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 كبٌرة، مكتبة أملك أكن لم

 للتو شرعت حٌن أنً إذ

 الخاصة مكتبتً إنشاء فً

( الرقة )مدٌنتً راحت

 الخراب لبرابرة ضحٌة

 ؼفلة فً افترسوها الذٌن

 آنذاك لدي كان الزمن، من

 حلمً وكان الكتب مبات

 األلؾ، إلى أوصلها أن

 الكتب تلك تسعدنً وكانت

 إمضاءات تحمل التً

 كتابها

 فشاس الْكّاس

 التً الثقافٌة الفعالٌات هامش على ألتقٌهم كنت ممن لً كتابها

 واألدب للثقافة منذورة كانت التً الرقة مدٌنة منها تخلو ال كانت

.  والموسٌقى والفن

 منازلهم لمؽادرة مضطرٌن أنفسهم وجدوا الذٌن السورٌٌن وككل

 كثٌراًا  كتبً شؽلتنً شًء، كل خلفهم تاركٌن ووطنهم ومدنهم

 فً واكتفٌت بنقلها، تفكٌر مجرد أفكر أن بوسعً ٌكن لم لكن

 العناوٌن بعض على وخاطفة سرٌعة نظرة بإلقاء النهاٌة

. هروبً رحلة لترافقنً كتب ثالثة واخترت

 ببناء أشرع شعورٌاًا  ال وجدتنً بٌروت فً استقراري أثناء

 أذهب الوفر بعض لدي وجدت وكلما مجدداًا، الحلم مكتبتً

 أهم تكون قد أخرى أمور حساب على وأحٌاناًا  الكتب وأشتري

 أن وما الكتب، لسوسة أسٌراًا  كنت إنً إال وقتها، فً بكثٌر

 مضطراًا  نفسً وجدت المستقبلٌة لمكتبتً كنواة بعضها جمعت

 كان وما الموت، رحلة فً بعٌدة بالد إلى القسرٌة للهجرة

. األصدقاء بعض عند وأودعتهن معً كتبً أحمل أن بوسعً

 أن إال القارئ، ٌعنً ال وقد شخصٌاًا  اللحظة حتى الحدٌث ٌبدو

 ومرامٌه، وأبعاده جٌداًا، معناه ٌدركون كتبهم لفراق أضطروا من

 مكتبة حول مإخراًا  تداوله تم الذي الحدٌث به ذكرنً ما ولعل

 السوري الشارع وانقسام ونوس، هللا سعد الراحل المسرحً

 للجامعة بمكتبته األدٌب أرملة لتبرع ومعارض مإٌد بٌن

 إال الجدل هذا فً الخوض بصدد ولست بٌروت، فً األمرٌكٌة

 ُتشكل صؽٌرة أو كبٌرة كانت مهما المكتبة إن القول أردت أنً

. بعده من ذوٌه على وربما صاحبها على حقٌقٌاًا  عبباًا 

 جمٌعها، كتبً إلحراق اضطروا أنهم أشهر منذ أهلً أخبرنً

 عنً الخبر أخفوا أهلً أن الحقاًا  عرفت البكالورٌا، كتب حتى

 أسهبت وإن لً، الكتب تلك تعنٌه ما ٌعرفون فهم طوٌلة ألشهر

 حقٌقة جعلها من أتمكن لم التً الحلم مكتبتً عن الحدٌث فً

 األضخم المكتبة عن الحدٌث أفوت لن اآلن، حتى أمامً ماثلة

 التً الثقافً المركز مكتبة وهً القطر فً والثانٌة المدٌنة فً

 دخان واختلط حربٌة، طابرة بقذٌفة تحترق عٌنً بؤم رأٌتها

 أضطر ثم والعلوم، واللؽات بالفلسفة واألدب بالجعرافٌة التارٌخ

 الرقة مكتبات أقدم بورسعٌد مكتبة صاحب الخابور أحمد العم

 ُرمٌت وكذلك والمراجع، الكتب نفابس تضم التً مكتبته إلحراق

 محمد الراحل والكاتب األدٌب لمكتبة تعود التً الكتب مبات

. الظالم جنح تحت القمامة حاوٌات فً الحمٌدي جاسم

 أو عرفتها التً المكتبات عن حضرتنً التً الذكرٌات هً هذه

 للثقافة أنفسهم نذروا ممن مدٌنتً أهل من أصحابها عرفت

 وال بؤٌدٌهم، مكتباتهم إلحراق مضطرٌن كانوا المرة هذه ولكنهم

 فً والقٌم التراث لكل المحتوم المصٌر هذا أن ننكر أن ٌمكننا

 ٌستطٌع من لذلك بالدنا، تعٌشها التً المجنونة الحرب هذه ظل

 تحرقه وقد ستحترق النهاٌة فً ألنها فلٌفعل بمكتبته النجاة

 الرمضاء من كمستجٌر النجاة تلك تكون ال أن شرط معها،

 كل بعٌدة حكومة وجود ظل وفً الحالة تلك فً فربما بالنار،

. خٌار أفضل الوقؾ كبٌت المكتبة ترك سٌكون الثقافة عن البعد

  ربٌس التحرٌر 

 ثمافٔ  األغٌام 
 

 التً سفالتنا عن بمحبته تنحى الذي الجمٌل

. واحد خرؾٍف  صنم هدم على تجرإ وال تشتمه

 الشعر عن تبعدنا األخرى هً الشعراء أصنام

 تدعو علٌهم نطلقها التً واألسماء الحق،

 والمنتدٌات، الجوابز السمهم نكرس للضحك،

 لو وهللا، بالشعر نفسه أحد ٌعرؾ حٌن ونرتعد

 المهتوكٌن وأقصد العرب، الشعراء كل اجتمع

 أمستردام فً الدام ساحة فً باأللقاب المرتقٌن

 لما. نهار لٌل الجماعً بالقفز واستمروا الجمٌلة

 الجالسة المراهقة تلك كتابها عن عٌنٌها رفعت

 فخذٌها وتعرض تقرأ وهً الساحة طرؾ على

..  وهللا. األم للشمس

 لما به، وهدروا الكامل إٌقاع على اتفقوا لو

.  طرب أو نشوة من رأسها زهرة هزت

 التً الفاسدة بالبالؼات مرٌضة أمة نحن.. وهللا

 العربٌة األصنام صناعة إنتاج باألصل هً

. بامتٌاز

 

 إمام، إمام للدكتور الطاؼٌة كتاب حضنً فً

 بحٌاة تهتؾ التً الضخمة الحشود عبره أسمع

 بهتافات أذنً فً فتختلط العرب الزعماء

 ال؟ وكٌؾ . الشعرٌة المهرجانات فً الجماهٌر

 تكون أال استطاعت منهم الجمٌلة النادرة والقلة

 ! حذاءه

 بٌن الؽامضة العالقة ظالل حرفٌاًا، أن وأعنً

 عن ببعٌدة لٌست وجمهوره  الصنم –الشاعر

. الطاؼٌة ظالل

 

 اإلقالل على الشعراء األصدقاء بعض لٌسامحنً

/ المعاصرة الحضارة /أوروبا فً لكن .قدرهم من

 تزال ما التً المرٌضة العربٌة ألشعارنا مكان ال

. الراكد األصفر التارٌخ ماء فً قدمٌها تضع

. الجمال ٌصنع الذي/ األدبً االقتصاد /ولٌسقط

 فً استقرت طلقة أول مع فعال سقط أنه أعنى

. عربً قلب

 إال السابدة األصنام ثقافة منافسة ٌستطٌع ولن 

 .قرون بعد

 

 

 شاعر وكاتب سوري 

. بالطاؼٌة ومرٌضة بالشعراء، مرٌضة أمة نحن

 إال أجد فال بٌنهما، محتملة عالقة عن أتساءل

.  األصنام صناعة

 ولبس المنابر، إلى الصعود الشعراء ٌحب

 واستدراج الخفً بالتهرٌج المنشاة الٌاقات

.  واآلهات التصفٌق

 مشفوعة المدابح لهم تقدم أن كثٌراًا  ٌحبون

 الشاعر ٌتجول الهٍف، وكنصؾ. والعبادة بالتقدٌس

. العوام إلى شزراًا  ٌنظر وهو ومدٌنته حارته فً

 التً الزرقاء الشعر رٌشة رأسه فعلى

 الطاؼٌة، مدٌح فً البراعة بمنتهى ٌستخدمها

. والشهداء الجنود ورثاء العشٌقة، عقل وسلب

 ٌحصل كما تماماًا  الحار التصفٌق على فٌحصل

 آالت الحداثً، المسرح نفس الطاؼٌة، علٌه

 ترصد مخبرٌن جٌوش الضخمة، الصوت

 وتوثق، وتصور تكتب أخرى جٌوش األنفاس،

 التحدٌات وعن الوطن، عن بلٌؽة خطابات

 األمة، تواحهها التً والحضارٌة العسكرٌة

 األحالم رش الزابفة، باالبتسامات منكه حنٌن

 السٌاسٌة األحجٌات اختراع الهواء، فً

 الحكمة ومضاهاة والوجودٌة، والخطابٌة

 األصنام األموات من تجعل التً للدهر الفاسدة

. شًء كل سدة على

  ٌعبد؟ صنم سوى الطاؼٌة هل

  مثله؟ إال الشاعر هل

 تلك أقصد، الجاهلٌة، األصنام ذاكرة إال نحن هل

 كما الذنوب ؼفران تستطٌع التً الهابلة القداسة

 أو السماوٌة أو األرضٌة الجنات توفٌر تستطٌع

 والشعري والسٌاسً الدٌنً تارٌخنا. الشعرٌة

 ونقدم أصنامنا نخلق . بامتٌاز الصنم تارٌخ هو

 بٌنما. الروح وجمرات والذهب والماء الخبز لها

 بالخلجات المتقن التحكم علٌنا هً تمارس

. والعواطؾ واآلالم

 الحزٌن هللا. الدٌنً بتارٌخنا اللطٌؾ هلل عالقة ال

 فً ووضعناه حٌدناه. بشإوننا له عالقة ال

.  قفص

 صرنا عنه، ُتحدثنا التً األصنام نعبد وصرنا

 تٌمٌة وابن البخاري وبات علٌه، الرسل نفضل

 وجمٌع والبوطً والعرٌفً العرعور والشٌخ

 اإلله ذلك وصاٌا من أهم الطابفٌة الرموز

 التً سفالتنا عن بمحبته تنحى الذي الجمٌل

    ٕحساى الجَد 

 

 لفنان ؼالب المسعوديلوحة ل
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًا  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

 مبسطاًا  شرحاًا  كان سابقاًا  ذكر ما كل

 الفترة تلك فً العربً المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطرٌق مهدت عبثٌة داخلٌة

 تلو مدٌنة مدنه احتلت خارجٌة

.  األخرى

 أن – المالحظة تجدر – أٌضاًا  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلك

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًا  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 جدٌاًا  ٌ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 الػل٘ث٘ٔ  ضشاتاتٖ لػٖ 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 كتباًا  قرأوا هإالء مثل لهم ٌكن

 الكتاب معظم على ٌنطبق الشًء ونفس

. الكبار

 إلى أتطرق أن أرٌد المنطلق هذا من

 من العدٌد ٌشؽل الذي الكتابة موضوع

 صقل ٌرٌدون الذٌن أو الناشبٌن الكتاب

 فؤي. األدبٌة إمكانٌاتهم وشحذ مواهبهم

 راقٌة كتابٌة ممارسة أو جاد أدبً عمل

 فً تتحكم وآلٌات ضوابط من لها البد

 األدبً بالنص لتبلػ اإلبداعً العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهابً مبتؽاه

. قوله ٌرٌد عما مرضٌة صورة وتشكٌل

 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 كاتباًا، أصبح كٌؾ مشواره،

 أنا المتبعة؟ التكنٌكات هً وما اآللٌات

 عندما كاتباًا  ستكون ... كٌؾ لك سؤقول

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 ٌجب الذي السإال ولكن هذا؟ ؼٌر أسمٌه

 هذا. جٌداًا  كاتباًا  أصبح كٌؾ هو ٌطرح أن

 عملٌة هناك. اآلن ٌهمنا الذي األمر هو

 ثانٌاًا  النوعٌة تؤتٌها ثم أوالًا  تؤتً الكتابة

 ومن. بشروط إال ٌتحقق ال األخٌر وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بٌن

 ٌعنً الكثٌر، وقتك من سٌؤخذ جاد لعمل

 معرفتك دابرة توسٌع. ملتزماًا  تكون أن

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طرٌق عن

 أو قصٌرة قصة فلكتابة. المجاالت لكل

 بكثرة النوعٌن هذٌن تقرأ أن علٌك رواٌة

 حتى. ومقاالت نقد من بهما ٌتعلق ما وكل

 المتبعة والتكنٌكات األسالٌب من تتمكن

 ما ولكن. عموماًا  والكتابة السرد فً

 التقنٌات هذه أن هو اآلن ٌهمنً

 والرواٌات القصص تؤلٌؾ فً المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرؾ من

 المقال هذا فً هنا أنشده وما. الؽرب من

 ٌتفردون كتابنا من تجعل سبل إٌجاد هو

 أدبٌة أجناساًا  وٌبتكرون الخاصة بؤسالٌبهم

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جدٌرة

 علٌنا تملً لكً نفسك تظن ومن كٌؾ

... والرقً والطموح العالمٌة حول أفكارك

 فً وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسؤقول إلخ

 السلبٌة األفكار مع العربً عالمنا

 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 أخٌراًا  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 قروناًا 

 كل لذكر المقام ٌسعنً ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا فً األعمال

 ذكرتها التً األعمال هذه إن وثانٌاًا 

 تمثل علٌها الضوء تسلٌط أرٌد والتً

. ذاتها حد فً وابتكاراًا  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 وخٌر. الكبار األدباء من للعدٌد مرجعاًا 

 العلبة تقنٌة توظٌؾ ذلك على مثال

 باؼاس مارٌو ذكرها كما الصٌنٌة

 روابً إلى رسابل " كتابه فً ٌوسا

 كٌنػ لستٌفن بإس رواٌة فً " شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتً

 فٌها واستعمل. ناجح سٌنمابً عمل

 بمهارة ووظفها التقنٌة هذه الكاتب

 على األسلوب هذا ٌعتمد إذ عالٌة،

 القصة من ثانوٌة قصص تولٌد

 شهرزاد مع الحال هو كما الربٌسٌة

 والؽموض السحر إلضفاء وذلك

 فً البطل نجاة تكون إذ. والتعقٌد

 ٌقوم التً بالقصة منوطة بإس رواٌة

. قتله ترٌد التً المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كٌنػ ستٌفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبٌر بشكل التقنٌة هذه

 الراوي قفزات 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 كبٌراًا 

 هذا أن ورؼم ودمنة كلٌلة كتاب فً

 إلى ثم الهندٌة اللؽة من مترجم الكتاب

 أنه إال العربٌة إلى وأخٌراًا  الفارسٌة

 وقد األصٌل العربً التراث من ٌعد

 الفرد تنشبة فً بالؽاًا  أثراًا  أحدث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًا  المحاكاة من نوعاًا  ونلمس

 وإخراج العمل هذا لتقلٌد الفونتٌن

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسٌة نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسً األدب

.  الحاضر ٌومنا

 عند ودمنة كلٌلة كتاب شكل وقد

 مجال فً 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

 سلساًا  أسلوباًا  فٌه اتبع جذاب، أدبً لون

 فً المتفاوتة القصص من لمجموعة

 الكدٌة موضوع تناولت الحجم

 رجل بطلها. واالحتٌال( االستعطاء)

 اإلسكندري الفتح أبو ٌدعى وهمً

 رجل الشخصٌة هذه مؽامرات وٌروي

 ابن عٌسى ٌدعى أٌضاًا  آخر وهمً

 ٌدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللؽوٌة البنٌة متانة مدى فوراًا 

 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

 عمالًا  نرى ال فلماذا متوفرة المادة

 الكدٌة موضوع على فكرته فً ٌرتكز

 بدٌع بعد الحرٌري فعل كما واالحتٌال

. بقرن الزمان

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدٌنا

 ٌنضب ال وقودا تراثهم من استمدوا

دان  رواٌة فً جلٌا ذلك نرى. معٌنه

 فً ترتكز رواٌة وهً" الجحٌم "براون

 القرن من أدبً عمل على أساسها

 نفس ولها ألٌٌؽري لدانتً عشر الرابع

 من وهناك" الجحٌم " أٌضاًا  العنوان

 استلهم األخٌر هذا إن ٌقول من النقاد

 ألبً" الؽفران رسالة " من عمله

.  المعري 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 نوعاًا  متؤخرة

 لؽة باعتبارها الوقت ذلك فً لها النقاد

 فً آٌة أنها بالذكر والجدٌر. آنذاك عامٌة

 األندلسٌون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطٌب ابن الدٌن كلسان

 له ترق ؼنابً بطابع ٌتشح شعر باستحداث

 أسلوب فً. األبصار له وتخشع اآلذان

 فً للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما 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 تقرٌباًا  اآلن له

 وأي ٌد فؤي. عامة واالدباء النقاد طرؾ

 فسٌإدي وهدته من الفن هذا ٌنتشل قد قلم

 فنٌة وجمالٌات أبعاد اكتشاؾ إلى بصاحبه

 تطوٌر أو فرٌد ابتكار إلى به تإدي قد

 دخول إلى به ٌإدي منفرد، شعري ألسلوب

. األدباء كبار عالم

 ولٌس جمٌعاًا  البشر سمة من اإلبداع إن

 الذي التطور وهذا فبة أٌة على حكراًا 

 معرفً كم تراكم هو إنما الؽرب فً نشهده

 ومن السنٌن من آالؾ 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 قابالًا  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أحٌاناًا  البشر ولكن. وأجٌال أجٌال

 بما اآلخر عن بعضنا وٌتمٌز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناٌة من ٌولٌه

 موروث كل إلى سباقٌن اآلن الؽرب

 وال كبٌرة ٌتركون تراهم وال حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إال صؽٌرة

 التقدم من خابفٌن أنفسنا على منكمشٌن

 سبقنا عما عن وؼافلٌن االمام، إلى خطوة

 جدٌد من لننطلق منه نستفٌد معرفً كم من

 هو الذي. األدبً واإلبداع التقدم تٌار فً

 فضاءات فً لٌسبح والعقل الروح مالذ

. كان وأٌنما وجد أٌنما الخٌال

 كاتب جزابري 

  ٍلذ  ػثذ اهلل  ػثذ اللط٘ف 

 

 ٗحػذ األسصٓ الزّث٘ٔ فٖ هْشجاى لثٌاى السٌ٘وائٖ السَسٕ« ٗاسو٘ي»ف٘لن 
 ٍالتلفضًَٖٗ 

 

 جابزة «ٌاسمٌن »السوري الفٌلم حصد

 اللبنانً المهرجان فً الذهبٌة األرزة

 دورته اختتم الذي والتلفزٌون للسٌنما

 دورة: "عنوان تحت بٌروت فً الثامنة

". القدس

 بعد المهرجان جابزة على الفٌلم وحاز

 عربٌة دول من فٌلماًا  13 مع التنافس

 ٌومً خالل عرضها تم وأجنبٌة

. أٌام منذ اختتم الذي المهرجان

 السورٌٌن األطفال معاناة الفٌلم وٌتناول

 المؤساوٌة والظروؾ الحرب فترة خالل

 وٌركز السورٌٌن، حٌاة على تخٌم التً

 على كلثوم المهند أخرجه الذي الفٌلم

 القٌم انعدام ظل فً المنتهكة الطفولة

. واألخالق

 التحكٌم لجنة عضاء تصرٌحات وحسب

 لوسابل إعالمٌة ووووووو

 

 أكثر على حصل ”ٌاسمٌن “فٌلم أن ٌذكر

 مشاركاته خالل وتكرٌما جابزة 25 من

 ونال المهرجانات فً والعربٌة العالمٌة

. التحكٌم لجان إعجاب

 

 صورة “إنتاج من ”ٌاسمٌن “فٌلم

 والتلفزٌونً السٌنمابً لإلنتاج ”الحٌاة

 وسٌنارٌو .. كلثوم المهند وإخراج.. 

