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معالي الدكتور علء الدين عبد الهادي الأمين العام للتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
�سعادة الزملء روؤ�ساء التحادات والروابط والأ�سر العربية 

الإخوة الأعزاء...
الح�سور الكريم...

اأحييكم اأجمَل تحيٍة، تحيِة العروبِة كما توارثناها: 
ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

رُوَن بالحروِف الأولى كتاَب التلقي والإ�سراِر على تجاوِز الظلِم بالنور،  ال�سلم عليكم واأنتم ُت�سطِّ
��م الح�س��ور اإلى دم�سَق لتجدوا كم ح�س��ُنها وا�سٌع ودافٌئ ولتجدوا كم هي  اقي عبر تج�سُّ وبالأداِء الرَّ

تّواق��ٌة اإل��ى اأبنائه��ا واإخواِنه��ا الَب��َررة المخل�س��ين حدَّ 
انتماِء اليا�س��مين الدم�س��قي اإلى دِم العروبة رغَم كلِّ ما 

َلِحَق بدم�سق واأهلها وعا�سقيها من ظلٍم وَجْور ...
اإن اجتم��اع المثقفي��ن الع��رب مبدعي��ن ومفكرين في 
دم�س��ق عا�س��مة العروبة والمقاومة لهو الدليُل الأقوى 
اقًا بال�س��مود  عل��ى اأن �س��ميَر ه��ذه الأمة م��ازال حّيًا َدفَّ
ه، ِمّما َيزيُده ُقْدرًة على الفعِل  ك الَحقُّ َنْب�سَ والحياِة يحرِّ

الثقافيِّ النه�سويِّ العريْق:
و�سيظلُّ الأقدَر على توجيه �سعوِبنا وخْلِق فعٍل ثقافيٍّ 
��ٍر لما في��ه من خي��ٍر للعروبِة وللإن�س��انيِة  ومعرف��يٍّ موؤثِّ

جمعاء.
��َده اأن الثقافَة هي الركُن الأ�س��ا�س  وم��ا ينبغ��ي اأن نوؤكِّ
 ، في بناِء الأمة وتما�س��كها للرتق��اِء الثقافيِّ والمعرفيِّ
ووقوِف��ِه ف��ي وج��ه الإره��اب وال�س��هيونية بكل اأ�س��كال 
ف��ت كلَّ طاقاِتها  تمدِده��ا وعن�س��ريِتها، وه��ي الت��ي وظَّ
لتدميِر اأمِتنا والق�س��اِء عليها �س��واء م��ن خلل الحروب 
الع�سكرية اأم من خلل محاولت التطبيع وما يلحقها من 

تدمير لتراث اأمتنا واإرثها الثقافي والح�ساري.
اآن الأواُن اأن ننه���سَ لإن�س��اِء �سيا�س��ٍة ثقافي��ٍة عربيٍة 
اِهِن من الأحداِث والتطورات وما  ت�س��تجيُب لمطالِب الرَّ
ُنلقي��ه من تحدي��ات، وذلك عبر فعٍل ثقاف��ي نوؤّكد على 

تاأ�سي�ِس دعائمِه النه�سوّية المقاومة.
َفَم��ْن غيُرك��م اأيه��ا الأدب��اُء والمفك��رون والمثقف��ون 
الموؤمن��ون بحيوي��ِة ثقاَفِته��م وقدرِته��ا عل��ى مواجه��ِة 
��َنُع الم�ستقبَل، وين�س��ُج العباءَة الثقافَية  التحديات َي�سْ

احرَة للأجيال؟ العربيَة ال�سَّ
�ُس اليوَم في �سرورِة: نا الراهنة والم�ستقبلية تتلخَّ اإن مهامَّ

اِه��ِب للثروات، فما  � اإع��ادِة بن��اِء الثقافِة العربية لمواجه��ِة التحديات ال�س��تعمارية والمحتلِّ النَّ
اءة. ٍة من اإرِثنا الح�ساريِّ وثقافتنا البنَّ اأحوَجنا اإلى بناِء منظومٍة قيميٍة اأخلقيٍة م�ستمدَّ

و�سيبقى هدُفنا وحدًة ثقافيًة جامعًة بين اأبناِء الأمِة العربية في اأم�ساِرها كلِّها.
. � العمِل على تحقيِق التنميِة الثقافية وال�ستثماِر في بناِء الوعي وتعزيِز الحقِّ المعرفّيْ

� العم��ِل بجدي��ٍة وتفاٍن من اأجل وحدة العمل العربيِّ الم�س��ترك في المجال الثقافي، ول �س��ّيما في 
ُد وجوَد الأمة وثقاَفتها من تنظيم��اٍت اإرهابيٍة ل تمتُّ اإل��ى الأخلِق والقيِم  ه��ذه الظ��روف التي ُته��دِّ

الم�ستركِة ب�سلٍة.
ُد الأمَة، ويعمل  نعم.. اآن الأوان لو�سع خارطِة طريٍق في العمِل الثقافّي العربيِّ الم�سترك الذي ُيوحِّ
على ثباِتها في مواجهِة التحديات، واإذا كانت الخلفاُت ال�سيا�سيُة والمذهبيُة قد اأ�سهمت في تر�سيخ 
النق�س��امات بين اأبناء الأمة، فاإن القوا�س��َم الّثقافّية الم�س��تركة هي الأق��دُر على توحيدها وتعزيِز 

دوِرها الفاعِل بين الأمم.
اإن اجتماَع مجل�ِس اتحاِدنا التحاِد العام للأدباء والكتاب العرب اليوَم في دم�سق مقدمٌة ل بّد منها، 
بل ر�س��الٌة لقّمٍة ثقافيٍة تنَه�ُس َو�ْس��َط هذا الظلِم وهذا الواقِع المرير، ولن نتخّلى عن الّتفاوؤل مهما 

ادلهمَّ الَخْطُب وَكُبَرِت المعاناة...
�س��نظلُّ حاملي اآياِت التقديِر والمحبة لجميِع اأ�س��قاِئنا الأدباِء والكتاِب العرب الذين ح�س��روا اإلى 

دم�سق، واإلى اأولئك الذين لم يتمّكنوا من الح�سور لكّنهم حا�سرون بيننا بعقولهم وقلوبهم...
و�سنظلُّ الأوفياَء لدماء ال�سهداء الذين اأَبوا اإل اأن ت�سرَق ال�سم�ُس وراء جباههم ال�سامخة كاأ�سماِئهم 
ودماِئه��م.. و�س��نظلُّ المدافعي��ن والمنافحي��ن ع��ن ق�س��يتنا الخالدِة فل�س��طين وتحريره��ا من دن�س 

المعتدين ال�سهاينة.. لتبقى قدوَتنا اإلى المجد والكبرياء.
ها الأ�سقاُء العرب وتتحُد قلوبنا نب�سًا واحدًا في مواجهة الظلم وداعميه.. َنْكُبُر بكم اأيُّ

، وهذا قدُرها الم�سرق اإلى العالم اأجمع. و�ستبقى دم�سُق عا�سمَة اليا�سميِن، اأّمًا حنونًا لكلِّ عربيٍّ
وال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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اعتب���ر الرئي����س ب�س���ار الأ�س���د اأّن الحدي���ث م���ع المفكري���ن 
والأدب���اء يعني الحديث مع عقل الأمة وعقل ال�س���عب، م�ؤّكداً 
الحر����س عل���ى اللق���اء م���ع المنظم���ات والتح���ادات ال�سعبية، 
لأّنه���ا تعك����س ال�س�رة الحقيقية لل�سع����ب العربية وتعّبر عن 

نب�س ال�سارع العربي. 
واأ�س���ار �سيادت���ه خ���ال ا�ستقبال���ه الم�ساركي���ن ف���ي اجتم���اع 
الأدب���اء والكّت���اب العرب المنعقد في دم�سق اإل���ى اأّن اأخطر ما 
يمكن اأن تتعر�س له المنطقة العربية ه� �سياع اله�ية، واأّن 
م���ا يح�سل في �س�رية ه���� لي�س حرباً عليها بالمعنى ال�سيق، 
بل لبد من اأن نرى هذه الحرب بالمعنى الأكبر وهي الحرب 

على النتماء. 
كم���ا اعتب���ر الرئي����س الأ�س���د اأّن ج���زءاً م���ن الح���رب الت���ي 
نتعر����س له���ا تتعل���ق بالم�سطلح���ات الت���ي يت���م ت�س�يقها من 
الغ���رب، حي���ث اإّن هن���اك مفكرين في منطقتنا ل���م ي�ست�عب�ا 
خط����رة ه���ذه الم�سطلحات ومن ثّم ل���م ي�ستطيع�ا تفكيكها، 
ل���ذا فاإّن���ه من ال�س���روري اأن نعيد تركيب ه���ذه الم�سطلحات 
بالم�سم����ن الذي يتنا�سب مع فكرن���ا وانتمائنا ومع العروبة 

بمعناها الح�ساري العام وال�سامل. 
و�س���ّدد الرئي����س الأ�س���د عل���ى اأهمي���ة الح����ار الفك���ري لأننا 
يجب األ نف�سل الفكر عن ال�سيا�سة وعن المجتمع، ويجب اأن 

نفك���ر ما ه���ي ال�سخ�سية الجامعة التي نعم���ل عليها من اأجل 
بناء الإن�سان وتعزيز النتماء لاأر�س ولاأوطان، م�سيراً اإلى 
اأّنه بمقدار ما يجب العمل لدعم المثقف يجب اأن نعمل على 
م��س����ع رفع م�ست����ى المجتمع م���ن الناحي���ة الفكرية، واأل 

يك�ن المثقف في مكان والم�اطن في مكان اآخر. 
بدوره���م اأّكد الكّتاب والأدباء العرب اأّن وج�دهم في �س�رية 
لي����س م���ن اأج���ل عق���د اجتم���اع دوري فق���ط، ب���ل للحديث عن 
العروب���ة بالمعن���ى الجام���ع والح�س���اري الحا�س���ن للجمي���ع، 
اأّن  واعتب���روا  الأم���ة،  وق�ساي���ا  العرب���ي  ال��س���ع  ولنقا����س 
اله�ي���ة  ل�سته���داف  مقدم���ة  الثقافي���ة  اله�ي���ة  ا�سته���داف 
ال�طني���ة والعربي���ة بّرمته���ا، لذل���ك ل بّد م���ن تحقيق الأمن 

الثقافي الذي اأ�سبح �سرورة لاأمن الق�مي العربي. 
واأ�س���ار الكّت���اب والأدب���اء الع���رب اإل���ى اأّن الفك���رة الت���ي يت���م 
الترويج لها باأّن ال�سعب العربي مع التطبيع هي فكرة م�سللة 
وغي���ر �سحيح���ة، لأّنه حين يتداعى روؤ�س���اء واأع�ساء اتحادات 
الكّت���اب الع���رب م���ن 12 دولة عربي���ة اإلى �س�ري���ة تحت عن�ان 
» اأدب���اء م���ن اأجل العروبة« فهذا يعن���ي اأّن �سمير الأمة ما زال 
بخي���ر، معتبرين اأّن انت�سار �س�رية ه� انت�ساٌر لاأمة بّرمتها 

لأّنها �س�رية الفكر و�س�رية المقاومة و�س�رية التاريخ.
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اأ�س��حاَب ال�سعادة روؤ�س��اء التحادات 
والروابط والأ�سر والجمعيات

ال�س��لك  اأع�س��اء  ال�س��عادة  اأ�س��حاب 
الدبلوما�سي

م�ست�س��ار  �س��عبان  بثين��ة  د.  �س��عادة 
رئي�س الجمهورية

ع�س��و  اهلل  دخ��ل  مه��دي  الدكت��ور 
القيادة المركزية للحزب

الأديبة كوليت خوري
الحفُل الكريم، 

اأ�سعد اهلل �سباَحكم

اأع���رُب ف���ي البداي���ة ع���ن �سعادت���ي الغامرة 
ب�ج�دي ب�سحبة ثاثَة َع�سر اتحادا عربيا، 
المقاَوَم���ة،  حا�سن���ُة  �س�ري���ة  �س�ري���ة،  ف���ي 
وم�ط���ُن الجم���ال، ومعهُد الق�سي���د، �س�رية 
خف���ُق األِمنا واأمِلنا، وكاأن���ي اأن�سُت لاأ�س�ات 
واأب���ي  للبحت���ري،  ولرجعه���ا  ال�سيداح���ة 
تم���ام، والمتنب���ي، ودي���ك الج���ن، والأخط���ل، 
وي�حن���ا الدم�سقي، والفاراب���ي، واأبي العاء 

المع���ري، امت���داداً في تاري���خ �س�رية الم�س�اء 
اإل���ى فرن�سي����س مرا����س، ورزق اهلل ح�س�ن، ومحمد كردعلي، ونزار، واأدوني����س، والماغ�ط، وزكريا تامر، و�سعد 
اهلل ون�����س، وحّن���ا مينا، واآخري���ن، وكاأني اأن�ست ثانية لخبط جناح َن�سِرَها العرب���ي الراب�س ف�ق اأعلى �سحابة 
م���ن جب���ل ال�سيخ، اإلى الناب����س رقراًقا في اأعمق نقطة من ماء طبريا، وكاأن���ي اأن�ست مرة ثالثة لحبات رملها 
تجتمع في وجداننا واحدًة َكَ�ْدِق غيمٍة هائلة يروي ِدم�سَق، وحلب، والاذقية، وَحماة، وِحم�س، ودرعا، واإدلَب 

الخ�سراء، وديَر الزور، والح�سكَة، وال�س�يداَء، والرقَة، وريَف دم�سَق، والقنيِطرَة وطرط��س، 
يق�ل �س�قي:

واأن يبيَن على الأعمال اإتقاُن الملُك اأن تعمل�ا ما ا�سطعتم�ا عمًا  
وتحت عقٍل على جنبيه عرفاُن الملُك تحت ل�ساٍن ح�َله اأدٌب   

قت فيه اأجنا�ٌس واأدياُن تفرَّ الملك اأن تتَاَقْ�ا في ه�ى وطٍن   
ُن ونحن في الُجْرح والآلِم ُخاَّ حى بن� َرِحٍم   ونحن في ال�سرق والُف�سْ

دع�ن���ا عل���ى اأرواح �سهدائن���ا في فل�سطين المحتلة، وعل���ى اأرواح �سهدائنا في م�س���َر و�س�رية والعراق ولبنان 
واليم���ن وليبي���ا وت�ن�س والجزائر وال�س�دان وبقية الدول العربي���ة التي عانت من الإرهاب والتطرف الفكري 
والعق���دي. وعل���ى اأرواح زمائن���ا من قي���ادات التحاد العام من ت�فاه���م اهلُل في العامي���ن المن�سرمين، دع�نا 

نقْف دقيقًة حداداً ونقراأْ لهم الفاتحة..
لكل الباد التي تنتهي في البدء �سهٌم م�سّرد ي�ا�سج قروح النهار، لكل الباد التي تنتهي في البدء ق��س له 

الريح، لكل الباد التي تنتهي في البدء رمح نفته الت�اريخ، حتام نظلُّ طريقاً يعبره التاريخ؟
َباُح.. ُنُت�ءاً  ُن����ُن، َحّتى َيَناَم ال�سَّ َباِح َتْهِذي ِفيَها ال�سُّ ٌة ِلل�سَّ ُك�ِن.. ِق�سَّ م���ِي �َسَب���ُق اْلِمَي���اِه، َوِفي اْلِتَهاَباِت ال�سُّ ِللطَّ

َتْيِك،  فَّ ِللَْيِلِك، َوَتَناَم اْلُحُروُف َبْعَد َتْرِتيِبَها، �َساماً َعلَى �سِ
َباُح! ْن ُي�َساِطئُه ال�سَّ َباَحِك اإِ اإنَِّني اأَْفَهُم �سَ

الكت���اُب والمثقف����ن والمفكرون والمبدع�ن الع���رب �سميُر هذه الأمة، وحماُة ثابِته���ا التاريخي، با�سم اآلف 
المثقفي���ن الع���رب م���ن المحيط اإل���ى الخليج في التح���اد العام لاأدباء والكت���اب العرب نعل���ن تم�ّسِكنا بثقافة 
المقاوم���ة الت���ي وقف���ت �س���ّداً ق�ّي���اً اأم���ام المرجفي���ن بن���ا، �سام���دًة ق�ًل وفع���ًا، وهي تح���ارب عق����ًل لطختها 

الجهالة، وحا�سرها �سيُق الأْفِق، وقيدْتها الخيانة، حتى تلّ�ن بالظاِم �سميُرها فاأف�سَد ِوجداَنها. 
الحفُل الكريُم

ه���ذا اجتم���اٌع تاريخي مهٌم في تاري���خ التحاد العام لاأدباء والكتاب العرب، وه� ياأتي في ظرف عربي ت�س�د 
���ه، ولكن في هذا ال�قت  في���ه اأم���داُء اللتبا�س والتخ���اذل، ويعل� فيه �س�ُت المحت���ل العن�سري، ويمتدُّ فيه ظلُّ
–وف���ي كل وق���ت- �ستتل����ُن ال�سم���اُء العربي���ة بن�ر يق���اوم، وبممكن جديد واآخر يقتات م���ن �سمير النا�س، ومن 
م�ستقبٍل م�ستَحق يعل� فيه �س�ُت المقاومة طريقاً وحيداً للن�سر، تح�طه ث�ابُت كالحجر، ت�ستمد ق�تها من 

اع ال�سمير الثقافي العربي الممتد الراف�س ل�سيا�سات النخا�سِة والخن�ع..  ُجمَّ
�سيظل ُّم�قُف التحاد العام لاأدباء والكتاب العرب ثابتاً يختاُر �س�َت ال�سمير ف�ق �س�ت الم�سلحة، وكاأني 
اأراه ينحاُز بانعقاد مجل�سه في �س�رية اإلى الفعل قبل الَخطابة، وكاأني اأراُه ي�سعى الآَن اأكثَر من اأي وقٍت م�سى 

اإلى تحقيق م�ستهدفاٍت ثقافيٍة وطنيٍة نبيلة، متطلعاً اإلى مطالَب فكريٍة �سامخة.
لق���د بداأن���ا ه���ذا الجتماع بمجم�عة م���ن الأهداف المح���ددة، وو�سعنا اآلي���ات تنفيذها و�ست�ساه���دون اآثارها 

قريب���اً، ول نظ���ن اأنن���ا نع���دو الحق ل� 
قلن���ا اإن هذا الكي���ان بقيادات���ه ال�سابة 
الجدي���دة وبر�سِد خبراته المتراكمة 
اأ�سبح قادراً على رتق الن�سيج الثقافي 
كاف���ة،  المتباين���ة  بخي�ط���ه  العرب���ي 
ف���ي ُلحم���ة واح���دة اإن �س���اء اهلل، وهذا 
م���ا ل يمك���ُن اأن يتحق���ق دون اأن نثبَِّت 
الممت���َدَة  الم�ؤ�س�س���ي  التع���اوِن  اأركاَن 
خ���ال  م���ن  الع���رب  المثقفي���ن  بي���ن 
روؤيٍة تكاملية بين اتحاداتنا ترن� اإلى 
تكثيف العمل الم�سترك، وخلق قن�ات 
الثقاف���ي المثم���ر  جدي���دة للتفاع���ل  
الم�سال���ح  لتحقي���ق  هيئاتن���ا  بي���ن 
العلي���ا الم�سترك���ة الت���ي ن�سب���� اإليها، 
متنبهي���ن في ذلك اإل���ى اأخطار كثيرِة 
عل���ى راأ�سها ق�سي���ُة مكافحِة التطبيع 
م���ع الكي���ان العن�س���ري الإ�سرائيل���ي، 
ف���ي  العن�سري���ة  ممار�سات���ه  وف�س���ُح 
فل�سطي���ن ال�سامدة، وك�س���ُف اأطماِعه وُخطِطه للهيمنِة على وعينا قبل ال�ستياء على مقدراتنا وثرواتنا في 
بلدانن���ا العربي���ِة كاف���ة، ولن نتمكَن من ذلك دون التحام الجماهير معنا، �سعي���اً اإلى المحافظة على اأهم ثابت 

من ث�ابت �سميرنا الثقافي العربي وه� رف�س التطبيع.. 
كم���ا اأك���رر �سكري الخا�س لكرٍم غيِر منق��س م���ن القيادة ال�سيا�سية ال�س�رية، لترحيِبه���ا با�ست�سافة انعقاد 
مجل����س التح���اد الع���ام لاأدباء والكتاب العرب في ه���ذه الظروف ال�سعبة التي تمر به���ا، واإلى �سعادة الدكت�ر 
محم���د الح�ران���ي رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �س�رية، ولهيئة المكتب التنفيذي الم�قر، ول�س�رية ال�طن 
ْور والمكان���ة، ولترابه���ا ال�سام���د ال�اح���د والأحد، وتج���در الإ�سارة هنا اإل���ى اأن اتحادات م�س���ر وال�س�دان  وال���دَّ
والجزائ���ر وفل�سطي���ن وت�ن����س والع���راق وليبي���ا وم�ريتاني���ا والأردن واليمن وعم���ان لم تاأت تلبي���ة لاجتماع 

فح�سب، بل اأتت تلبيًة ودعماً وع�سقاً وانتماء وم�ساندة ل�س�رية واحدة مقاومة وق�ية.
�سيظ���لُّ التح���اُد الع���ام لاأدب���اء والكتاب العرب بقيادات���ه الفكرية وم���ا تمثله من نخب ثقافي���ة �سامداً وفي 
�سف����ِف الم�اجهة الأولى لكل ال�سيا�سات العن�سرية وال�ستعماري���ِة الت��سعيِة للكيان ال�سهي�ني ولمحاولِته 

التي ل تت�قف لفر�س ال�سيطرة على مقدراِت �سعبنا العربي وثرواِته.
واأوؤك���د با�سم���ي وبا�س���م ثماني���َة ع�سر اتحاداّ عربياّ ف���ي هذا ال�سدد ثب���اَت روؤيِة المثقف العرب���ي اإلى الق�سية 
الفل�سطيني���ة ب�سفته���ا الق�سي���َة المركزي���َة الت���ي تاأتي على راأ����س الق�سايا العربي���ة قاطبًة، واأك���رُر اأن مقاومَة 
التطبي���ِع الثقاف���ي والمعرف���ي والإعامي ب�سك�ِل���ه كافة هي الِثْق���ُل الحقيقي وال�ازُن الآن ف���ي معادلِة الأمن 
الق�م���ي العرب���ي، واأن ر�س����َخ ه���ذا الم�ق���ِف والثاب���ِت الق�م���يِّ التاريخ���ي يق���ع الآن اأكث���َر م���ن اأي وق���ت م�سى 
عل���ى كاه���ل المثقفي���ن والكتاب والمفكري���ن والمبدعين العرب الذي���ن يجب اأن يتحمل�ا ب�ساأن���ه م�س�ؤولياِتهم 
التاريخي���َة، مهم���ا بذل�ا في �سبيل ذلك من جهد وت�سحيات، وهن���ا ومن هذا المنبر الحر اأحيي معالي وزيرة 
الثقاف���ة البحريني���ة د. م���ي بن���ت محمد اآل خليف���ة رئي�سة هيئة البحري���ن للثقافة والآث���ار، واأول وزيرة اإعام 
وثقاف���ة ف���ي دول الخلي���ج العرب���ي بع���د اأن رف�س���ت باإباء اأيَّ تعام���ل مع الكي���ان ال�سهي�ني، فتحي���ة من �س�رية 
الغالي���ة، وم���ن م�ؤتمر التحاد العام لاأدباء والكتاب العرب لهذه المراأة العربية الأبية الحرة الأ�سيلة، تحيٌة 

ل�سم�خها واإبائها..
ليتني كنت �سليماً في تجاعيد الكام..

ل �س�َق ي�سداأُ في الم�سافات الط�يلة بيننا..
المج���دُ لل�سه���داء م���ن اأوطانن���ا م���ن اآمن����ا بالأر����س والح���ق، ك���ي تظ���لَّ اأعناُقن���ا مرف�ع���ًة بالع���زة والكرامِة 

وال�سم�د.. 
لقد عّبرنا ونحن في َمقاٍم لم نكتف بالإ�سراف عليه.. 

يق�ل ابن عطاء اهلل ال�سكندري:
قد يعّبر عِن المقاِم من اأ�سرَف عليه، وقد يعّبر عنه من كان فيه وهذا ملتب�س اإل على �ساحب ب�سيرة

كلمة معالي األمين العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب في 
الجلسة االفتتاحية
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ف���ي واق���ع اإقليمي ودول���ي تتنازع���ه الأنباء 
والتعبي���ر  الغ���د  ع���ن  الت�س���اوؤم  تب���ث  الت���ي 
باأ�سكال مختلفة عن العجز لتغييره، وجْدُت 
ف���ي مكتبة الأ�س���د ال�طنية بلق���اء »اأدباء من 
اأج���ل العروب���ة« تداع�ا اإلى دم�س���ق من اثني 
ع�س���ر بلداً عربياً، ف�سح���ة من الأمل وجرعة 
والمطّبع����ن  الأع���داء  يبث���ه  م���ا  لت�سحي���ح 
والخيب���ة،  الإحب���اط  م�جب���ات  م���ن  معه���م 
جل�ست �ساع���ات اأ�ستمع اإلى لغة عربية جزلة 
واأ�ساه���د ب���اأم العي���ن قام���ات فكري���ة واأدبي���ة 
متج���ذرة بعروبته���ا ومقاومته���ا وق�ساياه���ا 
ل تخ�س���ى ف���ي الل����ه ل�م���ة لئ���م ول تح�سب 
ح�ساب���اً للمهرولي���ن والمطّبعي���ن الخانعين 

للعدو ول تقيم لهم وزناً.
ا�ستمع���ت اإلى اأ�س�ات تج�ّسمت عناء ال�سفر 
ف���ي واق���ع عرب���ي رديء جع���ل الرحل���ة بي���ن 
الأ�سق���اء اأ�سع���ب م���ن ال��س����ل اإل���ى ق���ارات 
بعيدة لتق�ل: اأتينا اإلى �س�رية لي�س من اأجل 
ح�س�ر اجتماع فقط واإنما لنق�ل: نحن مع 
�س�ري���ة الفكرة وم���ع �س�رية الح�س���ارة ومع 
�س�رية التاريخ، ا�ستمع���ت اإلى ال�س�ت الحّي 
م���ن فل�سطي���ن قادم���اً م���ن رام الل����ه ين�س���ج 
التاريخ والنتماء والمقاومة والم�قف بلغة 
ُيدخ���ل ع�سقه���ا في قل����ب ال�سامعي���ن، ولكل 
الأ�س����ات الأخرى التي �سدحت نثراً و�سعراً 
وانتم���اًء وتاألق���اً ف���ي �سم���اء عروب���ة ل ياأتيها 

الباطل من بين يديها ول من خلفها.
وت�ساءل���ت واأن���ا اأ�سعر اأنن���ي اأعي�س اللحظة 
الحل���م: م���ن ق���ال اإن �س�ري���ة وحي���دة؟ ومن 
ق���ال اإن العروب���ة ل تنب����س في وج���دان هذا 
ال�سع���ب الح���ي م���ن المحي���ط اإل���ى الخلي���ج 
ال���ذي ل ياأب���ه بح���دود �سايك����س- بيك���� وبما 
يري���ده المهرول����ن والمطبع����ن واأ�سح���اب 
الم�سال���ح ال�سيق���ة ب���ل ينه���ل م���ن معين ثّر 
م�ستند اإلى تاريخ عريق ولغة عربية بينة ل 
تعرف الحدود بين �سرق هذا ال�طن وغربه 
ول تعترف بما يخطط له الأعداء مع �سغار 
الم�ست�سلمي���ن واأراذله���م، �سع���رت اأنن���ي ف���ي 
ح�سرة وجدان الأمة و�سميرها واأني اأ�ستمع 
بخ�س�ع اإلى �س�ته���ا الحقيقي ينادي: »باد 
الع���رب اأوطاني من ال�سام لبغدان«، وتذكرت 
�سك����ى ع���دد م���ن اإعامي���ي ال�ط���ن الكبير 
م���ن الت�سح���ر في الفك���ر والمفكرين العرب 
وت�ساءل���ت كيف يمكن اأن يك�ن هناك ت�سحر 
مع كل هذه القامات الفكرية والثقافية ومع 
كل ه���ذا الإيمان بال�طن الكبير والم�ستقبل 

الأف�سل؟
فهم���ت  المتابع���ة  م���ن  ي�مي���ن  وبع���د 
المعادل���ة؛ مثل ه���ذا اللقاء المه���م والمعّبر 
عن وجدان الأمة يبق���ى حبي�ساً في القاعات 
الت���ي ُيعق���د فيه���ا ومقت�سراً عل���ى المعنيين 
ب���ه م���ن دون اأن تف���رد ل���ه و�سائ���ل الإع���ام 
الناطق���ة بالعربي���ة الت���ي يتحك���م به���ا العدو 
واأتباع���ه اأي م�ساحة على الإطاق ومن دون 

اأن ت�س���ل ه���ذه الأ�س����ات النبيلة اإل���ى اأ�سماع 
واأرواح الم�ؤمني���ن به���ا والت�اقي���ن ل�سماعها 
عل���ى حي���ن يف���رد الإع���ام نف�س���ه م�ساح���ات 
الإع���ام  وحت���ى  الأم����ر،  لت�اف���ه  �سا�سع���ة 
العرب���ي الم�ستقل باإرادت���ه يتابع الأخبار عن 
اقت���راف البع�س لخطيئ���ة التعامل مع عدو 
ين���كل باأهلن���ا و�سعبن���ا ويمار����س اأب�س���ع اأن�اع 
العن�سرية ف���ي فل�سطين، وحيثما تمكن من 
فع���ل ذلك حت���ى واإن كان هذا بهدف النتقاد 
فه���� يرتّد خيبة ووهن���اً واإ�سعافاً لل�سامعين 
الجمي���ع  وكاأن  فيت�هم����ن  والمتلقي���ن 
يت�سابق����ن ل�سع�د قطار التطبيع على حين 
ه���م قل���ة قليلة مهما كان���ت م�اقعهم فهي ل 
ت�س���كل �سيئ���اً من الح�س���ن المني���ع والمعين 
الث���ّر الذي ي�ستند اإليه اأبناء ال�ساد وينهل�ن 

منه ما�سياً وحا�سراً وم�ستقبًا.
اإل���ى  المعّم���ق  التفكي���ر  بع���د  وت��سل���ت 
مع�سل���ة اأخ���رى وه���ي اأن ه����ؤلء المعنيي���ن 
والأدب���ي  والفك���ري  الثقاف���ي  بال�س���اأن 
وال�سع���ري ي�سكل����ن فئ���ة ل تتعاط���ى غالب���اً 
تعتل���ي  ال�س���رف ول  ال�سيا�س���ي  ال�س���اأن  م���ع 
ه���ذه  ل���ه  تتعر����س  عّم���ا  للحدي���ث  المناب���ر 
الأم���ة من م�ؤامرات تح���اول دّب الفرقة بين 
الأ�سا�سي���ة  ف���ي مفا�سله���ا  وال�ه���ن  اأبنائه���ا 
م���ع اأن التح���ّدي ال���ذي ن�اجه���ه الي����م ه���� 
تح���دٍّ �سام���ل يب���داأ من ا�سته���داف اللغ���ة اإلى 
ا�سته���داف الفك���ر والعلم���اء اإل���ى ا�سته���داف 
العي����س الم�ست���رك اإل���ى ا�سته���داف ال�ح���دة 
ال�طني���ة للباد اإلى ا�سته���داف العروبة في 
والط���رق،  الأ�سالي���ب  ب�ست���ى  اأم�ساره���ا  كل 
ول اأو�س���ح مث���اًل عل���ى ذل���ك م���ن اأن الع���دو 
اأوًل  التطبيع���ي  �سجال���ه  يب���داأ  ال�سهي�ن���ي 
وقب���ل كل �س���يء بالمطالبة بتغيي���ر المناهج 
التعليمي���ة وا�سته���داف العلم���اء والمفكرين 
المنتمين لأوطانه���م حيثما كان�ا لأنه يعلم 
علم اليقي���ن اأن اأجياًل تترب���ى على الأ�سالة 
والنتم���اء والم�اطنة الحّقة ل يمكن لها اأن 
ت�سي���ر في ركبه، واأدركُت حينئذ اأننا نخت�سر 
جبهاتن���ا ف���ي ال�قت الذي يج���ب اأن ن��سعها 
حت���ى ت�سم���ل كل الميادي���ن الحي�ي���ة الت���ي 

