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:   تطالعون في هذا العدد
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 حطب األسَز 

 

 

 

 ٌٔهي الطقٔ إلى هسك 

 

 

 هقثطٓ جواػ٘ٔ 
 

   الؼطت٘ٔجائعٓ زهطق للطٍاٗٔ

 

 ظقَضٓ هطٗن 

 

 تؼَز للح٘آ« ضٗفَلٖ»سٌ٘وا 

 

 حوالٔ الوفات٘ح

 

 

 هَت٘فات أتَ ػف٘فٔ

 حوع تال ًكات

 

  ٍزاػاًتطاض  إتطاّ٘ن 
 ذساضٓ كث٘طٓ للسٌ٘وا الؼطت٘ٔ

Leave 

me 

alone… 
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 أو" الثورة "صارت

 الحرب أو" األزمة"

 ؼطاءًء  الشعواء السورٌة

 من كثٌر لفشل شرعٌاًء 

 هذه مناحً فً السورٌٌن

.. كافة الحٌاة

 اختالؾ على هً وؼدت

 الشعب عند مسمٌاتها

 التً الشماعة السوري

.. علٌها فشلهم ٌُعلقون

 ٌكن لم هامشٌون أشخاص

 هذه فً وجود أي لهم

 وال اجتماعٌاًء  ال الحٌاة

 وال معرفٌاًء  وال علمٌاًء 

 صاروا مادٌاًء  حتى

 وٌتمنفخون ٌظهرون

 الثورة، باسم علٌنا

 الثورة فً وٌجدون

 فشلهم، لتؽطٌة فرصة

 نقصهم عقد وتعوٌض

 صفحات عبر الحٌاة فً

 ..الفٌسبوك

 فطاس الْكّاض

 علمٌاًء  وال والاجتماعٌاًء  ثقافٌاًء، ال الحٌاة هذه فً وجود أي لهم

 علٌنا" ٌتمنفخون"و ٌظهرون صاروا مادٌاًء  حتى وال معرفٌاًء  وال

 لتؽطٌة فرصة" الثورة "فً وٌجدون ،"المباركة الثورة "باسم

 عقد وتعوٌض واألخالقً، والعملً واالجتماعً الدراسً فشلهم

.. الفٌسبوك صفحات عبر الحٌاة فً نقصهم

 لم لو هإالء مستقبل سٌكون ماذا وهو سإال، علٌنا ٌلح وهنا

 والحجر؟ بالبشر وتفتك السورٌة الحرب تندلع

 العالمً، واإلبداع التفوق لوابح على سٌكونون حقاًء  هل

 والعلمٌة؟ اإلبداعٌة المجاالت مختلؾ فً المشهد وسٌتصدرون

 لهم تخترع لم لو الكون هذا فً أحد بوجودهم سٌشعر كان هل

 ،"الفٌسبوك "االجتماعً التواصل شبكة العالمٌة" اإلمبرٌالٌة"

 عنها ٌعبروا أن ٌجب  راءًء  لهم أن وتقنعهم مجاناًء، لهم وتقدمه

 أنوفهم، بنقر حتى الفٌسبوك ٌشؽلون بعضهم وصار بحرٌة،

 على خاللها من ٌطل التً النافذة منهم الواحد صفحة وأصبحت

 بوتٌن، إلى أخرى وتارة لترامب، خطاباًء  ٌوجه فتارة العالم،

 ٌجٌد ال ذاته الوقت فً وهو بانكٌمون، إلى خطابات وعدة

. أخطاء ودون المعنى مفهومة جمل ثالث رصؾ

 ٌدون التً االولى اللحظة منذ االفتراضً كذبه السوري وٌبدأ

 وتتوالى والعمل، التعلٌم ومعلومات الشخصٌة، معلوماته فٌها

 ظهر وما (المسنجر) منها خفً ما انقطاع دون الكذب سلسلة

 ومحاولة المتابعة سوى الجمهور أمام ولٌس ،(البوستات)

.  المثالٌات هذه كل تصدٌق

 فً جرى ما أن هو إنكاره لعاقل ٌمكن وال فٌه شك ال مما

 ٌوجد لكن كثٌرٌن احالم وحطم السورٌٌن، مالٌٌن دمر سورٌة

 البالد، ألزمة فشلهم ٌعزون ُمسبقاًء  الفاشلٌن من كبٌرة شرٌحة

 دمرت البالد أزمة أن ٌّدعون ممن كثر وشاهدت التقٌت وقد

 إكمال فً فشلوا أعرفهم من وبعض ٌتباكون، ونراهم مستقبلهم،

 عام قبل فرصهم جمٌع واستنفدوا الجامعٌة أو الثانوٌة دراستهم

 ال المثال سبٌل على 2003 عام قبل منهم والبعض 2005

 وتحصٌلهم دراستهم عن شخص أي ٌسؤلهم حٌن لكن الحصر،

 بسبب ٌكملوا ولم الجامعة فً كانوا أنهم ٌجٌبون العلمً

 السلطات أبلؽوا هنا اللجوء طلبات قدموا حٌن كذلك األحداث،

 النظام "بسبب دراستهم إكمال ٌستطٌعوا لم أنهم الرسمٌة

 لكانوا النظام هذا ولوال والعلماء، للعلم الكاره المستبد" الؽاشم

 سؤلهم حٌن ٌوماًء  االبتدابً لمعلم قالوا كما فضاء رواد اآلن هم

. المستقبل فً طموحهم عن

 رأٌنا حٌث أٌضاًء، الفن فً بل فقط، الدراسة مجال فً ولٌس

 عالقة أي بالفن تربطهم وال جٌداًء  نعرفهم ألشخاص كثٌرة نماذج

 والموهبة، الهواٌة مستوى على أو معرفٌة علمٌة كانت سواء

 الذٌن" الثورة "فنانو أنهم على أنفسهم قدموا هنا لكنهم

 وسابل فً ألنفسهم وروجوا ثورتهم وحارب النظام اضطهدهم

 وتركٌا بٌروت فً زال ما الحقٌقً الفنان بٌنما" الثورة "إعالم

 والثقافة األدب فً أٌضاًء  وكذلك بٌته، أجرة ٌتدبر كٌؾ ٌفكر

 ...والمجتمع والسٌاسة واإلعالم

  ربٌس التحرٌر 

 حوع تال ًكات 
 

. الحقٌقً وخنق للزابؾ التصفٌق المستعجلة،

 والموالح كرٌم األٌس تناول المسابٌة، المشاوٌر

 التحالفات السرٌة، المخدرات حفالت. والنمٌمة

.  المدٌنة القتسام

 المقابر دٌدان عن كمإمنٌن الطرؾ ؼضضنا

 زرق نرى أن نرؼب لم! المدٌنة تهاجم وهً

.  العام المشهد مع ٌتفق ال واحد طٌر

 هناك وكانت. القبور تحفر فإإوس ثمة كانت

 برٌداًء  صنعنا. لالنطالق تستعد للموت مهرجانات

 المستوردة، بالجواالت وفرحنا الكترونٌاًء،

 فً ٌعٌشون مدٌنة سكان عن وتعامٌنا

 أن ببالهة ورضٌنا. جوعاًء  وٌموتون العشوابٌات

 على ٌقؾ الذي الشاطر المدٌنة ابن نكون

 سعر فً فقٌراًء  لٌجادل الموسمٌٌن العمال رصٌؾ

 عمل ٌوم ثالثٌن أجرة ٌدفع بٌنما العمل ٌوم

 الفتٌات إرسال بعدم ورضٌنا. فساد رشوة

 الشرٌحة واستبسلت الجامعات إلى المصونات

 الطابفً التروٌج فً انتشارا االوسع االجتماعٌة

 على نكفاء واال والحقد الندم واستثمار الوهمً

. الذات

 وذكرٌاتً طفولتً ضاعت مدٌنتً، هدمت لقد

. وأصدقابً أهلً وخسرت حاضري، وضاع

 الحمٌدٌة إلى فؤشتاق ٌنبؽً كما أحن لن لكننً

 ما بشكل مسإول أننً أعرؾ ألننً. تدمر وباب

 من ستعلو األبنٌة أن وأعرؾ. مدٌنتً دمار عن

 فنستطٌع جدٌد من جمٌلة الشوارع وتعود جدٌد

 وتبادل األنٌقة المنشورات كتابة جدٌد من

 الروح بناء نعٌد كٌؾ لكن. السعٌدة اللحظات

 الحضارٌة البدابل هً وما الضابع؟ السوري

 معاًء  وضحاٌاها مروجٌها كنا استهالكٌة لثقافة

 كٌؾ . باألصولٌات ٌعترؾ ال وطناًء  نبنً وكٌؾ

 والجماعً؟ الفردي اإلصالح على الجرأة نمتلك

 التحلٌل وثقافة الفردي التدٌن نقاوم كٌؾ

 القٌم ٌرسخ جماعً تدٌن عن ونبحث والتحرٌم

 المعاصرة بالثقافة وٌحتفل المجتمعٌة األخالقٌة

  بعده؟ وال قبله ال وطنٍن  مإسسات فً

 والمشافً المدارس إنشاء ٌمكننا كٌؾ

 المقدس سطوة من العقل وتحرٌر والجامعات

  أنواعه؟ بكافة

 حقٌقٌٌن منتجٌن إلى التحول نستطٌع كٌؾ

 واستجداء ذاتها اإلنسانٌة استهالك عن والكؾ

 بٌد والدواء بٌد السالح ٌقدم الذي المعاصر العالم

 اإلنسانٌة بالعلوم االحتفال ٌمكننا كٌؾ أخرى؟

 االقتصادٌة والعلوم والفن واألدب بالفلسفة كافة،

 صٌاؼة على قادرٌن لنصبح والسٌاسٌة

 والحرٌة كالدٌمقراطٌة أساسٌة مفاهٌم وممارسة

 من الكثٌر هناك. كالببؽاوات بتردٌدها نكتفً فال

 أكثر وما للعمل المتؤهبٌن أقل ما. للجمٌع العمل

 الذٌن المرٌضة النوستالجٌات أصحاب الحّدابٌن

 الروحً بخرابها كانت كما حمص ٌرٌدون

 التروٌج فً مستمرة  والبالهة.الشاهق وبنٌانها

 عظامها تختلط بٌنما السبع، حمص لمعجزات

 السورٌٌن من اآلالؾ مبات بعظام المنخورة

 .القتلى

 سوري شاعر 

 والدبالن الؽوطة إلى حمص، سكان ٌحنّ 

 ومخلالت (كرٌش)وسندوٌش  الجبن وحالوة

 وبالتحدٌد (الجاج) سوق إلى أحنّ  أنا. (األبرش)

 فٌها تلقى كانت التً فٌه القمامة حاوٌات إلى

.  الجزارٌن وبقاٌا الدجاج تنظٌؾ فضالت

 أسواق أقذر من ٌذكره، لمن السوق كان

 الكاسٌت لبابعً مالصقاًء  وكان. حمص

.  الهواء ٌمؤل الذي المرعب والضجٌج

 الحٌاة رابحة ألن الزنخة السوق إلى أحنّ 

 تتجلى كانت حمص ألنّ . فٌها كانت الحقٌقٌة

 والفضالت الدجاج ألحشاء صالحة كزوجة

 فً حمص. بها نتزٌن كنا التً األخالقٌة

 وجمٌلة تماماًء  وقبٌحة تماماًء  حقٌقٌةٌة  السوق،

.  تماماًء 

 الحشود إلى أنظر الزواٌا إحدى فً أقؾ كنت

 التسوق كٌس فً حٌاتها وضعت وقد الشعبٌة

 الدجاج أقفاص من تخرج وأتخٌلها. األسود

 شك بال كانت. الدجاج أقفاص إلى لتعود

 األجساد على تتعّرق مالحة بسٌطة حٌاةحمص

 البساطة روابح الكون فً وتنفث البدٌنة

 فً السقوط من المزٌد على بالشجاعة ممتزجة

 مكان كل فً التجار كان فبٌنما. االستهالك هوة

 الرٌفٌٌن على االحتٌال فً ٌتفننون السوق، من

.  المدٌنة إلى القادمٌن

 مرور شرطً من خالٌة القدٌمة الساعة كانت

 المدٌنة شراٌٌن إلى المرور اندفاع ٌنظم واحد

 وكنا جداًء  مرٌضة حمص روح كانت. المتكلسة

. األشكال من بشكل مرضها فً متورطٌن جمٌعاًء 

 هو الحرب سنوات فً خراب من حدث وما

 فً جذوره ٌطلق كان الذي للخراب امتداد

 نتزوج.  باطنا تحت العطور نبخّ  كنا. أعماقنا

 فً واالجتماع للزٌارات ونذهب ونعمل وننجب

 العصابة العٌون على أسدلنا وقد المقاهً

.  السوداء

ُ  شاسعاًء  الخراب كان  أصابعنا وكانت وعمٌقا

 أن نستطع لم. األلٌفة لطٌوره المكسرات تلقً

 نرٌد ال: للمهندس وال. ؼشاًء  كفاكم: للتجار نقول

 كفاك: لالستشاري وال.المهرب تسلٌحك حدٌد

: المرور لشرطً وال. الهندسٌة للتقارٌر تزوٌراًء 

 لموظؾ وال. السرٌعة الرشاوى من إثراء كفاك

 وال. لك ذلك ثمن أدفع ولن أخالؾ لن: البلدٌة

. باألسعار تالعباًء  كفاك: والفواكه الخضار لبابع

 وال. بالفواتٌر تتالعبوا ال: للمطاعم وال

 وال المخصصة ساعاتك وداوم اذهب: للموظؾ

 وال الشارع، إلى انزلْل : للمسإول وال. تهرب

. وتسوٌفاًء  وكذباًء  كسال كفاكم: المهن ألصحاب

 وال المدرسة لمعلم اللحام، وال وال للصٌدلً وال

 للخٌاط، وال األقمشة لتاجر وال األوالد، لمطهر

. أخالقٌاًء  وانحطاطاًء  استؽالال كفاكم

 فً اآلذان وسالسة، بنعومة ٌسٌر شًء كل كان

 األخبار. الكنابس فً واألجراس المساجد

 الرابعة األخبار المحدد، بالتوقٌت التلفزٌونٌة

 الشعرٌة األمسٌات. الرٌاضٌة والمبارٌات

 وأشباه الشعراء ألشباه والتصفٌق الجمٌلة

 الثقافٌة الندوات. لهم األصنام وصنع المثقفٌن

. الحقٌقً وخنق للزابؾ التصفٌق المستعجلة،

  ٕحساى الجَز 
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًء  السالجقة طرٌق عن له ُمهد

 الخالفة ظل تحت الزنكٌٌن بعدهم

. العباسٌة

 الخالفة كانت – األخر الطرؾ وفً

 بعد – حاالتها أسوأ تعانً الفاطمٌة

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بٌنما الفعلٌة والسلطة المطلق النفوذ

 فقط، اسمٌة الخلفٌة سلطة أصبحت

 الدولة رجاالت بٌن الصراع فبدأ

.  الوزارة كرسً على للسٌطرة

 توجت التً الصلٌبٌة الحملة وصلت

 مدٌنة على حصار بفرض مساعٌها

 7 /أسابٌع خمسة مدار على القدس

 – م 1099/ تموز 15 – حزٌران

 بعد المدٌنة بتسلٌم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

.  الصلٌبٌٌن احتلها التً األراضً

 مبسطاًء  شرحاًء  كان سابقاًء  ذكر ما كل

 الفترة تلك فً العربً المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطرٌق مهدت عبثٌة داخلٌة

 تلو مدٌنة مدنه احتلت خارجٌة

.  األخرى

 أن – المالحظة تجدر – أٌضاًء  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلك

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًء  انتهى قد الخالفة

 كلتا فً دٌنً كرمز الخلفٌة منصب

. والفاطمٌة العباسٌة الخالفتٌن

 أدركتها فقد: الثانٌة الحقٌقة أما

 قد الصلٌبٌٌن بؤن العربٌة الشعوب

 عام رأي ٌتشكل فبدأ لٌبقوا، جاءوا

 سبب عن ٌتساءل وضاؼط قوي

 نور أصبح بالجزٌرة، ؼازي أخٌه

 بدأ الذي الزنكٌٌن األتابكة أكبر الدٌن

 أن خاصة دمشق بضم جدٌاًء  ٌفكر

 عقده بعد – الدٌن معٌن – حاكمها

 النٌل دلتا شرق إلى الشام بالد شمال

 الفرما بٌن المسافة طول وعلى

.  والقاهرة

 أسد أن إال – الوزارة إلى شاور عاد

 

 الظَْض األٍل–تتؤ الوَاجْٔ اإلساله٘ٔ الػل٘ث٘ٔ  ضطاتاتٖ قػٖ حسام  
 

 (من االنترنت)لوحة تخٌلٌة للناصر صالح الدٌن األٌوبً مع جنوده فً معركة ضد الصلٌبٌٌن ـ 

  هتو٘عاً   األزتٖ  اإلتساع  ٗكَى     ك٘ف
 

 فً لهم كان البارعٌن، العلمٌٌن إن ٌقال

 لم والذٌن جٌدون، معلمون األحٌان معظم

. جٌدة كتباًء  قرأوا هإالء مثل لهم ٌكن

 الكتاب معظم على ٌنطبق الشًء ونفس

. الكبار

 إلى أتطرق أن أرٌد المنطلق هذا من

 من العدٌد ٌشؽل الذي الكتابة موضوع

 صقل ٌرٌدون الذٌن أو الناشبٌن الكتاب

 فؤي. األدبٌة إمكانٌاتهم وشحذ مواهبهم

 راقٌة كتابٌة ممارسة أو جاد أدبً عمل

 فً تتحكم و لٌات ضوابط من لها البد

 األدبً بالنص لتبلػ اإلبداعً العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهابً مبتؽاه

. قوله ٌرٌد عما مرضٌة صورة وتشكٌل

 خالله تعبر الكلمات من جسر فالكتابة

 وللتؤكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن البد الجسر متانة من

. الكاتب لهذا أدبٌة وذابقة لؽوٌة خلفٌة

 بداٌة عند منا واحد كل سإال سٌكون

 هً ما كاتباًء، أصبح كٌؾ مشواره،

 أنا المتبعة؟ التكنٌكات هً وما اآللٌات

 عندما كاتباًء  ستكون ... كٌؾ لك سؤقول

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 ٌجب الذي السإال ولكن هذا؟ ؼٌر أسمٌه

 هذا. جٌداًء  كاتباًء  أصبح كٌؾ هو ٌطرح أن

 عملٌة هناك. اآلن ٌهمنا الذي األمر هو

 ثانٌاًء  النوعٌة تؤتٌها ثم أوالًء  تؤتً الكتابة

 ومن. بشروط إال ٌتحقق ال األخٌر وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بٌن

 ٌعنً الكثٌر، وقتك من سٌؤخذ جاد لعمل

 معرفتك دابرة توسٌع. ملتزماًء  تكون أن

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طرٌق عن

 أو قصٌرة قصة فلكتابة. المجاالت لكل

 بكثرة النوعٌن هذٌن تقرأ أن علٌك رواٌة

 حتى. ومقاالت نقد من بهما ٌتعلق ما وكل

 المتبعة والتكنٌكات األسالٌب من تتمكن

 ما ولكن. عموماًء  والكتابة السرد فً

 التقنٌات هذه أن هو اآلن ٌهمنً

 والرواٌات القصص تؤلٌؾ فً المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرؾ من

 المقال هذا فً هنا أنشده وما. الؽرب من

 ٌتفردون كتابنا من تجعل سبل إٌجاد هو

 أدبٌة أجناساًء  وٌبتكرون الخاصة بؤسالٌبهم

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جدٌرة

 علٌنا تملً لكً نفسك تظن ومن كٌؾ

... والرقً والطموح العالمٌة حول أفكارك

 فً وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسؤقول إلخ

 السلبٌة األفكار مع العربً عالمنا

 كالخالٌا أصبحت التً واالنهزامٌة

 هو ما كل ضد أجسامنا فً اللمفاوٌة

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدؾ إرادة تحتاج فقط وعفوٌة،

 .مستمر عمل ثم

 ستكون العربً تراثنا إلى بسٌطة لفتة

 العربً األدب فً مهمة تحول لحظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. الحدٌث

 لؽتهم إلى وترجمت الماضً القرن فً

 عن أتكلم وإنً. العربٌة إلى ثم أوال

 ثم الصٌت الذابع ولٌلة لٌلة ألؾ كتاب

 كل مقامات تلٌه. ودمنة كلٌلة كتاب

. والحرٌري الهمذانً الزمان بدٌع من

 لماذا. األندلسٌة الموشحات أخٌراًء  ثم

 لماذا بالضبط؟ االعمال هذه إلى أشرت

 والتبٌان والبٌان البخالء إلى أشر لم

 البن والكبٌر الصؽٌر االدب أو للجاحظ

 الشعر إلى أشر لم لماذا المقفع

 تجاهلت لماذا والبؽدادي، العباسً

 سببان له ذلك اإلبداع؟ كل من قروناًء 

 كل لذكر المقام ٌسعنً ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا فً األعمال

