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تر�سخت مو�سيقاهم في ذاكرتنا الجماعية
«ع�صبة الخم�سة» ...حكاية ر ّواد ّ

7

هدى ميقاتي عبر «خوابي الكالم»:
ال�شاعر الم�س�ؤول ٌ
قيمة ...ولو غاب طوي ًال
جهاد أيوب

عاصي الرحباني

منصور الرحباني

اعتدال صادق شومان

التاسع عشر.
«عصبة الخمسة» اللبنانية تلك كانت
تتألف من :عاصي ومنصور الرحباني،
زكي ناصيف ،توفيق الباشا ،وتوفيق
سكر ،ول��دوا كلّهم بين العقدين الثاني
والثالث من القرن العشرين ،إذ ولد زكي
ناصيف عام  ،1916وعاصي الرحباني
عام  ،1923وتوفيق الباشا عام ،1924
ومنصور الرحباني عام ( .1925بعكس
المعلومات التي تورد خطأ أنّ فيلمون
وهبي وحليم الرومي من أعضائها).
�ح��اب إل���ى أن���ه ف��ي تلك
وأش����ار س� ّ
المرحلة ،ك��ان الثنائي الرحباني قد
شرعا يستكمالن تك ّون العناصر الثقافية
والفنية في شخصيتهما بين أنطلياس
وضهور الشوير.
استكماال ً لسيرة «عصبة الخمسة»،
يروي منصور الرحباني حكاية لقائه
برئيس القسم الموسيقي في «إذاع��ة
الشرق األدن���ى» المخرج الفلسطيني
ص��ب��ري ال��ش��ري��ف ،وم��ن المعلوم أن
«إذاع���ة الشرق األدن���ى» كانت تابعة
لوزارة الخارجية البريطانية
وت��ب� ّ
�ث م��ن فلسطين (تن ّقلت بين
جنين ،يافا ،والقدس) قبل نقلها إلى
قبرص ،وجاء ذلك قبل حوالى شهرين
من نكبة فلسطين في  15أيار .1948
عام  ،1956وعلى إثر العدوان الثالثي
على قناة السويس وإق��دام الموظفين
العرب على االستقالة ،وكانوا جلّهم من
الفلسطنيين ،اعتراضا ً على العدوان
ال���ذي ت��ق��وده بريطانيا ع��ل��ى مصر،
وم��ن بينهم المخرج صبري الشريف
( ،)1999/1922صاحب الدور الكبير
في النهضة الغنائية اللبنانية .ابن
فلسطين صاحب التجربة التراكمية
كونها من خالل درسه في لندن بحسب
سيرته ،ومن نشأته في يافا المدينة
التي كانت تعتبر آنذاك عاصمة فلسطين
الثقافية بامتياز.
يقول منصور عن لقائهما في كتاب
«طريق النحل» الذي روى فيه منصور
سيرة حياته للشاعر هنري زغيب :بعد
نحو ثالث سنوات من شيوع أغانينا،
تناهى بعض منها إلى مسمع صبري
الشريف (رئيس القسم الموسيقى في
إذاعة الشرق األدنى من قبرص) ومدير
تلك اإلذاع����ة محمد الغصين .فطلب
األخير من صبري أن يسافر إلى بيروت
التي يبدو أن فيها ظاهرة فنية جديدة
تستحق االهتمام .جاء صبري فالتقيناه
وأسمعناه أعماال ً لم يكن قد سمعها بعد،
ذهل وسألنا :أين درستما الموسيقى؟
في إسبانيا؟ فأجبناه أننا لم نسافر
أبدا ً خارج لبنان ،بل درسنا في بيروت
على يد الخوري بولس األشقر ،ونواصل
اليوم على برتران روبيار.