ت�سّب في �سّد اأزر الدولة والأمة.
حي���ن يّدر����س الع���رب ف���ي مناهجه���م �سير 
للع���دوان  ت�س���ّدت  الت���ي  القام���ات  حي���اة 
والحت���ال عل���ى م���ّر الزمن وحي���ن يكتب�ن 
ق�س����س اأبطاله���م ال�طنيي���ن لتك����ن اأ�سا�ساً 
لمناهجهم المدر�سي���ة وحين يحي�ن ذكرى 
وُج���رح  وا�ست�سه���د  وق���اوم  �سح���ى  م���ن  كل 
ف���ي �سبي���ل ق�سيت���ه فه���م يع���ّززون النتم���اء 
ن����ن الأجيال من الياأ����س وال�ستهتار  ويح�سّ
والن�سغ���ال بال�سخ�س���ي وال�سغي���ر بدًل من 
الأع���داء  ي���دّب  وحي���ن  وال�ط���ن،   الق�سي���ة 
�سم�م ثقافتهم عن الخا�س الفردي وعدم 
ج���دوى العمل من اأج���ل ق�سية كبرى لأن ل 
اأح���د بقي ف���ي الركب ليعي���ن وي�ستعين فهم 

يكذب����ن اأوًل الكذب���ة الكب���رى وي�ستهدف����ن 
تق�ي����س جذر المقاومة ف���ي النف��س ثانياً، 
اأنه���م  بق�ساياه���م  الم�ؤمن����ن  يع���رف  لك���ي 
لي�س����ا وحيدي���ن اأب���داً ول معزولي���ن نهائي���اً 
لب���ّد اأن يق����م الإعام ب���دوره الحقيقي في 
اإف���راد م�ساح���اٍت مهمة لكّل م���ا يحيي الروح 
والنف����س وال�ج���دان واإهم���ال كل الأكاذي���ب 
والتلفي���ق المع���ادي ال���ذي ي�سته���دف الهمم 
ق���ذرة هدفه���ا ك�س���ب  نف�سي���ة  وي�س���ّن حرب���اً 

المعركة قبل اأن تبداأ.
لقد كانت هدية القدر لهذا الم�ؤتمر المهم 
هي اإقالة ال�سيخة مي اآل خليفة والتي كانت 
وزي���رة للثقاف���ة والتراث ف���ي البحرين على 
م���دى ع�سرين عاماً، وتم���ت اإقالتها لأنها لم 
ت�ساف���ح �سفي���ر كي���ان الحت���ال والأبارتي���د 
في من���زل ال�سفير الأميرك���ي بالمنامة، هي 
م���ن الأ�س���رة الحاكم���ة ومع ذل���ك رف�ست اأن 
ت�ساف���ح �سفي���ر كي���ان الع���دو ال���ذي اعتبرها 
طال���ب  وبالتال���ي  برّمت���ه  لكيان���ه  �سفع���ة 
ومار����س �سغ�ط���اً لإقالتها، وبذل���ك ج�ّسدت 
ال�سيخ���ة م���ي اأهمي���ة الم�ق���ف ال���ذي يمكن 
لأي عربي اأن يتخَذه في مقاومة هذا الكيان 
وجرائم���ه وخطط���ه لإذلل الع���رب جميع���اً 
وتاريخه���م  جغرافيته���م  عل���ى  وال�ستي���اء 

ومقدراتهم وثرواتهم.
اإن م���ا يد�ّس���ه كي���ان الحتال م���ن اأكاذيب 
البل���دان  ع���ن قّ�ت���ه وقدرت���ه عل���ى تط�ي���ر 
و�سط�ت���ه ف���ي ع���دد م���ن البل���دان العربي���ة 
وعاقاته المتنامية ما هي اإل اأوهام ت�ساف 
يدح�سه���ا  الت���ي  التاريخي���ة  اأوهام���ه  اإل���ى 
فل�سطي���ن  اأه���ل  ونب����س  المعاي����س  ال�اق���ع 
ومقاتليه���ا  ون�سائه���ا  واأطفاله���ا  واأ�سراه���ا 
ونب����س ه���ذه الأم���ة الت���ي ل تم�ت اأب���داً، كل 
م���ا علين���ا فعل���ه ه���� اأن نعل���م اأن هن���اك اآلف 
المفكري���ن المنتمي���ن لعروبته���م ومايي���ن 
وق�ساياه���م  بثقافته���م  الم�ؤمني���ن  الع���رب 
وحق�قه���م واأن ن��س���ل الثقاف���ي بال�سيا�س���ي 
واأن  باأيدين���ا  التاري���خ  كتاب���ة  تك����ن  واأن 
ونكتبه���ا  ونقراأه���ا  ق�س�سن���ا  اإل���ى  ن�ستم���ع 
لت�س���ّكل مرجعي���ة وج�دن���ا، واأن نقتب����س من 
مرجعياتن���ا الفكري���ة والأدبي���ة والتاريخي���ة 
ل من مرجعياته���م المعادية التي ت�ستهدف 
وج�دن���ا واأن نعل���� ف����ق الجراح ون�ؤم���َن اأننا 
�سع���ب لدي���ه م���ا ي�ؤهل���ه لاعت���زاز بانتمائ���ه 
الق�مي وتاريخه المجيد والعمل الجاد من 
اأج���ل م�ستقب���ل ل يتمكن حفنة م���ن الأعداء 
والطغاة و�سغار النف��س الخانعين من ر�سم 

عائم م�ساره مهما حاول�ا.
كّل م���ا علين���ا فعل���ه ه���� اأن ن�سّل���ط ال�س����ء 
المختَرقي���ن  عل���ى  ل  الأم���ة  وج���دان  عل���ى 
ال�سغ���ار واأن نك�ن جميع���اً حا�سرين في كل 
المجالت نبن���ي قاعاً ترب�ية ثقافية اأدبية 
فكري���ة اإعامي���ة م���ع الإيم���ان المطل���ق اأننا 

نحن الباق�ن وهم الزائل�ن.

 كتبت:  أ.د. بثينة شعبان 

بعي���داً ع���ن القمم ال�سيا�سي���ة لاأنظمة العربي���ة اأقيمت في دم�سق 
قم���ة ثقافية �سارك فيه���ا القيادات الثقافية والأدبي���ة لثنتي ع�سرة 

دولة عربية في اإطار مجل�س اتحاد الكتاب والأدباء العرب..
وعلى الرغم من اأن ال�سيا�سة وقممها تماأ الآذان �سراخاً وتحتل 
الق�س���م الكب���ر م���ن اهتمام و�سائ���ل الإع���ام، اإل اأن القم���ة الثقافية 
تب���دو اأكث���ر اأهمي���ة، ل لأن ال�سيا�س���ة مرت���ع خ���اف والثقاف���ة �سه���ل 
ت�س���ارك وتفاع���ل فح�س���ب، واإنم���ا لأن مج���ال الثقاف���ة ف���ي الكين�نة 

التاريخية لاأمم اأكثر اأهمية من مجال ال�سيا�سة..
ف���ن  اإطاري���ن �سعيفي���ن، فه���ي  ف���ي  – ال�سيا�س���ة مح�س����رة  اأول 
الممك���ن، وه���ي كذل���ك حبي�س���ة قط���اع الممار�س���ة، اأي اأنه���ا اأ�سي���رة 
اللحظ���ة التاريخي���ة وظروفه���ا. اأم���ا الثقاف���ة فتهت���م بالك�س���ف ع���ن 
ج�ه���ر ال�ج����د، وكم���ا كت���ب ابن ر�س���د ))ك�س���ف معن���ى الج�هر((. 
ه���ذا يعني اأن الأم���ر يتعلق ببنية ال�عي ولي����س بمجرد التعامل مع 

الظروف المتغيرة، وال�عي يت�سف بالديم�مة وال�ستمرار.
ثاني���اً – اأ�سع���ف م���ا ف���ي الع���رب �سيا�ساته���م واأق����ى م���ا عنده���م 
ثقافته���م. ل����ل ق����ة ه���ذه الثقافة لختفى م���ن القام�����س العالمي 
�س���يء ا�سم���ه الع���رب، ولتح�لن���ا �سعبي���اً ووج�دي���اً اإل���ى مجم�ع���ات 

�سغيرة متناثرة، كما ه� و�سعنا الي�م في مجال ال�سيا�سة..
ثالثاً – اإن المقاومة ال�سيا�سية تقت�سر على جزء قليل من العرب 
ف���ي مح����ر المقاومة، بينم�����ا ))المقاوم���ة الثقافي���ة(( حا�سرة في 
وع���ي الإن�سان العربي الع���ادي، لذلك فهي وا�سع���ة ت�سمل المايين 
م���ن العرب. ال�اق���ع ي�سهد اأن الدول التي طّبعت م���ع العدو �سيا�سياً 
تاأك���د ف�سله���ا ف���ي التطبي���ع �سعبي���اً اأي ف���ي مج���ال ال�ع���ي المح���دد 

ثقافياً..
رابع���اً – م���ن وجه���ة نظ���ر تاريخي���ة ي�ستطي���ع العرب ال�سم����د اإن 
انهزم����ا �سيا�سي���اً، �ساحه���م ف���ي ذل���ك ثقاف���ة متما�سك���ة ومتجذرة 
ف���ي ج�ه���ر وج�ده���م. بالمقابل ف���اإن اأي هزيمة في مج���ال الثقافة 

�ستق�سي علينا تماماً. 
والق����ة  ال�سيا�س���ة  مج���ال  ف���ي  من���ا  اأق����ى  اأعداوؤن���ا   – خام�س���اً 
الع�سكري���ة والقت�سادي���ة، لكنه���م اأ�سع���ف من���ا ف���ي مج���ال الثقافة، 
خا�س���ة ال�سهي�نية. ُتبن���ى ثقافة ال�سهاينة عل���ى اأنهم ))�سعب اهلل 
المخت���ار(( اأي اأنه���م ))ف����ق(( المنط���ق الإن�سان���ي، وه���ذا ت�سمي���ه 
 ،))Anticulture(( »اأنثروب�ل�جي���ا الثقافة »م�س���اد الثقاف���ة
لذل���ك ل يمكن للثقافة اأن تت�سالح مع م�ساد الثقافة حتى ل� تمت 

الم�سالحة ال�سيا�سية..
الم�سكل���ة الحقيقي���ة اأن الثقاف���ة العربي���ة اأق�ى م���ن العرب، فهي 
ق�ي���ة ومتج���ذرة ف���ي ال�ج����د اأكث���ر مم���ا ه���م راغب����ن، لذل���ك نرى 
تقاع�س���اً ف���ي مجال الهتمام الثقاف���ي، خا�س���ة اأن المثقفين لديهم 
عق���دة نق�س تج���اه ال�سيا�سيين.. والمهم الي�م اأن تنجح قمة دم�سق 
الثقافي���ة في و�سع برنامج عملي محدد، ذي معايير قابلة للقيا�س، 
واأن تتاب���ع تنفيذ هذا البرنامج، كما اأ�سار الدكت�ر محمد الح�راني 

رئي�س اتحاد الكتاب العرب في كلمته اأثناء افتتاح ))القمة((.

وحدة الثقافة
في مواجهة خالف 

السياسة
 كتب:  د. مهدي دخل الله

أدباء من أجل العروبة 
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انطاق���اً م���ن ال�سع���ي اإل���ى تعمي���ق التع���اون الثقاف���ي والأدب���ي بي���ن الأدب���اء 

والمثقفي���ن ف���ي �سلطن���ة عم���ان والأدب���اء والمثقفي���ن والكتاب ف���ي الجمه�رية 

العربية ال�س�رية، فاإن الطرفين اتفقا على تنفيذ ما يلي :

1� تبادل المطب�عات والإ�سدارات والإنتاج الثقافي والأدبي على اأ�سا�س احترام 

الل�ائ���ح القان�ني���ة المنظمة للم�ؤ�س�ستين المذك�رتي���ن، وما يهم الطرفين في 

هذا المجال.

� ت�سع���ى الم�ؤ�س�ست���ان اإل���ى تنظي���م زي���ارات متبادل���ة بي���ن ال�ف����د عل���ى اأ�سا����س 

ماً عن الرغبة في الزيارة  التكاف����ؤ، وعل���ى كل طرف اأن ُيعلم الطرف الآخر مقدَّ

وت�سكيل ال�فد ومدة الزيارة و�سروط الإقامة.

٣ � تنظي���م اأي���ام ثقافي���ة متبادلة بين الطرفي���ن يتم فيها تكري���م ال�سخ�سيات 

الثقافية الفاعلة في البلدين. 

٤ � ي�ساع���د الجانب���ان اأع�ساء م�ؤ�س�ستيهما في حال ا�ستراكهم في المهرجانات 

والأم�سي���ات الأدبية والن���دوات والم�ؤتمرات الثقافية والفكري���ة، اإذا كانت خارج 

نطاق التفاقية، بما ل يتعار�س مع ت�جه الم�ؤ�س�ستين.

٥ � تبادل الن�سر والمطب�عات ال�سادرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 

واتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي �س�ري���ة بم���ا يتيح التع���رف عل���ى الأق���ام العمانية 

وال�س�رية عبر هذه المطب�عات الأدبية.

٦ � هذه التفاقية �سارية ما لم يرغب اأحد الطرفين في اإنهائها. 

     م.  �سعيد بن محمد ال�سقلوي             د. محمد الحوراني 

رئي�س الجمعية العمانية للكتاب والأدباء              رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �سورية

ذو القعدة 1٤٤٣
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مذكرة تعاون بين الجمعية العمانية 
للكتاب  واألدباء واتحاد الكتاب العرب 

في سورية  حوار: نجوى صليبه

ف���ي ح����ار ل���ه م���ع �سحيف���ة »ُعم���ان« يق����ل 
اإّن���ه ل  اأ�س���رف العا�سم���ي:  ال�ّساع���ر الُعمان���ي 
يخت���ار �س���كًا للق�سي���دة حي���ن تاأتي���ه، بل يدع 
تداعياتها تملي عليه ما تريده هي، وي�سيف: 
نعم يمكنني اأن اأق�ل اإّن معظم ما كتبت ارتدى 
ث�ب عم�د ال�ّسعر، على اأّن الّتنف�س برئة عم�د 
ال�ّسعر مع ال�ستغال على الّن�س يجعل ال�ّساعر 
، وعلى اأّي ح���ال ال�ّسعر ه�  اأم���ام تح���دٍّ حقيق���يٍّ
ال�ّسعر اإن ابتعدنا عن ح�ار الأ�سكال المتعددة 

واّتجهنا اإلى مكن�ن الق�سيدة.
وهذا ما اأّكده مّرة اأخرى خال ح�ارنا معه 
في فت���رة وج�ده بدم�س���ق وم�ساركته باجتماع 
المكتب الّدائم لاّتحاد العام لاأدباء والكّتاب 
الع���رب والمهرجان ال�ّسعري ال���ذي احت�سنته 
مكتب���ة الأ�س���د م���ّدة ي�مي���ن كن�س���اٍط مراف���ٍق 
لاجتماع، يق�ل: ا�ستمتعت جّداً ب�سماع بع�س 
الّتج���ارب ال�ّسعرية العربي���ة، فهناك الق�سيدة 
الّتفعيل���ة  ق�سدي���ة  م�ست����ى  عل���ى  العم�دي���ة 
والّنث���ر، اأي�س���اً بعي���داً ع���ن كّل ه���ذه الأ�س���كال 
ا�ستمعن���ا اإل���ى بع����س الّتج���ارب الت���ي ت�ستع���ل 
ج���ذوة ال�ّسعر فيها، اأنا اأح���ّب اأن اأعيد الأ�سكال 
الكتابي���ة اإل���ى ماهي���ة ال�ّسع���ر الحقيق���ي، لأّن 
الكثيري���ن يغ�يه���م �سكل الق�سي���دة ويحكم�ن 
عليه���ا م�سبق���اً باأّنه���ا تقليدي���ة اأو حديثة، لكن 
ال�ستم���اع اإل���ى ج���ذوة ال�ّسع���ر الحقيقي���ة ه���ي 
ف���ي ت�س���ّ�ري م���ا يغرين���ا ويجعلنا ننتب���ه اأكثر 
ونبتع���د ع���ن كّل الأ�سكال الكتابي���ة ونّتجه اإلى 
الج�ه���ر والم�سم����ن، وهذا م���ا ا�ستمعنا اإليه 
العم�دي���ة  الق�سي���دة  م�ست����ى  فعل���ى  الي����م، 
هن���اك م���ن ي�ستغ���ل ا�ستغ���اًل حقيقي���اً وب�س���كل 
يجعله���ا ر�سيق���ة ومطلع���ة ومثقف���ة وفيه���ا كّل 
مكّ�ن���ات ال�ّسع���ر الحقيق���ي من خي���ال و�س�رة 
�سعرية واإيقاع داخلي مّتزن وما اإلى ذلك، لكن 
هن���اك بع�س الّتج���ارب التي ن�س���ّ�غ لها ونق�ل 
اإّن ال�ّساع���ر في م�اق���ف كهذه يحا�سر بال�قت 
ين  فيخ�ن���ه الختيار، ومن خ���ال ن�سٍّ اأو ن�سّ
ل يمكنن���ا الحك���م عل���ى تجرب���ة �سعري���ة، لك���ن 
بالمجم���ل ا�ستمعن���ا ف���ي ه���ذا المهرج���ان اإلى 

تجارب �سعرية واثقة.
وعل���ى خ���اف غيره م���ن ال�ّسع���ر، ل ح�س�ر 
اأّن  كم���ا  �س�ري���ة،  ف���ي  الُعمان���ي  لل�ّسع���ر  ق�ّي���اً 
الم�سترك���ة  الّن�ساط���ات  اأو  الّتفاع���ل والّتب���ادل 
غي���ر م�ج����دة لاأ�س���ف، لذل���ك كان ل بّد من 
اأن نّطلع عل���ى حاله من خال اأبنائه ومعرفة 
اإذا م���ا كان يعان���ي ما يعانيه ال�ّسع���ر لدينا من 
���ح العا�سم���ي:  ا�ست�سه���ال ل���دى البع����س، ي��سّ
والأدب���اء   للكّت���اب  العماني���ة  الجمعي���ة  وّقع���ت 
اّتفاقية مع اّتحاد الكّتاب في �س�رية وناأمل اأن 
ت�ؤ�س�س لعمل ثقافي جاّد في المرحلة القادمة 
تتي���ح لاأدب���اء تب���ادل نتاجه���م والم�ساركة في 
المهرجانات والنفتاح على الّتجربة الُعمانية 
وكذل���ك الأم���ر اّطاعن���ا اأكث���ر عل���ى الّتجربة 
ال�ّسعري���ة في �س�رية، م�ؤّك���داً: ال�ّسعر الُعماني 
لي����س منف�سًا ع���ن ال�ّسعر العرب���ي ول يتجزاأ 
من���ه، فهن���اك م���ن يكت���ب الق�سي���دة العم�دية 

جّي���دة  تج���ارب  وهنال���ك  والّنث���ر،  والّتفعيل���ة 
وحقيقي���ة واأثبت���ت ح�س�ره���ا عل���ى م�ست����ى 
ال�ط���ن العرب���ي م���ن خ���ال م�ساركته���ا ف���ي 
الق�سي���دة  لدي���ه  �ساع���ر  ف���كّل  المهرجان���ات، 
عيفة، لكن بالعم�م  الجّيدة والمت��سطة وال�سّ
نح���ن �سعيدون ب�ج�د الّتج���ارب الجّيدة التي 
العربي���ة  المهرجان���ات  ف���ي  نف�سه���ا  �سّ�ق���ت 
و�سن�ؤّكد ه���ذا الأمر ون�ؤ�س�س لن�ساط اأكثر مع 

الّتحادات العربية.
يتح���ّدث العا�سم���ي ع���ن الُه�ي���ة ال�طني���ة 
يبق���ى  حدي���ث  وه����  بالعروب���ة،  والرتب���اط 
مج���ّرد تنظي���ر اإذا ما اأخذنا بالح�سب���ان الّراأي 
القائ���ل ب���اأّن العروب���ة �س���ارت اآخ���ر م���ا يكترث 
له المثّق���ف العربي، لكّن���ه يخالف بع�س هذه 
الأقاوي���ل وي�ؤّك���د بع�سه���ا، يبّي���ن: ل يمكنن���ا 
تج���اوز ما ياحظ وما يقال ع���ن مرور الأمة 
العربي���ة بمرحلة �سعف ووج�د بع�س الأب�اق 
الت���ي تحاول تمري���ر بع�س البن����د عن طريق 
الفكر اأو الّثقافة وهي بن�د بعيدة عن ثقافتنا 
العربي���ة ورّبم���ا يت���ّم الّتهاون ف���ي م�ساألة ن�سر 
ه���ذا الفك���ر ما ي����ؤّدي لحق���اً اإل���ى اختال في 
ول  وتف���ّرق  ت�ؤّج���ج  وانق�سام���ات  الم�ازي���ن 
ت�ّح���د، وه���ذه الأ�س����ات كان���ت و�ستبق���ى لكّن 
الّره���ان دائم���اً على ال�عي ال���ذي يمتلكه حّتى 
اإل���ى  الّرج����ع  خ���ال  م���ن  الع���ادي  الإن�س���ان 
الأ�س���ل والّثابت مع الإيمان بمتغّيرات الحياة 
العلمية والّتكن�ل�جي���ة والفكرية، نق�سد هنا 
الفك���ر ال���ذي يبن���ي ول يه���دم وم���ن ث���ّم ف���اإّن 
غربل���ة الأف���كار �سجال نعي�سه دائم���اً و�سيبقى، 
لذل���ك نرّك���ز عل���ى ال�ع���ي العرب���ي الحقيق���ي 

الذي يعّد الأدب اأداًة مهمًة من اأدواته.

تحّدي���ات كثي���رة ي�اجهه���ا المّثق���ف العربي 
ظ���ّل  ف���ي  الّثقاف���ي  الّتطبي���ع  �سمنه���ا  وم���ن 
احت���ال �سهي�ن���ي للج�لن العرب���ي ال�ّس�ري 
والأرا�سي الفل�سطيني���ة، فهل �سينفع الّتنديد 
العا�سم���ي:  يجي���ب  -معه���ا؟-  وال�ستهج���ان 
ه���ذا م���ا ح���اول الجتم���اع الّتركي���ز علي���ه، اأي 
النتق���ال اإل���ى مرحل���ة الفع���ل الحقيق���ي لأّنه 
حّت���ى عن���د مراجع���ة البيان���ات الختامية نجد 
اأّنه���ا مت�سابه���ة من حيث اللف���ظ، لكن الباعث 
الحقيق���ي للّتغيي���ر ه���� الفع���ل، والّثقاف���ة هي 
مح���ّرك اأ�سا����س وانعكا����س لُه�ي���ة ال�ّسع�ب ول 
يمك���ن باأي ح���ال اأن نتجاوز ه���ذا الأمر، لذلك 
رّكزن���ا على العت���زاز بالُه�ي���ة واأدب المقاومة 
ال���ذي م���ن �ساأنه���ا ت�سكي���ل م�سار ت�ع����ي عند 
ال�ّسع����ب العربي���ة، وه���ي خط�ة اأول���ى لتجاوز 
المحن التي يعي�سها ال�طن العربي، العتزاز 
بالُه�ي���ة ثاب���ت م���ن ث�اب���ت الق�ساي���ا العربية 
وجزء مهّم منها، واإذا اعتّز العربي بها وانطلق 
اإل���ى الفع���ل بعي���داً ع���ن الّتنظي���ر والخطاب���ات 
اإل���ى ذل���ك ال�ّسع����ر بالنتماء والعاب���ر للحدود 
عندها �ستتح�ل ه���ذه الق�سايا اإلى منعطفات 
متع���ددة، م�سيف���اً: الآن م���ع و�سائ���ل الّت�ا�سل 
وحري���ة  الإعام���ي  والنفت���اح  الجتماع���ي 
حاف���ة اأ�سب���ح  العالم قري���ًة �سغيرًة، نحن  ال�سّ
الي����م ف���ي �سلطن���ة عم���ان ن�ستم���ع لل���ّروؤى في 
اأق�س���ى المغ���رب، ومن خال ه���ذه الّتفاعات 
نزّك���ي الّتق���ارب بيننا، ومن خال���ه نرى فعًا 
الج�ان���ب  ه���ذه  عل���ى  يرّك���ز  حقيقي���اً  عربي���اً 
ويبتع���د عن الختافات الم�ج�دة، وفي حال 
التزمن���ا بالأ�س����س والّث�اب���ت الحقيقية �سنرى 
اأّن هن���اك دوافع للّتغي���ر الأف�سل في ظّل هذه 

المتغيرات.
يذكر اأّن لل�ّساعر اأ�سرف العا�سمي مجم�عة 
�سعري���ة بعن����ان »حفن���ة ظ���ّل« �سادرة ع���ن دار 
النت�س���ار العربي في لبنان عام 201٣، واأخرى 
بعن����ان »ليقت���رب الغدير من الغ���زال« �سادرة 
عن دار باز للّن�سر في �سلطنة ُعمان عام 2019، 
وم���ن جانب اآخ���ر قاده �سغف���ه بالبحث العلمي 
اإل���ى المرك���ز الّثال���ث ف���ي م�سابق���ة المنت���دى 
الأدب���ي لع���ام 2008� 2009 م وه���� ع�س� تحكيم 

في بع�س الم�سابقات ال�ّسعرية.

الشاعر العماني أشرف العاصمي: األمة العربية تمّر بضعف..
البيانات متشابهة ويجب االنتقال إلى مرحلة الفعل

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26
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بم�سارك����ة 12 دول����ة عربية، وبح�س�����ر ر�سمي و�سعبي مبهر، ظلل����ت دم�سق بجناحي 
محبته����ا عل����ى الأ�سقاء العرب الم�ساركي����ن في اجتماع المكتب الدائ����م لاتحاد العام 

لاأدباء والكتاب العرب من 2٦ اإلى 28 تم�ز 2022.
ف����ي عا�سم����ة اليا�سمين، وفي رح����اب مكتبة الأ�سد ال�طنية انطلق����ت فعاليات حفل 
الفتتاح بالن�سيد العربي ال�س�ري وال�ق�ف دقيقة �سمت على اأرواح ال�سهداء، اإ�سافة 
اإلى عر�س فيلم ق�سير من اإعداد واإخراج عماد نداف ت�سمن لمحة عن قلب العروبة 
الناب�س دم�سق ودورها في مقاومة الإرهاب م�ستعر�ساً بع�س ال�سعراء والأدباء الذين 
قاوم�����ا ب�سعره����م الإرهاب والم�ؤامرات اإ�سافة اإلى بع�س اأن�سطة اتحاد الكتاب العرب 
ف����ي �س�ري����ة الثقافية والأدبية واأغنية تتحدث ع����ن دم�سق بعن�ان “هذي ال�ساآم”  من 
كلم����ات ال�ساعر ت�فيق اأحمد واألحان الم��سيقار الراحل �سهيل عرفة ب�س�ت المغنية 

�سذى الحايك.

واأعل����ن الأمي����ن الع����ام لاتح����اد الع����ام لاأدب����اء والكتاب الع����رب الدكت�����ر عاء عبد 
اله����ادي ف����ي كلمته با�س����م اآلف الكتاب والمثقفين المبدعين الع����رب التم�سك بثقافة 
المقاوم����ة الت����ي وقفت �سداً منيعاً �سامدة ق�ًل وفعًا اأم����ام كل الهجمات التي تط�ل 
الفك����ر والثقاف����ة، م�سيف����اً: اإن م�قف التحاد �سيظل ثابتاً يرف����ع �س�ت ال�سمير ف�ق 
�س�����ت الم�سلح����ة منحازاً اإلى الفع����ل قبل الخطابة واإلى تحقي����ق م�ستهدفات ثقافية 

وطنية متطلعاً اإلى مطالب فكرية �سامخة تغير واقعنا الثقافي الآ�سن.
من جهته وّجه الأديب مراد ال�س�داني الأمين العام لاتحاد العام لاأدباء والكتاب 
الفل�سطينيي����ن ف����ي كلم����ة با�سم ال�ف�����د الم�سارك����ة تحية اإل����ى روح ال�ساع����ر المنا�سل 
الراح����ل خال����د اأب� خالد م�ستعر�س����اً اأثره بثقافة المقاوم����ة ودور دم�سق في احت�سان 
المقاومي����ن وثباته����ا في منظ�مة الن�سال، واإل����ى روح الراحل محمد عادل، لفتاً اإلى 
اأهمي����ة ه����ذا الجتماع الذي يعمل على تح�سين ال�جدان العربي للم�ساهمة دائماً في 

المقاومة والن�سال في وجه الحتال.
وف����ي كلم����ة له اأ�س����ار د. محمد الح�راني رئي�س اتحاد الكت����اب العرب اإلى اأن اجتماع 
المثقفي����ن الع����رب من مبدعين ومفكرين في دم�س����ق عا�سمة العروبة والمقاومة ه� 
الدلي����ل الأق�����ى على اأن �سمير هذه الأمة ما زال حياً دّفاقاً بال�سم�د والحياة يحرك 
الحق نب�سه ما يزيده قدرة على الفعل الثقافي النه�س�ي العريق، م�ؤكداً اأن الثقافة 
ه����ي الركن الأ�سا�س����ي في بناء الأمة وتما�سكها لارتقاء الثقافي والمعرفي وال�ق�ف 

في وجه الإرهاب وال�سهي�نية.
كم����ا بّي����ن �سرورة العمل بجدية وتفان من اأج����ل وحدة العمل العربي الم�سترك في 
المج����ال الثقاف����ي ول �سيم����ا في ه����ذه الظروف التي ته����دد وج�د الأم����ة وثقافتها من 

تنظيمات اإرهابية ل تمّت اإلى الأخاق والقيم الم�ستركة ب�سلة.
وت�سم����ن الحف����ل ت�قي����ع اتفاقي����ة بين اتح����اد الكتاب الع����رب في �س�ري����ة والجمعية 
العماني����ة لاأدب����اء والكت����اب العمانيي����ن به����دف ت��سي����ع العاق����ات الثقافي����ة والأدبي����ة 

والفكرية بين البلدين ال�سقيقين.
ت�سمن����ت فعالي����ات الي�����م الأول لاجتم����اع مهرجان����اً �سعري����اً �س����ارك في����ه ع����دد من 
ال�سع����راء ال�س�ريي����ن والعرب قّدم�ا ن�س��س����اً باأ�سكال مختلف����ة، ال�سطرين والتفعيلة 
والنثر، في م��س�عات اأهمها رف�س التطبيع والتم�سك بالمقاوم، وقد تراأ�س الجل�سة 

ال�سعرية الأولى ال�ساعر د. نزار بريك هنيدي ع�س� مجل�س اتحاد الكتاب العرب.
وج����اءت م�سارك����ة ال�ساع����ر الدكت�ر ع����اء عبد اله����ادي الأمين الع����ام لاتحاد العام 
لاأدب����اء والكت����اب الع����رب من خال ع����دة ن�س��س اأخ����ذت �سكل التفعيل����ة وال�سطرين 

وبرم�ز وت�سبيهات �سدد من خالها على حب الإن�سان لل�طن والنتماء اإليه.
واألق����ى ال�ساع����ر ت�فيق اأحمد نائب رئي�����س اتحاد الكتاب العرب بع�س����اً من ق�سائده 

ال�جدانية وال�طنية والإن�سانية.
كم����ا األقى ال�ساع����ر ئاوات ح�سن اأمين من العراق ن�س��ساً ق�سيرة باأ�سل�ب ال�م�سة 

عّبر من خالها عن حالت اإن�سانية ا�ستنتجها من معاناة ال�اقع الحالي.
وكان����ت ن�س������س ال�ساع����ر ال�س�����ري اأ�سام����ة حم�د الت����ي كتبها على تفعي����ات البحر 
الكام����ل تتغن����ى بدم�س����ق وحب ال�ط����ن وجمال����ه والتي غلب����ت عليها عاطفت����ه الذاتية 

وال�جدانية.
وامتزجت ن�س��س ال�ساعر اأكرم الزعبي من الأردن بالعاطفة ال�سادقة والم��سيقا 

ال�سعرية المقيدة بحرف الروي والقافية.
وتغّن����ى ال�ساع����ر الدكت�����ر اإليا�س زغي����ب من لبنان خ����ال ن�س��س����ه المتن�عة التي 
األقاه����ا بحب ال�س����ام والنتماء ال�طني وال�ف����اء الإن�ساني وج����اءت باأ�سل�ب ال�سطرين 

والتفعيلة.
وعّب����ر ال�ساع����ر جمعة الفاخري من ليبي����ا بن�س��سه ال�سعرية ع����ن اعتزازه ب�س�رية 
قل����ب العروب����ة الناب�س واأهمي����ة ح�س�ره الجتماع بدم�سق بينم����ا تغّنى ال�ساعر �سعيد 
ال�سق����اوي نائ����ب الأمي����ن الع����ام لاتح����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب الع����رب ورئي�����س 
الجمعية العمانية لاأدباء والكتاب بحب ال�سام ودور ال�س�ريين بالن�سال والمقاومة.
وف����ي المعان����ي التي ج����اءت بن�س��س ال�ساعر عادل ب�عقة م����ن ت�ن�س تجلت �س�رية 
وا�سحة في العاطفة ال�جدانية عبر الن�س��س بينما عّبر ال�ساعر الدكت�ر عمر قدور 
م����ن ال�س�����دان في ن�س��سه الت����ي األقاها عن م��س�ع����ات اإن�ساني����ة ووجدانية مختلفة 

حملت الع�اطف ال�سادقة لمدينة اليا�سمين دم�سق.
وحثت ن�س��س ال�ساعر الفل�سطيني مراد ال�س�داني على �سرورة المقاومة والثبات 
ف����ي وج����ه المحتل والتم�سك بالنتماء والدفاع عن ال�طن في وجه كل ما يتعر�س له 

من حروب وم�ؤامرات باأ�سل�ب التفعيلة وال�سطرين.

