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  املقاالت واآلراء

  
  

  ُهوييت الشعرية
  )*(سليمان العيسى

  
هذا الكائن الغريب الذي مل تستطع البحوث والدراسات أن تضع له .. الشعر

إنه ما يزال يستعصي على . تعريفًا يطمئن هو، أو نطمئن حنن، إليه حىت الساعة
 حيمل -  يف رأيي-ولكنه سيظل أبًدا . التعريف، ويرفض كل إطار حمدد يوضع فيه

  .دقات قلب صاحبه، وتنفسه الطبيعي، وحىت لون عينيه
  .يف الوقت نفسه يرفض الشعر أن يستجيب لدعوتنا حني ندعوه

لكَْم حاولت أن أجلس إىل مكتيب، وأفكر يف موضوع معني، علَّين أستطيع أن 
  .أكتب عنه قصيدة أو حىت بضعة أبيات

  .يسعفين مبا أريديكن ولكن قلمي مل 
عجبت بأولئك الباحثني الذين حيددون ألنفسهم موضوًعا للدراسة يف ولكَْم أُ

أي وقت يشاؤون، مث ينكبُّون على مجع املعلومات عنه حىت يستكملوها، ويبدؤون 
  .بعد ذلك يف حترير دراستهم خطوة خطوة بدأب وانتظام

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )*(



  )٣(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٠٤

   أن أفعل مثلهم ؟- أنا الشاعر -ِلَم ال أستطيع 
  ... وآثرته على الدراسة األكادمييةأيكون ذلك ألنين اخترت الشعر،

  أو ألن طبيعيت قادتين إىل هذا، وليس إىل تلك ؟
أحس هاجًسا ُيِلحُّ عليَّ، .. وفجأةً. أكون منغمًسا يف أمور احلياة أحياًنا

  .وجيعلين أبتعد عنها، وأنساق إىل هاجسي اخلاص حىت أمأل نفسي به
 أصابعي وورقي حىت أنتهي وتبدأ القصيدة، أو األبيات الشعرية، تنثال على

والتدقيق  ،ومراجعتهااليت كتبتها السوداء  السطور تأمُّلمنها، وأنتقل بعد ذلك إىل 
، وإجراء بعض التصحيحات، أو تعديل بعض الكلمات والتعابري، حىت أرضى فيها

  .عنها، وأضعها جانًبا
  .. نفسهيفرضالشعر 

   حىت يكتبهاهاوالقصيدة حتاصر شاعر
 لذاته اليت تعتمل فيها عوامل كثرية تشكل صورة، أو وهي قطعة منه
  :أتراين خمطئًا حني قلت مرة. مبجموعها هوية الشاعر

  لست أنا الذي أكتب القصيدة، وإمنا هي اليت تكتبين ؟
د عملية والدة القصيدة وحتققها يف قطعة لقد حاولت منذ أمد بعيد أن أجسِّ

  : فيها على لسان القصيدة نفسهاأقول» مولد القصيدة«شعرية أعطيتها عنوان 
 أُومُض يف اَألعماق ملَح الشهابْ    

  

