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 2016  آب   3العدد   |     مجلة شهرٌة  ثقافٌة منوعة تصدر عن موقع قلم رصاص    

 

إلى روح األدٌب والقاص الصحفً »

 «السوري محمد جاسم الحمٌدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. خال ٌا

 فقط أنا أرثٌك، أن مقام فً هنا لست

 فراقنا خلفها التً آالمً مؽالبة أحاول

 وأجهد سنوات، قبل الُمضنً القسري

 فُجع قلب جراح رتق فً روحً

 برحٌلك، قلبً ثم بمرضك ثم باختطافك

 اآلن، لرحٌلك مستعداً  أكن ولم الدهر صروؾ على له طاقة ال الصؽٌر له طاقة صؽٌراً وال زال ما

 بؽٌابك بحضورك، بك، تلٌق بكلمات كً أرثٌك ٌجب كما أنضج ولم

 الروح بمكنونات ٌبوح أن إال وٌؤبى ٌُؽالبنً القلب ضنك أن إال الُمفجع،

 السنوات فً الزمتك أنً إال ؼٌابك فً لً عزاء ال. آالمها وٌفضح

 وتالل وكهوؾ مؽاور أسرار خبرت كما وخبرتك ظلك، مثل الماضٌة

 فقد تتؽٌر لم فراقنا سنوات طوال لكنك معاً، زرناها التً الفرات شط

 ولم للناببات، تهتز ولم عمٌقاً  هادباً  الحٌاة، فً كنت كما الموت فً كنت

 بصمت، لكن األخٌر الرمق حتى قاومت ٌخذلك، أن لقلبك تسمح

 األم، الفقد، معاندة على وجلدك فٌك، العمٌق الهدوء عرفتك مذ سحرنً

 ثم واألمنٌات األحالم ثم واألدب، الحٌاة فً القدوة واألخوة األب،

 إال المٌت وطن ولٌس ومٌتاً، حٌاً  وأتعبك خسرته الذي الوطن ثم الفرات

 وُسجٌت محروماً، ورحلت محروماً  عشت سبقوه، أحبة فٌه ٌجاور قبراً 

 بطولها البوادي خبر من خٌر وأنت ؼرٌبة لٌست ال ؼرٌبة، أرض فً

 ٌحملك ولم فتوتك فً حملته الذي الوطن رقعة امتداد على وعرضها

 فً الدإوب وبحثك الٌباب األرض بتلك ولعك سر ما ُترى ٌا هرمك، فً

 حٌنها، تخبرنً لم لماذا لك؟ قبر عن تبحث كنت هل أسرارها، تفاصٌل

. الموت سر عن تخبرنً لم لكنك الحٌاة، أسرار عن بالكثٌر لً ُبحت

 ؼٌابك من نفسً على أخاؾ بل ال علٌك، أخاؾ كنت بسر، لك ساعترؾ

 وتلك المكتب منظر ٌُرهبنً ولك لً القهوة لتعد قمت كلما المفاجا،

 مذ روح بال المكان ٌصبح السمٌكة، القراءة ونظارة المفتوحة، الكتب

 لتوثٌق ٌوماً  اضطر أن وحٌداً، تتركنً أن أخشى كنت خروجك، لحظة

 ناجٌاً  وهربت تركتك القدر لسخرٌة ٌا لكن األخٌرة، أٌامك لحظات

 طبٌعٌاً  ٌكن لم المفاجا ومرضك طبٌعٌاً  ٌكن لم موتك أن أثق. بنفسً

 بك، ٌلٌق كما بعد للوداع نتحضر ولم توقعاتنا خارج كان عنا ورحٌلك

 وأنا ارتجؾ كنت كم وعنك، فٌك نكتب ماذا ونحار الكلمات خانتنا لذلك

 ٌدٌك بٌن القلم ٌرعبنً كان كم الورق، على حروفً مداد أناولك

 ُمعلمه أمام الدراسً الفصل فً تلمٌذاً  أعود السمٌكة النظارة وترهبنً

 وٌتجدد عنك أكتب الٌوم أنا  وها.عارض خطؤ كل عند ٌبتسم الذي

 زلت ما وأنك حروفً، تقرأ أنك الٌقٌن علم أعلم ألنً الخوؾ شعور

 الحرؾ فضاءات فً والتحلٌق بؤفكاري لالنطالق وتدفعنً تشجعنً

 الفرات، أساطٌر حّكا ٌا خال، ٌا المفاجا الرحٌل هذا مإلمٌم  والكلمة،

 لم لماذا ذلك، عنً أخفٌت لماذا أحمر، لٌس الدم أن تخبرنً لم لماذا

 هذه كتبت من أنت ألست خال، ٌا لماذا بعٌد، زمن منذ مٌت أنك تخبرنً

 علً، أشفقت أنك ٌبدو (بعٌد زمن منذ مٌت أنا سٌدي ٌا نعم )الحروؾ؟

 أن أردت الموت، عن وتبعدنً الحٌاة دروب عن تخبرنً أن وأردت

  .هللا سامحك..خال ٌا هللا سامحك..لحٌاتً وكنت قرباناً  تكون

 التحرٌر ربٌس 

 

 الثمافية الىثافة تله.. الوخين في راوشة
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 تكون أن سوى البالد لهذه ٌعد لم

 بورخٌس، لوٌس خورخً خرٌطة

 الخرابط ٌرسمون وحدهم فالؽرقى

. العماء هذا فً تبصر وحدها والمخٌلة

 لنا ٌشٌد ما الذاكرة الذاكرة؟ لعلها أو

 علٌه، لنرقص مسرحاً  التٌه هذا فً

 أحرقتها ببالد المفجوعة الكابنات نحن

 والقتلة والسردٌات الخرابط حروب

 ال محمومة ذاكرة. والهوٌات والطؽاة

 قصة فً العمالقة الخرٌطة سوى تشبه

 خرٌطة سوى أمامنا ٌعد لم. بورخٌس

 نحملها البالد بحجم خرٌطة بورخٌس،

 خرٌطة. رحلنا أٌنما لنستوطنها معنا

 وشكالً، حجماً  الجؽرافً أصلها تطابق

 لمتاهات واضح طبوؼرافً بدٌل

 بورخٌس، خرٌطة ذاكرتنا. الوطن

 بشعرٌة ومنكوبة وشاسعة محمومة

 والزمان المكان على تستحوذ الفقدان،

 للتارٌخ بدٌالً  وتكون المفقودٌن

 الذاكرة، وحدها الذاكرة،. وللجؽرافٌا

 من لنا تبقى ما وكل األخٌرة خرٌطتنا

. عدالة

 قد كنت الشمالً الخرٌطة جرح فً

 تصدق لم. رابحة للضوء أن لها قلت

 تمتد بلٌلة بؤمداء أهجس وأنا فسؤلتها

: الصحراء تخوم إلى المتوسط شرق

 رمقتنً اللٌل؟ فً األنهار تفعل ماذا

 تسجً وهً بتوجس الؽرٌقة المرأة

 برداء دثرتنً ثم المطعون الماء جسد

 نم سرٌري، الفرات: وقالت الجمر من

. الضوء طرابد أشتهً فؤنا هنا،

 إال ومعتماً  بارداً  الماء كان النهر فً

 ثم وتتألأل تقترب خاطفة إضاءات من

 االمتدادات فً نورها وٌخبو تبتعد

 وأنا رحت. الماء لعتمة المجهولة

 أرقب السابل الجسد أمداء فً أوؼل

 منً تقترب الملونة اإلضاءات تلك

 حتى ببطء تبتعد ثم حولً وتسبح

 من ناعمة كذرات أضواإها تتالشى

 المسافات أقاصً فً تشع النور

 فً كانت. وتؽٌب تخبو ثم الرجراجة

 الكتٌم األفق فً تلوح التجلً بداٌات

 الجسد أطراؾ فً تومض كاختالجات

 تتوالى كرعشات تسري ثم المابً

 باتجاه محمومة حركة فً وتتصاعد

. ضوبٌة مخلوقات هٌبة فً التشكل

 فً تمتد تلك التشكل عتبات كانت

 فً الماء وكان مضطربة، إٌقاعات

 بتٌارات ٌموج اإلٌقاعات تلك ذروة

 لحظة إلى وصوالً  قوتها تشتد دافبة

 تشع ملونة مخلوقات كانت. التخلق

 وانكسارات تصدعات وتحدث بقوة

 تسبح. السابل الظالم جسد فً حادة

 أسماك أنها فؤتبٌن وتقترب المخلوقات

 بٌضاء، زرقاء، حمراء، ملونة،

 .وأرجوانٌة صفراء

 فً فسحة إلى ٌدي من قادتنً ثم بتوجس

 إلٌنا تناهت حٌث هناك. الؽوطة بساتٌن

 ورصاص انفجارات أصوات العتمة فً

 بكت ثم بخوؾ الٌسرى كتفً تذوقت

 جرى ماذا رجل، ٌا مالح أنت: وقالت

 أمر من كان ما نسٌت أكسفورد  فً!لك؟

 ضفة إلى ٌدها من وقدتها والذباب الملح

! الساحرات؟ ماكبث رأى أٌن ترى التاٌمز

 أنحاء فً بنظرها تجول وهً سؤلتنً

 مكان فً ربما. الفسٌح المعشب السهل

 الساحرات: برداً  أرتجؾ وأنا قلت هنا؟ ما

 رؼباته كن. ماكبث داخل كن

 فترة وبعد المرأة، ضحكت... وهواجسه

 تشبه أوفٌلٌا أتعلم،: قالت الصمت من

 سفر من بد ال كان. كثٌراً  السورٌات

 ال وكان. بالجنون أوفٌلٌا لتصاب هاملت

 الذي الوحٌد الشًء لٌحدث عودته من بد

 ٌرى أن لها، حبه إلعالن ٌدفعه أن ٌمكن

.  القبر فً جثتها

 كم الحكاٌات، مقابر ٌا المطارات، أٌتها

 ندلؾ ونحن همست! قتلنا؟ أوفٌلٌا من

 تسمعنً لم. جون سانت كلٌة فناء إلى

 تعالً،. الساخن الشاي سٌدفإنا: فقلت

 ٌوحنا كلٌة هذه. هنا من قرٌب مكتبً

 . جون سانت ٌسمونه وهنا المعمدان،

 فً قبره إلى تؤخذك كانت التً جدتك

 وتبللً الحنطة الحمام لتطعمً دمشق

 األموي الجامع باحة فً البحرة بماء ثٌابك

 بالفستق المعجونة البوظة تؤكلٌن ثم

 سقفه ٌنفتح الذي السوق أزقة فً الحلبً

 اآلرامً حدد معبد عتبة على السماء على

 ستطارد الحكاٌات لعنة أن تعلم تكن لم

 هاملت ٌلقٌه مونولوج آخر إلى أحفادها

 فً والجوازات الهجرة موظفً على

. العالم مطارات

 . الكثٌرة النبوءات رؼم تعلم جدتك تكن لم

 انظري،. نبوءات دون الجرابم تحدث ال

 التارٌخ ٌمسرح كٌؾ شكسبٌر تعلم هنا

 حول ٌتحلقون كانوا الذٌن البشر ألولبك

 لٌتلصصوا الحانات فً والشعراء الرحالة

. البعٌد العالم على وخٌاالتهم أخبارهم فً

 التارٌخ به ٌحدث الذي الشكل هً الجرٌمة

 نبوءات ٌصدق أن الجمهور على وكان

 واألشباح والمعارك والساحرات العواصؾ

 أن أتعلمٌن. فقٌرة مسرح خشبة على

 وقد هش والكومٌدٌا التراجٌدٌا بٌن الفارق

 ٌكفً كان! واحدة؟ كلمة مجرد ٌكون

 مهرج إلى ٌتحول لكً الثالث رٌتشارد

 قال أنه لو ماذا. فقط واحدة زابدة كلمة

 !بحصان؟ مملكتً نصؾ

 

 فً علٌها كان. أوفٌلٌا ؼرقت هكذا

 الضوبً الهذٌان فً تستؽرق أن الماء

 بٌن ٌنوس ٌتحرك، وال ٌمتد زمناً 

 السكٌنة طور المعتم، للجسد طورٌن

. الضوبٌة االختالجات وطور األسود

 الخرٌطة جسد عن النازح هاملت وحده

 ملك األسود أن قال من: ٌسؤل كان

 أم تلفها هو هل األبٌض؟ وما األلوان؟

 أم لون أنت هل األسود، أٌها خدٌعتها؟

 وتمام الهشاشة مرآة أنت أم ؼٌاب،

 هل الضوء؟ جثة أنت هل اجتٌازها؟

 بدد أم السٌزٌفٌة صخرته أنت

 ذرٌعة أنت هل األسود، أٌها المسافة؟

 فً الدهشة انتحار أنت هل الماء؟ هذا

 بدد إلى المكان تفاصٌل من العبور هذا

  الجهات؟

 كان الخرابط مذبحة سبق آخر زمن فً

 نهر من األخرى الضفة على شكسبٌر

 اإللٌزابٌثً الجمهور ٌلقن التاٌمز

 تفوح البعٌد الشرق مطبخ من وصفة

 سنة 500 قبل حلب توابل رابحة منها

 ستضٌع حرب فً تدمٌرها من

 المخٌلة انتحار بعد الكثٌرة أسماإها

 الحرب واحد، اسم مدهشة بخفة لٌنجو

 الجمٌع وكان فرجة، كانت! السورٌة

 دٌدمونة، مندٌل عطٌل سٌجد أٌن ٌعلم

 ٌتلصصون الضفة تلك على كانوا لكنهم

 الكبٌرة الجزٌرة نوافذ من حلب على

 العالم على إلٌزابٌث الملكة فتحتها التً

 لوصفة منه بد ال ؼموض حلب. البعٌد

 ضفة على شكسبٌر فكر هكذا السحر،

 الرحالة من األخبار ٌجمع وهو التاٌمز

 من عودتهم بعد كانوا الذٌن الثملٌن

 الجعة ٌحتسون البعٌدة أسفارهم

 حانات فً الحكاٌات وٌروون بشراهة

 كؤس بٌن وٌرددون بالفضولٌٌن تعج

 تلك كل تجتمع كٌؾ عجٌب،: وأخرى

 مدٌنة فً والثقافات واألدٌان األقوام

! واحدة؟

 ربٌبة بحثت الخرٌطة من آخر جرح فً

 أطفال عن بردى ضفة على الماء

 ثم اللٌل فً الحدابق عشب ٌفترشون

 الشتوي معطفً تحت كمانها خبؤت

 طرق على فاجؤتنا عندما الطوٌل

 تعزؾ ذباب المقنوصة الضواحً

 هنا الماء ٌوجعنً لها قلت. الناي

 دونكٌشوت ال. الخرافة وصواب

 الموت طواحٌن بٌن الحواجز سٌجتاز

 من السرد والبم ستنظؾ شهرزاد وال

 خرٌطتً فً والدروب السواطٌر

 الدمشقٌات من لً بد فال مقفرة،

 لحظة عبارة تعنً ماذا أتعلمٌن. ألبصر

 Damascene Moment دمشقٌة

 لحظة إنها أكسفورد؟ قاموس فً

 فً تؽٌٌر إلى تإدي التً البصٌرة

ثانٌة  المرأة رمقتنً. والوعً الرإٌا

 االالااا

 

 كسفورد برٌطانٌاا  -كاتب وأكادٌمً سوري|         علي هحوذ سليواى. د 

 

 لشيثاً ...هَتغشافيا
 

 

 

 

 

 

 

: القاهرة فً الثقافٌة الحجاز بنت مإسسة عن فً والثانٌة ،«األلؽام حقول فً الشعر»

 بعنوان القاهرة فً الثقافٌة الحجاز بنت مإسسة عن والثانٌة" االلؽام حقول فً الشعر"

 :الدٌوان من مقتطفات وهذه. «قلبً رصاصتك أٌقظت»

رتْة  التً كالُمفخّخةْة  جداً  ُمتوهجٌم  أنا - 1 فَفجَف واً  انْة تْة  كؤِءسفنجهٍه  بالهَفواءِء  أشعرُ ...تَف جَف رَف  ٌدِء  من خَف

ابمٌم  .هللاِء  ٌاّرةِء  عَف ٌنِء  فً إسعاؾٍه  كسَف ابٌن أعْة تلقٍه  أنا...الُمصَف ارِء  كارُتونٌةٍه  كشَفخصٌةٍه  ُمسْة  بجِءوَف

