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        خَاء ثقافٖ |  هثسآ

 

 2016  أٌلول    4العدد   |  مجلة شهرٌة  ثقافٌة منوعة تصدر عن موقع قلم رصاص    

 من العظمى الؽالبٌة أن فٌه ششَّك  ال مما

 عن ٌكونوا ما أبعد السوري الشباب

 تداوله ٌتم ما وإن الحقٌقٌة، الثقافة

 االجتماعً التواصل شبكات عبر

 فتات سواء لٌس اإللكترونٌة والمواقع

 التً المصطلحات وبعض العناوٌن

 اآلخر إلٌهام ببؽابٌاّ  بتردٌدها ٌقومون

 درجة على أو مثقفون أنهم المتلقً

 عند ٌسقط ذلش أن إال الثقافة، من ُمعٌنة

الكتب  عدد عن سألتهم إن اختبار، أول

 هذا أن إال مؤلمة، والحقٌقة ُمفجعة اإلجابة أن ستجد قرأوها التً ...

 أساساًا  ناتج البارزة شبابنا سمة أصبح الذي والثقافً الفكري الخواء

 بمؤسساتها صاؼرة وانصٌاعها ككل الثقافٌة الحالة موت حالة عن

 المدعومة الشرسة العولمة هجمة أمام األهلً ومجتمعها الرسمٌة

 مستوى تحسٌن محاوالت إحدى فً. االجتماعً التواصل بوسابل

 على عبلقات فتح سورٌة فً الثورة شبٌبة اتحاد منظمة حاولت الشباب

 عام خبلل األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مع الشبابً التمثٌل مستوى

 سورٌة، فً األول األمرٌكً السوري الشبابً الملتقى فانعقد 2007

 عام حتى دوالٌش وهكذا المتحدة الوالٌات فً ٌلٌه الذي العام وفً

 شباباًا  أرسلوا لذلش القٌادة فن دابماًا  ٌجٌدون األمرٌكٌون كان ،2010

 كما وتوظٌفها النقاشات إلدارة ومستعدٌن جٌداًا  مدربٌن وشابات

 السورٌٌن الشباب أما تهمهم، التً المعلومات على والحصول ٌرٌدون

 قوة على الملتقٌات هذه مثل لحضور األولى بالدرجة ترشٌحهم فٌعتمد

 مكتب فعالٌات عن الثورة شبٌبة اتحاد منظمة ُتعلن ما ونادراًا  الواسطة،

 الموصى الرفاق ترشٌح أجل من سراًا  تداولها ٌتم بل الخارجٌة العبلقات

 أنفسهم الرفاق أبناء من الخارجٌة المنظمة وفود كانت دابماًا  لذلش بهم،

 من ٌراها سوري رفٌق وكل لها مثٌل ال فرصة هً أقاربهم، وبعض

 وعملت أمرٌكً، من للزواج فرصة وجدتها الرفٌقات إحدى منظوره،

 فً لها لٌكون أمرٌكً شاب" تطبٌق "على الملتقى أٌام خبلل جاهدة

 الوقت فً. المتحدة الوالٌات إلى معه وترجع وتتزوجه ترٌد ما النهاٌة

 الشبابً الوفد فأعضاء تماماًا، ُمؽاٌرة أهدافاًا  األمرٌكان لدى كان نفسه

 الطوابؾ عن ؼرٌبة، أسبلة السورٌٌن الشباب ٌسألون كانوا األمرٌكً

 والتقالٌد العادات عن األخرى، للمحافظات محافظة كل أبناء نظرة وعن

 بٌن الحساسٌة ٌسبب أن ٌمكن الذي ما وااللتقاء، االختبلؾ نقاط

 األسبلة تلش األولى، بالدرجة السوري الشباب ٌهم ماذا السورٌٌن،

 ذلش على جٌداًا  المدربون األمرٌكان ٌدٌرها حوار بجلسات ُتطرح كانت

 إلى حماه إلى تدمر إلى دمشق من أخرى، إلى محافظة من ٌتنقلون وهم

 الدهشة تعترٌهم وشبابنا شًء، كل بدقة وٌرصدون. حلب إلى القنٌطرة

 بتارٌخ وجهلهم والعقال، الشماغ األمرٌكٌون ارتدى  كٌؾ ٌرون وهم

 وإبداء الصور والتقاط باالبتسام ٌكتفون جعلهم العرب لورانس

 زار ثم ،2010 عام دمشق فً له ملتقى آخر عقد الذي بالوفد اإلعجاب

 العام فً الصهٌونً الكٌان األمرٌكً الجانب من فٌه المشاركٌن معظم

 فً وأبحاث نتابج من إلٌه توصلوا ما كل خبللها وضعوا ،2011

 كان بٌنما. الحقاًا  المهمة سهل ما وهذا الصهاٌنة، تصرؾ تحت سورٌة

 لماذا أمرٌكً شاب سؤال عن القطرٌة القٌادة عضو فاكوش شهناز رد

  بلدكم؟ فً بوش الفٌس ٌفتح ال

. الفٌسبوش بحجب نحصنه لذلش الشباب جٌل على نخشى إننا

 التحرٌر ربٌس 

 قػٔ قػ٘سٓ هي الجصائس« حافظٔ السساب»

 

 هقال للكاتة ًج٘ة ًػ٘س «  هَقعٔ الثَزكٌٖ٘»

 هقالٔ للػحفٖ عوس الط٘خ« ٍجَد لغَٕ»

 
 نصف خطوة نحو الحقيقة

 
 

:  تطالعون في هذا العدد

 
 

 حٌظلٔ ها شال ح٘اً

 ٕضاعسٓ تَجعْا الح٘آفاتي حوَد  

 

 ٌٖتَزتسِٗ التطَُ لـ هحود دٗةهصاد عل  

 ٍٕعي الثحس ٍأض٘اء أخسى  عادل العد  

 ٔٗآًا عكاش تكتة َٗه٘ات الحسب هي سَز 

  ٔٗالٌسَٗٔ اللحظات «ًْازاى»زٍا 

 

      ٖزحلٔ الثحث عي غالح الدٗي األَٗت 

 

 تح٘ٔ إلى الفٌاى الطْ٘د ًاجٖ العلٖ



 علٖ هحود  سل٘واى. د 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2016     أٌلول   4                          العدد                                          زغاظ حٖ                                                      نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص      

 السورٌة للشاعرة إصدار آخر فً

 «الكبلم قهوة» حمودي فاتن المؽتربة

 على نعثر ـ 2015 كوكب دار ـ

 التضارٌس مشّكلة شعرٌة جؽرافٌة

 السورٌة المرارة جؽرافٌة، والمناخات

 مقبلة أجٌال الى ستمتد أنها ٌبدو التً

 التً القذرة الحرب ركامات وستعٌش

 واألمل الموت مع الحٌاة فٌها سٌختلط

 دعاة ٌلتقطها صور فً األلم مع

 فاتن تبثه ما إن، والقتل الحرب

 لكل أصٌل خراب مشاهد هو حمودي

 وأسباب وأقداره اإلنسان من تبقى ما

 بهبلكه المكان فمعاٌشة، كٌنونته

 لؤللم تكرٌر إال هً ما وظبلمٌته

 هً جملة فكل، وترمٌمه وصناعته

 حٌاة هً صورة وكل ذاتها بحد صورة

،  وطزاجتها بعفوٌتها مستمرة كاملة

 مخلفة هناش وتؽٌب هنا الذاكرة تحضر

 النص ٌفّجر لؽوي وبرٌق شعري لؽط

 ورتابة المشهد قتامة رؼم وٌضٌبه

 بالمكان فالشؽؾ، المتصورة الحٌاة

 كل فً المؤبدة الحاضرة «الشام»

 فً )األخٌرة حمودي نصوص

 ألؾ وموقع الخلٌجٌة الدورٌات

  إلى واشتهاؤها وصور....( و الشعري

 الشعبٌة والمقاهً الربوة شجر

 الضٌقة الطرقات على الموزعة

 بردى نهر إلى العناق ورحبلت

 الضفاؾ على األولى األطفال وخطوات

 والرؼبات الجهات كل فً الموزعة

 وفصول الحً لصبٌان المشتهاة

 عن تبحث التً المجنونة العصافٌر

 أكثر وأشجار أخرى وشمس آخر هواء

 ذلش كل، الدافبة الجبال برودة، خضرة

 شعرٌة لوحات فً واحدة بدفقة

 تراجٌدي جدال وفً قصٌرة ونصوص

 العٌن حركة بٌن المتنقلة المخٌلة مع

، المجاورة األشٌاء وصمت السٌنمابٌة

 االحتفاظ ٌمكن ما أقل هً التً األشٌاء

 إال، للبقاء ومداواة للذاكرة كمّنشط بها

ذاكرتها  تتخطى الشاعرة أن

 وووووووو

 

 فً التقلٌدٌة الحٌاة رؼم( السورٌة )

 حٌث( المتحدة االمارات )صحراء شبه

ا الحٌاتٌن  سارٌة حٌاة، لوجه وجهًا

 وحٌاة الوقت نفس فً ومشعة قاتمة

 وراء االبدٌة كالعتمة ساكنة واقفة

 :متحرش سجن

 وطنها تركت امرأة وٌومٌات حكاٌة

 ببل محٌط ببل موضع ببل وطن، هناش

، صورها بأبهى المأساة ٌدّون تارٌخ

 ولن تبعثر الوطن أن تعنً هنا فالصورة

 وجدت وأن مستجدة حٌاة هناش تكون

: ومبددة فمقصوصة

 طفلةًا  كنت حٌن"

 ألّمً الجوري الورد

 لمعلّمتً الٌاسمٌن

 طفلةًا  كنت حٌن

 أكبر بأن وحلمت السٌاج وراء وقفت

 "الحصان هذا مثل

 فً «الكبلم قهوة» صاحبة توضح

 المجموعة صفحات أخذت التً قصٌدتها

 وصؽٌرة قصٌرة مقاطع وهً «شناشٌل»

 توضح، ملفت لؽوي بشكل مهندسة

 أربعٌنٌة المرأة والتفاصٌل السٌاقات

 امرأة كونها حقٌقة، الحقٌقة تشؽلها

 خارج وجودها وحقٌقة، مبعدة أو بعٌدة

 تتفرج وهً ٌتقوض وطن داخل أو

 هً، قصٌدة تحرش أن دون كمثٌبلتها

 الحقٌقة جمالٌة عن البحث أسبلة تسأل

 فضفاضة واستعارات لؽوٌة ضوابط دون

 فً فلٌس، مستهلكة اقناع وطرق

 لحساسٌة تام انصٌاع كلها النصوص

 التً الشعرٌة الوقابع حساسٌة أو النثر

 شعراء من لكثٌر الشاؼل الشؽل أصبحت

 نص، وخارجها سورٌة فً النثر قصٌدة

 وو

 

 الصوري بالتوثٌق ٌهتم حمودي فاتن

 إال للببلؼة عظٌماًا  دوراًا  تعطً فبل للكلمة

 عبر وتتبلشى الصورة  وطأة تخؾ عندما

 : وانفبلته السرد تقنٌات

 ِساجً أَأطلقَأ  ُحلمً"

 الحروبُ  شردتهم أخوتً لكنّ 

ُعد لم أُّمً  البٌت فً تَأ

ُعد لمْ  وبٌتً  بٌتً ٌَأ

 تَأشدو الضفادعُ  وحدها

نْ   "الؽٌاب؟ ٌَأحرسُ  فَأمَأ

 بتقنٌات حافبلًا  «الكبلم قهوة» نص ٌبقى

 درجة إلى ومضؽوطة مكثفة شعورٌة

 أنثى بحرارة ومحمبلًا  االنفعالً الؽلٌان

، متناوبة بدفعات أحاسٌسها فاضت

 شعرٌة فسحات جابت امرأة أحاسٌس

 وسردٌة نثرٌة خبرات وخاضت متنوعة

 الصحؾ فً الٌومٌة كتابتها عبر

 األطفال لقصص كتابتها وعبر الخلٌجٌة

 الشاعر مع الشراكٌة الرتباطها باإلضافة

 رابعة أسروٌة جمهرة فً عزت حسان

. دمشق بحب منتفخٌن قلبٌن تحمل

 وصحافٌة كاتبة حمودي فاتن أن ٌذكر

 الصحؾ من عدد فً عملت سورٌة،

« الٌوم اإلمارات: »منها اإلماراتٌة،

 «. المنارة »ومجلة« االتحاد »وجرٌدة

 ،«نزوى »مجلة العربً القدس فً تنشر

 جرٌدة»و ،«الثقافٌة اإلمارات»و

 التراث فً كتبت كما الكوٌت، «الفنون

 فٌلماًا  ( 13 ) لـ سٌنارٌو كتبت. اإلماراتً

 بعنوان أبوظبً تارٌخ عن وثابقٌاًا 

 فٌلماًا ( 13 )و ، «بناء قصة أبوظبً»

 الحركة خبللها من رصدت وثابقٌاًا 

 من فنان »بعنوان اإلماراتٌة التشكٌلٌة

. أبوظبً قناة على عرضت ،«اإلمارات

  الوثابقٌة، األفبلم من مجموعة أعّدت

 عساكم»و «العوادي »«الفرسان: »منها

 عن فٌلم سٌنارٌو وكتبت ،«ذخر

 زاٌد بن سلطان مهرجان»

 .2015«التراثً

 

 

 سوري وناقد شاعر 

 فً التقلٌدٌة الحٌاة رؼم «السورٌة»

 «المتحدة االمارات» صحراء شبه

ا الحٌاتٌن حٌث  حٌاة، لوجه وجهًا

 الوقت نفس فً ومشعة قاتمة سارٌة

 االبدٌة كالعتمة ساكنة واقفة وحٌاة

: متحرش سجن وراء

 شام علٌشِ  أبكً" 

 أَأْصُهلُ 

 الجهاتِ  كلّ  فً أركضُ ... أركضُ 

 أنا محاصرةٌة  مدٌنةٌة ... مدٌنةٌة 

 هنا من ؼزالٌة  مرّ  لقد

 الشامَأ  أٌقظَأ 

 الّدهشةِ  عصافٌرَأ  أٌقظَأ 

 المدنَأ  تاركاًا  ومضى... ومضى

 "بالفراغْ  مزدحمةًا 

 حرٌة «الكبلم قهوة» نص داخل

، ٌلمس وال ٌرى ال أفق على سالكة

 أو بكلمة شعرٌة اسطورة مقطع فكل

 والحزن حدود له لٌس واأللم، كلمتٌن

 عند الحزن، البوح حرٌة ٌستوجب ال

، سقاٌة دونما ٌزهر كابن هو فاتن

 ٌكبر، نطفة الى الحاجة دونما ٌولد

 فً توؼلنا كلما الشاعرة حزن

 أنها درجة إلى الطوٌلة نصوصها

 حزنها اتساع مع، ابكابنا تستطٌع

 لتؽطً مساحتها وتتشظى لؽتها تتسع

 المختببة الشعرٌة العوالم من تبقى ما

 تحمل ببلؼة، الهادبة الببلؼة فً

 وطنها تركت امرأة وٌومٌات حكاٌة

 ببل محٌط ببل موضع ببل وطن، هناش

، صورها بأبهى المأساة ٌّدون تارٌخ

 تبعثر الوطن أن تعنً هنا فالصورة

 وأن مستجدة حٌاة هناش تكون ولن

 :ومبددة فمقصوصة وجدت

 الح٘آ تَجعْا ضاعسٓ« الكالم قَْٓ» فٖ

 

  

  َإتساّ٘ن حس 

  «العالن أْٗا ٍأعضك كلة أًٌٖ سأتركس»

 

 

 شعرٌة مجموعة مؤخراًا  صدرت

 ذرب علً العراقً للشاعر جدٌدة

 سأتذكر: »عنوان حملت ،(1988)

 ،«العالم أٌها وأعضش كلب أننً

( 96 )فً تقع التً المجموعة

 دار عن صادرة صفحة

 هولندا للطباعة، مخطوطات»

. نصاًا ( 32 )وتضم ،«2016

 :اخترنا المجموعة أجواء ومن

 الجسح ٗطثِ الرٕ الث٘ت عي
 

 إلى الوصول فً تفشل لن المرة هذه

 منزلنا

  الرجل عن اسأل فقط

 المٌلٌشٌات إحدى عناصر رمته الذي

 ساقه عارٌاًا، الشارع شهور فً قبل

 مقلوباًا  ووجهه مهشمة

 ابنها ذراع عن تبحث التً المرأة عن

 ناسفة عبوة انفجار فً فقدها أن منذ

 إلى الخروج تخاؾ التً البنت عن

 سنوات منذ الشارع

ٌوم  كل منه ٌسخرون الذي الشاعر عن

  أحد الشوارع فً مروره أثناء

 طرٌقش فً تراه طفل أي اسأل

 جٌداًا  ٌعرفوننا األطفال

 بالحجارة باببنا ٌجلدون مساء كل فهم

 .وٌهربون

 قلن زغاظ 
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًا  السبلجقة طرٌق عن له ُمهد

 الخبلفة ظل تحت الزنكٌٌن بعدهم

. العباسٌة

 الخبلفة كانت – األخر الطرؾ وفً

 بعد – حاالتها أسوأ تعانً الفاطمٌة

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بٌنما الفعلٌة والسلطة المطلق النفوذ

