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 الصديقات إحدى سألتني

 له أحسب لم ُمباغتاا، سؤالا 

 الخيط هذا سر ما حساباا،

 بمدينة يربطك الذي الرفيع

قَّة  أوروبا؟ في صرت وقد الرَّ

 أن أردت السؤال، من تهربت

 للتفكير، فرصة نفسي أعطي

 تبدو التي األسئلة هذه فمثل

 ول جداا  بسيطة األولى للوهلة

 في العميق التفكير تستدعي

 جداا  عميقة أنها إل ظاهرها

 الروح، في تغور فهي

 فراس الهكّار

 شبه بالعجز نشعر أننا حتى اللواعج وتثير الروح، في تغور فهي

 .بأجوبتها نفكر ونحن التام

 ألنني ربما: أقول كأن الفلسفة بعض فيها إجابة أجد أن حاولت

 البشرية والنفس إرادتي، بملء مغادرتها اختر ولم ُمجبراا  غادرتها

 لو علي وطأة أخف كانت ربما عليها، يُفرض ما تكره الحال بطبيعة

ا  بإرادتي مغادرتها اخترت أني  ومستقبل أحسن رزق عن بحثا

 مجمل يخص أنه أعتقد أني إل شخصياا  الحديث يبدو .أفضل

 النهاية في منهم أحداا  لكن خروجهم، أسباب تعددت وإن السوريين،

 أتحدث هنا وأنا منفاه، ويختار الجتماعية وحياته منزله يترك لم

 جغرافية بقعة في تعيش كانت أنها إل لها ذنب ل التي الفئة عن

 واإلمبرياليون والزعران والعسكر الساسة أراد معينة

 حساباتهم لتصفية ساحة تكون أن لها والمتاجرون والراديكاليون

 .األبرياء دماء حساب على صفقاتهم وتمرير

  فقط؟ هكذا: قائلة أردفتف صديقتي، الفلسفية اإلجابة تقنع لم

 أبي بيت مسامعها على وأردد المرة، هذه بالشعر أستعين فوجدتني

  منزل ألول أبداا  وحنينه...  الفتى يألفه األرض في منزل كم : تمام

 هذا يسبق الذي البيت تجاهلت لماذا: وقالت صديقتي ضحكت

 .مدينتك في األول الحب تعش لم أنك أم البيت،

 فيه نشترك أول حب حكاية الرقة في منا مرئا لكل صديقتي ياقلت 

 طفولتنا منذ نمارسه وأطيافنا، انتماءاتنا اختالف على جميعاا،

ا  ونحن ثم المبكرة  عندما حتى كهولا  نصير عندما وكذلك شبابا

 نهر عشق هو األول العشق وهذا..معه األخير اللقاء يكون نموت

ا  عنه الُمبعدين نحن الفرات، عشق يجمعنا نعم .الفرات  عنا رغما

 التي المدينة تلك في هناك أرواحنا وبقيت فقط، بأجسادنا رحلنا

 .أحد ينصفها ولم األرض قوى كل عليها تكالبت

 مثقف يخرج أن تستباح مدينتي أرى وأنا تمنيت كم صديقتي يا

 العقد خالل بأهلها والتقوا زاروها ممن واحد عربي أو سوري

 المغتصبة، البريئة تلك عن فيه يدافع واحداا  مقالا  يكتبو المنصرم

 موطن الرقة في أن العالم يخبر للتاريخ حق شهادة يشهد أن

 اآلخر، على وانفتاح وثقافة علم أهل أهلها وأن األول، اإلنسان

 .جناة ل ضحايا وأنهم قتلة، أو إرهابيين وليسوا

 أُسمع أن بل صديقتي يا أصرخ أن األحيان من كثير في أرغب

 ترابها لرقة أرض من أني وأخبرهم األرض سكان لكل صوتي

قَّة، ُسميت  اسمهم صار ضيافتهم وحسن وجودهم أهلها ولكرم رَّ

 فصاروا عادة لهم اللحم وشي   الثريد، لضيوفهم يولمون شوايا،

 السورية، الدراما تقدمنا كما لسنا صديقتي يا نحن. شوايا

 األذهان في رسخت أن إلى الشعبي، بزينا" البركة وع دراويش"

 اإلبل رعي غير الحياة في نعرف ولسنا الخيام، نسكن أننا

 ل، عام آلف تسعة عمرها حضارة أبناء صديقتي يا نحن واألغنام،

 والدموع الكتابة في واسترسلت صديقتي سكتت .الجاهلون يعرفها

 عن أبياتها بين وأبحث الفراتية الموليا إلى استمع وأنا تغالبني

 في لبيتي المجاور النهر عند وقفت كلما يجعلني زال ما الذي السر

 روحي ظمأ يروي أن لنهر وليس فرات، يا اشتاقك أصرخ بلجيكا

 خيطاا  ليس بمدينتي يربطني ما صديقتي يا لذلك. فرات يا غيرك

ا    .فرات سماهوأ الرب به تغنى ،نهر بها يربطني إنما رفيعا

  جميعا   اللعنة عليكم

 

 أبناء شغفها  يقاسمه لم تجليات من لنفسه

 ومسلم قال، كما الستالينية يكره شيوعي الجلدة،

 تناقضاته ذاتها وهي واإلنسان الحرية يعشق

 .مروره وظالل

 منه المولييري الحرف فغار بالفرنسية كتب

 بإسقاطات قضايا حوله األولى نصوصه  وأثارت

  بندقيته حمل وقد  مجاهد وألنه ثقافية -استعمار

 ل: قال العظيم الجزائري  النوفمبري القيام غداة

 ظالل  إلى واتجه الفرنسي، المولييري للحرف

 وأبدع، وكتب وأجاد، فكتب الوارفة  الضاد لغة

 الفصحى العربية لغته من الغيرة من وأثار وكتب

 .الكالسيكية الفرنسية لغته من غيرة من أثاره ما

 التناقضات من بوجدرة رشيد  الروائي وأنجز 

 واإليديولوجية التاريخية واإلشكالت السردية

 عنيداا  ظل للجدل؟ مثيراا  أضحي أن إلى كتب فيما

 وألنه رواياته، أشهر بطل  العنيد حلزونه كما

 فيما الجبال تلك عطور  من أشم  اوراسي ولد

 الجزائري الشرق في الشاوية بقبائل تعرف

 العشرين القرن أربعينيات من األول بالسنة

 مطالع في واكتفى جامعياا  مساراا  وخاض

 قيد بالبقاء العشرين القرن ذات من السبعينيات

 عصياا  يومه من فظل وفقط،  الروائية الكتابة

 التيار، مع السباحة أو الشللية أو الترويض على

 واكتفى فرفض وزارات عليه عرضت فقد

 في  األبناء أشهر  جعلته استثنائية بجزائرية

 عمره  هو أعطاه ولقد وطنه كبله لقد  وطنه

 .وأثره

 ولحضوره السفهاء عنها يغفل  هيبة لسمه

  الجاهلية  ولعلها الغافلون يراها ل أنوار

ا  تتجلى وهي الجديدة،  ما به فعلت قد  إعالميا

 لم  إعالميين السن  وبين قناة أضواء تحت فعلت

 وإلحاده، بوجدرة رشيد سيرة أن بعد يدركوا

 بوجدرة ورشيد وجنونه، بوجدرة ورشيد

 أول منذ  اإلعالم  فسحة  أعطتهم من ونضاله

 خجولا  أعيش ل لكي .ربما يجهلون بما  الغضب

 وحده، بوجدرة رشيد من سأعتذر رأسي، منكسة

  والثقافة الرفض مدن في اإلقامة قيد أبقى ولكي

  جميعا؟ اللعنة عليكم: للسفهاء سأقول

 جزائري وكاتب صحفي 

 

 سأعتذر؟ رأسي، منكسة خجولا، أعيش ل لكي

 فال الثقافة مدن في اإلقامة قيد أبقى ولكي

 سأعتذر؟ السفهاء، حرف قدمي يزحزح

 جوانح سكن حينما خجلي وطأة من أخفف ولكي

 كان جفونا أغرق مآقي ملح وحينما روحي

ا، إقفالها  بالكتابة، طاعناا  ترى ل كي صونا

 التراتيل وكما األنبياء مثلما بها مستكبراا 

 سأعتذر؟ تحط، وإنسانيته العظيمة

 في الجديد اإلعالم هذا دين تماماا   أدري فال

 األشهر قناته ضمن  األخيرة وفعلته الجزائر

 يثيره ما والزدراء السخط من أثارت وقد هنا،

 في اقترفته ما على واإلرهابيين القتلة مرور

 اآلباء جيل من األسماء أهم من رمزية  حضرة

 الحبر، وأسرار الجزائرية للرواية المؤسسين

 عما اقسي أو التفتيش محاكم كما حكم وقد

 .أخرى وأشياء فؤاده يضمره

 أن إلى استفز واإلنسان الروائي  بوجدرة رشيد

 وُسفه بكيانه، واستهزئ روحه، أنشاج غضبت

 وعومل يده، بقبضة ملوحاا  انتفض أن إلى حلمه

  وضحكات؟ ولمز   وغمز   وببجاحة فضة بجاهلية

  محرمة  جرأة  أولئك استجمع كيف أدري فال

 وتكتب الدنيا سقف تستوطن  أدبية قامة ورموا

 .العالم بلغات

 والترويع التهديد من بقوالب  رموه كيف

 وجه تسكن  إنسانية في نكاية والداعشية

 من تثير وتجربة العارفون، يخطئها فال الروائي

 إلى هنا الجديد  اإلعالم وكالء يره لم ما اإلجالل

ا   ينتفض لم كما انتفض  أن  مجروحة،  روحا

ا   .الضر مسها وقد  روائية روحا

 الدوغماتيات استقدمته الذي بوجدرة رشيد

 الكتابات أولى مند الروائية األسفار إلى الفلسفة

 الثورات نصوصه صفحات على  فزاحم

 والعابرون ورسلها والمعتقدات وأسماءها

 بوابات  فأدخلهم والمنسيين والفقراء البسطاء

  أحالمهم قبض  فتوحه كل في محاولا   التاريخ

ا   كلها األحالم روض لكنه ربما قولا  ربما، حرفا

 .الحياة مقاسات على

 التصقت ربما أو الشيوعية بالفكرة التصق وقد

ا  محباا،عارفاا، عاش وقد به،   اختاره فيما متصوفا

   يسين بوغازي 
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 لهذه األول الجزء في ذكرنا كما

 قد  األيوبية العائلة ظهور كان المقالة،

 ومن أولا  السالجقة طريق عن له ُمهد

 الخالفة ظل تحت الزنكيين بعدهم

 .العباسية

 الخالفة كانت – األخر الطرف وفي

 بعد – حالتها سوأأ تعاني الفاطمية

 صاحب إلى الوزارة منصب تحول

  بينما الفعلية والسلطة المطلق النفوذ

 فقط، اسمية الخلفية سلطة أصبحت

 الدولة رجالت بين الصراع فبدأ

 . الوزارة كرسي على للسيطرة

 توجت التي الصليبية الحملة وصلت

 مدينة على حصار بفرض مساعيها

 7/ أسابيع خمسة مدار على القدس

 – م 1099 /تموز 15 – حزيران

 بعد المدينة بتسليم الحصار وانتهى

 15 – الحصار بكسر أمل أي فقدان

 . الصليبيين احتلها التي األراضي

ا  ذكر ما كل ا  كان سابقا  مبسطاا  شرحا

 الفترة تلك في العربي المشرق لحالة

 وحروب صراعات من عاناه وما

 لحرب الطريق مهدت عبثية داخلية

 تلو مدينة مدنه احتلت خارجية

 . األخرى

ا  وهنا  أن – المالحظة تجدر – أيضا

 المشرق منها عانى التي الحالة تلك

 : عندها الوقوف تستحق حقائق أفرزت

 نموذج بأن تقول: األولى الحقيقة

ا  انتهى قد الخالفة  بقاء مع عمليا

 كلتا في ديني كرمز الخلفية منصب

 .والفاطمية العباسية الخالفتين

 أدركتها فقد: الثانية الحقيقة أما

 قد الصليبيين بأن العربية الشعوب

 عام رأي يتشكل فبدأ ليبقوا، جاءوا

 سبب عن يتساءل وضاغط قوي

 نور أصبح بالجزيرة، غازي أخيه

 بدأ الذي الزنكيين األتابكة أكبر الدين

 أن خاصة دمشق بضم جدياا  يفكر

 عقده بعد – الدين معين – حاكمها

 النيل دلتا شرق إلى الشام بالد شمال

 الفرما بين المسافة طول وعلى

 . والقاهرة

 أسد أن إل – الوزارة إلى شاور عاد

 

 الظهور األول –تتمة المواجهة اإلسالمية الصليبية  شراباتي قصي حسام 
 

 الصليبيين ـ )من النترنت(لوحة تخيلية للناصر صالح الدين األيوبي مع جنوده في معركة ضد 

