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تصــديــر..
أجمع العديد من كـبار النقاد العـرب على أن إبراهيم طوقان هـو أكبر شعراء فلـسط في العقود
ـا من حـيثـيـات مـوضـوعـية األربـعـة األولى من الـقـرن العـشـرين  ولم يـأت هـذا اإلجـمـاع من فـراغ وإ
تمـثـلت في شخص إبـراهـيم وتفـرد إبداعـه وشمـوليـته : فـهو شـاعر  نـاقـد  أديب معـلم  كاتب
صـحـفي إذاعي  وإعالمي بـارز. رصـد أحداث فـلـسـطـ عـلى مـدى عمـره الـذي ال يـحـسب بـعدد
سـنـواته  ألنه رحـل عن هـذه  الـدنـيـا مـبـكـراً ولـكـنه عـمــر طـويل وخـالـد  في عـطـائه وإبـداعه وأنّى

وت ذكرهم بفنائهم اجلسدي?. للمبدع أن 

لقـد تصدى إبـراهيم طوقـان لقضـيتـ استغـرقتا جلّ شـعره إن لم يـكن كلّه: القـضية األولى هي
قضية فلسـط التي اعتبرها إبـراهيم - وهو محق -  حجر الـزاوية في كل ما كتب  ال أقول في شعره
فقط ولكن أيضاً في نثره ونقده وأحاديثه اإلذاعية وفي قـصائده القومية وبعض أشعاره الغزلية ففي
كل ذلك ال بد إلبراهيم من أن يعرّج على قـطب الرحى متعرضاً إلى سـلبيات األوضاع حيث يراها
وإلى إيجابياتهـا حيث وجدت.  وكان رحمه الله صـائب النظرة في كل ما أبدعه عن قـضية فلسط

ستقبل إلى آماد ال يعلمها إال  الله. وكأنه يتكلم بلسان الغيب وبأوضاع احلاضر وا

أمـا القـضيـة الـثانـية فـهي قـضيـة شخـصـية وإنـسانـيـة -  إن جاز الـتعـبـير - تـمثـلت في انـصرافه في
ـرأة والغـزل واحلب حيث عـرف الكـثيـرات وقال فـيهن غـزالً ينـفذ إلى الشـطر اآلخـر من شعـره  إلى ا
ـتعـبـة وعبَّ من هـذا احلوض كـثـيراً  فـقـد كان يـسـتـشعـر قـصر الـعـمر وال غـرو   فـمرضه الـقلـوب ا
ـزمن كـان يؤكـد ذلك  ويـدفع به بـشدة نـحـو الـتشـبث بـاحليـاة واقـتـناص كل حلـظـة مـنهـا حـيث كان ا

رض والعمر والشعر والوطن واحلب. السباق محموماً ب ا

كـان  إبـراهـيم طـوقـان عـلـمـاً  قـضى في شـرخ الـشـبـاب  ولـكـنه خـلـد قضـيـة وطـنه فـي «الثـالثاء
احلمراء» و«الـفدائي» و«الشـهيد» و«مـوطني » و«اشتـروا األرض» وغيرهـا كثيـر من القصـائد التـي قالها
في أبطـال وشخـصيـات وطنيـة وقومـية مـعروفة و دبّـج قصائـد الغـزل في الكـثيـر من احلسان  وذهب

الشاعر مع حسانه  وبقي الشعر. فال بد لدارس إبراهيم طوقان أن يتلمسه ب هذا وذاك.
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عزيزي القار

ـنظمـة للـدورة الثامـنة إصدار هـذا الكتـاب كان الـتكلـيف بإعداده عنـدما قررت الـلجنـة العـليا ا
راجع وضيـاع كثير من كـتابات إبراهيم الـشعرية والنـثرية واإلذاعية صادر وا محاطاً  بـاخلشية من قلـة ا
ـطبوعات قدمـة منهـا نكبـة فلسـط وما تـعرضت له الصـحافة وا واندثارهـا  لعوامل كـثيرة تـأتي في ا
همة الفلـسطينـية من حرق وفـقد وتدميـر. غير أن األسـتاذ الدكتـور محمـد حسن عبدالـله نهض بهـذه ا

على أ وجه.

ـا حتـتـفي بـانتـفـاضـة الـشـعب الـفـلـسـطـيني ـؤسـسـة وهي حتـتـفي بـشـاعـر فـلسـطـ الـكـبـيـر إ إن ا
باركة  وحتيي سلسلة متواصلة من نضال الشعب الفلسطيني على مدى قارب قرناً من الزمن. ا

فجـزيل شكـري وتقـديري الـكبـيرين إلى األسـتاذ الـدكتـور محـمد حـسن عبـدالله الـذي أعد هذا
الكـتاب بـاقتـدار معـروف عنه  واألخ عـبدالـعزيـز جمـعة الـذي أشرف عـلى طبـاعتـه. ليـخرج الـكتاب
بـهـذه الـصـورة التـي ب أيـديـكم والـتي أعـجـبـتـني كـثيـراً وكـلي أمل أن يـحـظى بـإعـجـابك وبـإعـجاب

عرفة. اإلخوة الباحث وطالب ا

واحلمد لله

عبدالعزيز سعود البابط
الگويت في ٢٧ ربيع اآلخر ١٤٢٣هـ

٨  يــولـيــــــو ٢٠٠٢م
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١ - ثالث عتبات إلى إبراهيم
العتبة األولى: عاش كالنا بالـمُنى

هذا عـنوان قصـيدة وجههـا إبراهيم طـوقان إلى صديق عـمره "أبو سـلمى" وهأنذا
أقـتـنص الـعـبـارة الـعـنـوان وأضع نـفسـي طرفـاً فـيـهـا مع الـشـاعـر يـحـفزنـي إلى هذا أن
الـمُنى الـتي احتضنهـا قلب إبراهيم وأضمـرها عقله لم تـتحقق ال إبان حيـاته القصيرة
وال بعـد رحيـله.. وإلى اليـوم. لقـد تعودنـا - أنت وأنا -  قـراءة هذه الـعبـارة: "إننـا جنتاز
مرحلة اسـتثنائيـة حرجة من تاريخ أمتـنا العربيـة" وإننا نعرف - أنت وأنـا - أنها ابتذلت
حـتى بليت إذ يعلكـها زعماؤنا وأجهـزة إعالمنا دون رحمة طوال سـت عاماً هي ما ب
. ولقد كان إبـراهيم طوقان رحـيل الشاعر وانـفجار االنتـفاضة الـثانية في أرض فـلسطـ
رحلة وحـرجها ال نبـالغ إذا قلنا إن هـذا الوعي اخلاص منح شديـد الوعي باستـثنائيـة ا
شعـره خصـوصية لـيست لـشعر آخـر تقـدمه أو عاصره ولـسنـا نقصـد "حجم" االهـتمام
ا "نـفاذه" و " تلـوينه" للـقصائد بالقـضية الـوطنيـة الفلـسطينـية أو اجتاهه أو "نـبرته" وإ
ا يجـعل من هذه القصـائد - أو أكثرهـا - نسيجـاً متميزاً على اخـتالف موضوعاتـها 
نى الـتي لم تتـحقق عاش ال يخـطئ الذهن نـسبـتهـا إلى صاحـبهـا. غيـر أنه عاش عـلى ا
قاومـة ودوافع التوحّد ـقاالت واألحاديث ثـوابت الوعي وحوافـز ا يضخ عـبر القـصائد وا
ـوجـة كـانت عــاتـيـة وكـانت الـعـاصـفـة ضـاريـة لم يـكـفـهـا أن حتـطم في الـهـدف ولـكن ا

اجملاديف أو تمزق الشراع.. لقد أسكتها غرق الزورق في ذروة جتلّيه !!

لـيـس أحق من الـشـاعــر أن يـتـولّـى تـقـد نــفـسه فـهــو صـوت الـنــبـوءة الـكــاشـفـة
ب وإن هذا األمر بالـنسبة إلى إبراهيم وصـاحب البصيرة الـنافذة ولسان االعتـراف ا
في درجـة أعـلـى من االسـتـحـقـاق لـيـس ألن هـذا الـشـاعـر كـان تـلــقـائـيـاً قـصـديـاً واضح
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ـؤثـرة - فـنيـاً وفـكريـاً ووطـنـياً - ال تـزال أوراقـها ا ألن الـقـضـايا ا ـرامي وحـسب وإ ا
وسيقا الشعر ولغة القصيدة مطروحة و"ملفاتها" مفتوحة يستوي في هذا ما يتصل 
بـ الوضوح والـغمـوض ومدى التـزام الشـاعر بالـقضـية القـوميـة. يتأكـد هذا حـ نقرأ
قصـائد إبراهيم طـوقان التي قالـها في أحداث وصـراعات مضى علـيها أكثـر من سبع
عامـاً نقرؤها في وهـج االنتفاضـة الثانية الـتي نعايشـها فإذا بهـذه القصائـد تتجلى في
ا انفجرت من حومته واستمدت من دماء الشهداء ساحة الصراع الراهن وساعته كـأ

وسواد عيونهم الساجية الراضية بالرقدة النبيلة ألفاظَها وصورَها وإصرارها..

العتبة الثانية : نفسي مثقلة بأثمارها
هكذا تكلم إبراهيم يكلل سبائك الـنثر بفصوص الشعر فتموج بحور الكالم بصور
وإيقاعات ال حتدهـا شطآن التفاعـيل تبهر وتسـحر بهذا اللعب الـلغوي الذي يشاغل عن

وه عليها(١): صرامة الدعوة غير أنه ال 
"نفسي مثقلة بأثمارها ;

فهل من جائع يجني ويأكل ويشبع ?
نفسي طافحة بخمرها

فهل من ظامئ يسكب ويشرب ويرتوي ?

أال ليتني كنت شجرة ال تزهر وال تثمر..
فألم اخلصب أمرّ من ألم العقم !!

وأوجاع ميسور ال يؤخذ منه ألكثر هَوْالً من قنوط فقير ال يرزق !!

ليتني كنت بئراً جافة والناس ترمي بي احلجارة
فذلك أهون من أن أكون ينبوع ماء حي

والظامئون يجتازونني وال يستقون !!

(١) هـذا الـنص ورد في سيـاق مـقالـة للـشـاعر غـيـر منـسوب وهـو من شـعر «جـبـران خلـيل جـبران» وقـد بدا
. التمايز ب األسلوب
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ليتني كنت قصبة مرضوضة تدوسها األقدام;
فذلك خير من أن أكون قيثارة فضية األوتار..

في منزلٍ ربُّهُ مبتور األصابع وأهله طرشان!!"
..........

"قـضي عـلى الـشــرق أن يـهـبط بـعـد االرتـفـاع ويـذل بــعـد االمـتـنـاع ويـكـون هـدفـاً
ـطالـب تعـبث به أيدي األجـانب من كل جـانب ; فمـنهـم من يغـير عـليه ـطامع وا لـسـهام ا
ـدنية. ولم نـر منهم بحـجة الغـيرة على اإلنـسانيـة ومنـهم من يتداخل فـيه بدعـوى إقامة ا

من صدق في دعواه بل كلهم تابع في ذلك قصده وهواه (١).. "

لن يـخـطئ الـسـمع أو الـذوق وجود مـسـتـوي مـن النـثـر يـؤدي كل مـنهـمـا رسـالته
سـتوى األول وصحة الـفكرة وإحـاطتها اجلـمالية في تـناغم يتـوافق وجوهر الـرؤية في ا
سـتوى اآلخر. لـيس من غايـاتنـا أن نزعم لشـاعرنـا ما لم يـكن حريـصاً على إعالئه في ا
ستوى األول ساقته إمـكاناته إلى "قصيدة نثر" لم يعمد إليها أو إعالنه فنقول إنه في ا
ـتعـاقبـة تتـرادف على حـالة نـفسـية جـوانية ولم يـسّمهـا إذ كانت هـذه الصـور الكـثيـفة ا
ستوى اآلخر تبوح بعـذاب اإلحباط النابع مـن حرمان البذل ولـيس حرمان األخذ أمـا ا
فـقـد حقق الـوفـاق مع لـغـة العـصـر في إيـثارهـا اإليـقـاع الواضح واإلسـهـاب احملـسوب
عنى الـقريب ألن هذا مـا يالئم قارئـاً أو مستـمعاً يـتفاوت مـستوى مـعرفته ومـستوى وا
ستوى فـهمه ومستوى ذاكرته في االسـتجابة جلمال الـلغة التي انتقـلت من الباطن في ا
ـقـدار مـا حتــول اإليـقـاع الـروحي في ــسـتـوى األخـيــر   األول إلى الــظـاهـر في هـذا ا

ستوى األخير. ستوى األول إلى اإليقاع الصوتي في ا ا

ولكن.. هل جتد حـرجاً في أن نبدأ بنموذج من "نـثر" إبراهيم الذي لم يرد أبداً أن
يكون أكثر من شاعر ?!

(١) الكنوز - ص ١٦٣ ١٦٤ - نقالً عن حديث إذاعي - موضوعه : أيهما أبعد أثراً : الشعر أم النثر ?!
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العتبة الثالثة : واذكر في الكتاب إبراهيم

سافة ب الكاتب وما كتب في وأقول إن هذا "الكتاب إبراهيم" نفسه ; إذ تختفي ا
حـيـاة هذا الـشـاعـر أو تـكـاد وإذا كـان الـنـاقـد الـفـرنسـي سانـت بوف يـرى أنه يـجب أن
ـبدأ داللة اإلنتاج األدبي يؤخذ من دواة كل مؤلـف احلبر الذي يراد رسمه به (١) تأكيدًا 
على مؤلفه (بعد داللته على مجتـمعه) فإن إعمال هذا التصّور (النقدي) يناسب ما أبدعه
إبـراهـيم طـوقـان فـفـضالً عـن أن هـذا كـان اجتـاه الـكـتابـة الـعـربـيـة - بـوجـه عـام - إبان
اضى) الفتـرة التي ازدهرت فـيها كـتابة إبـراهيم (العـشرينيـات والثالثيـنيات من الـقرن ا
كـما نراقب انعـكاساتـها في دعوات مـدرسة الديوان وأصـدائها لـدى جماعـة أبوللو وفي
ـدرسة واجلـماعـة مثل نشـاط االجتاه الـوجدانـي الذاتي في الـشعـر بـعامـة لدى خـلفـاء ا
هاجر الشمـالية واجلنوبية عـلي محمود طه وإبراهيم نـاجي وما يجاوبها من إبـداعات ا
ونراقب - كذلك - حتققها في نشاط الكتابة الروائية صادرة عن رغبة اعترافية أو نزوع
ـأثـور إلـى الـتـرجـمـة الـذاتـيـة. وخالصـة هـذا أن اجتـاه الـكـتـابـة بـأشـكـالـهـا كـان يـبـارح ا
غـامرة. وإذاً فـقد الـتقـليـدي (الكالسي) ويـبـارك ميالد الـذات الفـردية ومـا تغـري به من ا
ـرحلة التي تسعى إلى احلرية بكل صورها كان إبراهيم يأخـذ موقعاً يتسق مع طبيعة ا
الوطنية والسلوكية والفنية ولكنه - في فلسط - يأخذ موقع الريادة حيث كانت البيئة
: بالـقياس إلى األقـطار العـربية العامـة أميل إلى احملـافظة في دوائـرها الثالث: فـلسطـ
ـدن الفـلسـطـينـية األخـرى وآل طوقـان: بـالقـياس إلى اجملاورة ونـابـلس: بالـقيـاس إلى ا
ـدينة ذات الـتكوين الـعشائـري. وهذا تبـسيط أو جتريـد ألوضاع متـداخلة ضـاغطة في ا
ـيول الذات الـشاعـرة التي تـاقت إلى أن تكـون صاحبـة قرارهـا فتـمكنت اجتاه مـعاكس 
من هذا حـيناً وعانـدتها ضرورات في أحـيان أخرى فهـكذا اتخذ زوجـاً من عائلة بـينها
وب آل طـوقـان خـصـومـة مـتـوارثـة وعـجـز عن جتـنب مـهـنـة الـتـعـلـيم الـتي لم يـرغب في
مـزاولـتـهـا علـى اإلطالق ! مـا يخـص هذه الـعـتـبـة أن مـقـولـة سـانت بـوف تـتـوافق ونوازع

قارن - ص ٤٣ وما بعدها. (١) عن الفكر النقدي لسانت بوف انظر : محمد غنيمي هالل : األدب ا
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ــنـهج الــنـفــسي في تـقــريب صـورته اإلبـداع وأســالـيـبـه عـنـد إبــراهـيم ولــو أنـنــا آثـرنـا ا
اإلنسانية واألدبـية مستوح مقولة: "... حياته من شـعره" فإن هذا يناسب مبدعاً يعيش
ـارساتـه العـملـية ولـكنه مع هـذا - البد سـيؤدي شـعره أو الـعـكس: ينـطلق شـعره من 
إلى جتاوز أمور ال يظـهر فيها مـعنى "الصدى" أو ألنـها ال جتري في القنـوات العريضة
ـسـتـمـدة - أصالً - من عـنـاوين عـلم الـنــفس ولـيس من واقع هـذه الـنـفس الـتي نـعـنى ا
بـإبـداعهـا خـاصة. خـالصة هـذا أنـنا سـنـعمل مـبـدأ سانـت بوف دون مـبـالغـة في تـقمص
النـاقد مـؤلـفه وإعادة دوره في احلـيـاة كأنه هـو أو كـما يـنـبغي أن يـكون فـلـعل اجلانب
اآلخـر من رؤيـة الــنـاقـد الـفـرنـسي أو رأيه هـو األكـثــر اسـتـجـابـة وإغـنـاءً لـهـذه الـدراسـة
ؤلف الـسابـقـة على الـتألـيف وتفـاعالته الـواقعـية وكـيف تضـافرت - في ونعـني: حيـاة ا

حلظة ما - لتنتج إبداعاً له مذاقه اخلاص.

✸✸✸✸
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وضوع ٢ -  بطاقة تعريف خارج ا
"وقائع حياة لم تعرف الراحة "

هذا الـوصف الـسـلـبي (لم تـعـرف الراحـة) أرفق من وصف آخـر إيـجـابي قـد يـكون
األقرب إلى الدقة وهو أنها حياة جرب الشاعر فيها كل ألوان العذاب!! ولكن هذا الوصف
األخير سـيلقي علـينا تـبعة أن نصـدر أحكاًمـا (شعوريـة) قد يختـلف إحساس إبـراهيم بها
فما نراه عذابـاً قد يشعر جتـاهه بشيء من الرضا ألنه يحـقق له متعة (ولـو وقتية) أو هدفًا
(وإن يـكن مرحـليـاً) وهذا غـير "الراحـة" التي تـعني الـطمـأنينـة واالستـقرار الـذي يحـفز على
بذل اجلهد للمحافظة على دوام احلال وهو ما لم يكن (مطلقًا) من إبراهيم سواء كان هذا
بـدافع من سـلوكـيـاته أم بـتـدخل قـدري ال حـيـلة لـه فيه. إن حـيـاة إبـراهـيم الـتي لم تـتـجاوز
الـسـتة والـثالث عـامًا تـغص بـأحداث ذات طـابع انقالبي حـاد تـكاد كل مـرحلـة (قد تـكون
) تتنـكر لسـابقتـها وتعـمل ضدها وقـد تمهـد النقالب آخر بالـقياس الـزمني عامـاً أو عامـ
حتـى لقـد تـداخـلت الـوقـائع واحلـوادث والـوظـائف واحلـاالت ومن ثم كـان - في مـا نرى -
هـذا "السـيناريـو" الذي يـتدرج زمـنيـًا ليزيح تـلك الغـشاوة الـضبـابيـة التي حتول دون جالء
صورة هذا الشاعـر بشكل محدد. إننا نستمـد هذه الوقائع من ثالثة مصادر أو كتب عنيت

راحل حياة الشاعر هي حسب ترتيبها الزمني :
r‡‡‡‡‡‡‡O¼«dÐ≈ w‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡š√ ≠±Æ ±π¥∂ ≠ ÊU uÞ ÈËb  ∫ nO Qð

Ê«d UF  Ê«dŽUý ≠≤Æ ±πµ¥ ≠ ŒËd  dLŽ ∫ nO Qð

b‡‡ '«Ë dšU « ≠≥Æ ±ππ¥ ≠ tÞ q u²*« ∫ nO Qð

١- اسمه: إبراهيم عبدالفتاح داود األغا طوقان واشتهر باسم: إبراهيم طوقان - أما  صفة الشاعر
فقـد استـحـقهـا عن جدارة   وكـذلك حمـلت مـقاالته الـصحـفيـة صـفات وكـنى أخرى فـهو (كـما
جاء فـي صحـيـفـة الـدفاع - الـفـلـسـطيـنـيـة): شـاعـر اجلامـعـة - شـاعـر الوطـن - بلـبل فـلـسـط
عي - شاعر احلب والثورة - أبو جعفر . الصداح - األديب النابغ األستاذ - شاعر فلسط األ
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دينـة نابلس مـنذ خمسـة قرون تعود أصـولهم إلى منـطقة في غرب ستـقرون  ٢- آل طوقـان ا
ماليك فرحلوا إلى بادية الشام ب حمص وحـماة ولم تكن عشيرتهم على وفـاق مع حكم ا
أن اسـتـقـروا في نـابـلس وحـ جـاء الفـتح الـعـثـمـاني مـال آل طـوقـان إلـيه بل دخل بـعـضهم
جـيش االنـكشـاريـة مـنهم إبـراهـيم آغـا الشـربـجي أحـد أجداد إبـراهـيم ولـهذا تـوارثـوا لـلقب

(آغا) وكان آخر احلريص عليه والد إبراهيم: احلاج عبدالفتاح آغا طوقان .

٣- أخذ آل طـوقـان في الـتـركـيب الـسـكـاني لـنـابـلس مـكـانـة مـهـمـة لـعـددهم وثـرائهـم وقوتـهم
فـاقتحمـوا التوازن الـعشائـري ونشبت مـنافسات مع: الـنمر وجـرار وعبدالـهادي واجليوسي
نافـسات الـعشـائرية مـا حدث زمن حـملـة إبراهـيم باشا في أزمنة مـختـلفـة . ومن أقدم هـذه ا
ــيــولــهم الــعــثـمــانــيــة في حــ انــحـاز إلــيه آل عــلى بالد الــشــام إذ وقف آل طــوقـان ضــده 
عـبدالهـادي - أقوى عشـائر جنـ وبهذا أعـلنت العـداوة ب آل طوقـان وآل عبدالـهادي تلك

العداوة التي حتداها إبراهيم - بإرادة منفردة - ح تزوج أخت روحي باشا عبدالهادي .

ـدينـة الـتي حـملت اسم ٤- أم إبـراهيم هي فـوزيـة بـنت أم عـسـقالن من نـابـلس أيضـاً (تـلك ا
جـبل الـنـار - لـتـصـديـهـا الـشـجـاع جلـيش نـابـلـيـون) وكـان هـوى آل عـسـقالن عـثـمـانـيـاً ولـهذا
صـاهرات . وقد أجنبت احلاجة فوزية عشرة أوالد نصفهم من تشابكوا مع آل طوقان بتبادل ا
ـر - أمـا الـبـنـات فهـن: بـنـدر وفـتـايـا وأديـبة الـذكـور: أحـمـد وإبـراهـيم ويـوسف ورحـمـي و

وفدوى وحنان .

درسـة الرشـادية ٥- ولد إبـراهيم عـام ١٩٠٥ في نابـلس وفيـهـا قضى فـترة تـعلـيمه االبـتدائي بـا
الـغـربـية (١٩١٤ - ١٩١٨) وكـان عـمـره يـتـحـرك من ٩ سـنـوات إلى ١٣ سـنـة ويالحظ أن سـنوات
يـة األولى . وفي أعقـابهـا دخلت اجلـيوش رحـلة االبـتدائـية هي بـذاتهـا سنـوات احلـرب العـا ا
درسة الثانوية في القدس . في هذه راهقـة: ا البريطانية فـلسط ودخل إبراهيم مع طور ا
رحـلة االبـتدائيـة تعـهده مـعلـمان غـرسا فيه حـب اللغـة والشـعر: الـشيخ إبـراهيم أبـو الهدى ا

اخلماش والشيخ فهمي أفندي هاشم .

٦- لم تـكن نابـلس تعـرف التـعليم الـثانـوي ولهـذا رحل إبراهـيم إلى القـدس عام ١٩١٩ - وانضم
درسة التي ال يـذكرها من الـناحية األخالقـية باخلـير أبدًا) وبقي طران (تـلك ا إلى مدرسـة ا
راهـقة (١٤سنة) والمس عند تركها بداية الشباب فيها حتى عام ١٩٢٣ - أي أنه بدأ فيها مع ا
درسة عـرف أول توجـيه جاء من أسـتاذه نخـلة زريق الـذي تعـهد قراءته (١٨سـنة) وفي هـذه ا

رحلة الثانوية . وسمع التجارب األولى من شعره الذي بدأت بواكيره في منتصف ا
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٧- في عـام ١٩٢٣ نشـرت أول قصـيدة له في صـحيـفة بـتوقـيع إبراهـيم طوقـان وقد عاتـبه عمه
وألزمه بذكـر اسم أبيه فقضى زمـناً يوقع: إبراهـيم عبدالفتـاح طوقان وفي تلك الـفترة ذاتها
نتـخب فاستـوعب قدرًا منـاسبـاً من شعر الـتراث كمـا قرأ القـرآن الكر كـان قد قرأ الـشعـر ا

الذي سيظهر معجمه اللفظي والصوري بقوة في أكثر قصائده .

٨- في نـفس العام (١٩٢٣) رحل إلى بـيروت ليـدخل اجلامـعة األميـركية وقـد قضى عامـاً دراسياً
واحـداً عـلى سـبيل اإلعـداد لـلـجـامعـة ثم قـضى في اجلـامـعـة خـمس سنـوات (وكـان حـقـها أن
ـتكرر أدى إلـى انقطـاع) فتـخرج في اجلـامعـة عام ١٩٢٩ وقد تـكون أربع سـنوات ولـكن مرضه ا

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم .

٩- في هذه األعوام الـست التي قضاهـا في بيروت (١٩٢٣- ١٩٢٩) بكل مـا تمثله من حـرية فكرية
وسلوكية قضى إبرهيم أزهى سنوات عمره انطالقاً وشعراً:

- عرفه أخوه أحمد باألسـتاذ سعيد تقي الدين أول ناقد مـوجه تعهد موهبته . والشاعر
بشارة اخلوري (األخطل الصغير) .

ـمــيــزة فـلــفــتت إلـيه - نـظـم قـصــيـدة "مـالئـكــة الـرحــمــة" عـام ١٩٢٤ وهي أول إبــداعــاته ا
ـرض األنـظــار. هـذه الـقـصـيـدة (مالئـكــة الـرحـمـة) تـؤرخ مـنـاسـبــتـهـا جلـولـته األولى مع ا

الذي ظل يطارده بقية حياته .
ـرحلـة اجلامـعيـة عقـد صـداقة مع عـدد من زمالئه: عمـر فروخ الـذي كان - مع اسـتهالل ا
يسبقه بعام - حـافظ جميل - وجيه البارودي وجميعهم شعراء تشابهت طباعهم التي
ساجالت الشعرية التي لم تتجاوز - لم تكن بعيدة عن البوهـيمية فعرفوا السهرات وا

كشوف أو الفاحش . غالبًا - الهجاء البذيء والغزل ا
- في عـام ١٩٢٦ عــرف أول حب وكــان في احلــاديـة والــعــشـرين مـن عـمــره أمــا احملـبــوبـة
فــهي الــتي يــرمــز الســمــهــا في مــقــدمــات الــقــصــائــد (م.ص =  مـاري الــصــفــوري) وهي
فلسطينـية انضمت إلى اجلامعة عامـاً واحدًا (١٩٢٥-١٩٢٦) والحقتها أحالم الشباب
ـمـيـزة - من الـطالب ولـكــنـهـا وقـعت في هــوى إبـراهـيم وفـيــهـا نـظم إحـدى إبــداعـاته ا
كتـبة وانهمر شالل الغـزل  وعنها كانت معـظم قصائده في هذا الفن . قصيدة: في ا

انتهت عالقة احلب بزواج م.ص ولكنها ظلت حتافظ على مودة بإبراهيم .

( - في عـام ١٩٢٧ أجـرى عــمـلـيـة تــرقـيع في األذن ومـرض أذنـه كـان مالزمـاً له (ومــنـغـصـاً
منذ الطفولة . 
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صرية) عكس جميع أفراد ١٠- أعقاب تخرجه عاد إلى نابلس يضمر أمنية العمل بالصحافة (ا

أسـرته الذين يرون مـآله الطبـيعي أن يكـون معلـماً . بالـفعل قام بـرحلة إلى الـقاهرة لـتحقيق

: البحث عن فرصة التحاق بإحـدى دور الصحف الكبرى وعرض نفسه على األطباء . هدف

همة األولى لم تثمر بالسرعة التي كان بحاجة إليها ولكن صحته حتسنت كثيراً . ا

درسة النجاح الوطنية فاشتغل عاماً دراسياً ١١- في نابلس أقنعه والده بالعمل مدرساً 

واحداً (١٩٢٩ - ١٩٣٠) وفي هذا العام اشتعلت الصدامات ب العرب واليهود وحكم على

ثالثـة من أبطال اجلـهاد بـاإلعدام نفـذ هذا يـوم الثالثاء (١٧/٦/١٩٣٠) فـكانت قـصيدته

"الـثالثاء احلـمراء" الـتي ألقـاها في مـدرسة النـجاح وقـد أعلـنت ميالد شـاعر كـبير (وإن

يكن في اخلامسة والعشـرين من عمره) وفي هذه القصيـدة اقترنت ثورة التحرر الوطني

بثـورة فنـية جتـلت في اكتـساح قـيـد الوزن وسـور القـافيـة حيث غـاير في الـبحـر وخالف

في وحدة القافية .

١٢- بعـد عام واحـد من مغـادرته مقـاعد الـدرس في اجلامـعة األمـيركـية بـبيروت طـلبـته هذه

اجلـامـعـة (١٩٣٠) لـيـقـوم بـالـتـدريس فـيــهـا بـقـسم األدب الـعـربي كـان هـذا بـواعـز سـيـاسـة

د جسـور ب اجلـامعة سـلمـ من متخـرجيـها اجلـدد  جديدة لـتعـي عـدد من الشبـان ا

واجملـتمـعات الـعربـيـة القـريبـة بـخاصـة اخللـيجـيـة وقع إبراهـيم عقـداً لـلعـمل مدته ثالث

سنوات . كانـت هذه العودة إلى بيـروت منحى مؤثراً في حـياته فبيروت الـطالب غير بيروت

وظف . لقد زاد جموحاً وزاد طموحًا كذلك فعـرف مرغريتا األندلسية (التي كتب فيها: ا

غادة إشـبيـليـة) والتـقى بالـدكـتور نـيكل الـبوهـيمي وسـاعده في حتـقيق كـتاب "الـزهرة" (أو

تاح وقتها) . نصفه األول ا

ــا أثــر عـلى ــرض  ١٣- في عــام ١٩٣٢ - صـدر كــتــاب "الــزهـرة" وعــلــيه اسم إبــراهــيم وعـاوده ا

انـتظـامه في عمـله . وفي نهايـة هذا الـعام قدم اسـتقـالته قبل انـتهـاء مدة العـقد بـعام كامل .

ـالـيـة وقـيل في ســبب هـذا أن اجلـامـعــة قـررت الـتـخـفـف من بـعض نـفـقــاتـهـا بـســبب األزمـة ا

ـيـة وقـيل أيــضـاً أن إبـراهـيم نــسـبت إلـيه أنــواع من الـتـقـصــيـر في االسـتـعــداد الـعـلـمي الـعــا

والسلوكي وح عرف بنية اجلامعة إلقالته سبقها بتقد االستقالة .
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درسة الرشيدية بالقدس عدة أشهر هي األخيرة ١٤- عاد إبراهيم إلى الوطن ليعمل مدرساً با
مـن عـام ١٩٣٢ - ومع اسـتــهالل عـام ١٩٣٣ أجــريت له جـراحـة خــطـرة أيـقـن بـعـدهــا أن مـهـنـة

ستحيل بالنسبة إليه . التعليم دخلت في دائرة ا

١٥- قضى عـطـلته عـام ١٩٣٤ في بيـروت ودخل مـستـشفى اجلـامـعة األمـيركـية لـيـعالج من فـقر
الدم . وكـان سـعيـدًا جـدًا بـعد الـعالج إذ زاد وزنه من ٤٦٫٥ إلى ٥٠ كـيـلو غـرامـاً وكان يـعـد هذا

امتالءً مسعدًا !! .

١٦- ما ب عامي ١٩٣٤ ١٩٣٥ أقام في نابلس خدم خاللهما في دائرة البلدية وكان - باإلضافة
صبـنة أبيه وعمه ثم مـا لبث أن ترك الـعمل احلكومي ـسك الدفاتـر احلسابيـة  إلى هذا - 

وتفرغ للمصبنة .

١٧- في عـام ١٩٣٦ تأسـست إذاعة القـدس التي كـانت تبث بـرامجهـا بالـلغات الـثالث: العـربية
واالجنـلـيـزيـة والـعـبـريـة واخـتـيـر إبـراهــيم «مـديـر الـبـرنـامج الـعـربي» في مـصـلـحـة اإلذاعـة
ــوقع كـشـف عن قـدرات هــائـلـة فـي الـعـمل الالسـلــكـيــة بـفــلـسـطــ (آذار ١٩٣٦) وفي هـذا ا
ـوجه بـذكـاء وكـذلك قـضى أطـول مـدة وظـيـفـيـة في مـكـان واحـد إذ اسـتـمـر في اإلعالمي ا

موقعه هذا (٥٥ شهراً) .

ادية وأخذ يفكر في الزواج ١٨- بدءاً من العمل في اإلذاعة استـقرت حالة إبراهيم الصحـية وا
فـبدأ يهتم بـفتاة تـتردد علي اإلذاعة تـشارك بإلـقاء أحاديث متـنوعة يـعرف أن الفتـاة: سامية
بـنت قاسم عبـدالهادي (أخت روحي بـاشا عبدالـهادي) متـخرجة في كـلية الـبنات اإلجنـليزية
درسـة احلكـوميـة للـبنـات بالـقدس أيـضاً وقد عـلمات فـي القدس وكـانت مدرسـة في ا ودار ا
ا بـ العشيـرت من منـافسات مـستحكـمة ولهـذا تكتم أمر قـدّر معارضة عـائليـة في الزواج 

عواطفه وتطلعه حتى  له ما أراد على غير موافقة من أسرته .

١٩- بعد خسمة وخمس شهراً من العمل في اإلذاعة أقيل إبراهيم (أول تشرين األول - أكتوبر
١٩٤٠) هـنـاك أسبـاب حتـتـسب له وتـضـاف إلى رصـيـده الوطـني وسـيـتـضح هـذا في الـتـعريف
عـاني والصـور قيل أنه صاحـبها . بـجهده اإلعالمـي ولكن استـثمرت ضـده قصـيدة فاضـحة ا
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ته كان شعور إبراهيم باالنكسار حادًا دفع به إلى االستسالم لرد الفعل الغاضب ليداري هز
ويستـرد شيـئاً من الـثقـة فقـد سعى له قـنصل العـراق في القـدس أن يعـمل معـلمـاً في بغداد
فقـبل على الـفـور متـجاهالً مـطالـبه الصـحيـة ومشـقة الـسفـر (البـري) وحر بـغداد . وهـناك
علم العليا كانت تنتظره ضربة أخرى بـفعل السعاية فكان قد اتفق معه عـلى العمل بدار ا
بـبغـداد ولكن - بـعـد االستـقبـال احملـتفي بـالـشاعـر واإلعالمي الـكبـير -  كـانت الـسعـاية آتت
عـلم  الريـفية في ضـاحية الرسـتمية الـتي تبعد ـرة  إذ وجد نفسه مـدرساً بدار ا ثـمرتها ا

عن العاصمة عدة كيلو مترات .. وقد أدى هذا كله إلى انتكاس صحته .

٢٠- لم يـصـمد لـهـذه الـتجـربـة الـقاسـيـة أكثـر من شـهـرين.  ظهـر عـلـيه التـعب وبـرز مـقدار من
أمـعائـه فعـاجله الـطـبيب عـالجاً وقـتـيـاً وأوصى بإعـادته إلى مـوطـنه (حتـسبـاً لالحـتـماالت)

ستشفى الفرنسي في القدس لعدة أيام. وبالفعل عاد فوراً ليستقر با

٢١- انـتهت كل عذابـات الشـاعر وآالم اإلنسـان مسـاء يوم اجلمـعة ٢ من مـايو ١٩٤١ - وترك ثالث
ودائع غالية: جعفر - وعريب وديوان شعر اختاره قبيل الرحيل.  

✸✸✸✸
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وضوع ٣ - إضاءات صغيرة على ا

كان" : ثقافة الزمان وا "فلسط

هل من الضـروري حقـاً أن نتـعرف عـلى بيـئة الـشاعـر: العـامة واخلـاصة لـنتـمكن من
طـلوب ? أال نخشى إن فعلنـا أن تستقر في أذهاننا صورة رؤية شعـره باليق والوضوح ا
معينـة لتلك البـيئة فتسـوقنا هذه الـصورة (عن عمد أو بغـير قصد) إلى أن نـطابق ب شعر
الـشاعـر وبيئـته وكأنـها اإلطار أو الـقالب الذي يـحدد مـعالم الصـورة فلـيس لها عـنه فكاك
وفي هـذا من التعسف ما يـكاد يلغي خصـوصية الشاعـر ويهون من قيمـة الفروق بينه وب
شعراء جيله وقد تكون غير هينـة ?! ولكن: على الطرف اآلخر لو أننا قرأنا الشعر متحررًا
كنـنا أن نتصور لهذا الشعر خـتلف أنشطتها كيف  ناسبـة ومن انعكاسات البيئة  من ا
ؤثرة ال وضوعية ا موقعاً في حركة احلياة وحركة الفن الشعري عند غياب هذه الثوابت ا

محالة ?!.

إن عبـارة "فـلسـطـ في الـقلب" ذات اسـتـدعـاء قومي ولـكـني أراهـا جتسـيـدًا حلقـيـقة
جـغـرافيـة مـا لـبـثت أن أكـدت ذاتهـا حـضـاريـاً ثقـافـيـاً في صـيغـة وسـطـيـة جامـعـة أحـيـانًا
شرق تفاعل دوماً ما ب طرفي االمتداد العربي في ا وحائرة أحيانًا حسب حركة التـيار ا
خاصة. ولقد احـتسبت فلسط دائماً عـلى أنها امتداد يدخل في الهالل اخلصيب أو بالد
ـثل مـصدة الـشام غـيـر أن قـاعـدة فلـسـطـ (أو الـصـعيـد الـفـلـسـطيـني) في غـزة والـنـقب 
ـصـر. مـا بـ امـتـداد الـهالل ـفـاجـآت بـالـنـسـبـة  الـريـاح وأحـيـانـاً الـسـاتـر الـذي يـخـفي ا
اخلـصـيب ومصـر تـأخذ فـلـسـط مـوقع الـقلـب في اجلسـد الـعربـى من ثم تأتي دورات من
التاريخ يـكون مصـدر الصحـة فيهـا أو الوجع آتيًـا من الشمـال (الشام) وفي دورات أخرى
تـأتي الـصـحـة أو الـوجع من اجلـنوب (مـصـر) وفي أحـوال غـيـر قـلـيلـة يـكـتـفي هـذا الـقلب/
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الوسط بأن يكون مـحايداً يتحـرك ب الطرف مسـتفيداً منـهما أو خاسراً بـسببهما دون
. وهذا القول عن أن يؤسس مـوقعاً نـاهضاً بـنفسه ولـنفسه لـقوة الريـاح الهابـة من اجلهتـ
مديـنة الشـاعر في اجلسـد اجلغرافي الـفلسـطيني. فـلسطـ يصح أيضـاً في موقع نابـلس
وقع الفـلسطيـني فاعليـة وقدرة على النـشاط"والتلقي لقد جـعل زكي احملاسني من وسطـية ا
ـوقع نابـلس فـضيـلة تـتجـاوز قدرتـهـا اجلهـادية فـهي "جبل السريع"(١) ولكـن أحداً لم يـجد 
دججة التي راس بحق وإن تصديها الشجاع للهجمة الصهيونية الشرسة ا النار" شديد ا
شاهـدناهـا إبـان إعداد هـذا الكـتاب (نـيسـان/إبريل ٢٠٠٢م) لـيـجعل من "جـبل النـار" وسام
استحـقاق مضـمخاً بدمـاء األبطال (الشـهداء واألحياء) أمـا مجتمـعها فقـد وصف دائماً بأنه
مـجـتـمع مـغـلق عشـائـري قـلـيل الـرغـبـة في الـتـجديـد ومع هـذا فـنـابـلس لـيـست بـعـيدة عن
القدس الـتي شهدت معـاهد اإلرساليـات واستقبـلت منجزات احلـضارة احلديثـة حتى لقد
غلـقة" وقد حتـركت طفولة ـطلقـة" في مقابل نابـلس "البيـئة ا وصـفها "فروخ" بـأنها الـبيئة "ا
راهـقة وهي مـدينة دينـت وهـكذا غادر نـابلس وهـو على مـشارف ا إبـراهيم وصـباه بـ ا
مـحافـظة شـديدة احملافـظة قـياساً إلى الـقدس ثم غـادر القـدس وهو على مـشارف الـشباب
وهي مدينـة محافظة شديدة احملـافظة قياساً إلى بيـروت وداعبته أحالم احلياة في القاهرة
واإلطالل على احلياة من شرفتها العاليـة كان يتابعها عبر اإلعجاب بشوقي وشعر شوقي
ومـسرحـيـاته التي يـبـعث بهـا إلى أختـه تبـاعاً (حتـديداً أشـار في رسـائله إلى مـجـنون لـيلى
وقمبيز وعلي بك الـكبير) وشعر حافظ إبراهيم ومن قبلهـما حفظ الكثير من شعر إسماعيل
ـبالـغـة إلى الزعم بـأنه حـفظ ديوانه. تـقول عـبـارة رسالـته إلى فدوى صبـري بل قـد تصل ا
ونالحظ هـنـا أن الـرسـالــة صـادرة من الـقـدس بـتـاريخ ١٥ نـيـسـان (إبـريل) ١٩٣٩ بـعـبـارة
ا يـقدم ـرحلـة األخيـرة في حيـاته فكـأ أخرى: إبـان اشتـغـاله باإلذاعـة وأيضـاً: تعـبر عن ا

شهادته النقدية على الواقع الثقافي العربى. يقول:

"أصـبـحت الـيوم فـخـاطـبت مـحل بـولس سـعـيـد بـالـتـلـفـون وطـلبـت منـه أن يبـعث إلـيك
بـديوان الشاعر إسـماعيل صبـري باشا.. الديوان صـغير ولكنه أفـضل من ثالثمائة  ديوان

١) انظـر دراسته في صـدر ديوان إبـراهيم طـوقان (طبـعة دار الـعودة) وهـذه الدراسة (كـانت) كتـاباً مـستقالً
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ـكن أن جتدي فـيه كلـمة واحدة يـزاته أنه صافي الـديبـاجة ال  صـدرت حتى الـيوم ومن 
في غير مـوضعهـا كمـا أن الشاعـر لم يكن ينـظم ليـنشر ولـكن ليرضـي شاعريـته العظـيمة
وكانـوا يسمـونه شيخ األدبـاء وفي احلقيـقة أن كالً من شـوقي وحافظ (وخصـوصاً شوقي)
كـان يـتـأثـر بـأدب صـبـري وشــاعـريـته وأذكـر أنـني وأحـمـد لم نــكن في مـا مـضى نـقع عـلى

قصيدة أو أبيات للباشا إال حفظناها عن ظهر قلب حلالوة شعره وخفته على القلب".

الـتـقى الــشـقـيـقـان من آل طـوقـان: أحـمـد وإبـراهـيـم عـلى اإلعـجـاب بـشـعـر إسـمـاعـيل
صـبـري وقـد يـكـونـان كـذلك فـتــرة من الـزمن بـالـنـسـبـة لـشـعـر شـوقي إلى أن صـدر كـتـاب
"الديوان" فافتـرق رأي األخوين !! يشير إلى هذا في سياق مقـال نشر بصحيفة القبس في
٢٣/١٠/١٩٣٤(١) "ال أزال أذكــر يـومـاً نــشب فــيه اخلالف بـيــني وبـ أخـي حـول شــاعـريـة
شوقي - رحمه الله - عـلى إثر فراغنا من قراءة كتاب (الـديوان) للعقاد. خرج أخي من تلك
ـان ال يـرى لـشـوقي حـسـنـة (وهـذا مــا يـريـد الـعـقـاد من قـراء كـتـابه) ـقـاالت مـســلـوب اإل ا
وخـرجت أنا ال أجد في الـكتـاب غيـر التحـامل والهـدم عن سابق قـصد وإصـرار فلم يزدني

اني وانتصاراً له على انتصاري". اناً بشوقي على إ ذلك إال إ

من الوجهـة العملـية سنجـد لدى إبراهيم شـعورًا بأن نابلـس مرتكز أو بيـت وفلسط
ـدى الـطبـيعي مجـال تأثـيـر وتفـاعل ولكـن األمة الـعربـيـة من نافـذة مصـريـة (قاهـرية) هي ا
الـذي يـسعى إلى امـتالك نـاصـيته ولـهـذا جنده - عـلى رغم من حـيـاته في بـيروت لـسـنوات
ليـست قلـيلة (ثـماني سـنوات تكـاد تكـون متصـلة) لم يـلق بجذور مـوهبـته الشـعرية فـيها وال
جتـاوزت عالقـاته بـأدبائـهـا وشـعرائـهـا مـستـوى الـصـداقـة الشـخـصـية إلى اإلعـجـاب الـفني
كن اختـصار حـركته في اجتـاه خارج موطـنه فلسـط أنه إمـا إلى مصر والـقدوة وبهـذا 
ـتنـبي والبـحـتري وأبي تـمـام وابن الرومي (اسـماعـيل صـبري وشـوقي) وإمـا إلى التـراث (ا
هجرية  في عز درسة  ا عري) وهؤالء هم أسـاتذته احلقيقيون فقـد كانت  ا وأبي نواس وا
ـشـرق ولكـنه لم يـركب تـيـار اجلـديـد بـهذا سـطـوعـهـا وكان الـشـابي أعـظم أصـدائـهـا في ا

ـقــال بـكـامـله : الـكــنـوز - ص ٣٢٨ وانـظـر رسـالــة إبـراهـيم إلى فـدوى مـن الـقـدس بـتـاريخ (١) انـظـر نص ا
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ـعنى الذي أرادوه ولعل أديـباً شاعراً من فـلسط في أيـة مرحلة لم يـهرع إلى "اجلديد" ا
بأي مـعنى في أي عـصر جتاوبـاً مع تقـاليـد بيئـته وموروثه الـثقـافي والطـبيعـة الصـراعية
التي تبدو في الـبيئة الثقافية الـفلسطينية وتفـرض على العربي أال يثق في كل مستجلب من
وراء الـبحـار وال يرحب بـغير مـا يتـوصل إليه هـو بجـهده (في عالقـته بتـراث أمته) وبإرادته
ــوقع فــإنه بــفـعل احلــرة في الــتالحم مع بــني قــومه خـارج فــلــسـطــ وهـذا كــمــا بـدافع ا

وقع ذاته ما ب احلروب الصليبية وإلى اليوم. احلوادث التي تعرض لها ا

ـثـقف الـفـلـسـطـيـني الـدكـتـور كـامل الـسـوافـيـري (بـعـنـوان: األدب الـعـربي في كـتـاب ا
مـتدة إلى موجـات أو مراحل وسمى عـاصر في فلـسط ١٨٦٠-١٩٦٠) قـسم الظاهـرة ا ا
رحـلة الـثالـثة" وحـددها زمـنيـاً ما ب ١٩٢٦ - الـفتـرة التي نـشطت فـيها مـوهبـة إبراهـيم "ا
رحلة أشد فترات التـاريخ الفلسطيني احلديث خطرًا وتأثيرًا في ١٩٤٧ وفي رأيه أن هذه ا
ما جاء بعدها ألنها شهدت (عام ١٩٢٢) صدور صك االنتداب البريطاني عن عصبة األ
وقد أدمج فـيه وعد بـلفـور وأشار إليه في ديـباجـته واعتـبرت بـريطانـيا مـسؤولـة عن تنـفيذه
ـقتـضاهـا أمة" وكان فكـان هذا االنـتداب - كمـا يصـفه السـوافيـري: "أسوأ وثـيقة حـكمت 
طلوب حتويل فلسط العربية إلى دولة يهودية بتدرج ولكن دون تمهل "ولكن جهاد عرب ا
ـؤامرة الصهـيونية الـبريطانيـة ثالث سنة من ١٩١٧ إلى ١٩٤٧"(١). فلسطـ أرجأ حتقيق ا
تـزج بجـهاد الـدم فما مـن شاعر أو أديب في وفي هـذه الثالثـ سنـة سنـجد جـهاد القـلم 
هـذه الــفــتـرة وحــولـهــا إال وقـد عــرف الــسـجن والــنــفي أو واجه االغـتــيــال أو سـعى إلى
الـشهـادة فـكأن الـتـصدي والـبـذل "ضريـبـة" فلـسـطيـنـية واجـبـة األداء إذ واجهـوا هـذا إبان
احلكم التركي (حكم على الشيخ سعـيد الكرمي باإلعدام سنة ١٩١٥) ويكفي أن نشير إلى
ما يعـرف بثورة البراق (١٩٢٩) وهي تشبه في أسـبابها وأهدافها - من الوجـهة الصهيونية
- االنـتــفــاضـة الــثــانـيــة (انـتــفــاضـة األقــصى) الــتي نـعــايــشـهــا اآلن وبـدأت أحــداثــهـا في
سـجد أحد الـساسة الـيهود الـذي أسلم إليه قـياد  الدولة ٢٨/٩/٢٠٠٠ ح اقتـحم حرم ا
. أمـا في ثورة الـبـراق (وهو مـا يعـرف عنـد اليـهود بـعد هـذا وقد تـصدى له شـعب فـلسـط

عاصر في فلسط - ص ٥٧ ٥٨. (١) األدب العربي ا
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بـكى) فقـد اشتعل الـصدام عدة أشـهر وأصدرت احملـاكم البـريطانـية في فلـسط بـحائط ا
ـدد مختـلفة وفرضـت غرامات فادحـة على بعض أحكـاماً بالـسجن على نـحو (٨٠٠) عربي 
دن جـمعتـها بالـقوة وأحكامـاً باإلعدام عـلى عشرين عـربياً خـفف احلكم عن سبـعة عشر ا
منهم ونفذ شنقًا في ثالثة في سـجن عكا صبيحة الثالثاء ١٧ يونيه ١٩٣٠ وهم الشهداء:
فـؤاد حـجازي من صـفد وعـطـا الزيـر ومحـمد جـمـجوم من اخلـليل(١) وقد وصف إبـراهيم

ذلك اليوم في واحدة من إبداعاته النادرة وهي قصيدة: الثالثاء احلمراء.

إن احليـاة الثـقافـيـة هي التي تـعنـيـنا بـالطـبع وإن تـكن متـصلـة بـغيـرها من احلـيوات.
رحـلة فقـد شعت عـلى فلـسط نـهضة يشيـر السـوافيري إلى أمـرين متـعارض في تـلك ا
دارس في أرجـاء فلسط وعرف أبناؤها طريقهم إلى اجلامعات ثقافية غامرة وانتشرت ا
كـتبـات..الخ غـير أن بـريطـانيـا بتـوليـها ـطابـع والصـحف والكـتب وا خارجـها كـما كـثرت ا
لي دارس الـعـربيـة احلـكومـيـة إدارة مبـاشـرة في ح تـركت لـلمـجـلس ا االنـتـداب أدارت ا
دارس الـيـهوديـة احلـكومـية(٢) وقد عـمل هـذا علـى انتـشار الـوعي بـأهداف الـيهـودي إدارة ا
ـا وسع من دائرة االنـتـداب وطريق اخلالص كـمـا أذكى الـصـراع الـعربي/ الـصـهـيـوني 
ثل مـنحـنى نوعـياً مـهمـاً في تطـور الشـعر الـشعـر الوطـني وأيقظ الـشعـور الـقومي وهـذا 
رحلة تعاصـرين في ا الفـلسطيـني احلديث. ويتضـح هذا ح نسـتعرض أسمـاء الشعـراء ا

ذاتها فكان هناك من الشعراء الشباب في الثالثينيات:
١ - إبراهيم طوقان: (١٩٠٥) من نابلس.

٢ - عبد الكر الكرمي (أبو سلمى): (١٩٠٧) من طولكرم.
٣ - مصباح العابودي: (١٩٠٨) من طبرية.

٤ - مـطـلق عـبـد اخلـالـق: (١٩١٠) من الـنـاصـرة ومـات شـابـاً (عـام ١٩٣٧) في حـادث قـطـار
دينة عكا.

. ٥ - برهان الدين العبوشي (١٩١١) من جن
٦ - عبد الرحيم محمود: (١٩١٣) من قرية عنبتا - قضاء طولكرم.

٧ - فدوى طوقان: (١٩١٤) من نابلس.

عاصر في فلسط - ص ٦٢ . (١) األدب العربي ا

عاصر في فلسط - ص ٦٧ . (٢) األدب العربي ا



-   ٢٢  -

٨ - سعيد بن جرجس العيسى: (١٩١٥) من يافا.
٩ - محمود سليم احلوت: (١٩١٧) من يافا.

يالد وقد فهـذه خارطة فلـسط الـشعريـة في مدى قصيـر اعتمـدنا فيه عـلى تاريخ ا
دل شـعـرهم عـلى مـحـور مـشـتـرك (وطـني قـومي) وإن اخـتـلـفت أهـداف الـقـصـائـد وأسالـيب
القـول استـجابـة لسـياق األحـداث وموقع الـشاعر مـنهـا فمـنهم من كـان ينـازل العـدو ويقول
شـاعـر في احملافل الـشعـر (عـبد الـرحـيم مـحمـود والـعـبوشي) ومن يـشـحـذ الهـمم ويـعبـئ ا
ـا جرى بـعد أن جرى والصـحف (إبراهـيم طوقان) ومـن أخذ موقع الـدفاع وإعالن األسى 
(مطلق عبد اخلالق) ومن يذكي جمرات الثورة اخملتمرة تمهيدًا جلولة أخرى (وهم كثر منهم
فـدوى ومحـمـود احلـوت) فـإذا أضـفـنا إلـى هؤالء جـمـيـعًـا جـيل الـشـعراء الـتـقـلـيـديـ الذي
سبـقهم (وهـذا يظـهر مدى الـنقـلة التى عـرفهـا الشعـر الفـلسطـيني في الـثالثينـيات) وعـرفنا

اجليل التالي لهم وفي صدارته الشعراء:
١ - علي هاشم رشيد: (١٩١٩) من غزة.

٢ - حسن البحيري : (١٩١٩) من حيفا.
٣ - كمال ناصر: (١٩٢٥) من بير زيت.

٤ -  محمود ند األفغاني: (١٩٢٦) من يافا.
٥ - هارون هاشم رشيد: (١٩٢٧) من غزة.

٦ - مع بسيسو: (١٩٢٧) من غزة.
٧ - سلمى اخلضراء اجليوسي: (?) من السلط وعاشت في القدس وعكا.

٨ - سميرة أبو غزالة: (١٩٢٨) من نابلس.
٩ - الدكتور رجا سمرين: (١٩٢٩): قرية قالونيا من أعمال قضاء القدس.

١٠ - دعد الكيالي: (١٩٣٠): مدينة الرملة البيضاء.

لقـد اقتـصرنـا على أسـمـاء الشـعراء الـذين ولدوا في الـعشـرينـيات وحـتى عام ١٩٣٠
مـفـتـرضـ أنـهم سـمـعـوا شـعـر إبـراهـيم الـذي تـوفي عـام ١٩٤١ أو أنـهم حـ بـلـغـوا سن
كان. القراءة والتطلع إلى الشعر كـان صوت إبراهيم في فلسط ال تزال أصداؤه جتوب ا
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وقـد أردنا مـن ذكر هـؤالء جـميـعـاً - جيل إبـراهـيم واجليـل التـالي مـباشـرة - أن نـدلل على
ازدهار الشعـر بكثرة الـشعراء وباختـالف أساليبهم وبـحرصهم على االنـتماء إلى الوطن

الذي حتول بعد جيلهم إلى قضية ورسالة وجهاد.

إن حجـر الـزاوية في هـذا اإلجمـال لـلجـغرافـيـا الثـقافـية لـفـلسـط يـخـتصـرها الـقول
بأنها القلب نـفسه كما أنها في القلب العربى وكما رأيـنا فإن للقلب ميزة التوسط والقدرة
على االنـتـشار ولـكنه في مـوقع مـكشـوف مـستـهـدف فبـقدر مـا أنه مـؤثر مـبـاشر بـقوة في
منحة احلياة وضروري لها فإنه ضعيف في الدفاع عن نفسه إذا ما داهمه خطر خارجي.
ـنظور العام على مسيرة إبراهـيم - وقد حذرنا أنفسنا في مطلع لن نحاول أن نفرض هذا ا
ـثل هـذه الـنـوازع - ونـكـتـفي بـتـسـجـيل بـعض "وقـائع" تـعـرف هـذه الـفـقـرة من االسـتـجــابـة 

بنشاطه وامتداده وهو يراسل - مبكراً جداً - صحفاً في عواصم عربية مختلفة مثالً: 
ـصر سنة * قصـيدته عن عبـد الكر اخلطـابي (بطل الريف) نـشرت بجـريدة الشورى 

. ١٩٢٥ وهذا أول نشر يجاوز فلسط
* قصـيدته عن زلزال نابـلس - نشرتهـا صحيفـة البرق - التي أنـشأها األخطل الـصغير -

بيروت ٢٦/٧/١٩٢٧ .
* ظهرت له مقاالت بجريدة األضاحي - بدمشق - كانون األول (ديسمبر) ١٩٢٨.

ــجـلـة كـوكب الــشـرق - الـقـاهــريـة أيـام تـخــرجه في اجلـامـعـة * نـشـرت مــقـالـته األولى 
األميركية - حتديداً في ٥/٣/١٩٢٩ .

وال نـغـفل أنه كــان يـعـيش في بـيـروت ويـراسل الـقــاهـرة عـلى أمل الـعـمل مـحـرراً في
إحدى صحفها.

هذا الـنوع من تكرار البـدء وعدم االطمئنـان إلى ما حتقق هو ثمـرة ألعصاب مرهقة
وحياة غير مطمئنة بالطبع لم يكن غياب اطمئنان إبراهيم اقتصادياً فقد كان أهله من ذوي
ـرحـلـة (سيـاسـيـاً) وطـبيـعـة شـخـصيـته الـتي لم تـتـعـود كبح الوفـرة دائـمـاً ولـكنـهـا طـبـيعـة ا
: هذه فـقرة من رسالة شـخصية بعث اجلماح فـأوقعت نفسهـا في تناقضـات حينًا بـعد ح
بـها إبراهيم إلى صـديقه عمر فـروخ محررة بتاريخ ٢٢ أيـلول (سبتـمبر) ١٩٣٢ - ح كان
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معلماً بالقدس أعقاب انصرافه عن العمل باجلامعة. تقول الفقرة:

قدمه البالد. شـاطرين يا أخي.. الـنكتة أن لـك فيصل إلى القـدس. واحتفـلت  «حضر ا
ـندوب كأسه ـندوب السـامي دعاه مع أمـ احلسيـني وكاظم بـاشا على حـفلة عـشاء ورفع ا ا
لك. فرفع (فيـها خـمر أو كـازوز أو ماء - مش مهم - ولـكن رفع الكـأس) وقال: نـشرب نـخب ا
سلم اجلـليل موسى كاظم رفع كـأسه وشربوا الـنخب ونسأل أي احلـاج أم كأسه وكـذلك ا

ندوب. ونسأل عن موضع النخب في دعوة ملك مسلم عربي»(١) ملك عنى ا

فارقة وقد وصـفتها وتعقبتها في كافة جوانبها الدينية إن الع الفاحصة لم تفلت ا
ـندوب الـسامي قـصود هـو فيـصل أم ملك بـريطـانيـا الذي يـدير ا ـلك ا والـسيـاسيـة فهل ا
نع الـشاعـر أن يـدعو "فـيصل" فـلسـطـ باسـمه ويـطبق قـوانيـنه ?!.. وهـكذا. ولـكن هـذا لم 
وقف. ـجـد بطـولـته بـعـد عـام واحـد من حـدوث هـذا ا لـوك وأن يـرثـيه رثـاءً حـاراً و نـسـر ا
ـنـغـمـر في هـمـوم السـيـاسـة وتـوقـعات ـهـتم بل ا ونـضـيف إلى مـا نعـنـيه هـنـا أن الـشـاعر ا
شهد عن قضية شكلية وبخاصة أن أالعيبها اخلطرة كان لديه ما يشغله في تفسير هذا ا
إبـراهـيم نـفـسه لم يـكن مـتـديـنـاً من الـناحـيـة الـسـلـوكـيـة بل إنه يـلـوم أولـئك الـذين يـفـسرون
مجـريـات احلـياة الـواقـعيـة عـلى أنـها هـبـة أو عقـوبـة من الـله (سبـحـانه). حتت عـنوان: "ومن

العلم ما قتل" وعنوان فرعي: «سبب نكبة طبريا» كتب إبراهيم:

«لـيطـمئن العـلمـاء فأنا سـوف ال أذكر سـبباً طـبيـعياً أو سـماويـاً اآلن األمر أبسط من
ذلك كـنـت راكبـاً في سـيـارة فـمـر بـنـا سـرب من الـنـسـاء سـافـرات يـداعب الـنـسـيم الـوافد
مناديلهن الشفافة وإذا باحلـوقلة ترتفع من ورائي وما عتمت أن حتولت إلى شتائم. التفت

فإذا بخطيب القوم يكاد الزبد يخرج من شدقيه وتكاد عيناه أن تفر من رأسه. قلت له:
سألة ? - ما ا

فأجابني بصوت قاصف:
- أتعرف السبب في نكبة طبريا ?

قلت: ال 

(١) شاعران معاصران - ص ١٢٩ ١٣٠.



-   ٢٥  -

قال: هذا هو السبب.
أشار بيده إلى سرب الظباء ثم تابع كالمه:

- السفور سبب النكبة !!
حقيقة يا ناس: ومن العلم ما قتل !!» .

إن إبراهـيم الـذي لم يـحـدد تـاريخ هـذا احلـوار وال مـكـانه وال نـوع هـذه الـنـكـبة الـتي
عنى وأسرار أهداف الكتابة يحول قدرة أديب يعـرف جيدًا طرائق ا أصابت طبريا كان 
وقف الفكري أو الغياب الفكـري الذي يدل عليه هذا التعليل(١). غـزى إلى ا االهتمام إلى ا
فإذا تـأملـنا مـفردات الصـياغـة: فالـنساء "سـرب" ارتبط تـراثيـاً بالظـباء وال يـقول "مـا لبثت"
ا ـا "مـا عـتـمت" وكالم احملـوقل ال يـخـتـلف عن الـعـتـمـة. ولم يـقل:"عـيـنـاه جـحـظـتـا" وإ وإ
"فرتا" بالـفعل فعـبارته العـمياء ال تصـدر عن رأي وال رؤية وهكـذا كان صوته "قاصف" له

فعل التدمير وكانت "النكبة" آخر الكالم. ويا لها من نكبة !!.

✸✸✸✸

(١) من احملـزن أن مثل هـذه التـعلـيالت ال تـزال سائـدة إلى اليـوم فمـنـذ نحـو شهـرين (مارس ٢٠٠٢) انـهارت
بـنايـة في مـدينـة دميـاط كانت خـالـية من الـسكـان لسـوء حـالهـا ولكن مـحالً لتـزيـ النـساء (كـوافيـر) كان
يعمل وكان في هذا اليوم مليئاً بالعرائس والنسـاء من أهلهن ح انهارت العمارة فقتلت اجلميع تقريبًا
ا في دمـياط نفـسهـا فمـا أحب أن أتذكـر) من شمـت بأبنـاء وطنه ووجـد من خطـباء اجلـمعة فـى مصـر (ور
ـصيـر وأن الـله عاقب ـرأة التي تـذهب إلى الـكوافـيـر تسـتحـق هذا ا واسـتهـان بـأحزان الـبـشر فـرأى أن ا
اذا لم يعاقب إال هـذه اجملموعة احملـدودة البائسة من هؤالء النسـوة !! إنه لم يسأل نفـسه سؤاالً بدهيـاً: و

تحرج نفسه: ما عالقة السفور بطبريا ?!  نساء دمياط ? وفي فلسط لم يسأل ا
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٤ - ما يبدو من الشاعر.. ألخت شاعرة
«إبراهيم ق فدوى.. وبالعكس»

ال اخـتالف على أن ما يـبدو من الـشاعـر - أي شاعـر - وما يبـقى وما تـطلـبه األزمنة
اآلتية هو شعره أما شخصه (الفـاني) فإنه غير مطلوب لذاته. هل نستطيع أن جند في هذا
ـؤلف" حرصًـا عـلى جتـريـد النص من كـافـة مالبـسـاته وظروفه ن أعلـنـوا "مـوت ا تسـويـغًـا 
ـا فـيـها "شـخـصـية" مـؤلـفه ?! هل يـصح قـيـاس هذا عـلى عالقـة عـسل الـنحل اخلـارجيـة 
بنحل العسل إذ أن ما يعنينا (تماماً) هو احلصول على الناجت وال يعنينا "شخص" النحلة
في شيء ألن مـعـرفـتـهـا لن تـضـيف شـيـئًـا إلى هـذا العـسل فـي طـعمـه أو لونـه أو فائـدته ?!
وافقـة على خدعـة أو غفلـة ألننا في مـثل النـحل ال نستـغني عن ساللته وال عن ستـنطـوي ا
نـوع األزهار التي اسـتمد رحـيقـها قد يـبدو هذا مـتحقـقاً في تـفحص العـسل ذاته ولكنه لم
يكن كذلك إال بـعد معايـنة األمر على الـطبيعـة. على أن الشاعـر يختلف عن الـنحلة وإن كان
كالهمـا يجـمعان أنـواعاً من الـرحيق يتـوليـان إنضاجـها عـلى وتيرة ونـظام لـتستـحيل شـيئاً
ـلك حق االختيار وتتجلى له بدائل ويرقب لك إرادته و آخر فيه شفاء لـلناس فالشاعر 
ـشهـد الذي سـلم به أن ا الـصدى عـند الـنـاس ويرتب عـليـه موقـفاً أو مـواقف أخـرى. ومن ا
يغـذي احلواس جميعـاً أو يشغل أكثر من حاسـة هو أقوى تمكنـاً في النفس واستقراراً في
ا يالمس حـاسـة واحدة وهـذا األمر يـصب في أهمـيـة أن نتـملى صـورة الشـاعر الذاكـرة 
مـيزة التـي تنبثـق منها ونحن عـلى مشارف الـدخول إلى عـالم شعره. إن الـلحظـة اخلاصة ا
"بادرة" الـقصيدة ليس من شرطـها أن تظل "حاكمة" للـقصيدة مهيمـنة على مسارها (وهذا
مـا تـؤكــده دراسـات مـتـعـددة اهـتـمت بــسـيـكـولـوجـيـة اإلبـداع(١) من ثم فـإن خـارطـة حـيـوات
الشاعـر (بصيغة اجلمع) لن تكون صـورة مطابقة حليوات قصائـده التي تختلف صورها ما

ـهم اإلطالع عــلى "اعـتــرافـات" الـشــعـراء وتـصــرفـاتـهم جتــاه قـصـائــد سـبق نـشــرهـا مـثل أوراس ( ١) من ا
عـطي حجـازي وأغـنيـة والء لصالح عـبدالـصبـور وانظـر أيضـاً شـفيق جـبري في «أنـا والشـعر» ثم لـعبـدا
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ـا يعني أن مـظنـة التكـرار غير بـ قراءة وقراءة وتـتكـشف أسرارها مـا ب منـهج وآخر 
عرفـة بهذه احليوات األولى مـغنية عن احليـوات األخرى وكذلك العكس واردة فـلن تكون ا
كـما لن تـكون قراءات الـقصائـد مهمـا بذل فيـها من جـهد إلغـاءً لعنـصر "الوجـود" اإلنسانى
ـعـرفة إلى ـتـجـسـد في شـخص الـشـاعر وضـرورة أن نـصـاحـبه ونـودّه لـنـنفـذ عـبـر هـذه ا ا
قصائده ال ندعي بأن هذه الصحبة قد وضعت مفاتيح تلك القصائد في أيدينا ألننا نعرف
ا ألن هذه الصـحبة جتعلـنا أكثر اطمـئناناً وثقة أن مفاتيح تـلك القصائد مـتضمنة فـيها وإ
ـوضـوع الـذي نـتـحـدث عـنه حـقــاً إنه خـارج الـذات ولـكن كم يـبـدو تـعـسـفـاً أن نـغـفل أو بـا
نتجـاهل العرق (العمـيق) الواصل بينـهما جملرد أنـنا ال نراه بالـع اجملردة. يسـتحق منظر
صدر الـري فيهـا وهل يأتي من مطر عرفـة  لتـفة أن يستـأثر بأنـظارنا غـير أن ا األجمـة ا
الـسـمـاء أم من مـخـزن جـوفي كـامن حتـتـهـا سـيـفـسـر لـنـا جـانـبـاً من أسـرار هـذا اجلـمـال

وتقلباته ومواقيته..

ا يـدل على درجة ا هو مـطلـوب للمـعرفـة بشاعـر  من اجلـهة األخـرى سنجـد وعيـاً 
من االنـتقائـية الواعـية الـتي ال تتفـحص الصورة في ذاتـها قـدر ما تبـحث عن مخايل مـبكرة
تـبرعمت وتـفتحت وقـدمت براهيـنها فـيما بـعد وكأن هـذه االنتقـائية جتعـل من النتـيجة دليالً
فتـرض عكس هـذا ) وهنا تـكون لـنا وقفـة مع أول كتاب قـدمات وتـأكيدهـا. (وا عـلى وجود ا
اتـخـذ من إبـراهـيم وشعـره مـوضـوعـاً كـتاب "أخي إبـراهـيم" الـذي ألـفـته شـقيـقـته الـشـاعرة
فدوى عبدالـفتاح طوقان عام ١٩٤٦ (١) أي بعد رحـيل الشاعر بخمس سـنوات. نستطيع أن
دة غـير أن نـراقب ماذا تـستـبقي ذاكـرة أخت محـبة من مـعايـشة أخـيهـا بعـد رحيـله بهـذه ا
ـؤثـرة األهم: مـا يـعـنـيه هــذا بـالـنـسـبـة لـشــاعـرين ومـدى دقـة الـرصـد والــوصف لـلـعـوامل ا
والتوجيهات اخلالقة. بدء الكتاب ترويه الشاعرة فدوى عن أمها التي لن تكون أقل اهتماماً

ا يؤصل في ولدها االستعداد للشعر فقد: 

ا كانت نفسه تضيق بإهابه فال يهدأ وال يستقر». - «كان إبراهيم لعوبًا إلى حد بعيد.. كأ

- "وإنـني ألمــثل في خـاطــري ذلك الـشــيخ الـوقــور جـدي ألبي رحــمه الـلـه مـتـربــعـاً في
كرسيه العـريض مشتمالً عبـاءته وإلى جانبه حفيـده الصغير إبـراهيم يتقارضان من

(١) "أخي إبراهيم" يحمل رقم ٦ في "سلسلة الثقافة العامة" - شركة الطباعة اليافية احملدودة.
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الشعر والزجل والعتابا ما يعيه قلباهما."

وقع يـأتي حس اإليقاع ـغنى ا ـيل إلى حفظ الكالم ا ـفرطة وا - بعـد احليويـة السلـوكية ا
متـصاعـًدا من مكـمنه الـفطـري تمـليه سـليـقة مـتمـيزة وهـنا يتـوقف سيـل ذكريات األم

ؤكد أنها أقدر على أدائه: ليكمل خيال األخت رسم احلضور الشعري فمن ا

ثـلونه لي واقفـاً أمام جده يرجتل مـا ينقدح - «وإنني ألمـثل إبراهيم في خاطـري كما 
عنه فـكره الصـغير يومـئذٍ من قول يـرسله في وصف حادث حـدث في البيت فـيه نكتة
أو طرافة وذلك فـي ألفاظ تكاد تـكون موزونة مـقفاة يقـلد في ذلك ما كان يـستظهره
درسة من شعر أو مـا يعيه قلبه من قصص «عـنترة» و «أبي زيد الهاللي» و «سيف في ا
بن ذي يزن» تلك القصص التي كثـيراً ما أصغى إلى أمه وهي تقرؤها جلده ألبيه في

أمسيات الصيف اجلميلة أو في ليالي الشتاء الطويلة ».

هكذا تتـجلى مخايل اخلـصوصية مـبكرة ال يفـلت منها أن نـعرف أن جدته ألمه كانت
يل تركية (واألتراك سادة البالد ذلك الوقت) غير أن الكلمات تشق طريقاً وسطاً فتجاري ا
الـعربي الـعام إلى اسـتحـماق األتـراك بأن تـصف مـطاردات تـلك اجلدة حلـفيـدها وتـخلـيطـها
بكرة عـلى إنشاء الـشعر «سواء اللـغوي ولكنـها - من جانب آخـر - تذكر مـقدرة إبراهيـم ا

أكان ذلك الشعر عربياً أم تركياً» وهكذا تتأكد له أيضاً مقدرة اخلطابة.

ـلك عنها هكذا تـبدو سنـوات التنشـئة الفطـرية التي ال اختـيار له في توجـيهها إذ ال 
ـلك نحن عـنهـا مصـدراً آخر فـكل من تعـرض لهـا نقل عن فـدوى ولهـا هذا حوالً كـما ال 
احلق ولـعل إبراهـيم نفـسه في مـا كتب عن طـفولـته لم يزد عن هـذا كثـيراً وإن يـكن توغل
في كيـنونته إلى زمن تـكوينه لـيفسر جـانباً من مـحدودية االسـتطاعـة. في إحدى رسائله إلى

صديقه عمر فروخ قال:

ـرض فهو كالـعمر والرزق والـتوفيق والفـشل في هذه احلياة يـسير اإلنسـان فيها - «وأما ا
وال يـخـيــر ويالقي حـظه مـعــهـا إمـا سـيــئـاً وإمـا حـســنـاً وأنـا من بـ إخــوتي الـبـاقـ
(وعـددهم تـسعـة) حـمـلت بي الـوالـدة أم أحـمد إثـر مـرض خـطـير كـان أشـرف بـهـا على
وت فكنت أنا في أحشائها عندما كـانت هي في دور النقاهة وأعضاء جسمها وقوتها ا

بوجه العموم ضعيفة فجئت (مركّبا) على مرض وضعف».
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رض وذاك الـضعف فقد أديـا إلى: صمم في األذن اليـمنى تنز صـديدًا منذ أمـا هذا ا
ـهم - ونحن بـصدد صغـره وقرحـة في معـدته واستـعداد فـي أمعائـه ألنواع االلـتهاب.(١) ا
زاج لسـوء عقبى ـلح (األذن ) كما الزمه كـدر ا وغل ا الطفـولة - أن الـشاعر عـانى الوجع ا
ـرض األول قـد طـبع ـعـدة واألمـعــاء) وإذا كـان ا تـنـاول مـا يـشــتـهي من طـعـام أو شــراب (ا
رض اآلخرين وضـعا قيوداً وأثقاالً عـلى انطالقات الشباب الطـفولة وصدر الصـبا فإن ا
ـا سيـكـون له أثر عـكسي عـلى سـلوك الـشـاب الذي أغـرم بالـشراب ـتـجاوزة  ورغـائبه ا
وأدمن الـتـدخـ وأحب أن يـعـرف بـالـصـبـوات تـعــويـضـاً عن واقع ألـيم يـرسل نـذره بـغـيـر

عطوبة: رض أذنه ا توقف ولكنه ال يجد أذناً صاغية ألنه كان قد أعطى ا
ــاذج من األلــوان احلــمـراء - "قــال لي طــبـيــبي يــومــئــذ وقـد قــارن بــ لـون دمـي وبـ 

مطبوعة على بطاقة ب يديه:

- عندك فقر دم.

- الغني هو الله ثم ماذا ? 

عاجلـة بإبر حتتوي عـلى خالصة الكبـد وهذه الطريقـة بطيئة - وفي اإلمكان أن تـكون ا

ولكن طريقة نقل الدم إليك أسرع.

قام. ستعجل الزلل في هذا ا - أرجو أال يكون مع ا

- الطريقة مجربة مضمونة.

- والدم ?!

- نبحث عن شخص يبيعك من دمه !

- ومتى كـان للدم عـندنا ثـمن ? ولكنـها على كل حـال جتارة رابحـة إن شاء الله وعسى أال
غبون"(٢) أعود منها بصفقة ا

(١) شاعـران معاصـران: ص ١٧ ١٨ ١٩ وسنرى في مـا كتـبته فدوى عن أخـيهـا ما يكـاد يكون جتـاهالً تاماً
ـرضه - إنـهـا - بـاألحرى تـصـور مـدى رعـايتـهـا له وحـرصـهـا على حـراسـة ذوقه وراحـته - انـظـر: رسائل

توكل طه : قراءة في الرسائل - ص ٢٤ خاصة. إبراهيم طوقان إلى فدوى: هذا ما لزم - مقدمة ا
(٢) شاعران معاصران : ص ٢٥ ٢٦.
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ـرض ووصـف الـعالج. الــتـوجع واضح في ـفــارقـة حــادة جـداً بــ وصف ا تــبـدو ا
ـشهد . ويـختص ا األول واألمل يبـرق في اآلخر غـير أن التـسلـيم القـدري ماثل فـيهـما مـعاً
التـصويـري األخيـر بإبراز الـقدرة والـرشاقـة في صنع احلـوار كمـا يتـجلى الـنضج الـلغوي

ورصانة التعبير.

هكـذا مـنـذ الـبدء تـتـراجح كـفـتـان تعـمل كل مـنـهـمـا عـلى تعـطـيل األخـرى أو مـحـوها:
نبئ بقـوة احلياة واتساع احلـافظة والقدرة على اخلـطابة والتطلع رح ا الـذكاء واللماحـية وا
ـكن ـا ال  ـنـبـعث  ـقـتـرن بـاأللم ا ـرض ا ـسـتــمـرة ا ـرض ا إلى الـشـعـر - و: صـحـبـة ا
ـساحات الزمنـية اخلالية من الـشعر أو تكاد احـتماله فضالً عن جتـاوزه ولعل هذا يعلل ا
رتب زمـنياً جنـد قصيدته وهـذا واضح تمامـاً في ما ب عـامي ١٩٣٥ ١٩٣٩ ففي ديوانه ا
"مرابع اخللود" التي شارك بها في الذكرى األلفية للمتنبي حتمل تاريخ تلك االحتفالية وقد
أقامـتها جـمعيـة العروة الـوثقى في اجلامـعة األميـركية بـبيروت فـي ٣١ أيار (مايو) ١٩٣٥ -
أما القصيدة التي تليها فهي مرثيته في زميله أديب منصور وكان يعمل معه بإذاعة القدس
ـرثية ١١ ـكاتب اإلذاعـة وتاريـخ هذه ا واغتـاله اإلرهاب الـصهـيوني بـقنـبلـة موقـوتة خـبئت 
سـاحة الـزمنيـة اإلذاعية لم تـكن خلوًا هم أن نذكـر أن هذه ا أيلـول (سبـتمبـر) ١٩٣٩!! من ا
ا كان األمر على العكس - كما سنرى - غير أننا نتخذ من إنتاج الشعر من الكتابة بل ر
مؤشـرً على حالة مزاجيـة واقتدار على التركـيز واإلنتاج اإلبداعي وليس مـطلق الكتابة هو

احملك الذي ال يخطئ في هذا اجملال.

