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"ثغبفٔ" أم "سئبفٔ"؟

ٌمتاز الر َّق ٌّون و قصد هنا هل
الر ّقة السورٌة
محافظة
ّ
األصلٌٌن بأنهم ٌلفظون حرؾ
الؽٌن قافا ًا وحرؾ القاؾ ؼٌناًا،
وخاصة فً اللهجة الرٌفٌة،
وهم بذلك ٌشابهون شعب
و
الشقٌق
السودان
"الشؽٌػ" ،ولعل البعض من
هالً تلك المدٌنة حاولوا
فطاس الْكّبض
جاهدٌن تجاوز تلك العلة
ووووو التً تعتبر ٌيا ًا من مآخذ هل المدٌنة على هل الرٌؾ
اللؽوٌة
فً بلدة ال ٌمكنك فصل رٌفٌٌها عن مدنٌٌها ألنها لٌست سوى
و تجاوز تلك العلة اللؽوٌة
قرٌة كبٌرة تتسع رقعتها كلما تناسل هلها الذٌن ٌنحدرون من
التً تعتبر ٌيا ًا من مآخذ هل
عشابر وقبابل تلتقً كلها عند جد واحد .ولتلك اللهجة ٌيا ًا
المدٌنة على هل الرٌؾ فً
طرابفها فً الدولة ومؤسساتها وخاصة التً ُتعنى باإلعالم
بلدة ال ٌمكنك فصل رٌفٌٌها
والثقافة ،فعندما صبحت الرقة قبلة للمثقفٌن والباحثٌن
عن مدنٌٌها ألنها
والصحفٌٌن خالل السنوات العشر األولى من األلفٌة الثالثة،
كان قد تولى إدارة الثقافة فً المحافظة مدٌر ٌنحدر من قصى
رٌؾ الرقة ،ال شأن له بالثقافة و كاد جزم نه لم ٌقر كتابا ًا
طٌلة حٌاته باستثناء كتب الجامعة ،إال نه ولألمانة كان قد
جعل فً مكتبه الكبٌر ؼرفة نوم متوسطة بسرٌر وحمام
وبعض مستلزمات العمل اليرورٌةٌُ ،قال ن تلك الؽرفة كانت
من جل سهره على تطوٌر الثقافة وإنعاشها ،لذلك اعترض
على تسمٌتها " ؼرفة نوم الثقافة" واألفيل ن تكون " ؼرفة
سهر الثقافة" .بعٌداًا عن كل تلك التسمٌات وكً ال نسترسل فً
الحدٌث ونتوه عن فكرتنا األساسٌة وهً ن المدٌر لم ٌستطع
خالل وجوده لسنوات طوٌلة فً اإلدارة ن ٌتؽلب على تلك
العلة اللسانٌة الموروثة ،وكان فً ذلك حرجا ًا كبٌراًا له خاصة
عند إلقاء كلمات افتتاح مهرجانات وندوات ومعارض دولٌة
كانت تنقلها عشرات القنوات واإلذاعات ،وبعد ن فشلت كل
الطرق الستدراك تلك المشكلة ما كان من اللجنة ال ُمنظمة ألحد
المهرجانات والتً كانت تكتب الكلمات والتصرٌحات للمدٌر
سوى ن تكتب له خطابا ًا تقلب فٌه حرؾ الؽٌن قافا ًا والقاؾ
ؼٌناًا ،وهذا ٌيمن ن قراءته للكلمة ستكون صحٌحة ،وبالفعل
نجحت تلك الطرٌقة ،واستمرت الحال على ما هً علٌه حتى
صبح المدٌر ُملحقا ًا ثقافٌا ًا فً سفارة بالده فً إحدى الدول
"الصدٌؽة" على حد قوله ،وهذا ما فرض علٌه العمل وحده
دون لجان و هٌبات على ابتكار سلوب جدٌد ٌجنبه حرؾ
القاؾ والؽٌن نهابٌا ًا فأصبح ٌقول عن الحقٌقة " :الحبٌبة"،
وعن الورقة " وربة" ،وعن الرقة " الر ة" .عاد " الرفٌػ"
المدٌر إلى بلده إال ن مدٌنته "الر ة" كانت قد استبٌحت ومبنى
ثقافتها اليخم صبح ثراًا بعد عٌن ،فاستقر فً دمشق ،مدٌراًا
إلحدى الهٌبات فً وزارة " السبافة" ،وقد تعلم شرب المتة
وما زال كعادته ٌسهر على الثقافة ،إال ن األخٌرة لم تعد كما
كانت فً "الرؼة" " ،ثؽافة"؛ بل يحت " سبافة" ،حالها حال
"الرؼة" التً يحت فً العاصمة "ر ة".
 ربٌس التحرٌر
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ّل التطجؤ إلى الؼجطٗٔ تغج٘غ ثقبفٖ؟


حسبى أحوس ضكبط

صدرت مؤخر ًاا ترجمة عبرٌة لرواٌة
( )2084للجزابري الفرونكوفونً
بوعالم صلصال عن دار تاج
اإلسرابٌلٌة.
هذا األخٌر المعروؾ عنه حرصه
الشدٌد على مظاهر التطبٌع مع
إسرابٌل وقد سبق ن زارها خالل
سنة  ،2012و ُك ّرم من طرؾ وزارة
الثقافة اإلسرابٌلٌة .كما ن هذا
الروابً ال ٌتوانى فً إظهار حقده
على كل ما هو عربً ومسلم
تخفى علٌنا
بالخصوص ..وال
تصرٌحاته األخٌرة بخصوص عملٌة
الدهس فً مدٌنة نٌس الفرنسٌة التً
طالت حشداًا من الناس دى الى وقوع
العشرات من القتلى والجرحى .حٌث
قال " :إن هذا العمل االرهابً شبٌه
لما قام به المجاهدون الجزابرٌون
خالل سنوات الثورة 1962-1954
من تفجٌرات للمقاهً والحانات".

ي تلك التً تشبه ما عرض من خالل
الفٌلم الشهٌر "معركة الجزابر".
كما ال ٌفوتنا ن نتطرق ٌيا ًا عن نٌة
دار نشر إسرابٌلٌة ترجمة الرواٌة
الشهٌرة ذاكرة الجسد للجزابرٌة
حالم مستؽانمً .وما تبعه من ردود
فعال بٌن من اعتبره خٌانة للعروبة
وتطبٌعا ًا ثقافٌا ًا مع الكٌان الصهٌونً،
وبٌن مؤٌد لذلك بدعوى ن إسرابٌل
الدولة ال تمثل الكٌان الصهٌونً و ن
األمر ال ٌعدو ن ٌكون يرورة ملحة
النفتاح الشعوب على الثقافة واألدب
العربً عن طرٌق الترجمة إلى
مختلؾ اللؽات.
وال ٌخفى علٌنا ن بعيا ًا من شهر
الرواٌات العربٌة قد سبق ترجمتها
إلى العبرٌة كرواٌات نجٌب محفوظ
وكذلك رواٌة سٌدة المقام للروابً
الجزابري الشهٌر واسٌنً األعرج
سنة  2007هذا األخٌر الذي قالت
وووو

فً حقه حالم مستؽانمً "بأنه من
قام بالتوسط لدى دار النشر
االسرابٌلٌة ألجل ترجمة رواٌتها"..
األمر الذي نكره واسٌنً فٌما بعد.
ومن المعروؾ عن الفرد الجزابري
خصوصا ًا حساسٌته المفرطة لكل ما
هو إسرابٌلً  ..ورفيه لكل نوع من
نواع التطبٌع..حتى ولو تعلق األمر
بسماع ؼنٌة لمؽنً من صول
ٌهودٌة.
ٌقر العربً كل ما هو مترجم عن
لؽات خرى من نتاج فكري و دبً
وووو

حتى لو كان لكتاب ٌهود عن علم و
ؼٌر علم..لكنه حٌانا ًا ٌستمٌت فً
رفض ترجمة النتاج العربً إلى اللؽة
العبرٌة ..وٌرى فً ذلك خٌانة و
محاولة للتطبٌع مع ذلك الكٌان..رؼم
ما قد تجلبه الترجمة حتى لو كانت
للعبرٌة من انفتاح على الثقافة واألدب
العربً .إال نها لن تكون إال شكالًا من
شكال التطبٌع الثقافً مع الكٌان
الصهٌونً مهما حاول البعض إلباسها
لبوس االنفتاح على اآلخر.
 كاتب وروابً جزابري

«تجسٗل الغطاث٘ص» فٖ ٍظاضٓ اإلػالم السَضٗٔ


حج٘ت أزٗت ضحبشٓ

جملة من التؽٌٌرات حدثت مؤخراًا فً
المؤسسات اإلعالمٌة السورٌة بعد
تشكٌل الحكومة األخٌرة ،شملت معظم
المفاصل اإلدارٌة واإلعالمٌة ،من تؽٌٌر
مدٌر األخبار فً التلفزٌون السوري الى
تؽٌٌر مدٌر األخبارٌة السورٌة لٌصبح
مدٌراًا عاما ًا للهٌبة العامة لإلذاعة
والتلفزٌون ،والذي بدوره قام بعدة
تؽٌٌرات منها تؽٌٌر إدارة التلفزٌون
ومعظم مدراء األقنٌة واإلذاعات ،الى
تعمٌمه األخٌر لقرار البصمة ،ي دوام
العاملٌن لمدة سبع ساعات ٌومٌا ًا وما
ثاره من رودود فعل متباٌنة ومعترية
علٌه.
ًا
وانطالقا من إٌماننا بيرورة التؽٌٌر،
ومن نه " الثابت الوحٌد فً الحٌاة"
فإن هذه التؽٌٌرات لم تكن بنا ًاء على
برامج عمل و خطة عمل قدمها
المدراء الجدد ،ودلٌل ذلك نه حتى
نر على شاشاتنا
كتابة هذه السطور لم َر
ي برومو جدٌد ألي برنامج ال سٌاسً
وال اقتصادي وال اجتماعً وال حتى فً
مجال الطبخ.
ت ّؽٌر المدراء ولم ٌتؽٌر شٌا ،آلٌة
العمل نفسها ،نفس المنهج ،ي ن ما
ت ّؽٌر هو الطربوش فقط المؤدي إلى
نفس النتابج.

ومما الشك فٌه ن بصمة سارة
استدعت دخول ربٌس الحكومة على
الخط فً اجتماع لمدة ربع ساعات
لٌستعرض من خالله واقع اإلعالم
السوري بكافة مشاكله ،وإن كان من
المبكر الحكم على وعوده باإلصالح،
فإن الؽوص فً تفاصٌل وواقع اإلعالم
السوري هً مسألة معقدة وشابكة
بنفس الوقت لجهة تعدد الجهات
الوصابٌة والمرجعٌة صاحبة القول
الفصل فً إصالح اإلعالم من عدمه،
األمر الذي انعكس سلبا ًا على السرعة
فً نقل الحدث ،وفً عدم القدرة على
تحدٌد المهام والمسؤولٌات بشكل

دقٌق ،بالتالً عدم القدرة على التأثٌر
فً الر ي العام.
والجدٌر بالذكر ن قطاع اإلعالم
السوري ظل بعٌداًا عن االنتقاد و
المناقشة لسنوات ،وتم تناوله برؤٌة
خارجٌة تحاكً الظروؾ وتبتعد عن
المويوع مما عقد إمكانٌة إصالحه
فٌما بعد ،والٌوم حتى نصل إلى إعالم
سوري فاعل البد من تنفٌذ إصالح
بمسارٌن:
إصالح إداري :عبر إعادة النظر فً
الكادر الكبٌر ( جٌش من الموظفٌن)
والذي ٌكفً لتشؽٌل عشر قنوات
وإذاعات على األقل ،مما ٌتطلب دراسة

حقٌقٌة للموارد البشرٌة وتحدٌد
االحتٌاجات منها ،وتحلٌل وتوصٌؾ
للوظابؾ حسب الشهادة والخبرة
والمهنٌة ،وتحدٌد دقٌق للمسؤولٌات
والمهام والصالحٌات ،ي تقسٌم العمل
الى إداري وإعالمً.
إصالح إعالمً :بفصل الكوادر
االعالمٌة فً القنوات السورٌة لخلق
التنافس بٌنها ،ولكً ال نكون مام
صورة واحدة فً كل القنوات ،وويع
خطة برامجٌة قصٌرة مدتها ثالثة شهر
وتقٌٌمها باستمرار ،فهذه الشاشة
شاشة وطن ولٌس شاشة شخص و
شخاص ،وهذا الشًء الذي لم
ٌستوعبه كثٌرون ممن كانوا و صاروا
فً ماكن صنع القرار ،وهذا ما ٌجعل
المواطن ال ٌثق بإعالمه و بما ٌقدمه
ذلك اإلعالم على اختالؾ نواعه
و شكاله.
من هنا نصل إلى تؽٌٌر السٌاسة
التحرٌرٌة لإلعالم السوري التً تؤدي
بدورها إلى تؽٌٌر الخطاب اإلعالمً
الحالً المنفصل عن الواقع والبعٌد عن
المهنٌة ،ومنطقٌا ًا لٌس من المعقول بعد
كل ماحدث ن ٌبقى إعالمنا محكوم
بالفعل ورد الفعل ،وبدون استراتٌجٌة
إعالمٌة تحكمه وتنظم عمله.
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ك٘ف ٗكَى اإلثساع األزثٖ هتو٘عاً


ٍلس ػجس اهلل ػجس اللغ٘ف

ٌقال إن العلمٌٌن البارعٌن ،كان لهم فً
معظم األحٌان معلمون جٌدون ،والذٌن لم
ٌكن لهم مثل هؤالء قر وا كتبا ًا جٌدة.
ونفس الشًء ٌنطبق على معظم الكتاب
الكبار.
من هذا المنطلق رٌد ن تطرق إلى
مويوع الكتابة الذي ٌشؽل العدٌد من
الكتاب الناشبٌن و الذٌن ٌرٌدون صقل
مواهبهم وشحذ إمكانٌاتهم األدبٌة .فأي
عمل دبً جاد و ممارسة كتابٌة راقٌة
البد لها من يوابط وآلٌات تتحكم فً
مسار العمل اإلبداعً لتبلػ بالنص األدبً
مبتؽاه النهابً وهو الوصول إلى القراء
وتشكٌل صورة مريٌة عما ٌرٌد قوله.
فالكتابة جسر من الكلمات تعبر خالله
خواطر الكاتب إلى ذهن القارئ ،وللتأكد
من متانة الجسر البد و ن تكون هناك
خلفٌة لؽوٌة وذابقة دبٌة لهذا الكاتب.
سٌكون سؤال كل واحد منا عند بداٌة
مشواره ،كٌؾ صبح كاتباًا ،ما هً
اآللٌات وما هً التكنٌكات المتبعة؟ نا
سأقول لك كٌؾ  ...ستكون كاتبا ًا عندما
تبد بالكتابة .هه .وماذا تتوقعون ن
سمٌه ؼٌر هذا؟ ولكن السؤال الذي ٌجب
ن ٌطرح هو كٌؾ صبح كاتبا ًا جٌداًا .هذا
هو األمر الذي ٌهمنا اآلن .هناك عملٌة
الكتابة تأتً والًا ثم تأتٌها النوعٌة ثانٌا ًا
وهذا األخٌر ال ٌتحقق إال بشروط .ومن
بٌن هذه الشروط ن تتوفر لك اإلرادة
لعمل جاد سٌأخذ من وقتك الكثٌرٌ ،عنً
ن تكون ملتزما ًا .توسٌع دابرة معرفتك
عن طرٌق المطالعة المتنوعة والمستمرة
لكل المجاالت .فلكتابة قصة قصٌرة و
رواٌة علٌك ن تقر هذٌن النوعٌن بكثرة
وكل ما ٌتعلق بهما من نقد ومقاالت .حتى
قصٖ ضطاثبتٖ
حسبم

