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راًا  صوتاًا  تكون أن لها أردنا  السنوات خبلل ألفناه لما مُحؽاٌراًا   ُح

 أن زبانٌتها أّدعى التً المجنونة ال رب سنوات األخٌرة، الست

 قٌدوه أنهم إال الطؽٌان، براثن من اإلنسان ت رٌر منها ؼاٌتهم

 و شاًا  وأض ى إنسانٌته من خرج  تى تعذٌبه فً وأمعنوا أكثر

. والظلم القهر فرط من بصلة لئلنسانٌة ٌمت ال

 بشعارات الشعوب وامتطوا اإلنسان امتطوا الذٌن هم كُحثر

 جٌوبهم، فً وأثمرت تجارتهم رب ت وقد زاهٌة، بؤلوان ملونة

 منها ٌببَق  ولم إنسانٌته وتشظت أكثر اإلنسان وضع وتردى

 وجمعٌات ومنظمات شخصٌات انت لتها التً التسمٌات سوى

 البرٌستٌج خلؾ أص ابها ٌلهث وا تٌال نصب ومإسسات

 ال الذٌن الفقراء  ساب على األرباح وجنً الموجة وركوب

 وانعدمت الوباء فٌها  ل ؼابة فً ٌعٌشون أنهم سوى لهم ذنب

. والقٌم األخبلب فٌها

 الذٌن األوفٌاء من الخلّص باستثناء ـ بنا أ د ٌشعر لن أنه رؼم

 أقبلمنا ورفع صف اتنا طً قررنا إن ـ الوالدة مخاض شاركونا

 بما قصدت ما أننً إال الثقافً مشروعنا عن الستار وإسدال

 جٌوبنا إلى أقبلمنا ونعٌد مجلتنا، صف ات سنؽلب أننا  نفاًا  قلته

 المؤجورة واألقبلم والجنون التطرؾ وجه فً أشهرناها أن بعد

 الم ٌط من المشهد على تطؽى أصب ت التً السط ٌة والثقافة

 األجٌال وصهر الثقافة لتعوٌم واض ة م اولة فً الخلٌج إلى

. ال قٌقٌة الهوٌة تُحلؽً مجهولة هبلمٌة فً المتعاقبة

 أن وقررنا اخترناها التً الطرٌب أن انطبلقتنا منذ تماماًا  نُحدرك

 ٌُحناسب ال به جبنا ما إن و تماًا  بالزهور، مُحعبدة لٌست نسلكها

 قابلة ؼٌر العقبلنٌة وشٌكاتنا وأص ابها، المال بٌوت خّزان

 الدم فً أقبلمنا نؽمس لكننا لن المجنونة، بنوكهم فً للصرؾ

 هذا فً نستمر ٌجعلنا أ مر ذهباًا   روفنا من نؽل  تى ونكتب

. العالم

 ٌستطٌعون الذٌن هم وقلة كبٌر القلم  رٌة ثمن أن ونعرؾ

 عٌشهم، ولقمة وجهدهم ووقتهم وأروا هم دمهم من دفعه

 و ماس الشباب أ بلم طوباوٌة البعض فٌها ٌرى ربما

 أعمارنا بمثل كانوا  ٌن أنهم وٌّدعون مُحبرر ؼٌر دونكٌشوتً

 المر لة معطٌات أن إال ذاتها، واألهداؾ األ بلم لهم كانت

 فً ٌ ٌدون وجعلتهم نفسها فرضت الم ٌطة والظروؾ تؽٌرت

 من ٌتمكنوا كً أخرى أ ٌان فً للرٌح وٌن نون األ ٌان بعض

 لن أنه رؼم االستسبلم نقرر لم الل ظة  تى لكننا االستمرار،

 نفّضل إننا إال كثٌرة لدٌنا فالمبررات ذلك فعلنا إن أ د ٌعاتبنا

ٌّؾ أكل علٌنا من أعز جوعاًا  فالموت ال ر كالطابر البقاء . الج

 الت رٌر ربٌس 
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:  تطالعون في هذا العدد
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  م٘ف ٗنَى اإلتساع األزتٖ هتو٘عاً؟ 

 ّل التطجؤ إلى الؼثطٗٔ تطث٘غ ثقافٖ؟ 

 ٔٗآًا ػناش تنتة َٗه٘ات الحطب هي سَض 

  ٔٗالٌسَٗٔ اللحظات «ًْاضاى»ضٍا 

 

      ٖضحلٔ الثحث ػي صالح السٗي األَٗت 

 

 تح٘ٔ إلى الفٌاى الطْ٘س ًاجٖ الؼلٖ
 سلمان، طبلل لست أّنً  تماًا 

 لٌست رصاص قلم ومجلة

 ٌفتح لن لذلك السفٌر، جرٌدة

 فً المتصارعة الم اور قادة

 والؽرب األوسط الشرب

 خزابنهم أقفال األقصى

 كً باألموال علٌنا وٌؽدقون

 وال ال رؾ، قٌد على نبقى

 بعد رصاص قلم مجلة نؽلب

 وقد انطبلقتها، من أشهر ستة

 لها أردنا

 

 

  أطفالٖ تصٌغ السّطٔصالح أتَ الفٌأً ضٍال

 

 سَضٗٔ تفَظ تاألٍسناض 

 سطٗط السلطٔ ٍأحضاى الوؼاضضٔضٍاٗٔ ًفق الصُّل  

  ّل التطجؤ إلى الؼثطٗٔ تطث٘غ ثقافٖ؟ 

 
 هتو٘عاً   األزتٖ  اإلتساع  ٗنَى م٘ف  

 

  آًا ػناش تنتة َٗه٘ات الحطب السَضٗٔ هي زهطق
( 12)َٗه٘ات حطب طائف٘ٔ أّلّ٘ٔ توحلّ٘ٔ   

  ٔضؼطاء النلوات الوتقاطؼ 

 

 الطسن حاجٔ الح٘آهطّف َٗسف

 

 «آالم الطفَلٔ » (4)ٍجْاً لَجِ هغ حلة 

 

  آًا ػناش تنتة َٗه٘ات الحطب هي زهطق
(17) 

 "تطهَزا  السضاها  السَضٗٔ "حوصٍَز  
 

 هوسٍح حوازٓ. ز.. فصل فٖ الجح٘ن 

 

 قتل الؼصٍتٔ «تاب الوقام»ف٘لن 

 

 اإلػالم السَضٕ ٍاستغثاء الجوَْض 
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 ّل التطجؤ إلى الؼثطٗٔ تطث٘غ ثقافٖ؟ 

 لرواٌة عبرٌة ترجمة مإخراًا  صدرت

 الفرونكوفونً للجزابري( 2084)

 تاج دار عن صلصال بوعبلم

. اإلسرابٌلٌة

  رصه عنه المعروؾ األخٌر هذا

 مع التطبٌع مظاهر على الشدٌد

 خبلل زارها أن سبب وقد إسرابٌل

ّرم ،2012 سنة  وزارة طرؾ من وكُح

 هذا أن كما. اإلسرابٌلٌة الثقافة

  قده إظهار فً ٌتوانى ال الروابً

 ومسلم عربً هو ما كل على

 علٌنا تخفى  وال..بالخصوص

 عملٌة بخصوص األخٌرة تصرٌ اته

 التً الفرنسٌة نٌس مدٌنة فً الدهس

 وقوع الى أدى الناس من  شداًا  طالت

  ٌث. والجر ى القتلى من العشرات

 شبٌه االرهابً العمل هذا إن: "قال

 الجزابرٌون المجاهدون به قام لما

 1962-1954 الثورة سنوات خبلل

 ."وال انات للمقاهً تفجٌرات من

 خبلل من عرض ما تشبه التً تلك أي

". الجزابر معركة "الشهٌر الفٌلم

 نٌة عن أٌضاًا  نتطرب أن ٌفوتنا ال كما

 الرواٌة ترجمة إسرابٌلٌة نشر دار

 للجزابرٌة الجسد ذاكرة الشهٌرة

 ردود من تبعه وما. مستؽانمً أ بلم

 للعروبة خٌانة اعتبره من بٌن أفعال

 الصهٌونً، الكٌان مع ثقافٌاًا  وتطبٌعاًا 

 إسرابٌل أن بدعوى لذلك مإٌد وبٌن

 وأن الصهٌونً الكٌان تمثل ال الدولة

 مل ة ضرورة ٌكون أن ٌعدو ال األمر

 واألدب الثقافة على الشعوب النفتاح

 إلى الترجمة طرٌب عن العربً

. اللؽات مختلؾ

 أشهر من بعضاًا  أن علٌنا ٌخفى وال

 ترجمتها سبب قد العربٌة الرواٌات

 م فوظ نجٌب كرواٌات العبرٌة إلى

 للروابً المقام سٌدة رواٌة وكذلك

 األعرج واسٌنً الشهٌر الجزابري

قالت  األخٌر الذي هذا 2007 سنة

 وووو

 من بؤنه" مستؽانمً أ بلم  قه فً

 النشر دار لدى بالتوسط قام

 .."رواٌتها ترجمة ألجل االسرابٌلٌة

. بعد فٌما واسٌنً أنكره الذي األمر

 الجزابري الفرد عن المعروؾ ومن

 ما لكل المفرطة  ساسٌته خصوصاًا 

 من نوع لكل ورفضه ..إسرابٌلً هو

 األمر تعلب ولو  تى..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  تى

 فً ٌستمٌت أ ٌاناًا  لكنه..علم ؼٌر

 اللؽة إلى العربً النتاج ترجمة رفض

 أو خٌانة ذلك فً  وٌرى..العبرٌة

 رؼم..الكٌان ذلك مع للتطبٌع م اولة

 كانت لو  تى 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  اول مهما الصهٌونً

. اآلخر على االنفتاح لبوس
 

  كاتب وروابً جزابري 

 

 

  حساى أحوس ضناط 

  فٖ  ٍظاضٓ  اإلػالم السَضٗٔ «تثسٗل الططات٘ص»

 فً مإخراًا   دثت التؽٌٌرات من جملة

 بعد السورٌة اإلعبلمٌة المإسسات

 معظم شملت، األخٌرة ال كومة 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 

" ال ٌاة فً الو ٌد الثابت "أنه ومن

 على بناءًا  تكن لم التؽٌٌرات هذه فإن

 قدمها عمل خطة أو عمل برامج

  تى أنه ذلك ودلٌل، الجدد المدراء

 شاشاتنا على نرَق  لم السطور هذه كتابة

 سٌاسً ال برنامج ألي جدٌد برومو أي

 فً  تى وال اجتماعً وال اقتصادي وال

. الطبخ مجال

  لٌة، 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 ال كومة ربٌس دخول استدعت

 ساعات أربع لمدة اجتماع فً الخط

 اإلعبلم واقع خبلله من لٌستعرض

 من كان وإن، مشاكله بكافة السوري

، باإلصبلح وعوده على ال كم المبكر

 اإلعبلم وواقع تفاصٌل فً الؽوص فإن

 وشابكة معقدة مسؤلة هً السوري

 الجهات تعدد لجهة الوقت بنفس

 القول صا بة والمرجعٌة الوصابٌة

، عدمه من اإلعبلم إصبلح فً الفصل

 السرعة على سلباًا  انعكس الذي األمر

 على القدرة عدم وفً، ال دث نقل فً

 بشكل والمسإولٌات المهام ت دٌد

 التؤثٌر على القدرة عدم بالتالً، دقٌب

 التؤثٌر على القدرة عدم بالتالً، دقٌب

. العام الرأي فً

 اإلعبلم قطاع أن بالذكر والجدٌر

 أو االنتقاد عن بعٌداًا  ظل السوري

 برإٌة تناوله وتم، لسنوات المناقشة

 عن وتبتعد الظروؾ ت اكً خارجٌة

 إصبل ه إمكانٌة عقد مما الموضوع

 إعبلم إلى نصل  تى 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

 وت دٌد البشرٌة للموارد  قٌقٌة

 وت دٌد البشرٌة للموارد  قٌقٌة

 وتوصٌؾ وت لٌل، منها اال تٌاجات

 والخبرة الشهادة  سب للوظابؾ

 للمسإولٌات دقٌب وت دٌد، والمهنٌة

 العمل تقسٌم أي، والصبل ٌات والمهام

. وإعبلمً إداري الى

 الكوادر بفصل: إعبلمً إصبلح

 لخلب السورٌة القنوات فً االعبلمٌة

 أمام نكون ال ولكً، بٌنها التنافس

 ووضع، القنوات كل فً وا دة 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 ٌثب ال المواطن

 أنواعه اختبلؾ على اإلعبلم ذلك

. وأشكاله

 السٌاسة تؽٌٌر إلى نصل هنا من

 تإدي التً السوري لئلعبلم الت رٌرٌة

 اإلعبلمً الخطاب تؽٌٌر إلى بدورها

 عن والبعٌد الواقع عن المنفصل ال الً

 بعد المعقول من لٌس ومنطقٌاًا ، المهنٌة

 م كوم إعبلمنا ٌبقى أن ما دث كل

 استراتٌجٌة وبدون، الفعل ورد بالفعل

 .عمله وتنظم ت كمه إعبلمٌة

 ٓحث٘ة أزٗة ضحاش 

 

 ستَى زٍلٔ تطاضك فٖ هؼطض الطاضقٔ للنتاب تاإلهاضات الؼطت٘ٔ 

 من هابل عدد ومشاركة كبٌر ب ضور

 وصل واألجنبٌة العربٌة النشر دور

 تم  دولة 60 من نشر  دار1681 إلى

 الشارقة لمعرض 35الـ الدورة افتتاح

"  الشارقة إكسبو "مركز فً للكتاب

 نوفمبر من الثانً ٌوافب والذي الٌوم

 عشر الثانً  تى المعرض وٌستمر

 فً ممٌز وإبداعً فكري بتنوع، منه

 والسٌاسٌة العلمٌة المجاالت جمٌع

 التخصصٌة والدراسات واألدبٌة

 ب ضور المعرض انطلب واللؽوٌة

 عن وممثلٌن الثقافة عن ممثلٌن

 شرؾ كضٌؾ ت ل التً الٌونٌسكو

. ال الٌة الدورة على

 لؽات من للنشر دوراًا  المعرض استقبل

 الهندٌة مثل متعددة وثقافات

 داخل وبالتؤكٌد والفرنسٌة واإلنكلٌزٌة

 فٌها تعددت، سابد عربً طابع

 ثقافته  سب كل المعروضات

 على أٌضاًا  المعرض ٌقوم، المكانٌة

 فعالٌة 1417 تتجاوز ثقافٌة فعالٌات

" الثقافً المقهى "مقدمتها فً ٌؤتً

 ثقافٌة فعالٌة 33 على ٌشرؾ الذي

 تواقٌع و فبلت شعرٌة أمسٌات بٌن

 على والشعراء الكتاب من عدد بوجود

 .المعرض أٌام خبلل إصداراتهم أ دث

 الدٌنٌة الكتب منشورات ا تلت

 بعض خاص بشكل واإلسبلمٌة

 لم أنها إال عدٌدة نشر لدور الواجهات

 على عام بشكل المهٌمنة الثقافة تكن

 النشر دور خاصة ككل المعرض

 التً الدور وبعض والسورٌة المصرٌة

 فً فقط الدٌنٌة أعمالها عرض اعتادت

، العام لهذا خاصة السابقة مشاركاتها

 المعرض من كبٌرة مسا ة للطفل كان

 مختصة نشر بدور سواء عام بشكل

 داخل بؤقسام  تى أو الطفل بمنشورات

. المعروضة األجن ة

 أكبر إطبلب إعبلن االفتتاح  فل فً تم

 تبلػ والتً" ترجمان "للترجمة جابزة

، إماراتً درهم ملٌون 2  والً قٌمتها

 المسابقات نتابج عن اإلعبلن تم كما

 لها التقدٌم فً المعرض ل قها التً

 نذكر االمارات اتصاالت من بدعوة

: الطفل كتاب مجال فً منها

 أكون أن أرٌد "كتاب نص ـ أفضل

  .فرح أمل المصرٌة للكاتبة" سل فاة

 لكتاب ذهبت رسوم أفضل ـ جابزة

 ماٌا للكاتبة" الزرقاء األسبلة بركة"

. فلسطٌن، دالٌا مإسسة، ال ٌاة أبو

 12 سن  تى للطفل العام كتاب ـ جابزة

" فضلك من مررنً ا م ا م"

 ووووووو

  .لبنان ،م ٌدلً لنبٌهة

.  لبنان،م ٌدلً لنبٌهة

 وقاعات صاالت إلى المعرض ٌقسم

 تنظٌمه وكان كبٌرة بمسا ة وأجن ة

 ركن: من وأركان م طات شكل على

 االجتماعً التواصل م طة، الطهً

 التنظٌم أن اال االتصاالت ومسابقات

 األدبٌة األجن ة لسلسلة ال قٌقً

 أو الدولة اسم ٌتبع ٌكن فلم والعلمٌة

 الزابر ٌجعل مما األبجدي الترتٌب  تى

 ال جم بهذا معرض تفاصٌل فً ٌضٌع

  تى أو معٌنة كتب عن ٌب ث كان ب ال

   .م ددة نشر دور

 متفاوتة فكانت لؤلسعار بالنسبة أما

 وباهظ نسبٌاًا  الرخٌص بٌن بقدر كبٌر

  ٌث  الثمن

 الرواٌات بعض أسعار تصل قد  ٌث الثمن

 الدراسات كتب بعض  تى أو األدبٌة

 ٌتجاوز ال لكتاب دوالراًا  50 إلى العلمٌة

  ٌث فً صف ة 100 صف اته عدد

 مع ذهب" رواٌة من نسخة عرضت

 نشر دار فً جزأٌن على المقسمة "الرٌح

 للمجلدٌن $ 20 عن ٌزٌد ال بسعر أخرى

 عن تختلؾ ال جٌدة ورب وبنوعٌة معاًا 

.  جماًا  أو جودة األولى

 10 إلى 8 بٌن المعرض سٌشهد كما

 المإتمر من الثالثة الدورة إقامة نوفمبر

 وجمعٌة الشارقة معرض بٌن المشترك

. األمرٌكٌة المكتبات

 

 

   الطاضقٔ  ـ أحوس مطحَت
 ـالطاضقٔ 

 « 21س٘ال »  ألف ػٌَاى فٖ صالَى الجعائط للنتاب 33

  قلن ضصاظ  ـ  الجعائط 

 صالون فعالٌات عن الستار أسدل

 ،«21 سٌبل »للكتاب الدولً الجزابر

 الكتاب: عنوان الدورة هذه و ملت

 الجمهورٌة و لت دابم، اتصال

 على شرؾ ضٌؾ العربٌة المصرٌة

 .الدورة هذه

 الجزابرٌة الثقافة وزارة أعلنت وكانت

 أنها الصالون الفتتاح سابب وقت فً

 العرض من كتاباًا  131 قرابة منعت

 الوطنٌة والهوٌة باألدٌان تمس ألنها

 المعرض لم افظ تصرٌح فً جاء كما

 إن": أكد الذي المسعودي  مودي

 منعت الثقافة بوزارة القراءة لجنة

 على ٌزٌد ما بٌن من عنوانا 131

 أؼلبها أن وأوضح عنوان، ألؾ 33

 باإلسبلم وٌمس الصدور  دٌث

 لما ٌروج أو األخرى، وبالدٌانات

 ٌمس أو واإلرهاب التطرؾ سماه

 الفرنسً االستعمار ٌمجد أو بالهوٌة

 ."للجزابر

 أ بلم الجزابرٌة والروابٌة الكاتبة  لت كما

  ٌث الكتاب معرض على ضٌفة مستؽانمً

 الذي معجبٌها من اآلالؾ بانتظارها كان

 اللقاء بفرصة ٌ ظوا كً المعرض قصدوا

.  توقٌعها على وال صول معها

 األدٌبة قالت اإلعبلم لوسابل تصرٌح وفً

 فاجؤونً الجزابرٌٌن ال قٌقة" :العربٌة

 الجزابري ال ب  هذا..ال ضور بهذا

 جزابري قارئ لدٌنا أن دلٌل  هذا..جمٌل

  كل..أٌضاًا  وبالكاتب بالكتاب ومتعلب رابع

 وا د  وكل..ما لسبب ٌ بنً منهم وا د

 فً عندو وا د  وكل.. اجة ٌقلً جاي

 فقط أعطٌهم أقدر ما  وبالتالً..شًء قلبه

 جاٌة  أنا..أنا كتب بٌع جاٌة مش..توقٌع

 ال قد ألنً عمر من بقً لما ش نة أعطٌهم

 كل أن فكرة من  انطلب..أخرى مرة أراهم

 ال قد قارئ  وكل..الوداع ٌكون قد لقاء

  ب نعطٌهم  فبالتالً..مجدداًا  ٌرانً

". ونبوسهم ون ضنهم

 فلسطٌن دخلت كتبً: "مستؽانمً وأضافت

 إلى تصل وكانت أنا، أدخلها أن قبل

 .معتقبلتهم فً الفلسطٌنٌٌن األسرى

 من كبٌراًا  جزءاًا  الجزابر وخصصت

 الكتاب لصالون 21 الدورة فعالٌات

 من العدٌد وشارك المصري، لؤلدب

 على بناء المصرٌٌن واألدباء الكتاب

 فً الجزابرٌة الثقافة وزارة دعوة

 األدب فٌها  ل التً الدورة هذه فعالٌات

. شرؾ ضٌؾ المصري

 للكتاب الدولً الجزابر صالون أن ٌُحذكر

 وووو 

 تُحقٌمها ثقافٌة فعالٌة وأهم أكبر هو

 وقد سنوي، بشكل الجزابرٌة الجمهورٌة

 زابر ونصؾ ملٌون زواره عدد تجاوز

 العشرٌن، الدورة فً الماضٌة السنة

ٌُحشكل  أجٌال بٌن للقاء فرصة الصالون و

 ٌوفر وكذلك والشباب المكرسٌن الكتاب

  خر ومتابعة والقراءة لبلطبلع فرصة

 .العالم فً اإلصدارات
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًا  السبلجقة طرٌب عن له مُحهد

 الخبلفة ظل ت ت الزنكٌٌن بعدهم

. العباسٌة

 الخبلفة كانت – األخر الطرؾ وفً

 بعد –  االتها أسوأ تعانً الفاطمٌة

 صا ب إلى الوزارة منصب ت ول

  بٌنما الفعلٌة والسلطة المطلب النفوذ

 فقط، اسمٌة الخلفٌة سلطة أصب ت

 الدولة رجاالت بٌن الصراع فبدأ

.  الوزارة كرسً على للسٌطرة

 توجت التً الصلٌبٌة ال ملة وصلت

 مدٌنة على  صار بفرض مساعٌها

 7 /أسابٌع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 –  زٌران

 بعد المدٌنة بتسلٌم ال صار وانتهى

 15 – ال صار بكسر أمل أي فقدان

.  الصلٌبٌٌن ا تلها التً األراضً

 مبسطاًا  شر اًا  كان سابقاًا  ذكر ما كل

 الفترة تلك فً العربً المشرب ل الة

 و روب صراعات من عاناه وما

 ل رب الطرٌب مهدت عبثٌة داخلٌة

 تلو مدٌنة مدنه ا تلت خارجٌة

.  األخرى

 أن – المبل ظة تجدر – أٌضاًا  وهنا

 المشرب منها عانى التً ال الة تلك

:  عندها الوقوؾ تست ب  قابب أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى ال قٌقة

 بقاء مع عملٌاًا  انتهى قد الخبلفة

 كلتا فً دٌنً كرمز الخلفٌة منصب

. والفاطمٌة العباسٌة الخبلفتٌن

 أدركتها فقد: الثانٌة ال قٌقة 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 دمشب بضم جدٌاًا  ٌفكر

 عقده بعد – الدٌن معٌن –  اكمها

 النٌل دلتا شرب 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 األ ٌان معظم

. جٌدة كتباًا  قرأوا هإالء مثل لهم ٌكن

 الكتاب معظم على ٌنطبب الشًء ونفس

. الكبار

 إلى أتطرب أن أرٌد المنطلب هذا من

 من العدٌد ٌشؽل الذي الكتابة موضوع

 صقل ٌرٌدون الذٌن أو الناشبٌن الكتاب

 فؤي. األدبٌة إمكانٌاتهم وش ذ مواهبهم

 راقٌة كتابٌة ممارسة أو جاد أدبً عمل

 فً تت كم و لٌات 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 وا د 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 ٌت قب 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 طرٌب عن

 أو قصٌرة قصة فلكتابة. المجاالت لكل

 بكثرة النوعٌن هذٌن تقرأ أن علٌك رواٌة

  تى. ومقاالت نقد من بهما ٌتعلب 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  ول أفكارك

 فً وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسؤقول إلخ

 السلبٌة األفكار مع العربً عالمنا

 كالخبلٌا أصب ت التً واالنهزامٌة

 هو ما كل ضد أجسامنا فً اللمفاوٌة

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدؾ إرادة ت تاج فقط وعفوٌة،

 .مستمر عمل ثم

 ستكون العربً تراثنا إلى بسٌطة لفتة

 العربً األدب فً مهمة ت ول ل ظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. ال دٌث

 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

. وال رٌري الهمذانً الزمان بدٌع من

 لماذا. األندلسٌة الموش ات أخٌراًا  ثم

 لماذا بالضبط؟ االعمال هذه إلى أشرت

 والتبٌان والبٌان البخبلء إلى أشر لم

 البن والكبٌر الصؽٌر االدب أو للجا ظ

 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  د فً وابتكاراًا  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان ت فة 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 و ولت 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 ال ال هو كما الربٌسٌة

