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رحل ج�سد ًا ويبقى ق�صائد وكلمات ت�شي ب�أبدية ال�شعر وقدرته على التماهي مع المقاومة
ّ
ال�شعري في م�سيرته و�سيرته
عمر الف ّرا ...و�شهادات من �أهل البيت
إعداد :لمى ن ّوام ـ لورا محمود

7

نصار إبراهيم :
ّ
صهيل الصحراء

رحل عمر الف ّرا ،إنها الحقيقة الم ّرة التي يفاجئنا بها الموت
لدى فقد قامة من قامات بالدنا الغنيّة بالعمالقة .إنها الحقيقة
ّ
وتحث مآقينا على ذرف العَ برات ،اّإل أنها
الحزينة ،التي تبكينا
ّ
تحث قلوبنا على التشبّث بالحياة والوطن،
في الوقت ذاته،
ألنّ حقيقة أخرى تقول إن عمالقتنا وعباقرتنا وإن غيّبهم
الموت ،ال ينتهون بجنازة أو بمأتم أو بدموع أو بنعوش.
رحل عمر الف ّرا تاركا ً لنا إرثا ً عظيما ً من النظم ،بالعامية
والفصحى ،قصائدة خالدة ال يسعنا اّإل أن نتذ ّكرها ك ّل حين.
نتذ ّكرها كلّما ُتظلم امرأة كـ«حمدة» ،وكلّما تتأ ّلق امرأ ٌة بطول ًة
شعب فنثب إليهُ « :ث��ور...
كـ«عروس الجنوب» ،وكلّما كبا
ٌ
ُث��ور» ،وكلّما تطلّعنا إل��ى نص ٍر مبين مع «رج��ال الله في
الميدان».
«ألجل عيونكم أحيا ...ألجل قلوبكم قلمي» ،إنه الفارس
الذي حمل بقصائده شموخ اإلنسان المقا ِوم وأصالته .هذه
القامة الشعرية الكبيرة التي كانت وستبقى تلهب مشاعر من
الحب والمقاومة ،لترقد
كان يقرأه ويسمعه .عمر الف ّرا شاعر
ّ
روحك بسالم في وطن ج ّل ما كنت تريده أن تعود إليه الحياة
َ
ابنك ن��زار ،مع كوكب ٍة من الشعراء والك ّتاب
والسالم .وها
يرثونك بكلماتٍ تستح ّقها ،ويرون فيك خلودا ً شعرياً ،وجذو ًة
ال تنطفئ.

نصار إبراهيم كتب :نهض م��ن أعماق
الزميل الكاتب ّ
ال��ص��ح��راء .ف��ي قلبه بهاء تدمر وبسالة زنوبيا .ونهض
بعنفوان الخيل والليل والصحراء العربية ،بغضبها وعشقها
وامتدادها .وراح يشعل النيران في مواقد الليل والمقاومة.
جعل من الشعر البدوي صهيالً جماعياً ،فصار ظاهرة ممتدة.
بجرأته وأدائه المدهش وصل إلى وعي الناس ،فح ّرك خوافيهم
األصيلة .فغ ّناه الرجال والشباب والنساء واألطفال.
جعل عمر الف ّرا من األسماء اليومية والحكايا الشعبية مالحم
للعشق والبطولة والثورة ،فكان ثائرا ً اجتماعيا ً وسياسياً.
عمر ال��ف�� ّرا ،ص��وت يموج مع كثبان ال��رم��ال ،يسري مع
شجيرات الشيح والقيصوم ،فتشتعل النيران مساءً ،وتعبق
رائحة الهيل ،فيأخذ الوطن طعم القهوة العربية تمدّها يد
عربي سوريّ بكل كرم وطيبة.
شاعر
ّ
رحل عمر وبقي يتردّد في مدى الليالي المقمرة «حديث
الهيل» ،وغضب «جول جمال» النبيل ،وصدى «البندقية»
المقا ِومة ،وما زالت «عروس الجنوب» ترحل نحو عشقها...
و«محمد الدرة» يواصل الشهادة.
رحل عمر ،وال يزال الوطن ينشد قصيدته حتى يضيء وجه
تدمر من جديد ،ليعود الفرح إلى عيون «حمدة».

