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 هً ما سؤلنا أنفسنا إذا

 تم التً الحروب أهداؾ

 العربً؟ العالم فً إشعالها

 اإلجابات أن سنجد

 ستكون بعضها متنوعة،

 الدٌمقراطٌة أجل من

 اآلخر وبعضها والحرٌة،

 النفط أجل من سٌكون

 سٌقول من وهناك والؽاز،

الفتنة  بث أجل من

 وهناك وإضعاؾ العرب،

 ٌرى من

 فشاس الْكّاس

 أو كنٌستٌن بٌن وربما قطبٌن، بٌن عالمً صراع أنها ٌرى من

.  اإلجابات ستتعدد إذن طابفتٌن، بٌن

 الحقٌقة نسبة اختبلؾ على صحٌحة هً السابقة اإلجابات وكل

 الحرب جعل هو  نفاًا  طرحه تم ما كل من األهم أن إال فٌها،

 واالجتماعٌة األخبلقٌة القٌم منظومة لتحطٌم ذرٌعة واالقتتال

.  العربً المجتمع فً حاضرة القرٌب األمس إلى كانت التً

 مراحل إلى وصلت أن إلى روٌداًا  روٌداًا  تتبلشى أخذت أنها إال

 االجتماعٌة، المفاصل بعض فً نهابٌاًا  اختفت وقد جداًا  متؤخرة

 ما نوعاًا  جٌدة بمنظومة نتمتع كنا إننا: قلت إذا أبالػ لست

 ما هذا ربما أو ـ وأخبلقٌاًا  اجتماعٌاًا  األقل على لؽٌرها بالنسبة

 األهل مع االجتماعٌة العبلقة أس كان فاالحترام ـ أظنه كنت

 سابدة كانت التً العٌب ثقافة أن حتى والجٌران، واألقارب

 ننكر أن الٌوم بوسعنا لٌس حٌاتنا على لتسلطها كثٌراًا  وننتقدها

 األخبلقٌة المواقؾ بعض فً ما حد إلى جٌدة ضابطة كانت أنها

.  تحكمها كانت التً

 لشعوب مجاناًا  الؽرب قدمها التً االجتماعً التواصل وسابل إن

 لنكتشؾ نشعر، أن دون فٌه وقعنا الذي الفخ إال لٌست المنطقة

 متحركة رمال على مبنٌة كانت أساساًا  مجتمعاتنا أن ببساطة

 وبدل اهتزاز، أول عند واحدة دفعة انهارت متداعٌة وأساسات

 الواقع باألمر ُمسلمة راحت له تتعرض ما وجه فً تتماسك أن

 ٌعد ولم حولها، ما كل عن باالنسبلخ عارمة رؼبة ومبدٌة

 تجتاح التً األمرٌكٌة للدبابات هللوا إن بالحرج ٌشعرون الناس

 بعض أن بل ذلك ٌفعلون حٌن وجوههم ٌخفون وال ببلدهم

 ما أستؽرب لم لً بالنسبة سنستؽرب؟ هل لذلك، ٌزؼردن النساء

  ٌجري؟ الذي وما جرى؟ الذي ما تساءلنا لو لكن أبداًا  رأٌته

 بمتابعة مرة فكرتم هل ذلك، تستؽربوا ال التعلٌقات، فً الجواب

 تعطٌك االجتماعً التواصل صفحات فً التعلٌقات التعلٌقات،

 العرٌضة قاعدته ووضع المجتمع حالة عن وواقعٌة جٌدة صورة

 تكتب التً هً النخبوٌة األقلٌة أن اعتبرنا إذا الجماهٌر، أي

 الذٌن للمتلقٌن ذهب من طبق على السموم تلك كل وتقدم وتبث

 حقابق وكؤنها عنها وٌدافعون بها، وٌتعلقون القشور ٌتبلقفون

 الذي واالنحطاط الوضاعة مدى وشاهدوا التعلٌقات تابعوا إلهٌة،

 أو صدٌق أو لقرٌب احترام فبل لمجتمعاتنا، األبرز السمة صار

 تجد تماماًا  العكس على علمٌة، أو ثقافٌة أو أدبٌة قامة أو جار

 تلك حتى وتحقٌرها، وتسخٌفها للقامات اإلساءة هو المقصود أن

 ناقة ال الحرب تلك فً لها ولٌس القتل تإٌد أو تشارك لم التً

. االستهداؾ عن بعٌدة ٌجعلها لم ذلك أن إال جمل، وال

 ما كل طوٌل، كابوس فً وكؤننا أحد تهم تعد لم واألخبلق القٌم

. وثقافتهم وحضارتهم تارٌخهم شًء، كل حرق فٌه الناس ٌهم

 تشهدها التً الحرب من السادسة السنة فً صرنا وقد الٌوم

 تقاسمت قد وربما الحجر، إعمار إعادة عن ٌتحدث الكل ببلدنا

 لم أحداًا  أن إال اإلعمار، إعادة مشارٌع كبرى عالمٌة شركات

 األخبلقٌة المنظومة تمكٌن خبلل من البشر إعمار بإعادة  ٌفكر

.  انهار الذي للمجتمع حقٌقٌة ضابطة فعلً بشكل وجعلها

  ربٌس التحرٌر 

 السلطٔ ٍجائضٓ اإلتذاع  
 

 عن ٌتخلى أن ٌستطٌع ال ٌصمت، أو عٌنٌه

". مسإولٌته

 االسبانً الروابً أٌضاًا  اتخذه الموقؾ وذات

 معمر جابزة استبلم رفض عندما ؼوٌتسولو

 النقدٌة وقٌمتها 2009  عام لآلداب القذافً

 أن إلى هذا موقفه علل وقد. ٌورو 150 / 000

 من أتى للجابزة المخصص المالً المبلػ"

 القذافً فٌها استولى التً اللٌبٌة الجماهٌرٌة

 اعتبر نفسه كما عسكري، بانقبلب الحكم على

 أو قٌود دون القضاٌا مع ٌنساق شخصاًا  لٌس

السلطوٌة،  األنظمة انتقاد فً ٌتردد شروط، وال

 وراثٌة، التً جمهورٌات أو دٌنٌة كانت سواء

". والجهل الفقر فً وتبقٌهم شعوبها تحكم

 إطار فً خاصة الشبهات تطالها التً األنظمة

 إلى دابماًا  تسعى اإلنسان وحقوق التعبٌر حرٌات

 ومهرجانات فعالٌات بإطبلق عورتها تستر أن

 لو حتى ضخمة مٌزانٌات علٌها تؽدق كبٌرة فنٌة

 وشعوبها مالٌة ضابقة  تعانً مٌزانٌتها كانت

العٌش،  وشظؾ وامٌة بطالة ظل تحت ترزح

 فً تؤتً للمبدعٌن الجوابز منح مسؤلة ولعل

 إلى ورابها من تهدؾ التً خططها أولوٌات

 لتبدو الدولً المجتمع أمام صورتها تحسٌن

 تشكله لما نظراًا  والفنون للثقافة راعٌة أمامه

 الشعوب لدى أهمٌة من والفعالٌات األنشطة هذه

 فً ما حد إلى تنجح المتحضرة، وربما والبلدان

 هذا تمارس أن تستطٌع لن لكنها هذه خدٌعتها

 قابم برمته األمر طالما الشوط  خر إلى الدور

 طال مهما قصٌر الكذب الكذب، وحبل على

.  الزمن

 تقؾ إذا كانت لمبدع تمنح جابزة ألٌة ال قٌمة

 إطارها من ستجردها سٌاسٌة، ألنها جهة ورابها

 السٌاسً مشروعها سٌاق فً لتضعها الثقافً

 ستصدر ، وبالتالً(اٌدولوجً،دٌنً،مذهبً)

 فً  معا لتضعهما ونتاجه المبدع بحق حكماًا 

 الحٌاة مدى انفرادٌة بزنزانة أشبه ضٌقة خانة

وال  حدود ال تحده واسع فضاء فً ٌحلقا أن بدل

.  جدران

 وحكومات أنظمة أطلقتها التً الجوابز هً كثٌرة

 الجوابز تلك نال من سقوطها، وبعض مع اختفت

 إٌاها منحه الذي النظام ومن منها ٌتبرأ أن حاول

 مثلما)اآلوان فوات بعد ولكن ومجده جبروته أٌام

 على القذافً جابزة استلموا ممن البعض فعل

 فً ٌدركوا أن هإالء على وكان ،(المثال سبٌل

 كانت مهما بذاتها قٌمتها لٌست الجابزة بؤن حٌنه

 تقؾ التً بالجهة عالٌة، بل المادٌة قٌمتها

.  ورابها

 جابزة أرفع أنها رؼم ــ نوبل جابزة وما زالت

  ــ سٌاسً نظام أو بدولة لها وال عبلقة عالمٌة

 الذي الدور بسبب اللؽط من الكثٌر حولها ٌدور

 السوٌدي الصناعً مإسسها لعبه أن سبق

 الدٌنامٌت، اختراع  ، ف1895ً نوبل الفرٌد

 متورطة أنظمة تمنحها جوابز أمام بنا فكٌؾ

 الطابفً والتهجٌر القتل سٌاسات فً العظم حتى

  .لشعوبها  والعرقً

 ًكاتب وإعبلمً عراق 

 

 الحرٌات تنتهك سٌاسٌة لسلطة ٌمكن هل

 كان لطالما لمبدع جابزة تمنح أن اإلنسانٌة،

 أقرانه عن الممٌز ٌقلقها، وصوته منها موقفه

  ولمإسساتها؟ لها دابم إزعاج مبعث

 القاعدة هذه عن شذت التً السلطة  تلك هً من

 منظومة فً مقدسة تكون أن تكاد التً الراسخة

وجنوباًا  البلدان، شرقاًا  كثٌر من فً والتقٌٌم العمل

 كبٌراًا  مبدعاًا  ، فكّرمت(العربً عالمنا فً خاصة)

 تتجاهله لم إذا سربها؟ هذا خارج ٌؽّرد أنْ  اعتاد

 ٌلعن لتجعله النسٌان زاوٌة فً بعٌداًا  وتركنه

 هذا فً األرجح وعلى. أّمهُ  فٌه ولدته الذي الٌوم

 الى ستلجؤ  ــ بامتٌاز أوسطً الشرق ــ السٌاق

 سعٌاًا  الهروب، رحلة به حطت اٌنما مطاردته

 عمره بقٌة سٌقضً نجحت لو وفٌما العتقاله،

ما  الشمس، وؼالباًا  ال ٌرى القضبان خلؾ

 موجوداًا  ٌكن لم ما، وكؤنه بطرٌقة منه تتخلص

. الحٌاة قٌد على

 ما الدهاء من تملك الخصوص بهذا والسلطة

 فً وصرٌح مباشر بشكل التورط تتجنب ٌجعلها

ما  عادة المبدع، ولهذا هذا ضد الحرب إعبلن

 والتلمٌح، فتخاطب اإلٌحاء أسلوب إلى تلجؤ

 الوسط فً العاملٌن السرٌٌن ووكبلبها مرٌدٌها

 حربها، تشوٌهاًا  فً عنها لٌنوبوا الثقافً

، ولٌس وإساءة وتسقٌطاًا   أن أبداًا  ؼرٌباًا  واعتداءًا

 خانة على ٌحسبون أفراداًا  الدور هذا مثل ٌلعب

 والفنانٌن، فالوسط والمثقفٌن والكتاب األدباء

األخرى،  األوساط من ؼٌره مثل والفنً الثقافً

ما  أقرب البشر، منهم من شتى أصنافاًا  ٌضم

 اإلنسانً حضورهم فً المبلبكة إلى ٌكونوا

 ٌكون أن وال ؼرابة الشٌاطٌن إلى األقرب ومنهم

.   مرتزقة  بٌنهم من

 فٌه - والقرٌب منه البعٌد  - وببل فخر تارٌخنا

 هذا رسوخ على تإكد ما  األدلة من الكثٌر

 األنظمة من الكثٌر عمل منظومة فً السٌاق

 وإنْ  السلطة كرسً على تعاقبت التً والحكومات

 عناوٌنها اختبلؾ وعلى متفاوتة بدرجات

.  واٌدلوجٌاتها

 الخدٌعة، كؤنْ  تمارس أن بعضها حاولت لو وحتى

 ال ؼٌر، لفنه مخلص لمبدع الدولة جابزة تمنح

 المبدع ألنَّن  إالّ  لعبتها، ال لشًء فً تفلح لن فإنها

 مثل فً نفسه ٌضع أن ٌرتضً ال ذاته الحقٌقً

 الذي وجمهوره ضمٌره الموقؾ، فٌخون هذا

 مع تواطبه عن تعبر جابزة مقابل فً ٌحترمه

ل  سلطة  نقاطاًا  أجهزتها ممارسات على ُسجِّ

 الروابً علٌه أقدم قد كان ما وهذا سوداء،

 استبلم رفض عندما إبراهٌم هللا صنع  المصري

 الربٌس حكم أٌام 2003 عام الدولة جابزة

 تساوي النقدٌة قٌمتها مبارك، وكانت حسنً

 لم" :هللا صنع قال حٌنها وفً دوالر، 16 / 000

 أو علمً بحث أو سٌنما أو مسرح لدٌنا ٌعد

 وصندوق ومإتمرات مهرجانات فقط لدٌنا تعلٌم،

 صحة أو زراعة أو صناعة لدٌنا تعد لم أكاذٌب،

 ٌعترض ومن والنهب، الفساد تفشى عدل، أو

.  والتعذٌب وللضرب لبلمتهان ٌتعرض

 ٌؽمض أن الكاتب ٌستطٌع ال الواقع هذا ظل وفً

 ووو

  ٖهشٍاى ٗاس٘ي الذل٘و 
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 لهذه األول الجزء فً ذكرنا كما

 قد  األٌوبٌة العابلة ظهور كان المقالة،

 ومن أوالًا  السبلجقة طرٌق عن له ُمهد

 الخبلفة ظل تحت الزنكٌٌن بعدهم

. العباسٌة

 الخبلفة 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

 مبسطاًا  شرحاًا  كان سابقاًا  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 – المبلحظة تجدر – أٌضاًا  وهنا

 المشرق منها عانى التً الحالة تلك

:  عندها الوقوؾ تستحق حقابق أفرزت

 نموذج بؤن تقول: األولى الحقٌقة

 بقاء مع عملٌاًا  انتهى قد الخبلفة

 كلتا فً دٌنً كرمز الخلفٌة منصب

. والفاطمٌة العباسٌة الخبلفتٌن

 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 جدٌاًا  ٌفكر

 عقده بعد – الدٌن معٌن – حاكمها

 النٌل دلتا شرق إلى الشام ببلد شمال

 الفرما بٌن المسافة طول وعلى

.  والقاهرة

 أسد أن إال – الوزارة إلى شاور عاد

 

 الظَْس األٍل–تتؤ الوَاجْٔ اإلساله٘ٔ الظل٘ث٘ٔ  ششاتاتٖ لظٖ حسام  
 

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

  هتو٘ضاً   األدتٖ  اإلتذاع  ٗكَى     ك٘ف
 

 فً لهم كان البارعٌن، العلمٌٌن إن ٌقال

 لم والذٌن جٌدون، معلمون األحٌان معظم

. جٌدة كتباًا  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

 خبلله تعبر الكلمات من جسر فالكتابة

 وللتؤكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن البد الجسر متانة من

. الكاتب لهذا أدبٌة وذابقة لؽوٌة خلفٌة

 بداٌة عند منا واحد كل سإال سٌكون

 هً ما كاتباًا، أصبح كٌؾ مشواره،

 أنا المتبعة؟ التكنٌكات هً وما اآللٌات

 عندما كاتباًا  ستكون ... كٌؾ لك سؤقول

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 ٌجب الذي السإال ولكن هذا؟ ؼٌر أسمٌه

 هذا. جٌداًا  كاتباًا  أصبح كٌؾ هو ٌطرح أن

 عملٌة هناك. اآلن ٌهمنا الذي األمر هو

 ثانٌاًا  النوعٌة تؤتٌها ثم أوالًا  تؤتً الكتابة

 ومن. بشروط إال ٌتحقق ال األخٌر وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بٌن

 ٌعنً الكثٌر، وقتك من سٌؤخذ جاد لعمل

 معرفتك دابرة توسٌع. ملتزماًا  تكون أن

 والمستمرة المتنوعة المطالعة 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. عموماًا  والكتابة السرد فً

 التقنٌات هذه أن هو اآلن ٌهمنً

 والرواٌات القصص تؤلٌؾ فً المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرؾ من

 المقال هذا فً هنا أنشده وما. الؽرب من

 ٌتفردون كتابنا من تجعل سبل إٌجاد هو

 أدبٌة أجناساًا  وٌبتكرون الخاصة بؤسالٌبهم

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جدٌرة

 علٌنا تملً لكً نفسك تظن ومن كٌؾ

... والرقً والطموح العالمٌة حول أفكارك

 فً وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسؤقول إلخ

 السلبٌة األفكار مع العربً عالمنا

 كالخبلٌا 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 أخٌراًا  ثم

 لماذا بالضبط؟ االعمال هذه إلى أشرت

 والتبٌان والبٌان البخبلء 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 قروناًا 

 كل لذكر المقام ٌسعنً ال أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا فً األعمال

 ذكرتها التً األعمال هذه إن وثانٌاًا 

 تمثل علٌها الضوء تسلٌط أرٌد والتً

. ذاتها حد فً وابتكاراًا  نوعٌة قفزة

 ولٌلة لٌلة ألؾ به كتبت الذي األسلوب

 والزالت الزمان تحفة منها جعل

 وخٌر. الكبار األدباء من للعدٌد مرجعاًا 

 العلبة تقنٌة توظٌؾ ذلك على مثال

 باؼاس مارٌو ذكرها كما الصٌنٌة

 روابً إلى رسابل " كتابه فً ٌوسا

 كٌنػ لستٌفن بإس رواٌة فً " شاب

 إلى 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 خبلل من نوعٌة قفزة

 بطله مصٌر وجعل والمكان الزمان فً

 ولٌلة لٌلة ألؾ فً شهرزادكمصٌر 

 لتفادي القصة إطالة إلى كبلهما فٌعمد

 . الموت

 التً الخرافٌة القصص فً المتمعن

 على بكتابتها الفونتٌن دي جان قام

 شبها هنالك أن ٌرى الحٌوانات ألسن

 وردت التً القصص وبٌن بٌنها كبٌراًا 

 هذا أن ورؼم ودمنة كلٌلة كتاب فً

 إلى ثم الهندٌة اللؽة من مترجم الكتاب

 أنه إال العربٌة إلى وأخٌراًا  الفارسٌة

 وقد األصٌل العربً التراث من ٌعد

 الفرد تنشبة فً بالؽاًا  أثراًا  أحدث

 شهرزاد ووووو. منذ ظهوره العربً

  ولٌلة لٌلة ألؾ فً

 لدى أٌضاًا  المحاكاة من نوعاًا  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 عمبلقة 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 للمٌبلد 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

