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وهج احلرية

نبيل خالد الأغا

كاتب من فل�سطني

اأبو�سلمى

ال�ساعرالثائر
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متتاز 

طولكرم 

وق�ساوؤها 

بوفرة 

املثقفني 

الذين اأْثروا 

احلياة 

الثقافية 

والتعليمية 

بفل�سطني 

وغريها

ودواوي���ن  كتب  ع��دة  م��ن  على  اأب��ح��رت  ال�سبا  رون��ق  يف 

�سعرية، ونهلت من نفائ�سها ما لّذ وطاب من النرث امل�ؤنَّق 

د. وال�سعر املن�سَّ

فرح  اأح��م��د  ال��راح��ل  امل��رب��ي  العربية  اللغة  اأ�ستاذ  وك��ان 

ي�ن�س  خ��ان  مبدر�سة  ط��اب  ونحن  فينا  يغر�س  عقيان 

الإعدادية غرا�س ع�سق لغة ال�ساد والتهيام بها باعتبارها 

لتك�ن  وتعاىل  تبارك  احلق  اختارها  التي  ال�حيدة  اللغة 

اأهل  اآدم عليه ال�سام ولغة القراآن الكرمي ولغة  اأبينا  لغة 

من  الكثري  الكثري  حمف�ظاته  من  علينا  واأ�سبغ  اجلنة. 

كن�زها نرثًا و�سعرًا وحكمة.

الن�ساطات  �سلب  يف  ال�سعرية  امل��ب��ارزات  اأدرج  قد  وك��ان 

املدر�سية الذهنية التي يتبارى فيها فريقان من الطاب، 

ال�سعبة  القافية  ذوات  الأب��ي��ات  حلفظ  ن�سطر  وك��ن��ا 

ب�  ال�ست�سام  على  لرنغمه  اخل�سم  وج��ه  يف  ون�سهرها 

»القافية القا�سية«!

وكنا نبداأ املباراة اأحيانًا ببيت ال�سعر الآتي:

اْن�ُسْر على َلَهب الق�سيِد        �سْك�ى العبيد اإىل العبيد

وعلمنا فيما بعد اأن قائل هذا البيت ه� ال�ساعر الفل�سطيني 

»اأب��سلمى«.

واأحيانًا اأخرى نفتتح املباراة ببيت ال�سعر امل�غل يف الغرور 

ل�ساعر يق�ل:

الُعْرُب اأ�َسرُف اأمٍة              َمْن �َسَكَّ يف ق�يل َكَفْر!

وملا ا�ستد ال�ساعد قراأنا يف دفرت املجد واخلل�د �سرية حياة 

�ساعرنا املكّنى ب� »اأبي �سلمى« وا�سمه احلقيقي عبدالكرمي 

القافية  �سه�ة  امتطى  ال��ذي  »امل�����س��رد«  الكرمي  �سعيد 

املجنحة منافحًا عن عدالة ق�سية وطنه فل�سطني، وكرامة 

الثاأر  بنار  امللتهب  �سدره  اأعماق  من  هاتفًا  العربية  اأمته 

والث�رة:

نا  َنْحُن اإْن مل َنْحرتْق، كيَف ال�َسّ

نيا ويهدي ُكّل َرْكِب؟ اأُ الُدّ               َيْ

اإ�شراقة احلياة

مدائن  اإح��دى  ك��رم«  »ط���ل  مدينة  اإىل  �ساعرنا  ينت�سب 

فل�سطني امل�سك�نة باخلري والأنفة والإبداع، وت�سكل زاوية يف 

مثلث البط�لة الذي ي�سملها ومدينَتْي نابل�س وجنني، وهي 

العثماني�ن  ا�ستحدثه  الذي  �سعب«  بني  »ق�ساء  عا�سمة 

اإبان حكمهم لفل�سطني. 

مراد  م�سطفى  امل���ؤرخ  يرى  كما   - املدينة  ت�سمية  واأ�سل 

الدباغ - ه� »ط�ر كرم« فالط�ر ه� »اجلبل« و»الكرم« ه� 

»مكان العنب« الذي ت�ستهر به املنطقة، ومع مرور الزمن 

حت�ل »الط�ر« اإىل »ط�ل« ل�سه�لة النطق به.

اأثروا  الذين  املثقفني  ب�فرة  وق�ساوؤها  املدينة  ومتتاز 

)1(

احلياة الثقافية والتعليمية يف فل�سطني وغريها.

وح�سبنا اأن ن�سري حتديدًا اإىل اأ�سرة »الكرمي« 

مرم�قة  ���س��خ�����س��ي��ات  اأجن���ب���ت  ال��ت��ي 

ويف  والدين،  والعلم  ب��الأدب  متيزت 

طليعتها �ساعرنا الذي ُيعترب اأحد 

الن�سال  ���س��ع��ر  رواد 

و�سيخ �سعراء فل�سطني  ال�س�اء،  والعربي على  الفل�سطيني 

با منازع، وقد ولد يف ط�ل كرم ذات ي�م مت�زي يف العام 

1909م.
امتدت  التي  احلياتية  دورته  اأعماق  اإىل  ندلف  اأن  وقبيل 

الرئي�سة  اخلط�ط  بع�س  ر�سد  ن�د  عامًا  و�سبعني  ثاثة 

لأبرز ثاثة من »الكرميني« اإ�سافة اإىل �ساحب ال�سرية.

ال�شيخ �شعيد الكرمي )1935-1852(

�ساكر، وح�سن، وعبدالكرمي  اأحمد  الثاثة:  الأ�سقاء  والد 

على  وح�سل  بفل�سطني،   درا�سته  اأنهى  �سلمى(.  )اأب��ي 

العاملية الأزهرية يف م�سر، وعمل مفت�سًا ب�زارة املعارف، 

ومن ثم مفتيًا للق�ساء، و�سارك يف احلركة ال�طنية اأواخر 

يف  ا�سرتك  الأوىل  العاملية  احل��رب  وبعد  الرتكي،  العهد 

تاأ�سي�س املجمع العلمي العربي بدم�سق عام 1919، وبعدئذ 

انتقل اإىل اإمارة �سرقي الأردن وُعنيَّ قا�سيًا للق�ساة قبيل 

ع�دته اإىل م�سقط راأ�سه. 

ويتمتع  والتاريخ  بالت�س�ف  �سليع  فه�  ذلك  اإىل  واإ�سافة 

�سامقة  مكانًة  له  كانت  مثلما  النا�س  عامة  لدى  بحظ�ة 

عند كبار امل�س�ؤولني، وقد اغتنى كثريًا عندما تتلمذ على 

)2(

الأفغاين وحممد عبده.

)اأحمد �شاكر( الكرمي )1927-1894(

�سقيق اأبي �سلمى، اأديب وكاتب، و�سحايف، التحق بالأزهر 

يف  حم��ررًا  عمل  دم�سق،  يف  حياته  ج��ّل  عا�س  ال�سريف، 

جريدة »األف باء«، وكتب مقالت هادفة بت�قيع »قدامة«، 

ت�ىل  الدم�سقية،  الأدب��ي��ة  الأو���س��اط  يف  ج��دارت��ه  واأث��ب��ت 

حترير جملة »الفيحاء« وانكب على درا�سة اللغة الإنكليزية 

ومتيز  اإنكليز.  لأدب���اء  رواي���ات  ع��دة  وت��رج��م  فاأتقنها، 

بحماته على الأدب العربي التقليدي، والدع�ة اإىل اأدب 

عربي جديد »يغم�س ري�سته يف الطبيعة«.

