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 2016  حزٌران  1العدد   |  مجلة شهرٌة  ثقافٌة منوعة تصدر عن موقع قلم رصاص  

 نطارد أن نرٌد وال نور، من بهالة العقل تطوٌق نحاول أٌدٌنا

 أن األمل ٌحدونا بل الخاوٌة، العقول صحراء فً السراب

 الُمظلم النفق هذا آخر فً ضوء وبصٌص الظل بوابة نكون

 أن لآلخر ونترك خطوة نصؾ نمضً. ٌهتدي أن أراد لمن

. المشهد ٌكتمل حتى اآلخر النصؾ وٌكمل ٌبادر

 الماضً، لشجرة الشرعً االبن ألنه رصاص قلم أردناه

 قلم وألن المستقبل، قندٌل وزٌت الحاضر، سراج وفتٌل

 أكٌاس من متارٌس خلؾ ٌختبا وال ٌموت ال الرصاص

 ماء نقطة رصاص قلم الرٌح، صفٌر ٌهادن وال الرمل،

 ٌنفض ٌزل لما فٌنٌق لطابر جدٌدة والدة صخرة، على تهوي

 موت ال التً األبدٌة القٌامة ُمعلناًا  الموت رماد جناحٌه عن

.  بعدها

 زالت ما التً الخضراء المستقبل أوراق فهً الحقٌقة أما

 العاتٌة، الحاضر رٌاح تقاوم الرصاص قلم أؼصان على

 مجموعة وهً الصفراء، الماضً كؤشجار السقوط رافضة

 بتراب المتشبثة الحٌة والجذور تحلٌلها نعٌد التً الرموز

 بإعادة نشذبها مختلفة مراحل مبلمح وهً األرض،

. أفضل مستقبل على لنحصل صٌاؼتها

 هذا ،«الجسور من والقلٌل الجدران من الكثٌر نبنً نحن»

 ثٌاب ٌرتق جسراًا  الرصاص قلم مدُّد  وؼاٌتنا نٌوتن، قاله ما

ٌُعٌد الثكلى، الثقافة  المجتمعات ضفاؾ من أمكن ما ربط و

 التؽٌٌر، رٌاح بفعل األصٌل بنٌانها وتداعى تشظت التً

 سٌاسٌة معرفٌة ثقافٌة رإٌة هٌكلة إعادة عبره نحاول

 على واالنفتاح والرأي التعبٌر حرٌة أسها ودٌنٌة واجتماعٌة

 من ولٌس أبٌض، ٌكن ولم أسود، لٌس الرصاص قلم اآلخر،

 كانوا، أٌنما الجمٌع ٌراه المطر قوس انعكاس هو رماد،

. الممزقة السماء ثقوب ٌُرقع ضفة إلى ضفة من ٌنتقل

 بالشؤن األولى بالدرجة مهتماًا  كان وإن رصاص قلم إن

 عن السٌاسة ٌفصل أن ٌمكن ال الحال واقع فً فهو الثقافً

 ٌهمل وال األزلً، الرتباطهما الثقافة عن الدٌن وال الثقافة

 والدة فً الفوضى ودور الثقافة، انحسار فً االستبداد دور

 الموت أسها المضمون ضحلة الشكل هبلمٌة جدٌدة ثقافة

 القداسة عنه وٌنزع الخاص ثالوثه رسم ٌُعٌد لكنه والدمار،

 فً الذي بالرصاص ُمطلق وإٌمانه بالمقدس ٌعتد ال فهو

 فهو رأسه، فً األخٌرة الرصاصة ستكون فشل وإن جعبته،

 أو التجسد عن الفكرة تمتنع عندما ٌإكل تمر، من إله

. التحرر

 التحرٌر ربٌس 

 

 «ٍاألدب اللم٘ظ...األدب الثَسٕ  »ها ت٘ي

 للطاػش صٗذ لغشٗة«  هجذ الكتاتٔ الؼذٍاً٘ٔ»

 همالٔ للكاتة  ػاهش الؼثَد« تطاتِ أسواء»

 
 نصف خطوة نحو الحقيقة

 
 

:  تطالعون في هذا العدد
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  ك٘ف ٗكَى اإلتذاع األدتٖ هتو٘ضاً؟ 

 ّل التشجؤ إلى الؼثشٗٔ تغث٘غ ثمافٖ؟ 

 ٔٗآًا ػكاش تكتة َٗه٘ات الحشب هي سَس 

  ٔٗالٌسَٗٔ اللحظات «ًْاساى»سٍا 

 

      ٖسحلٔ الثحث ػي صالح الذٗي األَٗت 

 

 تح٘ٔ إلى الفٌاى الطْ٘ذ ًاجٖ الؼلٖ
 الذي هذا سهبلًا  سإاالًا  لٌس

 أنفسنا ونخول نطرحه،

 أصعب ولٌس عنه، اإلجابة

 الحقٌقة سإال سوى منه

 كّتاب تكوٌنها ٌحاول التً

 عنها وٌبحث رصاص، قلم

 ال الرصاص، قلم قارئ

 ناصٌة امتبلك نّدعً

 خبللومن  أننا إال المعرفة

بٌن  الٌسٌر الذي النزر

 ووووووو

 

 

  أعفالٖ تصٌغ الذّطٔصالح أتَ الفٌأً سٍال

 

 سَسٗٔ تفَص تاألٍسكاس 

 سشٗش السلغٔ ٍأحضاى الوؼاسضٔسٍاٗٔ ًفك الزُّل  

  ّل التشجؤ إلى الؼثشٗٔ تغث٘غ ثمافٖ؟ 

 
 هتو٘ضاً   األدتٖ  اإلتذاع  ٗكَى ك٘ف  

 

  آًا ػكاش تكتة َٗه٘ات الحشب السَسٗٔ هي دهطك
( 12)َٗه٘ات حشب عائف٘ٔ أّلّ٘ٔ توحلّ٘ٔ   

  ٔضؼشاء الكلوات الوتماعؼ 

 

 فمظ  الفتٔ التطك٘ل٘٘ي الفٌاً٘ي اتحاد صفَت هحوذ الفٌاى

 

 
 فأسدٍُ لت٘الً« الصمش غٌّام»أعلمَا الشصاظ ػلى 

 

 

 «ٌٖف٘كٖ"تشاءٓ اختشاع للشف٘ك « الشٗج٘ن الَع"  

 «ٕلصٔ لص٘شٓ  هي الؼشاق« سشاج الذٗي الٌْذ 

 

 فٖ سٍاٗٔ الغائة ألً٘س تي  ػواس « الال تغل»ضخص٘ٔ 

 

  «ٔلألدٗة الشاحل هحوذ الواغَط « األجٌح 
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 ّل التشجؤ إلى الؼثشٗٔ تغث٘غ ثمافٖ؟ 

 لرواٌة عبرٌة ترجمة مإخراًا  صدرت

 الفرونكوفونً للجزابري( 2084)

 تاج دار عن صلصال بوعبلم

. اإلسرابٌلٌة

 حرصه عنه المعروؾ األخٌر هذا

 مع التطبٌع مظاهر على الشدٌد

 خبلل زارها أن سبق وقد إسرابٌل

 وزارة طرؾ من وُكّرم ،2012 سنة

 هذا أن كما. اإلسرابٌلٌة الثقافة

 حقده إظهار فً ٌتوانى ال الروابً

 ومسلم عربً هو ما كل على

 علٌنا تخفى  وال..بالخصوص

 عملٌة بخصوص األخٌرة تصرٌحاته

 التً الفرنسٌة نٌس مدٌنة فً الدهس

 وقوع الى أدى الناس من حشداًا  طالت

 حٌث. والجرحى القتلى من العشرات

 شبٌه االرهابً العمل هذا إن: "قال

 الجزابرٌون المجاهدون به قام لما

 1962-1954 الثورة سنوات خبلل

 ."والحانات للمقاهً تفجٌرات من

 خبلل من عرض ما تشبه التً تلك أي

". الجزابر معركة "الشهٌر الفٌلم

 نٌة عن أٌضاًا  نتطرق أن ٌفوتنا ال كما

 الرواٌة ترجمة إسرابٌلٌة نشر دار

 للجزابرٌة الجسد ذاكرة الشهٌرة

 ردود من تبعه وما. مستؽانمً أحبلم

 للعروبة خٌانة اعتبره من بٌن أفعال

 الصهٌونً، الكٌان مع ثقافٌاًا  وتطبٌعاًا 

 إسرابٌل أن بدعوى لذلك مإٌد وبٌن

 وأن الصهٌونً الكٌان تمثل ال الدولة

 ملحة ضرورة ٌكون أن ٌعدو ال األمر

 واألدب الثقافة على الشعوب النفتاح

 إلى الترجمة طرٌق عن العربً

. اللؽات مختلؾ

 أشهر من بعضاًا  أن علٌنا ٌخفى وال

 ترجمتها سبق قد العربٌة الرواٌات

 محفوظ نجٌب كرواٌات العبرٌة إلى

 للروابً المقام سٌدة رواٌة وكذلك

 األعرج واسٌنً الشهٌر الجزابري

قالت  األخٌر الذي هذا 2007 سنة

 وووو

 من بؤنه" مستؽانمً أحبلم حقه فً

 النشر دار لدى بالتوسط قام

 .."رواٌتها ترجمة ألجل االسرابٌلٌة

. بعد فٌما واسٌنً أنكره الذي األمر

 الجزابري الفرد عن المعروؾ ومن

 ما لكل المفرطة حساسٌته خصوصاًا 

 من نوع لكل ورفضه ..إسرابٌلً هو

 األمر تعلق ولو حتى..التطبٌع أنواع

 أصول من لمؽنً أؼنٌة بسماع

. ٌهودٌة

 عن مترجم هو ما كل العربً ٌقرأ

وأدبً  فكري نتاج من أخرى لؽات

 وووو

 أو علم عن ٌهود لكتاب كان لو حتى

 فً ٌستمٌت أحٌاناًا  لكنه..علم ؼٌر

 اللؽة إلى العربً النتاج ترجمة رفض

 أو خٌانة ذلك فً  وٌرى..العبرٌة

 رؼم..الكٌان ذلك مع للتطبٌع محاولة

 كانت لو حتى الترجمة تجلبه قد ما

 واألدب الثقافة على انفتاح من للعبرٌة

 من شكبلًا  إال تكون لن أنها  إال.العربً

 الكٌان مع الثقافً التطبٌع أشكال

 إلباسها البعض حاول مهما الصهٌونً

. اآلخر على االنفتاح لبوس
 

  كاتب وروابً جزابري 

 

 

  حساى أحوذ ضكاط 

  فٖ  ٍصاسٓ  اإلػالم السَسٗٔ «تثذٗل الغشات٘ص»

 فً مإخراًا  حدثت التؽٌٌرات من جملة

 بعد السورٌة اإلعبلمٌة المإسسات

 معظم شملت، األخٌرة الحكومة تشكٌل

 تؽٌٌر من، واإلعبلمٌة اإلدارٌة المفاصل

 الى السوري التلفزٌون فً األخبار مدٌر

 لٌصبح السورٌة األخبارٌة مدٌر تؽٌٌر

 لئلذاعة العامة للهٌبة عاماًا  مدٌراًا 

 بعدة قام بدوره والذي، والتلفزٌون

 التلفزٌون إدارة تؽٌٌر منها تؽٌٌرات

 الى، واإلذاعات األقنٌة مدراء ومعظم

 دوام أي، البصمة لقرار األخٌر تعمٌمه

 وما ٌومٌاًا  ساعات سبع لمدة العاملٌن

 ومعترضة متباٌنة فعل رودود من أثاره

. علٌه

، التؽٌٌر بضرورة إٌماننا من وانطبلقاًا 

" الحٌاة فً الوحٌد الثابت "أنه ومن

 على بناءًا  تكن لم التؽٌٌرات هذه فإن

 قدمها عمل خطة أو عمل برامج

 حتى أنه ذلك ودلٌل، الجدد المدراء

 شاشاتنا على نرَر  لم السطور هذه كتابة

 سٌاسً ال برنامج ألي جدٌد برومو أي

 فً حتى وال اجتماعً وال اقتصادي وال

. الطبخ مجال

 آلٌة، شٌا ٌتؽٌر ولم المدراء تّؽٌر

 ما أن أي، المنهج نفس، نفسها العمل

 إلى المإدي فقط الطربوش هو تّؽٌر

 .النتابج نفس

 سارة بصمة أن فٌه الشك ومما

 على الحكومة ربٌس دخول استدعت

 ساعات أربع لمدة اجتماع فً الخط

 اإلعبلم واقع خبلله من لٌستعرض

 من كان وإن، مشاكله بكافة السوري

، باإلصبلح وعوده على الحكم المبكر

 اإلعبلم وواقع تفاصٌل فً الؽوص فإن

 وشابكة معقدة مسؤلة هً السوري

 الجهات تعدد لجهة الوقت بنفس

 القول صاحبة والمرجعٌة الوصابٌة

، عدمه من اإلعبلم إصبلح فً الفصل

 السرعة على سلباًا  انعكس الذي األمر

 على القدرة عدم وفً، الحدث نقل فً

 بشكل والمسإولٌات المهام تحدٌد

 التؤثٌر على القدرة عدم بالتالً، دقٌق

 التؤثٌر على القدرة عدم بالتالً، دقٌق

. العام الرأي فً

 اإلعبلم قطاع أن بالذكر والجدٌر

 أو االنتقاد عن بعٌداًا  ظل السوري

 برإٌة تناوله وتم، لسنوات المناقشة

 عن وتبتعد الظروؾ تحاكً خارجٌة

 إصبلحه إمكانٌة عقد مما الموضوع

 إعبلم إلى نصل حتى والٌوم، بعد فٌما

 إصبلح تنفٌذ من البد فاعل سوري

: بمسارٌن

 فً النظر إعادة عبر: إداري إصبلح

( الموظفٌن من جٌش ) الكبٌر الكادر

 قنوات عشر لتشؽٌل ٌكفً والذي

 دراسة ٌتطلب مما، األقل على وإذاعات

 وتحدٌد البشرٌة للموارد حقٌقٌة

 وتحدٌد البشرٌة للموارد حقٌقٌة

 وتوصٌؾ وتحلٌل، منها االحتٌاجات

 والخبرة الشهادة حسب للوظابؾ

 للمسإولٌات دقٌق وتحدٌد، والمهنٌة

 العمل تقسٌم أي، والصبلحٌات والمهام

. وإعبلمً إداري الى

 الكوادر بفصل: إعبلمً إصبلح

 لخلق السورٌة القنوات فً االعبلمٌة

 أمام نكون ال ولكً، بٌنها التنافس

 ووضع، القنوات كل فً واحدة صورة

 أشهر ثبلثة مدتها قصٌرة برامجٌة خطة

 الشاشة فهذه، باستمرار وتقٌٌمها

 أو شخص شاشة ولٌس وطن شاشة

 لم الذي الشًء وهذا أشخاص،

 صاروا أو كانوا ممن كثٌرون ٌستوعبه

 ٌجعل ما وهذا القرار، صنع أماكن فً

 ٌقدمه بما أو بإعبلمه ٌثق ال المواطن

 أنواعه اختبلؾ على اإلعبلم ذلك

. وأشكاله

 السٌاسة تؽٌٌر إلى نصل هنا من

 تإدي التً السوري لئلعبلم التحرٌرٌة

 اإلعبلمً الخطاب تؽٌٌر إلى بدورها

 عن والبعٌد الواقع عن المنفصل الحالً

 بعد المعقول من لٌس ومنطقٌاًا ، المهنٌة

 محكوم إعبلمنا ٌبقى أن ماحدث كل

 استراتٌجٌة وبدون، الفعل ورد بالفعل

 .عمله وتنظم تحكمه إعبلمٌة

 ٓحث٘ة أدٗة ضحار 

 

 هجذ الكتاتٔ الؼذٍاً٘ٔ 

!.  باألعداء اآلن سنحتفً

 ٌعود والحب، والسٌاسة الشعر فً

 النتزاع دفعنا فً لؤلعداء الفضل

.  النصر

 نصبح ألن حرضونا الذٌن أولبك

 واألذهان السواعد مشدودي

 من بعضاًا  ٌستحقون والنصوص،

 الجولة أو المعركة نهاٌة فً التكرٌم

 تشاهدوا ألم!. التعبٌر صح إن

 أمام التحٌات ٌتبادلون وهم الجنراالت

. الكبرى؟ الحروب فً بعضهم جثث

!.  أعداء دون المشهد لنتخٌل 

 والكسل االسترخاء حاالت لنتصور

 أبٌها بكرة عن المخٌبلت ستبٌد التً

 وتدوٌر واالستنساخ التشابه بسبب

 شكل على كتابتها وإعادة النصوص

 عن بالحدٌث تحّددنا ما إذا" ستوكات"

 عما نحكً أن ذلك ٌستحق أال. األدب؟

 التً العدوانٌة بالكتابة هنا نسمٌه

 بهدؾ النسؾ من مشروعٌتها تستمد

. الكشؾ؟ بهدؾ واالنقبلب اإلشادة

 على قضى من هو الركون ألٌس

 من قرناًا  عشر أربعة طٌلة األسبلة

 مساحات فوق العشرة باألصابع البصم

.  البٌاض؟

 عرفان هو المخٌلة بؤعداء االحتفاء

 مع المواجهة نزاهة تقتضٌه بالجمٌل

 إلى النصوص بإعادة ٌتمسكون من

 باتجاه ٌشّدون الذٌن أولبك!. الوراء

 الفضل من الكثٌر لهم كان القهقرى،

 األمام، إلى القصابد اندفاعة فً عملٌاًا 

 من تارٌخ إلى فلٌعد ٌصدق ال ومن

 الذٌن المعلونٌن بالشعراء نسمٌهم

 كً السرب خارج فجؤة ٌنعطفون كانوا

.. القاضٌة بالضربة المواجهة ٌحسموا

 أصحاب األعداء ٌبدو هذا كل فً

 أن ٌمكن فٌما فضل ولهم عالٌة مكانة

 أن شاءت إن الٌوم كتابات إلٌه تصل

 تلك العدوانٌة، الكتابة ضمن ُتصنؾ

  الضؽط عن تتوانى ال التً الكتابة

 ساعة تحٌن حٌن الحروؾ زناد فوق

 أال.. المخٌلة داخل الكبرى االندالعات

 السٌاب تراجٌدٌة التصوٌر هذا ٌشبه

 المشً أثناء فجؤة ٌنعطؾ كان الذي

 قصٌدته االنعطافات إحدى فً فكتب

 الثانٌة فً تورط ثم" مطر "الشهٌرة

 ٌقول كما الشٌوعً الحزب بدخول

. الدعابة؟ سبٌل على الماؼوط

 وكل باألعداء االحتفاء إلى فعبلًا  نحتاج

 وقطاع والجواسٌس العسس أنواع

 الثقافة حقول فً الكامنٌن الطرق

 بسبب الشفقة تثٌر التً ومإسساتها

 عملٌاًا  ألنهم اإلبداعً، الٌمّ  ضحالة

 !.األعماق فً بالؽوص ُنؽرم ٌجعلوننا

 كً السرب خارج فجؤة ٌنعطفون كانوا

.. القاضٌة بالضربة المواجهة ٌحسموا

 مكانة أصحاب األعداء ٌبدو هذا كل فً

 تصل أن ٌمكن فٌما فضل ولهم عالٌة

 ُتصنؾ أن شاءت إن الٌوم كتابات إلٌه

 الكتابة تلك العدوانٌة، الكتابة ضمن

 زناد فوق  الضؽط عن تتوانى ال التً

 االندالعات ساعة تحٌن حٌن الحروؾ

 هذا ٌشبه أال.. المخٌلة داخل الكبرى

 كان الذي السٌاب تراجٌدٌة التصوٌر

 فً فكتب المشً أثناء فجؤة ٌنعطؾ

 الشهٌرة قصٌدته االنعطافات إحدى

 بدخول الثانٌة فً تورط ثم" مطر"

 الماؼوط ٌقول كما الشٌوعً الحزب

. الدعابة؟ سبٌل على

 وكل باألعداء االحتفاء إلى فعبلًا  نحتاج

 وقطاع والجواسٌس العسس أنواع

 الثقافة حقول فً الكامنٌن الطرق

 بسبب الشفقة تثٌر التً ومإسساتها

 عملٌاًا  ألنهم اإلبداعً، الٌمّ  ضحالة

!. األعماق فً بالؽوص ُنؽرم ٌجعلوننا

 النصوص تشابه فإن ما، بشكل

 الكتابة بانحسار تفسٌره ٌمكن الشعرٌة

 راٌاتها رفع على تصر التً العدوانٌة

 النصر، على عبلمةًا  التبلل فوق

 السهول فً العٌش إلى واالنحٌاز

القصابد  جعل ما وهو الظبلل، وتحت

 من مباشرة مستوردة كؤنها تبدو

 متؤخرة وصلتنا التً العالمٌة الترجمات

 قد واألمٌركٌٌن األوروبٌٌن أن مع

 بالتؤكٌد،.. قرن من أكثر منذ كتبوها

 فً ٌعٌش النص أن هنا المشكلة

أن  ٌشؤ لم وهو أعداء، ببل الهٌولى

 ووو

 كً قلٌبلًا  األدرٌنالٌن منسوب ٌرفع

 تجعله التً الخصوصٌة على ٌراهن

 ٌمكن أال!. السرب خارج ٌؽرد تلقابٌاًا 

 بشكل تشابهت قد النصوص إن القول

. كثر؟ المإلفٌن أن مع ؼرٌب

 حركة هناك ولبنان، والشام العراق فً

 ؼٌر بوالدات تبشر للقصٌدة إهلٌلجٌة

 العرب، دٌوان صعٌد على متوقعة

 شهدت تارٌخٌاًا  المنطقة هذه أن خاصة

 النص صعٌد على هابلة تحرر حركات

 المعري فعله ما أبرزها كان الشعري

 إلى باإلضافة نواس وأبا والمتنبً

.. وؼٌرهم األندلسٌة الموشحات صّناع

 طور فً زالت ما المسؤلة أن صحٌح

 تبشر التً المخاضات لكنها التجرٌب،

 تبعاًا  معاًا  واالنفراجات اآلالم من بالكثٌر

 وتصر المخٌلة تجابه التً للمحظورات

 الحساسٌة من معٌن نوع إنتاج على

 اللؽة إن :القول فٌها ٌمكن درجة إلى

 التعبٌر على قادرة ؼٌر باتت العربٌة

 والشعور الفكر عن وشاؾٍف  كاؾٍف  بشكل

 الماضوٌون اخترعه الذي للمعجم نظراًا 

 ذلك فً ٌساندهم الكثٌرة بقبابلهم

المدٌح  بقصابد المؽرمون السٌاسٌون

 أسوأ فً نفسها اللؽة دّبجتها التً

!. األطراؾ هذه بٌن تحالؾ

 الذهاب شعراءٌء  شاء العراق، فً

 باتجاه الموت، حافة إلى بالقصابد

 كً المفخخة، والسٌارات األلؽام حقول

 أمام لوجه وجهاًا  النص ٌضعوا

!.  الكارثة

 الطاعة عصا شقُّد  الضروري من كان

 والصالونات المنابر نصوص على

 ووووو

 التوّحد حالة من القصابد وانتشال الدافبة

 الكتاب أولبك لٌنجز بها تعصؾ التً

 الوقوؾ تستحق الكتابة فً اقتراحات

 فً شعراء فإن نفسه، الصعٌد على.. فعبلًا 

 عملٌات ٌشبه ما بحدوث ٌؤملون الشام

 القصابد لهٌاكل ضخمة عظام نقً استبدال

 ما وهو العضال، بؤمراض أصٌبت بعدما

 قالوا التً اللؽة على التمرد إلى أوصلهم

 مشارٌع عطلت ألنها المشكلة لب إنهم

 انقبلب احتماالت ودمرت الفلسفً اإلصبلح

 ذلك بسبب جذري بشكل الشعري النص

 رجال: ضم الذي الخطٌر الثبلثً التحالؾ

!. اللؽة ورجال السٌاسة ورجال الدٌن

 وقانون والعجلة النار ٌكتشؾ لم تارٌخٌاًا،

 نفسها حول األرض ودوران الجاذبٌة

 المإثرون المهادنون أولبك والشمس،

 العدوانٌة الكتابة كانت حٌن فً للسبلمة،

 أو.. العالم وتكتشؾ.. الطاعة عصا تشق

!. تخترعه
 

 

 

 سوري وناقد شاعر 

 قد الفٌسبوك أن فٌه شك ال مما

 حٌاتنا وكل الواقعً، عالمنا أضحى

 عاببلتنا هً المجموعات وأصبحت

 هً الشخصٌة والصفحات وعشابرنا

 التً األؼنام هً والبلٌكات مضافاتنا

 مناسؾ فً للضٌوؾ نقدمها كنا

 ونسٌنا ونسهل نإهل وتجدنا كبٌرة،

 الضٌؾ ٌجٌب التهلً كثر “أن

 .الشعبً المثل فً جاء كما ،”الطكوع

 قبل الفٌسبوك أعرؾ أكن لم شخصٌاًا 

 عن سمعت قد كنت لكنً ،2010 عام

 استخدمه لم أننً إال ،”آب الوتس“

 ٌكن ولم سورٌة، فً وجودي طٌلة

 أنهر كنت أنً حتى شًء فً ٌعنٌنً

 عن هاتفه فً أصدقابً من ٌسرح من

دقابق  من ألكثر نجلسها جلسة

 وووووو 

رداءة  كشؾ سوى ولٌس ؼرضها

. إلٌه وصلنا الذي الواقع

 زرعنا أننا متؤخرون نحن نكتشؾ وقد

 لم لذلك بور، صفحات فً البلٌكات آالؾ

 رداءة عن إال األحوال أحسن فً تثمر

 من األكبر الجزء نحن نتحمل مزمنة

 نموها فً لمساهمتنا تكرٌسها مسإولٌة

 ؼٌر الٌكاتنا بفعل أصحابها وتؽّول

 األماكن فً وضعناها التً المدروسة

 فً نجلس ثم لها، المخصصة ؼٌر

 األصدقاء ونعاتب االفتراضٌة مجالسنا

 نجد وال صفحاتنا، فً التواجد قلة عن

 بتحسس إنشؽالهم ألن لهم، أعذاراًا 

 أهم لٌس االفتراضٌات الصدٌقات أرداؾ

 حالنا ولسان صفحاتنا، على المرور من

. منا فلٌس لنا ٌلٌك لم من: ٌقول

 