ًَّي  ٌُحدقُ  الجمٌعُ  .ما طفِءلْة  ستٌانٍه  ف سطَف  كِء وق وَف  .السُّ

2 

ابقاً  عِء  فً الملونةَف  ُصورتهُ  ٌُعلقُونَف  ٌَفُموتُ  الذي سَف كَف  أو، شَفخّصٌاً  ٌُعلقُ  اآلنَف ، الشارِء  ٌُترَف

رَف  قدْة  المدٌنةِء  فُمصورُ ، مكانَفهُ  جَف لدَف  هَف  .البَف

3 

نا اُمنٍه  ُمجردَف  هً الزرقاء وُجوهَف هِء  ُزرقةِء  مع تَفضَف  .هللاِء  وجْة

 

 عضو علً، وسام للعراقً «موتؽرافٌا »دٌوان قرٌباً  ٌصدر

 فً والنشر للطباعة الثقافً المركز عن الثقافة، مٌلٌشٌا

  تتوزع، نعمة ستار للفنان الؽالؾ وتصمٌم وصورة العراق

 وهذا المتوسط القطع من صفحة مبة على النصوص

 انطولوجٌتٌن فً مشاركتٌن سبقته ولقد األول الدٌوان

 :بعنوان الهاي فً مخطوطات دار عن األولى شعرٌتٌن

  خاص للن سصاص 
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 المشاءة تيي حذّيي

 

  ياسش اسىيف 

 وتلك. محاٌدة أو برٌبة، قراءة من ما

 لم المعرفة عن كبحث تحدث التً القراءة

. الدراسٌة المناهج مع التعاطً تتجاوز تعد

 لٌس الجمٌع، ٌعرؾ كما هنا، والهدؾ

 الجتٌاز أداة كونها بل ذاتها بحد المعرفة

 تكون حصولها حال وفً. مفروض اختبار

ٌّة نتٌجة . ؼاٌة منها أكثر سبب

 علٌها استقّرت التً بالكٌفٌة والقراءة،

 الخٌار إلى أقرب باتت وأشكالها، نوعٌتها

 المعرفً، اإلؼواء إلى منها األٌدٌولوجً

 من سإال وبات االستكشافً، والفضول

 تختلؾ بطرٌقة اآلخرون ٌُفّكر لماذا نوع

 دوافع فً ؼابب شبه طرٌقتً؟ عن

 فً ٌقاربه آخر سإال علٌه وطؽى القراءة،

 المحتوى فً وٌناقضه والشكل، الصٌاؼة

 اآلخرون ٌفكر ال لماذا.  والجوهر

( ي)طرٌقة بؽٌر التفكٌر وكؤنما بطرٌقتً؟

(. ي)ل وإقصاء وإلؽاء نفً هو

 

 حسّ  على األول السإال ٌنطوي فٌما

 ٌجعل الذي والبحث والتقصً االستكشاؾ

 أنه كما.الربٌس عصبه المعرفً الهمّ  من

ٌّة ٌعكس  كان إن الذاتً، التصوٌب فً الن

. التفكٌر فً صاببة أخرى طرٌقة من

 على ٌنطوٌان المعنى بهذا والسإاالن

 وحٌد أحدهما التصوٌب، إلى نزوع

ٌّه واآلخر االتجاه،  السإال ٌسبػ إذ. ثناب

 امتالك مٌزة طارحهِء  على الثانً

 الحق ذاته الوقت فً وٌمنحه الصواب،

 ما وهذا. اآلخر خطؤ ٌراه ما تصوٌب فً

 التً الجهادٌة الهداٌة من نوع إلى ٌشٌر

 إلى المعرفة مسؤلة العمق فً تتعدى

.  الوجود مسؤلة

 فإنه السإال هذا صٌاؼة تظهر وكما

 إلى ٌستند الذي الُمنتهً الُمنجز سإال

. المعرفً الُمطلق أو النصً، الُمقّدس

 مسكوناً  األولى بصٌؽته السإال ٌبدو فٌما

 كما األسباب، عن والتقصً البحث بهمّ 

 وٌقارب واالستكشاؾ، المعرفة بهاجس

 من بانطالقهِء  الشك مبدأ بعٌد حد إلى

ٌّة  أي فً وقابلة مصونة، ؼٌر موثوق

 ثوابتها فً النظر إلعادة وقت

 التً فالقراءة،  وبالتالً.ومسلّماتها

األولى،  بصٌؽته السإال علٌها ٌحّفز

ٌّة من تخلو  ولو حتى لإلنتاج، إعادة أ

 إعادة من كان  وإن.التدوٌر مستوى على

 إعادة فهً هنا القراءة لفعل ُتحسب إنتاج

 التً والمسلمات األسس وتدوٌر إنتاج

 والنقل االّتباع ثقافة علٌها تقوم

.  والوصاٌة

 جوانبها كل فً تخلو التً الثقافة هذه

 موقؾ أي من وانشؽاالتها وفروعها

 النفً فهو موقؾ من كان وإن نقدي،

. التضاد قاعدة على

 فً ومتباعدتان متقاربتان صٌاؼتان

 الفضول تحٌل إحداهما عٌنه، الوقت

 الحال، ثبات على تؤكٌد فعل إلى

 رفوؾ لنقاء أمٌنة ومراجعة

 ما بطرٌقة إنه. الذاتً األرشٌؾ

 بّواباً  بجعله للفضول أمنً استخدام

 مع أبداً  ٌتساهل ال ُمبٌداً  أو صارماً،

 كلب ورّبما ،"الضارة "األعشاب

 حول الدوران عن ٌكؾّ  ال حراسة

 أو ؼرٌب، كل ومطاردة السٌاج

 وهً. الرحمة ٌعرؾ ال سّجاناً 

 ُمجّرد أنها على القراءة تقّدم صٌاؼة

 عزلة من تزٌد التً باإلثباتات انشؽال

 عن تكشؾ كما وتقٌٌده، االنسان

 برهاب ٌتمّثل الذي وجوهها من واحد

 حد إلى ٌشبه هنا واألمر. المعرفة

 ٌظنّ  مشهد عن الطرؾ ؼض بعٌد

 بطرٌقة وهو. علٌه حرام بؤنه الرابً

 فً الذات انكشاؾ من رعباً  ٌمثل ما

. معرفة كل تجسدها التً العري مرآة

 من نوع عن الحدٌث إلى ٌقود وهذا

 تستجّرها التً المسإولٌة درء

 بالدرجة مسإولٌة فالمعرفة .المعرفة

 الصراع تستدعً مسإولٌة. األولى

 صوابها، من متؤكدة معرفة بٌن الدابم

 . الصواب هذا تهّدد وأخرى

هذه  تقّدمه الذي الفهم فً أنه، ؼٌر

 الب

 ما أشبه القراءة فعل ٌؽدو الصٌاؼة،

 ٌكؾُّ  ال دابمة دفاعٌة بمعركة ٌكون

 الخنادق حفر عن القارئ هذا فٌها

 القراءة تبدو بحٌث المتارٌس، وإقامة

 ال وُمنّفراً  شاقاً  عمالً  إلٌه بالنسبة

. به االستمرار على له طاقة

 فً تؽدو، هنا والمسإولٌة

 مع التماثل من نوعاً  ممارستها،

 المسإولٌة أن ذلك. واإلبعاد الدرء

ٌّة  الذي الحر الكابن بها ٌتمتع وضع

 التً الصٌاؼة هذه حٌثٌات فً نفتقده

. القراءة فعل تخصّ 

 من تجعل فإنها األخرى الصٌاؼة وأما

ٌّة فعل الفضول  بالقراءة ٌُمارس حر

ًّ  فضول إلى متحّوال  من ٌجعل معرف

 واالستقصاء للتؤوٌل ُمحّركا السإال

 االتصال إلى أمٌل القارئ ٌبقً الذي

 هذا عن كصورة وبالمعرفة بالعالم،

 القراءة من ٌجعل ما وهذا. العالم

 الضرورات حقل فً بنٌوٌاً  عنصراً 

 وبالتالً المعرفة، امتالك تحكم التً

 ٌتحّكم أن للفرد تتٌح التً القّوة

 إلى إٌاه محّوله وقدره مصٌره بإدارة

( الفردي الفاعل )دعوته ٌمكن ما

 وجودها تستمد نظر وجهة ٌمثل الذي

 بٌن المستمر الجدل من وبقاءها

 هما نصٌن بٌن أي واآلخر، الذات

. المقروءة والمادة القارئ

 

 

  كاتب وشاعر سوري 

 

 الذيي أٍالً في هعشض اسطٌثَل للىتاب العشتي

   أحوذ وشحَت  ـ  اسطٌثَل 

 الذي العربً الكتاب معرض ٌضم

 كبٌراً  عدداً  اسطنبول فً أٌام منذ افتتح

 سورٌة من العربٌة النشر دور من

 والٌمن ولبنان واألردن والعراق

 والكوٌت، ومصر ولٌبٌا والسعودٌة

 للمعرض األجنحة ثقافات وتتنوع

 أن إال دار، وكل بلد كل ثقافة بحسب

 وحسب صرفاً، دٌنٌاً  كان السابد الطابع

 المشاركٌن الناشرٌن بعض تصرٌحات

 كانت الدٌنٌة الكتب إن المعرض فً

 وهذا انتشاراً، واألكثر مبٌعاً  األعلى

 ورواد المشاركٌن ثقافة ٌعكس

 حٌث تحدٌداً  الفترة هذه فً المعرض

 النشر دور بٌن المجاراة كانت

 مصر بٌن بقوة تنحصر المشاركة

 ؼنٌة مكتبة أكثر حول والسعودٌة

 ومذاهبه اإلسالمً الفكر بكتب

 األبمة لبعض الذاتٌة والسٌر ومعتقداته

 جناح تمٌز كان حٌن فً اإلسالمٌٌن

 وووو

  مكتوباً  (القرآن) بعرض السوري القسم من

 أن ٌإكد ما والخٌط باإلبرة حٌاكة بطرٌقة

 معرضاً إسالمٌاً  لٌكون تتجه المعرض صبؽة

 بعض باستثناء ثقافٌاً، معرضاً  كونه من أكثر

 الكوٌتٌة والفالح السورٌة الحصاد مثل الدور

 الدٌنٌة الفلسفة من أجنحتهم خلت حٌث

 والثقافٌة الفكرٌة الكتب باتجاه وراحت

 األطفال لكتب كان كما األدبٌة والترجمات

 على المعرض من األكبر الجزء التعلٌمٌة

 الورقٌة النشر دور ؼالبٌة مستوى

 المشاركٌن الناشرٌن  بعض.وااللكترونٌة

 اقتراب مع ٌتذمرون بدإوا لبنان من وخاصة

 نقص من للمعرض المحددة المدة انتهاء

 قولهم حد على انعدامها وربما المبٌعات

كما  تركٌا، فً الراهن السٌاسً الوضع بسبب

 وكان خاطباً  كان المعرض افتتاح توقٌت إن"

 من أكبر عدد ٌتمكن لكً تؤجٌله األفضل من

 إلى ضعؾ إضافة المعرض ارتٌاد من الناس

 ".واإلعالنٌة الدعابٌة الحملة

 

 مسبولً أحد ٌقول ظبً أبو جناح فً أما

 ؼالٌة تعتبر األسعار إن": المداد دار قسم

 التً والمعارض الدول بباقً مقارنة جداً 

 الرتفاع ذلك وٌعود العربً، العالم فً تقام

 تكلفة بسبب وأٌضاً  تركٌا، فً الضرٌبة

 من المشارك الكادر وتكالٌؾ الشحن

 فً األجنحة وإٌجارات فنادق فً إقامتهم

 فً كبٌراً  ارتفاعاً  سبب ذلك كل المعرض

 رواٌة": مثاالً  وٌطرح ،"الكتاب أسعار

 5 سعرها ٌتعدى ال العزلة من عام مبة

 ؼالبٌة  وحتى اإلمارات معارض دوالر فً

 معرض فً تباع أنها إال الدول العربٌة

 الذي األمر دوالراَف  30 بسعر اسطنبول

 ارتادوا ممن الكثٌر أمام عابقاً  شكل

 لكنهم معٌنة كتب عن بحثاً  المعرض

 أن بعد الوفاض خالٌن منه خرجوا

 فً المعرض  افتتح."األسعار صدمتهم

 تموز شهر من والعشرٌن الخامس

 نشر دار 170 حوالً فٌه وتشارك

 إلى إضافة عربٌة نشر دور معظمها

 تصدر التً التركٌة النشر دور بعض

. العربٌة باللؽة كتب
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 أًا الزي سأيت

 سحل لثل أى تثصش ثعالثه الٌَسهحوذ خاسن الحويذي

 ُمفعماً  الحمٌدي جاسم محمد األدٌب كان

 ُمحٌاه، تفارق ال واالبتسامة بالحٌاة،

 والحٌاء العالٌة األخالق من فرصٌده

 معظم ٌدركه والمعرفة والفكر واألدب

 قاصاً  عرفوه ممن نخبتهم الرقة، أهل

 صحفٌاً  عرفوه ممن وعامتهم وأدٌباً،

 هموهم عن للكتابة وقته كرس نشٌطاً 

 فً المسإولٌن أمام قضاٌاهم وطرح

  .(المستباحة) مدٌنته

 دخلت حٌن منزله فً الحمٌدي اعتكؾ

 عن وابتعد الفوضى، مرحلة مدٌنته

 طرؾ، على ٌُحسب أن خشٌة الجمٌع

 سٌطرت الراٌات السود على وعندما

 مكتبته كل الحمٌدي أحرق الرقة،

 مثقفً معظم حال حاله ومخطوطاته

 أدخله األمر هذا أن إال وأدبابها، الرقة

 أشهر وبعد أكثر، الحزن دوامة فً

 الخروج من تمكن طوٌلة ومعاناة مرٌرة

 واستقر حماه، مدٌنة إلى الرقة من

 المتواضع بٌته إلى العودة ُمنتظراً  هناك

 منذ دمشق قصد الرشٌد، مدٌنة فً

 جرٌدة من تقاعده معاملة إلجراء أشهر

 مخطوط استعادة ومحاولة الثورة،

 سنوات قبل أنجزها قد كان رواٌة

 كان لطباعتها، الثقافة لوزارة وقدمها

 بقً ما كل فهً علٌها الحصول أمله

 مخطوطات من الحمٌدي إرث من

 تكلفة ال لكن للطباعة جاهزة قصصٌة

 كان كاتب لدى متوفرة ؼٌر الطباعة

 كزهده المكتسبات وتحقٌق بالمال زهده

 تحمل التً الرواٌة الحٌاة، هذه فً

 ثعلب ألؾ..الثعالب ملحمة: )عنوان

 رواٌته بعد للحمٌدي الثانٌة هً( وثعلب

 تحظَف  لم األخٌرة لكن الدٌن، شمس

 لطباعتها، الثقافة وزارة بموافقة

 الوزارة أدراج فً لتؽٌب واحتجزوها

 إلٌه الوصول نحاول الذي أثرها وٌختفً

 مخطوط جدوى، بال لكن فترة منذ

 ولسنا األشخاص بعض قرأه الرواٌة

 من وكل الراحل وٌعلم ذكرهم، بصدد

 تجلب قد بل ُتطبع، لن أنها الرواٌة قرأ

 عن ٌتحدث أنه رؼم المتاعب، له

 إال الرواٌة ُتزعج ولن إال، لٌس الثعالب

 اختفى. ماكراً  ثعلباً  نفسه فً ٌرى من

 اختفى كما الثقافة وزارة قرب الحمٌدي

 عنه، البحث رحلة وبدأت مخطوطه،

 كان أنه تبٌن ثم ألٌام، مفقوداً  بقً

 ٌرٌد وماذا الخاطؾ من لكن مختطؾ،

 بطاقته سوى معه ٌحمل ال رجل من

 لم ولماذا لٌرات، وبعض الشخصٌة

 ألٌست فدٌة، وٌطلبون الخاطفون ٌتصل

 أجلها من ٌُخطؾ التً الؽاٌة هً هذه

 الحمٌدي ألن ُمبهماً  السإال بقً الناس،

 مقدمات، أي بال فجؤة ذاكرته فقد

 عن ؼاب أن إلى كلٌاً، مداركه وؼابت

 ولم معه، سره وذهب أٌام، قبل الحٌاة

 منذ دمشق قصد الرشٌد، مدٌنة فً 

العمل  من تقاعده معاملة إلجراء أشهر

 استعادة ومحاولة الثورة، فً جرٌدة

 قبل أنجزها قد كان رواٌة مخطوط

 الثقافة لوزارة وقدمها سنوات

 علٌها الحصول أمله كان لطباعتها،

 من الحمٌدي إرث من بقً ما كل فهً

 للطباعة جاهزة قصصٌة مخطوطات

 لدى متوفرة ؼٌر طباعتها تكلفة لكن

 وتحقٌق  بالمال زهده كان كاتب

 وووووو

 

