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6 ثقـــــــــافة

هذه  في  يوجد  ما  كثرِة  من 
البقعة من طالبي أدوارٍ رئيسيٍة 
املألوفة  الرواية  في  ألدائها 
وكأنهم   ، الّي  يخّيل  لديهم، 
بأشكاٍل  بها  للقيام  خلقوا 
اسلوبه  دورٍ  لكل  متعددة. 
املنشودة،  ونهايته  اخلاص، 
بني  اإلجتماعي  كاإلحتكاك 
أهّم  أن  من  بالرغم  االفراد، 
بإظهاره  تقضي  الضرورات 
بأجلى  الصريح  واقعه  على 
في  التمّشي  لكنما  وجوهه، 
يقوم  الناس  بني  اخلط  هذا 
أن  جند  حيث  ذلك،  عكس  على 
عموم  بني  قوية  مزاحمة   ثمة 
هذه  سيطرة  إلثبات  الفرقاء 
على  للمأل  وإظهارها  الرواية، 
انها واقعية صحيحة، ال تقبل 

الشك وال النقد.
اداء  في  الفنانني  مشاهير  من 
هذه  سكان  بعض  الدور،  هذا 
املدينة. تصّوروا اناساً قد بلغوا 
من  اخلامس  او  الرابع  العقد 
نهارهم  اوقات  عمرهم، ميضون 
ورٍق  بني  واملالهي  املقاهي  في 
لهم  تؤمن  مما  وغيرهما،  ونردٍ 
شروقه  من  النهار  مضيعة 
ذلك،  عن  ناهيكم  غروبه.  الى 
من  ينتهون  عندما  فإنهم 
التي  هذه  الرديئة  فعلتهم 
يعتبرونها على جانب كبير من 
االهمية، يظنّون أنها تصبح في 
نظرهم أسمى ما يفعله رجال 
يتعاطى  من  كّل  او  االعمال 
الى  يدفعهم  ما  وهذا  التجارة، 
من  التي  احلكايات  بسرد  البدء 
جملتمعهم  يظهرون  خاللها 
من  كبير  مدى  على  انهم 
واحليلة  واحلنكة  البطولة 
الفالنتينية،  مغامراتهم  في 
اخلطوط  وضع  في  وخبراتهم 
السياسات  لتحليل  العريضة 
حيث  هنالك،  ما  والى  العاملية 
نواحي  من  ناحية  يبقون  ال 
ما  بكّل  ويخوضونها،  اال  احلياة 
اوتوا من عزمية في نظرهم، من 
بها  والتشبث  حتقيقها  اجل  

والتمسك بأذيالها.
يظلون على هذا املنوال، يدورون 
هم  يصابوا  حتى  ويدورون 
من  حولهم  من  ويصيبوا  بدوار 
ويتنّطقون  يتفقهون  ما  جراء 

بكلماٍت فارغٍة ال دالالت لها، 

بصلة. احلقيقة  الى  متّت  وال 
الزمن حتى  بهم عجالت  وتدور 
وتبقى  الشيخوخة،  سن  بلوغ 
هي  هي  السيئة  عاداتهم 
هي،  هي  املوتورة  ونزعاتهم 
بدِء  منذ  عليه  كانت  ما  على 
فعلتهم الشنيعة، التي ميّجها 
يأتي  ان  الى  االناني،  اجملتمع 

اجلهم، فواعجباه!!
كيف بك ايها اإلنسان ان تسلك 
وتعمل  تعمل  وان  حياتك،  درب 
من  وجدت  التي  احلقيقة  لغير 
اجلها؟أين السعي؟ اين اجلهاد؟ 
فعلى  والنشاط؟  الوعي  واين 
هذه تبنى االوطان ألن احلياة هي  
امام  خجاله  فوا  الصراع.  ضوء 
الضمير واحلق!! واذا كان الوطن 
ينهض  من  الى  ماسة  بحاجة 
به، ولم يجد امامه سوى هؤالء، 
فمصيره  آماله،  عليهم  يبني 

اخلراب والهالك واإلضمحالل.
املسالة ، على ما يظهر خطيرة 
جداً بوجود شّبان من هذا النوع 
، فوجودهم بيننا يشكل علينا 

وعلى مجتمعنا عالًة كبرى.
باهلل عليكم!!

