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  نحن الخونة       |  مبراة

 2016  تشرين األول      5العدد                                                            رصاص حي                                                      قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة     

 

 2017  تموز      14العدد    أول الكالم                                                                                                                                قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة        

 

نحن الخونة، ليس سوانا، 

نحن المتورطين بالهروب من 

الوطن المعتل األول والوسط 

واآلخر، نجونا بأنفسنا من 

الموت برصاصة طائشة أو 

قذيفة عمياء وحكمنا على 

أرواحنا بأن تبقى حبيسة 

  لذكريات.الصور وا

ربما هذا أقل ما خونة، 

نوصف فيه حين يتم ذكرنا 

نحن السوريين الذين خرجنا 

 من سورية ألسباب مختلفة.

 

الهكّار  فراس 

 من وطننا ألسباب مختلفة، لكن أغلبنا هرب من الموت المحتم..

ا بالخيانة ثم تخرج بعض األصوات علينا بين الحين واآلخر لتتهمن

والعمالة، والتخلي عن الوطن في محنته، ومما لفت انتباهي أن 

ً بخذالن الوطن وتركه  ً من الفقراء المعترين لم يتهمنا يوما أحدا

ً يكون أصحاب تلك األصوات هم  ً يعاني إنما دائما وحيدا

المستفيدون، هم الذين كان يمثل لهم الوطن مجموعة من 

الشرعية، وهم أنفسهم الذين كانوا االمتيازات والمكتسبات غير 

يرسلون أوالدهم على حسابنا للدراسة في أوروبا حين كنا نحن ال 

 نعرف أين تكون أوروبا على الخارطة أو من أين الطريق إليها؟

رغم ذلك أغلبنا لم نختر الخروج إنما فُرض علينا، ولم تكن الرحلة 

رحلة الموت إلى أوروبا نزهة كما يصورها البعض لكم، بل كانت 

والذل، نحن لم تُقلنا طائرات بل ركبنا قوارب الموت، ودفعنا ماالً 

ً وجداوالً  ً لذلك، ونمنا في الشوارع والحدائق وعبرنا أنهارا كثيرا

وذقنا الويالت حتى وصلنا إلى هنا، واعتقدنا أن المعاناة انتهت، 

ً أننا كنا على خطأ، وما زلنا في البداية، وأول  لنكتشف الحقا

 الرقص حنجلة.

نحن الخونة، هكذا ينظر إلينا بعض من يجلسون داخل الوطن 

المعطاء لجيوبهم، يتهرب أوالدهم من الخدمة العسكرية اإللزامية 

بحكم سطوة األب الذي يُلقي الخطب العصماء ويثير حماس الفقراء 

ببعض الشعارات الكاذبة وفتات المكتسبات ليرسلوا أوالدهم إلى 

يهم بساعة حائط أو مبلغ ال يكفيهم لفتح عزاء الموت، ثم يعز

 وتكبير صورة لفقيدهم..!

هم الوطنيون بقدر ما يعطيهم الوطن ماالً وسلطة، ونحن الخونة 

بقدر ما أخذ منا، من أحالمنا، من أرواحنا من عذاباتنا من دماء 

أهلنا وشبابنا، نحن السوريين الخونة الذين حلمنا بوطن أجمل، 

المنا، نحن الذين ال يحق لنا أن نكتب عن الوطن من لكنهم قتلوا أح

خارجه ففي ذلك إدعاء، وممنوع علينا أن نكتب عن الوطن ونحن 

 داخله ففي ذلك رياء، إذاً متى وأين نكتب عن الوطن؟

أخبروني أيها الـ..... متى وأين نعبر عن حبنا للوطن وخوفنا على 

 ما بقي من فتاته؟

 ي.استحلفكم بالوطن أن تخبرون

تركنا لكم كل شيء، خرجنا بثيابنا التي كنا نرتديها، لم نعد نملك 

سوى عبراتنا وأنتم تستكثرونها علينا، تركنا لكم كل شيء، وها 

أنتم تالحقون أرواحنا إن هي طاردها الحنين والتجأت إلى 

 مسقطها، ال نريد منكم شيئاً..اطمئنوا..ودعونا نبكي عبراتنا.

م لماذا يزعجكم نشيح أروا حنا المتعبة المثقلة بالهموم، ونحن ل

نزعجم بشيء سوى أننا هربنا بما بقي لنا من أيام إلى خارج سياج 

 الموت.

خذوا المكتسبات وتقاسموها إلى أن يرتوي جشعكم، وال أظن أنه 

 يرتوي إال من نعواتنا..

نحن الخونة الذين لفظهم الوطن، وخرجوا من بين الركام وحراب 

ً إن عدنا إلى البنادق، ال نري ً سوى قبور تستقبلنا يوما د منكم شيئا

 هناك جثثاً هامدة.

 رئيس التحرير 

  المستباحة المدن جدران على بةكتا

 

في  ايران، من ثم حطت رحاليثم 

سوريا.. سمعت بوجود الشاعر 

الكبير" في دمشق وكنت متشوقا حقا "

 للقاء به.

لم يكن لقائي به لحاجة، رغم إلحاح 

الجوع على الجسد، بل لنقل تلك 

لشفوية من صديقي فحسب، الرسالة ا

التي كنت أعتقد، بصدق، انها كانت 

 تعني شيئاً ما إليه. 

ً من العاطفة، بل  كان اللقاء بارداً، خاليا

فيه شيء من النرجسية والتعالي 

الفارغ، فقد كنت أتوقع أن هذا الشاعر 

ً "المعروف" سيهب  خبار أبسماع  فرحا

 ً  صديقه، والذي كان بالمناسبة سجينا

تينات القرن الماضي.. هذه معه في س

 ً  النرجسية، التي جعلتني وتجعلني دائما

نه ال أتحاشى اللقاء بالمثقفين، رغم أ

 يمكن التعميم هنا..

ختصر أن أن عليّ أدركت لحظتها، أ

 ً ، وغادرت اللقاء، شربت شايي سريعا

 ً ً أ، وخائبا ن ال أ، خذت علي نفسي عهدا

ا أذكر أ بدا هذه الخيبة، التي ولدّها هذ

لى صديقي الشاعر إللقاء، ذات يوم، ا

اً   الذي واصل حياته في العراق صامت

 ً عتى نظام معاصر أفي ظل  وشجاعا

ً إكثر أو لغي تلك أ.. لكي ال جراما

الصورة " البهية" التي يحملها عن 

غادرت وفي  صديقه الشاعر "الكبير"..

 ً طرحه أ نفسي يلحُّ السؤال الذي دائما

هناك ن يكون أعلى نفسي: هل يمكن 

ً و اإلألدى الثوري،  ، نسان عموما

انفصال بين النظرية والتطبيق، بين 

لى هذا الحد؟ والى إدعاء والواقع، اإل

 ؟أّي مدى يمكنه إخفاء ذلك

 

 كاتب ومترجم عراقي 

يمكن أن تلتقي بإنسان يكون جميالً إلى 

مدى ال حد له على الورق، أو يمكن أن 

تنجذب إلى أفكار ثورية آلخر دون أن 

يمهل  تعرفه شخصياً، إال أن الواقع، ال

قبل  ..كثيراً، فيكشف حقيقة هؤالء

عقود التقيت بشاعر شعبي معروف، 

الى درجة تجاوزت كل  معروف

الحدود، بثوريته، وقصائده 

الجماهيرية.. التقيته في المقهى التابع 

لفندق الشام في دمشق، الذي تعود 

ً تقريباً، وكنت  الجلوس فيه يوميا

ً إلى حد كبير ليس من الشاعر،  مرتبكا

نت حينها آكل  بل من الفندق، إذ ك

ً وجبة واحدة خالل كل النهار،  أحيانا

على الحياة، وال أملك تقاليد لكي أبقى 

ندق الشام..  دخول مقهى بمستوى ف

بينما كان ذلك الشاعر الثوري، الذي 

األلسنة،  تتردد قصائده على العديد من 

يتمتع بخيرات الحياة، ويشرب الكافه 

الده، ويسكر في الليل مع حفنة من 

أتباعه، لم يكن يبدو مشغوالً بهموم ما، 

ً مثلي بما سيأتي  به الغد من أو قلقا

جوع... كنت حين ذاك أحمل رسالة 

شفوية من صديقٍ له، شاعر شعبي 

بقي في العراق، حيث أوصاني، وكنت 

حينها أفكر في الخروج من العراق 

بأقرب فرصة نتيجة للوضع السياسي 

المرعب، آنذاك، والسفر إلى بيروت، 

وكان يعتقد حينها بوجود صديقه 

 الشاعر "الكبير" ذاك، في بيروت.

حاولت الحصول على جواز سفر، إال 

أن وجود اسمي على قائمة الممنوعين 

من السفر حال دون ذلك، فتأخر هذا 

اللقاء الى سنوات إضافية متنقالً هنا 

وهناك، حتى اخترت التوجه إلى 

 كردستان والبقاء مع البيشمركة

 وووووووووو

 ووووووفترة، و

    قحطان جاسم 
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 لهذه األول الجزء في ذكرنا كما

 قد  األيوبية العائلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالً  قةالسالج طريق عن له ُمهد

 الخالفة ظل تحت الزنكيين بعدهم

 .العباسية

 الخالفة كانت – األخر الطرف وفي

 بعد – حاالتها سوأأ تعاني الفاطمية

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بينما الفعلية والسلطة المطلق النفوذ

ية سلطة أصبحت  فقط، اسمية الخلف

 الدولة رجاالت بين الصراع فبدأ

 . الوزارة سيكر على للسيطرة

 توجت التي الصليبية الحملة وصلت

 مدينة على حصار بفرض مساعيها

 7/ أسابيع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 – حزيران

 بعد المدينة بتسليم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

 . الصليبيين احتلها التي األراضي

ً  ذكر ما كل ً  كان سابقا ً  شرحا  مبسطا

 الفترة تلك في العربي المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطريق مهدت عبثية داخلية

 تلو مدينة مدنه احتلت خارجية

 . األخرى

ً  وهنا  أن – المالحظة تجدر – أيضا

 المشرق منها عانى التي الحالة تلك

 : عندها الوقوف تستحق حقائق أفرزت

 نموذج بأن ولتق: األولى الحقيقة

ً  انتهى قد الخالفة  بقاء مع عمليا

 كلتا في ديني كرمز الخلفية منصب

 .والفاطمية العباسية الخالفتين

 أدركتها فقد: الثانية الحقيقة أما

 قد الصليبيين بأن العربية الشعوب

 عام رأي يتشكل فبدأ ليبقوا، جاءوا

 تخاذل سبب عن يتساءل وضاغط قوي

 نور أصبح بالجزيرة، غازي أخيه

 بدأ الذي الزنكيين األتابكة أكبر الدين

ً  يفكر  أن خاصة دمشق بضم جديا

 عقده بعد – الدين معين – حاكمها

 النيل دلتا شرق إلى الشام بالد شمال

 الفرما بين المسافة طول وعلى

 . والقاهرة

 أسد أن إال – الوزارة إلى شاور عاد

 

 الظهور األول –تتمة المواجهة اإلسالمية الصليبية  شراباتي قصي حسام 
 

 لوحة تخيلية للناصر صالح الدين األيوبي مع جنوده في معركة ضد الصليبيين ـ )من االنترنت(

 متميزاً   األدبي  اإلبداع  يكون  كيف    
 

 في لهم كان البارعين، العلميين إن يقال

 لم والذين جيدون، معلمون األحيان ممعظ

ً  قرأوا هؤالء مثل لهم يكن . جيدة كتبا

 الكتاب معظم على ينطبق الشيء ونفس

 .الكبار

 إلى أتطرق أن أريد المنطلق هذا من

 من العديد يشغل الذي الكتابة موضوع

 صقل يريدون الذين أو الناشئين الكتاب

 فأي. األدبية إمكانياتهم وشحذ مواهبهم

 راقية كتابية ممارسة أو جاد دبيأ عمل

 في تتحكم وآليات ضوابط من لها البد

 األدبي بالنص لتبلغ اإلبداعي العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهائي مبتغاه

. قوله يريد عما مرضية صورة وتشكيل

 خالله تعبر الكلمات من جسر فالكتابة

 وللتأكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن البد لجسرا متانة من

 .الكاتب لهذا أدبية وذائقة لغوية خلفية

 بداية عند منا واحد كل سؤال سيكون

ً  أصبح كيف مشواره،  هي ما ،كاتبا

 أنا ؟المتبعة التكنيكات هي وما اآلليات

ً  ستكون...  كيف لك سأقول  عندما كاتبا

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 يجب الذي السؤال ولكن هذا؟ غير أسميه

ً  أصبح كيف هو يطرح أن ً  كاتبا  هذا. جيدا

 عملية هناك. اآلن يهمنا الذي األمر هو

ً  النوعية تأتيها ثم أوالً  تأتي الكتابة  ثانيا

 ومن. بشروط إال يتحقق ال األخير وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بين

 يعني الكثير، وقتك من سيأخذ جاد لعمل

ً  تكون أن  معرفتك دائرة توسيع. ملتزما

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طريق عن

 أو قصيرة قصة فلكتابة. المجاالت لكل

 بكثرة النوعين هذين تقرأ أن عليك رواية

 حتى. ومقاالت نقد من بهما يتعلق ما وكل

يب من تتمكن  المتبعة والتكنيكات األسال

ً  والكتابة السرد في  ما ولكن. عموما

 التقنيات هذه أن هو اآلن يهمني

 والروايات القصص تأليف في المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرف من

 المقال هذا في هنا أنشده وما. الغرب من

 يتفردون كتابنا من تجعل سبل إيجاد هو

ً  ويبتكرون الخاصة بأساليبهم  أدبية أجناسا

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جديرة

 علينا يتمل لكي نفسك تظن ومن كيف

... والرقي والطموح العالمية حول أفكارك

 في وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسأقول إلخ

 السلبية األفكار مع العربي عالمنا

 كالخاليا أصبحت التي واالنهزامية

 هو ما كل ضد أجسامنا في اللمفاوية

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدف إرادة تحتاج فقط وعفوية،

 .تمرمس عمل ثم

 ستكون العربي تراثنا إلى بسيطة لفتة

 العربي األدب في مهمة تحول لحظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. الحديث

 لغتهم إلى وترجمت الماضي القرن في

 عن أتكلم وإني. العربية إلى ثم أوال

 ثم الصيت الذائع وليلة ليلة ألف كتاب

 كل مقامات تليه. ودمنة كليلة كتاب

. والحريري الهمذاني الزمان بديع من

ً  ثم ا. األندلسية الموشحات أخيرا  لماذ

ا بالضبط؟ االعمال هذه إلى أشرت  لماذ

 والتبيان والبيان البخالء إلى أشر لم

 البن والكبير الصغير االدب أو للجاحظ

 الشعر إلى أشر لم لماذا المقفع

 تجاهلت لماذا والبغدادي، العباسي

 ً  بانسب له ذلك كل اإلبداع؟ من قرونا

 كل لذكر المقام يسعني ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا في األعمال

