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لما يزل �أيقونة مع ّلقة على جدار ال�شتات يخت�صر الأر�ض و يتف ّي�أ ّ
ظل الزيتونة العتيقة
مفتاح البيت ّ
�صقر علي�شي ...جبل ال�شعر العالي
«ثقافة المقاومة» �أطلق فعالياته في ق�صر الأوني�سكو ويختتمها اليوم في زحلة الذي ي�شرف على �سهل الق�صيدة الممتنع
لمى ن ّوام
ضمن إط��ار إحياء فعاليات يوم
ال��ع��ودة إل��ى فلسطينّ ،
نظم تك ّتل
الجمعيّات والهيئات األهلية في
لبنان ،والملتقى الثقافي الجامعي،
برعاية وزير الثقافة ريمون عريجي،
المؤتمر السنوي الثالث بعنوان
«ثقافة المقاومة» ،وذل��ك في قصر
األونيسكو.
حضر المؤتمر مدير ع��ام وزارة
الثقافة فيصل طالب مم ّثالً عريجي،
مسعود جابري زاده مم ّثالً السفير
اإليراني في لبنان محمد فتحعلي،
وال���ن��� ّواب :ال��ول��ي��د س��ك��ري��ة ،كامل
رف��اع��ي ،وم����روان ف����ارس ،وحشد
كبير من المث ّقفين واألدب��اء ومم ّثلي
ّ
والمنظمات.
الجمعيّات
اس��ت��ه�� ّل ال��م��ؤت��م��ر ب��ال��وق��وف
والفلسطيني ،ثم
اللبناني
للنشيدين
ّ
ّ
كلمة ترحيب ألقتها اإلعالمية عفاف
علوية.
وألقى الدكتور عبد الملك سكرية
ك��ل��م��ة ِب���اس���م ت��ك � ّت��ل ال��ج��م��ع� ّي��ات
والهيئات األهلية في لبنان قال فيها:
إن مؤتمرنا الذي ينعقد اليوم تحت
عنوان «ثقافة المقاومة» لهو امتداد
لمؤتمرات سابقة عقدت تحت عنوان
«األدب المقاوم» ،الذي هو شكل من
أشكال المقاومة التي تشمل في ما
تشمله ،مقاطعة العدو الصهيوني
وداع��م��ي��ه .وي��ش � ّرف��ن��ي ب��ت��واض��ع
واعتزاز ،أن أقول لكم إ ّننا في حملة
مقاطعة داعمي «إسرائيل» خطونا
خطوات نوعيّة وخاصة على صعيد
تقديم المعلومات الدقيقة والمو ّثقة
عن أبرز الشركات العالميّة الداعمة
للكيان الصهيوني ،ووضعناها
في خدمة ك ّل الناس والمسؤولين،
والمعنيّين مباشر ًة بممارسة الدور
الطبيعي في مقاومة العدو .وهذا
الجهد المتواضع ما هو إلاّ شكل من
أشكال المقاومة الثقافية التي تدعونا
إل��ى تعزيز وتطوير ونشر الوعي
ليساهم في بناء المجتمع المقاوم.
وأضاف سكرية :إننا اليوم ،وأمام
حالة «أمة إقرأ التي ال تقرأ» ،ال ب ّد من
إعادة توجيه الدعوة إلى قراءة العقل
الصهيوني اإلج��رام��ي ال��ذي يعتبر
اغتصاب األرض وتهجير الس ّكان
وقتلهم ،ج��زءا ً من ثقافته المح ّركة
التوسعي على
لبلدوزر االستيطان
ّ
أرض فلسطين .فإن عنوان «إعرف
عد ّوك» سيكون محورا ً أساسيا ً في
أبحاث مؤتمراتنا المقبلة ،التي ندعو
إليها كل المث ّقفين القابضين على
جمر الصراع مع االحتالل.
ثم كانت كلمة ألمين عام اتحاد
الك ّتاب اللبنانيين الدكتور وجيه
فانوس قال فيها :نجتمع اليوم أل ّننا
نريد المقاومة في زم��ن كثرت فيه
االع��ت��داءات ،وتعاظم فيه الغضب،
حتى صار كل شيء مهدّدا ً بألاّ يكون،
حتى ص��ارت الثقافة فعل تش ّتت
وتنصت ،حتى أصبح األدب والفن
ّ
والرسم والنحت أكذوبة في الحياة،
نجتمع اليوم للسنة الثالثة على
التوالي لنف ّكر بثقافة المقاومة ،نحن
بحاجة ماسة إلى ثقافة المقاومة،
كما نحن بحاجة ماسة إلى المقاومة
بالبندقية ،نحن بحاجة ماسة إلى
المقاومة بالقلم وبالريشة وكل أنواع
الفن واالبداع.