 متميزا    األدبي  اإلبداع  يكون  كيف    
 

 في لهم كان البارعين، العلميين إن يقال

 لم والذين جيدون، معلمون األحيان معظم

ا  قرأوا هؤلء مثل لهم يكن . جيدة كتبا

 الكتاب معظم على ينطبق الشيء ونفس

 .الكبار

 إلى أتطرق أن أريد المنطلق هذا من

 من العديد يشغل الذي الكتابة موضوع

 صقل يريدون الذين أو الناشئين الكتاب

 فأي. األدبية إمكانياتهم وشحذ مواهبهم

 راقية كتابية ممارسة أو جاد أدبي عمل

 في تتحكم وآليات ضوابط من لها لبد

 األدبي بالنص لتبلغ اإلبداعي العمل مسار

 القراء إلى الوصول وهو النهائي مبتغاه

. قوله يريد عما مرضية صورة وتشكيل

 خالله تعبر الكلمات من جسر فالكتابة

 وللتأكد القارئ، ذهن إلى الكاتب خواطر

 هناك تكون وأن لبد الجسر متانة من

 .الكاتب لهذا أدبية وذائقة لغوية خلفية

 بداية عند منا واحد كل سؤال سيكون

ا  أصبح كيف مشواره،  هي ما ،كاتبا

 أنا ؟المتبعة التكنيكات هي وما اآلليات

ا  ستكون...  كيف لك سأقول  عندما كاتبا

 أن تتوقعون وماذا. هه. بالكتابة تبدأ

 يجب الذي السؤال ولكن هذا؟ غير أسميه

ا  أصبح كيف هو يطرح أن  هذا. جيداا  كاتبا

 عملية هناك. اآلن يهمنا الذي األمر هو

ا  النوعية تأتيها ثم أولا  تأتي الكتابة  ثانيا

 ومن. بشروط إل يتحقق ل األخير وهذا

 اإلرادة لك تتوفر أن الشروط هذه بين

 يعني الكثير، وقتك من سيأخذ جاد لعمل

ا  تكون أن  معرفتك دائرة توسيع. ملتزما

 والمستمرة المتنوعة المطالعة طريق عن

 أو قصيرة قصة فلكتابة. المجالت لكل

 بكثرة النوعين هذين تقرأ أن عليك رواية

 حتى. ومقالت نقد من بهما يتعلق ما وكل

 المتبعة والتكنيكات األساليب من تتمكن

ا  والكتابة السرد في  ما ولكن. عموما

 التقنيات هذه أن هو اآلن يهمني

 والروايات القصص تأليف في المستعملة

 مستوردة العرب كتابنا معظم طرف من

 المقال هذا في هنا أنشده وما. الغرب من

 يتفردون كتابنا من تجعل سبل إيجاد هو

 أدبية أجناساا  ويبتكرون الخاصة بأساليبهم

 ستقولون. العصور مر على بالذكر جديرة

 علينا تملي لكي نفسك تظن ومن كيف

... والرقي والطموح العالمية حول أفكارك

 في وتآلفنا ألفنا أننا لكم وسأقول إلخ

 السلبية األفكار مع العربي عالمنا

 كالخاليا أصبحت التي والنهزامية

 هو ما كل ضد أجسامنا في اللمفاوية

 هكذا ببساطة تبدأ والفكرة. إبداع

 واضح وهدف إرادة تحتاج فقط وعفوية،

 .مستمر عمل ثم

 ستكون العربي تراثنا إلى بسيطة لفتة

 العربي األدب في مهمة تحول لحظة

 المستشرقون اكتشفها أعمال. الحديث

 لغتهم إلى وترجمت الماضي القرن في

 عن أتكلم وإني. العربية إلى ثم أول

 ثم الصيت الذائع وليلة ليلة ألف كتاب

 كل مقامات تليه. ودمنة كليلة كتاب

. والحريري الهمذاني الزمان بديع من

 لماذا. األندلسية الموشحات أخيراا  ثم

 لماذا بالضبط؟ العمال هذه إلى أشرت

 والتبيان والبيان البخالء إلى أشر لم

 لبن والكبير الصغير الدب أو للجاحظ

 الشعر إلى أشر لم لماذا المقفع

 تجاهلت لماذا والبغدادي، العباسي

ا   سببان له ذلك كل اإلبداع؟ من قرونا

 كل لذكر المقام يسعني ل أنه هو األول

 بالفنون الزاخر تراثنا في األعمال

ا   ذكرتها التي عمالاأل هذه نإ وثانيا

 تمثل عليها الضوء تسليط أريد والتي

. ذاتها حد في وابتكاراا  نوعية قفزة

 وليلة ليلة ألف به كتبت الذي األسلوب

 ولزالت الزمان تحفة منها جعل

ا   وخير. الكبار األدباء من للعديد مرجعا

 العلبة تقنية توظيف ذلك على مثال

 باغاس ماريو ذكرها كما الصينية

 روائي إلى رسائل"  كتابه في يوسا

 كينغ لستيفن بؤس رواية في"  شاب

 إلى وحولت واسعة شهرة نالت والتي

 فيها واستعمل. ناجح سينمائي عمل

 بمهارة ووظفها التقنية هذه الكاتب

 على األسلوب هذا يعتمد إذ عالية،

 القصة من ثانوية قصص توليد

 شهرزاد مع الحال هو كما الرئيسية

 والغموض السحر إلضفاء وذلك

 في البطل نجاة تكون إذ. والتعقيد

 يقوم التي بالقصة منوطة بؤس رواية

. قتله تريد التي المرأة لتلك بكتابتها

 من استفاد كينغ ستيفن أن نرى وهنا

 ذلك وأحدث كبير بشكل التقنية هذه

 الراوي قفزات خالل من نوعية قفزة

 بطله مصير وجعل والمكان الزمان في

 وليلة ليلة ألف في شهرزاد كمصير

 لتفادي القصة إطالة إلى كالهما فيعمد

 . الموت

 التي الخرافية القصص في المتمعن

 على بكتابتها لفونتين دي جان قام

 شبها هنالك أن يرى الحيوانات ألسن

 وردت التي القصص وبين بينها كبيراا 

 هذا أن ورغم ودمنة كليلة كتاب في

 إلى ثم الهندية اللغة من مترجم الكتاب

 أنه إل العربية إلى وأخيراا  الفارسية

 وقد األصيل العربي التراث من يعد

ا  أثراا  أحدث  الفرد تنشئة في بالغا

 شهرزاد ووووو. ظهوره منذ العربي

  وليلة ليلة ألف في

ا  ونلمس ا  المحاكاة من نوعا  لدى أيضا

 وإخراج العمل هذا لتقليد لفونتين

 انتجه ما أفضل من تعد فرنسية نسخة

 إلى العصور مر على الفرنسي دباأل

 . الحاضر يومنا

 عند ودمنة كليلة كتاب شكل وقد

 مجال في عمالقة أدبية قفزة ظهوره

 استنطاق من وتمكن األدبية الرمزية

 ل مخيلة إبراز طريق عن الحيوانات

 لها نظير ل تجربة وخوض لها نظير

 أدبية تجربة هناك. الزمن ذلك قبل

 وكان للميالد الرابع القرن في ظهرت

 لما خاص وذوق صوت ذيوع لها

 مبتكرة، أدبية أساليب من احتوته

 يحدث لم كما والشعر النثر بين مزجت

 مقامات إنها. قبل من عمل أي في

 الزمان بديع الفذ واألديب العبقري

 خاطره سرعة مكنته فقد. الهمذاني

 ابتكار إلى بصيرته ونفاذ بديهته وقوة

ا  فيه اتبع جذاب، أدبي لون  سلساا  أسلوبا

 في المتفاوتة القصص من لمجموعة

 الكدية موضوع تناولت الحجم

 رجل بطلها. والحتيال( الستعطاء)

 اإلسكندري الفتح أبو يدعى وهمي

 رجل الشخصية هذه مغامرات ويروي

 ابن عيسى يدعى أيضاا  آخر وهمي

 يدرك المقامات لهذه والقارئ. هشام

 وشدة اللغوية البنية متانة مدى فوراا 

 فال. الشعر بتواجد وخاصة تناسقها

 إلى الشعر من ينتقل بأنه القارئ يشعر

 يذيب إنه إذ. الشعر إلى النثر من أو نثر

 القول ويدعو يذبه والشعر الشعر

 أن يمكن ما ابلغ وهذا يجيبه والسحر

 ولكننا. المقامات هذه مبتكر عن يقال

 يطرح جدي عمل أي نرى لم لألسف

 بالرغم العتبار، بعين الدبي النوع هذا

 أن يمكننا أل. وأسلوبه لغته قوة من

 األقل على أو األدبية أساليبنا نطور

 أن لطالما. أصيل عربي بطابع نكسوها

 عمالا  نرى ل فلماذا متوفرة المادة

 الكدية موضوع على فكرته في يرتكز

 بديع بعد الحريري فعل كما والحتيال

 .بقرن الزمان

 كبار أدباء عن ساطعة أمثلة ولدينا

 ينضب ل وقودا تراثهم من استمدوا

 دان رواية في جليا ذلك نرى. معينه

 في ترتكز رواية وهي" الجحيم" براون

 القرن من أدبي عمل على أساسها

 نفس ولها ألييغري لدانتي عشر الرابع

 من وهناك" الجحيم"  أيضاا  العنوان

 استلهم األخير هذا إن يقول من النقاد

 ألبي" الغفران رسالة"  من عمله

 . المعري العالء

 يمكنه ل ما العديدة األمثلة من وهناك

 ووو

 التي الموشحات إلى اآلن فلننتقل. حصره

 التراث روائع من وهي األندلس في ظهرت

 لظهورها نادرة فنية تحفا وتعد اإلسالمي

 ولتجاهل العادي الشعر قبل ما نوعاا  متأخرة

 لغة باعتبارها الوقت ذلك في لها النقاد

 في آية أنها بالذكر والجدير. نذاكآ عامية

 األندلسيون بعض قام فقد. اإلبداع قمة

 وأمثاله الخطيب ابن الدين كلسان

 له ترق غنائي بطابع يتشح شعر باستحداث

 أسلوب في. األبصار له وتخشع اآلذان

 في للظهور الفن هذا عاد وقد. وعذب ماهر

 بعض قدمه ما خالل من الماضي القرن

 غادة أيضا وهناك مثال كفيروز المطربين

 فقط يتعدى لم ذلك ولكن إلخ....  شيبر

 إدخال مع الندلس عصر منذ قيل ما تكرار

 نرى ول. الجديدة الموسيقية اآللت بعض

ا  اآلن له  من به عناية أو أثر أي تقريبا

 وأي يد فأي. عامة والدباء النقاد طرف

 فسيؤدي وهدته من الفن هذا ينتشل قد قلم

 فنية وجماليات أبعاد اكتشاف إلى بصاحبه

 تطوير أو فريد ابتكار إلى به تؤدي قد

 دخول إلى به يؤدي منفرد، شعري ألسلوب

 .األدباء كبار عالم

ا  البشر سمة من اإلبداع إن  وليس جميعا

 الذي التطور وهذا فئة أية على حكراا 

 معرفي كم تراكم هو إنما الغرب في نشهده

 ومن السنين من آلف خالل بأطوار مر

 حضارة أو معينة فئة إلى ننسبها أن الغباء

 ولطالما باإلبداع يتميز البشري الطابع. ما

 الجمال. للجمال وحب مرهف بشعور تفرد

 عبر للعبور قابالا  عمل أي من يجعل الذي

ا  البشر ولكن. وأجيال أجيال  يمرون أحيانا

 بما اآلخر عن بعضنا ويتميز مظلمة بفترات

 فترى والجمال، للعقل عناية من يوليه

 موروث كل إلى سباقين اآلن الغرب

 ول كبيرة يتركون تراهم ول حضاري

 فنبقى نحن أما. منها واستفادوا إل صغيرة

 التقدم من خائفين أنفسنا على منكمشين

 سبقنا عما عن وغافلين المام، إلى خطوة

 جديد من لننطلق منه نستفيد معرفي كم من

 هو الذي. دبياأل واإلبداع التقدم تيار في

 فضاءات في ليسبح والعقل الروح مالذ

 .كان وأينما وجد أينما الخيال

 كاتب جزائري 

  عبد اللطيف  عبد اهلل  ولد 

 

 مترات، الكيلو آلف الالجئ يقطع أن بعد

 متخمة رحلة في البحر ويقطع

 من نجا أنه يص دق يكاد فال بالمخاطر،

 يجد حتى فيها، حتفه يلقى أن كاد كارثة

 رقبة أدق   أخرى كارثة دوامة في نفسه

 المحطة إلى وهكذا مصير، وأبشع

 الرعب حاجز فيها يجتاز التي األخيرة،

 يلتقط حيث المجهول، والمصير والخوف

 الصعداء، ويتنفس أنفاسه هنا الالجئ

ا  خبرها لحظات في  أن بعد وعاشها، أيضا

 ويالت تعيش التي بالده حدود قطع

 يشعر كان التي بالده وكوارث؛ طاحنة

 في األخير يومه هو يوم كلأن  خاللها

 الالجئين عن هنا والحديث الحياة، هذه

 بعد أوروبا إلى الوصول في نجحوا الذي

 عيان شهود وكانوا وسمعوا، خبروا، أن

 على حياتهم فقدوا لهم أقران على

 البحر في ذلك حدث ما وغالباا  الطريق،

 المجنونة أمواجه ألسنة ابتعلت الذي

ا   الحرب جحيم من هربت  كانت أرواحا

 إلى جحيم من هروباا  فكان للنجاة، توقاا 

 !جحيم

 واجترار.. كوابيس 

 في نجحوا" الذين عن ماذا لكن

 ،!؟"وصلوا" الذين أو ،!؟"الوصول

 أيضاا  يجتازوها أن عليهم محطات وأية

 نجوا وهل ،!نجاتهم؟ أو بوصولهم

! المحطات؟ تلك يجتازون وكيف! حقاا؟

 كان إن هذا! ومشقات؟ آليات وبأية

 يبدو بيئة إلى وكامالا، حقيقياا  وصولهم

 وغامضاا، وجديداا، غريباا، شيء كل فيها

 بالحياة اإلنخراط صراعات وسط

 والمشقات، المصاعب رغم الجديدة،

 الذات على التقوقع مآلت وبين

 الماضي، إلى واإلنكفاء المهزومة،

 حنونة وأخرى مؤلمة، ذكريات واجتراره

 وأنت والكوابيس، األحالم تصادمات في

 أسواراا  لك تفتح مجتمعات في تعيش

 تنقسم مجتمعات أخرى، وتغلق وبوابات

 في ضدك،( ل) الـ و لك( نعم) الـ بين

 كـ ذاتك أنت فيه تنقسم الذي الوقت ذات

ا، قولا  حالك وبين بينك لجىء  وسلوكا

 (..ل) والـ( نعم) الـ بين تنقسم

 المبتور والوصول .. الشيفرة

 شهدته ـ مسرحي عرض حاول ما هذا

 ـ العليا النمسا خشبات إحدى مؤخراا 

عقدة، شيفراته وفك عليه، الوقوف  الم 

س  على" ثيمة" كـ الحارة تداعياته وتلم 

 على والوقوف وجانب، صعيد من أكثر

 وفيما وشروطه، ومتطلباته" الوصول"

 ـ منقوصاا " الوصول" هذا كان إذا

 وووووووووو

ا  أو مبتوراا،  األرجح األخيرعلى وهذا كلي ا

 اللجووء واقع أرض على له وجود ل

 سنوات إلى فيحتاج حدث وإن وتجاربه،

 عالية ونفسية ذهنية وتمرينات طوال،

 .والتركيز الحساسية

 ول ،"الوصول"عنوان حمل العرض 

 أخرى إلى محطة من الوصول هنا يعني

 القبض يعني ما بقدر الوصول، مجرد

 مكان في والمعنى الدللة أو الحالة على

 أو غريباا، أنك به تشعر ل حي ز، أو

ا  الوصول أو ملفوظاا، أو مغايراا،  إيجابيا

 وتتعايش تعيشها حالة أو مسار إلى

 تكون أن بمعنى معالمها، وتعرف معها

 كل بعد تمتلك لم وإن واآلن، هنا حاضراا 

مات  .الكامل الوصول مقو 

 والصدمات .. الخوف

 الحسن علي لـ ورؤيته العرض فكرة

 كـ تجربته معايشات من السوري الكاتب

 باور أوتا مع بالتشارك النمسا، في لجئ

 مادة على تشرف التي النمساوية

 الثانوية المدارس إحدى في المسرح

 سيلكا مع بالتعاون قدمت وكانت

 الحرب: "مسرحيين عرضين غرابينغر

 لهذا اإلخراج أما ،"أنقذني"و" المتعبة

 غرابينغر بإدارة أيضاا  فجاء العرض

 الدراماتورج الرقص، مصممة

 من العديد وقدمت سبق التي والمخرجة

 على: "مثالا  منها المسرحية األعمال

 ،"هجرة" ،"شخص محاولة" ،"الحدود

 ..غيرها والعديد" التفاني" ،"عزيزي"

 وصول لحظة منذ المسرحية أحداث تبدأ

 ومنهكين متعبين الالجئين من مجموعة

ا  كان الذي الطريق من  بالخوف مفروشا

ا  واألسئلة  للوهلة ممزوجا

 وووووووووووووووووو

 إنجاز) بـ الفرح بمشاعر األولى

 الصدمات تبدأ ما وسرعان ،(الوصول

 سيعيش التي الصدمات المتتالية؛

  في ذاته العرض جمهور  أجواءها

 في الجديدة( شبيراني) مسرح صالة

 من أيام ثالثة قبل افتتاحها التي( تروان)

 أحياه كبير غنائي بحفل العرض

 المعروف األلماني الشاعروالمغني

 .فيكر قسطنطين

 لحظة تبدأ العرض في هنا الصدمات

 يجد حيث الصالة، الجمهور دخول

 الصالة، مقاعد على يجلسون الممثلين

 له، أماكن يتخذ أن الجمهور أراد وعندما

 ما أنفسهم، الممثلين قبل من منعه تم

ا  البقاء الجمهور اضطر  طيلة وقوفا

 جلس التي األخيرة الدقيقة حتى العرض،

 كانت التي التحية التحية؛ ألداء فقط بها

 المؤلفة المسرحية تروان لفرقة كبيرة

 ..وشابة شاباا  عشر خمسة من

 والنتظار.. التهكم 

 ذكية وبلعبة المسرحي العرض في

ل المخرجة، غرابينغر من وخيار  سيتحو 

 ومكاتب استقبال موظفي إلى الممثلين

  لجيئن أو مرة، المهام متعددة رسمية

 والضياع الحيرة عليهم تبدو مرة

 ول أول لها التي اإلجراءات، وانتظار

ل فيما لها، آخر  إلى الجمهور تحو 

 في تقسيمهم تم العرض، طوال لجئين

 الصالة فضاء في مجموعات ثالث

 وانتظار الرسمية، واألوراق لألختام

 واإلنتهاء العرض ولوحات فقرات إنجاز

 أمامها للوقوف يتناوب مجموعات منها؛

 عيون في ممثلين خمسة ممثلين؛ خمسة

 أو لوحات ينهوا إن وما الجمهور،

 ووووووووووووووو

 خمسة إلى الحيز يتركون حتى مشاهد،

 نجح ورشاقة خفة في آخرين، ممثلين

 أزعج أداء في شاب ممثلون فيها

ا  وأضحكه، آلمه، الجمهور،  وأحيانا

 ..أبكاه

 شعور الجمهور يعيش إذن هكذا 

 تارة نفسه يجد حيث الالجئين ومعاناة

ا   بادرة في العرض لمجريات وتبعا

 فيما أخرى وتارة والتعاطف، للمساعدة

 الجمهور يسلم ول السجن، يشبه

ا  العرض إلى الالجئ  تهكم من أحيانا

 عن عدا أنفسهم، الممثلين ومضايقات

 ل التي والتعليمات الطويلة، اإلنتظارات

 الجمهور سيعيشها معايشات تنتهي،

 األيام في الكبيرة التجمعات معاناة ابتداء

 معاهد ثم السكن، بفترة مروراا  األولى،

 ودورات العمل، ومكاتب اللغة،

 حلقة في الالجئ يدور إذ اإلندماج،

 األسئلة من دوامة وفي مفرغة،

 .والنصائح والوصايا

امة  وهروب .. دو 

ا  يلقى الالجئ أن وصحيح  احتضانا

 ومساندات ومساعدات دعماا  ورعاية

 أشكال إلى ذاته بالوقت يفتقد لكنه شت ى،

ا، متاحة غير أخرى  ذاته وهو أحيانا

 تؤكد أختام عن يبحث الذي الالجئ

 تأتي التي األختام هنا؛ وأنه وصوله

 الالجئ صدر على أوسمة بمثابة

 اللجوء حروب خاض الذي الجنرال

 ل وقت في الحروب، من والهروب

 معممعة في يميل جانبيه أي على يعرف

 واستعراض والكوابيس، األحالم

 من معه تبقى وما الصور ألبومات

 زمان فيه مال وقت في البالد، رائحة

 ووووووووو

 
    خاص قلم رصاص  ـ  النمسا 

 

 « جنرال»  عندما تكون األختام على صدره مثل 

 وصل حقا  هل   ..  الذي خاض معارك الطريق  ونجا مرتين الالجئ  
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 .بالدخول ويُغرونه

 .يُخدع أن من أذكى ولكنه

*** 

 تطيرين   وكأنك   ترُكضين لماذا

؟ وذيلُ  جدائُلك   تتبعُك    ثوبك 

 مهالا 

 ...يقترب إنه

 لرؤيته جاهدةا  ت سع ين   الذي المالك ذلك

 معه الف رار من حذار   ولكن

 ..أرى دعيني

 ائع،ر

 رائع،

 .القطن من كدمية

 في ينتظروننا الذين كأولئك ليس

 القبور،

 

م يغتالوننا ه  ، ب ُرمح  لهي  ون اإل   ..وي ف رُّ

 

 ماريا،.. 