ح�شن الكرمي ) 2007-1905(

و�ساعر،  كاتب  املعاجم،  وم�ؤلفي  العربية  اللغة  رواد  اأحد 

الإنكليزية  الكلية  �سهادة  نيله  وبعد  ك��رم،  ط���ل  يف  ول��د 

بالقد�س عمل مدر�سًا يف مدينة الرملة ويف الكلية العربية 

بالقد�س.

ويف العام 1938 ذهب اإىل لندن يف بعثة درا�سية وتخ�س�س 

يف اأ�س�ل الرتبية، وبعد ع�دته �سغل من�سبًا رفيعًا يف اإدارة 

املعارف الفل�سطينية. تزوج من �سيدة �س�رية واأجنب منها 

زيادًا و�سهام وغادة.

التحق بهيئة الإذاعة الربيطانية )B.B.C(، واأعد �سل�سلة 

امل�سه�ر  برناجمه  واأطلق  فيها،  الإنكليزية  لتعليم  درو�س 

تقديه،  يف  عامًا  ثاثني  اأم�سى  ال��ذي  ق���ل«  على  »ق���ل 

اأك���رث م��ن ث��اث��ة ع�سر جم��ل��دًا. وقد  ون�����س��رت م����اده يف 

ا�ستقطب برناجمه مايني امل�ستمعني على امتداد ال�طن 
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العرب  والروؤ�ساء  املل�ك  بع�س  وحر�س  وخارجه،  العربي 

مه، ومنهم  على متابعته واإقامة عاقات �سخ�سية مع مقدِّ

الرئي�س جمال عبدالنا�سر، وامللك في�سل بن عبدالعزيز، 

واحلبيب ب�رقيبة وال�سيخ زايد بن �سلطان، وغريهم. 

عليه حبًا  اأغ��دق  الذي  وال��ده  كنف  ترعرع عبدالكرمي يف 

م�سح�نة  ق�سيدة  واأه����داه  خا�سة،  ورع��اي��ة  م�ساعفًا، 

بالن�سائح والت�جيهات وه� ملا يزل يف ال�سابعة من عمره، 

كما �سجعه على ح�س�ر جمال�س العلم التي كان يعقدها يف 

بيته، والتي تركت اآثارها الإيجابية يف تفتح براعم نب�غه، 

وات�ساع دائرة مداركه احلياتية.

وحر�س ال�الد على تعليم ابنه يف مدر�سة التجهيز الأوىل 

الراقية  التعليمية  املكانة  ذات  الدم�سقية  عنرب(  )مكتب 

ي�مئذ. وفيها هفا قلبه اإىل فتاة ح�سناء ا�سمها )�سلمى(. 

فاأطلق عنان حبه وتهيامه بها وه� يف الع�سرين من �سبابه 

الغ�س، ف�سكب م�ساعره يف ق�سيدة غزلية مطلعها:

�سلمى انظري نح�ي فقلبي ُمَعّلق

                 ملّا ُي�سرُي اإىل َطْرِفِك اأْطُرُق

به.  اأعجب  ال��داودي  اأ�ستاذه حممد  اإىل  الأمر  تناهى  وملا 

باملدر�سة  زم��اوؤه  و�سار  �سلمى«،  »اأب��ي  لقب  عليه  واأطلق 

من  يغ�سب  وكان  �سلمى،  وحبيب  �سلمى«  »اأبي  ب�  ينادونه 

هذا ال�سم يف البداية، ولكنه اأ�سبح لقبه الأدبي فيما بعد، 

)3(

فل�سقت هذه الكنية به ودحرت ا�سمه الأول.

العديد  جت  خرَّ التي  عنرب  مدر�سة  اأف�سال  بني  من  وبرز 

بتدري�س  اهتمام  والعرب  ال�س�ريني  والأدباء  ال�سعراء  من 

اأب��سلمى من معينها زادًا  اللغة الفرن�سية واآدابها، فتزود 

وفريًا وا�ستقى من بدائع فيكت�ر هيغ� ولمارتني وغريهما 

من رواد املدر�سة الفرن�سية الرومان�سية.

اأبي �سلمى »رقية ت�فيق  ومن املفارقات اللطيفة اأن زوجة 

الن�سائي  الحتاد  ورئي�سة  عكا  بلدية  رئي�س  ابنة   - حقي« 

الفرن�سية  اللغة  تتقن  ك��ان��ت   - بعد  فيما  الفل�سطيني 

وقد  بحيفا،  النا�سرة  راه��ب��ات  مدر�سة  يف  تخرجت  اإذ 

بالثقافة  تبحرهما  يف  امل�سرتك  القا�سم  ذلك  �ساعدهما 

الفرن�سية.

بع�س  م��ع  وط��ي��دة  بعاقات  اأب��سلمى  ارت��ب��ط  وق��د  ه��ذا 

الأدباء امل�سريني ويف مقدمتهم الأديب املعروف اإبراهيم 

الفل�سطينية  الق�سية  الذي تعاطف مع  املازين  عبدالقادر 

جملة  يف  الق�سائد  م��ن  ع���ددًا  ل��ه  ون�سر  لف���ت،  ب�سكل 

»الر�سالة« امل�سرية العريقة.

رحلة م�شحونة بالعطاء

)الثان�ية  ال�س�رية  البكال�ريا  �سهادة  على  ح�س�له  بعد 

العا�سمة  اأب��سلمى  ق�سد   ،1927 ال��ع��ام  يف  ال��ع��ام��ة( 

ال�قت  يف  العمرية  املدر�سة  يف  معلمًا  وعمل  الفل�سطينية 

الذي انت�سب فيه ملعهد احلق�ق ونال �سهادة املحاماة.

جملة  اأن  ذلك  مفاجئة،  ل�اقعة  �س  تعرَّ الأثناء  تلك  ويف 

النتداب  �سلطة  فيها  هاجم  ق�سيدة  له  ن�سرت  الر�سالة 

لعزمها ت�سييد ق�سر للمندوب ال�سامي الربيطاين على قمة 

جبل )املكرّب( الذي اكت�سب ا�سمه يف اأثناء زيارة اخلليفة 

عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه لبيت املقد�س، و�سلى فيه 

مع جماهري امل�سلني امل�سلمني. فا�ست�ساطت ال�سلطة غ�سبًا 

على ال�ساعر، واأبلغته بقرار ف�سله من العمل! 

وملا علم �سديقه ال�ساعر اإبراهيم ط�قان)1941-1905( 

بامل�قف �سمه اإىل �سلك الإذاعة الفل�سطينية وكان ي�مئذ 

مديرًا لرباجمها العربية، و�سارا معًا على »طريق احلياة 

وال�سعر« وعندما ت�يف ط�قان رثاه الكرمي بق�سيدة حزينة 

تتدفق من ثناياها الدم�ع ال�ساخنة.