 ذكرتها التً األعمال هذه إن وثانٌاًء 

 تمثل علٌها الضوء تسلٌط أرٌد والتً

. ذاتها حد فً وابتكاراًء  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 وخٌر. الكبار األدباء من للعدٌد مرجعاًء 

 العلبة تقنٌة توظٌؾ ذلك على مثال

 باؼاس مارٌو ذكرها كما الصٌنٌة

 روابً إلى رسابل " كتابه فً ٌوسا

 كٌنػ لستٌفن بإس رواٌة فً " شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتً

 فٌها واستعمل. ناجح سٌنمابً عمل

 بمهارة ووظفها التقنٌة هذه الكاتب

 على األسلوب هذا ٌعتمد إذ عالٌة،

 القصة من ثانوٌة قصص تولٌد

 شهرزاد مع الحال هو كما الربٌسٌة

 والؽموض السحر إلضفاء وذلك

 فً البطل نجاة تكون إذ. والتعقٌد

 ٌقوم التً بالقصة منوطة بإس رواٌة

. قتله ترٌد التً المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كٌنػ ستٌفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبٌر بشكل التقنٌة هذه

 الراوي قفزات خالل من نوعٌة قفزة

 بطله مصٌر وجعل والمكان الزمان فً

 ولٌلة لٌلة ألؾ فً شهرزادكمصٌر 

 لتفادي القصة إطالة إلى كالهما فٌعمد

 . الموت

 التً الخرافٌة القصص فً المتمعن

 على بكتابتها الفونتٌن دي جان قام

 شبها هنالك أن ٌرى الحٌوانات ألسن

 وردت التً القصص وبٌن بٌنها كبٌراًء 

 هذا أن ورؼم ودمنة كلٌلة كتاب فً

 إلى ثم الهندٌة اللؽة من مترجم الكتاب

 أنه إال العربٌة إلى وأخٌراًء  الفارسٌة

 وقد األصٌل العربً التراث من ٌعد

 الفرد تنشبة فً بالؽاًء  أثراًء  أحدث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًء  المحاكاة من نوعاًء  ونلمس

 وإخراج العمل هذا لتقلٌد الفونتٌن

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسٌة نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسً األدب

.  الحاضر ٌومنا

 عند ودمنة كلٌلة كتاب شكل وقد

 مجال فً عمالقة أدبٌة قفزة ظهوره

 استنطاق من وتمكن األدبٌة الرمزٌة

 ال مخٌلة إبراز طرٌق عن الحٌوانات

 لها نظٌر ال تجربة وخوض لها نظٌر

 أدبٌة تجربة هناك. الزمن ذلك قبل

 وكان للمٌالد الرابع القرن فً ظهرت

 لما خاص وذوق صوت ذٌوع لها

 مبتكرة، أدبٌة أسالٌب من احتوته

 ٌحدث لم كما والشعر النثر بٌن مزجت

 مقامات إنها. قبل من عمل أي فً

 الزمان بدٌع الفذ واألدٌب العبقري

 خاطره سرعة مكنته فقد. الهمذانً

 ابتكار إلى بصٌرته ونفاذ بدٌهته وقوة

 سلساًء  أسلوباًء  فٌه اتبع جذاب، أدبً لون

 فً المتفاوتة القصص من لمجموعة

 الكدٌة موضوع تناولت الحجم

 رجل بطلها. واالحتٌال (االستعطاء)

 اإلسكندري الفتح أبو ٌدعى وهمً

 رجل الشخصٌة هذه مؽامرات وٌروي

 ابن عٌسى ٌدعى أٌضاًء   خر وهمً

 ٌدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللؽوٌة البنٌة متانة مدى فوراًء 

 فال. الشعر بتواجد وخاصة تناسقها

 إلى الشعر من ٌنتقل بؤنه القارئ ٌشعر

 ٌذٌب إنه إذ. الشعر إلى النثر من أو نثر

 القول وٌدعو ٌذبه والشعر الشعر

 أن ٌمكن ما ابلػ وهذا ٌجٌبه والسحر

 ولكننا. المقامات هذه مبتكر عن ٌقال

 ٌطرح جدي عمل أي نرى لم لؤلسؾ

 بالرؼم االعتبار، بعٌن االدبً النوع هذا

 أن ٌمكننا أال. وأسلوبه لؽته قوة من

 األقل على أو األدبٌة أسالٌبنا نطور

 أن لطالما. أصٌل عربً بطابع نكسوها

 عمالًء  نرى ال فلماذا متوفرة المادة

 الكدٌة موضوع على فكرته فً ٌرتكز

 بدٌع بعد الحرٌري فعل كما واالحتٌال

. بقرن الزمان

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدٌنا

 ٌنضب ال وقودا تراثهم من استمدوا

دان  رواٌة فً جلٌا ذلك نرى. معٌنه

 فً ترتكز رواٌة وهً" الجحٌم "براون

 القرن من أدبً عمل على أساسها

 نفس ولها ألٌٌؽري لدانتً عشر الرابع

 من وهناك" الجحٌم " أٌضاًء  العنوان

 استلهم األخٌر هذا إن ٌقول من النقاد

 ألبً" الؽفران رسالة " من عمله

.  المعري العالء

 ٌمكنه ال ما العدٌدة األمثلة من وهناك

 ووو

 التً الموشحات إلى اآلن فلننتقل. حصره

 التراث روابع من وهً األندلس فً ظهرت

 لظهورها نادرة فنٌة تحفا وتعد اإلسالمً

 ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعاًء  متؤخرة

 لؽة باعتبارها الوقت ذلك فً لها النقاد

 فً  ٌة أنها بالذكر والجدٌر.  نذاك عامٌة

 األندلسٌون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطٌب ابن الدٌن كلسان

 له ترق ؼنابً بطابع ٌتشح شعر باستحداث

 أسلوب فً. األبصار له وتخشع اآلذان

 فً للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خالل من الماضً القرن

 ؼادة أٌضا وهناك مثال كفٌروز المطربٌن

 فقط ٌتعدى لم ذلك ولكن إلخ .... شٌبر

 إدخال مع االندلس عصر منذ قٌل ما تكرار

 نرى وال. الجدٌدة الموسٌقٌة اآلالت بعض

 من به عناٌة أو أثر أي تقرٌباًء  اآلن له

 وأي ٌد فؤي. عامة واالدباء النقاد طرؾ

 فسٌإدي وهدته من الفن هذا ٌنتشل قد قلم

 فنٌة وجمالٌات أبعاد اكتشاؾ إلى بصاحبه

 تطوٌر أو فرٌد ابتكار إلى به تإدي قد

 دخول إلى به ٌإدي منفرد، شعري ألسلوب

. األدباء كبار عالم

 ولٌس جمٌعاًء  البشر سمة من اإلبداع إن

 الذي التطور وهذا فبة أٌة على حكراًء 

 معرفً كم تراكم هو إنما الؽرب فً نشهده

 ومن السنٌن من  الؾ خالل بؤطوار مر

 حضارة أو معٌنة فبة إلى ننسبها أن الؽباء

 ولطالما باإلبداع ٌتمٌز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهؾ بشعور تفرد

 عبر للعبور قابالًء  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أحٌاناًء  البشر ولكن. وأجٌال أجٌال

 بما اآلخر عن بعضنا وٌتمٌز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناٌة من ٌولٌه

 موروث كل إلى سباقٌن اآلن الؽرب

 وال كبٌرة ٌتركون تراهم وال حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إال صؽٌرة

 التقدم من خابفٌن أنفسنا على منكمشٌن

 سبقنا عما عن وؼافلٌن االمام، إلى خطوة

 جدٌد من لننطلق منه نستفٌد معرفً كم من

 هو الذي. األدبً واإلبداع التقدم تٌار فً

 فضاءات فً لٌسبح والعقل الروح مالذ

. كان وأٌنما وجد أٌنما الخٌال

 كاتب جزابري 

  ٍلس  ػثس اهلل  ػثس اللط٘ف 

 

 ٗتقاسواى الوطكع األٍل لجائعٓ زهطق الطٍائ٘ٔ « كتاب زهطق»ٍ « قات٘ل السَضٕ»
 

 سورٌة فً العرب الكتاب اتحاد أعلن

 العربٌة للرواٌة دمشق جابزة نتابج

 اتحاد أقامه حفل فً (األولى الدورة)

 كان وقد الفابت، األسبوع العرب الكتاب

 جابزة أطلق قد العرب الكتاب اتحاد

. الفابت العام العربٌة للرواٌة دمشق

 النحو على األولى الدورة نتابج وجاءت

:  اآلتً

 رواٌتً بٌن مناصفة: األول المركز

 ورور حسٌن للروابً "السوري قابٌل“

 للروابً ”دمشق كتاب”و سورٌة، من

 وقٌمة. سورٌة من الوز هزوان. د

. سورٌة لٌرة ملٌون الجابزة

 بٌن الثانً المركز جابزة وذهبت

: اآلتٌة الرواٌات

 عبود ألنٌسة" األٌام خرز البنت، شك"

. د" الناطور بنت سكٌنة "،(سورٌة)

" العكر الماء "(سورٌة) حداد سلمى

 بطعم مدن "،(سورٌة) حبش ضٌاء

. (فلسطٌن) شرار أبو بشرى" البارود

 روابٌاًء  عمالًء  25 المسابقة فً شارك وقد

. عربٌة أقطار سبعة إلى كتابها ٌنتمً

 من عدد من التحكٌم لجنة وتؤلفت

 نضال د: هم والكتاب والنقاد الروابٌٌن

 السامرابً ماجد ،(سورٌة) الصالح

  زراقط المجٌد عبد. د ،(العراق)

 وصالح داوود ٌوسؾ أحمد ،(لبنان)

 من الزعبً واألرقم جعفر ونذٌر صالح

 .سورٌة

 الصالح نضال الدكتور ألقى وقد هذا

 فً كلمة العرب، الكتاب اتحاد ربٌس

 أكد الجابزة، نتابج إعالن حفل افتتاح

 جابزة أهم على اسمها ٌطلق أن فٌها،

 عٌن دمشق سورٌة، فً للرواٌة تمنح

 سبق وما العماد ذات إرم وجلق، الشرق

 االستثناء المدن سٌرة من وسواه كله

 دمشق: التارٌخ المدن أو التارٌخ فً

 ومخطط المعماري المهندس دور أبولو

 الدمشقً، نقوال التارٌخ، فً المدن

 وووووووووو

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٌرودٌت علم الذي والفٌلسوؾ المإرخ

 ٌوحنا والفلسفة، الخطابة التارٌخ أبا

 ٌوصؾ كان الذي الالهوتً الدمشقً

 لسانه، لفصاحة الذهب بدفاق

 األفالطونٌة فالسفة  خر داماسكٌوس،

 واألدٌب المإرخ القالنسً، ابن المحدثة،

 عماد السالم، عبد بن العز خالكان، ؼبن

 ابن عساكر، ابن األصفهانً، الدٌن

 البدٌري أصٌبعة، أبً ابن النفٌس،

 هٌرودٌت علم الذي والفٌلسوؾ المإرخ

 ٌوحنا والفلسفة، الخطابة التارٌخ أبا

 ٌوصؾ كان الذي الالهوتً الدمشقً

 لسانه، لفصاحة الذهب بدفاق

 األفالطونٌة فالسفة  خر داماسكٌوس،

 واألدٌب المإرخ القالنسً، ابن المحدثة،

 عماد السالم، عبد بن العز خالكان، ؼبن

 ابن عساكر، ابن األصفهانً، الدٌن

 البدٌري أصٌبعة، أبً ابن النفٌس،

نعمان  القبانً، خلٌل أبو الحالق،

 ووووووووو

 كرد محمد اسحق، أدٌب القساطلً، 

 عجمً، ماري البارودي، فخري علً،

 مردم خلٌل الزركلً، الدٌن خٌر

 كرد محمد اسحق، أدٌب القساطلً،

 عجمً، ماري البارودي، فخري علً،

 بك، مردم خلٌل الزركلً، الدٌن خٌر

 فارس قبانً، نزار جبري، شفٌق

 حماد، محمود اإلدلبً، ألفة زرزور،

 نصٌر قصٌباتً، رشاد تحسٌن، سعٌد

 القابمة  خر حتى البحرة، ممتاز شورى،

 وقد المدٌنة أو مدٌنة، فً المدن من

 وفالسفتها بعلمابها قارة، مدناًء، صارت

 .وفنانٌها وأدبابها ومفكرٌها

 

      قلن ضغاظ 

 
 الروابً حسٌن ورور ٌتسلم جابزة دمشق

 جَائع هؼطؼ الكتاب فٖ تًَس الرضطاء « ًقطأ لٌؼ٘ص هطت٘ي » 

 فعالٌات التونسٌة فً العاصمة اختتمت

 الدولً تونس لمعرض 33 الـ الدورة

 دولة 23 بمشاركة انتظم الذي للكتاب

افتتاح  خالل وأجنبٌة، وأعلن عربٌة

 اإلبداع بجوابز الفابزٌن عن المعرض 

 (السعادة ماكٌنة) رواٌة وتّوجت األدبً

 خرٌؾ بشٌر بجابزة الزؼبانً لكمال

 المجموعة أحرزت بٌنما للرواٌة

 (قمرٌة زهرة تحتاجه ما جل) القصصٌة

 علً بجابزة فطومً محمد للكاتب

. القصٌرة للقصة الدوعاجً

 دٌوانه عن العبٌدي رضا الشاعر ونال

 الصؽٌر جابزة (بارد رصٌؾ فوق)

 جابزة منحت بٌنما للشعر حمد أوالد

 بالتساوي للترجمة مازٌػ الصادق

 الصادق ترجمة (تونس تارٌخ) للكتابٌن

األعمال )و الفرنسٌة من مهنً بن

ووووووووووووووووووووووووووو

 (اللؽة فلسفة فً بحث: اللؽوٌة وو 

ترجمة  (اللؽة فلسفة فً بحث: اللؽوٌة

  .ؼنٌم أمٌرة

 للبحوث الحداد الطاهر جابزة ومنحت

 للكتابٌن والفكرٌة األدبٌة والدراسات

 لعٌاض (تونس: إسالمً بلد فً ثورة)

 رفقة االنتقال فً التفكٌر)و عاشور بن

 للباحث (2014-2011تونس قرامشً

. ؼرٌب بكار

 170 نحو أروقته بٌن المعرض وضمّ 

 عشرٌن من أكثر من ومكتبة نشر دار

 مدٌر وعمد وأجنبٌة، عربٌة دولة

 تشجٌع إلى المبخوت شكري المعرض

 معرض فً للمشاركة العرب الناشرٌن

 50 بنسبة االشترك تخفٌض عبر تونس

 صعوبات تعٌش التً للبلدان المبة فً

 الناشرٌن لبقٌة المبة فً 20و أمنٌة

. العرب

  

 قلن ضغاظ 
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 ضام، أطلقٖ سطاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًء  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًء  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّ

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًء  جوفً فً نمتِت 

 األحشاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌالًء .. طوٌالًء  حجبتك

 حروبهم، العظماء المحاربون ٌُنهً رٌثما

لدَج  والجالدون .. ضحاٌاهم جَج

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من واحدنا فٌخرج

 ***

ًُّي  حصاُنكِت  ُهوَج  ها  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًء 

 الدهشة ببرٌق عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌة 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌة 

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

 

.. للفِترار خٌولك أَجسرجً

 

 العراء فً نامً

 

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

 

 الخرساء بخطواتها الزمن، تقلُّيبات حٌث

 

 وتجًء تذهب

 

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 

 ***

 

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَج  ُب

 

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌة

 

 البحر مع ٌلعبون

 

 الرمال، من قصوراًء  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

.. للفِترار خٌولك أَجسرجً

 العراء فً نامً

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

بخطواتها  الزمن، تقلُّيبات حٌث

 الخرساء

 وتجًء تذهب

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 ***

ها الروح تضع الجسد فً..  ٌُوضَج  ُب

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌة

 البحر مع ٌلعبون

 الرمال، من قصوراًء  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَج  وكؤنكِت  ترُكضٌن لماذا

 

؟ وذٌلُ  جداُبلكِت  تتبُعكِت   ثوبكِت

 

 مهالًء 

 

... ٌقترب إنه

 

ٌنَج  الذي المالك ذلك  لرإٌته جاهدةًء  تَجسعَج

 

 معه الفِترار من حذارِت  ولكن

 

.. أرى دعٌنً

 

 رابع،

 

 رابع،

 

. القطن من كدمٌة

 

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِتُرمحِتهِتم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِتله فِترُّي ٌَج .. و

ٌُؽرونه . بالدخول و

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 ***

 تطٌرٌنَج  وكؤنكِت  ترُكضٌن لماذا

؟ وذٌلُ  جداُبلكِت  تتبُعكِت   ثوبكِت

 مهالًء 

... ٌقترب إنه

ٌنَج  الذي المالك ذلك  لرإٌته جاهدةًء  تَجسعَج

 معه الفِترار من حذارِت  ولكن

.. أرى دعٌنً

 رابع،

 رابع،

. القطن من كدمٌة

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بِتُرمحِتهِتم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِتله فِترُّي ٌَج .. و

 

 مارٌا،.. 

 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَجخفً

 

قْلبٍن  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍن  ثَج

 

. مارٌا

 

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَج

 

رَج  ال كً ؽارُ  ُتذعَج ٌة صِت . الماشِت

 

 ...

 

 النهر أٌها صامت لكَج  ما.. 

 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

 

. مارٌا.. 

 

؟ تلك كلَّ  وجُهكِت  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْل

 

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 

 تعوي التً الكالب وتجدُّي 

، بِتُرمحِتهِتم القبور، ٌؽتالوننا ًّ  اإلِتله

ون فِترُّي ٌَج .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَجخفً

قْلبٍن  فً أو . الطٌن بٌوت من دافاٍن  ثَج

. مارٌا

ً ال  الزرابب توصدي أن تنسَج

رَج  ال كً ؽارُ  ُتذعَج ٌة صِت . الماشِت

 ...

 النهر أٌها صامت لكَج  ما.. 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

. مارٌا.. 

؟ تلك كلَّ  وجُهكِت  ٌحمل متى منذ  الُؽصونْل

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 تعوي التً الكالب وتجدُّي 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

.  خر شٌباًء  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

ّببٌن لماذا  الحقٌقً؟ اسمكِت  ُتخَج

 وأقماراًء  بحاراًء  فٌه إنّ 

. الهدوء تعرؾ ال أفالكاًء  فٌه إنّ 

 الذهبٌة بؽدابرك ترفرفٌن

 الفراء، ذات اللعب من قطٌع بٌن

 ...الجمٌلة ذٌولها تهز وهً

 

. مسلٌاًء  عواء وتعوي

 

ها؟ أن ٌستطٌع من  ٌُلجِتمَج

 

 الزرقاء خٌولك ٌُلجِتمَج  أن ٌستطٌع من

 الؽٌوم، بٌن الشاردة

 

 زراببها؟ إلى وٌعٌدها

 

 حقٌقٌة أبواب عن تبحث إنها

 

.. لتنطلق

 

. العالم خارج

 

 ***

 

 صؽٌرتً ٌا

 

 كالالنهاٌة، زرقاوان عٌناك

 

. كاألبد

 

، الطابر أٌها ًُّي  الذهب

 

 المراٌا، فً ظاللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ غالح 

 حفل تأت٘ي لألزٗة الطاحل هحوس جاسن الحو٘سٕ 

 الورق على المكتوبة باألحالم التضحٌة

 على الرهان كان جمٌعاًء، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ تحتفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومالٌٌن الحكاٌات

 الحلم صٌاؼة على قادرة ستكون حتماًء 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًء 

 الذي هو األلم هذا احتماله، ٌُمكن ال شدٌداًء 

 العالم الخاص، عالمه إلى صاحبه قاد

 وكانت نحن، أبعاده ندرك ال الذي

 وفقدنا وذاكرته الحلم فقدنا الفاجعة،

 كله، التارٌخ ذلك من األصٌلة النسخة

 بلؽت مهما للكلمات ٌمكن ال أباًء  وفقدنا

 محمد فقد وتصؾ ترثً أن فصاحتها

 والصدٌق واألخ األب الحمٌدي جاسم

 .األدٌب والصحفً

 من ألن الحمٌدي نزاهة عن أتحدث لن

 عن أتحدث ولن بها، أدرى هم عرفوه

 ٌعرفونها، حوله من وكل خلقه دماثة

 هذه لتراب عشقه عن أتحدث ولن

 ما ألن وحضارتها وتارٌخها األرض

 على برهان خٌر ومقاالت كتب من خلفه

 اؼتصبوا أدٌب عن أتحدث أن أرٌد ذلك،

 حضارته، ووأدوا فراته ولوثوا مدٌنته

 عٌنٌه أمام ورقة ورقة أحالمه وأحرقوا

 ولٌس بٌدٌه ٌحرقها وجعلوه بل

 عن أو نفسه عن الدفاع بمقدوره

 خٌار، من أمامنا ٌكن لم ونحن أحالمه،

 التضحٌة أو باألحالم التضحٌة أما

 هو الحمٌدي وكان والحقٌقة، بالواقع

 وقلوبنا عقولنا فً الراسخة الحقٌقة تلك

كانت  حٌاتنا لذلك وتفاصٌل وذاكرتنا

 رررر

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

 أقفه أن أتمنى كنت ما الذي الموقؾ

 المنعً كنت لو علً أسهل ولكان ٌوماًء،

 الخالق مشٌبة أن إال الناعً، ولست

.. الخالبق مشٌبة فوق تبقى

 جاسم محمد أرثً أن بمقام هنا لست

 أن أرٌد أنً إال والقاص األدٌب الحمٌدي

 األب الحمٌدي جاسم محمد عن أتحدث

 بفقده فقدت الذي والصدٌق، واألخ

 الدهر، ناببات عنً ٌرد كان منٌعاًء  سوراًء 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًء  وقلباًء  كبٌراًء  حناناًء  برحٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو محٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًء  العٌش هناء ٌعرؾ

 حزنه ٌخفً كان لكنه حزٌناًء، أبً عاش

 فقد على فقداًء  حٌاته كانت و جمٌعاًء، عنا

 بكل جباراًء  كان أنه إال حزن، على وحزناًء 

 كذلك وبقً معنى، من الكلمة تعنٌه ما

 األدٌب األكبر أخٌه الموت خطؾ أن إلى

 أبً قدرة تراجعت الحمٌدي، جاسم خلٌل

 مثله برحٌل وألمه حزنه إخفاء على

 .واألدب الحٌاة فً وقدوته

 فً العرب الكتاب اتحاد أقام

 حفل السورٌة العربٌة الجمهورٌة

 الراحل والصحفً لؤلدٌب تؤبٌن

 مدٌنة فً الحمٌدي جاسم محمد

 قد الحمٌدي وكان السورٌة، حماه

 ألمت صحٌة وعكة إثر مإخراًء  رحل

 .حماة مدٌنة فً وُدفن به

 اتحاد كلمة إلقاء الحفل وتضمن

 نضال الدكتور ألقاها التً الكتاب

 العرب الكتاب اتحاد ربٌس الصالح

 كلمات ألقٌت سورٌة، وكما فً

.  الرقة ثقافة ومدٌرٌة الفقٌد أصدقاء

 نجل الحمٌدي فراس الدكتور وألقى

 والتً الفقٌد أهل كلمة الراحل الفقٌد

  :منها نورد

 أبوك؟ أمات

 ضاللٌة 

  أبً ٌموت ال أنا

 وذكرى ربٍن  روابح منه البٌت ففً

  نبً

 نزار العربً الشاعر قاله ما هذا

 فً القول هذا من أبلػ ولٌس قبانً،

 أعٌشها، التً الفقد مشهدٌة وصؾ

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

  حواُ | قلن ضغاظ 

 

Leave me alone…. 