على  الحفاظ فً أجهد كنت معدودة،

 التواصل وسابل عن بعٌداًا  الحمٌمٌة

 ٌقول كما لها عبٌد إلى حولتنا التً

 مقدمة فً سعٌد محمد الشهٌد المذٌع

 ضٌعة مسلسل حلقات من حلقة كل

 ٌقولون من  أؼلب.الشهٌر ضاٌعة

 األبد، إلى ونؽلقه ”الفٌسبوك “سنهجر

 لٌس به، تعلقاًا  أكثر نجدهم أنا، ومنهم

 صراع فً ٌعٌشون بل وحسب هذا

 الذي العالم هذا هجران بٌن داخلً

 الدماء من الكثٌر هدر فً تسبب

 والعبلقات االبتذال وترسٌخ والوقت

 والفرقة السطٌحة وتكرٌس المشبوهة

 كل أصبح حتى أكثر به التمسك وبٌن

 ممن األشخاص بعض أعرؾ حٌاتهم،

 محدثهم عٌون فً ٌنظروا أن ٌستحٌل

 ولطالما هواتفهم، فً النظر من أكثر

 ولطالما هواتفهم، فً النظر من أكثر

 األزواج بٌن خبلفات فً ذلك تسبب

 بعضها وصل واألصدقاء، العابلة وأفراد

 والقطٌعة أحٌاناًا  الطبلق درجة إلى

. أخرى أحٌاناًا 

 وصفحات وٌمضً، البلٌك ٌضع أكثرنا

 استقطاباًا  الصفحات أكثر هً الفتٌات

 قطعة كبٌرة لدرجة تشبه إنها لبلٌكات،

 حتى األرصفة، أحد على ُتركت حلوى

 رأٌاًا  تصنع أن فتاة أي بمقدور أضحى

 صفحتها خبلل من قضٌة أي تجاه عاماًا 

 من آالؾ علٌها ٌتوافد التً الشخصٌة

 منهم المتعلمٌن والشباب، السن كبار

 وكلهم واألدعٌاء األدباء واألمٌٌن

 قد شابة واحد فلك فً تجمعهم

 وهمٌة صفحتها أن ما ٌوماًا  ٌكتشفون

 وووووو

  صٗذ لغشٗة 

 

 س  فٖ الصفحات الثَ"الالٗكات"صساػٔ 

  ّـ. ف 
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًا  السبلجقة طرٌق عن له ُمهد

 الخبلفة ظل تحت الزنكٌٌن بعدهم

. العباسٌة

 الخبلفة كانت – األخر الطرؾ وفً

 بعد – حاالتها أسوأ تعانً الفاطمٌة

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بٌنما الفعلٌة والسلطة المطلق النفوذ

 فقط، اسمٌة الخلفٌة سلطة أصبحت

 الدولة رجاالت بٌن الصراع فبدأ

.  الوزارة كرسً على للسٌطرة

 توجت التً الصلٌبٌة الحملة وصلت

 مدٌنة على حصار بفرض مساعٌها

 7 /أسابٌع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 – حزٌران

 بعد المدٌنة بتسلٌم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

.  الصلٌبٌٌن احتلها التً األراضً

 مبسطاًا  شرحاًا  كان سابقاًا  ذكر ما كل

 الفترة تلك فً العربً المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطرٌق مهدت عبثٌة داخلٌة

 تلو مدٌنة مدنه احتلت خارجٌة

.  األخرى

 أن – المبلحظة تجدر – أٌضاًا  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلك

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًا  انتهى قد الخبلفة

 كلتا فً دٌنً كرمز الخلفٌة منصب

. والفاطمٌة العباسٌة الخبلفتٌن

 أدركتها فقد: الثانٌة الحقٌقة أما

 قد الصلٌبٌٌن بؤن العربٌة الشعوب

 عام رأي ٌتشكل فبدأ لٌبقوا، جاءوا

 سبب عن ٌتساءل وضاؼط قوي

 نور أصبح بالجزٌرة، ؼازي أخٌه

 بدأ الذي الزنكٌٌن األتابكة أكبر الدٌن

 أن خاصة دمشق بضم جدٌاًا  ٌفكر

 عقده بعد – الدٌن معٌن – حاكمها

 النٌل دلتا شرق إلى الشام ببلد شمال

 الفرما بٌن المسافة طول وعلى

.  والقاهرة

 أسد أن إال – الوزارة إلى شاور عاد
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 فً لهم كان البارعٌن، العلمٌٌن إن ٌقال

 لم والذٌن جٌدون، معلمون األحٌان معظم

. جٌدة كتباًا  قرأوا هإالء مثل لهم ٌكن

 الكتاب معظم على ٌنطبق الشًء ونفس

. الكبار

 إلى أتطرق أن أرٌد المنطلق هذا من

 من العدٌد ٌشؽل الذي الكتابة موضوع

 صقل ٌرٌدون الذٌن أو الناشبٌن الكتاب

 فؤي. األدبٌة إمكانٌاتهم وشحذ مواهبهم

 راقٌة كتابٌة ممارسة أو جاد أدبً عمل

 فً تتحكم وآلٌات ضوابط من لها البد

 األدبً بالنص لتبلػ اإلبداعً العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهابً مبتؽاه

. قوله ٌرٌد عما مرضٌة صورة وتشكٌل

 خبلله تعبر الكلمات من جسر فالكتابة

 وللتؤكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن البد الجسر متانة من

. الكاتب لهذا أدبٌة وذابقة لؽوٌة خلفٌة

 بداٌة عند منا واحد كل سإال سٌكون

 هً ما كاتباًا، أصبح كٌؾ مشواره،

 أنا المتبعة؟ التكنٌكات هً وما اآللٌات

 عندما كاتباًا  ستكون ... كٌؾ لك سؤقول

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 ٌجب الذي السإال ولكن هذا؟ ؼٌر أسمٌه

 هذا. جٌداًا  كاتباًا  أصبح كٌؾ هو ٌطرح أن

 عملٌة هناك. اآلن ٌهمنا الذي األمر هو

 ثانٌاًا  النوعٌة تؤتٌها ثم أوالًا  تؤتً الكتابة

 ومن. بشروط إال ٌتحقق ال األخٌر وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بٌن

 ٌعنً الكثٌر، وقتك من سٌؤخذ جاد لعمل

 معرفتك دابرة توسٌع. ملتزماًا  تكون أن

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طرٌق عن

 أو قصٌرة قصة فلكتابة. المجاالت لكل

 بكثرة النوعٌن هذٌن تقرأ أن علٌك رواٌة

 حتى. ومقاالت نقد من بهما ٌتعلق ما وكل

 المتبعة والتكنٌكات األسالٌب من تتمكن

 ما ولكن. عموماًا  والكتابة السرد فً

 التقنٌات هذه أن هو اآلن ٌهمنً

 والرواٌات القصص تؤلٌؾ فً المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرؾ من

 المقال هذا فً هنا أنشده وما. الؽرب من

 ٌتفردون كتابنا من تجعل سبل إٌجاد هو

 أدبٌة أجناساًا  وٌبتكرون الخاصة بؤسالٌبهم

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جدٌرة

 علٌنا تملً لكً نفسك تظن ومن كٌؾ

... والرقً والطموح العالمٌة حول أفكارك

 فً وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسؤقول إلخ

 السلبٌة األفكار مع العربً عالمنا

 كالخبلٌا أصبحت التً واالنهزامٌة

 هو ما كل ضد أجسامنا فً اللمفاوٌة

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدؾ إرادة تحتاج فقط وعفوٌة،

 .مستمر عمل ثم

 ستكون العربً تراثنا إلى بسٌطة لفتة

 العربً األدب فً مهمة تحول لحظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. الحدٌث

 لؽتهم إلى وترجمت الماضً القرن فً

 عن أتكلم وإنً. العربٌة إلى ثم أوال

 ثم الصٌت الذابع ولٌلة لٌلة ألؾ كتاب

 كل مقامات تلٌه. ودمنة كلٌلة كتاب

. والحرٌري الهمذانً الزمان بدٌع من

 لماذا. األندلسٌة الموشحات أخٌراًا  ثم

 لماذا بالضبط؟ االعمال هذه إلى أشرت

 والتبٌان والبٌان البخبلء إلى أشر لم

 البن والكبٌر الصؽٌر االدب أو للجاحظ

 الشعر إلى أشر لم لماذا المقفع

 تجاهلت لماذا والبؽدادي، العباسً

 سببان له ذلك اإلبداع؟ كل من قروناًا 

 كل لذكر المقام ٌسعنً ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا فً األعمال

 ذكرتها التً األعمال هذه إن وثانٌاًا 

 تمثل علٌها الضوء تسلٌط أرٌد والتً

. ذاتها حد فً وابتكاراًا  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 وخٌر. الكبار األدباء من للعدٌد مرجعاًا 

 العلبة تقنٌة توظٌؾ ذلك على مثال

 باؼاس مارٌو ذكرها كما الصٌنٌة

 روابً إلى رسابل " كتابه فً ٌوسا

 كٌنػ لستٌفن بإس رواٌة فً " شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتً

 فٌها واستعمل. ناجح سٌنمابً عمل

 بمهارة ووظفها التقنٌة هذه الكاتب

 على األسلوب هذا ٌعتمد إذ عالٌة،

 القصة من ثانوٌة قصص تولٌد

 شهرزاد مع الحال هو كما الربٌسٌة

 والؽموض السحر إلضفاء وذلك

 فً البطل نجاة تكون إذ. والتعقٌد

 ٌقوم التً بالقصة منوطة بإس رواٌة

. قتله ترٌد التً المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كٌنػ ستٌفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبٌر بشكل التقنٌة هذه

 الراوي قفزات خبلل من نوعٌة قفزة

 بطله مصٌر وجعل والمكان الزمان فً

 ولٌلة لٌلة ألؾ فً شهرزادكمصٌر 

 لتفادي القصة إطالة إلى كبلهما فٌعمد

 . الموت

 التً الخرافٌة القصص فً المتمعن

 على بكتابتها الفونتٌن دي جان قام

 شبها هنالك أن ٌرى الحٌوانات ألسن

 وردت التً القصص وبٌن بٌنها كبٌراًا 

 هذا أن ورؼم ودمنة كلٌلة كتاب فً

 إلى ثم الهندٌة اللؽة من مترجم الكتاب

 أنه إال العربٌة إلى وأخٌراًا  الفارسٌة

 وقد األصٌل العربً التراث من ٌعد

 الفرد تنشبة فً بالؽاًا  أثراًا  أحدث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًا  المحاكاة من نوعاًا  ونلمس

 وإخراج العمل هذا لتقلٌد الفونتٌن

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسٌة نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسً األدب

.  الحاضر ٌومنا

 عند ودمنة كلٌلة كتاب شكل وقد

 مجال فً عمبلقة أدبٌة قفزة ظهوره

 استنطاق من وتمكن األدبٌة الرمزٌة

 ال مخٌلة إبراز طرٌق عن الحٌوانات

 لها نظٌر ال تجربة وخوض لها نظٌر

 أدبٌة تجربة هناك. الزمن ذلك قبل

 وكان للمٌبلد الرابع القرن فً ظهرت

 لما خاص وذوق صوت ذٌوع لها

 مبتكرة، أدبٌة أسالٌب من احتوته

 ٌحدث لم كما والشعر النثر بٌن مزجت

 مقامات إنها. قبل من عمل أي فً

 الزمان بدٌع الفذ واألدٌب العبقري

 خاطره سرعة مكنته فقد. الهمذانً

 ابتكار إلى بصٌرته ونفاذ بدٌهته وقوة

 سلساًا  أسلوباًا  فٌه اتبع جذاب، أدبً لون

 فً المتفاوتة القصص من لمجموعة

 الكدٌة موضوع تناولت الحجم

 رجل بطلها. واالحتٌال( االستعطاء)

 اإلسكندري الفتح أبو ٌدعى وهمً

 رجل الشخصٌة هذه مؽامرات وٌروي

 ابن عٌسى ٌدعى أٌضاًا  آخر وهمً

 ٌدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللؽوٌة البنٌة متانة مدى فوراًا 

 فبل. الشعر بتواجد وخاصة تناسقها

 إلى الشعر من ٌنتقل بؤنه القارئ ٌشعر

 ٌذٌب إنه إذ. الشعر إلى النثر من أو نثر

 القول وٌدعو ٌذبه والشعر الشعر

 أن ٌمكن ما ابلػ وهذا ٌجٌبه والسحر

 ولكننا. المقامات هذه مبتكر عن ٌقال

 ٌطرح جدي عمل أي نرى لم لؤلسؾ

 بالرؼم االعتبار، بعٌن االدبً النوع هذا

 أن ٌمكننا أال. وأسلوبه لؽته قوة من

 األقل على أو األدبٌة أسالٌبنا نطور

 أن لطالما. أصٌل عربً بطابع نكسوها

 عمبلًا  نرى ال فلماذا متوفرة المادة

 الكدٌة موضوع على فكرته فً ٌرتكز

 بدٌع بعد الحرٌري فعل كما واالحتٌال

. بقرن الزمان

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدٌنا

 ٌنضب ال وقودا تراثهم من استمدوا

دان  رواٌة فً جلٌا ذلك نرى. معٌنه

 فً ترتكز رواٌة وهً" الجحٌم "براون

 القرن من أدبً عمل على أساسها

 نفس ولها ألٌٌؽري لدانتً عشر الرابع

 من وهناك" الجحٌم " أٌضاًا  العنوان

 استلهم األخٌر هذا إن ٌقول من النقاد

 ألبً" الؽفران رسالة " من عمله

.  المعري العبلء

 ٌمكنه ال ما العدٌدة األمثلة من وهناك

 ووو

 التً الموشحات إلى اآلن فلننتقل. حصره

 التراث روابع من وهً األندلس فً ظهرت

 لظهورها نادرة فنٌة تحفا وتعد اإلسبلمً

 ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعاًا  متؤخرة

 لؽة باعتبارها الوقت ذلك فً لها النقاد

 فً آٌة أنها بالذكر والجدٌر. آنذاك عامٌة

 األندلسٌون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطٌب ابن الدٌن كلسان

 له ترق ؼنابً بطابع ٌتشح شعر باستحداث

 أسلوب فً. األبصار له وتخشع اآلذان

 فً للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خبلل من الماضً القرن

 ؼادة أٌضا وهناك مثبل كفٌروز المطربٌن

 فقط ٌتعدى لم ذلك ولكن إلخ .... شٌبر

 إدخال مع االندلس عصر منذ قٌل ما تكرار

 نرى وال. الجدٌدة الموسٌقٌة اآلالت بعض

 من به عناٌة أو أثر أي تقرٌباًا  اآلن له

 وأي ٌد فؤي. عامة واالدباء النقاد طرؾ

 فسٌإدي وهدته من الفن هذا ٌنتشل قد قلم

 فنٌة وجمالٌات أبعاد اكتشاؾ إلى بصاحبه

 تطوٌر أو فرٌد ابتكار إلى به تإدي قد

 دخول إلى به ٌإدي منفرد، شعري ألسلوب

. األدباء كبار عالم

 ولٌس جمٌعاًا  البشر سمة من اإلبداع إن

 الذي التطور وهذا فبة أٌة على حكراًا 

 معرفً كم تراكم هو إنما الؽرب فً نشهده

 ومن السنٌن من آالؾ خبلل بؤطوار مر

 حضارة أو معٌنة فبة إلى ننسبها أن الؽباء

 ولطالما باإلبداع ٌتمٌز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهؾ بشعور تفرد

 عبر للعبور قاببلًا  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أحٌاناًا  البشر ولكن. وأجٌال أجٌال

 بما اآلخر عن بعضنا وٌتمٌز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناٌة من ٌولٌه

 موروث كل إلى سباقٌن اآلن الؽرب

 وال كبٌرة ٌتركون تراهم وال حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إال صؽٌرة

 التقدم من خابفٌن أنفسنا على منكمشٌن

 سبقنا عما عن وؼافلٌن االمام، إلى خطوة

 جدٌد من لننطلق منه نستفٌد معرفً كم من

 هو الذي. األدبً واإلبداع التقدم تٌار فً

 فضاءات فً لٌسبح والعقل الروح مبلذ

. كان وأٌنما وجد أٌنما الخٌال

 كاتب جزابري 

  ٍلذ  ػثذ اهلل  ػثذ اللغ٘ف 

 

 «اللم٘ظ » ٍاألدب « الثَسٕ»ت٘ي األدب 
 

 ٌمكن وال العدم، من ٌولد شًء ال

 سواء أدباًا  تنتج أن المزمنة للفوضى

 فً فوضى ألنها ؼٌرها، أو خبّلقة كانت

 بعض حاول مهما المطاؾ نهاٌة

 لبوس وإلباسها تزٌٌنها أدبٌاًا  المتحذلقٌن

 عن تكتب وأن ،”الثوري التؽٌٌر“

 أن ٌعنً اسمها، كان أٌاًا  أو الفوضى

 وسط فً وتكون بالضرورة، تعٌشها

 بلؽت مهما تتمكن لن وإال الزوبعة

 من اللؽوٌة وفصاحتك األدبٌة براعتك

 فتوثٌق الحاصلة، المؤساة حجم تصوٌر

 من أعمق هو ما إلى ٌحتاج الحقٌقة

 ثقاة ؼٌر أشخاص ٌحكٌها رواٌات

 مواقفهم حسب األحداث سرد ٌوظفون

. محاٌدٌن ؼٌر الشخصٌة

 ”األدب دكانة“

 الفرصة وجدوا األشخاص بعض أن ٌبدو

 ٌُسمى ما( دكانة )فً لبلستثمار مإاتٌة

 االستثمار هذا ،”الثوري األدب “ُجزافاًا 

 الصؾ كّتاب األولى بالمرتبة أجاده

 لكثرة أكفهم اهترت ممن ٌلٌه وما الثانً

 العقود خبلل والتزمٌر والتطبٌل التصفٌق

 بؤنهم جباههم على ودمؽوا الماضٌة،

 إنكار ٌسعهم وال ،”السلطة مثقفو“

 الدإوب وسعٌهم بل اللقب بهذا إعجابهم

 اعتادوا أنهم حتى علٌه، للحصول

 من طبعاًا  وأصبح وألفوه التدجٌن

 األدبً نتاجهم سمات من وسمة طباعهم

 راضٌن وٌبٌعونه له ٌروجون كانوا الذي

. القابد الحزب برعاٌة مرضٌٌن

 الذي المخاض مفرزات من وكؽٌرهم

 هذه خبلل سورٌة وتعٌشه عاشته

 الكّتاب هإالء انتفض العجاؾ، السنوات

 اسموه لما والتروٌج للحدٌث وانبروا

 أنفسهم على واطلقوا ”الثورة أدب“

 كّتاباًا  بذلك لٌكونوا ”األحرار الكّتاب“

 وأؼلب بهم، وتلٌق بالفوضى ٌلٌقون

 ببلط فً قرٌب لوقت كانوا هإالء

 ٌخفى ال بل إرادتهم، بمحض السلطة

 تنازالت قدمت أسماء هناك أن أحد على

 األمامٌة الصفوؾ فً لتكون كبٌرة

 تكتب ولم سطوتها، زمن للدٌكتاتورٌة

 حتى أو وحلب، حماه عن آنذاك أقبلمهم

.  المنسٌة الرقة عن

 أن سنوات خمس بعد جلٌاًا  اتضح قد إذن

 بالدرجة ضمَّم  المزعوم ”الثوري األدب“

 بنتاجهم باالرتقاء ٌفلحوا لم كّتاباًا  األولى

 فوجدوا الدولة، عهد فً الصدارة إلى

 فً المشهد وتصدروا ضالتهم، كان فٌما

 فً وكانوا االصطفاؾ، إعادة لحظة

 لٌس لكن المرة هذه األول الصؾ

 إنما األدبً، نتاجهم مستوى بتطوٌر

 النتنة البرجوازٌة بلبوس بالتزٌن

 لٌكونوا األمرٌكً السٌجار وتدخٌن

 النتنة البرجوازٌة بلبوس بالتزٌن إنما

 لٌكونوا األمرٌكً السٌجار وتدخٌن

 من رفاقهم وتقلٌد كرتونٌة، ؼٌفارات

 دماء مص فً االشتراكٌٌن بقاٌا

 التموٌل تؤمٌن الوحٌد وهمهم الناس،

 نصرة باسم شخصٌة لمشارٌع البلزم

 مفتوحاًا  استثماراًا  أضحت التً القضٌة

. شًء بكل

 تحرٌر ربٌسة مسالمة سمٌرة خاضت

 زمن فً السورٌة تشرٌن صحٌفة

 األولى الروابٌة تجربتها مضى،

 أن بعد ،(الّذل نفق )رواٌة وأصدرت

 وتلقفتها السلطة سرٌر من سقطت

 بؤي تؤت ولم المعارضة، أحضان

فً  اجترت بل كتبته، فٌما جدٌد

 أدباء عنه تحدث قد كان ما رواٌتها

 السلطة فٌه كانت زمن فً سورٌون

 وكانت خٌلها سروج على

 بٌروت إلى ُتهّرب حٌنها المخطوطات

 مطبوعة وتعود الثقافٌة الحرٌة مدٌنة

 كان عندما البلد إلى تهرٌباًا  وتدخل

 وكسر المحظورات لهذه التطرق

 جودة إلى ُتضاؾ بطولة ٌُعد التابو

 ورؼم األدبً، للعمل الفنً المستوى

 ذاتٌة سٌرة عرض حاولت سمٌرة أن

 لتحصل كبٌرة تنازالت قدمت لصحفٌة

 السلطة فً كبٌر منصب على

 جاءت الرواٌة أن إال الدٌكتاتورٌة،

.  الحدث إلى مستوى ترقَر  ولم هشة

 ”األدبً االستثمار“

 كما األدب إلى وصلت الرداءة أن وبما

 الفوضى، حٌاة مناحً باقً فً تفشت

 الزمن مع سباق فً الكاتب وأصبح

 كساد قبل البٌع بموسم للحاق

 عن النظر بؽض دماؼه، فً البضاعة

. لبلستهبلك وصبلحٌتها جودتها

 الفرصة األول الصؾ أدباء وجد

 حلبة فً اسمابهم الستثمار مإاتٌة

 المحظور كسروا أن بعد المصارعة،

 صدورهم على القراء وعلق سابقاًا،

 نتاجهم نشروا عندما البطولة أوسمة

 ٌكن لم مؤلوؾ ؼٌر وجع عن وعبروا

 قد والتسعٌنات الثمانٌنات جٌلً أبناء

 هذا خبلل من عرفوه إنما شاهدوه،

 أنفسهم ٌعطوا ولم األدبً، النتاج

 وآمنوا صدقوه بل منه للتؤكد فرصة

 وتقدٌسهم الكاتب باسم إلعجابهم به

 المشهد الكّتاب هإالء وتصدر له،

 فٌما فنٌاًا  أبدعوا ألنهم لٌس األدبً

 حطموا ألنهم بل وحسب، كتبوه

 األفواه تكم كانت التً الرقابة حواجز

 وتمكنوا تكسرها، أو األقبلم وتشتري

 وو

 إلى بٌروت من نتاجهم تهرٌب من

. دمشق

 رواٌته خلٌفة خالد الكاتب نشر لو

 اجتٌاح بعد( الكراهٌة مدٌح )الشهٌرة

 أهم لفقدت مجتمعاتنا الخبلقة الفوضى

 فً نشرها من اكتسبتها التً سماتها

 أكثر حطمت فقد المكمومة، األفواه زمن

 به تحظَر  لم باهتمام وحظٌت ”تابو “من

 مطابخ فً سكاكٌن ال )الثانٌة رواٌته

 بجابزة فوزها رؼم( المدٌنة هذه

. ألخرى وترشٌحها

 عن األول الصؾ كّتاب بعض كتب كذلك

 ٌكونوا أن دون األحداث مجرٌات

 أو الواقع أرض على ٌجري بما مقتنعٌن

 موقؾٌء  لهم ٌكن لم لذلك به، مإمنٌن

 مواقفهم اقتصرت بل عاٌشوه، مما معلنٌء 

 بعض مع بٌنهم فٌما التداول على

 واندرجت المقاهً، بعض فً األصدقاء

 الموجة إطار فً الخجولة كتاباتهم

 بٌن لنتاجاتهم وروجوا الروابٌة،

 مسافة فً تقؾ ألنها المتنازعة األطراؾ

 تتسم لكنها الجمٌع، بٌن متساوٌة

. ؼٌرها من أكثر بالرزانة

 ”كتابٌة مراهقة“

 هم فهإالء واألدب الكتابة مراهقً أما

 بدء من أشهر بعد قرٌحتهم تفتقت الذٌن

 األدب عقال وانفبلت العسٌر المخاض

 الكتابة فعل بممارسة وبدأوا واألخبلق،

 ترافقهم االجتماعً التواصل شبكات عبر

 ”ٌهٌصون “الذٌن المصفقٌن من جوقة

 كما ،(الخسة برأسهم كبرت )حتى لهم،

 اسماءهم وسبقوا الشعبً، المثل ٌقول

 دون ،(أدٌب شاعر، كاتب، )مثل بصفات

 كً النقد إلى األدب حاجة ٌراعوا أن

 الذي للردح ولٌس وٌستقٌم ٌنضج

 ماع حتى الثقافٌة األوساط فً استفحل

 فادي رواٌة ففً الثقافة، وساحت األدب

 صدرت التً( العسكر قنادٌل )السهو

 على ٌدلك ما محتواها فً تجد ال مإخراًا 

 المكتوبة الكلمة باستثناء رواٌة أنها

 هذا العنوان، تحت الخارجً الؽبلؾ على

 فٌه تناول وقد للكاتب األول الكّراس

 قصص على بناءًا  السوري الحدث

 وهً السوري الشؤن فً العوام ٌحكٌها

 .الروابً السرد مكونات ألبسط تفتقر

 على فاضح بشكل الكّتاب هإالء وركز

 والقهر والظلم القمع حاالت تصوٌر

 األبطال المواطنون ٌعٌشها التً والجوع

 تحرٌضاًا  ذلك فً وبدا كتاباتهم، فً

 فعل وممارسة السبلح لحمل صرٌحاًا 

 أعمالهم تعرؾ ولم بارد، بدم القتل

 زعموا طرؾ إلى انحازوا إنما الحٌادٌة

 وووو

 

 المبلك أنه على وصوروه الحق أنه

 الشٌطان ٌسعى الذي النقً الطاهر

. الفتراسه

( الروابٌة الموضة )كّتاب بعض وتسابق

 إلى الكتابة ومستسهلً العهد حدٌثً من

 أقصر فً الرواٌات من عدد أكبر إنتاج

 سرعة تختلؾ ال وهإالء ممكنة، مدة

 ،(البلوك مكبس )مبدأ عن األدبً نتاجهم

 وعمقه بؤبعاده الحدث متابعة ولٌست

 اللحاق بقدر لهم مهمة واستشرافه

 طموح تناسب أرباح وتحقٌق بالركب

. ولٌد كاتب

 رواٌات خمس مكسور هللا عبد انجز

 جاهداًا  وٌعمل الطباعة، قٌد والسادسة

 المبٌعات، حجم وزٌادة القارئ لجذب

 فً ٌقدمه الذي المحتوى عن النظر بؽض

 كاتب الدمشقً قٌس أما األدبً، نتاجه

 حطم فقد( الحرب فً ٌاسمٌن )رواٌة

 بثبلثة رواٌته أنجز عندما القٌاسً الرقم

 اسمها فتاة عن فٌها وٌتحدث فقط أسابٌع

 فً وانخرطت دراستها تركت ٌاسمٌن

. ”الفاشل الثوري “المشروع

 ”الثورة أدب“

 لكّتاب الشاؼل الشؽل أصبح هذا أن ٌبدو

 التزام ٌرفضون الذٌن الروابٌة الموضة

 ٌصوؼون أنهم زاعمٌن األدب قواعد

 األدب فً ذاتها بحد قابمة جدٌدة تجربة

 أدب إن متجاهلٌن السوري، الثوري

 شعلتها ٌوقد الذي هو الحقٌقً الثورة

 وٌوجهها جماهٌرها حماس وٌلهب

 تتحول أن من وٌحمٌها إٌقاعها، وٌضبط

 مرتزقة ٌستؽلها عارمة فوضى إلى

 استثمار، أٌنما فٌها وٌستثمرون الحروؾ

 أدٌباًا  ٌكون أن ذلك ٌفعل لمن ٌمكن وال

 الدم، أسواق فً حروفه ٌبٌع فمن ثورٌاًا 

 الكامٌرات وأمام المنابر فوق وٌعربد

 أشبلء بٌنما الثوري األدب والدة ُمعلناًا 

 سوى لٌس الطرقات، فً تتناثر األبرٌاء

 ٌمارس الكتابة تخوم على متطفل

 الرقٌب ؼٌاب مستؽبلًا  األدبٌة مراهقته

 ٌمكن وال الُمعاش، بالحدث وانشؽاله

 نشوء عن أو( ثوري أدب )عن الحدٌث

 مبلمحها ٌرسم جدٌدة أدبٌة مدارس

 المتثاقفٌن بعض بالػ  كما -الشباب

 قبل- وصفها  فً "واألحرار الثورٌٌن"

 السفٌنة، وترسو الطوفان ٌهدأ أن

 األنفس وتستقر الدم شبلل وٌتوقؾ

 الحدٌث ٌمكننا حٌنها الخواطر وتطٌب

 تدخل دون أدبً لنتاج طبٌعٌة والدة عن

 ٌسقطان شرعٌٌن أبوٌن ومن جراحً

  (.اللقٌط األدب )صفة عنه

 ربٌس التحرٌر 

 

 

 للن  سصاظ 
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 ضام، أعلمٖ سشاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًا  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًا  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّم

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًا  جوفً فً نمتِت 

 األحشاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌبلًا .. طوٌبلًا  حجبتك

 حروبهم، العظماء المحاربون ٌُنهً رٌثما

لدَر  والجبلدون .. ضحاٌاهم جَر

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من واحدنا فٌخرج

 ***

ًُّد  حصاُنكِت  ُهوَر  ها  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًا 

 الدهشة ببرٌق عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌء 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌء 

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

 

.. للفِترار خٌولك أَرسرجً

 

 العراء فً نامً

 

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

 

 الخرساء بخطواتها الزمن، تقلُّدبات حٌث

 

 وتجًء تذهب

 

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 

 ***

 

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَر  ُب

 

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 

 البحر مع ٌلعبون

 

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

.. للفِترار خٌولك أَرسرجً

 العراء فً نامً

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

بخطواتها  الزمن، تقلُّدبات حٌث

 الخرساء

 وتجًء تذهب

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 ***

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَر  ُب

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 البحر مع ٌلعبون

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَر  وكؤنكِت  ترُكضٌن لماذا

 

؟ وذٌلُ  جداُبلكِت  تتبُعكِت   ثوبكِت

 

 مهبلًا 

 

... ٌقترب إنه

 

ٌنَر  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَرسعَر

 

 معه الفِترار من حذارِت  ولكن

 

.. أرى دعٌنً

 

 رابع،

 

 رابع،

 

. القطن من كدمٌة

 

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِتُرمحِتهِتم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِتله فِترُّد ٌَر .. و

ٌُؽرونه . بالدخول و

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 ***

 تطٌرٌنَر  وكؤنكِت  ترُكضٌن لماذا

؟ وذٌلُ  جداُبلكِت  تتبُعكِت   ثوبكِت

 مهبلًا 

... ٌقترب إنه

ٌنَر  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَرسعَر

 معه الفِترار من حذارِت  ولكن

.. أرى دعٌنً

 رابع،

 رابع،

. القطن من كدمٌة

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِتُرمحِتهِتم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِتله فِترُّد ٌَر .. و

 

 مارٌا،.. 