والتكنٌكات المتبعة
األسالٌب
تتمكن من
فً السرد والكتابة عموما ًا .ولكن ما
األول لهذه
اآلن فً
ٌهمنً ذكرنا
كما
التقنٌات
الجزء هذه
هو ن
قد
األٌوبٌة
العابلة
ظهور
كان
المقالة،
المستعملة فً تألٌؾ القصص والرواٌات
العرب والًا ومن
السالجقة
طرٌق
طرؾعن
منمهد له
ُ
مستوردة
كتابنا
معظم
الخالفة
ظل
تحت
الزنكٌٌن
بعدهم
من الؽرب .وما نشده هنا فً هذا المقال
العباسٌة.سبل تجعل من كتابنا ٌتفردون
هو إٌجاد
الخالفة
الخاصةاألخر –
بأسالٌبهمالطرؾ
وفً
كانتجناسا ًا
دبٌة
وٌبتكرون
بعد
–
حاالتها
سو
تعانً
الفاطمٌة
جدٌرة بالذكر على مر العصور .ستقولون
الوزارةلكًإلىتملًصاحب
تحولومنمنصب
علٌنا
تظن نفسك
كٌؾ
بٌنما
الفعلٌة
والسلطة
المطلق
النفوذ
فكارك حول العالمٌة والطموح والرقً...
وتآلفنافقط،
الخلفٌةلفنااسمٌة
سلطة
إلخصبحت
فً
لكم ننا
وسأقول
الدولة
رجاالت
بٌن
الصراع
فبد
عالمنا العربً مع األفكار السلبٌة
.
الوزارة
كرسً
على
للسٌطرة
واالنهزامٌة التً صبحت كالخالٌا
توجت
يدالتً
الصلٌبٌة
وصلت
هو
كل ما
الحملةجسامنا
اللمفاوٌة فً
مدٌنة
على
حصار
بفرض
مساعٌها
إبداع .والفكرة تبد ببساطة هكذا
سابٌع 7 /
على مدار
القدس
وايح
خمسةوهدؾ
تحتاج إرادة
وعفوٌة ،فقط
حزٌران –  15تموز 1099 /م –
ثم عمل مستمر.
وانتهى الحصار بتسلٌم المدٌنة بعد

لفتة بسٌطة إلى تراثنا العربً ستكون
لحظة تحول مهمة فً األدب العربً
الحدٌث .عمال اكتشفها المستشرقون
فً القرن المايً وترجمت إلى لؽتهم
وال ثم إلى العربٌة .وإنً تكلم عن
كتاب لؾ لٌلة ولٌلة الذابع الصٌت ثم
كتاب كلٌلة ودمنة .تلٌه مقامات كل
من بدٌع الزمان الهمذانً والحرٌري.
ثم خٌراًا الموشحات األندلسٌة .لماذا
شرت إلى هذه االعمال باليبط؟ لماذا
لم شر إلى البخالء والبٌان والتبٌان
للجاحظ و االدب الصؽٌر والكبٌر البن
المقفع لماذا لم شر إلى الشعر
العباسً والبؽدادي ،لماذا تجاهلت
قرونا ًا من اإلبداع؟ كل ذلك له سببان
األول هو نه ال ٌسعنً المقام لذكر كل
األعمال فً تراثنا الزاخر بالفنون
وثانٌا ًا إن هذه األعمال التً ذكرتها
والتً رٌد تسلٌط اليوء علٌها تمثل
قفزة نوعٌة وابتكاراًا فً حد ذاتها.
األسلوب الذي كتبت به لؾ لٌلة ولٌلة
جعل منها تحفة الزمان والزالت
مرجعا ًا للعدٌد من األدباء الكبار .وخٌر
مثال على ذلك توظٌؾ تقنٌة العلبة
الصٌنٌة كما ذكرها مارٌو باؼاس
ٌوسا فً كتابه " رسابل إلى روابً
شاب " فً رواٌة بؤس لستٌفن كٌنػ
والتً نالت شهرة واسعة وحولت إلى
عمل سٌنمابً ناجح .واستعمل فٌها
الكاتب هذه التقنٌة ووظفها بمهارة
عالٌة ،إذ ٌعتمد هذا األسلوب على
تولٌد قصص ثانوٌة من القصة
الربٌسٌة كما هو الحال مع شهرزاد
وذلك إليفاء السحر والؽموض
والتعقٌد .إذ تكون نجاة البطل فً
رواٌة بؤس منوطة بالقصة التً ٌقوم
بكتابتها لتلك المر ة التً ترٌد قتله.
وهنا نرى ن ستٌفن كٌنػ استفاد من
األرايً التً احتلها الصلٌبٌٌن.
هذه التقنٌة بشكل كبٌر و حدث ذلك
كل ما ذكر سابقا ًا كان شرحا ًا مبسطا ًا
قفزة نوعٌة من خالل قفزات الراوي
لحالة المشرق العربً فً تلك الفترة
فً الزمان والمكان وجعل مصٌر بطله
وما عاناه من صراعات وحروب
كمصٌر شهرزاد فً لؾ لٌلة ولٌلة
داخلٌة عبثٌة مهدت الطرٌق لحرب
فٌعمد كالهما إلى إطالة القصة لتفادي
خارجٌة احتلت مدنه مدٌنة تلو
الموت.
األخرى.
المتمعن فً القصص الخرافٌة التً
وهنا ٌيا ًا – تجدر المالحظة – ن
قام جان دي الفونتٌن بكتابتها على
تلك الحالة التً عانى منها المشرق
لسن الحٌوانات ٌرى ن هنالك شبها
فرزت حقابق تستحق الوقوؾ عندها:
كبٌراًا بٌنها وبٌن القصص التً وردت
الحقٌقة األولى :تقول بأن نموذج
فً كتاب كلٌلة ودمنة ورؼم ن هذا
الخالفة قد انتهى عملٌا ًا مع بقاء
الكتاب مترجم من اللؽة الهندٌة ثم إلى
منصب الخلفٌة ًا كرمز دٌنً فً كلتا
الفارسٌة و خٌرا إلى العربٌة إال نه
الخالفتٌن العباسٌة والفاطمٌة.
ٌعد من التراث العربً األصٌل وقد
الثانٌة :فقد دركتها
ما الحقٌقة
حدث ثراًا بالؽا ًا فً تنشبة الفرد
الشعوب العربٌة بأن الصلٌبٌٌن قد
العربً منذ ظهوره  .ووووو شهرزاد
جاءوا لٌبقوا ،فبد ٌتشكل ر ي عام
فً لؾ لٌلة ولٌلة

ونلمس نوعا ًا من المحاكاة ٌيا ًا لدى
الفونتٌن لتقلٌد هذا العمل وإخراج
نسخة فرنسٌة تعد من فيل ما انتجه
األدب الفرنسً على مر العصور إلى
ٌومنا الحاير.
وقد شكل كتاب كلٌلة ودمنة عند
ظهوره قفزة دبٌة عمالقة فً مجال
الرمزٌة األدبٌة وتمكن من استنطاق
الحٌوانات عن طرٌق إبراز مخٌلة ال
نظٌر لها وخوض تجربة ال نظٌر لها
حصره .فلننتقل اآلن إلى الموشحات التً
قبل ذلك الزمن .هناك تجربة دبٌة
ظهرت فً األندلس وهً من روابع التراث
ظهرت فً القرن الرابع للمٌالد وكان
اإلسالمً وتعد تحفا فنٌة نادرة لظهورها
لها ذٌوع صوت وذوق خاص لما
متأخرة نوعا ًا ما قبل الشعر العادي ولتجاهل
احتوته من سالٌب دبٌة مبتكرة،
النقاد لها فً ذلك الوقت باعتبارها لؽة
مزجت بٌن النثر والشعر كما لم ٌحدث
عامٌة آنذاك .والجدٌر بالذكر نها آٌة فً
فً ي عمل من قبل .إنها مقامات
قمة اإلبداع .فقد قام بعض األندلسٌون
العبقري واألدٌب الفذ بدٌع الزمان
كلسان الدٌن ابن الخطٌب و مثاله
الهمذانً .فقد مكنته سرعة خاطره
باستحداث شعر ٌتشح بطابع ؼنابً ترق له
وقوة بدٌهته ونفاذ بصٌرته إلى ابتكار
ًا
اآلذان وتخشع له األبصار .فً سلوب
لون دبً جذاب ،اتبع فٌه سلوبا ًا سلسا
ماهر وعذب .وقد عاد هذا الفن للظهور فً
لمجموعة من القصص المتفاوتة فً
القرن المايً من خالل ما قدمه بعض
الحجم تناولت مويوع الكدٌة
المطربٌن كفٌروز مثال وهناك ٌيا ؼادة
(االستعطاء) واالحتٌال .بطلها رجل
شٌبر  ....إلخ ولكن ذلك لم ٌتعدى فقط
وهمً ٌدعى بو الفتح اإلسكندري
تكرار ما قٌل منذ عصر االندلس مع إدخال
وٌروي مؽامرات هذه الشخصٌة رجل
بعض اآلالت الموسٌقٌة الجدٌدة .وال نرى
وهمً آخر ٌيا ًا ٌدعى عٌسى ابن
له اآلن تقرٌبا ًا ي ثر و عناٌة به من
هشام .والقارئ لهذه المقامات ٌدرك
طرؾ النقاد واالدباء عامة .فأي ٌد و ي
فوراًا مدى متانة البنٌة اللؽوٌة وشدة
قلم قد ٌنتشل هذا الفن من وهدته فسٌؤدي
تناسقها وخاصة بتواجد الشعر .فال
بصاحبه إلى اكتشاؾ بعاد وجمالٌات فنٌة
ٌشعر القارئ بأنه ٌنتقل من الشعر إلى
قد تؤدي به إلى ابتكار فرٌد و تطوٌر
نثر و من النثر إلى الشعر .إذ إنه ٌذٌب
ألسلوب شعري منفردٌ ،ؤدي به إلى دخول
الشعر والشعر ٌذبه وٌدعو القول
عالم كبار األدباء.
والسحر ٌجٌبه وهذا ابلػ ما ٌمكن ن
إن اإلبداع من سمة البشر جمٌعا ًا ولٌس
ٌقال عن مبتكر هذه المقامات .ولكننا
حكراًا على ٌة فبة وهذا التطور الذي
لألسؾ لم نرى ي عمل جدي ٌطرح
نشهده فً الؽرب إنما هو تراكم كم معرفً
هذا النوع االدبً بعٌن االعتبار ،بالرؼم
تتؤ الوَاجْٔ اإلساله٘ٔ الصل٘ج٘ٔ– الظَْض األٍل
مر بأطوار خالل آالؾ من السنٌن ومن
من قوة لؽته و سلوبه .ال ٌمكننا ن
الؽباء ن ننسبها إلى فبة معٌنة و حيارة
نطور سالٌبنا األدبٌة و على األقل
ما .الطابع البشري ٌتمٌز باإلبداع ولطالما
نكسوها بطابع عربً صٌل .لطالما ن
المادة متوفرة فلماذا ال نرى عمالًا
تفرد بشعور مرهؾ وحب للجمال .الجمال
الذي ٌجعل من ي عمل قابالًا للعبور عبر
ٌرتكز فً فكرته على مويوع الكدٌة
جٌال و جٌال .ولكن البشر حٌانا ًا ٌمرون
واالحتٌال كما فعل الحرٌري بعد بدٌع
بفترات مظلمة وٌتمٌز بعينا عن اآلخر بما
الزمان بقرن.
ٌولٌه من عناٌة للعقل والجمال ،فترى
ولدٌنا مثلة ساطعة عن دباء كبار
الؽرب اآلن سباقٌن إلى كل موروث
استمدوا من تراثهم وقودا ال ٌنيب
حياري وال تراهم ٌتركون كبٌرة وال
معٌنه .نرى ذلك جلٌا فً رواٌة دان
صؽٌرة إال واستفادوا منها .ما نحن فنبقى
براون "الجحٌم" وهً رواٌة ترتكز فً
منكمشٌن على نفسنا خابفٌن من التقدم
ساسها على عمل دبً من القرن
خطوة إلى االمام ،وؼافلٌن عن عما سبقنا
الرابع عشر لدانتً لٌٌؽري ولها نفس
من كم معرفً نستفٌد منه لننطلق من جدٌد
العنوان ٌيا ًا " الجحٌم" وهناك من
الذي هو
االنترنت)
األدبً.
الصلٌبٌٌن ـ (من
يد واإلبداع
التقدم
تٌارمعركة
جنوده فً
األٌوبً مع فً
للناصر صالح
األخٌرالدٌناستلهم
تخٌلٌةإن هذا
النقاد منلوحةٌقول
مالذ الروح والعقل لٌسبح فً فياءات
عمله من " رسالة الؽفران" ألبً
شمال بالد الشام إلى شرق دلتا النٌل
خٌه ؼازي بالجزٌرة ،صبح نور
الخٌال ٌنما وجد و ٌنما كان.
العالء المعري.
وعلى طول المسافة بٌن الفرما
الدٌن كبر األتابكة الزنكٌٌن الذي بد
وهناك من األمثلة العدٌدة ما ال ٌمكنه
 كاتب جزابري
والقاهرة.
ٌفكر جدٌا ًا بيم دمشق خاصة ن
ووو

ضصبظ ه٘ت
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سٌ٘ٔ صبلح

خرجت تقود قطٌعا ًا من اللعب
واألطفال العراة
إلى النوم،
"مارٌا ،رى طفاالًا
ٌتيورون،
َّ
تر ٌّثً.
ها هو خبز هللا،
وال تنسً:
سٌخرج القمر لٌباركهم".
فٌا له من قمر ٌبدد لٌل الوالدة.
...
ٌتها اللؤلؤة
ت فً جوفً عصوراًا
نم ِت
استمعت إلى يجٌج األحشاء
وهدٌر الدماء.
حجبتك طوٌالًا ..طوٌالًا
رٌثما ٌُنهً المحاربون العظماء حروبهم،
والجالدون َرجل َرد يحاٌاهم..
رٌثما ٌأتً عصر من نور
فٌخرج واحدنا من جوؾ اآلخر.
***
الثلجً ٌطٌر
ها ه َرُو حصا ُنكِت
ُّي
مجنونا ًا بنار المستقبل.
تلمع عٌناه ببرٌق الدهشة
شً ٌءء ما ٌؽرٌه فً الميً
شً ٌءء ما ٌمنعه وٌشد لجامه..