 سلساًا  أسلوباًا  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 أٌضاًا   خر وهمً

 ٌدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللؽوٌة البنٌة متانة مدى فوراًا 

 فبل. الشعر بتواجد وخاصة تناسقها

 إلى الشعر من ٌنتقل بؤنه القارئ ٌشعر

 ٌذٌب إنه إذ. الشعر إلى النثر من أو نثر

 القول وٌدعو ٌذبه والشعر الشعر

 أن ٌمكن ما ابلػ وهذا ٌجٌبه 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

 عمبلًا  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 " أٌضاًا  العنوان

 استلهم األخٌر هذا إن ٌقول من النقاد

 ألبً" الؽفران رسالة " من عمله

.  المعري العبلء

 ٌمكنه ال ما العدٌدة األمثلة من وهناك

 ووو

 التً الموشحات إلى اآلن فلننتقل. حصره

 التراث روابع من وهً األندلس فً ظهرت

 لظهورها نادرة فنٌة تحفا وتعد اإلسبلمً

 ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعاًا  متؤخرة

 لؽة باعتبارها الوقت ذلك فً لها النقاد

 فً  ٌة أنها بالذكر والجدٌر.  نذاك عامٌة

 األندلسٌون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطٌب ابن الدٌن كلسان

 له ترق ؼنابً بطابع ٌتشح شعر باستحداث

 أسلوب فً. األبصار له وتخشع اآلذان

 فً للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خبلل من الماضً القرن

 ؼادة أٌضا وهناك مثبل كفٌروز المطربٌن

 فقط ٌتعدى لم ذلك ولكن إلخ .... شٌبر

 إدخال مع االندلس عصر منذ قٌل ما تكرار

 نرى وال. الجدٌدة الموسٌقٌة اآلالت بعض

 من به عناٌة أو أثر أي تقرٌباًا  اآلن له

 وأي ٌد فؤي. عامة واالدباء النقاد طرؾ

 فسٌإدي وهدته من الفن هذا ٌنتشل قد قلم

 فنٌة وجمالٌات أبعاد اكتشاؾ إلى بصاحبه

 تطوٌر أو فرٌد ابتكار إلى به تإدي قد

 دخول إلى به ٌإدي منفرد، شعري ألسلوب

. األدباء كبار عالم

 ولٌس جمٌعاًا  البشر سمة من اإلبداع إن

 الذي التطور وهذا فبة أٌة على حكراًا 

 معرفً كم تراكم هو إنما الؽرب فً نشهده

 ومن السنٌن من  الؾ خبلل بؤطوار مر

 حضارة أو معٌنة فبة إلى ننسبها أن الؽباء

 ولطالما باإلبداع ٌتمٌز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهؾ بشعور تفرد

 عبر للعبور قاببلًا  عمل أي من ٌجعل الذي

 ٌمرون أحٌاناًا  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 مبلذ

. كان وأٌنما وجد أٌنما الخٌال

 كاتب جزابري 

  ٍلذ  ػثذ اهلل  ػثذ اللط٘ف 

 

 هثمف أم هستثمف 
 

 نفسك تعلن أن قبل المثقؾ عزٌزي

 وسط فً كرسً وشاؼر منصب صاحب

 الثقافة هً ما حقاًا  تعرؾ هل الثقافة

 والمثقؾ الثقافة هل المثقؾ، هو ومن

 النصابات أن أم واحدة لعملة وجهان

 النواحً من المصطلحٌن بٌن تختلؾ

 الناحٌة من إال ٌتشابهان وال البراؼماتٌة

 اللؽوٌة؟ اللفظٌة

 قابل ؼٌر فضاء أوسع، بنطاق الثقافة

 حوار وال حوار بدون ثقافة ال للتعببة،

 وتقصً تفكٌر بدون علم وال علم بدون

 بدون تؤمل وال تؤمل بدون تفكٌر وال

 نقصان ببل زٌادة هً الثقافة اطبلع،

 أي شًء، كل من الجزء وهً الكل وهً

 كانت إن لكن شًء، كل حول تعلم أن

 فهل بالمجتمع وتؤثر صقل هً الثقافة

 المفردة؟ بهذه المعنً وحده اإلنسان

 سٌاساته وله منظم مجتمع مثبلًا  النمل

 تعتبر أال وكساد عمل ومواسم وحروبه

 النمل، ثقافة إنها بالطبع نعم ثقافة؟ هذه

 تحمل التً للنملة أقول أن ٌمكن هل لكن

 مثقفة بؤنها ذوٌها من أكبر قمح حبة

 العامة لدى المثقؾ معنى أن بما مثبلًا 

 عن ممٌزاًا  الفرد ٌكون أن هً واألؼلبٌة

 نسبٌاًا  خاصة بصفات وٌتحلى ؼٌره

 ٌوتٌوب على المشاهدات عدد كمعٌار

 من صار القدم كرة العب أن لدرجة مثبلًا 

 عظٌم مثقؾ والسباح المثقفٌن كبار

 "ٌشبّ  "الذي النارٌة الدراجة وسابق

 ووووووو

 الضٌقة الشوارع وسط الدراجة مقدمة 

 لدمشق الجنوبً الرٌؾ فً المزدحمة

 الذي والضابط معتمد، ثقافات بابع صار

 المراهقٌن صفع من تتورم ٌده تعد لم

 شخصٌة هوٌة حٌازة بعدم المتهمٌن

 جسد مداعبة من أو الحواجز أحد على

 وهو كؾ مبة تصفعه هوى بنت

 بعمل ثقافة مسإول هذا كان إن.. ٌضحك

 الشاذ كان وإن الظهر، بعد مكلّؾ

 المبلهً ومؽنً والمومس والقواد

 الشعب مجلس وأعضاء والزمار والطبال

 المتحدة األمم فً الببلد وممثلً

 كلهم هإالء كان إن علٌنا والممثلٌن

 المقولب الجامد مفهومك بحسب مثقفٌن

 وعامل الفبلح مكان هو فما الجاهز

... والبّقال والّدّهان الخضار وبابع البناء

 فبؤي أٌضاًا  مثقفون بنظرك كانوا وإن

 ٌنتج ال الذي الصحراء رمل تجمع حق

  !والممطرة الماطرة بالؽٌوم ؼباراًا  إال

 الضٌقة الشوارع وسط الدراجة مقدمة

 لدمشق الجنوبً الرٌؾ فً المزدحمة

 الذي والضابط معتمد، ثقافات بابع صار

 المراهقٌن صفع من تتورم ٌده تعد لم

 شخصٌة هوٌة حٌازة بعدم المتهمٌن

 جسد مداعبة من أو الحواجز أحد على

 وهو كؾ مبة تصفعه هوى بنت

 بعمل ثقافة مسإول هذا كان إن.. ٌضحك

 الشاذ كان وإن الظهر، بعد مكلّؾ

 المبلهً ومؽنً والمومس والقواد

 مجلس وأعضاء والزمار والطبال

 المتحدة األمم فً الببلد وممثلً الشعب

 كلهم هإالء كان إن علٌنا والممثلٌن

 المقولب الجامد مفهومك بحسب مثقفٌن

 وعامل الفبلح مكان هو فما الجاهز

... والبّقال والّدّهان الخضار وبابع البناء

 فبؤي أٌضاًا  مثقفون بنظرك كانوا وإن

 ٌنتج ال الذي الصحراء رمل تجمع حق

 ! والممطرة الماطرة بالؽٌوم ؼباراًا  إال

 وحسب اللؽوي مفهومها فً الثقافة

 صقل تعنً.. اللؽة معجم فً ورودها

 فً والحذر السلوك ضبط أي النفس

 مفردات اختٌار على والعمل الكبلم

 بـ مصقول متزن عقل عن تنمّ  منمقة

 فقط، بإٌجابٌاته متكامل مجتمع( ثقافة)

 بٌوتوبٌا محصورة ثقافة كلمة وكؤن

 فهً مثقؾ كلمة أما الراهن، الزمن

 القلم إنه نعم" المبريّ  القلم "تعنً

النصل  ذو القلم المبرود، القلم المثقؾ،

 وووووو

 القلم للكتابة، الجاهز القلم الحاد، 

 القلم  خر، شًء أي عن بعٌداًا  المصقول

 تخترق كإبرة ٌكون أن لدرجة المبري

 وكسكٌن للضعٌؾ، كمخرز الكثٌؾ،

 ٌقتل سطورها ٌبدد الورقة ٌخترق

 ملوك وٌقتل عبٌد جثث ٌحًٌ بٌاضها

 .وصعالٌك

 القلم للكتابة، الجاهز القلم الحاد،

 القلم  خر، شًء أي عن بعٌداًا  المصقول

 تخترق كإبرة ٌكون أن لدرجة المبري

 وكسكٌن للضعٌؾ، كمخرز الكثٌؾ،

 ٌقتل سطورها ٌبدد الورقة ٌخترق

 ملوك وٌقتل عبٌد جثث ٌحًٌ بٌاضها

. وصعالٌك

 قلم لدٌك ٌكن لم إن المثقؾ عزٌزي

 فً لك دابم ومرافق دابماًا  مبريّ  رصاص

 هذه من لك نصٌب فبل والترحال الحل

 ثّقؾ كلمة، تستخدم أن واألفضل الكلمة

وسواه  منه المعوج أقام أي الشًء

 ووووووو

 أي وهّذبه أّدبه أي اإلنسان وثقؾ 

 ٌبدأ الذي للطفل تقال وهً أنسنه

 ثقافة عن بعٌداًا  محٌطه من االكتساب

. الرضاعة

 أنسنه أي وهّذبه أّدبه أي اإلنسان وثقؾ

 من االكتساب ٌبدأ الذي للطفل تقال وهً

. الرضاعة ثقافة عن بعٌداًا  محٌطه

 المقرر تعد والتً فاألنثروبولوجٌا

 فً ٌدرس جامعً فرع لكل الربٌسً

 فنٌاًا  أو أدبٌاًا  علمٌاًا  كان سواء الكلٌات

 أولى دابماًا  تبدأ عبارة على برمتها تقوم

 ما بقدر مستثَقؾ إنسان كل إن "كتبها

 ما بقدر مستثقِؾ أو الحٌاة أعطته

..! للحٌاة أعطى

 

 سوري شاعر 

 

       أحوذ كشحَت 

 

 دػَٓ للمشاءٓ فٖ هذٌٗٔ حوآ السَسٗٔ « ّ٘ا ًمشأ » 

 فً «نقرأ هٌا »المعرفً المنتدى أقام

 للكتاب معرضاًا  السورٌة حماة مدٌنة

 لتؤسٌس السنوٌة الذكرى بمناسبة

أربع  قبل تؤسس الذي الثقافً المشروع

. وتدٌره السٌدة لٌنة الشعار سنوات،

 جدٌدة كتب مجموعة المعرض ضم

 العلمٌة والكتب الرواٌات وأجمل ألحدث

 األقبلم أنتجته ما أروع وانتقاء واألدبٌة

. والمعاصر الحدٌث التارٌخ فً األدبٌة

 الجامعات طبلب المعرض استقطب

 وأدبٌة ثقافٌة اهتمامات لهن وسٌدات

 المرح من التخلو أجواء ضمن

 مسابقات االحتفال رافق حٌث والتشوٌق

 بعض مناقشة ضمنها ومن متنوعة

 من استعارتها تم التً للكتب األعضاء

 فكان.. الحضور مع ومناقشتها الجمعٌة

 وٌقدم قرأه معٌن كتاب ٌناقش عضو كل

 الكتاب لمادة موجز تحلٌل فً شرح

 التً والمشكبلت الكتاب وأهداؾ

 التً والمشكبلت الكتاب وأهداؾ

 بؤسلوب المقترحة والحلول ٌعالجها

.. وشٌق وجمٌل راقً

 المدعوات السٌدات إحدى كنت

 الثقافً المنتدى فعالٌات فً للمشاركة

 فٌها أطلع التً األولى المرة وكانت

 لم فالمعرض مماثلة، تجربة على

 وتبادلها فقط الكتب عرض على ٌقتصر

 مسابقات برنامج ذلك رافق إنما

. الحضور بٌن ومناظرات وحوارات

 المنتدى فعالٌات خبلل كتب ثبلثة ربحت

 حماة من هامة أدبٌة أقبلم وبحضور

 الجمٌل النشاط لهذا شرؾ كضٌوؾ

 المركز ٌضم للعلم وتشجٌعاًا  والرابد

 - الذهنً للحساب )تعلٌمٌة دورات

 - العزؾ – الخط – األجنبٌة اللؽات

 للتخرج المقبلٌن للطبلب ومحاضرات

 (.المختلفة الجامعٌة لبلختصاصات

  ٌّاء الظالل 

وٌعتبر هذا المشروع الثقافً المعرفً  

من أهم المشارٌع التً تؤسست فً 

 تلك تعمم أن مدٌنة حماة، ونتمنى

 الجمٌلة مدننا بكل الرابدة التجربة

 لبلرتقاء سكنً ومجمع حارة وبكل

 ولدى الفرد لدى الوعً بمستوى

 بناء عاتقه على ٌحمل الذي جٌلنا

 بها نحظى التً الثروة فهو الوطن

 نحظى التً الثروة فهو الوطن بناء

 ضمن علٌها الحفاظ ونتمنى بها

 عجلة دفع على قادرة تجعلها مإهبلت

 قال وكما..الصحٌح باالتجاه الحضارة

 ٌكون حٌث الوطن)ارسطو الحكٌم

 هذا ضمن بخٌر ونحن( بخٌر المرء

 .الوطن



 

 

  

 

  

 

 

   

   

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 2017     أٌار     12                االعدد                                           حٖسطاص                                                         نصؾ خطوة نحو الحقٌقة| قلم رصاص      

 شام، أطلمٖ سشاح الل٘ل 

 اللعب من قطٌعاًا  تقود خرجت

 العراة واألطفال

 النوم، إلى

رون، أطفاالًا  أرى مارٌا،"  ٌتضوَّن

ٌّثً . تر

 هللا، خبز هو ها

: تنسً وال

". لٌباركهم القمر سٌخرج

. الوالدة لٌل ٌبدد قمر من له فٌا

 ...

 اللإلإة أٌتها

 عصوراًا  جوفً فً نمتِ 

 األحشاء ضجٌج إلى استمعت

. الدماء وهدٌر

 طوٌبلًا .. طوٌبلًا  حجبتك

 حروبهم، العظماء المحاربون ٌُنهً رٌثما

.. ضحاٌاهم َجلدَ  والجبلدون

 نور من عصر ٌؤتً رٌثما

. اآلخر جوؾ من واحدنا فٌخرج

 ***

ًُّي  حصاُنكِ  ُهوَ  ها  ٌطٌر الثلج

. المستقبل بنار مجنوناًا 

 الدهشة ببرٌق عٌناه تلمع

 المضً فً ٌؽرٌه ما شًءٌء 

.. لجامه وٌشد ٌمنعه ما شًءٌء 

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما.. 

 

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

 

.. للفِرار خٌولك أَسرجً

 

 العراء فً نامً

 

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

 

 الخرساء بخطواتها الزمن، تقلُّيبات حٌث

 

 وتجًء تذهب

 

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 

 ***

 

ٌُوَضها الروح تضع الجسد فً..   ُب

 

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 

 البحر مع ٌلعبون

 

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 السوداء، الرٌاح تحاصرك وعندما

 الشرسون، األولٌاء ٌحاصرك

.. للفِرار خٌولك أَسرجً

 العراء فً نامً

 تضطرم الحقٌقة نار حٌث

بخطواتها  الزمن، تقلُّيبات حٌث

 الخرساء

 وتجًء تذهب

 المخملٌة بؤقدامه األرض ٌلتقط كنمر

 ***

ٌُوَضها الروح تضع الجسد فً..   ُب

، أطفال فٌخرج  العٌون ُزرقُ  ُشقرٌء

 البحر مع ٌلعبون

 الرمال، من قصوراًا  له ٌبنون

 

ٌُؽرونه . بالدخول و

 

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 

 ***

 

 تطٌرٌنَ  وكؤنكِ  ترُكضٌن لماذا

 

 ثوبِك؟ وذٌلُ  جداُبلكِ  تتبُعكِ 

 

 مهبلًا 

 

... ٌقترب إنه

 

 لرإٌته جاهدةًا  َتسَعٌنَ  الذي المبلك ذلك

 

 معه الفِرار من حذارِ  ولكن

 

.. أرى دعٌنً

 

 رابع،

 

 رابع،

 

. القطن من كدمٌة

 

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بُِرمِحِهم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِله فِرُّي ٌَ .. و

ٌُؽرونه . بالدخول و

. ٌُخدع أن من أذكى ولكنه

 ***

 تطٌرٌنَ  وكؤنكِ  ترُكضٌن لماذا

 ثوبِك؟ وذٌلُ  جداُبلكِ  تتبُعكِ 

 مهبلًا 

... ٌقترب إنه

 لرإٌته جاهدةًا  َتسَعٌنَ  الذي المبلك ذلك

 معه الفِرار من حذارِ  ولكن

.. أرى دعٌنً

 رابع،

 رابع،

. القطن من كدمٌة

 فً ٌنتظروننا الذٌن كؤولبك لٌس

 القبور،

 

، بُِرمِحِهم ٌؽتالوننا ًّ ون اإلِله فِرُّي ٌَ .. و

 

 مارٌا،.. 

 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَخفً

 

. الطٌن بٌوت من دافاٍب  َثْقبٍب  فً أو

 

. مارٌا

 

 الزرابب توصدي أن تنَسً ال

 

. الماِشٌة ِصؽارُ  ُتذَعرَ  ال كً

 

 ...

 

 النهر أٌها صامت لكَ  ما.. 

 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

 

. مارٌا.. 

 

 الُؽصوْن؟ تلك كلَّن  وجُهكِ  ٌحمل متى منذ

 

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 

 تعوي التً الكبلب وتجدُّي 

، بُِرمِحِهم القبور، ٌؽتالوننا ًّ  اإلِله

ون فِرُّي ٌَ .. و

 مارٌا،.. 

. بقوة ٌضرب قلبك إن

 الوسابد، جوؾ فً صؽارك أَخفً

. الطٌن بٌوت من دافاٍب  َثْقبٍب  فً أو

. مارٌا

 الزرابب توصدي أن تنَسً ال

. الماِشٌة ِصؽارُ  ُتذَعرَ  ال كً

 ...

 النهر أٌها صامت لكَ  ما.. 

. صؽاري لٌطرب.. عقٌرتك إرفع

. مارٌا.. 