وط��ال��ب ف��ان��وس بالعمل على
ت��ح��ص��ي��ن فلسطين ك���ي نحصن
مساحتنا الداخلية .متمنيا ً للمؤتمر
كل التوفيق ،خصوصا ً أنّ غالبية
المشاركين في أوراق المؤتمر ،هم
أعضاء في اتحاد الك ّتاب اللبنانيين.
وألقى مم ّثل الهيئة التحضيرية
للمؤتمر الدكتور علي مهدي زيتون
كلمة قال فيها :ترتبط كلمات أيّ لغة
من اللغات عموماً ،بسلّم القيم التي
تحكم حياة المجتمع ال��ذي نشأت
فيه تلك اللغة .وتشير إلى أنّ كلمة
مقاومة مفعمة بالوقوف والعدل
والثبات والصبر ومنازلة الظالم.
فهي غير قابلة للترجمة من خالل
كلمة واح���دة ،ه��ي غير منف ّكة عن
القيود األخالقية التي تحيط بها .ال
يصبح المعتدى عليه مقا ِوما ً إلاّ إذا
صبر وعزم على التصدّي .فالمقاومة
ثقافة مقيّدة بقيم أخالقية تمنحها
حين نح ّقق أهدافها االيديولوجية
لتلك الثقافة .ولكي نتع ّرف إلى
مقاومتنا وأهدافها البريئة ،ولكي
نعرفها معرفة علمية ،علينا أن
نتع ّرف إلى االيديولوجيا الغازية
وم���ا أنتجته م��ن س���دود سياسي
وعسكري واقتصادي.
وأضاف :حتى الفلسفة أصبحت
مع الماركسية فلسفة علمية ،ولقد
استطاع الغرب وبق ّوة العقل العلمي
أن يبني أقصى قمته ،وجاء الغرب
ّ
ليسخر ه��ذه الثقافة
االستعماري
في سبيل الهيمنة على المجتمعات
الضعيفة.
وأشار إلى قوة القتل في الغرب،
وال���ت���ي اس��ت��خ��دم��ه��ا ف���ي ف��ائ��ض
ق��وت��ه ال��ع��ل��م��ي��ة ث��م ف��ي الهيمنة
على المجتمعات االخ���رى ،ومنها
مجتمعاتنا ،وج��ع��ل ب��ه��ا س��وق �ا ً
استهالكية لمنتجات ممانعة.
ورأى زيتون أن اتفاقية «سايكس
ِ
تشف غليل الغرب في
ـ بيكو» لم
تقسيم بلداننا ،بل س��ارع إلى زرع
«إس��رائ��ي��ل» ،وع��م��ل على توظيف
ال��ح��داث��ة التي أوج��ده��ا ف��ي خدمة
مصالحه االستعمارية.
كما ألقى طالب كلمة وزير الثقافة
وج��اء في متنها :في زمن االنكسار
واالح����ب����اط ،ف���ي زم����ن االع���ت�ل�ال
واالخ��ت�لال وال��ع��ب��ث ،ف��ي مثل هذا
اليوم ال���رديء ،نسأل أنفسنا أين