وعندما تحاصرك الرٌاح السوداء،
ٌحاصرك األولٌاء الشرسون،
َرسرجً خٌولك للفِترار..
نامً فً العراء
حٌث نار الحقٌقة تيطرم
حٌث تقلُّيبات الزمن ،بخطواتها
الخرساء
تذهب وتجًء
كنمر ٌلتقط األرض بأقدامه المخملٌة
***
يها
 ..فً الجسد تيع الروح ُب ٌُو َر
فٌخرج طفال ُ
شق ٌءر ،زُرقُ العٌون
ٌلعبون مع البحر
ٌبنون له قصوراًا من الرمال،

 ..وعندما تحاصرك الرٌاح السوداء،

و ٌُؽرونه بالدخول.

ٌحاصرك األولٌاء الشرسون،

ولكنه ذكى من ن ٌُخدع.

و ٌُؽرونه بالدخول.
ولكنه ذكى من ن ٌُخدع.
***
لماذا تر ُكيٌن وكأنكِت تطٌرٌنَر
تتب ُعكِت جدا ُبلكِت وذٌل ُ ثوبكِت ؟
مهالًا
إنه ٌقترب...
ذلك المالك الذي َرتسعَرٌنَر جاهد ًاة لرؤٌته
حذار من الفِترار معه
ولكن
ِت
دعٌنً رى..
رابع،
رابع،
كدمٌة من القطن.
لٌس كأولبك الذٌن ٌنتظروننا فً
القبور،

حفل تأث٘ي لألزٗت الطاحل هحوس جبسن الحو٘سٕ
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َرسرجً خٌولك للفِترار..
قام اتحاد الكتاب العرب فً
العربٌة العراء
الجمهورٌة نامً فً
السورٌة حفل
تأبٌن لألدٌب والصحفً الراحل
جاسمنار الحقٌقة
محمد حٌث
تيطرممدٌنة
الحمٌدي فً
حماه السورٌة ،وكان الحمٌدي قد
الخرساء
بخطواتها
رحل تقلُّيبات
حٌث
صحٌة لمت
الزمن،وعكة
مؤخراًا إثر
به ودُفن فً مدٌنة حماة.
وتجًءكلمة اتحاد
تذهب إلقاء
وتيمن الحفل
الكتاب التً لقاها الدكتور نيال
المخملٌة
اتحادبأقدامه
األرض
الصالحٌلتقط
كنمر
الكتاب العرب
ربٌس
فً سورٌة ،وكما لقٌت كلمات
صدقاء الفقٌد ***
ومدٌرٌة ثقافة الرقة.
و لقى الدكتور فراس الحمٌدي نجل
يها
الروح ُب ٌُ
..
الفقٌدو َر
والتً
تيع هل
الجسدكلمة
الفقٌدفًالراحل
نورد منها:
بوك؟طفال ُ
شق ٌءر ،زُرقُ العٌون
فٌخرج
مات
يال ٌءل
ٌلعبون مع البحر
نا ال ٌموت بً
ب وذكرى
ففً البٌت منه روابح ر ٍب
نبً ٌبنون له قصوراًا من الرمال،
هذا ما قاله الشاعر العربً نزار
قبانً ،و ٌُ
بالدخول.القول فً
ؽرونه من هذا
ولٌس بلػ
وصؾ مشهدٌة الفقد التً عٌشها،
الميطربة نو ٌُناخدع.
ولكنه ذكى من
قؾ هذا
ومشاعري

لهً ،و َرٌف ُّيِترون..
ٌؽتالوننا ِتب ُرم ِتح ِتهم اإلِت ّ

لهً،
القبورٌ ،ؽتالوننا بِت ُرم ِتح ِتهم اإلِت ّ
و َرٌف ُّيِترون..
 ..مارٌا،
إن قلبك ٌيرب بقوة.
َرخفً صؽارك فً جوؾ الوسابد،
دافا من بٌوت الطٌن.
ب
و فً َرث ْقق ٍب
ٍب
مارٌا.
سً ن توصدي الزرابب
ال تن َر
كً ال ُتذ َرع َرر صِت ؽا ُر الماشِت ٌة.
...
 ..ما ل َرك صامت ٌها النهر
إرفع عقٌرتك ..لٌطرب صؽاري.
 ..مارٌا.
منذ متى ٌحمل وج ُهكِت كلَّ تلك ال ُؽصونْق ؟
منذ متى ٌج ُّيد الخرٌؾ فً ثرك؟
وتج ُّيد الكالب التً تعوي
والذباب التً تنهش؟
 ..مارٌا الخجولة كان إسمها منذ سنٌن
مع األٌام صار شٌبا ًا آخر.
ربما شام.
مارٌا.
لماذا ُت َرخ ّببٌن اسمكِت الحقٌقً؟
إنّ فٌه بحاراًا و قماراًا
إنّ فٌه فالكا ًا ال تعرؾ الهدوء.
ترفرفٌن بؽدابرك الذهبٌة
بٌن قطٌع من اللعب ذات الفراء،
وهً تهز ذٌولها الجمٌلة...
وتعوي عواء مسلٌا ًا.
من ٌستطٌع ن ٌُل ِتج َرمها؟

 ..مارٌا،
***
ومشاعري الميطربة و نا قؾ هذا
كنتوكأنكِت
الذيتر ُكمايٌن
الموقؾ لماذا
تطٌرٌنَر قفه
تمنى ن
ٌوماًا ،ولكان سهل علً لو كنت المنعً
الناعً،جدا
ولست تتب ُعكِت
إال ُبلكِتنوذٌل ُ
ثوبكِت ؟الخالق
مشٌبة
تبقى فوق مشٌبة الخالبق..
لست هنا بمقام نمهالًا
رثً محمد جاسم
الحمٌدي األدٌب والقاص إال نً رٌد ن
ٌقترب...
الحمٌدي األب
إنه جاسم
تحدث عن محمد
واألخ والصدٌق ،الذي فقدت بفقده
لرؤٌته
َرٌنَر جاهد
ٌرد َرتسع
كانالذي
المالك
ذلكمنٌعا ًا
سوراًا
ناببات ًاةالدهر،
عنً
وٌعٌننً على ؼدر األٌام ،األب الذي
وقلبا ًامعه
كبٌراًاالفِترار
حذارًا من
عطوفا ًا
ولكن حنان ِتا
فقدت برحٌله
وإنسانٌة ال متناهٌة فً ابتسامة وجه
رى..
دعٌنً
وهو الذي لم
محٌاه
بشوش ما فارقت
ٌعرؾ هناء العٌش ٌوما ًا..
رابع،كان ٌخفً حزنه
عاش بً حزٌناًا ،لكنه
عنا جمٌعاًا ،و كانت حٌاته فقداًا على فقد
رابع،
نه كان جباراًا بكل
وحزنا ًا على حزن ،إال
ما تعنٌه الكلمة من معنى ،وبقً كذلك
القطن.
إلى ن خطؾكدمٌة
األكبر األدٌب
الموتمنخٌه
خلٌل جاسم الحمٌدي ،تراجعت قدرة بً
ٌنتظروننا فً
إخفاءكأولبك
على لٌس
مثله
الذٌنلمه برحٌل
حزنه و
القبور،
وقدوته فً الحٌاة واألدب.

إن قلبك ٌيرب بقوة.

من ٌستطٌع ن ٌُل ِتج َرم خٌولك الزرقاء
الشاردة بٌن الؽٌوم،

َرخفً صؽارك فً جوؾ الوسابد،

وٌعٌدها إلى زراببها؟

دافا من بٌوت الطٌن.
ب
و فً َرث ْقق ٍب
ٍب

إنها تبحث عن بواب حقٌقٌة

مارٌا.
لن تحدث عن نزاهة الحمٌدي ألن من
ال تنسً ن توصدي الزرابب
عرفوه هم َر درى بها ،ولن تحدث عن
دماثة خلقه وكل من حوله ٌعرفونها،
كً ال ُتذ َرع َرر صِت ؽا ُر الماشِت ٌة.
عشقه لتراب هذه
ولن تحدث عن
األرض وتارٌخها وحيارتها ألن ما
...
خلفه من كتب ومقاالت خٌر برهان على
ذلك ،رٌد ن تحدث عن دٌب اؼتصبوا
 ..ما ل َرك صامت ٌها النهر
مدٌنته ولوثوا فراته وو دوا حيارته،
و حرقوا حالمه ورقة ورقة مام عٌنٌه
إرفع عقٌرتك ..لٌطرب صؽاري.
بل وجعلوه ٌحرقها بٌدٌه ولٌس
بمقدوره الدفاع عن نفسه و عن
 ..مارٌا.
حالمه ،ونحن لم ٌكن مامنا من خٌار،
ما التيحٌة باألحالم و التيحٌة
منذ متى ٌحمل وج ُهكِت كلَّ تلك ال ُؽصونْق ؟
وكان الحمٌدي هو
بالواقع والحقٌقة،
تلك الحقٌقة الراسخة فً عقولنا وقلوبنا
منذ متى ٌج ُّيد الخرٌؾ فً ثرك؟
وذاكرتنا وتفاصٌل حٌاتنا لذلك كانت
رررر

لتنطلق..
التيحٌة باألحالم المكتوبة على الورق
خارج العالم.
خؾ وطأة علٌنا جمٌعاًا ،كان الرهان على
الذاكرة ،تلك الذاكرة التً تحتفظ بآالؾ
***
الحكاٌات ومالٌٌن الصور والمشاهدات،
حتما ًا ستكون قادرة على صٌاؼة الحلم
ٌا صؽٌرتً
مجدداًا إال ننا خسرنا الرهان وكان األلم
شدٌداًا ال ٌُمكن احتماله ،هذا األلم هو الذي
عٌناك زرقاوان كالالنهاٌة،
قاد صاحبه إلى عالمه الخاص ،العالم
الذي ال ندرك بعاده نحن ،وكانت
كاألبد.
الفاجعة ،فقدنا الحلم وذاكرته وفقدنا
النسخة األصٌلة من ذلك التارٌخ كله،
الذهبً،
ٌها الطابر
ُّي
وفقدنا با ًا ال ٌمكن للكلمات مهما بلؽت
فصاحتها ن ترثً وتصؾ فقد محمد
لمن تتركٌن ظاللك فً المراٌا،
جاسم الحمٌدي األب واألخ والصدٌق
والصحفً األدٌب.
المراٌا الموزعة فً قُ ّبة اللٌل؟

ضصبظ ذطي
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ثبلؼطض الجغٖء


فؤاز زٗت

األطفال ٌؽفون روٌداًا روٌداًا و صوات
ؼناء مهاتهم ٌرتل للحمام األمان.
الحمام ٌعلم كذبة األمهات فٌطٌر بأمان
وٌحط داخل األسوار فحرارة الطقس
التطاق خارجها و حجار المراهقٌن
تالحق صفو هدٌله ..فجأة عال صراخ
وطار الحمام مذعوراًا كأن زلزاالًا ٌمر
تحت األرض فاستٌقظ األطفال وسبقهم
رعب عٌنهم إلى الزقاق ،ركض
فيول األمهات مامهن فلحقن به كً
ٌستطلعن خبر الصراخ ومسجلة كل
واحدة منهن على هبة النمٌمة ،ركض
األطفال خلفهن بأسمال مرقعة تدعً
مام واجهات الزجاج نها ثٌاب بٌنما
الريع ال حول وال قوة بانتظار عودة
الحلٌب إلٌهم من ثداء سبقت األمهات
صوب الصراخ ومن ٌحبوا لم ٌستطع
اللحاق بالصدى فالتقم البكاء و سلم
اآلباء فً
لالنتظار جلوسه .بٌنما
ساحة المخٌم ٌجلسون وكأن طٌر
الصمت كل السنتهمٌ ،جلسون على
وووو

ركبهم و ٌدٌهم خلؾ رؤوسهم كأنهم
ٌقلدون فزاعة الحقل بٌنما ابتسم
الرجل الذي ٌحمل بعض النجوم على
كتفة ابتسامة صفراء ساخراًا من جلسة
الرجال المتبلدة ،كانوا واجمٌن ال
ٌستطٌعون فعل شً ،رفع ٌده فً
الهواء و نزلها بقوة ،ففتح الجنود
النار على الجالسٌن فتساقطوا
بهدوء ...بٌنما النسوة وقفن على
حدود الدم ال ٌعرفن ماذا ٌفعلن هل
ٌعدن الى طفالهن م ٌجففوا دم الرجال
على األرض حٌن انتبه الجنود لشهقة
إحداهن وركيوا خلفهن لٌجهزوا
على األرواح المرتجفة ...تراكيت
النسوة كالفراخ فً القفص حٌن ٌمد
الجزار ٌده من باب القؽص كً ٌمسك
إحداهن وٌذبحه.
كوووول هدؾ إلٌطالٌا ..الهدؾ الثالث
إلٌطالٌا ٌحرزه باولو روسً بٌنما
سقراط وزٌكو وبقٌة الفرٌق البرازٌلً
ٌستعريون مهارتهم فً لعبة كرة
القدم ...الحكم ٌعلن نهاٌة كأس العالم
فً كرة القدم إٌطالٌا تفوز على
البرازٌل  .. 2-3وترفع كأس العالم....

العالم ٌحتفل ،األلعاب النارٌة...
الشامبانٌا ...احتفاالت الشوارع ،كل
هذا الفرح ٌعاد ٌومٌا ًا منذ ربحت
اٌطالٌا كأس العالم كم هو العالم جمٌل
عندما ٌفرح وٌرقص.
مام البٌوت استل الجنود السكاكٌن
وحراب البنادق وطعنوا األمهات مام
طفالهن ،الريٌع الذي كان ٌبكً
قطعوا ثدي مه وويعوه فً فمه بٌنما
كان جنود آخرون ٌجرون امر ة جمٌلة
من شعرها على األرض عارٌة
والدماء تسٌل منها بعد ن اؼتصبها
كثر الجنود ..كانت مهتربة تماما ال
تستطٌع الصراخ حٌن اقترب جندي
و طلق رصاصة فً ر سها و مر البقٌة
كً ٌقتلوا األطفال ..ال نرٌد حداًا ٌعٌش
فً ما بعد كً ٌروي الحكاٌة ..

فٌما بعد كً ٌروي الحكاٌة ..
الدماء فً كل مكان ...الجثث ؼطت
األرض لم ٌعد التراب هو رض المخٌم
كانت الجثث هً األرض واألرواح هً
المنفى ...
التلفزٌون ٌعٌد بالعرض البطًء آخر
هداؾ إٌطالٌا والكابتن ٌرفع كأس
العالم ...الجنود ٌرفعون بنادقهم
وسالحهم األبٌض ٌعلنون النصر على
مخٌم عزل لقد انتصروا على كثر من
 3000رجل وامر ة وطفل وعجوز ...
صبرا و شاتٌال  1982/ 9/ 16كثر من
عرض بطًء.


شاعر وصحفً فلسطٌنً سوري

العالم ٌحتفل ،األلعاب النارٌة...
الشامبانٌا ...احتفاالت الشوارع ،كل
هذا الفرح ٌعاد ٌومٌا ًا منذ ربحت
اٌطالٌا كأس العالم كم هو العالم جمٌل
عندما ٌفرح وٌرقص .