 وبطولة .. كلثوم والمهند السعٌدي منعم

 األخرس ولونا المرعً هبة.. األطفال

 مصطفى الرحمن وعبد كبتول وسروت

 .. المحتسب هنادي المنفذ والمخرج.. 

 وكتابة .. معنٌة أسامة التصوٌر ومدٌر

 .. سلٌطٌن ألنصاؾ والحوار التعلٌق

 .. المحمد مالك للفنان الصوتً والتعلٌق

 ومدٌر .. خدام بسام اإلنتاج إدارة ومدٌر

 .. البرم ووابل البرم وسٌم اإلنتاج

 الحسٌنً لسعد التصوٌرٌة والموسٌقى

 .. قطٌش جهان اإلضاءة ومدٌر.. 

 .. خلٌلً علً الدٌكور ومهندس

 .. ملحم لنور اإلعالمً والتنسٌق

 .البلخً لمحمد والمونتاج

 فٌلم فإن إعالمٌة لوسابل المهرجان فً

استطاع تسلٌط الضوء على  «ٌاسمٌن»

 واقع حقٌقً ونكبة تعٌشها الطفولة

 األطفال ٌعٌشها التً الحقٌقة والمعاناة

 تتعرض التً الحرب ظل فً السورٌون

 خالل من التؤثٌر فاستطاع البالد لها

 وتسلسل والسٌنارٌو اإلخراج طرٌقة

 هإالء قبل من تحكى التً القصص

 أنهم سوى لهم ذنب ال الذٌن األبرٌاء

 أمل ولدٌهم الحرب ظروؾ عاشوا

. العٌش فً باالستمرار

 على حصل «ٌاسمٌن» فٌلم أن ٌذكر

 خالل وتكرٌماًا  جابزة 25 من أكثر

 فً والعربٌة العالمٌة مشاركاته

. التحكٌم لجان إعجاب ونال المهرجانات

صورة " إنتاج من «ٌاسمٌن» فٌلم

 ووووووو

.. والتلفزٌونً السٌنمابً لإلنتاج "الحٌاة

 منعم وسٌنارٌو.. كلثوم المهند وإخراج

 وبطولة.. كلثوم والمهند السعٌدي

 األخرس ولونا المرعً هبة.. األطفال

.. مصطفى الرحمن وعبد كبتول وسروت

.. المحتسب هنادي المنفذ والمخرج

 وكتابة.. معنٌة أسامة التصوٌر ومدٌر

.. سلٌطٌن ألنصاؾ والحوار التعلٌق

.. المحمد مالك للفنان الصوتً والتعلٌق

 ومدٌر.. خدام بسام اإلنتاج إدارة ومدٌر

.. البرم ووابل البرم وسٌم اإلنتاج

 ..الحسٌنً لسعد التصوٌرٌة والموسٌقى

 ومهندس.. قطٌش جهان اإلضاءة ومدٌر

 والتنسٌق.. خلٌلً علً الدٌكور

 لمحمد والمونتاج .. ملحم لنور اإلعالمً

 .البلخً

 وكاالت رصاص ـ قلم 

 أفالم عرض المهرجان افتتاح وأعقب

 من زمن وؼربة فرنسا من ألٌس

 من وكرادل العراق من وانتظار سورٌة

 بدورته المهرجان فً وٌشارك.اٌران

 وجورجٌا البرازٌل من أفالم الرابعة

 وبرٌطانٌا والمانٌا والٌونان وروسٌا

 وقبرص وتركٌا والهند واٌطالٌا

 والعراق االمرٌكٌة المتحدة والوالٌات

 ومصر وفلسطٌن والبحرٌن والجزابر

 وفرنسا واٌران ولبنان والمؽرب

 وبنؽالدٌش وكندا وبلجٌكا والتفٌا

 ورشات إقامة مع المهرجان وٌترافق

 باسل المخرج بقٌادة لإلخراج عمل

 :بعنوان سٌنارٌو وورشة الخطٌب

 الى الورق من السٌنمابً الفٌلم"

. "الشاشة

 قلم رصاص وكاالت 

 

    ٍكاالت .للن سغاظ   

 مرجعٌة وله المهرجان تجربة ٌحاكً

 والحضارة والثقافة بالتراث تتعلق

 هشام الفنان تصمٌم من السورٌة

. رومٌة

 عرض المهرجان افتتاح حفل وتخلل

 "الشمس بوابة" بعنوان قصٌر فٌلم

 فٌلم عرض كما تدمر لمدٌنة تحٌة

 عن وآخر السٌنما بداٌات عن قصٌر

 العام فً انطالقته منذ خطوات مهرجان

2013 .

 للفنون الٌسار فرقة وعرضت

 عٌون فً للسٌنما رإٌتها المسرحٌة

 حولت اسكتشات خالل من المسرح

 العالمٌة السٌنما من مشاهد فٌها

 األمرٌكٌة السٌنما من اختارتها

 السوري وللمخرج والمصرٌة والهندٌة

. مسرحٌة لوحات إلى العقاد مصطفى

 

 وطارق صهٌونً ؼابً العازفان وقدم

 على موسٌقٌة مقطوعات حمٌسً

 التراث من بعضها والعود الكٌبورد

 .السوري

 إلى تقدم: وأضاؾ مدٌر المهرجان

 فٌلم 500 الرابعة بدورته المهرجان

 من سٌنارٌو 92و دولة 74 من

 من الكم هذا أن معتبراًا  دولة خمسٌن

 له المهرجان أن مع ٌنسجم المشاركات

  .دولً طابع

 نقل تم أنه المهرجان مدٌر وبٌن

 خالل للثقافة األسد دار إلى العروض

 الجمهور مع لتتناسب الدورة هذه

 نفسه الوقت فً ستقام بٌنما الواسع

 فً والسٌنارٌو لإلخراج عمل ورشات

  .القومً المسرح

 القصٌرة األفالم تحكٌم لجنة وضمت

 الخطٌب باسل من لهذه الدورة كالًا 

 فٌما آؼا إسماعٌل ومحمد معال وطالل

 م حسن السٌنارٌو تحكٌم لجنة تضم

 حامد أحمد وعمار جبور ودٌانا ٌوسؾ

 للمهرجان خاص درع تصمٌم تم فٌما

 مرجعٌة وله المهرجان تجربة ٌحاكً

 والحضارة والثقافة بالتراث تتعلق

 فعالٌات الماضً  السبت ٌوم انطلقت

 لألفالم السٌنمابً خطوات مهرجان

 السورٌة، الالذقٌة مدٌنة فً القصٌرة

.  ودولٌة عربٌة بمشاركة وذلك

 ٌقٌمه الذي المهرجان فً وٌشارك

 مع بالتعاون السوري الشباب مجلس

 واألمانة للسٌنما العامة المإسسة

 25 من فٌلماًا  72 للتنمٌة السورٌة

 دولة 12 من سٌنارٌو 25و دولة

 الرسمٌة المسابقة فً للمشاركة

   .للمهرجان

 خالل اإلعالم لوسابل تصرٌح وفً

 على القابمون عقده صحفً مإتمر

 فً القومً بالمسرح المهرجان

  أحمد ٌونس مجد الفنان أكد الالذقٌة

 ملحوظ تطور فً خطوات مهرجان أن

 المالحظات من المهرجان استفاد وقد

 .الثالث الماضٌة دوراته فً

 دوراته عبر زززززملحوظ.السابقة

 الدولٌة المشاركات مستوى على

 اًطالق الذٍسٓ الشاتؼٔ لوْشجاى خطَات السٌ٘وائٖ فٖ هذٌٗٔ الالرل٘ٔ 

 

 
 من أرشٌؾ المهرجان الدورة األولى
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 ضام، أطلمٖ سشاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًا  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًا  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّ

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًا  جوفً فً نمتِت 

 األحشاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌالًا .. طوٌالًا  حجبتك

 حروبهم، العظماء المحاربون ٌُنهً رٌثما

لدَج  والجالدون .. ضحاٌاهم جَج

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من واحدنا فٌخرج

 ***

ًُّ  حصاُنكِت  ُهوَج  ها  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًا 

 الدهشة ببرٌق عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌء 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌء 

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

 

.. للفِترار خٌولك أَجسرجً

 

 العراء فً نامً

 

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

 

 الخرساء بخطواتها الزمن، تقلُّبات حٌث

 

 وتجًء تذهب

 

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 

 ***

 

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَج  ُب

 

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 

 البحر مع ٌلعبون

 

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

.. للفِترار خٌولك أَجسرجً

 العراء فً نامً

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

بخطواتها  الزمن، تقلُّبات حٌث

 الخرساء

 وتجًء تذهب

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 ***

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَج  ُب

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 البحر مع ٌلعبون

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَج  وكؤنكِت  ترُكضٌن لماذا

 

؟ وذٌلُ  جداُبلكِت  تتبُعكِت   ثوبكِت

 

 مهالًا 

 

... ٌقترب إنه

 

ٌنَج  الذي المالك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَجسعَج

 

 معه الفِترار من حذارِت  ولكن

 

.. أرى دعٌنً

 

 رابع،

 

 رابع،

 

. القطن من كدمٌة

 

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِتُرمحِتهِتم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِتله فِترُّ ٌَج .. و

ٌُؽرونه . بالدخول و

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 ***

 تطٌرٌنَج  وكؤنكِت  ترُكضٌن لماذا

؟ وذٌلُ  جداُبلكِت  تتبُعكِت   ثوبكِت

 مهالًا 

... ٌقترب إنه

ٌنَج  الذي المالك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَجسعَج

 معه الفِترار من حذارِت  ولكن

.. أرى دعٌنً

 رابع،

 رابع،

. القطن من كدمٌة

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِتُرمحِتهِتم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِتله فِترُّ ٌَج .. و

 

 مارٌا،.. 

 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَجخفً

 

قْقبٍف  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍف  ثَج

 

. مارٌا

 

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَج

 

رَج  ال كً ؽارُ  ُتذعَج ٌة صِت . الماشِت

 

 ...

 

 النهر أٌها صامت لكَج  ما.. 

 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

 

. مارٌا.. 

 

؟ تلك كلَّ  وجُهكِت  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْق

 

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّ  متى منذ

 

 تعوي التً الكالب وتجدُّ 

، بِتُرمحِتهِتم القبور، ٌؽتالوننا ًّ  اإلِتله

ون فِترُّ ٌَج .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَجخفً

قْقبٍف  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍف  ثَج

. مارٌا

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَج

رَج  ال كً ؽارُ  ُتذعَج ٌة صِت . الماشِت

 ...

 النهر أٌها صامت لكَج  ما.. 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

. مارٌا.. 

؟ تلك كلَّ  وجُهكِت  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْق

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّ  متى منذ

 تعوي التً الكالب وتجدُّ 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

. آخر شٌباًا  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

ّببٌن لماذا  الحقٌقً؟ اسمكِت  ُتخَج

 وأقماراًا  بحاراًا  فٌه إنّ 

. الهدوء تعرؾ ال أفالكاًا  فٌه إنّ 

 الذهبٌة بؽدابرك ترفرفٌن

 الفراء، ذات اللعب من قطٌع بٌن

 ...الجمٌلة ذٌولها تهز وهً

 

. مسلٌاًا  عواء وتعوي

 

ها؟ أن ٌستطٌع من  ٌُلجِتمَج

 

 الزرقاء خٌولك ٌُلجِتمَج  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 ًُّ  الذهب

 

 المراٌا، فً ظاللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ غالح 

 حفل تأت٘ي لألدٗة الشاحل هحوذ جاسن الحو٘ذٕ 

 الورق على المكتوبة باألحالم التضحٌة

 على الرهان كان جمٌعاًا، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ تحتفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومالٌٌن الحكاٌات

 الحلم صٌاؼة على قادرة ستكون حتماًا 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًا 

 الذي هو األلم هذا احتماله، ٌُمكن ال شدٌداًا 

 العالم الخاص، عالمه إلى صاحبه قاد

 وكانت نحن، أبعاده ندرك ال الذي

 وفقدنا وذاكرته الحلم فقدنا الفاجعة،

 كله، التارٌخ ذلك من األصٌلة النسخة

 بلؽت مهما للكلمات ٌمكن ال أباًا  وفقدنا

 محمد فقد وتصؾ ترثً أن فصاحتها

 والصدٌق واألخ األب الحمٌدي جاسم

 .األدٌب والصحفً

 من ألن الحمٌدي نزاهة عن أتحدث لن

 عن أتحدث ولن بها، أدرى هم عرفوه

 ٌعرفونها، حوله من وكل خلقه دماثة

 هذه لتراب عشقه عن أتحدث ولن

 ما ألن وحضارتها وتارٌخها األرض

 على برهان خٌر ومقاالت كتب من خلفه

 اؼتصبوا أدٌب عن أتحدث أن أرٌد ذلك،

 حضارته، ووأدوا فراته ولوثوا مدٌنته

 عٌنٌه أمام ورقة ورقة 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 ٌوماًا،

 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 منٌعاًا  سوراًا 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًا  وقلباًا  كبٌراًا  حناناًا  برحٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو محٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًا  العٌش هناء ٌعرؾ

 حزنه ٌخفً كان لكنه حزٌناًا، أبً عاش

 فقد على فقداًا  حٌاته كانت و جمٌعاًا، عنا

 بكل جباراًا  كان أنه إال حزن، على وحزناًا 

 كذلك وبقً معنى، من الكلمة تعنٌه ما

 األدٌب األكبر أخٌه الموت خطؾ أن إلى

 أبً قدرة تراجعت الحمٌدي، جاسم خلٌل

 مثله برحٌل وألمه حزنه إخفاء على

 .واألدب الحٌاة فً وقدوته

 فً العرب الكتاب اتحاد أقام

 حفل السورٌة العربٌة الجمهورٌة

 الراحل والصحفً لألدٌب تؤبٌن

 مدٌنة فً الحمٌدي جاسم محمد

 قد الحمٌدي وكان السورٌة، حماه

 ألمت صحٌة وعكة إثر مإخراًا  رحل

 .حماة مدٌنة فً وُدفن به

 اتحاد كلمة إلقاء الحفل وتضمن

 نضال الدكتور ألقاها التً الكتاب

 العرب الكتاب اتحاد ربٌس الصالح

 كلمات ألقٌت سورٌة، وكما فً

.  الرقة ثقافة ومدٌرٌة الفقٌد أصدقاء

 نجل الحمٌدي فراس الدكتور وألقى

 والتً الفقٌد أهل كلمة الراحل الفقٌد

  :منها نورد

 أبوك؟ أمات

 ضاللٌء 

  أبً ٌموت ال أنا

 وذكرى ربٍف  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 سغاظ 

 

 – المتوسط منشورات عن حدٌثاًا  صدر

 العلمً المركز "مع وبالتعاون إٌطالٌا،

" – اإلنسانٌة والدراسات لألبحاث العربً

 فً األساسٌة المفاهٌم موسوعة المؽرب،

 من وهً. والفلسفة اإلنسانٌة العلوم

 محمد المؽربً والمفكر الفٌلسوؾ تؤلٌؾ

 نوح البارز المؽربً واالقتصادي سبٌال،

 من كلّ  تؤلٌفها فً ساهم كما. الهرموزي

 وفً االقتصادٌة، العلوم فً تمالدو محمد

 أحمد لكرٌنً، إدرٌس: السٌاسٌة العلوم

 الرحٌم عبد: االجتماع علم وفً مفٌد،

 اللطٌؾ عبد: النفس علم فً العطري،

 الشركة، محمد: الفلسفة وفً بوجملة

 وجمٌعهم. حدجامً عادل مزٌان، ومحمد

. المتخصصٌن واألكادٌمٌٌن الباحثٌن من

 صفحة 580 فً الموسوعة هذه تؤتً

 للترتٌب تبعاًا  فصول ضمن ومقسمة

 مصطلح كلّ  وضع وقد. العربً األبجدي

 واإلنكلٌزٌة، العربٌة، وهً ثالث بلؽات

 باللؽة المصطلح وشرح والفرنسٌة؛

. العربٌة

 أمام الموسوعة، هذه فً نحن،

 موضوعات تضم مركبة موسوعة»

 االجتماعٌة العلوم مجال فً وثٌمات

 فٌها والبحث إعدادها تولى واإلنسانٌة،

 التعلٌم وأساتذة الباحثٌن من مجموعة

.  اختصاصه مجال فً كلّ  العالً

 فلسفٌة موضوعات إدراج تم وهكذا

 وسٌاسٌة وقانونٌة وسوسٌولوجٌة

 ُبنٌت وقد. «وسٌكولوجٌة واقتصادٌة

 معٌار أوال »وهما أساسٌٌن معٌارٌن على

 والمعٌار. والجامعً المٌدانً التخصص

 والموضوعات القضاٌا اختٌار هو الثانً

 وعلم الفلسفة من كل فً األساسٌة

 السٌاسة وعلم النفس وعلم االجتماع

 كل بٌن التنسٌق ثم واالقتصاد، والقانون

 معاٌٌر مراعاة مع الموضوعات هذه

 لألفكار والواضحة الجٌدة الصٌاؼة

 .«وتواصلٌة تداولٌة بلؽة المعروضة

 

 استمر مجهود زبدة هً الموسوعة هذه

 جدٌد نموذج إنضاج أجل من سنوات عدة

 العلوم مجال فً شاملة لموسوعة

 الفكرٌة المبادرة ثمرة وهً. اإلنسانٌة

 وقام الباحثٌن من مجموعة تبناها التً

 لألبحاث العربً العلمً المركز »بتنسٌقها

 وتقوم. بالرباط «اإلنسانٌة والدراسات

 العربً للقارئ إلٌصالها بنشرها المتوسط

. مكان كل فً

 