نحن من قضيتنا الكبرى فلسطين،
وه���ل أنستنا األز ّق����ة وال���زواري���ب
وح���روب القبائل والملل وح��االت
التم ّزق واالنتحار الجماعي من هو
العد ّو الحقيقي ومن هو الصديق؟
فلسطين والمقاومة ق��در واختيار
وث��ق��اف��ة .وال ش��يء يعيد تصويب
اال ّتجاه غير الثقافة قاطر ًة ورافعة
ل��ل��ح��راك ال��م��ق��اوم ال���ذي يستهدي
ّ
الحق ،ويستهدف ظلم الباطل
بنور
وظالمه إلزهاقه ودحره.
وأض��اف :ما أحوجنا إلى تعميم
ثقافة ال��م��ق��اوم��ة ب���دال ً م��ن ثقافة»
االن���ه���زام وال��ت��ط�� ّرف والتبعية.
ثقافة مقاومة لك ّل أشكال استالب
شخصيتنا الثقافية ،بأبعادها
الوطنية المفتوحة على اإلنسانية
ّ
الحق ،وتقيم له الوزن،
التي تقدّس
ف��ي عالم ي��رزح تحت وط��أة الق ّوة
المتفاتة من قيود الضمير والعدالة
وال��واج��ب .ثقافة مقاومة عمادها
ح� ّ
�ق ال��ع��ودة ال��راس��خ وغير القابل
لاّ
للصرف إ في أرض فلسطين ،ما
دام مفتاح البيت ل ّما ي��زل أيقونة
معلّقة على جدار ّ
الشتات يختصر
األرض ،ويتفيّأ ظ ّل الزيتونة العتيقة
قرب المصطبة .المفتاح لم يصدأ كما
الحنين إل��ى البيت ال��ذي يحتضن
ال��ذك��ري��ات ودفء األم��اس��ي وأل��ق
الصباح ،وي ّتكئ على جذع التينة
وي��ع� ّ
�ط��ر أن��ف��اس��ه بعطر الزيتونة
والصعتر الب ّري ،ويهنأ في حضن
الكروم ،ويستنير بضوء العناقيد
المسروق من أشعة الشمس ،ويلعب
على بيادر الخير في مواسم العطاء.
و«ي��ا أ ّمنا انتظري أم��ام الباب .إ ّنا
فج
ع��ائ��دون ،نزحف اليك م��ن ك � ّل ّ
ّ
جف الدمع في المآقي،
عميق ،وقد
ال نحمل معنا غير االرادة وااليمان
ب��أن ال��ح� ّ
�ق ال يضيع م��ا دام ال��دم
يجري في العروق ،أو ما دام يسقي
ّ
المتعطش إلى أصحابه ،وما
التراب
دامت السماء تمطر واألرض تبرعم،
وال��ه��واء ينسم ،والشمس تطلع،
واللّيل ينقضي ،والكرامة تنتصب.
سنرجع يوما ً إلى حيّنا
ونغرق في دافئات المنى
سنرجع مهما يم ّر الزمان
وتنأى المسافات ما بيننا
وختم طالب كلمته ق��ائ�لاً :أيّها
الغاصب ...لن تأخذ م ّني مفتاحي،

ول���ن تسلب م � ّن��ي ص��ب��اح��ي ،ول��ن
تهيض م ّني جناحي ،إ ّني قد أطلقت
وجهت سالحي.
س��راح��ي .إ ّن��ي قد ّ
حي على
إ ّن��ي قد ض ّمدت جراحيّ .
حي على الفالح!
ّ
الصالح! ّ

لقاءات
على هامش المؤتمر

«ال��ب��ن��اء» التقت ال��دك��ت��ور عبد
الملك سكرية ،وكان هذا التصريح:
عنوان المؤتمر السنة هو «ثقافة
ال��م��ق��اوم��ة» ،وه��و م��وض��وع أوس��ع
وأعمق من موضوع أدب المقاومة،
الذي تقدّم في المؤتمرين السابقين.
وال��ه��دف م��ن المؤتمر نشر الوعي
والثقافة وقيم المقاومة في مواجهة
ما يس ّمى «الحرب الناعمة» التي
ت��ش��نّ علينا منذ زم��ن ط��وي��ل عبر
التضليل والتشويه وقلب الحقائق.
ولذلك ال ب ّد من مواجهة هذه الحرب
بنشر الوعي كي نج ّنب مجتمعاتنا
وشعوبنا الكمائن والفِخاخ التي
ينصبها لنا العدو ،سواء عبر إثارة
الفتن الطائفية ،كما حاولوا خالل
الحرب األهلية اللبنانية ،أو عبر
الحروب العرقيّة.
وخ��ت��م س��ك��ري��ة ح��دي��ث��ه ق��ائ�لاً:
ّ
كمنظمي المؤتمر ومشاركين،
نحن
ّ
نحضر لكتاب ي��و ّزع على وسائل
اإلع�لام في نهاية المؤتمر ،تعميما ً
للفائدة ،ويجمع كلمات المشاركين
ف��ي ال��ن��دوات ،وال��م��داخ�لات ،وذل��ك
لتسليط ال��ض��وء على ه��ذا النوع
م��ن األنشطة الثقافية ،لمواجهة
ثقافة االنحطاط األخالقي والسموم
وال���ب���رام���ج ال��ت��ي ت��ب � ّث��ه��ا بعض
الفضائيّات ،والتي هدفها تسخيف
عقل اإلنسان لجعله يهتم ببرامج
التسلية غير الهادفة ،والبعيدة عن
مخاطبة الثقافة والوعي .وهنا ال ب ّد
أن أعلن أن مفهوم «إع��رف ع��د ّوك»
سيكون محورا ً أساسيا ً في المؤتمر
المقبل.
ك��م��ا ال��ت��ق��ت «ال��ب��ن��اء» ال��دك��ت��ور
وجيه فانوس ،الذي أدلى بتصريح
جاء فيه :تكمن أهميّة المؤتمر في
م��وض��وع��ه .نحن شعب يتع ّرض
للقهر والسلب والقمع ،وم��ن هنا،
إنّ المقاومة ركن أساس من أركان
م��واج��ه��ة المعتدي وال��س��ع��ي إلى