 

 .بقوة يضرب قلبك إن

 

 الوسائد، جوف في صغارك أ خفي

 

 .الطين بيوت من دافئ   ث ْقب   في أو

 

 .ماريا

 

 الزرائب توصدي أن تنس ي ل

 

غارُ  تُذع ر   ل كي ية ص   .الماش 

 

... 

 

 النهر أيها صامت لك   ما.. 

 

 .صغاري ليطرب.. عقيرتك إرفع

 

 .ماريا.. 

 

 الغُصوْن؟ تلك كلَّ  وجُهك   يحمل متى منذ

 

 أثرك؟ في الخريف يجدُّ  متى منذ

 

 تعوي التي الكالب وتجدُّ 

م يغتالوننا القبور، ه  ، ب ُرمح  لهي   اإل 

ون  ..وي ف رُّ

 ماريا،.. 

 .بقوة يضرب قلبك إن

 الوسائد، جوف في صغارك أ خفي

 .الطين بيوت من دافئ   ث ْقب   في أو

 .ماريا

 الزرائب توصدي أن تنس ي ل

غارُ  تُذع ر   ل كي ية ص   .الماش 

... 

 النهر أيها صامت لك   ما.. 

 .صغاري ليطرب.. عقيرتك إرفع

 .ماريا.. 

 الغُصوْن؟ تلك كلَّ  وجُهك   يحمل متى منذ

 أثرك؟ في الخريف يجدُّ  متى منذ

 تعوي التي الكالب وتجدُّ 

 تنهش؟ التي والذئاب

 سنين منذ إسمها كان الخجولة ماريا.. 

 .آخر شيئاا  صار األيام مع

 .شام ربما

 .ماريا

ب ئين لماذا  الحقيقي؟ اسمك   تُخ 

 وأقماراا  بحاراا  فيه إن  

ا  فيه إن    .الهدوء تعرف ل أفالكا

 الذهبية بغدائرك ترفرفين

 الفراء، ذات اللعب من قطيع بين

 ...الجميلة ذيولها تهز وهي

 

ا  عواء وتعوي  .مسليا

 

ها؟ أن يستطيع من م   يُلج 

 

م   أن يستطيع من  الزرقاء خيولك يُلج 

 الغيوم، بين الشاردة

 

 زرائبها؟ إلى ويعيدها

 

 حقيقية أبواب عن تبحث إنها

 

 ..لتنطلق

 

 .العالم خارج

 

*** 

 

 صغيرتي يا

 

 كالالنهاية، زرقاوان عيناك

 

 .كاألبد

 

، الطائر أيها  الذهبيُّ

 

 المرايا، في ظاللك تتركين لمن

 

 الليل؟ قُب ة في الموزعة المرايا

 

 البعيد إلى ماريا وتنظر

 بأفظع وتداعياتها، واإلقتتالت الحروب

 حقوقه من لتحرمه أنواعها، وأبشع

ا  يجد التي اإلنسانية  بالد في له وجوها

 في المأساوية الحالة حرمته وقد اللجوء،

 وعائلته، أهله، من تبقى ممن بالده

 واألمكنة والراوائح، وذكرياته، وجيرانه،

 .ذهنه في حاضرة ظلت التي

 وأشواك حصان ..نمر 

 تتناقله ما على ووخم بوفرة يطل العرض

  ووووو

 

 من والمواقع والمجالت الصحف

 أو حول عن ومقالت لقصص عناوين

امات الالجئين،  تأكل التي األخبار ودو 

 األخبار تفعل مثلما معهم وتشرب

  ويستعيد األم، البلدان من القادمة

 بريخت عوالم من أجواء أيضاا  العرض

 على بريخت يركز حيث وريلكا، وكافكا

 من يحدث ما تجاه المطبق الصمت

 تكن، لم لو كما وتجاهلها كوارث

 وتفاصيله اليومي الهم إلى واإلنصراف

 وفي المصائب، أكبر وكأنها تبدو التي

 الجانب إلى العرض يشير اإلضاءة هذه

ا  السياسي  الدول أن وكيف أيضا

 عن بنظرها تشيح والمجتمعات

 وتهتم والموت، والحروب الكوارث

 حياتها في واليومي بالعادي

  واهتماماتها.

 العرض رهاستحض الذي الجانب أما

 هم هو الكافكاوية الطقوسية من

 ول البؤس، عن واإلنصراف الرحيل

 هو المهم!! أين؟ وإلى كيف هنا يهم

 إلى وينصرف حصانه المرء يسرج أن

 الذي الالجئ حال هو وهذا رجعه، غير

ا  بلده يهجر أن يفكر  كل وراءه تاركا

 شيء

 

 وليس والنجاة، الخالص هم في شيء

ا  ا  مهما  يحضر حين في وجهته، كانت أيا

 الكبير الموت في العرض في ريلكا

 مثالا  تكون كأن يحدث، ما إزاء والعجز

 غضبان على وعينك قفص في نمراا 

 رغم الحديد تفل أن تستطيع فال الحديد،

 أن نمر كـ تستطيع ول لديك، العزيمة قوة

ا، تفعل  بعينه يرى الذي القوي وأنت شيئا

ا  تاماا  العجز يكون حيث وقلبه،  ومؤلما

 أن إل تملك، ما استعمال يمكنك ل عندما

 تتضاعف، معاناة في قلبك إلى ترتد  

 ووووووو

 إنه الكوارث، وتفاقم الوقت مع وتزداد

 هرب الالجئ .والكبير البطيء الموت إذاا 

 حكم من لينجو بلده آلخرمن أو لسبب

ا  الحكم ليجد وشيك، وقتل إعدام  مخفف ا

 طريق أن ذلك مؤب دة، شاقة أشغال إلى

ا  ليس ءاللجو  معب دا ول بالورود مفروشا

 أشواك من أخرى أشكالا  ألن برفاهية،

 أيامه صدر على جاثمة تبقى القهر

 والكدمات الوجوه متعدد قهر المتبقية،

 ويعيش عاش من كثب عن يعرفها

ا  بصفته  ..!!لجئا

 

 

 

 
 مخرجة العمل 
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 شعراء الكلمات المتقاطعة 

  فراس موسى 

وا الحق أعطاهم من هؤلء؟ من  ليجر 

 النعاج جر   القديم العربي الشعر

 ويجبروه محكمة، قاعة إلى ويدخلوه

 كتلميذ التهام كرسي على يجلس أن

 أنفسهم ألبسوا قضاة شل ة أمام مدرسة

جوا التحكيم، أردية  رؤوسهم وتو 

 بشنق لهم سمح ومن المعرفة، بتيجان

 عز في رجليها من التقليدية القصيدة

 في يغامروا لم زور شهود أمام النهار

 الكتب صفحات من أبعد حياتهم

 !تصف حوها التي المترجمة

ا  إنني  القديم الشعر أعبد ل طبعا

 العربية للقصيدة التقليدية واألشكال

 فروض لها أقد م ول مطلقة، عبادة

 رجليها أصابع أغسل ول يومية، طاعة

 العالم شعوب اعتادت كما الورد بماء

 أن منذ حك امها مع تفعل أن العربي

 منزل اقتحام ولكن   الكون، هللا خلق

 واقتالع واعتقاله، المتنبي الطيب أبي

 وحرق وجرير، الرومي ابن حنجرة

 أن   بذريعة والجواهري شوقي دفاتر

 لألسماع مؤذيا صار هؤلء غناء

 بها تقوم ل شيطنة أفعال سوى ليست

 .والمليشيات المخابرات عناصر غير

 بعض به يقوم الذي اليومي الرجم إن  

 قالته ما لكل الشعرية الحداثة دعاة

 يومنا حتى القيس امرئ منذ العرب

 بها يتم التي السادية والطريقة هذا،

 في الغنائية العربية القصيدة سحل

ة الشوارع  الشعر في الغنائية أن   بحج 

 وانتهى قديمة،( موضة) أصبحت

 العربي للشعر بد   ل لعنة وأنها زمانها،

ة قبضتها، من نفسه يفتك   أن  أن   وبحج 

 متوافقة   غير أصبحت قوافيها خشخشة

 قرع إلى يدفعنا السائد العام الذوق مع

 ل األفعال هذه ألن   الخطر، نواقيس

ض  الذي والحسد الحقد سوى لها محر 

 . النفوس بعض في يغلي

 أو تجديد، حركة أي ضد   أقف ل إنني

 وتحضير تطوير تستهدف محاولة أي

 بأثواب وكسوتها العربية، القصيدة

 العصر بمياه وجهها ورش   الحداثة،

 الثورة لكن   غيبوبتها، طالت بعدما

 لها بد   ل أخرى ثورة   أي مثل الشعرية

 ول لها، تخضع وقوانين ضوابط من

 أعمدة من شيء كل قبل لها بد  

 عليها تت كئ ومقومات أساسية

 اعتبار أبدا أفهم ولست لتنهض،

 البعض

 معط لة سيارة الشعرية الغنائية أن البعض

 أفهم ولست الطريق، منتصف في تقف

ا   الشعرية الحداثة ربط يتم لماذا أيضا

 دوما التأكيد يتم ولماذا النثر، بقصيدة

 الشعري التجديد بين التوءمة على

 إن   .واألوزان القافية على والخروج

 تسير أن يجب والتكسير الحرق عملية

 واإلنتاج، الخلق عملية مع مواز   بشكل

 الكتابة تسود التي الفوضى ولكن  

 الحداثوية فالحركة ذابحة، الشعرية

 الخاطر، يسر   ما فيها ليس اليوم الشعرية

 أي   فافتح ذلك على تجربةا  أردت وإذا

 وطالع شعر، ديوان أي أو ثقافية، مجلة

 تملك ل التي القصائد من الفيضان هذا

 سوى وعناصرها القصيدة مقومات من

 وأنت أعصابك ستأكل الدوخة إن  . السم

 ختم التي السحرية الشيفرة فك تحاول

 تتوه وسوف قصيدته، على الشاعر بها

 شعرية وطالسما ألغازا تواجه وأنت

 حجب سوى تشبه ل متقاطعة وكلمات

 الكتابة، يعرف ل مشعوذ كتبها ورقى

 يهتف مداها، أقصى حيرتك تبلغ وحين

 مهما تستطيع لن بأنك يفهمك صوت بك

ا  كنت  هذه ورائي ة ما تفهم أن بارعا

 ووووو

 .وكيميائيتها( القصيدة) 

 الشعراء أحد به قام ما يتذك ر أغلبنا إن

 عناوين جمع الذي( البابا حكم) السوريين

 ثم متفرقة، وصحف مجالت من وكلمات

ا  ألصقها  منها صانعاا  جنب إلى جنبا

 يكتبها التي( القصائد) تشبه( قصيدة)

 الوزن على المتمردين) الشعراء غالبية

ن الذي النص قد م ثم   ،(والقافية  إلى تكو 

 بقصيدته آراءهم طالباا  وشعراء نقاد

ط الجرائدية،  بهذه وأشاد جل هم، فتور 

 هذه استذكار إن   (.الخدعة) القصيدة

 الال أن على للتوكيد إل   ليس الحادثة

 الكتابة تسود والرخاوة والفوضى انضباط

 التمرد نكهة أعشق إن ني . اليوم الشعرية

 في وأقف شعري، نظام أي على

ين األولى الصفوف  إلى الطامحين للمحتج 

 القصيدة أجنحة يكب ل الذي الجليد إذابة

 هدم ولكن   الزفيف، من ويمنعها العربية،

 والُسكنى الزمن، عمر من عمرها عمارة

 سنوات بعد تتجاوز لم تجارب في

 أرباع إل   يفعله ل شيء األولى طفولتها

 !  عقليا والمختل ون المثقفين،

            

 سوري فلسطيني شاعر                                   

 وأصوات رويداا  رويداا  يغفون األطفال

 .األمان للحمام يرتل  أمهاتهم غناء

 بأمان فيطير األمهات كذبة يعلم الحمام

 الطقس فحرارة األسوار داخل  ويحط

 المراهقين وأحجار  خارجها لتطاق

 صراخ عال فجأة.. هديله صفو تالحق

 يمر زلزالا  كأن مذعوراا  الحمام وطار

 وسبقهم األطفال فاستيقظ األرض تحت

 ركض الزقاق، إلى أعينهم رعب

 كي به فلحقن أمامهن األمهات فضول

 كل ومسجلة الصراخ خبر يستطلعن

 ركض النميمة، أهبة على منهن واحدة

 تدعي مرقعة بأسمال خلفهن األطفال

 بينما ثياب أنها الزجاج واجهات أمام

 عودة بانتظار قوة ول حول ل الرضع

 األمهات سبقت أثداء من إليهم الحليب

 يستطع لم يحبوا ومن الصراخ صوب

 وأسلم البكاء فالتقم بالصدى اللحاق

 في اآلباء  بينما .جلوسه لالنتظار

 طير وكأن يجلسون المخيم ساحة

 على يجلسون السنتهم، أكل الصمت

 وووو

 

 كأنهم رؤوسهم خلف وأيديهم ركبهم 

 يقلدون

 كأنهم رؤوسهم خلف وأيديهم ركبهم

 ابتسم بينما الحقل فزاعة يقلدون

 على النجوم بعض يحمل الذي الرجل

 جلسة من ساخراا  صفراء ابتسامة كتفة

 ل واجمين كانوا المتبلدة، الرجال

 في يده رفع شي، فعل يستطيعون

 الجنود ففتح بقوة، وأنزلها الهواء

 فتساقطوا الجالسين على النار

 على وقفن النسوة بينما... بهدوء

 هل يفعلن ماذا يعرفن ل الدم حدود

 الرجال دم يجففوا أم أطفالهن الى يعدن

 لشهقة الجنود انتبه حين األرض على

 ليجهزوا  خلفهن وركضوا إحداهن

 تراكضت... المرتجفة األرواح على

 يمد حين القفص في كالفراخ النسوة

 يمسك كي القغص باب من يده الجزار

 .ويذبحه إحداهن

 الثالث الهدف.. يطالياإل هدف كوووول

 بينما روسي باولو يحرزه إليطاليا

 البرازيلي الفريق وبقية  وزيكو سقراط

 كرة لعبة في مهارتهم يستعرضون

 العالم كأس نهاية يعلن الحكم... القدم

 على تفوز إيطاليا القدم كرة في

 ....العالم كأس وترفع..  2-3 البرازيل

 

... النارية األلعاب يحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفالت... الشامبانيا

ا  يعاد الفرح هذا  ربحت منذ يوميا

 جميل العالم هو كم  العالم كأس ايطاليا

 . ويرقص يفرح عندما

... النارية األلعاب يحتفل، العالم

 كل الشوارع، احتفالت... الشامبانيا

ا  يعاد الفرح هذا  ربحت منذ يوميا

 جميل العالم هو كم  العالم كأس ايطاليا

 .ويرقص يفرح عندما

 السكاكين الجنود استل البيوت أمام

 أمام األمهات وطعنوا البنادق وحراب

 يبكي كان الذي الرضيع أطفالهن،

 بينما فمه في ووضعوه أمه ثدي قطعوا

 جميلة امرأة يجرون آخرون جنود كان

 عارية األرض على  شعرها من

 اغتصبها أن بعد منها تسيل والدماء

 ل تماما مهترئة كانت.. الجنود أكثر

 جندي اقترب حين الصراخ تستطيع

 البقية وأمر رأسها في رصاصة وأطلق

 يعيش أحداا  نريد ل.. األطفال يقتلوا كي

 .. الحكاية يروي كي بعد ما في

 .. الحكاية يروي كي بعد فيما

 غطت الجثث... مكان كل في الدماء

 المخيم أرض هو التراب يعد لم األرض

 هي واألرواح األرض هي الجثث كانت

 ...  المنفى

 آخر البطيء بالعرض يعيد التلفزيون

 كأس يرفع والكابتن إيطاليا أهداف

 بنادقهم يرفعون الجنود... العالم

 على النصر يعلنون األبيض وسالحهم

 من أكثر على انتصروا لقد أعزل مخيم

 ... وعجوز وطفل وامرأة رجل 3000

 

 من أكثر 16/9/1982 شاتيال و صبرا

 .بطيء عرض
 

 

 سوري فلسطيني وصحفي شاعر 

 بالعرض البطيء

  فؤاد ديب 

 

 تعليب الوعي 

 
  فؤاد ديب   

 