نزار الف ّرا:
كانت األرض ه ّمه الدائم

صالح آل حرفوش:
خسرنا كبيرا ً من بالدي

وعن الشاعر الكبير وما كان يشغله في اآلونة األخيرة من
هموم وطنية ،قال نجله الزميل اإلعالمي نزار الف ّرا« :إنّ عمر
الف ّرا كان إنسانا ً حقيقيا ً بكل معنى الكلمة .وكان شغوفا ً
بالكلمة والصورة ،يتشاطر ذلك مع غالبية الشعراء أو غالبية
من يصوغ الكلمة .لكنه يختلف عن باقي الناس بامتالكه
اإلحساس المرهف حتى يستطيع أن يط ّوع هذا اإلحساس
على هيئة شعر أو نصوص أدبية .كانت األرض ه ّمه الدائم،
وكانت قضايا الوطن شغله الشاغل .كان دائم الحديث عن
القضايا والهموم العربية ،وكان يقول عن نفسه أنه شاعر
العرب على رغم استخدامه اللهجة العامية التي هي مزيج
ما بين الفصحى والبدوية ،التي يستطيع فهمها كل مواطن
عربي في أيّ بلد.
وأضاف نزار أن الشاعر الكبير كان يشعر باله ّم العربي
ويعتبر أنه من الضروري أن نرفع هذا اله ّم كشعار ،حتى
لو لم نطبّق كل ما نحمله من قضايا بالمعنى الدقيق .لكن
هذا ال يفسد المبدأ الذي يقول أن العرب تاريخ واحد وتراث
واحد وبيئة واحدة في كل األقطار العربية .فقد كان يدعو إلى
التج ّذر باألرض ،لذلك أرهقه وأتعبه ما تم ّر به البالد العربية
في الفترة األخيرة من تشرذم وتفكك .وقد س ّمى هذه العصر
بعصر التردّي العربي الحقيقي ،وكان يسأل :أين الخطأ؟
وأين المشكلة؟ وهل المشكلة في التطبيق أم في إيصال الفكرة
والمفاهيم؟ وهذا ما جعله يشعر بالتعب ال اليأس ،ألنه كان
يقول :ال ب ّد للحق أن يظهر ،وال ب ّد أن تكون كلمة الحق هي
األعلى .وكان يجزم أنّ النصر آت ،وأنّ النصر الذي كان يراه
ويتحدّث عنه هو انتصار الحق على الباطل ،وانتصار على كل
من يريد إعادة استعمار مجتمعنا وشرذمته ،وقد يتأخر هذا
النصر لكنه آتٍ ال محالة.
ولفت نزار إلى أن الشاعر كان يؤمن بأن ال بد لفكر المقاومة
أن ينتصر ،ليس فقط بالبعد العسكري ،إنما أيضا بالبعد
األخالقي .وكان متأكد أنّ هذا التكالب على سورية اليوم ،ال ب ّد
أن يُه َزم .وكان على يقين أنهم مهما حاولوا تدنيس تاريخنا
وتراثنا ،إال أننا ،نحن المتجذرين في هذه األرض ،ونحن
أصحابها ولنا تاريخنا واألهم أننا نحن أصحاب الحق ،لذلك
النصر لسورية سيكون حتميا ً وقريباً.