ستشفى واالنـقطاع عن احليـاة االجتماعيـة يتخلل بـإيقاع شبه ثابت لقد كان دخـول ا
ارسـة حيـاة يبالغ في أن تـبدو عاديـة وصحـية حتى يـصل بها أيام صـحوه وقـدرته على 
ـرض. فكـانت له سفرة إلى الـطرف النـقيض حـتى لتـدفع به إلى موجـة أخرى من مـوجات ا
إلى الـــقـــاهـــرة من أجل الـــبـــحث عـن الــشـــفـــاء وفي الـــقـــدس وفي بـــيـــروت كـــانت له في
ـصـادفـة أن تـكـون أولى ـســتـشـفـيـات زورات مـتـكـررة وإقـامـة غـيـر قـصــيـرة فـلـيس من ا ا
ـستـشـفى الـذي عولـج فيه بـبـيـروت ح أصـبح طـالـباً بـاجلـامـعة ـرضـات ا قـصـائده عن 
األميركـية وهي قصيـدة "مالئكة الـرحمة" (١٩٢٤) التي قـدمت بطاقـته الشعريـة إلى جمهور

الشعر في اجلامعة وفي العاصمة اللبنانية.
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غـيـر أننـا إذا توقـفنـا عـند مـا تتـذكره فـدوى من أخـيهـا سنـكـون قصـرنا في قـراءة ما
وراء الشـعر ألنـها ال تـريد أن تريـنا مـن أخيهـا غيـر شعـره في درجات نـضجه. أمـا رسائل
إبراهيم إليها فإنها تمثل إضـافة مهمة جداً تكشف عن وجه قد ال يتحمس الشعراء لذكره
وهـو كـيفـية الـنظم ومـا يراعـونه عـند حتـويل جتربـة القـصيـدة من مـستـوى "تخـليق" الـصور
وانـتقاء األلـفاظ إلى مـستوى الـتشكـيل النهـائي وضبط الـعالقات لتـأكيد وحـدة التكـوين. لقد
دى الزمني (الطفولي) الذي يدل على "شيطنة" طفل أشارت "فدوى" إلى شيء من هذا في ا
رحلة الثانوية - ـطران - ا مشاغب يتوق إلى صـنع شيء غامض فتقول عن فترة مدرسة ا
ــوهـوب (الـدون) إن إبـراهــيم "بـدأ يــقـرزم الــشـعـر قــرزمـة" (!!) والــقـرزام: الــشـاعـر غــيـر ا
والقـرزوم: - كـما يـقـول لسـان العـرب - اخلـشبـة الـتي يحـذو عـليـهـا احلذاء (مـا يطـلق عـليه
ـتوقع أال يسجل إبراهيم في ديـوانه أو يشير في رسائله إلى شيء من اآلن: القالب) ومن ا

بكرة. تقول:  هذا ولكن ذاكرة فدوى احتفظت بشيء من "القرزمة" الطريفة ا
عـــــــــــــــــــــــــدس عـــــــــــــــــــــــــدس عـــــــــــــــــــــــــدس

وبـه األوالد قـــــــــــد انـــــــــغـــــــــمـــــــــســـــــــــــــوا
قــــــــامــــــــوا قـــــــــعــــــــدوا فــــــــزوا قــــــــمــــــــزوا

ـــــــــا أطـــــــــعـــــــــمـــــــــــنـــــــــاهـم «غــــــــــــــــوال»
ســـــــنـــــــتـــــــ درســــــــنـــــــا فـــــــرنـــــــســـــــاوي

(ديــــــكـــــتـــــيـه) مع مـــــســــــيـــــو صـــــيـــــداوي
واآلن زهـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا وي وي وي

فــــــــــهـــــــــــلـم نــــــــــشـــــــــــــــــــــد األرحــــــــــاال(١)

ومـهمـا يكـن فهـنا بـدايـة دالة حـ نقـرنـها بـأول ما قـال شـوقي وأول ما قـال حافظ
سيكون البعد السياسي واضحاً عند شوقي والقلق احلياتي عند حافظ والتمرد السلوكي
) إلى إرشاد إبـراهيم ألخته ـبكـرة جداً والفـني عنـد إبراهيم(٢) سـنمـضي عن هذه اإلشارة (ا

توكل طه وأشار إليها في كتابه "الساخر واجلسد" - ص ٤٩ . (١) عن مقابلة مع الشاعرة فدوى - أجراها ا
(٢) ما ينسب إلى شوقي قطعة مطلعها: إفريقيا قسم من الوجود             في شكله أشبه بالعنقود.
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فدوى وتـوجيـهـها في صـنع القـصـيدة فـلهـذا داللـته على فـهـمه للـشعـر وأنه يـستـرجع فيه
ـبـكـرة بـوجه خـاص التي تـمس أسس اإلبـداع وفي مـقـدمـتـها الـصـواب الـلـغوي جتـربته ا
(الـنـحـوي والـصـرفي) ثم الـعـروضي فـقـد كـانت رسـائـله األولى من بـيـروت إلى فـدوى في
نـابلس تـكاد تكـون تصويـبات معـلم لغة عـربيـة يعنى "بـاألسلوب" قـبل "الشعـر" وبعض هذه
ـراد ثم تبدأ ا يجـاوز وضوح الـداللة وفهم ا الـتصـويبات "الـلغويـة" ينم عـلى معرفـة دقيقـة 
توجيهـات التكوين فـينصح بكـثرة القراءة (واحلفـظ) من القرآن الكر ومـن الشعر ولكن:
أي شـعـر? إن أول حـوار - عـبـر الـرسـائل - بـ الـشـقـيـقـ الـشـاعـرين - عن قـصـيـدة ابن

الرومي الغزلية الشهيرة:
أجـــــنـت لك الـــــورد أغـــــصـــــان وكـــــثـــــبـــــان

فــــــــيـــــــهـن نــــــــوعـــــــان: تــــــــفـــــــاح ورمـــــــان

رأة بـأنواع من الـفاكـهـة حتى أطـلق بعض وهي القـصـيدة الـتي وصف فيـها جـمـال ا
القـدمـاء على هـذه الـقـصيـدة "دار الـبطـيخ" - (وتـعـني ذلك الـزمان: سـوق الـفاكـهـة!!) - وقد
أعجب العقـاد بهذه القـصيدة وأثبـتها في مخـتاره من شعر ابن الـرومي في كتابه عنه وإن

استخلص منها شره ابن الرومي للطعام وشرهه للنساء

في نـفس الــوقت !! ال نــسـتــطـيع أن نــحـدد هل كــان إبـراهــيم الـذي أرشــد فـدوى إلى
القصـيدة أم أنها - لسبب مـا - قرأتها فأرسلت إلى أخـيها تسأله عن األصوب: "أجنت لك
ـبكرة سنـجد إبراهيم يـكتب ألخته شروحاً الـورد" أم: "أجنيتك الـورد??" وفي هذه الرسائل ا
للقصائد الغـزلية بعبارة شديدة الصدق والدقة ولـكنها - مع صراحتها - تتجنب أي معنى
مـكشوف - وال تتضـمن كلمة واحدة غـير الئقة. وهذا تـعليقه على بـعض عبارات في قصيدة

ابن الرومي:

صـدقن ما شئن: مـعنـاه نقول لـهن فيصـدقن ما نـقول ولكن مع هـذه السـلطة الـتي لنا
. (نحن الرجال) عليهن ال نزال تصطادنا (تقنصنا) عيونهن ويصير حبهن فينا إدماناً

أنـكى وأزكى: أي أشد نـكايـة واشتـعاالً من الـنار في قـلوبـنا هـؤالء النـساء اخملـلوقات
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من ماء للطفهن واللواتي ألوانهن كالنيران (اخلدود والشفاه احلمراء).

إذا تـرقـرقن: عـندمـا يـتلـطـفن مـعنـا وتـكون وجـوهـهن مـشتـعـلـة بالـشـباب والـنـضارة ال
يستطيع اإلنسان إال أن يبوح بـسر حبه لهن (ماء ونار).. أي أن اإلنسان يتعذب ويبكي من

لطفهن واشتعال شبابهن( ١).

ـوذج من كــتـابــة إبـراهــيم عـام ١٩٣٠ (كــان في اخلـامــسـة والــعـشــرين) ألخـته هــذا 
رحلـة الثانوية (فـدوى ولدت عام ١٩١٤ - فكانت في الـسادسة عشرة ـراهقة الطـالبة في ا ا
ـهم أنه - في الرسـالة ذاتهـا - بدأ مع أخته مـرحلة تـعلقـة بالـشعر. وا من عـمرهـا تقريـباً) ا
تـدريب احلــواس عـلى مالحـظــة الـتـغـيــر في الـطـبـيــعـة أوال ثم في كل شيء عــلى أنه يـرفـد
صاحبـة لشرح قصيدة ابـن الرومي بأن يرسل ألخته مسـرحية "مجنون تـدريباته العاطـفية ا
ـبكـرة من تدريب ـرحـلة ا ـثـير في أمـر هذه ا ليـلى" ويغـريـها بـحفظ مـختـارات مـنهـا ولكن ا
مـوهــبـة الـشــعـر أن يــرسل ألخـتـه (بـالـبــريـد) اجلــزء األول من ديـوان أبـي تـمـام ويــذكـر أنه

مشروح ومضبوط جيداً وإن علق قراءتها له على حرية االختيار ومقدرة الفهم !!

في رسـالـة بــتـاريخ ١٩ أيـار (مـايــو ١٩٣١) يـقـرن اسم فـدوى بــوصف جـديـد: «أخـتي
ـاهرة فدوى» (٢) ثم: يراجع مـعها إعـراب بيت ويرشـدها إلى طـريقة تـبعد عـنها الشـاعرة ا
ملـل النـحـو وتـقرب إلـيـهـا قـواعده: قـراءة الـنـثر مع الـشـعـر وهـنا يـنـصـحهـا بـقـراءة روايات
) وفي ح يـذكرهـا بضرورة االسـتمرار ـا استـكماالً لـلتربـية الـعاطفـية أيـضاً نـفلوطي (ر ا
في حـفظ شـعــر أبي تـمـام يـسـتــخف بـقـصـيــدة نـظـمـهـا شــيخ مـعـاصـر ويـظــهـر أخـطـاءهـا
الـعـروضيـة واللـغويـة وصـياغـة عبـارة إبراهـيم حتـدد مزاجه وشـخصـيـته: "قصـيدة الـشيخ
كـلـها أغـالط من اولهـا إلى آخـرهـا قـصـيـدة أبـرد من ذقـنه يـخـرب بـيتـه ما أثـقل دمه"!! وال
يترك القصيدة حتى يشرحها فيكون هذا النقد (السلبي) سبيالً إلى التقدم (اإليجابى) في
تكوين ثـقافة أخته الشـاعرة الواعدة بـأن يفتح معـها طريقاً إلى الـتعرف على مـا دعاه النقد

توكـل طه في دراسته لرسـائل إبراهـيم إلى فدوى ( هـذا ما لزم - ص ٢٧) إلى أن إبـراهيم كـان يكتب (١) ينـبه ا
درسة أي أنه يقوم عمليًا بتثقيفها وتعليمها وتوجيهها عن بُعد. ألخته وهو يعرف أنها محرومة من ا

(٢) هذا ما لزم -  ص  ٥٩ - ٦٢ .
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عـجم الشعـري واحلقـول الدالليـة فقد الـقد بـ"وحـدة النسج" ومـا يعـرفه النقـد احلديث بـا
ولود البن عمهما داود: ذكور في تهنئته  قال الشيخ ا
أهـــــدي أمـــــيــــر الـــــعـال داود تـــــهــــنـــــئـــــتي

بــــخــــيــــر جنـل بــــشــــهــــر احلـج مــــطــــلــــعه

يقـول إبراهـيم: كلـمة (جنل) هـنـا ال تصـلح ولو قـال (بدر) لـكان وافق بـ بدر وشـهر
ومطـلعه ألن البـدر يطلع كل شـهر تعلـمي يا شاطـرة هذا السـر في جمال الـشعر والحظي
ـشهـورة الـتي حتفـظـينـهـا وها أنـا أعطـيك مـثاالً آخـر عـليه من وافـقة فـي القـصائـد ا هـذه ا

الشعر الذي حتفظينه قال ابن الرومي:
أجـــــنـت لك الـــــورد أغـــــصـــــان وكـــــثـــــبـــــان

فــــــــيـــــــهـن نــــــــوعـــــــان: تــــــــفـــــــاح ورمـــــــان

تـأملي في الـبيـت قليـالً جتديه كـله موافق الـكلـمات: أجنـت: من جني الـثمـر والزهر -
أغـصـان: للـثـمـر والزهـر - كـثـبان: األرض الـتي يـنـبت فـيهـا الـثـمر والـزهـر - الـورد: زهر -

التفاح: ثمر - الرمان: ثمر. كل كلمة لها موافقة مع الثانية كلها يتعلق بعضها ببعض".

ـضي مع هـذا الـنـقـد الـتـطــبـيـقي الـواعي الـذي يـذكـرنـا بــنـقـد الـعـقـاد لـشـوقي في و
"الديـوان" - وإن كـان إبراهـيم ال يـزن بشـوقي شـاعراً في زمـانه ويـصف كتـاب الـعقـاد بأن
الحظـة في هذا النقد نراقب أيضاً كيف دافعه احلسد. وإننـا إذ نراقب مرونة الفهم ودقة ا

يتدرج في تنمية التدريب وتكثيفه ح يتخذ من النص نفسه مجاالً له:

" من آل طوقان سادات الزمان.. الخ..-

هذا البيت ال معنى له أبداً والبيت الذي يضحك هو هذا:
بــــاجلــــد واخلــــال واألعــــمــــام طــــاب كــــمـــا

فـي روضــــة الــــعــــلـم كم حتــــلـــــو مــــراتــــعه

ولود جد "واحـد" وخال "واحد" وأعـمام "جمع" كـثيرون. انـتبـهي اآلن إلى (التلـزيق) ا
له عمان فقط هما خليل وقدري إذن فاجلمع فاسد ولكن له خمسة أخوال: أحمد إبراهيم
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ر فـجـعل اإلثـنـ جـملـة أعـمـام وجـعل اخلـمسـة خـاالً واحـداً ولـو قال: يـوسف رحمـي 
بـاجلـد والـعم واألخـوال يـكـون أقـرب قـليـالً إلى احلـقـيقـة. ثـم ما هـي عالقـة "روضـة العـلم"?
وضـوع األول: ال يوجـد موافـقة بـ ذكر األقـارب والعـلم كان األصح أن يـذكر نـرجع إلى ا
مع (اجلد واخلال والعم) (األب واألم) ولـكن الشيخ طفيلي على الطـبيخ كما أنه طفيلي على
ـولــود الـذي قـيـلت الـشـعــر. احلـاصل قـصـيــدة مـسـقـعـة قــولي لـبـنــدر (أخت إبـراهـيم أم ا

ناسبة مولده) حترقها لئال يبرد الصبي". القصيدة 

ـرح التي تغلب على كتابة إبراهيـم جتد متنفسها احلقيقي في إن نزعة التهكم وروح ا
مـثل هـذه الـرسـائل "الـشـخصـيـة" الـتي يـفـتـرض أنـهـا سـيقـتـصـر تـداولـهـا عـلى أيـدي أفراد
ـرح وال خصـوصـية الـرسـالة أثـرت سلـبـاً في دقة مـحددين مـن أسرته ولـكن ال الـتهـكم وا
الـنــقـد وسالمـة الـثــقـافـة الـتـي تـوجـهه كـمــا وضح هـذا في حتـلــيـله لـقــصـيـدة ابن الـرومي
رتـزق بـالنـظم. وإنـنا سـنبـني عـلى هذه األسس - فـي فقـرة تأتي - ولـقـصيـدة هذا الـشـيخ ا

تصوراً لرؤية إبراهيم النقدية في ما يتصل بالشعر وبفن الكتابة بعامة.

ال تزال في رسـائل إبراهيم (من بيروت) لـفدوى (في نابلس) بقـية تضيء مساحة من
الـشاعرين وشـعرهـما (وإن يكن إبـراهيم شـاغلنـا) ال جند لهـا مكـاناً إال في هذا الـسياق.
فـقد كـان إبـراهـيم في هـذه الـفتـرة من عـام ١٩٣١ يـقـوم بالـتـدريس في اجلـامـعة األمـيـركـية
ويحيا حياة فيها الكثير من العبث واالسترسال مع الهوى بدرجة تدل على ضعف الشعور
" لـطالب راشديـن في مسـتـوى اجلامـعة !! لـيس من مـهـمتـنا أن سـؤولـية أن يـكون "مـعـلمـاً
نافسة الوظيفية أو احلسد والكيد العشائري أو االختالف في نخوض في أمور داخلتها ا
التـوجه السيـاسي. لقـد كان شيء من هذا كـله وراء خروجه (أو إخـراجه) من اجلامعـة كما
ـنطـلق مع هواه الحـقه إلى بغـداد كـما ذكـرنا ولـكن - بـعيـداً عن هذا - سـنـجد الـشاعـر ا
الـذي يـجد عـنـاء بل عـجـزا عن ضـبط أدائـه وتقـديـر مـسـئـولـيـاته بـدقـة هـو الـنـمـوذج الذي
: الـشاعـر عـباس بن احـتوى شـخص إبـراهـيم نعـرف أنه اخـتـار لنـفـسه شـخصـيـة / قنـاعـاً
األحـنف ولـكنه لم يـشـبهه إال في نـفـرته من تبـعـية الـشعـر ألهل الـسلـطـان ورفضه الـوقوف
بأبواب الـكبراء الـشعر لـلحب وللـمشـاعر وللـتعبـير عن الذات تـعبيـرًا حرًا متـحررًا من أية
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اعـتـبـارات تـتـجـاوز عالقة الـشـاعـر وفن الـشـعـر. أمـا في مـا يتـجـاوز هـذا فـإن إبـراهـيم كان
"بـوهيـمـياً" ولـوال أنه يـنتـسب لـعشـيـرة ذات وقار وحـضـور وثراء وتـقـاليـد لـعد من صـعـاليك
الـعـصـر احلـديث وخـلعـاء اجملـتـمع الـنـابـلـسي !! في بـيـروت - في الـفـتـرة الـتي يـكـتب فـيـها
رسائله لفدوى كان قد أدمن الدخان والشراب معانداً قدرات معدته على الرغم من تكرار
ـشبـوهـة في شـوارع بـيروت أزمـته وتـعـرضه لـلمـوت وكـان قـد عـرف التـسـلل إلى الـبـيـوت ا
" على دمـشق بزورة أو أكثـر. ويكفي أن نـستعـيد حادثـة إقالته من إذاعة السريـة ولم "يضنّ
الـقدس وكـان يضـطلع فـيـها بـدور جد خـطـير والبـد أنه كان يـدرك أن من حـوله - بعـضهم
عــلى األقل - يــتـصـيــد له ويـريــد اإليـقــاع به. ومع هـذا اإلدراك حــ شـاع أمــر الـقــصـيـدة
الـفـاضحـة عن شهـر أيـار شهـر البـجامـات (!!) الـتي انتـشرت بـ النـاس مـطبـوعة بـأحرف
اآللة الـطابعـة تعمـية وتـضليالً وجـد من يفـتح درج مكتـبه ويسـتخرج مـنه النـسخة األصـلية

للقصيدة وهكذا كان اإلحراج.. فكانت اإلقالة !!.

ستـذكر فدوى مـا تريد أن تـراه من أخيهـا فهو في رأيـها قد أقـيل بسبب إذاعـة قصة
من تـأليـفه كـانت بعـنـوان "عقـد الـلؤلـؤ" تـوكأ مـوضـوعهـا عـلى خبـر من كـتـاب "االعتـبار"
ألسـامـة بـن مـنـقـذ ( ١). ولــكن: أين اخلـطـر في هــذا ? تـذكـر فـدوى أن "األمــانـة" - ذكـر هـذا
" وأن السياق عنى - كانـت السبب ويذكـر غيرها أن بـطل القصـة كان يحمل اسم "أمـ ا
" يتـأوله البـعض بأنه إشـارة إلى مقـصود حـاضر هـو: أم واجلـو العـام جـعل هذا الـ "أمـ
ـا كـان التـنـافس مـشتـعالً ودخـانه تـسـود له وجـوه ما بـ آل احلـسـيني وآل احلسـيـني و
ثـابة مـوقف منحـاز وهذا مـا ال يصح إقـحام اإلذاعة النشـاشيـبي فقـد عدت هـذه القصـة 
ـتربـصة بإبـراهيم في مـقدمـتها الـيهـودية وسـلطة فيه. وعـبارة فـدوى تؤكـد تعدد اجلـهات ا
االنتـداب غير أنـها ترى أن التـناحر بـ األحزاب الفلـسطيـنية على قـيادة النـضال هو الذي
ـية فكـانت الرقـابة وما أدراك أوقع بـأخيـها إذ تقـول: "وانتـهت الثورة وقـامت احلرب الـعا
ـشرفـ عليـها يـومئذٍِ قـامت الدعـاية الـسيئـة وقام الـتحريض ما الـرقابة. ومن قـبل بعض ا
ضـد إبراهيم واسـتطاع هؤالء أن يـنالوا منه مـا لم يستطـعه اليهود(٢) !! فليـسوا يهودا إذًا

لحق رقم ٢ - آخر هذا الكتاب. (١) انظر نص احلكاية كما جاءت في " االعتبار ": ا
(٢) أخي إبراهيم - ص  ٨١.
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ولـيـسوا من اإلجنـليـز أيضـاً ألنـها تـصف الوقـيعـة بـأخيـها بـأنهـا كـانت إشهـاراً لسالح في
مكن ظهره أي من حيث ال يتوقع !! هكذا تـريد فدوى أن ترى ما حدث ألخيها وليس من ا
أن يـكــون هـذا نـفـسه رأي إبــراهـيم إذ كـان يـري الــسالح مـشـهـراً فـي وجـهه ولم يـكن في
شاعر اخلاصة كان يشعر الظهر ولكـنه لم يعرف أبداً معنى احلذر وإجلام االنفعـاالت وا
بـأنه قوي وبـأنه عـبقـري وكفى بـهـذا دافعـاً ألن يـترك الـهوى والـسـجيـة دون أي ترويض أو
حتديـد. ولم تكن هـذه جتربـة فريـدة (على مـرارتهـا) في حيـاة إبراهـيم الوظـيفـية فـقد أحرج
حتى ترك عـمله في اجلامعة للـسبب نفسه تقريبـاً (مع اختالف في الدرجة وليس في النوع)
يشـير عمر فروخ - صـديقه األثير - إلى جانب من هذا فـمنذ كان طالـبًا لم يكن يتحفظ في
إبداء مالحـظاته عـلى بـعض ما يـقول أسـاتذته في مـحاضـراتـهم "بل كان يـعلق عـلى أكثـرها
أمام أصـحابه وغـير أصـحابه وإذا عـلمـنا أن الذيـن كانوا يـتحـدثون إلى إبـراهيم كـثار من
الـطالب ومن األساتذة أدركـنا مدى انـتشار مالحـظاته ومدى تـأثيرها(١) " بل يذكـر إبراهيم
في إحدى رسائله لصديقه ما يؤكد أن إدارة الكلية كانت حتمله (وحده) مسؤولية هذا اجلو
لبد بـالعبث والفوضى ومـجانبة االلـتزام بأخالقيات الـزمالة اجلامـعية في عام ١٩٢٩ كان ا
فـروخ تـخـرج والــتـحق بـالـعـمل مـدرســاً في نـابـلس وبـقي إبـراهــيم في بـيـروت ألداء الـسـنـة
) من هنا يـكتب له عـما صارت األخـيرة في الـكليـة طالـباً (حدث تـبادل مـواقع ب الصـديقـ

إليه أحواله. يقول إبراهيم:

"دار الندوة (تفـشكلت) ال القوم قومي وال األعوان أعـواني.. انقطاعي عن كل ما يقام
من حفالت واجتماعات أدعى لراحة فكري وأجمل بي فال أنا عضو في عروة وال مبار في
.. نيكولي (يقصد هنا إدوارد نيكولــي عميد الدائــرة العلمية) طلــب قصيــدة "يا ت مباراة
يـا توت" فـي هذا الـصــــيف وعـنــــد قدومي حـــاسـبـنــي (وحـــدي) علـيـهـا فـأفهـمـته واقـعة
احلـال وكـيف أن هـنـالك عـــدواً مـبـيـنـاً يـريـــد اإليـقــــاع بــي فـكـانــت نـصـيـحـته لـــي هـــذه
اجلــمــلــــة: Be careful even of your best friends (احـتــرس حــتى من أحــسن أصــدقـائك)

(١) شاعران معاصران - ص ٢٩.
لحق رقم ١- آخر الـكتاب وضعنـا نص هذه القصيـدة العابثة التي (٢) شاعران معاصـران - ص ٣١- وفي ا

شارك األصدقاء الثالثة في نظمها وحمل إبراهيم وحده مسؤوليتها !!
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فـفـهـمت أشـيـاء لم تـدر لي في خـلـد قـبل الـيـوم(٢) . وواقـعـة احلـال الـتي ال نـعـرف مـدى دقـة
إبراهيم في اإلفـضاء بها إلى عميد الـكلية - كما يذكر هـامش فروخ - أن قصيدة "يا ت يا
تــوت" اشـتــرك في نــظـمــهــا الـشــعــراء الــثالثـة األصــدقــاء من أعــضـاء دار الــنــدوة قـبل أن
"تتـفشـكل" وهم: إبراهيم وحـافظ جمـيل ووجيه بـارودي وكان رابعـهم (فروخ) غـادر بيروت
وهـذه القـصيـدة" غزل في زمـيلتـ سوريـت شـقيـقت هـما: لـيلي وألـيس ت ولـسنا لـلعمل
نتوقع أن تكـون هذه القصـيدة "اجلماعـية" - ذات قيمـة من أي مستوى (فـكري أو فني) غير
عـاهد العـلميـة في بالدنا بأي حال أن تـناول زميلـت بقـول يشيع ويـتداول ال تقـبله تقالـيد ا
ـهم أن تـسـتـوقفـنـا إشـارته إلى أن الـعـمـيـد اسـتـدعـاه وعده ويـفـتـرض أنه يـدرك هـذا ومن ا
سـؤول (وحده) وفي هـذا اعتـراف بزعـامته لـلمـجمـوعة وأنه كـان صاحب الـصوت الـعالي ا

فيها.

عاني ونعود إلـى تلك اخلطـة التي ارجتلـها إبراهـيم لتدريب قـدرة أخته على تـرويض ا
واألوزان ومواجـهـة احلـاالت اخملتـلـفـة. لـقد اسـتـمـر في توجـيه فـدوى وتـطويـر مـداركـها في

صطلح البالغي إذ يأتي تعليقه على قولها في امتداح صديقة ألخيها: عرفة با اجتاه ا
قــــــبـس األمـــــال يــــــهــــــدي الـــــيــــــائــــــســـــ

ــــــبــــــ فــــــكــــــأن الــــــلــــــيـل والــــــفــــــجــــــر ا

 "هـذا تـشـبـيه جـمـيل جـداً وتـركـيـبه قـوي ألنك جـمـعت في بـيت واحـد بـ الـليـل وما
ركب) يالئمه وهـو الـيأس والـفجـر وما يالئـمه وهـو قبس األمل (وهـذا يسـمـونه التـشبـيه ا
وفـيه شيء آخر يـسمـونه (الطي والـنشـر) ولكي أدلك عـليه وضـعت اخلطـ بقـلم الرصاص
وت مع يت ويحـيي بالوصال وبالـهجر - الحظي ا وسـأقدم لك مثاالً آخر. قـال أبو نواس: 

الهجر واحلياة مع الوصال"(١)

ـفردات التي تـواصى النقاد ويعـقب على بيت لـفدوى فيـنكر عـليهـا أن تستـخدم تلك ا
اً بـأنها غير شعريـة وتفسد األسلوب مثل: هـذي ذا مذ إذ أيضاً. وح تقول فدوى قد
زج الـدعابـة بالـتـعلـيم ويسـتلـهم روح ناقـد خبـير في لـصديـقـتهـا: "سيـضيء دجوك" فـإنه 
ـاذا تترك الكلـمة اخلفيفـة اللطيفـة وتستعمـل الكلمة تعقـيبه ح يكتب إلـيها: "يا أختي 

(١) الكنوز - ص  ٥٩  هذا ما لزم - ص  ٩٤ .
رأة التي تتولى غسل أواني بيتهم !! (٢) يقصد الكلمة اخلشنة مثل كفي تلك ا
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اذا تـترك كلمـة سيضيء ليلك اللي مثل كـفوف أم حسن أبو خـرمة بعد اجللي(٢) أعني: 
: دجــوك !? اعـطي بــالك يـا فــدوى ; هـذه الـكــلـمـات هـي أصـعب شيء في الــشـعـر وتــقـولـ
وضوع اخلشن تـكون كلماته كبـيرة ضخمة تمأل .. ا وتـنقيتهـا تدل على ذوق الشاعر الـفني
ـوضوع النحـيف يحتاج إلى ـتنبي وأبي تـمام لألمراء ووصفـهم للحرب وا الفم مثل مدح ا
اذا كلمات نـحيفة رقـيقة مثل الـغزل ووصف الربيع واألزهـار ومثل مديح الـسيدة سارة. و

(١)" نبعد ? إقرئي وصف اجلنة والنار في القرآن وانظري إلى الفرق ب كلمات الوصف

في هذه الـفتـرة ذاتهـا من التـدريب العـملي دفع الـشاعـر بأخـته الـشاعـرة نحـو خطوة
ـعاني وإال لك مـهارة عـاليـة وقدرة عـلى تـطويع الـقوافي وا اخـتبـار ال يسـتطـيعـهـا إال من 
تـكـشف نظـمه عـن تصـنع رديء رداءة ذلـك الشـعـر الـذي وصـفه إبـراهـيم بـأنه تـطـفل !! فـقد
تـعـرف إبـراهيم فـي مصـايف بـيـروت علـى بعض األسـر الـفـلـسطـيـنـية الـتي جـاءت من حـيـفا
لقضاء أشهر الصيف منها الـسيدة سارة اخلطيب ولها ابنة (في العاشرة) اسمها رياض
ذات جـراءة وذكـاء وكـانت سارة شـاعـرة كـما كـان إلبـراهـيم عالقـة صداقـة بـأخـتهـا سـعاد
(التي يقول عنها في رسالة بتـاريخ ١٦/٢/١٩٣٢ إنه نظم لها ولعله يقصد: فيها - قصيدة:
هـواك جـبـار على الـقـلب جار(٢) وبـالـطـبع كانـت عالقته مـع وجيه بـارودي مـسـتمـرة مـنذ دار
الندوة وبرغم من حـدوث خالف طار واآلن انضمت زوجة وجيه الـصغيرة إلى اجملموعة
وهم جـمـيـعـاً - رجـاالً وســيـدات يـنـظـمـون الـشـعـر وهـنـا يــغـري إبـراهـيم أخـته بـأن تـتـبـادل
القصـائد األخواتية ( إن صح هذا الـتناظر مع اإلخوانيـة) مع سارة ومسرّة - زوجة وجيه
.. همة وصنعت أبياتاً وتلقت ثناءً من أخيها ومن السيدت وقد تقبلت فدوى هذه النقلة ا

اذا سـكتت فـدوى عن هذا االمـتداد لعالقـات أخيـها ? وعن تـدريبه لـها من باب أولى
مع أنهـا لم تضن عـلـيه بأن تـسجل أول "نـقد" مـحسـوب وجه إلى شـعره فـح هـاجم أخوه
ـالئـكـة الـرحـمـة" الـتي حـظـيت أحـمـد وصـديق األخ سـعـيـد تـقـي الـدين الـقـصـيـدة الـتـالـيـة "
بالرضـاء العام جاءت عبارة مكتوبـة على نسخة القصيـدة من الشيخ أم تقي الدين تقول:
"روح شـاعرة ليتـها في غيـر معاني الـيأس فالـشباب والـيأس ال يلتـقيان أمـا النظم فـيبشر

(١) الكنوز - ص   ٦٣ ٦٤.
(٢) نص هذه القصيدة - ديوان ابراهيم - ص ١٠٢ طبعة دار القدس.

(٣) أخي إبراهيم -  ص ٢٢ 
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٥ - أشعـــــــار إبراهيم

ـسلم به - كـرأي عـام أدبي - أن أشعـار إبراهـيم طوقـان تتـجاوز مـا يضـمه ديوانه من ا
ـعلـلـة لـهـذا كمـا تـخـتـلف اآلراء في تـقـدير قـيـمـة مـا لم يـضمه بـكـثـيـر . قد تـخـتـلف األسـبـاب ا
الديـوان. . أمـا الـسـبب فـقـد يـكـون مـسـتـوى اجلـودة وهـذا أمـر مـألـوف فـما مـن شـاعر تـولى
ـكنة . وهـناك من يرى أن ما بنفـسه جمع ديوانه إّال وشـطب وغّير وأضاف إلى آخـر حلظة 
ـسـتوى ـكن أن يـتـسع له الـديـوان ليس بـسـبب ا ا ال  لم يـتسع لـه الديـوان هـو في جـمـلتـه 
ـا بسـبب االجتـاه األخالقي إذ هي أشـعـار أقل مـا يقـال عـنـها إنـهـا من صـبوات "الـفـني" وإ
الـشبـاب أو هفـوات الشبـاب ال فرق . وإن بـعضـها مـطارحـات مع أصدقـاء أشارت فدوى في
كـتابـها "أخي إبـراهيم" إلى أهـمهـا وأسمـتهـا "مسـاجالت" وذكرت أنهـا كانت مع شـاعرين من
ـساجالت بأنـها كـانت غزليـة كما أصـدقائه همـا جالل رزيق وأبو سـلمى وقد وصـفت هذه ا
قـالت إن مسـاجالت أخيـهـا مع أبي سلـمى خـاصة نـشرت فـي صحف فـلسـطـ في وقتـها(١).
تـوكل طه - الباحث الشاعر الفلسطيـني - جمع في كتابه "الكنوز" ما تيسر له وهنا نذكر أن ا
ذاعة عـبر راديو الـقدس ولم جند ـنشورة بـالصـحف وا من آثـار إبراهيم الـشعـرية والنـثرية ا
عرفـة بإبراهيم أو سـاجالت إّال القلـيل جدًا الذي ال يضـيف شيئـًا إلى ا فيـها شيئـًا من هذه ا

شعره وإن كنا سنجد قصائد أخرى يشار إليها في هذا اجلزء .

ويذكـر عـمـر فـروخ - في مـقـدمـة كتـابه "شـاعـران مـعـاصـران"- أنه عـاش مع إبـراهيم
راسلة لم تنقطع بينهما ست سنوات في بيروت وسنة في نابلس وأخـرى في بغداد وأن ا
(وكتـابه يعـطي الـدليل عـلى هذا) بل يـذكر أن عـنده مـجـموع شـعره بـخط يده أو بـخط أخيه
األستاذ أحمد طـوقان منقوالً عن نسخة بخط يـده هو . ويقول أيضاً : إنه يعرف تاريخ نظم

(١) أخي إبراهيم - ص ٥٨ .
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عـظم قصائده"(١) على أنه ال يـلبث أن يعود البسـات التي أحاطت  الـقصائد وتـطوره "وا
ـصادر شـعـر إبـراهيم فـيـقـول عن "دفـاتر إبـراهـيم" إنـها ثـمـانـية ـكن عـده تـوثيـقـاً  إلى مـا 
دفاتر كان يـدون فيها أشـعاره ثم يذكر أن مـا سجله بهـذه الدفاتر اخلـاصة به ضمّ بعضه
إلى الــديـوان الـذي أعــده إبـراهـيـم بـنـفــسه وأغـفل بــعـضه وبــخـاصـة مــا كـان في الــهـجـاء
واجملـون!! ثم يـأتي "االعتـراف" الـذي يحـير الـفـكر ويـنـال من دقة الـطـرح للـمـوضوع بـرمته
ؤشرات ح يذكر أن هذه الدفاتـر ال تضمّ كل ما قاله إبراهيم من الشعر(٢). فهنا تتجمع ا
لتـؤكد أن بعـض ما كتب إبـراهيم من قصـائد ال يعـرف أحد مكـانه ما لم تظـهر هذه الـدفاتر
ـكنـاً من الوجـهة الـعمـلية الـثمانـية يـوثقـها من يـعرفـون خط إبراهـيم ولعل هـذا أن يكون 

ومن الوجهة الفنية أيضا .. أعني : الرقابية !!.

أوال : الديوان

ب أيدينا من طبعات "ديوان إبراهيم" طبعتان هما - حسب الترتيب الزمني لصدورهما :

 ١- طبعة دار الـقدس (بيـروت) - صدرت في شباط (فـبراير) ١٩٧٥ وقـد تصدرتهـا مقالة
شـقيـقـة الشـاعر : الـشـاعرة فـدوى طـوقان تـلك الـتي سبق صـدورهـا في كتـاب خاص
بـالـعـنـوان نـفـسه : "أخي إبـراهـيم" - وأعـقب الـقصـائـد دراسـة بـقـلم الـدكـتـور إحـسان
عـباس حتت عـنوان:"نظـرة في شعـر إبراهـيم طوقـان". وجملـة صفـحات الـكتاب (٢١٦)
ـتوسط انـبسط الـشعـر على (١٧٨) صـفحـة منـها شـملت (١٢٠) صفـحة من الـقطع ا
عنـوانـاً لقـصيـدة أو مقـطـوعة . وقـصائـد هـذه الطـبعـة مـرتبـة حسب الـتـدرج التـاريخي
الذي يحـدد باليوم والشهر والعـام أحياناً ويكتفي بـالعام أحياناً أخرى ومن الواضح
أن مصدر هذا االخـتالف في طريقـة التوثـيق الشاعر نـفسه إذ ترك "أصـول" قصائده
) قـصيدة : "مالئكـة الرحمة" التي على هذا النحو(٣) وأول قـصائد هذا الديـوان (زمنياً

(١)  شاعران معاصران - ص  ٥ ٦ .
(٢) شاعران معاصران - ص  ١٠ .  

(٣) سنتـعرف على مـحاولتـ لتحـديد تواريخ نشـر بعض القـصائد في الـصحف قام بـاألولى عمر فروخ في
توكل طه في كتابه عن طوقان بعنوان «الكنوز» . كتابه «شاعران معاصران» وقام باألخرى ا
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حـمــلت الــتـأريخ (١٩٢٤) وأضــاف الــهـامش أن الــشــاعـر دخل مــسـتــشــفى اجلـامــعـة
األمـيـركيـة في بـيـروت لـيـعـالج من قـرحـة في مـعـدته وأن هـذا كـان أواخـر ذلك الـعام .
بـكر كان في التـاسعة عشـرة من عمره وكان نستخـلص أن الشاعر حـ بزغ جنمه ا
طالبًا في بداية دراسته اجلامعيـة وأن القصيدة صدرت عن جتربة شخصية مباشرة
وأن إعالن مـيالد الـشــاعـر - بـهـذه الــقـصـيــدة - اقـتـرن بـإعـالن مـرضه   !! أمـا آخـر
ـؤرخـة فهي قـصيـدة "بال عنـوان" وهي غزلـية غـنائـية تـرتد بـفنه إلى قصـائد الـديوان ا
مـرحـلـة كـان قـد جتـاوزهـا وهي حتـمل تـأريخ (١٩٤٠) وقـد تـوفـي الشـاعـر فـي ٢ أيار
(مـايو) ١٩٤١ بـعـبـارة أخرى سـتـكون هـذه الـقـصيـدة نـتـاج مرحـلـة الـتدهـور الـصحي
ؤثـر في الـقـدرة عـلى الـتـركـيز واسـتـجـمـاع االنـفـعـال . في أعقـاب هـذه الـقـطـعـة عدة ا

قصائد ومقطعات وصفت بأنها غير مؤرخة .

٢- طبعة دار العودة (بيروت) - صدرت عام ١٩٨٨ - وتـصدرتها مقدمة قصيرة بعنوان "هذا
ـنّوه بـهـا قبل :"أخي الـديـوان" بقـلم أحـمد طـوقـان - شقـيق الـشاعـر ثم : تـلك الدراسـة ا
إبـراهيم" تـعقـبهـا دراسة الدكـتور زكي احملـاسني بـعنـوان: "إبراهـيم طوقـان : في حياته
وشـعـره وشـقـاء بالده بـالــصـهـيـونـيـة واالســتـعـمـار" ثم يـأتي "ديــوان إبـراهـيم" وجـمـلـة
صـفــحـات هـذا الـكــتـاب (٥٥٠) صـفــحـة من الـقـطـع الـصـغـيــر شـغـلت دراســة الـدكـتـور
احملـاســني نـحــو مـائــتي صـفــحـة (من ص ٧١ إلى ٢٦٧) وانــبـســطت قـصــائـد الــشـاعـر
ومقـطعاته على (٢٨٠) صفـحة (من ص ٢٧١ إلى ٥٥٠) . وقصائد هـذه الطبعة أقل عددًا
من سابقـتها  إذ تـتوقف عند (٨٢) عـنوانًا لـقصيدة ومـقطوعـة . وليس االختالف في عدد
العـناوين هـو االختالف الـوحـيد ألن تـرتيب الـقصـائد يـختـلف كذلك إذ وزعت الـقصـائد
ـقـطـوعـات حـسب موضـوعـاتـهـا أو مـا تـعـارف النـقـد الـقـد عـلى وصـفه بـاألغراض وا
والطـريف أن الـديوان الـذي اعـتمـد تـقسـيـمه على مـوضـوع القـصـيدة بـدأ بـإحدى عـشرة
قصـيدة لم يـتصـدرها عـنوان يـجمع شـملـها فـهي خـارج القـسمـة أو بعـبارة أخرى : ال
يستـوعبها قسـم مألوف ولعل هـذا التأبي يعنـي - في ما يعنـيه - قصور تقـسيم الشعر
إلى مـوضـوعـات أو أغـراض . هذه الـقـصـائـد اإلحدى عـشـرة من عـيـون قصـائـد طـوقان
وهي جـميـعـها تـتـفجـر من نـبع الـوطنـيـة وتواجـه اخلذالن مـهـما كـان مـصدره أو مـسـلكه
وهي: الشـهيـد - الثالثاء احلـمراء - تـفاؤل وأمل  - إلى بـائعي الـبالد - اشتروا األرض
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تشـتريـكم - يا رجـال البالد - فـلسـط مـهد الـشهـداء (في الفـهرس : مـهد الـشقاء  ) -
أطلقي ذاك العيارا - شريعة االستقالل - الفدائي - حط .

وضوعية) التي حملت عناوين فهي : أما األقسام (ا
سياسيات :  (١٥) قصيدة وقطعة .

غزليـات :  (٢٣) قصيدة وقطعة .

متفرقـات :  (٧)  قصائد. 

رثــــــاء :  (١١) قصيدة.

أناشيــــد : (١٥) قصيدة وقطعة .

وبإضافة اإلحدى عشرة قصيدة السابقة يكون اجملموع : ٨٢ قصيدة وقطعة. وفي ما
يتعلق بهذه الطبعة في تكوينها وفي عالقتها بسابقتها نشير إلى أربعة أمور:

األول: أن كـلمة أحمد طوقـان التي تتصدر الـكتاب تدل على أن هـذا الترتيب - حسب
ـؤشرات اقتـراب الرحيل فرأى وضوعـات - من صنع الشـاعر نفـسه إذ يبدو أنه أحّس  ا
تـحررة من تـسجـيل تاريخ أن يـعد ديـوانه للـنشـر حفـاظاً عـلى تراثه فـكانت هـذه الصـيغـة ا
ـرحوم إبـراهـيم مـشـقة كـتابـة الـقـصـيدة أو نـشـرهـا . تـقول عـبـارة الـشـقيـق : "فقـد كـفـاني ا
اجلمع وعـنـاء البـحث بـ مـفرق األوراق .. ذلك ألنه جـمع ديـوانه بنـفـسه .. وإنك لـتجـد ب
مـخلفاته دفاتـر متعددة كتـبت في مناسبات مـتفاوتة في القـدم .. ثم نقل - رحمه الله - تلك
ـنقـحة مرة أخـرى ولم تنج هذه اجملـموعـة الثانـية - أيضـاً - من قلـمه بل أعمله اجملـموعة ا
فيـها فحذف مـا حذف وأثبت مـا أثبت. أما ما سـتطالـعه في هذا الديوان فـهو بعـينه ما كان
ـرحوم إبـراهـيم لو مـد الـله في أجـله وأشرف بـنـفسه عـلى طـبع ديوانه سـيـطلع بـه علـينـا ا
وأمـا مـجـهـودي - إن جــاز لي أن أسـمـيه مـجـهــوداً لـضـآلـته - فـهــو أني قـد وضـعت بـعض
ـنفـعة ـنـاسبـات  احلركـات لـتسـهل مـعهـا قـراءة الشـعر وزدت أسـطـراً شرحت بـهـا بعض ا

أولئك الذين لم يعاصروا القضية الفلسطينية منذ نشأتها" .

ويتـأكـد السـبق لـهذه الـصـيغـة التـي تبـدو تالـيـة في إشارة وضـعـها نـاشـر طبـعة "دار
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القـدس" بعـنوان "مـقدمة" جـاء فيـها مـا يدل على وجـود طبـعتـ سابقـت لـلديـوان كما أراده
ثـابة إحياء لهما) - وقد كن أن نعـد طبعة دار العودة  الشـاعر نفسه (لم نطلع علـيهما و
ـقدمة أن الـشاعر كان قـد استبعـد من ترتيبه ـوضوعات . كمـا تسجل هذه ا رتبتـا بحسب ا
اخملتـار بعض قـصائد "لم يـشأ نـشرها" ومن حق الـقار والدارس أن يـعرفـها ليـستقل في
احلكم "ولـهذا نشـرنا في الـديوان عدداً كـبيراً من الـقصـائد التي لم تـرد في الديوان األول
بعضـها ذو قـيمة تـاريخيـة وبعـضها ذو قـيمة فـنية .. ولـعل أبرز مـا تمثـله هذه احملاولـة أنها
اسـتـطـاعت إظـهـار اجلـانب الـفـكه الـسـاخـر في إبـراهـيـم علـى نـحـو لم تـسـتـطـعه الـطـبـعـتان

السابقتان."

بـدأ تـقسـيم الشـعـر حسب مـوضوعـات الـقصـائد وال تـثريب األمر الـثاني : يـتعـلق 
على إبراهيم في أنه آثر هذه الطريقة فقد كان معجباً بشوقي وكان هواه (الفني) مع رواد
عتزة بالتراث الـشعري العربي وتأخذ من موجات التجديد الوافدة بأطراف حركة اإلحياء ا
وضـوعات فكـذلك كان ديوان قـسم حسب ا األصابع ولم يـكن ديوان "الشـوقيات" وحـده ا
رتكـزين على "البنية" حيث حافظ إبراهـيم . ولهذا التقسيم مـن يدافع عنه حتى من أولئك ا
وضـوع" أساساً هـيكـلياً له طـبيـعة كلـية تـعمل على إدمـاج العـناصر اجلـزئية تفـرض "بنيـة ا
ـكـونة لـلمـوضـوع . ولكـنـنا - مع هـذا الـقبـول - سنـجـد جتاوزاً واضـحـاً في وصف بعض ا
اذا صرع ?  و الـقصائد إذ كـيف تعد قصيـدة "مصرع بلـبل" من قبيل الرثاء جملـرد ذكر ا
صرع الطائر ? وقد وضعت لم تأخذ مكاناً إلى جوار "احلبشي الذبيح" وكـلتاهما تنتهيان 
ألوفة واسـتأثر بوصف "متـفرقات" التي تعني : هـذه األخيرة ب ما يـتنافر وهذه األقـسام ا

أثور للموضوعات . كن تصنيفه حسب التصور ا ما ال 

األمر الثالث : إنه انطالقـاً من التسـليم بأن طـبعـة دار العودة - الـتي تعد "ثـانية" في
تــرتــيب مــا بــ أيـديــنــا من نــسخ الــديـوان هـي األولي في احلــقـيــقــة وهي الــصــورة الـتي
ـقـابـلـة بـ الــصـيـغـتـ - أن نـحّـدد تـلك ارتـضـاهـا الـشــاعـر لـديـوانه فـإنه ال يـصــعب - بـا
الـقصائد التي تـذكر طبعة دار الـقدس أنها أظهـرتها وكذلك ال يصـعب أن نفترض األسباب
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التي رأى الـشاعـر استـبعـاد هذه القـصائـد من الديـوان من أجلـها . ونـستـطيع أن نالحظ -
للوهلة األولى - التخفف - إن لم يكن استـبعاد - القصائد التي ال تدخل صراحة ومباشرة
لتـهبة - قضيـة فلسط - من هـذا القبيل: قصـيدتان تتصالن في قضية الـشاعر الوطنـية ا
ـصـر : (سر بـالشـام : (ذكـرى حـميـة أهل الـشام وذكـرى دمـشق) وثالث قـصائـد تـتصل 
ـصر - وعـتـاب إلى شعـراء مـصر) وبـالـنسـبة اخلـلـود وهي في رثاء سـعـد زغلـول - حتيـة 
لـلـشخـصـيـات غـير الـفـلـسـطـينـيـة فـإن األمـر خضع العـتـبـارات أخـرى أقرب ألن تـكـون فـنـية
وسيـاسية فـقد اسـتبعـدت قصـيدة "حتيـة الريـحاني" واستـبقـيت قصيـدة رثاء عـبد احملسن
ـا احـتــرز به الـشـاعـر في اســتـبـعـاده لـبـعض ـا ألن الـكـاظــمي شـاعـر) . و الــكـاظـمي (ر
بـدأ النقدي وضـوع (وإن يكن ا القصـائد أن تبـدو تكراراً لقـصائد أخـرى تدور حول ذات ا
أنه ما مـن قصيـدة هي تكرار لـقصيـدة أخرى);  فقـد أثبت قصـيدة "السـماسرة" : في طـبعة
دار الـقـدس ص ١٥٦ وفي طـبـعــة دار الـعـودة ص ٣٣٥ ولـكن قـصــيـدة "إلى بـائـعي الـبالد"
استبـعدت من طـبعة دار الـعودة عـلى أن بعض القـصائـد استبـعدت لـضعفـها الـفني مثل :
"الـزهـرتـان والـشـاعـر" وبخـاصـة عـنـدمـا تـوضع إزاء : "مـنـاجـاة وردة" فـفي األخـيـرة توازن
رهــيف بـ الـشــعـر اخلـالص والــفـكـر إذ قــرأ الـشـاعـر الــوردة قـراءة عـلى قــدر من الـعـمق
واإلحـاطة حـ أوصـلـهـا بـحـركة احلـيـاة وقـوانـ الـطـبيـعـة الـتي ال تـسـتـثـنى في حـ ظلت
ـثـابـة سـؤال عابـر مـعـلق لم يـسـبـر قـيمـة الـتـداعي وفـلـسـفة األولى (الـزهـرتـان والشـاعـر) 
ــا يـتـصل بـالـبـيت ـهم أن نـعــرف أن الـشـاعـر لم يـسـتــبـعـد أيـة قـصـيـدة  االرتـبـاط . ومن ا
ـهمـة (مـوضوعـياً) الهـاشـمي وما يـحـمل أشواقه (الـديـنيـة) إلى احلـجاز . ومن الـقـصائـد ا
قـصيـدة : "الردّ عـلى رئـوب شـاعـر اليـهود" وقـصيـدة "مـوسم النـبي مـوسى" . ولعل ظـروفاً

وقتية عابرة دفعته إلى استبعاد هات القصيدت .

األمر الرابع : إن ما رددته مـقدمة طـبعـة دار الـقدس في قـولها "ولـعـل أبرز مـا تـمثله
هذه احملاولة أنها استطاعت إظهار اجلـانب الفكه الساخر في إبراهيم على نحو لم تستطعه
الطـبعـتان الـسابـقتـان" - يـفتـقد الـدقة فـهذا اجلـانب السـاخـر يشـيع في عدد غـير قـليل من
القصائـد التي آثرها بـالذكر في مخـتاراته بل إن السخـر يصل حد التـهكم الالذع ويبسط
ـعنى اجلـزئي أو الـصورة الـفنـيـة وحسب يـتـحقق في أثـره على الـنص بـتمـامه ولـيس في ا
صادفة أنها ا يتحقق في غـيرها وهذه القـصائد اخلمس ليس مـن ا خـمس قصائد أكثـر 
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حاضـرة بنصـها في الطبـعت فـليس لطبـعة دار القـدس أن تعلن اكتـشافهـا أو إعادتها إلى
احلـياة ألنـها مـوجودة في تـلك النـسخـة التي أعـدها الـشاعـر بنـفسه واعـتمـدتهـا طبـعة دار

العودة . أما القصائد (التهكمية) اخلمس فهي :
ترتيبها في دار القدس ٨٩ ص ١٥٧ .:١- أيها األقوياء

ترتيبها في دار العودة ١٥ ص ٣٣١ .:

ترتيبها في دار القدس ٩٥ ص ١٦٣ .:٢- أنتم

ترتيبها في دار العودة ١٩ ص ٣٣٩ .:

ترتيبها في دار القدس ٩٨ ص ١٦٦ .:٣- ١٠٠٠

ترتيبها في دار العودة ١٨ ص ٣٣٧ .:

ترتيبها في دار القدس ٩٩ ص ١٦٧ .:٤- نعمة

ترتيبها في دار العودة ٢٥ ص ٣٥٠ .:

ترتيبها في دار القدس ١٠٠ ص ١٦٨ .:٥- أيتها احلكومة

ترتيبها في دار العودة ٢٢ ص ٣٤٤ .:

كـن هنـا أن نضـيف أن قدرة الـتهـكم والـسخـر في كتـابة إبـراهـيم تبـدو في كتـاباته و
ا تـنطبع في شـعره فالـذي يستـحق أن نبرزه هـنا أن إلبراهـيم أسلوبـاً نثرياً الـنثريـة أكثر 

فريداً رشيقاً متفرداً يتجاوز قدرته الشعرية في منحاها التهكمي .

شـتركة بـ الطبـعتـ توجد اخـتالفات ضئـيلة األمر اخلامس : في إطـار القصـائد ا
جداً غير أن بعضها يستحق أن يذكر منها :

١- أن قـصـيدة : "احلـبـيب الـذاهل" وقـصيـدة "اغـفـري لي" وقـصيـدة "مـرابع اخلـلود"
ـتنـبي جندهـا في طبـعة دار الـعـودة التي تـفتـرض أنهـا (طبق األصل) من وهي فـي ذكرى ا
الـنسـخـة التي ارتـضاهـا الشـاعر لـديوانه وحـدد مـواقع القـصائـد فيـها جنـد هذه الـقصـائد
الـثالث مؤجـلة إلى آخـر الديـوان حتت مسـمى "أناشـيد" وليس هـناك حـد فارق بـ النـشيد



-   ٤٨  -

ـقاطع وكذلك والـقصـيدة إال في مـا يتصل بـاستـخدام الـبحر واخـتالف عدد الـتفـاعيل في ا
في تنويع القوافي وإذا كانت هذه سمة خاصة باألناشيد فإن هذه "األناشيد" الثالثة ليست

وحدها التي تنوعت فيها إيقاعات البحر واختلفت القوافي. 

٢- قصـيدة "إليـهن" - ص ٥٤٦ من طبعـة دار العـودة - هذا العـنوان غيـر موجود في
نديل طبعـة دار القدس وهـو في طبعـة دار العودة يـجمع خمس مـقطوعـات هي : إلى ذات ا

- إلى م - إلى ل - إلى م أيضاً - إلى ذات العصابة الزرقاء .

وهذه القطع اخلمس مفرقة بعناوين مختلفة في طبعة دار القدس :
نديل - بالعنوان نفسه - ص ٧١ . إلى ذات ا

إلى م - بالعنوان نفسه وفي الصفحة السابقة نفسها .
إلى ل - بعنوان : أين الرساالت ? - ص ٨٥ .

إلى م أيضا - بعنوان : خل الشقي بحاله - في الصفحة السابقة نفسها .
إلى ذات العصابة الزرقاء - بالعنوان نفسه - ولكن في ص ١١١ .

رحوم) ٣- هناك اخـتالفات غيـر ذات أهميـة في صياغـة بعض الهـوامش كإضـافة (ا
أو استبدالها بـعبارة (رحمه الله) واختالف محدود في طريقة تـقد قصيدة "غادة إشبيلية"

(ص ١١٨  من طبعة دار القدس - ص ٤٠٢ من طبعة دار العودة) .

عنى حتى وإن تكن انحرافًا طباعيًا فأهمها : ؤثرة في ا فردات ا  أما االختالف في بعض ا
- عنوان القصيدة : الشريف حس - طبعة دار القدس ص ١٢٥ .

لك حس - طبعة دار العودة ص ٤٩٠ .       ا
علم" صيغة البيت في طبعة دار القدس (ص ١٢٦): - في قصيدة "الشاعر ا

علم أن يكون رسوال" ! ويكاد (يفلقني) األمير بقوله "كاد ا

أمـا في طـبـعة دار الـعـودة - (ص ٤٣٥) (يـقلـقـني) بـقـاف بـدال من (يـفـلـقني) ووضع
الكلمة ب قوس والطابع الساخر في القصيدة يرشح أن الشاعر (مفلوق) وليس قلقاً .

- في قصيدة : "يا رجال البالد" جاء هذا البيت :
ــــــــريض يــــــــرقـب مــــــــنــــــــكم غــــــــيــــــــر أن ا
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هــــــــذه اجلُـــــــــرعــــــــةَ الـــــــــتـي ال يــــــــراهــــــــا

بضم اجليم في طبـعة دار القدس - (ص ١٣٥) - وبفتحـها في طبعة دار العودة (ص
رة من اجلرع وهو دلول فاجلرعة - بالفتح - ا ٣٠٠) وكلتاهما صحيحتـان مع اختالف ا

اء ملء الفم . البَلع أما اجلرعة - بالضم ٠ فهي احلسوة من ا

- قصـيدة "ورد يـغيض وهـجرة تـتدفق" هـناك خـطأ في كـتابـة عنـوان القـصيدة انـتقل
وليس بالغ (ص ٤٦٥) بالداللة إلى الـعكس في طبعة دار العودة : "ورد يفـيض ..." بالفاء

أما شطر البيت (ص ٤٦٨) فإنه صحح اخلطأ .

- في طـبـعـة دار القـدس جـاء عنـوان الـقـصيـدة : "فـلسـطـ مـهد الـشـهداء" (ص١٤٧)
وفي طــبـعــة دار الـعــودة جنـد الـعــنـوان : "فــلـســطـ مــهـد الـشــقـاء" (ص ٣٠٢) والــبـيت في

عنى الثاني إذ يقول : القصيدة يرشح ا
لـــــــيـــــــست فـــــــلـــــــســــــطـــــــ الـــــــرخـــــــيــــــة

غــــــــــيــــــــــر مــــــــــهـــــــــــد لــــــــــلــــــــــشــــــــــقــــــــــاء

ثبـتة في الـنشر وهو مـا يقبـله سيـاق القصـيدة ومـناسبـتهـا غير أن "الـشهـداء" هي ا
األول للقصيدة(١).

- في طبعة دار العودة ختم الديوان بثالثة أبيات حتت عنوان : "دعاء" :
رب أطــــــــعــــــــمـــــــنـي غـالمــــــــاً شــــــــاعــــــــــراً

لــــــدواعـي احلــــــسـن مــــــثــــــلـي مــــــذعــــــنــــــا
ولـــــيـــــكــن مـــــجـــــنــــــون لـــــيـــــلى ولـــــيـــــكـن

طـــــيّب  الـــــقـــــلـب  ظـــــريـــــفـــــاً  لـــــســـــــــنــــا
ولــــــــيــــــــكــــن مــــــــثـــل أبــــــــيــه إنــــــــنــــــــــــا

لـم نــــــــوفـــــــر غــــــــادة فـي شــــــــــــــعــــــــرنـــــــا

توكل طه في كتـابه : "الكنـوز" أن صحيـفة فلسـط نشـرت للشـاعر قصيـدة حتت عنوان فـلسط (١) يذكـر ا
مهد الشهداء - يوم ١٩/١٠/١٩٣٤ وقد ألقاها في حفل افتتاح النادي الفلسطيني في بيروت .
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وقـد أطـعـمه الـله "غالمـاً" أسـمـاه "جـعـفـر" وأصـبح يـوقع رسـائـله الـشـخـصـيـة وبـعض
مقاالته بكنيته السعيدة "أبو جعفر" ولكن .. هل استجيبت دعوة األب الشاعر كاملة وجمع
دلـه بعشـق احلسن حـتى فقدان جـعفر بـ النـقيـض الـلذين كـانهـما أبـوه : مجـنون لـيلى ا
ـتـنــقل بـ اجلـمــيالت تـنـقل الــنـحـلــة بـ األزهـار حـتى لـم يـوفـر غـادة (في الــوعي ثم .. ا

شعره) أم كان غير ذلك ?

ومـرة أخـرى .. لـيس لنـا أن نـتـوقع من أي شـاعـر أنه ح يـجـمع قـصـائـده في ديوان
يلـتزم بصـيغة الـنشر األول الذي قـد يكون مـضى عليه زمن لـيس بالقـصير مع هـذا تختلف
رغـبـة الـشعـراء وتـتـفـاوت في "حـجم" التـدخل بـاحلـذف واإلضـافـة والتـعـديل حـسب مـنـظور
ثل مـرحلته ويب عن تـطور فن الشاعر أم أحـدهم للنص الشعـري وهل من حقه أن يظل 
أنه ينـبغي أن يـعبر عـن حال ثابـتة هي أقـرب إلى مرحـلة نـشر الـديوان? ومـهما يـكن من أمر
اذا) اسـتبعد الـشاعر عـدداً غير قلـيل من قصائده . فقـد رأينا كيف (ونـستطيع أن نـحدس 
ونـضيف إلى هـذا احلذف ما أجـري من تعـديل متـفاوت الـدرجة في عـدد من القـصائد . من
توكل طه ويتعلق بقصيدة "ذكرى عشية زهراء" وهي ذات صيغة واحدة هذا ما كشف عنه ا
- دون تـعـديل - في طـبعـتي الـديـوان (١٥ بيـتـاً) وقد نـشـعر بـشيء من االنـقـطاع بـ الـبيت
ـا يـرشح احـتــمـال احلـذف إذ كـانت صـيــغـة الـزمن احلـاضـر الـتــاسع والـبـيت الـعــاشـر 
شهـد وتعـيده إلى التـقريـر الوصفي اضي تـكسـر ا مسـيطرة عـلى السـياق فإذا بـصيـغة ا
فبـعد األفـعـال احلاضـرة : "أشهـد" - "نلـقي أحاجـي" - "فتـثيـرنا" و"نـردد األحلان" "تـمري

مدامعنا" وهكذا تستمر األفعال احلاضرة ثم :
ــــوعــــد ٩- ولــــقــــد نــــعــــرض بـــــالــــلــــقــــاء 

فـــــيــــهــــا ونــــســـــلــــكــــهــــا طـــــريق عــــتــــاب
١٠- قــمــنـــا وقــد ســقط الـــنــدى وتــزاحــفت

ســــجـف الــــغـــــمـــــام ثــــقـــــيــــلـــــة األهــــــداب

ثـبت حتت القـصيـدة يختـلف عن هذا إذ ذكـر أن أول أبيات ولكن مـا أثاره الـهامش ا
النص وهو :

قصود صديقه عمر فروخ !! (١) أبو اخلطاب كنية عمر والغالب أن ا
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هـل (كـــــفـــــر كَــــــنَّـــــةَ) مــــــرجع لـي ذكـــــرهـــــا
مــــا فـــــاتــــنـي من عـــــنــــفـــــوان شــــبـــــابي ?!

ا يعني أن الشـاعر استبعده وهو بيت واحد موجه طلع احلقيـقي للقصيدة  ليس ا
إلى من يدعوه "أبا اخلطاب" (١) ونصه :

احـــــــبـس يـــــــراعـك يـــــــا أبـــــــا اخلـــــــطــــــاب
قــــــد حـل بي مــــــا لم يــــــكـن بـــــحــــــســــــابي 

ـناسـبة وأن ـطلع أن يـحرر الـقصـيدة من ا ا أراد الـشاعـر بحـذف هذا الـبيت/ ا ور
ونـولوج" (الذي يـشكل الـسيـاق ويوجه طاقـة احلنـ وعناصـر التـذكر) بأن يحتـفظ لتـدفق "ا
شاكـسة صديق . ـستـقرة في الذاكـرة وليس رد فـعل  يـكون انبـعاثـاً من صورة "كفـركنة" ا

فقد ذكر الهامش أن الشاعر "أبو سلمى" عابث إبراهيم بأن نظم قطعة مطلعها :
يــــــــــا  صـــــــــبــــــــــايــــــــــا  كــــــــــفــــــــــر  كــــــــــنه

ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــنّــه آه مــن أعـــــــــــــــــــــيـ

ونسبها إليه فشاعت - كما يقرر الهامش - على أنها إلبراهيم يرشح هذا - بالطبع
- أن كـفـر كنـة (قـرية الـرمـان وقـرية احلـبـيبـة األولى م . ص) ورد ذكـرهـا في شعـر إبـراهيم
الغـزلي ويرشـحه أيضـاً أن القـطعـة اختـارت قافـية سـبق إليـها إبـراهيم فـي إحدى قـصائده

التي ارتبطت شهرته بها وهي بعنوان "مالئكة الرحمة" ومطلعها :
بــــــــيـض احلـــــــمــــــــائـم حــــــــســــــــبــــــــهــــــــنه

ــــجــــــــــــــــــعـــــــــــــــــهــــــــــــــــــنـه أنــي أردد ســـــــــــــ

إن اخـتالف البحر الشعـري ب "مالئكة الرحـمة" - وهي من مجزوء الـكامل والقطعة
دسـوسـة علـى إبراهـيم "يـا صـبايـا كـفركـنـة" وهي من مـجـزوء الرمل - لم يـؤد إلى تـعـطيل ا
ـفـتـوحة ـشـددة ا تـداعي الـقـطـعـتـ ألنـهـمـا في الـغـزل وألن نـظـام الـتـقـفـيـة حـيث الـنـون ا
تلوه بهاء ساكنة هذا النسق ليس مألوفاً وليس متكرراً أيضاً بالنسبة سبوقة بحركة وا ا
إلبراهيم وهـو قليل أيضـاً في قوافي الشعـراء . وما يعنـينا هنـا أن تاريخ هذه القـصيدة هو
٢٦/٤/١٩٣٣ وهـذا مؤشـر على "نـوع" احليـاة التي كـان إبراهـيم يحـياهـا ومدى اسـتمرار
ــا نـعــرف عن مــجـتــمـعــهـا "أســلـوب" احلــيـاة في بــيـروت حــتى بــعـد أن عــاد إلى نــابـلس 
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وصـرامـته. . فـي "الـكـنـوز" صـيـغـة أخـرى لهـذه الـقـصـيـدة أو لـنـقـل إنـهـا الـصـورة الـكـامـلة
لـلقصـيدة . وتفـصيل هـذا أن إبراهيم وجه إلـى "أبي اخلطاب" خـمسة أبـيات قـبل أن يتوجه
إلى "كفر كنة" بـالنداء / الرجـاء وهذه األبيات توجه تـهمة اصطنـاع قصيدة "يا صـبايا كفر
طلع" الذي كنة" - التـي شاعت منسـوبة إلى إبراهـيم - إلى صديقه أبو سـلمى وهذا هـو "ا

ناسبة : استبعده الشاعر ليحرر القصيدة من قيد ا
احـــــــبس يـــــــراعـك يــــــا أبـــــــا اخلــــــــطــــــاب

قــــــد حـل بـي مــــــا لـم يــــــقع بـــــــحــــــســــــابي
تــــلـك الــــقـــــصــــيـــــدة لم أقـل أبــــيـــــاتـــــــهــــا

ــــــــــــــزور نـــــــصـــــــــــــاب لـــــــكـــــــنـــــــــــهــــــا 
هــــــــذا أبـــــــو ســــــــلـــــــمـى وال والـــــــلـه مـــــــا

نــــــكـــــأ اجلــــــروح ســـــواه مـن أصـــــحــــــابي
هــــــيــــــهـــــــات أن يــــــخــــــفـى عــــــلـيَّ وكُــــــــلُّهُ

قــــــــــــــلــــب بــــال بــــــــــــــاب وال بــــــــــــــــواب 
ويــل لـه مــــــــــا انـــــــــــفـك يـــــــــــوقـظ راقــــــــــداً

ويــــــثـــــــيــــــر أشـــــــواقـي إلى أحــــــبــــــــــابي

ثم يأتي نص القصيـدة من خمسة عشر بيتًا تطـابقت ب طبعتي الديوان (دار العودة -
توكل طه بـأنها في "الكنوز" (ص ١٠٦ ١٠٧) مـنقولة عن نشرها األول دار القدس) ويـوثقها ا
" الـعـدد ٥١ بتـاريخ ٢٦/٤/١٩٣٣ - وهـنا فـاته أن يـقـابل ب الـنـص في صـحـيـفة "فـلـسطـ

نشور في الكنوز نقًال عن صحيفة فلسط جند البيت الثامن : ويشير إلى اختالف ففي ا
ونــــــــردد األحلـــــــــان بــــــــ  شـــــــــجــــــــيــــــــة

جتـــــــري مــــــدامـــــــعـــــــنـــــــا وبـــــــ عــــــذاب

وقد أخذت كلمة " تُمري" - كما في الديوان - مكان كلمة "جتري" وكذلك جند البيت
الثاني عشر :

وجـــفتْ مــضــاجـــعَــهــا اجلــنـــوبُ ومــلــؤهــا

عجم : مـرى الفرس : حـمله على إبراز مـقدرته على اجلـري بسوط أو غيـره - يقال : مـريته فما در : (١) في ا
طر - ومرى فالن حقه : جحده. حاولت إقناعه فلم يقتنع ومرت الريح السحاب : أنزلت منه ا
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خــــفـــــقـــــان مــــضـــــطـــــرب الــــهـــــوى وثّــــاب

وفي الديوان حتولت "مضطرب الهوى" إلى "مضطرم الهوى" .

راجعة جتري في أضيق نطاق وإن لم تكن في اجتاه "األوفق" وكما ترى فإن عملية ا
ضـطرب وأنـسب إلى الـهوى وأدل عـلى شـبوب الـعـاطفـة أما ـضطـرم أقوى مـن ا دائـماً فـا
"جتري الدموع" فإنها غير "تمري الدمـوع" ففي اجلريان سرعة االستجابة وتلقائية االنفعال

وغزارة االنخراط في اللحظة أما الـمَري ففيه مجاهدة ومالحاة(١) .

وفي الـكــنـوز إشـارة أخـرى إلـى قـصـيــدة : "آل عـبـدالــهـادي" وهم أصـهــار إبـراهـيم
صـاهرة الـتي أصر واخلـصم الـتقـليـدي آلل طوقـان في نابـلس وكان من بـ أهداف هـذه ا
الـشـاعـر عـلـيـهـا وقـطع خـطـواتهـا األولى مـنـفـرداً عن اإلرادة الـعـائـلـيـة اجلـمـاعـيـة أن يـؤثر
نافسـات العشائرية التي أحلقت بحركة النضال الفلسطيني إيجابياً في خلق تقارب ينهي ا
نـاسبة مسجـلة حتت عنوانهـا وهي "افتتاح ناديهم أشـد األضرار . هذه القصـيدة ترتبط 
صاهرة التي ستكون ألن فاصالً في نابلس" بعبارة أخرى : ليست ذات عالقـة مباشرة با
صاهرة (١٩٣٦) أما التغير الذي حلق زمنياً واضحـاً يأخذ مكانه ب القصيـدة (١٩٣٣) وا
إذ نشرت ألول مرة في صحـيفة فلسط (العدد ١٦) بتاريخ القصيدة فأهـمه في عنوانها

طلع (١) : ١ / ٩ / ١٩٣٣ حتت عنوان : "عهد اجلدود" وهي اجلملة األولى في ا
عـــــهــــد اجلـــــدود ســــقـــــاك صــــوب عـــــهــــاد

ورجــــــــعـت لـألحــــــــفـــــــــاد بــــــــاإلســــــــعــــــــاد

ولكـنهـا في الديـوان حتـمل عنـواناً مبـاشراً مـحدداً هـو "آل عبـدالهـادي" فأثـر القرب
صـاهرة واضح في هذا التعـديل . أما البيـتان اللذان أثـبتهمـا "الكنوز" نـقالً عن "صحيفة با

" فإن الشاعر هو الذي أجرى حذفهما وهما في آخر القصيدة: فلسط
فـــــإلى األمـــــام بـــــني الـــــكـــــرام تـــــقـــــدمــــوا

وابـــــنــــــوا حـــــصــــــون اجملـــــد كــــــاألجـــــداد

ـة في تـميـيـز الـقصـائـد قبل وضـع عنـوانـات لهـا فـلـآلن نقـول : قـصـيدة بـانت سـعاد (١) وهـذه طـريـقة قـد
وقصيدة أراك عصي الدمع وقصيدة السيف أصدق إنباء من الكتب ... الخ .
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والـــــــعـــــــــز فـي نـــــــاديــــــــــكم مــــــــا زلــــــــــتم
مــــــتـــــضـــــامـــــنــــــ لـــــكــم عـاله يـــــنـــــــادي

وقـد أصاب بإجـراء هذا احلذف فـمعنـاهما يـكرر ما في الـقصيـدة وصياغـتهمـا فيها
سـذاجـة وتـعثـر ال يـلـيق بخـتـام مـناسـبـة حمـاسـيـة بهـذا الـدفء الـعاطـفي الـواضح في خـتام

ثبت بطبعتي الديوان : النص ا
قـــــالــــــوا أتـــــمـــــدح ? قـــــلت أهـل فـــــضـــــائل

وفـــــــــواضـل مـن آل عـــــــــبـــــــــد الـــــــــهــــــــادي
أصــــــــفــــــــيـــــــتــــــــكـم ودي وأعــــــــلـــــم أنـــــه

ثــــــقـل عــــــلى الــــــلــــــؤمــــــاء مـن حــــــســـــادي
لم يــــبـــتــــهج قــــلـــبــــي كـــبــــهــــجـــتـه بـــكـــم

ـــــــا جتــــــــمع شــــــــمل هــــــــذا الـــــــنـــــــــــادي
شــــــمـــــخـت بـــــطــــــارف مـــــجــــــدكم أركــــــانه

وتــــــوطــــــــــدت مــــــنــــــكـم بــــــخـــــــــيــــــر تالد

هذه اإلثارة اإلنسانية النبيلة ال يناسبها إزجاء النصح وال يليق بها أسلوب احلث: "فإلى
ناسب . األمام .. تقدموا" . لقد حتركت حاسة النقد عند الشاعر فأدت وظيفتها في الوقت ا

أمـا عـمر فـروخ - في كـتـابه : "شاعـران مـعـاصران" فـإنه من خالل صـحـبـته للـشـاعر
ا وهـبة ومدى نقد الـذات الشاعرة  أضـاف إلى شعره بعض األضواء الـتي تكشف عمل ا

وهبة . فيذكر فروخ بعض التعديالت اجلزئية : تعده فيض ا

١- قصيدة : عند شباكي - مطلعها :
بــــــــــــكــــــــــــوري عــــــــــــنــــــــــــد شــــــــــــبـــــــــــاكـي

ألنــــــــــــــــــــــــشـــق طــــــــــــــــــــــــيــب ريــــــــــــــــــــــــاك

يذكر أن الشطر األول كان : وقوفي عند شباكي .

٢- قصيدة : غادة إشبيلية - كما في الديوان في طبعتيه - كان عنوانها : حسرة وأمل .
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٣- في قصيدة : "تفاؤل وأمل" .

يذكر فروخ هذا البيت الرابع في القصيدة :
مـــــــــــــــــــــــــــــا ضـــل ذو أمـــل ســـــــــــــــــــــــــــــعــى

يـــــــــــومــــــــــــاً وهـــــــــــمــــــــــــتـه الــــــــــــدلـــــــــــيـل

عنى : أما الديوان في طبعتيه فقد غير كلمة مؤثرة في توجيه ا
مـــــــــــــــــــــــــــــا ضـــل ذو أمـــل ســـــــــــــــــــــــــــــعــى

يـــــــــومــــــــــاً وحـــــــــكـــــــــمـــــــــتـه الــــــــــدلـــــــــيل

٤- وفي قـصيـدة : "إلى بـائعي الـبالد" الـتي أهمـتلـهـا طبـعة دار الـعـودة واستـعادتـها
طـبـعـة دار الـقــدس جنـدهـا من عـشــرة أبـيـات - في حـ جنـدهــا في روايـة فـروخ (انـظـر :
شـاعران مـعاصـران - ص ١٠٨ ١٠٩) من أحد عـشر بـيتـاً فقـد حذف الـديوان بـيتـاً وغير
كلمة . أما البيت احملذوف فترتيبه الرابع في رواية فروخ ثم تتوالى األبيات قبله وبعده دون

تغيير هذا البيت هو :
ـــــحــــــقـــــهم لـــــكـــــنـــــهـم - وعـــــذاب الــــــله 

لــــلـــــبـــــطن والـــــفــــرج دون اخلـــــيـــــر نُــــزّاع

واإلشـارة هـنــا إلى أولـئك الـذين يــخـاطـبـهم عـنــوان الـقـصـيـدة : بــائـعي الـبالد الـذين
يقبضون ثمن أراضيهم لينفقوها في ملذاتهم . وأما الكلمة التي بدلت فإنها في البيت كما

في رواية فروخ :
يـــــا بـــــائع األرض لـم حتــــفـل بــــعـــــاقـــــبــــة 

وال تــــــــــــذكـــــــــــرت أن اخلـــــــــــصـم خـــــــــــداع

وقد أخذت العبارة : "وال تعلمت" مكان : وال تذكرت .

٥- وفي قـصـيدة "فـلـسـطـ مهـد الـشـهداء" (وكـان بـ طـبـعتي الـديـوان فـرق سـبقت
اإلشارة إلـيه) جند ثالثة تـغييـرات لفظـية  تعـديلهـا بعد الـنشر األول فـقد أشار فروخ إلى
ـقابـلـة ب ـعرض (بـيـروت) عام ١٩٣٤ وبـا هـذه القـصـيدة وأنـهـا نشـرت كـاملـة في مـجلـة ا
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نشور بالديوان جند : رواية فروخ ونص ا

* البيت رقم ٣ :
أحـــبـــابــــنـــا ال تـــخـــدعـــوا                 عـــنـــا بـــظـــاهـــرة الـــثـــراء

أصبحت في الديوان : "بـظاهرة الرخاء" وهذا أقرب صوتـياً وداللياً مع ما يقوله البيت
التالي عن فلسط "الرخية" .

* البيت رقم ٦ :
هــــيـــهــــــــــات ذلـك إن فــــــــي         بـــيـع الـــثـــرى بــــيع الـــثـــراء

عـنى األول أعمق وأدق فـيه أن الثرى أصبـحت في الديوان : "بـيع الثـرى فقد الـثراء" وا
قابلة ب البيع والفقد . عدلة ولكن من خالل ا هو الثراء نفسه وهذا متحصل في الصيغة ا

* البيت رقم ٢١ :
ونـــحن نـــبــحـث في الـــســيـــاســة مــنـــذ احــتـالل اإلنــكـــلـــيــز

أصبحت في الـديوان : منذ احتالل الغـاصب - وهي أكثر توفيـقاً ألنها أقل مباشرة
" حتـمل تـعـليـلـها في الـوصف نـفسه "والـغـاصبـون" صـنوف ولم وحتـديـداً وألن "الغـاصـب

يكونوا اإلجنليز وحدهم .

