
 

 فراس الهكّار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!والمستثمرون ُلعابهم     |   هثراة

 

 2016  تموز 2العدد   |     مجلة شهرٌة  ثقافٌة منوعة تصدر عن موقع قلم رصاص    

 ال علٌه شاب شًء على شب من

 تبسٌط إلى المعروؾ المثل هذا ٌحتاج

 عن ألتحدث علٌه اتكا إنما معناه،

 األجٌال لدى األخبلق مستوى تدنً

 فً الحاد الهبوط هذا أن إذ المتعاقبة،

 ٌكون أن ٌمكن ال األخبلق مستوى

 األؼلب على هو بل اللحظة، ولٌد

 المبكرة، الطفولة مراحل إلى ٌعود

 مروره ٌتعدى ال أحٌاناًا  اختفاءه وإن

 المجتمع ٌفرضها كمون بمرحلة

 حقٌقٌة حالة مفجرة تنتهً أن تلبث ما لكنها وتقالٌده، بعاداته ببببب

 وقد. معاًا  آن فً واالجتماعً والثقافً األخبلقً االنحطاط من ومزمنة

 وإظهارها لتفجٌرها فرصة العالم هذا فً المستعرة الحروب شكلت

.  حٌاء أدنى دون حقٌقتها على

 السورٌة والقرى والبلدات المدن فً زالوا وما واألقارب األهل كان

 للمناؼاة واالستجابة بالمشً الطفل ٌبدأ أن ما البٌبات، مختلؾ وفً

 المحلٌة بلهجاتهم له ٌقولون حتى الحركات بعض وتأدٌة باالبتسامات

 على أبزق »أو ،«عمو على تؾ »أو ،«عمو على اتفل: »المختلفة

. «عمو

 حتى البّدالة إلى والذهاب النقود ٌعرؾ وٌصبح قلٌبلًا  ٌكبر أن وما

 مسامعه، على فٌرددون ذاتها، المهمة لتنفٌذ بالمال ٌؽرونه ٌبدأون

 «عمو على ابزق »لٌرات، خمس واعطٌك «عمو على اتفل»

. إلخ...لٌرتٌن واعطٌك «عمو على تؾ »لٌرات، عشر واعطٌك

 علٌه نشأت ما وهذا المبكرة، طفولتهم سنً فً أطفالنا ٌتعلمه ما هذا

 تربوا الذي محٌطهم من اكتسبوه ما وهذا المتعاقبة، األجٌال معظم

. صحٌحاًا  الكبار ٌقوله ما كل أن ٌعتقدون وهم فٌه وعاشوا

 ٌؽلب فالطبع، دٌدنهم هذا وبقً وشباباًا  شٌباًا  الٌوم وؼدوا األطفال كبر

 ونقاداًا  ومثقفٌن وأدباء وصحفٌٌن كّتاباًا  الٌوم أصبحوا وقد التطبع،

 بالبصق واستمروا وشلنتحٌة وعواطلٌة ومسؤولٌن وفنانٌن وشعراءًا 

 كبر وآخرون باللٌرة، بصاقهم ثمن ٌقبضون زالوا ما بعضهم والتؾ،

 وأصبحوا االستمناء، ؼٌر فً لُعابهم استثمار وأجادوا طموحهم

 كتاباتهم فً" ٌتفون"و الصعبة، بالعمبلت بصاقهم ثمن ٌقبضون

 ٌقرأ كمن شمالهم وعن ٌمٌنهم وعن وتحتهم فوقهم وأحادٌثهم

 األسرٌة التربٌة ضحالة ٌعكس وهذا الحسد، لدرء خنفشارٌة تعوٌذات

 نستؽرب ال أن ٌجب لذلك فٌها، نشأوا التً السوٌة ؼٌر البٌبة وواقع

 نطالعها التً اإلعبلم ووسابل الٌومٌة حٌاتنا تفاصٌل فً نشاهد ونحن

 ألن إلٌه وصلنا الذي الثقافً واالنحدار األخبلقً االنحطاط مستوى

.  البصاقٌن لهؤالء االجتماعٌة الهوٌة تعكس اآلنٌة األفعال هذه مثل

 ممن بالمجان البصاقون اولبك المأجورٌن البصاقٌن من واألفظع

 الصحون فً حتى للبصق، فرصة ٌوفرون ال وهم كهواٌة األمر أخذوا

 كانت لو حتى طرٌقة بأٌة أنفسهم إبراز وٌحاولون منها، أكلوا التً

. كانت مهما الوسٌلة تبرر عندهم فالؽاٌة وضٌعة

 بنا، المحٌطة الكابنات من النموذج هذا مع للتعامل الحلول أفضل إن

 إذ وإننا بصاقهم، من ٌعتاشون ألنهم تجاهلهم نعم التجاهل، هو

 التً الشهرة عنهم ونحجب بإؼاظتنا التلذذ متعة نحرمهم نتجاهلهم

.! ٌبتؽونها

  ربٌس التحرٌر 

 الفٌاًة تادية حسي تغٌي دهشق ٍحلة ٍقريثاً هصر 
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ٌّنة قراءة فً  مدّونات من عشوابٌة ع

 وصفاًا  نجد ال طاربٌن، سورٌٌن مثقفٌن

".  صفة انتحال"عبارة  من أكثر دقٌقاًا 

 ٌحتلون نوستالٌجٌة خردة باعة

 االجتماعً التواصل مواقع شوارع

 أدوٌة ٌعرضون مناوبة، صٌدلٌات مثل

 وثمار مؽشوشة، حكمة وفطابر مقلّدة،

 للنص بدٌبلًا  إبداعاًا  بوصفها معطوبة

 الواجهة، عن إزاحته ومحاولة المقٌم،

 فرض الذي المستبد النص بند تحت

اًا  سطوته ٌّ  سعى النحو هذا على. سلطو

 التارٌخ تدمٌر إلى جّوالون باعة

 واستبداله الشخصً لئلبداع السوري

 ندر، ما فً إال رخوة بنصوص

 السوري اإلبداع معظم أن متجاهلٌن

 من وأتى صعبة، مخاضات واجه

 الثقافً للخطاب المضادة الضفة

" األوثان تحطٌم "فكرة لكن الرسمً،

 بنا وإذا بعٌداًا، هؤالء بنظر أشاحت

 للحراثة، تصلح ال سبخة أرض حٌال

 ال فّزاعات مجّرد الجّدد حّراسها وأن

 حدث ما. جبناًا  الطٌور أكثر تخٌؾ

 من هاجروا الذٌن العراقٌٌن للمنفٌٌن

 بعدها، وما الثمانٌنات حقبة فً ببلدهم

 بنسخة السورٌٌن بعض ٌعٌده

 ٌنتحلون هؤالء كان مشابهة، فقد

 تتعّرؾ أن وتعّذر لهم، لٌست صفات

 حقل حدود خارج مهنة صاحب على

 ٌباهً كان وحٌد شخص عدا اإلبداع،

 إسكافٌاًا، وسٌبقى كان بأنه الحانات فً

 أزرار ٌفّكك كان الذي الشاعر أما

 فقد األنثوٌة، قصابده فً القمصان

ٌّن  الفحم بٌع فً ٌعمل كان أنه الحقاًا  تب

 آخر ٌترّدد لم فٌما البؽدادٌة، للمقاهً

 بوصفه اسمه تسبق وهمٌة دال بوضع

ٌّن التراث، فً باحثاًا   لم بأنه أٌضاًا، لٌتب

.  اإلعدادٌة دراسته ٌكمل

 الطاربة، السورٌة المهاجر فً اآلن

 لم وصحافٌٌن وفنانٌن شعراء نكتشؾ

 الظروؾ بأحسن إنهم أو قببلًا، نعرفهم

 برٌد "صفحات ضٌوؾ من كانوا

 أو الرسمٌة، الصحؾ فً" القراء

 أو الجامعً، المسرح فً كومبارساًا 

 بكامل وهاهم عابراًا، زجبلًا  كتبوا

 من كل منجز بإلؽاء ٌطالبون عزٌمتهم

 سلطوي المنجز هذا أن بذرٌعة سبقهم

 نصّدق أن علٌنا ٌنبؽً كما صرؾ،

 مثقلة منتحلة، ذاتٌة سٌرة حٌثٌات

 والتعذٌب الوهمٌة باالعتقاالت

 مكتب أمام ٌحدث واإلقصاء، كما

 أٌضاًا  ندفع وأن أوروبا، إلى للهجرة

 التً متر المابة لسباق سٌزٌفٌاًا  ثمناًا 

 دمشق فً الحسن جامع من خاضها

 مظاهرة فً فرعً زقاق أقرب إلى

 حسن،. عجل على األمن فّرقها عابرة

 لك ونقّدر مظاهرة فً خرجتَت  لقد

 شجاعتك،

 من عانوا فالذٌن لك، تحدث لم قصصاًا 

 ودفعوا باكراًا، مدّوناتهم كتبوا االستبداد

 الكابن أٌها أنت أما باهظة، أثماناًا 

 أنك ذلك للبٌاض، مكاناًا  فدع الطارئ،

ٌّة أخرى نسخة تشبه  بتشبٌح تعمل محل

. أٌضاًا  الفاتورة بثمن وتطالب مضاد

" اإلؼاثة "مهنة من أؼٌثونا أرجوكم

 عناوٌن تحت أوالًا، أنفسكم تؽٌثون فأنتم

 إلى بحاجة المهجرٌن أن نظن وال بّراقة،

 مسرحٌة بعروض أرواحهم ترمٌم

 معظم أن ذلك شكسبٌرٌة، أو إؼرٌقٌة

 على والنواح العتابا إلى ٌحتاجون هؤالء

 إلى حاجتهم من أكثر وأمواتهم بٌوتهم

 منظمات من الممّولة المسرحٌة المنصات

 من تجعلوا وال األصل، فً مشبوهة

 أو األؼنام، مهّرب أو ،"البسكلٌتاتً"

 حدٌثة نسخة الؽذابٌة، المواد لصوص

 ال سورٌاًا، نّصاًا  نرٌد. العظمة ٌوسؾ من

 الرأس مقطوع المعري تمثال فً ٌرى

 مّرة للصبّ  قابلة معدنٌة، كتلة مجرد

 آثار أو بصرى، مدرج ٌضع وال أخرى،

 المحّررة، األراضً باب فً تدمر،

ٌّة فالمقاوالت  ببلداًا، تصنع ال الشخص

 جمٌل للراحل قصة حسب" ببلد ال حٌن"

 الكتبة من طابفة لدى نراه ما. حتمل

 أدبٌة ببلؼة منها أكثر ثأرٌة حالة الجّدد

 تحدث لم لمبارزة واختراعاًا  مشهدٌة، أو

 ثقٌبلًا  أرشٌفاًا  ٌمتلكون بهؤالء وإذا قببلًا،

لة، لبطوالت ٌّ  فً تبلمٌذ كانوا أن منذ متخ

 كتابة ٌرفضون القروٌة، المدارس

 تردٌد أو الوطنٌة، التعبٌر مواضٌع

 والشبٌبة الطبلبع مهرجانات فً الهتافات

 هً الثأرٌة هذه هل ولكن. البعث وحزب

 الوجه انها أم بدٌلة ثقافةًا  تصنع من

 وهل مرفوض؟ سلطوي لنصّ  اآلخر

 المدّونات هذه بعض فً اللفظٌة السفاهة

 الؽد؟ سورٌا ثقافة هً الطاربة

 

 والشبٌبة الطبلبع مهرجانات فً الهتافات

 هً الثأرٌة هذه هل ولكن. البعث وحزب

 اآلخر الوجه انها أم بدٌلة ثقافةًا  تصنع من

 السفاهة وهل مرفوض؟ سلطوي لنصّ 

 الطاربة المدّونات هذه بعض فً اللفظٌة

 الؽد؟  سورٌا ثقافة هً

 حتى بدٌبلًا  ثقافٌاًا  مشروعاًا  ٌمتلك أحد ال

 األطروحات معظم أن نقل لم إذا اآلن،

كان  عّما مقلّدة نسخ هً الجدٌدة الثقافٌة

 واألجندة المتراس موقع موجوداًا، بفارق

 الهوٌات حضور تعزٌز بخصوص المطلوبة

 المٌدان لخرابط مكّمل كمشروع الصؽرى

 عبباًا  بوصفها الثقافٌة الفسٌفساء وتفكٌك

 حضرٌاًا  امتٌازاًا  تكون أن من بدالًا  ثقٌبلًا،

 الهدم ثقافة أن ذلك وتارٌخٌاًا، ومعرفٌاًا 

 الجّدد، البنابٌن أعمال تقابلها ال الرابجة

 الكبرى الحواضر تحوٌل المطلوب وكأن

" الملح مدن "تبدو كً قاحلة، صحارى إلى

 السؤال سٌبقى فٌما بدٌبلًا، نموذجاًا  الطاربة،

 الوطنٌة الحكومات تستطع لم لماذا: معلّقاًا 

  بصبلبة؟ اإلرث هذا عن تدافع أن
 

 روابً وكاتب سوري 

 فقد األنثوٌة، قصابده فً القمصان

ٌّن  الفحم بٌع فً ٌعمل كان أنه الحقاًا  تب

آخر  ٌترّدد لم فٌما البؽدادٌة، للمقاهً

 بوصفه اسمه تسبق وهمٌة دال بوضع

ٌّن التراث، فً باحثاًا   لم بأنه أٌضاًا، لٌتب

 فً اآلن. اإلعدادٌة دراسته ٌكمل

 نكتشؾ الطاربة، السورٌة المهاجر

 نعرفهم لم وصحافٌٌن وفنانٌن شعراء

 كانوا الظروؾ بأحسن إنهم أو قببلًا،

 فً" القراء برٌد "صفحات ضٌوؾ من

 فً كومبارساًا  أو الرسمٌة، الصحؾ

 زجبلًا  كتبوا أو الجامعً، المسرح

 ٌطالبون عزٌمتهم بكامل وهاهم عابراًا،

 أن بذرٌعة سبقهم من كل منجز بإلؽاء

 ٌنبؽً كما صرؾ، سلطوي المنجز هذا

 ذاتٌة سٌرة حٌثٌات نصّدق أن علٌنا

 الوهمٌة باالعتقاالت مثقلة منتحلة،

 أمام ٌحدث كما واإلقصاء، والتعذٌب

 ندفع وأن أوروبا، إلى للهجرة مكتب

 متر المابة لسباق سٌزٌفٌاًا  ثمناًا  أٌضاًا 

 فً الحسن جامع من خاضها التً

 فً فرعً زقاق أقرب إلى دمشق

. عجل على األمن فّرقها عابرة مظاهرة

 ونقّدر مظاهرة فً خرجتَت  لقد حسن،

 ثمن تقبض ألم لكن شجاعتك، لك

 اآلثار نحتمل أن علٌنا وهل الفاتورة،

 ال نحن األبد؟ إلى لمأثرتك الجانبٌة

 إلى السٌلفً صورتك على نحسدك

 ضفاؾ على أو ؼوته، تمثال جانب

 ولكن اسطنبول، شوارع فً أو السٌن،

 تخترع أال نرجوك ثم البدٌل؟ نصك أٌن

 من عانوا فالذٌن لك، تحدث لم قصصاًا 

 ودفعوا باكراًا، مدّوناتهم كتبوا االستبداد

 الكابن أٌها أنت أما باهظة، أثماناًا 

 ةؤةةؤةة

 خليل صَيلح

 حسيي رحين 

 

  خليل صَيلح 

 أباك؟ من...مرة البؽل  ُسبلَت 

 رؼم...الحصان خالً:  بتردد أجاب

 كل لعشٌرة مفخرة أباه أن معرفته

 الجحش من بدءاًا  والمطاٌا األتانات

  ولست..الحكٌم جحا حمار إلى وصوالًا 

 الحمار وفوابد فضابل تعداد بصدد هنا

 حّمار ألي معروفة ألنها البشر لبنً

 نفسه ٌحترم  فٌلسوؾ أو( المٌم بشد)

