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كلمة أولى

عَ ْب�� َر تاريخه��م ،ان�شغ��ل ال�سوريون بوح��دة بالدهم وا�ستقراره��ا ،وكان ه��ذا المو�ضوع حا�ضر ًا بق��وة في معظم
المفاو�ضات مع الم�ستعمر �سواء �أكان فرن�سي ًا �أو �سواه ،وتم بحث مو�ضوع وحدة الأجزاء ال�سورية ب�شكل م�ستفي�ض
�ضم بع�ض الدويالت �إلى الدولة ال�سورية في
ف��ي مفاو�ض��ات المعاهدة ال�سورية الفرن�سية عام  ،1936وقد تحقق ّ
العام نف�سه ،وما كادت ال�صحافة ال�سورية تنعم بتحقيق وحدة الدويالت ال�سورية التي مزقتها �سلطات االنتداب
حت��ى ر�أت خطر ًا داهم�� ًا ،ن ّبهت �إليه في الما�ضي ،يهدد كيان الج�سد ال�س��وري� ،أال وهو تواط�ؤ �سلطات االنتداب مع
الأت��راك لت�سليمه��م جزء ًا مهم ًا من �شمال غرب الأرا�ضي ال�سورية هو لواء ا�سكندرون ،ومع �أن ال�صحافة ال�سورية
وقتئ��ذ من هذا الخط��ر� ،إال �أن ذلك التحذير ل��م َي�أخذ الأبعاد التي كان يج��ب �أن ي�أخذها ،كما
الوطني��ة ح��ذرت
ٍ
ال�سا�سة ال�سوريون بذلك الخطر الداهم القدي��م .ويبدو �أن �صحيفة (المر�صاد) كانت تدرك تمام ًا ،من
ل��م يهتم ّ
خ�لال �أق�لام ُك ّتابها ،حجم المطامع التركية في �سورية لي�س من خالل احتاللها و�سلبها للواء ا�سكندرون وح�سب،
و�إنما من خالل رغبتها في ال�سيطرة على الكثير من المناطق ال�سورية.
فف��ي افتتاحية له��ا بعنوان« :مطامع الأتراك ف��ي �سورية وغفلة
ال�سوريي��ن» يق��ول كاتبه��ا« :ي��درك الم��رء لأول وهل��ة م��اذا ترمي
الحكوم��ة التركي��ة م��ن وراء امت�لاك تل��ك الأ�سه��م والحق��وق في
ا�سكندرون ،ويتجلى له الأمر رهيب ًا حينما يرجع قلي ًال �إلى الما�ضي،
ويت�صف��ح حوادثه الغابرة ،ويقف على �أطم��اع الأتراك في �سورية
ال�شمالي��ة والجنوبية �أي�ض ًا» .وهو م��ا �أكدته �صحيفة (ال�شعب) من
خ�لال مقال بعن��وان« :لواء ا�سكن��درون بين �سور ّي��ة وترك ّيا» يقول
كاتب��ه�( :إنَّ ترك ّي��ا تري��د التو�سع عل��ى ح�ساب �سور ّي��ة ،وهي تهدّ د
تركي
با�ستعم��ال الق�� ّوة ،ث��م ي��رى ف��ي ادِّع��اء الأت��راك �أنَّ الل��واء ّ
ادعاء باط ًال ال ي�ستند �إلى �أ�سا�س ،وال �س ّيما �أنَّ غالب ّي َة �س ّكانه عرب
ً
�أ�ص� ً
لا� ،أما الأقل ّية الترك ّي��ة فوافدة �إليه في حقب��ة مت�أخرة) ،كما
كت��ب نجيب ال ّر ّي�س في «جري��دة القب�س» مقالة افتتاح ّية بعنوان:
«ير�ضى القتيل ولي�س ير�ض��ى القاتل» يقول فيها« :ليت الفرن�س ّيين
ف��ي ا�سكن��درون كما ه��م ف��ي باري���س» .وي�ؤ ّك��د فيه��ا �أنَّ الفرن�س ّيين لقد آن األوان لكي تتوحد
ي�شجع��ون انف�صال اللواء ،و�أنَّ الأتراك على ا�ستعداد لحمل ال�سالح
ّ
جهود أبناء الوطن جميعاً
وقتل العرب.
�سل��ب نتيجة تخ��اذل
والحقيق��ة �أن ل��واء ا�سكن��درون ل��م ُي ْ
بع�ض في سبيل حماية أرضهم،
رج��ال الحكم في �سورية فق��ط ،و�إنما �أي�ض ًا نتيجة التخاذل والت�آمر
الدولي عليها ،وهو ما �أكدته �صحيفة النذير الحلبية ،التي انتقدت وتنظيم حقوقهم
م���آل المواثي��ق والعهود الدولي��ة المتعلقة بالل��واء( :نحن في
زمن الستعادة األجزاء المحتلة
دي�س��ت فيه العه��ود والمواثيق ،و ُم ّزق��ت ال�شرائ��ع الدول ّية ،وطغت
الق�� َّوة الغا�شم��ة عل��ى ّ
كل م��ا عداه��ا) ،كم��ا نبه��ت ال�صحيف��ة �
إل��ى من وطنهم،
الم�ؤام��رة الت��ي تحاك �ض��د اللواء وغيره م��ن الأرا�ض��ي ال�سورية.
ولعل كالم �صحيفة اال�ستق�لال العربي بتاريخ  1937/12/16كان
الأكث��ر ت�أثير ًا في قل��وب الق ّراء ،تقول ال�صحيف��ة� :إن اللواء دخل
مرحل��ة جديدة من المراحل الأكث��ر م�أ�ساو َّية في التاريخ ال�سوريّ ،
ول��م تع��د ال�صحافة تنكر �أنَّ �سوري��ة خ�سرت جزء ًا مه َّم ًا من �أر�ضها ،مع ّ
كل التحذي��رات التي لم ينتبه �إليها ال�سا�سة
والمفاو�ضون ال�سور ّيون.
القومي في دم�شق وقفت
ول��م تك��ن ال�صحف ال�سورية وحدها التي وقفت في وجه �سلخ اللواء ،بل �إن ع�صبة العمل
ّ
منذ البداية �ضدّ �سيا�سة التعاقد مع فرن�سا و�أ َّكدت في بيان �أ�صدرته بتاريخ  26كانون الثاني  ،1937بعنوان (لواء
ا�سكن��درون ال�شهي��د) على �أنه «�إذا كانَ ثم��ن المعاهدة ابتالع �أر�ض جديدة من الوطن؛ ف�إنن��ا نطالب مجل�س الن ّواب
بالتراج��ع ع��ن ت�صديق��ه لهذه المعاه��دة» ،كما نظمت ه��ذه الع�صبة في  12كان��ون الثاني  1937بمدين��ة �أنطاكيا،
مظاه��رة كبيرة ن��ادت بعروبة اللواء �أمام �أعين المراقبين الدول ّيين ،ونظم��ت مظاهرة مماثلة في دم�شق ،و�أبرقت
�إلى ع�صبة الأمم في  1937/2/15وبعثت بعري�ضة تت�ض ّمن تواقيع العرب والأرمن في اللواء والذين ي�ش ّكلون �أغلب
أ�سا�سي للواء ا�سكندرون ،و�ألقت الع�صبة
�س ّكان��ه؛ رف�ض��وا فيها ا ّتفاق ّية جنيف وقرار ع�صبة الأمم بو�ضع القان��ون ال ّ
اال�ستقاللي ،وتهاونها ف��ي تنوير الر�أي العام
م�س�ؤول َّي��ة م�صي��ر اللواء عل��ى �سيا�سة التعاقد ،وعلى موق��ف الحكومة
ّ
بالحقائق ،و�إيهامه ب�أنَّ البالد �أ�صبحت م�ستق ّلة.
والي��وم وم��ع محاول��ة بع�ض الإرهابيين والمرتزقة �إ�ضاع��ة �أجزاء �أخرى من �أر�ض الوطن بع��د  82عام ًا من �سلب
الل��واء ،ومنحه��ا للمحت��ل التركي نقول ما قاله نجيب الري�س ي��وم �ضياع اللواء :الذين يخون��ون بالدهم ..يريدون
الأجنبي والأجنبي يحتقرهم .وفي المقال انتقاد الذع للخيانة الوطنية التي �أدت �إلى �ضياع جزء هام من الأرا�ضي
ال�سوري��ة ،داعي�� ًا �إلى الوق��وف بوجه دعوات جديدة ل�ض��م حلب وغيرها �إل��ى تركيا� ،إنها ح��وادث التاريخ تت�شابه
ت�شابه ًا يكاد يجعلها مكررة ،ولكن الذي يجب �أن ال يتكرر هو التراخي في الموقف من المحتل الذي ُيريد �سلب لواءٍ
َ
قطعة �أُخرى من وطننا.
�سرقة
�آخر �أو
ٍ
لق��د �آن الأوان لك��ي تتوح��د جه��ود �أبناء الوط��ن جميع ًا في �سبي��ل حماية �أر�ضه��م ،وتنظيم حقوقه��م ال�ستعادة
الأجزاء المحتلة من وطنهم ،فالمحتل التركي ما زال طامع ًا في ق�ضم �أرا�ضيهم وال�سيطرة على مقدراتهم ،وبالتالي
فالحاج��ة ما�سة لتنظيم �صفوف المقاومة ال�شعبية لإف�ش��ال الخطط اال�ستعمارية الجديدة والحفاظ على وحدة
�أر�ضهم وترابهم.
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األديب المفكر في إبداعاته المتنوعة
نصر الدين البحرة
كتب :صالح السودة
�شه ��دت مدين ��ة دم�ش ��ق �أقدم الع�ص ��ور والأزمن ��ة ،حيث ورث ��ت �ش ّتى
الممال ��ك ومختل ��ف الح�ض ��ارات الت ��ي ز ّودت خزائ ��ن تاريخه ��ا بكنوز
الذكري ��ات العلمية والثقافية والأدبية والفنية� ،إذ �أ�صبحت من �أثرى
المدن التي �شهدها التاريخ العربي قديماً وحديثاً ،فقد ورثت ح�ضارة
الكنعانيين والفر�س واليونان والرومان والبيزنطيين ،وحافظت من
وراء كل ذلك على �أ�ص ��التها العربي ��ة كالجوهرة المت�ألقة حتى جاءت
الح�ضارة العربية الإ�سالمية ف�صقلتها وردّتها �إلى �صفائها وهيئتها،
لتكون مركزاً مُهماً و�أ�سا�س ��ياً �أمام جميع الح�ض ��ارات ال ُمتقدّمة .فقد
تغ ّنى بها ال�شعراء ،وكتب عنها الأدباء ق�ص�صاً ورواياتٍ ودرا�ساتٍ عدة،
حب والعا�ش ��ق والغيور (ن�ص ��ر الدي ��ن البحرة) الذي
ف ��كان منهم ال ُم ّ
ُ
ك�ش ��ف ال�س ��تار عن تلك الح�ض ��ارات القديمة التي كادت �أن تن�س ��ى مع
مرور الزمان� ،إذ نب�ش في كتب التاريخ وزار المواقع الأثرية فت�ش ّبعت
�أفكاره بالمعلومات الق ّيمة والثمينة ،فو ّثق الكثير منها في كتبه ،لأنه
تن ّف� ��س م ��ن هواء دم�ش ��ق المخزون في ف�ض ��اءات بيوته ��ا العتيقة كما
ق ��ال عنه الأديب القا�ص با�س ��م عب ��دو« :يتن ّف�س ن�ص ��ر الدين البحرة
م ��ن هواء الما�ض ��ي الذي يعبر المم ّرات ال�ض� � ّيقة رطب� �اً ،ويتد ّفق من
ُكوى الذاكرة ،وير�س ��م ُمنمنماته فوق رمال �ش ��واطئ الروح» ،يتن ّف�س
البحرة من هواء دم�ش ��ق المخزون في ف�ضاءات بيوتها العتيقة الذي
يم ��ر عب ��ر «فلت ��ر» ال ��روح ،ويخرج م ��ن ب ّواب ��ات الح ��ارات نقياً �ص ��افياً
حام ً
ال روائح اليا�سمين ال�شامي.
ُ
في حفل توقيع كتابه «دم�ش ��ق الأ�س ��رار» ،الذي �أقيم في �صالة وفاء
للفنون الجميلة بدم�شق تاريخ  1993 /1/2قال الأ�ستاذ الدكتور علي
عقلة عر�س ��ان رئي�س ا ّتحاد الك ّتاب العرب الأ�س ��بق�« :إذا كان في كتاب
دم�ش ��ق الأ�س ��رار من �أ�س ��رار كثيرة فهي تلك التي ينبغي �أن نتزود من
زاد التاريخ والأدب والعمارة بكل عمق لن�س ��تطيع �أن نعرف من نحن،
و�أين نحن وفي �أي مدينة عظيمة نعي�ش».
وتابع عر�سان قوله« :نقلني هذا الكتاب �إلى التاريخ من الكنعانيين
�إل ��ى الآراميي ��ن فاليون ��ان والروم ��ان ،والفت ��ح الإ�س�ل�امي والع�ص ��ر
الإ�سالمي كله».
الباح ��ث والقا� � ّ�ص وال�ص ��حفي والم�س ��رحي الكبي ��ر ن�ص ��ر الدي ��ن
البحرة الذي ودّعته دم�ش ��ق �ص ��باح يوم الأربعاء  29ني�س ��ان  2021عن
عم ��ر ناهز ال�س ��ابعة والثمانين عاماً ق�ض ��ى ُج ّلها ف ��ي التعليم والأدب
والثقاف ��ة ...فق ��د عمل مُد ّر�س� �اً في دم�ش ��ق وبيروت لمادتي الفل�س ��فة
واللغة العربية ،ثم دخل مجال ال�صحافة وهو في ال�سنة الثانية بدار
المعلمي ��ن عندم ��ا ذه ��ب �إل ��ى الإذاعة ،والتق ��ى بالمذيع ع�ص ��ام حماد
ال ��ذي كان ُيق� �دّم برنامج� �اً �إذاعياً با�س ��م« :ركن الطلبة» لمدة ن�ص ��ف
�س ��اعة في ذلك الوقت ح�س ��ب ما ذكر الراحل ،و�أ�ض ��اف« :بد�أت العمل
في �إعداد برنامج تمثيليات من التراث العربي في تلك الفترة».
عل ��ى �إث ��ر ذل ��ك تاب ��ع البحرة تقدي ��م برام ��ج �إذاعية ع ��دة ،وكان من
�أ�ش ��هرها برنام ��ج ٌثقاف � ٌ�ي في �إذاعة دم�ش ��ق يُذاع �ص ��باح ي ��وم كل �أحد،
وفي منت�ص ��ف الخم�س ��ينيات من القرن الما�ض ��ي عمل مُح ّرراً و�أميناً
لتحرير �صحف عدّة �صادرة بدم�شق مثل� :صوت العرب_ الوعي _
ال�ص ��رخة_ الطليع ��ة_ ال ��ر�أي العام ،وفي �أثناء تل ��ك الفترة �أعارته
وزارة التربية ليعمل في جريدة الثورة عام  ،1966حتى �أُنهيت �إعارته
عام ،1969وعاد �إلى التدري�س والأعمال الأدبية ،فكان من �أ�شهر ك ّتاب
الق�ص ��ة الق�ص ��يرة في �س ��ورية ،حيث دخل �إلى عوالم النا�س العاديين
ال ُب�س ��طاء من خ�ل�ال تجواله واختالطه بهم عن ق ��رب ،تلك العوالم
الفنية بواقعها ُم ّراً كان �أم حلواً ،وتغلغل في واقع الحياة مُتن ّق ً
ال بين

هذه الطبقات ،في حاراتهم وم�ساكنهم و�أ�سواقهم و�ضروب معي�شتهم
من �أجل �أن ينقل م�ش ��اعرهم وانفعاالتهم ب�ص ��دق وتلقائية مُتناهية،
هكذا كان الأديب ن�ص ��ر الدين البحرة في ق�ص�ص ��ه ي�س ��توحي �أعماله
و�إلهامه من دنيا النا�س� ،إلى جانب ذلك كتب ال�ش ��عر وق�ص ��يدة النثر
والدرا�س ��ات الأدبية التاريخية وال�س ��ينمائية ،وله مقاالت عدة ُن�شرت
في ال�ص ��حف ال�س ��ورية والعربية ،ف�ض�ل ً�ا عن ُم�ؤلفاته التي تجاوزت
ع�ش ��رات الم�ؤلفات ،فكان كالب�س ��تان الذي يحتوي عدداً من الأ�شجار
لكل منها طعمه ولونه الخا�ص.
يق ��ول البح ��رة« :عندم ��ا �أ�ص ��درت مجموعت ��ي الأول ��ى (ه ��ل تدمع
العيون) في عام ،1957قال لي الأديب ح�س ��يب كيالي(( :ليتك تكتب
مثلم ��ا تتح� �دّث)) ،وتف�ص ��لني الآن عن تلك المجموعة �أربعون �س ��نة،
�أ�ص ��درت خاللها عدداً من المجموعات الق�ص�ص ��ية والكتب الأخرى،
وقمت بتجارب مُتعدّدة في كتابة الق�صة الق�صيرة ُتم ّثلها مجموعتي
القا�ص ح�س ��يب
(رمي الجمار)» ،و�أ�ض ��اف« :حاولت العمل بن�ص ��يحة
ّ
�إذ �أردت �أي�ض� �اً �أن �أُقدم �ش ��يئاً من الدُّ عابة وال ُفكاهة ،فما �أكثر همومنا
وما �أ�ش ّد حاجتنا �إلى ابت�سامة تخرج من القلب!».
ه ��ذا ه ��و البح ��رة يبح ��ث ع ��ن ف ��رح النا� ��س ك ��ي ي ��زرع الب�س ��مة ف ��ي
وجوهه ��م ،ويُخرجه ��م م ��ن الهم ��وم وم�ش� �قّة الحي ��اة ،ل ��ذا ا ّتج ��ه �إلى
الأعمال الم�س ��رحية ،فكان لديه اهتمام وا�س ��ع بالأعمال الم�س ��رحية
العربية التي كتبها و�أخرجها �أدباء وف ّنانون عرب ،وكان لديه الرغبة
ب� ��أن يق� �دّم �ص ��ورة مُقرب ��ة ع ��ن واق ��ع الحركة الم�س ��رحية ف ��ي �أرجاء
الوط ��ن العرب ��ي على ح� � ّد قوله ،وهذا في �س ��بيل و�ض ��عها بي ��ن �أيدي
ال ُق ّراء ال�س ��وريين و�س ��واهم ،فقد �أقام ج�س ��راً متيناً يربط بين تراثنا
الأدبي وال�ش ��عبي ،وواقعنا المعا�ص ��ر ،وقد كان من ُم�ؤ�س�س ��ي الم�سرح
القوم ��ي ال�س ��وري ،كما �أخرج بع�ض الأعمال الم�س ��رحية على خ�ش ��بة
م�س ��رح معر� ��ض دم�ش ��ق الدول ��ي ،و�أعدّها م ��ع النادي الفني بدم�ش ��ق
عام.1960
يقول في مُقدّمة كتابه «�أحاديث وتجارب م�س ��رحية»« :حين ف ّكرت
ب�إع ��داد ه ��ذا الكت ��اب كانت تحدوني دواف ��ع عدة ،منها قلة الدرا�س ��ات
الم�س ��رحية �إن ل ��م �أق ��ل ُندرته ��ا ف ��ي هذا القط ��ر ،على الرغ ��م من �أن
جمهوراً م�س ��رحياً يمكن �أن يك ��ون متنافراً على نحو محدود الثقافة
الم�سرحية ،ومن نحو �آخر هو في �آخر التحاليل عدّتنا للم�ستقبل».
و�أ ّك ��د ف ��ي هذه ال ُمقدّمة ال ��دور الذي ُي�ؤدّيه الدار�س ��ون والنقّاد في
مجال تو�ض ��يح الأهداف الفكري ��ة والمرامي االجتماعية والأغرا�ض

تعزية

رئي� ��س ا ّتح ��اد الك ّت ��اب الع ��رب ،و�أع�ض ��اء المكت ��ب التنفي ��ذي ،و�أع�ض ��اء اال ّتح ��اد؛
يتق ّدم ��ون بخال� ��ص الع ��زاء م ��ن ذوي المرح ��وم الزميل �ص�ل�اح معال ،ع�ض ��و جمع ّية
الق�ص ��ة وال ّرواي ��ة -ف ��رع طرطو� ��س ،راجين المول ��ى �أن يتغ ّمد الفقيد بوا�س ��ع رحمته
ّ
و ُي�سكنه ف�سيح ج ّناته ،و ُيلهم �أهله وذويه ال�صبر وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

الثقافي ��ة ،الت ��ي ت�ض ��عها الأعم ��ال الأدبي ��ة ال ُمه ّم ��ة ،وكان ل ��ه ب�ص ��مة
كبيرة ،والإ�سهام في الجهود الدائبة التي يبذلها الم�سرحيون العرب
عل ��ى اخت�ل�اف م�ش ��اربهم م ��ن �أجل البحث ع ��ن هوية عربي ��ة مُتم ّيزة
للم�سرح العربي.
ُولد ن�ص ��ر الدين البحرة في دم�ش ��ق بحي مئذنة ال�شحم عام،1939
ف ��ي بي ��ت تغمره الثقاف ��ة ،فت�أ ّثر بوالده الدكتور �س ��عيد البحرة الذي
تخ� � ّرج ف ��ي جامع ��ة ال�س ��وربون الفرن�س ��ية ع ��ام 1919حام�ل ً�ا �ش ��هادة
الدكتوراة في الفل�س ��فة ،وعاد �إلى دم�ش ��ق ليعمل مُد ّر�ساً لتلك المادة،
وكان ذا ول ��ع بال�ص ��حافة عل ��ى ح� � ّد ق ��ول الراحل« :لوال ��دي عدد من
ال ُم�ؤلف ��ات الفل�س ��فية ،ومق ��االت ُن�ش ��ر بع�ض ��ها ف ��ي مج�ل�ات عربي ��ة
وعالمي ��ة ،وكان لدي ��ه مكتب ��ة كبيرة ق ��ر�أت منها �ألف ليل ��ة وليلة منذ
ال�ص ��ف الثان ��ي االبتدائ ��ي �إذ تو ّفى والدي و�أنا في تل ��ك المرحلة من
العمر» ،منذ نعومة �أظافره بد�أ ن�صر الدين البحرة يُنقّب في مكتبة
والده عن كتب ي�ستطيع �أن يقر�أها وي�ستوعبها ،حيث عثر على بع�ض
كت ��ب كام ��ل الكيالني وعلي كوجيا و�أعداد م ��ن مجلة (الهالل) التي
يعود تاريخ �إ�ص ��دارها لعام .1929وقر�أ فيها الق�ص ���ص الق�ص ��يرة التي
كتبها محمود تيمور �أحد ُم�ؤ�س�سي المجلة ،ومن خالل مجلة الكاتب
الم�ص ��ري الت ��ي كان �أخ ��وه الأكب ��ر م�ص ��طفى ي�أت ��ي به ��ا �إل ��ى البي ��ت؛
تع� � ّرف ن�ص ��ر الدي ��ن �إل ��ى �أ�س ��ماء ك ّت ��اب كب ��ار ع ��رب و�أوربيين ح�س ��ب
م ��ا ذك ��ر �أمث ��ال :برنارد�ش ��و_ �أندري ��ه جي ��د_ ج ��ان بول �س ��ارتر_
دو�ستويف�س ��كي_ �أو�س ��كار وايل ��د ...وكان رئي� ��س تحريره ��ا الدكت ��ور
«طه ح�س ��ين» الذي �أن�ش� ��أها �آنذاك ،فاحتفظ �أديبنا ب�أعداد منها يعود
تاريخها �إلى عام.1949
در� ��س الفل�س ��فة بع ��د الثانوي ��ة ،وتخ� � ّرج ف ��ي جامعة دم�ش ��ق حام ً
ال
�إجازة في الفل�س ��فة والدرا�س ��ات االجتماعية ،و�ش ��ارك في العديد من
المهرجان ��ات الق�ص�ص ��ية العربي ��ة والعالمي ��ة ،وح�ص ��د جوائ ��ز كانت
م ��ن بينها الجائ ��زة الأدبية الدولية لل�ش ��باب والط�ل�اب في مهرجان
«وار�س ��و» ع ��ام 1955ع ��ن ق�ص ��ة (�أب ��و دي ��اب يك ��ره الح ��رب) ،وه ��و من
ُم�ؤ�س�س ��ي ا ّتحاد الك ّتاب العرب في �س ��ورية� ،إذ انت�سب �إليه عام/1969/
في جمعية الق�ص ��ة والرواية ،وان ُتخب ع�ض ��واً في المكتب التنفيذي،
حي ��ث ت�س� � ّلم �إدارة الف ��روع ورئي� ��س تحري ��ر مجل ��ة الت ��راث العرب ��ي
ال�ص ��ادرة ع ��ن اال ّتح ��اد ،وكان ع�ض ��واً عام�ل ً�ا ف ��ي ا ّتح ��اد ال�ص ��حفيين
ال�سوريين ،ان ُتخب �أي�ضاً عن مدينة دم�شق ع�ضواً في مجل�س ال�شعب
عام ،1986وعمل في �أثنائها مُ�ست�ش ��اراً لل�ش� ��ؤون الإعالمية والثقافية
مع رئي�س المجل�س ،ثم �أن�ش� ��أ مجلة مجل�س ال�ش ��عب للمرة الأولى في
تاريخ المجل�س ،وتر�أّ�س تحريرها �آنذاك.
ي�س ��تذكر الأ�س ��تاذ الأديب �ش ��وقي بغدادي �أيام الأديب ن�ص ��ر الدين
البح ��رة قائ�ل ً�ا�« :أتذ ّك ��ره �ش ��اباً و�س ��يماً خفي ��ف الظ ��ل يمر كالن�س ��مة
اللطيف ��ة عل ��ى مجال�س ��نا ،نحن جيل ك ّت ��اب الخم�س ��ينيات الأكبر منه
�سناً ،فما يكاد يط ّل حتى تنفرج �أ�ساريرنا وت�شيع بيننا البهجة� ،أتذكر
ح�ض ��وره الأدبي المبكر في ابداعاته المتنوعة التي كانت تن�شرها له
ال�صحف المحلية �آنذاك».
ّ
ويُتاب ��ع بغ ��دادي قول ��ه�« :إنه ي�ش� �كل ب�شخ�ص ��ه ظاه ��رة ثقافية فنية
اجتماعي ��ة م ��ن �أجم ��ل م ��ا �أبدعته دم�ش ��ق ف ��ي الخم�س ��ين �س ��نة التي
م�ضت».
هكذا كان الأديب ن�صر الدين البحرة كال�شجرة الطيبة ُت�ؤتي �أُ ُكلَها
كل حين...