جهاد بكفلوني:
ال ّ
تكف حنجرته عن الهديل والهدير

وقال مدير عام «الهيئة السورية للكتاب» الدكتور جهاد
بكفلوني :استطاع الشاعر الراحل عمر الف ّرا أن يأخذ القصيدة
البدوية السورية إلى مديرية الهجرة والجوازات ليحصل
على تأشيرة دخ��ول تستطيع بموجبه ه��ذه القصيدة أن
تحتل قلوب الناطقين بالضا ّد خ��ارج سورية ،ال بل على
امتداد العالم العربي الكبير .وفي الوقت نفسه استطاع أن
يخطف الحبق والياسمين والفل ،وأن يصوغ منه قارورة عطر
ّ
يفض الختام عن هذه
سفحها في قلوب وعقول محبّيه .فما إن
القارورة حتى تتس ّرب أطيابها ويشعر المستمع أنه مشدود
إلى أرض القصيدة بصمغ ال يستطيع منها فكاكاً ،وال يشكو
من هذا الصمغ مهما طال أمد إصغائه إلى القصيدة .وعندما
ألقى على سبيل المثال ال الحصر قصيدة «حمدة» ،استطاع
في البداية أن يبنيها كمنزل أنيق يزخر بالصور الجميلة .ثم
تبيّن أنها كانت في البداية منزالً ،فسرعان ما أصبحت متحفا ً
يرتاده عشاق النغم الصافي والمشرب العذب.
وأضاف بكفلوني :القصيدة عندما تدخل عقل الشاعر عمر
الف ّرا وقلبه ،ينزع رفيف أهدابه وخلجات قلبه ليصنع لها
خوافي وقوادم تستطيع بها أن تحلق في الفضاء لتقطع رحلة
ممتدة بين الوجدان والضمير .وهي باجتيازها هذه المسافات
الطويلة ال تشكو من التعب أو الوهن .وهذا إن دل على شيء
فإنه يدل على الشاعرية الخصبة التي حباه الله بها.
ولفت بكفلوني إلى أنه قد ال يعرف الكثيرون أن للشاعر
عمر الف ّرا قصائد على عمود الشعر العربي ،ال تقل أهمية عن
أزجاله التي انتشرت بين الناس .وهو بذلك يذ ّكرنا بالشاعر
المصري الكبير أحمد رامي الذي كتب لكوكب الشرق أم كلثوم
أجمل األغاني .وهو في الوقت نفسه شاعر يكتب بالفصحى

وقال الشاعر األمير صالح آل حرفوش :تلقيت نبأ وفاة
الشاعر الكبير عمر الف ّرا بحزنٍ وأسى .إذ فقدنا شاعرا ً وطن ّيا ً
قوم ّيا ً كان يتمتع بموهبة ف ّذة نادرة المثال في الشعر العربي
الشعبي والشعر الموزون .كما كان يتف ّرد بإلقاء الشعر بطريقة
إبداعية مش ّوقة.
خسرناه كبيرا ً من بالدي
ُ
بيض األيادي
على شع ٍر له
رجال الله أنصفهم بقو ٍل
جمي ٍل ساح ٍر ض ّد األعادي
وكم ه ّز الضمائر والحنايا
ّ
تحض على الجهاد
بأشعا ٍر
سيبقى ذكره في الناس ح ّيا ً
يُردّده األكارم باجتهاد
شعرا ً ال أجمل وال أحلى ،وهذا يع ّد من مالمح التشابه بين
الشاعرين الراحلين.
وعن الوطن والمقاومة الحاضرة في قصائد الف ّرا قال
بكفلوني :إن نبض الوطن ُ
وطهر ترابه وعبق شموخه الذي
يحمل األلفة والسالم ،نراه في كل قصيدة من قصائد شاعرنا
الراحل .وهذه القصائد تعلن أن الشام أرض األبجدية لن
تكون إال نورا ً لمحبّيها ونارا ً على من يناصرها العداء ،وهي
في الوقت نفسه تحمل روح المقاومة التي حصدها اإلنسان
العربي أرضا ً مح ّررة من رجس األعداء عبر مراحل التاريخ
الطويلة .وكما أعلن المناضلون العرب وأبطال المقاومة اّأل
يُلقوا السالح وفوق هذه األرض قدم غازية تريد تدنيسها ،فقد
أعلن شاعرنا أال ّ
تكف حنجرته عن الهديل والهدير حتى تعود
إلى أرضنا الطيبة نور ابتسامتها وإشراقة وجهها.