 اسقاطات جملة من إن أقول لكننً

 وتسمٌته وصفه الحٌوان على اإلنسان

 بهذه لها عبلقة ال إنسانٌة بصفات

 كالبسالة والبسٌطة الرابعة الكابنات

 والجبن والخدٌعة والكبرٌاء والشجاعة

 دوماًا  هذا نفعل والوفاء، ونحن والؽٌرة

 البؽل ٌخجل أن على مصرٌن زلنا وما

 مرتبط اسمه ألن الحمار أباه من

 األسد وأن  منها، بريء وهو بالؽباء

 الؽابة محتال والثعلب الؽابة ملك

... الؽابة محتال والثعلب الؽابة ملك

 ما الحٌوانات هذه لوعرفت ربما

 نطلقها التً والصفات به، نسمٌها

 من...ضحكاًا  قفاها على لسقطت علٌها

 هذا الملك صفة األسد على اطلق

 اللبوة على االتكالً، الكسول الكابن

 به ٌسد ما على ٌحصل بالكاد وهو

 أٌن مٌتة، شر ٌموت وبالنهاٌة جوعه

 وهو(..األنانً )هذا من الملوك أخبلق

 الحٌوانات أن نعرؾ ونحن ٌعرؾ

 من التخلص فً وذكٌة سرٌعة

 ٌسوده عالم فً الخطرة المواقؾ

 ...واألصلح لؤلقوى البقاء قانون

 العظم حد صادقة كابنات الحٌوانات

 ماهً ؼٌر تكون أن تقبل ال ألنها

 ابن مشٌة ٌقلد فٌبلًا  رأٌتم هل ..علٌه

 ؟..الكناري كطابر ٌؽرد ؼراب أم آوى

 وله منطقً تفعله ما فكل لذلك

 المكان ألجل الوحٌد فقتالها..مبرراته

 هدفه، لؤلقوى البقاء لقانون أو

 فٌما الذكور قتال ..النسل تحسٌن

 ٌنسحب ما دابماًا  اإلناث على بٌنهم

... حقد دونما  منها الخاسر

 وحتى... حقد دونما  منها الخاسر

 وأؼلبها وأسبابها مبرراتها لها الهجرة

 منطقٌة كابنات من هرباًا  ولٌس عن بحثاًا 

 فً كما  طموحات أو أحبلم لها لٌس

 تسمٌة جزافاًا  ٌطلق الذي اإلنسان عالم

 وحشٌة ٌصؾ حٌن الؽاب قانون

 أن  استؽرابً ٌثٌر ما  لكن...اإلنسان

 قرباًا  الحٌوانات أكثر ٌعد الذي القرد

 للسخرٌة عرضة أكثرها هو لئلنسان

 فهم الطٌور أما... المضحكة والتشبٌهات

 هجرات فً دابماًا  وهم السماء سادة

 عن بحثاًا  وجماعات أسراباًا  مستمرة

 تحركهم...كان أٌنما المناخ اعتدال

 ومن.. العظٌمة البٌولوجٌة ساعاتهم

 هً بالحٌوان اإلنسان عبلقة مهازل

 المستعمرات تلك...الحٌوانات حدابق

  الكابن هذا كرامة إذالل فً اإلجبارٌة

 الحٌاة فً الحٌوانٌة هوٌته ومحو

 بنو علٌه ٌتفرج مهزلة إلى ولٌتحول

 اإلنسان، من منه، أفضل بوصفهم البشر

 تسمٌة أحقر وضع الذي وهو األمر هذا

 الكلمة تلك (الحٌوان )وهً الكابن لهذا

 تعد التً

 نجد حٌن فً البشر لبنً إهانة تعد التً

 لهذا تسمٌات منح قد الكرٌم القرآن أن

 بوصفها لها احتراماًا  أكثر الكابن

 السٌرك وهو اسوأ هو ما وهناك(..انعام)

 ٌسمى لما الرابع الكابن هذا ٌخضع الذي

 إنسان مسخ إلى وتحوٌله بالتروٌض

 هذه قدر من تحط بحركات والقٌام

 ٌظهر آخر جانب ومن لنفسها الكابنات

 أن حقه من الذي الوحٌد الكابن بوصفه

 تطٌعه والذي( السوبر )اإلنسان ٌكون

 أن حقه من...هو ٌرٌد لما الكابنات بقٌة

 أمكنتها وٌقتحم أراضٌها على ٌستولً

 ٌقتحم أن حقه من لٌس لكن ومؽاورها

 بما ال...هو ٌشاء بما ومسمٌاتها أخبلقها

 أنه وٌنسى....وجل عز هللا خالقها شاء

 والدسابس الحروب الحٌاة علم من

 قاموس فً أدخل من وهو  والمؤامرات

 التدلٌس...النفاق...الخٌانة..كلمات الحٌاة

. التعذٌب...الجشع

 

 ًكاتب وروابً عراق 

  حسيي رحين 
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 للوَت ٍسالهاًتالغياب احتفاءً
  عور  الشيخ 

 ٌحتفلون كأنهم النهاٌات، إلى الشعراء ٌسعى

 ٌوم كل الصاخبة، ٌعٌشون طرٌقتهم على بالحٌاة

 القضاٌا أكثر بعضهم ٌتناول! األخٌر ٌومهم كأنه

 نسدد نحن "للقدر ٌقولون كأنه ورعباًا، عدمٌة

: هو هنا القدر".. الناس تصطاد وأنت تعبك، نحو

. الموت

 من ٌتنقل البشر، حٌاة مشوار ٌختم قانون 

 منه، أحد ٌتعافى أن ٌمكن وال آخر إلى شخص

 ٌكتبونه إذ الشعراء، إال ربما، الجمٌع، ٌفاجا

 الشاعر عنه قال كما دربهم، رفٌق كالٌومٌات

 فً محمد هاال سألته حٌنما الماؼوط محمد الراحل

  "الموت؟ من تخاؾ هل: "األخٌر  لقابه

".  أخافه ال..صدٌقً الموت: "الماؼوط أجابها

 عن كتبوا بسنوات الحرب قبل الشعراء عشرات

 عن مختلفة بدرامٌة تفاصٌله عاشوا الموت،

 نضع سوؾ وهنا به، تنبؤوا كأنهم اآلن، فجابع

 من لكل الموت نصوص بعض على البٌكار

 دعد الراحلة والشاعرة عفش أبو نزٌه الشاعر

. حداد
 

! واآلن.. الورق

 األمكنة ؼٌاب ٌرتب الذاكرة، إلى ٌعود( الحّفار )

.  بصمته ٌلٌق الذي الرثاء ٌنتقً واألشخاص،

 أبو نزٌه الشاعر ٌنحتها التً الشعرٌة الجملة هً

 متعمقاًا  القصٌدة، تلك  فً(1946 )عفش

 الورق على المقابر ٌجمع كأنه الزاهدة، بالمعرفة

 الؽٌاب، وقراءة الوجع رؤٌا" أحفُر كً أرانً"

 إلى األسبلؾ، إلى وجعه الشاعر ٌعٌد هكذا،

 الؽابات محٌط بمهارة ٌصّور والهواء، األشجار

 صور فً الوجع نفخ أن بعد تفاصٌله وٌؤنسن

.  الحكاٌة

ًٌّي  الدودُ "و األصوات تتباعد  فً النسَت  ٌنسسُ  الشق

 مشهدٌته الموت عوالم فً ٌصوغ" الداكنِه  أبدهِه 

 ٌجلس والرضى األسى، دروب فً األعمق األبعد،

 تلك تدخل ال القدر، عن بعٌداًا  العناوٌن فوق

 على الصرخات تسرقها بل األؼانً، إلى القصٌدة

: العالً الصراخ عتبات

ُق ما ٌهبُّ من ظبلمهم على فمً أقولُ ما ../أستنطِه

/ قالوه؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشاعر ًسيه  أتَ  عفش

 

  كأًٌي الربٍ"
هٌتصرٌ ٍٍحيذٌ في 

 "سواءَ  ًفسي

ُق ما ٌهبُّ من ظبلمهم على فمً   /أقولُ ما قالوه؛../أستنطِه

؛ ا لكبلمِه فً محبرة الكبلمِه أرعى ؼنمً على / أُْحًٌ شجنَت

ما : "أقول ما قالوهُ / أشرُب من إناءِه موتهم؛/ مروجهم؛

". ٌقوله الظبلُم لً

ٌّة أبوعفش الشاعر لدى الحقٌقة تبدو  ففً كالموت، أبد

 أقرب الصور، من أبعد هو لم اللؽة تلّمح( الحّفار )قصٌدة

 متخماًا  قدره، عواصؾ أمام االنسان النبوءة، إلى

 أؼنٌة الشعر ٌأتٌه الخبلص، بأمل وواهماًا  بالخٌبات

..  القبور فً لو حتى تنتهً ال طوٌلة

 تجاربه معظم فً الشاعر ٌجسده الذي العالم هذا

 نتلّمس إذ إنجٌلٌة، بروح الكارثة لعناصر محلبلًا  الشعرٌة

 اللؽة فً الكنسٌة األناشٌد ولوثة القداس حضور

 ٌناجً سوري إنسان بل حرب، ثمة ٌكن والصورة، لم

.. المنتصر بالرحٌل مزركشة اآلخرة وٌرى، أوجاعه

 كثافة أكثر جدٌد قصابد فً الٌوم ٌقوله ما عكس على

 صفحات على ٌنشرها التً قصابده فً كما ألماًا  وأشد

:  اللبنانٌة األخبار جرٌدة

 ../لم ٌبقَت لً عدوٌّي وال صاحب/...أنا المنتصر ! نعم"
 

ثً، والهذا ٌستطٌع أن  ال ذاك ٌستطٌع أن ٌكون وارِه

 أرٌدُ  أننً لو كما صرختُ  / «المنتصر أنا»../ ٌحلم

./  لً شرٌكَت  وال وحٌٌد، منتصٌر،./ الموت إسماعَت 

./  نفسً سماءِه  فً ووحٌدٌ  منتصرٌ .../ الربّ  كأننً

". «أحد ال»و... وحٌدٌ :/ الربّ  كأننً

 ال حقٌقٌاًا  الموت وأصبح الخراب، وسط التجربة أصبحت

 فً ٌتبلشى إنه القصٌدة، ولحن الورق على كان كما

 علٌه كان مما وأبسط الناس، إلى أقرب فكري تسلسل

 ٌصل هنا فالنص بعٌدة، باتت التفكٌك عصبة قبل،

. الٌومٌة مأساته من السوري ٌسقٌها التً بنٌرانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموت خطأ تصحٌح
 

 الشاعرة مضت الماضً، القرن تسعٌنٌات نهاٌة فً

 األزمنة شؽب رؼم ،(1991-1937 )حداد دعد

 وكتبت كالضوء، وحٌدة عاشت عاصرتها، التً

 العتم، أرصفة وعلى العامة الحدابق فً قصابدها

 ذاتها هو ترثٌه الذي النص أن تماماًا  تعرؾ كانت

 بحجم وأسبلة وحشة الجحٌم، عتبات على الضابعة

 الثمانٌنات، فً الببلد تعٌشه كان الذي الضٌق

 وفٌه( الموت خطأ تصحٌح )األول كتابها نشرت

 والشوارع األلم موسٌقى لرسم صامتة محاولة

!/ ٌا درب الحب!/ أٌها الدرب الموحش: "المرعوبة

".   فالوحدة علمتنً العد /سأعد خطواتً،

 تقصً الذات، إلى الرحٌل موسم حداد لدعد ٌتناهى

 أن دون الصرخة إلتماس ووحدتها، المرأة مواجع

 قلّ  موسٌقً سلم على عباراتها تمرر اآلخر، تجلد

 حرصها نبلحظ حٌث السوري، الشعر فً استخدامه

 بل تشابٌه، مجموعة الصورة تكون أال على الشدٌد

 شعرٌتها فً التفاصٌل تؽرق ألن سعً ثمة

 اللؽة، شركاء واللون الضوء حٌث المخفٌة،

 ستصبح أخٌراًا  هنا قصٌدتها تكتب التً والمرأة

 تضرب جذور" األرض نحو تمٌل التً الشجرة"

 للصوت وتشهد مضى، من أنٌن تسمع األسى، فً

  ...المدٌنة برزخ فً قصٌدة أخر أنها

فً ؼرفة ستابرها قرمزٌة وهواؤها، بلون "

 مخترقاًا /الذي خضب قلبها الطفلً/ الرصاص

/ وثقباًا ولخٌوط الفجر الؽجري/ الستابر الحمراء

../ ملوحاًا بمندٌل عرسها المبلل

تصحٌح خطأ / فً ساحة الؽجر../ وهً تنتظر 

." وإؼبلق المكان!!/ الموت
 

 رفض( التصحٌح )بكلمة الشاعرة قصدت ربما

 بدأت األخٌر، بالفناء الكابن لقدرٌة االستسبلم مسار

 الذي طرٌقها إلى الحٌاة بإعادة خاص نحو على

 قبل تحّملها أوراق قدمت لقد المؽامرة، طرٌق تراه،

 عاطفتها وحرؾ همومها بسرقة الزمن ٌفكر أن

 .بالشعر الموت خطأ صححت األمل، نحو

 

 

  قبرص/ كاتب سوري 

 

 

 الشاعرة  دعذ  حذاد



 

 ففً. علٌها أهلً وعّمدنً فٌها ولدت

ٌّة : مثلّثة الخطٌبة إن ٌقال المسٌح

 وخطٌبة بالقول وخطٌبة بالعمل خطٌبة

 قد األخٌرة الخطٌبة هذه وحتى. بالفكر

 جهنم وعقابها ممٌتة، خطٌبة تكون

 البلهوت حسب اآلبدٌن أبد إلى

 الجنس على مدارها كان إذا المسٌحً

 تشتهِه  ال : تقول التً الوصٌة الى نظراًا 

 هً امرأة كل أن والحال. ؼٌرك امرأة

. شرعٌة زوجة تكن لم ما للؽٌر امرأة

 تؽدو الجنسٌة الشهوة إن ثم، ومن

 وال ممٌتة لخطٌبة مسبِّبة ذاتها بحد

 من ٌنجٌه وال لئلنسان هللا ٌؽفرها

 بها ٌعترؾ لم ما جهنم عذابات

ز الكاهن وكان. للكاهن  على ٌركِّ

 التعلٌم درس فً هذه الفكر خطٌبة

 الصبٌان تفكٌر مدار أن لعلمه الدٌنً

. الجنس على هو المراهقة طور فً

 وأنا نفسً توزعت النحو هذ وعلى

 الى الضٌق المدرسة درب من أخرج

 الصباٌا فٌراندا على المفتوح الشارع

 فً الرؼبة بٌن الثبلث اإلٌطالٌات

 األبدي العذاب من الخوؾ وبٌن النظر

 المرعب النحو ذلك على جهنم نار فً

 مثال خبلل من الكاهن لنا صّوره كما

 من األكبر الحدٌدٌة والكرة الطابر

 أكتؾِه  لم وهكذا. مرة بملٌون األرض

، بإؼماض ًّ  فً أمشً رحت بل عٌن

 أطرد أن أحاول وأنا البٌت إلى الطرٌق

 الثبلث اإلٌطالٌات صورة فكري من

 أن المصادفة تشاء أن من خوؾ وكلًّ

الشرفات  إحدى من رأسً فوق ٌسقط

 ابااباباابااباابااباااباااابااباباابااابااا

 كان التً األصص من زهر أصٌص

ٌّنوا أن حلب بلدتً سكان عادة من  ٌز

 حالة فً وأنا فأموت شرفاتهم بها

 البٌت إلـــى ووصلت. ممٌتة خطٌبة

 حّمى وأصابتنً هذٌان شبه فً وأنا

 طرٌح ٌومـــٌن وبقٌت حقٌقٌـــة

 فعلً ردّ  كان أفقت لما ثم الفراش،

 ال،: نفسً وبٌن بٌنً قلت أننً الوحٌد

 ال الكاهن عنه حدثنـً الّذي ذاك هللا إن

 ٌكون أن ٌمكن وال ٌوجد أن ٌمكن

 الٌوم ذلك ومن. الحدّ  هذا إلى ظالماًا 

 .مسٌحٌا أكون أن عن كففت

 الوفكر جَرج طراتيشي 
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   كففت عي أى أكَى هسيحياً  الوحطة األٍلى