 فقط، اسمٌة الخلفٌة سلطة أصبحت

 الدولة رجاالت بٌن الصراع فبدأ

.  الوزارة كرسً على للسٌطرة

 توجت التً الصلٌبٌة الحملة وصلت

 مدٌنة على حصار بفرض مساعٌها

 7 /أسابٌع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 – حزٌران

 بعد المدٌنة بتسلٌم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

 تتبع كانت قبلها- . 1099 تموز

. مصر فً الفاطمٌة للخبلفة

 على سٌطرتها وقبل الصلٌبٌة الحملة

: على أٌضاًا  استولت قد كانت القدس

 معرة – نٌقٌه – الرها – انطاكٌة

 – األخرى المدن من والعدٌد النعمان

 بدأ القدس مدٌنة على سٌطرتهم وبعد

 المناطق فً نفوذهم ٌمدون الصلٌبٌون

 المدن بٌن تفصل أو تصل التً

 وفرضوا علٌها حصلوا التً المتناثرة

 تلو مدٌنة على تباعا سٌطرتهم

 استولوا م 1101 عام ففً األخرى،

 – أرسوؾ – حٌفا – سروج على

. قٌسارٌة

 وفً عكا على استولوا م 1104 وفً

 بعد طرابلس على استولوا م 1109

 وأصبحت سنوات سبع دام حصار

  إمارتً جانب إلى الثالثة إمارتهم

 فً مملكتهم عن فضبلًا، والرها انطاكٌة

. المقدس بٌت مملكة: الشرق

 تتوقؾ لم بعدها أو الفترة تلش طوال

 والذٌن الشمال فً السبلجقة مقاومة

 جزٌبة انتصارات تحقٌق من تمكنوا

 أن كما هناش، أو هنا القادة بعض بأسر

 استؽلوا – الجنوب فً الفاطمٌٌن

 ضد هجماتهم لشن" عسقبلن "قاعدة

 – 1101 األعوام فً أٌضاًا  الصلٌبٌٌن

 كلفهم الذي األمر م، 1105- 1102

 . واألموال الرجال فً فادحة خسابر

 أي ؼٌاب -  هنا المبلحظ من – طبعا

 المقاومتٌن الجبهتٌن بٌن تنسٌق

 لكان توحدتا لو اللتان للصلٌبٌٌن

 على الصراع لكن. بكثٌر أفضل النتابج

 العباسٌٌن بٌن الخبلفة أحقٌة

 التوحد ذلش دون حال – والفاطمٌٌن

 الجبهتٌن من أي تستطع لم وبذلش

باسترداد  حقٌقً نصر أي إحراز

 ياألراض

.  الصلٌبٌٌن احتلها التً األراضً

 مبسطاًا  شرحاًا  كان سابقاًا  ذكر ما كل

 الفترة تلش فً العربً المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطرٌق مهدت عبثٌة داخلٌة

 تلو مدٌنة مدنه احتلت خارجٌة

.  األخرى

 أن – المبلحظة تجدر – أٌضاًا  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلش

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بأن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًا  انتهى قد الخبلفة

 كلتا فً دٌنً كرمز الخلفٌة منصب

. والفاطمٌة العباسٌة الخبلفتٌن

 أدركتها فقد: الثانٌة الحقٌقة أما

 قد الصلٌبٌٌن بأن العربٌة الشعوب

 عام رأي ٌتشكل فبدأ لٌبقوا، جاءوا

 سبب عن ٌتساءل وضاؼط قوي

 ما سرعان وأنانٌتهم الحكام تخاذل

 حركة إلى العام الرأي هذا تحول

. والمفكرٌن الرأي أصحاب ٌقودها

 الحاجة وبسبب الحقابق هذه ظل فً

 المشتت الموقؾ ٌوحد قوي قابد إلى

 الدٌن عماد – ظهر الصلٌبٌٌن ضد

 أقوى أصبح أن لبث ما الذي – زنكً

 إمكاناته ٌطوع بدأ و زمانه فً حاكم

 المطلب خدمة فً وقوته العسكرٌة

.  العام

 تارٌخٌة استجابة كان – الدٌن عماد

 برزت طرٌقه عن – الجدٌد للواقع

 سابقة باعتبارها الموصل أتابكٌة

 ٌقودها التً العسكرٌة للدول ومقدمة

 ضد الحرب لتولً مقاتل ملش

 الخبلفتٌن فشل بعد الصلٌبٌٌن

 عماد – ذلش فً والفاطمٌة العباسٌة

 التً الببلد كل وٌضم ٌقضً بدأ الدٌن

 شمال وفً لمشروعه، تهدٌدا اعتبرها

 وقلعتها  حلب ضم استطاع الشام ببلد

 الطرٌق ٌقطع وبهذا م 1128 عام

 المستعمرات من وؼٌرها الّرها بٌن

 لٌسٌطر ضرباته وتوالت الصلٌبٌة

 األهم ضربته أما حمص، – حماه على

 استطاعت حٌث م 1144 عام كانت

 بعد الرها على السٌطرة من قواته

 وصاحب ٌوماًا  28 لمدة حصارها

 لدى مؤلمة نفسٌة صدمة سقوطها

 لهم إمارة أول كانت حٌث الصلٌبٌٌن

.  ٌخسروها إمارة وأول علٌها سٌطروا

  انقسمت -  الدٌن عماد – موت بعد

 ضمت الذي ؼازي ولدٌه بٌن مملكته

 نور  - والجزٌرة الموصل إمارته

. حلب نصٌبه من كانت الذي الدٌن

 وتنازل – م1149 – ؼازي وفاة بعد

 عن – الدٌن قطب – االًاصؽر األخ

 أمبلش وراثة لقاء الشام فً أمبلكه

 نور أصبح بالجزٌرة، ؼازي أخٌه

 نور أصبح بالجزٌرة، ؼازي أخٌه

 بدأ الذي الزنكٌٌن األتابكة أكبر الدٌن

 أن خاصة دمشق بضم جدٌاًا  ٌفكر

 عقده بعد – الدٌن معٌن – حاكمها

 نور اعتبره  الصلٌبٌٌن مع اتفاقٌة

 مرة كل وفً – طرٌقه فً عقبة الدٌن

 كان دمشق أمام بقواته ٌظهر كان

 أن إلى لنجدتها ٌسرعون الصلٌبٌون

 ونقل – م 1154 عام بدخولها نجح

 الدٌن نجم – وعٌن حكمه مركز إلٌها

 الدٌن أسد – و علٌها حاكماًا  – أٌوب

 الدٌن صبلح – و عنه نابباًا  – شٌركوه

. لحامٌتها ربٌساًا  األٌوبً

 – مصر نحو انظاره اتجهت بعدها

 كانت والتً – الفاطمٌة الخبلفة أرض

 نتٌجة الداخلٌة الحروب من تعانً

 له وسنحت الوزراء بٌن التنافس

 اندلع عندما الفعلً بالتدخل الفرصة

 وحاجبه شاور الوزٌر بٌن الخبلؾ

 استطاع الوزارة، كرسً على ضرؼام

 الذي شاور خلع من ضرؼام خبلله

- زنكً الدٌن نور – ببلط إلى التجأ

 بها ٌستعٌد عسكرٌة حملة منه لٌطلب

 – القاهرة فً الضابع الوزارة كرسً

 بنفقات ٌتكفل أن عرض المقابل فً

 المناطق بعض عن والتنازل الحملة

 وأن الدٌن لنور المصرٌة الحدودٌة

 وأخٌراًا  مصر على بالسلطة له ٌعترؾ

 المصرٌة الموارد ثلث بإرسال ٌقوم أن

.  له سنوٌاًا 

 شاور لطلب – الدٌن نور – استجاب

 الدٌن أسد – ٌقودها حملة  وأرسل

 الدٌن صبلح – اخٌه وابن- شٌركوه

 حٌنها عمرها كان الذي – األٌوبً

 ضرؼام أما – عاماًا  وعشرٌن سبعة

 – حملة لمواجهة بالصلٌبٌٌن استنجد

 الست السنوات وخبلل – الدٌن نور

 مصر بؽزو الصلٌبٌٌن قام البلحقة

 الدٌن نور خبللها أرسل مرات خمس

 انتقل قد ٌكون وبهذا حمبلت ثبلثة

  من والصلٌبٌٌن الدٌن نور بٌن النزاع

 

 

 النٌل دلتا شرق إلى الشام ببلد شمال

 الفرما بٌن المسافة طول وعلى

.  والقاهرة

 أسد أن إال – الوزارة إلى شاور عاد

 ٌبقى بأن مهتماًا  ٌزال ال كان الدٌن

من  ٌتخذ كان حٌث بمصر بأرض

 فً وٌرى له قاعدة- دمٌاط  – منطقة

 الفرصة فانتظر وجهه فً عقبة شاور

 فً – شداد ابن وٌعلق علٌه للقضاء

 والمحاسن السلطانٌة النوادر كتابه

:  بقوله الحادثة تلش على الٌوسفٌة

 ومن شٌركوه الدٌن أسد شعر فلما"

 و تارة بهم ٌلعب شاور أن معه،

 ال أن وعلموا أخرى تارة باالفرنج

 بقاء مع مصر على لبلستٌبلء سبٌل

 إذا قبضه على أمرهم فأجمعوا شاور،

 على ٌركب شاور وكان إلٌهم، خرج

 والعلم، والبوق بالطبل وزرابهم قاعدة

 إال الجماعة من قبضه على ٌتجاسر فلم

". الدٌن صبلح أي – بنفسه السلطان

 نور حمبلت أن نرى السابق النص من

 الدٌن أسد بقٌادة مصر نحو زنكً الدٌن

 شاور مساعدة هدفها ٌكن لم شٌركوه

 كانت بل الوزارة، كرسً إلى وإعادته

 ثم ومن مصر شؤون فً للتدخل وسٌلة

 الفرصة تحٌن عندما علٌها السٌطرة

.  لذلش المناسبة

:  شداد ابن ٌكمل ثم

 من التوقٌع جاء الحال وفً"

 البد: خاص خادم ٌد على المصرٌٌن

 على جرٌاًا - شاور  أي – رأسه من

 قاعدة تقرٌر فً وزرابهم فً عادتهم

 فجزت صاحبه على منهم قَأوى من

 ". إلٌهم رأسه وأنقذ رقبته

 الدٌن أسد وتولى – شاور قُتل وبهذا

 خبلفة أثناء مصر فً الوزارة شٌركوه

 عام إلى وزٌراًا  وبقً – العاضد

 صبلح "أخٌه ابن لٌخلفه – م1169

. الوزارة كرسً فً" األٌوبً الدٌن
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 تح٘ٔ إلى الطْ٘د ًاجٖ العلٖ .. طفلٌ ال شال فٖ العاضسٓ
    فؤاد دٗة 

 ٌشبه مما نخرج حٌن صباح كل كعادتنا

 أحد على جدٌد ملصق أمام نقؾ البٌت

 وقفنا المرة هذه لكننا المخٌم جدران

 زاوٌة فً المرسوم الطفل ذاش نقلد

 خلؾ ٌدٌه منا كل فشبش الكارٌكاتٌر

 عن فرآهم لآلخرٌن ظهره وأدار ظهره

 صؽار ونحن نختلؾ نكن لم أكثر، قرب

 بٌن فارق هناش ٌكن لم الطفل، ذاش عن

 من ٌنز فالبؤس ٌقلدها ومن الصورة

 من ٌسٌل اللجوء وقهر الجدار تفاصٌل

 ملصق أمام وقفوا أطفال جلد مسامات

 ال "أعبله فً كتب وقد الجدار أعلى فً

 خٌط الملصق من وٌسٌل" الصوت لكاتم

 ٌمتصها حمراء بركة ٌشكل كً رفٌع دم

 صاح حٌن دم، كمصاص المخٌم تراب

: الملصق إلى ٌشٌر وهو مرتجفا أحدنا

 نحو عالٌاًا  رؤوسنا رفعنا .. ٌبكً الولد

 ظهره ٌدٌر الذي بالطفل وإذ الملصق

 نشٌج كل مع كتفٌه وٌحرش بحرقة ٌبكً

 فً طفبلًا  كان دمع، من عبرة كل ومع

 من خرج حٌن عمره من العاشرة

 على ذاكرته قبضت وقد خرج قرٌته،

 عالٌة أسواراًا  حولها وبنت اللحظة تلش

 وظلم وجع من فٌها ما بكل واختزنتها

 ٌحمل ال حافٌاًا  سار الذي الطفل لذاش

 حتى وال ألوان علبة أو رسم دفاتر معه

 خطاه أوؼلت وكلما لكنه رصاص قلم

 وأزقة أوراقه الجدران كانت المخٌم فً

 على منها ٌطل التً نافذته  المخٌم

 بما قاس لعالم سٌروٌها التً الحكاٌة

 ٌثور أن ٌستحق رديء عالم الكفاٌة فٌه

 كما كبر الذي النحٌل الشاب هذا علٌه

 أو بندقٌة ٌحمل لم لكنه المخٌم كبر

 ذلش من أجدى هو ما حمل بل رشاشا

 تناقض بكل" رصاص قلم "حمل بكثٌر

 وتنطق بالقلم ٌرسم كان فقد الكلمتٌن

 بالرصاص البندقٌة تنطق كما لوحاته

 قلم تسمٌة  استمدوا أنهم تخٌلنا حتى

 التً لوحاته لوحاته، من الرصاص

 مخٌم زار حٌنما كنفانً ؼسان شاهدها

  واحدة له ونشر فأخذها الحلوة عٌن

 من كان فما ذاش آن الحرٌة مجلة فً

 رأسه فوق دلقوا أن إال أصدقابه

 منهم احتفاالًا  والبرتقال اللٌمون صنادٌق

 أشهر بعد فٌما أصبح الذي بصدٌقهم

 ٌدٌر طفبل بقً كارٌكاتٌرلكنه رسام

. عٌنٌه أمام الحقٌقة وٌرى للعالم ظهره

 واحدة مرة ظهره أدار الذي الطفل هذا

 المدقع وفقره الرثة بثٌابه وأخٌرة

 ٌكبر لم تخٌب، ال التً الثاقبة وعٌنه

 كل ٌجلد وسوطاًا  صوتاًا  صار بل الطفل

 صراط "عن االبتعاد نفسه له تسول من

وصوت  كارٌكاتٌر كل ومع" فلسطٌن

.... 

 

 الشجرة إلى عاد حٌن نفسه العام من

 طفبل حنظلة تاركاًا  فلسطٌن فً قرٌته

 حتى ٌتؽٌر وال ٌكبر ال ظهره لنا ٌدٌر

 عن ورثها رسوماًا  ثورته حامبلًا  ٌعود

 ٌكتب بدو الً "قال الذي العلً ناجً

 بدو لفلسطٌن ٌرسم أو لفلسطٌن

". مٌت أنه ٌعرؾ

 المنفى أنبٌاء الزمان أساطٌر هم هكذا

 فً أو السجون فً قسرٌاًا  ٌؽٌبون

 تفجر أو أصابعهم تكسر وقد األسر،

  الصهٌونً العدو فجر كما سٌاراتهم،

 أو بٌروت فً كنفانً ؼسان سٌارة

 األمر نهاٌة فً الرصاص علٌهم ٌطلق

 العلً ناجً أسر فقد لؤلسر، كمحصلة

 العدو قبل من فلسطٌن فً طفل وهو

.  الصهٌونً

 من أكثر اللبنانٌة السلطات واعتقتلته

 إلى لٌهاجر! فلسطٌن وتهمته مرة

 ٌطلقوا كً لندن إلى ومنها الكوٌت

 بعد  شوارعها أحد فً الرصاص علٌه

..  ردعه عن  عجزهم

 صؽاراًا  كنا ملصقه، أمام طوٌبل وقفنا

 سوى نعرؾ وال رسومه نرى كحنظلة

 كأنهما فلسطٌن نعرؾ مثلما اسمه

 رحلة وبدأنا مرآة، أمام واحد اسم

 صاحب العلً ناجً عن القراءة

 بقلم -وقؾ الذي البلذع الكارٌكاتٌر

 أمام - رسم دفتر من وورقة رصاصه

 المفرطٌن، التسوٌة مشروع أصحاب

 فً تكتب حٌن أنش ٌؤلم ما أكثر لكن

 العلً ناجً اسم ؼوؼل البحث محرش

 تارٌخ "حٌاته عن ملخص لش ٌظهر

 "!اسرابٌل 1938 المٌبلد

 بالرصاص البندقٌة تنطق كما لوحاته

 قلم تسمٌة  استمدوا أنهم تخٌلنا حتى

 التً لوحاته لوحاته، من الرصاص

 مخٌم زار حٌنما كنفانً ؼسان شاهدها

 فً  واحدة له ونشر فأخذها الحلوة عٌن

 من كان فما ذاش آن الحرٌة مجلة

 صنادٌق رأسه فوق دلقوا أن إال أصدقابه

 بصدٌقهم منهم احتفاالًا  والبرتقال اللٌمون

 رسام أشهر بعد فٌما أصبح الذي

 للعالم ظهره ٌدٌر طفبل بقً كارٌكاتٌرلكنه

. عٌنٌه أمام الحقٌقة وٌرى

 واحدة مرة ظهره أدار الذي الطفل هذا

 وعٌنه المدقع وفقره الرثة بثٌابه وأخٌرة

 بل الطفل ٌكبر لم تخٌب، ال التً الثاقبة

 تسول من كل ٌجلد وسوطاًا  صوتاًا  صار

" فلسطٌن صراط "عن االبتعاد نفسه له

 كانت وسوط وصوت كارٌكاتٌر كل ومع

 فً ناره الحقد وٌصب ضؽٌنتهم تزداد

 بأن ٌهدده من فأرسلوا صدورهم

 هدده هكذا( األسٌد فً أصابعه سأذٌب)