 ً  ذكرتها التي عمالاأل هذه نإ وثانيا

 تمثل عليها الضوء تسليط أريد والتي

ً  نوعية قفزة . ذاتها حد في وابتكارا

 وليلة ليلة ألف به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 ً  وخير. الكبار األدباء من للعديد مرجعا

 العلبة تقنية توظيف ذلك على مثال

 باغاس ماريو ذكرها كما الصينية

 روائي إلى رسائل"  كتابه في يوسا

 كينغ لستيفن بؤس رواية في"  شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتي

 فيها واستعمل. ناجح سينمائي عمل

 بمهارة ووظفها التقنية هذه الكاتب

 على األسلوب هذا عتمدي إذ عالية،

 القصة من ثانوية قصص توليد

 شهرزاد مع الحال هو كما الرئيسية

 والغموض السحر إلضفاء وذلك

 في البطل نجاة تكون إذ. والتعقيد

 يقوم التي بالقصة منوطة بؤس رواية

. قتله تريد التي المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كينغ ستيفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبير بشكل التقنية هذه

 الراوي قفزات خالل من نوعية قفزة

 بطله مصير وجعل والمكان الزمان في

 وليلة ليلة ألف في شهرزاد كمصير

 لتفادي القصة إطالة إلى كالهما فيعمد

 . الموت

ي الخرافية القصص في المتمعن  الت

 على بكتابتها الفونتين دي جان قام

 شبها هنالك أن يرى الحيوانات ألسن

ً كبي  وردت التي القصص وبين بينها را

 هذا أن ورغم ودمنة كليلة كتاب في

 إلى ثم الهندية اللغة من مترجم الكتاب

ً  الفارسية  أنه إال العربية إلى وأخيرا

 وقد األصيل العربي التراث من يعد

ً  أحدث ً  أثرا  الفرد تنشئة في بالغا

 شهرزاد ووووو. ظهوره منذ العربي

  وليلة ليلة ألف في

ً  مسونل ً  المحاكاة من نوعا  لدى أيضا

 وإخراج العمل هذا لتقليد الفونتين

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسية نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسي دباأل

 . الحاضر يومنا

 ظهوره عند ودمنة كليلة كتاب شكل وقد

 الرمزية مجال في عمالقة أدبية قفزة

 الحيوانات استنطاق من وتمكن األدبية

 لها نظير ال مخيلة إبراز طريق عن

 ذلك قبل لها نظير ال تجربة وخوض

 في ظهرت أدبية تجربة هناك. الزمن

 ذيوع لها وكان للميالد الرابع القرن

 من احتوته لما خاص وذوق صوت

 النثر بين مزجت مبتكرة، أدبية أساليب

 من عمل أي في يحدث لم كما والشعر

 الفذ واألديب العبقري مقامات إنها. قبل

 مكنته فقد. الهمذاني الزمان ديعب

 ونفاذ بديهته وقوة خاطره سرعة

 جذاب، أدبي لون ابتكار إلى بصيرته

ً  فيه اتبع ً  أسلوبا  من لمجموعة سلسا

 تناولت الحجم في المتفاوتة القصص

. واالحتيال( االستعطاء) الكدية موضوع

 الفتح أبو يدعى وهمي رجل بطلها

 هذه مغامرات ويروي اإلسكندري

ً  آخر وهمي رجل خصيةالش  يدعى أيضا

 لهذه والقارئ. هشام ابن عيسى

ً  يدرك المقامات  البنية متانة مدى فورا

 بتواجد وخاصة تناسقها وشدة اللغوية

 من ينتقل بأنه القارئ يشعر فال. الشعر

. الشعر إلى النثر من أو نثر إلى الشعر

 ويدعو يذبه والشعر الشعر يذيب إنه إذ

 ما ابلغ وهذا يجيبه والسحر القول

. المقامات هذه مبتكر عن يقال أن يمكن

 جدي عمل أي نرى لم لألسف ولكننا

 االعتبار، بعين االدبي النوع هذا يطرح

 أال. وأسلوبه لغته قوة من بالرغم

 على أو األدبية أساليبنا نطور أن يمكننا

. أصيل عربي بطابع نكسوها األقل

 نرى ال فلماذا متوفرة المادة أن لطالما

 موضوع على فكرته في يرتكز عمالً 

 بعد الحريري فعل كما واالحتيال الكدية

 .بقرن الزمان بديع

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدينا

 ينضب ال وقودا تراثهم من استمدوا

 دان رواية في جليا ذلك نرى. معينه

 في ترتكز رواية وهي" الجحيم" براون

 القرن من أدبي عمل على أساسها

 نفس ولها ألييغري لدانتي شرع الرابع

ً  العنوان  من وهناك" الجحيم"  أيضا

 استلهم األخير هذا إن يقول من النقاد

 ألبي" الغفران رسالة"  من عمله

 . المعري العالء

يدة األمثلة من وهناك  يمكنه ال ما العد

 ووو

 التي الموشحات إلى اآلن فلننتقل. حصره

 التراث روائع من وهي األندلس في ظهرت

 لظهورها نادرة فنية تحفا وتعد اإلسالمي

ً  متأخرة  ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعا

 لغة باعتبارها الوقت ذلك في لها النقاد

 في آية أنها بالذكر والجدير. نذاكآ عامية

 األندلسيون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطيب ابن الدين كلسان

 له رقت غنائي بطابع يتشح شعر باستحداث

 أسلوب في. األبصار له وتخشع اآلذان

 في للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خالل من الماضي القرن

 غادة أيضا وهناك مثال كفيروز المطربين

 فقط يتعدى لم ذلك ولكن إلخ....  شيبر

 إدخال مع االندلس عصر منذ قيل ما تكرار

 نرى وال. الجديدة الموسيقية اآلالت بعض

ً  اآلن له  من به عناية أو أثر أي تقريبا

 وأي يد فأي. عامة واالدباء النقاد طرف

 فسيؤدي وهدته من الفن هذا ينتشل قد قلم

 فنية وجماليات أبعاد اكتشاف إلى بصاحبه

 تطوير أو فريد ابتكار إلى به تؤدي قد

 دخول إلى به يؤدي منفرد، شعري ألسلوب

 .األدباء كبار عالم

ً  البشر سمة من اإلبداع إن  وليس جميعا

 ً  الذي التطور وهذا فئة أية على حكرا

 معرفي كم تراكم هو إنما الغرب في نشهده

 ومن السنين من آالف خالل بأطوار مر

 حضارة أو معينة فئة إلى ننسبها أن الغباء

 ولطالما باإلبداع يتميز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهف بشعور تفرد

ً  عمل أي من عليج الذي  عبر للعبور قابال

ً  البشر ولكن. وأجيال أجيال  يمرون أحيانا

 بما اآلخر عن بعضنا ويتميز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناية من يوليه

 موروث كل إلى سباقين اآلن الغرب

 وال كبيرة يتركون تراهم وال حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إال صغيرة

 التقدم من خائفين أنفسنا على منكمشين

 سبقنا عما عن وغافلين االمام، إلى خطوة

 جديد من لننطلق منه نستفيد معرفي كم من

 هو الذي. دبياأل واإلبداع التقدم تيار في

 فضاءات في ليسبح والعقل الروح مالذ

 .كان وأينما وجد أينما الخيال

 كاتب جزائري 

  اللطيف  عبد اهلل  ولد  عبد 

 

قد ال تنام طرق الوهر السحرية وفجاج 

حزينة هنالك  ما تزال نائمة على مخدات  

الساحل الوهراني تستنشق إيقاعات 

دن الثالثة عوده ، وقلوب جريحة في الم

عين  –سيدي بلعباس  –وهران 

تموشنت  المسكونة بالراي وجراحه 

والريتميات الجديدة المتجددة واآلهات 

واألسماء دون نغمه الدنيوي الذي لم 

 ينفك.

إنه الطفل الذي ركب األحالم إلى أن صار 

أسطورة وإيقاعه المختلف حجز له 

كرسيه االستثنائي إلى يومه األخير 

 سياد واألبدية.ذكرى من األ

قد ال تنام  طوال الليالي بختا ه،فتاته، 

شقراءه التي استولدت من معاناة عوده 

م، بختاه  وجراحات روحه وإيقاعه الحال

ً بعيدة، بعيدة   التي ركبت بدورها أصقاعا

 هنالك عند حدود عالمية أغنية ال تطال !

بختاه الرزينة واإليقاعية، البهية 

ً كما واللحنية، القوية والصو تية تماما

كان هو، وكما ظل ال يطال مورده 

الموسيقي وتجديداته الرايوية واألخرى 

الوهرانية ألغنية الشعبية العربية 

 األجواء والمطالع.

ً كامالً من األغنية  لقد سلك عمرا

وتهديداتها، واألغنية وصهد السيرة 

 والطعنات؟

فموسيقاه التي نشأ فيه طفالً فشاباً 

ً وقد ركب ها بأنامله الرقيقة مخطط فشيخا

 ووووو

وعمارة  من تراثيات هواه الشرقي، 

ً متوسطاً  وعلى إيقاعات من ملح بحرا

لطالما غناه  حزانى  أمواجه الغادرة نغم 

غربي مبهر وسحيق، وموسيقاه  التي 

ً وموسيقاه  التي  استجلبها أيضا

استجلبها أيضاً من األغوار االفريقية تلك 

ت من الجنوب الطالعة عبر األوقا

الجزائري إلى مدن الوهرالثالثة، وقد 

سيجها بفنونه وبايقات ضبط  سوالفاجي 

عربي أصيل سكنه مند أول مرة  

بروحانيات المزج العربي للتراكم الثقافي 

 الموسيقي.

فطلعت جميعها سيرة من  جراحاته 

الذاتية واحباطاته اليومية وحربه 

ان، القصوى ألجل البقاء قيد العود واأللح

 لقد طلعت سيرة  دامية في صمت مهيب؟

وهو الذي تمكن من إعطاء اسمه بريقاً 

ً وتأريخاً  ال يخبو وسطوة أضحت موردا

ال ينسى لألغنية البسيطة التي زاحمت 

العالمين لما أسسه من  أبجديات أغنية  

جزائرية خالصة أطلقت باسماءها 

الرايوية التي جاءت من الساحل 

 ي العجيبة.الوهراني ومدن الرا

لقد ارتكب من اإلبداعي ما ال يمكن  

 نسيانه، وارتكب بما يخلده.

قد تنام مدن الوهر الحزينة دونه ذات 

يوم وقبل النوم األخير سنكتب له ما 

يليق بقامته وانهمار روحه وذوبان 

األصابع، وقد تنام شقراؤه بختاه 

 ووووووو

األسطورة ذات يوم دونه أيضا لكنه قد 

رك لها ما يكفي االستيقاظات كلها، وقد ت

ينام الساحل الوهراني الطويل ذات يوم 

أيضا دونه  لكنه سيستيقظه الخلود لمرور 

صبيه الحالم وعوده الشجي المجدد 

 والمسافر فال  ينسه ظالم النوم العميق.

( عادت  ظالل 1927بالوي الهواري )

سيرته وأنغامه المحتفى بها تراثياً 

مرفوع ألصالتها اجتهاداته وأعماله ال

للعصرنة وتطوير اإليقاع وحداثة األغنية 

الوهرانية برمتها، وأرشيفه وألبوماته 

ي  وديسكاته العتيقة وصوره الضاربة ف

العقود األولى من القرن العشرين وكتابات 

وحوارات وظالل عنه وكتابات له، وأشعار 

الذكرى  كثيرة استنبطت من بقايا مرور

 عندما

 ووووو

عندما كان أمام الذكرى وأمنيات كثر 

قد ال ينام العود والسوالفاح  وحزن عظيم؟

واإليقاعات الراي والتجارب والقيثارة 

األخرى التي تلت والعصرية واالسم الذي 

اختلط إلى أضحي أسطورة ذات يوم دونه، 

ً وطال يومه  لكنه عاش ألن أضحي رمزا

ً وأغنية،  ً رومنسيا إلى أن أضحى  موعدا

ستمر الن صار من  اإلحياءات العجيبة وا

وكما أعياد األولياء ومواسمهم فال ينسون 

تد األوتار وانسياب  جميعا وهو عند  و

  لحن الذكريات.

موسيقي ومطرب  (بالوي الهواري)

جزائري مجدد يعتبر من أعمدة األغنية 

 الجزائرية والراي.

  كاتب وصحفي جزائري 

 

     ياسين بوغازي 

 بالوي الهواري  استمر ألن اختلط باألسطورة
 

 رواية جديدة لـ  علي بدر«  الكاذبون يحصلون على كل شيء» 

ً رواية الكاذبون  صدرت مؤخرا

يحصلون على كل شيء عن دار 

تدور أحداث هذه الرافدين العراقية، و

الرواية في لويز، أو حارة السياسيين 

المنكوبين، وهي منطقة راقية في 

بروكسل عاصمة االتحاد األوروبي. 

أصبحت منذ الخمسينيات والستينيات 

وًى للسياسيين من القرن الماضي مأ

المنكوبين، وهم السياسيون الذين تطيح 

بهم االنقالبات العسكرية، أو الثورات 

الشعبية، أو االنتفاضات المسلحة التي 

ً في العالم الثالث، فيأتون  تحدث غالبا

للسكن في لويز، حيث تقوم شركات 

أموال  متخصصة بنقل ما يسرقونه من 

 من بلدانهم وجلبها لهم، ليعيشوا عيشة

ة. بعد الثورات العربية إكتضّت باذخ

لويز بالسياسيين والوزراء العرب 

المخلوعين، حيث قامت شركات خاصة 

بتهريب ما سرقوه من أموال ونقلتها 

بتهريب ما سرقوه من أموال ونقلتها 

لهم إلٰى هذه المدينة الجميلة، ومنهم 

أحد الوزراء العرب الذي سرق مليون 

دوالر من خزينة الدولة في يوم هربه، 

فصادف شابين الجئين حاوال خداعه 

واالستيالء على المليون من أجل 

توزيعه على الالجئين في سوريا 

لى بطلين. والعراق ليتحوال من الجئين إ

هل تنجح عمليتهما؟ رواية ساخرة، 

حافلة باألحداث والمفارقات، أبطالها 

مرحون، يعيشون على أرض زلقة. 

فهنالك جالل المثقف الذي يرافق 

المافيات الروسية، جورج الملقب 

باالستاذ والذي يستشهد بكل حدث من 

األحداث بماركس، الوزير المخلوع 

 الذي يتحول من جهة سياسية إلى

 ً  .أخرى ليعود إلى بالده ثانيةً وزيرا
 

 قلم رصاص 
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 للحرب  ن وأدباء  مناهض

 عساف سلمان 

ن الحرب جريمة ومدمرة للبشر أالشك 

ن تستمر أوكل من يريدها  والحجر.