حسين جمعة:
خاصة
شاع ٌر ذو نكهة
ّ

أم��ا رئيس ات��ح��اد الك ّتاب ال��ع��رب حسين جمعة فقال:
الشاعرعمر الف ّرا لم يكن شاعرا ً شعبيا ً بدويا ً مثل باقي
الشعراء .بل كان شاعرا ً متميزا ً وله نكهة خاصة .ويبدو أن
هذه الخاصية أتى بها من حياته البدوية التي كان يحياها
في تدمر منذ أن رأت عيناه النور عام  ،1949إلى أن أصبح
معلّما ً في م��دارس حمص حيث بقي في سلك التعليم نحو
سبعة عشر عاماً ،ث ّم آثر أن يكون شاعرا ً على أن يكون معلّماً.
وقد شغلته الهموم االجتماعية ،ال سيما العادات والتقاليد
التي كانت تكبّل المجتمع ،خصوصا ً تلك المتعلقة بالمرأة.
لذلك عندما نقرأ ونستمع إلى قصيدته المشهورة «حمدة»،
نشعر باأللم الدفين الذي يستشعره الشاعر الكبير من هذه
العادات والتقاليد.
وع��ن أهمية قصائد عمر ال��ف�� ّرا وعمقها ق��ال جمعة :لقد
تميّز شعر الف ّرا بصور بدوية واجتماعية مثيرة في عرضها
وسردها وفي الوقت نفسه .كان لصوته أثر كبير في إيصال
هذه اللهجة إلى أماكن بعيدة .فقد كان مدرج تدمر يمتلئ
بشعره وصوته ،والناس خارج سورية أي في باقي البلدان
العربية كانوا يتآلفون مع لهجته وصوته.
ولفت جمعة إلى أن الشعر الشعبي خسر خسارة كبيرة
برحيل الف ّرا ،وربما ال يأتي أحد يُبرز الشعر الشعبي كما فعل
هو.
وأضاف :في جنوب لبنان عندما تشاركنا فرح النصر في
مهرجان للمقاومة عام  ،2006تحدّث شاعرنا الكبير بتميّز
عن عالقته بحزب الله ودفاعه عن المقاومة ورجاالتها الذن
وضعوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن األمة والوجود اإلنساني
الوطني المقا ِوم.
حسه
والوطني ،وهذا دليل على ّ
ّ

محمد علي شمس الدين:
شاع ٌر بجمال الصحراء

وق��ال الشاعر محمد علي شمس الدين :عمر الف ّرا ابن
البادية السورية تدمر ،وهو ابن حمص وحماة والجزيرة.

خاص
وهو يتم ّتع بالحدّة واإلصابة في الكلمات وبجمال
ّ
ال تملكه اّإل كائنات الصحراء .هو عري الحال ـ وعري الحال
هنا هو عري الحال الشعريّ ـ كنبتة شوكية ذات ألوان
كثيرة طالعة في كثبان الرمل تحت عين الشمس السورية.
قصيدتان لعمر الف ّرا كافيتان ألقول فيه ما قلت :األولى
بالعامية وهي حواره مع ذئب الصحراء ،وذئب الصحراء
هو أخ الشعراء من الجاهلية إلى صعاليك اإلس�لام إلى
صعاليك بوادي هذه األيام .والحوار الذي أجراه عمر الف ّرا
بالعامية مع ذئب البادية يبدأ بدعوته الذئب الجائع مثله
إلى القنص« :أقمس معي يا ذيب ...جوعك متل جوعي».
فإما نعيش أو نموت ألن الصبر على الجوع عيب ومذ ّلة لمن
يقدر مثلنا على االفتراس .ويعود ويسأله مستنكراً :تبكي؟
لماذا تبكي والدمع غال تم ّرد! (خ ّزن تلج كانون يطفي لهيب
الصيف )...وتعال و ُك��ن مثلي أيّها الذئب« :صوتك متل
صوتي ...موتك متل موتي ...إن كادك سهم يا ليل ...إصعد
على ضلوعي ...يا يفترس الليل يا يطحن ضلوعي.»...
إ ّن��ه شعر خالص وإن��س��ان��ي ،م��ا نعثر عليه ف��ي هذه
القصيدة.
أما القصيدة الثانية التي أُحبّها للراحل الف ّرا ،فهي قصيدة
«رجال الله» ،وقد كتبها عن أبطال المقاومة في الجنوب
اللبناني على إثر حرب ت ّموز  .2006قصيدة أبياتها مباشرة
ولك ّنها ذات إصابات قوية كضرب الرصاص .قصيدة ح ّرة
مباشرة ووصفية .قيمتها تأتي من هذه الصفات التي أخذها
الشاعر من صفات المقاومين :هنا نزلوا ...هنا رحلوا ...هنا
ناموا ...هنا قاموا ...هنا صلّوا ...ألن جراحهم نزفت ونخوة
عزمهم عزفت نشيد المجد لألوطان ،ألن األرض مطلبهم
ّ
الحق مركبهم ،رجال آمنوا قرأوا إذا جاء رجال عاهدوا
ونور
وحدهم ،وج ّل
صدقوا وقد جاؤوا كما شاء ...صفاء النفس ّ
الصب إيماء ،إذا هبّوا كإعصار فال
صب ،وبعض
حديثهم
ّ
ّ
يبق وال يدر».