 الُؽصوْن؟ تلك كلَّن  وجُهكِ  ٌحمل متى منذ

 أثرك؟ فً الخرٌؾ ٌجدُّي  متى منذ

 تعوي التً الكبلب وتجدُّي 

 تنهش؟ التً والذباب

 سنٌن منذ إسمها كان الخجولة مارٌا.. 

.  خر شٌباًا  صار األٌام مع

. شام ربما

. مارٌا

 الحقٌقً؟ اسمكِ  ُتَخّببٌن لماذا

 وأقماراًا  بحاراًا  فٌه إنّ 

. الهدوء تعرؾ ال أفبلكاًا  فٌه إنّ 

 الذهبٌة بؽدابرك ترفرفٌن

 الفراء، ذات اللعب من قطٌع بٌن

 ...الجمٌلة ذٌولها تهز وهً

 

. مسلٌاًا  عواء وتعوي

 

 ٌُلِجَمها؟ أن ٌستطٌع من

 

 الزرقاء خٌولك ٌُلِجمَ  أن ٌستطٌع من

 الؽٌوم، بٌن الشاردة

 

 زراببها؟ إلى وٌعٌدها

 

 حقٌقٌة أبواب عن تبحث إنها

 

.. لتنطلق

 

. العالم خارج

 

 ***

 

 صؽٌرتً ٌا

 

 كالبلنهاٌة، زرقاوان عٌناك

 

. كاألبد

 

، الطابر أٌها ًُّي  الذهب

 

 المراٌا، فً ظبللك تتركٌن لمن

 

 اللٌل؟ قُّبة فً الموزعة المراٌا

 

 البعٌد إلى مارٌا وتنظر

 

  سٌ٘ٔ طالح 

 حفل تأت٘ي لألدٗة الشاحل هحوذ جاسن الحو٘ذٕ 

 الورق على المكتوبة باألحبلم التضحٌة

 على الرهان كان جمٌعاًا، علٌنا وطؤة أخؾ

 بآالؾ تحتفظ التً الذاكرة تلك الذاكرة،

 والمشاهدات، الصور ومبلٌٌن الحكاٌات

 الحلم صٌاؼة على قادرة ستكون حتماًا 

 األلم وكان الرهان خسرنا أننا إال مجدداًا 

 الذي هو األلم هذا احتماله، ٌُمكن ال شدٌداًا 

 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 أباًا  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 أحبلمه وأحرقوا

 ولٌس بٌدٌه ٌحرقها وجعلوه بل

 عن أو نفسه عن الدفاع بمقدوره

 خٌار، من أمامنا ٌكن لم ونحن أحبلمه،

 التضحٌة أو باألحبلم 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 ٌوماًا،

 الخالق مشٌبة أن إال الناعً، ولست

.. الخبلبق 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 منٌعاًا  سوراًا 

 الذي األب األٌام، ؼدر على وٌعٌننً

 عطوفاًا  وقلباًا  كبٌراًا  حناناًا  برحٌله فقدت

 وجه ابتسامة فً متناهٌة ال وإنسانٌة

 لم الذي وهو محٌاه فارقت ما بشوش

.. ٌوماًا  العٌش هناء ٌعرؾ

 حزنه ٌخفً كان لكنه حزٌناًا، أبً عاش

 فقد على فقداًا  حٌاته كانت و جمٌعاًا، عنا

 بكل جباراًا  كان أنه إال حزن، على وحزناًا 

 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 مإخراًا  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

 ضبللٌء 

  أبً ٌموت ال أنا

 وذكرى ربٍب  روابح منه البٌت ففً

  نبً

 نزار العربً الشاعر قاله ما هذا

 فً القول هذا من أبلػ ولٌس قبانً،

 أعٌشها، التً الفقد مشهدٌة وصؾ

 هذا أقؾ وأنا المضطربة ومشاعري

  حواُ | للن سطاص 

 

 العصر والعشرٌن، الحادي القرن نعٌشُ 

 إلى بوصولهم فٌه البشرُ  ٌفتخر الذي

 وكواكب نجوم معانقة ومحاولة القمر

 عصر ٌدعونه الذي العصر أخرى،

ٌّتهم والّتمّتع تحّررهم  تزال وما بإنسان

 هذا، كلّ  تفسد ومشكبلت قضاٌا هناك

 أبرزها من وأرضهم، البشر فضاء وتعكر

ًّ  والّتعذٌب القتل مشكلة  والجسديّ  الّنفس

ٌّة  هذه أبرز لكنّ  واالستؽبلل، واالنتهاز

 مشكلة هً وتؤثٌراًا  تؤّثراًا  وأشّدها المشاكل

 الحروب فً وخاصة المرأة اؼتصاب

 الّصراع أنواع ومختلؾ والؽزوات

ٌّة أنّ  العلم مع المسلّح،  اؼتصاب عمل

 والمعارك والؽزوات الحروب فً المرأة

 الّسنٌن،  الؾ منذ حدثت بل جدٌدة، لٌست

 نعٌشُ  ونحن لنا ومإلمة مفاجبة ولكّنها

ٌّة المناداة عصر  ومساواتها المرأة بحر

 كٌان ذات واعتبارها الّرجل ومع بالّرجل

. خاص

 الّصادرة القوانٌن بعض من الّرؼم على

ًّ  والقانون المّتحدة األمم هٌبة من  الّدول

 ًّ ٌّة وهٌباتٍب  اإلنسان  إلى تدعو أخرى رسم

 وخاصة اإلنسان ضدّ  الجسديّ  العنؾ نبذ

 وتطالب حرب، جرٌمة وتعتبره المرأة،

 أم كانوا أفراداًا  المرتكبٌن معاقبة بوجوب

 ال ٌومنا حّتى صدر ما كلّ  أنّ  إال حكومات

 وٌظلّون الحكومات، وال األفراد به ٌلتزم

ٌّتهم عنفهم ٌمارسون  دون من ووحش

 الّنظام على اطلعنا فإذا بالّذنب؛ اإلحساس

 ًّ ٌّة للمحكمة األساس ٌّة الجناب  نجده الّدول

ًّ  العنؾ وأشكال االؼتصاب ٌصّنؾُ    الجنس

 الحرب جرابم قابمة ضمن األخرى

 ضدّ  جرابم تشّكل التً واألفعال

ٌّة  من كجزء ارتكابها عند اإلنسان

 كلّ  ضدّ  وممنهج الّنطاق واسع اعتداء

ٌٌّن، السّكان  وٌنبؽً كانوا، َمنْ  المدن

 أن المسلّح الّنزاع أطراؾ جمٌع على

، العنؾ بمنع ٌلتزموا ًّ  وأن الجنس

 مرتكبٌه؛ بمحاكمة الّدول جمٌع تقوم

ٌّة وخاصة الهٌبات هذه ولكنّ   المعن

 نفسه بالوقت تإّكد المرأة بوضع منها

 الّنزاع وأطراؾ الّدول التزام عدم على

ٌٌّن واألفراد  القوانٌن هذه بمثل العسكر

 قبل من تؤكٌده تمّ  ما وهذا والمقّررات،

ٌّة العفو منّظمة  تقرٌرها فً الّدول

 المرأة عن م2002 عام فً الّصادر

ًّ  الٌوم فً الّصادر والّنزاعات  العالم

: للمرأة

 وهوالًا  خوفاًا  تحمل والّنزاعات الحروب)

 مخاوؾ تقتصر وال للمرأة، كبٌراًا 

 واالضطرابات الّدمار على المرأة

 لتشمل تمتدّ  بل والموت، واإلصابات

 االؼتصاب عملٌات من خوفها

ًّ  الجسديّ  واألذى والّتعذٌب  والجنس

ٌّة ٌّة والعبود ٌّة، أو الجنس  االقتصاد

ٌّة الّزٌجات أو والعبلقات ((. الجبر

 والمنّظمات الهٌبات هذه كانت إذا

ٌّات  التزام بعدم تامّ  علم على والجمع

 الموّقعة وخاصة والحكومات الّدول

 بمضمونها، القوانٌن هذه مثل على

 قوانٌن إصدار إلى تسارع ال فلماذا

 أٌاًا  بها بااللتزام الجمٌع تلزم صارمة

 التً الهٌبة أو الّدولة أو الجهة كانت

 القوى بؤنامل ُتَخطّ  ألّنها أم تخالفها،

 بها ترٌد والتً المتنّفذة، والّدول

 على والّلعب واألمم، الّشعوب هدهدة

 والعقول؟ الّلحى

 ال العالم وحكومات دول كلّ  نعم،

ٌّة تراعً  فً وكٌانه اإلنسان حر

 وتؽري المسلّحة، والّنزاعات الحروب

 الّسباٌا من بالّنساء وشبابها رجالها

 وما والمستضعفات، واألسٌرات

 زواج "مسّمى تحت المرأة استخدام

ٌّة دول فً حدث كما" المتعة  شرق

ٌّة ٌّة وإسبلم  من مهٌناًا  نوعاًا  إال وعرب

ًّ  العنؾ أنواع  المرأة، ضدّ  الجنس

 أنواع أكثر من باألسٌرة والّزواج

 بالقٌم واستهتاراًا  بشاعة االؼتصاب

ٌّة والمبادئ  !اإلنسان

 التً الهٌبة أو الّدولة أو الجهة كانت

 القوى بؤنامل ُتَخطّ  ألّنها أم تخالفها،

 هدهدة بها ترٌد والتً المتنّفذة، والّدول

 الّلحى على والّلعب واألمم، الّشعوب

 والعقول؟

 تراعً ال العالم وحكومات دول كلّ  نعم،

ٌّة  الحروب فً وكٌانه اإلنسان حر

 رجالها وتؽري المسلّحة، والّنزاعات

 واألسٌرات الّسباٌا من بالّنساء وشبابها

 تحت المرأة استخدام وما والمستضعفات،

 دول فً حدث كما" المتعة زواج "مسّمى

ٌّة ٌّة شرق ٌّة وإسبلم  مهٌناًا  نوعاًا  إال وعرب

ًّ  العنؾ أنواع من  المرأة، ضدّ  الجنس

 أنواع أكثر من باألسٌرة والّزواج

 بالقٌم واستهتاراًا  بشاعة االؼتصاب

ٌّة والمبادئ ! اإلنسان

: ونتساءل

اًا  االعتداء الّرجل ٌستطٌع كٌؾ ٌّ  على جنس

ٌّدة أسٌرة، امرأةٍب   بكلّ  علٌه تنهال وهً مق

ٌرضى  كٌؾ والّسباب؟ الّشتابم أنواع

 ووووووووووووووووووعلى وووووو

 امرأةٍب  على رجولته ٌجّرب أن نفسه

 واألحاسٌس؟ المشاعر تبادله وال تحتقره

 ذلك أمام كرجلٍب  وضعفه بنقصه ٌحسّ  أال

ٌّة، روحاًا  ٌحمل الذي المنهار الجسد  أب

 وزوجته وأخته أّمه ٌتذّكر أال مقاومة؟

 فكره ٌردعه أال الّلحظات؟ تلك فً وابنته

 ونفسه ووجدانه

 امرأةٍب  على رجولته ٌجّرب أن نفسه على

 واألحاسٌس؟ المشاعر تبادله وال تحتقره

 ذلك أمام كرجلٍب  وضعفه بنقصه ٌحسّ  أال

ٌّة، روحاًا  ٌحمل الذي المنهار الجسد  أب

 وزوجته وأخته أّمه ٌتذّكر أال مقاومة؟

 فكره ٌردعه أال الّلحظات؟ تلك فً وابنته

 جرٌمته على إقدامه بعد ونفسه ووجدانه

ٌُعَقل الّنصوح؟ الّتوبة فٌتوب األولى  أّنه أ

ٌّة فً الحّقة رجولته ٌرى  االؼتصاب عمل

 هذه؟

 ومنّظمة المّتحدة األمم هٌبة نطالب إذاًا 

ٌّة العفو ًّ  والقانون الّدول ًّ  األساس  اإلنسان

ٌّة والمنّظمات والهٌبات والّدول  الرسم

ٌّة  ملزمة قوانٌن وضع إلى باإلسراع المعن

 إلى الّلجوء عدم على الجمٌع تجبر

ًّ  الجسديّ  العنؾ ممارسة  ضدّ  والجنس

 ألّنها أٌضاًا، والّطفل الّرجل وضدّ  المرأة

ٌّة بشاعة الجرابم أكثر إحدى تشكلّ   ووحش

. والجبروت الكفر حدّ  إلى تصل وظلماًا 

 سورٌة من وشاعرة كاتبة 

  ٍالشجَلٔ الحمٔاغتظاب الوشأٓ

     ًاسٗي ػوش 

 

 

 الوغشب فٖ اإلًساىفٖ الوْشجاى الَثائمٖ الذٍلٖ لحمَق « جٌ٘ي الشوس » 

 جنٌن الوثابقً الفٌلم حصول بعد

 على الصالح رشا للمخرجة الشمس

 مهرجان فً تسجٌلً فٌلم أفضل جابزة

 ٌشارك 2016 األول السٌنمابً بعلبك

 فً التنافس إطار فً قبوله بعد الفٌلم

 الوثابقً للمهرجان الرسمٌة المسابقة

 تنعقد الذي اإلنسان لحقوق الدولً

 لعام المقبل أٌار 21 فً فعالٌته

  وعربً دولً بحضور وذلك  2017

 بحقوق المعنٌة الوثابقٌة لؤلفبلم

 بالذكر الجدٌر ومن وقضاٌاه، اإلنسان

 نوعٌة ذو فٌلم الشمس جنٌن فٌلم أن

 اإلعاقة لحالة ٌتطرق حٌث خاصة

 التعاطً وكٌفٌة المجتمع فً اإلبداعٌة

 على الضوء مسلطاًا  كحالة، معها

 السوري العربً التشكٌلً الفنان قضٌة

 بلوحاته وصل والذي قطٌش فادي

  المعارض فً  للمشاركات وفنه

 ٌعانً كان حٌث العالمٌة، والمحافل

 حٌث العالمٌة، والمحافل  المعارض

 إعاقة من  فادي الفنان ٌعانً كان

 بإرادته استطاع والذي جسدٌة

 وبالخٌال باللون وبإٌمانه  الشخصٌة

 كل ٌحمل الذي  المبدع االٌجابً الفعال

 البصرٌة اإلشعاعات أشكال شتى

  الم محوالًا   واإلنسانٌة والفكرٌة

 ودهشة ذهنٌة إبهار حالة إلى اإلعاقة

بنتاجه  متجسدة وملموسة مشاهدة

 وذلك األوان، بذات واإلنسانً الفنً

 مهمتها له مإسساتٌة رعاٌة بدون

 حٌث لقضاٌاه، وتهتم المعاق ترعى

 الفٌلم وفً لوحاته جنبات فً حمل

 رسالة طٌاتها بٌن تضمنت  حكاٌة

 اإلعاقة إن مفادها أجمع للعالم

 وإنما اإلعاقة هً لٌست الجسدٌة

 فً فكره سجن من هو الحقٌقً المعاق

 والحروب واألذى واإلدانة التطرؾ

 بشكل ولوطنه اإلنسان لبنً  واإلساءة

 بشكل ولوطنه اإلنسان لبنً  واإلساءة

 ٌكون أن ٌستطٌع المعاق وان خاص،

 الروحٌة بجمالٌته لئلنسانٌة مبشرا

 التً العوابق كل متناسٌاًا  واإلبداعٌة

 مادٌة كانت سواء المحٌط له ٌضعها

 ومنافسة رعاٌة نقص من نفسٌة او

 الفن اطار فً زمبلءه من  حقٌقٌة ؼٌر

 وصول دون وتحول به تطال قد والتً

. للعالم أفكاره

 وضاءة حالة الشمس جنٌن فٌلم فً 

 صار الذي المبدع اإلنسان الفنان لمثال

 التشكٌلة الفنون لمادة واستاذاًا  معلماًا 

 اجتماعٌة لحاالت وراعٌاًا  العمارة، وفن

 الفن مسٌرة فً ولنهوضها لها متبنٌا

 على رعاٌتها أو والنحت، التشكٌلً

 الحواجز كل متجاوزاًا  األسري، الصعٌد

 على سواء بها مر التً والمعاناة

 المهنة صعٌد على أو الصحً الصعٌد

 الحاضنة االجتماعٌة البٌبة طبٌعة أو

 البٌبة طبٌعة أو المهنة صعٌد على أو

 بنفسه ناهضاًا  الحاضنة االجتماعٌة

 كالشمس معطاء مشرق ؼد إلى وباللون

 كل وجه فً سورٌا ببلده كصمود صامداًا 

 الجدٌر ومن تعترضهما، التً المحن

 إعداد الشمس جنٌن فٌلم بالذكر

 مونتاج الصالح رشا وإخراج وسٌنارٌو

 تم الشخصً تموٌلها ومن شنان، ماهر

 كل وشإون قضٌة على لٌشهد انبثاقه

 الجانب االعتبار بعٌن  خذاًا  المعاقٌن

 المجتمع من الشرٌحة لهذه المضٌا

  والدولة ومإسساته أفراده كل منادٌاًا 

 الخاصة االحتٌاجات ذوي لرعاٌة

 للتفتح لدٌهم اإلبداع بذور وإظهار

 الوطن ٌؽنً  وجمال عطاء من زهوراًا 

. استمرار وٌلونه

 رصاص قلم 
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 شؼشاء الكلوات الوتماطؼٔ 

  فشاس 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 طبعاًا  إننً

 العربٌة للقصٌدة التقلٌدٌة واألشكال

 فروض لها أقّدم وال مطلقة، عبادة

 رجلٌها أصابع أؼسل وال ٌومٌة، طاعة

 العالم شعوب اعتادت كما الورد بماء

 أن منذ حّكامها مع تفعل أن العربً

 منزل اقتحام ولكنّ  الكون، هللا خلق

 واقتبلع 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

 متوافقةٍب  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 ثورةٍب  أي مثل الشعرٌة

 وال لها، تخضع وقوانٌن ضوابط من

 أعمدة من شًء كل قبل لها بدّ 

 علٌها تّتكا ومقومات أساسٌة

اعتبار  أبدا أفهم لتنهض، ولست

 البعض

 معّطلة سٌارة الشعرٌة الؽنابٌة أن البعض

 أفهم ولست الطرٌق، منتصؾ فً تقؾ

 الشعرٌة الحداثة ربط ٌتم لماذا أٌضاًا 

 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 موازٍب  بشكل

 الكتابة تسود التً الفوضى ولكنّ 

 الحداثوٌة فالحركة ذابحة، الشعرٌة

 الخاطر، ٌسرّ  ما فٌها لٌس الٌوم الشعرٌة

 أيّ  فافتح ذلك على تجربةًا  أردت وإذا

 وطالع شعر، دٌوان أي أو ثقافٌة، مجلة

 تملك ال التً القصابد من الفٌضان هذا

 سوى وعناصرها القصٌدة مقومات من

 وأنت أعصابك ستؤكل الدوخة إنّ . االسم

 ختم التً السحرٌة الشٌفرة فك تحاول

 تتوه وسوؾ قصٌدته، على الشاعر بها

 شعرٌة وطبلسما 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 بارعاًا أن كنت هذه  وراب