الكلوبتكأنهم
ٌدٌهم خلؾ رؤوسهم
ركبهم و
الوتقبعؼٔ
ضؼطاء
ٌقلدون


فطاس هَسى

لٌجروا
من هؤالء؟ من عطاهم الحق
ّ
جر النعاج
الشعر العربً القدٌم
ّ
وٌدخلوه إلى قاعة محكمة ،وٌجبروه
ن ٌجلس على كرسً االتهام كتلمٌذ
مدرسة مام شلّة قياة لبسوا نفسهم
وتوجوا رؤوسهم
ردٌة التحكٌم،
ّ
بتٌجان المعرفة ،ومن سمح لهم بشنق
القصٌدة التقلٌدٌة من رجلٌها فً عز
النهار مام شهود زور لم ٌؽامروا فً
حٌاتهم بعد من صفحات الكتب
المترجمة التً تص ّفحوها!
إننً طبعا ًا ال عبد الشعر القدٌم
واألشكال التقلٌدٌة للقصٌدة العربٌة
عبادة مطلقة ،وال قدّم لها فروض
طاعة ٌومٌة ،وال ؼسل صابع رجلٌها
بماء الورد كما اعتادت شعوب العالم
العربً ن تفعل مع ح ّكامها منذ ن
خلق هللا الكون ،ولكنّ اقتحام منزل
بً الطٌب المتنبً واعتقاله ،واقتالع
حنجرة ابن الرومً وجرٌر ،وحرق
دفاتر شوقً والجواهري بذرٌعة نّ
ؼناء هؤالء صار مؤذٌا لألسماع
لٌست سوى فعال شٌطنة ال تقوم بها
ؼٌر عناصر المخابرات والملٌشٌات.

إنّ الرجم الٌومً الذي ٌقوم به بعض
دعاة الحداثة الشعرٌة لكل ما قالته
العرب منذ امرئ القٌس حتى ٌومنا
هذا ،والطرٌقة السادٌة التً ٌتم بها
سحل القصٌدة العربٌة الؽنابٌة فً
بحجة نّ الؽنابٌة فً الشعر
الشوارع
ّ
صبحت ( موية) قدٌمة ،وانتهى
زمانها ،و نها لعنة ال ب ّد للشعر العربً
ن ٌفت ّك نفسه من قبيتها،
وبحجة نّ
ّ
خشخشة قوافٌها صبحت ؼٌر متوافق ٍبة
مع الذوق العام السابد ٌدفعنا إلى قرع
نواقٌس الخطر ،ألنّ هذه األفعال ال
محرض لها سوى الحقد والحسد الذي
ّ
ٌؽلً فً بعض النفوس.
إننً ال قؾ ي ّد ي حركة تجدٌد ،و
ي محاولة تستهدؾ تطوٌر وتحيٌر
القصٌدة العربٌة ،وكسوتها بأثواب
ورش وجهها بمٌاه العصر
الحداثة،
ّ
بعدما طالت ؼٌبوبتها ،لكنّ الثورة
الشعرٌة مثل ي ثور ٍبة خرى ال ب ّد لها
من يوابط وقوانٌن تخيع لها ،وال
ب ّد لها قبل كل شًء من عمدة
ساسٌة ومقومات ت ّتكا علٌها
فهم بدا اعتبار
لتنهض ،ولست
البعض

البعض ن الؽنابٌة الشعرٌة سٌارة مع ّطلة
تقؾ فً منتصؾ الطرٌق ،ولست فهم
ٌيا ًا لماذا ٌتم ربط الحداثة الشعرٌة
بقصٌدة النثر ،ولماذا ٌتم التأكٌد دوما
على التوءمة بٌن التجدٌد الشعري
والخروج على القافٌة واألوزان .إنّ
عملٌة الحرق والتكسٌر ٌجب ن تسٌر
مواز مع عملٌة الخلق واإلنتاج،
بشكل
ٍب
ولكنّ الفويى التً تسود الكتابة
الشعرٌة ذابحة ،فالحركة الحداثوٌة
ٌسر الخاطر،
الشعرٌة الٌوم لٌس فٌها ما ّ
ًا
ي
وإذا ردت
تجربة على ذلك فافتح ّ
مجلة ثقافٌة ،و ي دٌوان شعر ،وطالع
هذا الفٌيان من القصابد التً ال تملك
من مقومات القصٌدة وعناصرها سوى
االسم .إنّ الدوخة ستأكل عصابك و نت
تحاول فك الشٌفرة السحرٌة التً ختم
بها الشاعر على قصٌدته ،وسوؾ تتوه
و نت تواجه لؽازا وطالسما شعرٌة
وكلمات متقاطعة ال تشبه سوى حجب
ورقى كتبها مشعوذ ال ٌعرؾ الكتابة،
وحٌن تبلػ حٌرتك قصى مداهاٌ ،هتؾ
بك صوت ٌفهمك بأنك لن تستطٌع مهما
كنت بارعا ًا ن تفهم ما وراب ٌّة هذه
ووووو

(القصٌدة) وكٌمٌابٌتها.
إن ؼلبنا ٌتذ ّكر ما قام به حد الشعراء
السورٌٌن (حكم البابا) الذي جمع عناوٌن
وكلمات من مجالت وصحؾ متفرقة ،ثم
لصقها جنبا ًا إلى جنب صانعا ًا منها
(قصٌدة) تشبه ( القصابد) التً ٌكتبها
ؼالبٌة الشعراء ( المتمردٌن على الوزن
تكون إلى
والقافٌة) ،ث ّم قدّم النص الذي ّ
نقاد وشعراء طالبا ًا آراءهم بقصٌدته
فتورط جلّهم ،و شاد بهذه
الجرابدٌة،
ّ
القصٌدة ( الخدعة) .إنّ استذكار هذه
الحادثة لٌس ّإال للتوكٌد على ن الال
انيباط والفويى والرخاوة تسود الكتابة
الشعرٌة الٌوم .إ ّننً عشق نكهة التمرد
على ي نظام شعري ،و قؾ فً
للمحتجٌن الطامحٌن إلى
الصفوؾ األولى
ّ
إذابة الجلٌد الذي ٌك ّبل جنحة القصٌدة
العربٌة ،وٌمنعها من الزفٌؾ ،ولكنّ هدم
سكنى
عمارة عمرها من عمر الزمن ،وال ُ
فً تجارب لم تتجاوز بعد سنوات
طفولتها األولى شًء ال ٌفعله ّإال رباع
المثقفٌن ،والمختلّون عقلٌا!


شاعر فلسطٌنً سوري
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الطجل الصٕ ٗصطخ


ػبزل الؼسٍٕ

وحده صوت المكٌنات ٌعلن عن الحٌاة
هنا..
اآلن نستطٌع ن نسمع صوت
العصافٌر فوق نوافذ العنبر بال توقؾ
لم ٌقطعه منذ ثالثة ٌام إال صوت رجل
عجوز من وسط الجموع فً صرخة
تنبا عن صمت دام طوٌالًا ،حتى إنه
شعر براحة عجٌبة بعد هذه الصرخة،
للدرجة التً قرر معها ال ٌتوقؾ عن
الصراخ مطل ًاقا..
ًا
سبعون عامال ٌفترشون ساحة
المصنع ،والماكٌنات ٌعلوها تراب
كثٌؾ اختلط بزٌوت متناثرة على
جزاء متفرقة من جسم ( المكن)،
الرجال السبعون ٌشبهون بعيهم
بعيا بشكل عجٌب ..واحد ٌرتكن إلى
الحابط بجوار ماكٌنته المٌتة وآخر
بميػ لقمة ادخرها من وجبة األمس..
بٌنما الكثٌرون ٌمددون جسادهم على
األرض ال ٌزعجهم الذباب المحوم
فوق وجوههم.

الرجل الذي ٌصرخٌ ،لفت انتباه
الجمٌع ..كانت صرخاته مدوٌة،
موجعة ومحذرة ..وربما لو انصرفت
عنه اآلن ال ٌعود للصراخ مرة
ثانٌة ،لذا فإننً ميطر ألن ؤجل
ألتعرؾ
الكالم عن الرجال السبعٌن
َّ
على حكاٌة الرجل العجوز الذي
ٌصرخ ..وربما كانت حكاٌاتهم تشبه
هذا الرجل و هً صور متكررة
منه ..على ٌة حال نا تحرك ببطء
وحذر شدٌدٌن ،فال عرؾ رد فعله
حٌن قترب منه ..كلما تيٌق
المسافة بٌنً وبٌنه ٌعلو صراخه
وٌزداد رعبً ..ها هو ٌكرر
الصرخات بطرٌقة آلٌة وفً صوته
حشرجة تشبه خوار ثور مذبوج
توا ..بٌنما الرعب بداخلً ٌكبر
كوحش وال دري لماذا ال ٌمكننً
التوقؾ..
الرجال السبعون مستمرون فً
وياعهم السابقة ..كأنه لٌس واحدا
منهم..

قبلَا شلك فٖ التحق٘ق


منهم ..وكأنه لٌس موجودا على
اإلطالق ..كانت ذراعه متشبثة بذراع
الماكٌنة وقدمه على دواسة الفرامل..
فً تلك اللحظة دخل اثنان من رجال
األمن ،كان الواحد منهما بقوة ثالثة
رجال مجتمعٌن ومالمحهما ال تنبا
عن شًء ؼٌر تجهم وطاعة عمٌاء
ارتسما على وجهٌهما ..انتزعاه بقوة
وسحباه إلى خارج العنبر تابعتهما
حتى الباب وعندما هممت بالخروج
وراءهم قابلتنً كؾ صلبة فً صدري
منعتنً من الخروج ،كانت ليابط
األمن بالمصنع ..حاولت ن شرح له
ننً لست عامال من العمال و ن ما
حيرنً إلى هنا صرخات الرجل ،لكن
من الوايح نه لم ٌستمع إلى
كلماتً ..دفعنً للداخل و وصد الباب
وصار العنبر كزنزانة لمحكومٌن
علٌهم باألشؽال الشاقة.
حاولت جمع سٌرته من زمالبه..
وجدت عند كل واحد منهم قصة
ووووووو
وووو
مختلفة لكنها جمٌعا ٌمكن ن تندرج
تحت عنوان واحد هو "الشقاء".

مختلفة لكنها جمٌعا ٌمكن ن تندرج
تحت عنوان واحد هو "الشقاء".
اختفى الرجل الذي كان ٌصرخ ..لكن
صرخاته التً كانت تخفت مع الوقت
لم تتوقؾ..
ما زالت العصافٌر تؽرد على النوافذ
وبد الجمٌع ٌتساءلون عما ٌحدث
إلً ..وبٌن الحٌن
وٌوجهون نظراتهم ّ
والحٌن ٌنصت الجمٌع للتأكد من
استمرار الصراخ الذي لم ٌتوقؾ بدا
إال مع صوت رصاصة زعجت
العصافٌر فهربت ..صمت الجمٌع
وذهب كل واحد إلى المكان الذي كان
فٌه ..ووجدت نفسً واقفا وسط العنبر
وحٌدا ور سً ٌدور مع اسطوانات
المكٌنات وتروسها ..اصرخ بأعلى
صوتً لكن ال حد ٌشعر بً ..كان
صراخً بال صوت ..بال صدى.



كاتب وناقد مصري

هٌ٘ط الؼجبس

اإلفطار ،األ ُّيم
ؾ مابِت َرد َرة
صقٌ ُع ٌلُ ُّي
كانَر ال َّ
ِت
ُ
تقابلتان على المابِت َردةِت ،و َرمقع ُد
م
واالبنة ُ
ِت
ٌء
َر
الؽاب ِت
ب ال ُم ْقنتظ ِتر فارغ ،ل ِتك َّن ُه ل ْقم َرٌ َرت َرخلَّ
قار ِته وهٌب َرتهِت ،ولم َرت ُكن األ ُّيم
و
َرعنْق
َر
ِت
ُ
واالبنة لِت َرت ْقخ َرت ِترقا هذا الوقار ،إ َّن ُه
مويِت ُع َّ
صتا
وج
األبَ ،رو ْققد َرحر َر
ّ
الز ِت
عدم تناسً ذلك.
على ِت
ب لِت َرف ْقتها األُ ُّيم.
َرط َررقاتٌء على البا ِت
وان صا ِتم َرتةٍب ،ل ِتك َّنها
لٌستْق ك َرث َرر مِتنْق َرث ٍب
َرطوٌلَرة ،قط َرع ْقتها األ ُّيم
بدَرتْق َرطوٌلَر ًاة،
َر
سم َرع ْقتها
صرخ ٍبة ُم ْقخ َرتنِت َرق ٍبة بالكا ِتد
ِتب
َر
ُ
َر
َر
َر
ُ
َّ
االبنة :إنها ط َررقاتهَ ،رجلْق ٌا ابنتً !
إ َّنها إٌقاعا ُت ُه ال ُمعتا َردةُ على البابِت،
اسمعً  ..اسمعً هذ ِته ال َّطرقات وهً
َرتلف ُظ اسمًَ " :رع َّ ..ز ْ ..قه " َ " "..رع
َّ ..ز ْ ..قه ".
ستْق ُحلُما ًا ٌا
إ َّنها تنطقُ باسمً ،لٌ َر
ٌء
حقٌقةَ ،رج ْقل ! نا َرٌقِت َرظ ٌءة
ابنتً ،إ َّنها
قار ُع َرح َّبةَر
ُ
ُ
كٌؾ
ٌا ابنتً ،ا ْقنظري
َر
ِت
َّ
ٌتون َره ِتذ ِته!
الز ِت
ُ
ب
االبنة ته ُّيم ِتب َرف ْقت ِتح البا ِت
ت
وبٌنما كان ِت
س ِتل:
نا َرد ْقتها األ ُّيم بشًءٍب مِتنَر التو ُّي
 مهالًا ٌا ابنتً َردع ْقٌ ِته ٌُ ْقك ِتمل ُال َرم ْقعزو َرف َرة ،اسمعً ما ْقج َرملَرها" َرع..
َّزْ ..قه "َ "....رعَّ ..ز ْ .قه
ُ
مر ٍبة تش ُع ُر تل َرك الطفلَرة بؽ ْقٌ َرر ٍبة ال
ألو ِتل َّ
َّ
ستْق لنفسِت ها لماذا
ُتدْق ِتر ُك مَردْق لولَرها ،هم َر
"