*  ويـشيـر فروخ إلى تـرتيب مخـتلف لـلعشـرة األبيـات األخيـرة التي تمـثل مقـطعـاً مـن
ثالثـة مقـاطـع هي جـملـة هــذه القـصـيدة فـيذكــر أنـه في الـدفـتـر األول  (١٩٣٢) كـانت هذه
ثابة قصيـدة مستقلة وكانت من ثمـانية أبيات وليس عشرة فـلم يكن بها البيتان قـطوعة  ا

قطوعة. (٦ ٧) كما كان البيت الثالث مقدماً على البيت الثاني في هذه ا

٢- على ضفاف الديوان

ـطبوعـات اجتـهاديـاً لم تستـقر نـظمه ولم حتدد في وطـننـا العـربي ال يزال أمر تـوثيق ا
ـطـبوعـات صـحـفـاً ومجالت تـظـهـر في الـصبـاح فـيـنـتهي قـنـواته وطـرائـقه فإذا كـانت هـذه ا
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ساء فإن احتماالت اإلهمال وفـقد األثر واردة بقوة . ومن ناحية أخرى - االهتمام بهـا في ا
بالنسبـة للشعر - فإن الـشاعر قد يرى أن النـصوص التي فقد أثـرها ال تمثل أهميـة مكتفياً
كن أن نستعيد جتربة أحمد توسطة واألخيرة التي يـغلب عليها النضج .  بإنتاج مراحله ا
شوقـي فاجلـزء األول الـذي صدر في حـيـاته طـبع مرتـ قـدم شوقي بـنـفـسه لألولى وقدم
ـأذون لهـا بـالـنـشر في األولى وفي الدكـتـور مـحمـد حـسـ هيـكل لـلـثـانيـة أمـا الـقصـائـد ا
الثانيـة فبينهـما بون شاسع !! ثم كـان أن جمع محمد سـعيد العـريان مادة اجلزء الرابع من
"الشوقـيات" بعد وفاة الشاعر ثم جاء الـدكتور محمد صبري (الـسربوني) ليجمع ما يعادل

علنة - حجماً وليس قيمة - ما أطلق عليه "الشوقيات اجملهولة" . "الشوقيات" ا

ــا كـتب ورأى - مـن بـعـد - أنه وال نــشك في أن "شـوقي" أهــمل عن عــمـد الـكــثـيـر 
ـجرد نشـره وأدى مهمـته وال يستـحق اإلبقاء عـليه كقـيمة جـماليـة وليس يسـتبعد اسـتهلك 
أن تــضــيع أوراق لــســبب أو آلخـر . نــقــول هــذا دون أن نــصل به إلى الــزعم بــالــغـزارة أو
ـسـتـقبل (أو اآلن) عن اجملاراة في الـتـنـوع أو االنـتـشار ومع هـذا ال نـسـبـتـعد أن يـكـشف ا
قـصـائـد تـسـربت خـارج الـدفـتـر (أو الـدفاتـر) الـتي يـشـيـر إلـيـهـا أصـدقـاء الـشـاعـر أو عـبر
الـصحـف الفـلـسـطـيـنـيـة الـتي واجـهت مصـيـراً ال تـعـرفه صـحـافـة أخـرى في أعـقـاب رحيل
ثابة محاوالت توكل طه عدداً من النـصوص أودعه "الكنوز" بعضها  إبراهيم . لقد جمع ا
لم تكتمل ال حاجة بنا إليها وبـعضها على قدر من الطرافة أو اجلودة أو األهمية إذ يكشف
عن "وجه" أو "وجـهة" لم تـكن معـروفة عن الشـاعر مـثل هذه الـقطعـة / الدعـابة الـتي نشرت
بـعنـوان : "إعالن الـشـعراء" وهي مـحـاولة نـظم إلعالن عن نـوع من الـصـابون أنـشـدها في
ـصبنة عام ١٩٣٥ لم يكن بـعيدًا عنها عـرض ونرجح أن إبراهيم الذي أمـسك بحسابات ا ا
ـدرسـة الرشـيديـة بـالقـدس مـنذ عـام ١٩٣٢ وتاريخ هـذه الـقصـيدة في فتـرة عـمله مـعـلمـاً با
ـرحـة كـمـا نـشـرت بصـحـيـفـة فـلـسـطـ : ٣/٧/١٩٣٣ وكـان قـد أجـرى أقـسى الـعـمـلـيات ا
اجلراحـية فـي معـدته منـذ وقت قريب ولـعل هذا يـفسـر "شعـر البـطالـة" الذي بـدأ ينـتجه في

هذه الفترة بحثاً عن االسترواح وجتنباً للمعاناة :
صــــــــــابـــــــــــونــــــــــنـــــــــــا يـــــــــــا  عــــــــــــــذارى

حـي الــــــــــــــــهـــــــــــــــوى والــــــــــــــــديـــــــــــــــــــارا



-   ٥٨  -

شـــــــــــتـى الــــــــــــضـــــــــــروب  يــــــــــــحـــــــــــاكـي
زهــــــــــر الـــــــــــربـــــــــــا والـــــــــــثــــــــــمــــــــــــــــارا

ــــــــــــــــــــ  فــــي يـــــــــــــــــــــا مــن رأى الــــــــــــــــــــتّ
الــــــــــــروض عــــــــــــانـق اجلــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

طــــــــــــيـب الـــــــــــقــــــــــــرنـــــــــــفـل عــــــــــــنـــــــــــدي
يـــــــــــا نــــــــــــاس بـل طــــــــــــيــب لـــــــــــيــــــــــــلـى

فــــــــــــــــــمــن  تــــــــــــــــــنــــــــــــــــــشّــق  مــــــــــــــــــنــه
ـل إلــى الـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــشــق مـــــــــــــــــــيــــال

يــــــــــهـــــــــــدي الــــــــــقــــــــــلــــــــــوب نــــــــــهــــــــــارا
ويــــــــــــــــرســل الــــــــــــــــنـــــــــــــــور لــــــــــــــــيـــــــال

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــــــــــــا شــــــــــــــــفــــــــــــــــيـق  تــــــــــــــــقــــــــــــــــدم
قـم والــــــــــــتـــــــــــمــــس طـــــــــــلــــــــــــبــــــــــــــــاتـك

لــــــــــــــوالك يـــــــــــــــا نــــــــــــــور عـــــــــــــــيــــــــــــــنـي
ــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــاتــك ال لـــم أبــــــع وحـــ

إنـي ســــــــــــــــــأقـــــــــــــــــصـــــــــــــــــر طــــــــــــــــــرفـي
فــــــــــــنــــــــــــادِ  لــي  ظـــــــــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــاتـــك

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــم يـــــــــــــــــــــــــــبــق لـــي مــن غـــــــــــــــــــــــــــرامــي
ـــــــــــــنــــــــي يـــــــــــــا صـــــــــــــبـــــــــــــايــــــــــــا إال ا

قـــــــــــد  ذبـت  غــــــــــــيـــــــــــر  بــــــــــــقـــــــــــايـــــــــــا
فـال  تـــــــــــــذبـــــن  الــــــــــــبــــــــــــــــقــــــــــــايـــــــــــــا

قـــــــدري أعــــــــنـي عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــــــــــــــــن
يـــــــــــــــا رفـــــــــــــــيــــــق صـــــــــــــــبـــــــــــــــايـــــــــــــــا
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قـد تبـدو هذه الـقـطعـة / األغنـية هـيـنة الـقيـمة - في مـيـزان الشـعر ولـكنـنـا نقـرأ فيـها
ألوف والـقدرة على إعـادة سبكه تـداول ا قدرات أخـرى في مقدمـتها الـتعامل مـع التعبـير ا
وتـضفـيره في سيـاق فني مـوظف لغـاية مـحددة يـؤديهـا بكـثيـر من الكـفايـة . يحـدد الهامش
ـرفق أسمـاء ذات صلـة بحيـاة إبراهـيم فأبو شـفيق هـو نفـسه الشاعـر أبو سـلمى وقدري ا
هو قدري طوقـان ابن عم الشاعر ولكن هذا لـيس كل ما في األمر أو أهم ما فيه األهم هو
جازات مألوفة ألداء وظيفة فنية عملية . هناك «انتساب» واضح محاولة تطويع لغة عادية 
خلصوصية اللغة الفنية مثل هذا العناق ب الت وزهرة اجللنار (الرمان) ومثل استدراج
«طـيب» لـيــلى الـذي يـلـتـقي فـيـه شـعـر اجملـنـون وشـعـر شـوقـي ثم هـذا الـتـوزيع الـزمـني /

النسقي / الداللي :
يــــــــــهـــــــــــدي الــــــــــقــــــــــلــــــــــوب نــــــــــهــــــــــارا

ويــــــــــــــــــرســل الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــور لــــــــــــــــــيـال

ضـارعة - من اإلهداء وليـس االهتداء فهكـذا تغتسل فـهنا في يُهـدي - بضم حرف ا
احلسناء بهذا الصـابون نهارًا فتهدي إليها القلوب وهذا بـدوره يبهج ليلها ويجعله مضيئًا
كن أن تـوصل إليه وكذلك سـيكـون للنـزعة السـاخرة وقدرة تيـقظة ومـا  بـأنوار الـعاطفـة ا
إبـراهيم على الـتهـكم مكـان بارز في فنـه الشعـري وبعض هـذا اللون إن لـم يكن األهم فيه
عـمول بها في الوطن العربي بإمكان ا ال تسمح حدود النشر ا ا لم يحمله الـديوان بل 
إذاعـته إلـى الـيـوم . وفي إطـار / سـيـاق هـذا االستـخـدام الـهـامـشي لـقـدرة الـنـظم وتـطـويـعه
ـدينة رام ـناسـبة عابـرة نقرأ هـذه القـطعة وقـد نزل الشـاعر بفـندق "حـرب بالس هوتيل" 
الـله فـألـقى الـقـصـيـدة يـحض عـلى الـتـبـرع لـلـمـشـروعـات الـوطـنيـة  وهـذا واضح فـي غـاية
اكر" له منطوق آخر. قال حتت عنوان : في "وديان" رام الله (١): القصيدة غير أن بناءها "ا

  ال تـــــعــــبـــــأن  بــــطـــــيف الـــــهم إن طـــــافــــا
واقـــصـــد مـــصـــايف رام الـــلـه مـــصـــطـــافـــا

وانــــزل بـــــفــــنـــــدق حــــرب إن نـــــزلت جتــــد
جـــنـــات عـــــدن عـــلى  جـــنـــبـــيـه ألـــفـــــــافـــا

(١) الكنوز - ص ١٠٤ - نقالً عن : صحيفة فلسط ٥/٨/١٩٣٠ .
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لــــــكل حُــــــسـنٍ نــــــصــــــيب  مــن  بـــــدائــــــعه
ســــاقت  عــــيــــونـــا وأســـــــمـــاعًــــا  وآنـــافـــا

غــــــرائب احلُــــــسْـنِ أنّى شــــــئت مــــــاثــــــلـــــة
حتــــار  فــــيــــهن أنــــواعــــــــاً  وأصــــــنــــافــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــزلـت فــــنــــدق حـــــرب فــــانــــثــــنـت هــــربــــاً
عـــني الـــهــمـــوم وعــاد الـــصــفـــو أضــعـــافــا

ذكــــــــــــرت  فــــــــــــيــه  آلذار  فــــــــــــواضــــــــــــلـه
مـن بــــعـــد مــــا ســــامــــني تــــمّـــوز إتــــــالفـــا

قــــصــــر أطل عــــلـى الــــوديــــان مــــرتــــفــــعــــاً
لـــــو كــــان يـــــنــــطـق نــــادى : "هـــــذه يــــافــــا"

(١) فـي قـــــــواعـــــــده تـــــــخـــــــالـه وهـــــــو راسٍ
إذا  دجــــا  الــــلــــيـل  بــــاألنــــــــوار رجــــافـــا 

لي لــــــيــــــلـــــة مـن لـــــيــــــالي األنـس واحـــــدة
مــا ضـــر لــو أصـــبــحت فـي الــعـــمــر آالفــا?!

شــهـــدت فـــيــهـــا وجـــوه الــبـــشـــر بــاســـمــة
وفي "مـــحـــارب" روض الـــلــــطف مـــئـــنـــافـــا

والـــــغـــــيــــــد لـــــؤلـــــؤة في جــــــنب لـــــؤلـــــؤة
جـــعــــلن من غــــرف في الـــقــــصـــر أصـــدافـــا

بــــرزن بــــعــــد طــــواف الـــــكــــأس مــــتــــرعــــة
يـــــــجــــــ عـــــــازفــــــة تـــــــشــــــدو وعـــــــزافــــــا

وهـب لــــلــــرقـص فــــتـــــيــــان فــــلـــــست تــــرى
إال مـــــــعـــــــاصم قـــــــد رنــــــحـن أعــــــطـــــــافــــــا

أقـــــــــبـل عـــــــــلـى كل مــــــــــشـــــــــروع رأيـت به
خـــــيـــــر لـــــنــــــفـــــسك واألوطــــــان قـــــد وافى

كان . عنى ثبت با (١) في الكنوز : رأس والصواب راسٍ من رسا يرسو 
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ــــــــال مــــــــا دام لـألوطــــــــان مــــــــرجــــــــعه وا
ال تـــــدع إنـــــفــــاقـه في الـــــلـــــهـــــو إســـــرافــــا

نطق األخالقي البرجـماتي الذي جنده ماثالً في عدد لم يتـخل في هذه القصيـدة ا
غير قلـيل من قصائد إبراهيم الغزلـية بوجه خاص . وفي هذه القصيدة ثـنائية لم يتحقق لها
شهـد الذي يشغل جل مساحة االمـتداد وبؤرة االهتمام التي تشع التوازن مـا ب جمالية ا
ـشاركـة في حـفالت الـصـور واأللـفاظ فـي توالـي األبيـات وبـ الـدعـوة الـوطـنـيـة لـلـتـبـرع بـا
ـتعـة ومجـاملة السـمر من أجل اإلنـفاق عـلى مشروعـات وطنـية . بـؤرة القـصيدة اجلـمال وا
"الفـندق" الذي أقام احلـفل وبذلك يبـدو الهدف (الـدعائي) الوطـني ملحقـاً أو ملصـقاً - غير
أن "قراءة أخرى" لـهذه القصيدة قد تـؤدي إلى أنها صحيحة الـتكوين في إطار الهدف الذي
صـنعت وصـوبت إليه ذلك ألن حـفالت الـتبـرع تعـرف عادة بـأنهـا في سـبيل الـغايـة النـبيـلة
الـغايـة الـوطنـية ال تـهـتم باجلـوانب اجلـمالـيـة التـرفيـهـية لـروادهـا الذين تـعـاملـهم - عادة -
ا جـاءوا ألداء ضريبة وطـنية علـيهم القيـام بأدائها ثم االنـصراف !! أما إبراهيم - بأنهم إ
فإنه مستمداً درايته بعالم الترفيه وحـفالت السمر وفنون الغزل قدم وصفاً إغرائياً حلفلة
الـفنـدق وصفـاً جمالـياً خـالصـاً يحمل مـن وسائل االستـدراج ما يـكفي لـلرواج ثم أضاف
هذه اللـمسـة اخلتامـية لـتكون حـافزاً إضـافياً لـقطـاع من الراغبـ في أداء اإلسهـام الوطني
عن هذا الطـريق . إن اإلشارة إلى استـمتاع الـعيون واألسـماع واآلناف يـحدد أهم احلواس
ـشهد في ـمتدة عـبر ثالثـة عشـر بيتـاً هي التي تـولت تأطـير ا رسـومة ا شـبعـة بالصـورة ا ا
ـيزهـا فهـناك "جـنات ا  تـلك الـليـلة وفي صـورة اجلنـة تلـتقي جـنتـان تـوصف كل منـهمـا 
ـطلـقـة وفي شـطر الـبـيت جـمع الشـاعـر بـينـهـما : " عـدن" احملـددة وهنـاك "جـنـات ألفـافـا" ا
جنـات عدن عـلى جـنبـيه ألفـافا "  وهـذه اإلفادة من الـتعـبيـر القـرآني ليـست نادرة في شـعر
إبراهيم فهي ظاهرة لفـظية / تصويرية واسعة االنتشار عنـده ولها خصوصية نشير إليها
اآلن وقد جند فرصة لتعقبها على مساحة الديوان وهي أنه ح يستجلب تعبيراً قرآنياً ال
ا بـثـالث أو رابع في القـصـيدة ذاتـها وهـذا يتـجاوز ـا يقـرنه بآخـر ور يـكتـفي بواحـد وإ
الـقـول الـذي أشـارت إلـيـه الـشـاعـرة فـدوى طـوقـان في كـتـابـهـا "أخي إبـراهـيم" من أنه كـان
حـريـصـاً علـى قراءة الـقـرآن فـهـذا واضح من تـقـصي مـعـجـمه الـلـفـظي والـصوري إلى أن
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ا تـبدو في ألـفاظ مـنه تعـزل عن مواقـعها حالوة القـرآن تبـدو في أسلـوبه وسيـاقاته أقـوى 
السياقية ومـن هنا كان حرصه على أن يقتنص من أكثـر من مكان وأن يضفر الصور كما
فـعل في جنـة عدن ذات األلفـاف . هذه الصـورة البـصرية تـهيـمن كما تـهيـمن صورة الآللئ
شهد البصري إلى إرواء حواس نـضدة باألصداف (الغرف) وفي هذا يتـجاوز ا (النساء) ا
تـرعـة) فضالً عن سـيـة وذوقـية كـذلك (في الـكـأس ا ومشـاعـر أخرى شـمـيـة (كمـا ذكـر) و

احلركة في مشهد الرقص.

المح األساسية التي سيكون التهكم والقدرة على رسم الصور الساخرة واحدًا من ا
تؤسس خلصوصية شعر إبراهيم وإن كنا قد اكتفينا بإشارات قليلة لشعره خارج ضفاف
الديوان (في طبـعتيه) فألن أمر االسـتقصاء لـيس هدفاً في الكـتابة عن الشـاعر وسنحرص
تـهكم ألن أكـثـر ما أهـمل من هذا الـنوع الالذع . أمـا هذه األبـيات على إيـراد هذا الـشعـر ا
اخلمـسة حتت عـنـوان : «سر يـا أبا الـغيث»(١) فقـد أنشـدهـا في حفل تـكر شـاعر سـوريا

العالمة "الزركلي" في نابلس قبل سفره إلى مصر:
ـــــــــــطــــــــــلـب الــــــــــطــــــــــيـب  فــــــــــراقـك فـي ا

فــــــــــــــشــــــــــــــرق إذا شــــــــــــــئـت أو غــــــــــــــرب
وســــــر يـــــــا أبـــــــا الــــــغـــــــيـث عن مـــــــنــــــزل

رحــــــــــــــــيــب إلــى مــــــــــــــــنـــــــــــــــــزل أرحـب(٢)
ومــــــــــاذا يــــــــــضــــــــــيــــــــــرك أال يــــــــــكــــــــــون

دمـــــــشـق وعــــــــصـــــــفــــــــورة الـــــــنــــــــيـــــــرب
فـــــلــــــســـــطــــــ بـــــعـض دمـــــشـق الـــــشـــــآم

ووادي الـــــــــكـــــــــنــــــــــانـــــــــة مـن يـــــــــثـــــــــرب
ولــــــــــــــــكـن فـــــــــــــــراقــك أشـــــــــــــــجــى احملـب

ــــــــــــعــــــــــــجـب وشـق الـــــــــــــوداع عــــــــــــلـى ا

دح ال يـستثـني أحداً مـهما إنـنا نعـرف العـزوف الكامل إلبـراهيم عن شـعر الزلـفى وا

(١) الكنوز  - ص  ١١١ عن صحيفة فلسط ٢٢/٤/١٩٣٤ .
(٢) الكنوز : "رحب"!! وأيضاً يضرك وليس يضيرك .
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عال مـقـامه ولكن حتـيـة أهل الفـكـر واألدب يراهـا واجـبـة ومن هنـا كـانت هذه األبـيـات التي
تأخـذ مـوقـعاً طـيـباً في شـعـره الـقومي الـذي يـعـلن أن فلـسـط ال تـخـتـلف عن دمشق وأن

مصر من يثرب . ولكن البيت :
ومــــــــــاذا يــــــــــضــــــــــيــــــــــرك أال يــــــــــكــــــــــون

دمـــــــشـق وعــــــــصـــــــفــــــــورة الـــــــنــــــــيـــــــرب

يحمل دالالت متداخلـة تصل حد التناقض كما يدل على مـعرفة إبراهيم بغريب اللغة
ومـهجـورها (وهـناك دالئل أخـرى على ذلك) ولـعله آثـر اإلغراب في هـذا البـيت ليـعمي مراده
عـلى سامـعي شـعـره أو لـيداعـب العالمـة الـزركـلي ويـباريـه في علـمه بـالـغـريب وقـدرته على
عـاني النادرة . ففي "لـسان العرب" - مـادة نرب - النيـرب : الشر والنـميمة الغوص وراء ا
ونيرب الرجل : سعى و ونيرب الكالم : خلـطه . ونيرب فهو ينيرب : وهو خلط القول كما
تـنيـرب الريح الـتـراب على األرض فـتـنسـجه . والنـيـرب : الرجل اجلـلـيد . ورجل نـيرب وذو

يمة . نيرب : أي ذو شر و

وخالصـة هذا أن إبراهيم في شـطر بيت هـون على الزركلي مـفارقة الوطن فال شك
ـغادرة تـؤلم النـفوس احلـية حـتى وإن تكن إلى األرحب حـتى وإن تكن فـي سبيل أن هذه ا
ـفارق معذبـاً بأهل الشر الغاية األطـيب . أما الذي يعـزي النفس في هذا اجملـال فأن يكون ا
والنـميمة والسـعاية يبحث عن سالمه الروحي وصـفائه اخللقي من ثم يحـتمل ما ال يحتمل

من مفارقة مسقط الرأس .

بقي - في نهاية هذا التطواف ب مصادر أشعار إبراهيم أن نشير إلى أمرين :

أولهـما : أن لغـة اإلعالن عن الـصـابون (صـابـونـنا يـا عـذارى .. الخ) تـستـحـضر إلى
الـذهن محـاولة الـعقـاد في ديوان "عـابر سبـيل" ح أعـلن في مقـدمته "أن إحـساسـنا بشيء
من األشـيـاء هـو الـذي يـخـلق فـيه الـلـذة ويـبث فـيه الـروح ويـجـعـله مـعـنى "شـعـريـاً" تـهـتـز له

وضـوعات الـشعـرية" وقـد نظم عن "أصـداء الشـارع" قطـعة (١) مـقدمـة ديوان "عـابر سـبيل" وهي بـعنـوان: "ا
ا كتب إبراهيم عن الصابون . تذكر 

(١) الكنوز - ص ٥٤  . وانظر : هذا ما لزم - ص ٨٠
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٦ - الشاعر الثائر

١- من الذات إلى األرض

تـتضـافـر شروط مـوضوعـيـة وحاالت شـخصـية ومـالبسـات عارضـة وقتـيـة لتـجعل من
إبراهيم طوقان شاعر الوطنية وشاعر القضية وشاعر القومية في فلسط . تؤصل "فدوى"
توارث قبل ذلك عثـمانياً زمن األتراك) ـنحى في األب (إذ كان الهـوى ا في مـذكراتها هذا ا
أما وقـد أ اإلجنليـز احتالل فلـسط فـاحت الطـريق الستعـمار غربي جـديد (عام ١٩١٧)
ألـقوا القـبض على (عـبد الفـتاح طوقـان) ونفـوه إلى مصر مع رجـال آخرين كـانوا على وعي
بأخـطار االستـعمار الغـربي الذي بدأ يـظهر لـلعيون الـيقظـة . وتقول فـدوى إن براعم احلركة
ـؤتمر العربي األول الذي انعقد في باريس (١٩١٣) وإن كان يرى القومية كانت أطلت منذ ا
ضـمان الـنجـاة في العـمل ضمن إطـار الدولـة العـثمـانيـة غيـر أنهـا - وقد انـهارت - لم يـعد
ـيل مع الـتـيار أمـام الـعـرب إال االعتـمـاد عـلى جهـدهم الـداخـلي . وتقـول أيـضـاً: "كان أبي 
الـقومي الـواعي ألخـطار الـزحف االسـتعـماري الـغـربي وكانت عـمـليـة نفـيه مع بـعض رجال
الـبالد الـوطـنـيـ ومــنـهم الـشـيخ رفـعت تــفـاحـة وسـيف الـدين طـوقــان وفـائق الـعـنـبـتـاوي
وسواهم أول عـمل قـمعي قـامت به حكـومـة االنتـداب في سلـسلـة ال تنـتـهي من القـمع وكبت
ـطـامع  الـصـهــيـونـيـة اخلـطـرة الـتي بـزغ رأسـهـا أمـام عـيـون احلـريـات تـمـهــيـداً لـتـحـقـيق ا
الفـلسـطيـنيـ مع وعد بـلفور"(١) وترعـى الشـاعرة هـذا االنتـماء الـوطني الـعائـلي في شخص
عـمها احلاج حـافظ طوقان الـذي تعلقت به أكـثر من والدها(٢)- فتـذكر أن مدينـة نابلس ح

(١) رحلة جبلية .. رحلة صعبة - ص ١٦ ١٧ .
(٢)  وكذلك كـان عبـد الفتـاح شديد اإلجـالل ألخيه حافظ فـفي "الكـنوز" - ص ٩١ صيـغة رسـائل كان يرسـلها
ظروف عبد الفتاح من أسره أو نفـيه عام ١٩١٩ ألخيه فيخاطبه في الـرسالة: سيدي األخ احلاج - وعلى ا

من اخلارج: مطابع جناب سيدي األخ احلاج حافظ أفندي طوقان .. احملترم .
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وكب يقف أمام بـيتنا وقد واكبـة لعيد الفـصح - "كان ا تـخرج في زفة علم الـنبي موسى ا
تطي شاب كتفي شاب آخر حتول إلى مهرجان وطني وتعلو الهتافات والتحيات لعمي و
ويشرع وهو يـلوح بالسيـف ينشد األهازيج احلـماسية واجلـماهير تـردد أقواله: "احنا رجال
ـوكب من جـبل الـنـار" وسواهـا وفي هـذه األثـنـاء يـكـون عـمي قـد تـرك مجـلـسه وأطل عـلى ا
ـوكـب من خالل إبـريق أو ـقــطـر عــلى شـبــاب ا ســاحـة الــديـوان وراح يــرش مــاء الـزهــر ا
بـاألحـرى: قـمـقم فـضي صـغـير" هـذا الـطـابع االحـتـفـالي مـا لـبث أن اصـطـدم بـشروط إدارة
االنتـداب وسنجد في ديوان إبـراهيم قصيدة "آسـية" بعنوان: "مـوسم النبي موسى" ترصد

ستنسخة لها: فرق ما ب الصورة (األصل) التاريخية لالحتفالية والصورة الباهتة ا
ـــــــــــوســم هـل أنـت ســـــــــــوى أيــــــــــــهــــــــــــا ا

صـــــــــورة اجملـــــــــد الــــــــذي كـــــــــان لـــــــــنــــــــا
قـــــــد مــــــشـى الـــــــدهـــــــر عــــــلـــــــيـه وطــــــوى

صــــــــحـــــــفـــــــــاً كـــن ســـــــنـــــــــاءً  وســـــــنــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــوسـم هـل بـــــــ اجلـــــــمـــــــوع أيـــــــهـــــــا ا
ـــــبــــ غـــــيــــرتـــــرداد صـــــدى الـــــنــــصـــــر ا

أصـالح الـــــــــــــديـن حـي فــي الــــــــــــربــــــــــــوع
أم ســــيـــوف الــــفــــتح فــــيــــهـــا يــــنــــجــــلـــ

أين قــــوم جـــــهــــلــــوا مــــعـــــنى اخلــــنــــوع ?
ذهـب اآلبــــــاء تــــــعــــــســـــــاً لـــــــلــــــبــــــنــــــيــن

كتب إبراهيم قصيدته السـابقة عام ١٩٣٠ - في ح تصف فدوى موكباً شاهدته في
طـفـولـتـها وقـبل عـام ١٩٢٥ الـذي حتـدد به تـشكـل احلزب الـوطـني في نـابـلس وهـو احلزب
الـذي كــان يـسـانــد احلـاج أمـ احلــسـيـني فـي انـتـخــابـات اجملـلس اإلسالمـي األعـلى الـتي
أجـريت في ذلك الـعـام كـمـا تـشـكل حـزب آخـر معـارض لـلـحـزب الـوطـني الـذي سـرعـان ما
: الـفـريق البـلـدي والـفـريق اجملـلـسي الـفريق انـقـسم بـعـد فـوزه في االنـتخـابـات إلى فـريـقـ
نح والءه لـلحاج البـلدي  يـتشـيع لراغب الـنشاشـيبي رئـيس بلـدية الـقدس والـفريق اآلخـر 
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أم احلـسيـني «وانقـسمت الـبلـد بيـنهـما انـقسامـاً كانت لـه أضراره» وظهـرت أصداؤه في
قصائد مختـلفة من شعر إبراهيم كما نرى في هذه الـقطعة بعنوان "يا قوم" التي ترجع إلى

عام ١٩٣٥ وفيها يشكو من انشغال الناس باالنتخاب عن القضية الوطنية:
بـــلـــيت قـــضـــيـــتـــكـم فـــصـــارت                 هـــيـــكالً    يـــتـــهَّــــدمُ
ضـمــــــــــــــــــــــرت إلى ( بـلديـة )               فـيهـا الـعدى تـتـحكم

وهنـا ينبـغي أن نستـعيد مراحل عـمر إبراهـيم الذي كان صـبياً في الثـانية عـشرة عند
ـتـتـالـية الـتي بـلـغت أشـدهـا إبان صدور وعـد بـلـفـور وعـاصر وهـو فـتى ثـورات فـلـسطـ ا
دراسـته في بـيروت وفي الـعام الـذي قضـاه في نابـلس قـبل أن يعـود إلى اجلامـعة مـدرساً .
ـلك تعليالً صـحيحاً وال  وكذلك عاصـر إبراهيم أحداثـاً جساماً انـعكس بعضـها في شعره
فقد عـاصر ثورة الـقسام (مـحمد بـيّناً خلـلو شعـره من اإلشارة إلى بـعض آخر على أهـميتـه
والثورة التي نشبت في العام عز الدين بن عبد القادر القسام ١٨٨٢ - ١٩٣٥) واستشهاده
التـالي (١٩٣٦) وقـد استـمـرت ثالثة أعـوام بـلغت ذروتـهـا في ١٩٣٨ وفي تلك الـفـترة ذاتـها
تـشهـد مديـنة نابـلس اجتـماعـاً وطنـياً كبـيراً يـسفـر عن تألـيف «اللـجنة الـقومـية» الـتي تصدر

بياناً وتقود إضراباً وتلهب صدامات متعددة حتى يتعالى الغناء الشعبي الدال: 
احـــــــــنــــــــــا الـــــــــلـي نـــــــــحـــــــــمـي الــــــــــوطن

ونــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــوس جـــــــــــــــــــــــــــراحــه

وهنا يتجاوب الصدى مردداً: 
بــــــــيـع أمـك واشــــــــتــــــــري بـــــــاروده
والــــــــبــــــــاروده خـــــــــيـــــــــر مــن أمـك
يـــــوم الــــــثــــــورة تـــــفــــــرج هــــــمك !!

وفي عام ١٩٣٨ وقـد جـرى احلديث عن تـقسـيم فـلسـط هـاج الشـعب الـفلـسطـيني
ـتـمـيـزة آنـذاك بـحـرارة وعـقـد مـؤتـمــر بـالـقـاهـرة صـيف ذاك الـعــام في ظل حـكـومـة الـوفــد ا
ـانـات األقـطار ؤتـمـر نـواب وشـيـوخ من بـر شـعـبيـتـهـا - كـمـا تـقـول فـدوى - واشـترك فـي ا

غرب األقصى (١). ثلون عن احلركة القومية في ا العربية و

(١) رحلة جبلية .. رحلة صعبة - ص  ١٠٧ .



-   ٦٨  -

فأين كان إبراهيم وشعر إبراهيم من هذا كله ?

لن نـعفي أنـفسـنا من الـبـحث عن جواب مـهمـا كانت صـعـوبته . غـير أنـنا نـستـمر مع
ــشــاركــة األسـريــة في والــد إبــراهــيم (الــذي عــانى الــنـفي الــبــدايــة وقــد رصـدنــا جــانب ا
السـياسي) وعمه حـافظ ذي احلضـور القوي - عـلى األقل في مسـتوى مديـنة نابـلس - كما
رصدنا تطور أحداث فلسط السـياسية والصدامية ومن شأنها أن تلهب وجدان أصحاب
احلساسية واليقظة الفكرية والـتطلع (التاريخي ) ثم تأتي ثقافة إبراهيم اخلاصة (الشعرية)
عدة لتجعـله على مقربة من االستفزاز واستعداد لإلثارة . في موازاة هذا ومرضه بقرحة ا
الـرصد اخلارجي نتـقصى قصائـد إبراهيم ذات االهتـمام الوطني والـقومي سواء كان هذا

ناسبة ومهما كان موضوع القصيدة . االهتمام يقع في بؤرة القصيدة أو يستدعى با

مـجمل عدد القصائـد التي شغلت القضيـة الوطنية (الفلـسطينية) أو القـومية (العربية)
مـحورهـا أو مـسـاحة مـنـهـا (٥٤) أربع وخـمسـون قـصـيدة وهـذا الـعـدد بالـقـيـاس إلى عدد
قصـائـد الـديوان (طـبـعة دار الـقـدس) وهي (١٢٠) مائـة وعـشـرون عنـوانـاً لقـصـيدة وقـطـعة
ـثل نـسـبـة ٤٥% وهي نـسـبـة عـالـيـة بل عـالـيـة جـداً وبخـاصـة حـ جنـد بـيـنـهـا الـقـصـائد

قطوعات إلى حد واضح . الطوال اجلادة وتقل بينها ا

أمـا تـوزيع هذه الـقـصائـد عـلى سنـوات إنـتاج الـشـعر الـتي امـتدت مـا بـ عام ١٩٢٤
وعام ١٩٤٠ فكاآلتي:

نشيد بطل الريف عبد الكر اخلطابيقصيدة واحدة :عام ١٩٢٤

١- ذكرى حمية أهل الشام٣ قصائد: عام ١٩٢٥ 

٢- يا موطني

٣- يا سراة البالد

١- ذكرى دمشققصيدتان :عام ١٩٢٦

٢- وداع
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١- في حتية الريحاني٣ قصائد :عام ١٩٢٧ 
٢- كارثة نابلس

٣- في رثاء سعد زغلول 

١- تفاؤل وأملقصيدتان :عام ١٩٢٨

٢- حط 

١- إلى بائعي البالد٩ قصائد :عام ١٩٢٩
٢- رد على رئوب شاعر اليهود

٣- البلد الكئيب
٤- رثاء نافع العبوشي 

٥- نشيد البراق
٦- وطني أنت لي 
غرب ٧- فتية ا

٨- نشيد فلسط 
٩- عتاب إلى شعراء مصر

١- موسم النبي موسى٤ قصائد :عام ١٩٣٠
٢- الفدائي

٣- الثالثاء احلمراء 
٤- صاحب غمدان (رثاء)

صرقصيدة واحدة :عام ١٩٣١ حتية 

اشتروا األرض تشتريكم من الضيمقصيدة واحدة :عام ١٩٣٢

١- آل عبد الهادي٣ قصائد :عام ١٩٣٣ 
٢- يا رجال البالد 
لوك ٣- نسر ا
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١- ورد يغيض وهجرة تتدفق٥ قصائدعام ١٩٣٤

٢- اطلقي ذاك العيارا

٣- الشهيد

٤- إلى األحرار

٥- فلسط مهد الشهداء

١- يا قوم١٨ قصيدةعام ١٩٣٥

ان الوطني أو جماعة السار ٢- اإل

ظفر ٣- الشيخ ا

٤- السماسرة

٥- أيها األقوياء

٦- زيادة الط

٧- غايتي

٨- مناهج 

٩- أنتم

ن الربيع   -١٠

١١- يا حسرتا 

١٢- ١٠٠٠

١٣- نعمة

١٤ - أيتها احلكومة

١٥- رثاء الشيخ سعيد الكرمي

١٦- القدس

١٧- شريعة االستقالل

١٨- رثاء الكاظمي 
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فهذه اثنتان وخمسون قصيدة (من بـينها قصيدة واحدة حدد تاريخها على الترجيح)
تضاف إليهـا قصيدتـان: إحداهما لم يتـمكن جامع الديـوان من حتديد تاريخـها وهي نشيد

"موطني" واألخرى منفردة بعد انقطاع وهي "نشيد رثاء غازي" من نتاج عام ١٩٣٩ .

ـنـهـجي الـذي يـضع فـارقـاً ب وهـنـا نـنـبه إلى أمـرين: األول يـسـتـند إلـى التـصـنـيف ا
الـوطـني والـقـومي فـمـا كـان مـوضـوعه الـقــطـر الـذي يـنـتـمي إلـيه الـشـاعـر فـهـو من الـشـعـر
الـوطني ومـا كان للـدائرة (الـعربـية) الـتي تتـجاوز الـوطن فهو غـناء لـلقـوميـة أو حوار مـعها
ـواقف . وهـذا الفـارق يؤدي إلـى أن يكـون إلبـراهيم اثـنـتا عـشـرة قصـيدة حـسب األميـال وا
ذات بعـد قومي وال يعـني هذا أن تكـون تمجـيداً مبـاشراً أو تداخالً مـعلنـاً في أمر من أمور
وقف القـومي في غناء للـطبيعة وفـرح باجلمال في هذا السياسة أو اجملـتمع فقد يـتكشف ا
البـلد أو ذاك كمـا في هذا الغـناء الشـجي في قطعـة بعنـوان "وداع" قالهـا إبراهيم في وداع

صديقه سعيد تقي الدين ح هاجر من لبنان إلى جزرالفلب (١٩٢٦) ومطلعها:
ال تــــقــــل  لــــلـه  لــــبـــــنـــــان  األشــــم
ال تـــقل  أشــــتـــاق  أحلـــان  اخلـــضم
عش كـــمـــا أهـــواك مـــكـــفــوفـــاً أصـم
يــــا فـــــؤادي واسْلُ  أيــــام الــــهــــوى

ثم يـبـدأ في رسم لـوحـة جـمـال الـطـبـيـعـة في لـبـنـان فـهـذا الـتـعـاطف والـرضـا يـنـبـعث
مـتجـاوباً مـا ب الـطبـيعـة وقلب الـشاعـر الذي تـتسع مـشاعـره باتـساع آفـاق الوطن الـقومي
شـهد هو ألمـته العـربية وهـذا يخـتلف عن تـغنـيه بجـمال الطـبيـعة في فـلسـط فقـد يكـون ا
نفـسه ولكن باعث الـتعاطف والـشغف يخـتلف . وكذلك قـد يتجـلى الشعور الـقومي في رثاء
عظيـم (مثل سعـد زغلـول أو يوسف الـعظمـة) أو تمـجيـد إبداع لفـنان من غـير وطن الـشاعر
واخلالصـة أن الـشـعـر الـقـومي لـيس وقــفـاً عـلى تـرديـد شـعـارات الـسـيـاسـة أو الـدعـوة إلى
شـتـرك وإن يكـن هذا احملـور األخـير هـو أقوى ـشاركـة أو اإلشـادة بالـتـاريخ ا الـنصـرة وا
ـاضى في جـميع مـحـاور الشـعـر الـقومي احلـديث حـضـوراً في الـنصف األول مـن القـرن ا

أقطار العروبة .
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األمـر الـثاني أن مـن هذه الـقـصائـد (مـا ب الـوطـنيـة الـفلـسـطيـنـية والـقـوميـة الـعربـية)
إحـدى عشـرة قصـيدة في الـرثاء وسـنعـقد لـفن الرثـاء عنـد إبراهـيم فقـرة خاصـة إذ تتـميز
مراثـيه بأنها تتشـكل من نسيج يتوازى فيه مـعنى األسى للفقيـد أو اإلشادة بصالح أعماله
بـاالجتاه نـحو الوطن وأبـنائه لـلحث والنـصح .. واللـوم أحيانـاً . وما يعـنيـنا في هذا الـسياق
توفى على مجريات الراهن الوطني لن يأخذ صيغة أن رصد انعكاس حادث الفقد برحـيل ا
ـا هو - ـعـنى إلى اإلشـادة أو الـتفـاخـر وإ اإلشـادة أو الـتفـاخـر . إذ يـصعـب شق طريق ا
قـصرين في حق الوطن بل عادة ودائمـاً - التأسي بالـفعال الـصالح أو توجـيه اللوم إلى ا
إنه قـد يستدعي روح الـراحل - بخاصة حـ يكون شهيـداً - ليلوم من خاللـها الذين قعدوا
ناسـبة استشهاد اجملاهد عن أداء الواجب الوطـني أو انحرفوا برسالة اجلـهاد كما يقول 
رثـية من ٦٣ أحـمد مـريـود (ذكرى دمـشق) وهي أطـول مراثي إبـراهيم عـلى اإلطالق (هـذه ا
بـيتـاً أما رثـاؤه للـملك فـيصل فـفي ٥٥ بيـتاً - ورثـاء سعـد زغلـول ٤٥ بيـتاً) وهـذه القـصيدة
بـكرة (١٩٢٦) جـديرة بـأن يعـتني بـبنائـها الـفني وهي تـبدأ من مـشهـد حلظـة االستـشهاد ا

ومآل الشهيد في اجلنان:
هـــــــاد الــــــقـــــــلـب مـــــــطــــــبـق األجـــــــفــــــان

مـــــــطــــــــلق الـــــــروح راقـــــــد اجلـــــــثـــــــمـــــــان
مــــــلـك  عــــــنــــــد  رأسـه  بـــــــاســم الــــــثــــــغـ 

ـــــــر جـــــــنــــــاحــــــاه فـــــــوقه يــــــخـــــــفــــــقــــــان

ـقـطع االستـهاللي يرسـم مشـهد جـنة الـشـهيـد ليـنـتقل عـنه إلى "ربوع ـضي هذا ا و
الـفيـحاء" وطن هـذا الشهـيد وهي عـروس الدنـيا ابـنة مروان ذات اجملـد التي لن يـنال مـنها
عدوان فـرنسـا ألن أبـناءهـا لن ينـثنـوا عن طلب احلق .. بـالقـتال. وهـكذا يـكون مـدى اللـوعة
على الـشهيـد وإعالء شأن وطـنه قد بلغ غـايته وأصـبح رصد الصـدى االنعكـاسي حاضرا
ـستـدعي للـرثـاء أما احلـقل الـداللي فإنه عـرفي ا في وجـدان الشـاعـر وهو خـارج احلقـل ا
كثيراً ما يسـتدرج - بطريق التداعي - لوازم قد تبدو بـعيدة . أما إبراهيم وهو قوي الصلة
بالـتراث الشعري العربـي فإنه يعرف فضيلـة "حسن التخلص" أو ضرورة التـمهيد لالنتقال
من مـعــنى جـزئي إلى مــعـنى جـزئي آخــر في إطـار مـوضـوع الــقـصـيـدة ولــهـذا يـدعـو روح
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الشهـيد إلى زيارة  فلـسط ومن هنـا يقدم إليـها ضراعاته ويـفشي سر وجيـعته ومخاوفه
على موطنه:

إيـه روح الــــشـــــهـــــيــــد زوري فـــــلــــســـــطــــيـ
ـــــــغـــــــاني ــنَ وطـــــــوفـي قـــــــدســــــيـــــــة بـــــــا

وانـــــزعـي من صـــــدورنـــــا جـــــمـــــرة احلـــــقـ
ـــــــد وســـــــلي  ســـــــجــــــيــــــة  الـــــــشــــــنــــــــآن

هــمّ  إخـــــوانـــــنـــــــا اجلـــــهـــــــاد  وأضـــــحى
هـــــــــمـــــــــنــــــــــا في مـــــــــجــــــــــالس وجلـــــــــان

ومرة أخـرى حتدث النقلـة فبعد أن يلوم الـشاعر قومه من خلف قنـاع هذا الشهيد ال
باشر: يلبث أن يسفر عن حضوره ويوجه لومه احلاد ا
ـــــنـــــاصـب  مـــــهـالً أيـــــهـــــا  الــــــعـــــاشـق  ا

أبــــــــتـــــــــاج ظــــــــفــــــــرت أم صــــــــوجلــــــــان ?

نافـسة بـعضهم بـعضًا إلى آخـر القـصيدة الـتي تنـعى على أبنـاء البالد انـشغالـهم 
في ح يدبر العدو في هالك اجلميع .

ويتـكرر الـنـمط ذاته في قصـيـدة "حتيـة الريـحـاني" فبـعد الـتـرحيب بـاحلكـيم الـعبـقري
صاحب البيان الزكي يشكو إليه قومه:

جــــــئت والـــــــقــــــوم يــــــا أمــــــ ســــــكــــــارى
ـــــــآرب الــــــشـــــخــــــصــــــيــــــة  وعــــــبـــــيــــــد ا

جــــــئـت والــــــقـــــــوم  ذاهــــــلـــــــون  نــــــيـــــــام
قــــد اضــــاعــــوا الــــقــــضــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة

جــــئـت والـــــقــــوم فـي فــــلـــــســـــطــــ نـــــهب
ــــــــطـــــــامع  األشـــــــعـــــــبـــــــيــــــــة أليـــــــادي  ا

ـتوفى كـما في الشـهيـد أو في قصـيدة رثاء إن أسـلوب االستـدعاء الـذي يوجه إلى ا
الكاظمي حيث يتوجه إليه آخر القصيدة :
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ــــــــكــــــــارم أشـــــــــرف مـن عـالك وقل أبـــــــــا ا
أرى فــــلــــســـــطــــ أم دنــــيــــا األعـــــاجــــيب 

أو يـوجه إلى احلي كـمـا في اسـتـدعاء الـريـحـاني البـد أن يكـون له دافع غـيـر أنه «حـيـلة
فـنيـة» لهـا نـظائـر عنـد القـدمـاء إذ كان الـشاعـر يخـاطب صاحـبه أو صـاحبـيه أو عاذله .. الخ
شهد ونرجح أن الشاعر كان «يستغل» وبخاصة ح يوجه إلى شخص حقيقي حاضر في ا
ـنـاسـبـة الـتي تـؤدي إلى اجـتـمـاع جمـهـور عـريض في حـفل الـتـأبـ أو احـتـفـالـيـة الـتـكر ا

فـيـجـدها فـرصـة إلعالن مـخاوفه وتـقـريع من يـتورطـون في اخلـطـأ وهو ضـامن أن شـعـره قد
وقف ال يتسع لهذا أو ذاك. لك حق االعتراض أو االتهام فا سمع وأن أحداً ال 

إن شعر إبـراهيم الوطني - الذي يضع فلـسط في بؤرة اهتمام الـقصيدة - يتشعب
في اجتاهـ متباعـدين: فطبيـعة البالد جتعل مـنها جـنة الله وزعمـاء البالد خاصة يـجعلون
منـها سـاحة نزال بـ اإلخوة لـيحتـفظـوا ألنفسـهم بالـصدارة. ولكن شـاعرنـا تناول الـطبـيعة
الفـلسطـينـية تـناوالً سـريعـاً وسطـحيـاً ال يكـاد يالحظ وبإجـمال وعـمومـية ال تـكاد تـب فـيها
ـقدسـة ولعل هذه الـقطـعة الـفريدة (عـلى خفـتها) ال شخـصية الـبالد وخصـوصيـة أرضها ا

جتد إلى جوارها ما يساندها:
في رباكوالسناء والبهاءاجلالل واجلمـــــــالموطني :

في هواكوالهناء والرجاءواحليــاة والنجــاة

طلع ألن ضي في االقتـباس إلى مـا يجاوز هـذا ا ؤسف أنـنا ال نسـتطـيع أن  ومن ا
ا سـطر من ضـي في طرح األمـنيـات وبـذل العـهـود مكـتفـيـاً  سائـر الـقصـيدة (الـنـشيـد) 
اعتراف باجلمـال واجلالل والسناء والبهاء    وهذا بـعكس ما كان يصنع صديق إبراهيم -
الشاعـر أبو سـلمى (عـبد الـكر الـكرمي) ويتـضح ما بـ نظـرة الكـرمي إلى طبـيعة بالده
شـاعره ومشـهداً حـاضراً في صـوره وب غيـاب هذه الـطبـيعة واتخاذهـا محـوراً وركيـزة 

عن شعور إبراهيم (الفني) ح نقرأ للكرمي:
جــــــبــل الـــــــنــــــــار يــــــا أعــــــــز اجلــــــبــــــــال

أنــت ال زلــت مــــــــــــــــــعــــــــــــــــــقــل اآلمـــــــــــــــــال
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تـنـبت اجملد فـوق سـفـحك فـيـنـــــــــــــــــــــان
وتــــــــــــســــــــــــقــــــــــــيـه مـن دم األبــــــــــــطـــــــــــال

يـــفـــصـح الـــصـــخـــر عن شـــمــــائل أبـــنـــائك
فــــــــوق الــــــــلــــــــظـى وعــــــــنــــــــد الــــــــنــــــــزال

أو يقول عن الشهيد اجملهول:
فـــالــــيــــوم ال حـــمــــر الــــثـــيــــاب قــــشـــيــــبـــة

والـــــــــيـــــــــوم ال ظـل هـــــــــنـــــــــاك ظـــــــــلـــــــــيل
وبـــــكــــتـك في الـــــســــفـح احلــــزيـن صــــوارم

وبـــــكــــــتك فـي الـــــوادي قـــــنــــــاً ونـــــصـــــول
ــــــــروج كــــــــآبـــــــة قــــــــدســــــــيـــــــة وعــــــــلى ا

وعــــــلـى الــــــروابـي عِــــــثْــــــيــــــر وصـــــــلــــــيل
من أنت ? صــــاح الـــتــــرب وهـــو مــــخـــضب

فـــــــــــأجـــــــــــابـه دمـك الـــــــــــزكـي يـــــــــــقــــــــــول
إنـي  أخ  لــــــــــلــــــــــثــــــــــائـــــــــــريـن  ووالــــــــــد

لـــــلـــــنـــــاشـــــئـــــيـن ولـــــلـــــحـــــيـــــاة رســــــول

ـكـبر» وجه تـهـديده إلى سـلـطـة االنتـداب حـ سمع عن عـزمـها وفي قـصـيدته «جـبل ا
على إنشاء قصر للمندوب السامي البريطاني على هذا اجلبل ومنها قوله:

ـــــكـــــبــــر طـــــال نـــــومك فـــــانــــتـــــبه جـــــبل ا
قـم واســــمع الــــتـــــهــــلــــيـل والــــتــــكــــبــــيــــرا

ـــــكــــبـــــر  لن تـــــلــــ  قـــــنــــاتـــــنــــا جـــــبل  ا
حـــــتى نــــــهـــــدم فـــــوقـك (الـــــبـــــاســــــتـــــيال)

(١) وإصرار على االحتفاظ هنا - في شعر أبي سلمي - حضـور قوي لطبيعة فلسط
بـصورتها واستبـقاء هذه الصورة مـختزنة بالفن في ضـمير اجلماعة وذاكـرتها على أننا لن

ـقـاومـة (١) انـظـر: احلب والـطــبـيـعـة في شــعـر أبـو سـلـمى - ص ٢٨ ٣٠ وانــظـر أيـضًـا: األرض فى شــعـر ا



-   ٧٦  -

نـكـون مـنصـفـ ألنـفـسـنـا ولـشعـر إبـراهـيم إذا وقـفـنـا بـقـضـية "الـطـبـيـعـة" عـنـد مـدى اجلبل
والـشـجـر فـقـد اهـتم إبـراهيـم باألرض وتـصـدى لـكل من يـسـعى في بـيـعـهـا لألعـداء وهـنا
يندمج العنصر الطبيعي بالعـنصر البشري فاألرض ال تبيــع نفسها وال تتنازل عـن هويتها
ـتـهـنـهــا قـــوم ويـذود عـنـها آخـرون وقـد حـمل إبـراهيم حـمـلـة صـدق على ا  طـواعـيـة وإ
سماسرة بيع األراضي والـبائع على السواء وهكذا كـانت حملته على زعماء البالد حتى
تـجـسد في لـقـد شغـله هـذا عن تـملـي صورة الـبالد ذاتـها بـالـدفـاع عن معـنـاهـا ومبـنـاهـا ا

هدد الذي إذا انتزع من أيدي الناس انتزع وجودهم معه: األرض وهي العنصر ا
أعـــداؤنــــا مــــنــــذ أن كــــانــــوا (صــــيــــارفـــة)

ونـــــحن مـــــنـــــذ هــــبـــــطـــــنــــا األرض (زُرّاعُ)

....
ـــــوتـك في أرض نـــــشـــــأت بـــــهـــــا فـــــكـــــر 

واتــــرك  لــــقــــبــــرك أرضــــاً طــــولــــهــــا بــــاعُ

إن عنوان هـذه القصـيدة: "إلى بائـعي البالد" في مبـاشرته وحتديـده وحتديه يجاوز
ـنـازلة قـدرة الشـعـر وطاقـته اإليـحـائيـة إلى صـدام تصـنـعه مـنشـورات الـتنـديـد وإعالنات ا
ـسخ التي يعـيشـها الفالح وهكذا جـاءت معـاني القصـيدة قـاطعة وصـورها كـاشفة حلـالة ا
الزارع الذي يبيع أرضه على زعم أن يلتحـق بزمرة ليس منها ولن يكون . ويستدعي مسخ
ـنتـجـ إلى امتـصـاص الصـيـارفة حـاولـة االنتـقـال من جـهد الـزراع ا الـسـليـقـة والفـطـرة 
ـستنـزف - يسـتدعي حـضور إبلـيس ومشاركـته في حبك هـذا التآمـر بل لعل ما يـصنعه ا

هؤالء يتجاوز مقدرة إبليس:
أمـــــا ســـــمـــــاســــــرة الـــــبالد فــــــعـــــصـــــبـــــة

عـــــار  عـــــلى  أهـل  الـــــبالد بـــــقــــــــــاؤهــــــا
إبـــــــــلـــــــــيـس أعــــــــلـن صـــــــــاغـــــــــراً إفـالسه

ـــــــا  حتـــــــقق  عــــــنــــــــده  إغــــــــــراؤهـــــــــا
ـــــا يــــــتـــــنــــــعــــــمــــــون مـــــكــــــرَّمــــــ كــــــأ

لــــنــــعـــيــــمــــهــم عـــمَّ الــــبالد  شـــــقــــاؤهـــــا
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هم أهـل جنــــــدتـــــــهــــــا وإن أنـــــــكــــــرتـــــــهم
وهـــــمـــــو وأنـــــفـك راغم زعـــــمـــــاؤهـــــا!!   

من ثم نستطيع أن نقـول إن اهتمام إبراهيم بالعنصر الـبشري بأفعال الناس بحركة
وقفه من قـضية الـوطن/ األرض وقد يبدو تـشعب  اجملتمع هـو الذي يأخـذ موقع التأثـير ا
ـياه ـا لـو اسـتـرسل مع الـوديـان واجلـبـال وأشـجـار الـزيـتـون ونـوافـيـر ا هذا أقـل شـعريـة 
ا تـعود رومـانسـيو الـشـعر الـعربي أن يـحتـفلـوا به (على نـحو مـا فعل وقـطعـان الضـأن .. 
الـشـابي والـتيـجـاني وغيـرهـما) إن األمـر في احلـومة الـفـلـسطـيـنيـة يـختـلف ولـيس استـبـقاء
ـقـاتلـة ال تـختـار ميـدانـها ألنه مشـاهـد الطـبـيعـة بـأولى من استـبـقاء حـيـاة البـشـر والكـلـمة ا

يفرض عليها ومن واجبها أن تنتصر ألنه ال بديل للنصر غير الفناء .

٢- زمن التهكم والسخر

"شـر الـبـليـة مـا يـضـحك" هـذا قول مـأثـور يـجـري ب الـنـاس في شـكل مـثل أو حـكـمة
شـعبـية ومـستـنده السـيكـولوجي صـحيح من الـناحـية الـفسيـولوجـية فـالعـجز إذا اسـتحكم
خرج عن طـوع السيـطرة وأدى إلى انـفراج غـير محـسوب وهـكذا تـتأزم النـفس بشـر البـلية
وتـنكـمش فـإذا زاد الـضغط لم يـكن أمـامـها من عالج تـدافع به عن وجـودهـا- إال أن تنـفـجر
ضـحـكـاً فـتـنـفـرج .. ولو إلـى حـ . وقـد خـتم إبـراهـيم أحـد أحـاديـثه اإلذاعـيـة بـهـذا الـقول
أثور (انـظر ما كتبناه فـي فصل: إبراهيم.. إعالمياً) وكأن هـذا بعد أن ودع الشعر أو كاد ا
بالتـحاقه بـالعـمل اإلذاعى فإذا راجـعنـا "جدول" قـصائده الـوطنـية جنـد أن قمـة نشاطه في
اإلبداع تواكب قمة يأسه من إصالح أحـوال قومه وكان هذا عام ١٩٣٥ وقد نفض يديه من
العمل باحلكومة بعد التطـواف ب مدارسها في نابلس ثم القدس وبعد هجر إدارة البلدية
ـطـوالت فـأصـبـحت قـصـائـده قـطـعـاً .. في هـذا الـعـام (١٩٣٥) تـخـلى إبـراهـيـم عن كـتـابـة ا
ـا بقـصد تيـسيـر التـعامل مـعها ونـقلـها من مـكان إلى مـكان (تـداولها) ومن ثم صغـيرة ر
أتيح له أن يرتفع بالرقم إلى (١٨) قطعة ولكن من الواضح أن نوعًا من "القصد" كان يوجه
ـرحلـة التي تمـثل قمـة نضج الـشعـرية عـند إبراهـيم فبـاستـثناء الـعمـلية اإلبـداعيـة في هذه ا
ــكن الـتـكـهن بـحـدوثـهـمــا (رثـاء سـعـيـد الـكـرمي ٢٢ بـيـتـاً ورثـاء قـصـيـدتـ في الـرثـاء ال 
الـكاظمي ٢٩ بـيتـاً) وقصيـدة أخرى بعـنوان "شريـعة االسـتقالل (١٥ بيـتا) سنـجد أن الست
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وضوعي عـشرة قصيـدة التي أنتجت هـذا العام (١٩٣٥) - وقد دخـلت جميعـاً في اإلطار ا
للشعر الوطني وهي:

ـظفـر - السـماسرة - أيـها األقـوياء - زيـادة الط - ـان الوطني - الـشيخ ا يـا قوم - اإل
ن الـربـيع - يا حـسرتـا - ١٠٠٠ - نعـمة - تعـزيـة البـيت الهـاشمي - غـايـتي - منـاهج - أنتم - 

ستوى من السخر ). أيتها احلكومة - القدس (وستضاف إليها أربع أخرى ال تدخل في هذا ا

هذه الـقصائد تضاف إليـها قصيدة بعـنوان «إلى ثقيل» تتخلل سـياقها - كل قصيدة
منها تتكون من سبعة أبيات ال تزيد وال تنقص .

وقد اختلفت أوزان هذه القصائد القصيرة كما اختلفت قوافيها:
ضمومة .:١ - يا قوم يم ا مجزوء الكامل - ا

ان الوطني كسورة. :٢ - اإل البحر اخلفيف - الدال ا
ظفر كسورة.:٣ - الشيخ ا البحر الكامل - الراء ا
دودة. :٤ - السماسرة ضمومة بعدها هاء  البحر الكامل - الهمزة ا

فتوحة بعدها هاء ساكنة. :٥ -  أيها األقوياء  البحر اخلفيف - الالم ا
فتوحة بحركة مد طويلة .:٦ - زيادة الط البحر البسيط - الدال ا
مدودة وقبلها ساكن .:٧ - إلى ثقيل البحر اخلفيف - الهاء ا

كسورة .:٨ - تعزية البيت الهاشمي البحر الطويل - الراء ا
كسورة .:٩ -  غايتي يم ا مجزوء الرمل - ا
كسورة .:١٠ - مناهج البحر الوافر - الصاد ا
البحر اخلفيف - الهاء الساكنة قبلها ياء مشددة .:١١ - أنتم

ن الربيع ضمومة .:١٢ -  مجزوء الكامل - الع ا
ضمومة بحركة طويلة .:١٣ - يا حسرتا البحر الكامل - الراء ا
كسورة .:١٤ - ١٠٠٠ البحر الطويل - الباء ا
مدودة .:١٥ - نعمة فتوحة ا البحر الطويل - الراء ا

ضمومة .:١٦ -  أيتها احلكومة يم ا تقارب - ا البحر ا
دودة قبلها ياء ساكنة .:١٧ - القدس  البحر البسيط - هاء 
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هـنا في عـام "الـذروة" - ١٩٣٥ وقـد فاضت مـوهـبـة إبراهـيم وغـمـرت الضـفـاف جند
مالمح "رؤيـة" أو مـحاولـة "جتـريب" في مـجال الـشـكل الفـني لـلـقصـيـدة ألن تكـرار الـنمط ال
صادفة أو اختصـار اجلهد . من الصحيح أنه نوّع في البحر ولكنه كن رده إلى عامل ا
تنـويع مـحـكوم بـدرجـة من معـاودة الـنغـم واحلفـاظ عـلى مقـاربـة اإليقـاع وهـنا يـتـصدر وزن
اخلفـيف (٤ مرات) ثم: الـطويل والـكامل (٣ مـرات لـكل منـهمـا) ثم مجـزوء الكـامل والبـسيط
ـتقارب فلم يتكـرر البحر . وفي نظام الـتقفية ليس (مـرت لكل منهـما) أما: الرمل والوافر وا
هناك ارتباط ب البحر والقافية من ثم سيكون العنصر الثابت هو االلتزام باألبيات السبعة
ـكن أن يطلـق عليه قـصيدة - ومـا دون هذا هو ا  (وهي احلد األدنى - عـند أكـثر القـدماء 
ـفارقـة القـائمة عـلى التـهكم والـسخر في مقـطوعة أو مـقطـعة) من حـيث االمتـداد وأسلوب ا

تشكيل الصورة .

هـذه مسـألة مـهمـة جداً وال أدري كـيف لم تلـفت انتـباه الـقراء لـشعر إبـراهيم وأرجح
أنه كـان بـسبـيل إنـفاذ فـكرة وهـي أن يلـتزم بـهـذا التـصور وأن يـبـدع فيه ديـوانـاًً قصـائده
ــفـارقـة الـسـاخـرة وتـكـتـفي بـاألبـيـات الــسـبـعـة ومـا يـسـتـدعي هـذا من تـركـيـز تـقـوم عـلى ا
واقـتـصـاد في استـخـدام األلفـاظ ومـا يـستـدعي - عـكس هذا - مـن امتـداد الـصورة لـتـبدو
القـصـيـدة قـطعـة واحـدة وفـكرة واحـدة وصـورة واحـدة . لقـد كـان إبـراهيم بـصـدد حتـقيق
مـشـروع جتـريـبي وإن هـذا كـان يـنـاسـبه جـداً كـانت مـوهـبـته مـهـيـأة إلجنـازه وكان نـضج
مـشاعره وقد بلـغ الثالث ورصانة جتـربته واتساع معـجمه وقد مضى علـيه أكثر من عشر
سنـوات منـذ نـشر مـحاوالته األولى يـدفـعانه إلى أن يـؤكد اسـتـقالل فنه الـشعـري . وال يرد
عـلى هذا بـأن جند مـرثيـته في الشـيخ سـعيـد الكـرمي تعـترض هـذه القـصائـد القـصار وإن
ـرثـيـة جتـاوزت األبـيات تـكن أخـذت مـوقـعاً مـتـأخـراً (هي قـبل األخـيـرة مـبـاشرة) وأن هـذه ا
ـفارقـة وهذا صحـيح وما كـان إلبراهيـم (وال لشاعـر غيره) أن الـسبعـة ولم تؤثـر أسلوب ا
رثي يقـيد قصيـدة رثاء في عزيـز من قومه وبخـاصة أن جمهـورنا العـربي يربط ب مـنزلة ا
وكـثرة القـصائد فـيه وامتدادهـا بل صحيح أيـضاً أن إبراهـيم لم يلتـزم بالقـيدين السـابق
في مـا نظم من شـعر بـعـد قصـيدة "الـقـدس" - وهي السـابعـة عـشرة (األخـيرة) في االلـتزام
بالـنسق الذي عـرفنا وهـذا يعني أنه لم يـنظر إلى وضع "مـبدأ" يرى أن الـقصيـدة من سبعة
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أبيـات وأنها تقـوم على اكتـشاف مفـارقة ساخرة فـإن معرفـته بالتـراث الشعري وإجالله له
قـبول وغـايـة ما نـراه ونرجـحه أنه كان يـخطط إلنـتاج يعـصـمه من مثل هـذا االندفـاع غيـر ا
ديـوان عـن فـلـسـطـ (األرض والـنـاس والـقــضـيـة) كل قـصـائـده مـفــارقـات تـتـهـكم وتـكـشف
ـواقف والـسلـوكـيـات وكل قـصائـده من سـبـعة أبـيـات وبـهذا يـكـون إبـراهيم - تـنـاقضـات ا
بتكرار النمط واألسلوب عشرين مـرة - قد سبق إلى اكتشاف القصيدة «الالفتة» كما أعاد
اكتشـافها الـشاعر الصـديق القد أحمـد مطر وأجـاد فيها أقـوى إجادة وجدير بـاالهتمام
أن نـسـتعـيد اجلـو السـياسي (الـعـربي) الذي ابـتدأ فـيه أحمـد مطـر يـبدع الفـتاته ويـنشـرها
وبغـير تمـحل أو التواء سـنجد أنه ال يـفترق كـثيراً ولعـله ال فرق علـى اإلطالق ب هذا اجلو
الذي ولدت فيه وواجهته الفتات أحمد مطر واجلو الذي ولدت فيه وواجهته الفتات إبراهيم
طـوقان غير أن إبـراهيم كان يغـمس قلمه في «حبـر» فـلسط أمـــا اآلن وقـد انداح احلبر
حـتى غطى اخلـارطـــة العـربـية فـليس أمـام أحـمد مـطـر إال أن ينـشر الفـتـاته من احمليط إلى

اخلليج.(١)

توكل طه في ) ا ومن الطـريف حقـاً أن البـاحث النشـيط (الذي أفـدنا من جـهده مـراراً
اجستير بعـنوان (إبراهيم طوقان - دراسة في شعره) وقد أعاد نشره (طبعة بحثه لدرجة ا
فارقة وهذا منطقي ثانية معدلة أو منقحة بعنـوان: الساخر واجلسد) ربط ب السخرية وا
في باب مـسهب وكـذلك أشار إلى «الفـتات» إبراهـيم وأنه حدد مـفهوم «الالفـتة» بـأنه البيت
توكل للمفارقة (أو البيـتان) الذي يحمل معنى مسـتقالً جامعاً يسهل تداوله . ولـقد أسس ا
تأسـيساً نـظريـاً كثيـر الفـروع كثيـر التـداخل حتى تـسرب فيه شـعر إبـراهيم فـلم يكشف عن
ح ما بـيــن سـبــع عـشرة قـطـعــة من وحـــدة االمـتداد ووحـدة األسـلوب خـصوصـيـته وال 
فارقة بأنه حملة ذهنية تعري مظاهر األشياء لتكشف عن حقائقها التي ونحسب أن تعريف ا
تبدو - عبر هـذه اللمحـة - نقيضاً لـلظاهر في الصـورة أو الوظيفة أو الـهدف هو تعريف
(١) األستاذ الشاعر أحـمد مطر من شعراء الـعراق صوت مرموق وفريـد عمل محرراً أدبياً لـصحيفة القبس
الكـويتيـة بضع سنـ ثم انتـقل إلى لندن وال يـزال هناك . نـشر اجلـزء األول من الفتاته عـام ١٩٨٤ - لكنه
لحق األدبي للـقبس .. واآلن صدرت ستة أجزاء من الالفتات وإن القصيدة األولى كان قد ظهر مفرقاً فى ا
«مـدخل» لتـصدق عـلى قـصائـد إبراهـيم فقـد كـشف صدره دفـتراً وكـتب شعـره بـالسـيف فسـال دمه ونزف



-   ٨١  -

ا احتجنا إلى وضع (أو مراعاة) شـرط أخالقي وهو أال يقترن هذا الكشف فيه كفايـة ور
برغبة في الوعظ وتقرير حكمة واستخالص عبرة إذ يكفي التهكم الذي يندد - عبر حلظة

دع مثبتاً عليهم سوء فعلتهم. الدهشة - باالدعاء وا

أيتها احلكومة !  
عـالم احـــــــــــــــــتــــــــــــــــراســك ? ال أعــــــــــــــــلـم !

وفــــــــــيـم  احــــــــــتـــــــــشــــــــــادك  ?  ال أفــــــــــهمُ
وهل فـي فـــــلـــــســـــطـــــ مـــــا تـــــرهـــــبـــــيــنَ

: ــــــــــــوسـمُ ســـــــــــــوى أنـه اجـــــــــــــتــــــــــــمــع ا
جــــــــــــــواد  بـــــــــــــراكــــــــــــبـــه  عــــــــــــاثــــــــــــــر

وأيـن لـه الــــــــــفــــــــــارس الـــــــــــمُــــــــــعْــــــــــلَـم ?
وســـــــــيـف  بـــــــــحـــــــــامـــــــــلـه  ســـــــــاخـــــــــــر

ِـــــــــــــــــعَــــــــــــــــصـمُ ? وأيــن لـه الـــــــــــــــــكـف وا
وهـــــــــــذا  بــــــــــتــــــــــهــــــــــديـــــــــــده  يــــــــــدّعـي

وذاك   بــــــــــــتـــــــــــــنــــــــــــديــــــــــــــده  يــــــــــــزعُـمُ
مـــــــعـــــــازيــلُ  إالّ  من الـــــــعـــــــنـــــــعـــــــنـــــــاتِ

ـــــــــكـــــــــرِمُ مـــــــــشــــــــــاغـــــــــيـلُ عـن كـل مـــــــــا يُ
مـــــظــــــاهـــــر لـــــيـس بـــــهـــــا مـــــا يــــــخـــــيفُ

ولـــــــكــــــــنــــــــمـــــــا  خــــــــافَ  مـن  يـــــــظــــــــلمُ 

ـفارقة كما يتجلى في الـقطع السبع عشرة احملددة قبل . هذه القـطعة مثال جيد لفن ا
ـفـتـرض (من جـهة ـسـاحة الـشـاسـعـة ب ا ولـعل مـناسـبـة الـقـصيـدة تـعـ عـلى اكتـشـاف ا
تـصدرون للعمل الوطني في حكـومة االنتداب) والواقع الفـعلى الذي يعيشه (أو يـستطيعه) ا
شـهـد - تـشيـر إلى احـتـفالـيـة يشـرحـها ـوسم" - مفـتـاح ا فـلـسـط . وإن كـلـمة "اجـتـمع ا
سـلم في القدس كل عام في عيد الفصح يقيمون هامش القصيدة - في الديوان - بأن ا
ـدن والقرى اجملاورة وكانت مـوسماً يسمى مـوسم النبي موسى وحتضـره اجلماهير من ا
ـوسم وحتـشد له قـوى األمن خـشـيـة وقـوع اصـطـدام ب ـنـتدبـة حتـتـاط لـهـذا ا احلـكـومـة ا



-   ٨٢  -

شهد تاريخياً وتضعه في اجلموع العربية واليهود. وتضيف "فدوى" وضوحاً بأن تؤصل ا
نـابلس وليس في القـدس كما يحـدد هامش القصـيدة فتقـول: «في ربيع كل عام كان رجال
وسم النبي موسى الذي انبثقت فكرته من ذهن صالح الدين األيوبي إذ نابلس يحتفلون 
سلـم في الـقدس خالل عـيد الفـصح احتـياطاً من قـيام هـجمة جعل مـنه مناسـبة لـتجـمع ا
ـسلـمون ـسيـحيـة في أعيـاد الفـصح فكـان الشـباب ا صلـيبـية مـباغـتة من قـبل التـجمـعات ا
دن والـقـرى في فـلسـط ـقدسـة من جـميع أنـحـاء ا ـدينـة ا يـتوافـدون بـأعداد هـائـلة عـلى ا

ويـلـتـقـون في مـقـام الـنـبي مـوسى بـ الـقـدس وأريـحـا وقـد جـرت الـعـادة أن يـخـرج شـباب
نابـلس ورجـالـهـا بـعـلم النـبي مـوسى الـذي كـانت حتـتـفظ به بـلـدية نـابـلس وتـبـدأ زفـة الـعلم
دينة ثم يتوجه ـوكب أنحاء ا مصحـوبة بدق الطبول والصنوج واألهـازيج الشعبية ويجوب ا
هرجانات قائـمة طيلة فترة إلى الـقدس ليلتقي هـناك بالعلم اخللـيلي والعلم القدسي وتـظل ا

أعياد الفصح»(١) 

هــذا إذً هـو "األصل" الــتـاريــخي/ الــراهن أو الـواقــعي الـذي أعــاد إبـراهــيم "قـراءته"
شـهـد فـاحلـكـومة هي فـشـكـله في مـفـارقة سـاخـرة مـتـهـكمـة "لم تـوفـر أحـدًا" من أطـراف ا
العـنـوان أو عتـبـة الـقصـيـدة وهي "منـادى" لم حتـدد الـعبـارة - الـعـنوان - سـبب مـناداته
كـان حشد طـلع - يب - عـلى الفـور - عن وجه االستغـراب ففي ا ولكن الـبيت األول / ا

تنبي: ولكن أمر هذا احلشد كما قال ا
إنـي ألفـــــتح عـــــيـــــنـي حـــــ أفـــــتـــــحـــــهـــــا

عـــــــلـى كـــــــثـــــــيـــــــر ولــــــــكن ال أرى أحـــــــدا

ـنادى - هي مـوضع الـتـندر والـسـخريـة ألنـها يـوحي الـعـنوان بـأن احلـكومـة - هـذا ا
دججـت نفـسهـا وحشـدت قواتـها دون مـوجب لذلك عـبـر عن عدم مـنطـقيـته بأنه ال يـعلم وال
ـا يرى . فهذه مـفارقة أولى مسـتكملـة بالبيت الـثاني (النقـيض) الذي يهون من يفهم سـبباً 
ـفـهومـة من االسـتـفهـام اإلنـكـاري عبـر أسـلوب ـوسم . وإن صـيغـة الـقصـر ا أمـر اجـتمـاع ا
ـوسم الـذي االسـتـثـنــاء: "هل .. سـوى " حتـصـر احلـضــور الـفـلـسـطـيـنـي (الـعـام) في هـذا ا

(١) رحلة جبلية .. رحلة صعبة - ص  ٢٨ ٢٩ .
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ـفـارقة األولى  تـتوجه سـتـتولى األبـيـات التـاليـة تـفريغ صـورته من أيـة قيـمة . احملـصـلة أن ا
ـا ال يـخـيف   وهـذه فـيـهـا الـسـخـريـة إلى احلـكـومـة تــلك الـتي تـبـالغ في إظـهـار اخلـوف 
ـفـارقـة الــثـانـيـة الـتي تـقـوم بــدورهـا عـلى سـلـسـلـة من ـفـارقـة األولى تـفــتح الـطـريق إلى ا ا
فارقة فارقة الـثانية. مجـمل هذه ا فارقـات السريعة الـتي تشكل فيـما بينـها عناصر تـلك ا ا
ـوسم الذي ابتدع حلـماية عروبـة فلسط والـذي وضع حجر أساسه الثانيـة أن اجتماع ا
صالح الدين استحال إلى "مجرد زحام" مفرغ من وظـيفته احلقيقية إنه: "مظاهر ليس بها
ما يخـيف" هذا ما انتهى إليه احتفـال "موسم النبي موسى" ضمانـة األمان ومفتاح احلماية
فـارقـة تـشـيـر إلى حـ كـانت فـلـسـطـ أرض جـهـاد . أمـا اآلن (كـمـا يـرى الـشـاعـر) فـإن ا
ـفارقات اخملـتصـرة الدالة ـعاكس بـسلسـلة من ا شـهد ا الـعكس وتـرسم "مفـردات" هذا ا

تكاملة: السريعة ا

١ - فـمن شأن اجلواد أن يـكون حصـاناً (حصـنًا) مـهيبـًا .. ولكن هذا اجلـواد عاثر وعـثاره قد
ا ألن راكبه ال يجيد سياسته . ال يكون لهزاله أو عدم تدريبه وإ

٢ - ومن شأن السيف أن يكون فخرًا وسنًدا حلامله .. ولكن هذا السيف يسخر من حامله .

٣ - ومن شــأن الـشــخـصــيـات الــقـيــاديـة أن تــمـلـك وضـوح الــرؤيـة وثــاقب الـرأي ولــكن هـذه
القيادات ال تتجاوز ادعاء التهديد ومزاعم التنديد .

ثل العليا .. ولكن ٤ - والقيادة الرشيدة قوية التواصل مع قواعدها الـشعبية متطلعة إلى ا
ـسـتقـبل ال تـملـك أكثـر من االنـتسـاب إلى أمـجاد هـذه القـيـادة معـزولـة عن احلـاضر وا

كاسبها اخلاصة عن مطالب الكرامة الوطنية . اضى وهي مشغولة  يتغنى بها ا

تـولدة عن فـارقـة ا ـفارقـتان) وقـد  إدمـاج ا ـفارقـة (أو ا بـهـذا تنـتـهي القـصيـدة/ ا
ـسكوت عـنها في الـعنـوان بأسلـوب متدرج يـعتمـد على "اجملال فـارقة األخرى ا الـعنـوان با
الداللي" ; فـالظالم في الـشطـر األخير يـشمل احلـكومة الـغاصـبة للـسلـطة في فـلسطـ كما
يشمل هؤالء الـقادة الذين فرّغـوا الزعامة من دورهـا احلقيقي وشـتتوا الشعـب حتى جعلوا
ـفــارقـتـان في الـبـيت اجـتــمـاعه مـجـرد احـتـشــاد كـمي ال يـحـمي وال يــخـيف وبـذلك تالقت ا

األخير كما بدأنا مع البيت األول .
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ـتكررة أربع مـرات في كل شطـر لنشـعر بـالتدفق ـتقارب "فـعولن" ا نتأمل تـفعـيلة بـحر ا
تقارب إنه مضطرد التفاعيل وسرعة االنسياب وكـما يقول عبد الله الطيب في حتليل إيـقاع ا
وسـيقا يصلح لكل ما فيه تعـداد للصفات يتطلب اندفاعـًا وراء النغم كما يندفع التيار طبلّي ا
ــضـمـومـة الــتي جتـسـد حـركــة االنـطـفـاء ـيم ا في غــيـر تـوقف(١) . ثم نـتـأمل صــوت الـروي ا
والرفض (بـل االشمـئـزاز) بضم الـشـفتـ ومط الـبوز إلى األمـام ووضع الـفم هذا بـكـونه رويًا
يخـتم كل صـور الـقـطـعة يـوشح هـذه الـصـور اجلـزئيـة بـهـيـئـة االحتـجـاج هـذه  من الـبـداية إلى
ا الـنهاية فهو يفـرض إيقاعاً وحالة نفـسية مستمرة . أمـا موسيقا احلشو فـجـاءت بسيطة كأ

عاينة الدالة التي ال حتتاج إعمال فكر إلدراكها . شاهد ا عاني القريبـة وا تنبـع مـن ا

طـلع بخـاصة كلـمة في مقـابل كلـمة ويتـكرر هذا في فالـتوازن اإليـقاعي واضح في ا
تـوافق مع طـابع السـرعة الـبيـت الـثـالث والرابع - مع اخـتالفـات محـدودة وهذا اإليـقـاع ا
ا فردة) إلى بعضها وكأ تقـارب في تواليها يشد الصـور (ا يز تفعيالت ا والتدفق الـذي 

تدة أو متحركة وهذا ما تدل عليه القطعة في صياغتها الكاملة . هي صورة واحدة 

فارقة وفلسفة السخر ح نعرض فيد أن جنلو القيمة اجلمالية لفن ا قد يكون من ا
الـقطـعـة الـسابـقـة على قـصـيدة أخـرى عن "االحـتـفالـيـة" ذاتهـا وهي بـعـنوان: "مـوسم الـنبي
موسى" وهي تسبق "أيتها احلكومة" بخمس سنوات (تاريخها ١٥/٤/١٩٣٠) وهي قصيدة

مدورة تنتهي بالبيت الذي ابتدأت به:
ـــــــــــوســم هـل أنـت ســـــــــــوى أيــــــــــــهــــــــــــا ا

صـــــــــورة اجملـــــــــد الــــــــذي كـــــــــان لـــــــــنــــــــا

شتـركة ولكن طـابع األسى واستحالب عـاني ا كن أن جنـد ب القـصيدتـ بعض ا و
نـاداة اجملد الـغارب في "مـوسم النـبي مـوسى" يأخـذ مكـان التـهكم والـزراية الـتي لونت األلم 
وشحة) ساعد في إضفاء الصورة في "أيـتها احلكومة" ولعل تنـويع القوافي (مستهديًا نـهج ا
هـذا الـشـجن واألسى عــلى مـجـمل الـقـصـيـدة الـتي تــوزعت إشـاراتـهـا بـ عـواطف مـتـبـاعـدة

نطقية التي نلمحها في "أيتها احلكومة" . أفقدتها تلك الرابطة العضوية ا

رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: ج ١  ص ٣١٢ . (١) ا
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إن بـناء الـقـصـائـد سـبـاعـيـة الـتـكـوين عـلى الـتـنـاقض الـذي يـجـسـد مـفـارقـة يـعـلى من
"درامـيـة" العـرض ويبـرز الرسـالـة ويجـلوهـا مصـحـوبة بـبرهـانهـا من خالل داللـة النـقيض .
فإذا تأملنا "أيها األقوياء" بعد "أيتها احلكومة" سنجد الطريقة ذاتها دون أن تكون إحداهما
تكلم بلسان اجلماعة ويثبت حضوره وانتماءه تكرارًا لألخرى ففي: "أيها األقوياء": يأتي ا

في كل بيت:
قــــد شـــــهــــدنــــا لـــــعــــهــــدكـم (بــــالـــــعــــدالهْ)

وخــــــتـــــمـــــنـــــا جلـــــنــــــدكم بـــــالــــــبـــــســـــالهْ
وعــــــرفـــــــنــــــا بــــــكـم صــــــديــــــقـــــــاً وفــــــيــــــاً

كـــــــيف نـــــــنــــــسـى انــــــتـــــــدابـه واحــــــتـالله
وخـــجــــلـــنــــا من (لــــطـــفـــكـم) يـــوم قــــلـــتم :

وعـــــــد بـــــــلـــــــفـــــــور نـــــــافـــــــذ ال مـــــــحـــــــاله
كل (أفــــضـــــالــــكـم) عــــلى الـــــرأس والــــعَــــيْـ

ــن ولــــــــيــــــــسـت فـي حــــــــاجــــــــة لـــــــــدالله  
ولــــــئـن ســـــــاء حــــــالـــــــنـــــــا فــــــكـــــــفـــــــانــــــا

أنــــــــكـم عــــــــنـــــــدنــــــــا بــــــــأحـــــــسـن حــــــــاله
غـــــيـــــر أن الـــــطـــــريـق طـــــالـت عـــــلـــــيـــــنـــــا

وعـــــلـــــيــــكـم .. فـــــمـــــا لــــنـــــا واإلطـــــاله ?  !
أجــالء عــن الــــــــــــــــــبــالد تـــــــــــــــــــريــــــــــــــــــدو

نَ فـــــنـــــجـــــلـــــــو أم مـــــحـــــقـــــنـــــا واإلزاله ?

تكلمـة اجلماعية التي جتعل الشاعر مترجماً عن صوت وباإلضافة إلى هذه الـ "نا " ا
تداولة: ألوفة ا شعبه جند ميالً واضحاً إلى استخدام مفردات وتراكيب اللغة ا

شهدنا .. وختمنا
وخجلنا من لطفكم 

كل أفضالكم على الرأس والع 
كفانا أنكم عندنا بأحسن حالة

ما لنا واإلطالة ?      
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هذه العبارات (الشعبية) تؤكـد حضور الضمير العام وكالم الشعب احلاضر بالفاعل
تـهكم به جـهة واحدة هي "احلـكومـة" ذاتها نـحى - بدوره - ينـاسب أن ا اجلـماعة وهـذا ا
اثـلة في القصـيدة األخرى وإن سمّـاها هنـا "األقوياء" وهذه الـتسميـة التي تعـني التعسف ا
ـا يــنـاقـضه: مـثل الـصـديق والـلـطف ـعـنى  والـظـلم تـوصف بـصـفــات مـلـتـبـسـة فـيـقـرن ا
ـا ينسب إلى هـذا الصديق الـلطيف والفـضل يريد ضـد هذه الصـفات ويدلـل على مراده 
ـتفضل من عمل وقول هـو عسف وحيف. فألن الشاعـر تكلم بصوت اجلـماعة كان البد أن ا
يقترب النسيج اللغوي من لغة اجلمـاعة وتقاليدها في التعبير عن نفسها وكان البد من بناء
فارقـة على مـحور واحد دون تـطرق إلى أي عنـصر آخر كـما فعل من قـبل وإال اضطرب ا

التشكيل وفقدت القصيدة مصدراً يؤكد صدقها الفني كما يشتت االستجابة لها .