: المإلفان 

 مؽربً ومفكر فٌلسوؾ: سبٌال محمد

 العلمً المركز »ل العلمً المدٌر معاصر،

 ،«اإلنسانٌة والدراسات لألبحاث العربً

 الخامس محمد جامعة فً الفلسفة دّرس

 استمر مجهود زبدة هً الموسوعة هذه

 نموذج إنضاج أجل من سنوات عدة

 العلوم مجال فً شاملة لموسوعة جدٌد

 الفكرٌة المبادرة ثمرة وهً. اإلنسانٌة

 وقام الباحثٌن من مجموعة تبناها التً

 العربً العلمً المركز »بتنسٌقها

. بالرباط «اإلنسانٌة والدراسات لألبحاث

 إلٌصالها بنشرها المتوسط وتقوم

 .مكان كل فً العربً للقارئ

: المإلفان

 مؽربً ومفكر فٌلسوؾ: سبٌال محمد

 المركز »لـ العلمً المدٌر معاصر،

 والدراسات لألبحاث العربً العلمً

 جامعة فً الفلسفة دّرس ،«اإلنسانٌة

. بالرباط الخامس محمد

 مؽربً، جامعً أستاذ: الهرموزي نوح

 العلوم بكلٌة اقتصادي ومحلل باحث

 فً طفٌل ابن بجامعة االقتصادٌة

 العربً العلمً المركز »ومدٌر المؽرب

 ،«اإلنسانٌة والدراسات لألبحاث

.  بالرباط

 فً طفٌل ابن بجامعة االقتصادٌة

 العربً العلمً المركز »ومدٌر المؽرب

 ،«اإلنسانٌة والدراسات لألبحاث

. بالرباط

: الموسوعة تؤلٌؾ فً المساهمون

 مؽربً، ومفكر باحث: تمالدو محمد

 والبحث، والصحافة بالتدرٌس اشتؽل

 لألبحاث العربً العلمً المركز »وعضو

. بالرباط «اإلنسانٌة والدراسات

 وأكادٌمً باحث: لكرٌنً إدرٌس

 والعالقات القانون أستاذ مؽربً،

 الدراسات مختبر ومدٌر الدولٌٌن؛

 بجامعة األزمات؛ إدارة حول الدولٌة

. بمراكش عٌاض القاضً

 مؽربً، وأكادٌمً باحث: مفٌد أحمد

 الوطنٌة المإسسات من العدٌد لدى خبٌر

 الدستوري القانون وأستاذ والدولٌة،

. فاس هللا، عبد بن محمد سٌدي بجامعة

 

 

 مؽربً، وباحث كاتب: الشٌگر محمد

 الخامس، محمد بجامعة الفلسفة ٌدرس

   بالرباط

 مؽربً، وباحث كاتب: مزٌان محمد

 عٌاض، القاضً بجامعة الفلسفة ٌدرس

 بمراكش

 وصحفً كاتب: بوجملة اللطٌؾ عبد

 .بالرباط مقٌم مؽربً وباحث

 

 ومترجم وأكادٌمً باحث: حدجامً عادل

 بجامعة المعاصرة الفلسفة أستاذ مؽربً،

. الرباط الخامس، محمد

 وأكادٌمً باحث: العطري الرحٌم عبد 

 بجامعة االجتماع علم أستاذ مؽربً،

. فاس هللا، عبد بن محمد سٌدي

 

 المتوسط  منشورات

  فٖ الؼلَم اإلًساً٘ٔ ٍالفلسفٔ هَسَػٔ الوفاّ٘ن األساس٘ٔ

  للن سغاظ 

 

 

 فً المتوسط منشورات عن صدرت

 جدٌدة قصصٌة مجموعة إٌطالٌا،

 كرٌم، زهٌر العراقً والشاعر للكاتب

 تدهس كبٌرة ماكنة “عنوان حملت

. ”المارة

 «المارة تدهس كبٌرة ماكنة»

 الضوء تسلطُ  قصصٌة مجموعة

ا ًٌا . تنتهً وال تبدأ ال أسبلةٍف  على إبداع

 السابل، وقلق العارؾ، بخبرةِت 

، بدٌهة وبسرعة  ومخٌالِت  المصّورِت

 مجموعةًا  كرٌم زهٌر ٌمنُحنا الكاتب،

 قصصٍف  عشرةِت  على تمتدُّ  القصص من

 من صفحاتٍف  وأربع مبة فً موّزعةٍف 

 قصصٍف  عشرةِت  على تمتدُّ  القصص من

 من صفحاتٍف  وأربع مبة فً موّزعةٍف 

 ضمن الكتاب صدر وقد. الوسط القطع

 «براءات »المسماة المتوسط مجموعة

 خاصة إصدارات مجموعة وهً  –

 القصٌرة، والقصة بالشعر، فقط

 احتفاء المتوسط أطلقتها. والنصوص

. األدبٌة األجناس بهذه

 مجموعته فً كرٌم زهٌر ٌحاولُ 

 الالجا حٌاة تفاصٌل التقاط الجدٌدة

الذي  هو. لجوبه أماكن فً العراقً

 ووووووووو

 

 هاكٌٔ كث٘شٓ تذّس الواسٓ

 

 من خروجِته منذُ  عاٌشها الذي هو

 القرن من التسعٌنات مطالع العراق

 الحٌاة، هذه تقلّبات ٌعٌشُ . الماضً

 خالل من الجدٌد، على القدٌم وانعكاس

ٌّة لؽة  من متمكنة ومتقنة، رشٌقة سرد

. أسالٌبها

 من الكاتب رأس فً ٌدورُ  سإاالًا  وكؤن

 هل: مباشرة بصورةٍف  ٌُطرحَج  أن ؼٌرِت 

؟ الحرب من أحد ٌنجو  فعالًا

 

 وكاالت
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 ضؼشاء 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 طبعاًا  إننً

 العربٌة للقصٌدة التقلٌدٌة واألشكال

 فروض لها أقّدم وال مطلقة، عبادة

 رجلٌها أصابع أؼسل وال ٌومٌة، طاعة

 العالم شعوب اعتادت كما الورد بماء

 أن منذ حّكامها مع تفعل أن العربً

 منزل اقتحام ولكنّ  الكون، هللا خلق

 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

 متوافقةٍف  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 ثورةٍف  أي مثل الشعرٌة

 وال لها، تخضع وقوانٌن ضوابط من

 أعمدة من شًء كل قبل لها بدّ 

 علٌها تّتكا ومقومات أساسٌة

اعتبار  أبدا أفهم لتنهض، ولست

 البعض

 معّطلة سٌارة الشعرٌة الؽنابٌة أن البعض

 أفهم ولست الطرٌق، منتصؾ فً تقؾ

 الشعرٌة الحداثة ربط ٌتم لماذا أٌضاًا 

 دوما التؤكٌد ٌتم ولماذا النثر، بقصٌدة

 الشعري التجدٌد بٌن التوءمة على

  إنّ .واألوزان القافٌة على والخروج

 تسٌر أن ٌجب والتكسٌر الحرق عملٌة

 واإلنتاج، الخلق عملٌة مع موازٍف  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 الحداثوٌة فالحركة ذابحة، الشعرٌة

 الخاطر، ٌسرّ  ما فٌها لٌس الٌوم الشعرٌة

 أيّ  فافتح ذلك على تجربةًا  أردت وإذا

 وطالع شعر، دٌوان أي أو ثقافٌة، مجلة

 تملك ال التً القصابد من الفٌضان هذا

 سوى وعناصرها القصٌدة مقومات من

 وأنت أعصابك ستؤكل الدوخة إنّ . االسم

 ختم التً السحرٌة الشٌفرة فك تحاول

 تتوه وسوؾ قصٌدته، على الشاعر بها

 شعرٌة 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 بارعاًا أن كنت هذه  وراب

 ووووو

. وكٌمٌابٌتها( القصٌدة )

 الشعراء أحد به قام ما ٌتذّكر أؼلبنا إن

 عناوٌن جمع الذي( البابا حكم )السورٌٌن

 ثم متفرقة، وصحؾ مجالت من وكلمات

 منها صانعاًا  جنب إلى جنباًا  ألصقها

 ٌكتبها التً( القصابد )تشبه( قصٌدة)

 الوزن على المتمردٌن )الشعراء ؼالبٌة

 إلى تكّون الذي النص قّدم ثمّ  ،(والقافٌة

 بقصٌدته آراءهم طالباًا  وشعراء نقاد

 بهذه وأشاد جلّهم، فتوّرط الجرابدٌة،

 هذه استذكار  إنّ (.الخدعة )القصٌدة

 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 روٌداًا  روٌداًا  ٌؽفون األطفال

. األمان للحمام ٌرتل  أمهاتهم ؼناء

 بؤمان فٌطٌر األمهات كذبة ٌعلم الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  وٌحط

 المراهقٌن وأحجار  خارجها التطاق

 صراخ عال فجؤة.. هدٌله صفو تالحق

 ٌمر زلزاالًا  كؤن مذعوراًا  الحمام وطار

 وسبقهم األطفال فاستٌقظ األرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعٌنهم رعب

 كً به فلحقن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر ٌستطلعن

 ركض النمٌمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعً مرقعة بؤسمال خلفهن األطفال

 بٌنما ثٌاب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة وال حول ال الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إلٌهم الحلٌب

 ٌستطع لم ٌحبوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 فً اآلباء   بٌنما.جلوسه 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 ساخراًا  صفراء ابتسامة كتفة

 ال واجمٌن كانوا المتبلدة، الرجال

 فً ٌده رفع شً، فعل ٌستطٌعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسٌن على النار

 على وقفن النسوة بٌنما... بهدوء

 هل ٌفعلن ماذا ٌعرفن ال الدم حدود

 الرجال دم ٌجففوا أم أطفالهن الى ٌعدن

 لشهقة الجنود انتبه حٌن األرض على

 لٌجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 ٌمد حٌن القفص فً كالفراخ النسوة

 ٌمسك كً القؽص باب من ٌده الجزار

. وٌذبحه إحداهن

 الثالث الهدؾ.. إلٌطالٌا هدؾ كوووول

 بٌنما روسً باولو ٌحرزه إلٌطالٌا

 البرازٌلً الفرٌق وبقٌة  وزٌكو سقراط

 كرة لعبة فً مهارتهم ٌستعرضون

 العالم كؤس نهاٌة ٌعلن الحكم... القدم

 على تفوز إٌطالٌا القدم كرة فً

 ....العالم كؤس وترفع .. 2-3 البرازٌل

 

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

. وٌرقص ٌفرح عندما

 السكاكٌن الجنود استل البٌوت أمام

 أمام األمهات وطعنوا البنادق وحراب

 ٌبكً كان الذي الرضٌع أطفالهن،

 بٌنما فمه فً ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جمٌلة امرأة ٌجرون آخرون جنود كان

 عارٌة األرض على  شعرها من

 اؼتصبها أن بعد منها تسٌل والدماء

 ال تماما مهتربة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حٌن الصراخ تستطٌع

 البقٌة وأمر رأسها فً رصاصة وأطلق

 ٌعٌش أحداًا  نرٌد ال.. األطفال ٌقتلوا كً

  ..الحكاٌة ٌروي كً بعد ما فً

 .. الحكاٌة ٌروي كً بعد فٌما

 ؼطت الجثث... مكان كل فً الدماء

 المخٌم أرض هو التراب ٌعد لم األرض

 هً واألرواح األرض هً الجثث كانت

 ...  المنفى

 آخر البطًء بالعرض ٌعٌد التلفزٌون

 كؤس ٌرفع والكابتن إٌطالٌا أهداؾ

 بنادقهم ٌرفعون الجنود... العالم

 على النصر ٌعلنون األبٌض 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 

 تالؼشؼ الثطٖء

  فؤاد دٗة 

 

  الجح٘ن السَسٕ ٍهحاٍالت اتتكاس الح٘آللشٍائٖ خل٘ل غَٗلح« اختثاس الٌذم»
 

 عن متؤخر اعتذار هو ربما الندم»

 لحظة صواب على أننا نظن كّنا أفعال

 الروابً ٌستهل هكذا. «ارتكابها

 اختبار )رواٌته صوٌلح خلٌل السوري

 ـ نوفل دار عن حدٌثاًا  الصادرة( الندم

 الندم عن بالحدٌث أنطوان، هاشٌت

 له معاٌشته خالل من تعرٌفه ومحاولة

 الفلسفٌة المصطلحات عن بعٌداًا 

.  الُمسبقة واألفكار

 ٌحمل لم راوٍف  حول األحداث وتدور

 الراوي أنه رؼم الرواٌة، فً اسماًا 

 وٌخزنها أفكاره ٌراجع كان البطـــــل،

ٌُفرج المإقتة ذاكرته فً  على عنها ل

 عشق قصة فتكون الحقاًا، الورق

 ظل فً النور ترَج  لم أنها إال ملحمٌة

 إلى النص وانساق الكاتب، مكابدات

 التً الحٌطة رؼم الجحٌمٌة الحرب

 حالة عن لالبتعاد الروابً اتخذها

.  ٌعاٌشها التً الٌومً الموت

 بعٌداًا، أفكاري قذفت الحرب حرابق»

 ؼرامٌات عن أكتب أن وارداًا  ٌعد ولم

 وأخبار الٌومً، الجحٌم وسط مرحة،

 كان التً الكراهٌة وفواتٌر الموتى،

. «ٌوم كل للبرابرة ندفعها أن علٌنا

 منحىًا  رواٌته فً صوٌلح اتخذ وقد

 جنة )السابقة رواٌته إلى قرٌباًا 

 الذاتً السرد على ركز حٌث ،(البرابرة

 فً وعاٌشها عاشها حٌاتٌة ألحداث

 تعانً زالت ما التً دمشق مدٌنة

 البالد فً المستعرة الحرب تداعٌات

 أسلوباًا  اعتمد أنه إال سنوات، منذ

.. سابقاًا  اعتمده الذي ذلك عن مؽاٌراًا 

 أعلم وال الصبر، أنواع كل جّربت»

 الولٌمة هذه تدابٌر احتملت كٌؾ تماماًا 

 والمقابر والمذابح القتل، من المتنقلة

 األرواح؟ وعنؾ والمجاعات الجماعٌة،

 وبؤن بالضٌق، أشعر ٌجعلنً ما وهذا

. «الخسارة لفداحة تالفة روحً

 والواقعً المتخٌل

 هو ما بٌن الرواٌة أحداث وتتناوب

 ما إلى إضافة واقعً، هو وما ُمتخٌل

 رواٌته مخطوط فً الروابً علٌه ٌعمل

 الرواٌة تسرد. ٌنجزها أن ٌرٌد التً

 أسمهان .. )محٌطه فً فتٌات حكاٌات

 وشاعرة ُمطلقة امرأة( مشعل

 فراغ فً كؤفعى لٌالًا  تتلوى افتراضٌة

 المستعار اسمها تحت وتتؤوه السرٌر،

 فٌسبوك،/االفتراضً العالم صفحات فً

نشوة  عن اللؽة مفردات بٌن باحثة

.  افتراضٌة رعشة

 ومشمشً اآلن، السماء بماء أؼتسل»

 ولٌس أنا مشمشً انتبه أشده، على

 محمود قصٌدة فً المجاز ذلك

اآلن  أجلس رابحته؟ تشم أال دروٌش،

 ززززز

 من وباردة معتمة ؼرفة فً وحٌدة 

 

 من وباردة معتمة ؼرفة فً وحٌدة

. «أنت أجلك

 ٌشً التً الفتاة( الحمٌد عبد نارنج)و

 قبل للمخــــــابرات وٌسلمها حبٌبها بها

 من هً وتخرج ألمانٌا، إلى ٌفر أن

 وشوهوا اؼتصبوها وقد الُمعتقــل

 سجنها أسٌرة نفسها لتجد جسدها،

 من التحرر فً ورؼبتــها ومؤساتها

 حبٌبها من واالنتقام المعتقل مآسً

 أن أٌقنت »وجهه فً بالبصق الهارب

 اعتقالً قبل حدث األول اؼتصابً

 أخبر من أن علمت حٌن مباشرة،

 مكان عن اللٌلة تلك األمن دورٌة

 النضال فً الحمٌم صدٌقً هو إقامتً

. «السري

 رتابة البطل الراوي على تســــٌطر

 كل وكؤن المكرورة، الٌومٌة األحداث

 سبقه الذي للٌوم نسخة هو ٌـــوم

 عدد هو الوحٌد فالمتؽٌر ٌلٌه، وللــــذي

 كسر ٌحاول أنه وٌبدو الضحـــاٌا،

 األثرٌة األماكــــن بتفقد الرتابة

 مالزمة ثٌمـــة وهذه والتارٌخٌة،

 بالتارٌخ مولعاًا  ٌبدو الذي لصوٌلح

 جمالٌتها ومبــرزاًا  همها حامالًا  واآلثار

 إلى ذلك ٌعود وقد أعماله، أؼلب فً

.. التارٌخ قسم فً األكادٌمٌة دراسته

 مرة لالستعمال تصلح مكررة أٌام»

 الحالقة شفرات مثل فقط، واحدة

 ال فابضة رؼوة بقً وما الجاهزة،

. «أكثر

 السردٌة التقنٌة

 وجمالٌتها اللؽة سالسة إلى إضافة

 تقنٌة الكاتب اعتمد مفرداتها ورصانة

 سردٌة جزبٌات إلى النص تقطٌع

 أتت ربما ــ مترابطة صؽٌرة ومقاطع

 السرعة عصر قارئ لمتطلبات استجابة

 وتجعل القراءة شؽؾ ٌزٌد مما ــ

 وٌؽدو األحداث، تفاصٌل ٌتابع القارئ

 األولى، الحروؾ من للنص أسٌراًا 

 صوٌلح ٌكثفها التً بالتفاصٌل متشبثاًا 

 القارئ ٌُؽرق أن دون رواٌته، فً

 أعمال فً حصل كما المملة بالتفاصٌل

.. مإخرا صدرت أخرى سورٌة روابٌة

 شمال من زٌتون مزارع لقلب كٌؾ»

