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َعْب��َر تاريخه��م، ان�ضغ��ل ال�ضوريون بوح��دة بالدهم وا�ضتقراره��ا، وكان ه��ذا المو�ضوع حا�ضرًا بق��وة في معظم 
المفاو�ضات مع الم�ضتعمر �ضواء اأكان فرن�ضيًا اأو �ضواه، وتم بحث مو�ضوع وحدة الأجزاء ال�ضورية ب�ضكل م�ضتفي�ض 
ف��ي مفاو�ض��ات المعاهدة ال�ضورية الفرن�ضية عام 1936، وقد تحقق �ضّم بع�ض الدويالت اإلى الدولة ال�ضورية في 
العام نف�ضه، وما كادت ال�ضحافة ال�ضورية تنعم بتحقيق وحدة الدويالت ال�ضورية التي مزقتها �ضلطات النتداب 
حت��ى راأت خطرًا داهم��ًا، نّبهت اإليه في الما�ضي، يهدد كيان الج�ضد ال�ض��وري، األ وهو تواطوؤ �ضلطات النتداب مع 
الأت��راك لت�ضليمه��م جزءًا مهمًا من �ضمال غرب الأرا�ضي ال�ضورية هو لواء ا�ضكندرون، ومع اأن ال�ضحافة ال�ضورية 
الوطني��ة ح��ذرت وقتئ��ٍذ من هذا الخط��ر، اإل اأن ذلك التحذير ل��م َياأخذ الأبعاد التي كان يج��ب اأن ياأخذها، كما 
ل��م يهتم ال�ّضا�ضة ال�ضوريون بذلك الخطر الداهم القدي��م. ويبدو اأن �ضحيفة )المر�ضاد( كانت تدرك تمامًا، من 
خ��الل اأق��الم ُكّتابها، حجم المطامع التركية في �ضورية لي�ض من خالل احتاللها و�ضلبها للواء ا�ضكندرون وح�ضب، 

واإنما من خالل رغبتها في ال�ضيطرة على الكثير من المناطق ال�ضورية.
فف��ي افتتاحية له��ا بعنوان: »مطامع الأتراك ف��ي �ضورية وغفلة 
ال�ضوريي��ن« يق��ول كاتبه��ا: »ي��درك الم��رء لأول وهل��ة م��اذا ترمي 
الحكوم��ة التركي��ة م��ن وراء امت��الك تل��ك الأ�ضه��م والحق��وق في 
ا�ضكندرون، ويتجلى له الأمر رهيبًا حينما يرجع قلياًل اإلى الما�ضي، 
ويت�ضف��ح حوادثه الغابرة، ويقف على اأطم��اع الأتراك في �ضورية 
ال�ضمالي��ة والجنوبية اأي�ضًا«. وهو م��ا اأكدته �ضحيفة )ال�ضعب( من 
خ��الل مقال بعن��وان: »لواء ا�ضكن��درون بين �ضورّي��ة وتركّيا« يقول 
كاتب��ه: )اإنَّ تركّي��ا تري��د التو�ضع عل��ى ح�ضاب �ضورّي��ة، وهي تهّدد 
ع��اء الأت��راك اأنَّ الل��واء تركّي  با�ضتعم��ال الق��ّوة، ث��م ي��رى ف��ي ادِّ
ادعاًء باطاًل ل ي�ضتند اإلى اأ�ضا�ض، ول �ضّيما اأنَّ غالبّيَة �ضّكانه عرب 
اأ�ض��اًل، اأما الأقلّية التركّي��ة فوافدة اإليه في حقب��ة متاأخرة(، كما 
كت��ب نجيب الّرّي�ض في »جري��دة القب�ض« مقالة افتتاحّية بعنوان: 
»ير�ضى القتيل ولي�ض ير�ض��ى القاتل« يقول فيها: »ليت الفرن�ضّيين 
ف��ي ا�ضكن��درون كما ه��م ف��ي باري���ض«. ويوؤّك��د فيه��ا اأنَّ الفرن�ضّيين 
ي�ضّجع��ون انف�ضال اللواء، واأنَّ الأتراك على ا�ضتعداد لحمل ال�ضالح 

وقتل العرب. 
والحقيق��ة اأن ل��واء ا�ضكن��درون ل��م ُي�ضل��ْب نتيجة تخ��اذل بع�ض 
رج��ال الحكم في �ضورية فق��ط، واإنما اأي�ضًا نتيجة التخاذل والتاآمر 
الدولي عليها، وهو ما اأكدته �ضحيفة النذير الحلبية، التي انتقدت 
م��اآل المواثي��ق والعهود الدولي��ة المتعلقة بالل��واء: )نحن في زمن 
دي�ض��ت فيه العه��ود والمواثيق، وُمّزق��ت ال�ضرائ��ع الدولّية، وطغت 
ة الغا�ضم��ة عل��ى كّل م��ا عداه��ا(، كم��ا نبه��ت ال�ضحيف��ة اإل��ى  الق��وَّ
الموؤام��رة الت��ي تحاك �ض��د اللواء وغيره م��ن الأرا�ض��ي ال�ضورية. 
ولعل كالم �ضحيفة ال�ضتق��الل العربي بتاريخ 1937/12/16 كان 
الأكث��ر تاأثيرًا في قل��وب القّراء، تقول ال�ضحيف��ة: اإن اللواء دخل 
مرحل��ة جديدة من المراحل الأكث��ر ماأ�ضاويَّة في التاريخ ال�ضورّي، 

ًا من اأر�ضها، مع كّل التحذي��رات التي لم ينتبه اإليها ال�ضا�ضة  ول��م تع��د ال�ضحافة تنكر اأنَّ �ضوري��ة خ�ضرت جزءًا مهمَّ
والمفاو�ضون ال�ضورّيون.

ول��م تك��ن ال�ضحف ال�ضورية وحدها التي وقفت في وجه �ضلخ اللواء، بل اإن ع�ضبة العمل القومّي في دم�ضق وقفت 
دت في بيان اأ�ضدرته بتاريخ 26 كانون الثاني 1937، بعنوان )لواء  منذ البداية �ضّد �ضيا�ضة التعاقد مع فرن�ضا واأكَّ
ا�ضكن��درون ال�ضهي��د( على اأنه »اإذا كاَن ثم��ن المعاهدة ابتالع اأر�ض جديدة من الوطن؛ فاإنن��ا نطالب مجل�ض النّواب 
بالتراج��ع ع��ن ت�ضديق��ه لهذه المعاه��دة«، كما نظمت ه��ذه الع�ضبة في 12 كان��ون الثاني 1937 بمدين��ة اأنطاكيا، 
مظاه��رة كبيرة ن��ادت بعروبة اللواء اأمام اأعين المراقبين الدولّيين، ونظم��ت مظاهرة مماثلة في دم�ضق، واأبرقت 
اإلى ع�ضبة الأمم في 1937/2/15 وبعثت بعري�ضة تت�ضّمن تواقيع العرب والأرمن في اللواء والذين ي�ضّكلون اأغلب 
�ضّكان��ه؛ رف�ض��وا فيها اّتفاقّية جنيف وقرار ع�ضبة الأمم بو�ضع القان��ون الأ�ضا�ضّي للواء ا�ضكندرون، واألقت الع�ضبة 
��ة م�ضي��ر اللواء عل��ى �ضيا�ضة التعاقد، وعلى موق��ف الحكومة ال�ضتقاللّي، وتهاونها ف��ي تنوير الراأي العام  م�ضوؤوليَّ

بالحقائق، واإيهامه باأنَّ البالد اأ�ضبحت م�ضتقّلة.
والي��وم وم��ع محاول��ة بع�ض الإرهابيين والمرتزقة اإ�ضاع��ة اأجزاء اأخرى من اأر�ض الوطن بع��د 82 عامًا من �ضلب 
الل��واء، ومنحه��ا للمحت��ل التركي نقول ما قاله نجيب الري�ض ي��وم �ضياع اللواء: الذين يخون��ون بالدهم.. يريدون 
الأجنبي والأجنبي يحتقرهم. وفي المقال انتقاد لذع للخيانة الوطنية التي اأدت اإلى �ضياع جزء هام من الأرا�ضي 
ال�ضوري��ة، داعي��ًا اإلى الوق��وف بوجه دعوات جديدة ل�ض��م حلب وغيرها اإل��ى تركيا، اإنها ح��وادث التاريخ تت�ضابه 
ت�ضابهًا يكاد يجعلها مكررة، ولكن الذي يجب اأن ل يتكرر هو التراخي في الموقف من المحتل الذي ُيريد �ضلب لواٍء 

اآخر اأو �ضرقَة قطعٍة اأُخرى من وطننا.
لق��د اآن الأوان لك��ي تتوح��د جه��ود اأبناء الوط��ن جميعًا في �ضبي��ل حماية اأر�ضه��م، وتنظيم حقوقه��م ل�ضتعادة 
الأجزاء المحتلة من وطنهم، فالمحتل التركي ما زال طامعًا في ق�ضم اأرا�ضيهم وال�ضيطرة على مقدراتهم، وبالتالي 
فالحاج��ة ما�ضة لتنظيم �ضفوف المقاومة ال�ضعبية لإف�ض��ال الخطط ال�ضتعمارية الجديدة والحفاظ على وحدة 

اأر�ضهم وترابهم.

كلمة أولى
 كتبها: د. محمد الحوراني

لواء 
اسكندرون.. 
حتى ال تتكرر 

المأساة
لقد آن األوان لكي تتوحد 

جهود أبناء الوطن جميعاً 
في سبيل حماية أرضهم، 

وتنظيم حقوقهم 
الستعادة األجزاء المحتلة 

من وطنهم،
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�شه���دت مدين���ة دم�ش���ق اأقدم الع�ش���ور والأزمن���ة، حيث ورث���ت �شّتى 
الممال���ك ومختل���ف الح�ش���ارات الت���ي زّودت خزائ���ن تاريخه���ا بكنوز 
الذكري���ات العلمية والثقافية والأدبية والفنية، اإذ اأ�شبحت من اأثرى 
المدن التي �شهدها التاريخ العربي قديماً وحديثاً، فقد ورثت ح�شارة 
الكنعانيين والفر�س واليونان والرومان والبيزنطيين، وحافظت من 
وراء كل ذلك على اأ�ش���التها العربي���ة كالجوهرة المتاألقة حتى جاءت 
الح�شارة العربية الإ�شالمية ف�شقلتها ورّدتها اإلى �شفائها وهيئتها، 
لتكون مركزاً ُمهماً واأ�شا�ش���ياً اأمام جميع الح�ش���ارات الُمتقّدمة. فقد 
تغّنى بها ال�شعراء، وكتب عنها الأدباء ق�ش�شاً ورواياٍت ودرا�شاٍت عدة، 
ف���كان منهم الُمحّب والعا�ش���ق والغيور )ن�ش���ر الدي���ن البحرة( الذي 
ك�ش���ف ال�ش���تار عن تلك الح�ش���ارات القديمة التي كادت اأن ُتن�ش���ى مع 
مرور الزمان، اإذ نب�س في كتب التاريخ وزار المواقع الأثرية فت�شّبعت 
اأفكاره بالمعلومات القّيمة والثمينة، فوّثق الكثير منها في كتبه، لأنه 
تنّف����س م���ن هواء دم�ش���ق المخزون في ف�ش���اءات بيوته���ا العتيقة كما 
ق���ال عنه الأديب القا�س با�ش���م عب���دو: »يتنّف�س ن�ش���ر الدين البحرة 
م���ن هواء الما�ش���ي الذي يعبر الممّرات ال�ش���ّيقة رطب���اً، ويتدّفق من 
ُكوى الذاكرة، وير�ش���م ُمنمنماته فوق رمال �ش���واطئ الروح«، يتنّف�س 
البحرة من هواء دم�ش���ق المخزون في ف�شاءات بيوتها العتيقة الذي 
يم���ر عب���ر »فلت���ر« ال���روح، ويخرج م���ن بّواب���ات الح���ارات نقياً �ش���افياً 

حاماًل روائح اليا�شمين ال�شامي.
في حفل توقيع كتابه »دم�ش���ق الأ�ش���رار«، الذي اأُقيم في �شالة وفاء 
للفنون الجميلة بدم�شق تاريخ 1/2/ 1993 قال الأ�شتاذ الدكتور علي 
عقلة عر�ش���ان رئي�س اّتحاد الكّتاب العرب الأ�ش���بق: »اإذا كان في كتاب 
دم�ش���ق الأ�ش���رار من اأ�ش���رار كثيرة فهي تلك التي ينبغي اأن نتزود من 
زاد التاريخ والأدب والعمارة بكل عمق لن�ش���تطيع اأن نعرف من نحن، 

واأين نحن وفي اأي مدينة عظيمة نعي�س«.
وتابع عر�شان قوله: »نقلني هذا الكتاب اإلى التاريخ من الكنعانيين 
اإل���ى الآراميي���ن فاليون���ان والروم���ان، والفت���ح الإ�ش���المي والع�ش���ر 

الإ�شالمي كله«.
الباح���ث والقا����سّ وال�ش���حفي والم�ش���رحي الكبي���ر ن�ش���ر الدي���ن 
البحرة الذي وّدعته دم�ش���ق �ش���باح يوم الأربعاء 29 ني�ش���ان 2021 عن 
عم���ر ناهز ال�ش���ابعة والثمانين عاماً ق�ش���ى ُجّلها ف���ي التعليم والأدب 
والثقاف���ة... فق���د عمل ُمدّر�ش���اً في دم�ش���ق وبيروت لمادتي الفل�ش���فة 
واللغة العربية، ثم دخل مجال ال�شحافة وهو في ال�شنة الثانية بدار 
المعلمي���ن عندم���ا ذه���ب اإل���ى الإذاعة، والتق���ى بالمذيع ع�ش���ام حماد 
ال���ذي كان ُيق���ّدم برنامج���اً اإذاعياً با�ش���م: »ركن الطلبة« لمدة ن�ش���ف 
�ش���اعة في ذلك الوقت ح�ش���ب ما ذكر الراحل، واأ�ش���اف: »بداأت العمل 

في اإعداد برنامج تمثيليات من التراث العربي في تلك الفترة«.
عل���ى اإث���ر ذل���ك تاب���ع البحرة تقدي���م برام���ج اإذاعية ع���دة، وكان من 
اأ�ش���هرها برنام���ج ٌثقاف���ٌي في اإذاعة دم�ش���ق ُيذاع �ش���باح ي���وم كل اأحد، 
وفي منت�ش���ف الخم�ش���ينيات من القرن الما�ش���ي عمل ُمحّرراً واأميناً 
لتحرير �شحف عّدة �شادرة بدم�شق مثل: �شوت العرب_ الوعي _ 
ال�ش���رخة_ الطليع���ة_ ال���راأي العام، وفي اأثناء تل���ك الفترة اأعارته 
وزارة التربية ليعمل في جريدة الثورة عام 1966، حتى اأُنهيت اإعارته 
عام1969، وعاد اإلى التدري�س والأعمال الأدبية، فكان من اأ�شهر كّتاب 
الق�ش���ة الق�ش���يرة في �ش���ورية، حيث دخل اإلى عوالم النا�س العاديين 
الُب�ش���طاء من خ���الل تجواله واختالطه بهم عن ق���رب، تلك العوالم 
الفنية بواقعها ُمّراً كان اأم حلواً، وتغلغل في واقع الحياة ُمتنّقاًل بين 

هذه الطبقات، في حاراتهم وم�شاكنهم واأ�شواقهم و�شروب معي�شتهم 
من اأجل اأن ينقل م�ش���اعرهم وانفعالتهم ب�ش���دق وتلقائية ُمتناهية، 
هكذا كان الأديب ن�ش���ر الدين البحرة في ق�ش�ش���ه ي�ش���توحي اأعماله 
واإلهامه من دنيا النا�س، اإلى جانب ذلك كتب ال�ش���عر وق�ش���يدة النثر 
والدرا�ش���ات الأدبية التاريخية وال�ش���ينمائية، وله مقالت عدة ُن�شرت 
في ال�ش���حف ال�ش���ورية والعربية، ف�ش���اًل عن ُموؤلفاته التي تجاوزت 
ع�ش���رات الموؤلفات، فكان كالب�ش���تان الذي يحتوي عدداً من الأ�شجار 

لكل منها طعمه ولونه الخا�س.
يق���ول البح���رة: »عندم���ا اأ�ش���درت مجموعت���ي الأول���ى )ه���ل تدمع 
العيون( في عام1957، قال لي الأديب ح�ش���يب كيالي: ))ليتك تكتب 
مثلم���ا تتح���ّدث((، وتف�ش���لني الآن عن تلك المجموعة اأربعون �ش���نة، 
اأ�ش���درت خاللها عدداً من المجموعات الق�ش�ش���ية والكتب الأخرى، 
وقمت بتجارب ُمتعّددة في كتابة الق�شة الق�شيرة ُتمّثلها مجموعتي 
)رمي الجمار(«، واأ�ش���اف: »حاولت العمل بن�ش���يحة القا�ّس ح�ش���يب 
عابة والُفكاهة، فما اأكثر همومنا  اإذ اأردت اأي�ش���اً اأن اأُقدم �ش���يئاً من الدُّ

وما اأ�شّد حاجتنا اإلى ابت�شامة تخرج من القلب!«.
ه���ذا ه���و البح���رة يبح���ث ع���ن ف���رح النا����س ك���ي ي���زرع الب�ش���مة ف���ي 
وجوهه���م، وُيخرجه���م م���ن الهم���وم وم�ش���ّقة الحي���اة، ل���ذا اّتج���ه اإلى 
الأعمال الم�ش���رحية، فكان لديه اهتمام وا�ش���ع بالأعمال الم�ش���رحية 
العربية التي كتبها واأخرجها اأدباء وفّنانون عرب، وكان لديه الرغبة 
ب���اأن يق���ّدم �ش���ورة ُمقرب���ة ع���ن واق���ع الحركة الم�ش���رحية ف���ي اأرجاء 
الوط���ن العرب���ي على ح���ّد قوله، وهذا في �ش���بيل و�ش���عها بي���ن اأيدي 
الُقّراء ال�ش���وريين و�ش���واهم، فقد اأقام ج�ش���راً متيناً يربط بين تراثنا 
الأدبي وال�ش���عبي، وواقعنا المعا�ش���ر، وقد كان من ُموؤ�ش�ش���ي الم�شرح 
القوم���ي ال�ش���وري، كما اأخرج بع�س الأعمال الم�ش���رحية على خ�ش���بة 
م�ش���رح معر����س دم�ش���ق الدول���ي، واأعّدها م���ع النادي الفني بدم�ش���ق 

عام1960.
يقول في ُمقّدمة كتابه »اأحاديث وتجارب م�ش���رحية«: »حين فّكرت 
باإع���داد ه���ذا الكت���اب كانت تحدوني دواف���ع عدة، منها قلة الدرا�ش���ات 
الم�ش���رحية اإن ل���م اأق���ل ُندرته���ا ف���ي هذا القط���ر، على الرغ���م من اأن 
جمهوراً م�ش���رحياً يمكن اأن يك���ون متنافراً على نحو محدود الثقافة 
الم�شرحية، ومن نحو اآخر هو في اآخر التحاليل عّدتنا للم�شتقبل«.