. إال لٌس الثعالب

 اختفى كما دمشق فً الحمٌدي اختفى

 ثم لشهرٌن، مفقوداً  وبقً مخطوطه،

 وأنهم الثعالب، براثن بٌن كان أنه تبٌن

 المدٌنة سور على ذاكرته صلبوا

 إال إٌجاده، فً أهله ٌفلح ولم العتٌقة،

 مقاالته وٌتابع ٌقرأ كان رجالً  أن

 كانوا فً الُمعتقل وأنقذه، إلٌه تعرؾ

 الصحٌة حالته أن ٌصدقوا أن ٌرفضون

 لم حٌلة، واعتبروها ومزمنة مؤساوٌة

 لما نعرفه كما عرفوه لو ٌعرفوه

 الصادق الرجل هذا محتاالً، اعتبروه

 كان األدب أولٌاء من ولٌاً  إال لٌس

 والنزاهة بالشرؾ خبزه ٌؽمس لعقود

 تنكروا بلدته أهل أن إال وٌؤكله، والعفة

 تلك وحاله نعرفه، ال وقالوا جمٌعاً، له،

 الذٌن سورٌة مبدعً كل حال هً

 حتى المقصود الرسمً اإلهمال ٌعانون

 .األخٌرة عزلتهم فً ٌموتون

  خاص للن سصاص 

 الرواٌة الحٌاة، هذه فً المكتسبات كزهده

 ألؾ..الثعالب ملحمة: )عنوان تحمل التً

 بعد للحمٌدي الثانٌة هً( وثعلب ثعلب

 تحظَف  لم األخٌرة لكن الدٌن، شمس رواٌته

 لطباعتها، الثقافة وزارة بموافقة

 الوزارة أدراج فً لتؽٌب واحتجزوها

 بعض قرأه الرواٌة أثرها، مخطوط وٌختفً

 وٌعلم ذكرهم، بصدد ولسنا األشخاص

 له ستجلب أنها الرواٌة قرأ من وكل الراحل

 فٌها عن ٌتحدث أنه رؼم المتاعب،

 وووووو

 

الودتوع هثل »
الىاتة تواهاً 

يمع في الدٌَى 
 «هشتيي

: المإلفات من وله .2016 تموز حماه مدٌنة فً وتوفً ،1954 عام الرقة مدٌنة فً ولد سوري، وصحفً وقاص أدٌب: الحمٌدي جاسم محمد

. الشابعة واألخطاء العربٌة اللؽة تطور كتاب- ّنام  أال نحكً كتاب قتٌبة ـ البن الجراثٌم كتاب تحقٌق الدٌن ـ شمس رواٌة  ـ2و 1 الفراتٌة الشعبٌة الحكاٌة ـ

. طباعتها من الظروؾ تمكنه لم" الثعالب ملحمة "ورواٌة قصصٌة لمجموعات مخطوط من أكثر ترك قصصٌة ـ مجموعة..القاشور الواقع ـ فوق ما الرواٌة كتاب ـ

 

 بالحزن المثقل الحمٌدي جاسم محمد

 استعاض الذي االنعزالً دابماً،

 صمته عن بدٌالً  الواسعة الفضاءات

 ٌحٌلك الذي العارؾ صمت المطبق،

 أو رودان، المفكر تمثال إلى دابماً 

 الهول، أبو تمثال إلى تقرٌبٌة بصورة

 ٌشً الذي والؽامض، الصامت

 بمحٌطه، ومتجذرة عمٌقة بمعرفة

". رأٌت الذي أنا "مقولة مجسداً 

 المؤساوٌة، الحادثة تكون ربما

 ٌشهد وهو أمامه الموت ومشهدٌة

 المفعمة البسٌطة أمه أمه، احتراق

 إطفاء فً المساعدة تحاول بالخٌر

 بٌتهم، محمد أمام مشتعلة سٌارة

 ٌرى جوارها، إلى ٌلعب الذي الصؽٌر

 ٌذوب كٌؾ شاخصتٌن، بعٌنٌن

 كان الذي الدافا الحضن الجسد،

 ملكوت فً معه وٌؽٌب ٌضمه،

 فً أمامه ٌتهاوى اآلن السماء،

 ربما حٌاته، فً فارقة ستكون لحظة،

 له مرافقاً  سٌظل صمت إلى ستحٌله

 المشهد هذا وسٌشكل حٌاته، طوال

 من وعالمة حٌاته، فً مفصالً  المإلم

. أبداً  عٌنٌه تفارق ال الحزن

 المفرطة، وانعزالٌته صمته رؼم

 بؽموض ٌشً الذي الصمت وربما

الحمٌدي  جاسم محمد ٌدخل مبهم،

 تجده متؤصل حٌاء من ٌملكه وما

 بتارٌخ المثقفٌن، وعارفاً  بٌن حاضراً 

 ٌعٌش الذي المكان وجؽرافٌا الرقة

 ٌمر هذا الكل لكن ٌعرفه، الكل به،

 ال بثلّة ٌكتفً فهو حٌاته، فً عابراً 

 من هم الواحدة، الٌد أصابع تتجاوز

 قلّة ورؼم صداقته، على ٌستؤثرون

 كبٌراً  رصٌداً  ٌملك فهو األصدقاء،

 ٌنظر فالجمٌع الرقة، أهل كل عند

 عندما عالٌة، ومودة باحترام إلٌه

 سجل فً ٌكن لم به، معرفتً توطدت

 تركً رمضان وأحمد سوى أصدقابه

 وعمار العٌسى وتمٌم المصارع

 الذي الجرادي، وإبراهٌم المصارع

 فً دابماً  الحاضر الؽابب كان

 أول مع العالم هذا اقتحمت جلساتنا،

 بالفوز معه وتشاركت كتبتها، قصة

 القصٌرة، للقصة البتانً مسابقة فً

 إال ٌوم ٌمر ٌكاد ال ٌومها ومن

. معً حاضراً  وٌكون

 إلى تعود بالحمٌدي معرفتً أن رؼم

 صدٌق مع أزوره وكنت 1977 عام

 األول اللقاء فً منظره وهالنً لً،

 خالل فهمت الكتب، بٌن ٌؽوص وهو

 لرسالة ٌعد أنه األولى الجلسة

 .العربٌة الخٌول عن ماجستٌر

 

 وأنه العربٌة، الخٌول عن ماجستٌر

 القصٌرة، القصة وٌكتب بالتراث، ٌهتم

 أبدٌت بٌته، من خرجت وعندما

 وأخذت. صاحبً أمام به إعجابً

 إصدار مع جدٌداً  منحىً  به معرفتً

 ؼّرة فً الفرات جرٌدة من األول العدد

 فً الشرؾ لً كان حٌث 2004 عام

 مكتب فً له مساعد كمحرر مالزمته

. الرقة

 المكتب، حدود ضمن بالعمل نكتؾِء  لم

 نحاول وكّنا الشارع، إلى خرجنا بل

 وربما ومشاكلهم، الناس هموم رصد

 هٌؤت اجتماعٌة، طاقة من أملك بما

 عزلته من لخروجه المالبمة الظروؾ

 حدود خارج إلى وانطلقنا الطوٌلة،

 المكان، الكتشاؾ محاولة فً الرقة

 الرقة بتراث معرفته تكون وربما

 تارٌخ لكتابة مقدمة التارٌخً وإرثها

 األول، اإلنسان تارٌخ المجهول، الرقة

 الكهوؾ تارٌخ والعمارة، والحكاٌة،

 .واألنهار والٌنابٌع والودٌان والمؽاور

 والدة شهدت األٌام هذه من بدءاً 

 األولى القاشور، القصصٌة مجموعته

 إصدار ثم ،"الدٌن شمس "رواٌة ثم

" اللؽة فً الجراثٌم "لكتاب تحقٌقه

 جهده كّرس الذي كتابه ثم قتٌبة، البن

 الشعبٌة الحكاٌة" نام أال نحكً "له

 قد وكان كبٌرٌن، مجلدٌن فً الفراتٌة

 فوق ما الرواٌة "كتاب ذلك قبل أصدر

 الدكتور شقٌقه مع باالشتراك" الواقع

 فً وشارك الحمٌدي، جاسم أحمد

 الدكتور شقٌقه مع باالشتراك" الواقع

 فً وشارك الحمٌدي، جاسم أحمد

 التً ،"أحمر لٌس الدم "مجموعة

 .الجرادي إبراهٌم الدكتور علٌها أشرؾ

 واألخطاء العربٌة اللؽة التطور وكتاب

. الشابعة

ٌكتب  بالفطرة، موهوباً  كان الحمٌدي

 المفعمة لؽته وتتجلّى بتمٌز، القصة

 شمس "رواٌته فً المكان برابحة

 أبداً  النقاد إلٌها ٌلتفت لم التً ،"الدٌن

 الروابً المشهد فً أهمٌتها رؼم

 اإلعالمً العمل فً أهمٌته أما السوري،

 الرقة، معالم رصد فً واضحة فتبدو

 على تإكد ٌكتبها كان التً الزواٌا وربما

 مفردات التقاط فً المابزة موهبته

 بطرٌقة وقراءتها الٌومٌة الحٌاة

 فً تحمل التً الزاوٌة ولعلّ  مختلفة،

 مختلفاً  تجعله ما هً الذاتً، طٌاتها

. الجمٌع عن ومتمٌزاً 

 حكاٌة الحمٌدي، جاسم محمد حكاٌة

 مكتوب حكاٌة ومإثرة، ومإلمة حزٌنة

 المفاجا، كرحٌله فاجعة تكون أن علٌها

 ٌحمله وما األبدي، كصمته والصامت

 أبداً، ٌفارقه ال ٌكاد متجدد، ألم من

..  الفاجع أمه كرحٌل وربما

 لكنً دابماً، سؤفتقدك صدٌقً، وداعاً 

. قلبً فً حاضراً  ستكون أنك متؤكد
 

 

  صحفً وقاص سوري 

 يَسف دعيس 
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 جذرٌة، صٌاؼة إلعادة المادة هذه خضعت

 منها تفوح بالشتابم، ناضحة كانت أن بعد

 لكن! حاقدٍه  كاتبٍه  عن تعّبر الكراهٌة، رابحة

 الهجوم ٌجوز فال التحرٌر لسٌاسة تبعاً 

 بل حق، هذا وفً وشواهد، استدالل دون

 فً حجة إبراز من بد ال قٌمة، نصٌحة

 الفاعل ذكر من بد ال المتهم، وجه

 وقوع وسهَّيل حرض ومن به والمفعول

 وله جلل، الحدث وأن خاصة الحدث،

 كما والباطن، منها الظاهر وقوعه أسباب

 الرداءة صناعة إنها استمراره، أسباب له

. الثقافٌة

 إال عصر من فما فن؛ كل فً الرديء أما

 طؽٌانها فً الرداءة تفاوتت وإن وعرفه،

 وأما وجزر، مد بٌن الثقافً الوسط على

 وأبداً، دابماً  ٌبقى فهو إبداع كل من القٌم

 واندثار الرديء خلود من إذاً  خوؾ فال

 أمام مختلفة، معطٌات أمام لكننا الحسن،

 فً عظٌم وتهافت النوع، فً كبٌر انحدار

 نتٌجة الظاهرة هذه أن مجازاً  لنقل الكم،

 العظٌم، المعلوماتً لالنفجار موضوعٌة

 ٌبدو التً واالتصاالت التكنولوجٌا ولثورة

 الناس من تجعل أن قبل تتوقؾ لن أنها

 بعض، عن بعضهم األصل طبق نسخاً 

 الفٌس )مثل اختراع وجود أن ولنتفق

 المهووسٌن آالؾ ٌخلق أن بد ال( بوك

 كونهم تخطوا أنهم ببساطة اقتنعوا الذٌن

! النبوة طور دخلوا بل عادٌٌن، بشراً 

 صورة بنشر أحدهم قام وإذا ال؟ كٌؾ 

لة الداخلٌة لثٌابه ٌَّي  وخلٌعة منمقة بعبارة مذ

 من سلة على شك بال سٌحصل آن، فً

 أنه له ستثبت التً والتعلٌقات الالٌكات

 أهم الداخلٌة ثٌابه وأن استثنابً، شخص

 والكتب والقصابد المعلقات كل من

.  واألفكار والنظرٌات

 محمد كتب( القراءة درس )عنوان تحت

 439 العدد األزمنة مجلة فً العزٌز عبد

 الشخصٌات مستخدماً ( رأي )صفحة فً

 فً لالبتدابٌة القراءة كتب فً كانت التً

 ولك اخرسً مازن قال: "سورٌة

whore، متلك واحد مٌسون قالت 

 ،loooool رباب قالت خنزٌر، ٌا بٌخرس

".  XOXO باسم قال

 ال التً المادة ذات من آخر موضع فً

 فً منشورة كلمة وخمسون مابة تتعدى

 وقال مٌسون مازن صفع: "كاملة صفحة

 مازن بٌضات مٌسون فركت عمٌلة،

 الشرٌؾ الوطنً صار.. خابن وقالت

 آخ باسم صرخ هٌك، علٌه بٌطلق المإٌد

 خرجك، مٌسون قالت األخوة، فهب آخ،

". واختفت

ذكر ثلث  ما إن اختصرنا، أننا ٌقال ال كً

ملونة لماعة  صفحة على المنشورة المادة

 رر

 الذي! للكاتب درامٌة بصورة مرفقة

:  آخر عدد فً شاعر إلى ٌتحول

 بشاعة أقل"

  العالم هذا 

 صدٌقة برفقة العشاء نتناول عندما

 مثٌرة

 لٌزبٌان أنها علمنا دون 

 بشاعة أقل 

  العالم هذا 

 وضوحاً  قبحه ٌزداد حٌن

 الجمٌلة مإخرتك أمام 

 أمن محكمة أمام من تمرٌن وأنت 

  الدولة

  المخاوؾ رؼم

" األمة بنفسٌة الوهن بإلحاق

ٌل : أسطر بثالثة قصٌدته الشاعر وٌذَّي

 بفارغ أجلس األهلٌة الحرب بانتظار"

 حبٌبك ألردي برسٌل معمل خلؾ الصبر

 ال العكروت ألن.. القلب فً بطلقتٌن

 قمصانك أزرار لفقدان ٌنبؽً كما ٌحزن

 وأحزن أفعل كنت كما الؽسٌل آلة فً

 ٌفتقد كمسحوق فساتٌنك أزرار على

 لن هرمنا، لقد تباً  الزرقاء، حبٌباته

 ٌا شباب هال ٌا بباقة اآلن بعد أشترك

". أوؼاد

 قٌمة أي انعدام عن الطرؾ نؽض قد

 أم كانت جمالٌة النص، فً مضافة

 أن دون" القصٌدة "تنتهً حٌث فكرٌة،

- بوست - أثر ٌفوق قد أثر أي تترك

 أال لكن الصاعدات، العصر فنانات إلحدى

" شوارعٌة "كلمةٍه  انتقاء ٌكون أن ٌجب

 ٌتطلب بل ال ٌسمح سٌاقٍه  ضمن محكماً 

 وإال ؼٌرها، دون الكلمة هذه وجود

 بدالً  لعادي الشعري تحوٌل إلى انتقلنا

 جانب من شعري؟ إلى العادي تحوٌل من

 سإال أمام النصوص هذه تضعنا آخر

 وووو

 

 فً الشعري النص دور عن مصٌري

 فً الشعري النص دور عن مصٌري

 تجنب من تمكّنا فإذا الثقافٌة، الحٌاة

 هدفاً  له نجد لن باإلفساد، النص اتهام

 على باردة ابتسامة رسم إال معنى أو

 أن حتى عجول، صدفةِء  قارئ وجه

 أن لٌخجل الشعر قٌمة ٌدرك من

 ٌجب أنه كما ،"الٌك "مجرد ٌضع

 المجلة فً التحرٌر نظر وجهة فهم

 صفحة فً الطالسم هذه بوضع

 أو رأي عن تعبر ال وهً! الرأي

! مفٌدة واحدة جملة بال فكرة

 واقع أمام ٌضعنا وؼٌره، النص هذا

 مثقفً بتسرب :أوالً  ٌتمثل مإلم،

 الورقً، المطبوع نحو( بوك الفٌس)