 أسلحة تاجر صدر فً ٌنبض أن حلب

 صقله لتمثال وكٌؾ مثالًا، بروكسل فً

 أسلحة تاجر صدر فً ٌنبض أن حلب

 صقله لتمثال وكٌؾ مثالًا، بروكسل فً

 أن عام ألفً قبل سوري نحات إزمٌل

 لعجوز وكٌؾ الشمال، صقٌع فً ٌحٌا

 حنٌنه الهجرة لموظفة ٌفسر أن بدوي

 الطابرات قصفته الذي الطٌنً بٌته إلى

. «جوٌة ؼارة فً

 من واألشالء القذابؾ تتساقط وبٌنما

 وتسمع الموت رابحة وتشم حولك،

 أنك ونداءات، إال واستؽاثات صرخات

 جرعة ٌشكل الذي الحٌاة خٌط إال ترى

 بثبات والمضً لالستمرار أوكسجٌن

 الوطن هذا فً أمل جزبٌات عن بحثاًا 

 تسٌطر التً الكآبة كل رؼم المحموم

 ٌبقى أنه إال الروابً شخصٌة على

 اللحظة هً الكتابة.. »لإلنسان منحازاًا 

 النقالة أو والموت، الحٌاة بٌن الفاصلة

 ؼرفة إلى تقودنا التً البٌضاء

 استنشاق إلى وتالٌاًا  اإلنعاش،

 نكتب للنجاة، ٌكفً بما األوكسجٌن

 الكربون أوكسٌد ثانً نحول كً إذن،

 برٌة ثمار إلى والفحم أوكسجٌن، إلى

 الجسد آالم ولتروٌض حرٌؾ، بمذاق

. «وخطاٌاه

 التلقً تجربة

 ،«الندم اختبار »رواٌة قراءة وخالل

 التلقً تجربة

 ،«الندم اختبار »رواٌة قراءة وخالل

 من كثٌر إلى مضطراًا  نفســــك ستجد

 النص تفكـك وأنت الذاتٌة المراجعات

 كؤنه حدث كل عند وتقـــؾ السردي

 ذاتها بحد ورواٌة الشخصٌة قضٌـــتك

 الكتابة كؤن.. »الكل عن منفصلة

 الشجاعة من جرعة تمنحنا االفتراضٌة

 نقوله أن ٌمكن ال بما الخوض فً

 بعبارة المراوؼةالبالؼة  أن كما مباشرة،

 ببٌت أو للتؤوٌل، قابلة بإشارة أو ملّؽزة،

 المدونات إحدى من مستعار شعر

 الرصانة حواجز ستحطم الرابجة،

 للوهلة تبدو لؽوٌة بانزالقات تدرٌجاًا،

. «مقصودة ؼٌر األولى

 موالٌد سوري، روابً صوٌلح، خلٌل

 فً التارٌخ درس ،(1959 )الحسكة

 الرواٌات له صدرت وقد دمشق، جامعة

 وبرٌد ،(2002 )الحب وّراق: التالٌة

 لومً عنك دع و ،(2004 )عاجل

 ونارٌمان وسارة وزهور ،(2006)

، (2011 )الؽزال وسٌؤتٌك ،(2008)

. (2014) البرابرة وجنة

 العربً القدس

  فشاس الْكاس 
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 الشجل الزٕ ٗػشخ 

  ٍٕ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 طوٌالًا، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة براحة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًاا الصراخ

 ساحة ٌفترشون عامالًا  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

 أٍسٍتا ّضت  التٖ ....ًَسا

 

 مسرحٌته قصة استلهم قد إبسن كان

 صدٌقته بها مرت التً المحنة من هذه،

 لها لٌتوسط إلٌه لجؤت التً كٌلر، لورا

 كتب تدخله، من وبدالًا . زوجها عند

 اختلفت وإن. عام مضً بعد المسرحٌة

 زوجته فٌكتور طلق الواقع، ففً النهاٌة،

 لألمراض مصحة فً ووضعها لورا،

 سؤلها عامٌن، مضً وبعد العقلٌة،

 المحنة هذه. أوالدها وإلى إلٌه العودة

 مكانة ذات كاتبة لتصبح لورا دفعت

 كملهمة شهرتها ان إال. مرموقة

 ساحات فً تمٌزها فاقت للمسرحٌة،

 تم المسرحٌة هذه  إن.واإلبداع الكتابة

 بكوبنهاؼن الملكً المسرح فً عرضها

 االصلً البلد النروٌج فً تعرض أن قبل

 النروٌجً المجتمع ان ٌعنً وهذا للكاتب

 عن كثٌرا وتؤخر ابسن افكار ٌتقبل لم

 النتشار بالسماح االخرى الدول ركب

 ابسن احدثها التً المسرخٌة الثورة

 من تعتبر قضاٌا وطرح لمناقشة وجرأته

 .آنذاك والمحرمات التابوهات

 أبعاد

 ٌومنا وحتى المسرحٌة، هذه صدور منذ

 دراسات ٌقدمون النقاد ٌزال ال هذا،

 ومضمونها حبكتها حول وتحلٌالت

 جدٌد اجتهاد وكل شخصٌاتها، وطبٌعة

 العمل هذا رصٌد اكتشاؾ على ٌركز ٌقدم

. الؽنٌة عوالمه فً والتعمق

 اعتبروا النقاد معظم أن من الرؼم وعلى

 نورا، العمل فً الربٌسٌة الشخصٌة

 إبسن تعاطؾ عن نظرٌات حولها وبنوا

 توجه أن إال لها، ومناصرته المرأة مع

 ما عن البعد كل بعٌد عمله فً إبسن

 قبل من تكرٌمه لدى قال إذ افترضوه،

 اعتبرته الذي" كرٌستٌانا سٌدات نادي"

 عن للدفاع منحازاًا  صدٌقاًا  عضواته،

 كتبته ما كل ٌكن لم: "المرأة حقوق

 منً أكثر كاتباًا  كنت. قصدي بوعً

 ما. البعض ٌعتقد كما اجتماعٌاًا  فٌلسوفاًا 

 هدفً كان. إنسانً بدافع كان كتبته

 القارئ إلٌه ٌضٌؾ إنسانً جانب وصؾ

 الخاص، ومزاجه مشاعره المشاهد، أو

 ".لشخصٌته تبعاًا 

 من زوجها طرده الذي كروؼستاد ٌخبرها

 خالل من سٌبتزه أنه المصرؾ، فً عمله

 له ٌعد لم إن المأل، على سرها كشؾ

. وظٌفته

 االنتحار فً وتفكر نورا تنهار وهكذا،

 أن علٌها أهون كان إذ عدٌدة، مرات

 زوجها تجنب كً بنفسها تضحً

 الفرصة لها تتاح أن وقبل. الفضٌحة

 من وزوجها عودتها بعد ؼاٌتها، لتنفٌذ

 سعادته عن وتعبٌره ساهر، حفل

. لها النقً وحبه حٌاته فً بوجودها

 ٌكتشؾ لها، بحماٌته العهد وتجدٌده

 ما كروؼستاد رسالة قراءة بعد تورفالد،

 تمهٌد، وبال خابنة، فٌعتبرها به، قامت

 وبؤنها القٌم، وانعدام الخلق بقلة ٌتهمها

 مكانته ستدمر التً الفضٌحة مصدر

 كونها البٌت بترك ٌؤمرها ثم وحٌاته،

. أبنابها تربٌة على تإتمن بؤم لٌست

 الدهشة وشلت فعله، بردة نورا فجعت

 تلك، الذهول حالة وخالل. إدراكها قوة

 إن وما الزوج، إلى أخرى رسالة وصلت

 كانت إذ. أسارٌره انفرجت حتى فتحها

 الذي األصلً الضمان صك على تحتوي

 تبدل وهنا. الفضٌة عبء من حرره

. وسامحها عنها عفا إنه لها، وقال موقفه

 التناقض، هذا استٌعاب نورا تستطع لم

 جانبها إلى وقوفه تتوقع كانت التً وهً

 كان وما. أجله من لتضحٌتها وتقدٌره

 البٌت سؤؼادر: "له قالت أن إال منها

 أرٌد: "أجابته إلٌها، توسل وحٌن". اآلن

 الباب وصفقت".. أنا من أعرؾ أن

 .خروجها بعد خلفها،

 سكٌٌن مدٌنة فً ولد إبسن، هنرٌك

 بـ لُقب ،1906 وتوفً 1828 بالنروٌج

 أصبح قد وكان". الحدٌث المسرح أبو"

 مدٌنة فً مساعداًا  صٌدلٌاًا  1844 عام فً

 ثانً مع شهرته وبدأت. ؼرٌمستاد

" المحارب عربة "وهً له، مسرحٌة

 بالعمق للحٌاة نظرته وتتسم(. 1850)

 معمار بدقة مسرحه ٌتمٌز كما والشـمول،

 بحالة دوما المرتبط النص حبكة

 ولدٌه. دقٌق شاعري تعبٌر مع اقتصادٌة،

 مسرحٌاته أشهر. مسرحٌة 26

 البناء"و" المجتمع أعمدة"و" األشباح"

".  العظٌم

 أحدثت" الدمٌة بٌت "مسرحٌته وأما

 وتعتبر زالت وما أوروبا أنحاء بكل صدى

 القرن فً ابسن هنرٌك كتبه ما أشهر من

. عشر التاسع

 له ارتجت دوي تلك، الباب لصفقة كان"

 النقاد، أحد قاله ما هذا". العالم أركان

 أثارت، التً ،"الدمٌة بٌت "مسرحٌة عن

 مؽادرة هٌملت، نورا بطلتها قرار بعد

 ما وكل وأطفالها، زوجها عن بعٌداًا  البٌت

 فً اجتماعٌة ثورة حٌاتها، علٌه بنت

 كانت التً الزواج قٌم على أوروبا،

 والتً البرجوازٌة، الطبقة لدى سابدة

 االجتماعً بالمظهر محكومة كانت

 المرأة وباعتماد المادي، واالستقرار

 بصفتها وفعالًا، فكراًا  الزوج، على الكامل

. ضعٌفاًا  عنصراًا 

 ٌعتبر الذي النروٌجً إبسن، هنرٌك كتب

 شكسبٌر، بعد مسرحً كاتب أفضل

 المرحلة فً ،1879 عام هذه مسرحٌته

 دفعه حٌث إبداعه، سنوات من الذهبٌة

 المزٌد تقدٌم إلى العمل، هذا فً نجاحه

 الدراما، فً وأفكاره قناعاته من والمزٌد

 التً ،"األفكار دراما "أسماه عما باحثاًا 

 لزمن أوروبا فً الجدل محور كانت

. طوٌل

 األولى، للوهلة المسرحٌة أحداث تبدو

 خاص، شًء من هناك فلٌس جداًا، عادٌة

 الشابة واألم الزوجة شخصٌة فً سواء

 تقلٌدٌة حٌاة تعٌش التً هٌملت، نورا

 تتعامل والذي لها، المرسوم الدور ضمن

 اللطٌفة المرأة فهً. الحٌاة مع خالله من

 إلى بحاجة التً الضعٌفة، المحبة الودٌعة

 علٌه تقع والذي تورفالد، زوجها حماٌة

. المعٌشة مورد وتؤمٌن التفكٌر مسإولٌة

 عواقب من أي نورا ذهن إلى ٌتبادر لم

 الخاص النقدي السند تزوٌر فً قرارها

 على ضمانه، مقابل تحصل كً بؤبٌها،

 الصحٌة محنته من زوجها ٌُخرج قرض

. المادٌة وأزمته

 وقرار أزمة

 وأفكار مثل على المبرمجة حٌاتها نتٌجة

 حٌن حقٌقٌة أزمة تعٌش نموذجٌة،

 من زوجها طرده الذي كروؼستاد ٌخبرها

   ػساف سلواى 

 فً محتومٌء  قدرٌء  الحبَّ  أنّ  ٌدرك مّنا كلٌّل 

 هذه على إنسان لكلِّ  وأنَّ   الحٌاة هذهِت 

 عن بدورها تختلؾ التً قصته األرض

 اآلخرون ٌعٌشها التً الهوى قصص

 حتمٌته فً  كالموت فالحب. الحب مع

 فثّمة.أسبابه واختالؾ مواعٌده وتنوع

 بما وٌحتضنهم الحبُّ  ٌختارهم أناسٌء 

ًَج   وٌضّمهم. وعطاءٍف  دؾءٍف  من أُوت

 ومسكنهم مؤواهم وٌصبح بجناحٌه

 هم وأولبك. األنٌق ومعطفهم

 ؼالباًا  ٌحظون الذٌن المحظوظون

 بهم ٌحلّق معهم، حٌث الحبِّ  بتواطا

 وٌرسم والهناءة السعادة قمم أعلى إلى

. وجوههم على عالٌةٍف  ضحكاتٍف 

 ترى أن، إلٌهم نظرتَج  ما  إذا،وٌمكنكَج 

اًا  الحبِّ  برٌق ٌّ   برٌقاًا ..عٌونهم فً جل

 إلى الحبُّ  ٌُدخِتله الذي الفرح ٌعكس

 بالنسبة الحب ٌصٌر وهكذا. قلوبهم

 أوكسجٌن و أرواحهم ؼذاء إلٌهم،

 وأوكسجٌن أرواحهم ؼذاء إلٌهم،

 . لعٌشها الربٌس السبب حٌواتهم، بل

ّفة وعلى ولكن  مقابلةٍف  أخرى ضِت

 ما الذٌن التعساء أولبك  ستجد،لهإالء

. المنكسرة بقلوبهم ٌعبثُ  الحبُّ  انفكَّ 

 دابماًا  الحبُّ  ٌستثنٌهم الذٌن هم فهإالء

 بجانبهم وٌمرّ  رحمة، أو رأفةٍف  دون

 أوجاعهم إلى ٌلتفت أن حّتى دون

 إال الحبِّ  من ٌنالون ال  إنهم.ومآسٌهم

 ابتساماتهم ٌلتهم الذي العذابُ  عذابه،

 فً وٌتركهم نومهم لّذة وٌسرق

، بل حرمانٍف   مساكٌن إلى وٌحّولهم أبديٍّ

 عنهم ٌتحّدث. والعطؾ الشفقة ٌثٌرون

 .أهدابهم وذبولُ  أحداقهم الّساكن األرقُ 

 ومكسورٌن بصمتهم مؤخوذٌن تراهم

 عتبات عند الواقفة بفعل دموعهم

 الكّتاب مادة بحق هم هإالء.عٌونهم

 .أقالمهم وحبر

ٌّون أّنهم إال  الذي الحبِّ  عند منس

 مثل.ُسهادهم حٌال أبكماًا  أصّماًا  ٌصبح

 و الحٌاة فً زاهدٌن تجدهم هإالء

 إن بل .لعٌشها ٌدفعهم ما لدٌهم لٌس

 لحٌاة الربٌس السبب هو والذي الحبَّ 

 السبب ذاته هو ٌصٌر به؛ المحظوظٌن

 االنتحار،وهنا إلى بهإالء ٌدفع الذى

 ٌكون أن له ٌمكن ما إنّ  القول ٌمكننا

 ٌكون ؛قد البعض لحٌاة ربٌساًا  سبباًا 

 عند للموت قوٌاًا  ودافعاًا  ربٌساًا  سبباًا 

رِت  نظرٌة  وهذهِت .اآلخر البعض  كالقدَج

 مسلّمٌن، مإمنٌن نكون أن إال  الٌمكننا

ٌّة تفرضها نظرٌةٌء  إنها ..بها  إزدواج

 .!الظالمة الحبِّ 

 الحةِّ إصدٍاج٘ٔ

 

 

 ٕإتشاّ٘ن حو٘ذ 
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 من المسالمة سمٌرة السورٌة اتخذت

 إلى للولوج مدخالًا  والجنس الحب

 الصادرة «الذلّ  نفق »األولى رواٌتها

. ضفاؾ منشورات عن بٌروت فً

 بٌن تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من ٌساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهً منى، بزمٌلته رٌفٌة،

 ثمن عماد ٌدفع الدولة، فً كبٌر أمن

 فً طوٌلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سٌارة تختطفه إذ المعتقل،

 وٌختفً منى حبٌبته مع ٌسٌر بٌنما

 ؼٌر طفل سوى منه ٌبقى وال بعدها

 فً حبٌبته رحم فً زرعه شرعً

.  خلواتهم إحدى

 ٌكن لم عماد، فقد كثٌراًا  منى بكت

 أمها تخبر أن سوى خٌار أمامها

 األم وتنهً احشابها، فً التً بالروح

 ـ الطوٌلة خبرتها وفق ـ المسؤلة

 بارٌسً طبٌب إلى سرٌعة بزٌارة

 مع عماد استباحه الذي الشرؾ لقطب

. بالجنٌن االحتفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقاٌضتها أو لتزوٌجها سارع الذي

 صدٌقه ابن أمجد مع التعبٌر صح

 فور مشبوهة صفقة وفق الكبٌر التاجر

. بارٌس من عودتها

 رواٌتها عبر المسالمة سعً كان

 الذي الحدث بداٌة منذ واضحاًا  األولى

 لتوصٌؾ لرواٌتها مدخالًا  اختارته

 طوٌلة، لعقود هً عاٌشته الذي الواقع

 ال جزءاًا  كانت إنما فقط تعاٌشه ولم

 التً األمنٌة فالسلطة منه، ٌتجزأ

 وتوصٌؾ السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع فً المستشري الفساد حالة

 فً األمنٌة القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم الحرٌات تقٌٌد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التً ذاتها هً والحب، الحٌاة فً كحقه

 .تشؽله كانت الذي أوصلتها لمنصبها

 السورٌات الفتٌات أن تجاهلت أنها إال

 السورٌون والشباب منى، كلهن لسن

 تشوٌه ذلك وفً. عماد كلهم لٌسوا

 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

 جزءاًا  وكانت خالله، من عاٌشته، الذي

. طوٌلة لفترة منه

     بداٌة فً معارضاًا  طالباًا  كان الذي عماد

 

وٌتعرض للتعذٌب  اعتقاله ٌتم السرد

 فً ٌصبح ثم واالؼتصاب، والتعنٌؾ

 إلى عالٌة، برتبة ضابطاًا  الحقة أجزاء

 الذي الضابط منى والد مكان ٌتسلم أن

 خارج الٌوم وأصبح قبل من اعتقله

. الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل ؼٌث،

 المظاهرات فً ٌشارك وخرج شاباًا 

 سورٌة، فً بدأت التً االحتجاجٌة

 سجٌناًا  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًا  وٌتعرض الحقٌقً والده عند

 فً ٌُقتل ثم واالؼتصاب للتعذٌب

 والدته تكون التً اللحظة فً المعتقل

 تكتشؾ الذي أبٌه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبٌبها عماد أنه

 وتحت شٌباًا، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

 ؼٌر الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله

 أن عماد لٌكتشؾ لهما، الشرعً

 أنواع شتى علٌه مارس الذي الشاب

 وهنا. ابنه كان قتله أن إلى التعذٌب

 إلى رواٌتها بطل المسالمة ُتعٌد

 كان حٌن األول اإلنسانً الموقؾ

 السلطة نحو أخذته ثم حالماًا  عاشقاًا 

 من حولته حٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌحدث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًا  جاء تعبٌرها ربما سورٌة،

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحٌث

 هو ودمار خراب من سورٌة فً

 وهو بالسلطة اإلطاحة أجل من شرعً

 ذات سمٌرة عبره مرت الذي النفق

 تحرٌر رباسة إلى رحلتها فً ٌوم

.  تشرٌن صحٌفة

 فهً الحالمة المحبة الرقٌقة منى أما

 التً الوطن سورٌة سوى لٌست

 من األمنٌة األب سلطة علٌها تقضً

. وضٌقة شخصٌة مصالح أجل

 المسالمة سمٌرة الصحفٌة تهمل لم

 فتسردها الشخصٌة وسٌرتها نفسها

 التً 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، ٌسراًا  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَج  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًا 