الخالص من عدوانه .وإذا لم تكن
هناك مقاومة ،فنحن أم��ام م��وت،
ونحن نرفض الموت.
وأض����اف :ال��م��ق��اوم��ة بالسالح
الحربي كما أ ّنها بسالح الفكر ،األدب
والثقافة .ولع ّل المقاومة بالفكر ذات
تأثير وقدرة على الفعل المستمر في
حياة اإلنسان والشعوب.
ورأى ف��ان��وس أنّ فلسطين هي
القضيّة المركزية واألس���اس .وإنّ
م��ؤت��م��را ً ك��ه��ذا ال يعني إلاّ فاعلية
وطنية تؤ ّكد التزام المث ّقف والكاتب
في لبنان ،بالقضية الفلسطينية
ووعيه أهميّتها الوطنية والقومية
وعمق وجودها اإلنساني.
وأ ّك���د ف��ان��وس :نحن ف��ي ا ّتحاد
الك ّتاب اللبنانيين نعتبر اال ّتحاد
شريكا ً أساسا ً في هذه النشاطات،
ونحن نعمل على دعمها برفدها
ب���م���ش���ارك���ات أع���ض���اء االت���ح���اد
ومساهماتهم.
وختم :تنسيقنا مع اتحاد ك ّتاب
فلسطين قائم ،إذ نعتبر أنفسنا في
خندق واحد مع ك ّتاب فلسطين في
حمل مشعل القضية الفلسطينية
والعمل على دعمهم في نضالهم ض ّد
المغتصب الصهيوني .ولألسف،
كان من المفترض حضور أمين عام
اتحاد الك ّتاب الفلسطينيين مراد
سوداني ،لكن قوات االحتالل منعته
من مغادرة األراضي المحتلة.

جلسات

ناقشت جلس ُة المؤتمر األول��ى،
التي أداره���ا عميد المعهد العالي
للدكتوراه ط�لال عتريسي ،تحت
عنوان «المقاومة وقضايا الفكر»
وسلّط الضوء
عددا ً من اإلشكالياتُ ،
على الفكر الذي تستند إليه المقاومة
وثقافتها ،واألف��ك��ار التي تنتج عن
العمل المقاوم .كما ع��رض المف ّكر
والكاتب ساسين عساف إلى خطر
ثقافة االس��ت�لاب ال��ت��ي ت��ق��وم على
اإلذع���ان والتبعية وتدمير ثقافة
اآلخر.
واعتبر عساف أن العالقة باللغة
العربية تكوينية ،بينما العالقة
مع اللغات األجنبية وظيفية .أما
العربي فإنه إذا ما وعى شكل هذه
العالقة وتب ّناها ،فهو يقوم بمقاوم ٍة
ثقافي ٍة أساسي ٍة ،ويقطع الطريق
أم��ام الطامعين بسلخه عن هويته
اللغوية والثقافية.
واستمر المؤتمر وفعالياته مع
محاور المقاومة مجتمعا ً وحقوقاً،
وال��م��ق��اوم��ة ف��ي م��واج��ه��ة ال��ح��رب
الناعمة ،والمقاومة وأدبها .ويختتم
فعالياته ال��ي��وم ف��ي زحلة ـ كلّية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،إذ يناقش
ال��ش� ّ
�ق األدب���ي للمقاومة م��ن خالل
ال��رواي��ة والقصة وال��ش��ع��ر .كذلك
للك ّتاب والمفكرين الفلسطينيين،
حصة وافرة في المؤتمر ،من مشاركة
التحاد الك ّتاب الفلسطينيين ،إلى
تخصيص محاور عن الطفل الغ ّزاوي
في مواجهة العنفين الحداثي وما
بعد الحداثي .وفيه أيضا ً الخطابان
األدبيان في صوغ الحق الفلسطيني
وم��ق��اوم��ة االح���ت�ل�ال .إل���ى جانب
مناقشة نماذج عن المقاومة بالثقافة
مثل رواية «عائد إلى حيفا» لغسان
كنفاني وقصة «حسن حميّد وتسعة
أيام في جنين».