 مقصود ؼٌر أو مقصود تشوٌه :ثانٌاً 

 المبتدبون خاصة القراء، لدى للذابقة

 أمام نحن أخٌراً، ولٌس :ثالثاً  منهم،

، بال ومحكمة مجرم، بال جرٌمة  قاضٍه

 ٌختببون النشر على القٌمٌن أن حٌث

 والسماح الثقافً المنجز احترام خلؾ

 دون الجمهور، أمام نفسه بعرض له

 من أو كحكام، أنفسهم ٌنّصبوا أن

 هكذا ،"كده عاوز الجمهور "منطلق

 وال عاتقهم، عن المسإولٌة ٌرفعون

!. أحد على ٌرمونها

 علً خلؾ الكاتب نظر وجهة هً ما

 من األمرٌكٌة لولو وشركة الخلؾ

 تحت النمط هذا من كامل دٌوان نشر

: واحدة حذاء بفردة قصابد عنوان

  قٌموعة ٌا أحبك كنت كٌؾ أدري ال"

  أن حتى قلٌالً  إال تستحمً ال أنك رؼم

  الشهرٌة دورتك رابحة

  عدٌدة ألٌام بك الصقة تظل

:  قلت شممتها ما كل

  الشهرٌة العادة

  الساقٌن منفرج قدر لقٌموعة

 

  تلبسٌن كنت العرجاء لقاءاتنا فً

  سكسٌاً  ٌكن لم والذي( النجري )الـ

 اإلطالق على الجنس لـ مثٌراً  أو

  الفابت القرن منذ تؽسلٌه لم أنك كما

  نفسه الزمن ٌشبه بدأ حتى

  ارتدت لقد : أهتؾ اردٌته وكلما

(". عرب )الـ

 بإهداء تستهل القصٌدة أن األؼرب

 عٌدها بمناسبة فٌروز السٌدة إلى

 هذا ٌرٌده الذي ما!! السبعٌن

 أن ٌحاول قرؾ أي(!! شاعر)الـ

 الذي الركٌك األسلوب هذا ٌولده؟

 دون الكالم قمامة جمع على ٌعتمد

 دون هدؾ، أي طٌاتها فً تحمل أن

 أن كما مرمى، أي بمعانٌها ترمً أن

 العبارة استخدام على ٌصر الكاتب

 وهنا مبرر، دون الجنسٌة السوقٌة

 اعتبار على الفصٌحة للؽة نتعصب ال

 على التمرد دعاة من الكاتب

 بل إلٌها، العامٌة وإدخال الفصحى

 فهذه نفسه، الشعر لمفهوم نتعصب

 ناجحة نصؾ محاولة الكلمات

 شؤنً وما بؤكمله، جٌل ثقافة لتشوٌه

 ؟"كٌلوتها"بـ أنا

 مادة كتبت الكلمات هذه تؤثٌر تحت

 أؼلبها حذفت بالشتابم، ملٌبة

 إلى اإلشارة لضرورة احتراماً 

 نورد اإلشارة بعد لكن بعٌنه، المذنب

: الشتابم

 العهر الفكري، البؽاء المهرجون،

 الكالمً البؽاء تؽذي النخبة األدبً،

 المشوهون، مجتمعها، فً والثرثرة

. إلخ...المّدعون

 
 

 سوري كاتب 

 عاهش العثَد 

 
 اللوحة للفنان هانً عباس



 ُمٌمماً  عمامته، ُمعتمراً  عباءته ُمرتدٌاً  واقفاً  كان

 الذي البسٌط والمسرح الفلكً مرصده شطر وجهه

 هً تلك العباسٌة، الرافقة سور ظل فً اسمه ٌحمل

 على البتانً الفلك عالم فٌها شوهد التً األخٌرة المرة

 أقٌمت ساحة وسط ٌقؾ شامً كسٌؾ الشموخ، قٌد

 نال حتى تلك وقفته على سنوات مضت له، تكرٌماً 

 وازداد وجهه، زهوة واختفت والصدأ التعب منه

 األول النشاط ٌكون فقد الصٌفً مسرحه أما شحوبه،

 الماضً القرن تسعٌنٌات فً شهده الذي واألخٌر

 أقصى من رجل جاء ثم. فنٌة حفلة علٌه أقٌمت عندما

 قرب حانوتاً  واشترى البرازي، ٌدعى ٌسعى، المدٌنة

 وٌجلسون ٌرتادونه، زبابن للحانوت وأصبح الساحة،

 وحكاٌاته، بطوالته قصص ٌسمعون صاحبه عند

 وجعل واحدة بضربة الفراتً النمر صرع أنه وكٌؾ

 البتانً، الناس نسً أطفاله، ألحذٌة" دعاسة "جلدة

أصبح  الذي البتانً دوار أحد ٌذكر ٌعد لم فترة وبعد

 لبب

 البتانً، بوجود أحد ٌشعر ٌعد دوار البرازي، ولم

 ٌلعبون الذٌن األطفال بعض باستثناء ٌكن، لم وكؤنه

 هذا من ٌعرفون أن دون أحٌاناً  المكان فً

 سقطت ببراءتهم، ٌسمونه كما الواقؾ" الحجً"

 وحركة النصرة جبهة متطرفً بٌد الرّقة مدٌنة

 فً طعنة( البّتانً )فتلقى اإلسالمٌة، الشام أحرار

 رصاصة بمثابة تكون ربما قتٌالً، أردته ظهره،

 والتهمٌش اإلهمال من لتخلصه جاءت التً الرحمة

 فً وقوفه فترة طٌلة عاناه الذي والشعبً الرسمً

 الشهب كتلك لعلمه شهٌداً  البتانً خرَّي  الساحة، تلك

 ُرجماً  لٌكون بعٌد زمن منذ حركتها ٌرصد كان التً

 الدٌن لبوس لبسوا الذٌن العصر هذا لشٌاطٌن

 لكنهم التماثٌل صنع حّرموا فساداً، باألرض وعاثوا

 روح ستبقى ثمنها، واقتسام بٌعها ٌحّرموا لم

 ومن ٌرعوه، ولم ُنصباً  له جعلوا من تلعن البّتانً

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 بمرض مصاب بلد فً تعٌش حٌن

 الٌقظة من الكثٌر ٌلزمك الحرب

 تصاب ال حتى المستمر واالنتباه

 والسٌاسً، الدٌنً التعصب بجرثومة

 وكل للتطرؾ ٌدعوك حولك شًء كل

 والمطبلٌن المتقاتلٌن من جانب

 وأفالماً  صوراً  علٌك ٌعرض والمزمرٌن

 والضحٌة الجالد أنه لك لٌثبت وقصصاً 

! معاَف  آن فً

 أنه على اآلخر الطرؾ ٌظهر حٌن فً

 كل إلى باإلضافة المجرم، الوحش

 الدعاٌة تمارس التً اإلعالم أجهزة

 كلمة ستار تحت األطراؾ ألحد

 الواهنة العقول فتستقطب" األخبار"

 وتبقى الهاوٌة من حافة على كل

 السالح، لحملة أمامهم فارؼة الساحة

 األصدقاء من حولك من كل فٌكون

 حقدهم تشاركهم أن ٌرٌدونك والعابلة

.. اآلخر الطرؾ على

 الجماعً الجنون هذا فً تقع ال لكً

 العزلة من الكثٌر إلى بحاجة أنت

 أن أبداً  تنسَف  وأن ال والفكرٌة الجسدٌة

 الذي الؽباء األساسً سببها المؤساة

 إنسان ٌقتل إنسان: مفهوم فً ٌتلخص

!! األفكار نفس ٌشاركه ال ألنه فقط

 هو ما كل من الهرب فً عندها تفكر

 أرض بال نفسك تجد وفجؤة حولك

 األٌام وهنته الذي جسدك علٌها تسدل

 أوروبا ؼابات فً الطوٌل والمشً

 ولدت الذي ؼٌر آخر منفىً  فً وتؽرق

. فٌه

 ليس للسَسي ها يشثيه في الوٌفى 
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 ٌبرر ما المنفى فً للسوري ٌبق لم

 السٌاسة أوجد الذي السوري وجوده،

 فؽرق السفن وأوجد السٌاسٌون، فقتله

 ٌخلصه ما ٌجد ولم الدم، من بحر فً

 واألسالك المؽلقة الحدود سلطة من

 األولى الحضارة خلق الذي الشابكة،

. جدٌدة لؽات عن بحثاً  منها وهرب

 األموي بالسٌؾ احتفظ الذي السوري

 ظهره فً القوادون ؼرزه حتى

 السوري. النفط من حقل فً وأؼرقوه

 فارغ هو ما بكل اإلحتفاظ اعتاد الذي

 ٌعود قدٌم وفراش بالستٌكٌة علب من

 حالماً  نام الذي السوري. لجده

 صوته الصدى ٌردد أن دون بصرخته

 ٌفهمه الذي الكابن ذاك فٌخاؾ،

 صحن فٌخبا نفسه، ٌفهم وال الجمٌع

 الثٌاب وعاّلقات الممتلا سجابره

 المختمر الشاي وفناجٌن المتسخة

 من خوفاً  الفارؼة الكبرٌت وعلب

 ٌحتفظ أن وٌنسً العالٌة األٌام عتبات

 استبدلها حٌن الخشبٌة بالساللم

 متارٌس إلى تحول الذي باإلسمنت

. الركام تحت وٌمشً ظله خلفها ٌلقً

 المتهربة بالكتب ٌحتفظ الذي السوري

 صفحاته فً وٌكتب مكتبات بال

.  األول حبه قصص الفارؼة

 هوابٌة دراجة ٌركب الذي السوري

 األزقة فً النٌام لٌوقظ سبٌالً  فٌجعلها

 أوعى "صوته بؤعلى صارخا الضٌقة

 وعً دون المتجولون فٌبتعد" أوعً

 !!ندابه لعمق حقٌقً

 التً اللؽة من أكثر للسوري ٌبق لم

 وقبل القارات اكتشاؾ قبل أوجدها

 وصنادٌق البرلمانات قبل الجمهورٌة،

 بقلٌل، الموت قبل البابسة، االقتراع

.   بقلٌل الخلق وقبل

 أو لدي خبز ال: للسوري السوري ٌقول

 كفٌلٌم  البحر وحده لً، أرض ال أمل،

 حدٌدٌة علب فً وتقدٌمً بتعلٌبً

 الدم ناقصة وجبات الجدٌدة للشعوب

 الصٌدلٌات فً ُتباع الدسم كاملة

. الكونسروة ومحالت المناوبة

 جوازاً  سٌحتاج أنه السوري ٌعلم كان

 بفواتٌر فاحتفظ آلخر، زقاق من لٌعبر

 ومشتقات واألوكسجٌن والكهرباء الماء

 واإلبر العناكب وخٌوط البترول

 الزرع وأحواض الملونة والخٌطان

 والبروفٌن السٌتامول وحبوب والقش

. الطبٌة الالصقات وعلب

 سٌهدم، بٌته أن السوري ٌعلم كان

 ال كً بٌضاء شراشؾ الكنبات فؤلبس

 عباءات وعلق احترقت ما إذا تتسخ

 أن لٌتؤكد المنزل شماعات على سوداء

 الركام تحت الحداد علٌه سٌقٌم ما شٌباً 

 األصفر بالهواء الملٌبة القوارب وفوق

..  والطاعون

 قبل سٌخسر أنه السوري ٌعلم كان

 ساعات عدد له قلصوا حٌن النهاٌة

 السٌنما صاالت وعدد الشتاء فً النهار

 العرق تبٌع عسكرٌة لمراكز وحولوها

 وحقابب الجلدٌة واألحذٌة واألزرار

 !السفر

 أحوذ وشحَت 

 أؼلقوا حٌن سٌخسر انه ٌعلم كان

 تدرٌب مراكز وافتتحوا المسارح

 من الشامات وحذفوا للرضع الصاعقة

. وجوههم

 سوى ٌرثٌه ما للسوري ٌبق لم

 النساء تحِءكها لم التً الصوفٌة الخٌطان

 والسٌارات الهاون قذابؾ وأحرقتها

. والصحؾ الفاسدة المفخخة

 تقع أن األمس فً السوري تمناه ما كل

 سعر بارتفاع تبتدئ ال جرٌدة ٌدٌه بٌن

 ما كل الرخٌصة، روحه مقابل الدوالر

 علب فً ٌحفظها نظٌفة صحٌفة تمناه

 جده، فراش تحت أو الفارؼة  الحالوة

 آثار من المتشقق جلده فوق ٌلبسها أن

 ما المنفى فً للسوري ٌبق لم النزوح،

 ٌسمٌه واحد ٌوم سوى وجوده ٌبرر

 السوري وٌسمٌه نٌسان كذبة الجمٌع

. البداٌة عٌد

  كاتب وشاعر سوري 

 

 شهاتاً« تطليوَس العشب» عٌذها خشَّ 

 البّتانً وكنٌته ،(البّتانً )سنان بن جابر بن محمد

 هللا عبد أبو ولد بّتان، رأسه مسقط إلى نسبة

 وهً شمال الرقة حران فً م،854 حوالً البّتانً

 أمضى تركٌا، احتلتها التً السورٌة األراضً من

 فً السماوٌة واألجرام النجوم حركة رصد فً حٌاته

 عام توفً م،878 عام حتى الرّقة بمدٌنة مرصده

 من العدٌد له. العراقٌة سامراء مدٌنة فً م،918

 2013تمثال البتانً ـ مدٌنة الرقة ـ 

 أحوذ سالهة 

 
 لوحة للفنان ٌوسؾ عبدلكً

 ٍخثة هُثستشة خالية هي األحالم

 ألسماك جماعٌة مقابر السردٌن علب

 صٌاد بشص فرادى الموت رفضت

 وعلب الؽواٌة، شباك فً فوقعت ملول

 من أشالء مجموعة سوى لٌست التونه

 أحالمهم، سبٌل فً التعذٌب تحت قضوا

 فهً المجففة السوداء األسماك أما

 أسالك فوق تفحموا لمن عظمٌة هٌاكل

 جمعوا بؤنهم ٌعترفوا أن دون الكهرباء

 بحواؾ العالق رفاقهم لحم فتات

 المقبرة خارج وهربوه المقصلة

 سوى لٌست إنها: حٌنها قالوا بتوابٌت

. (مرتدٌال) علب

 أعمش قرش هرم المقبرة حارس سمك

 الخامس الطابور فراخ تقوده العٌون،

 توابٌت ٌتفحص الدم، رابحة وتجذبه

 عن الزواٌا كل فً ٌبحث الضحاٌا،

 بالمشٌعٌن وٌصرخ البحر سبع

 أن أحدكم أٌحب" بتوابٌتهم، الهاربٌن

  ؟"فكرهتموه مٌتاً  أخٌه لحم ٌؤكل

 

 فراخ الطابور، وتجٌب األطراؾ ترتعد

 وٌستلذون ٌحبون حتماً  السإال هذا وما

 إلى أستطاعوا مهما حٌاً  وٌؤكلونه به،

. سبٌالً  ذلك

 إذ ألننا" :الجرٌح البحر سبع ٌهمس

 لنا سبٌل ال اآلسن الماء هذا فً نعٌش

 لم بعضنا، بؤكل إال الحٌاة قٌد على للبقاء

 هً بل الفتٌة القرش أسماك نخشى نعد

 أن للموت نسمح لن بطشنا، تخشى باتت

 أصبح سنختاره، بل ٌشاء كٌفما ٌختارنا

 الٌومً زادنا الدم مستنقع فً الموت

 جثثنا ُتكدس حٌن حمٌمٌاً  موتاً  ٌبقى لكنه

 والترابٌة المعدنٌة مقابرها فً المتفسخة

 على الرٌح تذروها التً وتلك والخشبٌة

 ٌخفؾ الجماعً فالموت الطرٌق، قارعة

 الُمتعبة األرواح عن وٌبعد الحشرجة آالم

 فرادى، الموت خطاطٌؾ شبح بؤحالمها

 أن ٌهمه ال بقطفها ٌتلذذ المناٌا وعّراب

 ".أم ال أٌنعت

 