ولٌس " د  ..ا  ..ر ..
َرع َّ ..ز ْ ..قه"
َر
َر
لستُ ابن َرتهُ؟ م ُترا ُه
ي  ..ن"
ْق
َرنس َرٌنً؟ م ....؟
ِتس ال ُع ْقذ َرر ِتألَربٌها الذي
حاولَرتْق نْق تلتم َر
سها بأ َّن ُه َرقدْق ال ٌُجٌ ُد
ُت ِتح ُّيبهُ ،فأقن َرعتْق نف َر
سوى تل َرك المعزوفةَ.ر
الباب ،حتى َروجدَرتْق
ل ْقم َرت َركدْق َرتفت ُح
َر
شٌب،
ل
ج
ر
ذراعً
ب
ؾ
َر
نف َر
ّ َر ُ ٍب
سها ُت ْقخ َرت َرط ُ ِت
َر
َر
ُ
توحشة.
صار ُع الكهولة ال ُم ِّ
ٌُ ِت
الحنونُ ؟
مَرنْق هذا
الخاطؾ َر
ُ
ترهُ سوى فً
إ َّن ُه
األب الذي ل ْقم َر
ُّي
ُ
َر
ْق
س َرمت ُه ُّيمها تل َرك
ُم َرخ ٌَّلتِتها ،وكما َرر َر
ُ
حنطً الوجهِت،
شاب
الزوجة العاش َرق ُة:
ُّي
ٌء
قوي البنٌ ِتة.
العٌنٌن،
سو ُد
ُّي
ِت
ي ُنها
ح
ٌ
الذي
الخاطؾ
هذا
ولكِتنَّ
َر ْق ُ
َر
بحنان ٌبدو َرهْق َرر َرم مِتنَر ال ُكهول ِتةَر
ٍب
ؾ مِتنَر ال َّ
ب.
شبا ِت
ي َرع َر
و ْق
صار ًا
خة فً وج ِته ِته  ،كما
م
األ
ت
ِت
ي
انتف َر
ُّي
ِت
َر
منزل ُه لِتلتو:
لَر ْقو َّن ُه ؼاد َرَرر ِت
 ٌنَر كُنتَر ؟ و َرم َرع مَرنْق ؟ب
ت الؽِتٌا ِت
 لَر ْقم تتؽٌري ُرؼ َرم سنوا ِتال َرع ْق
شر ،حسبتُ نَّ الؽٌر َرة تهر ُم مثلنا،
لكنها ....؟
تتهر ْقب ،هل نجبت منها والداًا ؟
 الَّ
َر
َر
ْق
َر
َر
هل ْقح َرب ْقبتها؟ هل َرح َّبتك ؟
لماذا عُدْق تَر ؟
 وهل ٌُ َرقدِّمونَر فً الزنزان ِتة زوجات؟ -زنزانة ؟! إذاًا ُكنْقتَر سجٌنا ًا ؟ ٌن ؟

 زنزانة ؟! إذاًا ُكنْقتَر سجٌنا ًا ؟ ٌن ؟ولماذا؟
 ال علم ولكنهم قالوا فً التحقٌقإ ِّنً عبثت بأوراق السلطان.
 وهل فعلت؟ نعم  ،ال تذكرٌن تلك الرؤٌا التًص ُتها علٌكِت ؟ ٌومها َرر َر ْقٌ ُتنً
ص ْق
َرق َر
قصر السلطان ،ودخلتُ
فً
ل
و
ج
َر َرت َر َّ ُ
ِت
َر
ِّ
مكت َرب ُه فوجدْق تُ ُمذكراتِت ِته وقر تُ فٌها
قولَر ُه:
لٌس صحٌحا ًا نَّ ال َّ
عب ٌختا ُر
ش َر
" َر
َّ
السلطان ،وإنما السلطان ٌختا ُرهُ هللاُ،
قطٌع ال َّ
فٌسوقُ
ب صاؼِتراًا َرخل َرف ُه".
شع ِت
َر
ْق
ِّ
ّ
َر
تُ
دو ْقن ُت ُه
ش
ال
من
ا
بٌت
ل
ج
ت
ار
ٌو َرمها
عر َّ
َر
ِت
ُ
ْق
تُ
فٌ ِته:
ل
ق
ة
ِت
فح
ص
ال
هامش
على
َّ
ِت
ِت
َر
َر
َر
َر
َّ
ب قدْق َرتقل َرد م ْقِتر َرٌعا ًا  ..فلطالما
وٌل ٌء لِتشع ٍب
ِتمار الم ْقِتر َرٌ ُع
َرت ِتب َرع الح َر
َر
ُ
ي ْقحتُ
ت
بعض ال ُم ْقفردا ِت
معنى
ه
ل
ِت
و و َر
َر
َر
ُ
َرك ْقو ُن ُه ال ٌُجٌ ُد لؽة ال َّ
ب.
ش ْقع ِت
ي ْقحتُ لَر ُه نَّ الم ْقِتر َرٌ َرع ه َرُو
َر َرجلْق ! و َر
ش ال َرؽ َرن ِتم ال ُم َرؽ َّن ُج ،والذي عاد ًاة ما
َرك ْقب ُ
صوفُ ُه طوٌالًا ،و ُت َرط ِّوقُ ُعنق ُهَر
تر ُك ُ
ٌُ َر
األجراس.
ُ
وب َرخ ٍّطط تحتَر العبار ِتة نَّ
و ويحتُ له ِت
هذا الم ْقِتر َرٌ َرع ٌسٌ ُر ما َرم
القطٌع َرولكِتنْق
ِت
الراعً.
ِتمار َّ
َرخ ْقل َر
ؾ ح ِت
 -ولك َّنها رؤٌا !

ص ُة تِتل َرك المر َرة التً
 و َرهلْق كانَرتْق إالّ ُرؤٌا قِت َّي َرع ْقتنً
فولً ،و ر َر
زار ْقتنِتً فً ُحلُمً ال ُّيط ِّ
َر
َر
َر
عٌنً،
َرثدْق َرٌها ،وقط َررتْق ُد ُم ْقو َرعها فً
َّ
ًا
همسة خجولة " :وٌلتً
ستْق فً ُ ُذ َرن ًَّ
وهم َر
ؾ ِّنً وط ُن َرك
علٌ َرك ٌا ُب َرن ًّ حٌنَر َرتكتشِت ُ
العربً  ،وٌا َرخ ْقوفً علٌ َرك َر
وخ َرجلً ِتم ْقن َرك
ُّي
َرو َرنْقتَر َرت ْقطلُ ُبنً وال َرت ِتجدُنً".
الرؤٌا؟
صتُ علٌكِت تِتل َرك ُّي
ص ْق
َر َرت ْقذ ُكرٌْقنَر ٌو َرم َرق َر
َر
الؽٌر ِتة فً
نار
ت
ِت
ج
ج
َر َرتذ ُكرٌْقنَر
َر
َر
كٌؾ َّ ْق
َر
َرو ْقجهً؟
 َر َرج ْقل َر ْقذ ُكر ،و َرقدْق قُ ْقلتُ ل َرك حٌ َرنهاُّ :يٌهاالخابِتنُ َرطلِّ ْققها.
َر
 جب ُتكِت  :إ َّنها َروطنً قلتُ ل َرك :بلْق ا ْقمر ةٌء عا َرق ْقرتَر َرثدْق َرٌهاو َرع ْقٌنٌها.
َر
َر
َّ
ث حالم.
يؽا ِت
 جب ُتكِت َ :رول ِتكنها ُم َرج َّر ُد ْقس
مار ُ
 قلتُ ل َرك :وما الفرقُ عِتندما ٌُ ِتالم َرم ْقع َرو َرطنِت ِتهم ؟!
األ ْقبنا ُء ُع ْقه َرر ْق
األح ِت
ْق
ُ
وهنا انتهى الحوار ،إذ علمتكِت نهم قالوا
ذل َرك فً التحقٌق ،قالوه وهم ٌُمارسون هذا
ال ُع ْقه َرر ،وعندما سأل ُت ُهم لماذا تستبٌحونَر ما
ُت َرح ِّرمو َرن ُه على
ؼٌر ُكم ،قالوا نحنُ ِترجال ُ
ِت
َر
ْق
السلطان ،قالوا ذل َرك و ُه ْقم َرٌقطعونَر َرر ْقم َرز
رجولَرتً،
لٌس انتقاما ًا م ِّنً ومنكِت ولَركِتنْق
َر
الو َرطن ،فالو َرطنُ للسلطان ،قالوا
لحما َرٌ ِتة َر
ذلِت َرك فً ال َّتحقٌق.
 قاص وكاتب سوري
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ضٍاٗٔ «ًفق الصلّ» هي سطٗط السلغٔ إلى أحضبى الوؼبضضٔ


سبًسٕ إثطاّ٘ن

اتخذت السورٌة سمٌرة المسالمة من
الحب والجنس مدخالًا للولوج إلى
رواٌتها األولى « نفق الذلّ» الصادرة
فً بٌروت عن منشورات يفاؾ.
تبد سردها بقصة حب تجمع بٌن
عماد ،طالب طب ٌساري من صول
رٌفٌة ،بزمٌلته منى ،وهً ابنة يابط
من كبٌر فً الدولةٌ ،دفع عماد ثمن
حبه وعشقه سنوات طوٌلة فً
المعتقل ،إذ تختطفه سٌارة سوداء
بٌنما ٌسٌر مع حبٌبته منى وٌختفً
بعدها وال ٌبقى منه سوى طفل ؼٌر
شرعً زرعه فً رحم حبٌبته فً
إحدى خلواتهم.
بكت منى كثٌراًا فقد عماد ،لم ٌكن
مامها خٌار سوى ن تخبر مها
بالروح التً فً احشابها ،وتنهً األم
المسألة ـ وفق خبرتها الطوٌلة ـ
بزٌارة سرٌعة إلى طبٌب بارٌسً
لقطب الشرؾ الذي استباحه عماد مع
االحتفاظ بالجنٌن.
دموع منى لم تشفع لها عند والدها
الذي سارع لتزوٌجها و مقاٌيتها إن
صح التعبٌر مع مجد ابن صدٌقه
التاجر الكبٌر وفق صفقة مشبوهة فور
عودتها من بارٌس.
كان سعً المسالمة عبر رواٌتها
األولى وايحا ًا منذ بداٌة الحدث الذي
اختارته مدخالًا لرواٌتها لتوصٌؾ
الواقع الذي عاٌشته هً لعقود طوٌلة،
ولم تعاٌشه فقط إنما كانت جزءاًا ال
ٌتجز منه ،فالسلطة األمنٌة التً
تحاول إدانتها عبر السرد وتوصٌؾ
حالة الفساد المستشري فً المجتمع
السوري ودور القبية األمنٌة فً
تقٌٌد الحرٌات وكم األفواه ومنع
المواطن من ممارسة بسط حقوقه،
كحقه فً الحٌاة والحب ،هً ذاتها التً
وصلتها لمنصبها الذي كانت تشؽله.
إال نها تجاهلت ن الفتٌات السورٌات
لسن كلهن منى ،والشباب السورٌون
لٌسوا كلهم عماد .وفً ذلك تشوٌه
للواقع السوري كلٌة عبر رسم عالقات
ؼٌر منطقٌة بٌن الشخصٌات منذ بداٌة
السرد إلى نهاٌته ،وهذا ما فشل
المويوعٌة السردٌة فً الرواٌة
وجاءت منحازة بشكل وايح عبر
تصوٌر حقابق ؼٌر واقعٌة فً بعض
المواقع ،وهذه إحدى الهنات فً عمل
خذت كاتبته على عاتقها توثٌق الواقع
الذي عاٌشته ،من خالله ،وكانت جزءاًا
منه لفترة طوٌلة.
عماد الذي كان طالبا ًا معاريا ًا فً بداٌة

السرد ٌتم اعتقاله وٌتعرض للتعذٌب
والتعنٌؾ واالؼتصاب ،ثم ٌصبح فً
جزاء الحقة يابطا ًا برتبة عالٌة ،إلى
ن ٌتسلم مكان والد منى اليابط الذي
اعتقله من قبل و صبح الٌوم خارج
الخدمة.
ؼٌث ،الطفل الذي ويعته منى صبح
شابا ًا وخرج ٌشارك فً المظاهرات
االحتجاجٌة التً بد ت فً سورٌة،
وٌعتقله عناصر األمن وٌصبح سجٌنا ًا
عند والده الحقٌقً وٌتعرض ٌيا ًا
للتعذٌب واالؼتصاب ثم ٌُقتل فً
المعتقل فً اللحظة التً تكون والدته
منى قد وصلت إلى بٌه الذي تكتشؾ
نه عماد حبٌبها الذي اختفى قبل
سنوات ولم تعلم عنه شٌباًا ،وتحت
هول الصدمة تخبره ن الشاب الذي
اعتقله هو ثمرة حبهم ،هو الطفل ؼٌر
الشرعً لهما ،لٌكتشؾ عماد ن
الشاب الذي مارس علٌه شتى نواع
التعذٌب إلى ن قتله كان ابنه .وهنا
ُتعٌد المسالمة بطل رواٌتها إلى
الموقؾ اإلنسانً األول حٌن كان
عاشقا ًا حالما ًا ثم خذته نحو السلطة
الباطشة القاهرة حٌن حولته من
ووووو

"ح٘ي ال ٗكَى السطز األزثٖ

معتقل معارض إلى مسؤول منً
كبٌر.
عبرت سمٌرة بالطفل ؼٌر الشرعً
عن عدم شرعٌة ما ٌحدث فً
سورٌة ،ربما تعبٌرها جاء سهواًا
بحٌث إنها صبحت ترى ن كل ما حل
فً سورٌة من خراب ودمار هو
شرعً من جل اإلطاحة بالسلطة وهو
النفق الذي مرت عبره سمٌرة ذات
ٌوم فً رحلتها إلى رباسة تحرٌر
صحٌفة تشرٌن.
ما منى الرقٌقة المحبة الحالمة فهً
لٌست سوى سورٌة الوطن التً
تقيً علٌها سلطة األب األمنٌة من
جل مصالح شخصٌة ويٌقة.
لم تهمل الصحفٌة سمٌرة المسالمة
نفسها وسٌرتها الشخصٌة فتسردها
عبر شخصٌة الصحفٌة سالم التً
تعمل فً إحدى الصحؾ الحكومٌة
وتتدرج بالمواقع حتى تصبح على
ر س هرم تلك الصحٌفة وفق معادلة
التنازالت التً كانت تقدمها صبح
وصولها كثر ٌسراًا وسهولة ،وهً
تنس نها كانت لفترة قرٌبة
بذلك لم
َر
جزءاًا ال ٌتجز من هذه السلطة ،ولم
تزٌٌؾ الوعً بحقٌقة القيٌة
ووووووو شاتِ تعٌِٗ جوبل٘ٔ
غبٗٔ ثحس

اللغٔ ال ثسَّ أى ٗتحَل الؼول اإلثساػٖ إلى هجطز ثطثطٓ كاله٘ٔ
تفتقط إلى ق٘ن الجوبل األزثٖ ٍحَ٘ٗٔ اللغٔ التٖ كُتت ثْب
شلك الؼولٍ ،كل هب ٗوكي قَلِ ػي ضٍاٗٔ ًفق الصلّ أًْب
ثطثطٓ اًتقبه٘ٔ لن تُفلح الكبتجٔ فٖ إلجبسْب لجبس األزة إال
ح٘ي استؼبضت كلؤ ضٍاٗٔ ٍٍضؼتْب ػلى الغالف".