ـفارقـة لـيسـتا وقـفاً عـلى هذا ـهم أن نذكـر هـنا أن نـزعة الـسخـر أو قوة ا ولـعله من ا
النوع من القصائد الوطنية وسنعود إليها ح نعرض جلماليات القصيدة في فصل يأتي.

٣- الوطنية ... والقومية 

لم يـتخلف شعور إبراهـيم وال وعيه بأمته العـربية على رغم من حال الـتقاطع والعزلة
ـفـروض على أقـطـارهـا بـعد أن أخـضـعت لـهـيمـنـة الـقـوى العـظـمى ذلك الـوقت . ولـكن هذا ا
الـوعي يـتحـرك مرتـبـطاً بـأحداث تـسـتجـد وليس مـؤسـساً عـلى حس تـاريخي قـوي أو على
سـتقـبل . سنجـد عند إبـراهيم ما وضـوح نظري يـحمل معـتنـقه من التاريخ إلى احلـاضر وا
ـعـاصـرين له من تـداخل بـ مـا يـعـنيه بـدعـ من الـسـابـقـ عـليه وا جنده عـنـد الـكـتـاب وا
بالشـرق وباإلسالم وبالعرب وأن هذه األلـفاظ تستخدم كـمترادفات (وهي ليست كذلك) -
وهذا واضح في تعليق كتبه يخص كتاب الروضت (كتبه في ٢٤ آب - أغسطس - ١٩٣٥)
سلمون في كل أدوارهم -  حاكم ومحكوم - علتهم واحدة لم تغيرها يقول: " ما برح ا
األيـام ولم تهذب أخالقهم غِـيَرُ الدهر وعـبر الزمان وهـذه العلة هي فـقدان الهدف األسمى
بدأ الـعام الذي حتيا األ باحملافـظة عليه والذود عنه . اإلسالم مبـدأ وبحفظه حفظهم أو ا
ولكنهم كـثيرًا ما أهـملوه في سبـيل التافه من األمور وشـدما أغفلـوه في التوصل إلى هدف

زائل ..." .
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ثم يـقـول:  "وإنـك الـيـوم واحلـكم لإلفـرجن في هـذا الـعـصـر لـتـسـتـفـيـد من قـراءة هـذا
الكـتاب أشيـاء تدلك على أن الـقوم هم اآلن كمـا كانوا في سـالف الزمان: صـليبـيون باألمس
سـلم فتخـطب وده وتطلب وصـليبـيون اليـوم .. ناهـيك بأمة تـفضل اإلفرجني الـكافر عـلى ا
سلمون يقومون حكمه وتمنـحه االمتيازات في بالدها - في ذلك العهد كالـيوم .. وال يزال ا
وته وال يـزال مجدهم الـقومي رهن تمـخض الزمـان عن القوي الـعظيم(١) بواحـد ويقعـدون 
وفي كـلمـة سـابقـة اقتـبـسنـاها في مـدخل هـذا الكـتاب قـال إبراهـيم: "قـضي على الـشرق أن
يهـبط بعـد االرتفاع.."(٢) الخ كمـا وصف عصر احلـروب الصـليبـية بـأنه كان "عصـر النزاع
ب الـشرق والـغرب وعهـد وقائع فـاصلة بـ أن يصبح هـذا الشـرق وهو كله حتت سـيطرة

الغرب وب أن يحتفظ بشرقيته وعروبته وإسالميته".(١)

( ـسـلـم وفي سـيـاق آخـر يـعـد اإلشارة إلـى اخلـصوصـيـة إزراء بـالـشـرق (الـعـرب/ا
فـيـذكــر مـا يـنـسـبه لـلـشـاعــر اإلجنـلـيـزي كـبـلـنج: "الـشــرق شـرق والـغـرب غـرب ولن يـلـتـقي

التوأمان" إذ يصفه: "هذه الروح اخلبيثة وما تنطوي عليه من غطرسة وأنانية وكبرياء".(٢) 

وفي سـياق مـختلف يـعود إلى الـقضـية متـعددة الزوايـا فيـعيب علـى "العرب" مـا يعده
"ظاهرة تاريخـية" وليس أزمة عارضة : "عالم يستعـ العرب على العرب باألجنبي? !  عالم
يذهب امرؤ الـقيس إلى قيصـر الروم يستـعديه على قاتـلي أبيه ?! عالم يستـنجد العـباسيون
ـلكة عربية ?! بالـفرس لقلب األمويـ ?!  عالم وضع العرب أيديهم في أيدي احلـلفاء لبناء 
وال أحب أن أمسّ الـتاريخ احلديث بقلـيل وال كثير لئال أسيء إلى شـخصيات عربـية نكرمها
ني أن تلك الصفات ني هذه الظاهرة التاريخية ويؤ لم تنج هي األخرى من هذا العيب . تؤ
اً وحـديـثاً شيء أسـاسي هو الـشـعور الـقومي الـعام العـربيـة الـنبـيلـة ما زالت يـنـقصـها قـد
ـدرسـة أن وفاء الـذي تـنـسى مـعه األحـقـاد وتـتالشى أمـامه األضـغـان . لـقـد عـلـمونـي في ا
الـسـموأل مـضرب األمـثـال ذلك ألنه احتـفظ بـوديعـة الـدروع المر الـقـيس وأبى تسـلـيمـها

(١) الكنوز - ص  ٣٢ .
(٢) الكنوز - ص  ١٦٤ .
(١)  الكنوز - ص  ١٨٨ .
(٢) الكنوز - ص  ٢١٥ .
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خلـصــومه حــتى كــلــفه ذلك ذبح ولــده بــ عــيـنــيه ! الــله أكــبــر لــلـوفــاء الــله أكــبــر لـراعي
األمانات(١) ولكـن لم يعـلمـوني موطن الـعـبرة في بـقيـة القـصة لـم يعـلمـوني أن امرأ الـقيس
كان قاصداً بالد القـيصر ليأتي بجيش كثيف من الـروم يدوخ به اجلزيرة انتقاماً ألبيه وأنه
لـو  له مـبتـغـاه لكـان مـعنـاه احتـالل للـجزيـرة (خـفيف الـظل) كـاحتالل أحـفـاد ذلك اجليش

لهذه البالد.(٢) 

لقـد أطلنا االقـتباس من كـتابات إبراهـيم وال يزال هنـاك ما يستـحق أن ننقـله ونتأمله
وقف وإذا اكـتفـينـا بخالصـته من حيث يـدل على مـوقف فكـري أو أيديـولوجي سـنجـد هذا ا
غامـضاً ومسـطحـاً أو مضـطربـاً إذ يصف الفـرجنة بـالكـفار ويسـتنـفر الـشرق باإلسالم
ويشيـر أخيراً إلى "الـشعور القـومي العام" وال يـكد ذهنه في الـبحث عن أسبـاب تخلفه وال
بدأ الـذي يحمل الـعبـاسي عـلى االستعـانة بـالفرس عـلى إسقاط الـبيت األموي يـفكـر في ا
فكأن "عـروبة" األموي جتوّز لهم ما فـعلوه في الهاشميـ ? هناك شيء ما غائب عن احلياة
ا احلضـارة العربية أيضاً قـد يكون "العدل" قد يـكون تغلغل الشعـور بالقبيلة الـعربية ور
ـا يــعـطّل ويـحـرّف الـشـعـور بـاألمـة  قـد يـكـون عــدم حـسم الـعالقـة بـ الـدين والـقـومـيـة!!
ليس هنـا مكان هـذه القضـية وما يـعنيـنا انعـكاس الشـعور القـومي العام - عـلى حد تعـبير

كن أن نالحظ أمرين: إبراهيم - في شعره . وهنا 

١ - أن قـصائـده ذات الـبـعد الـقـومي غـطت - رمزيـاً - أقـطـار الوطن الـعـربي مـا ب فـتـية
ـغـرب وبــطل الـريف إلى مــصـر ولــبـنـان ودمــشق ولـكن شــعـوره بـبالد الــشـام أقـوى ا
وعواطـفه جتاههـا تسـتنـد إلى وعي بتـاريخـها ولـيس مجـرد مجـاراة سطـحيـة كما في
حـديـثـه عن بـطل الـريف أو سـعـد زغـلـول أو حـتـى مـصـر . وهـذا يـتـضح في الـتـسـلـسل

التاريخي للقصائد أيضاً .

٢- أن هذه الـقصـائد ذات الـبعـد القـومي قد يـتضـمن بعـضهـا إشارة عـابرة إلى فـلسـط
ولكن قـصيدة منهـا لم تتداخل تداخالً عضـوياً حياً مع الـقضية الفـلسطينـية ويتأكد
ـدخل الـفـلـسطـيـني فـكل قـصـائـد إبـراهيم ـوضـوع ذاته من زاويـة ا هـذا بـالـنـظر إلى ا

(١) ستـكـون إلبـراهـيم عـودة حلـادث الـسمـوأل وسـيـجـرده بـاقـتـدار نقـدي من فـضـيـلـة الـوفـاء ويحـوله إلى
ال . سمسار ومحل رهن يرابي في ا

(٢) الكنوز - ص  ٢٦٧ ٢٦٨ .
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ــسـتــقـبل أو عــلى الـزعــامـة في الــوطـنـيــة اخلـاصــة بـالــصـراع عــلى األرض أو عـلى ا
فلسطـ - لم تمتد لتدعـو طرفاً (بلداً أو زعيـماً ) من األمة العربيـة ليدعم أو يساعد

أو يعارض بأي شكل من األشكال .   

هذا األمر الثـاني هو األشد خطراً وهو الذي يـعني أن "الشأن الداخلي" ظل في حال
من العزلة أو الرغبة في عزله أو اليأس من احلصول على جواب إذا ما طلب فتح الطريق
إلسـهـام طـرف آخر مـن خارج فـلـسـطـ هذا عـلى رغم من أن الـعـدوان الـذي اسـتـهدفت له
ا جاءها عـبر البحـار من طرف هو خارجـها ولكن "صراع الـديوك" ب رؤساء فلسطـ إ

العشائر الفلسطينية أفسد الرؤية وغبّر اجلو وأغلق طرق االمتداد أو اإلمداد .

راثي - ألبـناء فلسـط أو غيـرهم - طريقـاً للنـصح والتقريع لقـد اتخذ إبراهـيم من ا
: في قـصيدة: رثي - من عـمل جتاه فـلسـط دون أن يـتطـرق إلى ما كـان ينبـغي على هـذا ا
"ذكرى حـميـة أهل الشـام" يصف هـوى "احلـرية" وصـفاً نـبيالً يـنطـلق منه إلى الـبطل الـرمز
ـا يكـشف عن حس قـومي مـبـكر "دفـ ميـسـلـون" - يـوسف العـظـمـة - ثم يـنهي قـصـيـدته 

(١٩٢٥) دون أن يستدعي جانباً من قضية وطنه:
هــــــذه شــــيـــــمــــة الــــكــــــرام بــــنـي الــــشـــــام

ســـــــمـت هــــــــمــــــــــة وطــــــــابـت فــــــــعـــــــــــاال
عــــــــــــــــــــربــي   إبــــــــــــــــــاؤكــــم أمــــــــــــــــــــوي

ال  أبــــــــــاد  الــــــــــزمــــــــــان  تــــــــــلـك اخلـــالال
كـل  جــــــــرح  أصـــــــــابـــــــــكم  حـل  مـــــــــنــــــــا

في صــــمــــيـم الــــقــــلــــوب يـــــأبى انــــدمــــاال 
يــــحـــــرس الـــــله مـــــجـــــدنـــــا مــــا بـــــذلـــــنــــا

فـي ســـــبــــــيـل األوطـــــان نــــــفـــــســــــاً ومـــــاال

قبلة وخطرها ? هل كانت غواية الشبـاب شاغلة إلبراهيم عن الشعور بحـجم الكارثة ا
أم كانت عالمات ما سيكون لم تفض بسرها وتعلن عن نفسها بعد ? 

ال هـذا وال ذاك !! فـفي الـعام نـفـسه (١٩٢٥) بـعـد أقل من شـهـرين أنشـد قـصـيـدة "يا
درسة النجاح بنابلس وفيها أكثر من صرخة حارقة: موطني" في حفل توزيع الشهادات 
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يـــــا مـــــوطـــــنــــاً قـــــرع الـــــعـــــداة صَـــــفَـــــاتَه
أشــــجــــيـــتــــني ومن الــــرقــــاد مـــنــــعــــتـــني

يــــــا مـــــوطــــــنـــــاً طــــــعـن الـــــعــــــداة فـــــؤاده
قـــــد كــــــنت مـن ســـــكـــــيـــــنــــــهم فـي مـــــــأمن

وإذا كنا نستـكشف الشعور (وليس الشعر الـذي لم يستكمل أدواته بعد) فإن اخلوف
على الـوطن يـخالـطه نـدم وال يـكون الـنـدم إال على خـطـيئـة ولـيس شرطـاً أن يـكون الـشـاعر
عنى بشخصـه مرتكب تلك اخلطيئة فقـد كان صبيًا عندما احـتل اإلجنليز وطنه ولكن: ما ا

الذي يدينه ?
لـــهـــفـي عـــلـــيك ومـــا الـــتـــهـــافي بـــعـــد مـــا

نـــــزلــــــوا حـــــمــــــاك عـــــلـى ســـــبـــــيـل هــــــ
وأتــــــوك  يــــــبــــــدون  الــــــوداد  وكــــــلــــــهـــم

يـــــزهــــــو بـــــثـــــوب بـــــاخلـــــداع مــــــبـــــــــطن
قـــد كــــنت أحــــسب في الــــتـــمــــدن نـــعــــمــــة

ــــــــتـــــــمـــــــــدّن حــــــــتى رأيـت شــــــــراســـــــة ا

وافقة ألنه يخلص البالد من ا قوبل هذا النزول بشيء من ا نزلوا على سبيل ه ر
تخلف احلكم التركي ويفتح الطريق إلى التمدن الغربي وقد كان توددهم يغري بهذا .. 

ضي إلى أبعد: ثم 
الـــــذنـب ذنــــــبي يــــــوم هـــــمـت بــــــحـــــبــــــهم

يــــــا مـــــوطــــــنـي هـــــذا فــــــؤادي فـــــاطــــــعن

) يـعرض هذا (االعـتـراف) قـد يـكـون (فـنـيـاً) غـير نـاضج وغـيـر مـرتب ولـكـنه (نـفـسـيـاً
ا لم يجرؤ قلم آخر على عرضه عالنية. غير أنه ح يختم اجلرح لشمس احلقيقة ويدلي 

قصيدته بقوله:
عـــــجــــبـــــاً لــــقـــــومي مـــــقــــعـــــدين ونـــــومــــاً

وعـــــدوهـم عن ســــــحـــــقــــــهم ال يــــــنـــــثــــــني
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عـــــجــــــبــــــاً لـــــقــــــومـي كـــــلــــــهـم بُـــــكْـم ومن
يــــنـــطق يــــقل يــــا لـــيــــتـــنـي ولــــــــــعــــلـــني

ا سبقت فـإن "قومه" هم شعب فلـسط وليس شعب األمـة العربيـة فهذا تأكيـد آخر 
اإلشارة إلـيه من وجود عزلـة فكريـة شعوريـة ب ما هو وطـني يتعـلق بالشـأن الفلـسطيني
ومـا هـو قومـي من حيث إن لـهـذه الـقضـيـة الـوطـنيـة عالقـة قـوميـة وتـأثـيراً مـتـبـادالً ويوجب

سؤولية . مشاركة في ا

مـرة أخرى: هل كـان غيـر مدرك لـهذا االمـتداد الطـبيـعي ومسـؤوليـاته ? أم كان يـائساً
عاناة ? سنقرأ ما من انتظار فائدة من أقطار هي بدورها يعيش كل مـنها نوعاً مختلفاً من ا
صر خـاصة من هذه الـزاوية . وقد كـان إبراهيم يـشعر بخـصوصيـة مصر حتى يتـعلق 
قـبل أن يـراهــا فـقـد أرسل إلى صـحــفـهـا أول مـا أنـتـج من الـشـعـر وتـطــلع إلى الـعـمل في
صـحافـتهـا وح أسنـدت إليه إدارة الـبرنـامج العـربي بإذاعة الـقدس - كـما سـنرى - كان
هـمه في رسالته إلى صـديقه عـمر فروخ - أن يـتفـوق برنامـجه األدبي على نـظيره الـذي تبثه
ـصريـة: "لقـد أصبـح دأبي أن أجعل هـذا البـرنامج حتـفـة من التـحف بحـيث أبز به اإلذاعة ا
برنـامج مصـر وقد تـوفقت في ذلك إلى حـد بعـيد وقـد جاءني الـثنـاء العـاطر عـلى البـرنامج
تقـدمة اجلديـرة بأن تنافس وأن من مصر نـفسها.."(١) فهنـا اقتنـاع بأن مصـر هي النقطـة ا
رجع . أما شعـر إبراهيم فمـا يخص مصـر منه أربع قصائـد تبدأ بـترتيبـها الزمني تكـون ا
رثـيته عنـواناً داالً " سـر اخللود" ويـبالغ (وقـد كان ال يزال في بـرثاء سعـد زغلـول ويختـار 
ـبـالغـة: ١٩٢٧) فيـقول: "ارتـبت في األقدار لـيلـة نعـيه" ويقـول: "وهل كسـعد يـولد" ? مرحـلة ا
جـد نـضـال سعـد - وهـو نـضال مـصـر - ويـذكر لـسـعـد ما أرسل من ويسـتـلـزم هـذا أن 
ؤكـد أن مـقـام الـرثـاء ومـقام مـعـونـة حـ أصـاب الـزلزال مـديـنـة الـشـاعـر (نـابلس) .. مـن ا
زعـامـة سـعـد كـانـا يـتسـعـان إلى أبـعـد من هـذا .. حتـديـداً: إلى مـدى الـطـرح الـقومـي ولكن
الـطـرح الـقـومي لم يـكن وارداً حـتى بـعـد عـام من رثـاء سـعـد حـ قـيل إن  شـوقـي سـيزور
" التي مـجد فيـها مكـانة شوقي فـلسطـ فاستـعد الـشعراء وأعـد إبراهيم قـصيدته: "حـط
في الشعر وقدرته على الوصف ونفاذ معانيه إلى القلوب ثم ينتهي هذا كله إلى "أمنية": 

(١) شاعران معاصران - ص  ٥٤ .
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عــــرج عـــــلى حـــــطـــــ واخـــــشع يـــــشج قـــــلـــــبك مـــــا شــــجـــــاني
ــــــكـــــان  وانــــــظــــــر هــــــنــــــالك هـل تــــــرى آثــــــار (يــــــوسف) فـي ا
أيـــــقـظ (صالح الــــــدين) رب الــــــتـــــاج والــــــســـــيـف الـــــيــــــمـــــاني
ومــــثـــــيــــرهـــــا شـــــعــــواء أيـــــوبــــيـــــة اخلـــــيل الـــــهــــــــــــــــجــــان

فكل مـا تمـنـاه إبراهـيم على أمـير الـشعـراء موئـل إعجـابه وقدوته أن يـجعل من حـط
نـسي إلى الذاكـرة العـربيـة ولعل وصالح الديـن موضـوعاً يـعيـد البـطولـة الفـريدة واجملـد ا
إبراهـيم كان يـطـمح إلى إبداع "مـسـرحيـة" عن حطـ وبـطلـها فـقـد كان يـتعـقب مـسرحـيات
شـوقي واحـدة بـعــد أخـرى ويـغـري أخـته بـتـدارسـهـا وهـنــا نـقـطـتـان: لم تـتم زيـارة شـوقي
ـؤكد أن القـصيـدة بلغـته وقد كـان أميـر الشعـراء شديـد احلرص على لفلـسطـ ولكن من ا
كل مـا يـردد اسـمه ومع هـذا لم "يغـتـنم" هـذه الـلـفتـة الـذكـيـة الـواجبـة . الـثـانـية : أن وصف
عـركـة حـطـ فـيه نـفس بطـولي يـضـارع فـيه شـعـر شـوقي وإذا كان قـد رمى إلى إبـراهيـم 

منافسته فقد نافسه عن جدارة:
بــــــــالــــــــعـــــــاديــــــــات لــــــــديه ضــــــــبــــــــحـــــــاً

واألســـــــــــــــنــــــــــــــة فــي الــــــــــــــلـــــــــــــــبــــــــــــــانِ
ــــــــــــــارجــــــــــــــهــــــــــــــا ومــــــــــــــا تـــــــــــــــرمـي 

غــــــــيــــــــر الـــــــــعــــــــجـــــــــاجــــــــة مـن دخــــــــانِ
فـي كـل خـــــــــطّــــــــــار عـــــــــلـى األخــــــــــطـــــــــار

ــــــــــــــــــــــار اجلــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــانِ صــــــــــــــــــــــبّ
حــــــــــــلـــــــــــقـــــــــــات أدرعــــــــــــهـم قـــــــــــيـــــــــــود

ــــــــــــــــوت فـي درك الــــــــــــــــطــــــــــــــــعـــــــــــــــانِ ا
وســـــيـــــوفــــــهــم مــــــــاء احلـــــمـــــيـــم عــــــلى

ــــــــــــــــــــــــــاربــــــــــــــــــــــــــــــهــن آنِ مـــــــــــــــــــــــــــــضـــ
واخلـــــــــــيـل طـــــــــــوع كـــــــــــمـــــــــــاتـــــــــــهـــــــــــا

فـي الــــــــنـــــــــقع مـــــــــرخــــــــاة الــــــــعــــــــنــــــــانِ
ال تــــــنــــــثــــــني أو حتــــــرز الــــــقــــــصــــــبـــــات

فــي يــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــــــــــانِ
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حـــــــطــــــــ يــــــــومــك لــــــــيـس يـــــــنــــــــكـــــــــر
شـــــــــــــــاهـــــــــــــــديـه اخلـــــــــــــــافـــــــــــــــقـــــــــــــــانِ

تـــــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــايــــــــــــــر األرواح فــــــــــــــيـه
مـن الــــــــــســـــــــنــــــــــان إلـى الــــــــــســــــــــنـــــــــانِ

وتـــــــــرى الـــــــــســـــــــهـــــــــام مـــــــــقـــــــــومــــــــاتٍ
 فــــــــــــــــــوق أجــــــــــــــــــســــــــــــــــــامٍ حـــــــــــــــــوانِ

فـــــــــــــــــــــإذا أد األرض أحـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــر
مــــن دم االفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرجن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ

يـــــــــــســــــــــــقــــــــــــون مـن كــــــــــــأس الـــــــــــردى
ومــــــــــلــــــــــيــــــــــكــــــــــهـم ظــــــــــمــــــــــآن عــــــــــانِ

حـــــــــــــــــتــى اجنــــــــــــــــلــى رهـج الـــــــــــــــــوغـى
والـــــــنــــــــصــــــــر مـــــــرمــــــــوق الـــــــعــــــــنـــــــانِ

ومـــــــــــــــــــــــشــى صــالح الــــــــــــــــــــــديــن حتــت
لــــــــــــــــــوائــه فـي مــــــــــــــــــهــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــانِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَـــــتْ وعــــــال األذان ورجَّ
تــــــــــــــكــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــرَهُ شــــــــــــــرف األذانِ

ستـوى الذي بلغه الشاعـر الشاب في هذا الوصف يثـبت قدميه في أرض الشعر إن ا
حتى لـو لم يكن له غـير هذه الـقطعـة . لقـد تدفقت تـفعـيلة الـكامل اجملـزوء (متفـاعلن) وكـأنها
مدْحلـة تكـتسح كل مـا يقف في سـبيلـها ثم جنـد قافـية سورة الـرحمن حـاضرة تـعطي تلك
ارجها ـعجم القرآني: العـاديات - ترمي  احلـرب قدسيتهـا الدينية التـي تؤكدها مفردات ا

- ماء احلميم - آن - يسقون من كأس - كما تؤكد بعدها التاريخي .

ونعـود إلى مـا نـحن بصـدده - بـعد أن أثـبـتنـا حق إبـراهيم في هـذا احلـوار من طرف
واحد - فـنجده في القصيـدة السابقة ال يشـير إلى العروبة وال إلى حلمـة النسب ب مصر

وفلسط مكتفياً بأن مصر يتهددها اإلجنليز وفلسط يتهددها اإلجنليز والصهيونية:
فـي مــــــــــــصــــــــــــر يــــــــــــطـــــــــــمــع أشـــــــــــعـب

وهــــــــــنــــــــــا تـــــــــنــــــــــادى أشــــــــــعــــــــــبـــــــــانِ
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ـصر" (١٩٣١) واألخـرى: "عتاب وأخـيراً تـتواجه قـصيدتـان إحداهـما بـعنوان: "حتـية 
إلى شــعــراء مـصــر" - دون تــاريخ وإن أضــاف الـهــامش يــرجح أنــهـا قــيــلت عـام ١٩٢٩ .
وللتحـية في القصـيدة األولى مالبساتـها فقد قيـلت في لبنان في اجلـامعة األميـركية حتية
ـصرية وإذاً ال مكان لـغير التحـية وشيء من العتاب لـقدوم فريق كرة الـقدم من اجلامعة ا

" وفي أعقاب هذا الوصف: وفيها يتجه إلى "مصر الفراع
ولـي أواصــــــر قـــــــربى فـــــــيك مـــــــا بــــــرحت

ــــــا مــــــضـى ذات تــــــوثــــــيق وتــــــمــــــكــــــ
شـــقــوا الـــقـــنــاة عـــســاهـــا عــنـك تــبـــعــدني

إنـي ومن لــــهـــفــــتي جــــســــر ســـيــــدنــــيـــني
أحـب مــــــصــــــر ولــــــكن مــــــصــــــر راغــــــبــــــة

عــــــنّي فــــــتـــــعــــــرض من حــــــ إلى حـــــ

صـر أو عكس فالـقـربى ليـست شيـئاً مـستـحدثـاً يـفتـرض أن بعض آل طـوقان أقـام 
هذا إنهـا القربى "الـقومـية" االنتـماء العـربي الذي شـقوا القـناة لتـعطـيله وشقه وهـيهات .
أما قـصـيدة الـعـتاب (وقـد أحـسن إذ وجهـهـا إلى شـعراء مـصـر وليس شـعب مـصر) فـإنـها

القصيدة "األقوى" في مرتكز الفكر القومي ومطلعها يدل على عاطفة ذات قوة وعمق :
روضـــــــنـــــــا مـن ريـــــــاضـــــــكـم فـــــــيـــــــنـــــــان

 وثــــــــــرانــــــــــا مـن نــــــــــيــــــــــلــــــــــكـم ريــــــــــان
وهــــــوانــــــا - لــــــو تــــــقــــــدرون هــــــوانـــــا -

كـل قـــــــــــــــلــب مـــــــــــــــنـه لـــــــــــــــكــم مــــــــــــــآلن

: ثم ترتفع راية البراءة من جانب فلسط
إن ســــــرر فــــــفي فــــــلــــــســـــطــــــ عــــــيـــــد

أو حــــــــزنــــــــتم لـم تــــــــعـــــــدُهــــــــا األحـــــــزان
قـــــد رأوا بـــــالـــــقــــنـــــاة أن يـــــقــــطـــــعـــــونــــا

فــــــإذا الــــــدين جــــــســــــرهـــــا والــــــلــــــســـــان

: هذه أسس االنتماء القومي صريحة محددة وأنتم ركنها الرك
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وتــــســــامى صــــرح الـــعــــروبــــة في مــــصـــر
وهــل غـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــركــم لــه أركـــــــــــــــــــان ?

عاتبة: لهذا .. من حقنا أن نعاتب .. ونتشدد في ا
كـم بـالد تــــــــهـــــــــزكم لـــــــــيـس فــــــــيــــــــهــــــــا 

لـــــــــــــــكــم جـــــــــــــــيـــــــــــــــرة وال إخـــــــــــــــــــوان
خــــــطـــــبــــــنـــــا ال يــــــهـــــز (شــــــوقي) ولــــــكن

جـــــــــاء رومــــــــا فـــــــــهــــــــزه الـــــــــرومــــــــان(١)
خـــــطــــبـــــنـــــا ال يـــــهـــــز حـــــافظ إبـــــراهـــــيم

لـــــــــكـــن  تــــــــــهـــــــــــزه  الــــــــــيـــــــــابـــــــــــان(٢)
ــــــطــــــران يـــــا فــــــلــــــســـــطــــــ شـــــأن مـــــا 

بـك لــــــــــكـن لـه بــــــــــنــــــــــيــــــــــرون شــــــــــان(٣)

وهـا هنـا إضافة طـريفـة تدل عـلى ثقافـة إبراهـيم واتسـاع أفقه ودماثـة خلـقه وأنه يقول
هـذا عاتبًا ولـيس منابذًا أو عـائبًا إذ يدرك أن الشـاعر يباح له كل مـوضوع وأنه ال يعاب على
ا يعاب على كيف قال فعتـابه على جتاهل فلسط أو عدم التفاعل مع محنتها ماذا قال وإ
سـاندة العربية إذ كـان شعر هؤالء الثالثة وأثـر هذا سلبيـاً على يقظة الشـعور القومي وإذكاء ا

يسري ب األقطار ال يوقفه شيء .. دليل هذه الدماثة قوله عقب إشارته السابقة:
ســـــــيــــــقـــــــولـــــــون قـــــــدسـت هـــــــذه األرض

فــــــمـــــا إن  لــــــنــــــا  بــــــهــــــا  شــــــيــــــطـــــــان

(١) يشير إلى قصيدة شوقي "رومة" ومطلعها:
bNý«Ë d _« b¼UýË U ËdÐ nt½U×³Ý ÆÆ ÎUJ U  pKLK  Ê√

الشوقيات: ج١   ص ٢٩٠
(٢) قصيدة حافظ إبراهيم "غادة اليابان" ومطلعها:

U³½ nO « «–≈ wH  rKð ôvÐ√ d¼b «Ë ÂeF « wM  `

ديوان حافظ ابراهيم: ج  ٢  ص٢
(٣) قصيدة نيرون مطلعها: 

Î«dB½ ÁUð¬ Íc « VFA « p – ÈdŠ√ ÊËdO½ s  W³^ UÐ u¼

ديوان اخلليل: ج  ٢    ص ١٠١
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بـل فــــلـــــســـــطـــــ بــــالـــــشـــــيــــاطـــــ مألى
ضـــــــــــجـت اإلنـس مـــــــــــنـــــــــــهـم واجلـــــــــــان

في هذه الـقصيـدة أبعد مـدى وأوضحه في بسط الـشعور الـقومي والرابـطة القـرابية
ـصر أمـا غيرهـا من األقطار وتـرتيب حـقوق مكـتسـبة بنـاء على هذه الـقرابـة وهذا خاص 
العربـية فـإما أن يتـخذ إبـراهيم قنـاعاً يـتكلم عـبره وكـأنه أحد أبنـاء ذاك القـطر من ثم تأتي
ـغرب) أو يـسـيـطر الـشـعور عـاني عـامـة ( نشـيـد بـطل الـريف - فتـيـة ا العـاطـفـة ضعـيـفـة وا

أسوي األبوي مثل مراثيه في ملوك وأشراف البيت الهاشمي . ا

٤- الشهيد 

ـساحة ما بـ الوطني والـقومي فالشـهيد مـلك لوطنه وأمته في هذا احملور تـختفي ا
وعـطاؤه وبـذله لهـما مـعـاً كذلك . وإن قـصائـد إبراهـيم التي تـفـجرت من مـشاهـداته لشـهداء
كـان والزمـان لـتكـون ملـحمـة بطـولـة قومـية بل  إنـسانـيـة محـركهـا نبل فـلسـط لـتـختـرق ا
وت من أجـل الوطن . في القـصـد والـغضـب للـكـرامـة والتـمـسك بـاحلـرية واسـتـرخـاص ا
قصائـد إبراهيم عن الشهيد ابتـدع أبهى الصور وأنقى العواطف وشكل تـنويعات إيقاعية
وركب طـبـقـات وأصـواتاً لم تـعـهـدهـا قـصائـده في أي مـوضـوع آخـر . هذا عـلى رغم من أن

إنتاجه في موضوع الشهيد ينحصر في ثالث قصائد وليس أكثر:

١-الفدائي (١٩٣٠)

٢-الثالثاء احلمراء (١٩٣٠)

٣-الشهيد (١٩٣٤)

ـدى الزمـني الـقصـيـر الذي تـنـاول فيه مـبـدأ "االستـشـهاد" يـوثق الـصلـة ب إن هـذا ا
احلياة االجـتماعيـة والشعر فال غـنى للشعـر الوطني عن الـتغني بالـبطولة وإطـراء الشجاعة
والـدعوة إلى منازلة العـدو ولكن االستشهـاد شيء مختلف وال يسـتدعى إلى الشعر إال أن
يكون مـاثالً في الواقع اقـتحـمته أجـساد هانت عـليـها احلـياة في سبـيل القـيمـة وهذا بدوره
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البـد أن يـحـرك الـشـاعـرإلى إبـداع يــوازي الـفـعل في بـروزه وأصـالـته إن لم يـبـلغ حـالـة من
تطابق القول والفـعل وقد حدث هذا كثيراً ب شعراء فلـسط خاصة وأولهم الشاعر عبد
ط يـتـكــرر بـ أدبـاء فـلـســطـ ولـكن قـدرة عـبـد الـرحـيم مــحـمـود (١٩١٣ - ١٩٤٨) وهـو 
الرحيم فـي اقتناص الـنفس البطـولي في قطعته الـشهيرة واقـتران هذه القـطعة باسـتشهاده
ـوذجاً أو بـيـانـاً (منـفـسـتو) لـشـهداء في مـعـركـة الشـجـرة زمن الـنكـبـة جـعل من قصـيـدته 

بدأ: ا
ســـــــــــأحــــــــــمــل روحـي عــــــــــلــى راحــــــــــتـي

وألـــــــقـي بـــــــهــــــــا في مــــــــهـــــــاوي الـــــــردى
فــــــإمــــــا حـــــــيــــــــاة تــــــســــــر الـــــــصــــــــديق

ــــــــات  يـــــــــغــــــــيـظ  الــــــــعــــــــدى وإمــــــــا  
ونــــــفـس الــــــشــــــريف لــــــهــــــا غــــــايــــــتــــــان

ــــــــــنـى ــــــــــنــــــــــايـــــــــــا - ونــــــــــيـل ا ورود ا
....

لـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــرك إنـي أرى مـــــــــــصــــــــــرعـي
ولـــــــــــــــكـن أغـــــــــــــــذّ إلـــــــــــــــيـه اخلـــــــــــــــطـى

أرى مــــــقـــــتــــــلي دون حــــــقي الــــــســـــلــــــيب
ـــــــــــــبــــــــــــــتـــــــــــــغـى ودون بـالدي هــــــــــــــو ا

......
أخــــــوفــــــاً وعــــــنــــــدي تــــــهــــــون احلــــــيـــــاة

وذالً وإنـــي لــــــــــــــــــــــــــــــــــرب اإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــا
بـــــــقـــــــلــــــبـي ســــــأرمـي وجــــــوه الـــــــعــــــداة

فــــــــقـــــــلــــــــبـي حــــــــديــــــــد ونــــــــاري لــــــــظى
وأحــــــمي حــــــيـــــاضـي بـــــحــــــدّ احلـــــســـــام

فــــــــيـــــــعــــــــلـم قــــــــومـي بـــــــأنـي الــــــــفــــــــتى

ـتـكـررة أربع مـرات (فـعـولن) في كل شـطـر ومـا ـتـقـارب بـتـفـعــيـلـته ا لم يـكن بــحـر ا
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مـتـدة بال حد إال جتـسـيدًا لـثـنائـية ـقـصورة الـطويـلـة ا تـضفـيه من تـدفق نغـمي واحلـركة ا
تـطلع إلى نـدفع) والالمحـدود ا تـدفق (ا اجلسم والـروح وما بـينـهمـا من تنـاقض احملـدود ا
عـاني فإنـها قـيم عرفـها شـعر اخلـوارج واندثـرت ح وقف الـشعـر على أفق التـحرر أمـا ا
أبواب السالط . عبد الرحيم محمود استنبت اجلانب الغنائي في شعر إبراهيم والبد أنه
شـاهـده وسـمـعه في صـدر شــبـابه ألن عـبـد الـرحـيم شــارك فـعـلـيًـا في صـدامـات ١٩٣٦ -
١٩٣٩ ب الـعرب والـيهـود وهي الفـترة الـتي غاب فـيهـا شعر إبـراهيـم (موظف احلـكومة ..
يكروفـون كما سنرى في فصل الذي أعـاد ترتيب رسالته بـحيث تنفذ إلى شـعبه من خالل ا

بكرة كانت موضع ترديد وتمجيد . يأتي) ولكن قصائده ا

ا من خالل ـارسة الـصـدام وإ لم ينـبت االسـتـشهـاد في شـعر إبـراهـيم من خالل 
عاني وتطـور الصور ومالحظـة الواقع الصدامي النـامي ولهذا جند الـصورة تنمو تـدافع ا

وتتأصل قصيدة بعد أخرى:

* في عام ١٩٢٦ - في ذكرى استشهاد اجملـاهد (الدمشقي) أحمد مريود يصف ما
بدأ في ذاته وغـاية ما يـستدعيه إلى بعد الـفعل مرآه ومـصيره عنـد ربه وال يتوقف عـند ا

فلسط لوم تكررت صورته بعد ذلك:
هـمُّ إخـــــــوانـــــــنـــــــا اجلـــــــهـــــــاد وأضـــــــحى

ـــــــــنــــــــــا في مـــــــــجــــــــــالس وجلـــــــــان هـــــــــمُّ

* وفي عـام ١٩٢٧ تتـصاعـد النـبرة نـبـرة اللـوم (في قصـيدة حتـيـة الريـحاني) والـلوم
موجه إلى بلده (نابلس) الذي :

كــــــــان ذا نــــــــخــــــــوة وفــــــــيـه حــــــــمــــــــيـــــــة
أين مـــــنــــهـــــا حــــمـــــيــــة اجلـــــــــــاهــــلـــــيــــة

.....
وفـــــلــــــســـــطــــــ لـن تـــــكــــــون ضـــــحــــــيـــــة

قـــــبل أن تـــــذهـب الـــــنـــــفـــــوس ضـــــحـــــيــــة

* وفي عام ١٩٢٨ يـحدث تـصاعد آخـر في قصـيدة "تـفاؤل وأمل" فألول مـرة يطالب
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ببذل  الدم :
وطــن يــــــــــــــبــــــــــــــاع ويــــــــــــــشــــــــــــــتـــــــــــــرى

وتــــــــصــــــــيـح "فــــــــلــــــــيــــــــحـيَ الــــــــوطن" ? 
لـــــــــــو كــــــــــــنـت تـــــــــــبــــــــــــغـي خـــــــــــيـــــــــــره

لــــــــــــبــــــــــــذلـت  مــــن  دمـــك  الــــــــــــثــــــــــــمـن

*ويتحول التجريد إلى صورة برهانية في العام التالي (١٩٢٩) - قصيدة: البلد الكئيب:
أتــــــــــــضــــــــــــيــع يــــــــــــا وطــــــــــــنـي و هــــــــــــا

عـــــــــــرق الــــــــــــعـــــــــــروبـــــــــــة فـيّ نـــــــــــابـض
ّ  فـــــــــــــــــــــداء  قــــــــــــــــــــومــى فــألذهـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــوت خـــــــــــــــائـض فــي غــــــــــــــمـــــــــــــــار ا

وهـكـذا نصل عـام ١٩٣٠ وبـعـد أربعـة أعـوام يرى في قـضـيـة فلـسـط أنـهـا أزمة أو
مـواجـهـة حتـتـاج إلى تـكــتل وشـجـاعـة وبـذل مـال وصــدام ولـكن حـادثـة ١٩٣٠ وقـد أطـلق
الـرصـاص على الـنـائب العـام اإلجنـليـزي الـيهـودي لم تـقتـله الـرصاصـة ولـكن احلادث في

ذاته حمل شارة ما يجب أن يكون ولهذا حملت القصيدة عنوان "الفدائي":
ال تــــــــــــــــــــــــــــــســـل عـــن ســـالمــــــــــــــــــــــــــــــتـــهْ

روحـــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــهْ
بــــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــتــه هــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــومــه

كـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاً مـن وســــــــــــــــــــادتـه
يــــــــــــــرقـب الـــــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــة الــــــــــــــتـي

بــــــــــــعــــــــــــدهـــــــــــا هــــــــــــول ســــــــــــاعــــــــــــتـه
شـــــــــــــــاغــل فــــــــــــــكـــــــــــــــر مـــــــــــــــا يــــــــــــــراه

بـــــــــــــــــــــإطـــــــــــــــــــــراق هـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــتــه
بـــــــــــــــ جـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــيــه خـــــــــــــــافـق

يـــــــــــــتــــــــــــــلــــــــــــــظـى  بــــــــــــــغـــــــــــــايــــــــــــــتـه
مـن رأى فــــــــــــــــحــــــــــــــــمـــــــــــــــة الــــــــــــــــدجـى

أضــــــــــــــــــــــــــــــرمـــت مـــن شــــــــــــــــــــــــــــــرارتـــه
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.....
هـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاب واقـف

والـــــــــــــــــــــــردى مــــــــــــــــــــــــنــه خـــــــــــــــــــــــائــف
فـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــدئـي يـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــواصـف

خــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــال مـــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــراءتـــه
.....

صــــــــــــــامـت لـــــــــــــو تــــــــــــــكـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــا
لــــــــــــــــفـظ الــــــــــــــــنــــــــــــــــار والــــــــــــــــدمـــــــــــــــا

ــن عـــــــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــتــه قـــل 
خـــــــــــــــلــق احلـــــــــــــــزم أبـــــــــــــــكـــــــــــــــمـــــــــــــــا

وأخـــــــــــــــــــــــو احلــــــــــــــــــــــزم لـــم تــــــــــــــــــــــزل
يــــــــــــــده تـــــــــــــســـــــــــــبــق الـــــــــــــفـــــــــــــمـــــــــــــا

ال تـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــوه قــــــــــــــــــد رأى
مــــــــــــنــــــــــــهـج احلـق مــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــا

ـــبـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــا وبـــالدًا أحــــــــــــــــــــــــــ
ركــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا قــــــــــــد تــــــــــــهــــــــــــدمـــــــــــا

وخـــــــــــصــــــــــومـــــــــــاً بـــــــــــبـــــــــــغـــــــــــيــــــــــهـم
ضـــــــــــــــجــت األرض والـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــا

مــــــــــرَّ حــــــــــ فــــــــــكــــــــــاد يــــــــــقــــــــــتــــــــــلـه
ــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــأس إ الــ

.....
هـــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاب واقـف 

والـــــــــــــــــــــــردى مــــــــــــــــــــــــنــه خـــــــــــــــــــــــائــف
فـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــدئـي يـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــواصـف

خــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــال مـــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــراءتـــه

عنى فـجعلته في هذه القـطعة خيـال جريء استعـارات جديدة نـرى أنها التي سـاندت ا
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قتضب: مفعـوالت مستفعلن) الذي ـتلقي برغم اضطراب مـوسيقا البحـر (ا قـابالً للتأثير في ا
عنى ال تكاد تسلم تـفعيله منه من تـغيير نسقي يـتسامح فيه العـروض وال تتسامح فيه غـنائية ا
وما تؤثر مـن سالسة تيسر الـترديد والتـغني: بدلته هـمومه كفنـاً من وسادته: صورة مسـتحيلة
وشـديدة اجلـرأة واجلدة ثم هـذه احلسـية الـواضحـة في : من رأى فحـمة الـدجى أضرمت من

شرارته و: صامت لو تكلما لفظ النار والدما - اهدئي يا عواصف خجًال من جراءته   !!

هـتمـ ببحـث العالقة قـتضب) خـالفت مـا زعمه بـعض ا إن هذه الـقطـعة في بـحرهـا (ا
بـ اإليـقـاع ومـوضـوع الـقـصـيـدة حـ رأى أن هـذا الـبـحــر "شـهـواني" يـسـتـجـيب لـلـتـرهـات
والتـرقيص وما إلـيهما مـستجلـبًا للـتدليل قول شـوقي قطعـتيه: "مال واحتـجب" و "حف كأسها
ا هـو مصادفـة محضـة ال تعطي حـكمًا احلبب" - ونـرجح أن هذا الـتوظيف لـقطعـتي شوقي إ
ـنـسـابـة لـتـوافق حلـظـة الـتـربص واقـتـنـاص ـوسـيـقـا غـيـر الـسـلـسـة غـيـر ا بـالـشـمـول . وإن ا
الفريسة التي البد كانت كامنة في مخيلة الشاعر وهو ينتقي مكونات هذه القصيدة / البداية

التي تصور جسارة السعي إلى إهالك العدو ولو كانت احلياة هي الثمن .

نـاسبة الواقعية بعـد أربعة أعوام من "الفدائي" سـيكتب "الشهيـد" متحرراً من ضغط ا
(احلادثـة) ; فقـد كثـر الشـهداء مـا ب عـامي ١٩٣٠ ١٩٣٤ ولهـذا تتـعدد "الـصور" لـتنـتهي

عنى االستشهادي وهكذا ينظم نوع من "السيناريو" خطوات القصيدة : إلى ا

١- الشهيد:البداية:
عــــــــــــبـس اخلـــــــــــــطـب فــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــسـم

وطـــــــــــغـى الــــــــــهـــــــــــول فـــــــــــاقـــــــــــتــــــــــحـمْ
ــــــــــــــــــــهــى رابــط اجلـــــــــــــــــــــأش والـــــــــــــــــــــنّ

ثــــــــــــــابـت الـــــــــــــــقــــــــــــــلـب والــــــــــــــقــــــــــــــدمْ
ـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــال  األذى ولـــم لــــم  يـــــ

يــــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــــنـــه  طــــــــــــــــــــــــار  األَلَــمْ

صرع : ٢- الشهيد: ا
ـــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــالــه الــــــــــــــــــــــــــردى ر
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وهـــــــــــو بــــــــــالـــــــــــســـــــــــجـن مـــــــــــرتــــــــــهـن
لـم  يـــــــــــــــشـــــــــــــــيّــع  بـــــــــــــــدمـــــــــــــــعـــــــــــــــة

مـــن حـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــيــب وال ســــــــــــــــــــــكــن
ـــــــــــــــــــــــــا أدرج الــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــراب ر

ســـــــــــــلــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــاً  مـــن الــــــــــــكــــــــــــفــن
لــــــــــــسـت تـــــــــــدري بــــــــــــطـــــــــــاحــــــــــــهـــــــــــا

غــــــــــــــيـــــــــــــــبــــــــــــــتــــه  أم  الــــــــــــــقـــــــــــــــنــن

صير : ٣- الشهيد: ا
ال تـــــــــــــــــــــقــــل أيــــن جـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــمــــه

واســـــــــــــــــــــــــــــمـــه فـــي فـــم الـــــــــــــــــــــــــــــزمــن
إنـــه كــــــــــــــــــــــــوكــب الــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــهـــب احملـــن الح فـــي غـــ
أرسـل الـــــــــــنـــــــــــور فـي الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــون 

فــــــــــــــمــــــــــــــا تـــــــــــــــعــــــــــــــــرف الــــــــــــــوســن
ورمـى الــــــــــــنــــــــــــار فـي الــــــــــــقــــــــــــلـــــــــــوب

فـــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــعـــــــــــــرف الــــــــــــضــــــــــــغـن

ـقـيـدة (الـسـاكـنـة) الـتي يـتـوقف مـعهـا تـردد أنـفـاس قـار الـقـصـيدة أو إن الـقـافـية ا
ـستمع لها بأحاسـيسه ليلزمه بنوع من الـقرار يليق بحالة الـتصميم الغامض الذي جتاوب ا
يتـحلى به الشـهيد مـنذ اعتـزم اقتحـام اخلطب وإن فصل األبـيات بهـذا السكـون القائم حدًا
على حـافـة كل بـيت ليـجـسد حـال الـشهـيـد نفـسه في عالقـته بـالزمن حـيث تـتحـول الـثواني

نفصلة وكأنها أزمنة معزولة منقطعة عن حركة العالم وعن بعضها البعض . بدقاتها ا

أما قصـيدة "الثالثـاء احلمراء" الـتي تفجـرت من حادث تنـفيذ حكـم اإلعدام عالنية في
قاومة (وهي في فـداحة دنشواي وبعـدها باثن وعـشرين عاماً والفاعل ثالثـة من أبطال ا
فيهـما واحد لـلهدف نفـسه) هذه القصـيدة درة قصائـد البطولـة في شعر إبراهـيم كما كان
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مـشهـد اإلعدام عالمـة ال تنسى وال تـتأول في مـا تعـنيه فـقد رسم تنـفيـذ احلكم عـلى الثالثة
األبـطال: فـؤاد حـجـازي وعطـا الـزير ومـحـمـد جمـجـوم علـى أن يقـدمـوا بهـذا الـتـرتيب مع
سـاعة فـارقـة ب كل واحـد والـذي يـليه إمـعـاناً في تـعـذيبه وتـعـميـقـاً للـخـوف والرهـبـة لدى
شاهـدي السـاحة غيـر أن الشهـيد مـحمد جـمجوم - الـثالث - رفض أن يـكون آخر زمالئه
وأن يـشـهـد احلـيـاة سـاعـة من بـعـدهم فـحـطم قـيـده وأبى إال أن يـكـون األوسط .. وقـد نـال
وت ال يـخيف الشـهيد مراده فـأضفى على مـشهد اإلعـدام شارة كـان البد من إعالنهـا فا

ا يناديه .. فيلبيه !! وإ

إن «الـثالثــاء احلـمــراء» أول قـصــيـدة تــخـضـع لـتـصــمـيـم مـســبق وهي (مع قــصـيـدة
«مصـرع بلـبل» ) تبـلغ أعلـى مستـوى تشـكيـلي استـطاع أن يـحقـقه الشـاعر في شـعره . من
شهد اإلعدام في ساعاته الثالث مع ما يثير من مشاعر ناحية احملتوى هي وصف بطولي 
شـهد فـهو اجلـديد بـالنسـبة إلبـراهيم إذ انـقسم الـغضب والـتوعـد والتـنديـد.. أما تـشكـيل ا
التـدرج حسب توالي الـساعات الثالث (الـساعة األولى - الـساعة الـثانية - الـساعة الـثالثة)

حتدثت كل ساعة عما جرى فيها في عشرة أبيات تبدأ كل منها بضمير الـ «أنا»:

فتبدأ الساعة األولى:
أنـــــــــا ســــــــاعـــــــــة الـــــــــنــــــــفـس األبـــــــــيــــــــة

الــــــــــفــــــــــضــل لـي بــــــــــاألســــــــــبــــــــــقــــــــــيـه 
أنـــــــــــــــا بــــــــــــــكــــــــــــــر ســــــــــــــاعــــــــــــــات ثـال

ث كــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــا رمــــــــــــز احلــــــــــــمـــــــــــيـه

ثم تقسم بروح (فؤاد) وتتوعد لتتلوها الساعة الثانية:
أنـــــــا ســـــــاعــــــــة الـــــــرجـل الـــــــعــــــــتـــــــيـــــــد

أنـــــــا ســـــــاعـــــــة الــــــــبـــــــأس الـــــــشـــــــديـــــــد
ـــــــــــشــــــــــر ـــــــــــوت ا أنـــــــــــا ســـــــــــاعـــــــــــة ا

ف كــل ذي فـــــــــــــــعـل مـــــــــــــــجـــــــــــــــــــيــــــــــــــد
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بــــــــــطــــــــــلـي يــــــــــحــــــــــطــم قــــــــــيـــــــــــــــــــده
رمــــــــزًا لـــــــتـــــــحــــــــطـــــــيـم الـــــــقـــــــيـــــــــــــود

وهنا في قسم هذه السـاعة الثانية وتوعدها تلمح إضـافة دالة فقد هتفت أم الشهيد
عند اعتالئه منصة اإلعدام هتفت بحـياة فلسط وال تزال أمهات شباب فلسط (وأمهات
) يـفعـلن هذا فـيـطلـقن الهـتـاف ويرسـلن الزغـاريد ولـيس الـعويل إلى الـيوم أطفـال فلـسطـ

وهذا ما تصفه الساعة الثانية:
قـــــــــســـــــــمـــــــــاً بـــــــــأمـك عـــــــــنـــــــــد مـــــــــوتك

وهـي  تــــــــهـــــــــتف  بـــــــــالــــــــنـــــــــشــــــــيــــــــــد
وتــــــــــرى الــــــــــعـــــــــــزاء عـن ابــــــــــنــــــــــهــــــــــا

فـي صـــــــيــــــــتـه احلـــــــسـن الــــــــبـــــــعــــــــيـــــــد
مـــــــــــــــا  نــــــــــــــال  مــن  خــــــــــــــدم الـــــــــــــــبـال

د أجـلَّ مــن أجــــــــــــر الــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــيـــــــــــد

أمـا الساعة الـثالثة (األخيـرة) فإنها احتـاجت من الشاعر إعمـال فكر وقدرة تأويل إذ
سبقت األولى بـفضـيلة االقـتحام والـثانيـة بأن صـاحبهـا تمرد عـلى تأجـيل موته ساعـة كما

هللت أمه لقوة التحدي في ولدها . فماذا عساها تقول الساعة األخيرة ?
أنــــــــا ســـــــاعـــــــة الــــــــرجل الــــــــصـــــــبـــــــــور

أنـــــــا ســـــــاعـــــــة الـــــــقــــــلـب الـــــــكـــــــبـــــــيــــــرِ
رمــــــــز الــــــثـــــــبــــــات  إلى  الـــــــنــــــهــــــايـــــــة

فـي اخلـــــــــــــــطــــــــــــــــيـــــــــــــــر مـن األمـــــــــــــــورِ
ـــــــوت بـــــــطـــــــلـي أشـــــــد عـــــــلى لـــــــقـــــــاء ا

ــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــورِ مــــن  صــــم الـــــ
جــــــــــــــــذالن  يــــــــــــــــرتــــــــــــــــقــب  الـــــــــــــــردى

ـــــــــــــــوت فـي ســــــــــــــرورِ فــــــــــــــاعـــــــــــــــجـب 
.....
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ــــــــــفـــــــــدى مـــــــــا أنــــــــــقــــــــــــذ الــــــــــوطـــن ا
غـــــــــــيــــــــــــــر صــــــــــــبـــــــــــــار شــــــــــــكـــــــــــــورِ

هذا حديث السـاعات الثالث يجـمّل الواقع وال يبتـدعه يسبره بـالشعور وال يـصطنعه
فـإذا كـانت أم مـحمـد جـمجـوم هـتـفت وزغردت فـإن هـذا حـدث وإذا كان أطـفـال عطـا الـزير

بكوا عند تعليق أبيهم فإن هذا يرصد أيضا:
وصــــغـــــارك األشـــــبــــال تـــــبـــــكي الـــــلـــــيل بـــــالـــــدمع الـــــغـــــزيــــر

سـتوى الكـمي فلكل سـاعة عشـرة أبيات من سـاواة ب األبطـال حتققت عـلى ا إن ا
الـبـحـر الـكـامل الـتـام .. وفي كل مـقطـع تبـدأ "األنـا" تـتـكـرر مع الـشـهـيـد األول ثم الـثاني
ـا استطـال حياته فـلم يعـد يتسع الـوقت لتكـرار األنا . وكذلك وتأتـي مفردة مع الـثالث وكأ
قطع األول يـاء مشددة وفـي هذا التـشديد تـصميم وعـزم تعقـبها هـاء السكت تـأتي قافيـة ا
ـهيـبة) في ـا تفـرض من سكـينـة وانقـطاع وهـو ما يـحاكي الـلحـظات األولى (ا (الـساكـنة) 
ـقطع الثـانى ثم الثالث وأرى أن الـشاعر لو أنه مشاهـدة أمر عظـيم يتحرك الـسكون في ا
تعمد األمر تعمداً في شأن القافية لعاد بها إلى السكون في اخلتام أو "اخلاتمة" التي تقطع
ـشهد ولعل شعـوراً ما حاك في صدره فتـنقل ب احلركة والـسكون ولكن ها هـنا لطيفة ا
دقـيقـة جداً (عـلى حد تـعبـير الـقدماء) فـإن قافـية مـا يخص الـشهـداء الثالثـة من معـنى هذه

اخلاتمة جاءت قافيته متحركة أما ما يخص اخلالق سبحانه فجاءت قافيته ساكنة .

اخلاتمة: األبطال الثالثة
أرواحهم في جنة الرضوانأجسادهم في تربة األوطان
وهناك فيض العفو والغفرانوهناك ال شكوى من الطغيان

هو اإللهْال ترج عفوًا من سواه
كلَّ جاهْوهو الذي ملكت يداه

جبروتهم في برهم واألبحرِجبروتهُ فوق الذين يغـرهم

إن تفـعيالت البحر الـكامل (تاماً) هي التي تـنتظم حركة الـساعات الثالث وهذا عدل
ولـكن التـقـسـيم الـرأسي للـقـصـيـدة يجـعـلـها من ثـالثة أقـسـام رئـيسـيـة: مـقدمـة - الـسـاعات
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قـدمـة جنـد سبـعـة مقـاطع كل مـقـطع من خمـسـة أبـيات: يـسـتوفي الثـالث - اخلاتـمـة في ا
الـبـحر الـكـامل تفـاعـيله في بـيـت ويـتراجـع إلى تفـعيـلـت في الـشـطر يـقـابلـهـا في الشـطر
الثاني تـفعيـلة واحدة في بيـت تاليـ ثم يعود فيـستكمل تـفاعيله في الـبيت اخلامس وهذا

وشحي": يتضح من أول مقطع في القصيدة وهو مطلعها "ا
نحوسُ وترنحت بعُرَى احلبال رؤوسُا تعّرض جنُمكَ ا
فالليل أكدر والنهار عبوسناح األذان وأعول  الناقوسُ

وعواطفُطفقت تثور عواصفُ
وت حينًا طائفُ أو خاطفُوا

عن في الثرى عولُ األبديُّ  تحجّروا ليردَّهم في قلبها ا

ـقـدمة الـسـبـعة إن هـذا الـتـشكـيل الـعـروضي (نـسق الـتفـعـيالت) يـتـكرر في مـقـاطع ا
وكذلك أمر التشكيل القافوي وقد التزم ما فرض على نفسه من نسق التسميط فقد مضى

األمر على هذا الترتيب:
شطر قافية أشطر قافية أ
شطر قافية أشطر قافية أ

شطر من تفعيلة واحدة قافية بشطر مجزوء قافية ب
شطر من تفعيلة واحدة قافية بشطر مجزوء قافية ب

شطر قافية دشطر قافية ج

ـوشحة) يستقل نفرد الذي يـختم القصيدة (ا ـقطع ا ـقاطع السبعة ثم ا إن كالً من ا
ـقطع األول في مـا عدا الـقافـية األخـيرة (د) فـإنها بقـوافيه لـكن  على الـنظـام الذي الـتزمه ا

ا تشد أطراف القصيدة . قاطع الثمانية وكأ ختام ا

ـوشـحـات وتـفـننـت فيه ـسـتـوى من أنـسـاق الـقافـيـة (الـتـسـمـيط) الـذي عرفـته ا هذا ا
ـعنى إذ ـنـاسبـة وأن يـلـتوي بـا يـخشى مـنه عـادة أن يـدفع إلى االفتـعـال لـتصـيـد األلـفاظ ا
يضطر الشاعر أن يبدل ما تفيض به عواطفه ليوافق هذا النغم غير الطوعي وقد يؤدي إلى
قـطع تسلسل أفكـاره أو إكراهها على تأويالت غـير مساغة أو غـير مفهومة أو غـير مطلوبة .
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ـوحـدة تـكسـبـهـا جدة ا - في قـصـيـدة بـطولـة كـالـتي نـحن بـصددهـا - كـانت الـقـافيـة ا ور
وجالالً ورصانة هي في حـاجة إليـها . غير أن الـشاعر قـد التزم وحدة الـقافيـة - على نحو
أساة . لم يلجأ ما رأينا - في كل عشرة أبيات تصف سـاعة من الثالث الساعات شاهدة ا
ـقـطع ـقـدمــة) وا ـقــاطع الـسـبــعـة (ا ـوشــحـة في الـوزن والــقـافـيـة إال فـي هـذه ا إلى نــظـام ا
هتـمون بأنـساق القـافية وابـتداعات الـتسمـيط ح نبـهوا إلى األثر اخلـتامي. وحـسنا فـعل ا
يـة !! فـقـد كان هـذا مـا يـريده ـسمـطـة وأنـهـا ذات طبـيـعـة غنـائـيـة تـر اإليـقاعـي للـقـوافي ا
تلقي عبر ا يرتـفع بخيال ا ـسرح ويهيئ اإليقاع  إبراهيم في مـقدمة قصيدته كان يعد ا
أذنه إلـى مستوى يتـجاوز التصـديق يفيض عن ضفـاف الواقع يحلق بـه في أجواء السحر
أساة وكـأنه "اجلوقـة" التي تهـيئ لتقـبل الفاجـعة بأن تـنبه إلى غيـاب العقل واألسطـورة وا

قت وسطوة احلقد وشطط احلكم . وانفجار ا

ـوشـحـيــة تـنـتـمي عــبـر نـسـقـهــا اإليـقـاعي إلى األحلـان ـقــاطع ا وكـذلك .. فـإن هـذه ا
الـشـعـبـيـة فـكـأنهـا نـوع من "الـعـديـد" أو تـلك "الـبـكـائـيـات" الـتي كـانت الـنـسـوة تـقـيم عـلـيـها
ـناحـات" في الزمن الـقد ولـعله إلى هـذا الزمن في بـعض مواقـعنـا .. ومنـاسبـاتنا وفي "ا
ـستوى الـشعـبي من اإليقـاع تقتـرب لغـة الشعـر من لغـة احليـاة اليومـية - وقـد أشرنا هذا ا

قبل إلى شيء من هذا - إذ جند ألفاظاً وتعبيرات مثل:
وغرائبـــــــــاولقد شهدت عجائبا
ونوائبـــــــــالكن فيك مصـــــائبا

ومثل:
فتحــــــــــررابشر يباع ويشـــــــترى
في مـــا أرىومشى الزمان القهقرى

ومثل:
بــــال رجــــاءْوطن يسير إلى الفناءْ
إال اإلبــــــــاءْوالداء ليس لـــه دواءْ

ومثل:
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ماذا يكـــــونْ ?أو تبصرون وتسألونْ
مثل اجلنونْإن اخلداع له فنــــــونْ

: قطع اخلتامي يتصاعد الدعاء وهو تقليد "شعبي" في موقعه وصيغته أيضاً وفي ا
هو اإللهْال ترج عفواً من سواه
كل جاهْوهو الذي ملكت يداه

هذا النفس الشعـبي نغماً ولفظاً وتركيبـاً ليس مصادفة أن يرتبط باألشطر اجملزوءة
سـتوى اللـغوي وهـو األمر الـذي وقف عند تـسارع استـدعى ما يـناسـبه من ا .. فـاإليقـاع ا
حـد هذه األبيات اجملـزوءة ولم يتسلل إلى األبـيات كاملـة التفاعيـل ومن باب أولى لم يقترب

أساة في ساعاتها الثالث . قاطع الثالثة التي وصفت ا من تلك ا

يــسـتـحق إبـراهــيم طـوقـان - عن جــدارة - أن يـكـون شـاعــر الـثـورة وشـاعــر الـوطـنـيـة
واحلـريـة والــقـومــيـة إذ تـبــنى بـشــعـره أشـواق اإلنــسـان الـعــربي وأحالمه وعـبــر عن حـسه
ثل "أجـنـدة" تـسـجل أحداث ـانه بـخـصـوصيـته . وإذا لم يـكن شـعـر إبـراهيـم  الـتاريـخي وإ
زمانـها أو "تـرمومـتر" يـعلـو ويهـبط مع تصـاعد األحـداث أو تراخـيها فـإنه لم يـكن على مـبعدة
منـهـا وكـمـا أشـرنـا في صـدر هـذا الـفـصل فـإن هنـاك أحـداثـًا فـاجـعـة أو واعـدة مـرت بـاألمة
العـربـيـة وتؤثـر بـقوة فـي واقع قضـيـة فلـسـطـ ومع هذا ال جنـد لـهـا صدى في شـعـره !! قد
يـروق لبـعض الـدارس أن يـلـمح إلى موقف طـبـقي يريح فـي تفـسيـر بـعض ما كـتب ومـا فعل
إبراهـيم فيقول مـحمد الـقاضي: "كانت األرض في مركـز اهتمـامات الفلـسطيـني قبل ١٩٤٨
وجتلى ذلك أساًسـا في شعر إبراهيم طوقان وعـبد الرحيم محمود الـلذين أحلا على التمسك
باألرض وحـذرا من مغبـة بيـعهـا وتنـبأا بـضياع فـلسـط . وقـد أحل هذان الـشاعران األرض
مـحلهـا من التـقسيم الـطبـقي للمـجتـمع الفلـسطـيني فأدانـا اإلقطـاعي الـذين اندفـعوا يبـيعون
رور إلى صف البـرجوازية التـجارية أو الصـناعية وتـعاطفا أراضيهـم لليهـود رغبة منـهم في ا
سلح دفاعاً عن مع القوى الـوطنية التي أدركت أبعاد الـغزوة الصهيونية ودعـت إلى النضال ا
توكل طه من بعض ما سبق مع تـفصيل وتعليل فـيقول واصفًا ما ترتب "(١) ويقتـرب ا فلسط

على إدارة بريطانيا لفلسط بقوة صك االنتداب وإعمال وعد بلفور:

قاومة الفلسطينية - ص  ٢٧٠ . (١) األرض في شعر ا
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"عـاش شاعـرنا في فـترة من أشـد الفتـرات اضطـراباً وتـخلـخالً في القـيم واالجتاهات
والسلـوك . واضطرت البرجوازية الفـلسطينية وريثـة اإلقطاعية في ذلك الوقت أن تلعب دور
"القائد " السـتيعاب احلركـة الوطنية وقـيادتها ونتـيجة لشروط هـذه البرجوازية وتـناقضاتها
ـتـهـالـكـة حـيث كانـت تلك الـداخـلـيـة فـقـد أفرزت عـدداً من االجتـاهـات الـضـارة والـقـيادات ا
دن بـاإلضافة إلى مالكي الـبرجوازيـة خليـطاً من الـعشائـر القويـة والوجاهـات التي تـسكن ا
ـنافسة األراضي في الريف وقـد عززت سلـطة االنتـداب النعـرة العشـائرية وأوقـدت نيران ا
ب "بـيوتـات" البـرجوازيـة وتشـكيالتـها وحتـولت األحزاب الـسيـاسيـة حيـنذاك إلـى واجهة
سياسية رديئـة تعبر عن وجهة نظر عائلية / مـصلحة خاصة وحتولت العشيرة إلى حزب .
نـتـيـجـة لـهـذا الـوضع أصـبح (اخلـائن) من (الـوجـهـاء) والـسـمـسـار أيـضـاً من الـزعـمـاء أي

ارسة يومية ووجدت من يدافع عنها في الصحافة . حتولت اخليانة إلى وجهة نظر و

وضـوعي الطـبـقي إلى إحدى الـعـائالت ذات النـفوذ وإبـراهيم طـوقان بـحـكم انتـمـائه ا
واحلـضــور في مـديـنـة نـابـلس اسـتـطــاع أن يـكـوّن صـلـة وثـيـقـة بـالــبـيـئـة الـتي تـفـرز الـقـادة
والـزعـمـاء وهذا يـعـني أنه كـان يـعـرف الـكثـيـر من مـسـاوئهـم ومداخـلـهم ومـخـارجـهم . لكن
شـاعرنا كان عـصامياً ولم يعـتمد على عائـلته في كسب رزقه أو لم ينح نـحوهم في التجارة
والـزعـامـة والـوجـاهـة أي أنه رفض طـبـقـته هـذا االنـسالخ الـطـبـقي جنـده في هـجـومه عـلى
"طبقة" الـزعماء والسـماسرة في كثـير من قصائده وبـالرغم من وجوده في مـدينة القدس لم
ـعارضـ (النـشاشـيبـية) أو مـن اجمللـسي يلـتحق بـأي حزب ولم يـعرف عـنه أنه كان من ا
(احلـسـيـنيـة) بل قـالـهـا صـراحـة ( إن قـلـبي لـبالدي ال حلـزب أو زعـيم) ولم يـهـاجم إبـراهيم
الـزعــمـاء ألن آل طـوقـان لم يــكن لـهم نـصــيب من (الـكـعــكـة) أو من الـكـراسي كــمـا قـد يـظن
الـبعض . ولـعلـنا جنـد انسالخ ابـراهيم الـطـبقي أيـضاً في األعـمال الـتي مارسـها وطـبيـعة

احلياة وسلوكه فيها .

ــكن الـقــول إن إبـراهــيم هـو ذلك الــشـخص "الـالمـنـتــمي" الــذي يـبـتــعـد عن وكـذلك 
ا فيـهم من مسـاو وعيوب لـيذكـرهم بها "اجلـماعـة" بقدر كـاف يسـمح له برؤية جـماعـته 
إنه (يـهـرب) منـهم ألنه يـحبـهم ويـريد لـهم اخلـير والـبـركة والـصالح (إن أكن مـسرفـاً بـلومي
فلومي صادر عن محـبتي القلبية) هذا (الهـروب) هو هروب كل فنان أصيل متفوق "إن هذه
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فارقة ولنتـذكر أن شاعرنا استعمل السخرية يز ا ا  شاعر من التفـوق واالنفصال ..  ا
." ليهزأ من طبقته أصالً

ونـرى من الـواجب أن نـوضح نـهجـنـا في هـذا الكـتـاب عن شـعر إبـراهـيم فـنـحن على
ـا يشغله عن أل وجدان القار كـما يشبع عـقل الباحث  اقتنـاع بأن شعره يـستطـيع أن 
رة - ال جنـد محيداً عن دفع تعليالت هي اتهام أو مناقشة أقـوال اآلخرين . ولكننا - هذه ا
أقرب إلى تشويه الشخصية ولقد فـرقنا قبل ب األرض والطبيعة فإذا كان إبراهيم شاعر
األرض فإن صـاحبه "أبو سـلمى" شاعـر الطبـيعة ثم يـأتي عبد الـرحيم محـمود الحقـاً لهما
وهناك جتاوز في استيالد البرجوازية من اإلقـطاعية على أن اإلقطاعية في فلسط لم تكن
كـلها وال أهم مـواقعهـاً في أيدي الـفلسـطينـي أنفـسهم وإذا كـانت الذاكرة ال تـزال حتتفظ
اً في كتـاب "النكبـة" لعارف العـارف (وقد فقدت الكـتاب من زمن ) فقد ببعض ما قـرأت قد
متدة من صفد إلى الناصرة) وكان كان مرج ابن عامر في شمال فلسط (منطقة اجلليل ا
ـترامي مـلكـا لشـركة زراعـية تـملـكهـا أسرة من أثـرياء لـبنـان يخـتزل اسمـها في رج ا هـذا ا
ـترامـية إلى مـؤسسـات يهـودية "إخـوان سـرسق" وقد بـاع إخوان سـرسق هؤالء أرضـهم ا
ا أبدى عرب فلسط من تبصـير بخطر إتمام هذا البيع وكيف أنه سيؤثر سلباً على رغم 
نـطقـة كلـها .. فـهنـا يتأكـد قصـر النـظر وقـصور الـفكـر (القـومي) االستـراتيجي عـلى أمن ا

ولعل قصيدة إبراهيم "نعمة" تكشف عن هذا القصور الشامل:
يــــقــــولــــون في بــــيــــروت أنــــتم بــــنــــعــــمـــة

تــبــيــعـونــهم تــربــاً فــيــعــطــونــكم تــبـــــــرا
شـــقـــيــــقـــتـــنــــا مـــهال مــــتى كـــان نــــعـــمـــة

هالك ألـــــوف الــــنـــــاس في واحـــــد أثــــرى ?
ـــــــــال يــــــــــعــــــــــلـــم أنــه وبــــــــــاذل هــــــــــذا ا

يـــســلم بـــالــيــمـــنى إلى يــده الـــيــســــــــــرى

نطقة ة كما أن حادث بيع مـرج ابن عامر  ـؤ فهذا الـتطلع من أهل بيروت له داللته ا
اجلـلـيل يــدعم االجتـاه نـفـسه وال يـعـنـي هـذا أن غـيـر أبـنـاء فـلــسـطـ هم الـذين بـاعـوا دون
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غــيـرهم شــعـر إبـراهــيم ال يـقــول هـذا وأقــوى تـنـديــد له مـوجـه إلى مـواطــنـيه في قــصـائـد:
بكر (١٩٢٩) ومطلعها السماسرة - اشتروا األرض - إلى بائـعي البالد وهي من انتاجه ا

: صريح في حتديد دوافع البيع من ثم مستوى البائع
بـــاعــــوا الــــبالد إلى أعــــدائـــهـم طـــمــــــــعـــاً

ـــال لــــكــــنــــمــــا أوطــــانـــهـم بــــاعــــــــوا بــــا
قــــد يـــــعـــــذرون لــــو أن اجلـــــوع أرغــــمـــــهم

والـــله مــــا عـــطــــشـــوا يــــومـــاً وال جــــاعـــوا
وبُــلْــغَـــةُ الــعــار عـــنــد اجلــوع تــلـــفــظــــــهــا

نـــــفـس لـــــهـــــا عن قـــــبـــــول الـــــعــــــــار ردّاع
تــــلـك الــــبـالد إذا قــــلت: اســـــمــــهــــا «وطـن»

ال يـــــفــــهـــــمـــــون ودون الـــــفــــهـم أطـــــمــــاع

ولـكن هذا ال يجعل من الـبائع إقطـاعي وال يجعل إغـراء البيع اللحـاق بالبرجوازية
ـا هو ضعف االنـتماء وقـصور الوعي وحـدة الشعور الصـناعيـة أو التجاريـة كما زعم وإ
تـوكل وصف "الالانتمـاء" فهذا مـصطلح له بالـفرديـة . وال مفر من أن نـستبـعد من حتلـيل ا
حـده وال يــنـطـبق عـلى إبــراهـيم فـلـيس االنـتــمـاء قـاصـراً عـلى االنــضـواء في حـزب وشـعـر
إبـراهيم عن األرض هـو دليـل انتـماء كـأقـوى ما يـكون االنـتـماء ولـقد يـصح أن يـوصف بأنه
متـمرد .. ليس تمرده مـوجهاً إلى أسرته أو طبقـته فقد أدى فرائض الوالء كمـا حتثه عليها
لك رؤية (نقـرأ سعيه للزواج وسى كـاظم احلسيني) ولكـنه كان  أسـرته (نقرأ دوافع رثائه 
من عائـلة عبـد الهادي مـتحدياً ثـوابت عائلـته) ونوافق البـاحث على حدوث تـداخل وخلط ب
وقـراطيـة وليـست في صالح العـشائـرية واحلـزبيـة وما أدى إلـيه هذا من مـنافـسات غـير د
ـسـتـهـدف . إن إبـراهـيم لم يـرفـض طـبـقـته إنه سـلـيل بـيت طـوقـان وإذا لم قـضـيـة الـوطن ا
رموقة ومن الدراسة في يفتخر بهذا فإنه جنى راضـياً كل ميزاته من الزواج إلى الوظيفة ا
ـثقف اخلـارج إلى نـبـذ الـوظائف دون خـوف من مـواجـهـة الضـيـاع .. وهـذه "عـادة" طريـقـة ا
ـتـلئ رأسه بـالـشـعـارات والعـبـارات الـكـبيـرة الـتي تـسـانـد مقـوالته الـثـقـافـية الـعـربي قد 
وتعـطيه اعـتباراً خـاصاً يدعم مـوهبته ولـكنه - في الـنهايـة - ال يخرج عن الـسرب ألن هذا
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بدع سـافة بـ ا ـهم أن االحتـفاظ  الـسرب ضمـان استـمراره في أداء دوره كمـا يراه . وا
ستوعبة فإنه آخر ما ينطبق على تعمق والقراءة ا واحلياة العامة فوق أنه مطلب لإلبداع ا
إبراهيم الـذي لم يكن - بـأية درجة - شاعـر تأمل وصـاحب استبـطان للحـاالت إنه شاعر
حياة شاعر حاالت تنعكس فوراً على مرآة نفسه فتتحول إلى كلمات وإيقاعات ولهذا تندر
لك موقفاً من في شعره الصور كمـا تختفي األبعاد الفلسفـية . وهناك أكثر من دليل أنه 
وقف ضـد الفلسفة إال إذا كنا - إلى القرن احلياة ولكنه ال يـنم على فلسفة بل لعل هذا ا
كن أن يستوعب جتربة احلياة . وخالصة هذا أن العشرين- نعد األبيقورية نهجاً فلسفياً 
إبراهـيم وكما تدل تواريخ قـصائده كان يسيـر في خط مزدوج لم يـسمح ألحدهما بأن
يـلتهم اآلخـر أو يلـغي فاعلـيته: القـضية الـوطنيـة .. واحلب بكل مسـتوياته ولـعله لهـذا آثرنا
أن نعنون للفصل بالشاعر الثـائر وليس شاعر الوطنية أو شاعر األرض أو شاعر القضية
تثل اإلنسان فيها ألن "الثورة" حـالة عصبية وفكريـة تستوعب كل حاالت التجاوز الـتي ال 

ألوف من مثله .  حلد االعتدال وس ا

✸✸✸✸
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٧ - الشاعر العاشق

رأة .. أم .. شاعر احلب ? ١- شاعر ا

هل رغب إبراهـيم في أن يحمل - من خالل شـعره - لقب شـاعر احلب ? ال غرابة في
أن "يـتمنى" وصفـاً يتحول إلى لقب فـقد عاصر زمن: أميـر الشعراء وشاعـر النيل وشاعر
ساحات في شعره وطار صيته به? وضوع الذي يشغل أكبر ا القطرين فلماذا ال يتميز بـا
ولقد أطلق عليه هذا الوصف في حياته وقرن به اسمه في صدر بعض كتاباته ومنه أخذنا
عنوان هـذا الكـتاب: احلب والثـورة وهو يخـتلف عن: الثـورة واحلب وقد نال من قـرائه ثناءً
إجـمـاعيـاً عـلى شعـره الـثوري ولـكن بـعض األصوات - الـتي سـتوجـد دائـما وتـطل من هـنا
لك احلق وهنـاك - تمـنت علـيه لـو وقف قلـمه على الـثورة وتـرك مـوضوع احلب !! ولـسنـا 
نادين بها فقد يكون االعتراض في إسناد هذه األمنية األخيرة جلفـاف أو انحراف طبائع ا
أذون ـدون في أوراقه ا عـلى "نـوع" احلب الذي "روج" لـه إبراهـيم خـاصة في شـعـره غيـر ا
بـنشرهـا . فهل نـتعـجل األمور إذا قـلنـا إن القـليل من شـعره الكـثيـر في حيـاته العـشقـية هو
رأة (احلـديث) وهي الصـفة التي ثل إضـافة إلى شـعر ا الـذي يستـحق العـناية (الـفنـية) و
ـرأة" وليس عن "احلب" وبينـهما فرق نراها تنـطبق على شعـر إبراهيم الـغزلي فهو عن "ا
ـوضوع بل فـرق كـبـير وقـد يـتضح هـذا الـفارق بـقـوة ح نـعـرض شعـر إبـراهيم في هـذا ا
ـرأة" شــعـراء اخــتـلــفت طـرائق ــوضـوع نـفــسه فـقــد شـغــلت "ا عــلى الـتــراث الـعــربي في ا
حضورهـا وتصورها في قصـائدهم من أمثال امر القـيس واألعشى والفرزدق وعمر بن
أبي ربـيــعـة والـعـرجي - هــؤالء تـتـحـرك انـفــعـاالتـهم واسـتـجــابـاتـهم إلى امــرأة بـعـيـنـهـا ال
ـلـوح وقـيس بن تـتـجـاوزهـا في حـ جنـد شـعـراء آخـرين مـثل جـريـر وكـثـيـر وقـيس بن ا
ذريح وأبي نـواس والـعـبـاس بن األحـنف (الـذي كـان مـوضع إعـجـاب خـاص من إبـراهـيم)
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وغـيـرهم ال تــتـوقف جتـربـة احلـضـور األنــثـوي في قـصـائـدهم عـلـى تـصـويـر عالقـات ذاتـيـة
ـا تـتـجـاوز هـذا إلـى الـغـوص وراء دوافع الـعـشق وجتــلـيـاته وخـطـراته مـبـاشـرة بــهـا وإ
وانحرافاته وهـمومه والتمرد عـليه إلخ وتصورنا هـذا الذي نثبـته هنا يختـلف عن القسمة
تنقل ب عدد أثورة الـتي توزع العشاق ما ب احلـسي والعذري أو أصحـاب الهوى ا ا
توحد في امرأة ال يعدوها هذه القسمة - على أية حال - لم نتحمس من النساء والهوى ا
أثور يبحث في لـها وحتفظـنا عليـها في كتاب صـدر منذ ربع قرن(١) تقريـباً . إن التقسـيم ا
ـدى الذي أنشـبت فيه مخـالبها أو ـظهر أمـا ما نقتـرحه فإنه يهـتم بالرؤيـة وجتليـاتها وا ا

رمت جذورها فتشابكت معه حتى أسالت دماءه أو امتصت رحيقه !!