 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَرخفً

 

قْقبٍف  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍف  ثَر

 

. مارٌا

 

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَر

 

رَر  ال كً ؽارُ  ُتذعَر ٌة صِت . الماشِت

 

 ...

 

 النهر أٌها صامت لكَر  ما.. 

 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

 

. مارٌا.. 

 

؟ تلك كلَّم  وجُهكِت  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْق

 

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّد  متى منذ

 

 تعوي التً الكبلب وتجدُّد 

، بِتُرمحِتهِتم القبور، ٌؽتالوننا ًّ  اإلِتله

ون فِترُّد ٌَر .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَرخفً

قْقبٍف  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍف  ثَر

. مارٌا

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَر

رَر  ال كً ؽارُ  ُتذعَر ٌة صِت . الماشِت

 ...

 النهر أٌها صامت لكَر  ما.. 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

. مارٌا.. 

؟ تلك كلَّم  وجُهكِت  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْق

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّد  متى منذ

 تعوي التً الكبلب وتجدُّد 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

. آخر شٌباًا  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

ّببٌن لماذا  الحقٌقً؟ اسمكِت  ُتخَر

 وأقماراًا  بحاراًا  فٌه إنّ 

. الهدوء تعرؾ ال أفبلكاًا  فٌه إنّ 

 الذهبٌة بؽدابرك ترفرفٌن

 الفراء، ذات اللعب من قطٌع بٌن

 ...الجمٌلة ذٌولها تهز وهً

 

. مسلٌاًا  عواء وتعوي

 

ها؟ أن ٌستطٌع من  ٌُلجِتمَر

 

 الزرقاء خٌولك ٌُلجِتمَر  أن ٌستطٌع من

 الؽٌوم، بٌن الشاردة

 

 زراببها؟ إلى وٌعٌدها

 

 حقٌقٌة أبواب عن تبحث إنها

 

.. لتنطلق

 

. العالم خارج

 

 ***

 

 صؽٌرتً ٌا

 

 كالبلنهاٌة، زرقاوان عٌناك

 

. كاألبد

 

، الطابر أٌها ًُّد  الذهب

 

 المراٌا، فً ظبللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ صالح 

 حفل تأت٘ي لألدٗة الشاحل هحوذ جاسن الحو٘ذٕ 

 الورق على المكتوبة باألحبلم التضحٌة

 على الرهان كان جمٌعاًا، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ تحتفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومبلٌٌن الحكاٌات

 الحلم صٌاؼة على قادرة ستكون حتماًا 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًا 

 الذي هو األلم هذا احتماله، ٌُمكن ال شدٌداًا 

 العالم الخاص، عالمه إلى صاحبه قاد

 وكانت نحن، أبعاده ندرك ال الذي

 وفقدنا وذاكرته الحلم فقدنا الفاجعة،

 كله، التارٌخ ذلك من األصٌلة النسخة

 بلؽت مهما للكلمات ٌمكن ال أباًا  وفقدنا

 محمد فقد وتصؾ ترثً أن فصاحتها

 والصدٌق واألخ األب الحمٌدي جاسم

 .األدٌب والصحفً

 من ألن الحمٌدي نزاهة عن أتحدث لن

 عن أتحدث ولن بها، أدرى هم عرفوه

 ٌعرفونها، حوله من وكل خلقه دماثة

 هذه لتراب عشقه عن أتحدث ولن

 ما ألن وحضارتها وتارٌخها األرض

 على برهان خٌر ومقاالت كتب من خلفه

 اؼتصبوا أدٌب عن أتحدث أن أرٌد ذلك،

 حضارته، ووأدوا فراته ولوثوا مدٌنته

 عٌنٌه أمام ورقة ورقة أحبلمه وأحرقوا

 ولٌس بٌدٌه ٌحرقها وجعلوه بل

 عن أو نفسه عن الدفاع بمقدوره

 خٌار، من أمامنا ٌكن لم ونحن أحبلمه،

 التضحٌة أو باألحبلم التضحٌة أما

 هو الحمٌدي وكان والحقٌقة، بالواقع

 وقلوبنا عقولنا فً الراسخة الحقٌقة تلك

كانت  حٌاتنا لذلك وتفاصٌل وذاكرتنا

 رررر

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

 أقفه أن أتمنى كنت ما الذي الموقؾ

 المنعً كنت لو علً أسهل ولكان ٌوماًا،

 الخالق مشٌبة أن إال الناعً، ولست

.. الخبلبق مشٌبة فوق تبقى

 جاسم محمد أرثً أن بمقام هنا لست

 أن أرٌد أنً إال والقاص األدٌب الحمٌدي

 األب الحمٌدي جاسم محمد عن أتحدث

 بفقده فقدت الذي والصدٌق، واألخ

 الدهر، ناببات عنً ٌرد كان منٌعاًا  سوراًا 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًا  وقلباًا  كبٌراًا  حناناًا  برحٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو محٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًا  العٌش هناء ٌعرؾ

 حزنه ٌخفً كان لكنه حزٌناًا، أبً عاش

 فقد على فقداًا  حٌاته كانت و جمٌعاًا، عنا

 بكل جباراًا  كان أنه إال حزن، على وحزناًا 

 كذلك وبقً معنى، من الكلمة تعنٌه ما

 األدٌب األكبر أخٌه الموت خطؾ أن إلى

 أبً قدرة تراجعت الحمٌدي، جاسم خلٌل

 مثله برحٌل وألمه حزنه إخفاء على

 .واألدب الحٌاة فً وقدوته

 فً العرب الكتاب اتحاد أقام

 حفل السورٌة العربٌة الجمهورٌة

 الراحل والصحفً لؤلدٌب تؤبٌن

 مدٌنة فً الحمٌدي جاسم محمد

 قد الحمٌدي وكان السورٌة، حماه

 ألمت صحٌة وعكة إثر مإخراًا  رحل

 .حماة مدٌنة فً وُدفن به

 اتحاد كلمة إلقاء الحفل وتضمن

 نضال الدكتور ألقاها التً الكتاب

 العرب الكتاب اتحاد ربٌس الصالح

 كلمات ألقٌت سورٌة، وكما فً

.  الرقة ثقافة ومدٌرٌة الفقٌد أصدقاء

 نجل الحمٌدي فراس الدكتور وألقى

 والتً الفقٌد أهل كلمة الراحل الفقٌد

  :منها نورد

 أبوك؟ أمات

 ضبللٌء 

  أبً ٌموت ال أنا

 وذكرى ربٍف  روابح منه البٌت ففً

  نبً

 نزار العربً الشاعر قاله ما هذا

 فً القول هذا من أبلػ ولٌس قبانً،

 أعٌشها، التً الفقد مشهدٌة وصؾ

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

  حواُ | للن سصاظ 

 

 لألدٗة الشاحل هحوذ الواغَط « األجٌحٔ  »

 والمتهمون، القضاة والفقراء، األؼنٌاء 

 والمخمورون، واللصوص الحراس

 هذا فً تفعل ماذا: لً ٌقولون كلهم

 تحت شعرك ابٌضّ  أن بعد الوطن

 أرصفته، فوق ظهرك وانحنى سمابه

 فٌه تحدد أن بعد منه تنتظر ماذا

 السٌاسة، فً ؼٌرك ومستقبل مستقبلك

 الفن؟ فً أمٌن محمد مستقبل تحدد كما

 تجد ال فقد الواسعة، هللا ببلد إلى سافر

.  حقٌبة لشراء المستقبل فً وقتاًا 

 لحمل ٌدك فً اصبعاًا  أو ٌداًا  تجد ال وقد

 فً بٌتً إلى عدت وكلما. الحقٌبة تلك

 السفر جواز عتبته على أجد اللٌل آخر

 الصحة ودفتر الخروج وتؤشٌرة

. الدوخة وحبوب الطابرة وبطاقة

.  وأسافر حقاببً وأحزم

 فً مقعدي ٌكون أن أتمنى الذهاب فً

 أو الطٌار ركبة على القٌادة ؼرفة

 هذا عن سرعة بؤقصى ألبتعد المضٌفة

 ٌكون أن أتمنى اإلٌاب وفً. الوطن

 ؼطاء على الطابرة مقدمة فً مقعدي

 هذا إلى سرعة بؤقصى ألعود المحرك

. الوطن

 آالؾ أربعة. تونس إلى كانت مرة آخر

 وأنا والقارات البحار فوق كٌلومتر

 ٌحدق كما الطابرة نافذة من احدق

 فً الحوانٌت واجهات فً الٌتٌم

 العرب، من هاربة الؽٌوم كانت األعٌاد،

 األسماك العرب، من هاربة األمواج

 من هارباًا  التلوث العرب، من هاربة

.  العرب من هاربة العروبة العرب،

 إلٌهم عابداًا  أهرول كنت أسبوع وبعد

. خصري حول زال ما األمان وحزام

 عاد الذي ما: بدهشة زوجتً وسؤلتنً

 تونس؟ تعجبك ألم السرعة؟ بهذه بك

 وبحر شمس بعٌنٌها، الجنة إنها: قلت

. وؼابات

 ذلك؟ من أكثر ترٌد وماذا: قالت

 مشاكل فٌه ٌوجد ال بلد بصراحة،: قلت

. فٌه العٌش أستطٌع ال

! مشاكل: مستؽربة: قلت

 أزمة سكن، أزمة بدون بلد. نعم: قلت

 وبدون ؼاز، أزمة مواصبلت،

 راح، فبلن وال طار فبلن ال... شابعات

 من أكثر فٌه أقٌم أن أستطٌع ال

.  أسبوع

 ودعوسة مهرب دخان بدون أننً كما

 ومسإولٌن الباصات، فً رجلٌن

 وشاحنات المرور، شارات ٌخالفون

 تصب القٌلولة وقت هابطة صاعدة

 أو بناٌة أساس فً الجماهٌر جهود

 نشرة وكل المسإولٌن، لهإالء شالٌه

 هذه وفً شعبنا، جماهٌر ٌا والثانٌة

 ال أمتنا، تارٌخ من الحاسمة المرحلة

 وبٌـن أهلً بلدي فً بؤننً أشعر

فً كلماتهم  ٌقولون وأحبابً كما

 وووووو

  .الترحٌبٌة

هادىء  تونس فً عندهم شًء كل

 واضح شًء وكل االمتحانات، كمراكز

 ولذلك والقانون، النظام حسب ومحدد

 الذي كالخلٌجً وصرت أعصابً فقدت

 صوت على حٌاته طوال النوم اعتاد

 حتى العمل عن ٌتوقؾ أن فما. المكٌؾ

 ٌعود حتى ٌنام كٌؾ ٌعرؾ وال ٌستٌقظ

. جدٌد من والهدٌر العمل إلى

 محٌطه من الوطن هذا أحب إننً ثم

 اقرأ أن ما كنت، فؤٌنما. خلٌجه إلى

 إذاعة فً اسمعه أو جرٌدة، فً اسمه

 فً كعرٌؾ سٌبٌري، كنهر اتجمد حتى

 قدروا أحبه، إننً جنرال، حضرة

. وعواطفً ظروفً

 رفاعٌة، لٌاسٌن قصة أول قرأت فٌه

 وقرأت ببلن، لفهد أؼنٌة أول وسمعت

المخططات  كل على ترد افتتاحٌة أول

 ببٌت تبدأ المنطقة، فً األجنبٌة

 فٌه. لؤلصمعً ببٌتٌن وتنتهً للفرزدق

 فلسطٌن، قضٌة: اسم مرة ألول سمعت

 حرب الشعبٌة، التحرٌر حرب عابدون،

 ،101 الكٌلومتر االستنزاؾ،

 استعمار امبرٌالٌة، 220 مرسٌدس

 بٌار فٌزون، دٌبون، انسبستر،

 جنرال الكترٌك، جنرال كاردان،

: بحدة زوجتً وصرخت سٌبلسفٌو؟

 فً شًء كل من تسخر أنك مشكلتك

.  المنطقة هذه

 أننً مشكلتً بالعكس،: لها فقلت

 قمامتها، حتى فٌها شًء كل احترم

 سقط اللٌل آخر فً عابد وأنا بدلٌل،

 ًّ  وجهً. أحتج فلم قمامة، كٌس عل

. بٌدي

 

 وثٌابً، رأسً عن حتى أنفضها ولم

ًّ  سقوطها طرٌقة من ألننً  عرفت عل

. مدعومة زبالة أنها

 علٌك. جداًا  خطٌرة حالتك: قالت

. طبٌب بمراجعة

 ٌحل لن كٌسنجر الدكتور إن: قلت

 صرت ... أٌضاًا  وتصوري مشكلتً،

 وأفرقع االمام، حسن أفبلم فً أبكً

. توفٌق سمٌرة حفبلت فً بؤصابعً

 مثلك شاعراًا  أرى أن ٌإلمنً كم: قالت

 عمره أواخر فً به ٌتحدث ما ٌجد ال

 توفٌق وسمٌرة االمام حسن ؼٌر

.  القمامة وأكٌاس

 الشعر؟ نسٌت هل

 بطفل تذكرٌننً كؤنك! الشعر: قلت

. له قبراًا  أعرؾ وال فقدته

 بً؟ تثق هل: قالت

.  سٌدتً.بكراٌسكً كثقتً: قلت

 ٌرثى حالة فً فؤنت رأٌك كان أٌاًا : قالت

 وعبلجك. الصؽٌر العجوز أٌها لها

 على الروحً السفر. الشعر هو الوحٌد

.  والخٌال الحلم أجنحة

 

:  فقلت

  كٌؾ؟ ولكن

 أٌن؟ وإلى

 حالمة بطبٌعتها زوجتً كانت ولما

 النافذة فتحت ما فسرعان وخٌالٌة،

 اآلن: وقالت البعٌد األفق فً وحدقت

 السفاسؾ كل رأسك من انزع. ؼداًا  ولٌس

 معً وتعال الٌومٌة والمنؽصات السٌاسٌة

 إلى والخٌال الحلم أجنحة على لنطر

 وفٌرلٌن رامبو إلٌها سبقنا التً العوالم

 فً بعٌداًا  لنطر ولوركا، وشلر وهاٌنً

 السماء حٌث والجمال السحر عالم

 والؽابات الحالمة واألمواج الزرقاء

. العذراء

:  لها فقلت

 فً األمور استمرت ما إذا حبٌبتً،

 شتابم تبادل. المنوال هذا على المنطقة

 وأنت أنا نطٌر فلن. وخطابات ومإتمرات

 كامب إلى اال األمر نهاٌة فً وؼٌرنا

. دٌفٌد

 

 وطنً سؤخون كتاب  من•

 

 إلٌها الدخول أجهل مدن جسدي فً

 منها الخروج وأجهل

ٌُون أقوام ٌستوطنها ّر  سِت

. أعماقً فً الجبارة خٌامهم ٌنصبون

 اللٌل وفً

 شراٌٌنً ٌتسلّقون

 والرؼبات األحبلم إسفنج ٌعبرون

 العصارات مجاري ٌجتازون

 واألحماض

 السرٌة الخٌام إلى

. المستقبل شكل ٌقررون حٌث

. الوحشة من أستٌقظ الصباح وفً

.. الهباءْق  أنا

. واألزقة األسمال ملكة ولكننً

.. الهَرباء أنا

. الخرافٌة الطرق ملتقى قلبً وكلن

 ..الهَرباء أنا

 الطٌور إلٌها تؤوى التً األسبلك ولكننً

... المذعورة

. الظبلم أنا

 والقتلة اللصوص ٌعبرنً وعندما

 النقود ومزٌفو

. أحبلمً علٌهم تقبض

 القار أحواض ٌا

 قلبً ٌا

ًُّد  أٌها  واألنفاق الجحور فً المنف

 المذعورة الطٌور تشق كٌؾ ٌعلم من

 طرٌقها

 الرصاص؟ وسط

 الفانً الجسد من ٌخرجون أقوام

. عٌونهم فً تزمجر والنقمة

 شقابً ُشهودُ  هم العابثون أولبك

 صحراء فً صوتً ضاع أن بعد

. الحرٌة

 

سكرُ  لها حصر ال أقوامن  أبواب على ُتعَر

سكرُ  لها حصر ال أقوام  أبواب على ُتعَر

 الروح

 الحٌاة من الٌومٌة حصتً تقرر

. الضارٌة كبلبها تطعم وٌه

. كارما

. ذبحنً الُمتؤّوه صوتكِت 

 عنكش ُحجشبَر  الذي العالم

. الروح شقوق من صورته نفذت

 الشقوق تلك ومن

 المتساقط القلب حركة ترٌن سوؾ

. الطؽٌان عصا تحت

***************** 

 التراب ودقابق الؽبار: النار هٌاج

. األرض وجه على المنثورة

 

 زوجة سورٌة، وشاعرة كاتبة 

 الماؼوط محمد األدٌب

 

 لص٘ذٓ للطاػشٓ السَسٗٔ الشاحلٔ سٌ٘ٔ صالح.. ّ٘اج الٌاس 
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 ضؼشاء الكلوات الوتماعؼٔ 

  فشاس هَسى 

 لٌجّروا الحق أعطاهم من هإالء؟ من

 النعاج جرّ  القدٌم العربً الشعر

 وٌجبروه محكمة، قاعة إلى وٌدخلوه

 كتلمٌذ االتهام كرسً على ٌجلس أن

 أنفسهم ألبسوا قضاة شلّة أمام مدرسة

 رإوسهم وتّوجوا التحكٌم، أردٌة

 بشنق لهم سمح ومن المعرفة، بتٌجان

 عز فً رجلٌها من التقلٌدٌة القصٌدة

 فً ٌؽامروا لم زور شهود أمام النهار

 الكتب صفحات من أبعد حٌاتهم

! تصّفحوها التً المترجمة

 القدٌم الشعر أعبد ال طبعاًا  إننً

 العربٌة للقصٌدة التقلٌدٌة واألشكال

 فروض لها أقّدم وال مطلقة، عبادة

 رجلٌها أصابع أؼسل وال ٌومٌة، طاعة

 العالم شعوب اعتادت كما الورد بماء

 أن منذ حّكامها مع تفعل أن العربً

 منزل اقتحام ولكنّ  الكون، هللا خلق

 واقتبلع واعتقاله، المتنبً الطٌب أبً

 وحرق وجرٌر، الرومً ابن حنجرة

 أنّ  بذرٌعة والجواهري شوقً دفاتر

 لؤلسماع مإذٌا صار هإالء ؼناء

 بها تقوم ال شٌطنة أفعال سوى لٌست

 .والملٌشٌات المخابرات عناصر ؼٌر

 بعض به ٌقوم الذي الٌومً الرجم إنّ 

 قالته ما لكل الشعرٌة الحداثة دعاة

 ٌومنا حتى القٌس امرئ منذ العرب

 بها ٌتم التً السادٌة والطرٌقة هذا،

 فً الؽنابٌة العربٌة القصٌدة سحل

 الشعر فً الؽنابٌة أنّ  بحّجة الشوارع

 وانتهى قدٌمة،( موضة )أصبحت

 العربً للشعر بدّ  ال لعنة وأنها زمانها،

 أنّ  وبحّجة قبضتها، من نفسه ٌفتكّ  أن

 متوافقةٍف  ؼٌر أصبحت قوافٌها خشخشة

 قرع إلى ٌدفعنا السابد العام الذوق مع

 ال األفعال هذه ألنّ  الخطر، نواقٌس

 الذي والحسد الحقد سوى لها محّرض

.  النفوس بعض فً ٌؽلً

 أو تجدٌد، حركة أي ضدّ  أقؾ ال إننً

 وتحضٌر تطوٌر تستهدؾ محاولة أي

 بؤثواب وكسوتها العربٌة، القصٌدة

 العصر بمٌاه وجهها ورشّ  الحداثة،

 الثورة لكنّ  ؼٌبوبتها، طالت بعدما

 لها بدّ  ال أخرى ثورةٍف  أي مثل الشعرٌة

 وال لها، تخضع وقوانٌن ضوابط من

 أعمدة من شًء كل قبل لها بدّ 

 علٌها تّتكا ومقومات أساسٌة

اعتبار  أبدا أفهم لتنهض، ولست

 البعض

 معّطلة سٌارة الشعرٌة الؽنابٌة أن البعض

 أفهم ولست الطرٌق، منتصؾ فً تقؾ

 الشعرٌة الحداثة ربط ٌتم لماذا أٌضاًا 

 دوما التؤكٌد ٌتم ولماذا النثر، بقصٌدة

 الشعري التجدٌد بٌن التوءمة على

  إنّ .واألوزان القافٌة على والخروج

 تسٌر أن ٌجب والتكسٌر الحرق عملٌة

 واإلنتاج، الخلق عملٌة مع موازٍف  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 الحداثوٌة فالحركة ذابحة، الشعرٌة

 الخاطر، ٌسرّ  ما فٌها لٌس الٌوم الشعرٌة

 أيّ  فافتح ذلك على تجربةًا  أردت وإذا

 وطالع شعر، دٌوان أي أو ثقافٌة، مجلة

 تملك ال التً القصابد من الفٌضان هذا

 سوى وعناصرها القصٌدة مقومات من

 وأنت أعصابك ستؤكل الدوخة إنّ . االسم

 ختم التً السحرٌة الشٌفرة فك تحاول

 تتوه وسوؾ قصٌدته، على الشاعر بها

 شعرٌة وطبلسما ألؽازا تواجه وأنت

 حجب سوى تشبه ال متقاطعة وكلمات

 الكتابة، ٌعرؾ ال مشعوذ كتبها ورقى

 ٌهتؾ مداها، أقصى حٌرتك تبلػ وحٌن

 مهما تستطٌع لن بؤنك ٌفهمك صوت بك

ٌّة ما تفهم بارعاًا أن كنت هذه  وراب

 ووووو

. وكٌمٌابٌتها( القصٌدة )

 الشعراء أحد به قام ما ٌتذّكر أؼلبنا إن

 عناوٌن جمع الذي( البابا حكم )السورٌٌن

 ثم متفرقة، وصحؾ مجبلت من وكلمات

 منها صانعاًا  جنب إلى جنباًا  ألصقها

 ٌكتبها التً( القصابد )تشبه( قصٌدة)

 الوزن على المتمردٌن )الشعراء ؼالبٌة

 إلى تكّون الذي النص قّدم ثمّ  ،(والقافٌة

 بقصٌدته آراءهم طالباًا  وشعراء نقاد

 بهذه وأشاد جلّهم، فتوّرط الجرابدٌة،

 هذه استذكار  إنّ (.الخدعة )القصٌدة

 البل أن على للتوكٌد إاّل  لٌس الحادثة

 الكتابة تسود والرخاوة والفوضى انضباط

 التمرد نكهة أعشق  إّننً. الٌوم الشعرٌة

 فً وأقؾ شعري، نظام أي على

 إلى الطامحٌن للمحتّجٌن األولى الصفوؾ

 القصٌدة أجنحة ٌكّبل الذي الجلٌد إذابة

 هدم ولكنّ  الزفٌؾ، من وٌمنعها العربٌة،

 والُسكنى الزمن، عمر من عمرها عمارة

 سنوات بعد تتجاوز لم تجارب فً

 أرباع إاّل  ٌفعله ال شًء األولى طفولتها

!   عقلٌا والمختلّون المثقفٌن،

            

 ًسوري شاعر فلسطٌن                                   

 وأصوات روٌداًا  روٌداًا  ٌؽفون األطفال

. األمان للحمام ٌرتل  أمهاتهم ؼناء

 بؤمان فٌطٌر األمهات كذبة ٌعلم الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  وٌحط

 المراهقٌن وأحجار  خارجها التطاق

 صراخ عبل فجؤة.. هدٌله صفو تبلحق

 ٌمر زلزاالًا  كؤن مذعوراًا  الحمام وطار

 وسبقهم األطفال فاستٌقظ األرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعٌنهم رعب