مكتبًا  وافتتح  الإذاع����ي،  عمله  م��ن  ا�ستقال  ف��رتة  وبعد 

من  دافع  1943م،  عام  حيفا  مدينة  يف  املحاماة  ملزاولة 

تعر�س�ا  الذين  الفل�سطينيني  املنا�سلني  بع�س  خاله عن 

يف  م�ساركتهم  خلفية  على  الربيطانية  ال�سلطات  ملاحقة 

ممار�سة  يف  وا�ستمر   .  1936 عام  الكربى  فل�سطني  ث�رة 

يف  الكربى  فل�سطني  نكبة  باغتته  حتى  القان�ين  ن�ساطه 

يف  فعمل  دم�سق،  اإىل  للنزوح  فا�سطر   .  1948 ال��ع��ام 

املحاماة والتعليم، اإ�سافة اإىل ن�ساطاته الثقافية املختلفة 

داخل �س�رية وخارجها، حيث �سارك يف م�ؤمترات عربية 

واآ�سي�ية واإفريقية. وكان �سمن اأع�ساء اللجنة التح�سريية 

الذي  الفل�سطينيني  وال�سحافيني  للكتاب  الأول  للم�ؤمتر 

عقد يف غزة يف العام 1966، وقد انتخب فيما بعد رئي�سًا 

لاحتاد.

وتقديرًا لأبي �سلمى الذي نا�سل من اأجل وطنه ما يرب� على 

ن�سف قرن بالكلمة الثائرة املحر�سة على الفعل الث�ري، 

وبامل�قف امللتزم وطنيًا وق�ميًا واأمميًا، منحه احتاد كتاب 

ال�سن�ية  الل�ت�س  جائزة  1978م  العام  يف  واإفريقيا  اآ�سيا 

لاآداب التي ل يحظى بها �س�ى كبار املبدعني من الكتاب 

له  اأقامت  املنا�سبة  وبهذه  العامليني.  املنا�سلني  وال�سعراء 

منظمة التحرير الفل�سطينية احتفالية تكريية �سخمة يف 

العا�سر من دي�سمرب/كان�ن الأول 1978 يف جامعة بريوت 

عرفات  يا�سر  ال�سهيد  الراحل  الرئي�س  رعاها  العربية 

الذي قال وه� يحت�سن اأبا �سلمى: »اأخي واأ�ستاذي ومعلمي 

من  لفل�سطني  تكرمي  ه�  هذا  تكريك  ي�م  اإن  اأب��سلمى، 

خالك«. 

احلادي  يف  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف  الكرمي  ت�يف 

اأثناء  يف   1980 العام  يف  الأول  اأكت�بر/ت�سرين  من  ع�سر 

زيارته لبنه ال�حيد الدكت�ر �سعيد، وُنِقل جثمانه بح�سب 

مبخيم  ال�سهداء  مقربة  يف  ودف��ن  دم�سق.  اإىل  و�سيته 

يف  مثيلها  ق��لَّ  وداع  مرا�سم  له  ج��رت  اأن  بعد  ال��ريم���ك، 

ال�ساعر قاطرة 

�سعبه ُيدافع 

بالكلمة 

املقاِتَلة عن 

احلرية.. لكن 

قطرة دم 

جماهد اأْقرب 

اإىل الله من 

نداء ال�سعر
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العا�سمة ال�س�رية حتى ذلك احلني.

جدير بالذكر اأنه ُمنح اأعلى و�سام فل�سطيني ه� »درع الث�رة 

اإبراز  يف  لعبه  ال��ذي  الريادي  للدور  تقديرًا  الفل�سطينية« 

الثقافة الفل�سطينية، ولإبداعه على مدى ن�سف قرن خدمة 

منزله  حت�يل  املنظمة  قررت  كما  وق�سيته.  و�سعبه  ل�طنه 

بدم�سق اإىل متحف ي�سم اآثاره ومل�ساته وحمت�يات منزله.

للثقافة  القد�س  »و���س��ام  وفاته  بعد  من  ا�سمه  ُمِنح  كما 

والفن�ن« يف العام 1990 . هذا وقد اأثرى ال�ساعر الكرمي 

املكتبة العربية بالعديد من امل�ؤلفات ال�سعرية هي:

امل�سرد )دم�سق 1953(، اأغنيات بادي )دم�سق 1959(، 

ري�ستي  فل�سطني  من   ،)1964 )دم�سق  الأط��ف��ال  اأغ��اين 

 - الكاملة  )الأعمال  �سلمى  اأبي  دي�ان   ،)1971 )بريوت 

بريوت 1987(.

وله ثاثة اأعمال نرثية هي:

كفاح عرب فل�سطني )دم�سق 1964(، اأحمد �ساكر الكرمي 

)دم�سق 1964(، ال�سيخ �سعيد الكرمي )دم�سق 1963(.

اأمنوذج من نرثه

تغريده  الذي مل يكّف عن  اإىل ريا�س �سعره  قبيل ول�جنا 

اأوًل  لنتعرْف  اأ�سقاع منافيه،  اأم يف  رب�ع وطنه،  �س�اء يف 

ب�سعة  خ��ال  من  بال�طنية  املفعم  النرثي  اأ�سل�به  اإىل 

اأب��سلمى  األقاها  التي  البليغة  الكلمة  من  نقتطفها  اأ�سطر 

يف مهرجان تكريه بجامعة بريوت:

»ما اأتفه الفكر الذي ل يدافع عن احلق والعدل. اإن ال�سعر 

اأن  الذي ينبثق من تربة ال�طن ويرتعرع عليها، ل يكن 

ينجح، وكيف ينم� اإذا كان مزروعًا بالف�ساء با جذور؟! 

اإذا مل يْجُل �سعره �س�ر وطنه اجلريح؟  اأية قيمة لل�ساعر 

اأية قيمة لل�ساعر اإذا مل يكن فردًا من جمتمعه ي�سيء يف 

�سعره كفاح �سعبه وجهد فاحيه وعماله وماآ�سي م�سرديه 

واآمال لجئيه؟ اأية قيمة لل�سعر اإذا كان ال�ساعر ل ي�س�ر 

املروج  اأط��ي��اب  ب�سع�رهم  علقت  وق��د  ب��اده  اأط��ف��ال  فيه 

اإذا كان ال�ساعر ل ي�سف  اأية قيمة لل�سعر  اأوطانهم؟  من 

�سبايا احلي وقد حملن �سمرة الرتبة الفل�سطينية، وتاأوُّد 

ريحانها؟ وما اأغلى ال�سعر الذي ترتقرق به دم�ع الأيتام 

اإن ال�ساعر ه� قاطرة  ودماء ال�سهداء وعرق املجاهدين! 

والرائد يخ��س معهم معركة احلياة.  اأهله،  ورائد  �سعبه 

يهدر دمه قبل اأن تهدر كلمته، يدافع بالكلمة املقاتلة عن 

عن  ب�سيفه  الفار�س  يدافع  كما  وال�سعب  وال�طن  احلرية 

احلرية وال�طن وال�سعب، ومع ذلك فاإن قطرة دم جماهد 

اأقرب اإىل اهلل من نداء ال�سعر«.

جولة يف عامله ال�شعري

�ساعر  فل�سطني  زيت�نة  اأب��سلمى  الكرمي  عبدالكرمي 

الق�سية ال�طنية رائد ال�سعر الفل�سطيني املقاوم.. اأ�سماء 

ال�سعر  دي�ان  يف  ا�سمه  حفر  واحد،  ملبدع  عديدة  واألقاب 

العربي والفل�سطيني بكفاءة واقتدار.

اأخرى  وم��رات  يتاأمل،  اأو  يتاأمل  وم��رة  يتح�سر  م��رة  ن��راه 

ي�سرخ، ين�ح، يبكي، يحر�س، ويحلم، ويف النهاية متطر 

غمائم �سعره التفاوؤل ال�اعد باخل�سب والنماء.