 فابتسم! األسطوري؟ الثورة" زعٌم"

 أن للفدابً وكٌؾ ساخراًا  العلً ناجً

 كان فلسطٌن، عن قلبه ٌرتد أن أو ٌخاؾ

 رابعاًا  كفدابً، صلباًا  الجا، كأي بسٌطاًا 

 والموت، كالوالدة حقٌقٌاًا  كان كفلسطٌن

 االجتٌاح بعد الحلوة عٌن مخٌم من خرج

 أنه حٌنها العدو ٌعرؾ ولم 1982 عام

 فً جمعوهم الذٌن البلجبٌن بٌن كان

 لٌقول العلً ناجً خرج المخٌم، ساحة

 لسان على كارٌكاتورٌاًا  رسماًا  الحقٌقة

 الفلسطٌنً وزوجها تهادن ال التً فاطمة

 الخشنتٌن الكبٌرتٌن بٌدٌه النحٌل البسٌط

 وحدهما ٌقاتبلن وهما الكث وشاربه

 و العربٌة واألنظمة الصهٌونً العدو

 مثلهم الذٌن التحرٌر منظمة" فساد"

 مترهلة بأرداؾ سمٌن رجل برسم

 استثناء دون الجمٌع منه فانزعج

 فً النار علٌه ٌطلق من له وأرسلوا

 لندن فً للصوت كاتم مسدس من رأسه

 من والعشرٌن الثانً فً 1987 عام

 أن للفدابً وكٌؾ ساخراًا  العلً ناجً

 كان فلسطٌن، عن قلبه ٌرتد أن أو ٌخاؾ

 رابعاًا  كفدابً، صلباًا  الجا، كأي بسٌطاًا 

 والموت، كالوالدة حقٌقٌاًا  كان كفلسطٌن

 االجتٌاح بعد الحلوة عٌن مخٌم من خرج

 أنه حٌنها العدو ٌعرؾ ولم 1982 عام

 فً جمعوهم الذٌن البلجبٌن بٌن كان

 لٌقول العلً ناجً خرج المخٌم، ساحة

 لسان على كارٌكاتورٌاًا  رسماًا  الحقٌقة

 الفلسطٌنً وزوجها تهادن ال التً فاطمة

 الخشنتٌن الكبٌرتٌن بٌدٌه النحٌل البسٌط

 وحدهما ٌقاتبلن وهما الكث وشاربه

 العربٌة واألنظمة الصهٌونً العدو

 مثلهم الذٌن التحرٌر منظمة" فساد"و

 مترهلة بأرداؾ سمٌن رجل برسم

 استثناء دون الجمٌع منه فانزعج

 فً النار علٌه ٌطلق من له وأرسلوا

 لندن فً للصوت كاتم مسدس من رأسه

 من والعشرٌن الثانً فً 1987 عام

 حتى ؼٌبوبة فً ٌدخل كً تموز شهر

 العام من آب شهر من والعشرٌن التاسع

 فً قرٌته الشجرة إلى عاد حٌن نفسه

 ظهره لنا ٌدٌر طفبل حنظلة تاركاًا  فلسطٌن

 ثورته حامبلًا  ٌعود حتى ٌتؽٌر وال ٌكبر ال

 قال الذي العلً ناجً عن ورثها رسوماًا 

 ٌرسم أو لفلسطٌن ٌكتب بدو الً"

 ".مٌت أنه ٌعرؾ بدو لفلسطٌن

 

 
 

 لست أًا» 
 أًا  هحاٗداً،

 ّن لوي هٌحاش
 « تحت 



 

  

    

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2016     أٌلول  4العدد    ه٘ت                                                                        زغاظ                                                          نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص      

 صؽاراًا  كنا ملصقه، أمام طوٌبل وقفنا

 سوى نعرؾ وال رسومه نرى كحنظلة

 كأنهما فلسطٌن نعرؾ مثلما اسمه

 رحلة وبدأنا مرآة، أمام واحد اسم

 صاحب العلً ناجً عن القراءة

 بقلم -وقؾ الذي البلذع الكارٌكاتٌر

 أمام - رسم دفتر من وورقة رصاصه

 المفرطٌن، التسوٌة مشروع أصحاب

 فً تكتب حٌن أنش ٌؤلم ما أكثر لكن

 العلً ناجً اسم ؼوؼل البحث محرش

 تارٌخ "حٌاته عن ملخص لش ٌظهر

"! اسرابٌل 1938 المٌبلد

 المسخ الكٌان هذا قبل ولد العلً ناجً

 عما تعبٌر أبلػ هو الشًء هذا لكن

 لدرجة مشروعنا هزم فقد إلٌه  وصلنا

 على ماشٌاًا  زال ما ناجً أن تشعر أنش

 ٌكرر والقاتل لندن فً الرصٌؾ

 كً رأسه على النار وٌطلق المشهد

 ثقب من  الفكرة فلسطٌن تخرج

 فٌعٌد ذلش ناجً فٌأبى الرصاصة

 بكل هكذا... وهكذا الكرة القاتل

 ذكر عن حتى وتنازلنا هزمنا بساطة

 فلسطٌن فلسطٌن، فً والدته مكان

 علٌها متنازع أراض أصبحت التً

 شعب شعب، من أكثر وأصبحنا

 ؼزة وشعب الضفة شعب ،48 الداخل

.. أوروبا وشعب الشتات وشعب

 من بقً ما و الخ...أمرٌكا وشعب

 وقسم قطع التارٌخٌة فلسطٌن أرض

 ورق على كرسٌاًا  السفهاء ورسم

 علٌه سٌجلس من وتقاتلوا مسودة

 لٌكاد حتى الباقٌة القطعة وقسموا

 واقفا؛ ٌنام أن ضٌقها شدة من الشعب

 أنه لو العلً ناجً سٌرسم كان فماذا

 مكان  اسم أن عرؾ أو موجود

 الكٌان الصهٌونً وأصبح تؽٌر والدته

 الذي الكٌان هذا والدته مكان هو

......... 

 

 

 ذات٘ٔ س٘سٓ

 كارٌكاتٌر رسام ،(1987 اؼسطس 29 إلى 1937 )العلً حسٌن سلٌم ناجً

 من الرابد الوعً لبلتنباه اجتذابه عبر ٌعّمق الذي البلذع بالنقد تمٌز فلسطٌنً،

 عملو الذٌن الفلسطٌنٌٌن الفنانٌن أهم من وٌعتبر الكارٌكاتورٌة، رسومه خبلل

ٌّر رٌادة على  ألؾ أربعون له. التكثٌؾ أسالٌب كأحد الفن باستخدام السٌاسً التؽ

 تارٌخ ٌعرؾ  ال.م1987 عام لندن فً مجهول شخص اؼتاله كارٌكاتوري، رسم

 الشجرة قرٌة فً 1937 عام ولد أنه ٌرجح ولكن التحدٌد، وجه على مٌبلده

 عام أهله مع هاجر لفلسطٌن إسرابٌل احتبلل بعد والناصرة، طبرٌا بٌن الواقعة

جر ثم الحلوة، عٌن مخٌم فً وعاش لبنان إلى جنوب 1948  وهو هناش من هَأ

 أسرته مع مكث أن فبعد أبدا، االستقرار ٌعرؾ لم الحٌن ذلش ومن العاشرة، فً

 صبً وهو اإلسرابٌلٌة القوات لبنان اعتقلته بجنوب الحلوة عٌن مخٌم فً

 على ٌرسم الزنزانة داخل وقته أؼلب فقضى لبلحتبلل، المعادٌة لنشاطاته

 أٌضاًا  هناش وكان مرة من أكثر باعتقاله. اللبنانً الجٌش قام وكذلش. جدرانها

 مٌكانٌكا شهادة على منها ونال طرابلس إلى سافر. السجن جدران على ٌرسم

 منها وأنجب الفلسطٌنة صفورٌة بلدة من نصر صالح وداد من تزوج. السٌارات

 فً رسوماته إنتاج خالد ابنه أعاد. وجودي ولٌال وأسامة خالد هم أوالد أربعة

 اإلنجلٌزٌة إلى منها العدٌد ترجمة وتم كثٌرة، مصادر من جمعها كتب عدة

. أخرى ولؽات والفرنسٌة

 

 أبطاال ٌرسم وهو حٌاته أمضى

 مخٌم كل فً زالوا وما ٌقاتلونه

... الكٌان بهذا االعتراؾ ٌرفضون

 واآلن العلً ناجً عن كثٌراًا  قرأنا

 محمود "رسومه نتصفح كً نعود

 محمود وٌقصد األخٌرة خٌبتنا

 عن مقالش عجبنً... دروٌش

 عم الٌوم، تكتب عم شو الدٌمقراطٌة

 وما الكثٌر والكثٌر" وصٌتً أكتب

 وكأنه رسومه نشاهد الٌوم حتى زلنا

 نشٌج نسمع زلنا وما أمس رسمها

 وعلى  الرسم زاوٌة فً حزٌناًا  حنظلة

 قرع نسمع زلنا ما اآلخر الطرؾ

 العدو بتؽٌٌبه، المحتفلٌن كؤوس

 ومنظمة العربٌة، األنظمة الصهٌونً،

 ما كلهم... الٌوم فٌها من بكل التحرٌر

. بموته احتفاال األنخاب ٌشربون زالوا

 لست: "معه مقابلة فً ناجً ٌقول

 أطرد إننً قبٌلة شاعر ولست مهرجاًا 

 و تعود أن تلبث ال مهمة قلبً عن

 ألن مبررا لتمنحنً تكفً لكنها

 تهمة وهً  باالنحٌاز متهم أنا...أحٌا

 منحاز أنا  محاٌداًا، لست أنا أنفٌها، ال

 تحت ٌرزحون الذٌن  تحت؛ هم لمن

 التضلٌبلت وأطنان األكاذٌب نٌر

 وأحجار والنهب القهر وصخور

 لمن منحاز أنا والمعتقبلت، السجون

 الموتى قبور بٌن مصر فً ٌنامون

 ٌشحذون لٌالٌهم ٌقضون ولمن

 سٌستخرجون الذي  لبنان فً السبلح

 ٌقرؤون ولمن الصباح، شمس به

 أجل من( المخٌمات فً الوطن كتاب

 الكبٌر الوطن فقراء زال ما هذا

 وما ٌقدسونه المخٌمات وفلسطٌنٌو

. بعده السواد ٌرتدي المخٌم زال

 

 ألمانٌا – فلسطٌنً شاعر 

 

 

 

: رسومه

 رسوم من أعمال ثبلثة شاهد قد كنفانً ؼسان الفلسطٌنً واألدٌب الصحفً كان

 عن عبارة وكانت لوحاته أولى له فنشر الحلوة عٌن مخٌم فً له زٌارة فً ناجً

 سبتمبر 25 فً 88 العدد ”الحرٌة “مجلة فً ونشرت تلّوح، ٌد قمتها تعلو خٌمة

 ومخرجا ورساما محررا لٌعمل الكوٌت إلى سافر م1963 سنة  فً.م1961

 القبس اللبنانٌة، السفٌر الكوٌتٌة، السٌاسة الكوٌتٌة، الطلٌعة فً فعمل صحفٌا

. الدولٌة والقبس الكوٌتٌة،

: حنظلة

 رسم ظهر عمره، من العاشرة فً صبٌاًا  تمثل العلً ناجً ابتدعها شخصٌة حنظلة

 فً ظهره أدار الكوٌتٌة، السٌاسة جرٌدة فً م1969 عام الكوٌت فً حنظلة

 ناجً توقٌع بمثابة حنظلة وأصبح ظهره، خلؾ ٌدٌه م وعقد1973 بعد ما سنوات

. أحداًا  ٌخشى وال األحداث على صادق شاهد فهو. رسوماته على العلً

 بمثابة هو حنظلة إن العلً ناجً وٌقول م،1967 حزٌران 5 فً حنظلة ولد

. العربٌة األنظمة فً والضعؾ االنهزام تمثل التً األٌقونة

: اؼتٌاله

 فً ٌدفن أن طلبه رؼم لندن فً ودفن ،1987 عام لندن فً مجهول شخص اؼتاله

. طلبه تحقٌق لصعوبة وذلش والده بجانب الحلوة عٌن مخٌم

 



 ُمٌمماًا  عمامته، ُمعتمراًا  عباءته ُمرتدٌاًا  واقفاًا  كان

 الذي البسٌط والمسرح الفلكً مرصده شطر وجهه

 هً تلش العباسٌة، الرافقة سور ظل فً اسمه ٌحمل

 على البتانً الفلش عالم فٌها شوهد التً األخٌرة المرة

 أقٌمت ساحة وسط ٌقؾ شامً كسٌؾ الشموخ، قٌد

 نال حتى تلش وقفته على سنوات مضت له، تكرٌماًا 

 وازداد وجهه، زهوة واختفت والصدأ التعب منه

 األول النشاط ٌكون فقد الصٌفً مسرحه أما شحوبه،

 الماضً القرن تسعٌنٌات فً شهده الذي واألخٌر

 أقصى من رجل جاء ثم. فنٌة حفلة علٌه أقٌمت عندما

 قرب حانوتاًا  واشترى البرازي، ٌدعى ٌسعى، المدٌنة

 وٌجلسون ٌرتادونه، زبابن للحانوت وأصبح الساحة،

 وحكاٌاته، بطوالته قصص ٌسمعون صاحبه عند

 وجعل واحدة بضربة الفراتً النمر صرع أنه وكٌؾ

 البتانً، الناس نسً أطفاله، ألحذٌة" دعاسة "جلدة

أصبح  الذي البتانً دوار أحد ٌذكر ٌعد لم فترة وبعد

 لبب

 البتانً، بوجود أحد ٌشعر ٌعد دوار البرازي، ولم

 ٌلعبون الذٌن األطفال بعض باستثناء ٌكن، لم وكأنه

 هذا من ٌعرفون أن دون أحٌاناًا  المكان فً

 سقطت ببراءتهم، ٌسمونه كما الواقؾ" الحجً"

 وحركة النصرة جبهة متطرفً بٌد الرّقة مدٌنة

 فً طعنة( البّتانً )فتلقى اإلسبلمٌة، الشام أحرار

 رصاصة بمثابة تكون ربما قتٌبلًا، أردته ظهره،

 والتهمٌش اإلهمال من لتخلصه جاءت التً الرحمة

 فً وقوفه فترة طٌلة عاناه الذي والشعبً الرسمً

 الشهب كتلش لعلمه شهٌداًا  البتانً خرَّك  الساحة، تلش

 ُرجماًا  لٌكون بعٌد زمن منذ حركتها ٌرصد كان التً

 الدٌن لبوس لبسوا الذٌن العصر هذا لشٌاطٌن

 لكنهم التماثٌل صنع حّرموا فساداًا، باألرض وعاثوا

 روح ستبقى ثمنها، واقتسام بٌعها ٌحّرموا لم

 ومن ٌرعوه، ولم ُنصباًا  له جعلوا من تلعن البّتانً
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 ضْاتاً« تطل٘وَس العسب» عٌدها خسَّ 

 البّتانً وكنٌته ،(البّتانً )سنان بن جابر بن محمد

 هللا عبد أبو ولد بّتان، رأسه مسقط إلى نسبة

 وهً شمال الرقة حران فً م،854 حوالً البّتانً

 أمضى تركٌا، احتلتها التً السورٌة األراضً من

 فً السماوٌة واألجرام النجوم حركة رصد فً حٌاته

 عام توفً م،878 عام حتى الرّقة بمدٌنة مرصده

 من العدٌد له. العراقٌة سامراء مدٌنة فً م،918

 2013تمثال البتانً ـ مدٌنة الرقة ـ 

 ٔأحود ساله 

 قػتاى قػ٘ستاى للكاتة ٍالٌاقد الوػسٕ عادل العدٍٕ

 

 

 