إبـراهـيم في جتـاربه الـعشـقـيـة من النـوع األول في كل قـصـيـدة توجـد امـرأة وهـموم
احلب عنده تنحصر فيها (وقد يكون التعبير: تنحصر في نيلها أكثر دقة وأقل تهذيباً) وهذا
أمـر ال جند أنـفسـنا مـضطريـن إلى أن نذهب بعـيدًا في تـعريـة دوافعه وقـد "اجتـهد" آخرون
ـا ال يتـسع لطـرح احتـماالت أخـرى ذات تأثـير فـمن معـتدٍّ بـالطـبائع وتـأثيـر الغدد في هذا 
وحـساسـية اجلهـاز العـصبي ومن مـتعلل بـعلم الـنفس يـومئ إلى الشعـور بالـنقص إذ كان
إبـراهـيم "صــاحب مـرض" ال يـبل من أزمـة إال لـيـتــأهب ألزمـة أخـرى وهـو كـمـا تـدل صـوره
الكـاملـة يتـكشف عن هـزال وهشاشـة تكـوين بعـكس ما يـبدو عـليه أو يـفضل (بـالطبع) أن
يـبـدو عـليـه ح يـصـدر صـورة الـرأس والـصـدر فـفـيـها تـبـدو الـنـضـارة والـعـافـيـة وإشراق
رأة وإلروائها تـنسج حكايات القسمات . مـن هذه "احللقة الـضعيفة" تـتفجر األشـعار عن ا
الـعشق ويـبالغ في وصف تـفاصـيلهـا وقد تـصل في هذا إلى مـدى الفـحش الذي تـتحول به
القصـيدة من الـكتابـة إلى الرواية الـشفـهية الـتي حتتـمل التحـريف وتتـسع للتـزيد وال بأس

في هذا ما دام يوسع من دائرة الشهرة !!

وضوع العشقي الذي يقحمه أو يستدرج هذان القوالن يحيطان (وقد يجتـمعان) با
ـوضوعـات تبـدو غيـر متـماسـة معه . إلـيه بطـبـيعـته - حسب أحـد التـفسـيرين الـسابـق - 
بـكر في هـذا االجتاه أولـهما نـشر ونـال إبراهيم به ونـقدم لـهذا التـداخل مثـل من شـعره ا

ـعـرفـة (اجملـلس الـوطني (١)  كـتـاب: احلب في الـتـراث الـعـربى - صـدرت طـبعـته األولـى فى سلـسـلـة عـالم ا
للثقافة والفنون واآلداب - الكويت) ١٩٨٠ . 
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اسـتـجابـة طـيـبة من جـمـهـور الشـعـر وتـعد قـصـيدة "مـالئكـة الـرحمـة" - وهي أولى قـصـائد
الـديـوان (١٩٢٤) - بـدايـة جيـدة وإن وجـهت إلـيـهـا نـقدات لـم تكـن رفيـقـة بـالـتـجـربة األولى
رضته كما يرى حنوها ورعايتها لشاب دون العشرين من دواعي عمره أن يرى "جمال" 

من زاوية اخلصوصية:
بــــــــيـض احلـــــــمــــــــائـم حــــــــســــــــبــــــــهــــــــنّهْ
ــــــجــــــــــــــــــعـــــــــــــــــهــــــــــــــــــنّـه أنــي أردد ســـــــــــ
رمــــــــــــز الـــــــــــــسـالمــــــــــــة والــــــــــــوداعــــــــــــة
مــــــــــــــنــــــــــــــذ بـــــــــــــدء اخلــــــــــــــلـق هــــــــــــــنّـهْ
فــي كـلّ روض فــــــــــــــــــوق دانــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة
الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــوف لـــــــــــــــــــهــن أنّـهْ

هذه البـداية احلانية الشفيفـة استمرت تتأمل هاته احلمـائم من كل جهاتها وحركاتها
إلى البيت السابع عشر تصف ما تقع عليه احلواس وصفاً أخاذاً ثم يتخلص - كما تقول
فدوى في تعلـيقها على الـقصيدة - يـتخلص إلى موضوعه هـذا التخلص اجلـميل فيقول في

:( (مالئكة الرحمة) و (مفهوم اخملالفة يعني أن ما سبق كان عن احلمائم قصداً مستقالً
ـريض غدون أشبـاهاً لهنّهْ احملـسنات إلى ا
ـسـتشـفـيـات دواؤها إيـنـاسـهنّه الروض كـا
مـا الـكـهـربــاء وطـبـهـا بـأجل من نـظـراتـهـنّهْ
يـشفي الـعـليل عـناؤهن وعـطـفهن ولـطفـهنّهْ

إلى آخر األبـيات الـثمانـية الـتي تبـدو هزيلـة غائـبة الـنضرة إذا مـا قيـست إلى السـبعة
بدعة في التفصيل ورصد احلركة و اإلحاطة عشر األولى التي وضع الشاعر فيها طاقته ا

شهد من كل جوانبه: با
فـإذا وقـعن عـلى الـغـديـر تـرتـبت أسـرابهـنّهْ
صـفّـ طـول الـضـفّـتـ تـعـرَّجـا بـوقـوفـهـنهْ
ـاء سـاعـة شـربـهـنّهْ كلٌّ تـقـبل رسـمـهـا فـي ا
يـطفئن حـر جسـومهن بغـمسـهن صدورهنهْ
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يـــــــقع الــــــرشــــــاش إذا انـــــــتــــــفــــــضن آللــــــئـــــــاً لــــــرؤوســــــهــــــنه
ويـــــطــــــرن بـــــعـــــد االبـــــتــــــراد إلى الــــــغـــــصـــــون مـــــهــــــودهـــــنه
تــــــنــــــبــــــيك أجــــــنــــــحــــــة تــــــصــــــفق كــــــيف كــــــان ســــــرورهــــــنه
ويــــــقـــــر عــــــيــــــنك عــــــبــــــثـــــهـن إذا جــــــثـــــمـن بــــــريـــــشــــــهــــــنه
وتـــــــخـــــــالـــــــهن بـال رؤوس حـــــــيــن يـــــــقـــــــبـــل لــــــيـــــــلـــــــهـــــــــنه
ن مـلء جــــــفـــــونــــــهـــــــنه أخــــــفــــــيـــــنــــــهــــــا حتت اجلــــــنــــــاح و
كـم هـــــجــــــنــــــنـي ورويت عــــــنــــــهن الــــــهــــــديـل فـــــديــــــتــــــهــــــنه

إن احلـمام - بطبـيعته وتكويـنه وإيحائه - أنثـوي وقد تناوله الشـاعر من هذه الزاوية
الئكة الـرحمـة» من بعـيد أو قريب وإن األمـر ليـلتبس فـاختـار ما ينـطبق عـليه وال يـوحي «
مرضة وليس يجدي في شيء ذكر شترك ب احلـمام وا على التلقي حـتى مع ذكر اللون ا
حسن التخـلص إذ كيف يتـخلص من موضوع الـقصيـدة (احلمام) إلى االمتـداد الهامشي
مرضـات) وال يجدي تعليل فدوى أن الطـفل إبراهيم كان مغرماً بـاحلمام في بيت العائلة (ا
يز «ينـجذب إلى هذا الـطائر اجنـذاباً خاصاً»(١) وهذه الـقصيدة - األولى - حتـمل أهم ما 
شعريـة إبراهـيم في وصفـها لـلحمـام وليس في إطـرائهـا للمـمرضـات وهذا بـدوره يكشف
ـفردات وتـراكيب قـرآنية أين تـقع بؤرة اإلشـعاع في الـقصـيدة وهـذا «األهم» تطـعيم لـغته 
فـلـديـنـا "دانيـة الـقـطـوف" وهي ال تـخـتـلف عن وصف اجلـنـة قـرآنـيـاً بأنـهـا «قـطـوفـهـا دانـية»
وأيضا: «ويقـر عينك» وهو تـعبير متـداول عن الراحة النـفسية والطـمأنينـة في أقطار اخلليج
: «قـرت عـينك» واألصـل القـرآني جـاء وصـفاً ألم إلى الـيـوم حـيث يـقولـون مـتـمـن أو داعـ
ؤسف وهبـة وخصوصية االستطاعة (ومن ا موسى ح أعيد إليـها طفلها ثم تأتي قدرة ا
وطن الـتـمـيـز في شـعره ) إنه ـعـاصر حلـيـاة الـشـاعـر لم يحـرص عـلى تـنـبـيهـه  أن النـقـد ا
شـاعر تلك ثل تفـاصيل االنفـعاالت وا الرصـد احلسي الـدقيق لتـفاصيل احلـركة وليس بـا
ـعـركـة حـطـ وجنـد لـهـا صـوراً أخرى في ـوذجًـا لهـا في وصـفه  ـقـدرة الـتي شـاهـدنـا  ا
مـجـال الـغـزل بـصـفـة خــاصـة وهـو أقـوى «مـوضـوعـات» الـشــعـر اسـتـقـرارًا عـلى مـدركـات
احلواس في شـعـر إبراهـيم - كـما سـنـرى . وليـس من قبـيل الـتشـدد في مـعامـلـة القـصـيدة

(١)  أخي إبراهيم - ص  ١٨ .
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األولى - نقـدياً - أن نـقول إن إبراهـيم استـمد إيـقاعه ونـزعته الـوصفـية (في هـذه القـصيدة
ـتد احلـكم إلى مجـمل ظاهـرة الوصف عـند إبـراهيم) من قـصيـدة حافظ إبراهـيم التي وال 

صريات - وقد أشرنا إلى شيء من هذا قبل - ومطلعها: قالها في مظاهرة السيدات ا
خــــــــرج الـــــــغــــــــوانـي يــــــــحــــــــتــــــــجــــــــجن

ـــــــــــمــــــــــــــــعـــــــــــــــهـــــــــــــــنـه ورحــت أرقـب جــــ
فـــــــــــــــإذا بــــــــــــــهــن تــــــــــــــخـــــــــــــــــــــذن مـن 

ســــــــود الـــــــــثـــــــــيـــــــــاب شـــــــــعـــــــــارهـــــــــنه

ولعل "سود الثياب" هي التي أوحت أو استحضرت "بيض الثياب" التي حتولت "بيض
احلمائم " وهذا تـوفيق أصابه الشـاعر - والطريف أن قـصيدة حافظ مـن سبعة عـشر بيتاً
ـمـرضات والـقـصـيدتـان من مـجـزوء الـكامل بل وكـذلك الـقـول في احلمـام ثم زاد حـديث ا
إنـهما تلتـقيان في إحدى رخص العروض إذ زادت الـتفعيلة الـرابعة (الضرب) سبـباً خفيفاً
ـوقع يـطـلق عـلـيه الـتـرفـيل) إذ حتـولت "مـتـفـاعـلن" إلى "مـتـفـاعالن" مع اخـتالف (وفي هـذا ا
تـحرك - أحيـانًا أمـا تطـابق نظـام القـافيـة فإنه واضح تـماماً مشـروع هو تـسكـ الثـاني ا
وجدير بالذكـر أيضا أن قصيدة حافظ إبراهيم لم تـعرف طريق النشر في الصحف قبل ١٢
ـواكـبـة ألحـداث ثورة ١٩١٩ مارس ١٩٢٩ غـيـر أنـهـا - وقـد قيـلت في مـظـاهـرة الـسـيدات ا
نـشورات الـوطنـية ! وبـالطـبع ال تثـريب على كانت قـد انتـشرت بـ أيدي الـناس في بـعض ا
الشـاعر الـناشئ أن يـسبح في بـحر الـشعـر ألول مرة مسـتعـينـاً "بالـعوامـات" التي أمـده بها

هم أن العبور قد  بنجاح ملحوظ . تمرس فا مدربه ا

بيـروت بعد أعـوام قالئل يعود إلـيها إبـراهيم مدرسـاً على مسـتوى الكـلية اجلـامعية
حتـيطه شـهرته األدبيـة وهناك يـتعرف عـلى عدد من سـيدات األسر (الـفلسـطينـية) من بيـنها
السيدة "سارة" وقد سبقت اإلشارة إلى هـذه العالقة من زاوية أنه عرفها إلى أخته مستحثاً
ـوقف مفروض وهذا حق ولكن للمسألة وجهاً آخر فإبراهيم ال فيها قدرة النظم استجابة 
ـرأة إال أنها موطن للعاطفة ومـحرك للشغف وأنها تفكـر فيه مثلما يفكر يريد أن يرى في ا
فيها . إنه يدور ويـجمجم بهـذا التصور وال يجـرؤ على مواجهته فـلباقة الرجل (اجلـنتلمان)
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ـكن أن يصنع رداً مسيـئاً. في "الكنوز" وكـياسة أستاذ اجلـامعة تأبي عـليه التورط في ما 
تـوثـيق لـرسائل إبـراهـيم إلى أخته (١) ولـهـذه الرسـائل مـدى اعتـرافي يـسـتحق أن نـكـتشف
ـكـشـوف" الـذي يـسـعى إلـيه إبـراهـيم وال يـرى لنـفـسه وجـودًا إال في عـبـره "دهـاء الـعـشق ا
حضرته وهو يعرف أن الـطريق "السهل" إلى مشاعر سيدة ناضجـة يبدأ من ابنتها الطفلة
وهكذا بـدأ يقـول الشعـر في الطـفلـة "رياض" بنت الـسنـوات العـشر: "وهي بنت جـميـلة جداً
ذكـيـة خفـيفـة الـروح لدرجـة ال تـوصف" هذه الـبـنت فمـا شـأن األم ?: "وأمهـا اسـمهـا سارة
أجـمل منهـا وأذكى وأخف روحاً" هـكذا اختـصر "أفعـل التفـضيل" الكـثيـر من الكالم الذي
وقـف كله وقد صـنع لرياض أبـياتاً تـنتـهي برد كل حسن فـيها إلى قد يـسيء إلى "براءة" ا
أمهـا وهنا يعـمل ضد نفـسه وهكذا الـعشق ال يصـبر على الـتخفي فبـهجته في إعالنه أو
عـلى األقل: إثـارة االهـتمـام به فـيـكـتب ألخته ابـنـة الـثـمانـيـة عـشـر ربيـعـاً: "هـذه هي رياض
أعطـاها الربـيع كل شيء ثم قال لـها: مـا أعطيت هـذه األشياء قـبلك إال ألمك وهـذه تذكرني
بـحكـاية عـمـتك وسيـلة (إن كـان هـذا خدكـا إش حال خـد إِمكـا - إن كـان هذي عـينـكا إش
ـهم أن فـدوى - أخت الـشـاعـر - من نـابـلس  وسـارة - فـي بـيروت حـال عـ إمـكـا) "? ! وا
بدأتا تتهـاديان القصائـد وهنا البد من ذكـر إبراهيم وهكذا يـجد نفسه مدعـوًا - بقوة التدافع
- إلى "مدح" سـارة واصفـًا لها "بـأميـرة الشـعراء" ولكن الـصفـات التفـصيـليـة تتجه لـتجـسيد

أميرة اجلمال والذوق وليس الشعراء فتجيبه جواباً مهذباً وتثني على فنه الشعري .

لقـد حملت قـصيدة الـبداية (مالئـكة الرحـمة) وجهـاً من وجوه احلضـور األنثوي ليس
ـمـرضــات كـذلك وفي ـا في مــا أجـرى من حـديـث عن ا في أوصـاف احلــمـام وحــسب وإ
"موضـوع" سارة بـجمـلتـه وفي قصـيدته عـنهـا وإلـيهـا التي يـراعي فيـهـا اعتـبارات عـائلـية
وآداب اجتـماعيـة ال سبيل إلى الـقفز فـوقها تـفلت كلـمات تؤكـد ارتواء احلواس (اجلوارح)

عايشة: عنويات (الشمائل) با شاهدة قبل ا با
فـــــلـــــكل جـــــارحـــــة لـــــدي نـــــصـــــيـــــبـــــهــــا 

فــــي داركــــم مــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه اآلالء
وشـــــــمـــــــائل لـــــــو كـــــــنـت أبـــــــلـغ غـــــــايــــــة

مـن عــــــدهــــــا لـــــعــــــددت فـي الـــــبــــــلــــــغـــــاء

(٥) أعيد نشر هذه الرسائل منفردة في كتـاب بعنوان: «رسائل إبراهيم طوقان إلى فدوى - هذا ما لزم» صدر
عن : الزهراء للنشر والتوزيع بيت الشعر  رام الله  فلسط ٢٠٠٠م.
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ـمـثل فـي امرأة ـدخل إلى شـعـر الـغـزل سـنـجـد احلـضـور الـنـسوي ا في خـتـام هـذا ا
ـؤطـر للـتـجربـة مـوضوع الـقصـيـدة واضحـاً في عـناوين عـدد من الـقصـائـد مثل: بـعيـنـها ا
ــنـديل - إلـى م.ص - حـلـفـت أال تـكــلّـمـيــني - هـواك جــبـار - إلى ذات نـزيــهـة - إلى ذات ا
كـبرة - الـعصـابة الـزرقـاء - بهـاء - الغـرام األول - اشربـي - غادة إشـبيـليـة - صـورتهـا ا
ـمــرضـة الــروسـيـة - إلـى فـوز (وإن يـكـن عـنـوانــهـا الــرئـيـسـي في الـديــوان: نـاشـدتك إلى ا
اإلسالم) - إلى ذات السوار . فـهذه العـناوين هي مفـاتيح تدل عـلى ما وراءها ومـا تكشف
عـنه من الـبـواعث واالنـعـكـاسات وهـي غالـبـاً إن لم يـكن دائـمـاً - مـحـورهـا الـطـواف حول
البساتها وتفاصيلها أما عاطفة احلب وما تثير من تأمل وما جتربة مباشرة وضاغطة 
صيـر فإنها ضـئيلة احلظ في تهب اخلواطـر من انطالق وما تـستجلب من أسـئلة القـدر وا

شعرا إبراهيم إن لم تكن غير ملحوظة .

ـرأة عـنـد إبـراهـيم نـدعم رؤيـتـنا الـتي ـدخل عن شـعـر ا ولـكـنـنـا قـبل أن نـغـادر هـذا ا
أوضحنا بوقفة قصيرة مع قصيدت :

مرضـة الروسية" وعالقتها - في حـدود العنوان - إيجابية القصـيدة األولى بعنوان: "ا
مع قـصـيدة "مـالئكـة الـرحـمة" غـيـر أن الفـارق الـزمـني ب الـقـصـيدتـ أحـد عـشر عـامـًا كان
شاعره هذا على رغم من أن مالبسات الشاعر فيها ازداد ثقة بنـفسه وقدرة على اجملاهرة 
هـذه الـقـصيـدة كـانت تـسـتدعـي التـحـفظ إذ كـانت أرضـهـا (نابـلس) ولـيس بـيـروت وكـان عام
ـواقف وكـشرت ١٩٣٥ مـتـوهجـًا بـدماء الـصـدام بـ العـرب والـيهـود واإلجنـليـز حتـددت فيه ا
النـتائـج عن أنيـابهـا بعـكس عام ١٩٢٤ حـيث ال يزال هـناك احـتمـال لغـير اخلـوف واالشتـباك

نع هذا أن يخاطبها: رضة "محددة" فلم  كما كان إبراهيم مريًضا "محدداً" في رعاية 
يـــــا حـــــلـــــوة الـــــعـــــيــــــنـــــ يـــــا قـــــاســـــيهْ

ســــــرعـــــان مــــــا أصـــــبــــــحتِ لـي نـــــاســــــيهْ

شتعله به ليختم بضراعة إلى : ثم يحدثها عن جرح قلبه والنار ا
قــــــــيـــــــــصــــــــرة احلــــــــسـن أال أشــــــــتـــــــــكي

إلـــــــــــيـك مـن جـــــــــــورك يــــــــــا طـــــــــــاغــــــــــيـهْ
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هـل كــــــــان نـــــــــســــــــيـــــــــانـك لي هـــــــــفــــــــوة
أم خـــــــطـــــــة أشـــــــراكـــــــهـــــــا خـــــــافـــــــــيــــــة

ســــــــيـــــــدتـي ! ذنــــــــبك مــــــــهــــــــمـــــــا يــــــــكن
تــــــــــغـــــــــفــــــــــره أعـــــــــذارك الــــــــــواهــــــــــيه !

ا طافت حوله قـصيدة "مالئكة هل نـستطيع أن نـرى في هذه القصـيدة إعادة تصويـر 
ورمزت إليه بعالقة احلمـائم وحركتهن وتصويتهن ? وفي هذه اإلعادة ظهر ما كان الرحمة"
ـبتدئـة اجلميلـة (ولكنـها ليست عـلى النهج الـشعوري وإن تكن مضـمرًا في تلك الـقصيدة ا
أصيـلـة في النـهج األسلـوبي) وكـأنهـا الصـورة "الـفوتـوغرافـية" تـبـدو للـوهلـة غـير مـبيـنة عن
ـصـور في أحـمـاض كـاشـفـة أضـفاهـا الـزمن ـوهـة فـيـهـا أمـا وقـد وضـعـهـا ا تـفـاصـيل 

مرضة الروسية واضحة للعيان . كاشفة فقد جتلت ا واجلرأة على ا

الـقـصيـدة الـثانـيـة بـعنـوان: "أعـجب الـهوى" وعالقـتـهـا - في حدود الـعـنـوان - سلـبـية
رضة أيضاً أو قريبة من ذلك . وهذه القصيدة تؤكد ما أشرنا (عكس السابقة) وهي عن 
ـرأة وغيـاب احلب من حـيث هـو معـنى وصـور وأقدار . إليـه من قوة الـتـفاعل مـع حضـور ا
وقد علق إبراهيم بنفسه - كما يـصرح الهامش - على احلادث احملرك للقصيدة فقد كانت
الفـتاة مربية ألطفـال أحد األساتذة في اجلامعـة األميركية وطبـيعي أن تصادف إبراهيم ب
حـ وآخر فـتتالقى نـظراتـهمـا ويتـحرك شـعور مـا بيـنهـما يـعلن عن وجـوده باحلـمرة تـعلو
وجـهـيهـمـا ثم يـطرقـان !! يـدل تعـلـيق إبـراهيم عـلى أن األمـور لم تـتجـاوز هـذا (لم تفض إلى
ـا بيـنهـما من فـروق اجتـماعـية أو مـا إلى ذلك ) غيـر أنهـما كـانا إذا ا  ـيل ر مـصارحـة با

تواجها أغرقا في الضحك !!.

هـذا أسـاس مـا وراء الـقـصـيـدة وهـو - كـمـا نـرى - يــفـتح الـطـريق إلى طـرح أسـئـلـة
دى وقـبل أن نـوضح هذا نـعـرف أوالً كيـف انطـلق الـشاعـر من جتـربته وتـصورات بـعـيـدة ا

باشرة يحاول تشكيلها في قالب قصيدة ? ا
تــــعـــلــــقــــهــــــا قـــــلـــبـي ولـم أدر مـــــا بــــهــــا

وفي عـيـنـهـا مــا بي  ومــا سـمـعت بـاسمي
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ومــــــا كـــــان إال فـي الـــــطـــــريـق لـــــقـــــاؤنـــــا
وحلظ - كـبـاقي النـاس - يـرمي وال يُـصمي

ـــثــــلــــهـــا - أمـــا عــــجب - واألرض مـألى 
هــيــامي بـهــا دون احلــســان عــلـى رغـمـي ?

ومـــا بـــالـــهــا لـم حتــمـل الــوجــــد والـــهــوى
لــغـــيــــري له روحي ولــم يــعـــــدُهُ جـــســمي

أراهــــــــا فــــــــلـم أمـــــــــلـك تـــــــهـــــــــالـك واهـن
بــــجــنــبـيّ مـــســلــــوب اجلـــــراءة والــعـــــزم

فــــيـــــخــــطف لـــــوني فــــرط مـــــا أنــــا واجــــد
ـــا يـلــقـي هــواهــا عـــلـى وهْـمـي بـهــا  و

يــــــخــــــيّــل لـي أنــي دَنـــــــوْتُ فــــــأعـــــــرضَتْ
فــأصـــرف وجــهـي مـثــقـل الــصـــدر بــالـغــم

ظـــنـــنـت بـــهـــا ســـوءًا ولـم جتن بـــعــــد مـــا 
يُــــظــنُّ بـــه مــــــا أشــــبـه الـــــظــنَّ بــــاإلثــــم

ويـــعـــرب عن ســـر الـــضُّــــلــوع شـــحـــوبـــهــا
إذا مـــــا تـالقـــيـــنـــــا  فـــبـــئـس إذاً زعـــمــي

وأقــــســـم لــــــو حــــدثـــــتــــهـــــا وتــــكـــــشــــفت
ســرائــــرنـــا مـــــا شــــذّ عــن هـــمــهــــا هــمـي

ـــــيــــنه هــــوى ألَّــــفـتْ شــــتـى الــــقــــلــــــوب 
وكــم قـــطـــعـت يــــســـراه مـن صــــلـــة الـــرحم

إذا كــــان في دنـــيـــا الـــهـــوى مـــثـــلـــمـــا أرى
فـــأي عـــجــيب فـي هـــوى الـــعــمـي والــصم?

هذه الـقصيدة الـتي لم تنل عـناية الكـاتب عن شـعر إبراهـيم ومحوره الـغزلي خاصة
ـرأة فيـها ويـبدو أن حـالة الـصمت عـاني احلب على رغم من مـثول ا هي أحـفل قـصائـده 
شـاهـدة على الـبـعد هي الـتي فـجـرت األسئـلة الـتي لزمـتـها وجـمـود موقف الـشـاعر عـنـد ا
ـفـهــوم والـنـفـسـي أو الـروحي . سـنالحظ ــادي إلى ا ووجــهت الـنـظــرات عن احملـسـوس وا
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ا يـخالف العنـوان: "أعجب الهوى" وإذا ـباشر في الـدخول إلى القصـيدة  سطوة الواقع ا
لم يكـن للنقـد حق االقتراح عـلى شاعر قـال كلمـته فإننـا نتحـرك في ما هو مـتحقق ومن ثم
ـوازي (الـعـنـوان) كان يـسـتـدعي الـبـدء بـوجه الـعـجب وهـو الـبـيت الـثـالث أو فـلعـل الـنص ا
الرابع: من زاويـته أو من ناحيـتهـا وبهـذا تشق القـصيـدة طريـقها نـحو اسـتكـناه سر احلب
ؤكد ألوفة في غزليات الشاعر األخرى. ومن ا وشفرته اجملهولة متجاوزة احلالة التقريرية ا
أن الشـاعر الذي لم يعود نفـسه رياضة األفكار وفلـسفتها وال مالعبـة الصور ومحاورتها
دى ولم ـوقف الستخرج مـنه قصيـدة كاملة الـتكوين بـعيدة ا لو أنه صـبر على تقـليب هذا ا
ينزلق إلى هذه "العظة" الساذجة - مع صوابها - في البيت قبل األخير فالهوى (أو القدر)
يجـمع بيد ويـفرق باألخرى أمـا البيت اخلـتامي فإنه عثـرة غير مـقبولة خـلعت على الـتجربة
ا جرى من جتاوب ينطوي على جتاذب األرواح قتامة أفسدتها فما عالقة العمي والصم 
شـاكلة" أو ـهتمـون بقضـايا احلب والعـشق في التـراث األدبي والفلـسفي: "ا أو ما سـماه ا
يـنطوي عـلى تشـابه في نشاط الـغدد وقـد أسماه الـقدماء "األخالط" وكـما أشـرنا منـذ قليل
عـنى االجتماعي (الطبقي) لك احلق في االقتراح على الشـاعر ماذا يقول ولكن ا فإننـا ال 
ـشهـد فقد اسـتجـابت الغـرائز وأرسلت إشـارات التـوافق وكانت كـلمة حـاضر في تـوجيه ا
واحـدة من جانـبه قادرة عـلى أن تصـنع قصـة حب يضـيفـها إبـراهيم إلى "ألـبومه" الـعشقي
ولكنه نكل عـنها ألنه كان (في نـيسان ١٩٣٢ - تاريخ الـقصيدة) مـدرساً باجلامـعة والفتاة
مـرضات هي مربيـة أطفال في الـتصنـيف الشرقي الذي ال وإن ارتدت معـطفاً أبـيض مثل ا
يعتـرف بغير تـربية األم هي خادم أو فـوق اخلادم بقـليل وعاطفـة احلب منذ عرفـها اإلنسان
تـحـاب ـسـاواة بـ ا ال تـسـتقـيم وال تـتقـوى وتـؤتي ثـمارهـا الـطـيبـة إال في ظالل الـنـدية وا

يـول تتـجه إلى فتـاة هي خادم عنـد "زميل" من زمالئه فـكيف يخـضع إبراهـيم - األستـاذ - 
في اجلـامعـة ? هـا هنـا كـان اجملال يـتـسع ألسئـلـة أصول األشـيـاء وأسرار الـعـواطف وكيف
يتدخل الـنظام االجـتماعي ليـعيد تقـن األشياء عـلى غير إرادة الفـطرة ? كانت هنـالك أسئلة
أقـوى اتصـاالً بـعاطـفـة احلب عن وحدة األرواح وتـعـارفهـا بغـيـر لغـة وشـوق االكتـمال دون
هـتك األسرار .. الخ ولـكن إبراهـيم لم يفـعل شيـئاً من هـذا وعلى رغـم من قصـور التـجربة

رة الفريدة منطلقاً من واقعة حب . ساحة األساسية في قضية احلب هذه ا فقد اقتحم ا
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٢- ب ماري الصفوري .. ومرغريتا .

ن لم يـحـصي كـتـاب "الـسـاخـر واجلـسـد " أسـمـاء من تـغـزل بـهن إبـراهـيم أو صـفـاتـهن 
ـمرضـة الـروسـية وفـوز ونـزيـهة أدهم يعـرف أسـمـاءهن فهـنـاك: م.ص/ مـاري  الصـفـوري وا
ـمرضـة لـولي وغادة إشـبيـلـية : مـرغريـتا ـتوكل) وا وبهـاء (أو جارته الـفالحـة على حـد تعـبـير ا
ا هـو فن الشعـر وقدرة عـاطفة احلب وغـيرهن .. وليس لـنا حـاجة في األسـماء أو اإلحصـاء وإ
عـلى تفجـير طـاقته وتلـوين صوره وابـتداع معـجمه وجتـويد أداته فـهذه دالئل صدق االنـغماس
ان الوفـاء بالـعهد إلى األبـد فهذا في الـتجـربة في هذه الـلحـظة دون أن نطـالب الشـاعر ببـذل أ
"الـوفـاء إلى األبد" عـلى افـتـراض إمكـانه لن يـعـطي غـير قـصـيدة واحـدة هي األولى/األخـيـرة ما
ألوف فإن جتديد ستـوى ا عداهـا ينضوي حتت جنـاحها إال في حاالت نادرة مـعدودة أما في ا
ـكـان  أو الزمـان يـضفي شـاهـد بالـرحـلة والـتـنقل في ا الـعواطف بـالـتنـقل يـفـعل فعل جتـديـد ا
ويـلـون ويفـتح طـرقًا مـا عبـرت بـاخلاطـر . سـنتـوقف عنـد قـصائـده في (م.ص) و (مـرغريـتا) دون

ا نرجح من أنهما اللتان أثرتا في إبراهيم وفي شعره الغزلي . غيرهما 

ـراقبـة العـشاق .. عـلن في بـيئـة ال تشـغل نـفسـها كـثيـراً  (م.ص) هي احلب األول ا
بعبارة أخرى: إن هـذه الفتاة التي ظهرت فجأة في سـاحات اجلامعة وردهاتها صادفت أن
ـقـبـول - بـالفـطـرة - أن يـكـون غافالً عن كان إبـراهـيم في الـعـشـرين من عـمره ولـيس من ا
وظيفـة قلبه حتى الـعشرين ولكـن مدينة نابـلس التي يصـفها احملاسنـي بأنها "عربـية الطابع
طـاردات الهـوى ولعل إسالمـية احملـيا" وأنـهـا: "متـحفـظة بـادية الـوقار"(١) ما كـانت لتـتـسع 
ـا ال يـعطي فـرصة ـديـنة أشـد مـراقبـة ألبنـائـها  ؤثـرة في تـشكـيل شخـصـية ا الـعشـائـر ا
ـشاغـبات األولى مـجهـولة كـما أن فـترة "سـياحـة حرة" في اجلـامعة للـعب وهذا يـعني أن ا
نفسـها مهدت لظهور م.ص ووصف عمـر فروخ يعطي معاني مهمـة: "في اجلامعة األميركية
تـفـتح قلب إبـراهـيم لـلـهـوى ثم شغـلـته فـتـاة واحـدة عن كل فتـاة أخـرى. تـلك كـانت فـتاة من
. جاءت النـاصرة أو من قريـة قرب النـاصرة اسمـها "كفـركنة" (وادي الـرمان) في فلـسط
هـذه الـفـتـاة إلى اجلـامـعة األمـيـركـيـة ومـكـثت فـيـهـا سـنـة واحدة (١٩٢٥ - ١٩٢٦) ألـقت في
خاللهـا شباك هـواها عـلى كثـيرين ثم وقـعت في هوى إبـراهيم ولم تـكن هذه الـفتـاة جمـيلة
ـعنى الذي تواضع عـليه واضعـو أقيسة اجلـمال: كانت فتـاة فارعة الـطول سمراء مـفصلة با

(١) ديوان إبراهيم طوقان (طبعة دار العودة) - ص  ٢١١ ٢١٢ .
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نواحي الوجه جتـول على وجههـا ابتسامـة خفيفـة إذا كانت غافلـة في مقعدهـا أو مسيرها
فـإذا نبهتها أنـفاس متأمل أو نظـرات متتبع غاضت ابتـسامتها وجتلت عـلى وجهها نفرة ثم
بـدا النـزق في حركـاتـها مـشوبـاً بالـدالل . تـلك كانت (م.ص) الـتي نظم إبـراهـيم فيـها مـعظم
ـا تركت م.ص اجلـامعـة استـمرت صـلتـهـا بإبـراهيم مـدة طويـلة بـعد قـصائـده في الغـزل . و

ذلك".(١)

البد أن يستلفتنا وصف عمر فـروخ للفتاة وما فيه من محاولة إبداء الدقة واستبطان
حالتها ومراقـبة تقلباتها وما هو لهـا بعاشق وقصاراه أنه صديق العاشق أو مسانده في
حبه وهذا مألـوف ب األصدقـاء أما عنايـته في الوصف فتـعني - في ما نرى - قـوة تأثير
الفتـاة على زمالئها عامة وال نستـبعد أن إبراهيم الذي كان قلـبه مشاعاً ب زميالته - كما
ؤثـرة التي يتعـلق بها اجلميع . ومن ـا اجتذبته إليـها هذه الشـخصية ا يدل كالم عمر - إ
قاييس السـائدة للجمال وأن ـهم في "التقرير" الـسابق أن: الفتاة لم تـكن جميلة حـسب ا ا
عالقتـها بإبـراهيم لم تـنقـطع جملرد انـقطاعـها عن اجلـامعـة التي لم تبـق فيهـا أكثـر من سنة
واحدة لـعلهـا السنـة اإلعدادية ولم تـوفق في اجتـيازها أو عرض لـها ما يـستدعـي عودتها

إلى كفر كنة بفلسط .

كن أن يـكون حـقيـقـياً يـستـد جذوره في الـقلب هذه "مـرشحـات" دعائـم قصـة حب 
ـشهد اخلارجى وبـصفة خاصـة أن الفتاة لم تـكن في ما يجتـذب االهتمام حتى بعـد تغير ا
بـهـا تـعـتـمـد عـلى اجلـمـال الـسـطـحي أو الـقـشـري كـانت تـمـلك "شـخـصـيـة" ذات اسـتـقالل
وسيتأكـد هذا بطريقة أخرى ح تنقـطع عالقتها باجلامعة فال تنقـطع بإبراهيم تبعاً فلعدة
ـاضى وهـنـا أعـوام ظل الـشــعـر يـقـوم بـسـفـارته وظـلت الـلـقــاءات جتـدد مـا انـطـوى عـلـيه ا
: األول: أن شعر إبراهيم في (م.ص) استمر أكثر من سنالحظ أمرين قد يبدوان متعارض
ـدة (منذ ثالث سنـوات بعد رحـيلـها عن بـيروت يصف لـقاء أو يـستـعيد ذكـرى وعبـر هذه ا
ظهورهـا في اجلامعة وحتى تـاريخ آخر قصيدة وهي تقـارب اخلمس سنوات) جند أصفى
القصائد العشقية وأصدقها إذ جتمع ب النضج الفني وب حساسية التعبير عن حركة
و العالقة وتلونها أو تراجعها إلى منطقة الذكريات وما تثير من احلن دون أن الزمن و
تـدفع إلى عمل يجدد مـا يكاد ينـدثر . الثاني: أن إبـراهيم في هذه السـنوات اخلمس ذاتها

(٢)  شاعران معاصران - ص  ٣٢ ٣٣ .
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عـرف فـتيـات أخـريات كـتب فـيهـن شعـره يـحمل أسـمـاءهن صريـحـة ولكن واحـدة مـنهن لم
ن ذكر قصيدتان وهذا يعني أن حبه القد ظل حبه تستمر بعبارة أخرى: ليس لواحدة 

الوحيد حتى مع سطوع بوارق متفرقة لم تنل من وهج احلب األول .

وهذه قصائد إبراهيم في (م.ص):
كتبة (١٩٢٦). ١- في ا

٢- حملتني نحو احلمى أشجاني (١٩٢٨) .

٣- حيرة: وقد رآها مستلقية نائمة (١٩٢٨) .

٤- احلبيب الذاهل: على لسان (م..) (١٩٢٨) .

٥- لذة العيش (١٩٢٩) .

٦- وحي رسالة (١٩٢٩) .

٧- في دير قديس (١٩٢٩) .

٨- إلى م.. (قطعة من ثالثة أبيات) (١٩٢٩) .

٩- وداعاً (١٩٢٩) .

١٠- اغفري لي (١٩٢٩) .

١١- خطرة في الهوى (١٩٢٩) .

١٢- رمان كفر كنَّا (١٩٢٩) .

١٣- خل الشقي بحاله (قطعة من سبعة أبيات ) (١٩٢٩) .

١٤- التفاتة (قطعة من ثالثة أبيات) (١٩٣٠) .

١٥- مناجاة وردة (رمزية) (١٩٣٠) .

١٦- الغرام األول (قطعة من سبعة أبيات ) (١٩٣١) 

١٧- بيني وب الناس (١٩٣٢) .

١٨- ذكرى عشية زهراء (١٩٣٣) .

١٩- هدية رمان (قطعة من أربعة أبيات) (١٩٣٣) .

قطوعات حتتوي عالقة إبراهيم و (م.ص) منذ بدئها وحتى آخر ذكر هذه القصائد وا
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لـهـا في شـعـره نعـتـمـد في إثـبات هـذا االنـتـسـاب على مـا يـشـيـر إليه هـامش الـقـصـيدة عن
مناسبـتها أو من وجهت إلـيه (حتديدًا) أو أن تكـون غزلية تـدور حول "الكرمل" أو "كـفر كنة"
تغزل بها ومن ثم شخصها . فاتيح" التي حتدد مكان احملبوبة ا أو وادي الرمان وهي "ا

أما القصائد التي قيلت في محبوبات أخريات خالل مدة القصائد السابقة فهي:

ـنـشـور - وهـو من اثـني عـشـر بـيـتا - ١- نـزيـهـة (١٩٢٧) ويـقـرر هامـش الديـوان أن الـنص ا
ا هو أبيات مختارة منها . ليس صورة القصيدة بتمامها وإ

نديل (١٩٢٩) - وهي قطعة من أربعة أبيات - يتصدرها اسم "نزيهة" أيضا . ٢- إلى ذات ا

٣- عـنت الدهـر (١٩٢٩) - وهي قطـعة مـن ستة أبـيات - يـتخـللـها اسم "نـزيهـة" كذلك وإن
غير الصيغة إلى "نزهة" لتالئم الوزن .

٤- إلى ل (١٩٢٩) - قطعة من خمسة أبيات .

٥- هـواك جـبـار (١٩٣٠) وهـي في سـعـاد اخلـطـيب (أخت ســارة اخلـطـيب - والـدة الـطـفـلـة
) واسم سـعـاد في الــقـصـيـدة ومـعــاني الـغـزل أقـوى من أن ـشـار إلــيـهـا سـابـقــاً ريـاض ا

تتخفى في مجامالت الصداقة:
وال انحناء الرأس عند السالمأصبحت ال يشفي غليلي ابتسام

نتشاكى الغرامأولى بنا لو
وحبـــــذا أخذ يــــد في يــــــــديا حبذا لقيا على موعــــــــــــد

هامت وهامحتى يقول الناس

٦- طيف األمل (١٩٣١) وهي قطعة من ثمانية أبيات قالها في من اسمها محاسن:
جل من اسم وعالقيل اسمها محاسن
رضيت منها بدالال طاب لي ع إذا

٧- بهاء (١٩٣١) ويدعوها في القصيدة "بها" ويذكر الهامش أن اسمها "بهية" ويذكر أنها من رام الله .

٨- اشـربي (١٩٣٢) وهي في الفتـاة الراقصـة اإلشبيـليه (مرغـريتا) فـقد ذكر فـيها مـوطنها
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دون التصريح باسمها:
بهوى األنـــــدلسأنشدينى أطربينى

كالصَّبا في الغلسأرسلي اللحن شجياً 

مرضات وقد توقفنا عندها . ربية في ثياب ا ٩- أعجب الهوى (١٩٣٢) وهي عن تلك الفتاة ا

١٠- غادة اشبيلية (١٩٣٢) .

كبرة (١٩٣٣) وهي عن غادة أشبيليه السابقة . ١١- صورتها ا

هناك قصيدة غزلية واحدة قالها في محبوبة بعد انصرافه عن الكتابة في (م.ص) وهي :

١- ناشدتك اإلسالم (إلى فوز) (١٩٣٥) .

أمـا القـصـائـد الـتي تـصف مـشـاعر عـامـة من مـألـوف مـعـجم الـغزل ولم حتـمل دالئل
قطعية على أن باعثتها فتاة بعـينها فإنها منتشرة قبل تعرفه إلى (م.ص) وأثناء عالقته بها
كن أن تكون نوعاً من رياضة القول في احلب أو تتبع وبعدها أيضًا ومثل هذه القصائد 
ـتميزة فـنياً التي أعـلنت تعلق ـكتبة" ا أصداء بعض الـتجارب الـعابرة . فقـبل قصيدة "في ا
ا يم . صـاد - يسـجل الـديوان قـصـيدتـ (طبـعـة دار القـدس - وهمـا  إبـراهيم وشـغـفه 
أهمـلـته طـبـعة دار الـعـودة) - قـصيـدة: "عـيـناي مـطـبـقتـان" وتـلـيهـا مـبـاشرة: "شـوق وعـتاب"

قطع الثاني من القصيدة األولى: وفيهما عالمات اجملاهدة والتصّيد كأن يقول ا
عيناي مطبقتان ... لكني أرى تلك النجوم .
متألقات بالفضـــــــــــاء على غياهبه تعوم
ا تروم فإخال فاتنتي تمتــــــــــــع بينهن 

فأجيل عينا تنهل حزنا
فأرى النجوم تريد أن تنقض فوقي كالــــــرجوم

ـتـكـررة تـفـرض الـتـعــاقب الـزمـني وال تـكـثف شـعـورًا عـلى أن حتـوّل فـهـذه الـفـاءات ا
النجوم إلى رجوم هو إغراء التعبير القرآني وال مكان لهذا التحول في حاالت العشق مهما
عـانى الـعـاشق من ضـيـاع . وقـد تـكـون الـقـصـيـدة الـثـانـيـة أقـرب إلى رعـايـة الـشـعـور الـذي
قـاطع فجـاءت غير ثـقل باالفـتعال) ولـكنـها سريـعة الـتنـقل ب ا انـبثقـت عنه منـذ مطـلعهـا (ا
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مشبعة للعاطفة التي تريد أن تثيرها.

كتبة" رهصة مـباشرة بالقصيدة التي تليها وهي "في ا "عند شباكي" هي القصيدة ا
ذائعـة الصـيت لم حتدد "عـند شبـاكي" اسم محـبوبـة . القـصيدتـان متـتابـعتـان في الديوان
ـا يدل عـلى ان الفـاصل الزمـني بـينـهمـا قصـير جـداً وهذا وفي الـنشـر الصـحفي كـذلك 
يم.صـاد الـتي مهـدت لـلمـشـاهدة عن شـاهـدة من بعـيـد"  يـرجح أن "عـند شـبـاكي" كـانت "ا
كـتـبة" وقـد يـرجح هذا االحـتـمال أنه في "عـنـد شبـاكي" يـشيـر إلى "الـدار" التي قـرب" في ا

جتمعهما أكثر من مرة:
وطرفاً في قرار (الدار) موعوداً بلقياك

........     
شكرت الله أن (الدار) جتمعني وإياك

.........     
هجرت (الدار) أضرب في فضاء الله لوالك

ـكان الـوحيد (اإلجـباري) الـذي يتيح له أن فـهذه الدار مـقصـود بها "اجلـامعـة" إنها ا
قـطع قـبل األخـير يـرسم في سـذاجة مـحـببـة مألـوفـة كيف يـراها دون وعـد سـابق .. بل إن ا

تبدأ قصص احلب ب زمالء الدراسة:
جتمعنـــي وإيــــــــــاكشكرت اللـــه أن (الدار)
فــــي أمــــــــــــر تعداكوتلق الســــؤال عليّ
ابتســـام الشكر عيناكوح أجيب تمنحني

سنـدة إلى محـبوبة بـعينـها قصـيــدة " معـ اجلمال "(١٩٢٧) ومن هـذه القصـائد غيـر ا
وهي خـليط من مـشـاهد مـسـتـجلـبـة من قـاموس احلب ووصف لـسـلوكـيـات مـألوفـة من شـباب
احملبـ وعلى رغم من أن اإلطار النفـسي للقصيـدة وكان يصح أن يكون جوهـر التجربة هو
الـتعـزي بـالطـبـيعـة عن شـجن احلب وأساه وفي هـذه احلـالة ال حـاجـة للـقـصيـدة في مـقـطعـها

صطلح الدرامي: شهد (اإلجباري) حسب ا األول ليكون البدء بالطبيعة دخوًال إلى ا
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ضـــجـــعــتي فـي الــريـــاض بـــ الــريـــاحــ
ِ ٍ مــــــــعــــــــ قــــــــريــــــــبـــــــــاً مـن مــــــــاء عـــــــــ

ـقطع اخلتـامي ولوال اللـفتة السـيكولـوجية في آخر وهذا الـهدف منصـوص عليه في ا
: بيت لبدا تزيداً ال حاجة بالقصيدة إليه أيضاً

ـــــــا هـــــــذه الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة أنـــــــسي إ
ِ ومــــــعـــــيــــــني إن لـم أجــــــد من مُــــــعـــــــــــ

أتـــــــــــقــــــــــرَّى جـــــــــــمـــــــــــال ذاتـك فــي مــــــــــا
ــــيـــــنـــــهـــــا من فـــــنـــــــــــــــــون أبـــــدعــــتـه 

فـي الــــــغـــــــديــــــر الـــــــصــــــافـي وأنــــــشــــــــ
ــــــــودة الطـير وطـيب الورود والـياسـمــ

غــــــيـــــــر أني مـــــــا ازددت إال حــــــنـــــــيــــــنــــــاً
أســــــعــــــديــــــني بــــــزورة أو عِـــــــــــــــديــــــني

فـهذا الـبيـت األخيـر فضالً عن أن الـشطـر الثـاني فيه هـو الشـطر األول في اسـتهالل
ا يؤكـد نغمها ويشد أطـرافها ويربط بدايتهـا بنهايتها يـؤكد أن الطبيعة الـقصيدة وهذا 
ـرأة إنـها تـغـري بالـعـودة إليـهـا وفي هذا تـتـجلى عـزاء للـشـجي ولكـنـها لـيـست بديالً عن ا

رأة مصدرًا للجمال الكوني في ح تبدو الطبيعة صورة له !! ا

فـي "منديل حسـناء" يذكـر "ص" (١٩٢٨) وال يعاد لهـا ذكر وفي قصـيدته إلى صديقه
عمر يشير إلى "ليلى" على شواطئ بيروت (١٩٢٨) التي:

كـــــــان من فـــــــرعـــــــهــــــا الـــــــظالم ومـن وجـــــــهــــــهـــــــا الــــــقـــــــمــــــر
وســـــــمـــــــيـــــــري مـــــــقـــــــبّل طـــــــيّـب الـــــــلـــــــثـم والـــــــســـــــــــــمــــــــر
ومــــــدامـي وقـــــــد ظـــــــفـــــــرت بــــــهـــــــا نـــــــشـــــــوة الـــــــظــــــــــــــفــــــر

وال يعاد لها ذكر كذلك .

طـلوب في تـصوير احلب هنـاك قطع قلـيلـة األهميـة جتربـة وفناً يـنقـصها الـتحـديد ا
ـوشح: "فـرحتي" وقـصـيـدة: "ذكرى" ـشـاعـر مـثل قصـيـدة/ ا حتى وإن يـكن حـبـاً يـشتت ا
وقصيدة: "حـلفت أال تكلـميني" وهي جمـيعًا من إنتـاج عام ١٩٣٠ ولوال أن قصـيدة "مناجاة
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وردة" من نـتاج ١٩٣٠ لـوصـفنـاه بـأنه عام جـديب في مـحور الـعـواطف اخلاصـة وهـنا يـبدو
"البـاعث" مؤثراً بقـوة في تأطيـر التجربـة وقوة الصـياغة فمـناجاة الـوردة كان وراءها ذكرى

يم . صاد . حبه 

أما (مرغريتـا) اإلسبانيـة (أو اإلشبيليـة) فقد كان تـعلقه بها وراء ثالث قـصائد سبقت
اإلشـارة إليـهـا وهي من نـتاج ١٩٣٢: (قـصـيدة: اشـربي - وقـصيـدة: غـادة إشبـيـليـة) وعام
كبـرة ) . وقد تـزامنت حـكايـة حبه لـلراقصـة اإلسبـانيـة بحـكاية ١٩٣٣ (قصـيدة: صـورتهـا ا
سـتشرق "نـيكل" وعمـله معه مـساعدًا في حتـقيق كتـاب "الزهرة" (الـذي أجنز ونشر لقـائه با
في ذات الفـترة) بل كـان "نيكل" الـذي يجيـد - في ما يجـيد - اللـغة اإلسبـانية عـامالً مؤثرًا
بالغة في الـثقة بهوى الراقصات في توثيق عالقـة الشاعر والراقصة وإن ظل يـحذره من ا
ـا راح يتعلم الـلغة اإلسبـانية ليـتحدث مع مرغـريتا دون وساطة ولكنه لم يـعبأ بالـتحذير وإ
.. ولكن نـهاية عشق الـغانيـات لم تكن أبدًا لتـتسع وتمتـد وتستـقر وتنتـظر حتى يتـعلم شاعر
كن أن نعده كـاتب مذكرات إبراهيم عـبر ما تلقى لـغة معشوقـته !! يحكي عمر فـروخ الذي 
من رسـائله: "عـرف إبراهـيم راقصـة إسبانـية تـدعى مرغـريتا كـانت تعـمل يومـذاك في مقهى
الـنجـار غربي سـاحة البـرج في بيـروت . ويذكر الـدكتـور نيكـل أنه حضر مع إبـراهيم حـفلة
واحـدة من حـفالت مـرغـريتـا رقـصت فـيهـا رقـصـاً أنـدلسـيـاً بـالصـنـوج الـصغـار ولـقـد تدله
إبـراهيم بهـذه الصـبية الـصغيـرة الفاتـنة التي كـانت تمثل اجلـمال األندلـسي تمثـيالً صادقاً
وكان إبراهـيم يتطـلع إليها وهي تـرقص مأخوذاً "سـكران من غير خـمر" . ويبـدو أنها كانت
قد أصـيبت في قلـبها من قبل فـخانهـا من أحبته فكـان يسرها أن تـرى معجـباً بها مـخلصًا
لذلك كـانت تخـصه - وهي تقـوم برقـصاتـها - بإشـارات من مروحـتهـا مقـرونة بـكلـمات تدل
عجب إخالصاً بإخالص . وعـرفت مرغريتا في بـيروت عاشقاً عـلى أنها تبادل هـذا احملب ا
اله أما في مـا عدا ذلك فـقد كانت حـذرة يقـظة حتسن غنيـاً كانت تـطمعه بـنفـسها طـمعًـا 
اختيار الذين تلقي عليهم شباكها - كسائر أبناء جنسها . إال أن صلتها بإبراهيم كانت بال
ريب صـلة إعـجاب صـحـيح وإخالص عمـيق (!!) واجـتمع إبـراهـيم إلى مرغـريتـا اجـتمـاعات
نتـظر في مثل كـثيـرة وجلس إليـها مجـالس أنس متـعددة ينـهل من فتنـتها . ولـقد كـان من ا
هـذه اجملـالس أن يـتـنـاول اجملـتـمـعـون شيـئـاً من الـشـراب خلـلق جـو يـعـيـد إلى الـذاكـرة أيام
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بـغداد ولـيالي األنـدلس . وحتى ذلك احلـ لم يكن إبـراهيم قـد أدمن علـى اخلمـر . وتطورت
ـرغـريتـا حـتى انـتهت إلى مـا يـنـتظـر أن تـنتـهي إلـيه فـفي مجـون إبـراهيم صالت إبـراهيم 
قـصيـدة - أو مشـهـد على األصح - يـنـحي فيه بـالالئمـة عـلى بني عـذرة ألنـهم يحـبون حـباً
ـقطع تـمثـيلـي يصف فـيه وصال مـرغريـتا روحـيًا ويـسفـه رأيهم ثم يـختم هـذه القـصـيدة 
ويـبـدو أن هذه الـقصـيـدة نظـمت في مـنتـصف عـام ١٩٣٤ وبعـد أن غـادر إبراهـيم ومـرغريـتا

والدكتور نيكل كلهم بيروت".(١)

ـيزها فهي قـصة الغانـية والشاعر رحلي ما  كما نرى لـيس في قصة هذا الـعشق ا
متـكررة في كل العصـور وكما قلـنا سابـقاً فإن ما يـبقى من الشـاعر هو شعـره وكما يجب
أن نـحـرص دائـمـاً ال يـقـاس الـشـعر إلـى مـا يعـمل عـلـى استـعـادته مـن صور الـواقع بـل ما
يجدد من خبرة في النفس عن احلقيقة وما يثبت في الوعي من معرفة باحلياة . فهل حاول
إبراهـيم أن يقـتـرب من هذه اجلـوانب اجلادة ? إن فـعل فـقد تـقاضى الـبـديل عن عامـ كان
ـتعة ومفـيدة معاً وإن لم يـكن فعل فيضم في استطـاعته أن يستـثمرهمـا في أمور أخرى 

هذا إلى حساب "ما أتلفه الهوى".(٢)

ب أيدينا ثالث قصائد في األولى يتصدر العنوان "اشربي" بصيغة الرجاء وحتافظ
ـعشوق فـتعـكس أنفاسـاً عربـية (شرقـية) تتـجسد القـصيدة عـلى هذا البـعد بـ العاشق وا
ـعـشـوق هــو األعـلى وإلـيه تـرفع الـضــراعـة وأن احلب فـضـيـلـة وإن يـكـون في مـعـنى أن ا
باشر الذي احملبوب بعيداً عن معنى الفضـيلة . إن الشاعر يردد هذا من مستوى اإلدراك ا

يعيشه في تلك اللحظة:
وحياتي في يديك اشربي أنت ومالي

ستوى الـقريب من اللغـة حتى لقد سـتوى القريب لـلمعنى بـإيثار هـذا ا ويتأكـد هذا ا
شغل عن تلك الواو العاطفة األولى وليس لها أن تكون إما للحال وإما للمعية من ثم فإنه لو

(١) شاعران معاصران - ص  ٤١ ٤٢.
(٢)  هذه العبارة قالها السيد أحمـد عبد اجلواد فى رواية "ب القصرين" لنجيب محـفوظ تعليقاً فكهاً على ما أخذت

إحدى الغانيات من بضائع دكانه ولم يعرف العامل كيف يصنف أو يسجل ما أخذته الغانية في دفاتره !!
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استبدل بها الفاء فأصبحت:
وحياتي في يديكاشربي أنت فمالي

فكرين اإلسالمي . ستقرة على فلسفة العشق عند ا ا أطلق هاجس الداللة األخرى (العميقة) ا فر

وهنا ثالثـة جوانب حقـقت نوعاً من الـقبول في هـذه القطعـة وأساسهـا الوزن (مجزوء
الـرمل) حيث تـتـكرر فـاعالتن أربع مرات فـي كل بيت فـهذه الـنـغمـة خفـيفـة جـدًا وتفـعيالته
مرنة للغاية - كما يقرر عبد الله الطيب(١) وفي رنته نشوة وطرب فهو يصلح تماماً للتر

كـمـا يــنـبه إبـراهـيم أنـيس - في مـوسـيـقــا الـشـعـر- إلى انـتـشـار هـذا الـوزن في مـقـطـوعـات
"األغاني" ثم تـراجع االهتمـام به إلى أن أنعشه أحـمد شـوقي "فأكثـر منه في مسـرحياته"(٢)
عـاني اخلفيفة وهـذا برهان ما يحـقق هذا الوزن من نشوة وقـدرة على التلوين والـتنقل ب ا
وقد سـاعد علـى أن يؤدي هذا الـوزن القـصيـر ما يـتوقع مـنه من الرشـاقة واخلـفة أن اعـتمد
قـطع األول عـلى التـكـرار اللـفظي الـذي يـؤدي بالـضرورة إلى الـشاعـر في مـوسيـقـا حشـو ا

تكرار اإليقاع:
نشوة / من / مقلتيكاشربي/ أنت / وحســــبي
نظرة / من / وجنتيكاشربي / أنت / وحســبي
نهلة / من / شفتــيك اشربي / أنت / وحسـبي
وحياتي / في / يـديكاشربي / أنت / ومالـــــي

إن تـكرار صـيغـة فعل األمر (الـرجاء) بـذاتهـا ثم يتـبعهـا ضمـير اخملـاطب (أنت) بعده
ـتكلم (الياء) يأتي واو عاطفة تتبـعها جملـة إسمية يتقـدم فيها اخلبر مـضافاً إلى ضمير ا
ـضـاف إلى ـثـنى ا ـتـأخـر فـحـرف اجلـر ومــتـعـلـقـة من اجملـرور (من /في) ا ـبـتـدأ ا بـعـده ا
كـسورة (مقـلتيك - وجـنتيك - شـفتيك - يـديك) من شأن هذا أن ضمـير اخملاطـبة: الـكاف ا
يعطي تنـبيهاً قـوياً باإليقـاع فإذا كان هذا الكـالم في مجلس شراب فـإن هذا اإليقاع يدخل

رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: ج١  ص ١١٦ . (١) ا
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ـدى في ضـوضـاء مـجـلس ال يـسـيـطـر فـيه الــشـاربـون عـلى حـركـة حـواسـهم . ويـدخل في ا
قـاطع الـثالثة: الـكـسرة - فـالـسكـون - فـالكـسـرة فهـنا اإليقـاعي حـركة حـرف الـروي في ا
تـغـيـيـر مـحـسـوب أو مـتـوازن مع (الالتـغـيـيـر) ألن الـكـسرة األولـى مع صـوت انـفجـاري من
أقصى احلـلق (الكـاف) والكـسرة األخـرى مع صوت مـهمـوس من تالمس طرف الـلسان مع
قطع األوسط بالباء الساكنة وهذا أصول األسنان األمامية وبينهما يـنغلق الفم تماماً في ا
التـخالف يـنضاف إلى عـبث السكـارى غير احملـسوب وما يـصحبه من هـذر صوتي متـباعد
قطع األخير حاول الشاعر أن يستجلب بعض ما خلفت العربية بذكر هوى الدرجات . في ا

األندلس والصبا في الغلس وسيعود إلى هذا وسيكون له مراجعة من مستوى آخر.

تـعود قصدة "اشربي" إلى شـهر شباط (فبـراير) ١٩٣٢ - وبعد خمـسة أشهر - تموز
وضـوع" وهي "غادة إشـبيلـية" هنـا اختفت (يولـيو) ١٩٣٢ كـانت القصـيدة األساسـية في "ا
ـتكرر في (وحسبي) لقد أصبحا عشوق اختفى هذا اخلشوع ا مساحة ما ب الـعاشق وا
ا تمارس شيئًا واحداً انصهر جسدان في بوتقة اللذة ولكنها - وهي ال تفقد إرادتها وإ
وجة ما تـريد أو مـا يتـوق إليه صـاحبهـا وفق حسـابات تـعرفـها في حـ ينـضوي هـو في ا

العالية ال يدري كيف صار وال أين يكون:
في مـــــثــــلـــــهــــا يـــــخــــلع مـــــثــــلـي الــــعــــذار

وال يــــــــبـــــــــالـي كــــــــيـف أمـــــــــسـى ? وأيــن?
أشــــــرب من فـــــيــــــهـــــا وكـــــأس الــــــعـــــقـــــار

مـــعـــاً فــــكـــيـف الـــصـــحــــو من ســــكـــرتـــ
.......

ودّعــــــتُـــــــهــــــا ومــــــهــــــجــــــتـي مُــــــشْــــــفِــــــيَهْ
لم يــــشــــفــــني رشف الــــثــــنــــايــــا الــــعِـــذابْ

ـــــــــغــــــــــريهْ وودّعـتُ بـــــــــالــــــــــنـــــــــظــــــــــرة ا
تـــــصـــــحب لـــــبـي مـــــعـــــهـــــا في الـــــركـــــابْ
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وقع "الثالث" دى الـداللي الذي يحمله الـشطر: "تصحب لـبي معها في الركـاب" يحدد ا إن ا
الـذي وضـعـته فـيه جتـربـة عـشق اإلشـبـيلـيـة فـقـد بـدا في "اشـربي" ضـارعـاً يـرفع صـلوات
الـعـشق والرجـاء وبـدا في هـذه الـقصـيـدة مـنـصهـراً / مـتـوحـداً بهـا ال يـبـالي كـيف أمسى
وأين فـبفـقده مـداركه (خلع الـعذار) رجع إلى بدائـية االشـتهـاء وعرامـته إلى أن استـنفدته
ولم يـستـنفـدها ولـكنـها لـم تشـعره أبـدًا بأنه انـتهى بـالنـسبـة إلـيهـا لقـد منـحته نـظرة تـغري
وقع الثالث .. مجرد تابع لها زيد من ثم .. حتول راضياً أو مسـتسلماً إلى هذا ا بإمكان ا
ريدين وإذا أراد "الركـاب" فإنه ب األتباع ومن (في الركـاب) فإذا أراد "الركب" فإنه بـ ا

يقومون باخلدمة !!

قطع الـتالي يبدأ مـعنى جديـداً يستـدعيه من زمن آخر (الـتاريخ األندلسي) وإن في ا
قـطع جدارة بأن يكون مطلع القصيدة ألنه مفعم باالنفعاالت القراءة النقدية لترى في هذا ا
كن أن تـتشظـى فتنـتشـر ثم بعـد أن ترسل ومـضهـا في شذرات على والـرؤى التي كـان 
تـفرق مـحسـوب تـعود لـتلـتئم وتـتوحـد من جديـد . ولـو أن الشـاعر صـنع هذا ألبـدع قصـيدة
ـرتـكـز تلك الـفـتـاة فقـد ألـزم نـفسه فريـدة الـتـكوين لـكـنه وقـد اسـتهل قـصـيـدته بأن جـعل ا

بقراءة لها (للفتاة) واحدية االجتاه وهذا واضح في اختياره للمطلع:
أفـــــــدي بــــــروحي غــــــيــــــد إشـــــــبــــــيــــــلــــــيهْ

وإن أذقن الــــــــقــــــــلـب صــــــــاب الــــــــعـــــــذابْ

وإذاً فـإن وضع "حجـر الزاويـة" بهـذه الطريـقة قـد أسلم سـائر القـصيـدة للـذة العشق
وآالمه ولـيس أكــثـر وقــد تـرتب عــلى هـذا أن اســتـدعــاء مـشـهــد أنـدلــسي من الـتــاريخ جـاء

محكومًا بلذة العشق وآالمه (وليس أكثر) كذلك ..
يـــــــا أعــــــصـــــــر األنــــــدلـس اخلــــــالـــــــيــــــاتْ

قــــــد فــــــاز من عــــــاش بـــــــتــــــلك الــــــربــــــوعْ
أهــــــــكــــــــذا كــــــــانت هــــــــنــــــــاك احلــــــــيـــــــاة

مــــــتـــــــرفـــــــة األيــــــــام ملء الـــــــضـــــــلـــــــوعْ
أهـــــكــــــذا الـــــفـــــتـــــنـــــة فـي الـــــغـــــانـــــيـــــاتْ

ونـــــــشـــــــوة الــــــــوصل وحـــــــر الـــــــولـــــــوعْ
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لــــــئـن مـــــــضى عـــــــهـــــــد ذويــــــنـــــــا وفــــــاتْ
ولم يــــــــــعـــــــــد مـن أمـل فـي الـــــــــرجــــــــــــوعْ

فـــــــــــذمــــــــــتـي بــــــــــعـــــــــــدهـــم مُــــــــــوفِــــــــــيَـهْ
أرد مـــــاضـــــيـــــهـــم بـــــبـــــــذل الـــــشـــــبـــــــابْ

أنـــــــا (ابـن زيـــــــدون) وتــــــــصـــــــبـــــــو لِــــــــيَهْ
( والدة) فـي دمــــــــــــــــهـــــــــــــــا واإلهــــــــــــــــــابْ

ـستـدعـي األنـدلـسي جـاء في سـيـاق األمـسـيـات الالهـيـة وبـسـبب مـبـاشـر أو مـثـير ا
مباشر هـو تلك الراقصة ولكن اخملتزن الـعربي/اإلسالمي إذا طاف بالذاكرة اسم األندلس
باشر ينتمي إلى اللهو ثيـر ا كن حصاره في صور الـلهو واجملون والعشق وإن كان ا ال 
ومـا هـو بـســبـيـله فـإذا كـان الــشـاعـر يـقف بـقــدمـيه عـلى أرض فـلـســطـ ويـدرك ويـكـتب
ويحـاسب اآلخرين على أي عمل يهـدد فلسط بفـقدان هويتها العـربية / اإلسالمية وكذلك
فإنه يرى هذا الزحف اللـع يتزايد يوماً بعد يوم كـيف حاصر وعيه التاريخي وانتماءه في
ـهرجـانـيـة) لـلحـيـاة في األنـدلس فـلم ير غـيـر ابن زيـدون ووالدة وهـما من هذه الـصـورة (ا
عالمات عصـر االنحالل السـياسي واخلذالن الـعسكـري ? في "اشربى" ردد بيـتاً واحدًا هو

قطع في "غادة إشبيلية" أو هو بذرته: التمهيد لهذا ا
بهوى األنـــــــــدلس انشديني اطربيني  

غرب" - وهـو يسـبق ظهـور الراقصـة بنـحو عامـ - يعرف غـير أنه في نـشيـد "فتيـة ا
طريق القراءة البطولية /االعتبارية للزمان األندلسي:

ــــغــــــرب هــــيـــــــا لــــلــــجــــهــــــادْ فــــتـــــيــــــة ا
نـــــــــحـن أولـى الـــــــــنـــــــــاس بـــــــــاألنـــــــــدلسِ

نـــــحــن أبــــــطـــــــال فـــــتـــــاهــــــــا ابن زيـــــــادْ
ولــــــــــهـــــــــا نــــــــــرخـص غـــــــــالـي األنــــــــــفسِ

قف عـــــلـى الـــــشـــــاطئ وانـــــظـــــر هـل تــــرى
لــــــــهـب الـــــــنــــــــار وآثـــــــــار الـــــــســـــــفــــــــيـنْ

يـــــــــوم ال طـــــــارق عـــــــــاد الــــــقـــــــهـــــــقــــــرى
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ال وال آبــــــــــاؤنـــــــــــا أســــــــــد الـــــــــــعــــــــــريـنْ

ا ال مطمح إليه: ويختم نشيده باستثارة احلمية (العربية) 
نـــــــحن أهـــــــلــــــوهـــــــا وإن هــــــبـت صَــــــبــــــا

مــن ربـــــــــاهــــــــــا فـــــــــعـــــــــلـــــــــيـــــــــنــــــــا أوَّال
جـــــــنـــــــة الــــــفـــــــردوس هــــــاتـــــــيك الـــــــربى

كـــــــيـف تـــــــبــــــــقـى لـــــــســــــــوانـــــــا نُـــــــزُال ?!

هل كـان إبـراهـيم يـضمـر أن "األنـدلس" قـضـيـة مـغربـيـة ? إن مـقـاالته وقـد نـشـير إلى
بـعـضـهـا حـ نـتـعـرف عـلى جـهـده فـي مـجـال اإلعالم تـدل عـلى وعي قـومي وكـتـابـته هـذه
غرب أو إلـيهم هي تـعبيـر عن هذا التـوحد الشـعوري القـومي .. فكيف الـقصيـدة عن فتيـة ا
رتـقب الذي يعـاينه ويـعانيه ظـلت األندلس جتـربة أو حالـة معزولـة في وجدانه عن الـنظـير ا

ويقاومه ويحض على مقاومته بكل وسيلة ?!

هل نغامر وجناوز حق تقبل الشاعر كـما هو أو كما قال فنزعم أن جتربته العشقية
مع تلك الـفتاة كان يـنبغي أن تـمنحـنا عن طريق إبـراهيم قصيـدة نادرة دون أن تكـون سبباً
كن أن يجد فـيها واحدة من قرابته ? هل كان في تعطـيل هواه أو تبديد مبـتغاه ? هل كان 
صير ? هل كان يربط يفرخ في نفـسه هاجس الفزع أن يؤول أمر بنات وطـنه إلى مثل هذا ا
ضياع هذه الفتـاة ب البالد بلحظة استسالم أبي عبـد الله الصغير وارتضائه الرحيل عن

وطن األجداد ?

ــو الــقــصــيـــدة في االجتــاه اآلخــر (بل االجتـــاه األول ألنه الــذي حتــقق بــإرادة أمــا 
اضي واإلقـرار بفـضل من علـمه الدروس األولى الـشاعـر) فقـد أمعـن في تقـليب صـفحـات ا

في الهوى:
أول عــــــــهــــــــدي بــــــــفــــــــنــــــــون الــــــــهــــــــوى

بــــــــيــــــــروت أنــــــــعـم بــــــــالــــــــهــــــــوى األول

ثم اإلقــرار بـأن هـذا الــنـهج هــو الـذي يـوافـق فـطـرتـه (األبـيـقــوريـة) الــشـغـوف بــلـذائـذ



-   ١٣٧  -

احلواس وأنه ال يهتم طال عمره أو قصر ما دام قد عاش كما يشتهي :
يـــــــلــــــــذ لـي يـــــــا عـــــــ أن تـــــــســـــــهــــــــدي

وتــــشــــتــــري الــــصــــفــــو بــــطــــيـب الــــكـــرى
لــي رقــــــــــــدة طــــــــــــويـــــــــــلـــــــــــة فـي غــــــــــــد

لــــــلـه مــــــــا أعـــــــمــــــقــــــهـــــــا فـي الــــــثـــــــرى
ألـم تــــــري طــــــيـــــــر الــــــصــــــبـــــــا في يــــــدي

أخـــــــشى مــع الــــــغــــــفــــــلــــــة أن يــــــنــــــفــــــرا
طـــــــال جـــــــنــــــاحـــــــاه وقــــــــد يـــــــهــــــتــــــدي

إلــى أعـــــــــــــالـــي دوحــه مــــــــــــبـــــــــــــكـــــــــــــرا
أرى الــــــــثـالثــــــــيــن ســــــــتــــــــعــــــــــدو بِــــــــيَهْ

مُــــــغِـــــيـــــــرة أفـــــراســــــهـــــــا في اقــــــتــــــرابْ
وبـــــــعـــــــد عـــــــشـــــــر يــــــلـــــــتــــــوي عُـــــــودِيْه

ويــــنــــضَبُ الــــزيت ويــــخــــبــــو الــــشــــهـــابْ

ــشــاعــر الــتي نـــعــهــدهــا في ربــاعــيــات اخلــيــام وفي أثــنــاء األسى ــعــاني وا هــذه ا
هتم بشعر (الرومانسي ) وفي أعقاب جتـارب التخمة احلسية تأخذ عنـد معد الديوان وا
ــقـطع إن إبـراهــيم نـظم الـقــصـيـدة وهـو في إبـراهـيم مـوقـع الـنـبـوءة إذ يــقـول هـامش هـذا ا
الـسـابـعـة والـعـشـرين من عـمـره وقـد قـدر أنه يالقي الـنـهـايـة بـعـد عـشـر فـكانـت بـعد تـسع

سنوات وليس عشر !!

٣- ح يبدع العشق

ليست عالقـة إبراهيم بزميلته اجلـامعية (م.ص) العالقة األطول زمـنًًا واألكثر استيفاءً
) وحسب فـقـد كانت عالقـة مـبدعـة ألجـمل شعـره في الـغزل لـطـبائع احملـبـ (من اجلانـبـ
وأصدق شـعره في تـصوير حـاالت احملبـ وتقلـبهم ب الـفرح واألسى وتـشتت قلـوبهم ب
ترويض الـنفس على اليأس وإنـعاش الروح باألمل فإذا جـاء زمن الفراق - والبد أن يجيء
ـاضي وعـذابه كـأنه - نـزل سـتـار الـنـسـيـان وال نـسـيـان ألنه يـشف عن عـذوبـة الـشـعور بـا
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تـميز لـطعام قـد ال يريد مـذاقه مبارحـة احللق واللـسان وال تريـد نكهـته أن تغادر الـطعم ا
األنف والـريق وال يريد مـرآه أن يتـخلى عن مـوقعه لطـعام (حـاضر) آخر ! هـكذا كـانت فتاة
كـفر كـنة " الـتي فـجرت يـنابـيع الشـعر يـنابـيع الـعشق بـحضـورها اخلـاص الذي ألـهمه -
شعـريًا - أول سمات اخلصوصيـة وهي - بلغة الكاميـرا السينمائيـة - التصوير البطيء !!
هـكذا تـفجـرت القـصيدة األولـى مرسـلة أفـراح ميالد الـعشق كـما تـتفـجر صواريـخ البـهجة
كتـبة" شديدة احلذر يالد وقد كانت صـواريخ هذه القصـيدة "في ا لونة في سـماء ليلـة ا ا
مـأمونـة لم تصب معـنى "مقـدر" برشـاشها أو شـررها بـدءًا من هذا العـنوان الـسامي الذي
يـحيـط صاحـبـة الـقـصـيدة بـاعـتـبـار خـاص قـبل الـكلـمـة األولى فـأي مـهـاد لـلحـب أقرب إلى

كتبة مكاناً وأن يكون العمل العلمي غاية ?! . الطهر والنبل واجلمال من أن تكون ا

كان أوالً ستـوى في جتربته األولى مع زميلته ? باختيار ا كيف "أصّل" الشاعر هذا ا
ـقطع األول .. جمـيعهـا تتسـاند لتدعم كـتبة) ثم ومع الـكلمـة األولى والبيت األول وا (في ا

هذا السمو الذي يضع فيه فتاته ونظرته إليها:
كتبـــــــهْ بجمـالهــا متـنَقـبـــــهْوغريــرة فـي ا
الغض تشبـه كوكبـــهْأبصرتهـا عنـد الصبـاح
عـلــم رتّبـــــــــهْجلست لتقـرأ أو لتكتـب مـــا ا
قربـــهْفدنـوت أستـرق اخلطى حتى جلست 
تلهبــــــــــهْوحبسـتُ حتـى ال أُرى أنفاسـيَ ا
فاضـحٍ  فـتجنبــــــــهْونهيتُ قلبي عن خفوقٍ

لـقـد اخـتـار الـشـاعـر كل لـفظ لـيـحل في مـوقـعه ولـيـصب فـي هدفـه وهـو تـأكيـد طـابع
البراءة والطهـارة في الفتاة . الكلمة األولى: غريرة وهـي صفة حتمل معنى: صغيرة السن
ومن ثم: ال جتـربة لـها كـمـا تعـني: حـسنـة اخلـلق (الهـيـئة) وتـعـني أيضـاً الـتي تعـيش حـياة
كـتبة) من قيد ـكاني (في ا ا يكسبـه التحديد ا ناعمـة !! ثم وقد أفضى عنـوان القصيـدة 
دال ومؤثر في تـوجيه خطـاب الغزل وحتديـد السياق نـعرف أنها "بـجمالهـا متنقـبة" والنقاب
كـسوة وغـطاء وهـو أيـضاً صـون وحمـاية فـهـذا توجـيه ما يـعطي جـمـالهـا من انطـباع في
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اجلمال ما هـو فاضح وما هو شرس وما هو إغراء ومـا هو بالهة !! أما هذا اجلمال فإنه
ـسافـة بينـك وبيـنه وأن تفـكر فيـه وتتخـذ من القـليل حـمايـة يحمـلك حـمالً على أن حتـتفظ 
ـكان ـا وراء الـنـقاب . في الـبـيت الـثـاني يتـحـدد الـزمان بـعـد ا ـتـاح مـحاولـة اسـتـشـفاف  ا
والزمـان "الصباح" موصـوفاً بأبهى ما يوصف به وهـو ما يناسبهـا تماماً أنه صباح غض
وأنهـا فـتاة غـريـرة  = غضـة إنـها جنـمـة الصـبـاح الفـريـدة ذات البـعـد األسطـوري الـديني
وكـوكب الـصـبـاح تـعـبـيــر مـقـدس ورد ثالث مـرات في "الـعـهـد اجلـديـد" ويـقـصـد به الـسـيـد
ـسـيح فـفي رسالـة بـطـرس الرسـول الـثـانيـة (اإلصـحـاح األول): "يطـلع كـوكب الـصبح في ا
قلوبـكم" وفي رؤيا يوحنا الالهوتـي (اإلصحاح الثاني) وردت الكـلمة ذاتها وفي (اإلصحاح
نير" وبالطبع فإننا سيح: "أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح ا الثاني والعشرين) يقول ا
ال ننسى أن مـاري الصفوري تردد هذه األقـوال وترى فيها غايات خـاصة فإذا ما صادفها

القول نفسه في رسم بعض مالمحها فإن لهذا رونقاً ال ينفد .

ـكتـبة ثم وقـد نالت الـثالثة تتـأكد الـبراءة والـنـقاء مـعاً في حتـديد سـر قدومـها إلى ا
ـقـابل األبـيـات األولى يـنـعـطف الـوصف ( أو تـتـحـول الـكـامـيـرا إذا شـئت) إلى الـعـنـصـر ا
تـكلم - لـيراقب حـركته احلـسيـة والنـفسـية وهي جـميـعهـا تعـلي من قدرهـا إنه - بضـميـر ا
ـنتـقب بجـمال الـبراءة: يصف نـفـسه ليـزيدهـا هي وضوحـاً ليـدل على ذلك الـبهـاء اخلاص ا
لء «أسـتـرق اخلـطى» (في مـكـان عـام يـفـتـرض أن له فـيه حـقـاً مـشـاعـاً يتـيـح له أن يـسيـر 
بـني للمـجهول تـلهبـة" . إن الفعل احلـاضر ا الثـقة) - "وحبـست حتى ال أرى - أنـفاسي ا
يـتــخـطـى في مـدلــوله أن تــكـون هي الــتي تـراه إلـى أي راء آخـر حــتى إن كـان الــرائي هـو
نفـسه!! وإذا كان حـذر التـخفي يـفرض هـذه الدقـة في االستـخفـاء فإن الـشأن في األنـفاس
التي تـكتشف عـن طريق السـمع أو اإلحساس أن تـرى بالعـ فقد أحـالهاً الـتلهب لـهيباً !!
ثم يـأتي تـقـيـيـد خـفـوق الـقـلب بـالـصـفـة "فـاضح" إذ ال سـبـيل إلى كف الـقـلب عـن اخلـفـقان

استجابة لهذا احلسن الفريد .