زاهي وهبي:
الشعري ِباسم البادية وناسها
الناطق
ّ

الشاعر والزميل اإلعالمي زاهي وهبي قال في الراحل:
لم أعرفه اّإل مسكونا ً بالحماسة والغضب ،م ّتقدا ً كاللهب
المص ّفى ،متد ّفقا ً مثل ش�ّل�اّ ل ،ه���ادرا ً على إيقاع جملته
الشعرية بنبرتها العالية ووض��وح موقفها/موقفه من
العالم وقضاياه النبيلة والشائكة.
ابن البادية ولسان حالها ،كأنه الناطق الشعري ِباسمها
بالح ّب والدمع واالبتسامات.
و ِباسم ناسها المشغولين
ُ
ّ
تكف عن
خصب كترب ٍة ال
رحب كصحراء ،منهمر كشتاء،
ٌ
ٌ
العطاء.
تماهى بقصيدته حتى الرمق األخير ،فكان من المستحيل
الفصل بينهما .تقلّصت المسافة بين الشاعر وشعره
النص
حتى الدرجة صفر ،ألنه عرف كيف يردم اله ّوة بين
ّ
وصاحبه.
��اص ،ال يشبه اّإل نفسه ،كأنه نسيج
شاع ٌر من طراز خ ّ

رجال اهلل
ك����ذا ص����ار ال�����دم ال��ع��رب��ي سكينا ً
وذ ّباحا
وص����ار ال��ش��ع��ر ب��ع��د ال��ص��م��ت في
الساحات صدّاحا
كذا ِ
صرنا
ول��ن نبقى إذا ك��نّ��ا تناسينا جهاد
الحق واإليمان
وأنّ الشعب رغم الذل ،رغم القهر،
يرفع راية العصيان
يص ّمم أخذها غصباً ...ويأخذها
كذا فعل رج��ال الله يوم الفتح في
لبنان
جنوبي الهوى قلبي
ّ
وم���ا أح��ل�اه أن ي��غ��دو ه���وى قلبي
جنوبيا
هنا حطت رحائلنا ...تعالى اخلع
وق��د أرج���وك أن تركع تعال اخلع
نعالك
أرض مقدس ٍة
على
نمشي
إننا
ٍ
فلو أسطيع أعبرها على رمشي
هنا ُسلبوا
صلبوا
هنا ُ
هنا رقدوا
هنا سجدوا
هنا قصفوا

هنا وقفوا
هنا رغبوا
هنا ركبوا براق الله وانسكبوا
بشاللٍ من الشهداء قبل رحيلهم
كتبوا
ك���ت���اب���اتٍ ب�ل�ا ع���ن���وان س��تُ��ق��رأ في
مدارسنا
رجال الله يوم الفتح في لبنان
ألن الشعب كان هناك يرفض فكرة
اإلذعان
ألن جراحهم نزفت ونخوة عزّهم
عزفت نشيد المجد لألوطان
ألن األرض مطلبهم
ونور الحق مركبهم
تج ّرد من بقيتهم
ٌ
رجال آمنوا قرأوا
ٌ
رجال عاهدوا صدقوا
إذا جاء»
وقد شاؤوا كما شاء
وحدهم
صفاء النفس ّ
فج ّل حديثهم صمتٌ
وكان الصمت إيما ًء
ل��ذا ه��بّ��وا ك��إع��ص��ا ٍر ف�لا ُيبقي وال
يذ ُر
لهم في الموت فلسفة
فال يخشونه أبدا ً ِبذا أُمروا