ا، سكن.. مساء كل علٌه اعتاد الذي بالخضار البحر ٌتلون لم  الصخور حفت حزٌنًا

 البحر ٌشهد أن تعودوا الذٌن العاشقٌن اندهاشات تسجٌل عن وتوقفت نهاٌاته عند

.  حكاٌاتهم

 الحلم، مواصلة للحالمٌن وٌتٌح البحر، جسد على الظبلم طوٌبلًا هذا ٌتوقؾ

 داخل المنمق الترهل ساعات واقتحام النهارات، ؼزو على قادرٌن فٌصبحون

.  الحوانٌت

ح أثر من ناعمة رماالًا  تفترش الشمطاء العجوز  صرة تفش.. بها األمواج تمّسًا

 آثار أٌة من تنقٌتها على تحرص التً الرمال فوق أحجارها وتنظم المندٌل،

ٌَّكن: "وتؽنً الودع تضرب.. للطحالب ٌَّكن.. ِزٌن أب ".  أب

 شرش فً قدماه وتخوض الكشؾ، ؼواٌة تجذبه مصادفة بالبحر ٌمر الذي الفتى

 ٌمكنها.. الشاطا باتجاه مسرعة عربة قراءة فً مستمرة والعجوز.. التشهً

 إنها.. حركاتها وتبدل النجوم ومض عبر الساعة بندول تفاصٌل فً االستؽراق

 من توقن حٌن.. البحر إٌقاع على العزؾ وتجٌد المحتومة، النهاٌة تعرؾ بالتأكٌد

 عبر النظر على قدرتها معلنة الشاطا تودع الفتى عٌنً فً الحكً سحر تسرب

 الذي البحر أمام بشباكها وترمً ،"الودع أوشوش: "الشبق بصوتها المدى

. العاشقٌن اصطٌاد فً ٌساعدها

 مقبولة مبررات توجد وال الحالمٌن، جذب على والعرافة البحر بٌن تواطؤ ثمة

 أنبأتهم كشاهد المنتصبة السوداء البلفتات وال الناعمة، الرمال فً أقدامهم لتسرب

.. زٌن أبٌن: "الهدٌر بٌن من تزحؾ خافتة موسٌقى سوى ولٌس.. الصباح بؽرٌق

".  الودع وأوشوش.. أبٌن

 شارات محادثة تعود وال األشجار، ٌصادق ال كان مصادفة بالبحر مر الذي الفتى

 امتداد على األرامل بتمدد ٌحفل وال العاشقات، من خالٌاًا  سفره كان.. المرور

. الشاطا

ا ٌملكون ال الذٌن هؤالء النجوم، تأمل من المرتعبٌن تتصٌد العرافة ا تفسٌرًا  واضحًا

 لٌبتلعها متناثرة ٌتركونها التً أقدامهم آثار ؼٌر البحر إلى صباح ككل مجٌبهم عن

ا ٌختفً ثم جوفه، فً الموج  .الجسد عتامة من ٌتخففون علهم سرٌعًا

 

 

 

 ٌسحب دابماًا .. البحر ٌتعرؾ ذهب الذي ٌعود؛ الذي انتظار فً البحر تترقب النوافذ 

 رؤٌتها نستطٌع ال التً األحبلم تحقٌق بسهولة ٌمكنه طٌب كساحر ٌجتذبنا أرواحنا

 تعكر التً الفخمة السٌارات توقفها ال الشاطا نحو تتسرب المجذوبة الفتاة.. بوضوح

 تخترق وهً المجذوبة الفتاة خطى تتابع النوافذ خلؾ العالقة العٌون.. البحر صفو

 اقتحام تعً ال أنها ٌبدو.. السٌارات تلش تخطبها دابماًا .. مستقٌم خط فً البلمع األسفلت

 بضباب ٌختلط الطرٌق إنارة أعمدة من المنبعث األصفر الضوء.. لؤلسفلت العجبلت

 التً األمواج الحتضان ذاهبة إنها.. للقارة ٌتسع الفتاة صدر تجعل الٌود رابحة.. البحر

 الذٌن العشاق الصطٌاد وتنحصر وتمتد الخروج محاوالت عن تتوقؾ وال تهدأ ال

. امتطابها فً السلوى ٌجدون

 الذي..الؽاشمة العجبلت وتتقً المشهد تترقب النوافذ خلؾ العالقة العٌون زالت ما

 السٌدة.. ورحل العجوز السٌدة ظهر وقبَّكل أسفاره حقٌبة حمل البحر ٌتعرؾ ذهب

 أسماء علٌها تدون أن اعتادت التً الصخرة عند وقفت بل رحٌله وقت تبشِ  لم العجوز

..  البحر أحضان فً ذهبوا الذٌن

 الملح أكلهم الذٌن قدم هل.. ٌقدموها أن المرور أرادوا الذٌن على ٌجب قرابٌن للبحر

 فوق الوقوؾ ٌطٌقون ال إنهم.. هوٌتهم بطاقات فقدوا أنهم ٌكفً أال! قرابٌنهم؟

 ذهب الذي هذا عجل على رحل وقد.. استبقابهم فً أفلحت النٌل رابحة وال.. األرض

 ٌعود الذي انتظار فً الرمال فوق ساقٌها تمدد المجذوبة الفتاة ترش لقد.. البحر ٌتعرؾ

: وتؽنً. 

ل أنفاسها من ٌخرج الذي الدؾء..سمكة البحر فً "  .. عٌنٌها بشفرة األمواج ٌحمِّ

.  هدوء فً جسدها ٌتحسس أن له تتٌح.. البحر تدخل الفتاة

. الجسد صحراء فوق رؼاءه وٌترش الخارطة ٌقرأ.. الفتاة أهداب ٌهدهد البحر هو ها

 . ٌعود الذي انتظار فً زالت   ما..سمكة البر فً" 

.. واقؾ الشط ع" 

.. األخضر الضوء/ اإلسفلت/ السٌارات/ النوافذ

 بتدوٌن مشؽولة الصخرة عند العجوز السٌدة بٌنما البحر إلى للوصول تشربب الفتاة

 .البحر ٌتعرؾ ذهب الذي اسم

 الثحس عسافٔ
 

 الوجرٍتٔ ٍالفتآ الثحس
 

  حافظٔ السسابقػٔ قػ٘سٓ

 المقهى هذا ؼادرت قد أننً المفروض من كان

 أن عادتً  فمن.الزمن من ساعتٌن منذ الرخٌص

 األمر  لكن..وأؼادر عجل على قهوتً فنجان أحتسً

 التً تلش النقود حافظة هً البقاء على حثنً الذي

 للؽٌض والمثٌر.لطاولتً المجاورة الطاولة تحت تقبع

 األن وهم زبابن ٌشؽلها التً الوحٌدة أنها والحنق

 ..المقٌتة الدمٌنو بلعبة  منشؽلٌن..بالضحش ٌصخبون

 لم والتً الفاخر بجلدها الجذابة الحافظة تلش على آه

 اي لها انتبه حتى  وال.األن لحد صاحب لها ٌظهر

 ..أموال من بها كم  ترى..المقهى رواد من شخص

  .انتفاخها علٌه ٌدل  هذا..جداًا  مؽري مبلػ أكٌد

 االلفً أو األلؾ فبة من األوراق تكون أن أتمنى كم

 المزعج  ذلش.العٌد لعمً البٌت إٌجار سأدفع ..دٌنار

 بنظرته شهر كل بداٌة الباب إمام ٌنتظرنً الذي

. حدٌث أي عن تؽنً والتً االستفزازٌة

 عن بدٌلة جدٌدة جوارب مجموعة سأشتري كذلش

 رخٌصة عطر  وزجاجة..البالٌة النتنة المجموعة

 لً تسبب التً المقرفة العرق رابحة من تخلصنً

. الناس أمام اإلحراج

 

 فاتح أزرق قمٌص القتناء أٌضاًا  كاؾ المبلػ ٌكون وقد

 األناقة شروط تتتوفر وبذلش سوداء شمسٌة ونظارة

. الجمٌع إمام الرأس مرفوع وأمشً

 ..عرقاًا  ٌتصبب وهو المقهى إلى ٌلج شاب إلى انتبهت

 أنه  أكٌد..ثاقبة بنظرات المكان حول بصره أجال

 والوقت الحلم  ضاع..عنها باحثاًا  جاء الحافظة صاحب

. الؽنٌمة أتربص هنا قضٌته الذي

 حدٌث بٌنهما ودار القهواجً إلى مباشرة الشاب توجه

 زجاجة واستخرج الثبلجة القهواجً  فتح..قصٌر

 الذي للشاب وقدمها" بوعبلم حمود"ؼازي مشروب

. المكان ٌؽادر أن قبل ثمنها ودفع عجل على احتساها

 كما صاحباًا  الشاب ٌكن  فلم..لذلش ارتٌاح فً تأففت

  لكن..المتناول فً ال زالت الؽنٌمة أن  ٌعنً..ظننته

 ٌصدعون وال زالوا أماكنهم ٌبرحوا لم السادة هؤالء

 بأحجار الطاولة على بالقرع رأسً

 تحت هناش  فالحلم..األن انصرفوا..تبا.."الدومٌنو

.." خطوتٌن بعد  وعلى..أقدامكم

 االتصال على رده وحٌن أحدهم هاتؾ أخٌراًا  رن

 ..مبلمحه تؽٌرت

 المقهى من وٌنصرؾ ٌستأذن جعله سٌا خبر هناش

 جسدي فً فانتشرت ..برهة بعد الجمٌع به ولحق

  الطاولة صوب وتوجهت الحماس من قشعرٌرة

. الجمٌل الحلم ٌقبع أٌن المجاورة

 وتعمدت نقدٌة قطع مجموعة جٌبً من استخرجت

  فعلت..النقود حافظة وألتقط أنحنً حتى واحدة اسقاط

. بالمؽادرة وسارعت جٌبً فً ووضعتها

 فً أننً أحسست أن الى رشٌقة بخطى طوٌبل مشٌت

 من وأخرجتها الزواٌا إحدى فً  انزوٌت..آمن مكان

 على الرخٌص االصطناعً الجلد من أنها تفاجأت.جٌبً

ما  هو األهم..ٌهم ال لكن.بعٌد من  علٌه ما تبدو عكس

.. الصدمة لهول ذهلت فتحتها حٌن..بداخلها

 بداخلها وعثرت الجرابد بورق ممتلبة الحافظة كانت

 الطماع.." اللباد بقلم علٌها كتب صؽٌرة ورقة على

.." مشنوق ٌموت

 

 ًجزابري وكاتب رواب 

 ضكاط أحود حساى 
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  تعد تٌتِ لن التٖ الٌسَٗٔ السسدٗٔ القػٔ «ًْازاى »دزاسٔ ًقدٗٔ
   لَلَٓ أتَ زهضاى 

 كً مترو على تمرُ  تمشً منى"

 تفكر وهً تمشً تدخل ال كونكوردٌا

 نشر رؼدة صدٌقتها على تعرض أن فً

 أهل بلثؽة مسجل بقرص مرفقاًا  دٌوانها

 البرق بسرعة الدٌوان ٌنفد كً طنجة

 تكتب أن منها تطلب المكتبات من

... الٌابانً الهاٌكو نمط على قصابدها

 مخطوط تضع أن تفكر، تفكٌرها ٌزداد

 حرٌق لمنع بعنقها حرزاًا  لحظة قصٌدة

 كاترٌن سان بشارع تمشً. طنجرتها

.  لحظة خافت خافت بصوت تردد

 أؼنٌة تؽنً الحب من أحلى شًء ال

: نانسً

 الكون معنى ؼٌر الحب

 محمود شعر تردد

..".  ٌتشابكان

  ممٌز أدبً عمل من قصصً مقطع

، حلٌم لطٌفة الدكتورة المؽربٌة للقاصة

، شخصٌتٌن على األدٌبة  فٌه ركزت

 األول النهار ٌبدأ(، ٌومان )ونهارٌن

  أصول من المؽربٌة منى بشخصٌة

 التً( 103ص )ؼرناطٌة أندلسٌة

، مونتلاير فً أبنابها مع تقٌم أصبحت

  قرٌة فً ولدت بامتٌاز مثقفة امرأة هً

 األطلس جبال وسط تقع التً( اٌتزر)

 تهتم مونتلاير إلى  أتت، المتوسط

 المؽربً األكل فً وبتقالٌدها بأوالدها

(  الهركمة)الشعبً  كالطبق  الشهً

(.  الخروؾ أرجل ) هً التً

 141 تتعد لم التً - قصتها فً تستخدم

 محببة مؽربٌة عامٌة كلمات - صفحة

.  السامع أذن على

 محبة مسطحة أو جاهزة شخصٌة  منى

، ووضوح عنفوان بكل جاءتْ  للحٌاة

 التً المكتملة الشخصٌة هً بمعنى

 فً( اسماعٌل عزالدٌن )الدكتور ذكرها

 وهً  ،(وفنونه األدب )النقدي كتابه

 ٌحدث أن دون  تظهر التً الشخصٌة

 دابماًا  فتصرفاتها تؽٌر أي تكوٌنها فً

 التً النساء كل مع واحد طابع لها

 أو االلكترونً البرٌد عبر تراسلهن

 البٌت ست هً، بهن تلتقً اللواتً

 استحٌاء على تمشً، دوماًا  المثقفة

 تهتم الموضة، وال عن تتساءل وهً

 وال الحرٌة بتماثٌل وال بالسٌاسة

 تطبخ أن وتفكر باألكل تهتم، بالعسكر

 حقٌقة فً لكنها شهٌة  فلسطٌنٌة أكلة

 لمبلحقة بسرعة وتهب تهتم األمر

. الجزٌرة قناة برامج

 عن تؽٌب بمعلومات ُملمة  امرأة منى

 ثقافتها وتظهر العادٌن الناس عقول

 المعلومات هذه سرد فً وولعها

 وتنفً، القصة من سطر كل فً الثقافٌة

 بقاربة، أنا ما" القراءة حب نفسها عن

 وتحرضها دماؼها تخرب الكتب قرابة

 وتحرضها دماؼها تخرب الكتب قراءة

. 67ص "الحاكمة السلطة على

 مع الثانً ٌومها فً تلتقً وعندما

 السفر جواز أمرٌكٌة( مً )صدٌقتها

، فلسطٌن أجدادها ووطن لبنان، وطنها

 عن ولٌس لوجه وجهاًا  معها تلتقً

 فً حدث كما( السكاٌب)طرٌق 

.  النهاراألول

 المقربة والصدٌقة الشاعرة  هً( مً)

 وصلت قد( شٌكاؼو )فً تعٌش والتً

 الجامعات فً العلمٌة المراتب أعلى الى

 الكوٌت دولة فً كانتْ  أن بعد االمرٌكٌة

 خروجها ٌتذكر من فهً  الؽربة وعانتْ 

 ثم ومن مرؼمة، أوالدها موطن من

 ؼٌر مسطحة كشخصٌة المهم وجودها

 النهار فً  الخاصة  األحداث فً  نامٌة

.   األدبً العمل هذا فً واألخٌر الثانً

:    الثانً النهار

 لؤلدٌبة( نهاران)رواٌة  قوة  وتزداد

 شجناًا  أكثر ٌصبح  بحٌث( حلٌم لطٌفة)

 بسبلسة األفكار وتنساب السرد وٌتؽذى

 .لها حدود ال فكرٌة وقٌمة

  وتلتقً شٌكاؼو إلى منى تسافر عندما

 أصول من الفلسطٌنٌة( مً )بصدٌقتها

 معهما الراوي صوت وٌظهر مؽاربٌة

 بأنه للقارئ الكبٌر اإلٌحاء ٌعطً والذي

 ٌعرفان ال ومنى مً )"الكاتبة" صوت

 بعض ؼرٌبة أسرار القرٌة لهذه أن

 الحج مناسش ٌؤدون كانوا سكانها

 بعد الوعرة المسالش هول وٌتحملون

 حجه الحاج ٌقدس الحج فرٌضة تأدٌة

 سكان  ٌحكى المقدس بٌت بزٌارة

 مً عمة وهً )كنزة جد عم أن القرٌة

 إلى ٌعد ولم بحٌفا استقر( الفلسطٌنٌة

. 99 ص  "...هلش أن إلى قرٌته

 شخصٌتان هناش هذه الرواٌة فً 

 الراوي وصوت ربٌسٌتان نسابٌتان

 لهن كلهن ثانوٌة نسابٌة وشخصٌات

 وسرد التساؤل فً التامة الحرٌة تلش

 بطرٌقة بها والتصرٌح والبوح األفكار

 نسابٌة  أصوات خبلل من راقٌة

 بحٌث الذاتً السرد بطرٌقة (مثقفة)

 األسبلة عن واإلجابات الخواطر تكتب

 نفسه من ٌجعل الذي المتكلم بلسان

، واحدة شخصٌة القصة شخوص وأحد

(.  منى) مع هنا ٌحدث كما

 تفكر وهً تمشً) الراوي وصوت منى

 لها تشتري أن( مً )من تطلب أن

 علمت لقد( األصفر الجدار ورق )رواٌة

  شعبة فً تدرس التً ٌمٌنه زمٌلتها من

 هذه لصدور كان أنه االتجلٌزٌة اللؽة

  الروابٌة شهرة فً كبٌر أثر  الرواٌة

( منى )تمشً …بٌركتنس شارلوط

 شقوق بٌن القابم التمثال فً تفكر وهً

 قلقت وقد وتقول ،(والمطمورة العلٌة)

 قلقت وقد وتقول ،(والمطمورة العلٌة )