واأّك���د ف���ي هذه الُمقّدمة ال���دور الذي ُيوؤّديه الدار�ش���ون والنّقاد في 
مجال تو�ش���يح الأهداف الفكري���ة والمرامي الجتماعية والأغرا�س 

الثقافي���ة، الت���ي ت�ش���عها الأعم���ال الأدبي���ة الُمهّم���ة، وكان ل���ه ب�ش���مة 
كبيرة، والإ�شهام في الجهود الدائبة التي يبذلها الم�شرحيون العرب 
عل���ى اخت���الف م�ش���اربهم م���ن اأجل البحث ع���ن هوية عربي���ة ُمتمّيزة 

للم�شرح العربي.
 ُولد ن�ش���ر الدين البحرة في دم�ش���ق بحي مئذنة ال�شحم عام1939، 
ف���ي بي���ت تغمره الثقاف���ة، فتاأّثر بوالده الدكتور �ش���عيد البحرة الذي 
تخ���ّرج ف���ي جامع���ة ال�ش���وربون الفرن�ش���ية ع���ام1919 حام���اًل �ش���هادة 
الدكتوراة في الفل�ش���فة، وعاد اإلى دم�ش���ق ليعمل ُمدّر�شاً لتلك المادة، 
وكان ذا ول���ع بال�ش���حافة عل���ى ح���ّد ق���ول الراحل: »لوال���دي عدد من 
الُموؤلف���ات الفل�ش���فية، ومق���الت ُن�ش���ر بع�ش���ها ف���ي مج���الت عربي���ة 
وعالمي���ة، وكان لدي���ه مكتب���ة كبيرة ق���راأت منها األف ليل���ة وليلة منذ 
ال�ش���ف الثان���ي البتدائ���ي اإذ توّفى والدي واأنا في تل���ك المرحلة من 
العمر«، منذ نعومة اأظافره بداأ ن�شر الدين البحرة ُينّقب في مكتبة 
والده عن كتب ي�شتطيع اأن يقراأها وي�شتوعبها، حيث عثر على بع�س 
كت���ب كام���ل الكيالني وعلي كوجيا واأعداد م���ن مجلة )الهالل( التي 
يعود تاريخ اإ�ش���دارها لعام1929. وقراأ فيها الق�ش����س الق�ش���يرة التي 
كتبها محمود تيمور اأحد ُموؤ�ش�شي المجلة، ومن خالل مجلة الكاتب 
الم�ش���ري الت���ي كان اأخ���وه الأكب���ر م�ش���طفى ياأت���ي به���ا اإل���ى البي���ت؛ 
تع���ّرف ن�ش���ر الدي���ن اإل���ى اأ�ش���ماء كّت���اب كب���ار ع���رب واأوربيين ح�ش���ب 
م���ا ذك���ر اأمث���ال: برنارد�ش���و_ اأندري���ه جي���د_ ج���ان بول �ش���ارتر_ 
دو�شتويف�ش���كي_ اأو�ش���كار وايل���د... وكان رئي����س تحريره���ا الدكت���ور 
»طه ح�ش���ين« الذي اأن�ش���اأها اآنذاك، فاحتفظ اأديبنا باأعداد منها يعود 

تاريخها اإلى عام1949. 
 در����س الفل�ش���فة بع���د الثانوي���ة، وتخ���ّرج ف���ي جامعة دم�ش���ق حاماًل 
اإجازة في الفل�ش���فة والدرا�ش���ات الجتماعية، و�ش���ارك في العديد من 
المهرجان���ات الق�ش�ش���ية العربي���ة والعالمي���ة، وح�ش���د جوائ���ز كانت 
م���ن بينها الجائ���زة الأدبية الدولية لل�ش���باب والط���الب في مهرجان 
»وار�ش���و« ع���ام1955 ع���ن ق�ش���ة )اأب���و دي���اب يك���ره الح���رب(، وه���و من 
ُموؤ�ش�ش���ي اّتحاد الكّتاب العرب في �ش���ورية، اإذ انت�شب اإليه عام/1969/ 
في جمعية الق�ش���ة والرواية، وانُتخب ع�ش���واً في المكتب التنفيذي، 
حي���ث ت�ش���ّلم اإدارة الف���روع ورئي����س تحري���ر مجل���ة الت���راث العرب���ي 
ال�ش���ادرة ع���ن الّتح���اد، وكان ع�ش���واً عام���اًل ف���ي اّتح���اد ال�ش���حفيين 
ال�شوريين، انُتخب اأي�شاً عن مدينة دم�شق ع�شواً في مجل�س ال�شعب 
عام1986، وعمل في اأثنائها ُم�شت�ش���اراً لل�ش���وؤون الإعالمية والثقافية 
مع رئي�س المجل�س، ثم اأن�ش���اأ مجلة مجل�س ال�ش���عب للمرة الأولى في 

تاريخ المجل�س، وتراأّ�س تحريرها اآنذاك.
ي�ش���تذكر الأ�ش���تاذ الأديب �ش���وقي بغدادي اأيام الأديب ن�ش���ر الدين 
البح���رة قائ���اًل: »اأتذّك���ره �ش���اباً و�ش���يماً خفي���ف الظ���ل يمر كالن�ش���مة 
اللطيف���ة عل���ى مجال�ش���نا، نحن جيل كّت���اب الخم�ش���ينيات الأكبر منه 
�شناً، فما يكاد يطّل حتى تنفرج اأ�شاريرنا وت�شيع بيننا البهجة، اأتذكر 
ح�ش���وره الأدبي المبكر في ابداعاته المتنوعة التي كانت تن�شرها له 

ال�شحف المحلية اآنذاك«.
وُيتاب���ع بغ���دادي قول���ه: »اإنه ي�ش���ّكل ب�شخ�ش���ه ظاه���رة ثقافية فنية 
اجتماعي���ة م���ن اأجم���ل م���ا اأبدعته دم�ش���ق ف���ي الخم�ش���ين �ش���نة التي 

م�شت«.
هكذا كان الأديب ن�شر الدين البحرة كال�شجرة الطيبة ُتوؤتي اأُُكلَها 

كل حين...

األديب المفكر في إبداعاته المتنوعة
نصر الدين البحرة

تعزية
 رئي����س اّتح���اد الكّت���اب الع���رب، واأع�ش���اء المكت���ب التنفي���ذي، واأع�ش���اء الّتح���اد؛ 
يتقّدم���ون بخال����س الع���زاء م���ن ذوي المرح���وم الزميل �ش���الح معال، ع�ش���و جمعّية 
���ة والّرواي���ة -ف���رع طرطو����س، راجين المول���ى اأن يتغّمد الفقيد بوا�ش���ع رحمته  الق�شّ

وُي�شكنه ف�شيح جّناته، وُيلهم اأهله وذويه ال�شبر وال�شلوان.
واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعزية
 رئي����س اّتح���اد الكّت���اب الع���رب، واأع�ش���اء المكت���ب التنفي���ذي، واأع�ش���اء الّتح���اد؛ 
يتقّدمون بخال�س العزاء من ذوي المرحوم ال�ش���اعر والأديب عي�ش���ى حبيب، راجين 
المول���ى اأن يتغّم���د الفقيد بوا�ش���ع رحمته وُي�ش���كنه ف�ش���يح جّناته، وُيله���م اأهله وذويه 

ال�شبر وال�شلوان.
واإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون



منذ اأن ُوجد الإن�ضان على هذا الكوكب وهو ي�ضعى جاهدًا 
لمعرف��ة الُم�ضتقب��ل قبل اأن يك��ون حا�ض��رًا، وبحث في كل 
الو�ضائ��ل ك��ي ي�ضل اإل��ى �ضر ول��وج الم�ضتقبل، وم��ازال هذا 
الطموح قائمًا، واإلى يومنا هذا، هو طموح م�ضروع �ضرط اأن 
يكون مبنيًا عل��ى اأُ�ض�ض علمية �ضحيحة وا�ضحة... والذي 
لف��ت انتباه��ي اإلى مثل ه��ذا المو�ض��وع هو ان�ضغ��ال النا�ض 

بالأب��راج وتوقعات الفلك 
حت��ى و�ضل الأمر بالبع�ض 
اإل��ى هو�ض النتظ��ار حتى 
يرى م��ا ُيق��ال ع��ن برجه 
و�ضائ��ل  عب��ر  اليوم��ي 
المختلف��ة  الإع��الم 
التوا�ض��ل  و�ضائ��ل  وعب��ر 

الجتماعي...
اأوًل؟  فم��ا ه��ي الأب��راج 
وم��ا ه��ي حقيق��ة تطاب��ق 
الأب��راج على حياة النا�ض 

اأ�ضاًل؟ 
ف��ي الواق��ع اإن الأب��راج 
الفلكي��ة ه��ي عب��ارة ع��ن 
لم�ض��ارات  تق�ضيم��ات 
ُتع��رف  كم��ا  اأو  ال�ضم���ض، 

بدائ��رة البروج، التي ُتق�ضم اإلى اثني ع�ضر ق�ضمًا ُمت�ضاويًا، 
ودائ��رة البروج هي الدائرة الت��ي يمر فيها كل من ال�ضم�ض 
والقم��ر والكواك��ب الثمانية، وعن��د تق�ضيم ه��ذه الدائرة 
باأ�ضم��اء  �ُضّمي��ت  فلكي��ًا  برج��ًا  ع�ض��ر  اثن��ا  لدين��ا  ي�ضب��ح 
الحيوانات، ويعود اأ�ضل الأبراج الفلكية اإلى العهد البابلي.
والرائ��ج ف��ي الُمعتق��د العام اأن ه��ذه الأب��راج تّدعي اأنها 
ت�ضتطي��ع اأن تق��راأ الم�ضتقب��ل، ونتيج��ة ذلك فق��د احتلت 
مكان��ة ف��ي عقلي��ة النا�ض وُكتب��ت الكتب في ه��ذا المجال، 

وكثر اأعالمها وُمنّظروها والقائمون عليها.
والحقيق��ة اأننا لو اأجرينا عملية ح�ضابية ب�ضيطة لتبّين 
لن��ا اأن هذه الّدعاءات مدحو�ضة وغير حقيقية، ول تمّت 
ل��ة، فاإذا كان  اإل��ى العلم والمنط��ق والمحاكمة العقلية ب�ضِ
عدد �ضّكان الكرة الأر�ضية �ضبع مليارات؛ وُق�ّضم هذا العدد 
عل��ى عدد الأب��راج الثني ع�ضر؛ لتبّين لن��ا اأن لكل �ضتمئة 
ملي��ون اإن�ضان تقريبًا ب��رج واحد! فهل م��ن المعقول اأن كل 
ه��ذا العدد م��ن الب�ض��ر يمتلكون طباع��ًا واح��دة وطموحًا 
واح��دًا ويخ�ضعون لظ��روف م�ضتركة!؟ الواق��ع ينفي ذلك 
ول يمك��ن لنا اأن ُنعّلق طبائ��ع النا�ض وميولهم وطموحاتهم 
بحرك��ة الفلك الت��ي عمرها عمر الكون، وم��ا الإن�ضان فيها 

اإل ُم�ضتحدث ب�ضيط »فاعتبروا يا اأولي الألباب«.
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بدايًة ل ُبّد من العتراف باأّن م�ش���روع تق�ش���يم فل�ش���طين، 
ال���ذي �ش���در ع���ن )هيئ���ة الأم���م الُمّتح���دة( الُمتواطئ���ة م���ع 
�ش���هر  م���ن  التا�ش���ع والع�ش���رين  ف���ي  العالمي���ة(  )اليهودي���ة 
ت�ش���رين الثاني عام 1947، ما كان له اأن يتحّقق لي�شبَح اأمراً 

واقعاً لول اأن:
1� تقاع����س الع���رب، ف���ي ذل���ك الوقت، ع���ن الت�ش���ّدي لتلك 
الُموؤام���رة ال�شر�ش���ة، التي كانت بدايته���ا الُمدّبرة في دهاليز 
مطابخ التاآمر »ال�ش���ّري في اأوائل القرن الما�ش���ي، من وعد 
بلف���ور اإل���ى �ش���ايك�س بيكو اإلى النت���داب البريطان���ي«، بل اإّن 
الع���رب لم ياأخذوا الم�ش���األة على محمل الج���د، ولم ُيولوها 
م���ن اهتمامه���م وجهده���م ما هي جدي���رة به، ول �ش���يما اأّنها 
�ش���وف تم����ّس م�ش���الحهم وبالده���م جميع���اً في ق���ادم الأّيام. 
م���ن َث���ّم فق���د ترك���وا ال�ش���عب الفل�ش���طيني الأع���زل، ب�ش���بب 
وج���ود النتداب البريطان���ي ومن قبله )الحك���م العثماني(، 
وحده يواجه الُموؤامرة الأخطر والأدهى في ع�شرنا، و�شائر 
الع�ش���ور الُمن�ش���رمة، على مدى التاريخ الب�شري كّله، كانت 
الُموؤامرة اأكبر من اإمكاناته على الت�ش���ّدي لها، وبرغم ذلك 
ل���م يت���واَن ع���ن الثورة عليه���ا والوقوف في وجهه���ا باذًل من 

الت�شحيات ما يفوق الحتمال.
الّدول���ي، )الآيب���اك والما�ش���ونية  ال�ش���هيونّي  الن�ش���اط   �2
والروتاري وم�ش���تّقاتها(، الذي تجّلى في ح�شد �شائر القوى 
الداعمة له، وما اأكثرها، لتنفيذ الُمخّطط ال�شهيوني الذي 
لم يكن ا�ش���تهدافه لفل�ش���طين �ش���وى البداية، ثّم النطالق، 
بع���د ذل���ك، اإل���ى النت�ش���ار ف���ي المنطق���ة لتحقي���ق الأطم���اع 
ال�ش���هيونية، والراأ�شمالية �ش���ريكتها التي ل حدود لج�شعها 

وبربريتها.
ن����سّ قرار التق�ش���يم الجائ���ر على حق���وق الإن�ش���ان، اأفراداً 

و�شعوباً على ما ياأتي:
)تق�ش���يم فل�ش���طين بين العرب واليهود، ورب���ط الدولتين 
الُمقترحتين باّتحاد اقت�ش���ادي، اأّما القد�س فتخ�ش���ع لنظام 

دولي(.
حّت���ى هذا الن�ّس، على فداح���ة اإجحافه واإجرامه، لم ُينّفذ 
بحذافيره حيث مكَّن ال�ش���هاينة من تنفيذ ال�شطر الخا�ّس 
بهم، فاأقاموا ما �ُش���ّمي ب�)دولة اإ�ش���رائيل( في حين اأغفل كّل 
م���ا يخ�ّس ال�ش���عب الفل�ش���طيني، وه���ا هي �ش���بعة عقود مّرت 
من دون اأن تكون للفل�شطينيين دولة، ح�شب منطوق القرار 
نف�شه، ولم يحدْث ذلك، بطبيعة الحال بمح�س الُم�شادفات، 
واإّنما كان بحكم التدبير الُمحكم الُمتواطئ من ُدوٍل بعينها 
م���ع اليهودي���ة العالمي���ة، مث���ل بريطاني���ا وفرن�ش���ا واأمري���كا 
���ت  وغيره���ا... وم���ا كان م���ن تل���ك الهيئ���ة اإّياه���ا، اإّل اأن غ�شّ
الطرف عن كّل ذلك، و�ش���ائر ما ت���اله من خروقات وجرائم 
�ش���هيونية في حّق ال�شعب الفل�شطيني، الذي لم يجد كثيراً 
من العرب، اإخوانه في العروبة، �ش���نداً له من القوة ما يردع 
الأعداء عن الِم�ش���ّي ف���ي ممار�ش���اتهم واعتداءاتهم المادية 
والمعنوية، لي�س في حّق ال�ش���عب الفل�ش���طيني وحده، واإّنما 
هم جميعاً، �شاوؤوا اأم اأبوا، فهو ما حدث على اأر�س  فيما يخ�شّ
الواقع بالفعل، هذا ال�ش���عف في الموقف العربي اأ�ش���فر في 
نهاي���ة المط���اف ع���ن كل ما جرى ف���ي المنطق���ة، على مدى 
�ش���بعة عق���ود م���ن الزم���ن، وه���و نف�ش���ه ال���ذي يج���ري الي���وم 
تح���ت عن���وان: )الربيع العربي(؛ الأكذوب���ة التي جاءهم بها 
�شهيوني اآخر هو المدعو: )برنار هنري ليفي(، و�شبقه اإلى 

فكرته برنار لوي�س واآخرون.
***

لم يَر الفل�ش���طينيون يوماً اأن فل�ش���طين لهم دون غيرهم، 
اإّنم���ا ه���ي اأر����س عربي���ة خ�ش���ارتها ل تعن���ي الفل�ش���طينيين 

وحده���م، وينطب���ق هذا عل���ى دول العالم الإ�ش���المي اأي�ش���اً. 
وذل���ك م���ا اأثبتت���ه الأيام وه���و نف�ش���ه موقف �ش���ورية، الدولة 
وال�ش���عب، الت���ي ترى اأن فل�ش���طين هي الج���زء الجنوبّي من 
�شورية، بالد ال�شام، فيما يت�شّبث العرب الآخرون بالقْطرّية 
البغي�ش���ة، وكاأّن كالًّ منه���م يق���ول: )رّب اأ�ش���األك نف�ش���ي... 
وم���ن بعدي الطوفان!(، من هنا ظه���رت في الآونة الأخيرة 

مقولة: )بلدي اأوًل(. وماذا عن بقية العرب؟... ل يهّم!
ولئن دلَّ هذا على �شيء؛ فاإنما يدّل على ِق�َشٍر في النظر؛ 
عجيٍب غريب، اإذ اإّن العدّو واحد والم�ش���ير واحد، وحكاية: 
)اإّنم���ا اأكل���ت يوم اأكل الث���ور الأبي�س(، تعّلمناه���ا اأطفاًل، في 
المدار�س البتدائية، وغدت اليوم من المن�شّيات لدى بع�س 

ُمثّقفي العرب و�شيا�شّييهم.
لقد قامت كّل من بريطانيا والوليات المتحدة الأمريكية 
بال���دور الرئي�س الأول فيما اآلت اإليه الق�ش���ية الفل�ش���طينية 
م���ن تق�ش���يم لالأر����س وت�ش���ريد لل�ش���عب، وم���ا تب���ع ذلك من 
اأح���داث ووقائ���ع ماأ�ش���اوية، وتداعي���ات قلبت اأم���ور المنطقة 
كله���ا راأ�ش���اً عل���ى عقب، وترك���ت اآثاره���ا على ال�ش���عب العربي 
���عد كاّفة، ولي�س م���ا يجري على  ف���ي �ش���ائر اأقطاره على ال�شُّ

اأديمها اليوم �شوى واحد من تجلياتها...
د�ش���ائ�س وموؤام���رات و)دولرات(... ذل���ك كل���ه ُوّظ���ف م���ن 
دول )ُعظم���ى...!(، ُت�ش���ّمي نف�ش���ها )دوًل ح���ّرة(، ب���ل داعي���ًة 
وُمنافح���ة  )الديمقراطي���ة(،  وحامي���ة  )للحري���ة(،  رائ���دًة 
ع���ن )حق���وق الإن�ش���ان(، و)العدال���ة(... اإلى اآخر م���ا هنالك 
م���ن كلمات اإن�ش���ائية ل ن�ش���يب لها من التطبي���ق على اأر�س 
الواقع، اإن لم يكن نقي�شها تماماً هو القائم وال�شائد، بحيث 
اإّن تلك الّدعاءات -فيما نرى- لي�ش���ت �شوى غطاٍء للجرائم 
والُممار�ش���ات التي يتوّل���ى كبْرها ووزرها اأولئك اأنف�ش���هم... 
حت���ى اأم�ش���ى العالم في ظّل هيمن���ة هذه الق���وى غابًة تاأنف 
الوحو����س نف�ش���ها العي�س فيها، واإّل فليّف�ش���ْر لنا هوؤلء كيف 
يحدث اأن ُيخرج �شعب من اأر�شه الموروثة عن اآبائه واأجداده 
منذ اآلف ال�شنين، ليهيم على وجهه ُم�شّرداً في �شائر اأرجاء 
الأر����س في ظّل )ح�ش���ارة القرن الع�ش���رين(، ع�ش���ر التقّدم 
والمدنّي���ة عل���ى الطريقتي���ن الأمريكي���ة وال�ش���هيونية، لكي 
تحّل محّله ع�شابات ومافيات وُقّطاع طرق ت�شتوطن بالده، 

وتاأكل خيراتها ظلماً وافتئاتاً وعدواناً.
ب���الٌد برّمتها ي�ش���تولى عليها بكّل ما فيه���ا )بالمّجان(، بل 
وُيالح���ق اأهله���ا، ف���وق كّل ذل���ك، بالقت���ل اليوم���ي من���ذ ذلك 
الحي���ن. واإزاء ذل���ك كل���ه ل يج���روؤ اأح���د، حت���ى عل���ى ُمج���ّرد 
ال�ش���تنكار اأو رفع ال�ش���وت، ولو بكالم ل يفيد ال�ش���حايا في 
قلي���ل اأو كثي���ر، اإّنه���ا هي )�ش���ريعة الغ���اب( ومنط���ق القوة... 

ولكن )من يجروؤ على الكالم( ح�شب )بول فندلي(؟
عل���ى اأّي ح���ال، ل ب���ّد م���ن الإقرار، ب���ل التاأكيد عل���ى اأّنه ما 
من حديث في ال�شيا�ش���ة، اأو الج���دل البيزنطي الذي اعُتمد 
على مدى �ش���بعة عقود، دونما طائل، يمكن اأن يعيد لل�ش���عب 
الفل�ش���طيني �ش���يئاً من حقوقه الَمهدورة واأر�شه الم�شروقة 
غي���ر الق���وة، الق���وة وحده���ا ه���ي اللغة الت���ي ل يفه���م العدو 
غيره���ا... ولق���د اأثبتت المقاوم���ة اأّنها هي ال�ش���بيل الوحيد 
كامل���ة  الفل�ش���طينية  الأر����س  وتحري���ر  الع���دو،  لهزيم���ة 
بحدوده���ا التاريخية، واأّي كالم غير هذا اإْن هو اإل م�ش���يعٌة 
للوقت، وت�شليٌل مق�شود و�شرٌف لالأنظار عن توّخي ال�شبيل 
الأوح���د والأج���دى لح�ش���م الأمور ل�ش���تعادة حقوقن���ا كاملة 
قب���ل فوات الأوان؛ فالظ���روف الراهنة اإقليمي���اً والُمتغّيرات 
الدولية الجارية على قدم و�شاق هي في م�شلحتنا اأكثر مما 

كانت عليه في اأي وقت م�شى.