مع حلول ال��ذك��رى المئوية ل��والدة
الفنان الراحل زكي ناصيف هذه السنة
( )2016/1916وإق��ام��ة االحتفاالت
التكريمية له ،كثر الكالم عن «عصبة
الخمسة الموسيقية» ال��ذي ك��ان زكي
ناصيف أحد أعضائها.
قصة ه��ذه العصبة ،وم��ن هم
فما ّ
مؤسسوها،وماأهدافهاوأبرزنشاطاتها،
ّ
وكيف انتهت؟
م��ا ه��و دور «إذاع���ة ش��رق األدن���ى»
والمخرج صبري الشريف مدير الدائرة
الموسيقية الذي كشف سعيد عقل في
تلفزيوني أنه كتب ُكرمى له قصيدة
لقاء
ّ
«غ ّنيت مكة»؟
من أجل اإللمام بتفاصيل الظروف
التاريخية الحاضنة التي واكبت والدة
«عصبة الخمسة» ،كان علينا العودة
إلى مرويّات ر ّواده��ا قبل رحيلهم عن
عالمنا.
لكن ،ال ب ّد أ ّوال ً من الوقوف على ما أدلى
سحاب في
به المؤ ّرخ الموسيقي الياس ّ
أحاديث صحافية ،يروي فيها حكاية
ترسخت موسيقاهم في ذاكرتنا
ر ّواد ّ
الجماعية.
يقول سحاب في حديث إلى «السفير»
في تموز :2013
في أربعينات القرن العشرين ،وفي
خض ّم ازدهار النهضة المعاصرة الثانية
للموسيقى واألغنية العربية الكالسيكية
في القاهرة ،التي تلت مرحلة النهضة
األولى للقرن التاسع عشر ،بدأت تتف ّتح
بين لبنان وفلسطين ،مالمح تك ّون
البذور األولى لوالدة الشخصية المميزة
لألغنية العربية المشرقية ،عبر جيل
كان في مقدّمته الفنانون :فيلمون وهبي،
نقوال المنى ،وسامي الصيداوي .في هذا
الوقت ك��ان ينمو ويترعرع في لبنان
بعض أبناء الجيل الثاني الذي سيتو ّلى
في ما بعد ،أي منذ مطلع الخمسينات،
مسؤولية مرحلة النهضة الكبرى للغناء
والموسيقى في المشرق العربي ،بعدما
اجتمعت على أرض لبنان على إثر
نكبة فلسطين عام  ،1948مجموعة من
ملحنين وعازفين)،
الموسيقيين (بين ّ
ال��ذي��ن سيتبادلون األدوار بعد ذلك
والتعاون والتكامل ،في إرساء النهضة
الكبرى للموسيقى والغناء في المشرق
العربي ،التي ستمأل عقود الخمسينات
والستيناتوالسبعينات.
��ح���اب :أم���ا العناصر
وي��ت��اب��ع س� ّ
اللبنانيين في هذه المجموعة ،فقد كان
يض ّمهم ما عرف يومذاك ِباسم «عصبة
الخمسة» ،تي ّمنا ً بلقب «عصبة الخمسة
ال��روس��ي��ة» ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ض � ّم كبار
الموسيقيين ال��روس في نهاية القرن