 أن أرٌد صدٌقتً: مً صمت من

 … األصفر الجدار ورق رواٌة أشتري

 منى هلوستها فً ؼارقة ألنها تجٌبها ال

( هلوستها من إخراجها فً ترؼب

.  74-73ص

 للحوار فٌه أثر قصة ال( نهاران)و

. إال لٌس أسماء ذكر فقط الذكوري

   القصة فً القصصً السرد تنوع 

 العمل هذا وفً هنا السرد ٌأتً وقد

 خاصة وثابق طرٌق عن بالذات األدبً

  الهامة القدٌمة التراثٌة الكتب من جاءت

.  األشواق ترجمان ككتاب

 فً الفقر )البخاري لئلمام أقوال أو

( وطن الؽربة فً والؽنى ؼربة الوطن

.  األول النهار فً جاء كما

 شعراء أمٌرة دوؾ لرٌتا شعراًا  أو

.   أمرٌكا

 رأت أبٌض مقعداًا  رأت )شاعرة ألنها

 بدون ؼزة أطفال رأت أحمر نهراًا 

 …رأت… رأت العراء فً مسكن

.  72ص( طوٌلة قصٌدة وكتبت انفجرت

 عشق قصٌدة قراءة فً رؼبة أو

 الذي( ؼابارا لوران )الفرنسً للشاعر

 فً النثرٌة قطعه وكتب فلسطٌن أحب

. 1972 عام لٌنشرها لحم بٌت مدٌنة

. 92 ص

 المؽربٌة( منى)من  وحنٌن ذكرٌات أو

 شرب أحلى ما)األب  وخاصة األهل إلى

 مصب من وٌكون والدها كفً من الماء

 بجبال األرز شجرة بٌن تنبع عٌن

. 41ص(  األطلس

 إلى التطرق من ٌخلو ال هنا والسرد

 منها االمرٌكٌة وخاصة السٌاسة

 المراة  بلسان ٌسرد عندما وخاصة

 خبلل من الحرة األمرٌكٌة الفلسطٌنٌة

. السكاٌب

 عندما عالمٌة أساطٌر طرٌق عن أو

( منى )مع الرواي صوت ٌمتزج

 لشبلالت زٌارتنا مً تذكرٌن ):(مً)و

 ٌساعد كبٌر عمبلق سكن إنها، نٌاؼارا

.  الخٌر على لكندا األصلٌٌن السكان

 الزمان قدٌم فً ٌسكن… تجٌبها ال

 وحصل نٌاؼارا بشبلالت كبٌر عمبلق

 من هربت ألنها صبٌة أوى أنه ٌوما

. 81ص( ..…الشرٌر العجوز زوجها

 ٌأتً( نهاران)فً  السرد نرى وقد 

 ماضٌة أحداث تذكر طرٌق عن أٌضاًا 

 لتظهر لمً أصدقاء طرٌق عن ُسردت

 كل عقل فً الهامة التساؤالت تلش بعده

. أمتهم بقضاٌا والمهتمٌن المفكرٌن

 األدبً العمل فً هنا السرد نرى وقد

سرد  طرٌق عن أٌضاًا  ٌأتً( نهاران)

 طرٌق عن سردت  ماضٌة أحداث

 أصدقاء

 التساؤالت تلش بعده لتظهر  أصدقاء لمً

 والمهتمٌن المفكرٌن كل عقل فً الهامة

. أمتهم بقضاٌا

 زمٌل أخبرها  ٌومٌن قبل أنه تتذكر مً

 التقى أنه بالجامعة معها ٌدرس

 بالجامعة الدكتوراة ٌحضران باسرابٌلٌٌن

 صاؼها كما العربٌة العقلٌة ٌدرس احدهما

 اآلخر أما… العربً والشعر األدب

 رسالة ٌحضر االنتروبولوجٌا فٌدرس

 العراقً المجتمع موضوع حول دكتوراه

 عربً وأستاذ.. الناصرٌة مدٌنة فً

 موضوع حول األدب فً دكتوراة ٌحّضر

 فً نفكر. كارثة هذه. والذبب لٌلى

( المستقبل فً ٌفكر واآلخر الماضً

. 83ص

 للشخصٌات هذه الرواٌة فً السرد وٌعطً

 على والحصول الحركة حرٌة على القدرة

 عندما، النفس إلى وأٌةقرب أعظم متعة

 الوثابق طرٌقة أو المتكلم طرٌقة تستخدم

 عزالدٌن.د العربً الناقد أكد كما بأنواعها

.  الذكر سابق كتابه فً اسماعٌل

 ثقافٌاًا   ؼنىًا  أضفى قٌم سردي تنوع هو

 ٌقرأ عندما والناقد القارئ عند ممتعاًا 

 عن كتب الذي أرؼوان الشاعر كلمات

 المصري للشاعر الزجل وكلمات ؼرناطة

.   فٌروز االبنودي، وأؼانً الرحمن عبد

 فً األصٌلة المؽربٌة وتساؤالت المرأة

 عن( منى )شخصٌة فً والمتمثلة  نفسها

 وٌنصؾ العالمً الضمٌر سٌستٌقظ متى)

 اسرابٌل ستقدم وهل الفلسطٌنً الشعب

( ؟ ؼزة ونساء وشٌوخ أطفال إلى اعتذاراًا 

. 85 ص

 المتعمد واألفكار السرد فً التنوع هذا

الحوار  ذلش ابتكر القصة فً وجودها

 ززززز
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 تلش- ومً  منى عند والممتع الذكً

- نهاران فً الربٌستان الشخصٌتان

 إلى الحزٌن الحنٌن هذا خلقتا اللتان

 العرب جمٌع بلد، وربوعها فلسطٌن

 وطن من خرجت مً )والمسلمٌن

 …لوحات معها حملت الثبلثة أوالدها

 بلباس مً بعمق، اللوحة منى تتأمل

 ٌرقص موج شعرها مطرز فلسطٌنً

 احتبلل بعمق تتأمل حٌفا، شاطىء على

 أكبر لفلسطٌن، الصهٌونً  الكٌان

 تشٌر لٌال، العالم عرفها جرٌمة

 خرٌطة ٌشكل الذي الشعر إلى بسبابتها

( الشتات تؽرٌبة تعٌش مً… فلسطٌن

. 109 ص

 عند هللا رام فً زمٌلتها ذكرٌات ومعاناة

 االحتبلل جنود من مً لوالدة زٌارتها

  .117ص االسرابٌلً

 رهام وابنتها الفلسطٌنٌة وجرأة مً

 ٌعجبنً كاسترو فٌدل أحب أنا ماما)

 أهتم ال بوش جورج أمام ووقوفه حدٌثه

.  نجاحه أترقب وال اوباما بخطاب

 ببوش أنشؽل ال أنا حبٌبتً: مً تقول

 بالقضٌة مشؽولة أنا واوباما

. 118ص( الفلسطٌنٌة

 القضٌة ٌربط قصصً سرد هً الرواٌة

 بالهنود  معنوي برباط الفلسطٌنٌة

 :عنوان تحمل قصٌدة خبلل من الحمر

 منى ٌربط وحوار. (البحٌرة بكاء)

 تنشؽل كما األصلٌن كندا سكان  بهموم

. فلسطٌن بسكان مً

 الشخصٌتٌن بٌن فلسفً آخر وحوار

 رشد ابن حول( مً)و( منى )الربٌسٌتٌن

 بٌن كذلش ؼرناطة فً االعرابً وابن

  .مكة فً والؽزالً تومرت ابن

 نقدٌة وبرؤٌة عالٌة بثقافة ممزوج سرد

 ال هً بكثرة تقرأ مؽربٌة امرأة من

 المرأة( منى )بشخصٌة متمثلة محالة

 الفلسطٌنٌة بصدٌقتها المهتمة المؽربٌة

 ما ٌذكران الراوي، وصوت هً( مً)

 عالمٌة رواٌة تقرأ وهً( مً )تفعله

 هذه وأثر( الؽضب عناقٌد )كرواٌة

 وقتها فً السابدة األجواء على الرواٌة

. 1939 عام

 نص ثمة هل )بعدها( منى )لتتساءل

 مثلما ٌنجح أن استطاع روابً عربً

   ؟(الؽضب عناقٌد )رواٌة نجحت

 جوابها تننظر ال مسرعة منى تخرج

. 112ص( الطنجرة حرٌق تخاؾ

 حول واقعٌاًا  صرٌحاًا  لؽوٌاًا  سرداًا  ٌعد

 المرحوم حٌفا فً المقاومة قابد مذكرات

 فٌه ٌصؾ الذي إبراهٌم الحاج رشٌد

  إلى1948 عام الفلسطٌنً النزوح

. لبنان

 بعض المرور على هنا األدٌبة تنسى ال

 فً المتوؼل األمازٌؽً التراث من

 شخصٌة طرٌق عن المؽاربٌة جذورها

 ووجبة  والدها بذكرٌات المولعة( منى)

 وطبق كالحاكوزة عنده المفضلة الفطور

 الدارج المؽربً  جدتها وكبلم الكسكس

. األصٌل

 

 العباسً المنصور جعفر أبو أن وكٌؾ

 الحدٌث علمته أمازٌؽٌة أمه كانت

 .بلؽتها

( خلٌفة سحر)و( حلٌم لطٌفة )بٌن

 العمل فً والمتواجد  المتعمق والسرد

  قلٌبلًا  نتوقؾ ٌجعلنا( نهاران)األدبً 

 سحر )الفلسطٌنٌة الكاتبة بٌن لنربط

 وبٌن( حار ربٌع)رواٌتها  فً( خلٌفة

 وقصتها( حلٌم لطٌفة )المؽربٌة الكاتبة

 ذكرتا كبلهما أن حٌث من( نهاران)

 األمرٌكٌة الفتاة( كوري راشٌل )شخصٌة

 القضٌة أجل من بحٌاتها ضحت التً

، ومعبرة مختلفة بطرٌقة  الفلسطٌنٌة

 ذكرتها( خلٌفة سحر)وهً  األولى

 ٌمكن ال مهمة ثانوٌة نسابٌة كشخصٌة

 تتخاطب( كوري راشٌل )عنها اإلستؽناء

 مع الرواٌة ٌخدم أدبٌاًا  حواراًا  وتجري

 النامٌة الربٌسٌة الشخصٌات أحد

 وتقتل( حار  ربٌع )فً أحمد كشخصٌة

 الجرافة بواسطة الجمٌع مرأى أمام

 لكن )تصرخ كوري وراشٌل االسرابٌلٌة،

 تدش الزلزال مثل تتقدم الجرافة

  …األرض

 ذراعاها كالصلٌب تتلقاها مشت

  …ٌتطاٌر األشقر والشعر مفتوحتان

 الحجارة رشقوا ٌتوقؾ ولم وقؾ صاحوا

 وضمٌر بالحب تحلم فتاة.. ٌتوقؾ ولم

 صور الدوالٌب تحت تاتشر ابنة التاس

 صارت منا صارت تاتشر ابنة صور

 خوري نعاها حٌن مسٌحٌة قدٌسة

. 372 ص ( …البلتٌن

 كخبر سردتها( حلٌم لطٌفة )األدٌبة أما

 علٌه حصلت( راشٌل )مقتل بعد جاء

 من إلكترونٌة رسالة بواسطة( منى)

 فً بدورها حصلت التً نادٌة صدٌقتها

 مسرحٌة عن معلومات عن نٌوٌورش

 تذكر ، وفٌها(كوري راشٌل اسمً)

 المجموعة أثارته الذي الصاخب الجدل

 الوالٌات فً المتعصبة الٌهودٌة

 قبٌل. )كخبر جاء ذلش كل المتحدة،

 عام مارس 16 ٌوم الشمس ؼروب

 توجه لبلجبٌن رفح مخٌم وفً 2003

 وهو فٌه مكثت قد منزل لهدم بلدوزر

 سبع مع فتوجهت .. علً الشاعر منزل

 فً السبلم نشطاء من أصدقابها من

.. البلدوزر مرجهة

  ساعتٌن لمدة تعطٌلهم فً نجحت 

 السابق ٌبدو لكن المنزل هدم عن تقرٌبا

 بل بذلش ٌكتؾ ولم القلب، متحجر أصم

 جثة إال ٌتركها ولم لٌسحقها لؤلمام تقدم

 (. …هامدة

 بالشكل بعدها المعلومات توارد وٌستمر

   عن(نهاران)قصة  فً المعتاد السردي

( كوري راشٌل )واستشهاد قتل  حادثة

.  العالم أمام ؼزة فً

 أحد من الرسالة  بذكر السرد وٌنتهً

ٌقول  األمرٌكٌة الوزارة موظفً كبار

 تعتبر ال األمرٌكٌة الحكومة أن) :فٌها

 موثوقاًا  "أو" كامبلًا  "اإلسرابٌلً التحقٌق

  .32ص( "به

 

 شٌباًا  لٌس( خلٌفة سحر)عند  األدبً فالعمل

 من هو بل للقارئ العقلٌة العملٌة خارج

 الكاتب عند الشعورٌة الحالة مع ٌتحد

 أما، للمتلقً الروابً الفنً بالشكل وٌظهر

 عمل  هو(حلٌم لطٌفة )عند األدبً العمل

 بل القراء من خاصة بطبقة ٌتصل ال سردي

 .جمٌعاًا  للناس هو

 الحرة  الجمالٌة الرؤٌة تلش تمتلكان كبلهما

 أهمٌة من وتعمق الفنً العمل ُتؽذي التً

 من مواضٌعه الكاتب ٌستمد عندما اإلنسانٌة

 عن تعبٌر  إال)هو ما ببساطة فاألدب الحٌاة،

  كتاب فً جاء كما( اللؽة وسٌلته الحٌاة،

 العالمً للناقد( األدب دراسة فً مقدمة)

.  هنري ولٌم

 

(  لحظات)و األول النهار( لحظة )بٌن الفرق

 الثانً النهار

 ٌرتقً أدٌب كل ؼاٌة هو اللؽوي التمٌز

 ما إلى القارىء انتباه وٌلفتُ . األدبً بعمله

 الكبٌر المعنى مع وعبلقتها ألفاظ من ٌكتبه

  المحتملة اإلمكانٌات وزرع وحده، عقله فً

 تراها   عندما العبارة تلش أو اللفظة لهذه

، القصة فً موضع من أكثر فً  متكررة

 ذا ٌكون أن ٌصلح شًء كل  بأن واالٌمان

.  ومعنى قٌمة

 فً جاء كما  المعنى فً اإلجادة هو المهم

 بدوي للدكتور (األدبً النقد قضاٌا)  كتاب

 بنوعها األدبٌة الفلسفة هو بل طبانه،

 فً ما جاءت أول( لحظة)وكلمة  المتفرد،

 برهة التوقؾ وهو األصلً بمعناها القصة

 تقرأ وهً رؼدة صدٌقتها لمتابعة الزمن من

 النهار فً  جاءت التً( لحظة)و، عجل فً

 رؼبة بعدها لتأتً لقصٌدة، عنواناًا  األول

 لحظة كتابة فً( منى )األساسٌة الشخصٌة

 على قادرات فاتنات النساء أن فٌها ألبٌن)

 أجسادهن فً عمٌق شعور ولهن الجذب

 .8 ص( لحظة من أكثر الحب فً وٌرؼبن

 التروي بمعنى( لحظة)كلمة  بعدها لتأتً

  نطقها فً العمل وٌكتمل والتأنً، والصبر

 قطع كتابة ترٌد من( منى )طنجة، أهل لكنة

عندما  وأهمٌتها( لحظة )تصؾ سردٌة

 لحظة بسبب الخواطر علٌها تواردت

 ألن( لحظة) من تلعن هً أٌضاًا ( منى)و

 فً ؼارقة وهً احترقت( الهكرمة )طنجرة

. لحظة تفحص

 لحظة هً الثانً النهار فً لحظة كلمة  أما

 أحد شعراء( ماهر )قصة أولها، الكوارث

 . فاس مدٌنة

 بالقضٌة منى تربطها والتً( لحظة)وكلمة 

 فً أهلها بضٌاع(  مً )وتذكر الفلسطٌنٌة

.  فلسطٌن

 بعدها وتفكر ) لحظة بـ مشؽولة منى لتبقى

 مً برفقة فلسطٌن لزٌارة رحلة فً

 عندما وذلش ولٌال ولمى  رهام والصباٌا

. 80ص( فلسطٌن تتحرر دولة

 التارٌخ فً تظهر(  لحظة )كلمة أهمٌة لنرى

 روزا )سوداء سٌدة جلست عندما العالمً

 الباص مقعد على 1955 عام( باركس

 الوالٌات ؼٌرت زوبعة وراءها وتركت

 أخرى حٌاتٌة لحظات بعدها لٌذكر المتحدة

 .100 ص

( منى )ملش صارت لحظة كلمة إذاًا 

 المرأة( منى )لتظل تشاء كما تدٌرها

 فلسطٌن بقضٌة المشؽولة المؽربٌة

  فً لحظة آخر إلى ؼرناطة وسقوط

 وهً الجمٌع بٌن الوحدة تحب القصة

 لو هللا هللا: ) وتقول اللحم قطع تقلب

 اٌتزر قرٌة من الؽنم لحم كان

 من والزٌت طهران من والزعفران

 من الجاؾ االسود والبرقوق القدس

 لذة من أصابعكم بنان ستأكلون ؼرناطة

. 93ص(  الطاجٌن هذا

 فٌها التً  بالقصابد تفكر )وما زالت

 عن بحثاًا   طلبها لتعطً ؼزة لفظة

 وتذكر  ؼزة لفظة فٌه التً القصابد

 فً نشرت التً ؼزة عن زوجها قصٌدة

( ؼزة :عنوان تحمل مؽربٌة صحٌفة

  .93ص

 فً وتفكر البصل تقطع زالت ما منى)