 عقود وبعد عمر، نهاٌة رحلة فً وأنا

 – آثرته الذي القلم صحبة من ستة

 صحبة كل على – وبناتً زوجتً عدا

 إلى أعود أو أتوقؾ أجدنً أخرى،

 حٌاتً فً محطات ست عند التوقؾ

 ما كل أكتب أن فً حاسم دور لها كان

 كتبت الذي االتجاه تحدٌد وفً كتبته

. ترجمته ما وحتى كتبته ما فٌه

 أسرة من ولدتُ : األولى المحطة

ٌّة ٌّنت مسٌح ناًا  وتد ٌّ  فــً مفرطاًا  تد

.  مراهقتً من األّول الطور

 الدٌنٌة واجباتً كلّ  أؤدي وكنت

 أخً سخرٌة حّتى تثٌر بحساسٌة

. مّنً األصؽر

 السنة وفً المدرسة، فً ٌوم ذات

 وكنت – اإلعدادٌة المرحلة من الثانٌة

 من عشرة الرابعة نحو فً صرت

 درس دروسنا جملة من كان- العمر

 كاهن ٌتواله كان الذي الدٌنً التعلٌم

 فً وكنا. الطبع صرامة عنه معروفة

 فكرة لدٌنا تكونت قد المرحلة تلك

 خرٌطة عن الكفاٌة فٌه بما واضحة

 ودورانها األرض وكروٌة الكون

 التعلٌم دروس أحد وفً. وحجمها

 :الكاهن المدرس لنا قال الدٌنً

 ما اآلن أوالدي ٌا أنتم تعرفــون

 وتعرفون األرضٌة، الكرة هــــــً

 .حجمها

 أرض كرة تتصّوروا أن اآلن أرٌدكم

 هذه وأنّ  مّرة، بملٌون أرضكم من أكبر

 كرة من مرة بملٌون األكبر الكرة

 هــً بل وماء تراب من لٌست األرض

 .صلب فوالذي حديد من

 الكرة  هذه.صلب فوالذي من حدٌد

 مّرة بملٌـــون األرض من األكبر

 ٌمرّ  الصلب، الحدٌد من واألصلب

 فٌمسحها طابر، سنة ملٌون كل علٌها

 ال الكلمة وهذه – وكم فكم. بجناحه

 كم- الٌوم إلى أذنً فً ترنّ  زالت

 ٌحتاج سنة ملٌون.. ملٌون.. ملٌون

 مرة بجناحه ٌمسح أن إلـى الطابر هذا

 الكرة هذه لٌذٌب سنة ملٌون كلّ  واحدة

 بملٌون األرض من األكبر الحدٌدٌة

 ٌذوب وال الكرة هذه تذوب مرة؟

 حال فً مّتم إذا جهّنم فً عذابكم

. ”الخطٌبة

 فأصابتنً الحسابً التحذٌر هذا سمعت

 كنت إذ أبعاده بكل فهمته فقد. – رعدة

 مـن وخرجت – متفّوقاًا  تلمٌذاًا  حٌنه فً

 وأنا الطرٌق فً وسرت المدرسة

 كانت المدرسة أن ذلك. رأسً أطأطا

ًّ  فً تقع  تفوح وكبٌب، جّدا عتٌق ح

 بعد وعلى. المؽلقة األماكن روابح منه

 الدرب من نخرج كنا متر 200 حوالً

 حدٌدي بباب لٌبلًا  علٌه والمقفل الضٌق

 تطالعنا ومفتوح عرٌض شارع الى

 حدٌثة بناٌة تطالعنا، ما أول منه،

 منها الثانً الطابق فً تقطن نسبٌاًا 

 جمٌبلت بنات ثبلث لها إٌطالٌة، أسرة

 فً جالسات نجدهن ما وؼالباًا  جّداًا،

 من للناظر ومربٌات ”الفٌرندا“

 إن وما . آسرة إطبللة فً الشارع

 أسرعت حتى عصربذ إلٌهن نظرت

ًّ  وأؼمض نظري أخفض  لماذا؟. عٌن

التً  المسٌحٌة الى أعود أن بدّ  ال هنا

 ولدت التبتبتتبتبتبتتبتبتبتبتبتتبتبتتبت

 ففً. علٌها أهلً وعّمدنً فٌها

ٌّة : مثلّثة الخطٌبة إن ٌقال المسٌح

 وخطٌبة بالقول وخطٌبة بالعمل خطٌبة

 .بالفكر

 كان التً األصص من زهر أصٌص

ٌّنوا أن حلب بلدتً سكان عادة من  ٌز

 حالة فً وأنا فأموت شرفاتهم بها

.  ممٌتة خطٌبة

 شبه فً وأنا البٌت إلـــى ووصلت

 حقٌقٌـــة حّمى وأصابتنً هذٌان

 لما ثم الفراش، طرٌح ٌومـــٌن وبقٌت

 قلت أننً الوحٌد فعلً ردّ  كان أفقت

 الّذي ذاك هللا إن ال،: نفسً وبٌن بٌنً

 ٌوجد أن ٌمكن ال الكاهن عنه حدثنـً

. الحدّ  هذا إلى ظالماًا  ٌكون أن ٌمكن وال

 أكون أن عن كففت الٌوم ذلك ومن

 .مسٌحٌاًا 

ست : مأخوذ عن مقال للمفكر بعنوان)

 .(محطات فً حٌاتً

 عربً ومترجم وناقد وكاتب مفكر

 حلب مدٌنة موالٌد من سوري،

 العربً األدب فً إجازة ٌحمل ،1939

 فً وماجٌستٌر حلب جامعة من

.  دمشق جامعة من التربٌة

 الماركسٌة فً المؤلفات من العدٌد له

 آذار 16 فً رحل والنقد، والفكر
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 تصوت« سفيٌة الشعراء»رحل رتاى هحوَد الفاخَري

 

 الراحل هحوَد الفاخَري

 وطمأنٌنة هدوء بكل ٌرحلون الكبار

 هم ضجٌجاًا، ٌثٌرون ال صخب، أي ببل

 وهكذا حٌاتهم، فً هم كما موتهم فً

 محمود العبّلمة ورحل عاش

 قبل الدنٌا هذه ودع الذي الفاخوري

 الذي الرجل سٌرة تتبع وأنت أٌام،

 واألدب اللؽة عوالم فً طفرة شّكل

 العمل سوى تجد لن والشعر

 واإلنجاز واالجتهاد والجد والمثابرة

 النظٌر، المنقطع األصٌل العطاء ثم

 التً األٌام اتسعت كٌؾ نفسك فتسأل

  العطاء؟ هذا لكل عاشها

 لم لما عّنا الرجل هذا مثل كان وأٌن

 قبل؟ من باسمه نسمع

 ٌستحق أال ٌوماًا؟ به ٌحتفوا لم لماذا 

العطاء الثقافً وهذا اإلرث  هذا مثل

 به؟ ٌُحتفى أن األدبً

 وفاة ذكر على تأتِه  لم الصحؾ

 عن ٌزٌد ما خلّؾ الذي الفاخوري

 فً المراجع أهم من ُتعتبر كتاباًا  ثبلثٌن

 أحد ٌشارك ولم. العربً واألدب اللؽة

. العرب الكتاب اتحاد باستثناء عزابه فً

 رؼم له حدود ال وعطاء طوٌلة مسٌرة

 ال به ٌلٌق بتكرٌم الرجل ٌحظَت  لم ذلك

 فً لنبً كرامة ال بالفعل. مٌتاًا  وال حٌاًا 

 شأن ال من ٌدٌره إعبلم ٌُبلم وال وطنه،

 والثقافة، واإلعبلم الصحافة فً لهم

 كانت تقارٌر" نقٌشة "سوى لٌسوا

 السلم أعلى إلى بإٌصالهم كفٌلة

 أن المفترض من قطاع فً الوظٌفً

 الدفاع فً ٌستمٌت وحارساًا  رقٌباًا  ٌكون

 رؤساء ٌتحول أن ال المبدعٌن عن

 ٌزجون ارتباط ضباط إلى فٌه التحرٌر

 ومعرفٌاًا  إبداعٌاًا  علٌهم ٌتفوق من بكل

 كما ٌجمدونه أو األرشٌؾ أقبٌة فً

 .سنوات منذ تشرٌن صحٌفة فً ٌحدث

 حماه مدٌنة موالٌد الفاخوري محمود العبّلمة

 كلٌة حلب جامعة فً مدرساًا  عمل م،1933

 لآلداب العربً التمثٌل لنادي وربٌساًا  اآلداب،

العرب،  الكتاب اتحاد عضو م،1990 عام منذ

 والدراسات واألبحاث المؤلفات عشرات له

 22 رحل فً .واألدب واللؽة الشعر فً الهامة

 .2016حزٌران 

 لم ذاته هو والجواب كثٌرة األسبلة

 أصبحت أن منذ عقود، منذ ٌتؽٌر

 بٌد رهابن والمثقؾ الثقافة

 شؤون تولوا الذٌن الجاهلٌن

 اإلعبلم وحولوا واإلعبلم، الصحافة

 التطرؾ بؤر من بؤرة إلى الرسمً

 الفساد رموز من ورمزاًا  الشللً

. سورٌة مثل بلد فً المتفشً

 فً جهداًا  ٌدخر لم الذي اإلعبلم هذا

 المجاالت كل فً فارؼة بوالٌن نفخ

 إلى األدب إلى الشعر من الثقافٌة

 صفحاته تتسع لم ذاتها، الصحافة

 محمود مثل برجل ٌلٌق نعً لخبر

. الفاخوري

 ما على وفاته خبر نشر اقتصر

 المحلٌة الجماهٌر صحٌفة نشرته

 وفاته من ٌومٌن وبعد حلب، فً

 تشٌٌعه خبر الثورة صحٌفة نشرت

 بقٌة أما المنوعات، بصفحة

 ذكر على تأتِه  لم الرسمٌة الصحؾ

  ٍيليام فارس 

 الوفكر  جَرج طراتيشي 



 

 
  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 2016     تموز  2العدد    خشي                                                                        رصاص                                                          نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص      

 «القٌاص األخير»

(1) 

 سحب ٌمجها وٌنفث وبدأ سٌجارته أشعل

 على هادبة اللٌلة كانت الهواء، فً الدخان

 ال ُمعلنة، ؼٌر هدنة أنها ٌبدو العادة، ؼٌر

 فتح البرج، محٌط فً حركة أي توجد

 تنتظر التً حبٌبته إلى وأرسل هاتفه

 برنامس عبر الصبر، بفارغ عودته

. «آب الوتس»

 بخٌر؟ أنت عنك طمنٌنً..حبٌبتً مرحبا»

 ومشتاقتلك بخٌر أنا..روحً أهبلًا : ردت

 فٌك أفكر وكنت..هللا خٌرات

.. وأنزل ٌومٌن بقً حبٌبً ٌبل: أرسل

 ..الشوق نار على ناطرتك: ردت

 لعند مشتاقلك سنة أنهن حاسس: أرسل

 عمري ٌا..اشتقتلك وأنا: ردت..هللا

 استراحتً خلصت... هانت ٌبل: أرسل

 حالك على انتبه..حبٌبً باي طٌب: ردت

...  بحبك..باي عمري..كمان وأنتِه : أرسل

...« بحبك: ردت

 أعاد الكلمات، تفاصٌل فً كثٌراًا  سرح

 كثٌراًا  رجع بل مرة، ؼٌر المحادثات قراءة

 ٌقرأ كان قراءتها، وأعاد المحادثات فً

 حلقات وٌنفث سٌجارته وٌمس الحروؾ

 له، همسها وٌتخٌل رأسه، فوق الدخان

 الحٌاة على إصراره ٌزٌد كان كلمة كل مع

 بسٌطة هانبة حٌاة ٌعٌشا أن فً ورؼبته

 أنه ٌعتقد كان الحرب، ضوضاء عن بعٌدة

 ونصؾ عام ؼضون فً خدمته سٌنهً

 وٌعود الصٌدلة كلٌة من تخرج أن بعد

 القدر لكن رؼد، فً وٌعٌشان فٌتزوجها

 خدمته أمد وطال أخرى، مشٌبة له كانت

 ٌمكن متى ٌعرؾ وال سنوات خمس إلى

 سٌجارته بإطفاء ٌهم كان..تنتهً أن

 علٌه إنهالوا حٌن موقعه فً والتمركز

 أن بوسعه ٌكن لم النٌران، من بوابل

 جثة سقط قاتلٌه، صورة وٌرى ٌلتفت

 تناول المكان، مؤل الحار ودمه هامدة

على  لجثته صورة التقط هاتفه، أحدهم

 فً شخصٌة الفور ووضعها صورة

 الوطن »من الحالة وبدل ،«آب الوتس»

 تم »جدٌدة أخرى إلى «عزٌز الوطن..ؼالٍل 

 نشر إلى وسارعوا ،«الخنزٌر دعس

 صورته وتبدٌل «فٌسبوك »على صوره

 التخرج حفل أثناء الفٌسبوك فً الشخصٌة

 المضرجة جثته بصورة الجامعة من

 األصدقاء من أحد ٌصدق  لم.بالدماء

 نصؾ منذ صورته، هذه أن واألقارب

 نعشق وإننا »صفحته على كتب ساعة

 حتماًا  ال ،«سبٌبلًا  إلٌها استطعنا ما الحٌاة

 اللعب وٌحاول صفحته اخترق أحدهم أن

 أما المقربون، األصدقاء استنفر بأعصابنا،

 وهً علٌه اطمأنت أن بعد نامت فقد هً

 به اتصل ٌومٌن، بعد الُمرتقب باللقاء تحلم

 على قاتلٌه أحد رد الفور، على بعضهم

: هاتفه

 منكم نترك رح ما كبلب ٌا»: هاتفه

. «هللا بإذن الدور جاٌكم..واحد

 الساعة تلك فً به االتصال حاول من كل

 بعدها قاتلٌه، من الكلمات نفس سمع

 وعلقوا التؽطٌة، نطاق خارج رقمه أصبح

 تصوٌر إلى وسارعوا صوره، األصدقاء

 صفحاتهم، عبر ونشروها معه محادثاتهم

 صفحات على ذكرٌاتهم من بقً وما

 للبرج شهٌداًا  رسمٌاًا  ونعوه الفٌسبوك،

 اولبك حتى. التماس خطوط على األول

 لحظة فً أصبح منه المقربٌن ؼٌر

 .الحمٌم صدٌقهم

 أن المشتركٌن األصدقاء من أحد ٌجرؤ لم

 كابوساًا  أن إال بها، ٌتصل أو لها، ٌرسل

 ٌكاد منامها فً رأته أٌقظها، قد ُمزعجاًا 

 اقتربت وكلما الماء، وٌطلب عطشاًا  ٌموت

 الوجوه أصحاب منعوها تسقٌه حتى

. السوداء

 بعض رأت أن بعد هاتفها فتحت

 حاولت األمر، تستوعب لم اإلشعارات،

 صرخت جدوى، ببل مرة ؼٌر به االتصال

.. علٌها أؼمً أن إلى

 ببل شهٌدٌ ..قبر ببل شهٌدٌ ..جثة ببل شهٌدٌ »

 قطعة أي أرٌد..حبٌبة ببل شهٌدٌ ..عنوان

 ،«عطره بعض أرٌد ثٌابه من جسده، من

 قد أنه وأٌقنت أفاقت حٌن قالته ما هذا

 إلى تأجل قد بٌنهما اللقاء وأن نحبه قضى

 إعادته ٌستطٌع أحد  ال.ُمسمى ؼٌر أجل

. األسود حقدهم حٌث إلى بعٌداًا  أخذوه لها،

(2 )