ا�ستطاع �ساعرنا اأن يبل�ر �سخ�سيته الفنية ب��س�ح كامل، 

وحفل �سعره ب�س�ر املاأ�ساة الفل�سطينية اإىل جانب املقاومة 

امل�سروعة، و�سعره كله يت�سم بال��س�ح واملبا�سرة، واخليال 

اإىل  ال�طني  املبتكر. تناول فيه جمالت حياتية �ستى من 

الإن�ساين، اإىل الجتماعي، كذلك نظم يف الرثاء والأنا�سيد 

واحلب والغزل وغري ذلك من فن�ن ال�سعر. 

»وقد ط�ر الكرمي �سعره حني كان ي�ستقي �س�ره ال�سعرية 

يف  مط�عًا  ال�سعب،  ونف�سية  الفل�سطينية،  الطبيعة  من 

يريد،  الذي  امل�سم�ن  لإي�سال  ال�سعر  عم�د  ذلك  �سياق 

وذلك مل ينعه يف ق�سائده ال�سيا�سية من ال�ستعانة ب�س�ر 

اخلطاب من نداء اأو تعجب اأو ا�ستفهام لإحداث �سيء ما، 

.
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على ح�ساب التاأثري املبا�سر يف النف�س« 

ال�طن  يف  ال�سعر  رواد  يخاطب  ق�سائده  اإحدى  يف  ونراه 

ال�طنية  مب�س�ؤولياتهم  للنه��س  فيدع�هم  ال��ع��رب��ي، 

ال�سعب  ال����ذود ع��ن ح��ق���ق  ل��ي�����س��ارك���ا يف  والإن�����س��ان��ي��ة 

الفل�سطيني:

ْع��    ال�ِسّ اأْل�يَة  احلامل�َن  اأيها 

والتمثيُل تاُر  ال�ِسّ تهاوى  ��ر 

ْع��  ب ال�ِسّ اإَنّ ت�سريَد �َسْعبنا ُيَخ�سِّ

��َر وتدمى حروفُه والن�س�ُل

فاْهبط�ا ل ُترابط�ا يف الربوِج ال� 

ْعُب ُكلُُّه م�س�ؤوُل ��بي�ِس فال�سَّ

ع  اأب��سلمى هم�م �سعبه قبيل النكبة، وجترَّ عا�س �ساعرنا 

بعد  مرحلة  املاأ�ساة  وواك��ب  النكبة،  بعد  الت�سرد  م��رارة 

ى ملفاهيم الث�رة  ل تفا�سيل الأحداث، وت�سدَّ مرحلة، و�سجَّ

واجلهاد. وتغّنى بحب ال�طن، والت�سق �سعره بالأر�س وما 

مرتبطة  لأنها  رمز،  اإىل  عنده  فل�سطني  وحت�لت  ف�قها، 

بال�سراع العربي �سد ال�ستعمار، وبالهم�م العربية كلها. 

الباحث  �سديقنا  يرى  كما   - �سلمى  اأب��ي  عند  ففل�سطني 

وه�  ه��ٌمّ عربي،  لكنه  ه��ٌمّ خا�س،  ج��رار-  اأده��م  ح�سني 

كل  يعي�سها  اأن  ويريد  ج�ارحه  بكل  الق�سية  هذه  يعي�س 

عربي بج�ارحه، وهكذا تاأخذ فل�سطني حجمها احلقيقي، 

.
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وتظل هّمًا وطنيًا 

جرائم  فا�سحًا   36 ث���رة  اإب��ان  عقريته  اأب��سلمى  ورف��ع 

الإنكليز اأ�سحاب وعد بلف�ر الذين ينكل�ن ب�سعبه املاأزوم. 

لنجدته  احلر  العامل  ودول  العرب  همم  بحدة  م�ستنه�سًا 

وغ�ثه. وو�سع حد ملاآ�سيه واأحزانه:

ر اجلَديِد �����������ْفتي�ِس يف الَع�سْ َهْل َت�ْسهدوَن حماِكَم ال�����َتّ

ق�م��ا انُظروا الأْهلني بي���������������ن الَ�ْعد �ساع�ا والَ�عيد

م�����ا بنْيَ ُمل�قى يف ال�ُس��ّ�ج����     ِن وب�نَْيَ َمن���ْف��يِّ �س����ري����ِد

ق�م�ا انظروا الَ�طن الّذبي�       �َح من الَ�ريد اإىل ال�ريد

ت��ت�����زاح����ْم الأْج���ي�����اُل دا      م�َية اخُلطى َحْ�َل اللُّح�ِد

امل�سه�رة  ق�سيدته  ثنايا  يف  اخلم�سة  الأبيات  هذه  وردت 

تناقلتها  والتي  بيتًا  وال�ستني  الأربعة  الق�سيد« ذات  »لهب 

ال�ساعر  يق�ل  كما  وهي  وخارجها،  فل�سطني  يف  الأل�سن 

اأحب الطالب 

عبدالكرمي 

الكرمي 

فتاة دم�سقية 

ُتْدعى 

»�سلمى« 

فاأطلق عليه 

اأ�ستاذه لقب 

»اأبو�سلمى« 

فاأ�سحى لقبه 

الأدبي
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يف  وه��ي  حتى  حديثة  »ق�سيدة  دح��ب���ر:  اأحمد  امل��ع��روف 

على  ق��ادر  ع��ام  ن�سيد  هي  حيث  من  الكا�سيكي  بهائها 

َي�سيع يف املتلقي ب��سفه زفرة �سخ�سية، ولعل هذا ما  اأن 

يف�سر �سم�د هذه الق�سيدة للزمن بعد ع�سرات ال�سنني. 

رواة  اأحد  اإىل  الزمان  بتح�يل  املتنبي  نب�ءة  واإذا �سدقت 

.
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ق�سائده فهذا ه� �ساأن ال�سعر العظيم«

هذا وكان ال�ساعر قد بداأ ق�سيدته اخلالدة بق�له: 

اْن�ُسْر على َلَهب الق�س��يد  �سك�ى العبيد اإىل العبيد

ما  ُن غ��َ��دًا اإل��ى اأب�د الأبي���د ُدها الزَّ �س�ك�����ى ُيَردِّ

والث�رة ال��َح��ْمراء ُن���ْط���������������������ِعُمها اجل�س��َم مع الك��ب��د

َفُتجيبنا: هل من م��زيد؟! اَن ن�س���اأُل ن����������اَره��ا   اأيَّ

املجد لل�شعوب

 ،1947 يف الي�م التا�سع والع�سرين من �سهر ن�فمرب عام 

اأقرت هيئة الأمم املتحدة مبداأ تق�سيم فل�سطني بني العرب 

واليه�د.