 ابنك: )يقول عامي نسائي مثل هناك

 ما على وجوزك ربيتيه ما على

 به عمل من أكثر ولكن ،(عودتيه

 الرؤساء منظومة هي منه واستفاد

 على والسالطين واألمراء والملوك

 ولدة فمنذ العربية، الرقعة امتداد

 وعيه ل في يزرعون العربي اإلنسان

 حياته ومسار تموضعه خريطة

 عبر واحد باتجاه تفكيره ويقولبون

 مناهج طريق عن ممنهج تجهيل

 هو عما يحيد ل بحيث بائسة دراسية

 هناك أن فطالما, تفكير دون له مرسوم

 ل سيتبعه فهو القطيع يتقدم مرياع

ا   مسموع الجرس صوت أن طالما إراديا

 المسار أو الخريطة هذه عن يحيد ومن

 يبدأ هنا ومن القطيع محيطه ينبذه

 ويصبح بالتقولب العربي اإلنسان وعي

 زرعته وما المنظومة هذه عن الدفاع

 العتيادي يومه بديهيات من عقله في

 بل والفساد الستبداد عن يدافع فنجده

 الموت أو القتل حد به األمر يصل

ا   يحشر وحين المنظومة هذه عن دفاعا

: لك يقول سالح بيده وليس زاوية في

 علم لديه ليس بأمره الحاكم إن

 فضائي كائن وكأنه حوله من بتصرفات

ا  كونه من يقترب أو  أمور ترك إلها

 عليائه في وجلس غاربها على الدنيا

ا  كرسيه عل  وهو بقدميه يلوح متنسكا

 نجد هنا واللسان، واليد القلب نظيف

 فكيف حقيقة معضلة أمام أنفسنا

 علبته من اإلنسان هذا وعي ستخرج

ا  ستكون سوداوية إلى ارتداد دون  حتما

 ستكون ألنها عليه هي مما أسوأ

 عنها يقال ما أقل بسلوكيات متشربة

  هذه فتصبح وحشية أنها

 

 

 بل والفساد الستبداد عن يدافع فنجده

 دفاعاا  الموت أو القتل حد به األمر يصل

 في يحشر وحين المنظومة هذه عن

 إن: لك يقول سالح بيده وليس زاوية

 بتصرفات علم لديه ليس بأمره الحاكم

 يقترب أو فضائي كائن وكأنه حوله من

 على الدنيا أمور ترك إلهاا  كونه من

 كرسيه عل عليائه في وجلس غاربها

ا   القلب نظيف وهو بقدميه يلوح متنسكا

 أمام أنفسنا نجد هنا واللسان، واليد

 هذا وعي ستخرج فكيف حقيقة معضلة

 إلى ارتداد دون علبته من اإلنسان

ا  ستكون سوداوية  هي مما أسوأ حتما

 بسلوكيات متشربة ستكون ألنها عليه

 فتصبح وحشية أنها عنها يقال ما أقل

 اكتسبت مضاعفة السلوكيات هذه

 اآلخر ونفي النتقام وتريد الوحشية

 منظومتان ترعاه السوء هذا وكل

 والثانية مفسدة فاسدة أمنية األولى

 وووووووووووووووو

 أيضاا، مستبدة متخلفة رجعية ظالمية

( الوعي تعليب) إلى تسعيان وكالهما

 والممارسات السلوكيات هذه فجميع

 في زرعتاه بما كبير حد إلى مرتبطة

 األولى نشأته منذ اإلنسان هذا ذهن

 طريقة على

 أيضاا، مستبدة متخلفة رجعية ظالمية

( الوعي تعليب) إلى تسعيان وكالهما

 والممارسات السلوكيات هذه فجميع

 في زرعتاه بما كبير حد إلى مرتبطة

 األولى نشأته منذ اإلنسان هذا ذهن

 هذا فيخرج(  الحشاشون) طريقة على

ا  ل وعي دون السلوك  فهو إراديا

ا  مزروع  الوعي غياب حتى تدريجيا

ا،  العربي الزمن هذا مساوئ فمن تماما

 لدى الوعي كي جاهداا  حاول العدو أن

 يتبنى أن أجل من العربي اإلنسان

ا  ويصبح روايته  الداخل من مهزوما

 والدونية النقص عقدة تسكنه

 فيما تأتي كي العدو هذا أمام والنهزام

 يتبنى كي وعيه وتعلبان منظومتان بعد

 أجل من وعي دون ويموت ويقتل

 وجدتا اللتين المنظومتين هاتين

 والمثقفين المنظرين من كفايتهما

 بوعي الفاحشة فعل استمرؤوا الذين

 وووووو

 ظهر أن إلى وعيه وتعليب الجيل  هذا

 لتعليب حتمية نتيجة هو جديد نمط أخيراا 

 العدو عن الوعي حرف وهو الوعي

 نلمسه وما العربي، لإلنسان األساسي

 ما إلى خطير ومؤشر دليل إل هو ما اليوم

 كي فمن القادمة األجيال إليه ستؤول

 حرف اآلن ليولد الوعي تعليب إلى الوعي

 سبق لما حتمية نتيجة يأتي ألنه  الوعي

 كي لعدوه أمره يترك ألنه األخطر وهو

 يعبد فمن وجوده تفاصيل أدق يدير

 القادم العربي لإلنسان يعود كي الطريق

  تماماا  الوعي هذا يغيب  أن قبل الوعي هذا

 .النفق آخر في شحيح ضوء هناك زال فما
 

 

 فلسطيني وكاتب شاعر 

 

 بذاكرة عاملة  طورأن تت

 الجميلة العادات كم   مؤخراا  اكتشفت

 سنوات في أمارسها كنت كنت التي

ا  أمارس أعد ولم سابقة  في منها أي ا

 إلى تحولت كيف اكتشفت األيام، هذه

 أفعله ما كل الروبوت يشبه شخص

 أي من خال   يومي روتين عن عبارة

 ..أفعل ما تجاه عاطفة

 ليالا  للبحر أقرأ كنت كيف اآلن أتذكر

ا   في الفارغة البيرة قناني محصيا

 رمال في نفسي أغرق أن قبل الصباح

 .شمرا ورأس أوغاريت

 جعلني الذي بالمسرح ولهي أتذكر

 أن دون بدأتها كما األولى السنة أعيد

 المفروضة، الدراسة مقررات أرفع

 في يعبس وهو سيجري نضال ووجه

 هذااا" يصرخ أن قبل المتدربين وجوه

 ". مقهى في جلسة وليس مسرح

 نحصي كنا حيث الجامعة سينما أتذكر

 لنحصل قليلة ليرات من نملك ما كل

 من كيس أو بسكويت قطعة على

 ونرجع الدخول لتذكرة اضافة الفشار

ا  للبيت بعدها  ونحن األقدام على مشيا

 يجب كان وما الفيلم، سوية في نتجادل

 من ا ألي يكون أن دون عليه يكون أن

 صناعة حول معرفية خلفية أدنى

 وكاميرا سيناريو من أكثر السينما

 .حواراتهم يحفظون وممثلين

 أن قبل تركتني التي حبيبتي أتذكر

 بالجامعة أللتحق بأيام دمشق أترك

 الحي عن كم337 تبعد كانت التي

 عمري كان منذ سكنته الذي الشعبي

 بالسكارى المليء الحي واحدة، سنة

 دواليب بثالثة والشاحنات والحشاشين

 وسكاكين المسنونة والشنتيانات

 المرور وشرطة والطين الكباس

 !  الباطون وعمال

 وهي الحزين أمي وجه جيداا  أتذكر

ز  اللوحات على الملون الخرز تطر 

 المتصدع بيتنا جدران على لتعلقها

 التي الباكي الطفل للوحة إضافة

 والتي لمنزلنا الفتيات إحدى أهدتها

 في الجميلة الفنون تدرس كانت

 بشكل تختفي أن قبل دمشق جامعة

 أنها وجيزة فترة بعد وتبين مفاجئ،

 من هروبها بسبب أخيها يد على قتلت

 بكلية التحاقها أثناء والديها منزل

 يفرض والدها كان أن بعد الفنون

 أكثر أخرى كلية في تدرس أن عليها

 التي الطناجر أذكر الحياة، في عملية

 من المتسربة المياه تستلم كانت

 الوحيد واألرنب الشتاء في السقف

 أحد لدين رداا  والدي عليه حصل الذي

 ذاك سد يستطع لم والذي الجيران

 طويل، فرنسي بأرنب فأبدله الدين

 بها أحلم كنت التي المطاطية والكرة

 دون منزلنا دخل ملون تلفزيون واول

 وووووو

 قنواته جميع كانت حيث قنوات 

 صورة قنواته جميع كانت حيث قنوات

 .واحدة

 كيف علموني الذين األطفال وجوه أتذكر

 الخاصة الكرمنتينا شجرة من أسرق

 الكثر البقرات صاحب عدنان أبو ببستان

 .الثخين والعصا

 على دخنتها ڤايسرو سيجارة أول أتذكر

 لشراء اضررت وكيف الكسوة طريق

 كي وشربتها بعدها صغيرة عطر عبوة

 وأول التبغ، رائحة فمي من تخرج ل

 مقهى من عجمي أركيلة طلبت مرة

 بسبب المقهى نادل فطردني" خبيني"

 أن دون الصحن على بالملعقة طرقي

 طريق فأضعت مهينة حركة أنها أدرك

 .للبيت العودة

 أنها لدرجة أحبتني التي الكردية أذكر

 وتقول بنفسها هداياها تشتري كانت

 ما إياها أهديتها من بأني لصديقاتها

 أنا كنت التي صديقتها أخسر جعلني

 .أحبها

 بحر أمام أجلس كنت كيف اآلن أتذكر

ا  لنفسي ألكتب الالذقية  أمام وأقرأه شيئا

 فيصفقون اآلداب كلية في أصدقائي

 بالخروج مغايرة نصوص على بحرارة

 ما ترويض تم وكيف وقواعدها اللغة عن

 الذين اللغويين قبل من ذلك بعد أكتب

 ول والفتحة الكسرة بين جيداا  يفرقون

ة،)  بين يميزون م  ة الض  م   (.. والض 

 

  سوري شاعر 

 

 

 

  أحمد كرحوت 
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 الرجل الذي يصرخ 

  عادل العدوي 

 «األبيض  الوشم» رواية  معا  في والالواقع يجتمعان الالوعي

      لؤلؤة  أبو  رمضان 

 لألديب( األبيض الوشم) رواية تترجم

 األديب موقف  عالم، أسامة. د المصري

 نقول أن نستطيع ول الحياة من الفكري

 أن - بالذات الرواية هذه وفي - هنا

 ألنها السرد تُربك الواقع عالم فظاعة

 فقد, الخيالي التأليف ميدان عن تبعده

 فرانسوا) الفرنسي الروائي أعلن

 الروائي) النقدي كتابه في( مورياك

 كتابة عن سينقطع أنه( وشخوصه

 تطرده الواقع عالم فظاعة ألن الرواية

 في هنا لكن الخيالي، التأليف ميدان من

 كثيراا  تُعنى( األبيض الوشم) رواية

 بالواقع مرتبط ُمتخيل روائي عالم بإقامة

 غير فنية بطريقة به يرتبط أن لبد الذي

 الحديث، العربي أدبنا في عليها معتاد

 بموقف وعي عن المقابل في لنا ليكشف

 ل الديب فردية لن المجتمع من األديب

 . المجموعة مع وجوده  في إل يتحقق

 والخيال الواقع بين

( األبيض الوشم) رواية في األحداث 

 السردية بدايتها من نتتبعها  القصصية

 التي التاريخ كتب خالل ومن  التاريخية

 لم التي المشؤومة الرحلة تلك تذكر

 نموها مراحل نتعقب ثم  أبداا  تصل

 في بنا لتصل اللذيذة، المعقدة وتغيراتها

 في مايجول مع تتفق نتائج إلى النهاية

 معاني تجسيد وقائع من األديب نفس

 كالحزن السلبية اإلنسانية العواطف

 بأسلوب والجنون، والندم والكراهية

 يكرر إنسان شكل على مجس د وصفي

 يفوت ل األحداث نمو أثناء وفي الندم،

 المالبسات على الضوء إلقاء األديب

 ذلك كل ذاك، أو هذا لوقوع أدت التي

 في يعيش كندي مصري طبيب خالل من

 المهنية الظروف تسوقه مونتلاير

 كأي ليس نفسي مريض للمتابعة

 حالته تابعوا الذين األطباء كل)  مريض،

 دائما مرتبطة وحشية ميتات ماتوا

 ماتوا ببساطة سبيستان جون بشفاء

 (.منتحرين

 األحداث شتات جمع في األديب يبرع

 ترابط في بينها والتنسيق السردية

 السيطرة وإحكام منطقياا  ومبرر مسبب

 لمريضه معالجته أثناء وخاصة عليها،

 الفتاة على وتعرفه( سبيستان جون)

 افريقية، وأم كندي أب من العشرينية

 الطب كلية في طالبة( مودبيير) تدعى

 عجيب أبيض وشم لها(  ميجيل) في

 جسدها تلف ألفعى األسمر جلدها على

 .كشجرة

 الشخصيات حيوية

 المليئة الدرامية القصة هذه وفي

  تارة المنطقية والتصرفات بالحركة

 تظهر والتي أخرى تارة والخيالية

 وووووووووو

 األولى الشخصية عند  إنسانية بعفوية

 وعن الرواية في الحركة عن والمسؤولة

 تام، بانسياب المتالحقة األفكار إبراز

 شخصية وهي اإلنسانية المعاني وتجسيد

 في والمتمثلة واألخير األول البطل

 قيم تُجسد شخصية فهو أشرف، الدكتور

 وجذوره الشرقي المصري مجتمعه

  عديدة أحيان في سيوه، واحة في البدوية

 قيم، مع  متفاعلة ثانية وشخصية

 اجتماعية وتوجهات أخرى إنسانية

 فيه متأصلة ليست لكنها بها يقوم غربية

 الوشم صاحبة( مودبيير)بـ كعالقته

 ثم الغابة، في البيت إلى وأخذها البيض

 بعد فيما لها الغريب وعشقه حبه

 عن الفطام حزن إلى مودبيير أعادتني)

 منذ حواء تخلقها التي بالبهجة الجمال

 (. األزل

 على أكدت البحتة، السريالية الرواية هذه

 من هي  النفسي الطبيب  مهنة  أهمية

 واإليديولوجيات النوازع هذه غذت

 الرغائب وأخرجتْ  والثقافية العلمية

 على لتطفو الباطن العقل من  الداخلية

 بيت في وهو أشرف. د عند السطح

 للعقل جميلة أخرى صورة ليظهر( تيكانا)

( مود) عند بالالشعور يسمى أوما الباطن

, فيه للشك لمجال والذي األقوى بشكله

 الحمى ألم تُعاني وهي معها يتواجد

 .الغابة بيت في الشديدة

 األولى الشخصية هي اشرف. د 

 في لالستثارة الُمهيأة والمتطورة

 فعلها وردود والنفعال، العواطف

 المتوقعة، وغير المتوقعة اإلنسانية

 وأحالم دائم نفسي صراع في تجعلها

 هنا ومن لها حد ل وهلوسات غريبة

 النوع( األبيض الوشم) رواية في ظهرت

 في المعادلة بقصة علية يُطلق الذي

 عزالدين.د الناقد أسماها كما - الرواية

 (.وفنونه األدب) كتابه في إبراهيم

  المباشر الحوار و الرسائلي الحوار بين

 للحرية مساحة إعطاء  هو والحوار 

 بطريقة والنطق التعبير في لشخصيته

 لكل األولى المسببات وذكر مباشرة غير

 هي للقارىء، الصورة لتكتمل جرى ما

 األحداث على تضفي مقررة ألفكار  بث

 العريقة بحضاراتها الشرقية الحياة صفة

 نفسه األديب من ذلك وتوضيح والقديمة،

 بالطريقة مميزاا  منحىا   اتخذت والذي

 من قدراا   بدورها وأعطت  الرسائلية

 الخاصة عباراتها عن لإلفصاح الحرية

 ثالثة في  تظهر نجدها تُذكر مقاطعة دون

 وصغيرة مركزة رسالة األولى، الرسائل،

 من ثانية ورسالة مود، والدة تيكانا من

 األخيرة والرسالة البكستاني، الدكتور

 الرواية تنتهي معها التي األب رسالة

 وووووو

 اللتزام على القدرة لنجد وحكايته،

 العربية باللغة الحوار بأسلوب

  المهمة القضايا في السلس  الفصحى

 المصطالحات وتفسير والمعاصر

 كمصطلح للقارىء العلمية

 العلمية الحرفية والترجمة البيتوزيس

 علم ونظرية الجمعي الباطن للعقل

 عالم مؤلفه وذكر الجمعي النفس

 جوستاف كارل) السويسري النفس

 (. يونج

 بين الناجح المباشر  الحوار أما

 الشخصيات وكل البطل شخصية

 بأهمية استشعار إل هو ما األخرى

 توفر على ودليل المطروح الموضوع

 عند واللغة الثقافة الكبيرمن الكم هذا

 في  مشاعره نقل   حين خاصة األديب

 الحدث لعمق ونفاذه الخيال، من قصة

 على طرحه يراد ما اختمار خالل من

 حدث كما وشعوره، عقله من القارىء

 األجنية األخرى الشخصيات مع

 مع حديثه أثناء حتى أو  الكندية،

( مختار فوزي) المصري صديقه

. األرواح تناسخ لفكرة وشرحه

 والدهشة اإلندهاش للفظة وتكرار

رة عشرة ثالث من أكثر والدهشة  م 

 يبرهن جمال المتباينة بأشكالها جاءت

 من علينا يتوالى لما اإلندهاش معه

 . أحزان ومن آلم

 فهي العامية واستخدمت حدث وإذا

 التجاوب هذا إحداث أجل من

 األخرى الشخصيات مع التضامني

 إلقناع(  هناء) الدكتورة كشخصية

ا هاماا نوع وإضفاء ناحية من القارىء  ا

 من المحسوسة الكالمية الواقعية من

 . األدبي العمل على أخرى ناحية

 