 قد أنه تأكدوا جثته كالؽربان، فوق تجمعوا

: مجموعتهم ربٌس صرخ الحٌاة، فارق

 تأكلها جٌفته دعوا تدفنوه، ال اتركوه

 من نتمكن أن قبل الكثٌر منا قتل الكبلب،

. قتله

.. دفنه المٌت إكرام لكن: أحدهم رد

  وإذا..الخنزٌر ولٌس المٌت: أجابه

 لدٌه من...به سألحقك أخرى مرة قاطعتنً

 هذا فعله ما ٌتذكر أن علٌه منكم اعتراض

 شجرة خلؾ واقفاًا  كان الذي بأخً الخنزٌر

 أراد الحً، مدخل فً الضخمة الكٌنا

 استراحة إلى ٌمضً أن قبل فقط التبول

 أصابه الذي األلم أن للحظة ظن الؽداء،

 فً والحصى الرمل تحرك عن ناجم فجأة

 القناص هذا رصاصة أن ٌدرك لم حالبٌه،

 رأى حٌن إال الذكري عضوه اخترقت قد

 أمامه األرض على سقطتا وقد خصٌتٌه

. بالبول الدم واختلط

 االقتراب بوسعنا ٌكن ولم كثٌراًا  تألم

 عن وعجزنا أكثر األلم ٌحتمل لم لسحبه،

 لحظة فً له جرى ما ٌستوعب ولم إنقاذه،

 فً ٌدوٌة قنبلة من األمان مسمار سحب

 كنا ألننا ذلك فعل أنه انتبهنا نكن لم جعبته

 لسحبه طرٌقة إٌجاد فً مشؽولٌن

 صوت سمعنا حٌن إال ننتبه لم وإسعافه،

. مات لقد القنبلة، انفجار

 فقد ألمً سأقول ماذا أعرؾ لم حٌنها

 بنفسً، توصٌنً أن قبل به توصٌنً كانت

 شًء، فعل بوسعً ٌكن لم أنه إال

 به ٌتربص القاتل هذا أن عرفت ننننننننننن

 ما به ٌتربص القاتل هذا أن عرفت لو

 فقدت الشجرة، تلك إلى ٌذهب تركته

 هو ال بالحلم، أشبه كانت بلحظة أخً

 كلما تفاصٌله تراودنً طوٌل كابوس

.  جفونً اطبقت

 الخنزٌر هذا جلد من جعلت لو وهللا

 لن للكبلب جٌفته لحم وأطعمت أحذٌة

 تفاصٌل جٌداًا  أذكر زلت فما روحً تهدأ

. صبلح موت

 بكل الحرام ابن قتله عادٌةًا  مٌتةًا  تكن لم

 لروحه ممٌتاًا  مكاناًا  واختار بارد، دم

 على رصاصته أطلق حٌن جسده قبل

. النحٌل جسده

 أن بعد البال مرتاح سأنام أنً اعتقد

 أراها لن أنً أمً وعدت بثأره، أخذت

 أخً قاتل رأس حامبلًا  جبتها إذا إال

 وأنا أراها أن بوسعً أصبح واآلن

 صؽٌرها بثأر أخذت أن بعد رأسً رافع

 السماء عدالة تحققت وقد المدلل،

. حٌن بعد ولو ٌُقتل فالقاتل

 علٌهم نقضً أن قبل ؼلٌلً ٌشفى ولن

 وٌجب الحٌاة ٌستحقون ال إنهم جمٌعاًا،

. أحداًا  منهم نترك ولن منهم نرٌحها أن

(3 )

 الطرٌق هذا اخترنا أن منذ خالد ٌا اهدأ

 ومحمود عبلء نهاٌته، نعرؾ ونحن

 ال وؼداًا  صبلح، وباألمس وطارق

 فرد كل أنت وربما أنا ربما من ندري

 سوى أمامه خٌار ال السبلح حمل مّنا

 لم الحرب قانون هذا ٌُقتل، أو ٌقتل أن

 بالسبلح وتباهً تسلٌة المسألة تعد

 فً كانت كما الفتٌات أمام والرصاص

 األمر اختلؾ للبعض، بالنسبة بداٌتها

 فعلٌك لعبة كانت وإن صدٌقً ٌا الٌوم

 هذي إال، لٌس الموت لعبة أنها تعلم أن

 ٌبدو وال حممه ٌنفث بركان الحرب

 قبل جمٌعاًا  نفنى قد قرٌباًا، ستبرد أنها

 كان إن ٌدري ومن نهاٌتها، ندرك أن

 ال؟ أم تضحٌاتنا سٌذكرون القادمون

 نرٌد للمجد طلباًا  خرجنا ما ٌهم ال ـ

 صدورنا فوق الجاثم االستبداد إنهاء

 آخر حتى وسنقاتل الزمن طال مهما

. رصاصة

 ٌنتهً لن الرصاص أن جٌداًا  تعلم أنت ـ

.. الزناد على األصابع دامت ما

 آخر خٌار ال شهادة أو نصر ـ إذن هو

 بذلك مؤمناًا  تكون أن وٌجب ؼٌرهما،

 وأحبلمك فترت قد همتك كانت إن أما

 الوطن وحضن شأنك فهذا تبلشت قد

 ال لكن العودة، بإمكانك ٌنتظرك، مفتوح

 ستستقر وإال حٌنها أراك تجعلنً

. رأسك فً مسدسً رصاصات

 تحدثنً لماذا خالد؟ ٌا الكبلم هذا ما ـ

 فً شركاء ونحن الطرٌقة بهذه

 البداٌة؟ منذ مشروعنا

 مرة الحدٌث هذا لمثل ترجع ال إذاًا 

.. وإال أخرى

 ماذا؟ وإال

  علبة من مارلبورو سٌجارة خالد أخرج

 

 دخانها وٌنفث ٌمجها وبدأ السجابر

: وقال..الهامدة الجثة فوق

 دعنا.. شًء ال صدٌقً ٌا شًء ال ـ

 انزعوا بهم، ٌلٌق كما لشهدابنا ننتقم

 فً به طوفوا ثم ثٌابه المأفون هذا عن

 وسط وعلقوه خذوه ثم الحً شوارع

 وتهدأ أخوتنا أرواح تهدأ كً الساحة،

. أهالٌهم نفوس

(4 )

 تعد لم معلقة، والجثة أٌام ثبلثة مرت

 والتقاط منها باالقتراب تسمح رابحتها

 الدٌدان بدأت معها، التذكارٌة الصور

 والدة قلب تأكل واللوعة األحشاء تأكل

. القلب مفطورة وحبٌبة ثكلى

 مع جدٌدة تذكارٌة صورة ساعة كل

 لم شخصٌ  الحً فً ٌبقَت  لم جثته،

 المتعفنة، الجثة مع صورة ٌلتقط

 وتحتها وشمالها ٌمٌنها على ٌقفون

 النصر بإشارة أصابعهم ٌرفعون

 صور التقط بعضهم وٌبتسمون،

 الخنزٌر وجثة «سٌلفً »بوضعٌة

 تبادلوها حٌن علٌها علقوا هكذا خلفً،

.. والتوٌتر االنستؽرام عبر

 الصفحات من تفوح الموت رابحة كانت

 الحقد هذا مخزوناًا  كان أٌن االفتراضٌة،

 التواصل وسابل فجرته الذي

 ٌكون أن أٌعقل القذرة، االجتماعً

 لهذه بعضهم ٌكرهون هنا الناس

فتحت صفحتها فً الفٌسبوك  الدرجة،

 أنهم ٌُقال العرب دٌدن هذا: وكتبت

 أجل من ما ٌوماًا  بعضهم ٌفنون كادوا

 هذا ما خٌل، سباق أجل من ومرة ناقة،

 المتأخرة، والجاهلٌة المشبوه التارٌخ

 ال أصابتنا التً الشٌطانٌة اللعنة تلك

 الظن أؼلب ُمكتسبة، تكون أن ٌُمكن

 عدنا قد نحن وها..موروثة جٌنٌة أنها

 من ألسٌادنا الجزٌة ندفع جاهلٌتنا إلى

 أحبلمنا على الرصاص ونطلق دمابنا،

 األشبلء فوق ونصرخ..الطٌبة وقلوبنا

..  والجثث

.. للموت طوبى

.. للموت طوبى..للموت طوبى

 طالب سره فً وكان إال مٌت من وما

... حٌاة

.. ُمكابراًا  ٌصرخ لكنه

. اإلنسان ٌحٌا وحده بالقتل

  هـ. ؾ 

 

 

 لوحة للفنان عبد الحمٌد فٌاض



 

 ُمٌمماًا  عمامته، ُمعتمراًا  عباءته ُمرتدٌاًا  واقفاًا  كان

 الذي البسٌط والمسرح الفلكً مرصده شطر وجهه

 هً تلك العباسٌة، الرافقة سور ظل فً اسمه ٌحمل

 على البتانً الفلك عالم فٌها شوهد التً األخٌرة المرة

 أقٌمت ساحة وسط ٌقؾ شامً كسٌؾ الشموخ، قٌد

 نال حتى تلك وقفته على سنوات مضت له، تكرٌماًا 

 وازداد وجهه، زهوة واختفت والصدأ التعب منه

 األول النشاط ٌكون فقد الصٌفً مسرحه أما شحوبه،

 الماضً القرن تسعٌنٌات فً شهده الذي واألخٌر

 أقصى من رجل جاء ثم. فنٌة حفلة علٌه أقٌمت عندما

 قرب حانوتاًا  واشترى البرازي، ٌدعى ٌسعى، المدٌنة

 وٌجلسون ٌرتادونه، زبابن للحانوت وأصبح الساحة،

 وحكاٌاته، بطوالته قصص ٌسمعون صاحبه عند

 وجعل واحدة بضربة الفراتً النمر صرع أنه وكٌؾ

 البتانً، الناس نسً أطفاله، ألحذٌة" دعاسة "جلدة

أصبح  الذي البتانً دوار أحد ٌذكر ٌعد لم فترة وبعد

 لبب

 البتانً، بوجود أحد ٌشعر ٌعد دوار البرازي، ولم

 ٌلعبون الذٌن األطفال بعض باستثناء ٌكن، لم وكأنه

 هذا من ٌعرفون أن دون أحٌاناًا  المكان فً

 سقطت ببراءتهم، ٌسمونه كما الواقؾ" الحجً"

 وحركة النصرة جبهة متطرفً بٌد الرّقة مدٌنة

 فً طعنة( البّتانً )فتلقى اإلسبلمٌة، الشام أحرار

 رصاصة بمثابة تكون ربما قتٌبلًا، أردته ظهره،

 والتهمٌش اإلهمال من لتخلصه جاءت التً الرحمة

 فً وقوفه فترة طٌلة عاناه الذي والشعبً الرسمً

 الشهب كتلك لعلمه شهٌداًا  البتانً خرَّر  الساحة، تلك

 ُرجماًا  لٌكون بعٌد زمن منذ حركتها ٌرصد كان التً

 الدٌن لبوس لبسوا الذٌن العصر هذا لشٌاطٌن

 لكنهم التماثٌل صنع حّرموا فساداًا، باألرض وعاثوا

 روح ستبقى ثمنها، واقتسام بٌعها ٌحّرموا لم

 ومن ٌرعوه، ولم ُنصباًا  له جعلوا من تلعن البّتانً

. الساعة قٌام إلى وهدموه كفروه

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

، فً تفحُّ  والككبةُ   وتنفثُ  رأسكَت

، فً فتجري الّسوداءَت  سمومها  أعضابكَت

 الذي الٌابسَت  الرطبَت  معها وتجرؾُ 

ٌّةٍل  دون ٌتطاٌرُ   من عشواء، خبطَت  جاذب

 نحو ٌحّرْكهُ   ٌخطْبه، كمنْ  ٌُصْبه

 هذا فً تفعلُ  وماذا ؟ أنتَت  من. المصبِّ 

 الثقوبِه  وملٌارات وحٌداًا، العالم

وداء قوط إلى تدعوكَت  السَّر  فً السُّ

قوط حلمُ  ٌطاردكَت . العدم فّوهات  منذ السُّ

ٌٍّة طفولةٍل  ، البٌتِه  سطحِه  من تسقطُ ، شق

ور من، الشجرةِه  من  األثريِّ  السُّ

. البلنهاٌةِه  إلى وتسقطُ  تسقطُ . المتهّدمِه 

كَت  إالّ  تسمعُ  ال حٌثُ   فً صراخَت

 ترافقكَت  ذاتها األحبلمُ  هً وها. الكابوس

 من والّسقوط الّسقوط... كبٌراًا 

حابِه  وناطحاتِه  المصاعدِه   وجسورِه  السَّر

رٌعةِه  القطاراتِه   نبتةِه  ومن. السَّر

 األمٌرةِه  برجِه  ومن العمبلقةِه، الفاصولٌاء

ٌّة عن تقرأُ . المسجونةِه  ، فٌزٌاب  األحبلمِه

، من خوفكَت  أنّ  ومن قوطِه  خوؾُ  هو السُّ

 حٌن الّسنٌن آالؾِه  منذ كْنتَتهُ  الذي الكابنِه 

 فً تقولُ . األشجار أعالً ٌسكنُ  كان

 ككبتً منْ  ٌنقذنً ال لعلمٍل  تّباًا  : نفسكَت 

 ُمدببةٍل  رماحٍل  ومنْ  كوابٌسً، ومنْ 

 جهاتِه  كلّ  من حولً تتساقط صؽٌرةٍل 

 الكونُ ، الخارج فً الذي الكونُ . الكون

 ضّفةِه  على حافٌاًا  أمشً ٌجعلنً الذي

 ٌفترسُ  تمساحٍل  عن باحثاًا  القرٌبِه  النهرِه 

 وطنٍل  فً نافذةٍل، خلؾَت  فأجلسُ  سٌقانً،

، على كلماتً أدّرب لً، لٌس  الصممِه

، حنٌنً تسمع كٌبل  رقصٍل  إلى الُمدّويَت

. الحٌاة احتفالِه  فً

                                               السقَط

 2016     تموز  2العدد    خشي                                                                        رصاص                                                          نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص      

 تنجبَت  أن وقبل القصابدَت  تنجبَت  أنْ  قبل

ثتَت  األطفالَت،  التً الككبة تلك. الككبةَت  أُْورِه

، ألؾَت  وتكتبُ  لؽة، ألؾَت  ُتْحسنُ   كتابٍل

 نعٌبِه  إلى الحٌاة، أصواتِه  كلَّر  وتترجمُ 

. الجدوى عن تسأل بومةٍل 

 ٌصبػ الذي الحبر فً جدوى من وهل

،  ابتسامةِه  رسم عن عاجزٌ  ولكّنه كفٌكَت

 من وهل ! الكرنفالً قناعك على أملٍل 

 الحٌاة، أثبلمِه  فً أطفالكَت  تبذرَت  أنْ  جدوى

 الجرادَت  عنهم هاّشاًا  ُعمركَت  تقضً ثم

 من تسللوا أنهم لتكتشؾَت  واألفاعً،

 وحٌداًا  وتركوكَت  اللٌل، فً أقدامكِه  تحت

 انتصاركَت  فً جدوى من وهل! ألوهامكَت 

مال، عن دفاعكَت  وفً لئلنسان  الجَت

، منذ وقبركَت   الهزابمُ  تحفرهُ  والدتكَت

 وأنتَت  جدوى من هل! المدببة بمخالبها

 كتب وفً النبوءات، كتبِه  فً تبحثُ 

 واحد ٌقٌنٍل  عن الشِّعر، كتب وفً العلم،

.  تجد فبل

 بعد قراءتها وتعشقُ  ،(المعريَّر  )تعشقُ 

 فً رفقتها وتعشقُ (. المعريِّ  )قراءة

 ذلكَت  بعد وماذا ،(المعريّ  )ضرٌح زٌارة

 كلَّر  تمحو هوجاء رملٍل  عواصؾَت  ؼٌر

عادة لحظات  شبحاًا  لتعٌدك السرٌعة، السَّر

 عن ٌبحث. المعرفة قضبان خلؾ ٌقؾ

ًَّر  سّجانه  زٌارة موعد عن لٌسأله الخف

 فطامٍل  بدون وتركته ماتت التً األمِّ 

، وبدون  تقوٌمَت  ٌستطٌع ال هو وها عظامٍل

 ومتى. بالحقٌقة لٌنطقَت  فّكه اعوجاج

؟ اكتشفتَت  ٌٌّية حمامةٌ  تسألهُ  الحقٌقةَت  منزل

 حٌن: ببساطةٍل  ٌجٌبُ  الطعامَت، تشاركه

؟ وماذا قرأُت،  الحمامةُ  تعٌدُ  قرأتَت

 ااالالالاال

 المهّدمة، المدنَت  لها فٌعدد السؤالَت،

 وحشرةَت  والقذابؾَت  والطابراتِه  والشهداءَت 

 تأكل التً المدارس وقوارضَت ( كافكا)