تعزية

رئي� ��س ا ّتح ��اد الك ّت ��اب الع ��رب ،و�أع�ض ��اء المكت ��ب التنفي ��ذي ،و�أع�ض ��اء اال ّتح ��اد؛
يتقدّمون بخال�ص العزاء من ذوي المرحوم ال�ش ��اعر والأديب عي�س ��ى حبيب ،راجين
المول ��ى �أن يتغ ّم ��د الفقيد بوا�س ��ع رحمته و ُي�س ��كنه ف�س ��يح ج ّناته ،و ُيله ��م �أهله وذويه
ال�صبر وال�سلوان.

و�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

قراءات
العدد»1754« :األحد2021/12/5م-
30ربيع الثاني 1443هـ

ص6

شكراً (كفربو للجميع)
الكتاب العرب
ُمبارك ّاتحاد ّ

تقسيم فلسطين

منحة الغرب االستعماري لـ «اليهودية العالمية»
كتب ::د .يوسف جاد الحق
بداي ًة ال ُب ّد من االعتراف ب� ّأن م�ش ��روع تق�س ��يم فل�س ��طين،
ال ��ذي �ص ��در ع ��ن (هيئ ��ة الأم ��م ال ُم ّتح ��دة) ال ُمتواطئ ��ة م ��ع
(اليهودي ��ة العالمي ��ة) ف ��ي التا�س ��ع والع�ش ��رين م ��ن �ش ��هر
ت�ش ��رين الثاني عام  ،1947ما كان له �أن يتح ّقق لي�صب َح �أمراً
واقعاً لوال �أن:
1ـ تقاع� ��س الع ��رب ،ف ��ي ذل ��ك الوقت ،ع ��ن الت�ص� �دّي لتلك
ال ُم�ؤام ��رة ال�شر�س ��ة ،التي كانت بدايته ��ا ال ُمد ّبرة في دهاليز
مطابخ الت�آمر «ال�س� � ّري في �أوائل القرن الما�ض ��ي ،من وعد
بلف ��ور �إل ��ى �س ��ايك�س بيكو �إلى االنت ��داب البريطان ��ي» ،بل � ّإن
الع ��رب لم ي�أخذوا الم�س� ��ألة على محمل الج ��د ،ولم يُولوها
م ��ن اهتمامه ��م وجهده ��م ما هي جدي ��رة به ،وال �س ��يما �أ ّنها
�س ��وف تم� � ّ�س م�ص ��الحهم وبالده ��م جميع� �اً في ق ��ادم الأ ّيام.
م ��ن َث� � ّم فق ��د ترك ��وا ال�ش ��عب الفل�س ��طيني الأع ��زل ،ب�س ��بب
وج ��ود االنتداب البريطان ��ي ومن قبله (الحك ��م العثماني)،
وحده يواجه ال ُم�ؤامرة الأخطر والأدهى في ع�صرنا ،و�سائر
الع�ص ��ور ال ُمن�ص ��رمة ،على مدى التاريخ الب�شري ك ّله ،كانت
ال ُم�ؤامرة �أكبر من �إمكاناته على الت�ص� �دّي لها ،وبرغم ذلك
ل ��م يت ��وا َن ع ��ن الثورة عليه ��ا والوقوف في وجهه ��ا باذ ًال من
الت�ضحيات ما يفوق االحتمال.
�هيوني الدّول ��ي( ،الآيب ��اك والما�س ��ونية
2ـ الن�ش ��اط ال�ص � ّ
والروتاري وم�ش ��ت ّقاتها) ،الذي تج ّلى في ح�شد �سائر القوى
الداعمة له ،وما �أكثرها ،لتنفيذ ال ُم ّ
خطط ال�صهيوني الذي
لم يكن ا�س ��تهدافه لفل�س ��طين �س ��وى البداية ،ث ّم االنطالق،
بع ��د ذل ��ك� ،إل ��ى االنت�ش ��ار ف ��ي المنطق ��ة لتحقي ��ق الأطم ��اع
ال�ص ��هيونية ،والر�أ�سمالية �ش ��ريكتها التي ال حدود لج�شعها
وبربريتها.
ن� � ّ�ص قرار التق�س ��يم الجائ ��ر على حق ��وق الإن�س ��ان� ،أفراداً
و�شعوباً على ما ي�أتي:
(تق�س ��يم فل�س ��طين بين العرب واليهود ،ورب ��ط الدولتين
ال ُمقترحتين با ّتحاد اقت�ص ��ادي� ،أمّا القد�س فتخ�ض ��ع لنظام
دولي).
الن�ص ،على فداح ��ة �إجحافه و�إجرامه ،لم يُنفذّ
ح ّت ��ى هذا ّ
الخا�ص
بحذافيره حيث م َّكن ال�ص ��هاينة من تنفيذ ال�شطر
ّ
بهم ،ف�أقاموا ما ُ�س� � ّمي بـ(دولة �إ�س ��رائيل) في حين �أغفل ك ّل
يخ�ص ال�ش ��عب الفل�س ��طيني ،وه ��ا هي �س ��بعة عقود م ّرت
م ��ا ّ
من دون �أن تكون للفل�سطينيين دولة ،ح�سب منطوق القرار
ْ
يحدث ذلك ،بطبيعة الحال بمح�ض ال ُم�صادفات،
نف�سه ،ولم
و�إ ّنما كان بحكم التدبير ال ُمحكم ال ُمتواطئ من دُولٍ بعينها
م ��ع اليهودي ��ة العالمي ��ة ،مث ��ل بريطاني ��ا وفرن�س ��ا و�أمري ��كا
وغيره ��ا ...وم ��ا كان م ��ن تل ��ك الهيئ ��ة �إ ّياه ��ا � ،اّإل �أن ّ
غ�ض ��ت
الطرف عن ك ّل ذلك ،و�س ��ائر ما ت�ل�اه من خروقات وجرائم
حق ال�شعب الفل�سطيني ،الذي لم يجد كثيراً
�ص ��هيونية في ّ
من العرب� ،إخوانه في العروبة� ،س ��نداً له من القوة ما يردع
الأعداء عن المِ�ض � ّ�ي ف ��ي ممار�س ��اتهم واعتداءاتهم المادية
والمعنوية ،لي�س في ّ
حق ال�ش ��عب الفل�س ��طيني وحده ،و�إ ّنما
يخ�صهم جميعاً� ،شا�ؤوا �أم �أبوا ،فهو ما حدث على �أر�ض
فيما ّ
الواقع بالفعل ،هذا ال�ض ��عف في الموقف العربي �أ�س ��فر في
نهاي ��ة المط ��اف ع ��ن كل ما جرى ف ��ي المنطق ��ة ،على مدى
�س ��بعة عق ��ود م ��ن الزم ��ن ،وه ��و نف�س ��ه ال ��ذي يج ��ري الي ��وم
تح ��ت عن ��وان( :الربيع العربي)؛ الأكذوب ��ة التي جاءهم بها
�صهيوني �آخر هو المدعو( :برنار هنري ليفي) ،و�سبقه �إلى
فكرته برنار لوي�س و�آخرون.
***
لم ي َر الفل�س ��طينيون يوماً �أن فل�س ��طين لهم دون غيرهم،
�إ ّنم ��ا ه ��ي �أر� ��ض عربي ��ة خ�س ��ارتها ال تعن ��ي الفل�س ��طينيين

وحده ��م ،وينطب ��ق هذا عل ��ى دول العالم الإ�س�ل�امي �أي�ض� �اً.
وذل ��ك م ��ا �أثبتت ��ه الأيام وه ��و نف�س ��ه موقف �س ��ورية ،الدولة
الجنوبي من
وال�ش ��عب ،الت ��ي ترى �أن فل�س ��طين هي الج ��زء
ّ
ْ
�سورية ،بالد ال�شام ،فيما يت�ش ّبث العرب الآخرون بالقطر ّية
البغي�ض ��ة ،وك� ّأن ك ًّ
(رب �أ�س� ��ألك نف�س ��ي...
ال منه ��م يق ��ولّ :
وم ��ن بعدي الطوفان!) ،من هنا ظه ��رت في الآونة الأخيرة
مقولة( :بلدي �أو ًال) .وماذا عن بقية العرب؟ ...ال يه ّم!
ولئن د َّل هذا على �شيء؛ ف�إنما ّ
يدل على قِ�صَ ٍر في النظر؛
عجيبٍ غريب� ،إذ � ّإن العد ّو واحد والم�ص ��ير واحد ،وحكاية:
(�إ ّنم ��ا �أكل ��ت يوم �أكل الث ��ور الأبي�ض) ،تع ّلمناه ��ا �أطفا ًال ،في
المدار�س االبتدائية ،وغدت اليوم من المن�س ّيات لدى بع�ض
مُث ّقفي العرب و�سيا�س ّييهم.
لقد قامت ك ّل من بريطانيا والواليات المتحدة الأمريكية
بال ��دور الرئي�س الأول فيما �آلت �إليه الق�ض ��ية الفل�س ��طينية
م ��ن تق�س ��يم للأر� ��ض وت�ش ��ريد لل�ش ��عب ،وم ��ا تب ��ع ذلك من
�أح ��داث ووقائ ��ع م�أ�س ��اوية ،وتداعي ��ات قلبت �أم ��ور المنطقة
كله ��ا ر�أ�س� �اً عل ��ى عقب ،وترك ��ت �آثاره ��ا على ال�ش ��عب العربي
ال�ص ��عد كا ّفة ،ولي�س م ��ا يجري على
ف ��ي �س ��ائر �أقطاره على ُّ
�أديمها اليوم �سوى واحد من تجلياتها...
ّ
د�س ��ائ�س وم�ؤام ��رات و(دوالرات) ...ذل ��ك كل ��ه ُوظ ��ف م ��ن
دول (عُظم ��ىُ ،)!...ت�س� � ّمي نف�س ��ها (دو ًال ح� � ّرة) ،ب ��ل داعي� � ًة
رائ ��د ًة (للحري ��ة) ،وحامي ��ة (الديمقراطي ��ة) ،ومُنافح ��ة
ع ��ن (حق ��وق الإن�س ��ان) ،و(العدال ��ة)� ...إلى �آخر م ��ا هنالك
م ��ن كلمات �إن�ش ��ائية ال ن�ص ��يب لها من التطبي ��ق على �أر�ض
الواقع� ،إن لم يكن نقي�ضها تماماً هو القائم وال�سائد ،بحيث
� ّإن تلك االدّعاءات -فيما نرى -لي�س ��ت �سوى غطا ٍء للجرائم
وال ُممار�س ��ات التي يتو ّل ��ى كب ْرها ووزرها �أولئك �أنف�س ��هم...
حت ��ى �أم�س ��ى العالم في ظ ّل هيمن ��ة هذه الق ��وى غاب ًة ت�أنف
الوحو� ��ش نف�س ��ها العي�ش فيها ،و�إ ّال فلي ّف�س� � ْر لنا ه�ؤالء كيف
يحدث �أن يُخرج �شعب من �أر�ضه الموروثة عن �آبائه و�أجداده
منذ �آالف ال�سنين ،ليهيم على وجهه مُ�ش ّرداً في �سائر �أرجاء
الأر� ��ض في ظ ّل (ح�ض ��ارة القرن الع�ش ��رين) ،ع�ص ��ر التقدّم
والمدن ّي ��ة عل ��ى الطريقتي ��ن الأمريكي ��ة وال�ص ��هيونية ،لكي
تح ّل مح ّله ع�صابات ومافيات و ُق ّطاع طرق ت�ستوطن بالده،
وت�أكل خيراتها ظلماً وافتئاتاً وعدواناً.
(بالمجان) ،بل
ب�ل�ا ٌد برمّتها ي�س ��تولى عليها بك ّل ما فيه ��ا
ّ
ويُالح ��ق �أهله ��ا ،ف ��وق ك ّل ذل ��ك ،بالقت ��ل اليوم ��ي من ��ذ ذلك
الحي ��ن .و�إزاء ذل ��ك كل ��ه ال يج ��ر�ؤ �أح ��د ،حت ��ى عل ��ى ُمج� � ّرد
اال�س ��تنكار �أو رفع ال�ص ��وت ،ولو بكالم ال يفيد ال�ض ��حايا في
قلي ��ل �أو كثي ��ر� ،إ ّنه ��ا هي (�ش ��ريعة الغ ��اب) ومنط ��ق القوة...
ولكن (من يجر�ؤ على الكالم) ح�سب (بول فندلي)؟
عل ��ى �أيّ ح ��ال ،ال ب� � ّد م ��ن الإقرار ،ب ��ل الت�أكيد عل ��ى �أ ّنه ما
من حديث في ال�سيا�س ��ة� ،أو الج ��دل البيزنطي الذي اع ُتمد
على مدى �س ��بعة عقود ،دونما طائل ،يمكن �أن يعيد لل�ش ��عب
الفل�س ��طيني �ش ��يئاً من حقوقه ال َمهدورة و�أر�ضه الم�سروقة
غي ��ر الق ��وة ،الق ��وة وحده ��ا ه ��ي اللغة الت ��ي ال يفه ��م العدو
غيره ��ا ...ولق ��د �أثبتت المقاوم ��ة �أ ّنها هي ال�س ��بيل الوحيد
لهزيم ��ة الع ��دو ،وتحري ��ر الأر� ��ض الفل�س ��طينية كامل ��ة
بحدوده ��ا التاريخية ،و�أيّ كالم غير هذا � ْإن هو �إال م�ض ��يع ٌة
ٌ
ٌ
و�صرف للأنظار عن ّ
توخي ال�سبيل
وت�ضليل مق�صود
للوقت،
الأوح ��د والأج ��دى لح�س ��م الأمور ال�س ��تعادة حقوقن ��ا كاملة
قب ��ل فوات الأوان؛ فالظ ��روف الراهنة �إقليمي� �اً وال ُمتغ ّيرات
الدولية الجارية على قدم و�ساق هي في م�صلحتنا �أكثر مما
كانت عليه في �أي وقت م�ضى.
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كتبها :د .عبد الله الشاهر
منذ �أن ُوجد الإن�سان على هذا الكوكب وهو ي�سعى جاهد ًا
الم�ستقب��ل قبل �أن يك��ون حا�ض��ر ًا ،وبحث في كل
لمعرف��ة ُ
الو�سائ��ل ك��ي ي�صل �إل��ى �سر ول��وج الم�ستقبل ،وم��ازال هذا
الطموح قائم ًا ،و�إلى يومنا هذا ،هو طموح م�شروع �شرط �أن
يكون مبني ًا عل��ى �أُ�س�س علمية �صحيحة وا�ضحة ...والذي
لف��ت انتباه��ي �إلى مثل ه��ذا المو�ض��وع هو ان�شغ��ال النا�س
بالأب��راج وتوقعات الفلك
حت��ى و�صل الأمر بالبع�ض
�إل��ى هو�س االنتظ��ار حتى
يرى م��ا ُيق��ال ع��ن برجه
اليوم��ي عب��ر و�سائ��ل
المختلف��ة
الإع�لام
وعب��ر و�سائ��ل التوا�ص��ل
االجتماعي...
فم��ا ه��ي الأب��راج �أو ًال؟ ما هي حقيقة
وم��ا ه��ي حقيق��ة تطاب��ق تطابق األبراج
الأب��راج على حياة النا�س
على حياة الناس
�أ�ص ًال؟
ف��ي الواق��ع �إن الأب��راج أصال ً؟
الفلكي��ة ه��ي عب��ارة ع��ن
لم�س��ارات
تق�سيم��ات
ال�شم���س� ،أو كم��ا ُتع��رف
بدائ��رة البروج ،التي ُتق�سم �إلى اثني ع�شر ق�سم ًا ُمت�ساوي ًا،
ودائ��رة البروج هي الدائرة الت��ي يمر فيها كل من ال�شم�س
والقم��ر والكواك��ب الثمانية ،وعن��د تق�سيم ه��ذه الدائرة
ي�صب��ح لدين��ا اثن��ا ع�ش��ر برج�� ًا فلكي�� ًا ُ�س ّمي��ت ب�أ�سم��اء
الحيوانات ،ويعود �أ�صل الأبراج الفلكية �إلى العهد البابلي.
المعتق��د العام �أن ه��ذه الأب��راج تدّ عي �أنها
والرائ��ج ف��ي ُ
ت�ستطي��ع �أن تق��ر�أ الم�ستقب��ل ،ونتيج��ة ذلك فق��د احتلت
مكان��ة ف��ي عقلي��ة النا�س ُ
وكتب��ت الكتب في ه��ذا المجال،
وكثر �أعالمها و ُم ّ
نظروها والقائمون عليها.
والحقيق��ة �أننا لو �أجرينا عملية ح�سابية ب�سيطة لتب ّين
لن��ا �أن هذه اال ّدعاءات مدحو�ضة وغير حقيقية ،وال تمتّ
ب�صل��ة ،ف�إذا كان
�إل��ى العلم والمنط��ق والمحاكمة العقلية ِ
عدد �سكّان الكرة الأر�ضية �سبع مليارات؛ ُ
وق ّ�سم هذا العدد
عل��ى عدد الأب��راج االثني ع�شر؛ لتب ّين لن��ا �أن لكل �ستمئة
ملي��ون �إن�سان تقريب ًا ب��رج واحد! فهل م��ن المعقول �أن كل
ه��ذا العدد م��ن الب�ش��ر يمتلكون طباع�� ًا واح��دة وطموح ًا
واح��د ًا ويخ�ضعون لظ��روف م�شتركة!؟ الواق��ع ينفي ذلك
وال يمك��ن لنا �أن ُنع ّلق طبائ��ع النا�س وميولهم وطموحاتهم
بحرك��ة الفلك الت��ي عمرها عمر الكون ،وم��ا الإن�سان فيها
�إال ُم�ستحدث ب�سيط «فاعتبروا يا �أولي الألباب».

