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هل أحبت مي جبران الذي لم تلتقه ولو مرة واحدة أم أنها كانت تداري عاطفته؟
رغم ما قيل باأّن الثقافة العربية يف تاريخها ثقافة 
حجب و�شرت، اإال اأن اآدابها تك�شف عن كونها اأُّمة بوح 
اأدب  اأو يف نرثها. ولعل  واعرتاف، �شواء يف �شعرها 
التي ال  االآداب  الرت�شل من بني هذه  اأو فّن  الر�شائل 
تخلو من �رسد االعرتافات وك�شف االأمور ال�شخ�شية 
على  وقّلبوها  البالغة  ملكوا  ممن  املرت�ّشلني  بني 
الر�شائل  من  فكان  والتاأثري.  للتعبري  وجوهها 
اأو  واالعتذار،  اال�شتعطاف  اأو  ال�شوق،  يف  جاء  ما 
ال�شكوى،  اأو  والعتاب،  املالمة  اأو  وامل�شورة،  الن�شح 
اإلخ.  والتاأبني،  التعازي  اأو  التهاين،  اأو  العيادة،  اأو 
بل�شان  الغائب  »خماطبة  هي  الر�شائل  اإن  قيل  وقد 
يف  الغائب  ونائب  اجلنان،  »ترجمان  واإّنها  القلم«، 
اأوطاره، ورباط الوداد مع تباعد البالد«. يف  ق�شاء 
ق�ش�شهم  عر�ض  يف  االأدباء  �رسع  احلديث،  الع�رس 
والبوح بتجاربهم يف الكتابة واحلياة �شمن ر�شائل 
جمايلي  ومع  بينهم  يتبادلونها  كانوا  �شخ�شية 
املتبادلة بني مي زيادة  الر�شائل  ع�رسهم. وكانت 
على  الر�شائل  هذه  اأ�شهر  هي  جربان  خليل  وجربان 
الكزبري  احلفار  �شلمى  حققتها  كما  االإطالق، 
و�شهيل ب�رسوين حتت عنوان »ال�شعلة الزرقاء« الذي 
الذاتي  ح�شوره  عن  جربان  تعبري  من  ا�شتوحياه 
وما  عليه  هو  ما  بني  واملوّزع  العامل،  يف  املفارق 
ي�شبو اإليه باأ�شواقه وانتفا�شة روحه، اإذ كتب يقول 
االأر�ض،  من  وهي  املقتب�شة،  الذات  باإمكان  هل   ..«
ال�شماء؟  من  وهي  الو�شعية،  الذات  وتغري  حتور  اأن 
وال  وحتول  تغري،  وال  تنري  الزرقاء  ال�شعلة  تلك  اإّن 
من  يتوق،  كان  فقد  تاأمتر«.  وال  وتاأمر  تتحول، 
الهناك، اإىل »ال�شعلة املقد�شة« التي هي جوهر النف�ض 
االإن�شانية يف اأ�شمى درجات �شفائها و�شعيها للفناء 
بها جربان  يبعث  كان  التي  الر�شائل  االآخر. يف  يف 
طفولته،  عن  يك�شف  زيادة،  مي  اإىل  جربان  خليل 
وذكرياته،  وميوله  واأحالمه،  باأّمه،  وارتباطه 
يف  واآرائه  وم�شاريعه  نف�شيته،  واأ�رسار  و�شّحته، 
التي  مّي  يخاطب  كان  وقد  والفّن.  والروح  االأدب 
�ُشغف بها ُحّبًا، كمن يخاطب نف�شه ب�شدق وب�شاطة 
بينهما  »الر�شائلية«  العالقة  اأن  واالأغرب  وعفوية. 
عاًما  ع�رسين  زهاء  ودامت  غريب  ب�شكل  توّطدت 
من دون اأن يلتقيا اإال يف ال�شباب، وبينهما »�شبعة 
اأو »البحار املنب�شطة«  اآالف ميل« كما قال جربان، 
كانون   28 بتاريخ  موؤرخة  اإحداها  يف  مّي.  بتعبري 
الثاين/ يناير 1920، يكتب جربان بخ�شو�ض ن�شبة 
متثيل عمليه »املجنون« و»املواكب« الأناه الغنائية 
التي ينظر اإليها متوّتًرا بني ال�شخ�شي والال�شخ�شي، 
قائاًل: »واإذا �شح ظّني اأكون اأول �شحايا ذلك الكتاب 
الأن املجنون لي�ض اأنا بكّليتي«. فاأنا الكتابة تختلف 
املرجعي ويعر�ض عن  املوؤلف  ظ عن  التلفُّ من جهة 
�شيغ ح�شوره كما هو، وذلك ب�شبب ما تنطوي عليه 
وم�شاهدات هي  وتواريخ  اأ�شداء  من  نف�شها  الكتابة 