دمشق الياسمين.. 
تحتضن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
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وق����ّدم ال�ساع����ر ي��سف �سقرة نائ����ب الأمين العام ورئي�س اتحاد كت����اب الجزائر عدداً 
م����ن ن�س��س����ه الت����ي ت����دل على حب����ه ل�س�ري����ة وت�سامنه م����ع �سعبها ال�سام����د في وجه 

الم�ؤامرات.
كما اأقيمت في مبنى التحاد ندوة تفاعلية ح�ل الأدب المقاوم ودوره في الحفاظ 
على اله�ية الق�مية �سمن الفعاليات لمجم�عة من الباحثين والمبدعين ال�س�ريين 

والعرب من الدول الم�ساركة في الجتماع.
وبّي����ن الدكت�����ر جمعة �سعيد الفاخري من ليبيا اأن الأدب الليبي لم يكن في ي�م اإل 
مقاوماً وظل حتى الآن م�اجهاً للغزاة ومحارباً لله�ان والعتداء م�ست�سهداً بال�ساعر 
اأحم����د ال�س����ارف وغيره م����ن الأدباء وال�سعراء لفتاً اإلى اأهمية وق�����ف قلم المبدع اإلى 

جانب بندقية المقاوم في دروب الحرية والن�سال.
وع����ّرف الدكت�����ر �سام عم����ار من �س�ري����ة المقاومة باأنه����ا عقيدة كفاحي����ة تق�م على 
التم�س����ك بالأر�����س والحف����اظ عليها والدفاع عنها ف����ي وجه كل مغت�س����ب معتبراً اأدب 
المقاوم����ة �سع����راً كان اأم نثراً �سكًا من اأ�سكال الأدب الإن�ساني يتبنى عقيدة المقاومة 

وفل�سفتها ومنهجها.
وتط����رق الدكت�����ر ط����ارق ثابت م����ن الجزائ����ر اإل����ى اأدب المقاومة ودوره ف����ي تر�سيخ 
نم����اذج لأدب����اء فل�سطينيي����ن و�س�ريي����ن وجزائريي����ن كان�����ا ف����ي  اله�ي����ة م�ستعر�س����اً 
طليع����ة الأدب المق����اوم والن�سال الث�ري وعمل�ا على تحري����ر ال�طن والفكر وال�عي 

وم�اجهة المحتل.
وتح����ّدث الكات����ب عب����د الغن����ي �سام����ة م����ن فل�سطي����ن ع����ن اله�ي����ة وخ�س��سيته����ا 
للفل�سطينيي����ن ف����ي اإطاره����ا العروب����ي وال�ح����دوي وكيف بعث����ت اله�ي����ة الفل�سطينية 
وت�سكل����ت باأبعاده����ا ال�سيا�سي����ة والن�سالي����ة اإ�ساف����ة اإل����ى تجرب����ة المقاوم����ة والتج����ارب 

الن�سالية عم�ماً وفي فل�سطين المحتلة ب�سكل خا�س.
واأ�س����ار الدكت�����ر محم����د يا�سر �سرف م����ن �س�رية اإل����ى اأن هناك مجم�ع����ة من اأن�اع 
ال�ع����ي الجمع����ي القان�ن����ي وال�سيا�س����ي والفل�سف����ي والأخاق����ي وه����ي معرفي����ة كان����ت 
ت�سيط����ر على الخط����اب الثقافي لفتاً اإلى ت�سكل ال�ع����ي الن�سالي المقاوم لاحتال 

وال�ستعمار ووق�ف القلم اإلى جانب الكلمة.
وا�ستعر�����س الدكت�����ر �سمي����ر الخلي����ل من الع����راق بدايات ت�س����كل اله�ي����ة مع تح�ل 
المجتمع����ات م����ن الطاب����ع القبل����ي اإل����ى المدني����ة وب����روز ال����دول الكبي����رة والحتف����اء 
بالنتم����اء له����ا لفت����اً اإل����ى اأن الغزو ب����كل اأ�سكاله �ساهم ف����ي التم�سك باله�ي����ة والدفاع 

عنها بالكلمة وال�ساح.
وبّي����ن الدكت�����ر نا�س����ر بن حم�����د الح�سني من �سلطن����ة عمان اأن التجرب����ة ال�سردية 
العمانية حفلت بالعديد من الأ�سكال الكتابية الروائية منها “رحلة اأب� زيد العماني 
لمحم����د الرحب����ي” وغيره����ا اإ�سافة اإل����ى اهتمام عم����ان بال�سعر مثل ال�ساع����ر العماني 

�سعيد ال�سقاوي وال�س�ري نزار قباني مبيناً بع�س الميزات الأدبية لكل منهما.
اأدار الن����دوة الباح����ث ال�س�ري الدكت�ر اأحمد علي محم����د الذي اأ�سار اإلى اأهمية دور 
الأدب المق����اوم بالحفاظ على اله�ي����ة العربية واإظهار فعاليته وكين�نته في م�اجهة 

الم�سالح الأجنبية وال�سهي�نية.
واأك����دت وزي����رة الثقافة الدكت�رة لبانة م�س�ح اأهمي����ة الثقافة ودورها في بناء الفكر 
والإن�س����ان والمحافظ����ة عل����ى اله�ي����ة ال�طنية وذلك خ����ال لقائها في مبن����ى ال�زارة 

ب�فد من التحاد العام لاأدباء والكتاب العرب الذي عقد اجتماع مجل�سه بدم�سق.
وبينت الدكت�رة م�س�ح اأهمية تكامل الجه�د على الم�ست�يات كافة لتح�سين الفكر 
وال�ط����ن �س����د الم�ؤامرات التي ما فتئت تحاك �سده ل�سلب����ه اإرادته ومقدراته م�سددة 
عل����ى دور التربي����ة وثقاف����ة الطف����ل واأهمي����ة ال�سناعة الثقافي����ة وتحفي����ز المجتمعات 
المحلي����ة عل����ى اأخ����ذ دوره����ا في ممار�س����ة الفع����ل الثقافي البن����اء اإلى جان����ب م�ؤ�س�سات 

الدولة.
وتح����دث الأمي����ن الع����ام لتحاد الأدب����اء والكتاب الع����رب الدكت�ر عاء عب����د الهادي 
ع����ن التم�س����ك بثقافة المقاومة التي وقفت �سداً منيعاً �سامداً اأمام كل الهجمات التي 

تط�ل الفكر والثقافة.
ب����دوره رئي�����س اتح����اد الكت����اب العرب ف����ي �س�رية الدكت�����ر محم����د الح�راني تحدث 
ع����ن �س����رورة وح����دة العمل العربي الم�سترك ف����ي المجال الثقاف����ي ول �سيما في هذه 

الظروف التي تهدد وج�د وثقافة الأمة العربية.
و�سكر اأع�ساء ال�فد �س�رية قيادًة و�سعباً على ح�سن ال�ست�سافة والتنظيم م�ؤكدين 

اأن �س�رية بم�اقفها الق�مية �ستبقى قلب العروبة الناب�س.
وم����ن فعاليات الي�����م الثاني لاجتماع التقى الأدباء والمبدع�����ن العرب في مكتبة 
الأ�س����د ال�طني����ة �سمن مهرجان لل�سعر العربي، اأدار فعالي����ات جل�سته الثانية ال�ساعر 

الدكت�����ر جه����اد بكفل�ن����ي ع�س� المكت����ب التنفيذي لتح����اد الكتاب الع����رب، حيث عّبر 
ال�ساع����ر القا�س����ي ول����د محمد عيني����ن في ق�سيدت����ه عن حب����ه لل�سام و�س�ري����ة م�سيداً 
بالدور ال�طني والتاريخي الذي لعبته دم�سق في التاريخ العربي القديم والحديث.
كما اأ�سار ال�ساعر اأ�سرف بن حم�د العا�سي من �سلطنة عمان في ن�سه الم�زون اإلى 
عم����ق العاق����ات بين البلدي����ن وتغّنى بال�سام وجماله����ا واأهميتها عب����ر التاريخ وا�سفاً 

اإياها برمز ال�سم�د.
وتح����ّدث ال�ساع����ر مختار عي�سى من م�سر في ن�س �سع����ري عن حبه الكبير ل�س�رية 
و�س����رورة الت�سام����ن العربي وعّب����ر من خال عاطفته ال�سادقة ع����ن �سعادته العميقة 

ب�ج�ده في دم�سق قلب العروبة الناب�س.
عل����ى حي����ن لفتت ال�ساع����رة الجزائرية فاتح����ة معمري اإلى الدور الب����ارز والم�اقف 
ال�طنية ل�س�رية ووق�ف الجزائر اإلى جانبها مذكرة بن�سال البلدين �سد الحتال 

الفرن�سي واحت�سان �س�رية للمنا�سل عبد القادر الجزائري.
وتط����رق ال�ساع����ر ال�سي����د محمد ح�سن م����ن م�سر من خ����ال ق�سائده الت����ي األقاها 
اإل����ى اأهمي����ة م�اق����ف �س�ري����ة الق�مي����ة وال�طنية الملتزم����ة بحب الع����رب والدفاع عن 

ق�ساياهم وخا�سة الق�سية الفل�سطينية وال�ق�ف �سد التطبيع.
ال�ساع����ر الفات����ح حمدت� من ال�س�دان عّبر عن حبه الكبي����ر ل�س�رية وما تقّدمه اإلى 

الإخ�ة العرب وعن مكانتها الكبيرة عند المثقفين ال�س�دانيين.
وعّب����ر ال�ساع����ر م�سطف����ى مقل����د من م�سر ف����ي ن�سه ال�سع����ري عن وق�����ف ال�سعراء 
والأدب����اء والمبدعي����ن الم�سريي����ن اإل����ى جان����ب الق�ساي����ا العربي����ة وخا�س����ة فل�سطي����ن 

و�س�رية اإ�سافة اإلى اأهمية الت�سامن والتكامل العربي.
 وم����ن الأردن بّي����ن ال�ساع����ر محمد خ�سير ف����ي ق�سيدته اأن دم�س����ق مقّربة اإلى قلب 
الأدباء الأردنيين لفتاً اإلى اأهمية �س�رية وم�اقفها و�سرورة ال�ق�ف اإلى جانبها في 

كل ما تتعر�س له من م�ؤامرات.
وعّب����ر ال�ساع����ر جه����اد الأحمدي����ة م����ن �س�ري����ة ف����ي ن�س��سه الت����ي غلب عليه����ا �سعر 
التفعيل����ة اأهمية اللتزام بالق�سايا ال�طني����ة والعربية والإن�سانية والجتماعية لفتاً 

اإلى اأهمية هذا الجتماع ودوره في تعزيز الت�سامن الثقافي العربي.
كم����ا األق����ت ال�ساعرة �سعاد محمد ق�سيدة نثرية حمل����ت �سمة الحداثة تحدثت فيها 
ع����ن دم�س����ق وحبه����ا لها بينما عّب����ر ال�ساعر قحط����ان بيرقدار عبر ق�سي����دة التزم فيها 

الم��سيقا ونظام ال�سطرين عن حبه الكبير ل�طنه.
وتن����اول ال�ساع����ر اإبراهي����م عبا�����س يا�سي����ن ف����ي ق�سيدت����ه الح����رب وماآ�سيه����ا واأهمية 

ال�طن والأر�س والدفاع عن ق�سايا ال�طن العربي وخا�سة الق�سية الفل�سطينية.
وعّبرت ال�ساعرة مروة حاوة في ق�سيدتها التي انطلقت فيها من تعّلقها بدم�سق 

عن حبها لل�طن والتزامها بالدفاع عن ثقافته وتراثه.

كم����ا �س����ارك ال�ساع����ران محم����د عل����ي خ�س�ر ومحم����د ح�س����ن العل����ي بمجم�عة من 
الق�سائ����د الت����ي تاألق����ت ف����ي ه����ذه المنا�سب����ة الت����ي جمع فيه����ا ال�سع����ر الأ�سق����اء العرب 
تح����ت راي����ة النت�س����ار لق�سايا ال�ط����ن العربي والجرح الن����ازف الذي تمثل����ه الق�سية 

الفل�سطينية في ج�سد هذا ال�طن.
م�اجه����ة الره����اب وتما�س����ك المجتم����ع مع الدول����ة كانت اأه����م محاور الن����دوة التي 
ا�ست�سافه����ا اجتم����اع الأدباء والكتاب العرب من مختلف الدول العربية في مقر اتحاد 
الكت����اب الع����رب بدم�س����ق تحت عن�����ان »الدولة ال�طني����ة وتحديات الإره����اب«، وتراأ�س 

الجل�سة الأ�ستاذ الدكت�ر علي دياب ع�س� مجل�س اتحاد الكتاب العرب.
وق����د اأو�س����ح الباحث ر�ساد اأب� �س����اور من فل�سطين اأن �س�ري����ة تعر�ست لا�ستهداف 
بع����د دفاعه����ا الكبير ع����ن فل�سطين وم�قفها المقاوم ول يخف����ى على اأحد ما تعر�ست 
له في ال�سن�ات الأخيرة مبيناً اأنها كانت ول تزال تدافع عن الحق ال�طني والعربي.
وبّين الباحث نا�سر الرحامنة من الأردن اأن الدولة تعتمد على م�ساعدة المجتمع 
حت����ى تنج����ح فالنا�س �سركاء في مكافحة الرهاب وم�اجهته وهذا ما نجده الآن على 
ال�سعي����د العرب����ي الذي يتعر�����س لاإرهاب فا بد من التع����اون وتك�ين بنيتي الدولة 

الف�قية والتحتية لتتمكن من م�اجهة الإرهاب وتمتين ال�حدة ال�طنية.
واأ�سار الباحث زهير الذوادي من ت�ن�س اإلى اأهمية تكاتف المجتمع مع الدولة في 
م�اجهة الإرهاب مميزاً بين ن�عين من الإرهاب هما الفكري وال�سيا�سي والأول اأكثر 

خطراً من الأخير.
تحدي����ات ت�اج����ه الدول����ة ال�طنية واأخطرها الإره����اب هذا ما تح����ّدث عنه الدكت�ر 
جه����اد بن�����ت من لبن����ان لفتاً اإلى �س����رورة التم�س����ك باله�ية ال�طني����ة وتك�ين تراكم 

فكري وتاريخي وهذا ما تجلى في م�اجهة �س�رية لاإرهاب.
الباح����ث الم�س����ري جمال زهران بّين �سرورة الت�سام����ن مع �س�رية التي وقفت اإلى 
جان����ب الق�ساي����ا العربي����ة الم�سيرية وخا�سة الق�سي����ة الفل�سطينية لفت����اً اإلى اأهمية 

تكاتف العرب ووحدة ال�سف العربي في وجه الإرهاب.
واأو�سح الدكت�ر علي دياب الذي اأدار الندوة اأن الباحثين ركزوا في محاورهم على 

مفاهيم الدولة ال�طنية والت�سدي لاإرهاب و�سبل م�اجهته.
 وقد فازت الجمه�رية العربية ال�س�رية بمن�سب نائب الأمين العام لاتحاد العام 
لاأدباء والكتاب العرب خال الجتماع الذي عقده مجل�س التحاد في دم�سق ي�مي 

2٦ و27 تم�ز 2022.
وت����م الف�ز بالنتخاب باإجماع الأ�س�ات لي�سغل المن�سب الدكت�ر محمد الح�راني 

رئي�س اتحاد الكتاب العرب في �س�رية.

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26
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تح����ت �سع����ار »اأدب����اء م����ن اأج����ل العروب����ة« احت�سن����ت دم�سق 
خ����ال الم����دة من 2٦ اإل����ى 28 تم�ز/ ي�لي����� 2022، الجتماع 
ال����دوري لمجل�����س التح����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب الع����رب 
برئا�س����ة معال����ي الدكت�����ر ع����اء عبد اله����ادي، الأمي����ن العام 
لاتح����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب الع����رب، وراف����ق الجتم����اع 
مهرجان لل�سعر العربي، وندوتان فكريتان عالجتا الق�سايا 
روؤ�س����اء  ال�س����ادة  الجتم����اع  ح�س����ر  وق����د  الراهن����ة،  العربي����ة 
والمنظم����ات  والجمعي����ات  والرواب����ط  التح����ادات  وممثل����� 

الأدبية العربية الآتية:
رابطة الكتاب الأردنيين.
اتحاد الكتاب الت�ن�سيين.

اتحاد الكتاب الجزائريين.
المنظمة الق�مية لاأدباء والكتاب ال�س�دانيين.

اتحاد الكتاب العرب في �س�رية.
التحاد العام لاأدباء والكتاب العراقيين.

الجمعية العمانية للكتاب والأدباء.
التحاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيين.

التحاد العام للكتاب اللبنانيين.
رابطة الأدباء والكتاب الليبيين.

 نقابة اتحاد كتاب م�سر.
اتحاد الأدباء والكتاب الم�ريتانيين.

تم اإقرار جدول الأعمال الذي ت�سمن:
ف����ي البداي����ة يت�ج����ه مجل�����س التح����اد بال�سك����ر والتقدي����ر 
برئي�س����ه ممث����ًا  �س�ري����ة  ف����ي  الع����رب  الكت����اب   لتح����اد 
د. محم����د الح�ران����ي ولأع�ساء المكت����ب التنفيذي ومجل�س 
التح����اد على ح�سن ال�سيافة والحفاوة وال�ستقبال والجهد 
ال�ستثنائ����ي المب����ذول ل�ست�سافة اجتماع التح����اد العام في 

ظل الظروف الإقليمية والدولية ال�سعبة.
ا�ستعر�����س مجل�س التح����اد العام لاأدب����اء والكتاب العرب 
العربي����ة  البل����دان  ت�سهده����ا  الت����ي  والتط�����رات  الأح����داث 
واآثاره����ا العميقة ف����ي مجتمعاتنا في مج����الت الحياة كافة، 
واأك����دوا اأن ال�ع����ي ال�طني والجتماعي ون�س����ر قيم الحرية 
والعدال����ة وح����ق الخت����اف ونب����ذ الكراهي����ة والتع�سب خير 
�سام����ن ل�ح����دة مجتمعاتن����ا وازدهاره����ا وعامل م����ن ع�امل 
م�اجه����ة م�ج����ة الع����داء ال�ا�سعة �س����د اأمتنا العربي����ة. ودعا 
الجتم����اع اإل����ى دع����م �س�رية ف����ي ت�سديه����ا للع����دوان الدولي 
الإرهابي وتاأييد حقها في الدفاع عن اأرا�سيها �سد الأطماع 

ال�سهي�نية والتركية والأمريكية.
وق����د حر�س مجل�س التحاد الع����ام على عقد اجتماعه في 
دم�س����ق لما ل�س�رية من مكانة وح�س�ر في ال�جدان العربي 

على مر التاريخ، واأجمعت ال�ف�د الم�ساركة على ما ياأتي:
المركزي����ة،  الع����رب  ق�سي����ة  ه����ي  الفل�سطيني����ة  الق�سي����ة 
وانطاق����اً م����ن ذل����ك فم����ن ال�اجب عل����ى جميع اأبن����اء الأمة 
ومثقفيه����ا دعم ن�سال ال�سعب العربي الفل�سطيني في �سبيل 
ا�ستع����ادة حق�قه كافة وفي مقدمها حقه في الع�دة وتقرير 
الم�سي����ر وبن����اء دولته الم�ستقل����ة وعا�سمتها القد�����س، واأدان 
المجتمع�����ن التطبيع باأ�سكاله كافة: ال�سيا�سي والقت�سادي 
وتاريخن����ا  ثقافتن����ا  عل����ى  خط����ر  م����ن  ل����ه  والثقافي،لم����ا 
وم�ستقبلنا، ولما ي�سكله من خيانة لدماء �سهداء اأبناء الأمة 

عم�ماً وفل�سطين خ�س��ساً.
دور الفع����ل الثقاف����ي في تعزيز ثقاف����ة النتماء، وتح�سين 

الأمة وتحقيق تما�سكها في م�اجهة الأخطار والتحديات.

يدع����� مجل�����س التح����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب الع����رب 
اإل����ى التم�س����ك ب�ح����دة ال�س����ف العرب����ي ف����ي م�اجه����ة الكيان 
ال�سهي�ن����ي ورف�����س التطبيع مع الع����دو ال�سهي�ني والعمل 
عل����ى تعزي����ز حرك����ة المقاطع����ة لكي����ان الحت����ال ف����ي جميع 
والإعامي����ة  الثقافي����ة  الدولي����ة:  والمحاف����ل  المج����الت 
والتعليمية والترب�ية بخا�سة، ويعلن �سجبه باأ�سد العبارات 

لهذا التطبيع ولدعاته.
الج�����لن المحت����ل اأر�����س عربي����ة �س�ري����ة، والتاأكي����د عل����ى 
اإل����زام الع����دو ال�سهي�ن����ي بالن�سح����اب منها تنفي����ذاً لقرارات 
مجل�����س الأم����ن والجمعي����ة العامة ال�س����ادرة في ه����ذا ال�ساأن 
م����ع منا�س����دة منظم����ات العال����م الح����ر ب�س����رورة ال�ق�ف مع 
ال�سع����ب العرب����ي ال�س�����ري ف����ي دع�ت����ه اإل����ى وج�����ب ان�سحاب 
الق�ات الع�سكرية التركية والأمريكية من الأرا�سي العربية 
ال�س�ري����ة وعدم التدخل في ال�س����اأن الداخلي ال�س�ري، ودعم 
ال�سرعية ال�س�ري����ة المتمثلة في م�ؤ�س�سات الدولة ال�س�رية، 
ورف����ع كل اأ�سكال الح�سار والعق�بات الجائرة غير القان�نية 
وغي����ر الأخاقية عن �س�رية التي ت�ستهدف اإخ�ساعها �سعباً 

ودولة. 
اإدان����ة الإره����اب الَعَق����دي والفك����ري ومكافحت����ه وتجفي����ف 
م�س����ادره الثقافي����ة والجتماعية والقت�سادي����ة وال�سيا�سية، 
لأن����ه ي�س����كل الخط����ر الأكب����ر عل����ى م�ستقب����ل الأم����ة العربية، 

وخطراً على القيم الإن�سانية وثقافة الت�سامح.
وال�س�����دان  م�س����ر  لحق�����ق  دعم����ه  الع����ام  التح����اد  يعل����ن 
التاريخي����ة في مي����اه النيل، ويقف مع خي����ارات البلدين دون 

قيد اأو �سرط.
دع����ا مجل�����س التح����اد الع����ام لاأدب����اء والكتَّاب الع����رب اإلى 
م�ق����ف مبدئ����ي، ف����ي ه����ذه المرحل����ة الت����ي ت�سه����د �سراع����ات 
عالمي����ة ح����ادة، ي�ستن����د اإل����ى الم�اثي����ق الدولي����ة ويق����ف م����ع 
م�سال����ح ال�سع�����ب، ويق�����م على رف�����س هيمنة نظ����ام القطب 
ال�اح����د على ال�سيا�سة الدولية الت����ي تثير النزاعات في دول 
كثي����رة، وتتدخل ف����ي �س�ؤونها من خال التبجح بالدفاع عن 
حق�����ق الإن�س����ان، وي�ؤك����د اأن الكي����ل بمكيالي����ن ف����ي العاقات 

الدولية ي�سكل خطراً على ال�سام العالمي.
يدع����� مجل�����س التحاد الع����ام لاأدباء والكت����اب العرب اإلى 
وح����دة الكت����اب الع����رب الأع�س����اء في التح����اد الع����ام لاأدباء 
والكت����اب الع����رب وفق����اً ل�ثائق����ه التاأ�سي�سي����ة للحف����اظ عل����ى 
دوره الري����ادي ف����ي ت�حي����د الم�اق����ف ف����ي الق�ساي����ا العربية 
تك�����ن  اأن  اإل����ى  الع����رب  الثقاف����ة  وزراء  ويدع�����  الم�سترك����ة. 
ال�سيا�س����ات  و�س����ع  ف����ي  �سريك����ة  كاف����ة  العربي����ة  التح����ادات 
وال�ستراتيجي����ات الثقافي����ة في كل قطر. كم����ا تدع� الأمانة 
وزراء التربي����ة والتعلي����م الع����رب كاف����ة اإل����ى تنقي����ة المناه����ج 
التعليمي����ة والدرا�سي����ة جميعه����ا من الم�سامي����ن التي تدع� 

اإلى العنف اأو الإرهاب.
لم����ا كان التح����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب الع����رب ي�ؤم����ن 
اإيمان����اً مطلق����اً ب����اأن م�ستقب����ل الأم����ة مرتبط بحري����ة الأدباء 
والمثقفي����ن فيه����ا، فاإن����ه ي�ؤك����د عل����ى �س����رورة حماي����ة حق�ق 
الحك�م����ات  ويطال����ب جمي����ع  والمثق����ف،  والمب����دع  الكات����ب 
واإلغ����اء  العام����ة  الت�سيي����ق عل����ى الحري����ات  العربي����ة ب�ق����ف 
تقي����د حري����ة  اأن  �ساأنه����ا  م����ن  الت����ي  ال�ستثنائي����ة  الق�اني����ن 
المثق����ف والكات����ب المبدع، كما ي�ؤكد عل����ى ت�سامنه المطلق 
مع �سحايا انتهاك الحق�ق والحريات الفكرية والإبداعية.

10. رف�����س التدخ����ات الخارجية في ال�س����اأن الليبي مهما 

كان����ت الذرائ����ع والم�سّ�غ����ات والتاأكي����د عل����ى تفعي����ل التفاق 
الدولي����ة  البعث����ة  اإم����اءات  ع����ن  بمع����زل  الليب����ي   � الليب����ي 

وال�سفراء الأجانب.
11. يق����ف التح����اد الع����ام م����ع ال�سع����ب العراق����ي المق����اوم، 
ويدع����� للحفاظ على وحدت����ه ودعم وحدة ترابه وم�ساعدته 
ف����ي الق�س����اء على الإره����اب وتجفيف منابعه، كم����ا يقف �سد 
التدخ����ات الأجنبي����ة: الأمريكي����ة والتركي����ة وغيره����ا ف����ي 
الع����راق و�س�ري����ة وليبي����ا، ويدع����� الق�ات المحتل����ة كافة اإلى 

الن�سحاب منها.
12. يتاب����ع التح����اد الع����ام م����ا يح����دث الآن ف����ي ال�س�����دان 
ال�سقي����ق ويدع����م بق�����ة م�س����ار التح����ّ�ل الديمقراط����ي عب����ر 
الم�سارك����ة الفاعل����ة لجمي����ع الأط����راف ف����ي ح�����ار يق�����د اإلى 

وحدة ال�سف.
1٣. يتاب����ع التح����اد الع����ام ال��س����ع ف����ي لبن����ان، ويطال����ب 
بتحري����ر اأرا�سي����ه كاف����ة وبرف����ع الح�س����ار القت�س����ادي ع����ن 
ال�سع����ب اللبنان����ي بغي����ة اإخ�ساعه وتمرير �سفق����اٍت م�سب�هٍة 

ل�سلب حق�قه و�سرقة م�ارده الطبيعية وثرواته.
1٤. دع����ا المجتمع�ن اإلى وق����ف نزيف الدم اليمني وو�سع 
ح����دٍّ للمتاج����رة فيه، والحفاظ على وح����دة اليمن، كما اأكدوا 
�س����رورة �س�ن التراث الثقافي باأ�سكاله كافة في اليمن لأنه 

تراث لاأمة الإن�سانية جمعاء.
1٥. �َسّج����ل المجل�����س ال�سكر لمعالي الأمي����ن د. عاء عبد 
اله����ادي لم����ا بذله من جه����د، ولعطائ����ه المتمي����ز، ولحر�سه 
ال�سدي����د عل����ى ر�سم طريق وا�سح����ة المعال����م ت�ؤ�س�س لتحاد 
اأدب����اء وكت����اب عرب جدي����د مبني على ق�اع����د �سحية ومتينة 

الأركان.

التو�سيات:
العم����ل عل����ى تفعيل مذك����رات التفاه����م وتعزي����ز التفاقات 
الم�سترك����ة، وقد ت����م ذلك من خال ت�قي����ع مذكرات تفاهم 

م�سترك بين �س�رية وكل من م�سر وُعمان والعراق.
يعم����ل التح����اد الع����ام لاأدباء والكت����اب العرب عل����ى البدء 
ف����ي الإع����داد لإ�س����دار الكت����اب الأ�س�����د ال����ذي ي�ث����ق بال�س�ر 
الممار�س����ات الإجرامية للكي����ان ال�سهي�ني، ويطلب التحاد 
م����ن اتحاد الكتاب ف����ي فل�سطين ومن الجه����ات ذات العاقة 
وم����ن كل من يريد الم�ساركة تقديم كل دعم وثائقي لإنجاز 

هذا العمل المهم.
تاأكي����د تعزيز العاق����ات بين التح����ادات وتفعيل اتفاقيات 

التعاون فيما بينها.
بي����ن  الم�ست����رك  للن�س����ر  م�س����روع  ل��س����ع  لجن����ة  ت�سكي����ل 
التح����ادات العربية، والعم����ل على تعزيز الن�س����ر الإلكتروني 

لاتحاد العام.
����ر المجتمع�����ن ع����ن �سعادته����م البالغ����ة بزي����ارة دم�س����ق  عبَّ
كبي����رة  حف����اوة  لق�����ا  حي����ث  الأخ����رى  المناط����ق  وبع�����س 
وترحيب����اً ح����اراً، واأن ال�سعب العربي ال�س�����ري يبني بلده من 
جدي����د باإ�س����رار المنتمي اإلى بل����ده وتاريخ����ه ولغته وه�يته 

الح�سارية الم�غلة في القدم.
اتف����ق المجتمع�����ن عل����ى رف����ع برقية اإل����ى ال�سي����د الرئي�س 

ب�سار الأ�سد رئي�س الجمه�رية.