 والؽموض الس ر 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 وأ دث 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 ال ٌوانات 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  أ دث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًا  الم اكاة من نوعاًا  ونلمس

 وإخراج العمل هذا لتقلٌد الفونتٌن

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسٌة نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسً األدب

.  ال اضر ٌومنا

 عند ودمنة كلٌلة كتاب شكل وقد

 مجال فً عمبلقة أدبٌة قفزة ظهوره

 استنطاب من وتمكن األدبٌة الرمزٌة

 ال مخٌلة إبراز طرٌب عن ال ٌوانات

 لها نظٌر ال تجربة وخوض لها نظٌر

 أدبٌة تجربة هناك. الزمن ذلك قبل

 وكان للمٌبلد الرابع القرن فً ظهرت

 لما خاص وذوب صوت ذٌوع لها

 مبتكرة، أدبٌة أسالٌب من ا توته

 ٌ دث 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 ال جم

 رجل بطلها. واال تٌال( االستعطاء)

 اإلسكندري الفتح أبو ٌدعى وهمً

 رجل الشخصٌة هذه مؽامرات وٌروي

 ابن عٌسى ٌدعى أٌضاًا   خر 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 والس ر

 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 ال رٌري فعل كما واال تٌال

. 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" الج ٌم "براون

 القرن من أدبً عمل على أساسها

 نفس ولها ألٌٌؽري لدانتً عشر الرابع

 من وهناك" الج ٌم " 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 الموش ات إلى اآلن فلننتقل.  صره

 التراث روابع من وهً األندلس فً ظهرت

 لظهورها نادرة فنٌة ت فا وتعد اإلسبلمً

 ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعاًا  متؤخرة

 لؽة باعتبارها الوقت ذلك فً لها النقاد

 فً  ٌة أنها بالذكر والجدٌر.  نذاك عامٌة

 األندلسٌون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطٌب ابن الدٌن كلسان

 له ترب ؼنابً بطابع ٌتشح شعر باست داث

 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 بصا به

 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  كراًا 

 معرفً كم تراكم هو إنما الؽرب فً نشهده

 ومن السنٌن من  الؾ خبلل بؤطوار مر

  ضارة أو معٌنة فبة إلى ننسبها أن الؽباء

 ولطالما باإلبداع ٌتمٌز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال و ب مرهؾ بشعور تفرد

 عبر للعبور قاببلًا  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أ ٌاناًا  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  ضاري

 فنبقى ن ن أما. منها واستفادوا إال صؽٌرة

 التقدم من خابفٌن أنفسنا على منكمشٌن

 سبقنا عما عن وؼافلٌن االمام، إلى خطوة

 جدٌد من لننطلب 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 

  ٍلس  ػثس اهلل  ػثس اللط٘ف 

 

 اإلػالم السَضٗٔ ٍاإلصطاض  ػلى  استغثاء  الجوَْض   ٍسائل
 

 السوري الجمهور بٌن الثقة أزمة إن

 أزمة هً الرسمٌة اإلعبلم ووسابل

 جمٌع ٌدرك المواطن أصبح مزمنة،

 وسابل زالت ما بٌنما وأبعادها تفاصٌلها

 تراوح أنواعها اختبلؾ على اإلعبلم

 ٌبذلون علٌها القابمون وبات مكانها،

 المنتج تعلٌب لت سٌن مُحضاعفاًا  جهداًا 

 هذا أن العام الرأي وإٌهام اإلعبلمً

 واألكثر واألصدب األفضل هو المنتج

 بها والمجاهرة ال قٌقة قول فً جرأة

 الرقٌب بسطار من خشٌة أو خوؾ دون

 كل" دعس "فً جهداًا  ٌدخر ال الذي

 المعالم واض ة ؼٌر كلمة أو  رؾ

ٌُحمكن  هواه، على الجمهور ٌفسرها أن و

. بالفشل باءت م اوالتهم كل أن إال

 الجمهور انقسام

 اإلعبلم وسابل فً ٌُحعرض ما كل إن

 ٌخضع والخاصة الرسمٌة السورٌة

 المنطقة أن ورؼم مشددة، لرقابة

 ٌعد لم شعبٌاًا   راكاًا  تشهد بدأت العربٌة

 خارجٌاًا، أو داخلٌاًا  مصدره كان إن مهماًا 

 أو الخارجً الفضاء هبط من كونٌاًا 

 أن إال األرض، باطن من خرج جوفٌاًا 

 التجارب من شٌباًا  تستفد لم الرقابة تلك

 ال راك ذلك مع التعاطً فً سبقتها التً

 ا تواء تتقن ولم الشعبً الجماهٌري

 ا تقانه، فً زادت إنما الشارع ؼضب

 تجارب من ٌستفد لم الجمهور أن كما

 ال ال بطبٌعة وانساب أخرى، جماهٌر

 وما ـ تّوهم أخرى إعبلم وسابل خلؾ

 إلى تقؾ أنها ـ وهم  ٌعٌش بعضه زال

 وٌعٌش  رٌته ٌنال أن وهدفها جانبه

 الرسمٌة اإلعبلم وسابل وترك بكرامة،

 أوقات فً واالستهزاء والسخرٌة للتهكم

 من بالملل شعر هو إن فقط الفراغ

 لم كله وهذا األخرى، الوسابل متابعة

القابم علٌها  العقلٌة تؽٌٌر فً ٌساعد

. كبٌرة مجموعات إلى الجمهور فانقسم

 الخشبٌة اللؽة

 اإلعبلمً بالخطاب تإمن مجموعة

 الخشبٌة بلؽته وتشٌد وتصدقه الرسمً

 بل وشرب، الدهر علٌها أكل التً

 ملتزمة لؽة بوصفها عنها وٌدافعون

 الوطنٌون هم ٌتبناها ومن الوطن تُحمثل

 لسماع ٌطربون زالوا ما الذٌن والشرفاء

 "المجٌدة  ذار ثورة" عن الرفاب ردح

 الوطن لٌزدهر كان ما التً ومكتسباتها

 من إال الوطن ٌرون ال زالوا وما دونها،

 واألٌدي الخضراء أرضنا برامج خبلل

.. الشبٌبة ون ن الطلبة ومع الماهرة

 استفادوا هإالء فؤؼلبٌة لومهم ٌُحمكن وال

  ٌن وهم" المجٌدة "والثورة  ذار من

 العقود خبلل رسخته وما عنها ٌدافعون

 مكتسباتهم عن ٌدافعون إنما الماضٌة

 العقود خبلل رسخته وما عنها ٌدافعون

 مكتسباتهم عن ٌدافعون إنما الماضٌة

 أنهم وٌّدعون واألسرٌة، الشخصٌة

 التً الوطن مكتسبات عن ٌدافعون

 أن ال قٌقة لكن " ذار ثورة" أنجزتها

 على شًء منها ٌببَق  لم المكتسبات تلك

 أبوابها أؼلقت فالمعامل الواقع، أرض

 أصب ت استصل ت التً واألراضً

 التص ر، وشك على أو قا لة ص ارى

 لم الردٌؾ والجٌش الشعبٌة والمنظمات

 المهتربة المقرات سوى منها ٌببَق 

 فٌها الجٌل تُحربً التً التآمرٌة والعقلٌة

 وتشوٌه ال زبٌة، التقارٌر كتابة على

. ال قٌقً العقابدي العروبً الفكر

 إعبلمٌة سط ٌة

 عن ٌصدر ما كل تعتبر ثانٌة مجموعة

 سخرٌة مثار هو الرسمً اإلعبلم

 أمثلة بتقدٌم نظرهم وجهة وٌدعمون

 وص فٌٌن ومذٌعات، مذٌعٌن عن  ٌة

 بٌن ٌشاهدونهم وضٌوؾ وص فٌات،

 وسابل مختلؾ فً واألخرى الفٌنة

 األمثلة من بالكثٌر وٌ تفظون اإلعبلم

 هذا سخافة على ال ٌة والشواهد

 سإال "برنامج كان مضى فٌما اإلعبلم،

 الرا ل المذٌع قدمه الذي" الماشً ع

 وفٌه طرٌفاًا  برنامجاًا  ٌوسؾ مهران

 ٌستلمها بسٌطة مالٌة وجابزة معلومة

 أن دون الشارع فً الفابز المواطن

 وعشرات أوراب رزمة إلى ٌ تاج

 ٌستمر لم هذا أن إال والتواقٌع، الطوابع

 اإلعبلم وسابل على القابمون قرر و ٌن

 ال داثة وٌواكبوا عصرٌٌن ٌكونوا أن

 الذي" جدالًا  فرضنا لو "برنامج قدموا

 كرس الذي شدود أدونٌس ٌقدمه

 السوري، المواطن من لٌسخر برنامجه

 إض اك مُح اوالًا  ساذجة بطرٌقة وٌقدمه

 القدر سخرٌة ٌكفٌه ال وكؤنه الجمهور،

 كانت لو ماذا منه، والبرلمان وال كومة

 سخرٌة تكفٌه ال وكؤن المواطن الجمهور،

 لو ماذا منه، والبرلمان وال كومة القدر

 التً هً الرقابٌٌن هإالء أ د زوجة كانت

 الشارع فً وسؤلها المذٌع استوقفها

: بفجابٌة

 السورٌة السفارة ٌفت و ٌرجعو رأٌك شو

 بدمشب؟

 رٌت ٌا كتٌر  لو أي: بعفوٌة تجٌب وهً

! وهللا

 التً الطرٌقة بتلك سٌض ك كان هل

 المواطنٌن ٌشاهد كان  ٌن بها ض ك

 ومادٌاًا؟ واجتماعٌاًا  نفسٌاًا  المرهقٌن

. ال  تماًا 

 الذي" علٌكن سلبناها "برنامج وكذلك

 من كنوع السورٌة الفضابٌة على عُحرض

 على تعتمد التً والطرافة" الهضامة"

 المواطنٌن بعض على الجمهور إض اك

 وٌسؤلهم الشارع فً المذٌع ٌلتقٌهم الذي

: المثال سبٌل على

 أوستاش؟ نفٌر ٌُحعلن متى

وعفوٌتهم  بباسطتهم المواطنون وٌجٌب

 ال رب نفٌر ؼٌر ذهنهم فً عاد ما فهم

 العسكرٌة والخدمة التؤجٌل وهموم

. هنالك ما وإلى واال تٌاطٌة اإللزامٌة

 نهابً طبلب

 اإلعبلم إلى تنظر أخرى مجموعة

  تى أكذب أكذب "إعبلم أنه على السوري

 كل معهم أن شك وال ،"اآلخرون ٌصدقك

 ظهر بخبر اكتفوا إن  تى ذلك فً ال ب

 بنزول ٌُحفٌد السورٌة اإلخبارٌة القناة على

 كً الشوارع إلى السورٌٌن مبات"

". المطر هطول نعمة على ربهم ٌشكروا

 بانعدام كفٌلة و دها ال ادثة هذه كانت

 السوري المواطن بٌن تماماًا  الثقة

 الجمهور وأصبح الرسمً، وإعبلمه

 العربٌة الجمهورٌة مسا ة على ٌقارن

 والخٌال ٌعٌشه الذي الواقع بٌن السورٌة

 أدرك وهنا اإلعبلم، وسابل فً ٌراه الذي

 والخٌال ٌعٌشه الذي الواقع بٌن السورٌة

 أدرك وهنا اإلعبلم، وسابل فً ٌراه الذي

 تلك على القابمٌن استخفاؾ مدى جٌداًا 

 بمثابة ذلك وكان ووعٌه بعقله الوسابل

 من العظمى األؼلبٌة بٌن النهابً الطبلب

 الرسمٌة اإلعبلم ووسابل السوري الشعب

 األولى المجموعة باستثناء والخاصة،

 ال قٌقة ٌعرفون أص ابها كان وإن التً

 أنفسهم فً ٌكتمونها أنهم إال بداخلهم

 كان وإن الص ٌح هو نهجهم بؤن إلٌمانهم

 وهو كاذباًا، كان وإن الصادب وهو خاطباًا،

. فاشبلًا  كان وإن األنجح

 الوعً تنامً

 على القابمون ٌرفض التً ال قٌقة أما

 والخاصة الرسمٌة اإلعبلمٌة وسابل

 الجمهور وعً تنامً هً بها االعتراؾ

 بخفاٌا العمٌقة ومعرفته قٌاسٌة بسرعة

 أن  تى اإلعبلمً المنتج وتصنٌع إدارة

 من بكثٌر أكبر أصبح الجمهور وعً

 ٌظهرون الذٌن أنفسهم اإلعبلمٌٌن وعً

 الص ؾ فً وٌكتبون التلفزٌون فً

 ٌكذب الص فً أن فٌدركون والمواقع،

 لبل تٌال بٌنهما وٌناور هناك وٌفبرك هنا

. القارئ أو المشاهد على

 الجمهور أمام مكشوفاًا  شًء كل بات لقد

 وال ممكناًا  القرٌب األمس فً كان وما

 فً عابراًا   دٌثاًا  علٌه التعلٌب ٌتجاوز

 أض ى أصدقاء، لمة فً أو عابلٌة سهرة

 إعبلم وسابل فً الفور على ٌتداول الٌوم

 هً أنها إال افتراضٌة اسموها شعبوٌة

 من لها أراد كما الواقع تصنع أخذت التً

 الفاصلة المسافة هً فؤمست اخترعوها،

 وبتفاعلٌتها والمستقبل الماضً بٌن

 وبؽٌاب األخرى، الوسابل جمٌع سبقت

 الو ٌد المتنفس هً ؼدت عنها الرقابة

. استخدامها ؼالبٌته أساء وإن للجمهور

 العقلٌة زالت ما التً الوسابل تلك

 بها، االعتراؾ ترفض العقٌمة الرسمٌة

 

  ّـ. فـ 

 الرسم نقبلًا عن اإلنترنت
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 ضام، أطلقٖ سطاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًا  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًا  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّ

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًا  جوفً فً نمتِت 

 األ شاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌبلًا .. طوٌبلًا   جبتك

  روبهم، العظماء الم اربون ٌُحنهً رٌثما

لدَق  والجبلدون .. ض اٌاهم جَق

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من وا دنا فٌخرج

 ***

وَق  ها ًُّي   صانُحكِت  هُح  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًا 

 الدهشة ببرٌب عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌء 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌء 

 

 السوداء، الرٌاح ت اصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌ اصرك

 

.. للفِترار خٌولك أَقسرجً

 

 العراء فً نامً

 

 تضطرم ال قٌقة نار  ٌث

 

 الخرساء بخطواتها الزمن، تقلُّيبات  ٌث

 

 وتجًء تذهب

 

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 

 ***

 

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُحوضَق  بُح

 

، أطفال فٌخرج ربُح  شُحقرٌء  العٌون زُح

 

 الب ر مع ٌلعبون

 

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُحؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُحخدع أن من أذكى ولكنه

 

 السوداء، الرٌاح ت اصرك وعندما

 الشرسون، األولٌاء ٌ اصرك

.. للفِترار خٌولك أَقسرجً

 العراء فً نامً

 تضطرم ال قٌقة نار  ٌث

بخطواتها  الزمن، تقلُّيبات  ٌث

 الخرساء

 وتجًء تذهب

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 ***

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُحوضَق  بُح

، أطفال فٌخرج ربُح  شُحقرٌء  العٌون زُح

 الب ر مع ٌلعبون

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُحؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُحخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَق  وكؤنكِت  تركُحضٌن لماذا

 

كِت  ؟ وذٌلُح  جدابُحلكِت  تتبعُح  ثوبكِت

 

 مهبلًا 

 

... ٌقترب إنه

 

ٌنَق  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَقسعَق

 

 معه الفِترار من  ذارِت  ولكن

 

.. أرى دعٌنً

 

 رابع،

 

 رابع،

 

. القطن من كدمٌة

 

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

م ِتهِتم ٌؽتالوننا ، بِترُح ًّ ون اإلِتله فِترُّي ٌَق .. و

ٌُحؽرونه . بالدخول و

. ٌُحخدع أن من أذكى ولكنه

 ***

 تطٌرٌنَق  وكؤنكِت  تركُحضٌن لماذا

كِت  ؟ وذٌلُح  جدابُحلكِت  تتبعُح  ثوبكِت

 مهبلًا 

... ٌقترب إنه

ٌنَق  الذي المبلك ذلك  لرإٌته جاهدةًا  تَقسعَق

 معه الفِترار من  ذارِت  ولكن

.. أرى دعٌنً

 رابع،

 رابع،

. القطن من كدمٌة

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

م ِتهِتم ٌؽتالوننا ، بِترُح ًّ ون اإلِتله فِترُّي ٌَق .. و

 

 مارٌا،.. 

 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَقخفً

 

قْقبٍب  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍب  ثَق

 

. مارٌا

 

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَق

 

رَق  ال كً ؽارُح  تُحذعَق ٌة صِت . الماشِت

 

 ...

 

 النهر أٌها صامت لكَق  ما.. 

 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

 

. مارٌا.. 

 

؟ تلك كلَّ  وجهُحكِت  ٌ مل متى منذ  الؽُحصونْق

 

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 

 تعوي التً الكبلب وتجدُّي 

م ِتهِتم القبور، ٌؽتالوننا ، بِترُح ًّ  اإلِتله

ون فِترُّي ٌَق .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَقخفً

قْقبٍب  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍب  ثَق

. مارٌا

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَق

رَق  ال كً ؽارُح  تُحذعَق ٌة صِت . الماشِت

 ...

 النهر أٌها صامت لكَق  ما.. 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

. مارٌا.. 

؟ تلك كلَّ  وجهُحكِت  ٌ مل متى منذ  الؽُحصونْق

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 تعوي التً الكبلب وتجدُّي 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

.  خر شٌباًا  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

ّببٌن لماذا  ال قٌقً؟ اسمكِت  تُحخَق

 وأقماراًا  ب اراًا  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  ٌُحلجِتمَق

 

 الزرقاء خٌولك ٌُحلجِتمَق  أن ٌستطٌع من

 الؽٌوم، بٌن الشاردة

 

 زراببها؟ إلى وٌعٌدها

 

  قٌقٌة أبواب عن تب ث إنها

 

.. لتنطلب

 

. العالم خارج

 

 ***

 

 صؽٌرتً ٌا

 

 كالبلنهاٌة، زرقاوان عٌناك

 

. كاألبد

 

، الطابر أٌها ًُّي  الذهب

 

 المراٌا، فً ظبللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُحّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ صالح 

 حفل تأت٘ي لألزٗة الطاحل هحوس جاسن الحو٘سٕ 

 الورب على المكتوبة باأل بلم التض ٌة

 على الرهان كان جمٌعاًا، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ ت تفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومبلٌٌن ال كاٌات

 ال لم صٌاؼة على قادرة ستكون  تماًا 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًا 

 الذي هو األلم هذا ا تماله، ٌُحمكن ال شدٌداًا 

 العالم الخاص، عالمه إلى صا به قاد

 وكانت ن ن، أبعاده ندرك ال الذي

 وفقدنا وذاكرته ال لم فقدنا الفاجعة،

 كله، التارٌخ ذلك من األصٌلة النسخة

 بلؽت مهما للكلمات ٌمكن ال أباًا  وفقدنا

 م مد فقد وتصؾ ترثً أن فصا تها

 والصدٌب واألخ األب ال مٌدي جاسم

 .األدٌب والص فً

 من ألن ال مٌدي نزاهة عن أت دث لن

 عن أت دث ولن بها، أدرى هم عرفوه

 ٌعرفونها،  وله من وكل خلقه دماثة

 هذه لتراب عشقه عن أت دث ولن

 ما ألن و ضارتها وتارٌخها األرض

 على برهان خٌر ومقاالت كتب من خلفه

 اؼتصبوا أدٌب عن أت دث أن أرٌد ذلك،

  ضارته، ووأدوا فراته ولوثوا مدٌنته

 عٌنٌه أمام ورقة ورقة أ بلمه وأ رقوا

 ولٌس بٌدٌه ٌ رقها وجعلوه بل

 عن أو نفسه عن الدفاع بمقدوره

 خٌار، من أمامنا ٌكن لم ون ن أ بلمه،

 التض ٌة أو باأل بلم التض ٌة أما

 هو ال مٌدي وكان وال قٌقة، بالواقع

 وقلوبنا عقولنا فً الراسخة ال قٌقة تلك

كانت   ٌاتنا لذلك وتفاصٌل وذاكرتنا

 رررر

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

 أقفه أن أتمنى كنت ما الذي الموقؾ

 المنعً كنت لو علً أسهل ولكان ٌوماًا،

 الخالب مشٌبة أن إال الناعً، ولست

.. الخبلبب مشٌبة فوب تبقى

 جاسم م مد أرثً أن بمقام هنا لست

 أن أرٌد أنً إال والقاص األدٌب ال مٌدي

 األب ال مٌدي جاسم م مد عن أت دث

 بفقده فقدت الذي والصدٌب، واألخ

 الدهر، ناببات عنً ٌرد كان منٌعاًا  سوراًا 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًا  وقلباًا  كبٌراًا   ناناًا  بر ٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو م ٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًا  العٌش هناء ٌعرؾ

  زنه ٌخفً كان لكنه  زٌناًا، أبً عاش

 فقد على فقداًا   ٌاته كانت و جمٌعاًا، عنا

 بكل جباراًا  كان أنه إال  زن، على و زناًا 

 كذلك وبقً معنى، من الكلمة تعنٌه ما

 األدٌب األكبر أخٌه الموت خطؾ أن إلى

 أبً قدرة تراجعت ال مٌدي، جاسم خلٌل

 مثله بر ٌل وألمه  زنه إخفاء على

 .واألدب ال ٌاة فً وقدوته

 فً العرب الكتاب ات اد أقام

  فل السورٌة العربٌة الجمهورٌة

 الرا ل والص فً لؤلدٌب تؤبٌن

 مدٌنة فً ال مٌدي جاسم م مد

 قد ال مٌدي وكان السورٌة،  ماه

 ألمت ص ٌة وعكة إثر مإخراًا  ر ل

فن به  . ماة مدٌنة فً ودُح

 ات اد كلمة إلقاء ال فل وتضمن

 نضال الدكتور ألقاها التً الكتاب

 العرب الكتاب ات اد ربٌس الصالح

 كلمات ألقٌت سورٌة، وكما فً

.  الرقة ثقافة ومدٌرٌة الفقٌد أصدقاء

 نجل ال مٌدي فراس الدكتور وألقى

 والتً الفقٌد أهل كلمة الرا ل الفقٌد

  :منها نورد

 أبوك؟ أمات

 ضبللٌء 

  أبً ٌموت ال أنا

 وذكرى ربٍب  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 | قلن ضصاظ 

 