التق�سيم«  ي�م  »وطني  عن�ان:  حملت  التي  ق�سيدته  ويف 

يق�ل الكرمي م�ؤكدًا عروبة �سعبه وانت�ساره على اأعدائه:

وطني! ِع�ْس اأبا الُعروبِة وا�ْسَلْم

ْم ماِن تب�َسّ وطنَي.. ِحْليَة الَزّ

���َح بالّن���� َق�ّس���م��ا َقْلَب��َك املُ��َسَّ

ْم ر،  وتاأبى الُعلى له اأن ُيق�َسَّ

قْد ن�َسْجنا ِثياَب ُعْر�ِسَك ُحْمرًا

َتَت�َرّنْ قل���بنا  م�ن  نه��ا  اإ

وحتلل  جتيز  التي  املتحدة  الأمم  ع�سبة  فا�سحًا  ويق�ل 

الظلم اإذا كان منها على الآخرين، بينما حتّرمه اإن حاول 

غريها اأن يلحقه بها ومَبن ي�سايع�نها:

ع�َب َي��ُجّرو     َن ُقي�دًا من احلديد املثَلّْم ُقْم تاأمل تر ال�سُّ

بُة الأراِقِم َت�ْسعى      ُكَلّ�ما غاَب اأْرقٌم لَح اأرق���ْم بينهم ُع�سْ

ْم َحَرَُّم�ا الظُلّم َبْيَنهم وا�سرتاح�ا      ول���دينا ُيَحِلّل����ن املُح���ََرّ

ثم قال���ا: َبْيُع الَعبيِد َح���راٌم     اإَنّ َبْيَع الأْحرار اأنكى واأْظلم

املتاأمل يف ق�سيدة »َحَمام ال�ادي« يدرك لل�هلة الأوىل اأن 

اأبا �سلمى يتقم�س �سخ�سية احلمام يف ن�احه على ع�سه 

يف  وا�ستظل  خاله.  من  احلياة  ن�ر  اأب�سر  الذي  ال�سائع 

اأت�ن  اأن يلفحه �سهد الهجري، ويقذفه القدر يف  ظله قبل 

الغربة وال�سياع:

ْع ظالك يا َحَماَم ال�ادي َوَدّ

ِنَك املّياِد اأْل�َى الزم�اُن على ُغ�سْ

كان الر�س�ُل اإليَك َغْلَب اله�ى يْخ�

وهاِد وف�َق  ُربًى  ف�َق  �تاُل 

ياَر َترق�َْرقت  حتى اإذا وافى الدِّ

ف�ؤاد حديَث  وروى  اُتُه  َعرَبَ

يا جي�رة ال�ادي احلزين حتيًة

الأكباِد َدُم  اأْنَطُقها  َحْمراَء 

لكن ال�ساعر يف الأبيات الأخرية من الق�سيدة يهزاأ مبن 

يتلك�ن نا�سية القرار يف الدول العربية ويتقاع�س�ن عن 

ن�سرة اإخ�انهم بعك�س اأجدادهم الأباة، اإنهم املتخاذل�ن 

الذين �سارك�ا - ب�س�رة اأو باأخرى - يف م�سادرة ال�طن:

ٌة َلْ� كان يف تلك النف��س َحِمَيّ

فاِد الأ�سْ على  ت  �َس����َدّ َعَربّيٌة 

ل� ت�سَمع�َن �سدى الُق�ب�ر وَجْدمت

الأْجداِد على  َتْبكي  َجَنبات�َه�ا 

ماُن عليهم حتى اإذا وم�سى الزَّ

م�اَت الإباُء َم�َسى على الأْحفاِد

فراقه  بلهيب  املكت�ي  وطنه،  بع�سق  املتيم  ال�ساعر  ونرى 

خ بالعط�ر اإىل حمب�بته  ه نداءه امل�سمَّ يب�ح بتهيامه، وي�جِّ

معادلته  وبح�سب  اأك���رث«.  »اأح��ب��ك  ق�سيدة  يف  فل�سطني 

التاريخية فال�سعب يبقى ه� الأمل املرجتى، و�س�ف تربز 

للتعلق  قمينًا  الن�سال  ليغدو  حتى  البطل  الفار�س  �س�رة 

بال�طن:

يا فل�س��ط��نُي ول اأْح������������������������لى ول اأْغلى واأط����َْهْر

كَلّ��ما حاَرْبُت من اأْج��������������������������ل��ِك اأْحَبْبُتَك اأك���رْث

اأٌيّ ُتْرٍب غري هذا ال���تُّ���������������������ْرِب من ِم�ْسَك وَعْنرْب

مرارة الغرتاب 

د«  »امل�سرَّ م�سجع  تق�س  ال�طن  اإىل  احلنني  ظاهرة  بدت 

اإ�سافة اإىل مرارة م�ستجدة مبعثها حنني اإىل وطن م�ستلب 

م�ستلبًا  ولي�س  الت�راتية.  املزاعم  ح�سب  »اأب��دي��ة«  ب�س�رة 

حجم  ي�ساعف  ما  وه��ذا  النهاية.  حم��ددة  زمنية  ب�س�رة 

املرارة واحلنني.

بعد مرور اأقل من عام على هزية ي�ني�/حزيران 1967. 

اأن�سد اأب��سلمى يف القاهرة ق�سيدته امل�سه�رة »من فل�سطني 

اأدت  بالعرب  التي حلَّت  الهزية  اأن  فيها  واعترب  ري�ستي«، 

ال�سهي�نية  �سد  الن�سال  يف  جديدة  مرحلة  انطاق  اإىل 

واأع�انها. وا�ستجلى اإحباطات ال�اقع العربي البائ�س مطالبًا 

وت�سليم  ال�غى،  ح�مة  من  بالن�سحاب  العار  األ�ية  حاملي 

زمام القيادة الفاعلة لل�سعب، م�ؤكدًا مثنى وثاث اأن الكفاح 

امل�سلح ه� ال�سبيل الأوحد ل�سرتداد احلق�ق امل�ستلبة.

هذه املعاين وغريها حتت�يها امللحمة ذات ال�ستة واخلم�سني 

بيتًا، م�ؤكدًا يف م�ستهلها:

َوَبياين ري�َستي  فل�سطنَي  ِمْن 

َيْدُرجاِن والَه�َى  اخُلْلِد  َفَعلى 

ري�َستي يف يدي اأخ��ُس ُعباَب ال�

��َه�ى َطْلَق اجلناِح َثْبَت اجِلناِن

تعترب »لهب 

الق�سيد« 

من اأ�سهر 

ق�سائده قبل 

النكبة حيث 

�ساعت يف 

فل�سطني ثم 

امتد لهيبها 

اإىل العامل 

العربي
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يف ق�سيدة 

»من فل�سطني 

ري�ستي« اأّكد 

َمْثنى وُثالث 

اأن الكفاح 

امل�سلَّح 

هو ال�سبيُل 

الأْوَحُد 

ل�سرْتداد 

احلقوق 

امُل�ْسَتَلَبة

�ه��ا ال��ح��ام�ِل�ن اأَْل���يَة ال�ع��ا اأُيّ

ر! تخ��َلّ��ا ع��ْن َح��ْ�م�ِة امَلْي��داِن

اأْمرُه وا�سرتيح�ا ْعَب  ال�َسّ �َسَلّم�ا 

والأْوثان ناِم  الأ�سْ ُحماَة  يا 

ِ

الغربة طال اأمدها، وغابت عن عي�ن الناظرين نهايتها، 

الع�دة  فجر  بزوغ  من  والقن�ط  الياأ�س  من  �سيء  وت�سرب 

املرتقبة، وال�س�رة تتبدد ماحمها �سيئًا ف�سيئًا مع مرور 

ال�س�ق  حرقة  من  اهرتاأ  الذي  �ساعرنا  ووجدان  الزمن.. 

ول�عته،  الأمل  كمادة  من  تزيد  حزينة  اأنغام  اإىل  يتح�ل 

مت�سائًا عما حلَّ ب�طنه واأهله: هل ما برح عربي املامح 

والق�سمات.. اأم اأ�سابته حمى الته�يد والتغريب؟!

ويت�ساءل بخ�ف وفزع:

ُكَلما ُقْلُت: اأَطَلّ الَفْجُر غابا

اأُترى تْغدو فل�سطنُي �َسرابا؟!