 لً حول ال الذي الضعٌؾ اإلنسان أنا أما

ٌُرعبنً قوة وال  ٌجعل األشالء منظر ف

 قرأت تحفٌز، دون وحدها تهطل دموعً

 كل ورمٌت السردٌن، فكرهت قرأت ما

 الثالجة، خارج (المرتدٌال)و التونة علب

 احتاج سرٌري، قرب موتى ثالجة أرٌد ال

 إلى الشام من حمام وسرب وقندٌالً  كتاباً 

 فوق الزٌتون أؼصان ٌرمً البصرة،

 نزار بقصابد الذهاب فً وٌهدل بالدي،

ومحمود دروٌش  عدوان وممدوح قبانً

 الجرادي وإبراهٌم خطاب اللطٌؾ وعبد

 قصابد جنحٌه تحت لً ٌحمل اإلٌاب وفً

 .والسٌاب وأحمد مطر الجواهري

 ال بالقصٌدة، الموت، هذا أهزم أن أرٌد

 على التلصص اعتدت لكنً الشعر أقرض

 اقرأ الموت من أنجو مرة كل فً الشعراء،

 الحروؾ وحدها للسماء، شكر قصٌدة

 الموت مراوؼة على المقدرة تمنحك

 المرصوفة الكلمات وحدها وهزٌمته،

 سبعاً  وتجعلك القلب تنعش منتظم بإٌقاع

 ترتعد أن دون الموت وشبح قرشك تواجه

 نهاٌتك وواجه هابٌل مثل كن فرابسك،

 رررررررر

 مٌتتك، تختار أن تعلم لكن بشجاعة

 المٌتات أي هابٌل سؤل قابٌل لٌت

 للموت، سّنة ستكون كانت تختار،

 ٌكن لم أنه إال للحٌاة سنن هناك كما

 فقتل شٌباً، الموت طرق عن ٌعرؾ

 هو الجمٌل الموت أما ببدابٌة، أخاه

 القصابد كتلك الحداثً، بعد ما الموت

 حالمٌن كلماتها سحرت التً

. والموتى منهم األحٌاء وعاشقٌن

 شخصاً  تضرب أن الرجعٌة من لعله

 ؼلٌظة بعصا تضربه أو فتقتله بحجر

 الموت إن ساجداً، فٌخر رأسه على

 طابل ال الرجعٌة كالحٌاة الرجعً

 بحلمك تؽص أن المٌتات أفضل منها،

 تلك مٌتة وخٌر سبٌله، فً وتقضً

 علٌك ٌفرضها وال أنت تختارها التً

 أن خٌرت لو أفضل المٌتات أي أحد،

 بً؟ تلٌق مٌتة انتقً

 بعد السلمون، كسمك أموت أن اختار

 أكمل على واجباتً أنجزت أكون أن

. وجه

 ه.  ؾ •
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 أهلية توحلية ...يَهيات حشب طائفية

 للباب المقابلة الجهة على وقفت

 كالعادة، السرفٌس بانتظار الشرقً

 بعٌد من مكتوماً  ٌؤتً القصؾ صوت

 من ترتفع السوداء السحابات وبعض

 ٌلتفت، أحد ال. وزملكا جوبر ناحٌة

. ٌرتعش حتى أو ٌهتمّ 

 المؽبرّ  األحمر إلى ٌمٌل بدأ السماء لون

 من سرب األعلى فً الؽروب، مع

 إلى سورٌا أٌلول من المهاجرة اللقالق

 كانت كم ؼرٌب. ربما أمناً  أكثر مناطق

 بوضوح رأٌت األرض، من قرٌبة

 الهواء فً المفرودة الكبٌرة أجنحتها

 فً مشّوشة بدت الطوٌلة؛ ورقابها

 من اختفى الذي القابد دون من طٌرانها

 ٌطٌر أن ٌفترض الذي سربها مقدمة

 نقطة لسربها ٌكن لم. سهم كزاوٌة

 فارغ، السرب قابد مرتكز زاوٌة،

: فكرت

 رصاصة شً اجته أو قنصوه ٌمكن- 

. طابشة

 أن ؼرٌزتها، على تعتمد أن اآلن علٌها

 من تتمكن كً حواسها جمٌع تحصر

 أن علٌها وربما الطرٌق، متابعة

 هل. عجل على جدٌداً  قابداً  تستفتً

 ترى؟ ٌا الطٌور عالم فً هذا ٌحدث

 ذّكرتنً األفق فً صؽٌرة نجمة لمعت

 كانت لكنها بٌضاء، طاقة توفٌر بلمبة

 الؽروب، عتمة وسط بتفردها أجمل

 فقد بها، فوجبت. أبهى نورها وكان

 تلمع أشٌاء اللٌل سماء فً أن نسٌت

".  نجوم "اسمها

 فً النجوم بمراقبة مولعة كنت كم

 السماوي توضعها من أعرؾ طفولتً،

 واألصؽر، األكبر الدب مجموعة

 أٌضاً  العقرب برج تمٌٌز واستطٌع

 كبرت لكننً القوس، برج وسهم

 احتفظ التً ألعابً نسٌت كما ونسٌتها

 أعد لم. ما سقٌفة على كرتونة فً بها

 من أنظر كنت كما السماء إلى أنظر

 وببساطة كله األمر هو هذا قبل،

. شدٌدة

 المنتظرٌن حشد وبدأ انتظاري، طال

 السرافٌس تمر. الموقؾ على بالتزاٌد

 وبتفاإلً. تتوقؾ وال بالناس ملٌبة

 :فكرت المعهود

... فاضً واحد وبٌجً شويّ - 

: فكرت المعهود

... فاضً واحد وبٌجً شويّ - 

 سٌؤتً التً الجهة تخٌلت أننً حتى

. منها

 فرأٌت الشرقً الباب نحو نظرت

 ال متجاورٌن، والكنٌسة الجامع

 اسم أعرؾ وال الجامع اسم أعرؾ

 هذه أن أعرفه ما كل الكنٌسة،

 بالصور ذاكرتً فً مربوطة الصورة

 تحت الفٌسبوك على( المطروشة)

 ضحكت". الدٌنً التعاٌش "عنوان

 التعاٌش )مفهوم ٌشبه كم الفكرة، من

 ،(األهلً التعاٌش )مفهوم( الدٌنً

 هذٌن اخترع الذي الذكً من

 ٌستحق بالفعل الؽبٌٌن؟ المصطلحٌن

. جابزة

 قد وها تماماً، توقعت كما حصل

 الذي ذاك من فارغ، باص وصل

 شًء أو( باص نصؾ )ٌسمونه

 ،(هوب هوب )الـ ٌشبه بعجالت

 محصورة خانقة، ضٌقة، مقاعده

 بفوبٌا المصابٌن تناسب ال بالحدٌد،

.  بالؽرض ٌفً لكنه. المؽلقة األماكن

 ال كً منفرداً  مقعداً  انتقٌت. صعدت

 ٌا قربً، بجلوسه أحد ٌزعجنً

. فكرت للرفاهٌة

 مع امرأة جلست المجاور المقعد على

 ظل ،"داون" بالـ المصاب طفلها

.   تهّدبه والمرأة الطرٌق طوال ٌصرخ

( الستابر ذات )النافذة من أنظر

 أعلى من ٌنحدر العرق الوسخة،

 قطرة أمسح أسفل، إلى ظهري

 تدؼدغ وبدأت شعري من تسللت

.  رقبتً

 الشارع على بالكاد، ٌتحرك الباص

 المحالت من مجموعة الربٌسً

 إصالح فً المختصة المتتابعة

 اآلظانات، الكهربابٌة، المولدات

 مٌكانٌكٌة، السٌارات، كهرباء

 تشتهٌه ما كل... نجارٌن حدادٌن،

... حِءرؾ من النفس

 ٌشبه ما إلى الدكاكٌن تحولت

 احتاجوا فإن لعددهم، مستودعات

 الدكان دخلوا( العدة )من ؼرضاً 

 على ٌعملونه ما تابعوا ثم به لٌؤتوا

. الرصٌؾ من تبّقى ما

 الملوثة أٌدٌهم ذاكرتً فً انطبعت

 إتمام على وباإلصرار بالشحم،

.  اللٌل حلول قبل عملهم

 سٌل فً ببطء الباص ٌتحرك

 مترٌن ٌمشً المروي، االزدحام

 ومع وٌتوقؾ، آخر متر ثم وٌتوقؾ،

قُّؾ متر كل وَف  بالركاب ٌمتلا تَف

 وسٌلة انتظار باالنتظار، المنهكٌن

 تتسع صؽٌرة فسحة ذات ركوب

 مضى آخر ٌوم انتظار النتظارهم،

 وربما... ٌمض لم وربما خٌر على

 مضى آخر ٌوم انتظار النتظارهم،

 وربما... ٌمض لم وربما خٌر على

 الحٌاة على التعّود استمرار انتظار

. الجدٌد بإٌقاعها

: فكرت

 بكازٌة مازوت أو بنزٌن فً أكٌد- 

 الكازٌة نقطع وبس ،"زؼلولة"

.. الطرٌق بٌنفرج

 أكاد حتى أمامً المقعد بحدٌد أتمّسك

. المقعد هذا ضٌق هو كم. رابحته أشم

 ابنتها مع امرأة تقؾ قربً الممر فً

 ٌزٌد، أو سنتٌن العمر من البالؽة

 خضرتها، بؤكٌاس محّملة المرأة

 أمها، مانطو بؤطراؾ تتمسك والطفلة

 ضربة كل مع وٌساراً  ٌمٌناً  تتؤرجح

 مع المرأة كذلك السابق، ٌدوسها فرام

 االستناد عدم تحاول الناٌلون أكٌاسها

 لم وكالعادة. ذاك أو ذاك كتؾ على

 فً المسترخٌن الرجال من أحد ٌنتَفخِء 

 إلٌها ٌنظرون ظلوا بل مقاعدهم،

( مكدوسة )هنا، لٌست وكؤنها بحٌادٌة

. ٌكون أن ٌجب كما الركاب باقً بٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال كً حضنً فً الطفلة وضعت

 األقدام بٌن تضٌع أو الُركب، تركلها

.  الضٌق الممر فً الكثٌرة

 إٌه؟.. خالتو عند قاعدة خلٌكً- 

 من صؽٌرة بهزة أمها الطفلة ووافقت

 من أٌضاً  هً تعبت فقد رأسها،

 بحدٌد المتواصل رأسها ارتطام

. المقاعد

 فً الطفلة مطلقة، بسعادة أشعر

 بٌدي، بطنها من أعانقها حضنً،

. الصؽٌر قلبها وبدقات بدفبها أشعر

 حركة تصؾ إٌناس صدٌقتً تذكرت

 أصابع وملمس بطنها داخل طفلتها

 وووو

 

 جدار على تشد الصؽٌرة قدمها

 هذا من قرٌبة كنت كم. البطن

. أتخٌل ربما أو الشعور،

 وسرنا جمٌعاً  نزلنا. الباص توقؾ

. الجسر نحو

 عربة على قّتة بابع الجسر تحت

 صوته صدى ٌرتدّ  حصان، ٌجرها

 بضاعته على ٌنادي وهو عالٌاً 

 فٌلّون الصدى، لعبة مستسٌؽاً 

. ارتفاعاً  وٌزداد وٌتلون صوته

 عربته حصان السٌارات تستفز

 متوتر أنه واضح بزمامٌرها،

. بعصبٌة بحوافره األرض ٌضرب

 ٌبٌع دوالٌب على صؽٌر كشك

 السابقٌن لجموع والشاي القهوة

. سٌاراتهم فً المنتظرٌن

 العظٌم السوري الشعب ٌحٌا 

. البقاء على وعزٌمته بصموده

 صاحبه زٌنه صؽٌر متنّقل كشك 

 بالستٌكٌة أوراق من بسلسلة

 الكشك هذا ُصنع فقد خضراء،

  واجهة على اسمه ولٌلتصق لٌبقى،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ربما. اسمه أتذكر لٌتنً الزجاج؛

 مٌشو وأبو مٌالد شاي كؤس كانت

! ٌعلم من الكشك، هذا من

 مشٌاً  الناس جموع مع سرت

 فكرت التراب، على الحاجز، لنجتاز

 ٌهم ال لكن ستتسخان اللتٌن بقدمً

 البٌت، فً ماء هناك ٌزال ما طالما

 لساعات، هنا نعلق أن ٌعقل فال

. آخر ٌوم مضى قد وها

 

 2013 أٌلول 7

 

 سورٌة كاتبة و مخرجة  

  آًا عىاش 
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  ٍسأتشن سسن الىاسيىاتيش لست هثمفاًهاًي عثاس
 

 رسام( 1977 )عباس هانً ٌحلم

 الفلسطٌنً السوري الكارٌكاتٌر

 للحٌاة المدهشة المشاهد بمالٌٌن

 وٌحتقر الوجع من ٌسخر العادلة،

 المظلومٌن صرخة مع ٌقؾ الطؽٌان،

 رسوماته كانت سورٌة فً كان منذ

 عبر الناس إلى تعبر الذكٌة الناقدة

 ولد.. اإللكترونٌة والمواقع الصحؾ

 الكبٌر المخٌم الٌرموك، مخٌم فً هانً

 . دمشق قرب الفلسطٌنٌن الالجبٌٌن

 وطلب سورٌة من للخروج اضطر

 هناك مقٌم حالٌاً . سوٌسرا فً اللجوء

 من الحرب مآسً إدانة فً ومستمر

 أٌار ماٌو فً. الكارٌكاتور خالل

 الدولٌة الجابزة على حاز 2014

 فً عنان كوفً من الصحافة لرسوم

 . جنٌؾ

 سورٌة، فً جوابز بعدة أٌضاً  فاز كما

 فً الثانٌة المرتبة إلى ووصل

World Press Freedom 

Cartoon ً2013 عام الدوحة ف .

 مجلة فً كارٌكاتٌر رسام هو حالٌاً 

 فً محاضرات وٌعطً( إٌبدو)

 للبالؽٌن جنٌؾ فً الدولٌة المدرسة

 ...ولألطفال

 عباس هانً بالفنان اتصل رصاص قلم

 : التالً الحوار وكان

 إلكترونٌاً؟ أصبح بالحرٌة الحلم هل •

 العالم هذا فً اآلن عباس هانً أٌن

 وكتم والشاشات بالمٌدٌا الملًء

 الناس؟ وقتل الحجر ودمار الصراخ

 ٌقدمه بما الرحب اإللكترونً الفضاء

 المعلومة على الحصول سهولة من

 أكبر لعدد والوصول النشر وسهولة

 وسٌلة وفر والمهتمٌن، األشخاص من

 بمثابة كان بالمقابل لكن شك، بال مهمة

 بشكل لنقل أو العام، للرأي كبٌر كاشؾ

 من لكثٌر الناس لفهم كاشؾ أدق،

 تكتشؾ أنت ٌمكن. واألحداث األمور

 ! مثالً  العادلة القضاٌا تخسر لماذا

 ٌحققه أن ٌمكن فردي كحلم الحرٌة

 الحرٌة ولكن متاحة بوسابل اإلنسان

 ررر

 

 

 كتابك هم ومن األٌام هذه فً تقرأ  ماذا•

 تنشؽل الذي ورساموك المفضلون

 بمتابعتهم؟

  األسرة مع كبٌر بشكل منشؽل األٌام هذه

 فً كما للقراءة وقت إلٌجاد صعوبة وأجد

 اللؽة تعلم لوقت باإلضافة السابق،

 ٌوجد ال بالرواٌات، مهتم أنا الفرنسٌة،

 للجمٌع أقرأ أن أحب. باالسم مفضلٌن كّتاب

 ٌدفعنً مهماً  نقداً  عنهم أسمع من أو

  كثر فهم الرسامون، أما والقراءة، للبحث

 كبٌرة تجارب ولدٌهم رابعٌن كثر زمالء

. أجانب أو عرب سواء

 المدارس أحد فً طالب مجموعة  تّدرس•

 الكارٌكاٌتر تترك سوؾ هل سوٌسرا، فً

 لذلك؟ وتتفرغ

 أننً أعرؾ ولكننً بجد  مطروح خٌار هذا

 ٌكون ربما..! الكارٌكاتٌر ترك أستطٌع ال

 مع العمل. قصٌرة إجازة حاالته أقصى فً

 جدٌدة أبعاد وٌعطٌك ومهم، جمٌل الطالب

 الى باإلضافة مهمة، مهارات وتكتسب

 الطالب مع بالتشارك تستمدها التً الطاقة

 معهم طالباً  أعود أننً أشعر. العمل فً

 كانت التً الطاقة كل مع الدرس، أثناء

.. ٌوم بعد ٌوماً  تنقص والتً لدي

 معظم تقضً وأنت ثقفتك تنهل أٌن  من•

 اإلنترنت؟ على وقتك

 بعض لدي! ذلك أدعً ال و مثقفاً  لست أنا 

 أوصل أن أحاول والمهارات االهتمامات

. حسب و خاللها من إحساسً و فكرتً
 

 