 خان مخٌم فً جدتً أزور كنت عندما

 أقرأ كنت جرمانا مخٌم من قادماًء  دنون

 خارجٌة ؼرفة جدار على الكلمات هذه

 فً أقول وكنت المخٌم مدخل فً لبٌت

 وحٌداًء، ٌبقى أن ٌرٌد الذي هذا من نفسً

 هذه رواد من نفسً ألجد األٌام ومرت

 أنه ٌومٌن منذ ألعرؾ الدابمٌن الؽرفة

 إلٌنا ٌنظر قمته فوق بالفعل وحٌداًء  كان

... هو حٌث إلٌها ٌرفعنا كً ٌده وٌمد

 دود مثل نحن: "ٌقول كان إبراهٌم بشار

 فؤبناء ،"األرض تحت من طلعنا األرض

 هذا سوى أمامهم ٌكن لم المخٌمات

 من هناك طرٌقهم، شقوا وعندما الطرٌق

 كً لآلخرٌن ٌده ٌمد بقً من وهناك ابتعد

 ؼسان ٌفعل كان كما طرٌقهم ٌشقوا

 كان إبراهٌم بشار جٌله، وأبناء  كنفانً

 ممدودة بقٌت فٌده الكبار هإالء طٌنة من

 الكثٌرون امتنع حٌن األخٌر نفسه حتى لنا

 ؼرفته فكانت الجدٌد للجٌل أٌدٌهم مد عن

 أقصى من به نلوذ الذي المالذ هً تلك

 فً مخٌم أبعد من ألقصاها، سورٌا

 لفصٌل مسإوالًء  كان حٌث الشمال

 جنوب فً مخٌم أبعد إلى هناك فلسطٌنً

 مع ننهض كً دفعاًء  ٌدفعنا كان سورٌا،

 بؤي ٌبخل ال موجهاًء  ناصحاًء  خٌبة كل

 األخٌرة لحظاته حتى جهد أو معلومة

 ٌستر: "له قلت أٌام ثالثة قبل كلمته حٌن

 ووووووووو

 أحاول نفسً ألجد" تؽٌب ال عرضك

 كً األرض بً ضاقت حٌن به االتصال

 فمن ؼٌره، لً ومن جلل نبؤ عن أسؤله

 والكٌدٌة.األلم حٌن به أستنجد ؼٌره لً

. الجرٌدة ضد

 المدعو الكابن ٌوما تفلح لم: تعقٌب

 سنوات طٌلة بشًء ماردٌنً رؼداء

 بكتابة ؼٌر الستٌن، ناهز الذي عمرها

. الزمالء ضد واألمنٌة الكٌدٌة التقارٌر

 من الزمالء من احد نجا ما جدا ونادراًء 

 األذنة فٌهم بمن ضده، طابش تقرٌر

 .والطباعة المقسم وعمال

 أحاول نفسً ألجد" تؽٌب ال عرضك

 كً األرض بً ضاقت حٌن به االتصال

 فمن ؼٌره، لً ومن جلل نبؤ عن أسؤله

. األلم حٌن به أستنجد ؼٌره لً

 الفراغ هذا بعدك، كثٌر الفراغ هذا كم

 ٌا مثلك ٌملإه فمن خلفك تركته الهابل

.. الفضل صاحب

 بندقٌتك حملت الخاصة فلسطٌننا كنت

 لكنهم الحلم فلسطٌن أجل من فدابٌاًء 

 فصٌل من أكبر فؤصبحت خذلوك

 كنت كما تحرٌر منظمة من وأصؽر

 جداًء  كبٌر أنك نعرؾ كّنا لكننا تقول،

 تسع ال األرض أصقاع أن حتى

 ألنك أمامك الطرٌق فسدوا طموحك

 المرارة شعور لكن  سفر، وثٌقة تحمل

 ٌكن فلم منهم للسخرٌة ٌدفعك كان هذا

 لهذا إال العربٌة المهرجانات عن ؼٌابك

 دخول تؤشٌرة منحك عدم بسبب السبب

 ... العربٌة للبالد

 أن بعد وثٌقة أصبح أنه ساخراًء  ٌروي

 فبعد  (أبٌض خبر بشارٌا األستاز) كان

 فً المصري القنصل به رحب أن

 لمهرجان دعوة وأعطاه دمشق

 جواز القنصل هذا طلب اإلسماعٌلٌة

 مصر إلى تؤشٌرة ٌمنحه كً سفره

 السورٌة الوثٌقة بشار أعطاه وحٌن

 انت     : "له وقال القنصل إلٌه نظر

 بشار األستاز كان أن بعد" وثٌقة

 ووووووووووو

 أصبحت صدٌقً ٌا نعم وثٌقة، أصبح

 للسٌنما التؤرٌخ وثابق أهم من وثٌقة

 عامة العربٌة

 أصبحت صدٌقً ٌا نعم وثٌقة، أصبح

 للسٌنما التؤرٌخ وثابق أهم من وثٌقة

 وثٌقة خاصة، والفلسطٌنٌة عامة العربٌة

 ألصدقابك وثٌقة أصبحت جهلهم، على

 بصداقتك ٌفخر ال ومن بها ٌفتخرون

 عمر أخبرت عندما الحلم، فلسطٌنه وأنت

 تكتب أن منك بالطلب أتشرؾ أنً الشٌخ

 ٌصدق، لم" رصاص قلم "موقع فً

 إبراهٌم بشار ٌقبل أن استحالة: "وقال

 الحق كل ومعه ،"جدٌد بموقع الكتابة

 فهالتك شخصً بشكل ٌعرفك ال فهو

 وبسرعة لكنك علٌنا حق لهما وحضورك

 السٌنما عن مادتك أرسلت الرصاص

 خط  من وأنت ،"رصاص قلم"لـ السورٌة

 من رصاصتك قلمك وكان بالرصاص دربه

 فً رحلت أنك أجزم وأكاد فلسطٌن أجل

 تجلٌك فً فؤنت هً ألنك األرض ٌوم

..  فلسطٌن صور من صورة

 ٌا ؼٌابك ظهري كسر إبراهٌم بشار

 أشكو كً بك اتصلت أنً حتى صدٌقً،

 المرة هً وهذه تجب ولَجم حزنً لك

 خطب فؤي فٌها، تجبنً لم التً األولى

 تجب لم جعلك الفضل صاحب ٌا حدث جلل

 كنت الشخصً الصعٌد على اتصالً،

 وأي ٌُحتذى، مثالًء  وستبقى فضل صاحب

 إبراهٌم بشار ٌكون حٌن لً شرؾ

.  مثالًء ... مثالًء  الفضل صاحب

 فلسطٌنً شاعر 

 

  هثالًالفضل غاحة

    فؤاز زٗة 

 

  تَأهاى فٖ حلن تطاض إتطاّ٘ن  الح٘آ السٌ٘وا 
 

 عالم مؽادرة  ثر ولكنه الهندسة درس

 ...الخرابط وجفاؾ والمخططات األرقام

 كان... واألدب والخٌال الفن عالم إلى

 قد الجنوبً دمشق رٌؾ فً دنون مخٌم

 أطلق الذي األساس إبراهٌم لبشار شكل

 فلسطٌنٌة أسرة من المتحدر الفتى أحالم

 كل فً وكما لكنها أرضها، من اقُتلعت

 بحلم تحتفظ ظلت الفلسطٌنٌة األسر

.. العودة

 اآلخرٌن كما نفسه ٌزج لم إبراهٌم بشار

 بل...الوعرة ودروبها السٌاسة مهالك فً

 فن وخاصة الفنون فً فلسطٌن تقصى

... به ؼرم الذي السٌنما

 شبابه مستهل فً لؤلدب توجهه ورؼم

 ؼادر أنه إال القصٌرة، القصة وخاصة

 السٌنمابً للنقد للتفرغ مإقتاًء  األدب

 سٌنمابٌة مكتبة بتؤسٌس وبدأ والفنً،

 مبات بعد فٌما ضمت بٌته فً ضخمة

 ؼٌر هذا ،...المدمجة واألقراص األشرطة

 ..والمراجع الكتب

.. والمراجع الكتب

 فً  خرٌن كما نفسه ٌشتت لم بشار

 قدراته خصص بل الكتابة، فنون مختلؾ

 السٌنمابً للنقد أساسً بشكل وطاقته

 الفلسطٌنٌة السٌنمابٌة الحركة وتوثٌق

 لم ذلك رؼم.... والعربٌة... والسورٌة

 النقد فً مطلق بشكل نفسه ٌحبس

 األدبٌة لبداٌاته ٌعود فؤحٌاناًء  والسٌنما

.  والشعر القّصة فضاءات فً فٌحلق

 وأصدر وشاعر كقاص بشار بدأ فقد

 (الدخان سٌؾ) بعنوان قصصٌة مجموعة

 دمشق، الحصاد،) دار عن صدرت

 شعرٌة مجموعة أصدر كما ،(1995

ال) بعنوان  دار عن صدرت (الجمر موَّ

.... (2000 عام دمشق، كنعان،)

 األدب، نشر عن توقؾ ما سرعان لكن

 بؤشهر وفاته قبٌل كان فقد مإقتاًء، ربما

 جدٌدة قصصٌة مجموعة إصدار ٌنوي

 الكتابة، فً التنوٌع أنّ  إبراهٌم ٌرى حٌث

 ٌتطلب الذي النقد جفاؾ عن ٌعّوض

 تشبه وبحوث ومراجع وأرقام معلومات

 ...العلوم جمود

... العلوم جمود

 التوثٌق فً وعمله السٌنمابً نقده فً

 قناعة إلى إبراهٌم توصل الفنً،

 السٌنما) أن: وهً لدٌه راسخة أصبحت

 من حولها تثٌره ما رؼم على المستقلة،

 فً األمل، وبارقة الُمتاح، الخٌار جدل،

 العربٌة الحال ٌعمّ  الذي الفوات إزاء

 والفكري، السٌاسً المستوى على

 مستوٌات على التارٌخً والنكوص

 وبمواجهة اإلبداعً، فٌها بما عدة،

ا اإلنتاجٌة، الصعوبات ًٌء ا مال ًٌء . (وتقن

 من له حوار فً إبراهٌم الراحل وقال

 ٌتعلّق): وحش رابد والصحفً الشاعر

 أوالًء  المستقلة، السٌنما على األمل

ا، ًٌء  عبرها ٌمكن فردّي، خٌار ألنها وتال

 أن ومتمردٌن نافرٌن شباب لسٌنمابٌٌن

 وربما مختلفًءا،  خر، قوالًء  ٌقترحوا

ا،  من أصالء، مبدعٌن كانوا إن جدٌدًء

 سهلة الحجم، صؽٌرة كامٌرات خالل

 زهٌدة المتطلبات، قلٌلة االستعمال،

 فنٌة نتابج تعطً أن وٌمكن السعر،

. (مقبولة وتقنٌة

. (مقبولة وتقنٌة

: قناعته شارحاًء  إبراهٌم وٌستطرد

 السٌنما بحبال ٌتعلّق األمل....)

 فهً حرٌة، أكثر ألنها لٌس المستقلة،

 إنتاجاتها ؼالبٌة فً محكومة، زالت ال

 القٌود بكثٌر اآلن، حتى شاهدنا التً

 وهً والذهنٌة، والمجتمعٌة السٌاسٌة

ا تتجاوز لم اآلن حتى  أن سبق مما بعضًء

 العام، القطاع سٌنما أفالم عبر تحّقق

 والسبعٌنٌات الستٌنٌات فً

. (العشرٌن القرن من والثمانٌنٌات،

 والسٌنما بالفن المهموم ابراهٌم بشار

 أن مرضه، بداٌة ومنذ حاول واألدب

 عالمة رفع ولطالما المرض ٌؽلب

 على من الخبٌث هذا على النصر

 أن إال ،..اإلمارات مشافً فً سرٌره

 فٌما... الضخم جسده ؼافل الموت

 بشار حلم حاملة طلٌقة فرت روحه

 السٌنما جسدتها كما األجمل بالحٌاة

.. الموت على عصً خالد كفن

 سوري وصحفً كاتب 

 أحوس  الرل٘ل 
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 ضؼطاء الكلوات الوتقاطؼٔ 

  فطاس هَسى 

 لٌجّروا الحق أعطاهم من هإالء؟ من

 النعاج جرّ  القدٌم العربً الشعر

 وٌجبروه محكمة، قاعة إلى وٌدخلوه

 كتلمٌذ االتهام كرسً على ٌجلس أن

 أنفسهم ألبسوا قضاة شلّة أمام مدرسة

 رإوسهم وتّوجوا التحكٌم، أردٌة

 بشنق لهم سمح ومن المعرفة، بتٌجان

 عز فً رجلٌها من التقلٌدٌة القصٌدة

 فً ٌؽامروا لم زور شهود أمام النهار

 الكتب صفحات من أبعد حٌاتهم

! تصّفحوها التً المترجمة

 القدٌم الشعر أعبد ال طبعاًء  إننً

 العربٌة للقصٌدة التقلٌدٌة واألشكال

 فروض لها أقّدم وال مطلقة، عبادة

 رجلٌها أصابع أؼسل وال ٌومٌة، طاعة

 العالم شعوب اعتادت كما الورد بماء

 أن منذ حّكامها مع تفعل أن العربً

 منزل اقتحام ولكنّ  الكون، هللا خلق

 واقتالع واعتقاله، المتنبً الطٌب أبً

 وحرق وجرٌر، الرومً ابن حنجرة

 أنّ  بذرٌعة والجواهري شوقً دفاتر

 لؤلسماع مإذٌا صار هإالء ؼناء

 بها تقوم ال شٌطنة أفعال سوى لٌست

 .والملٌشٌات المخابرات عناصر ؼٌر

 بعض به ٌقوم الذي الٌومً الرجم إنّ 

 قالته ما لكل الشعرٌة الحداثة دعاة

 ٌومنا حتى القٌس امرئ منذ العرب

 بها ٌتم التً السادٌة والطرٌقة هذا،

 فً الؽنابٌة العربٌة القصٌدة سحل

 الشعر فً الؽنابٌة أنّ  بحّجة الشوارع

 وانتهى قدٌمة، (موضة) أصبحت

 العربً للشعر بدّ  ال لعنة وأنها زمانها،

 أنّ  وبحّجة قبضتها، من نفسه ٌفتكّ  أن

 متوافقةٍن  ؼٌر أصبحت قوافٌها خشخشة

 قرع إلى ٌدفعنا السابد العام الذوق مع

 ال األفعال هذه ألنّ  الخطر، نواقٌس

 الذي والحسد الحقد سوى لها محّرض

.  النفوس بعض فً ٌؽلً

 أو تجدٌد، حركة أي ضدّ  أقؾ ال إننً

 وتحضٌر تطوٌر تستهدؾ محاولة أي

 بؤثواب وكسوتها العربٌة، القصٌدة

 العصر بمٌاه وجهها ورشّ  الحداثة،

 الثورة لكنّ  ؼٌبوبتها، طالت بعدما

 لها بدّ  ال أخرى ثورةٍن  أي مثل الشعرٌة

 وال لها، تخضع وقوانٌن ضوابط من

 أعمدة من شًء كل قبل لها بدّ 

 علٌها تّتكا ومقومات أساسٌة

اعتبار  أبدا أفهم لتنهض، ولست

 البعض

 معّطلة سٌارة الشعرٌة الؽنابٌة أن البعض

 أفهم ولست الطرٌق، منتصؾ فً تقؾ

 الشعرٌة الحداثة ربط ٌتم لماذا أٌضاًء 

 دوما التؤكٌد ٌتم ولماذا النثر، بقصٌدة

 الشعري التجدٌد بٌن التوءمة على

  إنّ .واألوزان القافٌة على والخروج

 تسٌر أن ٌجب والتكسٌر الحرق عملٌة

 واإلنتاج، الخلق عملٌة مع موازٍن  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 الحداثوٌة فالحركة ذابحة، الشعرٌة

 الخاطر، ٌسرّ  ما فٌها لٌس الٌوم الشعرٌة

 أيّ  فافتح ذلك على تجربةًء  أردت وإذا

 وطالع شعر، دٌوان أي أو ثقافٌة، مجلة

 تملك ال التً القصابد من الفٌضان هذا

 سوى وعناصرها القصٌدة مقومات من

 وأنت أعصابك ستؤكل الدوخة إنّ . االسم

 ختم التً السحرٌة الشٌفرة فك تحاول

 تتوه وسوؾ قصٌدته، على الشاعر بها

 شعرٌة وطالسما ألؽازا تواجه وأنت

 حجب سوى تشبه ال متقاطعة وكلمات

 الكتابة، ٌعرؾ ال مشعوذ كتبها ورقى

 ٌهتؾ مداها، أقصى حٌرتك تبلػ وحٌن

 مهما تستطٌع لن بؤنك ٌفهمك صوت بك

ٌّة ما تفهم بارعاًء أن كنت هذه  وراب

 ووووو

. وكٌمٌابٌتها (القصٌدة) 

 الشعراء أحد به قام ما ٌتذّكر أؼلبنا إن

 عناوٌن جمع الذي (البابا حكم) السورٌٌن

 ثم متفرقة، وصحؾ مجالت من وكلمات

 منها صانعاًء  جنب إلى جنباًء  ألصقها

 ٌكتبها التً (القصابد) تشبه (قصٌدة)

 الوزن على المتمردٌن) الشعراء ؼالبٌة

 إلى تكّون الذي النص قّدم ثمّ  ،(والقافٌة

 بقصٌدته  راءهم طالباًء  وشعراء نقاد

 بهذه وأشاد جلّهم، فتوّرط الجرابدٌة،

 هذه استذكار  إنّ .(الخدعة) القصٌدة

 الال أن على للتوكٌد إاّل  لٌس الحادثة

 الكتابة تسود والرخاوة والفوضى انضباط

 التمرد نكهة أعشق  إّننً. الٌوم الشعرٌة

 فً وأقؾ شعري، نظام أي على

 إلى الطامحٌن للمحتّجٌن األولى الصفوؾ

 القصٌدة أجنحة ٌكّبل الذي الجلٌد إذابة

 هدم ولكنّ  الزفٌؾ، من وٌمنعها العربٌة،

 والُسكنى الزمن، عمر من عمرها عمارة

 سنوات بعد تتجاوز لم تجارب فً

 أرباع إاّل  ٌفعله ال شًء األولى طفولتها

!   عقلٌا والمختلّون المثقفٌن،

            