تقسيم فلسطين 
منحة الغرب االستعماري لـ »اليهودية العالمية«

 كتب:: د. يوسف جاد الحق

شكراً )كفربو للجميع(
ُمبارك اّتحاد الكّتاب العرب

ص7ص 6
ين حَســــن حوار مع األديب: َعالء الدِّ

األبراج؛ 
حقيقة أم 

أمنيات!؟
ما هي حقيقة 
تطابق األبراج 

على حياة الناس 
أصالً؟ 
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أعالم

  كتب: محمود حامد

... فل�ش���طين ف���ي ملحَمَت���ي: ال�ش���عر والمقاوم���ة، م�ش���اٌر واح���ٌد، 
���ل وُتعّمق فك���رة النتم���اء والهوّية في  وروؤي���ة واح���دة اأزلّي���ة، ُتوؤ�شّ
وج���دان الأّمة، وتعاقب الأجيال، للُم�ش���ّمى الأقد�س في التاريخ... 
فل�ش���طين...  فل�ش���طين/عروبة/الأزل!!!  فل�ش���طين/الوطن، 
نفحة ال�ّش���ماء، وفل�ش���فة الخلود للوجود، لذا فاإن الكتابة عن هذه 
القطع���ة التي فل�ش���فْتها ال�ّش���ماء فوق فلك الكون هي �ش���رف لتلك 
الكتاب���ة، ل قبل���ه، ول بع���ده �ش���رف، فكي���ف اإذا كانت الكتابة �ش���عراً 
م���داده دم الأجيال التي تعاقبت على اإحاطة وطنها بالّروح والدّم، 
وال�ش���عر والأ�ش���ابع الت���ي تن���زف وْجده���ا وع�ش���قها لت���راب الأر�س 
ه���ي اليراع���ات الت���ي تكتب ال�ش���عر، وتخ���ّط مالحم الّده���ر بنزف 
ذل���ك الع�ش���ق والوج���د، وما يزيد عن ذل���ك بروعة الُم�ش���ّمى الذي 
يليق بروعة الّنفحة!!؟ �ش���تظّل فل�ش���طين مغناة ال�ش���عر الخالدة، 
واإلياذة ال�ش���عراء عبر الأبد، و�شيظّل ال�ش���عراء يجتهدون ليبدعوا 
ما يليق بالحبيبة الُملهمة، ولن يتوقف الدّم حبراً ومداداً وع�شقاً 
ع���ن التدّف���ق فوق ثراها، حّتى ت�ش���ير كّل حبة تراب ق�ش���يدة، وكّل 
ذّرة اأغنية، وكل �شبٍر بن�شيده الُمدّوي لالأزل، و�شيظّل �شفر الّدهر 
يذكر اأن مدار�س ال�شعر �شيء، واأن فل�شطين مدر�شة �شعر ُمغايرة، 
وُمختلف���ة، والأعل���ى قيمة واعتباراً من مدار�س ال�ش���عر التي كانت 
وتكون على امتداد رقعة العالم الوا�شع، وعلى امتداد زماٍن يطول 
�شن�ش���تمّر ف���ي تقديم درا�ش���ات خا�ش���ة بال�ش���عراء الفل�ش���طينيين: 
ذاك���رة ال�ش���عر.. ذاك���رة الوط���ن لتوثي���ق تل���ك الأ�ش���ماء ف���ي ذاكرة 
التاري���خ والوط���ن، والأر����س الت���ي اأنبت���ت ُملهميه���ا، وُمبدعيه���ا، 

و�شعراءها الأفذاذ.
تعت���ّز الذاك���رة بم���ا تحتف���ظ ل�ش���عرائها م���ن قيمه���م الإبداعّي���ة 
الت���ي خّلفوه���ا لأجيال الوطن والأمة، الأجيال الفل�ش���طينية التي 
ر�ش���عت حليب حّب الأر�س، مع حليب الأمومة، و�شّبت على هديل 
ال�ش���عر الوطن���ّي وهدي���ره، وا�ش���تطاع ال�ش���عراء الفل�ش���طينيون اأن 
يبنوا ج�ش���ر توا�ش���ل رائ���ع بينهم وبين �ش���عرهم م���ن ناحية، وبين 
اأبن���اء وطنهم حيثما كانوا وُوجدوا، من ناحية اأخرى، وكم اأبدعت 
فل�ش���طين �ش���عراء �ش���تظل اأ�ش���واتهم ندى الّروح، وعذوبة المغنى، 
ونداوة الكلمة التي ي�شحرنا �شحر بيانها، ووقفة اليوم عند �شاعر 
فل�ش���طين، وزيتونة ه�ش���ابها الت���ي تمّد جناح���ي مغناتها الخالدة 
بي���ن م�ش���رق ال�ش���م�س، ومغربه���ا... ال�ش���اعر عبد الكري���م الكرمي 

)اأبو �شلمى(...
ُول���د ال�ش���اعر الكرم���ي )اأب���و �ش���لمى( ف���ي مدين���ة طولك���رم، عام 
1909... حياته الدرا�ش���ية توّزعت بين م�شقط راأ�شه، وبين ال�ّشلط 
ف���ي الأردن، ودم�ش���ق ف���ي �ش���ورية، حي���ث كان تح�ش���يله الدرا�ش���ي 

كالآتي:
در����س اأبو �ش���لمى ف���ي مدينته طولكرم حتى اأنهى ال�ش���ف الثالث 

البتدائي.
اأت���ّم المرحلة البتدائية في مدر�ش���ة المل���ك الظاهر البتدائية 

في دم�شق.
ث���م انتق���ل ال�ش���اعر م���ن دم�ش���ق اإل���ى الأردن، اإلى مدينة ال�ّش���لط 

حيث در�س ال�شف الأول الإعدادي في مدر�شة ال�ّشلط الثانوية.
بع���د ذل���ك ع���اد ال�ش���اعر الكرمي اإلى دم�ش���ق، حي���ث اأتم درا�ش���ته 
الثانوي���ة ف���ي مدر�ش���ة التجهي���ز الأول���ى.. ون���ال �ش���هادة الدرا�ش���ة 

الثانوية ال�ّشورية )البكالوريا(.
بعد انتهاء اأبي �شلمى من مراحل درا�شته البتدائية، والإعدادية، 

والثانوية، �شافر اإلى القد�س، حيث كان الحنين للعودة اإلى وطنه 
�شغله ال�شاغل... وبعد ا�شتقراره هناك مار�س مهنة التعليم.

في القد�س التقى �شديق عمره ال�شاعر اإبراهيم طوقان، و�شاهم 
معه في تاأ�شي�س الإذاعة الفل�شطينية التي تبّث من القد�س.

ف���ي القد�س وج���د الوقت الكافي، ليلتحق باأح���د معاهدها، ونال 
�شهادة المحاماة.

بع���د نيله �ش���هادة المحاماة ترك القد�س واإذاعتها الفل�ش���طينية، 
وغ���ادر اإل���ى حيف���ا، حيث عم���ل بالمحام���اة هناك حت���ى كانت نكبة 

فل�شطين عام 1948.
رح���ل بع���د النكب���ة م���ع م���ن رحل���وا، وكان���ت وجهت���ه ثاني���ًة اإل���ى 
دم�ش���ق... حي���ث فتح���ت �ش���درها وُدوره���ا لإخوته���ا القادمين من 

اأنحاء فل�شطين وكان و�شوله لها في 1948/4/28.
ا�ش���تقّر ال�ش���اعر الكرمي في دم�ش���ق مع من ا�ش���تقّروا فيها، وعاد 

لمهنة التدري�س.
كان ع�شواً في مجل�س التاأديب، وعاد للمحاماة.

عمل في الإذاعة ال�شورية اإلى جانب التدري�س والمحاماة، وبقي 
فيه���ا حتى عام 1956... عام العدوان الثالثي على م�ش���ر، وخالل 
تلك الفترة تقّلد ال�ش���اعر منا�ش���ب اأخرى في دم�ش���ق... منها اأنه 
تراأ����س التح���اد العام للكت���اب وال�ش���حفّيين الفل�ش���طينيين/ فرع 

�شورية.
نال درع الثورة الفل�ش���طينية، وجائزة – لوت�س – العالمية، كما 

منح ا�شمه و�شام القد�س للثقافة والفنون.
توّف���ى ال�ش���اعر الكرمي ف���ي الولي���ات المتح���دة، وكان ذلك عام 
1980م حي���ث ُنق���ل اإل���ى دم�ش���ق وُدف���ن هناك �ش���من موكب ر�ش���مي 

و�شعبي في مقابر ال�شهداء.
ت���زوج اأب���و �ش���لمى م���ن الراحل���ة – رقّية حق���ي – وُرزق���ا ولدهما 
البك���ر الدكتور �ش���عيد الكرمي، و�ش���اعرنا هو ابن العاّلمة ال�ش���يخ 

�شعيد الكرمي.
الأعمال الأدبية التي �شدرت لل�شاعر الكرمي:

ديوان الُم�شرد... مجموعة �شعرية، �شادرة عام 1963.
ديوان اأغنيات بالدي... مجموعة �شعرّية، �شادرة عام 1959.

اأغاني الأطفال... مجموعة �شعرّية لالأطفال، �شادرة عام 1964.
دي����وان )م����ن فل�ش����طين ري�ش����تي( مجموع����ة �ش����عرية، �ش����ادرة عام 

.1971
هذا وقد �شدرت اأعماله ال�شعرّية كاملة في ديوان: )اأبي �شلمى( 

عن دار العودة في بيروت عام 1978م.
وله اإلى جانب ذلك ثالثة كتب نثرية هي:

كفاح عرب فل�شطين، �شادر عام 1964.

اأحمد �شاكر الكرمي، �شادر عام 1964.
ال�شيخ �شعيد الكرمي، �شادر عام 1973.

...ال�ش����اعر عبد الكريم الكرمي )اأبو �ش����لمى( عندليب فل�شطين، 
الع����ذب الجمي����ل، واأح����د رّواد  الُموؤّث����رة، والمغن����ى  ورائ����د الكلم����ة 
الحرك����ة ال�ش����عرّية الُمعا�ش����رة، ذهب����ت ق�ش����ائده مغن����اة لالأجي����ال، 
وردّد الماليي����ن �ش����عره، وه����و رم����ز من رم����وز فل�ش����طين الخالدين 
الذي����ن حفظته����م ذاكرة الأّم����ة في عميق وجدانه����ا، وبين حناياها، 
يّت�ش����م �ش����عره بحالة جمالية عميقة الروؤية، جزلة الألفاظ، �ش����هلة 
المعان����ي، وُتعّد ق�ش����ائده مدر�ش����ًة من مدار�س الأ�ش����الة ال�ش����عرية 
الت����ي تجم����ع بي����ن روع����ة الما�ش����ي، وفل�ش����فة الّراهن الذي نعي�ش����ه 
بتقنيات����ه واأحداث����ه، وانفتاحه على عالم الُمطل����ق الّرحب، واإذا كنا 
نثبت في درا�ش����تنا هذه؛ نماذَج من �ش����عره، ف����اإّن ذلك تذكير بنداوة 
ال�ش����عر، وحرق����ة الوج����د الوطن����ّي المثي����ر، واإع����ادة �ش����وت الكرمي 
للحياة للتغّني بجمال ق�شائده، وعذوبة معانيها، و�شحر بيانها...

*... ق�شيدة )اأحببتك اأكثر(، من اأعذب واأرق �شعره الوطني:
كّلما حاربت من اأجلك اأحببتك اأكثْر 

اأّي ترب غير هذا الّترب من م�شك وعنبْر
اأّي اأفق غير هذا الأفق في الّدنيا ُمعّطْر 

كّلما دافعت عن اأر�شك عود العمر يخ�شّر 
وجناحي يا فل�شطين على القّمة ُين�شْر

يا فل�شطينّية الإ�شم الذي ُيوحي وي�شحْر
ت�شهد ال�ّشمرة في خّديك اأّن الح�شن اأ�شمْر 

لم اأزْل اأقراأُ في عينيك اأن�شودة عبقْر
وعلى �شّطيهما اأمواج عّكا تتك�ّش�ْر 

من بقايا دمعنا... هل �شجر الليمون اأزهر؟ 
والحواكير بكت من بعدنا والّرو�س اأقفْر

وكروم العنب الخمرّي �شّقت األف مئزْر
نوبْر لم تعْد تعتنق ال�ّشفح ع�شافير ال�شّ

ونجوم الليل ما عادت على الكرمل ت�شهْر 
***

يا فل�شطين انظري �شعبك في اأروع منظْر
بلظى الّثورة والت�شريد للعال�م يثاأْر 
لم يحّرر وطٌن اإّل اإذا ال�ّشع�ب تحّرْر

***
كّل اإن�شان له داٌر واأح�الٌم ومزه�ْر
واأنا الحام�ل تاري�خ ب�الدي اأتعّثْر

وعلى كّل طريق لم اأزْل اأ�شعث اأغبْر 
***

كّلما رّف علّي ا�شمك كان الحرف اأ�شعْر
وحروفي تزرع الأ�شواق في كّل ُمع�شكْر

وحروفي �ُشعٌل في كّل �شحراء ومهجْر 

الشعراء الفلسطينيون
ذاكرة الشعر... ذاكرة الوطن

الشاعر عبد الكريم الكرمي
 )أبو سلمى(... عندليب فلسطين

وقد سّهلت وسائل التواصل االجتماعي 
النشر، وقّربت النصوص من الحياتّي 

والمعيش، واّتكأت على القرب من الوجدان 
اإلنساني أكثر ليختلط الجمهور النخبوّي 

مع باقي فئات القراء..

)1 من 2(

تعزية
رئي�س اّتحاد الكّت�اب العرب، واأع�ش���اء المكت���ب التنفيذي، يتقّدمون بخال�س العزاء 
من الأديبة خديجة الح�شن بوفاة والدها، راجين من اهلل عّز وجّل اأن يتغّمد الفقيد 

بوا�شع رحمته وُي�شكنه ف�شيح جّناته، وُيلهم اأهله وذويه ال�شبر وال�شلوان.
اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون

تعزية
رئي�س اتحاد الكّت�اب العرب واأع�ش���اء المكتب التنفيذي واأع�ش���اء التحاد يتوجهون 
بخال�س العزاء من ال�شاعر رجب علي بوفاة والده، راجين من اهلل عز وجل اأن يتغمد 

الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته، ويلهم اأهله وذويه  ال�شبر وال�شلوان.

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون
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 كتب: عماد نداف 

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

وال�ش����حفي  اأن����ا  و�ش����لُت 
اإل����ى  معم����اري  ولي����د  الأ�ش����تاذ 
اأحِد المن�ش����اآت الر�ش����مية، وكان 
اأن يق����دَم  عل����ى كلِّ واح����ٍد من����ا 
هويت����ه لموظف ال�ش����تعالمات 
لت�شجيِل اأ�شمائنا في الدخول. 
�ش����جل الموظ����ُف ا�ش����مي واأع����اد 
هويت����ي، ثم اأم�ش����ك هوية وليد 

معماري، وقراأها، و�شاأله: 
������ ه����ل اأن����ت ال����ذي تكت����ب ف����ي 

�شحيفة ت�شرين؟
هز وليد راأ�شه، فقال الموظف: 

�� اأنا اأقراأ لك كل ما تكتبه، وما تكتُبه جميل 
جداً وجريء يا اأ�شتاذ! 

ي����وؤدي  اأن  يمك����ن  ل  ال�ش����حفي  اأن  �ش����عرُت 
دوره، مال����م يكن متابعاً من القّراء، وليمكن 
اأن يك����ون متابعاً من الق����راء مالم يكن مهنياً 
وفذاً وقريباً منهم وي�ش����عى لتقديم �ش����حافة 

تليق بهموم النا�س.  
كان ذلك قبل اأكثر من ثالثين عاماً! 

وليد معماري �شحفي من قامات ال�شحافة 
ال�ش����ورية الت����ي نعت����ز به����ا، فه����و يع����رف م����اذا 
وكي����ف يكت����ب، ويع����رف الطري����ق اإل����ى قل����وب 
الق����راء، وعندم����ا يكت����ب الأدب يقت����رب منهم 
اأكث����ر، وف����ي ق�ش�ش����ه نب�����س النا�����س وهم����وم 
الطيبين منهم، واأذكر اأنني ت�شاركٌت معه في 
اأم�شية ق�ش�شية في مركز �شيدنايا الثقافي، 
ويومها، اأ�شغى الح�شور اإلى ق�شته الجميلة 
�ش����فقوا  انته����ى  وعندم����ا  واإعج����اب،  بانتب����اه 
ل����ه، وناق�ش����وه بعبارات����ه وال�شخ�ش����يات الت����ي 

تحدثت عنها الق�شة. 
����ه الق�ش�ش����ي قبل����ي، لذل����ك  كان يق����راأ ن�شّ
اأعددت����ه  ال����ذي كن����ت  الن�����س  �ش����ريعاً  غّي����رت 
للق����راءة، وقراأُت ق�ش����ة جديدة تنا�ش����ب الجو 
ال����ذي اأوجده وليد، فتفاع����ل الجمهور معي، 
وعرف����ت اأن علّي اأن اأتعلم م����ن وليد معماري 

حتى في الإلقاء..
ولي����د معم����اري هو الذي �ش����مم ل����ي غالَف 
التلفزيوني����ة  الدرام����ا  ع����ن  الأول  كتاب����ي 
ال�ش����ورية، ولي����د اأعطان����ي جائزة في الق�ش����ة 
ج����داً  الق�ش����يرة  ق�ش����تي  ع����ن  الق�ش����يرة 
����ة تتحدث عن  )ك�ش����وف( عام 1992 وهي ق�شَّ
اجتي����اح لبن����ان عام 1982، ولي����د كتب الدراما 
م����ن  قريب����اً  يك����ون  اأن  عل����ى  حري�ش����اً  وكان 
النا�س، وليد م�شور فوتوغراف بارع، متعدد 
المواه����ب،  اجتماع����ي، كري����م ومحب����وب ول����ه 

�شمعة تليق به.. 
ل اأن�ش����ى �شحبته مع ح�ش����ن م. يو�شف، كانا 
جاري����ن، وكان����ا يكتبان ف����ي �ش����حيفة واحدة، 
وكان تعرف����ي على ال�ش����حفي والكاتب ح�ش����ن 
م. يو�ش����ف متواقت����اً م����ع تعرف����ي عل����ى ولي����د 
معماري، لذلك تعلمت منهما، وكنت بحاجة 
لأتعل����م م����ن قامتي����ن بارزتين في ال�ش����حافة 
اأنن����ي ق����ارئ جي����د  اأخف����ي  ال�ش����ورية، واأن����ا ل 

لل�ش����حف ال�ش����ورية ف����ي ذل����ك 
الوق����ت، وكن����ا نتاب����ع ق����راءة ما 
يكتبه ال�ش����حفيون عن النا�س 
بب�ش����اطة  وُنعج����ب  باهتم����ام، 
الكلم����ات وجراأة المو�ش����وعات 

وب�شاطة العبارات.. 
الأ�ش����ماء  تل����ك  ين�ش����ى  م����ن 
والإب����داع  بالطي����ب  المزن����رة 
�ش����عد  منه����م:  تعلمن����ا  الذي����ن 
ف����اروق  ج����الل  ونو�����س،  اهلل 
ال�ش����ريف، الدكتور غ�ش����ان الرفاعي، ال�شاعر 
تام����ر،  زكري����ا  القا�����س  الماغ����وط،  محم����د 
القا�س يا�ش����ين رفاعية، ال�شاعر والم�شرحي 
واأي�ش����ا  ع����دوان،  مم����دوح  والمترج����م 
ال�شحفيان والكاتبان وليد معماري، وح�شن 

م. يو�شف..!
كان����ت ال�ش����حف في تلك الفت����رة قادرة على 
تل����ك  وكان����ت  الكبي����رة،  الأ�ش����ماء  ا�ش����تقطاب 
الأ�ش����ماء ق����ادرة عل����ى التاأثي����ر بجي����ل جديد، 
وتولي����د اأ�ش����ماء جدي����دة في عالم ال�ش����حافة 
والأدب، والي����وم اأتذك����ر كل ذل����ك، واأن����ا اأق����راأ 
تاريخ ميالد الكاتب ال�ش����حفي الأ�شتاذ وليد 
معم����اري لأكت�ش����ف اأنه احتفل قب����ل اأيام بعيد 

ميالده الثمانين! 
ماذا اأقول لك يا وليد؟

�ش����اأكتب عل����ى يدي اأنني لكي اأكون �ش����حفياً 
ينبغ����ي اأن اأبح����ث ع����ن اأولئ����ك القادري����ن على 
تعليمن����ا كي����ف تك����ون ال�ش����حافة قريب����ة م����ن 
النا�����س، واإل فل����ن يعرفن����ا اأحد عندم����ا نقدم 
دائ����رة  ف����ي  ا�ش����تعالمات  لموظ����ف  هويتن����ا 

حكومية!  
كل عام واأنت بخير.

من اأعمال الكاتب ال�شحفي وليد معماري: 
اأحزان �شغيرة )مجموعة ق�ش�شية(

ا�ش����تياق لأج����ل مدينة م�ش����افرة )مجموعة 
ق�ش�شية(

�شجر ال�شنديان )ق�ش�س اأطفال(
اأحالم ال�شياد الك�شول

العجوز وال�شاب )ق�ش�س اأطفال(
ع�شرون ق�شة لالأطفال

زهرة ال�شخور البرية
مقدمة للحب

دوائر الدم
حكاية الرجل الذي رف�شه البغل

در�س مفيد
تحت خط المطر

�شاي بالنعناع
ال�شياد الملك
مغارة الأ�شرار

�شيء ما يحترق )فيلم(
الزائرة

يومي����ات ول����د ا�ش����مه �ش����غبوب ) مجموع����ة 
ق�ش�شية(

يق��ف الم��رء منده�ض��ًا اأم��ام ت��راث الأج��داد ودق��ة ما 
اأورثونا اإياه في طرائق التعبير وال�ضالم، منها �ضوؤالهم عن 

ال�ضحة: »كيف �ضحتك« وما عالقة ال�ضحة بال�ضالم؟!
وم��ا معن��ى كلمة)مرحبا(؟ الكلم��ة الأكث��ر انت�ضارًا في 

حياتنا. اإنها ربما تكون مفتاح �ضّر الوجود.
لي���ض م��ن باب المبالغ��ة اأقول هذا الكالم، ب��ل اأخذتني 
الده�ض��ة فع��اًل عندم��ا ق��راأت ر�ضال��ة للعال��م الفيزيائ��ي 
األب��رت اأين�ضتاين اإلى ابنته) لي�ض��رل( موؤرخة في العالم 

1938 ون�ضرتها في العام 1980.
يقول اين�ضتاين في ر�ضالته:

»عندم��ا اقترح��ت النظري��ة الن�ضبي��ة قليل��ون اأدرك��وا 
الفه��م  قل��ة  م��ع  الآن  اأقول��ه  وم��ا  واأق��ول.  م��ا  حقيق��ة 
والإجح��اف الموج��ود حالي��ًا ف��ي العالم. اأطل��ُب منك اأن 
تحتفظ��ي به��ذه الر�ضائ��ل ل�ضن��وات وعقود حت��ى يتطور 

المجتمع اأو يقبل ما اأقوله.
اإّن ف��ي الك��ون طاقة جبارة جدًا، ل��م يعثر العلم_ بعد 

_ على تف�ضير علمي لها.
ت�ض��كل هذه الطاقة كلَّ الطاقات الأخرى، وتتحكم بها، 

كما اأنها تقف خلف كل الظواهر العاملة في الكون، ولم يحدد هويتها اأحٌد 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 ياأخذ منه��ا. ) المحبة( ه��ي جاذبية تولد 

ال�ضعور بالنجذاب نحو الآخرين.
ه��ي طاق��ة ت�ضاعف اأف�ضل م��ا لدينا، وت�ضم��ح لالإن�ضانية األ تختفي ف��ي الأنانية 

العمياء...
للمحب��ة نحيا، ولها نموت، المحبة ه��ي اهلل واهلل محبة، اإنها الطاقة التي ت�ضرح 
كل �ض��يء وتعط��ي معن��ى للحي��اة. اإنها المتغي��ر الذي ن�ضين��اه لفت��رة طويلة. ربما 
نخاف منها لأنها الطاقة الوحيدة التي عجز الإن�ضان عن ت�ضخيرها �ضاعة ي�ضاء.