األبراج؛
حقيقة أم
أمنيات!؟
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الشعراء الفلسطينيون
ذاكرة الشعر ...ذاكرة الوطن
الشاعر عبد الكريم الكرمي
(أبو سلمى) ...عندليب فلسطين

أعالم
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كتب :محمود حامد
 ...فل�س ��طين ف ��ي ملح َم َت ��ي :ال�ش ��عر والمقاوم ��ة ،م�س ��ا ٌر واح� �دٌ،
ور�ؤي ��ة واح ��دة �أزل ّي ��ةُ ،ت� ّؤ�ص ��ل و ُتع ّمق فك ��رة االنتم ��اء والهو ّية في
وج ��دان ال ّأمة ،وتعاقب الأجيال ،لل ُم�س� � ّمى الأقد�س في التاريخ...
فل�س ��طين/الوطن ،فل�س ��طين/عروبة/الأزل!!! فل�س ��طين...
ال�س ��ماء ،وفل�س ��فة الخلود للوجود ،لذا ف�إن الكتابة عن هذه
نفحة ّ
ال�س ��ماء فوق فلك الكون هي �ش ��رف لتلك
القطع ��ة التي فل�س ��فتْها ّ
الكتاب ��ة ،ال قبل ��ه ،وال بع ��ده �ش ��رف ،فكي ��ف �إذا كانت الكتابة �ش ��عراً
م ��داده دم الأجيال التي تعاقبت على �إحاطة وطنها بال ّروح والد ّم،
وجده ��ا وع�ش ��قها لت ��راب الأر�ض
وال�ش ��عر والأ�ص ��ابع الت ��ي تن ��زف ْ
ه ��ي اليراع ��ات الت ��ي تكتب ال�ش ��عر ،وتخ � ّ�ط مالحم ال ّده ��ر بنزف
ذل ��ك الع�ش ��ق والوج ��د ،وما يزيد عن ذل ��ك بروعة ال ُم�س� � ّمى الذي
يليق بروعة النّفحة!!؟ �س � ّ
�تظل فل�س ��طين مغناة ال�ش ��عر الخالدة،
ّ
و�سيظل ال�ش ��عراء يجتهدون ليبدعوا
و�إلياذة ال�ش ��عراء عبر الأبد،
ما يليق بالحبيبة ال ُملهمة ،ولن يتوقف الد ّم حبراً ومداداً وع�شقاً
كل حبة تراب ق�ص ��يدةّ ،
ع ��ن التد ّف ��ق فوق ثراها ،حتّى ت�ص ��ير ّ
وكل
ّ
و�سيظل �سفر الدّهر
ذ ّرة �أغنية ،وكل �شبرٍ بن�شيده ال ُمد ّوي للأزل،
يذكر �أن مدار�س ال�شعر �شيء ،و�أن فل�سطين مدر�سة �شعر ُمغايرة،
ومختلف ��ة ،والأعل ��ى قيمة واعتباراً من مدار�س ال�ش ��عر التي كانت
ُ
وتكون على امتداد رقعة العالم الوا�سع ،وعلى امتداد زمانٍ يطول
�سن�س ��تم ّر ف ��ي تقديم درا�س ��ات خا�ص ��ة بال�ش ��عراء الفل�س ��طينيين:
ذاك ��رة ال�ش ��عر ..ذاك ��رة الوط ��ن لتوثي ��ق تل ��ك الأ�س ��ماء ف ��ي ذاكرة
ومبدعيه ��ا،
التاري ��خ والوط ��ن ،والأر� ��ض الت ��ي �أنبت ��ت ُملهميه ��اُ ،
و�شعراءها الأفذاذ.
تعت� � ّز الذاك ��رة بم ��ا تحتف ��ظ ل�ش ��عرائها م ��ن قيمه ��م الإبداع ّي ��ة
الت ��ي خ ّلفوه ��ا لأجيال الوطن والأمة ،الأجيال الفل�س ��طينية التي
حب الأر�ض ،مع حليب الأمومة ،و�ش ّبت على هديل
ر�ض ��عت حليب ّ
ال�ش ��عر الوطن � ّ�ي وهدي ��ره ،وا�س ��تطاع ال�ش ��عراء الفل�س ��طينيون �أن
يبنوا ج�س ��ر توا�ص ��ل رائ ��ع بينهم وبين �ش ��عرهم م ��ن ناحية ،وبين
�أبن ��اء وطنهم حيثما كانوا و ُوجدوا ،من ناحية �أخرى ،وكم �أبدعت
فل�س ��طين �ش ��عراء �س ��تظل �أ�ص ��واتهم ندى ال ّروح ،وعذوبة المغنى،
ونداوة الكلمة التي ي�سحرنا �سحر بيانها ،ووقفة اليوم عند �شاعر
فل�س ��طين ،وزيتونة ه�ض ��ابها الت ��ي تم ّد جناح ��ي مغناتها الخالدة
بي ��ن م�ش ��رق ال�ش ��م�س ،ومغربه ��ا ...ال�ش ��اعر عبد الكري ��م الكرمي
(�أبو �سلمى)...
ُول ��د ال�ش ��اعر الكرم ��ي (�أب ��و �س ��لمى) ف ��ي مدين ��ة طولك ��رم ،عام
ال�سلط
 ...1909حياته الدرا�س ��ية توزّعت بين م�سقط ر�أ�سه ،وبين ّ
ف ��ي الأردن ،ودم�ش ��ق ف ��ي �س ��ورية ،حي ��ث كان تح�ص ��يله الدرا�س ��ي
كالآتي:
در� ��س �أبو �س ��لمى ف ��ي مدينته طولكرم حتى �أنهى ال�ص ��ف الثالث
االبتدائي.
�أت� � ّم المرحلة االبتدائية في مدر�س ��ة المل ��ك الظاهر االبتدائية
في دم�شق.
ال�س ��لط
مدينة
إلى
�
أردن،
ل
ا
�ى
�
ل
�
إ
�ق
�
ش
دم�
�ن
�
م
�اعر
�
ش
ال�
�ل
ث ��م انتق �
ّ
ال�سلط الثانوية.
حيث در�س ال�صف الأول الإعدادي في مدر�سة ّ
بع ��د ذل ��ك ع ��اد ال�ش ��اعر الكرمي �إلى دم�ش ��ق ،حي ��ث �أتم درا�س ��ته
الثانوي ��ة ف ��ي مدر�س ��ة التجهي ��ز الأول ��ى ..ون ��ال �ش ��هادة الدرا�س ��ة
ال�سورية (البكالوريا).
الثانوية ّ
بعد انتهاء �أبي �سلمى من مراحل درا�سته االبتدائية ،والإعدادية،

سهلت وسائل التواصل االجتماعي
وقد ّ
الحياتي
ّ
وقربت النصوص من
النشرّ ،
والمعيش ،واتّ كأت على القرب من الوجدان
النخبوي
ّ
اإلنساني أكثر ليختلط الجمهور
مع باقي فئات القراء..

والثانوية� ،سافر �إلى القد�س ،حيث كان الحنين للعودة �إلى وطنه
�شغله ال�شاغل ...وبعد ا�ستقراره هناك مار�س مهنة التعليم.
في القد�س التقى �صديق عمره ال�شاعر �إبراهيم طوقان ،و�ساهم
معه في ت�أ�سي�س الإذاعة الفل�سطينية التي تبثّ من القد�س.
ف ��ي القد�س وج ��د الوقت الكافي ،ليلتحق ب�أح ��د معاهدها ،ونال
�شهادة المحاماة.
بع ��د نيله �ش ��هادة المحاماة ترك القد�س و�إذاعتها الفل�س ��طينية،
وغ ��ادر �إل ��ى حيف ��ا ،حيث عم ��ل بالمحام ��اة هناك حت ��ى كانت نكبة
فل�سطين عام .1948
رح ��ل بع ��د النكب ��ة م ��ع م ��ن رحل ��وا ،وكان ��ت وجهت ��ه ثاني� � ًة �إل ��ى
دم�ش ��ق ...حي ��ث فتح ��ت �ص ��درها ودُوره ��ا لإخوته ��ا القادمين من
�أنحاء فل�سطين وكان و�صوله لها في .1948/4/28
ا�س ��تق ّر ال�ش ��اعر الكرمي في دم�ش ��ق مع من ا�س ��تق ّروا فيها ،وعاد
لمهنة التدري�س.
كان ع�ضواً في مجل�س الت�أديب ،وعاد للمحاماة.
عمل في الإذاعة ال�سورية �إلى جانب التدري�س والمحاماة ،وبقي
فيه ��ا حتى عام  ...1956عام العدوان الثالثي على م�ص ��ر ،وخالل
تلك الفترة تق ّلد ال�ش ��اعر منا�ص ��ب �أخرى في دم�ش ��ق ...منها �أنه
تر�أ� ��س االتح ��اد العام للكت ��اب وال�ص ��حف ّيين الفل�س ��طينيين /فرع
�سورية.
نال درع الثورة الفل�س ��طينية ،وجائزة – لوت�س – العالمية ،كما
منح ا�سمه و�سام القد�س للثقافة والفنون.
تو ّف ��ى ال�ش ��اعر الكرمي ف ��ي الوالي ��ات المتح ��دة ،وكان ذلك عام
1980م حي ��ث ُنق ��ل �إل ��ى دم�ش ��ق و ُدف ��ن هناك �ض ��من موكب ر�س ��مي
و�شعبي في مقابر ال�شهداء.
ت ��زوج �أب ��و �س ��لمى م ��ن الراحل ��ة – رق ّية حق ��ي – و ُرزق ��ا ولدهما
البك ��ر الدكتور �س ��عيد الكرمي ،و�ش ��اعرنا هو ابن العلاّ مة ال�ش ��يخ
�سعيد الكرمي.
الأعمال الأدبية التي �صدرت لل�شاعر الكرمي:
ديوان ال ُم�شرد ...مجموعة �شعرية� ،صادرة عام .1963
ديوان �أغنيات بالدي ...مجموعة �شعر ّية� ،صادرة عام .1959

تعزية

رئي�س ا ّتحاد الك ّتـاب العرب ،و�أع�ض ��اء المكت ��ب التنفيذي ،يتقدّمون بخال�ص العزاء
من الأديبة خديجة الح�سن بوفاة والدها ،راجين من اهلل ع ّز وج ّل �أن يتغ ّمد الفقيد
بوا�سع رحمته و ُي�سكنه ف�سيح ج ّناته ،و ُيلهم �أهله وذويه ال�صبر وال�سلوان.

�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

�أغاني الأطفال ...مجموعة �شعر ّية للأطفال� ،صادرة عام .1964
دي ��وان (م ��ن فل�س ��طين ري�ش ��تي) مجموع ��ة �ش ��عرية� ،ص ��ادرة عام
.1971
هذا وقد �صدرت �أعماله ال�شعر ّية كاملة في ديوان�( :أبي �سلمى)
عن دار العودة في بيروت عام 1978م.
وله �إلى جانب ذلك ثالثة كتب نثرية هي:
كفاح عرب فل�سطين� ،صادر عام .1964
�أحمد �شاكر الكرمي� ،صادر عام .1964
ال�شيخ �سعيد الكرمي� ،صادر عام .1973
...ال�ش ��اعر عبد الكريم الكرمي (�أبو �س ��لمى) عندليب فل�سطين،
ورائ ��د الكلم ��ة ال ُم�ؤ ّث ��رة ،والمغن ��ى الع ��ذب الجمي ��ل ،و�أح ��د ر ّواد
الحرك ��ة ال�ش ��عر ّية ال ُمعا�ص ��رة ،ذهب ��ت ق�ص ��ائده مغن ��اة للأجي ��ال،
ورد ّد الماليي ��ن �ش ��عره ،وه ��و رم ��ز من رم ��وز فل�س ��طين الخالدين
الذي ��ن حفظته ��م ذاكرة ال ّأم ��ة في عميق وجدانه ��ا ،وبين حناياها،
يتّ�س ��م �ش ��عره بحالة جمالية عميقة الر�ؤية ،جزلة الألفاظ� ،س ��هلة
المعان ��ي ،و ُتع ّد ق�ص ��ائده مدر�س� � ًة من مدار�س الأ�ص ��الة ال�ش ��عرية
الت ��ي تجم ��ع بي ��ن روع ��ة الما�ض ��ي ،وفل�س ��فة ال ّراهن الذي نعي�ش ��ه
بتقنيات ��ه و�أحداث ��ه ،وانفتاحه على عالم ال ُمطل ��ق ال ّرحب ،و�إذا كنا
نثبت في درا�س ��تنا هذه؛ نماذ َج من �ش ��عره ،ف� ��إنّ ذلك تذكير بنداوة
ال�ش ��عر ،وحرق ��ة الوج ��د الوطن � ّ�ي المثي ��ر ،و�إع ��ادة �ص ��وت الكرمي
للحياة للتغنّي بجمال ق�صائده ،وعذوبة معانيها ،و�سحر بيانها...
* ...ق�صيدة (�أحببتك �أكثر) ،من �أعذب و�أرق �شعره الوطني:
ك ّلما حاربت من �أجلك �أحببتك �أكث ْر
�أيّ ترب غير هذا التّرب من م�سك وعنب ْر
�أيّ �أفق غير هذا الأفق في الدّنيا ُم ّ
عط ْر
ك ّلما دافعت عن �أر�ضك عود العمر يخ�ض ّر
وجناحي يا فل�سطين على الق ّمة ُين�ش ْر
يا فل�سطين ّية الإ�سم الذي ُيوحي وي�سح ْر
ال�سمرة في خدّيك �أنّ الح�سن �أ�سم ْر
ت�شهد ّ
ُ
لم � ْ
أزل �أقر�أ في عينيك �أن�شودة عبق ْر
وعلى ّ
تتك�سـ ْر
�شطيهما �أمواج ع ّكا ّ
من بقايا دمعنا ...هل �شجر الليمون �أزهر؟
والحواكير بكت من بعدنا وال ّرو�ض �أقف ْر
وكروم العنب الخمريّ �شقّت �ألف مئز ْر
ال�صنوب ْر
ال�سفح ع�صافير ّ
لم تع ْد تعتنق ّ
ونجوم الليل ما عادت على الكرمل ت�سه ْر
***
يا فل�سطين انظري �شعبك في �أروع منظ ْر
بلظى ال ّثورة والت�شريد للعالـم يث�أ ْر
لم يح ّرر وطنٌ �إ ّال �إذا ّ
ال�شعـب تح ّر ْر
***
ّ
كل �إن�سان له دا ٌر و�أحـال ٌم ومزهـ ْر
و�أنا الحامـل تاريـخ بـالدي �أتع ّث ْر
وعلى ّ
كل طريق لم � ْ
أزل �أ�شعث �أغب ْر
***
ك ّلما ّ
علي ا�سمك كان الحرف �أ�شع ْر
رف ّ
وحروفي تزرع الأ�شواق في ّ
كل ُمع�سك ْر
وحروفي ُ�ش ٌ
عل في ّ
كل �صحراء ومهج ْر

تعزية

رئي�س اتحاد الك ّتـاب العرب و�أع�ض ��اء المكتب التنفيذي و�أع�ض ��اء االتحاد يتوجهون
بخال�ص العزاء من ال�شاعر رجب علي بوفاة والده ،راجين من اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ،ويلهم �أهله وذويه ال�صبر وال�سلوان.

�إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون

ً
الشخص الذي لديه فكرة خاطئة عن الحياة ستكون لديه دوما فكرة خاطئة عن الموت. .
تولستوي

قراءات
العدد»1754« :األحد2021/12/5م-
30ربيع الثاني 1443هـ

وليد معماري في عيده الثمانين:
أين قامات الصحافة السورية ؟!
كتب :عماد نداف

لل�ص ��حف ال�س ��ورية ف ��ي ذل ��ك
الوق ��ت ،وكن ��ا نتاب ��ع ق ��راءة ما
يكتبه ال�ص ��حفيون عن النا�س
باهتم ��ام ،و ُنعج ��ب بب�س ��اطة
الكلم ��ات وجر�أة المو�ض ��وعات
وب�ساطة العبارات..
م ��ن ين�س ��ى تل ��ك الأ�س ��ماء
المزن ��رة بالطي ��ب والإب ��داع
الذي ��ن تعلمن ��ا منه ��م� :س ��عد
اهلل ونو� ��س ،ج�ل�ال ف ��اروق
ال�ش ��ريف ،الدكتور غ�س ��ان الرفاعي ،ال�شاعر
محم ��د الماغ ��وط ،القا� ��ص زكري ��ا تام ��ر،
القا�ص يا�س ��ين رفاعية ،ال�شاعر والم�سرحي
والمترج ��م مم ��دوح ع ��دوان ،و�أي�ض ��ا
ال�صحفيان والكاتبان وليد معماري ،وح�سن
م .يو�سف!..
كان ��ت ال�ص ��حف في تلك الفت ��رة قادرة على
ا�س ��تقطاب الأ�س ��ماء الكبي ��رة ،وكان ��ت تل ��ك
الأ�س ��ماء ق ��ادرة عل ��ى الت�أثي ��ر بجي ��ل جديد،
وتولي ��د �أ�س ��ماء جدي ��دة في عالم ال�ص ��حافة
والأدب ،والي ��وم �أتذك ��ر كل ذل ��ك ،و�أن ��ا �أق ��ر�أ
تاريخ ميالد الكاتب ال�ص ��حفي الأ�ستاذ وليد
معم ��اري لأكت�ش ��ف �أنه احتفل قب ��ل �أيام بعيد
ميالده الثمانين!
ماذا �أقول لك يا وليد؟
�س� ��أكتب عل ��ى يدي �أنني لكي �أكون �ص ��حفياً
ينبغ ��ي �أن �أبح ��ث ع ��ن �أولئ ��ك القادري ��ن على
تعليمن ��ا كي ��ف تك ��ون ال�ص ��حافة قريب ��ة م ��ن
النا� ��س ،و�إال فل ��ن يعرفن ��ا �أحد عندم ��ا نقدم
هويتن ��ا لموظ ��ف ا�س ��تعالمات ف ��ي دائ ��رة
حكومية!
كل عام و�أنت بخير.

و�ص ��لتُ �أن ��ا وال�ص ��حفي
الأ�س ��تاذ ولي ��د معم ��اري �إل ��ى
�أحدِ المن�ش� ��آت الر�س ��مية ،وكان
عل ��ى ك ِّل واح ��دٍ من ��ا �أن يق ��د َم
هويت ��ه لموظف اال�س ��تعالمات
لت�سجيلِ �أ�سمائنا في الدخول.
�س ��جل الموظ ��فُ ا�س ��مي و�أع ��اد
هويت ��ي ،ثم �أم�س ��ك هوية وليد
معماري ،وقر�أها ،و�س�أله:
ـ� �ـ ه ��ل �أن ��ت ال ��ذي تكت ��ب ف ��ي
�صحيفة ت�شرين؟
هز وليد ر�أ�سه ،فقال الموظف:
ــ �أنا �أقر�أ لك كل ما تكتبه ،وما تكت ُبه جميل
جداً وجريء يا �أ�ستاذ!
�ش ��عرتُ �أن ال�ص ��حفي ال يمك ��ن �أن ي� ��ؤدي
دوره ،مال ��م يكن متابعاً من الق ّراء ،واليمكن
�أن يك ��ون متابعاً من الق ��راء مالم يكن مهنياً
وفذاً وقريباً منهم وي�س ��عى لتقديم �ص ��حافة
تليق بهموم النا�س.
كان ذلك قبل �أكثر من ثالثين عاماً!
وليد معماري �صحفي من قامات ال�صحافة
ال�س ��ورية الت ��ي نعت ��ز به ��ا ،فه ��و يع ��رف م ��اذا
وكي ��ف يكت ��ب ،ويع ��رف الطري ��ق �إل ��ى قل ��وب
الق ��راء ،وعندم ��ا يكت ��ب الأدب يقت ��رب منهم
�أكث ��ر ،وف ��ي ق�ص�ص ��ه نب� ��ض النا� ��س وهم ��وم
الطيبين منهم ،و�أذكر �أنني ت�شاركتٌ معه في
�أم�سية ق�ص�صية في مركز �صيدنايا الثقافي،
ويومها� ،أ�صغى الح�ضور �إلى ق�صته الجميلة
بانتب ��اه و�إعج ��اب ،وعندم ��ا انته ��ى �ص ��فقوا
ل ��ه ،وناق�ش ��وه بعبارات ��ه وال�شخ�ص ��يات الت ��ي
تحدثت عنها الق�صة.
ن�ص ��ه الق�ص�ص ��ي قبل ��ي ،لذل ��ك
كان يق ��ر�أ ّ
غ ّي ��رت �س ��ريعاً الن� ��ص ال ��ذي كن ��ت �أعددت ��ه
للق ��راءة ،وقر�أتُ ق�ص ��ة جديدة تنا�س ��ب الجو من �أعمال الكاتب ال�صحفي وليد معماري:
ال ��ذي �أوجده وليد ،فتفاع ��ل الجمهور معي� ،أحزان �صغيرة (مجموعة ق�ص�صية)
علي �أن �أتعلم م ��ن وليد معماري ا�ش ��تياق لأج ��ل مدينة م�س ��افرة (مجموعة
وعرف ��ت �أن ّ
ق�ص�صية)
حتى في الإلقاء..
َ
غالف �شجر ال�سنديان (ق�ص�ص �أطفال)
ولي ��د معم ��اري هو الذي �ص ��مم ل ��ي
كتاب ��ي الأول ع ��ن الدرام ��ا التلفزيوني ��ة �أحالم ال�صياد الك�سول
ال�س ��ورية ،ولي ��د �أعطان ��ي جائزة في الق�ص ��ة العجوز وال�شاب (ق�ص�ص �أطفال)
الق�ص ��يرة ع ��ن ق�ص ��تي الق�ص ��يرة ج ��داً ع�شرون ق�صة للأطفال
ق�ص ��ة تتحدث عن زهرة ال�صخور البرية
(ك�س ��وف) عام  1992وهي َّ
اجتي ��اح لبن ��ان عام  ،1982ولي ��د كتب الدراما مقدمة للحب
وكان حري�ص� �اً عل ��ى �أن يك ��ون قريب� �اً م ��ن دوائر الدم
النا�س ،وليد م�صور فوتوغراف بارع ،متعدد حكاية الرجل الذي رف�سه البغل
المواه ��ب ،اجتماع ��ي ،كري ��م ومحب ��وب ول ��ه در�س مفيد
تحت خط المطر
�سمعة تليق به..
ال �أن�س ��ى �صحبته مع ح�س ��ن م .يو�سف ،كانا �شاي بالنعناع
جاري ��ن ،وكان ��ا يكتبان ف ��ي �ص ��حيفة واحدة ،ال�صياد الملك
وكان تعرف ��ي على ال�ص ��حفي والكاتب ح�س ��ن مغارة الأ�سرار
م .يو�س ��ف متواقت� �اً م ��ع تعرف ��ي عل ��ى ولي ��د �شيء ما يحترق (فيلم)
معماري ،لذلك تعلمت منهما ،وكنت بحاجة الزائرة
لأتعل ��م م ��ن قامتي ��ن بارزتين في ال�ص ��حافة يومي ��ات ول ��د ا�س ��مه �ش ��غبوب ( مجموع ��ة
ال�س ��ورية ،و�أن ��ا ال �أخف ��ي �أنن ��ي ق ��ارئ جي ��د ق�ص�صية)
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قطو
كتب :داود أبو شقرة
يق��ف الم��رء منده�ش�� ًا �أم��ام ت��راث الأج��داد ودق��ة ما
�أورثونا �إياه في طرائق التعبير وال�سالم ،منها �س�ؤالهم عن
ال�صحة« :كيف �صحتك» وما عالقة ال�صحة بال�سالم؟!
وم��ا معن��ى كلمة(مرحبا)؟ الكلم��ة الأكث��ر انت�شار ًا في
�سر الوجود.
حياتنا� .إنها ربما تكون مفتاح ّ
لي���س م��ن باب المبالغ��ة �أقول هذا الكالم ،ب��ل �أخذتني
الده�ش��ة فع� ً
لا عندم��ا ق��ر�أت ر�سال��ة للعال��م الفيزيائ��ي
�ألب��رت �أين�شتاين �إلى ابنته( لي�س��رل) م�ؤرخة في العالم
 1938ون�شرتها في العام .1980
للمحبة نحيا ،ولها
يقول اين�شتاين في ر�سالته:
نموت ،المحبة هي
«عندم��ا اقترح��ت النظري��ة الن�سبي��ة قليل��ون �أدرك��وا
اهلل واهلل محبة،
حقيق��ة م��ا و�أق��ول .وم��ا �أقول��ه الآن م��ع قل��ة الفه��م
إنها الطاقة التي
أطل��ب منك �أن
والإجح��اف الموج��ود حالي�� ًا ف��ي العالمُ � .
تشرح كل شيء
تحتفظ��ي به��ذه الر�سائ��ل ل�سن��وات وعقود حت��ى يتطور
وتعطي معنى
المجتمع �أو يقبل ما �أقوله.
للحياة
�إنّ ف��ي الك��ون طاقة جبارة جد ًا ،ل��م يعثر العلم_ بعد
_ على تف�سير علمي لها.
ت�ش��كل هذه الطاقة َّ
كل الطاقات الأخرى ،وتتحكم بها،
كما �أنها تقف خلف كل الظواهر العاملة في الكون ،ولم يحدد هويتها �أحدٌ بعد.
(هذه الطاقة الكونية هي المحبة):
عندم��ا بح��ث العلم��اء ع��ن نظري��ة موح��دة للكون غاب��ت عنه��م ه��ذه الطاقة.
(المحب��ة) ن��ور ينير من يعطيه��ا ،ومن ي�أخذ منه��ا ( .المحبة) ه��ي جاذبية تولد
ال�شعور باالنجذاب نحو الآخرين.
ه��ي طاق��ة ت�ضاعف �أف�ضل م��ا لدينا ،وت�سم��ح للإن�سانية �أال تختفي ف��ي الأنانية
العمياء...
للمحب��ة نحيا ،ولها نموت ،المحبة ه��ي اهلل واهلل محبة� ،إنها الطاقة التي ت�شرح
كل �ش��يء وتعط��ي معن��ى للحي��اة� .إنها المتغي��ر الذي ن�سين��اه لفت��رة طويلة .ربما
نخاف منها لأنها الطاقة الوحيدة التي عجز الإن�سان عن ت�سخيرها �ساعة ي�شاء.
بع��د ف�شل الب�شرية ف��ي ا�ستعمال قوى الطبيعة وال�سيطرة عليها ،من الطبيعي �أن
نثق��ف �أنف�سنا بطريقة بديلة� ،إذا �أردنا للجن�س الب�شري �أن ي�ستمر و�أن يجد معنى
للحياة ،و�أن نخل�ص العالم وكل كائناته الحية..
لي�س من ٍّ
حل �سوى المحبة»
بع��د قراءة مقتطفات من ر�سالته عدت �إلى كلمة( مرحبا) المتداولة لدينا تلك
ً
بديهية �إلى درج��ة لم نبحث عن م�صدرها� ،أو ع��ن معناها� .إنها تلك
الت��ي �أ�صبح��ت
الكلمة ال�سورية الأ�صلية المكونة من تركيب مزجي من كلمتين (مار_ حوبا) وما
في اللغة الآرامية ال�سورية القديمة هي (اهلل) و(حوبا) هي الحب �أو (المحبة).
ومعنى هذا التركيب المزجي في لغتنا القديمة هو( اهلل محبة) �أو (اهلل حب ًا).
�ألم يكت�شف �أجدادنا ال�سوريون �أن الكون ال يعمر �إال بالمحبة و�أن القوة الناظمة
لهذا الكون المحبة  ،وكذا القوة الدافقة والقوى الجاذبة.
�أل��م ي��د ُع جب��ران خليل جب��ران ال�س��وري المفتخ��ر ب�سوريت��ه �إل��ى المحبة قبل
«�ألبرت �أين�شتاين»
�ألم يرفع ال�شاعر القروي المحبة �إلى �أ�سمى معانيها؟
�أل��م ين�ش��ر الم�سي��ح ال�س��وري المحبة دين�� ًا للنا�س عب��ر جناح��ي الت�سامح وغ�ض
الطرف عن �أخطاء الآخرين!؟
�أال تدع��و الع��ادات ال�سورية المت�أ�صل��ة �إلى التفكُّر في معن��ى المحبة ابتداء من
(ال�سكبة) وانتهاء بطقو�س الأعياد؟
�سر الوجود فع ًال.
كل تلك تقول( :اهلل محبة) �إنها مفتاح ِّ