 ًسوري شاعر فلسطٌن                                   

 وأصوات روٌداًء  روٌداًء  ٌؽفون األطفال

. األمان للحمام ٌرتل  أمهاتهم ؼناء

 بؤمان فٌطٌر األمهات كذبة ٌعلم الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  وٌحط

 المراهقٌن وأحجار  خارجها التطاق

 صراخ عال فجؤة.. هدٌله صفو تالحق

 ٌمر زلزاالًء  كؤن مذعوراًء  الحمام وطار

 وسبقهم األطفال فاستٌقظ األرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعٌنهم رعب

 كً به فلحقن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر ٌستطلعن

 ركض النمٌمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعً مرقعة بؤسمال خلفهن األطفال

 بٌنما ثٌاب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة وال حول ال الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إلٌهم الحلٌب

 ٌستطع لم ٌحبوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 فً اآلباء   بٌنما.جلوسه لالنتظار

 طٌر وكؤن ٌجلسون المخٌم ساحة

على  السنتهم، ٌجلسون أكل الصمت

 وووو

 

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم 

 ٌقلدون

 كؤنهم رإوسهم خلؾ وأٌدٌهم ركبهم

 ابتسم بٌنما الحقل فزاعة ٌقلدون

 على النجوم بعض ٌحمل الذي الرجل

 جلسة من ساخراًء  صفراء ابتسامة كتفة

 ال واجمٌن كانوا المتبلدة، الرجال

 فً ٌده رفع شً، فعل ٌستطٌعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسٌن على النار

 على وقفن النسوة بٌنما... بهدوء

 هل ٌفعلن ماذا ٌعرفن ال الدم حدود

 الرجال دم ٌجففوا أم أطفالهن الى ٌعدن

 لشهقة الجنود انتبه حٌن األرض على

 لٌجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 ٌمد حٌن القفص فً كالفراخ النسوة

 ٌمسك كً القؽص باب من ٌده الجزار

. وٌذبحه إحداهن

 الثالث الهدؾ.. إلٌطالٌا هدؾ كوووول

 بٌنما روسً باولو ٌحرزه إلٌطالٌا

 البرازٌلً الفرٌق وبقٌة  وزٌكو سقراط

 كرة لعبة فً مهارتهم ٌستعرضون

 العالم كؤس نهاٌة ٌعلن الحكم... القدم

 على تفوز إٌطالٌا القدم كرة فً

 ....العالم كؤس وترفع .. 2-3 البرازٌل

 

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًء  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًء  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

. وٌرقص ٌفرح عندما

 السكاكٌن الجنود استل البٌوت أمام

 أمام األمهات وطعنوا البنادق وحراب

 ٌبكً كان الذي الرضٌع أطفالهن،

 بٌنما فمه فً ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جمٌلة امرأة ٌجرون  خرون جنود كان

 عارٌة األرض على  شعرها من

 اؼتصبها أن بعد منها تسٌل والدماء

 ال تماما مهتربة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حٌن الصراخ تستطٌع

 البقٌة وأمر رأسها فً رصاصة وأطلق

 ٌعٌش أحداًء  نرٌد ال.. األطفال ٌقتلوا كً

  ..الحكاٌة ٌروي كً بعد ما فً

 .. الحكاٌة ٌروي كً بعد فٌما

 ؼطت الجثث... مكان كل فً الدماء

 المخٌم أرض هو التراب ٌعد لم األرض

 هً واألرواح األرض هً الجثث كانت

 ...  المنفى

  خر البطًء بالعرض ٌعٌد التلفزٌون

 كؤس ٌرفع والكابتن إٌطالٌا أهداؾ

 بنادقهم ٌرفعون الجنود... العالم

 على النصر ٌعلنون األبٌض وسالحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخٌم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتٌال و صبرا

 .بطًء عرض
 

 

 سوري فلسطٌنً وصحفً شاعر 

 تالؼطؼ الثطٖء

  فؤاز زٗة 

 

 حطب األسَز 

 
   ٖض٘اء  جث٘ل 

 

 " علٌكم السالم"

 أسد نفسه ٌلقب الذي الالعب كتب

 عبر التحٌة إرسال ٌكرر وظل السنة

 تدعم التً 4 ستٌشن بالي منصة

 وتبادل الصوتٌة الدردشة خدمة

 قبل الالعبٌن بٌن التحرٌرٌة الرسابل

 جواب أخٌراًء  وصله حتى اللعب، وأثناء

 كصدٌق أضافه الذي اآلخر الالعب

 األمر. الفارسٌة باللؽة لكن مإخراًء،

 الالعب هوٌة بشؤن تخمٌنه أكد الذي

 لقبه من واضحاًء  ذلك ٌبدو. إلٌه المرسل

 الذي والعلم الشٌعة، أسد المستعار

 الخاص التعرٌفً للملؾ كصورة وضعه

 الالعب لدى الفضول أثار مما به،

 هو ٌُخفً لم الذي ) السنة بؤسد الملقب

 الذي بالده علم خالل من جنسٌته اآلخر

 بالتعرؾ ( لبروفاٌله كصورة وضعه

 بواسطة تحدٌه وربما ومماحكته، إلٌه

 . الكثٌرة ستٌشن البالي ألعاب إحدى

 . السنة أسد كتب" التعرؾ ٌمكننا هل"

 الشٌعة أسد أجاب" تفضل نعم"

 . بالفارسٌة

 " العربٌة؟ تتكلم هل"

 "نعم"

 أسد كتب" العربٌة تعرؾ دمت وما"

 منذ بها تجبنً لم لماذا: "السنة

 " البداٌة؟

 الشٌعة، أسد أجاب" لً ٌحلو كما"

 ال اإلٌرانٌٌن، أؼلب عادة هذه وكانت

 لو حتى القومٌة بلؽتهم إال ٌتكلمون

 هل: "اآلخرٌن لؽات ٌجٌدون كانوا

 " لتناكدنً؟ جبت

 اختار ثم. السعودي الالعب رد" أبداًء "

 الموجود خٌارات،: Options زر

 الخاص التعرٌؾ ملؾ شاشة على

 ثم علٌه، وضؽط اإلٌرانً بالالعب

 طلب إرسال) خانة على مجدداًء  ضؽط

 القلٌل سوى ٌمضِت  ولم (الحقٌقً االسم

 تم حتى دقابق، بضع ربما الوقت، من

 الالعب اسم فظهر الطلب، قبول

 التعرٌؾ ملؾ فً الحقٌقً اإلٌرانً

 الالعب اسم ظهر المقابل وفً. خاصته

 اإلٌرانً لمنافسه الحقٌقً السعودي

 .أٌضاًء 

 أسد كتب!" حقاًء  صفوي أنت إذن"

 .السنة

 كما إٌرانً أنا" الشٌعة أسد رد" كال"

 "ترى

 ٌعنً وهذا : "السنة أسد كتب" نعم"

 " صفوي أنك الحال بطبٌعة

: قابالًء  الشٌعة أسد وافقه أخٌراًء " تماماًء "

 " وهابً أنك مثلما"

 أسد كتب" ذلك تقول أن ٌمكنك"

 "سعودي النهاٌة فً لكنً: "السنة

 ووووووووووووووووووووووووووو

 

!"  فظّ  وجاهلً"

!" نجس مجوسً وأنت"

!"  ؼلٌظ بدوي"

 !"  لبٌم رافضً"

!"  مخالؾ صحراوي"

"  حاقد فارسً"

"  ونفاقاًء  كفراًء  أشد األعراب"

 ورب قط عربً على أعجمً حنّ  ما"

"  الكعبة

 من موجة المتشّنج الحوار هذا تال ثم

 لٌفترق والشتابم، والبصاق السباب

 ٌلؽً لم أحداًء  أن إال. بعدها اإلثنان

 الرفٌع الخٌط ذلك وٌشبه اآلخر، صداقة

 إٌران البلدان، ٌتركه ما دابماًء  الذي

 الخالؾ ٌحتدم مرة كل فً والسعودٌة،

 ٌعودا أن قبل بٌنهما، العالقة وتسوء

 مثل وفً. قبل من هّشماه ما ترمٌم إلى

 اإلعالم ٌضع ما عادة الظروؾ، هذه

 بناء إلعادة عنواناًء  " الهشاشة " مفردة

 المجسم ٌظلّ  إذ المهّشمة، العالقة تلك

 الزجاج قطع من الطرفان كّونه الذي

 الحواؾ، حاد وهناك هنا المتناثرة

.  لمسه ٌحاول من لكل وجارحاًء 

 استؤنؾ التالً، الٌوم مساء فً

 أخؾّ  نحو على لكن حدٌثهما، الالعبان

 الشٌعة أسد دخل فعندما. السابق من

 الملؾ شاشة على شاهد المنصة، إلى

 (متصل) عالمة السنة ألسد التعرٌفً

 أنه ٌعنً مما األزرق، باللون مضاءة

 التً اللعبة أٌقونة ظهرت كما. موجود

 له فكتب. األثناء تلك فً ٌلعبها كان

 بتحٌة لسإاله ٌقدم أن دون من مباشرة

:  األقل على

"  تلعب؟ ماذا"

 كثٌراًء  الوقت من السنة أسد ٌستؽرق لم

 ما خالؾ على فكان الرد، أرسل حتى

 سٌكون أنه من الشٌعة أسد توقع

:  بصقة أو شتٌمة

 اآلن، حتى أباشر لم لكنً.. ترى مثلما"

"  منافس لالعب احتاج

 هً هل: "الشٌعة أسد كتب" حقاًء؟"

"  مثٌرة؟ لعبة

 ٌبدو ولم السنة، أسد كتب" ذلك ٌبدو"

 مع حدٌثه شاب الذي التوتر علٌه

:  باألمس اآلخر الالعب

 ثم األسواق إلى نزلت أمرٌكٌة، اللعبة"

مستوحاة  قصتها. أسبوع بعد ُسحبت

ووووووووووووووووووووووووووو

 توأمٌن عن تتحدث رواٌة من

. سٌامٌٌن

: الشٌعة أسد كتب" طرٌفة قصة تبدو"

 هذه بطال سٌفعل ماذا لً، قل لكن"

" ُترى؟ ٌا اللعبة

: السنة أسد كتب "لك أقول أنا"

 فإما مثٌرة، قنص معركة فً ٌدخالن"

"  مقتول أو قاتل

 سوى لٌسا وهما ٌتقاتالن وكٌؾ"

 أسد تساءل" أحمقان؟ سٌامٌان توأمان

: سّره فً لكن ساخراًء  قال ثم. الشٌعة

!"  الؽبً أٌها"

 رده السنة أسد كتب" فصلهما ٌتم"

 نفسه وبٌن بٌنه عقب ثم. وأرسله

 لٌقول بعدها عاد! األبله أٌها: قابالًء 

 لعبة فً أنهما تنس ال ثم: "موضحاًء 

"  ستٌشن بالي

: كتب ثم الشٌعة أسد انبرى!" صدقاًء "

 داخل خرافٌة قصة فً أخرقان بطالن"

"  ستٌشن بالي لعبة

 أسد سؤله" نلعبها؟ أن تود هل"

. السنة

: مرّحباًء  الشٌعة أسد رد" ال ولم"

 إلى مضطرٌن نكون لن األقل على"

!"  النووٌة بالقنابل قصفكم

 السنة، أسد سؤله" تلمح؟ ما إلى"

 المحادثة أن الشٌعة أسد أحس وحٌن

 عبارته بسبب مسارها تؽٌر بدأت

  :التحدي بروح معّقباًء  كتب األخٌرة

!"  العرب أخ ٌا سؤؼلبك! شًء ال"

: نفسها بالحماسة اآلخر علٌه فرد

!"  المجوس أخ ٌا ذلك سنرى"

"  نبدأ؟ هل"

"  اآلن"

 السنة أسد حدد اللعب، ٌباشرا ولكً

 الوظابؾ، شاشة من (مجتمعات) خانة

 بعدها حدد ثم مجتمع، بإنشاء وقام

 هو تركٌزهما محور لتكون اللعبة

 إلى دعوة بعدها أرسل. الشٌعة وأسد

 العراق خارطة اقترح الذي منافسه

 العراقً والعلم للمجتمع كصورة

.  كخلفٌة

  !القتال بدأ.. عندبذ

 

 

 

 ًعراقً وقاص رواب 

 

 المفتولً وعّمالكِت  أنتِت  ورابً حفرتِت  بؤَجناةٍن 

 ُحسن على دلٌلكَج  جّثتً ستكونُ  العضالت،

، حِتّسك ًّ  بل جثتً، حتى ولٌس األكادٌم

. وعظامً شعري،

ر نملٍن  ؼفٌرِت  مثل بؤناةٍن    الّرملِت  فً عّشهُ  ٌُعمُّي

تِت  النملِت  ملكة ٌا  صاح جّثتً، وراء حفَجرْل

ٌّةٍن  أجشّ  ذكوريٍّي  بصوتٍن  عّمالِتك أحد  بإسبان

ٌّةٍن، ٌٌّن ُسّكانٍن  مالمح ٌحمل وكان التٌن  أصل

ة متعّرقة تُ )): ُمؽبَجرَّ ( (جّثــتهِت  على عثرْل

تُ )): قال سّرهِت  وفً  جثةِت  على عثرْل

 ال الذي العظامِت  بٌاضِت  سموّ  إنه ،((جّدي

 نظرٌة على ٌنتصرُ  تؤوٌلٍن  من أكثر ٌحتملُ 

. واألسود األبٌض العرق

، لمعتْل   فً وقعتِت  أنكِت  ظننتُ  وخطؤًء  عٌناكِت

 وحسبُتكِت  األولى، النظرة من جّثـتً ؼرامِت 

ٌّةًء  امرأةًء   لً قالت والورد النبٌذ تحبّ  إٌطال

نُ )): بالدها إلى ؼادرتنً حٌن  أنْل  أومِت

 حتى نفسها تكلّؾ ولم ،((ٌوماًء  سنلتقً

.  مراسلتً عناء

ةِت  طٌرُ  امَج  عاماًء  عشرٌنَج  منذ الزاعق** الهَج

 كان ثؤره، خذي عظامه مّسدي ٌصٌح كان

رٍن  أيَّ  تتسابلٌنَج  أنك ٌظنّ  طابري كَج ُت؛ ذَج  ُكنْل

اًء  قبٌحاًء، وسٌماًء، ٌّ  ٌستثٌر لكن عاد

 وجهكِت  أن ٌعلم كالنا نكن لم ،!الشهوات؟

 نظرٌة بانتصار مشرقاًء  محتفٌاًء، كان

 …اإلبادة

، طقوس مهزومٍن  لكلِّل   بشرٌة  ونحن العزاءِت

 فً بفردوسنا نحلمُ  البحار، وراء نعٌش

قُدُّي   البعٌدة، البالدِت   أحسنِت  فً نسوتها نَج

،  خطوات نقْلرِت  فً أوجزتكِت  لذلك تقوٌمٍن

.  الجنرال وقبعة التانؽو

ًٍّي  ولعزاء  شّفافةًء  رقٌقةًء  رأٌتكِت  خالصٍن  ذات

تُ  المجهر، عدسةِت  مثل مْل  عطركِت  وشَجمَج

 المختبر، روابح ولسعِت  نخزِت  بٌن فاؼماًء 

ًٍّي  ولعزاءٍن   أكثرَج  شفتٌكِت  مؤلْلتُ  خالصٍن  ذات

 على المنتصرةِت  أسنانً عضِّل  على لتصبر

 وراء أبهى عٌناكِت  واشتعلتْل  اإلبادة،

، سنتً رأس شمعِت  مثل نّظارتٌن  الوحٌدِت

 بلّورِت  وراءَج  معروضةًء  جّثـتً أٌضاًء  وتؤّلقَجتْل 

 ...اإلبادة متحؾِت 

 هقثطٓ جواػ٘ٔ
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 الطجل الصٕ ٗػطخ 

  ٍٕػازل الؼس 

 الحٌاة عن ٌعلن المكٌنات صوت وحده

.. هنا

 صوت نسمع أن نستطٌع اآلن

 توقؾ بال العنبر نوافذ فوق العصافٌر

 رجل صوت إال أٌام ثالثة منذ ٌقطعه لم

 صرخة فً الجموع وسط من عجوز

 إنه حتى طوٌالًء، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة براحة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًءا الصراخ

 ساحة ٌفترشون عامالًء  سبعون

 تراب ٌعلوها والماكٌنات المصنع،

 على متناثرة بزٌوت اختلط كثٌؾ

 ،(المكن) جسم من متفرقة أجزاء

 بعضهم ٌشبهون السبعون الرجال

 إلى ٌرتكن واحد.. عجٌب بشكل بعضا

 و خر المٌتة ماكٌنته بجوار الحابط

.. األمس وجبة من ادخرها لقمة بمضػ

 على أجسادهم ٌمددون الكثٌرون بٌنما

 المحوم الذباب ٌزعجهم ال األرض

 .وجوههم فوق

 تقرٌركِت  تطبعٌن وأنت ٌومٌنِت  وبعد  حوالٔ الوفات٘ح 

، ، حانقةًء  خاببةًء ًَّ  فقط العلمٌة وللدّقةِت  عل

ًَّ  ال جثتً على حانقةًء   شاعراًء  كان )): عل

 الدخول لفّوهةِت  أثر فال قلبه انتفخ مؽموراًء 

 انتفخ ربما مهّشم، عظمٍن  أو والخروج،

نحولٌة  واحدٌة  دٌوانٌة  له أوهامه، بثقل قلبه  مَج

اتِت  من ٌّ  نسخةٍن  ألفا منه ُطبِتعتْل  الحربِت  ٌوم

ٌّة،  انتفخ الحرب، انتهتْل  وحٌن بالعرب

، مثل (. (...ورٌده قطعَج  وأظّنه بالونٍن

 وقد منكِت  ٌعتذرُ  محتّجاًء  شبحً تمتم حٌنها

: جثتً فً ظّنكِت  خابَج 

 بقفازِت  المؽّطاة بؤصابعكِت  تفحصٌنَج  حٌن ))

 تمّرٌن حٌن المعّفرة، جمجمتً المّطاطِت 

، على نِت ٌْل ًّ  وتمّسٌن المحجر  عٌن

نِت  الالمعتٌنِت  ٌْل ت ٌّ  كرتٌن، وتسّمٌنهما الند

نِت  ألبسُ  كنتُ  مثلكَج  أننً تذّكري ٌْل  نّظارت

ًَّ  تعٌنانِت  ، قراءةِت  على عٌن  تذّكري الشعرِت

 متموجاًء  شعراًء  الجمجمة هذه على أنّ 

 طفالًء  علٌه مّرت اتفق، كٌفما استرسل

 أنامل ومّرت األمهات، إحدى أصابع

 تفحصٌن وحٌن رجالًء، علٌه إحداهنَّ 

  انا؟ من لتعرفً أسنانً

ها، حلمةٍن  أيّ  أستعرفٌنَج   تشبه ربما عّضتْل

 أن حاولً األقلّ، على االسمِت  فً حلمتكِت 

 األذنِت  تجوٌؾ مؤلت أنثوٌة آلهةٍن  تصؽً

ة رَّ  من ثّمةَج ... عنها شراشفها تخلع واألسِت

 تماماًء ... وجمجمتً، عظامً، احتضنتْل 

(.. (اآلن تحتضنٌنها كما

 فً كمترجمٍن  عملت أعوام ثالثة منذ* 

ٌّة ورشةٍن  ًّ  فرٌقٍن  مع تدرٌب  أرجنتٌن

 المقابر عن الكشؾِت  فً مختصّ 

ٌّة، ر ومما الجماع  بعض أن الورشة ُذكِت

ٌّة تحدٌد تمّ  الجثث  من أصحابها هو

 ٌبدون صورٍن  فً أسنانهم شكل مقارنة

 العظمً الهٌكل أسنان مع فٌها ضاحكٌن

 الدي بفحص القٌام ثم ومن المكتشؾ،

 وكانت للتؤكد، الجثة على الُمكلِتؾ   إن

رة . نظارتٌن ترتدي ناعمة امرأةًء  الُمحاضِت

 وأنوثتها وضحكتً العلم، رصانة بٌن

 .النص هذا ُولد

 

ةُ **  امَج  ٌخرج أَجنه العرب ٌزعم طابرٌة  : الْلهَج

 اسقُونً: وٌقول القتٌل هامة من

. بثؤْلره ٌُإخذَج  حتَّى اسقُونً،

 