بع��د ف�ضل الب�ضرية ف��ي ا�ضتعمال قوى الطبيعة وال�ضيطرة عليها، من الطبيعي اأن 
نثق��ف اأنف�ضنا بطريقة بديلة، اإذا اأردنا للجن�ض الب�ضري اأن ي�ضتمر واأن يجد معنى 

للحياة، واأن نخل�ض العالم وكل كائناته الحية..
لي�ض من حلٍّ �ضوى المحبة«

بع��د قراءة مقتطفات من ر�ضالته عدت اإلى كلمة) مرحبا( المتداولة لدينا تلك 
الت��ي اأ�ضبح��ت بديهيًة اإلى درج��ة لم نبحث عن م�ضدرها، اأو ع��ن معناها. اإنها تلك 
الكلمة ال�ضورية الأ�ضلية المكونة من تركيب مزجي من كلمتين )مار_ حوبا( وما 
في اللغة الآرامية ال�ضورية القديمة هي )اهلل( و)حوبا( هي الحب اأو )المحبة(. 

ومعنى هذا التركيب المزجي في لغتنا القديمة هو) اهلل محبة( اأو )اهلل حبًا(.
األم يكت�ضف اأجدادنا ال�ضوريون اأن الكون ل يعمر اإل بالمحبة واأن القوة الناظمة 

لهذا الكون المحبة ، وكذا القوة الدافقة والقوى الجاذبة.
األ��م ي��دُع جب��ران خليل جب��ران ال�ض��وري المفتخ��ر ب�ضوريت��ه اإل��ى المحبة قبل 

»األبرت اأين�ضتاين«
األم يرفع ال�ضاعر القروي المحبة اإلى اأ�ضمى معانيها؟

األ��م ين�ض��ر الم�ضي��ح ال�ض��وري المحبة دين��ًا للنا�ض عب��ر جناح��ي الت�ضامح وغ�ض 
الطرف عن اأخطاء الآخرين!؟

ر في معن��ى المحبة ابتداء من  األ تدع��و الع��ادات ال�ضورية المتاأ�ضل��ة اإلى التفكُّ
)ال�ضكبة( وانتهاء بطقو�ض الأعياد؟

كل تلك تقول: )اهلل محبة( اإنها مفتاح �ضرِّ الوجود فعاًل.

 كتب: داود أبو شقرة

مرحبا
مفتاح 

سّر 
الوجود

للمحبة نحيا، ولها 
نموت، المحبة هي 

اهلل واهلل محبة، 
إنها الطاقة التي 
تشرح كل شيء 
وتعطي معنى 

للحياة

قطو

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

تولستوي



الحرية أثمن ما في الوجود ، لذلك كان ثمنها باهظا. 
ميخائيل نعيمة

قضايا وآراءشعر
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�شهدت حماة يوم الأربعاء 17 ت�شرين الثاني 2021 
حدث����اً ثقافي����اً ُمهّم����اً، تمّثل ف����ي زيارة ال�ش����يد رئي�س 
اّتح����اد الكت����اب الع����رب ف����ي �ش����ورية الدكت����ور محمد 

الحوراني ونائبه الأ�شتاذ ال�شاعر توفيق اأحمد.
ُمرافق����ة  فعالي����ة  غي����ر  م����ن  الأهمي����ة  ه����ذه  اأت����ت 
للزيارة؛ اأولها اللقاء الحواري المفتوح الذي اأجراه 
ال�ش����يد رئي�����س الّتح����اد م����ع ع����دد كبي����ر م����ن طالب 
جامع����ة حم����اة _ كلي����ة الآداب والعل����وم الإن�ش����انية 
بح�ش����ور بع�����س الأدب����اء وال�ش����عراء اأع�ش����اء الّتحاد 
واأ�شاتذة كلية الآداب، ح�شر هذا اللقاء عميد الكلية 
الدكتورة رود خباز التي رّحبت بال�شيف ومرافقيه، 
وم����ن ث����م دع����ت الأدي����ب ال�ش����اعر رات����ب �ش����كر رئي�س 
اللجنة الثقافية في جامعة حماة لتقديم ال�ش����يف، 
فج����اء تقديم الدكتور راتب احتفائي����اً باذخاً اإذ ختم 
بالق����ول: »اأه����اًل بالدكت����ور محم����د الحوران����ي الذي 

انتظرناه طوياًل...«.
وبعد ذلك تحدث ال�شيد رئي�س الّتحاد عن اأهمية 
ال�ش����باب وم����ا يتمّتع����ون به م����ن وعي وم����ا يمتلكونه 
م����ن طاق����ات كبي����رة ُتوؤهله����م للقي����ام بدوره����م ف����ي 
بناء ُم�ش����تقبل ُم�شرق ل�ش����ورية... وتحدث من جهة 
اأخرى عن الدور الذي يقوم به اّتحاد الكّتاب العرب 
في رعاية المواهب ال�شبابية والطالبية من خالل 
تنظي����م الم�ش����ابقات الأدبي����ة ف����ي مختل����ف الأجنا�س 
الإبداعي����ة على م�ش����توى الف����روع ف����ي المحافظات، 
ومن ثم على م�ش����توى �ش����ورية، ف�ش����اًل ع����ن طباعة 
نتاجهم الأدبي لُي�شار اإلى قبولهم اأع�شاَء في اّتحاد 
الكتاب العرب واإفراد �ش����فحة في �ش����حيفة الأ�شبوع 
الأدب����ي ُتعن����ى باأدبه����م. وبع����د ذل����ك ا�ش����تمع الدكتور 
الحوران����ي اإل����ى اأ�ش����ئلة وُمقترح����ات الح�ش����ور م����ن 
طالب واأدباء واأ�ش����اتذة الجامع����ة، واأجاب عليها كما 
تح����دث اأي�ش����اً الأديب وال�ش����اعر والإعالم����ي توفيق 
اأحم����د نائ����ب رئي�س الّتحاد رئي�س تحرير �ش����حيفة 
الأ�ش����بوع الأدب����ي عن تجربته في رعاية وا�شت�ش����افة 
نتاج الأدباء ال�ش����باب �شواء اأفي برنامجه الإذاعي اأو 

على �شفحة الأدباء ال�شباب في ال�شحيفة.
وبع����د ذل����ك قام����ت الدكت����ورة رود خب����از والدكتور 
محم����د الحوران����ي بتكري����م الدكت����ورة مه����ا ال�ش����لوم 
عميد كلية الآداب في الدورة ال�شابقة لما قدمته في 

خدمة العملية التدري�شية والبحثية والعلمية...
معر�����س  لفتت����اح  جميعه����م  توّجه����وا  ث����م  وم����ن 
الكت����اب الخا�����س باإ�ش����دارات اّتح����اد الكت����اب العرب، 
وم����ن الجدي����ر هنا التحدث عما قام ب����ه الّتحاد في 
الأ�شهر القليلة الما�شية من طرح كميات كبيرة من 
اإ�ش����داراته للبيع ب�ش����عر ت�ش����جيعي رمزي ل يتجاوز 
ال200 ل.�س للكتاب ال�ش����ادر قبل ال 2015 وبح�ش����م 
60% للكتاب ال�ش����ادر بعد هذا التاريخ، وذلك بهدف 
ت�شجيع ال�شباب والطالب على القراءة ون�شر ثقافة 

اقتناء الكتاب.
وم�ش����اًء كانت بلدة »كفربو« هي المحطة الثقافية 
الثانية وبامتياز، اإذ قام اّتحاد الكّتاب العرب _ فرع 
حماة وبالتعاون مع فريق )كفربو للجميع( بتنظيم 
تظاه����رة ثقافي����ة غي����ر م�ش����بوقة من حي����ث الحجم 
والحتف����اء والتكري����م والتنظي����م والتع����اون الأهل����ي 
الُمجتمعي الراقي الأ�شيل، وذلك في �شالة كني�شة 

م����ار اإليا�����س الح����ي و�ش����ط ح�ش����ور ر�ش����مي و�ش����عبي 
مهي����ب، اإذ تن����ادى عدد من فعاليات اأه����ل البلدة الى 
جعل زيارة ال�ش����يد رئي�س الّتح����اد حدثاً غير عادي، 
فنّظم����وا مهرجان����اً خطابياً تحدث في����ه الأب )نبيل 
الكت����اب...  الكلم����ة...  ودللت  معان����ي  ع����ن  ن����ادر( 
المحبة... �ش����اكراً اّتحاد الكت����اب العرب على اختيار 
م����ن  ريفي����ة  لفعالي����ات  ُمنطلق����اً  »كفرب����و«  بلدته����م 
هذا الحج����م، ُمرّحب����اً بال�ش����يف وُمرافقيه وتحدث 
بع����د ذل����ك الدكت����ور محم����د الحوران����ي �ش����اكراً اأهل 
كفربو... فعالياتها الأهلية والمجتمعية والر�شمية 
عل����ى احتفائها المهيب بالثقافة والمحبة والجمال 
ول�ش����يما فريقها ال�ش����بابي... وُكّرمت اأ�شرة الأديب 
الراحل ابن بلدة »كفربو«: )عي�شى م�شيوط( الذي 

اأثرى المكتبة الإبداعية بعدد من اإ�شداراته...
الحوران����ي  محم����د  الدكت����ور  توّج����ه  ذل����ك  وبع����د 
المعر�����س  لفتت����اح  الح�ش����ور  وال�ش����ادة  و�ش����حبه 
فا�ش����تقبلتهم الفرقة النحا�ش����ية وعدد من الك�شافة 
وعزف����ت له����م الأنا�ش����يد والألح����ان وم����ن ث����م ق�����س 
�ش����ريط الحري����ر اإيذان����اً بافتت����اح المعر�����س و�ش����ط 

ت�شفيق كبير...
معر�����س فني �ش����ارك فيه فّنانو البل����دة والخطاط 
الكبير محمد قنا مع م�ش����اركة اّتحاد الكتاب العرب 
بع����دد كبي����ر م����ن اإ�ش����داراته وب�ش����عر ت�ش����جيعي غير 
م�ش����بوق في تاريخ معار�س الكتاب، وكما قلنا �شابقاً 
ب�ش����عر ل يتجاوز ال 200 ل.�س للكتاب ال�ش����ادر قبل 

 2015
وكذل����ك افتتاح نواة مكتبة ريفي����ة في البلدة وهي 
عب����ارة عن اإهداء خا�س قدمه اّتح����اد الكتاب العرب 

لأبناء البلدة. مكتبة تحتوي على خم�شمئة كتاب.
كما وعد ال�ش����يد رئي�س الّتحاد بتقديم األف كتاب 

اإ�شافي اأي�شاً...
م����ا يمك����ن الحدي����ث عن����ه هن����ا ه����و ذاك الطق�����س 
الحتفائ����ي الذي خ�س اأهل بل����دة »كفربو« به اّتحاد 

الكتاب العرب...
واأي�ش����ا ه����ذا التع����اون والتعا�ش����د بين اأه����ل البلدة 
اأنف�ش����هم، ال����ذي مرّده، ل �ش����ك، حر�ش����هم و�ش����عيهم 
لتقدي����م كل م����ا يل����زم لخدم����ة بلدته����م وتطويره����ا 
ونخ�����س هن����ا ما �ش����اهدناه م����ن الفريق ال�ش����بابي... 
)فري����ق كفرب����و للجمي����ع(، ال����ذي، حقيق����ة، اأده�ش����نا 
بحيويت����ه وتعاون����ه اإذ حم����ل عل����ى عاتق����ه ُمقوم����ات 
النج����اح فكان عبارة عن خلية نحل عملت على مدار 
ال�ش����اعة ولأي����ام ع����دة ف����كان له����م ولن����ا وللبل����دة هذا 

النجاح..
ُمبارك

ُمبارك لن����ا ولالّتحاد ولكفربو بهم... ُمبارك هذا 
النجاح 

وناأم����ل اأن 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�ش����اري 
يعك�س الوعي الجمالي والوطني والأخالقي لأبناء 
المكان و�ش����ط حا�شنة اجتماعية اأهلية من مقام ما 
�ش����اهدناه في كفربو... حينها ل �ش����ك اأننا نكون قد 
و�شعنا قدمنا في الطريق ال�شحيح نحو وطن اأكثر 

اأمنا واأماناً و�شالمة...
�شكراً كفربو...

م����ا اإن تنته����ي م����ن ق����راءة المجموع����ة الق�ش�ش����ية )عن رجل طي����ب بينكم( 
للقا�����سّ والروائ����ي اأيم����ن الح�ش����ن، التي �ش����درت ُموؤّخ����راً عن الهيئ����ة العامة 
ال�شورية للكتاب، وتختتم رحلتك عبر اأكثر من خم�س ع�شرة محطة اختارها 
الكات����ب بعناي����ة، حتى يبداأ �ش����يل الأ�ش����ئلة بالتدفق اإلى الذهن، لع����ّل اأبرزها: 
ترى ما الذي اأراد اأن يقوله اأيمن الح�شن من خالل ق�ش�شه؟ اإْن على �شعيد 
الم�شامين التي تناولتها اأم على �شعيد ال�شكل الفني وتنوع اأطيافه؟ هل اأراد 

تقدي����م ق�ش�����س تتَّ�ش����ُم بالواقعية الت�ش����جيلية؟ 
ه����ل كان يه����دف اإلى الخو�س في نمط ال�ش����يرة 
����ز الذي اأفرده للتجريب  الذاتي����ة؟ وما هو الحيِّ
ومحاول����ة تقدي����م ق�ش�����س ُمطّعم����ة بالدرام����ا 
و»الم�ش����هدية الدرامي����ة«؟ واإل����ى اأي م����دى اأراد 
القت����راب من الأدب ال�ش����اخر ف����ي محاولة منه 

اإلى ولوج هذا العالم بحذر؟...
بداي����ًة ل نبتعد عن الحقيقة اإذا قلنا: اإنه اأراد 
ذل����ك كل����ه... رغ����ب اأن يجمع كل ه����ذه المناحي 
في �ش����لة واحدة على �شعيد الم�شمون وال�شكل 

معاً...
باأ�ش����لوب  م����ن ق�ش�ش����ه  ع����دداً  الكات����ب  ُيق����ّدم 

»الواقعية الت�ش����جيلية« حيث يطرح المو�ش����وعات التي تتن����اول هموم النا�س 
الفق����راء والب�ش����طاء ومعاناته����م، وهنا ينحاز الكاتب ب�ش����كل وا�ش����ح و�ش����ريح 
اإلى جانب الم�ش����حوقين والجائعين والُمحبطين والُمتم�ّشكين ب�شذرات من 
الأم����ل وخيوط من ال�ش����وء، ف�شخ�ش����يات » الحزانى« الحالمين بغٍد اأف�ش����ل 
ير�ش����مون معال����م م�ش����امين، ه����ذه الفئة م����ن ق�ش�ش����ه، م����ن دون مواربة في 

اأغلب الأحيان، وب�شيء من الغمو�س المق�شود في اأحيان اأخرى.
اأب����و  م����ن مث����ل: )نظ����ارة �ش����حرية، قاط����ع طري����ق،  وهن����ا نطال����ع ق�ش�ش����اً 
حي����درة، اأزهار الغد وغيرها(، حيث نجد تلك الق�ش�����س ُمفعمة بالتفا�ش����يل 
ال�ش����غيرة... ب����دءاً م����ن الفك����رة و�ش����وًل اإل����ى الو�ش����ف... م����ن اأدّق الم�ش����اعر 
والأحا�شي�س و�شوًل اإلى الحياة اليومية بُمفرداتها كافة: )ال�شوق، المقهى، 
البيت، الحافلة...(، وفي الوقت ذاته؛ يّوجه اأيمن الح�ش����ن �ش����رخة في وجه 
كل م����ا ه����و قبيح وُمظلم وظالم... ويح�سُّ على ال�ّش����عي نحو تغيير ال�ش����رط 
الإن�شاني الق�شري الذي يعي�شه الإن�شان الُمعا�شر، وهنا يوؤكد الكاتب انتماءه 
لالإن�ش����ان وق�ش����ايا الإن�ش����ان، وتمجي����ده للتفا�ش����يل الإيجابي����ة مهم����ا كان����ت 
�ش����غيرة وب�ش����يطة، والتي قد يمر الكثي����ر منا بها من دون اللتف����ات اإليها... 
وف����ي محاولة لتقديم مقاربة ل� »اأدب ال�ش����يرة الذاتية« نجد الكاتب في اأكثر 
من مقام يتحّدث عن نف�شه، وبدرجة ي�شل معها اإلى ذكر ا�شمه وا�شم زوجته 
واأولده... وت�شويره ب�شكل وا�شح و�شريح لم�شاهد ومواقف حياتية حدثت 
وتح����دث معه: )ح�ش����اد الن�ش����يم، لي�س وهم����اً، عن امراأة منك����ن...(، ويحاول 
الكات����ب ا�ش����تخدام ح�ّش����ه التجريبي و�ش����عيه اإلى التجريب م����ن خالل تقديم 
الق�ش����ة الطويل����ة، ومحاول����ة كتاب����ة الق�ش�����س عل����ى �ش����كل مقاطع وم�ش����اهد 

م�شرحية... كما في )الر�شم بال�شوء(. 
ويخت����م الكات����ب مجموعته الق�ش�ش����ية بق�ش����ة �ش����اخرة: “الكتاب����ة ورغيف 
الخب����ز”، وه����ي ق�ش����ة ُمفعم����ة بال�ش����خرية والأل����م والوج����ع اإن����ه: “�ش����حك 

كالبكاء”...
 بالتاأكيد، لن ن�شتطيع في هذه الُعجالة اأن نفي هذه المجموعة الق�ش�شية 
����لَة الروح والدم... لكنها دعوة  التي تنتمي اإلى الأدب الإن�ش����اني الحقيقي ب�شِ

لقراءة اأنموذج من اإنجاز اأديب مبدع.
الكتاب: عن رجل طيب بينكم

_ ق�ش�س ق�شيرة
الكاتب: اأيمن الح�شن

_ 174 �شفحة _ قطع متو�شط
_ اإ�شدار: الهيئة العامة ال�شورية للكتاب /2021/

شكراً )كفربو للجميع(
ُمبارك اّتحاد الكّتاب العرب

)عن رجل طيب بينكم(
واإلبحار في التفاصيل 

اإلنسانية الحارة  كتب: عباس حيروقة

 كتب: مرهف زينو



 إن األشياء الخفية تجعلها أضدادها مرئية.
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���ة، عرفن���اه  ���ة الإعالميَّ    واح���د ِم���ن الأ�ش���رة الفكريَّ
ة، ول  بم�ش���اركاته في منا�ش���بات عديدة منذ �ش���نوات عدَّ
يزال... �ش���يف لقائنا كاتب وباحث واأديب، له اإ�شدارات 
م محا�ش���رات في  عدي���دة زادت ع���ن ع�ش���رين كتاب���اً، ق���دَّ
الفكر والآداب، �ش���ارك في ن�ش���اطات اجتماعيَّة وتربويَّة 
وموؤتم���رات عربيَّة وعالميَّة، نال جوائز على الم�ش���توى 
ورّيات  المحلِّي والعربّي، ين�شر اأبحاَثه ودرا�شاِته في الدَّ
العربيَّة والمحلِّية، ُكّرم في عديد ِمن المنا�شبات... لن 
ب به في لقاء �شحفّي ناأمل  ا ذكرْت... نرحِّ اأزيد اأكثر ممَّ

اأن يكون ُمميَّزاً... 

  *بدايًة، َمن هو عالء الّدين ح�ض�ن؟ 
   ع���الء الّدين ح�ش����ن، �ش���ديق الح���رف والقلم، �ش���ديق القرطا�س 
والكلم���ة، �ش���ديق الإن�ش���ان ومع الإن�ش���ان... ُم���ذ َوعيُت واأن���ا اأجد في 
اً نقيَّاً و�شامياً لكلِّ ما هو جميل، ولعلَّ هذا الحّب قد  اأعماق روحي حبَّ
ف���ل... ومايزال  ُوِج���د معي منذ ابت�ش���امٍة اأولى �ش���درت ِمن قلبي الطِّ
قي���ق للقول المعروف: ))اإنَّ اهلل  يدفعن���ي اإلى هذا الحّب المعنى الدَّ

جميٌل يحبُّ الجَمال((.
   في طفولتي الَّتي لم ولن اأن�شى براءتها، كنت اأكثر النَّا�س قرباً ِمن 
ينّي المتوا�شع  �شجرة التُّوت الَّتي غر�شها الأقدمون بجانب بيتنا الطِّ
ا تزل �ش���امخة  ���جرة الَّتي َلمَّ في ريفنا الحنون، وقد علَّمتني تلك ال�شَّ
بعطائها، علَّمتني الكثير... الكثير... وكاأنَّني اأنظر اإليها الآن، اأو كاأنَّ 

)معروف الّر�شافّي( يقول لي الآن:
�َجَرْة انُظ�ْر  ِلت�لَك ال�شَّ

�َرْة َذاِت الُغ�ش��وِن النَّ�شِ
�ٍة َكيَف ن�َمْت  ِمن حبَّ

�ارْت  �َش�جَرْة َوَكيَف �شَ
اب�حْث َوُق�ل: َم�ن َذا الذي

ُيخِرُج منَها الثَّم�َرْة
َذاَك ه�َو ال�ّل����ه الَّذي

اأَنعُم��ُه  ُمنهِم�َرْة
َ��ٍة ُذو ِحكَم�ٍة  َبالغ�
َوُق��ْدرٍة  ُمقت���دَرْة

نا و�ضُفك  جرة -وق��د �ضدَّ   *م��ا الَّ��ذي تعلَّمَته ِمن تل��ك ال�ضَّ
الجميل- اإلى روؤيتها؟... 