نتاج بحث ماأمول فيه، ولي�ض توثيق حاالت واأ�شماء 
فح�شب. بيد اأن جربان، واحلالة هاته، يجد نف�شه يف 
بنفثات  يبعث  الذي  املواكب،  داخل  الغاب«  »فتى 
من  نافر  الإن�شان  بديلة  حياة  �شكل  ال�شاحرة  نايه 
»املجنون«  يجد يف  اأكرث مما  اجلاهلة،  املدينة  قيم 
»ولكن  جربان:  يقول  ال�شدد  هذا  ويف  و�رساخه. 
اإىل حقيقتي بوا�شطة ما  الو�شول  اإذا كان ال بّد من 
يف  الغاب  فتى  اّتخاذ  عن  مينعك  ع�شى  فما  كتبُته 
»املجنون«؟  من  بداًل  الغاية  لهذه  »املواكب«  كتاب 
اإن روحي يا مّي اأقرب مبا ال يقا�ض اإىل »فتى الغاب« 
ونغمة نايه منها اإىل ‘املجنون’ و�رساخه« . يعرتف 
باأّن حياته  ا،  بذاته تخييليًّ يرتقي  جربان على نحو 
وحياة  عادية  ب�رسية  حياة  بني  موّزعٌة  م�شاعفة 
مهيب  هادئ  ق�شّي  مكان  »يف  ي�رسفها  خيالية 
منه  يعود  اإذ  زمان«؛  وال  مكان  يحّده  ال  م�شحور 
�شخ�شًا اآخر، غريبًا، »�شاعراً بيٍد �شبيهٍة بال�شباب«. 
باالأحرى  اأو  والكذب،  اخليال  هنا، ميّيز جربان بني 
بل  النف�ض،  الكذب على  اإىل حد  التخيُّل  ي�شتطُّ يف  ال 
الذاتية  التجربة  ُتغّذي  التي  احلياة  خلربة  نتاج  هو 
احلوا�ض  معه  ترتا�شل  قد  نحو  على  وكيانّيًا  ح�ّشيًا 
تتاأّثر،  روؤية جربان  لكن  غنائّيًا«.  »ن�شيداً  ُي�شبه  مبا 
املفارقة  احلّدية  هذه  من  منه،  يتعافى  ال  ب�شكل 
�شباٍب  اإىل  يتحّول  للذات  ت�شظٍّ  �شكل  تاأخذ  التي 
يرى فيه حقيقته، وغريّيته امللتب�شة، فيظّل الوجود 
اأنا  مي.  يا  �شباٌب  »اأنا  لفظي:  غري  ُهالمّيًا  ُلْغزاً 