مجل�س التحاد العام للأدباء والكتاب العرب
دم�سق 28 /7 /2022

البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب 
العرب المنعقد في دمشق في الفترة من 26 إلى 28 تموز/ يوليو 2022

برقية
 إلى الرئيس األسد
�سيادة الرئي�س الدكتور  ب�س�ار الأ�س�د

رئي�س الجمهورية العربية ال�سورية

ال���دورّي  ف���ي خت���ام الجتم���اع  المجتمع����ن  يت�ّج���ه 
لمجل����س التِّح���اد الع���اّم لاأدب���اء والكت���اب الع���رب اإلى 
�سيادتك���م برف���ع اأ�سم���ى اآي���اِت الم����ّدة والّتقدي���ر، م���ن 
دم�س���ق الت���ي كان���ت و�ستبق���ى قل���ب العروب���ة الّناب����س، 
َنها الح�سين، وقد فتحت ذراعيها  اِد وِح�سْ ومعق���َل ال�سّ
خ���ال  وبط�لته���ا  ح�سارته���ا  بيا�سمي���ن  وا�ستقبلته���م 
الفترة م���ن ال�ّساد�س والع�سرين اإلى الّثامن والع�سرين 

من �سهر تّم�ز لعام 2022.
ج اجتم���اُع المجتمعين بلقاء �سيادتكم، وكان�ا  وق���د ُت�ِّ
خ���ال الّلق���اء ي�سغ����ن اإل���ى م���ا قّدمتم����ُه م���ن عر�س 
العرب���ّي  الّثقاف���ّي  بالعم���ل  للّنه�����س  واآلّي���ة  وت�س���ّ�ر 

الم�سترك.
وه���م يعرب����ن ع���ن �سكره���م العمي���ق لم���ا لق����ه م���ن 
تج���اوب �سيادتك���م م���ع ما طرح����ه وعر�س�ه م���ن اأفكاٍر 
وروؤًى وت�س���ّ�رات، وق���د اأ�سغيُت���م اإليه���ا بم���ا ُع���ِرف عن 
�سيادتكم من عقٍل منفتح وب�سيرة ثاقبة، واأكبروا فيكم 
حر�سك���م الكبير على تقدي���م الّدعم الماّدي والمعن�ّي 

للّنه��س بم�سيرة الّثقافة العربّية والرتقاء بها.
متمنِّي���ن ل�س�رية مه�ى اأفئدتهم اأن تنتقل من ن�سٍر 
اإل���ى ن�سٍر، واأن تعل���َ� في معارِج الح�سارة ال�ّساملة التي 
ت�سبُّ في بحر الح�س���ارة الإن�سانيَّة الّرحيبة بقيادتكم 
اأّمتن���ا  واأبن���اء  �سعبك���م  والتف���اف  الحكيم���ة،  ال�اعي���ة 

العربّية ح�َلها.
�سلمُت���م �سيادة الّرئي�س �سيفاً يعربّياً �سامخاً يذوُد عن 
ْرح الّثقافة العربية. الأر�س ويحمي الّذمار، وُيعلي �سَ

وتف�سل����ا ����� �سي���ادة الرئي����س �� بقب����ل فائ���ق الحترام 
والتقدير

دم�سق في 28 /7 /2022
د. علء عبد الهادي
    الأمين العام
   للتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

اإن مجل�����س التح����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب الع����رب المنعق����د ف����ي دم�س����ق ف����ي المدة 
م����ن 2٦ - 28 تم�����ز / ي�لي����� 2022، برئا�سة معال����ي الدكت�ر عاء عبد اله����ادي ي�ؤكد اأن 
حري����ة ال����راأي والتعبير هي الحق�ق الأ�سا�سي����ة والمبدئية لاإن�سان، وق����د اكت�سبها بعد 
ن�س����ال وكف����اح ط�يل، واأنها من �سرورات الإبداع الثقافي واأنَّه �سيظل م�ستم�سكاً بها في 

م�اجهة الظلم والدكتات�ريات.
اإن التح����اد الع����ام كان معني����اً بتلك الث�اب����ت، و�سيظل معنياً بالدف����اع عنها بكل ال�سبل 
المتاح����ة ت�في����راً للمن����اخ ال�سالح لاإب����داع الفكري والأدب����ي في اأرج����اء ال�طن العربي 
كاف����ة من خ����ال التقارير التي ترد اإليه م����ن التحادات والرواب����ط والأ�سر والجمعيات 

والمجال�س والمنظمات المن�س�ية تحت ل�ائه.
والتح����اد الع����ام يتاب����ع باهتم����ام م����ا ي����دور في ال�ط����ن العربي م����ن انته����اكات لحق�ق 
الإن�س����ان خ�س��ساً في الدول التي ت�سهد الي�����م انتفا�سات ومناداة بالحريات الأ�سا�سية 
لاإن�س����ان ف����ي ظ����ل العي�س الكري����م، وتن����ادي بالديمقراطي����ة منهاجاً، وبحري����ة التعبير 

مطلباً، و�س�ًل للحكم الرا�سد.
وق����د �سه����د التح����اد الع����ام لاأدب����اء والكت����اب الع����رب ف����ي الآون����ة الأخي����رة كثي����راً من 
النتهاكات لحق�ق وحريات الأدباء والكتاب وعلى نح� ي�سّكل انتهاكاً للحق�ق الأ�سا�سية 
لاإن�س����ان الت����ي ظللنا نن����ادي بها عبر ال�سن�����ات الما�سية، وما زال����ت الحك�مات تمار�س 
المزي����د م����ن القي�د التي تحّد من الن�ساط الحر الذي كفلت����ه كل م�اثيق الحريات في 

العالم، وفي ال�طن العربي على وجه الخ�س��س.
اإنن����ا اإذ ن����دق ناق������س الخط����ر، ندع����� الحك�م����ات العربي����ة اإل����ى اللت����زام باأبجدي����ات 

الحريات التي ظللنا نعاني من انتهاكاتها عبر ال�سن�ات ون�رد منها ما يلي:
1. م����ا زال م�سل�س����ل اإلق����اء القب�����س على اأدباء ومثقفي����ن وكتاب م�ستم����راً، على خلفية 
ات الت�ا�سل والف�ساء الإلكتروني  بع�����س الآراء التي يكتب�نها في ال�سح����ف اأو في من�سّ
م����ن وات�س����اب وت�يتر وخاف����ه مما ي�سّكل تهديداً لحرية التعبي����ر التي ظللنا ننادي بها 

عبر �سن�ات ط�يلة في كل بيانات الحريات التي اأ�سدرناها.
2. اقتح����ام وتفتي�����س من����ازل الأدب����اء والكتاب في اأنح����اء متفرقة م����ن ال�طن العربي، 
والقب�س عليهم وو�سعهم داخل حرا�سات من دون تهمة مدداً ط�يلة، ثم الإفراج عنهم 

عندما ت�س�ء حالتهم ال�سحية، خ�فاً من ع�اقب ذلك ال�سجن الط�يل.
٣. مداهم����ة واقتحام من����ازل الكتاب والأدباء في اأوقات متاأخ����رة من الليل وا�ستخدام 
الق�����ة المفرط����ة ف����ي القب�س عليهم وع����دم اللتزام بالأع����راف والق�اني����ن الدولية في 

مثل هذه الحالت.
٤. اإنن����ا ندي����ن ونن����ّدد بال�س�����ت العال����ي م����ا ح����دث ويح����دث م����ن الكي����ان ال�سهي�ن����ي 
بالعتداء على الثقافة والإعام وال�سحافة، وما اغتيال المرا�سلة الإعامية )�سيرين 
اأب����� عاقل����ة( اإل دليل ظاهٌر عل����ى العتداءات المتكررة على الإع����ام الذي ينقل ب�سدق 
وتج����ّرد م����ا يدور من انته����اكات لحق�����ق الإن�س����ان الفل�سطيني ال�سامد ف����ي وجه العدو 

الغا�سم والمطالب بحق�قه الم�سروعة في العي�س الكريم.
٥. يطال����ب مجل�����س التح����اد الع����ام باإط����اق �س����راح ال�ساع����ر اأ�س����رف فيا�س بع����د نفاذ 

محك�ميته في ال�سجن.
٦. اإدانة ما يتعر�س له ال�سعب العربي الفل�سطيني من ممار�سات قمعية واعتداء على 
الحري����ات وم�ا�سل����ة �سيا�س����ات العتقال والقت����ل ومداهمة البي�ت واإره����اب الم�اطنين 

الفل�سطينيين والت�سييق عليهم في الحركة والتنقل.
7. اإدان����ة م����ا يتعر�����س ل����ه الم�اط����ن الفل�سطيني من اإهان����ات ومعاناة اأم����ام الح�اجز، 

والنتظار الط�يل على مفارق الطرق ومداخل البلديات.
وبعد..

ف����اإن مجل�س التح����اد العام لاأدباء والكتاب العرب في اجتماعه بدم�سق اإذ يثني على 
بع�س الخط�ات الجادة لحترام الحق�ق والحريات، فاإنه ي�ؤكد على اأن الأمم ل تنه�س 
وهي مكّبلة، والب�سر ل يبدع�ن وهم خائف�ن، واأنه ل �سمانة للحرية اإل بالمزيد منها، 

واأنه ل يجب اأن ُيَم�سَّ اأمن كاتٍب اأو اأديٍب اأو مفكٍر ب�سبب راأٍي اأبداه اأو معتقٍد اعتنقه.

واهلل ولي التوفيق

تقرير حال الحريات في الوطن العربي الصادر عن اجتماع مجلس  االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
دم�سق : 26 - 28 تموز / يوليو 2022

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26
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بع���د اأن اأم�س���ى اإخ�اننا الأدباء والكتاب العرب اأيام���اً عامرة بالفكر وال�سعر والثقافة والم�ّدات 
وال���دفء بالأخ���ّ�ة العربي���ة الأ�سيل���ة، وبع���د اأن و�سل�ا اإلى بلدانه���م بال�سامة اأر�سل����ا اإلى اتحاد 

الكتاب العرب في �س�رية هذه البرقيات من ال�سكر:

وافر التحية
�ستظل �س�رية عظيمة و�سامدة ورائدة

�سكراً للقيادة ال�سيا�سية
�سكراً لتحاد الكّت�اب العرب في �س�رية

�سكراً ل�سعادة د. محمد الح�راني على كل ما قام به
�سكراً لك ولجهدك المخل�س

لكم جميعاً محبتي

د. علء عبد الهادي
الأمين العام للتحاد العام للأدباء والكّتاب العرب

د. محمد الح�راني رئي�س اتحاد الكتاب العرب - �س�رية .
كل التقدير والمحبة ل�سخ�سكم الكريم ول�س�رية قلب العروبة الناب�س .. 

كنت���م على ق���در الحلم با�ستعادة واثقة لآمال المثقفين العرب في غدهم، والقدرة على تحدي 
ال�سع���اب مهم���ا تفن���ن المغر�س�ن في �سناعتها حداً بيننا وال��س����ل اإلى م�قف عربي واحد من 
ق�ساي���ا اأم���ة اأو�سك���ت على ال�سق�ط بفع���ل تدابير الكاوب����ي المع�لم و�سبيانه م���ن حرا�س الآبار 
والم�ؤمرك���ة قل�به���م والم�ؤ�سرل���ة عق�لهم اأو الذي���ن يظن�ن النجاة في م�ق���ف الحياد الرمادي، 

ف�سًا عن خ�نة ال�عي الذين جعل�ا ح�افظ نق�دهم هي الأوطان.
ك���م كنت���م ي���ا �سديق���ي دليًا �ساطع���اً بكرمك���م ودماثتك���م ووعيكم ومحبت���م الت���ي ط�قتنا على 

انت�سار الحلم، فكل ال�سكر ل ي�فيكم حقكم ..
دمت���م وطن���ا عزي���زاً غالي���اً لم يخب رهاني علي���ه واأثبت اللقاء م���ع قائده اأن الأوط���ان الحرة ل 

يعرف قدرها ول ي�س�نها اإل الأحرار.
عاط���ر التحاي���ا من م�سر الحبيبة اإل���ى كل �س�ري �سريف ودعاء اأن يحفظ اهلل ال�سعب ال�س�ري 

وقائده الأ�سد من كل �س�ء.
مختار عي�سى

رئي�س الوفد الم�سري � نائب رئي�س النقابة العامة لتحاد كتاب م�سر 

األف تحية عبقة اإلى الأحبة في دم�سق الفيحاء و�س�رية الغالية
بعد لقاء ناجح بكل المقايي�س في اجتماع التحاد العام لاأدباء والكّتاب العرب ب�س�رية، يتقّدم 
اإليك���م اتحاد الكّتاب الت�ن�سيين باأخل����س عبارات المحبة والمتنان واإلى معاونيكم الكرماء على 
م���ا بذل����ه م���ن جهد عظي���م في الإع���داد لاجتماع وح�س���ن ا�ستقباله���م لل�فد الت�ن�س���ي وحرارة 
الحف���اوة الت���ي لم�ست القل����ب، راجين اأن تت�ّط���د اأوا�سر الأخ���ّ�ة وال�سداقة بين كّتابن���ا واأدبائنا 
م���ن القطري���ن في �سكل زي���ارات متبادلة، وتنظيم اأّي���ام لاأدبين الّت�ن�سي وال�ّس����ري، ون�سر كتب 
ف���ي كا البلدي���ن، وعق���د اتفاقيات و�سراكات م�سّرف���ة للكاتب والأديب، ت�سم���ن حق�قه، وترتقي 

به اإلى اأ�سمى المراتب.
د. محم���د الح�ران���ي المحت���رم، ن�ؤكد لك���م بهذه العب���ارات المخل�سة حر�سن���ا ال�سديد على اأن 

تزداد عاقاتنا الأخّ�ية متانة خدمة لثقافتنا ال�طنّية واأمتنا العربية.
رئي�س اتحاد الكّتاب التون�سيين
د. العادل خ�سر

 
يحييك���م التح���اد الع���ام لاأدب���اء والكت���اب ف���ي الع���راق اأبه���ى تحي���ة، �ساك���راً جهدك���م الثقاف���ي 

الم�سه�د...
فاإن���ه م���ن دواع���ي ال�س���رور احت�سانك���م لم�ؤتمر اتح���اد الأدباء والكّت���اب العرب ف���ي الجمه�رية 
العربي���ة ال�س�ري���ة، الب���اد التي ُعرفت بعمقها الح�س���اري والأدبي والإن�سان���ي، ول غرو اأن يك�ن 
ه���ذا الجتم���اع ب�ابة لنجاحات كبي���رة مقبلة بف�سل عزمكم وتفانيكم، والأحب���ة الأدباء اأ�سقاوؤكم 
ف���ي الع���راق، ينقل�ن لكم �سكرهم وامتنانهم لما حر�ستم على اإجادته باأكمل وجه، وير�سل�ن لكم 
اأ�سم���ى باق���ات المتن���ان، لكرم ا�ستقبالك���م وحفاوة تعاملك���م، ويبارك�ن لكم نجاح ه���ذه التظاهرة 

المهمة، ونيلكم ل�ستحقاقكم في قيادة ال�ساأن الأدبي العربي.
خال����س المتن���ان وجزي���ل ال�سك���ر والتقدي���ر، ودمت���م خي���ر ممثلي���ن لأرب���اب الكلم���ة الح���ّرة 

والأ�سيلة..
عمر ال�سراي
الأمين العام لتحاد الأدباء والكّتاب في العراق

 

يطي���ب للجمعي���ة العمانية للكّت���اب والأدباء اأن تهديك���م خال�س تحياتها واأزكاه���ا، واأ�سالة عن 
نف�س���ي وبا�س���م ال�ف���د الم�سارك���ة ف���ي اأعمال اجتم���اع اتح���اد الأدباء والكّت���اب العرب نتق���ّدم اإليكم 
بجزيل ال�سكر على ح�سن ال�سيافة التي حظينا بها وجميل عنايتكم كما نبارك لكم نجاح اأعمال 

اجتماع اتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي يرجع لح�سن تنظيمكم وا�ستعدادكم.
متمنين لكم دوام الت�فيق والنجاح ومتطلعين لمزيد من التعاون بيننا في المجال الثقافي.
م. �سعيد بن محمد ال�سقلوي
رئي�س مجل�س اإدارة الجمعية

الأخ وال�سديق د. محمد الح�راني حفظه اهلل
رئي�س اتحاد الكتاب العرب � دم�سق؛

�سكراً عالياً بما يليق بالقامة والمقام
�سك���راً لل�س���ام العدّية الع�سّية على الك�سر التي فتحت ن�افذ الحب للمثقفين العرب في لحظة 
فارق���ة من تاري���خ الأمة م�ؤكدة ق�ة ح�س�رها وا�ستعادتها لعافيتها وعنف�انها، ودفاعها لي�س عن 

نف�سها بل عن كل الع�ا�سم وهي ترّد عن اأعتابها الجراد الآدمي.
�سكراً لما بذلتم�ه من احت�سان وح�سن ا�ستقبال فهذه ال�سام وهذا عهدنا لها وبها.

وفي���ر امتنانن���ا و�سكرن���ا لك���م وللزم���اء ف���ي اتحادكم العام���ر: )المكت���ب التنفي���ذي - مجل�س 
التحاد - اأدباء �س�رية(.

مراد ال�سوداني
الأمين العام / التحاد العام للكّت�اب والأدباء الفل�سطينيين

م���ّرًة اأخ���رى، وبع���د اأْن و�سلن���ا اإل���ى وطنن���ا الأردن بع���د اأن غادرن���ا وطنن���ا �س�ري���ة، اأك���رر �سكري 
وتقديري ومحبتي ل�س�رية الأر�س والإن�سان والقيادة على الحفاوة وكرم وال�سيافة وال�ستقبال 
المهي���ب والجه�د الجّبارة المبذولة لإنج���اح فعاليات الم�ؤتمر، رغم كل ما واجه�ه من مع�قات 
وتحدي���ات في ظل ظروف اقت�سادي���ة و�سيا�سة �سعبة، واأخ�س بالذكر رئي�س اتحاد الكتاب العرب 
- �س�رية ال�سديق والأخ د. محمد الح�راني، وم�س�ؤول العاقات الخارجية في التحاد ال�سديق 
والأخ مني���ر الرفاع���ي اللذين تحّما �سغ�طاً هائل���ة تعجز عنها الجبال، وبقيا رغم ذلك واقفين 
كالنخ���ل، ل تف���ارق ال�سحكة والبت�سامة محياهم���ا الجميلين، واأثبتا بذلك اأن �سم�د �س�رية ه� 
�سم����د الإن�س���ان واأن م�اجهة التحديات تك�ن بالثبات وال�سبر و�سع���ة ال�سدر، و�سكري و�سامي 

لأع�ساء المكتب التنفيذي ومجل�س اتحاد واأدباء �س�رية. 
كم���ا واأوؤك���د احترام���ي ومحبتي و�س���روري بلقائك���م جميًع���ا اأ�سدقائي روؤ�س���اء واأع�س���اء ال�ف�د 
م���ن كل ه���ذا ال�طن العربي الكبير بك���م، و�سكري و�سامي لأع�ساء المكت���ب التنفيذي ومجل�س 

التحاد واأدباء �س�رية.
على المحبة وال�فاء نلتقي دائماً باإذن اهلل تعالى.

اأكرم الزعبي
رئي�س رابطة الكّتاب والأدباء في الأردّن

اأخ���ي الحبي���ب الأ�ست���اذ الدكت����ر محم���د الح�ران���ي رئي����س اتح���اد الكّت����اب الع���رب ف���ي �س�رية 
ال�سقيق���ة الغالي���ة اأخي الكري���م الأديب الأريب الأ�ست���اذ ت�فيق اأحمد الإخ�ة الك���رام نج�م الفكر 
والأدب والثقاف���ة ف���ي �سم���اء دم�سق الزاه���ي، والآن وقد حّط رحالنا في اأر����س ال�طن الحبيب ل 
نج���د م���ن الكلم���ات ول من األ����ان الحروف ول تعابي���ر الباغة ما نعّبر به ع���ن �سكرنا وتقديرنا 
ل���كل م���ا لقين���اه من كرم وحفاوة ومحّب���ة في رحاب وطنن���ا الغالي في �س�رية الحبيب���ة اآملين اأن 
ين���داَح حبن���ا وتقديرنا عبركم اإلى الرمز والقيادة التي تعبر ع���ن �سم�د وكبرياء اأمتنا الناه�سة 
ف���ي رح���اب دم�سق قلب العروبة الناب����س والمنت�سر اأبداً ودائماً ب���اإذن اهلل، اآملين اأن نلتقي مرات 

ومرات في هذه الأر�س الطيبة المعطاء اأر�س �س�رية ال�سقيقة.
اأخوكم دائمًا الفريق الدكتور عمر اأحمد قدور علي
رئي�س التحاد القومي للأدباء والكّت�اب ال�سودانيين
)المنظمة القومية للأدباء والكتاب ال�سودانيين(

ق���د و�سلن���ا عل���ى اأجنح���ة ال�سام اإل���ى بنغازي ب�س���ام وي�سر بفعل جه����د الجميلي���ن ال�سامدين 
د.محم���د واأ. مني���ر والمكت���ب التنفي���ذي فاإّن كل الكلمات تق���ف عاجزة عن �سك���ر �س�رية ال�سم�د 
والمقاومة على الهتمام وحفاوة ال�ستقبال والت�ديع، لقد كان اجتماعاً ناجحاً على الم�ست�يات 
كافة وذلك �سين�سي خايا اتحاد الكتاب العرب في �س�رية التعب والإرهاق وقد وا�سلت مبت�سمة 
النه���ار باللي���ل لأج���ل م���ا تحق���ق بامتي���از... األ���ف تحية ح���ب وتقدير اإليك���م د. محم���د، اأ. ت�فيق 
اأ. مني���ر وكاف���ة الزم���اء فيح���ق ل�س�ري���ة قي���ادًة و�سعب���اً اأن تفخ���ر باأمثالك���م وتراهن به���م لأجل 

م�ستقبل م�سرق وم�سرف..
خليفة اأحوا�س
رئي�س رابطة الأدباء والكّتاب الليبيين

اأخ���ي الفا�س���ل، ورفي���ق درب المغالب���ة، والم�سابرة، في وج���ه عاتيات الجتث���اث وال�ستاب، د. 
محمد الح�راني الحبيب؛

�س���ام عل���ى ال�س���ام، ومن بال�سام، و�سيبق���ى الحنين م��س����ًل بالحب والتقدير، اإل���ى الع�دة، اأو 
عناق ال�سام؛ ليبقى المتاء، والإح�سا�س بمعاني القتدار، في وجه الخ�اء واله�ان…

وال�سك���ر والمتن���ان غي���ر منتهيي���ن، وغي���ر مخ�س��سي���ن، لك���م ولأع�س���اء المكت���ب التنفي���ذي 
ومجل�س التحاد واأدباء �س�رية.

د. محمد الأمين الناتي
رئي�س وفد الأدباء والكّتاب الموريتانيين

�سديق���ي الغال���ي، محم���د الح�ران���ي وقدماي تام�س اأر����س مطار ه�اري ب�مدي���ن بعد رحلة 
قاتلة اأزفكم كل التحايا والتقدير لكم �سخ�سياً ومن خالكم لكل الأ�سدقاء باتحاد كتاب العرب 
ف���ي �س�ري���ة الغالي���ة قيادة واأع�ساء طالبين منكم اأن تتقبل�ا اعتذاراتن���ا عن كل ازعاج اأو تق�سير، 

ولكم وعدنا بالدعم والعمل الم�سترك، تقبل�ا محبتنا.
يو�سف �سقرة
نائب الأمين العام لتحاد الأدباء والكّتاب العرب
رئي�س اتحاد الكّتاب الجزائريين 

برقيات شكر من الوفود المشاركة  إلى اتحاد الكتاب العرب في سورية

الكت���اب  اتح���اد  رئي����س  ال�سي���د  ق���ام 
اإل���ى  �سك���ر  برقي���ات  باإر�س���ال  الع���رب 
معال���ي الأمي���ن الع���ام لاتح���اد العام 
لاأدباء والكتاب العرب وال�سادة ن�اب 
الأمي���ن العام، وال�س���ادة روؤ�ساء ال�ف�د 
العربي���ة الذي���ن قدم����ا اإل���ى دم�س���ق 
مجل����س  اجتماع���ات  ف���ي  للم�سارك���ة 
والكت���اب  لاأدب���اء  الع���ام  التح���اد 
الع���رب ال���ذي انعق���د ف���ي دم�س���ق م���ا 
�سك���ر  كم���ا   .2022/7/28  �  2٦ بي���ن 
ال�سي���د رئي����س التحاد با�س���م المكتب 
التنفي���ذي ومجل����س التح���اد واأدب���اء 
�س�ري���ة م�ساهمة المفكري���ن والأدباء 
الع���رب الفاعل���ة الت���ي اأدت اإل���ى اإنجاح 
والفعالي���ات  المجل����س  اجتماع���ات 
ج���داً..  لف���ٍت  ب�س���كل  ل���ه  المرافق���ة 
وت�سمن���ت الكت���ب المر�سل���ة التاأكي���د 
العاق���ات  عل���ى  العمي���ق  والحر����س 
الأخ�ي���ة الطيب���ة مع الأ�سق���اء العرب 
ثقافتن���ا  خدم���ة  في���ه  لم���ا  جميعه���م 

واأمتنا العربية وق�ساياها.
وه���ذه اأ�سماء ال�ف�د الم�ساركة التي 

تم ت�جيه كتب ال�سكر لها:
الأمين العام لاتحاد العام لاأدباء 

والكتاب العرب 
نائب���ا الأمي���ن العام رئي����س واأع�ساء 

وف�د:
النقابة العامة لتحاد كتاب م�سر

اتحاد الكتاب الجزائريين
الجمعية العمانية لاأدباء والكتاب

والكت���اب  لاأدب���اء  الع���ام  التح���اد 
الفل�سطينيين

اتحاد الكتاب الت�ن�سيين
رابطة الكتاب الأردنيين

والكت���اب  لاأدب���اء  الع���ام  التح���اد 
العراقيين

التحاد العام للكتاب اللبنانيين
المنظم���ة الق�مية لاأدباء والكتاب 

ال�س�دانيين
رابطة الكتاب الليبيين

اتحاد الدباء و الكتاب الم�ريتانيين

اتحاد الكتاب 
العرب يرسل 
برقيات شكر 

للوفود العربية 
المشاركة

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26
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 شعر: د.عالء عبد الهادي/مصر

ود  شعر: د. أسامة الحمُّ

راأ�س الأمر اأن تعلم من اأنت
فاإن لم يعلم الخا�س اأنه خا�س هلك

الحرف لغات وت�سريف وتفرقة وتاأليف 
ومقط�ع ومبهم ومعجم

واأ�سكال وهيئات
رَفُه  والذي اأظهر الحرف في لغة ه� الذي �سَّ

قه فه ه� الذي فرَّ والذي �سرَّ
قه ه� الذي األََّفُه والذي فرَّ

والذي اأَلَّفه ه� الذي وا�سل فيه
والذي وا�سل فيه ه� الذي َقَطَعُه

والذي قطعه ه� الذي اأبهمه
والذي اأبهمه ه� الذي اأعجمه
والذي اأعجمه ه� الذي اأَ�ْسَكلَه

اأُه والذي ِاأَ�ْسَكلُه ه� الذي هيَّ

ذلك ه� المعنى ال�احد
الحرف حجاب

وُكليِّة ُالحرف حجاب
فا تقف في الدللة

فلُكلِّ �سيء �سجر
و�سجر الحروف الأ�سماء

فاذهب عن الأ�سماء تذهب عن المعاني
ال�اقف ل يعرف المجاز

واإذا لم يكن بيني وبينك مجاز
لم يكن بيني وبينك حجاب

فاكتب من اأنت
لتعرف من اأنت

فالحق ل ي�ستعير ل�ساناً من غيره

مقطع من نص طويل جدًا

قصيدتان

ُن�سُغ الَجماِل �ساآُمنا

ِتيِهي ِبُح�سِنِك وا�سَمِخي يا �َساُم
ل ُي�سِغلنَِّك َعاِر�ٌس وَغَماُم  

اَقُط الأوَراُق َعْن اأغ�َساِنَها َت�سَّ
وِح ِفي ت�سِريَن َثمَّ ِقَياُم للرُّ  

َوا�ِسُخ ترتِ�ي َن�سُغ الَحياِة ِبِه الرَّ
والَ�اِهَناُت ُتِميُطها الأن�َساُم  

اُم َداِلَيٌة َتُج�ُد ِب�ِسحِرَها ال�سَّ
يُء في �ِسمَراِخَها الأقاُم وُت�سِ  

�ِسفٌر ِمَن الأمَجاِد َيزُه� خاِلَداً
اُم �ستظلُّ ُتكِبُر �ساأَوُه الأيَّ  

�َسَقَطْت اأ�َساِطيُر الُعتاِة ِب�َساِحَنا
ول�َس�َف ت�سُقُط ها ُهنا اأوَهاُم  

والَي�َم ِفي الأرَجاِء األُف ِحكايٍة
ِفي ُكلِّ �َساٍح ِللِفَدا اأعاُم  

َهَم�ُس�ا باأذِن الفجِر �ِسرَّ بهاِئِهْم
ُروا باليا�َسِميِن وناُم�ا وتَدثَّ  

م�ِس اأفَق َمَحبٍَّة كي َير�ُسُم�ا لل�سَّ
اُم بٌح ُم�سِرٌق َب�سَّ ِلُيِطلَّ �سُ  

حكًة ن�ستاُق في َوجِه الطف�لِة �سِ
�ِسحُر الطف�لِة بهَجٌة وَغَراُم  

نا �َسيُع�ُد َنب�ُس الَعا�ِسِقيَن ِباأر�سِ
اآِم َحَماُم �َسيظلُّ َيهُدُل ِفي ال�سَّ  

يا َنب�َس ُروِحي اآَن اأن تتَهياأي
ِللَفْرِح، ُت�اأُد ِللِعَدا اأحاُم  

ِني اأرَواَحَنا ي َجَناَحِك واح�سُ ُمدِّ
اآِم ُمَقاُم وَيِطيُب في ِح�سِن ال�سَّ  

في رحاِب التِّيه

���ا، وكاَن الَه����مُّ والأل���ُم في الَبدِء ُكنَّ
ُزوًرا -ِبَ�جِهَك -هذا الك�����ُن َيبَت�ِسُم  

قد كنُت اأكثَر َمن ُيزِج���ي الَ�رى اأما
وِح َيحت����ِدُم والَي������َم ياأ�ٌس ِبَدنِّ الرُّ  

ب����ءاِت في َمرَمى �َس���ذاَجِتنا كلُّ النُّ
����رٌح على َرمِل هذا التِّيِه َيرَت�ِس��ُم �سَ  

ِظلِّي ُيَدنِدُن ف�����َق النَّع���ِس اأغِنَي���ًة
اه����ا وَيقَتِح��ُم َفَيرُق����ُس الَم�ُت َجرَّ  

َمن اأنب���اأ الَ�ج���َد اأنَّ الَف�����ْرَح ِقبلَُتنا
�َك اأنَّى ا�ست�َفَزت َقَدُم كي َيزَرَع ال�سَّ  

����عَد من اأرجاِء واَحِتنا َمن �ساَدَر ال�سَّ
����فَل حتَّى َملَُّه الَه���َرُم َمن اأرَهَق الطِّ  

َمن اأوق���َد الياأ�َس في غاباِت َخيَبِتن�ا
ا حيَن يلَتِئ�ُم َمن ينك����اأُ الُجرَح �ِس���رًّ  

���مَع َعمًدا ِحيَن ُن�ِقُدُه َمن ُيطِفئ ال�سَّ
����َر كي تلُه� ِبنا ُظلَ�ُم َمن يحِجُب النُّ  

رَخُتن�ا ل �ِس����رَّ يحُكُم ف��س���انا، و�سَ
ِة الآه����اِت تلَتِط��ُم كالَم�����ِج في ُلجَّ  

ِتنا يا ِبدَع����َة الَ�عِي ُط�ف��ي في اأِزقَّ
ُم ي��ِل - اإن داَنيِت – تخَت�سِ كلُّ التَّفا�سِ  

ُده������ا ُكلُّ الَحك�����ايا اأك����اِذيٌب ُنَردِّ
وِر في اأعناِقن����ا ِذَم������ُم كاأنَّ لل�������زُّ  

اُر ُم�ِح�َس�ٌة ����ِر هذي الدَّ يا َمحَفَل النُّ
ي���ا �َس��َقُم فانُث���ر �سناَك ِلَي����برا بال�سِّ  

ُم�نا د �َس����ِفيَن اهلل َتع�سِ يا ُن�����ُح َجدِّ
ُم وا�سَحْب ِبُفلِكَك َم���ن بالَحقِّ َيعَت�سِ  

في الَب����دِء ُكنَّا، وكاَن الَه���مُّ والأَل���ُم
َحلَّ الَخ�����ريُف، فماذا ينَف���ُع الَكِلُم؟  

راحل�ن وتجمعنا الأ�سئلة
ما كان ي�ماً
وما �سيك�ن

وما ه� كائن
نحرث البحر

والبحر ي�سحك
كي ينبت الأج�بة

قليل�ن نحن باأعمارنا
قليل�ن ن�سعى

ونحترف الحزن
نرك�س خلف الحياة

باأ�سمائنا المهملة
مرة

قلت ل�ساحبي
اأما اآن اأن ن�ستريح

تعبنا
 ويا �ساحبي

ل الباد تقا�سمنا خبزها
ل العباد ي�سل�ن للحب مرة

تعبنا
واأف�اهنا مقفلة
قلت يا �ساحبي

قال ح�سبك
هذا زمان الجن�ن

وبع�س الخديعة في المرحلة
راحل�ن وتقتلنا الأ�سئلة

م�جع اأن تظل بريئاً
م�جع اأن تلمك منك

واأن تكتفي منك بالمهزلة
راحل�ن وت�ساألنا الأ�سئلة

كلنا ل ج�اب لدينا
واأحرفنا

قلقلة

)ج�����واب ل�س����������ْوال(
اأتدري لماذا..