  القضٌة بحقٌقة الوعً تزٌٌؾ

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا فً بمرورها

 رؼم ،"الذل نفق "هً اسمته الذي

 ونعمه، بخٌراته تنعم كانت أنها

 وال تعد ال السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زابدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 األمنٌة السلطة علٌها ؼضبت أن بعد

 للمتظاهرٌن إلنحٌازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والمحتجٌن

 خارج المعارضٌن بصفوؾ والتحاقها

 تؽٌٌب تعمد أٌضاًا  ٌتجلى وهنا. 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 هشاًا  النص جعل

 فً عنه تحدثت الذي الفساد أن ورؼم

 هو واالقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعً

 حقٌقٌة سردٌة إنجاز فً تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخاٌل

 فإن لرواٌتها منطلقاًا  الواقع من اتخذت

 جداًا  ضٌقة كانت السردٌة مخٌلتها

 الربٌس بالهدؾ واضح بشكل ومتؤثرة

 الثٌمة هو الضعؾ فكان للكاتبة

.  للسرد األساسٌة

 

 سورٌة شاعرة 

 

  ساًذٕ إتشاّ٘ن 

 

 

 جوال٘ٔ تضٌِٗ راتِ تحذ غاٗٔ األدتٖ السشد ٗ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

 فٌه السارق كان الذي الزمان ذلك ضاع

 به أمسكوا وإذا األنظار، عن ٌتوارى

صوه)و بمإخرته األجراس ربطوا  ،(جرَّ

 ٌؽلق الكاتب فٌه كان الذي الزمان ضاع

 ٌستعٌن أن دون وٌكتب الؽرفة باب

 فٌه كانت الذي الزمان وضاع ،!بجوجل

 ما مسإولٌة تتحمل العامة الشخصٌات

!!! التعجب إشارات زمان هذا ،!تفعله

 إشارات اخترع لمن رحمة وألؾ

 )!( وجدنا العجب قتلنا فإذا! التعجب

. كفناًا  لتكون كافٌة

 

ا الذي الزمان ذلك ضاع  بما فٌه نثق كنَّ

 همام سطا مذ ضاع ونرى، ونسمع نقرأ

 أن دون الماؼوط محمد عقل على حوت

 مسرحٌة منه وسرق جفن له ٌرؾَّ 

 ٌشار أن دون( سخطها )أن بعد المهرج

 ٌقولون الناس صار ثم بإصبع، إلٌه

 الذي أنا تبع حوت همام مسرحٌة"

 حوت همام سطا مذ وضاع ،!!"بخشها

 النص عن إمام عادل خروج على أٌضاًا 

 بدأت عندما أكثر وضاع مسرحٌاته، فً

 أفالم إنتاج تعٌد المصرٌة السٌنما

 فكره بعظمة األفالم كاتب وٌتبجح هولٌود

ا ضاع كم ٌعلم لم ومن وعقله،  ذاك منَّ

 فراس الزمٌل تحقٌق إلى فلٌعد الزمان

ار  لملمت التً ساندي الشاعرة عن الهكَّ

 النقاد وتكالب بوك الفٌس من قصابدها

 وفرادة قلمها براعة عن لٌتحدثوا

 وال شاعرة، لٌست بها فإذا إحساسها،

كرٌء  أنَّها وآخرها مطبوع، دٌوانٍف  من  ذَج

 أي وٌعرؾ الفوتوشوب استخدام ٌجٌد

 إالَّ  ٌمٌزه ال عصر فً األدب ٌسكن شبقٍف 

!.  الشبق

 وٌرتدي وجهه ٌخفً السارق وكان

 أو الحق، صاحب ٌلتقطه ال كً قناعه

 صاحبه مات حق على السارق ٌسطو

داًا  بذلك فٌكون عارفوه ومات  وثابراًا، مجدِّ

 فصار ضاع، الحٌاء هذا حتى لكن

 الرؼٌؾ ٌؤخذ أن ٌستحً ال السارق

 ٌؽفل أن حتى قبل الفرن من ساخناًا 

از !.  عنه الخبَّ

( الٌوتٌوبر )ظاهرة بدأت تقرٌباًا  سنة منذ

ًِّ  اإلعالم من أكبر حصة تؤخذ  الخص

 أردنً بشابٍف  آسفاًا  تعثرتُ  عندها الحدٌث،

 كان ممٌز، بؤسلوب نقدٌة مقاطع ٌقدم

 شعره، ٌشدَّ  حتى وٌنفعل وٌشخر ٌصرخ

 التً للمواضٌع وتعصبه حماسه أعجبنً

 بشؽؾ، أتابعه وأنا كاملة سنة ٌطرحها،

 فٌه أترقب كنت بل ٌقدمه ما لقٌمة لٌس

 مع ضاع الذي الصراخ من مختلفاًا  نمطاًا 

 انهار" وفجؤة "األوابل، السارقٌن صراخ

 أنَّه اتضح أن بعد رأسه فوق مشروعه

 كلَّ  ٌعنً شًء كلَّ  شًء، كل سرق

!. شًء

اد أحمد  والشكل الفكرة سرق هذا مسَّ

 والحركة الوجه قلد والمضمون،

 فٌدٌوهات ٌدبلج كان وكؤنَّه والكلمة،

 ال تقلٌداًا  مصطفى، هانً المصري الشاب

 لكن كاملة، سرقة إالَّ  نسمٌه أن ٌمكن

 مقبولة تزال ما هنا إلى األمور أنَّ  تخٌلوا

ا ،!وممكنة  لطالما أنَّه فهو األدهى أمَّ

 سرقها التً( الثور شخرة )عن دافع

 الحرٌات عن الحدٌث فً واستفاض

 أو ٌشخر أو ٌتشقلب حرٌّل  وأنَّه الشخصٌة

 ال عاجبو مش واللً )ٌشاء ما ٌفعل

 آخرٌن مع فٌدٌو وأعد بل ،(ٌتفرجش

 "ٗا ساسق هٌٖ هكات٘ثٖ "

 
 آخرٌن مع فٌدٌو وأعد بل ،(ٌتفرجش

 ٌشتم الذي السلبً المتابع فٌه انتقد

!.  وٌسب

 شبق بدوره أدرك الذي المصري أخٌراًا؛

 الخلٌعة بالشتابم األسماع فمأل العصر

 بعد صمته عن خرج ٌجنٌه، ما لٌجنً

 السارق بٌن عنصرٌة محادثة

 فعلته؟ من السارق خجل هل والمسروق،

 والكؾِّ  متابعٌه باحترام للحظة فكر هل

 لم ما هذا والكذب؟ والتزوٌر النفاق عن

 عصماء خطبة بتدبٌج قام بل ٌحصل،

 هو لٌكون بالنابل الحابل فٌها خلط

 سارق أنَّه له قال من وكلُّ  الضحٌة،

 على السارق انقلب الجالد، هو ومنافق

 على وانقلب ،!ٌحبطه الذي الجمهور

 السارقٌن، مع ٌتسامح ال الذي المجتمع

 هو والقاضً االتهام قفص فً اآلن نحن

.  الزمن ضاع هكذا! السارق

ن فالن قضٌة القضٌة لٌست ... وعالَّ

 أصبحت األحداث هذه أن إالَّ  إطالقاًا،

 تحت كلنا نقع جهة من للضحك، مثٌرة

 حٌث  كافور،-المتنبً  متالزمة تؤثٌر

 الخلٌفة رجل ٌلحس باألمس كان من نجد

 الٌوم صار قد اللحس أصول وٌعلمنا

 اعترافه أن وٌعتقد! المعارضٌن كبٌر

 العبث مسإولٌة من لٌعفٌه ٌكفً بذلك

 الواحد القابد وتؤلٌه بؤكمله جٌل بعقلٌة

 اللحس أصول ووضع والسرمدي األبدي

 ،!والتسلٌم الموافقة وقواعد والتدلٌك

 بالروح القابد تفدي كانت من نجد كما

 هداها قد وأصٌال بكرة له وتدعو والولد

 الٌد بٌضاء وأصبحت فجؤة القبلة إلى هللا

 تتحدث كله الشعب لسان فمها وفً

 ثانٌة جهة ومن ،!!!خجل بال باسمهم

 له أشرت فإذا القاضً، هو السارق صار

ها، ببنانك ك له أشرت وإذا عضَّ  بسرِّ

!. فضحك

 الواحد القابد وتؤلٌه بؤكمله جٌل بعقلٌة

 أصول ووضع والسرمدي األبدي

 الموافقة وقواعد والتدلٌك اللحس

 تفدي كانت من نجد كما ،!والتسلٌم

 بكرة له وتدعو والولد بالروح القابد

 فجؤة القبلة إلى هللا هداها قد وأصٌال

 لسان فمها وفً الٌد بٌضاء وأصبحت

 بال باسمهم تتحدث كله الشعب

 السارق صار ثانٌة جهة ومن ،!!!خجل

 ببنانك له أشرت فإذا القاضً، هو

ها، ك له أشرت وإذا عضَّ !.  فضحك بسرِّ

 

  ػاهش الؼثَد 

 

 هسشح إسطٌثَلٖ ٌٗظن أسثَع أفالم الووثل سؼ٘ذ غالح

 للن سغاظ 
 أسبوع لبنان فً إسطنبولً مسرح ٌنظم

 الممثل الكومٌدٌا سلطان الى تحٌة أفالم

 من وذلك صالح سعٌد الراحل المصري

 هً أفالمه من مجموعة عرض خالل

 كلنا عزٌزي ٌا "و" صاحبً ٌا سالم"

 تعرض حٌث ،"المشبوه "و" لصوص

 من الخامس فً األحد من إبتداءًا  األفالم

 النبطٌة ستارز سٌنما فً الجاري آذار

. لبنان جنوب

 أشهر من واحداًا  صالح سعٌد وٌعتبر

 السٌنما تارٌخ فً الكومٌدٌا نجوم

 المنوفٌة محافظة موالٌد والمسرح، من

 لٌسانس على  ، حصل1938 عام

 ،1960 العام القاهرة جامعة فً اآلداب

 وقدمه ٌوسؾ حسن الممثل وإكتشفه

 مسرحٌاته أولى  وكانت المسرح، إلى

 مدرسة "مسرحٌة ، ثم"شلبً هالو"

 خالل من الشهٌرة" المشاؼبٌن

 وأتبعها ،"الزناتً مرسً "شخصٌة

 فً عمل ، وقد"كبرت العٌال "بمسرحٌة

 300 من وأكثر فٌلم 500 من أكثر

 السٌنما: "دابما ٌقول وكان مسرحٌة،

 نصٌبً أنا فٌلم 1500 أنتجت المصرٌة

 نصٌبً أنا فٌلم 1500 أنتجت المصرٌة

". الثلث منهم

 بعض فً والتلحٌن بالؽناء وقام كما 

 الزعٌم درب رفٌق وٌعتبر المسرحٌات،

 أؼلب فً شاركه حٌث إمام عادل

 خروجه به إشتهر ما أكثر أعماله،ومن

 على وقؾ 1983 العام ففً النص عن

 3 اتجوزت أمً: "قابالًا  الخشبة

 علمنا والتانً المش، وكلنا مرات،األول

 ،"بٌنش وال بٌهش ال والتالت الؽش،

الثالثة  الجمهورٌة رإساء بذلك قاصداًا 

 ووووو

 فصدر مصر، حكم على تناوبوا الذٌن

. أشهر ستة بالسجن قضابً حكم علٌه

 من العدٌد الفنٌة مسٌرته خالل ونال هذا

 مهرجان "فً منها والتكرٌمات الجوابز

 1996  العام"الضاحك المسرح

" للسٌنما الكاثولٌكً المركز مهرجان"و

 مهرجان "الى ،باالضافة 2007 العام

 ، وتوف2009ً العام" المسرحً الرواد

 طوٌل صراع بعد عاماًا  76 ناهز عمر عن

 .المرض مع
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 العالم هذا فً وٌتماًا وتعاسة بإساًا 

وله  أمامه بات والذي العرٌض، الواسع،

قاًا  ٌّ الوالدة؟  حدٌث عصفورٍف  كعشّ  ض

 ٌرّدده ٌزال ما الذي األخٌر والّسإال

: هو الٌؤس عمق من إنساننا

 ٌوماًا  ذاته حضنِت  إلى الوطنُ  سٌعودُ  هل

 المتاهات، تشبه ال التً متاهته من

 مضت أعوام منذ كان كما معاًا  وٌحضنهم

 به ٌلٌقُ  شعبَج  ال أن هو أدرك أن بعد

 مطلق ٌقٌن على صار والّشعبُ  سواهم،

 عاشوا وإن الوطن عن لهم بدٌل ال أن

 على والحٌاة المعٌشة درجات أدنى فٌه

 أسباب من بعضهم ٌالقً مّما الّرؼم

 هذه فً هنا، والّرؼٌد الهانا العٌش

 ؟ واحتضنتهم آوتهم، التً الّدول

 لمقولة قابل هو ما ٌحدث وطنً فً فقط

 ".تصّدق ال أو صّدق"

 سورٌة وشاعرة كاتبة 

 وؼٌر متسّرعاًا  كان قرارهم أنّ  بعد فٌما

،  من وظلماًا  سوءاًا  أشدّ  الخاطب وأنّ  مجدٍف

 وبابعٌه، مدّمرٌه ومن الوطن، مخّربً

 ٌبّررون ذلك من الّرؼم وعلى نجدهم

ء كان العرٌس بؤنّ  قرارهم ًّ  الخلق س

ٌّب والّطباع،  تمّكن أّنه إاّل  فٌه، ظّنهم وخ

 فهنا الوطن، حدود من ابنتهم إخراج من

 واالبنة مصانة، الحقوق البالد هذه فً

 زوجها عن بعٌداًا  حٌاتها متابعة تستطٌع

. أفعاله على المضروب

 ما وبؤعلى نصرخَج  أن لنا ٌحقّ  أال وهنا

 :صوت من نملك

 الّثمن رخٌص وطننا إنسان صار كم! آهٍف 

 العلوّ  فً ٌعوم كان الذي وهو والقدر،

 فقط ٌبحث ضعٌفاًا  صار كم! أبداًا  والّسمو

 أّنها عرؾ وإن حّتى خالص منافذ عن

 وهو والهوان، المذلّة إلى به ستودي

  بات كم! نفسه وعّزة بكبرٌابه المعروؾ

 الؽالب، وكان مهزوماًا، أمره، على مؽلوباًا 

 ماذا الحرب؟ هذه بنا فعلت  ماذا!والقويّ 

 بكلّ  فقد اإلحساس الذي بإنساننا فعلت

 ٌلتفت أن دون والّنفاذ بالخالص إال شًء

 والّدروب؟  الوسابل إلى

تَجبر أال الناس  من أكثر وطنً إنسان ٌُعْق

  ووووو

 من ٌوافقون واألهل ؼٌرها، أو الّدول

 االلتزام دون من شروط، أو قٌود دون

 بها ٌلتزمون كانوا التً األمور ببعض

 ونمط الخاطب عن كالّسإال سابقاًا 

 ونسبهم أهله عن أو ومعٌشته، تفكٌره

. عٌشهم وطرق وطباعهم

 أفراد كان الذي وطننا فً هذا ٌحدث

 سلّم على ابنتهم خطبة ٌضعون العابلة

 رجل عن لها وٌبحثون أولوٌاتهم، أولى

 وٌخلص ٌصونها، علٌها، ٌحافظ

ٌّة للّروابط  فكانت المقّدسة؛ الّزوج

 فً تتؤّنى تستفسر، تتمّهل، األسرة

 التً واألسرة المناسب، الّرجل اختٌار

 األمور، مختلؾ فً وتوابمهم توافقهم،

 الّظروؾ ظلّ  وفً اآلن تفكٌرهم ولكنّ 

ٌّتها أعوام منذ بالوطن حلّت التً  بدمو

ٌّتها  عن فقط ٌبحثون جعلتهم ووحش

فَجذِت  إٌجاد نْق  ٌسمح أن دون لها خالص مَج

 ومنفذ ؼٌرها؛ بؤمور بالّتفكٌر الّزمن لهم

إلى  إرسالها فً ٌكمن برأٌهم الخالص

 أنّ  ٌعرفوا أن دون الوطن أسوار خارج

 أسوأ ٌكون قد الخالص المنفذ، هذا

 الّرؼم على الوطن فً البقاء من بكثٌر

ٌّن فإذا ومصاببه، ظروفه كلّ  من   لهم تب

 فً خطبتها عن تعلن التً الفتاة ُتسؤَجلُ 

 تردّ  به؟ اقترنت الذي الخاطب عن وطنً

اًا  رّداًا  الفور على ٌّ : صاروخ

 بلجٌكا، سوٌسرا،  برٌطانٌا، أو ألمانٌا،

 هً: نفسك فً وتقول الّدانمارك؛

 ُتالم وال وعرٌسها، منتشٌة بخطبتها

 وعابلتها أهلها إلى فتتوّجه ذلك، على

ه، بالّسإال  أشدّ  الّردّ  فٌكون نفسِت

: اهتزازاًا 

 الّسوٌد، سوٌسرا، برٌطانٌا، ألمانٌا،

 هو اسمه؟ ما ولكن نعم،: تسؤل وتظلّ 

، ابن نْق  مسكنه؟ أهله، عابلته، مَج

. ذاته بالّردّ  علٌك ٌقذفون وسٌظلّون

 مالذ هً باتت وؼٌرها الّدول هذه إذاًا 

ٌّة عندنا الفتاة  وأهله حٌاتها شرٌك وهو

 أّنها تظنّ  العابلة وصارت ومعارفه،

 ما أو الوطن جحٌم من ابنتها تنقذ بذلك

 جواز ستكون وأّنها بالوطن، بها ٌحلّ  قد

 تلك إحدى إلى رّبما أفرادها جمٌع مرور

ٌّة مجهول مصٌر من هرباًا  الّدول  الهو

 مختلؾ وٌنتظر ٌنتظرها، والّنسب

. وطنها وأبناء مجتمعها شرابح

 خاطبها على الفور على توافق الفتاة

هذه  إحدى أرض على متواجد ألّنه فقط

 ززز

 

لط فٖ ٍطٌٖ، غذّق أٍ ال تػذّقف  
 
       ًاسٗي ػوش 

 وطنً فً األحداث بداٌة أذكر فً

 واالحترام الود ببعض كنا نحتفظ عندما

 لساحات الدخول قبل النظر لوجهات

 شعارات منا واحد كل ٌحمل الصراع

 المنطق محاضرات بعد..مزٌفة أخالها

 قهوة لفنجان نحتاج والجافة السقٌمة

 طاولتنا على  نجلسُ ..المزاج لتعدٌل

 مقهى من الزاوٌة تلك فً المعتادة

 األمهات عصبة نحن الجامعة

.. الطالبات

 فً اآلراء اختالؾ من الرؼم على كنا 

 التً واالتجاهات النظر وجهات

 الوطن نناقش( قضٌة للود التفسد)