 سوري ومترجم كاتب 

 عجٌب أمرنا، ابتسامة مع منها بؤحسن

، التواصل نحب نحن فكم النساء نحن

 نوزع المجامالت من الكثٌر نطلق

 ندخل  الودودة واالبتسامات الضحكات

 تجارب لدٌنا فكلنا جماعٌة أحادٌث فً

 هذا األخرٌات مع نشاركها أن نرٌد

 ٌتهموننا الرجال ٌجعل ما بالضبط

 فعالًء  لكننا، الكالم وكثرة بالثرثرة

 هذا فً منا واحدة فكل اجتماعٌات

 أما األخرى، تعرؾ ال كانت مثالًء  الملعب

 الجري مضمار على نركض فنحن اآلن

 إننا حتى واحد فرٌق كؤننا ٌوم كل

 كً مجموعتٌن إلى ننقسم أن اضطررنا

 اآلخرٌن وجه فً المضمار نؽلق ال

 فً العضوٌة باب نبقً أننا والجمٌل

. قادمة جدٌدة أنثى ألي مفتوحاًء  الفرٌق

 كل ومع بالجري النسابٌة مجموعتً تبدأ

 ٌلفتنً األرض على ألقدامنا خطوة

 من الصادر المفاتٌح خشخشة صوت

 نفسً أسؤل، تقرٌباًء  فٌنا واحدة كل جٌب

 وزجً للبٌت مفتاحاًء  أحمل دابماًء  أنا لماذا

  ٌفعل؟ ال

 ولما،  ذهنً فً ٌدور بسٌط جواب

 فً تنتظره من وثمة مفتاح هو ٌحمل

 فلٌس أنا أما، الباب له لتفتح دابماًء  البٌت

 وهذا العمر لهذا فتباًء  ٌنتظرنً من لً

 مفاتٌح حمالة إلى حولنً الذي الزواج

 وطباخة أطفال ومربٌة استقبال وموظفة

 . عاهرة اللٌل  خر وفً

 لم فؤنا ٌجري ما لكل حداًء  سؤضع الٌوم

 الشاكلة هذه على معه الحٌاة احتمل أعد

 الٌوم فكري فً ٌجول ما بكل سؤخبره

 جالساًء  ٌكون عندما علٌه ؼضباًء  سؤنفجر

 براكٌن أحد ٌنفجر كما التلفاز أمام

. الٌوم الٌوم أٌسلندا

 ما كل: نفسً لً تقول عزٌزتً ٌا ال

 منزلك إلى تعودي أن اآلن تحتاجٌه

 أفكارك به تزٌلٌن ساخناًء  حماماًء  وتؤخذي

 ٌخرج كما دماؼك من وتخرجٌها هذه

 صؽٌر طفل فلدٌك مسامك من العرق

 أجمع ما هذا أبٌه ظل فً ٌكبر أن ٌجب

 .واالجتماع النفس علماء صوابه على

 أحب وما أكره بما ألفكر الطاقة وال الوقت

 فٌا بالفضل االعتراؾ باب من أما، سواه

 مثل فمثله، هذا سآتً أٌن من حسرتً

 فً حتى  أو المجتمع هذا رجال ؼالبٌة

 كل اختبر لم أدري ال أخرى مجتمعات

 ٌسارعون فوراًء  الرجال لكن، المجتمعات

 التً السرعة بنفس اإلنجاز تبنً فً

 ٌصنع عندما فمثالًء  للخٌبة فٌها ٌتنكرون

 بالحدٌث هو ٌسارع حسناًء  موقفاًء  طفلنا

 أما وكذا كذا الٌوم صنع ابنً وٌقول عنه

 عن تخلى فوراًء  فتجده الحالة انعكست إذا

 لدٌه الخطاب ألفاظ وصارت للطفل أبوته

 وكؤنً وكذا كذا فعل" ابنك "بالكاؾ تنتهً

 ثمره ساعدي على الطفل وهذا بٌته دخلت

 عزٌزتً ترٌن هل، نزواتً إلحدى

، للصراخ أسباب من لً كم بٌنالوبً

 للمشهد أدابً ٌجعل ما منها لً صدقٌنً

. اإلبهار مرحلة ٌصل

: وأتمتم هذه الشرود زوبعة من أخرج

 ماذا ومن كذلك ألٌس فٌفالدي لً قلتم

" ششششششششش "مثانتً صوت ٌشكو

 حٌاتً مثل أي بثها ضاع رادٌو كقناة

 ترافقه الصوت هذا األقل على لكن  تماماًء 

. الراحة من جرعه

 النوم لؽرفة وأعود الحمام دقابق أنهً

 العادة، بالجري الخاصة ثٌابً أرتدي

 على اآلن إلى صمدت التً الوحٌدة

. تنكسر ولم الزواج صخرة

 أتذكر الرٌاضً حذابً ألرتدي أنحنً

 ذات أطلقتها" إعالنٌة حملة "من جملة

 الراقٌة االٌطالٌة األحذٌة دور إحدى مرة

 إنسان من أفضل مرٌح حذاء "تقول كانت

 ال فهو الشعار هذا فً قلٌالًء  أفكر ،"متعب

 هذا ٌرفض ٌزال ال فمنطقً لً ٌروق

 تحت اإلنسان من أفضل شًء فال الكالم

. كان ظرؾ أي

 البناء ساللم وأنزل بهدوء بٌتً باب أؼلق

 إلى منزلً من أسٌر، الهدوء ذاك بنفس

 أركض أن اعتدت الذي القرٌب االستاد

الخلفً  الباب من أدخل صباح، كل فٌه

 ٌقمن الرٌاضٌات صدٌقاتً أرى للملعب

  ٌردن، الصباح تحٌة علٌهن ألقً باإلحماء

 المنبه عن الصادرة النؽمة كانت مهما

 ورؼم أنها إال وهادبة لطٌفة الصباحً

 أصبحت أنً حتى مزعجة، ستكون ذلك

  صباح كل نومً من ٌوقظنً ما أن واثقة

 على الشدٌد حرصً بل ذاته المنبه لٌس

  رنٌنه أزعج ما إذا بالذنب شعوري تجنب

 صباح كل ترانً لذا، السرٌر فً شرٌكً

 توقٌت أسرع على ألحصل الزمن أسابق

 أن وبعد أنً لدرجة المنبه إسكات فً

 أرى دابماًء  البٌولوجٌة، ساعتً انتظمت

 الذي المنبه ٌرن أن قبل مستٌقظة نفسً

 ؼدر من خوفاًء  استخدمه أصالًء  أصبحت

. فقط الدافبة الؽفوات إحدى

ًًّء  أنزل  وأضعهما السرٌر على من ساق

 ال الحمام إلى وأتجه أنهض األرض على

 صباحً لحظات هدوء ٌكسر صوت

 معنا أو مثلنا تنام أٌضاًء  فاألصوات األولى

 أٌضاًء  هً تصحو وعندما لنا، كانت إذا

 وقتاًء  وتحتاج ومتكاسلة متراخٌة تكون

. المعتاد لمستواها لتعود

 مع أثرثر، الحمام كرسً على أجلس

 نهارك ابدبً لً ٌقولون: قلٌالًء  نفسً

 مقطوعة أو لفٌروز أؼنٌه بسماع

 األربعة كالفصول كالسٌكٌه موسٌقى

 وكله! لً قالوا ما ٌالكثرة، مثالًء  لفٌفالدي

 ولست متشابمة دابماًء  فؤنا معً ٌنفع لم

 فقدت  أنً حتى طرٌقاًء  للسعادة أعرؾ

 لكن بخٌر أنً نفسً إقناع على قدرتً

 فؤصبحت بارعة ممثله جعلتنً األٌام

 ما على شًء كل بؤن أتظاهر كٌؾ أعرؾ

. ٌرام

 ـ التمثٌلٌة مقدرتً شدة ومن أظن

 ـ والحظوظ األقدار تقسٌم لوال وبالتؤكٌد

 ونلت كروز بنالوبً مكان أخذت لكنت

 فً هً فعلت فماذا منها بدالًء  األوسكار

 ال الجابزة عنه نالت الذي لدورها أدابها

  به؟ أقوم أن أنا أستطٌع

 من بمسدس ثالثة أو رصاصتٌن أطلقت

 على الثانٌة العالمٌة الحرب مخلفات

 ٌخطر أحٌاناًء  فؤنا جداًء  عادي هذا، زوجها

 بطن فً رصاص مخزن أفرغ أن لً

 نومً من ٌوقظنً عندما ذلك زوجً

 ٌنام ثم ومن بً أو معً شهوته لٌقضً

 جنس دمٌة وكؤنً بحالً ٌؤبه أن دون

 أكثر ال الصٌنٌة المتاجر أحد من اشتراها

. لدي سالح ال هللا الحمد لكن، أقل وال

 األّمارة نفسً ٌا اآلن ذلك من دعكً 

 لتنال بعد فعلت ماذا وذكرٌنً بالسوء

 فً كالمجنونة صرخت،  ه، الجابزة

 تحمل على قادرة تعد لم ألنها وجهه

. بفضلها اعترافه عدم أو لفنها سرقته

 ظاهرة فنٌة مواهب أمتلك ال أنً صحٌح

سرق  كلً سرقنً لكنه نتاجها لٌسرق

لً  ٌعد لم لدرجة  وحٌاتً شخصٌتً

  وووووو

    الؼثاس سلواى 

  للفنان الفرنسً ادؼار دٌؽا تجلس على أرٌكةةالحزن أو إمرأة شاب 
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 هي سطٗط السلطٔ إلى أحضاى الوؼاضضٔ «ًفق الصلّ»ضٍاٗٔ 
 

 

 2017     نٌسان     11العدد    ًاػن                                                                    ضغاظ                                                          نصؾ خطوة نحو الحقٌقة|   قلم رصاص      

 من المسالمة سمٌرة السورٌة اتخذت

 إلى للولوج مدخالًء  والجنس الحب

 الصادرة «الذلّ  نفق »األولى رواٌتها

. ضفاؾ منشورات عن بٌروت فً

 بٌن تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من ٌساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهً منى، بزمٌلته رٌفٌة،

 ثمن عماد ٌدفع الدولة، فً كبٌر أمن

 فً طوٌلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سٌارة تختطفه إذ المعتقل،

 وٌختفً منى حبٌبته مع ٌسٌر بٌنما

 ؼٌر طفل سوى منه ٌبقى وال بعدها

 فً حبٌبته رحم فً زرعه شرعً

.  خلواتهم إحدى

 ٌكن لم عماد، فقد كثٌراًء  منى بكت

 أمها تخبر أن سوى خٌار أمامها

 األم وتنهً احشابها، فً التً بالروح

 ـ الطوٌلة خبرتها وفق ـ المسؤلة

 بارٌسً طبٌب إلى سرٌعة بزٌارة

 مع عماد استباحه الذي الشرؾ لقطب

. بالجنٌن االحتفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقاٌضتها أو لتزوٌجها سارع الذي

 صدٌقه ابن أمجد مع التعبٌر صح

 فور مشبوهة صفقة وفق الكبٌر التاجر

. بارٌس من عودتها

 رواٌتها عبر المسالمة سعً كان

 الذي الحدث بداٌة منذ واضحاًء  األولى

 لتوصٌؾ لرواٌتها مدخالًء  اختارته

 طوٌلة، لعقود هً عاٌشته الذي الواقع

 ال جزءاًء  كانت إنما فقط تعاٌشه ولم

 التً األمنٌة فالسلطة منه، ٌتجزأ

 وتوصٌؾ السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع فً المستشري الفساد حالة

 فً األمنٌة القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم الحرٌات تقٌٌد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التً ذاتها هً والحب، الحٌاة فً كحقه

 .تشؽله كانت الذي أوصلتها لمنصبها

 السورٌات الفتٌات أن تجاهلت أنها إال

 السورٌون والشباب منى، كلهن لسن

 تشوٌه ذلك وفً. عماد كلهم لٌسوا

 عالقات رسم عبر كلٌة السوري للواقع

 بداٌة منذ الشخصٌات بٌن منطقٌة ؼٌر

 أفشل ما وهذا نهاٌته، إلى السرد

 الرواٌة فً السردٌة الموضوعٌة

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض فً واقعٌة ؼٌر حقابق تصوٌر

 عمل فً الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثٌق عاتقها على كاتبته أخذت

 جزءاًء  وكانت خالله، من عاٌشته، الذي

. طوٌلة لفترة منه

     بداٌة فً معارضاًء  طالباًء  كان الذي عماد

 

وٌتعرض للتعذٌب  اعتقاله ٌتم السرد

 فً ٌصبح ثم واالؼتصاب، والتعنٌؾ

 إلى عالٌة، برتبة ضابطاًء  الحقة أجزاء

 الذي الضابط منى والد مكان ٌتسلم أن

 خارج الٌوم وأصبح قبل من اعتقله

. الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل ؼٌث،

 المظاهرات فً ٌشارك وخرج شاباًء 

 سورٌة، فً بدأت التً االحتجاجٌة

 سجٌناًء  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًء  وٌتعرض الحقٌقً والده عند

 فً ٌُقتل ثم واالؼتصاب للتعذٌب

 والدته تكون التً اللحظة فً المعتقل

 تكتشؾ الذي أبٌه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبٌبها عماد أنه

 وتحت شٌباًء، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

 ؼٌر الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله

 أن عماد لٌكتشؾ لهما، الشرعً

 أنواع شتى علٌه مارس الذي الشاب

 وهنا. ابنه كان قتله أن إلى التعذٌب

 إلى رواٌتها بطل المسالمة ُتعٌد

 كان حٌن األول اإلنسانً الموقؾ

 السلطة نحو أخذته ثم حالماًء  عاشقاًء 

 من حولته حٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌحدث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًء  جاء تعبٌرها ربما سورٌة،

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحٌث

 هو ودمار خراب من سورٌة فً

 وهو بالسلطة اإلطاحة أجل من شرعً

 ذات سمٌرة عبره مرت الذي النفق

 تحرٌر رباسة إلى رحلتها فً ٌوم

.  تشرٌن صحٌفة

 فهً الحالمة المحبة الرقٌقة منى أما

 التً الوطن سورٌة سوى لٌست

 من األمنٌة األب سلطة علٌها تقضً

. وضٌقة شخصٌة مصالح أجل

 المسالمة سمٌرة الصحفٌة تهمل لم

 فتسردها الشخصٌة وسٌرتها نفسها

 التً سالم الصحفٌة شخصٌة عبر

 الحكومٌة الصحؾ إحدى فً تعمل

 على تصبح حتى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفق الصحٌفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التً التنازالت

 وهً وسهولة، ٌسراًء  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَج  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًء 

  القضٌة بحقٌقة الوعً تزٌٌؾ

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا فً بمرورها

 رؼم ،"الذل نفق "هً اسمته الذي

 ونعمه، بخٌراته تنعم كانت أنها

 وال تعد ال السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زابدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 األمنٌة السلطة علٌها ؼضبت أن بعد

 للمتظاهرٌن إلنحٌازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والمحتجٌن

 خارج المعارضٌن بصفوؾ والتحاقها

 تؽٌٌب تعمد أٌضاًء  ٌتجلى وهنا. البالد

 ومحاولة الوطنً النموذج صوت

 من األساسٌة وتداعٌاتها السورٌة

 األنماط هذه السرد تجاوز خالل

 والتركٌز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدؾ قبٌح هو ما كل إظهار على

 الصوت على ٌسٌطر ونفسً سٌاسً

. السردي

 أؼلب فً السردي البناء جاء كما

 التعبٌر قاربت بلؽة الرواٌة فصول

 األدبٌة اللؽة إلى منها أكثر اإلنشابً

 ما وهذا الُمحكمة، الرصٌنة الروابٌة

 المواقع، من كثٌر فً هشاًء  النص جعل

 فً عنه تحدثت الذي الفساد أن ورؼم

 هو واالقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعً

 حقٌقٌة سردٌة إنجاز فً تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخاٌل

 فإن لرواٌتها منطلقاًء  الواقع من اتخذت

 جداًء  ضٌقة كانت السردٌة مخٌلتها

 الربٌس بالهدؾ واضح بشكل ومتؤثرة

 الثٌمة هو الضعؾ فكان للكاتبة

.  للسرد األساسٌة

 

 سورٌة شاعرة 

 

  ساًسٕ إتطاّ٘ن 

 

 

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

 تْا كُتة التٖ اللغٔ ٍحَ٘ٗٔ األزتٖ الجوال ق٘ن إلى تفتقط
 أًْا الصلّ ًفق ضٍاٗٔ ػي قَلِ ٗوكي ها ٍكل الؼول، شلك

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

 بمشهد تسمٌه أن ٌمكن ما اكتب حٌن

 مع فعلت مثلما ربما، مإثر أو كبٌر

 أقوم فإننً وؼٌرها، كروموبل شخصٌة

 كل قرأت قد أكون أوالًء، بالتحضٌر

 بالشخصٌة ٌتعلق ما وكل مالحظاتً،

 ألقً ثم، ومن تارٌخً، ؼٌر أو تارٌخٌاًء 

 عمٌقاًء، نفساًء   خذ جانباًء، هذا بكل

 من مثل تماماًء  المشهد، ؼمار وأخوض

 خابفة، أكون مرة، ألول للمسرح ٌخرج

 بد ال المشهد، كتابة خالل ومتحفزة،

. ٌتكشؾ أن جدٌد، لشًء

 الخاصة أحكامك وأطلقت سبق هل* 

 منها الربٌسٌة رواٌاتك، شخصٌات على

 أعمالك فً الشخصٌات األقل، على

 159 توجد كروموٌل فً كثٌرة،

 حدٌث عن هذا وٌذكرنً مثالًء، شخصٌة

 الشخصٌات عن فورستر إم إي الكاتب

 رأٌك؟ فما السطحٌة، واألخرى المركبة

 لطالما ٌختلؾ، تؤثٌر للشخصٌات-  

 كروموٌل لشخصٌة خاص بشكل نظرت

 الصورة ٌرى وطموح، ذكً إنسان مثالًء،

 بعمق، التفاصٌل ٌلتقط أوسع، بشكل

 للعمل اآلخرٌن ٌقود كٌؾ وٌعرؾ ٌخطط،

 الشخصٌات المقابل، فً. ألجله

 منه بد ال ما، دوراًء  تلعب المسطحة،

 ال ولذا، التارٌخٌة، الرواٌة فً كتفصٌل

 بمشاعر اإلحساس من األقل على لً بد

 لكن، كتابتها، حٌن الشخصٌة تلك

 الشخصٌات التارٌخٌة، للرواٌة وبالنسبة

 فقط، كؤسماء طرحها ٌتم التً الكثٌرة

 ربما فقط، كؤسماء قدمها قد التارٌخ كان

 الروابٌة، مهمة لكن حالها، على نتركها

 عن البحث فً وتكمن هنا، من تبدأ

 أسقطها التً الشخصٌات، تلك حٌوات

. التارٌخ
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 جابزة على حصلت التً الوحٌدة الكاتبة

 2009 عام أولها لمرتٌن، بوكر المان

 عام والدتها ومنذ. 2012 عام والثانٌة

 من القرٌبة دٌربً مقاطعة فً 1952

 البرٌطانٌة الكاتبة بدأت مانشستر، مدٌنة

 تقول، كما الخامسة سن فً وعٌها

 كاثولٌكٌة لعابلة تنتمً كانت أنها متذكرة

 مما والخطاٌا، بالحسنات بقوة تإمن

 خطٌبة ارتكبت بؤنها دوماًء، تفكر جعلها

 هذه هً ما تعرؾ ال كانت لو حتى ما،

 البحث، دابمة جعلها ما وهذا!. الخطٌبة

. التارٌخ ٌذكرها لم التً الخطاٌا عن

 روابٌة بؤعمال مانتٌل هٌالري تمتاز

 تخلو ال وفنٌة درامٌة برإٌة تارٌخٌة،

 هذا تناولت. الحاضر على إسقاطات من

 والذي الصالة، ذبب: األشهر عملها فً

 جزإه وحصل البوكر، جابزة على حصل

 تكتب حٌث. 2012 عام علٌها الثانً

 تحررها بعد برٌطانٌا فوضى عن مانتٌل

 ومحاولة الرومان، عهد بقاٌا براثن من

 الثالث هنري جنون مع برٌطانٌا

 وتكوٌن والتفكٌر، باللؽة لالستقالل

 الخاص، مجدها الخاصة، إمبراطورٌتها

 التارٌخً الطابع. الخاص عنفها وكذلك

 والثورات بالسخرٌة المحمل الموازي،

 ما هو إنسانٌة، وأخرى دموٌة وأحداث

 حتى عاماًء، لعشرٌن مانتٌل عنه بحثت

 استحقت عمٌقة بؤعمال خرجت

 عن بعٌدة لٌست أعمال، وهً جوابزها،

 أن بالذكر، جدٌراًء  ٌبقى. أبداًء  حاضرنا

 حتى العربٌة إلى تترجم لم الكاتبة أعمال

. الٌوم

 الرواٌة على اشتؽلت بداٌاتك، فً* 

 من لفترة عنها ابتعدت ثم التارٌخٌة،

 لماذا؟ إلٌها، عدتِت  النهاٌة، وفً الزمن،

 لسبب روابٌة صرت أننً أعتقد- 

 فً فرصتً ضٌعت أننً وهو ربٌسً،

 خٌاري الرواٌة كان مإرخة، أكون أن

 بدأت إلٌها، عدت وحٌن المفضل، الثانً

 أكتبها، أن ٌجب قصة عن نفسً أحدث

 واألشخاص الفرنسٌة الثورة عن قصة

 أن قررت وباألحرى، بها، قاموا الذٌن

. أعدابها عن أكتب

 تم قصة وهً بالذات، القصة هذه لماذا* 

. بالطبع؟ كثٌراًء  تناولها

 كتب من العدٌد قرأت ألننً ربما-  

 استطعت التً الرواٌات ومن التارٌخ

 لم قرأته ما جمٌع أن إال إلٌها، الوصول

 الذي ذاك خاصة بالرضى، ٌشعرنً

 والتنكٌل األرستقراطٌٌن معاناة تناول

 بشراًء  الثورٌٌن من جعل من أو بهم،

 شاركوا حقٌقٌون، أناس هنالك. مثالٌٌن

 أردت من وهإالء الثورة، هذه صنع فً

بعد  فٌما ألستطٌع عنهم، رواٌة كتابة

 وووووووو

ػي التاضٗد ٍالطٍاٗٔ  ّ٘الضٕ هاًت٘لالكاتثٔ حَاض هغ 

  