 ووووو

. وكٌمٌابٌتها( القصٌدة )

 الشعراء أحد به قام ما ٌتذّكر أؼلبنا إن

 عناوٌن جمع الذي( البابا حكم )السورٌٌن

 ثم متفرقة، وصحؾ مجبلت من وكلمات

 منها صانعاًا  جنب إلى جنباًا  ألصقها

 ٌكتبها التً( القصابد )تشبه( قصٌدة)

 الوزن على المتمردٌن )الشعراء ؼالبٌة

 إلى تكّون الذي النص قّدم ثمّ  ،(والقافٌة

 بقصٌدته  راءهم طالباًا  وشعراء نقاد

 بهذه وأشاد جلّهم، فتوّرط الجرابدٌة،

 هذه استذكار  إنّ (.الخدعة )القصٌدة

 البل أن على للتوكٌد إاّل  لٌس 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 روٌداًا  روٌداًا  ٌؽفون األطفال

. األمان للحمام ٌرتل  أمهاتهم ؼناء

 بؤمان فٌطٌر األمهات كذبة ٌعلم الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  وٌحط

 المراهقٌن وأحجار  خارجها التطاق

 صراخ عبل فجؤة.. هدٌله صفو تبلحق

 ٌمر زلزاالًا  كؤن مذعوراًا  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 لبلنتظار

 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 ساخراًا  صفراء ابتسامة كتفة

 ال واجمٌن كانوا المتبلدة، الرجال

 فً ٌده رفع شً، فعل ٌستطٌعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسٌن على النار

 على وقفن النسوة بٌنما... بهدوء

 هل ٌفعلن ماذا ٌعرفن ال الدم 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 ٌومٌاًا  ٌعاد الفرح هذا

 جمٌل العالم هو كم  العالم كؤس اٌطالٌا

  .وٌرقص ٌفرح عندما

... النارٌة األلعاب ٌحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفاالت... الشامبانٌا

 ربحت منذ ٌومٌاًا  ٌ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 أحداًا  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 وسبلحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخٌم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتٌبل و صبرا

 .بطًء عرض
 

 

 سوري فلسطٌنً وصحفً شاعر 

 تالؼشع الثطٖء

  فؤاد دٗة 

 

 الثشغٖ 

 
 نفسه المشردٌن، ٌسمً من رجل كتب

 :البرؼً

 فً األوالد لوحدي، الصالة فً كنت

 إنها مبكراًا، نامت زوجتً ؼرفهم،

 أفكر كنت السادسة، عند عادة تصحو

ًّ  ضؽطت ولقد بالسٌستم، كثٌراًا   فً عل

 عدٌمة الماكٌنة هذه  األخٌرة  الفترة

 النظام: هذا قبل لزوجتً قلت الرحمة،

 ما شًء إلى وحولها حٌاتً عجن

 مصابة كبلب براز أو قطط قًء ٌشبه

 .باإلسهال

: قالت السوقٌة، لؽتً على اعترضت 

 تكون أن علٌك رجل، ٌا تطاق تعد لم

 ٌتحدث أن بمثلك ٌلٌق ال وعاقبلًا، مهذبا

 حتى الواقع وفً. الطرٌقة بهذه

 ٌتفهم لم" لوك "السٌد الوحٌد صدٌقً

 أنا: له قلت لقد الطمؤنٌنة بعدم شعوري

 ،"لوك "ٌا نفسً عن راض ؼٌر

 كما كثٌراًا  ضحك تخٌلوا، السفٌه، ضحك

 أنك ٌبدو: قال نكتة، له أسرد أنً لو

 . نفسٌة مصحة لزٌارة فعبل تحتاج

 خرجت الفجر، عند اللٌلة، تلك أنم لم

 وجدت ثم الباب، فتحت الحدٌقة، إلى

 أفكر كنت الشارع، فً وحٌداًا  نفسً

 السوٌة ؼٌر عبلقتً حول كثٌرة بؤشٌاء

 اطبلقاًا  متصالحاًا   أبدو ال العالم، بهذا

 زوجتً، أن المشكلة بً، ٌحٌط ما مع

 ولمرات لها قلت تفهم، لم زوجتً حتى

 تضٌق بدأت المإسسات إن: عدٌدة

، إنها الخناق ًّ  مع تحولت بالحقٌقة عل

 .حٌاتً تفسد أشباح إلى الوقت مرور

 العاطفة من شٌباًا   لؤلمانة أظهرت ولقد

 الكلمات بعض مثبلًا  قالت االستثنابٌة،

: طوٌلة مدة منذ أسمعها لم التً الطٌبة

 السحرٌة الكلمات حتى تحّمل ٌمكننً ال

 المحّب، قلبك من تنبع أنها أشك ال التً

 هذا افكّ  أن لً اسمحً ذلك، رؼم

 قطبت مبلمحها، فتؽٌرت لها قلت. العقد

 من  بطرٌقة شفتها لوت حاجبٌها،

 وجهت  ثم الحجٌم، إلى اذهب ٌقول

 على تدلّ  حركة أيّ  بدون  لً  خطابها

 أعلم كنت: االنزعاج حتى أو الدهشة

 سوّي، ؼٌر هو ما تقترؾ سوؾ أنك

 هذه مثل فظاعة لتلقً مستعدة وكنت

 لست حال، كل األٌام، على من ٌوم فً

   أما.المشٌنة الخطوة لهذه مرتاحة

 قد كنت الثبلثة، الوالدي بالنسبة

 لم خروجً، من ٌوم قبل بهم اجتمعت

 الوقت إلضاعة مستعد منهم أي ٌكن

 لٌس: قلت طبٌعٌاًا، ٌبدو ال أب مع

 العالم ٌبقى بالخٌانة، تشعروا أن علٌكم

. شخصٌة تجربة مجرد النهاٌة، فً

 بهاتفه ٌعبث كان األكبر للولد بالنسبة

 التؤثر، شدٌد وكان رأسه رفع النقال،

 ماذا: قال لكنه ذلك، الحقٌقة  لمنً

 تحت رأسً تضع إنك ألصدقابً، أقول

 .بالؽابط لتلطخه بقرة مإخرة

 

 تحت رأسً تضع إنك ألصدقابً، أقول

  ابتسمت،.بالؽابط لتلطخه بقرة مإخرة

 ٌفهم ٌعد لم أب، ٌرد أن ٌمكن وماذا

 قل عزٌزي، ٌا اسمع: ٌجب كما العالم

 مزرعة فً بؽبلًا  كان أنه مثبل لهم

 ما بشًء أصٌب وحسب، بؽبلًا  العابلة،

 من النوع هذا به ما ٌصاب ؼالباًا 

 أحوال فً تنتحر أو فتهرب الحٌوانات

 بعض فً تفعل حسناًا، إنها أخرى،

 الصباح وفً. مشٌنة أشٌاءًا  االوقات

 فً قهوة تناولت مبكراًا، خرجت قد كنت

 مكان الى توجهت ثم القطار، محطة

 قراري عن المدٌر حدثت عملً،

 ال بؤنً له قلت وظٌفتً، عن بالتخلً

 التً السخٌفة المساعدات تلك حتى أرٌد

 إنها: العمل عن العاطلٌن مكتب ٌدفعها

 اقضً أن وقاسٌة الؽباء شدٌدة لفكرة

 عاماًا  ثبلثون البابسة البناٌة هذه فً

 !!! تعفنت أنً أال تعتقد البؽل، مثل

 أن القناعة شدٌد لك، تبدو بالنسبة

 مقبولة، برابحة ٌحتفظ ما زال جسدك

 عدم الدوام على تضمن هل ولكن

 االستمرار للبؽال ٌنبؽً ال أنه اكتشافك

 نفس وفً. المزرٌة الكٌفٌة هذه على

 تنازلت اإلجراءات، بعض انهٌت الٌوم،

 لصالح البٌت فً حقً عن مثبلًا 

  خر شهرٌن قبل دفعت لقد زوجتً،

ال : لها قلت البنكٌة، ـ للمإسسة مبلػ

ٌا  سخافاتً لتحملك جٌداًا  ثمناًا  ٌبدو

 أن حال، ال ٌمكننً كل وعلى عزٌزتً،

 اهتمً هذا، من أكثر شٌباًا  أمنح

 الكهرباء، االنترنٌت، فواتٌر بالفواتٌر،

 المواصبلت، الصحً، التؤمٌن

 الحٌاة، التؤمٌن على التامٌن المدارس،

 ضد والتؤمٌن والسرقة، الحرٌق من

 ضد التؤمٌن السوء، الكآبة، وعاقبة

 االسهال، ضد البشرة، والتؤمٌن جفاؾ

 بمراجعة استمري الكآبة، وضد

 من الكثٌر على للتوقٌع المإسسات

 وكونً شًء، كل على وقعً األوراق،

 هإالء ٌضمن أحد ال لمدٌرك، مطٌعة

 فتقفٌن ٌطردك، أن ٌمكن المناوٌك،

 العمل، عن العاطلٌن مكتب باب على

 أوامره، األتان، وال تخالفً مثل كونً

 أفا وال تقولً بابتسماتك، دابماًا  احتفظً

 بؤٌام تستمعً أن أٌضاًا  ال تنس له،

 وال تقولً بابتسماتك، دابماًا  احتفظً

 بؤٌام تستمعً أن أٌضاًا  ال تنسِ  له، أفا

 جٌداًا، لكً نامً االسبوع، نهاٌة

 السادسة، عند االثنٌن ٌوم تستٌقظً

 عنك ٌقال لكً تحتاجٌن أنك أعتقد

 ساعتٌن وجمٌلة، وراقٌة متمدنة امرأة

 المبلبس واختٌار والمكٌاج الؽسل من

 بطانٌة أخذت المساء، المناسبة عند

 فٌها وضعت تافهة، صؽٌرة وحقٌبة

 أهم أنها اعتقد التً األشٌاء بعض

 حٌاتً أبدأ تجعلنً التً الشروط

 دفتراًا  مثبلًا، الحبلقة ماكٌنة الجدٌدة،

 المرات عشرات قرأته وكتاب وأقبلم،

 برؼً، إلى تحول رجل عن ٌتحدث

 من مساء الثامنة الساعة فً ذلك كان

 سعٌداًا، وكنت افرٌل، شهر أٌام أحد

 من ألي أنظر لم أخرج، أن قبل ولكنً

 ٌدهشنً، ما فٌه ٌعد لم البٌت، تفاصٌل

 فً اجتمعوا الذٌن العابلة ألفراد قلت

 وبهذا مرة ألول الواسعة الصالة

 ٌحتفلون أنهم لو كما االهتمام

 ملعون، رجل أنا: أخٌراًا  منً بالتخلص

 أخٌرة كؤس بتناول ما رأٌكم ولكن

 أو الحرٌة إلى رحلته ٌبدأ رجل بصحة

 لم منهم، احد ٌعلق لم. ٌظنّ  هكذا

 ؼٌر تبدو التً الدعوة لهذه ٌهتموا

 أظهرت األقل، على لكنً اطبلقاًا، جادة

 أكن لم أودعهم، وأنا الظرافة من شبباًا 

 أنً أدعً الحقٌقة، وال فً حزٌناًا،

 بخفة شعرت فقط،. كذلك سعٌداًا  كنت

 مناسباًا، مكاناًا  اخترت ولقد عجٌبة،

 رحبوا مثلً، الملعونٌن بعض هناك

 أن أعتقد المكان، إٌاهم بمشاركتً

 مثل الخبرة قلٌل تظهرنً سوؾ األٌام

 لكنً للجمٌع، ٌحدث صؽٌر، هذا طفل

 مإكد، هذا األشٌاء بعض أتعلم سوؾ

 جداًا  عاطفٌة أمكنة هً المترو أنفاق

 أدري ال الكثٌرون، ٌتخٌل مثلما ولٌس

 بقت التً األشٌاء تلك تحررت ربما

 ٌكن لم أشٌاء ، داخلً فً محشورة

 وقت أي فً إخراجها المناسب من

 .مضى
 

 عراقً وقاص كاتب 

 بحطامِ  األٌامِ  هذه فً الِشباكُ  تعود ال

 فهواةُ  مؤلوفة، ؼٌر وبؤسماكٍب  مراكبَ 

 جمع هواةَ  ٌماثلونَ  ٌكادونُ  الصٌدِ 

 نهاٌة فً ما شًءٍب  جمعِ  من بدّ  ال الطوابِع،

.. المطاؾ

 ذلك من بدّ  ال ما، شًءٍب  تكدٌسِ  من بد ال 

 ٌخّبا قارضٍب  فراء نلبسَ  ولكً بنا، رأفةًا 

ًٍّي  حسابٍب  مثل القاسً والجوز البلوط  بنك

.. أسود ٌوماًا  ٌقٌهِ 

 وَوّزعتُ  الخشِب، درجَ  لففت الباَب، فتحتُ 

ًَّن  على نظرتً  أنتظر ظهري، أحمِ  ولم َطرف

ٌّرُ  ؼاِدرةًا  مفاجؤةًا   رجبلنِ  هناك. مزاجً تؽ

 المهاجرِ  الرجل بسرِّ  فقط َعَرَضاًا  ٌتكّهنان

 احتساءَ  وٌكمبلن الطوٌِل، المعطؾ ذي

ًّ  على الشاي  وبعد واطاٍب، تقلٌديٍّي  كرس

ٌّةٌء  هناك قلٌلٍب   تظنّ  العشرٌن، أول فً صب

 كفٌبلًا  ِوْركاًا  و ونهدٌن فرجاًا  امتبلكها

 فتاةُ  سُتقـبِلُ  قلٌلٍب  وقبل الرجال، كل باقتحامِ 

 ثدٌها منعِ  على حرصها شّدة من جامعٌةٌء 

ٌّة بإرادته التدلًّ من البريِّ   فتحةِ  من الذات

 سإال عن إجابةًا  لً تقول األلٌِؾ، البلوزِ 

: واضح سٌاقٍب  ودون عادي

 I have a boyfriend  

 أخْذتُ  المرَج، وطؤتُ  المرورِ  إشارةَ  عبرتُ 

اد حاذرَ  المٌناِء، رصٌؾ ٌّ  ٌصٌبنً أال الص

 مشواره فً شّمنً والكلب سنارته، بثّقالة

 أو العربٌة ٌتحدث ال وألنه البحرّي،

 سوء من وخشٌةًا  الفارسٌة، أو االنكلٌزٌة

 فخوراًا  صاحبه طمؤننً بٌننا، تفاهمٍب 

 لؽتً إلى مترجمةٍب  بابتسامةٍب  بمنجزه

!! . األجنبٌة

 تحتشدُ  الحٌوانات كل شرعتْ  فشٌباًا  شٌباًا 

 الثدي الكلب، وجوزه، القارض: حولً

.... قضٌبً السمك، بالتدلً، الراؼب

. وصراخهم وعّضهم، برفسهم ٌعجُّي  دماؼً

 وعدي لّبتْ  حتى الشارع أعبر أكدْ  لم

ٌّة مصادفةٌء   وال لونها أرَ  لم مباؼتة، مرور

 أو األرعن سابقها وجه وال شكلها

 الطفلُ  انا كؤننً الهواء فً ِطْرتُ  سابقتها،

، زهرَ  نفسً نفختُ  كل  وسمعت هندباءٍب

 وووووووو

 التذ هي جوغ شٖء ها

 

 ػواس ػكاش 

 

 صّ٘ش  كشٗن 
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 الشجل الزٕ ٗظشخ 