 يف شارعٍ، يف هدأٍة، يف اصطخابْ      
  

 أُومُض وخز الـربق يف رأسـهِ      
  

 أتركُه، أمـضي وراَء الـسحابْ      
  

 يلـمُّ الـرؤى   ..ين ضـعتُ  َيظُنُّ
  

 ينسى يًدا دقت بقلـب الـضبابْ       
  

 طوي يـوٌم، وعـاٌم، فمـا      وين
  

 عنـدي حـسابْ   للعمرِ، للتاريخِ    
  



  سليمان العيسى.  أ-ُهوييت الشعرية 
  

٨٠٥

ــه ــنفُض عــن جفن ــةً ي  وبغت
  

 فَّ جناحـا ُعقَـابْ    شيئًا كما ر   
  

 كما هوت فوق الثـرى قطـرةٌ      
  

 من غيمٍة جمهولة، مـن سـرابْ       
  

 أعـادت؟ إنـه صـوهتا     .. َوْهٌم
  

 أَعرفُه، يهمس خلـف احلجـابْ      
  

 يــشتدُّ، جيتــاُح بــال موعــٍد
  

 بال صـدى، ُينـذرين بالعقـابْ       
  

ـ      سماُيضيُء بالذكرى، يصبُّ ال
  

 يف شفيت غمغمـةً مـن ربـابْ        
  

 !مـا بيننـا   .. يا لَلصِّراع احللو  
  

 ما زلُت حىت اسـتجابْ    .. أرهقُته 
  

الشعر مرآة لذات الشاعر فيما هو عميق فيها، وما هو طارئ، فيما هو 
  .أساسي، وما هو ثانوي

يقها، فتنقص أو طور ككرة الثلج اليت تتدحرج يف طروهي يف مجيع األحوال تت
  .ولكن مركز الثقل فيها يبقى الدعامة اليت حتدد مسريهتا طول احلياةتزيد، 

ما اخليوط األساسية يف نسيج ذايت الشاعرة اليت ميكن أن تؤلف ما .. واآلن
  نسميه هوية الشاعر، أو طعمه، أو نكهته اليت يعرف هبا ؟

  ..إهنا أوالً طفوليت
  ..طفوليت يف القرية، على ضفاف هنر العاصي

  .لدي الشيخ أمحد بالذاتويف بيت وا
  : يف نتاجي الشعريوظهرلشدَّ ما شدين هذا اخليط، 

  ..دراسيت يف مكتب الشيخ أمحد
  ..حفظي للقرآن الكرمي وأنا يف السابعة

  ..للمعلقات، واملتنيب، ومئات القصائد القدمية واحلديثة.. ئذوبعد
  ..ومتكُّين من العربية الفصحى
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٨٠٦

عريب الذي ظل على امتداد العمر مركز كل ذلك أعطى شعري هذا الطابع ال
بالرغم من اطالعي فيما بعد على اآلداب األجنبية، وحفظي وترمجايت للكثري  ..الثقل

  .من روائعها
 الطفولة الغنية ثقافيا كانت فقرية ماديا، إىل احلد الذي جعل والدي يتأخر تلك

املدينة حىت الرابعة عشرة يف إرسايل إىل املدرسة االبتدائية الوحيدة اليت كانت يف 
  .من عمري

* * *  
لقد حزَّ يف نفسي منذ الصغر أن أرى أهلي وأقراهنم من الفالحني يكدُّون، 

 ينعم آغا القرية على حنيويتعبون يف العمل الزراعي وال جينون منه إال القليل، 
ل حبياة هادئة، يف بيته اجلميل، بأعلى اجلبل، ويأيت يف هناية املوسم لتحصيل ج

  .ما أعطته األرض
هذا الرفض للظلم واالستغالل سجلته يف األبيات األوىل اليت كتبتها يف 

  :طفوليت، كما يف هذين البيتني الساخرين
 أَال يــا أيهــا الفقــراُء موتــوا

  

 لكم يف جنـة الفـردوس قـوتُ        
  

 لقد ُبنيت لكـم ثَـمَّ البيـوتُ       
  

 وكــوثركم هبــا جيــري شــهيا 
  

ا ال يتجزأ من ذايت حىت اآلن، وميلي عليَّ ل جزًءوظل هذا الرفض يشكِّ
  .عشرات القصائد، ومئات األبيات اليت تتحدث عن جهد الكادحني ومهومهم

ولعله هو الذي دفعين ذات يوم إىل كتابة قصة أيب ذر الغفاري الشعرية، 
  .الشخص الذي اخترته منوذًجا للدفاع عن مهوم احملرومني وعذاهبم عرب التاريخ

ض االحتالل، واحلرص على لث يف نسيج ذايت الشاعرة وهو رفهناك خيط ثا
  . واحلريةاالستقالل
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٨٠٧