 )…( واإياها  يتحد  ال  ولكنه  االأ�شياء  يغمر  �شباب 
ي�شوق  حقيقتي،  وهو  ال�شباب،  هذا  اأن  وم�شيبتي 
اإىل لقاء �شباب اآخر يف الف�شاء. ي�شوق اإىل ا�شتماع 
اأعرف من  اأنا  اثنان.  قائٍل يقول: ل�شت وحدك. نحن 
جربان،  حياة  تلّب�شت  قد  »ال�شبابية«  هذه  اأنت«. 
ي�رسح  فلم  مّي؛  اإىل  كتبها  التي  خطاباته  وداخلت 
اأثمر  اأو يتخذ نحوها قراراً جاّداً، وهو ما  بحّبه لها 
»�شوء التفاهم« بينهما، واأ�شعر مّي نف�شها مع الوقت 
باالإحباط واالنتظار القاتل. كلما اأمعنا يف م�شمون 
ازددنا  الآخر،  وقت  من  ظية  التلفُّ و�شيغه  الر�شائل 
اقتناًعا باأن جربان كان واقًعا حتت نزعة �شوفية؛ 
الفرتة  هذه  خالل  يظلَّ  اأن  للمرء  ميكن  كيف  اإذ 
ا،  ُحبًّ بها  وي�شغف  يرها  مل  امراأٍة  نحو  يتحرق  ُكّلها 
ويتخطى من اأجلها حدود الزمان واملكان واحلوا�ض 
اإىل عامل اآخر تتحد فيه قوة الوجود، بل اإّنه كان يجد 
يف هذا ال�شغف الذي حتّمله فوق ما تطيقه جارحته، 
وترياًقا  امل�شتحيلة  »الهناك«  لقيا  عن  له  عزاًء 
لروحه املعذبة: »… االأف�شل اأن نبقى هنا، هنا يف 
حتى  نت�شّوق  اأن  ن�شتطيع  هنا  العذبة.  ال�شكينة  هذه 
التي  النزعة  هذه  عدا  اهلل«.  قلب  من  ال�شوق  ُيدنينا 
، قد يكون  تبحث عن حقيقة الذات يف عامٍل �شبابيٍّ
التكوين النف�شاين جلربان، واملتاأثر باعتالل �شحته 
اأّمه ورف�ض ماري  منذ مطلع �شبابه وابتالئه مبوت 
ها�شكل الزواج منه وبعاده عن ال�رسق، �شبًبا اآخر يف 
الكثري  يكتنفها  �شوفية  ب�شبغة  الر�شائل  ي�شبغ  اأن 

اأحّبت مي �شاحبها جربان  ولكن هل  ال�شباب.  من 
الذي مل َتْلَتِقِه ولو مّرًة واحدة؟ اأم اأّنها كانت تداري 
وتغنُّجها  بكربيائها  وُتّي�شها  ال�شادقة  عاطفته 
الباهر،ومن ثّمة قد تكون تكذب عليه؟ اإذا علمنا باأّن 
افتتاح �شالونها  بعد  وا�شعة  �شهرة  لها  مي �شارت 
اأكرب، ولها  االأدبي، وكان جلاذبّية �شخ�شيتها �شطوة 
اأدباء ع�رسها، مبن فيهم  اأخرى مع م�شاهري  ر�شائل 
وم�شطفى  العقاد  حممود  وعبا�ض  الريحاين  اأمني 
كانت  مي  باأّن  يقول  افرتا�شًا  فاإّن  الرافعي،  �شادق 
من  �شخ�شي  �شيت  وذيوع  ماأمولة  �شهرة  عن  تبحث 
ال�رسق  بذكرهم  �شار  الذين  امل�شاهري  هوؤالء  وراء 
والغرب، ميكن اأن يفر�ض نف�شه؛ اإال اأن هذا االفرتا�ض 
مّي حر�شت على  اأن  اآخر هو  بافرتا�ٍض  عليه  مردود 
اإخفاء عالقتها بجربان اإال من بع�ض املقرَّبني منها، 
اإىل  عدنا  واإذا  موته.  يوم  حتى  دفيًنا  ا  �رسًّ واأبقتها 
كرونولوجيا العالقة بني جربان ومي، فاإنها مل تن�شاأ 
دفعة واحدة، بل توّثقت مع الوقت وتطورت من التحفظ 
ر�شائله من  لهجة  تدرجت  نف�شه  التودد. فجربان  اإىل 
وكانت  فاحلّب،  احلميمة  ال�شداقة  بوح  اإىل  االإعجاب 
والتورية،  التلميح  لغة  عليها  ت�شتحوذ  الر�شائل  هذه 
باأ�شمائها.  وامل�شاعر  االأ�شماء  ي�شمي  يكن  مل  بحيث 
اأن مي بدت يف ر�شائلها له متحّفظًة كما يظهر  كما 
من لغتها ولهجة اأ�شلوبها؛ اإذ ترّددت يف االإعراب عن 
يجري  قلمها  تطلق  ال  وكانت  املكبوتة،  م�شاعرها 
على �شجّيته، فح�رست مو�شوعاتها يف ما هو فكري 