يغيظ�ن من �سعري..؟!
لأن �سعري

لي�س �ستارا لقاماتهم..
ول ن�سيداً يمجد..

حماقاتهم..!
لآن �سعري

لم ولن يخدع ي�ماً
بماب�سهم المل�نة،

ول ب�ج�ههم المقنعة..!
لأنني اأن�سدت ال�سعر

لطفل.. يق�سي معظم نهاره
مله�فا في البحث وراء قطعة رغيف،

وفي الليل..
يخمد راأ�سه لينام

على ر�سيف من اأر�سفة المدينة..!
وهم ينام�ن في ق�س�ر منيعة

ببط�ن متخمة بالحب�ب والعلف..!!

 )النظر من ثقب اإبرة(
لتكن قا�سر النظر

يا �سديقي،
بداياتك لم تكن اأح�سن

من بدء اأكثريتنا،
ربما اأنت كنت محظ�ظاً

في اأنَّهم فر�س� لك
الب�ساط الأحمر.

وطرقنا.. فر�س�ها
بال�س�اك.

انت كتبت ق�سائدك
بحبر �سيني،

ونحن كتبناها
بدماأنا..

 األسئلةقصيدتان قصيرتان
 شعر: أكرم الزعبي/  شعر: ئاوات حسن أمين/ العراق

األردن

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26

افتتح ال�ساعر الدكت�ر عاء عبد الهادي ِالأمين العام مهرجان ال�سعر العربي في دم�سق خال اجتماعات مجل�س 
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 كتب: د. الياس زغيب/لبنان شعر: جمعة الفاخري/ ليبيا/

ة
ّ
 شعر: عادل عبد الوهاب بوعق

تونس 

 شعر: سعيد الصقالوي/
سلطنة عمان

لي �سرفتاِن على انف�ساِح الأخيلَْة
 اأيُن المجاُز البكُر؟ اإِنِّي ِهيُت َلْه

من �سرفِة الأحاِم يخطُر كائٌن
.. َم�ْساأََلْة يج�ِر.. َحاًّ  قد تاَه في الدَّ

َغَب�ًسا على وجٍه كئيٍب كالٍح
لَْة حرًفا على �سطٍر، وَمْح�ُس ُفِ�ي�سِ

ْرَخَة قاتٍل تكبيَر مقت�ٍل، َو�سَ
َوُرُت��َس زيٍف قد ُتَفْل�ِسُف َمْقَتلَْه

وُهَتاَف ورٍد في ُعَطا�ِس حديقٍة
ودعاَء َرعٍد للغي�ِم الُمْثَقلَْة

ْ�َتُه َرُجًا َيِبيُع على الَمفاَرِق �سَ
 بق�سيدتيِن على َمَقاَماِت الَ�َلْه

َي�ْسِبي ُتُخ�َم الَكْ�ِن َطيَّ َخَياِلِه
َكِب�َساِط ِريٍح َخْفَقَتاُه الأَْخِيلَْة

تيِن وفكرًة..  �َسَبًقا ُيَراِقُب ق�سَّ
وق�سيَدًة ملغ�مًة بالأ�سئلَْة

من األِف لحٍن قد ُيَدْوِزُن َنْغَمًة
ُن َمْنِزَلْه من األِف جرٍح قد ُيَك�ِّ

اإن �ساَء اأقلَع ف�َق َمتِن خَياِلِه
 اأو �ساَء اأطلَع نخلًة وَقَرْنُفلَْة

َواأََطاَر �ِسْرًبا من َبَاِبِل ُروِحِه
َغاًء لهطِل الَعْنَدَلْة واَْنَهمَّ اإِ�سْ

يخط� على بيِد المعاني �سارًحا
 يفتنُّ في اأفِق الق�سيِد الَهْرَوَلْة

ًثا ويج�ُب اأفياَء الخياِل ُمَحدِّ
َلْه اِل بكلِّ ُحْلٍم اأَوَّ َوْجَه الظِّ

َوَيُروُد اأُوِديَة المجاِز ُمَراِوًدا
وَيِف�سُّ اأَْنِدَيَة الَبَياِن اْلُمْقَفلَْة

َوَيُد�سُّ في َرْحِم الَكَاِم َمَفاتًحا.. 
ِمْن ُثْقِب َباِب الَقْ�ِل َحتَّى َيْدُخلَْه

ًة يِح َيْر�سُم اأُمَّ وعلى ِجَداِر الرِّ
من عا�سقيَن وحالميَن، ُمَكلَّلَْة

الحلُم َيْنِزُف من َيَديِه َق�َساِئًدا..
 َواْلِحْبُر َيْرُعُف اأمنياٍت ُمْجَزَلْة

�َرُه ُيجري على �َسَفِة الُ�ُج�ِد ُح�سُ
َلْه �ُر الَعاِبَراِت ت�َس�ُّ ُتْغِري ُخ�سُ

َرُجًا ُيَقاِبُل في الَمَراَيا َذاَتُه
 ِبَمَاِمٍح مثِل الخريِف ُمَبلَّلَْة

َوْجًها �َسُيْنِكُر َبْعَد ِحيٍن َوْجَهُه
ْ َ ُيْبِدي ِلِظلِّ الَعاِبِريَن َتَذهللُّ

ِظاًّ َهِزيًا َهزَّ َنْخلََة َوْهِمِه
 َفَت�َساَقَطْت َح�َسًفا، واأَْلَقْت َمْهَزَلْة

ى األَف وجٍه �ساحٍب �َسَبًحا َت�َسظَّ
لَْة  ل تبدو بيَن ُوُج�ِهِه اأدنى �سِ

َوهًما �َسَيْن�َسى بعَد م�ٍت ُعْمَرُه
َلْه  يحث� على خجِل الِح�َساِن َتَغ�ُّ

َر ُروَحُه ُروًحا اإذا ما اللَّْيُل َخا�سَ
ْعِر، َخْيًا ُمْجَفلَْة  اأجرى ِجَياَد ال�سِّ

حتَّى اإذا اأفنى قطيَع َخَياِلِه
ا وراَء الأغنياِت المهَملَْة  رك�سً

ْمَتُه ُن في المجامِر �سَ اأَْقَعى ُيَدخِّ
لَْه اَن الجحيِم تخيُّ  وُيِبيُح �ُسكَّ

َوَي�ِسيُد مَن ُدَرِر الَمَعاِني َكْ�َنُه
من �ُسْرَفَتيِن على انَف�ساِح الأَْخِيلَْة

على ضفاف الغربةُشْرَفَتاِن

ُنُبوَءاُت الِعيِر

قصيدتان

أنا طفل فلسطيني
اأنا عربي

اأنا طفٌل فل�سطيني 
ف�ؤادْي خفقه )حيفا(
وعيني كحلها )يافا(
دمائي ماء )جلزوٍن(
وفرعي غ�سن زيت�ِن

واأنفا�سي 
�سذا خ�خ )ب�سل�اد ( وليم�ِن

ولحمي من عجين ال�سخر في )حلح�ل( والطيِن
اأنا طفل فل�سطيني

بحث
الكلٌّ َيْبَحُث َعْن حاٍء وَعْن باِء

لكنَّها الّراُء َبْيَن الَحاِء والَباِء

واأ�ْساأَُل النَّْف�َس والأّيام في َحَذٍر

غاِء يِر َفَتْرن� دوَن اإ�سْ عِن الَم�سِ

الَخْ�ُف في كلِّ �َسْيء �ساَر ِمْخلَُبُه

والّنا�ُس َمْراآُهُم في َثْ�ِب اأْحياِء

الّراُء َبْيَنهما ُمْنُذ الّزماِن َغَدْت

الِخْنَجَر الُم�ْسَتِمرَّ الّطْعَن بالّداِء

ُتْدِمي النُّف��َس وُتْفنيها على َعَمٍد

وُت�ْسِعُل الُحْزَن بْيَن الَحاِء والَباِء

َتجيْء ُمْغِرَيًة ُتْغ�ي َمفاِتُنها

مَّ في الَماِء َمْن َلْي�َس َيْعلَُم اأنَّ ال�سُّ

حّتى اإذا انَك�َسَفْت اأوَهبَّ ماِرُدها

َتث�ُر داِمَيًة في ُكلِّ اأْنَحاِء

ِمي وُتْبِقي ِحْقدها َلهًبا ُتْعِمي وُت�سْ

اِء َتج�ُر. هْل َتْنَتهي اأْحقاُد ذي الرَّ

ُمها رِّ رى اإذا َرٌب ُي�سَ اُء َت�سْ الرَّ

وَتْنَطِفي ِب�َساِم الَحاِء والَباِء

اِء �َسْيطاٌن َمهاَبُتُه وباِعُث الرَّ

�َرِة النَّا�ِس اأْو في �َسْكِل َعْنقاِء في �سُ

ُيَدبُِّر الأْمَر َم�ْسروراً ِب�َسْنَعِتِه

كاأنَّما الأْمُر �َسْهٌل دوَن اإْعَياِء

ِه اجَتَمَعْت اُء ُمْغَتَنٌم في َكفِّ الرَّ

ُق َبْيَن الَحاء والَباِء لِكْن ُتَفرِّ

ْرعى َتراُهْم في َمخا�َسِتهم النَّا�ُس �سَ

ل َيْحَفل�َن باأْدواٍء ول داِء

قد اأ�ْسلم�ا وْجَهُهْم وا�ْسَت�ْسلم�ا َتَعًبا

ائي ميَن بن�ِر الَقادِر الرَّ ُم�ْسَتْع�سِ

َرَجاوؤُهْم ناِبٌت في َكفِّ رازِقِهْم

ال�اِجِد الَحيَّ والإْن�ساَن ِمْن َماِء

الماّرون على غربتي لّما يجدوني، اّتك�ؤوا على عي�نهم وظّل�ا واقفين ينتظرون ع�دة 
المارد اإلى القمقم..

غرباَء يمّرون!
ي�َم تعثَّروا في ن�مهم و�سقط�ا في اأحجية الّتراب، ا�ستفاق�ا على الّن�ع والجن�س؛ 

وكنت غريباً في �سجني: اأ�سعلت دمي وق�داً ل�سفينة العب�ر، ت�سلَّقت �سراييني وهربت 
ّماء؛ ف�جدتني قابعاً في غربتي اأعزف لحن الغياب، واأُطعم  من �سق�ق الجدران ال�سّ

الغيب ما تبّقى من روحي المبعثرة ومن اأوطاٍن �سقطت من ج�سدي المت�سّظي.
ب�ا فيها اأ�سماءهم، رّتب�ا جروحهم  قد كانت الغربة مفتاح الق�سيدة للعابرين: و�سّ

واأودع�ها في خزائن ال�قت علَّها تفلت من قب�سة الّزوال...
الغربة مطهر الّروح التّ�اقة اإلى ذاتها المن�سّية في النَّ�م، �سخب الأمكنة يبعثرها، 
يمل�ؤها بالفراغ، تت�ساقط منهكًة في �سجٍن بارٍد، تكّبلها العنا�سر، ترتدي زَغب الحلم 

لت�سترجع قدرتها على الّتحليق.
ئ خط�ي نح� بدايٍة تاأخذ �سكل الّنهاية في  وقد كنت غريباً، وما زلت غريباً اأهجِّ

عي�ن الماّرين على قلبي واأنا في ن�س�ة ال�ّسك�ن!
*  *  *

�سئْمُت حياتي، واأنِت بعيده
�سئْمُت جراحي.. وروحي البليده

لأبحَث عنِك اأفّت�س �س�تي،
اأعانق م�تي.. 

اأعاني الق�سيده!
وكّل الّن�ساِء نج�ٌم بعيني..

واأنِت �سمائي و�سم�سي ال�حيده...

)من مجموعته الثانية: 
للحّب رائحة المطر (

َوَتٌد...

َلْم َتِمِد الأَْر�ُس ِبِه 

َكاَن َقِديماً..

َلِكّن �ُسُم�َخُه اأَْعَجَبِني

َهَذا وَتٌد لْلَخْيَمِة

ِرُبُه، اأَ�سْ

 َلْ� �َساَءْت َراِحلَِتي...

اأَْو اأَ�ْسِري ِبِه َبْيَن النَّْهَرْيِن 

ِلَت�ْسُكَنِني الّزْرَقاُء،

َغِة  اأْو اأَْرِمي ِبِه َبْيَداَء اللُّ

ْحَراِء ِلَت�ِسيَر الِعيُر ِبَا َتَعٍب َنْحَ� ال�سَّ

وَتٌد...

ِرْب اأَْوَتاداً اأُْخَرى.. يُح.. اأَِن ِا�سْ ناَدْتِني الرِّ

َواأَِنْخ َراِحلًَة اأَْرَهَقَها الَبْحُث َعْن َبْع�ِس 

الَماِء

َهَذا َمْرٌج..

اْخلَْع ُبْرُن�َسَك... اأََكلَْتُه الأََرَدْه..

َوَتَمْنَطْق هَذا الُف�ْسَتاَن..

َواْنُظْر َكْم َتْبُدو َجِميًا

...َحْمًا اأَْبَي�َس ِفي الُب�ْسَتاِن.

ْم اأَْوَتاَد الَخْيَمِة  َناَدْتِني الّريُح.. اأَْن َحطِّ

اإنَّ ِرَياِحَي ُتْتِقُن َكْيَف َتُزوُرَك ِفيَها 

ْلِج  َتْحِفُر اأَْرِوَقًة للثَّ

ُتْفِرُغَك..

َتْمل�ؤَُك ُعَ�اًء.

ُمْم اآَذاَنَك.. اأ�سْ

-  » َقاَلْت َراِحلَِتي...« –

َواْحِمْل اأَْوَتاَد الَخْيَمِة َواْتَبْعِني

ْخَتاُر. اإِنِّي اأَْعِرُف اأّي الِ�ْدَياِن اأَ

يِح، ُيَراِوُدَك َهَذا َواِد للرِّ

ْك ِبَع�َساَك ِلَتْنُج�... َفَتم�سَّ

ِتْلَك اآَياُت النَّْف�ِس...

َت�َسبَّْر.. ِكْدَنا..اأْو َكاَد الَ�اِدي ِبَنا...

َهَذا َواِدي » ِذي َزْرٍع »

اأَْلِقيَها َع�َساَك 

ِة ِفي ُي�ْسِر َتْيَنُع اأَْزَهاُر اْلَبِريَّ

ِتَك  ِرْب اأَْوَتاَد َمَحبَّ َوا�سْ

يُح ُتَراِوُدَك َعْن َنْف�ٍس َل اْلأَْنَ�اُء. َل الرِّ

�ُب َما َهَذا اْلَ�َتُد اْلَمْن�سُ

َقاَلْت ِلي الّريُح َقاِنَتًة... َوَغاَب ُعَ�اٌء

َكاَن َيْحِمُل ُروِحَي َنْحَ� الَمْقَبَرِة الَجْ�َفاِء
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الّليل نافذٌة لتب�سَر في الطباق ال�سبِع
برَق فعالَك البي�ساْء..

تم�سي اله�ينى..
ِم والطلقات والطريُق معّفٌر بالدَّ

فتردُّ مبت�سماً، وتهزاأ بالنك��س وزفرِة الُخذلْن
ل ترتدُّ غيَر م�َسْن�َسٍل بجروحَك الحمراْء

�سجٌر م�سيٌء في عتيِم الحزِن وجهَك
بيَن قافيتيِن ِمْن ماٍء وحّناٍء عب�رَك يا فتى الفتياْن

فادي..
يعبِّئ جعبَة المعنى ب�سهِم الناْر

فادي القرار..
َع بالمروِج الُخ�سر وال�سجِر المقاتِل والر�سا�س قلٌب تلفَّ

كّفاِن تقترحاِن اأغنية الفدائيين:
)طالعلك يا عدّوي طالع(

كّفاِن من َحَجِر المطالِع والمقالِع تهتفاِن
وتعلناِن الزحَف ف�َق التّل

يا تلَّ بيرزيَت الذي �سهَد ال�قائَع والم�اجَع والنِّزاَل الُمرَّ
فادي..

وينحلُّ المكاُن على يديه �سحائبا
قمحاً تكّحل باله�اِء الرخْ�..

وجعاً ونبَع ق�سائٍد تطف� فتخ�سرُّ الجراْح
فادي..

ال�سباُح مكلًَّا ب�سروق اأ�سجار العناد
وغبطة الملك�ْت،

دُمُه على الإ�سفلِت، لم يمهلُه قّنا�ُس العدو
فباَغَتْتُه ر�سا�سُة الزمِن الخ�ؤوْن..

-كيَف ارتقيَت ل�سدرة ال�سح� المجلَِّل بالبهاْء؟
وكيَف اأدمنَت الغياْب؟

بَّاراً على الأه�اْل.. فخرجَت من هذا الزماِن الزفِت �سَ
ها الفادي الفل�سطينّي يا اأيُّ

ل�سَت �س�ى اقتراِح البندقية والم�اعيِد الخفّية
اأنَت اقتراُح الجيِل ي�سعُد للم�اجهِة البليغِة،

حار�ساً اأحامُه وكامُه من �َسْقطٍة في اللحظِة الخجلى
الأر�ُس �سيِّقٌة على خطِ� الفدائيِّ الأميْر..

اأبليَت ما اأّثاقلَت ي�َم الزحِف يا فادي الفل�سطينّي
هل ع�سَت َدهراً كامًا.. تروي َفُتْروى �ساهداً

ِج بالأكاليل الجليلِة و�سهيَد بيرزيَت المت�َّ
والزغاريِد الر�سا�س..

وم�سيَت مكتمًا كاأعرا�ِس الربيُع، ُمحلِّقاً ترن�
اإلى الأر�ِس الخراِب، كاأنها ِمَزٌق من العهد المبعثِر

والدم الم�سف�ك..
ُم في ا�ستعالِت الح�اجِز وكاأنََّك ال�سقُر المح�ِّ

تم�سي اله�ينى..كلَّما اأبطاأت ُي�سرُع قلبَك الهّتاْف..
وعلى ال�سفاِف وقفَت منتظراً.. فتجرُحَك الح�اْف

بيرزيُت تنه�ُس با�سمَك الريَّان، ت�سهُد اأنََّك
الفادي، وت�سهُد �سيرَة الجبليِّ م�ستبكاً

تدثِّره ليالي البرُد والظلم�ْت
بيرزيُت �ساهدٌة على خط� الفدائيِّ الأميِر

اْج.. وحلمِه ال�هَّ
احٌة ِمْن دمِّ فادي في كلِّ �ساٍح جمرة ن�سَّ

َدُمُه الذي ك�سَر ال�سياْج
م المعنى َوَهاْج فرمَّ

اأكاُد اأ�سمُع خط�ُه الممتدِّ في َنْقِع الماحْم
هذ الدويُّ لنعلِه العالي على كلِّ المنا�سِب

والمكا�سِب والمخانيِث الرجاِل و�سبهِة الُلغِة البيا�ْس
فادي �سياق العترا�ْس..

بيرزيُت �ساهدٌة وت�سهُد، كيَف يفتكُّ الن�سيَد
من البعيِد، وي�قُظ الماَء المزمزَم في الحجارِة والرماْد

فادي دليٌل للباْد..
و�سرخٌة في ليِل �سمِت الخاذليْن..

يخط� ويفتُح للن�سيِد ن�افَذ الت�سعيْد
كيَف ير�سُق في المدى الناريِّ �سرختُه

بمقاٍع ر�س�ليٍّ ويهتف:
الأر�ُس �سيِّقٌة على كفِّ ال�سغار على تخ�ِم النار

.. الأر�ُس �سدو ربابٍة في البرِّ
وجُع بر�سِم �سرارِة الغلياِن وال�جداُن م�ستعٌل

احٍة في قلِب فادي المجتبى لل�سّرْ َهْدُل يمامٍة ن�َّ
الأر�ُس �سيِّقة على اأحاِم فادي..

راطُه الحربّي كاَن ال�سم�ُد �سِ
ج�هُرُه المعّلى..األُف حكايٍة للرف�ِس

ِعْرق ريحاٍن هدووؤَك يا فتى الفتياْن..
وكان فادي طفل انتفا�سات القرى وفتى المخّيم

كان اإيقاُع المدينة هادئاً حتى يمرُّ فتعتلي ال�سيحاُت
اح.. خلف ن�سيده ال�سدَّ

»اهلُل اأكبُر« .. �ساَح و�ساَح اأطفاُل المدار�ِس
ُي�سعل�ن اإطاَر غ�سبتهم، والمرُج �ساَح وزهرُة

مان في بيرزيَت �ساحْت.. الرُّ
والأيائُل والحكاياُت القديمة والدفاتُر والر�س�ماُت

ال�سهيدْة..
ُه� حار�ُس الَمعنى وجّ�اب المجاِز

ْحَن: كلُّ البناِت على ذرى بيرزيت �سِ
يا فادي الفل�سطيني
يا ذا الفتى الغاوي..

يا ُجعبَة اللغِة الر�سا�ِس على ال�سدوْر
و يا �سليَل ال�سبِر في الزمِن المخاتْل

فادي المقاتُل، زارُع الفرِح النبيِل
وَنظرُة النقِع المزلزِل في احتداِم ن�ازِل

الدهِر الخ�ؤوْن.
كلُّ اأزهاِر التاِل بكيَن فادي.. والينابيُع ال�سح�كُة والماآذُن والكنائ�ُس

حتى الح�ساُن الأبلُق الرّماِح اأع�َل حيَن َمرَّ النع�ُس
تحر�سُه الحدائُق والبنادُق.. والظليات ال�سقائُق

واأيائُل البرِّ الخج�لِة اأع�لْت لرحيلِه
وم�سيَن خلَف النع�ِس، كان النع�ُس يعل� مثل قطعاِن الغي�ْم

نزفت م�اجعها على �سجِر الدم�ْع..
هذا ال�سط�ُع الباهُر الرجراُج �سعَّ على ال�س�اهِد

وا�سُم فادي نحُتها الأبديُّ ونهُرها الرحراْح
طافت به بيرزيت.. اآِه فادي

اأيَّ عر�ٍس يرتجيه الفار�ُس المطع�ُن بالخيباِت
في الزمِن الرديء!!

فا�سعْد �سماَءَك يا ح�سان الَنار وانظر من علٍّ
واهتف بجمِع الثائرين على ثرى بيرزيْت:
اللَّيُل م�سكاُة الفدائييَن، قنطرُة العب�ِر اإلى

تخ�ِم ال�ستباك.  والليُل �سّتاٌر لنفتَح في المدى
اأهزوجِة الدِم والر�سا�ِس و�سعلِة التك�يِن

ِق بانت�ساراِت ال�سغاِر وبيرِق الباروْد للجيل الم�ؤرَّ

دع�تك في الفجر عند ال�سباح
فكنت وكان ن�سيد ال�سباْح

واأملت ع�دك عند الغروب
فعدت وكنت ب�سير الفاْح

وعانيت جرحي ط�ل الم�ساء
فلما طلعت ن�سيت الجراح

اأنبقى ظماء على �سّط نهٍر
وبين يدينا الزلل القراْح؟

***
دع�تك ل يائ�ساً من رجاء

ول خائفاً اأن يخيب الدعاء
ولذت اإليك وكلي وث�ق

باأنك بّر تلّبي النداء
واأنك رغم �سروف الزمان

ورغم الجراح ورغم الدماء
�ستماأ فجري بالأمنيات

وتماأ �سدري بالكبرياء
وهل اأنا وحدي اأحب ال�سباح

واأكتب بالحب هذا الق�سيد
وهل اأنا وحدي اأحب ال�سباح

واأع�سق فجراً كريماً رغيد؟
نعم اأنا حاٍد ولكن مثلي

ن بحر الن�سيد األ�ف تل�ِّ
وبين جم�عي غاظ �سداد

وخلف جم�عي عذارى وغيد
وح�لي اأنت �سياء الطريق

وحادي الجم�ع لفجر ر�سيد

 شعر: مراد السوداني/فلسطين
 كتب: الفريق الدكتور 
عمر أحمد قدور علي/ 

السودان

دعوتك قافية النار
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 شعر: يوسف شقرة/ الجزائر

 شعر: أشرف العاصمي
سلطنة ُعمان

 شعر: إبراهيم عباس ياسين 

مرفوعة اإلى:
  �سديقي ال�ساعر والمفكر 

العربي الم�سري: 
القامة ال�سامقة، الدكتور علء 

عبد الهادي 

قْلِبي اّلِذي َرف�َس الَمكاَن 
َمكاَنُه وتَرّجَل

َحاِفَي الَقدَميِن
ل َراأ�َس يلب�سُه

ل َعْيَنْين 
ُتب�سراِن ل�َنُه الُمت�َسّعَب 
ومن الَكاِم �َسكا وتَعّجَب

كاَن يبحُث عن ف�ساٍء ل اأمُلكُه
وجدُتُه تائهاً في �ساحِة الث�رِة*

والمهديُّ حلٌم يتقّمطُه
لم ُيلِق الّتحيَة ككل �سباٍح

�سائعاً كاَن
منهكاً �ساَر   

اأحاُمه قّدْت من اأ�ساِبعَها
وراَح ُين�سُد الّلقلَق.،

اّلِذي ع�ّس�َس في مناخاِتِه المنهَكِة
ق�ساِئَدُه الح�َساَن

اَحُة* من عجٍب  قالِت ال�سَّ
يا زائَر قرنفلٍة َغّطاَها الغَماُم

اأحاُمَك الأْنَثى.،
قْد رحلَْت مع طائِر الَ�ْق�اِق 

ومّزَقْت ر�َسالَتَك الأِخيرَة
وقالْت: وهَي تْرت�ِسُف فَناِجيَن 

الَعّراِب
َباِب  حيَن غامَر �س�َب مُدِن ال�سّ

اء، اأَنا َما ُعدُت َلَك حَياًة اأو َف�سَ
وَل َمْجراً َي�ْسّبُح ِفي �َسراِيِنَك الَباِقَية

َك الآِتَية ��سِ اأَنا َما ُعْدُت �َسَعفاً لُن�سُ
َرَحلَْت ِقِدي�َسُة الّن�ِس الُمقّد�ِس 

لْم تترْك ِمفَتاَح الَكِلَمات
كْي اأه�سَّ بِه ُحُلِمي والأُْمِنيات

وَتَا�َست ِفي �َساحِة اْلَبَاْزَدارْم*
لْم َتكْن ُتراِفُقَها َق�ساِئُدَك الَعا�ِسَقاُت

الَع  لُتقا�ِسَمَها َنْخلََك الطَّ
من ُع�ْسِب الَكِلَمات

حيَن َترّجَل ِفي �َساِرِع ِديُدو�ْس ُمَراد*
ُمْم�ِسًكا ِبيِميِنِه ِدي�اَنَك الّذي لْم تَرُه،

يُد«* الَ�َطُن واْلَق�سِ
وِبُي�ْسراه َمقاِطَع ِمن »ِريح الَجُن�ب«*

وه� ُيناِدي كاْلمْخُب�ِل:
ياَ ُمَراْد ياَ ُمراْد

َلْم اأُكْن وْقَتها ُم�سَتْعَجَل الُخَطا
حيَن كاَنْت َتُلفُّ َق��َس ُقَزٍح

ِب�سَباِب الِقدي�َسِة 
وغَماِم اللَّْحِن الَحِزيِن

الُمتَ�ِتِر الأْع�َساب
وَقَفْت علَى قْلِبَي الُمَنّك�ِس

وَغّلَقْت َن�اِفَذ الْنِتَظاْر 
ية ثّم �َسّكلَْت َح�اِجَز الأَْمِن اِلفِترا�سِ

وقالْت: َل َحرَب
َل �ِسْلَم َبْعَد اْلَيْ�م

اإّنَها َث�َرُة الَجَراِد الّزاِحَفِة

َفاْبَحْث لَك ِفي ال�ّسَراِديِب الُمَهّم�َسِة 
عْن قاِفلٍَة اأُْخَرى.،

قْد َتُك�ُن ِبلَْ�ِن اْلِقرِميِد 
َر اَر اأْخ�سَ ي َتَنّكَر ِل�ْجِهِه و�سَ الذِّ

َرَف�َس اْحِمراَرُه ِمن َعجٍب
و�َسخَر من �َسَذاَجِة ال�ّسْطِح اْلَعِتيِق

بَيِتَنا اّلِذي َهّدْتُه َتَفاَهُة �سِ
ِحيَن َقاُل�ا:

ِاْرحْل َعْن َغْفَ�ِتَنا
وُهُم ِفي اْلَهاِوَية

�ِسْرُب َجراٍد يْمَرُح�ن
وْهَ� َيْحُلُم بَث�َرِة اْلِزْنِج.

وَزْحِف الَجُن�ب    
لْم ُيدِرُك�ا َبْعُد اأّنُهْم  

َبَاء و�ِس النُّ َطَبُق ا�ْسِتَهاٍء لُروؤُ
ُهُم اْلِجَياُع 
ُهُم اْلِجَياْع

وَل ياأُْكِل اْلِجَياَع اإّل الِجَياُع
كَذا قاَل َبّراُح الّد�ْسَرِة، 

ِفي ا�ْسِتْغَراٍب وا�ْسِتْرخاٍء وا�ْسِتعَاْء
اأّما الّدرِوي�ُس فَقال:
و�ِسهم. اأَراِني َف�َق ُروؤُ

اأ�ْسِعُل َناًرا
واأ�ْسرُب َخمراً 

واأْكِمُل الُمَعادَلة
    ُقلُت اأَنا مْن َلهَفِة اِل�ْسِتَهاء:

اأنِت الَق�سيُد و�َسْه� الِن�َساْء
وِفي ُب�َنَة* َمْرَتِعي والْبِتَداْء

قْد ُقّد الّن�ُس كَما �َساء 
واأْن�َسدْتَنا �َسّيدُة الَطرِب والِغناْء

اْلَي�َم اْكتَمَل الِبَناْء
َفاْحِمُل�ا ُروؤُو�َسُكم

كْي اأَ�ْسُدو َثاِنَيًة
اأََغاِني الُرَعاة..