 عقاباًا  الشَّرٌخ بزٌت المؽمورة اآلذان

. اإلنصات فً المتكّرر الرسوب على

؟ وماذا  أبو )طابر إلفةَت  : ٌجٌبُ  قرأتَت

 الجدار على عّشه فً وهو( الحنِّ 

 المقابر جرذانُ  صوتها فترفع المهجور،

ٌّة .  الجدارِه  تحت الجماع

ٌُّة األساطٌرُ  تستٌقظُ  ٌّة البابل  والسومر

ٌّة عر فً  والٌونان ٌاب )شِه  ٌستٌقظ ،(السَّر

، الصقرُ  ًُّ ، ٌمّزق الذي اإلله  الروحَت

 المدٌنة، عن الخصٌبُ  تّموزُ  وٌتخلّى

 كبلب وتعوي والجفاؾ، الجوع فٌنتشر

. الجحٌم

 الّصوت من لتتأكد فعله علٌكَت  ما وكلُّ 

 جرؾٍل  أعلى إلى تذهبَت  أنْ  هو والّصدى،

،  منه الذي السقوطَت  وتختبر صخريِّ

 الهسهسةَت  تلك تسمع وحٌن. تخاؾ

، الوحٌدةَت   العبثِه  لزواحؾِه  الؽامضةَت

 فً واختؾِه  بالتورٌة، استعنْ . العمبلقة

 ، (ؼوغ فان) لـ تهلّل التً الشوارع

ٌّة الشرق حدابقَت  معه وارسمْ   الصوف

 لبس فً والرؼبة باألشواق المكتنزة

! وجدتهُ  لقد : والصراخ الجّبة

 بأناقةٍل  تطبعها بعناٌةٍل، كلماتكَت  ترصؾُ 

، حاسوبك على ًِّ  من تخشى الشخص

، بخطِّ  كتابتها  رسالةَت  تعدَّر  كٌبل ٌدكَت

 وترسلها حٌاةٍل، برسالةِه  تعنونها. انتحارٍل 

،  مطلقاًا  ٌعودوا لم أصدقاء إلى أصدقاءًا

، مطلقاًا  ٌعودوا لم أبناء وإلى  وإلى أبناءًا

ذلك ترٌُد  رؼم  لكن،حٌاتكَت  تعد لم حٌاةٍل 

 تت

 

 حساى الجَدي 

 خاطرِه  أجل من فٌها، المعنى تكتشؾَت  أن

 عّكازة حٌاتها لكَت  قّدمتْ  واحدة، امرأةٍل 

 أسودَت  ثقبٍل  اجتٌاز تستطعْ  فلم. ٌاسمٌن

، حبلِه  من تمّدد واحد،  زال وما مشٌمتكَت

 السطور، هذه ٌسبق هو وها. ٌتمّدد

... صخريٍّ  جْرؾ أعلى إلى وٌشٌر

، من تنحدرُ    وال الّصخورُ  تمزقكَت  فبل علٍل

 ُرقوقُ  لكَت  أنبتتْ  لقد. الوحوشُ  تنهشكَت 

 وجذوع البردى، أوراق و الؽزالن،

 أجنحةًا  حبٌبتك، وأثوابُ  السرو، أشجار

، كرٌمٍل  ورقٍل  من  صبلةَت  تقّبل ألّنه ونادرٍل

لَتكَت  اآلثم، الحبر  حٌث األعالً إلى وحمَت

 واقعٌةًا  أكثرَت  السقوط احتماالت تبدو

 حٌنها. للطٌران استنهاضاًا  وأكثرَت  تماماًا،

 لكن المكان، من بالّسقوط تفّكرَت  لن

 البقعةِه  تلك على الزمن  إلى بالّسقوط

ٌّة  أرضِه   من  حٌث الصلبة، األبد

، إزمٌلَت  أو كتابةٍل، قلمَت  ستتركُ   أو نحتٍل

، مصباحَت   تدلُّ  دمٍل  قطرةَت  ربما أو شؽؾٍل

 مّرةٍل  سوى تموت ال أنكَت  رؼم. علٌكَت 

 حٌن وذلك المّرات، آالؾ تتكّرر واحدة

. للسقوط آٌلٌ  وأنك زابلٌ  أنكَت  تعً

 الذي ، (فروٌد ) رأي بذلك تعارضُ 

 اإلنسان هو المعاصر اإلنسانَت  أن ٌرى

 مستعدةًا  ؼرٌزةًا  ٌملك ال البدابً،

 لتسترضٌه تعود ثم. بالموت لبلعتقاد

 إنشاءَت  مدٌحه فً مدّبجاًا  قلٌل، بعد

 أحبلمِه  تفسٌرِه  معلّمَت  ٌا : الببلؼة الفخم

قوط،  صعد حٌن تحلُم، تكن لم السِّ

قوط من فأنقذك إلٌك الّسرطان  السِّ

 ! بالموت

 كاتب وشاعر سوري 

 

 شهاتاً« تطليوَس العرب» عٌذها خرَّ 

 البّتانً وكنٌته ،(البّتانً )سنان بن جابر بن محمد

 هللا عبد أبو ولد بّتان، رأسه مسقط إلى نسبة

 وهً شمال الرقة حران فً م،854 حوالً البّتانً

 أمضى تركٌا، احتلتها التً السورٌة األراضً من

 فً السماوٌة واألجرام النجوم حركة رصد فً حٌاته

 عام توفً م،878 عام حتى الرّقة بمدٌنة مرصده

 من العدٌد له. العراقٌة سامراء مدٌنة فً م،918

 .الفلكٌة على المستوى العالمً اإلنجازات

 2013تمثال البتانً ـ مدٌنة الرقة ـ 

 أحوذ سالهة 
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 الغٌاء ٍدعن أهلٌا الوُهجريي خففا عٌي ٍطأة الحربالفٌاًة السَرية تادية حسي 

 وتحلِّق حنٌن، من عالم إلى الشجً صوتها ٌنقلك

 تقؾ واألمل، والعشق الحٌاة فضاءات فً روحك

. تؽنٌها التً المقطوعات سورٌالٌة أمام عاجزاًا 

 وأمبلًا  فرحاًا  لسورٌة تشدو وهً اللٌلكً نتاجها تقدم

دة وروحها بالسبلم،  تحلم الشام بعشق المعمَّر

. الوجدان فً القابع الوجع من بالخبلص

 وتواظب بنفسها، أؼانٌها كلمات كتابة على تحرص

 ترنٌمات مع المفردات مازجةًا  الكلمات تلحٌن على

 سامعها تأسر تجعلها بها خاصة ثٌمةًا  لتخلق العشق

  .األخٌر الرمق حتى أنفاسه على قابضةًا 

 حسن بادٌة السورٌة الفنانة التقت رصاص قلم مجلة

: الحوار هذا وكان

؟ من*   أنتِه

 أحمل البلذقٌة، مدٌنة من سورٌة فنانة حسن بادٌة ـ

.  المدنٌة الهندسة فً إجازة

  الفنً؟ مشوارك بدأت أٌن من* 

 بأهلها جمٌلة لطٌفة سورٌة محافظة من بدأت ـ

 الؽنٌة السورٌة، الرّقة مدٌنة هً وثقافتهم، وطٌبتهم

 المرة كانت وآثارها، وعراقتها وأهلها العظٌم بفراتها

ة فً المسرح على فٌها أقؾ التً األولى  الفرات درَّر

 المدٌنة تلك فً العربً، الشعر بمهرجان 2006 عام

 الذكرٌات من الكثٌر فٌها ولً الكثٌر لً تعنً التً

 إلى تركٌا من المشاركات توالت وبعدها الجمٌلة،

. المدن وبقٌة بٌروت

 الفٌلسوؾ ٌقول كما" المنقذ هً الموسٌقى* "

 تنتصر أن للموسٌقى ٌمكن هل". نٌتشه "األلمانً

 تعانٌه الذي والدمار والضؽابن واألحقاد الموت على

  القلوب؟ لتؤلِّؾ سورٌة

بُ : أقول أنا ـ  من أحمٌها كً بالنؽم روحً أرطِّ

ؾ والموسٌقى نؽم، ببل روحً تموت الٌباس،  توظَّر

 حاالت وهناك عضال، أمراض من البشر لشفاء الٌوم

 طبعاًا . ُعضال مرض من ٌعانً وبلدنا كثٌراًا، ُشفٌت

 الحقٌقٌة الصورة تعكس التً هً النظٌفة الموسٌقى

 واألنشطة الؽناء أن ولوال السورٌة، للسورٌالٌة

 فؽالً ؼادة السٌدة من بدعم بها أقوم التً اإلنسانٌة

 الحرب وطأة عنً خففا الُمهجرٌن أسر أهلنا دعم فً

. نفسٌاًا  تدمرت كنت

ًٌ  الموسٌقى أن" بٌتهوفن "ٌرى*  ْح  كل على ٌعلو وَت

 حسن؟ بادٌة تراها كٌؾ والفلسفات، الحِهكم

 قطعاًا، عادٌة تجربة لٌست" بٌتهوفن "تجربة أوالًا  ـ

 سمعه فقد أن بعد أعماله أهمَّر  ألَّرؾ الذي" بٌتهوفن"

 من ٌؤلؾ كان روحً، كابنٌ  الموسٌقى أن لنا ٌُثبت

 مع كثٌراًا  روحً وتتقاطع موسٌقى، أجمل روحه خبلل

ً على ساعدتنً فالموسٌقى الكبلم، هذا  أزماتٍل  تخطِّ

 كادت األزمات هذه وإحدى حٌاتً، فً وكبٌرة كثٌرة

 الجمٌل النؽم خبلل من واستطعت بحٌاتً، تودي أن

 تماماًا  منها شفٌت مرضٌة أزمة وهً أتجاوزها أن

. بالموسٌقا

 هل الٌوم؟ األصٌلة العربٌة الموسٌقى ترٌن كٌؾ* 

 الصاخبة؟ الؽربٌة الموسٌقى أمام تأثٌرها فقدت

 بالعبارة مؤمنة ألننً أبداًا، النظرٌة بهذه أؤمن ال.. ال

 ٌعنً ال وهذا ،(الصحٌح إال ٌصح ال: )تقول التً

.. صحٌحة ؼٌر الؽربٌة األؼنٌة أنَّر  بالضرورة

 الؽربٌٌن، الفنانٌن من الكثٌر أحب! بالعكس

رابعة  موسٌقى تقدم جمٌلة فنانة مثبلًا " شاكٌرا"

وتراثنا  حضارتنا فً لدٌنا لكن ممٌزاًا، وأداءاًا 

 ةرنتنءؤءن

 

 بسرعة المراحل حرق ٌحاول من هناك نفسه، 

 المال، أو الشهرة ٌكون قد الذي هدفه إلى للوصول

 ما ألن بسرعة ٌسقطون فقاعات سوى لٌسوا وهم

 ال أن أتمناه ما وكل االستعراض، ٌتعدى ال ٌقدمونه

 وفً حرٌصة، أنا لً بالنسبة. واللحن الكلمة ٌشوهوا

 فقط أقدمه ما خبلل من الوصول أحاول اإلطار هذا

. خالد فنٍّ  إنتاج ٌضمن وهذا

  لماذا؟ والموسٌقى؟ الفن إلى المدنٌة الهندسة من* 

 التً مهنتً، والهندسة والموسٌقى، الفن عشقً ـ

 الثانوٌة، فً العالٌة درجاتً على بناءًا  درستها

 أهم والهندسة الطب أن مجتمعنا فً علٌه والمتعارؾ

 من تخرجً بعد ألبنابهم، بالنسبة األهل إلٌه ٌسعى ما

 أننً إال جٌدة لفترة المدنٌة الهندسة مارست الجامعة

 شؽفً هً والموسٌقى وهواٌتً، عشقً إلى عدت

. ومشروعً الحٌاة فً

 ٌكون أن ٌُمكن ال لماذا! منقسمون سورٌة فنانو* 

 سورٌة؟ من بقً ما إلنقاذ كمحاولةٍل  ثقافً حوار هناك

 والذي بٌننا الحاصل االنقسام رؼم! ٌمكن؟ ال لماذا ـ

 حتماًا ! فنانون نحن النهاٌة فً لكن ننكره، أن ٌمكن ال

دُ . تجمعنا التقاء نقطة إلى الوصول ٌُمكننا  موقفنا توحِّ

 واحدة عابلة نحن سورٌة، من إنقاذه ٌُمكن ما إلنقاذ

 من بالحوار ٌقبل ال ومن عرٌقة، واحدة أمٌّي  تجمعنا

 لقاعدة التأسٌس ٌرٌد ال هو كان، انتماء أو طرؾ أي

 السورٌٌن، دماء ٌحقن حلٍّ  إلى للوصول سلٌمة

 انتماءات أيِّ  عن بعٌداًا  ٌكون أن ٌجب الفن أساساًا 

 قضٌة الفن ألن قومٌة بانتماءات وٌرتبط سٌاسٌة

ة .  حرَّر

 صوت على الموسٌقى وصوت الفن سٌنتصر كٌؾ* 

 الرصاص؟

 ٌعنً ال الرصاص صوت ٌُسكِهت لم إذا منتصر، هو ـ

 الكبٌر الفنان عبارة أذكر وهنا ٌنتصر، لم أنه

 فً وكان الحتشاء، تعرض حٌن" الرحبانً عاصً"

 شو على: )وقال الرصاص أصوات سمع المشفى،

 الفن صوت ،(ٌوحدهم عم فٌروز وصوت مختلفٌن

. وسٌبقى الرصاص صوت من أقوى والموسٌقى

 تخبرٌنا ماذا مؤخراًا  وحلب لدمشق مؤخراًا  ؼنٌت* 

 الفنٌة؟ مشارٌعك آخر عن

 لحلب وؼنٌت وجدانً تسكن ألنها لدمشق ؼنٌت ـ

 هذا بقاع من بقعة كل وفً روحً، من قطعة ألنها

 الرابعة الحبٌبة الرّقة فً منً، جزءًا  تجدء الوطن

 تلك اتخٌل ان استطٌع وال لها، جرى لما اتألم

 أهلها، وأعرؾ جٌداًا  أعرفها ألنً الرّقة فً المشاهد

 محمود الكبٌر الشاعر قصٌدة هً دمشق فً أؼنٌتً

 محاولة هً «حلب ع راٌحٌن ٌا »وأؼنٌتً دروٌش،

 على حالٌاًا  وأعمل والحضارة، العراقة مدٌنة لنصرة

 أجل من ألؼنٌه منها نصاًا  سأختار لآلبنودي نصوص

 كلماتً «نرقص ٌلبل »جدٌدة أؼنٌة وهناك مصر،

 بقى »وأؼنٌة المصرٌة، باللهجة وسأودٌها وألحانً

 جدٌد من سأودٌها قدٌم مصرٌة أؼنٌة هً «كلمة من

 صفوان وألحان حسٌن حاتم المصري للشاعر كلماتها

 بعد القادمة وجهتً هً مصر ستكون بهلوان،

 قصر مسرح على بٌروت فً قدمتها التً الحفبلت

 بعض وفً الروسً الثقافً والمركز األونٌسكو،

. التركٌة المدن

:  أخٌرة كلمة

 .لسورٌة السبلم تتحقق، أن أتمنى أخٌرة أمنٌة هً ـ

 حاٍرها رئيس التحرير 

مه مسرح مديىة الرّقة السىرية "

 "إلى قصر األوويسكى ودار األوبرا

 الجذر حضارتنا فً لدٌنا ٌبقى لكن ممٌزاًا، وأداءاًا 

 موجوداًا  ٌبقى أن المفترض من وهذا العربً الموسٌقً

 أن لولدي ٌُمكن ال ألنه ألطفالنا، نعلمه حتى علٌه ونحافظ

 الوهاب، لعبد ٌستمع لم إنْ  أراد، لو الموسٌقى فنَّر  ٌتعلم

 ومحمد فخري وصباح والقصبجً الحمولً، وعبدو

 لنا، األساسٌة الركٌزة هم العظماء هؤالء ألن محسن،

 الثقافة تمحوه أن ٌمكن وال ،«الموسٌقً الجذر »هو وهذا

 جٌل أن ننكر أن ٌُمكننا ال ولكن ؼٌرها، أو األوربٌة

اب "ٌحبون الشباب فمعظم بها، تأثر العربً الشباب " الرَّر

اب "موسٌقى أحب أنا الؽربٌة، األلحان وبعض  أٌضاًا،" الرَّر

. الحً عبد صالح لسماع وأطرب ،"شاكٌرا "أسمع لكننً

 هناك وهل جمهورك؟ هو من حسن؟ بادٌة تؽنً لمن* 

 الموسٌقا؟ فً نخبوي جمهور

 ٌُسمى ما أو... الجمهور بمسألة كثٌراًا  أؤمن ال بصراحة

 النخبة؟ هم النخبة، من جمهور

ًٌّي  شخصٌ  هناك ٌكون أن الممكن من  ٌسمع نظٌفة، أُُذُنهُ  أم

ٌّع »ُنسّمٌه أن ٌُمكن وهنا روحه، إلى وتصل جملتً  سم

 من ولكل اإلنسانٌة للروح لئلنسان، أؼنً... «ُنخبوي

 شًء كل وقبل باإلنسانٌة، ٌتمتع أن شرٌطة فنً له ٌصل

. سورٌة لمعشوقتً أؼنً

 كلماتك؟ تنتقٌن كٌؾ تكتبٌنه، ما تؽنٌن أنت* 

 تسألنً الكتابة، لحظة مع عندي اللحن ٌترافق ما ؼالباًا  ـ

 ال الذي «اإلبداع شٌطان »بـ مطلق إٌمان لدي ذلك؟ كٌؾ

 الحقٌقً الحامل لكنه لك، ٌظهر وكٌؾ وأٌن متى تعرؾ

 وهذا واقعٌة، حكاٌة له أكتبه نصٍّ  وكلُّ  اإلبداع، للحظة

 تفاصٌل ٌعكس فهو البشر، ألرواح مبلمسته سبب

 متنفساًا  األؼانً تلك فً فٌجدون ٌعٌشونها التً حكاٌاتهم

 م، 2006 عام أنتجتها التً «الحلم »أؼنٌة مثبلًا . لهم

 جمٌلة، وجدانٌة حالة وتحمل بحتة شخصٌة تجربة كانت

 على حاز شخصٌة تجربة هو «البتول »مرٌم وعملً

. م2010 عام جابزة

 والفنٌة؟ االجتماعٌة حٌاتك فً األعلى مثلك* 

 مثلً هم.. الكثٌر قدموا وأدباء فبلسفة هناك اجتماعٌاًا  ـ

 مثلً هو واإلنسانٌة البشرٌة ٌخدم من وكل األعلى،

ثلٌ  أبً األعلى،  هم األعلى فمثلً فنٌاًا  أما لً، أعلى مَت

" الوعٌنا "شكلت التً الرٌادٌة وتجربتهم" الرحابنة"