تكن لتصل إلى منصبها سوى
بمرورها فً هذا النفق نفق السلطة
الذي اسمته هً " نفق الذل" ،رؼم
نها كانت تنعم بخٌراته ونعمه،
ومكتسباتها من تلك السلطة ال تعد وال
تحصى مع جرعة زابدة من الفساد
الذي تحدثت عنه ،ثم طلقها زوجها
بعد ن ؼيبت علٌها السلطة األمنٌة
وتم إقالتها إلنحٌازها للمتظاهرٌن
والمحتجٌن على تلك السلطة،
والتحاقها بصفوؾ المعاريٌن خارج
البالد .وهنا ٌتجلى ٌيا ًا تعمد تؽٌٌب
صوت النموذج الوطنً ومحاولة
السورٌة وتداعٌاتها األساسٌة من
خالل تجاوز السرد هذه األنماط
الموجودة على رض الواقع ،والتركٌز
على إظهار كل ما هو قبٌح لهدؾ
سٌاسً ونفسً ٌسٌطر على الصوت
السردي.
كما جاء البناء السردي فً ؼلب
فصول الرواٌة بلؽة قاربت التعبٌر
اإلنشابً كثر منها إلى اللؽة األدبٌة
الروابٌة الرصٌنة ال ُمحكمة ،وهذا ما
جعل النص هشا ًا فً كثٌر من المواقع،
ورؼم ن الفساد الذي تحدثت عنه فً
عوالم الصحافة والفن واالقتصاد هو
واقعً كثر من قصة الحب تلك فإنها
لم تفلح فً إنجاز سردٌة حقٌقٌة
تخاٌل الواقع ،وبما ن المسالمة
اتخذت من الواقع منطلقا ًا لرواٌتها فإن
مخٌلتها السردٌة كانت يٌقة جداًا
ومتأثرة بشكل وايح بالهدؾ الربٌس
للكاتبة فكان اليعؾ هو الثٌمة
األساسٌة للسرد.


شاعرة سورٌة

ًقبض الرطت
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سَضٗٔ تفَظ ثبألٍسكبض



ػلٖ ٍجِ٘

مع دخول موسم جوابز السٌنما الكبرى
آخر العام ،اختار بعض العرب عناوٌنهم
المر ّ
شحة للمنافسة يمن التصفٌات
المؤهلة ألوسكار « فيل فٌلم جنبً»
( 26شباط /فبراٌر  .)2017مصر
ر ّ
شحت « اشتباك» لمحمد دٌاب ،الذي
افتتح قسم « نظرة ما» فً مهرجان
كان األخٌر ،وحقق حيوراًا دولٌا ًا الفتا ًا.
لبنان رسل « فٌلم كتٌر كبٌر» لمٌرجان
بو شعٌا ،الذي منحه كوبوال النجمة
الذهب فً مهرجان مراكش ،قبل
جوالت موفقة فً مهرجانات العالم.
« 3000لٌلة» للفلسطٌنٌة مً
المصري ٌرفع علم األردن « .على حلّة
عٌنً» للٌلى بوزٌد ٌحمل اسم تونس.
إ ّنه فيل فٌلم روابً طوٌل فً
مهرجان دبً السٌنمابً الفابت،
وصاحب جابزتً الجمهور والسٌنما
األوروبٌة ( فٌلٌكس) يمن « ٌام
فٌنٌسٌا» فً مهرجان البندقٌة
السٌنمابً .2015
السعودٌة انتخبت برز إنتاجاتها منذ
انطالق السٌنما فً المملكة « :بركة
ٌقابل بركة» لمحمود صباغ ،الذي
انتزع جابزة لجنة التحكٌم الدولٌة فً
«المنتدى» يمن مهرجان برلٌن
السٌنمابً  ،2016وجال مهرجانات
كبٌرة مثل تورونتو ولندن.

ك ّلها فالم مشتركة اإلنتاج بٌن دول
الممول
وصنادٌق دعم ،عدا « اشتباك»
ّ
مصرٌا ًا بشكل خالص.
منذ فوز « جنحة» (  )1927ولٌام .
وٌلمان ،دخل التصفٌات كل من لبنان
واألردن والعراق وفلسطٌن والمؽرب
وتونس والجزابر والسعودٌة .قلٌلون
نجحوا فً عبور األمتار األخٌرة نحو
القابمة القصٌرة .الجزابر خايت اللعبة
مرة ،بسبب نشاطها الؽزٌر فً
ّ 16
اإلنتاج المشترك قبل « العشرٌة
مول
السوداء» .بلد األمٌر عبد القادر ّ
«زد» (  )1961للٌونانً كوستا
ؼافراس ،الذي نال األوسكار عام
 1970تحت اسم الجزابرٌ .شوب هذا
التتوٌج الوحٌد نّ محققه ؼٌر عربً.
تماما ًا كما حصل مع اإلٌطالً إٌتوري
سكوال فً « الحفل الراقص» ( ،)1983
الذي وصل القابمة القصٌرة دون فوز
ثان للجزابر .ث ّمة  3ترشٌحات رسم ٌّة
ٍب
جزابرٌة خرى لرشٌد بوشارب ،الذي
ٌعد كثر مخرج عربً فعلها ،هً:
«ؼبار الحٌاة» (  ،)1995و« ٌام
المجد» و « بلدٌون» ( ،)2006
و«خارجون على القانون» ( .)2010
ٌلٌه الفلسطٌنً هانً بو سعد
بترشٌحٌن من صل  8محاوالت لبالده:
«الج ّنة اآلن» (  )2005و«عمر»
المفارقة نّ مصر لم تبلػ القابمة
القصٌرة قط .البلد األول فً السٌنما
مرة ،مع سماء ثقٌلة مثل
حاول ّ 30
ٌوسؾ شاهٌن (  4فالم) وكمال الشٌخ
وسعٌد مرزوق وعلً بدرخان .المؽرب
رسل  10فالم دون توفٌق ،وهو
موطن مهرجانات السٌنما األول.
األوسكار المايً جاء استثنابٌا ًا للسٌنما
العرب ٌّة ،بترشٌح « ذٌب» لألردنً هانً
نوار ،والقصٌر « السالم علٌك ٌا
بو ّ
مرٌم» للفلسطٌنً باسل خلٌلٌ .مكن
اال ّطالع على تفاصٌل تارٌخٌة شمل فً

مقال الناقد اللبنانً محمد ريا
«العرب فً مٌزان األوسكار»،
المنشور فً صحٌفة « الشرق
األوسط».
بعد الترشٌح
الترشٌح األولً ٌت ّم من خالل لجنة
مختارة من وزارة الثقافة ( لبنان) ،و
نقابة السٌنمابٌٌن ( مصر) ،و مركز
وطنً للسٌنما ( تونس) ،و حتى
جمعٌة ؼٌر حكومٌة .المهم ن تحظى
الجهة و الهٌكل بحق تمثٌل الدولة،
وبإقرار « كادٌمٌة فنون وعلوم
الصور المتحركة» المن ّظمة للحدث.
فً حاالت خرىٌ ،دخل الفٌلم
التصفٌات وتوماتٌكٌاًا ،إذا فاز بجابزة
حد المهرجانات األمٌركٌة المتفقة مع
األكادٌمٌة على ذلك .هكذاٌ ،جتاز
تتوج بقابمة نهابٌةٌ ،ت ّم
الفٌلم مراحلّ ،
الكشؾ عنها قبل شهر من حفل
التوزٌع .ال خالؾ على المستوى الف ّنً
لألشرطة الواصلةٌ .بقى ما ٌتعلّق ما
ٌتعلّق بالمويوع والمعالجة وشؤون
الدعاٌة واإلعالن .نعم ،النجاة من
التصفٌات ،واألدهى الفوزٌ ،تطلّب
دعاٌة يخمة فً الوالٌات المتحدة.
نفقات باهظة لتؽطٌة التوزٌع فً عدد
محدّد من الصاالت والحملة اإلعالمٌة،
ناهٌك عن العروض الخاصة وتوزٌع
النسخ وحفالت الكوكتٌل .الن ٌّات
الط ٌّبة ال تكفً فً عالم شرس كهذا.
ماذا عن سورٌا؟
ال شًء .السور ٌّون لم ٌعرفوا جوابز
األوسكار سوى على الشاشات .لم تطأ
قدام السٌنمابٌٌن السورٌٌن مسرح
لمرة.
«دولبً» فً لوس نجلٌس ولو ّ
السبب بسٌط :سورٌا لم ترسل فٌلما ًا
واحداًا ٌم ّثلها .مع اشتعال الحرب
السورٌة ،التفت العالم إلى وثابقٌات
المعارية بشكل خاص .ت ّم التشبٌك
مثل
صات
مع جهات دعم ومن ّ
«بداٌات» ،لألخذ بٌد

«بداٌات» ،لألخذ بٌد الشرٌط إلى المحافل
الكبرى .هكذا ،يرب التسجٌلٌون السورٌون
فً ساندانس ولوكارنو و مستردام ولندن
وؼٌرها .طالل دٌركً حقق اإلنجاز األبرز،
بجابزة فيل وثابقً جنبً فً مهرجان
«ساندانس»  2014عن « العودة إلى
حمص» (  .)2013فالم « المؤسسة العامة
للسٌنما» عانت حصاراًا عربٌا ًا خانقاًا ،قبل ن
تبد فً كسره خٌراًا .مهرجانا دبً وقرطاج
لم ٌبرمجا فٌلما ًا للمؤسسة منذ بدء الحرب،
على الرؼم من جودة بعيها .كذلك ،ال ٌبدو
نّ المهرجانات الدولٌة الكبٌرة فً وارد تؽٌٌر
توجهاتها ألسباب سٌاسٌة ال فن ٌّة .ال ٌُع َرقل ن
ٌصبح الفن محتكراًا من قبل وكالء حصرٌٌن
لأللم السوري .رؼم ذلك ،حاول محمد عبد
العزٌز فً تصفٌات الؽولدن ؼلوب بـ «الرابعة
بتوقٌت الفردوس» (  « ،2015المؤسسة
العامة للسٌنما») .فالم باسل الخطٌب تدور
دابما ًا.
الحل
قد ٌكون رومانسٌا ًا فً نظر البعض .ال بدٌل
عن تأسٌس جمعٌة و رابطة من السٌنمابٌٌن
والنقاد المعتدلٌن ،بعٌداًا عن صحاب الرؤوس
الحامٌة والنيالٌات الفارؼة على اليفتٌن.
ألي تج ّمعٌ ،لؽً الكثٌر
الطبٌعة ؼٌر الحكومٌة ّ
من العوابق والحرج بٌنهما .هذا الهٌكل ٌتولّى
انتقاء الشرٌط األفيل بؽض النظر عن ّ
تحزبه
وجهة إنتاجهٌ .تواصل مع األكادٌمٌة لنٌل
اعتمادها ،ومع المؤسسة العا ّمة للسٌنما
ومختلؾ الجهات للحصول على مباركتها.
ٌراسل دولٌا ًا لالنخراط فً العملٌة كما فً
الدول األخرى .هذا قد ٌجلب تموٌالًا لنفقات
السفر والدعاٌة من هٌبات وصنادٌق دعم ،إذا
ما شقّ الفٌلم طرٌقه بنجاح .كذلكٌ ،قوم
بتوجٌه ص ّناع األفالم إلى المهرجانات
األمٌركٌة المعتمدة من عياء األكادٌمٌة.
الفوز بجابزة إحداها ٌو ّفر الكثٌر من
المصاعب والنفقاتٌ .وما ًا ماٌ ،مكن ن ٌذهب
وسكار فيل فٌلم جنبً لفٌلم سوري .لم ال؟


سٌنارٌست وناقد سوري
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التطك٘ل٘ٔ السَضٗٔ ضٍال أثَ صبلح السّطٔ تصٌغ أعفبلٖ


حَاض  :قلن ضصبظ

قرٌبا ًا من محترفها وسط جرمانا ،تدور
معارك فً األرٌاؾ المجاورة وتسقط
القذابؾ هنا وهناك ،ال خوؾ ٌهددها،
تتنقل بٌن مرسمها – بٌتها وبٌن
ؼالٌري كامل وسط العاصمة دمشق،
بإصرار ومجهود كبٌر تشتؽل الفنانة
التشكٌلٌة روال بو صالح ( 1982ـ
خرٌجة مركز دهم إسماعٌل )2007
على فكرة الذهول وإعادة اكتشاؾ
اللحظة فً عالم األطفال ،لوحاتها
الجدٌدة التً توحدها فكرة البحث عن
األسبلة الكبٌرة فً لحظات الطفولة
تعٌدنا للحظات الوالدة األولى لدٌها،
تقول روال" :كل ما تذكره منذ الطفولة
قالم التلوٌن والطباشٌر
كان
والمساحات الخالٌة ،تلك التفاصٌل التً
شكلت كل هواجسً ،لم كن وفر
مساحة خالٌة دون محاولة رسم شًء
ما ،ربما عالق فً ذاكرتً المايٌة...
ولطالما تمنٌت لو ٌستبدلوا بعض
الحصص الدراسٌة ،بحصص الرسم
واألشؽال! و ن ٌتركوا لً حرٌة
اختٌار ما رؼب بتعلُّيمه."..
نحن األساطٌر
تجاوزت الفنانة الشابة محٌطها
االجتماعً لتدخل نحو ذاتها كثر،
باحثة عن لؽة اللون فً معنى الخٌال
الالمنتهً ،لم تتأثر بأشخاص بشكل
مباشر ،ولكنها كانت مشؽولة فً
التارٌخ وسرادٌبه و لؽازه " :لم ٌكن
هنالك فنانٌن فً عابلتً و قاربً و
حتى الجٌران ،دابما ًا كنت تمنى ن
قابل فنانا ًا و نا صؽٌرة ،ألحاول تل ّمس
شًء من الفن عن قرب و تعلم بعض
ووو
التقنٌات ،فلم جد ،بالتالً لم تأثر
ووووو
ووو بأحد "!..تشٌر روال فً حدٌثها
لـ"قلم رصاص" ،ولكن ،كان لرسومات
ب لدٌها:
كتب المدرسة " وقعها المح ّب ّ
"خصوصا ًا رسومات الفنان ممتاز
البحرة ،كانت متعتً الوحٌدة فً
الطفولة ،ثم بعد ذلك جاءت األساطٌر
البابلٌة ،التً فتحت رسوماتها بوابا ًا
واسعة لمخٌلتً .تذكر ننً كلما كنت
قر  ،ذهب فً تخٌل الشخصٌات ،كٌؾ
عاشت فً تلك األزمنة ،كنت شعر كما
لو نها حقٌقٌة ونحن األساطٌر"
تيٌؾ الفنانة.

الفنانة روال بو صالح فً محترفها
التقنٌة اللونٌة
التقنٌات ،فلم جد ،بالتالً لم تأثر
بأحد "!..تشٌر روال فً حدٌثها لـ"قلم
رصاص" ،ولكن ،كان لرسومات كتب
ب لدٌها:
المدرسة " وقعها المح ّب ّ
"خصوصا ًا رسومات الفنان ممتاز
البحرة ،كانت متعتً الوحٌدة فً
الطفولة ،ثم بعد ذلك جاءت األساطٌر
البابلٌة ،التً فتحت رسوماتها بوابا ًا
واسعة لمخٌلتً .تذكر ننً كلما كنت
قر  ،ذهب فً تخٌل الشخصٌات ،كٌؾ
عاشت فً تلك األزمنة ،كنت شعر كما
لو نها حقٌقٌة ونحن األساطٌر"
تيٌؾ الفنانة.