 إلقناع (هناء) الدكتورة كشخصية

ا  وإضفاء ناحية من القارىء  هاماا  نوعا

 من المحسوسة الكالمية الواقعية من

 .األدبي العمل على أخرى ناحية

 الرواية في  دالي سلفادور 

 في دالي سلفادور الفنان اسم تكرر

 الزيارة وقت( األبيض الوشم) رواية

 الثانية الشخصية مودبيير لبيت األولى

 والد(  كرما) إهداء ثم أيضاا، والمهمة

 للدكتور( الذاكرة إصرار) للوحة مود

 ساعات ثالث على تحتوي والتي أشرف

 هذا لرمزية وتفسيره منصهرة،

 بالوشم، وربطه الرواية في اإلنصهار

 الصفحات في الثالثة للمرة و وتكراره

 رؤية عند خاصة عند للرواية النهائية

 لدالي( ندلسياأل الكلب) الصامت الفيلم

 الفيلم بين والمرعب الكبير والتشابه

 الوشم) القصة شخصيات كل وبين

 أن نستنتج لهذا استثناء دون( األبيض

 سريالية( األبيض الوشم) الرواية

 إلى ينتمي من فهي والنتماء، التوجه

 على والحتجاج والسخط التذمر حركة

 خنق من والفزع الحديثة الحياة آلية

 في دالي لوحات تداعيو. الفرد حرية

( عالم أسامة) األديب ألزمت الرواية

  للفنان( الصرخة) لوحة قوة بذكر

 الفاجعة حدوث وقت( مونش) النرويجي

 وفاة وهي أشرف. د من المتوقعة غير

 اللوحة ُصراخ وأن حبيبته( مود)

 نفسيته وقلب هصوت سرق الصامته

ا   .    عقب على رأسا

روايته الخامسة بعد  هيالوشم األبيض 

 مدهش، لرجل العجيب ختفاءال تولوز،)

  وقهوة السوداء، الزهور وواحة

 .(باريسي مقهى في صباحية
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 من المسالمة سميرة السورية اتخذت

 إلى للولوج مدخالا  والجنس الحب

 الصادرة «الذل   نفق» األولى روايتها

 .ضفاف منشورات عن بيروت في

 بين تجمع حب بقصة سردها تبدأ

 أصول من يساري طب طالب عماد،

 ضابط ابنة وهي منى، بزميلته ريفية،

 ثمن عماد يدفع الدولة، في كبير أمن

 في طويلة سنوات وعشقه حبه

 سوداء سيارة تختطفه إذ المعتقل،

 ويختفي منى حبيبته مع يسير بينما

 غير طفل سوى منه يبقى ول بعدها

 في حبيبته رحم في زرعه شرعي

 . خلواتهم إحدى

 يكن لم عماد، فقد كثيراا  منى بكت

 أمها تخبر أن سوى خيار أمامها

 األم وتنهي احشائها، في التي بالروح

 ـ الطويلة خبرتها وفق ـ المسألة

 باريسي طبيب إلى سريعة بزيارة

 مع عماد استباحه الذي الشرف لقطب

 .بالجنين الحتفاظ

 والدها عند لها تشفع لم منى دموع

 إن مقايضتها أو لتزويجها سارع الذي

 صديقه ابن أمجد مع التعبير صح

 فور مشبوهة صفقة وفق الكبير التاجر

 .باريس من عودتها

 روايتها عبر المسالمة سعي كان

ا  األولى  الذي الحدث بداية منذ واضحا

 لتوصيف لروايتها مدخالا  اختارته

 طويلة، لعقود هي عايشته الذي الواقع

 ل جزءاا  كانت إنما فقط تعايشه ولم

 التي األمنية فالسلطة منه، يتجزأ

 وتوصيف السرد عبر إدانتها تحاول

 المجتمع في المستشري الفساد حالة

 في األمنية القبضة ودور السوري

 ومنع األفواه وكم الحريات تقييد

 حقوقه، أبسط ممارسة من المواطن

 التي ذاتها هي والحب، الحياة في كحقه

 .تشغله كانت الذي لمنصبها أوصلتها

 السوريات الفتيات أن تجاهلت أنها إل

 السوريون والشباب منى، كلهن لسن

 تشويه ذلك وفيعماد.  كلهم ليسوا

 عالقات رسم عبر كلية السوري للواقع

 بداية منذ الشخصيات بين منطقية غير

 أفشل ما وهذا نهايته، إلى السرد

 الرواية في السردية الموضوعية

 عبر واضح بشكل منحازة وجاءت

 بعض في واقعية غير حقائق تصوير

 عمل في الهنات إحدى وهذه المواقع،

 الواقع توثيق عاتقها على كاتبته أخذت

 جزءاا  وكانت خالله، من عايشته، الذي

 .طويلة لفترة منه

ا  كان الذي عماد ا  طالبا      بداية في معارضا

 

 للتعذيب ويتعرض اعتقاله يتم السرد

 في يصبح ثم والغتصاب، والتعنيف

ا  لحقة أجزاء  إلى عالية، برتبة ضابطا

 الذي الضابط منى والد مكان يتسلم أن

 خارج اليوم وأصبح قبل من اعتقله

 .الخدمة

 أصبح منى وضعته الذي الطفل غيث،

ا   المظاهرات في يشارك وخرج شابا

 سورية، في بدأت التي الحتجاجية

 سجيناا  ويصبح األمن عناصر ويعتقله

 أيضاا  ويتعرض الحقيقي والده عند

 في يُقتل ثم والغتصاب للتعذيب

 والدته تكون التي اللحظة في المعتقل

 تكتشف الذي أبيه إلى وصلت قد منى

 قبل اختفى الذي حبيبها عماد أنه

 وتحت شيئاا، عنه تعلم ولم سنوات

 الذي الشاب أن تخبره الصدمة هول

 غير الطفل هو حبهم، ثمرة هو اعتقله

 أن عماد ليكتشف لهما، الشرعي

 أنواع شتى عليه مارس الذي الشاب

 وهنا. ابنه كان قتله أن إلى التعذيب

 إلى روايتها بطل المسالمة تُعيد

 كان حين األول اإلنساني الموقف

ا  ا  عاشقا  السلطة نحو أخذته ثم حالما

 من حولته حين القاهرة الباطشة

 ووووو

 أمني مسؤول إلى معارض معتقل

 .كبير

 الشرعي غير بالطفل سميرة عبرت

 في يحدث ما شرعية عدم عن

 سهواا  جاء تعبيرها ربما سورية،

 حل ما كل أن ترى أصبحت إنها بحيث

 هو ودمار خراب من سورية في

 وهو بالسلطة اإلطاحة أجل من شرعي

 ذات سميرة عبره مرت الذي النفق

 تحرير رئاسة إلى رحلتها في يوم

 . تشرين صحيفة

 فهي الحالمة المحبة الرقيقة منى أما

 التي الوطن سورية سوى ليست

 من األمنية األب سلطة عليها تقضي

 .وضيقة شخصية مصالح أجل

 المسالمة سميرة الصحفية تهمل لم

 فتسردها الشخصية وسيرتها نفسها

 التي سالم الصحفية شخصية عبر

 الحكومية الصحف إحدى في تعمل

 على تصبح حتى بالمواقع وتتدرج

 معادلة وفق الصحيفة تلك هرم رأس

 أصبح تقدمها كانت التي التنازلت

 وهي وسهولة، يسراا  أكثر وصولها

 قريبة لفترة كانت أنها تنس   لم بذلك

 ولم السلطة، هذه من يتجزأ ل جزءاا 

  القضية بحقيقة الوعي تزييف

 ووووووو

 سوى منصبها إلى لتصل تكن

 السلطة نفق النفق هذا في بمرورها

 رغم ،"الذل نفق" هي اسمته الذي

 ونعمه، بخيراته تنعم كانت أنها

 ول تعد ل السلطة تلك من ومكتسباتها

 الفساد من زائدة جرعة مع تحصى

 زوجها طلقها ثم عنه، تحدثت الذي

 األمنية السلطة عليها غضبت أن بعد

 للمتظاهرين إلنحيازها إقالتها وتم

 السلطة، تلك على والمحتجين

 خارج المعارضين بصفوف والتحاقها

ا  يتجلى وهنا. البالد  تغييب تعمد أيضا

 ومحاولة الوطني النموذج صوت

 من األساسية وتداعياتها السورية

 األنماط هذه السرد تجاوز خالل

 والتركيز الواقع، أرض على الموجودة

 لهدف قبيح هو ما كل إظهار على

 الصوت على يسيطر ونفسي سياسي

 .السردي

 أغلب في السردي البناء جاء كما

 التعبير قاربت بلغة الرواية فصول

 األدبية اللغة إلى منها أكثر اإلنشائي

 ما وهذا الُمحكمة، الرصينة الروائية

ا  النص جعل  ،المواقع من كثير في هشا

 في عنه تحدثت الذي الفساد أن ورغم

 هو والقتصاد والفن الصحافة عوالم

 فإنها تلك الحب قصة من أكثر واقعي

 حقيقية سردية إنجاز في تفلح لم

 المسالمة أن وبما الواقع، تخايل

ا  الواقع من تخذتا  فإن لروايتها منطلقا

 جداا  ضيقة كانت السردية مخيلتها

 الرئيس بالهدف واضح بشكل ومتأثرة

 الثيمة هو الضعف فكان للكاتبة

 . للسرد األساسية

 

 سورية شاعرة 

 

  ساندي إبراهيم 

 

 

 جمالية تزينه ذاته بحد غاية األدبي السرد يكون ال حين"
 كالمية ثرثرة مجرد إلى اإلبداعي العمل يتحول أن بدَّ ال اللغة
 بها كُتب التي اللغة وحيوية األدبي الجمال قيم إلى تفتقر
 أنها الذلّ نفق رواية عن قوله يمكن ما وكل العمل، ذلك
 إال األدب لباس إلباسها في الكاتبة تُفلح لم انتقامية ثرثرة
 ."الغالف على ووضعتها رواية كلمة استعارت حين

 شكل في العزلة وتتجدد ممتعة، وعزلة

 تمتح وممتعة، رائعة بقصيدة آخر شعري

 هو والبهاء  األلق له شعري متخيل من

 قطار" قصيدة في القطار متخيل

 يقول التي ،(99)ص" المتعب السماوات

 :   نهايتها في الشاعر

 الطيب القطار أيها عذرا

  لموعدك آت لم ألنني

  اتفقنا، كما

 بدوري قطارا صرت فقد

 .    وحدي وسافرت

 الجميل الشعري المتخيل هذا إلى إضافة

 القصيدة، هذه في الشاعر يوظفه الذي

 والفراغ والوحدة العزلة اقتران وهو

... المحطات وتغيير والسفر بالقطار

 الدقة بالغ فنيا اشتغال أيضا نلمس فنحن

 الصورة على والحتراف واإلتقان

 التجديد من كبرى درجة إلى الشعرية

 والباني الدال الرائع، الفني والغموض

 والتصويرية الفنية باإليحاءات والمليء

 . والعميقة الجذابة

 الموجزة الدراسة هذه ختام وفي

 الدواوين أهم من لديوان والمختصرة

 ولشاعر المعاصرة، المغربية الشعرية

 على وإشعاعا تجربة األصوات أهم من

 ما أعيد والعربي، الوطني الصعيدين

 سمة إن فأقول القراءة هذه به بدأت

 في الدال والغموض الفني التجديد

 مدخالن يعدان العزلة، تيمة ثم الصورة

 التجربة هذه عالم إلى للدخول أساسيان

 الشعري الديوان هذا في الشعرية

 ".الفراغ راعي" المتميز
 

 

 مغربي ناقد و شاعر 

 الجواد عبد المغربي الشاعر يكتب

 احترافيا وشعرا باذخة قصيدة العوفير

 معرفة تقرأ قصائده في. عالية بمهارة

 في وجدناها قلما عميقة وأدبية شعرية

. الحديثة الشعرية النصوص من كثير

 المخزون بهذا يبهرك العوفير فالشاعر

 والذي قصائده، من يتسلل الذي العجيب

 والشعري المعرفي العمق على يدل

 وعلى الرجل، يملكه الذي والثقافي

 والتيارات المدارس على الواسع اطالعه

 السوريالية، الرمزية،) الحديثة الشعرية

 إلى شدا ويشدك...(. الحديث الشعر

 جذبا ويجذبك الساحر، الشعري عالمه

 فتجد الوعرة، وتضاريسه متاهته إلى

 أعماقه في بالغوص مغرما نفسك

 يلمح. الرائعة البديعة وصوره الواسعة

 لغة في يصرح، ول بعيد من للقارئ

 ومتداول، وبسيط حديث بمعجم شفافة،

 شعرية وصورة وملغز، عميق لكنه

 ولكنه والتجريد الفني الغموض قوامها

 الصورة طبيعة يستوعب دال غموض

 الشعر في القائمة الرمزية اإلشارية

 بنمط الرؤيا، - الصورة وهي الحديث،

 المزج على القائم الفني البناء من خاص

 من بينها فيما والتوحيد المتناقضات بين

 تتأسس ل التي الشعرية، الرؤيا داخل

 على والمحافظة المنطقية األقيسة على

 األشياء بين الموجودة الحواجزو الحدود

 نمط في ذلك نجد كما الخارجي العالم في

 .    الوثيقة - الصورة

 مدخال رأيته" والتجريد العزلة شعرية"

 معينة، زاوية من نقدية، لقراءة مناسبا

 سطور به توحي ما بعض اكتشاف تروم

 بأن الناقد من إيمانا العميق، الديوان هذا

 ل ما وتكتب تكتبه، ل ما تقول القصيدة

 إكو أمبرتو إليه يذهب ما بحسب تقوله،

 من وغيرهم وريتشاردز ريكور وبول

 وتحليل المعاصرة السيميائيات نقاد

.                                      الخطاب

 لعبد" الفراغ راعي" ديوان يتأمل من إن

 بتمعن سطوره يقرأ وهو العوفير، الجواد

 سيلتقط واستكشاف، وخبرة وتفحص

 تحيل التي الشعرية، الدوال من مجموعة

 ويوحدهما، يجمعهما ناظم خيط على

 عبر كثيرا ينتشر ومدلولها العزلة فدال

 نهايته، إلى بدايته من الديوان، ثنايا

 كان الشاعر أن نستنتج يجعلنا ما وهذا

 مقيدا بها، محكوما بالعزلة، محاصرا

 العنوان بعتبة بدأنا إذا بسالسلها،

 هذا بوضوح نلمح" الفراغ راعي"

 يدل نكرة فاعل اسم=  راعي:  المعنى

 الشاعر هو يرعى، معين شخص على

 هذه على تدل كلمة=  الفراغ. نفسه

 يكون وبهذا... والوحدة القاتلة العزلة

 للديوان دلليا معادل نفسه العنوان

                                للشاعر عبد الجواد العوفير  « راعي الفراغ »   في ديوان والتجريد   شعرية العزلة 

ا  معادلا  نفسه  بأكمله، للديوان دلليا

 يذهب كما المجموع، على دالة وعتبته

 ". جنيت جيرار" الناقد ذلك إلى

 نوع توظيف به فنقصد التجريد، أما

 وصلت التي الشعرية الصور من خاص

 الدال الفني الغموض درجات أقصى

 ونلمسه نجده ما وهذا والممتع، والعميق

 الديوان، هذا ونصوص ثنايا في بوضوح

" المنعزلون" عنوانها كاملة قصيدة نجد

 :الشاعر فيها يقول

 العالية ذواتهم أبراج في المنعزلون 

 الباردة الجميلة الصبحيات في ينزلون

 الشواطئ إلى

 الخريف يجمعون

 القش من سالل في

 ويعودون

 بالحب مآلنة وساللهم

 نساء يخلقون الليل في نراهم

 الباهتات الخريف نساء: يسمونهن

 أبوابهم المدينة أهل يغلق

 الريح بخفة يمروا كي

 قلوبهن النساء وتغلق

 العزلة تتسلل ل كي

 بعنوان جميلة أخرى قصيدة وهناك

 ،"شار رينية يا نحوي يعدو حصانك"

 : تقول

   التوحد على الحقول تجبر ل

  قليال مفتوحة النافذة صمتك مع

   عزاءك ينتظر شيخا هواء هناك ألن

 ،"السحيقة األحالم شبقيات" قصيدة وفي

 : يلي ما نقرأ

     تتمايل عصى على األعمى وسيقدن

      اللذة موسيقى على

   للعزلة الباب وسيفتحن 

 .  القديمة أفكارنا تزور كي 

: قصيدة في تصادفنا نفسها العزلة إنها

 : العاصفة يرتدي صمت الريح

  وحدك جالسا كنت

  فيك يمر كان الكل المقهى في

   يدي لك مددت وحدي

 القهوة وشربنا 

 المزيد وطلبنا

 الريح أيها مثلك أنا

  أستريح ل و أكل

ا  تغدو العزلة أن كما  للوحدة حميماا  مرادفا

 :   "العنكبوت" قصيدة في

  الغرفة زاوية في الوديع العنكبوت وهذا

   وحدتي على خيوطه ينسج 

 بقبعتها العزلة على التحية ويلقي

  المبهم ووجهها السوداء

 .   واألشباح للريح تركته باب من دخلت

 وحيداا  تركتك كم الباب أيها

 ...   العاصفة تلتهم 

 جلي هو - كما الشعرية األسطر هذه إن

 في والوحدة العزلة تيمة تضع واضح

 في والوحدة العزلة تيمة تضع واضح

 الشعري التجديد درجات أقصى

 تقنيات عبر العميق، الشعري والتصوير

 وفي المبدعة الشعرية للصورة معينة

 قبعة العزلة" الستعارة مقدمتها

 والتشخيص واألنسنة" ..سوداء

 المكنية الستعارة بواسطة

 ثم...( العاصفة يلتهم الباب)الرائعة

 متخيل هو راقي فني متخيل بواسطة

 وأبعاده الشعرية إيحاءاته بكل العنكبوت

 من نقرأ ثم. الفنية وتداعياته الدللية

 نفسه الديوان بعنوان أخرى قصيدة

 " : الفراغ راعي"