االأدبي  واإنتاجه  ب�شخ�شيته  االإعجاب  يتخلله  واأدبي 
بعني  تكتبه  ما  اإىل  ينظر  جربان  يكن  ومل  والفني. 
اأم  الكربياء  اأم  »اأهو اخلجل  اإليها:  الر�شا، حتى كتب 
اأي  بعد،  ما  يف  اأّنه  اإال  االجتماعية«.  اال�شطالحات 
بعد حوايل اإثنتي ع�رسة �شنة، وبعد الذي الم�شته من 
و�شّفاف  �شادق  نحو  على  بها  وتعلُّقه  جربان  �شغف 
نتلم�شه من مناداته اإّياها بقوله: »�شغريتي املباركة، 
وتبدد  له،  ترتاح  مي  اأخذت  املحبوبة«.  �شغريتي 
احلب  بعاطفة  وتعلن  نحوها،  عواطفه  يف  �شكوكها 
حتدثه  اأخذت  كما  �شحته،  اعتالل  على  وخ�شيتها  له 
اأنها، مع  بيد  �َشعرها مثاًل.  اأمور �شخ�شية كق�ّض  عن 
ذلك، كانت تعلن ُحّبها بخوف غري مفهوم. ففي اإحدى 
هذه الر�شائل املوؤرخة بـ)1924/1/15(، كتبت مي: 
اأعني  ماذا  اأعرف  ال  اإين  اأكتبه؟  الذي  هذا  معنى  »ما 
به، ولكني اأعرف اأّنك حمبوبي، واأين اأخاف من احلب«. 
م�شاعرها  كبت  يف  مي  اإ�رساف  اإىل  االأمر  يرجع  وقد 
لها  �شبب  ما  وهو  واالكتئاب،  الت�شاوؤم  اإىل  ونزوعها 
لها،  ُحّبه  يف  باالأحرى  اأو  جلربان،  ُحّبها  يف  ال�شقاء 
الر�شائل  هذه  اأّن  حتى  به.  الظاهر  الفرح  من  اأكرث 
تخللتها  فقد  واحدة،  وترية  على  تن�شاأ  مل  نف�شها 
وكان  العامني،  تدوم  وقطيعة  وفتور  جفاء  �شل�شلة 
جربان  مقابل  يف  »اخلائفة«  مّي  طرف  من  اأكرثها 
مرة  ولكن،  خميفة.  ب�شبابّية  ولكن  »امل�شرت�شل« 
اأخرى، هل اأحبت مي جربان؟ كان اأنور املعداوي قد 
كتب يف جملة االآداب )ني�شان/ اأبريل 1953( ناعًتا 
ا يف اأن تكون قد اأحبت جربان،  مّي بـ)ال�شاّذة(، و�شاكًّ
امل�رسعون  الدار�شون  قتلها  التي  »واحلقيقة  قال:  اإذ 
اإىل  يومًا  تتجه  مل  مّي  يف  ‘االأنوثة  عاطفة  اأن  هي 
حتّركها  ال  حمايدة  مي  ظلت  نظره،  ففي  جربان«. 
»�شهية« االأنوثة لي�ض مع جربان فح�شب، بل مع غريه 
ممن مل تنق�شهم الرجولة؛ الأنها بب�شاطة مل »تتذّوق« 
ا يكن، فاإّننا اليوم ال ميكن اأن نقراأ العالقة  احلب. واأيًّ
بني جربان ومي اإال يف �شوء الر�شائل التي تبادالها، 
ظات يف غاية اخلطورة بلغ  مبا تنطوي عليه من تلفُّ
التلفُّظات من  �رَسُرها روحيهما مًعا، مع ما يف هذه 
الكيا�شة  اأو  التوا�شل  وفنون  والبالغة  ال�شعر  اأوجه 
الواقع الذي  اأخطر من  الر�شالة  وخالفها. ورمّبا كان 
مل يتمَّ لهما ولو مّرًة واحدة، فمات جربان على اأ�رسار 
»ال�شباب«. واأما مّي فاإّنها ملا علمت مبوته )1931(، 
االأمرا�ض  م�شت�شفى  ودخلت  ع�شبي  انهيار  بها  اأملَّ 
االأوان، وعا�شت بال  العقلية غرقت كهولة مقيتة قبل 
ا حلبها الوحيد ال�شائع، فكانت ال�شنوات  زواج اإخال�شً
على  حياتها  �شنني  اأ�شواأ  موته  اأعقبت  التي  الع�رس 
االإطالق؛ اإذ ق�شتها االآن�شة مي امراأًة مفجوعة ويائ�شة 
حتى ذوى جمالها متاًما. ولكن يكفي اأّن حّب مي قد 
األهم جربان البدائع يف اأخ�شب مراحل عطائه االأدبي 
عرب  الكثريين  لقرائه  يك�شف  واأن  جهة،  من  والفني 
وذكرياته  طفولته  عن  نفي�شة  معطيات  االأزمنة  كل 
وم�شاريعه ونزعاته واآرائه االأدبية والفكرية يف هذه 