قطع الثاني - من ثمانية أبيات - حتـدث القسمة أيضاً ولكنها ليست قسمة في في ا
قطع إليها مباشرة وذهب نصفه قطع السابق إذ ذهب نصف ا كان احلاضر كما في ا ا
تكلم) فإذ به يتحدث عنها عـبر احتياله لالقتراب منها . أما القسمة هنا فإنها: اآلخر إليه (ا
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ــاضي الـغــيـبـي الـقــدري وقـد جالهــا الــله عـلى أحــسن صــورة واحلـاضــر احلـسي بـ ا
شاهدة:  رصود بأدق احلركات ا ا

أ- النصف األول:التكوين:
راقـــــبــــــتـــــهـــــا فــــــشـــــهـــــدت أن  الــــــله أجــــــــــزل في الــــــهـــــــــبهْ
حـــــمـل الــــثـــــرى مـــــنـــــهــــا عــــــلـى نــــــــــــــور الـــــيـــــدين وقـــــلّـــــبهْ
وســـــقـــــاه في الـــــفــــردوس مـــــخــــتـــــــــــــــــوم الــــرحـــــيق وركـــــبهْ
ــــتــــعــــبهْ فــــإذا بــــهــــا مــــلك تــــنــــــــــــــــــــــــــــــــزل لــــلــــقــــلــــوب ا

شاهدة: ب - النصف الثاني: ا
يـــــــــــا لــــــــــــيـت حـظَ كـــــــــــتــــــــــــابـــــــــــهــــــــــــا 

ــــــــــــتـــــــــــعــــــــــــذبــهْ لــــــــــــضــــــــــــلـــــــــــــوعـي ا
حـــــــــضـــــــــنـــــــــتـه تـــــــــقـــــــــرأ مـــــــــا حــــــــوى

وحــــــــــنـت عــــــــــلــــــــــيـه ومــــــــــا انــــــــــتــــــــــبـهْ
فـــــــــــــــإذا انــــــــــــــــتـــــــــــــــهــى وجـه ونـــــــــــــــال

ذكـــــــــــاؤهــــــــــــا مـــــــــــا اســـــــــــتــــــــــــوعـــــــــــبـهْ
ــــــــلــــــــهــــــــا اجلــــــــمـــــــــيل ســـــــــمــــــــحـت أل

بــــــــــريـــــــــــقــــــــــهــــــــــــا كـــي تـــــــــــقــــــــــلــــــــــبـهْْ

ـكون من ثـمـانـية أبـيـات يـتصـدرهـا فـعل الرؤيـة عن قـرب وحتـفز ـقطع الـسـابق ا في ا
شهد احلسي ورصـد احلركات حتى في ما كان غيباً فإن الله وتمعن: راقبتهـا فيسيطر ا
ا وقد صـنعها من تراب شـأن جميع البشر (وال (سبـحانه) لم يقل لها: كـوني فكانت ! وإ
عـنى فجـعل والدة من مسك وسـائر الـبشر حـيلة فـي هذا وإن كان ابن زيـدون تصـرف في ا
من طـ !) فـإنه (سـبـحـانه) قـلّـبـهـا عـلى يـدين من نـور وسـقـى طيـنـهـا الـنـوراني من رحـيق

مختوم ختامه مسك !! 

إذا أعدنـا قراءة هـذه القـصيـدة في ضوء فن الـتصـوير (الـسيـنمـائي) سنـجد تسـلسل
ـشـتـركـة: هي وهـو ـشـهـد واألرض ا الـعـرض يـبـدأ بـلـقـطـة مـن بـعـيـد تـسـتـوعب طـرفـي ا
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كـتبة في الزمن الراهن . أمـا اللقطة الـثانية فستـكون من نوع االسترجاع flash back إذ وا
تعـود بـنا إلى تـصويـر حـدث لم نشـهده مـنـذ أن كانت تـراباً إلـى أن حتولت إلى مـلك وهذا
ـلك "تـنزل" وهـو تـعـبيـر له داللـة على مـسـتـوى التـجـريد وأخـرى عـلى مـستـوى الـتجـسـيد ا
ـستـوى الـبـشـري أما ـسـتـوى اإللـهي إلى ا فـالـتـنـزل اجملـرد معـنـوي ويـعـني الـتحـول من ا
ـعنى العـام وهو االنـتقال ادي فـهو الـنزول أي الـهبوط وكالهـما يـجتمـعان عـند ا التـنزل ا
شاهـد وهكذا - بلغة التصوير السـينمائي والتلفزيوني "تدخل في الكادر" من الغيبي إلى ا
ـشهـد الـذي يقع في مـدى الـعدسـة الالقـطة - وهـكذا تـزداد الـلقـطة أي: تـصبح في صـلب ا
بطئاً واهتماماً بالتفاصيل حتى نشاهد إصبعها وهو يتحرك ب ريقها وصفحة الكتاب !!

قـطوعة الثـالثة في خوض الـتفاصـيل بلغة الـتصويـر: قد مضيـنا من العام ستـمعن ا
ـقـطـوعـة مع: األخص = إلى اخلـاص أو من الــبـعـيـد إلى الـقــريب وهـانـحن اآلن في هــذه ا

األقرب ويتحقق هذا باستحداث أمرين:

دخول "الصوت" في حيز التصوير بعد أن كانت احلركة تنفرد باجملال:
وســـــمـــــعـت وهي تـــــغـــــمـــــغـم الـــــكـــــلـــــمـــــات جنـــــوى مـــــطـــــرِبهْ

شـهـد بحـيث تـظهـر صـورة الشـفـت واألسـنان دون ومـزيـد من اقتـراب الـعدسـة من ا
سـائـر الوجه وفي هـذا مـا فيه من إغـراء االسـتجـابـة وبخـاصـة إذا جال الـصوت - مـنـتقـيا

أخف األصوات نطقا وأوحاها بالهمس:
ورأيـت فـي الــــــــفـم بــــــــدعــــــــة خـالبــــــــة مُـــــــــسـْـــــــــــــتَــــــــعْـــــــــذَبَــهْ
إحـــــدى الـــــثـــــنـــــايــــا الـــــنـــــيـــــرات بـــــدت ولـــــيس لـــــهـــــا شـــــبهْ
مـــــثـــــلـــــومـــــة مــن طـــــرفـــــهـــــا ال حتـــــســـــبـــــنــــهـــــا مــــــــــثـــــلـــــبَهْ
هي - لـــــو عـــــلـــــمـت - من احملــــــاسن عـــــنـــــد أرفـع مـــــــــــــرتـــــبهْ
هـي مــصـــدر (الــســـيـــنــات) تـــكـــســبـــهــا صـــــــــــدى مـــا أعــذَبهْ !!

ميزة فـي قرارة الع واألذن وهـذه أعلى درجات التـصوير ولهذا لـقد طبع العـالمة ا
ـقطع األخيـر (الذي يـتحدث فـيه الشـاعر مبـاشرة عن نـفسه) عن تـأكيد اسـتعذابه لن يـزيد ا

كسورة التي لن تبدو إال عند الضحك وسماع هذه السينات عذبة الوقع . لرؤية السن ا
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سافـة من البعيد إلى ـشهد البـصري القريب في قصـيدة "حيرة" مـراعياً ا سيتحرك ا
ـأل "الـكـادر" ومـراعــيـاً إعـمـال احلـواس ـفـصل الـذي  الـقــريب ومن ثم: من اجملـمل إلـى ا
األخـرى - بصـفة خـاصة: الـسمع - عـلى النـحـو الذي عـرفنـا في القـصيـدة السـابقـة ولكن
تـكلم ) ـشاعـر (ا التـجـربة هـنا سـتكـتـسب صالبة الـسـبك والتـوحد الـسـياقي حـ ال يفـرد 
ـقطع األخير ـرسوم ألن هذا ا ـشهد ا مقـطعاً كـاشفاً عن خـفايا مـشاعره ومحـايداً جتاه ا
ينـطوي على مـفاجأة مـتوقعـة تزهو بـها الصـورة وتزداد ألوانـها بريقـاً ولكن األهم أن هذه
ـشهد فـيكـتسب الـشكل السـردي األقوى اسـتقراراً في ـفاجـأة تكمل "احلـدث" أو حترك ا ا
سـتوى الثابت ذاكرة التـلقي !! يحـدد العنوان الـشارح (حيرة : وقـد رآها مستـلقية نـائمة) ا

شهد: قبل بث احلركة في ا
مــــــا كـــــــنت أرغـب أن أســــــمـى قــــــاســــــيــــــاً

فـــــــأنــــــفّـــــــر األحالم مــن عـــــــيــــــنـــــــيــــــهـــــــا
والــــشـــــوق يــــدفـــــعــــنـي إلى إيـــــقــــاظـــــهــــا

ويــــــــدي حتـــــــاذر أن تـــــــمــــــــد إلـــــــيـــــــهـــــــا
ـــــا شـــــعــــــر الــــرقــــــاد بـــــنــــعـــــمـــــة وكـــــأ

فــــأقــــــام غـــــيـــــر مـــــفــــارق جـــــفـــــنــــيـــــهـــــا
ويل لـــــــقـــــــلــــــبـي ! كـــــــيف لـم يـــــــفــــــتـك به

مـــــرأى تــــقـــلّــــبــــهــــا عـــلـى جـــنــــبــــيــــهــــا ?
ـــــا تــــــكن ضــــــلـــــوعــــــهـــــا وتــــــنـــــهــــــدت 

يـــــا شـــــوق ويــــحـك ! ال تــــرع نـــــهــــديـــــهــــا
حــــســـبي جــــوًى أني نــــظـــرت لـــشــــعـــرهـــا

يــــنــــكبّ مـــــرتــــشـــــــــــفــــاً نــــدى خــــدَّيْــــهــــا
وأغــــار مـــــنه إذا اطــــمـــــأن بــــهـــــا الــــكــــرى

ويــــثـــــيــــرنـي مـــــتــــوســــــــــــدًا زَنــــديْـــــهـــــا

عـانى بل قدرته وهـنـا تتـجلى آيـة من آيات ذكـاء إبراهـيم وقدرتـه على الـتصـرف في ا
وسـيقي نفسه عـكس ما نسج آخرون عـليه فهذه الـقصيدة من على أن ينسج عـلى القالب ا
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مدودة بالفـتحة الطويلة وقبلها ياء ساكنة ملزمة . هذا النسق البحر الكامل ورويها الهاء ا
من الـوزن والــقـافــيـة هــو الـذي ســبق إلــيه "ديك اجلن" - عــبـد الــسالم بن رغـبــان الـشــاعـر
العـباسي - وذلك في مرثـيته التي بـكى بها زوجـته أو جاريته الـتي قتلـها بيـديه غيرة عـليها

وهي قطعة ذائعة ومطلعها:
يــــا طـــــلــــعــــة طــــلــع احلـــــمــــام عــــلــــيــــهــــا

وجــــــنى لـه ثــــــمـــــر الــــــردى بــــــيـــــديــــــهــــــا
ـــــا رويـت من دمــــــهــــــا الــــــثــــــرى ولــــــطــــــا

روّى الــــهــــوى شــــفــــتيَّ مـن شــــفــــتــــيــــهــــا

ـؤكـد أن إبراهـيم يـحفظ هـذه الـقطـعـة ويعـرف مـأساة هـذا الـشاعـر احلـمصي ومن ا
وقـد ذكر هـذا بكثـير من الـتفـصيل معـتمـدًا على مـا أورده األصفـهاني في "األغاني"(١) ولقد
شغفه هذا اإليقاع والبناء الصوتي وما فيه من تكرار صوت (الهاء) مجسدًا تأوه احملزون

الثاكل فكيف انتقل به إبراهيم إلى تأوه االشتهاء والرغبة ? !.

ـنحى السردي "ما كنت أرغب" تبـدأ القصيدة - الـتي تتحرك في مشهـدين - بتأكيد ا
ا يوحي بصدق احلكايـة ألن راويها هو بطلها ويدخل في فهي حتكي عن حادثـة مضت 
تـقوية صدق الروايـة أنه ال يبادر بإعالن كـونها نائمـة مكتفيًـا بذكر الالزم "أنفر األحالم من
عـينيـها" وبعـد أن يطمئـن إلى سالمة الوصف واسـتساغـته يعمق الـشعور بـنقطـة القوة فيه
ا يجري فالبد من "إيـقاظها": ثم تأتي اللحظة فإنهـا في حالة "الرقاد" ولكي تستـرد وعيها 
شهـد: "مرأى تقـلبـها على جـنبـيها" ثم الفارقـة " "ويل لقـلبي" . وهكـذا يدخل إلى تـفاصيـل ا
شهد كيفما ـا يلون ا يضاف عنـصر الصوت صوت فتاة نائمـة: "تنهدت" ويتولى التعليل 
ا تـكن ضـلـوعـها" . وإن أقـوى مـا تـلـحظ التـنـهـيـدة في حركـة الـصـدر ولـكنه تـراه عـيـنـاه "
يجـتز من الصدر مـا يعني الـعاشق ويبرز جـمال الصـدر: "نهديهـا" ثم تتراجع "الـكاميرا"
شهد فال يظل غارقاً في إثارته احلسية فهـا هنا حسية أيضاً ولكنها في لتتسع مساحـة ا
إطار من احلنان والتعاطف وليس االفتـراس وكم كان الوصف دقيقاً ح قدم لهذه اللقطة
التي تصور خصالت شعرها الصقة بخديها (محوالً العرق إلى ندى) بأنها "جوى" واجلوى

(١) انظر نص مقالة إبراهيم في "الكنوز" بعنوان: ديك اجلن احلمصي ومأساته - ص ٢٩٤ .
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شدة الوجد من العشق أو احلزن وليس لنا أن نتوقع أن إبراهيم كان حزيناً !!

ـقـطع الـثـانـي (األخـيـر) - وهـو من أربـعــة أبـيـات فـهـو في نــصف حـجم سـابـقه في ا
تـقـريبًـا - وهـذا ما يـنـاسب تـدافع السـرد إلى نـقـطة الـتـنويـر ومـا يـجاري غـيـاب التـفـاصيل
ا لم نكن احلسـية لتخـلي السياق لـلتفاصـيل النفسـية ولتأتي نـقطة التـنوير تخـتم احلدث 
نـتـوقع لكـنه اخلـتـام الذي يـحـتمه الـسـيـاق بغـيـر افتـعـال وهو الـذي بـاسـتطـاعـته أن يضيء

السردية من أولها إلى آخرها ويجعلها مفهومة ومنطقية .
أرنـــــو بــــــلـــــهــــــفـــــة عــــــاشق لـم يـــــبـق من 

صــــبـــــر لــــديّ وقـــــد حــــنـــــوت عــــلـــــيــــهــــا
فـــــيـــــصـــــدني أدبـي  فـــــأبـــــعـــــد هـــــيـــــبــــة

وأود لـــــــو أجــــــثــــــو عــــــلـى قــــــدمــــــيــــــهــــــا
ــــــا تـــــرى فــــــالـــــنــــــفـس بــــــ تـــــهــــــيـب 

وتــــــلـــــهـب فــــــاحــــــتـــــرت فـي أمــــــريــــــهـــــا
ـــــــدى ولــــــــعـل أشــــــــواقي بــــــــلــــــــغـن بـي ا

فــــوقــــعت ال أصــــحــــو عــــلى شــــفــــتــــيــــهـــا

ـكنـنا أن نـتتـبع خطـوات قصة حـب "عادية" ولـكنـها بـالشـعر تـخلق خـلقـاً جديـداً . فقد
كـتـبة كـتـبـة" وفي ا ـشـاهدة "عـنـد شـباكي" ثم تـدرجت إلى مـتـابعـتـهـا "في ا بـدأت الـعالقة بـا
ثقفة) التي يـراها في مستوى التوقير ويعـاملها بحذر راضيًا باحلديث جتلت شخصـيتها (ا
وشعـوره بأنـها سـعـيدة - وكـأنه عاشق عـذري ويسـتـمر الـعاشق في اصـطحـاب هذا اإلجالل
لـعاطفة احلب والـتسامي بكل ما يـتصل بهذه احملـبوبة حتى إذا عاد إلى فـلسط سعى إلى
وادي الـرمـان وطـاف حول دار احلـبـيـبـة والـتـقى بـهـا إنه يـخـتار عـنـواًنـا جـلـيالً لـهـذا الـلـقاء:
ـشاعر "حـملتـني نحـو احلمي أشجـاني" وهي موشـحة طريـفة أمالهـا الالشعـور الذي يزين ا
تعطش: مـثل ذكر: "احلمى" - "شقيقة ـا يواري أو يخفف من غلواء الـنزوع احلسي ا ارقة  ا
ـوشحـة اجلمـيلـة التي ونـولوج" في هـذه ا ـكان" .. إلى آخـر "ا روحي" - "فتـهيـبت من جالل ا
انتهت بـقبلة مهـدت لقبلـة نقطة التـنوير في قصيـدة "حيرة" ثم ما لـبثت أن تولدت عنـها مشاهد
عـشق أكثـر حرارة في قصـيدة "احلـبيب الذاهل" الـتي تكـلم فيـها الشـاعر بلـسانـها هي وليس
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بلسانه فتجلت اجلرأة وصراحة التعليل كما لم يحدث من قبل:
ـــــصــــــبـــــاحـــــا قـم حــــــبـــــيـــــبـي وأطـــــفـئ ا

قــــــد أبـــــاح الـــــهـــــوى لــــــنـــــا مـــــا أبـــــاحـــــا
حــــبــــذا االعـــتــــنــــاق إن كـــانـت الـــظــــلــــمـــة

ســــــــــــتـــــــــــــرًا مـــن دونــه ووشـــــــــــــاحـــــــــــــا
حتـــــــبـس الــــــــعــــــــ عن مــــــــلــــــــذة مـــــــرآه

ولـــــــــــــــكـــن تـــــــــــــــســــــــــــــــرح األرواحـــــــــــــــا
ـــصـــبـــاحـــا قـم حـــبـــيـــبي وأطـــفئ ا

ـقـبـول في ــدى ا ـصـبـاح مــرصـودة عـلى ا مع هـذا تــظل "الـتـوريــة" في طـلب إطـفــاء ا
: عذابهم وشفاؤهم: حتى يقول قيس: مغامرات العشاق فالليل - بطبيعته - ملك العاشق

نــــهــــاري نـــــهــــار الــــنــــاس حـــــتى إذا بــــدا
ـــــضـــــاجع لي الـــــلـــــيـل هـــــزتـــــني إلـــــيـك ا

تنبي: ويقول ا
أزورهم وســـــــواد الـــــــلـــــــيـل يـــــــشـــــــفـع لي

وأنـــثــــني وبـــيــــاض الـــصــــبح يــــغـــري بي

ستـحدث في هـذا التنـاول العـصري للـيل أن جعل األمـر متوقـفاً عـلى إطفاء ولـكن ا
كن التحكم في إطفائه إال في مكان مغلق سيتغنى صباح الذي  صباح !! وال يكون ا ا
إبراهـيم بليلة الكـرمل «ولذة العيش بسفح الـكرمل» - كما تغنى قـيس بليلة الغيل - وإذا
كـان تـاريخ هـذه القـصـيدة (٢ كـانـون الـثاني - يـنـاير- ١٩٢٩) فـإن هـذا يـكشف عالقـتـها
بـليـلـة رأس الـسـنة ويـروي عـنـهـا ما حتـمـله الـقـصـيدة الـتـالـيـة ح عـلم من رسـالـتـها أن

ها: أسنانها تؤ
تـــــــلـك ثـــــــنـــــــايــــــاهـــــــا الـــــــتـي نـــــــضــــــدت

ــــــــكــــــــســــــــور إحــــــــداهـــــــا عــــــــقــــــــديـن وا
آثـــــــــــارهـــــــــــا فـي شـــــــــــفــــــــــتــي لـم تــــــــــزل

يـــــــا ضـل مـن يـــــــجــــــــهـل مـــــــعــــــــنـــــــاهـــــــا
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غـيـر أن وجع األسـنـان ال يـطـول فـبـعـد ثالثـة أيـام من رسـالـتـهـا كـان الـلـقـاء "في ديـر
ا يجري بعيداً عن تهذيب الكناية بقدر قربه من رمز االستعارة : قديس" وكان التصوير 

لم ألـق بـــــــ لــــــيـــــــالـيَّ الـــــــتي ســـــــلـــــــفتْ
كـــــلــــيـــــلــــة بـــــتُّّـــــهــــا فـي ديْــــر قـــــــــــــديسِ

ضـــمـــمـتُ حـــســـنـــاء لم يـــخـــلق لـــهـــا مَـــثَل
بـــــ احلــــــســــــان وال حـــــور الــــــفــــــراديس

مــــا عـــرش بــــلــــقـــيـس في إبّــــان دولـــتــــهـــا
وال ســـلــــيـــمـــان مـــزفـــــــــــوفـــاً لـــبــــلـــقـــيس

يــــومـــاً بـــأعــــظم مـــنــــا في الـــســــريـــر وقـــد
دام الـــــعــــنـــــاق إلى قـــــــــرع الـــــنــــواقـــــيس

فمع الزفاف والعناق ال يبقى للتورية مجال !!

هـنالك في آخر الديوان (طـبعة دار القدس) قـصيدة بعنـوان: "ما لك والذكريات" وهي
ا أنتج عام مطـولة (٤٢ بيتاً) لم يـجزم راوية الديوان بتـاريخ صنعها وإن كان يـرجح أنها 
ا هـو أكـثر من ١٩٢٩ - وهذا الـتـرجيح صـحـيح في مـا نرى ألنـهـا حتمل الـنـفس ذاته بل 
هـذا في داللته عـلى نزعـة التجـريب عنـد إبراهيـم ورغبته في مـراجعـة "تشكـيل" القـصيدة -
وقـد أشـرنا إلى شيء مـن هذا حـ تمـهـلنـا عـند سـبـاعيـاته الـتي تكـررت قـرين روح السـخر
والـتهـكم مع اسـتهـداف الـغافـلـ عن قضـايـا الوطن إنه في "مـا لك والـذكريـات" يـجمع في
سياق سـردي واحد مـا حكته الـقصائـد: "حيرة" و "احلـبيب الذاهل" و "وحي رسـالة" و "دير
ـفـاجـأة عـلى نـحو ـونـولوج" والـوصف واحلـيـلـة وا قـديس" في شـكل حـكـائي يـتـبـادل فـيه "ا
ا تـوقف الشاعر عن إكـمالها يستدعي سـردية عمر بـن أبي ربيعة في "لـيلة ذي دوران" ور
عـنى بحيث يشعر قاديـر فإن شيئاً ما يـنقصها قد يـكون "احلبكة" أو إغالق ا أو أعـجلته ا

تلقي بأن موضوعها بلغ غايته . القار أو ا

هـذه الـقـصــائـد الـتي اتـخـذت من قـصــة حب (م. ص) مـوضـوعـاً أو مـحـوراً وأصـداء
الـواقع فــيـهـا ظـاهـرة بــصـفـة خـاصـة حــ "تـخـلى" بـتــدرج عن "تـألـيه" نــظـرة احلب وقـيـمـة



-   ١٤٧  -

ـكتـبة" - " حـيرة" فـقد احملبـوب وسـعى إلى اكتـساب لـذة الـوصل . أما الـقصـيدتـان: في "ا
ـلك القدرة عـلى التجـاوز وأنه يسـتطيع أن يـعلى اسمه "شـاعر غزل" شـهدتا لـلشاعـر بأنه 
في زمن التـحـوالت إلى التـهو الـرومانـسي أو الـتهـتك احلسي فـقـد استـطاع إبـراهيم أن
شهد ومحاورة يشق طريقًا فنيـاً راقياً يستخدم فيه تقنيات احلـداثة ماثلة في تعدد زوايا ا
ـا يـبـرز مـعنـى أو يوضح قـصـدًا أو يـؤصل رمـزًا ولـقد الـصـورة بـحركـات الـقـرب والـبـعد 
ـتوقع وكـان قد قـال الـشعـر في غيـرها ولـو بدافع أزق ا دخلـت عالقة الـشاعـر بفـتاتـه في ا
ـكايـدة - كمـا تدل تـواريخ القـصائـد وعدم مـعاودة الـكتـابة عن الـفتـاة ذاتهـا مرة الـعبث أو ا
أخرى (بـاستثـناء واحدة وهي نـزيهـة ) وكذلك البد أن يـكون احمليط بـ «مـيم صاد» قد تـغير
لتـهبة إلى أفـكار واألحداث كـذلك أو بدأ يفـرض التـغير فـرضاً وهكـذا تتحـول العـواطف ا
ـهم أنها ال تختفي فاحلب احلـقيقي ال يختفي إنه يـتحور ويتخفى يرتدي إلى ذكريات وا
ـا كوابيس ولـكنه ال يـنمحي ولـهذا .. البد أن أقنـعة ويتـناسخ في صـور وهواجس .. ور
سـتـوى األعلى .. حـيث (البـد) أن يصـعد ـسـتوى اآلخـر .. ا نـتعـقب جتلـيـات (م.ص) على ا

الشاعر (احلقيقي) إلى مكان يعرفه جيداً .

٤- الصعود إلى ... الرمز .

لـقـد مـررنـا عـبـر فـصـل سـبق عن الـشـعـر الـوطـني والـقـومي وخالل هـذا الـفـصل عن
ـرأة - مـررنا بـقـصـائـد وموشـحـات اخـتلـفت أوزانـاً وأنـسـاقًا الـغـزل أو شعـر إبـراهـيم في ا
قافوية ولكنها حافظت على نزعتـها الغنائية فكل ما مر بنا هو شعر غنائي أساسه امتزاج
تكلم في القصيدة ال ينفصل تكلم بالقصـيدة هو ا الشاعر - امتزاجاً مـطلقاً - بإبداعه فا
ــبـاشــر يـؤدي صـوت أحــدهـمــا عن صـوت اآلخــر وهـذا احلــضـور الــذاتي (الـشــخـصي) ا
بـالـضـرورة إلى ارتـفـاع درجة االنـفـعـال وهـذه االنـفـعـالـية الـعـالـيـة تـكـتـسح الـنص الـغـنائي
بطـغيـانهـا واندفـاعهـا وحساسـيتـها الـشديـدة من ثم ال تعـطي مجـاالً لصـوت آخر يزاحم أو
سـتـبدة (بـالقـصيـدة وفي القـصيـدة) "إن أسـاس الشـعر الـغنـائي يتـمثل يـواجه هذه الـذات ا
ـتوتـرة بـصـورة انفـعـالـية الـتي تـصاغ فـي صورة لـفـظيـة خـاصـة في صورة من بـالـفكـرة ا

(١)  موسوعة نظرية األدب - القسم الثالث (الشعر الغنائي) - ص ١٠ .
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ـبـاشرة."(١) ونحـسب أن هـذا الـتـعـريف - حـال قبـولـنـا له - يـحـتوي جـمـلـة شـعر ـعـانـاة ا ا
إبـراهـيم الـذي اجـتـهـد لنـفـسه ولـلـشـعـر مـحاوالً الـنـفـاذ من أسـر األطـر الـشعـريـة الـغـنـائـية
بـاشـرة) إال في حـاالت قالئل بل حـاالت نادرة .. مـعـدودة فقـد ظل شـعـره وثيق الـصـلة (ا
رأة ـرض عن السياسـة وال تختلف ا بـاشرة ال يختلف ا ـمارساته ا عاناته الـشخصية و
عن الـرثاء أو مداعـبة األصدقـاء (والصديـقات) فجـميعـها حاالت تـعرض له يقـول فيهـا بقوة
حـضوره الـذاتي وحتصيـله التـراثي من ثقـافة العـصور . ولـعل إبراهيم كـان يحـدس - منذ
طمح والغاية للغة الفن وأن التعبير فترة مبكرة في عمره (الفني) القصير أن "الرمز" هو ا
ـباشر احملكـوم بالواقع وإن سعى جـهده إلى إعادة خلق هـذا الواقع سيظـل حبيس حالة ا
ـتـلقـي عن إجراء اسـتـدعاء األصـل (الواقع) ولـن تسـتـطـيع جـمـالـيـة اإلبـداع أن تـكف ذهن ا
مقارنـات مستـمرة هدفهـا الكشف عن مـستوى التـماثل ب ذاك األصل وصـورته (احملاكية)
ـنـعـكـسـة في الـعـمل اإلبداعـي . من هـنا كـانت قـيـمـة "الـرمـز" الـذي يـبتـعـد عن ذلك األصل ا
بسلسلة من الوسائط التي تعـمل على استبقاء سره اجملرد (سر األصل) واستبعاد صورته
احلسـية بإقـرار صورة لهـا منطـقها اخلاص ومـعجمـها اللـغوي والصـوري اخلاص أيضاً
ـثــابـة انــسـحــاب من عــالم احملـســوس إلى عــالم الـفــكـر ولــهـذا عــدت األسـالــيب الـرمــزيــة 
وسيقـا وحثت الشعراء الباطني(١) وتطلعت الكـتابة الرمـزية إلى الفنون الـتشكيلـية وإلى ا
ة واجملازات األسطورية سعياً على القيام بإجراء "حفائر" لغوية تغوص وراء الدالالت القد
إلى جتـديد اللـغة وتـوتير الـصور . وكان هـذا موافـقًا للـشعر حـيث ال زمن له وحيث تـسمو
أسـالـيـبه قدر حتـررهـا من عالقـات الواقع ومـتـاحاً لـلـسرد بـوسـائل الـتجـاوز واسـتخالص
عـروض لـلـعبـارة ذات األبـعاد ـوقف ا ـسرح حـيث ال يـتـسع ا األهـداف وغـير مـرغـوب في ا

شاهد يتلقى على التتابع. الضاربة في مجهول ال يتاح 

هل فـكـر إبراهـيم في اتخـاذ احلمـائم رمزًا لـلـممـرضات ? ال نـشك في هذا ولـكن هذه
ـشترك وهـو البياض ـبكرة حـصرت العالقـة في وجه الشبه (احلـسي/اللوني) ا التـجربة ا
مرضـات (أو مالئكة من ثم حدث الـفصل ب جـزئي القصـيدة: احلمـام بعده مرمـوزا به وا
الرحمة) بعدهن مرموزاً إليهن ألن الـشاعر وهو يصف حمائمه أخلص وصفه للحمائم فلم

ية ) - ص ٢٧ . (١) الرمزية (دراسة تقو
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ـمرضـة) بـحـيث تقع كـلـمـاته ب طـرفي الـتـفاعل يضـع في اعتـبـاره أنه يـصف (احلمـامـة /ا
مرضـات وهكذا أنـبأت القـصيدة الرمـزي فتصـيب في وصف احلمائم كـما تتـفق ووصف ا
طـلـوب . وفي هذه الـفـترة األولى عن رغـبة مـبـكرة ولـكن أدوات الـشـاعر قـصـرت عن أداء ا
ـنفـرد بـاصطـناع ـبـكرة ذاتـهـا تتـعـدد محـاوالت "الـتخـفف" من غـلـواء الغـنـائيـة وصـوتهـا ا ا
تقنيات أسلوبية تهدف إلى تـوسيع دائرة التخييل وإقحام أصوات أخرى سعياً إلى إضفاء
طابع سردي لم يـعمل على تأسيسه في بنيـة هيكل القصيدة من ثم يبـدو جزئياً متدفقاً في
اجتـاه الـغـنـائـيـة الـتي هـدف - أصالً - إلى مـزاحـمـتـهـا كـمـا في قـصـيـدة: "شـوق وعـتاب"
قـطع الثالث فإنه ـتكلم خالل ثالثـة مقاطع (األول والثـاني والرابع) أما ا الشاعر فـيها هو ا

ينهض على ثنائية الصوت عبر تقنية احلوار:
قـــــلت لـــــلـــــطـــــيــــر حـــــ أصـــــبح يـــــشــــدو

أيــــهـــــا الـــــطــــيـــــر ! عم صـــــبــــاحـــــاً فــــردّا
ثــم غــــــــنـى أنــــــــشـــــــــودة عــن حـــــــــبــــــــيب

ــــــــاً وال خـــــــان عــــــــهـــــــــدا لـم يــــــــكـن ظـــــــا
أضـــــــــــرم الـــــــــــذكـــــــــــريــــــــــات بـي ثـم ولّـى

ال رمــــــاك الــــــصــــــيــــــــاد . أســـــــرفت جــــــدا

ظاهـر التشـكيل حوار بـ العاشق والـطير ولكـن التحلـيل يكشـف عن أربعة أصوات
فـهناك احلـبيب الذي تـولى الطيـر مهـمة الغـناء عنه وكـأنه وحي الضمـير وهنـاك - أيضًا -
الصـياد الذي يتـهدد سالمة الـطير تـماماً مـثل كمائن الـقدر التي تتـربص بقصص احلب .
وإن انحـسار هـذه التـقنيـة احلواريـة واحتـباسـها في مـقطع واحـد حيث لم يـؤسس لهـا منذ
التصور الهيكلي السابق على إجنـاز القصيدة هو الذي عمل على إخفائها في سياق غنائي
كن أن نالحظ (ونختبر) مسرف في غـنائيته وتبديد أثـرها اإليجابي في تشكـيل النص . و
ؤدية إلى الرمز في أن احلضور الطاغي لـعاطفة احلب يؤدي إلى تراجع العناية بـالتقنيات ا

ـتـوفى سـنـة ٣٨٨هـ وفيـه جمـع أخبـار األديـرة الـنـصـرانـية في (١)  "الـديـارات": عـنـوان كـتـاب لـلشـابـشـتي ا
عزولة . واقع ا دن وما قال الشعراء من شعر في سمرهم بهذه ا الصحارى وعلى حافة ا
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ثل بـنفسه بناء الـقصيـدة وكأن االنفـعال اجلارف ال يـطيق "اللف والـدوران" ويأبى إال أن 
مـباشـراً عـاريـاً في القـصـيـدة وهذا سـيـدل عـلى شـاعر قـلـيل الـصبـر (ضـائق الـصدر) ال
ـستوعب له حاضـراً على لسانه عـنى واللفظ ا يطيق إطـالة التفـكير في الـوسائل إذا وجد ا
ولعل هذا يوضح لنا ندرة اجملازات اجلـديدة في شعر إبراهيم هكذا كان في "حيرة" مع ما
فـيهـا من توفـيق في رصـد احلركـة وصدى االنـفعـال وفي "احلبـيب الذاهل" وقـد وضع على
لسـانه "قناع" لـسان محبـوبته وفي غيـاب الوعي بأهمـية اللـغة الرمزيـة يدفع بقـطعة "في دير
ــا - أن "أزمـة مـا" قـديس" الــتي تـعــيـد إلـيــنـا ذكـرى شــعـر الـديـارات(١) ومن الـواضح - ر
اعــتـرضت طــريق حب إبـراهــيم و (م.ص) - كـمــا يـدل ظــاهـر قـصــيـدة: «وداعـاً» (٢) ونـقـول

بالظاهر ألن العبارة تدل على عكس ما يعلنه الشاعر:
وداعـــــــــاً ســـــــــأقـــــــــتـل هـــــــــذا الـــــــــهـــــــــوى

وأدفـــــــــنـه فـي ضــــــــلـــــــــوع الــــــــســـــــــنــــــــ
أرد رســــــــــائـــــــــــلـك الــــــــــبـــــــــــاكــــــــــيــــــــــــات

فـــــــــردي رســــــــــائـل قـــــــــلــــــــــبـي احلــــــــــزين
ولـــكن تــــعــــالَيْ ... ألم تــــغـــدري ? ! 

فـهذا ليس إعالنـاً لقطـيعة وال إثـارة لصـاحبته تـدفعهـا إلى العمل في اجتـاه القطـيعة
بـقدر مـا هو تـرقيق لـقـلبـها: (قـلبـي احلزين) وإعالن رغـبة بـإعادة فـتح الـكالم وليس إغالقه:
(تعـالي.. ألم تغدري?) فـهذا سؤال يـستـحث جواباً وعـلى الرد رد وهكـذا يعود نـهر الكالم
يتدفق وقد كان من ثم كانت القصيدة التالية بعنوان: "اغفري لي .. إلى م. ص" !! - ولكن
قصة الـعشاق واحدة وهي تقول إنه إذا بـدأ طريق االنحدار فإنه ال يـتوقف إال عند مستوى
ـوقع تماماً من أية شـواغل "وكأن شيئاً لـم يكن" - حسب مقولـة نزار قباني - ولكن إخالء ا
الـعلـمـاء الـنـفـسـانـيـ والـفالسـفـة ال يـقـرون هـذا الـقـول ويـرونه نـوعـاً من الـتـوهـم أو الـنـظر
الظاهري لألشيـاء فكل ما كان هو باق كما كان وإن غـاب عن النظر هو باق كما كان وإن
تـنـاسخ في أشـكـال وصـور ال تـعـطـي - لـلـوهـلـة أو الـنـظـرة الـعـجـلى - دلـيل االنـتـسـاب إلى

األرومة التي تنحدر عنها ولكن قليالً من الصبر سيؤكد شرعية النسب وصحة الساللة:
تـــــــــلـــــــــفـتَ قــــــــــلـــــــــبـي إلـى الـــــــــكــــــــــرملِ 



-   ١٥١  -

وحـــنّ إلـــى عــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــده األولِ
ومـــــــــــرت بـه ذكـــــــــــريـــــــــــات الـــــــــــهـــــــــــوى

ـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــزل رواجــع مـــن ذلـــك ا
تــــــــلـــــــــفتْ كـــــــــمــــــــا شــــــــئـتَ واخــــــــفـق له

ســـــــــحــــــــــائـب هــــــــــمـك ال تـــــــــنــــــــــجــــــــــلي

كان هذا في ٢٤ آذار (مارس ١٩٣٠) ونحن - مع إبراهـيم - في صحبة شاعر عنيف
راجعة موقف أو قرار هو هارب دائماً إلى األمام وقد يؤدي به زاج ال يتوقف  عنيد حاد ا
هـذا "األمام" إلى أن يـكتشف عـودته إلى نقـطة الـبدء ألنه كـان يتـحرك في "دائـرة" شغله عن
ـا - أيقن أنه ال ـرة - ر تـبـينـهـا أنه ال يـنظـر إلى أبـعـد من مواطئ قـدمـيه غـير أنه - هـذه ا
ا مضى وأنه - من ثم- لم يعد أمامه إال إعادة مشاهدة "ألبوم سبيل إلى استعادة شيء 
ـشاهـدة - كما نـعهـدها - ال نكـتفي بـتقلـيب الصـور واحلملـقة فـيها الذكـريات" وفي هذه ا
ا نـحاول أن نـستـعيـد "اجلو" الـذي التـقطت (فهـذا في ذاته عمل أبـله مجـرد عن القـيمـة) وإ
فيه هذه الـصور والـعالقات التي أدت إلـيهـا أو ترتبـت عليـها كمـا قد تـفضي عمـليـة التأمل
فـنـخلع أقـنـعـة على بـعض الـوجـوه أو جنردهـا من قـنـاع كانت إلى نوع من الـلـعب بـاخليـال
تـتـقـنع به فـيـمـا مضي ثـم دلت األفـعال عـلى زيـفه .. الخ ومـن هنـا كـانت قـصـيـدة: "مـنـاجاة
وردة" !! ومن حق هذه الـقـصيـدة أن نقـرأها قـراءة رمزيـة والرمـز فـيهـا ال يحـتاج إلى جـهد
لـيعلن عن وجوده الـوردة نفسهـا لم تتكلم إنهـا موضع النجـوى وحسب وإذًا فإن خواطر
الشـاعر حول الـوردة أو التي أشعـتها الـوردة في جهات الـقصيـدة هي عمـاد التجـربة غير
أن االستـفهـام الـذي ال مهـرب منه سـواء طـرح قبل الـقراءة أو في أعـقـابهـا: ما الـوردة التي

يناجيها الشاعر ?

ـوجه لرمز الوردة الذي يقول عن القصيدة إن الشاعر ال نستطيع أن نغفل الهامش ا
اسـتوحـاها من ذكـرى حبه لـ (م.ص) إذ أن حـبه لها جـلب إليـها األنـظار - كـما يـقول - فلم
عجب وتـبدو وصاية هذا (التـأويل) على القصيـدة ح يقول كاتبه تـلبث أن فاز بها أحـد ا
ـا لقـيه أخوه أحـمد عـند تـوظيـفه مدرسًـا في القـدس فقد إن الشـاعر تـأثر في مـوضوعـها 
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كان إبـراهـيم يشـعـر أن تفـوق أخـيه هـو الذي جـعـله ينـال دون حـقه ولوال هـذا الـتفـوق لـنال
تأول الذي معاملة أحـسن ألن الرجل العادي ال يخشى رؤساؤه جانـبه !! انتهى الهامش ا
ـوضوعية ا يـشير إلـيه ح نقـرأ هذه القـصيدة و لك أن نـغفلـه وال يصح أن نلـتزم  ال 
ـوضوع هذه الـقصيـدة على األقل ألن تاريخ هذه خالصـة ال نظن أن ألحمد طـوقان عالقة 
القـصيـدة يعود إلى عـام ١٩٣٠ وفي تلك السـنة كان أحـمد أكـبر من إبراهـيم سناً ويـسبقه
في الـدراسة بـثالثة أعـوام قـد تخـرج وشغل وظـيـفة واسـتقـر في مـوقعه وإذا كـنا ال نـعرف
سألـة فما نـظن أنه لو حدث مالبـسات األوضاع في "مـعارف القـدس " بتفـصيل يـفيد هـذه ا
ـكن أن تــؤدي إلى هـذا الـتـشـكـيل ورمـز الـوردة بـخـاصـة الـذي ـضـايـقـة  ألحـمـد بـعض ا
ـرأة أو الشـعـور بهـا ومن ثم يـبـدو األمر بـعـيداً جـداً وسـنجـد مـؤشرات يسـتـدعيـه جمـال ا
تـرشح بـعداً رمـزيـاً آخـر يتـداخل مع رمـز (م.ص) دون أن يـزدوج اخلط الـرمزي فـيـتـعسف
بـهـذا اجلـمع (باإلكـراه) بـ فـتـاة أشـقاهـا جـمـالـها (ولـيس األمـر كـذلك وإن دل عـلـيه ظـاهر

العبارة ) وموظف حجبت قدراته وجحدت مواهبه خوفاً من منافسته احملتملة !!

: سنبدأ قراءة هذه القصيدة من نقطت ثابتت

األولى: أن صياغة القصيدة تعاني اضطراباً يدل على نفسه بأكثر من طريقه.

ناجـاة قد تكـون (م.ص) ولكنـها غالـباً أو على األقل: الثانـية: أن "الوردة" - مـوضع ا
تتداخل مع الشاعر نفسه وبذلك تكون النجوى ذاتية .

قطع ونـبدأ بـالنقـطة الـثانـية ألنـها ستـسهل عـليـنا اسـتقبـال النـقطـة األولى . ونتـأمل ا
األول فنجده يبني ويهدم داللته في حركة واحدة:

جــــــــنى عـــــــــلــــــــيـك احلــــــــسـن يــــــــا وردتي
وطــــــيـــب ريــــــــاك فــــــذقـــت الــــــعــــــــــــذاب 

لــــــوالهــــــمـــــــا لـــم تــــــقــــــطــــــفـي غــــــضــــــة 
بل النـــطـــوى في الـــروض عـــنك الـــشـــبـــاب

لــــوالهــــمــــا مــــر بك الــــعــــاشــــقــــون
ال ينظرون
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ـعنى الـداللي عـلى هذا نـطق االسـتداللي تـقـود إلى تصـور ا ـقـطع بلـغـة ا قـراءة هذا ا
النحو:

١- احلسن والطيب يؤهالن صاحبهما إلى حياة التنعم واألمان .
١/ - ولكن حسن هذه الوردة وطيبها أوصلها إلى العكس (عذاب القطف غضة)

٢- جميع األشياء البد أن تصل حلظة النهاية مهما عمرت .
٢/- هذه الوردة لو لم تقطف غضة لعانت البوار في الروض (انطوى عنها الشباب ).

تحقق بقطفه غضا .. ٣- اإلعجاب بالورد مرهون بعذابه ا
٣/ - هذه الوردة تغبط على عذابها وقطفها غضة ..

ر بها العاشقون .. ال ينظرون ! ألنه: لوالهما 

إنـنـا أمـام قـصيـدة "وجـوديـة": تـطـرح قـضيـة الـوجـود في مـقـابل الـعـدم - والـفرد في
مواجهة اجلـماعة - والقيـاس الكمي في مقـابل القياس الـكيفي أو النـوعي . وقد كانت حياة
ـظـاهـر احلـيـاة إبـراهـيم مــثالً حـاضـرًا لـهـذه احلـيــرة أو "الـقـلق الـوجـودي" وإن حـفــاوته 
واطراحه ألية قـيود سلوكية بدعـوى احلفاظ على صحته أو قـدرته لتدل على أنه فضل حياة
تـلك الوردة التي جنى عليـها حسنها وطـيب رياها أو جنى عليـها شعرها وعشـقها للحياة
فذاقت الـعذاب وتوعدها القـطف غضة (وقد كان) ولكن: مـا البديل ? إنه يرفض ذاك البديل
الذي يـحفظ له حـياة "لـيست حـيـاة " !! إنهـا مجـرد حضـور في الروض ( بـ النـاس) ومثل

كل الناس ( ال يتميز باحلسن وال بالري) سيمر العاشقون ولكن: ال ينظرون !!

إن صـورة الوردة الـتي رضـيت بـاحلـيـاة اجملـردة أو مـجـرد احلـيـاة حتـاشـيـاً لـعذاب
ا هـو أقسى من الـقطف إنـها مـهددة بـإهمال القـطف في شبـابهـا ورونق حسـنهـا مهـددة 
وظائفها األساسية مهددة بالتعطيل بأال يكون "لوجودها" هدف مؤثر أو خصوصية الفتة:

ـــــــــــا أعـــــــــــرض عـــــــــــنـك الـــــــــــنــــــــــدى ور
وجـــــــــازك الـــــــــطــــــــيـــــــــر فـــــــــمـــــــــا غــــــــردا

عــــــــــرفـت بــــــــــالـــــــــفــــــــــضـل وكـم فــــــــــاضل
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جـــــــنـى عـــــــلــــــــيه الــــــــفـــــــضـل يـــــــا وردتي

ـقـطع - هـو الـعـقل فـتحـاشي الـقـطف في الـشـبـاب واحلـرص على الفـضل - في هـذا ا
اسـتدامـة احليـاة هو مـن حكم الـعقل وحـكمـته ولـكن الشـاعر ال يـرتـضي لوردته (لـنفـسه) هذا
صير العاقل: فكم من عاقل جنى عليه العقل ومرحبًا بجنون احلياة وحياة اجلنون بالفن !! ا

قـطع الثالث والرابـع في ما بينهما فـي تقد برهنة على عنى الساري في ا يرتـبط ا
قـطـع األول والـثاني فـقـد اختـار فيـهـما لـوردته أن تـكون حـياتـها صـواب "االخـتيـار" في ا
مــغـامـرة قـصـيــرة وجـمـيـلـة وغــضـة تـسـتـعــذب مـذاق الـعـذاب وال تـرضي الــبـوار ومـعـانـاة
ـستمـرة للنوع ـألوفة ا الشـيخوخـة والوحدة "في الـروض" لقد اسـتحضر "الـروض" احلياة ا
ارس اإلنـسانـي بكل صـنـوف البـشـر (النـسـرين والـرند واألقـاح) جـميـعـهـا يحـيـا ويتـكـلم و
ألـوف ولـكن وردة واحدة خـطـفت األبصـار وحـظيت بـاالهـتمـام هي هذه احليـاة في إطـار ا
الوردة اخلاصـة التي تـرفض القـانون الـعام وتريـد أن تكـون استـثناء لـهذا الـقانـون . وهنا
ـعـري فـقـد كـان مــثـاالً لـهـذه اخلـصـوصـيــة الـوجـوديـة وصـبـر عـلى يـرد اسم أبـي الـعالء ا
ـلك ـلك عــيـنــ ولـكـنـه رأى إلى أبـعــد فـقـد كــان  اجلـحــيم في عـيــون اآلخـرين وهــو ال 
ضي سياق القراءة لهذه الـقصيدة دون أن يعترضها خلل أن كن أن  البصيرة !! هـكذا 
تكون "الوردة" هي هذه الفتاة التي تعشـقها إبراهيم فإنها في تعلقها به وارتضائها إعالن
ا تـواضعت عليه الـبيئة من أصـول السلوك ا كانت في موقف الـتحدي لكـثير  حبه لهـا إ
الـعـام وال شك في أن هـذا الـتحـدي قـد عـرض وجـودهـا االجـتـمـاعي إلى كـثـيـر من الـعذاب
ـا هددها "القطف" أيضـاً . وإن اختيار الوردة والروض وأنـواع الزهر ليعود واحليف ور
بـاإلنـسـان الـتـاريـخي الـذي نـحـيـاه اآلن إلى مـا قـبل الـتـاريخ حـ كـانت الـطـبـيـعـة تـمارس
وجـودها بـكفـاءة ذاتيـة وحسب قـوانيـنهـا الطـليـقة الـتي لم يحـكمـها الـعقل أو الـتدبيـر كانت

ا حتقق من متعة الوجود وليس باألعوام. احلياة معبودًا أوحد وكانت تقاس 

اجلــانب اإليـقــاعي في هـذه الــقـصــيـدة مــضـطـرب بــصـور مــخـتــلـفـة مـن االضـطـراب

(١) موسيقا الشعر - ص ٩٠ .
رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - ص  ١٤٣- ١٤٥ . (٢) ا
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فـالقصيدة مـن "البحر السـريع" ويصفه إبراهيم أنـيس بأنه من أقل بحور الشـعر شيوعاً في
الـقـد واحلـديث "وأصـبح شـعـراؤنـا يـنفـرون مـنه ومن مـوسـيـقـاه . واحلق أنـنـا حـ نـنـشد
ـوسيـقا ال تـسـتريح إلـيه اآلذان إال بعـد مران شـعرًا من هـذا البـحـر نشـعر بـاضطـراب في ا
طويل وذلك لقـلة ما نظم منه(١)" . هـذا احلكم العـام على موسيـقا البـحر السريع يـزيده عبد
الله الطيب تـفصيالً فيدل على عمق االضـطراب اإليقاعي في "مناجاة وردة" ذلك أن الوزن
قدر أما الصورة العمدة لهذا البحر: "مستـفعلن مستفعلن فاعلن" مع شيء من االختالف ا
التي يتحاماها الشعراء فهي تلك التي تزيد مقطعاً في التفعيلة األخيرة من البيت (الضرب)
وبـهـذا تـتـحـول (فـاعـلن) إلى (فـاعـلن ن) أو (فـاعالن) ويـؤدي هـذا إلى نـوع من الـثـقل وهذا
ـتـحــامى - من بــ أوزان الـسـريـع الـثالثـة(٢) - هـو مــا أخــذ به الـشــاعــر في هـذه الــوزن ا

عنى من ثم . تلقي في اللحن واستساغة ا القصيدة فأثر على اندماج ا

أمـا نظام الـقوافي فإنـه يختـلف ما ب مـقطع وآخـر على غيـر ترتـيب أو داع من حركة
ـعنى والـصـياغـة فالـقـصيـدة من ثمـانـية مـقاطع كل مـقـطع من بيـت الـنـفس أو ضرورات ا
قـافيـتهـما مـوحـدة يتـبعـهمـا شـطر بـيت يسـتـقل بقـافيـة جديـدة حتت هـذا الشـطر سـطر من
قاطع على وزن "مستفعالن: ال ينظرون / تفعيلة واحدة تستقل بـوزنها (هي في ختام كل ا
نفرد فوقه !! - كل مباح / حكم البصير / سهل اجلنى) وهذا السطر يأخذ قافية الشطر ا
ومع كل هـذا الــقـلق واالضـطــراب في تـبـادل أصــوات مـوضع الـتــقـفـيــة الـذي تـعـودت األذن
شـاعر فـإن الشـاعر جعل العـربيـة على التـزامه بنـظام من الـتواتـر يضـبط القراءة ويـوجه ا
يراوح - لـغير مـا سبب مقنع - بـ بيتـ يتبعـهما شـطر (نصف بيت) ثم سـطر (من تفـعيلة
ـتـد بـالـشـطـر ـقـطع الـذي  واحـدة) وبـيـتـ ال يـتـبـعـهـمـا شـطـر أو سـطـر وكــذلك فـإنه في ا
ـقـطع الـذي يـقتـصـر عـلى الـبـيـتـ دون امـتـداد فإنه والـسـطـر ال يلـجـأ إلى الـتـصـريع أمـا ا

يصرع في البيت األول وال يلتزم بقافية البيت األول في البيت الثاني !!

هـذا "الـتـعـسـيـر" جـنى عـلى الـقــصـيـدة كـمـا جـنى احلـسن عـلى الـوردة سـواء كـانت
ـعـانـاة - حـاول أن يـحـقق إجنازًا الـوردة نـفس الـشـاعـر أو مـحـبـوبتـه ولكـنه - عـبـر هـذه ا

(١) عود إلى خطاب احلكاية - ص  ٩
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كن اتـخاذه دليالً وذجًـا  ـوسيـقية وال نـظن أنه استـطاع أن يـقدم  مختـلفًـا من النـاحية ا
وإن يـكن - عــلى مـســتـوى احملــتـوى - حـقـق تـوازنـاً بــ الـعــنـاصــر الـشـعــريـة اخلــالـصـة

والعناصر الفكرية .

في قصيـدة "الثالثاء احلمـراء" - وقد عرضـنا لها في الـفصل السـابق - وفي قصيدة
"مـا لك والـذكريـات" - أشـرنا إلـيـها في هـذا الـفصل - سـاد الـطابـع السـردى الـذي يتـفوق
ـسـتغـرقـة في الصـوت الـواحد فـالـسرد ال يـتـحقق إال بـاحلـدث النـامي عـبر عـلى الغـنـائيـة ا
(١) وفي النص تـعـدديـة تبـدأ بـاثـنـ عـلـى األقل هـمـا (فـزائـدا) عـمـاد احلكـايـة فـي الـسـردية
الـسـردي حـيث تـكـون حـركـة الـزمـن مـؤثـرة في إضـفـاء احلـيـويـة وحتــديـد الـطـبـائع تـلـتـمع
االسترجاعات واالستباقات واالستشرافات التي أشار إليها "جيرار جنيت" وعلق عليها -
بـعدّها مـفارقات زمـنية - حـالة التـوافق ب األسلـوب وموقعه الـزمني السـياقي . فحـ تبدأ

"الثالثاء احلمراء" بالبيت:
ـــــــنـــــــحـــــــوس ـــــــا تــــــــعـــــــرض جنـــــــمك ا

وتـــــــرنــــــحـت بــــــعـــــــرى احلــــــبــــــال رؤوس

قدمة من ا سيـكون عقب إيفاء الـوصف في هذه ا فـإن هذا استباق أو اسـتشراف 
ـتلقي به عـلماً من ثم يكـون على الشـاعر أال يعـول على أمـر اإلعدام فقـد أفضى به وأخذ ا
ـقدمة ثم علـيه أن يصـور العـالم الداخـلي ألبطـاله أو لذويـهم . وكذلك عـندمـا يقـول في هذه ا

ذاتها:
فــــســــمـــــعت مـن مــــنـع الــــرقـــــيق وبـــــيــــعه

نــــادى عـــــلى األحـــــرار يــــا مـن يــــشـــــتــــري

فإنه يـعيـدنـا إلى مزاعم بـريطـانيـا في زمن مضـى (استـرجاع) بـأنهـا التي حـرمت بيع
الرقيق في ح أنها تسترق األحرار في فلسط وتبيع حياتهم عالنية !!

ولـعل هـذه الـقــصـائـد الـتي حـاولت االقــتـراب - بـدرجـة مـا - من الــشـكل الـسـردي كـانت
تمـهـيدًا إلبـداع قصـيـدة "مصـرع بلـبل" والـتي جاءت عـلى قـمة سـنـوات اخلصـوبة الـشـعريـة (عام

قالة في : الكنوز - ص ٢٠١ نقال عن صحيفة الدفاع (الفلسطينية) ٢٠ نيسان ١٩٣٤ . (١) انظر نص ا
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وهي ثانية قصائد الديوان الثالث األطول:  ١٩٣٤) وبعد تمرس في التشكيل إلى درجة مناسبة
٧٥ بيتا الثالثاء احلمراء
٦٥ بيتا مصرع بلبل
٦٣ بيتا ذكرى دمشق

وتـلــتـقي "الــثالثـاء احلــمـراء" و "مــصـرع بـلــبل" في تــنـوع الـقــوافي وفي عــدم الـتـزام
مـوسيـقا الـبـحر بـتـمامه ولـكن هنـا فـرق مهم فـ "الـثالثـاء احلمـراء" التـزمت بـتفـعيـلـة البـحر
الـكامل مع اخـتالف في اسـتـخـدامه تـاماً أو مـجـزوءاً أمـا "مصـرع بـلـبل" فـقد حـقق فـيـها
إبـراهـيم دعـوة استـخـدام "مـجمـع البـحـور" الـتي دعـا إليـهـا الـشاعـر أحـمـد زكي أبـو شادي
(الذي نقـده إبراهيم أو جـارى «احلملـة النزيهـة الصادقـة على ديوانه:الـينبوع»(١) وهي تعني
أن يبـاح للـشاعر أن يـجمع في قصـيدة واحدة بـ أكثـر من بحر شـعري ولعل هـذه الدعوة
وسيقا في الشعر وجدت صدى في نفس إبراهيم وبخاصة أن أبو شـادي لم يتنكر لقيمة ا
وسيقا لـيست دائماً الوزن وضرورتها ولكـنه يربط القيمـة بالوظيفـة وما حتققه في الفن فـا
الئم لـلمـعنى ولـهذا يـنـبغي أن تـتنـوع بصـفة ـا هي اإليقـاع ا ـتفق مع مـطـالب البـحر وإ ا
خاصـة في الـشـعـر القـصـصي . وفي "مـصـرع بلـبل" جـمع بـ الـبحـر: اخلـفـيف واجملتث
توقع أن يؤدي هذا الـتوسع في التنويع تـدارك. ومن ا ومـجزوء الرجز ومجـزوء البسيط وا
ـقطعات أو التنـقل ب البـحور إلى تنوع في أنـساق القافـية ما ب نـظام القصـيد ونظام ا

وشحة . وا

"مصرع بلبل" القصيدة الوحيدة التي يتصدرها تمهيد شارح مصدره الشاعر نفسه
ـدن الكبرى ح يدخل غـمارها الشاب قادماً يقـول: "حكاية رمزية تـمثل الواقع في حياة ا
من الـبلدة الـصغيرة أو الـقرية الـبسيـطة هذه احليـاة الصاخـبة تخـلب ذلك الشاب بـزخرفها
وفنون لهوها وألوان عبثها جتتذبه فيرتمي ب أحضانها ويلقي بقياده إليها فتذهب به في
مـزالق الـضـبـاب كل مـذهـب . ثم تـسـفـر هـذه احلـيـاة عن وجه كــالح وتـنـقـشع نـشـوتـهـا عن
سـتقبل . ال أو الصـحة أو ا صحو مـضى أوانه فإذا هنـالك إفالس في أحد ثالثـة: في ا
وكـثيـرًا ما أعلـن اإلفالس في الثالثة جـميـعاً وهنـالك الفـاجعـة األبدية !! أمـا البـلبل في هذه
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احلـكايـة فـرمز الـشاب اخملـدوع وأمـا الوردة فـرمز بـائـعة الـلهـو والعـبث وأمـا الروض فـهو
لهى" . رمز احلانة أو ا

قـدمة زائدة عن حـاجة القصـيدة وخارجة عن أصـول التعامل إننا نشـعر أن هذه ا
اذا "الـبلـبل" وهو مع "الـرمز" وبـخاصـة ح تـكـون الرمـوز قريـبة غـير غـامـضة . ولـكن: 
ليس مـن طيور فـلسطـ ? هل هي اجملاراة لتـغني الشـعراء بجـمال البـلبل الصـداح ? هنا
تظهر (مرغـريتا) مرة أخرى أو أخيرة إذ يذكر الهـامش أن الشاعر بدأ نظم القصيدة /
السـرد أواسط عام ١٩٣٢ - اسـتوحـاهـا من إحدى رقـصات اإلشـبيـليـة متـأثرًا بـقصـيدة
"البـلبل والوردة" ألوسـكار وايـلد . إن هذا يـعني أن إبراهـيم احتـاج إلى عام لـيتم صنع
هـذه الـقـصـيـدة الـتي حتــمل تـاريخ عـام ١٩٣٤ (أو أن هـذا عـام نــشـرهـا) وفي الـقـصـيـدة
انعـكاس مباشر لتجربـته مع الراقصة اإلشبيليـة يؤكد القيمة التـطهيرية للفن وأن دعوى
أرسطـو مـنذ خـمسـة وعشـرين قرنًـا لم تذهب سـدى فـقد أنـهى سرديـته مع انتـهاء حـياة

عنى: بلبله مستخلصاً ا
وردة تــــــــبــــــــهــــــــر الــــــــعــــــــيـــــــــون ولــــــــكن

كــــــثــــــرة الــــــشم قــــــد أضــــــاعـت شــــــذاهـــــا

لقـد شرح إبراهـيم حكايـة السرديـة وحدد ما تـعنيه شـخصيـاتها الرمـزية ونرجح أنه
كان يـفـكر في نـفـسه ولـيس في قصـيـدة أوسـكار وايـلـد وحسب حـ اخـتـار البـلـبل وليس
العصفـور مثالً ألن البلـبل شاعر مـثل إبراهيم يرسل أصـواتاً شجيـة وكذلك كانت الوردة
اذا كانت أرض احلدث/ ـزركش . ولكن  احلـمراء محاكاة مـناسبة لـزي الرقص اإلسباني ا
ـة حـانـة أو مــلـهى وهـو في األصل: روض ? كـان بــاسـتـطـاعـة "الــتـلـوين" أن يـضـفي اجلـر
مالمح مغايرة تقود إلى النتيجة ذاتها ومع هذا فلدينا - على األقل- ميزتان في القصيدة:

األولى تـتصل بـاإليقاع فـالوزن والقـافيـة كذلك يتـغيران كـلمـا استجـدت حركة (نـقلة
تكلم عنه) وهذا شاعر أو انتقال في مراحل احلـديث أو تغير ا مكانية - أو اخـتالف في ا
ـراحل فيـسهل اسـتيـعاب من شأنه أن يـجدد نـشاط الـتلـقي ويـضع عالمات فـاصلـة على ا
شهد الكلي من خالل هذا التقسيم اإليقاعي وهذا ما حتقق (جزئيًا) في بعض القصائد ا
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شار إليها سابقاً . ذات الطابع السردي ا

ـيزة الـثانـية - وهي أكـثر وضـوحًا وأقـرب إلى اإلصابـة - أن أوصاف الـشخـصيات ا
ـط األمـثولـة فـي مـثل هـذا الـنـوع من احلـكـايـات - تـشق طـريـقًـا وسـطـاً ب الـرمزيـة شـأن 
ـرأة اللـعـوب وتكـون صـفات رمـوز إلـيه فتـكـون صفـات الـوردة هي صفـات ا ـرمـوز به وا ا
ديـنـة .. وهـكذا وهـذا مـثال تـع ا الـبلـبل هي صـفـات الـقروي الـسـهل االنـخداع في تـطـلـعه 

: جنتزؤه من مقطع متعاقب
وإذا ( وردة ) تــــــــــــفــــــــــــيـض جــــــــــــمـــــــــــاال

تــــتـــــهـــــادى مـع الـــــنــــســــيـــم الــــلــــعــــــوبِ
قــــد حــــمــــتــــهــــا أشــــواكــــهــــا مــــشــــرعـــات

حــــــولـــــــهـــــــا دون عــــــابـث أو غـــــــصــــــوب
تــــمـــــنح الــــعـــــ حــــ تــــبــــدو وتـــــخــــفي

مـن ضــــــــــروب اإلغــــــــــراء كـل عــــــــــجــــــــــيب
كــل قـــــــــــــــــلـــب لـــه هـــــــــــــــــواه ولــــــــــــــــــكـن

لــــــــيـس يــــــــدري مــــــــتـى يــــــــجـيء زمــــــــانهْ
وهـــــــــو إمـــــــــا فـي ظـل جــــــــفـن كـــــــــحـــــــــيل

كــــــامــن الــــــســــــحــــــر  راقـــــــد أفــــــعــــــوانهْ
أو وراء ابـــــتــــســـــامـــــة حـــــلــــوة الـــــثـــــغــــر

نـــــــــــقــــي مــــــــــفـــــــــــلـــج أقــــــــــحــــــــــــوانــــهْ
ــ ــــرشـيـ ــــوق ع ـــوي ف أو عـــلـى الــصـــدر يــســتـ

ـن . . مــــكــــيـــنــــــاً مــــــؤيــــــدًا ســــلــــطـــانــــهْ
فـــــإذا كـــــان لـــفــحــــة مــن جــحـيـــم الـــرجـ

ــس . . أمــــــلـى أحـــــكـــــامَــه شـــــيـــــطــــــانـهْ 
وإذا هـــب نـــفـــحــــة مــــن نــعــيـــــم الــطــهـــ

ــــــــــر . . قــــــــامــت ركـــــــيـــــــنــــــــة أركـــــــانُـــهْ

شرعات ذات قيمة مجازية فالوردة والنسـيم والتهادي واللعوب وحماية األشـواك ا
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وضوعية في الرثاء ٨ - ثنائية البنية ا
«وفــــاة رجل وحيــاة وطـــــن»

ـوغل في اقـتـنـاص بــوارق احلـيـاة تـلـتـمع بـ ـتـمـرد عـلى أوجـاعـه ا هـذا الـشـاعــر ا
ا تع غير عابئ  ا يلذه من ا غياهب األزمات الصحية يعلن فرحه بهذه اللحظات يلوّنها 
حـاذير النسيان يئول إليه حاله يـغني للجمـال وللوجود وللحـرية وكأن كاهله غـير مثقل 
ـا يحمل من هموم الوطن وتوقع شر مصير !! غير أنه إذا ا يعاني وكأن ضميره ال ينوء 
أل احلـياة ويشـغل األحياء. ـلك إالّ أن يحدّق فـيه ليتـجاوزه إلى ما  وت ال  رفرف طائـر ا
راثي يزها عن غيرها من مألوف ا وهكذا جند في مراثـيه مواجهة ب نقيض وهذا مـا 
فـاحلفـاوة بـالـرثـاء في ذاتهـا حتـمل دلـيل االهـتـمام واخلـوف من لـقـاء الـفنـاء ولـكن احملـتوى
راثي فال ـرثي يغايـر في استـدعاء مـأثور ا ـرثية - أيـاً كانت شـخصـية ا ـوضوعي في ا ا
ـصيـبة وال الـشعـور بـأن احليـاة خدعـة واجملد جند احلـزن الفـاجع وال الـتهـويل في وقع ا
اً يـتعقل احليـاة ويدعو إلى حـمايتـها وجتديد إلى زوال بقـدر ما جند وصفـاً مقتـصداً وأ
والدعوة إلى العمل والـبذل حلمايته مرتـكزاً ثابتاً في هذه العالقـة بها من ثم يتجـلي الوطن
ـراثي . كمـا سنـرى  دالئل احلفـاوة بفن الـرثـاء : الكـميـة والفـنيـة تؤكـده قصـائد إبـراهيم ا

فقد رثى من شخصيات زمانه : 
٤٥ بيتا١ً- سعد زغلول (قصيدة: سر اخللود)

٤ أبيات ٢- نافع العبوشي
٣٦ بيتا٣ً- جبر ضومط (صاحب غمدان)

٥ أبيات ٤- الشريف حس
لوك) لك فيصل (نسر ا ٥٥ بيتا٥ً- ا

٢١ بيتا٦ً- موسى كاظم احلسيني (ورد يغيض وهجرة تتدفق)
٧ أبيات ٧- علي بن احلس (تعزية البيت الهاشمي)
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٢٢ بيتاً ٨- الشيخ سعيد الكرمي

كارم) ٢٩ بيتًا ٩ - الشاعر عبد احملسن الكاظمي (أبو ا

٢٣ بيتًا ١٠- أديب منصور

لك غازي ٨ أبيات ١١- ا

فهذه إحدى عشرة قـصيدة مجموع أبياتها (٢٥٥) بيـتاً فإذا أضفنا إليها مراثيه في
أبطال اجلهاد الذين استشهدوا في ميدان الشرف: 

٦٣ بيتًا ١- أحمد مريود (ذكرى دمشق)

٧٥ بيتًا ٢- الثالثاء احلمراء (عن الشهداء الثالثة)

وأضفـنـا أيـضًا قـصـيـدته عن الـشهـيـد: ١٩ بـيتًـا وقـصـيدته في ذكـرى وفـاة الـشريف
حس (أطـلقي ذاك العيـارا): ٢٢ بيتًـا وقصيـدته في كارثة نابـلس (وهي تدخل في فن رثاء
ـدن): ٤٥ بيـتـاً فإن هـذا احملور (الـرثـائي) يرتـفع عـدد أبيـاته إلى (٤٧٩) بـيـتاً ولـيس هذا ا
عن التأمل بالقليل في حياة قـصيرة عاشها الشاعر يعاني أزمات صـحية متتالية . وهنا 
في محتوى قصـائد هذا احملور الذي يشمل رثاء األشـخاص احملددين واالعتباري وحتى
وت وإن كان يسلم به قـدراً وفطرة ويكره دن لنجد أن هـذا احملتوى يرفض فكـرة ا رثـاء ا
واجهة وقـف ويحمل شارته . وهـذا ما قصدنـاه با احلـزن وإن كان يعبـر به كطقس يالزم ا
ـهم أن نـوضح أنـنـا ال نـعـيـد خـصوصـيـة فـن الرثـاء عـنـد إبـراهـيم إلى . ومن ا بـ نـقـيـضـ
عوامل نفسيـة هي انعكاس حلالـته الصحية الـذابلة التي يتـمرد عليهـا ويحرص على إظهار
ـكاني) الذي جتـلت فيه صـورة إبراهيم ـوضوعي (الـزماني / ا عكس مـا تعـنيه إن اإلطار ا
واجنـلت يأبى علـيه هذا االنـطواء في قوقـعة الـذات كما أن ثـقافته اإلنـسانـية الواعـية ترفض
هـذا االنطـفـاء . وهنـا نسـتعـيد مـوقفه من الـشعـر وحمـلـته على الـدوافع النـفعـية الـتي حتمل
الـشاعـر عـلى الـقول في مـوضـوعات ال تـنـبع من وجـدانه اخلاص . في أيـام صـباه وحـلـقات
سـمره بـ رفاق لـهـوه اتخـذ إبراهـيم اسم الـعبـاس بن األحـنف قنـاعاً لـه ألنه أكبـر في هذا
الـشاعـر إعزازه لشـعره أن يـكون تعـبيـراً عن قائلـه وهكذا كـان إخالص ابن األحنف لـلغزل
موقـفاً أخالقياً وهـكذا نتـصور موقف ابن طوقـان من الغزل والـوطنيـة والرثاء ونفـسر بهذا
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ـوقف األخالقي واحليـاتي ذلك الـنسق الـفريـد الذي جـسدته أهم مـراثيه . كـذلك ينـبغي أن ا
راثي نرقـب استـجابـة إبراهـيم عنـدما تـلقى اجلـزء الـثالث من " الـشوقـيات " وهـو مخـتص 
أميـر الشـعراء (وقـد طبع عـام ١٩٣٥ بعـد رحيل شـوقي بثالثـة أعوام وتـلقـاه إبراهـيم إهداءً
من األديـب إسعاف الـنشـاشيـبي الذي تـلقـاه بدوره إهـداء من ولدي أمـير الـشعـراء) . يعلق
راثي كما إبراهيم على مراثي شوقي بقوله(١) " . . . كان اختار لـها الشاعر عنـوانا غير ا
عـلمت مـن أديب العـربـيـة (الـنـشاشـيـبي) فـسـمـاها " سـيـر الـرجـال " وهذه الـتـسـمـيـة حتيط
عنى الـرثاء وتزيـد عليه وهي بـعد أكرم لفـظاً وأقرب إلى االبـتكار وأبـعد عن االبتذال .
ـا أودع الـشاعـر في قـصـائده من خـطـرات نفـسـية وقـد خـرجت عن نـطاق الـرثـاء الضـيق 
ا ضرب فـيها من األمثال ـا بث فيها من ضروب احلـكمة و وت و ونـظراته في احلياة وا
الـسائـرة فجـاء الـديوان دسـتور األخالق الـفاضـلـة واحليـاة في مثـلهـا الـعلـيا وبـذلك حقت

تسميته بسير الرجال كما شاء الشاعر وكما روى أديب العربية " . 

إن أهم مـراثي إبراهيم طـوقان صدرت قبل أن يـتلقى ديـوان شوقي في جزئه اخملتصّ
راثي بـعبارة أخرى: قبل أن يضع إسعـاف النشاشيبي (شديـد اإلعجاب بشوقي) مقولة با
ا يـعني أنه كـان قد اهـتدى بـفطنـة فنـية نـاقدة إلى مـنهجه " سيـر الرجـال " أمام إبراهـيم 
ستـقرة تقاليده في الشعر العـربي الضاربة جذوره في تربة الثقافة اخلاص في هذا الفن ا
وافق) عـلى نهج شوقي في داللته األخالقية ولكنه العربية . وبـهذا أبدى إبراهيم إعجابه (ا
لم يـعـمل وفقـاً له في مـرثيـتيه الـلـت أنـشأهـما بـعـد هـذا الـتاريـخ (١٩٣٦) وهـمـا مرثـيته في
لك غازي التي أخذت إيـقاع الترديد أديب مـنصور زميله في الـعمل اإلذاعي ومرثيـته في ا
اجلـمــاعي مـا أصـبــحت به " نـشــيـداً " أو تـعــديـداً "; وكـأنــهـا مـشــهـد تــؤديه " اجلـوقـة " في

تراجيديا إغريقية !!

ـن يرى فيـهم القـدرة على وضـوعيـة في مراثي إبـراهيم  لقـد تكـررت مكـونات الـبنـية ا
كتسبة ـكانة ا جتاوز الـذات إلى مستوى القضيـة العامة من شخصيات زمـانه غير مقيّد با

توكل في صدر مـقالة كتبـها إبراهيم طـوقان ونشرت بـجريدة فلـسط (٢٦/١/١٩٣٦) وأعاد نـشرها ا (١) ا
كتابة: الكنوز - ص ٢٤٩  ٢٥٠ 
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عنى اجتـماعـياً . هنـاك نوع من االهـتمـام بزعـماء البـيت الهـاشمي وبـالزعمـاء عامـة لهـذا ا
تجـاوز إلى الرمز الذي يستـطيع الشاعر - بدوره - أن يـتجاوز «الشخص» إلى «الرمز» ا
ويتـجاوز واقع هذه الـشخصـية وما يـفترض من إبـداء مشاعـره نحوهـا إلى ما ينبـغي عليه
دى أن يـبديه جتـاه الـدور الـذي قامت به ومـا كـان يـنبـغي أن تـقـوم به دون أن يأخـذ هـذا ا
األخير صيغة اللوم أو االتهام بالتقصير فهذا يجافي روح الرثاء وآدابه . وإن يكن هذا قد
فهم من مـرثيـته للـزعيـم الفـلسـطيـني موسى كـاظم احلسـيـني - رئيس الـلجـنة الـتنـفيـذية في
ـرثيـة من واحد وعـشرين بـيتـاً مـطلـعهـا ومقـطعـها األول (وهـو من سبـعة فـلسـطـ وهذه ا

أبيات) مباشرة في تمجيد شخصية الراحل وتعظيم جهاده في سبيل وطنه: 
وجه الــــقـــــضــــيــــة مـن جـــــهــــادك مــــشــــرق

وعــــــــــلـى جـــــــــهـــــــــادك مـن وقــــــــــارك رونقُ
لــــــلـه قــــــلــــــبـــك فــي الــــــكـــــــهــــــــولــــــة إنــه

تــــرك الــــشـــــبــــيــــبـــــة في حــــيـــــاء تــــطــــرقُ
قــــلـب وراء الــــشـــــيب مـــــتّــــقـــــد الــــصـــــبــــا

كــــــاجلــــــمــــــر حتـت رمـــــــاده يــــــتــــــحــــــرقُ 
أقــــــدمت حـــــــتى ظـلّّ يــــــعــــــجب واجــــــمــــــاً

جــــــــيـش من األيــــــــام حــــــــولك مُــــــــحـــــــدقُ 
تــــلك الــــثــــمـــــانــــــون الــــتــي وفــــيــــتــــهــــــا

ـن ال يــــــلـــــــحق فـي نـــــــصــــــفــــــهـــــــا عــــــذر 
ــــقـــــصّـــــرٍ لـــــكـنْ ســــبـــــقتَ بـــــهـــــا فـــــمـــــا 

ـــــــــعــــــــــذرةٍ بــــه يــــــــتــــــــعـــــــــلَّقُ  ســــــــبــب 
عَـــــمّـــــرتَـــــهـــــا كـــــالــــــدوح ظـــــاهــــــر عــــوده

صــــــلـب ومــــــا يــــــنــــــفـكُ غــــــضّـــــــاً يُـــــورقُ 

ـيت كما ارتـآه النقـد القد ثم يأتي طـلع يتحـقق شرط التـأب وهو مدح ا في هذا ا
مـقـطـعـان في ذات االجتـاه (وهـو امـتـداح أدائـه الـوطـني وقـيـامه بـقـضـيـته الـنـضـالـيـة) ولـكن
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ـقـطع ـعـنى وقـدرة الـتـأويل فـفـي هذا ا اسـتخـالص هـذا يـحتـاج إلـى مـستـوى مـن تبـصـر ا
الثاني (وهـو من سبعـة أبيات أيـضاً) تتـقدم مخـاوف الشاعر من الـزمن اآلتي تلك اخملاوف
الـتي لم تـكن موجـودة أو كـانت أقل مـجاهـرة عنـدمـا كان الـسـيد مـوسى قـطبـاً حـاضراً في
الساحة السياسـية الفلسطينية وهذا ما يـدل عليه تساؤل بدأ يسري ب الناس عقب رحيل

احلسيني:
وطـــني أخــــاف عـــلـــيك قــــومـــاً أصـــبـــحـــوا

يـــــتــــــســـــاءلـــــون: من الـــــزعـــــيـم األلـــــيق ? 

وبـغض النـظـر عن الهـامش الـشارح احملـدد لـلمـقابل الـواقـعي فإن عـبـارة " أصبـحوا
يـتسـاءلون " حاسـمة في صـيغة امـتداح السـيد احلـسيني بـأنه كان مـوضع إجماع وتـوحيد
للقـوى الوطنية يصعب أن يجـد القوم بعده من يسد مسـده. إن الشاعر الذي يخشى انفراط
عـبأ باحتمال الصراعات الداخلية في مـواجهة خطر متوحد مجاهر مصمم العقد الوطني ا
تخوفـة : أين الصفوف ? أيـن القلوب ? أين األكف ? ثم تـأتي الزعامة وضع أسئلته الـقلقـة ا

بعد هذا التوحد في الصفوف والقلوب واألكف وليس قبل: 
أمــــــا الــــــزعــــــامــــــة فــــــاحلــــــوادث أمُّــــــهـــــا

تُــــــعــــــطى عــــــلـى قــــــدر الــــــفــــــداء وتُـــــرزَقُ

وهذا تصور صحيح يؤكد نضج الوعي النضالي الوطني والقومي عند إبراهيم الذي
ـا القضـية في ذاتـها جتمع واقف وإ ال يـرى أن الزعامـة هي التي تـخلق النـضال وتـؤكد ا
ـنـاضـلـ ثم تـتـولى األحــداث (الـتي تـمـثل اخـتـبـارات لالمـتـحـان والـفـرز) اسـتـصـفـاء من ا
يستـحق أن يكـون في موقع الـزعامة . ويـتأكد نـقد الـشاعر لـواقع معـاجلة الـقضيـة وأخطاء
مـارسـة النـضالـيـة بإعالن الـشـكاوى وتـقـد احلجج فـي ح «يـعمـل»اآلخر عـلى تـغيـير ا
الـواقع الــسـكـاني بـسـيـول الـهـجـرة الـتي تـتـدفق . لـقـد اتـخـذ الـشـاعـر من هـذا الـشـطـر «رد
ـتـلـقي ولـكنه رثـيـته لـيس بـقـصـد اإلغـراب أو مفـاجـأة ا »يـغيض وهـجـرة تـتـدفق " عـنـوانـاً 
«بؤرة» إشعـاع احملتوى الفكري والتشـكيل الفني في القصيـدة فهذا الورد الذي يغيض هو
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ـرثي نـفـسه يـجـسـد الـنـضـوب واالخـتـفـاء الـذي يـعـقـبه أو يـغـلب أن يـعـقـبه اخـتـالف وهذا ا
اء رمـز احليـاة ومفـتاح االجتـماع وهـذا النـضوب في جانب االخـتالف هو نوع من غـيض ا
ـرثـية ـا تنـتـهي به ا يـقـابله تـدفق من مـصـدر غـريب في اجلـانب اآلخر!! تـنـتـهي الـقصـيـدة 

وقع الزعامة ومالزمة القضية:  التقليدية: الدعاء بالرحمة وقد جاء هذا الدعاء موافقًا 
أفـــــضـى الـــــرئـــــيـس إلى ظـالل نـــــعــــــيـــــمه

وارتـــــاح قـــــلـب بـــــالـــــقــــضـــــيــــــة يــــخـــــفق
آثـــــــــــــاره مــلء الـــــــــــعــــــــــــيــــــــــــون وروحـه

مـلء الــــــــصــــــــدور وذكــــــــره ال يَـــــــــخْــــــــلُقُ

وذجـاً لفن الـرثاء عـند إبـراهيم وقـد آثرنـا أن تكون هذه الـقصيـدة أصدق مـا يكـون 
في مـوقع الصـدارة بـ مراثـيه ألنـها أثـارت بعـض اعتـراضات لم تـتـوقف على سـامـعيـها
فـقـد سبق الـشـاعر نـفـسه فـأبدى شـيـئـاً من القـلق جتـاهـها; إذ ذكـر عـمـر فروخ أن الـشـاعر
صـنع هـذه الـقـصـيـدة بضـغط مـن أسرته(١) !! وعـقب عـلى هـذا بـإيـراد أقـوال ناقـدة مـنـتـقدة
للقـصيدة وقد يـكون مهـماً أن نذكر مالبـسات القصـيدة كما جـاءت بقلم الشـاعر نفسه في

رسالة إلى صديقه: 

" مـنذ عـشـرة أيـام كان االحـتـفـال األربـعيـني بـوفـاة مـوسى كاظـم باشـا احلـسـيني . .
قـالوا: يجب أن أرثـيه . نعم ; ألنه حـضر جـنازة عمي احلـاج حافظ و(حـضر) حفـلة تـأبينه
وألن في الـرجل - على قدر احلال - موضـعاً للقول . أضف إلى ذلك عـنعنات عائـلية حزبية
قـبالت الـشعـرية وازنـة. وهـكذا وفي ضـوء هـذه ا يـجب أن احـتفظ مـعـها بـشيء كثـيـر من ا
أخرجت واحدًا وعشرين بيتاً لم أشك بعد فراغي منها في مقدرتي اخلارقة على النظم . . 