 اليت كانت حتاك فيها املؤامرات املرحلةت يف لواء إسكندرون، يف تلك لقد نشأ
  .لسلخه عن وطنه الصغري سورية، ووطنه العريب الكبري 

 جيثم وكانت أبيات شعري وقصائدي اليت تندد باالستعمار الفرنسي الذي كان
على صدر سورية آنذاك، واالستيالء التركي، سالحي يف املعركة قبل اهلجرة وبعدها، 

  .يف جسد الوطن العريب اغتصاًبا ومتزيقًاحني أخذت املصائب تتواىل، وتعمل 
نين قروي، مستضعف، كادح من بقعة مغتصبة، ينتمي إىل وطن عريب واسع، ألو

 ممزق، يتعرض باستمرار لالعتداء خلفمتمترامي األطراف، عميق اجلذور، ولكنه 
كان أهم هذه  ورمبا - واالقتطاع والتجزئة، فإن هناك عنصًرا آخر يف ذايت الشاعرة 

  . القومي العريباالنتماء وهو -العناصر وأبعدها أثًرا يف حتديد هوييت الشعرية 
 ، يف جواليتاالنتماءر عن هذا  أن يعبِّ- امتداد العمر -لقد حاول شعري على 

الكثرية يف أرض الوطن من احمليط إىل اخلليج، ويف متابعيت املشكالت اليت يتعرض هلا 
  .مجلةً وتفصيالً

ومبكًرا، سجلت هذا اهلم القومي الذي شغل حيايت وشعري يف الصفحة 
األوىل من إحدى جمموعايت الشعرية القدمية، حني تركت هذه األبيات الثالثة 

  :تتحدث عين

 ِطـَشتْ إهنا حبَّـات رمـلٍ عَ     
  

 فتحــدَّى اليــأَس فيهــا الظمــأُ 
  

 أنا يف أعماق قـومي صـرخةٌ      
  

ــَرأُ    ــصيٌد ُيقْ ــشظَّى، ال ق  تت
  

 َحْسُب حلنٍ ينتـهي يف وتـري      
  

ــدأُ   ــريي يب ــدر غ ــه يف ص  أن
  

 من هذه بعد طباعة أعمايل الشعرية الكاملة، خطر يل أن أنظر إىل مكانة كلٍّ
  فماذا رأيت ؟.. املختلفة يف هذه اآلثار» املكوِّنات«
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٨٠٨

والكبار، لقد شغلت الطفولة مكانة ليست بالقليلة يف كتابايت الشعرية للصغار 
  .أحكي لكم طفوليت يا صغار: وال سيما يف ديواين

  :»أحكي لكم طفوليت يا صغار«أقول يف 
  يف احلارِة الصغَريةْ
  يف بيتنا القرميْد

   صغاْرعاش أيب يكافُح األياَم يا
  كان وديًعا كنسيم الصيف، كاألشعاْر

  يعلّم الصغاَر والكباْر
   يعلّم القرآنْ،يف بيتنا

  والصرَف والنحَو، وحسَن اخلط، والبيانْ
  شيٌخ حيبُّ الناَس ُمبصريْن

  يقاتلْ الظالم باحلرف الذي ُيبْني

* * *  
  وأنا يف الدارِ تعلَّمُت

  أُستاذي الرائَع كان أيب
   القرآنَْجوَّدُت على يده

  ، حفظُت عن العربِوحفظُت
  صًصا وقصائَد كاللهبِِق

  أُستاذي الرائَع كان أيب
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٨٠٩

ويف املسرحية نفسها أقول يف النشيد اخلتامي عن االستغالل والظلم الذي حييق 
  :بالكادحني الذي يبنون كل شيء وال حيصلون على شيء