 كً به فلحقن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر ٌستطلعن

 ركض النمٌمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعً مرقعة بؤسمال خلفهن األطفال

 بٌنما ثٌاب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة وال حول ال الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إلٌهم الحلٌب

 ٌستطع لم ٌحبوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 فً اآلباء   بٌنما.جلوسه لبلنتظار

 طٌر وكؤن ٌجلسون المخٌم ساحة

على  السنتهم، ٌجلسون أكل الصمت

 وووو

 

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم 

 ٌقلدون

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم

 ابتسم بٌنما الحقل فزاعة ٌقلدون

 على النجوم بعض ٌحمل الذي الرجل

 جلسة من ساخراًا  صفراء ابتسامة كتفة

 ال واجمٌن كانوا المتبلدة، الرجال

 فً ٌده رفع شً، فعل ٌستطٌعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسٌن على النار

 على وقفن النسوة بٌنما... بهدوء

 هل ٌفعلن ماذا ٌعرفن ال الدم حدود

 الرجال دم ٌجففوا أم أطفالهن الى ٌعدن

 لشهقة الجنود انتبه حٌن األرض على

 لٌجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 ٌمد حٌن القفص فً كالفراخ النسوة

 ٌمسك كً القؽص باب من ٌده الجزار

. وٌذبحه إحداهن

 الثالث الهدؾ.. إلٌطالٌا هدؾ كوووول

 بٌنما روسً باولو ٌحرزه إلٌطالٌا

 البرازٌلً الفرٌق وبقٌة  وزٌكو سقراط

 كرة لعبة فً مهارتهم ٌستعرضون

 العالم كؤس نهاٌة ٌعلن الحكم... القدم

 على تفوز إٌطالٌا القدم كرة فً

 ....العالم كؤس وترفع .. 2-3 البرازٌل

 

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

. وٌرقص ٌفرح عندما

 السكاكٌن الجنود استل البٌوت أمام

 أمام األمهات وطعنوا البنادق وحراب

 ٌبكً كان الذي الرضٌع أطفالهن،

 بٌنما فمه فً ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جمٌلة امرأة ٌجرون آخرون جنود كان

 عارٌة األرض على  شعرها من

 اؼتصبها أن بعد منها تسٌل والدماء

 ال تماما مهتربة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حٌن الصراخ تستطٌع

 البقٌة وأمر رأسها فً رصاصة وأطلق

 ٌعٌش أحداًا  نرٌد ال.. األطفال ٌقتلوا كً

  ..الحكاٌة ٌروي كً بعد ما فً

 .. الحكاٌة ٌروي كً بعد فٌما

 ؼطت الجثث... مكان كل فً الدماء

 المخٌم أرض هو التراب ٌعد لم األرض

 هً واألرواح األرض هً الجثث كانت

 ...  المنفى

 آخر البطًء بالعرض ٌعٌد التلفزٌون

 كؤس ٌرفع والكابتن إٌطالٌا أهداؾ

 بنادقهم ٌرفعون الجنود... العالم

 على النصر ٌعلنون األبٌض وسبلحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخٌم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتٌبل و صبرا

 .بطًء عرض
 

 

 سوري فلسطٌنً وصحفً شاعر 

 تالؼشض الثغٖء

  فؤاد دٗة 

 

  سشاج الذٗي الٌْذٕلصٔ لص٘شٓ

 
  ٖض٘اء جث٘ل 

 

(1 )

 صناعة سوى شٌباًا  أمرٌكا تفعل لم لو"

!"  إنجازاتها  أفضل ذلك لكان الشطة،

 الملتحفٌن الدٌن سراج زمبلء ٌقهقه

 ٌجلسون كانوا. عسكرٌة بقمصبلت

 من قرٌباًا  مشتعل، نخلة جذع حول

 ثمة. باردة آذارٌة لٌلة فً النهر،

 فً صوتها ٌسمع بالكاد نارٌة عٌارات

 تقرٌباًا  علٌه مسٌطر شًء فكل الجوار،

 إذاعة ذلك تشٌع كما الثوار، قبل من

 القصٌرة، الموجة على الحر العراق

: وأخرى فترة بٌن

 من سراج ٌنبري" تعلمون؟ هل"

 سمن، صفٌحة على ٌجلس حٌث مكانه،

 إلٌه فٌلتفت النار، عن بعٌدا لٌس

 متوقعٌن ضبٌل، باهتمام اآلخرون

 ٌتفكه أن اعتاد التً نفسها الترهات

 قبل فقال بٌنهم، الصمت ساد كلما بها،

 الشٌطان، ٌلعنوا أن أحدهم ٌطلب أن

 تلك المبهمة الصمت فترات ٌستؽل ألنه

 من أكثر بٌن تسود التً والمفاجبة

:  أشخاص ثبلثة

 ألقاهما اللتان النووٌتان القنبلتان"

 وناكازاكً هٌروشٌما على األمرٌكان

 ماركة حارة شّطة عبوتا بالحقٌقة هما

 !"   األحمر الدٌك

 ٌظهر الذي اإلطار عن ٌخرج أحٌاناًا،

 ٌومٌاته ٌروي آب، ستاند كؤنه فٌه،

 الحار، واألكل الشّطة عن الهزلٌة

 نحو وٌجنح الحرفٌة، إلى تفتقر بطرٌقة

 أمنٌته، عن ٌفصح هو بٌنما الجدٌة،

 أمرٌكا، إلى بالهجرة األلؾ، للمرة

 الشهٌرة، لوٌزٌانا مصانع فً والعمل

 من قرٌباًا  رؼٌدة، عٌشة هناك وٌعٌش

 اللذٌذة والشطة الحارة التوابل روابح

.  العالم فً واألشهر

 ٌسؤله" الهند؟ إلى تذهب ال لماذا"

 حتى هناك : " بمرح ساخراًا  أحدهم

 أنك المإكد من حار، الكرٌم اآلٌس

"  صدٌقً ٌا تنٌن إلى ستتحول

 وتخبو اطبلقات السماء فً تلمع

. بٌته إلى كلّ  األصدقاء ٌتفرق. سرٌعاًا 

 سراج ٌستٌقظ التالً الٌوم صباح وفً

 قبل الشارع، فً لؽط صوت على الدٌن

 فتحوا الثوار أن زوجته من ٌفهم أن

 للناس، الشط ضفة على المإن مخازن

 فٌها، المخزنة األؼذٌة من ٌؤخذوا لكً

 وقت فً الكوٌت من ُنهبت والتً

 الجٌش من احتبللها بعد سابق،

 تكون أن بد ال الحارة،. العراقً

 من هرع. المكان ذلك فً مخزونة

 بٌن المسافة تكن لم إذ ووصل فوره،

 .ذوٌه طوٌلة وبٌت المخازن

 ممن ؼٌره الكثٌر هناك فإن – بالحرارة

 الصٌنً ُبلّة " كـ أخرى، بؤلقاب ٌُنبزون

 الصٌنٌة السلع سوى ٌقتنً ال الذي

 الذي" النروٌجً عباس"و الرخٌصة،

 بعد منها وُطرد النروٌج فً مقٌماًا  كان

 عقوبته أمضى حٌث السجن، من خروجه

 باألطفال، الجنسً التحرش بتهمة هناك

 أنه ٌدعً الذي" األفرٌقً عطٌة"و

 من الجنسً التنشٌط مساحٌق ٌستورد

.   أفرٌقٌا

(3 )

 ! "  هًٌٌٌ تكلم"

 الذي بوجهه التحقٌق ضابط ٌزعق

 الدم فوضى خلؾ مبلمحه اختفت

 أنت : "الحدٌد بوكسات وآثار والشقوق

"  ؟ عراقً

 زاوٌة فً المحشور الدٌن سراج ٌقسم

 األرض، تحت ؼرفة من معتمة

 أنه  الصالحٌن، واألولٌاء بالمقدسات

 عراقٌة، وأمه عراقً، وأبوه عراقً،

 عشر السابع جده تجتاز عراقٌته وأن

امش إلى لكَر  ٌحشر هو بٌنما ذلك ٌفعل. كَر

 من المزٌد لٌتحاشى ركبتٌه، بٌن رأسه

 : كلمة ٌكرر كان الذي الجبّلد بوكسات

 ودمؽة بوكس كل مع" كلب اعترؾ"

. بتوجٌهها مرإوسه ٌوما ورفسة

"  ؟ أعترؾ بماذا"

 آمرة بلهجة الضابط ٌجٌبه" هندي بؤنك"

 ما إذا أسنانه بتهشٌم وعٌد من تخلو ال

 من جاء جلؾ هندي بؤنه المرة هذه انكر

 والفٌلة القرود ببلد من البحار، وراء

 رابحة مساماته وملء الحارة، والتوابل

 : البلد بها ٌنتن أن ٌرٌد زنخة ثوم

 إلى عادالًا  تسفٌراًا  لك سٌوفر اعترافك"

.. كلب مثل هنا تموت أن بدل بلدك،

"  أعدك

 على ٌضحكون أم معه؟ ٌمزحون هل

 ثم فعبلًا، هندي أنه لهم ٌقول لكً عقله،

 ومن ذلك، بعد المشنقة إلى ٌسوقونه

  ماذا؟ أجل

 فً مهمتها لعٌنة وتوابل شطة أجل من

 وإحراق المعدات، تقرٌح هً الحٌاة هذه

.  البواسٌر وتحمٌص والشروج، األمعاء

 وراء ٌلهث أن من بدالًا  حٌاته، فطوال

راح  الذكور، أؼلبٌة مثل مثله النساء،

 وإذا. الشطة ٌعشق ووووووووووووو

 مثل حارة بؤنها وصفها امرأة أعجبته

 الذٌن الناس حشود بٌن نفسه حشر

 السلع مختلؾ ٌتناهبون راحوا

 فاصولٌاء، طحٌن، رز، الؽذابٌة،

 سمك نشاء، حلٌب، ُبن، عدس،

 صابون، مخلل، زٌتون، معلب،

 كل. علكة شوكوال، تنظٌؾ، مساحٌق

 فقد الدٌن، لسراج ترق لم األشٌاء تلك

 عثر وقد عنه، ٌبحث ما ٌعرؾ كان

 وهو المخازن، أحد فً أخٌراًا  علٌه

 الحارة، الشطة من المعتق النوع ذلك

 كما دماًا، الحمار منها ٌبول التً

.  دابماًا  أصدقابه أمام ٌتبجح

 الشطة عبوات بعض هناك كان

 أثارت التً المكسورة، الزجاجٌة

 وتتحسس العٌون، تحرق رابحة

 ٌبدو ما وعلى لذعها، قوة من األنوؾ

 من الدٌن سراج قادت التً هً انها

. المخزن ذلك إلى أنفه

 هناك الشطة، صنادٌق عن وفضبلًا  

 المستوردة الحارة التوابل من الكثٌر

 حار، كجب وصنادٌق الهند، من

 سراج منها نقل معلب أخضر وفلفل

 ففً زوجته، حنق أثارت كبٌرة كمٌات

 إلى ٌنقلون األزواج كان الذي الوقت

 والعدس والطحٌن الرز بٌوتهم

 ٌقضً المخبول هذا كان والسمن،

 تلك، األمعاء نٌران بنقل كامبلًا  نهاره

 بقعة أصبح الذي البٌت بها وٌمؤل

 جاره إفادة حسب جهنم، من متّبلة

 األمن مدٌرٌة فً بها أدلى التً

 بعد الدٌن سراج اعتقل حٌنما العامة،

 بتهمة الثوار من المدٌنة استعادة

 .  1991 آذار انتفاضة فً المشاركة

(2 )

 عمره، من الثانٌة فً كان عندما

 إصبع وأكل الؽداء على أمه ؼافل

 عٌنٌه، ودعك فمه، تفلفل. حار فلفل

 الحرارة، لذع آلمه تحترقا، أن فكادتا

 الُبن موعان األب معه تصور حدّ  إلى

 فً رأسه فؽطس حدقتٌه، ٌكسو الذي

 تلكما فتح على وأجبره ماء، طشت

 أقل طرٌقة الجدة وجدت اللتان العٌنان

 ثلج فص وضعت لتبرٌدهما،فقد عنفاًا 

 على به تمسح وراحت قماشة فً

 :تقرأ هً بٌنما علٌهما، وتنفخ جفنٌه

 على وسبلماًا  برداًا  كونً نار ٌا"

 بِتعدّ  خوفه عن ٌلهو وكمن" إبراهٌم

 مترنماًا  ٌنشج سراج كان الخراؾ،

 األولى خطواته رافقت التً بالكلمات

 :  المتؤخرة

اتً.. تاتً" "   توَّم

 الثالثة سنته فً الحالة تكررت

 مرتٌن،

: بعد الحداثة ما لشعرٌة

 تخرجٌن قد

 أرٌاؾ من تخرجٌن قد أنك أعرؾ

 المدٌنة سدة إلى دمشق

 شًء لكل مكانه خبل العدم

 أخرى مدٌنة هناك

.. والعرفان المعرفة قلٌل وأنا

 أخرى مدٌنة هناك

 الكشؾ إلى بحاجة ولست 

 لنسابها وتقول نفسها تكشؾ فدمشق

. بالمخملٌة توحً أحضان إذهبن إلى

 اللؽوٌة شبكته مصطفى قٌس ٌُنشا

 لمخٌلته استعاداته من الصؽٌرة

 عبر والزمانٌة المكانٌة وذاكرته

 التً افتتحها التجربة عمق فً التخلل

عنك فً  أبحث )األولى مجموعته فً

 أخضر، فلفل أصبع مع األولى مرتٌن،

 كان لكنه أحمر، فلفل شطة مع والثانٌة

 أقرب وصار الحالتٌن، فً تضرراًا  أقل

.  تلتها التً المرات فً االعتٌاد إلى

 ظهرت لنهمته األولى العبلمات أن إال

 من العاشرة بلػ حٌنما األٌام، أحد فً

 كان فبلفل، سندوٌتش التهم عمره،

 فلفل، أصابع ثبلثة فٌه دسا قد رفٌقاه

 مقلباًا  ذلك وٌكون فمه، تحرق أن آملٌن

 لم شٌباًا  أن إال. الحٌاة مدى ٌنساه لن

 أن ٌلحظ لم أنه حتى لسراج، ٌحدث

 التً الكمٌة بتلك ملؽوم سندوٌتشه

 الدخان لجعل كافٌة، تكون أن تكاد

 ٌؤكل كان. وأذنٌه رأسه من ٌتصاعد

 أجمل، صارت الحٌاة أن لو كما بمتعة،

. شرجه حتى فمه من تحترق هً بٌنما

 ٌحترق شًء ثمة كان إن سؤاله وحٌن

 ٌذق لم أنه وقال ذلك، نفى بطنه، فً

.  السندوٌتش ذلك من ألذ طعاماًا 

 ال الدٌن سراج صار الوقت، بمرور

 الطعام من تخلو مابدة إلى ٌجلس

 بالفلفل ولعه أكسبه وقد. الحار

 صار الذي" الهندي "لقب ومشتقاته

 أفراد قبل من البٌت، فً حتى به ٌنادى

 وساحة المدرسة عن فضبلًا  اسرته،

 فً زمبلءه مع ٌعوم حٌنما أو الكرة،

 لٌثٌر ٌكن لم الذي األمر. النهر مٌاه

 األم عراقً كونه من ٌقلل أو استٌاءه،

 جذور ضربت أجداد وسلٌل واألب،

 مبات منذ البصرة أرض فً عراقٌتهم

.  السنٌن

 - اللقب بهذا اآلخرون ٌنادٌه فكما

 أو الهند، إلى نسبته ٌدعً ال الذي

 السمرة ذوي من بالهنود تشبٌهه

 نهمته على ذلك ٌإكد ما بقدر الكالحة،

 المفرط األكل تجاه الطبٌعٌة ؼٌر

 ؼٌره الكثٌر هناك فإن – بالحرارة

 ُبلّة " كـ أخرى، بؤلقاب ٌُنبزون ممن
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 الشجل الزٕ ٗصشخ 

  ٍٕػادل الؼذ 

 الحٌاة عن ٌعلن المكٌنات صوت وحده

.. هنا

 صوت نسمع أن نستطٌع اآلن

 توقؾ ببل العنبر نوافذ فوق العصافٌر

 رجل صوت إال أٌام ثبلثة منذ ٌقطعه لم

 صرخة فً الجموع وسط من عجوز

 إنه حتى طوٌبلًا، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة براحة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًاا الصراخ

 ساحة ٌفترشون عامبلًا  سبعون

 تراب ٌعلوها والماكٌنات المصنع،

 على متناثرة بزٌوت اختلط كثٌؾ

 ،(المكن )جسم من متفرقة أجزاء

 بعضهم ٌشبهون السبعون الرجال

 إلى ٌرتكن واحد.. عجٌب بشكل بعضا

 وآخر المٌتة ماكٌنته بجوار الحابط

.. األمس وجبة من ادخرها لقمة بمضػ

 على أجسادهم ٌمددون الكثٌرون بٌنما

 المحوم الذباب ٌزعجهم ال األرض

 .وجوههم فوق

 انتباه ٌلفت ٌصرخ، الذي الرجل

 مدوٌة، صرخاته كانت.. الجمٌع

 انصرفت لو وربما.. ومحذرة موجعة

 مرة للصراخ ٌعود ال اآلن عنه

 أإجل ألن مضطر فإننً لذا ثانٌة،

ؾ السبعٌن الرجال عن الكبلم  ألتعرَّم

 الذي العجوز الرجل حكاٌة على

 تشبه حكاٌاتهم كانت وربما.. ٌصرخ

 متكررة صور هً أو الرجل هذا

 ببطء أتحرك أنا حال أٌة على.. منه

 فعله رد أعرؾ فبل شدٌدٌن، وحذر

 تضٌق كلما.. منه أقترب حٌن

 صراخه ٌعلو وبٌنه بٌنً المسافة

 ٌكرر هو ها.. رعبً وٌزداد

 صوته وفً آلٌة بطرٌقة الصرخات

 مذبوج ثور خوار تشبه حشرجة

 ٌكبر بداخلً الرعب بٌنما.. توا

 ٌمكننً ال لماذا أدري وال كوحش

.. التوقؾ

 فً مستمرون السبعون الرجال

 واحدا لٌس كؤنه.. السابقة أوضاعهم

 ..منهم

 على موجودا لٌس وكؤنه.. منهم

 بذراع متشبثة ذراعه كانت.. اإلطبلق

.. الفرامل دواسة على وقدمه الماكٌنة

 رجال من اثنان دخل اللحظة تلك فً

 ثبلثة بقوة منهما الواحد كان األمن،

 تنبا ال ومبلمحهما مجتمعٌن رجال

 عمٌاء وطاعة تجهم ؼٌر شًء عن

 بقوة انتزعاه.. وجهٌهما على ارتسما

 تابعتهما العنبر خارج إلى وسحباه

 بالخروج هممت وعندما الباب حتى

 صدري فً صلبة كؾ قابلتنً وراءهم

 لضابط كانت الخروج، من منعتنً

 له أشرح أن حاولت.. بالمصنع األمن

 ما وأن العمال من عامبل لست أننً

 لكن الرجل، صرخات هنا إلى أحضرنً

 إلى ٌستمع لم أنه الواضح من

 الباب وأوصد للداخل دفعنً.. كلماتً

 لمحكومٌن كزنزانة العنبر وصار

. الشاقة باألشؽال علٌهم

.. زمبلبه من سٌرته جمع حاولت

قصة  منهم واحد كل عند وجدت

 ووووووو

 وووو 

 تندرج أن ٌمكن جمٌعا لكنها مختلفة

 ".الشقاء "هو واحد عنوان تحت

 تندرج أن ٌمكن جمٌعا لكنها مختلفة

". الشقاء "هو واحد عنوان تحت

 لكن.. ٌصرخ كان الذي الرجل اختفى

 الوقت مع تخفت كانت التً صرخاته

.. تتوقؾ لم

 النوافذ على تؽرد العصافٌر زالت ما

 ٌحدث عما ٌتساءلون الجمٌع وبدأ

ًّ  نظراتهم وٌوجهون  الحٌن وبٌن.. إل

 من للتؤكد الجمٌع ٌنصت والحٌن

 أبدا ٌتوقؾ لم الذي الصراخ استمرار

 أزعجت رصاصة صوت مع إال

 الجمٌع صمت.. فهربت العصافٌر

 كان الذي المكان إلى واحد كل وذهب

 العنبر وسط واقفا نفسً ووجدت.. فٌه

 اسطوانات مع ٌدور ورأسً وحٌدا

 بؤعلى اصرخ.. وتروسها المكٌنات

 كان.. بً ٌشعر أحد ال لكن صوتً

. صدى ببل.. صوت ببل صراخً

 

 

 مصري وناقد كاتب 

 لالَا رلك فٖ التحم٘ك 

قٌعُ  كانَر  ةَر  ٌلُؾُّد  الصَّم ، مابِتدَر  األمُّد  اإلفطارِت

ةِت، على ُمتقابلتانِت  واالبنةُ  قعدُ  المابِتدَر  ومَر

رِت  الؽاببِت  تظَر ، الُمنْق نَّمهُ  فارغٌء لَّم  لمْق  لكِت تَرخَر  ٌَر

نْق  هِت  عَر قارِت  األمُّد  تَرُكن ولم وهٌبتَرهِت، وَر

قا واالبنةُ  تَررِت خْق  إنَّمهُ  الوقار، هذا لِتتَر

عُ  وجِت  موضِت قْقد األّب، الزَّم تا وَر رصَر  حَر

.  ذلك تناسً عدمِت  على

قاتٌء  رَر ها البابِت  على طَر . األُمُّد  ألِتفَرتْق

نْق  أكثَررَر  لٌستْق  تَرةٍف، ثَروانٍف  مِت نَّمها صامِت  لكِت

تْق  ، بدَر وٌلَرةًا وٌلَرة،  طَر ها طَر تْق  األمُّد  قطعَر

ةٍف  نِتقَرةٍف  بِتصرخَر تَر ها بالكادِت  ُمخْق تْق معَر  سَر

قَراُته، إنَّمها: االبنةُ  رَر لْق  طَر  ! ابنَرتً ٌا أجَر

ةُ  إٌقاعاُتهُ  إنَّمها ، على الُمعتادَر  البابِت

رقات هذهِت  اسمعً ..اسمعً  وهً الطَّم

لفظُ   عَر  " .." "هْق  .. زَّم  .. عَر : "اسمً تَر

 ". هْق  .. زَّم .. 

تْق  باسمً، تنطقُ  إنَّمها  ٌا ُحلُماًا  لٌسَر

لْق  حقٌقةٌء، إنَّمها ابنتً، ةٌء  أنا ! أجَر قِتظَر  ٌَر

ُظري  ابنتً، ٌا عُ  كٌؾَر  انْق بَّمةَر  أُقارِت  حَر

ٌتونِت  هِت  الزَّم ذِت ! هَر

حِت  تهمُّد  االبنةُ  كانتِت  وبٌنما  البابِت  بِتفَرتْق

ها تْق نَر  بشًءٍف  األمُّد  نادَر لِت  مِت :  التوسُّد

هِت  ابنتً ٌا مهبلًا -  ٌْق ع لُ  دَر مِت  ٌُكْق

، زوفَرةَر عْق لَرها ما اسمعً المَر مَر .. عَر "أجْق

 هْق  . زَّم .. عَر  "...."هْق .. زَّم 

لِت  ةٍف  ألوَّم ةٍف  الطفلَرةُ  تلكَر  تشُعرُ  مرَّم رَر ٌْق  ال بؽ

كُ  رِت لولَرها، ُتدْق دْق تْق  مَر ها همسَر  لماذا لنفسِت

" 

 .. ر .. ا .. د "ولٌسَر " هْق  .. زَّم  .. عَر 

تُ " ن .. ي  ُتراهُ  أم ابنتَرُه؟ أَرلسْق

ٌَرنً؟   ؟ ....أم نَرس

رَر  تلتمِتسَر  أنْق  حاولَرتْق  َربٌها الُعذْق  الذي ألِت

تْق  ُتحِتبُّدُه، ها فؤقنعَر  ٌُجٌدُ  ال قَردْق  بؤنَّمهُ  نفسَر

. المعزوفةَر  تلكَر  سوى

دْق  لمْق  كَر فتحُ  تَر ، تَر تْق  حتى البابَر جدَر  وَر

ها ؾُ  نفسَر تَرطَر ًّ  ُتخْق ُجلٍف  بِتذراع ، رَر  أشٌبَر

عُ  شة الُكهولَرةَر  ٌُصارِت . الُمتوحِّ

نْق   نونُ  الخاطؾُ  هذا مَر  ؟ الحَر

هُ  لمْق  الذي األبُّد  إنَّمهُ   فً سوى ترَر

لَرتِتها، ٌَّم هُ  وكما ُمخَر تْق مَر سَر ها رَر  تلكَر  أُمُّد

ًُّد  شابٌء : العاشقَرةُ  الزوجةُ   الوجهِت، حنط

، أسودُ  . البنٌةِت  قويُّد  العٌنٌنِت

نَّم   ُضُنها الذي الخاطؾَر  هذا ولكِت  ٌَرحْق

مَر  ٌبدو بحنانٍف  رَر نَر  أَرهْق  الُكهولَرةِت  مِت

ؾَر  عَر نَر  وأضْق .  الشَّمبابِت  مِت

تِت  خةًا  األمُّد  انتفضَر  كما ، وجهِتهِت  فً صارِت

رَر  أنَّمهُ  لَروْق  لَرهُ  ؼادَر :  لِتلتو منزِت

عَر  ؟ ُكنتَر  أٌنَر -  نْق  ومَر   ؟ مَر

ٌابِت  سنواتِت  ُرؼمَر  تتؽٌري لَرمْق -   الؽِت

ر، شْق  مثلنا، تهرمُ  الؽٌرةَر  أنَّم  حسبتُ  العَر

 ؟.... لكنها

، ال-  بْق  ؟ أوالداًا  منها أنجبت هل تتهرَّم

تَرها؟ هل بْق بَر كَر  هل أَرحْق تْق بَّم  ؟ أَرحَر

؟ لماذا  تَر  ُعدْق

مونَر  وهل-    زوجات؟ الزنزانةِت  فً ٌُقَردِّ

تَر  إذاًا ! ؟ زنزانة-   ؟ أٌن ؟ سجٌناًا  ُكنْق

تَر  إذاًا ! ؟ زنزانة-   ؟ أٌن ؟ سجٌناًا  ُكنْق

 ولماذا؟

 التحقٌق فً قالوا ولكنهم أعلم ال- 

. السلطان بؤوراق عبثت إنًِّ

 فعلت؟ وهل- 

 التً الرإٌا تلك تذكرٌن أال ، نعم- 

ُتها صْق ؟ قَرصَر ُتنً ٌومها علٌكِت ٌْق أَر  رَر

لُ  وَّم  ودخلتُ  السلطان، قصرِت  فً أَرتَرجَر

تُ  مكتبَرهُ  راتِتهِت  فوجدْق كِّ  فٌها وقرأتُ  ُمذَر

: قولَرهُ 

 ٌختارُ  الشَّمعبَر  أنَّم  صحٌحاًا  لٌسَر "