. أظفارنا نعومة منذ والفنً والثقافً البٌبً

 وهذا السرٌع، الوصول للفنان تضمن كثٌرة طرق هناك* 

 هؤالء؟ عن تقولٌن ماذا تجاهله، ٌمكن ال واقعاًا  أمراًا  بات

 تقدٌم فً طرٌقته الحٌاة، فً طرٌقته له كلٌّي . أحرار هم ـ

 للوصول بسرعة المراحل حرق ٌحاول من هناك نفسه،

 لٌسوا وهم المال، أو الشهرة ٌكون قد الذي هدفه إلى



 

 الفي ٍالحرية في الفي الوعاصر
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    الثقاء على قيذ الحياد

 وأنا أحدكم شاهدنً هل القراء، أعدابً

 مقربة على ألكون األكاسٌا شجر أتسلق

 أتصاعد هاأنذا تسمعونً، علكم منكم

 المسٌلة كالؽازات األصفر، كالهواء أمامكم

 أحدكم رأى هل واللعاب، للدموع

 فً ولدت منذ المفعول ساري احتضاري

ًّ  بلد  !! عرب

 من أبً ألخلص طابرة أو سفٌنة أملك ال

 حزباَت  أؤسس لم، المحترقة الحدود قداسة

 توقٌع فً أشارك لم، وطنٌة كتلة أو

 لٌس،  ألرضً احتبلل أو وصاٌة اتفاقٌات

 أصابع وخمس مبتورٌن ذراعٌن إال لً

 خوفاًا  أنام أن قبل لٌلة كل أصهرها شمعٌة

  استبداد عن خلسة ٌوماًا  تكتب أن

 القوقازٌة الطباشٌر دابرة فً اإلمبراطور

 سانت جزر فً الحكم برجوازٌة حول أو

 بٌن المبهمة للعبلقات نظراَت  ونٌفٌس كٌتس

 رأس بٌن الممتدٌن الشقٌقٌن البلدٌن

 اال لً شًء ال، الكارٌبً والبحر شمرا

 والبراؼً المسامٌر تملؤها قدمٌن

 وثبلثً والنحاس األلمنٌوم وصفابح

..  الببلستٌك اوكسٌد

 تفقدوا أن قبل قلٌبلًا  لخطواتكم أنصتوا

 والقوٌة كاإلسفنس الطرٌة موسٌقاها

 األجٌال أعناق عن الحبال فّكوا كالكلمة،

 علٌها الدهر أكل كسٌوؾ المحطمة

 الفبلحٌن مناجل أن أبناءكم علّموا وشرب،

 وأن الرصاصٌة، كأقبلمنا ساذجة لٌست

 دماًا، تسقى حٌن تكبر ال األرض عظمة

 حٌن شًء ال الوطن أن أبناءكم علموا

 أنهم علموهم..أصدقاء أو حب ببل ٌكون

 تراب من أكثر شًء ال واألرض األوطان

  ..وعفن

 وجؽرافٌا تارٌخ لٌست الكتب وأن

 مازلنا السادة أٌها نعم فقط، وقومٌة

 عن رؼماًا  وجؽرافٌا تارٌخ كلمات نردد

 بعوضة أنؾ فً الضابعٌن نحن أنوفنا

 ببل سٌارات على قومٌة كلمة ونطلق

 إشارات و الشحاذٌن على تعتدي  أرقام

 القاعات على نطلقها، الضوبٌة المرور

 وبرادات الهواء ولصوص الفاخرة

 وشاحنات الزبدانً من الهاربة الفاكهة

 وملح والسدود الخصبة التربة تهرٌب

 حوران سهل من السماد ودود األرض

 فً شًء كل، الشمالً القطب إلى

 تموت حٌن إال إلٌك خٌر هو اعتداله

، الحٌاد على واقفاَت  تكون أن الصعب من

 أخٌرة بنظرة المحترق جثمانك تودع

.. لسواك قرباناَت 

 رمادٌة، جثة فوق المحّوم الذباب أٌها

 علب فً المعبأة والحقد الكره ببلد ٌا

 أٌتها، صور أو ألوان ببل باهتة سردٌن

 عاصر طفل كقلب المحطمة الشعوب

 عناصر ٌا، األول بكابه منذ الحرب

 العمبلء أٌها، األرذال المخابرات

 الثوار أٌها  والمخبرٌن المزدوجٌن

 الخامس الطابور أٌها، الشٌوخ أٌها

 ودور المدارس فً النابمة والخبلٌا

 واحداَت  قارباَت  أعطونً، والمقابر األٌتام

 أعطونً، ومؤلؾ كاتب ألؾ أعطٌكم

 أو بؤسه من فقٌراًا  انتشلت واحدة ثورةًا 

 حتى حٌاته على المحافظة استطاعت

 سجون ببل عربٌاًا  نظاماًا  أعطٌكم نهاٌتها

 صالح دٌن رجل أعطونً سٌاسٌة،

، شرٌعة ألؾ أعطٌكم ًّ  أعطونً ونب

 ببل جثة أعطٌكم الحرب فً سبلحاًا 

 تشبه جثة ، عٌنٌن أو لسان ببل أطراؾ

 .تماماَت  الوطن

 تشبه جثة، عٌنٌن أو لسان ببل أطراؾ

. تماماَت  الوطن

 الحٌاة وكأن ، نهاٌته فً ٌبدأ شًء كل

 الحروب بأفبلم تتلخص بمجملها

 التً القومٌة كتب فً أو الوثابقٌة

 بالتعددٌة صفحاتها أولى دابماًا  تشرع

 بأن وتنتهً واالقتصادٌة السٌاسٌة

 لحزب جمٌعها تعود التعددٌات تلك

 الجٌب ، واحد ولجٌب  بذاته قابم واحد

 علب ٌوزع كان الذي ذاته السحري

 المكسورة واألقبلم والزٌت السمن

 المستترة والضمابر المسطرة والدفاتر

 والرفع النصب وأدوات الجر وأحرؾ

 الخشبٌة واأللوان المدرسة وحقابب

 فً شًء كل، مباركة وصدقات كمأثرة

 التعددٌة سلطة تحت ٌقع ببلدنا

 والتعددٌة( الواحدة )االقتصادٌة

 .. له شرٌك ال لحزب السٌاسٌة

، طوابٌر فً توزٌعه ٌتم شًء كل

 فً الواحد الحزب أمٌن توقٌع نشتري

 نجلس أو سٌنما قاعة لندخل طابور

 قصر أمام رصٌؾ على بزاوٌة

 فً أسٌادنا مباركات نشتري، البرلمان

، الفاسدة الجامعات لندخل طابور

 وزراءنا لٌدخل المؽفرة تذاكر نشتري

 الجوع جحٌم فً ونبقى الجنات

 الطاعة عصا نشتري، والبرد والعراء

 السمعٌة قوانا وكامل إرادتنا بملء

 والحشرات الدٌدان مبٌدات نبٌع، فقط

 أكثر بشرٌة مبٌدات لنستورد الصؽٌرة

 هلل نصلً وأخٌرا، ومفعوال ضخامة

 الناس بٌن أدخلت أمة خٌر أننا على

 من نملك ما بكل القبور نشتري، عنوة

 زجاجات وفوارغ معدنٌة بٌرة علب

 أجسادنا على شفقة الفرنسٌة النبٌذ

 النار تحت ُتترك ال كً ، المسكٌنة

هم الشعب أفواه من المندلعة دِه عَت  ومِه

 ٌضًء بترول إلى لتتحول  الفارؼة

 زجاجات وفوارغ معدنٌة بٌرة علب

 أجسادنا على شفقة الفرنسٌة النبٌذ

 النار تحت ُتترك ال كً، المسكٌنة

هم الشعب أفواه من المندلعة دِه عَت  ومِه

 ٌضًء بترول إلى لتتحول  الفارؼة

 ٌحرك أو المهاجرٌن قصر عتمة

 الحكومة فً المسؤولٌن أحد سٌارة

 فً إال والشرعٌة الصبلحٌة منتهٌة

 الُخرافات نشتري، ذاتها نظر

..   بالوالء واألباطٌل بالطمأنٌنة

 والنحٌب، العواء بصخب آذانكم املبوا

 فوق المكوم بالطٌن أرجلكم املبوا

 قلوبكم املبوا العشوابٌات، أرصفة

 والخوؾ والترهٌب والؽل بالحقد

 التوابٌت بصور عقولكم املبوا

 رؤوس على الحدٌد وصدأ واألكفان

 الحٌاد على تبقوا أن المهم ، بنادقكم

 .قاتل سمّ  فهو الكتاب تقربوا ال وأن

 

 كاتب وشاعر سوري 

 أحوذ كرحَت 

 

 لوحة للفنان ٌوسؾ عبدلكً

 دونما حٌاة وال الحٌاة، تنطلق حٌث من الفن ٌنطلق

 وهو الطلٌق الحر الكابن ذلك هو المبدع إن حرٌة،

 فً المحلق الطابر هو. واألؼبلل القٌود من المنفلت

 وخالقها عٌنها، الحقٌقة هو حٌث من الحقٌقة سماء

 ال هو، هو إذ الوجود، مٌتافٌزٌقا الفن إن. ومبدعها

 فبل الوجود، إلى العدم من ننفلت بالحرٌة. له محاكاة

 بالحرٌة ارتباط دونما الفن وجود تصور أبدا ٌمكن

 حرٌة هً هل نتحدث، حرٌة أٌة عن لكن. له كروح

 ال الهواء؟ فً طلٌقة حرٌة هً أم ما بشًء مقٌدة

 على أو للحرٌة واحد تعرٌؾ على الفبلسفة ٌتفق

 كل على خارج كابن هو الفنان لكن لها، حدود

 أن ٌجب ال إذ …واألفكار واألعراؾ التصنٌفات

 جؽرافٌا أو ما، حدود أو ما إٌدٌولوجٌا داخل نؤطره

 أن علٌه لهذا. وخالقها الحٌاة صانع أنه إذ …ما

 والعقدٌة اإلٌدٌولوجٌة والسبلسل الحدود كل ٌخترق

 ٌبنً وال لٌبنً، وٌهدم لٌهدم، وٌخترق وٌصنع، لٌبدع

 .وصانعها حقٌقتها وظاهرها هو حٌث من الحٌاة إال

 من نموت ال لكً الفن اخترعنا لقد : نٌشته ٌقول

 كبٌر مد على شاهدا الٌوم العالم صار . الحقٌقة

 الذي الفن هذا …المعاصر بالفن ندعوه بتنا لما

 هذه. الحداثة بعد ما ضمن قوة بكل نصنفه

 شكل لكل رهٌفة بحساسٌة تتسم التً األخٌرة

 صار وقد. للحٌاة جناحٌه ٌطلق جدٌد إبداعً

 أو التقلٌدٌة القٌود كل عن خارجاًا  المبدع الكابن

 اإلبداع أشكال كل عن وخارجاًا  التقلٌدانٌة

 لعالم لسٌموالكر صانع هو وال …البطرٌاكً

 إذ للوجود صانع هو بل ، -الـُمـثل – الموجود

 فن هو المعاصر الفن. وٌبدعه وٌؽٌره ٌجدده

 ؼٌر األعراؾ، لكل مخترق القٌود كل عن بعٌد

 صانع هو جاؾ، أكادٌمً شكل بأي مكترث

 …الذات إلى لٌصل الذات من ٌنطلق إذ نفسه،

 أضحت التً المعاصرة الفلسفٌة بالرؤى مستعٌنا

 نعد لم. عقدٌة أؼبلل أٌة فوق كابناًا  اإلنسان ترى

 فنون عن المعاصر الفن مع نتحدث الٌوم

 حراًا  كابناًا  المبدع أصبح بل مذهبٌة، أو جؽرافٌة

 إبداعات عبر وإٌاباًا، ذهاباًا  الجؽرافٌات بٌن ٌحلق

 صورة تكون ألن قابلة لتصٌر الحدود تخترق

 صورة تكون ألن قابلة لتصير الحدود تخترق

 إعادة هو بل ـ له واختزاالًا  للعالم محاكاة ـ  ال وتمثبلًا 

 قرٌبة عقود منذ لنقل أو الٌوم،. وترتٌبه وتجدٌده بناءه

 صور فً ٌكون ألن قاببل باستمرار ٌتجدد العالم صار

 وطلٌق التفكٌر حر وطلٌقا، حرا الفنان دام ما متعددة

 تصوراًا  معه ومن بٌكاسو صنع لقد. والرؤٌا اإلبداع

 الزنجً الفن مستدرجٌن التشكٌلً، المستوى فً متجدداًا 

 بولوك تأثر وقد. األوروبً التصوٌري الرسم إلى

 تشكٌلٌة مدرسة لنا لٌنتس األحمر الهندي باإلنسان

. العالمً الفنً التارٌخ فً حادا انعطافا مشكلة مؽاٌرة،

 حٌث من للحرٌة األمثل الشكل هو الفن كون ٌوضح مما

 أشكال تعدد عن نتكلم الٌوم أصبحنا …روحه هً

 صار إذ. المعاصر الفن فلسفة بفضل الفنً، العرض

 لوحة على اإلبداعً عمله فً ٌقتصر ال الفنان

 قماشة فوق أو خشبً إطار داخل مؤطرة أو تصوٌرٌة

 عن نتحدث الٌوم، نحن بل. معرض جدار على معلقة

 نفسه هو حٌث من والمفكر والخالق المتعدد الفنان

 القول ٌمكن. معه والمتفاعل والمبدع والصانع العرض

 ببل فن وال فن، ببل وجود وال وجود، ببل حرٌة ال إن

 .حرٌة

  الجزابر 

 

  الوَجة ـسعيذة تٌسليواى   
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 رسام شاب يثيع لَحاته على الطرقات في لثٌاىًَر هلحيس