 

 أكثر تبدو جماعً ومفهوم كحلم

 بسبب لٌس ٌوم، بعد ٌوماً  صعوبة

 الكبٌر العدد بسبب بل بها، المطالبٌن

 ٌبقى أن ٌحب الذي  األشخاص من

 هنا وأقصد العبودٌة، نٌر تحت

 فكرٌة عبودٌة أشكالها، بكل العبودٌة

  دٌنٌة أو إجتماعٌة أو  اقتصادٌة أو

. معٌنة

 لبناء  مهمة وسٌلة هً برأًٌ الحرٌة

 مجتمع دٌمقراطً، مدنً مجتمع

 بحد هدفاً  الحرٌة ولٌست مواطنة،

 أحاول هنا، الزلت  لً بالنسبة. ذاته

 التحوالت كل رؼم صامداً  أبقى أن

! قٌاسٌة فترة فً جرت التً الكبٌرة

 بعض لدي طبٌعً، وهذا أحٌاناً  أنفعل

 وحلم فنٌاً  صٌاؼتها أحاول األفكار

 زمن.. ما زمن فً تإثر أن بسٌط

.. قادم

 كٌؾ عملك، بوصلة كان  اإلنسان•

 تسعى الذي وما الناس مع وقتك تقضً

 بلد فً استقرارك بعد معهم لكشفه

 أجنبً؟

 صعوبة مع زال، وما اإلنسان كان

 بعد ٌوماً  تزداد صعوبة األمر، فً بالؽة

 ٌكبر الذي القاسً الفرز بسبب ٌوم

 أصبحت( اإلنسان )فكرة حتى تدرٌجٌاً،

 تفصٌالت إلى تحتاج و أكثر ضبابٌة

! لألسؾ كثٌرة

 المناخ فً األصدقاء من الكثٌر لدي

 فً منهمك..! واقعٌاً  وحٌد االلكترونً،

 كبٌرهذه لحد األسرة حٌاة تفاصٌل

 باقٌة والجسور مستمر التواصل األٌام،

 والنشاطات الفعالٌات من الكثٌر مع

 فً المحاصرة المناطق داخل خصوصاً 

 تعنى منظمات مع والعمل سورٌة

 وحقٌقً، عملً بشكل الالجبٌن بشإون

 أو السورٌٌن الالجبٌن سواء

 المحتلة  فلسطٌن داخل  الفلسطٌنٌٌن

. الشتات وفً

 من شًء أي ٌؽٌر لم  األجنبً البلد

 للعمل  نسبٌاً  آمن مكان هو قناعاتً،

. استقاللٌة و حرٌة أكثر بشكل

 

أحلن أى أؤثش »
 ...في صهي ها
 «....صهي لادم

 حَاس للن سصاص 

 عمل نجومٌة أن ترى درجة  ألي•

 تناول عند متقدمة تصبح الكارٌكاتٌر

 الصراعات فً الكبٌرة الرإوس

 السٌاسٌة؟

 المواضٌع بالنجومٌة، متعلق األمر لٌس

 ال..! حٌاتك تفقدك قد  لدرجة  حساسة

  دابم بشكل  بحٌاته ٌخاطر أحد أن أعتقد

 األحٌان بعض إلى نجومٌة، فً ٌسعى

 معٌنة، شخصٌات لتناول مضطراً  تكون

 معظم فً ذلك،  تتجاهل أن ٌمكن ال إذ

  بل  جداً  طبٌعً األمر هذا العالم دول

 فً قاتالً  ٌكون ولكن أٌضاً، ومطلوب

..! الؽبٌة القمعٌة الدكتاتورٌات دول

  الرسوم الشخصٌة، التجربة خالل من

 الشخصنة عن البعٌدة و نشرتها التً

 الرسوم عن تؤثٌراً  وأكبر أهم كانت

 ذلك أتجنب أن أحاول لذلك الشخصٌات،

 لعدم ٌكفً بما قوٌة الفكرة كانت إذا

. شخصنتها
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 ئلى هٌصّات التتَيح« الوإسسة العاهة للسيٌوا في سَسية»أفالم عَدة 

 

  

 للمخرج «الخرٌؾ بانتظار »فٌلم فاز

 فً سٌنارٌو أفضل بجابزة سعٌد جود

 «العربً للفٌلم وهران مهرجان»

 نفسه سعٌد جود كان وقبلها ،2016

 فً عربً فٌلم أفضل جابزة نال

 مهرجان »فً الموازٌة المسابقة

. 2015 «الدولً السٌنمابً القاهرة

 ،«مرٌم »بفٌلمٌه الخطٌب باسل وشارك

 منها الجوابز، من بعدد وفاز ،«األم»و

 مهرجان »فً ألولهما الكبرى الجابزة

 ٌمرّ  ولم. 2014 «السٌنمابً مسقط

 «الفردوس بتوقٌت الرابعة »فٌلم

 دون من عبدالعزٌز محمد للمخرج

 عن ناهٌك والجوابز، التقدٌر من نصٌبه

 رسابل »وفٌلمها فواخرجً، سالؾ

. أٌضاً  للتكرٌم محالً  وجد الذي ،«الكرز

 المتصاعدة المشاركات إلى انتبهنا وإذا

 فً للسٌنما العامة المإسسة »ألفالم

 أن سبق التً مصر، من بدءاً  ،«سورٌا

 السٌنمابً االسكندرٌة مهرجان »كّرس

 لالحتفاء دورةً  «المتوسط البحر لدول

 وفنانٌها «السورٌة الثورة»بـ

 ٌتحّول أن قبل أعوام، منذ ونجومها،

 إلى أباظة، األمٌر الناقد بإدارة تماماً 

 دمشق، فً الشاشات عبر رأٌناه درجة

 ،«الشباب سٌنما مهرجان »فً مشاركاً 

 السوري الوفد تكرٌم تمّ  كٌؾ وشاهدنا

 من األخٌرة الدورة فً الرسمً،

 فً ، المنعقدة«السٌنمابً االسكندرٌة»

 .2015 العام سبتمبر

 هذا على مارسوها السورٌٌن التً

 على وإجباره ذاك، أو المهرجان

 المإسسة »أفالم عرض عن التراجع

 فً ،«سورٌا فً للسٌنما العامة

 باعتبارها مسابقاته، أو برامجه

!. «نظام أفالم»

 «الحامٌة الرإوس »زمن أن ٌبدو

 الصمت هذا نفّسر كٌؾ وإال!... ولّى

 قبل ضجٌجاً  الدنٌا أشعلوا ممن الشامل

 أفضل أحد األقل، على ضد، سنوات

 العقد خالل السورٌة السٌنما أفالم

 األفالم أكثر وأحد السنوات، من األخٌر

 وانتصاراً  ومقاربًة، نقدًٌة، السورٌة

... ؟«الواحد السوري الشعب »لفكرة

ٌّر الذي ما  السٌنما موسم بٌن ما تؽ

 وموسم ،2011 العام فً العربٌة

 ،2016 العام فً العربٌة السٌنما

 كاملة شبه مشاركة بوابة على ونحن

 فً «للسٌنما العامة المإسسة »ألفالم

 العربٌة؟ السٌنما مهرجانات

 

  وجود أنزور، ونجدت عبدالحمٌد،

 

 مهرجان »قطعه الذي الشوط وكذلك

 بٌن ما «السٌنمابً الدولً القاهرة

 «العاشق »فٌلم عرض عن االمتناع

 العام فً عبدالحمٌد عبداللطٌؾ للمخرج

 من لفٌلم جابزة منح إلى ،2011

  ..2015 العام فً بطولته

 المشاركات إلى انتبهنا إذا: أقول

 إلى مصر من بدءاً  المتصاعدة،

 والعراق، فالمؽرب، وُعمان، والجزابر،

 مهرجانات سابر ثم ومن والسودان،

 العربً الوطن فً العربٌة، السٌنما

 مهرجان »باستثناء اللهم وخارجه،

 القول ٌمكن... «الدولً السٌنمابً دبً

 العامة المإسسة »أفالم إن :حٌنها

 عودة تشهد «سورٌة فً للسٌنما

السٌنما  مهرجانات إلى جماعٌة

 بعٌداً  التتوٌج، منصات وإلى العربٌة،

 بعض وجدت الذي واالرتباك الترّدد عن

 بعٌداً  وكذلك فٌه، نفسها المهرجانات

ضؽوطات بعض السٌنمابٌٌن  عن

  ووووو

 

 

 أُحد؟ جبل أعلى من المقاتلون هبط هل

 أن السورٌة بالسٌنما مهتم أدنى ٌعرؾ

 «سورٌة فً للسٌنما العامة المإسسة»

 واإلداري، المإسساتً كٌانها على حافظت

 ما بكل تعبؤ ولم ٌُذكر، تؽٌٌر أيّ  دون من

 فً مضت وأنها. 2011 مارس منذ جرى

 المؤلوؾ، النحو على اإلنتاجٌة سٌاساتها

 على اإلنتاج وتٌرة زٌادة إلى عمدت بل

: أمثال لمخرجٌن االحترافٌة األفالم مستوى

 أنزور، ونجدت عبدالحمٌد، عبداللطٌؾ

 وباسل شمٌط، وؼسان سعٌد، وجود

 القصٌرة األفالم مستوى وعلى... الخطٌب

. والطلبة والهواة للشباب

 والنقد بالمشاهدة جدٌر سٌنمابً تراكمٌم 

 إنتاج من أنه بخاصة ومضموناً، شكالً 

 وبالتالً ،«ثقافة وزارة »تتبع «مإسسة»

 كثٌرون، ٌزعم كما ،(سلفاً  )الُمفترض من

 الرواٌة »بتقدٌم تعتنً أفالم أنها

 هذا فهل. وهنا اآلن ٌجري لما «الرسمٌة

 واسعة مشاهدات على بناءً  الزعم. صحٌح؟

 والقصٌرة، الطوٌلة األفالم، هذه من لكثٌر

 باستثناءات صحٌح، ؼٌر االفتراض هذا أن

 الموضوع فً األصل ولكن. طبعاً  محدودة

 ومنعها األفالم هذه على الحجر ٌكن لم أنه

 السٌنما مهرجانات فً المشاركة من

 وال ومقوالتها، مضامٌنها بسبب العربٌة

. كذلك عودتها فً بعودتها والسماح الفسح

. وفشلت لالستبصال محاولة كانت

 

 فلسطٌنً سٌنمابً وناقد كاتب  

 تشاس ئتشاهين 

 لقطة من فٌلم بانتظار الخرٌؾ 

  تداسة األصَاتدٍتالج الذساها
 

 دوافع من حاجته وتلبً العربً المشاهد

( الممنوع العشق )كان لو حتى التجرٌب

..! اإلنسانٌة ضد

 بعقلٌة المشهد هذا ضبط باإلمكان ٌعد لم

 أن المشاهد أراد إذا إال والتؤمل، الترٌث

 من بؤكثر أثبت نفسً فصام مع ٌتعاٌش

 بدل التركٌة المسلسالت تتعاطى عابلة

  هذا..!الحٌاة وربما والثقافة والنوم األكل

 كبرى أسبلة ٌترك الذي المفاجا الظهور

 أعمالنا األتراك ٌدبلج هل قبٌل من

 الشركات تقوم هل أو مثالً، السورٌة

 الدرامٌة األعمال بدوبالج الكورٌة

 أجنبٌة شركة أي تقوم هل األردنٌة،

( روح صرخة )أو( الحارة باب )بشراء

 ؟..العالمٌة عشر األربعة باللؽات لعرضه

 بمنظور أولبك من أحد ٌنظر لن بالتؤكٌد

 حكم من نتعلم فنحن تنوٌري، دوبالج

 التصرفات أسمى المدبلجة التركٌة الدراما

 حٌاة خبرة تكسبنا التً (النبٌلة )األخالقٌة

.. أوربا أو تركٌا فً بالعٌش فكرنا لو

 الكسل سعرات سوى تمنحنا لن ولكنها

.. الثقافً التخدٌر إبر ومالٌٌن المستمر،
 

 سوري وصحفً كاتب 

 أم واهتماماته المجتمع قضاٌا مع تتقاطع

 المشكالت بطبٌعة تتعلق ال فالمسؤلة ال،

 بدوبالج عربٌة شاشة على المطروحة

 عن تكشؾ فصام حالة هً بل سوري،

 أهم صناع من جعلت مفاجؤة فنٌة فسحة

 أبطال مجرد هم العربً العالم فً دراما

 وخصوصاً  ربما ٌقنعهم ال صوت من

 فارتباط دون، وما الثالث الصؾ ممثلً

 المشاهد أمام الظاهرة بالصورة اللهجة

 فً عارمة رؼبات جدالً  تحتم سوؾ

 لتدرج( الممنوع العشق )مثالً  تجرٌب

 بها واالستمرار اإلنسانٌة الخٌانة موضة

 أن اعتقد ال( العاطفة )تسمٌة تحت

 من أنماط هكذا مثل تصدٌر ساذجة

 فتح هً اجتماعٌاً  المنحلة الحٌاة تجارب

 هً بل والتناول، الفكرة صعٌد على

 المجتمع، لمحظورات أبله اختراق مجرد

 األسبلة شهوة تتحول حٌن وخصوصاً 

 إجابة، عن والبحث الواقع أرض إلى

 انحطاطاً  المدبلج المسلسل ٌفتح ما فبقدر

 بالمناظر الناس ُتمتع ما بقدر فكرٌاً 

 التً الفارهة والدٌكورات فٌه الطبٌعٌة

 تناسب أحالم تلك كل ضمنها، ٌمثل

 دوافع من حاجته وتلبً العربً المشاهد

 رزق كسب هو الدوبالج )السورٌٌن

 الفنانٌن أكثر من وهو...!( بضمٌر

 األدوار فً( محشورٌن )تجدهم الذٌن

 قاموا كباراً  نجوماً  نجد لم الثانوٌة،

 هنالك ٌعمل من كل عمل، أي بدبلجة

 ولم الدراما خشبة اعتلوا اللذٌن فقط هم

 من ٌمكن ما ٌقدمون فؤصبحوا ٌفلحوا،

(.. الصعبة العملة )حضور أمام مبررات

 عن المدبلجة الدرامٌة األعمال تقم لم

 معٌنة ثؽرات حسب األخرى اللؽات

 العكس على السورٌة، الدراما أصابت

 السورٌة المحكٌة اللهجة ساهمت إنما

 األعمال، تلك معظم مع الناس بتواصل

 الكبٌرة الموجة تلك اآلن أبرزها لعل

 المتناثر والهندٌة التركٌة األعمال من

 فالهوٌة الفضابٌات، شاشات على

 شرعٌاً  زوجاً  أصبحت كصوت السورٌة

 سواءً  األجنبٌة والموضوعة للصورة

 المتناولة الحٌاتٌة القضاٌا تلك أكانت

 بالتحدٌد التركٌة المسلسالت عبر

 مع تتقاطع

 السوق ذاك خلقت فنٌة أبوة أي ُترى

 األجنبٌة؟ لألعمال الضخم التجاري

 أو مكسٌكٌة أم تركٌة كانت سواء

 بصرٌة عولمة هً ألٌست ؼٌرها؟

 شركات اختارت ربما ؟..بآخر أو بشكل

 أنحاء كل من أعمال تصدٌر اإلنتاج

 أو المحلً الفكر قحط بسبب العالم

 أعمال تقدٌم على مقدرته وعدم العربً

 عمل دوبالج فتكلفة مختلفة، درامٌة

 مٌزانٌة تكلفه ما تقرٌباً  تساوي واحد

 وفنٌاً، تقنٌاً  األول الصؾ من مسلسل

 على األرباح وكسب الكسل لعبة أن إال

 النجوم حظ من جاءت( اإلنفتاح )حساب

 الشاشة ساحة على ٌجدوا لم الذٌن

 أبسط فاستخدم لهم، مكاناً  العربٌة

 هٌبة على لتقدٌمه الممثل امكانٌات

 ببساطة الفنٌة هوٌته وسلخ صوت

 الممثلٌن أحد سماها كما أو شدٌدة،

 رزق كسب هو الدوبالج )السورٌٌن

  عوش الشيخ 
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 حلم مشاهد من مشهد آخر فً