وحده ،يردّنا إلى زمن الشاعر الع ّراف أو الشاعر المتنبّي،
الواقف على ق ّمة الجبل ّ
يدل الناس إلى ما سيأتي .لذا ،لم
يكن غريبا ً أن يكون عمر الف ّرا واحدا ً من شعراء المقاومة
وااللتزام .كتب األرض والوطن ورجال الله ،ومثلما انحاز
إلى حق الشعوب بالتح ّرر والمقاومة ،كان أيضا ً نصير
الح ّب
المرأة مدافعا ً عن حقوقها منحازا ً إلى بداهة حقها في ُ
والحريّة .ولعل قصيدته الشائعة «قصة حمدة» خير مثال
على ما نذهب إليه.
خلف الهدير العالي والنبض الصاخب وطريقة اإللقاء
المتميزة ،ثمة أيضا ً شاع ٌر عذب ش ّفاف بالغ الر ّقة والعذوبة
كما في قصيدته «حكاية ياسمينة» وسواها من قصائد
اّ
ال��ولدة
ستبقى بمثابة معجم ألش��واق البادية الرحبة
والتوحش وبالغيالن الخارجة
المنكوبة اآلن بالهمج
ّ
من كهوف الظالم .وكأني بالشاعر ال��ذي ع��اش الهزائم
واالنكسارات مثلما عاش البطولة واالنتصارات ،واختبر
الحياة بتالوينها المتعدّدة وق��اوم المرض بكل ما أوتي
من صالبة ،كأ ّني به لم يحتمل ما أصاب سورياه وحمصه
وتدمره فطوى أوجاعه ومضى تاركا ً إرثا ً إبداعيا ً يؤ ّكد ـ
إلى جانب ما يصنعه مبدعونا الكبار ـ أن بالدنا منتصرة ال
محال على الظالم ألن فيها مَن وما يضيء الروح قبل الحبر،
كي تبقى األرض ممكنة ،ويبقى اإلنسان.
ن��ص��اً ،مثلما عرفته شخصا ً وإن��س��ان��ا ً داف��ئ��ا ً
عرفته
ّ
دمثاً ،تشا َركنا ع��دّة أمسيات في تدمر وحمص وجرش،
وح��اورت��ه ذات «خليك بالبيت» ف��ي واح���دة م��ن أجمل
ووس��ع��ت له مطرحا ً راس��خ��ا ً في
الحلقات التلفزيونية،
ّ
ذاكرتي ووجداني إلى جانب الشعراء ذوي النكهة الخاصة
المتف ّردة ،ولئن كان رحيل الشاعر يعني نقصان منسوب
حي ال
الجمال على األرض ،فإن العزاء كامنٌ في أن الشعر ّ
يموت.

نسيب أبو ضرغم:
جعل من القافية آخّ ا ً مدوّية

وكتب الدكتور نسيب أبو ضرغم :عمر الف ّرا الوجع اآلتي
من البادية إلى وجع ك ّل األرض واإلنسان .جعل من القافية
ّ
آخ��ا ً مد ّوية ومن القصيدة شعلة مثقلة بجراح التاريخ
والجغرافيا.
بالعاميّة كما بالفصحى ،كان هو وكان شعره واحداً...
ه��و ه��و م��ن��ذ ال��ب��داي��ات وح��ت��ى ح��ك��م ال��ن��ه��اي��ات ،ص��دح
بالتفاصيل وجعلها الكلّيات تحمل ك�� ّل أس���رار النفس
واشتغال المعاناة.
«قصة حمدة» إلى «حديث الهيل» وما بينهما «األرض
من
ّ
لنا» و«ك ّل ليلة» ،كانت البادية بصوتها ولهجتها تحمل
نفسها وك ّل األ ّمة ،وتعلن جراحها وك ّل جراح األ ّمة.
صداح
ومن «عروس الجنوب» إلى «رجال الله» ،رافق ُ
شاعرنا بنادق المقا ِومين في افتراش درب التحرير .شاعرا ً
كان فيه ك ّل شجن الناس واألرض .وتفتقده سورية في هذا
الزمن المترع بالوجع والدم واألمل.

حمدة
ألج��ل ب�لاده��م رف��ع��وا ل��واء النصر
فانتصروا
جنوبيّون يعرفهم تراب األرض
ملح األرض
عطر منابع الريحان
جنوبيّون يعرفهم سناء البرق
غيث ال ُمزن
لون شقائق النعمان
نجوم الليل تعرفهم
وشمس الصبح تعرفهم
و َبوح الماء لل ُغدران
وقد عرِفوا :طيور الحب
فتك السيف
شعر ال ُفرس واإلغريق
والفينيق واليونان
لهم عل ٌم ومعرف ٌة بمن سادوا ومن
بادوا
وموسيقى ب��ح��ور الشعر وكيف
ُيح َر ُر اإلنسان
جنوبيّون كان الله يعرفهم
وكان الله قائدهم
وآمرهم لذا كانوا
بك ّل تواض ٍع كانوا
رجال الله
يوم الفتح في لبنان