والمو�ضوعي
الذاتي
الفنانة الت�شكيلية مهدية تون�سي ...حركة اللون بين
ّ
ّ
نصار إبراهيم
ّ
«أعيش في ع ّمان وأحمل الجنسيتين العربيتين التونسية
واألردنية ...جاء جدّي من تونس إلى بالد الشام أيّام الحرب
التركية ،وسكن في حارة المغاربة في القدس منذ كان عمره
 17سنة ،وحتى ناهز الـ 98سنة ،وكان يتنقل ما بين القدس
والكرامة ،ويملك ج�دّي في القدس بيتا ً وأرض �ا ً زراعية ،وهو
مدفون هناك في مقبرة باب األسباط في القدس ...أ ّما والدي فقد
ترك التدريس في وكالة الغوث وسافر إلى تونس حيث استقر
فيها من عام  1964حتى  ،1973عدنا بعد ذلك إلى األردن حيث
نعيش فيها حتى اآلن» ...قالت مهدية تونسي.
تبدو الفنانة العربية األردنية – التونسية مهدية تونسي
في أعمالها التشكيلية وكأنها تذهب بذاتها إلى حيث اللون
وفضاءاته وحركته .فهي ال تقيّده ضمن قوالب محددة ،بل
تدعه ينطلق بح ّرية كاملة وتمضي معه وهو يتحرك ويتشكل

ويغطي المساحات كما يشاء .تالحق مهدية الحركة الطبيعية
توجهها
لرحلة األلوان والحدود والتداخالت وترصدها .وأحيانا ً ّ
نحو حلم محدد أو نحو أمل محدد وأحيانا ً تدفعها إلى االنفجار
كالبركان .أو تراقصها على إيقاعات صوفية .وأحيانا ً تبدو
وكأنها ُتفاجَ أ بما وصلت إليه .لتعود وتمضي منسابة نحو عوالم
وتشكيالت مدهشة أو تدور في دوامة عاصفة.
التشكيلية مهدية تونسي تدرك بأنها ال تملك مقاليد الحياة،
فهذا ليس بيدها .كما أنها تعي صرامة الواقع الموضوعي سواء
في الطبيعة أو في المجتمع .فالحركة بقدر ما تبدو مطلقة إال أنها
تمارس رحلتها وكأنها محكومة بقوانين غير مرئية ال تستطيع
تجاوزها.
ضمن محدّدات هذه المعادلة ،يتكثف حضور الفنانة مهدية
في أعمالها .فتبدو الفرشاة مستقلة وهي تتحرك مع األلوان
ومساحاتها الموضوعية .فهي تدرك محدودية التدخل والدور
الفردي في واق��ع الحياة والطبيعة ،لكنها في الوقت ذات��ه ال
تنسى نسبيته .ولهذا حاولت أن تحافظ على ال��ت��وازن بين
والموضوعي ،بحيث يبقى حضورها متناغما ً مع الحركة
الذاتي
ّ
ّ
الموضوعية لأللوان والفكرة التي تحاول إيصالها .ويتجلى
فعل هذه المعادلة الواعية أو العفوية من خالل تمازج األلوان
وحركتها التي هي أقرب إلى التشكيالت الصخرية الطبيعية أو
المج ّرات الكونية ،بما يعكس حالة نفسية ومعرفية لما يدور
في األعماق من تناقضات وإرهاصات ،من صعوبات وتعقيدات
وآمال ،وأيضا ً من انتقاالت في واقع الحياة .وكل ذلك ارتباطا ً
بسياقات كبرى تتح ّرك في كثير من األحيان بعيدا ً أو رغما ً عن
إرادتنا.
الذاتي حاضرا ً وفاعالً في السياق العام.
ومع ذل��ك ،يبقى
ّ
ومن خالل تتبع العالقة بين العام والخاص ،نكتشف أو نلتقط
المعادلة المضمرة في األعمال الفنية .فأعمال مهدية تونسي
تسرد رواي���ة مترابطة لها بعدها الفلسفي ال��ذي يعود إلى