  قصٔ لألزٗة الطاحل ػعٗع ً٘سي|  الحصاء الض٘ق

 ٌد لطلب ذهابكم عند ضٌقاًا   ذاء انتعلوا

 النمر بعض ضٌقاًا   ذاء ألبسوا. فتاة

 بمن األولى للمرة ستلتقون عندما

. المستقبل فً  ماكم سٌصبح

 التً الفتاة من الزواج تستطٌعون

  تى. ضٌقاًا   ذاء ترتدون عندما ترٌدون

 والدٌها فإن الفتاة تلك رفضت لو

 ال مجرب وهذا ذلك على سٌجبرانها

. م ال

 سنوات قبل ال قٌقة تلك تعلمت لقد

. طوٌلة

. الجنون  تى فتاة ”سٌرمت “عشب

 أشؽاله جمٌع أهمل العشب هذا وبسبب

 ٌشفقون كانوا أصدقابه جمٌع. وأعماله

 ذات له قلت أننً  تى  الته وعلى علٌه

: مرة

 أٌضاًا؟ الفتاة أت بك- 

!!..  ب وأي- 

. تزوجا إذن- 

 فً هنا و ٌد فؤنا أخً ٌا أتزوج وكٌؾ- 

 وال أرظروم فً وأبً أمً . استنبول

 من الفتاة سٌطلب ومن. هنا لً أ د

. أمها؟

 اذهب ولت، األزمان تلك..! ٌاهوه- 

 توافقت “له وقل والدها إلى مباشرة

 أن أرجوكم لذلك ابنتكم مع واتفقت

. ”بها للزواج المساعدة ٌد لً تمدوا

 الفتاة والد. سؤتزوج ذلك أجل من وأنا- 

 أستطٌع ال الوسٌلة هذه وبؽٌر ؼنً،

 الفتاة والدا لنذهب، هٌا.  ٌاتً ضمان

. الٌوم البٌت فً

. سرمت عزٌزي ٌا أستطٌع ال- 

 وبفضلها. أخوٌة خدمة إنها..! ٌاهوه- 

.  ٌاتً ستنقذ

. البكاء وشك على كان ألنه وافقت

 مثل أض ى مهترئ، انتعله الذي  ذابً

 إلى نذهب أن أٌعقل فمه، فاؼر تمساح

 لدي نقود وال. ال ذاء بهذا الفتاة بٌت

 من سلفة طلبت. جدٌد  ذاء لشراء

 ببخله معرفتً من الرؼم على معلمً

 قال. ببٌالً فً من أبخل من ٌعتبر وأنه

 عشر علٌك تذكرت،  هاه،:ٌومها لً

 سددتها؟ هل لٌرات

 طٌب، رجل فهو اإلداري مدٌرنا أما

 على لٌرة عشرة خمس وأعطانً أنقذنً

 أنا اتجهنا. راتبً من المبلػ ٌ سم أن

 األ ذٌة سوب إلى مباشرة وسرمت

. األ ذٌة أرخص تباع هناك الم لٌة،

 دون المقاسات ذات األ ذٌة تعتبر

 وتباع والدٌة أ ذٌة والثبلثٌن، السبعة

 وما قرشاًا، وسبعٌن لٌرة عشرة بؤربع

 أ ذٌة وأربعٌن الستة و تى فوب

 قدمً مقاس لٌرات، بعشر أؼلى رجالٌة

. وثبلثٌن ثمانٌة

 ظلماًا  أكثرها من تعتبر المفارقة هذه إن

 .ال ٌاة هذه فً

 بسبب زٌادة لٌرات عشر أدفع أن أٌعقل

 ؼٌر من ذلك عن عدا!. وا دة؟ نمرة

 ثمانٌة ال ذاء سعر ٌكون أن المعقول

 لم. وأربعٌن الستة بسعر وثبلثٌن

 بؤي للبابع المظلمة هذه شرح استطع

 إلى اتجهنا لذلك األشكال من شكل

: قال أنه إال تفهمه أظهر المدٌر،

 السارٌة األنظمة كانت إذا نفعل ماذا- 

 هكذا؟

 ألقً ر ت لذلك نفسً ضبط أستطع لم

: قاببلًا  كلمة

. العالم فً الظلم أنواع لجمٌع س قاًا - 

. بذلك م ضراًا  فت نا وإال اصمت- 

 وسرمت أنا لدٌنا ما كل ولملمنا جمعنا

 مقاسه  ذاء لشراء ٌكؾ لم ذاك أن إال

. وثبلثٌن ثمانٌة

: سرمت لً قال

. وثبلثٌن سبعة خذ- 

. قدمً ٌناسب ال ضٌب- 

. خاطري أجل من تنتعله- 

 األ ذٌة فً وماطر خاطر أي..! ٌاهوه- 

 واألقدام؟

 من. أفعل؟ ماذا نفسً وبٌن بٌنً قلت

. ال ذاء اشترٌت الصداقة خاطر أجل

 ال ذاء، النتعال ال سنة النواٌا أبرزت

 مساعدتً، كثٌراًا  البابعان  اول  قٌقة

 تنساب العرب  بات سرمت، مسكٌن،

 رباط وربطا نج ا وأخٌراًا  جبٌنه، من

. قم  هٌا:وقاال ال ذاء

 على ملقى كنت ألنً ذلك لً قاال

 ت ت من  مبلنً بعدما نهضت. األرض

: صرخت نهوضً و ال ، إبطً

. أؼٌثونً- 

  رٌتها، من قدماًا  هللا ٌ رم ال أن أتمنى

 وال الص افة  رٌة تشبه ال القدم ف رٌة

. الوجدان  رٌة

 تسٌر عندما ال ذاء  سٌتوسع:البابع قال

. قلٌبلًا  علٌه

 خرجنا. ال راك أستطٌع ال فؤنا مسٌر أي

 مخً شراٌٌن أن أشعر وأنا الشارع إلى

 أخذت العرب  بات أن لدرجة تنتفض

 هذه فً ظهري، أسفل من تنساب

: سرمت لً قال الل ظات

 التً الساخرة قصصك  ضرت هل- 

. الفتاة؟ لوالد ستروٌها

. الترمواي ركبنا

 من الببلء هذه أزل سرمت ٌا رجاء- 

. قدمً

. قلٌل بعد سٌتوسع تخلعه ال- 

 وبسبب ٌتوسع، لن أنه ٌبدو ما على

 من ننزل وعندما  سؤخلعها:له قلت األلم

. ثانٌة انتعلها الترمواي

 على أشفب  تى إلٌها وصلت  ال وأي

 هبوا لذلك والجابً، والمراقب الركاب

  اولوا خلعها، فً لمساعدتً جمٌعاًا 

 :قال الركاب أ د. فشلوا أنهم إال كثٌراًا 

. وننقذه لنقصهما

: له قلت

!!. ال- 

 جمعنا وٌبله ٌا وبؤلؾ سٌقصه كٌؾ

 بتوسع أمبلًا  أعماقً فً أن سٌما ال ثمنه،

. برا ة وانتعاله ال ذاء

 متؤلماًا، أصرخ وأنا الترمواي من نزلنا

. مشٌنا كٌؾ أدر ولم وأتؤخؤخ أتؤوه

: سرمت سؤلنً الطرٌب فً

 التً الساخرة القصص  فظت هل- 

 تشاء ما له قل رجاء ستروٌها،

 سٌلٌن ٌض ك عندما ألنه وأض كه،

 نكات له أرو رجاء. ابنته وسٌزوجنً

. أخرى قصصاًا  تنس وال ج ا

 كٌؾ أعرؾ لم البٌت إلى وصلنا عندما

 وؼطٌت الدٌوان على بنفسً ألقٌت

. بٌدي وجهً

 زٌارتكما؟ سبب  ما:الفتاة والد سؤلنا- 

 أن كاد  تى بنظرات ٌستؽٌث سرمت راح

 ب رؾ التفوه أستطع فلم أنا أما. ٌبكً

 الموت، عرب أتصبب كنت. وا د

 من قطعة وكل. كالشوندر م مراًا  ووجهً

. ال مى من تلتهب جسدي

 بالمساعدة، منً أمل ال أن سرمت ال ظ

 ٌثرثر وراح لسانه عقدة انفكت لذلك

 أتصبب كنت بٌنما ال كاٌات، وٌروي

. عرقاًا 

 تت دث؟ ال  لم:الفتاة والدة سؤلتنً

. سٌدتً ٌا جداًا  خجول  إنه:سرمت أجابها

 األلم، من أتقلب وأنا فخذي، بٌن ٌداي

 سرمت م بوبة أ ضرت ذلك أثناء

 ٌهرب الفتاة وجه فً ٌنظر من. القهوة

 أمن سرمت ٌا هللا جازاك الدنٌا،  خر إلى

. هذا كل الفتاة هذه أجل

 ما كل رواٌة فً سرمت نجح النهاٌة فً

 فً نجح كذلك ساخرة قصص من  فظ

 طقت “ تى وزوجته الرجل إض اك

 األلم، من متؽضن وجهً ،”خواصرهما

. البرب تشبه بشرارة أشعر عٌنً وفً

 الزواج فً رؼبته سرمت عرض أخٌراًا 

. باألمر  لنفكر:والدها أجابه. ابنتهم من

 هللا، شاء إن  خٌراًا :والدتها قالت بٌنما

. والنصٌب القسمة إنها

 أعزب؟ أنت هل سؤلنً ذلك بعد

.  نعم:رأسً مطؤطباًا  أجبتها عندها

. بها تفوهت التً الو ٌدة الكلمة كانت

 سرمت تركنً عندهم من خروجنا بعد

: قاببلًا  أنبنً بعدما ؼاضبا

. خسارة ٌا. أنت؟ صدٌب أي- 

 جلست الزقاب، وسط و ٌداًا  بقٌت هكذا

 لو  افٌاًا  سؤمشً كنت الرصٌؾ، على

بقدمً  التصب لكنه.  ذابً خلع استطعت

. جسدي من جزءاًا  أصبح وكؤنه ٌنخلع فلم

. الجرٌدة مركز إلى وصلت كٌؾ أدري ال

: متمدداًا  أرٌكتً على بنفسً وألقٌت

!. أصدقاء ٌا أنقذونً- 

 

. قطعوه قطعوه،:جدوى دون كثٌراًا   اولوا

 أو مشرطاًا  أو سكٌناًا   مل منهم وا د كل

: قاببلًا  األصدقاء أ د  اقترح. بلقة موس

. جرا ً عمل من بد ال اختصاص، هذا- 

 أنهم لدرجة بقدمً ال ذاء التصب لقد

 وأخٌراًا  ٌنخلع، لم ذلك ومع قطعوه،

 وبذلك. إرباًا  إرباًا  قطعوه بعدما نج وا

ًّ  استطاعت  وأنتم.  رٌتهما معانقة قدم

. ذلك معنى تعرفون

 ما وكل. بتاتاًا  المشً أستطع لم أٌام ثبلثة

. ذلك بعد تم  دث

 بعد لكن وثبلثٌن ثمانٌة أنتعل كنت/ سابقاًا 

 قدمً، على ضٌقاًا  بات األربعٌن  تى ذلك،

  رٌتهما، عانقتا بعدما قدماي كبرت فقد

 نت رر عندما البشر بنً ن ن هكذا ألسنا

 نتضخم أمده طال ومهما ا تجاز أي من

. البٌت باب من الدخول نستطٌع وال

 التً الفتاة والد إلً قدم أٌام أربعة بعد

 بموضوعات ت دثنا وبعدما سرمت، طلبها

 وزوجتً، أنا  قررنا،:لً قال شتى

. ابنتنا تزوٌجك

 …أفهم لم  لم؟:سمعت مما ذهلت

 طوال نصادؾ لم كثٌراًا، بك أعجبنا ألننا- 

 ذا شاباًا  نر لم مثلك، خجوالًا  شاباًا   ٌاتنا

 كنت إلٌنا أتٌت ٌوم مثلك، عالٌة تربٌة

 مبقع ووجهك الخجل شدة من عرقاًا  تقطر

 مطؤطا وكنت بتاتاًا  تتفوه لم  مرة،

 صهر دخول عابلة ألي شرؾ الرأس،

. إلٌها مإدب

. به؟ سٌ ل ماذا.. صدٌقً عن وماذا- 

 وقلٌل أ مب، ثرثار فهو اتركه، أرجوك- 

  سب عقبلنً، ؼٌر بشكل تصرؾ. ال ٌاة

 ال . ونكات قصصاًا  ٌروي كان أنه ظنه

. أزوجه كً عندي فتاة

 أٌام ثبلثة كل مرة ٌزورنً الرجل راح

: و ٌابً تربٌتً ممتد اًا 

 أخبلب ذو مإدب، مثلك.. ب ٌاتً أنا- 

 أٌن تدري ال..  ٌاء ٌقطر وجهك عالٌة،

.. ٌدٌك تضع

. اآلن بالزواج أفكر ال أنا سٌدي ٌا- 

 فً ونت دث ثانٌة سآتً.. باألمر فكروا- 

. الموضوع

 أو ٌومٌن كل ٌزورنً الرجل أخذ وهكذا

: تربٌتً  ٌابً، ممتد اًا  لٌت دث أٌام ثبلثة

.. وأخبلب عالٌة، تربٌة ذا شاباًا  أرد لم- 

 تضع أٌن تعرؾ ال..  ٌاء مبقع وجهك

 أعصابً، ضبط أستطع لم ٌوم ذات..ٌدك

 ذي  ذابً قطع طاولتً درج من أخرجت

 وألقٌت بجرٌدة ملفوفة والثبلثٌن السبعة

: به وصرخت أمامه بها

 خذه والخجل والتربٌة األخبلب هً ها

!. ابنتك وزوجه

 فتاة ٌد لطلب الذهاب تنوون عندما تذكروا

. ضٌقاًا   ذاء تنتعلوا أن

 

  كاتب تركً ساخر 
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 ضؼطاء النلوات الوتقاطؼٔ 

  فطاس هَسى 

 لٌجّروا ال ب أعطاهم من هإالء؟ من

 النعاج جرّ  القدٌم العربً الشعر

 وٌجبروه م كمة، قاعة إلى وٌدخلوه

 كتلمٌذ االتهام كرسً على ٌجلس أن

 أنفسهم ألبسوا قضاة شلّة أمام مدرسة

 رإوسهم وتّوجوا الت كٌم، أردٌة

 بشنب لهم سمح ومن المعرفة، بتٌجان

 عز فً رجلٌها من التقلٌدٌة القصٌدة

 فً ٌؽامروا لم زور شهود أمام النهار

 الكتب صف ات من أبعد  ٌاتهم

! تصّف وها 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  ّكامها مع تفعل أن العربً

 منزل اقت ام ولكنّ  الكون، هللا خلب

 واقتبلع واعتقاله، المتنبً الطٌب أبً

 و رب وجرٌر، الرومً ابن  نجرة

 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 ال داثة دعاة

 ٌومنا  تى القٌس امرئ منذ العرب

 بها ٌتم التً السادٌة والطرٌقة هذا،

 فً الؽنابٌة العربٌة القصٌدة س ل

 الشعر فً الؽنابٌة أنّ  ب ّجة الشوارع

 وانتهى قدٌمة،( موضة )أصب ت

 العربً للشعر بدّ  ال لعنة وأنها زمانها،

 أنّ  وب ّجة قبضتها، من نفسه ٌفتكّ  أن

 متوافقةٍب  ؼٌر أصب ت قوافٌها خشخشة

 قرع إلى ٌدفعنا السابد العام الذوب مع

 ال األفعال هذه ألنّ  الخطر، نواقٌس

 الذي وال سد ال قد سوى لها م ّرض

.  النفوس بعض فً ٌؽلً

 أو تجدٌد،  ركة أي ضدّ  أقؾ ال إننً

 وت ضٌر تطوٌر تستهدؾ م اولة أي

 بؤثواب وكسوتها العربٌة، القصٌدة

 العصر بمٌاه وجهها ورشّ  ال داثة،

 الثورة لكنّ  ؼٌبوبتها، طالت بعدما

 لها بدّ  ال أخرى ثورةٍب  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 الطرٌب، منتصؾ فً تقؾ

 الشعرٌة ال داثة ربط ٌتم لماذا أٌضاًا 

 دوما التؤكٌد ٌتم ولماذا النثر، بقصٌدة

 الشعري التجدٌد بٌن التوءمة على

  إنّ .واألوزان القافٌة على والخروج

 تسٌر أن ٌجب والتكسٌر ال رب عملٌة

 واإلنتاج، الخلب عملٌة مع موازٍب  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 ال داثوٌة فال ركة ذاب ة، 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 الس رٌة الشٌفرة فك ت اول

 تتوه وسوؾ قصٌدته، على الشاعر بها

 شعرٌة وطبلسما ألؽازا تواجه وأنت

  جب سوى تشبه ال متقاطعة وكلمات

 الكتابة، ٌعرؾ ال مشعوذ كتبها ورقى

 ٌهتؾ مداها، أقصى  ٌرتك تبلػ و ٌن

 مهما تستطٌع لن بؤنك ٌفهمك صوت بك

ٌّة ما تفهم بارعاًا أن كنت هذه  وراب

 ووووو

. وكٌمٌابٌتها( القصٌدة )

 الشعراء أ د به قام ما ٌتذّكر أؼلبنا إن

 عناوٌن جمع الذي( البابا  كم )السورٌٌن

 ثم متفرقة، وص ؾ 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  راءهم طالباًا  وشعراء نقاد

 بهذه وأشاد جلّهم، فتوّرط الجرابدٌة،

 هذه استذكار  إنّ (.الخدعة )القصٌدة

 البل أن على للتوكٌد إاّل  لٌس ال ادثة

 الكتابة تسود والرخاوة والفوضى انضباط

 التمرد نكهة أعشب  إّننً. الٌوم الشعرٌة

 فً وأقؾ شعري، نظام أي على

 إلى الطام ٌن للم تّجٌن األولى الصفوؾ

 القصٌدة أجن ة ٌكّبل الذي الجلٌد إذابة

 هدم ولكنّ  الزفٌؾ، من وٌمنعها العربٌة،

كنى الزمن، عمر من عمرها عمارة  والسُح

 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 لل مام ٌرتل  أمهاتهم ؼناء

 بؤمان فٌطٌر األمهات كذبة ٌعلم ال مام

 الطقس ف رارة األسوار داخل  وٌ ط

 المراهقٌن وأ جار  خارجها التطاب

 صراخ عبل فجؤة.. هدٌله صفو تبل ب

 ٌمر زلزاالًا  كؤن مذعوراًا  ال مام وطار

 وسبقهم األطفال فاستٌقظ األرض ت ت

 ركض الزقاب، إلى أعٌنهم رعب

 كً به فل قن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر ٌستطلعن

 ركض النمٌمة، أهبة على منهن وا دة

 تدعً مرقعة بؤسمال خلفهن األطفال

 بٌنما ثٌاب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة وال  ول ال الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إلٌهم ال لٌب

 ٌستطع لم ٌ بوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى الل اب

 فً اآلباء   بٌنما.جلوسه لبلنتظار

 طٌر وكؤن ٌجلسون المخٌم سا ة

على  السنتهم، ٌجلسون أكل الصمت

 وووو

 

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم 

 ٌقلدون

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم

 ابتسم بٌنما ال قل فزاعة ٌقلدون

 على النجوم بعض ٌ مل 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  دود

 الرجال دم ٌجففوا أم أطفالهن الى ٌعدن

 لشهقة الجنود انتبه  ٌن األرض على

 لٌجهزوا  خلفهن وركضوا إ داهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 ٌمد  ٌن القفص فً كالفراخ النسوة

 ٌمسك كً القؽص باب من ٌده الجزار

. وٌذب ه إ داهن

 الثالث الهدؾ.. إلٌطالٌا هدؾ كوووول

 بٌنما روسً باولو ٌ رزه إلٌطالٌا

 البرازٌلً الفرٌب وبقٌة  وزٌكو سقراط

 كرة لعبة فً مهارتهم ٌستعرضون

 العالم كؤس نهاٌة ٌعلن ال كم... القدم

 على تفوز إٌطالٌا القدم كرة فً

 ....العالم كؤس وترفع .. 2-3 البرازٌل

 

... النارٌة األلعاب ٌ تفل، العالم

 كل الشوارع، ا تفاالت... الشامبانٌا

 رب ت منذ ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌ تفل، العالم

 كل الشوارع، ا تفاالت... الشامبانٌا

 رب ت منذ ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

. وٌرقص ٌفرح عندما

 السكاكٌن الجنود استل البٌوت أمام

 أمام األمهات وطعنوا البنادب و راب

 ٌبكً كان الذي الرضٌع أطفالهن،

 بٌنما فمه فً ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جمٌلة امرأة ٌجرون  خرون جنود كان

 عارٌة األرض على  شعرها من

 اؼتصبها أن بعد منها تسٌل والدماء

 ال تماما مهتربة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب  ٌن الصراخ تستطٌع

 البقٌة وأمر رأسها فً رصاصة وأطلب

 ٌعٌش أ داًا  نرٌد ال.. األطفال ٌقتلوا كً

  ..ال كاٌة ٌروي كً بعد ما فً

 .. ال كاٌة ٌروي كً بعد فٌما

 ؼطت الجثث... مكان كل فً الدماء

 المخٌم أرض هو التراب ٌعد لم األرض

 هً واألرواح األرض هً الجثث كانت

 ...  المنفى

  خر البطًء بالعرض ٌعٌد التلفزٌون

 كؤس ٌرفع والكابتن إٌطالٌا أهداؾ

 بنادقهم ٌرفعون الجنود... العالم

 على النصر ٌعلنون األبٌض وسبل هم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخٌم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتٌبل و صبرا

 .بطًء عرض
 

 

 سوري فلسطٌنً وص فً شاعر 

 تالؼطض الثطٖء

  فؤاز زٗة 

 

  الح٘آ ٗحة ٍ الؼالن ٗنطُ  ضاػط12 12 فٖ هصطفى ق٘س
 

 

  َإتطاّ٘ن حس  

 والقص الطوٌل الشعري السرد ٌزال ال

 النثر قصٌدة  اجة عن فابضاًا  ال كابً

 دور القص ٌلعب دابماًا  السورٌة،

 أو الفكرة دور والسرد الشعري ال دث

 النص علٌه ٌبنى الذي الشعري المتن

 دابماًا  ٌلهبان والقص والسرد عادة،

 لبناء النسقً الم توى فً اصطخاباًا 

 خارجها، أو اللؽة داخل وخلخلة النص

 صوتا والقص السرد ٌؽدو وأ ٌاناًا 

 ٌنؤى طالما مبناه، ولبنات النص

 وسٌاقات مجرٌات عن نفسه الشعري

 مصطفى قٌس الشاعر والتجاء النص،

 إلى( 12/12 ) األخٌرة مجموعته فً

 السردٌة سٌاقاتها من اللؽة إقصاء

 إهراب من الكثٌر كلّفه وال كابٌة

 واإلشارات واالستعارات الدالالت

 ملخصه فً النص لٌؽدو والتضادات،

 لفظٌة وب ٌرة مست دثة ببلؼٌة ورشة

 ومفردات وشابعة عادٌة لكلمات

 على منسوخة وأ ٌاناًا  باعتناء منضدة

 وجاذب مثٌر تناؼمً هندسً ن و

 كتابة وا دة، مرة من أكثر للقراءة

 رتبة إلى خصبة( 12/12 )مصطفى

 األلم أصباغ بكل مؽروسة أنها

 وفً مجازاًا  ألماًا  صار الذي الفلسطٌنً

 من إال ٌشاطره ال ألم الجمٌع، متناول

 من تثقؾ  قٌس،به واكتوى كابده

 المست ٌلة، والعودة والو شة الجراح

 أصبح بل باأللم، ا تذاء فً االفتنان

 معه متماهٌاًا  صار أن إلى ٌ اكٌه

 على وسالكة طوٌلة كتابة به، ومتنفساًا 

 ٌعٌشها وضٌقة قصٌرة معٌشة

 دمشب مسالك فً الضابع الفلسطٌنً

 زوارٌب برودة وٌتلبس

 

 التصوٌر تجمٌع طرٌب  عن(الؽوؼل

 ال ٌاة ظاهر إلى ودفعه لؤلشٌاء الداخلً

 معارضة فً ذاته الشاعر  ٌث، الٌومٌة

 بالمشهد مواجهته مر ة من العالم

 : لها ومبلمسته المعاش ال ٌاتً

 المطمبنون أٌها

 والضوء العتمة شقب فً النٌام اٌها

 الدروع سكان ٌا 

  العالم أبدٌة الساكن الرشٌب الؽراب أٌها

 مصاطب على من كطٌارة المنطلب

 االسمنت

 وتبقى و لمه شعبه وٌبقى ٌتبلشً ؼداًا  

 العالم سدٌم فً و ٌداًا  الماكث أنت

 وتذاكر وخطاٌاه  ألمه وٌبقى ٌر ل ؼداًا 

 الب ر مدن إلى سفره

 قلوب فً التكنولوجٌا وتعٌش ٌر ل ؼداًا  

. الناس

 باألفضل ٌقدم( 12/12 ) فً قٌس

 للقارئ ٌتراءى كما سٌنمابٌة مس ات

 مشهد أو صورة هو مقطع فكل الفطٌن،

 من ٌقاسً شاعر أو إنسان لسٌرة سرٌع

 فً ضلع له ٌكن لم أرض على وجوده

 أو مماثلة على قادر ؼٌر رجل، اختٌارها

 التً الت والت ن و شعوره استنطاب

 متبل قة الشعرٌة صوره،  وله ت دث

 ضربات ت ت بثانٌة ثانٌة ومصطنعة

 التً المخٌلة مع المتواطبة الذكٌة اللؽة

 تزوٌد فً بدورها األخرى هً تتوقؾ ال

.  الصاؾ الشعري الكمال المشهد

 

  شاعر وناقد سوري 

  

 

 وسالكة طوٌلة كتابة به، ومتنفساًا 

 ٌعٌشها وضٌقة قصٌرة معٌشة على

 دمشب مسالك فً الضابع الفلسطٌنً

  اراتها زوارٌب برودة وٌتلبس

 األشٌاء ٌت سس، القدٌمة وأبوابها

 تفاصٌل بكامل، العامة بلؽة وال ٌاة

 كتابة، الؽرباء وساكنٌها ناسها عٌش

 وانقبلبات باأل داث منشؽلة قٌس

 رأساًا   ٌاة الشاعر قلّّبت شخصٌة

 إلى نظرته فٌه وؼٌّرت، عقب على

 ٌظل الذي والقارئ نفسه الشعر

 جدوى عن الكتاب طول على ٌستخبر

 تبدو قد التً وطرو اتها كتابة هكذا

، وعقوقة شخصٌة للبعض طرو ات

 ٌرفع ال ذهن علٌها ٌهٌمن وقد

 ماسة  أو هادٌاًا  إبداعٌاًا  مخططاًا 

 ووووو

 

 