���جرة اأن اأكون معطاًء مت�ش���امحاً، اأن اأمنح قلبي     علَّمتن���ي تل���ك ال�شَّ
لكلِّ َمن يحتاج اإلى نب�شة حّب... علَّمتني فر�شيَّة اأن اأحّب الفرا�شات 
���واقي وه���ي تنق���ل  و�ش���نات، واأن اأبت�ش���م ل�شق�ش���قة ال�شَّ ���رات وال�شَّ والقبَّ
قْت عندي ع�ش���ق الع�ش���فور  لل ِمن ب�ش���تان اإلى ب�ش���تان، عمَّ الم���اء الزُّ
وزقزقة فوؤاده وهو يرهف بجناحيه فوق ذلك الغ�شن النَّ�شر، دعتني 
اإلى اأن اأقول للهدهد وهو يهدهد ب�ش���وته الجميل: �شالم عليك اأيَّها 
يف( على  ائ���ر المده�س... �ش���الم عليك واأنت توزِّع األوان���ك )الطَّ الطَّ
�ش���فحات نفو�ش���نا؛ لن���درك باأنَّ هذا الك���ون ل يكتم���ل اإّل بوجود مثل 

هذا الخْلق الَّذي يعلن بكلِّ يقين عن وجود خالق عظيم...
َوهلِل في كلِّ تحريكٍة          َوت�شكينٍة اأبداً �شاهُد  

َوفي كلِّ �شيٍء لُه اآيٌة       تدلُّ علَى اأنَّه واحُد
  *م��ا الَّذي اأده�ضك اأي�ضًا اإلى جان��ب ذلك )الهدهد( الَّذي 
يذك��ره القراآن، واإلى جانب كلِّ هذه الأ�ضياء الَّتي ذكرَتها... 

من الجميل؟... ما الَّذي اأده�ضك اأي�ضًا في ذلك الزَّ
   اأده�شني الحمام بهديله ونقائه... اأده�شتني األوان ال�ّشحرور وهو 
د بقلبه لحن الخلود...  يحلِّق في ال�شماء... اأده�شني البلبل وهو يغرِّ
���ه الأجم���ل في زوايا  اأده�ش���ني –واهلِل- طائ���ر ال�ّش���نونو وهو يبني ع�شَّ
قف... اأده�شتني البيادر الخ�شراء،  المْنزل وفي و�شطه وفي اأعلى ال�شَّ
ت الم�ش���احة الباقية  امتداد الأفق اأده�ش���ني... كّل هذه الّذكريات غطَّ
ة  يه: محطَّ ِمن محيط قلبي، وذلك كلُّه �شكَّل عندي ما يمكن اأن اأ�شمِّ

كرى الَّتي تبقى خالدة في القلب والوجدان... الذِّ

ئت    *كي��ف كانت عالقتك بالأ�ضرة الَّتي ُن�ضِّ
فيها؛ حتَّى ا�ضتطعت اأن ت�ضل اإلى هذا الو�ضف 

الَّذي ر�ضمَته؟
   عالقت���ي م���ع الوالَدي���ن كان���ت اأ�ش���به ببح���ر ِمن 
���ديق )البحر(  �ش���داقة رقيق���ة رقراقة... ه���ذا ال�شَّ
���ذي يحتفظ ويحفظ مزيداً ِمن محار واأ�ش���داف  الَّ
ولآل���ئ ويواقيت وَمرجان اأك�ش���بني ثق���ة بالنَّف�س... 
ُي�ش���غل ج���لَّ وقت���ه  –رحم���ُه اهلل-  وال���دي  ق���د كان 
���غيرة  ليتاب���ع م���ا اأن���ا علي���ه، كان ياأخ���ذ بي���دي ال�شَّ
ويمنحن���ي دفئ���اً ي�ش���تمّر اإل���ى اآخر لحظ���ة... وكانت 
���ي –رحمَه���ا اهلل- تتحفن���ي بكثي���ر ِم���ن الِحَك���م،  اأمِّ
ع���اء؛ لعلُّه كان �ش���بباً -بعد ف�ش���ل اهلل- في  ���ني بكثي���ر ِم���ن الدُّ وتخ�شّ
���طة، واأزداد  تفّوقي البتدائّي؛ لأ�ش���َل بعد ذلك اإلى المرحلة المتو�شِّ
را�ش���ة... اأنهيت بعد ذلك المرحل���ة الثَّانويَّة، وِمن َثمَّ  ���اً للِعلم والدِّ حبَّ
لت في دار المعلِّمين؛ لأنهي بعد ذلك درا�ش���تي الجامعيَّة؛ حيث  �ش���جَّ
را�ش���ات العربيَّة  ج���ت في كليَّة التَّربية، وح�ش���لت على �ش���هادة الدِّ تخرَّ
ا اأزل و�ش���اأبقى طالب ِعلم اإلى  والإ�ش���الميَّة، وِمن َثمَّ »الما�ش���تر«، ولمَّ

اآخر اأيَّام عمري...
  *كّل هذا الحّب الَّذي اأراه لديك للِعلم يدفعني اإلى اأن اأ�شاأل: ماذا 

يعني لك الِعلم؟
ه���ور،     الِعل���م للقل���ب حي���اة، ولالأب�ش���ار اإب�ش���ار، الِع�ل���م �ش���رف الدُّ
م  م���ان، واإك�ش���ير الأم���ان، و�ش���مان التَّقدُّ ومج���د الع�ش���ور، وفخ���ار الزَّ

والطمئنان، وهلل َدرُّ القائ�ل:
قا  ال�َزم �َشبيَل الِع�لِم حتَّى َترتقي      َوتناَل  اأَج�راً  َواِف�راً  ُمتحقِّ

ن�ى  ���اً اإنَّها      َخي���ُر المَجال�ِس ِفي الدُّ           َوال���َزم َكرا�ش���ْي الِع�ل���ِم  حقَّ
َوالُملَتقى

   وِمن اأجمل ما قاله محمود �شامي البارودّي:
ْهِر  َمْن�ُش���وٌب  ِة الِعْل���ِم َتْق���َوى �َش�����ْوَكُة الأَُم���ِم       َوالُحْك���ُم ِفي الدَّ ِبُق���وَّ

اإَِلى الَقلَِم
����ِل  َمْحُفوَفٍة ِبالِعزِّ  َو َمْنِزَلٍة      ِفي الَف�شْ َفاْعِكْف َعلَى الِعلِم َتْبُلْغ �َش���اأْ

َوالَك�َرِم
�����ْهِل   َل���ْوْل ُمَداَوَل���ُة الأَْف���َكاِر  َم����ا  َظَه���َرْت     َخَزاِْئ���ُن الأَْر����سِ َبْيَن ال�شَّ

َوالَعلَِم
��اِدُق الِهَم�ِم َوَلْي�َس َيْجِني ِثَم��اَر الَفْوِز  َياِنَعًة      ِمْن َجنَِّة الِعْلِم  اإِلَّ �شَ

ُ ِلالأَْبَداِن  اأَْفِئ�َدًة       اإِلَّ ِلَيْرَف�َع اأَْهَل الِج��دِّ َوالَفَه��ِم َر اهللَّ ��وَّ َما �شَ
�ضبة لك؟   *والقراءة، ماذا تعني بالنِّ

قّي:     الكلم���ة الأول���ى –كم���ا تعلمين- هي »اْقراأ«. لقراءُة �ش���بيُل الرُّ
ق... ق؛ يكُتب بتَفوُّ ))اقَراأ َوارَق((... وَمن يقراأ بتذوُّ

  *اأن��ت ت�ضف الأ�ضياء بالكلمة الأجمل... ما موقع الكلمة 
في ذاِتك؟

    الكلمة: هي مجد دنيانا وما اأبلغ، هي عنوان ثقافة، وثقافة روح، 
وه���ي ف���ي تراكمها على م���دى التَّاريخ ح�ش���ارة، والح�ش���ارة نتاج ِعلم 
م الإن�ش���ان  وعمل... الكلمة حياة؛ اأو لنقل: هي قلعة �ش���امخة... وتقدُّ
م؛ لأنَّها  مت���الزم مع الق���راءة الواعية للواق���ع، بالكلمة المتَّزنة نتق���دَّ

منطلق اإلى كلِّ هدف نبيل...
األيف    *اأ�ض��درت اأكثر ِمن ع�ضرين كتابًا ومازالت م�ضيرة التَّ
ه الكت��ب بالحدائق، ف��اإذا خّيرناك بين:  ة، واأن��ا اأ�ضبِّ م�ضتم��رَّ

)رو�ضة وكتاب(؛ ما الَّذي تختار؟   
د: اأختار الكتاب...    دون تردُّ

*لم��اذا؟
   لأنَّن���ا نج���ُد ف���ي الكت���اِب زه���راً وثم���راً وورداً وفك���راً، ول نج���ُد ف���ي 

و�شِة كتاباً. الرَّ
وح،  ���در، بهجة للنَّف�س، غذاء للعقل، راحة للرُّ    الكتاب ان�ش���راح لل�شَّ
، تخفيف  منب���ع للمعرف���ة، جبر للخاطر، ت�ش���فية للّذه���ن، زوال للهمِّ
، مي���دان للم���كارم، في���ه ِعَب���ٌر وَعَب���رات، واأخب���ار واآي���ات، وتاري���خ  للغ���مِّ

ب���الء الأخي���ار، وذكرى الأم���م والبلدان، والأم�ش���ار والأقطار، فيه  النُّ
نتاج العقول، وكنوز المبدعين، وتراث العباقرة. 

   الكتب:
�اُء ماأمونوَن غيباً َوَم�شهدا  لَنا ُجل�ش�اء  َما ن�ملُّ حديَثهم        األبَّ

دا  ُيفيدوننا ِمن ِعلمهم ِعلَم َما َم�شى        َوعقاًل َوَتاأديب�اً َوراأياً م�شدَّ
  *هذا عن الكتب... عن )الوفاء( ماذا يمكن اأن تقول وهو 

ة في حياة الإن�ضان؟ اأحد القيم المهمَّ
اإنَّ الَوفاَء بن�اٌء ل يزّين�ُه       اإّل المواقُف َوالأن�ش�اُم َوالألُق

*والجم��ال الحقيقّي بح�ضب روؤية عالء الّدين ح�ضن... ما 
هو هذا الجمال؟

   الجم����اُل الحقيقيُّ جمال النَّف����س الَّذي يظهر في التَّعابير، ويدلُّ 
ب���ل والتَّ�ش����امح، ويك���ون بمثاب���ة �ش���مفونيَّة تحي���ي ملَك���ة ذوق  عل���ى النُّ
���ير عل���ى دروب  الإن�ش���ان، وتنع�ش����ه برغب���ة البق���اء عب���ر توق���ه اإلى ال�شَّ

فاء... النَّقاء وال�شَّ
*ه��ذا الجم��ال الَّ��ذي اأ�ضرت اإلي��ه، م��ا الَّذي ت�ضتق��ي منه، 

ككاتب وباحث واأديب؟ 
���ماحة والبت�ش���امة، يجعلن���ي  ���ط وال�شَّ   الجم���ال يمنحن���ي: التَّو�شُّ

ة وتَّخطيط؛ لأمتطي �شهوة الإبداع في التَّفكير.  �شاحب ِدقَّ
  *هل يئ�ض�ت يومًا؟

ثنا قبل قليل... ل نياأ�س ولنا خالق      ل ياأ�س، وعن الجمال قد تحدَّ
حم�ن ل �ش���كَّ اأنَّه يمنَح  ى نف�َش����ُه الرَّ اأن�َش���اأنا وذراأَنا وتوّلنا، وَمن �ش����مَّ
���ه يمنح العف���و... ِمن هنا  ى ذاَته العفّو ل �ش���كَّ اأنَّ حم���ة، وَم���ن �ش���مَّ الرَّ
اأجعل الأَمل لي �ش���احباً، واأتَّخذ التَّفاوؤل �ش���ديقاً... وبح�شب ما قاله 

غرائّي: ما اأ�شيق العي�س لول ف�شحة الأمِل... الطُّ
*بي��ن )الأمل( و)الألم( ترتيب حروف... هل الألم �ضيء 

مذموم اإْن ح�ضل لك ذلك؟ اأو وقعت في �ضيء منه؟
لِت- وكم هو جميل     )الأمل( و)الألم( حروف م�شتركة –كما تف�شَّ
اأن نعيد ترتيب حروف الألم؛ ليتَّحد مع الأمل في كلمة واحدة، فاإذا 
حدث اأن نالني �شيء ِمن هذا )الألم(؛ فوقتذاك لن اأراني في َحيرة؛ 
���ادق  ذلك اأنَّ الألم اإْن حافظ على وجوده اإ�ش���راراً؛ فاإنَّ التَّ�ش���بيح ال�شَّ
ق بعده، وكم  ينبث���ق ِم���ن بين ثناي���اه، وِمن َثمَّ فاإنَّ نبل الرتق���اء يتحقَّ

ِمن منحة في طيِّ محنة...
  *كي��ف؟

   مثاًل... طالب الِعلم- وكلُّنا طلبة ِعلم مدى الحياة، طالب الِعلم 
ل بدَّ اأن يتاألَّم، وهذا الألم يثمر نجاحاً، وَمن نال �شيئاً ِمن الإحراق، 
ق���ت له روعة الإ�ش���راق، ول ُين���ال الِعلُم اإّل بالِج���دِّ والُجهد، وَمن  تحقَّ
���هد ِم���ن اإب���ر النَّح���ِل...  ���ى، ول ب���دَّ دون ال�شَّ ���ى ن���ال م���ا تمنَّ �ش���بر وتاأنَّ
ة  ���ين؛ اأي: مهم���ا كان���ت الم�ش���افة �ش���اقَّ واطلب���وا الِعل���م ول���و ف���ي ال�شِّ

افعّي رحمُه اهلل: وبعيدة، وبح�شب قول ال�شَّ
ع ذلَّ الجهِل طوَل حياتِه َوَمن لْم يذْق مرَّ التَّعلُِّم �َش�اعًة      تجرَّ

َوذاُت الفتى َواهلل بالِعلم والتُّقى      اإَذا لْم يكوَنا  َل اعتباَر لذاتِه
   وا�ش���محي لي –�ش���ارة- اأن نذهب معاً للحظات اإلى ع�شر المتنبِّي 
متاه���ات  ف���ي  ���ى  الحمَّ توؤلم���ه  ل���م  ل���و  ���ي  المتنبِّ المحَك���م؛  واإبداع���ه 

حراء؛ لما اأن�شد رائعته الَّتي يقول في مطلعها: ال�شَّ
الِم َوزائَرتي كاأنَّ بَه�ا حياًء      َفلي�َس تزوُر اإّل ف�ي الظَّ

ده الّنعمان بن     والنَّابغة الّذبيانّي، وهو اأحد اأ�شحاب المعلَّقات، هدَّ
م للنَّا�س: المنذر، فقدَّ

َفاإنَّك �َش�م�ٌس َوالُملوُك َكواكٌب      اإَذا َطلعْت لْم َي�بُد ِمنهنَّ َكوكُب
  *هل يمكننا القول باأنَّ هذه هي غاي�ة الحكمة؟

   نع��م؛ بكلِّ تاأكي�د. 
   *واأبعد ِمن ذلك؟

   اأبعد ِمن ذلك: اأن نقول الحّق ولو كان موؤِلماً، اأن ن�ش���ارح اأنف�ش���نا 
وغيرن���ا، اأن نعام���ل غيرن���ا ب�ش���فافية، اأّل ن���دع القل���ق يغزونا، ف���اإنَّ لنا 
���راحة الُم�ش���تدامة ُمريحة  قدرات، ن�ش���تثمرها م���ع طموحاتنا. وال�شَّ
���ة -اإْن �ش���حَّ  هبيَّ ���ة الذَّ ���ق الثُّالثيَّ للقل���ب والعق���ل والب���دن، وهن���ا تتحقَّ

التَّعبير- مع راحة العقل والقلب والبدن.

ين حَســــن حوار مع األديب: َعالء الدِّ
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اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني في اتحاد الكتاب العرب

  شعر:  بديع صقور  
)اأنت �شجرتي الوحيدة  

تنت�شر جذورك بين العنق والأر�س 
بين المطر والغيم

                             بين اهلل والز هرة( 
»اأم���ل ج���راح«  بي���ن الزه���رة وال���روح تراني���م غ���ٍد 

بعيد...  
ن�شيم اللحظة يعبر ممرات الوقت...  

احتمالت كثيرة تنتظرك على بّوابة ال�شمت  
***

�ش���جرة  المط���ر تح���ت  تت�ش���ّبث بحب���ال  العا�ش���قة 
القلب تنتظره...  

ذات غ�شب ترك البيت  
�شافر في ليل عا�شف...  

وخاّلها وراء �شتائر الن�شيان. 
***

»بين المطر والغيم«  
ن�شترق ال�شمع اإلى اأوجاع النواقي�س  

»بين اهلل والزهرة«  
اأراجيح الأطفال اليتامى خاوية  

والغائبون لن يعودوا! 
***

»بين العنق والأر�س«  
»بين المطر والغيم« تع�شف الريح بالنوافذ 

اليتامى وحيدون ُي�شّلون فوق قبور اأهلهم 
***

بي���ن الري���ح والري���ح تتقاط���ع ال�ش���هب وتتزاح���م 
النج���وم بي���ن الغي���م والغي���م   الع�ش���فور الغري���ب 

ي�شتعد
 للرجوع اإلى وطنه  

* * *
تحت �شديم من دخان  

المدينة تهجع فوق �شرير التعب.  
ول تنتظر من يوقظها...  

المدينة ل تنتظر اأحداً.  
***

»بين المطر والغيم« القادمون عابرو �شبيل.
بو�شوح ن�شمع انك�شارات اأ�شواتهم   

ونلحظ ظماأ �شفاههم.  

الرج���وع حقائ���ب  ومداخ���ل  ال�ش���فر  معاب���ر  بي���ن 
وم�شافرون ملوا النتظار.  

***
بين الجذور والأ�شئلة تحت عر�س الماء 

تنزلق اأقدام الآبار 
ما اأتع�س الآبار الجافة! 

ما اأوح�س القلوب الخاوية من الحب! 
ما بين العنق وهذا الخواء 

»تطَق« مرارتنا من ال�شراخ   
***

ما »بين اهلل والزهرة«
 تتجمد الكلمات على األ�شنتنا...  

كيف ُنذيب الجليد في حلوق القمم؟  
الزم���ن  ق�ش���م  اأن  بع���د  رحل���وا  م���ن  ُنعي���د  كي���ف 

اأعمارهم؟ كيف؟!  
***

ننتظ���ر الريح على اأر�ش���فة المحط���ات والمناديل 
البي�شاء تعُد نف�شها

بال�شفر اإلى جنة اهلل.  
اأن  بع���د  جوانحن���ا  بي���ن  الول���ه  �ش���يرفرف  كي���ف 

�شقطت قلوبنا في 
 اأتون الحقد؟  

*** 
»بين المطر والغيم« عاريان. 

اأنا والريح...  
الريح ت�شتعير زهرة لت�شتر عريها اأما اأنا...   

فمن يهب لي اأ�شي�شاً اأزرع فيه زهرة الريح؟!  
م���ن تمنحن���ي الح���ب لأعط����ره بقطرات ال�ش���نين 

الراحلة؟!  
***

»بين المطر والغيم« ُتزهر الأيام 
بين الريح والزهرة   ف�شاءات بي�شاء  

لأقمار على و�شك النوم.  
* * *

»بي���ن اهلل والزه���رة« بواب���ة من خيال نه���ر الوجد 
يجري...