 واألخت والزوجة األم المرأة بعاطفة

 كان..مواطنات باألخٌر فنحن..والطالبة

 خبز السٌاسة فً الحدٌث

 حول اآلراء من الكثٌر ننتبادل..الحٌاة

 نبرة ترتفع.. المتسارعة األحداث

 النقاش وٌتحول الكلمات وتحتد الصوت

 نفسه ٌطرح الذي فالسإال.. لنزاعات

 أم..؟؟ مإٌد أنت هل..بإلحاح دابماًا 

 ؟؟ ..معارض

 تلك بٌن فضابع..!! الحٌاد أّما

أنتج  الذي الثالوث هو هذا..النزاعات

 وووووو

 ونحن ونتفق الوقت ٌسرقنا.. الصراعات

 ما، ٌوم فً نتفق ولن نتفق لم الذٌن

 مفهوم حول القابمة الخالفات رؼم سنظل

....  ونفترق..صدٌقات الوطن

 حلقة الفارق النفس علم أستاذ مادة طلب

 حلقة اخترت بحث وبعد..العملً بحث

 مكتب كان( البّناء الحوار): بعنوان

 انتظار ساق وبعد بالطلبة ٌكتظ المناقشة

.. باسمً نادى قلبً إلى الملل

.. ٌا طالبة  سإال-

 ؟؟.  ما هو الحوار البّناء-

 له والذي الثرثرة عن البعٌد  هو الحوار-

 أهداؾ مقنعاًا ومنطقٌاًا وله وٌكون ثمرة

.. محددة لشروط وٌخضع محققة

 فً البّناء الحوار ٌنجح هل .. برأٌك-

 األزمة؟؟ هذه من البالد خروج

 الحلقة موضوع لكن  دكتور اعتذر منك-

.. السورٌة األزمة ال ٌتضمن

 موضوع ضمن من أعتبر سإالً  وأنا-

 والخضوع الحوار لهذا نحتاج أال الحلقة

.. الشروط هذه كما أدرجتِت  لشروطه

 كل من ٌتطلب الحوار لطاولة  الجلوس-

 والتدعٌم اآلخر واإلنصات قبول طرؾ

التنازالت  بعض وتقدٌم واألدلة بالبراهٌن

 ووووو

 عابرة حادثة أو كتاب حول لٌس الحوار ألن

 من الكثٌر منا ٌستحق وطن حول فالحوار

.. ومستقالًا  معافى لٌظل التنازالت

 كنؾ فً الحٌاة وال الهوٌة تلك ال أستحق أنا

 قلبً بلسان الحوار ٌكن لم ،إذا الوطن هذا

 من والمتوعدة والمهددة الهادرة فاألصوات

 تلك التستحق الوطن حدود خارج منابر

 اسقطوا )دروٌش محمود فكما قال الهوٌة

..( السفر جواز قلبً عن

 ؟؟ ..حوارهّدام هناك هل  بالمقابل-

 ٌلؽً الذي الحوار ذلك الحوار الهّدام.. أكٌد-

 واألهداؾ بالؽاٌات والتضحٌة اإلٌثار

 ..األقل الستمرار الحوار على الشخصٌة

 الثرثرة منه الؽاٌة تكون وهو الحوار الذي

 ودفعه صبره تبدٌد اآلخر حفٌظة وإثارة

.. الحوار لتحوٌر

 ؟؟..تستحقٌنها برأٌك التً  ما العالمة-

 انتمابً  ٌحددها التً العالمة  استحق-

 ..ووطنٌتً ومواطنتً وأمومتً  ووالبً

 أن  أكره..وطن قضٌة منا كل قلب ففً

 أو أو ؼاٌة مادٌة صفة قضٌتً تحمل

.. مصلحة

 بال قدٌمة حربٌة سفٌنة روحً  وتصعد

 بٌن الظلمات محٌط طرٌقها فً تشق أشرعة

 صرخات  وتسمع..والحٌاة الموت أمواج

 عتمة فً وتلج أمٌال بعد على استؽاثة

 وهٌاكل جثث المستباحة مدننا من تستعرض

وأٌتام  وأرامل بها سكان كانوا ألناس

 وووووووو

 

... ٍالطَفاى..الوذهش الثالَث
 

 

 أكبادها فلذات فقدت أمهات وؼصص

 أجنحة كؤنها نور من لٌست وأزهار

 له  الفساد..المكان ٌمأل وحطام ؼربان

 وهناك متفسخة جثث رابحة كؤنه رابحة

 منها كل جبٌن على كتب سوداء وجوه

 رجل الحة له شخص وهناك...البالد تجار

 دم شالل فمه من ٌسٌل منتفخة بطنه

 المشردة الطفولة أرواح منه تنزلق

... البرزخ فً أنا  هل..والمعذبة

 من لً هب  ٌا إلهً..للصالة احتاج أنا

 تتحول الدنٌا هكذا..وسالم رحمةًا  لدنك

 ..األوطان وُتخان ُتباع عندما لبرزخ

 وتلتهم األمواج وتتعالى المحٌط وٌهٌج

 الظلمات جدران طرقات على صور كل

  آللهم..الطوفان أنه  نعم..معلقة كانت

 وقوة موسى وعصا أٌوب صبر امنحنً

 أبتلعها والبالد هالكة  فؤرواحنا..سلٌمان

 منؤى فً العالمً  والضمٌر..الطوفان

 هو أنه أجزم  بل..البلدان كوارث عن

 أعلم ال صراع  بعد..الطوفان هذا خلؾ

 جبروت النور خٌوط  تشق..طال كم

 على لً وتتراءى العاصفة وتهدأ الظالم

 ضحكات منها تتهادى جزٌرة أمٌال بعد

  فٌنجلً..الظالم قوة من ساخرة عابثة

 الطفولة ..واضحة الرإٌة وتصبح الؽمام

 البرٌبة بكفوفها تبنً الشطآن على تلعب

 هذا هلل  الحمد..الجبال تعانق صروحاًا 

 .السالم بلؽت  والروح..وطنً

 ٌّاء الػالل 
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أطفالٖ تػٌغ الذّطٔغالح أتَ السَسٗٔ سٍال التطك٘ل٘ٔ

 

 فً محترفها روال أبو صالح الفنانة 

 ًع لوا تؼذ الكتاتٔ - « ى تتكلنأل٘س ل٘ذٕ »تشاس سؼ٘ذ فٖ أالطاػشٓ 
 

 سعٌد أبرار السعودٌة للشاعرة صدر

 لٌدي لٌس "األول دٌوانها (الصورة)

 للنشر مسعى عن الصادر ،"تتكلم أن

 حاز وقد. 2017 عام والتوزٌع

 جابزة فً الثانً المركز على الدٌوان

 جابزة وهً "األول للكتاب الشعر بٌت

 كنافذة "الشباب، للشعراء مخصصة

 الجمعٌة فً الشعر بٌت لهم ٌفتحها

 والفنون للثقافة السعودٌة العربٌة

 تجاربهم افضل لٌقدموا بالدمام

.  الكتاب مقدمة فً جاء كما  ،"الشعرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعٌد أبرار الشاعرة قصابد أتابع كنت

 على قصابدها بنشر شرعت أن منذ

 به ٌتصؾ الذي االستعجال ودون حذر

 مؽامرة ٌخوض ممن بعض عادةًا 

 فً ربما الشعرٌة، الكتابة تجربة

. االدب عالم فً مكانه ٌحتل كً مسعى

 قراءاتً ومنذ قادنً، الحذر وهذا

 قصابدها فً اكتشؾ أن األولى،

. متمٌزة شعرٌة وحساسٌة خصوصٌة

 ٌسرد قوٌاًا  صوتاًا  نسمع شعرها ففً

 وأفراحها آالمها  تردد، دون علٌنا،

 وإنسانة كؤمرأة بها الخاصة وهمومها

. وشاعرة

قصٌرة  بقصٌدة دٌوانها الشاعرة تفتتح

 إعالناًا  تشبه التً ،13.ص" حطام"

  البداٌة، ومنذ تنبٌهنا، إلى ٌهدؾ مسبقاًا 

 التً والطرٌقة تكتبه، ما طبٌعة  حول

: موضوعاتها بها تتّشكل

 بٌدي أكسرها صحون القصابد"

 الحطام، بهذا احتفظ ال

  وال

 .13.ص" قصابد مجرد تبقى

 وراء قصدٌاًا  فعالًا  هنا نكتشؾ أن ٌمكن

. الكتابة بعد ما إلى وحتى الكتابة،

، فعل إلى ٌشٌر فالنص  خلفه تكمن واعٍف

. ذاتٌتها فٌه وتحضرُ  الشاعرة إرادة

 نتٌجة لٌس هو القصٌدة إنتاج ففعل

 ٌتعدى أنه كما فتات، أو لحطام لتجمٌع

 سٌاق فً الشعوري والهم النشاط ذلك

 إنتاج ما بعد تولٌد هم إلى الكتابة

 مجرد القصابد تبقى ال حٌث النص،

 ذلك، من أبعد هو ما هناك بل ،"قصابد

 واحتماالت ممكنات على االنفتاح

 تكتفً بل الشاعرة، بها تبوح ال أخرى،

 ٌسكت الذي  المكثؾ، اإلعالن بهذا

 تؽري كؤنها قادمة، عوالم على

 حدود عند ٌتوقؾ ال كً القارىء

 النص، حدود عند ٌتوقؾ ال كً القارىء

 ؼابة فً عمٌقاًا  ٌؽور أن علٌه بل

 واشعاعاتها الخفً، وعالمها الكلمات

.  حدودها تعبر التً

 ٌساوره الذي الشعري المفتتح  هذا

 أن علٌنا ٌطرح والمواربة، االبهام بعض

 أكبر، فضول ٌشؽلنا حذرٌن، نكون

  دٌوانها، مجاهل فً نمضً ونحن

 قدر االقتراب، فٌها نتوخى اسبلة لطرح

. فٌه الكامن المعنى خزٌن من اإلمكان،

 تقصد وماذا الشاعرة، ترٌده الذي ما إذ

 قصٌدة، مجرد تبقى لن القصٌدة بؤن

  إذن؟ إلٌها القصٌدة بالنسبة تعنً وماذا

 بعد كاملة تتوفر ال األجوبة كانت وإذا

 أن إال الدٌوان، قراءة من االنتهاء

 ؼنٌة قصابدها أن بنتٌجة ٌخرج القارىء

 الفكرٌة الدالالت ذات الشعرٌة بالصور

 وحٌاتٌة وجودٌة معان على تنزاح التً

..  وإنسانٌة

 بوضوح الشعرٌة عباراتها تمتاز كما

 المعنى، وعمق التركٌب وبساطة لؽوي

 تتٌح شتى تؤوٌالت على تنفتح وهً

 عوالم فً القصٌدة مع التحلٌق للقاريء

  ..واحد آن فً متنوعة

 حول تدور قصٌدة 153 الدٌوان ٌضم

 حول تتمركز عامة إنسانٌة مشاؼل

 بالكونً مشؽولة امرأة قضاٌا

 فً كما والذاتً، بالعام واإلنسانً،

  :25.ص " الوراء الى الذهاب " قصٌدة

  تعرفه ال آخر ٌوم"

 الى عابدة الحقابب، نصؾ فٌه احزم ٌوم

 الوراء

ًّ  ٌتردد اصبح ما إلى  إل

.. تإوي ال أمكنة

  ما قوة هنالك

 من أتدلى الصخور، بٌن عالقة سّنارة

 تحاول ال كسمكة وأرفرؾ رأسها

   الطٌران

 تعرفهُ  ال آخر ٌوم

  الشوارع فً ٌنتشر الخوؾ

 براكٌن من حرٌقها تصبّ  الشمس

 ..األجساد

 منها تتطاٌر التً القبضة هذه ومن

 ."النٌران

 والعام الخاص بٌن التزاوج هذا وٌتضح

 .49.ص " أجّنة "قصٌدة فً جلٌاًا 

 أن ٌمكنه ما كلّ  أٌضاًا  اكتب أن أرٌد"

اًا  ٌكون ٌّ  ح

  بسعادة

  األلم بباهر أو

 داخلنا تتربى التً األجّنة تلك

" بعد االعماق من تخرج لم اخرى حٌاة

 .49.ص

، هو ما كل عن هنا لدٌها فالكتابة ًّ  ح

 هو باألمل اإلحساس أن رؼم مشترك

 تتحول األجّنة لكن محض، ذاتً إحساس

 عن تعبٌراًا  مشتركة عامة إشارة إلى

 عن تعبٌراًا  مشتركة عامة إشارة إلى

 أو المرأة تعانٌه الذي المخاض طبٌعة

 هذا ٌكون أن بالضرورة فلٌس.. اإلنسان

 ما بقدر جدٌدة والدة عن تعبٌراًا  الجنٌن

 وانفعاالت حسٌة لتراكمات إشارة ٌكون

 فً وتولد تنفجر متراكمة ومشاعر

 القصٌدة أن أي سعادة، أو ألم لحظة

 مستوٌات على ٌتعدد معنى تخزن

. ٌقرأه من أو قراءته،

 كونها أو أنثوٌتها تخفً ال الشاعرة لكن

 وتطلعاتها همومها لها شاعرة- امرأة 

 تتمخض أو تتمحور التً وموضوعاتها

 أخرى، قصابد فً الخاصة معاناتها عن

 .131.ص" البحر "قصٌدة ففً

  البحرُ  وحده"

 كالصخر إلٌه ماثلة امرأة ٌفهم

"  ٌتقاسمه الذي

 أخرى قصابد فً الثٌمة هذه تتكرر

 تعقٌداًا، أكثر أمر إلى تتحول حتى أٌضاًا،

 ٌفٌض الذي الفلسفً البوح من فتقترب

ٌّة بإٌحاءات : مؽرٌة شفافة حس

 فً شًء كلّ  نقول أن باالمكان كان لو"

 المالبم الوقت

 الفوات فً تكمن اللذة لكنّ 

 ٌؽلّفُه،ُ الذي الؽامض هذا وداخل

 الذي الكنز هذا

 135.ص. "الٌد إلٌه تصل ال

 القصابد بعض فً عشقها تبوح وحٌن

 اللؽة وتتحول وترسم، تهمس، فانها

 تفٌض وشواهد عالمات إلى لدٌها

 كما وضٌاء وأحالم  متدفقة بؤحاسٌس

 ،145. ص" الرنٌن نسمة " قصابد فً

 ثم ، 152.ص" الكبٌرة الشجرة على"و

 139. ص" النوم فً ٌدان "قصٌدة

: فٌها تقول التً

 تماماًا  الضوء هذا أقّدر أن أستطٌع ال"

اًا  مفتوحة حاستً ألنّ  ٌّ  كل

 المضمومتٌن ٌدٌك على

 النابمتٌن

 ."كحلم

 كما وضٌاء وأحالم  متدفقة بؤحاسٌس

 ،145 ص" الرنٌن نسمة "قصابد فً

 .152ص" الكبٌرة الشجرة على"و

 

 139. ص" النوم فً ٌدان "قصٌدة ثم

: فٌها تقول التً

 تماماًا  الضوء هذا أقّدر أن أستطٌع ال"

اًا  مفتوحة حاستً ألنّ  ٌّ  كل

 المضمومتٌن ٌدٌك على

 النابمتٌن

 ."كحلم

 وعوالمها بآالمها، إنشؽالها أن بٌد

 تعانً ما رإٌة من ٌمنعها ال  الخاصة،

 وهموم آالم  فهً..أخرٌات نساء منه

 فً تحتج لذلك ما، حد إلى تتشابه

 عالم على" األنقاض تحت "قصٌدة

 : كاذبة بفضٌلة ٌتمسك

 اآلن ٌبكٌنً ما"

 امرأة صوتُ 

  الجدران من أبعد ٌرتفع ال امرأة ؼناء

 هنا نساء ال أن العالم ٌظنُّ 

 ."الفضٌلة األنقاض تحتَج  العالمُ  ٌردمنا

 .134ص

 وراء السجٌنة المرأة صوت ٌكون حٌث

 هذا وٌتحول والمهانة، القمع قضبان

 سماع إلى وتحفٌز تقرٌع الى االحتجاج

 رؼم تصدح التً المكبوتة  األؼانً تلك

 باسم ٌمارس الذي والتؽٌٌب الجدران كل

. اإلنسانً ووجودها المرأة ضد الفضٌلة

 الشاعرة قصابد إن القول، ٌمكن وهكذا

 النص من أبعد إلى تطلعت سعٌد أبرار

 الى وتنظر راهنٌته، فً المكتوب

 ترؼب وال طموحاًا، واألكثر األسمى

 ..مختلفاًا  صباحاًا  ترٌد أنها نفسها، تكرار

 الحمامة فٌه تهدل"

  األعالً من الضوءَج  تجرّ 

 الشرفة إلى

 النافذة إلى

 الستارة إلى

".  معها األحالم وتنهض

 149.ص" آخر صباح قصٌدة"

 إضافة سعٌد أبرار الشاعرة دٌوان إنّ 

 اهتماماًا  ٌجد أن آمل.. للشعر نوعٌة

. السواء على والنقاد القّراء من حقٌقٌاًا 

 

 

 عراقً ومترجم كاتب 

   لحطاى جاسن 
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 ضمن مشتركة فنٌة ورشة فً

 من تعتبرها حٌث كامل، ؼالٌري

 وجدته لمَج " حٌاتها تجارب أجمل"

 من وتشجٌع ورعاٌة تقدٌر من هناك

: الورشة مشروع على القابمٌن قبل

 مع العمل الورشة هذه لً أتاحت لقد"

 تجارب من واالستفادة آخرٌن فنانٌن

 إلى إضافة مختلفة، وخبرات

 تدور التً الٌومٌة الثقافٌة الحوارات

." وبٌنهم بٌنً

 الثقافة أوالًا 

 فً ؼالٌري تحاول أخرى جهة من

 ثقافً ما هو على االشتؽال "كامل

 حسب" المادي المردود حساب على

 للفنانٌن تقدم فهً روال، تعبٌر

 واألجواء واألدوات المكان المشاركٌن

 التً الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه حفزت

 على أعمل حالٌاًا : "واالستمرارٌة

 المزٌد لدي ومازال هناك، مشروعً

 كٌؾ اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

 اآلخر، بعد ٌوماًا  تجربتً تتطور

". الكثٌر فٌها أكتشؾ بؤننً وأشعر

 وعن نفسً عن راضٌة أنا"

 ذاتً تعبٌر إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو روال تقول" أعمالً فً

 بداخلها ٌدور ما "لتوصٌل تسعى التً

 من الكثٌر هنالك". اللوحة عبر

 التً الؽامضة واأللؽاز األسبلة

 لم ولدت، منذ بالها فً تدور مازالت

 الدهشة لعل "مقنعة، إجابات لها تجد

 دهشة عن تعّبر أطفالها، وجوه على

 عن خاص تعبٌر و العالم فً ٌدور ما

 حول تفسٌر إلٌجاد أحٌاناًا  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 ؼالباًا  ولكن أعتمده معٌن قٌاس هنالك