ْمُع روى عنها اله�ى واإذا الَدّ

وذابا ذاَبْت  وَجا �س�رتها 

َم�َسَح الأْهُل ُر�س�ماِت اخُلطى

ْد خْلَف املُنى اإل ُترابا مل جَنِ

َجثم الأْعداُء ما ح�َل احِلمى

وعدا اأْهلي على اأْهلي ِذئابا!

الذين  املتخاذلني  على  اأمل��ًا  ال�ساعر  يتنزى  اأخ��رى  وم��رة 

نك�س�ا على اأعقابهم تاحقهم لعنة التاريخ ل�ست�سامهم 

وت�قيعهم  املزيف،  ال�سام  راية  حتت  لأعدائهم  الذليل 

لتفاقيات ل ِقَبل ل�سع�بهم بها ويف مقدمتها اتفاقية كامب 

اأن�ر  الراحل  الرئي�س  اأب��سلمى حملته على  ديفيد. وحمل 

ال�سادات الذي وّقع على تلك التفاقية املهينة، وقد وردت 

انفرد  التي  التحدي«  »ق�سيدة  يف  و�س�اها  املعاين  هذه 

)7(

الدكت�ر م�سطفى الفار بن�سرها يف كتابه.

تكريه  مهرجان  يف  ال�ساعر  األقاها  التي  الق�سيدة  ويف 

واملتنبي  متام  اأبي  من  كل  َتْي  داليَّ من  ت�سمينات  ببغداد 

الأخرية  اخلم�سة  اأبياتها  ويف  الت�سمني،  يك�ن  ما  اأجمل 

يخاطب املتنبي �سائحًا من اأعمق اأعماقه:

بالّتا ِخ  مَّ املُ�سَ ِب  الَطيِّ اأبا  يا 

ريخ ُق�ْم واْدُع ِم�ْن وراِء احُل��دوِد

رًا اَم وال��عِراَق َوِم��سْ اأْلِهِب ال��سَّ

واْمُح بالّناِر م�ا لها من ُحدوِد

��دى بديًا من ال�ّسي� َع النَّ اإنَّ َو�سْ

ْعِب ُي�دي ّر احِلمى وبال�سَّ ْ�ِف َي�سُ

دق اأنبا ي�ُف »اأ�سْ لتزاُل ال�سُّ

ًء« ك�م�ا ج�اء يف اأَعزِّ الق��سيِد

»ِع��ْس َعزيزًا اأْوُمْت واأَْنَت كرمٌي

َبنْي َطْعَن الَقنا َوَخْفِق الُبن�د«

الأ�سهر  ولعلها  »�سنع�د«  »الأم«  الق�سيدة  اإىل  ن�سل  وهنا 

يف دي�ان ال�سعر الفل�سطيني التي ارتبطت ذاكرته بالنكبة 

الكربى، فعن�انها ي�حي بحتمية النت�سار واأوبة الاجئني 

اإىل ديارهم:

َخَلْعُت على َم�اعبها �َسبابي

وابي ِر الرَّ واأْحامي على ُخ�سْ

ل�ق�اٌء ُمْنَع�طٍف  ُكّلّ  يف  َول�ي 

وبالِعت�اِب ��ام  ب�ال�سَّ ُم���ّسى 

وما َرَوِت املروُج �س��ى عنائي

وما َرَوِت الكروُم �س�ى �سرابي

وتتعاظم �سك�ك اأبي �سلمى وه� يب�سر اأمام ناظريه عظم 

يرى  فا  املرتَقبة،  الع�دة  طريق  على  املتتالية  الن�ائب 

ع: مندوحة من اأن يهتف يف حرقة ول�عة وتفجُّ

ح�ا الّطْرَف َهْل هناِلَك يف الّرم� �َسرِّ

ورماِح؟ ٍة  اأَ�سنَّ بقايا  ��ل 

بادي ت�زال  ل  فل�س�ط�نُي  ه��ل 

اأْم حَماها من الب�سيطِة ماِح؟

اأن  املفجع  الن�اح  كل هذا  بعد  املرء  ي�ستطيع  فهل  وبعد.. 

ب على هذه احلال وه� الذي حمل معه  يل�م �ساعرنا املعذَّ

�ساعة نزوحه مفاتيح بيته ومكتبه يف حيفا عام 1948 على 

اأمل الع�دة القريبة اإليها بعد اأ�سب�ع اأو اأ�سب�عني كما اأعلن 

ي�مئذ حماة الديار الأ�ساو�س؟!

اأبو�شلمى عا�شقًا

احتل الغزل ق�سطًا وافرًا يف حياة اأبي �سلمى ال�سبابية حتى 

ال�سيخ�خة حيث ظل غزله ناعمًا هام�سًا يحفل بالكثري من 

ال�س�ر ال�سعرية احل�سية ملحب�بته: ال�جنات، القّد، العي�ن 

ن�سيم  اجلميلة:  الطبيعة  عنا�سر  جانب  اإىل  النجاء، 

يف  �سلمى  اأب��ي  احت�ساب  وبرغم  الفجر.  الغدير،  الربى، 

قائمة ال�سعراء التقليديني اإل اأنه �سبق ال�سعراء املحدثني 

اإىل مماهاة احلبيبة مع ال�طن.

ومن بني ق�سائده البديعة املرتبطة بغزله املتاأخر ق�سيدة: 

ع�سكري  انقاب  دم�سق  يف  وقع  حيث  التج�ل«  منع  »ي�م 

وعلى اإثره مت الإعان عن منع التج�ل يف ال�س�ارع فاأن�سد 

اأب��سلمى:

ِل َلْيتني ُكْنُت ِعْندها         َي�َم َمْنع الَتَج�ُّ

جى يف تبّتِل حيُث َنْط�ي نهاَرنا         والدُّ

عام،  ب�سكل  عاطفته  ع��ن  التعبري  يف  �سريح  و�ساعرنا 

لن�سمعه يق�ل عن حبيبته:

�سيْب ُت�ساِئُل َكْيَف َعَرْفَت الَنّ

الَغَزْل؟ �ِسْعَر  َتَعّلْمَت  ْن  ومِمّ

َوْج�َنَتْيك �س��ذا  م�ن  تع�ّلمُتُه 

الأمْل َزْه�ُر  �َح  َت�َف�َتّ م��ا  اإذا 

ال�سليبة  فل�سطني  يذكر  اجلناح«  »قلبي  ق�سيدة  يف  ونراه 

واملباحة ذلك �ساعة وداعه حلبيبته:

املُْلَتقى اإىل  تق��لني؟  م�اذا 

ه�ذا َدمي، ِمْثَل بادي ُمباح!
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هذا وقد ارتبط ال�ساعران اخلالدان اإبراهيم ط�قان واأب� 

وكانا  باملرح  املمزوجة  ال�سداقة  من  متني  برباط  �سلمى 

املدّون  وغري  واملك�س�ف  املبتذل  الغزل  ق�سائد  يتبادلن 

األ�سنة النا�س، وكثريًا  على القراطي�س، لكنه متداول على 

ما يعجز الرواة عن التمييز بني ما كتبه اإبراهيم وما كتبه 

عبدالكرمي.

من  »بالرغم  مف�سًا:  يا�سني  عبدالقادر  الدكت�ر  يق�ل 

واملبا�سرة  اخلطابة  اإىل  اأق��رب  �سلمى  اأب��ي  وطنيات  اأن 

اأرق  اأن غزلياته تظل  اإل  ال�سعبية والتحري�س،  لعتبارات 

واأرقى �سكًا.