اإَذا ال�ّسْعُب ي�ماً.،
اأراَد الَحياْة..
اأراَد الَحياْة..

اله�ام�س:
* �ساحة الث�رة: قلب عنابة الناب�س 

اأي و�سط المدينة ي�سميه ال�ساكنة 
»الك�ر«.

* ال�ساحة: والق�سد منها �ساحة 
الث�رة »الك�ر«.

* البازدارم: حي من اأحياء عنابة 
القديمة، تف�سل بينه وبين الم�سرح 

الجه�ي �ساحة الث�رة.
* �سارع ديدو�س مراد: من اأهم 

ال�س�ارع بالعا�سمة الجزائر وي�جد 
فيه مقر اتحاد الكتاب الجزائريين.
* هاجر ال�طن والق�سيد: دي�ان 

�سعر لي لم يطبع منذ 198٥.
* ريح الجن�ب: رواية للمبدع 

الجزائري عبد الحميد بن هدوقة 
رحمة اهلل عليه.

* ب�نة: ا�سم من اأ�سماء عنابة 
القديمة.

* اأغاني الرعاة: رائعة ال�ساعر 
الت�ن�سي العربي، اأب� القا�سم.

قصاصٌة اشتهاء
على جدارِ الحمراء

ثالث قصائد

١- الحرب مرت من هنا -

قمٌر على اأطال من رحل�ا
ُيذيُب القلَب،

ُقّبرٌة تفّت�س عن ف�ساءاٍت
وتن�ُسُد م�طنا

اأهلُل!
هذي الأر�ُس، كل الأر�ِس، مذ خّفت

كم ازدحمت وكم �ساقت بنا
َت�ّساقُط الأقماُر..

تخلع ظلها الأ�سجاُر..
تنكفئ الماآذُن..

ت�ست�ي في خ�سرة النار المدائن بالمدافِن..
كل �سيٍء بارٌد كالم�ِت،
ُيعلي ال�سمت �سرختُه

ويرتد ال�سدى:
الحرُب مرت من هنا.

2 - العنقاء -

قتل�َك.. كم قتل�َك..
كم من طعنٍة اأَْدمْت عي�نَك وال�سفاْه

قتل�َك با�سم اهلِل..
با�سم الُح�ِر في الجّناِت..

با�سم الاِة والعّزى
باأق�اِل الّرواِة وُمحَكِم الآياِت..

بال�جع المتّ�ِج بالخرائِب..
�َسّمم�ا حتى ترابك والمياْه

قتل�َك مرئّياً ومخفّياً
�سماوّياً واأر�سّياً

نعم..
لكنهم لم يقتل�ا فيك الحياْة

٣ - في قبضة الطين -

يم�سي اإلّي على جمٍر، وينتقُل
مني اإليِه، ويخب� ثم ي�ستعُل

ه�َ� الم�ؤّبُد بالترحاِل، ل وطٌن
ياأوي اإليِه.. �س�ى اأطال من رحل�ا

ول مكان �س�ى المنفى فين�ُسدُه
مذ �ساقت الأر�س وان�سّدْت به ال�ّسُبُل

من األِف عاٍم وعاٍم وْهَ� ُمْرَتَهٌن
في قْب�سِة الّطِيِن ل يناأى ول ي�سُل

تله� به الريُح، ل ياأ�ٌس فيدركُه
ول ي�سّع على ظلماته اأمُل 

كيف ال��س�ُل اإلينا ؟ كان ي�ساألني
وكنُت اأقراأ اأ�سفاري واأرتجُل

اأ�سائُل الفجَر مياداً، فقلت له:
ح�سبي وح�سبَك م�تاً اأيها الّرجُل

ل لن ُيبّدَد منفانا �س�ى امراأٍة
كالفجر - اإن اأ�سرقت - بال�س�ء تغت�سُل

واأنا الغريُب ولل�ّسم�ِع �سهادي
ذابت لتحرَق ن�س�َة المياِد

 واأنا النق��ُس الزاهياُت حكايٌة
َمن�سّيٌة من اأعرِق الآباِد

 واأنا الق�سيدُة جمُرها يم�سي على
كبدي في�سهق ملهُب الحّداِد

 واأنا الغياُب الُمطلُق الَمرمي على
حجٍر تفّلَت من ذراِع �ِسداِد..

 مّدوا �سالَم خ�ِفهم نحَ� ال�ّسما
واأ�ّساقط�ا �سفًرا با ميعاِد

 يروون بالأ�سحاِر �ِسفَر حنيِنهم
في ليلٍة �سّجت من الأوراِد:

 »غرناطٌة والروُح فيِك حمامٌة
والظلُّ منك�سٌر على الأوتاِد

 والماُء خارطُة البيا�ِس ت�سّلقْت
اأطياُفه من عمِق ذاَك ال�ادي

 للم�ستحيِل حدائُق الّروؤيا نمْت
منثالًة في �ُسمرِة الأع�اِد

 والّزهرُة الّثكلى على ب�ابٍة
مبتّلٍة بمدامِع الأحفاِد

والأرج�انُة حين تنفُث عطَرها
غ�سقاً فين�سكب المدى بمدادي

 ما بين �سحِرِك والُمنى مثل الذي
ما بيَن اأوردتي وبين ف�ؤادي«

 غرناطٌة اأغريِت فّي �سالًة
وبعثِت من اأكفاِنهم اأ�سدادي

 لّما م�سى التاريخ �سيخاً ُمثقًا
يبكي بحّلِة »طارِق بن زياِد«

 اأيقنُت اأن الفجَر عّلَق غيمًة
�سهرْت لت�قَظ اآخَر الأجداِد

 بعباءِة المنفى اأطلَّ وخلَفه
ع�سفْت رياٌح في �سهيِل جياِد

 ون�سيُت اأن اأتل� هنالَك �س�رًة
من اأين اأعبُر خمرَة ال�ّسّجاِد

 ون�سيُت »ُرندّياً« يلمُّ حروَفه
مّما تبّقى من �سدى الإن�ساِد

 ون�سيُت ناَيَك يا »ابن زيدون« اله�ى
عند الغديِر معّفراً برماِد

 ون�سيُت ظّلي.. لم اأكْن اأدِري: اأنا
ذاَك الذي جّروُه في اأ�سفاِد؟

 عّلقُت نجمتَي الأخيرَة هل ُترى
ي�ًم ًت�سيُء من البعيِد بادي

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26
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محمد عينين - موريتانيا
ل� اأملُك

نا�سيَة الق�ِل
َل�َسلْلُت يراعَي

من ِغْمِده
وفتحُت

مناِفَذ اأوردتي
وكتبُت لأجِلِك

يا ُقد�سي..
بدمي..

يا َقْلَب ُعروَبِتنا
بدمي..

ِتنا يا م�سدَر ِعزَّ
بدمي..

ِتنا يا مهَد ُنب�َّ
بدمي..

يا عطراً مازَج
اأخيلَتي

َق داخَل وتدفَّ
ذاكرتي

وتدافَع اأَلقاً
ي.. في ِح�سِّ

فاأنا يا ُقْد�ِسَي
م�ستاٌق
ليَّ لأ�سُ

عنَد الِمحراِب
فالخاَتُم
قد �سلَّى

نفًا
عند الإ�سراِء
اإلى الأق�سى
قبَل الِمعراِج

اإلى الُكر�سي..
اأقبلُت عليِك

وفي قلبي
بع�ٌس من بع�ِس

�ساِح الديِن
يم�ُر ب�سدري

يدَفُعني
وُيعيُد الثقَة
اإلى نف�سي..
هرولُت لكي

اأدن� اأكثْر

فحَملُت الُحُلَم
على َكِتفي

واأََعْدُت
�سياغَة تاريخي

ْلُت وو�سَ
َر بالأم�ِس.. الحا�سِ

�س�راً
من غاِبِر

اأزماني
تن�ساُب بحا�سِر 

اأفكاري
كن�سيٍم

يعبُر اأن�ِسَجتي
وُيهدِهُد روحي

بالهْم�ِس..
ف��سلُت الميَِّت

ذاَك البحَر
� ذكرُت اهلَل �
اإذ ا�ستلقيُت
على ال�سِطّ

اأبَحْرُت اإليِك
بَعْينيَّ

وعبرُت البحَر
تجِلّيُت

ولَثمُت ال�سخرَة
والأق�سى

مُت الِقبلَة َيمَّ
�سّليُت

رُت الروَح طهَّ
من الِرج�ِس..
اأطلقُت عناَن

ُمخيِّلتي
فراأيُت دروباً

قد اأ�سَغْت
لم�اِعِظ اإ�سِعيا

وانحازْت
لكليٍم �سافَر

في الدنيا
محج�َب الُ�جهِة

والَرْم�ِس..
اأطلقُت عناَن

ُمخيِّلتي

فراأيُت ِحجاراً
قد �سِهدْت

بَفخاٍر
م�طئ اأقداٍم
لم�سيٍح ب�ِرَك

في الأر�ِس
مرف�ِع الهامِة

كال�سم�ِس..
اأطلقُت َعناَن

ُمخيِّلتي
فراأيُت طريقاً

ن�رياً
من ِعنِد ال�سخرِة

لاأعلى
في قلِب القد�ِس

يناديني
ويقيني باهلل يقيني

�سبحاَنَك ربِّي
ْرني َطهِّ

كالث�ِب الأبي�ِس
من دن�سي..

اأطلقُت َعناَن
ُمخيِّلتي

فاإذا
� وال�س�ُق ُيغالُبني �

واأنا م�ستلٍق
ْة فَّ في ال�سِ

�س�ٌت قد جاء
ِمن الأُخرى :
اإرحْل يا َيعُرُب

ل َتقُرْب
اإحذْر من غ�سبي

من باأ�سي..
َفِدماُغَك مغ�س�ٌل

حتى
ل تذُكَر

ِتها و�سَف اأِزقَّ
ل تقَرَب

م�سِجَد �سخرِتها
ل تلم�َس

حاِئَط ُقبَِّتها
ممن�ٌع ذاَك

من اللَّم�ِس..
فَردْدُت ال�س�َت

على َعِقبيه
وكان �سداَي
ه� الأق�ى :

اٌب اأنَت كذَّ
وُمحتاٌل

فالُقد�ُس لنا
َعْبَر الزمِن

والُقد�ُس لنا
ُرغَم الإَحِن

والُقد�ُس لنا
وبُرغِم

محاولِة الَطْم�ِس..
�سنقاوُم

لن نر�سى اأبدا
غيَر التحريِر

لنا دربا
�سنع�ُد اإليها

وُنغنِّي
بطب�ِل العزِة

ندُخُلها
وُنقيُم

�ُسراِدَق اأفراٍح
ل�سهيٍد في

ليلِة ُعْر�ِس..
يا ُقد�ُس..

يا ُقد�ُس َع�ِسقُتِك يا ُقد�ُس
والِع�سُق

تملَّكني ُكّلي
وتربََّع عنَد م�ساماتي

فاأنا مع�س�ُقِك
�سيدتي

واأنا ممُل�ُكِك
�سيدتي

من اأخَم�ِس قدمي
�سيدتي

حتى راأ�سي..

حتى راأ�سي..

حتى راأ�سي..

القافيخربشاٌت على حائِط الُبراْق

حْمِلي ِمن الَعَب�ِق الآتِي َعلى َكِتِف�ي
َرِف ْمن َمْ�ِثِق المْ�ِج لل�سحراِء بال�سَّ

ْرِب والمْغنَى ُيكفكُفُه َي�سِري َعلى الدَّ
َدِف ��ِة بيَن الم��اِء َوال�سَّ َح��دُّ المحبَّ

ي�ُل ِمن الأْحاِم في ِرَئ�تِي َهِذي ال�سُّ
بٍّ ُتَماِه��ي َكفَّ ُمْقَتِطِف َوكفُّ �سَ

�بِّي الخي�اَل َفاأَنَّي لَم�ست�ُه َيدي �سُ
���ْ�ُق ِمْن َه��اٍو لمحَتِرِف َل ال�سَّ َتبدَّ

ع�اٍل يحلِّ�ُق للمجِد الَقديم .. ِب��ِه
َعِف �َس َبيَن الِج�ْذِع َوال�سَّ َما�ٍس َتنفَّ

َن�َساِئُم الَحْرِف ِمن �ِسْنِقيَط َزاِحف��ٌة
ط�ِع ِلكي اأَْرَقى اإَلى الأَِلِف َمدَّ ال�سُّ

َفاَحْت بمب�سِمِه الفْيح��اُء َتن�ُسُده��ا
لَِف ِمنيِّ الم�ساِعُل.. اأَْقُف�ا َمْ�ِطَئ ال�سَّ

َجاَدْت َعليَّ بنْف���ٍح ُكلَّم�ا َغَمَرْت
اأْم�اُجُه ُحُج��بي .. تْجتاُح��ُه �ُسُقِفي

َيا َدْوَح��ًة َتحِمُل المْع��نَى بمنَبِته��ا
ِبه��ا الَمناِب��ُع َت�ْسِق�ي ِبذَرَة الَخلَِف

��اِد في اأَْبَهى َنَ�اِدِره�ا َح�ساَرُة ال�سَّ
ُحِف ُهن�ا ُتِديُر ُر�َساَب الِحْبِر بال�سُّ

ُب�ٍح وَقْد �ساَبْت َمَفاِرُقَها َكْم ِمن �سَ
ْب�ِح الَقِديِم َوِفي َوُن�ُر َوجِهِك لل�سُّ

لم ياأْلِف الَقلُب ِفي اأَنداِدها �َسَبًه�ا
دف َد م�ا َي�ْسُم� َعلى ال�سُّ َحتَّى اأَُردِّ

َعَده�ا يا ُرقَي��ًة حَملَْت لاأْر�ِس ِم�سْ
ينِي َعلى �َسَغِفي مِّ ُر .. �سُ ِلَيْهِبَط النَّ�سْ

َهْل َياأَْلُف الَقلُب اأْن َيْبَقى َعلَى َقلٍَق
َنِف َوق�ْد اأَتاِك ُيَعاِن�ي ُم�ِج��َع الدَّ

ِل يْحِمُل�ُه ا ِدم�ْسُق َو�َس�ْ�ُق الَ��سْ ُحبًّ
تي � َخَزِفي َنٍة ِمْن ُجرَّ � فِي ُكلِّ َحا�سِ

�ِ�ِء الَعْيِن اإْن َبُعَدْت يا �َساِكنيَن ِب�سَ
اِعديَن ِبَنْب�ِس الَقْلِب في َتَرِف َوال�سَّ

�ْسُطَرَها �َساَقْت اإَِلْيُكْم ُعا �ِسْنِقيَط اأَ
ِفي َفْي�ِس ُمْخَتِلٍف َعِن ُكلِّ ُمْخَتلِف

للحب في وطني �سع�ر حا�سٌر
والآخرون لهم �سع�ٌر اآخٌر

يا اأيها ال�طن المبلل باله�ى
اأنَّى تجفَّ وقلُب غيمك ماطر

لي في ه�اك حكٌاية �س�فيٌة
للع�سق يرويها مريد �ساعر

اأنا �س�تك المبح�ح في ت�سبيحه
ِوْردي مقيم ٌفي ه�اك  م�سافر

محم�مٌة بالع�سق والحمى 
دواء العا�سقين

وطعمها بي حا�سر 
والباطن الداء الذي اأحتاجه

فكاهما بكليهما متكاثر
واأنا اأ�سير حالٍة عدميةٍ 

في الحب ي�سربني غياب حا�سر
بي َهاجٌر عط�سى واإ�سماعيل

لم يعبث برمل ال�قت وه� يحا�سر
فطعنت قلبي حين �سج حنُيُنه
بع�ساك فانبج�ست عليَّ �سعائُر

اأنا فرحة الب�سرى لإبراهيم
َكفُّ الخ�سب �سكَّت وجهها بي عاقر

اأنا نفحُة الأرواح في طين ال�سام
ُنفحُت منك فطار منها طائر

اأنا ظل يقطين الت��سل والدعا
اأنا انتظار الح�ت وه� يهاجر

واأنا �سفاُء الماء من اأَي�ِبِه
فارك�س برْجِلَك اإنَّ ماءك �سابر

َلَك ِفي �ُسُم�ِخَك ُم�ْسَتَراْح 
َياْح  ُي�ؤويَك ِمْن ُه�ِج الرِّ

ُينِجيَك ِمن َع�سِف الَحَناِجِر 
والَخَناِجِر َوالم�َساِعِر 

َماْح  والرِّ
َوَيِقيَك اإِع�َساَر الأََباِطيِل الأَِنيَقِة 

ِديَقِة  والِخَياَناِت ال�سَّ
َراْح  والأََكاِذيِب ال�سُّ

َلَك ِفي َثَباِت الَقلِب 
ِحيَن َتِجيُئَك الِفَتُن المِريَبُة 

وِح َخاِنَقًة  ِعنَد َباِب الرُّ
َبراْح 

َلَك ِفي اْعِت�َساِمَك ِبالَحِقيَقِة 
اإِْن َطَغْت ُظُلَماُت َليِلَك 

وا�ْسَتَبدَّ ُدَجى َزَماِنَك 
َباْح  ُم�ْسَتَطاٌر ِلل�سَّ

ِقْف َحيُث اأَنَت، 
َول ُتَبارْح 

وِح انِت�َساُرَك  وَقْفَةُ الرُّ
َوانِك�َساٌر ِللِجَراْح 

َعلِّْم ُن�ُس�َر الَ�قِت 
اأَن َترَقى َوَراَءَك 

ُقْل لَها َتعُل� ِب�َسهِدَك 
ِحيَن َيخُذلُها الَجَناْح

ْق ُهَناِلَك .. َحدِّ
ِفي الماِمِح  .. ِفي ال�ُج�ِه 

ُغ�ِر  ُي�ِر َوِفي الثُّ َوِفي الطُّ
ُه�ِل  َوِفي الُخُي�ِل َوِفي ال�سُّ

َوِفي الِجَباِل َوِفي الِبَطاْح
ْق ُهَناِلَك ِفي الَبِعيِد  َحدِّ

َلُربَّما َياأِتيَك 
َمْن ُينِبيَك ِبالَخبِر الِِّذي ..

ل الأَر�ُس َباحْت 
ِمَها ِبِه ِفي َتكتُّ

َي�ًما 
َول الإِف�َساُح َباْح 

َها اأنَت َترتَجُل الِبَدايَة 
َفارَتجل َزَمناً �َسِبيَهَك 

َلي�َس َير�َسى اأَْن ُيَعاَد
َوَما َلُه اأَْن ُي�ْسَتَباْح

قبس من اللهب المقدسُشموٌخ
 شعر: فاتحة معمري/ الجزائر شعر : السيد حسن /مصر
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مفق�دات
اأبحث عن وطٍن عربيٍّ عربّي 

لوطٍن �سنع ال�سين
ول�سنع البنتاج�ِن،

ولعربيٍّ من �سركات التجميع الدولّي
اأبحُث عن وطٍن عربيًّ عربّي 

عن خارطة ل تاأخذ ذاكرتي للمرحا�س 
الر�سمّي 

ك���ي اأفرغ م���اء النهر وم���اء البحر وماء 
خليج كاْن

اأبحث عن وطن يقذُف بي..
 ، خارج دائرة الت�قيت ال�ست�يِّ

وخارج اأجحار الجرذاْن 
هل منكم من ين�سحني؟

جهاب���ذة  بي���ن  م���ن  اأح���ٌد  �س���ادف  ه���ل 
الإعاِم

واأ�سح���اب التلف���ازات، العرب���ي اله���ارَب 
منِّي؟

ه���ل منكم م���ن يمنحني بع����سَ اإ�سارات 
الت�جيِه، 

وبع�َس الإر�ساداْت؟
ف���ي  ملف����ٍف  وط���ٍن  ع���ن  اأبح���ث  ك���ي 

الرايات ال�س�ِد 
يزغرُد في اأب�اق التلفازاْت 

هل منكم م���ن ي�سدقن���ي الق�َل،فيعلن 
اأني � منذ �سنين 

اأبحث عن وطٍن ماْت؟
كاذبة كلُّ عمامات الإخ�ِة،

كلُّ فخامات ال�سجِب 
واأندية التنديِد،

واأك�ساِك الفرماناْت!
هل منكم من ين�سحني 

من ي�سُدُق فيَّ الق�َل،
وُيخبُر عّني:

)اأني اأعلنُت على النا�س اله�ل 
ة ذاكرتي  فُت بُلجَّ جدَّ

ُمْذ ك�سفْت اأمتنا �س�ءتها للتلفاِز 
احتلْت �سفحات الإعانات(

هيهات يق�م المْيُت
فعي�سى محزوٌن..

اأحمُد يبكي في غار حراَء ؛
 الأمُم تداعْت،

 و�ستكتُب اأمريكا الآياْت..
في ح�سرة اأ�سحاب جالتهم 

وفخامتهم..
في ح�سرة كل نيا�سين الجنرالْت!

اأبحث عن وطن عربي 
يا �سادة 

اأ�سرخ في كل ال�ساحاِت،
ولكن من ي�سمعني؟

ال�سيد يفتتُح مباراة في وا�سنطن 
ال�سي���د ن���ام، ول���ن ي�سح���َ� قب���ل ظهيرة 

ع�سِر المغرب 
حفيين  ال�سي���د يغ�س���ُب من اأ�سئل���ة ال�سُّ

المكاريَن 
ويعلُن اأن الم�عد فات!

جل�س ال�راق�ن على اأر�سفة ال�قِت
ون رباط ال�سعِر  ُيعدِّ

ويْح�س�ن جميع التفعياْت 
اختب���اأت  اأي���ن  ي���درك  م���ن  منك���م  ه���ل 

»فعلن«؟،
و«فع�لن«؟

هل منكم من يعرف..
اأّنا نقتاُت تراث يه�ذا 

ن�سرب من ماء الحاخاماْت؟

ملَّت ذاكرتي من كتب التاريِخ،
و�ساقت بي كلُّ جهات الأر�س 

يا وطناً 
كان بدفتر اأحامي 

مذ كنت اأحاول فك الخط!
الآن ت��ساأنا بال�..........

وتل�نا اآيات القحط 
رددنا خلف )العريف( حديث ال�ساعة 

)اإن جميع جماجمنا 
ثقبت با�سم �سام الجرذان 

وذراها ُعبَّاد الكر�سيِّ الم�سح�ِر 
وغابت في قاعات الم�ؤتمرات!(

* تنازل:
ولأعلى �سعٍر 

 اأتنازل عن وطن عربي الأ�سماء
م�سم�ن الت�سنيِع،

ومت�سٍع لجي��س ال�سا�سِة،
اأ�سحاِب الياقات الر�سميِة 

َحَملِة اختام ال�سرْع 
اأمناِء الحكمة، 

ُخداِم �سام الب�سريِة،
من ُو�سف�ا ��� �سهً�ا من عمال طباعتنا ����

بالهمجييَن الأعداْء!
ل�س���روط  ع���ن وط���ٍن م�ست����ٍف  اأتن���ازُل 

البيع العلنّي 
كريٍم في ا�ستقبال مل�ك الفر�ِس

عظيٍم في تقدير ح�سارة اأبناء الروِم
�سجاٍع في ت�جيه الل�ِم

بليٍغ في ال�سجِب 
حري����سٍ اأن يت��س���اأ كلَّ �سب���اٍح بالم���اء 

ال�سعرّيْ 
تخفي�ٌس للدفع الف�رّيْ
وهدايا من �سيد عزتنا 

اأج�لٌة من اأ�ساء المعتر�سين الَمَكرة
�سندوٌق من ت�سريحات الم�ؤتِمرين

و�ساُم القد�س الذهبيِّ
لأول �ساٍر

ات�سل�ا تجدونا 
في خدمة كلِّ العماْء!

زلفى إلى النفسإعالناٌت ُمَبّوبة

اأرخيُت حبَل غ�اياتي على الغزِل
زلفى اإلى النف�ِس.. للل�سعر والرجِل

وقد تِفّر ظباُء ال�سعر �ساردًة 
�سكرى ي�سّردها �سلطاني الأزلْي

اأتى ُيخاتل مغروراً.. ويجهل كْم
في عمق غابتِه قد اأوغلت اإبلي

عّلمُتها كلَّ ماللعي�س من �ُسُبٍل
ولم تجد غير ما للحل� من �سبِل

باها الريَح في يدِه ياقاب�ساً من �سِ
اإني اأنا الريح.. فاع�سف بي ولت�سِل

اإن �سئَت فابَق معي.. وْلت�ستظلَّ دمي
نن�ساُب اأغنيًة اأو �سئَت فارتحِل

لتبداأ الم�سرحياِت التي ابُتذلْت
ولتجادل �سدًى.. لوقت للجدِل

لي في اله�ى طرٌق لل�سَت تفهُمها
ول�سُت اأفهُم منها غير اأّنَك لي

لكم �سبرُت وُمهر ال�سمت يجمح بي
�سبَر ال�سحارى على قّهارها الجمل

وما تركت اأمير النهر ي�سغفني
اإل ِلَقدِّ قمي�س الماِء.. من ُقُبِل

ماكنت اأولى الن�ساء الغاوياِت فقد
ت زليخُة من قم�سانها ُحلَلي ق�سّ

لكنني امراأٌة �سبَّْت على َمَهٍل
واإذ زجرُت اله�ى اأوما اأَِن ا�ستعلي

األ�سُت اأملَح �سكان الق�سيِد ؟..اأنا 
ُح�رّيٌة في بح�ر ال�ساعر الَغِزِل

ما زال بي �سغٌف.. والأربع�ن دنْت
و�سافرات قطار الح�سِن لم َتزِل

في مفرقّي بناُت الليِل جامحٌة
وال�س�ء اأر�سل فيها اأّوَل الر�سِل

فما اهتديَن..و ماللعقِل ُمتَّ�َسٌع
في راأ�سهّن فهّن الآن في �ُسُغِل

ل �سّك في اأّنني اأنثى باعقٍد
لم تخُل معتقداُت الأر�ِس من ِعلَلي

اأنا مراوغٌة ما الماُء؟..ما �سفتي..؟
ولعبتي الحبُّ والأل�اُن من ِحَيلي

و)ذلكنَّ الذي قد ُلمَنني( ح�سداً 
في اأمرِه وتمادوا فيه بالَعَذِل

لكدُت من فرِط ما اأرتاُب اأقُتُلُه
وقد تك�ن ر�سا�سات الردى ُقَبلي

األ تظن�ن اأّني الآَن اأُغِرقُه.. ؟!
َر النهَر اإثر النهِر من مقلي اإذ فجَّ

قلبي.. واإن مكرت عيناه بي ولهاً
ما زال منتبذاً منها المدى الع�سلي

وهل �سفا ع�سٌل في مقلتيه �س�ى
لت�ستحمَّ ن�ساُء الأر�ِس.. بالع�سِل

َط عنق�ٌد على فمِه وهل َتفرَّ
اإل لُي�سكَر بنَت الكرِم بالُقَبِل

ل�له.. ل�ل �سج�دْي ف�ق حنطتِه
لما تغذْت حروف الج�ِع من ُجَملي

غريبٌة.. �سعبٌة.. حيرى اأنا ولكْم 
مثلي غريٌب.. و�سعٌب اأنَت يارُجلي

�ا نم�سي ن�سابُق اأطياف الذين م�سَ
ُم�سَترِخَييِن.. وِظلَّينا على َعَجِل

َكلَّ الطريق.. وما اجتازت ق�افلنا
ن�سَف الم�سافِة.. بين الياأ�ِس والأمِل

ياللمفارقِة.. الم�سماُر دائرٌة
ِل والحبُل متَّ�سٌل فينا.. ولم ن�سِ
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  شعر: محمد خضير / األردن/

ِدَمْشُق.. أّوُل 
األْسماِء

ِمْن ِفكَرِة الُم�ستاِق جئُتِك ما�سياً  
 ف�َق الَحنيِن، وفي يديَّ ر�ساِئلي

لأُعّلَم الأْفياَء اأّنِك �َسم�ُسنا  
 والّطارئاُت؛ �ِسراُج ليٍل زائِل

ِمْن اأيِّ طيٍن يا )دم�سُق( لتنُق�سْي 
خ�ِر ع�اِذلي!  وجَه البقاِء على �سُ

ُحِف الأُلى يا اأّوَل الأ�ْسماِء في �سُ
يا اأّوَل التاريِخ فيِك اأواِئلي

ل �سْ�َق يقتُل َمْن اأحبَّ مدينًة 
 لكنَّ �َس�ِقي يا عتيقُة قاِتلي

حاولُت َو�سَفِك ما ا�سَتطعُت، ورّبما
  �ساَع الكاُم على الطريِق، َفحاولي

قالت لَي )الفيحاُء(: يا ابَن �سقيَقتْي
ما زلُت حّياً ف�َق �س�َت القائِل:

اإنَّ الحياَة على َيديَّ مري�سٌة 
 والم�ُت َيخجُل ِمن َبيا�ِس َجداِئلي

نْي هذا التباكَي، اإّنما   ما �سرَّ
فا�َست بدْمِع الُمتَعبيَن �َس�اِحلي

ما زاَل �َسْ�ُع اليا�َسميِن َيع�ُدني 
بِح كْيما ت�ستفيَق َمناِزلي  في ال�سُ

مراُء ي�سَحُك ل�ُنها   والقْه�ُة ال�سَّ
فَتث�ُر في اأر�ِس الّدياِر ت�اِبلي

انظْر اإلى الأب�اِب نظرَة �سائٍل  
�َسْبٌع على الأ�ْس�اِر ُتكِرُم �ساِئلي

والُحبُّ في الأ�س�اِق َيحِمُل �سيَرتْي  
ِة حاِملي واأنا اأ�سابُق بالَم�دَّ

الّنا�ُس، كلُّ الّنا�ِس ت�ساأُل: ما ِبنا؟ 
 فُيجيُبها )َبرَدى( بحكَمِة عاقِل:

كان�ا ُغثاًء، ف�َق َوْهٍم ل َيرى
ُر بالَي�قيِن َجداِولي والآَن ُتب�سِ

اغفر لحبيِبك اإن جمَحا 
واح�سن عينيه اإذا َ�سرَحا 

حبيبك اأنت �سيده 
ن غيرك ي�سفي ما ُجرحا ؟؟ َمْ

حبيبك ل ُيجننه اإل 
اإن غار وانذبحا ...

فاعبر اأعماق ث�رته 
ذق الجرح وما ن�سحا 

حبيبك ل يّع��سه 
حّب الآتين ومن نزحا ..