  .94ص( ؼزة

 نفس وفً بعدها الكاتبة لنا وتنقل

 رحلة أثر كبٌر وأسى بمرارة الصفحة

( منى )على( ؼرناطة )مدٌنة إلى

لما   ونقدها الحمراء قصر داخل وبكابها

 رقبتها فً علقتها التً المسجلة تحكٌه

  .بالؽزاة العرب  تصؾ والتً

 قالها التً زٌاد بن طارق خطبة وأهمٌة

وتدرٌس  باالمازٌؽٌة ولٌست بالعربٌة

 شٌكاؼو جامعة فً الخطبة لهذه( مً)

  .96ص

 سابراًا  القصصً السرد هذا لٌستمر

 مع ٌنضب ال واقعً حوار، بعنفوانه

 كهدٌر(  الراوي صوت)و( مً)و( منى)

 مع والمتداخل، أطلس جبال ٌنابٌع

 إلى الحنٌن عن الرصٌن اللؽوي السرد

 الروابً عن والحدٌث وفلسطٌن الكوٌت

(  دروٌش محمود)و( ألبٌرتو )المكسٌكً

 وأسبلة، ٌهود مؽاربة أدباء وأسماء

النساء  عن الجدة وحكاٌات متعددة

 مع تنتهً، متبلحقة أحداث، الجمٌبلت

 ورؼبة  المساء وقدوم الٌوم انتهاء

( منى )ما عدا النوم إلى بالخلود الجمٌع

  من جاءها ما تتصفح أخذت التً

 دٌوان معها وتتصفح، الكترونٌة رسابل

 وأسبلة الجدٌدة وطبعته الشعري( مً)

 بعض فً وقع الذي التؽٌر حول(  منى)

  .الشعرٌة القطع

 خبر سعٌد ٌقدوم  الثانً النهار وٌنتهً

 إلى القادم األسبوع الجمٌع ذهاب وهو

 نهاٌة القصة نهاٌة لتصبح( المكسٌش)

.  مفتوحة

  حول متوقداَأ  الُمتلقً  مخٌل معها وتبقى

 الرابع والٌوم الثالث الٌوم شكل كٌفٌة

 المثقفتٌن الصدٌقتٌن بٌن المكسٌش  فً

.  ومً منى
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 هصاد علٌٖ        ًع هسسحٖ

  هحود علٖ دٗة 

 أكثر لموتانا لٌصفقوا ربً ٌا نموت

 أكثر بموتنا لٌعجبوا

  استثناء دون جمٌعهم

 بٌن و  دبابة جنازٌر تحت عواطفنا تمر

.... فٌتفاجؤون!! الطابرات برامٌل

 قٌد على زلت أما.. نوووو أووووووه_ 

 الحٌاة؟

 سجون فً وصدٌقتً أختً ُتؽتصب

 الجاهزة، أفعالهم وردود.... المخابرات

 لبلستخدام معدة ملصقات عن عبارةٌة 

  المرات مبلٌٌن

....!! سوووّري سووو آاام  أووووووه_

...!!  جداًا  صعب الشعور أن البد

 ... العالم بقاع كل فً أطفالنا ُتـشّرد

ٌُباعون  المفّرق وبسعر علنٌة بمزادات و

 ..  شعبً سوقٌة  وكأنه

... سٌدي تفّضل

 من القلٌل إال ُتصّفً لم األخٌرة الكلٌة

 ستة لمدة و المخٌمات فً المجاري مٌاه

 مات صاحبها.. لسنتٌن مكفولة  أشهر،

. فقط جوعاًا 

 سوى تتنفس لم ٌمنى ربةٌة  هذي.. أستاذ

 العرض.. الكٌماوي السبلح من القلٌل

.. وُمجربة مكفولة... الٌوم األخٌر

 من خالٌاًا  كـبـِداًا  وستأخذ اشترها

 صاحبها... والُمـعدٌة الّسارٌة األمراض

.. بالرأس قناص برصاصة مقتوالًا  مات

 طلبش أن أعرؾ... سٌدتً هنا تفضلً

..  هاشِ ... لدي

  السادسة، بعمر لطفل ملونتان عٌنان

 القصؾ قتله الذي األب ٌد ؼطتهما

 صاحبها ظهر لقد  الفوسفوري، بالسبلح

 قنوات عدة وعلى التلفاز شاشة على

 العناٌة ولؤلسؾ ولكن... وعربٌة محلٌة

 النفط أسعار ارتفاع من تحِمه لم اإللهٌة

 لذا األخٌرة، الساعات فً والبورصة

 .. قلٌبلًا  السعر مرتفعة تجدٌنها

 ...سادتً سٌداتً

  ..مرة ألول و هنا

 منقوع المواصفات كامل رضٌعٌة  طفلٌة 

 ومجّفؾٌة  تركٌا بحر فً والملح بالماء

 ُنشرت  األوروبٌة، الشواطا رمال على

 الفضابٌة القنوات أهم على صوره

 ألهم الربٌسٌة الصفحات على العالمٌة

 أخبار مع أجمع العالم فً الصحؾ

 قنوات على الفراشات وهجرة الرٌاضة

.... األطفال

 الدٌن ورجال السٌاسٌون علٌه تباكى

... الممثلٌن وحتى الرٌاضة أهل وكل

قفن االزٌاء عارضات  دقٌقة أجله من  وَأ

. صمت

 الدوري مبارٌات جمٌع أجله من تأخرت

... الشاطبٌة الطابرة لكرة األوروبً

 ثبلث والكزٌنوهات البارات وتوقفت

 من الطاهرة روحه على حداداًا  دقابق

.  األبٌض وقلبه... الدنس

...  ربً ٌا

  حّساسون إنهم

.... أتخٌلها أكن لم لدرجة

 الجودة، عالٌة الحساسٌة ذوي من كلهم

 لدرجة الساخنة الخضار شوربة تلسعهم

 الدقٌقة وربع دقابق 4 فٌنتظرون  38

 ولبلستهبلش للشفط قابلة لتصبح

.  البشري

 ظهور من ُمحرجٌة  أحدهم أن سمعت

  هههه .. ربً ٌا عانته شعر على الّشٌب

 البقا مظهره لٌصبح باللٌزر إزالته فقرر

. البحر شاطا على عار  وهو

 وأٌن كم و كٌؾ ٌعرفون كلهم... ربً ٌا

 أو ٌحبون من ومع...  عطلتهم ٌمضون

 البرونزاج درجة هً وما... ٌحبون ال

 الصٌؾ فً علٌها ٌحصلوا أن ٌجب التً

 !  القادم

  ربً ٌا ونحن

 واحدة مشكلةٌة  لدٌنا

 ...فقط واحدة مشكلةٌة 

 وبشمس  بالوالدة ُسمرٌة  أننا هً

 مبتسمون  سودٌة  أو... المخٌمات

 ملٌبة المتحجرة قلوبنا..بالفطرة

  الزجاج وقطع بالدموع

...  ربً  ٌا

 تعب أن بعد كلبها تحمل سٌدةًا  رأٌت

 المشً من الكلب

   علٌه حزٌنة كانت

...  ربً ٌا  آااخ

 طوال رأسها على الماء تنقل كانت أمً

 نحن نستحم لكً مخٌمٌن، بٌن المسافة

 للبكاء المنذورون  الكوكب، هذا أطفال

  ببلستٌكٌة أو قماشٌة بُِكـرة وللعب

 .. البرد عز وفً..  بالوحل

 فً رصاص قلم عن الباحثٌن نحن

 لنرسم..  األؼنٌاء الطبلب مقاعد

 خٌمتنا قماش من قماش على أحبلمنا

...  المهتربة

  ربً ٌا أحبلمنا نرسم

 بٌت عن تزٌد ال كانت التً أحبلمنا

 ٌنبع نهر ضفة على بمدخنة،  عتٌق

 أو الشمس تشرق حٌث جبلٌن بٌن من

 بِدٌش نحلم وقد.... تؽرب

. أقل ال و أكثر ال..... ودجاجتٌن

 مصفاة تملؤه بنكً بحساب نحلم لم

 ممتد أخضر بمرج وال خلٌجً نفط

 أطرافه على تنتشر المدى امتداد

 تبتسم... وذهبٌات حمرٌة  بقرات

 جدٌد ببنطال حتى وال... للكامٌرات

 سٌترش األكبر أخٌنا أن طالما للمدرسة

 البناء لمواد عّتاالًا  وٌعمل المدرسة

ٌُهدٌنا   .القدٌم بنطاله و

 تركت عشرة الثالثة فً كنت حٌن

 كنتُ  .. حداداًا  ألصبح ُمجبراًا  المدرسة

 فً ألصدقابً افتقدت ألنً جداًا  محبطاًا 

 فً األطفال عن سمعت أن إلى الصؾ،

 حفر فً ٌعملون أنهم قٌل إفرٌقٌا،

 الجٌش خدمة أنهى من ومنهم األنفاق

 التحقوا و عشرة السادسة أتم حٌن

 ٌا. بالمناجل السنابل لحصد بالعمل

...  ربً

 رجعت حٌن التلفزٌون فً مرةًا  رأٌت

 ٌتعلمون االطفال بعض أن العمل، من

 لم القنابل و الصوارٌخ على الرسم

 ال ...التلفزٌون فً شاهدته ما أصدق

 صنع من كرتونً مسلسل أنه بد

 ما أكثر كان  الوقت، ذلش فً...الخٌال

 الذي الولد مصٌر معرفة  بالً، ٌشؽل

 أبٌض كلب معه و أمه عن ٌبحث

...  كبٌر

.كثٌراًا  علٌه حزنت لقد  

 بالعمل والتحقوا عشرة السادسة أتم حٌن

...  ربً ٌا. بالمناجل السنابل لحصد

 من رجعت حٌن التلفزٌون فً مرةًا  رأٌت

 الرسم ٌتعلمون االطفال بعض أن العمل،

 ما أصدق لم والقنابل الصوارٌخ على

 مسلسل أنه بد ال ...التلفزٌون فً شاهدته

  الوقت، ذلش فً...الخٌال صنع من كرتونً

 مصٌر معرفة  بالً، ٌشؽل ما أكثر كان

 كلب ومعه أمه عن ٌبحث الذي الولد

...  كبٌر أبٌض

.  كثٌراًا  علٌه حزنت لقد

 ٌوماًا  وطنً أو أهلً أفقد قد أننً أتخٌل لم

...  ما

 إال تحدث ال األشٌاء هذه مثل أن أظن كنت

... الكرتون عالم فً

   ربً ٌا بسرعة كبرت لكنً

 فً أهلش تفقد أن الممكن من أنه ألعرؾ

 رشاش رشقة أو مدفعٌة بقذٌفة لحظة أي

...  500 عٌار من

  ههههههههه

 العمر وبهذا طفبلًا  أن المضحش لمن إنه

 او صاروخٌة قذٌفة بٌن الفرق ٌعرؾ

 او روسً رشاش رشقة او مدفعٌة قذٌفة

....! القناص حتى او 500عٌار رشاش

..  القناص حتى نعم

 سماع لمجرد بٌنهم الفرق نعً أصبحنا

....  الصوت

 ربً ٌا المشكلة لكن

 الفرق تعرؾ ال نفسها األسلحة هذه أن

...  بٌننا

!  أنت تعرفه هل

  أو أحبلمنا بٌن الفرق تعرؾ هل

  ؟؟؟.....!أشبلبنا

...  ربً

.....!! ربً

 أنت؟ أٌن

 

 ًفلسطٌنً مسرح 

 أحود حسي دزٍٗص ٗفتتح هعسضِ األٍل فٖ القدهَس السَزٗٔ

 

 دروٌش حسن أحمد الرسام افتتح

 مدٌنة فً وذلش األول الفنً معرضه

 طرطوس لمحافظة التابعة القدموس

 27 حوالً المعرض وضم السورٌة،

 على خبللها الفنان ركز فنٌاًا  عمؤل

 الرٌفٌة والوجوه الطبٌعة رسم

 الخبلبة الطبٌعة جمال من مستفٌداًا 

 القدموس منطقة به تتمتع الذي

 بعض المعرض الجبلٌة، حضر

 األصدقاء من وحشد الفنانٌن

 .التشكٌلً بالفن والمهتمٌن

 

 

  إ. س 
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  شٗي غالح 

 

 بموت نذٌراًا  رأٌتها لطالما الطهً أوانً احتراق رابحة

 أن لً ومعلماًا  زاوٌة، كل من المرتوقة عابلتنا مشروع

 كما بالضرورة تنضج ال األمور وأن حقها، للصدؾ

. لها ٌُخطط

 تامة الجملة" مراراًا  أقع نفسً وجدت خطوت أٌنما"

 حٌن بحرقة أمً لفظتها بشدة، آلمتنً التً المعنى

 قطبٍب  ست واستهلكت أنفها وآذت السجادة بطرؾ تعثرت

 منذ تخطٌها علٌها كان لنقطة تعود حتى أسابٌع وست

 علٌها آمن ال.. معطفه جٌب فً نقودي أبقً" .سنوات

 فً مؽبّراًا  وحٌداًا، المدلى، أبً معطؾ" آخر درج أي فً

 وأمً ست، سنٌن قبل توفً مذ الوحشة تلفه الخزانة،

 كل بثقوبه فشلنا،تربط ومرات خٌباتنا كل علٌه تعلق

 شدٌدة كابنات منا وجعلت حٌاتنا، أصابت التً الصدوع

 المصنوع الببلستٌكً،  الفرح.والوحدة واألنانٌة، الكتمان

 سوى ٌدوم ال مرتبة وأحادٌث قلقة بضحكات بجهد،

 صدق وقاحة أمام فٌنحسر لٌعود معدودات لحظات

 وأن مؤقت شًء كل أن  فكرة.المسافات وبرد الموقؾ

 متعبة محزنة، فكرة هً آخر مكان على معقود األمل

 احتاجت طوٌبلًا  سكنتنً التً االنتظار قوافل وكأن بحق

 براقاًا  ٌبدو مجهولٍب  نحو الراحل الموكب تقود كبرى قافلة

 عدت ما خابفاًا، عدت  ما.جداًا  بعٌدٌة .. بعٌد لكنه ومخٌفاًا 

 ٌحصل أن تتوق هزٌل كٌانٍب  فً محتشدة تهٌؤات شخصاًا،

 أي إلى أيُّي تجربة، تقودنً  أن.شًء أيُّي .. ما شًءٌة 

 محسوس جسدٍب  أي.. حزٌنة باردة ؼرفة أو دافاٍب  فراشٍب 

 وأجٌب بؤسً بها أعلل للجمال، عبلمة أي عن فٌه أبحث

.  وزرقته للحزن للؽناء أعود فبل.. المؤنبة نفسً بها

 سورٌة 

 

 

 لً بالنسبةِ  ذلش وكان .. رأتنً لّما قدامً، وجُهها انتصبَأ 

 لكننً لنحوي، مذعناًا  مٌبلًا  أو إعجابِها، على شامخاًا  مؤشراًا 

 لتأوهاتِ  ٌأبه ال كطبٌبٍب  المنطوقة، ؼٌر الرسابلَأ  تجاهلتُ 

 .. الحاد المشرطِ  تحت مرٌضهِ 

 مع تجاوبه وأن عابرٌة  األلمَأ  بأنّ  لعلمه بهدوء، عمله وٌتابعُ 

 لبعض ٌرٌحه قد الجرح، تنظٌؾ عن بالتوقؾ المرٌض رؼبة

. اإلضافٌة الدماءَأ  وٌكّبده نزٌفَأهُ  سٌفاقم أنه إال الوقت،

 التجاربَأ  ألنّ  بل ثرٌة، أو جمٌلة ألنها متأخراًا، تجاوبً ٌأتِ  لم

 عن للجّنة فرع أبعد فً سوى تتكرر، أن ٌمكن ال معها

 أبحث ما وهذا. جدٌد من أنوثتِهـا بحث سٌعادُ  حٌثُ  األنظار،

 إلى مستنداًا  سّددتها، التً الماكرةُ   بسمتً!بالضبط عنه

 لم األخضر، الضوء الختبار الدفاعات، اختراقِ  فً مهارتً

. المتجاهلة الحمراء بالعٌن سوى ُتقابل

 االنتصاب فهمتُ  أم وبخستها، قٌمتً تقدٌرِ  فً بالؽتُ  هل

 ساذجة؟ صبٌانٌة بطرٌقة المزعوم

 رؼبتً عن الوقح واإلعبلن االقتراب فً الشجاعةِ  من لديّ  هل

! ذكرها؟ السابق لؤلسباب مستمّرة عبلقة فً

 األخٌرة اللحظة أسبلةُ  أجلستنً أن لوال مقعدي، عن أقومُ  كدتُ 

 من قمتُ  مرتجلةٍب، صرامة بعد لكننً اإلجابات، وتحضٌر

 للرٌحِ  قلبهُ  أطلق كمن مكانً،

. الثقة من مهترئٍب  حذاءٍب  على ومشى

 قّدرتْ  أّنها لو كما والرأسِ  السوداءِ  بالضفابر تجاهً استدارت

. الحسم دقٌقةَأ 

! ماشـا أنا بنفسً، أعّرفشَأ 

 وتنسؾ البارد اإلستقبال بهذا تباؼتنً أن لها كٌؾ ماشا؟ أنتِ 

 والسٌوطً والنفزاوي التٌفاشً مؤلها التً خبرتً جوارٌر كلّ 

 األزرق؟ وابن والطوسً

 من النوع هذا أمام صلبة أنها ُتفهمنً حتى حٌلة، هً هل

 الخرٌؾ ورق إلى تنتمً ال وأنها أمامها؟ مثلته الذي الرجال

.  السنويّ  األرض ودوران الفصول تبّدل عند

 والحانات الطرقات فً الشهرٌةِ  دورتً أنّ  المعروؾ ومن

ًّ  تعود كانت العامِة، والمكتبات  والصاحبتٌن بالصاحبة عل

ا زلتُ  ال لكننً تقدٌر، أبعد على ! الراهنة الدورة فً خاسرًا

 قبلتها، باتجاه للحوار إقامتً من هنٌهة، إال دقٌقةٍب  بعد ندمتُ 

. مورافٌـا ألبرتو مع األخٌرةِ  مشاجرتً على

 الرجل هذا بموروثات أفّرط حتى جمجمتً، دها الذي ما

 الفاتنة؟ الناسفة وأحزمتهنّ  النساء مضامٌر فً العبلّمة

ًّ  تساقط ًُ  عل  عابرةٌة  محكمة كلمةٌة  هّزت أن بعد وذلش للتوّ  الوح

 لم مرٌم، عكس وعلى فسّواها بفكرةٍب  اإلثرِ  على أخٌلتً نخلَأ 

  ولم.القلب طعام إلى بل الطعام، إلى وال لؤلسودٌن بحاجة أكن

ا، وتجولتُ  أسبلتً صمتَأ  خلعتُ  ألننً عقباها، أخشَأ  ًٌا  عار

ا ًٌا  أبهرت حتى نفسً ورباطة المعروؾِ  خجلً عن متخل

 إلى أعادَأ  لُه، مثٌلَأ  ال أفكارٍب  بسترٌبتٌز السوداوٌن العٌنٌن

ا حضنً ت التً العنٌفة، والُخٌبلء الرجولة من شٌبًا  بالدم صعدَأ

 مجال فً الطٌب الصٌت صاحب الجارح الصقر حٌثُ  أعلى إلى

! السحٌقة والمهاوي السماء أؼلفة ارتٌاد
 

 ألمانٌا 

 