مرحبا
مفتاح
سر
ّ
الوجود

قضايا وآراء
شعر
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ً
شكرا (كفربو للجميع)
ُمبارك ّاتحاد ّ
الكتاب العرب
كتب :عباس حيروقة
�شهدت حماة يوم الأربعاء  17ت�شرين الثاني 2021
حدث� �اً ثقافي� �اً ُمه ّم� �اً ،تم ّثل ف ��ي زيارة ال�س ��يد رئي�س
ا ّتح ��اد الكت ��اب الع ��رب ف ��ي �س ��ورية الدكت ��ور محمد
الحوراني ونائبه الأ�ستاذ ال�شاعر توفيق �أحمد.
�أت ��ت ه ��ذه الأهمي ��ة م ��ن غي ��ر فعالي ��ة ُمرافق ��ة
للزيارة؛ �أولها اللقاء الحواري المفتوح الذي �أجراه
ال�س ��يد رئي� ��س اال ّتح ��اد م ��ع ع ��دد كبي ��ر م ��ن طالب
جامع ��ة حم ��اة _ كلي ��ة الآداب والعل ��وم الإن�س ��انية
بح�ض ��ور بع� ��ض الأدب ��اء وال�ش ��عراء �أع�ض ��اء االتّحاد
و�أ�ساتذة كلية الآداب ،ح�ضر هذا اللقاء عميد الكلية
رحبت بال�ضيف ومرافقيه،
الدكتورة رود خباز التي ّ
وم ��ن ث ��م دع ��ت الأدي ��ب ال�ش ��اعر رات ��ب �س ��كر رئي�س
اللجنة الثقافية في جامعة حماة لتقديم ال�ض ��يف،
فج ��اء تقديم الدكتور راتب احتفائي� �اً باذخاً �إذ ختم
بالق ��ول�« :أه�ل� ً
ا بالدكت ��ور محم ��د الحوران ��ي الذي
ً
انتظرناه طويال.»...
وبعد ذلك تحدث ال�سيد رئي�س االتّحاد عن �أهمية
ال�ش ��باب وم ��ا يتم ّتع ��ون به م ��ن وعي وم ��ا يمتلكونه
م ��ن طاق ��ات كبي ��رة ُت�ؤهله ��م للقي ��ام بدوره ��م ف ��ي
بناء ُم�س ��تقبل ُم�شرق ل�س ��ورية ...وتحدث من جهة
�أخرى عن الدور الذي يقوم به اتّحاد الكتّاب العرب
في رعاية المواهب ال�شبابية والطالبية من خالل
تنظي ��م الم�س ��ابقات الأدبي ��ة ف ��ي مختل ��ف الأجنا�س
الإبداعي ��ة على م�س ��توى الف ��روع ف ��ي المحافظات،
ومن ثم على م�س ��توى �س ��ورية ،ف�ض�ل� ً
ا ع ��ن طباعة
نتاجهم الأدبي ل ُي�صار �إلى قبولهم �أع�ضا َء في اتّحاد
الكتاب العرب و�إفراد �ص ��فحة في �ص ��حيفة الأ�سبوع
الأدب ��ي ُتعن ��ى ب�أدبه ��م .وبع ��د ذل ��ك ا�س ��تمع الدكتور
ومقترح ��ات الح�ض ��ور م ��ن
الحوران ��ي �إل ��ى �أ�س ��ئلة ُ
طالب و�أدباء و�أ�س ��اتذة الجامع ��ة ،و�أجاب عليها كما
تح ��دث �أي�ض� �اً الأديب وال�ش ��اعر والإعالم ��ي توفيق
�أحم ��د نائ ��ب رئي�س االتّحاد رئي�س تحرير �ص ��حيفة
الأ�س ��بوع الأدب ��ي عن تجربته في رعاية وا�ست�ض ��افة
نتاج الأدباء ال�ش ��باب �سواء �أفي برنامجه الإذاعي �أو
على �صفحة الأدباء ال�شباب في ال�صحيفة.
وبع ��د ذل ��ك قام ��ت الدكت ��ورة رود خب ��از والدكتور
محم ��د الحوران ��ي بتكري ��م الدكت ��ورة مه ��ا ال�س ��لوم
عميد كلية الآداب في الدورة ال�سابقة لما قدمته في
خدمة العملية التدري�سية والبحثية والعلمية...
توجه ��وا جميعه ��م الفتت ��اح معر� ��ض
وم ��ن ث ��م ّ
الكت ��اب الخا� ��ص ب�إ�ص ��دارات ا ّتح ��اد الكت ��اب العرب،
وم ��ن الجدي ��ر هنا التحدث عما قام ب ��ه االتّحاد في
الأ�شهر القليلة الما�ضية من طرح كميات كبيرة من
�إ�ص ��داراته للبيع ب�س ��عر ت�ش ��جيعي رمزي ال يتجاوز
ال ٢٠٠ل�.س للكتاب ال�ص ��ادر قبل ال  ٢٠١٥وبح�س ��م
 %٦٠للكتاب ال�ص ��ادر بعد هذا التاريخ ،وذلك بهدف
ت�شجيع ال�شباب والطالب على القراءة ون�شر ثقافة
اقتناء الكتاب.
وم�س ��ا ًء كانت بلدة «كفربو» هي المحطة الثقافية
الثانية وبامتياز� ،إذ قام اتّحاد الكتّاب العرب _ فرع
حماة وبالتعاون مع فريق (كفربو للجميع) بتنظيم
تظاه ��رة ثقافي ��ة غي ��ر م�س ��بوقة من حي ��ث الحجم
واالحتف ��اء والتكري ��م والتنظي ��م والتع ��اون الأهل ��ي
ال ُمجتمعي الراقي الأ�صيل ،وذلك في �صالة كني�سة

م ��ار �إليا� ��س الح ��ي و�س ��ط ح�ض ��ور ر�س ��مي و�ش ��عبي
مهي ��ب� ،إذ تن ��ادى عدد من فعاليات �أه ��ل البلدة الى
جعل زيارة ال�س ��يد رئي�س اال ّتح ��اد حدثاً غير عادي،
ّ
فنظم ��وا مهرجان� �اً خطابياً تحدث في ��ه الأب (نبيل
ن ��ادر) ع ��ن معان ��ي ودالالت الكلم ��ة ...الكت ��اب...
المحبة� ...ش ��اكراً اتّحاد الكت ��اب العرب على اختيار
بلدته ��م «كفرب ��و» ُمنطلق� �اً لفعالي ��ات ريفي ��ة م ��ن
ومرافقيه وتحدث
رحب� �اً بال�ض ��يف ُ
هذا الحج ��مُ ،م ّ
بع ��د ذل ��ك الدكت ��ور محم ��د الحوران ��ي �ش ��اكراً �أهل
كفربو ...فعالياتها الأهلية والمجتمعية والر�سمية
عل ��ى احتفائها المهيب بالثقافة والمحبة والجمال
وال�س ��يما فريقها ال�ش ��بابي ...و ُك ّرمت �أ�سرة الأديب
الراحل ابن بلدة «كفربو»( :عي�سى م�سيوط) الذي
�أثرى المكتبة الإبداعية بعدد من �إ�صداراته...
توج ��ه الدكت ��ور محم ��د الحوران ��ي
وبع ��د ذل ��ك ّ
و�ص ��حبه وال�س ��ادة الح�ض ��ور الفتت ��اح المعر� ��ض
فا�س ��تقبلتهم الفرقة النحا�س ��ية وعدد من الك�شافة
وعزف ��ت له ��م الأنا�ش ��يد والألح ��ان وم ��ن ث ��م ق� ��ص
�ش ��ريط الحري ��ر �إيذان� �اً بافتت ��اح المعر� ��ض و�س ��ط
ت�صفيق كبير...
معر� ��ض فني �ش ��ارك فيه فنّانو البل ��دة والخطاط
الكبير محمد قنا مع م�ش ��اركة اتّحاد الكتاب العرب
بع ��دد كبي ��ر م ��ن �إ�ص ��داراته وب�س ��عر ت�ش ��جيعي غير
م�س ��بوق في تاريخ معار�ض الكتاب ،وكما قلنا �سابقاً
ب�س ��عر ال يتجاوز ال  ٢٠٠ل�.س للكتاب ال�ص ��ادر قبل
٢٠١٥
وكذل ��ك افتتاح نواة مكتبة ريفي ��ة في البلدة وهي
عب ��ارة عن �إهداء خا�ص قدمه ا ّتح ��اد الكتاب العرب
لأبناء البلدة .مكتبة تحتوي على خم�سمئة كتاب.
كما وعد ال�س ��يد رئي�س االتّحاد بتقديم �ألف كتاب
�إ�ضافي �أي�ضاً...
م ��ا يمك ��ن الحدي ��ث عن ��ه هن ��ا ه ��و ذاك الطق� ��س
االحتفائ ��ي الذي خ�ص �أهل بل ��دة «كفربو» به اتّحاد
الكتاب العرب...
و�أي�ض ��ا ه ��ذا التع ��اون والتعا�ض ��د بين �أه ��ل البلدة
�أنف�س ��هم ،ال ��ذي مر ّده ،ال �ش ��ك ،حر�ص ��هم و�س ��عيهم
لتقدي ��م كل م ��ا يل ��زم لخدم ��ة بلدته ��م وتطويره ��ا
ونخ� ��ص هن ��ا ما �ش ��اهدناه م ��ن الفريق ال�ش ��بابي...
(فري ��ق كفرب ��و للجمي ��ع) ،ال ��ذي ،حقيق ��ة� ،أده�ش ��نا
بحيويت ��ه وتعاون ��ه �إذ حم ��ل عل ��ى عاتق ��ه ُمقوم ��ات
النج ��اح فكان عبارة عن خلية نحل عملت على مدار
ال�س ��اعة ولأي ��ام ع ��دة ف ��كان له ��م ولن ��ا وللبل ��دة هذا
النجاح..
ُمبارك
ُمبارك لن ��ا ولالتّحاد ولكفربو بهمُ ...مبارك هذا
النجاح
ون�أم ��ل �أن يك ��ون ف ��ي كل بل ��دة م ��ا ه ��و كائ ��ن ف ��ي
كفرب ��و م ��ن فري ��ق �ش ��بابي حيوي ب�ش ��عار ح�ض ��اري
يعك�س الوعي الجمالي والوطني والأخالقي لأبناء
المكان و�س ��ط حا�ضنة اجتماعية �أهلية من مقام ما
�ش ��اهدناه في كفربو ...حينها ال �ش ��ك �أننا نكون قد
و�ضعنا قدمنا في الطريق ال�صحيح نحو وطن �أكثر
�أمنا و�أماناً و�سالمة...
�شكراً كفربو...

ميخائيل نعيمة

(عن رجل طيب بينكم)
واإلبحار في التفاصيل
اإلنسانية الحارة
كتب :مرهف زينو

م ��ا �إن تنته ��ي م ��ن ق ��راءة المجموع ��ة الق�ص�ص ��ية (عن رجل طي ��ب بينكم)
للقا� � ّ�ص والروائ ��ي �أيم ��ن الح�س ��ن ،التي �ص ��درت ُم�ؤخّ ��راً عن الهيئ ��ة العامة
ال�سورية للكتاب ،وتختتم رحلتك عبر �أكثر من خم�س ع�شرة محطة اختارها
الكات ��ب بعناي ��ة ،حتى يبد�أ �س ��يل الأ�س ��ئلة بالتدفق �إلى الذهن ،لع � ّ�ل �أبرزها:
ترى ما الذي �أراد �أن يقوله �أيمن الح�سن من خالل ق�ص�صه؟ �إنْ على �صعيد
الم�ضامين التي تناولتها �أم على �صعيد ال�شكل الفني وتنوع �أطيافه؟ هل �أراد
تقدي ��م ق�ص ���ص تتَّ�س� � ُم بالواقعية الت�س ��جيلية؟
ه ��ل كان يه ��دف �إلى الخو�ض في نمط ال�س ��يرة
الذاتي ��ة؟ وما هو الح ِّي ��ز الذي �أفرده للتجريب
ومحاول ��ة تقدي ��م ق�ص ���ص ُمط ّعم ��ة بالدرام ��ا
و«الم�ش ��هدية الدرامي ��ة»؟ و�إل ��ى �أي م ��دى �أراد
االقت ��راب من الأدب ال�س ��اخر ف ��ي محاولة منه
�إلى ولوج هذا العالم بحذر؟...
بداي� � ًة ال نبتعد عن الحقيقة �إذا قلنا� :إنه �أراد
ذل ��ك كل ��ه ...رغ ��ب �أن يجمع كل ه ��ذه المناحي
في �س ��لة واحدة على �صعيد الم�ضمون وال�شكل
معاً...
ُيق� �دّم الكات ��ب ع ��دداً م ��ن ق�ص�ص ��ه ب�أ�س ��لوب
«الواقعية الت�س ��جيلية» حيث يطرح المو�ض ��وعات التي تتن ��اول هموم النا�س
الفق ��راء والب�س ��طاء ومعاناته ��م ،وهنا ينحاز الكاتب ب�ش ��كل وا�ض ��ح و�ص ��ريح
تم�سكين ب�شذرات من
�إلى جانب الم�س ��حوقين والجائعين وال ُمحبطين وال ُم ّ
الأم ��ل وخيوط من ال�ض ��وء ،ف�شخ�ص ��يات « الحزانى» الحالمين بغدٍ �أف�ض ��ل
ير�س ��مون معال ��م م�ض ��امين ،ه ��ذه الفئة م ��ن ق�ص�ص ��ه ،م ��ن دون مواربة في
�أغلب الأحيان ،وب�شيء من الغمو�ض المق�صود في �أحيان �أخرى.
وهن ��ا نطال ��ع ق�ص�ص� �اً م ��ن مث ��ل( :نظ ��ارة �س ��حرية ،قاط ��ع طري ��ق� ،أب ��و
حي ��درة� ،أزهار الغد وغيرها) ،حيث نجد تلك الق�ص ���ص ُمفعمة بالتفا�ص ��يل
ال�ص ��غيرة ...ب ��دءاً م ��ن الفك ��رة و�ص ��و ًال �إل ��ى الو�ص ��ف ...م ��ن �أدقّ الم�ش ��اعر
والأحا�سي�س و�صو ًال �إلى الحياة اليومية ب ُمفرداتها كافة( :ال�سوق ،المقهى،
البيت ،الحافلة ،)...وفي الوقت ذاته؛ ي ّوجه �أيمن الح�س ��ن �ص ��رخة في وجه
ُّ
ال�س ��عي نحو تغيير ال�ش ��رط
ومظلم وظالم...
كل م ��ا ه ��و قبيح ُ
ويح�ض على ّ
الإن�ساني الق�سري الذي يعي�شه الإن�سان ال ُمعا�صر ،وهنا ي�ؤكد الكاتب انتماءه
للإن�س ��ان وق�ض ��ايا الإن�س ��ان ،وتمجي ��ده للتفا�ص ��يل الإيجابي ��ة مهم ��ا كان ��ت
�ص ��غيرة وب�س ��يطة ،والتي قد يمر الكثي ��ر منا بها من دون االلتف ��ات �إليها...
وف ��ي محاولة لتقديم مقاربة لـ «�أدب ال�س ��يرة الذاتية» نجد الكاتب في �أكثر
من مقام يتحدّث عن نف�سه ،وبدرجة ي�صل معها �إلى ذكر ا�سمه وا�سم زوجته
و�أوالده ...وت�صويره ب�شكل وا�ضح و�صريح لم�شاهد ومواقف حياتية حدثت
وتح ��دث معه( :ح�ص ��اد الن�س ��يم ،لي�س وهم� �اً ،عن امر�أة منك ��ن ،)...ويحاول
ح�س ��ه التجريبي و�س ��عيه �إلى التجريب م ��ن خالل تقديم
الكات ��ب ا�س ��تخدام ّ
الق�ص ��ة الطويل ��ة ،ومحاول ��ة كتاب ��ة الق�ص ���ص عل ��ى �ش ��كل مقاطع وم�ش ��اهد
م�سرحية ...كما في (الر�سم بال�ضوء).
ويخت ��م الكات ��ب مجموعته الق�ص�ص ��ية بق�ص ��ة �س ��اخرة“ :الكتاب ��ة ورغيف
الخب ��ز” ،وه ��ي ق�ص ��ة ُمفعم ��ة بال�س ��خرية والأل ��م والوج ��ع �إن ��ه�“ :ض ��حك
كالبكاء”...
بالت�أكيد ،لن ن�ستطيع في هذه ال ُعجالة �أن نفي هذه المجموعة الق�ص�صية
التي تنتمي �إلى الأدب الإن�س ��اني الحقيقي ِ
ب�ص� �لَة الروح والدم ...لكنها دعوة
لقراءة �أنموذج من �إنجاز �أديب مبدع.
الكتاب :عن رجل طيب بينكم
_ ق�ص�ص ق�صيرة
الكاتب� :أيمن الح�سن
_ � 174صفحة _ قطع متو�سط
_ �إ�صدار :الهيئة العامة ال�سورية للكتاب /2021/

إن األشياء الخفية تجعلها أضدادها مرئية.

جالل الدين الرومي
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حســــن
حوار مع األديبَ :عالء ِّ
الدين َ
الناصـر
حاورتهَ :سـارة َّ
واح ��د مِ ��ن الأ�س ��رة الفكر َّي ��ة الإعالم َّي ��ة ،عرفن ��اه
بم�ش ��اركاته في منا�س ��بات عديدة منذ �س ��نوات عدَّة ،وال
يزال� ...ض ��يف لقائنا كاتب وباحث و�أديب ،له �إ�صدارات
عدي ��دة زادت ع ��ن ع�ش ��رين كتاب� �اً ،ق� �دَّم محا�ض ��رات في
الفكر والآداب� ،ش ��ارك في ن�ش ��اطات اجتماع َّية وتربو َّية
وم�ؤتم ��رات عرب َّية وعالم َّية ،نال جوائز على الم�س ��توى
والعربي ،ين�شر �أبحا َثه ودرا�ساتِه في الدَّور ّيات
المح ِّلي
ّ
العرب َّية والمح ِّليةُ ،ك ّرم في عديد مِ ن المنا�سبات ...لن
�صحفي ن�أمل
نرحب به في لقاء
�أزيد �أكثر م َّما ذكرتْ ِّ ...
ّ
�أن يكون مُم َّيزاً...
ً
*بدايةَ ،من هو عالء الدّ ين ح�سـن؟
ع�ل�اء الدّين ح�س� �ـن� ،ص ��ديق الح ��رف والقلم� ،ص ��ديق القرطا�س
والكلم ��ة� ،ص ��ديق الإن�س ��ان ومع الإن�س ��انُ ...م ��ذ َوعيتُ و�أن ��ا �أجد في
الحب قد
�أعماق روحي ح َّباً نق َّياً و�سامياً لك ِّل ما هو جميل ،ولع َّل هذا ّ
ُوجِ ��د معي منذ ابت�س ��ام ٍة �أولى �ص ��درت مِ ن قلبي ِّ
الطف ��ل ...ومايزال
الحب المعنى الدَّقي ��ق للقول المعروف�(( :إ َّن اهلل
يدفعن ��ي �إلى هذا ّ
ٌ
يحب الج َمال)).
جميل ُّ
في طفولتي ا َّلتي لم ولن �أن�سى براءتها ،كنت �أكثر ال َّنا�س قرباً مِ ن
�شجرة ال ُّتوت ا َّلتي غر�سها الأقدمون بجانب بيتنا ِّ
يني المتوا�ضع
الط ّ
في ريفنا الحنون ،وقد ع َّلمتني تلك َّ
ال�ش ��جرة ا َّلتي َل َّما تزل �ش ��امخة
بعطائها ،ع َّلمتني الكثير ...الكثير ...وك�أ َّنني �أنظر �إليها الآن� ،أو ك�أ َّن
�صافي) يقول لي الآن:
(معروف ال ّر ّ
ُ
انظـ ْر ِلت َ
ـلك َّ
ال�ش َـج َر ْة
َذاتِ ال ُغ�صــونِ ال َّن ِ�ضـ َرةْ
َك َ
يف نـَمتْ مِ ن ح َّبـ ٍة
َو َك َ
يف َ�صـارتْ َ�شـج َر ْة
ابـحثْ َو ُقـل :مَـن َذا الذي
يُخ ِر ُج منهَا ال َّثمـ َر ْة
َذ َ
اك هـ َو الـ ّلــــه ا َّلذي
�أَنع ُمــ ُه مُنهمِ ـ َر ْة
ُذو حِ ك َمـ ٍة بَالغـَــ ٍة
َو ُقــدْر ٍة مُقتـــد َر ْة
*م��ا ا َّل��ذي تعلَّم َته ِمن تل��ك َّ
ال�شجرة -وق��د �شدَّ نا و�ص ُفك
الجميل� -إلى ر�ؤيتها؟...
ً
ع َّلمتن ��ي تل ��ك َّ
ال�ش ��جرة �أن �أكون معطا ًء مت�س ��امحا� ،أن �أمنح قلبي
َّ
أحب الفرا�شات
حب ...علمتني فر�ض َّية �أن � ّ
لك ِّل مَن يحتاج �إلى نب�ضة ّ
ال�س ��واقي وه ��ي تنق ��ل
وال�سو�س ��نات ،و�أن �أبت�س ��م ل�سق�س ��قة َّ
والق َّب ��رات َّ
الم ��اء ال ُّزالل مِ ن ب�س ��تان �إلى ب�س ��تان ،ع َّمقتْ عندي ع�ش ��ق الع�ص ��فور
وزقزقة ف�ؤاده وهو يرهف بجناحيه فوق ذلك الغ�صن ال َّن�ضر ،دعتني
�إلى �أن �أقول للهدهد وهو يهدهد ب�ص ��وته الجميل� :سالم عليك �أ َّيها
الطائ ��ر المده�ش� ...س�ل�ام عليك و�أنت تو ِّزع �ألوان ��ك َّ
َّ
(الطيف) على
�ص ��فحات نفو�س ��نا؛ لن ��درك ب�أ َّن هذا الك ��ون ال يكتم ��ل � اّإل بوجود مثل
هذا الخ ْلق ا َّلذي يعلن بك ِّل يقين عن وجود خالق عظيم...
َوت�سكين ٍة �أبداً �شاه ُد
هلل في ك ِّل تحريك ٍة
َو ِ
ُّ
تدل علَى �أ َّنه واح ُد
َوفي ك ِّل �شي ٍء ل ُه �آي ٌة
*م��ا ا َّلذي �أده�شك �أي�ض ًا �إلى جان��ب ذلك (الهدهد) ا َّلذي
يذك��ره القر�آن ،و�إلى جانب ِّ
كل هذه الأ�شياء ا َّلتي ذكر َتها...
ما ا َّلذي �أده�شك �أي�ض ًا في ذلك الزَّمن الجميل؟...
�أده�شني الحمام بهديله ونقائه� ...أده�شتني �ألوان ّ
ال�شحرور وهو
يح ِّلق في ال�سماء� ...أده�شني البلبل وهو يغ ِّرد بقلبه لحن الخلود...
ال�س ��نونو وهو يبني َّ
ع�ش ��ه الأجم ��ل في زوايا
�أده�ش ��ني –واهللِ -طائ ��ر ّ
ال�سقف� ...أده�شتني البيادر الخ�ضراء،
الم ْنزل وفي و�سطه وفي �أعلى َّ
امتداد الأفق �أده�ش ��ني ...ك ّل هذه ال ّذكريات َّ
غطت الم�س ��احة الباقية
مِ ن محيط قلبي ،وذلك ك ُّله �ش َّكل عندي ما يمكن �أن �أ�س ِّميهَّ :
محطة
ال ِّذكرى ا َّلتي تبقى خالدة في القلب والوجدان...