الكثيرين  اعرف  أنني  تأملوا 
بيوتهم،  في  يعيشون  منهم 
يأكلون لقمة عيشهم من تعب 
وجنى اشقائهم وشقيقاتهم ، 
مع ذلك كله فهم ال يرضون بأن 
يتخذوا أي قرارٍ يتعّلق بحياتهم 
هم  يوافقوا  لم  ما  البيتية 

انفسهم عليه.
هو  كم  القدر!!  لسخرية  يا 
تُرى  اإلنسان!!  هذا  سخيف 
هل يستحق أن يتنّعم بهوائك 
ومائك يا وطني؟؟ وحياته كّلها 

مظاهر مبظاهر؟؟

حيــــاة املظاهر

بقلم ايلي جان قسيس                       

بـــركان حبي يتفــــّجرو حــــباً
ً واسكبــــك فوَق اشعاري خــمرا
لـــــــــــو قبلتني يتغيرو كوني
ويصبح بــــــــــلوِن ثغرك لوني
اجتسدوا اتعمدوا طـــــــــــفالً
احتضروا اتـــــــــــــكونوا كونا

إّن البــــــــحور تتنــــقلوا عنّي 
معانقة الشموس لــــيس صمتاً
يــــهدر البحر كما النهداِت مني 
ً أذوبِك مثـــــــــل الغسِق سحرا
انت نغمي وانشودة قــــــــــلبي
ً ال أعشقك كـــــي أنظمك شعرا
واترجم في الكلمـــــــــاِت حبي 
ً واتباهــــــــــــا في قوافيك نثرا
تــــأتي القوافي لكي تسال عنِك
ً حبك يا قلبي اطلق السهم عمدا
واصــــــــابني بنار العشِق منِك
كما الشتاء ال يستأذن أرضـــــــاً
كمــــــــا االنوارُ ال تستأذن عتماً
أتاني احلب كـــــــا جبرائيل اقدم
ً يحملك لـــــــي من السماء امرا
ويبشرني كمــــــــــا بّشرا مرمي
 امنا الفرق لــــي قلٌب ليس رحماً
ً ُحبال قلبي وولـــــــــدتُِك عشقا

بقلم  الفنان بول مبارك 

بركان حبي

ـــــــــــــَد باللآلْل وادٍ تَـَنـهَّ
َّى اجلَمـاَل من اجلَمـاْل رَو

ـَِدٌع عــلى راحاتـــــــهِ بـــ
ملّا يُخايِلْـهـا اخليــــــــــاْل

َّت بهـا نََســــُم الُضـحى َمر
وَمَضْت وفي الَنَسِم اْعتاِلْل

ُصــــَورٌ تَلوُح لِذي الُنهى
فَتـُدقُّ أجراُص الســــؤاْل

ِمنْ أَين ، َمنْ ، َحّتاَم ،ما
أَيّاَن ، يا نَْفـُس ، املَــآْل؟

***
بِنُْت الزمــــاِن باِل لِساْن
باحْت بأسـرارِ الزمـــاْن

َشِرَب الَنــــدى ُعنقودَهـا
وغَفا عـلى َحـَلِم الــِدناْن

راحاً تَدورُ وَشـــــرْبُهـــا
زهـرُ الرُبا و الَبْيَلســـاْن

وملنْ أَتاهـــــــــا عاشقـاً
يَـرْجو نَداهــا َجنَّتــــــاْن

* * *
َهْب وَرْدَ َصدرَِك للربيـْع

وانُْظــرُْه في نََسـٍق رفيْع

فا حلُْسُن منــك إليـك مـا
نََظرَ البديَع سوى البديـْع

َجمــــال

بقلم الشاعر عبد القادر االسود

على  احلاجبني  عاقد  يا 
اجلبني الّلجني 

قتلي  تقصد  كنت  إن 
قتلتني مرّتني 

متر قفز غزال بني الرّصيف 
وبيني 

وال  شباكي  نصبت  وما 
أذنت لعيني 

وملئ  تراني  كأال  تبدو 
عينك عيني 

ويلي  فعلي  فعلك  ومثل 
من األحمقني 

حّياً  مني  تبق  لم  موالي 
سوى رمقني 

القوافي  تدعو  أخاف 
عليك باملشرقني

يــا عاقد احلاجبني
اخلوري  بشارة  كلمات 
)األخطل الصغير (