  ٍٕػادل الؼذ 

 الحٌاة عن ٌعلن المكٌنات صوت وحده

.. هنا

 صوت نسمع أن نستطٌع اآلن

 توقؾ ببل العنبر نوافذ فوق العصافٌر

 رجل صوت إال أٌام ثبلثة منذ ٌقطعه لم

 صرخة فً الجموع وسط من عجوز

 إنه حتى طوٌبلًا، دام صمت عن تنبا

 الصرخة، هذه بعد عجٌبة براحة شعر

 عن ٌتوقؾ أال معها قرر التً للدرجة

.. مطلقًاا الصراخ

 ساحة ٌفترشون عامبلًا  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

 َسَمَحتْ  هرسوهُ، طٌر فرخِ  مثل عظامً  لوارا تؼَدًا  

 رأٌتُ  صؽٌرة، بانحنابةٍب  رقبتً بقاٌا لً

 سوداَء، ونقاط الرصٌؾ وشجرة قدمً

 وتهمس حولً تحتشد الناس وسمعتُ 

، وبتعاطؾ برعبٍب   ٌعرفوننً إّنهم عجٌبٍب

، ودون َوساطاتٍب  دون اآلن  محتضرٌء  اسمٍب

ٌّت: )اسمً سٌكون قلٌل وبعد فقط، ( م

، لشرح بحاجةٍب  لستُ  فقط،  واإلجابة شًءٍب

. أحدْ  فضول أروي ألن ال و شًءٍب  عن

 وجوه كل أشبه اآلن، بعد ؼرٌباًا  لست 

 أعدْ  لم جثتً، حول المحتشدٌن موتى

 رجبلًا  أعدْ  لم الطوٌل، المعطؾ ذا الرجلَ 

 كل فً االنؽرازِ  احتمال ٌحملُ  بقضٌبٍب 

...  ٌصافحها أنثىًا 

ٌّتٌء  انا مهاجراًا، أعد لم  كلّ  وأشبهُ  م

 ٌعدْ  لم. لعافٌتً ٌا لنعمتً ٌا الموتى،

ًِّ  الطعامِ  طعمُ   طاهٌهِ  ٌتقنْ  لم الذي الترك

 إضافة تعد لم ٌزعجنً، بهاراتهِ  مزجَ 

ٌّة لكؤس السكر بعض  لم تقلقنً، المرٌم

، التعلّق ٌعد ًَّن  على خوؾٌء  وال بحبٍّي  إبط

 نومً عند تحتهِ  من تمرّ  ٌدٍب  ؼٌاب من

ٌّتً ٌا لنعمتً ٌا ٌقلقنً،  من لحر

 وهواجسً، وأحبلمً، شهواتً

 أطفبوا نفسً، من لحرٌتً ٌا ووساوسً

 بالناٌلون، الممزوج الخشب مواقد

ٌّةِ  ثديِ  من جّثتً ٌؽمر فالدؾء  الجامع

ًَّن  فوق المتدلًّ  …وجنت

 سطل فً الصٌادٌن أحد رمانً أخٌراًا،

ٌِّت، سمكهِ   عٌونها، أسماكه فتحت الم

، وأؼلقتُ  ًَّن  فرحَ  سمكاته، أجمل كنت عٌن

ادُ  ٌّ ... ما شًء جمع من بدّ  فبل بً، الص

 صار... ما شًءٍب  تكدٌسِ  من بد ال

 وأن حبوراًا، اآلن أموت أن بوسعً

 …المصادفة بهذه أستمتع

 سوري ومترجم كاتب 

 أولٌس.. بسببها الحقٌقٌٌن الخاسرٌن

 أخرس؟ شٌطان الحق عن الساكت

 !  ؟ شٌاطٌن كلنا أننا ٌعقل هل

 لماذا لكن، فٌنا قوة الصمت أن الشك

 وتجاه القانون ٌخرق من تجاه نصمت

 أولٌس حسابنا على االنتفاع ٌحاول من

 المرّوة أهل ٌا "بحقنا قٌل من نحن

 . "والكرامة والعزة

ٌّة ٌنقصنا ما  جمٌعاًا  ننتصر حتى الجد

 عبثٌة على مجزء ؼٌر واحداًا  نصراًا 

 إحدى وإن السٌاسة وقذارة الحرب

 أقصد، السٌادة هً الجدٌة جوانب

 وفً الرأي وفً األخبلق فً السٌادة

 الشعور وفً الكلمة وفً الموقؾ

 ...العام

 ... شٌباًا  له أقول لم و استخفاؾ

ٌّم التً المناطق بعض  فً-  ظبلم علٌها خ

 السكر كٌلو أصبح كامل بشكل الحرب

 بعض من السورٌة اللٌرات بآالؾ ٌقدر

 هذه توفٌر استطاعوا الذٌن المحتكرٌن

 األمر فً ما كل.. بؤخرى أو بطرٌقة المادة

 شراء عن عزفوا المناطق تلك سكان أن

 ظبلم كان أخرى مناطق وفً، السكر

 المناطق من علٌها وطؤة أخؾ الحرب

 حلم "الؽاز انبوبة "أصبحت السابقة

 بالبحث اكتفى الذي السوري للمواطن

 عن البحث أو بها ٌظفر أنبوبة عن جاهداًا 

 .. الؽاز ألنبوبة بدٌلة خٌارات

 بؤسوء القبول على تعودنا لماذا أدري ال

، أفضلها عن البحث من بدالًا  الحلول

 جمٌعاًا  كّنا عاصفة بوجه استسلمنا ولماذا

 أولٌس.. بسببها الحقٌقٌٌن الخاسرٌن

 وووووو

 !  ؟ شٌاطٌن كلنا أننا ٌعقل هل

 ٌسمى ما أو عصراًا  الرابعة الساعة ـ

 انصراؾ حٌث دمشق فً الذروة بوقت

 الحرؾ وعّمال الخاص القطاع موظفً

 من تبقى وما الكسبة وصؽار الٌدوٌة

 العدٌد خروج بعد العام القطاع موظفً

. الرسمً الدوام موعد انتهاء قبل منهم

 الربٌس جسر تحت جمٌعاًا  وقفنا 

 بؤسرع نظفر أن  ملٌن جمعٌاًا  وانتظرنا

، منازلنا إلى تقلنا نقل بوسٌلة ممكن وقت

 فً أعمل أٌضاًا  أننً أخبركم أن نسٌت

 قبل العمل مقر وؼادرت الخاص القطاع

 ... الرسمً دوامً موعد انتهاء

 تتجه سوؾ التً الحافبلت إحدى تقترب

 المإسسة حددت وحٌث أقطن حٌث إلى

 لٌرة بمابة الركاب تسعٌرة المعنٌة

 وأنا ) الركاب ٌصعد أن وقبل، سورٌة

 بؤن الحافلة سابق اشترط ( معهم كنت

 لٌرة وخمسون مابة هً التسعٌرة

 التسعٌرة لمخالفته نؤبه لم.. سورٌة

 من باعتبارنا بنا ٌؤبه ولم الرسمٌة

 ( هو وأٌضاًا  ) المتوسط الدخل أصحاب

 على االزدحام بعد صعد من وصعد

.. إلٌها الحافلة

 أجل من اآللً الفرن على طوٌل طابور ـ

 الدولة قبل من المدعوم الخبز شراء

 لٌرة خمسون تسعٌرته أصبحت والذي

 لٌرة عشرة خمس كانت أن بعد سورٌة

 مقدمة إلى وصلت أن وبعد سورٌة

 بنٌة ذو األشخاص أحد دفعنً الطابور

 من حاجته اشترى و دوري وأخذ ضخمة

 بنظرة رمقنً ٌذهب أن وقبل الخبز

 ... شٌباًا  له أقول لم و استخفاؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ التمثٌلٌة مقدرتً شدة ومن أظن

 ـ والحظوظ األقدار تقسٌم لوال وبالتؤكٌد

 ونلت كروز بنالوبً مكان أخذت لكنت

 فً هً فعلت فماذا منها بدالًا  األوسكار

 ال الجابزة عنه نالت الذي لدورها أدابها

  به؟ أقوم أن أنا أستطٌع

 من بمسدس ثبلثة أو رصاصتٌن أطلقت

 على الثانٌة العالمٌة الحرب مخلفات

 ٌخطر أحٌاناًا  فؤنا جداًا  عادي هذا، زوجها

 بطن فً رصاص مخزن أفرغ أن لً

 نومً من ٌوقظنً عندما ذلك زوجً

 ٌنام ثم ومن بً أو معً شهوته لٌقضً

     ساهٖ الخّ٘ش 

 

 

كَ  أٌقَظه، الهاتؾ رنٌن  أذنِه سماعة حرَّن

ثه كانت البعٌد، صوتها اللتقاط  ِمن تحدِّ

ا أنَصت قلبِه، فً بعٌدة منطقة  بعد صامتًا

 ٌستطٌع ٌُعد فلم لسانه، فً تحّكمتْ  أن

لَته التً كلماتها حبال أمام النطق  كبَّن

 لُِتتم وجّهزتها أعّدتها قد أنها ٌبدو والتً

 ال هذا.. اآلن َتحدث التً جرٌمتها بها

 بمنتهى ٌعمل كان عقله أن ِمن ٌمنع

 تلك ورطته ِمن نفسه لٌنقِذ السرعة

 فً أسرع فقدْ  لذلك هذا، وحصاِره

ابسة  محاولة  الجرٌمة إتمام لمنع ٌَ

 لمنع – الداخلى قلبه باب بإؼبلق

 الباب َشد ثم حبِّه، بمفتاح-  خروجها

 كان والذي-  لقلبها – الخارجً الحدٌدي

 فً تركٌبه تكالٌؾ وَدفع اشتراه قد

 العٌون بعض أن مبلحظته بعد مكانه

 فً إلٌه التسلل وتحاول علٌها تتلصص

 بسبب ٌضطر كان التً الطوٌلة الفترات

 عنه االبتعاد إلى الحادة الحارقة كلماتها

 عنه االبتعاد إلى الحادة الحارقة كلماتها

..  وحَدها لها تاِرَكه

 تستطٌع لن إنها.. له تقول..  اآلن

 األبواب فتحت قد إنها..  َصَمتَ .. البقاء

 هناك إن..  برأسه أطرق.. ؼٌابه فً

..  أنتبِه أو أدري.. أن دون دخل َمن

 جعل مما  خر اتجاه فً قلبها أدار وإنه

 تتلقى تُعد فلم قلبه، إشارات ٌفقِد قلبها

 التً الُحب قناة على ولمساته كلماتِه

 وٌشاهدان قبل ِمن علٌها ٌلتقٌان كانا

 الدمعة فّرت.. خبللها ِمن حٌاتهما

 أذنِه سماعة تركت ثم.. منه األولى

 سْمعه إلى لتصل العراء فً مفتوحة

 بصافرة مصحوبة عالٌة ضوضاءُ 

ا بؤن إنذار كؤنها حادة طوٌلة  ما شٌبًا

 الوقت من الكثٌر أماَمه ٌكن لم ٌشتعل،

 الموقؾ إلنقاذ ٌجب ما فِعل فً لٌفكر

 محاولة فً لكن الحرٌق، امتداد ومْنع

 داخله المشتعلة النٌران إلطفاء منه

 داخله المشتعلة النٌران إلطفاء منه

 والتً  الممتدة الصافرة هذه وإٌقاؾ

 بنفسه ألقى.. الداخلٌة أذنِه طبلة تمزق

 كان الذي الدموع نهر فً المشتعلة

 ووووووو

ا واستسلم قدمٌه تحت ٌتجّمع  لمٌاِهه تمامًا

 التً  ذكرٌاته / الحٌة وأسماِكه الراكدة

 !الجوع تشكو- مثلَه – كانت

 مصري وقاص كاتب 

 

 إًزاس حشٗك

 
  ٔهاّش طلث 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي سشٗش السلطٔ إلى أحؼاى الوؼاسػٔ «ًفك الزلّ»سٍاٗٔ 
 

 

 2017     أٌار     12العدد    ًاػن                                                                    سطاص                                                          نصؾ خطوة نحو الحقٌقة|   قلم رصاص      

 من المسالمة سمٌرة السورٌة اتخذت

 إلى للولوج مدخبلًا  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 كثٌراًا  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 واضحاًا  األولى

 لتوصٌؾ لرواٌتها مدخبلًا  اختارته

 طوٌلة، لعقود هً عاٌشته الذي الواقع

 ال جزءاًا  كانت إنما فقط تعاٌشه ولم

 التً األمنٌة فالسلطة منه، ٌتجزأ

 وتوصٌؾ السرد عبر إدانتها 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

 عبلقات رسم عبر كلٌة السوري للواقع

 بداٌة منذ الشخصٌات بٌن منطقٌة ؼٌر

 أفشل ما وهذا نهاٌته، إلى السرد

 الرواٌة فً السردٌة الموضوعٌة

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض فً واقعٌة ؼٌر حقابق تصوٌر

 عمل فً الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثٌق عاتقها على كاتبته أخذت

 جزءاًا  وكانت خبلله، من عاٌشته، الذي

. طوٌلة لفترة منه

     بداٌة فً معارضاًا  طالباًا  كان الذي عماد

 

وٌتعرض للتعذٌب  اعتقاله ٌتم السرد

 فً ٌصبح ثم واالؼتصاب، والتعنٌؾ

 إلى عالٌة، برتبة ضابطاًا  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 شاباًا 

 سورٌة، فً بدأت التً االحتجاجٌة

 سجٌناًا  وٌصبح األمن عناصر وٌعتقله

 أٌضاًا  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 شٌباًا، 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 حالماًا  عاشقاًا 

 من حولته حٌن القاهرة الباطشة

 ووووو

مسإول أمنً  إلى معارض معتقل

. كبٌر

 الشرعً ؼٌر بالطفل سمٌرة عبرت

 فً ٌحدث ما شرعٌة عدم عن

 سهواًا  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 سبلم 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، ٌسراًا  أكثر وصولها

 قرٌبة لفترة كانت أنها تنسَ  لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من ٌتجزأ ال جزءاًا 

  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 أٌضاًا  ٌتجلى وهنا. الببلد

 ومحاولة الوطنً النموذج صوت

 من األساسٌة وتداعٌاتها السورٌة

 األنماط هذه السرد تجاوز خبلل

 والتركٌز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدؾ قبٌح هو ما كل إظهار على

 الصوت على ٌسٌطر ونفسً سٌاسً

. السردي

 أؼلب فً السردي البناء جاء كما

 التعبٌر قاربت بلؽة الرواٌة فصول

 األدبٌة اللؽة إلى منها أكثر اإلنشابً

 ما وهذا الُمحكمة، الرصٌنة الروابٌة

 المواقع، من كثٌر فً هشاًا  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 منطلقاًا  الواقع من اتخذت

 جداًا  ضٌقة كانت السردٌة مخٌلتها

 الربٌس بالهدؾ واضح بشكل ومتؤثرة

 الثٌمة هو الضعؾ فكان للكاتبة

.  للسرد األساسٌة

 

 سورٌة شاعرة 

 

  ساًذٕ إتشاّ٘ن 

 

 

 جوال٘ٔ تضٌِٗ راتِ تحذ غاٗٔ األدتٖ السشد ٗكَى ال ح٘ي"
 كاله٘ٔ ثشثشٓ هجشد إلى اإلتذاػٖ الؼول ٗتحَل أى تذَّ ال اللغٔ

 تْا كُتة التٖ اللغٔ ٍحَ٘ٗٔ األدتٖ الجوال ل٘ن إلى تفتمش
 أًْا الزلّ ًفك سٍاٗٔ ػي لَلِ ٗوكي ها ٍكل الؼول، رلك

 إال األدب لثاس إلثاسْا فٖ الكاتثٔ تُفلح لن اًتماه٘ٔ ثشثشٓ
 ."الغالف ػلى ٍٍػؼتْا سٍاٗٔ كلؤ استؼاست ح٘ي

.  األحٌان بعض فً

 ما؟ سعادة ٌقدم األدب أن ترٌن هل* 

 من أقل سعادة أظنها لكننً بالتؤكٌد،- 

 أن إذ مثبلًا، والرقص الموسٌقى سعادة

 وهو العقل، تخص مسؤلة عادة األدب

 برأًٌ، والكتاب الكتب، فً موضوع

 متعة وال واحدة، لمرة القراءة ٌستحق

 مثبلًا، أنا. مثبلًا  الموسٌقى كما تكراره فً

.  مإلفاتً قراءة أعٌد ال

 مبلحظات: المشهورة مقالتك بداٌة فً* 

 ،1964 عام نشرت والتً مخٌم، عن

 العظٌم، تعاطفك أن مقدمتها، فً قلت

 طوال وكنت!. اشمبزاز عن أوال نتج

 أن وال، أ تكتبً أن بٌن مخٌرة الوقت

 ال، أو تتعاطفً أن ال، أو الصور تلتقطً

 منها حروب، ثبلث فً كنت أنك علما

 والبوسنة؟ فٌتنام

 ٌبدو، كما ولٌس هذا، من أبسط األمر- 

 لكنهما ال، أو نعم ذاك، أو هذا ٌكون ربما

 ٌقال، ما إلى ٌقودان واحد، النهاٌة فً

 ٌعرؾ ضد كل أن إذ به، نشعر وما

 ٌقوداننً واالشمبزاز، الحزن. باآلخر

  سعادة وٌجلبان والكتابة، للبحث

 عن للكتابة ما سعادة تقودك ثم وإنجازاًا،

 كبلم هنا أتذكر إننً  خر، وإنجاز حزن

 كلمة عندي توجد ال: جٌمس هنري

 المزٌد دوما هنالك شًء، أي بحق أخٌرة

.  به نشعر لكً والمزٌد لٌقال،

 فً تفكرٌن هل: النهاٌة وفً شكراًا،* 

 القراء؟ من كتبك جمهور

 ال إننً وقراءي، بجمهوري أفكر ال- 

 فً أكتب بل قراء، هنالك ألن أكتب

. شكرا. أدب هنالك ألن األساس،
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 سوزان وفاة قبل الحوار، هذا ُعقد

 عقداًا  تكمل لم سنوات، بتسع سونتاغ

 حٌوات عاشت قد وكانت بعده، كامبلًا 

 والتحقٌقات الكتب مع أخرى كثٌرة

 حٌاتها أما وؼٌرها، والشعر الصحفٌة

 كانت ما خبلل من تسربت فؤظنها هً،

 فً المهنٌة حٌاتها فً خاصة إنتاجه تعٌد

 مذكراتها خبلل ومن والمسرح الصحافة

 سوزان عن جمعه ٌمكن ما الخاصة،

 صؽٌرة، فسٌفساء قطعات ٌشبه سونتاغ،

 . وأفكارها شخصٌتها خبللها من تظهر

 فً القابعة شقتها فً تحتل تكن لم حٌث

 منهاتن، فً كبٌر لمبنى العلوي الطابق

 جسدها مساحة سوى تحتل تكن لم

 تحوي فكانت الشقة، باقً أما بالفعل،

 ال وعدداًا  كتاباًا، ألؾ عشر خمسة

 ودفاتر األوراق من به ٌستهان

 لوحات عن عدا. والصحؾ المبلحظات

 بسبب وهناك هنا معلقة متنوعة ألماكن

 على أما المعماري، بالتصوٌر ولعها

 فً عدٌدة كتب فهنالك الصؽٌرة، طاولتها

 عقلها توزع واألدب، والفٌزٌاء الفلسفة

 الموسٌقى تارٌخ لكتب إضافة. كلها بٌنها

 بتقارٌرها سونتاغ اشتهرت. والفن

 والبلذعة أدبٌاًا، العمٌقة الصحفٌة

 زمن فً والبوسنة فٌتنام زارت سٌاسٌاًا،

 فكرة أي بتتبع مولعة وظلت الحرب،

 أٌن إلى أو إلٌه ستقود عما النظر بؽض

 سوزان شقة فً الممٌز. ستوصل

  لة ٌحوي الذي مطبخها، هو سونتاغ

 آلالت إضافة أٌضاًا  تصوٌر و لة للفاكس،

 كانت أٌضاًا، هناك المطبخ، وأدوات

 فً ساعات سبع عن ٌقل ال ما تمضً

 سوزان. وتعمل تكتب وهً الٌوم

 األامرٌكٌة والصحفٌة الكاتبة سونتاغ،

 العام فً توفٌت ،1933 عام المولودة

 كثٌرة حٌوات عاشت قد وكانت ،2004

 عام معها الحوار هذا أجري. أخرى

1995 .