 الذٌن األطفال: "مدة كل ٌراودنً

 مٌاه فً ٌسبحون مرة آخر رأٌتهم

 لم هم كما  زالوا ما تلك، النافورة

 سنوات بعمرهم تإثر ولم بكبروا،

 تفاصٌل أذكر أكاد الملعونة، الحرب

 الملًء وشعرهم الصدرٌة أقفاصهم

 ومالبسهم الخضراء النافورة بؤعشاب

 ٌرتدون ال الذٌن وحتى الداخلٌة

 ٌتصاٌحون كلهم داخلٌة مالبس

 فٌتطاٌر الماء داخل وٌقفزون وٌلعبون

 شاباً  ٌطال أخضر رذاذاً  النافورة ماء

 كراجات ٌرموك سرفٌس فً ٌجلس

 خٌا هالشعب شو: ٌعلق الشباك، جانب

 البطٌخة بنص فلتانٌن والدهم تاركٌن

".  معلم الٌمٌن على نزلنً

 قبل مخٌلتك تتذكره أن ٌمكن ما آخر

 وتصٌبه بالجذام، المخٌم ٌصاب أن

 ٌركض الملعونة، الحرب عدوى

 داخل إلى وٌدلؾ الشارع قاطعاً  الشاب

 شارع أول فً زٌدان حلوة مركز

 قادم عرض على ٌتدرب كً الٌرموك

 المخٌم أن و( بالوطن التمسك )عن

 أٌنما للفلسطٌنً مإقتاً  عنواناً  إال لٌس

 الظروؾ علٌه قست ومهما حل

 المخٌم هو... األرض به وضاقت

 فلسطٌن إلى عودته ومخلداً  محتفٌاً 

 مسرحً بعرض سٌبة عادات منتقداً 

 عرضه أسما موهوب لشاب آخر

 تراكمت  التً األدران هذه( السوكة)

 ألقه ٌفقد لم لكنه اللجوء سنوات عبر

 أسواقه من الرؼم على الثقافً

 األحٌاء مع وتداخاله التجارٌة

. له المجاورة

 أدب بكل لوسمحت، الٌمٌن على

 السرفٌس باب ٌؽلق وهدوء وأحترام

 ٌشارك كً شبابً مركز الى وٌدلؾ

 والموت الحب عن شعرٌة بؤمسٌة

 هذا لكن شًء، كل عن والحرب

 ٌصعد عندما ٌنتهً ما سرعان الهدوء

 األجعد بشعره شاب شاعر المنبر

 أحد ٌتهكم المٌتافٌزٌقٌة، وثٌابه

 بجانبه الجالس لجاره ٌقول الحضور،

 نذهب  أن رأٌك ما: "ٌعرفه ال والذي

 بعد قرٌبة الفلسطٌنٌة المكتبة الى

 بإصدار إحتفالٌه هناك شوارع ثالثة

 شمال فً القرى إحدى عن كتاب

 الشحرة، دار عن صادر فلسطٌن،

مودة  بٌنهما وتنشؤ ٌنهضان فٌوافق،

 وٌكمالن الكتاب ٌشترٌان سرٌعة

 الثقافً العربً المركز الى  سٌرهما

 كً ٌحضران فلسطٌن شارع نهاٌة فً

 مهرجان ربٌع جوابز توزٌع حفل

 وووو

 من والموهوبات للموهوبٌن األدب

 اللجنة رأي إلى وٌستمعان الشباب،

. المشاركات هذه بتقٌٌم قامت التً

 صدٌق على التحٌة سٌلقٌان ذلك بعد

 مجلة )فً  ٌعمل بٌنهما مشترك

 الشهري اللقاء فً وٌشاركا( الهدؾ

 الذي الصدبق هذا المخٌم، لمجلة

 وهما بصداقته ٌشتركان أنهما عرفا

  هما بٌنما الحدٌث أطراؾ ٌتجاذبان

 كؤنه : "سمعاه بما وٌتناقشان ٌمشٌان

"  مشتركٌن؟ أصدقاء عنا بالفٌسبوك

 سوٌة نرافقه كً إلٌه نذهب دعنا إذاً 

(.. األسود الحجر )فً الخٌمة إلى

 دوار إنه موقؾ آخر أستاذ أستاذ

 والدشم الرمل أكٌاس البطٌخة

 الرصاص وأصوات العسكري واللباس

. والقذابؾ

 ٌجذبنً" بسرعة ٌخلٌك هللا أستاذ"

 بً وٌدفع عسكرٌاً  لباساً  ٌرتدي شاب

.. اجلس ..اجلس اسمنتٌة كتلة خلؾ

 ؟..تذكرنً هل

 فً تسبح كنت جٌداً  أذكرك نعم نعم ها

 ؟..كذلك ألٌس النافورة  مٌاه

 أنا أستاذ العوض، ومنه العوض علٌه

 األول المركز حاز الذي الشاب

 ربٌع مسابقة فً الشعر بمسابقة

...!  األدب

 طلقة تدوي تذكره أحاول وبٌنما

 الشاعر وٌهوي عٌناه فتجحظ قناص

 تبقى ما أسحب صدري على الشاب

 الكتلة خلؾ تماماً  أخفٌه كً جسده من

 أخرى بطلقة ٌصاب ال كً اإلسمنٌة

 فً وإبتسامة تؽمضان عٌنٌه لكن

.. المخٌم: وٌهمس. فمه زاوٌة

 لكنه أتذكره أن أحاول... فلسطٌن

 األطفال مع وٌقفز ثٌابه وٌخلع ٌنهض

 النافورة مٌاه فً ٌسبحون الذٌن

وأنس  وخالد وزٌاد حسان وبٌنهم

  وجابر وسمٌر وولٌد وطالل وأحمد

 وربٌفة وسوزان وبشار وكمال وفإاد

 وقحطان ومعاذ  وبسام وماهر وبشرى

 لدوار لوحة ترسم ورابدة، ولٌندا

 الٌوم ٌصله أن ٌمكن ما آخر لبطٌخة

.. كراحات ٌرموك خط

 الذاكرة فً ٌانعاً  زال ما المخٌم هو هذا

 فاتحاً  واسعاً  وبقً الحرب تهدمه لم

 كً الجمٌع امام قلبه مشهراً  ذراعٌه

 كل فً بهم مرّحباً  آمنٌن، بسالم ٌدخلوه

 المخٌم متخٌالً  زاوٌة كل وعند زقاق

 المراكز تصور ٌعقوب فجر كامٌرا وكؤن

 ذاكرتنا فً تبقى كً والمنتدٌات الثقافٌة

 زٌدان حلوة الشهٌدة مركز من ابتداءً 

 وما العربً الثقافً بالمركز إنتهاء

 كنفانً ؼسان منتدى مثل بٌنهما

 ، الدٌمقراطً الثقافً المنتدى الثقافً،

 عز مكتبة ، الوطنٌة الثقافٌة المكتبة

 فلسطٌن، فتٌات نادي القسام، الدٌن

 ، الكرمل دار الشجرة، دار جفرا، مركز

 القدس دار واجب، دار الطارق، دار

 الحرٌة، مجلة الهدؾ، مجلة للعلوم،

 فلسطٌن مجلة األمام، إلى مجلة

 ٌحدث أن وقبل.. فارس مجلة المسلمة،

 اخرى مجالت بدأت المخٌم فً حدث ما

 من والكثٌر المخٌم مجلة: مثل بالصدور

 الشعر بٌت هناك وكان...المجالت

 ومركز شرار أبو ماجد الشهٌد ومركز

 للثقافة الفلسطٌنً والمركز إبداع

 من الكثٌر هناك وكان والفنون

 مستذكرٌن المنازل فً الملتقٌات

 داود  هواري صالح: األول الرعٌل

 موعد ومحمود الٌوسؾ ٌوسؾ ٌعقوب

 ومحمود برقاوي أحمد ذلك وبعد

  وحكم ماضً ابو وماجد السرساوي

 . الكثٌرٌن الكثٌرٌن وؼٌرهم

 العالم بقع أكثر من الٌرموك مخٌم كان

 مزدحماً  كان وكذلك سكانٌه كثافة

 المخٌم هو ببساطة الثقافٌة، بالمراكز

..! معنى من فلسطٌن تعنٌه ما بكل
 

 سوري فلسطٌنً  شاعر  

 الثمافية الىثافة تله الوخين في راوشة
 

 هشتاً هي المٌاع
 

 
 ئيٌاس العثذ اهلل 

 أو روحً انتماء بـؤي أشعر ال حالٌاً 

 كؤن! إنسانً حتى أو أوعاطفً، عقابدي،

 نفذ، قد اإلحساس من البشري مخزونً

 وخزعبالت والدٌن الفلسفة أدبٌات فً حسناً 

 أن المفترض من الروحً، الفراغ خطورة

  علً عارضاً  بً مؽرراً  الشٌطان لً ٌتجسد

 عوالم  الى ٌدي ساحباً  الؽواٌة، بهلوانٌات

. ٌحدث لم ببساطة هذا لكن الخطرة، الخطٌبة

 عارمة، وجودي احتضار مرحلة فً أنا

 قادر ؼٌر المتمرس الشٌطان حتى بحٌث

 أمامه، تتبدد التً قناعاتً بوصلة تؽٌٌر على

 والنجاح طوٌل، ممض فشل محض الحٌاة

 فً خطؤ نتٌجة فٌها دخلنا محطة هو البسٌط

 منها، للخروج نتسابق ما سرعان التعلٌمات،

 التشاإم هذا على لٌحتجوا الواهمون سٌؤتً

 ما سرعان لكنهم بمفكرة، ٌلٌق ال الذي

 أن عن طوٌالً  ابتلعتنا التً الكذبة ٌكتشفون

 كذبة محض( تعاش بؤن جدٌرة الحٌاة)

 تنحنِء  ال وأن أبداً، تقاوم ال أن  الحلّ  !وحسب

 !لألبد ظهرك على ستركب ألنها للعاصفة

 ألنه روحً أبٌع لن الشٌطان، عزٌزي

 حزٌنة استعارة بل ملكً، لٌس باألساس

. الحٌاة بها تكترث ولم مرت لحٌاة

 أنٌاب فك محاولة هو لً بالنسبة االستمرار

 الحر، بالعالم بعدها أحلم أن أرٌد ال المصٌدة،

! البشرٌة مصابد أكبر الحلم

 نحت فً الكتابة، فً آخر نهاراً  سؤمضً

 آخر ونهاراً  تخصنً، ال لحٌوات النار تماثٌل

 أن ٌتطلب عضالتً فتحرٌك الرقص، فً

 فً بعٌد ونهار أطول، لمدة موسٌقى تصدح

 آخر، إلى ألم من العبور فً وآخر النواح،

 فً بطلقة المعدمة الماضً جثة خلفً أجرّ 

 سرٌعاً، الموتى لدفنا الشوق، لوال الرأس،

! ٌعتقدون مما أسرع

 اآلن لكنت الصدبة، الصدفة إلً تؤتِء  لم لو

 أمحو أن أرٌد فضة، من بجناحٌن أحلق

 أجمل ال التً تلك حتى ذاكرتً، من الوجوه

 ال أننا نشعر حٌن أٌضاً  مزعج الجمال منها،

 حوله ضعفنا ٌنساب  وحٌن.مقاومتة ٌمكننا

 فً العسكري المارشال وقفة من وٌجردنا

... النظٌر منقطعة طوباوٌة

 ترهقنً آخر، لقناع لبس  محاولة!تعبت 

! الحٌاة أٌتها

                                                                        فلسطٌنٌة  روابٌة•

 

 فإاد دية 
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 هي أخل عيٌيىي " |هوحاة 
 عشمة الهَء

 

 

 

  صيذ لطشية 

 المنتظرات الحبٌبات إلى آب الواتس عبر الهّشة رسابلهم

".. الواٌرلٌس "خلؾ بلهفة

 وهو بثقة المقاتلُ  ٌكتبها ،"الهوء عشقة عٌنٌكً أجل من"

... لجوبر المواجهة الجبهة فً الحرؾ زناد على ٌضؽط

 الحارسُ  ٌحفرها" بحبكون: هنا من.. فوفو.. مٌرا.. لولو"

 على سنوات عدة منذ  دمشق لقلعة الشرقً الجدار فوق

 علٌه بالعثور ٌسمح الذي توقٌعه ترك ٌنسى لكنه األرجح،

 سرافٌس فً الراكبٌن كل قرأها التً العبارة لتلك كمإلؾ

 بناته ٌتذكر كان الجندي ذلك أن األرجح على كراجات، الزاهرة

 القاتل دور ٌختار أن علٌه وتفرض الحرب قلبه تلتهم أن قبل

 ألن المعروؾ، النحو سٌاق خارج هنا،  الكلمة!.القتٌل أو

 واألعداء السواتر خلؾ وٌكمن بالمرصاد ٌجلس الصرؾ

 ،"أنتصرنا.. "والخنادق الشمٌنتو بلوكات وراء المتكدسٌن

 ال بكلمات ٌتلوها ثم األلؾ، فوق بهمزة هكذا، المقاتل ٌكتبها

 بناء المعنى لٌنقلب اللفظة مع تندمل التً السٌن أسنان تحتمل

..  للمعركة االستراتٌجً البعد على

 رشاشات مع وٌدور الكلمات وعاء ٌحمل المدمر، المعجم

 ولقد: "الولهان العبد قصٌدة منوال على ٌنسج كً الدوشكا،

 بدأ لمعركة عصرٌةً  افتتاحٌاتٍه .."  منً نواهلن والرماح ذكرتك

 شعراء المنوال، على ساق ثم الجر، بؤحرؾ معجمها

 كً توما، باب فً النخٌل شجٌرات تحت ٌجلسون وعاشقون

 ٌهرعون ثم ،"أوكً: "للسٌارات المواجهة الدشم على ٌكتبوا

 األحرؾ الكٌنا أشجار على ٌحفروا كً اللٌلٌة المناوبات إلى

 ٌشعلن عندما البعٌدة القرى فً الحبٌبات أسماء من األولى

!. شهداء أحبتهنّ  ٌستقبلن ال كً شًء أي وٌقولون البخور

 الٌوم معارك فإن الخاصة، لؽتها معركة لكل بؤن القول صحّ  إذا

 شؤن رفعت حٌن فً النصب، أدوات كل على وٌالتها جّرت

.. والعطؾ والجمع التثنٌة أحرؾ حذفت مثلما العلة أحرؾ

 الكورن ٌشبه ومخّ  ضامرتٌن بعٌنٌن معجم إلى تحتاج معركة

 وهزّ  بالذراعٌن لإلٌماء ٌلجؤ أن ٌمكن الكاتب أن بحٌث فلٌكس،

 بالتؤتؤة المحكوم" العرب لسان "علٌه ٌستعصً عندما الرأس،

 المرحلة هذه فً الخٌارات حسم على القدرة وعدم والتردد

 المتسلخة" الطٌنة "على المعجم ٌتشظى هكذا.. لؽوٌاً  حتى

 على بالعدل الكرٌم القرآن آٌات توزع التً السواتر قرب

 ال عبارات إلٌهنّ  وٌكتبون الحبٌات إلى ٌحّنون وهم المتحاربٌن

 شخصٌاً، هم حتى!. الزمخشري إال ألؽازها فك على ٌقدر

 عندما الخطر لحظات ٌستعٌدون وهم قلوبهم كل من ٌضحكون

 الفعل وطرابٌش اللؽة مجامع عن بمعزل الخاص معجمها تكتب

 ٌقول والمتعدي، والزابد، المزٌد، للفعل اآلنَف  الوقتُ !. الثالثً

 ثم النحٌلتٌن بٌدٌه الكالشٌنكوؾ ٌحرك وهو الملتحً الشابُ 

 التً الممّوهة البدلة فً ٌقتنٌه الذي المسّودات دفتر إلى ٌشٌر

 عشقة عٌنٌكً أجل من: "ٌعمل مٌلٌشٌا أي مع تكشؾ ال

: ٌكتب ثم المعلمٌن برج عند المحاصر الجندي ٌعٌدها" الهوء

"!. كلبة ٌا بحبك"