فاحبب ث�رته وهداه 
واغمره بعطف اإن طفحا 

حبيبك لملْم دمعته 
بال�سفح ُيعاد ما �ُسفحا 

�سافحُه وا�سفْح عن زلٍل 

خير الع�ساق اإذا من �سفحا
اإذا كنت لأر�س ال�سام ما�سياً

لك ال�ساما هنيهة كي اأحمِّ

ع�سا قلبي تمّرد في �سل�عي

ب�جه الفار�س ال�سرقي هاما

ل في مكاني اأيا قلبي تمهَّ

فاإني ل�ست عبلة كي اأناما

زرَت ال�ساآَم ف�َسْلُه قلبي

اأين�ي اأن يطيَل بها مقاما

على �سّباك فرحتنا فرا�ٌس

ي�سائُل كلَّ اأوقاٍت اإلما؟

 شعر:  د. وداد األيوبي - لبنان

الغفران
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 شعر: محمد علي خضور

 شعر:  محمد حسن العلي

 شعر: جهاد األحمدية

من يفتُح الآن لي بّ�ابة الّطين
كي اأُخرَج الّروح من جحر الث�ّعابين

َتَناث�ََر العمُر… 
َيِتْي هذا �سيُب نا�سِ

ُم ال�َسيَف في عنِق ال�ّسرايين ُيَحكِّ
اأُ�ِسرُّ للم�ت: 

ُكْن َعْيِنْي اأرى َعَدِمْي
وُكْن ُخطاَي لأم�سي ي�َم تاأبيني

وُكن �سديقاً ل�س�تي خذه من يدِه
بُه... �سيرثيني َداُه و َدرِّ اإلى �سَ
وانف�ْس ترابَي عنِّي اإنني �سبٌح

ْرَب.. اأُبديِه فيخفيني �َس التُّ َتَقمَّ
اأْ�ِسرُّ للّنهر: 

ُعْد للغيم…
فاف.. ت�ساوي الماَء بالّطين كاذبٌة هذي ال�سّ

ُتقاُد للملح م�سج�ناً وَتْح�َسُبها حرّيًة..
ْق خدعة الّلين ل ت�سدِّ

وامنْح هروَبَك ظا  
�ِن تحَتُه ك�َسَفْت بنٌت لعا�سقها عن نقطة النُّ

اأُ�ِسرُّ للَّيل:
بح. ل ُتر�سْل حقائبنا لل�سّ
دعني هنا في هداأة الِحْيِن

دعني اأه�سُّ ظاَل العابرين 
فلي اإرُث الفرا�ساِت في حرِب الّط�احين

وُكْن ِحَداَداً
ففي مراآِة َوْح�َسِتَنا

كاكيِن ُح اللَّ�َن اأوهاُم ال�سَّ ُتَجرِّ
لَّْت مفاتُنها على يدّي: اأُ�ِسرُّ لمراأٍة �سَ

ذن�بْي لي�س تكفينْي

اأحتاُج كلَِّك ..كم ذنٍب �َسَنْنِت به عليَّ
ين اأح�سبُه َدْيناً على الدِّ

اأ�سرُّ للّريح:
ل تن�سي يَد امراأٍة

ْت فم العطر في كلِّ العناوين د�سَّ
و داعبي خدَّ طفٍل

�ساع من غدها في زحمة الم�ت..
قربان الّنيا�سين

عر  اأ�ِسرُّ لل�سِّ
ُكنيِّ كي اأ�سيَء

اأنا تع�يذُة الّليل في �سبح المجانين
يم�سي على الماِء كلُّ الأنبياِء

اأنا اأم�سي على الّنار تحدوني �سياطيني
عُر دون خطايا.. كاهٌن َخِرٌف ال�سِّ

يبيع هلل مر�ساة ال�ساطين

في قاسيون إِْسَرار
الشام

إكليل ياسمين

باأكاليل ال�رد واليا�سمين ت�ستقبل دم�سق زوارها 
المبدعين، وبم�ساعل الحب والحنين ترحب 

بالقادمين اإلى ريا�سها وفي قل�بهم �س�ق المحبين، 
يحمل�ن ن�سائم العطر من حدائق انتماءاتهم، يل�حّ�ن 

ماني الطيبة وال�س�ر  بالق�سائد العا�سقة العابقة بالأ
ال�ساحرة، ينيرون حق�ل دم�سق بنيرات اأفكارهم 

وقناديل ع�اطفهم ال�سادقة.
وها هي ال�سام اأّم المحبين تفتح ذراعيها ال�رديتين 

وتفرد �سدرها اليا�سميني ترحيباً بالقادمين اإلى 
جنائن نب�سها المتعافي من �سياط جراحه النازفة.

دباء العرب المحب�ن ال�سادق�ن ياأت�ن من  وهاهم الأ
خّ�ة  مال الم�سرقة بالأ اأعماق ح�ساراتهم يحمل�ن الآ

الحقة المب�سرة بانبعاث م�سيرة التاآخي وبانباج 
فجر جديد حالم بالخ�سرار المنت�سي بالعطاء واعد 

بجدية العربية. بب�ساتين المحبة ف�ق تراب الأ
بنائها العائدين من غربة عابرة م ترن� لأ كما الأ

ماني راأيت دم�سق وقد اأفردت �س�قها المنت�سي بالأ
اأ�ساءت ورود المعاني

باة لكي يدخل القادم�ن الأ
بجدي اإلى رو�سها الأ

جاوؤوا اإليها
على �سه�ات الحنين الجنين

منيات لكي يزرع�ا في ب�ساتين اأحامها الأ
ولّما تزل دوحة اليا�سمين
ت�سدو بما رّتل�ا من حنين

وترن� لما �سّطروا من حياة

ام كان لقاوؤنا في قا�سي�َن ال�سَّ
واليا�سميُن ِب�ُسرَفِة الأكباِد

مع�س�قتي هي مهرٌة عربيٌة 
ما�ست بقدِّ ق�اِمها المياِد

وعزيزٌة رغَم الزماِن وج�ِرِه
تختاُل رغَم تزاحِم الأ�سداِد

قلبي اأ�ساَر لها ُقبيَل و�س�ِلها
حاِم ينادي وعبيُرها رغَم الزِّ

هذا اأنا هّا قراأَت ت�س�قي
للقاَك في �سفري وِقلَة زادي

كْم كنَت تطعُنني برمِح تجاهٍل
اإياَك تقتلني ب�سيِف ُبعاِد

ن�اُت اأ�سكُب دمعتي ِت ال�سَّ كْم مرَّ
مِع دوَن رقاِد واأذوُب مثَل ال�سَّ

يا كْم طَرزُت لَك الر�سائَل عنبراً
وماأُت مكت�بي ببع�ِس رمادي

اأجهلَتني وعلى �سط�ِرَك اآهتي؟
وعلى ذراِعَك جنتي وِو�سادي

ولأنَت من اأ�سرقَت ف�َق اأ�سالعي
واأ�سرَت عقلي بل �سلبَت ف�ؤادي

اأجهلَتني بْل اأنَت من علمَتني؟
ع�سَق اليراِع ودفتري وِمدادي

يا كم ط�اني الحزُن دهراً اإنَّما
ب�سرى ق�سيِدك اأعلَنْت ميادي

هذا اأنا.. والحزُن في ق�سماِتها
يا لهَف قلبي ما لحزِنك باِد؟

قالت :غزا الأغراُب داري ِغلَظًة
�سلب�ا نب�َغ العطِر من اأورادي

بل �ستَّت�ا اأهلي وكلَّ اأحبتي
ما عدُت اأعرُف في اللَّظى اأولدي

وذوى الربيُع على جداِر ق�سائدي
و�سع�ا يراعي الحرَّ في الأ�سفاِد

فاأجبُتها هيَّا لكي نحيا معاً 
حباً ونزرُع بال�سياِء بادي

�سنعيُد مجَد الُعْرِب َرغَم اأن�ِفهم
فخراً وننجُب طارَق بَن زياِد

 عضو مجلس اتحاد الكّتـاب العرب

رئيس اتحاد كتاب 
لبنان إلياس زغيب: 
ترك زفافه وجاء 
لدمشق مشاركًا

 
اأثن���ى الدكت����ر محم���د الح�ران���ي رئي����س اتحاد 
الكت���اب الع���رب ف���ي �س�ري���ة عل���ى الخط����ة الت���ي 
اأق���دم عليها ال�ساعر اللبنان���ي اإليا�س زغيب رئي�س 
اتحاد كتاب لبن���ان بتركه اأج�اء ال�ستعداد لزفافه 
لح�س�ر اجتماع���ات الأمانة العامة لتحاد الكتاب 
والأدب���اء الع���رب الت���ي انعق���دت ف���ي دم�س���ق ي����م 

الثاثاء الما�سي بح�س�ر ثقافي عربي وا�سع.
مئ���ات  اهتم���ام  الماحظ���ة  ه���ذه  اأث���ارت  وق���د 
اللبنان���ي  لل�ساع���ر  �سفق����ا  الذي���ن  المدع�يي���ن 
عن���د �سع����ده اإل���ى المنبر وهت���ف بع�سه���م ) اأها 
بالعري����س(، وفاجاأ ال�ساعر زغيب الح�س�ر  باإلقاء 
ق�سي���دة لعرو�س���ه عن�انه���ا : ثاثة اأي���ام لحبيبتي 

تنتظرني في بيروت .
اأم���ا مق���دم المهرج���ان ال�سع���ري الدكت����ر ن���زار 
بريك هنيدي، ف�سكره بعد ق�سيدته ووجه الدع�ة 

للح�س�ر للم�ساركة في هذا الزفاف

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26

 شعر: قحطان بيرقدار

من قصيدة 
ــْمـت« »كـالم الصَّ

مُت لي�َس ِب��ُم�ْجٍد، والكاُم �ُسدى ال�سَّ

وال�اِجُدوَن اأ�ساُع�ا ُكلَّ ما ُوِجدا

لي�َس اّلذي قيَل اإّل ظال�م�اً ِلَفٍم

اإْن قاَل ق�ًل بدا ِللغابِريَن �سدى

ماذا َفعلُت اإذاً؟ َحلَّ الُغم��ُس دمي

حّتى اْخ�ت�َفيُت، و�ساَر الَغي�ُم لي بلَدا

ماِن اأنا، ل اأبتغي هَرباً ِاْبُن الزَّ

ِم��ّم�ا اأراُه، ولم اأُغِلْق عليَّ َمدى

بل ِج�ئُت ُم�ْم�َتِلئاً بالَ�ْجِد في زمني

ياُح َردى ن�هراً ِمَن ال�جمِر اأم�سي، والرِّ

ِب�ها َعْينْي على ُكلِّ اأر�ٍس في َتقلُّ

وُدوَن�م�ا �َسَفٍر �سافرُت ُم�ْج�َت�ِهدا

حّتى و�سلُت ِباداً لي�َس َيْبُلُغ�ها

َمْن ل�ْم َيِطْر في ف�ساِء الُقْرِب ُم�بَتِعدا

اِم، لْي في�ها اْبَنٌة �َسِرَبْت َماأواَي في ال�سَّ

�يُتُه بردى حناَن ُروِحَي ُمْذ �َسمَّ

حّتى َغَدْت حيَن �ساَع النَّ�هُر ل�ْي ِرئًة

وِح ما ُوِردا وك�ثراً في ِجناِن الرَّ

اُم اإّل قلُب عا�ِسِق�ها؟! اُم، ما ال�سَّ وال�سَّ

واهلُل، ما اهلُل اإّل قلُب َمْن َعَبدا؟!

 مدير مديرية من�سورات الطفل بهيئة الكتاب 
ووزارة الثقافة

رئي�س تحرير مجلة اأ�سامة

تذكرٌة إلى القمْر!

ليٌل ل يب�سمُل على م�سارِف 
 اأ�سياِئَك 

مهّرٌج �سريُر الّطالِع، وجَد نف�َسُه 
 في ماأتْم

 نج�ٌم.. نج�ْم
 ت�ستعجُل الّليَل لتم�َت..

مكت�مَة الّنف��ِس، باإيعاٍز من حكمِة 
 ال�ّسم�ْس!

اأّوُل نجمٍة تتفّتُح على �سفاِه 
 ال�ّسماِء:

 دعائي لَك
هّن الّليُل عن  واآخُر الّل�اتي ينف�سُ

 طرب��ِسه:
 دعائي عليْك!

 يا اهلل..
 اأكلُّ هاتين العينيِن لَك 

 وروحي المهّجرٌة تن�ُح على وطْن؟!

يا ويْلَك من دعاِء الم�ساكيْن!..

 اأقُف خلَف زجاِج الّتمّني 
 اأت�سّهاَك 

 رجًا من حل�ى الأ�ساطيِر
 وج�ارحي اأطفاٌل على نّية عيْد

ُت لَك قلبي   فّ��سْ
 فاإن جنْحَت لل�ّس�ِق..

 فلَك ما ت�ؤوي غاباُت دمي غنائَم
 واإْن ل، ولْن..

 فقْل: كّفُن�ها،
على تلَك البنِت اليبا�ْس!

..  اإْن جْئَت للحّقْ
اأنا ل�ْسُت على عاقٍة طّيبٍة مع 

 الحبِّ
 اأ�سُتُمُه، حيَن ي�جُعني:

 باأنَّه وغٌد كبيٌر من عائلِة ال�هِم
:  فيردُّ

 باأّني اأجبُن من �سطٍّ

 �سّباحٌة بميداليٍة من رمْل
 ثمَّ نت�سالُح ونترافُق

 كالّن�ِم والحذْر!
..  ناهيَك عن اأنَّ

 اأزهاَر ج�سدي قاطَعِت المطَر
يُدُه م�ساٌع ينقُر منها رزَقُه حّتى 

الحجْر

 لهذا وذاْك..
 قلبي اّلذي لِم يتعّلِم الم�سَي

 حين يهلُّ ا�سُمَك
يحمُل كراماِتِه، ويفرُّ كطريدْة!

 شعر: سعاد محمد
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 كتب: منير خلف

 كتبت: أنيسة عبود

األدباء العرب يجتمعون 
في دمشق  

باقة حب إْن هي إال دمشُق
للمؤتمر

م�ؤتمر »اأدباء من اأجل العروبة«، الذي عقد في دم�سق في الأ�سب�ع الفائت، كان منا�سبة 
لجتم���اع اأدب���اء م���ن 12 بل���داً عربياً لك�س���ر الح�سار الثقاف���ي، والنحياز اإلى قل���ب العروبة 

الناب�س، دم�سق.
•  التق���ى اأدب���اء م���ن 12 بل���داً عربي���اُ ف���ي دم�سق لح�س����ر فعاليات م�ؤتم���ر »اأدباء من 

اأجل العروبة«
لم اأجد �سعاراً جامعاً لاأدباء والكتاب العرب الذين التق�ا في دم�سق، في اجتماع مجل�س 
التحاد العام لاأدباء والكّتاب العرب، والن�ساطات المرافقة، اأكثر ت�فيقاً وتعبيراً من هذا 

التعبير الجامع وال�سامل، تليه عبارة »عا�سمة اليا�سمين تحت�سن الأدباء العرب«.
»الأدباء من اأجل العروبة«.. التق�ا من 12 بلداً عربياً، بما فيها �س�ريا، البلد الم�سيف، 
المحت�سن، المفت�ح الذراعين والقلب لأدباء العروبة، وهم بهذا ك�سروا الح�سار الثقافي، 
وتح���دوه، واأعلن����ا انحيازهم اإلى قلب العروبة الناب�س دم�سق، كما و�سفها القائد العربي 

الكبير جمال عبد النا�سر.
اأع���اد الجتم���اع، بحجم ح�س�ره، وباللقاء ال�سعري المهي���ب، اإلى ال�سام األق مهرجاناتها 
ال�سعري���ة الحا�سدة، واأعرا����س اأم�سياتها. واإذا كنت قد تحديت المخاطر في اأيام ال�سدائد، 
وذهب���ت، ج����اً، اإلى دم�سق التي احت�سنتني في طف�لتي، وب���راً من بيروت، وج�اً على متن 
الطي���ران ال�س����ري حي���ن كان المطار يتعر����س للق�سف، ثم براً مج���دداً عندما تم تطهير 
�سه���ل ح����ران م���ن الإره���اب ال�افد ال���ذي �سّحر �سه���ل ح�ران، ال���ذي كتب له اب���ن الذيب 
ولح���ن: عالب���ال بع���دك ي���ا �سهل ح����ران �سر�س���ف ق�سب ومط���رز بني�س���ان عر�س���ك �سبايا 

ولمتك خّان..
ُدعيت فكيف ل اأُلبي؟ و�سعي ال�سحي، رغم مرور 7 �سه�ر على اإ�سابتي بنزف دماغي، ل 
ي�سم���ح بال�سف���ر، براأي الطبيب المعالج، ب�سبب م�سق���ة الطريق، والطق�س الحار، لكنني ل 
 يمكن اأن اأتقاع�س عن تلبية دع�ة دم�سق اإلى لقائها، بذراعيها المفت�حتين لاأدباء العرب.
ج���اء الإخ�ة م���ن رام اهلل بقيادة الأمين الع���ام ال�ساعر مراد ال�س�دان���ي، وا�سطحب�ني من 
ب���اب بيت���ي ف���ي حي » طبرب����ر« بالعا�سم���ة الأردنية عّم���ان، وانطلقن���ا اإلى ال�س���ام. ال�سّيارة 

مبردة، والأحاديث حارة، والأ�س�اق متاأججة.
الفل�سطيني�ن عندما يلتق�ن بعد غياب، تتقاطع اأحاديثهم، وتتدفق، اإذ يف�سي كل منهم 
بكل ما لديه دفعة واحدة، وقد يبك�ن كثيراً على اأحبة رحل�ا يفتقدونهم، وقد ي�سحك�ن 

من ن�ادرهم وطرائفهم. هكذا ي�ستح�سرونهم، وي�ستبق�نهم اأحياًء حتى يلتحق�ا بهم.
لّم���ا عبرن���ا الح���دود الأردني���ة اإل���ى الأرا�س���ي ال�س�ري���ة، راأي���ت الأر�س محروث���ة، ت�ستعد 
ل�ستقب���ال م��س���م جدي���د م���ن العط���اء. ه���ذه الأر����س كان���ت ت��س���ف ب� »اأه���راء روم���ا«، اأي 
ُمطعم���ة الإمبراط�ري���ة الروماني���ة، كم���ا اأطعمت مايي���ن العرب، لكن الإره���اب نجح في 
حرمانه���ا من م�ا�سل���ة العطاء والخ�سب، وحرف بع�س �سبابه���ا، واجتاح ح�ران الخ�سب 
والح�سرة والجمال، وهدم البي�ت التي كانت ُتجّمل الطرق في القرى، وتمنحها م�ساهد 
تريح العي�ن والنف��س، البي�ت التي بناها الح�راني�ن بكّدهم وجهدهم وحبهم لأر�سهم.
الأر����س المحروث���ة تع���د بم��س���م خ�س���ب م�ستعاد، والف���اح الح�ران���ي يع�د اإليه���ا، واأنا 
اأتمت���م: »عالب���ال بعدك يا �سهل ح�ران«، والأ�سدقاء يطالب�نن���ي »�سّمعنا اأب� الطّيب« واأنا 

اأرد: »يا اأ�سدقائي، �س�تي اأج�س«.
تاأخذن���ا الطري���ق والأحادي���ث وبهج���ة الأر����س المحروث���ة الت���ي تب�ّس���ر بع����دة الخ�سب 
الفتت���اح،  ف���ي  الأ�س���د،  مكتب���ة  اإل���ى  الجمه����ر  ت�اف���د  العروب���ة.  �س�ري���ا  اإل���ى  والحي���اة 
م�سغي���اً لل�سع���ر العائ���د اإل���ى م�ئل���ه ف���ي دم�س���ق، مدين���ة ال�سع���ر واليا�سمي���ن، وا�ستذكرت 
ع���ام 1971. الع���رب، من���ذ  �س���ام  ف���ي  الع���رب  الكّت���اب  المرافق���ة لم�ؤتم���رات  ال�سع���ر   اأي���ام 
اأذك���ر عندم���ا حم���ل الجمه����ر ال�سام���ي �ساع���ر الع���رب الكبي���ر العراق���ي محم���د مه���دي 
الج�اه���ري، وهرب����ا ب���ه م���ن قاع���ة جامعة دم�س���ق اإلى ال�س���ارع الع���ام وه���م يرفع�نه على 
الأكت���اف، ويتدافع����ن لحمل���ه، ي���ا له���ا من اأي���ام، يا لها م���ن اأيام يا �س���ام. هي حتم���اً عائدة 
بف�س���ل عن���ادك ومقاومتك اأنت وحلب وكل المدن ال�س�رية. حق���اً، كانت اأيام عيد للثقافة 

في دم�سق.
ح�س���ر ال�ف���د الليب���ي المكّ�ن م���ن اثنين من بنغ���ازي بطائ���رة �س�رية اأُر�سل���ت خ�سي�ساً 
ل�سطحابهما، ولإرجاعهما في ي�م الختام، ول� كان م�سم�حاً بهب�ط الطيران في مطار 
�سنع���اء لأر�سل���ت �س�ريا طائرة ل�سطحاب ال�فد اليمن���ي، ولكن اليمن محا�سر من ق�ى 
ال�س���ر، وله���ذا اأعتبر اأن كّت���اب و�سعراء اليمن ح�سروا، ومن ين�س���ى ح�س�ر ال�ساعر اليمني 

الكبير البردوني وق�سيدته المبهرة �سنعاء؟
اللق���اء بال�سي���د الرئي����س كان حميم���اً ومفت�ح���اً، وبي���ن اأ�سدق���اء. ومن���ذ البداي���ة وم���ع 
الترحي���ب، اأبل���غ الرئي����س ال�ف�د باأنه متف���رغ للقائهم، ولي�س عنده تحدي���د لل�قت، وقّدم 
مداخل���ة م�ستفي�س���ة، ولعل اأبرز ما جاء فيها اأن �س�ريا غي���ر معنية بالم�ساركة في م�ؤتمر 
القم���ة العربي���ة واللتح���اق بتلك الدول المعروف���ة بت�جهاتها، فخي���ارات �س�ريا معروفة، 
وه���ي ل���ن تحيد عنه���ا، ولم تتنازل عنها في اأ�سعب الظروف. وهك���ذا، حّرر ال�سيد الرئي�س 

ال�سقيق الجزائري من الحرج، وجدد عهد �س�ريا، ونهجها، وخيارها المقاوم.
�ساعت���ان ون�س���ف م���ن الإ�سغ���اء ل�جه���ات نظر وف����د الأدباء والكت���اب وال�سع���راء العرب، 
الذين وفدوا اإلى دم�سق منحازين اإلى ثقافة المقاومة التي تمثلها �س�ريا وقلبها دم�سق.
ي�م الجمعة ٣0 تم�ز/ي�لي�: ح�سرت الدكت�رة بثينة �سعبان، الكاتبة المثقفة م�ست�سارة 
الرئي����س، اإلى الفندق وودعت ال�ف�د واأكدت على م�قف �س�ريا وروؤيتها، واأهمية المعركة 

الثقافية التي تجمعنا في م�اجهة ق�ى التخلف والتبعية.
وبع���د، فق���د تبي���ن حجم ال���دول الرجعي���ة ودورها، فهي منع���ت ح�س�ر الكت���اب في باد 
يتحكم����ن فيه���ا، ف���ي البحري���ن، والإمارات، اأم���ا قطر فباإمكانه���ا �سراء بع����س الكتاب كما 
ت�ست���ري الريا�سيين. ولك���ن الثقافة ل ت�سترى بالمال. المج���د لثقافة المقاومة. المجد 

لعا�سمة اليا�سمين وفيها يرتفع �سعار: اأدباء من اأجل العروبة*.

م���ن جدي���د كما ه���ي دم�سُق على عهده���ا القديم المتج���ّدد.. فتحت قلبه���ا قبل ح�سنها 
ال�ساآم���ي البه���ي.. فتح���ت يا�سمي���ن قلبه���ا وقل���ب يا�سميناتها ل�ستقب���ال �سي�فه���ا الأكارم 
م���ن �سقيقاته���ا واأبناء اأهليها م���ن اأدباء ومفكرين و�سعراء جاوؤوا دم�س���ق محّملين باأزاهير 
اأ�س�اقه���م ونب�س���ات اأقامهم ومداد قل�بهم طاردين عن مه�ى الأفئدة كل ما يعكر �سف� 
القل����ب واإذكاء نفح���ات الذكري���ات.. طاردي���ن اأ�سب���اح بعد الم�ساف���ات الت���ي تقّربها جينات 

الحنين المخباأة منذ اآلف الق�سائد واأميال ال�سنين. 
اإنه���ا دم�س���ق الت���ي كانت ول تزال من���ارة يهتدي اإلى �س����اء �سبيلها من �سّل���ت به الدروب 

و�سّنت عليه م�سالك المقّربين من ذوي الرحم واأولي الأكباد. 
اإنه���ا دم�س���ق الت���ي تفّتحت قرائ���ح ال�سع���راء ب�سم����خ قا�سي�نها ومفات���ن اأب�ابه���ا و�سفاء 
قل����ب �سّكانه���ا وعذب مياه )فيجتها(، دم�سق التي لهج باأبجدي���ة يا�سمينها ل�ساُن �ساعرها 

الدم�سقي نزاِرها.. عا�سقها الم�ستهام بها حّد الجن�ن: 
وتمّني فكلُّ �سعٍب يه�����ُن يا دم�سُق الب�سي دم�عي �س�اراً  

اإّن َمْهَر المنا�ساِت ثميُن  و�سعي طرح��َة العرو�س لأجلي  
جاءه���ا اأهل�ه���ا قادمي���ن من عراقة الع���راق واأْرِز لبن���اَن واأنف���ة جباِلِهم���ا الّرا�سيات، من 
ت�ن����س الخ�س���راء من و�سايا ع�سق اأب���ي القا�سم ال�ّساّبي للحياة واإرادته���ا وه� ي�ؤّكد دعائم 

عي�ِسِه رغم مراراِت الأدواء وبربرّية الأعداء: 
�ساأعي�س رغم الداء والأع�����������������داء

كالن�سر ف�ق القّمة ال�ّسّم�������اِء    
ل اأرمق الظلَّ الكئي���������ب ول اأرى 

ما في قرار اله��ّ�ة ال�س�����������داِء    
واأ�سير في دنيا الم�ساعر حالم�����اً

َغِرَداً وتلك �سعادة ال�سع�����������راِء 
ج���اوؤوا من بلد الملي�ن �سهي���د.. من جزائر الحقيقة والحّب، من تاريخ النيل واأ�سالته 
التاريخية المعطاء بين خ�سرة ال�س�دان واأهرامات م�سر.. جاوؤوا من معين اأمير ال�سعراء 
اأحمد �س�قي باّثاً دم�سَق ل�اعَج ح�سرته عليها بعد نكبتها الدامية الكبرى التي اأحرق فيها 

الفرن�سّي�ن ما اأحرق�ا وما عاثت في اأرجائها اأياديهم القاتمة من ف�ساد ودمار: 
�ساٌم من �سبا بردى اأرقُّ   

ودم�����������ٌع ل ُيكْفَكُف يا دم�سُق
وبي مّما رَمْتِك به الليالي 

جراحاٌت لها في القلِب ُعْمُق 
م���ن منارة بنغ���ازي الليبية من روؤيا تاريخ الن�سال من ِمرا����س البط�لة الم�ست�حاة من 
داً رحلة الخل����د الأبدية  عب���ق تاري���خ اأ�س���د ال�سحراء البط���ل ال�سهيد عمر المخت���ار مج�سِّ
ف���ي مقاومة ال�ستعمار الإيطالي من عراقة اآث���ار )َلْبدة( وعذوبة مياهها و�س�ء زيت�نها، 
جاوؤوا بم�ساعَل من �س�ٍء اأخ�سَر وقناديَل من �سعر، من )�سالة( الُعمانية من )م�سقط( 
الت���ي ي�سع���د فيه���ا الكلُم الطّي���ُب والمعنى م���ن ك�اكب معالمه���ا الإ�سامي���ة والح�سارية 
الآخ���ذة بالألب���اب ف���ي �سحره���ا وتاأّلقه���ا ون�س���ارة النظ���ر اإلى ح�سنه���ا وجمالها، م���ن �سمّ� 
جب���ال )عجل����ن( واأ�سجارها البا�سقات من كبرياء جبل )هارون( وجبل )رم(.. من الأردن 
ال�سقيق من �سالة )عرار( رائد ال�سعر العربي المعا�سر في الأردن رائد ال�سعر المناه�س 

للظلم.. المقارع لا�ستعمار، المطّهم بعطر الحياة وعا�سِقي ذكرها: 
وانف�ْس يديك من الحياة اإذا 

ي�ماً اأطْقَت عن اله�ى �سبرا
ما قيمُة الدني������������ا وزخرِفها 

اإن كان قلُبك جْلم�داً �سخ��������������������را 
م���ن بل���د الملي�ن �ساعر م���ن ن�اك�س�ط و�سنقيط من �س�ؤدد ال�سح���راء وكرم الأطل�سي.. 
م���ن م�ريتاني���ا اأ�سال���ة ال�سع���ر و�سح���ر بي���ان الم���كان.. وم���ن رم���ز التم�ّس���ك باآي���ات التي���ن 
ومقابي����س الزيت����ن.. من طه���ارة الأق�سى وقد�سية القد�س.. م���ن قدا�سة الكلمات و�سرف 
المعان���ي الجليل���ة م���ن فل�سطين التي نحن فيها �سنديان انتظاٍر اأب���دّي غير قابل للهرم اأو 
النكبات.. من اإرث البطل �ساح الدين الأي�بّي.. من �سذا الت�سحيات الحطينّية وب�سالة 
رجالها ال�ّسم��س.. من ِجبّلة ق�سائد ال�ساعر الفل�سطيني المقاوم را�سد ح�سين.. ال�ّساعر 
ال���ذي ق�س���ى اإث���ر حريٍق ف���ي �سّقته في ني�ي����رك.. ال�ساعر ال���ذي نعَتُه محم����د دروي�س ب� 

)النجم( وه� الم�سّمُخ برياحين ال�سهادة و�سهادة ال�سعر: 
اأخجُل اأن اأحبَّ يا حبيبتي

في لحظاِت الحرِب في دم�سق
فاأجمُل الرجاِل �سافروا اإلى خنادق ال�سمال

وخندقي اأنا جريدٌة وبندقّيتي مقال
ج���اوؤوا من )عائدون( ي��سف الخطيب.. من المديح العالي لظّل محم�د دروي�س.. من 
قري���ة ال�سجرة التي ا�ست�سهد فيها عبد الرحيم محم�د.. من )اأ�سّد على اأياديكم( لت�فيق 
زّي���اد، ج���اوؤوا م���ن اأق�س���ى الدم اإلى اأق�س���ى حدود النتماء.. م���ن اأق�سى الب���اد اإلى اأق�سى 
ُه �  الب���اد حاملي���ن اأوراد ع�سقهم الن�رانّي اإلى دم�س���َق التي ُيترجُم في حّبها اليا�سميُن ُحبَّ

ُكرمى �سي�فها الأدباء � قائَد من بديع المكان وباغة الزمان.

انتهى الم�ؤتمر
الت���ي  الملف���ات  وط�ين���ا  القاع���ات..  اأغلقن���ا 
فتح���ت لمدة ثاثة اأيام ح����ل الق�سايا الثقافية 
وال�سيا�سي���ة وق�سايا اله�ي���ة المهددة.. وطرحنا 

التحديات التي ت�اجه �س�ريا ال�سامدة
الأبية بقيادة الرئي�س ب�سار ال�سد .

انتهى م�ؤتم���ر الأدباء والكتاب العرب العام في 
دم�سق ..

واأغلقنا قل�بنا على الأ�سقاء الذين غادروا .
هذه هي �س�ريا 

باد الأبجدية واليا�سمين 
باد الن�سال وال�سم�د .