 لقب علٌك أطلقت لو تمانعٌن هل* 

 مثقفة؟ أو مفكرة

 أي بً تلصق أن ٌجب ال أنه باعتقادي- 

 بالنسبة تبدو إذ الكلمات، هذه من كلمة

 فً اسماًا  لٌست ولكنها صفة مجرد لً

 إضافة الصفة هذه أقبل حٌن النهاٌة،

 أقبل سوؾ فإننً بالطبع، امرأة لكونً

 بٌن سابد، هو ما مع صراع فً أكون أن

 بٌن والمشاعر، الفكر بٌن والعقل، القلب

. وإلخ ، والمرفوض المقبول

 هل النسوي، للتٌار تنتمٌن هل إذن،* 

 نسوٌة؟ نفسك تعتبرٌن

 التً القلٌلة الشعارات أحد هذا حسناًا،- 

 مجرد ألٌس ولكن، بمحتواها، أهتم

أٌضاًا،  فٌه أشك إننً اآلخر؟ هو تسمٌة

 وووووو

 شاق ػول الوماالت كتاتٔ  سَصاى سًَتاؽالكاتثٔ حَاس هغ 

 

  

. الشعارات معظم فً أشك مثلما

 الكاتبات من تؤثرت بمن حسناًا،* 

 تخبرٌنا؟ أن أمكن لو النساء،

 فٌرجٌنٌا أخماتوفا،  نا أوستن، جٌن- 

 تطول، والقابمة دٌكنسون، إمٌلً وولؾ،

 العام، واإلطار الكتابة إطار فً وربما

 ممٌز، ثقافً كصوت معهن أتعامل

 وأتابع وأشجع ربما، وكؤقلٌة،أقول

 صعٌدي على لكن النسابٌة، الكتابة

 عمل كل وأحترم أشجع فإننً الشخصً،

 هناك لٌس امرأة، أو لرجل ممٌز، أدبً

.  اآلخر من أقل منهما، واحد

. الهبة:رواٌة كان ككاتبة األول كتابك* 

 تكتبٌن صرت نشرها، ومنذ ولكنك

 والقصص الرحبلت وأدب المقاالت

 بنص بدأت هل ترى، ٌا والمسرح،

 األشكال هذه بؤحد ٌوم، ذات ما سردي

 فٌما  خر شكل إلى بتحوٌله وقمت األدبٌة

 بعد؟

 بؤي أبدا أن ومنذ إننً ال، الواقع فً-  

 على شكله، حددت قد أكون فإننً نص،

 وأسلوبه، بهٌبته عارفة األقل، أكون

 السردي، النص نوع البداٌة منذ أحدد

 بؤفضل هذا توضٌح أستطٌع أظننً وال

 قالب: بقوله نابوكوؾ وضحه مما

. األحوال بكل محتواه ٌسبق النص،

 كاتبة؟ أو كروابٌة ذكابك تقٌمٌن كٌؾ* 

 بسرعة كتبتها الهبة،: األولى رواٌتً- 

 أكتب وكنت عام، خبلل الحقٌقة، فً

 ذلك فً كنت أننً ذلك العطبلت، خبلل

 بجامعة الدٌانات قسم فً أدرس الحٌن

 أظن جعلنً مما ذلك بً وأثر كولومبٌا،

 تتحدث التً الرواٌة تلك كتابة بسهولة

 فً رحلة ٌخوض ؼنوصً مهرطق عن

 أتت البداٌة فً نعم، الدٌنٌة، األفكار عالم

 المإلفات بعد وكذلك سهلة، المقاالت

 تصٌر الكتابة أن أظن ال لكننً األخرى،

 مع وحتى الزمن، مرور مع أسهل

 عمقاًا  تزداد العكس، على بل التدرٌب،

. وصعوبة

 ما لعمل مخطوط فكرة تبدأ وكٌؾ* 

 لدٌك؟ بالنسبة

 أو أكثر، أو جملة، من تبدأ ما ؼالباًا - 

 الجملة هذه فإن ثم، ومن مشهد، من

 دابماًا، لٌس ولكن البداٌة، جملة تكون

 دابماًا، لٌس ولكن البداٌة، جملة تكون

 الموحٌة، الجملة تلك تكون فؤحٌاناًا،

. بداٌة عن أبحث وهكذا، النهاٌة، جملة

 عادة؟ الكتابة تبدأٌن كٌؾ: إذن* 

 قراءتً تكون ما وؼالباًا  القراءة، من- 

 تارٌخ فً أقرأ أكتبه، سوؾ عما بعٌدة

 الموسٌقى، فً المعماري، والفن الفن

 أقوم المتنوعة، األكادٌمٌة والكتب

 بالقراءة قلٌبلًا  الكتابة بمماطلة

 ٌشحننً ذلك ألن للموسٌقى، واالستماع

 بالذنب أشعر وٌجعلنً جٌد، بشكل

 هو وهذا بعد، أكتب لم ألننً كذلك،

. المهم

 للمقاالت كتابتك بٌن فرقاًا  تجدٌن هل* 

 السرد؟ وكتابة

 شاق عمل المقاالت كتابة برأًٌ،- 

 واألفكار المسودات تتنوع حٌث أكثر،

 المقال فً البداٌة تظل ولكن، وتختلؾ،

 بنهاٌته، مرتبطة األساسٌة، فكرته أو

 وموضوعً منطقً لتسلسل وتحتاج

 أما أخرى، أفكار من لً خطر مهما

 فمنذ ما، نوعاًا  أسهل فؤجده السرد،

 والعناصر األساسٌات، تظهر البداٌة،

 وتحوم والحدث، والجمالٌات الجاذبة

.  برأًٌ المقال عكس على الفكرة، حول

 تختلؾ للمقال، كتابتك أن تعتقدٌن هل* 

 هل  خر، بمعنى للسرد، كتابتك عن

 مختلؾ جزء من منهما فن كل ٌؤتً

 منك؟

 مقٌداًا  شكبلًا  المقالة أرى ألننً بالطبع،- 

 مثاالًا  فؤراه السرد أما ما، وأطر بضوابط

 فٌه القصص سرد ٌمكن حٌث للحرٌة،

 المقال أما االستطراد، وٌمكن بحرٌة،

 أصبلًا، استطرادي ؼٌر شكل المقال فبل،

 ٌكون األدبً السرد  خر، وبمعنى

 راوي، ) بصوت دوماًا  مصحوباًا 

. فبل المقال، أما(. شخصٌة

 ألعمالك مراجعة أي تقرأٌن هل* 

 األدبٌة؟

 كانت لو حتى قراءة أي أبداًا، ال، بالطبع

 أقرأها، ال فإننً جٌداًا  عملً تعتبر

 لً تقدم ال القراءات كل لً بالنسبة

 أصدقابً لكن تبؽضنً، وربما شٌباًا،

 مبلحظات لً ٌقدمون المقربٌن

.  األحٌان بعض ووووووووفً

   ٕػاطف الخالذ 
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 الجاكٌت ومعها، جانباًا  ورمتها الربطة حلت

 ٌا،.. األرض على صوت دون انزلقت التً

 !! قمٌصً أزرار تفك إنها إلهً

 مرجها فوق عٌناي هرولت.. بً حدقت

 روابٌها فوق وتوقفت.. المرمري

 ٌتكوم ثوُبها.. ثوَبها تنزع إنها.. البٌضاء

..  لهٌبنا من بالقرب تذوب ثلج ككرة

 ماذا.. أعصابً أرهق زبٌرها صوت

 بؤن لً تقول أن أمً نسٌت كٌؾ سؤفعل؟

 منجم سٌخرج فروها تنزع عندما القطط

 أبصارنا ٌبهر جسدها فانوس من ماسً

 لبٌك شبٌك )بلوعة وٌهتؾُ ، عقولنا وٌخلب

  ؟(ٌدٌك بٌن جواهري

 بان أخبرك هل..أمً ٌا مسكٌنة أنت كم

.. هً تجردت كما فروي من جردتنً قطتً

 كل من مجردٌن طوٌلة لٌلة أمضٌنا وقد

 .المواء عدا ما شًء

 

 سورٌة وقاصة كاتبة 

 باألرض األبٌض ثوبها ٌحؾُّي ...تقترب

 تنزع.. مثٌرة شبقٌة  هاتٍب  وٌصدر

جُ .. طرحتها ٌْ  عطرها روابح الؽرفة فً ته

.. وخوفً شوقها رابحة مع مختلطاًا 

 طرؾ على تجلس وهً بً احتكت

 وعٌناها نحوي رأسها رفعتْ .. السرٌر

 ضمت، ٌدي أمسكتْ .. بشوقً تستؽٌثان

 وقد أصابعها انزلقت ثم.. بكفها أصابعً

 عٌنٌها أزرقُ  اشتعل، لدونتها من تحررتُ 

.. شٌباًا  منً تنتظر وكؤنها، بضراوة

.. للقطط ٌا

 .أرواح بسبعة القطة: أمً قالت

 مرة كم، قبري وتعتلً ستقتلنً مرة كم

 مواءها؟ ٌخمد  خر شرٌك عن ستبحث

، ستهوانً السبعة أرواحها من روح أي

 وتنسانً؟، وتذكرنً

 ربطة إلى أظافرها مدت لقد تفعل؟ ماذا

 ابتسمت لكنها منعها حاولتُ .. عنقً

حتى  عملها وتابعت، أنٌابها عن مكشِّرة

 وووو

 أمر لها وتركت أمً اسؤل أن خجلت

 أدخلت لو ماذا ولكن.. القطة اختٌار

.. الفبران تلتهم القطط.. فؤراًا 

 أختلس كنت.. بالزؼارٌد البٌت امتؤل

 أشقر شارباًا  لمحت لقد.. قطتً إلى النظر

 بؤحمر المطلٌة المكلثمة شفتها فوق ٌهتز

 منها تقطر بمخالب علٌه مسحتْ .. قان

 نحوي تنظر إنها... ضحاٌاها دماء

.. بٌضاء أنٌاب عن مكشرة

 لو ماذا علٌنا؟ الباب سٌؽلقون كٌؾ

 التهمتنً؟

 بؤننً أحست فقد.. ٌدي على تضؽط أمً

 من تبخرت دروسها ألن الفرار أنوي كنت

 المخالب بٌن أموت أن أرٌد ال.. رأسً

.. واألنٌاب

.. بذراعً ذراعها عقدتْ  الشقراء قطتً

 منً تنتظر وهً قصٌرة خطوة ومشت

 الموسٌقى أنؽام على مشٌنا.. المبادرة

 ومجون الخمر كوإس ووقع، الصاخبة

.. الراقصة األجساد

 رأسها تنكس ال القطة.. دوننا الباب أُؼلق

 مثالٌة بطرٌقة تفكر كانت إذا إال

.. الخسابر أقل خبللها تتكبد، لبلنقضاض

 أحصً وأنا.. بالباب تتمسح زالت ما هً

 الصدر لذاك ٌا.. وأنفاسها تحركاتها

 فً مثٌراًا  تجعله أنفاسها.. الناهد

.. واالرتفاع االنخفاض

بانتظار  الصراع حلبة فً ٌدور كبلنا

 إنها  أسلحته ٌتحسس منا وكل البدء شارة

 أمً وّسدتنً، واحد بٌوم العمر لٌلة قبل

: شعري على تمسح وهً قالت، حجرها

 ألمً جدتً قالتها واحدة جملة هً- 

: لك أنقلها وأنا

..  شإم والدتها أول المرأة"

..  فرح طفولتها - ٌرقة

..  متوحش شبابها - فراشة

.. بومة.. أنٌن شٌخوختها - قطة

 الرجال ٌركض وبومة ٌرقة بٌن وما 

.. تكون كٌفما بها ٌتلبسوا كً كالمجانٌن

 حتى ورفعته ٌدٌها بكلتا رأسً أمسكتْ 

 نظراتها ؼرزت، لوجهها مبلصقاًا  أصبح

 حقوالًا  تستنبت علها مبلمحً ٌباس فً

:  وأكملت المعرفة من

.. شجرة تفترع، حطاباًا  ستدخل ؼداًا - 

 وتنقضُّي .. مرجاًا  ترعى، حصاناًا  وتصهل

.. دماًا  وتجري لحماًا  تفترس، نمراًا 

  القلب؟ ضٌاء ٌا الدرس استوعبت هل

 لٌلة  خر فً فراشً إلى لجؤتُ  عندما

 مثل أمً كلمات تسللت.. عازباًا  أقضٌها

.. مبهوتاًا  الفراش عن قفزتُ .. النعاس

 قطة شبابها ثورة فً المرأة كانت إذا

 ألٌست دخولها؟ قبل معً سؤدخل فماذا

 اللٌلة فً الرجولة مفجرة هً القطة

 األولى؟

 مع األولى لٌلتها حكاٌة أمً تقصّ  ألم 

 وقد الرأس مقطوعة قطة برفقة أبً

 أثبت الذي دمها مع القطة دم اختلط

 أمً؟ وعفاؾ أبً فحولة

 

 هَاء  المطط 

       ِفادٗا ػ٘سى لشاج 

 

 المؽربٌة واألدٌبة الشاعرة فازت

 سٌمون بجابزة البصري عابشة

 فً 2017النسابً للشعر الندري

 العاصمة فً وذلك ،15الـ دورتها

 .بارٌس الفرنسٌة

 الجابزة على المؽربٌة األدٌبة وحازت

 مٌثولوجٌا "قصٌدتٌها عن الثانٌة

 ".الوحدة على تمارٌن"و" الجسد

 والفنانة بحضورالكاتبة النتابج وأعلنت

 الجابزة تحمل التً الدراي، سٌمون

 . اسمها

 نساء، "مإسسة تقوم سنوي وكتقلٌد

 الجابزة، على المشرفة ،"حرٌة شعر،

      كتاب ضمن الفابزة القصابد بنشر

(Femmes ,Poésie ,Liberté  .) 

 مٌثولوجٌا "المتوجتٌن القصٌدتٌن إن

" الوحدة على تمارٌن"و" الجسد

 شعرٌة مجموعة ضمن منشورتان

 بترجمة الصادرة" الموج طٌات بٌن"

- ببارٌس" لمارتان"دار عن فرنسٌة

- سلسلة أكسون تونٌك 

 وهً ،2017شباط / فبراٌر – تونٌك

 إلى  العربٌة من نقلها التً المجموعة

 .البوشٌري إدرٌس المترجم الفرنسٌة

 :للشاعرة قصٌدة من مقتطؾ وهذا

، َدْفقُكَ   .الظْلمةِ  ُجبَّن  َوُتْسِكُننً َضْوءٌء

 الَكبلِم، َرْصعُ  ِحْرَفُتكَ 

 ...ِحْضنً فً لَُؽُتكَ  َوَتِشحُّي 

َك، ما  َضرَّن

نَ  َرَسْمَتنً لَوْ  ٌْ  السطورِ  َب

 ، اْبتِساَمةًا 

 عابَِرةًا، َرْجَفةًا 

  .َخجولَةًا  َدْمَعةًا 

نَ  َزَهْوتُ  لَُكْنتُ  ٌْ  :الَفَراشاتِ  َب

 الكبٌرُ  النهرُ  هذا

  -ما لحظةٍب  فً- 

 .َنْبَعهُ  أنا ُكْنتُ 

كَ  ما  َضرَّن

 صوَرةًا، أَْضَمْرَتنً لوْ 

، ُجْملَةًا   اْسِمٌةًا

 ناقِصاًا، َمجازاًا 

 عاِطفاًا، َحْرفاًا 

 عاِطفاًا، َحْرفاًا 

لَ  لَفاَخْرتُ  ٌْ : الل

 ُنجومً هذه

عُ  . َسماَبهُ  للشعرِ  ُتَرصِّ

َك، ما  ضرَّن

 : قُلتَ  لَوْ 

. القصٌدِ  هذا ؼٌرَ  لً سماءَ  ال

َمةًا  أْسَكْنَتنً ُثمَّن  ٌْ  َؼ

: سافِري لً َوقُْلتَ 

 : سافِري لً َوقُْلتَ 

 الُمْزنُ  أْنتِ 

 . َتْسَتْمِطُرهُ  التً الرٌحُ  وأنا

كَ  ما  َضرَّن

تِكَ  فً َزَرْعَتنً لَوْ  ٌَّن ، ِمْزَهِر  قُُرْنفُلَةًا

 َعَطشاًا، َوأََمتَّننً

 الَسَرابَ  مابً، َوَتَوهْمتُ  أنَّنكَ  آلَمْنتُ 

 .واحةًا  َصَحرابِكَ  فً

 للشؼش الٌسَٕ« الًذسإ  س٘وَى»  تجائضٓ تفَص الثظشٕ الشاػشٓ الوغشت٘ٔ ػائشٔ
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أطفالٖ تظٌغ الذّشٔطالح أتَ السَسٗٔ سٍال التشك٘ل٘ٔ

 
  هحوَد ػثذ اللط٘ف 

 فً محترفها روال أبو صالح الفنانة 

 سَسٗٔ فٖ ٍاإلػالم« خلف » 
 

 االستراتٌجً التخطٌط سٌاسات فً

 ال أن ٌجب االعبلمٌة المإسسة لبناء

 العام الرأي صناعة  لٌات تهمل

 رقمٌة احصابٌات إلى أصبلًا  المستندة

 الشرٌحة هوٌة على المخطط تدلل

. إعبلمً منتج أي من المستهدفة

 ٌضع ال حروباًا، تشهد التً الدول فً

 مسابل أولوٌاته فً البسٌط المواطن

 ما بٌن شاسع فرق وثمة الترفٌه،

 تعٌش التً الواسعة الشرٌحة ترؼبه

 ٌسمح الذي الدخل من األدنى الحد دون

 طبقة به تفكر ما وبٌن بالرفاهٌة،

 ولعل ٌومٌاته، فً المخملً المجتمع

 السوري إعبلمنا فً الكبرى المشكلة

 الحال بطبٌعة ٌنتمً" المخطط "أن

 ٌبنً وهو المخملً، للمجتمع والمال

 ضمن  راء من ٌلقاه لما وفقا تخطٌطه

 بالها تشؽل لن التً الضٌقة الدابرة هذه

 فً الخبز ربطة بسعر بالتفكٌر ٌوماًا 

 باالًا  تشؽل لن أنها كما السوداء، السوق

 الببلد بها تمر التً االزمات من بؤي

 أو المازوت أو المنزلً الؽاز كفقدان

 اإلحساس نعٌم الطبقة فلهذه الكهرباء،

 زمن مسحوقً مع المجتمعٌة بالفوارق

. الحرب

 الحلقة هو" خلؾ "كان ولطالما

 السوري، اإلعبلم سلسلة فً األضعؾ

" ٌدك كؾ: "له ٌقال أن ؼرٌباًا  فلٌس

 بذلك،" اإلعبلم  ؼاوات "ٌرؼب حٌنما

 أن شًء فً المصادفة من لٌس ولعله

 الطوب رمً عن خلؾ ٌد كؾ ٌؤتً

 وووووو

 من وجٌزة فترة بعد الفساد بٌوت على

 عما شططت لقد" حمدان "ألخٌه القول

 إال هنا المشكلة ولٌست لك، أرٌد

 بٌوت أن  وأخوته" خلؾ "فهم بانعدام

 كبرت مهما ركن لها ٌهز لن الفساد

 الراؼبون بها ٌرمٌهم التً الحجارة

 هذه كانت وإن حتى افضل بحٌاة

 .زجاج من البٌوت

 من وجٌزة فترة بعد الفساد بٌوت على

 عما شططت لقد" حمدان "ألخٌه القول

 بانعدام إال هنا المشكلة ولٌست لك، أرٌد

 الفساد بٌوت أن  وأخوته" خلؾ "فهم

 الحجارة كبرت مهما ركن لها ٌهز لن

 افضل بحٌاة الراؼبون بها ٌرمٌهم التً

. زجاج من البٌوت هذه كانت وإن حتى

 مهنً عالم فً الوردٌة أحبلمه لخلؾ

 ٌنتمً بؤنه ٌحس فهو السقؾ، عالً

 وٌبحث بهمومهم، مهموم للناس،

 عٌون ترٌح مخارج عن لمشاكلهم

 الؽد، بماهٌة بالتفكٌر المسهدة األمهات

" مسقفة "والطموحات األحبلم هذه لكن

 من أرواحهم فرؼت ممن البعض بتثاقؾ

 هذه فً فاعبلًا  جزءاًا  لٌكونوا دافع أي

 فً" اإلعبلم مخططو "ٌفهم وال الببلد،

 عن ٌوماًا  تبحث لم الحكومة أن سورٌة

 هو كما" للترفٌه علٌا هٌبة "إقامة

 المملوكة الملكٌة األنظمة فً الحال

  ل "كمملكة األمة هذه لعدو القرار

 تلهً أن فً ترؼب فاالخٌرة ،"سعود

 لترسم المعاشٌة خٌاراته عن شعبها

 كما والخارجٌة الداخلٌة سٌاساتها

 االسرة بقرار تتحكم التً الدول تشتهً

 كل وبرؼم دمشق، أن حٌن فً الحاكمة،

 تفكر لم بسورٌة، ٌمر وما مضى ما

 رسم مهامها تكون هٌبة خلق فً ٌوماًا 

 ألنها وذلك للشعب، ترفٌهٌة سٌاسات

 أن( نحن )الشعب هذا حق من أن تدرك

 وجعها، بكامل المجتمعٌة همومه ٌعٌش

تحل  أن ٌمكن كٌؾ ٌعرؾ أن حقه ومن

 ووووووووو

 من هناك أن ٌحس وأن الهموم، هذه 

 كان وإن حتى الهموم، بهذه ٌهتم

". خلؾ"كـ بسٌطاًا  إعبلمٌا

 أنه على خلؾ نصؾ أن لنا ٌمكن ال

 وهو ٌوسؾ، أخوة ظلمه الذي الذبب

 من لكن الذباب، قطٌع  بٌن الحمل لٌس

 له ٌقول أن أحدهم أراد ما إذا خلؾ حق

" المخططون "ٌحترم أن ،"توقؾ"