نه يعاني أفهو مجرم ومن يؤيدها ال بد 

وكثير من الكتاب  من خلل في عقله.

والمسرحيين تناولوا موضوع الحروب 

في كتاباتهم وقاوموها واطلق عليهم 

مثال يوربيديس أ كتاب ضد الحرب.

خير كتب مسرحية األوارستوفانيس و

"برلمان للنساء "ومسرحية "السالم 

م آن أ"وصور فيها  لهة السالم قد ت

له الحرب وذهب إاختطافها من قبل 

سر خرجها من األأبطل المسرحية و

صبحت بضاعة أوساد السالم باثينا و

 تجار الحروب كاسدة وال سوق لها.

وكذلك كتب بريخت عدة مسرحيات 

م ا األهمهأمناهضة للحرب وكان 

اءها في حرب بنأالشجاعة التي خسرت 

 جمل. ها والفيظالمة وال ناقة لهم 

وين شو صاحب والكاتب االمريكي ار

ن أمسرحية ثورة الموتى الذين رفضوا 

دفنوا وتم زجهم بالحرب في بلدان ي

خرى للسيطرة على ثروات تلك البلدان أ

وهم في ريعان شبابهم دون ان 

هم او يستمتعوا بحياتهم مع نساء

 رعاية اطفالهم.

وكذلك الكاتب برنارد شو الذي عرف 

بتسامحه ومقته للحرب وتجلى ذلك 

بوضوح في اعماله المسرحية مثل 

"تلميذ الشيطان " و"الرجل والسالح " 

وكذلك مسرحيته "رجل االقدار " الذي 

يسخر الكاتب بها من نابليون واطماعه 

بضم واالستيالء على ارضي الغير وزج 

 في الحروب .الجيش 

وال يمكن ان انسى الكاتب االمربكي 

ارنست همنغواي الذي شارك ببعض 

الحروب كمراسال صحفيا وبين اهوال 

الحروب من ايام الحرب العالمية االولى 

والثانية والحرب االهلية في 

اسبانيا.وكتب عدة روايات تتحدث عن 

مآسي الحروب وكوارثها على االنسان 

وفيها ينتصر  مثل :"وداعا للسالح "

الحب على السالح وعلى 

الحروب.وكذلك "لمن تقرع االجراس" 

ي  ويتحدث فيها عن الحرب االهلية ف

اسبانيا وكيف تدخل الروس واالمريكان 

في هذه الحرب والدمار الذي لحق 

باالسبان شعبا وارضا.وكان من اهم 

ضحايا تلك الحرب االهلية هو الشاعر 

ريعان  الكبير "لوركا" الذي اعدم في

شبابه وتنبا عن موته بقصيدة رائعة 

 يقول فيها :

 

 وعرفت أنني قتلت

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن 

 والكنائس

 فتحوا البراميل والخزائن

 سرقوا ثالث جثثٍ 

ن أوهم في ريعان شبابهم دون 

و أءهم يستمتعوا بحياتهم مع نسا

 طفالهم.أرعاية 

وكذلك الكاتب برنارد شو الذي عرف 

بتسامحه ومقته للحرب وتجلى ذلك 

اله المسرحية مثل بوضوح في اعم

" "تلميذ الشيطان" و"الرجل والسالح

وكذلك مسرحيته "رجل االقدار " الذي 

طماعه أر الكاتب بها من نابليون ويسخ

ضي الغير ارأبضم واالستيالء على 

 .في الحروبوزج الجيش 

مربكي نسى الكاتب األأن أوال يمكن 

ببعض ارنست همنغواي الذي شارك 

هوال أالحروب كمراسل صحفي وبين 

ولى يام الحرب العالمية األأالحروب من 

 سبانيا.أهلية في والثانية والحرب األ

وكتب عدة روايات تتحدث عن مآسي 

 :الحروب وكوارثها على االنسان مثل

 ً وفيها ينتصر الحب للسالح "  "وداعا

 على السالح وعلى الحروب.

جراس" ويتحدث وكذلك "لمن تقرع األ

هلية في اسبانيا فيها عن الحرب األ

وكيف تدخل الروس واالمريكان في 

هذه الحرب والدمار الذي لحق باالسبان 

شعبا وارضا.وكان من اهم ضحايا تلك 

الحرب االهلية هو الشاعر الكبير 

ريعان شبابه  "لوركا" الذي اعدم في

وتنبا عن موته بقصيدة رائعة يقول 

 فيها :

 

 وعرفت أنني قتلت

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن 

 والكنائس

 فتحوا البراميل والخزائن

 سرقوا ثالث جثثٍ 

 ونزعوا أسنانها الذهبية

 

 «ولكنهم لم يجدوني قط

 

ولكن من خالل المشهد السوري 

،والقصص التي نعيشها ونراها او 

سمعنا بها ،بأن المرأة اصبحت عبء 

على اهلها الذين نزحوا الى مناطق 

اخرى ،فيقوم االب او االخ بتزويجها 

،والخالص من مسؤلياتها واحيانا 

تتعرض الى مساومات مابعد الزواج 

اذا تم تزويجها الى شخص ال  وخاصة 

يصون كرامتها او قادر على 

حمايتها.الن المرأة هي الحلقة االضعف 

 ل المعادالت لالسف.في ك

وكذلك هناك مسألة تشغيل االطفال في 

سن مبكرة منعا من تسيبهم وتركهم 

دون رقابة ،وذلك بسبب عدم وجود 

مدارس واغالقها وعدم توفير كوادر 

لها.واحيانا لمساعدة االهل بالمصاريف 

العالية وخاصة في دول الجوار.وكلنا 

شاهدنا فيديوهات تعرض االطفال 

 مريكان فيوكيف تدخل الروس واأل

سبان هذه الحرب والدمار الذي لحق باإل

 ً ً أو شعبا هم ضحايا تلك أوكان من  .رضا

هو الشاعر الكبير  هليةالحرب األ

عدم في ريعان شبابه أ"لوركا" الذي 

عن موته بقصيدة رائعة يقول  أوتنب

 فيها:

 وعرفت أنني قتلت

وبحثوا عن جثتي في المقاهي والمدافن 

 والكنائس

 فتحوا البراميل والخزائن

 سرقوا ثالث جثثٍ 

 ونزعوا أسنانها الذهبية

 «ولكنهم لم يجدوني قط

 ،ولكن من خالل المشهد السوري

و أوالقصص التي نعيشها ونراها 

 ئاً صبحت عبأبأن المرأة  ،سمعنا بها

لى مناطق إهلها الذين نزحوا أعلى 

 ،خ بتزويجهاو األأب فيقوم األ ،رىخأ

ً أوالخالص من مسؤلياتها و  حيانا

ج ب لى مساومات ماإتتعرض  عد الزوا

لى شخص ال إذا تم تزويجها إوخاصة 

يصون كرامتها او قادر على 

حمايتها.الن المرأة هي الحلقة االضعف 

 في كل المعادالت لالسف.

وكذلك هناك مسألة تشغيل االطفال في 

من تسيبهم وتركهم  سن مبكرة منعا

دون رقابة ،وذلك بسبب عدم وجود 

مدارس واغالقها وعدم توفير كوادر 

لها.واحيانا لمساعدة االهل بالمصاريف 

العالية وخاصة في دول الجوار.وكلنا 

شاهدنا فيديوهات تعرض االطفال 

 لالهانات واالضطهاد.

وال اريد التحدث عن الجوع الصامت 

ات والمسكوت عنه وغياب المنظم

االنسانية والمساعدات بسبب مناطق 

النزاع ومنع وصول المساعدات الى 

 المستحقين.

والواقع ان الحرب ال ترحم احدا 

وتطحن كل من تمر به ونتمنى ان 

رحاها تنتهي باسرع وقت حتى يستعيد 

الناس جزءا من توازنهم ونسيان 

 كربهم.

 على حمايتها. يقدرو أيصون كرامتها 

ضعف في كل لقة األن المرأة هي الحأل

 سف.المعادالت لأل

طفال في وكذلك هناك مسألة تشغيل األ

 ً من تسيبهم وتركهم  سن مبكرة منعا

 وذلك بسبب عدم وجود ،دون رقابة

غالقها وعدم توفير كوادر إمدارس و

 لها.

ً أو هل بالمصاريف لمساعدة األ حيانا

وكلنا  العالية وخاصة في دول الجوار.

طفال األشاهدنا فيديوهات تعرض 

 هانات واالضطهاد.لإل

 ريد التحدث عن الجوع الصامتأوال 

والمسكوت عنه وغياب المنظمات 

نسانية والمساعدات بسبب مناطق اإل

لى إوصول المساعدات النزاع ومنع 

 المستحقين.

ً أن الحرب ال ترحم أوالواقع   حدا

ن أوتطحن كل من تمر به ونتمنى 

سرع وقت حتى يستعيد أرحاها تنتهي ب

ً ا من توازنهم ونسيان  لناس جزءا

 كربهم.

  البحث عن دون ديليلو

 ً أميل  دائما لى قراءة األدب األمريكي، إما 

ولو افترضت أني فرغت للتو من قراءة 

رواية هي الرابعة أو الخامسة في خانة 

يد ضمن قائمة  هذا األدب، وكان تحت ال

االقتراحات ثالث روايات أحدها أمريكية 

 لية. لما ترددت في جعلها التا

الرواية األمريكية كما هي الحياة هناك، 

غنية، متنوعة، صاخبة، حركة دائمة 

ودائبة، وتفاصيل هائلة أنتجتها الهجرة 

والهجنة والثقافات المختلفة. ألوان 

وأطياف ال حصر لها شاركت في رسم 

المشهد الروائي األمريكي منذ هيرمان 

ملفل وحتى آخر روائي ماهر مجهول، 

 ادّي اللغة مثلي على األقل. بالنسبة ألح

من ضمن الذين أُغرمت بكتاباتهم بول 

أوستر، قرأت جميع أعماله المترجمة 

إلى العربية، ولفت انتباهي في إحدى 

رواياته إشارة إلى كاتب يدعى دون 

ديليلو، وضح المترجم في الحاشية أنه 

صديق أوستر وأحد كتاب جيله، جيل ما 

ت تلك من بعد الحادثة األمريكي. وكان

عادتي القرائية، أن أبحث عما يقترحه 

الكتّاب في رواياتهم من أسماء بطريقة 

غير مباشرة، فكان ديليلو هدفي 

المرتجى، حتى عثرت على روايته 

" بترجمة "مبأدفة ضوضاء بيضاء

 البارع يزن الحاج، وليتني لم أعثر

 ووووووووو

ا الطراز ً ما  عليها. فروايات مثل هذ دائما

تصيبني بالهلع، حالة غريبة، ليست ملالً 

ً أو كآبة أو شكاية من طول  أو تذمرا

الرواية، لم تكن ذلك الشعور باإلحباط 

الذي ينتاب البعض عند قراءة رواية 

لني اتساءل، في عظيمة، والذي قد يجع

 ً  ؟! ليلو: ماذا ترك لنا ديحال كنت أمريكيا

بالدوار هذه الحالة التي تشبه اإلحساس 

حينما ينظر المصاب برهاب األماكن 

المرتفعة من أسفل إلى عمارة شاهقة، 

طالما أجبرتني على ترك القراءة 

 وتأجيلها إلى وقت آخر أظن أنه سيكون

 ووووووووو

ً الستقبال إعصار أو عاصفة  أكثر تحديا

 أو شيء من هذا القبيل. 

حدث ذلك من قبل مع اسمي أحمر لباموك 

وأطفال منتصف الليل لسلمان رشدي 

والبارون فوق األشجار لكالفينو 

ومائة  والمحاكمة لكافكا والخلود لكونديرا

عام من العزلة لماركيز، الصخب والعنف 

لفوكنر، حرب نهاية العالم ليوسا، 

عوليس لجويس. لكني هذه المرة قررت 

أن أضع أنفي بإزاء أنف ديليلو وأقرأه 

دفعة واحدة، فعلمت في النهاية أن أوستر 

 لم يذكره في روايته من قبيل التكريم،

 وووووو

 ما ليقول للعالم : تعلموا من ديليلو !إن

ومن بين كل مجاييله، اختار ديليو 

ً عن األضواء. ال مقابالت،  االنزواء بعيدا

ومن بين كل مجاييله، اختار ديليو 

ً عن األضواء. ال مقابالت،  االنزواء بعيدا

 ال حوارات، وال محاضرات. 

لقد أزعج الضوء الساطع للشهرة هذا 

إلمكان إخراجه إلى أبعد الرجل، ولم يعد با

 من الحد الذي وضعه بنفسه.