والنف�س ريحانة الع�شق 

ترانيم غد بعيد 

لوؤلوؤٌ ُم�شيء اإذ تم�شي الع�شافير على قطرات 
الندى

من �ش���جرة /الزنزلخت/ وهي تغ�شل وجهها، 
يطلع العبير

ك�يا�شمينة في باب توما عند الفجر
طفا عبقها على العائدين من �شهر اأحالمهم
غي���ر اآبهين بمواعيدهم الُمتك���ررة عند نهاية 

ال�شارع
عائ���د م���ن ن���وم طوي���ل... قلب عا�ش���ق كان قد 

ن�شي حال عمره
في رزمة حزن

تفع���ل  كم���ا  ويبت�ش���م  باأغني���ة  عيني���ه  يف���رك 
ال�شم�س

تف���رك خديه���ا باأر����س »الر�ش���افة« فتنه����س 
ترتب تاللها، جبالها، قلعتها التي

لم يعكّر �شفو تاريخها بحث لعالم اآثار 
من دون ا�شم مغارتها

اأو نوع حجارتها اأو حتى �شكل عمودها الغربي
ظلت الريح تاأكل من حا�شرها

وظلت تحدق اإلى �شخرة المدرج العالي واإلى 
تنور القبو

وظل الولي ال�ش���الح /ال�ش���يخ �ش���الح/ ُمقيماً 
بجوارها يحر�س خواتم اأ�شابعها

واأ�شاور ما�شيها
تنه����س »الر�ش���افة« كم���ا تفع���ل �ش���بية ُتكحل 

رمو�شها بالغيم
وتم�شي على كتفيها �شال حبق

تن���زل نح���و الوديان تل���م نه���ارات الطيون في 
األوان الفرا�شات

وُتودعها في الجب العتيق عند مفرق حارتنا
حيث البيوت تتوزع �شماًل وجنوباً

وت�ش���عد... ت�ش���عد نحو ال�ش���ير وتغرب �شوب 
المرج

ثم ُتعاود مع الدروب المتدفقة بال�شنديان
والحب واقع حال

واقع حال حتى لو ناأيت بنف�شك م�شافة حرب 
باردة

اأو �شلم عالمي بين الفقراء وخزائن الملوك
واقع حال الحب 

واإن لجمت ح�ش���ان �ش���عورك بق���رار الالعودة 
اإلى الأمام

اأو �ش���رب �ش���هل ال�ش���وق وب���اب بيت���ك ب�ش���ياط 
اختيار ال�شبر

الحب
الحال
الواقع

ها بوجه الغروب تغل الحمائم
واأ�ش���وات قطي���ع النعن���اع الب���ري ُي�ش���يع موتاً 

اآخر بين �شتالت الطيون
�ش���وب  الذاه���ب  لل���درب  الحار����س  الطي���ون 

حواكير الكروم
يرم���ق بقايا ما بقي من �ش���نوبر على �ش���در/

الحامو�س/
ال�ش���نوبر عطر يتمدد برنة �شوت حتى هامة 

الع�شق
الع�شق

الواقع
الحال

واإن نذرت نف�شك للن�شيان
اأنا
اأنا
اأنا 

اأن���ا ل اأحب الهدوء في دفتر يومياتي العابقة 
بالمو�شيقى

اأول ا�ش���تيقاظي اأ�شمع مو�ش���يقى الجبال التي 
تحكي كيف ق�شت ليلة الأم�س مع حقول الذرة
وكي���ف ا�ش���طادوا »الخنازي���ر«، واأقام���وا عل���ى 
�شرف النت�شار ذاك... حفل ع�شاء د�شم البهجة
مو�ش���يقى  اأ�ش���مع  عمل���ي  اإل���ى  وف���ي طريق���ي 
الأطف���ال من خلف �ش���بابيك البي���وت يتحدثون 

مع اأمهاتهم
عن العالم الفترا�شي

اأم�شي في �شارع »الوّراقة« اأ�شمع اأغنية لفيروز
التجاري���ة ج���اء �ش���احبه  المح���اّل  اأح���د  م���ن 

ليالقي رزقه
جل�س عند الباب وغاب مع الأغنية

مو�شيقى ُمتنّوعة اأ�شمعها طيلة يومي
وقب���ل اأن اأن���ام اأ�ش���ع �ش���ماعة )الموباي���ل( في 

اأذني
واأ�شمع �شوتي القديم قبل اأن ُي�شاب بال�شمت

وتنقطع كل �شلة و�شل بينه وبين �شداه
اأنا
اأنا
اأنا

اأنا اأحّب ال�شرعة بكل �شيء
اأحب 
اأحكي
اأطبخ

اآكل
اأم�شي
اأ�شرب

اأفعل كل ذاك و�شواه ب�شرعة
لكن���ي حي���ن اأُحّل���ق م���ع الغي���م اأتباط���اأ لعّله ل 

ينتهي عر�س ال�شور التذكارية
ف���ي عين الماء الواقعة عل���ى الطريق الُممتّد 

بيني وبين قلبي
للمرة الثالثة

اأنا
اأنا 
اأنا

اأن���ا توقف���ت ع���ن ُمتابع���ة الم�شل�ش���ل اليوم���ي 
�شمن �شل�شلة الخيارات ال�شعبة

للبطل �س/ ج/ ف/ اأو اأو اأو
ف���� لل�ش���م�س اأح���كام اإذ عادت م���ن جديد تفرك 

خديها باأر�س )الر�شافة(
كاأنها للمرة الأولى ترى وجهها مثلي تماماً

كاأني للمرة الأولى اأرى ا�شمي في اللوح

الحب واقع حال
 شعر: نصرة إبراهيم
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يا قطوف الجمال
لم يعد من الرو�س قوٌل

لم ُيقل بعد
كيما يقال!

هّدني الوجد وا�شتباح ال�شبا
منطق عا�شٌف

من �شروخ الجبال
واعتلى الموج من �شهيل قديٍم

مهرة الريِح
وا�شتفا�س الخيال

فتنّدت من العروق �شطور
خمرة البين بين

عطر الحالل
خيط ذكرى على الطريق ُتبدي

مثل �شم�س الخريف
حاًل فحال

اأم�شك الوقت من بقايا لحاٍظ
كي اأواريه

عن عيون الزوال
واأُنادي بُبّحة ال�شوت قومي

يا عذاري الفرا�شاِت
العمُر ماْل

وال�شباب ال�شباُب
اأم�شى قعيداً

)اأينها( نجمة ال�شبح... قطب ال�شمال
اأيتها الكاأ�س

تعزف الروح فيها
كي يروق الع�شير في البرتقال

واأين ال�شبايا على النبع رفٌّ
من الطير ينقر حبَّ الدلل

وقي�س وليلى، و�شخر و�شعدى
وجمر الحروف وم�شك الغزال

واأين الخيام التي اأ�شعلتها
على �شّفة الليل

كفُّ الرجال
واأر�س فل�شطين قلب المعّنى
وجوهر طفل تهّجى الو�شاْل

واأين ربيع القرنفل يغوي
بزقزقة اللون

�شمت المحاْل
وقفت على �شرفة القبر غ�شناً

ع�شيَّ الهواج�ِس
رخو الحباْل

و�شحت بملء جنون ال�شحاري
تعال مق�سَّ الرحيِل!

تعاْل!
اأذوب مع الماِء

حّبة ملٍح
ومثلي يذوب جواب ال�شوؤاْل

مقّص 
الرحيل

 شعر:محمود علي السعيد

 شعر: زهير حسن

 شعر: عدي ياسين حمود

ا�ضتهالل
لطالم���ا و�ش���عُت اأ�شخا�ش���اً ل اأعرفهم ف���وق ورقٍة 
اأّنه���ا ق���د ِعي�ش���ت،  اأفتر����س  بي�ش���اء، لأ�ش���رَد حي���اًة 
، واأنهيها بالكثيِر من التفا�شيل،  ���ة حبٍّ لأ�ش���رَد ق�شّ
التحدي���ات،  الُقب���الت،  الح���روِب،  م���ن  والكثي���ر 
الأ�شباب، والنزاع... اإلى اأن اأقوَدهما اإلى الهاوية... 
ولك���ن لم ي�ش���بْق ل���ي اأن قتل���ُت حّباً م���ن دون حبكة، 
م���ن دون الكثير من الأ�ش���باب، م���ن دون الكثير من 
المح���اولت لإبقائ���ه حّي���اً. كان م���ن ال�ش���خرية اأن 
يح���دَث ل���ي ذلك م���ن دون حبكة، ولأ�ش���باٍب تقودك 

اإلى ال�شحك.
ل���م اأك���ن اأنتظ���ر اأن نك���ون كاليونانيي���ن وندخ���ل 
بع���د  من���ه  ونخ���رج  اأبي���ِك،  بي���ت  خ�ش���بّي  بح�ش���ان 
منت�ش���ف الليل، ونقتل كّل م���ن رف�س، وهو نائم... 
ل���م اأك���ن اأريد اأن تقفي اأمام الجميع، وت�ش���ردي لهم 
كّل م���ا حدث، اأو �ش���يئاً مما حدث... ل���م اأكن اأنتظر 
اأن تعترف���ي بي اأمام ظّلك، فكنت دائماً موقناً باأّنك 

اأجبن من ذلك.
كنُت اأريد نهايًة اأكثر �شببية...

اأكث���َر منطقي���ة،  اأن تك���ون  اأري���ُد لروايِتن���ا   كن���ت 
فيه���ا  ُيقت���ُل  رواي���ة  والنتيج���ة،  بال�ش���بب  ترتب���ط 

الأبطاُل كاأبطاٍل ل كخونة.
كان �ش���بب واحد يكفي لأن���اَم كّل يوٍم دون الغو�س 
ف���ي هذه الفكرة... كان �ش���بب واحد يكفي كي تحّل 

الرحمة مكان الثاأر...
كي ي�شيَء اهلُل عتمتي لو بعد حين...

لكّنك �شرقِت ال�شم�َس لما وراء الأبد...

هوام�ض حرب
والآَن واأنا قابٌع بيَن اأكفاَن ذاكرتي

 ل اأرى اإل وجهِك 
اإل عينيِك اللتين تجبرانني على الكتابِة 

كلما اأعلْنُت ا�شتقالتي
 وهاأنذا اأكتُب فوُق هذا المكتِب الخ�شبيِّ

 الذي يجتاُحني لوُنُه الُبنّي كلوِنهما تماماً 
اأكتُب لِك بالحبِر للمرِة الأولى

 اأكتُب لِك ولكْن لي�س للمرِة الأخيرة
�شياأتي يوٌم اأكتُب لك للمرِة الأخيرِة

 لكن لي�س هذا اليوَم
 لأني لن اأموَت اليوَم... ربما غداً 

اأو ربما بعد عامين اأو �شهريِن
 اأو يوميِن... 

ولكن حتماً لي�س هذا اليوَم
 فاأنا الال ُمتغيُر اإن كنِت تذكرين

كلَّ ما اأقوُم بِه اأ�شُعُه بعنق �شّيد لم اأخ�شْع لُه يوماً 
ولكن لي�س اليوَم 

اأدرُك تماماً باأنك تعلمين 
باأن كلَّ ما كتبتُه اأو �شاأكتُبُه

 كان لك ِوحَدك
 وحتى عندما اأحاوُل الكتابَة لغيِرِك 

تكونين دوماً بين ال�شطوِر 
بين الألِف والياِء 

بين الك�شرِة وال�شمِة
 بين يا�شمينٍة دم�شقيٍة و�شجرِة لوٍز
 ولطالما اأحببِت اليا�شميَن واللوز 

ل �شيَء خارَج حدوِدِك
 ل �شيَء ُمطلقاً... كلُّ الن�شاِء اللواتي

 غفْوَن فوَق �شدري بعَدِك
 لم يُكنَّ ن�شاء

لقد ُكنَّ كائناٍت ُمثيرٍة لل�شفقة
كلُّ من اأق�شْمُت على حبهن

واأنا كاذُب 
ُمثيراٌت لل�شفقِة 

نعم لقد اأعلْنُت انت�شارَي عليِك مراراً 
قني  والجميُع الغبيُّ �شدَّ

فقط اأنا واأنِت كّنا على يقيٍن
 باأنّي كاذٌب 

الآَن واأنِت تقرئيَن هذه الكلمات
التي تقرُّ بهزيمتي 

في حرٍب كانْت اأكثَر �شرا�شة
من الحرِب العالميِة الثانية

َج لنت�شارَي  مازلُت اأحاوُل باأْن اأروِّ

ولكن اأحاوُل اأّل اأكوَن كاذباً
 للمرِة الألِف بعَد الألِف

 ولكنِك انت�شرِت 
و�شاأبقى اأحاول

هجوم المكان
اأنا ُهنا انتظُر الال �شيَء بُمنتهى ال�شبر

 انتظُر عا�شفًة تاأخُذ مَعها �شيئاً ما 
 ل اأعلُم ماهيتُه اأو ما يحتويِه 

ني ما هو تاأتي اإليَّ ب�شيٍء جديٍد ل يهمُّ
 قد يكوُن جرائد تعوُد لع�شراِت 
الأعواِم ل تاريَخ لها ول اأخباَر 

قد يكوُن مالب�َس طفلٍة اأ�شتمُّ رائحَتِك فيها
 اأو قد يكوُن ُدخاناً 

الآَن وق���د اأ�ش���بْحُت عل���ى هام����ِس ه���ذه المدين���ِة 
المبتورِة اليدّيِن وحدي

 اأ�شارُع ذكرى هذه ال�شوارَع وحدي
 اأناُم على هذا الر�شيِف يوماً

 وتحَت تلك ال�شجرِة يوماً اآخر 
 لم اأعْد اأح�شي منُذ زمٍن علَب ال�شجائِر...

 اأن���ا ُهن���ا حت���ى القيامِة فلي����َس لدي وط���ٌن اأرتمي 
باأح�شاِنه

لي�س لدي موطُئ قدٍم لم تطاأُه اأقداُمِك
ُت حروباً �شر�شًة جداً ولكنّي لم اأتخيْل يوماً   خ�شْ

اأن يهاجَمني المكاُن 
وباأيِّ �شالٍح �شاأواجُه هذا المكان

القابع َفي اأن�شجِة الذاكرِة 
الذي ل يعرُف كلاًل، ل يعرُف ملاًل 

وكما اأرى لي�َس لديِه العفو عنَد المقدرة
ل توج���ُد ث���ورٌة اأكث���َر بط�ش���اً م���ن اأن يث���وَر المكاُن 

عليَك 
 اأن يثوَر على ما يحتويَك

 ُهنا ل يوجُد »تكتيُك« حرٍب ُتجّنُبَك الهزيمْة
 ُهنا ُتهَزُم قبَل قرِع الطبول.

�شاأُ�شرج حزني حين ينمو
واأ�شبر اأزمان العبيد،

حت���ى اإذا م���ال نجم���ي وا�ش���توقفني 
الألم

قلت هذا زماني
وتلك المراقد �شاهدٌة

على مراآتي في العدم ...
فهل نحن غير اأ�شماء توالت
اأو وجوٍه عّفرها اليباب؟...

ولأّن دمنا بلون الأر�س

نعرى منه
لتطفح على وجه الكون الجراح ...

- يا ولُد اأنت الذي
تمرُّ في الزمان حافياً

مثلك اأنا
قد ر�شموا بعظامي درب المجاعة،

وحين كبرُت �شرت هالماً
ووعدت اأ�شالئي

اأن اأرد لها ما �شاع من دمي
ولو بمزقٍة

من منديٍل تعّطر بالتراب
وبه امتالأ فمي ...

ين���ام عل���ى  ال���ذي  ي���ا طفل���ي  وان���ت 
اأريكته الحمراء

قم بنا
نلج لجة ذاك البحر الأزرق،

قد تهب الريح
والموج عارم،

فا�شتعّدي اأيتها القلوع للغناء
واأبداً ُيخا�شمني دمعي

كلما حّدثته عن الحنين،
ويحاول الهروب اإلى �شاطئ خيبتي

كي ل تفي�س الأنهار
وتغرَق جداوَله الحزينة،

وكم عاتبتني ظنوني
على ت�شويف الدروب،

هو الم�شار واحٌد يا قلُب
ولك اأن تطاأ حيث ت�شتمّر الآلم

وتبقى خطاك تر�شم
قد�شية القيامة ...

قصائد من وجع

قيامة اآلالم 



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

أرسطو
قصةشعر
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حم���ل ذلك ال�ش���باح الكثير من الأخب���ار التي اآلمت روح ماجد، 
فق���د ح���ّز بنف�ش���ه تدني����س الع���دو ال�ش���هيونّي لباحات الم�ش���جد 
الأق�ش���ى... كان ُج���ّل الأخب���ار الُمتداول���ة على مواقع التوا�ش���ل 
الجتماعي و�شا�ش���ات التلفزة عن ذل���ك الحتفال البغي�س قرب 

�شاحات الم�شجد الأق�شى.
هم�س ماجد لنف�شه باأ�شى: »ال�شهاينة يرق�شون على اأوجاعنا 

واآلم اأرواحنا«.
ك���م تمّن���ى ماج���د القاط���ن ف���ي اإح���دى م���دن ال�ش���ّفة الغربّية 
ُم�ش���اركة المقد�شّيين �شمودهم في الم�شجد الأق�شى!... اإّل اأّن 
نعوا من ال�شالة في الم�شجد الأق�شى  �ش���ّكان ال�ش���ّفة الغربّية ُمِ
بذريعة عدم الح�شول على ت�شاريح خا�شة، كما ا�شترطوا عليهم 

اأن يكونوا حا�شلين على اللقاح الم�شاد لفايرو�س كورونا.
كان تفكير ماجد منح�ش���راً بما يحدث في الم�ش���جد الأق�ش���ى 

على اأثر المواجهات الُمندلعة هناك.
وعل���ى الرغ���م م���ن اأّن ذل���ك الي���وم ي���وم عطل���ة ر�ش���مية، اإل اأن 
ماج���داً كان م�ش���غوًل بتنفي���ذ المه���ام الُموكل���ة اإلي���ه ف���ي مج���ال 
عمل���ه اإعالمّي���اً ُمقاوماً اإلى جانب عمله الأ�شا�ش���ي ُمدّر�ش���اً للغة 

الإنكليزية وُمترجماً.
وم���ّر ي���وٌم ثقي���ل ب���كّل م���ا للكلمة م���ن معن���ًى حمل بي���ن طّياته 
الكثير من الآلم والأوجاع، ولكّن ماجداً كان �ش���عيداً بالُمقاومة 
البا�ش���لة، التي اأبداها المقد�ش���يون اأمام ذلك العدو الُمتغطر�س، 
الي���وم  اأراد الحتف���ال بي���وم الج���رح الفل�ش���طيني؛ ذل���ك  ال���ذي 
الأ�ش���ود المنحو�س الذي اأ�شعنا فيه وطناً هو فل�شطين... اأرادوا 
الحتف���ال ف���ي اأولى القبلتي���ن، وهوى الروح وم�ش���قط الفوؤاد... 

المكان الذي يحلم بزيارته كل ُم�شلم.
يومها �ش���عر طفال ماجد بال�شجر جّراء ا�شتحواذ اأبيهما على 

�شا�شة التلفاز لُمتابعة اآخر الأخبار.
م���ع اقت���راب موع���د اأذان المغرب؛ لم ي�ش���عْر ماج���د بالجوع اأو 
العط����س، عل���ى الرغم من اأّنه كان �ش���ائماً في ال�ش���هر الف�ش���يل، 

رّبما لن�شغاله بما يجري اأو لأنه يوم عطلة.
بعد تناول الجميع وجبة الإفطار؛ عاد اليوم لدورته الثقيلة... 
ليٌل طويل، وعدم انتظاٍم بالنوم، و�ش���حور يتخّلل الليل، وُمتابعة 

لآخر الأخبار.
اأت���اه في ذلك اليوم �ش���وُت اأذان الفجر بهّياً نقّي���اً ُيزيل الهموم 
والمواج���ع م���ن النف�س والروح، يتاأّمل ماج���د الغرفة من حوله، 
فيرى طفليه النائمين على ال�ش���رير الُمجاور ل�ش���ريره، في�شعر 
بالمحّبة الخال�شة نحوهما في اأثناء نومهما اأكثر مّما ي�شعر به 
خالل ا�ش���تيقاظهما، فهما كثيرا الحركة والن�ش���اط مّما ي�شايق 
والدت���ه الت���ي �ش���اقت ذرع���اً بهم���ا، بع���د طالق���ه م���ن والدتهم���ا، 
وهجره���ا منزلهم ومجيء ماجد مع طفلي���ه للعي�س ُمجّدداً في 

منزل اأ�شرته.
ف���ي تل���ك الليل���ة؛ كان���ت الأ�ش���ئلة تزدحم ف���ي راأ����س ماجد وهو 
يتذّك���ر زوجت���ه ال�ش���ابقة... ه���ل هي �ش���عيدة من دون���ه؟ من دون 

طفليها؟
لم���اذا تركت���ه هكذا؟ وما ذنب هذين الطفلي���ن؟ وهل كان اأحٌد 

ما �شبباً في دمار اأ�شرتي؟
وهن���ا يم���ر طي���ف رند؛ الم���راأة التي تع���ّرف اإليها بع���د طالقه، 
واأحّبه���ا قلب���ه، يم���ّر طيفه���ا ف���ي ُمخّيلت���ه كام���راأة من مو�ش���يقى 
ُتالم����س �ش���غاف قلبه، اأو كغيم���ٍة من عطر، ُتعّط���ُر ذكراها روَحه 

البائ�شة.
يتخّي���ل ماج���د اأّن رند عا�ش���فة م���ن ورد، تقترب من���ه مرتدية 
ثوب���اً نا�ش���ع البيا����س... يتخّي���ل الكثير م���ن تفا�ش���يلها التي لم 

يت�شّن له معرفتها.
ظ���ّن ماج���د، ليلتها، اأّن رند ل يمك���ن اأن تتحّول لحقيقة... بل 
�ش���تظّل طيف���اً ُيداع���ب ُمخّيلته، فال توجد ام���راأة تريد القتران 

برجل ُيدمن ال�شيا�شة ويمتهنها.
ب���كّل تاأكي���د؛ هنالك الكثي���رون مّمن حّذروا رن���د من القتران 
برج���ل يق���ف عل���ى الخ���ّط الفا�ش���ل بي���ن الم���وت والحي���اة، ومن 
الُمحتم���ل اأن يكون ُم�ش���تهدفاً من العدّو ال�ش���هيونّي، وقد يغدر 

به العمالء في اأّي لحظة.
رّبم���ا كان ماج���د تهّرب من الزواج بعد تل���ك التجربة المريرة 

التي كّلفته الكثير من وقته وم�شاعره.
ُتمط���ر  المقاوم���ة  �ش���واريخ  اأخ���ذت  التالي���ة؛  الأي���ام  ف���ي 
الُم�ش���توطنات ال�ش���هيونّية مما جعل كيانه���م المزعوم، في نظر 

قاطنيه، مكاناً غير اآمن وك�شفت تفاهة الأ�شطورة التي يزعمون 
اأنها ل تقهر.