: بعد ال داثة ما لشعرٌة

 تخرجٌن قد

 أرٌاؾ من تخرجٌن قد أنك أعرؾ

 المدٌنة سدة إلى دمشب

 شًء لكل مكانه خبل العدم 

 أخرى مدٌنة هناك

.. والعرفان المعرفة قلٌل وأنا

 أخرى مدٌنة هناك

 الكشؾ إلى ب اجة ولست 

 لنسابها وتقول نفسها تكشؾ فدمشب

. بالمخملٌة تو ً أ ضان إذهبن إلى

 اللؽوٌة شبكته مصطفى قٌس ٌُحنشا

 لمخٌلته استعاداته من الصؽٌرة

 عبر والزمانٌة المكانٌة وذاكرته

 التً افتت ها التجربة عمب فً التخلل

عنك فً  أب ث )األولى مجموعته فً

 ووو

 سٌ٘اضَٗ غ٘ط هُنتول

  1 رقم مشهد

  داخلً لٌلً

 " بروكوب مقهى "المكان

le Procope cafè 

 وهً مٌلر  رثر ٌد تفلت مونرو مارلٌن

 أن بعد كوخ فان باتجاه مبتعدة تتراقص

 بها ٌطوؾ و ملها أذنٌة إ دى قص

 مونرو فتضع ال فل، طاوالت على

 كً المتعمد البتر مكان األ مر مندٌلها

 فٌهجرون الدم، لون ال اضرون ٌرى ال

 بالمندٌل الدم امتزاج بعد لكن المقهى

 أ د ٌبل ظ لن القاتم، الدموي اللون ذو

 فً الصفراء، الل ٌة ذو به قام ما

 ٌجلس الداخل من الٌمنى الزاوٌة

 البٌانو خلؾ موتسارت أمادٌوس

 كمانه أوتار ٌدوزن رٌو أندرٌه وبجانبه

 Amati أماتً أسرة إلى العابد

 لوتشانو ٌقؾ األخرى ووووالجهة

 كارٌراس خوسٌه برفقة باڤاروتً

 الجهة وعلى اإلٌطالٌة كرٌمونا فً

 برفقة باڤاروتً لوتشانو ٌقؾ األخرى

 كلمات معاًا  ٌراجعون كارٌراس خوسٌه

 الباب بجانب ،"دورما نٌسون "أؼنٌة

 ٌجلس الصالة مدخل وعلى الربٌسً

 ٌطرب paco de lucia لوسٌا دي باكو

 وٌ رك ،"ڤالٌنتٌنو"الـ ؼٌتاره ظهر على

 أوتاره على واألخرى الفٌنة بٌن ٌدٌه

 - ارانخوٌث دي كونشٌرتو بمعزوفة

 فٌدري رودرٌؽو لخواكٌن- مونامور

 بٌتهوڤن بعد األشهر األعمى الموسٌقً/

 رودرٌؽو ٌتعرؾ تماماًا  وهناك / األلمانً

 إصدار على معاًا  وٌتفقا دٌفز ماٌلز على

 فترة بعد" اسبانٌا اسكٌتشات "ألبوم

 الطراز من انكلٌزي صوفا وعلى وجٌزة،

 تراقب خوكلوڤا أولؽا تجلس الڤٌكتوري

 بنظراتها مودٌلٌانً امٌدٌو وتؽازل

" طفلها مع الؽجرٌة "ٌرسم المثٌرة وهو

 الشارد والوجه الطوٌل العنب ذات

 والٌدٌن

 الشارد والوجه الطوٌل العنب ذات

 من بقجة على المكتوفتٌن والٌدٌن

 الوالدة،  دٌثة ل م قطعة ت توي القماش

 ؼٌظاًا  ٌستشاط بٌكاسو بابلو ٌجعل ما

 الجمهرة أمام شعرها من ٌجرها وٌروح

 هذا لٌس هذا ومع ال اضرٌن من الؽفٌرة

 أولؽا لكره الربٌسً السبب هو ال دث

 اسم األخٌر اختٌار بسبب كان إنما لبابلو

 أن بدل األسطوري باسمه لٌقرنه أمه

 ورؼم ببلزكو، روٌث بابلو اسمه ٌكون

 جنون أ دثه الذي الضجٌج ذلك كل

 ٌك لم ال اضرٌن من أ داًا  أن إال بٌكاسو

 إلى متجة كانت كلها فاألنظار مهتماًا 

 مفتوح قمٌصاًا  ترتدي وهً لورٌن صوفٌا

 عنقها أسفل واشمة الصدر عند األزرار

 لكرة نادي نابولً شعار الٌمٌن جهة من

 شمبانٌا كؤس بٌدها ت مل مترن ةًا  القدم

 مباعدة" بولنؽر "ماركة من عتٌب

 الٌمٌن جهة ماشٌة بعضهما عن رجلٌها

 ٌنظر مازال كوخ فان  ٌث األقصى

 الٌمٌن جهة ماشٌة بعضهما عن رجلٌها

 إلى ٌنظر مازال كوخ فان  ٌث األقصى

 كل من شٌباًا  ٌسمع ال المقطوعة أذنه

 صوت سوى الم ٌط الجنون هذا

 وهو- نٌرودا بابلو - باسولتو رٌكاردو

 بوڤوار دي سٌمون مخاطباًا  ٌصرخ

 عندما أهواك "األجمل بقصٌدته

" : تصمتٌن

 متٌن عندما أهواكِت   تصُح

ًالصمت ذلك فً أؼٌبُح  ألن 

 الموت مثل ومإلمة بعٌدة أنتِت 

تكفٌنً ابتسامة  تى أو منكِت  كلمة  

سعٌداًا، ألكون 

إلى أبداًا  تؤتً لن السعادة تِتلك ولكن 

. قلبً

Cut قطع 

 األول المشهد نهاٌة

  شاعر سوري 

 

 أحوس مطحَت 
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 الطجل الصٕ ٗصطخ 

  ٍٕػازل الؼس 

 ال ٌاة عن ٌعلن المكٌنات صوت و ده

.. هنا

 صوت نسمع أن نستطٌع اآلن

 توقؾ ببل العنبر نوافذ فوب العصافٌر

 رجل صوت إال أٌام ثبلثة منذ ٌقطعه لم

 صرخة فً الجموع وسط من عجوز

 إنه  تى طوٌبلًا، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة برا ة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًاا الصراخ

 سا ة ٌفترشون عامبلًا  سبعون

 تراب ٌعلوها والماكٌنات المصنع،

 على متناثرة بزٌوت اختلط كثٌؾ

 ،(المكن )جسم من متفرقة أجزاء

 بعضهم ٌشبهون السبعون الرجال

 إلى ٌرتكن وا د.. عجٌب بشكل بعضا

 و خر المٌتة ماكٌنته بجوار ال ابط

.. األمس وجبة من ادخرها لقمة بمضػ

 على أجسادهم ٌمددون الكثٌرون بٌنما

 الم وم الذباب ٌزعجهم ال األرض

 .وجوههم فوب

 انتباه ٌلفت ٌصرخ، الذي الرجل

 مدوٌة، صرخاته كانت.. الجمٌع

 انصرفت لو وربما.. وم ذرة موجعة

 مرة للصراخ ٌعود ال اآلن عنه

 أإجل ألن مضطر فإننً لذا ثانٌة،

ؾ السبعٌن الرجال عن الكبلم  ألتعرَّ

 الذي العجوز الرجل  كاٌة على

 تشبه  كاٌاتهم كانت وربما.. ٌصرخ

 متكررة صور هً أو الرجل هذا

 ببطء أت رك أنا  ال أٌة على.. منه

 فعله رد أعرؾ فبل شدٌدٌن، و ذر

 تضٌب كلما.. منه أقترب  ٌن

 صراخه ٌعلو وبٌنه بٌنً المسافة

 ٌكرر هو ها.. رعبً وٌزداد

 صوته وفً  لٌة بطرٌقة الصرخات

 مذبوج ثور خوار تشبه  شرجة

 ٌكبر بداخلً الرعب بٌنما.. توا

 ٌمكننً ال لماذا أدري وال كو ش

.. التوقؾ

 فً مستمرون السبعون الرجال

 وا دا لٌس كؤنه.. السابقة أوضاعهم

 ..منهم

 على موجودا لٌس وكؤنه.. منهم

 بذراع متشبثة ذراعه كانت.. اإلطبلب

.. الفرامل دواسة على وقدمه الماكٌنة

 رجال من اثنان دخل الل ظة تلك فً

 ثبلثة بقوة منهما الوا د كان األمن،

 تنبا ال ومبلم هما مجتمعٌن رجال

 عمٌاء وطاعة تجهم ؼٌر شًء عن

 بقوة انتزعاه.. وجهٌهما على ارتسما

 تابعتهما العنبر خارج إلى وس باه

 بالخروج هممت وعندما الباب  تى

 صدري فً صلبة كؾ قابلتنً وراءهم

 لضابط كانت الخروج، من منعتنً

 له أشرح أن  اولت.. بالمصنع األمن

 ما وأن العمال من عامبل لست أننً

 لكن الرجل، صرخات هنا إلى أ ضرنً

 إلى ٌستمع لم أنه الواضح من

 الباب وأوصد للداخل دفعنً.. كلماتً

 لم كومٌن كزنزانة العنبر وصار

. الشاقة باألشؽال علٌهم

.. زمبلبه من سٌرته جمع  اولت

قصة  منهم وا د كل عند وجدت

 ووووووو

 وووو 

 تندرج أن ٌمكن جمٌعا لكنها مختلفة

 ".الشقاء "هو وا د عنوان ت ت

 تندرج أن ٌمكن جمٌعا لكنها مختلفة

". الشقاء "هو وا د عنوان ت ت

 لكن.. ٌصرخ كان الذي الرجل اختفى

 الوقت مع تخفت كانت التً صرخاته

.. تتوقؾ لم

 النوافذ على تؽرد العصافٌر زالت ما

 ٌ دث عما ٌتساءلون الجمٌع وبدأ

ًّ  نظراتهم وٌوجهون  ال ٌن وبٌن.. إل

 من للتؤكد الجمٌع ٌنصت وال ٌن

 أبدا ٌتوقؾ لم الذي الصراخ استمرار

 أزعجت رصاصة صوت مع إال

 الجمٌع صمت.. فهربت العصافٌر

 كان الذي المكان إلى وا د كل وذهب

 العنبر وسط واقفا نفسً ووجدت.. فٌه

 اسطوانات مع ٌدور ورأسً و ٌدا

 بؤعلى اصرخ.. وتروسها المكٌنات

 كان.. بً ٌشعر أ د ال لكن صوتً

. صدى ببل.. صوت ببل صراخً

 

 

 مصري وناقد كاتب 

 قالَا شلل فٖ التحق٘ق 

قٌعُح  كانَق  ةَق  ٌلُحؾُّي  الصَّ ، مابِتدَق  األمُّي  اإلفطارِت

ةِت، على مُحتقابلتانِت  واالبنةُح  قعدُح  المابِتدَق  ومَق

رِت  الؽاببِت  تظَق نْق ، المُح نَّهُح  فارغٌء لَّ  لمْق  لكِت تَقخَق  ٌَق

نْق  هِت  عَق قارِت كُحن ولم وهٌبتَقهِت، وَق  األمُّي  تَق

قا واالبنةُح  تَقرِت خْق  إنَّهُح  الوقار، هذا لِتتَق

عُح  وجِت  موضِت قْقد األّب، الزَّ تا وَق رصَق   َق

.  ذلك تناسً عدمِت  على

قاتٌء  رَق ها البابِت  على طَق . األُحمُّي  ألِتفَقتْق

نْق  أكثَقرَق  لٌستْق  تَقةٍب، ثَقوانٍب  مِت نَّها صامِت  لكِت

تْق  ، بدَق وٌلَقةًا وٌلَقة،  طَق ها طَق تْق  األمُّي  قطعَق

ةٍب  نِتقَقةٍب  بِتصرخَق تَق خْق ها بالكادِت  مُح تْق معَق  سَق

قَقاتُحه، إنَّها: االبنةُح  رَق لْق  طَق  ! ابنَقتً ٌا أجَق

ةُح  إٌقاعاتُحهُح  إنَّها ، على المُحعتادَق  البابِت

رقات هذهِت  اسمعً ..اسمعً  وهً الطَّ

لفظُح   عَق  " .." "هْق  .. زَّ  .. عَق : "اسمً تَق

 ". هْق  .. زَّ .. 

تْق  باسمً، تنطبُح  إنَّها لُحماًا  لٌسَق  ٌا  ُح

لْق   قٌقةٌء، إنَّها ابنتً، ةٌء  أنا ! أجَق قِتظَق  ٌَق

ري  ابنتً، ٌا ظُح عُح  كٌؾَق  انْق قارِت
بَّةَق  أُح   َق

ٌتونِت  هِت  الزَّ ذِت ! هَق

حِت  تهمُّي  االبنةُح  كانتِت  وبٌنما تْق
 البابِت  بِتفَق

ها تْق نَق  بشًءٍب  األمُّي  نادَق لِت  مِت :  التوسُّي

هِت  ابنتً ٌا مهبلًا -  ٌْق ع لُح  دَق مِت  ٌُحكْق

، زوفَقةَق عْق لَقها ما اسمعً المَق مَق .. عَق "أجْق

 هْق  . زَّ .. عَق  "...."هْق .. زَّ 

لِت  ةٍب  ألوَّ رُح  مرَّ ةٍب  الطفلَقةُح  تلكَق  تشعُح رَق ٌْق  ال بؽ

كُح  رِت لولَقها، تُحدْق دْق تْق  مَق ها همسَق  لماذا لنفسِت

" 

 .. ر .. ا .. د "ولٌسَق " هْق  .. زَّ  .. عَق 

تُح " ن .. ي ؟ أَقلسْق  تُحراهُح  أم ابنتَقهُح

ٌَقنً؟   ؟ ....أم نَقس

رَق  تلتمِتسَق  أنْق   اولَقتْق  ذْق َقبٌها العُح  الذي ألِت

تْق  تُح ِتبُّيهُح، ها فؤقنعَق  ٌُحجٌدُح  ال قَقدْق  بؤنَّهُح  نفسَق

. المعزوفةَق  تلكَق  سوى

دْق  لمْق  كَق فتحُح  تَق ، تَق تْق   تى البابَق جدَق  وَق

ها ؾُح  نفسَق تَقطَق ًّ  تُحخْق لٍب  بِتذراع جُح ، رَق  أشٌبَق

عُح  شة الكُحهولَقةَق  ٌُحصارِت . المُحتو ِّ

نْق   نونُح  الخاطؾُح  هذا مَق  ؟ ال َق

هُح  لمْق  الذي األبُّي  إنَّهُح   فً سوى ترَق

لَقتِتها، ٌَّ خَق هُح  وكما مُح تْق مَق سَق ها رَق  تلكَق  أُحمُّي

ًُّي  شابٌء : العاشقَقةُح  الزوجةُح   الوجهِت،  نط

، أسودُح  . البنٌةِت  قويُّي  العٌنٌنِت

نَّ   نُحها الذي الخاطؾَق  هذا ولكِت ضُح  ٌَق ْق

مَق  ٌبدو ب نانٍب  رَق نَق  أَقهْق  الكُحهولَقةِت  مِت

ؾَق  عَق نَق  وأضْق .  الشَّبابِت  مِت

تِت  خةًا  األمُّي  انتفضَق  كما ، وجهِتهِت  فً صارِت

رَق  أنَّهُح  لَقوْق  لَقهُح  ؼادَق :  لِتلتو منزِت

عَق  ؟ كُحنتَق  أٌنَق -  نْق  ومَق   ؟ مَق

ؼمَق  تتؽٌري لَقمْق -  ٌابِت  سنواتِت  رُح  الؽِت

ر، شْق  مثلنا، تهرمُح  الؽٌرةَق  أنَّ   سبتُح  العَق

 ؟.... لكنها

، ال-  بْق  ؟ أوالداًا  منها أنجبت هل تتهرَّ

تَقها؟ هل بْق بَق كَق  هل أَق ْق تْق بَّ  ؟ أَق َق

؟ لماذا  تَق دْق  عُح

مونَق  وهل-    زوجات؟ الزنزانةِت  فً ٌُحقَقدِّ

تَق  إذاًا ! ؟ زنزانة-  نْق  ؟ أٌن ؟ سجٌناًا  كُح

تَق  إذاًا ! ؟ زنزانة-  نْق  ؟ أٌن ؟ سجٌناًا  كُح

 ولماذا؟

 الت قٌب فً قالوا ولكنهم أعلم ال- 

. السلطان بؤوراب عبثت إنًِّ

 فعلت؟ وهل- 

 التً الرإٌا تلك تذكرٌن أال ، نعم- 

تُحها صْق ؟ قَقصَق تُحنً ٌومها علٌكِت ٌْق أَق  رَق

لُح  وَّ  ودخلتُح  السلطان، قصرِت  فً أَقتَقجَق

تُح  مكتبَقهُح  راتِتهِت  فوجدْق كِّ ذَق  فٌها وقرأتُح  مُح

: قولَقهُح 

 ٌختارُح  الشَّعبَق  أنَّ  ص ٌ اًا  لٌسَق "

هُح  السلطان وإنَّما السلطان،  هللاُح، ٌختارُح

راًا  الشَّعبِت  قطٌعَق  فٌسوبُح  لفَقهُح  صاؼِت ". خَق

ها لْقتُح  ٌومَق جَق تُحهُح  الشِّعرِت  من بٌتاّ  ارتَق نْق  دوَّ

ف ةِت  هامشِت  على : فٌِتهِت  قُحلْقتُح  الصَّ

لَّدَق  قَقدْق  لِتشعبٍب  وٌلٌء  قَق عاًا  تَق ٌَق رْق  فَقلَقطالما .. مِت

بِتعَق  عُح  ال ِتمارَق  تَق ٌَق رْق  المِت

تُح  فْقرداتِت  بعضِت  معنى لَقهُح  وأوضَق ْق  المُح

نُحهُح  وْق ةَق  ٌُحجٌدُح  ال كَق بِت  لُحؽَق عْق . الشَّ

لْق  تُح  ! أَقجَق عَق  أنَّ  لَقهُح  أوضَق ْق ٌَق رْق وَق  المِت  هُح

بْقشُح  مِت  كَق نَق ، الؽَق نَّجُح ؽَق  ما عادةًا  والذي المُح

كُح  وفُحهُح  ٌُحترَق بُح  طوٌبلًا، صُح وِّ نقَقهُح  وتُحطَق  عُح

. األجراسُح 

طٍّط  له وأوض تُح   أنَّ  العبارةِت  ت تَق  وبِتخَق

عَق  هذا ٌَق رْق نْق  القطٌعِت  أمامَق  ٌسٌرُح  المِت لكِت  وَق

لْقؾَق  اعً  ِتمارِت  خَق . الرَّ

  !رإٌا ولكنَّها- 

لْق -  إٌا إالّ  كانَقتْق  وهَق ةُح  رُح  التً المرأةَق  تِتلكَق  قِتصَّ

نًِت تْق لُحمً فً زارَق ،  ُح ًِّ فول نً الطُّي تْق عَق  وأرضَق

ٌَقها، دْق تْق  ثَق رَق ها وقَقطَق عَق وْق مُح ، فً دُح ًَّ  عٌن

تْق  ًَّ  فً وهمسَق نَق  وٌلتً: " خجولة همسةًا  أُحذُح

ًّ  ٌا علٌكَق  ؾُح   ٌنَق  بُحنَق  وطنُحكَق  أنًِّ تَقكتشِت

ًُّي  فً وٌا ، العرب وْق لً علٌكَق  خَق جَق كَق  وخَق نْق  مِت

تَق  أَقنْق لُحبُحنً وَق طْق نً وال تَق ".  تَقجِتدُح

نَق  ٌْق كُحر ذْق تُح  ٌومَق  أَقتَق صْق إٌا؟ تِتلكَق  علٌكِت  قَقصَق  الرُّي

نَق  ٌْق تِت  كٌؾَق  أَقتَقذكُحر جْق ةِت  نارَق  أَقجَّ  فً الؽٌرَق

هً؟ جْق  وَق

لْق -  كُحر، أَقجَق ٌُّيها:  ٌنَقها لكَق  قُحلْقتُح  وقَقدْق  أَقذْق  أ

لِّقْقها الخابِتنُح    .طَق

نً إنَّها : أجبتُحكِت -  طَق  وَق

رأةٌء  بلْق : لكَق  قلتُح -  تَق  امْق ٌَقها عاقَقرْق دْق  ثَق

نٌها ٌْق . وعَق

نَّها: أجبتُحكِت -  لكِت دُح  وَق رَّ ؽاثِت  مُحجَق . أَق بلم أَقضْق

ندما الفربُح  وما: لكَق  قلتُح -  سُح  عِت  ٌُحمارِت

ناءُح  رَق  األبْق هْق بلمِت  عُح عْق  األ ْق نِتهِتم مَق طَق ! ؟ وَق

 قالوا أنهم أعلمتُحكِت  إذْق  ال وار، انتهى وهنا

 هذا ٌُحمارسون وهم قالوه الت قٌب، فً ذلكَق 

، رَق هْق  ما تستبٌ ونَق  لماذا سؤلتُحهُحم وعندما العُح

مونَقهُح  رِّ كُحم، على تُح َق جالُح  ن نُح  قالوا ؼٌرِت  رِت

مْق  ذلكَق  قالوا السلطان، عونَق  وهُح قْقطَق زَق  ٌَق مْق  رَق

نْق  ومنكِت  منًِّ انتقاماًا  لٌسَق  رجولَقتً،  ولَقكِت

ٌَقةِت  ن، ل ما طَق نُح  الوَق  قالوا للسلطان، فالوطَق

  .التَّ قٌب فً ذلِتكَق 

  قاص وكاتب سوري 

  هٌ٘ط الؼثاس 

 فصل فٖ الجح٘ن أٍ الصف الراهس

 
 

. التعبٌر مواضٌع تكتب هكذا- 

  ٌن كانت لها، تعرضنا عقوبة أؼرب

 نركع وجعلنا السا ة، إلى أخرجنا

 خلؾ أٌدٌنا بشبك أمرنا ثم جمٌعاًا،

 ؼرابة األمر فً ٌكن لم هنا إلى رإوسنا،

 بدقٌقة ذلك بعد جاءت الؽرابة بعد،

 إلى ظهورنا خلؾ ؼاب  ٌن تقرٌباًا،

 الجرأة نملك نكن ولم مجهولة، جهة

 تبلمٌذ ومعه عاد ثم إثره، فً للنظر

 ذراعه ن ونا ماداًا  وقال األول، الصؾ

 : إلٌنا بسبابته مشٌرا الٌمنى،

ّزقوا-  . علٌهن بَق

 الى األمر  ولوا األول الصؾ تبلمٌذ

 منهم كل وصار ،(للتبزٌب )مهرجان

 أنه لو كما وٌستعد الخلؾ، إلى ٌتراجع

 ٌهجم، ثم جزاء، ضربة تنفٌذ ٌرٌد

 قوة، من ٌستطٌع ما بؤقصى وٌبصب

 وفً لعاب، من به أوتً ما وبؤؼزر

. السعادة ذروة

 كان لقد الخامس، هو الصؾ ذلك ٌكن لم

. الج ٌم فً فصبل

 

 سوري وسٌنارٌست كاتب 

 كتابة فً ٌساعدوننا اللعب، كانوا

 علٌه تملٌه ما ب سب كلٌّل  الدرس،

. النسخ من شهامته

 جعلنا عن األستاذ هذا ٌتوان لم كذلك

 نصح ما وكثٌراًا  الو ل، فً نز ؾ

: ما لسبب استدعاهم الذٌن األمور أولٌاء

 صندوب له اشترِت  لشًء، ٌصلح ال هذا- 

. السٌر بسا ة ٌقعد وخلٌه بوٌا،

 منه، سادٌةًا  أقل ٌكونوا لم األمور أولٌاء

: ب ماس ٌردون الجمٌع كان فقد

. إلنا والعظم إلك الل م- 

. األمور تسٌر كانت وهكذا

 كثٌراًا، أعجبه تعبٌر موضوع كتبتُح  مرة 

 فً  سن األستاذ إلى ذهب أنه لدرجة

 الموضوع على وأطلعه الرابع، الصؾ

  سن األستاذ من كان فما بً، متباهٌاًا 

 أ د كتبه موضوعٍب  على أطلعه أن إال

 الشجرة، عٌد عن المجتهدٌن تبلمٌذه

 أستاذنا به عاد جمال، التلمٌذ اسم وكان

 ال بنبرة موضوعه، علٌنا ٌقرأ وجعله

 بعد ثم والعنجهٌة، الؽطرسة، من تخلو

 ورماه دفتري، بقفا األستاذ صفعنً ذلك

 :االزدراء من تخلو ال بنبرة وقال أمامً،

 من رشٌد ٌتمكن لم المرات إ دى فً

 شكل على ورقةًا  فلؾ أكثر؛ اال تمال

 تتكا جعلها ثم فٌها، وفعلها ،(بورٌة)

جل على  بعد ٌخرجها لكً المقعد، رِت

 البورٌة ولكن الٌومٌة، الم نة انتهاء

 من لتظهر الماء، أفعى وسالت انقلبت،

 قدمً عند رأسها وٌستقر المقاعد، ت ت

 باتجاه رأسه بدوره رفع الذي األستاذ،

 من مفترسٍب  نظرةُح  عٌنٌه وفً الطبلب،

 ٌجلس الذي تٌسٌر فشاهد المفترسات،

 سبابته، وقلب ٌده، مد وقد رشٌد، خلؾ

 الذي رشٌد، راس فوب ٌهزها وأخذ

 األستاذ قدرات من كبٌرة دهشته كانت

 مجرد من الفاعل، اكتشاؾ فً الخارقة

 معرفة من تمكن فقط( القتلة )بعد نظرة،

 قرب ٌجلس كان الذي كمٌل، من ال قٌقة

. رشٌد أذن فً به ووشى تٌسٌر،

 ؼرٌبة، عقوبات لدٌه كان أٌضا األستاذ

 خمسٌن العلوم درس تكتب أن نمط من

 ون ن ٌلعبون، الجمٌع كان ولذلك مرة،

 وأبناء مرة، األخوة، ٌعود وعندما نكتب،

 نكتب، ون ن ٌلعبون، الجمٌع كان ولذلك

 من وأبناء الجٌران األخوة، ٌعود وعندما

 اللعب،

 بمدرسٍب  علٌنا أُحنعم الخامس، الصؾ فً

ّرح ضابطاًا  كان  الجٌش، من لتّوه سُح

 الٌمكن معاملة عاملنا تعسفٌاًا، تسرٌ اًا 

 لقد لجنوده، الضابط معاملة بؤنها وصفها

 الظافر الم ارب معاملة إلى أقرب كانت

. العدو جٌش من ألسراه

 الفرصة من ٌ رمنا كان شًء كل قبل

 أن نستطٌع نكن فلم ال صتٌن، بٌن

 إنْق  لك والوٌل  اجتنا، نقضً أو نشرب،

 كنا ولذلك األذن، لطلب إصبعك رفعت

. صاؼرٌن القدر به ابتبلنا بما نرضى

 من رشٌد ٌتمكن لم المرات إ دى فً 

 شكل على ورقةًا  فلؾ أكثر؛ اال تمال

 تتكا جعلها ثم فٌها، وفعلها ،(بورٌة)