هذه مالبسات كتابة القصيدة فكيف تلقاها السامعون ?

" . . قـال لي جمال الـقاسم: يا إبراهـيم كأني بك مجـفال في قصيدتك الـتي رثيت بها
ديح والثناء . موسى كاظم باشا تخشى أن تكيل له ا

وقال لي آخر: أراك اتكأت على الرجل ثم انصرفت إلى بحث آخر .

(١) شاعران معاصران - ص  ١٣٩ .



-   ١٦٧  -

وقال غـيـرهمـا: يـا أخي ! ما هـذا الـرثاء ? لـم تقل عـنه أكـثر من أنه كـان رجالً عـجوزاً
فيه خير.." 

وهذه اجتاهات التلقي كلها ال تـرى من القصيدة غير قصور احملاولة عن الوفاء بحق
ناسبة ولـكن: ما صدى هذا احلكم بـالقصور أو التـقصي على الشاعر الشـخص أو حق ا
نفسه ?: " ال أنـكرك يا عمر أنني سررت بـهذه الشهادات وعلمت مـنها أنني لم أعد الغرض

الذي أردته في تأب الباشا" 

فهوم اخلاص رثية يثيـر قضايا مهمـة وأولها ا وقف (الـعام) والنقدي من هـذه ا إن ا
لفـن الرثـاء كمـا يضـمره الـشاعـر ويوجه انـفعـاله حـ يريـد القـول . . وقد كـانت أخته - في
ـوجـزة عـنه - أول من فـطـن إلى هـذه اخلـصـوصـيـة في مـراثي أخـيـهـا ـبـكـرة ا دراسـتـهـا ا
كـنك أن تـقسـم شعـر إبـراهيم إلى وعـبـارتـها واضـحـة وقاطـعـة في هـذا االجتاه إذ تـقـول:"
راثي فإنك تستطيع أن تضعها في والوطنيات. وأمـا ا وضوعيات ثالثة أقسام:الغزلـيات وا
قـسم الوطنـيات من شعـره إذ كثيـراً ما كان يـأخذ من منـاسبة الـرثاء نهـزة يتطرق فـيها إلى
ـنكوبة الـتي ابتلـيت بشتى األدواء فإذا القول في قـضية فـلسط وفي أحـوال هذه البالد ا
وفي جـوهره على إالّ أقلـها شـعر وطـني سياسي(١) "هـذا تصـور صحـيح في جمـلته ـرثيـة ا
ـرثي وموقعه رتـكز احلـاضر في كافـة مراثيه مـهما كـانت شخـصية ا أن نـرى" فلسـط "ا
من أقـطار الـعـرب. وقـد أقر عـمـر فروخ مـا سـبـقت إلـيه فدوى مـحـاوالً تـلوين عـبـارته بـفصل
الـشعـر عن مـوضوعه إذ يـقول:" شـعـر إبراهـيم في الرثـاء مـوضوعـات تنـطـوي على نـظرات
وطـنـيـة وتـأمالت في احلـياة . وهـكـذا إذا كـنـا ال نـعـجب بـطبـائع نـفـر من الـذين رثـاهم فـإنـنا
نعـجب بـالـشـعـر الـذي رثـاهم به. وكـان إبـراهـيم يـنحـو في ذلك نـحـو شـوقي فـيـتـخـذ الـرثاء

وسيلة إلى االستطراد إلى موضوعات سياسية أو وطنية أو اجتماعية(٢) ".

وضـوعيـة لقـصيـدة الرثـاء عنـد إبراهـيم من احلق ما  هنـا جتاوز في وصف الـبنـيـة ا
قـابلة بـ معـنى موت هذا وصفـها به فروخ بـوجه عام فـبنيـتهـا تكوين يـتواشج ويـتكامل بـا
ـطـلـوبـة) السـتـمـرار الـوجـود اإلنـسـاني االجـتـمـاعي والـسيـاسي رثـي ومـعانـي احليـاة (ا ا

(١) أخي إبراهيم - ص ٥٨ 
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ـا هـو تصـور قـد تـأسس على ـسألـة " اسـتـطراداً" كـمـا ظن وإ والوطـني من ثم فـلـيـست ا
ـنازلة موقف الـشاعر من احلـياة عـامة وهـو موقف متـفاعل شـديد احلـيوية ويـتمـتع بروح ا
وموقف الـشاعر من "الـوطن" وهو في تصـوره يعيش مـحنة ويـجتاز مـأزقاً ويتـعرض خلطر
ـهانة أو مناورة أو مجاملة أو حتى" حسن ظن يتهدد وجوده من األساس ومن ثم ال مجال 
" في احـتماالت الـصراع الـعشائـري وتنـافس الكبـراء (بل تهـافتهم) عـلى الزعـامة. إن هذا "
الوضوح" - النظري - هو الذي جعل الشاعر ال يستجيب - تلقائيًا وداخلياً - لرثاء الرجل
(موسى كاظم باشـا) إذ يراه عامالً من عـوامل عجز التـركيبـة العامة في الـبالد عن مواجهة
اخلـصـم بـوسـائل مـوازيـة في فـاعـلـيـتـهـا وهــذا الـوضـوح الـنـظـري نـفـسه هـو الـذي مـنـحه "
ـسـتفـز لم يـفـتـقـد مـا يصح قـوله في االستـطـاعـة " الـبـديل فـحيث افـتـقـد الـدافع الـروحي ا
نـاسبـة انطالقـاً من رؤيته اخلـاصة الـتي وصفـنا وهـذا الوضـوح النـظري هو الـذي جعل ا
ـوذجاً يـنـتمي إلى صـاحبه وال نـرى أن نـعيـده إلى أميـر الـشعـراء الذي نـعرف من مـراثيه 
مـكـانـته الفـنـيـة العـالـيـة عـند إبـراهـيم (كـما عـنـدنـا) ونـتذكـر الـتـعقـيب عـلى اجلـزء الـثالث من
راثي " خاصـة وإذا كان استطراد شوقي إلى مـوضوعات (جزئية) الشوقـيات وهو عن " ا
ـتوفى فـما هـكذا كـانت مراثي وت أو شـخصـية ا يـجتـهد أن يـجعل مـنهـا امـتدادًا لـفكـرة ا
إبراهيم الـتي بنيت عـلى غير االسـتطراد بل على غـير التـفلسف وإزجـاء احلكم والتأمالت.
عادل هنـاك قضـية واحدة مـسيطـرة هي قضـية الوطن واحلـياة في هـذا الوطن وهذا هـو ا
توازي الذي يقيم البناء الهيكـلي الفكري لقصيدة الرثاء وليس من الصعوبة أن جند هذا ا
ـهم هنا أن نـذكر مالحظة ماثالً في مجـمل مراثيه مع اسـتثناء مـحدود سنـشير إليه. ومن ا
ـرحـلـة من الـقـرن ـوضـوعي " فـي تـلك ا عـامــة تـتـصل بـحـركـة الـشـعــر الـعـربي وتـطـوره " ا
العـشرين فقـد كان الذوق الـعربي يتـفتح عن وعي إنـساني حيـاتي جديد وكـان جتسده في
قصيدة الرثاء أن تنأى عن العواطف الصارخة التي عرفتها عصور سابقة من زمن:" وكيف
بـحـصن واجلـبــال جـنـوح " ومن مـسـتـوى" تـوفـيت اآلمـال بــعـد مـحـمـد" وقـد يـحق أن نـقـلب
شـهود له من شـوقي بإجـادة الرثاء - صـفحات مـراثي حافظ إبـراهيم - مـعاصـر شوقي وا
بـالغ في ادعاء ظـهر لـلتـفـجع ا راثي سـنجـد " صـراعاً " بـ أسلـوب القـدمـاء ا وفي هـذه ا
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ـسـتـحـدث ـتـوفى وبــ هـذا األسـلـوب ا انـطـفــاء الـعـالم واخـتالف صـورة احلــيـاة بـرحـيل ا
قـتصـد في رسم معالم الـفجـيعة وفي ذكـر فضائل الـراحل على الـسواء فإذ يـقول حافظ ا

في مستهل رثائه لإلمام محمد عبده (١٩٠٥):
سـالم عــــــلـى اإلســالم بـــــعـــــــد مـــــحـــــمـــــد

ســـالم عـــــــــلـى أيــــــــامـه الــــــــنــــــــضــــــــــرات
عـلـى الـدين والــدنـيـا عــلى الـعــلم واحلـجـا

عــلى الــبـــر والــتــقــوى عـــلى احلــســنــات(١)

وإذ يقول في رثاء مصطفى كامل باشا (١٩٠٨):
أيــــــا قـــــبــــر هــــــذا الــــضـــــيـف آمـــــال أمـــــة

فـــكــــبـــــر وهـــــلل والـق ضــــيــــفك جــــاثــــيـــا
.........

ولـــــكـن فـــــقــــــدنــــــا كل شـيء بـــــفــــــقـــــده (٢)

فإن الشاعر نفسه يقول عن مصطفى كامل نفسه في حفل األربع وقد هدأت وقدة االنفعال: 
نــــــثـــــــــروا عـــــــلــــــيــك نــــــــوادي األزهـــــــار 

 وأتـــــيـت أنـــــثـــــر بـــــيـــــنـــــهـــم أشـــــعـــــاري
زيـن الـــــــــشــــــــبـــــــــاب وزين طـالب الـــــــــعال

ـــــــهج احلـــــــزيـــــــنـــــــة داري ? هـل أنـت بـــــــا
ــــــرصـــــــد غــــــادرتـــــنـــــــا واحلــــــادثـــــــات 

(١) إلى أن يجعل النجوم والكواكب تبكيه وترقبه بعدّه النجم األعظم:
عن النيّر الهادي إلى الفلواتوشاعت تعازي الشهب باللمح بينهـا
ويخطر ب اللمـس والقبالتمشى نعشه يختال عجباً بربــــــــــــه
وتدفعه األنفاس مستــعــراتتكاد الدموع اجلاريات تقلــــــــــــــــه

بكى الشرق . . . إلخ
انظر ديوان حافظ إبراهيم - ج ٢  ص ١٢٩- ١٣٢ 

(٢) ديوان حافظ إبراهيم - ج ٢  ص ١٣٤ 
(٣) ديوان حافظ إبراهيم - ج٢    ص ١٣٦ ١٣٧ .
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والــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــيـــش عــــــــــــــــــــــيــش مــــــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــــة وإســــــــــــــــــــــــار 
مــــــا كــــــان أحـــــــوجــــــنــــــا إلـــــــيك إذا عــــــدا

 عــــاد وصــــاح الــــصــــائــــحــــون ; بَــــدَارِ (٣)

ا تـسوقه فـهـنا جنـد مراوحـة ب أسـلوبـ ال يـكاد يـستـقر الـشاعـر عـلى أحدهـما وكـأ
بالـغة أو االقتصاد بـحيث يصعب أن نلحظ ـشاعر العامة الـسائدة إلى ا تـداعيات الذاكرة وا

بالغة حتى لقد:  دى القصير فقد اتسمت مرثيته لسعد زغلول با أثر الزمن في إطار هذا ا
حـــــال لـــــون األصـــــيل والـــــدمـع يـــــجــــري  

شــــــفـــــقــــــاً ســـــائـالً وصـــــبــــــحـــــاً مــــــذابـــــا
وســــــهــــــا الــــــنــــــيـل عـن ســــــراه ذهـــــوالً (١)

. . إلخ 

أما عبد اخلالق ثروت باشا قسيم سعد زغلول ومنافسه وخصمه السياسي فإنه:
حــــلــــو الـــــتــــواضع لم يــــخـــــالط نــــفــــسه  

ــــــدلّ يـــــــحـــــــاط بـــــــاإلعـــــــجــــــاب  زهـــــــو ا
حــــــلـــــو األنـــــاة إذا يــــــســـــوس وعـــــنـــــده  

أن الـــــــــتـــــــــعـــــــــجــل آفـــــــــة األقـــــــــطـــــــــاب 
حــــلــــو الــــســـــكــــوت كــــكــــوكـب مــــتــــألق   

والـــــلــــــيل ســــــاج أســـــودُ اجلــــــلـــــبـــــاب (٢)

وإذ جنـد قـصـيدة حـفل األربـع لـلـزعـيم مصـطـفى كامـل هادئـة رصـينـة احلـزن جند
رور عام على رحيله: شعور الفجيعة يستعلي عند االحتفال 
طــوفــوا بــأركــان هــذا الـــقــبــر واســتــلــمــوا

واقـــضـــوا هــــنـــالك مـــا تـــقــــضي به الـــذ
هــــنــــــا جَـــــنـــــــان تـــــعـــــالـى الـــــله بـــــارئـه

(١) ديوان حافظ إبراهيم - ج ٢   ص ١٩٩
(٢) ديوان حافظ إبراهيم - ج ٢   ص  ٢١٠
 (٣) ديوان حافظ إبراهيم - ج ٢   ص  ١٤٥
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ضــــــاقت بــــــآمـــــالـه األقــــــدار والـــــهــــــمم (٣)

وضوعي لقصيدة الرثاء عند شوقي لنجد وهنا نستعيد مقولة عمر فـروخ عن البناء ا
أن مـا انـتهـجه إبراهـيم طوقـان في عدد من مـراثـيه - التي سـنرى - كـان أقرب إلى أسـلوب
ـرثـيـة من حـافظ إبـراهـيم ; فـإذا كـانت مـسـاحـة االتـفـاق بـ الشـاعـريـن ضرورة تـخـلـيص ا
عنى وتخرج به من اخلاص (موت هذا وت اخلالص بتفتيق أفكار وتأمالت تغني ا حديث ا
ــيل إلى إزجـاء احلــكم وفـلــسـفـة ـرثي) إلى الــعـام فـإن هــذا " الـعــام" عـنـد شــوقي كـان  ا
صير في حـ غلب عند حافظ مزج هذا باحلـوادث اجلارية ومشكالت الواقع الذي كانت ا
تعيشه مصـر في تلك احلقبة وهذا ما كان يـناسب حافظ إبراهيم األقرب إلى االنغماس في
صـري - كما أمـور السيـاسة واألقـرب - أيضاً - إلى نـبض احليـاة العـامة (في الشـارع ا
يقـال الـيـوم) بعـكس أمـيـر الشـعـراء الـذي نعـرف من ثـوابت حـركته واجتـاه والئه مـا نـعرف
ونــعـرف كـذلك أنـه كـان أرحب ثــقـافـة ومــعـرفـة مـن حـافظ ونـعــرف - أخـيــراً - أن إبـراهـيم
جريات األحداث في وطـنه وفي حتسسه لنبض الشـارع الفلسطيني - طوقان في صـلته 
إن صح الـتـعـبيـر - يـعـيـد إلـيـنـا صـورة حـافظ ولـيس صـورة شوقـي حتـى وإن أراد عكس
ــا دلـتــنـا مـرثــيـة مــوسى كـاظم هــذا!! أمـا فـرق مــا بـ مــراثي حـافظ ومــراثي طـوقــان فـر
ا يـستحـضر جـهاد الرجل احلسيـني وما وجه إلـيهـا من انتقـاد على هـذا الفـرق فقد بـدأ 
ـشترك وضوع ا وضـوعيـة وهي ا وثبـاته ثم انتـقل - وال نقول اسـتطـرد - إلى القضـية (ا
ا أشـعـر هـذا اجلـمهـور بـوجـود خـلل في مـسار ـتـلقـي)  ـرثي والراثـي واجلمـهـور ا بـ ا
رثي والقضية في موازاة احملتوى في القصيدة في ح أن مـراثي حافظ كانت تمزج ب ا
راثي التي أشرنا وتصاقب مسـتمرين وهذا الـبناء القـائم على التوازي متـحقق في جميـع ا
إلـيــهـا من شــعـر حــافظ عـلى أنــنـا ال نــغـفل " ثــقـافــة " جـمـهــور الـشــعـر في كل مـن مـصـر
ـرحلة (الـثالثيـنيـات) كان الشـعر في فـلسـط أقرب وفلـسط وكـما رأيـنا فـإنه إلى هذه ا
إلى التـقليد للقـد في ح كانت مدرسة الديـوان ثم جماعة أبوللـو ثم التفاعل مع الشعر

صري بعد شوقي . هجري قد آتت ثمارها في ترجيح االجتاهات اجملددة في الشعر ا ا

ـرثـيـة األولى في التـدرج الـزمـني قـالـها إبـراهـيم في سـعـد زغـلول (١٩٢٧) وهي -  ا
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دون غيـرها مـن مراثي الـشاعـر - تقـارب نـهج شوقي في مـطلـعـها خـاصة ومن زاويـة هذا
ـوت نقيضـاً للحياة من ثم االقتراب تأخـذ بجماليـات النص الرثائي الـقد الذي يرى في ا
عاني: يقظى/تـرقد - مستعِبد / يتـعدد استخدام الطبـاق ب األلفاظ والتضاد بـ الصور وا
مستـعبَـد- يذلـها/ يعـزها- رب/ عـبد - تدافع/ فـيصـدها - يـغور/وينـجد. وكـذلك استدعى
ـأثـور الــتـعـبـيـري اجلـاهـز من مـثل: يـريـش سـهـامه ويـسـدد يـغـور في احلـيـاة هـذا بـعض ا

وينجد وهوت بكلكلها على أعدائها
فـــجـــعت بـــنـــو مـــصـــر بـــفـــقـــد زعـــيـــمـــهـــا

الـــــــــلـه أكـــــــــبـــــــــــر أي أروع تـــــــــفـــــــــقــــــــــد

بالغات: وهل كسعد يولد ?!  أثور اللغوي تستحضر ا وباستدعاء ا
عـــــــيــــــبــــــال مــــــنـــــــذ تــــــزلــــــزلـت أركــــــانــه

مــــا أنـــــفكّ يــــســــعــــده نــــداك ويــــســــعــــد(١)

: وأيضاً
وارتــــــبت فـي األقــــــدار لــــــيــــــلــــــة نــــــعــــــيه

وحلـــــدت ريـــــبي يـــــوم قـــــيل ســـــيُـــــلـــــحــــد

راثي الثالث ـراثي الهاشمـية غير أننـا نرى أن ا البد أن يستـوقفنا تـكرار "عناوين" ا
ـلك غازي الـصـغـيـرة في رثـاء الشـريف حـسـ (٥ أبـيـات) وعلي بـن احلسـ (٧ أبـيـات) وا
ـلك فـيصـل األول ملك (نشـيـد من ٨ أبـيـات) مـسـتوعـبـة في مـرثـيـته احلـافـلة الـرصـيـنـة في ا
رثيـة سواها الـعراق وقد تـظاهرت ظـروف موضوعـية لتـمنح هذه الـقصيـدة فرصة لم تـكن 
في مـقدمتها أن فيـصل كان أول أمل في منطقـة الشام واجلزيرة لتـأسيس دولة حديثة وأنه
مات غريبـاً (في سويسرا) فـجأة دون نذير من شـيخوخة أو مـرض وأنه عندما عـاد جثمانه
من أوروبا إلى عاصمة ملكه (بغداد) نزل اجلثمان من السفينة في ميناء «حيفا» حيث كانت
البـسـات اخلاصـة أن الـقـصـيدة فـلـسـط عن بـكـرة أبـيهـا في انـتـظاره(٢) وفي خـتـام هـذه ا
(١) ذلك ح ضرب زلزال مديـنة الشاعر ( نابـلس ) وقد أشرنا إلى قصـيدته في احلادث من نفس عام رحيل

نكوبة .  دينة ا سعد (١٩٢٧) وكان سعد - رئيس وزراء مصر - أرسل معونة إلى ا
(٢) ما ب األقواس من هامش القصيدة في الديوان .
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ا يعني أن فـترة زمنية قد فصلت ب ـدينة نابلس  ألقيت في حـفلة األربع التي أقيمت 
وحضـور مشهـد وصول اجلثـمان وإلقـاء القصـيدة ومن طبـيعة هـذا التدرج اخلبـر في ذاته
رثي شأناً كما أنـها عن أعلى ا رثية أن يفـسح مساحة للمراجـعة والتجويد الفـني . هذه ا
راثي (٥٥ بـيتـاً) وال مبالـغة في أن نـعدها خالصـة قدرة الـشاعر في فن فـإنها األطـول ب ا
الـرثاء إذا حقـقت توازنـاً رائعاً بـ تكـوينهـا الفـكري والفـني وجسّـدت - من ثم - الصورة
ـتكـامـلـة لـقصـيـدة الـرثاء كـمـا تـدل علـيـهـا جـملـة قـصـائد إبـراهـيم في هـذا الـفن . البد أن ا
يـستـوقـفـنا الـبـحـر الـشعـري الـذي جـرت فيـه القـصـيـدة فهـي من "الرمل"(١) وهـذا أول حتدّ
رثيـة ; ذلك ألن "الرمل" - وإن يكن يز هـذه ا يواجه الشـاعر في اختـياره للـبحر وأول مـا 
مـحـسـوباً بـ الـبحـور الـطوال أو األقـرب إلى الـطـوال فإنه ال يـنـافس بـحراً مـثل الـطويل أو
البسـيط في جالله واتساعه للمعاني الـرصينة من ثم فقد كان لـهذين البحرين حضور قوي
ـشـهـود بــجـودتـهـا في حـ وسم وزن الــرمل بـأن مـوسـيـقـاه خــفـيـفـة رشـيـقـة ـراثي ا في ا
منسابة وأنه - لهذا - أقدر على احـتواء الترنّم الرقيق والتأمل احلزين فصبغة األسى في
ا تر وكأ احق الكاسح بقدر ما هو األسى العذب ا الرمل واضحة ولكنه ليس األسى ا
ا تثير وضوعي  هو دندنة دامعة (٢). ولقد وافق التوتـر االنفعالي في القصيـدة واحملتوى ا
ـلك فيـصل ومرور من أفكـار إمكـانـات هذا الـبحـر في مـا وصفت به وإن مالبـسات مـوت ا
يـلـودرامـية" من ـدينـة حـيـفـا وجتمع أهل فـلـسـطـ حوله لـيـدل عـلى حـالة مـن "ا جـثـمـانه 
رسلة التي ال تـنبئ عن "موقف " قدر ما تـنبئ عن شجن غير مـحكوم باألسباب العـواطف ا

غير محدود بتحقيق هدف!!
شـــيــــعــي الـــلـــيــل وقــــومـي اســـتــــقـــبـــلــي

طــــــلـــــــعـــــــة الــــــشـــــــمس وراء الـــــــكـــــــرمـلِ
واخــــشــــعي يــــوشـك أن يــــغــــشى احلــــمى

يــــــا فـــــلــــــســــــطـــــ ســــــنًى مــن فـــــيــــــصلِ
ـــــــــة يـــــرفــــــعـــــهــــــــا يـــــــا لـــــهـــــــا مـــن د

مــــــــنــــــــكب األفــق لــــــــعــــــــيـن اجملــــــــتــــــــلي

(١) وزن الرمل:  «فاعالتن فاعالتن فاعلن»
رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - ج١  ص ١٢٥ - ١٣٥  (٢) عبد الله الطيب: ا
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نــــــــشـــــــــــأتْ أمــــــــنـــــــــــاً وظـــالً وهـــــــــــدىً
كــــــهـــــــــدى الــــــنــــــجــم لــــــفــــــلــك مــــــقــــــبــلِ

مــــــــا دنـــــــا حـــــتـى هـــــمـى الـــــدمـــع فـــــهـل
«إيــــــلـــــــيــــــاء» الــــــغـــــــيث فـــــــوق اجلــــــبلِ ?

طـلع وما يـثير من شـعور بـالقوة وإن تـكن قوة احلـزن تتآزر في نراقب جالل هـذا ا
هيمنة هذه العـاطفة الطاغية أفعال األمر الثالثة: (شـيعي - قومي - اخشعي) تعقبها صيغة
ـشــهـد ــة . .) والـتي تــفـتـح الـطــريق إلى إفـســاح يـؤكــد صـحــة ا الـتــعـجـب: (يـالــهـا من د
االفتـتاحي وعـجائبـيته في ذات الوقت: انـقضى الـليل واستـهلت شمس يـليق بهـا اخلشوع
غير أن هذه الشمس (البيت األول) التي يغمـر سناها فلسط (في البيت الثاني) تنتقل إلى
ـطر / ـة (البـيت الـثالث) وهي لـيست من سـحـائب الطـبيـعة تـأتي با الـضد إذ تـستـحيل د
اني ـة معـجزة (األمن والـظل والـهدى) ولـهـذا استـقبـلـها الـناس بـانـفعـال إ اخليـر إنهـا د
ـهم أن نتنبه إلى خـصوصيـة عربية عـامة وإن تكن أشد ؤمن (١). من ا أعلنت عـنه دموع ا
ستوى الديني/ ـعرفي الثقافي عند ا تمكناً في التـراث الثقافي الفلسطيني وهي التداخل ا
بكرة وقد غدا هذا متكرراً عند الشعبي خاصة لذلك لم يكن مستغرباً - (في هذه الفترة ا
شعراء النـصف الثاني من القـرن العشرين: الـسياب وصالح عبـد الصبور ومـن بعدهما) -
لك الهاشمي سيحي وأن يفيد منه بل أن يرمز إلى ا سلم التراث ا أن يستوعب الشاعر ا
سيحية ومعجزاتها هو " الذي يشرف باالنتساب إلى بيت النبوة بواحد من رموز العقيدة ا
ة " التي تصـاعد منها صوت الرب سيح فوق اجلبل الـداخل معه في " الد إيليـاء" رفيق ا
طلع: "طلعة وإذا كان إبراهيم طوقان قد اجتذبته إلى قصة السحابة فوق اجلبل الصورة /ا
الـشـمس وراء الـكـرمل " فـإن تـداعـيــات هـذه الـصـورة تـقـود إلى مـا اسـتـحـقت به الـسـحـابـة
ـعـجـزة أن تكـون كـذلك عـنـدمـا جـاء من داخـلهـا الـنـداء اإللـهي:"هـذا هـو ابـني احلبـيب له ا

ا ذكر فى اإلصحـاح التاسع من إجنيل لوقا وفيه أن (١) اإلشارة إلى " إيلياء فوق اجلبل " إفـادة مباشرة 
سـيح أخذ بـطرس ويوحـنا ويـعقوب وصـعد إلى اجلـبل ليـصلي " وفيـما هـو يصلي صـارت هيـئة وجهه ا
متغـيرة ولباسه مـبيضاً المـعاً وإذا رجالن يتـكلمان مـعه وهما موسى وإيـليا . . كانت سـحابة مظـللتهم
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عنى: كيف اسمعوا" وكما نرى فإن العاطفة الـتي تؤطر القصيدة حرصت على تأكيد هذا ا
كان فيصل ابناً حبيباً وماذا تعني جتربته بالنسبة إلينا? 

ـة " ولم ينقـطع عنه تمـاماً فقد لم يسـتمر الـشاعر في تـنميـة ما بدأه من مـعنى " الد
ـوت فـقـد همـى الدمـع حتـى تكـونت ـاء" طـقس احلـيـاة وا ظـلت مـخـيـلـته تـعـمل في نـطـاق " ا
سحابـة معجزة أبحـر فيها الـفلك لتحقـيق معجزة أخرى إذ تـتمرد الطـبيعة على قـوانينها
ــوج ولــكـنه - إجالالً لــلـراقــد الــعـظــيم الـذي يــؤثـر فـمن شــأن الـبــحــر أن يـكــون صـاخب ا
ـوت) الراحـة والـقلـب اخللي - قـد اسـتـحال إلى جـدول مـنـبسط (وحقـيـقـتهـا أنه آثـر اآلن بـا
قطـع الثاني عن مشـهد الفلك وإن تـكن قرابته من «شوقي» وشـعره في فيصل رفـيق. هذا ا

نفسه تدل على وحدة األصل ح قال: 
يــــــا شــــــراعـــــــاً وراء دجــــــلــــــة يــــــجـــــــري 

فـي دمــــــوعــي جتـــــنــــــبــــــتـك الــــــعــــــوادي 
ــــــســـــــيح رويــــــداً ــــــاء كــــــا سِــــــرْ عــــــلـى ا

واجْــــرِ في الــــيم كـــالــــشـــعــــاع الـــهـــادي (١)

مع هذا اسـتـطاع إبـراهيـم أن يرسم مـشهـداً بـريشـته ح ذكـر اجلـدول وح أسـند
مدوح البحر !! وإننا نستطيع أن نلمح انتهاء معاني الرثاء كما هذا التحول في البحر إلى ا
ـرثي وحزن ـة في هـذه األربعـة عـشـر بيـتـاً إذ صـور فيـهـا جالل ا راثـي القـد أرسلـتـهـا ا
الطبيعة (وتغيرها) لفقده في حدود ما يتيح بحر الرمل من شجن شفيف وحزن يتحول إلى
نـوع من «التـعديـد» الذي يـتـخفف من كـتلـته اجلاثـمـة بإطالق هـذه األنغـام والصـور احلركـية
كـتوم . وفي أعـقاب هذا تأخـذ القصـيدة منـحى مخـتلفاً الـتي تفسـح طريقاً لـتبديـد احلزن ا
كـان بـإمـكـانه أن يـكـون مطـلـعـاً لـلـمـرثيـة كـلـهـا وهـو في مـوقعـه السـيـاقي هـذا يـؤصل نـقـطة
التوازن كما يحقق تلك اخلصوصية التي أشرنا إليها وسبق أن تلمسنا مظهرها في رثائه
ـوسى كــاظم احلـسـيــنى فـالـسـؤال الــذي تـثـيــره الـقـصــيـدة في مـنـعــطـفـهــا هـذا: مـا الـذي
كـننـا - نحن في فلـسطـ وفي مأزقنـا الوجودي ـارسة فـيصل للـملك و نـستـخلصه من 
الـذي جنـتـاز - أن نـفــيـد مـنه ونـبـنـي عـلـيه ? لـقـد صــنع فـيـصل في الـعــراق أمـرين مـهـمـ

أحـدهـما فـي اجتـاه بـنـاء الدولـة احلـديـثـة (اإلصالح الـداخـلي اإلداري - وضـع الـدسـتور -

(١)الشوقيات - ج ٤   ص ٨٨ وقد غناها محمد عبد الوهاب ب يدي فيصل في بغداد عام ١٩٣٢
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إنشاء مجلس األمة) واآلخر في اجتاه تأم وجود هذه الدولة (القضاء على الفتنة الداخلية
] وعقد معاهدات مع دول اجلوار وذات العالقة) ولكن إبراهيم يتوقف عند [ثورة األشوري
طلوب» من زاويـة ما يناسب مـقام التلقي ـعنى الثاني وحـده ونرى أنه قد أحسن قـراءة «ا ا
ــسـكـوت عــنه فـإن تــقـريع ـفــهـوم ا في رثـاء الــعـظــيم وقـد بــدأ بـاحلــديث عن «األرض» و

ا صنع «الغائب»:  «احلاضر» يعني الفخر 
مـــــا الــــــذي أعـــــددت مـن طــــــيب الــــــقـــــرى 

يـــــا فـــــلـــــســــطـــــيــن لــــضـــــيــف مــــعـــــجـلِ 
ال أرى أرضــــــــــــا نـالقـــــــــــيـــه بـــــــــــهـــــــــــــــا 

قــــــــد أضــــــــاع األرض بـــــــــيـع الـــــــــســــــــفَلِ 
فــــــاســــــتـــــري وجــــــهـك ال يــــــلــــــمح عــــــلى 

صــــــفـــــحـــــتــــــيـه اخلـــــزي فـــــوق اخلــــــجلِ 
أكــــــرمـــي  ضــــــيـــــــفـــك إن أحـــــــبــــــبـــــــتــه 

بــــــــأمــــــــانــــــــيــــه الــــــــكــــــــبـــــــــــار احلُــــــــفّلِ

أمـا هـذه األمـاني الـكـبـار فـأولـهـا حتـريـر األرض بـإعالن الـثـورة مع أبـيه عـلـى سـلـطة
األتـراك والـقـضـاء عـلى نـوازع االنـفـصـال الكـامـنـة في بـعض األقـلـيـات ثم: إلـغـاء احلـمـاية
ورفض االنــتـداب !! بـهـذا يـكـون إبـراهـيـم قـد لـوّن مـرثـيـته بـاأللـوان اجملــمع عـلى شـرعـيـتـهـا
وضرورتها عـند متلـقي قصيدته وجتـنب ذكر ما يختـلف عليه أو ينـبغي تأجيـله حتى تتحرر
ـعنى " في الـقصـيدة يـتحرك فلـسط من احلـمايـة واالنتـداب كمـا حترر العـراق . كان " ا
يشق طريـقاً وسطاً ب ما يقـال عن فيصل وما يقال عن فـلسط في الزمن نفسه (١٩٣٣)
وقد وحـد الـشقـ بـحـيث ال يشـعـر قار الـقـصـيدة بـأنه غـادر جـو الرثـاء اخلـالص إلى جو
الـشعـر الكـفاحي أو الـوطني الـتحـريضي ذلك ألنه أخـذ من كل من الـطرف مـا ينـسجم مع
ـتمـاسكة الـتي تواشج فـيها الـطرفـان حتى ال ندرك اآلخر حتى صـنع بهـما هذه الـسبـيكة ا
ـوقف الـرثـاء فـعـرضت له قـضـيـة بالده أو أنـه كان فـارقـاً بـ أن يـكـون الـشـاعـر مـنـفـعالً 
وت .إن األبـيات التي أنهى بها الشاعر مهمـومًا بتلك القضية فـعرض له في أثنائها حادث ا
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مرثيته ال تنتمي إلى «معجم»الرثاء في ألفاظه أو صوره أو معانيه إنها تعلن اسم «بغداد»
ولكنك تشعر أن «القدس» تتراءى من ورائها وإنها تتحدث عن نضال شعب العراق ولكنك

 : ترى اخلطاب يتخطاه إلى ما هو مطلوب مرجتى من شعب فلسط
فـــــيـــــصـــل شـــــيــــــــد مـــــلـــــكــــــــاً لم يـــــــزل 

بــــــحـــــــمـى الـــــــلـه  وغــــــازي يـــــــعــــــتـــــــلي 
وبـــــــــــشــــــــــعــب  بــــــــــــذل الـــــــــــروح ومـــن 

ـــــــلـك وطــــــيــــــــداً يــــــبــــــــذلِ يــــــنـــــــشــــــــد ا
لــــــيس مــن «حـــــام» لـــــكـــــيـــــــد يـــــنـــــبـــــري 

فــــــــيـــه أو «مـــــــنـــــــتـــــــــدب» مـــــــخـــــــتــــــــتلِ 
أضــــرمـــــوا الــــنـــــار وصــــبـــــوا فــــوقـــــهــــــا

دمــــــــهـــم حـــــــــراً أبـــــــيــــــــــاً يـــــــغـــــــتــــــــلــي
صــــــهـــــــروا األغـالل وانــــــصـــــــاعـــــــوا إلى 

دنس األرض فــــــــقـــــــالـــــــوا اغـــــــتــــــــســـــــلي
وإذا  دجـــــــــــلـــــــــــــة  عـــــــــــــذب  وردهـــــــــــــا 

ــــــــــــأكــلِ وإذا الـــــــــــنــــــــــــخــــل كــــــــــــريــــم ا
ـــــــــــــا ازدهـــــــــــــرت  وإذا بـــــــــــغــــــــــــــداد 

حــــــلــــــيـــــة الــــــتــــــاريخ بــــــعــــــــد الـــــعــــــطلِ
ووقـــــــــاهــــــــا  الـــــــــلـه   والـــــــــعـــــــــــون بــه 

دول الـــــــــــــــغـــــــــــــــدر وغـــــــــــــــدر الــــــــــــــدُّولِ

راثي هـو ذلك الذي تتـماهى فيه سنـجد " مـتكأ " لـهذا اخلتـام للقـصيدة في نـوع من ا
لك من أبنائه أو خلفائه وعمالً بهذا لك ويحيا ا وت ا احلدود ب التعزية والتهنئـة ح 
ـفتـرضة التي التـقليـد جرى ذكـر غازي بعـد فيـصل ولكن الشـاعر لم يـستكـمل التـداعيات ا
ـدح - تـختم مـتـزج با تـتـرتب عـلى هذا وهي - في مـألـوف هـذا النـوع من قـصائـد الـرثـاء ا
ـلك الـقـادم لـيـتـأصل الـشـعـور بـالـفـرح وهذا مـا لم يـكن بـإعالن الـبـشرى وتـوقـع اخليـر بـا



-   ١٧٨  -

لـسـبـبـ ولـيس لـسـبب واحـد: فـإبـراهـيم لم يـكن شـاعـر مـدائح وقـد أبى كـل مـظان تـوظـيف
ه الـداخلي الـنفـسي وكذلك لـم يرد ذكـر غازي إالّ عـرضاً لـتعود شعـره لغـير مـا يشـغل عا
ـطلوب لفلسطـ وهذا يناسب جتربة فيصل القصـيدة إلى استخالص" الدرس " العراقي ا
في مـا جـرى وال يـناسب جتـربـة غازي الـتي هي آمـال وتـطـلعـات تـصح أو تـخيب!! ومـهـما
لوك " فإن هذه اإلضافة األخيرة (اجلمع ب التعزية والتهنئة) يكن من أمر قصيدة " نسر ا
وبخـاصة أن التهنئة هي االنتـساب الوحيد إلى التـراث الشعري في هذا النـوع من القصائد
سـطحـية عـارضة خـاطفـة بحـيث ال تكـاد تـشغل الـفكـر وبخـاصة أن الـرثاء في ذاته تـخلص
ـتوفى على جالله(١) بالـغة في إعالء شأن ا تمامـاً من طابع العـويل وتسويـد لوحة احلـياة وا
عـاني في شكل طـباق أو تـضاد أو عكس قابـلة بـ ا فـفي النص جنـد ذلك احلرص علـى ا
(عـلى نـحـو مـا عــرفـنـا عن فن الـشـاعـر (في مــرثـيـته الـسـابـقـة) مـثـل: شـيّـعي/ اسـتـقـبـلي -
الـلـيل/الـشـمس - طـلـعـة / وراء - أيـقظ/ غـفـا- جـفن طـغى/ جـفن مـجـفل - حـيـاً/ مـيـتاً -
األعـــاصــيـــر/نــفـــحــات - غـــريب/قـــريب - كــمـيّ/ أعــزل - حـــلــيـــة / عــطل وكـــذلك جنــده

فارقة في قوله:   يضيف"حلية"صوتية معنوية داللية تقوم على طرافة ا
غــــــــــــــضـــــــــــــبــــــــــــــة مـن رجــل فـي أمـــــــــــــة 

جـــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــتـه أمــــــــــــــــة فــي رجـل 

قطع / البيت األخير: ويعود إلى األسلوب ذاته في ا
ووقــــــــــاهــــــــــا الـــــــــــلـه    والــــــــــعــــــــــون بـه

دول الـــــــــــــــغـــــــــــــــدر وغـــــــــــــــدر الــــــــــــــدول 

عنى أنه يصلح أن يكون شعاراً) تسهل استعادته وهو مقطع تمت صياغته شعاريًـا(
ا ال تفرط فيه الذاكرة اجلمعية رجح أن " دول الغدر وغدر الـدول "  إلى الذاكرة بل من ا
مـكن إعـادة حالـة الـشجن واحلـزن الرقـيق الـهاد (غـيـر الهـادر) في هذه . قـد يكـون من ا
ـوت فـيـصل الذي ـرثيـة إلى االسـتالب الـذي عـانـاه الـعـرب في الـشـام والعـراق خـاصـة  ا

بالـغة بالطـبع وال سبيل إلـى جتنبهـا فى رثاء ملـك هو بطل قـومي ومؤسس لدولـة عربية (١) حدثت هـذه ا
دح ح لـوك بل لعله ضـد ا ا تـمدح به ا حديـثة ومع هذا هـناك « اقتـصاد» واقتـراب من معان لـيست 

لك بأنه: «يؤثر الراحة والقلب اخللي» حتى وإن قصد عكس هذا !!  يوصف ا
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كانـت حيـاته حافـزاً آلمال وطـموحـات بعـيدة وقـد يتـداخل وهـذا العـامل النـفسي ويـكون من
نـتائجه إيثـار بحر الـرمل وقد عرفـنا إمكانـاته النغـمية وطـاقة امتداده عـلى استيـعاب األفكار
وضوعات ؤكد أن األفق الـذي حتركت فيه ا والصور اجملـسدة للفحولـة والعمق ولكن من ا
كن قـبوله عن فـجيـعة وضـوع الشـامل قـد حقـقت ذلك التـوازن ب مـا  اجلزئـية في إطـار ا
واجهة الواجب لك وما يرى الشـاعر أنه ينبغي إبالغـه عن مطالب احلياة ومـواقف ا مـوت ا
اتخـاذها وإنـنا إذا حـاولـنا إجـراء تقـابل ب مـا قالت مـرثيـة السـيد مـوسى كاظم ومـا قالت
لك فيصل سنجد تشـابهاً قوياً يرتفع إلى درجـة التطابق (ومن شأن هذا أن يكشف مرثيـة ا
طـلع أو ـرثـيـان بـا ) فـقـد فـاز ا عن خـصـوصـيـة هـذا الـرثـاء وثـبـات الـنمـط وإن بدا مـخـتـلـفـاً
ساحـة من صدر الـقصـيدة ثم فـرضت موضوعـية الـصراع في فـلسطـ حقـائقـها وسبل
رثي مواجهـتها على الـسياق الذي يـتواشج حينـاً وينفصل حـيناً مع أهداف الـرثاء وذكر ا
: الـشخص والقضية . لـتنتهي القصـيدة حسب متواليـة شعورية تعاقب مـراوحة ب الطرف
تراوح مـستـجداً حـتى في القـطع الرثـائية الـتي ال تصل إلى تـوازن ا سنجـد هذا الـسيـاق ا
مـدى القصـيدة وهـذه القدرة عـلى التـصرف والنـفاذ إلى تـكثيف اإلطـار وتركـيزه مع قدرته
عـلى احتواء كـافة خصـائص االمتداد وهـو ما جنده مـتحقـقاً في الطـبيعـة إذ تنطـوي اخللية
الـواحدة على أسـرار التكـوين التي يـحملـها الكـيان الـذي أخذت منه هـذه القدرة دلـيل (عملي)

على ثبـات نهجه في فن الرثاء فهذه قطعة من أربعة أبيات قالها في رثاء نافع العبوشي (١):
لــــهــــفـي عــــلـى نــــافـع لــــو كــــان يــــنــــفــــعه 

ــوت نـــفّــاعُ لـــهــفي . . وهـــيــهـــات مـــا في ا
قــــــد شــــــيـــــعــــــوه إلى قـــــبــــــر يـــــحـف بــه 

ـــــهـــــابـــــــة  أتـــــبـــــــاع  وأشـــــيــــــاع  مـن  ا
حـــــوته أوطـــــانـه فـي جـــــوفـــــهـــــا فـــــغـــــدا 

ؤسف أنـنـا لم جنـد في مـا بـ أيديـنـا من مـصـادر قـليـلـة عن األدب الـفـلـسطـيـني من يـعـرف بـنافع (١) مـن ا
ا ورد ذكر الـشاعر بـرهان الدين الـعبوشي وهـو من جن ولـد عام ١٩١١- يقـول عنه عمر العبـوشي وإ
فـروخ إنه من الـذين جـاهـدوا بـأقـوالـهم وأمـوالـهم وأنـفـسـهم. ويـؤرخ له كـامل الـسـوافـيـري: األدب العـربي
عاصـر في فلسطـ - ص ١٥٢ ويذكر له أربـعة دواوين وأربع مسرحـيات شعـرية. ولكن الصـلة ب نافع ا

رثي) وبرهان الدين لم تتضح لنا .  (ا
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ـــــــــا هــــــــــو قـــــــلــب وهــي أضــالع  كـــــــأ
يـــــا مـــــوطـــــنــــــاً في ثـــــراه غــــــاب ســـــادته 

لـــو كــان يـــخـــجل من بـــاعـــوك مـــا بـــاعــوا 

رثي كان يـستحق أن تـثير رثـية (اخلـاطفة) مـبكرة جـداً (١٩٢٩م) وال شك أن ا هذه ا
ـهابـة واألتـباع عـاني مـا يـتجـاوز هـذا اإلجمـال اخلـاطف عن ا حيـاته وأعـمالـه ونهـايـته من ا
ـتكـلـفـة في تصـيـد اجلنـاسـات (نافـع - ينـفـعه - نفـاع) تـدل على واألشـياع ولـكن الـبدايـة ا
تـوجه غير شعري تـؤكده مرة أخرى األتباع ثـم األشياع ومع هذا فإن الـقطعة ذات األربعة
األبيـات انقسـمت منـاصفـة - أو كادت - بـ الشـخص والقـضيـة وهذا الـبيت الـثالث الذي
ا تـتـفجـر إمـكـاناته الـفـنـية من صـورة تـشـبيـهـيـة هي قسـمـة ب رثـي إ ـتـزج فـيه إعالء ا

الشخص والوطن / القضية ليكون البيت األخير خالصاً للقضية . 

ـوهبـة في تـشكـيل قصـيدة يبـقى أن نـشيـر إلى أمرين يـسـاعدان عـلى تصـور قدرات ا
الرثـاء من حيث مـطاوعـة النـمط السـائد والـنمط الـذي استـخلـصه الشـاعر لنـفسه ورأى أنه

شغول دائماً بقضية الكفاح الوطني:  يوافق طابعه العملي ا

األمر األول: أن لدينا مرثيت جتتمعـان على أنهما في شخص غير فلسطيني وأن
ـرحوم هـذين الشـخصـ من أهل األدب والفـكر; األولى في رثـاء صاحب غـمدان: الـعالمة ا
جبـر ضومط أسـتاذ اآلداب العـربية في جـامعة بـيروت األمـيركيـة وكان من أساتـذة إبراهيم
(توفي عام ١٩٣٠ غير أنه كـان يعمل باجلامعة األميـركية حتى عام ١٩٢٣ وهو العام الذي
دخل فيه إبراهيم اجلـامعة) وتشير القصيـدة إلى دوام التواصل وفضل األستاذ في توجيه
كـان " صاحب غـمدان " وله داللـة على أن الـعالقة رثـية تـضع في عـنوانهـا ا التـلمـيذ وأن ا
امتدت إلى قصر األستاذ. وهذه القصـيدة من ستة وثالث بيتاً جاءت على بحر " الطويل "

وقد يدل مطلعها على سمتها العام: 
(أغــمــدان) مــا يــبــكــيـك يــا كــعــبــة الــهــدى 

وفــيم األسى يـــا هــيــكل الـــفــضل والــنــدى 
عــــذرتـك لــــو أصــــبــــحت وحــــدك مُــــبْـــتــــلىً
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أغـــمــدان صـــبــرًا لـــست بــاخلـــطب أوحــدا 

رثيـة األخرى فقد رثى بـها الشاعـر العراقي نزيل مـصر عبد احملـسن الكاظمي أما ا
(توفي عام ١٩٣٥) وهي من تسعة وعشرين بيتاً وجاءت على بحر " البسيط " ومطلعها:

سل جــنـــة الــشــعـــر مــا ألــوى بـــدوحــتــهــا 
حــــتى خـــلت مـن ظالل احلُـــسْـن والـــطـــيبِ 

ومن تــــصـــــدَّى يــــردّ الــــســــيـل مــــزدحــــمــــاً
ــــــــا حتـــــــدر مـــن شـــم األهـــــــاضـــــــيـــــبِ 

ومـن أغــــار عـــــلى تــــلـك اخلــــيـــــام ضــــحى 
يـبــيـح تـقــويـضــهـا مــن بـعــــد تـطــنـــــــيب 

نية . . .  هي ا

رتبـة الثـالثة بـعد األطـول - رثاء فيـصل ٥٥ بيـتاً ثم رثاء وهـما بـاالمتداد تـأتيـان في ا
وصوفـ بالطول (في عدد سعد زغلول ٤٥ بـيتاً - وبالبـحر الشعري تـستأثران بالـبحرين ا
عاني اجلليـلة ويصحبـهما في عمق الـبحر مرثية قاطع) والرصانـة والقدرة على احتـواء ا ا
سعد زغلول (بحر الكامل) وإن قلل من طاقته استخدامه غير تام وفي هذا يتفوق عليه رثاء

موسى كاظم احلسينى الذي جاء على بحر الكامل التام . 

ـثقـف ليـسا من فـلسطـ ولم يتجه ـرثيتـ لضـومط والكاظـمي وهما  وفي هـات ا
شاركـة في معانـاتها اسـتطاعت أركـان القصـيدة البكـائية أن تـستوفي أهم إبـداعهمـا إلى ا
بالـغة في إظهار الفاجـعة وانعكاسها عـلى مظاهر احلياة حول ا فيها ا أركـانها التراثيـة 
ـطلـع الـسابـق ; إذ عومل هـذا الفـقيـد بل إن " روح " الوقوف عـلى األطالل تتـجلى في ا
قصـر غـمـدان معـامـلـة الطـلل الـذي يـبكي ويـأسى ويـشـعـر بالـبـليـة وبـهـذا القـيـاس نـظر إلى
طلـع أن قصـيدة ١٩٣٥ أشد الشـعر فقـد ألوت دوحته وأدركـها البـوار . يبقى من شـأن ا
تـماسـكـاً ورصانـة من قـصيـدة ١٩٣٠ وإن لم يـكن من احملـتم أن يكـون إسـناد هـذا الـنضج
مارسـة . لقد توافـر للمـطلع مـا يقوي الوحـدة والتماسك إذ لتطـور الزمن وفضل خـبرة ا
امتدت مـخاطبة قـصر غمـدان في مرثية ضـومط إلى البيت الـثامن وقد حقق هـذا استقرارًا
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عـرفي ظل يعـاني الـتفـسخ إذ ينـتقل من حـقل إلى آخر ـستـوى ا صيـاغـياً (ظـاهريـاً) ولكن ا
دون حرص على منطقية االنتقال أو حتميته . 

ـمتـد على أما صـيغـة االستـفهـام - في مرثـية الـكاظـمي. فإن جـواب هذا االسـتفـهام ا
نية نـتظر هو نفـسه فا عرفي ا سـتوى ا مساحة ثالثة أبـيات قد وحد بيـنها ودل على أن ا
(وهي اجلـواب) هي الـتـي ألـوت بـجـنـة الــشـعـر (ألـوى: جف زرعه) وهـي الـتي ردت الـسـيل
ـتد مـتـكـامل في اجتـاه تـشـكـيل صورة وهي الـتي أغـارت عـلى اخلـيام . . . فـهـذا مـشـهـد 
تراثية جلنة صحراوية طبيعية تستمد عراقتها من عراقة نسب الكاظمي ومذهبه الشعري. 

رثيت لن يسهل اسـتدراج السياق إلقامة توازن كمي ونوعي ب مطالب وفي هات ا
رثاء الشـخص وما تثيره قضيـة فلسط من العج الشعـور وطرح األسئلة وحتديد األهداف.
رثيـة األولى يظهر ألدنى من ثم تراجع الـقسيم(١) ولـكنه لم يتـنازل عن احلضور وهـو في ا

مالبسة: 
ــــوت الـــقــــويَّ ســـوى امـــر  ومــــا قـــهـــر ا

يــــخـــــلّف بـــــ الـــــنــــاس ذكـــــرًا مــــخـــــلــــدا
يـــخــــلف طـــيـب الـــذكــــر ال كـــالــــذي قـــضى

وخــــلـف وعــــدًا في فـــــلــــســــطـــــ أنــــكــــدا 
فــــــأبــــــكـى بـه قــــــومـــــــاً وأضــــــحك أمـــــــة 

أبى الــــــــلـه إالّ أن تــــــــهـــــــيـــم تــــــــشـــــــــردا 

توقع للـرثاء وهو أنه يخلف  وكـما ساق الشـاعر معنـاه احلاضر في احلقل الـداللي ا
الذكـر اجلـميل إلى اسـتطـراد بعـيد عن اسـتـدعاء الـذاكرة الـشعـرية إذ ال عالقـة ب الـوعد
األنكد (وعد بلـفور) والوعد األطيب لضومط على أي مـن مستويات ودوافع االستدعاء . أما
ـرثـيـة األخـرى فـإنـهـا - مـرة أخـرى - تـدل عـلـى درجـة من إجـادة صـنـعـة الـشـعـر لم تـكن ا
ـمارسـة فضل تـفوق جتـربة ١٩٣٥ لـسابـقـتهـا ومثل مـا ذكرنـا سابـقا- قـد يكـون لـلخـبرة وا
عـلى جتـربـة ١٩٣٠ ولـكن من الـواجب أالّ نـغـفل أن الـكـاظـمي شـاعـر وضـومط لـغـوي وأن
الكـاظمي كـان متفـاعالً مع أحداث زمـانه بالشـعر وكان ضـومط راحالً إلى عصـور التراث

عجم: القسيم: النصيب واحلظ وقسيم الشيء شطره .  (١) فى ا
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فـقد أتـاح نشـاط الكـاظمي وشـعره مـجاالً التـخاذه قـناعـاً يصـدر عبـره إلى أهل فلـسطـ ما
يريد الشاعر أن يبثهم إياه: 

ــــكــــــارم قــم فــي احلــــفــل مــــرجتالً أبــــــا ا
مــــــهــــــذبــــــاتك لـم تــــــصــــــقل بــــــتــــــهــــــذيبِ

وأضـــــــرم الــــنــــــار إن الــــقـــــــوم هـــــامــــــدة
قـــــلـــــوبــــهـم ذل قـــــلب غـــــيــــر مـــــشـــــبــــوبِ

وانـــفــخ إبــــاءك فــي آنـــــافـــــهـم غــــضــــبــــاً
فـــــــقـــــــد تُــــــحَـــــــرك أصـــــــنـــــــام احملـــــــاريبِ

تــــمـــــكــن الــــــذل مـــن قــــومــي فــال عـــــجـب
أال يـــــــبــــــالـــــــوا بـــــــتــــــقـــــــريـع وتــــــأنـــــــيبِ

مــــا أشـــرف الـــعـــذر لـــو أن الـــوغى نـــثـــرتْ
أشــالءهــم بـــيــن مـــطـــعــــــون ومـــضــــروبِ

لـــكــن دهـــتــــهـم أســــالــــيب الــــعـــــداة وهــم
ســــاهــــون الهـــــون عــن تـــلـك األســــالــــيـبِ

ــــــــبـــــذولٍ يُـــــلَـــــوحُـــهُ ويـــــقـــــــنـــــعــــــون 
مــــســـتـــعــــمـــروهـم بـــتــــبـــعــــيـــدٍ وتــــقـــريبِ

ـعــرّفـ بـأل (الـقـوم) ــرسل إلـيه ا ـبــاشـرة في حتـديـد ا هـذه احلـدة في الــتـقـريع وا
عـنى والـلوم عـلى الـقـعود واالنـخـداع لـسبـعـة أبـيات يـعـود إلى تـوجيه الـرسـالة وامـتـداد ا
ــاثل ولــيس اسـتــثــارة الـنــخــوة نـحــو الــثـورة وإحالل ــاضي وا ذاتــهـا من زاويــة وصف ا

: دلول » بخصوصيتها مكان " القوم " وإن طابق السياق ب ا «فلسط
ــــــــكــــــــارم أشـــــــــرف مـن عـالك وقل أبـــــــــا ا

أرى فــــلــــســـــطــــ أم دنــــيــــا األعـــــاجــــيبِ 

ـليئة بـاألعاجيب وقـد وصفت األبيـات الثمـانية األخـيرة في القـصيدة دنـيا فلـسط ا
اثل حلال االستالب التي سبق بوصفها . إن اإلحصاء وصفاً تهكمياً أليماً هو االنعكاس ا
عنى في القصـيدة ستعيد إلينـا هذه" الثنائية"التي العـددي للمعاني اجلزئية في إطـار بنية ا
عـرفنـا دواعـيهـا وتشـكالتـها في مـراثٍ سـبقت اإلشـارة إلـيهـا وإذا كان الـكـاظمي قـد حتقق
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وجـوده وصـفًـا في أربــعـة عـشـر بـيــتـاً واتـخـذه إبـراهـيـم قـنـاعـاً يـؤدي رســالـته الالئـمـة إلى
ـرثـيـة إلى فـلـسـطــ وأهـلـهـا في خــمـسـة عـشـر بــيـتـاً فـإن تـوازن الــقـسـمـة قـد أعــاد هـذه ا
ــا جنـد من دقـة الـتـوازن في ـوضـوعي في مــراثي إبـراهـيم بـأقـوى  خـصـوصـيـة الــبـنـاء ا

راثي األخرى .  ا

ـوهـبـة في تـشكـيل قـصـيدة األمـر الثـاني من أمـرين يـسـاعـداننـا عـلى تـصـور قدرات ا
وافـقته الرثـاء من حـيث مطـاوعة الـنـمط السـائـد والنـمط الذي اسـتـخلـصه الـشاعـر لنـفـسه 
شغـول بقـضية الـكفـاح الوطني قـد يبـدو ظاهريـاً معـاكساً لـلنـزعة السـابقة لـطابعه الـعمـلي ا
ـرثـية لـتـصل إلى طـرح الـواقع الـفـلـسطـيـني وجتـديـد الـشـعور الـتي تسـتـدرج الـسـيـاق في ا
عـاكس يظهر في قصيـدت أيضاً ومن اجلدير توقـعة وهذا الطابع ا ـأساة احلادثة أو ا با
ـوقع الحـظـة تـاريخ صـدور كـل من الـقـصـيـدتـ ومـراقـبــة داللـة هـذا الـتـاريخ ومـوازاته  بـا
ـؤثر األقـوى في تـوجيه مـعاني وقع كـان ا إبـراهيم في الـعمـل الوظـيفي; فـقـد نرى أن هـذا ا

رثية ورياضة االنفعال السائد فيها .  ا

الـقـصيـدة األولى في رثـاء الـشيـخ سعـيـد الكـرمي وهي من اثـنـ وعشـرين بـيـتاً من
بحر اخلفيف التام وتاريخها ٣٠/٤/١٩٣٥ .

الـقــصـيـدة الـثـانـيــة في رثـاء أديب مـنـصــور وهي من ثالثـة وعـشـريـن بـيـتـاً من بـحـر
تقارب التام وتاريخها ١١/٩/١٩٣٩ . ا

: سـعـيد فـارقـة أن هذين الـرجـل هـنا تـتـجلى مـفـارقة تـثـير الـتـساؤل وأسـاس هـذه ا
وأديب كـان ألولهـما تـاريخ نضالي مـشرف وكـانت نهـاية اآلخر فـاجعـة بتدبـير من جـماعات
اإلرهاب الـصهيـوني; فقد عـرف الشيخ سـعيد الـكرمي طريق اجلـهاد الستـخالص استقالل
) مـبــكـراً حـتى لـقـد حـكم عــلـيه بـاإلعـدام في واليـة جـمـال ـا فـيــهـا فـلـسـطـ بالد الـشـام (

(١) يـعـرفه الـزركـلي في " األعالم " بـأنه  سـعـيـد بن عـلي بن مـنـصـور الـكـرمي ولـد فى طـولـكـرم وبـها تـوفي
(١٨٥١- ١٩٣٥ ) تـفـقه في األزهــر وتـولى اإلفـتــاء بـفـلـســطـ وشـارك فى احلــركـة الـقـومــيـة وكـان احلـكم
بإعدامه عام ١٩١٥ واكتفي بسجنه لكبر سنـه وشغل عضوية اجملمع العلمي بدمشق قاضي قضاة األردن

١٩٢٢ إلى ١٩٢٦ عاد بعدها إلى طولكرم  .
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ـؤبد فـظل مسـجـوناً في دمـشق حتى زوال باشـا(السـفـاح) ثم خفف اإلعـدام إلى السـجن ا
احلـكم الـتـركي وقـد عاش الـشـيخ الـكـرمي وهـو شـاعـر وراوية لـلـشـعـر ومـات وهـو قاضي
قضـاة إمارة شرقي األردن (١). أما أديب مـنصور فـقد كـان يعـمل بإذاعة الـقدس مـوظفاً مع
إبراهيم قتـلته قنبـلة موقوتـة زرعها إرهابيـون من اليهود في مـكاتب اإلذاعة وكان أديب من
ضحـاياهـا أما قـصـيدة الـرثاء فـقد ألـقاهـا الـشاعـر في حفل األربـعـ الذي أقـامته جـمعـية
سـيحية في القـدس . والتساؤل الذي تـثيره القصـيدتان وال يجد جـواباً مريحاً أن الشبان ا
ا لكل مـنهما من تـضحية ومـشاركة في النـضال ال جند ذكراً رثي عـلى رغم  الرجلـ ا
لـهـذا اجلانب فـضال عن اإلشادة به واسـتثـماره فـنـياً في إعالن مـوقف إبراهـيم من قضـية
وقف الـذي أعـلنـته وحـددته بقـوة ورددته قـصائـد أخـرى تخـتـلف منـاسـباتـها الـوطن هـذا ا
وتـتوحد أهـدافها من بـينها قـصائد رثـاء لفلـسطيـني وعـرب آخرين عرضنـا لهم من قبل .

يكفي أن نسجل مطلع رثاء الكرمي ليدل على حجر الزاوية على اجتاه البناء وهيئته:
ـــــــــوت أي مـــــــــجــــــــلـس أنسٍ  أيـــــــــهـــــــــا ا

ووقـــــــار عـــــــطـــــــلت بـــــــعــــــــد ســــــعــــــــيــــــدِ

ـرشح المـتـداد إطـار سـيـذكـر أدبه وعـلـمه وخـلـقه وسـيـكـون الـدرس األخالقي هـو ا
القصيدة بتجاوز اخلاص إلى العام :

لــــيت قــــومي تــــخــــلّـــقــــوا بــــكـــر اخلــــلق
هـــــــذا  عــــــنــــــد اخلــــــصـــــــام الــــــشــــــديـــــدِ

مـــــا أشــــد افــــتــــقـــادنــــا لـــســــمـــــو اخلـــلق
فــي  هــــــــــذه الـــــــلــــــــيـــــــالــي الـــــــســـــــــــودِ

ـــــزق بـــــعـــــضــــاً مـــــا لـــــكـم بـــــعـــــضـــــكـم 
أفـــــــرغـــــــتـــم مــن الـــــــعـــــــــدو الـــــــلـــــــــدود?

اذهــــــبــــــوا فـي الــــــبـالد طــــــوالً وعــــــرضـــــاً
وانـــــظــــروا مــــا خلــــصــــمــــكـم من جــــهــــودِ

ــــســـوا بــــالـــيــــدين صــــرحـــاً مــــنـــيــــعـــاً وا
شــــــــــاد أركــــــــانــــه بـــــــعــــــــــزمٍ وطــــــــيـــــــــدِ
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شــــــــاده فـــــــــوق مــــــــجـــــــــدكـم  وبــــــــنــــــــاه
مُــــــشْـــــــمَــــــخِـــــــرّاً عــــــلـى رفـــــــات اجلــــــدودِ

كونة عنى األخالقي ليـشمل عشرة أبيـات (من جملة القـصيدة ا لـقد امتد نسج هـذا ا
) وهكـذا لم يتخلف الـنهج الذي حرص الـشاعر علـيه في كافة مراثيه من اثن وعشـرين بيتاً
ـبـاشرة وبـ طـرح تداعـيات ـرثي ومعـاني الـرثاء ا محـقـقاً الـتـوازن ب الـعنـايـة بشـخص ا
ـهـدد بـفقـد الـهـوية. ـهـدد بـفـقد الـوطن والـوطن ا يثـيـرهـا العج الـفقـد في وجـدان الـشـاعر ا
ولـكنـنا - مع هذا نـشعـر بتـراجع واضح في طرح قـضية الـنضـال وخفـوت واضح في نبرة
التحدي للعدو بل إن بعض العبارات تكاد تكون إقراراً لهذا العدو بنجاح مسعاه وجدارته
ـسجلة باسمه تاريـخياً (العمل القومي بهـذا النجاح واستحقـاقه له !!? فأين بطولة الكرمي ا
عـنى عـلى واقع النـضال الـراهن الذي الـذي اسـتحق به حـكم اإلعدام) وأين انـعـكاس هـذا ا
باراة اخلطابيـة والتنافس على حيازة ألقاب القيادة !!?واألمر نفسه استحال إلى نوع من ا
يتحـقق في مرثيته أديب مـنصور عـلى نحو أكثـر إثارة للتـساؤل وبحثـاً عن اجلواب . ومطلع

رثية - هنا أيضًا - يغني عن كالم كثير:  ا
عـــــــــرفـت (أديـــــــــبــــــــاً) فــــــــأحــــــــبــــــــبـــــــــته 

وســـــرعــــــان مــــــا غــــــاب هـــــذا احلــــــبــــــيبْ

وألنه بـدأ باحلب فـقـد تـتابـعت األبـيـات على جالء أسـبـاب هـذا احلب ومظـاهـره التي
حرص الشاعر على وصفها بكثير من التفصيل احملايد (البارد):   

دعــــــــانــي  الـــــــبـــــــكــــــــاء  فــــــلــــــبـــــــيــــــتــه
جـــــــزوعـــــــاً عــــــــلـــــــيه بـــــــدمــع صــــــبـــــــيبْ

ــــــــوكـــــــــبـــه خــــــــاشــــــــعــــــــــاً وســـــــــــرت 
أشـــــــيـــــــعـــــــــة بـــــــيـن حـــــــفـــل مـــــــهــــــــيـبْ

تُـــــــفــــــيضُ أكــــــــالــــــيـــــــلُــه طــــــيــــــبــــــهــــــــا
ودون شــــــــــــمـــــــــــــائــــــــــــلـــه كـــلُّ طــــــــــــيـــبْ

وعــــــدت عـن الــــــقــــــبــــــر في الــــــعــــــائــــــدين
أمــــــامـي نــــــحـــــــيب وخــــــلـــــــفي نـــــــحــــــيبْ
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بل إن إبـراهيم  «يفرّط » في جوهـر سليقته ويـخالف طبعه بأن يـهدر مغزى حاضرًا
وقف نبيالً مطلوباً وهو أن أديب منصور مسيحي وأن استشهاده بتآمر صهيوني يدعم ا
سـيحـي يهـدر هذه اللـفتة الـقوية سلـم وا ـوحدّ جلمـيع عرب فـلسطـ من ا «العروبي» ا
ـطـلـوبـة في ذلك الـوقت احلـرج لـصـالح مـعـنـى آخـر تـسـتـدعـيه ذاكـرته إذ اغـتـيل ابن عـمه ا
ـهنـدس عفـيف طوقان بـلغم أرضي أصـاب سيـارته وهو يـؤدي مهام وظـيفـته (مهـندس لواء ا
كناً في أبياتها القدس) وقد يكون طريق جناة القصيدة من تلك «لطراوة» التي استمرأتها 
عنى األخيرة حيث يستدعي ذكر الشهـيد شهيداً آخر ولكن الشاعر (لألسف) يهدر هذا ا
الـنفسي / الوطني لـصالح أمر هامشي قـد يكون ضد رسالـة القصيدة من أسـاسها فبعد
أن ينـادي آل منـصور بـأنـهم «األقربـون» حتى وإن بـاعدت األرحـام بـينه وبـينـهم (وهو مـعنى
دخيل على التشكيل القومي الواعي للقصيدة) يجعل من ذكرى أربع حبيب منصور مثيرًا

لتجديد حزنه على ابن عمه (!!) الذي كان:
أبـــــيّــــــاً عــــــلى الــــــضَّــــــيْم عـفّ الـــــيــــــدين 

ــــــــــا يـــــــــريبْ نـــــــــقـيّ الــــــــســـــــــريـــــــــــرة 
فـــــــــــــــذاك ابـن عــم وهــــــــــــــذا صـــــــــــــــديـق 

وذاك (عــــــــــــــفــــــــــــــيـف) وهــــــــــــــذا (أديـبْ) 

 وهـكذا لم يـقرأ الـشاعر في مـصرع الـشهيـدين ما يـجاوز حـسن أخالقهمـا وكأنـهما
قد طعنا في العمر حتى مل الناس وجودهما وماتا حتف أنفيهما !! 

ونبحـث في مالبسات صنـاعة هات الـقصيـدت علنـا جند سببًـا أو أسبابًا تـساعدنا
ـتـخـاذل في مـوقع اسـتـثـنائـي محـكـوم بـظـروف طـارئة عـلى وضع هـذا الـرثـاء الـضـعيف ا
اثل في كل ـراثي إبـراهيم بـل خارج سـياق بـنـائه الروحي الـقـومي ا خارج الـسـياق الـعام 
أشـعاره حـتى في تـلك األشعـار الـتي صورت عـبـثه ومجـونه وتمـرده . كـما عـرفـنا قـبل كان
فإذا وضـعنا حتت الضوء طـبيعة هذه رثـاء الشيخ الكـرمي آخر شهر نيـسان (إبريل) ١٩٣٥
الفترة سنـجدها شديـدة القلق مغرقـة في بذل اجلهد مع غـياب الهدف البـنائي الذي يحكم

سار.  التوجه ويصحح ا
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تـكـشف رسـائل إبـراهـيـم إلى صـديـقه عـمـر فـروخ عن هـذا الـتـشـتت الـفـكـري والـعـناء
ـا يتمنى أن يكـون . يوضح فروخ هذا بـإشارته إلى مسألـت حدثتا مكن  البدني ومعـاندة ا
مطلع ١٩٣٥: عـ أحد أقطـاب أسرة " اخلالـدي " رئيسًا لـبلديـة القدس وتـولى أحد أقطاب
األسـرة ذاتهـا من أصحـاب القـرار في معـارف فلـسطـ تولى رفض قـبول كـتاب من تـأليف
الشاعر وصـديقه الشـاعر " أبو سلـمى " . ولم ينظـر إبراهيم إلى هـذا الرفض على أنه حكم
على مادة الكتاب ومختاراته الشعرية بل حكم على الكاتب أو كما تقول عبارة إبراهيم في
سـاعي في رفضه ولو كان فيه خلود معارف رسالته: " وكفى أن يكـون اسمي عليه لتبذل ا
فلـسطـ واألسبـاب سياسـية . . . من عـهد االنـتخـابات الـبلديـة وبضـعة أبـيات من الـشعر
وضـوع فلم تـكن على مـزاج الـفائـزين بالـبلـدية أوالد اخلـالدي (١) " أفضى هذا قـيـلت في ا
ستشفى (وهو جاهـز لهذا االحتمال دائماً) ثم النزاع - تـزامناً أو تسبباً - بإبـراهيم إلى ا
ا االستقالة من معـارف فلسط (وهو يحمل جاهزيـة تقد استقالته من كل موقع شغله ر
يـاه الـتابـعة لـبلـدية لـلـسبب ذاته مع أسـباب إضـافـية) وهـكذا وجـد نفـسه يـعمل في دائـرة ا
ليح " ـعاش " ا نابلس وقـد أفرحه هذا جملرد الـتحرر من " تـصليح الدفـاتر " فضالً عن ا
لك االستعداد الفطري ولكنه - كـعادته أيضاً - ما لبث أن تبـرم بكثرة العمل في مجـال ال 
لـكهـا والده وعمه في صـبنة " الـتي  أو الـعمـلي له وكذلك الضـطالعه بضبط حـسابـات " ا
نـابـلس . هكـذا لم يـعـد يجـد مـتـنفـسـاً لـلشـعـر: " شـواغل شـواغل شواغل " كـمـا يـكرر في
رسـالـته في شــبـاط (فـبـرايـر) ١٩٣٥ - أي قـبل مـرثـيـة الـكـرمي بـأقل من شـهـرين وبـقـراءة
ـعـارف وصدمـة اسـتـبعـاد كـتـابه وغـرقه في الـعمل الـعالقـات الـزمنـيـة بـ االسـتقـالـة من ا
صبنة سنجد أن هذه األبيات التي اتخذت من الشيخ اإلداري في البلدية واحملاسبي في ا
الـكرمـي في مـرثيـته رسـالـة أخالقـيـة ولـيـست نـضـالـية كـانت تـصف حـالـة راهـنـة ومـعـاناة
عارف شخصيـة اجتازها إبـراهيم في مواجهـة أحمد سامح اخلـالدي صاحب النـفوذ في ا
ستند إلى نفوذ قريبه في البـلدية ولعل هذه األبيات التي " اعترضت " معاني الرثاء كانت ا

باشرة ; بخاصة ح يصف خلق السلف الصالح :  تصف معاناة الشاعر ا
عـــــرفـــــوا اخلـــــيــــر أكـــــرمـــــوا فـــــاعــــلـــــيه 

(١) شاعران معاصران - ص ٤٦ 
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جـــهـــلــــوا الـــلـــؤم جــــهـــلــــهم لـــلــــجـــحـــود 
وإذا مــــــــــــــــا جتــــــــــــــردوا لــــــــــــــعــــــــــــــــداء 

وقـــــفـــــــــــوا بــــــالـــــعــــــداء عـــــنــــــد حـــــدود 
 ليت قومي . . . . . 

ـبـاشر في . وتـتـأكد فـاعـليـة الـتـأثر االنـعـكاسي ا إلى آخـر األبيـات الـتي ذكـرنا سـابـقاً
رثية ح نـتفحص معاني مرثيته في الشاعر الكاظمي التي تأتي توجيه االنفعال في هذه ا
بعـد السابقة بزمن لـيس طويالً (٤٧ يوماً بالتـحديد) فال جند فيهـا توقفاً أو ترددًا في إلهاب
الـشـعور الـوطـني واسـتثـارة احلـميـة وإن يـكن من اجتاه مـعـاكس هو تـصـوير الـهـوان الذي

أخلد إليه أبناء البالد !! 

ستخـتلف األسباب مع القـصيدة األخرى في رثاء أديب منـصور . وبوجه عام نعرف أن
إبـراهيم منـذ آذار (مارس) ١٩٣٦ شـغل منصب:" مـدير الـبرنـامج العربي في مـصلـحة اإلذاعة
الالسـلكـية بـفـلسـط " وقـد ظل في مـوقعه هـذا حـتى أقيل في تـشـرين األول (أكتـوبر) ١٩٤٠
تلك اإلقـالة الـتي أسلـمته إلى مـعانـاة شديدة مـهدت لـرحيـله بعـد ذلك بسـتة أشـهر في ٢ أيار
ؤرخة سنجد فترة العمل باإلذاعة (وهي أربع سنوات (مايو) ١٩٤١ . بالرجوع إلى القصائـد ا
وسـبعة أشهر) من أشد الـسنوات فقًرا أو صـمًتا عن الشعـر ومن أشدها ثراء أو تواصال مع
الـرأي العـام في مجـال الـكتـابة األدبـية . حتـمل مرثـية أديـب منـصور تـاريخ " أيلـول (سبـتمـبر)
١٩٣٩ وجنـد قـصـيـدتـ أخـريـ حتمـالن تاريـخ العـام نـفـسه دون حتـديـد الـشـهـر: إحـداهـما
بعنـوان " رثاء غازي " واألخرى بعنـوان " أشواق احلجاز " وهناك قـصيدة واحدة حتمل تاريخ
(١٩٤٠) وهـي " بال عنوان " !!هذا حـصاد هزيل بـحق خلمسة وخـمس شـهًرا من العمل في
اجملال الثـقافي الـذي كان حـلمـًا وأمنـية إلبراهـيم ولكن هـذا االنحـسار الـشعـري وازنه امتداد
ـوافق لهـوى إبراهيم وتـطلعه وقع ا أدبي وعمـلي في احلقل اإلعالمي الـذي نعتـقد بـأنه كان ا
واجتـاه قــدراته وسـتـكـون لـنـا مع هــذا وقـفـة بل وقـفـات . ومـا يـعــنـيـنـا في إضـاءة وجـهـة هـذه
الـقصـيدة في رثـاء أديب منصـور أنهـا جاءت في تدافع تـيار الـهجـوم على إبراهـيم وما يـكتبه
ـنحـى التـحـريـضي الـقومي ومـا يـذيعـه في برنـامـجه الـعـربي من كـتـابات اآلخـرين لـوضـوح ا
ـيـة الـثـانـيـة ومــا أدت إلـيه أجـواء احلـرب من فـرض رقـابـة بـاإلضـافـة إلى إعالن احلـرب الــعـا
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٩ - جماليات الشعر
و. . جماليات القصيدة

ـلك شاعر مطـبوع صحيح الـتكوين بالـقياس إلى أدب أمته إال أن يـدل شعره على ال 
نفسه وبصفة خـاصة إذا استمر يرسل قصائده تباعـاً أكثر من خمسة عشر عاماً فإنه لن
ـتفـردة بغـيرجـهـد جهـيد كـما يكـون مطـبـوعاً إال اذا صـدر الشـعر سـمـحاً قـريبـاً من ذاته ا
كان تـكوينا اء عن الـع الطـبيعـية بقـوة التكـيَف و التدافع مـحمالً بخـصوصيـة ا يـصدر ا
) ورائـحـة ولونًـا ومـذاقاً . وكـذلك لن يكـون مـطبـوعاً إال إذا كـان قـد استـوعب تراث (كـيمـاوياً
أمته وتمـثله واختـار منه بذوقه وله فـيه بصيـرة ناقدة . أمـا عامل الزمن فـإنه أداة اختبار
وامـتحـان لالختـيـار فقـد تـصح للـمتـأدب الـقصـيـدة والقـصيـدتـان .. ثم يبـدأ رحـلة الـتراجع
ـضي عـلى مـذهب بـعض الـوقت ثم يكـون في مـوقع الـضـد إذ ينـقـلب عـليه فالـتـهـافت وقد 
ويـتهمه ويـبرأ مـنه كمـا قد تـتطور رؤيـته أو طريـقته بـتقـدم العـمر والتـجربـة وباتـساع دائرة
سـافة ـوهـبة والـتجـربـة وا لك ا ـعـرفة . وفي مـا يـتعـلق بـشعـر إبراهـيم الـذي  االطالع وا
الزمنـية وتقلب الزمان بحيث جـرب العزف على جميع أوتار آلته فـصدرت عنها أحلان عذبة
بــحق وأحلـان دون ذلـك وقـلــيل من الــنـشــاز ..فـمن كـل هـذا اســتـقــرت خـصــائص ولـوازم
ن قاربوه وشردت اجتهـادات .. دلت على صاحـبها ومـيزت شعره عن أشـعار معـاصريه 
ـوضوعي أو الـنـزوع النـفـسي . وهنـا نـفـرق ب جـمـاليـات الـشعـر تـلك التي في االهتـمـام ا
ـدى كـافـة قـصـائـده وجـمـالـيـات بـعض الـقـصـائـد في بـنـائـهـا وتـداخل تـنـتـشـر في ديـوانه 
عـناصـرهـا فاجلـمـالـيات األولى أفـقـية ال حتـدهـا القـصـائـد واجلمـالـيات األخـرى رأسـية ال

جتاوز " بنية القصيدة" إلى قصيدة غيرها .

١ - البنية الصوتية 

قد يكـون للبـدء بالصوت (احلـرف) منطقه فـهو أصغر وحـدة تتكون مـنها الكـلمة. وقد
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كان إبـراهيم شـديد احلـساسـية لألصـوات وبصـفة خـاصة حـ يكـون الصـوت الذي يـغلق
الـبيت (صـوت الروي) على أنـنا ال جنده يـتقـصد صوتـاً معيـناً (أو كلـمة) يـنزلق بسـهولة في
مـفرداته اخملـتـارة ولعل هـذا يـرجع إلى اتسـاع معـجـمه اللـفـظي وقد كـانت ثـقافـته في هذا
االجتاه واسعة جداً إذا قيست بشعراء عصره الذين جرفهم التيار الرومانسي أو ما يقاربه

من نزعات االنفعال من مثل الشابي وإبراهيم ناجي وعلي محمود طه .

بكرة جنـد مستـويات من التوفـيق في انتقاء احلـركات واألصوات التي في القصائـد ا
ـا تستلزم من عـنى فدعمته هـذه البنية الـصوتية  تع على إقـرار استعداد نـفسي أنشأه ا
حركة الـتنـفس وما تـصدر من أصـوات تتكـرر فتـوحي . في قصـيدة "عنـد شبـاكي" تسـيطر
ـا جتسد حـالة االنتـظار قريبـاً من الشبـاك والشعور احلـركات الطويـلة سيـطرة مطـلقة وكأ

ألوف بالنسبة لبعض األصوات: بوطأة الوقت كما جند تكراراً يتجاوز ا
بــــــــــكــــــــــــوري عـــــــــــــنـــــــــــد شـــــــــــبــــــــــاكــي

ألنــــــــــــــــــــــــشـــق طــــــــــــــــــــــــيــب رَّيــــــــــــــــــــــــاكِ
وال ســـــــــــــــلـــــــــــــــوى ســـــــــــــــوى جنــــــــــــــوى

ـــــــــــــغـــــــــــــنــــــــــــــاكِ أُسِـــــــــــــــرُّ بـــــــــــــهــــــــــــــا 
أُسَـــــــــــــرحُ نـــــــــــحـــــــــــوهـــــــــــا طـــــــــــــرفــــــــــاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــرآكِ ــــــــــــــــــــــــــيـــــه  أمـــــــــــــــــــــــــــنّ
وطـــــــــــــــرفـــــــــــــــاً فــي قـــــــــــــــرار (الـــــــــــــــدار)

مــــــــــــــوعـــــــــــــــوداً بـــــــــــــلـــــــــــــقـــــــــــــيــــــــــــــاكِ
تـــــــــــــــمــــــــــــــــر عـــــــــــــــلـيَّ ســــــــــــــاعــــــــــــــــات

ـــــــــــــهــــــــــــــا بـــــــــــــذكـــــــــــــــراكِ أشـــــــــــــيـــــــــــــعُ
وأخــــــــــــــــــــشــى أن يــــــــــــــــــــرفَّ اجلــــــــــــــــــــفـ

ـــــــــــحــــــــــــيّـــــــــــاكِ ـــن يـــــــــــحــــــــــــرمـــــــــــنـــي مُ

د الـطـويلـة بـاأللف واليـاء خـاصة انـتـشارًا الفـتًـا بحـيث يـستـغرق تـنتـشر حـركـات ا
إنـشـاد الـبيـت (وهو من مـجـزوء الـوافـر) وقـتاً ضـعف مـا يـتـحـمله إنـشـاد مـثـيـله إذا كان في
صياغة مخـتلفة وال نريد أن نبالغ في التعـويل على هذا األمر وإن يكن شديد الوضوح في
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هذه القصيدة خاصة بل إن البيت :
وأخــــــــــــــــــشــى أن يـــــــــــــــــــــرف اجلــــــــــــــــــفــ

ــن يــــــــــــحــــــــــــرمــــــــــــنـي مــــــــــــحــــــــــــيـــــــــــاك

يـجسـد صوتـيـاً حالـة تـغطـيـة العـ بـحيث ال تـتمـكن من رؤيـة احملـبوبـة بفـعل مـضعف
(حـاد) خاطف (رفّ - يـرفّ ) فـهذه حـركـة اجلفن يـنطـبق ويـرتفع بـسـرعة خـاطـفة ولـكن ما
يـترتب عـليه من حـرمان يطـول بطول حـركة الـنون (يحـرمني) وبـطول التـجلي في (مـحياك) .