زكي ناصيف

صبري الشريف
ويتابع منصور :هنا أري��د أن أشهد
للتاريخ أن لصبري الشريف ،هذا الرجل
المبدع ،فضالً عظيما ً على الموسيقى
اللبنانية ،وهو الحقا ً جاهد كثيرا ً مع
رفاقه لنقل مكاتب اإلذاع��ة وميزانيتها
الضخمة إلى بيروت لقناعته بإمكان
تحقيق أعمال فنية مهمة انطالقا ً من
لبنان .وفعالً ،بعد انتقال مكاتب اإلذاعة
إل��ى ب��ي��روت ،احتضننا ع��اص��ي وأن��ا
وتوفيق الباشا وزكي ناصيف وتوفيق
سكر وشلّة من المثقفين موسيقياً.
ي ّتضح لنا من سياق المرويّات ،أن
الرحابنة هم أ ّول من صاغ العالقة مع
الملحنين
توسعت لتشمل
صبري ثم
ّ
ّ
توفيق الباشا زك��ي ناصيف وتوفيق
سكر ،قبل أن يتركها ويح ّل مكانه عبد
الغني شعبان وأيضا ً لفترة وجيزة.
الملحن توفيق الباشا على
يضيء
ّ
هذه الظاهرة الفنية في مقابلة أوردها
المخرج محمد كريم ف��ي كتابه «كما
عرفناهم» :عام  ،1953عندما تف ّرغنا
للموسيقى وجمعنا العمل في «محطة
الشرق اإلدنى لإلذاعة العربية» ،وأخذ
عطاؤنا ينمو ويحت ّل مكانة .ل ّقبنا
بـ«عصبة الخمسة» تي ّمنا ً بالخمسة
الكبار من ال��روس الذين استطاعوا أن
يجعلوا من موسيقاهم القومية موسيقى
عالمية.
يمكن القول إنّ لقب «عصبة الخمسة»
أطلقه علينا كبار الموسيقيين بعدما
خضنا مجابهة قاسية مع التقليديين
الذين أطلقوا علينا (على سبيل الته ّكم)
لقب «عصابة الخمسة» .لكن الجولة
األخيرة كانت للتجديد ال��ذي ُوضعت
خطوطه األساسية ،ما دفع التقليديين
إل��ى االل��ت��ح��اق بنا ،وبحسب دستور
العصبة الروسية ،والكالم هنا لمحمد
كريم.
اتجه هؤالء الخمسة في موسيقاهم
اتجاها قوميا ً معتمدين في مؤلفاتهم
على الفولكلور واألل��ح��ان الشعبية،

توفيق الباشا

عبد الغني شعبان

مستمدّين منها عناصر ألحانهم التي
صاغوها بعبقريتهم لتصبح أعماال ً
قومية ترتقي إلى مكانها الالئق.
يضيف ك��ري��م :ال أح��د مثل توفيق
الباشا كان مهيّئا ً للعمل على التطوير،
فهو من الموسيقيين العرب القالئل الذين
أجادوا علم الموسيقى بش ّقيه الشرقي
والغربي.
أم���ا ال��ف��ن��ان زك���ي ن��اص��ي��ف ،ال��ذي
بذكراه أع��اد إلى البال ذك��رى «عصبة
الخمسة» ،فهو وبتقدير كثيرين من
الموسيقيين والمهتمين بالحركة
الموسيقية والغنائية في لبنان والعالم
مؤسسي الحركة
العربي ،أح��د أب��رز
ّ
الموسيقية في لبنان .فهو ساهم منذ
نهاية ثالثينات القرن الماضي في وضع
األسس والمقاييس التي تعتمد الموهبة
والعلم والكفاءة كمعايير أليّ عمل ف ّني
موسيقي ناجح.
ّ
وعن حكايته مع «عصبة الخمسة»
يرويها في مقابلة مع الدكتور فكتور
س��ح��اب ف��ي ك��ت��اب «زك����ي ناصيف
ّ
الموهوب العالم» ال��ص��ادر ع��ن «دار
نلسن» ،ر ّدا ً على س��ؤال ع��ن عالقته
ب��ـ«إذاع��ة الشرق األدن���ى» وم��ن اتصل
به .يأتي جواب ناصيف كالتالي :عام
 ،1953أخذني المرحوم خليل مكنية
(خ��ال المويسقار توفيق الباشا) إلى
مكتب «إذاعة الشرق األدنى ،وكان مق ّرها
في شارع فينسيا .وع ّرفني إلى صبري
الشريف .وك��ان��ت لألخوين رحباني
عالقة باإلذاعة منذ سنتين أو ثالث .على
يلحنان لها .وخالل الفترة
ما أظن كانا ّ
خصصنا بعض
ما بين  1953وّ ،1955
األغ��ان��ي للمجموعة (ال��ك��ورس) بنا ًء
لطلب صبري .ومنهم نصري شمس
الدين ،ميشال بريدي ،حسن عبد النبي،
خليل المير ،سهام الهاشم ،وشقيقتها
نهى (زوجة توفيق الباشا الحقاً).
في الحديث الطويل ،نالحظ أن زكي
ناصيف لم يشر إلى «عصبة الخمسة»
كمجموعة ،فيقول إن صبري الشريف
ك���ان ف��ي ال��م��ج��م��وع��ة بفضل ف��ي��روز
واألخوين الرحباني ،واعتمادا ً عليهم
وع��ل��ى ص��ب��ري الشريف ج��اء تكليف
اللجنة (مهرجانات بعلبك)« ،وبحكم
وجودنا أنا وتوفيق مع هذه المجموعة،
كلّفنا االشتراك في البرنامج ،وكان عرس
الضيعة».
ولكن ،بدا واضحا ً التقارب بينه وبين
صبري الشريف فيقول :وقتئذ ،قال
صبري الشريف لي أن أضع له بعض
األغاني للمجموعة حتى يغ ّني أفرادها
منفردين فيزيد دخلهم .فغ ّنى نصري
«وحياتك يا درب يا درب العين» ،وغ ّنى
خليل المير «يا عاشقة الورد».
وعن مشاركته في مهرجانات بعلبك