جل على  بعد ٌخرجها لكً المقعد، رِت

 البورٌة ولكن الٌومٌة، الم نة انتهاء

 من لتظهر الماء، أفعى وسالت انقلبت،

 ت ت

 

 هوسٍح حوازٓ. ز 

فقاق٘غ األزب 
   فطاس الوَسى 

 فً ألزرع خواطري لملمة أ اول بٌنما

 وأخرى هنا كلمةًا  البٌضاء الورقة ضمٌر

 وال زن األلم قلبً فً ٌسافر هناك،

 ما على المشتعل الن اس من كرمحٍب 

 هذه ظل وفً العرب، ن ن إلٌه وصلنا

 الوطن جسد أكلت التً المؤساوٌة ال الة

 فٌها ٌتفّنن والتً كادت، أو العربً

 بصورة البعض بعضهم التهام فً العرب

 البدابٌة، القبابل طرٌقة على همجٌة

 األدباء وٌدّونه دّونه ما كثٌراًا  بالً ٌشؽل

 ٌتبّنونها، التً والمواقؾ العرب،

 .علٌهم أو لهم التارٌخ فٌسّجلها

 قد: أقول فإننً ذاكرتً، نبشتُح  إذا

 واألدب الشعر عّبادَق  ن ن مداركنا تفّت ت

 ماد اًا  ممّجداًا  أؼلبه كان شعرٍب  على

 لجزمة ملّمعاًا  والنفوذ، السلطة ألص اب

 دورات الشعر ودار الزمن ومرّ  السلطان،

 العصور تلك بؤنّ  نظن كدنا  ّتى عدٌدة

 فً جارٌةًا  تشتؽل الكلمة فٌها كانت التً

 مّرة رجلٌه فتل س الخلٌفة ببلط

 تلك وأنّ  ولّت، قد مّرات وتضاجعه

 تنطّ  فٌها القصٌدة كانت التً السنٌن

 إلى  اكمٍب  فراش من  صانٍب  برشاقة

 فروض له مقدمةًا   خر  اكمٍب  فراش

 وأنّ  وارت لت، جنا ٌها طوت قد الطاعة

 فتات ػلى ٍالؼ٘ص الصؼلنٔ زمان

 فتات على والعٌش الصعلكة زمان

 انتهى، وإ سانهم وفضابلهم األمراء

 فها ظنوناًا، إالّ  تكن لم كلها ظنوننا ولكنّ 

ام نفاجؤ ن ن ٌّ  بثقلٍب  تمرّ  هذه الرماد وأ

 ورثوا جدد بصعالٌك شدٌدٌن ورٌثٍب 

 وألبسوا واإلنصٌاع، التبعٌة ؼرٌزة

 كما وأرجعوها النخاسة، ثٌاب الكلمة

 شؽل ال جارٌةًا  السالفة القرون فً كانت

. الجبللة صا ب عن الترفٌه سوى لها

 األكثر ولكنّ  شك، ال موجعٌء  هذا كلّ  

 السلوكٌات هذه تت ّول أن إٌبلماًا 

 فعل إلى فردي فعل من والممارسات

 ت ّول هو أعنٌه ما. منّظم جماعً

 األدب شعار ترفع ومنظمات ات ادات

ٌّة فروعاًا  ٌشبه ما إلى والثقافة  أمن

 المإمنٌن، بؤمٌر تتؽّنى مخابرات وشعب

 له وتهزّ  أفعاله، وتبّجل عصره، فتمّجد

 والمدهش المظّفرة، فتو اته فً الخصر

 المنّظمات هذه مطبوعات تؽدو أن

اتها ٌّ  وبٌانات بفرمانات أشبه ودور

! جمهورٌة ومراسٌم عسكرٌة

 التً اإلزدواجٌة أٌضاًا   ٌرتً ٌثٌر ما

 فؤؼلب األدب، صّناع بعض ٌمارسها

 إلى المكٌاج عّدة ٌستعملون الٌوم كّتابنا

 فً وٌعلّقون وم ابرهم، أقبلمهم جانب

  سب ٌلبسونها تنكرٌةًا  ثٌاباًا  دوالٌبهم

 المناسبة، وطبٌعة ال اجة، مقتضى

 ٌعٌشه الذي التلّون إن. المناخ واختبلؾ

 ٌعٌشه الذي التلّون إن. المناخ واختبلؾ

 هو فمثبلًا   قاًا، مربكٌء  ذاك أو الكاتب، هذا

اًا  نهار لٌل وٌصهل بال ّرٌة ٌنادي ٌّ  متؽن

 فً مدافعاًا  مناف اًا  المظلوم مع وٌقؾ بها،

 مكان فً ولكنه العالم، هذا من ما مكان

 أخرى قضٌة ن و التلّفت وعند(  خر)

 فٌنقلب ونداءاته، سلوكٌاته ترتٌب ٌعٌد

 دراماتٌكً، بشكل المعلنة مواقفه على

! ٌكن لم شٌباًا  وكؤنّ 

 وت ّرر خبلص فعل الكتابة أن أكٌدٌء 

 زمن هو هذا كان وإذا وانعتاب،

 شجرة نهزّ  أن علٌنا فلزامٌء  المكاشفة،

 عنها تتساقط كٌما هّزاًا  العربً األدب

 أنه وأعتقد الصفراء، الٌابسة أوراقها

  ٌن- كان كاتب أي -الكاتب على ٌتوّجب

ٌّات بؤن ٌ سّ  ارتفع  االنصٌاع قد كر

وشك  على وأنها دمه، فً تعدادها

 ووووووو

 وإفنابها الكرٌات بقٌة على االنقضاض

 صنعةًا  له وٌجد األدب، صنعة ٌعتزل أن

نة، مهاراته تناسب  الذي فالكاتب المدجَّ

 لٌس علٌها وٌإّمن أصابعه، على ٌخشى

 ؼرٌزة من مسلوبةًا  ولدت سمكةٍب  سوى

. السبا ة

 ال صان ذلك هو الكاتب وا دة، بكلمة

 السروج كل ٌرفض الذي الجامح البّري

 واألدب تروٌضه، ت اول التً واأللجمة

 عكس ٌمشً الذي األدب هو ال قٌقً

 ٌلبس الذي الكسٌح األدب أّما السٌر،

 تسجٌل عن ٌعجز والذي الطاعة، عباءة

 لٌسوا فؤص ابه وا د، شجاع  موقؾ

 عمر من أقصر عمرها فقاقٌع سوى

..      الهنٌهة

                                                      

 سوري فلسطٌنً شاعر  

 

 الرسم نقبلًا عن اإلنترنت
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. ضفاؾ منشورات عن بٌروت فً

 بٌن تجمع  ب 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  به

 سوداء سٌارة تختطفه إذ المعتقل،

 وٌختفً منى  بٌبته مع ٌسٌر بٌنما

 ؼٌر طفل سوى منه ٌبقى وال بعدها

 فً  بٌبته ر م فً زرعه شرعً

.  خلواتهم إ دى

 ٌكن لم عماد، فقد كثٌراًا  منى بكت

 أمها تخبر أن سوى خٌار أمامها

 األم وتنهً ا شابها، فً التً بالروح

 ـ الطوٌلة خبرتها وفب ـ المسؤلة

 بارٌسً طبٌب إلى سرٌعة بزٌارة

 مع عماد استبا ه الذي الشرؾ لقطب

. بالجنٌن اال تفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقاٌضتها أو لتزوٌجها سارع الذي

 صدٌقه ابن أمجد مع التعبٌر صح

 فور مشبوهة صفقة وفب الكبٌر التاجر

. بارٌس من عودتها

 رواٌتها عبر المسالمة سعً كان

 الذي ال دث بداٌة منذ واض اًا  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 ت اول

 المجتمع فً المستشري الفساد  الة

 فً األمنٌة القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم ال رٌات تقٌٌد

  قوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التً ذاتها هً وال ب، ال ٌاة فً ك قه

 .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 من ازة وجاءت

 بعض فً واقعٌة ؼٌر  قابب تصوٌر

 عمل فً الهنات إ دى وهذه المواقع،

 الواقع توثٌب 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  ال قة 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 اال تجاجٌة

 سجٌناًا  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًا  وٌتعرض ال قٌقً والده عند

 فً ٌُحقتل ثم واالؼتصاب للتعذٌب

 والدته تكون التً الل ظة فً المعتقل

 تكتشؾ الذي أبٌه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي  بٌبها عماد أنه

 وت ت شٌباًا، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

 ؼٌر الطفل هو  بهم، 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 تُحعٌد

 كان  ٌن األول اإلنسانً الموقؾ

 السلطة ن و أخذته ثم  الماًا  عاشقاًا 

 من  ولته  ٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌ دث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًا  جاء تعبٌرها ربما سورٌة،

  ل ما كل أن ترى أصب ت إنها ب ٌث

 هو ودمار خراب من سورٌة فً

 وهو بالسلطة اإلطا ة أجل من شرعً

 ذات سمٌرة عبره مرت الذي النفب

 ت رٌر رباسة إلى ر لتها فً ٌوم

.  تشرٌن ص ٌفة

 فهً ال المة الم بة الرقٌقة منى أما

 التً الوطن سورٌة سوى لٌست

 من األمنٌة األب سلطة علٌها تقضً

. وضٌقة شخصٌة مصالح أجل

 المسالمة سمٌرة الص فٌة تهمل لم

 فتسردها الشخصٌة وسٌرتها نفسها

 التً سبلم الص فٌة شخصٌة عبر

 ال كومٌة الص ؾ إ دى فً تعمل

 على تصبح  تى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفب الص ٌفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التً التنازالت

 وهً وسهولة، ٌسراًا  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَق  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًا 

  القضٌة ب قٌقة الوعً تزٌٌؾ

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفب النفب هذا فً بمرورها

 رؼم ،"الذل نفب "هً اسمته الذي

 ونعمه، بخٌراته تنعم كانت أنها

 وال تعد ال السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زابدة جرعة مع ت صى

 زوجها طلقها ثم عنه، ت دثت الذي

 األمنٌة السلطة علٌها ؼضبت أن بعد

 للمتظاهرٌن إلن ٌازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والم تجٌن

 خارج المعارضٌن بصفوؾ والت اقها

 تؽٌٌب تعمد أٌضاًا  ٌتجلى وهنا. الببلد

 وم اولة 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 المُح كمة، الرصٌنة الروابٌة

 المواقع، من كثٌر فً هشاًا  النص جعل

 فً عنه ت دثت الذي الفساد أن ورؼم

 هو واالقتصاد والفن الص افة عوالم

 فإنها تلك ال ب قصة من أكثر واقعً

  قٌقٌة 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 

 

  ساًسٕ إتطاّ٘ن 

 

 

 جوال٘ٔ تعٌِٗ شاتِ تحس غاٗٔ األزتٖ السطز ٗنَى ال ح٘ي"
 ماله٘ٔ ثطثطٓ هجطز إلى اإلتساػٖ الؼول ٗتحَل أى تسَّ ال اللغٔ

 تْا مُتة التٖ اللغٔ ٍحَ٘ٗٔ األزتٖ الجوال ق٘ن إلى تفتقط
 أًْا الصلّ ًفق ضٍاٗٔ ػي قَلِ ٗوني ها ٍمل الؼول، شلل

 إال األزب لثاس إلثاسْا فٖ الناتثٔ تُفلح لن اًتقاه٘ٔ ثطثطٓ
 ."الغالف ػلى ٍٍضؼتْا ضٍاٗٔ ملؤ استؼاضت ح٘ي

 

 هنا، األخٌرة باأل داث مواسٌاًا  العراب من صدٌقً  دثنً

 على وطن أضعؾ كتؾ على واالتكاء للبكاء ب اجة شعرتُح 

 على ٌقوى لن وطن إلى  افٌة سؤركض نعم األرض، هذه

 ولن تعنٌنا، عادت ما القوٌة فاألوطان كتفٌه، فوب  ملً

 فنجان مع نشربه الذي والذعر والخسارات األلم  جم تدرك

 الخبر، هول من التخفٌؾ صدٌقً ٌ اول صبا اًا، القهوة

 صرت أنك أم تتنفسٌن، زلت أما عندكم، الكٌماوي  ال كٌؾ"

 أ دثك أنً بما "مجٌبة أض ك ،"ؼلصمتها من تتنفس سمكة

"  منة وال دود صافٌة والسماء نظٌؾ، الهواء أن فٌبدو

 األراضً إلى ٌدخلون العراقٌٌن عشرات اإلخباري العاجل فً

 الشًء هنا، الموت ٌخافون أال ،!هإالء سٌقٌم أٌن السورٌة،

  خر من أكبر موت وجود هو ٌفّرون ٌجعلهم الذي الو ٌد

 ؼٌره من أكثر بدقة ٌصٌبنا ورصاص أخرى من أكبر ومجازر

 كمقٌاس بنا ٌ ٌط الذي للموت مٌزان نملك ؼدونا أننا وبما

 ألننا  خر خطر مكان اختٌار اآلن بعد مخٌفاًا  فلٌس رختر

 لٌس الكٌماوي فٌه ٌطلب مكان أن نعرؾ صرنا بفطرتنا

 المتطرفة، الجماعات ت كمه كمكان ولٌس الشوارع ك رب

" أمومة "فً لندخل أولى خطوة هو  ولنا الموت  جم تمٌٌز

.  خر ووطن  خر شعبا ولنواسً الضعٌفة الشعوب

 نمتلك أن هو الضعٌفة، األمم" ن ن "ن تاجه ما أن أتخٌل

 السرطان، مرضى فٌها ٌجتمع التً تلك كما شفاء جماعات

ٌّة جمٌعهم ٌصلّون  تجربته عن وا د كلّ  ٌ كً ثم الشفاء، لن

 فً الطرب أنجع من الطرٌقة هذه إن ٌقولون السرطان، مع

 من له لما علٌه التؽلب وفً أٌضاًا  تقّبله وفً األلم، تخفٌؾ

 هو ال قٌقة فً قدمه قُحطعت رجل ٌ تاجه فما نفسٌة،  ثار

 عٌونهم، فً األلم ٌرى أٌضاًا، أقدام ببل أشخاص مقابلة

 ٌبدأ كٌؾ ٌعلمونه خوؾ، ببل القدٌمة أقدامهم ندوب ٌلمسون

ٌّة، القدم شعور نسوا أشخاص مستعارة، قدم على المشً  ال 

 ال اجة بؤمس ن ن  المنا، على التستر المفٌد من عاد ما

  .المواساة لبعض

 الشعوب ن ن تقاسٌمنا فً جٌداًا  نفهمه الذي االنس اب إنه

 ونسوي بعض، وجوه عن الؽبار لمسح نبادر كٌؾ الضعٌفة،

 أمهات تصب ان كٌؾ تعلمان ٌتٌمتٌن، كطفلتٌن بعض شعر

 بالفطرة، األلم عل نتعرؾ لكننا ضعٌفون ن ن و ٌدات،

 هً فهذه جٌرانا، منازل ألنقاض وننتقل منزلنا ردم ونزٌح

 التعاسة، من جبل اآلن ن ن نتخٌل، لم كما تو دت، شعوبنا

 فً نبتسم واالنهزامات، والمذابح واالنفجارات اآلالم نتشارك

 ونواسٌهم، اآلخرٌن  الم عن نسؤل كبٌرة، انتظار صالة

 ٌعد لم تشبهها، التً الجروح ضمّ  على قادرة عٌوننا صارت

 ٌتجمع جرٌ ة، كظباء بعض جروح إلى نؤوي أن مست ٌبلًا 

 بؤصابعنا نزٌ ها المتراكمة، كالثلوج منازلنا أمام الموت

 هذه إذاًا   ولنا، كالماء ٌسٌل والموت الطرب ونقطع المتجمدة

 ٌشعرون أنهم نصدب من  خر الضعٌفة، الشعوب أمومة هً

 موت بعد اإلنسانٌة معنى فهمت التً الو ٌدة الشعوب بؤلمنا،

. أبنابها  الؾ

 سورٌة شاعرة  

 والدماء ال روب تجار أسقط

 معادلتهم، من السورٌٌن األطفال

 ال رب وكؤن تماماًا، أسقطوهم

 ومن بسوء، تمسهم لن السورٌة

 سٌرى الواقع فً النظر ٌدقب

 تؽطً كافٌة مبادرات وجود عدم

 سورٌة، فً الطفولة مؤساة

 خمسة من أكثر منذ بدأت والتً

  تى مستمرة زالت وما أعوام،

 أن عاقل أي وٌدرك الل ظة، هذه

 إال أطفالها فً سورٌة أمل

 الذٌن السٌاسة، فً المشتؽلٌن

 توٌن مارك قاله ما علٌهم ٌنطبب

 و فاضات السٌاسٌون: "ٌوماًا 

 باستمرار تؽٌٌرهم ٌجب األطفال

"!  نفسه وللسبب

 للٌونٌسؾ األخٌرة التقارٌر ذكرت

 من طفل ملٌون 8،4 من أكثر أن

 بشكل تؤثروا سورٌة أطفال

 ب اجة وأنهم بال رب، مباشر

 طفل ملٌونً وأن المساعدة، إلى

 أبداًا، المساعدات تصلهم ال منهم

 مناطب فً طفل ألؾ 200 وأن

 أطفال ثلث وأن تماماًا، م اصرة

 ال رب، سوى ٌعرفوا لم سورٌة

 ملٌون 2,5 من أكثر هناك وأن

 منهم األطفال  الؾ الجا، طفل

 وفً بذوٌهم، مص وبٌن ؼٌر

 جهاز صادرعن صادم تقرٌر

 االوروبً االت اد فً الشرطة

  الؾ عشرة من أكثر أن أُحعلِتن

 اختفى بذوٌه مص وب ؼٌر طفل

 أن المتوقع ومن أوروبا، فً

 للت رش تعرض منهم الكثٌر

 ٌد فً وقعوا أو الجنسً،

 وأن بالبشر، اإلتجار عصابات

 ٌلت قوا لم طفل ملٌون 2,8

 ثلث من أكثر وأن بالمدارس،

 أثناء قتلوا الشهداء األطفال

 فً أو المدرسة فً تواجدهم

 منها، اإلٌاب أو الذهاب طرٌب

 الشهداء االطفال عدد بلػ أن بعد

 13,500 من أكثر سورٌة فً

 السوري المرصد  سب طفل

.  اإلنسان ل قوب

 بؤهمٌة أٌضاًا  نفكر أن لنا وٌ ب

 األطفال عن إ صابٌات وضع

 ذوي من أصب وا الذٌن

 األطفال عن الخاصة، اال تٌاجات

 فً المجندٌن األطفال األٌتام،عن

ٌصل  والذٌن السورٌة ال رب

  سب منهم الوا د مرتب

 دوالر 400 إلى األخٌرة التقارٌر

 المفقودٌن األطفال عن شهرٌاًا،

 ولدوا الذٌن األطفال ،عن تماماًا،

 لو ة للفنان أنس البرٌ ً 

 َْٕهٌاّل الس 

 التستّط  ػلى  آالهٌا
 

 "تالٌؼؤ اًْوط... هطط هطط هطط"(     4)ٍجْاً لَجِ هغ حلة 

 ولدوا الذٌن األطفال ،عن تماماًا،

 األطفال اللجوء، مخٌمات فً

 مع الشمل لم ٌنتظرون الذٌن

 ٌمتهنون الذٌن األطفال عاببلتهم،

 وخارجها، سورٌة داخل التسول

 عندما م فوظ نجٌب بكى والذٌن

 ٌبٌع مضى زمن فً أ دهم رأى

 األطفال أ بلم: " وقال ال لوى،

 ٌبٌع الطفل وهذا  لوى، قطعة

!"   لمه

 فً األطفال بتعلٌم اشتؽلت عندما

 قمت عامٌن، لمدة  لب رٌؾ

 مع الصؾ بتزٌٌن األخٌرة بالسنة

 المادٌة البٌبة لت سٌن طبلبً

 هدفً وكان المدرسة، فً السٌبة

 الذي المفرط عنفهم أمتص أن

 صوتهم، طبقة من ابتداءًا  ٌظهر

 ال رب، عن برسوماتهم وانتهاءًا 

 الصؾ أنهم هو اآلخر والسبب

 وقد المدرسة، فً األنشط

" الموسٌقً الصؾ "لقب است قوا

 وهم الصؾ ٌدخلون ، جدارة عن

 ال / مرة لً قالت الن لة: "ٌؽنون

 أخرج ،"..الكل عن الجزء ٌؽنً

 ألرى فؤعود الطبشور أل ضر

 ٌرقص، المقاعد فوب البعض

 مهمة اآلخر البعض ٌتولى بٌنما

 المقاعد، /الطبلة على الدب

 إلى لبلنصراؾ ٌصطفون أجعلهم

 تدب وأقدامهم فٌؽادرون المنزل،

 سفٌنة: "وا دة بوتٌرة األرض

..." الهواء فً تطٌر/ الفضاء

 أٌن من بؤسداس، أخماساًا  أضرب

  فظ فً الفذة الموهبة هذه لهم

 فً وتل ٌنها؟ المدرسٌة األناشٌد

 صقل فً لً دور ال ال قٌقة

 صارمة معلمتهم مواهبهم،

 العالم "من إلٌهم قدمت وجدٌة،

 ت رك كٌؾ تعرؾ وال" األكادٌمً

 بؤس، ال قلت لنفسً وسطها،

 جٌل الفرنسً ف تى الفٌلسوؾ

 أرٌد أستاذ وأنا: "ٌوماًا  قال تولوز

 دٌبلن ٌصنع مثلما الدرس أقدم أن

"! أؼنٌة مع

 ال رب فً لؤلطفال معلماًا  تكون أن

 فً مجسماًا  الٌتم ترى أن ٌعنً

الكابن  هذا بنمو ٌنمو كابن صؽٌر

 ووو

 أن وطن، ب جم الٌتم ٌصبح  تى

 للمنظومة الم ٌط تشوٌه ترصد

 أن األطفال، عند الجمالٌة/ األخبلقٌة

 راب ة تشم أن خوفهم، دموع تمسح

 أولٌاء تستقبل أن ثٌابهم، من الفقر

 أكتافهم وعلى األطفال بعض أمور

  ٌالها تقول أن تستطٌع ال بنادب

 فً طفل أي ثمن مثل فثمنك شٌباًا،

 شرٌراًا، تصٌر أن! رصاصة: سورٌة

 من الكثٌر ٌدك على ال رب وشمت

 فً وتصرخ طفبلًا، لتصفع الكراهٌة

 أؼاثا تقول! عّجزتنً: وجهه

 ٌشاع ما ص ٌ اًا  لٌس: "كرٌستً

 فكثٌر بسهولة، ٌنسون األطفال بؤن

 وهم  ٌاتهم، ٌعٌشون الناس من

 أعماقهم فً انطبعت ألفكار رهابن

 ٌا ،"المبكرة طفولتهم سنوات من

 أطفال سٌذهب ذاكرة بؤٌة ترى

 ؟ !المستقبل إلى سورٌة

 شتاء من المدرسٌة األٌام أ د فً

 المجاور المبنى قصؾ تم م2014

 ووصلنا الثقٌلة، بالقذابؾ للمدرسة

 تماما أتذكر عنٌفة، اشتباكات صوت

 لدرجة مهولة كانت األصوات أن

 عن تعجزان قدمً أن شعرت أننً

 بالبكاء األطفال بعض انفجر  ملً،

 أٌضاًا، أنا أبكً أن أرٌد كنت فوراًا،

" سنة24 "الو ٌدة الراشدة لكننً

 فً  ذكر/طفل  45 من أكثر بٌن

 جرس سمعت عمرهم، من الثامنة

 معٌنة، بطرٌقة ٌرن وهو المدرسة

 أن نرٌد عندما علٌها اتفقنا قد كنا

 هذه مثل فً اإلخبلء خطة نطبب

 رجال أنتم: لهم قلت ال االت،

 اإلخبلء خطة تتذكرون هل أقوٌاء،

 إلى اآلن سنذهب علٌها؟ تدربنا التً

 علٌكم المدرسة، فً اآلمن الصؾ

 الصؾ من خرجت تتبعونً، أن فقط

 ورابً، طابور فً التبلمٌذ وسار

  ولنا، ٌتساقط المتفجر والرصاص

: معاًا  سنردد نصل أن إلى لهم قلت

/ انهمر بالنعمة / مطر مطر مطر"