 هللاُ، ٌختاُرهُ  السلطان وإنَّمما السلطان،

راًا  الشَّمعبِت  قطٌعَر  فٌسوقُ  لفَرهُ  صاؼِت ". خَر

ها لْقتُ  ٌومَر جَر ُتهُ  الشِّعرِت  من بٌتاّ  ارتَر نْق  دوَّم

فحةِت  هامشِت  على : فٌِتهِت  قُلْقتُ  الصَّم

لَّمدَر  قَردْق  لِتشعبٍف  وٌلٌء  قَر عاًا  تَر ٌَر رْق  فَرلَرطالما .. مِت

بِتعَر  عُ  الحِتمارَر  تَر ٌَر رْق  المِت

تُ  حْق  الُمفْقرداتِت  بعضِت  معنى لَرهُ  وأوضَر

ُنهُ  وْق ةَر  ٌُجٌدُ  ال كَر بِت  لُؽَر عْق . الشَّم

لْق  تُ  ! أَرجَر حْق عَر  أنَّم  لَرهُ  أوضَر ٌَر رْق  ُهوَر  المِت

بْقشُ  مِت  كَر نَر نَّمُج، الؽَر  ما عادةًا  والذي الُمؽَر

كُ  قُ  طوٌبلًا، ُصوفُهُ  ٌُترَر وِّ  ُعنقَرهُ  وُتطَر

. األجراسُ 

طٍّط  له وأوضحتُ   أنَّم  العبارةِت  تحتَر  وبِتخَر

عَر  هذا ٌَر رْق نْق  القطٌعِت  أمامَر  ٌسٌرُ  المِت لكِت  وَر

لْقؾَر  اعً حِتمارِت  خَر . الرَّم

  !رإٌا ولكنَّمها- 

لْق -  ةُ  ُرإٌا إالّ  كانَرتْق  وهَر  التً المرأةَر  تِتلكَر  قِتصَّم

نًِت تْق ، ُحلُمً فً زارَر ًِّ فول نً الطُّد تْق عَر  وأرضَر

ٌَرها، دْق تْق  ثَر رَر ها وقَرطَر عَر ، فً ُدُموْق ًَّم  عٌن

تْق  ًَّم  فً وهمسَر  وٌلتً: " خجولة همسةًا  أُُذنَر

ًّ  ٌا علٌكَر  ؾُ  حٌنَر  ُبنَر  وطُنكَر  أنًِّ تَركتشِت

ًُّد  فً وٌا ، العرب وْق لً علٌكَر  خَر جَر كَر  وخَر نْق  مِت

تَر  أَرنْق لُُبنً وَر طْق ".  تَرجِتُدنً وال تَر

نَر  ٌْق ُكر ذْق تُ  ٌومَر  أَرتَر صْق إٌا؟ تِتلكَر  علٌكِت  قَرصَر  الرُّد

نَر  ٌْق تِت  كٌؾَر  أَرتَرذُكر جْق ةِت  نارَر  أَرجَّم  فً الؽٌرَر

هً؟ جْق  وَر

لْق -  ُكر، أَرجَر ٌُّدها: حٌنَرها لكَر  قُلْقتُ  وقَردْق  أَرذْق  أ

لِّقْقها الخابِتنُ    .طَر

نً إنَّمها : أجبُتكِت -  طَر  وَر

رأةٌء  بلْق : لكَر  قلتُ -  تَر  امْق ٌَرها عاقَررْق دْق  ثَر

نٌها ٌْق . وعَر

نَّمها: أجبُتكِت -  لكِت دُ  وَر رَّم ؽاثِت  ُمجَر . أَرحبلم أَرضْق

ندما الفرقُ  وما: لكَر  قلتُ -  سُ  عِت  ٌُمارِت

ناءُ  رَر  األبْق بلمِت  ُعهْق عْق  األحْق نِتهِتم مَر طَر ! ؟ وَر

 قالوا أنهم أعلمُتكِت  إذْق  الحوار، انتهى وهنا

 هذا ٌُمارسون وهم قالوه التحقٌق، فً ذلكَر 

، رَر  ما تستبٌحونَر  لماذا سؤلُتُهم وعندما الُعهْق

مونَرهُ  رِّ ُكم، على ُتحَر جالُ  نحنُ  قالوا ؼٌرِت  رِت

عونَر  وُهمْق  ذلكَر  قالوا السلطان، قْقطَر زَر  ٌَر مْق  رَر

نْق  ومنكِت  منًِّ انتقاماًا  لٌسَر  رجولَرتً،  ولَركِت

ٌَرةِت  ن، لحما طَر نُ  الوَر  قالوا للسلطان، فالوطَر

  .التَّمحقٌق فً ذلِتكَر 

  قاص وكاتب سوري 

  هٌ٘ش الؼثاس 

 حلٌق قٌافته، بكامل ورابهم ٌمشً كان

 ثٌابه من تنبعث الشارب، كث الذقن،

 معبودتك أشكر: "الذعة قولونٌا رابحة

 مثل اإلنسان تحترم ببلداًا  لكم أن البقرة

. الدرجة هذه إلى مواطنٌها وتقدر الهند،

 – الهابل نفوسها عدد من الرؼم فعلى

 لكنها - البقرة؟ عبد ٌا كذلك ألٌس ملٌار؟

 مهمة، شخصٌة أنك بد ال. بحٌاتك طالبت

 عظٌم بلد وزراء ربٌس بك ٌطالب لكً

 ٌقال صحٌح،. مخطا؟ أنا أم الهند، مثل

 ! التناسلٌة األعضاء ٌعبدون بعضكم أن

 تفعلون أنكم أم ذلك؟ حقاًا  هل ؟ حقاًا  هل

"  ؟ بالتقبٌل رؼبتكم لمجرد ذلك

 ودخبل اإلعدام، ؼرفة الحارسان اجتاز

 حٌث رحبة، إلى ٌفضً آخر ممراًا  به

 بٌضاء، مرسٌدس سٌارة هناك تنتظره

 سحنة ذو الرسمً، بالزي رجل وثمة

 إلى ببعضهما، كفٌه باطنا ٌلصق سمراء،

 رأسه هازاًا  مبتسماًا، الصدر، مستوى

 دون من عراقً أمن ضابط أمام بثناء

.  رتبة

 حاجب همس" البقرة عبد ٌا تنس ال"

: مودعاًا  السابق سجٌنه أذن فً الموت

 ! باتشان امٌتاب على لً سلّم"

 

 عراقً قاص وكاتب 

جدته،  تذكر. شناطة تسمى التً الموت

 الفلفل فٌها أحرق التً األولى والمرة

 كانت التً الثلج وكمادة وعٌنٌه، حلقه

 اآلٌة تلك تقرأ وهً جفنٌه على تمررها

 ٌتوقؾ لو تمنى عٌناه، دمعت. القرآنٌة

 أمنٌته وكانت اللحظة، تلك فً قلبه

 مانجا شرٌحة من ٌتذوق أن األخٌرة

 صوت فاجبه. بالخردل متبلة حارة

 ابراهٌم : "ٌنادي وهو حاد جهوري

 الذي السجٌن فنهض !" ناج اسماعٌل

 تكون أن النار من بتوسل ٌطلب كان

 نهض إبراهٌم، على وسبلماًا  برداًا 

 الممشى عبر حارسان واقتاده متثاقبلًا،

 ؼرفة إلى صقٌل بكونكرٌت المبلط

 تسلسله، سراج ٌعرؾ ٌكن لم. اإلعدام

 أنه دام ما بذلك ٌعبؤ ٌعد لم وربما

. النهاٌة فً سٌموت

 سمع دقٌقة، ثبلثٌن من أقل وبعد لكنه،

 بنبرة اسمه ٌتلفظ نفسه المنادي صوت

 احد اسم بذلك ٌكشؾ كؤنه إعبلنٌة،

.  بقرعة الفابزٌن

 من ٌمسكانه كانا. الحارسان نفس اقتاده

 ٌتنفس، بالكاد القوى، متهالك ذراعٌه،

 الممشى أرض على بقدمٌه ٌسح

. اإلعدام ؼرفة إلى المفضً

. المنادي قال" رجل ٌا ربك أشكر"

 وووووو

(4 )

 السجن، فً الدٌن سراج قضاه عام بعد

 كانوا الذٌن المعتقلٌن أؼلب خبلله قُتل

 من ماتوا أو محاكمات، دون من معه

 باإلعدام حكماًا  بحقه صدر التعذٌب، فرط

 وبرزت نحل، مرض،. الموت حتى شنقاًا 

 علٌه ٌبدو ما نحو على وجهه عظام

 سجانٌه أن حتى المجاعات، ضحاٌا

 أن قبل موته وتوقعوا علٌه، أشفقوا

 من أحد ٌزره لم. المشنقة حبل إلى ٌصل

 زوجته باستثناء سجنه، فترة طوال أهله

 تلك عناء تكلفت أنها لو كما التً،

 سماع سوى شًء، ألجل ال الزٌارة

 كنزه على بالحفاظ المتكررة وصٌته

 ومساحٌقه الجحٌم سابل الجهنمً،

 الذي واألخٌر األول عشقه الكرٌهة،

 اآلن هو وها أجله، من وتفانى له أخلص

 منذ وهً. الملتهب التنانٌن بذروق ٌقذفه

 تعد لم أشهر، ثمانٌة قبل الٌوم، ذلك

. أبداًا  لزٌارته

 زنزانة فً األخٌرة، لٌلته سراج قضى

 سمع. باإلعدام آخرٌن محكومٌن تضم

 نار ٌا: "متهجد بصوت ٌرتل أحدهم

 لو كما" إبراهٌم على وسبلماًا  برداًا  كونً

 إلى ولٌس المحرقة، إلى سٌقتادونه أنهم

 بؤرجوحة وٌنتهً علوّ  من ٌتدلى حبل

 ووو

 وصفها امرأة أعجبته وإذا. الشطة ٌعشق

 ظهٌرة ٌصؾ كؤنه شطة، مثل حارة بؤنها

 القابظة، البصرة ظهٌرات من تموزٌة

 من فكان له، ؼمزت جمٌلة امرأة ولٌس

 أن الٌوم، ذلك فً رافقها الذي الحظ سوء

 كما فؤحست الوصؾ، بذلك نعتها شخصاًا 

 بإحساس أذنٌها طبلتً اخترق لذعاًا  أن لو

.  الهب

 بٌن من خرج منهك ٌابس بصوت قال

 !" هندٌاًا  لست لكنً: " ساقٌه

:  بالتعذٌب جدٌدة طرٌقة جبلده ابتكر

 ٌا مزٌفاًا  أم حقٌقٌاًا  هندٌاًا  كنت إن سؤرى"

. الجبلد له ٌقول" القضٌب عبد

. ٌسؤله" ستشنقنً؟ هل"

 الجبلد ٌجٌبه" فقط هندٌتك سؤقٌس ال،"

. خبٌثة قهقهة فمه وملء

 وٌمرر جسده فً جروحاًا  ٌحدث كان

 وعادة الحرارة، شدٌد فلفل أصابع علٌها

 ال لكً ظهره، فً الجروح تكون تلك ما

 كان الذي األمر. الفلفل طعم لسانه ٌطول

 ظهره تبضٌع من علٌه أمض عذابه

 سراج كان إذ جراحٌة، عملٌات بموس

 لعق ٌستطٌع ال أنه لمجرد حسرة ٌبكً

 العارمة اللذة تلك على والحصول جراحه،

.  الفلفل حرارة توفرها التً

 !"الكلمة بمعنى هندي أنك أثبتت اآلن،"

 بلدٍف  فً محمد اسمك ٌكون أنْق  مصٌبةٌء 

 شهرتك تكون أن أكبر ومصٌبةٌء ! مسلم

 إلخ،…المصري أو الحلبً  أو الحمصً

 فً تكون أن المصابب تشق نعمة لكن

!. وحدك فضاءها تملك منفردة، زنزانةٍف 

 كقبر، وباردةًا  كقبر، ضٌقةًا  الزنزانة كانت

 الموت، لسكرات ما العذاب من وفٌها

 مواطنٌء  فهو متفاببلًا، كان محمد لكن

 حنجرته تعرؾ ولم أحداًا، ٌشتم لم صالح،

 عصبٌاًا  رجبلًا  أكتافه حملتْق  وال الهتاؾ،

 بالصراخ، التارٌخ من قطعةٍف  إسقاط ٌرٌد

 محمد أن سٌدرك المحقق أن بد وال

 اآلذان تلك أنَّم  بد وال صالح، مواطنٌء 

 أن تستطع لم الجدران فً المزروعة

 أو تهٌن محمد فم من واحدةًا  كلمةًا  تلتقط

 بقدرة مإمن محمد وألن تشتم،

 كان الحقابق، معرفة على المخابرات

 شهور خبلل سٌخرج بؤنه جداًا  متفاببلًا 

!. كقبر الجمٌلة الزنزانة تلك من قلٌلة

 مشكلة وهذه مرحاض، ببل الزنزانة كانت

 كل بعظمتها تفوق تكاد حقٌقٌة،

 أوقاتِت  مع تؤقلم محمد لكن المصابب،

 ٌضبط أن واستطاع الحمام، إلى الدخول

 خاصة البٌولوجٌة، ساعته وفق مصراته

 مكان أول فً ٌفكر بدأ ثم المكان، هذا

: خروجه فور إٌه سٌذهب

 حمام إلى سؤذهب البٌت، إلى أذهب لن “

 قذارته، جسدي عن ألرفع أوالًا  السوق

 السوق إلى أذهب ربما الحبلق، إلى ثم

 اسمها كان هل لوالء، ما هدٌة وأشتري

 على أننً المهم ٌهم، ال آالء؟، أم والء

 أننً أعرؾ كنت الخروج، وشك

 ستفرح حزٌنة، أمً أن بد ال سؤخرج،

 أقسم ،!الكعبة زٌارة من أكثر بزٌارتً

ًَّم   ببل السطح على ؼرفة سؤبنً أن

 ”الجدران على هللا لعنة جدران،

 لعشرة خططاًا  وضع شًء، بكل فكر

 فؽلبه الخٌال، فً وؼرق قادمة، سنواتٍف 

 حفرةٍف  من الكلس قطعة أخرج النعاس،

 ماببلًا  خطاًا  ورسم الجدار، أسفل صؽٌرةٍف 

 على تدله التً الكثٌرة الخطوط بجانب

 الٌوم األخٌر الخط )بجانبه وكتب الزمن،

 مذ ٌنم لم كما نوماًا، انفجر ثم ،(241

. آخر محمد أنه اعتقدوا

 ثم واستٌقظ، ونام، استٌقظ، ثم

 ٌمسح كان مرة كل وفً إلخ،…نام

 جدٌداًا، خطاًا  لٌرسم الحابط، عن الجملة

 تجرأ أخٌراًا  ذاتها، الجملة كتابة وٌعٌد

 تجرأ أخٌراًا  ذاتها، الجملة كتابة وٌعٌد

: الحارس وسؤل

 سؤخرج أننً المحقق قال أٌام منذ “

 ”الصباح؟ هذا متى صباحاًا،

: كعاهرة بسفالةٍف  الحارس ضحك

 بل المقصود، أنتَر  لست أخبرك، ألم“

 …”آخر محمد

 إلى اتجه ،!الخٌبة لوصؾ داعً ال

 الٌوم األخٌر الخط )جملة ومسح الحابط،

 التً الخطوط كل مسح ثم ،(253

 فوقه، كتب واحداًا  خطاًا  ورسم رسمها،

 محمد، ٌا أوفراًا  حظاًا  …األول الٌوم)

(. اسمك تؽٌر أن وتذكر

 سوري كاتب 

 خاصة البٌولوجٌة، ساعته وفق مصراته

 ودخل التحقٌق، مرحلة انتهتْق  أن بعد

 وفً االحتجاز، ألجل االحتجاز بمرحلة

 إلى المحقق استدعاه الجمٌل الٌوم ذلك

 التً المعتادة األوقات ؼٌر فً مكتبه

 سٌستؤنفون أنهم ظن عقله، فً برمجها

 مباشراًا، كان المحقق لكن معه، التحقٌق

 فً المعتادة التشوٌق بعملٌة ٌقم ولم

: بساطة بكل قال بل المسابقات، برامج

 ”صباحاًا  ستخرج نفسك، جهز “

 التسول عبارات كل محمد استحضر

 التً والتملق واالسترضاء والدعاء

 واحدةًا  دفعةًا  وبصقها حٌاته، فً حفظها

 السجان وجه فً ثم المحقق، وجه فً

 إؼبلق وأحكم زنزانته، إلى أعاده الذي

 هلل وقدم ركبتٌه على فركع علٌه، الباب

. والثناء الشكر من ٌستحقه ما

 إلى العقل وعاد الفرح، هدأ دقابق بعد

 معضلةٍف  أول كانت االستخدام، حٌز

 تقدٌر ٌستطٌع فهو الوقت، فً واجهها

 ٌعرؾ ال لكنه وآخر، حدث بٌن الفاصل

 من تبقى كم ٌعرؾ وال اآلن، الساعة كم

 من خروجه سٌشهد الذي للصباح الوقت

 مكان أول فً ٌفكر بدأ ثم المكان، هذا

   تطاتِ أسواء

 
  ػاهش  الؼثَد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي سشٗش السلغٔ إلى أحضاى الوؼاسضٔ «ًفك الزلّ»سٍاٗٔ 
 

 

 2016     حزٌران   1العدد    ًاػن                                                           سصاظ                                                          نصؾ خطوة نحو الحقٌقة|   قلم رصاص      

 من المسالمة سمٌرة السورٌة اتخذت

 إلى للولوج مدخبلًا  والجنس الحب

 الصادرة «الذلّ  نفق »األولى رواٌتها

. ضفاؾ منشورات عن بٌروت فً

 بٌن تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من ٌساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهً منى، بزمٌلته رٌفٌة،

 ثمن عماد ٌدفع الدولة، فً كبٌر أمن

 فً طوٌلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سٌارة تختطفه إذ المعتقل،

 وٌختفً منى حبٌبته مع ٌسٌر بٌنما

 ؼٌر طفل سوى منه ٌبقى وال بعدها

 فً حبٌبته رحم فً زرعه شرعً

.  خلواتهم إحدى

 ٌكن لم عماد، فقد كثٌراًا  منى بكت

 أمها تخبر أن سوى خٌار أمامها

 األم وتنهً احشابها، فً التً بالروح

 ـ الطوٌلة خبرتها وفق ـ المسؤلة

 بارٌسً طبٌب إلى سرٌعة بزٌارة

 مع عماد استباحه الذي الشرؾ لقطب

. بالجنٌن االحتفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقاٌضتها أو لتزوٌجها سارع الذي

 صدٌقه ابن أمجد مع التعبٌر صح

 فور مشبوهة صفقة وفق الكبٌر التاجر

. بارٌس من عودتها

 رواٌتها عبر المسالمة سعً كان

 الذي الحدث بداٌة منذ واضحاًا  األولى

 لتوصٌؾ لرواٌتها مدخبلًا  اختارته

 طوٌلة، لعقود هً عاٌشته الذي الواقع

 ال جزءاًا  كانت إنما فقط تعاٌشه ولم

 التً األمنٌة فالسلطة منه، ٌتجزأ

 وتوصٌؾ السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع فً المستشري الفساد حالة

 فً األمنٌة القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم الحرٌات تقٌٌد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التً ذاتها هً والحب، الحٌاة فً كحقه

 .تشؽله كانت الذي أوصلتها لمنصبها

 السورٌات الفتٌات أن تجاهلت أنها إال

 السورٌون والشباب منى، كلهن لسن

 تشوٌه ذلك وفً. عماد كلهم لٌسوا

 عبلقات رسم عبر كلٌة السوري للواقع

 بداٌة منذ الشخصٌات بٌن منطقٌة ؼٌر

 أفشل ما وهذا نهاٌته، إلى السرد

 الرواٌة فً السردٌة الموضوعٌة

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض فً واقعٌة ؼٌر حقابق تصوٌر

 عمل فً الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثٌق عاتقها على كاتبته أخذت

 جزءاًا  وكانت خبلله، من عاٌشته، الذي

. طوٌلة لفترة منه

     بداٌة فً معارضاًا  طالباًا  كان الذي عماد

 

وٌتعرض للتعذٌب  اعتقاله ٌتم السرد

 فً ٌصبح ثم واالؼتصاب، والتعنٌؾ

 إلى عالٌة، برتبة ضابطاًا  الحقة أجزاء

 الذي الضابط منى والد مكان ٌتسلم أن

 خارج الٌوم وأصبح قبل من اعتقله

. الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل ؼٌث،

 المظاهرات فً ٌشارك وخرج شاباًا 

 سورٌة، فً بدأت التً االحتجاجٌة

 سجٌناًا  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًا  وٌتعرض الحقٌقً والده عند

 فً ٌُقتل ثم واالؼتصاب للتعذٌب

 والدته تكون التً اللحظة فً المعتقل

 تكتشؾ الذي أبٌه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبٌبها عماد أنه

 وتحت شٌباًا، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

 ؼٌر الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله

 أن عماد لٌكتشؾ لهما، الشرعً

 أنواع شتى علٌه مارس الذي الشاب

 وهنا. ابنه كان قتله أن إلى التعذٌب

 إلى رواٌتها بطل المسالمة ُتعٌد

 كان حٌن األول اإلنسانً الموقؾ

 السلطة نحو أخذته ثم حالماًا  عاشقاًا 

 من حولته حٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌحدث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًا  جاء تعبٌرها ربما سورٌة،

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحٌث

 هو ودمار خراب من سورٌة فً

 وهو بالسلطة اإلطاحة أجل من شرعً

 ذات سمٌرة عبره مرت الذي النفق

 تحرٌر رباسة إلى رحلتها فً ٌوم

.  تشرٌن صحٌفة

 فهً الحالمة المحبة الرقٌقة منى أما

 التً الوطن سورٌة سوى لٌست

 من األمنٌة األب سلطة علٌها تقضً

. وضٌقة شخصٌة مصالح أجل

 المسالمة سمٌرة الصحفٌة تهمل لم

 فتسردها الشخصٌة وسٌرتها نفسها

 التً سبلم الصحفٌة شخصٌة عبر

 الحكومٌة الصحؾ إحدى فً تعمل

 على تصبح حتى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفق الصحٌفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التً التنازالت

 وهً وسهولة، ٌسراًا  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَر  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًا 

  القضٌة بحقٌقة الوعً تزٌٌؾ

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا فً بمرورها

 رؼم ،"الذل نفق "هً اسمته الذي

 ونعمه، بخٌراته تنعم كانت أنها

 وال تعد ال السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زابدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 األمنٌة السلطة علٌها ؼضبت أن بعد

 للمتظاهرٌن إلنحٌازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والمحتجٌن

 خارج المعارضٌن بصفوؾ والتحاقها

 تؽٌٌب تعمد أٌضاًا  ٌتجلى وهنا. الببلد

 ومحاولة الوطنً النموذج صوت

 من األساسٌة وتداعٌاتها السورٌة

 األنماط هذه السرد تجاوز خبلل

 والتركٌز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدؾ قبٌح هو ما كل إظهار على

 الصوت على ٌسٌطر ونفسً سٌاسً

. السردي

 أؼلب فً السردي البناء جاء كما

 التعبٌر قاربت بلؽة الرواٌة فصول

 األدبٌة اللؽة إلى منها أكثر اإلنشابً

 ما وهذا الُمحكمة، الرصٌنة الروابٌة

 المواقع، من كثٌر فً هشاًا  النص جعل

 فً عنه تحدثت الذي الفساد أن ورؼم

 هو واالقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعً

 حقٌقٌة سردٌة إنجاز فً تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخاٌل

 فإن لرواٌتها منطلقاًا  الواقع من اتخذت

 جداًا  ضٌقة كانت السردٌة مخٌلتها

 الربٌس بالهدؾ واضح بشكل ومتؤثرة

 الثٌمة هو الضعؾ فكان للكاتبة

.  للسرد األساسٌة

 

 سورٌة شاعرة 

 

  ساًذٕ إتشاّ٘ن 

 

 

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

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

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

 فٖ سٍاٗٔ الغائة ألً٘س تي ػواس« الالتغل»ضخص٘ٔ 

   لَلَٓ أتَ سهضاى 

 كما وصلنا حدود أسماء هناك تكن لم)