 أحاس٘س هَضَع٘ٔ 

 هحود ضكس 

 النمسا فً مدٌنة-ؼراتس فً الجاز بار فً وبحدٌث

- دقابق وخمس ونصؾ ساعتٌن بٌتها عن تبعد

ت  ال ألنها جثتها بحرق فكرت أنها لصدٌقتها لّمحَأ

 أكثر، ال هناش شًء بأي تشعر ال المقابر، تحب

 كالمقابر فالمحارق حقاًا، تأبه ال أنها وقالت تذكرت

 موجود ؼٌر هذا أن وتحججت عابلتها سٌؤلم وهذا

   اإلكتراث؟ فلم وسواد، عدم وهو ،"بثقافتها"

 وضوء وٌدان وعروقها وجٌدة حادة وسكٌن جبنة 

 نوافذ على تطل ونافذة ونظٌؾ صؽٌر ومطبخ أصفر

 ومدٌنة وؼرباء ضوء وطٌؾ مؽلقة وسواتر مؽلقة

 فً جمهور، وهدوء وعازمة، جاهزة وهً فارؼة،

 المسرح فً األحداث فٌها تتصاعد التً اللحظة

. الكتاب وتتصفح الجبنة وتلتهم السكٌن تمسش

 

 فٌٌنا 

 

 ؼرؾ ثبلثة وفارؼة، كبٌرة باردة شقة صؽٌر، مطبخ

 وضعت باعتناء، مؽلفة هدٌة ؼرفتها وفً وحمامٌن،

 فنانها عن كتاب.. جانباًا  الحمراء السفر حقٌبة

 والفٌلسوؾ الفنان بهذا متخصص الباحث -المفضل

 جانباًا، وضعته تبتسم، أن اضطرت- تحب الذي

 من ومدللة ضخمة السكٌن المطبخ، تصل أن عازمة

 السكاكٌن كل بٌن من السكٌن هذه السكن فً شرٌكها

 فقد الصحون، ؼسالة فً نضعها أن مسموحاًا  لٌس

 ٌدٌها وبعروق الجبنة وبعلبة بها حدقت حدٌتها، تفقد

.  البارزة

 أن أو الجبنة تأكل أن إما أكثر، ال إحتماالن هناش

 األمر ٌأخذ ولن" جٌدة "سكٌن فهً أوصالها، تقطع

 باكراًا  أتت وهً مسافرون، جمٌعهم ثوان، من أكثر

 بخافت لٌس أصفر ضوء بإمتٌاز، مسرحً والمشهد

.  بقوي أو

 وتعود النباتات تسقً. اآلن السقاٌة تحتاج نباتاتها

 وعروقها وجٌدة حادة وسكٌن جبنة. الكادر إلى

 ونافذة ونظٌؾ صؽٌر ومطبخ أصفر وضوء وٌدان

 ضوء وطٌؾ مؽلقة وسواتر مؽلقة نوافذ على تطل

 كتبت وعازمة، جاهزة وهً فارؼة، ومدٌنة وؼرباء

 ما تكتب كتبت وصاٌا وال رسابل ال تحب، من ألؼلب

 ٌؤّنب ما ٌلزمها ال حذرة تكون أن عادة، فعلٌها لهم

 عنده ٌتوقؾ ما ٌلزمهم وال كهذه لحظات فً الضمٌر

 .الذاكرة خط

 

 كتاب ٍسك٘ي ٍجثٌٔ

 
 ًَز ضٌتَت 

 فأَفقت التفاح هستى احتسق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 -

 ٌنقطع لم الماء خٌط

 الشمس خٌوط مع تشابش أنه األمر فً ما كل

 وتبخر

2 -

  القمر قرص ٌسرق الذي الرجل وحده

.. السماء صحن من

  قبلدة به نهدي مفرق وٌرصع

 روحً ٌفترش أن ٌستحق

 حٌن كل فً 

3 -

 الوحٌد شرٌانً سدت قبلتش

 األبد إلى أنفاسً كتمت

  الجانً أٌها بشفتً رفقاًا 

هد على طاقة لً لٌست  السُّي

4 -

 قبري فوق هناش دعوه

 ..حبه قٌد على وأنا عنهما ٌُفطم لم نهدٌن ٌبكً

 

 

 حوساء َّاجس
 

  ساًدٕ إتساّ٘ن 
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 نعلق أن ومعلوكاًا  ومكروراًا  ممبلًا  صار

.. نعٌشه الذي الوٌل هذا كل فً إنه: قابلٌن

 تفصٌلٌاًا  شأناًا  وتبلحق أهوالها الناس تترش

 أصبحت مقارنة فً له، حقٌقٌاًا  معنى ال

. اإلهتراء حد إلى ومستعملة سخٌفة

 وال مضموناًا، وال شكبلًا  البوركٌنً ٌعنٌنً ال

 أو األمٌركٌة، ناسا علٌه وافقت إذا ٌهمنً

 كما موسكو، فً الرٌاضٌات كلٌة رفضته

 فً المتاحة الشمس بكمٌة معنٌاًا  لست أننً

 اجتماعٌة بٌبة ٌشكل ما وؼٌرها أوروبا

 أدخل لن كما أنواعها، على البحر أللبسة

 والسابحات، السابحٌن أجساد بٌن مقارنة

 وأٌها والمدٌح اإلشادة ٌستحق وأٌها

 لست أننً كما والقدٌح، التأفؾ ٌستحق

 قوى على الباهر االنتصار بهذا مبتهجاًا 

 التً القوى من" زعبلناًا  "ولست الضبلل،

 بعد حتى حراماًا  البوركٌنً تعتبر

 ما المعتدلٌن، بعض من به" االعتراؾ"

 التً الواهٌة المعركة تلش هو حقاًا  ٌعنٌنً

 الحق قوى فٌها وانتصرت حصلت

 ،(الدنٌوي ) الحق أصحاب على( التراثً)

 وفً مزٌفة، معركة األول المقام فً فهً

 أو شرؾ أو معنى ال أن الثانً المقام

 فً وهذا منها، ٌتحقق أن ٌمكن مصلحة

 الحال أن وبما ولكن. حقٌقٌة كانت حال

 المكررة الحملة تلش وخصوصاًا  حاله، على

 أي.. شًء أي استنكار، أو منع عند

" تهوٌماًا  أو حقٌقة "نسبه ٌمكن... شًء

 ،"الؽرب "فً وتقالٌدنا وعاداتنا تراثنا إلى

 ونقٌقاًا  وتظلماًا  دفاعاًا  تقعد وال الدنٌا تقوم

 ومن المزٌفة الدٌمقراطٌة من وشكوى

 باالنتصار االبتهاج.. أو إلخ، المكٌالٌن

 اإلنسان حقوق من أساسً بحق والظفر

 وحاضرة"! الؽرب "أذهان عن الؽاببة

". العرب "عند ُمبهر بوضوح

 ٌمكن ال مشكلة تقبع وذاش، الحال هذا بٌن

 الذات فهذه وجودٌة، من بأقل توصٌفها

 وتتملص أسبلتها، أمام تتصاؼر المتضخمة

 باستثنابٌة متذرعة عنها اإلجابة من

 منها ٌجعل الذي االستثناء هذا وجودها،

 شكل تأخذ متحولة مابعة هٌولٌة ذات

 ومن هنا ومن علٌها، المطبق الضؽط

 حرب "النقع هذا فً العرمرٌة المشاركة

 تكفٌر محاولة فً المتمثل" البوركٌنً

 عبر وحرٌته، دٌمقراطٌته فً اآلخر

 من" العربٌة "النخب جمٌع مشاركة

 التً الموقعة هذه فً وتراثٌة علمانٌة

 على البوركٌنً موالنا فوز عن تمخضت

 أنفسنا نسابل أن لنا فهل! البكٌنٌٌن أعدابه

 فً بضع جدوى ذات تكون قد أسبلة بضع

 وجودنا فً جدوى ذات تكون قد أسبلة

أعماق  تذهب إلى ال بسٌطة أسبلة ومعناه،

 ر 

 

 االجتماع علم أحوال الى وال التنظٌر

 دٌارنا؟ فً عملٌاًا  الممنوع

 هو الذي البٌوركٌنً انتصار مع ـ

 هل كبٌراًا، إجماعاًا  ٌأخذ لم نفسه

 الذي التطور ما نسأل أن نستطٌع

 ما بحر؟ كرداء بالبٌوركٌنً سٌلحق

 هكذا عالم فً القادمة التطلعات هً

 رمز البٌوركٌنً كان فإذا أزٌاء؟

 البعض، عند مبدبٌاًا  الكافٌة للحشمة

 الذي اآلخر البعض من مرفوض فهو

 لهذه الحل فما كاؾ، ؼٌر ٌعتبره

 رافضً عن نتكلم ال وهنا - المعضلة؟

 خطوة البٌوركٌنً فهل- البوركٌنً

 تقنٌن ونجاح طرٌق؟ على تكتٌكٌة

 ما قادمة؟ بنجاحات ٌعد  البٌوركٌنً

 التالٌة؟  المعركة / هوالرداء

: كسؤال واقعٌة تبدو أخرى مسألة ـ

 اجتماعً شعار هو البوركٌنً هل وهً

 شخصٌة، حرٌة مجرد أم سٌاسً

 المحتشم "البحر لباس هو هل بمعنى

 الصحٌح؟ البحر لباس هو أم فقط،" 

 اللباس هو البٌوركٌنً كان فإذا

 أال للمجتمع، والمناسب الصحٌح

 ونضاالت إجراءات هذا ٌتطلب

 على للجمٌع  لتعمٌمه مستقبلٌة

 إعطاء ٌصح ال إذ والمسابح؟ الشواطا

 من لجزء كهذه اجتماعٌة مصلحة

! فقط الشعب

 ونوع كم لحظ علٌنا التوازي وعلى ـ

 العلمانٌٌن من خصوصاًا  )المناضلٌن

 قبل من احترامهم ٌتم لن الذٌن

 ناقشوا حٌث( فعلوا مهما التراثوٌٌن

 وأقلٌات أقلٌة أساس على الموضوع

 حتى أو تموٌه أو كتنوٌع وحقوقها،

 االحتشامً الخطاب على سبق،

.. هذا واألكثرٌه األقلٌة وباب التراثوي،

 لسوؾ فٌه، الدخول وتم شرع إذا

 لٌس ومفترقات، مسارب على ٌنفتح

 األكثرٌة فمفهوم آخر، من أول لها

 برلمانً سٌاسً مفهوم هو واألقلٌة

 الطرٌقة بهذه وتوسٌعه مجتمعً،

 اآلخرٌن من ٌجعل المبتسرة، الهوٌاتٌة

 من ٌجعل كما أعداء، اآلخرٌن كل

 حقوق نفس لها أقلٌة( مثبلًا  )المتعرٌن

 أماكن فً بالتواجد البوركٌنٌٌن

 مؤٌدو ٌستطٌع فهل العامة، السباحة

 خصوصا )ذلش تحمل البوركٌنً

 حناجرهم ستصدح أم ،(العلمانٌون

 والنقٌق؟ بالشكوى

 تموٌه أو تؽٌٌر أن واضحاًا  ٌبدو 

 تفضٌل من" المعركة "موضوع

 ،"الخبلعة "ورفض" االحتشام"

 الحقوق هو آخر مسرب على والجهاد

 بها المعترؾ ؼٌر المدنٌة والواجبات

 وفهلوٌة خداع إال هو ما أساساًا،

 ارتضاها التً للقوانٌن وتكٌٌؾ

 واضح فالموضوع لنفسه، المجتمع

 الى وتحوٌله مؽمؽته إذا لماذا تماماًا،

 تقالٌدٌة مسألة هو فٌما حداثٌة مسألة

 إلى وتحوٌله مؽمؽته إذا لماذا تماماًا،

 تقالٌدٌة مسألة هو فٌما حداثٌة مسألة

 هذه نتابج  خطورة من الرؼم على

 االنتماء المراد المجتمع بنٌة على المؽمؽة

 ! إلٌه؟

 فً شارش من جمٌع الى عامة نظرة فً ـ

 إنهم: األولى مسألتٌن، نلحظ ،" الموقعة"

 على ٌجرؤون ال األصلٌة بلدانهم فً

 أو" الحقوق "من نوع بهكذا المطالبة

 بمقاٌٌس )األكثرٌة أن بحجة ؼٌرها

 مقدورهم وفً ذلش، ترٌد( طبعاًا  حكومٌة

 أو حسٌب دون الفرنسٌة القوانٌن شتم

 ٌقولون أنفسهم ٌعتبرون فهم مسؤولٌة

 : الثانٌة. ظالم حاكم وجه فً حق كلمة

 بٌن أقلٌات هؤالء، لجمٌع أن هً

 بكثٌر وأعمق أهم حقوق ولها ظهرانٌهم

 فرنسا، فً البٌوركٌنً االحتشام حق من

 لها ألسباب تأٌٌدها عن ٌحجمون ولكنهم

 قناعاتهم راجعوا )بقناعاتهم عبلقة

 ،(البرقع أو النقاب ٌخص فٌما وأرابهم

 بناء عن بسٌطاًا  واحداًا  مثاالًا  ولنأخذ

 دولة وهً الدنٌا، أم مصر فً الكنابس

 عن نحكً لم إذا هذا علً، محمد منذ

 بسٌط مثال وهذا وؼٌرهم البهابٌٌن مشكلة

 المحٌط بٌن المساحة على معمم أنه كما

( األقل على )المسألتٌن هاتٌن والخلٌج،

 ٌحكمنا الذي الثقافً الفصام ذلش تظهر

 هً الجمٌع ٌعلم كما والثقافة بنا، وٌتحكم

 السلوش من البشري السلوش وراء ما

 .اإلرهابً السلوش وحتى الخٌري،

 شعار وتحت هؤالء أن الواضح من ـ

 والؽٌتو لؽٌتو، ٌؤسسون الوهمً، الهوٌة

 جاهزة قنبلة هو االجتماعً المعنى فً

 المجتمع، حضن فً مرمٌة لبلنفجار

 الؽٌتو هذا بتشرٌع المطالبة هً والمشكلة

 خارج من هً أو احتٌالٌة أدلة على بناء

 أو" الواعون "ٌتدبرها أساساًا  الموضوع

 أنه كما نظٌرها، عز ببجاحة النخبة

 أو استخدام عدم المجتمعات على ٌشترط

 بالتأسً( وهمً وهو )مقابل ؼٌتو تعمٌمه

 المطلوبة، التماٌز حاالت على بالقٌاس أو

 النظر بؽض )المهاجرٌن حالة فً والؽٌتو

 صنع تكرار على ٌعمل( هجرتهم سبب عن

 التً لتلش مشابهة اجتماعٌة حالة

 من هجرتهم، الى أدت التً أو....هجروها

 المجتمعٌة األداءات أن منهم إدراش دون

 تنفجر قد استراتٌجٌة ثقافٌة أداءات هً

 من هناش أولٌس. أصحابها وجوه فً

 لؽٌتوٌات التأسٌس بسبب واضحة خطورة

 ؼزوات؟ هكذا تنظٌرٌاعلى تعتمد

 من المرأة احترام قٌم هنا، ننسى ال ـ

 عقد تظهر حٌث تحدٌداًا، الذكوري الباب

 واضحة الجنسً والفصام االضطراب

 هل: الذهن إلى السؤال لٌتبادر للعٌان،

 كاحترامه البٌكٌنً المرتدٌة الرجل ٌحترم

 السؤال هذا وٌنبع البوركٌنً؟ تلبس للتً

 تعتمد التً هؤالء ٌدعٌها التً الحجة من

 وؼٌره، االحترام فً المساواة على كلٌاًا 

 كانت فإذا الحرٌة، تصنعه الفارق ألن

 وؼٌره، االحترام فً المساواة على كلٌاًا 

 كانت فإذا الحرٌة، تصنعه الفارق ألن

 نجد فهل محترمة البوركٌنً لبس حرٌة

 أو البٌكٌنً لبس لحرٌة االحترام نفس

 ثقافٌة عنصرٌة أن أم التام؟ التعري حتى

 هؤالء لٌقع أهوابها؟ على الحرٌة تقسط

 لنا ٌحق المختار هللا شعب نحن حابط عند

 لؽٌرنا؟ ٌحق ال ما

 المعرفٌة البنٌة على وبناء ربما  ـ

 البوركٌنً ناصرت التً"!! المتماسكة"