 

 

 كاتب وقاص عراقي 

 

 

 ضياء جبيلي 
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 شعراء الكلمات المتقاطعة 

  فراس موسى 

ً  يغفون األطفال ً  رويدا  وأصوات رويدا

 .األمان للحمام يرتل  أمهاتهم غناء

 بأمان فيطير األمهات كذبة علمي الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  ويحط

 المراهقين وأحجار  خارجها التطاق

 صراخ عال فجأة.. هديله صفو تالحق

ً  الحمام وطار  يمر زلزاالً  كأن مذعورا

 وسبقهم األطفال فاستيقظ األرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعينهم رعب

 كي به فلحقن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر طلعنيست

 ركض النميمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعي مرقعة بأسمال خلفهن األطفال

 بينما ثياب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة وال حول ال الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إليهم الحليب

 يستطع لم يحبوا ومن الصراخ صوب

 لموأس البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 في اآلباء  بينما .جلوسه لالنتظار

 طير وكأن يجلسون المخيم ساحة

 على يجلسون السنتهم، أكل الصمت

 وووو

 

 كأنهم رؤوسهم خلف وأيديهم ركبهم 

 يقلدون

 كأنهم رؤوسهم خلف وأيديهم ركبهم

 ابتسم بينما الحقل فزاعة يقلدون

 على النجوم بعض يحمل الذي الرجل

ً  صفراء ابتسامة كتفة  جلسة من ساخرا

 ال واجمين كانوا المتبلدة، الرجال

 في يده رفع شي، فعل يستطيعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسين على النار

 على وقفن النسوة بينما... بهدوء

 هل يفعلن ماذا يعرفن ال الدم حدود

 الرجال دم يجففوا أم أطفالهن الى يعدن

 لشهقة الجنود انتبه حين األرض على

 ليجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 يمد حين القفص في كالفراخ النسوة

 يمسك كي القغص باب من يده لجزارا

 .ويذبحه إحداهن

 الثالث الهدف.. يطالياإل هدف كوووول

 بينما روسي باولو يحرزه إليطاليا

 البرازيلي الفريق وبقية  وزيكو سقراط

 كرة لعبة في مهارتهم يستعرضون

 العالم كأس نهاية يعلن الحكم... القدم

 على تفوز إيطاليا القدم كرة في

 ....العالم كأس وترفع..  2-3 البرازيل

 

... النارية األلعاب يحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانيا

ً  يعاد الفرح هذا  ربحت منذ يوميا

 جميل العالم هو كم  العالم كأس ايطاليا

 . ويرقص يفرح عندما

... النارية األلعاب يحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانيا

ً  يعاد الفرح هذا  ربحت منذ يوميا

 جميل العالم هو كم  مالعال كأس ايطاليا

 .ويرقص يفرح عندما

 السكاكين الجنود استل البيوت أمام

م األمهات وطعنوا البنادق وحراب  أما

 يبكي كان الذي الرضيع أطفالهن،

 بينما فمه في ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جميلة امرأة يجرون آخرون جنود كان

 عارية األرض على  شعرها من

 اغتصبها أن بعد منها تسيل والدماء

 ال تماما مهترئة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حين الصراخ تستطيع

 البقية وأمر رأسها في رصاصة وأطلق

ً  نريد ال.. األطفال يقتلوا كي  يعيش أحدا

 .. الحكاية يروي كي بعد ما في

 .. الحكاية يروي كي بعد فيما

 غطت الجثث... مكان كل في الدماء

 المخيم أرض هو التراب يعد لم األرض

 هي واألرواح األرض هي الجثث كانت

 ...  المنفى

 آخر البطيء بالعرض يعيد التلفزيون

 كأس يرفع والكابتن إيطاليا أهداف

 بنادقهم يرفعون الجنود... العالم

 على النصر يعلنون األبيض وسالحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخيم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتيال و صبرا

 .بطيء عرض
 

 

 سوري فلسطيني وصحفي شاعر 

 بالعرض البطيء

  فؤاد ديب 

 

ً الديوان الشعري صدر  الرابع مؤخرا

العراقي قحطان والمترجم للشاعر 

اقبُض ”: عنوانوالذي حمل جاسم 

، ”على الجمرةِ.. لعلي أضيء العشب

أدب فن للثقافة والفنون  عن دار

 .2017والنشر 

( 85) ويضم الديوان الذي يقع بـ 

( 43صفحة من القطع المتوسط، )

بين الذاتي واليومي تتنوع ، قصيدة

 الغربة وذاكرة الوطن االم. أوجاعو

 

 ”برغم كل ذلك“نص منها 

 أيّتها االرض البعيدة

 يارض األوحال والمتاهة

 والويالتيا ارض األنهار 

 كم أورثتينا من األوجاع

 لكنك مع ذلك

 ملهمة وجميلة

 انا احبك

 ..وفخور بك

قيم وي، 1952 عام قحطان جاسم ولد

 في الدنمارك.

 

 السلطة المجردة من أي فضيلة

 

يعتبر كتاب نيقوال ماكيافيللي "األمير" 

ً لفهم أي س ً أساسيا ياسة واقعية مرجعا

ً عن فلسفة السياسة األفالطونية  بعيدا

المثالية في المدينة التي تشرع أبوابها 

للفضيلة المقتصرة على الوالدة النبيلة 

حيث استعان بدالً عن هذه الفضيلة 

ً بما أسماه غ ير الموجودة واقعيا

" للحاكم الذي من "القناع األخالقيّ 

لشعب بحسب المفترض أن يقدم نفسه ل

، وهكذا قسّم بات الموقف الراهنمتطل

ماكيافيللي الحكم الى ثالثة أقسام تدور 

بين الحاكم الضعيف والذي رآه األمير 

ً من  اإلنساني حيث سيكون محتقرا

الشعب بسبب ضعفه ) وهنا جعل من 

ً للضعف  الخصال اإلنسانية مصدرا

 .أخذ لهدم بنيوية الدولة(وبالتالي هو م

 ً يولّد الحقد ي س: األمير الظالم الذثانيا

. وهنا وجد في شعبه بسبب طغيانه

ماكيافيللي بأن الحاكم الذي يتمتع بهذه 

الصفات سيهدم الحكم بالفضيلة اوالً 

والتي أطلق عليها تسمية أخرى تواكب 

الحكم ) القدرة العصر الراهن لطريقة 

أما ثانياً فسيكون  ،(على انتهاز الفرص

ً بالحظ الجيد والذي أع طاه الحكم مهددا

المرونة تسمية توائم منطلقه وهي )

( وهنا يكون قد االستراتيجية العقائدية

ً من الصفات  أعطى الحاكم خليطا

ا سيسرو أو الحيوانية التي ابتدعه

خطيب روما "شيشرون" السياسي و

الشهير الذي وصف طريقة الحكم 

الصحيح على أنه مزيج بين القوة 

د وبين المكر والخداع والعنف عند األس

 .عند الثعلب

لقّوة تأثير ما كتب سيسرو في وصف 

اإلنسان جعل ماكيافيللي يصنّف 

اإلنسان بشمولية مطلقة على أنه كائن 

ً ويجب  ال يمكن الوثوق فيه أخالقيا

ً فهو عنيف كالذئبا ، لحذر منه دائما

ّم  حديثه معسول كالثعلب، لكن فعله سا

عالحيّة "يقوم ماكيافيللي بوصف 

بالذئاب بعد أن العامة أو الشعب 

وصف الحاكم باألسد الذي يقود 

 الجميع.

 

ّم حديثه معسول كالثعلب ، لكن فعله سا

يقوم ماكيافيللي بوصف عالحيّة "

 العامة أو الشعب بالذئاب بعد أن وصف

 .الحاكم باألسد الذي يقود الجميع

يجب على اإلنسان " :يقول ماكيافيللي

طوي أن يكون ثعلباً ليعرف الحياة، السل

ً ليفزع الذئاب  وأن يكون أسدا

فالسلطة بالنسبة له ال تقوم على "

مراعاة ظروف الشعب إنما خداعهم 

على وليس على محبة الشعب انما 

 .هلعهم منه و فزعهم من أتباعه

ينتقل ماكيافيللي بعدها لالقتصاد  

السياسي دون قطع مع الفلسفة 

 السياسية فيخلط الفلسفة باالقتصاد

ً عن كونه يعود لخزين ة واحدة بعيدا

أحوال العامة فيرى بأن األمير الذي 

يضيع أموال ومصادر الثروة 

ال باستخفاف فهو يهدد السلطة بالزو

، وعلى النقيض من ذلك فإن البخل

بمعنى االستخدام شديد الحرص 

لألدوات المالية في الدولة هو شرط 

على احتفاظه واجب لقدرة األمير 

 .بحرية العمل السياسي

ذلك البروفيسور األلماني روبرت  يفسّر

تسيمر في بحث خّص  به كتاب األمير 

بسبب إشكالياته الضمنية في سلسلة 

"مرجع في تقدير ـ عنونها بمقاالت 

: إن كرم وسخاء القوة"، فيقول

التصرف ال يتوجب على اإلنسان في 

كيافيللي إال في ممتلكات رأي ما

، مثالً في الممتلكات التي اآلخرين

ا اإلنسان في الحروب نمهيغت

، فهذه الغنائم يمكن والغزوات

اعر طيبة لدى استخدامها لتوليد مش

ي أنه وفي أ ،الشعب. بمعنى آخر

فلسفة ماكيافيللي السياسية على 

 الطبقة الحاكمة سواء كانت مؤلفة من

أو من منظومة سفسطائية عائلة ملكية 

دون تفكير وبالتالي التمتع بالعمل 

امل طالما أن السياسي بشكل متك

الشعب يبحث عن لقمة العيش في 

الدرجة االولى , وعن رضا رجال الدين 

 في الدرجة الثانية . "..

و لكي ننتقل إلى مرحلة أحدث لتعميم  

فقد  الشمولية السياسية في كتاب األمير

رأى ماكيافيللي أن الضعف يتحقق لدى 

الحاكم حين يهدف ألن يكون محبوباً 

دف هو بالضبط ما من الشعب وهذا اله

اشترطه سيسرون في الحاكم للتأثير 

على العامة ، لكن ماكيافيللي يريد أن 

يكون هناك مسافة بين الحاكم والشعب 

والتي يمكن المحافظة عليها فقط من 

خالل التأثير الخاص لقوة الحاكم وفي 

ذلك ال يذهب ماكيافيللي للتأثير الطبيعي 

لنبالء الناتج عن الميالد كما في طبقة ا

وهنا تجويع  ،أن تقوم "بتجويع" الشعب

تأتي بكافة تشعباتها االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية عن طريق رفع 

السلطة الدينية فقط في نظر العامة في 

ين خارج منظومة حين يكون رجال الد

ألخرى تكون في الجهة االحكم العسكرية و

المؤثر الرئيسي على الفكر العام بهدف 

اخضاعه ألوامر الحاكم دون تفكير 

وبالتالي التمتع بالعمل السياسي بشكل 

عن لقمة  متكامل طالما أن الشعب يبحث

 وعن رضا ،العيش في الدرجة االولى

 . "..رجال الدين في الدرجة الثانية

لكي ننتقل إلى مرحلة أحدث لتعميم و 

ة السياسية في كتاب األمير فقد الشمولي

رأى ماكيافيللي أن الضعف يتحقق لدى 

ً من  الحاكم حين يهدف ألن يكون محبوبا

الشعب وهذا الهدف هو بالضبط ما 

ون في الحاكم للتأثير على اشترطه سيسر

، لكن ماكيافيللي يريد أن يكون العامة

والتي  هناك مسافة بين الحاكم والشعب

خالل  فقط من يمكن المحافظة عليها

 التأثير الخاص لقوة الحاكم وفي ذلك

 وووووو

ال يذهب ماكيافيللي للتأثير الطبيعي الناتج 

عن الميالد كما في طبقة النبالء وانما 

يقصد التدبير الذي يمكن أن يظهر من 

، ويخدمه هنا أيضاً عالةخالل التصرفات الف

مثال سيزاري بورجيا السياسي األيطالي 

ر استوحى ماكيا الذي فيللي شخصية األمي

، فعندما تعرض حكمه للخطر في كتابه منه

اً  بسبب أحد قادة جيشه والذي كان مقرب

ته كره الشعب له منه بعد أن أثار بوحشي

، أمر بورجيا بإعدامه وللحكم بشكل عام

علناً أمام أعين المواطنين وذلك إلحداث أثر 

ره مزدوج يأتي في وجهته األولى تهدئة الك

ويكون في الوجهة الثانية قد وّلد الرهبة 

واإلحترام في نفوس العامة وهذا بالضبط 

 ما خدمه في تأمين حكمه فترة أطول !! 

ً كثيرة   وهو األمر ذاته الذي أوصل بالدا

بعد ذلك إلى خسارة الحكم لتفضيل الحكام 

لقادتهم على الشعوب وعدم تطبيق 

 القوانين سوى على الضعفاء أو ما دون

بعد إال في  طبقة النبالء التي لم تنقرض

 ..الكتب

   سوري شاعر 

 

 

 

  أحمد كرحوت 
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 ديوان جديد للشاعر قحطان جاسم«  قبضُ على الجمرةِ.. لعلي أضيء العشبأ» 

  رصاص  قلم 
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 الرجل الذي يصرخ 

  العدوي  عادل 

 ابن تيمية روائياً « عين الشرق » رواية 

   علي عبد اهلل سعيد 

سيرة ذاتية صحفية إلبراهيم الجبين، ال 

مواصفة من مواصفات تنطبق عليها أي 

الرواية رغم أنه يميل ألن يطلق عليها 

ذلك، وال تنطبق عليها ما نسميه تجاوزاً 

 أحياناً رواية السيرة الذاتية. 

لم يلزم هذه من إمكانات تقنية تنقل 

الحدث من مصاف الحدث الذاتي 

السيروي إلى مصاف الحدث الروائي 

الفني، وهي إمكانات يفتقدها إبراهيم 

لمرة. وكأنه يؤكد أن ليس بإمكان هنا با

الصحفي أن يكتب أكثر من ريبورتاج 

 رديء حتى لو كان عن ذاته.

تنبني السيرة الصحفية على عالقة 

إبراهيم الجبين الصحفي باليهودي آحاد 

القادم إلى دمشق لسرقة مخطوطات 

يهودية. يعتمد في ذلك على إبراهيم 

الذي ينظر إلى آحاد نظرة نورانية 

ً بالصالة طهراني ة حتى ليبدو أنه ملما

اليهودية أكثر من اليهودي نفسه. وأنه 

معني بأمر المخطوطات وتهريبها إلى 

خارج دمشق أكثر من اليهودي نفسه 

 ً  أيضا

في مطلع الحرب السورية السورية وفي 

قبو دمشقي يتلقى اهتزازات وارتجاجات 

ناجمة عن قصف النظام االستبدادي 

ي إبراهيم لتقديم ألحياء في دمشق. ينبر

تقرير عن الصحفيين والمثقفين 

السوريين بانتماءاتهم االيديولوجية 

والطائفية إلى آحاد، وكأنه يقدم تقريراً 

ً يتضمن السيرة  أمنية تماما إلى جهة 

الشخصية للصحفي أو المثقف الذي هو 

 بالنهاية عميل أمني للنظام الطائفي.

تبدأ الحكاية مع أدونيس الذي يجهد 

اهيم نفسه ليثبت بالوثائق الشفهية إبر

وغيرها أن الرجل كان عميالً للمكتب 

الثاني، أي المخابرات في زمن 

 الخمسينات. 

وبالمقياس نفسه يتناول البقية أو العدد 

 وووو

 وووووو

ً قلعة دمشق  أنه يعرج على القلعة يوميا

 كي يسارر مواله ابن

الهائل من الصحفيين وصوالً الى 

ً عن  الصحفي السوري الذي كتب كتابا

أمام آصف شوكت  عبدهللا اوجالن وركع 

كي يرسله في بعثة تلفزيونية إلى أوروبا 

إلعداد تقارير عن المعارضة السورية. 

 ً ً يحاول من خاللها  تقاريرا أمنية طبعا

استدراج المعارضة إلى دمشق لتصفية 

 الحسابات معها.

في السياق اليهودي الطهراني ينبري 

إبراهيم الجبين في تبني قضية كوهين 

والدفاع عنه كخادم أمين لدولة إسرائيل 

بادعائه أنه يحصل على وثائق مهمة من 

 المحامي هائل اليوسفي.

على أوراق غير في السيرة المبنية 

روائية ينزع إبراهيم إلى اعتناق فكر ابن 

أنه تيميه في الفتاوى والتكفير، حتى 

ً قلعة دمشق كي  يعرج على القلعة يوميا

  يسارر مواله ابن تيمية المظلوم. 