  الفراغ من قطعانا أقود

     الخصيب روحي مرعى إلى

  حتفه إلى الفراغ سأقود من أنا

 في أخرى مرة والوحدة الفراغ ويتجدد

 :"البحر على متعب مقعد" قصيدة

 : مطلعها في نقرأ التي

 الوثير مقعدك على تجلس

 . ذاكرة بال وحيداا 

 والغياب للعزلة مردفا الفراغ ويظل

 داخل شعري نص من أكثر في والعدمية

 موضوعيا معادل بصفته الديوان،

 التكرار هذا ذلك على يدل لها، ودلليا

 ونصوص عناوين في للكلمة المعجمي

:                        منها نقرأ" الفراغ في باب. "بعينها

 فراغ في وأسقط

  امرأة من حنوا أكثر

 عزلة أسميها تارة 

ا  وتارة      موتا

 الشعرية األسطر هذه خالل من ويبدو

 أو الفراغ هذا من يتبرم ل الشاعر أن

ا  منه يتخذ بل منه، يضجر ا  حبيبا  مؤنسا

 المرأة من أكثر عليه يحن

 وووووووونفسها،

  .نور الدين  أعراب  الطريسي  د 
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 ذلك عاد.. شهد دمية ذاكرته إلى عادت

 التي الشر كرايات يرفرف األسود اليوم

ق يومها.. الرعب أفالم في يراها  آخر مز 

 يلوح وهو بقسوة وضربها.. شقيقته دمى

اة بألعابها  شهد يمزق أن تمنى كم.. المدم 

 أكرهك: لوالده يقول أن تمنى كم بأسنانه،

 ..شهد وأكره بيتك، وأكره

 والده وكان ..الحي يمأل أخته صراخ كان

 هذه على والشاهد األول الحاضر

 يلتهم الرمان قضيب وكان.. الجريمة

 ..العاري ظهره

 .....ظهره والده واستباح أمه، ماتت

 طاولة على استند.. المنهك جسده لملم

 في نظر أمجد، محل مخلفات من صغيرة

 جسد وظهر المتعب، وجهه فبرز المرآة

 .لوجهه أبدية كخلفية الممزق باربي

 
 

 

 سورية وقاصة كاتبة 

 أهذا... الصلبين الفخذين فوق يديه مرر

 ! األنثى جسد يسمونه ما

 يزاحم كان حينما الليالي تلك ينسى كيف

ا  يشق كي وكتفيه بيديه  أجساد بين ثقبا

 الصور ليشاهد الضخمة، أصدقائه

 مازن يحضرها كان التي السحرية

 كل مقابل ليرة دفع على أصدقائه ويجبر

 ..رؤيتها يريدون صورة

 الجسد تغطي صغيرة قطعة بقيت

 كم.. صغيرة كانت كم تأملها.. المشتهى

ا  نسيجها كان  ..أمه ككفي دافئا

ا  أكثر وتخريماتها  نزعها ..اتساعا

 الوردي الجسد فأصاب بأسنانه،

 ..بالعطب

 أن فبعد بالبكاء، وأجهش فوقها سقط

 انتظر الدماء، انفجار انتظر ثيابها، مزق

ا  يسمع أن ا، يزيده صراخا  انتظر هيجانا

 بدل لكن.. .. الساخن بلهاثها تلفحه أن

 جسد يحشو الذي القطن خرج ذلك، عن

 .. صورة بأقبح فظهرت البهي، باربي

..  البشر من النوع بهذا خبير أمجد

.. الخمسمائة فئة من نقدية ورقة أعطاه

 من يسيل اللعاب وبدأ وجهه في رماها

.. شحاذاا  ليس أنه بالكاد يفهمه وهو فمه

 وزوغان يديه، وحركات التأتأة كانت

 فهم ذلك رغم مقاصده، تخفي عينيه

 والنحناء بالعتذار وأطنب أمجد عليه

 رائحة تنشق.. المحل إلى أدخله أمامه،

 فتحتي إلى كالعاصفة هجمت التي الورد

 ..الضخم منخاره

 مثل.. ألمجد بسيطة خدمات ينف ذ كان

ا  القهوة تحضير  مسح.. ومساءا  صباحا

 انصراف بعد المحل إغالق.. األرضية

 .. أمجد

 فهو قياسي، وقت في حصل ذلك كل

 الذين أصدقائه أمجد أفهم هكذا أمين

 .. بينهم فيما تغامزوا

 وهو المحل باب أغلق األمسية تلك في

 أحد، انتباه يلفت لم.. يديه بين يحملها

 ..الوفي والكلب األمين، العامل فهو

 رماها..  يلهث وهو غرفته إلى وصل

 داخلي وصراخ كبيرة بمتعة يديه بين من

 فأحدث.. النفجار لدرجة مكبوت

ا  السرير فوق سقوطها  كالوشيش وشيشا

 ..أذنيه في الحشيش يحدثه الذي

 فخذاها فبرز القصير، ثوبها انحسر

 اقترب.. المشتعل الزهر بلون كشمس

 بقي ..الصغير ثوبها من وخل صها منها

ا  زال ل صغير جزء  كتفيها، على عالقا

ح الة فظهرت به طو   بنسيجها الصدر، حم 

.. البديعة المتشابكة وتخريماتها الناعم

 وأنفاس غليظة، بأصابع النسيج فرك

 فيمسحه ، فمه من الرذاذ يطير متالحقة،

 ..كفه بظاهر

 أهذا... الصلبين الفخذين فوق يديه مرر

 ! األنثى جسد يسمونه ما

 ذاكرته، في ارتسمت صورة آخر

 بصماته.. الجدار على دقيقة رسومات

 مئزر.. واألرضية الكراسي لوثت التي

 كانت التي الوحيدة أمه الراحلة، أمه

 كانت التي الوحيدة.. أبيه وجه في تقف

 كانت التي الوحيدة الحلوى، له تخبئ

ا  جسدها تجعل  .والده لضربات درعا

 األقدام بضجيج الشارع استقبله

 قطط.. السطحية الحفر من وسالسل

 ..شباط شهوات تمارس

 بلون صغيرة لعبة فخرجت جيوبه، تفق د

 وضعها من هو.. وخشن جاف وردي

 كل سرق من هو.. السرير تحت

 ويزعج الفوضى يثير من هو.. األلعاب

 .. شهد

.. قصيراا  يكن لم.. سهالا  الطريق يكن لم

 .. أطوله ما!!  والليل

 ذلك أمام قذفته التي المصادفة هي هل

 ويتعرف يقف أن قدره ربما المكان؟

 ..أمجد على

.. البشر من النوع بهذا خبير أمجد

.. الخمسمائة فئة من نقدية ورقة أعطاه

 من يسيل اللعاب وبدأ وجهه في رماها

.. شحاذاا  ليس أنه بالكاد يفهمه وهو فمه

 وزوغان يديه، وحركات التأتأة كانت

 فهم ذلك رغم مقاصده، تخفي عينيه

 والنحناء بالعتذار وأطنب أمجد عليه

 رائحة تنشق.. المحل إلى أدخله أمامه،

 فتحتي إلى كالعاصفة هجمت التي الورد

 ..الضخم منخاره

 مثل.. ألمجد بسيطة خدمات ينف ذ كان

ا  القهوة تحضير  مسح.. ومساءا  صباحا

 انصراف بعد المحل إغالق.. األرضية

 ..أمجد

 فهو قياسي، وقت في حصل ذلك كل

 الذين أصدقائه أمجد أفهم هكذا أمين

 .. بينهم فيما تغامزوا

 وهو المحل باب أغلق األمسية تلك في

 أحد، انتباه يلفت لم..  يديه بين يحملها

 .. الوفي والكلب األمين، العامل فهو

 رماها..  يلهث وهو غرفته إلى وصل

 وصراخ كبيرة بمتعة يديه بين من

 فأحدث..  النفجار لدرجة مكبوت داخلي

ا  السرير فوق سقوطها  كالوشيش وشيشا

 .. أذنيه في الحشيش يحدثه الذي

 باربي .... قصة قصيرة  

      فاديا عيسى قراجه  

 

 سراب مدينة 

 اللقاء، على الوحيد الشاهد هو القمر

 قد الوقت أن يعلم البدر اكتمال عند

 ويولي األشهب حصانه فيسرج حان

 نحو الهوى بادية صوب وجهه

عة الحبيبة مضارب  حضن في المشر 

 النهر قرب هناك ..المتمردة الجزيرة

 شجرة تنتصب اليسرى ضفته على

 األرض، بعمق الراسخة الهرمة البطم

 جذورها آخر جذورهاليطال ممتدة

ا  تعقد وكأنها النهر سرير  أبدياا  رباطا

 فهي عابر، وعاشق باق عاشق بين

 بين تقلباته من كثير على شاهدة  

 التي المحل سنين في وجفاف فيض

 واحة أنها كما والعباد، البالد أشقت

 على كتبوا الذين للعابرين الحب

 وتركوا المعتق العشق لحائهادواوين

 المعتق العشق دواوين لحائها على

 ضاق بأبيات يبوح أن للزمن وتركوا

 على والطرفة للزل فوهبها بها الصدر

 أطلقت النسيم هب كلما النهر، طمي

 أسراب واستضافت بشجن بوحها للعنان

 غصن كل صدر على المهاجرة الطيور

 .اا وطن لهم أهدت

 من تعبت فقد المئة للمرة هيئتها تتفقد

 بحذر ترقبها السماءالتي مرآة سؤال

 تحت يوجد ل الشك يمحو جوابها فيأتي

 فبريقها جمالا، ينافسها من مملكتها

 اجتاح حين الشرق سحر من مسروق

 بآيات المكلل تاريخها في الجزيرة

 عندما تنسل.. أصحابها ذكرى.. قداستها

 مخدعها مصباح فتيل الليل يطفئ

 المحب،تحذو للقاء الشوق فتيل ويشعل

 تحذو المحب، للقاء الشوق فتيل ويشعل

 فهي خطاها حفظت الدرب نفس على

 .القلب بعيون تبصر

 الحب فآلهة يبتل أن دون النهر يعبر

 ليعدو فينفلق النهر بعصاها تضرب

 على الحبيبة أرض إلى الجامح حصانه

 غزال وساقي نسر جناح للشوق عجل

 بين الوصال هضاب على القفز يتقن

 .نهر ضفتي

 غيمة خلف ويتوارى القمر فيخجل تطل

 الخد فبريق تتمهل أن يرجوها عابرة

 وجعل الليل وحشة وبدد أضاءالطريق

 من الشهد فيجع ،تبتسم نغم للسكون

 العفة بثوب المساء ويجللها ثغرهاالبكر

 عند القوافي تصمت بالحياء، المطرز

 القلب ينظم فماذا الشعر بحور وصول

 القلب ينظم فماذا الشعر بحور وصول

 فما المشهد لهول األبيات تاهت

 .األغر عزاءشهيدالعشق

 وانسحب الليل فاعتذر السالم ألقت

 والربابة الختام، حسن لشعرها وترك

 المقام أللحانهاأصيل الصمت آثرت

 كالمها أتمت عندما الخالئق كل أطربت

 وقع له الكالم فبعض لسان بفصاحة

 .أصاب إذا السيف

 كفيه في وتقرأ طالعه عينيها في يقرأ

 وعنترة قيس أبيات يقرؤها قدرها

 أن بنفسه يعلم..وحياء حياة وتقرؤه

قاق بينهما باعدت الغزوات  إل ومالش 

 الذي الغياب بهم كاهله أثقل شقاء

 ..القدر عناد فرضه

 

 هناء الصالل 
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أطفالي تصنع الدهشةصالح أبو السورية روال التشكيلية

 
  مالذ  أيمن اليوسف 

 في محترفها رول أبو صالح الفنانة 

 هوراشيو هاملت، حقارة العلماني الساخر

 

 كانت عيني، بأم رأيتها صدقني،"... 

 فارتعدت البعيدة، األشجار خلف تختبئ

ك ض تْ  خوفاا،  لها اختفت، ثم أمامي، ر 

 بعينين وجه   حياتي، في مثله أر   لم وجه  

 تعدى برتقالي شعر   وعليه خضراوين

 وكأنها جني ة النحيل، خصرها بطوله

..."  نهديها أما العشرينات، في صبي ة

 سن   بلغ سوري يوجد ل بأنه أجزم أكاد

 العلم لخدمة الرسمي التكليف

 في مرة ولو يختبرها لم( العسكري ة)

 صديق من قصصها بسماع إما حياته،

ظي   أو اإللزامية، الخدمة أدى  بشرف ح 

 نوبة وفي الخدمة أثناء شخصياا  رؤيتها

 اسميها الجني ة، هي. الليلية الحراسة

 الملل بؤس لخيم لولها الرحمة، جني ة

 ولما هناك، الصعب الواقع على

 عيش مزاولة على القدرة استمرت

 ما كلُّ  هو والجن  . القاسية األيام روتين

 الذكورة أن إل اإلنس، خالف كان

 في أصحابها تحاصر التي الطاغية

 فصارت أن ثتها العسكرية، الثكنات

 جندي   لكل الوحيدين، مالذ هي جني ة،

 فيرتعد يراها جني ة، محرسه في

 ليله في بوحشته تؤنسه ويخاف،

 األحاديث بقص   نهاره وتسلي الطويل،

 عمومها في الحكايات تلك لرفاقه، عنها

 تأسر رومانسي   بعضها أن إل مخيفة،

 المحروم   قلب تمأل جنية   سامعها، لب  

 . محرسه في

 لي كان بل ولألسف، رؤيتها أختبر لم

 قصصها، من الكثير سماع نصيب  

 الزمانية اإلحداثيات فيها تختلف

 الخط أما التشويق، وأساليب والمكانية

 -ركضت -ظهرت) يتكرر الدرامي

 كل صوت تهد ج أذكر زلت ما( اختفت

 نظراتهم أذكر جني ته، عن حدثني من

 خشية شفتي طرفي بمراقبة المشغولة

 ساخرة، بابتسامة األقصوصة أغدر أن

  البتسام حرية تعطيك النهاية حيث

 الخرافات، بهذه أؤمن ل أني تعلم أنت"

 بعيني رأيتُها أني لك أقسم أني إل

 التي الجنيات تلك" أراك كما هاتين

 المتاريس، خلف العساكر ليل آنست

 سوريا في 2011 عام بعد اختفت

 غرقت وربما هاجرت، أو هربت ولربما

 جاءت فقط، واحدة إل البحر، في

 أن لتؤكد حلب، سجن من قصصها

 تستطع لم معهم هناك محاصرة جنية

 الذين العساكر تمنع كانت جنية الهرب،

 قبو دخول من الموت، يخافوا لم

 .ليالا  السجن

 حكراا  ليست الليلية المحارس قصص

 الحراسة تكون أن ى فقط، للسوريين

 بداية فهي الحكايات، تكون الليلية،

 وووووو

 في لشكسبير،( هاملت) مسرحية حكاية

 جنود   ليلية، حراسة جنود: األول المشهد

" المتعلم" هوراشيو يحدثون بسطاء،

 رأوا لقد متعاقبتين، لليلتين رأوه عما

 في وهو المتوفى الدنمارك ملك طيف

ا  العسكري زيه خيالء  الهواء، في سابحا

ا  أكثر كان وهوراشيو  له كان منا، حظا

 أن إل القصة، هذه من يسخر أن

"  منه بالطلب للجنود سمح تواضعه

 أذنك أخرى مرة ولنهاجم قليالا، اجلس

 بما روايتنا، إزاء نفسها حصنت التي

 الذي تواضعه" متعاقبتين ليلتين رأيناه

 أحرزه ما صحة ليثبت مجيئه سبب كان

 خارج بالد في العقل، علوم من

 وهم عن سمعه بها وحصن الدنمارك،

 الحراسة جندي. الرؤية هذه

 برناردو صديقه يخاطب مارسيليوس

 رأوه بما الساخر هوراشيو رأي عن

 إل، ليس منا وهم   إنه هوراشيو، يقول"

 بصدد عليه يسيطر التصديق يدع ولن

 رأيناها التي المخيفة، الرؤية هذه

 معنا المجيء رجوته ولذا مرتين،

 .الليلة هذه دقائق طيلة للخفارة

 رأته ما دعم ثانية الطيف هذا جاء فإذا 

 هوراشيو فيرد" معه وتكلم عيوننا

ا   إنه" يظهر لن إنه ل ل،: "مبتسما

 .الساخر هوراشيو

 المسرحية من األول المشهد في

 األجمل، وهي األولى المفارقة مفارقتان،

 لطيف الساخر هوراشيو رؤية عند تكون

 خوفاا  يرتعد عينه، بأم الدنمارك ملك

 جنود خلف يختبئ تراه ودهشة،

 بشكل بهم ويحتمي البسطاء الحراسة

 سخر الذين أولئك خلف يختبئ حقير،

 كما يراها وهو قليل قبل رؤيتهم من

 إنه" الطيف عن فيقول وصفوها،

ا  يرعدني  عليه فيرد" ودهشة خوفا

 هوراشيو يا فقيه أنت: "مارسيليوس

ه) خاطبه " هوراشيو يا سائله( كلم 

 الطيف رْفضُ  هي الثانية، والمفارقة

 حركة في تعداه بل هوراشيو، مع للتكلم

 رفض لقد! وتجاوزه جميلة مسرحية

 إنه. وتجاوزه هوراشيو مع التكلم

 .للطيف المدرك هوراشيو

 جذور ذو اسم  ( : Horatio) هوراشيو

 في معناه عن البحث أردت إذا لتينية،

: يعني فتجده اإلنجليزية اللغة

Timekeeper الميقاتي :أي .