 منطقة أي إلى إنسان أي ٌصل أن ٌجب

 وتحد، الرحٌل على باصرار العالم فً

 رسمها خطوط. الوهم خطوط لكل

 وجه على عار ندوب المنتصرون

 صافٌة القلب نقٌة قبلهم كانت أرض

 الذي الوصول بذلك تلذذت … المبلمح

 العابثة القدر اٌادي انسجته حبكت

 لتفعل العذراء تلك أحضان فً وارتمٌت

 لها شاء ما وأحبلمً وعطشً بجوعً

 أنسَر  لم بها لقابً حمى وفً، تفعل أن

 الحدود شرطة كل  وجوه فً أبصق أن

 فً الصبار كؤشجار زرعهم من وكل

. الضعفاء الحبلم القاحلة الصحاري

 ألنهم هإالء كل وجوه فً بصقت

...( ٌملكون ال ما ٌحرسون كالصوص

.  30ص

 الشخصٌات إحدى لقول صؽٌر مقتطؾ

 نفسها مع تتخاطب التً المحورٌة

 التً المؤساة عمق بكلماتها وتصور

 رواٌة فً بؤكملها شعوب ٌعٌشها

.   عمار بن أنٌس لؤلدٌب الؽابب

 فً العقاد محمود عباس ٌرى فكما

 أن(: الجنوبً المهجر شعراء  )مقاله

 إنسان هو عامة الشرعً المهاجر

 ٌدرك من وهو المخاطر ٌهاب ال طلٌق

  المخاطرة هو فٌه ٌعٌش ما أن بفطرته

.  بلده وٌترك بتؽرب لذا

 من فهو البلشرعً المهاجر عن أما

  ببلده فً اإلنسانً وكٌانه وجوده فقد

 علٌه لٌسٌطر  اآلخرٌن  ببلد فً و

 كل من الشرٌرة والنزعات الخوؾ

 ؼٌر بهجرة وٌفكر وصوب حدب

 ألي فٌها ٌؤبه وال ومرتٌن مرة شرعٌة

.  حٌاة أو موت

 على ٌنطبق الذي  الوصؾ هو هذا

 تتمحور اللتٌن التابهتٌن الشخصٌتٌن

 مخطط رواٌة(، الؽابب )رواٌة عندهما

 النفوس إلى ولج وروابً شاعر من له

 مع تتصارع والتً اجتماعٌاًا  المحبطة

 تلك علٌها للتتؽلب، الوحشٌة رؼباتها

.  الرؼبات

 وزمانه الرواٌة فً الحدث

 فً الرواٌة ومجرٌات أحداث تسٌر

 -  مونتلاير  فً تبدأ متتعددة أمكنة

 فً األولى الشخصٌة  تبدأ ثم كندا

 كتبت التً الشقاء قصة  بسرد  الرواٌة

 االسم مجهولة البعٌدة قرٌته فً علٌه

 بعدها وٌنتقل منها لٌهاجر والعنوان

 أحداث من له حدث وما برشلونة إلى

 – مونتلاير إلى ٌعود ثم ومن جسام

 من أكثر تمتد حٌاتٌة رحلة، كندا

 السارد ٌسردها، عاماًا  عشرٌن

ٌروٌها ، الرواٌة فً األولى والشخصٌة

 ووو

 الضلٌع بسبلسة  ٌابها إلى ألفها من

 العمق عمق إلى وكلماته هو دخل الذي

 اإلنسان(  أمٌر )هو ،الشخصٌات فً

 األخرى والشخصٌة الشقً العربً

 فً ومنحلة أٌضا شقٌة له المصاحبة

 البعٌد وهو( - أشرؾ )وٌدعى أخبلقها

 وجعلهما- ٌذكر شرؾ أي عن

 حد إلى مختلفتٌن لكنهما متشابهتٌن

 كبلهما شخصٌة كانت وإن، طفٌؾ

 هذه  لقارئ سٌظهر كما، اآلخر تكمبلن

 تعبر بحتة إنسانٌة رواٌة هً الرواٌة

 زمننا هو زمنها، موضوعٌة وحدة عن

  تبحث والتً العصٌب الحالً

 وال األمان بر  عن المتباٌنة شخوصها

 فً عصر بعد ستناله وجدته وإن تجده

 لنفوس مدمرة دمار وأحداث المخاض

 واألشخاص أنفسهم أصحابها

. السواء حد على بهم المحٌطٌن

  الراوي ٌستعٌده الذاكرة فً زمن هو

 بطرٌقة وٌتفاعل السردي الحدث فً

 كثب عن األحداث لسرد ومجدٌة واعٌة

 فً الوعً تٌار بتقنٌة ٌسمى ما وهو

. الرواٌة

 هذه الؽابب رواٌة أن هو الٌقٌن واألمر

 اهتزازات أحدثت - الواضح هو كما- 

 الكاتب من انتقلت مقصودة شعورٌة

 أحاسٌس عنده وبلورت، القارئ إلى

 أخرى تارة وتشمبز تارة تتعاطؾ فعلٌة

 وإهمال فقر من البٌبٌة فالتؤثٌرات

 أفراده همش ومجتمعً أبوي وعنؾ

 لٌبرز، العمل عن العاطل الشباب من

 أٌة عن منسلختٌن شخصٌتٌن لنا

، تذكر انسانٌة قٌم أو أخبلقٌة مبادىء

 األولى الصفحات فً ٌذكر فؤمٌر

 تؤكل أمً المدرسة أكره كنت )للرواٌة

 فً آكلة وأنا البٌت فً الضرب

( الحٌاة تتواصل هكذا. المدرسة

. 15ص

 بحت أدبً روابً نص أمام هنا نحن 

 اجتماعٌة أو تارٌخٌة وثٌقة ولٌس

، شرعً ال بشكل  هاجروا ألشخاص

 ال حتمٌاًا  أمراًا  هنا األدبً التذوق لذا

 من النص لدى لما منه مناص

 عربٌة كلؽة البلزمة الفعالة الخصابص

 بشفافٌة ومنتقاة متمكنة فصحى

 تجرد لؽة، علٌها ؼبار ال واضحة

 معٌنة جنسٌة أٌة من شخصٌاتها

 عاشوها وٌعٌشها التً مؤساتهم لتجسد

. اللحظة هذه الى أمثالهم من كثٌرون

  معٌنة صفات فٌها أشرؾ وشخصٌة

 اتخاذ على بقدرتها تتمٌز لكن

 تحاوره خبلل من ذلك ظهر، القرارات

  األولى الشخصٌة مع والدابم المباشر

شخصٌة  مع التفاعل هذا ٌتم بحٌث

 وووووو

 تناسق فً كبلرا وشخصٌة أمٌر

 انسجام كلها لؤلحداث تفاصٌل وإظهار

 فالعمق البعض بعضها مع منطقً

 التً الجمالٌة صٌؽٌته فً النفسً

 وأشرؾ أمٌر على المإلؾ أضفاها

  من أول -مدورة كشخصٌة لنا تظهرهما

 وجوه )كتاب المصطلح هذا استخدم

، فورستر االنجلٌزي للناقد( الرواٌة

 آلخر فصل من تتحركان شخصٌتان

  بما وتإثر تتؤثر حدث إلى حدث ومن

 ٌرى األدٌب ٌجعل مما، حولها ٌدور

 وزمن الماضً فً المستقبل زمن

 ؼاٌة وهً المستقبل فً الحاضر

 الزمن عن وخروجها الحدٌثة الرواٌة

. والمعهود المتسلسل التقلٌدي

 البلبطل شخصٌة

 الروابً خص، دٌنامٌكٌتان شخصٌتان

 السارد الراوي مهمة عمار ابن

 شخصٌة، ربٌسة لشخصٌة  لؤلحداث

 فؤضفت، الرواٌة فً الممٌزة( أمٌر)

 وعدم الوضوح عنصر األحداث على

 قد التً األدوار فً واألختبلط اللبس

 تحمل أخرى واقعٌة رواٌات فً نجدها

 الراوي  لكن، الهموم و الهدؾ نفس

 ضمٌر ٌتخذ الذي الؽابب رواٌة فً

 فً األحداث وٌستبق ٌتنبؤ( هو )الؽابب

 ٌنتقص هذا بعمله فهو  األحٌان بعض

 مرؼوب ؼٌر أمر وهو الرواٌة فنٌة من

 للرواٌة الحدٌث األدب فً إظهاره فً

 القارئ عقل من انتقاص وكؤنه الجدٌدة

 ذلك كل ٌستخلص أن هو علٌه الذي

 من لنا بقً فٌما سنتصرؾ )بنفسه

 تجود أن الى شدٌد بحرص نقود

. الطاولة تحت بشؽل أحدنا على السماء

. 40 ص..( أردت ما لً وكان

 الشخصٌات تتصارع الرواٌة هذه فً

 لنا فٌظهر الحٌاة أجل من مع نفسها

 اآلخرٌن مع لصراعها وصفاًا  بالتالً

 ألحداث أمٌر كتخٌل،  متعددة بطرٌق

 عن ٌروٌها محترمة ؼٌر كانت  جنسٌة

شباب  صداقة لٌكسب الوهمٌة خالته

 عمره من اسبان ووووووووووووووو

 معهم ٌتقاسم أن أراد )عمره من إسبان

 كمراهق المدرسة من هروبهم ٌوم

 مدرسة لً أن سؤتخٌل، عادي كشاب

 وال قوارٌر وال حانة ال ودفاتر وكتباًا 

. 159 ص(سكارى

 مشدودهاًا  ٌزال ال هافٌٌر وجه)

 مستنقع أن أدركت فقد أنا أما …محدقاًا 

 تفاصٌل منه  استقٌت الذي الكذب

( ٌنضب ان اوشك قد الوهمٌة قصتً

 فٌها نلمح شخصٌة. 186ص

 تسعى وقٌمها مبادبها عن االستؽناء

 بالمخاطر مفعمة أولى هجرة إلى

 ؼٌر ثانٌة لهجرة لتخطط فتنالها

 انسانٌتها معها تلؽً أٌضاًا  شرعٌة

 كل فً أبٌها تسب، وأخطر أكبر بشكل

 وتقتل وتسرق وتخبط شإم لحظة

 أهدافها لتحقق الجنس وتمارس وتكذب

 مع حدث ما أٌضاًا  وهذا محتالة بطرٌقة

 لٌخاطب المنزل صاحبة وكبلرا  أشرؾ

 أشرؾ شخصٌة لنا وٌحلل نفسه أمٌر

 الخاص منظوره من الوحٌد صدٌقه

 مرة الضٌاع من ٌنقذنا أشرؾ: )فٌقول

 الخطٌبة تتزٌن مرة كل وفً أخرى

 الوالد بطعن بدأت للفقر الشاحب باللون

 والنهب بالسرقة مرت ثم الظهر فً

 مع رذٌلة إلى تتحول اآلن هً وها

 وتواصل ،43ص( أمه سن فً امرأة

 الرواٌة آخر الى كبلرا مع الرذٌلة فعل

 عملً فً أنهمك أن قررت ولكننً)...

 أصنع أن لٌلة  ككل علً كان المعتاد

 حتى النشوة من قمما جسدي من لها

 سوٌعات لمدة الؽابب عقلها الٌها ٌعود

. 365 ص( قلٌلة

 األدٌب ٌرسمها واقعٌة فنٌة شخصٌات

 مجرد فهً إلنسانٌتها اهتمام دون

: األشٌاء بتشٌإ نقدٌا وتسمى أشٌاء

 الحدٌثة الرواٌة عرؾ فً تصبح بؤن

 بؤنها خاصة الفرنسً االدب وفً

 الفاعلة ولٌست بها مفعول شخصٌات

 والمسرحً القاص لها أراده ما وهو

 طالب الذي، برٌخت برتولت األلمانً

 الواقع  ٌبلمس ما على الضوء بتسلٌط

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2016    حزٌران   1العدد    سصاظ ًاػن                                                                                                                           نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص      

   ِ٘ػلٖ ٍج 

 الكبرى السٌنما جوابز موسم دخول مع

 عناوٌنهم العرب بعض اختار العام، آخر

 التصفٌات ضمن للمنافسة المرّشحة

 «أجنبً فٌلم أفضل »ألوسكار المإهلة

 مصر(. 2017 فبراٌر/ شباط 26)

 الذي دٌاب، لمحمد «اشتباك »رّشحت

 مهرجان فً «ما نظرة »قسم افتتح

. الفتاًا  دولٌاًا  حضوراًا  وحقق األخٌر، كان

 لمٌرجان «كبٌر كتٌر فٌلم »أرسل لبنان

 النجمة كوبوال منحه الذي شعٌا، بو

 قبل مراكش، مهرجان فً الذهب

. العالم مهرجانات فً موفقة جوالت

 مً للفلسطٌنٌة «لٌلة 3000»

 حلّة على. »األردن علم ٌرفع المصري

. تونس اسم ٌحمل بوزٌد للٌلى «عٌنً

 فً طوٌل روابً فٌلم أفضل إّنه

 الفابت، السٌنمابً دبً مهرجان

 والسٌنما الجمهور جابزتً وصاحب

 أٌام »ضمن( فٌلٌكس )األوروبٌة

 البندقٌة مهرجان فً «فٌنٌسٌا

.  2015 السٌنمابً

منذ  إنتاجاتها أبرز انتخبت السعودٌة

 بركة: »المملكة فً السٌنما انطبلق

 الذي صباغ، لمحمود «بركة ٌقابل

 فً الدولٌة التحكٌم لجنة جابزة انتزع

 برلٌن مهرجان ضمن «المنتدى»

 مهرجانات وجال ،2016 السٌنمابً

  . تورونتو ولندن مثل كبٌرة

 

 دول بٌن اإلنتاج مشتركة أفبلم كلّها

 الممّول «اشتباك »عدا دعم، وصنادٌق

. خالص بشكل مصرٌاًا 

. أ ولٌام( 1927 )«أجنحة »فوز منذ

 لبنان من كل التصفٌات دخل وٌلمان،

 والمؽرب وفلسطٌن والعراق واألردن

 قلٌلون. والسعودٌة والجزابر وتونس

 نحو األخٌرة األمتار عبور فً نجحوا

 اللعبة خاضت الجزابر. القصٌرة القابمة

 فً الؽزٌر نشاطها بسبب مّرة، 16

 العشرٌة »قبل المشترك اإلنتاج

 مّول القادر عبد األمٌر بلد. «السوداء

 كوستا للٌونانً( 1961 )«زد»

 عام األوسكار نال الذي ؼافراس،

 هذا ٌشوب. الجزابر اسم تحت 1970

. عربً ؼٌر محققه أنّ  الوحٌد التتوٌج

 إٌتوري اإلٌطالً مع حصل كما تماماًا 

 ،(1983 )«الراقص الحفل »فً سكوال

 فوز دون القصٌرة القابمة وصل الذي

ٌّة ترشٌحات 3 ثّمة. للجزابر ثانٍف   رسم

 الذي بوشارب، لرشٌد أخرى جزابرٌة

: هً فعلها، عربً مخرج أكثر ٌعد

 أٌام»و ،(1995 )«الحٌاة ؼبار»

 ،(2006 )«بلدٌون »أو «المجد

(. 2010 )«القانون على خارجون»و

 أسعد أبو هانً الفلسطٌنً ٌلٌه

: لببلده محاوالت 8 أصل من بترشٌحٌن

 «عمر»و( 2005 )«اآلن الجّنة»

القابمة  تبلػ لم مصر أنّ  المفارقة

السٌنما  فً األول البلد. قط القصٌرة

 مثل ثقٌلة أسماء مع مّرة، 30 حاول

 الشٌخ وكمال( أفبلم 4 )شاهٌن ٌوسؾ

 المؽرب. بدرخان وعلً مرزوق وسعٌد

 وهو توفٌق، دون أفبلم 10 أرسل

. األول السٌنما مهرجانات موطن

 للسٌنما استثنابٌاًا  جاء الماضً األوسكار

ٌّة،  هانً لؤلردنً «ذٌب »بترشٌح العرب

 ٌا علٌك السبلم »والقصٌر نّوار، أبو

 ٌمكن. خلٌل باسل للفلسطٌنً «مرٌم

  فً أشمل تارٌخٌة تفاصٌل على االّطبلع

 

 رضا محمد اللبنانً الناقد مقال

 ،«األوسكار مٌزان فً العرب»

 الشرق »صحٌفة فً المنشور

 .«األوسط

 الترشٌح بعد

 لجنة خبلل من ٌتمّ  األولً الترشٌح

 أو ،(لبنان )الثقافة وزارة من مختارة

 مركز أو ،(مصر )السٌنمابٌٌن نقابة

 حتى أو ،(تونس )للسٌنما وطنً

 تحظى أن المهم. حكومٌة ؼٌر جمعٌة

 الدولة، تمثٌل بحق الهٌكل أو الجهة

 وعلوم فنون أكادٌمٌة »وبإقرار

. للحدث المنّظمة «المتحركة الصور

 الفٌلم ٌدخل أخرى، حاالت فً

 بجابزة فاز إذا أوتوماتٌكٌاًا، التصفٌات

 مع المتفقة األمٌركٌة المهرجانات أحد

 ٌجتاز هكذا،. ذلك على األكادٌمٌة

 ٌتمّ  نهابٌة، بقابمة تتّوج مراحل، الفٌلم

 حفل من شهر قبل عنها الكشؾ

 الفّنً المستوى على خبلؾ ال. التوزٌع

 ماٌتعلّق  ما ٌبقى. الواصلة لؤلشرطة

 وشإون والمعالجة بالموضوع ٌتعلّق

 من النجاة نعم،. واإلعبلن الدعاٌة

 ٌتطلّب الفوز، واألدهى التصفٌات،

. المتحدة الوالٌات فً ضخمة دعاٌة

 عدد فً التوزٌع لتؽطٌة باهظة نفقات

 اإلعبلمٌة، والحملة الصاالت من محّدد

 وتوزٌع الخاصة العروض عن ناهٌك

ٌّات. الكوكتٌل وحفبلت النسخ  الن

ٌّبة   .كهذا شرس عالم فً تكفً ال الط

 سورٌا؟ عن ماذا

ٌّون. شًء ال  جوابز ٌعرفوا لم السور

 تطؤ لم. الشاشات على سوى األوسكار

 مسرح السورٌٌن السٌنمابٌٌن أقدام

. لمّرة ولو أنجلٌس لوس فً «دولبً»

 فٌلماًا  ترسل لم سورٌا: بسٌط السبب

 الحرب اشتعال مع. ٌمّثلها واحداًا 

 وثابقٌات إلى العالم التفت السورٌة،

 التشبٌك تمّ . خاص بشكل المعارضة

 مثل دعم ومنّصات جهات مع

 بٌد لؤلخذ ،«بداٌات»

 

 

 المحافل إلى الشرٌط بٌد لؤلخذ ،«بداٌات»

 السورٌون التسجٌلٌون ضرب هكذا،. الكبرى

 ولندن وأمستردام ولوكارنو ساندانس فً

 األبرز، اإلنجاز حقق دٌركً طبلل. وؼٌرها

 مهرجان فً أجنبً وثابقً أفضل بجابزة

 إلى العودة »عن 2014 «ساندانس»

 العامة المإسسة »أفبلم(. 2013 )«حمص

 أن قبل خانقاًا، عربٌاًا  حصاراًا  عانت «للسٌنما

 وقرطاج دبً مهرجانا. أخٌراًا  كسره فً تبدأ

 الحرب، بدء منذ للمإسسة فٌلماًا  ٌبرمجا لم

 ٌبدو ال كذلك،. بعضها جودة من الرؼم على

 تؽٌٌر وارد فً الكبٌرة الدولٌة المهرجانات أنّ 

ٌّة ال سٌاسٌة ألسباب توجهاتها  أن ٌُعقَرل ال. فن

 حصرٌٌن وكبلء قبل من محتكراًا  الفن ٌصبح

 عبد محمد حاول ذلك، رؼم. السوري لؤللم

 الرابعة »بـ ؼلوب الؽولدن تصفٌات فً العزٌز

 المإسسة »،2015 )«الفردوس بتوقٌت

 تدور الخطٌب باسل أفبلم(. «للسٌنما العامة

 .دابماًا 

 الحل

 بدٌل ال. البعض نظر فً رومانسٌاًا  ٌكون قد

 السٌنمابٌٌن من رابطة أو جمعٌة تؤسٌس عن

 الرإوس أصحاب عن بعٌداًا  المعتدلٌن، والنقاد

. الضفتٌن على الفارؼة والنضالٌات الحامٌة

 الكثٌر ٌلؽً تجّمع، أليّ  الحكومٌة ؼٌر الطبٌعة

 ٌتولّى الهٌكل هذا. بٌنهما والحرج العوابق من

 تحّزبه عن النظر بؽض األفضل الشرٌط انتقاء

 لنٌل األكادٌمٌة مع ٌتواصل. إنتاجه وجهة

 للسٌنما العاّمة المإسسة ومع اعتمادها،

. مباركتها على للحصول الجهات ومختلؾ

 فً كما العملٌة فً لبلنخراط دولٌاًا  ٌراسل

 لنفقات تموٌبلًا  ٌجلب قد هذا. األخرى الدول

 إذا دعم، وصنادٌق هٌبات من والدعاٌة السفر

 ٌقوم كذلك،. بنجاح طرٌقه الفٌلم شقّ  ما

 المهرجانات إلى األفبلم صّناع بتوجٌه

. األكادٌمٌة أعضاء من المعتمدة األمٌركٌة

 من الكثٌر ٌوّفر إحداها بجابزة الفوز

 ٌذهب أن ٌمكن ما، ٌوماًا . والنفقات المصاعب

 ال؟ لم. سوري لفٌلم أجنبً فٌلم أفضل أوسكار
 

 سٌنارٌست وناقد سوري 

 

 

 الواقع  ٌبلمس ما على الضوء بتسلٌط

 وتقدٌمها الشخصٌات دواخل واستنطاق

.  القارىء تجذب بصورة

 الؽابب رواٌة فً الربٌسة فالشخصٌة

 معه ٌحمل الذي البطل هً لٌست

 فً ٌظهر كان كما والفضابل البطولة

 به ونحس نراه فما التقلٌدٌة الرواٌات

 واقعٌتها هو نلحظه وما  الرواٌة فً

 والمعلوالت للعلل اكتشاؾ هو المإلمة

 وحتى الفقٌرة العربٌة مجتمعاتنا فً

 معها تظهر التً الؽربٌة المجتمعات

 المهاجر على واستعبلءها كرهها

 االستؽبلل درجات أقصى إلى واستؽبلله

 شخصٌة لعٌسى حدث ما وهو الآلدمً

 ٌعمل صومالً طباخ هو كادحة ثانوٌة

 بالخفاء ٌعمل  ولكن البار مطبخ فً

 الطاولة تحت ٌعمل هو لذا أوراق ودون

 ٌضعوه ما تحمل تنفس وال حدٌث ال)

.             85 ص( تنطق وال فوقك

 أحبت، الرواٌة فً حٌزاًا  أخذت شخصٌة

 اسبانٌة فتاة بحب لتتعلق البسٌط عملها

 دون )روزٌتا اسمها البحته بالصدفة

 جٌوش تهب وعندما …تمهٌد سابق

 الجرداء قلبك أراضً على العشق

   صفارة دون الطابرات من كسرب

 طرؾ من حب ،246 ص(…إنذار

 الذي الهجرة بولٌس بسبب ٌدم لم واحد

 زمٌله من بوشاٌة فجؤة الحانة باؼت

 الشاب على وقبض( سانتو )االسبانً

 ٌقبض ولم صامتاًا  ظل الذي الصومالً

 أنه الشرطً ظنه فقد أمٌر على

 شخصٌة فعٌسى، الحانة مدٌر خوانٌتو

 بشكلها القارىء ٌراها ال مسطحة

 ُترى أن المإلؾ لها ٌرٌد كما إال الكامل

 تخدم حتى

 أن مقتنعة هً خلفه، تعوي وصاحبته

 لربما أو صاحبه شكل ٌؤخذ الكلب

 الكبلب، عن ٌتحدثون وهم العكس،

 لتمتعها تفهمها قلٌلة كلمات تَرربط

 العمٌقة، نقاشاتهم الشٌقة، أحادٌثهم

 التً فصدٌقتها الؽرٌبة، وجوههم وحتى

 ـ الرجال قهوة فً القهوة تشاركها كانت

 ال ولكن للرجال مخصص ؼٌر مكان

 هناك ٌتواجد عادةًا  النساء فٌه تجلس

 للمكان اإلشارة اسم هو وهنا هنا ولٌس

 نصٌحة إلٌها أسدت ـ أكثر ال القرٌب

 أخبرتها عندما الحانات تلك إلى بالذهاب

 أحادٌث إلى االستماع: الجدٌدة هواٌتها

 وخٌالها الكلمات بعض تفهم الؽرباء،

 وتهبط وتعلو وتطٌر وكتبها، وحقٌبتها

قَرب أو البار على رْق  تتوقؾ عالٍف  مكانٌء  -المَر

 فتطلب-  للُمراقِتبة الرإٌة للتسع علٌه

 توقؾ المحجوز المناسب المقعد …كؤساًا 

جها الكتابة، عن  وهً حادة، بنظرةٍف  حدَر

 لم. رمقتهُ  وتحّدق وترى وتشاهد تنظر

 وتداخلت دخلت عندما باالرتٌاح ٌشعر

 دوستوٌفسكً شخوص مع رابحتها

مقتهُ  عندما حتى أو وأفكاره والرابحة . رَر

 فتعاملها السمٌنة اللطٌفة النادلة أما

 تفعل ماذا بحذر، ولكن خاصة معاملة

 ساعة فً كهذا مكان فً مثلها فتاة

 تخرج أن المهم من …مهماًا  لٌس كهذه؟

 تقدم. ممكنة خسابر وبؤقل بسبلم هنا من

 الطاولة به تضرب أن دون النبٌذ لها

. المدمنٌن زبابنها مع عادة تفعل كما

 ما أن بالذات، اللحظة تلك فً لها تراءى

 متمرؼون فهم حالها، من أحسن حولها

 و معه تعاٌشوا ٌرونه ال بحٌث بالبإس

 فً سهامهم تصٌبه ما فقط هً أهدافهم

 وتحلل فتسؤل هً أما الحانة، تلك

 فتراه البإس حتى شًء كل وتصارع

 الكلب…ال إلى تصل أن إلى الخارج من

 أفكارها مقاطعاًا  الؽرفة فً ٌبول

 أن مقتنعة هً خلفه، تعوي وصاحبته

 

 

 شخوص لعب، وأوراق كلب، قذرة، حانة

 وسمٌنة، لطٌفة ونادلة دوستوٌفسكً،

 خافت ضوء وقهر، عفن،ؼبار، رابحة

 وزجاج عابرة سٌارة بضوء ٌختلط

ة  دخولها مصاحباًا  ٌعوي الكلب. ومارَّم

 الؽرفة إلى سوٌاًا  ٌخرجان. الخشبة

 جانب الستابر وراء الزاوٌة فً الفارؼة

 الكؤس فُتحرك ٌشمها، الكلب الحمام،

 منتصؾ فً وتضعه الطاولة على الفارغ

 وتزٌحه الؽطاء على األخضر المربع

 السهام الطاولة، حواؾ مع لٌتبلبم

 محركةًا  تتساقط واألوراق الجدار، تضرب

 المراقبة، من تمنعها وستابر الرابحة،

. محجوز المناسب فالمقعد

 والصراخ، الطاولة على الطرق ٌزداد 

 واحدة فقاعة من الرإٌة على معتادة هً

 ُمشاهدةًا  فقاعات تنفخ كانت صفراء،

 أو الهواء، الؽرباء، أصابع ٌفقبها كٌؾ

 وبٌن بٌنها أمان مسافة تاركةًا  الزمن،

 بابعة بٌن ٌتراوح واآلخر -”اآلخر“

 هذه تكره لكنها – وحبٌبها الخضار

 عام بشكل التسمٌات تحب ال هً الكلمة،

 إلى الحاجة فما. المنفردة األسّرة وتفضل

 نفسها تلملم الحمام؟ بجانب الؽرفة

 وتهبط وتعلو وتطٌر وكتبها، وحقٌبتها

 أمٌر عند وهدأت األمور استقرت أن والى

 نفسه األدٌب هو والذي الراوي لٌؤتً

 البابس أمٌر حالة وٌروي عمار بن أنٌس

  للرواٌة فصل آخر فً فقط ،شًء كل من

 مونلاير الى وصوله منذ عاما عشرون)

 التً العادة نفس نفس ٌمارس وهو

 الصٌؾ فً عشقها: سكانها جمٌع أدمنها

. 411 ص...( الشتاء فً ولعنها

 هو برشلونه فً المكان أن المبلحظ ومن

 البعد لوجود والوحٌد األول المحرك

 أكثر وظهوره الرواٌة هذه فً الجنسً

 جمالً أدبً كنمط مرة وتوظٌفه من

 بؤال اللؽة فً الفنٌة الشروط فٌه ٌُراعى

 عند الفردٌة الؽرابز تثٌر وال مبتذلة تكون

 لهذه القارىء فهم من وٌزٌد القارىء

،  معاًا  وللجنس للمال الجابعة الشخصٌة

 بشكل أشرؾ كشخصٌة مؤربها تنال حتى

 الرواٌة فً مهمة شخصٌة وهً خاص

 كبلرا مع الجنس تمارس كانت التً وهً

 ووجود وجودها على لتبقً العجوز

 الحقاًا  العمل وفً المنزل فً أمٌر صدٌقها

 منها بالزواج لها الكاذبة الوعود ثم ومن

 أداة فالجنس، أخرى مآرب لتقٌق

 نفسٌاًا  مرٌضة شخصٌة وتدمٌر لحماٌتهما

 ؼٌر بالهجرة حلمهما لٌتحقق كبلرا مثل

 نفسً فً قلت )كندا الى الشرعٌة

 الجسدٌن لهذٌن وستقدم أسبوعان

. 358ص( لؤلبد استقالتك ورقة الرخصٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً الجنس ٌجعل من هو الذكً والكاتب

 آخر فكراًا  للمتلقً ٌضٌؾ عنصراًا  رواٌته

 عند نجاة طوق أنه هنا واضح هو وكما

 الرواٌة فً الهامة الشخصٌات أحد

 متعمد ؼوص وهو أكثر، لفهمها ومكمبلًا 

 المهزومة االنسانٌة النفس فً األدٌب من

 هو لذا، الؽربٌة والمجتمعات مجتمعها فً

 فكرة أو للرواٌة تسوٌقٌاًا  نمطاًا  لٌس

 تتقبل الواقعٌة الحدٌثة فالرواٌة، مقحمة

 منبراًا  لٌست ألنها خاطر طٌب عن ذلك

 الرذٌلة الى للدعوة مكاناًا  ولٌست للفضٌلة

 ، التقلٌدٌة والقٌم األخبلق عن واالنسبلخ

 إسراؾ ال الوسطٌة منحى أخذ وجب لهذا

 رواٌة كانت وإن إسفاؾ وال فٌه

 