صيرورة التكوين وماهيته وتناقضاته .هذه المعادلة تفرض
مقاربة األعمال بتكاملها وتفاعلها وتواصلها معاً ،ونالحظها
جليّة في العناوين التي أعطتها مهدية لبعض لوحاتها :تكوين،
الكون ،د ّوامة ،بركان ،فوضى خالقة ،رقص الحالج ،قوى الظالم،
السقوط إلى الهاوية ،دمار ،فسحة أمل ،انتظار يمامة.
فالتأثير البصري الناتج عن التفاعل الهادئ والصبور والعميق
مع أعمال مهدية تونسي يفسح المجال للوعي والمخيال كي
يتح ّركا مع حركة األل��وان التلقائية في عملية تشكيل سلسة
تعكسها عملية انتشار اللون وتداخالته بصورة عفوية وأحيانا ً
بصورة متكررة بما يدخل المشاهد في حالة من الغياب بما
يشبه االندماج واالستسالم لحركة الطبيعة الغامضة ،وكأننا
نسافر في المجرات أو الصحراء أو البحار .حيث تغمرنا الدهشة
والخوف والغموض وفي الوقت ذاته الفرح واألمل .وفي سياق
هذا التفاعل ،نكتشف أننا ذاتنا قد أصبحنا جزءا ً عضويا ً حيويا ً
من عملية التكوين الجارية من حولنا وفي أعماقنا.
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حسون
إبراهيم ّ
ل��ي��س ال��ش��ع��ر وزن����ا ً وموسيقى
وقوافي وسجعا ً وطباقا ً فقط .فكثير
م��ن ال��ش��ع��ر ال���م���وزون المسجوع
المق ّفى ،يعبرك وتعبره وكأن شيئا ً
ل��م يكن .فالشعر ال��ذي ال يدهشك
وي��أخ��ذك حيث يريد ،ليس شعراً.
والشاعر الذي ال يجعلك تتبناه كأنك
هو ...هو غير ذلك.
«معنى على الت ِّل لم يبعد ألترك ُه
ولم يدَعني إلى ظ ٍّل له ِ
أص ُل
قالوا وكيف وصفتَ الحال بينكما؟
فقلتُ  :منفص ٌل عني ...ومتص ُل».
كثيرون ال��ذي��ن كتبوا ع��ن صقر
عليشي .منهم من شبهه ومنهم ف ّرده.
وأنا أجزم أن صقر يشبه ،فقط ،عيونا ً
تمأل جرارها من قطعان الغيم ،غيمة
غيمة ،و«تدلقها» في ثغور ج ّففها
ال��ع��ط��ش ك��روم��ا ً ت��م�لأ س�لال��ه��ا من
أعالي الوجد رغيفا ً رغيفاً ،وتزرعها
في دروب الذين يعبرون .من حقول
التعب أو إل��ي��ه��ا ،ن��اس �ا ً يصنعون
من شقائهم دمى يضحكون عليها،
لير ّوضوا الحياة ،كي ال تر ّوضهم.
«أس��ي � ُر ...أس��ي � ُر ...وليس سوى
السي ِر لي من عم ْل
أج ُّر السما َء ورائي
وتتبعني كالجَ م ْل».
من قصائد «مشرفة على السهل»،
مولوده األول ،إلى «معنى على التل»،
وصقر لم يحِ د عن درب اإلب��داع قيد
أنملة .بين قصائد مشرفة على السهل،
واألس��رار ،وقليل من الوجد ،وأعالي
الحنين ،وعناقيد الحكمة ،والغزال...
تقرأ حكمة المتنبي ،صهباء أبي
النواس ،فنّ أبي ت ّمام ،إلى تحليق
امرئ القيس ،إلى غزل نزار قبّاني.
ولكن ،متفردا ً بأسلوبه في السبك
الممتنع والتكثيف النادر ،في قصة
القصيدة ،في حكاية المعنى ،في

حمام اللغة وزهورها وأشجارها.
صقر عليشي ،يدهشك عندما يقول
ما خانتك اللغة عن قوله ،يفاجئك أنه
يقص عليك ما خبأته في صفحات
ّ
وجدانك.
«يمشي علي ِه الناس
ساحبين َ
َ
فوق وجه ِه حيا َتهم
يمشي علي ِه ُ
ورق األشجار
لاب اللي ِل
يمشي الغبار تمشي ك� ُ
والقطط
الص ُّح والغلط
يمشي عليه ّ
يمشي علي ِه ك ُّلهم
وهو الذي يمشي على الصمتِ ...
فقط.