 األحجام فهذه كبٌرة أحجام ماتكون

 التعبٌر 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 ؼالباًا  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

 مثالًا، الفكرة حول معرض إنجاز بعد انتهت

 أفكار مطاردة من الفنان ٌخشى أال ٌعنً

 تقدٌمه بعد الراهن لمشروعه قرٌبة

 هنا روال التعتقد كمعرض؟ الفنً مقترحه

 بل وتنتهً تتوقؾ قد مشروع أي فكرة أن

 الكبرى للفكرة تمهٌدٌة بداٌة "ستكون

 تطاردنً ما ؼالباًا . األعمال باقً إلى وتمتد

 القراءة بعد بها أنؽمس التً األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهً ألرسمها

 ال ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

". نهاٌة

 طاقة القراءة

 تنشؽل والخٌال للرسم مقابلة ضفة فً

 لمجموعة مختلفة قراءات فً الفنانة

 محدد، نوع هنالك لٌس الكتب، من مختارة

 إنها واحد وقت فً كتب عدة تقرأ فهً

 تبدأ قد إذ تسمٌها، كما" بحثٌة قراءة"

 نحو فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر فً إلٌه ترمز ما عن البحث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدنً: "تقول وهكذا،

 طاقتً تشحن فالقراءة واحد، وقت فً

 ألنسج الكبٌر الدافع وتعطٌنً ومخٌلتً

 الرواٌات تشدنً أتخٌلها، كما لوحتً

 وكتب والمسرح والشعر واألساطٌر

 العلمً والخٌال الحصصٌة الفٌزٌاء

 بشكل العالمٌة الفنٌة الكتب إلى باإلضافة

 فمن خاص بشكل السوري والفن عام

 رواد هم من فنان كل ٌعرؾ أن الضروري

 وماذا للفن قدموا وماذا بلده فً الفن

 ".إلٌه؟ أضافوا

 

 

 إر اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗمة

 الؼثَس ٗستط٘غ
 "الكَى هشكض ػلى

 من تشكٌلً فنان قاصوص هادي

/ سلقٌن /إدلب محافظة السوري الشمال

 الساحرة، وطبٌعتها الجمٌلة بالدنا فً

 لً وكان خاصة، دراسة الفن درست

 الجماعٌة  الفنٌة المشاركات من العدٌد

 البلدان وبعض ولبنان سورٌة فً

 الفنانٌٌن اتحاد عضو العربٌة،

 حابز إدلب، فرع السورٌٌن التشكٌلٌٌن

 لوحاتً وتوجد تقدٌر شهادات على

 بالفن والمهتمٌن الكثٌرٌن عند كمقتنٌات

 الثقافٌة رصاص قلم مجلة. التشكٌلً

 قاصوص هادي التشكٌلً الفنان التقت

: الفنٌة تجربته حول الحوار هذا وكان

 وأي قاصوص هادي ٌرسم متى ـ 

 إلٌك؟ أقرب المدارس

 وقت ٌوجد وال الرسم فً جداًا  مزاجً أنا

 بهدوء أرسم لكنً فٌه، أرسم معٌن

 لذ ما ٌختار بوح فً الصمت ٌتخلله

 بقٌة مثل مثلً األلوان، من وطاب

 المدارس بجمٌع تاثروا ممن الفنانٌن

 االنطباعٌة إلى وأمٌل األوروبٌة، الفنٌة

 بؤفقها جمٌلة بالد من ألننً والتعبٌرٌة

 ودابماًا  الساحرة، الجمٌلة وطبٌعتها

 ٌصنع أن وٌحاول ٌبحث الفنان

 قدر بعٌداًا  التشكٌلٌة للوحته خصوصٌة

 آخر، فنان أي مع التشابه عن اإلمكان

. اآلن علٌه أنا كما نفسً ألجد

 مشوارك فً األهم المحطة هً ما ـ

 الفنً؟

 أول هً الفنً مشواري فً محطة أهم

 وكانت الجمهور، مع للوحاتً لقاء

 زهور من بحتة انطباعٌة تجربتً آنذاك

 ؼنى لها كان وما، وسماء وأشجار

 حٌنها، اسعدنً مهماًا  وانطباعٌاًا  لونٌاًا 

 مسٌرتً لمتابعة إٌجابٌاًا  تاثٌراًا  لها وكان

 اللون صومعة فً عشت حٌث الفنٌة

 العام بداٌة فً واأللوان بالقماش محاطاًا 

 االنطباعٌة اللوحة من أخرج أن قررت

 وزهر شجر من الطبٌعً للمشهد

 وموضوعاًا  مساراًا  آخذ وأن وسماء،

 أمام وكنت التشكٌلٌة، لوحتً فً آخر

 أجسد أن وهو له ثانً ال واحد خٌار

 السوري شعبً ٌعٌشها إنسانٌة حالة

 إلى االنحٌاز دون ولجوء نزوح من

 والدة وكانت آخر، ضد ما طرؾ

 زمان ؼالٌري بٌروت فً األول معرضً

 العاشر الشهر فً معرضً وكذلك أٌضاًا،

2015. 

 التعبٌر الفنان بوسع ٌكون ومتى كٌؾ ـ

 وتطلعاته؟ شعبه هموم عن

 المحٌط الواقع ٌجسدون الفنانٌن أؼلب

  وكبقٌة والفنً، اإلبداعً بؤسلوبهم بهم

 معنٌاًا  نفسً أجد السورٌٌن الفنانٌن

 وقد سورٌة، فً أهلنا ٌعانٌه ما بطرح

 في وخاصة واأللوان اللوحات تنوعت

 وزهر شجر من الطبٌعً للمشهد

 وموضوعاًا  مساراًا  آخذ وأن وسماء،

 أمام وكنت التشكٌلٌة، لوحتً فً آخر

 أجسد أن وهو له ثانً ال واحد خٌار

 السوري شعبً ٌعٌشها إنسانٌة حالة

 إلى االنحٌاز دون ولجوء نزوح من

 والدة وكانت آخر، ضد ما طرؾ

 زمان ؼالٌري بٌروت فً األول معرضً

 العاشر الشهر فً معرضً وكذلك أٌضاًا،

2015. 

 التعبٌر الفنان بوسع ٌكون ومتى كٌؾ ـ

 وتطلعاته؟ شعبه هموم عن

 المحٌط الواقع ٌجسدون الفنانٌن أؼلب

  وكبقٌة والفنً، اإلبداعً بؤسلوبهم بهم

 معنٌاًا  نفسً أجد السورٌٌن الفنانٌن

 وقد سورٌة، فً أهلنا ٌعانٌه ما بطرح

 فً وخاصة واأللوان اللوحات تنوعت

 أٌضاًا  "األول الفردٌٌن معرضً

 أقٌم الذي" وجد لعب "والثانً ،"وأٌضاًا 

 إن: أقول أن وٌمكن بٌروت، فً مإخراًا 

 الروح نوافذ على مفتوحاًا  حواراًا  هناك

 بما أعمالً فً ككل واإلنسان والجسد

 وشعبنا، أهلنا بمعاناة تؤثرنا ٌعكس

 الظروؾ هذه فً ككل اإلنسان وبمعاناة

. العالم ٌعٌشها التً المؤساوٌة

 كفنان واجهتك التً الصعوبات ما ـ

 بٌروت؟ فً سوري

 لبنان، فً لنا بالنسة كثٌرة الصعوبات

 بشكل فٌها االستقرار تقرر عندما خاصة

 وتؤمٌن معٌشة ؼالء من قسري

 معاناة إلى إضافة الحٌاة، مستلزمات

 لها أن أنكر ال لكن إقامة، على الحصول

 مسٌرتً بداٌات فً الكبٌر الفضل

. اإلبداعٌة

 قاصوص هادي فً ٌإثر ما أكثر ـ

 حولنا؟ الحاصل الجنون ظل فً الفنان

 ظل فً فٌه ٌإثر ما حول اإلجابات تتعدد

 بلدي تجتاح التً الملعونة الحرب هذه

 ففيياًا  ممشداًا  أمام نفسي ألجد سورية

 سنوات، ست مدى على مسسمراًا  ومملماًا 

 للقلب مملمة الجنون هذا ومخلفات

 إن رحمة، دون بنا سفسك وهي واليقل

 واألطفال والسمريد والدمار القسل مماهد

 .بي وُيمثر جداًا  يملمني والنساء

 فظٌعاًا  مشهداًا  أمام نفسً ألجد سورٌة

 سنوات، ست مدى على مستمراًا  ومإلماًا 

 للقلب مإلمة الجنون هذا ومخلفات

 إن رحمة، دون بنا تفتك وهً والعقل

 واألطفال والتشرٌد والدمار القتل مشاهد

ٌُإثر جداًا  ٌإلمنً والنساء . بً و

 المطلقة الحرٌة خاصة نظر وجهة من ـ

 ترى كٌؾ لإلبداع، دافعاًا  دابماًا  لٌست

 ٌكون أن ٌمكن هل أوضح بشكل ؟ ذلك

  لإلبداع؟ أكبر دافعاًا  التضٌٌق

 الممكن بٌن وتبرز اللوحة تولد حٌن

 لذلك الفنان حرٌة تكمن هنا والمستحٌل

 فً موجودة الفنان عند اإلبداعٌة الحالة

 فً وضعته لو حتى ٌعٌشها حالة كل

 بفضاء مختوم الفنان واقع ألن قفص

 لذلك اللوحة، على لٌترجم وفكره مخٌلته

 الحرٌة فً االبداعٌة الحالة تتعلق ال

 نظر وجهة وهذه حرٌة، ال أو المطلقة

 .خاصة

 الفنٌة؟ مسٌرتك فً معرض كم ـ

 الفنٌة المشاركات من العدٌد لدي

 والوطن ولبنان سورٌا فً الجماعٌة

.  العربً

" وأٌضاًا  أٌضاًا : "الفردٌة ومعارض

 لعب"و ،2015 بٌروت زمان ؼالٌري

. 2017بٌروت زمان ؼالٌري" وجد

  ػلى لواش التطك٘لٖ دلذاس فلوض"كل َٗم حلن"

   للن سغاظ    حَاس  

  ٍالوستح٘ل الووكي ت٘ي اللَحٔ تَلذ الفٌاى ح٘ي حشٗٔ تتجسذ  الفٌاى ّادٕ لاغَظ

 

  األخٌرة؟ كلمتك هً ـ ما

 ؼذاء الفن أن القاطع بالدلٌل لدي ثبت

 فوق األلوان تتراقص وحٌن الروح،

 تلك معانً عن اللوحة تحدثنا بعضها

 لوحاتً اإلبداعٌة الحالة وفً األلوان

 إضافة إنسانٌة رسابل تحمل جمٌعها

 لذلك والتقنٌة األسلوب فً الفنً للمكون

 من ٌدور ما وٌعلم ٌشعر لوحتً جمهور

 كانت وكلما اللوحة، داخل وموضوع فكر

 لدى الدهشة تثٌر ومتمٌزة متقنة اللوحة

 .المشاهد
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( 34) أّلّ٘ٔ  توحلّ٘ٔ    َٗه٘ات  حشب  طائف٘ٔ
     

 آًا ػكاش 

.. كرز شجرة داخلً نبتت لو ماذا

 وأزهرت؟

 الزٌنة أراقب وأنا الثانٌة من جزء فً

 الكرز بعناقٌد الشبٌهة المدّورة الحمراء

 لثوان بذاكرتً عدت المٌالد أشجار على

 فً نسٌر كنا.. حٌنها بعٌدة، طفولة إلى

 التً الطبقة مدٌنة فً وأمً، أنا السوق

 أشبال لتدرٌب معسكر أكبر اآلن باتت

 آكل كنت الرقة، والٌة فً الخالفة

 كان خطؤ، ببذرتها كرزة وابتلعت.. الكرز

ًّ  كرزاًا  . حلو حلب

 تنبت أن فكرة تإرقنً أٌاماًا  ظللت بعدها

 كنت ماذا.. كرز شجرة بطنً داخل

 حٌنها؟ سؤفعل

***** 

 السورٌون عاد دمشق، فً المٌالد إنه

 عكس على بخجل لكن شوارعهم لتزٌٌن

 أٌة من تقرٌباًا  الخالٌة السابقة السنوات

 أن ثم الفرح، على قادر أحد فال زٌنة،

 فما الدوام على مقطوعة الكهرباء

 .أحد ببرٌقها ٌتمتع لن زٌنة من الفابدة

 بدأنا الست السنوات مرور ومع لكننا

 مالبسنا نخلع وبدأنا الحداد اعتٌاد

نستبدلها  عجالة، دون.. بتمهل السوداء

 ووو

 

 

 أمام بها نتزٌن بهجة أكثر بؤلوان

 السواد نرتدي نظل أن ٌمكن فال الموت،

. أبداًا 

 المتسلسلة دمشق وحواجز شدٌد ازدحام

 من أرتال األمنٌة، إجراءاتها شددت

 فتح بانتظار لساعات تقؾ السٌارات

 ٌنتهً أن وما الهوٌة، وتفٌٌش الطبون

 الطوٌل االنتظار من آخر رتل ٌبدأ رتل

 أفضل كعادتً أنا بٌنما أمتار، بعدة بعده

ًّ  على السٌر .. قدم

 الخجولة الزٌنات حٌث أعلى، إلى انظر

 كشالالت الضٌقة الشوارع بٌن معلقة

 وجهً على ٌتساقط المطر نور، من

 انتباه دون صؽٌرة ماء بركة فً فؤدوس

 إلى ورأسً أمشً.. جرابً وٌبتل

 وأتنشق الضوء فً ٌنهمر ألراه األعلى

 الكشافة من مجموعة.. رابحته

 ٌصطدمون بصخب الضاحكٌن المتعجلٌن

 كٌساًا  وٌعطونً بالعٌد ٌهنإونً بً،

 بهجة أٌة.. ارتبكت السكاكر، من صؽٌراًا 

 استعادة تعاود ودمشق بها شعرت

. نفس وراء نفساًا  حٌاتها

 التقنٌن برنامج تقسٌم فعالًا  ٌحزننً ما

 مناطقٌة بحدود المدٌنة الكهربابً

 فً ٌؽرق العاصمة وسط فبٌنما طابفٌة،

 األعٌاد بمناسبة بالكهرباء نتنّعم الظالم

 عٌشاًا  نتعاٌش "حٌث أخرى مناطق فً

 هذا ٌؤتً أٌن من ٌسؤلونك ثم ،"مشتركاًا 

 أال البشر؟ بٌن الطابفً والتمٌٌز الحقد

 باتت الكهرباء أن المسإولون ٌعرؾ

 داخلٌة كونٌة حرباًا  ُتشعل أن ٌمكن مادة

  .ٌعرفون ال مإكد، لندرتها؟ الجٌران بٌن

 مٌاه أٌضاًا، األعٌاد بمناسبة وكهدٌة

 ما أتساءل ملوثة، ألنها مقطوعة الشرب

 نبع إلى تسربت التً المازوت كمٌة

 ووووو

 للشرب؟ صالحاًا  عاد ما حتى الفٌجة

 

 أال للشرب؟ صالحاًا  عاد ما حتى الفٌجة

 المٌاه هذه نكرر أن مثالًا  نستطٌع

 المازوت هذا قطرات منها لنستخلص

 بدل الدؾء من ساعتٌن لنكسب الثمٌن

 ٌستخدمها التً الفٌول صهارٌج انتظار

: للمواطن مسّكن كحبة المسإولون

 علٌكم وما الطرٌق، فً الفٌول بارجة

.. وقلٌالًا .. بعد قلٌالًا .. قلٌالًا  االنتظار سوى

 الصؽٌرة بطارٌاتنا سنشحن ٌصل حٌن

 ما لساعات استطاعتها تكفً بالكاد التً

 اللٌد بضوء لتنٌر والمساء، الظهر بعد

 العابدٌن األطفال ودفاتر كتب الشاحب

 ما استذكار محاولٌن المدارس، من

 لٌوم لٌستعدوا الظالم فً استذكاره ٌمكن

. آخر بارد مدرسً

 وال ؼاز ال كهرباء، ال ماء، ال واآلن

 األمل سوى شٌباًا  نملك ال... مازوت

 طرقات فً الصور والتقاط.. واالنتظار

 األشجار خلفٌة على الشرقً الباب

 المسٌح سٌدنا ومؽارة المزٌنة المٌالدٌة

 للعالم الفٌسبوك صفحات على لنصدرها

. أٌضاًا  تحتفل سورٌا بؤن ٌروا كً أجمع

 األطفال من مجموعة أمامً تركض

 بفرو مزٌنة وقبعات العٌد أحمر ٌرتدون

 نوٌالت بابا الطرٌق، لهم فؤفسح أبٌض

وأكٌاس  األجراس ٌحملون صؽٌرة

 المفتوحة المحالت ومن الهداٌا،

 البارد الهواء ٌلتقط العابرة والسٌارات

. بعٌداًا  وٌحملها المٌالدٌة فٌروز ترانٌم

 التكسً سٌارة أتقاسم الشرقً الباب عند

 األعٌاد، زحمة فً علقوا آخرٌن مع

 البشر حال من الركاب أحد ٌتذمر

 من بكومة محاط أنه وٌشكو وأخالقهم

لم  الذي جاره أحدهم ٌكون قد الحثاالت

 فً علٌه ٌنقلب أن ٌمكن جانبه ٌؤمن ٌعد

 ووووو

 الشاب ٌعترض. سكٌناًا  وٌسحب وقت أي

 نظرٌة على قربه

 ٌعترض. سكٌناًا  وٌسحب وقت أي

 المإامرة نظرٌة على قربه الشاب

 فٌها ٌزال ما الدنٌا بؤن قابالًا  هذه

 فً سواسٌة لٌسوا الناس وأن الخٌر،

 الستٌنً السابق أما ٌقول، كما السوء

 كان إن وٌسؤله الشاب لهجة فٌلتقط

 بلهجة الذكرٌات وتنساب.. الدٌر من

 عن زمن منذ أسمعها لم حنونة

 وعن األحٌاء وعن الدٌرٌة العابالت

 فٌها تركوا التً الفترة وعن الحصار

. المدٌنة

 آجارها، وعن البٌوت عن ٌتحدثون

 منذ دارٌا أطراؾ على ٌسكن السابق

 من أرخص المنطقة ألن سنوات أربع

 ٌجلس الذي الراكب ٌتدخل ؼٌرها،

 أم عن وٌخبرهم الحدٌث فً قربه

 سطحاًا  تسكن التً المهجرة صدٌقه

 سقفها ؼرفة حمام كشاش علٌه بنى

 بخمسة لها ٌإجرها االترنٌت من

 أو حّمام دون لٌرة، ألؾ وعشرٌن

. مطبخ

 وأستمع، صامتة فؤبقى أنا أما

 لم الذي والرجل الباب بٌن محاصرة

 النافذة من أراقب جاره، ٌؤمن ٌعد

 من مجموعة بالبخار المتعّرقة

 ٌحملون" العربً القومً الحرس"