*كي��ف كانت عالقتك بالأ�سرة ا َّلتي ُن ِّ�شئت
فيها؛ حتَّى ا�ستطعت �أن ت�صل �إلى هذا الو�صف
ا َّلذي ر�سم َته؟
عالقت ��ي م ��ع الوال َدي ��ن كان ��ت �أ�ش ��به ببح ��ر مِ ن
ال�ص ��ديق (البحر)
�ص ��داقة رقيق ��ة رقراقة ...ه ��ذا َّ
ا َّل ��ذي يحتفظ ويحفظ مزيداً مِ ن محار و�أ�ص ��داف
ولآل ��ئ ويواقيت ومَرجان �أك�س ��بني ثق ��ة بال َّنف�س...
ق ��د كان وال ��دي –رحم� � ُه اهلل -يُ�ش ��غل ج� � َّل وقت ��ه
ال�ص ��غيرة
ليتاب ��ع م ��ا �أن ��ا علي ��ه ،كان ي�أخ ��ذ بي ��دي َّ
ويمنحن ��ي دفئ� �اً ي�س ��تم ّر �إل ��ى �آخر لحظ ��ة ...وكانت
�أ ِّم ��ي –رحم َه ��ا اهلل -تتحفن ��ي بكثي ��ر مِ ��ن الحِ َك ��م،
وتخ�ص ��ني بكثي ��ر مِ ��ن الدُّ ع ��اء؛ لع ُّله كان �س ��بباً -بعد ف�ض ��ل اهلل -في
ّ
المتو�س ��طة ،و�أزداد
االبتدائي؛ لأ�ص� � َل بعد ذلك �إلى المرحلة
تف ّوقي
ِّ
ّ
ح َّب� �اً للعِلم والدِّرا�س ��ة� ...أنهيت بعد ذلك المرحل ��ة ال َّثانو َّية ،ومِ ن ث َّمَ
�س � َّ�جلت في دار المع ِّلمين؛ لأنهي بعد ذلك درا�س ��تي الجامع َّية؛ حيث
تخ َّرج ��ت في كل َّية ال َّتربية ،وح�ص ��لت على �ش ��هادة الدِّرا�س ��ات العرب َّية
والإ�س�ل�ام َّية ،ومِ ن َث َّم «الما�س ��تر» ،ول َّما �أزل و�س� ��أبقى طالب عِ لم �إلى
�آخر �أ َّيام عمري...
الحب ا َّلذي �أراه لديك للعِلم يدفعني �إلى �أن �أ�س�أل :ماذا
*ك ّل هذا ّ
يعني لك العِلم؟
ال ِعل ��م للقل ��ب حي ��اة ،وللأب�ص ��ار �إب�ص ��ار ،العِـل ��م �ش ��رف الدُّ ه ��ور،
ومج ��د الع�ص ��ور ،وفخ ��ار ال َّزم ��ان ،و�إك�س ��ير الأم ��ان ،و�ض ��مان ال َّتقدُّ م
واالطمئنان ،وهلل َد ُّر القائـل:
َ
ِـلم ح َّتى َترتقي َوتنا َل �أجـراً َوافِـراً مُتح ِّققا
الـ َزم َ�سبي َل الع ِ
ال�س فِي الدُّ نـى
المج ِ
َوال� � َزم َكرا�س � ْ�ي العِـل � ِ�م ح َّق� �اً �إ َّنها َخي� � ُر َ
َوال ُمل َتقى
ومِ ن �أجمل ما قاله محمود �سامي الباروديّ :
الح ْك� � ُم فِي الدَّهْ ِر َم ْن ُ�س ��وبٌ
ِب ُق� � َّو ِة ال ِع ْل � ِ�م َت ْق� �وَى َ�ش� �ــ ْو َك ُة الأُ َم � ِ�م َو ُ
�إِ َلى ال َقلَ ِم
َ
ِلم َت ْب ُل ْغ َ�ش� � ْ�أ َو َم ْن ِز َل ٍة فِي ال َف ْ�ض� �ـلِ م َْح ُفو َف ٍة بِال ِعزِّ
َفاعْ ِكفْ َعلى الع ِ
َوال َكـ َر ِم
َ
َ
ال�س� �ــهْلِ
َل� � ْو ْال ُمدَا َو َل� � ُة الأ ْف� � َكا ِر َمـ ��ا َظ َه� � َرتْ َخ َزاْ ِئ ��نُ الأ ْر� � ِ�ض َب ْينَ َّ
َوال َعلَ ِم
اَّ
ً
ْ
ُ
َ
َو َل ْي َ�س ي َْجنِي ِث َمــا َر الف ْو ِز يَا ِن َعة مِ نْ َج َّن ِة ال ِعل ِم �إِل َ�صــادِق ال ِه َم ِـم
مَا َ�صــ َّو َر اللهَّ ُ ِللأَ ْبدَانِ �أَ ْفئِـ َد ًة ِ�إ اَّل ِل َي ْر َفـ َع �أَهْ َل الجِ ــ ِّد َوال َفه َِــم
*والقراءة ،ماذا تعني بالنِّ�سبة لك؟
قي:
الكلم ��ة الأول ��ى –كم ��ا تعلمين -هي «ا ْقر�أ» .لقراء ُة �س ��بي ُل ال ُّر ّ
((اق َر�أ َوار َق)) ...ومَن يقر�أ بتذ ُّوق؛ يك ُتب بت َف ُّوق...
*�أن��ت ت�صف الأ�شياء بالكلمة الأجمل ...ما موقع الكلمة
في ذا ِتك؟
الكلمة :هي مجد دنيانا وما �أبلغ ،هي عنوان ثقافة ،وثقافة روح،
وه ��ي ف ��ي تراكمها على م ��دى ال َّتاريخ ح�ض ��ارة ،والح�ض ��ارة نتاج عِ لم
وعمل ...الكلمة حياة؛ �أو لنقل :هي قلعة �ش ��امخة ...وتقدُّ م الإن�س ��ان
مت�ل�ازم مع الق ��راءة الواعية للواق ��ع ،بالكلمة الم َّتزنة نتق� �دَّم؛ لأ َّنها
منطلق �إلى ك ِّل هدف نبيل...
ً
*�أ�ص��درت �أكثر ِمن ع�شرين كتابا ومازالت م�سيرة ال َّت�أليف
م�ستم�� َّرة ،و�أن��ا �أ�ش ِّبه الكت��ب بالحدائق ،ف���إذا خ ّيرناك بين:
(رو�ضة وكتاب)؛ ما ا َّلذي تختار؟
دون تردُّد� :أختار الكتاب...
*لمــاذا؟
لأ َّنن ��ا نج� � ُد ف ��ي الكت ��ابِ زه ��راً وثم ��راً وورداً وفك ��راً ،وال نج� � ُد ف ��ي
ال َّرو�ض ِة كتاباً.
لل�ص ��در ،بهجة لل َّنف�س ،غذاء للعقل ،راحة لل ُّروح،
الكتاب ان�ش ��راح َّ
منب ��ع للمعرف ��ة ،جبر للخاطر ،ت�ص ��فية لل ّذه ��ن ،زوال لله ِّم ،تخفيف
للغ� � ِّم ،مي ��دان للم ��كارم ،في ��ه عِ َب� � ٌر و َع َب ��رات ،و�أخب ��ار و�آي ��ات ،وتاري ��خ

ال ُّنب�ل�اء الأخي ��ار ،وذكرى الأم ��م والبلدان ،والأم�ص ��ار والأقطار ،فيه
نتاج العقول ،وكنوز المبدعين ،وتراث العباقرة.
الكتب:
ً
ل َنا ُجل�سـاء مَا ن ُّ
ـمل حدي َثهم �أل َّبـا ُء م�أمونو َن غيبا َومَ�شهدا
ً
ً
ً
َ
يُفيدوننا مِ ن عِ لمهم عِ ل َم مَا مَ�ضى َوعقال َوت�أديبـا َور�أيا م�سدَّدا
*هذا عن الكتب ...عن (الوفاء) ماذا يمكن �أن تقول وهو
�أحد القيم المه َّمة في حياة الإن�سان؟
المواقف َوالأن�سـا ُم َوال ُ
ُ
ألق
�إ َّن الوَفا َء بنـا ٌء ال يز ّينـ ُه � اّإل
الحقيقي بح�سب ر�ؤية عالء الدّ ين ح�سن ...ما
*والجم��ال
ّ
هو هذا الجمال؟
الجمـ � ُ
الحقيقي جمال ال َّنف� ��س ا َّلذي يظهر في ال َّتعابيرُّ ،
ويدل
�ال
ُّ
عل ��ى ال ُّنب ��ل وال َّت�س� �ـامح ،ويك ��ون بمثاب ��ة �س ��مفون َّية تحي ��ي ملَك ��ة ذوق
ال�س ��ير عل ��ى دروب
الإن�س ��ان ،وتنع�ش� �ـه برغب ��ة البق ��اء عب ��ر توق ��ه �إلى َّ
وال�صفاء...
ال َّنقاء َّ
*ه��ذا الجم��ال ا َّل��ذي �أ�شرت �إلي��ه ،م��ا ا َّلذي ت�ستق��ي منه،
ككاتب وباحث و�أديب؟
َّ
وال�س ��ماحة واالبت�س ��امة ،يجعلن ��ي
الجم ��ال يمنحن ��ي :الت ُّ
و�س ��ط َّ
�صاحب ِد َّقة و َّتخطيط؛ لأمتطي �صهوة الإبداع في ال َّتفكير.
*هل يئ�سـت يوم ًا؟
ال ي�أ�س ،وعن الجمال قد تحدَّثنا قبل قليل ...ال ني�أ�س ولنا خالق
أن�ش� ��أنا وذر�أَنا اّ
� َ
نف�س� �ـ ُه ال َّرحمـن ال �ش � َّ�ك �أ َّنه يمن َح
وتولنا ،ومَن �س� �ـ َّمى َ
ال َّرحم ��ة ،و َم ��ن �س� � َّمى ذا َته العف ّو ال �ش � َّ�ك �أ َّن ��ه يمنح العف ��و ...مِ ن هنا
�أجعل الأمَل لي �ص ��احباً ،و�أ َّتخذ ال َّتفا�ؤل �ص ��ديقاً ...وبح�سب ما قاله
ُّ
غرائي :ما �أ�ضيق العي�ش لوال ف�سحة الأملِ ...
الط ّ
*بي��ن (الأمل) و(الألم) ترتيب حروف ...هل الألم �شيء
مذموم �إنْ ح�صل لك ذلك؟ �أو وقعت في �شيء منه؟
(الأمل) و(الألم) حروف م�شتركة –كما َّ
تف�ضلتِ  -وكم هو جميل
�أن نعيد ترتيب حروف الألم؛ لي َّتحد مع الأمل في كلمة واحدة ،ف�إذا
حدث �أن نالني �شيء مِ ن هذا (الألم)؛ فوقتذاك لن �أراني في َحيرة؛
ال�ص ��ادق
ذلك �أ َّن الألم �إنْ حافظ على وجوده �إ�ص ��راراً؛ ف�إ َّن ال َّت�س ��بيح َّ
ينبث ��ق مِ ��ن بين ثناي ��اه ،ومِ ن َث َّم ف�إ َّن نبل االرتق ��اء يتح َّقق بعده ،وكم
طي محنة...
مِ ن منحة في ِّ
*كيــف؟
مث ً
ال ...طالب العِلم -وك ُّلنا طلبة عِ لم مدى الحياة ،طالب العِلم
ال ب َّد �أن يت�أ َّلم ،وهذا الألم يثمر نجاحاً ،ومَن نال �شيئاً مِ ن الإحراق،
والجهد ،ومَن
تح َّقق ��ت له روعة الإ�ش ��راق ،وال ُين ��ال العِل ُم � اّإل بالجِ � � ِّد ُ
�ص ��بر وت�أ َّن ��ى ن ��ال م ��ا تم َّن ��ى ،وال ب� � َّد دون َّ
ال�ش ��هد مِ ��ن �إب ��ر ال َّنح ��لِ ...
ال�ص ��ين؛ �أي :مهم ��ا كان ��ت الم�س ��افة �ش ��ا َّقة
واطلب ��وا ال ِعل ��م ول ��و ف ��ي ِّ
وبعيدة ،وبح�سب قول َّ
افعي رحم ُه اهلل:
ال�ش ّ
َومَن ل ْم ْ
يذق م َّر ال َّتع ُّل ِم َ�سـاع ًة تج َّرع ذ َّل الجهلِ طو َل حيات ِه
اَ
َ
َ
ُّ
َو ُ
ذات الفتى َواهلل بالعِلم والتقى �إذا ل ْم يكونا ل اعتبا َر لذات ِه
وا�س ��محي لي –�س ��ارة� -أن نذهب معاً للحظات �إلى ع�صر المتن ِّبي
و�إبداع ��ه المح َك ��م؛ المتن ِّب ��ي ل ��و ل ��م ت�ؤلم ��ه الح َّم ��ى ف ��ي متاه ��ات
ال�صحراء؛ لما �أن�شد رائعته ا َّلتي يقول في مطلعها:
َّ
َ
اّ
َّ
َّ
لي�س تزو ُر �إل فـي الظال ِم
َوزائ َرتي ك�أن بهَـا حيا ًء ف َ
بياني ،وهو �أحد �أ�صحاب المع َّلقات ،هدَّده ال ّنعمان بن
وال َّنابغة ال ّذ ّ
المنذر ،فقدَّم لل َّنا�س:
ـم�س َوال ُم ُ
وكب
لوك َك ٌ
واكب �إ َذا َطلعتْ ل ْم َيـب ُد مِ نهنَّ َك ُ
َف�إ َّنك َ�ش ٌ
*هل يمكننا القول ب�أنَّ هذه هي غايـة الحكمة؟
نعــم؛ بك ِّل ت�أكيـد.
*و�أبعد ِمن ذلك؟
ً
�أبعد مِ ن ذلك� :أن نقول الحقّ ولو كان م�ؤلِما� ،أن ن�ص ��ارح �أنف�س ��نا
وغيرن ��ا� ،أن نعام ��ل غيرن ��ا ب�ش ��فافية � ،اّأل ن ��دع القل ��ق يغزونا ،ف� ��إ َّن لنا
وال�ص ��راحة ال ُم�س ��تدامة مُريحة
قدرات ،ن�س ��تثمرها م ��ع طموحاتناَّ .
للقل ��ب والعق ��ل والب ��دن ،وهن ��ا تتح َّق ��ق ال ُّثالث َّي ��ة ال َّذهب َّي ��ة �-إنْ �ص� � َّح
ال َّتعبير -مع راحة العقل والقلب والبدن.
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اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني في اتحاد الكتاب العرب

حتى آخر العمر
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ترانيم غد بعيد

الحب واقع حال
شعر :بديع صقور

بي ��ن معاب ��ر ال�س ��فر ومداخ ��ل الرج ��وع حقائ ��ب
(�أنت �شجرتي الوحيدة
وم�سافرون ملوا االنتظار.
تنت�شر جذورك بين العنق والأر�ض
***
بين المطر والغيم
بين الجذور والأ�سئلة تحت عر�ش الماء
بين اهلل والز هرة)
«�أم ��ل ج ��راح» بي ��ن الزه ��رة وال ��روح تراني ��م غ ��دٍ تنزلق �أقدام الآبار
ما �أتع�س الآبار الجافة!
بعيد...
ما �أوح�ش القلوب الخاوية من الحب!
ن�سيم اللحظة يعبر ممرات الوقت...
ما بين العنق وهذا الخواء
احتماالت كثيرة تنتظرك على ب ّوابة ال�صمت
«تط َق» مرارتنا من ال�صراخ
***
***
العا�ش ��قة تت�ش� � ّبث بحب ��ال المط ��ر تح ��ت �ش ��جرة
ما «بين اهلل والزهرة»
القلب تنتظره...
تتجمد الكلمات على �أل�سنتنا...
ذات غ�ضب ترك البيت
كيف ُنذيب الجليد في حلوق القمم؟
�سافر في ليل عا�صف...
كي ��ف ُنعي ��د م ��ن رحل ��وا بع ��د �أن ق�ض ��م الزم ��ن
وخلاّ ها وراء �ستائر الن�سيان.
�أعمارهم؟ كيف؟!
***
***
«بين المطر والغيم»
ننتظ ��ر الريح على �أر�ص ��فة المحط ��ات والمناديل
ن�سترق ال�سمع �إلى �أوجاع النواقي�س
البي�ضاء تع ُد نف�سها
«بين اهلل والزهرة»
بال�سفر �إلى جنة اهلل.
�أراجيح الأطفال اليتامى خاوية
كي ��ف �س ��يرفرف الول ��ه بي ��ن جوانحن ��ا بع ��د �أن
والغائبون لن يعودوا!
�سقطت قلوبنا في
***
�أتون الحقد؟
«بين العنق والأر�ض»
***
«بين المطر والغيم» تع�صف الريح بالنوافذ
«بين المطر والغيم» عاريان.
اليتامى وحيدون يُ�ص ّلون فوق قبور �أهلهم
�أنا والريح...
***
بي ��ن الري ��ح والري ��ح تتقاط ��ع ال�ش ��هب وتتزاح ��م الريح ت�ستعير زهرة لت�ستر عريها �أما �أنا...
النج ��وم بي ��ن الغي ��م والغي ��م الع�ص ��فور الغري ��ب فمن يهب لي �أ�صي�صاً �أزرع فيه زهرة الريح؟!
م ��ن تمنحن ��ي الح ��ب لأعطـ ��ره بقطرات ال�س ��نين
ي�ستعد
الراحلة؟!
للرجوع �إلى وطنه
***
***
«بين المطر والغيم» ُتزهر الأيام
تحت �سديم من دخان
بين الريح والزهرة ف�ضاءات بي�ضاء
المدينة تهجع فوق �سرير التعب.
لأقمار على و�شك النوم.
وال تنتظر من يوقظها...
***
المدينة ال تنتظر �أحداً.
«بي ��ن اهلل والزه ��رة» بواب ��ة من خيال نه ��ر الوجد
***
يجري...
«بين المطر والغيم» القادمون عابرو �سبيل.
والنف�س ريحانة الع�شق
بو�ضوح ن�سمع انك�سارات �أ�صواتهم
ونلحظ ظم�أ �شفاههم.