 كما أكتب، وبدأت جلست لذا،. قراءتها

 رواٌة كتابة ترٌد  التً الوحٌدة أننً لو

 لكن، تارٌخٌة، أو عمٌقة بحقابق مدعمة

 تلك افتقد أننً وجدت أشهر، بضعة وبعد

 وجعلنً ما، مرحلة تخص التً الحقابق

 ترتٌق محاولة كامالًء  ٌوماًء  هذا أمضً

 النهاٌة، فً الحقابق، هذه دون النص

 شعرت حولً، ٌسود الصمت كان

 وفكرت تلك، الترتٌق لمحاولة بالسذاجة

 المفقودة، الحقابق تلك أن فً بعدها

 الخارج، فً ما مكان فً موجودة

 أخرج لم إن وحدي، خطبً سٌكون

. جهد من ذلك كلؾ مهما عنها، وأبحث

 الفرد، اإلنسان، ٌهمل التارٌخ لكن*  

 كذلك؟ ألٌس

 وأدركت ذلك، أدركت وحٌن بالطبع،- 

 من المرحلة تلك حقابق أعرؾ لن أننً

. ربما كؤفراد شخوصها عمق خالل

 عنصري  خذ أن ٌجب أننً أدركت

 بالحدث المحٌطان والزمان المكان

.  كؤولوٌة وحقابقه

 حدث طبٌعة بتؽٌٌر لمرة ولو قمت هل* 

 العمق مع لتتناسب تارٌخٌة حقٌقة أو

 رواٌاتك؟ فً للسرد الدرامً

 أهدؾ إننً. ذلك أفعل ولن لم أبداًء،- 

 بحٌث مرناًء  الدرامً السرد لجعل دوماًء 

 ثم ومن الحقابق تلك إلى بطبٌعٌة ٌصل

 من فابدة أجد ال ذلك، عدا. حولها ٌلتؾ

 كتارٌخ النص فً الحقابق تلك إبراز

 رؼم مجردة درامٌة كعناصر أو مجرد

 تلك ٌمتص السرد تارٌخٌة، أنها

 قد كنت إن. مباشرة ٌقولها وال الحقابق،

 فؤظنها كتاباتً، من ما بحكمة خرجت

 ال التارٌخٌة المادة جودة بؤن تقول

 للسرد الدرامٌة المادة جودة مع تتعارض

 ؼٌر التارٌخ أن أعرؾ. اجتمعتا حال فً

 للشك تقود حقابقه، من كثٌراًء  وأن نقً،

 متنافرة تكون ما ؼالباًء  إذ االرتٌاح، وعدم

 ان تستطٌع ال انك ٌبدو بحٌث. ومتفككة

. كاتباًء  ال قدٌساًء، كنت لو إال نقٌاًء  تكون

 لكن. بالنقاء مرتبطة القداسة ألن هذا

 بالحفر، الكاتب ٌستمر أن هو األعمق،

 األشٌاء هذه كل رؼم وٌبحث، ٌكتب وأن

 .والمتنافرة المتفككة

 التارٌخ؟ تناقضات إذن تقصدٌن* 

 تعطً ما هً التناقضات هذه نعم،- 

 كذلك قٌمتها، التارٌخٌة الرواٌة

 وٌتمثل بالشخصٌة، المحٌط الؽموض

: رواٌتً فً كروموٌل، بشخصٌة ذلك

 مادة كروموٌل من جعلت الصالة، ذبب

 التً والتناقضات للؽموض جوهرٌة

. الواقع فً. التارٌخٌة المادة تعتري

 نعرفه واحد إثنان، كروموٌل من ٌوجد

 الذي واآلخر االكادٌمٌة، الحقول فً

 الشخصٌتان وهاتان. التارٌخ ٌذكره

 تلتقٌان، ال واحد، لرجل المرسومتان

 بتركٌبة الخروج ممكناًء  ٌكن لم وربما

 من إال كروموٌل، لسٌرة أعمق جدٌدة

 عن الروابً، مٌزة هذه. الرواٌة خالل

. والتارٌخً األكادٌمً

 كروموٌل، هال شخصٌة  ذكرت*

 التارٌخٌة شخصٌاتك عن تحدثٌننا

. أوسع؟ بشكل

 شخصٌات عن بالكتابة أقوم حٌن- 

 شخصٌة كل الحتالل أضطر تارٌخٌة،

 بذلك أقصد وال شاق، عمل وهذا منها،

 الشخصٌة جسد باحتالل أقوم أننً

 عقلً خالل من علٌها واالستحواذ

 امتصاص عملٌة هً إنما، ككاتبة،

 معها للتماهً ومحاولة للشخصٌة،

. وكارٌنا جولٌانا شخصٌتً مثل. أٌضاًء 

 فً وموت حب قصة عاشتا حٌن

 تجاههما مسإولٌتً كانت  الرواٌة،

 ذلك وألقول مخلصة، أم كمسإولٌة

 شخصٌة مع أتعامل حٌن. أوضح بشكل

 لً فإن الرواٌة، أو الواقع فً حٌة

 تكون حٌن لكن عنها، ما ورإٌة نظرة

 فإن ومٌتة، تارٌخٌة، الشخصٌة تلك

 خاصة. بكثٌر أكبر تكون مسإولٌتً

. تقوله ما تملك تعد لم أنها

 الخاصة الحٌاة أن المعروؾ من* 

 تكون ما ؼالباًء  التارٌخٌة، للشخصٌات

 معرفة تحاولٌن هل ومتناقضة، ؼامضة

 تكتبً أن قبل بعمق حٌاتهم تفاصٌل

 أثناء ذلك تفعلٌن أم عنهم، المشاهد

. الروابً؟ المشهد كتابة

 أو نظرة، مثل صؽٌرة، نقطة من أبدأ- 

 ولكن، مشهدي، أبدأ هناك من صوت،

 بمشهد تسمٌه أن ٌمكن ما اكتب حٌن

   ٕػاغف الرالس 
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 وعملنا تعلٌماته خالفنا فقد معلمنا قلب إلى

 إن أهلل ٌا أمً؟ ٌا أنت أٌن أمً .. لحسابنا

 وإن، مكانها على فدلنً األحٌاء بٌن كانت

". إلٌها فخذنً السماء فً .. هناك كانت

 النجوم فلحقته، الؽٌوم بٌن ننار ؼاب)

 راكعاًء ، وحٌداًء  اللٌل وبقً األخرى تلو واحدة

 صدى مع صلواتها ٌردد مرٌم عتبات على

. (األصم الصفٌح

 وأصوات قوي لؽط على مرٌم استٌقظت

 الصوت على بتفوقها تتفاخر محركات

. البشري

: أجش صوت فعاجلها النافذة من أطلت

. ؟ الشقٌة أٌتها تفعلٌن ماذا

 أن منها ظناًء  سومر إٌقاظ إلى مرٌم سارعت

 افتضح وقد" ؼالب "المعلم رجال هإالء

، بعنؾ سومر هزت .. الحلوى قالب أمر

، سـمعه ٌُختبر كولٌد إذنه فً صرخت

 لكن قدمٌه من سحبته، ٌدٌه من شـدته

 وضعٌته من ٌؽٌر ولم ٌتحرك لم سومر

 تجشؤ الحٌلة أعٌتها وقد فخرجت الجنٌنٌة

 هذا فً ٌبقٌك الذي ما: ثانٌة الصوت

. ؟ بنت ٌا العراء

 الصؽٌرة قبضتها ووجهت شجاعتها جمعت

 ماذا أنتم .. بٌتً هذا: وصاحت نحوهم

. هنا؟ تفعلون

 والتقمت، الجبارة اآللة أسنان فعاجلتها

 عالٌاًء  رفعتها ثم جذورها من الصفٌح ؼرفة

 أضاع كفؤر مرٌم ركضت، بعٌداًء  ورمتها

 نابم سومر أن تخبرهم أن خافت، اتجاهاته

 الذي (ؼالب) المعلم فٌعلم الداخل فً

 الصبٌان بؤن اكتشؾ إذا بالحرق هددهم

، السبب تعرؾ أن دون البنات مع ٌنامون

 المعلم سٌعتبر حٌث القالب على وخافت

 السارق ٌصؾ الذي وهو سرقوه أنهم

 !. األلفاظ بؤشنع

 الصفٌح زحزحة الضعٌفة أصابعها حاولت

 برأسها فؤلقت، جدوى دون لكن بعضه عن

 الرقٌق المعدن كبره بصوت وصاحت فوقه

 هل.. أخً.. رفٌقً .. سومر: المرات  الؾ

 انتم.. بالداخل رفٌقً إن حً؟ أنت

 أنك لهم قل سومر تسمعون؟ أال.. قتلتموه

. بالداخل

 احتدم.. الرجال بٌن عالٌة همهمة جرت

 أطبق ثم الصٌحات تعالت.. والجدل النقاش

 كفن عن رأسها مرٌم رفعت.. الصمت

 لقد، بالخواء ٌصفر المكان فوجدت الصفٌح

 . ومجنزراتهم الرجال فر

 تحفر وحدها .. العراء فً مرٌم وحدها

 ابتلعه الذي سومر تجد علها األرض خدود

 مزق، رٌشته ننار كسر).الصفٌح عالم

 بعٌدا، بعٌدا وتوارى أشعاره صفحات

 كل تجرح كالسٌوؾ أمطاراًء  دموعه فهطلت

  .(تصٌبه من

 سورٌة وقاصة كاتبة 

 الظفر دلٌل بكؾ كفا وضربا بنشوة

. والفرح

 متؤخرة ساعة حتى عمال الٌوم هذا فً

 ذات الشوارع إلى تسلال ثم اللٌل من

  الواجهات ذات والمحالت، البروج

، الحلوى بقوالب والمزدحمة، المصفحة

 فً ...واأللبسة، واأللعاب، والمثلجات

 فحاول متسوالن البابع حسبهم البداٌة

 النقود رنٌن لكن، مصطنع بلطؾ إبعادهم

 التشرد بزي متنكران أنهما ٌظن جعله

 قالب ٌجهز وهو أعماقه من فضحك

 . المتسوالن علٌه وٌكتب الحلوى

 كم: خطراًء  تقاطعاًء  ٌعبران وهما مرٌم قالت

. سنحتاج؟ شمعة

 لك شمعة: ٌدها توجه وٌده فؤجابها

. لً وشمعة

 المٌالد قبلة طبع، علٌابه من ننار نزل)

 المدٌنة فؤنارت الباردة الوجنات على

 وتوهجت، بعٌدا أشباحها وطردت، قلبها

. (الزواٌا عتمة فً المٌالد شموع

 سومر أمام ركبتٌها على مرٌم جلست

. الشموع ٌشعل كً كفٌه ٌفرك الذي

، الصفٌح فً الرماد لمع، الؽرفة أضاءت

 وهناك هنا المهملة القماش قطع تباٌنت

 سومر نظر، األصابع بعرق والمدعوكة

 فجاشت بالبشر الطافح مرٌم وجه إلى

 .. بالبكاء عارمة برؼبة وأحس نفسه

 ذات األؼطٌة تجمعت ضٌقة زاوٌة وفً

 وعلى، الهاربة واأللوان الدقٌقة المكعبات

 ألوراق مكبا بدا الضوء شحٌح جانب

". السندوٌتش"

 على متراقصاًء  الشموع ضوء ارتجؾ

 الولدان أخٌلة فبدت الصفٌح حابط

 موؼل عالم من قادمان جنٌان وكؤنهما

. الضباب فً

 وقد الحلوى قالب إلى إصبعها مرٌم مدت

 فؤعادتها، تتوجه التً الكرز حبة أؼرتها

 ضحك، ظهرها وراء وأخفتها، بخوؾ

 من الكباس سكٌنه واستل شامتاًء  سومر

 بطرٌقة فتحه، الخلفً بنطاله جٌب

 فؤمسكت، القالب تقطٌع وحاول مسرحٌة

 ال سومر: برجاء وصاحت ٌده مرٌم

. اللٌلة معً ٌنام دعه .. اآلن تقطعه

 سومر أصابع بٌن من السكٌن تراخى

 للنوم واستسلم فخذٌه بٌن ٌدٌه وحشر

. التعب هده فقد

 سومر: طفولً باحتجاج مرٌم صاحت

. الشموع؟  نطفا ألن ؟ النوم وقت اآلن

 من جافة نسمة تسللت األثناء هذه فً

. الشموع فؤطفؤت ، الباب شقوق بٌن

 راقبت، النافذة مرٌم فتحت، الظالم ساد

 رفعت، بعضاًء  بعضها مع النجوم تزاور

 صالتها وبدأت وجهها أمام كفٌها

 الرحمة وادخل سامحنا هللا ٌا: "بالهدٌل

 تعلٌماته خالفنا فقد معلمنا قلب إلى

 الفارهة السٌارات أصحاب ومن، الفضاء

 والكروش، الحرٌرٌة الربطات ذوي

 لكن .. الفاجرة واإلٌماءات، المنتفخة

 البعٌد األفق تجوسان هناك كانتا عٌنٌها

" مرٌم "ملهوفا سٌصرخ من بانتظار

 المكان برد حبه فٌؽطً بؤحضانه وٌؤخذها

 ٌدفعونها مسرعٌن كانوا الجمٌع لكن.. 

 . بوجودها اإلحساس دون أمامهم من

 قسوة من ٌنتزعها كان سومر وحده

 الفالفل مطعم حتى معا وٌسٌران الوجوه

 عدا ما الروابح كل منه تفوح كانت الذي

. الفالفل رابحة

 الٌوم: أسنانها بٌن عالقة واللقمة قالت

 وما، أجملها ما، حمراء سٌارة مسحت

 أننً لو، نافذتها من هب الذي الدؾء ألذ

 أمً عن بحثت كنت مثلها واحدة أمتلك

. مكان كل فً

 تلؾ كانت التً الورقة سومر رمى

 األرض وضرب الفالفل" سندوٌشة"

، مرٌم به فلحقت، مسرعا ومشى بقدمٌه

 فً تفلح لم وعندما، برقبته وتعلقت

 وهً طعامها من تبقى ما ناولته إرضابه

. أمامه أمها ذكر على تؤتً بؤال تقسم

 العمل إلى العودة قبل دافباًء  مكاناًء  اختارا

 وكؤنها سٌارة مسحت الٌوم: سومر فقال

. مرٌم ٌا دبابة

 تنافق كم ؟ الدبابة رأٌت متى: فشاكسته

!. سومر ٌا

: المشاكسات عن ٌتؽاضى كرجل فؤكمل

 الٌوم .. لزوجها تقول المرأة وسمعت- 

" ماهر "تدعو أن إٌاك، مجدي مٌالد عٌد

 بؤلعاب سٌعبث شرٌر ولد إنه الحفلة إلى

 . وٌتلفها" مجدي"

 األؼنٌاء هل .. سومر: بؤلم مرٌم قالت

. أشرار؟ كلهم

 قالت .. السإال هذا فضاء فً معا سرحا

. مٌالدنا؟ عٌد متى .. سومر: فجؤة

 .. مرٌم .. أدري لست: تفكٌر دون فقال

. مٌالدنا؟ بعٌد نحتفل لو رأٌك ما

 متى أدرانا ما لكن: للمشاكسة عادت

. ذكً ٌا ٌصادؾ

 المعلم نسؤل ال لماذا: بنضوج قال

. عنا شًء كل ٌعرؾ إنه" ؼالب"

 فً الحٌاة برٌق فظهر بعذوبة ضحكا

 تدفن التً األتربة رؼم وخدٌهما عٌنٌهما

. طفولتهما

: مرٌم فؤردفت نفسا لٌؤخذا برهة سكتا

 والمعلم الحلوى بثمن سنؤتً أٌن ومن

 ٌضعنا الم، وصؽٌرة كبٌرة كل عنا ٌعلم

 ما نسٌت هل، بعضنا على جواسٌسَج 

. وعمار؟ ألحمد جرى

 ضربهم لقد: محببة برجولة فؤجاب

 من الضرب نتحمل أال، وسٌضربنا، المعلم

 صرخا مٌالدنا؟ بعٌد احتفال أول اجل

 الظفر دلٌل بكؾ كفا وضربا بنشوة

 .... ألواح

 تلسع أنها لجدابلً تباًء :"الشمس قالت

". مرٌم صفٌح

 إذن فً همست باألمس :"الرٌح قالت

". مرٌم بصفٌح ترفقً أن .. ذواببً

 كلما جدٌد من سؤنبت :"الزهرة قالت

". مرٌم صفٌح قطعنً

 نقر عن نكؾ لن :"العصافٌر قالت

". النٌام ٌستٌقظ حتى الصفٌح

 مرٌم، صفٌح ملعون :"اإلنسان قال

". مدٌنتً حضارة ٌشوه إنه اقتلعوه

 مترهلة، متورمة المدٌنة استٌقظت

 .. مفرداتها اللتقاط فهبت كعادتها

 أنوؾ مسح إلى األمهات سارعت

 حقاببهم فً حشرت أن بعد أوالدها

 أجسادهم اآلباء ألقى.. الباردة المنقوشة

 بؤقدام ٌخوضون وراحوا التٌه ٌم فً

 ٌوم الستقبال األوالد تراكض، عارٌة

 بٌنما، المعلبة طفولتهم عمر من  خر

 حادة زواٌا إلى الجدات تراجعت

 كٌال قواهن من تبقى بما مقاومات

. أكثر الزواٌا تضٌق

 زقورتها أمام تقؾ مرٌم وحدها

 النجوم تعد، العراء هذا فً الشامخة

. األٌام ٌحسب كسجٌن

 تدق أعوام العشرة ابنة مرٌم وحدها

 الحر فً الؽافً صفٌحها صنجات على

. للنابمٌن السبات ألحان والقر

 معدنٌة ضربات على مرٌم استٌقظت

 وقت حان فقد سومر رفٌقها إنه فعرفت

 ؟ ٌرحم فمن بالبرد تحس إنها.. العمل

 أمام قفزت ، األطراؾ متجمدة قامت

 صؽٌراًء  ودلواًء ، القماش قطع تحمل سومر

 المجتمع سٌدات مثل كتفها على تعلقه

 .. الٌومً حلمها بسرد بدأت .. الراقً

 وهً أمامه ركضت سومر حول دارت

 الفضاء هذا ٌمتلك كنسر بٌدٌها تصفق

 صٌاؼتها أعادت، فكرة أنهت وكلما

. وتؤثٌراًء  مبالؽة أكثر أخرى بطرٌقة

 ألمثالنا وهل أمك: بتؤفؾ سومر قال

 طوت الكذب؟ عن ستقلعٌن متى أمهات؟

 على برأسها وألقت، صدرها فوق ٌدٌها

 مخضبتٌن بعٌنٌن إلٌه ونظرت كتفها

. ودموع نوم ببقاٌا

 الفقر سوى ومرٌم سومر ٌجمع لم

 وزع الذي ؼالب والمعلم والتشرد

 سماها وأسماالًء  الصفٌح ؼرؾ علٌهما

. عمل وعدة وألبسة، أؼطٌة

 النحل كؤسراب السٌارات حول حاما

 لٌكمال الزحام فً صوتهما ذاب.. الجابع

 لهذه الصباح" فالس "من النشاز نؽمة

. المتخمة المدٌنة

، والرفس، الركل تتحمل مرٌم كانت كم

 ٌلتحفون مثلها أطفال من واالحتٌال

 السٌارات أصحاب ومن، الفضاء

 ظقَضٓ هطٗن

       ِفازٗا ػ٘سى قطاج 
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أطفالٖ تػٌغ السّطٔغالح أتَ السَضٗٔ ضٍال التطك٘ل٘ٔ

 
 قلن ضغاظ 

 فً محترفها روال أبو صالح الفنانة 

  ػطتBBCٔ٘ضثاب سَضَٗى ٗتؼطفَى إلى ذاطفْن الفلسطٌٖ٘ ػثط تقطٗط لقٌآ 
 

 جامعة فً اإلعالم كلٌة من أحمد تخّرج

 إلى العودة بوسعه ٌكن ولم دمشق،

 رٌؾ فً رأسه مسقط حٌث أهله

 دراسة وُتعتبر الشرقً، الرقة محافظة

 سبباًء  «النظام »جامعات فً اإلعالم

 ٌحكم حٌث هناك دمه لهدر كافٌاًء 

 ال كذلك. «الخالفة دولة أسود»