يقول :لجنة المهرجانات أصدرت تكليفا ً
لعاصي الرحباني بإحياء الليالي
اللبنانية ،وهو من ا ّتصل بي وفاتحني
باألمر .فقدمنا في المهرجان األ ّول «أيام
الحصاد» ،وفي المهرجان الثاني 1959
كانت «المحاكمة» .وأحيت العصبة
«عرس الضيعة» في مهرجانات بعلبك،
وسرعان ما وقع الطالق.
وصلنا إل��ى نهاية آب ع��ام ،1957
موعد تدشين «عصبة الخمسة» انطالق
الليالي اللبنانية األولى في مهرجانات
بعلبك ال��دول��ي��ة ب��ع��م��ل ف��ول��ك��ل��وري
عنوانه «أيام الحصاد» ،وهو مشهدية
ف��ول��ك��ل��وري��ة ع��ن «ع���رس الضيعة».
وال��م��ع��روف أن��ه حتى ذل��ك التاريخ
كانت مهرجانات بعلبك مختصرة على
ع��روض أجنبية تقدّمها فرق عالمية.
مسرحي للرحابنة مع
وهو أ ّول عمل
ّ
فيروز في تلك الليالي البعلبكية .يومذاك
أراد المخرج صبري الشريف إحداث
صدمة إيجابية عند الحمهور ،فعمد
إلى إظهار فيروز وهي تقف على أحد
أعمدة القلعة مضاءة باللون األزرق من
كل الجوانب ،لتصدح بأغنية «لبنان
يا أخضر حلو» .فكان ص��دى المشهد
صاعقا ً على الجمهور ،وعال التصفيق في
موجة من التأ ّثر العاطفي ،تلتها المقدمة
«هالليا» و«طلّوا حبابنا طلّوا» ،ورقصة
«مشق الزعرورة» .وكانت الرقصات من
تصميم وتدريب وديعة حداد ومروان
ج��رار .وغ ّنت فيروز« :لبنان يا أخضر
حلو» ،ث� ّم «لوحة الحصاد» ،ومشهد
العودة من «المقلع».
توقفتالمهرجاناتعام 1958بسبب
أح��داث تلك السنة ،وتجدّدت الليالي
اللبنانية في الصيف التالي ،1959
في عرض يحاكي العرض األول .وفي
الموسم التالي ،وكما ك ّل األمور الجميلة،
وحلّت الشراكة ،وانفصل
انفرط العقد ُ
األخ���وان رحباني ع��ن توفيق الباشا
وزكي ناصيف ،وشهدت الصحافة التي
واكبت ه��ذا التح ّول منافسة شديدة
بلغت ح ّد العداوة.
وه��ك��ذا ،وق���ع ال��ط�لاق ،وان��ف��رط��ت
مؤسسة
العصبة لتصبح «عصبتين»ّ ،
الرحابنة مع فيروز وصبري الشريف.
و«فرقة األنوار» مع سعيد فريحة وزكي
ناصيف وتوفيق ال��ب��اش��ا ...أم��ا عبد
الغني شعبان فحلّق منفرداً ..وهذه
قصة أخرى.
زكي ناصيف ،توفيق الباشا ،األخوان
الرحباني ،عبد الغني شعبان ،أعمدة
البناء األولى في صوغ حركة موسيقية
لبنانية ك��ان لها تأثيرها العميق في
البالد العربية كافة ،وما زالوا يملؤون
الغياب.