 

 فً الجنس ٌجعل من هو الذكً والكاتب

 آخر فكراًا  للمتلقً ٌضٌؾ عنصراًا  رواٌته

 عند نجاة طوق أنه هنا واضح هو وكما

 الرواٌة فً الهامة الشخصٌات أحد

 متعمد ؼوص وهو أكثر، لفهمها ومكمبلًا 

 االنسانٌة النفس فً األدٌب من

 والمجتمعات مجتمعها فً المهزومة

 تسوٌقٌاًا  نمطاًا  لٌس هو لذا، الؽربٌة

 فالرواٌة، مقحمة فكرة أو للرواٌة

 طٌب عن ذلك تتقبل الواقعٌة الحدٌثة

 للفضٌلة منبراًا  لٌست ألنها خاطر

 الرذٌلة الى للدعوة مكاناًا  ولٌست

، التقلٌدٌة والقٌم األخبلق عن واالنسبلخ

 ال الوسطٌة منحى أخذ وجب لهذا

 رواٌة كانت وإن إسفاؾ وال فٌه إسراؾ

 الرحمة تثٌر مؤساوٌة قصة الؽابب

 الى فتإدي شخوصها خبلل من والخوؾ

 فعل عن واالبتعاد الطرد أو التطهٌر

  ارسطو عند عرؾ كما الشًء

(Katharsis )بدوي الدكتور وذكرها 

  الٌونان عند األدبً النقد كتابه فً طبانه

 القراءة  تستحق رواٌة هً، بلفظة

. الصحٌح الفنً والتذوق

 

 
 وناقدة فلسطٌنٌة  كاتبة•

 هٌاسة ٍهمؼذ دٍستَٗفسكٖ، ضخَظ لزسٓ، حأً
 هحجَص

 

  ًَس  ضٌتَت 

 أحادٌث إلى االستماع: الجدٌدة هواٌتها

 وخٌالها الكلمات بعض تفهم الؽرباء،

. البقٌة ٌتولى

 ٌنفذ واألوكسجٌن احمراراًا، ٌزدادون هم

 المناسب المقعد ؼوص قناع من

 حّولت ؼٌرها، ٌرى ٌعد لم المحجوز،

 الُمراقِتب من حولته مستنقع، إلى بحره

 هو. اآلخر بعضهما وكشفا المراقَرب إلى

: الكتابة تبدأ وهً ٌذهب

 دوستوٌفسكً، شخوص قذرة، حانة

 .محجوز مناسب ومقعد
 

 خاص مجلة قلم رصاص 

 

 الشاب على وقبض( سانتو )االسبانً

 ٌقبض ولم صامتاًا  ظل الذي الصومالً

 أنه الشرطً ظنه فقد أمٌر على

 شخصٌة فعٌسى، الحانة مدٌر خوانٌتو

 بشكلها القارىء ٌراها ال مسطحة

 ُترى أن المإلؾ لها ٌرٌد كما إال الكامل

 وتنقذ الرواٌة أهداؾ تخدم حتى

 صراعاًا  وتخلق فٌها الربٌسة الشخصٌة

 رؼبة فوراًا  لتظهر أمٌر نفس فً سلبٌاًا 

 السكٌن سؤؼمد  )الهجرة لشرطً القتل

 شك دون ألماًا  سٌتلوى الٌمنى كتفه فً

 وأطلق سانحة الفرصة ستكون ذلك عند

. 298 ص(الملتوٌة األزقة لظلمة ساقً

 ٌحبذ الفرنسً الناقد جولدمان أن لنرى

 تهتم التً الهٌجلٌة ومدرسته هو

 بنقل األدٌب لدى القصوى بالضروة

 وٌصؽٌها معٌنة طبقة عن العالم رإٌة

 فً أفكاراًا  تولد وجرٌبة كاشفة بطرٌقة

 عند سنكتشفه ما وهو القارىء عقل

. الؽابب لرواٌة متمعنة قراءة

 المكان أهمٌة

 رواٌة فً المكان أهمٌة ننسى وال

 فراغ من مساحة فقط لٌس فهو الؽابب

 هً وإنما الشخصٌات فٌها تتحرك

 لتترك النفسً جوها لها حٌة شخصٌة

 كبل على الواضح السلبً أثرها

 من والممزقتٌن الربٌسٌتٌن الشخصٌتٌن

 جمٌل مكان كل على والناقمتٌن الداخل

  عند وهدأت األمور استقرت أن والى

 

 

 

 

 األدٌب هو والذي الراوي لٌؤتً أمٌر

 أمٌر حالة وٌروي عمار بن أنٌس نفسه

 آخر فً فقط ،شًء كل من البابس

 منذ عاما عشرون  )للرواٌة فصل

 نفس ٌمارس وهو مونلاير الى وصوله

: سكانها جمٌع أدمنها التً العادة

 فً ولعنها الصٌؾ فً عشقها

 . 411 ص...( الشتاء

 برشلونه فً المكان أن المبلحظ ومن

 البعد لوجود والوحٌد األول المحرك هو

 أكثر وظهوره الرواٌة هذه فً الجنسً

 مرة من
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أعفالٖ تصٌغ الذّطٔصالح أتَ السَسٗٔ سٍال التطك٘ل٘ٔ

   للن سصاظ: حَاس 

 تدور جرمانا، وسط محترفها من قرٌباًا 

 وتسقط المجاورة األرٌاؾ فً معارك

 ٌهددها، خوؾ ال وهناك، هنا القذابؾ

 وبٌن بٌتها – مرسمها بٌن تتنقل

 دمشق، العاصمة وسط كامل ؼالٌري

 الفنانة تشتؽل كبٌر ومجهود بإصرار

ـ 1982 )صالح أبو روال التشكٌلٌة

( 2007 إسماعٌل أدهم مركز خرٌجة

 اكتشاؾ وإعادة الذهول فكرة على

 لوحاتها األطفال، عالم فً اللحظة

 عن البحث فكرة توحدها التً الجدٌدة

 الطفولة لحظات فً الكبٌرة األسبلة

 لدٌها، األولى الوالدة للحظات تعٌدنا

 الطفولة منذ أتذكره ما كل: "روال تقول

 والطباشٌر التلوٌن أقبلم كان

 التً التفاصٌل تلك الخالٌة، والمساحات

 أوفر أكن لم هواجسً، كل شكلت

 شًء رسم محاولة دون خالٌة مساحة

... الماضٌة ذاكرتً فً عالق ربما ما،

 بعض ٌستبدلوا لو تمنٌت ولطالما

 الرسم بحصص الدراسٌة، الحصص

 حرٌة لً ٌتركوا أن أو! واألشؽال

..". بتعلُّدمه أرؼب ما اختٌار

 نحن األساطٌر

 محٌطها الشابة الفنانة تجاوزت

 أكثر، ذاتها نحو لتدخل االجتماعً

 الخٌال معنى فً اللون لؽة عن باحثة

 بشكل بؤشخاص تتؤثر لم البلمنتهً،

 فً مشؽولة كانت ولكنها مباشر،

 ٌكن لم: "وألؽازه وسرادٌبه التارٌخ

 أو أقاربً أو عابلتً فً فنانٌن هنالك

 أن أتمنى كنت دابماًا  الجٌران، حتى

 تلّمس ألحاول صؽٌرة، وأنا فناناًا  أقابل

بعض  وأتعلم قرب عن الفن من شًء

 ووو

أتؤثر  لم بالتالً أجد، فلم التقنٌات، 

 ووووو

 

 حدٌثها فً روال تشٌر..!" بؤحد  ووو

 لرسومات كان ولكن، ،"رصاص قلم"لـ

: لدٌها المحّببّ  وقعها "المدرسة كتب

 ممتاز الفنان رسومات خصوصاًا "

 فً الوحٌدة متعتً كانت البحرة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًا  رسوماتها فتحت التً البابلٌة،

 كنت كلما أننً أتذكر. لمخٌلتً واسعة

 كٌؾ الشخصٌات، تخٌل فً أذهب  أقرأ،

 كما أشعر كنت األزمنة، تلك فً عاشت

" األساطٌر ونحن حقٌقٌة أنها لو

 .الفنانة تضٌؾ

 أتؤثر لم بالتالً أجد، فلم التقنٌات،

 قلم"لـ حدٌثها فً روال تشٌر..!" بؤحد

 كتب لرسومات كان ولكن، ،"رصاص

: لدٌها المحّببّ  وقعها "المدرسة

 ممتاز الفنان رسومات خصوصاًا "

 فً الوحٌدة متعتً كانت البحرة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًا  رسوماتها فتحت التً البابلٌة،

 كنت كلما أننً أتذكر. لمخٌلتً واسعة

 كٌؾ الشخصٌات، تخٌل فً أذهب  أقرأ،

 كما أشعر كنت األزمنة، تلك فً عاشت

" األساطٌر ونحن حقٌقٌة أنها لو

 .الفنانة تضٌؾ

 التقنٌة اللونٌة

 إلى صالح أبو روال تجربة تنمً تقنٌاًا،

 التبقى "هنا لكن الواقعٌة، المدرسة

 تعمل ألنها تعبٌرها حسب" واقعٌة

 اللحظات بعد مشهدٌة تداعٌات على

 العمل أبدأ: "اللوحة لوالدة األولى

 أو رأٌته بمشهد متؤثرة أو ما بفكرة

 وحٌن السابق، من بذاكرتً مطبوع

 من وأقترب األمان لبر العمل ٌصل

 تؤخد اللوحة أجد للحقٌقة الوصول

 إطار الواقعٌة من وتخرج آخر مساراًا 

 تكمل إنها... آخر باتجاه وتذهب

 أفقد أننً أشعر لوحدها، طرٌقها

 بالتلوٌن  أبدأ وهكذا العقبلنٌة، السٌطرة

 

 أشعر عندها تعجبنً، حتى بفطرٌة 

الزٌتٌة  األلوان مستخدمة انتهت، أنها

 ووو

 على المختلفة والمواد واألكرٌلٌك 

 الفكرة تتطلبه ما حسب قماش،

 .."أمامً ونضوجها

 أشعر عندها تعجبنً، حتى بفطرٌة

 الزٌتٌة األلوان مستخدمة انتهت، أنها

 على المختلفة والمواد واألكرٌلٌك

 الفكرة تتطلبه ما حسب قماش،

 ..."أمامً ونضوجها

 المحاكاة شعرٌة فً تؽرق إنها 

 تاركة اللون، مع الجوهري والتماهً

 مع الروحً التواصل حرٌة للمتلقً

 لوحة عند التوقؾ ٌمكن ال إذ اللوحة،

 من كحلقة إلٌها النظر دون بمفردها

 مع نفسه عن ٌكشؾ متكامل مشروع

 التً الفنانة تقترحه جمالً بناء كل

 إعادة محاولة ألوانها لفرشاة تنتصر

 ٌقولون أطفال بوجوه الحٌاة انتاج

. الخاصة طرٌقتهم على الحٌاة

 رإٌة فلسفٌة

 فلسفٌة مداخل عن للبحث روال تسعى

 مشروعها "حول الفنٌة لرإٌتها

 كونً اعتقاد من تنطلق حٌث" الجدٌد

 البقاء ودوافع الوجود أسرار عن

:  تقول والخلود،

 ٌستطٌع نفسه فً ٌنقب إذ اإلنسان"

 إذا فكٌؾ الكون، مركز على العثور

 وفطرٌة صؽٌرة النفس هذه كانت

 تتؤثر ولم وحقٌقٌة وعفوٌة صادقة

..!  والتقالٌد بالعادات

 القلق حاالت بعض انتباهً تلفت

 خبللها ومن األطفال عند والتساإل

 عن ألسؤلتً أجوبة أجد أن أستطٌع

 والكون االنسان وجود من الؽاٌة

..  والخلق

 فكرة فٌه أقدم قد تعرٌؾ أبسط هذا

". األطفال حول مشروعً

 وقتها معظم روال الفنانة تقضً حالٌاًا 

 ورشة فً

 

 

 فً محترفها روال أبو صالح الفنانة 

 لذسًا أى ًكَى هستْذف٘ي تالوَت ٍالمتل ٍالذهاس  الفٌاى التطك٘لٖ السَسٕ هحوذ صفَت

 

 صفوت، محمد السوري التشكٌلً الفنان

 شٌخ »أو ،1949 عام حلب فً المولود

 الفنانٌن بعض ٌسمٌه كما «البورترٌه

 صفوت ٌُعتبر المجال، هذا فً لبراعته

 الفن فً الرواد جٌل أو األول الرعٌل من

 التصوٌر فنانً أهم من وهو التشكٌلً،

 فنانً معظم ٌدٌه على تتلمذ الزٌتً،

 ساهم وقد السورٌة، الرقة مدٌنة

 العام فً الرقة فنانً تجمع بتؤسٌس

 كثٌراًا  تختلؾ ال صفوت حال ،1976

 شرق ببلد فً المبدعٌن حال عن

 الخٌبات من للكثٌر تعرض المتوسط،

 الحرب فً آخرها ولعل واالنكسارات،

 كتابب إحدى قامت إذ السورٌة،

 باختطاؾ حلب فً المسلحة المعارضة

 طلباًا  «جود »الصؽٌر وطفله زوجته

 فترة منذ إال عنهما ٌُفرج ولم للفدٌة،

 اختطاؾ بعد أسرى تبادل بعملٌة قصٌرة

الثقافٌة  رصاص قلم مجلة سنوات، دام

 ٌعٌش الذي صفوت محمد حاورت الفنان

 :بٌروت بمدٌنة مرسمه فً وحٌداًا 

، السورٌة الحرب جراء من عانٌت ـ

 قبل من للخطؾ وزوجتك طفلك تعرض

 فً المسلحة المعارضة كتابب إحدى

 ذلك؟ عن تقول ماذا للفدٌة، طلباًا  حلب

 هذا عن اإلجابة من تعفٌنً أن أتمنى ـ

 أننً إال حرٌتهم نالوا أنهم رؼم السإال،

 تقدر أن أتمنى علٌهم، أخاؾ زلت ما

. موقفً

.  بالتؤكٌد حسناًا  ـ

 الحٌاة على الحرب انعكاس ترى كٌؾ ـ

 سورٌة؟ فً التشكٌلٌة

 بنا، فعلته وما الحرب معنى تعلم أنت ـ

 سنوات منذ التشكٌلٌة الحركة ماتت

 مشردون نحن اآلن ترى وكما طوٌلة،

 هذه ظل فً بها النهوض ٌُمكننا وال

 الموت هذا كل بعد الصعبة، الظروؾ

. بؤنفسنا ننهض بالكاد والدمار

 التشكٌلٌٌن الفنانٌن اتحاد دور عن ماذا ـ

 سورٌة؟ فً

 هذا من وخجل بحٌاء أقولها لؤلسؾ ـ

 اتحاد المّرة، الحقٌقة لكنها الواقع

 لٌس سورٌة فً التشكٌلٌٌن الفنانٌن

 هذا اسم علٌها مكتوب فقط، الفتة سوى

 خال وهو مناسبً، ُملصق أو االتحاد،

 الوقوؾ ٌستحق فّعال محتوى أي من

 واقع بٌن جداًا  كبٌر والفرق عنده،

 ما ؼٌر الواقع الداخلً، ونظامه االتحاد

 فرص إٌجاد الورق، على مكتوب هو

 كرامة ٌحفظ تقاعدي وراتب عمل،

 فً ٌطعن حٌن وٌحمٌه كبره فً الفنان

 االتحاد فرع أن الُمبكً والُمضحك السن،

 االنتساب رسوم بدفع ٌُطالبنً حلب فً

 نتٌجة بدفعها تؤخرت التً السنوٌة

 عانٌتها التً والمشاكل الحرب ظروؾ

 من ولؤلسؾ الحرب، تلك جراء وعابلتً

 من ولؤلسؾ الحرب، تلك جراء وعابلتً

 همَّم  ال لكن وزمبلء فنانون هم ٌطالبوننً

 الدٌكورٌة المخالفات جباٌة سوى لهم

 والكهرباء المٌاه فواتٌر جباة مثل مثلهم

. الشدٌد لؤلسؾ آخر شًء وال

 محمد بتوقٌع جدٌداًا  معرضاًا  سنرى هل ـ

 القادمة؟ القلٌلة األٌام فً صفوت

 عرض إلى ٌتوق فنان كل بصراحة ـ

 العام الظرفان لكن للناس نتاجه

 اكتفٌت بذلك، ٌسمحان ال والخاص

 الفنانٌن مع الجماعٌة بالمعارض

 لدي كان أنه علماًا  اللبنانٌٌن والزمبلء

 ثبلثة الفتتاح ٌكفً ما األعمال من

 اللوحات معظم أن إال وأكثر، معارض

 تحدٌد نستطع لم حواجز على صودرت

 إلى حلب من نقلها أثناء هوٌتها،

 فردي معرض إقامة فكرة لكن بٌروت،

 أن ما ذلك وسٌكون قابمة زالت ما

. الظروؾ تسمح

 الشخصٌة صفحتك على مدة منذ كتبت ـ

 المتبقً الوحٌد صدٌقً الفٌسبوك فً

 أصدقاء أٌن صدٌقً، جود ابنً هو

 الظروؾ هذه ظل فً صفوت محمد

 ٌعٌشها؟ التً الصعبة

 وال واألصدقاء بالصداقة مإمن أنا ـ

 أن ٌبدو لكن أصدقاء، ببل العٌش ٌمكننً

 فً كنا فقد أٌضاًا، هذه فً سٌا حظً

 حافلة ومسٌرة واحدة أسرة الماضً

 والقواسم واآلمال اآلالم تجمعنا بالنجاح،

 إلى الهجرة أن ٌبدو المشتركة، النبٌلة

 الحنٌن وتشوه القلوب تفسد الؽرب

 فً أحداًا  نحتاج ال فنانون نحن واإللفة،

 لؽة إال نملك وال الظروؾ من ظرؾ أي

 واإلحساس النبٌلة والمواقؾ المشاعر

 ومن والحٌاة، المجتمع تجاه المرهؾ

 عبلقتً مدى ٌعرؾ قرب عن ٌعرفنً

 الهجرة لؤلسؾ لكن األصدقاء، بهإالء

 بل فقط الجؽرافٌة حدودها فً تكن لم

واإلنسانٌة  القٌم معانً لكل هجرة كانت

 بشًء إلٌهم بحاجة لست أنً هلل الحمد

 كل لهم واحمل جمٌعاًا، اشتاقهم لكنً

 أٌنما التوفٌق لهم متمنٌاًا  والمودة الحب

 هناك ألن عاماًا  لٌس الكبلم وهذا كانوا،

 ٌوماًا  جمعتنا التً للصداقة وفٌاًا  بقً من

. ما

 الصعٌدٌن على كثٌرة الفنان هموم ـ

 محمد هموم عن ماذا والشخصً، العام

 صفوت؟

 كثٌرة، صدٌقً ٌا قلت كما الهموم ـ

 أن رأٌك ما األوجاع، هً واألوجاع

. أرجوك عنها، نتحدث وال نتركها

. تؤكٌد بكل حسناًا  ـ

ٌّمة تجربتك خبلل من ـ  ومتابعاتك الق

 هو ما العربٌة الفنٌة للحركة الحثٌثة

 الحالً؟ العربً الفنً للواقع تقٌٌمك

 بل فقط الجؽرافٌة حدودها فً تكن لم

واإلنسانٌة  القٌم معانً لكل هجرة كانت

 بشًء إلٌهم بحاجة لست أنً هلل الحمد

 كل لهم واحمل جمٌعاًا، اشتاقهم لكنً

 أٌنما التوفٌق لهم متمنٌاًا  والمودة الحب

 هناك ألن عاماًا  لٌس الكبلم وهذا كانوا،

 ٌوماًا  جمعتنا التً للصداقة وفٌاًا  بقً من

. ما

 الصعٌدٌن على كثٌرة الفنان هموم ـ

 محمد هموم عن ماذا والشخصً، العام

 صفوت؟

 كثٌرة، صدٌقً ٌا قلت كما الهموم ـ

 أن رأٌك ما األوجاع، هً واألوجاع

. أرجوك عنها، نتحدث وال نتركها

. تؤكٌد بكل حسناًا  ـ

ٌّمة تجربتك خبلل من ـ  ومتابعاتك الق

 هو ما العربٌة الفنٌة للحركة الحثٌثة

 الحالً؟ العربً الفنً للواقع تقٌٌمك

 الجمٌلة الفنون مهمة أن جٌداًا  تعلم أنت ـ

 فً الجمال ثقافة نشر هً األولى

 إقامة مهمتها ولٌست مجتمعاتنا،

 أجل من اللوحات ورسم المعارض

 إذاًا  والمهرجانات، واالحتفاالت التسوٌق

 لؽة وأخٌراًا، أوالًا  جمالٌاًا  قٌمة للفن

 األولى اللبنة وهً أساسً شرط الجمال

 بناء ٌمكن وال والحٌاة، اإلنسان بناء فً

 وٌفوح القبح ٌعترٌه بإنسان جمٌلة حٌاة

 الطاؼٌة هً السمة وهذه الفساد منه

 ترى جمٌبلًا  كن ٌُقال وكما سنوات، منذ

 تنادي لمن حٌاة ال لكن جمٌبلًا، الكون

 بعد نصل ولم سرٌعاًا  العمر قطار ومضى

 القبح أنٌاب زالت ما البداٌة، نقطة إلى

.  األقوى هً والتخرٌب والبشاعة

 لكنها للبعض مثالٌاًا  الكبلم هذا ٌبدو ربما

 إنها منها، مفر ال والحقابق الحقٌقة

 لبعض المثالٌة والفرصة الحداثة موجة

 ٌمتون ال الحقٌقة فً وهم المرتزقة،

 وما بصلة، المطلوبة الحقٌقٌة للحداثة

 التشكٌلً الفن قراصنة إال فٌهم أرى

 مع القبح نشر الوحٌد همهم الحدٌث،

 وووووو

 لدٌهم ولؤلسؾ والترصد اإلصرار سبق

 أنفسهم تسوٌق على قدرة بشاعتهم رؼم

 ولهم وإعبلمً مادي بدعم ٌحظون فهم

 النهاٌة وفً وألعمالهم لهم ٌروج من

 الخٌر ٌد أما المشاهد، الضرٌبة ٌدفع

 تصفق زالت ما الحقٌقً والفن والجمال

.  األسؾ مع وحدها

 حلب، مدٌنة فً صفوت محمد ُولد ـ

 الٌوم كبلهما الرقة، مدٌنة فً وعاش

 للشهباء رسالتك ما للدمار تتعرضان

 الفرات؟ ودرة

 بالموت مستهدفٌن نكون أن قدرنا ـ

 عن ؼنٌة حلب مدٌنة والدمار، والقتل

 التارٌخ مدٌنة هً واإلشادة، التعرٌؾ

 للثقافة وعاصمة العرٌق، الحضاري

ٌُحكم حلب فعلت ماذا والفن،  علٌها ل

 السبلم مدٌنة حلب والدمار، بالموت

 للجناة ٌروق ال وهذا الصحٌح واإلسبلم

 الرقة الثانٌة مدٌنتً الحاقدٌن، أما

 درة الرقة الطٌبٌن، وأهلها الحبٌبة

 واألدباء المثقفٌن وقبلة الفرات

 عشت واإلبداع الفن مدٌنة والفنانٌن،

 سنوات أجمل وهً عقود ثبلثة فٌها

 وأصدقاء وأحباء أهل فٌها ولً عمري

 وٌبقى حٌٌت، ما أنساهم لن وزمبلء

 بٌنً العظٌم الفرات نهر الكبٌر صدٌقً

 واألسرار الحكاٌات من الكثٌر وبٌنه

 الفرات أٌها لضفافك اشتقت الوردٌة،

 .إلٌك اشتقت. الخالد

  سئ٘س  التحشٗش: حَاس 
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 ضمن مشتركة فنٌة ورشة فً

 من تعتبرها حٌث كامل، ؼالٌري

 وجدته لمَر " حٌاتها تجارب أجمل"

 من وتشجٌع ورعاٌة تقدٌر من هناك

: الورشة مشروع على القابمٌن قبل

 مع العمل الورشة هذه لً أتاحت لقد"

 تجارب من واالستفادة آخرٌن فنانٌن

 إلى إضافة مختلفة، وخبرات

 تدور التً الٌومٌة الثقافٌة الحوارات

." وبٌنهم بٌنً

 الثقافة أوالًا 

 فً ؼالٌري تحاول أخرى جهة من

 ثقافً ما هو على االشتؽال "كامل

 حسب" المادي المردود حساب على

 للفنانٌن تقدم فهً روال، تعبٌر

 واألجواء واألدوات المكان المشاركٌن

 التً الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه حفزت

 على أعمل حالٌاًا : "واالستمرارٌة

 المزٌد لدي ومازال هناك، مشروعً

 كٌؾ اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

 اآلخر، بعد ٌوماًا  تجربتً تتطور

". الكثٌر فٌها أكتشؾ بؤننً وأشعر

 وعن نفسً عن راضٌة أنا"

 ذاتً تعبٌر إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو روال تقول" أعمالً فً

 بداخلها ٌدور ما "لتوصٌل تسعى التً

 من الكثٌر هنالك". اللوحة عبر

 التً الؽامضة واأللؽاز األسبلة

 لم ولدت، منذ بالها فً تدور مازالت

 الدهشة لعل "مقنعة، إجابات لها تجد

 دهشة عن تعّبر أطفالها، وجوه على

 عن خاص تعبٌر و العالم فً ٌدور ما

 حول تفسٌر إلٌجاد أحٌاناًا  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 ؼالباًا  ولكن أعتمده معٌن قٌاس هنالك

 األحجام فهذه كبٌرة أحجام ماتكون

 التعبٌر خبللها من وأستطٌع تبهرنً

ٌّة الفكرة عن  على فتنضج بحر

 .الصؽٌرة المساحة قٌود بدون راحتها

 الفنانة أنجزتها التً الجدٌدة للوحات

 حساباتها فً القٌاس آلٌة وتقوم الشابة،

 قٌاس هنالك لٌس: "تقول الفكرة، على

 أحجام تكون ما ؼالباًا  ولكن أعتمده معٌن

 من وأستطٌع تبهرنً األحجام فهذه كبٌرة

ٌّة الفكرة عن التعبٌر خبللها  فتنضج بحر

.  الصؽٌرة المساحة قٌود بدون راحتها على

 تكون فهً لوحتً فً قواعد على أعتمد ال

 وأبدأ مخٌلتً فً وتتبلور البداٌة فً فكرة

 سرعان ولكنها بتخطٌط تبدأ فهً بتنفٌذها،

  تخطٌط بدون وتنتهً الواقع عن تخرج ما

 

 الكبٌرة المساحات تخدمنً وهنا مسبق

". أشاء ما كل ألفعل

 ما مشروع فكرة أن القول ٌمكننا متى

 مثبلًا، الفكرة حول معرض إنجاز بعد انتهت

 أفكار مطاردة من الفنان ٌخشى أال ٌعنً

 تقدٌمه بعد الراهن لمشروعه قرٌبة

 هنا روال التعتقد كمعرض؟ الفنً مقترحه

 بل وتنتهً تتوقؾ قد مشروع أي فكرة أن

 الكبرى للفكرة تمهٌدٌة بداٌة "ستكون

 تطاردنً ما ؼالباًا . األعمال باقً إلى وتمتد

 القراءة بعد بها أنؽمس التً األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهً ألرسمها