 الذي كان سيصل في فتاويه وتكفيراته

 ووو

إلى محمد النبي حسب اعتقادي 

 الشخصي.

الذي يراود المخيلة أثناء السؤال 

القراءة وبما أن إبراهيم كان عامالً 

ً في التلفزيون السوري. معد  مهما

برامج وأفالم وثائقية. كيف لكل الذين 

عملوا في ذاك الجهاز أن يكونوا 

عمالء مخابرات. وهم كذلك فعالً.. 

لكن من الذي يقنعني أنا على األقل أن 

بما  إبراهيم لم يكن عميالً للمخابرات

أنه يعمل في الجهاز نفسه والعمل في 

الجهاز يستدعي االرتباط بالمخابرات 

حتى لو كان طالب العمل شيوعياً 

ً وإبراهيم ليس بكداشياً؟ بل  بكداشيا

ً في دمشق بالتعرف على  كان معنيا

أكبر عدد ممكن من الكتاب 

والصحفيين والسياسيين إن أمكن من 

 األلوان كافة.

 ين الشرق بعضيذكر إبراهيم في ع

 وووو 

 

كما هي وبعضها يمنحها أسماء  األسماء 

استعارية كمجموعة حراس األرض 

األدبية ذات التوجهات الطائفية الملحقة 

باألجهزة األمنية. حسب معرفتي 

الشخصية باألسماء واألحداث الواردة 

في سيرة إبراهيم الذي أعرفه جيداً، 

الذي يمنح نفسه صفة وطنية طهرانية 

 حاد وكوهين وابن تيمية. مع آ

وما تبقى في السيرة هم سفلة وخونة 

في التقرير المقدم إلى آحاد. والسؤال 

ً أو  هو كيف إلبراهيم أن يكون وطنيا

طهرانياً وهو يسفه الجميع الذين هم من 

ً وأمنياً بحكم العمل كصفة  طينته إعالميا

للمكان ثم للشخص. وهل يستطيع أن 

ي يقول لنا إبراهيم من ال ذي وظفه ف

الجهاز االستخباري.. التلفزيون 

 السوري ولماذا؟؟

 

  روائي وكاتب سوري 

 

 

 مجموعة قصصية جديدة للقاص محمد الكريم « ما تجلى في العتمة » 

صدرت عن دار تموز في دمشق 

مجموعة قصصية جديدة للقاص محمد 

« ما تجلّى في العتمة » الكريم بعنوان 

صفحة وتعد  94تقع المجموعة في  

هذه المجموعة الثانية بعد مجموعته 

أبي يركض وراء قطيع » الولى ا

 .«األحالم 

ومن أجواء المجموعة..اخترنا لكم 

 مقتطفات من قصة الحوذي:

رض أهذا الصباح وطأت أقدامهم 

 ، الشمس الخجولة تنهضالسوق

 ووووووو

 

عها بهدوء تمسح الغيوم المتناثرة بأذر

 :لتستعر الحرارة فيقول الحوذي

لشمس تشوي بحرارتها الطير ا

 ، فيسقط كحجارة...الطائر

نة فنعمة انتشار المستنقعات المتكو

السواقي الجارية من عتبات بفعل 

، تقلل من حرارة أجسام البيوت

العصافير والطيور والكالب التي تلتقي 

بؤلفة دون خوف أن يلتهم الكالب 

األخريات.. ثم تتحرك كل على مزاجه 

 .. حتى ينسحب

 

 مضت سنوات والحسرة تمأل  الحوذي

إذ استبدل حماره الذي نشأ معه 

، لم ينس حماره بل قدسه كما )بستوتة(

 ً  ، لكنيختزن صورة خله لو أن حبيبا

، الحوذي وضع الصورة خلفية لجواله

 ً الكالب على صوت نباح  استيقظ مبكرا

السائبة في األزقة تنتظر من يرمي 

ربما  ،زبالة الفقراء؟؟ الزبالة، ما نوع

.. لكن هذا السؤال يطرق تفكير كلب

 ً  الفقراء تعتصر قلوبهم فيتركون أكال

 .يهدئ من ريع النباح

  قلم رصاص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من سرير السلطة إلى أحضان المعارضة «نفق الذلّ»رواية 
 

 

 2017  تموز        14العدد    خشن                                                                 رصاص                                                          قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة       

 من المسالمة سميرة السورية اتخذت

 إلى للولوج مدخالً  والجنس الحب

 الصادرة «الذلّ نفق» األولى روايتها

 .ضفاف منشورات عن بيروت في

 بين تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من يساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهي منى، بزميلته ريفية،

 ثمن عماد يدفع الدولة، في كبير أمن

 في طويلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سيارة تختطفه إذ المعتقل،

 ويختفي منى حبيبته مع يسير بينما

 غير طفل سوى منه يبقى وال بعدها

 في حبيبته رحم في زرعه شرعي

 . خلواتهم إحدى

ً  منى بكت  يكن لم عماد، فقد كثيرا

 أمها تخبر أن سوى خيار أمامها

 األم وتنهي احشائها، في التي بالروح

 ـ الطويلة خبرتها وفق ـ المسألة

 باريسي طبيب إلى سريعة بزيارة

 مع عماد استباحه الذي الشرف لقطب

 .بالجنين االحتفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقايضتها أو لتزويجها سارع الذي

 صديقه ابن أمجد مع التعبير صح

 فور هةمشبو صفقة وفق الكبير التاجر

 .باريس من عودتها

 روايتها عبر المسالمة سعي كان

ً  األولى  الذي الحدث بداية منذ واضحا

 لتوصيف لروايتها مدخالً  اختارته

 طويلة، لعقود هي عايشته الذي الواقع

ً  كانت إنما فقط تعايشه ولم  ال جزءا

 التي األمنية فالسلطة منه، يتجزأ

 وتوصيف السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع في المستشري الفساد حالة

 في األمنية القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم الحريات تقييد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التي ذاتها هي والحب، الحياة في كحقه

 .تشغله كانت الذي لمنصبها أوصلتها

 السوريات الفتيات أن تجاهلت أنها إال

 السوريون والشباب منى، كلهن لسن

 تشويه ذلك وفيعماد.  كلهم سوالي

 عالقات رسم عبر كلية السوري للواقع

 بداية منذ الشخصيات بين منطقية غير

 أفشل ما وهذا نهايته، إلى السرد

 الرواية في السردية الموضوعية

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض في واقعية غير حقائق تصوير

 عمل في الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثيق عاتقها على تهكاتب أخذت

ً  وكانت خالله، من عايشته، الذي  جزءا

 .طويلة لفترة منه

ً  كان الذي عماد ً  طالبا      بداية في معارضا

 

 للتعذيب ويتعرض اعتقاله يتم السرد

 في يصبح ثم واالغتصاب، والتعنيف

ً  الحقة أجزاء  إلى عالية، برتبة ضابطا

 الذي الضابط منى والد مكان يتسلم أن

 خارج اليوم وأصبح قبل من اعتقله

 .الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل غيث،

 ً  المظاهرات في يشارك وخرج شابا

 سورية، في بدأت التي االحتجاجية

اً  ويصبح األمن عناصر ويعتقله  سجين

ً  ويتعرض الحقيقي والده عند  أيضا

 في يُقتل ثم واالغتصاب للتعذيب

 والدته تكون التي اللحظة في المعتقل

 تكتشف الذي أبيه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبيبها عماد أنه

 وتحت شيئاً، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة لهو

ر الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله  غي

 أن عماد ليكتشف لهما، الشرعي

 أنواع شتى عليه مارس الذي الشاب

 وهنا. ابنه كان قتله أن إلى التعذيب

 إلى روايتها بطل المسالمة تُعيد

 كان حين األول اإلنساني الموقف

 ً ً  عاشقا  السلطة نحو أخذته ثم حالما

 من حولته حين القاهرة طشةالبا

 ووووو

 أمني مسؤول إلى معارض معتقل

 .كبير

 الشرعي غير بالطفل سميرة عبرت

ي يحدث ما شرعية عدم عن  ف

ً  جاء تعبيرها ربما سورية،  سهوا

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحيث

 هو ودمار خراب من سورية في

 وهو بالسلطة اإلطاحة أجل من شرعي

 ذات سميرة عبره مرت الذي لنفقا

 تحرير رئاسة إلى رحلتها في يوم

 . تشرين صحيفة

 فهي الحالمة المحبة الرقيقة منى أما

 التي الوطن سورية سوى ليست

 من األمنية األب سلطة عليها تقضي

 .وضيقة شخصية مصالح أجل

 المسالمة سميرة الصحفية تهمل لم

 فتسردها الشخصية وسيرتها نفسها

 التي سالم الصحفية صيةشخ عبر

 الحكومية الصحف إحدى في تعمل

 على تصبح حتى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفق الصحيفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التي التنازالت

ً  أكثر وصولها  وهي وسهولة، يسرا

 قريبة لفترة كانت أنها تنس   لم بذلك

 ً م السلطة، هذه من يتجزأ ال جزءا  ول

  القضية يقةبحق الوعي تزييف

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا في بمرورها

 رغم ،"الذل نفق" هي اسمته الذي

 ونعمه، بخيراته تنعم كانت أنها

 وال تعد ال السلطة لكت من ومكتسباتها

 الفساد من زائدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 األمنية السلطة عليها غضبت أن بعد

 للمتظاهرين إلنحيازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والمحتجين

 خارج المعارضين بصفوف والتحاقها

ً  يتجلى وهنا. البالد  تغييب تعمد أيضا

 ومحاولة نيالوط النموذج صوت

 من األساسية وتداعياتها السورية

 األنماط هذه السرد تجاوز خالل

 والتركيز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدف قبيح هو ما كل إظهار على

 الصوت على يسيطر ونفسي سياسي

 .السردي

 أغلب في السردي البناء جاء كما

 التعبير قاربت بلغة الرواية فصول

 األدبية للغةا إلى منها أكثر اإلنشائي

 ما وهذا الُمحكمة، الرصينة الروائية

ً  النص جعل  ،المواقع من كثير في هشا

 في عنه تحدثت الذي الفساد أن ورغم

 هو واالقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعي

 حقيقية سردية إنجاز في تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخايل

ً  عالواق من تخذتا  فإن لروايتها منطلقا

اً  ضيقة كانت السردية مخيلتها  جد

 الرئيس بالهدف واضح بشكل ومتأثرة

 الثيمة هو الضعف فكان للكاتبة

 . للسرد األساسية

 

 سورية شاعرة 

 

  إبراهيم  ساندي 

 

 

 جمالية تزينه ذاته بحد غاية األدبي السرد يكون ال حين"
 ميةكال ثرثرة مجرد إلى اإلبداعي العمل يتحول أن بدَّ ال اللغة

 بها كُتب التي اللغة وحيوية األدبي الجمال قيم إلى تفتقر
 أنها الذلّ نفق رواية عن قوله يمكن ما وكل العمل، ذلك

 إال األدب لباس إلباسها في الكاتبة تُفلح لم انتقامية ثرثرة
 ."الغالف على ووضعتها رواية كلمة استعارت حين

ًا عن حياٍة سابقة أقول في ه سأكتب خاللها كتاب

هراًء كالذي قلته منذ قليل عن الدود 

ه كتاب سخيف  والشرانق وتفاهات أخرى. إنّ

فعالً، لكن وبطريقة ما سيأخذ طريقه إلى 

النشر، ودون سبب منطقي سيُحِدث ضجة 

كبيرة ويتحّول إلى حديث الساعة األمريكي 

 مني نجم الشبّاك المفّضل. جاعالً 

تعلمون كيف تجري األمور في أميركا، 

ت توقيع للكتاب في طول وم بجوالسأق

سيتسابق أصحاب البالد وعرضها، و

التوك شو ) كأوبرا و الري أشهر برامج 

باربرا وولترز ( إلجراء مقابلة كينغ و

نذ  مع المؤلف صاحب أعلى المبيعات م

لقول أنّي غنيٌّ عن اهاري بوتر. و

قد أقّرر االنتقال وسأجني أمواالً طائلة، 

الما أعجبتني إلى بيفرلي هيلز فلط

 االطاللة هناك.

إن كنت أملك  – لن أفقد عقليكلّ هذا و

ً باألساس  ً  -واحدا كنت  فكما قلت سابقا

ً بانتظار شيء جيّد. و ً دائماً دائما مطمئنا

لوصوله كطمأنينة يابانيّ ينتظر قطاره 

 الذي يصل بمواعيد تحت س ب بالثانية.

اآلن، هذه كانت سيرة حياتي القادمة. و

 كم ؟؟ماذا عن

 
 

 

 سوري كاتب وقاص 

االبن  أعرف أنه في حياة قادمة سأكون 

انويل دي البكر للدون إدواردو م

فرانشيسكو. المكسيكي المحترم، رائد 

صناعة النبيذ، المالك ألراٍض تمتد من 

تا روزا حتى تخوم غواداالخارا. سان

هذا يعني الكثير من األراضي و كروم و

 العنب.

بعد بلوغي السابعة عشرة بقليل 

سيتحدث إليّ الدون إدواردو أثناء 

جلوس العائلة إلى مائدة العشاء. جّدي 

ل دي فرانشيسكو، جدّتي أليخاندرا، مانوي

أّمي غابرييال، أختاي ماريا غوادالوبي 

وماريا ديل كارمن، وأخي األصغر 

خوسيه فيرناندو. بعد أن تال صالةً 

سريعة  "ربّنا أعطنا خبزنا كفاف يومنا، 

نا في التجربة ونّجنا من الشرير.. ال تدخل

ً حديثه فآمين " تح الدون فمه موّجها

رو، لقد بلغت  السابعة عشرة رتو: "أإليّ 

هي دراستك الثانوية عّما قريب، ستنو

كما تعلم فقد رتّبت أمور التحاقك و

بجامعة القلب األقدس، لكن قبل ذلك 

 ".ههناك أمٌر علينا إتمام

 "_ "ما ذلك األمر سيّدي؟

_ " مارغريتا ابنة الدون أنطونيو، 

 تذكرها صحيح ؟ "

 _ " بالكاد "

متعلمة ولطيفة  _ " هي فتاة جميلة،

الدون أنطونيو جدّاً،  لقد تحدّثنا أنا و

حسنا" بنيّ حان الوقت بشأنكما. 

لتتزّوج، ومارغريتا هي الفتاة المثالية 

 ."لك

ً سيّد_ " ي، لدّي مشاريع أخرى شكرا

 "والزواج ليس من ضمنها

". شهقت أمي مصعوقة من _ "أرتوروو

 وقاحة ردي المتهكم.

ده واستطرد بحركة من ي أسكتها الدون

األمر مقضيّ على أيّة حال، قائالً: "

الزواج سيتمّ الصيف المقبل، أرى أن 

تعتاد الفكرة و تسعد بها، في النهاية أنا 

 أفعل ما هو لصالحك "

_ "دعني أهتمّ بما هو لصالحي". 