�إبداعات �سورية وعربية ت�ضيء دار الأوبرا في دم�شق

شذى ح ّمود ـ إيناس سفان
أكثر من خمسة وسبعين ف ّنانا ً وفنانة من مختلف
أنحاء العالم العربي ،أضاؤوا بلوحاتهم التشكيليّة قاعة
المعارض في دار األوب���را ،ضمن معرض ف ّني بعنوان
«شموع السالم».
تض ّمن المعرض الذي ّ
تنظمه محافظة دمشق بالتعاون
مع «دار األسد للثقافة والفنون» ،نحو مئة لوحة تشكيلية
عبّر من خاللها الفنانون المشاركون عن أمانيهم بعودة
السالم واألمن إلى ربوع العالم العربي ،مستخدمين رموزا ً
عدّة منها الحمام األبيض وغصن الزيتون ونور الشمس
وياسمين الشام ،بأساليب مختلفة ومدارس فنية متعدّدة.
وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل
سرور إن المحافظة ترعى فعاليات ثقافية كهذه ،بهدف
إيصال رسالة السالم إلى العالم كلّه ،من خالل مختلف
أن��واع الفنون ،وإظ��ه��ار بشاعة الحرب اإلرهابية التي
تتع ّرض لها سورية .مشيرا ً إلى أهمية هذه الفعالية التي
جمعت عددا ً كبيرا ً من ف ّناني العالم العربي الذين جاؤوا
إلى سورية ليقدّموا لوحاتهم في رسالة مفادها «الفنّ
يجمعنا».
وأوضحت الفنانة التشكيلية لينا رزق ّ
منظمة المعرض،
أنه تم التحضير لهذا المعرض منذ أربعة أشهر ،وشارك
فيه ف ّنانون عرب إليصال رسالة إلى العالم بأن سورية بلد
والحب والحضارة والثقافة.
السالم
ّ
وتم ّنت الفنانة التشكيلية اللبنانية أسما ريحانة أن
يع ّم السالم سورية وك � ّل العالم ألنّ سورية هي القلب
ال��ذي ينبض به العالم العربي .موضح ًة أن مشاركتها
في هذا المعرض جاءت من خالل لوحة تشكيلية بعنوان