هذه هي دم�سق 
ال�سجع���ان  الع���رب  للمبدعي���ن  قلبه���ا  تفت���ح 
ال�سهي�ني���ة  المخطط���ات  ي�اجه����ن  الذي���ن 
ت�سع���ى  الت���ي  الدولي���ة  والم�ؤام���رات  والغربي���ة 
لتدمير الثقافة العربية و�سحق اله�ية والتاريخ 

والح�سارة العريقة .
هذه دم�سق 

ترحب باأ�سقائها النباء  الذين يرفع�ن �س�ت 
الحق والكلمة الر�سا�سة  في وجه اأعداء �س�ريا 
فاأه���ا بك���م في وطنك���م �س�ريا ..اأه���ًا بكم في 

اأح�سان اليا�سمين والن�سر والإباء.
انتهى الم�ؤتمر 

لك���ن وج�هك���م واأ�س�اتك���م وكلماتكم بقيت في 
الذاك���رة وفي القل���ب لأنكم ب���كل �سجاعة قدمتم  

لتقف�ا معنا 
قدمت���م من اأربع���ة ع�سر دولة عربي���ة  ترفع�ن 
راي���ة المج���د تلبي���ة لدع����ة م���ن دم�س���ق ممثل���ة 
الح�ران���ي  العروب���ي محم���د  الأدي���ب  بالدكت����ر 
ال�ساع���ر  ونائب���ه  الع���رب  الكت���اب  اتح���اد  رئي����س 
الكبي���ر ت�فيق اأحمد وبترحيب كبير من المكتب 

التنفيذي وكل الأع�ساء  .
كان الم�ؤتم���ر ور�سة حب وعم���ل وت�سميم على 
م�ا�سل���ة العمل الثقاف���ي والأدبي والديمقراطي 
ون�س���رة الق�ساي���ا العربي���ة ومنها ق�سي���ة �س�ريا  

ال�سامدة .
فم���ا زلنا ن�ؤم���ن بالتاريخ الم�ست���رك والم�سير 
الم�سترك والثقافة واللغة والح�سارة الم�ستركة 

.
ف�سك���ًرا لتحاد الكتاب والدباء العام الذي لبى 

الدع�ة 
ح�س�ركم كان بهياً وجميًا ومعبراً عن وحدة 

الم�سير ووحدة الثقافة 
و�سكراً لتحاد الكتاب العرب في  وطني  �س�ريا 
ال���ذي لم ي�فر جهداً لإنج���اح الم�ؤتمر والخروج 
باأهداف وق���رارات تخدم ق�سايا العروبة والعرب 

.
ونعاهدكم باأن تظل �س�ريا قلعة ال�سم�د وقلب 
العروبة ال�سادق. �سيظل الج�لن عربياً �س�رياً 

و�ستظ���ل الق�سية الفل�سطينية في القلب  حتى 
الق�س���ى  والم�سج���د  القد����س  قل���ب  ف���ي  ن�سي���ر 
ففل�سطي���ن وجهتنا ووع���داً من الكت���اب ال�سرفاء 
ب���اأن تظ���ل الأق���ام العربي���ة ت�س���ب حبره���ا ف���ي 
م�اجه���ة   العدوان ب���كل اأ�سكاله مت�سدية للمح� 
وا�ست���اب اله�ية والخ�س�ع للتمزقات الطائفية 
والعرقي���ة الكلمة ر�سا�س���ة وم�سعل وراية وه�ية 

الكلمة كانت في البدء 
عا�ست �س�ريا وعا�س ال�سرفاء واإلى م�عد اأخر 

اإلى اللقاء 

عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 26-2022/7/28شعر
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دم�س����ق وقلبه����ا الناب�����س بالعروبة، تن����ادى اإليها من جميع ال����دول العربية، 

اأ�سح����اب القل����م والإب����داع، ف����ي الأمان����ة العام����ة واتح����ادات ورواب����ط وجمعيات 

وهيئ����ات الكت����اب والأدباء العرب في الأقطار العربية خ����ال الفترة الما�سية، 

ف����ي ر�سال����ة تح����دٍّ واإ�س����رار يعلن�����ن وق�فه����م اإلى جان����ب �س�رية قي����ادة وجي�ساً 

����روا عن تم�سكه����م بعروبته����م وانتمائهم  و�سعب����اً ف����ي حربه����ا �س����د الإرهاب، عبَّ

له�يته����م واأ�سالته����م العربي����ة، والدفاع ع����ن ق�ساياهم العادل����ة، راف�سين كل 

اأ�س����كال التطبي����ع والإذلل والخن�ع التي قامت بها بع�����س الحك�مات العربية 

م����ع كيان محت����ل وم�ستبد ل يختلف عن الجماع����ات الإرهابية الم�سلحة التي 

تهدف اإلى تدمير الفكر العربي، وطم�س اله�ية الثقافية والح�سارية لاأمة 

العربي����ة، ج����اء ذلك من خال المعلقات ال�سعرية م����ن الم�ساركين ف�سًا عن 

الندوات التي اأقيمت في هذه التظاهرة.

 ل�س�ري����ة وكتابه����ا واأدبائها مكانة كبيرة لدى التح����اد العام للكتاب والأدباء 

العرب والإجماع من مجل�س التحاد تم ترجمته في تمثيلها بانتخاب الزميل 

الدكت�����ر محم����د الح�راني في الأمانة العامة يحم����ل معاني ودللت في هذا 

الت�قيت من حيث:

- وح����دة الكلم����ة والمب����داأ والنتم����اء العروب����ي والتم�س����ك باله�ي����ة في زمن 

الهرولة من بع�س �سيا�سات العرب المرتبطين بالكيان ال�سهي�ني.

- عّبرت هذه التظاهرة باأن اأ�سحاب الكلمة المتجذرين بالعروبة والنتماء 

ل تتغير م�اقفهم، يفعل�ن ما يق�ل�ن، وكبر مقتاً لأولئك المهجنين ثقافياً، 

ظهرت جينات نغ�لتهم في زمن الملمات ال�سدائد التي تحيق باأمتنا العربية.

- عّبرت كلمات ال�ف�د الم�ساركة في هذه التظاهرة الثقافية عن ت�سامنهم 

م����ع �س�ري����ة قي����ادة و�سعب����اً وحك�م����ة ف����ي حربها �س����د الإره����اب وال�ق�����ف اإلى 

جانبه����ا ف����ي الدف����اع ع����ن ق�سي����ة فل�سطي����ن وتحري����ر كل الأرا�س����ي العربي����ة 

المحتل����ة، وتحري����ر الإن�س����ان م����ن الإرهاب الفك����ري، كل ذلك ت����م تت�يجه من 

خ����ال لق����اء ال�ف�د الم�سارك����ة بال�سيد الرئي�س ب�سار الأ�س����د م�ؤكداً اأن الأدباء 

والكتاب هم عقل الأمة. 

اإنَّ الع�ج����اج ال�سيا�سي لدى بع�����س الأنظمة العربية ل ي�ستقيم اإل بال�عي 

والتنب����ه للمخاط����ر المحدق����ة بالأم����ة العربية وتنقي����ة الفك����ر العربي من كل 

دن�����س وهيمن����ة، وه����ذه م�س�ؤولية الأدب����اء والكت����اب، والعمل عل����ى اإطفاء لهيب 

الحروب الفكرية التي تقف خلف كل الحروب الع�سكرية.

لق����د كان اللق����اء مثم����راً ف����ي ال�س����كل والم�سم�����ن وم����ا نتج عنه م����ن تاحم 

وتعا�س����د بي����ن اأ�سح����اب الكلم����ة، والإجم����اع عل����ى تنفي����ذ م�سروع����ات ثقافي����ة 

م�ستقبلي����ة عل����ى م�ست�����ى التحاد العام ف����ي جميع الدول العربي����ة �سيك�ن له 

الأث����ر البال����غ الأهمية ف����ي ن�سر ال�عي ال�طن����ي والنتماء للعروب����ة، وهذا ه� 

الطريق ال�سحيح في ر�سم معالم وحدة ثقافية وفكرية �ساملة.

بطاقة شكر وامتنان
تتق���دم رئا�س���ة اتح���اد الكتاب العرب والمكتب التنفيذي باأ�سمى اآي���ات ال�سكر والمتنان اإلى الزماء اأع�س���اء مجل�س اتحاد الكتاب العرب 
واأع�س���اء التح���اد جميع���اً، واإل���ى جمي���ع الأدب���اء والمبدعي���ن في �س�رية وف���ي خارجها ولكل م���ن �ساهم في نج���اح فعاليات »اأدب���اء من اأجل 
العروب���ة« خ���ال اجتماع���ات مجل����س التح���اد العام لاأدب���اء والكتاب الع���رب الذي انعقد ف���ي دم�سق م���ا بي���ن 2٦ � 2022/7/29 والذي تّ�ج 
بلق���اء ال�سي���د الرئي����س ب�سار الأ�س���د لل�ف�د الم�ساركة وللمكت���ب التنفيذي لتحاد الكتاب الع���رب، بح�س�ر الأديبة الدكت����رة بثينة �سعبان 
الم�ست�سارة الخا�سة في رئا�سة الجمه�رية، وما رافقها و�سبقها من تح�سيرات �ساهمت بنجاح العمل، وال�سكر م��س�ل لاإعاميين كافًة 
ف���ي و�سائ���ل الإعام المقروء والمرئي والم�سم�ع، وكذلك في الم�اقع الإلكترونية وم�اقع الت�ا�سل الجتماعي والم�س�رين الخا�سين، 

واإلى جميع الإداريين والم�ظفين في اتحاد الكتاب العرب.

عطلة االتحاد
يعط���ل العامل����ن ف���ي التح���اد /المرك���ز والفروع/ 
اعتب���اراً م���ن تاري���خ 2022/٥/7 ولغاي���ة 2022/8/1٤ 
وي�ق���ف اجتماع جمعيات التحاد خال �سهر اآب لعام 

2022

المعلقات
 على أستار مدينة الياسمين

 كتب: عيد الدرويش
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العروبة والكَتاب 
)عن ت�سرين(

د. فوؤاد �سربجي
الأدب����اء  ينعق����د م�ؤتم����ر  اأن  الطبيع����ي  م����ن  كان 
والكّت����اب الع����رب ف����ي دم�س����ق تح����ت �سع����ار يحر�س 
عل����ى العروب����ة، وخا�س����ة اأن ال�س�ريين من����ذ الربع 
الأخير من القرن الما�سي انتبه�ا اإلى اأن العروبة 
ه����ي الم�ستهدفة من اأعداء الأمة، وكان ال�س�ري�ن 
من����ذ بداية الحرب على بلدهم متيقظين من اأنها 
لي�ست اإّل ت�سعيداً �سد العروبة التي ي�سكل �س�رية 
وال�س�ري�ن قلبها الناب�س، وما ا�ستهداف العروبة 
اإّل لأنه����ا منب����ع الحياة لاأمة وطاق����ة فعلها وق�ة 
ارتب����اط �سع�به����ا ببع�سه����ا بع�س����اً، والمنج����ي م����ن 
الت�س����رذم الطائفي اأو المذهبي اأو الأق�امي.. اإنها 

فعل جامع م�حد واأ�سا�س �سروري لارتقاء.
ورغ����م اأن البيان الختام����ي ال�سادر عن الم�ؤتمر 
كان بياناً جامعاً �سامًا لكل ق�سايا العرب ومعّبراً 
ع����ن المطال����ب العربي����ة ب�س�رته����ا الأنق����ى، اإّل اأن 
�سيغ����ة التعمي����م المريح في البي����ان لكل الأطراف 
يج����ب اأّل تريح الهم����م ال�ساعية اإلى جع����ل الإبداع 
والكتاب����ة والأدب، لي�����س فق����ط ت�سخي�س����اً لأح�����ال 
العروب����ة، بل ق�����ة اإيح����اء وبعث وتط�ي����ر ونه��س 
بحي����ث ت�ستعيد عروبتن����ا طاقة فعلها وق�ة جمعها 
للع����رب كح�سارة متفاعلة مع كل تط�ر ومت�ائمة 
م����ع كل �سع����ي اإن�ساني بعيد ع����ن اأي تع�سب طائفي 
اأو مذهب����ي اأو اأق�ام����ي.. به����ذه الطريق����ة ي�ستعي����د 
الأدب وي�ستعي����د الإب����داع الأدب����ي وت�ستعيد الكتابة 
ت�ستعي����د  كم����ا  وتاأثيره����ا،  فعالياته����ا  الفكري����ة 
طبيعته����ا الأ�سلية، فهل �ستت�سمن خطط التحاد 
ما يدفع بهذا التجاه، اأم اإننا �سنقع بنف�س فلكل�ر 
الكتف����اء بالم�ؤتم����رات والبيان����ات؟ الدف����ع باتجاه 
اأه����م  والإب����داع  الأدب  عب����ر  وتر�سيخه����ا  العروب����ة 
وظائف وم�س�ؤوليات التحاد، على الأقل بناًء على 
تبني����ه للعروب����ة �سع����اراً للعم����ل والفعالي����ة، ولي�����س 

لفتة لاحتفال فقط.
اأدبي����ة غربي����ة وحمله����ا عل����ى   اإن رواج م��س����ات 
اإغ����راء ج�ائ����ز اأدبية مغرية وتعميمه����ا في الفن�ن 
والإع����ام المنت�س����رة ح����رف الكثي����ر م����ن الكتابات 
العربية، واأكبر �سحية كانت العروبة.. فهل يتذكر 
اأح����د رواي����ة عربية �سدرت ف����ي ال�سن�����ات الأخيرة 
تعال����ج م�ساعر وع�اطف اإن�س����ان يح�س بالم�سائب 
الت����ي تنزل بالعروبة، وتتج�سد باأح�ال بلده وبيته 
واأح�ال����ه ال�سخ�سية؟ اأين �سعر العروبة، اأين غناء 
العروب����ة، اأي����ن م�سرح العروبة؟ وه����ل وج�د بع�س 
الأعم����ال مدف�نة ف����ي م�ست�دع����ات الن�سيان يكفي 
وي�س����ّ�غ �سع����ف فعالية الأدب تج����اه العروبة؟ ومع 
م��س����ات التح����رر الجن�س����ي والفرداني����ة الغربي����ة 
انت�س����رت كتاب����ات اأدبي����ة تهت����م بال�سيا�س����ة كغط����اء 
لتروي����ج الطائفية والمذهبي����ة، فهل لدى التحاد 
خط����ط لتج����اوز ه����ذه ال�قائ����ع؟ اأم اإن����ه ي����رى اأنن����ا 
نبال����غ، واأن العروب����ة ف����ي الأدب وال�سع����ر والفك����ر 

بخير؟

هنا دم�سق .. هنا العروبة 
)عن الثورة(

ديب علي ح�سن
هن����ا بعل����� ال�سم����اء ترتف����ع الهام����ات وت�سمخ .. 
هن����ا �سم����اوات الن�����ر م����ن وه����ج دم����اء م����ن ارتق�ا 
لتبق����ى العروب����ة ناب�س����ة ..هن����ا دم�س����ق هنا حيي 
عل����ى العروب����ة الأ�سيلة وهج����ا اإن�سانيا …غيمة 
ل ينقط����ع �سكبها ..�سم����اوات تهل بالغيث لت�سقي 

العطا�س من �سربة مائها ..
ارو اأخاك ول� مت ظماأنا …انها �س�رية عم�د 

ال�سماء على الأر�س..
كم����ا  ينبح�����ن  الت�سلي����ل  هجم����ات  ف����ي  كان�����ا 
ال�ح������س وم����ن كل زاوي����ة معتمة .. لك����ن دم�سق 
كان����ت تعلن اأن الن�ر ب����اق واأن �سمير الأمة خالد 
ل����م ولن ينك�سر كتابه����ا ول مبدع�ها ولن يدن�س 

حبرها ..
رهان عل����ى الأ�سالة ومن على اأر�س �سلبة هي 

�سامة اهلل على الأر�س.
وهاه����م اأوفي����اء الأم����ة هن����ا ف����ي مح����راب الن�ر 
اإبداعه����م  اأب����دا ب��سل����ة  اأو يتغي����روا  ل����م يغي����روا 
المقاومة التي تمث����ل الكرامة وال�سرف و�س�رية 

هي هذا .
األم يق����ل الأمين العام للكت����اب العرب الدكت�ر 
ع����اء عبد الهادي اإننا هنا ف����ي �س�رية ال�سامخة 
المنت�س����رة �س�رية التي تجمع �سمل العرب كلهم 

.
هن����ا اأ�س�����ات المبدعي����ن من����ذ اأن كان�����ا وال����ى 

الي�م والغد ..
م����راد  اأك����د  الم�سارك����ة  ال�ف�����د  كلم����ة  وف����ي 
اأن  الفل�سطينيي����ن  الكت����اب  رئي�����س  ال�س�دان����ي 
المقاوم����ة تنت�سر لأن �س�رية تنت�سر… الكتاب 
والمبدع�����ن الع����رب الي�����م ف����ي دم�س����ق يعي����دون 
لم����ن �سل الب��سل����ة ويعلن�ن بال�س�����ت ال�احد: 
ل ل ل للتطبي����ع نح����ن مع المقاوم����ة التي تعيد 

�سرف الأمة..
طاول����ة  عل����ى  ومه����م  طم�����ح  عم����ل  برنام����ج 
الجتماعات ن����دوات ن�عي����ة ومهرجانات �سعرية 

تعيد نب�س الكلمة .
واذا كن����ا نحتف����ي بم����ن اأت����ى فكي����ف نن�س����ى م����ن 
اأع����د وهي����اأ له����ذا الفع����ل الثقافي الخ����اق اتحاد 
برئي�س����ه  ممث����ا  �س�ري����ة  ف����ي  الع����رب  الكت����اب 
الدكت�����ر محم����د الح�راني والمكت����ب التنفيذي 
وكل الكت����اب ال�س�ريين الذين كان ومازال دمهم 

حبرهم..
الدكت�����ر الح�ران����ي الذي وج����ه ال�سكر للقيادة 
ال�سيا�سي����ة الت����ي اأعط����ت الكتاب با ح����دود وهي 
الحري�سة على حريتهم واإبداعهم وتق�د ال�طن 

من ن�سر لن�سر..
الي�����م ق����ال المبدع�����ن الع����رب كلمته����م وه����م 

يعلن�ن ميثاق �سرف الإبداع..
�سك����را ل�س�ري����ة ل�سه����داء �س�ري����ة �سك����را لم����ن 
اأم�س����ك الب��سلة وظل الربان الماهر ..وهذا كل 

�س�ري كان كاتبا ام لم يكن..

�سكرا لحبر الن�سر معطرا بالدم
اأه����ا بك����م ف����ي ظ����ال يا�سمي����ن �س�ري����ة وفيء 
ع�سرة اآلف عام من الح�سارة والثقافة ..�س�رية 
تنت�سر والعروبة تجدد دمها والغد الماأم�ل لنا

اإرادة الفعل الثقافي
 )عن الثورة(

�سعاد زاهر
م�سافة ق�سي����رة تف�سل بين اتحاد ال�سحفيين 
�ساح����ة  ف����ي  الأ�س����د  ومكتب����ة  رمان����ة،  اأب�����  ف����ي 
الأم�يي����ن، ولكنه����ا ب����دت ل����ي ط�يل����ة ج����داً، واأن����ا 
اأ�سابق كي اأتابع الفعاليات التي تقام على هام�س 
)اجتماع الأمانة العامة للكتاب والأدباء العرب( 

في دم�سق بم�ساركة 12 اتحاداً عربياً.
كن����ت متيقن����ة اأنه����ا �ستك�����ن متمي����زة ف����كل من 
يع����رف الدكت�����ر محمد الح�ران����ي، رئي�س اتحاد 
الكتاب العرب، يدرك هاج�سه الثقافي وال�طني، 
ياأخ����ذك مع����ه ف����ي رحل����ة معرفي����ة، يع����رف كي����ف 

يبدوؤها واإلى اأين �ستنتهي…
ب����دءاً من ا�ستقب����ال ال�ف�د من المط����ار اأو من 
الحدود اللبنانية ال�س�رية، و�س�ًل اإلى الهتمام 
ب����اأدق تفا�سيلهم، وترتيب لق����اءات مهّمة واإقامة 

المهرجان ال�سعري، والندوات….
عدا ان�سغاله الدائم حتى اأثناء اإقامة الفعالية 
المنب����ر  ب����كل �سغي����رة وكبي����رة، ه����ا ه����� ي�سع����د 
برج�ل����ة وحي�ية لفتة، ليعت����ذر لأحد ال�سعراء، 

حين جرى القفز ف�ق ا�سمه …
اإنها ال����روح ال�سابة المبدعة الت����ي نحتاج اإليها 
ف����ي الفع����ل الثقاف����ي، ل�ست هن����ا ب�س����دد الحديث 
ع����ن تفا�سي����ل الفعاليات، اأو ع����ن النتائج المهمة 
لاجتماع، وعن ف�����ز �س�رية بمقعد نائب رئي�س 
اتحاد الكتاب العرب، كلها ر�سدت في حينه بم�اد 
اإعامي����ة ب����ل للذه����اب ف����ي روح الفع����ل المعرفي 
المتجدد، حتى و�سط الرك�ن، ها ه� ينب�س فيه، 
يبعثره رماداً ويعي����د ت�سكيله بما ي�ؤاتي ق�سايانا 
الم�سيري����ة، وقيمنا، ودماءنا التي اأ�سد ما تحتاج 

الي�م لاإخا�س…
د. محم����د الح�راني وفريقه في اتحاد الكتاب 
الع����رب، تمي����زوا واأتقن�����ا م����ا فعل�����ه، وا�ستحق�����ا 
ه����ذا الأثر الثقافي الذي �ستن�سغل فيه الأو�ساط 
قدوته����ا  ليك�����ن  و�ست�سع����ى  ط�ي����ًا  ال�س�ري����ة، 

م�ستقبًا..
اإن����ه روح الفري����ق حين يتحد مع����اً…. اأرادوا.. 

وخطط�ا وفعل�ا…
امتلك�����ا م�سروعه����م ل ال�طن����ي فح�س����ب، ب����ل 
العروبي في هذا الظرف الغائر في الجرح…!

تعال�����ا ف�ق����ه.. كم����ا فعلن����ا جميعاً…وهاه����م 
يعي����دون الأل����ق الثقاف����ي لدم�س����ق، يحتف�����ن بها 
وب�سبره����ا، ب�ساب����ة اأبنائها، احتف����اء �سيترجمه 
ال�سع����راء والكت����اب الذين حل�ا عل����ى دم�سق، كما 
يلي����ق بمدين����ة ت�س����ر عل����ى النب�����س مهم����ا تبعثر 

ح�لها الركام.

نقاًل عن الصحف
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عدد خاص عن اجتماع مجلس االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب، المنعقد بدمشق بين 2022/7/28-26

 اأك���دت وزيرة الثقافة الدكت����رة لبانة م�س�ح اأهمية الثقافة ودورها 

ف���ي بن���اء الفك���ر والإن�س���ان والمحافظة عل���ى اله�ي���ة ال�طنية وذلك 

خ���ال لقائه���ا ف���ي مبن���ى ال����زارة ب�ف���د م���ن التح���اد الع���ام لاأدباء 

والكت���اب الع���رب ال���ذي يعق���د اجتم���اع مجل�س���ه بدم�س���ق بم�ساركة 12 

دولة عربية.

وبينت الدكت�رة م�س�ح اأهمية تكامل الجه�د على الم�ست�يات كافة 

لتح�سي���ن الفكر وال�ط���ن �سد الم�ؤامرات التي ما فتئت تحاك �سده 

ل�سلب���ه اإرادت���ه ومقدرات���ه م�س���ددة عل���ى دور التربي���ة وثقاف���ة الطفل 

واأهمي���ة ال�سناع���ة الثقافية وتحفي���ز المجتمعات المحلي���ة على اأخذ 

دورها في ممار�سة الفعل الثقافي البناء اإلى جانب م�ؤ�س�سات الدولة.

وتح���دث الأمين العام لتحاد الأدباء والكتاب العرب الدكت�ر عاء 

عب���د اله���ادي عن التم�س���ك بثقافة المقاوم���ة التي وقفت �س���داً منيعاً 

�سامداً اأمام كل الهجمات التي تطال الفكر والثقافة.

ب���دوره رئي����س اتح���اد الكت���اب الع���رب ف���ي �س�ري���ة الدكت����ر محم���د 

الح�ران���ي تح���دث ع���ن �سرورة وح���دة العم���ل العرب���ي الم�سترك في 

المجال الثقافي ول �سيما في هذه الظروف التي تهدد وج�د وثقافة 

الأمة العربية.

و�سك���ر اأع�س���اء ال�ف���د �س�رية قي���ادًة و�سعباً على ح�س���ن ال�ست�سافة 

قل���ب  �ستبق���ى  الق�مي���ة  بم�اقفه���ا  �س�ري���ة  اأن  م�ؤكدي���ن  والتنظي���م 

العروبة الناب�س

وزيرة الثقافة خالل لقائها 
وفد االتحاد العام لألدباء 

والكتاب العرب..أهمية 
الثقافة ودورها في الحفاظ 

على الهوية الوطنية

من أجواء اجتماع  
مجلس االتحاد العام 

لألدباء والكتاب 
العرب
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وردة اأخرى لدم�سق
هي وردٌة اأخرى..

َف�ُسرفُتنا انتهى فيها الح�اُر..
ومّل ق��ُس اليا�سمين من الحنيْن

اأنا بانتظاِرِك ل تجيئي..
قد َتِعْبُت من المجيِئ..

ومن تفا�سيل الظن�ْن
اأنا بانتظاِرِك..

ل اأُريُد و�ساَم اأ�سئلٍة..
تعّلُقُه الدروُب على �سياج ال�قِت..

فالف��س���ى ُتعي���ُد اإل���يَّ ترتي���َب الم�ا�س���ِم 
وال�سنيْن

اأنا بانتظاِرِك ل تجيئي 
باُب قلبي ُمْقَفٌل ويداي واهنتاِن 

اأرهقني �ستاُء التيِه فانتظري هناَك 
فق���د يك����ن خياُرن���ا المجن����ُن اأجم���َل ما 

يك�ْن
اأنا بانتظاِرِك 

مّل مّني الِحبُر والإ�سفلُت والمتثاقل�َن..
واأرج���ُل العجاِت والتبُغ الذي ينداُح في 

كل الجهاِت 
و�س����ُت حّرا����س المقابر واحت���راُق الماِء 

في باب المدينِة 
ل تجيئي اإّنُه ال�ق���ُت ال�حيُد لكي نحّدَد 

رحلًة اأخرى 
اإلى قمريِن من خمٍرو تيْن

اأنا بانتظاِرِك.
لي�س عندي �سرفٌة اأخرى 

ول وقٌت لأرمي وردًة اأخرى 
ط���ّرُز ف���ي ثناياه���ا حماقات���ي  ول ُكُت���ٌب اأُ

القديمَة..
اأين جلجلتي واآخُر ما يحّددُه الجن�ْن

اأنا ل�سُت من طيٍن..
ول�سُت الآن �سيئاً اآخراً 

لي�س اله�اُء العن�سَر المفق�َد في تك�يِن 
ذاكرتي 

ول للناِر عندي م��سٌع 
لي�ست طق��ُس الك�ِن نافذتي اإليِك..

ولي�س م�عُدِك الجن�ْن
اأنا بانتظاِرِك ل تجيئي.

عابٌر وحدي
�ساأ�سرُب من �سعاِل �سجائري 

واأَُمرُّ ُمْرتّجاً كمثِل دويِّ �سافرٍة 
على ع�سِب الأرائك في ثنايا قا�سي�ْن

على �سرير يديها
هلل... هذه ال�ساآُم

ُح�ْس�ٌن واأْهٌل كراُم
على �سرير يديها

َخدُّ الزمان ِيناُم

فيها ُت�سلِّي المعالي
وقا�سي�ُن الإماُم

اإْن اأَّذَن الُفلُّ فيها
بالعطر لّبى الُخزاُم

كريمُة الأ�سل، ُي�سقى
من راحتيها الغماُم

�ساآم كعبُة ن�ٍر
للعا�سقين ُمقام

والأبجديُة فيها
بدايٌة وختاُم

ِمْن قبلها الك�ُن ليٌل
جاءْت َف�ّلى الظاُم

ْج على غ�طتيها َعرِّ
واهدْل لها يا حماُم

َرْحُب الجمال لديها
َي�سيُق عنه الكاُم

دم�سُق قلعُة مجٍد
على الُغزاِة حراُم

ْلُم فيها �ساٌم ال�سِّ
والحرُب فيها �ساُم

من ذا راأى ال�رَد يم�سي
وفي يديه ُح�ساُم

َمْن �َسْيُفُه من دم�سٍق
على المدى ل ُي�ساُم

لدم�سق الخلود
لم ت�سافْر اإل لعينيِك روحي

اأنِت بدُء الزمان والتك�يُن
من يديها النج�ُم ت�سرُب ن�راً

يا لها من قّدي�سٍة ل ته�ُن
ل تحبُّ الن�س�ُر اإل �سماها

كيف ل وْهي للن�س�ر ح�س�ُن
�سعلُة اهلل في ِحماها تجلَّْت

َحَملَْتها الى الزماِن القروُن
نا للخل�د �سعلُة ن�ٍر اأر�سُ

بدمانا تراُبها معج�ُن
ْج يا قطاَر الع�ساق مهًا وعرِّ

اإنها ال�ساٌم للحبيِب عي�ُن
لي�س اإّلِك يا �ساآُم ماٌذ

ِه محزوُن لغريبٍ  باأر�سِ
ح�سبنا ال�ساُم اأن تك�ن مناراً

ل�سفيٍن قد �سلَّ عنه ال�سفيُن
لدم�سَق الخل�ُد في كلِّ ع�سٍر

ويك�ن الخل�ُد اأّنى تك�ُن
في بادي التاريُخ كنٌز ثمي�ٌن

لي�س في الأر�س ماعداها ثميُن
غ�سُن ريحانٍة بكفٍّ تجّلى

ها م�سن�ُن وح�ساٌم في كفِّ
كن�سيٍم َتِرقُّ حيناً وحيناً

مثل ليٍث به يباهي العريُن

ترفع ال�سم�ُس في �سماها قباباً
وعلى �س�تها تميُل الغ�س�ُن

يا َلتلَك الباد كم هام فيها
مثل قلبي متيٌَّم مجن�ُن

في رباها الندى مراوُح ن�ٍر
تحت اأفيائها يناُم ال�سن�ن�

ما اأراُه َحْ�ٌر يمي�ُس اختياًل
اأم ترى يا �ساآُم ُح�ٌر ِعيُن

جنَُّة اهلل دّرٌة في �سماها
اأنِت يا �سام ل�ؤل�ؤي المكن�ُن

ِدْيُنها الحبُّ والت�سامُح فيها
يتاآخى الن�سريُن والزيرف�ُن

وهي للنا�س مطلٌب ورجاٌء
وهي للقا�سديَن دنيا وديُن

في رباها من اآدٍم َقَب�َساٌت
ترت�ي من �سم�عها مي�سل�ُن

هي للقد�س اأخُتها ُقْم اإليها
لن�سّلي في القد�س يا قا�سي�ُن

 
وردٌة لدم�سق

-1-
لي باُء بهجِتها وَغْيُن غمامها

ورنيُن �سنبلٍة على اأقدامها
لي ن�ُرها في �سرفٍة اأعددُتها

لأرى جاَل الروح بعد ظامها
ُة جنٍة هي �ساُم هذا ال�سرِق اأيَّ

اأنهاُرها َتجري بح�سرِة �سامها
اأ�سغي اإليها حين تفتُح قلَبها

فاأرى كاَم اهلل عطَر كامها
واأُح�سُّ اأ�سراَب الَقطا تّياهًة

ِمْن َخْلفها تم�سي ومن ُقّداِمها
كلُّ العناقيِد التي في دفتري

�َسَكَنْت خ�ابيها ِو�سحَر ُمدامها
-2-

كلُّ الع�سافير ا�ستعارْت �س�َتها
من دفِء غ�طتها ومن اأنغامها

كلُّ الر�سائِل ل تعاِنُق عا�سقاً
مالم ُيَظلِّْلُه جناُح َحماِمها

اأنا ظامٌئ وم�ا�سمي ب�سراِبها
اأنا جائٌع وم�ائدي بطعامها

ل اأَْر�َس اإل الأر�ُس وْهي تدْوُر 
يِدها وِكرامها في رفٍق بح�سرِة �سِ

ليِل �سي�ِفها وخي�ِلها وعلى �سَ
وكاأنَّ ِجّناً َعرَبَدْت ِبِلجاِمها

-٣-
هاتيَك اأَعني الغ�طتيِن وربما

ناُر الِقرى َلَمَعْت اأمام ِخياِمها
يتنهُد التاريُخ في اأ�ساعها

فاأرى ظاَل وليِدها وه�ساِمها

دمشقيات