 أرضنا ٌا تهللً/ والثمر بالعشب

"! السماء هدٌة واستقبلً/ السمراء
  

 العٌسى سلٌمان للشاعر األنشودة*

 
 

 فلسطٌنٌة كاتبة  

 

 ٍسام الرط٘ة 

لو ة للفنان سعد ٌكن 

 البرٌ ً
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 سَضٗٔ تفَظ تاألٍسناض

 

   ِ٘ػلٖ ٍج 

 الكبرى السٌنما جوابز موسم دخول مع

 عناوٌنهم العرب بعض اختار العام،  خر

 التصفٌات ضمن للمنافسة المرّش ة

 «أجنبً فٌلم أفضل »ألوسكار المإهلة

 مصر(. 2017 فبراٌر/ شباط 26)

 الذي دٌاب، لم مد «اشتباك »رّش ت

 مهرجان فً «ما نظرة »قسم افتتح

. الفتاًا  دولٌاًا   ضوراًا  و قب األخٌر، كان

 لمٌرجان «كبٌر كتٌر فٌلم »أرسل لبنان

 النجمة كوبوال من ه الذي شعٌا، بو

 قبل مراكش، مهرجان فً الذهب

. العالم مهرجانات فً موفقة جوالت

 مً للفلسطٌنٌة «لٌلة 3000»

  لّة على. »األردن علم ٌرفع المصري

. تونس اسم ٌ مل بوزٌد للٌلى «عٌنً

 فً طوٌل روابً فٌلم أفضل إّنه

 الفابت، السٌنمابً دبً مهرجان

 والسٌنما الجمهور جابزتً وصا ب

 أٌام »ضمن( فٌلٌكس )األوروبٌة

 البندقٌة مهرجان فً «فٌنٌسٌا

.  2015 السٌنمابً

منذ  إنتاجاتها أبرز انتخبت السعودٌة

 بركة: »المملكة فً السٌنما انطبلب

 الذي صباغ، لم مود «بركة ٌقابل

 فً الدولٌة الت كٌم 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، وصنادٌب

. خالص بشكل مصرٌاًا 

. أ ولٌام( 1927 )«أجن ة »فوز منذ

 لبنان من كل التصفٌات دخل وٌلمان،

 والمؽرب وفلسطٌن والعراب واألردن

 قلٌلون. والسعودٌة والجزابر وتونس

 ن و األخٌرة األمتار عبور فً نج وا

 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 ت ت 1970

. عربً ؼٌر م ققه أنّ  الو ٌد التتوٌج

 إٌتوري اإلٌطالً مع  صل كما تماماًا 

 ،(1983 )«الراقص ال فل »فً سكوال

 فوز دون القصٌرة القابمة وصل الذي

ٌّة ترشٌ ات 3 ثّمة. للجزابر ثانٍب   رسم

 الذي بوشارب، لرشٌد أخرى جزابرٌة

: هً فعلها، عربً مخرج أكثر ٌعد

 أٌام»و ،(1995 )«ال ٌاة ؼبار»

 ،(2006 )«بلدٌون »أو «المجد

(. 2010 )«القانون على خارجون»و

 أسعد أبو هانً الفلسطٌنً ٌلٌه

: لببلده م اوالت 8 أصل من بترشٌ ٌن

 «عمر»و( 2005 )«اآلن الجّنة»

القابمة  تبلػ لم مصر أنّ  المفارقة

السٌنما  فً األول البلد. قط القصٌرة

 مثل ثقٌلة أسماء مع مّرة، 30  اول

 الشٌخ وكمال( أفبلم 4 )شاهٌن ٌوسؾ

 المؽرب. بدرخان وعلً مرزوب وسعٌد

 وهو توفٌب، 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 م مد اللبنانً الناقد مقال

 ،«األوسكار مٌزان فً العرب»

 الشرب »ص ٌفة فً المنشور

 .«األوسط

 الترشٌح بعد

 لجنة خبلل من ٌتمّ  األولً الترشٌح

 أو ،(لبنان )الثقافة وزارة من مختارة

 مركز أو ،(مصر )السٌنمابٌٌن نقابة

  تى أو ،(تونس )للسٌنما وطنً

 ت ظى أن المهم.  كومٌة ؼٌر جمعٌة

 الدولة، تمثٌل ب ب الهٌكل أو الجهة

 وعلوم فنون أكادٌمٌة »وبإقرار

. لل دث المنّظمة «المت ركة الصور

 الفٌلم ٌدخل أخرى،  االت فً

 بجابزة فاز إذا أوتوماتٌكٌاًا، التصفٌات

 مع المتفقة األمٌركٌة المهرجانات أ د

 ٌجتاز هكذا،. ذلك على األكادٌمٌة

 ٌتمّ  نهابٌة، بقابمة تتّوج مرا ل، الفٌلم

  فل من شهر قبل عنها الكشؾ

 الفّنً المستوى على خبلؾ ال. التوزٌع

 ماٌتعلّب  ما ٌبقى. الواصلة لؤلشرطة

 وشإون والمعالجة بالموضوع ٌتعلّب

 من النجاة نعم،. واإلعبلن الدعاٌة

 ٌتطلّب الفوز، واألدهى التصفٌات،

. المت دة الوالٌات فً ضخمة دعاٌة

 عدد فً التوزٌع لتؽطٌة باهظة نفقات

 اإلعبلمٌة، وال ملة الصاالت من م ّدد

 وتوزٌع الخاصة العروض عن ناهٌك

ٌّات. الكوكتٌل و فبلت 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

 ال رب اشتعال مع. ٌمّثلها وا داًا 

 وثابقٌات إلى العالم التفت السورٌة،

 التشبٌك تمّ . خاص بشكل المعارضة

 مثل دعم ومنّصات جهات مع

 بٌد لؤلخذ ،«بداٌات»

 

 

 الم افل إلى الشرٌط بٌد لؤلخذ ،«بداٌات»

 السورٌون التسجٌلٌون ضرب هكذا،. الكبرى

 ولندن وأمستردام ولوكارنو ساندانس فً

 األبرز، اإلنجاز  قب دٌركً طبلل. وؼٌرها

 مهرجان فً أجنبً وثابقً أفضل بجابزة

 إلى العودة »عن 2014 «ساندانس»

 العامة المإسسة »أفبلم(. 2013 )« مص

 أن قبل خانقاًا، عربٌاًا   صاراًا  عانت «للسٌنما

 وقرطاج دبً مهرجانا. أخٌراًا  كسره فً تبدأ

 ال رب، 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 ٌُحعقَقل ال. فن

  صرٌٌن وكبلء قبل من م تكراًا  الفن ٌصبح

 عبد م مد  اول ذلك، رؼم. السوري لؤللم

 الرابعة »بـ ؼلوب الؽولدن تصفٌات فً العزٌز

 المإسسة »،2015 )«الفردوس بتوقٌت

 تدور الخطٌب باسل أفبلم(. «للسٌنما العامة

 .دابماًا 

 ال ل

 بدٌل ال. البعض نظر فً رومانسٌاًا  ٌكون قد

 السٌنمابٌٌن من رابطة أو جمعٌة تؤسٌس عن

 الرإوس أص اب عن بعٌداًا  المعتدلٌن، والنقاد

. الضفتٌن على الفارؼة والنضالٌات ال امٌة

 الكثٌر ٌلؽً تجّمع، أليّ  ال كومٌة ؼٌر الطبٌعة

 ٌتولّى الهٌكل هذا. بٌنهما وال رج العوابب من

 ت ّزبه عن النظر بؽض األفضل الشرٌط انتقاء

 لنٌل األكادٌمٌة مع ٌتواصل. إنتاجه وجهة

 للسٌنما العاّمة المإسسة ومع اعتمادها،

. مباركتها على لل صول الجهات ومختلؾ

 فً كما العملٌة فً لبلنخراط دولٌاًا  ٌراسل

 لنفقات تموٌبلًا  ٌجلب قد هذا. األخرى الدول

 إذا دعم، وصنادٌب هٌبات من والدعاٌة السفر

 ٌقوم كذلك،. بنجاح طرٌقه الفٌلم شبّ  ما

 المهرجانات إلى األفبلم صّناع بتوجٌه

. األكادٌمٌة أعضاء من المعتمدة األمٌركٌة

 من الكثٌر ٌوّفر إ داها بجابزة الفوز

 ٌذهب أن ٌمكن ما، ٌوماًا . والنفقات المصاعب

 ال؟ لم. سوري لفٌلم أجنبً فٌلم أفضل أوسكار
 

 سٌنارٌست وناقد سوري 

 

 

  قتل الؼصٍتٔ فٖ الطْثاء«تاب الوقام»ف٘لن 

 والقصة الشعر وبعد ما سهرة فً

 وقد ثقافٌة ونقاشات القصٌرة

 شاهدنا نهاٌته من اللٌل اقترب

 كان المقام باب فلم من لقطات

  ٌن( ابراهٌم بشار  )عند ذلك

 ولٌس  قٌقة الٌرموك مخٌم كان

 تنام ال شوارع عن مإلمة ذكرى

 موجات تتناوب كانت  ٌث

 إ ٌاء على المخٌم فً القاطنٌن

 ٌجب كما المخٌم أٌام من ٌوم كل

 ٌشعرون كانوا وكؤنهم ت ٌا أن

 كان لهذا ما ٌوماًا  سٌفقدونه أنهم

 ٌنام المخٌم ٌتركوا أال علٌهم

 وقصة شعرا اللٌل هو  ظنا وكان

 باب كان اللٌلة تلك وفً وسٌنما

 بها أت فنا منه ولقطات المقام

 عادته هً كما ابراهٌم بشار

 مما بعضاًا  نتابع جعلنا مما دابما

 وشاٌات من الفلم عن تسرب

 قصته وعن وعنه  وله و كاٌات

 هذه عن كتب الذي والسٌنارٌو

..  ال قٌقٌة القصة

 قتلت كما الٌرموك مخٌم قتل هكذا

 فالمخٌم الفلم بطلة" إٌمان"

 تذكرت و ٌن الؽناء أ با وإٌمان

 أعلم ال أخرى مرة وشاهدته الفلم

إلى  المقارنة كٌؾ تسربت هذه

 ووو

 

 

  فؤاز زٗة 

 وربما واألداء، فاإلخراج المكٌاج، إلى

 بعض تناولوا الذٌن أوابل من ٌكون

 الدرامٌة األعمال فً األخبلقٌة الجوانب

 الخٌانة كتناول ،(طبعاًا  األول ولٌس)

 أو سورٌاًا، طقساًا  اعتبارها على الزوجٌة

 فً الطبقات بعض مع العنصري التعامل

 بعض إصرار عن فضبلًا  المجتمع،

 السجابر مبات إشعال على المخرجٌن

 تمكن كما إلخ،...الوا دة  ال لقة فً

 أن ٌوتٌوب، على قناته عبر الدندشً

 المشاهدٌن، عندما من كبٌراًا  عدداًا  ٌجذب

 الرصٌنة، النقدٌة اللؽة عن تخلى

 ٌفهما لن التً األكادٌمٌة، والمصطل ات

 الكومٌدٌا إلى فلجؤ األكادٌمٌون، إال

 .الجمٌلة ال مصٌة بلهجته الساخرة،

 فهو علٌه، ما وعلٌه له، ما لدندشً

 وإن بالتفاصٌل، إؼراقه فً أ ٌاناًا  ٌبالػ

 بعض ارتكب كما الشٌطان، مسكن كانت

 تنبٌهه بعد عنه اعتذر ما منها األخطاء،

 لكن تجاوزه، ما ومنها متابعٌه، قبل من

 بتؽٌٌر فعبلًا  بدأ(  مصوود )أن األكٌد

 أصبح المتابع أن لتجد المشاهد، طبٌعة

  وصار األخطاء، اصطٌاد على قدرة أكثر

رةًا  ،(أ ٌاناًا  )قاتلة تقنٌة  للتارٌخ مزوِت

 على  صلت األعمال تلك لكن أ ٌاناًا،

 بعد جرى كما واالمتٌازات، النٌاشٌن

( رماد من امرأة )مسلسل عرض

 وبطلته أنزور، اسماعٌل نجدة للمخرج

 جابزة على لٌ صل الدٌن، نجم سوزان

 القاهرة مهرجان من إنسانً عمل أفضل

 شاهد ومن ،!2015 دورة التلفزٌونً

. تلك فنٌة كارثة أي سٌعرؾ المسلسل

 الدراما على للقابمٌن بد ال اآلن، أما

 من هناك ألن جٌداًا، ٌنتبهوا أن السورٌة

 تلك تتمكن ولن أخطاءهم، ٌترصد

.  اولت قد انها علماًا  إسكاته، من المافٌا

الدندشً  الر من عبد الشاب المخرج بدأ

 من عاد أن بعد النقدي، بمشروعه

 شهادة معه  امبلًا  تركٌا، إلى أوكرانٌا

 والتلفزٌونً، السٌنمابً اإلخراج فً

 مادةًا  السورٌة المسلسبلت فً لٌجد

 أولى فكانت االنتقاد، تست ب دسمة

  مص )األسبوعً برنامجه  لقات

عام  أبرٌل/نٌسان شهر فً( وود

 تصطاد خبٌرة، عٌنٌء  والدندشً ،2015

 اإلضاءة، من وكبٌرها، األخطاء صؽٌر

 ووووو

 

 

 أن األولى أساسٌتٌن، نقطتٌن على لنتفب

 والموضوعً اال ترافً النقد ؼٌاب

 جنسه، كان مهما اإلبداعً، للمنتج

 مل وظ، ان دارٍب  إلى بالضرورة سٌإدي

 أما. ٌطؽى وقد وٌتمدد، ٌنمو ومتعاظم،

 تعنً اإلبداعً اإلنتاج كثافة أن الثانٌة،

 ال  ٌن فً مستواه، تفاوت بالضرورة

 من تزٌد االنتاج قلة أن نقول أن نستطٌع

 استقراراًا  تخلب األقل على لكنها ،!جودته

 األمر ٌتعلب وربما المستوى، فً نسبٌاًا 

 لدخول ٌإدي الطلب، فارتفاع بالسوب،

 فٌهم ٌشترط ال جدد، منتجٌن

 مقومات أدنى  تى أو االختصاص،

 كل "منطلب من ٌعملون بل اإلبداع،

". أعور كٌال إلها مسوسة قم ة

 بعٌد زمن منذ فقدت السورٌة الدراما

 أن لنجد ربً، ر م من إال الجاد، ناقدها

 النقاد، ٌشكلها التً اإلبداعٌة المافٌا

 أنه ٌفترض ما والص فٌون، مع

 من الكثٌر جعلت نقدهم، موضوع

 دون بفعلتها، تنجو الدرامٌة األعمال

لةًا  رقٌب، أو  سٌب،  الرسابل بمبات م مَق

بؤخطاء  ناض ةًا  المؽلوطة، االجتماعٌة

 ووووووووووووووووووووووووو

 ظروؾ تشابهت وكم ذهنً

 كان فزوجها المخٌم وقتل مقتلها

 عن المسإولون هم كما سلبٌا

 ٌنزلب كان الذي وأخٌها المخٌم

 الجمٌع وكان األصولٌة إلى

 شٌبا ٌفعلوا أن دون ٌشاهدنه

 كنا الذٌن المخٌم كشباب كان

 التنظٌمات إلى ٌذهبون نراهم

 أن ودون االسبلمً التوجه ذات

 قلٌل واألب أٌضا شٌبا نفعل

 الضعٌفة المستسلمة مألوا ال ٌلة

  ول ال التً التنظٌمات بقٌة هم

 األجهزة وتسلط قوة وال لها

 ٌذبح الذي إٌمان عم هم األمنٌة

 األجهزة هذه تذبح كما الدجاج

 لم ومن ال وٌقول ٌجرإ من كل

 المعتقبلت فً به زج ٌمت

 أخرى مرة أ د ٌراه ولن كؤخٌها

 الفلم طٌلة أخٌها نشاهد لم كما

  ...ال: قال النه

 هً المقام، باب بطلة هً هكذا

 التً الٌوم و لب أمس المخٌم

 خر  بعد ٌوماًا  أبٌها بكرة عن تباد

 وجه فً بؤصالتها صد ت ألنها

 التطرؾ ورفضت ال رب

 فتكالب وا د بآن واالعتقال

 هً إٌمان... الجمٌع علٌها

 ووووووو

 الدبابة وجه فً صوت الٌمام

 من جرى ما وكل والصاروخ

 من المقام باب فلم فً أ داث

 إٌمان قتلت  تى وسكوت تواطإ

 قتل فً تفاصٌله بكل مجسدا نراه

 ركٌكا الورب كان نعم...  لب

 لم ذلك لكن بارعا كان والمخرج

 لم فهو فٌه وقع ما للفلم ٌؽفر

 فً ملص م مد صنعه لما ٌرتب

 وما" المدٌنه أ بلم"و" اللٌل"

 اللٌل  فً ملص م مد به قام

 م اذاة من المدٌنه وأ بلم

 الفلم داخل السابدة لؤلوضاع

 إلى الوصول  تى وتوطبة

 فً به ٌوفب لم المرجوة النهاٌة

 السٌنارٌو نسج ألن المقام باب

 كما مثالٌا ٌكن لم  قٌقٌة ل ادثة

 فذا مخرجا كان لو  تى هو رؼب

 هشة الورب على الرواٌة فكانت

 من رافقها لما باإلضافة ركٌكة

 بٌن الخبلؾ نتٌجة وقضاٌا م اكم

  لب هً وها والكاتب المخرج

 فً عنها والثرثرات تباد الٌوم

 دون مستمرة األخبار نشرات

 أ د ٌستطٌع أن ودون انقطاع

 كما قتلها تماما مخططات وقؾ

 عندما خططوا إٌمان ذوو فعل

 ووووو

 قذارة  د تصل وبشاعة بشراهة طعامهم ٌتناولون وهم لقتلها

...  النظٌر منقطعة

 ٌضعون أنهم نستبعد وال المؽلقة الؽرؾ فً  لب لقتل ٌخطط هكذا

 المدٌنة من جزء تدمٌر منا انتهو وكلما خرٌطة شكل على كعكة

 هذه على وطن ٌباد هكذا  الكعكة من جزء دناءة وبكل تناولوا

. ك لب الؽناء أ ب ما ٌوم فً ألنه ٌباد األرض

 

 سوري فلسطٌنً شاعر 

 

  تطهَزا  السضاها  السَضٗٔ "حوصٍَز"
 
 ػاهط الؼثَز 

 ظهر إن  لٌرىزجاج السٌاراتٌراقب 

كما  ال، أم علٌها المصور صورة انعكاس

 الرصاصة، جاءت أٌن من ٌبل ظ صار

 فً األفكار وٌتابع استقرت، وأٌن

 هنا، من خطؤ متصٌداًا  ب ذر، السٌنارٌو

 ٌ سب أمر وهذا هناك، من هفوة أو

 .للدندشً

 أن استطاع ٌوسؾ باسم أن األهم، لكن

 نقاد إلى المصرٌٌن من الكثٌر ٌ ول

 بالخطاب وعٌهم ؼٌر عندما ساخرٌن،

 الربٌس أن  تى والسٌاسً، اإلعبلمً

 تؤجٌل ٌتوخى صار مرسً، م مد السابب

 ال لقة، عرض بعد ما إلى خطابه، موعد

 البرنامج هذا أن علم على كان وكؤنه

 فً ذلك ٌ صل أن ٌتمنى وكان سٌتوقؾ،

 عوامل من كان البرنامج لكن عهده،

 من أ د سٌتمكن فهل لهٌبته، فقدانه

" برٌستٌج "على  فاظاًا  الدندشً إسكات

 من سنجد وهل ،!والمخرجٌن؟؟ الممثلٌن

 الرجل، عنه تخلى إذا المشروع هذا ٌتابع

! وآلخر؟ لسبب
 

 سوري كاتب 
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أطفالٖ تصٌغ السّطٔصالح أتَ السَضٗٔ ضٍال التطن٘ل٘ٔ

   قلن ضصاظ: حَاض 

 تدور جرمانا، وسط م ترفها من قرٌباًا 

 وتسقط المجاورة األرٌاؾ فً معارك

 ٌهددها، خوؾ ال وهناك، هنا القذابؾ

 وبٌن بٌتها – مرسمها بٌن تتنقل

 دمشب، 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

 لو اتها األطفال، عالم فً الل ظة

 عن الب ث فكرة تو دها التً الجدٌدة

 الطفولة ل ظات فً الكبٌرة األسبلة

 لدٌها، األولى الوالدة لل ظات تعٌدنا

 الطفولة منذ أتذكره ما كل: "روال تقول

 والطباشٌر التلوٌن أقبلم كان

 التً التفاصٌل تلك الخالٌة، والمسا ات

 أوفر أكن لم هواجسً، كل شكلت

 شًء رسم م اولة دون خالٌة مسا ة

... الماضٌة ذاكرتً فً عالب ربما ما،

 بعض ٌستبدلوا لو تمنٌت ولطالما

 الرسم ب صص الدراسٌة، ال صص

  رٌة لً ٌتركوا أن أو! واألشؽال

..". بتعلُّيمه أرؼب ما اختٌار

 ن ن األساطٌر

 م ٌطها الشابة الفنانة تجاوزت

 أكثر، ذاتها ن و لتدخل االجتماعً

 الخٌال معنى فً اللون لؽة عن با ثة

 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،  تى

 تلّمس أل اول صؽٌرة، وأنا فناناًا  أقابل

بعض  وأتعلم قرب عن الفن من شًء

 ووو

أتؤثر  لم بالتالً أجد، فلم التقنٌات، 

 ووووو

 

  دٌثها فً روال تشٌر..!" بؤ د  ووو

 لرسومات كان ولكن، ،"رصاص قلم"لـ

: لدٌها الم ّببّ  وقعها "المدرسة كتب

 ممتاز الفنان رسومات خصوصاًا "

 فً الو ٌدة متعتً كانت الب رة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًا  رسوماتها فت ت التً البابلٌة،

 كنت كلما أننً أتذكر. لمخٌلتً واسعة

 كٌؾ الشخصٌات، تخٌل فً أذهب  أقرأ،

 كما أشعر كنت األزمنة، تلك فً عاشت

" األساطٌر ون ن  قٌقٌة أنها لو

 .الفنانة تضٌؾ

 أتؤثر لم بالتالً أجد، فلم التقنٌات،

 قلم"لـ  دٌثها فً روال تشٌر..!" بؤ د

 كتب لرسومات كان ولكن، ،"رصاص

: لدٌها الم ّببّ  وقعها "المدرسة

 ممتاز الفنان رسومات خصوصاًا "

 فً الو ٌدة متعتً كانت الب رة،

 األساطٌر جاءت ذلك بعد ثم الطفولة،

 أبواباًا  رسوماتها فت ت التً البابلٌة،

 كنت كلما أننً أتذكر. لمخٌلتً واسعة

 كٌؾ الشخصٌات، تخٌل فً أذهب  أقرأ،

 كما أشعر كنت األزمنة، تلك فً عاشت

" األساطٌر ون ن  قٌقٌة أنها لو

 .الفنانة تضٌؾ

 التقنٌة اللونٌة

 إلى صالح أبو روال تجربة تنمً تقنٌاًا،

 التبقى "هنا لكن الواقعٌة، المدرسة

 تعمل ألنها تعبٌرها  سب" واقعٌة

 الل ظات بعد مشهدٌة تداعٌات على

 العمل أبدأ: "اللو ة لوالدة األولى

 أو رأٌته بمشهد متؤثرة أو ما بفكرة

 و ٌن السابب، من بذاكرتً مطبوع

 من وأقترب األمان لبر العمل ٌصل

 تؤخد اللو ة أجد لل قٌقة الوصول

 إطار الواقعٌة من وتخرج  خر مساراًا 

 تكمل إنها...  خر باتجاه وتذهب

 أفقد أننً أشعر لو دها، طرٌقها

 بالتلوٌن  أبدأ وهكذا العقبلنٌة، السٌطرة

 

 أشعر عندها تعجبنً،  تى بفطرٌة 

الزٌتٌة  األلوان مستخدمة انتهت، أنها

 ووو

 على المختلفة والمواد واألكرٌلٌك 

 الفكرة تتطلبه ما  سب قماش،

 .."أمامً ونضوجها

 أشعر عندها تعجبنً،  تى بفطرٌة

 الزٌتٌة األلوان مستخدمة انتهت، أنها

 على المختلفة والمواد واألكرٌلٌك

 الفكرة تتطلبه ما  سب قماش،

 ..."أمامً ونضوجها

 الم اكاة شعرٌة فً تؽرب إنها 

 تاركة اللون، مع الجوهري والتماهً

 مع الرو ً التواصل  رٌة للمتلقً

 لو ة عند التوقؾ ٌمكن ال إذ اللو ة،

 من ك لقة إلٌها النظر دون بمفردها

 مع نفسه عن ٌكشؾ متكامل مشروع

 التً الفنانة تقتر ه جمالً بناء كل

 إعادة م اولة ألوانها لفرشاة تنتصر

 ٌقولون أطفال بوجوه ال ٌاة انتاج

. الخاصة طرٌقتهم على ال ٌاة

 رإٌة فلسفٌة

 فلسفٌة مداخل عن للب ث روال تسعى

 مشروعها " ول الفنٌة لرإٌتها

 كونً اعتقاد من تنطلب  ٌث" 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 و قٌقٌة وعفوٌة صادقة