 لم سابق مع وٌتشاجرون بنادقهم

 توٌوتا سٌارة لمرور المجال ٌفسح

ٌّمة .  مف
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 سورٌة ومخرجة كاتبة 

 تحزن، ال صنؾ من لست ببساطة

 جدٌد، من حٌاتك ستبنً كتب وثالثة

 الحب، طاقة ستعطٌك رواٌات وعشر

 تمنحك التً الموسٌقٌة باأللحان وقابمة

 على تإثر عطور وسبعة االسترخاء،

 التً الكلٌشهات مع لست. إٌجابٌاًا  دماؼك

 االجتماعً التواصل مواقع على تنشر

 ابتعد  تفعل، وال افعل: جمٌلة صور فً

 واستثمر الفرح، وانشر االحباط، عن

 تحسن ال. سفاسفك على وركز حٌاتك،

 وال مساء، أو صباح تحٌة مزاجً

 الروعة: مثل رومانٌكٌة مفردات

 أصطدم قد التً والبهاء والرقة والجمال

. هناك أو هنا اآلخرٌن مع بها

 وال علً، اآلخرٌن بحكم مشؽولة لست

 رجل، نصؾ أجل من أتؽابى أن ٌهمنً

 وال

 ولطٌفة ودودة أظهر أن ٌعنٌنً وال

 كٌد وأحب ماكرة، فؤنا القلب، وطٌبة

 وحادة حار كفلفل الذعة النساء،

 ما هو القلق ودم القلق، بنت كسكٌن،

 أن دون بؤلمً أحس عروقً، فً ٌجري

 بواقعً، مشؽولة ضحٌة، أننً أشعر

 ألن كثٌرا أفكر أملك، ما وحده فهو

 أحلم المطلقة، الحرٌة هو التفكٌر

.  واقفة تموت وحدها ألنها باألشجار

 االجتماعً، التواصل مهارات أمتلك ال

 فً األصدقاء على الحفاظ فً وفاشلة

 اآلخرون ٌرانً ما ؼالباًا  مطّوالًا، حٌاتً

 ثم لوهلة تفرحهم مبهجة، صابون فقاعة

 مزاج فلً المطبق، صمتها بفعل تتالشى

 ولدؼها، ذاته على التقوقع ٌجٌد عقرب

اآلخر،  حذر ٌثٌر زال ما سمه أن مع

 وووووووووو

 وبات الزمن، بفعل دّجن الذي ذاته السم

!  ترٌاقا

 ٌمكن كما الصابت، الشجن أتقن ال

 حبة حتى أو فجلة أو  جزرة اعتباري

 من أكثر جذورها من تستفٌد بطاطا،

 فً سٌا وهذا للعٌان، الظاهرة فروعها

 فنحن ، easy lifeالـ  و الصورة، عصر

 ارتبط الذي الحفر زمن فً نعد لم

.  المناجم عمال بشقاء تارٌخٌاًا 

 أن أستطٌع وال ، تماماًا  قصٌرة الحٌاة

 بالسٌنما، شؽؾ ال شؽؾ، من أكثر أمتلك

 بالفن شؽؾ ال بالموسٌقا، شؽؾ ال

 اهتمامات  كلها...بالسفر وال التشكٌلً،

 أفعل لم الكتب، داخل فقط أعٌش طاربة،

 وبها منها إال حٌاتً فً حقٌقً شًء أي

 الباقً هذا - خسارة كان وإلٌها، الباقً

 كان

 وقاسٌة باهتة حٌاتً ،-بالمناسبة  كثٌراًا 

 والكتابة القراءة خارج شًء كل ترى جداًا 

 والحب، األمومة حتى بالذنب للشعور سبباًا 

  فعالًا؟ الواقع فً أحٌا هل أتساءل أحٌاناًا 

 اآلخرٌن حٌوات فؤسرق أخافه، ربما

 اللؽة هو الوحٌد هوسً باللؽة، وأعٌشها

 التً الكلمات مرضً لها، معنى بؤضٌق

. حٌاتً داخلها أعٌش

 اآلخرٌن ألّقن أن ٌهمنً ٌعد لم زمن منذ

 الراوي دكتاتورٌة من تخلصت أنا، من

 وتركت الحٌاة، هذه رواٌة فً العلٌم

 الحرة، أصواتها حٌاتً فً للشخصٌات

.  مشّرعة وبدالالت بدٌمقراطٌة تعبر

 داخل ٌعٌش من على قسوة أكثر الؽربة

. السابق النص كان لذاك اللؽة،
 

 فلسطٌنٌة كاتبة 

 

 "اللغٔ داخل ٗؼ٘ص هي ػلى لسَٓ أكثش الغشتٔ"
 

 ٍسام الخط٘ة 
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 من أو بالدونٌة، إحساس أنه أعتقد ال

 هناك هل: نسؤل أن الذات، جلد قبٌل

 حضارة إنتاج على قادرة شعوب

 المهمة؟ هذه على تقدر ال وشعوب

 هناك هل نسؤل أن األهم من كان ولربما

 الحضارة تحمل على قادرة شعوب

 قادرة ؼٌر شعوب وهناك وممارستها،

 بمستلزماتها؟ واإلٌفاء تحملها على

 لسإال وجهان لٌسا السابقان السإاالن

 سإالٌن كونهما من الرؼم على واحد،

 كبٌر، فارق بٌنهما ٌوجد إالأنه ثقافٌٌن،

 اإلمكانٌات عن ٌتساءل فاألول

 إنتاج لممارسة الثقافٌة واالستعدادات

 ال واستعدادات إمكانٌات وهً الحضارة،

 العطب فٌها وٌتحكم بالضرورة، تتكرر

 به المفتخر أو عنه المسكوت الثقافً

 أمر وهو األمجاد، استعادة طرٌقة على

 قراءة دون استحالته، الحٌاة أثبتت

 بشؤنه والتصارح الثقافً، للواقع نقدٌة

 وإنتاج صناعة إلى ٌتحول بحٌث

 وهً استعادتها عن بدالًا  األمجاد

 بحكم ومهتربة ومستهلكة مستعملة

 العطب ٌبدو حٌث علٌها، الدهر مرور

 توحد عند هازلة ؼرٌبة كمفارقة

 هذه ٌحّمل ما باالفتخار، عنه المسكوت

 حضارة إنتاج فً تفشل التً الشعوب

 تحت الصمود فً تفشل وأحماالًا  أوزاراًا 

 تهٌبة" استراتٌجٌا "فتإجل ثقلها،

 إمكانٌات من النهوض أسباب

 مسمى، ؼٌر أجل إلى واستعدادات

 الشحاذ مثل لتبدو حتى شتى بذرابع

 مبرراًا  العمل ٌرفض الذي األنٌق الٌافع

 الظروؾ تعاكسه قوم بعزٌز السإال ذلك

. واالحتماالت

 الكشؾ" األمجاد استعادة "أتاحت ربما

 على الحضارة، إلنتاج إمكانٌة طٌؾ عن

 هذا فً سابقة تجربة هناك أن أساس

 عن  تكشؾ االستعدادات ولكن المجال،

 أو الكافة عند إلنتاجها عمٌق رفض

 مثقفٌنا من الكثٌر ٌعتقد التً العامة

 هجاء سبٌل على )حق على بؤنهم

 من المتضررون أنهم لمجرد( النخبة

 فً ومتساوون حضارة، إنتاج عدم

 فشلت حٌن ذلك، عن الضرر تحمل

 االستحقاق، لهذا إعدادهم فً النخب

 دابراًا  مركباًا  الثقافً العطب ٌجعل مما

 بذاته ذاته ٌنتج مفرؼة دابرة فً

 القوام هم الٌوم فالمتخلفون ولذاته،

 للحضارة المنتجة ؼٌر للشعوب األكثري

 الحضارة وعلى حق على هم ذلك ومع

 ومن اللبٌمة متطلباتها من تخفؾ أن

هإالء الدراوٌش  ٌقدر كً مإامراتها،

 ززز

 أثبت أمر وهذا إنتاجها، على افتراضٌاًا 

 مقدرة على الٌومٌة بسٌرورته الواقع

 الحضارة، عكس هو ما إنتاج هإالء

 فً والمبررات التفاصٌل تفٌد تعد ولم

 بإنتاجٌته معاٌر شؤن فالحضارة شًء،

 البشر، سعادة سبٌل فً اإلٌجابٌة

 هو اعتبار التخلؾ ٌمكننا بحٌث

 بإنتاجٌتها معاٌرة ولكنه أٌضاًا  حضارة

" البشر سعادة "سبٌل فً السلبٌة

 وحتى فعالة اإلمكانٌة تبدو حٌث أٌضاًا،

 الثقافٌة، التنظٌرات بعض فً رشٌدة

 تجاهل مع العطب تجاهل ٌتم حٌث

. إٌجابٌة حضارة إلنتاج االستعدادات

 أن حٌث إرادٌة، مسؤلة فاالستعدادات

 فقط اإلرادة إلى تفتقد ال الشعوب هذه

 عبر اعتمادها فً القناعة إلى تفتقد بل

 وصناعة األمجاد عن اإلرادي التنازل

 خضم فً للمعاٌرة قابلة جدٌدة أمجاد

 إنتاجها، على الشعوب بٌن التنافس

 إنتاج فً مإسس شؤن والتنافس

 فً العداء ٌقابله اإلٌجابٌة الحضارة

 حٌث السلبٌة، الحضارة إنتاج حاالت

 بٌن اإلمكانٌة فً الفارق ٌبدو ال

 حالة تشكل التً باإلرادة بل الشعوب

 ترك على والقادرة القابلة المعرفٌة

 إمكانٌات تحسس عبر لشؤنها األمجاد

 االنتظام إلى العملً واالتجاه الفناء

 فإنتاج. الفوضى من والخروج

 فهو منهاجٌة عملٌة هو الحضارة

 هناك، ونطاسً هنا عالم ظهور لٌس

 مع التناؼم تستدعً عملٌة إنه

. فقط معرفة بوصفها الكونٌة المعرفة

 إلنتاج شعوبها إعداد فً النخب وفشل

 فتٌل إشعال البتة ٌعنً ال الحضارة،

 مسابل إنشاء عبر الكون مع العداء

تعرقل  ،(الهوٌاتوٌة ومنها )وهمٌة

اآلخرٌن، إلن  عند الحضارة إنتاج

 تكون سوؾ فتابل هكذا تشعٌل عواقب

 الفارق المعرفً، بواسطة مدمرة

 عند الحضارة فاستبدال إنتاج

 هكذا تشعٌل عواقب اآلخرٌن، ألن

 بواسطة مدمرة تكون سوؾ فتابل

 التنافس فاستبدال المعرفً، الفارق

 طحن إلى بالضرورة ٌإدي بالعداء

 ؼرقوا الذٌن( األكثرٌة )العامة هإالء

 لهم فلٌس" الهوٌاتٌة "التفاصٌل فً

 المفروضة منهاجٌتهم فً متسع من

/ العالم فً المعرفً لإلندماج عنفاًا 

 اضطهاد عقد مفعلٌن جهة، من الدنٌا

 االكتمال تنظٌرات تؽذٌها تبشٌرٌة

 إلى لتتحول ثانٌة، جهة من المعرفً

 البنٌة صعٌد على عنفٌة تجمعات

 هو أن أداءها بمعنى لها، الداخلٌة

 تجاه عنفها قبل نفسها تجاه عنفً

 تنحصر ومحاكمات معاٌٌر عبر اآلخر

 العام، كالحٌاء الفضٌلة عن بتصورات

 الحشمة ومفاهٌم المشاعر، وخدش

 إلخ،...الكبت وتنظٌم واالحتشام

 تنحصر ومحاكمات معاٌٌر عبر اآلخر

 العام، كالحٌاء الفضٌلة عن بتصورات

 الحشمة ومفاهٌم المشاعر، وخدش

 وهً إلخ،...الكبت وتنظٌم واالحتشام

 إلى تحوٌلها ٌتم ال إمكانٌات جمٌعها

 ولعل حضارٌة، مساهمات أو إبداعات

 ٌنتقلون الذٌن الشعوب هذه أبناء مثال

 ٌبدو به وٌندمجون معرفة أكثر عالم إلى

 إلى اإلمكانٌة تحوٌل حول مناسباًا 

 مثال ولكنه الحضاري لإلنتاج استعداد

 هنا عالم ظهور حالة مع ٌتشابه

 مثاالًا  زوٌل أحمد فظهور هناك، ونطاسً

 المعرفٌة، البنٌة فً ساكناًا  ٌحرك لم

 تؤسٌس فً" الخٌرٌة "مساعٌة وحتى

 شكلت قد هناك أبحاث ومركز هنا معهد

 التعلٌمٌة/ المعرفٌة البنٌة مع قطعاًا 

 .فوراًا  التروٌض مرحلة ودخلت العامة

 الثانً السإال إلى ندخل المثال هذا ومن

 تحمل أو احتمال على القدرة حول

 الدنٌا، فً موجودة هً كما الحضارة

 الكرة هذه على البشر نحن دنٌانا

 عالم إلى زحفت التً فالشعوب األرضٌة،

 تبقى من تاركة وهجرات لجوءًا  الحضارة

 الحضارة رفض ٌمارسون البالد فً منها

 موافقٌن ؼٌر فهم إنتاجها، عن ناهٌك

 الخٌار هذا فً تدعمهم باألساس علٌها

 تنّظر لواقعهم التً" المستنٌرة "نخبهم

 سإال عن بعٌدة أسس على المؤساوي

 ثقافٌة  درامة فً أفقهم وانسداد أزمتهم

 العنؾ ٌحكمه ضٌاع الى تقود تدلٌسٌة

 التنظٌرات هذه تبدو ال حٌث الطلٌعً،

 العنؾ، لهذا وتبرٌرات ذرابع من أكثر

 أحداث مع هبالء مقارنة مساواتٌة فً

 سعٌدة نهاٌات الى وأدت سابقاًا  حصلت

 األهلٌة الحرب أو الفرنسٌة، الثورة مثل

 تشً مثل شخصٌات أو األمٌركٌة،

 إلخ،..ماوتستونػ أو ؼاندي أو ؼٌفارا

 عن للتعامً محاولة كله هذا لٌبدو

واجب  وإقرار الكونً المعرفً اإلنجاز

 ومن منه( بالعامٌة الملصان )التملص

 عدم من واضحة حالة إنه استحقاقاته،

فٌها  والعٌش الحضارة لتحمل االستعداد

 العملٌات فً لإلندماج الدعوة وأد عبر

 على الطرٌق وقطع الكونٌة، المعرفٌة

 فإن وإال  الولوج هذا إلمكانٌات رعاٌة

 إلٌها استطاع لمن موجودة المعرفة

 القرن نصؾ فً شهدنا وقد سبٌال،

لشعوب  كثٌرة دخوالت الماضً

 العملٌات ممارسة خضم إلى ومجتمعات

 التنافسً وبالمعنى الكونٌة المعرفٌة

ولكنها  وتراث خصوصٌات لها شعوب

 لهذه الكبٌر المعرفً بالمفاعل التحقت

أن  المقابل فً لنلحظ األرضٌة، الكرة

على  الطرٌق قطعت قد شعوباًا  هناك

 عبر( األقل على نخبها بواسطة )نفسها

 شعارات تحت تراكمت جهالٌة ثقافة تبنً

لتراكب أولوٌات  التدلٌسٌة، التنوٌر

 وووووو

 عبر( األقل على نخبها بواسطة )نفسها

 شعارات تحت تراكمت جهالٌة ثقافة تبنً

لتراكب أولوٌات  التدلٌسٌة، التنوٌر

 احتدام فً وواقعٌاًا  ممارساتٌا  خاطبة

 الفضٌلة بٌن ومفصلً إلؽابً عدابً

.  والصواب

 بالحضارة القبول عدم هً هنا المشكلة

 الرؼم على بإنتاجها، التفكٌر قبل نفسها

 لمنتجاتها والخضوع التمثل هذا من

 هناك ٌكون فقد واستهالكها، االستعمالٌة

 على قادرة لٌست بالفعل هً شعوب

 لٌس وهذا عندٌاتها من حضارة إنتاج

 هو الحقٌقً العٌب ولكن أثنٌاًا، عٌباًا 

 المعرفة مفاعل دخول من التملص

 التنافس فً اإلمكانٌات وتجرٌب الكونً

 على ممنوعة لٌست فالمعرفة اإلبداعً،

 المنتجة الشعوب ومضمون وشكل أحد،

 ٌشكل ما وهذا أحجٌة، لٌس للحضارة

 ممارسة لمحاولة والنهابٌة األولى العقبة

 وفً إلنتاجها إمكانٌة ال حٌث الحضارة،

 حٌث فٌها، الدخول رفض الوقت نفس

 المنتجة الشعوب من الشعوب هذه تطلب

 حٌث إلى العودة وحتى التباطإ للحضارة

 هذا حتى ولكن جدٌد، سباق لبدء هً

 حد، أقصى إلى وعبثٌاًا  هزلٌاًا  ٌبدو المثال

 إلى المنتجة الشعوب عادت لو فحتى

 المنتجة ؼٌر الشعوب إن إإل جدٌدة بداٌة

 المفاعل إلى الدخول ترفض سوؾ

 السباق لهذا تؤسٌسً كشرط المعرفً

 وهً بالفضٌلة، تتعلق ألسباب التنافسً

. برمته الموضوع خارج من أسباب

 حضارة إنتاج إما وهو واضح االختٌار

 تبنً أو الدنٌا، هذه بمعاٌٌر معاٌرة

 وفً والمجربة، الموجودة الحضارة

 عن القاعدة الشعوب تبدو الحالٌن

 شعوب إلى لتتحول رافضة، اإلنتاج

 شحاد  )بشروط ولكن مستجدٌة

 تصور وهو العنؾ أحدها ،(ومشارط

 إللؽاء كارثٌة ومحاولة وتنبل سهل

". شروره "من واالستراحة اآلخر

 إنتاج تستطٌع ال شعوباًا  هناك لٌس

 أو عاقلة حضارة دنٌوٌة، حضارة

 أو خٌرة إٌجابٌة، أو سلبٌة جاهلة،

 ؼبٌة، أو ذكٌة بشعة، أو جمٌلة شرٌرة،

 واألقوام الشعوب بٌن تإلؾ حضارة

 ولكن المعرفٌة، ؼٌر الفوارق وتتجاوز

 بدورها المرهونة باإلرادة مرهون هذا

 الثقافٌة المنتجات هنا أقصد ال )بالثقافة

 مرتبطة الثقافة كانت فإذا( لوحدها

 االستعدادات كانت باإلرتقاء عضوٌاًا 

 تبعات لتحمل أو الحضارة إلنتاج متوفرة

 الموجودة، الكونٌة الحضارة ممارسة

. سبٌال الفناء كان وإال

 سوري وسٌنارٌست كاتب 

 الو٘اُ التٖ تكزّب الغطّاس |      سغاغٔ الشحؤ
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