جسدت من خاللها امرأة إلى جانبها
«وشوشات السالم»ّ ،
حمامة تهمس لها بالسالم وياسمين الشام قربها.
ورأى الفنان الدكتور علي سليمان أن المعرض يع ّد
تظاهرة فنية مهمة .موضحا ً أن ك� ّل إنسان يعيش في
سورية أو في لبنان أو في العراق ،هو شمعة تحترق من
دون سبب أو ذنب .وأننا بحاجة إلى هذه الشموع لمستقبل
مضيء .مبيّنا ً أنه ش��ارك بلوحتين عبّر من خاللهما أنّ
المستهدف األول هو دماغ اإلنسان.
وقالت الفنانة التشكيلية نجوى أحمد إنّ هذا المعرض
مه ّم لكونه يض ّم فنانين عربا ً يعيشون الوجع نفسه،
وأن أعمالنا كفنانين تشكيليين هو شمعة للسالم تضيء
طريق ال��ن��ور .حيث ج��اءت مشاركتها م��ن خ�لال لوحة
واح��دة مستخدمة فيها الزيت على القماش بأسلوبها
المبني على مجموعة من مفردات الترا َثين السوري
الخاص
ّ
واإلسالمي بطريقة معاصرة.
التشكيلي رامي الحاج حسن
وجاءت مشاركة الفنان
ّ
من خالل لوحتين من فنّ «اإليبرو» والخط العربي بعنوان
«شآم أنت المجد» ،مستخدما ً أسلوب ورق البردى ،ولوحة
ّ
الخط العربي وتكوينها وجماليتها
أخرى عن حروفيات
بطريقة ال��رس��م على ال��م��اء ،معبّرا ً ع��ن سعادته بهذه
المشاركة.
وقدّمت الفنانة التشكيلية اللبنانية إيفا هاشم لوح ًة
جسدت من خاللها حمام السالم الذي ينثر الياسمين فوق
ّ
ربوع سورية ،مستخدم ًة األلوان الزيتية.
الرسام والنحات نظير كوكاش من لبنان ،أحد
وقال
ّ
ّ
منظمي المعرض ،إنّ ك ّل فنان مشارك عبّر من خالل أعماله
تجسد السالم ألجل سورية بالد
التي
الفنية
رسالته
عن
ّ
العلم والحضارة التي ستبقى منارة للتاريخ رغ��م ك ّل

الظروف الصعبة التي تم ّر بها .موضحا ً أنه شارك بخمس
لوحات بتقنيات الحبر األزرق ،وتعبّر عن المعاناة واأللم
مع فسحة أمل وشموع السالم.
كما أحيا الفنان األوبرالي اللبناني غابريال عبد النور
أمسية غنائية تض ّمنت أعماال ً فولكلورية للسيدة فيروز
وزكي ناصيف وإيلي شويري ،منها «يا شام عاد الصيف»،
و«مهما يتج ّرح بلدنا» و«يا الئمي» وغيرها.
وأدّى عبد النور مجموعة من أغانيه الجديدة التي حيّا
فيها صمود سورية في وجه اإلرهاب ،منها «الجندي البطل»
و«مدينة تاريخية حلب» ،إضافة إلى أغنيته «لكأني الشام»
التي ص ّورها ّ
مؤخرا ً في الشام القديمة والتي تحمل عنوان
هذه األمسية وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحانه.
وق���ال عبد ال��ن��ور ف��ي كلمة ل��ه :دم��ش��ق أرض المجد
والحضارة والتاريخ ،صامدة في وجه وح��وش األرض
ومعتقداتهم الباطلة ِباسم الدين .جئتُ إلى دمشق م ّرة
أخرى من لبنان بلد األرز ،ألحمل سورية بصوتي بعد حلب
ومعرة صيدنايا وطرطوس ودمشق ،وأغ ّني معكم في هذا
الصرح الحضاري ،لنقول السالم لغتنا واألخ ّوة والمحبة
واالتحاد ض ّد الهجمة التكفيرية.
وتم في نهاية األمسية ،توزيع شهادات التقدير على عدد
من الفنانين المشاركين في الفعالية.
يشار إلى أن غبريال عبد النور مؤ ّلف موسيقي ومغنّ
بعشرة ل��غ��ات ،وع���ازف بيانو مجاز بعلم النفس من
ومتخصص في الغناء
جامعة الروح القدس ـ الكسليك،
ّ
األوب��رال��ي والشرقي والتجويد ،وهو أستاذ في تقنيات
الصوت وحاصل على عدد من الجوائز المحلية والعربية
والعالمية ،كما شارك في عدد من األمسيات الغنائية داخل
لبنان وخارجه ،أطلق خاللها أربع أسطوانات غنائية.