سأقول له وأنا أرمي رغيف اللحم وأدفع 

 ً  عن الطاولة. بكرسيي بعيدا

ً و بذعٍر أصأذكر أني سأغضب جدّا اب 

. لن أتزّوج بالتأكيد ليس اآلن شديد

ليس بهذه الطريقة. فالدون المتعجرف و

ال يهّمه سوى ازدهار أعمال العائلة. 

األمر الذي يضمنه تزويجي باالبنة 

الوحيدة للعجوز أنطونيو. أما أنا فلدّي 

أحالمي الرائعة التي سأسعى إليها قبل 

 أن أتعفّن في هذا الخراء.

ة ستبقى عالمتي الفارقة في ألّن الحماقو

أيّة حياة عشتها. سأسرق في تلك الليلة 

ثالثة بيزوات ذهبية من خزانة جابرييال 

و أرمي بضعة أشياء ضرورية في حقيبة 

 سيرة حياة قادمة 

وأرمي بضعة أشياء ضرورية في حقيبة 

صغيرة وأهرب باتجاه تيخوانا،  رظه

في بالي فكرة واحدة سأدخل إلى أميركا و

 وأعيش الحلم.

ً ! سأنجح في اجتياز الحدود  حسنا

بمساعدة أحد المهّربين المحترفين الذي 

تقاضى قطعتين ذهبيتين لقاء مساعدته 

دون أن يعلمني أنّ احتمال التعرض 

إلطالق النار أثناء التسلل هو من ضمن 

لم يكن باألمر الهام على أّي  الصفقة.

حال، مجرد جرح سطحيّ أعلى الكتف 

 األيمن.

لن أكون واثقاً مّما أريد فعله، فال موهبة 

مؤكّدة لدّي يمكنني العمل على 

استثمارها. لكن من يدري فأنا اآلن في 

أميركا أرض االحتماالت. قد يتبيّن أنّي 

أملك ذراعاً أقوى من ذراع ميكي مانتل 

وث وأصبح أسطورة البيسبول أو بيب ر

البراعة  القادمة. وقد يظهر أن لي من 

في اللعب على الغيتار ما يجعل عظام 

جيمي هندريكس تطقطق في قبرها. و 

من يدري  ربّما يرى فيّ أهم مخرجي 

هوليوود النسخة الجديدة لمارلون 

براندو. االحتماالت الجيدة أكثر من أن 

عو تُحصى في أميركا، لذا ال شيء يد

 للقلق.

ً أنّي قمت بأكثر ما أبرع  والمؤكد أيضا

فيه. أقحمُت مؤّخرتي في المشكلة و اآلن 

 أعطي لنفسي كل الوقت ألجد حاّلً لها.

عن الطريق السريع باتّجاه سان دييغو 

أقلّتني جيني. الصهباء الجميلة، الشبقة 

المخمورة دائماً. اعتنت بي جيني جيّداً، 

وعاشرتني نظّفتني ككلبها المدلّل 

كحصاٍن بّري قبل أن تركل مؤّخرتي ذات 

يوم أثناء نوبة جنون حين اكت ش ف ْت أنّه 

لم يبق  شيء لتشربه وأّن متجر الخمور 

لن يفتح قبل أربع ساعات. لم يكن ذنبي 

بطبيعة الحال فإدماني الكحول لن يبدأ 

قبل عشر سنوات قادمة. لم أنزعج فعالً 

لوقت من جيني لطردها لي فقد حان ا

 للمضيّ قدماً.

لطالما أحببُت جيني وإصرارها أنّها لم 

تتجاوز الثامنة والعشرين رغم أّن أيّ 

مخبول سيدرك مباشرة أنّها أكبر من ذلك 

بعشر سنوات. لكن جيني كانت رائعة 

بطريقتها الخاصّة. خالل السنوات 

القادمة سألتقي عشرات وربّما مئات 

ً كل شيء، الحب ، النساء، سنعيش معا

الجنس، خيبات األمل، الخيانة، الحنين، 

اإلحباط، الهوس، المزيد من الجنس، 

االنفصال والعودة، الخوف، الجنون، 

الخمر، الهدوء، الملل. لكن ليس كجيني 

أحد، مهووسة متوحشة، ال شيء فيها 

متوقع، مخيفة أحياناً، بذيئة دائماً. ال 

حيلة لك إن رغب ْت بابتالعك مع علمك 

حيلة لك إن رغب ْت بابتالعك مع علمك أنّها 

قد تتقيّأك في أيّة لحظة. إن كنت  محظوظًا 

جّداً قد تحظى بامرأٍة واحدة مثل جيني في 

 كل حياة.

أستطيع تخيّلها اآلن في غرفة طوارئ 

مستشفى حكومي تحتضر جّراء نزيف 

ًا  معوي حاد، وحبيبتي جيني تبصق دم

يل أقذع الشتائم لألطباء والممرضات وتك

الذين يحاولون مساعدتها. الحياة عادلة 

 أحياناً، إذ ال يليق بجيني ميتةٌ أقل روعة.

ة  سأستقّر بعدها في إل إيه، وأتنقّل بين عّد

وظائف محترمة. قاتل عُجول في المسلخ 

الكبير، بائع هوت دوغ في مضمار سباق 

عدنية في الخيل، بهلوان تثبيت العوارض الم

ناطحات سحاب قيد االنشاء، غاسل أطباق 

في مطعم صيني حقير، بائع بطاقات 

يانصيب غير مرخص، شطيرة تاكو مبتسمة 

 أمام أحد فروع تاكو بيل.

لن تكون حياةً سهلة بالتأكيد، لكنّي لن أفكر 

ًة  لحظة في العودة. فأنا بشكل ما أعيش حيا

ام نهائية أو مسبقة فيها ، تناسبني، ال أحك

واألشياء هنا ال تأحذ صفة األقدار الصّماء، 

 ، لكّن األهم هو يقيني بأنّي أنتظر شيئاً ما

شيئاً جيداً بالطبع. ليس كما في حيوات 

سابقة حيث أفضل ما تنتظره أن تتشرنق 

كدودة وتحلم بموت ربّما يحّولك إلى فراشة 

 غبيّة.

اً  ! بالحديث عن األشياء الجيّدة، حسن

ه بعد ط ردي من عملي كشطيرة سيحدث أنّ

 تاكو أنّي سأبقى بال عمل لعّدة أشهر. 

  زياد حسون  
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 : قلت لك ذات عشق 

بك أخلع ، دي شكيأنت أصابعي بك أرت -

 يقيني .. 

ج الفرح والحزن بين العين أنت انفرا

 ..والسين

فال تعزف إال لحن جوعي, أنت أصابعي  

 لحن جنوني ..  ،لحن توقي

أنت أصابعي.. بك أرتفع فوق هامات 

 وعليك يسقط ثلج سنيني.. ،الهاوية

الصبا.. بأجراس .. بمقامات أحبك 

 ق ..بتعتعة السُكر بهوس الضي ، المراعي

.. بشفة أحبك.. بنداء العاشقين أحبك 

األنهار والسواقي  جافة تروي قصص 

 .. منذ متى وأنا أذرف حبرك؟ أحبك

غة أحتاج كي يكتمل المعنى في .. كم لأحبك

 ؟ حبك

م أنثى سألبس فوق جبة حبك ؟ .. كأحبك

لني .. ال تحررني واجعأحبك.. ال تعتقني

 ..أسيرة األبدية في براري سجنك

ع لغتي تغزلك كل ليلة ثوباً د ..أحبك

ً لتسكيني.. وثو ،لضمي ً لشدّي وثوبا با

 تقل بالماء وحده يرتوي .. الأحبك

 .. العطشان

. اخلع نعليك وادخل معبد حكاياتي.. .أحبك

.. أمطرني احرقني مع بخور نذوري

ستوي على عرش بتهدج روحك كي أ

ً أتفوق قلبك .. علمني من فنون صمتك فنا

  ..طوريبه على ثرثرة س

.. اجعلني أحبك.. دلني على طريق أسفارك

حقيبة مثقوبة الروح ال يرممها إال ماء 

  ..رضابك

وجدك امرأة  .. ارسمني على شوارعأحبك

 .. مقسومة الجسد بيني وبينك

نا .. منذ متى وأنا أحبك ؟ منذ متى وأأحبك

 ؟ محتلة من حبك

قبل عاد  ،أحبك.. قبل وبعد التين والزيتون

قبل الجريمة  ،بل الميالد والهجرةق ،وثمود

قبل القبلة ، قبل الطلقة األولى ،األولى

قبل شهقة  ،قبل الجملة األولى ،األولى

 .. الروح وانتفاضة الجسد

كغانية وقديسة..  ،أحبك.. كملكة وجارية

 .. كعبدة وسيدة

.. فهل أدى حبي فروض طاعته أمام أحبك

 جاللة حبك؟

 

 سورية وقاصة كاتبة 

 وإثراء، رفد حركة واعتبارها اً،بانورامي

 للنص الحقيقية القيمة يعطي ما وهذا

 عند الحساسية هذه غياب وإن المترجم،

ي السوق يجعل ما هو المترجم  الثقاف

 ً  األدب في لها قيمة ال بترجمات غارقا

ً  تضف لم ألنها إليه، نقلت الذي  شيئا

 موجودة كانت ثغرة ترمم أو ناقصاً،

 . فيه

 االجتماعية لحالةا- يقرأ من إن

 العربية البلدان بها تمر التي والسياسية

 القريب، التاريخ في بغداد سقوط منذ

 في حدثت التي واألزمات والصراعات

 القرن من والتسعينيات الثمانينيات

 الماسة الحاجة يدرك -ذلك قبل الماضي

 على تقدم التي سفيتالنا تجربة لقراءة

 العميقة الخالصة ذهب، من طبق

 الكوارث، في اإلنسان ومعاناة حرب،لل

 في الفاشلة السياسية الخيارات وتأثير

 نصوص ترجمت لو بأكملها، أجيال

 مثل مثلها ساهمت لربما سابقاً، الكاتبة

 لدى قيمة إضافة في مهمة سردية أي

 يقرأها أن يمكن الذي العربي، القارئ

 قد مما واألدبي، الفكري سياقها في

 ما بين مقاربة إلجراء الفرصة يعطيه

 من ابتداءً - راهنة تجربة من يعيشه

 المثقفة، النخبة عند الخيال محاكمة

 أرض على داعش بظهور وانتهاءً 

 التي اإلنسانية الرؤيا وبين -الواقع

 .مؤلفاتها في الكاتبة قدمتها

 :أليكسييفتش سفيتالنا

ي ولدت بيالروسية، وكاتبة صحفية  ف

 م،1948 عام من أيار في أوكرانيا،

 مينسك، جامعة في الصحافة درست

 وألمانيا وفرنسا إيطاليا بين وتنقلت

 على م2013 عام حازت كما والسويد،

 معرض إطار في السالم جائزة

 .للكتاب فرانكفورت

 

 وقاصة فلسطينية كاتبة 

 بطريقة صاغت ثم ومن عميقة، توثيقية

 المآسي، هذه على للعصر شهادات أدبية

 أو ريخيالتا التخييل على معتمدة

 هذه يقرأ ومن الروائية، الوثائقية

 القصة خارج أنها سيرى الشهادات

 والمقالة والشعر والمسرحية والرواية

 أنها إذ الكالسيكي، بالمعنى الصحفية

 األجناس على مفتوحة سردية نصوص

 التوثيقي التاريخي بين وتمزج األدبية،

 أعطاها الذي اإلبداعي التخييلي وبين

ً  بدوره  القارئ يستطيع تماسكاً،م بعدا

 جوهر عن واضحة صورة تشكيل عبره

 هذه اختالف من الرغم على المسألة

 .وتعددها األصوات

 مؤلفات ترجمة أهمية تأتي ولذلك

 القضايا في تنبش ألنها ليس الكاتبة،

ي لدورها وإنما فحسب، اإلنسانية  ف

 شكل وتقديم األدب، لمفهوم توسيعها

 قوله، تريد ما خالله من قالت جديد أدبي

ً  يتنافى ما وهذا  الذي الرأي مع تماما

 صحافة تجربة هي تجربتها أن إلى يشير

 ابتكرت" فهي فقط، وميدانية استقصائية

 ً ً  نوعا  القوالب وتجاوزت جديداً، أدبيا

ي المانحة اللجنة ذكرت كما" الصحفية  ف

 .بيانها

 :العربية إلى سفيتالنا كتب ترجمة أهمية

 كتابه في المرعي دفؤا الدكتور يقول

 عملية أن" المقارن األدب" المهم

 نص بنقل تتعلق ال جوهرها في الترجمة

 دور إن أخرى، لغة إلى لغة من أدبي

 النص موقع معرفة هو الحقيقي الترجمة

 بها، كتب التي اللغة خريطة في االصلي

 أي النص، لهذا العربية المكتبة وحاجة

ً  يكون أن المترجم على أن  ىعل مطلعا

 وعلى جهة، من لغته في األدبية الحركة

 يترجم التي اللغة في األدبية الحركة

 في عشوائية فال أخرى، جهة من عنها

 بين للتكامل محاولة هي بل االختيار،

 للترجمة والنظر للغتين، األدبي التاريخ

 ووووووووو

 وإثراء، رفد حركة واعتبارها بانورامياً،

ً عند إعالن جائرة  تفاجأ العالم نسبيا

م، بسبب فوز 2015نوبل لآلداب عام 

الكاتبة البيالروسية سفيتالنا 

أليكسييفتش، مع أنها كانت ضمن قائمة 

ام، إال أن الترشيحات التي تتكرر كل ع

تلك القائمة ترجح عادة أسماء أخرى 

مثل السوري أدونيس واألمريكي فيليب 

روث والتشيكي ميالن كونديرا والياباني 

هاروكي موراكامي، وذكرت اللجنة أن 

الكاتبة نالت الجائزة "على أعمالها 

المتعددة األصوات التي تفند معاناة 

عصرنا"، في حين قالت سارة دانيوس 

ية: األمينة  العامة لألكاديمية السوديد

"في السنوات الثالثين إلى األربعين 

األخيرة أجرت سفيتالنا مسحاً لإلنسان 

خالل المرحلة السوفييتية وما بعد هذه 

المرحلة، لكن األمر ال يتعلق باألحداث 

 بل بالمشاعر".