صقر عليشي ،بغالبية مزنه،
يزرع حياتك وعشقك وتعبك ووجعك
كركرة ،فتضحك حتى الدمع .وهذا
ما يف ّرده على ساحة الشعر ،عتيقه
وحديثه في «معنى على الت ّل» ،كأن
البياض الذي غزا هامة صقر ،كذلك
غزا ديوانه.
ببضعة سطور في جريدة «البناء»
صعب ،ال بل مستحيل تقديم صقر
عليشي ،الشاعر األنيق كعيون «عين
الكروم» ،الجميل كم ّوال يشرف على
ال��وج��د ،اللطيف كحورة على نبع،
الشهي كقصيدة.
ّ

ال�شهيد في ق�صائد ال�شعراء...
ملحمة ترتقي بق�صائدهم �إلى الخلود
محمد الخضر
ضحى بكينونته من أجل أن يبقى
الشهيد إنسان
ّ
الوطن كريماً ،ومن أجل أن يعيش أهله وشعبه بكرامة
وشرف ،ال يرقى إليه نور وال أدب وال شعر .ألنه ذلك
الذي مضى من أجل أن نبقى نحن .وهناك من الشعراء
من حاول أن يتش ّرف بالكتابة عنه ،وهناك من امتلك
الموهبة فكتب عنه ،وهناك من لم يستطع أن يصل إلى
عظمة هذا اإلنسان.
ش��ع��راء س��وري��ون حملوا األم��ان��ة وس��ام �اً ،فكانوا
مستجيبين لعواطفهم ،واعتبروا أن الشهيد أسمى
البشر .كما فعلت الشاعرة نبوغ أسعد التي تخيّلت
موكب الشهيد وه��و يشق طريقه في السماء بعدما
ألفته ،وهو يدافع عن كرامة الوطن ،فقضى من أجله.
واعتبرته في مقدّم كل الكائنات فقالت في قصيدتها إلى
الشهيد:
كأنك قد صعدت إلى السماء
على جنح جميل من ضياء
يسير الغيم خلفك في دالل
وتمشي الشمس ترفل في الحياء
تم ّد الروح في الدنيا وتمضي
فتجعلها سبيالً للعالء
أيجرؤ ابن أ ّم أو غريب
فيجهر بالضغائن والعداء
وحول األرض شيء ال يضاهى
وسور قد تسامى بالدماء.
تمكنت األسعد في وصفها الشهيد من تجاوز عد ٍد
ال ب��أس به م ّمن كتبوا في ه��ذا الموضوع .فابتكرت
على قارب البحر الوافر صورا ً جديدة ،وش ّكلت لوحة
عبّرت فيها عن بهاء الشهيد وعظمة تضحيته .فنجحت
دالالتها واستعاراتها في إبداعها الجديد.
كما كانت قصيدة «النسر األس��ط��وري السوري»
للشاعر مالك كامل الرفاعي التي رث��ى فيها الطيار
الشهيد ع��ارف بسيسيني ملتزمة ال��رويّ والقافية،
ومتصاعدة موسيقاها على أنغام البحر الطويل وفق
أس��ل��وب اعتمد على ال��ت��راث والمعاصرة ومحاولة
طغيان الفخر والوصف على الحزن واألسى ،من دون
النص،
أن يسمح للعاطفة من أن تكون في مقدّم أسس
ّ
كقوله:
أليّ شهيد تجتليك الكواكب
وأيّ قصيد تجتبيك المواهب
وتفتخر الدنيا ويفخر أهلها
بمن ترتقي فيه العال والمراتب
هنا الساعة األولى وأنت قيامها
وأنت أعدت الده َر والده ُر غائب.
ف��ي حين اخ��ت��ار الشاعر محمد زينو السلوم في
قصيدته «الشهيد» ،البحر البسيط وحرف الميم رو ّيا ً
لقصيدته ،معتبرا ً أن الشهيد هانت عليه الحياة من
أج��ل أن يرتفع إل��ى درج��ة السم ّو ف��داء لوطنه وح ّبا ً
بأرضه وناسه ،باعتباره ضحى بدمه من أجل سعادة
اآلخرين فقال:
يا ساقيا ً هذي القلوب البلسم
هانت حياتك فاعتليت األنجم
هانت حياتك حين أبصرت الوغى
فهممت تنصب للمعالي سلّم
ألقت عليك يد المنون وليتها
ألقت بمن سلبوا ديارك والحمى.
تم ّكن الشاعر السلوم م��ن استحضار المعاني
السامية في إسقاطاته وتشبيهاته ليكون منها بعضا ً
م ّما يوحي إليه في معاني الشهادة والشهيد ،كما كان