 ٌطالب من ٌظهر قد الؽربٌٌن، أعدابه على

 هو اإلطفاء لرجال المناسب الرداء أن

 حق ومن ،(الدشداشة أو الؽبلبٌة )الجلباب

 التقلٌدي بلباسهم ٌطالبوا أن األسكٌمو أهل

 العملٌات ؼرؾ فً لؤلطباء كثٌاب

 وضعه قانونً حق فهذا الجراحٌة،

 مع قارناه إذا فكٌؾ الدنٌوي، المشرع

 ال وهنا!! السماوٌة؟ الشرابع من ؼٌره

 الموضوع، من االقتصادي الشق ننس

 األزٌاء عالم فً سٌصبح فالبوركٌنً

 حٌث الشهٌرة، والماركات والموضات

 فً مجاناًا  والهوٌات العقابد استخدام ٌمكن

 نظرٌة المسألة تبدو  ال.طابلة استثمارات

 جاء إذا النظر وبؽض الحد، هذا إلى

 الجدٌدة مجتمعاتهم من بدعوة المهاجرون

 لجأوا أم فٌها، ٌعٌشوا أن اختاروا التً

 النظر وبؽض المصادفات، قادتهم أم إلٌها

 فٌها تحتاج التً المناخٌة البٌبة عن

 وشحم الفودكا وربما الشمس الى األجساد

 على موجود هو ما هناش أنه إال الخنزٌر،

 أظن وال كاإلسبلموفوبٌا، األرض

 فً جٌنً عطب هً" اإلسبلموفوبٌا"

 ثقافة صدمة هً بل الؽرب، أهل صبؽٌات

 الفرنسٌون ارتضى فإذا لهم، مذهلة

 فمن لهم، تكنولوجٌا المتطرفة العلمانٌة

 تؽٌٌرها على إجبارهم أو نصحهم له ٌحق

 إال نظرٌاًا   أحد ال تلطٌفها؟ أو تعدٌلها أو

 ثقافة لممارسة أهلٌة بنفسه ٌرى من

 على واقعٌاًا  تتؽذى فاإلسبلموفوبٌا الؽزو،

 حصاراًا  فٌها وترى مصادمات هكذا

 مع خصوصاًا  العداء، ٌستحق تدرٌجٌاًا 

 تتم وعندما واإلعبلن، اإلعبلم فورة

 الضٌؾ فعلى الضٌافة، بحسن المطالبة

 مثاالًا  )األقل على باللٌاقة ٌتحلى أن أٌضاًا 

" ذرابع "سحب ٌمكن بحٌث( جداًا  تبسٌطٌاًا 

 أٌضاًا  والمشتهاة المدعاة اإلسبلموفوبٌا

 الواقع فً ،(الؽزو لذهنٌة ضرورٌة فهً)

 هزٌمة، وكأنه البٌوركٌنً انتصار ٌبدو

 اإلسبلموفوبٌا مخرجات ٌدعم سوؾ ألنه

 كان وربما أسبلة مجرد  إنها.وٌؤكدها

 علٌها واإلجابة ؼٌرها، الكثٌر هناش

 ضوء تحت وتمارس الواقع فً موجودة

 مسؤولٌاتها من التهرب ٌتم كما الشمس،

 نستطٌع فهل... أٌضاًا  الشمس ضوء تحت

 علٌها؟ منطقٌة إجابات تخٌل
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 جداًا، صؽٌرة كنت حماة، فً الثمانٌنات أٌام من بٌوم تلش الدوشكا قرٌبة طلقات ذكرتنً

 أشجاراًا  منها صنعت لكننً جداًا، كبٌرة حٌنها لً بدت تماماًا، مثلها طلقات فوارغ جمعت

 جسم ٌركب حٌث العلوٌة فوهتها على أؼصان ككتلة أخضر أشؽال ورق بإلصاق

 ظلها، إال ظل ال ٌوم بظلها لٌستظلّوا الببلستٌكٌٌن جنودي قربها ورصفت الرصاصة،

". بوكس ماتش"و" ماجورٌتً "ماركة الصؽٌرة السٌارات بقٌادة ولٌتمتعوا

 بنٌة األول، الصؾ فً كنت حٌن األولى، المدرسٌة حقٌبتً بعدها تذكرت لم أعرؾ ال

 شدة ومن سوداء، ببلستٌكٌة وٌد معدنٌة، طّقة شكل على قفل ذات وبشعة، مسطحة

 بملقطٌن أحمر سرطان شكل على باإلسفنج محشوة نافرة بلصاقة أمً جّملتها لها كرهً

 إلى الطرٌق فً بها ألوح وأنا ٌدي حركة مع خرزتاهما تهتز وعٌنٌن مرفوعٌن،

 طوٌلة سنوات منذ" الطبقة "أو ،"الثورة "مدٌنة فً ذلش كان".. الفرات سد "مدرستً

 ولم الخالدة، الرسالة ذات الواحدة العربٌة األمة ببناء مشؽولة حٌنها سورٌة كانت مضت

 شرعٌة، بفتوى الجٌنز ارتداء من أو كرسً على الجلوس من ممنوعة وقتها المرأة تكن

. اآلن هً كما حٌنها دارجة تكن لم األركٌلة أن رؼم التدخٌن، من وكذلش

 إلى المدرسة من باكراًا  أخذونا الثمانٌنات، أٌام من ودافباًا  مشمساًا  آخر ٌوماًا  أٌضاًا  تذكرت

 وتٌشٌرتات ُمكّسرة كحلٌة تنانٌراًا  علٌنا ووزعوا السد، ضفاؾ إحدى على كبٌرة ساحة

: التالً الهتاؾ على الصباح منذ نتمرن وبقٌنا البعث، طبلبع منظمة شعار علٌها صفراء

...  ر د د.. سورٌا... هونٌكر... حافظ... ر د د.. سورٌا... هونٌكر... حافظ- 

 أننً أذكر ال. الفرات سد إلى زٌارة فً الربٌسٌن وصول لحٌن تماماًا  صوتنا بح أن إلى  

 حٌن التالً الٌوم فً وحزنت ونظارته، هونٌكر صلعة جٌداًا  أتذكر لكننً حافظ لمحت

. المطبوع الشعار ذا األصفر والتٌشرت المكّسرة التنورة المعلمة منً أخذت

 بطاقٌة عجوز ٌجلس" أبولو"و" دامر "لـ المقابل" الدمشقً "مقهى قرب الرصٌؾ على

 من صؽٌرة أكٌاس عدة الفقٌرة، بسطته قرب صناعً حرٌر من بخٌوط مطرزة بٌضاء

 بحٌاته ٌلفتنً. تفاصٌلها أذكر ال صؽٌرة أخرى وأشٌاء الكتب من قلٌل ،"دٌمة "محارم

 واألدعٌة األذكار قراءة فً مستؽرقاًا  أراه مرة صباح، كل قربه أمر حٌن أمامً تمر التً

ٌّب من  فكان الٌوم أما صؽٌر، مصحؾ فً ٌقرأ مرة ٌدٌه، أظافر ٌقص ومرة صؽٌر، كت

 ٌعثر علّه حبة حبة حباتها ٌنتقً جرٌدة، من قطعة على مكسورة رمانة حبات ٌتناول

 ألنه ربما الصالحٌة، لتجار العالمً التنظٌؾ ٌوم وكأنه. الجنة رمان من حبة على فٌها

 بالصابون محبلتهم واجهات ٌؽسلون ٌشطفون، محبلتهم، أمام ٌكنسون األسبوع، مستهل

 واجهاتهم بللور فً انعكاسً إلى أنظر. بالزجاج خاصة صؽٌرة بمّساحات ٌكشطونه ثم

 الطرٌق أقطع مبكر، مشمس صباح فً واخزة  برودة!مفرحة ألوانً تبدو كم الملّمعة،

 باعه أن بعد كرهته ،"القندٌل "مطعم قرب أمر ،"شاكر أبو "إلى المؤدٌة الدخلة نحو

 المعهد فً كطبلب الضحلة نقودنا مع ٌتناسب ٌعد لم فاخر مطعم إلى فتحول مالكه

ِرم، مهمل، اآلن هو وها المسرحً،  نادي الرواق، ذكرٌاتنا، حملت التً األمكنة كجمٌع هَأ

 أٌار من 29 الـ  فً.وهادي" شاكر أبو "هو ٌتؽٌر لم الذي الوحٌد القندٌل، الصحفٌٌن،

 بعده جدوى، دون للمارة ٌده ٌمد ،"الوسٌم "مقابل عكازه على مستنداًا  ٌقؾ آخر عجوز

 منادٌل، إبر، خرز، مفهومة، ؼٌر كراكٌب بسطته على فرد آخر عجوز قلٌلة بخطوات

 القبانً، مسرح  أدخل.صباح كل دوامه فً ٌسبقنً. خٌوط بكرات زرقاء، حسد عٌون

 ومع سٌجارة أشعل قلٌل، منذ علً حّضرها التً القهوة دلّة من تبقى ما مأمون لً ٌصب

.  حرب هناش أن أنسى قهوة رشفة أول

( 2013 الثانً تشرٌن 2)

 

 سورٌة ومخرجة كاتبة 

 على أحد المتراكم الردم بٌن الملٌحة، جسر على

 ُنِصب بٌت مهدم نحو سبطانتها توجه دبابة جانبٌه،

 تحت أحمر، دهان ٌسٌل منه كبٌر سطل سطحه على

 اآلخر الجانب وفً". أمٌة دهانات "لـ كبٌرة الفتة

فصٌلة  من مدفع أٌضاًا، الردم وبٌن الجسر، من

 الفوارغ فشكه، فً ؼارق أقربابها أحد أو الدوشكا

 سنتٌمترات، العشر حوالً منها الواحدة طول ٌبلػ

 صبٌان ثبلث بالسٌارة مروري أثناء حوله تجمع

 الحاجز جنود عن خلسة ٌسرقون الفوارغ

. المتة شرب إلى المنصرفٌن

  حوالً منها الواحدة طول ٌبلػ فشكه، 

  أثناء حوله تجمع سنتٌمترات، العشر

 ٌسرقون صبٌان ثبلث بالسٌارة مروري
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 بٌن التمٌز تخلق ضرورة لصاحبها سوى تنتمً وال إلٌها ٌضاؾ ال ومنتهٌة

.. اللؽة عبر النفس ورتق الكتابة أسالٌب

 هو إنما للسؤال، العلمً بالمعنى الكتابة لجدوى تفسٌر عن للبحث أسعى ال

 ال لماذا..! لؽوي كابن اإلنسان: دابماًا  الجاهزة واإلجابة معظمنا ٌراود سؤال

 بالتعبٌر الصوتٌة النبرة تلش لها ٌا ؟..إٌمابٌاًا  أو حركٌاًا  أو موسٌقٌاًا  كابناًا  ٌكون

 بها نمسش أن ٌمكننا وال كبلمنا، تلقابٌة من تطلع كٌؾ ؼرٌبة، من الذات عن

 وعلى بهواها وتقولنا بلساننا تمسش هً.. نرٌد ال كما أو نرٌد كما لنروضها

 ما عصٌاناًا  ضجٌجها فً تقارب نكتب التً نصوصنا حتى الشخصً، مزاجها

 لن الورق على الكابن نهاٌة أن أعتقد ذلش رؼم عال، بصوت تقرأ عندما للؽة

 بأعماق وتقٌم معرفتنا، دون ٌوم كل نفسها تؽٌر اللؽة ألن خاتمتها تقرب

..  الصوتٌة حبالنا على المدهشة تٌاراتها وتسجً عواطفنا

 لكن نحن، نرٌد كما نكتب أن نحب ونحن هً، تشاء كما تقال أن ترٌد اللؽة

 تأتً الكتابة فضرورة الحٌاة، النقبلبات منصاعون ونحن اللؽة كلنا أن المفارقة

 تستؽربوا وال باطنة، طاقة لتفرٌػ وربما مجهول ألحد خطاباًا  أصبحت كونها من

 عنده ما كل سٌقول ربما أي..! وحسب الورق على كنص الكاتب نهاٌة كانت لو

.. حٌاته فً نقطة آخر ٌضع وهو ٌستقبله أو الموت ٌؤجل ثم واحدة لحظة فً

 إال( 1891-1854 )رامبو أرثر نٌكوال جان الفرنسً الشاعر تجربة ولٌست

 حٌث الحٌاة، إلى االنصراؾ ثم معٌن وقت فً شًء كل قول على قطعٌاًا  دلٌبلًا 

 منه وانتهى عمره من عشرة السادسة فً كان عندما الشعر بكتابة رامبو بدأ

 رامبو وٌعتبر نهابٌاًا، الكتابة عن بعٌداًا  للتجارة لٌنصرؾ سنوات، ثبلث بعد

 ستولد كانت إن ونسأل نقؾ هل ترى المعاصرٌن، العالم شعراء أهم من واحداًا 

. رامبو؟ فعل كما البصمة تلش وتترش الكتابة عن تتوقؾ أخرى ظاهرة

 فً أما الكلمة، معنى تلمس ٌمكننا قوله، نود ما وتكثٌؾ الكتابة اختصار فً

 إلى الوصول أو معٌن اتجاه قراءة ٌمكن فبل المخٌؾ الٌومٌة الكتابة زحام

 وهو للذات، روحً اجتراح هو النص أن ندرش تجعلنا موضوعٌة بوصلة

 ال مستمراًا  نصاًا  تجد أن هً الفكرة الورق، إلى وصوله بعد ٌخمد مؤقت فوران

 دعونا وإال الحٌاة، فً حاسماًا  قوله ٌكون حٌن وٌقال صاحبه، موت مع ٌموت

  النهاٌة..طوٌبلًا  الضحش ونكمل قلٌبلًا  القلق ٌندمل هكذا كتابة ببل الحٌاة نكمل

 والدخول السادة، أٌها عبثٌاًا  أمراًا  ٌبدو الكلمات عبر االرتٌاح أحجٌة أو كنص

 ما أن على آخر تأكٌد هذا( وهماًا  )أسمٌتها التً الروعة ٌقتل التفاصٌل بتلش

 أراوحنا مع نتواصل نحن الكتابة، اعتبارات وفوق الوهم من أكبر هو به نحلم

 ممتع طقس لنا بالنسبة الكتابة ألن الكتابة ونفعل أحٌاناًا، ذاتنا لؽة نفهم ألننا

 أنفسنا، على للتو نتعرؾ كأننا بأعماقنا، اآلخرٌن وٌوصل اآلخرٌن إلى ٌوصلنا

 نلعبها عابرة وشقاوة الحٌاة ٌستفز ما عصٌانٌة  ثمة ٌولد، جدٌد نص كل فً

 مع نلعب ألحد، لٌست وأحٌاناًا  ولؽٌرنا لنا تعابٌراًا  نركب.. المجاز دهالٌز على

 األحبلم إٌقاع على لتراقصها القلوب إلى الورق من النصوص فتخرج الموسٌقا

 الوجود  فً..الكلمات أطراؾ على وندوخ نلهو كأننا األرضٌة الجاذبٌة وانعدام

 لٌخلق الطبٌعة إلى الورق من ٌخرج لو فقط به نحلم الذي هو آخر عالم اللؽوي

.. السٌارة والكواكب واألقمار البحار وسط الطبٌعً مكانه
 

amrlood@gmail.com 

 التحرٌر مدٌر 

 ٍجَد لغَٕ             |هوحآ  

 

 التأوٌل خلؾ الذاتٌة العبارة تؽٌب

 همّ  اللؽوي التفسٌر وٌصبح الذهنً

 انتمت أن ٌحدث لم ولكن المتلقً،

 ابنة وأصبحت ما، كاتب إلى عبارة

 تستقِ  لم ما وهواجسه، لعزلته شرعٌة

 نفسه الكاتب وجود من اإلٌقاع ذاش

 هٌبة على تشكله أي الورق، على

 أن إال وحده، تشبهه كلمات تركٌبة

 رؤى وتنوع البشر عدد تضاعؾ

 خاصة عبارات وجود من جعل الكّتاب

 إلٌها ٌضاؾ ال ومنتهٌة

 عوس الط٘خ 

( 8)َٗه٘ات حسب طائف٘ٔ أّلّ٘ٔ توحلّ٘ٔ   

     

 

 آًا عكاش  عوس الط٘خ 
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