 فً دمشق العاصمة فً العٌش ٌستطٌع

 وؼالء العمل، فرص انعدام ظل

 قصد السورٌٌن كؤؼلب لذا المعٌشة،

 فرصة عن بحثاًء  عام نحو قبل بٌروت

 استؤجره بٌت فً واستقر للعٌش،

 مخٌم فً سورٌٌن شباب مع بالتشارك

.  البراجنة برج

 وٌقطن دهان، ورشة فً أحمد ٌعمل

 واحد، منزل فً شباب سبعة مع

 محافظة من ٌتحدرون عمال جمٌعهم

 ضٌوؾ عندهم نزل أٌام وقبل الرقة،

 السورٌٌن واستقبال أقاربهم، من

 أمر الؽربة فً أقاربهم أو لمعارفهم

 أن إال أمرهم، ٌتدبرون رٌثما منه البدّ 

 فً تكن لم مصٌبة علٌهم جرّ  ذلك

 تفاصٌلها أحمد وٌروي حساباتهم،

 فً منزلنا مسلحٌن ثمانٌة داهم»: قابالًء 

 معهم واقتادونا البراجنة، برج مخٌم

 من أنهم أنفسهم عن عّرفوا أن بعد

 بشكل المنزل وفتشوا المخٌم، أمن

 شًء أي عن ندري أن دون عشوابً

. «ٌبحثون

 إلى وضٌوفهم السورٌٌن الشباب أخذوا

سبب  تبٌان دون البرج، مخٌم فً شقة

 وووو

 سؤلهم أنه أحمد حظ ولسوء االعتقال

 ولرفاقه، له التعسفً االحتجاز سبب عن

 لٌبدأوا بضربه كافٌاًء  سبباًء  ذلك فكان

 ثم جسده، أنحاء مختلؾ فً ورفسه

 وٌضٌؾ التحقٌق، جلسة بدأت

 التحقٌق وبدأوا بالشقة احتجزونا»:أحمد

 كانت ورفس، ضرب أشبعونا أن بعد

 سخرٌتهم كانت للسخرٌة، مثٌرة األسبلة

 لون ما ٌسؤلوننا مّنا، واضحة

 جنسٌة أسبلة إلى إضافة ،«بوكسراتكم»

 وكانت باإلهانة شعرت ذكرها، أخجل

 حاولت كلما تبدأ والتعذٌب الضرب حفلة

. «ذلك؟ بنا ٌفعلون لماذا أجادلهم أن

 كانت األولى الساعات أن اتضح ثم

 والرفس الشتابم وما فقط، للتعارؾ

 بداٌة إال بالعصً والضرب واللبط

 التحقٌق لجلسة نفسٌاًء  المعتقلٌن تحضٌر

 لٌشرؾ جاء الذي «المعلم »مع واللقاء

 التحقٌق عملٌات على شخصٌاًء 

. والتعذٌب

 الشخصٌة البطاقات كذلك صادروا

 بحوزتهم ما وكل والموباٌالت، للشباب

 100و دوالر100 كانت أموال، من

 ماركة موباٌل وجهازٌن لبنانً ألؾ

 البٌت أؼراض كل وأخذوا سامسونػ،

 والطناجر والصحون الطبخ ؼاز حتى

 .الشخصٌة وثٌابهم

 السورٌٌن الشباب قصة باختصار تلك

 فً الٌوم رأي صحٌفة فً نشرها وتم

 إلى إضافة الماضً، 2 تشرٌن شهر

 اللبنانٌة، اإللكترونٌة المواقع بعض

 وووووو

 تقدموا قد ورفاقه أحمد أن ورؼم

 تم ما الستعادة المخٌم أمن إلى بشكوى

 نقالة وهواتؾ أموال من منهم سرقته

 24 من ألكثر دام الذي اختطافهم أثناء

. نفعاًء  تجد لم الشكوى تلك أن إال ساعة،

 سً بً بً قناة ٌتابع أحمد كان أٌام منذ

 تقرٌراًء  القناة قدمت وبالمصادفة العربٌة،

 فً ٌعٌش سوري ـ فلسطٌنً الجا عن

 تحت التقرٌر كان البراجنة، برج مخٌم

".  لبنان فً سوري نازح: "عنوان

 ٌدعى شخص سٌرة التقرٌر وٌعرض

 أي أعمل: "التقرٌر فً وٌقول ،(ر،ع)

".  عٌشً ألكسب شًء

 على التقرٌر فً الملتحً الرجل وظهر

 الحً، فً األعطال ٌصلح كهربابً أنه

 تمثٌلٌة بطرٌقة البراءة إظهار محاوالًء 

 معد ٌسؤل ولم الكذب، واضحة رخٌصة

 كسب طرق عن (ر،ع) السٌد التقرٌر

 ما ؼٌر الحقٌقة ألن أعمق بشكل عٌشه

 ورد فً ت

 ٌتزعم الرجل ألن التقرٌر، فً جاء

 السورٌٌن العمال باختطاؾ تقوم عصابة

 أمنٌة، بذرٌعة وتعذٌبهم ونهبهم وسلبهم

 مع ٌقوم ضحاٌاه اعتقال فترة وأثناء

 المختطفٌن منزل على بالسطو مجموعته

 أحمد السوري الصحفً مع حصل كما

. وأقاربه

 الذي الرجل إلى التعرؾ من أحمد تمكن

 والذي الخاطفٌن مجموعة ٌتزعم كان

 وسرقتهم، وتعذٌبهم باختطافهم قام

 تلك عاشها ألم لحظة كل تفاصٌل وتذكر

 فعل عن عاجز لكنه المشإومة، اللٌلة

 ٌوجد ال أنه المرة فالحقٌقة شًء، أي

 أحمد أن مرارة واألكثر لبنان، فً قانون

 فً عمل فرصة ٌجد بؤن ٌحلم الذي

 أصٌب (اإلعالم) اختصاصه مجال

 على خاطفه رأى حٌن كبٌرة بصدمة

 أنها األولى للوهلة ٌعتقد كان قناة

. األخرى اإلعالم وسابل عن مختلفة

 

 

 

 

 عن األفالم تؤتٌها وكانت لبنان، فً

 والٌونان، فلسطٌن من البحر طرٌق

 فً األفالم من العدٌد فٌها وعرضت

 مارٌه جان كالممثل أبطالها حضور

 أباظة ،ورشدي بردوا برٌجٌت والمؽنٌة

 ونادٌة الحرٌري وعمر حمدي وعماد

 ستٌؾ أفالم البابا،وتعتبر وأنور الجندي

 األفالم أكثر من تشابلن وتشارلً رٌفز

 الستٌنات فترة فً كبٌراًء  إقباالًء  القت التً

. الماضً القرن من والسبٌعنٌات

 عرضت التً المسرحٌة األعمال ومن

ا "فٌها ا جوَج  ٌا كاسك"و  لشوشو" وٌرَج

 لحام ودرٌد الماؼوط لمحمد" وطن

 وثالثً الشدراوي ٌعقوب وأعمال

 مرعشلً وإبراهٌم المسرح أضواء

 أبو وفرقة سلٌم وأبو الزٌن وأحمد

 السٌنما وإستضافت الدلحٌن،كما عبدهللا

 توفٌق وسمٌرة الصافً لودٌع حفالت

 النواب ومظفر إمام والشٌخ طه ومحمد

 . بندلً ورٌمً

 رٌفولً  وتعرضت.بندلً ورٌمً

 تابعت ولكنها اإلسرابٌلً للقصؾ

 عام اإلشتٌاح رؼم عروضها

 لؤلحزاب معقالًء  أٌضاًء  ،وكانت1982

 بؤمسٌات الحرب فترة خالل الٌسارٌة

 ومحمود بسٌسو ومعٌن خلٌفة لمرسٌل

. كنفانً وؼسان دروٌش

 الى صور فً السٌنما بداٌات وتعود هذا

 المدٌنة عرفت عندما 1939 عام

 إفتتاح مع مرة ألول السٌنما

 عام"  مبٌر "ثم ، ومن"روكسً"

 عام" دنٌا"و ،1942

. 1966 عام" الحمرا"،و1964

 

 إسطنبولً قاسم والمخرج الممثل عاد

 عبر لبنان جنوب فً صور مدٌنة إلى

 الصالة وهً ،"رٌفولً سٌنما"

 ؼابت التً المدٌنة تارٌخ فً األخٌرة

 إقفال إثر أخٌراًء  السٌنما عنها

 قبل" 2000 أك "و "الحمرا"صالتً،

 صاالت قبلها وإقفلت ،كما أشهر

 إقٌمت ودنٌا، وكلها وأمبٌر روكسً

. تجارٌة ومراكز مصارؾ مكانها

 بمثابة الجدٌدة التجربة هذه وتعتٌر

 مسرح لفرٌق الثالثة المؽامرة

" ستارز"و" الحمرا "بعد إسطنبولً

 طالب أطلق النبطٌة،وقد مدٌنة فً

 للفنون تٌرو وجمعٌة إسطنبولً مسرح

 وتؤهٌل ترمٌم إعادة لدعم حملة

 بعد 1988 عام أقفلت التً رٌفولً

. لبنان فً  السٌنمابٌة الحركة تراجع

 ،1959 عام رٌفولً شٌدت ولقد

 للسٌنما الذهبٌة الحقبة على وشهدت

 ووووو

 تؼَز للؼول تؼس تَقف ثالثٔ ػقَز فٖ غَض اللثٌاً٘ٔ« ضٗفَلٖ » سٌ٘وا 
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 ضمن مشتركة فنٌة ورشة فً

 من تعتبرها حٌث كامل، ؼالٌري

 وجدته لمَج " حٌاتها تجارب أجمل"

 من وتشجٌع ورعاٌة تقدٌر من هناك

: الورشة مشروع على القابمٌن قبل

 مع العمل الورشة هذه لً أتاحت لقد"

 تجارب من واالستفادة  خرٌن فنانٌن

 إلى إضافة مختلفة، وخبرات

 تدور التً الٌومٌة الثقافٌة الحوارات

." وبٌنهم بٌنً

 الثقافة أوالًء 

 فً ؼالٌري تحاول أخرى جهة من

 ثقافً ما هو على االشتؽال "كامل

 حسب" المادي المردود حساب على

 للفنانٌن تقدم فهً روال، تعبٌر

 واألجواء واألدوات المكان المشاركٌن

 التً الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه حفزت

 على أعمل حالٌاًء : "واالستمرارٌة

 المزٌد لدي ومازال هناك، مشروعً

 كٌؾ اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

 اآلخر، بعد ٌوماًء  تجربتً تتطور

". الكثٌر فٌها أكتشؾ بؤننً وأشعر

 وعن نفسً عن راضٌة أنا"

 ذاتً تعبٌر إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو روال تقول" أعمالً فً

 بداخلها ٌدور ما "لتوصٌل تسعى التً

 من الكثٌر هنالك". اللوحة عبر

 التً الؽامضة واأللؽاز األسبلة

 لم ولدت، منذ بالها فً تدور مازالت

 الدهشة لعل "مقنعة، إجابات لها تجد

 دهشة عن تعّبر أطفالها، وجوه على

 عن خاص تعبٌر و العالم فً ٌدور ما

 حول تفسٌر إلٌجاد أحٌاناًء  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 ؼالباًء  ولكن أعتمده معٌن قٌاس هنالك

 األحجام فهذه كبٌرة أحجام ماتكون

 التعبٌر خاللها من وأستطٌع تبهرنً

ٌّة الفكرة عن  على فتنضج بحر

 .الصؽٌرة المساحة قٌود بدون راحتها

 الفنانة أنجزتها التً الجدٌدة للوحات

 حساباتها فً القٌاس  لٌة وتقوم الشابة،

 قٌاس هنالك لٌس: "تقول الفكرة، على

 أحجام تكون ما ؼالباًء  ولكن أعتمده معٌن

 من وأستطٌع تبهرنً األحجام فهذه كبٌرة

ٌّة الفكرة عن التعبٌر خاللها  فتنضج بحر

.  الصؽٌرة المساحة قٌود بدون راحتها على

 تكون فهً لوحتً فً قواعد على أعتمد ال

 وأبدأ مخٌلتً فً وتتبلور البداٌة فً فكرة

 سرعان ولكنها بتخطٌط تبدأ فهً بتنفٌذها،

  تخطٌط بدون وتنتهً الواقع عن تخرج ما

 

 الكبٌرة المساحات تخدمنً وهنا مسبق

". أشاء ما كل ألفعل

 ما مشروع فكرة أن القول ٌمكننا متى

 مثالًء، الفكرة حول معرض إنجاز بعد انتهت

 أفكار مطاردة من الفنان ٌخشى أال ٌعنً

 تقدٌمه بعد الراهن لمشروعه قرٌبة

 هنا روال التعتقد كمعرض؟ الفنً مقترحه

 بل وتنتهً تتوقؾ قد مشروع أي فكرة أن

 الكبرى للفكرة تمهٌدٌة بداٌة "ستكون

 تطاردنً ما ؼالباًء . األعمال باقً إلى وتمتد

 القراءة بعد بها أنؽمس التً األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهً ألرسمها

 ال ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

". نهاٌة

 طاقة القراءة

 تنشؽل والخٌال للرسم مقابلة ضفة فً

 لمجموعة مختلفة قراءات فً الفنانة

 محدد، نوع هنالك لٌس الكتب، من مختارة

 إنها واحد وقت فً كتب عدة تقرأ فهً

 تبدأ قد إذ تسمٌها، كما" بحثٌة قراءة"

 نحو فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر فً إلٌه ترمز ما عن البحث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدنً: "تقول وهكذا،

 طاقتً تشحن فالقراءة واحد، وقت فً

 ألنسج الكبٌر الدافع وتعطٌنً ومخٌلتً

 الرواٌات تشدنً أتخٌلها، كما لوحتً

 وكتب والمسرح والشعر واألساطٌر

 العلمً والخٌال الحصصٌة الفٌزٌاء

 بشكل العالمٌة الفنٌة الكتب إلى باإلضافة

 فمن خاص بشكل السوري والفن عام

 رواد هم من فنان كل ٌعرؾ أن الضروري

 وماذا للفن قدموا وماذا بلده فً الفن

 ".إلٌه؟ أضافوا

 

 

 إش اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗقة

 الؼثَض ٗستط٘غ
 "الكَى هطكع ػلى

 مع تشترك التً الزرقاء، الخلفٌة

 معها وتختلؾ باللون، المفتوحة السماء

 وقابلة األفق متسعة لٌست أنها فً

 فً حدود لؤلزرق. التؤوٌل من للكثٌر

 ما ٌحوي  رحماًء  ٌشبه تجعله اللوحات،

 طور فً هو ما أو بعد، ٌتشكل لم

 معروؾ والؽٌر المفكك، ذاك أو التشكل،

 فً علٌه كان ما أو سٌإول، أٌن إلى

 الشكل على هذا ٌنسحب وال األصل،

 العمق، إلى ٌتجه إنما فقط، الخارجً

 عفٌفة أبو محمد لوحات فً ترى حٌث

 العالم، هذا ماء فً سابحة كابنات هذه،

 أدنى علٌها ٌبدو أن دون هواءه، وفً

 أنها إلى حتى، انتباه وربما بل اهتمام،

 فً بؤجسادها تسٌر محطمة، أو مفككة،

 فً تسٌر أفكارها أن ٌبدو بٌنما اتجاه،

.   خر اتجاه

 مع تتصل ال التً الرإوس أن وربما 

 وحٌدة تسرح التً واألٌدي األجساد،

 إلى إضافة بشًء، تتشبث أن دون

 والتماسٌح، كالقطط أخرى حٌوانات

 تظهر البشر، من العكس وعلى والتً

 األجساد مسٌرة من ٌجعل كاملة،

 العالم هذا عبر وأفكارها البشرٌة

 شاعرة وال  بهة ؼٌر مسٌرة التشكٌلً،

 على أو الوجود، بقٌمة وال بالزمن

 عبر الوجود أن ٌبدو سوؾ األقل،

 أو نتابج أو اجوبة إلى ٌإدِت  لم التارٌخ،

. اآلن حتى بشري، أمان

 الحدود تلك مالحظة ببساطة، وٌمكن

 بذاته، كامالًء  عالماًء  لتبدو أٌضاًء، الزرقاء

 وأفكارهم البشر شًء، كل ٌحوي عالم

 لوجودنا أخرى كصورة وبٌبتهم،

 لٌصٌر عالمنا وانكماش الٌوم، المعولم

 هذا، من وبالرؼم وأقرب، أصؽر

 هذا ٌكون وكٌؾ بواحد، لٌس فاإلنسان

 لوحده رأسه كان إن

 لٌصٌر عالمنا وانكماش الٌوم، المعولم

 هذا، من وبالرؼم وأقرب، أصؽر

 هذا ٌكون وكٌؾ بواحد، لٌس فاإلنسان

 أما متفرقاًء، وجسده لوحده رأسه كان إن

 كان إن ٌعرؾ أحد فال وأفكاره، عقله

 كل فً تطٌر وهً استجماعها ٌمكن

 هذا لوحات فإن ٌبدو، وكما اتجاه،

 فً البشر أن على تتفق المعرض،

. أمان بر وال واضحة، وجهة ال متاهة،

 بهذا اللوحات، إلى نظري أثناء شعرت 

 إلٌه تشٌر الذي المشترك، المفقود

 هو المفقود كان إن وفكرت، اللوحات،

 تتشكل لم مخلوقات كومة فً الوعً،

 أكثر تبدو وتماسٌح، وقطط طٌور بعد،

 ووجودها، نفسها مع منا تصالحاًء 

 الذي اإلنسان أما. الحٌاة مع وتعالقها

 ٌتجه فهو العالم، فً هذا كل به ٌحٌط

 إلى إضافة دوماًء، والبحث أكثر للحفر

 ٌمكن التً األسطورة حس طؽٌان

 أن دون للتشكٌل، كمشروع قراءتها

 عنها تحدث والتً. ما نهاٌة إلى تشٌر

 فً أٌضاًء  عصفور مازن التشكٌلً الناقد

 ٌلفت ما: "اللوحات عن حدٌثه معرض

" موتٌفات "التخطٌطٌة الرسومات فً

 شبه نزعتها عفٌفة، محمد للفنان

 ٌخلو ال خطً بؽناء المحفوفة التجرٌدٌة

 المكثفة ودالالتها األسطورة حس من

 البساطة عبر الفنان الٌها توصل التً

 البصرٌة المفردات اختٌار فً المدروسة

 المتقشفة للخطوط الناجح والتوظٌؾ

 استثمر. واحد  ن فً التعبٌر والشدٌدة

 من تكوٌناته فً المفردات تلك الفنان

 التشكٌل فً وابتذال مبالؽة دون

 مكتملة فنٌة أعمال لٌقدم والتوظٌؾ،

   الشكل،

 مكتملة فنٌة أعمال لٌقدم والتوظٌؾ،

 بصرٌة طقوس عن وتعبر الشكل،

 وروح مسرحً بحس سحرٌة

 نجد عفٌفة" موتٌفات "مع.كارٌكاتورٌة

 نوع من بصري استعراض أمام أنفسنا

 تمثٌالت بٌن ٌقارب استعراض خاص؛

 فً الؽراببٌة وبٌن الرمزٌة، البدابٌة

 ما وهو المتقشفة، التعبٌرٌة تجلٌاتها

 بنكهة تعبٌرٌاًء  مذاقا الفنٌة أعماله اكسب

". خاصة

 وحٌن عفٌفة، أبو محمد الفنان أما

 هذا بلوحات الخاصة عالقته عن سؤلته

 احتضنه والذي ،"موتٌفات "المعرض

 فً اللوٌبدة جبل فً وشاي فن مقهى

 ذار  شهر بداٌة منذ عمان مدٌنة

 وووووووووو

  الجسس فٖ اتجاُ، ٍاألفكاض فٖ اتجاُ آذطهَت٘فات أتَ ػف٘فٔ

   ٕػاغف الرالس 

: باختصار لً قال فقد الحالً، (مارس)

 أوسع لمعرض تحضٌر هو موتٌفات"

 ٌتعدى ال أقوله أن ٌمكننً وما وأكبر،

 بصحبة اآلن مرسمً فً أعٌش كونً

 دون تفاهم عالقة معها بنٌت وقد قططً،

 حٌاتها طرٌقة وشدتنً لؽوٌة، أبعاد

 عالمنا مقابل وبساطتها معً، وتعاملها

 إلى وصلنا قد كنا إن أفكر فؤخذت المعقد،

 المعقدة عالقتنا فً الٌوم، حتى شًء أي

 التً الكابنات هذه مقابل الوجود، مع

 ومنذ شًء كل مع متصالحة كانها تبدو

 ".البداٌة

 
 أردنً وباحث كاتب 
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 هي الطقٔ إلى هسكٌٔ

     