شعر :نصرة إبراهيم
ل�ؤل�ؤٌ مُ�ضيء �إذ تم�شي الع�صافير على قطرات
الندى
من �ش ��جرة /الزنزلخت /وهي تغ�سل وجهها،
يطلع العبير
كـيا�سمينة في باب توما عند الفجر
طفا عبقها على العائدين من �سهر �أحالمهم
غي ��ر �آبهين بمواعيدهم ال ُمتك ��ررة عند نهاية
ال�شارع
عائ ��د م ��ن ن ��وم طوي ��ل ...قلب عا�ش ��ق كان قد
ن�سي حال عمره
في رزمة حزن
يف ��رك عيني ��ه ب�أغني ��ة ويبت�س ��م كم ��ا تفع ��ل
ال�شم�س
تف ��رك خديه ��ا ب�أر� ��ض «الر�ص ��افة» فتنه� ��ض
ترتب تاللها ،جبالها ،قلعتها التي
لم يعك ّر �صفو تاريخها بحث لعالم �آثار
من دون ا�سم مغارتها
�أو نوع حجارتها �أو حتى �شكل عمودها الغربي
ظلت الريح ت�أكل من حا�ضرها
وظلت تحدق �إلى �صخرة المدرج العالي و�إلى
تنور القبو
وظل الولي ال�ص ��الح /ال�ش ��يخ �ص ��الح /مُقيماً
بجوارها يحر�س خواتم �أ�صابعها
و�أ�ساور ما�ضيها
تنه� ��ض «الر�ص ��افة» كم ��ا تفع ��ل �ص ��بية ُتكحل
رمو�شها بالغيم
وتم�شي على كتفيها �شال حبق
تن ��زل نح ��و الوديان تل ��م نه ��ارات الطيون في
�ألوان الفرا�شات
و ُتودعها في الجب العتيق عند مفرق حارتنا
حيث البيوت تتوزع �شما ًال وجنوباً
وت�ص ��عد ...ت�ص ��عد نحو ال�ش ��ير وتغرب �صوب
المرج
ثم ُتعاود مع الدروب المتدفقة بال�سنديان
والحب واقع حال
واقع حال حتى لو ن�أيت بنف�سك م�سافة حرب
باردة
�أو �سلم عالمي بين الفقراء وخزائن الملوك
واقع حال الحب
و�إن لجمت ح�ص ��ان �ش ��عورك بق ��رار الالعودة
�إلى الأمام
�أو �ض ��رب �س ��هل ال�ش ��وق وب ��اب بيت ��ك ب�س ��ياط
اختيار ال�صبر
الحب
الحال
الواقع
ها بوجه الغروب تغل الحمائم
و�أ�ص ��وات قطي ��ع النعن ��اع الب ��ري يُ�ش ��يع موتاً
�آخر بين �شتالت الطيون
الطي ��ون الحار� ��س لل ��درب الذاه ��ب �ص ��وب
حواكير الكروم
يرم ��ق بقايا ما بقي من �ص ��نوبر على �ص ��در/
الحامو�ش/
ال�ص ��نوبر عطر يتمدد برنة �صوت حتى هامة
الع�شق
الع�شق

الواقع
الحال
و�إن نذرت نف�سك للن�سيان
�أنا
�أنا
�أنا
�أن ��ا ال �أحب الهدوء في دفتر يومياتي العابقة
بالمو�سيقى
�أول ا�س ��تيقاظي �أ�سمع مو�س ��يقى الجبال التي
تحكي كيف ق�ضت ليلة الأم�س مع حقول الذرة
وكي ��ف ا�ص ��طادوا «الخنازي ��ر» ،و�أقام ��وا عل ��ى
�شرف االنت�صار ذاك ...حفل ع�شاء د�سم البهجة
وف ��ي طريق ��ي �إل ��ى عمل ��ي �أ�س ��مع مو�س ��يقى
الأطف ��ال من خلف �ش ��بابيك البي ��وت يتحدثون
مع �أمهاتهم
عن العالم االفترا�ضي
�أم�شي في �شارع «الو ّراقة» �أ�سمع �أغنية لفيروز
م ��ن �أح ��د المح � ّ
�ال التجاري ��ة ج ��اء �ص ��احبه
ليالقي رزقه
جل�س عند الباب وغاب مع الأغنية
مو�سيقى مُتن ّوعة �أ�سمعها طيلة يومي
وقب ��ل �أن �أن ��ام �أ�ض ��ع �س ��ماعة (الموباي ��ل) في
�أذني
و�أ�سمع �صوتي القديم قبل �أن يُ�صاب بال�صمت
وتنقطع كل �صلة و�صل بينه وبين �صداه
�أنا
�أنا
�أنا
أحب ال�سرعة بكل �شيء
�أنا � ّ
�أحب
�أحكي
�أطبخ
�آكل
�أم�شي
�أ�شرب
�أفعل كل ذاك و�سواه ب�سرعة
لكن ��ي حي ��ن �أُح ّل ��ق م ��ع الغي ��م �أتباط� ��أ لع ّله ال
ينتهي عر�ض ال�صور التذكارية
ف ��ي عين الماء الواقعة عل ��ى الطريق ال ُممت ّد
بيني وبين قلبي
للمرة الثالثة
�أنا
�أنا
�أنا
�أن ��ا توقف ��ت ع ��ن مُتابع ��ة الم�سل�س ��ل اليوم ��ي
�ضمن �سل�سلة الخيارات ال�صعبة
للبطل �س /ج /ف� /أو �أو �أو
ف� �ـ لل�ش ��م�س �أح ��كام �إذ عادت م ��ن جديد تفرك
خديها ب�أر�ض (الر�صافة)
ك�أنها للمرة الأولى ترى وجهها مثلي تماماً
ك�أني للمرة الأولى �أرى ا�سمي في اللوح

راحة الحكماء في وجود الحق وراحة السفهاء في وجود الباطل.
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مقص
ّ
الرحيل
شعر:محمود علي السعيد
يا قطوف الجمال
لم يعد من الرو�ض ٌ
قول
لم يُقل بعد
كيما يقال!
هدّني الوجد وا�ستباح ال�صبا
ٌ
عا�صف
منطق
من �شروخ الجبال
قديم
واعتلى الموج من �صهيل ٍ
الريح
مهرة ِ
وا�ستفا�ض الخيال
فتندّت من العروق �سطور
خمرة البين بين
عطر الحالل
خيط ذكرى على الطريق ُتبدي
مثل �شم�س الخريف
حا ًال فحال
لحاظ
�أم�سك الوقت من بقايا ٍ
كي �أواريه
عن عيون الزوال
و�أُنادي ب ُب ّحة ال�صوت قومي
يا عذاري الفرا�شاتِ
العم ُر ْ
مال
ال�شباب
وال�شباب
ُ
�أم�سى قعيداً
(�أينها) نجمة ال�صبح ...قطب ال�شمال
�أيتها الك�أ�س
تعزف الروح فيها
كي يروق الع�صير في البرتقال
و�أين ال�صبايا على النبع ٌّ
رف
حب الدالل
من الطير ينقر َّ
وقي�س وليلى ،و�صخر و�سعدى
وجمر الحروف وم�سك الغزال
و�أين الخيام التي �أ�شعلتها
على �ض ّفة الليل
ُّ
كف الرجال
و�أر�ض فل�سطين قلب المع ّنى
ْ
الو�صال
تهجى
وجوهر طفل ّ
و�أين ربيع القرنفل يغوي
بزقزقة اللون
ْ
المحال
�صمت
وقفت على �شرفة القبر غ�صناً
الهواج�س
ع�صي
ِ
َّ
ْ
الحبال
رخو
و�صحت بملء جنون ال�صحاري
مق�ص الرحيلِ !
تعال َّ
ْ
تعال!
�أذوب مع الما ِء
ملح
ح ّبة ٍ
ومثلي يذوب جواب ال�س� ْؤال
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قصائد من وجع
شعر :عدي ياسين حمود
ا�ستهالل
لطالم ��ا و�ض ��عتُ �أ�شخا�ص� �اً ال �أعرفهم ف ��وق ورق ٍة
بي�ض ��اء ،لأ�س ��ر َد حي ��ا ًة �أفتر� ��ض �أ ّنه ��ا ق ��د عِ ي�ش ��ت،
حب ،و�أنهيها بالكثي ِر من التفا�صيل،
ق�ص ��ة ٍّ
لأ�س ��ر َد ّ
والكثي ��ر م ��ن الح ��روبِ  ،ال ُقب�ل�ات ،التحدي ��ات،
الأ�سباب ،والنزاع� ...إلى �أن �أقودَهما �إلى الهاوية...
ولك ��ن لم ي�س ��بقْ ل ��ي �أن قتل ��تُ ح ّباً م ��ن دون حبكة،
م ��ن دون الكثير من الأ�س ��باب ،م ��ن دون الكثير من
المح ��اوالت لإبقائ ��ه ح ّي� �اً .كان م ��ن ال�س ��خرية �أن
يح � َ
�دث ل ��ي ذلك م ��ن دون حبكة ،ولأ�س ��بابٍ تقودك
�إلى ال�ضحك.
ل ��م �أك ��ن �أنتظ ��ر �أن نك ��ون كاليونانيي ��ن وندخ ��ل
�بي بي ��ت �أبي � ِ�ك ،ونخ ��رج من ��ه بع ��د
بح�ص ��ان خ�ش � ّ
ّ
منت�ص ��ف الليل ،ونقتل كل م ��ن رف�ض ،وهو نائم...
ل ��م �أك ��ن �أريد �أن تقفي �أمام الجميع ،وت�س ��ردي لهم
ك ّل م ��ا حدث� ،أو �ش ��يئاً مما حدث ...ل ��م �أكن �أنتظر
�أن تعترف ��ي بي �أمام ظ ّلك ،فكنت دائماً موقناً ب�أ ّنك
�أجبن من ذلك.
كنتُ �أريد نهاي ًة �أكثر �سببية...
كن ��ت �أري� � ُد لرواي ِتن ��ا �أن تك ��ون �أكث� � َر منطقي ��ة،
ترتب ��ط بال�س ��بب والنتيج ��ة ،رواي ��ة يُقت� � ُل فيه ��ا
ال ُ
أبطال ك�أبطالٍ ال كخونة.
كان �س ��بب واحد يكفي لأن ��ا َم ك ّل يو ٍم دون الغو�ص
ف ��ي هذه الفكرة ...كان �س ��بب واحد يكفي كي تح ّل
الرحمة مكان الث�أر...
كي ي�ضي َء ُ
اهلل عتمتي لو بعد حين...
ال�شم�س لما وراء الأبد...
لك ّنك �سرقتِ
َ
هوام�ش حرب
والآ َن و�أنا قاب ٌع بينَ �أكفا َن ذاكرتي
وجهك
ال �أرى �إال
ِ
عينيك اللتين تجبرانني على الكتاب ِة
�إال
ِ
كلما �أعلنْتُ ا�ستقالتي
أكتب ُ
الخ�شبي
فوق هذا المكتبِ
وه�أنذا � ُ
ِّ
ني كلونِهما تماماً
الذي
ُ
يجتاحني لو ُن ُه ال ُب ّ
لك بالحب ِر للمر ِة الأولى
أكتب ِ
� ُ

أحاول � اّأل �أكو َن كاذباً
ولكن � ُ
أكتب لكِ ولكنْ لي�س للمر ِة الأخيرة
� ُ
أكتب لك للمر ِة الأخير ِة
�سي�أتي يو ٌم � ُ
ألف بع َد الألفِ
للمر ِة ال ِ
لكن لي�س هذا اليو َم
ولكنكِ انت�صرتِ
أموت اليومَ ...ربما غداً
لأني لن � َ
و�س�أبقى �أحاول
�شهرين
�أو ربما بعد عامين �أو
ِ
هجوم المكان
يومين...
�أو
ِ
�أنا هُ نا انتظ ُر الال �شي َء ب ُمنتهى ال�صبر
ولكن حتماً لي�س هذا اليو َم
انتظ ُر عا�صف ًة ت�أخ ُذ م َعها �شيئاً ما
ف�أنا الال مُتغي ُر �إن كنتِ تذكرين
ك َّل ما �أقوم ب ِه �أ�ضع ُه بعنق �سيد لم �أخ�ضع ل ُه يوماً ال �أعل ُم ماهيت ُه �أو ما يحتوي ِه
ُ
ُ
ْ
ّ
يهمني ما هو
إلي ب�شي ٍء جديدٍ ال ُّ
ت�أتي � َّ
ولكن لي�س اليو َم
ُ
قد يكون جرائد تعو ُد لع�شراتِ
� ُ
أدرك تماماً ب�أنك تعلمين
الأعوا ِم ال تاري َخ لها وال �أخبا َر
ب�أن ك َّل ما كتبت ُه �أو �س�أكت ُب ُه
قد ُ
أ�شتم رائح َت ِك فيها
يكون
كان لك ِوحدَك
مالب�س طفل ٍة � ُّ
َ
وحتى عندما � ُ
يكون دُخاناً
أحاول الكتاب َة لغيرِكِ
�أو قد ُ
تكونين دوماً بين ال�سطو ِر
�بحتُ عل ��ى هام� � ِ�ش ه ��ذه المدين� � ِة
الآ َن وق ��د �أ�ص � ْ
ألف واليا ِء
بين ال ِ
المبتور ِة اليد ّي ِن وحدي
بين الك�سر ِة وال�ضم ِة
�أ�صار ُع ذكرى هذه ال�شوار َع وحدي
بين يا�سمين ٍة دم�شقي ٍة و�شجر ِة لو ٍز
�أنا ُم على هذا الر�صيفِ يوماً
ولطالما �أحببتِ اليا�سمينَ واللوز
وتحتَ تلك ال�شجر ِة يوماً �آخر
ال �شي َء خار َج حدودِكِ
علب ال�سجائرِ...
لم �أع ْد �أح�صي من ُذ ٍ
زمن َ
ُّ
ال �شي َء مُطلقاً ...كل الن�سا ِء اللواتي
�أن ��ا هُ ن ��ا حت ��ى القيام ِة فلي� � َ�س لدي وط � ٌ�ن �أرتمي
غف ْو َن فو َق �صدري بعدَكِ
ب�أح�ضانِه
لم ي ُكنَّ ن�ساء
ُ
لي�س لدي موطئ قد ٍم لم تط�أ ُه �أقدامُكِ
لقد ُكنَّ كائناتٍ مُثير ٍة لل�شفقة
ُّ
أتخيل يوماً
خ�ضتُ حروباً �شر�س ًة جداً
ولكني لم � ْ
كل من �أق�س ْمتُ على حبهن
ْ
ّ
كاذب
و�أنا ُ
ُ
المكان
�أن يهاج َمني
م ٌ
ُثيرات لل�شفق ِة
وب�أيِّ �سال ٍح �س�أواج ُه هذا المكان
عليك مراراً
نعم لقد �أعلنْتُ انت�صاريَ ِ
القابع َفي �أن�سج ِة الذاكر ِة
الغبي �صدَّقني
والجمي ُع ُّ
ال ،ال ُ
الذي ال ُ
يعرف مل ً
يعرف كل ً
ال
يقين
فقط �أنا و�أنتِ ك ّنا على ٍ
لي�س لدي ِه العفو عن َد المقدرة
وكما �أرى َ
أني كاذبٌ
ب� ّ
ُ
المكان
ال توج� � ُد ث ��ور ٌة �أكث� � َر بط�ش� �اً م ��ن �أن يث ��و َر
الآ َن و�أنتِ تقرئينَ هذه الكلمات
َ
عليك
التي تق ُّر بهزيمتي
�أن يثو َر على ما يحتويكَ
في حربٍ كانتْ �أكث َر �شرا�سة
ُ
«تكتيك» حربٍ ُتج ّن ُب َك الهزيم ْة
هُ نا ال يوج ُد
من الحربِ العالمي ِة الثانية
مازلتُ � ُ
هُ نا ُته َز ُم قب َل قر ِع الطبول.
أحاول ب�أنْ �أر ِّو َج النت�صاريَ

قيامة اآلالم
�س�أُ�سرج حزني حين ينمو
و�أ�سبر �أزمان العبيد،
حت ��ى �إذا م ��ال نجم ��ي وا�س ��توقفني
الألم
قلت هذا زماني
وتلك المراقد �شاهد ٌة
على مر�آتي في العدم ...
فهل نحن غير �أ�سماء توالت
�أو وجو ٍه ع ّفرها اليباب؟...
ولأنّ دمنا بلون الأر�ض

نعرى منه
لتطفح على وجه الكون الجراح ...
 يا ول ُد �أنت الذيتم ُّر في الزمان حافياً
مثلك �أنا
قد ر�سموا بعظامي درب المجاعة،
كبرت �صرت هالماً
وحين ُ
ووعدت �أ�شالئي
�أن �أرد لها ما �ضاع من دمي
ولو بمزق ٍة

شعر :زهير حسن
من منديلٍ ّ
تعطر بالتراب
وبه امتلأ فمي ...
وان ��ت ي ��ا طفل ��ي ال ��ذي ين ��ام عل ��ى
�أريكته الحمراﺀ
قم بنا
نلج لجة ذاك البحر الأزرق،
قد تهب الريح
والموج عارم،
فا�ستعدّي �أيتها القلوع للغناء
و�أبداً يُخا�صمني دمعي

كلما حدّثته عن الحنين،
ويحاول الهروب �إلى �شاطئ خيبتي
كي ال تفي�ض الأنهار
وتغر َق جداو َله الحزينة،
وكم عاتبتني ظنوني
على ت�سويف الدروب،
قلب
هو الم�سار واح ٌد يا ُ
ولك �أن تط�أ حيث ت�ستم ّر الآالم
وتبقى خطاك تر�سم
قد�سية القيامة ...

ً
ما نحن عليه ،هو ما اعتدنا على تكراره ،والمداومة عليه إذا التفوق ليس فعل؛ بل عادة.

قصة
شعر
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دخان

حتى آخر العمر
قصة :م .ياسمين درويش
حم ��ل ذلك ال�ص ��باح الكثير من الأخب ��ار التي �آلمت روح ماجد،
�هيوني لباحات الم�س ��جد
فق ��د ح� � ّز بنف�س ��ه تدني� ��س الع ��دو ال�ص �
ّ
الأق�ص ��ى ...كان ُج� � ّل الأخب ��ار ال ُمتداول ��ة على مواقع التوا�ص ��ل
االجتماعي و�شا�ش ��ات التلفزة عن ذل ��ك االحتفال البغي�ض قرب
�ساحات الم�سجد الأق�صى.
هم�س ماجد لنف�سه ب�أ�سى« :ال�صهاينة يرق�صون على �أوجاعنا
و�آالم �أرواحنا».
ك ��م تم ّن ��ى ماج ��د القاط ��ن ف ��ي �إح ��دى م ��دن ال�ض� � ّفة الغرب ّية
مُ�ش ��اركة المقد�س ّيين �صمودهم في الم�سجد الأق�صى! � ...اّإل �أنّ
�س� � ّكان ال�ض� � ّفة الغرب ّية ُِمنعوا من ال�صالة في الم�سجد الأق�صى
بذريعة عدم الح�صول على ت�صاريح خا�صة ،كما ا�شترطوا عليهم
�أن يكونوا حا�صلين على اللقاح الم�ضاد لفايرو�س كورونا.
كان تفكير ماجد منح�ص ��راً بما يحدث في الم�س ��جد الأق�ص ��ى
على �أثر المواجهات ال ُمندلعة هناك.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنّ ذل ��ك الي ��وم ي ��وم عطل ��ة ر�س ��مية� ،إال �أن
ماج ��داً كان م�ش ��غو ًال بتنفي ��ذ المه ��ام ال ُموكل ��ة �إلي ��ه ف ��ي مج ��ال
عمل ��ه �إعالم ّي� �اً مُقاوماً �إلى جانب عمله الأ�سا�س ��ي مُد ّر�س� �اً للغة
الإنكليزية ومُترجماً.
وم� � ّر ي ��و ٌم ثقي ��ل ب ��ك ّل م ��ا للكلمة م ��ن معن � ً�ى حمل بي ��ن ط ّياته
الكثير من الآالم والأوجاع ،ولكنّ ماجداً كان �س ��عيداً بال ُمقاومة
البا�س ��لة ،التي �أبداها المقد�س ��يون �أمام ذلك العدو ال ُمتغطر�س،
ال ��ذي �أراد االحتف ��ال بي ��وم الج ��رح الفل�س ��طيني؛ ذل ��ك الي ��وم
الأ�س ��ود المنحو�س الذي �أ�ضعنا فيه وطناً هو فل�سطين� ...أرادوا
االحتف ��ال ف ��ي �أولى القبلتي ��ن ،وهوى الروح وم�س ��قط الف�ؤاد...
المكان الذي يحلم بزيارته كل مُ�سلم.
يومها �ش ��عر طفال ماجد بال�ضجر ج ّراء ا�ستحواذ �أبيهما على
�شا�شة التلفاز ل ُمتابعة �آخر الأخبار.
م ��ع اقت ��راب موع ��د �أذان المغرب؛ لم ي�ش ��ع ْر ماج ��د بالجوع �أو
العط� ��ش ،عل ��ى الرغم من �أ ّنه كان �ص ��ائماً في ال�ش ��هر الف�ض ��يل،
ر ّبما الن�شغاله بما يجري �أو لأنه يوم عطلة.
بعد تناول الجميع وجبة الإفطار؛ عاد اليوم لدورته الثقيلة...
ٌ
ليل طويل ،وعدم انتظا ٍم بالنوم ،و�س ��حور يتخ ّلل الليل ،ومُتابعة
لآخر الأخبار.
�أت ��اه في ذلك اليوم �ص � ُ
�وت �أذان الفجر به ّياً نق ّي� �اً يُزيل الهموم
والمواج ��ع م ��ن النف�س والروح ،يت� ّأمل ماج ��د الغرفة من حوله،
فيرى طفليه النائمين على ال�س ��رير ال ُمجاور ل�س ��ريره ،في�شعر
بالمح ّبة الخال�صة نحوهما في �أثناء نومهما �أكثر م ّما ي�شعر به
خالل ا�س ��تيقاظهما ،فهما كثيرا الحركة والن�ش ��اط م ّما ي�ضايق
والدت ��ه الت ��ي �ض ��اقت ذرع� �اً بهم ��ا ،بع ��د طالق ��ه م ��ن والدتهم ��ا،
وهجره ��ا منزلهم ومجيء ماجد مع طفلي ��ه للعي�ش مُجدّداً في
منزل �أ�سرته.
ف ��ي تل ��ك الليل ��ة؛ كان ��ت الأ�س ��ئلة تزدحم ف ��ي ر�أ� ��س ماجد وهو
يتذ ّك ��ر زوجت ��ه ال�س ��ابقة ...ه ��ل هي �س ��عيدة من دون ��ه؟ من دون
طفليها؟
لم ��اذا تركت ��ه هكذا؟ وما ذنب هذين الطفلي ��ن؟ وهل كان �أح ٌد
ما �سبباً في دمار �أ�سرتي؟
وهن ��ا يم ��ر طي ��ف رند؛ الم ��ر�أة التي تع� � ّرف �إليها بع ��د طالقه،
و�أح ّبه ��ا قلب ��ه ،يم� � ّر طيفه ��ا ف ��ي مُخ ّيلت ��ه كام ��ر�أة من مو�س ��يقى
ُتالم� ��س �ش ��غاف قلبه� ،أو كغيم� � ٍة من عطرُ ،ت ّ
روحه
عط� � ُر ذكراها َ
البائ�سة.
يتخ ّي ��ل ماج ��د �أنّ رند عا�ص ��فة م ��ن ورد ،تقترب من ��ه مرتدية
ثوب� �اً نا�ص ��ع البيا� ��ض ...يتخ ّي ��ل الكثير م ��ن تفا�ص ��يلها التي لم
يت�سنّ له معرفتها.
ظ ��نّ ماج ��د ،ليلتها� ،أنّ رند ال يمك ��ن �أن تتح ّول لحقيقة ...بل
�س ��تظ ّل طيف� �اً يُداع ��ب مُخ ّيلته ،فال توجد ام ��ر�أة تريد االقتران
برجل يُدمن ال�سيا�سة ويمتهنها.
ب ��ك ّل ت�أكي ��د؛ هنالك الكثي ��رون م ّمن ح ّذروا رن ��د من االقتران
برج ��ل يق ��ف عل ��ى الخ � ّ�ط الفا�ص ��ل بي ��ن الم ��وت والحي ��اة ،ومن
�هيوني ،وقد يغدر
ال ُمحتم ��ل �أن يكون مُ�س ��تهدفاً من العد ّو ال�ص �
ّ
به العمالء في �أيّ لحظة.
ر ّبم ��ا كان ماج ��د ته ّرب من الزواج بعد تل ��ك التجربة المريرة
التي ك ّلفته الكثير من وقته وم�شاعره.
ُ
ف ��ي الأي ��ام التالي ��ة؛ �أخ ��ذت �ص ��واريخ المقاوم ��ة تمط ��ر
ال ُم�س ��توطنات ال�ص ��هيون ّية مما جعل كيانه ��م المزعوم ،في نظر