 أن فٌها، تعب سنوات مسٌرة لتوقفه

 مع جمعته التً النقاشات سخونة تحترم

 لخلؾ األمثل، الصورة إلنتاج زمبلبه

 ٌفقهون من توقفه ٌقرر أن أٌضاًا 

 صورة لبناء توقٌفه ٌكون أن بمهنته،

 من هناك أن ٌحس وأن الهموم، هذه

 كان وإن حتى الهموم، بهذه ٌهتم

". خلؾ"كـ بسٌطاًا  إعبلمٌا

 أنه على خلؾ نصؾ أن لنا ٌمكن ال

 وهو ٌوسؾ، أخوة ظلمه الذي الذبب

 من لكن الذباب، قطٌع  بٌن الحمل لٌس

 له ٌقول أن أحدهم أراد ما إذا خلؾ حق

" المخططون "ٌحترم أن ،"توقؾ"

 أن فٌها، تعب سنوات مسٌرة لتوقفه

 مع جمعته التً النقاشات سخونة تحترم

 لخلؾ األمثل، الصورة إلنتاج زمبلبه

 ٌفقهون من توقفه ٌقرر أن أٌضاًا 

 صورة لبناء توقٌفه ٌكون أن بمهنته،

 ألنه إلٌها، الوصول عن عجز إعبلمٌة

 الذي المكان سوٌة وٌرفع ٌنجح لم

 صقراًا، خلؾ لٌصٌر األجنحة أعطاه

. صعباًا  ورقماًا 

 ٌوماًا  ٌك لم فهو.. جٌداًا  خلؾ أعرؾ

 ٌك ولم وهموم، أحبلم لقطٌع راع مجرد

 فً الرفٌع الطراز من إعبلمٌاًا  إال ٌوماًا 

 عن السورٌة، اإلعبلمٌة المإسسات كل

 والمونتٌر والمصور المحرر خلؾ

 والحامل اإلضاءة فً والعامل والمذٌع

 الذي المجتهد الخلؾ هذا عن للماٌك،

 ٌجٌد ناضج سوري إلعبلم ٌطمح

 الممنوحة المالٌة القدات توظٌؾ

 الفساد.. الفساد كل عن بعٌداًا  لئلعبلم،

 من بعضاًا  صوت تبتلع التً وحشٌته بكل

 التمسك ٌشمل والفساد المجتهدٌن،

 من بؤمر نفذ لكنه اإلقناع ضعٌؾ بقرار

 وعزاء.. رإوسهم وأخوته خلؾ أوجع

 بقرار الفرحون ٌستفٌد أن الخلؾ هذا

 إلنتاج لهم الساحة خلو من" وقفه"

 .األدنى بحدها اإلعبلم كلمة بمعنى إعبلم

 ٌوماًا  ٌك لم فهو.. جٌداًا  خلؾ أعرؾ

 ٌك ولم وهموم، أحبلم لقطٌع راع مجرد

 فً الرفٌع الطراز من إعبلمٌاًا  إال ٌوماًا 

 عن السورٌة، اإلعبلمٌة المإسسات كل

 والمونتٌر والمصور المحرر خلؾ

 والحامل اإلضاءة فً والعامل والمذٌع

 الذي المجتهد الخلؾ هذا عن للماٌك،

 ٌجٌد ناضج سوري إلعبلم ٌطمح

 الممنوحة المالٌة القدات توظٌؾ

 الفساد.. الفساد كل عن بعٌداًا  لئلعبلم،

 من بعضاًا  صوت تبتلع التً وحشٌته بكل

 التمسك ٌشمل والفساد المجتهدٌن،

 من بؤمر نفذ لكنه اإلقناع ضعٌؾ بقرار

 وعزاء.. رإوسهم وأخوته خلؾ أوجع

 بقرار الفرحون ٌستفٌد أن الخلؾ هذا

 إلنتاج لهم الساحة خلو من" وقفه"

 .األدنى بحدها اإلعبلم كلمة بمعنى إعبلم

 وحمود التدرٌب فً محفوض ؼٌث

 وإسماعٌل الدٌكور فً الحنً سلٌمان

 وماهر األزٌاء تصمٌم فً العجٌلً

. تنفٌذها فً الصفدي

 فً الشعبٌة للفنون الرقة فرقة تؤسست

 تحدٌداًا . المنصرم القرن ستٌنٌات أواخر

 كركبل فرقة فٌه تؤسست الذي العام فً

 اللبنانً الموسٌقار ٌد على اللبنانٌة،

. 1968 عام كركبل الحلٌم عبد

 الشعبً، بالتراث الرقة فرقة تخصصت

 تخطت. صٌتها وذاع نجاحاتها، توالت

 عباب مخرت. العربً الوطن خارطة

 إلى وصوالًا  المتوسط األبٌض البحر

 على ْأعمالها عرضت. األوروبٌة القارة

 وبلجٌكا واٌطالٌا وبارٌس لندن مسارح

 المركز حصدت... والٌونان والبرتؽال

 عن 1986 عام بارٌس فً األول

 الوشاح ونالت ،«علٌا برج »عملها

  .عالمٌة فرقة 76 بمنافسة الذهبً

 السبلم عبد الراحل واألدٌب الدكتور كتب

 لفرقة المسرحٌة األعمال معظم العجٌلً

 سره وحمل سراًا، الشعبٌة للفنون الرقة

 لمشاعر احتراماًا  حٌاته سنوات طٌلة

. ضمنه نشؤ رٌفً مجتمع

 لم »الفرقة، عن الراحل األدٌب وقال

 ٌحترفوا أن بالهم فً أفرادها ٌضع

 مدفوعٌن مدارسهم من أتوا الفن،

 مدفوعٌن مدارسهم من أتوا الفن،

 والؽناء، والرقص للموسٌقى بحبهم

 والمستمرة القاسٌة تمارٌنهم لٌتابعوا

( العجٌلً إسماعٌل )الفنان هذا بإدارة

 الفن، محراب فً المبتل العصامً

 الفرقة، فً أدوارهم أداء فً ولٌستمروا

 .«الشبٌبة عمر فً ظلّوا طالما

 الشعبٌة للفنون الرقة فرقة قدمت

 البوادي لٌل الراقص الفنً عرضها

 العاصمة فً األوبرا دار مسرح على

 وستتابع حمص مدٌنة وفً دمشق

. المحافظات باقً فً عروضها

 الراقص االستعراضً العمل وتضمن

 تراثٌة وألحان كلمات من البوادي لٌل

 كوٌفاتً سمٌر الموسٌقً تولى

 ومن العصر بروح لتكون توزٌعها

حسٌن  وخولة سكر عاصم ؼناء

 فقرات مع عساؾ ورنٌم الحسن

 العمل لمخرج المحكٌة باللهجة شعرٌة

 على الراقصون أضفى حٌث العجٌلً

 صور بانورامٌا أداء العمل روح

 السورٌة البادٌة فً الحٌاة تفاصٌل

 نقل فً أثر المنتقى للزي وكان

 على ٌستند صاؾ مناخ إلى المشاهد

. الذاكرة فً معروفة أؼان

 البوادي لٌل عرض عمل فرٌق وضم

 وووووو

 فشلٔ الشلٔ للفٌَى الشؼث٘ٔ تثذأ ػشٍػْا فٖ الوحافظات السَسٗٔ« ل٘ل الثَادٕ » 
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 ضمن مشتركة فنٌة ورشة فً

 من تعتبرها حٌث كامل، ؼالٌري

 وجدته لمَ " 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 أوالًا 

 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 حالٌاًا : "واالستمرارٌة

 المزٌد لدي ومازال هناك، مشروعً

 كٌؾ اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

 اآلخر، بعد ٌوماًا  تجربتً تتطور

". الكثٌر فٌها أكتشؾ بؤننً وأشعر

 وعن نفسً عن راضٌة أنا"

 ذاتً تعبٌر إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو روال تقول" أعمالً فً

 بداخلها ٌدور ما "لتوصٌل تسعى التً

 من الكثٌر هنالك". 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 أحٌاناًا  عاجزهم

. تضٌؾ" الؽامضة الظواهر

الكبٌرة  األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 لٌس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 ؼالباًا  ولكن أعتمده معٌن قٌاس هنالك

 األحجام فهذه كبٌرة أحجام ماتكون

 التعبٌر خبللها 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 ؼالباًا  ولكن أعتمده معٌن

 من وأستطٌع تبهرنً األحجام فهذه كبٌرة

ٌّة الفكرة عن التعبٌر خبللها  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

 مثبلًا، 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 ؼالباًا . األعمال باقً إلى وتمتد

 القراءة بعد بها أنؽمس التً األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهً ألرسمها

 ال ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

". نهاٌة

 طاقة القراءة

 تنشؽل والخٌال للرسم مقابلة ضفة فً

 لمجموعة مختلفة قراءات فً الفنانة

 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

 

 

 إر اإلًساى"
 ًفسِ فٖ ٌٗمة

 الؼثَس ٗستط٘غ
 "الكَى هشكض ػلى

  للنشر” نبطً “دار عن صدر

 كتاب المتحدة العربٌة باإلمارات

 هذا"  العالمً الشعر من  مختارات“

 الشاعر وقدمه ترجمه الذي العمل

 ٌؤتً ، جعدان نوزاد السوري والمترجم

 الكتاب وٌحتفً. صفحة 112 طول على

 األدب من متعددة شعرٌة بنصوص

 لشعراء مختارات ٌحتوي حٌث العالمً،

 وأذربٌجان تركٌا من مختلفة، أجٌال من

. وإنجلترا وكردستان وباكستان والهند

 شعرٌة كواكب كشؾ على الكتاب وٌعمل

 الشعري التعبٌر من جدٌدة وأشكال

 الذابقة تؤلفها ولم الفنون أقدم من لواحد

 بعض أن كما العربٌة، الشعرٌة

 وأعراؾ شعرٌة نماذج تشكل النصوص

 الشكل سبٌل على أوطانهم فً متداولة

 باللؽة النصوص وتمتاز. والمضمون

 لنضارة  والدهشة العالٌة الروحٌة

 تضمنتها، التً الصور وكثافة التعابٌر

 المترجم فٌها استعان نصوص وهً

  تعبٌره، حسب على ٌجٌدها التً باللؽات

 اللؽات إلى باإلضافة األم لؽته كالكردٌة

 إلى والتركٌة، كاألردٌة بها ٌلم التً

 الوسٌطة بالترجمة االستعانة جانب

 على إضاءة الكتاب وٌشّكل اإلنجلٌزٌة،

 الوطن فً المجهولٌن الشعراء بعض

 لترجمة أحد ٌتطرق لم الذٌن أو العربً

. أشعارهم

 

 

 

 

 بالنص التقٌد الى ٌدعو ما اخترت و ،

 على نثرا الترجمة تكون وان تؤوٌل دون

 من الشعر ترجمة صعوبة من الرؼم

 لصعوبة نظرا أخرى لؽة الى  لؽة فضاء

 النصوص لتستوعب العروض تروٌض

 .المترجمة

 مواضٌع ٌتناول الكتاب أن جعدان وأكد

 أدب على التركٌز محاوال إنسانٌة

 وتسلٌط المقهورة الشعوب عند النضال

 كردٌة قصابد فً كما  علٌه، الضوء

 وبلوشٌة أذارٌة و ونٌجٌرٌة وكشمٌرٌة

 دون بالنص التقٌد الى ٌدعو ما واخترت

 على نثرا الترجمة تكون وان تؤوٌل

 من الشعر ترجمة صعوبة من الرؼم

 لصعوبة نظرا أخرى لؽة الى  لؽة فضاء

 النصوص لتستوعب العروض تروٌض

. المترجمة

: الكورد للشعراء قصابد الكتاب وٌضم

 سوركلً، بكر وشاهٌن دلدار،

 صدقً وجاهد تٌلو، وخوشناؾ

 مٌكابٌل أذربٌجان ومن طارانجً،

 وزوق، ؼالب، مٌرزا الهند ومن مشفق،

 لدهٌانوي وساحر و نجان، وشٌلندرا،

 فٌض باكستان ومن راي، كومار وسو

 إقبال، محمد والعبلمة فٌض، أحمد

  نصٌر، كول مٌر البلوشً والشاعر

. أتشٌبً تشٌنوا نٌجٌرٌا ومن

 كٌتس، جون الشاعرٌن إنجلترا ومن

 فهو نوزاد المترجم أما كارول، ولوٌس

 1984 عام سورٌة حلب موالٌد  من

 المتحدة، العربٌة اإلمارات فً ٌقٌم

 دونٌو دي كاستٌلو جابرة على حاصل

 الشعرٌة أتاك وأرت إٌطالٌا فً الشعرٌة

 فً للثقافة نعمان وجابزة كرواتٌا فً

 وووو

 للقصة الوسط وجابزة بالقصة  لبنان

 مركز وجابزة البحرٌن، فً القصٌرة

 الطفل، أدب مجال فً لئلبداع النور

 فً العربً لئلبداع الشارقة وجابزة

 ثبلث له األول المركز المسرح مجال

 طالب حابطٌات "شعرٌة مجموعات

 دار إصدارات من األخٌر المقعد

 من المظبلت بابع أؼانً"و" فضاءات

 من" جدا سعٌد"و" الفرقد دار إصدارات

 ومجموعة نٌنوى، دار إصدارات

 ووووووو

 هختاسات هي الشؼش الؼالوٖ جذٗذ الشاػش ًَصاد جؼذاى

  للن سطاص 

 الٌاسمٌن دار عن ترابٌة خزانة قصصٌة

 السٌنما ورواد اإلمارات والتوزٌع للنشر

 ومسرحٌة للنشر، الٌاسمٌن دار الهندٌة

 الثقافة دابرة منحرؾ شبه وطن

 دٌفداس رواٌة  الطبع قٌد وله  واإلعبلم،

 . "ترجمة"
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 إٌطالٌا، ـ المتوسط مشورات عن صدرت

 للروابً" جداًا  صاخبة عزلة "رواٌة

 الذي هرابال، بوهومٌل الكبٌر التشٌكً

 القرن فً تشٌكً أدٌب أبرز ٌعد

 الشهٌر الروابً أن حتى. العشرٌن

 كّتابنا أفضل »بؤنه ٌصفه كوندٌرا مٌبلن

 من واحدٌء  كتاب: "عنه قال كما ،«الٌوم

 ما كلّ  ٌختصر هرابال، بوهومٌل كتبِ 

 ألجل تقدٌمه عن جمٌعاًا  نحن عجزنا

 نفعله ما كل رؼم متحرر، إنسان

". الّصاخبة واحتجاجاتنا بإٌحاءاتنا

 الرواٌة هذه هرابال بوهومٌل نشر

 ُتنشر ولم ،1976 عام فً بنفسه

 رقابة بسبب 1989 العام حتى رسمٌاًا 

 عزلة "تروي. وقتها البولٌسٌة الدولة

 أبله عجوز رجل قصة" جدا صاخبة

 ٌحفظ براغ؛ فً الورق إتبلؾ فً ٌعمل

 المخطوطات من كبٌرة أعداداًا  وٌجمع

 خبلل من والمحظورة النادرة والكتب

 مهووس معرفة جامع حكاٌة هً. عمله

 التً البولٌسٌة الدولة على ٌنتصر

 

 معرفة جامع حكاٌة هً. عمله

 الدولة على ٌنتصر مهووس

 على تنتصر أن أرادت التً البولٌسٌة

. المعرفة

 علٌمً منٌر ترجمة من الرواٌة

 العمري، منصور وتدقٌق ومراجعة

 القطع من صفحة ١٢٢ فً وجاءت

. الوسط

 نهاٌة ضد صرخة هو هرابال

 صاخبة عزلة "وكتابه اإلنسانٌة،

 القاتلة البلمباالة من إنقاذ هو" جداًا 

 أشدّ  من أكثر الحرؾ قتل فً الفعالة

 نٌوٌورك.« ... تعقٌداًا  اإلتبلؾ  الت

 تاٌمز

 عن هرابال بوهومٌل حكاٌات أطلقت

 فً سٌنمابٌة ثورة العادٌٌن الناس

 اعتاد التً الحانة وأصبحت وطنه،

 لكبار مزاراًا  براغ فً ارتٌادها على

 أسطورة أنه هرابال أثبت. الشخصٌات

 .الؽاردٌان  صحٌفة«..زمنه

 للتش٘كٖ تََّه٘ل ّشاتال« ػضلٔ طاخثٔ جذاً » 
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 راكشٓ  الوَت 

     