..!  والتقالٌد بالعادات

 القلب  االت بعض انتباهً تلفت

 خبللها ومن األطفال عند والتساإل

 عن ألسؤلتً أجوبة أجد أن أستطٌع

 والكون االنسان وجود من الؽاٌة

..  والخلب

 فكرة فٌه أقدم قد تعرٌؾ أبسط هذا

". األطفال  ول مشروعً

 وقتها معظم روال الفنانة تقضً  الٌاًا 

 ورشة فً

 

 

 فً م ترفها روال أبو صالح الفنانة 

  تؼ٘ساً ػي فَضى األذثاض.. الثحث ػي األثط الفٌاى هطّف َٗسف
 

 الفنً خطه على ٌراهن صمت، فً ٌعمل

 األلم،  تى الواقع من قرٌب الخاص،

 األمل  د إلى التشاإم عن بعٌد

 الرسومات جدٌد لدٌه ٌوم كل المستمر،

 ٌوسؾ مرهؾ.. الخاصة واألفكار

 من تخرج الذي الشاب الفنان( 1985)

 ن ت، قسم التطبٌقٌة، الفنون معهد

 تام، بشكل الفنً للعمل الٌوم ٌتفرغ

 وساخرة ناقدة كارٌكاتورٌة رسومات

 قصٌرة وأفبلم مت ركة ورسومات

 عن األخرى، المشارٌع من والعدٌد

 اآلتٌة الوقفة فً وانشؽاالته ثقافته

": رصاص قلم "لـ خاص  وار ضمن

 مصطل ات تجربة من نبدأ  دعنا•

 كنت درجة ألي.. بصرٌة ومعادالت

 الكاركتٌرٌة السلسلة هذه أن تشعر

 والض ك ن والهزل تن رؾ لم الساخرة،

 ؟!فقط

 فً هً الكارٌكاتورٌة الرسوم جمٌع

 منها والهدؾ" هزلٌة "رسوم األساس

 أو السخرٌه بؽرض االبتسام أو الض ك

 بفكرة تفترن أن بالضرورة وٌجب النقد،

 سبٌل فعلى ثابتة، رسوم أنها طالما  ما

 الممثل سقوط ٌض كنا ربما المثال

 أو المسرح على سبب دون من الهزلً

 ٌض كنا فلن الكارٌكاتور فً أما التلفاز

 سبب، دون من ٌسقط لشخص  رسم

 هذا ٌن رؾ أن أستبعد هنا ومن

 و ده الض ك ن و بالذات المشروع

 الجادة الصفة نسؾ فكرة كانت طالما

 هً منه اشتقت الذي للمصطلح

. األساس

 مصطل ات مشروع ما ٌخص فً

 كبٌر بشكل ٌعتمد هو  بصرٌة ومعادالت

 السٌاسٌة، المصطل ات تصوٌر على

 األخٌرة الفترة فً الشابعة االجتماعٌة،

 هزلً مشهد ضمن إسقاطها ثم ومن

 عام فً كانت الفكرة، بداٌة ضا ك،

 تبث القنوات بدأت  ٌث 2011

 أو تجاهلها لطالما ومفاهٌم مصطل ات

 العربً، المواطن عقل علٌها ٌعتد لم

 مسا ة وخلب الدعابة باب ومن  ٌث

 والعبوس،  التجهم من عالم فً للبسمة

 تلك بعض برسم بدأت  ٌنها

 كومٌدي بصري بشكل  المصطل ات

 ٌفتقد الذي" الطفل عقل "مستخدماًا 

 فالل مة "السٌاسً أو االجتماعً للوعً

 ذات ؼذابً إال صنؾ هً ما" الوطنٌة

 ال الذكر سبٌل على... عالٌة جودة

. لل صر

 من صؽٌرة مجموعة تناولت وهكذا

 للجانب أهتم ولم المصطل ات أشهر

 إن اعتقادي فب سب العام، للشكل الفنً

 بصري معادل له الكون هذا فً شًء كل

 الشجرة تذكر فعندما  البشري العقل فً

 ذهنك إلى  تما الشجرة صورة ستقفز

 ذهنك إلى  تماًا  الشجرة صورة ستقفز

 التً المصطل ات جمٌع الشدٌد ولؤلسؾ

 معادالت لها األزمة هذه فً ولدت

 صور - دماء بال رب، تتعلب بصرٌة

 جاءت هنا ومن إلخ،... اقتتال - ض اٌا

 والمعادالت المصطل ات "فكرة

 بصري كومٌدي خٌار  لخلب"البصرٌة

. المتلقً عقل فً ثانً

 التواصل مواقع شكلته الذي  ما•

 لرسوماتك إلتقاط ثقافة من االجتماعٌة

 عموماًا؟

 معظم كان التواصل مواقع ظهور قبل

 فً ٌعملون الذٌن الكارٌكاتور رسامً

 التهمٌش من  الة ٌعٌشون الظل

 قبل من البلمنطقً فاال تكار المتعّمد،

 الرسامٌن لبعض  اإلعبلمٌة المإسسات

 أكثر فً مكان من أكثر ٌشؽلون الذٌن

 أمام عابقاًا  كان لعقود، ص ٌفة من

 للنشر المتطلعٌن الشباب الرسامٌن

 فكما جدٌدة، وأفكار ألوان عن والتعبٌر

 رسام ٌراود  لم هو النشر كان تعلم،

 االنتشار، ت قٌب سبٌل فً الكارٌكاتور

 اإلنترنت ظهور إن أقول هنا ومن

 كبٌر بشكل ساعدت التواصل ومواقع

 عن للتعبٌر المؽمورٌن الرسامٌن

 اإللتقاط ثقافة وجعلت أنفسهم

أو  المتلقً فعل من" االنتقابٌة"و

 كبٌر بشكل ٌتزاٌدون الذٌن المتابعٌن

 مسا ة خلقت أنها كما المواقع تلك على

 فالعمل البلمشروط والنقد ال وار من

 الذي هو للمتلقً ٌصل الذي الجٌد

 االنتشار، ٌ قب الذي وهو نفسه ٌفرض

 بآخر أو بشكل الص ؾ أصب ت وبالتالً

 من لبلستفادة الممٌزٌن الفنانٌن تتلقؾ

 جٌد الشًء وهذا العكس ولٌس متابعٌهم

. الرسام لمصل ة وٌ سب

 كاركتٌر كرسام موهبتك أن  أعتقد•

 لل دث، ومستمرة ٌومٌة لمتابعة ت تاج

  سّ  والجدٌة الجمود ذلك ٌفقدك أال

 تقضً كٌؾ لنا ا كً.. والتهكم الفكاهة

 جدٌد؟ لموضوع اإلعداد قبل الوقت هذا

 بشكل ٌهتمون ال الذٌن الرسامٌن من أنا

 التً الٌومٌة األ داث أو للتفاصٌل كبٌر

 بشكل األخبار نشرات تستهلكها

 التضخٌم من المتناهٌة بسلسلة هستٌري

 أخرى، تارة والت رٌؾ والتجاهل تارة

 المشاهدٌن وقت تستهلك كما فهً

 فكرٌاًا  الفنان تستهلك أٌضا وأعصابهم

 العرض دابرة ضمن وٌدخل وبدنٌاًا 

 فً أصبح وقد نفسه ٌجد أن إلى والطلب

 مناسب ؼٌر ضخم بؤرشٌؾ مهنته نهاٌة

 الرسوم تلك بها رسم التً للفترة إال

 فً الكثٌر عنه عما عبر عبر قد وٌكون

 من المثال سبٌل على المر لة، نفس

 1980 عام فً بثت أخبار نشرة ٌذكر

 التارٌخً األثر ٌتذكر الجمٌع بٌنما

 التارٌخً األثر ٌتذكر الجمٌع بٌنما

 وال األثر عن أب ث أنا ككل، للمر لة

 فوضى ضمن أعمالً تكون أن أ بذ

 الفنانٌن بعض هناك اآلنً، الخبر

 وهذا االستهبلكٌة الدابرة تلك ٌعشقون

 أن اإلمكان قدر أ اول نفسً عن  قهم،

 وفً المناسب الوقت فً رسومً أطرح

 ككل، ال دث  جم مع تتناسب قوالب

 المباشرة الفعل وردات األخبار أن أضؾ

 الرإٌة والتمتلك موتورة ماتكون ؼالباًا 

 أو ت رٌضٌه تكون وربما الواض ه

. م سوبة ؼٌر أجندات ضمن

 مبلمح لتكوٌن ٌجذبك الذي ما  تقنٌاًا •

 االلكترونً اللوح بٌن الفرب ما الرسوم،

ًّ  والرسم للرسم  كما.. الورب على ال 

 ما.. بالقهوة لك رسومات مإخراًا  رأٌت

 والصدب؟ الذاتً الشعور قصدته

 رسام ٌكون أن الضروري من

 تؽنٌك لن عالً فنً  س ذو الكارٌكاتٌر

 موضوع عن قوتها بلؽت مهما األفكار

 لدي ص ٌح، والعكس البصري الجذب

 المواطنٌن بها أرسم أسبوعٌة ساعات

 أبرز إلتقاط م اوالًا  الشارع فً العادٌٌن

 فٌما بٌبتً، تشبه التً والهٌبات المبلمح

" الدٌجداٌزر "االلكترونً اللوح ٌخص

 هذا عن العامة قبل من كبٌر جهل فهناك

 عداء  الة المقابل فً وهناك اللوح

 لتلك الكار شٌوخ أؼلبٌة من شدٌدة

  العامة قبل من الجهل العمل، فً اآللٌة

 تخص أداة اإللكترونً فاللوح طبٌعً

 أقتنص وهنا  بها لهم والشؤن الفنان

 اإللكترونً اللوح:  للتوضٌح الفرصة

 قلم ومعه الورقة مكان ٌ ل لوح هو

 ولدٌة العادي القلم كبٌر  د إلى مشابه

 اللوح على الرسم ٌجعل ما المٌزات من

 العادي الرسم لخطوط مطابقاًا  اإللكترونً

 وعندما باإلنجاز السرعة  لذلك وأضؾ

 البعض ٌفهمها كما لٌس السرعة أقول

 المثال سبٌل على الشجرة رسم بؤن

 رسم هو بل وا دة، زر لكبسة ٌ تاج

ال  فمن   قٌقٌة ومرا ل بمجهود

 الرسم ٌتقن لن العادي الرسم ٌستطٌع

 الرسوم أن فً هً والسرعة االلكترونً

 ال اجة دون الكمبٌوتر على كلٌاًا  تكون

 الرسام ٌساعد وهذا وتصوٌرها لنقلها

 التً األفكار من أكبر كمٌة تنفٌذ على

.. االنجاز ألٌة وٌسرع تراوده

 بعض من العداء  الة ٌخص فٌما أما

 وعدم الجهل بسبب فهً الرسامٌن

 الخوؾ أضؾ معها التعامل على المقدرة

 أن ٌجب ولكن الجدٌد العصر أدوات من

 نشعر كما تماماًا  عنها ؼنى ال أنه ٌعوا

 فٌما األصل، عن ال ؼنى أنه  ن ن

 أنا بالقهوه الرسم عن سإالك ٌخص

 شًء كل وعلى شًء بكل الرسم أهوى

 المفضلة األشٌاء تلك إ دى والقهوة

 المفضلة األشٌاء تلك إ دى والقهوة

 ت دي فٌها  بها، بالرسم استمتعت التً

 تلك لقوة ممنوع الخطؤ  ٌث جمٌل

 راب تها عن ناهٌك الورب على الماّدة

"... الشهً "صفة الرسم تكسب التً

 للناس من ازة رسوماتك أن تعتبر  هل•

 هنا من.. بها تعمل التً الجهة ل سب أم

 بفكرة نظرك وجهة أعرؾ أن أرٌد

 لنا ت كً هل.. الص افة لمهنة ال ٌاد

 ردات.. بها عملت منابر مع تجارب على

..  نظر وجهات اختبلؾ نتابج.. الفعل

 للمصداقٌة بالنسبة األمر كان كٌؾ

 العمل؟ هذه فً ولهدفك

 فرب، وهناك لئلنسانٌة من ازة رسومً

 باسم تعمل لجهات من ازة ؼالباًا  فالناس

 كما اإلنسانٌة ٌعّرؾ مّنا وقلٌل اإلنسانٌة

 إن أعمل أن أ اول  ال أي على هً،

 أو المت ركة الرسوم خبلل من كان

 إنسانٌة مواضٌع لصالح الكارٌكاتٌر

 ٌخص فٌما كبشر، جمٌعا بها نتشارك

 فكما فضفاض مفهوم ال ٌاد ال ٌاد

لٌس  واألبٌض األسود بٌن تعرؾ

 ٌ مل قزح قوس هناك إنما - الرمادي

 وتتنافر  ٌناًا  تتناسب ألواناًا  بطٌاته

  والً امتدت تجربة على وبناء أ ٌان،

 وجود هناك كان إن أدري ال سنه 13

 فقد" الص افة  ٌاد "لمصطلح  قٌقً

 واألسود األبٌض عالم فً  أصب نا

 المإسسات فً موجود ؼٌر القزح قوس

 ب ٌادٌة أثب ال دولٌاًا، الممولة  اإلعبلمٌة

 مإسسة ب ٌادٌة أثب فكٌؾ شخص أي

 منظومة أو لشخص تتبع إعبلمٌة

 وا دة تجربة أمتلك ال شخص، ٌقودها

 أما واصطدمت إال مإسسة أي مع

 الت جٌم أو ال مراء الخطوط بموضوع

 ما، جهة لصالح التطرؾ فً المطالبة أو

 النشر على أعتمد أصب ت األمر لذلك

 على والنشر للرسم ل اجتً الذاتً

 تلك من رزقً لكسب  اجتً من الرؼم

 .المهنة

 

  هسٗط التحطٗط: حَاض 
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 ضمن مشتركة فنٌة ورشة فً

 من تعتبرها  ٌث كامل، ؼالٌري

 وجدته لمَق "  ٌاتها تجارب أجمل"

 من وتشجٌع ورعاٌة تقدٌر من هناك

: الورشة مشروع على القابمٌن قبل

 مع العمل الورشة هذه لً أتا ت لقد"

 تجارب من واالستفادة  خرٌن فنانٌن

 إلى إضافة مختلفة، وخبرات

 تدور التً الٌومٌة الثقافٌة ال وارات

." وبٌنهم بٌنً

 الثقافة أوالًا 

 فً ؼالٌري ت اول أخرى جهة من

 ثقافً ما هو على االشتؽال "كامل

  سب" المادي المردود  ساب على

 للفنانٌن تقدم فهً روال، تعبٌر

 واألجواء واألدوات المكان المشاركٌن

 التً الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه  فزت

 على أعمل  الٌاًا : "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". اللو ة 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

  ول تفسٌر إلٌجاد أ ٌاناًا  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األ جام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على  سابتها

 ؼالباًا  ولكن أعتمده معٌن قٌاس هنالك

 األ جام فهذه كبٌرة أ جام ماتكون

 التعبٌر خبللها من وأستطٌع تبهرنً

ٌّة الفكرة عن  على فتنضج ب ر

 .الصؽٌرة المسا ة قٌود بدون را تها

 الفنانة أنجزتها التً الجدٌدة للو ات

  ساباتها فً القٌاس  لٌة وتقوم الشابة،

 قٌاس هنالك لٌس: "تقول الفكرة، على

 أ جام تكون ما ؼالباًا  ولكن أعتمده معٌن

 من وأستطٌع تبهرنً األ جام فهذه كبٌرة

ٌّة الفكرة عن التعبٌر خبللها  فتنضج ب ر

.  الصؽٌرة المسا ة قٌود بدون را تها على

 تكون فهً لو تً 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 المسا ات تخدمنً وهنا مسبب

". أشاء ما كل ألفعل

 ما مشروع فكرة أن القول ٌمكننا متى

 مثبلًا، الفكرة  ول معرض إنجاز بعد انتهت

 أفكار مطاردة من الفنان ٌخشى أال ٌعنً

 تقدٌمه بعد الراهن لمشروعه قرٌبة

 هنا روال التعتقد كمعرض؟ الفنً مقتر ه

 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

 م دد، نوع هنالك لٌس الكتب، من مختارة

 إنها وا د وقت فً كتب عدة تقرأ فهً

 تبدأ قد إذ تسمٌها، كما" ب ثٌة قراءة"

 ن و فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر فً إلٌه ترمز ما عن الب ث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدنً: "تقول وهكذا،

 طاقتً تش ن فالقراءة وا د، وقت فً

 ألنسج الكبٌر الدافع وتعطٌنً ومخٌلتً

 الرواٌات تشدنً أتخٌلها، كما لو تً

 وكتب والمسرح والشعر واألساطٌر

 العلمً والخٌال ال صصٌة 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

 

 

 إش اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗقة

 الؼثَض ٗستط٘غ
 "النَى هطمع ػلى

: بالمشاهد تؤثٌراًا  وأكثر إلٌك أقرب  أٌهما•

 تنشر كما الكاركاتورٌة الملونة الرسومات

 المعادالت تجربة أمّ .. بالص ؾ

  ؟...ولماذا... البصرٌة والمصطل ات

 وأعمل أنشر ألن أطمح كنت ال قٌقة فً

 متكاملة ملونة كارٌكاتورٌة أعماالًا  وأنفذ

 فً كرصٌد تبقى ألنها أكبر بؽزارة

 األمثل الشكل وهً الفنً األرشٌؾ

 باالبهار ملًء عالم ظل فً لبلستمرارٌة

 فهً ذلك على أعمل والزلت البصري،

 الكارٌكاتٌر، فً ت قٌقه أتمنى لما األقرب

 ومعادالت المصطل ات تجربة فً أما

 العامٌة فً أقولها دعنً فهً بصرٌة

التً  –  خربشاتً –وبٌن بٌنً" تنفٌسة"

 األمر وقبوالًا  رواجاًا  والقت للعلن خرجت

 و تى بل بها لبلستمرار  دفعنً الذي

  بؤي مرتبط ؼٌر مستقل كمشروع اعتمادها

 البساطة بتلك تبدو هً لذلك إعبلمٌة جهة

 ٌشكل له المخصص الوقت ازدٌاد  ٌث

 مؤجورة فنٌة أعمال وقت من استهبلكاًا 

. أكبر قٌمه ت مل أخرى

 جهة أي من  رٌة لتضٌٌب تعرضت  هل•

 بالخناب رأٌك وما.. الص افة برقابة معنٌة

 التً الببلد فً المهنة هذه على المفروض

 العالم؟ فً اال تجاجات فٌها تشتعل

 بمعنى تجربة أي امتلك ال ال قٌقة فً 

 العربٌة أو الم لٌة الص افة مع التجربة

 شخصٌة ولقناعات سابقاًا، ذكرتها ألسباب

 كثٌرة ال مراء الخطوط أخرى،

 كونك فمجرد المتاعب مهنة والكارٌكاتور

 ٌعنً  العربً الوطن فً كارٌكاتور رسام

 الزالت. ال مراء الخطوط أول تجاوزت أنك

 تهمة ولؤلسؾ الكارٌكاتور رسام مهنة

 ٌقدر من القلٌل  شعبوٌة ومهزلة سلطوٌة

. العربً وطننا فً المهنة تلك

 طبٌعة ما المت ركة، الرسوم فً  عملت•

.. منه  صدتها التً النتابج وما العمل هذا

 ضمنه بها قمت مشارٌع عن لنا ا كً

  ؟..القرٌب المستقبل فً وأخرى

 عملً هو المت ركة الرسوم فً العمل

 من تتدرجت عام 11  والً منذ األساسً

 المهنه لتلك المعقدة المرا ل مابٌن خبلله

 أن إلى  الفنً اإلنتاج شركات ضمن

 عام من خاص بشكل أعمل أصب ت

 خاص بعضها مشارٌع ضمن 2008

 وووووو

 

 

 

 

 

 

 

 الكثٌر بتنفٌذ وقمت خاصة شركات لصالح

 بؤننً وٌسعدنً التجارٌة الدعاٌات من

 أن لً أتا ت خبرة خبللها من اكتسب

 الخاصة، أفكاري تنفٌذ إتجاه فً ات رك

 أفبلم سلسلة أهمها تجارب بعدة قمت وقد

 بعنوان تنموي مشروع ضمن" فبلشات"

 عام من" األوطان خدمة فً اإلعبلم"

 مكتبة مع بالتعاون 2011 عام إلى 2009

 ال قٌقة فً ممول، أو تجاري وبعضها

 متعة هو المت ركة الرسوم فً العمل

 تطوٌره على أعمل وشؽؾ كبٌرة

 سان ة فرصة كل ضمن باستمرار

 من الكثٌر كما اكتسبت أننً وخصوصاًا 

 من المهنه تلك سورٌة فً الزمبلء

 ؼٌاب ظل فً شخصً اجتهاد خبلل

 من  النوع هذا لمثل األكادٌمٌة الدراسة

 أهم هو المتواضع وبرأًٌ الفنون،

  ر خٌال من فٌه لما الفنون أنواع

 التجارب فجمٌع الجذب على وقدرة

 نجا اًا   ققت التً الروابٌة او اإلعبلمٌة

 رسوم "كانت هاببلًا  تؤثٌراًا  و ملت باهراًا 

 .المتنوعة بؤجناسها" مت ركة

 فً شاركت المتواضعة المسٌرة تلك فً

 المت ركة الرسوم مسلسبلت من العدٌد

 بتنفٌذ وقمت خاصة شركات لصالح

 وٌسعدنً التجارٌة الدعاٌات من الكثٌر

 أتا ت خبرة خبللها من اكتسب بؤننً

 أفكاري تنفٌذ اتجاه فً ات رك أن لً

 أهمها تجارب بعدة قمت وقد الخاصة،

 مشروع ضمن" فبلشات "أفبلم سلسلة

 خدمة فً اإلعبلم "بعنوان تنموي

 عام إلى 2009 عام من" األوطان

 االسكندرٌة مكتبة مع بالتعاون 2011

 :الكندٌة TIG ومنظمة

 أمل، ل ظة فٌلم - الوجع ب ٌرة فٌلم- 

 فٌلم ،1 بسبلم اعٌش أن  قً من فٌلم

 . بش أبو

 :بتنفٌذ قمت 2009 عام وفً

 فكرتً"  ضاري تماس "فٌلم- 

 سامر الفنان مع تنفٌذي وإخراجً

 إنتاج وهو من داوود وعصام الرومانً

 .دمشب إل تفالٌة العامة األمانة

 على بالتوازي بالعمل أقوم  الٌاًا 

 أسلوب ٌعتمد ساخر كومٌدي مسلسل

 شاكلة على لئلنترنت مخصص التبسٌط

 مت رك ولكنه بصرٌة معادالت مشروع

  لقات" ضفضع الضفدع "بعنوان

 .دقابب أربعة  والً  لقة كل متعددة

 من" تٌجان "فٌلم على بالعمل أقوم كما

 مع بالتعاون وتنفٌذي وإخراجً فكرتً

 مإسسة إنتاج من وهو الزمبلء بعض

 مع بالتعاون مستقلة ثقافة اتجاهات

 بٌروت، فً األلمانً الثقافً المركز

 وووو

 هو القصٌر الفٌلم هذا ٌكون أن أ اول

 ٌتوقع سبقت، التً للمر لة تتوٌج

 عام من الخامس الشهر فً منه اإلنتهاء

2017. 