هذا على الرغم من اأنه اأخفى الكثري من هذه الق�سائد، 

احت�ى  الذي  املجلد  اأو  دواوينه  من  اأيًا  ت�سمينها  ورف�س 

.
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اأعماله الكاملة« 

بعن�ان  له  ق�سيدة  يف  نف�سه  ط�قان  املق�لة  ه��ذه  وي�ؤكد 

»عا�س كانا باملنى« يتحدث فيها عن جتربتهما امل�سرتكة 

اإذا  حتى  اأعمى  وقلبه  الفتى  يقتاد  ال��ذي  احلب  عامل  يف 

رفعه اإىل قمة الفرح والن�س�ة قذف به اإىل الأ�سفل حمطمًا 

اآماله واأحامه:

ْبُتُه عند )اأبي �سلمى( حَّ الذي َجرَّ �سَ

اأَعْمى وقْلُبُه  الفتى  يْق�تاُد  احل�بُّ 

ْجم�َا النَّ اأُه  ب��َّ اإذا  حتى  بِه  َي�ْس�م� 
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َرَمى به من َحاِلٍق َيْحِطُمُه َحْطما

ويف ق�سيدة اأخرى اأطلق عليه ط�قان لقب »ر�س�ل اله�ى« 

قائًا له:

������اق ُطّرا َوِحْزُبَل الأراُم َحاَبُتك الُع�����سَّ يا ر�س�َل اله�ى �سَ

�ِسيعٌة ل� َح�َسْدَت ي�مًا ُق�اها        َهَلَك الكا�ِسح�َن واللّ�اُم

اأبو�شلمى راثيًا

تعبريها،  بعمق  �سلمى  اأب��ي  عند  ال��رث��اء  ق�سائد  متتاز 

ت به عند َفْقِد حبيب،  وترجمتها حلالت احلزن التي اأَل�مَّ

اأو م�ت �سديق، اأو ا�ست�سهاد فدائي.

ال�سخ�سيات  من  العديد  رثى  احلياتية  م�سريته  وخ��ال 

وال�سيخ  الق�سام،  عزالدين  ال�سيخ  �سمنهم:  من  الفاعلة 

واملنا�سل  عما�سة،  اأب�  رجاء  وال�سهيدة  ال�سعدي،  فرحان 

ع�ين عبدالهادي وغريهم.

حيث  ط�قان  اإبراهيم  ل�سديقه  امل�ؤثر  رثائه  اإىل  اإ�سافة 

ثاثيًا  زري��ق  جال  ال�ساعر  مع  حياتهما  اأثناء  يف  ا  �سكَّ

ظريفًا يف احلياة وال�سعر.

ه الذي ت�ارى يف اأعماق  ِفيِّ يق�ل الكرمي خماطبًا طيف �سَ

الرثى م�سرعًا وكاأنه ي�سعى لنيل املجد واخلل�د:

ب�ُر َع�ِجْلَت علْينا واأْنَت ال�سَّ

ْقت َذْرعًا ِبَحْمل الأذى فهْل �سِ

راب وكنَت تغ�ّس بحل� ال�سَّ

فكيَف ا�ْسَت�َسْغَت َمذاَق الّردى

ُم�ْس�رعًا ِوْرِدِه  اإل�ى  �َس�عْي�َت 

الُع�لى ل�َحْمِل  ت�س�ْعى  �َك  ك��اأنَّ

ف�اح�س�رت�ا لل��سباب الق�سيب

ُد بعَد احل��سا يف الرثى! ُيَ��سَّ

ونختم هذه اجل�لة الرثائية برثائه لل�سيخ ال�سهيد فرحان 

ال�سعدي الثائر الفل�سطيني ذي ال�سبعني عامًا الذي حكمت 

عليه »العدالة« الربيطانية بالإعدام �سنقًا يف �سهر رم�سان 

املبارك، فاعتلى من�سة ال�سهادة باإيان ويقني �ساربًا املثل 

الأعلى يف اجلهاد والفداء من اأجل حرية وطنه، وقد �سعر 

من  عي�نهم  راأْت  ما  ه�ل  من  باخلجل  وال�ّسيب  ال�سباب 

ق�س�ة قل�ب امل�ستعمرين:

ق�م�ا انظروا »فرحان« ف���           ق جب�ي�ن�ه اأث�ُر ال�ّس���ج��د

�س��ي اإىل َحْبل ال�ّس�����ه��ا       دة �س�ائمًا َم�ْسي الأ�س�د َيْ

�س�بع�ن ع��امًا يف �س���ب������ي��������������ل اهلل وال����ح��قِّ الت���ليد

ن�ن ُ من الُعق�د باُب من امل�س������ي��������������ِب بل ال�سُّ َخِجَل ال�سَّ

املدثر  اأيها  اأب��دًا،  املحزون  »امل�سرد«  اأيها  �سلمى..  اأب��ا  يا 

بربدة ال�طن املعّنى.. اأ�سهد اأنك مل تطاأطئ هامتك كما 

وهادّنا،  �ساومنا  كما  تهادن  اأو  ت�ساوم  ومل  طاأطاأناها.. 

و�س�ف تبقى م�سريتك ال�سجاعة منارة هدى ون�ر لل�سائرين 

ال�سرفاء من اأبناء الفردو�س الفل�سطيني الأغلى.

لكن.. واألف األف اآه من هذه ال� »لكن«!

تفتِّت  الع�دة  اأم��ل  تباعد  على  اأبا�سلمى  يا  احل�سرة  لكّن 

اأكبادنا.. وتطعن كربياءنا.. وت�سفع وج�هنا.. ونخاطبك 

ببيتك ال�سعري الذي قلت فيه:

ُكلَّما ُقْلُت اأَطلَّ الَفْجُر غابا   اأترى تغدو فل�سطني �َسرابا؟!

اأزاهري الوفاء

اإليه،  ويهدي  عليه،  ُيثني  اأرُج���ه  كالعطر،  �سعرك  اإن   l

حزن  اإنه  وجيع،  هادئ  حزن  فل�سطني  على  �سعرك  حزن 

حزنه،  يف  �سعرك  جمال  النائحات،  ح��زن  ل  الثاكات، 

اإنه ل يلطم ال�سدور، ول يبالغ يف ال�سراخ، بل ه� حزن 

هادئ، لأنه عميق وحمبب، لأنه �سادق، و�سريع العب�ر اإىل 

ال�سمائر لأنه نابع من �سمري. اإّن جراحك يف �سعرك هي 

ه�لها  يف  تكرب  عندما  وامل�سيبة  مقلتاك،  ل  تبكي.  التي 

تك�ن  فا  و�سمائلها،  �سجيتها  يف  كذلك  تكرب  وغمراتها، 

دم�عًا مبهرجة، ول دعاية مهرجة، �سلمت العبقرية التي 

ينبع منها �سعرك، ول اأق�ل �سلمت الأحزان التي يعبق منها 

�سحرك.

بدوي اجلبل

اأيها امل�سرد 

امل�سكون 

بع�سق 

الوطن: 

�ستبقى 

م�سريتك 

ال�سجاعة 

منارة هدى 

لل�ساعدين 

اإىل الُذرى
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كنت  ال��ذي  البيدر  لأرى  ي��دك  اأعطني  �سلمى  اأب��ا  ي��ا   l

األعب فيه قبل ثاثني �سنة، ح�لك الآن جيل مل يلم�س يف 

اإعادة  على  قدرة  اأكرث  فاإنه  ذلك  ومع  يدك،  اإل  فل�سطني 

تك�ينها باأدوات اللحم والدم. فل�سطني تاأتي وتذهب، ولكن 

فل�سطني، فل�سطيننا باقية يف الق�سيدة التي ي�سربها طفل 

اأو قرب �سجن، فاأ�س�ست له ذاكرة  ال�ساعة يف خميم  ولد 

الث�رة  ويف  الأر���س.  ح��دود  دمنا  اإىل  دمنا  ومن  �سافية، 

وطنه  فيبني  خ��ط���ات،  اإىل  الكلمات  يح�ل  كيف  يعرف 

اخلا�س، املنتقى حجرًا على حجر.