م��ن��ذ س��ن��وات ،وال��ش��اع��رة ه��دى
ميقاتي غائبة ،وربما مغيّبة .غائبة
لكونها ه��ارب��ة م��ن ال��واق��ع العربي
وفوضاوية الزمن الصعب واإلنسان
المشغول بالسذاجة ع��ن قضاياه
المصيرية ،ومغيّبة لكونها تؤمن
ب��ال��م��ق��اوم��ة وب��ال��ح��ق��ي��ق��ة وال��ح� ّ
�ق
واإلنسان العربي .ولألسف ،غالبية
أعالمنا تحارب المث ّقف المشغول
بعباءة المقاومة والعرب .ومهما كان
الغياب ،لن نب ّرر هجرانها للتواصل
ال��ث��ق��اف��ي ال��م��س��ؤول ،ول���ن نسمح
أن تبتعد ع��ن مجالسنا وإعالمنا
ولحظاتنا ،ألننا نحتاج إلى نفحات
الغني بوفاء الشعر .نحتاج
شعرها
ّ
إلى صدق تعابير صداقتها الثرية
ب��اإلن��س��ان ال��ص��اف��ي .ن��ح��ت��اج إل��ى
قوميتها المشرقة في زم��ن خفوت
حروف العرب .نحتاج إلى صوتها
إلى جانب شباب المقاومة ونصرة
نساء المقاومة وحضن تراب الوطن.
كم سعدنا حينما أطلّت في حلقة
تلفزيونية م��ن ب��رن��ام��ج «خ��واب��ي
الكالم» الذي تعدّه وتقدّمه الزميلة
الشاعرة عبير شرارة ،ويخرجه بسام
خويري ،ويعرض عبر أثير تلفزيون
ل��ب��ن��ان ،وق��د ي��ك��ون ه��ذا البرنامج
الوحيد أو من البرامج القليلة التي
تبحث ع��ن المث ّقف ك��ي تقدّمه في
فضاء العرب اليوم.
تتألم ه��دى من الوجع العربي،
تعتزل ال��ظ��ه��ور اإلع�لام��ي أحيانا ً
ب��إرادت��ه��ا ،لكنها تكتب الشعر في
ك ّل لحظة ،تلبس الشجر المحروق
فيلبسها عناد أرزها كما قالت .تشرب
الماء لتروي أرضها ،تعانق السماء
لتسير مع أحالمها.
ه��دى ميقاتي ف��ي ه��ذا ال��ح��وار،
تحب ال��ص��راخ ،ناصعة
هامسة ال
ّ
كبياض القلوب الوفية ،شفافة كما
عَ هْدنا بها ،وغنية بالمواقف والذاكرة
الجملة من دون تجريح وتطاول،
كأني بها من زم��ن آخ��ر ال عالقة له
بزماننا.
ترفض شعراء المناسبات ،وتص ّر