ما أريدك
ما أريدك حتى لو تذبحني بيدك
خوي
ما أريدك إ ِبن عمي… ومثل
َ
ودم وريدي من وريدك
أما خطبة ال يا عيني
الني نعجة تشتريها
والني عبدة من عبيدك
ما أريدك
هذي القصة ...قصة حمدة
حمدة الرمش اللي يتحدّى
الرمش اللي ياخذ قلب الناس
الرمش اللي ما عمرو ودّى
حمدة كانت أجمل وردة
بوجه الريح ...وصمدت مدّة
حمدة كانت نقطة بمصحف
تحدّت كل سيوف الردّة
اليوم األول تحدّت حمدة
اليوم الثاني صرخت حمدة
اليوم الثالث نزلت دمعة
اليوم الرابع يوم الجمعة
دخلت أمها غرفة حمدة
انشدهت رجفت عيون تج ّذب
قلب يلجلج خافت شافت
جسم مثلّج َ
شعر تناثر فوق مخدّة
صاحت جا َوب ِم ْر َود كحلة

ماتت حمدة ماتت حمدة
ثوب المخمل مراية حمدة
المشط البكلة كلهم صاحوا
والصوت الرايح ما ودّى
تبكي كل رمال الصحرا
وتبكي كل بنيّة ح ّرة
حتى طير الورور ناح
وفوق ترابك م ّرغ خدة
تغ ّطي حمدة برد الصيف
المثل السيف ي ّمرض عينك
خايف إنها تمرض عينك
تغ ّطي حمدة تهنّي حمدة
هاألرض اللي تحت اجرينا
أكرم ِم للي فوق بمدّة
تهنّي حمدة
حلفت أمي وكل نسوان الديرة
ِ
ش ْهدِن إن ِه ْن شا ِف ْن بليلة جمعة
فوق القبر الضامم حمدة
حِ ل ْ ِف ْن إ ْن ِه ْن شا ِف ْن شمعة
الشمعة شمعة نور
وعليت عليت فوق لفوق
لفوق اللي ما تعرف حدّة
وحِ ل ْ ِف ْن إ ْن ِه ْن ِ
س ْم ِع ْن حمدة
من ج ّوات القبر تصيح
تصيح وتنده ...ما أريدك

أمل طنانة:
«حمدته» ال تزال ته ّز ضمائر الجاهل ّيين

وقالت رئيسة «ملتقى األدب���اء والشعراء اللبنانيين»
الشاعرة أمل طنانة :عمر الف ّرا ،الشاعر المفتون بالمقاومة،
رفيق صبانا ،وأنيس غضبنا في أيام الغضب التي لم تنقطع
منذ الثمانينات .للرجل في ذاكرة الخمسينيّين ُم ّتكأ وثير،
و«حمدته» ال تزال ته ّز ضمائر الجاهليّين.
لعمر الف ّرا في ذاكرتي لقاءان من الورد ،أ ّولهما في بيروت
حين قصدته مع صديقتي أروى صالح إلى الفندق الذي كان
يقيم فيه ،ودعوناه إلى فنجان قهوة في مقهى قريب ،فسكب
في فناجين ر ّواد المقهى الكثير من أغنيات المقاومة ،فتج ّمعوا
حوله مع الع ّمال وص ّفقوا ألغنياته بحرارة .أما اللقاء الثاني
فكان في طهران ،ودمشق في بداية جرحها… كنت أبحث عن
صوتٍ يض ّم صوتي ويبكي… فلم أجد س��واه ،حين رفعتُ
العلم السوريّ في بداية قصيدتي ،ص ّفق لي بحرارة ،ودمعت
بالجرح أوردتي… ما صحتُ
عيناه وأنا أنشد :وكنتُ إن نزفت
ِ
أ ّمي ولكن صحت يا شا ُم.
لكنه ر ّد لي الدموع مساء في حضرة السيّد الخامنئي ،وهو
ينشد :الوطن يسكن خاليا الدم ...فبكيتُ بحرقة.
أجمل ما يتركه الشاعر في ذاكرة العاشق دمعة .ك ّل شيء
في الحياة يقوى الزمن على محوه ،اّإل دمعة القصيدة ،تبقى
ألنّ وطنها الروح حيث ال يلج اّإل الشعراء.
وداع��ا ً يا شاعر دمعتي ووطني الساكن في خاليا دمي،
وداعا ً عمر الف ّرا.