تناولت الكاتبة في مؤلفاتها قضايا في 

غاية الحساسية، ففي كتابها "ليس 

م" عبرت عن 1985رب وجه أنثوي للح

أصوات النساء اللواتي حاربن في 

الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا 

النازية، وفي كتابها "فتيان 

م" تحدثت عن حرب االتحاد 1990الزنك

السوفييتي في أفعانستان، مصورة 

مشاعر الفقد لمن خسروا أوالدهم بال 

جدوى، واألذى الجسدي والروحي الذي 

جنود الناجين، أما كتابها أصاب ال

م" فكان 1997"صالة تشرنوبل 

شهادات لمن عايشوا كارثة تشرنوبل 

النووية، في حين جاء كتابها "آخر 

م" عن ذكريات الناس 2004الشهود 

عندما كانوا أطفاالً، عن الحرب بين 

 ألمانيا واالتحاد السوفييتي.

وتجدر اإلشارة إلى أن الكتب السابقة 

بية بعد فوز الكاتبة ترجمت إلى العر

بجائزة نوبل، في حين لم يترجم بعد 

م" الذي 1993كتابها "مسحور بالموت 

ترصد فيه محاوالت االنتحار بعد انهيار 

االتحاد السوفييتي، وكتابها "نهاية 

ردته 2013الرجل األحمر  م" الذي أف

على حد -للرجل السوفييتي لكي تنقذه 

من الكذب، ومن مصيره  -قولها

 وي الذي عرفه.المأسا

 :األدب مفهوم توسيع عن

 النفس أعماق في الكاتبة غاصت

 في مختلفة شهادات وجمعت البشرية،

 تلك وقدمت ناقشته، موضوع كل

 حتى أصحابها، لسان على الشهادات

 بند تحت كتاباتها البعض صنّف

 كتبت لكنها ،"األصوات متعددة الرواية"

 مادة سجلت أنها أي برؤيتها، ذلك

 ووووووووو

  لماذا لم نترجم سفيتالنا أليكسييفتش إلى العربية قبل نوبل

       الخطيب   وسام  

 

 حبكأ

 

 فاديا عيسى قراجه 
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أطفالي تصنع الدهشةصالح أبو السورية روال التشكيلية

 
    حوار : قلم رصاص 

 في محترفها روال أبو صالح الفنانة 

 الفنان السوري كان وال يزال بوصلة النجاة في هذا التيه الفنان نهاد عبد القادر 

 

نهاد عبد القادر، فنان تشكيلي سوري، 

، درس في مركز الفنون 1978مواليد 

التشكيلية في الرقة قسم الغرافيك، 

وتمكن خالل فترة وجيزة من رسم 

عضو اتحاد مالمح فنية خاصة به، 

الفنانين التشكيليين السوريين، شارك 

في العديد من المعارض الفردية 

والجماعية في داخل سورية وخارجها، 

وكان معرضه الفردي األول في الرقة 

بعنوان غرافيك، كذلك أقام  2002عام 

، 2003معرض سرياليات عام 

ومعرض إنسانيات في مدينة الطبقة 

ات ، ومعرض وقفة مع الذ2004عام 

، 2005في مدينة الحسكة عام 

ومعرض وجوه بلون المطر في 

، ومعرض الفصل 2010مصياف عام 

، 2011الخامس في الرقة عام 

ومعرض بعنوان انتماء في الرقة 

، ومعرض سبات في بيروت 2013

غاليري وايت سبيس، ومعرض حقائق 

فارغة في غاليري زمان بيروت 

، كذلك لدى عبد القادر العديد من 2016

المشاركات الجماعية داخل وخارج 

 سورية.

مجلة قلم رصاص الثقافية التقت الفنان 

التشكيلي نهاد عبد القادر وكان هذا 

 الحوار:

ـ في كل مرة يفاجئ نهاد عبد القادر 

جمهوره بأسلوب مختلف عما قدمه 

سابقاً..  لماذا تتجنب وجود ثيمة ثابتة 

 في أعمالك؟

نجزاً ارسم كما تشاء المهم أن تقدم م

ً وأن تكون أنت  ً إنسانيا فنياً، منجزا

عمل، وتترك  ً عن هذا ال كفنان راضيا

ً ومساحة من الفكر والجمال عند  أثرا

 المشاهد والنقاد  المنتج الفني ال

 ووووووو

يتوقف عند أسلوب معين ويتقولب 

ركة كأي سلعة تجارية، ليتحول إلى ما

أنا ما زلت أبحث في هذا العالم الرحب 

عن الطمأنينة في ظل هذا الخراب وهذه 

الثيمة التي تكلمت عنها موجودة في كل 

تجربة رغم تعدد األساليب.. هي أن 

تعرف كيف تتعامل مع تلك المساحة 

 البيضاء لتضفي عليها روحك.

ـ كيف ترى تأثير المخزون البصري 

 لى أعماله الفنية؟للفنان ع

عندما يولد اإلنسان في مكان ما ويفتح 

بصره ليرى النور الذي يكون المالذ 

م  اآلمن له، يكون هذا النور كسرب حما

يفتح فطريته البصرية إلى كشف محيطه 

الجديد، والفنان يرسم بعينه الحاسة 

األكثر حساسية بين أقرانها وهنا تبدأ 

ألشياء عملية الخلق واإلبداع والتحول ل

اً  الجامدة في نظر اإلنسان العادي معتمد

على هواجسه إلنجاز نتاج فني شكالً 

ولوناً، فالمخزون البصري هي تلك 

العناصر المتناثرة على جنبات الروح، 

فالصورة تسبق الدالالت الرمزية 

األخرى وفي هذه الحالة يحتاج اإلنسان 

المبدع إلى فكر خصب ليستطيع ترجمة 

ألمكنة واألزمنة وفق هذه المشاهد ل

 منظورة الفكري والجمالي.

ً تظهر أعمال نهاد عبدالقادر  ـ دائما

حاملة للهم اإلنساني حتى اللوحات مثقلة 

بالتعب، برأيك إلى أي مدى نجح الفن 

السوري في التعبير عن هموم المجتمع 

 اإلنساني؟

وهل من كائنات أخرى على هذا الكوكب 

ً غير اإلنسان؟ لذ لك سيكون تعبث فسادا

هذا الكائن المحور غير المتزن من 

جميع النواحي في فضاء اللوحة 

 المستباح بياضها، إنها خسارات متتالية

ففي كل مرة ومع هذا التطور 

التكنولوجي المخيف يفقد هذا الكائن 

اإلنسانية، والمتتبع  جزءاً من هذه السمة 

للتجارب السورية سترى أنها لم تبتعد 

عن هموم وطنها رغم تهميش تلك 

التجارب وأصحابها من قبل مجتمعاتهم، 

ولكن الفنان السوري كان وال يزال 

لتيه المستدام، بوصلة النجاة في هذا ا

وما زال الفنان السوري يرسم الجوع 

والجثث واألغاني المنسية والمقتولة... 

ولكن سرعان ما يغطي هذا اآلالم 

المبعثرة برائحة النور وتراتيل 

لونية..نعم الفنان السوري ابن مكان 

وزمان وال يمكن أن ينفصل عن واقعه 

 وهواجسه وأحاسيسه

سرعان ما يغطي هذا اآلالم ولكن 

المبعثرة برائحة النور وتراتيل 

نعم الفنان السوري ابن مكان لونية..

وزمان وال يمكن أن ينفصل عن واقعه 

 .وهواجسه وأحاسيسه

نت ابن مدينة الرقة ومدينتك عانت ـ أ

من الظلم والقهر والعذاب،  ما الذي 

يمكن أن يقدمه الفن لجهة توثيق 

 ؟المعاناة والتمهيد لمستقبل أفضل

ي، هي تسكن تنضنتحاالتي  ةهي الرق

 اتيفي كل تفاصيل حي
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 ضمن كةمشتر فنية ورشة في

 من تعتبرها حيث كامل، غاليري

 وجدته لم  " حياتها تجارب أجمل"

 من وتشجيع ورعاية تقدير من هناك

: الورشة مشروع على القائمين قبل

 مع العمل الورشة هذه لي أتاحت لقد"

 تجارب من واالستفادة آخرين فنانين

 إلى إضافة مختلفة، وخبرات

 تدور التي اليومية الثقافية الحوارات

 ."وبينهم ينيب

 الثقافة أوالً 

 في غاليري تحاول أخرى جهة من

 ثقافي ما هو على االشتغال" كامل

 حسب" المادي المردود حساب على

 للفنانين تقدم فهي روال، تعبير

 واألجواء واألدوات المكان المشاركين

 التي الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه حفزت

ً ح: "واالستمرارية  على أعمل اليا

 المزيد لدي ومازال هناك، مشروعي

 كيف اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

ً  تجربتي تتطور  اآلخر، بعد يوما

 ".الكثير فيها أكتشف بأنني وأشعر

 وعن نفسي عن راضية أنا"

 ذاتي تعبير إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو روال تقول" أعمالي في

 اخلهابد يدور ما" لتوصيل تسعى التي

 من الكثير هنالك". اللوحة عبر

 التي الغامضة واأللغاز األسئلة

 لم ولدت، منذ بالها في تدور مازالت

 الدهشة لعل" مقنعة، إجابات لها تجد

 دهشة عن تعبّر أطفالها، وجوه على

 عن خاص تعبير و العالم في يدور ما

ً  عاجزهم  حول تفسير إليجاد أحيانا

 .تضيف" الغامضة الظواهر

 الكبيرة األحجام سر هو بهاراإل

 وووووو

 ليس: "تقول الفكرة، على حسابتها

ً  ولكن أعتمده معين قياس هنالك  غالبا

 األحجام فهذه كبيرة أحجام ماتكون

 التعبير خاللها من وأستطيع تبهرني

 على فتنضج بحريّة الفكرة عن

 .الصغيرة المساحة قيود بدون راحتها

 الفنانة أنجزتها التي الجديدة للوحات

 تهااحساب في القياس آلية وتقوم الشابة،

 قياس هنالك ليس: "تقول الفكرة، على

ً  ولكن أعتمده معين  أحجام تكون ما غالبا

 من وأستطيع تبهرني األحجام فهذه كبيرة

 جفتنض بحريّة الفكرة عن التعبير خاللها

 . الصغيرة المساحة قيود بدون راحتها على

 تكون فهي لوحتي في قواعد على أعتمد ال

 وأبدأ مخيلتي في وتتبلور البداية في فكرة

 سرعان ولكنها بتخطيط تبدأ فهي بتنفيذها،

  تخطيط بدون وتنتهي الواقع عن تخرج ما

 

 الكبيرة المساحات تخدمني وهنا مسبق

 ".أشاء ما كل ألفعل

 ما مشروع فكرة أن القول ننايمك متى

 مثالً، الفكرة حول معرض إنجاز بعد انتهت

ردة من الفنان يخشى أال يعني ر مطا  أفكا

 تقديمه بعد الراهن لمشروعه قريبة

 هنا روال التعتقد كمعرض؟ الفني مقترحه

 بل وتنتهي تتوقف قد مشروع أي فكرة أن

 الكبرى للفكرة تمهيدية بداية" ستكون

ً . األعمال يباق إلى وتمتد ي ما غالبا  تطاردن

 القراءة بعد بها أنغمس التي األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهي ألرسمها

 ال ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

 ."نهاية

 طاقة القراءة

 تنشغل والخيال للرسم مقابلة ضفة في

 لمجموعة مختلفة قراءات في الفنانة

 محدد، نوع هنالك ليس الكتب، من مختارة

 إنها واحد وقت في كتب عدة تقرأ فهي

أ قد إذ تسميها، كما" بحثية قراءة"  تبد

 نحو فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر في إليه ترمز ما عن البحث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدني: "تقول وهكذا،

 طاقتي تشحن فالقراءة واحد، وقت في

 ألنسج الكبير الدافع وتعطيني ومخيلتي

 الروايات تشدني أتخيلها، كما تيلوح

 وكتب والمسرح والشعر واألساطير

 العلمي والخيال الحصصية الفيزياء

 بشكل العالمية الفنية الكتب إلى باإلضافة

 فمن خاص بشكل السوري والفن عام

 رواد هم من فنان كل يعرف أن الضروري

ا للفن قدموا وماذا بلده في الفن  وماذ

 ".؟إليه أضافوا

 

 

 إذ اإلنسان"
 نفسه في ينقب

 العثور يستطيع
 "الكون مركز على

ارهقنا التعب من  كل تفاصيل حياتي

المدينه مع عن تلك هول ما نرى ونس

نا اقرأ أدري لماذا وأالمنكوبة وال 

سؤالك تذكرت قصيدة. للشاعر العراقي 

 شيركو بيكس 

 يقول فيها: 

 محبرة خضراء 

 رمت بنفسها من فوق رف،  وبعد دفنها 

في علبتها على قصاصة كتب عثروا 

 :عليها

حد األقالم امتأل ألقد قتلت نفسي ألن 

  ..بحبري عنوة

 ً لمات نيرودا ... من ككي يأسر سربا

 .ةالمحلق

سيدة النهر  ةنعم الرق :قولأوهنا 

نها.... أاتركوها وش ةوسليلة المدن النقي

رس طقوس الحب واأللفة اتركوها تما

دعوها تنثر شعرها المزين ..مع أبناءها

بالغرب والخرنوب على ضفاف نهرها 

 ..الحزين

  

وانا كأي انسان اليمكنه أن يقف ساكناً 

.  خراب حتى األرواح أمام هذا الخراب..

 والتي تعكس بظلها على أعمالي 

فثمة إاله من توتول سينقذ أبنائه ويعبر 

 بهم إلى الضفة االخرى... إلى بر األمان

وانا كأي إنسان ال يمكنه أن يقف ساكناً 

أمام هذا الخراب...  خراب حتى األرواح 

التي تعكس بظاللها على أعمالي فثمة و

إاله من توتول سينقذ أبنائه ويعبر بهم 

 إلى الضفة االخرى... إلى بر األمان.

ـ أين تجد نفسك في ظل هذا الموت 

ما الذي يستطيع تقديمه  والدمار...

الفنان في ظل هذه الحرب الدائرة خاصة 

 أنك أحد ضحاياها وأنت مهجر قسراً؟

رواحنا قبل أجسادنا،  هذا الدمار ينهش أ

نحن الخارجون من الجحيم....  تركنا 

أرواحنا المنهوبة هناك في ظل هذا 

الخراب ماذا عساه الفنان أن يفعل سوى 

أن يرسم تراجيديا التاريخ األسود 

 وفلسفته الوحشية.

ـ ما الذي يؤثر بنهاد عبدالقادر الفنان 

 واإلنسان؟

معاناة األطفال أكثر شيئ يجعلني في 

لغ الحزن هذه المعاناة التي وصلت با

ا ذإحد الفاجعة، أنها حقيقة مفزعة إلى 

......... 