  العطاْء
  والبناْء

  كلُّ ما فوق الثرى
  كل ما حتت السماْء

  عماراٍت ودوْرمن 
  من قالعٍ وقصوْر
  من حقولٍ ناضرة

  ومثارٍ فاخرة
  هو صنع الفقراْء

* * *  
  قرييت كانت فقرية

  يا صغاري
  عرفت حر الظهرية

  يف النهارِ
  عرفْت برَد الشتاء
  عرفْت طعَم الشقاْء

  واستمرَّ الناَس فيها يكدحون
  حزَنهم يقتسمونْ
  فقَرهم يقتسمون

  ما بينهم يقتسمون الذَُّرِة الصفراء فيورغيَف
  وإذا مرَّ هنار ضاحٌك يقتسمون
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٨١٠

كما كان للواء إسكندرون، بلدي الصغري، قصائد كثرية، ألَّفت شطًرا كبًريا 
الذي مجعته أخًريا، أقتطف منها هذه األبيات اليت قلتها يف » كتاب اللواء«من 

  :الذكرى العشرين لسلب هذه البقعة الغالية من األرض العربية

  وطـين الـصغري    يـا .. عشرون
  

 أُحــسُّها َضــَرباِت قلــيب   
  

 مل أنــَس يــا بلــدي، ففيــَك
  

 على الرصـاص فتحـُت هـديب       
  

 أطفالَُك الثـوار هـم شـعري      
  

 وحـــيب.. كمـــا كـــانوا 
  

* * *  
  :وفيما خيص الوطن العريب وأقطاره، فقد اجتمع لدي

  ديوانُ اجلزائر
  وديوان فلسطني
  وديوان اليمن
  وديوانُ العراق
  وديوان لبنان

  وديوان أنا ومصر العربية
  : إىل الدواوين اخلاصة بسورية مثلإضافةً

   حكاية اَألَزل-ديوان دمشق 
  وديوان حلب

  .إخل.. وديوان الساحل العريب السوري
  . عريب واحد ينبض فيها مجيًعالقد حفلت هذه الدواوين هبمٍّ
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٨١١

ا، كان الشعر الذي ضمته بني دفتيها يتحدث عن الوطن العريب أرًضا وناًس
، وكفاحه الذي يصل هاوماضًيا وحاضًرا، كما يتحدث عن املشكالت اليت يعاني

ويف ثورة اجلزائر وثورة فلسطني اليت مل هتدأ بعد ويف املقاومة . أحياًنا إىل حد الثورة
  .اليت خاضها وما يزال خيوضها لبنان، أنصع مثال على ذلك

بدأت يف شعري بقصيدة  - كما أوثر أن أمسيها - الوهج القومي مرحلةولعل 
واستمر هذا . يوم أعلن مجال عبد الناصر تأميم قناة السويس» الزحف املقدس«

  الذي بعثته مصر يف جنبات الوطن العريب كله يعيش يف قصائدي الالحقةالوهج
الواحدة تلو األخرى إىل أن بلغ ذروته يف إعالن الوحدة بني سورية ومصر وقيام 

 اليت كانت حدثًا هزَّ األرض العربية من أقصاها إىل ،دةاجلمهورية العربية املتح
 املرحلةيف هذه ).. أنا ومصر العربية(جيد القارئ ذلك يف ديواين اخلاص . أقصاها

  .بالذات أتلمس خيوط هوييت الشعرية ألجدها يف ذروة حتققها وتوهجها

  :قتطف هذه األبياتأ) يف عيد الوحدة(من قصيدة 

  أنـسابُ  أنا يف زمحِة احلنـاجرِ    
  

 جنوًنــا حيًنــا، وحيًنــا ذهــوال 
  

ــرقُص،  ــلُ ي ــاٌت واللي  حلظ
  

 واألضواُء تعلو مـدينيت إكلـيال      
  

 وعلى األفقِ جنمةٌ هزَّها العيـُد،     
  

 فــروَّْت جاراِتهــا تقبــيال   
  

 يا ليايل الـضَّياع والقيـد زويل      
  

 حنن باقون وحـدةً لـن تـزوال        
  

اليت قيلت عندما مر نعش من ديوان فلسطني سأكتفي بتسجيل هذه األبيات 
  :فدائي على ضفاف هنر بردى يف دمشق