رشا م ّكي:
تحب
سيز ّفك هواء الجنوب الذي
ّ

وقالت الشاعرة الجنوبيّة رشا م ّكي :عمر الف ّرا الشاعر الذي
سافر إلى السماء وترك حقائب أبجديته ومالمح روحه هنا ـ
عن قصد ربما ـ كي تعلموا أن المحبّة ال يهزمها الغياب ،وأن
للشعر ذاكر ًة ال يطاولها الموت.
الشاعر الذي ّ
بث الروح في جسد الكالم ،عانق مرارة الواقع
ورسم تفاصيل مجتمعه بريشة الوجع والمعاناة منذ حدثته
العيون سبع لغات.
هو الذي ألبس قصائده عباءة المقاومة ،تغ ّنى بأمجادها
ورفع لواءها معلنا ً والءه للجنوب من خالل عبارته الشهيرة
«جنوبي الهوى قلبي وما أحاله أن يغدو هوى قلبي جنوبيّا».
ّ
تحب
أيها الشاعر المقا ِوم ،سيز ّفك هواء الجنوب الذي
ّ
إلى مثواك اﻷخير ،ستعزف اﻷشجار الجنوبية نشيد رثائك،
وترفرف أرواح «رج��ال الله» حول روح��ك معلن ًة صداقتها
اﻷبدية لك ،وأن المقاومة ليست فقط سالحاً ،إنما هي كلمة
وموقف ورأي وانتماء.
يحبك الجنوب منذ كتبت عن عروسه «سناء» حكاية بطولة
العربي معنى الكرامة.
وشرف وكبرياء تعلّم العالم
ّ
وبلحظة« ،كل شي اختفى! كل شي انطفى!» ،أما قصائدك
فلن تنطفئ ،ستظ ّل شعلة نور.
أيها الشاعر ،خانتك الحياة ...وحده الشعر سيظ ّل وف ّيا ً
لك!

حديث الهيل
ت��ع��ال��ول��ي أح�� ّدث��ك��م حديث
الهيل للدلّة
حديث العين للكحلة
حديث ال َميّة للنسمة
وحديث الش ّفة للبسمة
وح����������دي����������ث ال�����������������دوري
للصفصاف
تعالولي أنا منكم
قرايبنا قرايبكم
وعد ّوي هو عدو إلكم
فرحنا من مباهجكم
وحز ّنا من مصايبكم
دوا جرحي من مراهمكم
تعالولي أحدّثكم
حديث القبّرة للريح
وحديث الحمرة للشيح
أنا وقلبي تعاهدنا
من خلقنا تعاهدنا
محينا كل حواجزنا
متى رادوا حبايبنا
حسوا بغربتنا
متى ّ
يضيفونا بال تصريح
يونسونا ونحدّثهم
حديث الغيمة مِن تنزل

على خدود الزهر تجريح
تعالوا نز ّين النخلة
على دجلة
بورد جوري
تخدّر من صبا بردى
تعالوا ّ
نعشب الصحرا
بألف زهرة وبألف فكرة
تعالوا نزرع البستان
يصيـر الراعي
لو غنى بنجد
يطرب غنم وهران
تعالوا نعتلي موجة
على اسم الله مراسيها
نشوف الدنيا و ْ
ِش بيها
نسايلها وتجاوبنا
ونقرا كل معانيها
نفتّش عن دفاترنا
نفتّش عن أوابدنا
نفتّش عن حضارة
م���ن ب��ن��ي ال��ع��ب��اس نسيتنا
ونسيناها
غ��ل��ب��ن��ي ي��ا ح��ب��اي��ب��ن��ا غلبني
الشوق
غلبني والهجر مرمر

نهر عمري لون ُمر َمر
أحبكم ما طلع بيدي
لوانها لحظة اتصبّر
أحبكم والهوى ع ّمر
ألف س ّد وال معبر
تضيق الروح عن حبكم
وأريدك يا قلب أكبر
تسع شوقي وتسع حبّي
تسع ريحة حبايبنا
سوالفهم نسيم الليل
خالط ريحة العنبر
هواكم يا حبايبنا
وشم بيدي
على جيدي
على صدري على عمري
على نسمة صبح تغري
حبايبنا تعالوا ال تخلوني
أعيش بوحشة الصحرا
أموت بوحشة الصحرا
يطاردني ألف ثعبان
تعالوا يا حبايبنا
تعالوا
من تجوا ي ّمي
أحس إ ّني صرت إنسان