قصة :عالء شاكر ـ العراق
قاطنيه ،مكاناً غير �آمن وك�شفت تفاهة الأ�سطورة التي يزعمون
�أنها ال تقهر.
ال ُمقاومة الفل�سطينية جعلت ماجداً كغيره من الفل�سطينيين
يعت ّز بوجوده وانتمائه الفل�سطيني ،وقد قاموا -الفل�سطين ّيين-
بتنظي ��م يوم للغ�ض ��ب ولوقفات احتجاجية ت�ض ��امناً مع �ص ��مود
المقد�سيين.
وبعده ��ا م� � ّرت �أيام مُفعم ��ة بالآالم والأحزان ،فق ��د ح ّز بالقلب
�أعداد ال�ش ��هداء في قطاع غزة� ،إال �أنها فري�ض ��ة الحرب على ك ّل
فل�سطيني ليبقى تحت �سماء وطنه.
ف ��ي تل ��ك الفت ��رة قاب ��ل ماج ��د رن ��د م� � ّرة واح ��دة عل ��ى �س ��بيل
ال ُم�ص ��ادفة ،فهي �ص ��ديقة لإحدى زميالته الالت ��ي يعملنَ معه
في المدر�سة.
ً
ً
ً
كان �ص ��باحا ربيعي� �ا مُفعم� �ا برائحة الورد ،حي ��ن ترافق ماجد
مع رند و�صديقتها في �أثناء عودتهما من المدر�سة حيث يعمل،
ُني
دار الحدي ��ث يومه ��ا بينه ��م عن الخ�س ��ارة الج�س ��يمة الت ��ي م َ
به ��ا الأهل في غ ��زة� ،أخذ ماجد يرتبك في ح�ض ��ورها ،وي�ش ��تعل
قلبه بالحنين �إثر �س ��ماع �صوتها ،وعند انتهاء رند من كل جملة
تنطق بها.
يومه ��ا �ش ��عر ماجد ب� ��أن رند تري ��د �أن تعيده مُراهقاً وتن�س ��يه
�سنواته الأربعين.
اختتم ماجد حديثه معهما قائ ً
ال :الوطن هو كرامة الإن�س ��ان
لذلك فهو ي�ستحقّ منا الكثير.
البهي
لم يطل االنتظار حتى جاء يوم الن�صر الكبير ...الن�صر ّ
الذي �أراد �أعداء الوطن تحويله ليوم عاديّ ك�سائر الأيام ال طعم
له وال لون.
قال المتخاذلون حينها« :ماذا يعني �أن تبد�أ هدنة؟»
� اّإل �أن ماج ��د كك ّل فل�س ��طيني كان عل ��ى يقي � ٍ�ن �أن هذا اليوم هو
يوم عزة وكرامة ...هو اليوم الف�صل في حياة ك ّل فل�سطيني.
ع ّم ��ت االحتف ��االت ك ّل بقع ��ة من بق ��اع ال�ض ��فة الغربية وقطاع
غ ��زة ،كانت التج ّمعات والهتافات والخطابات الحما�س ��ية عنواناً
لتلك االحتفاالت.
ً
ً
�أراد ماجد �أن يجعل لنف�سه �أي�ضا يوما للن�صر ،فق ّرر �أن يحول
طي ��ف رند �إل ��ى حقيقة و�أن يطل ��ب الزواج ،و�أخذ ي�ش ��غل تفكيره
كيفية مفاتحتها بمو�ضوع االرتباط.
ه ��ل يطلب من زميلته �/ص ��ديقتها /دعوتها للحديث معه؟ �أم
هل يتحدّث مع والدها مبا�شرة من دون العودة �إليها؟
كل م ��ا كان يعرف ��ه ماجد حينها �أنه يريد �أن ي�ش� �دّها من يدها
بهي الألوان.
ليدخلها برفقته عالماً ّ
ً
�أخ ��ذ ماج ��د يُطيل الوقوف �أمام مر�آته مُتحدّثا ليت� ّأمل نف�س ��ه
كيف يبدو في �أثناء كالمه.
�أخذ يُف ّكر بم �سيرتدي حينها ،وكيف �سيبدو؟
�إال �أن كل ال�س ��يناريوهات �أخفق ��ت ح ��ال ر�ؤيته ��ا ف ��ي ح ّيه ��م
مُ�صادفة.
م� � ّد ماج ��د ي ��ده لم�ص ��افحتها فم� �دّت يده ��ا� ،أطال ماج ��د �أمد
�حب رن ��د يده ��ا ف� ��أدرك �أنه ��ا تبادل ��ه
الإم�س ��اك بيده ��ا ،فل ��م ت�س � ْ
الم�شاعر.
ٌ
مبارك الن�صر.
ابتد�أ حديثه:
فابت�سمت �ساحبة يدها وهم�ست� :ألف مبارك.
�أردف ماجد :لم ال تزوريننا في منزلنا للمباركة بالن�صر؟
تنب�س ببنت �شفة.
حدّقت بعينين مدهو�شتين ولم ْ
فتاب ��ع قائ�ل ً�ا� :إذاً �أن ��ا م ��ن �س ��يبادر بزيارتك ��م و�أن ��ت تبادلينني
الزيارة.
فقالت �ضاحكة :ون�ستم ّر في تبادل الزيارات!
اقترب منها هام�ساً� :ستبقين في منزلي حتى �آخر العمر.
ابت�س ��مت رن ��د بخف ��ر وحي ��اء ،فف ّك ��ر ماج ��د �أن يعانقه ��ا ،ولكنه
يُدرك �أنه في حال فعل ذلك ف�سي�صبح حديثاً د�سماً للحي ب�أ�سره
يتناقله قاطنوه لأيام طوالٍ .
اختتم ماجد حديثه قائ ً
ال� :إذاً �س�أُحدّث �أباك بالأمر.
�إ ّنه الن�صر! ...الن�صر الحقيقي على كل ما يخيفنا.

كان الوق ��ت ظه ��راً .كانت ال�س ��ماء
تب ��دو قريب ��ة و�أن ��ا �أرى البيا� ��ض
الكثي ��ف والدخان .انتظرت طوي ً
ال،
ولي� ��س ف ��ي ال�ش ��ارع �س ��وى با� ��ص
الخ�ش ��ب ،ل ّوح ��ت ل ��ه� ،أ�س ��توقفه.
كانت مُقدمت ��ه قد تجاوزتني قلي ً
ال
والناف ��ذة �ص ��ارت �أمام ��ي� ،أ�ش ��ار لي
بال�ص ��عود وال�س ��يجارة ف ��ي فم ��ه،
اخت ��رت الخان ��ة الأمامي ��ة .فت ��ح
ل ��ي الب ��اب� ،ص ��عدت �إل ��ى جنب ��ه ال
يف�ص ��لني عنه �س ��وى ناق ��ل الحركة
ال ُمنت�ص ��ب بر�أ�س ��ه الم ��دور .ت�س ��تر
ج�س ��ده النحيل( ،د�شدا�شة) بي�ضاء
مُطف� ��أة الل ��ون ،مُلطخ ��ة بالدهون.
ال ونحي ً
كان �شديد ال�سمرة ،طوي ً
ال،
نحوله كان وا�ضحاً ب�سبب د�شدا�شته
الغائرة جهة البطن .لحيته خفيفة
ولطيفة رغم تبعثرها على م�س ��احة
خ ّدي ��ه الغائري ��ن� ،أحبب ��ت نحافت ��ه
وذهوله و�ش ��عرات الذقن المتناثرة
عل ��ى خده ،وجذوة �س ��حر في عينيه
الناع�ستين.
ال �أدري �إن كان ��ت ذاكرتي تخونني
�أم �أن الأي ��ام ُتك� � ّرر نف�س ��ها� ،إن كان
الي ��وم ال�س ��بت �أم الجمع ��ة� ،ص ��وت
الم� ��ؤذن يهب ��ط م ��ن رقب ��ة المن ��ارة
المائلة ميالناً حا ّداً ك�أنها �ست�س ��قط
قريب� �اً ،ولكنه ��ا من ق ��رون على هذا
المي�ل�ان وك�أن المالئك ��ة ت�س ��ندها.
انت�ص ��ف النه ��ار والبا� ��ص يبتل ��ع
الطري ��ق ب�س ��رعة ،ورائح ��ة اله ��واء
الب ��ارد مُختلط ��ة برائح ��ة البنزي ��ن
ال ��رديء ،تد ّوخني .نجتاز ال�ش ��وارع
الت ��ي تقودن ��ا ال ��ى خ ��ارج المدين ��ة.
كان م�ش ��غو ًال ب�ص ��مته و�أنفا� ��س
الدخ ��ان ،ي�س ��حب ال�س ��يجارة تل ��و
ال�س ��يجارة م ��ن العلب ��ة ،يُ�ش ��علها ثم
ينف ��ث الدخ ��ان ،وال يع ��رف ما يدور
في ر�أ�سي.
رغب ��ت ب ��ه هك ��ذا .رغبة لي� ��س لها
ح� �دّ ،توق ��دت ف ��ي ه ��ذه اللحظ ��ة
بال ��ذات في داخلي ،تفور مثل قهوة،
طفح ��ت عل ��ى ج�س ��دي ،وجعل ��ت كل
ج ��زء من ��ي يتقلب عل ��ى ن ��ار هادئة.
رغب ��ة �أن يذهب بي �إلى مكان بعيد،
�ص ��وب �أماكن نائي ��ة و�أكثر عزلة ،ال
يران ��ا فيه ��ا �أح ��د .يُطف ��ئ ال�س ��عير،
ال ��ذي اكتوان ��ي .نك ��ون وحدن ��ا ف ��ي
م ��كان مُقف ��ر ،ال �أح ��د يف�س ��د علين ��ا
مُتعتن ��ا ،تختل ��ط رائح ��ة ج�س ��ده
ال ُمتع� � ّرق ب ��ي ،وقته ��ا �س ��يكون كل
�ش ��يء جمي�ل ً�ا برغم الألم� ...ش ��عور
لذيذ و�صارخ.
طلب ��ت �س ��يجارة .ل ��م يلتف ��ت �إلي،
�أ�ش ��ار �إل ��ى علب ��ة ال�س ��جائر ف ��وق
لوح ��ة قيا� ��س ال�س ��رعة� .س ��حبت
�س ��يجارة� ،أ�ش ��علتها ونفث ��ت دُخانه ��ا
بق ��وة� .أي�ض� �اً ه ��و فعله ��ا .كل �ش ��يء
في داخلي مُ�س ��تثار ،ت�ص ��رخ الرغبة
في داخلي� ،شعوري باللذة يت�صاعد
والطري ��ق يقطع ��ه وال نهاي ��ة له .ال
ي ��دري م ��ا يغل ��ي ف ��ي داخل ��ي ،عين ��ه
عل ��ى الطري ��ق ،م ��رة �أخ ��رى �أ�ش ��عل
�س ��يجارته ،و�أن ��ا ُمخ ��درة بالرائحة،
�أتل�ص ���ص عليه ،يدخ ��ن ،لم يتحدث

ق ��ط .ت�س ��تغرقني فك ��رة وجودن ��ا
مع� �اً ف ��ي م ��كان بعي ��د ،ه ��ذا الوجود
الجمي ��ل مع ��ه ،يُ�س ��كرني� .ص ��ور ال
ته ��د�أ ُتل� � ّح عل � ّ�ي� .أ�س ��مع فق ��ط نداء
�ش ��هوة الج�س ��د ،ج�س ��دي وال ��روح
المعذبة التي ت�سكنه.
انطف�أ كل �ش ��يء حين �ض ��رب على
ال ُمن ّبه بقوة وع�ص ��بية� .أخرج ر�أ�س ��ه
من النافذة و�أطلق �شتيمة فا�ضحة،
ابن ال� .)...ضحكت .انتبه لي وقتها
وقال� :أي ��ن تنزلين؟ قلت :ال �أدري.
إلي مُت�أ ّففاً� .س ��حب ال�س ��يجارة
نظر � ّ
ال�ساد�س ��ة من العلبة� ،أ�ش ��علها و�أعاد
�س�ؤاله� :أين تريدين �أن �أنزلك؟
ناو ْلني �سيجارة �أو ًال.�س ��حب �سيجارة� ،أ�ش ��علها وقدمها
ل ��ي� .أخ ��ذت نف�س� �اً عميق� �اً ونفث ��ت
الدخان �صوب وجهه.
مُ�ستعجل!؟قلت له وعيني في عينه.
ماذا �س ��تفهم من حياتك �إذا كنتدائم� �اً وراء المق ��ود ،تتعام ��ل يومياً
م ��ع �أ�ش ��كال مُم ّل ��ة ،ترك� ��ض وراء
البنزين والهُراء؟
�ض ��حك وك�أن ��ه ل ��م يكن ه ��و ،ك�أنه
�آف ��اق م ��ن البنج� .ض ��رب بكف ��ه على
فخ ��ذي .قل ��ت� :أ�أعجبت ��ك كلم ��ة
اله ��راء� ،أجابني من دون �أن يلتفت:
حياتن ��ا كله ��ا هُ ��راء به ��راء� ،ض ��حك
ه ��ذه الم ��رة بح ��زن ،وكان ��ت عين ��اه
تلمع ��ان ،التفت ل ��ي ورمقني بنظرة
زلزلت كياني.
«الم ��ر�أة وحده ��ا من تع ��رف �أيرج ��ل �أمامه ��ا» .قل ��ت وزدت« :لعل � ّ�ي
�أجعل ��ه يعج ��ب بي� ،أُع ّلم ��ه ما الحب
حين يُعط ��ي بال مقابل ،حين يمنح
مثلما تمنح ال�س ��ماء الأر�ض مطراً،
�أمط ْرن ��ي �أيه ��ا الأحم ��ق»� .س� ��ألني:
متزوج ��ة؟ م ��ا الف ��رق قل ��ت ل ��ه من
خالل الدخ ��ان� .أعاد �س� ��ؤاله« :وين
تروحين؟»
 �إلى النهاية.كان البا� ��ص يقط ��ع الطري ��ق
الخارجي ب�أق�ص ��ى �س ��رعة ،ال يظهر
في الأفق �سوى تالل و�أر�ض قفر.
«�أري ��دك �أن تبتع ��د ال ��ى �أق�ص ��ىبقع ��ة منعزل ��ة ،ال �أريد �أن ي�س ��معني
�أح ��د ،ويرى حبن ��ا ...ال �أري ��د لأحدٍ
�أن يح�س ��د حبنا» ،قلت له و�أنا �أنفث
الدخان في الهواء.
 ا�س ��تعجل� ...أري ��د �أن �أه ��رب منلوث ��ات الحي ��اة و�أع � َّ�ب م ��ن الح ��ب
وال�صفاء.
 �أنت جنية!؟ على مهلك! مجنونة؟ ال ت�ستعجل قلت لك. (من وين طلعت من �أي �شقّ ).�س ��مونا عالي� �اً وحلقن ��ا ف ��ي �س ��ماء
الح ��ب ،رف ��رف فوقن ��ا� ،أ�س ��دلنا
همومن ��ا ودخ ��ل ك ً
ال م َّنا ف ��ي عالمه
و�شجونه و�أحزانه ...وجعلنا نتق ّلب
مث ��ل ورق ��ة العبته ��ا الري ��ح ،وبل َعنا
الدخان.

سعيت ً
دوما نحو المعرفة والحقيقة ،وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله ،ليس
هنا أفضل من أن أبحث عن المعرفة والحقيقة.
الحسن بن هيثم

تظاهرة وفاء ووالء في بريكة الجبل
كتب رياض طبرة
�ش ��هدت قري ��ة بريكة ف ��ي محافظة ال�س ��ويداء تظاه ��رة ثقافية
�سيا�سية متميزة عبرت تلك القرية الوادعة من قرى جبل العرب
الأ�ش ��م م ��ن خالله ��ا ع ��ن وف ��اء ووالء �أبنائه ��ا الب ��ررة وفعالياته ��ا
االجتماعية للوطن وقائد الوطن ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد.
فبرعاي ��ة ال�س ��يد رئي� ��س اتحاد الكت ��اب الع ��رب الدكتور محمد
الحوران ��ي افتت ��ح ف ��رع االتح ��اد بال�س ��ويداء قب ��ل ظه ��ر الثالث ��اء
الما�ضي مكتبة ريفية هي الثانية من نوعها في المحافظة ،حيث
احت�ضنت نقطة الهالل الأحمر في قرية بريكة مكتبة االتحاد.
�ش ��ارك في ه ��ذه االحتفالية التي تحولت �إل ��ى تظاهرة حقيقية
العدي ��د م ��ن الفعالي ��ات ف ��ي مقدمته ��ا ف ��رع اله�ل�ال الأحم ��ر في
ال�سويداء الذي قدم م�شكور�أ مقر المكتبة في بريكة.
وقد ح�ض ��ر ال�ش ��عر والكلم ��ات الطيب ��ة على ل�س ��ان المتحدثين
بقوة تعبيراً عن م�ش ��اعر �ص ��ادقة وتوق �إلى �إعالن الوفاء والوالء
وال�ش ��كر الكبي ��ر واالمتن ��ان له ��ذه المب ��ادرات الأهلي ��ة التي تجدد
الثق ��ة وت�ش ��حذ الهمم �إلى مزي ��د من االنجازات على ال�ص ��عيدين
الثقافي والعمل الوطني العام.
وح�ضر مع الكلمة الطيبة فرح غمر القلوب وبدا على الوجوه،
ظه ��ر ف ��ي حلق ��ة الرق� ��ص لفتيات مث ��ل زه ��ور الجبل وق ��د اندفع
ال�ش ��يوخ والكه ��ول للح ��داء والجوفي ��ة بالت ��راث العري ��ق للجب ��ل
و�أهله الكرام.
كن ��ا في بريكة عل ��ى موعد مع الفرح ،فرح �أهلن ��ا بافتتاح مكتبة
ه ��و التعبي ��ر االجمل عن ال ��والء للوطن والوفاء لتاري ��خ الأجداد
والآب ��اء الذي ��ن قدموا �أرواحه ��م على مذبح الوطن لتنال �س ��ورية
الج�ل�اء ال ��ذي تحقق بقي ��ادة المغفور له �س ��لطان با�ش ��ا الأطر�ش
و�ص ��حبه الك ��رام ق ��ادة الث ��ورات الوطني ��ة ف ��ي الجب ��ل وال�س ��احل
والداخل.
وتمث ��ل الفرح باندفاعة المتبرعين بتقديم ابداعهم �أو بو�ض ��ع
مكتباتهم في خدمة الجمهور.
وحمل ��ت كلم ��ة راع ��ي االحتف ��ال الت ��ي �ألقاه ��ا الدكت ��ور جه ��اد
بكفلون ��ي ع�ض ��و المكت ��ب التنفي ��ذي ال�ش ��كر والتقدي ��ر ل ��كل م ��ن
�ساهم في �إعالء �صرح الثقافة و�إي�صال الكتاب �إلى الريف العربي
ال�سوري المتعط�ش لمثل هذه المبادرات.
وثمن بكفلوني جهود فرع ال�سويداء التحاد الكتاب وهذا العمل
الد�ؤوب والحر�ص الكبير على المبادرة وتن�ش ��يط العمل الثقافي
وربطه بق�ضايا الوطن وما يت�صل باحتياجات المواطن وم�ستوى
معي�شته في ظل هذه الحرب الظالمة.
و�شكر فرع الهالل الأحمر على ما قدمه من عون لتظهر للنور
مكتب ��ة ريفية جديدة واع ��دا بتزويد المكتب ��ة بالمزيد من الكتب
ال�ص ��ادرة ع ��ن االتح ��اد وكذل ��ك بالكتب الت ��ي يمك ��ن �أن تقدم من
متبرعين بمكتباتهم الخا�صة.
وق ��ال� :إن ه ��ذه ال�س ��اعات ل ��ن تن�س ��ى و�س ��تظل تعبر ع ��ن فرحنا
جميع ��ا به ��ذا اللقاء الوطني بامتياز والذي يع ��د امتدادا لمواقف
�أهلنا في ال�سويداء وتكري�ساً لما عهدناه من وطنية �صادقة لأبناء
هذه المحافظة.
كم ��ا �أك ��د رئي� ��س مكت ��ب الإع ��داد والثقاف ��ة والإع�ل�ام ف ��ي ف ��رع
ال�س ��ويداء لحزب البعث العربي اال�ش ��تراكي الرفيق �أنور ح�س ��نية
ف ��ي كلمت ��ه �أن ما ن�ش ��هده الي ��وم من ح ��راك ثقافي على م�س ��توى
المحافظ ��ة �إنم ��ا يعب ��ر عن تقدير �أبن ��اء هذه المحافظ ��ة للثقافة

وحر�صهم على الكتاب تعزيزا الكت�ساب المعارف وزيادة الخبرات.
وحي ��ا ح�س ��نية جه ��ود ف ��رع اتح ��اد الكتاب بال�س ��ويداء و�س ��عيهم
لإي�ص ��ال الكتاب وكذلك تن�شيط الم�شهد الثقافي وربطه بق�ضايا
المجتم ��ع واحتياجات المرحلة الراهنة وما تتطلبه من �ض ��رورة
امتالك المزيد من الوعي للرد على التحديات ومواجهتها بروح
وطنية عالية.
و�أع ��رب ح�س ��نية عن ثقت ��ه ب�أن كل جهد ثقافي اليوم ي�ص ��ب في
خدم ��ة الوطن �س ��يكون مو�ض ��ع تقدي ��ر القي ��ادة ال�سيا�س ��ية وعلى
ر�أ�سها ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد.
ال�سيدة وجدان �أبو محمود رئي�سة فرع ال�سويداء التحاد الك ّتاب
الع ��رب �أعرب ��ت ع ��ن بال ��غ �س ��رورها وفرحه ��ا ف ��ي ه ��ذه التظاهرة،
وقدمت ال�ش ��كر لكل من �ساهم بالجهد المبذول في �إغناء تجربة
المكتبات الريفية وجعلها نقطة عالم لم�ش ��هد ثقافي ينتظر منا
الكثي ��ر م ��ن التعاون لتحقي ��ق طموحنا في �أن تلع ��ب الثقافة دورا
ريادي ��ا ف ��ي بن ��اء االن�س ��ان الجدي ��د .و كتب ��ت الزميلة وج ��دان �أبو
محمود على �صفحتها في مواقع التوا�صل االجتماعي:
بال ��ورد والأهازيج والمحبة التي �ش ��عت من �أعينهم� ....ش ��رفنا
�أهالي قرية بريكة بافتتاح مكتبتنا الريفية في ربوعهم.
وقد ح�صل كل ذلك بح�ضور �أع�ضاء المكتب التنفيذي ال�سادة
�أ .ريا�ض طبرة مدير �إدارة الفروع في اتحاد الك َّتاب العرب.
د .جه ��اد بكفلون ��ي المدي ��ر الإداري والمال ��ي التح ��اد الك َّت ��اب
العرب.
�أ .الأرقم الزعبي مدير �إدارة الن�شاط الثقافي في اتحاد الك َّتاب
العرب.
ورئي� ��س مكت ��ب الإع ��داد والثقاف ��ة المهند� ��س �أن ��ور الح�س ��نية
ورئي� ��س ف ��رع اله�ل�ال الأحم ��ر ف ��ي ال�س ��ويداء الدكت ��ور ن ��واف
قرمو�شة والعديد من الفعاليات االجتماعية والثقافية.
�ش ��كراً لكل من قدم قلباً بهيئة كتاب� ...ش ��كراً لأهلنا الكرام في
قرية بريكة� ....شكراً لوعيهم و ثقافتهم و حبهم للحياة� ...شكراً
لجمالهم في هذا الزمن ال�صعب.
م ��ن جانب ��ه �أعل ��ن رئي� ��س ف ��رع اله�ل�ال الأحم ��ر في ال�س ��ويداء
الدكتور
الدكتور نواف قرمو�شة ا�ستعداد الفرع لدعم كل مبادرة وطنية
تخدم ريفنا المعطاء وت�س ��هم ف ��ي تخفيف معاناته وتحقق الأمن
واال�س ��تقرار� ،شاكرا لفرع اتحاد الكتاب جهوده على �صعيد تعميم
المكتب ��ات الريفية وت�أمين الكتب الالزم ��ة لتحقق هذه التجربة
الغاي ��ة المرج ��وة منه ��ا ،وذل ��ك رداً عل ��ى مطالبات �إقام ��ة مكتبات
�أخرى في قرى المحافظة.
كم ��ا قام اتحاد الكت ��اب بتكريم �شخ�ص ��يتين ثقافيتين من �أبناء
بريك ��ة م�س ��اهمة منه في تقدي ��ر الثقافة والمثقف وهما الأ�س ��تاذ
عدنان مكارم وريا�ض قرعوني.
وتج ��در الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن ع ��دداً كبي ��راً م ��ن ال�ش ��عراء والخطباء
قدموا بع�ضاً من �إبداعهم ونذكر منهم:
ـ د .فاي ��ز ع ��ز الدي ��ن ،مل ��ك الع ��وام� ،أني� ��س نا�ص ��ر� ،إبراهي ��م
ج ��ودي� ،إن�ص ��اف عبد الباقي ،جدعة �أبو فخ ��ر� ،أيمن قرقوط ،عز
الدي ��ن عب ��د اهلل ،د .نواف �أبو �س ��رح الذي تبرع بالدواء لأ�ص ��حاب
الأمرا�ض المزمنة ،كفاح جبور.