تقنٌاًا ،تنمً تجربة روال بو صالح إلى
المدرسة الواقعٌة ،لكن هنا " التبقى
واقعٌة" حسب تعبٌرها ألنها تعمل
على تداعٌات مشهدٌة بعد اللحظات
األولى لوالدة اللوحة " :بد العمل
بفكرة ما و متأثرة بمشهد ر ٌته و
مطبوع بذاكرتً من السابق ،وحٌن
ٌصل العمل لبر األمان و قترب من
الوصول للحقٌقة جد اللوحة تأخد
مساراًا آخر وتخرج من إطار الواقعٌة
وتذهب باتجاه آخر ...إنها تكمل
طرٌقها لوحدها ،شعر ننً فقد
السٌطرة العقالنٌة ،وهكذا بد بالتلوٌن

بفطرٌة حتى تعجبنً ،عندها شعر
نها انتهت ،مستخدمة األلوان الزٌتٌة
ووو
واألكرٌلٌك والمواد المختلفة على
قماش ،حسب ما تتطلبه الفكرة
ونيوجها مامً"..

بفطرٌة حتى تعجبنً ،عندها شعر
نها انتهت ،مستخدمة األلوان الزٌتٌة
واألكرٌلٌك والمواد المختلفة على
قماش ،حسب ما تتطلبه الفكرة
ونيوجها مامً."..
إنها تؽرق فً شعرٌة المحاكاة
والتماهً الجوهري مع اللون ،تاركة
للمتلقً حرٌة التواصل الروحً مع
اللوحة ،إذ ال ٌمكن التوقؾ عند لوحة
بمفردها دون النظر إلٌها كحلقة من
مشروع متكامل ٌكشؾ عن نفسه مع
كل بناء جمالً تقترحه الفنانة التً
تنتصر لفرشاة لوانها محاولة إعادة
انتاج الحٌاة بوجوه طفال ٌقولون
الحٌاة على طرٌقتهم الخاصة.
رؤٌة فلسفٌة
تسعى روال للبحث عن مداخل فلسفٌة
لرؤٌتها الفنٌة حول " مشروعها
الجدٌد" حٌث تنطلق من اعتقاد كونً
عن سرار الوجود ودوافع البقاء
والخلود ،تقول:
"اإلنسان إذ ٌنقب فً نفسه ٌستطٌع
العثور على مركز الكون ،فكٌؾ إذا
كانت هذه النفس صؽٌرة وفطرٌة
صادقة وعفوٌة وحقٌقٌة ولم تتأثر
بالعادات والتقالٌد!..
تلفت انتباهً بعض حاالت القلق
والتساؤل عند األطفال ومن خاللها
ستطٌع ن جد جوبة ألسألتً عن
الؽاٌة من وجود االنسان والكون
والخلق..
هذا بسط تعرٌؾ قد قدم فٌه فكرة
مشروعً حول األطفال".
حالٌا ًا تقيً الفنانة روال معظم وقتها
فً ورشة

ألَاى ذطج٘ٔ
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فً ورشة فنٌة مشتركة يمن
ؼالٌري كامل ،حٌث تعتبرها من
" جمل تجارب حٌاتها" ل َرم وجدته
هناك من تقدٌر ورعاٌة وتشجٌع من
قبل القابمٌن على مشروع الورشة:
"لقد تاحت لً هذه الورشة العمل مع
فنانٌن آخرٌن واالستفادة من تجارب
وخبرات مختلفة ،إيافة إلى
الحوارات الثقافٌة الٌومٌة التً تدور
بٌنً وبٌنهم".
الثقافة والًا
من جهة خرى تحاول فً ؼالٌري
كامل " االشتؽال على ما هو ثقافً
على حساب المردود المادي" حسب
تعبٌر روال ،فهً تقدم للفنانٌن
المشاركٌن المكان واألدوات واألجواء
المناسبة .وهذا من الدوافع التً
حفزت هذه الفنانة على اإلنتاج
واالستمرارٌة " :حالٌا ًا عمل على
مشروعً هناك ،ومازال لدي المزٌد
ألتعلمه و جربه ،هنا اكتشفت كٌؾ
تتطور تجربتً ٌوما ًا بعد اآلخر،
و شعر بأننً كتشؾ فٌها الكثٌر".
" نا رايٌة عن نفسً وعن
المستوى الذي قدمه ،إنه تعبٌر ذاتً
فً عمالً" تقول روال بو صالح،
التً تسعى لتوصٌل "ما ٌدور بداخلها
عبر اللوحة" .هنالك الكثٌر من
األسبلة واأللؽاز الؽامية التً
مازالت تدور فً بالها منذ ولدت ،لم
تجد لها إجابات مقنعة " ،لعل الدهشة
على وجوه طفالها ،تع ّبر عن دهشة
ما ٌدور فً العالم و تعبٌر خاص عن
عاجزهم حٌانا ًا إلٌجاد تفسٌر حول
الظواهر الؽامية" تيٌؾ.
اإلبهار هو سر األحجام الكبٌرة
وووووو
حسابتها على الفكرة ،تقول " :لٌس
هنالك قٌاس معٌن عتمده ولكن ؼالبا ًا
ماتكون حجام كبٌرة فهذه األحجام
تبهرنً و ستطٌع من خاللها التعبٌر
عن الفكرة بحر ٌّة فتنيج على
راحتها بدون قٌود المساحة الصؽٌرة.

"اإلًسبى إش
ٌٗقت فٖ ًفسِ
ٗستغ٘غ الؼثَض
ػلى هطكع الكَى"

للوحات الجدٌدة التً نجزتها الفنانة
الشابة ،وتقوم آلٌة القٌاس فً حساباتها
على الفكرة ،تقول " :لٌس هنالك قٌاس
معٌن عتمده ولكن ؼالبا ًا ما تكون حجام
كبٌرة فهذه األحجام تبهرنً و ستطٌع من
خاللها التعبٌر عن الفكرة بحر ٌّة فتنيج
على راحتها بدون قٌود المساحة الصؽٌرة.
ال عتمد على قواعد فً لوحتً فهً تكون
فكرة فً البداٌة وتتبلور فً مخٌلتً و بد
بتنفٌذها ،فهً تبد بتخطٌط ولكنها سرعان
ما تخرج عن الواقع وتنتهً بدون تخطٌط

العدد
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مسبق وهنا تخدمنً المساحات الكبٌرة
ألفعل كل ما شاء".
متى ٌمكننا القول ن فكرة مشروع ما
انتهت بعد إنجاز معرض حول الفكرة مثالًا،
ٌعنً ال ٌخشى الفنان من مطاردة فكار
قرٌبة لمشروعه الراهن بعد تقدٌمه
مقترحه الفنً كمعرض؟ التعتقد روال هنا
ن فكرة ي مشروع قد تتوقؾ وتنتهً بل
ستكون " بداٌة تمهٌدٌة للفكرة الكبرى
وتمتد إلى باقً األعمال .ؼالبا ًا ما تطاردنً
األفكار التً نؽمس بها بعد القراءة
ألرسمها فهً امتداد لما بد ت به وكل ذلك
متواصل مع ما قبله وبعده إلى ما ال
نهاٌة".
طاقة القراءة
فً يفة مقابلة للرسم والخٌال تنشؽل
الفنانة فً قراءات مختلفة لمجموعة
مختارة من الكتب ،لٌس هنالك نوع محدد،
فهً تقر عدة كتب فً وقت واحد إنها
"قراءة بحثٌة" كما تسمٌها ،إذ قد تبد
بكتاب وتشدها كلمة و جملة فتذهب نحو
البحث عن ما ترمز إلٌه فً المصادر
وهكذا ،تقول " :تجدنً قر كثر من كتاب
فً وقت واحد ،فالقراءة تشحن طاقتً
ومخٌلتً وتعطٌنً الدافع الكبٌر ألنسج
لوحتً كما تخٌلها ،تشدنً الرواٌات
واألساطٌر والشعر والمسرح وكتب
الفٌزٌاء الحصصٌة والخٌال العلمً
باإليافة إلى الكتب الفنٌة العالمٌة بشكل
عام والفن السوري بشكل خاص فمن
اليروري ن ٌعرؾ كل فنان من هم رواد
الفن فً بلده وماذا قدموا للفن وماذا
يافوا إلٌه؟".

قجل األذ٘طٓ
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آًب ػكبش

هادرة كنهر جارؾ فً موسم فٌيان
تندفع من باب المدرسة حقابب
مدرسٌة زرقاء ُرسم علٌها شعار
الٌونسٌؾ باألبٌض ..موعد انصراؾ
الدوام الثانً..
بعيهم فً لباس مدرسً وبعيهم
سرٌ ،تراوحون من ارتفاع الٌد
فٌما تٌ ّ
لح ّد الخصر و على قلٌالًا .فرح بالنظر
َر
إلى يفابرهن التً جدلتها مهاتهن
بكل ما تٌح ألصابعهن من فنّ .
سمٌكة ورفٌعة ،شعٌرات خفٌفة
ُربطت بمطاطة ملونة ،بكلة تزحل عن
الؽرة ،ذٌل حصان ٌتأرجح مع كل
ّ
قفزة ،إشارب بٌض ٌخفً الر س
الصؽٌر وٌؽطً العٌنٌن فتشدّه إلى
الخلؾ لٌكشؾ عن ؼرة شقراء،
تستدرك فتعٌد سحبه لٌؽطً حاجبٌها
وتسٌرٌ ..نحنً ظهرها الطري تحت
الحقٌبة المح ّملة بكل واجبات الدنٌا.
خمسة صبٌان شركوا بنتا ًا وحٌدة فً
لعبتهم الصبٌانٌة التً تشبه التكتٌك
العسكريٌ ،تشاورون قرب سٌارة
متوقفةٌ ،يعون خطة حربٌة ربما.
فً طفولتً كنا نسمً خطوط
الطبشور المرسومة على األرض
"مملكة" ،جمعها " ممالك" ..ما تزال
تأخذنً هذه الكلمة كلما ر ٌت الخطوط
البٌض على اإلسفلت بعٌداًا إلى قاع
البحٌرة حٌث ترقد البٌوت المؽمورة
مع بقاٌا نفاق تقود من قلعة جعبر
إلى برج المراقبة على اليفة
األخرى ..لم ٌتسنى ألحد اكتشافها..

فقد ؼمرت بالماء..
حتى اآلن ندم ننً لم تخصص
باآلثار والمتاحؾ ..لٌتنً فعلت حٌنها،
ولربما ،سارت حٌاتً فً اتجاه آخر.
ال عرؾ ماذا ٌسمون خطوط
الطبشور األبٌض هذه فً دمشق،
عتقد " حٌز" ،ربما كون مخطبة...
وال رؼبة لً بالتأكد ..فالمملكة
تناسبنً.
قفز فتستؽرب الفتٌات.
افتقدت خ ّفة الطفولة ..ها قد دست
على خط ..وآخر لكننً ما زال تقن
القفز..
قلقا ًا ٌمر قربً وهو ٌتحدث بهاتفه:
 من شوي نزلت وحدةٌ ،مكن فًتنٌن انصابوا ،المهم ط ّمنً وصلت
البياعة؟ لهأل الطرٌق مسكر؟
ٌتجاوزنً فال سمع تتمة الحدٌث.
فً " العقٌبة" الذي ٌنحنً ٌمٌنا ًا باتجاه
"الملك فٌصل" ،راه ،شعره لم ٌعد ُكلَّ
خصلة فً اتجاه كما ر ٌته ول مرة،
ٌبدو كثر ترتٌباًا ،بنطال زرق وحقٌبة
حمراء تهتز على ظهر القمٌص
وعٌنً
السماوي ،تبع خطواته
ّ
مثبتتان إلى كعبٌه األسودٌن المشققٌن
فً الشحاط البالستٌكً.
تلفتنً صابع األقدام ،شعرها
ميحكة ،نٌقة و ط ٌّبة ..حٌانا ًا متعبة
و حتى كادحة ..صفات بشرٌة كاملة
حسها مخفٌة فً األصابع الصؽٌرة
المطلة من فتحة الشحاط.
فً تلك المرة األولى ،ظننته طالب
مدرسة و نا راه آتٌا ًا تجاهً من بعٌد،
ومع اقترابه كشفته خطوط العمر
المحفورة عمٌقا ًا فً الجبٌن والخدٌن،
بعدها لم عد طرح تساؤالت.
مام الدكان الصؽٌرة المختصة بتصلٌح
األعواد فً الشارع المفيً إلى
النوفرة راهم مجتمعٌنٌ ،عزؾ ؼنٌة
لعبد الوهاب ،صدٌقه ٌصب الشاي فً
الكؤوس الثالث ،واآلخر ٌردد مؽميا ًا
عٌنٌه باستمتاع:
 -هللا ..هللا..