الُمقاومة الفل�شطينية جعلت ماجداً كغيره من الفل�شطينيين 
يعتّز بوجوده وانتمائه الفل�شطيني، وقد قاموا -الفل�شطينّيين- 
بتنظي���م يوم للغ�ش���ب ولوقفات احتجاجية ت�ش���امناً مع �ش���مود 

المقد�شيين.
وبعده���ا م���ّرت اأيام ُمفعم���ة بالآلم والأحزان، فق���د حّز بالقلب 
اأعداد ال�ش���هداء في قطاع غزة، اإل اأنها فري�ش���ة الحرب على كّل 

فل�شطيني ليبقى تحت �شماء وطنه.
ف���ي تل���ك الفت���رة قاب���ل ماج���د رن���د م���ّرة واح���دة عل���ى �ش���بيل 
الُم�ش���ادفة، فهي �ش���ديقة لإحدى زميالته الالت���ي يعملَن معه 

في المدر�شة.
كان �ش���باحاً ربيعي���اً ُمفعم���اً برائحة الورد، حي���ن ترافق ماجد 
مع رند و�شديقتها في اأثناء عودتهما من المدر�شة حيث يعمل، 
دار الحدي���ث يومه���ا بينه���م عن الخ�ش���ارة الج�ش���يمة الت���ي ُمنَي 
به���ا الأهل في غ���زة، اأخذ ماجد يرتبك في ح�ش���ورها، وي�ش���تعل 
قلبه بالحنين اإثر �ش���ماع �شوتها، وعند انتهاء رند من كل جملة 

تنطق بها.
 يومه���ا �ش���عر ماجد ب���اأن رند تري���د اأن تعيده ُمراهقاً وتن�ش���يه 

�شنواته الأربعين.
اختتم ماجد حديثه معهما قائاًل: الوطن هو كرامة الإن�ش���ان 

لذلك فهو ي�شتحّق منا الكثير.
لم يطل النتظار حتى جاء يوم الن�شر الكبير... الن�شر البهّي 
الذي اأراد اأعداء الوطن تحويله ليوم عادّي ك�شائر الأيام ل طعم 

له ول لون.
قال المتخاذلون حينها: »ماذا يعني اأن تبداأ هدنة؟«

اإّل اأن ماج���د ككّل فل�ش���طيني كان عل���ى يقي���ٍن اأن هذا اليوم هو 
يوم عزة وكرامة... هو اليوم الف�شل في حياة كّل فل�شطيني.

عّم���ت الحتف���الت كّل بقع���ة من بق���اع ال�ش���فة الغربية وقطاع 
غ���زة، كانت التجّمعات والهتافات والخطابات الحما�ش���ية عنواناً 

لتلك الحتفالت.
اأراد ماجد اأن يجعل لنف�شه اأي�شاً يوماً للن�شر، فقّرر اأن يحول 
طي���ف رند اإل���ى حقيقة واأن يطل���ب الزواج، واأخذ ي�ش���غل تفكيره 

كيفية مفاتحتها بمو�شوع الرتباط.
ه���ل يطلب من زميلته /�ش���ديقتها/ دعوتها للحديث معه؟ اأم 

هل يتحّدث مع والدها مبا�شرة من دون العودة اإليها؟
كل م���ا كان يعرف���ه ماجد حينها اأنه يريد اأن ي�ش���ّدها من يدها 

ليدخلها برفقته عالماً بهّي الألوان.
اأخ���ذ ماج���د ُيطيل الوقوف اأمام مراآته ُمتحّدثاً ليتاأّمل نف�ش���ه 

كيف يبدو في اأثناء كالمه.
اأخذ ُيفّكر بم �شيرتدي حينها، وكيف �شيبدو؟

حّيه���م  ف���ي  روؤيته���ا  ح���ال  اأخفق���ت  ال�ش���يناريوهات  كل  اأن  اإل 
ُم�شادفة.

م���ّد ماج���د ي���ده لم�ش���افحتها فم���ّدت يده���ا، اأطال ماج���د اأمد 
الإم�ش���اك بيده���ا، فل���م ت�ش���حْب رن���د يده���ا ف���اأدرك اأنه���ا تبادل���ه 

الم�شاعر.
ابتداأ حديثه: مبارٌك الن�شر.

فابت�شمت �شاحبة يدها وهم�شت: األف مبارك.
اأردف ماجد: لم ل تزوريننا في منزلنا للمباركة بالن�شر؟

حّدقت بعينين مدهو�شتين ولم تنب�ْس ببنت �شفة.
فتاب���ع قائ���اًل: اإذاً اأن���ا م���ن �ش���يبادر بزيارتك���م واأن���ت تبادلينني 

الزيارة.
فقالت �شاحكة: ون�شتمّر في تبادل الزيارات!

اقترب منها هام�شاً: �شتبقين في منزلي حتى اآخر العمر.
ابت�ش���مت رن���د بخف���ر وحي���اء، ففّك���ر ماج���د اأن يعانقه���ا، ولكنه 
ُيدرك اأنه في حال فعل ذلك ف�شي�شبح حديثاً د�شماً للحي باأ�شره 

يتناقله قاطنوه لأيام طواٍل.
اختتم ماجد حديثه قائاًل: اإذاً �شاأُحّدث اأباك بالأمر.

اإّنه الن�شر!... الن�شر الحقيقي على كل ما يخيفنا.

كان الوق���ت ظه���راً. كانت ال�ش���ماء 
البيا����س  اأرى  واأن���ا  قريب���ة  تب���دو 
الكثي���ف والدخان. انتظرت طوياًل، 
با����س  �ش���وى  ال�ش���ارع  ف���ي  ولي����س 
اأ�ش���توقفه.  ل���ه،  لّوح���ت  الخ�ش���ب، 
كانت ُمقدمت���ه قد تجاوزتني قلياًل 
والناف���ذة �ش���ارت اأمام���ي، اأ�ش���ار لي 
فم���ه،  ف���ي  وال�ش���يجارة  بال�ش���عود 
فت���ح  الأمامي���ة.  الخان���ة  اخت���رت 
اإل���ى جنب���ه ل  الب���اب، �ش���عدت  ل���ي 
يف�ش���لني عنه �ش���وى ناق���ل الحركة 
الُمنت�ش���ب براأ�ش���ه الم���دور. ت�ش���تر 
ج�ش���ده النحيل، )د�شدا�شة( بي�شاء 
ُمطف���اأة الل���ون، ُملطخ���ة بالدهون. 
كان �شديد ال�شمرة، طوياًل ونحياًل، 
نحوله كان وا�شحاً ب�شبب د�شدا�شته 
الغائرة جهة البطن. لحيته خفيفة 
ولطيفة رغم تبعثرها على م�ش���احة 
خّدي���ه الغائري���ن، اأحبب���ت نحافت���ه 
وذهوله و�ش���عرات الذقن المتناثرة 
عل���ى خده، وجذوة �ش���حر في عينيه 

الناع�شتين. 
ل اأدري اإن كان���ت ذاكرتي تخونني 
اإن كان  ُتك���ّرر نف�ش���ها،  الأي���ام  اأن  اأم 
�ش���وت  الجمع���ة،  اأم  ال�ش���بت  الي���وم 
الم���وؤذن يهب���ط م���ن رقب���ة المن���ارة 
المائلة ميالناً حاّداً كاأنها �شت�ش���قط 
قريب���اً، ولكنه���ا من ق���رون على هذا 
المي���الن وكاأن المالئك���ة ت�ش���ندها. 
يبتل���ع  والبا����س  النه���ار  انت�ش���ف 
الطري���ق ب�ش���رعة، ورائح���ة اله���واء 
الب���ارد ُمختلط���ة برائح���ة البنزي���ن 
ال���رديء، تدّوخني. نجتاز ال�ش���وارع 
الت���ي تقودن���ا ال���ى خ���ارج المدين���ة. 
واأنفا����س  ب�ش���مته  م�ش���غوًل  كان 
تل���و  ال�ش���يجارة  ي�ش���حب  الدخ���ان، 
ال�ش���يجارة م���ن العلب���ة، ُي�ش���علها ثم 
ينف���ث الدخ���ان، ول يع���رف ما يدور 

في راأ�شي.
رغب���ت ب���ه هك���ذا. رغبة لي����س لها 
اللحظ���ة  ه���ذه  ف���ي  توق���دت  ح���ّد، 
بال���ذات في داخلي، تفور مثل قهوة، 
طفح���ت عل���ى ج�ش���دي، وجعل���ت كل 
ج���زء من���ي يتقلب عل���ى ن���ار هادئة. 
رغب���ة اأن يذهب بي اإلى مكان بعيد، 
�ش���وب اأماكن نائي���ة واأكثر عزلة، ل 
يران���ا فيه���ا اأح���د. ُيطف���ئ ال�ش���عير، 
ال���ذي اكتوان���ي. نك���ون وحدن���ا ف���ي 
م���كان ُمقف���ر، ل اأح���د يف�ش���د علين���ا 
ج�ش���ده  رائح���ة  تختل���ط  ُمتعتن���ا، 
كل  �ش���يكون  وقته���ا  ب���ي،  الُمتع���ّرق 
�ش���يء جمي���اًل برغم الألم... �ش���عور 

لذيذ و�شارخ. 
طلب���ت �ش���يجارة. ل���م يلتف���ت اإلي، 
ف���وق  ال�ش���جائر  علب���ة  اإل���ى  اأ�ش���ار 
�ش���حبت  ال�ش���رعة.  قيا����س  لوح���ة 
�ش���يجارة، اأ�ش���علتها ونفث���ت ُدخانه���ا 
بق���وة. اأي�ش���اً ه���و فعله���ا. كل �ش���يء 
في داخلي ُم�ش���تثار، ت�ش���رخ الرغبة 
في داخلي، �شعوري باللذة يت�شاعد 
والطري���ق يقطع���ه ول نهاي���ة له. ل 
ي���دري م���ا يغل���ي ف���ي داخل���ي، عين���ه 
عل���ى الطري���ق، م���رة اأخ���رى اأ�ش���عل 
�ش���يجارته، واأن���ا ُمخ���درة بالرائحة، 
اأتل�ش����س عليه، يدخ���ن، لم يتحدث 

وجودن���ا  فك���رة  ت�ش���تغرقني  ق���ط. 
مع���اً ف���ي م���كان بعي���د، ه���ذا الوجود 
الجمي���ل مع���ه، ُي�ش���كرني. �ش���ور ل 
ته���داأ ُتل���ّح عل���ّي. اأ�ش���مع فق���ط نداء 
وال���روح  ج�ش���دي  الج�ش���د،  �ش���هوة 

المعذبة التي ت�شكنه.
انطفاأ كل �ش���يء حين �ش���رب على 
الُمنّبه بقوة وع�ش���بية. اأخرج راأ�ش���ه 
من النافذة واأطلق �شتيمة فا�شحة، 
ابن ال...(. �شحكت. انتبه لي وقتها 
وقال: اأي���ن تنزلين؟ قلت: ل اأدري. 
نظر اإلّي ُمتاأّففاً. �ش���حب ال�ش���يجارة 
ال�شاد�ش���ة من العلبة، اأ�ش���علها واأعاد 

�شوؤاله: اأين تريدين اأن اأنزلك؟ 
-ناوْلني �شيجارة اأوًل.

 �ش���حب �شيجارة، اأ�ش���علها وقدمها 
ونفث���ت  عميق���اً  نف�ش���اً  اأخ���ذت  ل���ي. 

الدخان �شوب وجهه.
-ُم�شتعجل!؟ 

قلت له وعيني في عينه.
-ماذا �ش���تفهم من حياتك اإذا كنت 
دائم���اً وراء المق���ود، تتعام���ل يومياً 
وراء  ترك����س  ُممّل���ة،  اأ�ش���كال  م���ع 

البنزين والُهراء؟
 �ش���حك وكاأن���ه ل���م يكن ه���و، كاأنه 
اآف���اق م���ن البنج. �ش���رب بكف���ه على 
كلم���ة  اأاأعجبت���ك  قل���ت:  فخ���ذي. 
اله���راء، اأجابني من دون اأن يلتفت: 
حياتن���ا كله���ا ُه���راء به���راء، �ش���حك 
ه���ذه الم���رة بح���زن، وكان���ت عين���اه 
تلمع���ان، التفت ل���ي ورمقني بنظرة 

زلزلت كياني.
 -»الم���راأة وحده���ا من تع���رف اأي 
رج���ل اأمامه���ا«. قل���ت وزدت: »لعل���ّي 
اأجعل���ه يعج���ب بي، اأُعّلم���ه ما الحب 
حين ُيعط���ي بال مقابل، حين يمنح 
مثلما تمنح ال�ش���ماء الأر�س مطراً، 
اأيه���ا الأحم���ق«. �ش���األني:  اأمطْرن���ي 
متزوج���ة؟ م���ا الف���رق قل���ت ل���ه من 
خالل الدخ���ان. اأعاد �ش���وؤاله: »وين 

تروحين؟«
- اإلى النهاية.

الطري���ق  يقط���ع  البا����س  كان 
الخارجي باأق�ش���ى �ش���رعة، ل يظهر 

في الأفق �شوى تالل واأر�س قفر. 
اأق�ش���ى  ال���ى  اأن تبتع���د  -»اأري���دك 
بقع���ة منعزل���ة، ل اأريد اأن ي�ش���معني 
اأح���د، ويرى حبن���ا... ل اأري���د لأحٍد 
اأن يح�ش���د حبنا«، قلت له واأنا اأنفث 

الدخان في الهواء. 
- ا�ش���تعجل... اأري���د اأن اأه���رب من 
الح���ب  م���ن  واأع���بَّ  الحي���اة  لوث���ات 

وال�شفاء.
- اأنت جنية!؟
- على مهلك!

- مجنونة؟
- ل ت�شتعجل قلت لك.

- )من وين طلعت من اأي �شّق(.
�ش���مونا عالي���اً وحلقن���ا ف���ي �ش���ماء 
اأ�ش���دلنا  فوقن���ا،  رف���رف  الح���ب، 
همومن���ا ودخ���ل كاًل منَّا ف���ي عالمه 
و�شجونه واأحزانه... وجعلنا نتقّلب 
مث���ل ورق���ة لعبته���ا الري���ح، وبلَعنا 

الدخان.

دخانحتى آخر العمر
 قصة: عالء شاكر ـ العراق قصة: م. ياسمين درويش
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 سعيت دوًما نحو المعرفة والحقيقة، وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله، ليس 

هنا أفضل من أن أبحث عن المعرفة والحقيقة.
الحسن بن هيثم

نشاطات
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  كتب رياض طبرة 
�ش���هدت قري���ة بريكة ف���ي محافظة ال�ش���ويداء تظاه���رة ثقافية  ميرنا أوغالنيان

�شيا�شية متميزة عبرت تلك القرية الوادعة من قرى جبل العرب 
الأ�ش���م م���ن خالله���ا ع���ن وف���اء وولء اأبنائه���ا الب���ررة وفعالياته���ا 

الجتماعية للوطن وقائد الوطن ال�شيد الرئي�س ب�شار الأ�شد. 
 فبرعاي���ة ال�ش���يد رئي����س اتحاد الكت���اب الع���رب الدكتور محمد 
الحوران���ي افتت���ح ف���رع التح���اد بال�ش���ويداء قب���ل ظه���ر الثالث���اء 
الما�شي مكتبة ريفية هي الثانية من نوعها في المحافظة، حيث 

احت�شنت نقطة الهالل الأحمر في قرية بريكة مكتبة التحاد.
�ش���ارك في ه���ذه الحتفالية التي تحولت اإل���ى تظاهرة حقيقية 
العدي���د م���ن الفعالي���ات ف���ي مقدمته���ا ف���رع اله���الل الأحم���ر في 

ال�شويداء الذي قدم م�شكوراأ مقر المكتبة في بريكة.
وقد ح�ش���ر ال�ش���عر والكلم���ات الطيب���ة على ل�ش���ان المتحدثين 
بقوة تعبيراً عن م�ش���اعر �ش���ادقة وتوق اإلى اإعالن الوفاء والولء 
وال�ش���كر الكبي���ر والمتن���ان له���ذه المب���ادرات الأهلي���ة التي تجدد 
الثق���ة وت�ش���حذ الهمم اإلى مزي���د من النجازات على ال�ش���عيدين 

الثقافي والعمل الوطني العام.
وح�شر مع الكلمة الطيبة فرح غمر القلوب وبدا على الوجوه، 
ظه���ر ف���ي حلق���ة الرق����س لفتيات مث���ل زه���ور الجبل وق���د اندفع 
ال�ش���يوخ والكه���ول للح���داء والجوفي���ة بالت���راث العري���ق للجب���ل 

واأهله الكرام.
كن���ا في بريكة عل���ى موعد مع الفرح، فرح اأهلن���ا بافتتاح مكتبة 
ه���و التعبي���ر الجمل عن ال���ولء للوطن والوفاء لتاري���خ الأجداد 
والآب���اء الذي���ن قدموا اأرواحه���م على مذبح الوطن لتنال �ش���ورية 
الج���الء ال���ذي تحقق بقي���ادة المغفور له �ش���لطان با�ش���ا الأطر�س 
و�ش���حبه الك���رام ق���ادة الث���ورات الوطني���ة ف���ي الجب���ل وال�ش���احل 

والداخل.
وتمث���ل الفرح باندفاعة المتبرعين بتقديم ابداعهم اأو بو�ش���ع 

مكتباتهم في خدمة الجمهور.   
وحمل���ت كلم���ة راع���ي الحتف���ال الت���ي األقاه���ا الدكت���ور جه���اد 
بكفلون���ي ع�ش���و المكت���ب التنفي���ذي ال�ش���كر والتقدي���ر ل���كل م���ن 
�شاهم في اإعالء �شرح الثقافة واإي�شال الكتاب اإلى الريف العربي 

ال�شوري المتعط�س لمثل هذه المبادرات.
وثمن بكفلوني جهود فرع ال�شويداء لتحاد الكتاب وهذا العمل 
الدوؤوب والحر�س الكبير على المبادرة وتن�ش���يط العمل الثقافي 
وربطه بق�شايا الوطن وما يت�شل باحتياجات المواطن وم�شتوى 

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�ش���ادرة ع���ن التح���اد وكذل���ك بالكتب الت���ي يمك���ن اأن تقدم من 

متبرعين بمكتباتهم الخا�شة.
وق���ال: اإن ه���ذه ال�ش���اعات ل���ن تن�ش���ى و�ش���تظل تعبر ع���ن فرحنا 
جميع���ا به���ذا اللقاء الوطني بامتياز والذي يع���د امتدادا لمواقف 
اأهلنا في ال�شويداء وتكري�شاً لما عهدناه من وطنية �شادقة لأبناء 

هذه المحافظة.
كم���ا اأك���د رئي����س مكت���ب الإع���داد والثقاف���ة والإع���الم ف���ي ف���رع 
ال�ش���ويداء لحزب البعث العربي ال�ش���تراكي الرفيق اأنور ح�ش���نية 
ف���ي كلمت���ه اأن ما ن�ش���هده الي���وم من ح���راك ثقافي على م�ش���توى 
المحافظ���ة اإنم���ا يعب���ر عن تقدير اأبن���اء هذه المحافظ���ة للثقافة 

وحر�شهم على الكتاب تعزيزا لكت�شاب المعارف وزيادة الخبرات. 
وحي���ا ح�ش���نية جه���ود ف���رع اتح���اد الكتاب بال�ش���ويداء و�ش���عيهم 
لإي�ش���ال الكتاب وكذلك تن�شيط الم�شهد الثقافي وربطه بق�شايا 
المجتم���ع واحتياجات المرحلة الراهنة وما تتطلبه من �ش���رورة 
امتالك المزيد من الوعي للرد على التحديات ومواجهتها بروح 

وطنية عالية.
واأع���رب ح�ش���نية عن ثقت���ه باأن كل جهد ثقافي اليوم ي�ش���ب في 
خدم���ة الوطن �ش���يكون مو�ش���ع تقدي���ر القي���ادة ال�شيا�ش���ية وعلى 

راأ�شها ال�شيد الرئي�س ب�شار الأ�شد.
ال�شيدة وجدان اأبو محمود رئي�شة فرع ال�شويداء لتحاد الكّتاب 
الع���رب اأعرب���ت ع���ن بال���غ �ش���رورها وفرحه���ا ف���ي ه���ذه التظاهرة، 
وقدمت ال�ش���كر لكل من �شاهم بالجهد المبذول في اإغناء تجربة 
المكتبات الريفية وجعلها نقطة عالم لم�ش���هد ثقافي ينتظر منا 
الكثي���ر م���ن التعاون لتحقي���ق طموحنا في اأن تلع���ب الثقافة دورا 
ريادي���ا ف���ي بن���اء الن�ش���ان الجدي���د. و كتب���ت الزميلة وج���دان اأبو 

محمود على �شفحتها في مواقع التوا�شل الجتماعي:
 بال���ورد والأهازيج والمحبة التي �ش���عت من اأعينهم.... �ش���رفنا 

اأهالي قرية بريكة بافتتاح مكتبتنا الريفية في ربوعهم.
وقد ح�شل كل ذلك بح�شور اأع�شاء المكتب التنفيذي ال�شادة

اأ. ريا�س طبرة مدير اإدارة الفروع في اتحاد الكتَّاب العرب.
���اب  د. جه���اد بكفلون���ي المدي���ر الإداري والمال���ي لتح���اد الكتَّ

العرب.
اأ. الأرقم الزعبي مدير اإدارة الن�شاط الثقافي في اتحاد الكتَّاب 

العرب.
ورئي����س مكت���ب الإع���داد والثقاف���ة المهند����س اأن���ور الح�ش���نية 
ن���واف  الدكت���ور  ال�ش���ويداء  ف���ي  الأحم���ر  اله���الل  ف���رع  ورئي����س 

قرمو�شة والعديد من الفعاليات الجتماعية 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�شعب.
م���ن جانب���ه اأعل���ن رئي����س ف���رع اله���الل الأحم���ر في ال�ش���ويداء 

الدكتور 
الدكتور نواف قرمو�شة ا�شتعداد الفرع لدعم كل مبادرة وطنية 
تخدم ريفنا المعطاء وت�ش���هم ف���ي تخفيف معاناته وتحقق الأمن 
وال�ش���تقرار، �شاكرا لفرع اتحاد الكتاب جهوده على �شعيد تعميم 
المكتب���ات الريفية وتاأمين الكتب الالزم���ة لتحقق هذه التجربة 
الغاي���ة المرج���وة منه���ا، وذل���ك رداً عل���ى مطالبات اإقام���ة مكتبات 

اأخرى في قرى المحافظة.
كم���ا قام اتحاد الكت���اب بتكريم �شخ�ش���يتين ثقافيتين من اأبناء 
بريك���ة م�ش���اهمة منه في تقدي���ر الثقافة والمثقف وهما الأ�ش���تاذ 

عدنان مكارم وريا�س قرعوني. 
وتج���در الإ�ش���ارة اإل���ى اأن ع���دداً كبي���راً م���ن ال�ش���عراء والخطباء 

قدموا بع�شاً من اإبداعهم ونذكر منهم:
اإبراهي���م  نا�ش���ر،  اأني����س  الع���وام،  مل���ك  الدي���ن،  ع���ز  فاي���ز  د.   �
ج���ودي، اإن�ش���اف عبد الباقي، جدعة اأبو فخ���ر، اأيمن قرقوط، عز 
الدي���ن عب���د اهلل، د. نواف اأبو �ش���رح الذي تبرع بالدواء لأ�ش���حاب 

الأمرا�س المزمنة، كفاح جبور.