�ص ��در م�ؤخراً عن �إحدى دور الن�ش ��ر بحلب الأعمال الكاملة
لل�شاعر المرحوم محمد �إبراهيم يو�سف ،وقد جاء الكتاب في
� 600صفحة.
ومن باب الإ�ضاء ِة على هذا الكتاب نقول:
�إ َّن ال�ش ��اعر الراح ��ل محم ��د يو�س ��ف ف ��ي �أعمال ��ه الكامل ��ة
يتح ��دث عن عودته �إل ��ى الحبيبة على �ص ��هوة الحلم والغيوم،
يحاول �أن يف ّكك اللغ َة لي�ضع فيها تعابي َر معا�صر ًة َت ُ
ليق بمقام
ٌ
اندها�ش �أكث ُر من طبيعي بجمال الأ�شياء
من يخاطبه ..لديه
ُ
في الحياة مما يدل على طو َّية نظيفة ،هي طوية و�سري ُرة ابن
القرية الم َّغم�س� � ِة بالنقاء واالبتعاد عن تعقيدات الزمن ..بين
ق�ص ��يدة و�أخرى نالح ��ظ ُغ ُلواً عاطفياً يُ�ش ��ير �إلى فيزولوجيا
خا�صة به و�إلى موقف الرجل عندما ينادي الحبيبة � ْأن تعالي
لنبقى معاً..
ْ
�م�س الت ��ي تهرب عن ��د الم�س ��اء ..يكر ُج
يق ��ول محمد( وال�ش � ُ
خلفها قلبي).
جميل ب�س � ٌ
ه ��ذا تعبي ٌر ٌ
�يط بعي� � ٌد عن التعقيد ويحم� � ُل كثيراً
من الم�صداقي ِة التي ُ
ت�سكن ال�شاع َر وهو يف ِّكر برحيلِ ال�ضوء
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اليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني في اتحاد الكتاب العرب
ميرنا أوغالنيان

بدع ��وة م ��ن جمعي ��ة ال�ص ��داقة الفل�س ��طينية الإيراني ��ة ،وبح�ض ��ور الدكتور محم ��د الحوراني رئي� ��س اتحاد الكت ��اب العرب
وع ��دد م ��ن ال�س ��فراء ولفيف من المثقفين والإعالميين ،وعدد من ممثلي ف�ص ��ائل المقاومة الفل�س ��طينية بدم�ش ��ق ،ومدير
عام م�ؤ�س�س ��ة القد�س الدكتور خلف المفتاح ،ورئي�س اللجنة ال�ش ��عبية العربية ال�س ��ورية لدعم ال�ش ��عب الفل�س ��طيني ومقاومة
غ�صت قاعة االجتماعات بمبنى اتحاد الكتاب العرب ظهر الأربعاء 2021/12/1
الم�شروع ال�صهيوني الدكتور �صابر فلحوطّ ،
بالح�ضور بمنا�سبة اليوم العالمي للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني والذكرى الـ  74لقرار تق�سيم فل�سطين.
وفي كلمة له بين ال�س ��فير الفل�س ��طيني في �س ��ورية الدكتور �س ��مير الرفاعي �أن الت�ض ��امن مع ال�ش ��عب الفل�س ��طيني يكون
ب�إظهار الق�ضية ودعمها و�إبقائها في ال�ضمائر والعقول وهي تحتاج �إلى وحدة وطنية وموقف عربي �صلب.
و�أ�شار ال�سفير الرفاعي �إلى �أن �سورية وقفت مع الق�ضية الفل�سطينية ب�شكل عملي وميداني ،وال�شيء المميز هذا العام هو
الحراك من �أ�ص ��دقاء الق�ض ��ية الفل�س ��طينية في �أوروبا والأمريكيتين وهي ظاهرة تحدث للمرة الأولى وت�ؤكد �أن هناك من
يقف �إلى جانب ال�شعب الفل�سطيني وهذا م�ؤ�شر مهم.
بدوره �أو�ض ��ح القائم ب�أعمال ال�س ��فارة الإيرانية بدم�ش ��ق علي ر�ض ��ا �آيتي �أن الم�شروع ال�ص ��هيوني و�أطماعه في المنطقة لم
يغير جوهره و�إنما غير �أ�ساليبه ،مبيناً �أن الت�صدي لهذا العدو المتغوّل لن يتحقق �إال بطريق المقاومة.
و�س ��لط ال�ض ��وء عل ��ى عم ��ق العالقة المر�س ��ومة بي ��ن الجمهوري ��ة الإ�س�ل�امية الإيرانية و�س ��ورية التي تحول ��ت �إلى عالقة
ا�س ��تراتيجية بم�س ��اعدة الطرفين لبع�ضهما البع�ض حتى �أ�صبحتا قادرتين على دحر الإرهاب بكل �أنواعه وخ�صو�صاً الإرهاب
االقت�ص ��ادي ،م�ش ��يراً �إلى �أن �س ��ورية نجحت في دحر الإرهاب وجي�ش ��ها ي�س ��تعيد عافيته و�أن محور المقاومة اكت�س ��ب خبرات
عالية في هذه الحرب ونجح في تحويل التهديد بال�سقوط �إلى فر�صة للقيام والنهو�ض.
و�أ�شار ال�سفير اليمني بدم�شق عبد اهلل �صبري �إلى �أن المعركة مع العدو ال�صهيوني اقت�صادية وثقافية و�إعالمية والمهم
ف ��ي ه ��ذه المعرك ��ة �أن يك ��ون هن ��اك ر�ؤية ا�س ��تراتيجية لمح ��ور المقاومة ف ��ي دعم الق�ض ��ية الفل�س ��طينية ،مو�ض ��حاً �أن الحق
الفل�سطيني ي�سترد بالمقاومة ولي�س بالت�سويات والتنازالت فال�صراع مع هذا الكيان المجرم هو �صراع وجود.
كم ��ا �أك ��د د .محم ��د الحوران ��ي رئي�س اتحاد الكتاب الع ��رب على �أهمية دور المفك ��ر والمبدع العربي ف ��ي التوعية من خطر
التطبي ��ع ،فالفك ��ر المق ��اوم ق ��ادر على الت�ص ��دي للمخططات ال�ص ��هيونية التي ت�س ��تهدف ثقاف ��ة االنتماء والتج ��ذر في �أر�ض
فل�سطين.

تقديم لصديق راحل
و�إتي ��ان اللي ��ل ..لع ّل ��ه ي ��رى ف ��ي النه ��ار م َت�س ��عاً �أو�س� � َع النفراد
عواطف ��ه ،وه ��ذا دلي � ٌ�ل عل ��ى �أ َّنه ال يكتبُ �ش ��عراً فق ��ط في هذه
الحال ��ة؛ �إنم ��ا يق ��ول قناعات ِه بالطريق ��ة التي يمك � ُ�ن �أن يُحبَّ
الرج� � ُل فيه ��ا الم ��ر�أة ..لأ َّن الكثي ��ر م ��ن ال�ش ��عراء ق ��د يجدون
ف ��ي اللي ��ل م�ل�اذاً مختلفاً وطريقاً �أكث َر ع�ش ��ق َّي ًة ف ��ي الطوفان
ح ��ول م ��دارات الحبيبة ،كن ��ت �أغبط محمد في حيات ��ه �أحياناً
عل ��ى غزارت ِه في الكتابة ..ولكنن ��ي قلت له �أكثر من مرة انتب ِه
�إل ��ى الن ��وع ..يق ��ول محمد(غ � ُ
�ادرت طفولتي ،ال �أعرف �ش ��يئاً»
ُّ
وه ��ذه العبارة مليئة باالحتماالت ي�س ��تطي ُع كل منا تف�س ��يرها
على هواهُ..
عندم ��ا يُطل � ُ�ق المر ُء العنا َن لآلياتِ تفكيره �ض � َ
�من منظوم ٍة
�إبداعي ٍة معّينة ال ُب َّد من حدوث �شي ٍء جديدٍ � ..شرط �أن يكون
العق� � ُل متح ِّرراً من الح َّرا�س وال�ش ��رطة الذين كثروا جداً يما
ينا�س ��ب مكت�س ��باتهم التي يغ ِّلفونها في الأغلب الأعم بالكثير
من التقدي�س والقونن ِة ّ
وال�شرعيات التي ت�ؤدي �أغرا�ضاً عد ًة.
ٌ
خرجتْ
� ،س ��يوف
ويق ��ول محم ��د �أي�ض� �اً» ك َّلما �ص ��رخت كلمة
القبيلة من �أغمادها»..

نشاطات

ويقول �أي�ضا�( :سمعتُ طرقاً على البابِ  ،قد تكو ُن حبيبتي..
ُ
الموت).
قد يكو ُن
ويق ��ول :ب ��اهلل عليك ��م ..عندم ��ا تحف ��رون قب ��ري ،ادفنون ��ي
جيداً..
ً
ويقول �أي�ضا( :ماذا �أقول لطفلي عن ع�صر الزعامات ..عن
زمن يتحرك كال�س ��لحفاةُ ..كنْ �ش ��اعراً
ع�ص ��ر النب ��وءات ..عن ٍ
َ
ال�سفاح”.
يخ�شاك ّ
الموت منت�ص ��باً ..تعالَ
َ
ويقول(:ازرعون ��ي كم ��ا �أن ��ا ..حبَّذتُ
نم ُح �أخاديد ال ِّنعالِ التي عبرت فوق ر�ؤو�سنا..
ٌ
ويقول�( :أيها ال�ش ��اعر ..بينك وبين ال�ش ��م�س خطوة ..حان
�أن ت�ص ِّف َق للأ�سرابِ الحائمة تحمُل تبا�شير الخال�ص).
نعتق� � ُد �أي�ض� �اً �أ َّن تجرب ��ة �أيَّ �ش ��خ�ص ف ��ي المج ��ال الإبداعي
والعلم ��ي والمعرف ��ي ت�س ��تحق � ْأن ُتدر� � َ�س ،لعلن ��ا نج� � ُد فيها ما
يُفي� � ُد �أجيا َلن ��ا الالحق ��ة� ،إذ �إ َّن الرو َح والعق َل عندما يُ�س ��تنزفا
ُ
�سي�ضيف �إلى ما هو موجود
في �صناعة عملٍ ما الب َّد و�أ َّنه
رحم اهلل ال�شاعر الراحل محمد يو�سف.

كلمة أخيرة
كتبها :توفيق أحمد
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جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986
املديـــر امل�ســــــــ�ؤول:

د.حممد احلوراين
رئي�س احتاد الكتاب العرب

رئيـــ�س التحريــر:

�أ .توفيق �أحمد
مديـــر التحريــر:

د.عبد اهلل ال�شاهر
�أمينا التحرير:

جناح �إبراهيم ،داود �أبو�شقرة
هيئـة التحريـر:
حممد ح�سن العلي ،عيد الدروي�ش،
فايزة دا�ؤد� ،سليمان ال�سلمان،
د� .إبراهيم �ســـــعيد ،جهاد الأحمدية،
حممد احلفري ،معاوية كوجان،
�أو�س �أحمد �أ�سعد ،يحيى حميي الدين
الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى
رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمئة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص .ب( - )3230هاتف -6117241
- 6117240فاكس  -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242

www.awu.sy

E-mail : alesboa2016@hotmail.com

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

مريم خير بك

الكاتبة ،والشاعرة ،والصحفية ،والناشرة

«س ْل َح ْب» إلى العالم
من َ

م ��ن موالي ��د بلدة �س ��لحب محافظ ��ة حماة
 .1953ع�ضو اتحاد الكتاب العرب.
�س ��لحب الت ��ي تح ّول ��ت من ��ذ �أ�ش ��هر قليل ��ة
تو�س ��طها
م ��ن ناحي ��ة �إل ��ى منطق� � ٍة ب�س ��بب ُّ
الجغراف ��ي م ��ا بين م�ص ��ياف جنوب� �اً ونهاية
منطق ��ة الغ ��اب �ش ��ما ًال ..ولأ�س ��باب �أخ ��رى
ُ
تخ� � ُّ�ص المحافظ� � َة ووزار َة الإدارة المحلي ��ة
والحاج ��ات المجتمعي ��ة والخدمي ��ة العام ��ة
ون�س ��تطيع القول� :إن بلدة �أو مدينة �س ��لحب
ه ��ي م � ٌ
�كان عام� � ٌر بال ِف ْك ��ر والعط ��اء الرائد..
والت ��ي �أنجبت ن�س ��ا ًء ورج ��ا ًال �أ�ش� �دَّاء وعلماء
وكبار في مختلف �صنوف العلوم والمعرفة..
وهي بلدة �أو منطق ٌة يمكن �أن تكون �أنموذجاً
للتنوي ��ر و�س ��ع ِة الأُ ُف ��ق والإيم ��ان بالوط ��ن
وال�ش ��عب وا�س ��تيعاب الآخ ��ر �إل ��ى �أق�ص ��ى
الح ��دود ،والإيمان �أي�ض� �اً ب�أن الإن�س ��ان حتماً
نظي� � ٌر ل � َ�ك ف ��ي َ
الخ ْل ��ق؛ فال ُب َّد م ��ن التعاون
والتكاتف والتعا�ض ��د والمحب ��ة والإخال�ص،
وهذه خِ ٌ
�صال يمتلكها �أه ُل البلدة والمنطقة
�عب العرب ��ي ال�س ��وري..
كم ��ا يمتلكه ��ا ال�ش � ُ
راف�ض� �اً الفتنَ واال�ض ��طراباتِ والم�ؤامرات..
م�ؤمن� �اً بوط ��نٍ عزي� � ٍز مني ��ع معاف ��ى م ��ن كل
الأمرا� ��ض والأدران المجتمعية وال�سيا�س ��ية
والتحزبية..
ونح ��ن نتحدث في ه ��ذه الزاوية عن كاتب ٍة
وباحث� � ٍة ونا�ش ��ر ٍة تحم� � ُل م�س� ��ؤولي ًة كبي ��ر ًة
ف ��ي �أنه ��ا من وط ��نٍ وم ��ن بل ��د ٍة تم ِّث� � ُل وطناً
ف ��ي االنتماء والتج � ُّ�ذر والإقدام وال�ش ��جاعة
والتحرر من كل القيود التي ُتعرقل م�س ��يرة
�أي مجتمع..
مريم خير بك
ع�ضو اتحاد ال�صحفيين.
ع�ضو اتحاد النا�شرين.
من الكاتبات ال�سوريات والعربيات اللواتي
كتب ��ن للأطفال في مراحله ��م الثالث ،وفي
ه ��ذا الحق ��ل ن ��ود �أن ن�ش ��ير �إل ��ى �أكث ��ر م ��ن
 400ق�ص ��ة ت ��وزع معظمها عل ��ى المجموعات
الق�ص�صية التالية:
ال�صخرة البائ�سة
.1
�	.2أحالم في مدينة الأحالم
�صارع الألوان
.3
�سلة من النجوم
.4
هيا نعمل
.5
ال�سنابل ال�صغيرة
.6
حكايا الف�صول
.7
ما �أجمل التعاون
.8
حكايا ال�صيف
.9
 .10من ق�ص ���ص الحرب على �س ��ورية
(للكبار)
و�إل ��ى مئ ��ات الن�ص ��و�ص ال�ش ��عرية الت ��ي
ت�ض ��منت بع�ض� �اً منها مجموع ُتها ال�ش ��عرية،
«ج ��را ٌح راعف ��ة» ،و َت ��و َّز َع الباقي عل ��ى دوريات
وطنية وعربية.

�أما في الرواية فلديها:
طوق اليا�سمين.
وفي ال�سيناريو:
	�أحالم با�سم�توحى م ��ن
الأمي ��ر ال�ص ��غير م�س � ً
ق�صة الكاتب� :أو�سكار وايلد
وه ��ي بالإ�ض ��افة �إل ��ى ذلك نا�ش ��طة وطنية
ف ��ي الميدان الثقافي والتربوي وال�سيا�س ��ي،
ال ته ��ادن ف ��ي الق�ض ��ايا الوطني ��ة والقومية،
ولديه ��ا �أكث ��ر م ��ن  700مقال ��ة ف ��ي الأدب
ٌ
ودرا�سات نقدي ٌة
والفكر وال�سيا�سة والثقافة،
لكثير من الكتب وفي تربية الطفل.
ُترجِ � � َم كثي ٌر من �أعمالها �إلى لغاتٍ عديدة،
منه ��ا :الإنكليزي ��ة والفرن�س ��ية والرو�س ��ية
والألمانية والفار�سية والتركية.
عمل ��ت ف ��ي وزارة الإع�ل�ام ،وج ��اءت �إل ��ى
الكتاب ��ة من ��ذ �أوائ ��ل ثمانيني ��ات الق ��رن
الما�ضي.
�أما دا ُر َن ْ�شرها« ،الحارث» َف َن َ�شرتْ مجموع ًة
من الكتب حاز كثي ٌر منها على جوائ َز وطني ٍة
المعرفي
وعربي ��ة و�أجنبي ��ة .كان ��ت منب َره ��ا
َّ
الثقاف � َّ�ي الفن ��ي؛ لك ��ن الع ��دوان الإرهاب ��ي
الدولي على بلدنا �أوقف عمل هذا الم�ش ��روع
الثقافي التربوي التنويري.
الن�شاطات
الن�شاط المحلي:
محا�ض ��رات كثي ��رة ف ��ي المراك ��ز
الثقافية.
الم�ش ��اركة في ن ��دوات كثي ��رة في
المراكز الثقافية المحلية �أي�ضاً.
الم�ش ��اركة ف ��ي الم�ؤتم ��ر العرب ��ي
التحادات الكتاب العرب في دم�شق 1992
الم�ش ��اركة ف ��ي الم�ؤتم ��ر الثان ��ي
لتطوير التعليم في �سورية في دم�شق 1998
الم�ش ��اركة ف ��ي الم�ؤتم ��ر التا�س ��ع
لمجامع اللغة العربية في دم�شق .2010
الن�شاطات العربية والدولية:
محا�ض ��رة ف ��ي �أ�ض ��نة (تركي ��ا)
بعنوان« :الأدب ودوره في ال�سالم».
محا�ض ��رة ف ��ي طه ��ران بعن ��وان:
«مكانة الإن�سان في الوجود «.
محا�ضرة في مهرجان المبدعات
-

العربيات في تون�س عام  2004بعنوان�« :شيء
تحرك في داخلي ،فكان الطفل �صديقي».
م�س� ��ؤولة المل ��ف الإعالم ��ي
ال�س ��وري ف ��ي معر� ��ض فرانكف ��ورت العالمي
للكتاب عام .2005
محا�ض ��رة ف ��ي مهرج ��ان دول ��ي
نظمت ��ه جامع ��ة �أ�ض ��نة ع ��ام  2006بعن ��وان:
«�أدب الأطفال في �سورية والقيم المطروحة
فيه».
الم�ش ��اركة ف ��ي م�ؤتم ��ر (الق�ص ��ة
العالمية للطفل) في �إيران عام .2018
الم�ش ��اركة الن�شطة في المعار�ض
المحلي ��ة والعربي ��ة والدولية م ��ن خالل دار
الن�شر التي تملكها وتديرها.
التكريمات والجوائز:
نال ��ت الأديب ��ة �ش ��هادات تقدي ��ر وجوائ ��ز
عديدة محلية وعربية ودولية:
كرمت في دم�ش ��ق لنيلها الجائزة
الأولى لق�ص ��ة الطفل البيئية العالمية التي
نظمتها منظمة �سبانا البريطانية.
كرم ��ت ع ��دة م ��رات ف ��ي تون� ��س
�ضمن فعاليات مهرجان المبدعات العربيات
في �سو�سه.
كرم ��ت ف ��ي الإم ��ارات العربي ��ة
المتح ��دة �ض ��من فعالي ��ات معر�ض ال�ش ��ارقة
الدولي للكتاب ،لفوزها بالميدالية الذهبية
عام  ،1992والف�ضية عام .1993
كرم ��ت ف ��ي �إي ��ران مرتي ��ن .ف ��ي
الأول ��ى ف ��ي م�ؤتم ��ر دول ��ي تن ��اول ق�ض ��ايا
الإن�س ��ان ،عن محا�ض ��رة «مكانة الإن�سان في
الوج ��ود» .والثاني ��ة �ض ��من فعالي ��ات م�ؤتمر
الق�صة العالمية للطفل.
كرم ��ت م ��رات ع ��دة ف ��ي تركي ��ا،
ف ��ي �أ�ض ��نة و�أنطاكي ��ا وعنت ��اب ،وم ��ن اتح ��اد
كت ��اب �أذربيجان �ض ��من فعالي ��ات المهرجان
الثقافي الدولي في �أنطاكيا.
تتمت ��ع �أديبتن ��ا الجميل ��ة مري ��م خي ��ر ب ��ك
�ا�س عالٍ جداً ونحن في مجتمع الأدب
ب�إح�س � ٍ
والأدب ��اء التح ��اد الكت ��اب الع ��رب حري�ص ��ون
عليها وعلى ُك ِّل ما �أَن َْجزَتْ من (�أعمالٍ ُتر َف ُع
له ��ا ال ُق َّبع ُة فيها) ..ونتمن ��ى �أن َت ْك ُت َب و ُت َقدِّم
ما ت�شاء من �إمكانيات معرفي ٍة جديد ٍة وذلك
لإثراء و�إغناء المكتب ِة ال�سوريةِ ،معتزين بها
كل ال�س ��وريين الأج ّ
كم ��ا اعتزا ُزنا بعطاء ّ
الء
الأفا�ضل..
وم ��ن �ص ��حيفة الأ�س ��بوع الأدب ��ي ..نح ��ن
العامل ��ون فيه ��ا ..وف ��ي مبن ��ى االتح ��اد ـ
المرك ��ز ـ نهدي � ِ�ك� ،أجم� � َل ورد ٍة ف ��ي الحدائقِ
المج ��اور ِة للمبن ��ى؛ وف ��ي حدائ ��ق نفو�س ��نا،
ونتمن ��ى َح�ض ��و َركِ الب ��ا ِذ َخ البه � َّ�ي الدائ� � َم
بيننا �أي ُّتها الأخ ��تُ الأديب ُة الكبير ُة والعزيز ُة
وال ُمحترمة.