 سوري وناقد شاعر 

 بموازاة ُترتكب أخرى مجزرةٌم 

 بساقٍه   معجمٌم :الدم بحٌرات

   وعٌنٌن مسمولتٌن واحدة

 العبارات بٌن طرٌقه ٌتلّمس

 فوق بعشوابٌة المدهونة

 جدران الكونكرٌت وعلى

 حٌث  المتهدمة، الحٌطان

 فً بخوؾ المحدقون الجنود

 ٌبعثون العابرٌن، وجوه

 عبر  الهّشة رسابلهم

 لإلإ حبة وعشرٌن خمس أرصؾ كؤنً وقلتها

 رقم نهاٌته فً بقً وما الرحٌل، اسمه بنسق

 الثالث العبور شهد قرن ربع صاحب فؤنا. به أعتد

 حروؾ لفظت حٌن. جدد أصفار لثالثة للبشرٌة

 ٌحتاج السالم أن أدري أكن لم األولى النطق

 قرن ربع وأن قواعد، له لترسم دولٌاً  اجتماعاً 

 بل شًء، السالم ذاك من ٌتحقق ولن سٌمر

 عربٌة-عربٌة حرباً  األولى أٌامً مطلع سؤشهد

 وٌلة وألؾ وحرباً  وحصاراً  وتحرٌراً  وعدواناً 

. ووٌلة

 سترتسم األول لعقدي عبوري مسٌرة فً وأنً

 وستكبر االنترنت، اسمه جدٌد عالم قواعد

 وٌرمً األصلً العالم لٌبلع تدرٌجٌاً  مساحته

 بزر عالقاتنا وٌنهً المحذوفات سلة فً مشاعرنا

 جدراناً  حٌواتنا ؼدت بعدما االفتراضً الحجب

 خلؾ ما رإٌة عنا وتحجز بالحرٌة توهمنا

 فً مثقلة متتابعة أمً ٌا تسٌر بؤٌامً وإذ. الجدار

 المدن من ألتقط فرحت ٌكبر ظل حلم رحاب إٌجاد

 ذاكرة أن أدري أكن ولم الشبع، دون رحٌقها

. البارود رابحة من أكثر ستإلمنً الرحٌق

 جلب بل وحٌداً  ٌؤتِء  لم أمً ٌا الثانً فالعقد

 كسفن قادماً  مكان كل فً أنبت أخضر ٌاسمٌناً 

 فاسدة كانت التربة ولكن الشرق، إلى الفٌنٌقٌٌن

 الحرابق الٌاسمٌن فؤشعل والماء الهواء كما

 سجون وبٌوتنا نار، من عوسج حدودنا وصارت

 لقد. القرٌب الجار برصاص مثقبة وجدراننا للفكر

 ٌسحبنا العجز حتى مثقالً  الزمن وسار أُنهكنا

 وتشردنا الخالص، إٌجاد فً أملنا وٌمتطً خلفه

 الخٌم زمن إلى وعدنا وشماالً  جنوباً  وؼرباً  شرقاً 

 علّ  البحر فً أنفسنا رمٌنا بل. الصحاري فً

. الذاكرة عن بعٌداً  ٌقذفنا الموج

 

 

 الدمع بللها صفحات تطوي الحكاٌة واستمرت

 إن ما عمٌقة كجراح خرشت حتى األحمر

 ذاك فزع وأي. تفزع حتى مبضع ٌمسها

 سجالت فً ٌسمونه أمً ٌا ٌتٌم ووجعنا

 القواد أدمؽة وفً" إنسانً دعم "الساسة

 حد سٌفاجبك! من؟ ضحاٌا سؤلتنً فإذا. ضحاٌا

 ذاتهم هم ضحٌة ملٌون ٢٢ هنالك أن الصدمة

. الضحٌة صنعوا من بؤنهم متهمٌن ملٌون ٢٢

 وٌاسمٌن فاسد تراب من أرض الضحٌة فهل

 واستنتجنا األزل منذ نطقناها كلمة أم! مصفر؟

 والطاء الواو سوى عنها النعرؾ أننا الٌوم

 ٌتصارع منا واحد كل فً نحن أم! والنون؟

 وتارة الظلم ٌؽلب فتارة!.معاً؟ وجالد ضحٌة

 ظلم األول بعٌن النصر ٌظل فٌما الحق ٌنتصر

 ملٌونٌه متتالٌة صرنا حتى وهكذا. اآلخر بعٌن

 من وملٌونٌه مفقود، من وملٌونٌه شهٌد، من

 وثالثة بحر الجا من وملٌونٌه مصاب،

 هارب من آخر وضعؾ بر الجا من أضعافها

 بعد نكتشؾ بنا وإذ. الموت إطار حدود ضمن

 بٌنها، فٌما إال تتصارع ال دمى أننا قرن ربع

 وجودك ٌهدد من هناك: "مفاده برعب محشوة

 بها، نشعر ال رفٌعة بخٌوط نتحرك". فاحذر

 مدعو والجمٌع عالمً مسرح على نقؾ

 وٌضحك مرة الدموع ٌسقط المجانٌة، للفرجة

 أنه طالما اهتماماً  ٌعر وال المرات، عشرات

 المسرح اشتعل إن ما لكن. متفرج سوى لٌس

 وتلذع عشوابٌا تتطاٌر اللهب ألسنة وؼدت

 بعض وقبعات السٌدات بعض فساتٌن أطراؾ

 وكثر الفوضى المسرح عمت حتى الرجال

 النهاٌة وإحالل العرض بإٌقاؾ منادٌاً  الصراخ

 ربع تمام وعند الٌوم. الشخوص مصٌر كان أٌاً 

 لً، قرٌب جرح ألمحً دمعاً  أجد ال أمً ٌا قرن

 ماذا ٌعرؾ ال طفل وجه فً ألضحك بسمة وال

 مطموسة مالمح سوى أجد ال. الؽد فً ٌنتظره

 حابط لترمم مرة مبة الٌوم فً تتحرك وأصابع

. بحجر آخر حابط وترشق بلبنة فالن

 داخله ونحن ارتسمت قد السجن حٌطان تراها 

 ربما أو آخر قرن ربع وسنمضً ندري ان دون

!  المفتاح؟ عن البحث فً أكثر

 دور أعش لم بؤنً نفسً واستسمح هذا أقول

 للٌوم زلت وما بطالً  الجالد وال بطالً  الضحٌة

. األمل منشدي جوقة فً كومبارس دور ألعب

 المٌالد على قرن ربع ذكرى / الوطن

 ًسوري صحف   

 ستع لشى يا أهي

 

  أًس فشج 

 

 



 

  

 

 

  

 

 

 2016     آب  3العدد    الشصاصة األخيشة                                                                                                                            نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص      

 
 

 

 

 

 

 

 

  نبهنا كلما ما؟ وهل انعطفنا سابقاً 

 أم الالزمة؟ اإلجراءات وإتخذنا طرٌق مفترق على بؤننا هإالء

 الى تودي أخرى منعطفات اتخذنا ربما أو" الطرٌق "فً استمرٌنا

 على بؤننا األفاضل السادة أٌها أعتقد ال أخرى؟ طرق أو طرٌق

 هنا منعطفا نالحظ كً طرٌق على لسنا أساساً  طرٌق، مفترق

 درباً، نتخذها ولم األنوار عصر مع شقت فالطرٌق هناك، ومطب

. تماماً  آخر شًء فهو سلوكها أما وعوداً، و شفاهة، إال نقربها ولم

 الكبرى العربٌة الثورة بركات علٌنا حلت عندما طرٌق على كنا هل

 ساٌكس باكتشاؾ عنته الذي المفترق إلى وإنتبهنا لورنس، بقٌادة

 وعد عند أٌضاً  وقاس مفترق هناك أن" الحظنا "أم مثال؟ بٌكو

 فلسطٌن إؼتصاب وجاء طوٌلة، بفترة مإتمر بعد جاء الذي بلفور

 الذي" الطرٌق "مفترق على ذلك ٌكن أولم أطول، بفترة بعدها

 الرؼم على الطرٌقنا فً ؼارقون هذا ٌومنا حتى نزل ولما نسلكه؟

 من الفابدة ما نتساءل ولعلنا بها، سمعنا التً المفترقات مبات من

 مع أساساً، طرٌق على نكن لم إذا هذه، الطرقٌة بالمفترقات سماعنا

 وال إتفاقٌات، وال استعمار، ٌقدر ال واضحة الطرٌق أن العلم

. سلوكها من ردعنا عن مإامرات وال مإتمرات

 إنها والتخلؾ، الجهل ثقافة هو ٌمنعنا، أن ٌمكنه واحد شًء 

 التً والدته بؤهداب ٌتمسك باك كطفل بؤهدابها، تمسكنا التً الثقافة

 مادة هً األزل ومنذ المعرفة أن خصوصاً  طول، وال لها حول ال

 موضع ووضعها منها اإلفادة البشر كل البشر ٌستطٌع عمومٌة

 فمن أحد، على ألحد مٌزة وال فضل ال والممارسة، التطبٌق

 على ٌعثر فلم ٌمارسها لم ومن طرٌق، على وسار فلح أمارسها

 وجهها فً وأشهر لها برفضه وعاند بها علم الذي أما طرٌق،

 فً تٌهه فً ضاع معارؾ، من والمهترىء والمستعمل التافه

 وأحداث حوادث من الفرص فوات عن ٌعرؾ  جمٌعنا.الفناء دروب

 إنتاج أجل من المجتمع تؤسٌس فرصة تضٌع أن ولكن وطرؾ،

 نزل ولما ؼراببٌة، أو فانتازٌة، كانت مهما طرفة لٌست فهذه دولة؟

 العلمانٌة فرصة تضٌع أو فانتازٌة، ؼراببٌة طرفة كذلك نعتبرها

 سلوك لٌس فهذا ،(البالد أو البلد )ؼٌر وهو وطن إنتاج الى المإدٌة

 بٌن جمال، عشواء خبط إنه مفترقات، فٌه تظهر أن ٌمكن لطرٌق

 مرة  لنسؤل.حساباً  للرٌح نحسب أن دون الرٌح، تؽٌرها كثبان

 هل هذه،(الطرٌق مفترق )من استفادتنا أو اتعاظنا حول أخرى،

 إال دستورٌاً، متساوٌن لٌسوا أعضاإها العالم فً" دولة "من هناك

 ٌكون ال أن أرجو طرٌق، مفترق على إننا قابلٌن ونعود البالد؟ هذه

 هنا، طابفٌة محاصصة تحطٌم أو خرق عن ناتج هذا الطرٌق مفترق

 شعور الى إساءة أو العام، للحٌاء خدش أو. هناك مختلط زواج أو

 الطرٌق تؽلق سوؾ ساعتها ألنه وهناك، هنا العشابر، إحدى

 هذه أوقفوا أرجوكم. األهلٌة الحرب جثث تراكم بسبب المشتهاة

 تكتب أن نؤمله ما وكل طرٌقاً، نسلك ال ألننا( طرٌق مفترق )العبارة

. الجنة الى طرٌق لنا

 سوري وسٌنارٌست كاتب 
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 الكتاب من الكثٌر ٌصر

 كشعوب أننا والمهتمٌن، على

 مفترق أوسطٌة على رقـــش

 تكرار هذا أن  ومع طرٌق،

لدرجــــة  التسمٌة / التوصٌؾ

 سـإال مـن لـنا بـد ال القرؾ،

 كـً طـرٌق علــى نـحن  هـل:هـو

 مفترق إلـى نـصل ال نـصل أو

 وهـل مـا؟
 ًدية ًصيش 
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 مدٌنة فً مكتبة افتتاح خبر ؼرٌباً  لٌس

 ظل فً الالفت أن إال دمشق، مثل عرٌقة

 وما العاصمة تعٌشها التً الصعبة الظروؾ

 منذ البالد تشهدها التً األزمة نتٌجة حولها

 خدمة تقدم مكتبة افتتاح هو سنوات ست

 المنازل إلى استعارتها الُمراد الكتب توصٌل

 عبر أو إلكترونٌاً  طلبها من ساعات بعد

 مؤلوؾ ؼٌر األمر هذا المحمول، الهاتؾ

 األول هو العربٌة، منطقتنا فً األقل على

 التقت أكثر، تفاصٌل لمعرفة نوعه، من

 مدٌر البصٌر ضٌاء رصاص قلم مجلة

 المشروع عن تحدث الذي خواطر مكتبة

 هذا فً مكتبة كؤي خواطر مكتبة إن: قابالً 

 النمطٌة كسرت أنها الوحٌد الفرق، العالم

 وقدمت الكتب بٌع أو إعارة طرٌقة فً

 الثقافة تنمٌة منها الؽاٌة، للقراء تسهٌالت

 لٌس لمن الكتاب إٌصال فً والمساهمة

 مثل بنفسه بذلك القٌام على القدرة لدٌه

 محاولة وفٌها، الخاصة االحتٌاجات ذوي

 من. جدٌد من الورقً الكتاب إحٌاء إعادة

 مكتبة ألنشطة بالنسبة أخرى ناحٌة

 منذ انطلق المشروع صراحةً  خواطر،

 طرح وسٌتم، فقط أسابٌع ثالثة حوالً

 الشهر خالل الثقافٌة والنشاطات األفكار

 على فإنهُ  للدعم بالنسبة أما. الحالً

ًَف  اإلعالمً المستوى  صدى المشروع لق

 األخرى األصعدة على أما، ما نوعاً  جٌد

 .ذلك تؤمٌن على نعمل فمازلنا

 ولدت: البصٌر قال الفكرة والدة وحول

 لإلعالمً خواطر برنامج من خواطر فكرة

 إحدى موضوع كانت حٌثٌم ، الشقٌري أحمد

 ٌتحدث كان والتً ،2010 عام فً الحلقات

، سنؽافورا فً الكتب توصٌل خدمة عن بها

 لذوي محددة الخدمة هذه وكانت

 بالفكرة أعجبت. لدٌهم الخاصة اإلحتٌاجات

 أعوام ستة ذهنً فً وبقٌت كبٌر بشكل

 2016 عام وبداٌة، تحقٌقها استطعت حتى

 

 للمشروع شاملة دراسة وإعداد بالبحث بدأت

 جدواه من وتحققت كافة، جوانبه من

 خالل لً تبٌن وقد والمعرفٌة، االقتصادٌة

 فً فقط موجودة الخدمة هذه أن الدراسة

 موجودة ولٌست، والٌابان ومالٌزٌا سنؽافورا

 الفكرة جاءت هنا ومن. عربٌة دولة أي فً

 الكتاب إحٌاء إعادة على نعمل أن وأردنا

 وانتشار التكنولوجٌا تطور ظل فً، الورقً

 عن القراء واستؽناء اإللكترونٌة الكتب

 الناس انطباعات عن أما. الورقً الكتاب

 صاحب تحدث فقد المشروع انطالق وأصداء

 فكرة حول الناس آراء انقسمت: المكتبة

 إال منها، وساخر لها مإٌد بٌن خواطر مكتبة

 بهذه رحبوا المثقفٌن من كبٌرٌم  عدداً  أن

 حال معنا بالتعامل وبدأوا وشجعونا، الفكرة

 أنكر ال أخرى ناحٌة  ومن،المشروع انطالق

 من سخروا األشخاص من العدٌد هناك أن

 الحوادث إحدى أذكر أن وأود، الفكرة هذه

 إحدى قامت حٌث، معنا حصلت التً

 بؽرض خاطا عنوان بإعطاء الزبونات

 الذي الموظؾ بؤمر تكترث ولم فقط التسلٌة

 اٌصال سبٌل فً ونصؾ ساعة لمدة تعب

 المادي المقابل وعن. العنوان هذا إلى الكتاب

 الناحٌة من صراحة: البصٌر أضاؾ لإلعارة

 جدوى له العالم فً مشروع أي فإن المادٌة

 ال وإال مربحاً  ٌكون أن ٌجب وهو، اقتصادٌة

 هدفنا كان خواطر فً أننا إال. منه فابدة

 كتاب أي سعر إن، اقتصادٌاً  منه أكثر ثقافٌاً 

 وسطٌاً، لٌرة 1200- 900 بٌن ٌتراوح

 لمدة الكتاب إعارة أجر أن الفكرة فكانت

 للٌوم لٌرة 20 أي لٌرة 600 هً كامل شهر

 فً شخص ٌوجد ال أنه الطبٌعً ومن الواحد

 من أكثر كتاب قراءة فً ٌستؽرق العالم

 فً المسموحة العظمى المدة وهً شهر،

 5 هً الدنٌا المدة وتكون، كتاب أي إلعارة

 هذه ووفق فقط، لٌرة 100 بمبلػ أٌام

 700 إلى 1100 من وفرنا قد نكون العملٌة

 .القارئ على لٌرة

http://www.qalamrsas.com/
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