الر�شائل، بل ويودعها ري�شة ر�شوماته الفريدة.

بغداد_ متابعة

 .. مازالت "عزازيل" تحتل المقدمة "تحرير المرأة"الكذب"إلى أن نصبح أحرارًا"
�شدر حديثًا عن دار ال�شاقي، بريوت، كتاب "اإىل اأن ن�شبح اأحراراً: ن�شايل من 
اأجل حقوق االإن�شان يف اإيران". األهمت موؤلفة الكتاب �شريين عبادي، وهي اأول 
امراأة م�شلمة حتوز "جائزة نوبل لل�شالم"، املاليني حول العامل بعملها حمامية 
ال�شجاعة  ة  ق�شّ تها،  ق�شّ تروي  هي  وها  اإيــران.  يف  االإن�شان  حقوق  عن  تدافع 
والق�شاء  اأ�رستها  تدمريها وحتطيم  والتحّدي يف مواجهة حكومة عازمة على 

على ر�شالتها، اأال وهي حتقيق العدالة ل�شعب وبلد حتّبهما.
اأيًا تكن  اأبداً  اإّنها حكايٌة رائعة ومذهلٌة، واأحيانًا مرّوعة، عن امراأٍة لن ت�شت�شلم 
املخاطر. ومثلما األهمت كلماتها وماآثرها اأمًة، �شُيلهمَك كتاُبها هذا يف اكت�شاف 

�شجاعة الدفاع عن معتقداتك.

اأن  فباإمكاننا  والغلط،  اخلطاأ  العموم  على  يعني  ال  الكذب   ": دريدا  جاك  عن 
نخطئ اأو نغلط دون اأن نكون قد كذبنا، وقد يحدث اأن منّد االآخرين مبعلومات 
خاطئة، دون اأن يعني ذلك اأننا قد كذبنا عليهم. فعندما ننطق باأقوال خاطئة 
اأنها �شحيحة، ونو�شلها اإىل االآخرين دون اأن نق�شد  اأو مغلوطة ونحن نعتقد 
اأفكار واآراء  اأو نعرب عن  اأن ن�رسح باأقول  خداعهم، فنحن ال نكذب. فال يكفي 
خاطئة نعتقد على االأقل، يف قرارة اأنف�شنا اأنها �شحيحة لنكون كاذبني ، الكذب 
اأقوالنا حقة.  اإذا كانت  الرغبة يف خداعهم، وذلك حتى  على االآخرين يت�شمن 
واحلال اأنه باإمكاننا اأن ننطق باأقوال خاطئة، دون اأن نكون كاذبني، واأن نقول 

اأقوااًل  حّقة الهدف منها خداع االآخرين ونكون اآنذاك كاذبني".