الخط البياني للموسيقى متصاعدا ً ومتوافقا ً مع الميم
المطلقة وحمايتها من اإلقواء والخلل البنيوي.
أما يونس سالم في قصيدته «ولد الشهيد» ،فغلب
عليه الحزن ،وتنامى بين ألفاظه وحروفه .فتداعت
الذكريات وتميّز النص بالبكاء والرثاء الحزين كقوله:
ولو علم التجلّد بعض وجدي
تداعى واستج ّد به انحدار
وأسأل كل فجر عن مداهم
إلى أين الرحيل وأين صاروا
أهكذا يا رفيقي تنأى ع ّني
فال عين وال درب ينار.
لقد أ ّثر الحزن على قصيدة السالم فأرهقها ما جعلها
قاصرة بعيدة عن معاني الشهادة ،على رغم وضوح
الموهبة التي تجلّت بانتقاء البحر الوافر ووج��ود
البنية التركيبية للبوح الشعري.
�ص��ه ال��ن��ث��ري ،ع� ّب��ر ب��دي��ع ص��ق��ور ع��ن مدى
وف��ي ن� ّ
المأساة التي تخلفها الحروب ،متجها ً إلى غير ما ذهب
إليه الشعراء في تجسيد معنى الشهادة .فأظهر موقف
الحرب من قطف الرجال وأخذهم إلى الموت .فختم
نصه بشكل مأسوي إذ قال:
ّ
هي الحرب ...وقبل أن يمضي إليها قالت له ...قبل
أن تذوي كورقة على غصن يوم ...وقبل أن تدخل ردهة
م��وت ...قبل أن تصير هباء في مهب الحروب ...بين
خوف وليل ...اقترب كي أودعك.
لكن قصيدة «الشهيد» عند توفيق أحمد تميّزت بنبرة
التحدّي وحملت في نبراتها تحذيرا ً من أيّ تقاعس
في وجه من يحاول النيل من كرامة سورية وع ّزتها
وسم ّوها .فأطلق حرف الباء رويا ً إلكمال جلجلة القافية
والمسير على خطى الشهيد ،والبحث عن النصر حتى
ولو كان مقابل ذلك الجسد والدم فقال:
ذكرى الشهيد بما حملت من ألم
م ّر كعلقم ذاك الكأس إن شربا
قولوا له إنني في الكرم منتظر
ما زلت منتظرا ً كي نقطف العنبا.
وكانت مساهمة شعراء األطفال في تخليد الشهداء
ليست قليلة ،ف���زرع ب��ي��ان ال��ص��ف��دي ف��ي قصيدته
حب الشهادة ومدى أهميتها في حماية
«الشهيد» فكرة ّ
الوطن واألطفال والخير ،إضافة إلى دور الشهيد في
الحفاظ على األجيال الجديدة .فقال:
حب مالت
أجمل وردة ّ
فوق تراب بالدي قالت الحرية خير هدية
لألجيال ...تمنحها روح األبطال.
جاءت قصيدة الصفدي على شكل نشيد قريب من
انسيابي يحمل هدف الشعر
عواطف األطفال بأسلوب
ّ
ورغبته في تجسيد قيمة الشهادة.
ويعتبر الشعراء الذين انبرت أقالمهم لتجسيد
قيمة الشهادة وللكتابة عن قضايا وطنهم العادلة،
أكثر حضورا ً من سواهم .كما تمتلك مواهبهم القدرة
األفضل على االستجابة للعواطف بعدما سمت هذه
العواطف في تربيتها االجتماعية والبيئية .فالموهبة
عند الشاعر تتراجع وتسقط عندما ال تجد في أنبل بني
البشر موضوعا ً جديرا ً بالكتابة ،وتبعد صاحبها عن
القيم والمبادئ.
ارتقت معظم القصائد إلى مستوى الشعر الحقيقي
فتمتع أصحابها بالثقة بالنفس وترك قصائدهم تحط
على تالل الشعر في موسم يستحق اإلجالل والتقدير
الفضل ببهائه للشهيد.

ّ
تنظم الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ،معرض مباراة العلوم ـ  ،2015وذلك في قصر األونيسكو ـ بيروت.
االفتتاح برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن يوم غ ٍد الخميس  7أيار الساعة التاسعة صباحاً،
ويستمر المعرض حتّى يوم السبت  9أيار ،إذ يقام حفل إعالن النتائج الساعة الحادية عشر قبل الظهر برعاية
وزير الثقافة ريمون عريجي وحضوره.
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