 صوتية، مقاطع بثالثة اسم   وهوراشيو

  الصوتي المقطع أخذنا إذا( شيو-را-هو)

 - شيو -را) اسمه من والثالث الثاني

Ratio )المقياس) يكون الكلمة فمعنى - 

 هو: السم معنى فيصبح( النسبة

 .النسبة هو – المقياس

 .النسبة هو – المقياس 

 الصوتي المقطع هي( راشيو-Ratio)و

( Ra-tio-nal) كلمة من والثاني األول

 العقلي أو المنطقي: معنى تحمل والتي

 هو – المنطق هو: السم معنى فيصبح

 .الخرافي ضدُّ  العقلي،

 يتجاوز أن الطيف لهذا يعقل هل

ا  يعنيه بما هوراشيو ! وشخصاا؟ اسما

 بل فقط يتجاوزه لم إنه واحسرتاه،

ا  معه التكلم ورفض  منه سخر هل. أيضا

 لحظات ثالث هنا نالحظ علمه؟ ومن

 الساخر هوراشيو: األولى: لهوراشيو

 المدرك هوراشيو: والثانية الطيف، من

 الثالثة ودهشته، بخوفه للطيف

ا  للطيف العاقل هوراشيو  تنبأ عندما لحقا

 هذا وأن" دولتنا في قريب بانفجار"

 تحليله على استناداا " شؤم نذير" الطيف

 إياها رابطاا  وعسكرية سياسية لمعطيات

 المتعلم وهو ل كيف. الطيف هذا بظهور

 .الفقيه

 نص معد ي أغلب الشديد، لألسف

 الناحية من بارعون هاملت، مسرحية

 تراهم أخرى، بنواحي جهلة الدرامية،

 المسرحية، من األول المشهد يحذفون

 المستوى على صحيح فعل وهو

 للمعنى بالنسبة مضر   أنه إل الدرامي،

 بيتر بهاملت وبدءاا  للمسرحية، العام

 العرض – Peter brook) برووك

 (اليوتيوب موقع  على كامالا  موجود

 ووووووووو

 هاملت) السوري لهاملت وصولا 

 على كامالا  موجود العرض – السوري

 يُبتر العرضين كال وفي( اليوتيوب موقع

 فتظلم المسرحية، من األول المشهد

 عظمة وتنقص هوراشيو شخصية

 .المسرحية

 فسخريته هاملت، هوراشيو عن بعيداا 

ا  منها، بد ل لحظة    هوراشيو من قريبا

 ل الذي هوراشيو مسخ العصر، هذا

 أي به، إل المسارح خشبات ترحب

 ذلك وملحقاتها، الليبرالية علمانيي

 اللحظة بهوراشيو المكتفي الحقير

ا  الساخر األولى،  . وأبداا  دائما

 مما سخر الطيف عن حدثناه عندما

 مع لينزل عنده تواضع فال رأيناه،

 علماا  ول. يروه ما ويدرك البسطاء

 ول طيف، ومخاطبة إلدراك لديه أصيالا 

 هذا شؤم نابه وعندما لمواجهته، قدرة

 العالي في حقارة وبكل اختبئ الطيف،

 الحقارة تلك في زال وما األبراج، من

 خلف يختبئ يفعل، ولن بارحها ما التي

 التواصل مواقع صفحات منابر

 آخر، نوع من منابر أو الجتماعي،

 ل ويسخر، المزعوم علمه بفوقية يتبجح

 الطيف هذا سيتجاوزه له، تصغي

 .محال ل منه ويسخر
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 ضمن مشتركة فنية ورشة في

 من تعتبرها حيث كامل، غاليري

 وجدته لم  " حياتها تجارب أجمل"

 من وتشجيع ورعاية تقدير من هناك

: الورشة مشروع على القائمين قبل

 مع العمل الورشة هذه لي أتاحت لقد"

 تجارب من والستفادة آخرين فنانين

 إلى إضافة مختلفة، وخبرات

 تدور التي اليومية الثقافية الحوارات

 ."وبينهم بيني

 الثقافة أولا 

 في غاليري تحاول أخرى جهة من

 ثقافي ما هو على الشتغال" كامل

 حسب" المادي المردود حساب على

 للفنانين تقدم فهي رول، تعبير

 واألجواء واألدوات المكان المشاركين

 التي الدوافع من وهذا. المناسبة

 اإلنتاج على الفنانة هذه حفزت

ا : "والستمرارية  على أعمل حاليا

 المزيد لدي ومازال هناك، مشروعي

 كيف اكتشفت هنا وأجربه، ألتعلمه

ا  تجربتي تتطور  اآلخر، بعد يوما

 ".الكثير فيها أكتشف بأنني وأشعر

 وعن نفسي عن راضية أنا"

 ذاتي تعبير إنه أقدمه، الذي المستوى

 صالح، أبو رول تقول" أعمالي في

 بداخلها يدور ما" لتوصيل تسعى التي

 من الكثير هنالك". اللوحة عبر

 التي الغامضة واأللغاز األسئلة

 لم ولدت، منذ بالها في تدور مازالت

 الدهشة لعل" مقنعة، إجابات لها تجد

 دهشة عن تعب ر أطفالها، وجوه على

 عن خاص تعبير و العالم في يدور ما

ا  عاجزهم  حول تفسير إليجاد أحيانا

 .تضيف" الغامضة الظواهر

 الكبيرة األحجام سر هو اإلبهار

 وووووو

 ليس: "تقول الفكرة، على حسابتها

 غالباا  ولكن أعتمده معين قياس هنالك

 األحجام فهذه كبيرة أحجام ماتكون

 التعبير خاللها من وأستطيع تبهرني

 على فتنضج بحري ة الفكرة عن

 .الصغيرة المساحة قيود بدون راحتها

 الفنانة أنجزتها التي الجديدة للوحات

 تهااحساب في القياس آلية وتقوم الشابة،

 قياس هنالك ليس: "تقول الفكرة، على

ا  ولكن أعتمده معين  أحجام تكون ما غالبا

 من وأستطيع تبهرني األحجام فهذه كبيرة

 فتنضج بحري ة الفكرة عن التعبير خاللها

 . الصغيرة المساحة قيود بدون راحتها على

 تكون فهي لوحتي في قواعد على أعتمد ل

 وأبدأ مخيلتي في وتتبلور البداية في فكرة

 سرعان ولكنها بتخطيط تبدأ فهي بتنفيذها،

  تخطيط بدون وتنتهي الواقع عن تخرج ما

 

 الكبيرة المساحات تخدمني وهنا مسبق

 ".أشاء ما كل ألفعل

 ما مشروع فكرة أن القول يمكننا متى

 مثالا، الفكرة حول معرض إنجاز بعد انتهت

 أفكار مطاردة من الفنان يخشى أل يعني

 تقديمه بعد الراهن لمشروعه قريبة

 هنا رول لتعتقد كمعرض؟ الفني مقترحه

 بل وتنتهي تتوقف قد مشروع أي فكرة أن

 الكبرى للفكرة تمهيدية بداية" ستكون

ا . األعمال باقي إلى وتمتد  تطاردني ما غالبا

 القراءة بعد بها أنغمس التي األفكار

 ذلك وكل به بدأت لما امتداد فهي ألرسمها

 ل ما إلى وبعده قبله ما مع متواصل

 ."نهاية

 طاقة القراءة

 تنشغل والخيال للرسم مقابلة ضفة في

 لمجموعة مختلفة قراءات في الفنانة

 محدد، نوع هنالك ليس الكتب، من مختارة

 إنها واحد وقت في كتب عدة تقرأ فهي

 تبدأ قد إذ تسميها، كما" بحثية قراءة"

 نحو فتذهب جملة أو كلمة وتشدها بكتاب

 المصادر في إليه ترمز ما عن البحث

 كتاب من أكثر أقرأ تجدني: "تقول وهكذا،

 طاقتي تشحن فالقراءة واحد، وقت في

 ألنسج الكبير الدافع وتعطيني ومخيلتي

 الروايات تشدني أتخيلها، كما لوحتي

 وكتب والمسرح والشعر واألساطير

 العلمي والخيال الحصصية الفيزياء

 بشكل العالمية الفنية الكتب إلى باإلضافة

 فمن خاص بشكل السوري والفن عام

 رواد هم من فنان كل يعرف أن الضروري

 وماذا للفن قدموا وماذا بلده في الفن

 ".؟إليه أضافوا

 

 

 إذ اإلنسان"
 نفسه في ينقب

 العثور يستطيع
 "الكون مركز على

 عشق شاب، سوري فنان أحمد، عقيل

 وراح المبكرة، طفولته منذ العربي الخط

 لوحات فيحيلها بريشته الحروف يطوع

ا  فنية  والموسيقى الشعر بين مازجا

 نظيرها، قل إبداعية ثالثية في والفن

 بصمته حفر خاللها من وأستطاع

 .الفني الوسط في الخاصة

 سنوات، منذ بيروت في أحمد عقيل يقيم

 الخاصة الفنية لعوالمه أسس وهناك

 معتل وسط في بثبات طريقه وشق

 .ويعاني

  أنت؟ من ـ

 حلب، محافظة من يتحدر أحمد، عقيل

 1988  دمشق مدينة في ُولد أنه إل

 جميلة فنون خريج فيها، وعاش

 على أشتغل حلب، جامعة في وتطبيقية

 وحاولت الطفولة، منذ العربي الخط

 نمط وأخترع العربي بالخط أطور

 .جديد بصري

 العربي الخط مجال اخترت لماذا ـ

 دون التشكيلية اللوحات في ووظفته

 غيره؟

 في ووظفته العربي الخط مجال اخترت

 الخط ألنه غيره دون التشكيلية لوحاتي

 وهذا بشخصيتي يتعلق الذي الروحي

 ظهور مع الطفولة منذ رافقني األمر

 دائماا  وكان الخط، في األولى مهوبتي

 الحرف هذا تطوير على العمل بذهني

ا  وإغناؤه  الممكنة، الوسائل بكافة بصريا

 التشكيلية، لوحاتي أساس صار حتى

 موروث هو العربي الخط أن إلى إضافة

 قد لوحاتي، في استخدامه وأردت ثقافي

 تجارب القادمة السنوات في لدي يكون

 على المهيمن هو الحرف أن إل جديدة

 . لوحاتي

 وووووو

ا  الرسامين من تأثرت بمن ـ  محليا

ا  ا  وعربيا  الفنية؟ حياتك بداية في وعالميا

 كانت تأثري وبداية كثر، بفنانين تأثرت

 صعيد وعلى بولوك، جاكسين بالفنان

 عالقة له الذي خاصة العربي الفن

 خالد بالفنانين تأثرت العربي بالخط

 والجزائري الشعراني ومنير الساعي

 .بونوة حمزة

ا  الرسامين من تأثرت بمن ـ  محليا

ا  ا  وعربيا  ؟الفني مشوارك في وعالميا

 كانت تأثري وبداية كثر، بفنانين تأثرت

 صعيد وعلى بولوك، جاكسين بالفنان

 عالقة له الذي خاصة العربي الفن

 خالد بالفنانين تأثرت العربي بالخط

 والجزائري الشعراني ومنير الساعي

 .بونوة حمزة

 مشوارك في المحطات أهم هي ما ـ

 من انتقلت أنك شعرت أين الفني،

 أخرى؟ إلى مرحلة

 فوزي لي بالنسبة كانت محطة أهم

 اإلمارات في الشريفة البردة بجائزة

 شاركت وكذلك الماضي، العام العربية

 .الشارقة بينالي في أعمال بمجموعة

 إليصالها تطمح التي الرسالة هي ما ـ

 لوحاتك؟ خالل من

 عن هي إيصالها أطمح التي الرسالة

 بعوالم الدخول على العربي الخط قدرة

 المقام تحويل إلى إضافة أكثر، التشكيل

 أكثر، بصري مقام إلى الموسيقي

 أحول أن الحالية أعمالي في وأحاول

 مقامات إلى السمعية الصوفية المقامات

 حاولت والصبا الحجاز ومقامي بصرية

 .لوحاتي في أرسمهما أن

 شعبه هموم عن الفنان يعبر كيف ـ

 وتطلعاته؟

 هو دائماا  لذلك اجتماعية حالة الفنان

 ذلك أن وتجد به يحيط بما ومتأثر مؤثر

ا  يتجلى التأثير  لوحاته في واضحا

 بقضية الفنان إيمان زاد كلما وأعماله،

 أكثر التعبير على قادراا  سيكون شعبه

 لذلك وتطلعاته، الشعب ذلك هموم عن

 إذ تبكي الشام مآذن.. ) لوحتي كانت

 ،( أرواح كاألشجار وللمآذن..تعانقني

 وووووووو

 كانت حيث عميق بإحساس أنجزتها

 اآلن حتى وهي تبكي، سورية مآذن

 .تبكي

 كانت حيث عميق بإحساس أنجزتها

 اآلن حتى وهي تبكي، سورية مآذن

 . تبكي

 كفنان واجهتك التي الصعوبات ما ـ

 بيروت؟ في  سوري

ا  كان  الثقافة لي، بالنسبة جديداا  مجتمعا

 تأثيرها لها كان أمور هذه قليالا، مختلفة

 .الفني مشروعي بداية علي

 في الفنان أحمد عقيل في يؤثر ما أكثر ـ

 حولنا؟ الحاصل الجنون ظل

 أحمد عقيل في يؤثر أن ممكن شيء أي

 أسمعه أو أراه ما كل والفنان، اإلنسان

 والمشاهد الصور الصوت الموسيقى

 وأسعى اإلعالم، وسائل عبر أراها التي

 لدى الجمالية الجوانب إلظهار دائماا 

 عما النظر بغض السوري الشعب

 .جمالية رسائل إيصال وأحاول يجري،

 أن يمكن أيهما والستبداد، الحرية ـ

ا  يكون  لإلبداع؟ أكبر دافعا

 األشياء ذاته، بحد اإلبداع هو التطرف

 الجمال لذلك إبداع، فيها ليس الجامدة

 التطرف إبداع بحد ذاته  الفن ثورة   التشكيلي السوري عقيل أحمد

 
  قلم رصاص   حوار 

 الجمال لذلك إبداع، فيها ليس الجامدة

 للون، التطرف التطرف، في يكمن

 استخدام في التطرف للحب، التطرف

 مواطن وهنا الجمال، يظهر هنا الحرف

 . الجمال

 الفنية؟ مسيرتك في معرض كم ـ

 مسرح في كان واحد فردي معرض

 من العديد إلى إضافة بيروت، في المدينة

 .والعالمية العربية المشاركات

 توجهها؟ أخيرة كلمة ـ

 أعماله ينجز شخص كل  ثورة، الفن

 الجمال يصنع لن الواقع على ثورة دون

 على النقالب في يكون فالجمال أبداا،

 على استمرينا إذا عام، بشكل المفاهيم

 إذا لذلك كبشر، نتطور لن واحد مفهوم

 يستحي وتطورنا ذواتنا على انقلبنا ما

 .إليه نصبو ما إلى نصل أن
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     النسيان عالم في شعوب