عبير شرارة

هدى ميقاتي
أن تكون هي مناسبة الوطن .تعرف
قيمة دورها كشاعرة مدركة أفعالها
ومواقفها وحركتها .كتبت الشعر
على البحر الطويل بعمر السنوات
السبع ،ومن دون أن تعلم أنها كتبت
يصحح لها بل
الشعر .وال��ده��ا لم
ّ
أخبرها أنها شاعرة بالفطرة ،فسارت
في نهر الشعر حتى اكتشفت بحوره
وأمواجه ورمال شواطئه.
بحب الوطن لكونه
تؤمن ه��دى
ّ
الحب.
الحب األكبر ،ويشمل ك ّل أنواع
ّ
ّ
وتعتبر الكتابة ملجأها ،وال طقوس
لديها حتى تكتب كما يدعي البعض.
وحينما تخاطبها الفكرة تختزل
األمكنة ،وتركن سيارتها لتغوص في
حبر البوح ،وتؤمن بتجاوب الناس
معها ،وتعتبره ميزانها وتكريمها.
ش��ارك��ت ف��ي غالبية مهرجانات
ال��ث��ق��اف��ات ال��ع��رب��ي��ة ،لك ّنها تحنّ
لمهرجانات المغرب ،وأجواء المغرب
الرائعة ،وتعشق الجنوب اللبناني
وه��ي اب��ن��ة ب��ي��روت ،تحترم ت��راب
الجنوب وأه��ل الجنوب لصبرهم،
وقربهم من فلسطين المحتلة .تحمل
في يدها راي��ة أن فلسطين ستعود،
وأن ما يحدث اليوم في بالد العرب
س��ي��زي��ح الغيمة ل����والدات أف��ض��ل،

ومشرقة أكثر مهما زاد الخراب.
هدى في هذه اإلطاللة ،وبعد غياب،
فرضت علينا أن الشاعر المسؤول
قيمة لو غاب طويالً ،ولمج ّرد إطاللة
واح��دة يزيل الغباشة ،ويتربّع في
م��ك��ان��ه ،وبالطبع ي��ه��رب المتط ّفل
ّ
وتشق الشمس
حينما ينطق الفاهم،
ثقوب العتمة إلى حين تجلّي الضوء.
هدى ميقاتي وأمثالها من شعراء
القضية والمحور الفاهم ألوجاعنا
وع��ن��ف��وان��ن��ا وص��ب��رن��ا وصرختنا
وضحكتنا ودم��اء أشجارنا ونهضة
ترابنا المجبول بدماء الشهداء وأقدام
المقاومين ،وج��ب ألاّ نغيّبهم في
إعالمنا مهما كانت عقدنا مريضة،
وغيرتنا م��ن نجاح غيرنا عارمة.
المثقف المسؤول واج��ب علينا أن
نعطيه م��س��اح��ة ك��ي ي��س��ان��دن��ا ،ال
أن ن��ش��ارك أه��ل العتمة بظالمية
حضورهم.
ش��ك��را ً ه���دى م��ي��ق��ات��ي ع��ل��ى ه��ذا
الحضور الناضج ،والمنعش لذاكرة
جميلة رغم الشوك .شكرا ً لمستوى
ك�لام��ك ،ردودك ،ووض��وح��ك ال��ذي
أعادنا إلى احترام ذواتنا رغم إعصار
الفوضى فينا .شكرا ً ألن��ك تؤمنين
بالكلمة ف��ي زم��ن «داع���ش» وغبار
ال��ج��ه��ل ،وج��ن��وح أدع��ي��اء األي��م��ان،
وهروب المثقفين إلى المجهول كي ال
يتحملوا المسؤولية.
ه���دى ميقاتي اآلت��ي��ة إل��ي��ن��ا من
هجرة الكالم لن نسمح بغيابك أكثر،
ولن نقبل بأن تسيّرنا زحمة الحياة
باالبتعاد عن مجموعة مث ّقفة وف ّنية
ذات قيمة ،وال نرسمها في صفحاتنا،
أو ما تبقى لنا من سطور في صفحات
تؤمن بقيمة الكلمة والمواقف.
ال���ش���اع���رة ه����دى م��ي��ق��ات��ي في
حضورها اليوم ،تنعشنا في «خوابي
ال���ك�ل�ام» وت��ع��ود واث���ق���ة ،وت��رس��م
سنابلها بريشة من ذه��ب الذاكرة،
وتل ّون حبّاتها باخضرار المواقف
وعمق اصفرار الكالم ،وبثلج يذاب
م��ن ح���رارة األح���رف الغنية بصبر
وحب االنتظار الجميل الحالم
التعب،
ّ
باألفضل.