حممود دروي�ش

l هذا ال�ساعر الذي ا�ستمر يف عروق الدالية الفل�سطينية، 

واليد  امل�ستمر..  وال�جه  امل�ستمر..  ال�س�ت  ذل��ك  وظ��ل 

امل�ستمرة.

ا�ستمر يف احلرب والدم واجلذر، ا�ستمر ذلك القبطان لتلك 

الفل�سطيني�ن-  ال�سعراء  كان  التي  الفل�سطينية  ال�سفينة 

ارتها - عرب خمتلف الأجيال واملراحل. بحَّ

بيت؟..  اأث���اث  ل��ه  لي�س  الفل�سطيني  اإن  ي��ق���ل  م��ن  اآه.. 

وكمال   ،1948 عام  لنا طاولته يف حيفا  يرتك  واأب��سلمى 

نا�سر يرتك لنا طاولته املثق�بة بالر�سا�س عام  73 .

اآه.. هذا ال�ساعر الذي عرف كيف ي�سل ال�سراع ال�طني 

و�ساعر  ال���ط��ن،  �ساعر  بحق  فكان  الطبقي،  بال�سراع 

الطبقة العاملة معًا..

اآه.. يف يده عنق�د وف�ق �سدره عنق�د.. والدالية ت�ستمر، 

الفل�سطينية  احل��رب  كاأ�س  يف  خريرها  ال��ربوق  وت�ا�سل 

وي�ستمر اأب��سلمى - الق�سيدة - امل�قف ال�سعري وال�سيا�سي 

معًا.. الت�اأمان اخلالدان اأبدًا.

معني ب�سي�سو

حية  ظاهرة  الكرمي  عبدالكرمي  ال�ساعر  ل  �سكَّ لقد   l

نف�سها،  فل�سطني  فه�  الفل�سطينيني  والن�سال  ال�سعر  يف 

ذاتها  فل�سطني  ه�  و�سعره  مراحلها،  بجميع  الق�سية  وه� 

ال�سعب  دور  البداية  منذ  وعى  وقد  وق�سية،  و�سعبًا  اأر�سًا 

واجلماهري كاأ�سا�س يف معركة احلرية.

د. م�سطفى الفار

l واأذكر يا �سديقي اأنني �سفقت لك يف ق�سيدتك »الطائر 

الغريب« وكنت ت�سدو بها يف النادي العربي بدم�سق:

ْعُر كالأنا�سيِّ يف الَكْ�ن   َفَحْرٌف ُحرٌّ وَحْرٌف َذليل اإّنه ال�سِّ

واأ�سهد يا �ساعري املحلق اأنك حر الكلمة، غزير احلرف، 

غار.  ه عن الذل وتاأّبى على ال�سَّ واأن �سعرك كنف�سك قد تنزَّ

طيب اهلل اأنفا�سك وجّمل دي�ان العرب باأبياتك، وحفظك 

لاإبداع ولأخيك.

اأكرم زعيرت

l اإذا كانت فاأ�س امل�ت قد بلغت اأن تقطع زيت�نة فل�سطني 

فاإن جذورها ال�ساربة يف الأر�س قد خلقت لنا كرومًا من 

القافلة  قائد  يد  يف  احل��داء  قيثارة  كانت  واإذا  الزيت�ن، 

تقطعت  ما  اأوتارها  فاإن  الت�ت،  قد  الفل�سطينية  الأدبية 

ال�سع�د  عن  كّف  قد  الث�رة  لفل�سطني  العظيم  النغم  ول 

هي  التي  الق�سية  عن  الكلمات  لهب  نا�سرًا  الأع��ايل  اإىل 

لهب الق�سايا وتاريخ ط�يل من الن�سال الدامي. لقد عرب 

وامل�قف  بالكلمة  با�سًا  مكافحًا  احلياة  دروب  اأب��سلمى 

بال�سعر والنرث، وقد اأغم�س عينيه وم�سى اإىل دار اخلل�د، 

ونتلفت بعده من وح�سة واأ�سى، فال�ساعر الذي غنى دنيانا 

عدو  وال�سمت  بال�سمت،  تدثر  ق��د  ونيفًا  ق��رن  ن�سف 

ال�سعراء.

فيا اأيها الك�ن انظر اأي قلب بيننا ت�قف عن اخلفقان، واأي 

الروؤى  اأيقظت عاملًا من  التي  البكر  الهتفة  انغلق دون  فم 

العظيمة.

د. جناح العطار

ل�  للح�س�ر، حتى  منا�سبة  يت��سل  ل  ال�سعر يف ج�هره   l

يقبل  ول  املنا�سبات..  بع�س  عن  الق�سائد  بع�س  جنحت 

املبدع  اأهمية  بدع�ى  وقرائه  مبدعه  بني  و�ساطة  ال�سعر 

التاريخ  �س�ؤون  الأهمية من  فتلك  التاريخية..  الذاكرة  يف 

اأو الأخاق.. ولي�س معنى ذلك اإ�سقاط املغزى النبيل، اأو 

الر�سالة اأو الفكرة املركزية التي نذر لها املبدع جهده دمًا 

للنب�س  واإ�سغاء  ال�سعر،  ل�سعرية  انت�سار  ولكنه  وح��ربًا.. 

ح للبقاء.. واأن ما بقي من  اأ من الزوائد واملر�سَّ العميق املرَبَّ

�سعر اأبي �سلمى كاف ليبقيه اإن�سانًا و�ساعرًا مما ي�سالح 

بني اله�ية والإبداع.

اأحمد دحبور

الذي  بكثري،  مني  اأكرث  الأدب  يف  املعرق  �سلمى  اأبا  اإن   l

اأّهله طبعه ومزاجه لأن يك�ن �ساديًا عاطفيًا، م�لعًا، كق�ل 

ابن اأبي ربيعة، باجلمال يتبعه حيث يك�ن متنقًا باأ�سعاره 

اأن  على  والأح���داث  الظروف  حملته  ه���ى،  اإىل  ه�ى  من 

يجعل  اأن  واإىل  الن�سال  اإىل  دع���ة  باجلمال  تعلقه  يحيل 

من غنائياته ماحم قتالية ومن �سعره، ل دي�ان غزل، بل 

الغنائية هي م��س�ع  تعد عاطفيته  ث�رة وكفاح، مل  كتاب 

لنقمته  وحامًا  تعبري  اأداة  اأ�سبحت  بل  الرئي�س،  �سعره 

بة،  وامل�ؤلِّ امل�قظة  ول�سيحاته  عه،  وتفجُّ وحلنينه  وث�رته، 

مبا  واملنذرة  كائن  ه�  ما  اإىل  وامل�سرية  كان  مبا  رة  املذكِّ

عا�سره  ال��ذي  وطنه  فل�سطني،  وطنه  ق�سية  يف  �سيك�ن، 

مهددًا بال�ستاب ثم ا�سُتِلب، ول يزال م�ستلبًا.

د. عبدال�سالم العجيلي
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