 العربً، عالمنا فً المت ركة الرسوم •

 ذلك ترى هل األطفال، لفبة ان سرت

 الساخرة الرسوم قٌمة من تصؽٌراًا 

 وأفكار نقدٌة رسابل ت مل التً المت ركة

 كبارا للجمٌع موجهة وظواهر اجتماعٌة

 وصؽاراًا؟

 والمإثر العام بالمدى عام جهل هناك نعم

 قبل من كان إن المت ركة للفنون

 فكما العامة الثقافة قبل من أو المختصٌن

 الرسوم ما بٌن ربط هناك تعرؾ

 إنتاجات هناك بٌنما واألطفال، المت ركة

 تتوجه المت ركة بالرسوم كبٌرة عالمٌة

 الدراما فهناك العمرٌة الفبات لجمٌع

 ذلك أفبلم إلى أضؾ والتراجٌدٌا والخٌال

 أكادٌمٌة ال نمتلك أننا وبما العابلة،

 هذا فً تعمل التً الكوادر لتخرٌج خاصة

 إنتاج هناك الٌكون أن الطبٌعً فمن الفن

 للمنتج منافس عربً  تى أو م لً

 إال وماعلٌهم بكثرة المتوافر األجنبً

 تصؽٌر إنه بالطبع جاهز، المنتج شراء

 وزارة أن تخٌل الهام الفن هذا لدور

 أفبلم بتموٌل تقوم الدول بعض فً الدفاع

 !! مت ركة رسوم

 بؤن ترى التً الثقافة وزارات عن ناهٌك

 تثبٌت على كبٌر بشكل ٌساعد الفن هذا

 معٌن، لبلد الثقافٌة أو الوطنٌة الهوٌة

 الفن هذا إنتاج  لٌة تطوٌر بالتؤكٌد

 نستطع لم فن ن معدومة شبه أصب ت

 أٌام فً ت رٌكها جاهدة م اوالت ورؼم

 ال رب، أٌام فً اآلن لنستطٌع االستقرار

 الممٌزة الفردٌة التجارب تبقى ولكن

 ال زالت التً الصؽٌرة والمإسسات

 معقد بسٌطة تجارب إنتاج بؤهمٌة تإمن

 .لآلمال

 

 مواقع ص ؾ بالعموم.. تقرأ هل •

.. المفضلة كتبك هً ما.. أجنبٌة عربٌة

  ولماذا؟

 أتابع المواقع، اتابع وال الص ؾ أقرأ ال

 أنهم أرى ال زلت معٌنٌن أشخاص

 على كان إن ٌكتبون، فٌما صادقون

 وووووو

 فً مقاالتهم أو الشخصٌة  صف اتهم

 مؽمورن منهم والكثٌر الص ؾ بعض

 ال للكتب بالنسبة أما مصداقٌتهم، بسبب

 العتبارات مجداًا  قارباًا  نفسً أعتبر

 أ رص ولكنً ال ٌاة بمشاؼل تتعلب

 أسبوعً وقت لتخصٌص اإلمكان قدر

 مهمة نافذه أعتبرها التً الكتب لقراءة

 ذات تكون أن قبل المخٌلة لتنشٌط جداًا 

 السٌرة كتب أعشب ثقافٌة، منفعة

ما  فً" ؼاندي "إنسانٌة أ ببت الذاتٌه،

 فً" روسو جاك جان "وشفافٌة كتب،

 وبصٌرة الواقعٌة، والفلسفه مذكراته

 وتؤثٌر مخٌلة ،"لوبون ؼوستاؾ"

 اٌكارت "رو انٌة ،"هوؼو فٌكتور"

". م فوظ نجٌب "عبقرٌة ،"تولً

 العربٌة المتؽٌرات أن تعتبر هل  برأٌك•

  رٌة سقؾ رفع فً شؤن لها األخٌرة

 على.. وسخونته الكاركتٌري العمل

 الوطن وفً خصوصاًا  سورٌة مستوى

 ؟..كٌؾ..عموماًا  العربً

 على تؽٌر كل ٌعمل أن المفروض من

 ولؤلسؾ ولكن! ال رٌات سقؾ رفع

 للتمثٌبلتً أعود دعنً ٌتم، لم الشدٌد

 ال رٌة سقؾ ولنتخٌل قلٌبلًا   البصرٌة

 وعند منخفض، اسمنتً سقؾ أنه على

 قلٌلة بوصات ارتفع رفعه على العمل

 تلك فً أ قٌتهم على الجمٌع اختلؾ

 بنوا أن إلى الصراع فعاد البوصات

 كنا  بٌنهم، لٌفصل اسمنتٌاًا   ابطاًا 

 و ابط بسقؾ أصب نا منخفض بسقؾ

 تتوسع أن نتمنى..! أضٌب ومسا ات

 سبٌل فً ال ابط ٌزال وأن المسا ات

... السقؾ رفع

 اجتماعٌاًا   الٌوم ٌشؽلك الذي  ما•

 تتجه أٌن وإلى... ومهنٌاًا  وانسانٌاًا 

  وعربٌاًا؟ م لٌاًا  الفنً بمشروعك

 للرسم ب اجة  أشعر ألننً أرسم أنا

 األدنى ال د لً ٌ قب العمل هذا وطالما

 إلٌصال مسا ة إلى باإلضافة للمعٌشة

 تطوٌر على أعمل سؤبقى معٌنه أفكار

 التً للمواضٌع طر ً و لٌة أدواتً

 تخدم أنها الخاص بتصوري أعتقد

 خاص بشكل السوري اإلنسان

. بالمجمل واإلنسانٌة
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( 17) أّلّ٘ٔ  توحلّ٘ٔ    َٗه٘ات  حطب  طائف٘ٔ
     

 آًا ػناش 

 هقتطحات للتْسٗن       |   هوحآ  

 

 

 الص فٌة الكتابة فً الكابنات هذه نمو إن

 ال زبً التجنٌد أسلوب لؤلذهان ٌعٌد

 االشتراكٌة دول علٌه اشتؽلت الذي

 أي لتشٌطن" فعلٌاًا  "والطؽٌان" اسمٌاًا "

 مقتر ات من منظومتها خارج إنتاج

. مضامٌن و وأشكال

 قناة صا ب عن الموزع هذا ٌختلؾ ال

 من خروجه بعد أطلقها" إخبارٌة"

 فلسطٌن "أن مإكداًا " الجزٌرة "مدرسة

 أن إال وصفه،  سب" البوصلة هً

 صبٌة تصطاد أن ٌمكن ذاتها البوصلة

 كونشٌرتو تردد وهً أختها مع ظهرت

 العربٌة، الببلد كوارث عن" إنسانً"

 ونذهب! الكوارثّ  هذه نتجاوز دعونا

 التً المتردٌة الخطابٌة اللؽة باتجاه

 الندب مفردات بعض لتقول استخدمتها

 الواقفة أختها ؼناء إٌقاع على والعوٌل

 تقرٌباًا، عام منذ ظهر فٌدٌو جانبها، إلى

 األوبرا دار دخلت" مطربة "المؽنٌة جعل

 مع للقاء التنازل ورفضت الدمشقٌة

" مذٌعة "والمرّدّدة.. السوري التلفزٌون

 صا بة" اإلخبارٌة "القناة ذات فً

 إلى تنتبه لم التً الفلسطٌنٌة البوصلة

 وال ضور للكارٌزما مذٌعتها فقدان

 ذات على ٌظهر من مع مقارنة المختلؾ،

 بتكسٌر مهارتها عن ناهٌك! الشاشة

 األسالٌب بؤشنع ولفظها اللثوٌة األ رؾ

 التلفزٌونٌة الجمل وبناء الن و لقواعد

 إعداد فرٌب بها ٌسمع لم التً البرامجٌة

 م دث برنامجها،" الثقافة هوب هوب"

. ال الً النعمة

 واردة تجربة ألٌة ؼرام مسؤلة كذلك، هً

 أو ٌوتٌوب من تؤتً" برانً ضرب "كـ

 االنتشار وباء من للتو خرجت

 بفرصة  ظٌت مراهقة فتاة المٌدٌاوي،

 خط عن النظر بؽض – فضابٌة قناة فً

" مذٌعة "أصب ت لكنها - المجهول القناة

 بلدها تلفزٌون فً العاملون إلٌها وٌنظر

 كٌؾ: "تساإل نظرة السوري،

 ذاتها القناة عن ٌخفى ال". وصلت؟

 من مشتب جمع" عّمالها "اختٌار طرٌقة

 منكم أي ٌب ث أن ٌكفً إذ!!-  عمالة

 انتقلت التً الشهٌرة المطر مذٌعة عن

 السورٌة اإلخبارٌة على الفضٌ ة بعد

 السوري النظام مهاجمة الر ال لت ط

 بقدرة ثم المصرٌة،« ONTV »قناة عبر

 بٌروت ضا ٌة فً أصب ت عجٌبة

 البرتقالٌة "القناة أروقة ضمن الجنوبٌة

 برتبة موزع... تلك" اإلخبارٌة

بع  ومرّدّدة ،"ص فً"  هما" مذٌعة "رُح

 لم الذي المهنً التساهل من نموذجان

 ٌجعلونا أن للمرٌدٌن وسمح النقد ٌهدمه

 الوالدات الهجٌنة، الوالدات كذبة نصدب

 مسا ة وتضاءلت أنٌابها ظهرت التً

 ب ضور أخبلقها ومسخت ابداعها

.  الجماهٌرٌة" البرافو "والـ التصفٌب

 سوري  كاتب•

 

 
  ػوط  الط٘د 

 الرٌح وٌ ّرك بؤجن ته ال مام ٌرؾ

 للباب المؽطً السطح بروز على لٌتجّمع

. الٌونانً البرٌد لباب المواجه الربٌسً

 التً البخور راب ة أنفً وفً أدخل

. ؼفوتً من باألمس أٌقظتنً

  ٌث متربعة أجلس هناك، نفسً رأٌت

فن . البخور راب ة وأشمّ  رأسه دُح

 األموي سؤزور ؼداًا : ونوٌت.. استٌقظت

 للؽاببٌن صبلة.. الؽابب صبلة ألصلً

 فً المتجمدة بذراته الفجر هذا عن

. الهواء

 أرض على ال افٌتٌن بقدمً أدوس

 الثلج بقاٌا رؼم الدافبة الرخامٌة األموي

 من ٌقطر الماء. با ته ٌؽطً الذي

 ٌكسر كل نٍب  متسارع بإٌقاع السقؾ

 قذٌفتً أثر عن أب ث. المكان سكٌنة

 فسٌفساء أشجاره أصابتا اللتٌن الهاون

  .ذهب من ربوع وسط الخضراء

 البارد الفضً المعدن ألمس. أدخل

 أتمتم وأنا الراب ة تلك بعمب واستنشب

. بالفات ة

 هو، أنا،. الثبلثة ن ن ؼٌرنا أ د ال

  قٌبة على رأسه مسنداًا  ٌنام ورجل

 فً ترؾ هللا روح وربما قدٌمة، ظهر

. المكان

 كما الركن فً أجلس طقوسً، أنهً

 داخلً فً وأدخل ؼفوتً فً شاهدت

.  النهاٌة إلى وبعٌداًا  عمٌقاًا 

 الطرٌب زواٌا فً تتجمع الثلج أكوام

تبقى  ما تذٌب الشمس. المبلّط ال جري

 وو

  

 أثّبت. األسطح على متكّوم بٌاض من

 األ ذٌة تلفتنً. أمامً المارة على نظري

... مجدداًا  األ ذٌة تتؽٌر، ال التً كعادتً

 أص ابها كوجوه مبتلّة مهتربة،

.. البرد هذا فً أعمالهم إلى الخارجٌن

 الطٌن خثرات تتوزع خطوة كل ومع

 من ومعاطفهم بناطٌلهم على اللزج

. الخلؾ

 فم فً صاؼة دكان فً ذاكرتً أبٌع

 على الدمع تكاثؾ ومع البزورٌة سوب

 بعدة ٌده لً الدكان صا ب ٌمدّ  رموشً

ًّ  وٌقرأ ورقٌة منادٌل  م اضرة عل

 على االتكال ووجوب الصبر فً طوٌلة

  أمسح.الدنٌا أمور تسٌٌر فً الر من

 ثم مطوالًا  وأمّخط الورقٌة بمنادٌله الك ل

 على األخٌرة النظرة ألقً. منه أعتذر

. وأؼادر عنده تركتها التً ذاكرتً

" كاوتشوكة "شجرة الزواٌا إ دى عند

 بّنٌة إلى وت ولت الصقٌع من ا ترقت

 فً تقطر والمٌاه صافٌة السماء. ذابلة

 . مكان كل

 ألتفت ثم العكر الماء جور فً أدوس

 التً الطٌن خثرات مقدار من ألتؤكد

 .الخلؾ من بنطالً على تركها

 أنا،. وا دة تكسً سٌارة فً نجتمع

 مهترئ رجل بٌن المنتصؾ فً م صورة

 مع النكات تتبادل مر ة بدٌنة وامرأة

 المارة أل د ٌإشر الذي العجوز السابب

 كانت إن باإلشارة وٌسؤله الطرٌب فً

. فارؼة أم ممتلبة معه التً الؽاز جرة

 الجدار على. ال اجز عند نتوقؾ

 الرصاص، بآثار المثقوب له، المبلصب

 على فلن افظ: " العرٌض باألسود كُحتب

.." السورٌٌن لكل وطناًا  سورٌا

 مشؽول إنه لنا، ٌلتفت ال العسكري

 وهو فر اًا  بذٌله ٌلّوح شارد جرو بإطعام

. ٌدٌه من الخبز قطعة ٌتلّقى

 

 2015 الثانً كانون

 

 سورٌة ومخرجة كاتبة  

 

 

 السلوك  سن شهادات" ص فً "ٌوزع

 شتات فً بلده أبناء على" اإلبداعً"

 وٌمدح  جهة من وٌ ّقر ٌخون اللجوء،

 مقاربة أدنى ببل أخرى، جهة من وٌطبل

 على والتشهٌر االفتراضات ٌبنً مهنٌة،

 على اعتمد لطالما  خر، ص فً مبدأ

 أن إال معلوماته، فً" جهادٌة مصادر"

 طرنٌب موزع أن بٌنهما الفرب

 الفن "فً ٌختص األفبلطونً" األخبلب"

 على ٌعتمد اآلخر أّما" )...( والثقافة

 الت ركات بنك أخٌراًا  سّماه الذي" توٌتر"

 األ داث شإون فً" الجهادٌة"

 على الموزع هذا  ٌستٌقظ!السورٌة

 شارع فً" السورٌة الدراما دٌك "صٌاح

 األوامر لٌتلقى البٌروتً، ال مرا

 فً المشتؽلٌن من قابمة باستهداؾ

 سطر من أكثر ٌ تاج ال فاألمر المشهد،

 نقدٌة ورقة على" الدٌك "ٌكتبه مفتا ً

" القدٌمة "السورٌة لٌرة األلؾ فبة من

 لهذا مإكداًا  األسد،  افظ صورة قرب

" - األموٌٌن عاصمة "فً مكانه أن الؽبلم

 ولن م فوظ - مقاالته فً ٌكتبها كما

 اإلجباري" الش ط " واجز منه تقترب

 للسطر ٌطمبن العسكرٌة، الخدمة إلى

 األبٌض البناء إلى ٌنطلب ثم والصورة،

 اتصاالت ٌجري مكتبه فً هناك المرتفع،

 دمشب مع الجرٌدة  ساب على

 وكبلم ظهور  خر عن با ثاًا " مصادره"و

 ٌنشر سوؾ التً المستهدفة للض ٌة

. التالً الٌوم فً عنها" عبلكه"

 

 

 للنشر داراألهلٌة عن  دٌثاًا  صدرت

 نصوص مجموعة عمان فً والتوزٌع

 ت ت العطاري ٌونس للشاعر جدٌدة

 "ظلً أ بت التً الجبال "عنوان

 من صف ة 140- دفتٌها بٌن وضمت

 من مجموعة- المتوسط القطع

 من الشعرٌة إلى تعبر التً النصوص

 الل ظات على القبض م اولة خبلل

 عن ب ثاًا . الصؽٌرة والتفاصٌل الهاربة

 ؼبلؾ صمم. مؽاٌرة  ساسٌة

 شاٌب، أبو زهٌر الشاعر المجموعة

بعد  الشاعر أعمال باكورة وهً

 والعربٌة الم لٌة الص ؾ من ووووو

 الم لٌة الص ؾ من العدٌد فً النشر

 .والعربٌة

 فً 1963 عام العطاري ٌونس ولد

 قرٌة من ألبوٌن باألردن، الزرقاء

 على و صل طبرٌا، جنوب سمخ،

 هندسة فً البكالورٌوس شهادة

 عام دمشب جامعة من المٌكانٌك

 المعادن صناعة فً عمل ،1990

 ٌنتقل أن قبل سورٌا فً والببلستٌك

 المجال نفس فً كندا فً وٌعمل لٌقٌم

. 2006 عام

 قلم رصاص 

 جسٗس ًَٗس ػطاضٕ« الجثال التٖ أحثت ظلّٖ»
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 العراب لسكان التهنبة نزجً أن قبل

 لمجلسه الباهرة الرٌادة بمناسبة

  بمناسبة" الدٌمقراطً "التشرٌعً

 بؤٌة الك ول تداول منع لتشرٌع وضعه

 أن والتؤكٌد التذكٌر علٌنا كانت، طرٌقة

جدت الك ول  كمادة السنٌن  الؾ منذ وُح

 ؼٌر إلى بالتخمٌر ت فظ ؼذابٌة سكرٌة

 المإن باقً مثل مإونة إنها موسمها

 وإلخ، والقدٌد والسمن البرؼل مثل

 المإونات هذه أن أٌضاًا  وللتذكٌر

 أٌة تستطع ولم التارٌخ عبر استمرت

 من إخراجها من عقٌدة أو فكرة أو قوة

 وال شرعاًا  ال  رباًا، وال سلماًا  ال التداول

  صلت قد بالخمر فالمعرفة قانوناًا،

 األبد، إلى التجاهل بكارة ؼشاء وانفض

 عن المعبر العراقً البرلمان كان فإذا

 إ قاب ذلك فً ٌرى" األكثرٌة "رأي

 للتجربة فإن لباطل، وإزهاب ل ب

 معكوسة رإٌة التارٌخ عبر اإلنسانٌة

. تماماًا 

 نتابج الخمور أو الك ول منع لتجارب

 وخصوصاًا  للعٌان، واض ة باتت

 منعت بلدان بهم ت ٌط الذٌن للعراقٌٌن

 فً البصرة لمدٌنة ولعل الك ول تداول

 تم ى ال شهادة الماضً، القرن مستهل

 من المإلفة لآلالؾ استقبالها فً

 على الدول، تلك من الخمور شاربً

 الببلد تلك فً الخمور توفر من الرؼم

 منعها ٌفد ولم ٌدفع، لمن شدٌد وبسخاء

 بد ال الببلد لتلك زابر وكل ذرة، بمثقال

 مع عملٌة أو عٌانٌة تجربة من له

. سبٌبلًا  للثمن أستطاع إذا الك ول، تداول

 هو اإلنجاز هذا على التهنبة سبب لعل

 مثل مباشرة الذهن إلى ٌتبادر ما لٌس

 لناخبٌه، الجنة العراقً البرلمان ضمان

 للقانون العراب سكان طاعة بسبب وال

 ممثلٌهم، بل عبر إرادتهم عن الصادر

 لمطارح البرلمان هذا اكتشاؾ على

 الخمور تهرٌب فً جدٌدة، استثمارٌة

 مجرمٌن من المطارح هذه تنتجه وما

 وشاربً ومفسدٌن وفاسدٌن مهربٌن)

 ببلد ولعل القانون ٌخالفون( خمر

 ذلك، على تشهد الجوار

 مجرمٌن من المطارح هذه تنتجه وما

 وشاربً ومفسدٌن وفاسدٌن مهربٌن)

 ببلد ولعل القانون ٌخالفون( خمر

 أضفنا فإذا ذلك، على تشهد الجوار

 من الكبرى الخمور شركات استفادات

 اإلقبال عبر االستهبلك زٌادة

 باإلضافة الممنوع على الجماهٌري

 له، الم لً التصنٌع على القضاء إلى

 كارتبلت استفادات إلى وبالتلمٌح

 طبٌعٌة من" ال بلل "المخدرات

 بدأ العدالة مٌزان لٌبدو وصناعٌة،

 لٌبدو هوالًا، أشد أضرار لصالح ٌمٌل

 أي معاًا  برعاٌتهما صك قد القانون هذا

 المخدرات، وكارتبلت الخمور شركات

 بٌبة أقصى على ال صول عبر

 لها وتسهل بها تت كم فاسدة سلطوٌة

 قطاعات تناسً مع طبعاًا  أعمالها،

 على كالسٌا ة أساسٌة اقتصادٌة

 لمطارح تؤسٌس إنها المثال، سبٌل

 أذٌات بؤخطارها تتجاوز جدٌدة جرمٌة

 المرات بمبلٌٌن التافهة الك ول

 اإلستراتٌجً، المستوى على خصوصا

  كماًا  ٌنفجر سوؾ الٌوم ٌ تقن فما

. سنوات بعد أو ؼداًا 

 فهم سوء هناك أن الواضح من

 تشرٌعٌة كانت مهما السلطة لمفهوم

 هناك أن كما قضابٌة، أم تنفٌذٌة أم

 فصل لمفهوم واضح فهم سوء

 مفهوم علٌه ٌقوم التً السلطات

 لؤلهلٌة فقدان هناك أن كما السلطة،

 األقلٌة منظور من السٌاسٌة

 المقصود لٌس وهنا واألكثرٌة،

 جمٌع بل و ده العراقً" البرلمان"

 تنسى التً" العربٌة "البرلمانات

 منابرهم إلى أعضابها صعود مجرد

 السقٌفة، ت ت ولٌست القبة ت ت أنه

 فرض لٌس هو الناس مع والعبلقة

 على ؼالباًا، المتوهمة األكثرٌة رأي

 تزٌٌفاًا  المصؽرة ٌات/األقلٌة رأي

"  للمكونات "عبلنً فرز إلى ٌإدي

 ما البرلمان إلى الوصول طرٌب وكؤن

 ٌفعل وبعدها خدعة إال هو

 ووووووووووو

 

 رأبه أن لدرجة مستف بلًا  الفرز هذا 

 مصرع ألن  كما عنؾ بدورة سٌمر

 برمته للتمثٌل الصانعة المساواة

 .ٌعوض ال سلطاته أنواع كافة وعلى

 قبة فت ت ٌرٌدون، ما البرلمنجٌون

 الناس إلى النظر ٌتم البرلمان

 والتمثٌل فقط، مواطنٌنن بصفتهم

 كله للشعب تمثٌل هو قبته ت ت

 وفً أو أكثرٌاته، إلقلٌاته ولٌس

 الفرز أمر هذا ٌصبح ذلك عكس

 بدورة سٌمر رأبه أن لدرجة مستف بلًا 

 المساواة مصرع ألن  كما عنؾ

 كافة وعلى برمته للتمثٌل الصانعة

. ٌعوض ال سلطاته أنواع

 مرجعٌة ذو قانون هكذا أن وبما

 المنطقً فمن تارٌخٌة، ماضوٌة

 مدى لمبل ظة التارٌخ إلى العودة

 المرا ل جمٌع فً الك ول استمرارٌة

 م طات عن والب ث الزمنٌة،

 خصوصاًا  الك ول فٌها منع" مؤثورة"

 عن النظر بؽض )ال كام قصور فً

 خرقته أم المنع استمر وهل ،(ألقابهم

 الب ث أن ٌبدو اإلنسانٌة؟ ال اجات

 فالتارٌخ لآلمال مخٌباًا  سٌكون

 أٌة فً الك ول منع تنفً وأخباره

 تخبرنا بل ال مرا له، من  مر لة

 الشرابح عند تداوله لنا وتإكد

" البرلمنجٌٌن"وعلى كافة االجتماعٌة

 التارٌخ كتب على اإلطبلع العرب

 ٌفقهون علهم الشؤن هذا فً والتراث

 مقدرة عدم وهً األساسٌة العبرة

 ومن وأٌضاًا  الك ول، إلؽاء على أ د

 هذا تارٌخٌة عن الب ث أولى جهة

 أساس على عراقته، ومدى المنتوج

 من أساسً عامل هً" العراقة "أن

 كما واالستمرار الوجود أ قٌة عوامل

 ٌوض ه أن العراقً النقل وزٌر  اول

 قٌد وهو قار ذي لمطار زٌارته عند

 سومري مطار هذا أن شار اًا  اإلنشاء

 قبل عام أالؾ خمسة إلى ٌعود

 فضابً سومري مطار وهو المٌبلد،

 وربما الكواكب، بٌن ر بلت ٌسٌر

 الرافدٌة الخمور أو" العرب "كان

 جدٌرة فهً وعلٌه منه أقدم كانت

. األقل على لعراقتها نظراًا  بالبقاء

 :(الكثٌرون قالها وقد )قابل ٌقول قد

 كل تثٌر التً الهامشٌة القضٌة هذه ما

 ٌستطٌع فاإلنسان والقرقعة، الؽبار هذا

 وؼٌر التافه الكؤس هذا عن االستؽناء

 ولكن البشري، فً العٌش األساسً

 هذا مادام بؤنه علٌه ٌرد القول هذا

 كل فلماذا أساسً وؼٌر تافهاًا  الكؤس

 النخبة قبل من به االهتمام هذا

 ال أمر أنه مع العلٌا؟ التشرٌعٌة

 ٌتعلب بما هو الثانً والرد ٌست ب،

 ٌعتبر القانون فهذا وقضمها، بال رٌة

 ال رٌات قضم على متصاعداًا  تمرٌناًا 

 لتشكٌل الفقري العمود الفردٌة

 ٌتم والٌوم واندماجها، المجتمعات

 وؼداًا  الك ول تداول عدم قانون تطبٌب

 ال رٌر تداول لعدم التشرٌع ٌتم

 الفٌس على الكتابة أو مثبلًا  الصناعً

 والن ت والموسٌقا الؽناء أو بوك

 القانون هذا مشترعً مقاصد لتبدو

 على )سٌبة نواٌاهم ولكن شرٌفة

 تتمٌز التً التشرٌعٌة فالهٌبات ،(األقل

 الدلع وهذا ال قوقٌة الخفة بهذه

 أن عنها ٌستبعد ال االشتراعً والدالل

  ب أو خٌار أي بالمنع تقونن

 السعادة له ٌسبب الفرد ٌراه مجتمعً

. معاًا  اإلثنٌن أو اإلبداع أو

 منذ الك ول البشرٌة تداولت لقد

 وطقوسه أعٌاده فً ودخل فجرها،

 اكتشفت كما أدٌانه، و تى وا تفاالته

 ولكنها ومساوبه مضاره البشرٌة

 ولم الدنٌا، تخرب ولم بتداوله استمرت

 رإوس على  المجتمعات تنهر

 بالتقدم استمرت بل أعضابها،

 هذه قننت بل واإلبداع، واإلنجاز

 وتداوله الك ول استهبلك المجتمعات

 وال المقاصد ال ٌجرم ال بما ورشدته

 أن ٌعلم أن ٌرٌد من كل فلٌعلم. النواٌا

 فً وال العراب فً ٌنته لن الك ول

 كل الك ول، منعت بلدان من ؼٌره

 عدد فً زٌادة هو ٌ صل سوؾ الذي

  سنة؟ النواٌا فهل المجرمٌن،
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