كان كتاب "حترير املراأة" لقا�شم اأمني )1865-1908(، ال�شادر عام 1899، 
عت مفكريه على  فاأ�شاءت مغربًا، و�شجَّ َم�رسقًا  اندلعت  التي  ال�رسارة  مبثابة 
يف  الإدماجها  املــراأة  و�شعية  باإ�شالح  واملطالبة  ال�شفور،  معركة  اإعــالن 
اآثار تلك ال�رسارة يف تون�ض،  اأن ُحِجَبت عنه لقروٍن. ومن  الف�شاء العام، بعد 
-1899( احلداد  الطاهر  األَّف  اأن  الفرن�شي،  اال�شتعمار  حتت  حينها  الواقعة 
واملجتمع"  ال�رسيعة  يف  "امراأتنا  اأ�شماه:  كتاًبا  التكوين،  الزيتويّن   )1935
)1930(. ويف ِق�شَمْيِه الت�رسيعي واالجتماعي، َدعا اإىل حترير املراأة التون�شية 
لتكون رفيقَة درب الرجل يف بناء االأمة، والكفاح لنيل اال�شتقاللية والتمتع 

باحلقوق االأ�شا�شية، كالتعليم وال�شحة وال�شغل واالنتخاب.

قال النا�رس امل�رسي اإبراهيم املعلم �شاحب دار ال�رسوق للن�رس والتوزيع، اإن رواية 
القراء على  اإقباال كبريا من  الكبري يو�شف زيدان مازالت ت�شهد  "عزازيل" للكاتب 
�رسائها. جاء ذلك يف تدوينه للنا�رس على �شفحته ال�شخ�شية مبوقع "في�ض بوك"، 
فقال: "َم�ض ملحقني على اإقبال القراء على عزازيل - واأظنها عيون الرواية العربية 
يف العقد االأخري - والفائزة بالكثري من اجلوائز الدولية والتي ن�رست ترجمات لها 
يف اأكرث من 30 دولة.. واأثارت من االهتمام والتقدير والهجوم مثل ما اأثار موؤلفها 
وكانت  واإقبالهم".   القراء  جائزة  ذلك  كل  من  االأهم  ولكن  وزوابــع..  ق�شايا  من 
عزازيل قد ن�رست طبعتها االأوىل عام 2008، اإال اأنها مازالت حتتل قوائم االأعلى 

مبيعا يف معظم مكتبات التوزيع بجميع الدول العربية.

صدر قديما صدر حديثا بعد 9 فلسفة

سنوات

قراءة في كتاب

تدور اأحداث رواية "�شفرة ادم "يف واقع افرتا�شي 
بني اأرا�شي كل من: الواليات املتحدة االأمريكية، 
الذي  اأيوب  �رسيف  امل�رسي  العامل  حيث  وم�رس، 
اخللية  فوق  للن�شخ  قابلة  وراثية  �شفرة  اخرتع 
على  حتتوي  اأنها  ال�شفرة  هذه  وميزة  الب�رسية، 
النووية،  االأ�شلحة  تبطل مفعول  اأن  بيانات ميكن 
وهي على االأر�ض، قبل اال�شتخدام، بهدف حماية 
البحث  وهذا  الفتاك،  ال�شالح  هذا  �رس  من  الب�رس 
العلمي يف عامل الرواية اأزعج القوى املهينة على 
ت�شفية  فقررت  املتطورة،  التكنولوجيا  جمريات 
هذه  بزرع  قام  اغتياله  وقبل  امل�رسي،  العامل 
ال�شفرة يف جينات ابنه عمه اآدم اأيوب، ثم اأعطاه 
ا�شتعادة  ميكن  حتى  �رسيحة  على  ال�رس  كلمة 
املعلومات املخزنة يف خالياه، لال�شتفادة منها 
االأمر  اأيوب باأهمية هذا  اآدم  مب�رس، وعندما �شعر 
الذي  العربي  لبني وطنه، جرت يف عروقه نخوة 
م�شتهرت  من  وحتول  اخلطر،  عند  للهويته  ينحاز 
اإىل اإن�شان جاد كل هدفه العودة اإىل بالده لت�شليم 