 ٌّاء الػالل 

 ألوانها ورق من كطابرة الفجر خٌوط تطارد

 األمل كما بكفك خٌطها.. والشفق السماء بلون

 تلك.. ٌنقطع أن علٌه نخشى بؤرواحنا مربوط

 منها تفوح األرض عمق من المنبعثة البادٌة

 العبق ٌهاجمك األحمر والتراب الزٌتون رابحة

 عانق الذي العاشق ٌستقبل معشوق بوحشٌة

..  واألفق السهل

 خباز كشتالت المتوزعة القرى تلك تجلس

 بعد المخضرة راحاتها على للجلوس تؽرٌك

 تجدها تارة..السماء وسخاء المطر عناق

 .. ملهمة حالتها وبكل متفرقة وتارة مجتمعة

 ٌعرضون الباعة ٌستقبلك مسكنة أطراؾ على

 اللبن ورابحة طٌبة بنفس البادٌة خٌرات

 شهٌتك ٌؤسر كالمسك ٌجذبك (الخاثر سطل)

 ساعات مع الخٌرات تلك تتوزع مقاومة بال

 سابر لكل سمى الرزق فملك األولى الصباح

 تلك فً للجؽرافٌة.. أمكنه ما قوته أوعابر

 بموهبة الفالحٌن أٌاد خطتها لوحات البادٌة

 ٌبهر واإلبداع التناسق السماء فطرة من

.. فنان صممها هندسٌة كلوحات ..إلٌها الناظر

 فتشاهد الرحمن بهبات البساطة تمتزج

 البحٌرة باتجاه تنحدر عندما.. المعجزات

.. الجوفاء األرض تلك إلى الطرٌق لتسلك

 على تنعكس الجنة من نهراًء  الفرات بؤن تٌقن

 رابحته وتجذبك السماء زرقة الهادئ سحطه

 الماء آلله عناق هناك.. الحٌاة بسر المفعمة

 األرض على لست أنت.. السماء ملكوت مع

 تستقبلك  الزٌتون أشجار.. هللا جنة فً أنت

 كرٌمة بوجنتٌك تتحرش الصؽٌرة أوراقها

 مع ثمارها تلتمع.. المباركة هللا شجرة فهً

 الخالق هبة الٌاقوت كؤنها الضوء انعكاس

 تكلؾ ال ببساطة الناس تحٌا..األرض لخلٌفة

 بطٌبة كلمات التواصل لؽة حضارة وال

.. ساكنٌها

 بٌتك البٌوت كل األبواب، مشرعة البٌوت

 بساتٌن وسط فً تكون تستؤذن أن بدون

 متخمة.. الجالسٌن مع الشاي تحتسً الزٌتون

.. والتكلؾ الرتابة من خالٌة بالسلٌقة الحٌاة

 من سكبة ( الطعمة) الٌصال عمتً ترسلنً

طرٌقً  فً ..عبدالقادر الحج بٌت إلى الطعام

 وووووو

 بستانهم سور فً األشجار أنواع اكتشؾ

 ٌؽري هو ..المتدلً التٌن بعض وأسرق

 على ٌدمع والقطر الذهبً بلونه شهٌتً

 فؤمد الطبٌعة من دعوة هً الناضحة ثماره

 نحمل البازار ٌوم هو األحد وٌوم..ٌدي

 أن قبل األولى الصباح ضحكات مع السالل

  ..الشمال إلى ونتجه تنجلً

 البصر امتداد على البسطات تصطؾ

 ال ..سمعك تجذب بعبارات تصدح والحناجر

 دعوة حولك ما فكل تتجه وجهة أي تعلم

.. لالقتناء مفتوحة

 قد نكون السماء لكبد الشمس ترتفع عندما

 المشترٌات تلك نحمل التسوق أنهكنا

 بالحً الجارات مع لنشترك الناس كماجمٌع

 على وتوزعها الحاجٌات تحمل بعربة

  ..أصحابها

 ذكرٌات وداع بعد األخٌرة زٌارتً فً

 من أنا  هل..فٌنا تؽٌر ماذا الأعلم الطفولة

 عجوز كؾ أصبحت المدٌنة تلك أن أم تؽٌرت

 وؼطت السوداء الؽمامة تلك طالتها..مرتعشة

 ..العجاؾ السنون ؼزتها المبتهجة بساتٌنها

 عٌنً على األسود الخمار أن أم تؽٌرت هل

 مالمحها؟ ؼٌر

 استقبال تخشى وكؤنها موصدة األبواب كل

.. األحبة تنكر بها عهدي كان  ما..الؽرباء

 تعشق ذاكرتً من الهاربة الؽزالة تلك

.. العذبة بساطتها

الطٌر  وتؽرٌد ؼسقها فً الحمام هدٌل تعشق

.. أشجارها على

 الؽزالة تلك وتنجرح حسرة الواقع أتنفس

 وتنطفا بصمت  وأعود..الدخالء برصاص

..  اللهفة

 نامت التً المعذبة الطفلة تلك أبكً أم أبكٌك

.. عجفة سندٌانة وأصبحت شتلة

 الذكرى نار من حروفاًء  وأكتبها الصور ألملم

 ما الخفسة دروب على الفإاد مؽمضة وأعود

 مدٌنة األرض جوؾ فً الؽافٌة تلك عادت

 إلى الشوق سرى كلما النفس ومؤرب أحالمً

.. الصبا دٌار

 

 ّكصا كُتِةَ ػلى قو٘عِ ٍالسٕ
     

 علٌنا ٌتوجب ما أن  لبرهةٍن  فكرتُ 

 تلك استٌراد وقؾ هو فعله

 معانٍن  حملت ما إذا األلبسة

 !! لدٌنا مرفوضة

 فحسب، استٌراد لٌس األمر لكن

 إلٌجاد بسعٌه الوطنً فمنتجنا

 المحلٌة المنافسة فً له مكان

 المالبس تلك باستنساخ ٌقوم

 بالضرورة ولٌس شكالًء  األجنبٌة

 . وتفصٌالًء  قماشاًء 

 ٌنسخ لؤلسؾ الوطنً منتجنا

 بال األجنبٌة المالبس عبارات

. فحسب الربح عن الباحث مباالة

 عبارة ُنسخت ما إذا ٌهم فال

 حرؾ أو كلمة منها وسقط

 قلب فً المعنى وٌبقى. سهواًء 

 !!األجنبً

.................... 

 ذهن إلى الكلمة وصلت هكذا

 االبتدابً الثالث الصؾ فً التلمٌذ

 ر ها كما اآلخر هو لٌنسخها

 أنها تإكد حٌن معلمته وٌجٌب

 :التهجبة خاطبة كلمة

 "خاطبة، تكون أن الٌمكن 

 قمٌص على ُكتَجبِتت هكذا

 !!".والدي

  لَضٗي هحوس  

 الثالث الصؾ معلمة طلبت

 أقالم إخراج تالمٌذها من االبتدابً

 ..بٌضاء وأوراق رصاص

 "بإمالء الٌوم سنقوم 

 ".عفوٌة

 الصؽٌرة المذاكرة هذه تتضمن لم 

 باللؽة كلمات خمس من أكثر

 . األجنبٌة

 أحد اعترض التالً الٌوم وفً

 له صّوبته قد خطؤ على التالمٌذ

 على األحمر باللون المعلمة

 :وقال فوقؾ ورقته،

 "هذه تكون أن ٌمكن ال 

 !!". متؤكد أنا خاطبة، الكلمة

 !!الثقة؟ هذه أتت أٌن فمن

............................. 

 لفتت لطالما طفلة، كنت عندما

 شكلها، الناس، مالبس نظري

 ذلك كل من وأكثر ألوانها

 لم والتً علٌها المكتوبة العبارات

 ال بلؽة كتبت ألنها أفهمها أكن

 .أعرفها

 الكتابة سبب عن تساءلت ولطالما

 أن الممكن من هل المالبس، على

 ما، رسالةٍن  بإٌصال رؼبةًء  تكون

 تكتب ال فلم ذلك من البد كان وإن

 العربٌة؟؟ بلؽتنا

 مالبسهم ٌزٌنون األجانب وهل

 !بلؽتنا؟ أم بلؽتهم

 استخدام أن اكتشفت كبرت عندما

 لٌست المالبس تزٌٌن فً اللؽة

 من وأكثر! وبٌنهم بٌننا متبادلة

 بمعانً أتمعن صرت أننً ذلك

 المالبس على تكتب التً العبارات

 وتحمل البقة، ؼٌر وبعضها

 عن وؼرٌبة مختلفة اٌحاءات

 وعاداتنا وقٌمنا مجتمعنا

 ووووووووو
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 سكانٌة، كتالًء  ونلمس، نراه كما والحال

 علماء تدخل معها ٌصح أو ٌفٌد ال

 ال إذ مفقودٌن، باألساس وهم االجتماع،

 معنى، لحضورهم تجعل حرفة أو مهنة

 تحٌك كً التارٌخ إلى تلجؤ سكانٌة كتل

 من خٌمة المجموع، تظلل خٌمة منه

 وتلوي بالمعرفة تستبد مسبقة نواٌا

 لحذاء مناسبة تصٌر حتى عنقها

 حقٌقة على" المتخانقة "اإلٌدٌولوجٌات

 أو فٌها البحث ٌنتهً أو ٌبدأ لم مابعة،

 أفقٌاًء  تتناسل" حقٌقة "بعد، حولها

 ٌتمكن ال وقضاٌا، ومسابل موضوعات

 المجرب الباحث العقل إال مقاربتها من

 شؽله ٌعٌد بل خطؤه ٌتجاوز ال الذي

 أقتضى إذا الصفر نقطة إلى وبحثه

 المحاٌد الجريء البارد العقل األمر،

 وال معلوماته إعالن فً ٌتردد ال الذي

 عنصرٌاًء، أو عاطفٌاًء  ٌإولها أو ٌخفٌها

 تكتٌكٌة مصلحة أو لهوى ٌستنسبها أو

 المعرفٌة االستراتٌجٌات تطحنها

 التارٌخ خٌمة ٌحول بما واألدلة بالوقابع

 من مهازل من مزق إلى اآلنفة

 وال بعضاًء، بعضها تكذب معلومات

 قابل قوام عنه ٌنتج معرفً لجدل تصلح

. المقارنة أو للتعرٌؾ

 وفً ونلمس، نرى كما والحال ماذا،

 نكتشؾ أن بالموضوع، اهتمامنا حال

 ومقاطعة تدقٌق إلى ٌحتاج التارٌخ أن

 هذه عن ٌنتج وما أحداثه، بٌن ومقارنة

 تحت حصلت إذا المعرفٌة العملٌات

 المعرفة ومنتجات العقل ظالل

  وتكنولوجٌاتها؟

 التارٌخ نصوص عرضنا لو ٌحصل ماذا

 تكنولوجٌة على التراث أو

 مقارنة علم وهو (الستاٌلوجً)

 نفً أو كاتبٌها اكتشاؾ بؽٌة النصوص

 إلى لجؤنا لو ماذا أو عنهم؟ الصفة هذه

 معرفٌة بطرق التارٌخ كتابة إعادة

 العلم ووووووووووووووووتستخدم

 سٌبقى هل التكنولوجٌة؟ وتطبٌقاته

 الذي التارٌخ هو نعرفه الذي التارٌخ

 المانعة؟ الجامعة الخٌمة تلك ٌصنع

 التارٌخ بؤن الواضح أو الثابت ؼٌر من

 أو مجدٌاًء  بشرٌاًء  تجمعاًء  صناعة ٌستطٌع

 التكنولوجٌة؟ وتطبٌقاته العلم تستخدم

 هو نعرفه الذي التارٌخ سٌبقى هل

 الخٌمة تلك ٌصنع الذي التارٌخ

 المانعة؟ الجامعة

 بؤن الواضح أو الثابت ؼٌر من

 بشرٌاًء  تجمعاًء  صناعة ٌستطٌع التارٌخ

 بمجتمع فكٌؾ به، ٌتسبب أو مجدٌاًء 

 سبب فما!. المصالح؟ وحدة على ٌقوم

 لم الذي وهو علٌه اإلتكاء هذا كل

 وحدة على شاهداًء  ٌكون أن فً ٌنجح

  توظٌفه؟ ٌمكن مهمة فؤلٌة المصالح

 سنة المبة فً) تارٌخنا أثبت لقد

 تماماًء  ٌنجح أنه (األقل على األخٌرة

 واإلنقسام، والتناحر الفرقة إثارة فً

 األخٌرة سنة الثالثٌن وخالل أثبت كما

 العنصرٌة لقٌم ناجح مسوق أنه

 تصدٌق علٌنا فهل والتذابح، والتكاره

 أي إلى ٌتعرض لم الذي تارٌخ هكذا

 إال المعرفٌة المقاربة أنواع من نوع

 الصلٌبً وكمال حسٌن طه) ندر فٌما

 عن صادمة نتابج وظهرت (كؤمثلة

 وسوؾ أحد ٌتابعها ولم المقاربة تلك

 لتارٌخ المقدسة السطوة بحكم تدفن

 المٌدٌا شفاهٌات على ُمتكؤًء  أرتجل

. القدٌمة

 األمر إن ونلمس، نرى كما والحال

 تارٌخنا كتابة إعادة إلى بحاجة

 الحدٌثة التكنولوجٌات على باالعتماد

 وأدوات بحث ومناهج تفكٌر من

 فابدة من هل ولكن تكنولوجٌة،

 ما جهة تجرأت إذا طبعاًء  ترجى؟

 ؼٌر من. للموضوع؟ وتنطحت

 ترجى فابدة هناك تكون أن المرجح

 كان لو حتى فالتارٌخ اإلعادة، لهذه

 ٌصلح ال" المبة فً مبة "صحٌحاًء 

 هذا إلى أضفنا فإّذا حدٌث مجتمع لبناء

 عدم على اإلصرار األساسً، السبب

 والتً المرتكبة، األخطاء من التعلم

 الذرابع باستخدام العادة فً كما تإول

 عاطفٌاًء  مقبولة لتصبح والمبررات

 على نحصل سوؾ فإننا وانحٌازٌاًء،

 أنه بمعنى وجود، كفلسفة الذرابعٌة

 طالما نفسها الحٌاة تخرٌب ٌمكن

 ثقافة والذرابعٌة لذلك، الذرابع وجدت

 االعتدابً بالسلوك تتسبب همجٌة

 أو ؼربً "واالستعمار) الؽزووي

 حٌث (فقط األمثلة أحد هو" شرقً

 تفاهتها من الرؼم على الذرابع تبدو

 ألحد ٌحق ال االٌدٌولوجٌا من كجزء

 تهدم ألنها تصدٌقها عن االمتناع

 وتضٌع"برمتها  اإلٌدٌولوجٌا

 ووووووووووو

"!! األمة

 صحته، على دلٌالًء  لٌس نفسه التارٌخ

 المقنعة، العقلٌة بالدالبل ٌقرن لم إذا

 بمرتبة التارٌخ توظٌؾ على واإلصرار

 العربة وضع بمثابة هو للهوٌة منتج

"!!!!!!!. األمة

 صحته، على دلٌالًء  لٌس نفسه التارٌخ

 المقنعة، العقلٌة بالدالبل ٌقرن لم إذا

 التارٌخ توظٌؾ على واإلصرار

 وضع بمثابة هو للهوٌة منتج بمرتبة

 أدق بشكل أو الحصان أمام العربة

 فعملٌة للحصان، العربة دهس هو

 أو أضرار عنها ٌنتج أن بد ال كهذه

 التارٌخ كتابة وإعادة كوارث، حتى

 وقوع عدم تضمن ال عملٌة هو

 احتماالت من تخفؾ ولكنها األضرار

 الذرابعٌة محاصرة عبر وقوعها،

 الدلٌل وجود وعدم الشر، تبرر كثقافة

 من من نابع التارٌخ صحة على

 بالمجاز تسمى التً المعرفٌة التنبلة

 التارٌخ هشاشة من الخوؾ أو) تخلفا

  المتخلفون ٌبدو حٌث ،(نفسه

 لهم تارٌخهم كتابة ٌعٌد من ٌنتظرون

 لقتالهم، ذرٌعة ذلك من ٌتخذوا كً

 الذرابعٌة ناري بٌن ٌقبعون حٌث

 فمن!!! الؽرباء وذرابعٌة المحلٌة

 بالتارٌخ الشك على محلٌاًء  ٌجرإ

 الشك هذا كان لو حتى الموجود

 أو زٌد أبو حامد طرٌقة على دٌكارتٌاًء 

 أو الشمٌل شبلً أو الرازق عبد علً

 شحرور محمد أو أركون محمد

 حسٌن؟ وطه الصلٌبً وكمال

 ظالل فً  االنتظار موضوع لٌصبح 

 ال كنتم إذا كالتالً، الحالً العصر

 دراسة تارٌخكم دراسة ترٌدون

 ونتفاهم علٌها نفهم عقالنٌة معرفٌة

 تارٌخكم ندرس فلتتركونا معها،

 التً المعرفٌة المعاٌٌر به ونحّكم

 على حكراًء  لٌس بالتارٌخ فالعلم نرٌد،

 والحكم التارٌخ، هذا" أصحاب"

 ٌدعً من ٌحتكره ال علٌه األخالقً

 أولى وهو له خاصاًء  ملكاًء  تارٌخه أن

 حر وأنا تارٌخً) ٌشؤ كٌؾ بقراءته

 فالعولمة ،(مثالًء  ...وأكوٌه أؼسله فٌه

 وأصبحت التوارٌخ بٌن الحدود أزالت

 المعرفة بحكم به متشاركة الشعوب

 بحكم ولٌس عنها الناتجة والمصالح

 العرب تشارك مثل) مجرٌاته

" الفتح "حروب فً والبٌزنطٌٌن

 وكلها اسبانٌا، فً أندلثٌا إقلٌم وكذلك

 وبالعودة ،(ومهتربة قدٌمة أضحت

 تبدو خطبه، من التارٌخ صحة إلى

 اللجوء قبل إثباته إعادة إلى الحاجة

 التارٌخٌة، العلوم بمنهجٌة كتابته إلى

 تمزق هو النتابج بعض كانت لو حتى

ؼٌر  فمن واندثارها، الجامعة الخٌمة

 ووووووووو

 هً معرفة تبنً األٌام هذه المقبول 

 بناء وتقاتلها لها وعدوة المعرفة ضد

 فً موظؾ تارٌخ على الحفاظ على

. األٌدٌولوجٌا خدمة

 تبنً تم حال فً قابل، ٌقول ربما

 هً معرفة تبنً األٌام هذه المقبول

 بناء وتقاتلها لها وعدوة المعرفة ضد

 فً موظؾ تارٌخ على الحفاظ على

. األٌدٌولوجٌا خدمة

 تبنً تم حال فً قابل، ٌقول ربما

 األقالٌم أو المنطقة كتابة إعادة

 الهواٌل، نرى سوؾ أنه لها، المشكلة

 ٌتهاوى سوؾ المتداول التارٌخ وأن

 ٌشً ما وهو الشعوب، رإوس على

 إلى باإلضافة) التارٌخ هذا بؤن

 إبرة من أكثر لٌس (المعرفٌة هشاشته

 هذه شعوب أوهامها على تعٌش مخدر

 أن اكتشاؾ تم لو ماذا ولكن األقالٌم،

 هذا شخصٌات من (الكثٌر أو) بعض

 موجودة تكن لم المحورٌة التارٌخ

 دلٌل ٌوجد ال أو (تماماًء  وارد وهذا)

 هً أو وجودها، على واحد علمً

 فً روي مما شؤناًء  أكبر أو أصؽر

 الطبقات؟

 ؼٌر والحوادث األحداث كانت لو ماذا

 وماذا والجؽرافٌا؟ الزمن مع متطابقة

 له المحلٌة بالبٌبات التارٌخ ربط لو

 ومؤكل إنتاجً ونشاط مناخ من

 لن عندها. إلخ؟ ومسكن وملبس

 إلى حافظه وال التارٌخ قارىء ٌتحول

 مصادر من مصدر الى بل جلٌل، عالم

 عن شهرته تزحزحه ال الجهالة، ثقافة

. أنملة قٌد المكانة هذه

 إعادة تبدو ونلمس، نراه كما والحال

 ضرورة (تارٌخنا) التارٌخ كتابة

 بناء نحن من لنعرؾ لٌس حٌاتٌة،

 نحن، كٌؾ لنفهم بل كنا، من على

 تارٌخاًء  وألن. نكون أن نرٌد ومن

 التناقض من الكم بهذا مروٌاًء 

 على علٌه اإلبقاء ٌمكن ال والشفاهٌة

 لٌدفن هٌكله تهاوى وإال حاله

 المعرفة ضرورة فإن وعلٌه المعرفة،

 ٌإدي (وتمنٌات كحلم ولٌس) كإنجاز

 لوضع محاولة إنها استمرارنا، إلى

 هذه أن العلم مع العربة، أمام الحصان

 واحدة إال لٌست الضرورٌة الخطوة

 الواجب من التً الخطوات من

 وباستحقاقاتها، بها أنفسنا مصارحة

 العالم هذا قٌد على البقاء قررنا ما إذا

 الكرة بالمجاز ٌسمى ما أو الدنٌا،

. األرضٌة
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