 ٌّاء الظالل 

 فقد ..جرحً ال تلثمً الكفٌفة أٌتها الذاكرة

 ال ..صمتً مٌراث على األلم جدران تتهاوى

 ..قدري مراٌا على شوقٍب  من واببلًا  تمطرٌنً

 النجوم كما وأجمل أشهى الؽٌاب ظل فً فهم

 فٌهم التعمق  أتتصورٌن..أحلى البعد فً

 هو الحلم  وٌبقى..األمل خٌبات إلى ٌفّضً

.. الُمشتهى

 وهو ال نراه دابماًا بٌننا ٌقؾ الحابر ذلك

 ٌختار وقد حٌاتنا تفاصٌل أدق على ٌطلع

 سبباًا ٌكون لتكون منها واألتفه األصؽر

 خارج وجرها الحٌاة بٌد لئلمساك ذرٌعته

 وتتوقؾ اإلدراك من الجسد ٌتجرد. .األرض

 ..خٌارات ال ٌوجد فاآلن المعذبة المشاعر

 الصراعات تلك انتهت المهزلة تلك انتهت

.. النجاة أو الهبلك برزخ الروح ودخلت

 ذاكرة له بالسواد الموشح الزابر ذلك

 واألكثر واألشهى األجمل ٌختار فهو انتقابٌة

 سكن الذٌن أولبك  وٌترك..رؼبةًا بالحٌاة

 شؽؾ لدٌه فهو المرهقة قلوبهم الٌؤس

 لذة وتمتهن باألمل المفعمة بالقلوب

 الحٌاة رونق سرق الذاكرة بتلك.. األشٌاء

 على تنطوي فاؼرة معتمة سرادٌب فباتت

 أخالها.. الشباب على وتتحسر شٌخوختها

 أو بعزة العٌش على اتفقنا لطالما تشبهنً

.. بسبلم الموت

 لهم فاختارت بها المستذلٌن تعز أن عجزت

 تلك تربً  كانت..استحٌاء على موت أجمل

 نظراتها ترقب بعد عن بتوجس القرابٌن

 والجمال بالسحر علٌهم تفضً.. الشاردات

 تختار لها عٌد أول  وعند..الخداع واألمان

 تفترس انتظار وال تردد وببل األكبر الذبح

.. الحٌاة هً هكذا األشهى

 الموت إلى مضوا  وهكذا..خسرناهم هكذا

 ..عابدون أنهم  متٌقنٌن..ٌلعبون.. عابثٌن

 بٌن من تفر القرابٌن ٌترك أن للموت وكٌؾ

 بالٌاسمٌن تعبق رابحتهم ألٌست فكٌه

 ..الكرٌم والحجر كالجواهر ألٌست وعٌونهم

  وكفوفهم..التابهٌن منارات ألٌست وقاماتهم

 أصابعهم بٌن ومن القمح حقوالًا من ألٌست

.. حزٌن وفرات بردى تدفق

 نمتلك فنحن بتبذٌر بددناها التً الثروة هذه

 نمتلك فنحن بتبذٌر بددناها التً الثروة هذه

  ..الكثٌر منها

 الظبلم أسدل إذا اللٌل شموعاًا تضًء نمتلك

 الجبال على الوطن جؽرافٌة على ستاره

 أقاح وعلى والنهر البحر على والطرقات

  ..الربٌع

 ونقلوها األرض أعماق من األزهار أجتثوا

 فً لتزرع البحر عبر الموت زوارق على

 قد المثلج المناخ وهذا أرضها لٌست أرض

 تنمو أن لها فكٌؾ عروقها فً الدم جمد

  ..وتزهر

 الباردة المبلمح ذات الوجوه علٌها تؽٌرت

 بٌت  فبل..لوجودها المستنكرة والنظرات

 وأرصفة طرقات  وال..والجٌران األهل ٌضم

 كل.. والشلة الصداقات راحاتها على نصدؾ

 الحنٌن وٌنسل االكتباب علٌه ٌخٌم ما حولهم

.. بالعودة ٌطالب الحشا من

 األمواج هدٌر على المسافرٌن موانا أمام

  أثارت..ؼربة وأي الؽربة وأبكً أقؾ

 عن تبحث المشردة النفوس فً الزوابع

  ..عنواٌن

 وال موجودٌن األهل وال أثر لها الدار فبل

 الحواري، زقاق من ٌنبعث الٌاسمٌن عبق

 هودٍب  على الخطى وٌنقل بالهوا ٌنبض والقلب

 فٌنفضح الساهرٌن عٌون ترمقه أن ٌخشى

  ..عنوة سجنته أضلع بٌن الدفٌن السر ذلك

 مجرم القانون عن الخارج كما فالعاشق

.. الكابدٌن أٌادي تبلحقه مبلحق

 العجز فنبكً أبناءنا التهمت المناٌا أن نسمع

 حول  كملح..العاجزٌن دموع وما طعمُ 

 أزهار فٌه تنبت أن ٌستحٌل زاللٍب  إلى األرض

.. البساتٌن

لٌبلًا  البحر تركبون أم نهاراًا  ستعودون هل

 النجوم وتقطفون القمر قندٌل وتضٌإن

.. للمنتظرٌن عقوداًا  وتصنعون

 ٌرهقها والروح الحنٌن شؽؾ أتعبه فالقلب

 أن تنتظر الؽسق فً شاردة والعٌون الشوق

.. المهاجرٌن سفن بعد عن تلوح

 

فٖ اًتظاس ها ال ٗأتٖ  .. "غَدٍ"ػَدٓ 
.. 

     

" المساطٌل "إنهم حولها ٌحدث

  !!األٌام هذه فً أكثرهم وما

 كل أن صحٌح 2017 العام وفً

  ..ٌسقط لم الموت إال سقط شا

 أرواح ٌحصد مستمراًا  زال فما

 الخلٌج إلى المحٌط من السورٌٌن

 ومن الؽرب إلى الشرق ومن

 من قذٌفة.. الجنوب إلى الشمال

 وصوت هناك من وصاروخ هنا

 أمراًا  بات الذي اإلسعاؾ سٌارة

.. سورٌة فً اعتٌادٌاًا 

 زال ما ذلك من وبالرؼم

 عامة انتظار حالة فً السورٌون

 ففً.. نهاٌتها ٌعرؾ أحد ال

 فً السورٌون ٌنتظر الخارج

 السفارات أبواب وعلى المخٌمات

 السورٌون ٌنتظر الداخل وفً

 محطات و الخبز أفران على أٌضاًا 

... الوقود

 2011 العام منذ مرة وألول

.. ما أمر على السورٌون توحد

 وإّنً االنتظار على توحدوا لقد

 عدة بانتظار  انتظارهم ألشبه

 لٌس قطار محطة على أشخاص

 فً ولٌس باألساس وجود لها

ٌّة المفترضة المحطة  قضبان أ

 ٌؤتً لن الذي القطار علٌها ٌسٌر

 ٌنتظرون جعلهم الوهم لكن أبداًا 

 !!أعظم اآلتً  ولكن...ٌؤتً ال ما

   ساهٖ الخّ٘ش  

 عمره من الخمسٌنً ذلك توجه

 شارع إلى الحرامٌة سوق من

 وهو دمشق العاصمة فً الثورة

 ٌا السورٌون أٌها ٌا": ٌصٌح

 عرفتها حضارة أقدم سبللة

 ال،  دم سٌدنا أٌام منذ البشرٌة

 واقتلوا ٌقتلونكم الؽرباء تدعوا

..  بعضاًا  بعضكم

 السوريّ  أخٌه على أحن فالسوريّ 

  ."الؽرٌب من

 السخرٌة بمنتهى ٌقولها كان

ًّ  الواقع هذا على والتهكم  العبث

 ٌكن ولم السوريّ  ٌعٌشه الذي

 صحٌح قاله ما لكن، به جاداًا 

 الؽرباء ندع فلماذا منه بجزء

 ! ؟ ٌقتلوننا

 الرجل نفس صرخ أن ما لبث ثم

 بعضكم أحّبوا: "عظٌم بصوت

 دماء من سفكتم ما وكفاكم.. بعضاًا 

  ."برٌبة

 انقسم.. ٌؤتً ال ما انتظار فً

 مع 2011 العام منذ السورٌون

 السورٌون اختلؾ ما اندالع

 فالبعض، توصٌفه على أنفسهم

 السورٌة الحكومة سقوط ٌنتظر

 سقوط  ٌنتظر اآلخر والبعض

 تقاتل التً المسلحة الجماعات

ٌّة الحكومة  ثالثة وفبة، السور

 لما تنتبه ولم باألمر معنٌة ؼٌر

 وووووووووو
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 التلفزٌونٌة المنوعات برامج إلى للناظر

 الرأي إبداء حق ،(األنترتٌمنت )العربٌة

 هو اإلبداء هذا مظاهر أهم ومن فٌها،

 حرج وال كونترول، الرٌموت استخدام

 أرجاء فً ٌتجول أن هذا بعد من

 لم فالتلفزة ٌناسبه، عما باحثاًا  المحطات

 ال ما وهذا رقابً، بسقؾ محدودة تعد

 فالموضوعٌة الموضوعٌة، عنها ٌنفً

 بظروؾ وثٌق عضوي ارتباط على هً

 هً الظروؾ هذه أهم ومن المحطات

 المحطة وضعتها التً األهداؾ بتلك

 التً المشاهدٌن كمٌة وكذلك لنفسها،

 أو سراًا  أمامها تجمعهم أن  تستطٌع

 التحكم حرٌة وخارج عبلنٌة،

 حول اآلراء تبقى بالرٌموتكونترول،

 على ٌذكر، إجماع دون البرامج هذه

 أو الصحفجٌة األصوات كل من الرؼم

 البرنامج هذا تخّون التً المنبرٌة

 ومآربه عقلٌته وتسفه ومحطته،

 وسوء والجهل بالتفاهة وترمٌها

. الطوٌة

 لبرامج نشداننا فً واقعٌٌن لنكن ولكن

 أضحى المشاهد ٌشد فما الترفٌه،

 توجهات أضحت وكذلك معروفاًا،

 إلى باإلضافة هذا المتنوعة، المحطات

 ٌستطٌع ال الذي الثقافً/ الفنً الواقع

 لٌنحصر فٌه، بما إال ٌنضح أن

 الذي النوع هواة مقولة فً الموضوع

 البرامج هذه اتهام مفاعٌل ٌبطل

 وتجهٌلها، العقول وتسخٌؾ بالرداءة

 ٌراها من فهناك دمها، ثقل اتهام وكذلك

. الحاجة وتلبً مهضومة

 فاالنقسام قلٌبلًا، أكثر واقعٌٌن لنكن

 نوعٌن بٌن هو( خصوصاًا  الصحفجً)

 برنامج هو األول البرامج، هذه من

 ٌتمٌز الذي العام االحتشام ٌراعً

 حسب ومتحولة متؽٌرة انتقادٌة بسقوؾ

 ٌراعً ال الذي والثانً اإللهام،

 وووووو

 الصحفجٌة رأي حسب العام االحتشام

 اقصد ال وهنا. الفضٌلة حراس من

 ومبلبسها المرأة وجود باالحتشام،

 االتهام حسب بها واالستعراض

 بمعناه االحتشام بل فقط، الصحفجً

 الصحفجٌة رأي حسب العام االحتشام

 اقصد ال وهنا. الفضٌلة حراس من

 ومبلبسها المرأة وجود باالحتشام،

 االتهام حسب بها واالستعراض

 بمعناه االحتشام بل فقط، الصحفجً

 والخبر، والرأي الفكرة على العام

 أمام أننا الكتشفنا النظر أمعّنا لو حٌث

 مطرقة بٌن ٌدور واضح استقطاب

 ٌضع حٌث التقلٌد، وسندان الحداثة

 ساقٌه ـ  نفاًا  الموصوؾ ـ الصحفجً

 على ٌجرإ ال مختلفٌن قاربٌن فً

 برامج ٌرٌد فهو أحدهما، اختٌار

 محتشمة، تكون أال شرط محتشمة

 ولٌبدو الشعب ثقافة على الوصً ألنه

 موقع إلى االنتقال ٌستسهل كضابع

 وجدان قلة من الشاكٌة الضحٌة

.  اآلخرٌن

 ذات المابعة، الترفٌهٌة البرامج

 والمفردات ،"الفاضحة "األزٌاء

 أو الجنسٌة واإلٌحاءات واإلشارات

 والرقص ،"الخادشة "السٌاسٌة

 ال السخٌفة،" والمسابقات والؽناء

 بٌنما إلٌه، توصل وال العنؾ إلى تدعو

 إلى تدعو" الجادة "الترفٌهٌة البرامج

 القادم، المآل فً أو مباشرة العنؾ

 التوجٌه؟ ٌجب البرامج أي فإلى

 عبلقته أثبت الثانً النوع أن خصوصاًا 

 باالستبداد  الثقافٌة/ التربوٌة

 األول النوع لٌصبح واإلرهاب،

 فعلى متهافتاًا، كان مهما ضرورٌاًا 

 ناحٌة من إٌجابٌة قٌمة ٌحمل األقل

 شكلها فً الحٌاة على اإلطبلع

 ( األقل على كلمة ) وهذه. المعاصر

 وعدم  التوهان صفات كل تحمل

. المطلوب معرفة

 ٌكرسان البرامج هذه من النوعٌن كبل

 موضوعٌتهما، مع تتناسب نجوماًا،

 ثقافة مع تتناسب مواضٌع وٌفرضان

 على الضٌوؾ وكذلك معدٌنهما،

 مع ٌتماشون وؼاٌاتهم أنواعهم

 كان إن خضوع، بكل منهم المطلوب

 المكافؤة، أو بالدعاٌة طمعاًا  أو تلقٌناًا 

بٌنهم،  فٌما موضوعٌاًا  جدالًا  وٌقٌمون

 فمن أٌضاًا، المشاهد وبٌن بٌنهم وفٌما

 أم كان مشاهداًا  ذلك لنفسه ارتضى

 ألحد ٌمكن وال حقه، فهذا مشاركاًا،

 إلى الحق تحول وإال مصادرته،

 الرواٌة طرٌقة على )ممنوعات

 على والمقدمٌن( مثاالًا  العربٌة

 منتجاتهم ٌهربون مجرمٌن المشاركة

 حصل كما أخرى، إلى محطة من

 وووووو ووووووو

 .الشهٌر ٌوسؾ باسم: البرامجً 

. الشهٌر ٌوسؾ باسم: البرامجً مع

 ناحٌة ومن ٌوسؾ باسم مقابل فً

 أكثر رإٌة ٌمكننا التعبٌر فً الحق

 التشكٌك إلى تعرضت شخصٌة من

 نذكر قد الحق، هذا فً الصحفجً

 وال متطرؾ، كمثال كلٌنك مٌرٌام

 واالشاعات االتهامات كمٌة ننسى

 فنانة أٌة تطاول أن ٌمكن التً

 المتصالح العام لبلحتشام خادشة

 وكذرٌعة متداول، نقدي كمعٌار علٌه

 هذه كل وجود مع. علٌهن حكم

 الحق المشاهد تعطً التً الرٌموتات

. عكسها أو بالمشاهدة

 العربٌة السكنٌة التجمعات هذه هل

 المتهمة البرامج هذه إلى بحاجة

 هً بالتؤكٌد العام؟ االحتشام بخدش

 والفنً التقنً تهافتها ولٌس بحاجة،

 فالبرامج التهامها، صالحة حجة

 مصابة الثانً النوع من المقابلة

 من بٌنهما تفاضل فبل العلة، بذات

 هناك األحوال كل وفً الناحٌة، هذه

 أفضلٌة مع النوعٌن لكبل مستهلكٌن

 ٌتمٌز الذي األول للنوع واضحة

. عارمة سرٌة بمشاهدات

 البرامج ونتهم أنفسنا على نضحك أن

 نرى ونحن والثقافة، الذوق بتخرٌب

 عن ناتجة وكوارث دماء من نراه ما

 وتحت مراقبة دوماًا  كانت ثقافة

 نعٌش؟ الفصام من نوع فؤي السٌطرة،

 من الفنون منابع من نشفط ونحن

 أنفسنا وعلى علٌهم لنعٌب مجترحٌها

. مقلدٌن نصنع ما

 المفتوح، اإلعبلم مرحلة نعٌش إننا

 الكثٌرون، عنها ٌرضى ال حقٌقة وهً

 حصلت أنها ٌصدقوا لم باألحرى أو

 ٌصدقوا لم كما تماماًا  ) وموجودة

 األوسط والشرق الخبلقة الفوضى

 المرحلة هذه أن ٌنتبهوا ولم ،(الكبٌر

 الدابمة الحركة نتاج هً وؼٌرها

 تماماًا  تعكس أنها كما اإلنسانً لئلنتاج

 ٌصعً حٌث الواقع، فً موجود هو ما

 وهذه الشاكلة هذه على أننا تصدٌق

 ٌنّظر وهمٌة، أمنٌات إنها الصورة،

 فً متهافت، بمنطق ارتجالٌاًا  حولها

 .العربً الجبار اإلنسان والدة انتظار

 

 

 سوري وسٌنارٌست كاتب 

 

 التفأّ  الومٌؼٔ   |      سطاطٔ الشحؤ

 

 

 

  ًج٘ة ًظ٘ش 

 ذلك عن السوري الروابً أعلن وقد

: قاببلًا  الفٌسبوك فً صفحته عبر

 وربما خطر شخص أننً اكتشفتُ 

 تؤشٌرة على موافقة ال: مإجل إرهابً

 ظبً أبو معرض فً للمشاركة دخول

" الندم اختبار "رواٌتً لتوقٌع للكتاب

 ندم ال. المعرض إدارة من بدعوة

 فً مقٌماًا  سورٌاًا  تكون أن أٌضاًا 

. دمشق

 موالٌد سوري، روابً صوٌلح، خلٌل

 فً التارٌخ درس ،(1959 )الحسكة

. العاصمة فً وٌقٌم دمشق، جامعة

 وّراق: التالٌة الرواٌات له صدرت وقد

 عاجل برٌد و ،(2002 )الحب

 لومً عنك دع و ،(2004)

 ونارٌمان وسارة وزهور ،(2006)

 (2011 )الؽزال وسٌؤتٌك ،(2008)

 

 السوري واألدٌب الروابً ٌستطٌع لن

 كان الذي جمهوره لقاء صوٌلح خلٌل

 ظبً أبو معرض فً حضوره ٌترقب

 العاصمة تستضٌفه الذي للكتاب

. ظبً أبو اإلماراتٌة

 صفحته عبر أعلن قد صوٌلح وكان

 معرض سٌحضر أنه الفٌسبوك فً

 رواٌته وٌوقع للكتاب ظبً أبو

 جمهوره داعٌاًا  الندم، اختبار األخٌرة

 األمنٌة السلطات أن إال للحضور،

 تمنح ولم مختلفة رإٌة لها كانت

  . دخول تؤشٌرة الحب وراق صاحب

 اإلهاسات تشفغ هٌح تأش٘شٓ لألدٗة خل٘ل طَٗلح
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