 ووووووووو 

لم نتداركها ونتعامل معها بالشكل  

الصحيح، لقد وصلت هذه المأساة إلى 

ي  أقبح صورها. فالحرب التحمل ف

احشائها سوى الموت والتشرد لالنفس 

البريئة. وأخص األطفال آالف األطفال 

ا حتفهم وآخرين باتوا معاقين وفي لقو

أبسط حاالتهم باتوا يعانون من أمراض 

نفسية، وكوني عملت مع مجموعة من 

األصدقاء في العديد من المدارس 

والجمعيات التي تهتم بذوي االحتياجات 

الخاصة في الرقة. الشريحة األكثر 

ً بين أقرانهم كانت ضريبتهم أكبر  ضعفا

من ضمور  تصور ماذا يفعل طفل يعاني

في العقل  أو طفل مكفوف ال يرى 

محيطه وآخر أصم. وإلى ذلك... ماذا 

للعينة   يفعلون في ظل هذه الحرب ا

والكثير منهم فقد الجهة الراعية له 

ً انها مأساة ال  وقسم منهم فقد أهله حقا

 توصف نتمنى لهم الخالص

لم نتداركها ونتعامل معها بالشكل 

الصحيح، لقد وصلت هذه المأساة إلى 

ي  أقبح صورها. فالحرب التحمل ف

احشائها سوى الموت والتشرد لالنفس 

ريئة. وأخص األطفال آالف األطفال الب

لقوا حتفهم وآخرين باتوا معاقين وفي 

أبسط حاالتهم باتوا يعانون من أمراض 

نفسية، وكوني عملت مع مجموعة من 

األصدقاء في العديد من المدارس 

والجمعيات التي تهتم بذوي االحتياجات 

الخاصة في الرقة. الشريحة األكثر 

ً بين أقرانهم كانت ضر يبتهم أكبر ضعفا

تصور ماذا يفعل طفل يعاني من ضمور 

في العقل  أو طفل مكفوف ال يرى 

 محيطه وآخر أصم. 

وإلى ذلك... ماذا يفعلون في ظل هذه 

الحرب اللعينة  والكثير منهم فقد الجهة 

الراعية له وقسم منهم فقد أهله حقاً 

انها مأساة ال توصف نتمنى لهم 

 .الخالص
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 في مدينة حلب السورية « حالة وطن » المسرحية تقدم عرضها « آسيريا » فرقة 

  ـ حلب  قلم رصاص 

قدمت فرقة آسيريا السورية الشبابية 

عرضها المسرحي حالة وطن في 

مدينة حلب على خشبة مسرح صالة 

نص مسرحي طن معاوية، وحالة و

من تأليف محمد الحمصي، وهو 

يحاكي الواقع السوري بطريقة 

تدور حيث فتراضية، غير مباشرة ا

أحداث العرض المسرحي حول سكان 

سكانها يجهلون ماهية  لقرية معينة

 ن.الوطن ومعنى الوط

 الشخصيات الرئيسية: 

بين  وهو شخص متخبط، ،أسعد

 .حقيقة وجود الوطن، أو عدم وجوده

وهو شخص هرب من القرية  ،يامن

 ً عن المال، وهو مضطهد في  بحثا

 . وهو أخ أسعد الوحيد القرية

 

 ً فيه بعض  جابر، الذي يمتلك يقينا

الشك بوجود الوطن، وهو الشخص 

 ً ، ويبحث عن ماهية الذي يقرأ دائما

 .الوطن

ريتا، فتاة في القرية يقع جابر في 

 .غرامها كما الكثير من شبان القرية

هو الشخص الذي ال يهمه إال باسل، و

 المال والنساء

ً فيه بعض  جابر، الذي يمتلك يقينا

الشك بوجود الوطن، وهو الشخص 

الذي يقرأ دائماً، ويبحث عن ماهية 

 الوطن.

ريتا، فتاة في القرية يقع جابر في 

 غرامها كما الكثير من شبان القرية.

باسل، وهو الشخص الذي ال يهمه 

 إال المال والنساء.

يبدأ العرض بهروب يامن من 

القرية، للبحث عن المال، فيستغلوه 

بعض األشخاص الذين يبحثون دائماً 

عن ثروات القرى، ويدفعوا بيامن 

كي يتنكر على هيئة شيخ )الشيخ 

مبروك( وينشر الفتنة بين أفراد 

القرية، يدخل الغرباء للقرية، عن 

طريق الكذب واإلدعاء بأنهم 

 ووووووووو

ن حياة أهل القرية )جنة سيجعلون م

ونعيم( لكن سرعان مايكشفهم 

 باسل، وهم في لقاء سري

  

سيجعلون من حياة أهل القرية )جنة 

ونعيم( لكن سرعان مايكشفهم باسل، 

 ء سري.وهم في لقا

 شخصيات الغرباء:

السيد، وهو األكثر دهاءً حنكة والذي  

يملك طريق إقناع قوية وأثناء التسلسل 

الدرامي، يكتشف السيد أن جابر يشكل 

ً على مخططه الذي يتكون من  خطرا

)سرقة المياه العذبة، والقمح والثروات 

الباطنية(، يتم اعتقال جابر، فيقرر أهل 

المطالبة القرية تخليصه، وأثناء 

بإطالق سراح جابر، وتحصل معركة 

ويُقتل أسعد، عندما  بين الطرفين...

يرى يامن أخوه مقتواًل يكشف عن 

هويته الحقيقية، وتبدأ الثورة على 

 .السيد ومن معه

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسرحية من تأليف :

 محمد حسين حمصي

 سامي درويش وإخراج:

 وتمثيل:

 أحمد شوبكـ نينار بوزان 

 مصطفى اآلغاـ عمر دوبا 

 سعيد عبد الحق

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 2017  تموز     14العدد                                         الرصاصة األخيرة                                                                                  قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة       

 موقع قلم رصاص الثقافيمجلة قلم رصاص | نصف خطوة نحو الحقيقة ـ مجلة ثقافية شهرية منوعة تصدر بجهود شخصية عن 
 

                                                                         فراس الهكّار  رئيس التحرير 
 

 qalamrsas2016@gmail.comللمراسلة عبر البريد اإللكتروني :               |                              www.qalamrsas.comالموقع اإللكتروني :    

 

 

يصر جل الكاتبون في الشأن، ومن لف 

لفهم على مقولة )فشل الحداثة 

المستوردة من الغرب(!!، ال بل 

ويضيف جل هذا الجل كلمة )بعد( 

لتصبح الجملة )بعد فشل الحداثة 

المستوردة من الغرب(، حيث يقف 

اً أمام هذه الجملة / المقولة المرء محتار

التي أضحت على ما يبدو من بدهيات 

 التفكير والكتابة والتعبير.

يا للهول فالحداثة بقضها وقضيضيها 

سجلت على نفسها فشالً ذريعاً، وهو 

دليل من صلبها على فشلها هي ذاتها 

أوالً، أما ثانياً فهناك ما يستشرف الفشل 

يكون  وهو االستيراد من الغرب، وبهذا

ً وتحليالً  هذا الجل قد سبق الحداثة فهما

وتركيباً، لينتشي باكتشاف تطابق رؤيته 

مع العامة )الشعب( )األكثرية( الذين 

يدعون أنهم على تضاد وجودي مع 

التقليد األعمى للغرب، على افتراض أن 

ً الحداثة هو  كل من يشتبه به ممارسا

أعمى بتقرير الطب الشرعي الذي 

 بين ظهرانينا.ُوضعت أسسه 

لن أدخل في تفاصيل األمثلة عن 

السيارة والطيارة وعمليات القلب 

المفتوح واألسبرين إلخ، وهي جزء 

عضوي من الحداثة يتجلى فيه الفصام 

في أطرف صوره، بل سوف أتساءل 

عن فشل الحداثة في أية بقعة من بقاع 

ً بالمعنى  األرض أخذت بها؟، خصوصا

 ً على أرض  المجتمعي الممارس فعليا

الواقع، فواقعة تأسيس المجتمع على 

القواعد )التكنولوجيات( الحداثية، هي 

واقعة مفصلية تحدد االتجاه المستقبلي 

للجماعة البشرية، وليس من األحجيات 

العقيمة معرفة إلى أين تتجه هذه 

الجماعة أو تلك بداللة تأسيس 

المجتمع، وكذلك ليس من اإلنجاز 

 ن تفشل الحداثةالمفرح واالفتخاري أ

 ووووووووو

بسببها هي نفسها أو بسبب علة  

استيرادها من "الغرب" تلك العقدة 

الكأداء التي لما نزل نترنم بها بين 

ظهرانينا، فالعلم ومن ثم المعرفة مسألة 

عالمية دنيوية، وإفشال أية معرفة من 

بسببها هي نفسها أو بسبب علة 

استيرادها من "الغرب" تلك العقدة 

الكأداء التي لما نزل نترنم بها بين 

ظهرانينا، فالعلم ومن ثم المعرفة 

يوية، وإفشال أية مسألة عالمية دن

معرفة من الدخول ال ينم إال عن عطب 

جوهري في الجماعة البشرية عليها 

 تجاوزه أو االندثار.

ومع هذا علينا إعادة التساؤل هل 

ثة  فشلت الحداثة؟ وهل فشلت الحدا

المستوردة من الغرب؟ تبدو اإلجابة 

على التساؤلين بالنفي، فال الحداثة 

 ي مكانفشلت ال في الغرب وال في أ

، اعتمدها بكل إخالص وعزيمة صادقة

ولم تدخل الحداثة الينا حتى نحكم إذا 

كانت فشلت أم نجحت وهذا في حال 

امتالكنا لمعيار الفشل والنجاح وهو 

معيار استراتيجي يستشرف مآل 

الجماعات البشرية المستقرة في أقاليم 

ً أو مجتمعات  ال يمكن اعتبارها أوطانا

 .بشكل نهائي أو حاسم

السؤال الذي يتبع السؤال األول أعاله، 

وهو سؤال يقطع نياط القلوب من 

األسى، وهو تهميش الحداثة لنا، حيث 

يظهر الفصام على حقيقته، فنحن 

الرافضين للحداثة، نشكو من تهميشها 

ثة  )تهشيمها( لنا !!!؟ وكأنها أي الحدا

جمعية خيرية عليها أن تحسب حسابا 

المستديمة، للعجزة وأصحاب العاهات 

فمن ال يقوى على تأسيس وإقامة 

مجتمع؟ على الحداثة المدانة )تأثيماً 

وتثريباً( رعايته حتى يكتشف هو 

ً من  حداثته الخصوصية )وطبعا

ضمنها علومه وطبه وصناعاته إلخ(، 

حيث يداني فعل االستيراد فعل 

الفحشاء والمنكر، فالحداثة فاشلة 

لم هو إنتاج على الرغم من أن الع

، حيث يظهر أن تبادلي للبشرية كلها

الحداثة لم تهمشنا بل عُرضت علينا 

كما عرضت على جميع شعوب 

األرض وكانت اإلرادة الجمعية هي 

واالرتقاء  القول الفصل في اعتمادها

على أساسها، أو في رفضها والتخلف 

على أساسها، وعلى هذا األساس يبدو 

التنظير حول الحداثة معتمدا بيننا، 

تخلف هو أشرف وأكثر فضيلة من فال

االرتقاء وما يجلبه من شبع ومنعة، 

لتبدو الحداثة ليست مخطئة بحقنا 

فقط، بل في حق الشعوب التي 

اعتمدتها باإلرادة الجمعية، لنصفها 

  تحبباً،  المضللة نحن بالشعوب

 ووووووووووو

المضللة تحبباً، والضالة حكماً. فهل  

 همشتنا الحداثة حقاً؟

 

والضالة حكماً. فهل همشتنا الحداثة 

 حقاً؟

ليست الحداثة مخطئة فحسب ) حسب 

تنظير الجل المذكور أعاله(، بل هي 

ناقصة أيضاً، ولكن بما هي ناقصة؟ 

ا  فما دامت هي على خطأ ..إذا بماذ

هي ناقصة؟ ال يذكر أحد من 

المنظرين المبجلين عن هذا شيئاً، 

على فالحداثة ناقصة وحسب، و

م  القارىء االنصياع إلى جاللة العل

المتدفق بغزارة كأوامر عليا ال راد 

لها. ولكن الحداثة نفسها ال تدعي 

االكتمال فهي سيرورة حياتية مرتقية 

ي  تتكامل مع الممارسة ولن تصل ف

يوم من األيام إلى االكتمال، أو الى  

الحد من النقصان حسب اتهام وحكم 

اثة كالتخلف منظرينا األشاوس، فالحد

تجربة ال تنته والفارق الوحيد بينهما 

هو العز أو الهوان كمصير لسيرورة 

 العيش الجماعي.

نحن نريد أن نستفيد من الحداثة 

نلحس أصبعنا( من دون ممارستها، )

ال نريد بذل أي جهد في تفعيل موادها 

األولية، ال نريد أن نهدم بل نريد أن 

 يبنى لنا على الموجود المهترىء

الذي نخاف عليه من الضياع، دون 

أية مفاضلة بينه وبين حاجات 

الجماعة البشرية التي تسعى إلى 

 البقاء وربما االستمرار.

 

الحداثة لم تفشل بل نجحت وأدت 

دورها وأفادت البشرية ولما تزل 

ترتقي وتفيد، وهي ليست فاشلة كما 

ينظر لها نجوم الفضائيات 

م  والمطبوعات، كما أن الحداثة ل

تهمش أحد، إال من اختار الهامش 

ً له طمع ً في سلطة أو شهرة أو مالذا ا

ً بآخر)وهي خصلة  جاه أو كرها

عنصرية يتم تمويهها(، الحداثة هي 

منقذة البشرية وسؤالها المستديم، 

فمن ال يريد االندثار عليه بها، ومن 

أراده فإلى جهنم وبئس المصير أو ما 

 يعادله بالعامية.

 : لحظة تراث

جاء شخص إلى الشاعر جرير ومعه 

تفتيه رأيه بها قصيدة يريد أن يس

 فقرأها جرير، وقال له:

ـ الشعراء ثالثة .... شاعر ... 

 وشويعر... وابن قحبة 

 أما عن نفسي أنا ... فشويعر

 واقتسم  أنت  الباقي مع امرؤ القيس

وأتوقع أن هذا الشخص صار علماً 

من أعالم الفضائيات والفيس بوك 

 والتويتر والسيلفي

 ودمتم محترمين.

 

 

 

 سوري يستوسينار كاتب 

 

 النجاح في الفشل     |   رصاصة الرحمة   

 

 

 

  نجيب نصير 

 للكتابة في عوةد

 الثقافي رصاص قلم  وموقع  مجلة

 الشباب والصحفيين والكتاب األدباء جميع إلى
 قلم وموقع مجلة تحرير أسرة تدعوكم العرب

 وإرسال والموقع المجلة في للكتابة رصاص
 والنقدية الصحفية وموادكم اإلبداعية نصوصكم

 .  المنبر هذا في لنشرها

  المراسالت بريد عبر المواد وإرسال مراسالتنا وبإمكانكم

qalamrsas2016@gmail.com 
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