هوحبٓ | األزٍاض الوؼغَثٔ
تجاوزهم و نا قر على الواجهة ورقة
مكتوب علٌها بخط كبٌر جداًاٌ :منع التدخٌن
داخل المحل..
سٌر و فكر:
 لٌش الصٌن لهأل ما اخترعت شمسٌاتبتحمً من الهاون ..وهللا كانوا عملوا فٌها
بزنس لالوي..
ولو ص ّح ما كنت فكر به الشترٌت واحدة
بٌياء ذات دوابر ٌتؽٌر لونها عند هطول
المطر و ملمس البارود.
ٌطٌر خفاش صؽٌر مامً مرتطما ًا بجانبً
الشارع اليٌق المرصوؾ بالحجارة
السوداء ،صؽٌر جداًا ،صؽر من العصفور
وكأنه فراشة لٌلٌة كبٌرة الحجم .خفاش
طفل ،ربما ال ٌتقن الطٌران فً الظالم بعد،
و ن تلك األصوات التً باتت مألوفة لنا
تشوش على موجاته السمعٌة التً
درسناها فً حصص العلوم.
قؾ عند الموقؾ ..االزدحام شدٌد ،جمٌع
السرافٌس ممتلبة فوق طاقتها ..فجأة
ٌتوقؾ حدها وفٌه صبٌتان ،على آرمته
العلوٌة تنٌر " :عٌن ترما -حزة" باللمبات
المشتعلة من داخل البالستٌك األبٌض على
سقؾ السٌارة.
ٌخرج الشوفٌر ر سه وٌبد الصراخ:
 جرمانا ...جرمانا ..جرمانا.. كٌد طالع على جرمانا ولال بدك تخطفنا؟ٌسأله رجل تعب من الوقوؾ لم ٌفقد روح
الدعابة التً باتت تمٌز السورٌٌن ،فٌجٌب
الشوفٌر بابتسامته العرٌية:
 لو بدي خطفكون كنت خطفت باألول هلصباٌا ٌللً معً..
اصعد مبتسمة .عناقٌد العنب الحمراء
والخيراء تهتز جٌبة وذهاباًا ،نظر إلى
نفه و فكر بالكمال الذي وهبه هللا لبروفٌل
هذا الشوفٌر ،كمال ٌعجز مهر جراح
تجمٌل على تصنٌعه.
نزل فوق الجسر ..سحابة سوداء كبٌرة
تمتد فوق المخٌم ..قاتمة ،كثٌفة ووايحة
فً يوء الؽروب ..ال سحابة ؼٌرها فً
هذا الٌوم ؼٌر المر ّقم.
ٌ 12ار 2014


كاتبة ومخرجة سورٌة

فقظ ألًك ضجطٓ


وسام الخطٌب

ال خٌط فً إبرة الندم
ال وجعا ًا فً طلق اللٌالً الحاملة
خلد ٌامً كان بهلوانا ًا
لم ٌسمع التصفٌق المبحوح لألمل
دهشه فقط سطوع الخٌبة فً مسرحه
الشاحب
فاختل توازنه وهوى
***** *****

الوسادة التً جمعت دموعً
تحولت إلى بحر
ال فهم قسوة هذا العالم
س ؼرٌق
على ر ٍب
ؼصانك التً ؼلّفت قلبً
عمته عن الرؤى المكسورة
وراقك الباهتة التً لبستها
كانت اللون العصري ألٌامً
فاكهتك التً لم آكل سواها
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عانتنً فً رجٌم انتظاري الطوٌل
الجذع الذي ٌسمى ظلً
توالد عكسا ًا مع النور و صبح ؼابة!
جذورك التً ُوشِت مت فً روحً
خذت تش ّعب وطنً المجذور
لن قتلك ٌها الحزن
لن قتلك
فقط ألنك شجرة.
 كاتبة فلسطٌنٌة



ػوط الط٘د

ٌخجل البعض من مهنته كصحافً فً
بٌبة االفتراض ،بٌن وقوفه على طالل
المعجبٌن كمبدع وبٌن حيوره القدٌم،
اسما ًا فً مهنة المتاعب ،حٌث ال
يواء إال للمنجز المختلؾ والمفردات
الجدٌدة.
رؼم ذلك تراهم ٌلتقطون من صفحات
المواهب الجدٌدة ،الحاالت الشعرٌة
والمشاهد الروابٌة ،فاالتهامات جاهزة
للجٌل الجدٌد ،ولن ٌشٌر حد إلى
عملٌات السطو األدبٌة التً ٌمارسها
هؤالء.
ٌنمو فً مخٌلة الجمهور اكتشاؾ
نوعً قابم على تقدٌر اآلخر من س ّنه
المهنً ال من حجم تجربته "اإلبداعٌة"
فٌما لو تجاوزنا ن ما ٌنشر لألجٌال
التً قطعت شوطا ًا طوٌالًا فً الصحافة،
هو فعالًا " دب" لٌس تجمٌع لقاب
وتلمٌع صورة شاحبة لخٌبات جٌال
قدٌمة على كتاؾ احترام اآلخر لهم،
وهذا الحساب ال ٌقدم صورة جدٌة لم
ٌسعى إلٌه ؼلب الصحافٌٌن الذٌن لم
ٌكونوا إال ك ّتابا ًا بتقنٌات معروفة
ومخٌلة محدودة ،ثم بٌن لٌلة ويحاها
باتوا ٌن ّظرون بالشعر وٌكتبونه
وٌعتبرون نفسهم " منعطفا ًا" فً
تارٌخه.
ٌتها الحرب الرخٌصة ،لماذا تهطلٌن
ناسا ًا ٌبحثون كل ٌوم عن دوار جدٌدة
بعد فشلهم باألدوار التً لعبوها قبل
قٌام ساعة الرصاص؟ كانوا ٌكتبون
تقارٌر الصحافة على مدى عشرات
السنوات ،وكانت جملهم ذاتها يمن
قوالبهم المتشابهة تحتل عمدة الجرابد
ونوافذ المنابر اإلعالمٌة المختلفة
مسموعة كانت م مربٌة و مكتوبة ،لم
ٌتطور الخطاب الصحافً بل تم
االستؽناء عن " صاحبة الجاللة" ألن
من ٌعمل بها عطبت الحرب مخٌلته
وبات ٌبحث عن خطاب " دبً" كثر
سهولة ولصوصٌة ونجومٌة من مهنة
الحقٌقة التً نجبتهم وها هم الٌوم
ٌنكرونها ألنهم صبحوا ٌكتبون الشعر
والرواٌة والقصة بالتوازي مع بوستات
الفسابكة..
 مدٌر التحرٌر
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ًج٘ت ًص٘ط

لٌحولوا نفسهم إلى علمانوٌون ،تهربا ًا
من استحقاقات العلمانٌة التً نجحت
قٌام الدولة الحدٌثة وإنجازاتها ،فهم
وعبر إدعاء جعل العلمانٌة مناسبة
لخصوصٌاتنا الفرٌدةٌ ،عبثون فً
الجوهر التأسٌسً للعلمانٌة كأحسن
تكنولوجٌة وصلت إلٌها البشرٌة حتى
اآلن ،فٌلجأون إلى تكٌٌفها من منظار
تراثوي كً تناسبنا ،وال ٌعولون بتاتا ًا
على تؽٌٌر و تكٌٌؾ التجمعات البشرٌة
لتبنٌها كتكنولوجٌا قادرة على خدمة
هذه الشعوب و التجمعات البشرٌة التً
لن تتحول إلى مجتمعات " بالمعنى
الحدٌث" تفرز دولة بالمعنى الحدٌث
ٌياًا ،من دون المساواة البشرٌة التً
ال ٌمكن ألٌة عدالة ن تقوم من دونها.
العلمانوٌون
لقد حولت طروحات
"العرب" ( إدعاءات ،و سردٌات و
خطاب) ،العلمانٌة ،إلى ملطشة عبر
قولبتها فً عبوات قابلة للتصالح مع
األدٌان ،وهً ؼاٌة تتيمنها العالمانٌة
نفسها ،وذلك خيوعا ًا لألكثرٌات
المتدٌنة و المؤمنة عبر ممارسة
التدلٌس علٌها ،وكأن هناك مشكلة بٌنها
"العلمانٌة" وبٌن األدٌان! وعلى النخب
من هل الصالح التوفٌق بٌنهما
بالحالل ،وصار الشاطر من هؤالء
النخب ٌقترح تعدٌالت على العلمانٌة،
انطالقا ًا من منجزاتها الناجحة
كالدٌمقراطٌة ،والحرٌة الفردٌة ،وحرٌة
المعتقد ،وحقوق األقلٌات بممارسة
فلكلورها إلخ ،معتبرٌن ن هذه
المنجزات ما هً إال تطبٌقات نظرٌة،
ٌمكن ن تقر بأٌة طرٌقة حتى لو كانت
هذه الطرٌقة تقيً نظرٌا ًا على
العلمانٌة ذاتها .لدرجة ن الشعارات
الدٌنٌة التً تعلن نفسها كتماٌز وامتٌاز
حقوقً عن سابر المجتمع ،تعتمد تماما ًا
على طروحة الحرٌة الفردٌة التً
مكنتها العلمانٌة من الوجود والتفاعل،
ومع توافق العلمانوٌون " العرب" مع
هذا الطرح يحت العلمانٌة تحمل بذور
ال عالمانٌتها كشرط لقبولهم بها،
وهذارر مثال تبسٌطً إلى حد كبٌر،
فكٌؾ إذا ......
تأملنا حوال دساتٌر "الدولة" العالمانٌة
فً دنٌا العرب؟ من المؤكد ننا سوؾ
نحصل على مذبحة للمساواة ،تحت
عنوان العالمانٌة فً العقد االجتماعً
الحدٌث .حٌث افترض هؤالء

وهذا مثال تبسٌطً إلى حد كبٌر،
فكٌؾ إذا تأملنا حوال دساتٌر
"الدولة" العلمانٌة فً دنٌا العرب؟
من المؤكد ننا سوؾ نحصل على
مذبحة للمساواة ،تحت عنوان
العلمانٌة فً العقد االجتماعً
الحدٌث .حٌث افترض هؤالء
العلمانوٌون ن هناك معركة بٌن
الدٌن والعلمانٌة وما ٌنتج عنها من
دولة ،ولكن وٌا لخٌبة هؤالء ال ٌوجد
فً العلمانٌة ما ٌدل على معركة ما،
ففصل الدٌن عن الدولة هو اجراء
تأسٌسً للدولة الحدٌثة المشتهاة
من قبل الجمٌع ،واختراع معركة
واهٌة وادعاء محاولة طفابها
بالتوفٌقٌ ،عنً تماما ًا مقاومة
العلمانٌة التً ٌتبنونها كتكنولوجٌا،
ال بل حشد األعداء يدها .والميحك
ن هذه المعركة التنظٌرٌة الواهٌة
والمختلقة لم تستطع جذب ولو القلٌل
من االحترام من جموع المؤمنٌن و
العامة لهؤالء العلمانوٌون األشاوس.
واقعٌا ًا نظرٌا ًا وعملٌاًا ،نحن يحاٌا
معركة جزافٌة واهٌة األسباب ،بٌن
العلمانٌة واألدٌان والسبب المعلن لها
هو انعدام المساواة! ولكن وواقعٌا ًا
نظرٌا ًا وعملٌا ًا تبدو المعركة بٌن
العلمانوٌون ومستثمرو التدٌن،
فالطرفٌن ٌحاوالن تكٌٌؾ معطٌاتهما
التفكٌرٌة لصالح ثقافة الؽزو ،كإطار
جامع ،ومعٌار مانع للحالل والحرام،
حٌث ٌبدو نظرٌا ًا على األقل ن ال
ساحة معركة ٌمكنها ن تجمع
العلمانٌة واألدٌان معاًا ،فلكل مجاله
وحٌوٌته فً إطار المجتمع الحدٌث،
وهذا ما ٌظهر خالل المعارك الدموٌة
اآلن ،إذ ال دٌان مشاركة فً اإلٌؽال
فً هذا الدم ،وال عالمانٌة ٌياًا ،بل
هناك طوابفٌة وعلمانوٌة فً حالة
ؼزو متبادل طلبا ًا للحق ولٌس إحقاقا ًا
للصواب.
لقد فرغ ( ُجلّ) العلمانوٌون "العرب"
العلمانٌة من محتواها المساواتً،
العملٌة

من خالل انتقادهم العملٌة وظهروا
وكأنهم ٌرٌدون عالمانٌة مشروطة بما
ال تقدر على احتماله ،و الحفاظ على
مكوناته ،خصوصا ًا فً مويوعتً
الدٌموقراطٌة واللٌبرالٌة ( وخصوصا
ٌيا فً محاسبة الؽرب على
دٌموقراطٌته ولٌبرالٌته) ،إذ ال ٌفرق
هؤالء ( ال ُجلّ) فً األكثرٌة االنتخابٌة
(مثالًا) بٌن كثرٌة طابفٌة و كثرٌة
سٌاسٌة ،محولٌن ي منتوج لعملٌة
"دٌمقراطٌة" إلى منتوج منزوع
الدسم ( المساواة) مسبقاًا ،ي الذهاب
باألداء " الدٌمقراطً" إلى مرحلة ما
قبل المجتمع كشرط لممارسته كتطبٌق
علمانً نجح فً جل صقاع األرض،
عازفٌن على نؽمة الخصوصٌة
بالتماٌز
الملؽمة
والهوٌاتٌة
(األفيلٌات) الحقوقً بٌن عياء
"المجتمع".
فصل الدٌن عن الدولة كتكنولوجٌا ،ال
ٌشكل ساحة معركة بعد كل هذا
التطور الذي صنعته البشرٌة ،فاألمر
بات وايحاًا ،وال ٌختلؾ حد على
والطابرة
السٌارة
تكنولوجٌات
والؽسالة
والبراد
والصاروخ
والكومبٌوتر والطبابة ،بل ٌستعملها
الجمٌع بحٌاد تام من جل المنفعة،
فلماذا العلمانٌة وحدها تقابل هذا
العنت؟!
إنهم العلمانوٌون " العرب" الذٌن
ٌرٌدون الشًء وعكسه معاًا ،إنهم
ٌرٌدون عالمانٌة ؼٌر مفصولة عن
األدٌان فقط ،تاركٌن التفاصٌل
للشعوذات الفكرٌة والتنظٌرٌة علها
تنشىء كٌانا ًا عدالٌا ًا ٌتناسب مع
علمانٌة افترايٌة ٌمكنها تجاهل
االحتكار األشوه للعنؾ ،واسألوا فً
ذلك كل خبراء العلمانوٌة من محمد
عابد الجابري وحتى طه عبد الرحمن،
وما بٌنهما من حسن حنفً رجوعا ًا
إلى محمد عبده.

وألن التعمٌم ق ّتال كما ٌقول الشاعر
فاٌز خيور ،وألن كل من فٌه " مسلة
بتنخزو" ،فإنً شٌر فً هذا المقام،
إلى هؤالء الذٌن لم ٌطلوا ،عنب الشام
وال بلح الٌمن ،وهم الكثرة الكاثرة من
العلمانوٌون المتوفرون والمتداولون فً
صقاع المعرفة العربٌة المترامٌة وهً
وسع من بخش إبرة بكثٌر.
وألن العلمانٌة هً تكنولوجٌة
المساواة ،وألن األدٌان ال تحمل وال
تحتمل فً مدخالتها وال فً مخرجاتها
المساواة بٌن البشر ،ال كقٌمة وال
كمفهوم ،وألن الدولة كتكنولوجٌة إدارة
المجتمعات " حصراًا" قابمة على
المساواة كقٌمة ومفهوم ،كان ال بد من
فصل األدٌان عن الدولة بكٌاناتها الثالثة
التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقيابٌة ،فصالًا
حقوقٌا ًا وايحا ًا صرٌحا ًا وعالنٌا ًا
ومسؤوالًا ،وعلى هذا تبدو العالمانٌة
فرصة ،كثر مما هً ٌدولوجٌا قابلة
لالعتناق المشروط و المطلق ،و كثر
بكثٌر مما هً كاقتراح تجرٌبً ٌصٌب
و ٌخٌب ساحالًا فً طرٌقه كرامات
البشر وخبزها ودمابها ،فالدولة
الحدٌثة ،هً دولة علمانٌة باليرورة،
من باب التأسٌس على المساواة
اإلنسانٌة ،وكل نموذج ٌدعً نه دولة
مؽفالًا شرط المساواة الصرٌحة
والعالنٌة ،هو نموذج قٌد االنفجار
عاجالًا م آجالًا ،دون التدقٌق فً
 كاتب وسٌنارٌست سوري
األسباب إن كانت خارجٌة م داخلٌة،
عيوٌة م عريٌة ،فمحاوالت تكٌٌؾ
المساواة التً تقوم بها هكذا نماذج،
ٌحولها إلى عدالة ال حد ٌعرؾ
معاٌٌرها باليبط ،وال حتى ماهٌتها،
لتتحول الدولة من دولة المساواة إلى
دولة العدالة ،وهناك فرق تأسٌسً
شاسع بٌن الدولتٌن ،عند هذه النقطة
البدبٌة ٌتوقؾ العلمانٌون " العرب"
لٌحولوا نفسهم إلى عالمانوٌون ،تهربا ًا
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