  منذ قرونيف جسِد النهرِ امليِِّت 
  قَُشْعريرةْدبَّت كالنَّار 
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٨١٢

  ..كشرارِة برقٍ
  راحت ُتلهب ظهر األرض املقهورة

  كالسهم األمحر مرَّ النعْش
  أنا الدرُب: ليقول

  صميت، واملوت جيلّلين، صميت الدرُب
  وُع رصاًصاوأنا اجلسُد املزر
  أنا الشعُب.. فجَر األمسِ
سأقف قليالً عند .  لبنان فقد كانت يل معه وقفات من صميم الشعرأما جنوّيب

  :هذا الذي أنشدته ذات يوم يف النبطية من قصيدة بعنوان

  :شفق من اجلنوب وكانت املقاومة يف أوج اشتعاهلا
  يلفّين السواْد
  يلفّين الرماد

  ُيخطئين الشروْق
   الغروْبُيخطئين

  أتيه بني اخلَطْوِ واخلَطْوِ
  ..وبني اجلرح واجلرحِ

  دوهنا سهوْب.. سهوٌب
  ..أمدُّ للشعر يدي

  جلمرٍة مل تشتِعلْ ألوْب
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٨١٣

  أعوُد من جثة ُحلْمي
  َتمَّحي يف ناظري الدروْب

  العمياْء» اهلوَّة«ويف جحيم 
  وحيثُ صار الكفُر بالعروبة انتماْء

  يلوُح يل شفَْق
  يزلزِلُ الغسْق

  يردين مشًسا بال غروْب
  يلوح يل اجلنوْب

* * *  
فقد حرصت على أن يضم ديوانه تلك اهلوة بني املاضي اجمليد وأما العراق 

واحلاضر الذي يعاين االحتالل والطغيان والتمزق، وقد وضعُت فيه احلوارية 
  .الشعرية بني شهرزاد األسطورة وبني الشاعر على ضفاف شط العرب يف البصرة

 احلوارية مررُت بعدد من األعالم الذين عاشوا فيها وتركوا بصماهتم يف هذه
على تراثنا العريب من اخلليل بن أمحد إىل اجلاحظ، إىل األصمعي فجرير الباقية 

والفرزدق وأيب نواس، وكنت أحاول أن أمد خيوط هوييت العربية خالل هذا 
لعراق، خالل دراسيت النسيج الشعري كله، وأن أحتدث عن ذكريايت احلميمة يف ا

اجلامعية يف دار املعلمني العالية ببغداد، وعن الصداقة اليت ربطتين بشاعر العراق 
  .ابالراحل رفيق الدراسة بدر شاكر السّي

* * *  



  )٣(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨١٤

هنالك أعمال أخرى حتمل عناوين ال توحي بعالقة ما هبوية الشاعر، ولكن 
ا حساسة يف نسيج ذاته الشاعرة، ل خيوطًاملواقف اليت تنطلق منها، وتعرب عنها، متثِّ

مثل مسرحية ابن األيهم اليت متثل الصراع بني العنجهية الفردية وااللتزام الديين، 
 الصراع بني احلرية الفردية واخلضوع للنظام، ُتبديومسرحية أيب حمجن الثقفي اليت 

ري ومسرحية ميسون اليت تقدم مثالً للتضحية يف سبيل التحرر، وقصة أيب ذر الغفا
الشعرية املطولة اليت ذكرُتها فيما سبق واليت حاولت أن تعرب حبماسة عن الكفاح يف 

  .سبيل العدل االجتماعي

* * *  
لعل خري ما جيسد هوييت الشعرية تلك العبارة اليت رددهتا، وما زلت ... بإجياز

  :أرددها، يف أكثر من مناسبة
  أنا خليةٌ يف جسد عريب،

  ن أخواهتا،تبحث عن ماليني اخلاليا م
  وتكافح لكي يتحرك اجلسد،

  .وُتبعث فيه احلياة