 بدع����وة م����ن جمعي����ة ال�ش����داقة الفل�ش����طينية الإيراني����ة، وبح�ش����ور الدكتور محم����د الحوراني رئي�����س اتحاد الكت����اب العرب 
وع����دد م����ن ال�ش����فراء ولفيف من المثقفين والإعالميين، وعدد من ممثلي ف�ش����ائل المقاومة الفل�ش����طينية بدم�ش����ق، ومدير 
عام موؤ�ش�ش����ة القد�س الدكتور خلف المفتاح، ورئي�س اللجنة ال�ش����عبية العربية ال�ش����ورية لدعم ال�ش����عب الفل�ش����طيني ومقاومة 
ت قاعة الجتماعات بمبنى اتحاد الكتاب العرب ظهر الأربعاء 2021/12/1  الم�شروع ال�شهيوني الدكتور �شابر فلحوط،  غ�شّ

بالح�شور بمنا�شبة اليوم العالمي للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني والذكرى ال� 74 لقرار تق�شيم فل�شطين.
وفي كلمة له بين ال�ش����فير الفل�ش����طيني في �ش����ورية الدكتور �ش����مير الرفاعي اأن الت�ش����امن مع ال�ش����عب الفل�ش����طيني يكون 

باإظهار الق�شية ودعمها واإبقائها في ال�شمائر والعقول وهي تحتاج اإلى وحدة وطنية وموقف عربي �شلب.
واأ�شار ال�شفير الرفاعي اإلى اأن �شورية وقفت مع الق�شية الفل�شطينية ب�شكل عملي وميداني، وال�شيء المميز هذا العام هو 
الحراك من اأ�ش����دقاء الق�ش����ية الفل�ش����طينية في اأوروبا والأمريكيتين وهي ظاهرة تحدث للمرة الأولى وتوؤكد اأن هناك من 

يقف اإلى جانب ال�شعب الفل�شطيني وهذا موؤ�شر مهم.
بدوره اأو�ش����ح القائم باأعمال ال�ش����فارة الإيرانية بدم�ش����ق علي ر�ش����ا اآيتي اأن الم�شروع ال�ش����هيوني واأطماعه في المنطقة لم 

يغير جوهره واإنما غير اأ�شاليبه، مبيناً اأن الت�شدي لهذا العدو المتغّول لن يتحقق اإل بطريق المقاومة.
و�ش����لط ال�ش����وء عل����ى عم����ق العالقة المر�ش����ومة بي����ن الجمهوري����ة الإ�ش����المية الإيرانية و�ش����ورية التي تحول����ت اإلى عالقة 
ا�ش����تراتيجية بم�ش����اعدة الطرفين لبع�شهما البع�س حتى اأ�شبحتا قادرتين على دحر الإرهاب بكل اأنواعه وخ�شو�شاً الإرهاب 
القت�ش����ادي، م�ش����يراً اإلى اأن �ش����ورية نجحت في دحر الإرهاب وجي�ش����ها ي�ش����تعيد عافيته واأن محور المقاومة اكت�ش����ب خبرات 

عالية في هذه الحرب ونجح في تحويل التهديد بال�شقوط اإلى فر�شة للقيام والنهو�س.
واأ�شار ال�شفير اليمني بدم�شق عبد اهلل �شبري اإلى اأن المعركة مع العدو ال�شهيوني اقت�شادية وثقافية واإعالمية والمهم 
ف����ي ه����ذه المعرك����ة اأن يك����ون هن����اك روؤية ا�ش����تراتيجية لمح����ور المقاومة ف����ي دعم الق�ش����ية الفل�ش����طينية، مو�ش����حاً اأن الحق 

الفل�شطيني ي�شترد بالمقاومة ولي�س بالت�شويات والتنازلت فال�شراع مع هذا الكيان المجرم هو �شراع وجود.
كم����ا اأك����د د. محم����د الحوران����ي رئي�س اتحاد الكتاب الع����رب على اأهمية دور المفك����ر والمبدع العربي ف����ي التوعية من خطر 
التطبي����ع، فالفك����ر المق����اوم ق����ادر على الت�ش����دي للمخططات ال�ش����هيونية التي ت�ش����تهدف ثقاف����ة النتماء والتج����ذر في اأر�س 

فل�شطين.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني في اتحاد الكتاب العرب

تظاهرة وفاء ووالء في بريكة الجبل

�ش����در موؤخراً عن اإحدى دور الن�ش����ر بحلب الأعمال الكاملة 
لل�شاعر المرحوم محمد اإبراهيم يو�شف، وقد جاء الكتاب في 

600 �شفحة.
ومن باب الإ�شاءِة على هذا الكتاب نقول:

اأعمال����ه الكامل����ة  اإنَّ ال�ش����اعر الراح����ل محم����د يو�ش����ف ف����ي 
يتح����دث عن عودته اإل����ى الحبيبة على �ش����هوة الحلم والغيوم، 
يحاول اأن يفّكك اللغَة لي�شع فيها تعابيَر معا�شرًة َتليُق بمقام 
من يخاطبه.. لديه اندها�ٌس اأكثُر من طبيعي بجمال الأ�شياء 
ُة نظيفة، هي طوية و�شريُرة ابن  في الحياة مما يدل على طويَّ
م�ش����ِة بالنقاء والبتعاد عن تعقيدات الزمن.. بين  القرية المغَّ
ق�ش����يدة واأخرى نالح����ظ ُغُلواً عاطفياً ُي�ش����ير اإلى فيزولوجيا 
خا�شة به واإلى موقف الرجل عندما ينادي الحبيبة اأْن تعالي 

لنبقى معاً..
يق����ول محمد) وال�ش����م�ُس الت����ي تهرب عن����د الم�ش����اء.. يْكرُج 

خلفها قلبي(.
ه����ذا تعبيٌر جميٌل ب�ش����يٌط بعي����ٌد عن التعقيد ويحم����ُل كثيراً 
ر برحيِل ال�شوء  من الم�شداقيِة التي ت�شكُن ال�شاعَر وهو يفكِّ

واإتي����ان اللي����ل.. لعّل����ه ي����رى ف����ي النه����ار مَت�ش����عاً اأو�ش����َع لنفراد 
عواطف����ه، وه����ذا دلي����ٌل عل����ى اأنَّه ل يكتُب �ش����عراً فق����ط في هذه 
الحال����ة؛ اإنم����ا يق����ول قناعاتِه بالطريق����ة التي يمك����ُن اأن ُيحبَّ 
الرج����ُل فيه����ا الم����راأة.. لأنَّ الكثي����ر م����ن ال�ش����عراء ق����د يجدون 
ًة ف����ي الطوفان  ف����ي اللي����ل م����الذاً مختلفاً وطريقاً اأكثَر ع�ش����قيَّ
ح����ول م����دارات الحبيبة، كن����ت اأغبط محمد في حيات����ه اأحياناً 
عل����ى غزارتِه في الكتابة.. ولكنن����ي قلت له اأكثر من مرة انتبِه 
اإل����ى الن����وع.. يق����ول محمد)غ����ادرُت طفولتي، ل اأعرف �ش����يئاً« 
وه����ذه العبارة مليئة بالحتمالت ي�ش����تطيُع كلُّ منا تف�ش����يرها 

على هواُه.. 
عندم����ا ُيطل����ُق المرُء العناَن لآلياِت تفكيره �ش����مَن منظومٍة 
اإبداعيٍة مّعينة ل ُبدَّ من حدوث �شيٍء جديٍد.. �شرط اأن يكون 
ا�س وال�ش����رطة الذين كثروا جداً يما  راً من الحرَّ العق����ُل متحرِّ
ينا�ش����ب مكت�ش����باتهم التي يغلِّفونها في الأغلب الأعم بالكثير 
من التقدي�س والقوننِة وال�ّشرعيات التي توؤدي اأغرا�شاً عدًة.

ويق����ول محم����د اأي�ش����اً« كلَّما �ش����رخت كلمٌة خرجْت، �ش����يوف 
القبيلة من اأغمادها..«

ويقول اأي�شا: )�شمعُت طرقاً على الباِب، قد تكوُن حبيبتي.. 
قد يكوُن الموُت(.

ويق����ول: ب����اهلل عليك����م.. عندم����ا تحف����رون قب����ري، ادفنون����ي 
جيداً.. 

ويقول اأي�شاً: )ماذا اأقول لطفلي عن ع�شر الزعامات.. عن 
ع�ش����ر النب����وءات.. عن زمٍن يتحرك كال�ش����لحفاة.. ُكْن �ش����اعراً 

يخ�شاَك ال�ّشفاح”.
ويقول:)ازرعون����ي كم����ا اأن����ا.. حبَّذُت الموَت منت�ش����باً.. تعاَل 

نمُح اأخاديد النِّعاِل التي عبرت فوق روؤو�شنا.. 
ويقول: )اأيها ال�ش����اعر.. بينك وبين ال�ش����م�س خطوٌة.. حان 

َق لالأ�شراِب الحائمة تحُمل تبا�شير الخال�س(. اأن ت�شفِّ
نعتق����ُد اأي�ش����اً اأنَّ تجرب����ة اأيَّ �ش����خ�س ف����ي المج����ال الإبداعي 
والعلم����ي والمعرف����ي ت�ش����تحق اأْن ُتدر�����َس، لعلن����ا نج����ُد فيها ما 
ُيفي����ُد اأجياَلن����ا الالحق����ة، اإذ اإنَّ الروَح والعقَل عندما ُي�ش����تنزفا 

في �شناعة عمٍل ما لبدَّ واأنَّه �شي�شيُف اإلى ما هو موجود
رحم اهلل ال�شاعر الراحل محمد يو�شف.

تقديم لصديق راحل 
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م����ن موالي����د بلدة �ش����لحب محافظ����ة حماة 

1953. ع�شو اتحاد الكتاب العرب. 
�ش����لحب الت����ي تحّول����ت من����ذ اأ�ش����هر قليل����ة 
����طها  اإل����ى منطق����ٍة ب�ش����بب تو�شُّ م����ن ناحي����ة 
الجغراف����ي م����ا بين م�ش����ياف جنوب����اً ونهاية 
اأخ����رى  ولأ�ش����باب  �ش����ماًل..  الغ����اب  منطق����ة 
تُخ�����سُّ المحافظ����َة ووزارَة الإدارة المحلي����ة 
والحاج����ات المجتمعي����ة والخدمي����ة العام����ة 
ون�ش����تطيع القول: اإن بلدة اأو مدينة �ش����لحب 
ه����ي م����كاٌن عام����ٌر بالِفْك����ر والعط����اء الرائد.. 
اء وعلماء  والت����ي اأنجبت ن�ش����اًء ورج����اًل اأ�ش����دَّ
وكبار في مختلف �شنوف العلوم والمعرفة.. 
وهي بلدة اأو منطقٌة يمكن اأن تكون اأنموذجاً 
بالوط����ن  والإيم����ان  الأُُف����ق  و�ش����عِة  للتنوي����ر 
اأق�ش����ى  اإل����ى  الآخ����ر  وا�ش����تيعاب  وال�ش����عب 
الح����دود، والإيمان اأي�ش����اً باأن الإن�ش����ان حتماً 
نظي����ٌر ل����َك ف����ي الَخْل����ق؛ فالُبدَّ م����ن التعاون 
والتكاتف والتعا�ش����د والمحب����ة والإخال�س، 
وهذه ِخ�شاٌل يمتلكها اأهُل البلدة والمنطقة 
ال�ش����وري..  العرب����ي  ال�ش����عُب  يمتلكه����ا  كم����ا 
راف�ش����اً الفتَن وال�ش����طراباِت والموؤامرات.. 
موؤمن����اً بوط����ٍن عزي����ٍز مني����ع معاف����ى م����ن كل 
الأمرا�����س والأدران المجتمعية وال�شيا�ش����ية 

والتحزبية.. 
ونح����ن نتحدث في ه����ذه الزاوية عن كاتبٍة 
كبي����رًة  م�ش����وؤوليًة  تحم����ُل  ونا�ش����رٍة  وباحث����ٍة 
����ُل وطناً  ف����ي اأنه����ا من وط����ٍن وم����ن بل����دٍة تمثِّ
ر والإقدام وال�ش����جاعة  ف����ي النتماء والتج����ذُّ
والتحرر من كل القيود التي ُتعرقل م�ش����يرة 

اأي مجتمع..
مريم خير بك

ع�شو اتحاد ال�شحفيين.    -
ع�شو اتحاد النا�شرين.   -

من الكاتبات ال�شوريات والعربيات اللواتي 
كتب����ن لالأطفال في مراحله����م الثالث، وفي 
ه����ذا الحق����ل ن����ود اأن ن�ش����ير اإل����ى اأكث����ر م����ن 
400 ق�ش����ة ت����وزع معظمها عل����ى المجموعات 

الق�ش�شية التالية:  
ال�شخرة البائ�شة   .1

اأحالم في مدينة الأحالم   .2
�شارع الألوان   .3

�شلة من النجوم   .4
هيا نعمل   .5

ال�شنابل ال�شغيرة   .6
حكايا الف�شول   .7

ما اأجمل التعاون   .8
حكايا ال�شيف   .9

من ق�ش�����س الحرب على �ش����ورية   .10
)للكبار(

الت����ي  ال�ش����عرية  الن�ش����و�س  مئ����ات  واإل����ى 
ت�ش����منت بع�ش����اً منها مجموعُتها ال�ش����عرية، 
َع الباقي عل����ى دوريات  »ج����راٌح راعف����ة«، وَت����وزَّ

وطنية وعربية.  

اأما في الرواية فلديها:  
طوق اليا�شمين.   -

وفي ال�شيناريو:  
اأحالم با�شم   -

الأمي����ر ال�ش����غير م�ش����توحًى م����ن   -
ق�شة الكاتب: اأو�شكار وايلد 

وه����ي بالإ�ش����افة اإل����ى ذلك نا�ش����طة وطنية 
ف����ي الميدان الثقافي والتربوي وال�شيا�ش����ي، 
ل ته����ادن ف����ي الق�ش����ايا الوطني����ة والقومية، 
الأدب  ف����ي  مقال����ة   700 م����ن  اأكث����ر  ولديه����ا 
والفكر وال�شيا�شة والثقافة، ودرا�شاٌت نقديٌة 

لكثير من الكتب وفي تربية الطفل.  
ُترِج����َم كثيٌر من اأعمالها اإلى لغاٍت عديدة، 
والرو�ش����ية  والفرن�ش����ية  الإنكليزي����ة  منه����ا: 

والألمانية والفار�شية والتركية.  
اإل����ى  وج����اءت  الإع����الم،  وزارة  ف����ي  عمل����ت 
الق����رن  ثمانيني����ات  اأوائ����ل  من����ذ  الكتاب����ة 

الما�شي.
اأما داُر َن�ْشرها، »الحارث« َفَن�َشرْت مجموعًة 
من الكتب حاز كثيٌر منها على جوائَز وطنيٍة 
وعربي����ة واأجنبي����ة. كان����ت منبَره����ا المعرفيَّ 
الإرهاب����ي  الع����دوان  لك����ن  الفن����ي؛  الثقاف����يَّ 
الدولي على بلدنا اأوقف عمل هذا الم�ش����روع 

الثقافي التربوي التنويري. 
الن�شاطات  

الن�شاط المحلي:  
محا�ش����رات كثي����رة ف����ي المراك����ز   -

الثقافية.  
الم�ش����اركة في ن����دوات كثي����رة في   -

المراكز الثقافية المحلية اأي�شاً. 
الم�ش����اركة ف����ي الموؤتم����ر العرب����ي   -

لتحادات الكتاب العرب في دم�شق 1992 
الم�ش����اركة ف����ي الموؤتم����ر الثان����ي   -
لتطوير التعليم في �شورية في دم�شق 1998 
الم�ش����اركة ف����ي الموؤتم����ر التا�ش����ع   -

لمجامع اللغة العربية في دم�شق 2010.  
الن�شاطات العربية والدولية:  

)تركي����ا(  اأ�ش����نة  ف����ي  محا�ش����رة   -
بعنوان: »الأدب ودوره في ال�شالم«.

محا�ش����رة ف����ي طه����ران بعن����وان:   -
»مكانة الإن�شان في الوجود ».

محا�شرة في مهرجان المبدعات   -

العربيات في تون�س عام 2004 بعنوان: »�شيء 
تحرك في داخلي، فكان الطفل �شديقي«.  

الإعالم����ي  المل����ف  م�ش����وؤولة   -
ال�ش����وري ف����ي معر�����س فرانكف����ورت العالمي 

للكتاب عام 2005. 
دول����ي  مهرج����ان  ف����ي  محا�ش����رة   -
نظمت����ه جامع����ة اأ�ش����نة ع����ام 2006 بعن����وان: 
»اأدب الأطفال في �شورية والقيم المطروحة 

فيه«.
الم�ش����اركة ف����ي موؤتم����ر )الق�ش����ة   -

العالمية للطفل( في اإيران عام 2018.  
الم�ش����اركة الن�شطة في المعار�س   -
المحلي����ة والعربي����ة والدولية م����ن خالل دار 

الن�شر التي تملكها وتديرها.  
 التكريمات والجوائز:  

وجوائ����ز  تقدي����ر  �ش����هادات  الأديب����ة  نال����ت 
عديدة محلية وعربية ودولية:  

كرمت في دم�ش����ق لنيلها الجائزة   -
الأولى لق�ش����ة الطفل البيئية العالمية التي 

نظمتها منظمة �شبانا البريطانية.  
تون�����س  ف����ي  م����رات  ع����دة  كرم����ت   -
�شمن فعاليات مهرجان المبدعات العربيات 

في �شو�شه.  
العربي����ة  الإم����ارات  ف����ي  كرم����ت   -
المتح����دة �ش����من فعالي����ات معر�س ال�ش����ارقة 
الدولي للكتاب، لفوزها بالميدالية الذهبية 

عام 1992، والف�شية عام 1993.  
اإي����ران مرتي����ن. ف����ي  كرم����ت ف����ي   -
ق�ش����ايا  تن����اول  دول����ي  موؤتم����ر  ف����ي  الأول����ى 
الإن�ش����ان، عن محا�ش����رة »مكانة الإن�شان في 
الوج����ود«. والثاني����ة �ش����من فعالي����ات موؤتمر 

الق�شة العالمية للطفل.  
تركي����ا،  ف����ي  ع����دة  م����رات  كرم����ت   -
ف����ي اأ�ش����نة واأنطاكي����ا وعنت����اب، وم����ن اتح����اد 
كت����اب اأذربيجان �ش����من فعالي����ات المهرجان 

الثقافي الدولي في اأنطاكيا.
تتمت����ع اأديبتن����ا الجميل����ة مري����م خي����ر ب����ك 
باإح�ش����ا�ٍس عاٍل جداً ونحن في مجتمع الأدب 
والأدب����اء لتح����اد الكت����اب الع����رب حري�ش����ون 
عليها وعلى ُكلِّ ما اأَْنَجَزْت من )اأعماٍل ُترَفُع 
م  له����ا الُقبَّعُة فيها(.. ونتمن����ى اأن َتْكُتَب وُتَقدِّ
ما ت�شاء من اإمكانيات معرفيٍة جديدٍة وذلك 
لإثراء واإغناء المكتبِة ال�شوريِة، معتزين بها 
كم����ا اعتزاُزنا بعطاء كّل ال�ش����وريين الأجاّلء 

الأفا�شل..
نح����ن  الأدب����ي..  الأ�ش����بوع  �ش����حيفة  وم����ن 
 � التح����اد  مبن����ى  وف����ي  فيه����ا..  العامل����ون 
المرك����ز � نهدي����ِك، اأجم����َل وردٍة ف����ي الحدائِق 
المج����اورِة للمبن����ى؛ وف����ي حدائ����ق نفو�ش����نا، 
الدائ����َم  البه����يَّ  الب����اِذَخ  َح�ش����وَرِك  ونتمن����ى 
ها الأخ����ُت الأديبُة الكبيرُة والعزيزُة  بيننا اأيتُّ

والُمحترمة.

مريم خير بك
الكاتبة، والشاعرة، والصحفية، والناشرة

من »َسْلَحْب« إلى العالم

كلمة أخيرة
 كتبها: توفيق أحمد

جريدة تعنى ب�ضوؤون الأدب والفكر والفن
 ت�ضدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�ضق
 اأ�ض�ضت و�ضدرت ابتداًء من عام 1986

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

هاتف االشتراكات 6117242

اآلراء واألفكار التي تنشرها الصحيفة  تعبر عن وجهة نظر كاتبها

E-mail : alesboa2016@hotmail.com
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 يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
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• أال تتجاوز المادة المرسلة /800/ ثمانمئة كلمة.
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هيئ�ة التحري�ر:
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