 ال ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

". نهاٌة

 طاقة القراءة

 تنشؽل والخٌال للرسم مقابلة ضفة فً

 لمجموعة مختلفة قراءات فً الفنانة

 محدد، نوع هنالك لٌس الكتب، من مختارة

 إنها واحد وقت فً كتب عدة تقرأ فهً

 تبدأ قد إذ تسمٌها، كما" بحثٌة قراءة"

 نحو فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر فً إلٌه ترمز ما عن البحث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدنً: "تقول وهكذا،

 طاقتً تشحن فالقراءة واحد، وقت فً

 ألنسج الكبٌر الدافع وتعطٌنً ومخٌلتً

 الرواٌات تشدنً أتخٌلها، كما لوحتً

 وكتب والمسرح والشعر واألساطٌر

 العلمً والخٌال الحصصٌة الفٌزٌاء

 بشكل العالمٌة الفنٌة الكتب إلى باإلضافة

 فمن خاص بشكل السوري والفن عام

 رواد هم من فنان كل ٌعرؾ أن الضروري

 وماذا للفن قدموا وماذا بلده فً الفن

 ".إلٌه؟ أضافوا

 

 

 إر اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗمة

 الؼثَس ٗستغ٘غ
 "الكَى هشكض ػلى

 الشٌخ جابز على القابمون أعلن عندما

 المرشحة القصٌرة القابمة عن للكتاب زاٌد

 / آذار شهر من األول فً الجابزة لنٌل

 لٌنا السورٌة رواٌة كانت الماضً، مارس

 «ؼّنام الصقر عن البحث »الحسن هوٌان

 والتوزٌع، للنشر اآلداب دار عن الصادرة

 فً القابمة تلك تتصدر ،2015 بٌروت

 مع وتتنافس والٌافعٌن، األطفال أدب فرع

 طابر: »عنوان حملت لبنانٌة رواٌتٌن

 هللا، عبد حسن اللبنانً للكاتب «الوروار

 إنترناشونال، أكادٌمٌا منشورات من

 حملت سعودٌة واألخرى ،2015 بٌروت

 للكاتبة ،«إبرٌق فً عٌد: »عنوان

 من صادرة العصٌمً، نوؾ السعودٌة

 والتوزٌع، للنشر ورمادي كادي منشورات

. 2014 جدة

 تعمل التً سوٌدان لٌبلس الصحفٌة أن إال

 رأٌاًا  لها كان الكوٌتٌة القبس صحٌفة فً

 مقاالًا  كتبت فقد التحكٌم، لجنة لرأي ُمؽاٌراًا 

 عنواناًا  حمل الثقافٌة الصفحة فً

 تقتبس الحسن هوٌان لٌنا: »استفهامٌاًا 

 البحث أم ؼّنام الصقر عن البحث..حرفٌاًا 

. «وٌكٌبٌدٌا؟ فً

 مقالتها فً سوٌدان لٌبلس أوردت

 الصقر عن البحث »رواٌة من مقتطفات

 مؤخوذة المقتطفات هذه أن مإكدة «ؼّنام

 ومما وٌكٌبٌدٌا، العالمٌة الموسوعة من

 مادة هً الفقرات "نقتبس، مقالتها فً جاء

 أو الحٌوانات بعض وصؾ فً علمٌة

 تصؾ التً 63 صفحة ومنها. بها التعرٌؾ

 حوالً من فقرة وكذلك ،«المها ظباء»

 الكلب تصؾ 28 صفحة فً أسطر تسعة

 النعامة عن المعلومات كل بٌنما. السلوقً

 من هً 53و 52 و 51 صفحتً فً

 أؼلب فً حرفٌا ومنقولة أٌضا الوٌكٌبٌدٌا

.  أخرى فقرات فً بسٌط وبتصرؾ الفقرات

 من 70 صفحة فً الثعالب وصؾ حتى

 متوحدة، حٌوانات إنها »بجملة الرواٌة

 هو ،«للفرصة منتهزة مفترسة كابنات

 «ثعلب »صفحة فً حرفٌاًا  مذكور وصؾ

 فً المعلومات وكذلك. وٌكٌبٌدٌا على

 مؤخوذة الصحراء جربوع عن 89 صفحة

 موقع من حرفٌا كاملة كفقرة

.  «كوم.الموسوعة»

 25 صفحة فً مكتوب هو ما وبالمناسبة

 من طرٌقة وهو ،«الطرح »صٌد عن 26و

 رواٌة من جزء هو بالصقور الصٌد طرق

 هوٌان لٌنا للروابٌة «الرمل سلطانات»

.  االقتباس انتهى." 184 صفحة الحسن

 أن جمٌل: " مقالتها فً سوٌدان وأضافت

 للفتٌان األولى رواٌتها فً الروابٌة تقدم

 زاٌد الشٌخ لجابزة والمرشحة والفتٌات

 أدب فرع للكتاب

 متوحدة، حٌوانات إنها »بجملة الرواٌة

 هو ،«للفرصة منتهزة مفترسة كابنات

 صفحة فً حرفٌاًا  مذكور وصؾ

 وكذلك. وٌكٌبٌدٌا على «ثعلب»

 صفحة فً المعلومات فً المعلومات

 مؤخوذة الصحراء جربوع عن 89

 موقع من حرفٌاًا  كاملة كفقرة

 . «كوم.الموسوعة»

 صفحة فً مكتوب هو ما وبالمناسبة

 وهو ،«الطرح »صٌد عن 26و 25

 هو بالصقور الصٌد طرق من طرٌقة

 «الرمل سلطانات »رواٌة من جزء

 صفحة الحسن هوٌان لٌنا للروابٌة

 . االقتباس انتهى." 184

 جمٌل: "مقالتها فً سوٌدان وأضافت

 األولى رواٌتها فً الروابٌة تقدم أن

 لجابزة والمرشحة والفتٌات للفتٌان

 هذا الطفل، أدب فرع للكتاب زاٌد الشٌخ

 عن العلمٌة المعلومات من الكم

 االنترنت جٌل ولكن الصحراء، حٌوانات

 والذي ؼوؼل، عبر البحث ٌعرؾ الذي

 االستزادة، على تشجٌعه ٌتم أن ٌفترض

 هذه أن له اإلشارة الممكن من ٌكن ألم

 مادة من «مقتطفات »مجرد المعلومات

 الصؽٌر للقارئ ٌمكن أكبر علمٌة

 مادامت البحث، عبر فٌها التوسع

 ٌبدو كم رواٌتها فً منشؽلة الكاتبة

 الطبٌعً العالم على القارئ بتعرٌؾ

 !".وكابناتها؟ للصحراء

 هوٌان لٌنا الروابٌة تسكت لم بدورها

 القبس لجرٌدة رداًا  وكتبت الحسن

 عن الكتابة ألجل بالتؤكٌد: "منه نقتبس

ًّ  ٌتحتم ال الصقور  صقر اقتناص عل

 جناحٌه وقٌاس وتشرٌحه ومعاٌنته

 ٌكون أن ألجل بالمسطرة ذٌله وطول

 !؟.المعلومات كتابة حقً من

 حتى أو محترؾ ناقد أي على ٌخفى ال

 فٌها تمت التً الطرٌقة أن عارؾ قارئ

 الصقر عن البحث »عملً محاكمة

 نصؾ من أكثر برمً كفٌلة «ؼنام

 .المهمبلت بسلّة والعالمً العربً األدب

 أنً ٌثبت أن مختص ناقد أي أتحدى

 فً حقٌقٌة أدبٌة مخالفة ارتكبت

 كتبت حٌث ،«ؼنام الصقر عن البحث»

 تثقٌؾ مهمته أدبً بقالب معرفٌاًا  نّصاًا 

 دقٌقة معلومات على واطبلعه الطفل

 المعلومات وؼالب وصحٌحة، وسلٌمة

 تارة كمعلومة البطل لسان على ذكرت

 لم أي جدته، قالتها وتارة خاله له قالها

 وأنا أمً بطن من ولدت أنً أزعم

 تبذل لو حبذا ٌا. شًء كل أعرؾ

 العربً الكاتب لجهود موازٌة جهوداًا 

 ومقاضاة محاكمة ال نقداًا  ٌستحق الذي

 نقطؾ عندما باختصار. لها مبرر ال

 أن علٌنا جارنا حدٌقة من زهرة

 أمر البرٌة من زهرة قطؾ لكن نستؤذنه

 ".الجمٌع حق ومن طبٌعً

 فٌها تمت التً الطرٌقة أن عارؾ قارئ

 الصقر عن البحث »عملً محاكمة

 األدب نصؾ من أكثر برمً كفٌلة «ؼنام

  .المهمبلت بسلّة والعالمً العربً

 أنً ٌثبت أن مختص ناقد أي أتحدى

 البحث »فً حقٌقٌة أدبٌة مخالفة ارتكبت

 نّصاًا  كتبت حٌث ،«ؼنام الصقر عن

 الطفل تثقٌؾ مهمته أدبً بقالب معرفٌاًا 

 وسلٌمة دقٌقة معلومات على واطبلعه

 على ذكرت المعلومات وؼالب وصحٌحة،

 خاله له قالها تارة كمعلومة البطل لسان

 أنً أزعم لم أي جدته، قالتها وتارة

 كل أعرؾ وأنا أمً بطن من ولدت

 موازٌة جهوداًا  تبذل لو حبذا ٌا. شًء

 نقداًا  ٌستحق الذي العربً الكاتب لجهود

. لها مبرر ال ومقاضاة محاكمة ال

 حدٌقة من زهرة نقطؾ عندما باختصار

 زهرة قطؾ لكن نستؤذنه أن علٌنا جارنا

 حق ومن طبٌعً أمر البرٌة من

". الجمٌع

 جرٌدة مجلة فً ورد ما على ردها رؼم

 واضحاًا  بدا الحسن ؼضب أن إال القبس

 صفحتها خبلل من عنه وعبرت

 كما: "وكتبت الفٌسبوك، على الشخصٌة

 ال شاسعة المرأة من المرأة ؼٌرة الكون،

 المرأة ارتدت إذا بالكم فما لها، حدود

".  النقد قفازات والناقمة الؽٌورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

". الكبلب نباح

 باالسم الصحفية تذكر لم الروائية أن رغم

 عبر واضحة اإلشارات كانت لكن

 جائزة ألن الحسن ُتالم وال التعليقات،

 أدب جائزة حجبت قد للكتاب زايد الشيخ

 قاب روايتها كانت وقد العام، لهذا الطفل

 أن إال بالجائزة، الفوز من أدنى أو قوسين

 ال شاسعة المرأة من المرأة ؼٌرة الكون،

 المرأة ارتدت إذا بالكم فما لها، حدود

  ".النقد قفازات والناقمة الؽٌورة

 الموشومون: "كتبت آخر بوست وفً

 الذٌن اولبك بالنقمة، بالحقد، بالكره،

 من فٌنتقمون أحبلمهم، بصٌاؼة فشلوا

 بؤن ٌفلحوا لم الذٌن اولبك اآلخرٌن، أحبلم

 ثقٌلة، خرٌفٌة سحابة من أكثر ٌكونوا

 اولبك تمطر، أن دون الضوء تحجب

 ترقب وهً حسرتها تعٌش التً الكبلب

". المفقودة الواحات تبلػ التً القوافل

 بٌداء فً القافلة وتخب: أٌضاًا  وكتبت

 ٌسمع ال الذي الجمٌل القمر تتبع األزل

". الكبلب نباح

 باالسم الصحفٌة تذكر لم الروابٌة أن رؼم

 عبر واضحة اإلشارات كانت لكن

 جابزة ألن الحسن ُتبلم وال التعلٌقات،

 أدب جابزة حجبت قد للكتاب زاٌد الشٌخ

 قاب رواٌتها كانت وقد العام، لهذا الطفل

 أن إال بالجابزة، الفوز من أدنى أو قوسٌن

 واضحة ؼٌر وألسباب سوٌدان لٌبلس

 النهابٌة النتابج إعبلن من قلٌلة أٌام وقبل

 ؼّنام الصقر على نٌرانها أطلقت للجابزة

!!. قتٌبلًا  فؤردته

 رصاص قلم مجلة  خاص•

 

 

 

 أعلمَا الشصاظ ػلى الصمش غٌّام فأسدٍُ لت٘الً
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     السثغ الوٌاسات أسشاس

   ٖهصغفى الضٍٗت 

Gallery 

 

(6) 

 من مصنوع المرأب ٌحٌط الذي السٌاج

 من السماء الى للصاعدون االسفلت

. الجنود

(7) 

 . بالوعة شكل على المرأب خروج باب

. فاتنة صراصٌر الرصٌؾ على الواقفون

(8) 

 حلقة عن عبارة المرأب الى الدخول باب

 الحشرات، الناجون هم العابرون نارٌة

. النار تخشى

(9) 

 حانوتً السٌارات وقوؾ ٌنظم الذي

 أكره أنا "عبارة صدره على ٌُلصق سابق

". الجمٌع

 

 مسدس

(10) 

. المسدس ثقب أصلح الصق بشرٌط

(11) 

 ٌتذكر عساه المسدس زناد لّؾَّم ، بخٌطٍف 

. وجهك

 

(12) 

. فقط لؤلطفال الملونة، المسدسات

 بؽبلؾ ُتلّؾ باألسود المطلٌة المسدسات

  play boy مجلة

. المراهقٌن إلؼراء 

 

(13) 

 تنظٌؾ فرشاة مع المسدسات ُتباع

. األسنان

(14) 

 عشرة من أكثر ٌؤخذ مسدس كل

 ٌدٌكَر  أصابع بعدد أقتل أقل ال رصاصات

. وقدمٌكَر 

 

 عراقً شاعر •

 

   ٍٖسام  ػل 

( 1) 

: األولى سر قبل

 عن البحث فً فكرت األولى سر قبل

  مدخل

.. دخلت

(2) 

: سرالثانٌة

  أدخل أن قبل خارجاًا  وكنت اآلن، أخرج

. عنه وتحولت فٌه كنت ما الثانٌة سر

. اآلن أخرج

(3) 

: الثالثة سر 

 أن قبلت ما أكون، أن أرٌد ما كنت لو

. أولد

. العداوة عالم هذا

 أن قبلت ما أكون، أن أرٌد ما كنت لو

. أوجد

  مر الوالدة عمر

. الثالثة سر والوجود

(4) 

: الرابعة سر

  عٌنٌك فً أحصٌت دمعة وستون سبعة

  الرصاص ٌقطر ما مثل تقطر

 الدمع بٌن الفارق فً الرابعة سر

. والرصاص

(5) 

: الخامسة سر 

 وجهً فً المرآة فرٌت المرآة فً حدقت

  وجوه وجه لكل

  وجهً فً تكسرت والمرآة

..  االنكسارات لوجهً

. مكتوم الخامسة سر

(6) 

: السادسة سر 

. سؤمطر السماء حاكٌت إن: لً قال

.. أمطرت وإن: له قلت

 ؟...ستمطر من على..ستسقً من

(7) 

: األولى سر

. الوجع مبلمح سر لكل

. ٌكشؾ لم جمٌل سر وكل

  األسرار سر األولى أنا

. ٌكشؾ لم جمٌل سر وكل

 األسرار سر األولى أنا

. أهلً ٌكشفنً ولم لحظة كل أموت

. أهلً ولكنهم سذج أهلً

. األهل عن البحث باب فً االولى سر

(8) 

: شفتٌها من وبعض السابعة سر

 سري ٌعرؾ أن وحده للٌل

.. شفتٌها ٌا مساءًا  عمً

. شفاعة شفتاك العهد؛ أنكرت لو انك

. هو ما أعرؾ ال شٌباًا  أحب زلت ال

.. دمً فً عرٌق وطنً

 .. جرح ذاك

 .. نزٌفً وشفتاك

 

 مؽربً   شاعر•

 

 مرآب

(1) 

 قدمه بتركٌب السابق ٌنشؽل بٌنما 

 أبواقها السٌارات تطلق..الجدٌدة

. بذلك احتفاالًا 

(2) 

 إطاراته فً الفالٌوم ٌضع السابق 

. الجدٌدة

(3) 

" السابق المرأب حارس "الكلب

. رأسه مرتدٌاًا ، مكانه أجلس

(4) 

 له نشعل..الثبلثٌن عٌده فً المٌكانٌكً

. بنزٌن علبة

(5) 

 بطابور السٌارات تقؾ المرأب فً

. المرحاض

6 

 مصنوع المرأب ٌحٌط الذي السٌاج

 السماء الى للصاعدون االسفلت من

. الجنود من

7 

 بالوعة شكل على المرأب خروج باب

 .

 صراصٌر الرصٌؾ على الواقفون

 .فاتنة

  

 

 أن أشعر بسورٌة، متعلقة أعمال من وفنانونا مثقفونا ٌنتجه ما على أطلع عندما

 سورٌة، عن جداًا  بعٌدون إٌران، عند أو السعودٌة عند عند إما أجراء معظمهم

 الجوقتٌن إحدى أكتاؾ على التسلق عبر والشعبٌة للشهرة عطش معظمهم ولدى

. الجانبٌن كبل فً المصفقتٌن

 حمادة ممدوح.  د•

 

 أن..الكاذبة الرواٌات كل أسرد أن..ُمطارد أو منفً، بؤننً أّدعً أن اآلن بوسعً

 ال؟ لم وأبكً، فؤبكً للبلد الحنٌن عن أحكً

. جدد ألبطال..جدٌد لمنفً تتسع تعد لم الكذب فمساحة..ال ألنه

.. شاؼرة مقاعد ال

(. الواقؾ على أكذب ولن )امتؤلت الصالة

 البلد؟ ؼادرت لم ٌسؤلوننً وللذٌن

. إلٌها فؤعود سواها من وسؤمل منها مللت ألننً

 

 الملحم نبٌل   الروابً•

 ف٘سثَك٘ات
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 أن بعد «ڤٌكً »الرفٌق صرخ وجدتها،

 من أفضل هناك لٌس أنفه، أرنبة حكَّم 

 قلبً أحباء عن للتخفٌؾ الفكرة هذه

 السٌطرة نستطع لم أننا بما المواطنٌن،

 علٌنا بالتجار المتمثلة القلٌلة الفبة على

 المستهلكٌن، على سٌطرتنا نفرض أن

 أسهل المواطنٌن على السٌطرة فرص

. التجار على السٌطرة محاولة من بكثٌر

 الصحفٌٌن بطلب الفور على أرسل

 باالكتشاؾ لٌبلؽهم اإلعبلم ووسابل

. العظٌم

 الفكرة؟ هً ما صحفً سؤل

 نظام فشل بعد كالتالً، هً الفكرة

 قبل المالٌة وزارة أطلقته الذي التقشؾ

 لم ُتؽتفر، ال أخطؤ فٌه كان وقد أشهر

 ما وهذا تنفٌذه، على القابمون ٌراعها

 ومن المواطنٌن، لسخرٌة مدعاة جعله

 اسموه لقد التسمٌة، األخطاء تلك

 تحاول أنك تصور. «التقشؾ »برنامج

 ٌقبل لن حتماًا  ،!بالتقشؾ مواطن إقناع

 التً الفكرة إن منه، وسٌسخر األمر،

 وزارة فكرة ما حد إلى تشبه لً خطرت

 وتبلمس العصر، بروح لكن المالٌة

 تتمثل الفكرة وهذه المواطن، وجدان

 لن ،«الوطنً الرٌجٌم»لـ بالتروٌج

 بالمصطلح ٌسمع حٌن المواطن ٌجزع

 ٌخصعون المواطنٌن فؤؼلب الجدٌد،

 وزنهم، ٌخففوا حتى إرادي لرٌجٌم

 بالمسإولٌة الحس ترفع الوطنً وكلمة

 المبادرة، روح فٌه وتعزز مواطننا عند

 الرٌجٌم »برنامج تعمٌم الٌوم منذ لٌبدأ

. الشعب فبات جمٌع على «الوطنً

 رفٌق؟ للمسإولٌن وبالنسبة

 البرنامج لهذا ٌخضعون ال طبعاًا، ال

 عامة من لٌس المسإول عدة، ألسباب

ٌكفً  ما المال لدٌه إن ثم الشعب،

 وووووووووووو

 دورٌة دهون شفط عملٌات إلجراء 

 وحسه للرٌجٌم، بحاجة لٌس لذلك

 لمن بحاجة لٌس جداًا  عالً الوطنً

. ٌُستثنى لذلك له ٌرفعه

 أوالدهم؟ عن ماذا لكن حسناًا 

 لذلك دورٌة دهون شفط عملٌات إلجراء

 الوطنً وحسه للرٌجٌم، بحاجة لٌس

 له ٌرفعه لمن بحاجة لٌس جداًا  عالً

. ٌُستثنى لذلك

 أوالدهم؟ عن ماذا لكن حسناًا 

 وأؼلب األوالد سٌشمل كٌؾ ؼبً سإال

 «كنتاكً»و «همبرؼر »أكلهم

 الرٌجٌم أن وبما ؟«بلو وؼوردون»

 المؤكوالت تلك استثنٌنا قد بامتٌاز وطنً

 برنامج أي من الرجعٌة اإلمبرٌالٌة

. وطنً

 ألزمة حبلًا  سورٌة عباقرة ٌجد لم

 المالٌة والضابقة االقتصادٌة، مواطنٌهم

 تجربة بتعمٌم سوى بها ٌمرون التً

 بها جادت التً «الوطنً الرٌجٌم»

 الدولة فً المسإولٌن أحد مخٌلة

. والمجتمع

 شرح فً المسإول الرفٌق وأسهب

 دون تطبٌقه وآلٌات الرٌجٌم هذا ماهٌة

 ٌمكن إذ لنهاٌته، زمنٌة مدة ٌحدد أن

 اللحوم شراء عن اإلحجام للمواطن

 من لها والتلوٌح برإٌتها واالكتفاء

 صور بالتقاط له ٌُسمح وكذلك بعٌد،

 الفواكه مع «سٌلفً »بوضعٌة

 ال ما كل ٌترك أن وعلٌه والخضار،

ٌُعد. المسإول ألخٌه شراءه ٌمكنه  هذا و

 الشرق دول فً نوعه من األول االبتكار

 حكومة أي أطلقت أن ٌسبق لم إذ األدنى

 واإلقلٌمٌة العربٌة المنطقة حكومات من

 وهذا ،«الوطنً الرٌجٌم»لـ برنامجاًا 

 ضرورة نرى مسبوق ؼٌر إنجازاًا  ٌُعتبر

 ؼٌنٌس موسوعة فً لتسجٌله السعً

 األفكار صاحب «ڤٌكً» الرفٌق باسم

 فً للجامعات المجال ٌتٌح مما العبقرٌة،

 هذا من االستفادة العالم أنحاء مختلؾ

 .المذهل االكتشاؾ

 طبٌب العجٌلً، السبلم األدٌب عبد

 من سوري، وأدٌب ووزٌر ونابب

 تعتبر ،1918 عام الرقة موالٌد

 ضمن من األدبً المجال فً كتاباته

 العربٌة األدبٌة الرواٌات وأهم أؼنى

  .العربً األدب تارٌخ فً

 فً العجٌلً السبلم عبد الدكتور ولد

. 1918 عام السورٌة الرقة مدٌنة

 وأخذ الرقة مدٌنة فً االبتدابٌة درس

 ثم ،1929 عام فً( السرتفٌكا)

. حلب تجهٌز فً للدراسة انتقل

 عام دمشق جامعة من طبٌباًا  تخرج

1945 .

. 1947 عام الرقة عن نابباًا  انتخب

 الرسالة مجلة فً الكتابة بدأ

 ،1936 عام مستعار باسم المصرٌة

. نومان: بعنوان قصة نشر حٌث

 القصصٌة مجموعاته أول أصدر

. 1948 عام الساحرة بنت: بعنوان

 فً اإلنقاذ جٌش فً للقتال تطوع

. 1948 عام فلسطٌن

 فً الهامة المناصب من عدداًا  تولى

: سورٌة

  خارجٌة ـ وزٌر

  إعبلم ـ وزٌر

  ثقافة ـ وزٌر

 المإلفات من العدٌد العجٌلً أصدر

 القصة بٌن األربعٌن تجاوزت

.  والمقالة والشعر والرواٌة

 الصحؾ أهم فً  كتاباته نشرت

 والعالمٌة، العربٌة والمجبلت

 لؽات عدة إلى مإلفاته وترجمت

.  عالمٌة

 من األدبً المجال فً كتاباته تعتبر

 العربٌة الرواٌات وأهم أؼنى ضمن

.  العربً األدب تارٌخ فً

 2006 نٌسان 5 فً العجٌلً توفً

 فً وُدفن عاماًا  88 ٌناهز عمر عن

 .الرّقة مدٌنته

 والرواٌة القصة بٌن األربعٌن تجاوزت

.  والمقالة والشعر

 الصحؾ أهم فً  كتاباته نشرت

 وترجمت والعالمٌة، العربٌة والمجبلت

.  عالمٌة لؽات عدة إلى مإلفاته

 من األدبً المجال فً كتاباته تعتبر

 فً العربٌة الرواٌات وأهم أؼنى ضمن

. العربً األدب تارٌخ

لِتقَر   الرقة، أٌقونة لقب العجٌلً على أُطْق

 ممارسته أهمها من ربما أسباب، لعدة

 لعقود الناس لكل وخدمة رسالة الطب

 أجر وال كلل ببل السنٌن، من طوٌلة

 لكل المداوي الطبٌب وكان مّنة، وال

!. الرقة فً وطفل وامرأة رجل

 والرواٌة، القصة فً تؤلق ما أكثر

ُتبِتر  سورٌة فً أعبلمهما أحد واُعْق

 الصعوبة من أنه إال العربً، والعالم

 ألن القومٌة، دابرة فً حصره بمكان

ى العجٌلً  دابرة نحو الدابرة هذه تعدَّم

 عالمٌٌن ألدباء نّداًا  لٌصبح العالمٌة

 عالمٌة ولعل الؽرب، عرفهم آخرٌن

 للعدٌد الترجمات خبلل من تظهر أدبه

 .مختلفة للؽات أعماله من

 توفً األدٌب الدكتور عبد السبلم 

 عن 2006 نٌسان 5 فً العجٌلً

 مدٌنته فً وُدفن عاماًا  88 ٌناهز عمر

 .الرّقة
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  للن سصاظ 

 :  الثمافٖ سصاظ للن  ٍهَلغ  هجلٔ دػَٓ

 أسشٓ تذػَكن الؼشب الطثاب ٍالصحف٘٘ي ٍالكتاب األدتاء جو٘غ إلى
 ٍإسسال ٍالوَلغ الوجلٔ فٖ للكتاتٔ سصاظ للن ٍهَلغ هجلٔ تحشٗش

 .  الوٌثش ّزا فٖ لٌطشّا ٍالٌمذٗٔ الصحف٘ٔ ٍهَادكن اإلتذاػ٘ٔ ًصَصكن
 .  الوشاسالت تشٗذ ػثش الوَاد ٍإسسال هشاسالتٌا ٍتئهكاًكن

qalamrsas2016@gmail.com 
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