  قلن رصاص تيرٍت  

 العمر، من الثالث العقد فً سوري شاب ملحٌس نور

 دمرت سنوات، أربع قبل حلب مدٌنة فً عمله فقد

 فٌه ٌعمل كان الذي المفروشات معمل الموت قذابؾ

 حرب من هرباًا  بعوابلهم فروا ممن العمال مبات مع

 نور ٌجد لم الحجر، وال البشر ال نٌرانها من ٌسلم لم

 فً الدروب تلك كل اشتعال ظل فً وألسرته له مبلذاًا 

 أربع قبل رحالهم حطوا وهناك لبنان، إال ببلده

 وهً رصاص قلم لمجلة حكاٌته نور ٌروي سنوات،

 الحرب شردتهم الذٌن السورٌٌن معظم حكاٌا مثل

 زوجتً مع حلب فً أعٌش كنت»: أحبلمهم وهدمت

، ًّ  بداٌة فً لزوجٌن بالنسبة جمٌلة حٌاتنا كانت وطفل

 فً أعمل األحبلم، من الكثٌر لدٌنا كان عمرهما،

 أردت الذي طفلً بمستقبل وأفكر مفروشات معمل

 وأقصد أنا إنجازه أستطع لم ما ٌنجز كً تعلٌمه

 أنهٌت تعلٌمً أكمل لم ألننً الجامعٌة، الدراسة

 السابق فً ٌؤلمنً ذلك كان فقط، االبتدابٌة المرحلة

. «شًء على اتحسر أعد لم الحرب بعد

 ٌستطٌع عمل فرصة ٌجد أن أمل على لبنان نور قصد

 لزوجته كرٌمة حٌاة وضمان أسرته، إعالة خبلله من

 المحافظات فً الناس أوضاع ضاقت ان بعد وطفلٌه،

 فً واستقر كثٌراًا، العمل فرص وقلت اآلمنة السورٌة

 وبدأ السورٌة ـ اللبنانٌة الحدود من قرٌباًا  البقاع

 ٌكن لم: »ٌقول ذلك وعن عمل، عن البحث رحلة

 ٌضٌق الصؽٌر البلد ظننته، كما لبنان فً سهبلًا  األمر

 متواضعاًا  منزالًا  وجدت جدد، قادمٌن ٌحتمل وال بأهله

 وبدأت دوالر، 200 شهري بإٌجار وأسرتً ٌأوٌنً

 أننً حٌث المعاناة، بدأت وهنا عمل عن البحث رحلة

 على أثرت البلجبٌن كثرة مناسب، بأجر عمبلًا  أجد لم

 أصحاب معظم األجور، على وكذلك العمل فرص

 العمال أجور فانخفضت ذلك استؽلوا المصالح

. «كثٌراًا 

 رساماًا، كان الذي والده من الرسم تعلم قد نور كان

 عمره، من عشرة الرابعة فً كان منذ هواٌته وطور

 حباًا  ٌمارسها كان التً الهواٌة هذه أن ٌعلم ٌكن ولم

 ستتحول زٌتٌة لوحات عبر الطبٌعة وتجسٌد بالفن

 فً الوحٌد أسرته وعٌش رزقه مصدر إلى ما ٌوماًا 

 علٌه فرضتها ؼربة فً ٌعٌشها قاسٌة ظروؾ ظل

. سنوات ست منذ ببلده فً المشتعلة الحرب

 فكرت لبنان، فً عمبلًا  أجد لم عندما: »نور ٌضٌؾ

 القدٌمة هواٌتً استثمار أجرب أن وقررت بالرسم،

 ألوان اشترٌت لوالدي، بتعلمها الفضل كان التً

 معاناة هً بالرسم، وبدأت المستلزمات وبعض

علٌك أن تكمله  وظٌفً كواجب ترسم أن حقٌقٌة

 ذلك كان تبٌعها، حتى اللوحات من عدد أكبر وتنجز

 من جزء إلى الحقاًا  تحول ثم البداٌة فً علً صعباًا 

 وبعد الرسم فً ساعات أقضً الٌومً، حٌاتً روتٌن

 الجزء هً أخرى رحلة وأبدأ أجمعها أنهٌها أن

. «وبٌعها اللوحات تسوٌق وهً عملً، من األصعب

 وٌنزل لوحات من أنجزه ما نور ٌحمل أٌام ثبلثة كل

 بٌروت العاصمة إلى اللبنانً البقاع من بها

 كً لوحاته حامبلًا  به ٌقؾ مكاناًا  ٌختار ومناطقها،

     البقاع بما ٌسد فً بٌته إلى مساءًا  وٌعود بعضها ٌبٌع

. أطفاله رمق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وهناك وزؼرتا وجونٌة جبٌل إلى بالذهاب بدأت

 أنادي ال انً رؼم البلدٌات، عمال ٌطروننً أٌضاًا 

 وأقؾ أحملها فقط بالشارع أفردها أو لوحاتً على

. «عنها ٌسألنً لزبون وأعرضها

 من هرب جبان مجرد أنا اللبنانٌٌن بعض بنظر»

 أنا آخرٌن وبنظر مدٌنته، عن ٌدافع أن بدل الحرب

 عنهم، أدافع أن دون ٌُقتل شعبً وتركت هربت جبان

 الحرب بتلك لً شأن ال شاب أننً فهً الحقٌقة أما

 هدؾ لً ولٌس بعٌد، زمن منذ بلدي جٌش خدمت

 وضمان عابلتً على الحفاظ سوى الحٌاة هذه فً

 وٌكملوا ٌدرسوا حتى ألطفالً كرٌمة معٌشة

 .«تعلٌمهم

 لبنان، فً البلجبٌن من اآلالؾ مبات حال حال نور

 البلجبٌن لشؤون السامٌة المفوضٌة فً نور سجل

 على ٌحصل أن أمل على المتحدة، األمم فً

 لبنان مصروؾ على قلٌبلًا  تعٌله شهرٌة مساعدات

 لحظة منذ شًء أي على ٌحصل لم أنه إال الباهض،

 إضافته تم اسم فقط هو سنوات، أربع قبل تسجٌله

 ال سٌاسٌة محافل فً لٌُستثمر البلجبٌن سجل إلى

 لطفله جراحً عمل إلجراء اضطر أنه حتى أكثر،

 أو المتحدة األمم تساعده ولم كاملة تكالٌفه ودفع

 :الجراحً، وحول ذلك قال العمل تكالٌؾ فً ؼٌرها

 من البلجبٌن تسجٌل المتحدة األمم مفوضٌة تستؽل»

 خدعة مجرد فهً إنسانٌاًا  أما السٌاسٌة، أجندتها أجل

 لكنً لبنان إلى قدومً منذ سجلت اللحى، ع وضحك

 عمل إلى ابنً احتاج مساعدة، أي على أحصل لم

 األمم معً تسهم ولم كاملة تكالٌفه ودفعت جراحً

 مساعدات أي على منها نحصل ولم بشًء المتحدة

 إلى عربٌة دول من المساعدات بعض تصل ؼذابٌة،

 علٌها، الحصول أجل من ونسجل لبنانٌة، هٌبات

 الدرك عناصر ٌضربنا لبلستبلم نذهب وعندما

 ثم الرد، نستطٌع وال وٌهٌنوننا وٌشتموننا اللبنانً،

 المعونات، تسرق والهٌبات الجمعٌات معظم أن

 البضاعة استبدال وتم مفتوحة تكون الكراتٌن

 لبنانٌة، صناعة بأخرى العربٌة الدول من القادمة

 ُتسلم ألنها المعونات تلك فً جاء ما نحن نعرؾ وال

 أو أسبوع وبعد اللبنانٌة الهٌبات إلى السورٌٌن باسم

 إال علٌها نحصل وال المعونة، الستبلم ٌدعوننا أثنٌن

 . «بإذاللنا اللبنانٌون ٌستمتع أن بعد

 إلى العودة هو أتمناه ما كل: »بالقول حدٌثه وٌختم

 أن أتمنى حلب، فً بٌتً وأبوس ترابها وإلى سورٌة

 االتحاد نادي وأشجع أرجع كً الحرب هذه تنتهً

. «ذلتنا..الؽربة ذلتنا أصدقابً، مع

 هـ.ؾ

 

 ببٌع المتخصصة المحبلت وجهتً كانت البداٌة فً»

 ٌكونوا لم المحال تلك أصحاب لكن اللوحات هذه

 فً ٌدفعون ال لً، ٌعطونه الذي بالسعر منصفٌن

 علً تكلفتها بٌنما دوالر، 3 من أكثر الواحدة اللوحة

 مع بالتعامل أوفق لم دوالر، 7 حوالً تعبً دون

 على لوحاتً أبٌع بأن قراراًا  اتخذت لذلك التجار

 الرحلة وبدأت اللبنانٌة، المناطق بعض فً الطرقات

 من فٌها بما مستمرة زالت وما سنوات أربع قبل

. « دوالر13ومعاناة، وأبٌع لوحتً مقابل  صعوبات

 عمله خبلل نور لها ٌتعرض التً المواقؾ هً كثٌرة

 من مضاٌقات إلٌه، ٌعود حتى بٌته من ٌخرج أن منذ

 سوري ٌعرفونه أن بمجرد الطرٌق، فً لبنانٌٌن شباب

 البلدٌات عناصر أن إلى إضافة المضاٌقات، تبدأ

 ٌصٌح ال أنه رؼم لوحاته، لبٌع وقؾ أٌنما ٌطردونه

 ٌحملها إنما شارع فً ٌعرضها أو بصوت علٌها

 ٌفعل أن منه ٌطلب لمن إال ٌفردها وال واقفاًا  وٌبقى

 على التجول حظر كذلك ٌشتري، أن أجل من ذلك

 المناطق تلك أن رؼم المناطق بعض فً السورٌٌن

. البسٌطة لتجارته الرابس السوق تشكل

 أؼلبهم السرافٌس من تبدأ وكبٌرة كثٌرة المعاناة»

 ٌعرفوا أن بمجرد راكب بدل راكبٌن أجرة منً ٌأخذون

 فً وأضعها لوحاتً أؼلؾ إنً رؼم سوري، أنً

 أحداًا، تضاٌق أو مكاناًا  تأخذ ال وهً نقلها أثناء حضنً

 من الرحلة خبلل كاملة سٌمفونٌة لسماع اضطر ثم

 لبنان، دمروا الذٌن السورٌٌن عن بٌروت إلى البقاع

 مع تترافق وأحٌاناًا  واالستهزاء السخرٌة إلى إضافة

 فً السوري ٌعنً الرد أستطٌع ال لكن نابٌة، كلمات

 ما نفسه ٌعمل له واألفضل بإذنه مسبته ٌسمع لبنان

 أما الضرب، إلى المسبة من األمور تتطور وإال سمع

 بها وأطوؾ لوحاتً أحمل فأنً البٌع ألماكن بالنسبة

 فً البٌع من ومنعً طردي تم األماكن بعض فً

 .تاون الداون من وكذلك.. الحمرا شارع
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 الوُغيرة الهَيذي 
 

 العشر الخطايا
 

 ماالٌمكن وأتمنى أرٌد ال ما أفعل هاأنذا

... تماماًا  تشبهنً وال التعجبنً، أقترفها الّتً والخطاٌا

 بذلك، القرار أمتلك أن دون مزدحمٌ 

 كافٌة؛ قوارٌر خزانتً فً أجد أن دون وكثٌرٌ 

 الوصول احتماالت فً متشابهة مقتضبة، رسابل برسابل ألمؤلها

! والخاتمة

 بالذاكرة، ٌربطك الذي السّري الحبل وذلك األم هً األولى الخطٌبة

 تتبلشى كما ٌجؾّ  الذي الصدى بٌنكما،هً المشتركة الصرخة هً

! الٌأس رحم فً المشٌمة

ا البحار خلؾ تحملك عندما الحقٌبة هً الثانٌة والخطٌبة  مدفوعًا

 اسمك، عن الٌسألنك حٌنما الؽرٌبات والنساء األجمل الحٌاة بوهم

 احتضار ٌشبه أنفاسكَت  فً اختبلطٍل  عن الكثٌر ٌعرفن ال وحٌنما

! وتؽادر ...تستقٌم ثمّ  الجسد، مابدة فوق الروح

ا وٌصبح سّكره ٌفقد الذي وجهكَت  هً الثالثة والخطٌبة ا مّرًا  وداكنًا

 للذباب اآلخر النصؾ وتترك نصفه تشرب عندما لذاتك، ومخالفًاا

 بنصؾ العابرة للنظرات تلّوح مكانك فً وأنت الؽرباء، لتجاهل و

! الجبٌن فً وجرحٍل  ابتسامة

 والتفّكر مقاببلًا  منه والتنتظر تحبه ألنك هللا؛ هً الرابعة والخطٌبة

 بالجنة تفّكر لم اسمه، ذكر عن امتعنت أّنك لو بماسٌحدث

 وابتهاالت الدنٌا الحٌاة وزخرفة الترؼٌب آٌات كثٌراًا  والتعنٌك

 قلبها فً تركت امرأة شتٌمة أو أٌمك دعاء والٌعنٌك اآلخرٌن،

ا ... برحٌلك وجعًا

 تؽرٌك الحٌاة هذه فً الفادحة األخطاء وألنّ  تحبه ألّنك تحّبه

! المتوّثبة القٌامات بتجاهل

 وخجلكَت  صوتكَت  ونبر منه، ونصٌبك اسمكَت  هً الخامسة والخطٌبة

 فً فنجان على أصابعها بنقر بماالٌلٌق الرٌفً وانفعالك الطفولً

! األنوثة صارخ مقهى

 ترسمه لم الذي ذلك ،"البكار وشم "هً السادسة والخطٌبة

ٌّة ٌّات "بعرق معرفتك عدم وجهك، على ؼجر  ساعة" النور

 الضارة األعشاب بأسماء الّتام جهلك الفرات، قٌظ فً الرقص

 الماء وصوت األخضر فً والشعٌر القمح بٌن الشاسعة والفروق

! جّدك عباءة فً والرٌح ٌدك فً

ا، كامبلًا  ٌجًء لن الذي موتك هً السابعة والخطٌبة ًٌّا  ستموت به

 على الخدود ولطم الضفابر وقص الجٌوب شق ترى أن دون

 نشٌجهنّ  فٌض لتعبر فرسكَت  عن تترجل أن ودون األخٌر، خرٌفك

! وسبلم بصمتٍل 

الكلمة،  هذه من تضحك وأنت الوطن عن تكتبه ما هً والثامنة

 والحكومة الشعب أمام عنه انشقاقك تعلن أن استطعت لو وتتمنى

... الطوابؾ وملوك الوطنً والنشٌد والعلم والزعٌم

 األسبلة عن تجٌب أن بعد امتحان ورقة تمزق كما هوٌاتك تمّزق

: الجدار على تكتب أن كاملة،

" الوطن وٌحٌا نموت نموت"

! علٌه تبول ثمّ 

 فً أدفنها ثم أشٌعها ذبابة، أقتل أن هً التاسعة والخطٌبة

ٌّتة موسمٌة زهورٍل  أصٌص  هذه عن وأكّفر فوقها، وأبكً م

ا أمضً ثمّ  كشاهدة، سّكر بقطعة الخطٌبة  تقاسم ألخواتها تاركًا

ال  التً الخطاٌا اسمه بوجعٍل  الداكن، وجهً نصؾ فوق العزاء

ا تشبهنً  تمامًا

! الجبٌن فً ؼابرٍل  وبجرحٍل 

 

  الكوٌت/ شاعر سوري 

 

 
 

  هٌاهل السهَي 
 

 

الحةُّ الهجيي 
 

كانت حٌاتً تتلطخ بالرجال 

لم ٌكن األمر بسًء 

لكنه مربٌك 

المرأة بنهدٌن فقط 

وبظل مجوؾ 

سوابل جسدي ؼدت قمحاًا 

.. ٌتنفس من األسّرة الضٌقة

كلما مارسُت الحبَّر معك 

.. عدُت عذراء

كان الحب هجٌناًا حٌنها 

وكنُت الزلُت أسوي ربطة شعري 

 
 

على الكرسي الهسّاز اهرأة 
 

فً الشرق نحُب رجبلًا واحداًا 

وندرك أّننا أحببنا كلّ الرجال فً طرٌقنا 

ٌا لذلك الشعور 

كبركان ال أذرع ٌرفعها للسماء 

لّما أذابت الحّمم جسده 

كٌؾ لم ٌعرفوك من تشوه نصفك األٌسر، 

حٌن تروٌت فً مضػ النهد النًء 

كٌؾ لم ٌعرفوك، 

وسبابتك المرفوعة تهاجم وجهً؟ 

تقول كلّ ما لم أفعل 

تقول كلّ ما أخشاه 

إصبعك التً صارت فً النهاٌة 

أقرب إلى شكل حٌوانٍل ألٌؾ 

هكذا، 

صار الفُقد أقل وقعاًا على قلوبنا 

حٌن ارتدٌنا أوشحة الشتاء القادم، 

خرجنا ننظُر السماء 

نشعر بوخز المطر على وجوهنا المرفوعة 

لم نقصد الحب، 

كّنا نبحث عن مزمارٍل 

نعلُّم به الذباب االبتعاد عن قطعاننا 
 

  دمشق/ شاعرة سورٌة 

 

  رًذ رٍهي 

 