البحث اإىل العامل امل�رسي برهان القليوبي.
وبعد عدة مناورات ينجح اآدم اأيوب يف العودة اإىل 
ال�شخ�ض  ذلك  �شميث،  �شتيف  ا�شم  منتحال  م�رس 
يف  للمحجوزين  تعذيب  جرائم  بارتكاب  املتهم 

معتقل جونتنامو.
القدمية  حبيته  ون�ض  بالعامِلة  يلتقي  م�رس  ويف 
ومل  ع�شًقا،  فيه  تذوب  كانت  والتي  عمه،  وابنت 
تتزوج بعد رحيله، وتفرغت للبحث العلمي، ولكن 
داخل  يالحقونه  اخلارجية،  املخابرات  عمالء 
الوطن لت�شفيه، ولكنهم اأخطاأوا الهدف عدة مرات 
برهام  العامل  منهم  اأخرى،  �شخ�شيات  وقتلوا 

القليوبي املنوط به فك ال�شفرة.
فك  من  بحث  طول  بعد  ون�ض  احلبيبة  وت�شتطيع 
اأيوب،  اآدم  خلية  على  املحملة  الوراثية  ال�شفرة 
اخلاليا  على  املهمة،  املعلومات  كل  ون�شخ 
الب�رسية لطالبها والكثري من االأطفال حتى يت�شنى 
القادمة،  لالأجيال  الحًقا  املعلومات  هذه  توفري 
من  ليلة  وبعد  حبيبها  من  تتزوج  النهاية  ويف 
هذا العر�ض ي�شتطيع عمالء ال�رس اغتيال اآدم اأيوب 
عقابا له على نقل املعرفة لوطنه، ولكنه يف حلظة 
االحت�شار ي�شعر بالن�رس، الأنه قد منح بني وطنه 
�رس االخرتاع الذي �شوف ي�شهم يف نقل االأمة اإىل 

عامل املعرفة.

اقتباس
 

حينما ينتهي قدري ميكن لنفحة ريح اأو ق�شة اأن 
تك�رسين. 

نابليون بونابرت

ت�رسئب نف�شه يف املدى
تتمدد يف اأرجائه

تود لو تبتلع الكون
لتكون وجودا اأو�شع
وينطلق خيال عقله

ميرُت الف�شاء
يغر�ض على اأر�شفة الزمن 

الالحمدود :
قلوبا من ورود

واأغاين
يعزفها املطر على اأوتار 

اأ�شعة ال�شم�ض ، كلما اأطلت 
ب�شبحها فوق هامة جبل .

يتعانق �شوت مزامري 

الرعاة وهم�ض الن�شيم على 
�شفة نهر حتفه اأ�شجار 

الربيع ..
واملكان يحتفل بعطر 

الزهور وينت�شي ..
يغني : وال�شماء تردد �شدى 

�شوته تتجرد روحه من 
ج�شده فاإذا بروحه �شماء

وج�شده اأر�ض
متطر ال�شماء : لغة الكواكب
وتنبت االأر�ض : �شوء القمر

ميتزج الكالم بال�شوء .. 
فيولد بينهما : الربزخ

وكلما اأوغلت نف�شه يف 
املدى .. قطفت جمرة 

لت�شعها يف جيب الغيب ..

فاروق شوشة

ثقافة 

مدى!"درويش".. الشاعر الذي لم يمت حين انتهت حياته
دروي�ض”  “حممود  الكبري  الفل�شطيني  ال�شاعر  يبدو 
الذي بدا اأنه كتب نهايته بيده، يف و�شية طالب فيها 
اأجهزة االإنعا�ض عن ج�شده العليل، فاحرتمها  بنزع 
هريمان”  “ميموريـال  م�شت�شفى  يف  االأطباء 
االأمريكية، لريحل عن دنيانا يوم ال�شبت 9 اأغ�شط�ض 
مركز  يف  مفتوح،  قلب  لعملية  اإجرائه  بعد   ،2008
يف  الوقت  طوال  يحلق  بدا  كطائر.  الطبي  تك�شا�ض 
بعيد،  ومن  فوق  من  يراها  فل�شطني،  الوطن  �شماء 
فيغرد ب�شوت حزين با�شطًا جناحيه، لي�شم اأبناءه 
يف �شدره، يغني ع�رسات الق�شائد باآالف الكلمات، 
عن ق�شة النزوح من فل�شطني، اأو النزوح من اجلنة، 
والفل�شطينيون  عليه  فيحزن  بعيونه،  يراها  كما 
مبرارة فيخرج االآالف لتوديعه حينما و�شل جثمانه 