 هناء الصالل 

 ..الالوعي أدركنا باننا تذكرني الهذيان حالة

 نصل ول ماهيتها األشياء تفقد عندما نعم

 مرئي ول صادق غير شيء كل به ليقين

 .. به ومشكوك

 إل يتبعه ول له بريق ل الذي الوهم ذلك نحن

 نحن.. إل ليس الحياة خذلتهم الذين سونالبائ

 وإن بالعين تراها ول تصدق ل التي الخرافة

 ..التصديق مستحيلة خرافة تظل متخيلة كانت

 الشعوذات وكل الشائبة األفكار كل دخلتها

 ..والدجل

 في تسير األمور بأن مؤمن هو من ويؤمن

 صفة بنا يليق هل وأتساءل.. مجراها

 ؟؟..البشر

 نتصارع ..الدوامة تلك بؤرة في نستغرق

 الشيطان نخزي ثم ومن ..ونهلك ونتقاتل

 ..هفتن من أنه وندعي

 ينفع ل النكبات تلك..أفعالنا من الشيطان معاذ

 ما حصل قد قوة ول لنا حول ل وقول ندم بها

 اا بشر لسنا ألننا ذلك كل يحصل نعم..  حصل

 بالنقل وتمسكت العقل تركت أمة شر نحن

 الكثيرون زال وما..  لشعوبها األهوال وجرت

 البريء والدين العلم بدعاة نمؤمنو هم ممن

 نختلف لن ..بمبادئهم ويحلفون أفعالهم من

 له العدل دام ما نتفق ولن نتفق لم أصالا   ألننا

 لومة ل..النسب به وضاع أم وألف وجه ألف

 زمن في نسانيةالالإ نتاج نحن ربما لالئم

 أل ويجب العقل وعديم عاقل بين الناس فندت

 عبء أننا على الغرب إلينا نظر لو نغضب

 التعداد في وزيادة البشرية هذه على

 ول تخلف دليل شعوبنا وخصابة.. السكاني

 ..النسل هذا بتطوير ترتبط حضارة

 .. بشدة علي   ويلح فضولي يثير الذي السؤال

 السيناريو نفس اجترار من شعوبنا تتعب أل

 ول اا درس تستخلص ول النتيحة بنفس وتخرج

 من للسؤال وأعود.. يحصل مما عبرة

 ؟؟..الشعب أم الحكومة المسؤول

 لون فهل واحدة حكومة بمظلة نستظل نكن ألم

 غيري عيني وفي أبيض عيني في  الحياة

 لنترك ولكن مطلوب فالخالف لنختلف..  أسود

 قضية أمام نكون عندما الدائر الخالف هذا

 وذهب جواهر للغربان أولمنا لقد..  وطن

 وذهب جواهر للغربان أولمنا لقد.. وطن

 سوى لنا يتركوا ولم ءشي كل وسرقوا

 ..الغضب

 على يتبدد محتقن القلوب في غضب يفيد وما

 شعوب نحن لألسف ..الصمت مساحات

 الشمس يبتلع الظالم وتركت ..بالحلم أبدعت

 الحوت ليترك التنك عل وتدق تنظر وهي

 ..ويجر مني هيهات ولكن فريسته

 والصباح بنا يليق فالليل البائسون أيها ناموا

 ويستنسخون ..تأخر إذا يستولدونه ألهله

 بألف والنصر ..صباح بألف الصباح

 عن نستنسخها نحن الهزيمة تلو والهزيمة

..  وهدف وحنكة علم عن وليس وعبث غباء

 العالم تحكم النساء األبيض بيتهم من هناك

 الرجال أشباه أو الرجال أنوف تنخي

 الفضيلة يقتلون بدورهم وهم وأنصافها

 التجارة ىعل ويشجعون ..العرب بنساء

 لهم الدعاء ثم ومن الطفولة وتشريد بالرقيق

ل كي هللا إلى واللجوء  ذلك من.. بالفرج يعج 

 الشعوب على السواد يوزع األبيض البيت

 جغرافية على والمتصارعة والجائعة الفقيرة

 سفك سبيل في تملك ما كل تبذل ..وطن

 يحورون األبيض بيتهم من هناك ..الدم

 اسرائيل عاصمة القدس وتسمى التاريخ

 الحق صاحب ويتحول فلسطين وتغتال

 األبيض بيتهم ومن ..وارهابي لمغتصب

 تحدده والفوز الحكام على الورق يوزعون

 ومن..  الحمير تسيس اللحى نتف تتقن نساء

 ؟؟.. متى إلى هنا

 الضياع دروب نختار فلماذا واضح شيء كل

 ومللنا الكذب مللنا..  بالخداع نعترف ل لماذا

 وأحلنا.. الحنظل بطعم الخسارة وأن النفاق

 ..الدمار من لعالم الوطن

 اا طالسم التاريخ زال أما إقرأ أمة يا ..أل

 فك على القدرة أفقدتم..  للغرباء تركة والحق

 ..الضعفاء وأوطان الطريق خارطة رموز

 .. المنتظر المهدي ينبعث الشام ومن

 صوان وبين بيننا فرق فال الضمير فينا مات

 ..األرض هذه

 

 فواتير باهظة
     

 كليته بيع إلى والدك فيضطر

 ..الفدية مبلغ تأمين ليستطيع

ا  تكون وأن  أن يعني سوريا

 العراقي الشعب مع تتعاطف

 بؤسك من بالرغم معه وتتضامن

 من إلى الماسة وحاجتك الشديد

 ... بنظرة ولو معك يتعاطف

 يقف ل لماذا نفسي سألت لطالما

 ! ؟؟ أحد معنا

 أن للجميع وقلنا صرخنا فعندما

 أحد يسمعنا لم الحرب هذه يوقفوا

 عبرت والتي المتحدة األمم سوى

 لكن, جداا  عديدة مرات قلقها عن

 أن تعلم ل المتحدة األمم

 القلق مرحلة تخطوا السوريين

 والمسكنات بالمهدئات وعالجوها

 تكاد التي الكتئاب مضاداتو

 الصيدليات من نافذة تكون

 ...السورية

 السوريون جاع وعندما

 بعضهم عن الصور وانتشرت

 القمامة سالت من يأكلون وهم

 اإلغاثية المنظمات لنا أرسلت

 نتمنى كن ا كم(  الفول)  معلبات

 ..معلبات والمحبة لألمان كان لو

 ل جزء حل عندها استطعنا لربما

  مشكلتنا من به بأس

 الشاعر قول إل هنا يحضرني ل

 نهاية في النواب مظفر الكبير

 :قال حيث ليلية وتريات قصيدته

ا  سيكون  ..خرابا

ا  سيكون  ..خرابا

ا  سيكون  .. خرابا

 درساا  تأخذ أن بد ل األمة هذي

 .التخريب في

   رامي الخيّر  

 الفواتير أدفع بدأت سوري   وألني

 كما ولدتي لحظة منذ الباهظة

 كانت التي الشهيدة والدتي أخبرتني

 تلك,  معها موعد على الحرب

  األمهات تخطف التي القذرة الحرب

 ... تخجل ل التي الحرب لهذه يا

ا  والدتي لي قالت اية أن يوما  أم" الد 

 مؤخرتي على ضربتني"  هارون

 والصراخ بالبكاء بدأت وأنني

... ساعات أربعة لمدة المتواصل

 على وأنا ؟ أبكي ل أن لي وكيف

 يعيشه الذي القدر مع موعد

 بالفواتير" أسميه والذي السوري  

 " ..الباهظة

 شيء لكل القارئ عزيزي يا فهنا

 تستنزف التي  الباهظة فاتورته

 من تبقى ما فكل التعب حد السوري  

, ومتعبة كهلة أرواح السوريين

 بوجهها السورية األحياء أغلقت

 المجاورة البلدان أقفلت وكذلك

 سوى التحرك من ومنعتهم حدودها

 ..ثمنه شئ لكل حيث هنا

ا  تكون فأن  كل تدعم أن يعني سوريا

 شعوب حق حتى العالمية القضايا

 من مصيرها تقرير في واق الواق

 دعمتهم ممن أحد يدعمك أن دون

 من خالية حقيقية وقفة معك يقف أو

 ..مصالحه

ا  تكون وأن  تخصص أن يعني سوريا

 لدعم الشهري راتبك من اا جزء

 هذا أن علما الفلسطينية القضية

 احتياجات لدعم  يكفي ل  الراتب

 احتياجاتك حتى أو الرضيع طفلك

 ..الشخصية

ا  تكون وأن  تكون أن يعني سوريا

ا  مستعداا   كالنزوح للمفاجآت دائما

 أن أو, الرابع حتى أو الثالث

 وأن النهار وضح في تختطف

 كبير بمبلغ أهلك المختطفون يطالب

 وووووووووووو

 .. الفدية مبلغ تأمين ليستطيع 

 لوحة للفنان أحمد معال لوحة للفنان نزار علي بدر 
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 إلى رصاص سيد لألستاذ مقال نبهني

 العالمانية بين التقسيمية الثنائية تلك"

 في جلنا يتشارك التي" والمدنية

 الفارق على إتكاء جهلها، أو تجاهلها

 متدبرين، اللفظتين بين الشفاهي

ا  كمرجع،  الواقع من تبسيطية نماذجا

 للحالة انعكاس هو الذي المزري

 من القصد نحدد كي المتداولة، الثقافية

 في تتطابقان اللتان اللفظتين هذين

 واضحة معرفية لتصورات إنتاجهما

 حيث الواقع، في وممارسة ومعلنة

 تصور إلى لدينا" مدنية" كلمة تتهافت

 على الالعسكرية هو وتدليسي موارب

 الالدينية إلى مقصدها وضوح من الرغم

 الدين فصل هو محدد وبمعنى ،(الئكية)

 أكثر بشكل يعني والذي الدولة عن

 .والقضاء السياسة تحديداا 

/  اللفظتين هاتين ذكر كان ربما

  كمية على كمثال تصلحان المفهومين

 بالمصطلح، المعرفي الجهل ونوعية

 وحداثي، حديث معرفي منتوج هو الذي

 وتأويالت تفسيرات يتضمن الذي

 التقليدية، الطريقة على لغوية شفاهية

 المصدر إلى نطق أي رد يتم حيث

 واستعمالة  تصريفه ثم ومن اللغوي

 من يكون ما أقرب أنه نية على

 الكلمة تحاصر حيث المخمن، المقصود

 ثم ومن المعنى تاركة بصوتياتها

 أدى فإذا التجريب، غياهب في التصور

 فال مثالا، أهلية حرب إلى التجريب هذا

ة فلنعد بأس،  التطبيق في الخطأ ألن الكر 

 .الفكر في وليس

 جهل مسؤلية اللغة تحميل أريد ل

 هم اللغة قيمة يحدد فمن الجاهلينا،

 من لغة ألية وليس وكاتبيها، ناطقيها

 تشرحه ما خارج تفاهمي  معنى

 لغة إلية وليس ومعاجمها، قواميسها

 يصنعه ما سوى تفضيلية جماليات من

 وووووووو

 مرهونة فاللغة التصور، /النص/  القول

 إل صوتياتها وما ومتلقيها، بقائلها

 أو التصور هذا إلستثارة وضعت رموزاا 

 التصوارت ذلك عند تتفارق حيث ذاك،

 بين ما بالنا فما الواحدة، اللغة ضمن

 فاللغة التصور، /النص/ القول

 وما ومتلقيها، بقائلها مرهونة

 إلستثارة وضعت رموزاا  إل صوتياتها

 عند تتفارق حيث ذاك، أو التصور هذا

 الواحدة، اللغة ضمن التصوارت ذلك

 األرضية اللغات بين ما بالنا فما

 المتعددة؟ الدنيوية

 حول مقارنات أعقد أن أريد ل كما

 إلى مترجمة مصطلحات بين الفارق

( مقصدها) معناها وبين العربية

 المصطلحات/  األلفاظ فهذه األصلي

 قاموساا  تمثل أنها لدرجة جداا  كثيرة

ا  التوليف يحاول جديداا   بين فقط لغويا

 المعرفية العمليات نواتج مسميات

 اللغة، في مشابهاتها وبين الحديثة

 أحسن في المصطلحات لتصبح

 حالتها عموم وفي تقريبية أحوالها

 من أوضح مثال من وليس تدليسية،

 يتم التي( العلمانية) العالمانية مفردة

 كلفظة الثقافي العموم في تداولها

 تصوراا  تترك حيث العلم عن مشتقة

 في اعتماده يعني ما عبادته عن

 في هي بينما والتشريع، السياسة

 الدنيا، العالم، من مشتقة لفظة الواقع

 بمعنى العبادة دور خارج تقع التي

 .الدولة عن الدين فصل

 اجتراح يأتي ل األمر واقع في

 العملية نهاية في إل المصطلح

 والتفاعل الجدل تتضمن التي التفكيرية

 ثم ومن والتجريب والمماحكة

 كبضاعة استخدامه وما التطبيق،

 التدليس لعملية تتمة إل جاهزة

 تهويمية شعارات تطلق التي اللغوية

ا   على اللفظية مقدرتها من انطالقا

 ليس التكييف وهذا المصطلح، تكييف

ا   يقود مفترق هو بل عابراا، أو بسيطا

 ربما أو المصطلح يقصده ل ما إلى

 هي الالعسكرية فالدولة تماماا، عكسه

 يقصدها التي الالدينية الدولة غير

 وهي ،"المدنية الدولة" المصطلح

ا   يمكن التي المدينية الدولة غير وأيضا

 من بد ل كان وإذا تحتويها، أن للفظة

 السياسية رؤانا صياغة في استخدامها

 أن لنا بد ل وغيرها، واإلجتماعية

 العملية، لستحقاقاتها متفهمين نكون

 أو سيارة يصنع أن يريد فالذي

ا   الذين من العلم أخذ عليه صاروخا

 أو السيارة صناعة إلى سبقوه

 ودقته حقيقته على يأخذه الصاروخ،

 وتطويرها، تجربته في ثم ينطلق ومن

 من السيارة صناعة علم أخذ أن أما

 ووووووو

 أحسن أوفي طنبر صناعة أجل

 ما خطأ هناك فليس طرطيرة، األحوال

 عطب هنالك وإنما ما، مكان في

 يرضى ولن ل الذي بصاحبه مستحكم

 .بديالا  الهوان عن

  الناجح األنموذج إلى للوصول

 على يعتمد ل المنافس، المجرب

 كما وطالوتها، ورنينها األلفاظ جرس

 كألفاظ المصطلحات مقاربة أن

 تعريف كرد)  اللغة في مسبوقة

 ل( ودببه الرمح ثقف الى المثقف

ا  يعني  وممارستها، تمثلها بتاتا

 أو فعلية قيمة ذي ليس هنا فالسبق

 التي المعرفية األولية فالمواد عملية،

 األنموذج إلى للوصول حشدها يجب

ا  مختلفة األنجح  وإن لدينا عما تماما

 على استخدامه يمكن لدينا ما كان

 إلن غير، ل الفلكلورية الزينة سبيل

 فقط المصطلح فهم ليس المطلوب

 استحقاقاته إداء على الموافقة وإنما

 هذه وتمثل أولا، المعرفية

 فالدولة الواقع، في الستحقاقات

ا  كانت إذا هذا المدنية، ا  مطلبا  حقيقيا

ا  وليس)  للوصول كطريقة( تدليسيا

 هذه وأول األنجح، األنموذج إلى

 المفهومية الترجمة هو الستحقاقات

 تطبيقاتها في هي كما للمصطلحات

 لنق مجرد وليس إليها، آلت التي

 المسبقة التصورات يناسب شفاهي

 أو األموية فالدولة اللغة، تصنعها

 دولة ليست العثمانية أو العباسية

 دولة لفظة وتداول ـ الحديث بالمعنى

 يتعدى ل" الدول" لهذه اإلشارة عند

ا  ينسحب الذي اللغوي الفلكلور  تدليسيا

 تتماثل حيث لها، الحديث المعنى على

 اللغة تصنعه الذي التصور في

 أو اليابانية الدولة بألفاظها،

 الدولة مع مثالا، السويسرية،

 دول فجميعها األيوبية أو الفاطمية

 عن النظر بغض اللغة، بشهادة

 لمفردة التفسيري المعجمي المعنى

 لهذا ولربما العربية، اللغة في دولة

 العام الثقافي األداء يخلط أيضاا  السبب

 والسلطات والحكومة الدولة بين

 .إلخ واألجهزة والمؤسسات والسلطة

 حيث من السذاجة نفسه هو التدليس

 ما عكس على والسياسة النتائج،

 أنها( مفهومة غير بترجمة) يُشاع

 والفهلوة، والغش والكذب الخداع فن

 خدمة وفن علم بوصفها فالسياسة

 بأرقى تتمتع المجتمعية، المصالح

 وووووووو

 من وليس األخالقية، المواصفات 

 على يكونوا أن السياسيين اختيار

 المواصفات من عالية درجة

 في عليه محاسب فاألمر األخالقية،

 من إن العالمانية،/  المدنية الدولة

 من وليس األخالقية، المواصفات

 على يكونوا أن السياسيين اختيار

 المواصفات من عالية درجة

 في عليه محاسب فاألمر األخالقية،

 من إن العالمانية،/  المدنية الدولة

 جزء والنتخابات الديموقراطية خالل

 خالل من كان وإن منها، بسيط

 من السلطات عليها تتوافق القوانين

 حيث بعضها، ومحاسبة مراقبة أجل

ا  الفارق يبدو  الدولة بين شاسعا

 ودولة بالعدل، تتشدق التي الفاضلة

 فاألولى المساواة، تعتمد التي التنمية

 باألنموذج الخلبي تشبهها في تقريبية

 بحيث تذكر معرفية دقة دون  الناجح

 قابلة الضرورية المعرفة تصبح

 عالنية تعتمد والتزييف للتكييف

 بوصفها للسياسة األخالقي التعريف

 وضابطة منضبطة والثانية الخداع، فن

 للمصالح المنتجة الجتماعية للممكنات

 الفشل عن المسؤولية تحدد بعالنية

 للعقد خاضعة عليه وتحاسب والنجاح

 بالمعنى دولة ل الذي الجتماعي

 .دونه من الحديث

 الشعارات/  المصطلحات من كم ترى

 .... معرفية تجارب عن المترجمة

 العرب بالد في الرؤوس أطارت

 أوطاني؟
 

 سوري وسيناريست كاتب 

 

 ضائع  في  الترجمة   |   رصاصة الرحمة   

 

 

 

  نجيب نصير 

  مجلةللكتابة في  دعوة
  الثقافي رصاص قلم  وموقع

 والكتاب األدباء جميع إلى
 العرب الشباب والصحفيين

 مجلة تحرير أسرة تدعوكم
 في للكتابة رصاص قلم وموقع
 وإرسال والموقع المجلة

 وموادكم اإلبداعية نصوصكم
 في لنشرها والنقدية الصحفية

 .  المنبر هذا

 وإرسال مراسالتنا وبإمكانكم
 .  المراسالت بريد عبر المواد

 

http://www.qalamrsas.com/