 ...هجر
 

 ..ألٌؾ كحٌوانٍل  معك أمشً كنت

 ..إزالتها محاولة جسدي على البقعَت  ألعقُ 

 ...المكان بمبلمح معرفة على تبدو

 ..التحٌة علٌك ٌلقون اآلخرون كان

 ..بؽرابة وٌرمقوننً

 مؽطى خشبً سرٌر على تحتوي صؽٌرةًا  ؼرفةًا 

، بمبلءاتٍل   على الكتبِه المرتبة وبعض بٌضاءَت

 ..المظهر بسٌطةِه  رفوؾٍل 

 أسمعكَت  كنت األحادٌث، بعض سكبتَت  أذنً وفً

 سؤال ٌشؽلنً بٌنما برأسً، لك وأوما جٌداًا 

 ؟"ستتركنً هل"...فقط واحد

 صدرك على ووضعته بكفٌك رأسً حملت

 عن أبحث كنت ؼٌابك فً مودعاًا، وقبلته

 ..الؽرفة زواٌا فً رابحتك

 انتهٌت شٌباًا، عنك أعرؾ أن دون أٌام مضت

 األبواب المكتبة فً كتاب آخر قراءة من

 فً فتأتً مكانً أترك أن أخشى لكنً مفتوحة

 ..وأظافري شعري وطال الوقت طال ؼٌابً،

 ٌوماًا؟ تجدنً ولم أتٌت لو ماذا

 ..ببطء وأتحلل أموت أنا

 ..القوٌة الوحٌدة هً أظافري

 جدرانِه  على ٌوم كل رسابلً لك أكتب بدأت

 رسالة ألدون ٌكفٌنً الواحد الظفر الؽرفة، كان

 عشرَت  العناق من لدي أن ٌعنً هذا واحدة،

 ..فقط رسابل

 جدران على هنا لقابك فً جمٌعاًا  سأستثمرها

 ..الؽرفة هذه

 ..مختلفة حكاٌاتٍل  عشرة معك سأعٌش

 من الدم ٌسٌل حتى أكتب كنت حدث، ما وهذا

 ثم ٌرتعش جسدي كان فقط وعندها أصبعً،

 الٌوم حتى علً مؽشٌاًا  أسقط كسمكة ٌنتفض

 ..التالً

 ..األخٌرة اإلصبع األخٌرة، اللٌلة فً

 إال منه ٌبق لم مخلوق بقاٌا أنً أعرؾ كنت 

 ..الزبد

. األخٌرة الرسالة صٌاؼة تحاول ٌد وبقاٌا
 

 

 

  البلذقٌة / شاعرة سورٌة 
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  علي السعيذي 

 
 

 حثٌا هحاصر حثيثتي 
 

 حبٌبتً / محاصر حّبنا

 الخطٌبة / ٌمارس لم الننا

 الفضٌلة / زمن فً

 اآلن تشعرٌن هل

 اإلحتراق بلّذة

 الى األن تسللً

 وحدك

 لرؤٌتك أعود وقد

 داهمتنً ما إذا

 الؽرام وجٌعة

 وحدي المسافر أنا

 القدٌمة ؼربتً ألحمً

 ذاكرتً وأفرغ

 تٌجانها الرؤوس لتخلع

 الحداد وتعلن

 حبٌبتً انا عابر

 المسافة آخر حتى

 لون ٌتؽٌر حٌن

 الفجر

 وطنً فً شًء كل

 بالفجٌعة ٌنذر

 بشدة ٌخفق القلب

 كالحة كلها والوجوه

 الباطل ٌنصرون

 تتقاطر الدم وقطرات

 وطن لً عاد ما

 حبٌبة وال

 شاعرا اتٌتك

 وعاشقا

 حزنك المدى فً

 أن حلمً أخر لكِه 

 .. أمشً

 

 

  تونس / شاعر المناجم 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  عثذ الرحواى السالت 

 
 

         س السؤال
 

 موؼل

 السؤال فً

 المؽٌب ٌأخذنً المساء عند

 الماء آٌة ٌا

 صوتك الطٌن هو

 …األولى طلقتك

 ورؤاك

 …إذا الرٌح هً

 …تربتك

 ومنتهاك جذورك

2 

 العمر هذا نستقرء

 …الرؼبة ذاتك

 محطات والخطو

3 

 ال كٌؾ

 سؤال الؽٌب متن فً وانت

 حٌرتً هذه

… التشكل فً موؼل

 إنسان

 ..تدبر

 …تمدد

 تبدد

 إنسان اآلخر فً أنت

4 

 السؤال: سٌن

 المشتهاة اللؽة كون

 ورطنً حرؾ ثمة

 البوح فً…اآله فً

 …نبضه أشرع الذي القلب هو

 اللؽة خفقه كٌنونة

 …المعنى ملكوت

 الرمل خباٌا

 

  شاعر جزابري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍفاء سعيذ 

 
  أيها الصوت

 

 ..  الصمت أٌها

 والعشق بالهوى الظلٌّل النحاسً األفق من القادم

 أنت الوجد آٌة

ًّ  أؼمض حٌث اآلفاق فً الدوي والشؽب  عٌن

 النطفة عن األنا وتبحث الفكرة عن الطفلة تبحث حٌث أؼمضهما

 بالقلب المشحونة

 الطفلة وتأتً .. تنتحب ... تتشظى.. انجرحت

 سؤال إجابة نشوة ، تبتسم

 تنتظر وهً ٌبتسم والهوى ٌرتعش  القلب

 قرٌب عن ٌأتً السؤال عل

 السؤال جاء ما

 الهوى وال

 ارتعش القلب وال

 الطفلة جفت

 البرٌق وضاع

 النسٌم ٌراود الحلم جاء

 دعها: قال

 المرض حد ترتعش هً: قال

 نعم: قال

. حدود ببل شًء للظمأ تبدو وهً....وهً

 األرض وارتوت المطر جاء

 مسرعة خرجت..الرابحة الطفلة شمت

 قاسٌة ٌد أمسكتها

 ٌتسخ ثمٌن ثوبك...إٌاك

 تسبح ترقص زرق وفراشات أبٌض ثوبك

 تضحك منزل فعاملة

 تلعب كً دمٌتها فٌه تدخل طٌن من بٌتاًا  تبنً الطفلة

 تركض نافذةًا، ..باباًا  تكسر دمٌتها

 صرخة

 حافٌاًا  وهروباًا 

 بؽزارة ٌضحك والمطر

 قهقه حتى

 ارتعشت خافت

 الطفلة عٌنا راجٌة صمتت نظرت

 الطفلة شعر فً األوراق واختفت

 ٌؤلمنً الرعد صوت لكن ٌؤلمنً جذعك..نخلة ٌا

 عشٌ  سقط

 البٌض ضاع

 بابا

 بابا

 للبٌت خذنً

  مسقط/ روابٌة ُعمانٌة 

 

 



 
  

  

 زيذ قطرية 
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 التعبٌر، صح إن الظلُّ  النسخةُ  هً

  فً شًء لكل أن افترضنا ما فإذا 

  نكتبه ما فإن نسختان، العالم هذا

  ٌشكل ال هنا، ننشره أو المؤل على

  النص من البابسة النسخة سوى

 التوءم أخاه ٌرى وهو بببلهة رأسه ٌحكّ  أن ٌفّضل الذي الحقٌقً

!.  واالنتقاد الشتابم بسٌل مدمراًا  أو الشهرة سلم بصعود منهمكاًا 

 تلك الواجهة، ونصوص الظل نصوص بٌن الشقاق ٌقع ما كثٌراًا 

 تحّولُ  ٌروقها ال نهار، لٌل عملها فً المتفانٌة النصوص

 تمسٌح أو الهال سوق فً عمال إلى النصوص من شبٌهاتها

 نسخها تشدّ  أن النبٌلة الكتابات تلك أرادت ما وإذا. الجوخ

 معاجم فإن القٌم، وتدمٌر للفضابح تبلفٌاًا  المشهد من المشوهة

 أصحابه على المعبد هدم أجل من طاقتها أقصى تستخدم األخرى

 والقراءات النقد ظلمه الذي البريء بمظهر الخروج ثم ومن

 تفكر النحو، هذا على مرة كل فً!. لؤلحداث الموضوعٌة

 وحفبلت العراضة نصوص عن الثقة تحجب أن الظلّ  نصوص

 األولى جراء الجولة من المعركة تحسم ؼرٌمتها لكن األتٌكٌت،

 نصوص!. التصوٌت فً األسماء وشراء الؽش فً براعتها

 الظل نصوص أما الكتؾ، تؤكل أٌن من وتعرؾ حربوقة الواجهة

 أو متصوفة كأنها المشهد، تراقب عندما بببلهة رأسها تحكّ  فهً

 الكتابة مجد أجل من المكتوبة العبارات من نرفانا فً تعٌش

!. فقط

 بٌن كبٌر اتفاق ٌحدث أن التارٌخ، فً النادرة األحداث من

 بٌن الفاصل الواهً الخط ذلك!. الظل ونصوص الواجهة نصوص

 النبل منسوب ٌرتفع عندما ٌوماًا  ٌتحطم أن ٌمكن األعداء، األخوة

 الكلمات نهر فً كبٌر مدّ  حدور فً إثرها ٌتسبب درجة أقصى إلى

 والخٌر اإلبداع سنوات ٌسمونها حالة فً العشب حٌنها ٌؽطً

 حالة.. الٌنابٌع وتدفق الزراعٌة األرض صعٌد على حتى الوفٌر

 الكاتب ٌموت وربما السنٌن، عشرات كل مرة إال تحدث ال ربما

 كً الجدران خلؾ من ٌقفزون النصوص أبناءه عٌنه بأمّ  ٌرى وال

!. النشر من للتو العابدٌن أخوتهم ٌحتضنوا

 ال فهً العالٌة، بصوفٌتها الظل نصوص تؽرق كثٌرة، مرات

 تماماًا  تختفً أن تشاء بل فقط، والسلطة بالمال تزهد أن تكتفً

 المصنوعة وتلك التقلٌد لنسخ فارؼة الساحة لتترك المشهد من

 التً الضرٌبة حجم تماماًا  تعرؾ الظل نصوص!. اتفق كفٌما

 تبقى مرة كل فً لكنها خاطر، طٌب عن تدفعها أن ٌفترض

 تلك!. جدوى دون اعتبارها ٌُرد أن تنتظر وهً األكبر الخاسر

 كً البشرٌة تجلس مرحلة، كل فً المجد تصوغ التً الكتابات

!. األوان فوات بعد لكن الحقاًا  ترثٌها

 وثقة بأناة محفورة األولى نسختان، الشعر، هذا فً قصٌدة لكل

 الفارغ الهراء أو الخرابٌش تشبه وأخرى الصخر، من لوح على

 تحك نصوص.. البارد ودمه وبجره بعجره المشهد ٌتصدر الذي

 وأخرى ٌجري، ما تصدق ال وهً الجدران، خلؾ بببلهة رؤوسها

 !.ٌكن لم شٌباًا  كأن الواجهة تحتل ثم الشرعٌة مستنداتها تقدم

 

 شاعر وناقد سوري 

 

 

 

 

 الكلمة فرسان ٌنتبه لم مرة، كل فً كما

  ومعلقً الفضابٌات محللً من والقلم،

 اإلنكلٌزٌة،" األمة"انتاب  الذي الجلل، الحادث المطبوعات، بمناسبة

  ولٌس )األوربً، اإلتحادبخروجها من 

 ، إننا(حال أٌة على السوفٌٌتً اإلتحاد

 على األرضٌة الكرة هذه إنفتاح من الرؼم على المجتمعات، عصر فً

 اإلتصال لتكنولوجٌات المذهلة اإلرتقاءات من الرؼم وعلى دنٌاها،

 المستهلكة والسفن المطاطٌة القوارب كل من الرؼم وعلى والعولمة،

 بتاتا ٌنتبهوا لم وطنهم، ٌكون أال شرط شط، أي الى البلجبٌٌن تنقل التً

 تقارب ال قد التً الصفة وهً المجتمعات، عصر  نعٌش نزل لما أننا

 أن اطمأنوا فقد أخرى، معرفٌة عملٌة بأٌة أو تركٌب، أو بتحلٌل ذهنٌاتهم

! مجتمع... أوالد أنهم السامً، بفرمانها أبلؽتهم قد اللؽة

 أن ألحد ٌعن لم مجتمعً، بقرار األوربً اإلتحاد من إنكلٌزٌا خروج

 فً تجري مصالح وحدة هو فالمجتمع ذاته، على انشرخ المجتمع

 اإلنكلٌزي المجتمع لتحول وإال أحد، على المزاودة ٌستطٌع أحد ال الزمن،

 اآلخر والنصؾ الخونة من نصؾ الى(لئلستفتاء الرقمٌة النتابس وحسب)

 ، "للجماهٌر "الطلٌعً التعرٌؾ حسب بهم، المؽرر من أو البلهاء، من

 فاقدي الى والكلمة القلم فرسان من الطلٌعٌون هؤالء ٌتحول حٌث

. الشًء

 ؼٌر من ورابه التً الفكرة تبدو قد أو للمناسبة، فاقداًا  الكبلم هذا ٌبدو قد

 اإلتحاد والى من خروج أو دخول فبل بسٌطة، المسألة ولكن... واضحة

 إال ،(حال أٌة على السوفٌتً اإلتحاد ولٌس )ؼٌره أو األوروبً

 جل تبدو هنا ومن وبالضرورة، تحدٌداًا  الحداثً وبالمعنى للمجتمعات،

 تصؾ وكأنها الجلل، الحادث هذ بمناسبة كتبت التً والتحلٌبلت المقاالت

 لؽوي تصرٌؾ مجرد هو المجتمع أن ٌعتقد فمن المرٌخ، على الحٌاة

 حتى إجتماعٌة، بعملٌة التحلٌل أو اإلحاطة، ٌستطٌع ال ،(جمع )لمفردة

 بمعناه للمجتمع رؤٌتهم هو ٌنقصهم فما اإلختصاصٌن، نخبة من كان لو

. المعاصر الدنٌوي

 حتى،ولن( مركل )منهم تزعل ولن تنهار، ولن إنكلٌزٌا، تتشقق لن ال

 و آلٌات هذا، بمعناه فللمجتمع ،(مركل )بموقؾ تأثراًا  عشاء ببل ٌنام

 التطور نسق فً سٌاقاًا  برمتها المسألة من تجعل وضروب أدوات

. به األخبلقوي رأٌنا عن النظر بؽض واإلرتقاء،

 إٌقاعه وتضبط وتؤطره تظهره أعضابه، مصالح وحدة هو المجتمع

 اآلالم أو الدٌن أو اللؽة ولٌس المحدثة، البشري األجتماع تكنولوجٌات

( والكلمة القلم فرسان )هؤالء شن استدعى ما المشتركة، وهو واآلمال

 الشفهً التراثوي فهمهم خبلل ،من"!!!القومجٌة "على الهجمات

 األنموذج تبنً الى العادة جاري على ٌودي فهم المجتمع، وهو لمفهوم

( اآلخر)المضاد  النموذج عكس بأنها الذات تعرٌؾ أي تماما، المعاكس

 اإلتحاد عن إنكلٌزٌا إنفصال حدث ونقد تحلٌل هؤالء ٌستطٌع  لن.فقط

 فً المجتمع معنى معرفٌاًا  ٌقاربون ال إلنهم لشًء، فقط ال األوربً،

. الحدٌث العصر

 لسنا جمٌعاًا  ولكننا القتال، التعمٌم ٌعٌبها كبرى تهمة دحرجت أكون قد

 أكون التفكٌري،وقد بالفعل وال الواقع، فً ال العصر، هذا مجتمعات أبناء

 تحوٌلها نستطع لم ببلد مجرد ببلد سكان إننا أقول، إذ مخطباًا  أو جابراًا 

. لً فلتصححوا مجتمعات، أي... أوطان الى

 

 سوري وسٌنارٌست كاتب 

 نصؾ خطوة نحو الحقٌقة ـ مجلة ثقافٌة شهرٌة منوعة تصدر بجهود شخصٌة عن موقع قلم رصاص الثقافً| مجلة قلم رصاص 
 

  عور الشيخ هذير التحرير                                                                                     فراس الهكّاررئيس التحرير 
 

 qalamrsas2016@gmail.com: للمراسلة عبر البرٌد اإللكترونً         |        www.qalamrsas.com: الموقع اإللكترونً

                                                                                                                         

ًصٌَص تحكُّ رأسها        |هوحاة 
 تثالهة خلف الجذراى

 
 زيذ قطرية 

 

 

 عصر الوجتوعات    |رصاصة الرحوة 

 

  ًجية ًصير 
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