يف 13 اأغ�شط�ض اإىل مدينة رام اهلل ليوارى الرثى.
يتغلغل يف ق�شائد ال�شاعر الكبري “حممود دروي�ض”، 
�شوء ال�شباح، يت�شلل يف بطء و�شهولة، فهناك طوال 
الوقت “تقارير �شعرية” حتكي �شاعة اليقظة، قهوة 
احلالة  عن  االإعالن  مع  احلليب،  مع  والقهوة  االأّم، 
احلبيب  الوطن  اأر�ض  على  يقع  فعل  لكل  املزاجية 
الغ�شب، اخليبة،  التعبري عن  فل�شطني، فهناك دومًا 
احلّب، التحّيات فتاأتي اأبرز ق�شائده ت�شي مبا يعتمل 
واأنا  حقيبة  لي�ض  ووطني  عربي  اأنا  �شّجل  بداخله: 

ل�شت م�شافرا وال تعتذر عما فعلت.
قرية  يف   1941 عام  املولود  دروي�ض”..  “حممود 
�شاحل  قرب  الفل�شطينية،  اجلليل  الربوة، يف منطقة 
والعرب،  الفل�شطينيني  ال�شعراء  اأهم  اأحد  يعد  عكا، 
حيث  والوطن،  الثورة  ب�شعر  ا�شمهم  ارتبط  الذين 
عام  الفل�شطينيني  الالجئني  اإىل  اأ�رسته  ان�شمت 
الكبري،  ال�شاعر  عند  ال�شتات  رحلة  لتتحول   ،1948

االأنثى،  باحلبيبة  الوطن  حب  فيه  ميزج  �شعر  اإىل 
متنقاًل بني لبنان و�شوريا وقرب�ض وم�رس واالأردن 
وتون�ض وباري�ض تائهًا منذ عام 1982، على الرغم 
العامل  بلدان  يف  دواوينه  تباع  ك�شاعر  �شهرته  من 

العربي اأكرث من مليون ن�شخة.
التي  النقدية،  الدرا�شات  جميع  يف  ترد  كما  البداية 
يد  على  جاءت  احلافلة،  ال�شعرية،  م�شريته  تناولت 
الذي  غامن”،  “روبري  اللبناين  والفيل�شوف  ال�شاعر 
جلريدة  الثقايف  امللحق  �شفحات  على  له  ن�رس 
االأنوار، التي كان يرتاأ�ض حتريرها، ق�شائده االأوىل، 
مكانته  وياأخذ  الكبري  ال�شاعر  ذلك  بعد  لينطلق 
و�شوتها  الفل�شطينية،  االأر�ض  ك�شاعر  املتميزة 

عربية  �شعرية  قامات  بجوار  ب�رساوة،  املقاوم 
ونزار  ال�شودان،  من  الفيتوري  حممد  منهم  كبرية، 
العراق، ورعد  �شوريا، وفالح احلجية من  قباين من 
بندر من العراق، وغريهم من اأفذاذ االأدب يف ال�رسق 

االأو�شط.
ديوانه  دروي�ض  حممود  اأ�شدر   ،1960 عام  ففي 
 1964 عام  ويف  اأجنحة”،  بال  “ع�شافري  االأول 
عام  وحتى  الزيتون”  “اأوراق  الثاين  ديوانه  �شدر 
“عا�شق  هي  دواوين  جمموعة  له  �شدرت   ،1970
من  تنه�ض  “حبيبتي  الليل”،  “اآخر  فل�شطني”،  من 
الع�شافري   ” فل�شطيني”،  جرح  “يوميات  نومها”، 

متوت يف اجلليل” و”الكتابة على �شوء البندقية”.

بغداد_ متابعة