كن أن نقرأ القصيدة كلها وبصفة خاصة األبيات: وفي ضوء انعكاس احلركات 
* طــــلـــــعت فـــــمــــا لـــــقـــــلــــبـي شــــاء يـــــفــــضـــــحــــنـي فــــســـــمّــــاك
* سـالم الـــــــــروح والــــــــريــــــــحـــــــــان أنت نـــــــــعــــــــيـم دنــــــــيــــــــاك
* وداعـــــــــاً يــــــــا مــــــــعـــــــــــــذبــــــــتـي  وعــــــــ الـــــــــلـه تــــــــرعــــــــاك
* ولــــــوال رحــــــمــــــة الــــــعــــــيــــــنــــــ  قــــــلــــــبــــــا بــــــات يــــــهـــــواكِ

وسـيـقي واالنـفـعال الـذي تـشـكل في أصوات إن هـذا يـعـني قوة الـتالؤم بـ الـقـالب ا
وكلمات مألت هذا القالب .

عدل الءمة أيضاً كما جند تـرديداً يتجاوز ا وفي قصيـدة "تفاؤل وأمل" سنجد هـذه ا
قطع األول من القصيدة: ألوف بالنسبة لبعض األصوات كما في ا ا

كـــــــــــــــفــــــــــــــــكـف دمـــــــــــــــوعـــك لـــــــــــــــيــس 
يـــــــنــــــفـــــــعـك الـــــــبـــــــكـــــــاءُ وال الـــــــعـــــــويلُ

وانــــــــــــــهـض وال تـــــــــــــشــك الـــــــــــــزمـــــــــــــان
فــــــــمـــــــــــا شـــــــــكــــــــــا إالّ الـــــــــكـــــــــســــــــــولُ

واســــــــلــك بــــــــهّــــــــمــــــــتــك الــــــــســــــــبــــــــيـل
وال تـــــــــــقـــل كـــــــــــيــف الــــــــــــســـــــــــبـــــــــــيـــلُ

مــــــــــــــــــــــــــا ضــــلَّ ذو أمــــل ســـــــــــــــــــــــــــعــى
يـــــــــومــــــــــاً وحـــــــــكـــــــــمـــــــــتـه الـــــــــدلـــــــــيـلُ

كـــال  وال خـــــــــــــــــــــــــــــــــاب امـــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ
يـــــــــومــــــــــاً ومـــــــــقـــــــــصــــــــــده نــــــــــبـــــــــيــلُ



-   ١٩٤  -

سـنالحظ سـيـطـرة صـيـغـة األمـر والــنـهي: (كـفـكف - انـهض - ال تـشك - اسـلك - ال
ا تـلـزم من تـسـك احلـرف األخـيـر - تـكون مـخـطـوفة تـقل) وصـيـغة األمـر والـنـهي دائـمـاً 
قـاطعـة . كـما نالحظ في الـبـيتـ األول بـصفـة خـاصة سـيطـرة الـصوت (ك - الـكاف) فـقد
تــكـرر خـمـس مـرات في الــبـيت األول وثالثًــا في الـبــيت الـثــاني وثالثـاً أيــضًـا في الــثـالث
ـعاناة التي ينـبغي أن يتصدى ا يـجسد حالة ا والكاف صوت انفـجاري شديد مجـهد فكأ

لها من يقاوم اليأس واإلحباط .

وكثيراً ما يلجأ إبراهيم إلى تكرار الكلمة بذاتها والصيغة أحياناً ليحصل على أكثر
من ثـمرة عن طـريق هـذا الـتـكرار الـذي : يـقـوي عالقـة األلفـة بـ الـقـار والعـبـارة - يـفتح
ـراوحة في ذات ـفـردة أو العـبـارة ال يعـني ا الـطـريق إلى معـنى جـديد ألن تـكـرار الكـلـمة ا
ـعـنى وكذلك فـإن تـكرار الـكـلـمة أو اجلـمـلة مع ـا يعـني ضـرورة تـوسيع دائـرة ا عـنى وإ ا
تـأكيد اإليـقاع بترديـد األصوات بذات الـنسق يتـقوى الشـعور بوحـدة القصـيدة وتمـاسكها .
وعنـدما نستـعرض قصائـد الديوان سنـجد أكثر من طـريقة يسـلكها إبـراهيم ليحـقق التكرار
ـلل . وأخف صور الـتكـرار أن يسـتخـدم األداة ذاتهـا بعـد فاصل من دون أن يـفضي إلى ا
ـقـطع أبـيـات كـمـا في "أمـا" الـتي تـأتي لالسـتـفـتـاح (مـثل أال) وتـكـون تـوطئـة لـلـقـسم في ا
ـكتـبـة" وهـا هـنا إضـافـة فـنـية جـيـدة تـسـتحق أن نـتـأمل مـغـزاها األخـير من قـصـيـدة "في ا

قطع: اجلمالي نعرفها بعد قراءة هذا ا
وأمَــــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــلــبٍ قــــــــــــــــــــــــد رأتْ

فـي الـــــــــــســـــــــــاجـــــــــــديـن تـــــــــــقـــــــــــلُّـــــــــــبَـهْ
صــــــــــــلّـــى جلــــــــــــبّـــــــــــــار اجلــــــــــــمـــــــــــــــال

وال يــــــــــــــــــــــــــــزال مـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــذبــهْ
خـــــــــــــفــــــــــــقـــــــــــــــانــه مــــــــــــتــــــــــــــواصـــــل 

والـــــــــلـــــــــيل يـــــــــنـــــــــشـــــــــر غَــــــــيْـــــــــهَـــــــــبَهْ
مــــــــــــتـــــــــــعــــــــــــــذب بــــــــــــنـــــــــــهــــــــــــــــــاره 

ـــــــــــــــكــــــــــــــتـــــــــــــــبـهْ حـــــــــــــــتـى يـــــــــــــــزور ا
وأمـــــــــــــا وعــــــــــــيــــــــــــنــك والــــــــــــقـــــــــــــــوى

ـــــــــتـــــــــحـــــــــجـــــــــبَهْ الـــــــــســـــــــحـــــــــريـــــــــة ا
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مــــــــــــــا رمـتُ أكــــــــــــــثـــــــــــــــر مـن حــــــــــــــديـث
طـــــــــــــــيــب ثـــــــــــــــغـــــــــــــــرك طــــــــــــــــيَّـــــــــــــــبَـهْ

وأرومُ ســــــــــــــــنّـــك ضــــــــــــــــاحــــــــــــــــكـــــــــــــــــاً
حــــــــــــــــــتــى يــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوح وأرقُــــــــــــــــــبَـهْ

إن الـسلـيـقـة الـلـغـويـة تـدرك أنه إذا تـقـدم قـسم فالبـد مـن جواب وهـكـذا يـظل مـتـلـقي
عنى العبـارة في حالة من االنتـظار إذا ما اسـتمع إلى القسم حـتى يتلـقي اجلواب فيكـتمل ا
ومن ثم يستطـيع احلكم علـيه . فإذا قال الشـاعر:"أما وقلب.." فـقد أقسم بقـلبه - وليس أعز
ـا سلك مـسـلك االستـعارة على الـشـاعر من قـلبـه - غيـر أنه لم يبـادر إلى ذكـر اجلواب وإ
(١) إذ مضى يذكر ستـعار منه سـتعار وتـعمق الـشعور بـا الـترشيـحية حـ تنـصرف عن ا
ـقسم به (قلبه) ما يعلي من خـصوصيته ويؤكد صدقه فـي ثالثة أبيات متصلة من صفات ا
قسم علـيه أو جواب القـسم وهنا يفـاجئنا الـشاعر بأنه وال نزال معـلقي الفـكر في انتظـار ا
ـعـنى نفـاجأ به يـدفع إليـنا نـتظـرة التـي نتـشوق إلـيهـا باسـتكـمال ا بدالً من عـمـليـة القـطع ا
قسم به عيـناها الـتي تستوفي بقسم جـديد ومقـسم به مختلف . األداة هي بـذاتها (أمـا) وا
صفـتها في بيت يلـيه جواب القسمـ معاً في عبارة واحـدة : ما رمت أكثر ... وأروم !! فقد
حقق بـناء أسلوب القسم عـلى هذا النحو امتـدادًا مؤثرًا صنع حالة مـن التشويق واالنتظار
كاني أو الزماني ـقطع األخير لـيس بقوة التجـاور ا وجـعل األبيات أقوى تـماسكاً في هذا ا
قـسم عـلـيه وهو تالزم ـقسـم به وا ـا بـقوة الـتالزم بـ ا ـقـطـع الـسـابقـ وإ كمـا في ا

ستقر فطرة في عقول أبناء اللغة . يستمد قوته من فلسفة اللغة ومنطقها ا

وفي "حتـيـة الـريحـاني" يـوظف الـتكـرار الـلـفظي (الـصـوتي) بـطريـقـة انـتقـائـيـة سيـاقـية
طلع تفتتح األبيات الثالثة األولى بالكلمة ذاتها: "مرحبا"  جيدة ففي ا

مرحباً بالثقافة ...
مرحباً باحلكيم ...
 مرحباً بالعظيم 

(١) مـثـال هـذا في االسـتـعـارة كـأن تـقـول: حـاورت بـحـرًا زاخـرًا يـتالطم مـوجه . فـاالسـتـعـارة ثـابـتـة بـالـفـعل
ـستـعار مـنه وهو الـبحر شـبه به وهو ا ـتكـلم صورة ا حاورت الـتى جتعل من الـعالم بـحراً ثم يـقوي ا

رشحة . بأن يذكر ما هو من صفاته (يتالطم موجه) ويطلق على هذا النوع االستعارة ا



-   ١٩٦  -

قطع االفتتاحي مقطع الترحيب ليبدأ وصف احلال في فلسط وما يعاني وينتهي ا
قـطع الـثـاني بـإعالن وصول احملـتـفى به .. في مـقـابل الواقع الـوضع من أخـطـار فيـفـتـتح ا

: الذي يشاهده وهكذا تتكرر "جئت" ثالث مرات أيضاً
جئت والقوم يا أم سـكارى
جئــت والقـوم ذاهلون نـــيام
جئت والقوم في فلسط نهب

وتأكيد اجمليء بتكرار الكلمة ليس حلية صوتية أو قيمة إيقاعية وحسب إنها "توثيق"
وقف و "إشـهاد" على مسـؤولية و "حث" عـلى أداء فعل !! ها أنت ذا يا لـعالقة و "تثـبيت" 
أمـ الـريـحـاني بـكل مـا تـمـثل من وعي ومـكـانـة جـئت وشـاهـدت .. وتـأكـدت .. فمـاذا أنت
فـاعل ? ولكـنه قـبل أن يطـرح علـيه هـذا السـؤال الصـعب يـبسط أمـامه صـورة فلـسطـ التي

"كانت" ولم يرها أم ولهذا يبدأ باحلديث عن بلده الذي :
كان قدوة

كان ذا نخوة
كان يدعى حصْنَ البالد

فاآلن .. تأمل .. واحكم .. وهات كلمتك !!

لقـد كبح الشاعر جمـاح الكلمات فلم يـستسلم لإلسراف في استـخدام ظاهرة التكرار
ن يبحث عن اإلطـالة أو يـهمه التـنغيم والـلعب باإليـقاعات في أسـلوبه وهي ظاهـرة مغريـة 
ولم يــكن إبــراهــيم من هــؤالء أو أولــئك ولــهــذا وقف عــنــد هــذا احلــد األقــصى فـي تـوازن
ـنهـج القـصيـدة وما نـقوله عن الـتنـغيم وتـرقيص مـحمـود وتوظـيف فني وتـشابك عـضوي 
القوافي نستمده من التعريف الـذي آثره إبراهيم للشعر وقد سبق التعرض له  وما يخص

وقع إشارته الدالة إلى أنه قول نثري صادف أن جاء موزوناً !! هذا ا

لن جند في شـعر إبراهيم تـكرارًا يفـتقد شرعـية الضـرورة (أو الوظيفـة) الفنـية ولهذا
- على تـعدد األمـثلة في الـقصائـد لن جند الدافع نـفسه يتـكرر وال اللـفظ نفسه يـتكرر وال
ديـنة اجملاهدة وقع السـياقي برمته يـتكرر: في قـصيدة «كارثـة نابلس» التي تـصف لوعة ا ا
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أعـقاب زلـزال (١٩٢٧) حيث دموع الـرجال أشـد وجعًـا من دموع الـنسـاء واألطفـال بعد أن
مادت األرض وتهـاوت الدور إلخ . لـقد نـفرت الـطيور ذعـراً مثـلهـا مثل البـشر ولـهذا فـإنها
شـريك في البـالء وهي األقرب إلى طـبيعـة الشـاعر إذ امـتزج غـناؤهـا باإلعـوال . هكـذا يبدأ

نداء الطيور:
يــــــا طــــــيــــــور الــــــوادي غــــــلـــــــيل فــــــؤادي

كـــــــان يـــــــشـــــــفـــــــيـه بــــــرد تـــــــلـك الـــــــظالل
يـــــــــا طــــــــيـــــــــور الـــــــــوادي رزايـــــــــا بالدي

مــــــــزجـت لـي الــــــــغـــــــــنــــــــاء بــــــــاإلعــــــــوال

ـاضي "كـان" ثـالث مـرات ولـو جــاء بـرابـعــة السـتـوفى ثم يـبـدأ "تــكـرار" في اجتــاه ا
ـا يجـسد الـراهن إذ ال تمـر بضـعة أبـيات اضي  اجلهـات ولكـنه آثر أن يـوازن ما صـور ا

كانية: "هاهنا" ! حتى تسلم إلى صورة ما جرى إذ تبدأ أبيات ثالثة ايضًا باإلشارة ا

وفي مرثـيته لسعـد زغلول تـتكرر إذا الفـجائيـة خمس مرات لتـدل على دهشـة التحول
فاجآت فاجـأة األولى صنعت بقـية ا وقـوة التدافع حول الـزعيم الراحل في نـفس الوقت . ا
فرابـطة السببية وحـركة الزمن صنعتا حتـمية التعاقب فعـندما طغت اخلطوب: إذا به صخر
هنالك جلمد فإذا باخلـطوب جلج صدها فإذا به فوق األكف مكلل بالغار ثم: إذا به حتت
ـفاجـأة هي الـتي تـسـتـطيع أن ـا حتمـل من معـنى الـدهـشـة وا الـصفـيح !! إن تـكـرار "إذا" 

فاوضات وحتى مرضه القصير ورحيله. ترصد سرعة إيقاع احلدث منذ عودة سعد من ا

  وقـد أشـار الـبالغـيـون إلى جـمـالـيـة الـعـدول عن الـضـمـيـر إلى االسـم الـظـاهـر تـلذذاً
بذكره وتأكيدًا للشغف به أو لقصده من ثم يتكرر نداء "وادي الرمان":

أيــــــــا (وادي الـــــرمــــــان)! ال طــــــبت واديـــــاً
إذا هـي لم تــــــنــــــــعم بــــــظـــــــلك ســــــــرمــــــدا

و(يــــا وادي الــــرمـــــان)! ال ســـــاغ طــــعــــمــه
إذا أنـــــــا لـم أمـــــــدد لـــــــذاك اجلـــــــنـى يـــــــدا

ويـــا (وادي الــــرمــــان)! واهــــاً !! وعـــنــــدهم
حــــــرام عـــــلـى احملـــــزون أن يــــــتـــــنــــــهـــــدا 
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ولـقـد بـدأ بـهـا "إذا هي " ثم بـنـفـسه: "إذا أنـا " فـحـقق تـوازنًـا إيـقـاعـيـاًًً آخـر من خالل
ـنفصـل) - أو ضميـر الفصل الـتكرار . أمـا في سبـاعية "إلى ثـقيل" فـإن ضميـر اخملاطب (ا

هو الذي يتكرر تثبيتًا لوجه الشبه خمس مرات في ثالثة أبيات:
أنـت (كــــــاالحـــــتـالل) زهــــــوًا وكـــــــــــــــبـــــرًا

أنـت (كــــاالنـــــتـــــداب) عـــــجــــبـــــاً وتـــــيـــــهــــا
أنـت كـــالــــهــــجـــرة الــــتي فــــرضــــــــــــــوهـــا

لـــــيـس من حـــــيـــــلـــــة لـــــقـــــومـك فـــــيــــــــهــــا
أنـت أنــــــكـي من (بــــــائـع األرض) عــــــنــــــدي

أنـت أعــــــــذاره الـــــــتـي يــــــــدّعـــــــيــــــــــــــهـــــــا

ـكــمـلـة لــلـسـبــاعـيـة يــتـوقف إبــراز اخملـاطب وحتــديـده وحتـديه في األربــعـة األبـيــات ا
ـنفصـل: "أنت" بعد أن ألـصقت به كل الـشناعـات أو أشدها ثم تـستـمر سلـسلة بـالضـمير ا
ا ال يحتمل اللبس وال يرقى في السوء التشبيهـات دون مزيد من التحديد إذ  التحديـد 

ذكورة: إلى مستوى اخلمس ا
لـك وجـه كــــــــــأنـه وجـه (ســـــــــــمــــــــــســــــــــار)

عـــــــلـى شـــــــرط أن يـــــــكـــــــون وجـــــــيـــــــهـــــــا
ـــــــــــا وجـــــــــبـــــــــ مـــــــــثـل اجلـــــــــريــــــــــدة 

لم جتـــــد كـــــاتــــبـــــاً عـــــفــــيـــــفًـــــا نــــزيــــــهــــا
وحــــــديث فــــــيـه ابـــــتــــــذال (احـــــتــــــجـــــاج)

ـــــــقــــــوه عــــــــاد كــــــريـــــــــهــــــا كـــــــلــــــمـــــــا 
جـــــمـــــعـت فـــــيك (عـــــصـــــبـــــة) لـــــلـــــبــاليــــا

وأرى كل أمـــــــــة تــــــــشـــــــــــتــــــــكـــــــــيــــــــهــــــــا

هم أن نفطن إلى الوظيفة اإليقاعـية للتكرار ففي حال وجودها يكتسب التكرار ومن ا
ـتـد مـع مـقـتـضـى الـتـفــعـيـلـة ــا  أهــمـيـة ســيـاقـيــة ألن اإليـقـاع ال يــنـحـصــر في الـلـفظ وإ

العروضية كما قد يكون بفعل الوزن الصرفي كما في قصيدة: "شريعة االستقالل":
وإذا الـــــرشـــــاد مـن الـــــضاللـــــة والـــــعـــــمى

ومـن الـــــــــشــــــــــقــــــــــاق تــــــــــآلـف وإخـــــــــــاءُ
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وإذا مــن الـــــفـــــوضى نـــــظــــــام مـــــعـــــجــــــز
وقــــــــــيــــــــــــادة وســـــــــــيــــــــــــادة ودهــــــــــــــاءُ

وإذا اخلـــــــيــــــام قـــــــصــــــور أمـالك الــــــورى
وإذا الـــــــــقـــــــــفــــــــــار دمـــــــــشـق والـــــــــزوراءُ

لقد أوصل تـكرار "إذا" - تكرارًا لفظيًا إلى قـيمة إيقاعية جـمالية وكأن كل "إذا" منها
ـتلـقي يظل في حـالة استـقبـال لهذه تفـتتح مشـهدًا لـيس لنـا به عهد لم نـتوقـعه وإن خيال ا
ـمتدة في األبـيات الثالثة تتـابعة لـيستكـمل بحضـورها مجتـمعة لـوحته اجلدارية ا الـصور ا
وهي متـناظرة في إسهـامها في تـشكيل الـلوحة ولكن الـبيت األوسط يبـرز من بينـها بحسن
زائـد أضـفـته صـيـغـة الـتـكـرار في الـوزن الـصـرفي: "قـيـادة" - "سـيـادة" . وإن تطـويـع اللـفظ
بضـمير ملصق مع احلـفاظ على الزمن (في حالة الـفعل) يقوي وهماً إيـقاعياًًً ال سند له من
الصيغة الصرفـية ولكنه ينعكس إيجابياً عـلى التكوين الصوتي لألبيات . ففي قصيدة: "رد
ثالـبهم فتـبدأ أبيات عـلى رئوب شـاعر اليـهود " يتـوجه باخلطـاب إليه (أو إليـهم) مشهـراً 
: وكفر - ورتـعتم - ونقضـتم - وعكستم - ـسندة إلى ضمـير الفاعـل اضية ا باألفعـال ا
فجهلتم - فغدو - وهضمـتم فهذه األفعال ليست موحدة في الوزن اجملرد وليست سواء
في الصحة واالعتالل ومـع هذا نشعر مـعها بأنهـا أقرت حسًا إيقـاعياًً مساعـداً على تنظيم
عنى . ومثل هذا الوهم بوحـدة اإليقاع يضفيه التقـسيم كذلك وبإمكاننا أن التلـقي وضبط ا

نختبر "وقع" هذين البيت على آذاننا وهما من قصيدة "خطرة في الهوى":
فـــــــقــــــــدتــك لـــــــكـــــــني فـــــــقــــــــدت ثـالثــــــة ً

ســــــواكِ: فــــــؤادي واألمــــــانـيَّ والــــــهـــــدى
وأبـــــقـــــيـتِ لي غـــــيــــــر الـــــقـــــنـــــوط ثالثـــــةً

ــــؤبــــــدا هـــــواكِ وســــقـــــمي واحلــــنـــــ ا

فباسـتثناء التمـاثل الصوتي في (ثالثة / ثالثة) والتـماثل الصرفي في (سواك/هواك)
ال جنـد كـلمـة في الـبـيت األول تـتـفق مع مـا يـوازيـها في الـبـيت الـثـانى ومع هـذا فـإن إيـقاع
"الشعور" بالقسـمة يخلق إحساساً بتماثل عام غيـر محدد في إيقاع البيت . ولعل القدماء
ح اسـتحـسنـوا تقطـيع أجزاء الـبيت مـسجـوعة وهـو ما أطلـقوا عـليه "الـترصـيع" - ربطوا
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هذا بالـبيت الواحـد فإذا تكرر الـتقطـيع في بيت تالٍ وجب أن يـختلف ال أن يـطابق كما في
شهور: بيت (أبي تمام) ا

تــــدبــــيـــــر مــــعــــتــــصـمٍ  بــــالــــله مــــنــــتــــقمٍ
لـــــــلـه مـــــــرتــــــــقبٍ فـي الـــــــلـه مــــــــرتــــــــغبِ

أو ب البيت (١):
فـــــالـــــعــــ قـــــادحــــة والـــــرجل ضـــــارحــــة

والـــيــــد ســـــــــابــــحـــة والــــلــــون غــــربـــيبُ
ـــــاء مــــنـــــحـــــدر والـــــشــــد مــــنـــــهــــمــــر وا

ـــ مـــلـــحــوبُ والـــقـــصب مـــضـــطـــمـــر وا

أما إبراهيم فيقول في رثاء الكرمي:
بـــــــغـــــــزيــــــــر مــن عــــــلـــــــمــه ومـــــــفـــــــيــــــــدِ

وقـــــــــريـب مـن حـــــــــفـــــــــظـه وبـــــــــعـــــــــيـــــــــدِ
وغــــــــــــريــب مـن أنــــــــــــسـه وعــــــــــــجــــــــــــيـب

وطـــــــــــريــف مـن ظـــــــــــرفـه وتـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــدِ

ثقل باحللي ال يحـدث إال نادرًا جدًا في شعر إبراهيم فهو ال يقترب من ثال ا وهذا ا
أن يكون سمة أسلوبية غير أننا أردنا - في سياق اهتمامه باجلانب اإليقاعي مع االحتفاظ
عـلنة حـ قال إن الشعـر نثر صـادف أن جاء موزونـاً - أردنا أن نضع صورة بالـتلقائـية ا
لإلسراف حـيث توازنت كـلمـات البيـت - في مـا بيـنهـما - بـكل دقة وكـذلك توازنت كـلمات
كل بـيت على حـدة مع تكـرار العالقـة الطبـاقيـة : قريب/ بـعيـد - طريف / تـليد . واحلق أن
القـراءة الرأسـية لهـذين البـيتـ تضـيف وتكـشف عن عالئق أخـرى كما بـ علـمه وأنسه -
ؤكد أن إبـراهيم لم يـقصـد إلى شيء من هذا وقـريب وطريف - وبـعيـد وتليـد .. ولكن مـن ا

ومن ثم ال نحمله عليه .

(١) نـسـبـهـمـا صـاحب الـعـمـدة ألكـثـر من شـاعـر وذكـر أنهـمـا - أيـضـا - في وصف فـرس أو وصف رجل !
العمدة - ج٢  ص ٢٧ - والضارحة : التي تضرب احلصى . والغربيب : األسود - والقصب : اخلصر .
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٢- القوافي .. وأنساقها 

في كـتاباته النقـدية وتعليقـاته يبدي إبراهيم اهـتماماً بالغـاً باأللفاظ حتى وإن يكن من
ـعـاني" كـمـا رأى بـعض الـقـدمـاء وقـد سـبـقت اإلشـارة إلى حـمـلـته عـلى زاويـة أنـهـا "خـدم ا
رتـيـني بل يقـتبـس من كالمه: "إن كلـمات ديـوان "أبو شـادي" مـتابـعًا نـاقـداً حلـبيًـا يـدعى ا
ـنزل لـو رفعت كـلمة مـن بيت فلـن جتد في اللـغة بـأجمـعها الشـعر يـجب أن تكون كـالكالم ا
عـنى الـذي كانت تـؤديه األولى" وهـذا صحـيح بـقدر مـا فيه من كـلمـة حتل مكـانـها وتـؤدي ا
بالغة وقد سبق إليه - أو إلى شيء منه - العقاد في "الديوان" ولكن إبراهيم على حق - ا
وإن خالف مـا يعـلنه من النـاحية الـعملـية - في رفضه أن "يـكلف" بكـتابة قـصيدة(١) فيقول:
"أليست هذه الكلمة وحدها شاهدة على قائلها (بالتكلف) ? فقد شارك بقصائده في حفالت
ثال ناسـبات الوطـنية ولـكنـها اندفـاعات الشـباب ومبـالغاته في طـلب ا التكـر والتأبـ وا
والـكـمـال. غـيـر أنه يـبـقى عـلى حـق كل احلق في رفض مـا درج عـلـيه بـعض شـعـراء جـيـله
(واألجيـال السابـقة) من إجراء الـتمرين عـلى الشعـر بأن يأتـي الشاعر اجلـديد بقـصيدة من
عيـون الشعـر القـد فيـفكك أبـياتهـا ويدخل في أثـنائـها أشطـارًا من عنـده وهو مـا يعرف
بـالتـشـطـيـر إنه يصف هـذا الـعـمل بـالسـخف "وهل أدل عـلى الـسـخف من تـناول الـقـصـيدة
اجلمـيلة التي أملتـها العاطفة بدم الـفؤاد وتمزيقهـا أشالء توصل بعد ذلك إلى أطمار قذرة

يرشح منها صديد التكلف"!!(٢)

ـقـدمـة فـي الـكـشف عن اقـتـنـاع إبـراهـيم الـداخـلي بـأن الـشـعـر لـيس سـتـفـيـدنـا هـذه ا
لك ـعنى الدقـيق في لفظ دال  ا هو ا موسيـقا فارغـة وأنه ليس مجـرد توازن عبـارات وإ
طـاقة اإليحاء فـإذا توافر له اإليقـاع بأكثر من وسـيلة فهذا أمـر طيب وإال ففي احلد األدنى
ـزيـد . ولـعل هـذا سـر إهـمـال إبـراهـيم لـبـعض جـمـالـيـات - وهـو الـوزن - كـفـايـة ال تـطـلب ا

(١) الكنوز - ص ٣٢٥ .
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التشـكيل الصوتي الـتي كان الشاعـر القد شديـد احلرص عليـها وال يتركـها إال مضطرًا.
وفي مـجمـوع (١٢٤) نصـاً ما بـ قصـيدة طـويـلة مـوحدة الـقافـية أو مـتنـوعة الـقوافي أو
مـقـطــوعـة قـصـيـرة أو ذات نــظـام مـوشـحـي اخـتـبـرنــا مـبـدأ "الـتـصــريع" في مـطـالـع الـقـصـائـد
وشحات فكانت القسمة كاآلتي: واستبعدنا من اإلحصاء (١٩) نصاً هي التي أخذ فيها بنظام ا

٥٤ مطلــعاً مصرعـــا
٥١ مطلعاً غير مصرع

وكما نرى: الـنسبة مـتقاربة جـًدا وهي في غير صـالح التصريع ألن الـتصريع ليس من
األمور الصعـبة على الشـعراء بل يكاد مطـلع القصيدة يـولد في مخيـلة الشاعر مـصرعًا لقوة
وسـيقا قبل فيض التجربة وحتولهـا إلى اللغة وألن التصريع يجاري الذوق العربي الشعور با
الـطروب الـذي يـفـضل الشـعـر عن طـريق السـمـاع وليـس القـراءة (هـذا ميـراث األمـيـة والثـقـافة
صرعـة فكـاد يستـقر في الـفكر أن ـقطوعـات غيـر ا الشـفاهـية ) وقد أعـدنا قـراءة القصـائد وا
إبـراهيم كان "يـتعمـد" إهمال الـتصريع لـسهـولة احلصـول عليه من جـانب وللقـصر في بعض
ـعهود أن الـقصـيدة الطـويلـة تملك من طـول النـفس ما يسـتقر به قطـوعات من جـانب آخر فا ا
يـزة وألمر مـا كان صـوت القـافـية حـتى اإلشبـاع أما الـقطـعة الـصغـيـرة فإنـها ال تـملك هـذه ا
الشاعر القد إذا طـال القصيد كسر رتابة التوالي بتـصريع جديد في سياق القصيدة وكأنه

يل إلى عده إهماالً عامًدا للتصريع: ا  يبدأ قصيدة أخرى !! وهذه أمثلة 

* مطلع: "منديل حسناء" - والقطعة من ستة أبيات:
مـــا رونق الــــفـــجـــر والـــظـــلــــمـــاء عـــاكـــفـــة

إذا تـــــــنـــــــفس نـــــــورًا في حـــــــنــــــايـــــــاهــــــا

* مطلع: "في دير قديس" - والقطعة من أربعة أبيات:
لم ألـق بـــــــ لــــــيـــــــالـيّ الـــــــتي ســـــــلـــــــفت

كــــــلــــــيــــــلــــــة بــــــتّــــــهـــــا فـي ديْــــــر قــــــديس

* مطلع: "رمان كفركنا" - والقطعة من ستة أبيات:
جـــــزت بــــــاحلـيّ فـي الــــــعـــــشـيّ فــــــهــــــبت 
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ــــــعــــــنَّى نــــــفــــــحــــــة أنـــــعــــــشـت فـــــؤادي ا

* مطلع: "يا قوم" - والقطعة من سبعة أبيات:
هــــــــــــــزلــت قـــــــــــــضــــــــــــــيـــــــــــــتــــــــــــــكــم فـال

ـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــا وال دم حلــــــــــــــم هـــ

ان الوطني" أو جماعة (السار) - والقطعة من سبعة أبيات: * مطلع:"اإل
لــــيت لـي من جــــمـــاعــــة (الــــســـار ) قــــومـــاً

يـــــــــتــــــــــفـــــــــانــــــــــون فـي خـالص الــــــــــبالد

هذه مجرد أمثلة اخترناها من القصائد القصار وما هو دون القصيدة من األبيات لنؤكد
تلقي وسيـقية ب ا ـدى ما كان يحتمل إهمـال التصريع الذي يعمل عـلى توثيق األلفة ا أن هذا ا

قطع)!! طلع) الذي هو قريب جًدا من البيت األخير (ا والقصيدة منذ البيت األول (ا

بدأ التصريع جند حرصًا على تأكيد اإليقاع في سياق قصائد - ومع هذا االطراح 
بـصفـة خـاصـة تلك الـتي تـتعـدد فـيـها الـقـوافي ويتـحـرك وزن البـحـر من تـام التـفـاعيل إلى

اجملزوء - بصوره أو أكثر من صورة من مثل:
ال يــــســـــتـــــحـــــيل فــــــإذا الـــــهــــــديــــل

.......

أغــــــــــــــــواه حـب لــــــــــــــــلـه قــــــــــــــــلـــــب

وقـد سـبـقت اإلشـارة إلى مـا يـعـطي احلـكم نـفـسه ونـسـتـطـيع أن نـتـلـمـسه في مـقـدمة
"الثالثاء احلمراء" والقصائد متنوعة القوافي بوجه عام.

هـنـاك أمـر آخر يـتـعـلق بصـوت الـقـافيـة (أو الـروي) فـقد أحـصـيت أصـوات الروي في
القصائد موحدة القافية والقصائد منوعة القافية فانتهى اإلحصاء إلى أن:

ـوحـدة (٨٦) قــصـيـدة وقـد أوالً: عــدد الـقـصـائــد (الـطـوال والـقــصـار) ذات الـقـافــيـة ا
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استخدمت فيها أصوات الروي - حسب الترتيب التنازلي على النحو اآلتي:
قطوعات الرقمالصوتعدد القصائد وا

 ١...............................................................  ن ............................................................................................................١٢

 ٢................................................................ د .............................................................................................................١١

 ٣............................................................... ل .............................................................................................................١١

 ٤................................................................ م ..................................................................................................................٩

 ٥............................................................... هـ ................................................................................................................٧

 ٦................................................................ ي ..................................................................................................................٧

 ٧ ............................................................... ب .................................................................................................................٦

 ٨ ................................................................. ر...................................................................................................................٦

 ٩.........................................................  الهمزة ..........................................................................................................٣

 ١٠................................................................. ع ..................................................................................................................٣

 ١١............................................................... ف .................................................................................................................٣

 ١٢............................................................... ت .................................................................................................................٢

 ١٣............................................................... ك .................................................................................................................٢

 ١٤................................................................ ج ..................................................................................................................١

 ١٥............................................................... س ................................................................................................................١

 ١٦.............................................................. ص ................................................................................................................١

 ١٧................................................................ ق ..................................................................................................................١

 ١٧ صوتاً...................................................................................................٨٦

ـهمـلة الـتي لم يـتخـذهـا الشـاعر أصـواتاً وهـذا احلصـر يؤدي إلى حتـديـد األصوات ا
هملة هي: للروي في قصائده موحدة القافية وهذه األصوات ا

ث - ح - خ - ذ - ز - ش - ض - ط - ظ - غ - و.

وهـذا اإلحــصـاء مـهم جـدًا ألنه يـوضـح لـنـا أن إبـراهـيم أهـمـل نـصف أصـوات الـلـغـة
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ـا أكثـر ألن لـدينـا صـوت (ت + ك) لم يـنظـم علـيهـمـا غيـر قـصيـدت الـعربـيـة تقـريبًـا ور
ولدينا أربعة أصوات (ج + س + ص + ق) فاز كل صوت بقصيدة واحدة وهذا التدني في
ـعـدوم ويطـلعـنا ال نـقول: كـيف ضيق الـشاعـر على نـفسه فـللـقضـية وجه الـنسـبة يـقارب ا
وحـدة أو على األقل: لم آخر كـما سـنرى ولـكن نقـول: كيف كـان يضـيق صدرًا بـالقـافيـة ا
يكن يرحب بـها كثيرًا وهنا نستـعيد ما أشرنا إليه منذ قـليل وهو عدم حرص الشاعر على

"التصريع" وهو نوع من احلرص على إقرار القافية وإعالء قيمتها .

ـوشـحة) ثانـيـاً: عـدد الـقـصـائد (سـواء كـانت الـقـصـيـدة من مـقـاطع أو تأخـذ بـنـظـام ا
ـقطـوعـات متـنـوعة أصـوات الـقوافي (٣٧) وقـد أحـصيت أصـوات الـروي أفقـيـاً في هذه وا

القصائد وهي على حسب الترتيب التنازلي - على النحو اآلتي:
الرقمالصوتعدد وروده في قافية 

قطوعات القصائد وا
 ١............................................................... ب .............................................................................................................٢٠

 ٢................................................................ ن ..............................................................................................................١٩

 ٣................................................................. د ..............................................................................................................١٨

 ٤................................................................. م ..............................................................................................................١٨

 ٥................................................................ ل ..............................................................................................................١٦

 ٦................................................................. ر ..............................................................................................................١٥

 ٧............................................................... ف .................................................................................................................٧

 ٨................................................................ ى ..................................................................................................................٧

 ٩.............................................................. ض ................................................................................................................٦

 ١٠................................................................. ع ..................................................................................................................٦

 ١١............................................................... ت .................................................................................................................٥

 ١٢............................................................... س ................................................................................................................٥

 ١٣................................................................ ق ..................................................................................................................٥

 ١٤............................................................... هـ .................................................................................................................٥
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 ١٥.......................................................... الهمزة...........................................................................................................٤

 ١٦............................................................... ك .................................................................................................................٤

 ١٧................................................................. و ...................................................................................................................٤

 ١٨................................................................ ح ..................................................................................................................٣

 ١٩................................................................ ج ..................................................................................................................١

١٩ صوتا.............................................................................١٦٨ قافية

وهنـا نالحظ أن الـشاعـر - حتى مع الـتنـويع وإمكـان الـتنـقل كيـفمـا شاء بـ أصوات
ثـبـتة بـاجلدول الـسـابق وتؤدي إلى أنه الهـجاء لـم يسـتخـدم غـير تـسـعة عـشر صـوتًـا هي ا
أهمل األصوات اآلتية ولم يتخذها قافية في هذا النوع متعدد القوافي : ث - خ - ذ - ز -

ش - ص - ط - ظ - غ .

ـكن أن نـسـتـخـلص الـصـورة الـنـهـائـيـة حلـركـة الـروي ومـا اسـتخـدم فـيه من وهكـذا 
ـوحدة أصـوات ومـا أهمـل لنـكـتـشف أن عـددًا من األصـوات الـتي أهـمـلت في الـقـصـائـد ا

تنوعة: أخذت مكانا في القصائد ا

تنوعة: وحدة واستخدم في القصائد ا همل في القصائد ا * فا

ح   واستخدمت في ٣ مقطوعات.

ض  واستخدمت في ٦ مقطوعات.

و   واستخدمت في ٤ مقطوعات.

قطوعة نفسها يحتسب استخداماً واحداً) تكرر في ا (واالستخدام ا

تـنـوعة واسـتـخدمت في * أمـا العـكس وهـو: األصـوات التي أهـمـلت في الـقصـائـد ا
ــوحـدة فـهي صـوت واحـد: "ص" - وكـمـا هـو مـبـ في اجلـدول اخلـاص فـقـد الـقـصـائـد ا

استعمل صوت "ص" قافية موحدة لقصيدة واحدة .

* وتــنــتـــهي صــورة الـــتــعــامـل مع األصــوات في مـــوقع حــرف الـــروي إلى أن تــكــون
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األصوات التي لم يستخدمها الشاعر مطلقاً في موقع الروي مهما كان نسق القوافي هي:

ث - خ - ذ - ز - ش - ط - ظ - غ

ــاً وحـديـثـاً مع وإبــراهـيم في هـذا يــجـري عـلى مـا اهــتـدى إلـيه سـائــر الـشـعـراء قـد
ا أيـضاً يـقل عدد اسـتثـناءات مـحدودة فـهـذه األصوات صـعبـة النـطق وغيـر مـأنوسـة ور
الــكـلـمــات الـتي تـنــتـهي بـهــا وهـذا يـؤدي - بـالــضـرورة - إلى صـعــوبـة احلـصـول عــلـيـهـا

وانتشارها والتآلف معها .

ومع هذا فإن بعض "سـلوكيات" إبراهيم مع صوت الروي تـستحق أن نتوقف عندها .
ـاً وحـديـثاً فـمثالً صـوت الـضـاد (ض) الـذي أرهق الـلغـويـ وصـفه وحتـديـد مخـرجه قـد
اً وحديثاً أيضاً فال يجسر على اقـتحامه غير عمالقة اللغة لم وحتاشاه كبار الشعـراء قد
تنبي على جاللته - على قافية الضاد غير ثالث قطع كل منها في ثالثة أبيات ونظم ينظم ا

عري قصيدة من اثني عشر بيتاً - هذا أولها: ا
مـــنك الــصــــدود ومــنــي بــالـــصـــدود رضـــا

مـن ذا عــــــليَّ بــــــهــــــذا في هــــــواك قــــــضى?
بي مــنك مــا لــو غــدا بـالــشــمس مــا طــلـعت

من الــــكـــآبـــة أو بــــالـــبـــرق مــــا ومـــضـــا(١)

أما أمير الشعراء فقد أودع الضاد إحدى جنوم سمائه احلافلة :
ـــــنــــــتـــــــحـي بـــــأســــــــــوان دارا أيـــــهـــــــا ا

كـــــالـــــثــــــريــــا تـــــريـــــــد أن تــــنـــــقـــــضــــــــــا
اخــلـع الــنـــعل واخـــفض الـــطـــرف واخــشع

ال حتــــــاول مـن آيــــــة الــــــدهــــــر غــــــضّــــــا(٢)

وقـد استـطالت آية شـوقي إلى اثنـ وأربع بـيتاً لـتنـفي عن العبـقريـة احلصر والـبهر

(١) انظر: شروح سقط الزند - القسم الثاني - ص ٦٥٤  
(٢) الشوقيات :  ج٢   ص ٥٩ 
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وضيق العطن أما إبراهيم فإنه في الدخول إلى تلك الدائرة الضيقة لم يتوسع في مساحة
وقع اخلشن وأسـاس هذه اإلجادة أن األخذ مكـتفـياً بإجـادة ما يلـتقط من "خرزات" هـذا ا
قطع الثاني الـكلمة/ القافـية تأخذ موقعـها احملكم بالداللة وبـإيحاء الصوت كمـا يدل هذا ا

من: "تفاؤل وأمل" .
كــم قـــــــــــــــــلــت: "أمـــــــــــــــــراض الــــــــــــــــــبـالد"

ــــــــــــــراضــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا وأنــت مــــن أمــــــــ
والـــــــــشـــــــــــؤم عـــــــــلـــــــــتـــــــــهـــــــــا : فــــــــــهـل

فـــــــــــــتـــــــــــــشـت عــن أعـــــــــــــراضـــــــــــــهــــــــــــا?

يــــــــــــا مــن حـــــــــــــمــــــــــــــلـت الـــــــــــــفـــــــــــــأس
تـــــــهـــــــدمـــــــهـــــــا عـــــــلـى أنـــــــقـــــــاضـــــــهـــــــا

أقــــــــــــعـــــــــــــــد فـــــــــــــمـــــــــــــا أنــت الــــــــــــذي 
يـــــــــــســــــــــعـى إلـى إنـــــــــــهـــــــــــاضـــــــــــهـــــــــــا

وانــــــــظــــــــر بــــــــعـــــــيــــــــنــــــــيـك الــــــــذئـــــــاب
تَــــــــــــــــعُـــبُّ فــي أحــــــــــــــــواضـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا

ويقول في "وداعًا":
ــــــــــنـى وداعــــــــــاً ســــــــــأســــــــــحـق تــــــــــلـك ا

وأنـــــــســــــفـــــــهـــــــا بـــــــددًا في الـــــــفـــــــضـــــــا
ســـــأهــــــزأ بـــــالـــــعــــــشق والـــــعــــــاشـــــقـــــ

وأذهب مــــــســــــتــــــهــــــتــــــرًا بــــــالــــــقــــــضــــــا

ويخاطب «بلفور» في قصيدة: «البلد الكئيب»:
إخــــــــســــــــأ بـــــــــوعــــــــدك لـن يـــــــــضــــــــيــــــــر

الـــــــــوعـــــــــد شــــــــــعـــــــــبـــــــــاً هـب نــــــــــاهضْ
ال تـــــــــــــنــــــــــــقــض الــــــــــــوعـــــــــــــد الــــــــــــذي 

أبـــــــــــــــــرمـــــــــــــــتـه فـــــــــــــــلـه نـــــــــــــــــواقـضْ
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ويــل لــــــــــــــــوعــــــــــــــــد الـــــــــــــــشــــــــــــــــيــخ مـن
عــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــات آســــــــــــــــــــاد روابــــضْ

أتــــــــــــضـــــــــــــيـع يـــــــــــــا وطـــــــــــــنـي وهــــــــــــا
عـــــــــــرق الــــــــــــعـــــــــــروبـــــــــــة فـيَّ نـــــــــــابـضْ

فــألذهـــــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــــداء قــــــــــــــــــــــومــي
ــــــــــــــوت خـــــــــــــــائـضْ فــي غــــــــــــــمـــــــــــــــار ا

ويقول في «فرحتي».
عـــــــــــــيـــــــــــــشــــــــــــــنـــــــــــــا ركـض بـــــــــــــركـضِ

بــــــــــعـــــــــــضــــــــــنـــــــــــا فـي إثـــــــــــر بــــــــــعـضِ
ـــــــــــــضـي والــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــا يـــــــــــــوم و

ــــــــــــــــضـي ويُــــــــــــــــرضـي لــــــــــــــــيـــــــــــــــتــه 

قطع الثاني ما جرى للهزار أو العاشق من هجر احملبوب: نى" يروي ا وفي "عاش كالنا با
حـــــــــــــــــــــــــــــكـــم بـــه احلـــب قـــــــــــــــــــــــــــــضــى

مـــــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــــلــمَ الـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــاضـي
حـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــبــك أن تـــــــــــــــــــــرضــى بــه

ـــــــــإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــي راضِ فــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــاضــي فــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــو  دعــك مــن ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت إلــــى ا
وجــــــــــــــــــــــــدت وَصْــلَ ســـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــةٍ

ودهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراضِ

ـعـجم واستـجـابة هذه عـشـرون كـلمـة لم يـحـدث فيـهـا تكـرار لـهـذا داللته من قـدرة ا
كن أن جند مقدرته ماثلة في روي الواو (و)(١) - أنوس في مكانه وهكذا  واتاة باللفظ ا ا
أمـا وجه الـطـرافـة (واإلثـارة) فـي اسـتـخـدام الـضـاد أن يـكـون لــهـا هـذا االنـتـشـار في نـسق

قطوعات في ديوان إبراهيم - طبعة دار القدس: ص ٨٨ ١٠٣ ١٢٢ . (١) انظر ا
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قـطـوعـة من عدة أبـيـات في الـقـصائـد مـوحـدة القـافـيـة. وعلى ـتـنوعـة وال تـفـوز  الـقـوافي ا
الـعـكس من هـذا صـوت الـصـاد (ص) قريـنـة الـضـاد فـقـد فـازت بـقـطـعـة من سـبـعـة أبـيات
ولم يسـتعن بها في بيت أو قفل في مـوشحاته وأناشيده عـلى كثرتها. أما مـتتابعة متـماسكة

تلك السباعية فإنها بعنوان: "مناهج" .

عجم القرآني ٣- ا

ـفردات ـبـالـغـة أن نـقـول إن شعـر إبـراهـيم يـحـتـوي علـى نسـبـة اسـتـعـانه  لـيس من ا
ـألـوف لــشـعـراء عـصـره ــتـوقع وا وتـراكـيـب مـسـتـمـدة مـن الـقـرآن الـكـر تــتـجـاوز احلـد ا
وبـخـاصـة أنـنا نـضـع في االعـتـبار أن إبـراهـيم لـم يـكن يـكـتب شـعـراً دينـيـاً ولـيـست له تـلك
احلـفـاوة بـالـتـاريخ (اإلسالمي) لــلـدرجـة الـتي جتـعـلـنـا نـرجح أن األمـر ال يـتـجـاوز مـسـتـوى
ـازجـهـا من االسـتـدعـاء (الـطـبـيـعي) ألنـنـا حـ نـفـكـر في قـضـايـا الـدين ومـا يـقـاربـهـا أو 
عنى واإلشارة والغاية تداخالت التاريخ سنـجد أنفسنا - دون تعمد ودون جهد - نـستمد ا
فرداته وأساليبه ولكن إبراهيم - أثور ما دمنا على وعي به ودرايـة  في قالبها الـلغوي ا
رأة شطـر هذه الـقصـائد وأعطى الـوطن الشـطر اآلخر كـما تـدل قصائـد ديوانه - أعـطى ا
ـانه وقـد حـدث ربط - قـلـيل جـدًا - بـ الـوطن والـدين وهـذا مـا نلـحـظه فـي قولـه مـؤكدًا إ

القومي في "شريعة االستقالل":
نــــاديـت قـــــومي ال أخـــــصص مـــــســـــلـــــمــــاً

أبــــــنـــــاء يـــــعـــــرب فـي اخلـــــطـــــوب ســـــواءُ
إن الــــكـــــتـــــاب شـــــريــــعـــــة اســـــتـــــقاللـــــكم

فـــــــتــــــدبــــــــروه وأنــــــتـــــــــم اخلــــــلـــــــفـــــــاء

الـكتاب في البـيت األخير هو الـقرآن الذي وصف آياته في هذه الـقصيدة بـأنها حرية
ة وكرامة وإباء ثم ب أن "الكتـاب" ليس ديناً إال للمسلم ولكنه جلميع العرب وسؤدد وعز
ـا هو حافـظ الستقالل الـشخـصيـة العـربية في عـاني: احلريـة واإلباء  ينطـوي على هـذه ا
سيحية مداراة لنزعتها االستعمارية ادية (التي ترفـع شعارات ا مقابل احلضارة الغربية ا

سيحية في شيء). وما كانت وال هي اليوم من ا
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ناسبات ومـا يصنع بناء على "تـكليف" ولعله لهذا وقد رأيـنا إبراهيم يسخـر من شعر ا
ناسبـات الدينية السبب وألسـباب أخرى ال يصـعب اكتشافـها لم يشارك بـشعره في إحيـاء ا
ـفردات ومـا أكـثرهـا في فـلـسـطـ - إسالمـيـة ومسـيـحـيـة. وفي هـذه الـفقـرة عن اسـتـعـانـته بـا
والتراكيب القرآنية نستبـعد أمرين: األول: اإلسراف في تصيد "أدنى مالبسة" لفظية أو معنوية
لـنـحـكم باسـتـقـدام هذه الـكـلـمة أو تـلك من الـقـرآن . ذلك ألن اللـغـة الـعربـيـة سـابقـة عـلى وجود
القرآن بـ أيدي الناس وحفظهم آليـاته وكانت هذه اللغة زمن نـزوله على مستوى من النضج
نع هذا أن كتاب الله والسعة واالستقرار واجلمال بحـيث "وسعت كتاب الله لفظًا وغاية" وال 
صب ا يـعيد وصل ا - إذ نزل بهـا - زادها نضـجًا وسعـة واستقرارًا وجـماًال. وكان هـذا كأ
ـرويـات عامـة) كـانت قد كـن القـول إن اآلثـار اللـغـويـة (في الشـعـر خاصـة وا ـنـبع وكـذلك  با
بلغت قبل زمن الـقرآن حًدا مؤثـًرا في حياة الناس فـالقرآن الكـر ليس سببـًا في وجود اللغة
الـعربـية وال هو الـذي أسس تقـاليـدها الـتعـبيـرية وإن يـكن من أهم عوامل حـفظـها ومـقاومـتها
تكلم بها في درجات احلضارة ومزاحمة العصر بقوانينه ووسائله. لالندثار برغم تراجع ا
والوعي بهذا األمر يـحمل على اتخاذ احليطة في أن نعـد أي لفظ نستخدمه وسبق القرآن إلى
اسـتخدامه مـستـمًدا مـنه تلقـائًيـا فهـذه مبالـغة ال تـعتـمد على تـصور عـلمي لألمـر ألن القرآن
نـفسه اعـتمد في إيـراد هذا الـلفظ علـى وجوده في اللـغة وانـتشاره بـاالستعـمال (ومن هـنا كان
ا نحتكم عرفـة ال نفرض أفضـلية خاصـة وإ التحدي إعـجاًزا) وألننا - في فـحص مصدر ا
ا تلقاها أشـخاص متعددون من مصادر أخرى وجودة بآيات الـقرآن ر إلى الواقع فالـكلمة ا

كالشعر واألمثال العامة والتراث الشعبي .. الخ.

ولـهــذا ال جنـد دلـيالً عــلـمـيـاً عــلى أن إبـراهـيم حــ قـال عن الـشــهـيـد: "رابط اجلـأش
ا اعتمد على آية قرآنية هي: "ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا "!! والنهى " إ

ا استـمدها " إ أو أنه ح قال في قـصيدة: تـفاؤل وأمل - "حي الـشباب وقل سالمـاً
!! " من قوله تعالى:"إذ دخلوا عليه فقالوا سالماً

ا كـان يعرف هذه الـكلمة عن أو أنه حـ قال - في قصيـدة "حط " "وعال اآلذان" إ
ؤذن في سـورة يـوسف يـخـتـلف تـمـاماً طـريق ورودهـا في اآليـة: "ثم أذن مؤذن " !! مـع أن ا

ـعجم الـوسـيط: أذن فالن تأذيـنـا وأذانا: أكـثـر اإلعالم بالـشيء وأذن بـالصالة نـادى باألذان وأذن (١) فى ا
باحلج: أعلم . وأذن في الناس: نادى فيهم بتهديد أو نهي وتأذن بالشر: أنذر به .
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ا كـان يـنـادي بـصـوت مـرتفـع وليس ؤذن في قـصـيـدة إبـراهـيم ألن مـؤذن يـوسف إ عـن ا
أكـثر(١) . فـكيف تـكـون "الويل لي " - من قـصـيدة غـادة إشـبيـلـية - ذات صـلـة باآليـة: "ولكم
ـمـرضـة الـروسـيـة: "تـغـفـره أعـذارك الـواهـيـة" راجـعـاً ـا تـصـفـون " ? أو قـوله إلـى ا الـويل 
ن يـشاء" ? وكأن الـعقل العـربي لم يسـمع بالويل وال الـغفران ومسـتمـداً من اآلية: "ويغـفر 
إال ح جـاءت بهمـا آيات القـرآن أو أن إبراهيـم - بصفـة خاصة - مـا كان له أن يسـتعمل

هات الكلمت ما لم يكن قارئًا للقرآن عارفاً بألفاظه أو على األقل: مسلماً !!

ـعجم الـقرآني هـذه "التـمريـنات" الـعابـثة التي درج األمر الـثانى: نـستـبعد مـن حتليل ا
بعض شعراء الـعصور على نظـمها وتصـيد عبارات قرآنـية موافقه ألوزانـها وإن كان يذكر
إلبراهـيم أنه نـأى عن اإلسـفاف كـمـا أنه لم يتـجـاوز عمـله في هـذا االجتاه ثالث قـطع أولـها

هذه القطعة:
مــــســــهــــدون وهم حــــيــــرى مــــحــــاجــــرهم

تــــنـــوطــــهــــا بــــنـــجـــــوم الــــلــــيـل أســــبـــابُ
إن يـــــخبُ لـــــلـــــحب فـي أكـــــبـــــادهم قـــــبس

ــــــهل أكــــــوابُ ســــــقــــــتــــــهمُ مــن شــــــراب ا
وكـــيـف يـــبــــغـــون عن نــــار الـــهــــوى حِـــوَالً

(وعــــنـــــدهم قــــاصـــــرات الــــطــــرف أتــــرابُ)

إن الـشـطــر األخـيـر (وعـنــدهم قـاصـرات الـطــرف أتـراب) آيـة بـتــمـامـهـا (رقم ٥٢) من
"ســورة ص" وهـذا الــنـمط من االســتـخــدام يـدخـل في الـتــضـمــ حـيث لـم يـلــتـحم نــسـيج
عـجم الـقـرآني في سـيـاق ـفـردات . ولكن فـي هذه األبـيـات يـبـدو ا األسلـوب ولم تـتـداخل ا
ـهل" في الـبيت ـعزول احملـتـفظ بـاستـقالل صـياغـته: "ا آخرين لـيـسا مـن نوع هـذا الـشطـر ا
ــفــردة وردت في الــقــرآن ثالث مــرات (من ســورة الــكــهـف - والــدخـان - الــثــاني فــهــذه ا
ا أضفى علـيها السياق عـارج) وهي ذات ندرة في االستعمـال فضالً عن أنها مرتـبطة  وا
الـقرآني من مـعنى ومـا غرسـها فـيه من حقل مـعرفي ومن مـجال داللي أيـضاً كـما حتدده
اآليات القرآنية الثالث . وكذلك - في البيت األخير يتصدره هذا الشطر: "وكيف يبغون عن
نار الـهـوى حـوال" - وفي سـورة الـكهف جنـد اآليـة (رقم ١٠٨) بـتـمـامهـا: (خـالـدين فـيـها ال
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يـبغون عـنهـا حوال) فـهنـا محـاكاة للـمفـردات وللـنسق األسـلوبي (الـنحـوي) السـائد في هذا
كان من سورة الـكهف حيث جنـد: (جهنم للـكافرين نزال - األخـسرين أعماال - يـحسنون ا
صنـعا - فال نـقـيم لهم يـوم القـيامـة وزنا - اتـخذوا آيـاتي ورسـلي هزوا - كـانت لهم جـنات
الـفردوس نزال) وقد أردنا من ذكـر هذا النمـوذج األسلوبي (نحـواً وصرفًا) وغزارته في هذا

وقع أن نقدم الدليل على أن القرآن هو الذي وضعه أمام عيني القار . ا

ـطلـوبـة نسـتـطيع أن نـقرر وإننـا - وقد قـرأنـا الديـوان - من هـذه النـاحـية - بـالدقـة ا
فردات وتراكيب قرآنية:  ثالثة مباد أساسية في استخدام إبراهيم 

بدأ األول: أنها لم تـكن حبيسة موضوع القصـيدة فهذه االستخدامات موجودة ١- ا
في قصائـد البطـولة أو التاريخ أو األحـداث األليمـة كما أنهـا - بنفس الـدرجة موجودة في
ـنـاجاة وهـذا يـعني أن إبـراهـيم كان يـجـرد الكـلـمة من سـيـاقهـا الـقرآني قـصائـد الـغزل وا

عرفي . ويطلق طاقتها الداللية في االجتاه الذي يحتمله جذرها اللغوي وحقلها ا

في قـصـيدة: "تـفاؤل وأمـل" التي ألـقيـت في حفل مـدرسي (١٩٢٨) كـان البد من دفـعة
أمل وإزجـاء الـثـقـة بـالـشـبـاب وهـذا بـدوره يـوجه مـوضـوع الـقـصـيـدة نـحـو الـقـيم اخلـلـقـية

باد الدينية. وا
الـــــــــــيــــــــــــوم يـــــــــــشـــــــــــرب مـــــــــــوطـــــــــــنـي

كـــــــــأس الـــــــــهـــــــــنـــــــــاء لـــــــــكـم دهـــــــــاقــــــــا

ـتـق ـعجـمي لـلـقصـيـدة وهي قـرآنـية في وعـد ا سـتـوى ا وهـذه كـلـمة غـريـبـة علـى ا
بـاجلـنـة (اآليـة ٣٤ من سـورة النـبـأ): (إن لـلـمـتـقـ مفـازا حـدائق وأعـنـابـا وكـواعب أتـرابا
تتابعـة على شاربيها . ثم ال يلبث أن ترعة والـصافية وا وكأسا دهـاقا) والكأس الدهاق: ا

يبارك جناح هؤالء الشباب مخيالً أن الله (سبحانه) يبارك عملهم ويؤيدهم:
والـــــــــــــــــــلــه مـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــكــم يـــــــــــــــــــداً

تــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــو عــــــــــــلـى أقــــــــــــوى يــــــــــــد

وهـذه صورة ولـيست مـجرد مفـردات مسـتمـدة من قوله تـعالى (يـد الله فـوق أيديهم)
(اآلية رقم ١٠ من سورة الفتح) .
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ونـقـدم مــثالً لالسـتـخـدام في سـيــاق غـزلي وإن من طـبع إبـراهــيم أنه ال يـضع الـلـفظ
ا يـحاول أن ينقل رموز الـقرآني في لوحة تـتخايل فيهـا صور الشهـوة أو روائح التهتك وإ
اجلـمـال والـنـعـيم الـسـمـاوي إلى أرض احلـب الـذي يعـيـشـه أو أن يـصـعد بـجـنـتـه األرضـية

تق كأن يقول في "حملتني نحو احلمى أشجاني": متنسماً روائح جنة الله التي وعد ا
فـــــتــــــلــــــمـــــسـت نـــــضـــــــرة ونــــــعـــــيــــــمــــــا

ــــــــا وتـــــــــعــــــــرَّفـت مــــــــا لــــــــثــــــــمـت قــــــــد
قــــــلـت يــــــا مـــــرحــــــبــــــاً وقــــــبـــــلـت كــــــفّـــــاً

أنـــــــزلـــــــتـــــــنـي ضـــــــيـــــــفـــــــاً بـــــــأكــــــرم دارِ
خــــــطــــــرات الـــــنــــــســــــيم فـي واديكِ
صــــبَّــــحــــتــــنـي بــــقــــبــــلــــة من فــــيكِ
ثم عـــــادت بـــــقــــــبـــــلـــــة تـــــشـــــفـــــيكِ

فــــــــــســـالمــــــــــاً يــــــــــــا واديَ الــــــــــرمّـــــــــــانِ
فـــــــزت بـــــــالــــــروح مـــــــنـك والـــــــريـــــــحــــــانِ

واحــــــــــنـــــــــيــــــــــنـي إلـى ديـــــــــارك والـــــــــرُّمْـ
ــــــــــمَــــــــانُ دانٍ يــــــــظـــل أهـــل الــــــــديــــــــــــارِ

ـقـطع - في نـهايـة الـقـصـيدة - بـتـمـامه لـندلل عـلى مـغـالـبة وقـد آثـرنـا أن نـنقل هـذا ا
رأة اجلمـيلـة سريعـة االستـجابـة لرموز الـلذة مـعها وإن ـيوله شديـدة االحتـفاء بـا الشـاعر 

استمداد القرآن ليدل على نفسه:

 "فتلمست نضرة ونعيما - (تعرف في وجوههم نضرة النعيم) . 

 "فزت بالروح منك والريحان - (فروح وريحان وجنة نعيم) .

إن هـذه اجلـنة الـتي وضع إبـراهـيم حـدودهـا الرمـزيـة مـزيج من الـسـماوي واألرضي
شـهد اجملرد حيث نـضرة النـعيم تـزاحمـها الـقبل ذات الـتاريخ وهـكذا يـصطـرع في رسم ا
ـقــدس الـسـمـاوي والـبــشـري األرضي ومع هـذا تـظل الـسـمــاوي - واجملـسَـد األرضي وا
نوحة من الفم مستقبلة فيه وهكذا ر وقت حتى تكون القبلة  القبلة على الكف ولكن ال 
سفرت ب شفاههما القبالت رمز الشهوة ومفتاحها ولكنها تتخلى عن شهوانيتها بإعالن
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"السالم" وهي ال تعني "وداعـا" بقدر ما تعنى: عش في سالم يـا وادي الرمان لتكون مدداً
للروح والريحان .. وهكذا تسعى اللوحـة إلى استرداد ألوانها الروحية السماوية أو تقاربها

(ألن الروْح يعني الراحة والرحمة) .

فـردات وتراكيب قرآنـية األصل تتساوى ـبدأ الثاني الـذي نقرره أن االستـعانة  ٢- ا
ـوضـوع الـوطــني والـتـاريـخي ومــا يـقـاربه وقــصـائـد الـغـزل في الــنـسـبـة مــا بـ قـصـائــد ا

والنجوى وما إليها ومن الصنف األول نذكر األبيات:

١- من قصيدة "ذكرى دمشق":
وتَــهــاوَى الــطــيــور عن شــــجــر اخلــلــد تَــغَــنَّى بــأعــذب األحلـــانِ

....
وأفــاق الــشـهــيــد مــنــشـــــرح الـصـــدر شــكــورًا ألنـــعم الــرحـــمـانِ
واســتـوى جــالــســاً عــلى رفـرف خــضــر غــوالٍ وعـبــقــريٍّ حــسـانِ

....
ــــلـك فـــخــــرَّ احلــــضـــــــور لـألذقــــانِ وجتــــلـت أنـــوار مـن مــــلـك ا
ثـم حـيَّـى ذاك الـشـــــهــيــد ونــادَى أيــهـذا الــشــهــيــد لــســـت بــفـانِ

ثال من أحفل القصائد باألثر القرآني في جميع قصائد الديوان . وهذا ا

٢- في "كارثة نابلس" - ثالثة أبيات غير متعاقبة:
- أرأيــت الــــــطـــــيــــــــور تــــــنـــــفــــــــر ذعـــــــراً

من خـــــــفــــــافٍ عن ســـــــرحــــــهــــــا وثــــــقــــــالِ
- أضــــحـك الــــدهـــــر يــــا ابـن ودي وأبــــكى 

يـــــــــوم لـم يــــــــخــــــــطـــــــــر األسـى فـي بـــــــالِ
- صـــــــــادحــــــــــات عــــــــــلــى أرائـك فـي األيْك

يَــــــــصِــــــــلْـــنَ الـــــــــغــــــــــدَّوَ بــــــــاآلصـــــــــــــالِ

٣- في رثاء سعد زغلول البيت قبل األخير:
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الـــــــروح والـــــريـــــحـــــــان خـــــيـــــــرُ حتـــــيَّـــــةٍ
والـــســلـــســبـــيلُ - ولــسـت تــظـــمــأ - مــوردُ

٤- في "تفاؤل وأمل " سبق ذكر البيت .

٥- في قـصـيــدة "حـطـ " الـتي أعـدهـا إبـراهـيم الســتـقـبـال أمـيـر الـشـعـراء: اسـتـعـار
الشاعـر فاصلة اآليات من سـورة الرحمن فاتـخذها قافـية لقصـيدته فروي القـصيدة النون
ـتعاقـبة - حتـمل مفردات قبلـها ألف أصـليـة أو ألف التثـنيـة . ثم جند هـذه األبيات - غـير ا

واضحة االنتساب:
- أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــتْ وردةً

بـــــــــــدم الـــــــــــبــــــــــواسـلِ كــــــــــالــــــــــدهـــــــــــانِ
- أبـــــــــــــداً رثـــــــــــاؤك فـــــــــــيــــــــــــهـــــــــــمــــــــــــا

عـــــــــيــــــــــنـــــــــان دمــــــــــعــــــــــاً جتــــــــــريــــــــــانِ
- بـــــــالـــــــعـــــــاديـــــــات لـــــــديـه ضـــــــبـــــــحــــــاً

واألســـــــــــــنـــــــــــــــة فــي الــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــانِ
ـــــــــــــارجـــــــــــــهــــــــــــــا ومــــــــــــــا  تـــــــــــــرمـي 

غــــــــيــــــــر الـــــــــعــــــــجـــــــــاجــــــــة مـن دخــــــــانِ
وســــــــــيــــــــــوفــــــــــهـم مــــــــــاء احلــــــــــمــــــــــيم 

عـــــــــــــــــلـــى مـــــــــــــــــضـــــــــــــــــاربــــــــــــــــــهــن آنِ

٦- وفي "رد على رئوب شاعر اليهود":
- هــــــــــاجـــــــــــــر أمــــــــــنـــــــــــا ولـــــــــــود رؤومُ

ال حـــــــــســـــــــود وال عـــــــــجـــــــــوز عـــــــــقـــــــــيمُ
- فـــــلــــوَ انَّ الـــــنــــجـــــوم أمــــسـت رجــــومــــاً

مــــــا عـــــــدتــــــكـم والـــــــله تـــــــلك الـــــــرجــــــومُ
- واشــــربــــوه ملء الــــبـــــطــــون هــــنــــيــــئــــاً
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هـــــــكـــــــذا تــــــشـــــــرب الــــــذئـــــــاب الــــــهـــــــيمُ

٧- وفي قصيدة: "موسم النبي موسى":
- قــــــد مـــــشـى الــــــدهــــــر عـــــلــــــيـه وطـــــوى

صــــــــحــــــــفـــــــــاً كـنّ ســــــــنـــــــــاء وســــــــنـــــــــا
ـــــوسـم: هل بــــــ اجلـــــمـــــوع  - أيــــــهـــــا ا

ــــبــــ غـــــيــــر تـــــرداد صــــدى الـــــنــــصـــــر ا

٨- وفي قصيدة "يا رجال البالد":
انـــــفـــــــروا أيــــــهـــــــا الـــــنــــــيـــــــام فـــــهـــــــذا

يـــــــومَ ال يـــــنـــــفــع الـــــعـــــيـــــــون كـــــــراهـــــا

وقـد تــصـرف الــشـاعـر فـي صـيـاغــة هـذا الــبـيت بــحس فـني واقــتـدار لــغـوي نـادر ال
ـلك خـبرة بـاألسـاليب الـقـرآنيـة ذات دقـة عالـيـة تضـارعـها درايـة عـميـقة يـستـطـيعه إال من 

عاني . بطرق التصرف في ا

٩- في رثائه للملك فيصل يقول:
أشـــــــــرت ( آشــــــــور ) حــــــــتى جـــــــــاءهــــــــا

أمــــــــــرهــــــــــا بــــــــــ الــــــــــظــــــــــبـى واألســل

تنبي - مرابع اخللود يقول: ١٠- وفي ذكرى أبي الطيب ا
ــــــــــــــقـــــــــــــام لـألنــــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــــاء أرفــع ا

يُــــــــــــــــحَـفُّ  بــــــــــــــــاجلـــالل واإلكـــــــــــــــــــرام

أما ما اسـتعان به إبراهـيم من ألفاظ الـقرآن وأسالـيبه في سيـاق غزلي فإنه وإن يكن
عنى . أقل عدداً - يحتاج إلى حذر وحسن توسل لتوصيل ا

١- في قــصـيـدة "مالئـكـة الــرحـمـة" - وهي أقـدم قـصــائـد الـديـوان - جنـد هـذه
تفرقة: األبيات ا

- فـي كـل روض فــــــــوق دانـــــــــيـــــــــة الـــــــــقــــــــطـــــــــوف لـــــــــهـن أنّهْ
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- ويـــــقـــــرُّ عـــــيــــــنك عـــــبـــــثــــــهن إذا جـــــثــــــمن بـــــريــــــشـــــهـــــنّهْ

طلع: ٢- وفي قصيدة: "عارضي نوحي بسجع" يقول ا
خــــطــــرت بـــــاألمس ريح صــــرصــــر.

قطع مفتتح القصيدة: ٣- وفي "شوق وعتاب " جند هذا ا
كــــــيف أغـــــــويــــــتــــــني وأمـــــــعــــــنت صــــــدّاً

يـــــا حــــبـــــيـــــبـــــا أعـــــطى قـــــلـــــيـال وأكــــدى
ـــــــا ودّ قــــــــلـــــــبـي لــــــــو يــــــــجـــــــهـل احلـب 

أن رآه يــــــــحـــــــــول ســــــــقــــــــمــــــــاً ووجــــــــدا
وشـــــــكت أضــــــلـــــــعي مـن الــــــقـــــــلب نــــــاراً

هـل عــــــهـــــــدن الــــــهـــــــوى سـالمــــــاً وبــــــردا

٤- وفي قصيدة: "حملتني نحو احلمى أشجاني" سبق ذكر البيت .

٥- وفي قصيدة: "وحي رسالة":
حــــــــتـى طــــــــغى الــــــــصــــــــبـح بــــــــأنـــــــواره

عــــــلى جنــــــــوم الــــــلــــــيــل يــــــغــــــشــــــاهـــــــا

٦- وفي قصيدة: "اغفري لي" 
ـــــــــــــــــرَّد مـن أمـــــــــــــــــانـيَّ رُبَّ صـــــــــــــــــرح 

أظـلّ الــــــــــنــــــــــجــــــــــوم حتـت جــــــــــنــــــــــاحـهْ

٧- وفي قصيدة: "خطرة في الهوى":
تــــبـــارك هــــذا الـــوجه مــــا أوضح الــــســـنـــا

ـــــــتــــــورّدا  ـــــــفـــــــتـــــــرّ وا ومـــــــا أطـــــــيـب ا

٨- وفي قصيدة " مناجاة وردة" يقول:
روضـــــــــــتـك الــــــــــغـــــــــــنـــــــــــاء يــــــــــا وردتـي

قـــــــــد أنــــــــبـــــــــتـت مـن كـل زوج بـــــــــهـــــــــيج
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طلع: ٩- وفي قصيدة: "بعد عام .. إليها" جند ا
كــــلــــوعـــــتي مــــنـــــســــيــــا هـــــواك أصــــبـح نــــســــيــــــاً         

وضوع األول أو الثاني: وفي قصيدت جند إشارت ليسا من قبيل ا

علم ومنها هذا البيت: إحداهما في قصيدته التي عارض فيها أمير الشعراء عن ا
ـــــــــعــــــــلـم غــــــــمــــــــة وكــــــــآبــــــــة حـــــــــسب ا

مــــــرأى (الــــــدفـــــــاتــــــر) بــــــكــــــرة وأصــــــيال

واإلشارة األخرى في قصيدته: «عتاب إلى شعراء مصر» وفيها هذا البيت:
بـل فــــلـــــســـــطـــــ بــــالـــــشـــــيــــاطـــــ مألى

ضــــــــــجـت اإلنـس مـــــــــــنــــــــــهـم واجلــــــــــان 

ـبدأ الثالث - ولن يحـتاج أمثلة فـقد استوفيـنا كل ما نرى التـعويل عليه في هذه ٣- ا
ـعجم القـرآني بقـوة التـكوين الـلغـوي والثـقافي يـظهر في الظـاهرة األسـلوبـية - أن سـريان ا
الـنـصف األول من رحلـته اإلبـداعيـة فمـن عشـرة أمثـلـة من شعـره الـوطني ومـا يـقاربه تـعود
سبـعة منهـا إلى قصائـد صنعت حتى عـام ١٩٣٠ - وكذلك تعـود ثمانيـة أمثلـة من تسعة من
ـا يـعني أنـه كان بـسـبـيله إلـى اكتـشـاف لـغته اخلـاصـة الـتي ال تـبحث عن شـعره الـغـزلي 

سندها خارج إحساسه اخلاص بالكلمة وجتربته معها .

٤- من الصورة البيانية .. إلى الصورة القصيدة 

هم بدءًا أن نـعرف أن الفتـرة التي نشط فـيها الـشعر وفـاض به وجدان إبراهيم ومن ا
ـبــحث الــصـورة ــراحل في حــركــة الـشــعــر الـعــربي احلــديث احـتــفــاء  كــانت من أنــشط ا
وضـوع القصيدة الشعـرية وصلتـها بنفس الشـاعر: طاقته االنـفعاليـة وثقافته ثم صلـتها 
عطيات في بنية القـصيدة بحيث يتحقق بها ولها وسياقها .. وأخيرا كـيف تندمج كل هذه ا
- الـوحدة العـضويـة في القصـيدة . هـذا ما بدأه خـليل مـطران وأعلـنه في مقـدمة ديوانه في
شـهورة: "هذا شـعر لـيس ناظمه بـعبـده وال حتمـله ضرورات الوزن أو الـقافـية على كـلمـته ا

(١) الكنوز - ص  ٣٢٩ .
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ـقدمـة وتطبـيقاً غـير قصـده" ظهـر ديوان خلـيل مطران عـام ١٩٠٨ حامالً دعـوته نظراً في ا
في عـدد غيـر قـلـيل من قـصـائـد "ديوان اخلـلـيل" لـيـظـهر بـعـد ذلك "الـديـوان" لـلعـقـاد فـيـحول
الـقـضـية الـتـجـديديـة إلى مـعـركة وبـصـرف النـظـر عن الـدوافع فـإن النـتـائج انـعكـست وعـياً
ـوجـة الـرومـانــسـيـة الـتي سـادت في جـديـدا بـأهـمـيــة الـصـورة جنـده واضـحـاً في أشــعـار ا
وجـة عاليـة في مصـر مسـموعة في الثالثـينـيات واألربعـينـيات من الـقرن العـشرين كـانت ا
األقـطـار العـربيـة الـقريـبـة والبـعيـدة وكـانت أصداؤهـا تصـل إبراهـيم ولكن إبـراهـيم لم يكن

يستجيب لها:

غامز التي * فهو ال يـرحب بدعوة العقـاد في الديوان وال يرى في شعر شـوقي تلك ا
أثار الـعقاد ضجيجًـا مزعجاً حولهاً حـتى يقول إبراهيم: "ال أجد في الـكتاب (الديوان) غير

التحامل والهدم عن سابق قصد وإصرار".(١)

* وإبـراهيم يرى أن الـشاعر يكـتسب درجته في الفن من إقـبال اجلمهـور على شعره
قدار ما يكسب األديب من "أصوات " اجلـمهور القار يروج أدبه ويتسع وليس النقـاد: "و
نـطـاق شهـرته . وال عجب فـإن األدب نـتاج عـواطف األديب وصورة ثـقـافته ومـرآة شمـائله .
وإن ما يـبغضه إلى الناس كـفرد في هذا اجملتمع أو يـحببه إليهم خلـيق بأن يكون واضحاً

في آثاره األدبية"(١) .

عـارك الـنقـديـة ب جـيل طه حـس * في تـعقـيب إلبـراهيم (عـام ١٩٣٤) عـلى بـعض ا
ازني وجـيل الـرومانـسـي يـظـهر انـحـيـاز إبراهـيم إلى الـفريق األول وسـخـريته والعـقـاد وا
" وأنـهم "نـاشـئـون": "نـفح طه ـرة من الـفـريق اجملـدد الـذي يـصف شـعـراءه بـأنـهم "مـجـانـ ا
ـنـاسبـة ديـوانه (وراء الـغـمـام) نفـحـة عـلى خـده األيـسر لم حـسـ الـطبـيب إبـراهـيم نـاجي 
ازني ن صفـعة أطـارت صوابه وتـصدى ا يـحتـملـها ثم ثـنى العـقاد وصفـعه على خـده األ

(٢)." الح التائه) فظل تائهاً لعلي محمود طه وهو كبير شعرائهم الذي أخرج ديوانه (ا

(١) الكنوز - ص ٣٢٩ .
(٢) الكنوز - ص  ٢٣٨ - وقد ظهرت الطبعة األولى من ديوان وراء الغمام: مايو ١٩٣٤ .

 (٣) مقال نشر في صحيفة الدفاع (الفلسطينية) ٢٧ نيسان ١٩٣٤ - انظر: الكنوز  ص ٢٠٤ .
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هـكـذا يـضن إبـراهــيم عـلى شـعـراء جـيـله بـصــفـة "اجملـددين" فـهم "نـاشـئـون" ومـجـانـ
أيضـاً!! وهذا االنحـياز اجلاهـز له أساسه في الثـقافة التـراثية الـتي وجدت ما يـغذيهـا بأسلوب
كتاب "األغاني" الذي نشهد له حضورًا قوياً في مرويات إبراهيم ومساندة أفكاره النقدية . من
ثم ال جند في شعر إبـراهيم وال في نقـده حفاوة وتهـلًال البتكار "الـصورة" أو توليـدها قدر ما
عنى أو إسباغ الـشعور باجلدة على جنـد من الشعور بالـظفر الكتشـاف لفظ مؤثر في توجـيه ا
البـيت بل إن هذا اللـفظ قد يصـنع صورة أو يضـفي عليـها جمـاًال ودقة لم تكـن لها لواله دون
ـصطلح" الذي اكتسب بـريقاً آخاذاً منذ طـرحه العقاد في نقده الالذع أن يهـتم إبراهيم بهذا "ا
"(٣) تستوقفه كلمة "تعرضت" في قول امر لشعر شوقي . حتت عنوان "من كنوز األدب القد

القيس: "إذا ما الثريا في السماء تعرضت" وفي بيته اآلخر:
هــــصــــرت بـــفــــودي رأســــهـــا فــــتــــمـــايــــلت

عــــليّ هــــضــــيم الــــكــــشح ريــــا اخملــــلــــخل 

عنية في قوله: وتتكرر الكلمة ا
فـــلـــمـــا تــــنـــازعـــنـــا احلـــديـث وأســـمـــحت 

هــــصـــرت بــــغـــصن ذي شــــمـــاريـخ مـــيـــال 

قـصود في الـبيـت لـفظـة (هصـرت) والهـصر هـو التطـاول لألخذ يعـقب إبراهـيم: " وا
بغصن الشجرة العالية لتناول ثمرها فأصبحت الكلمة تفيد عدة أشياء :

١- أن حبيبة امر القيس طويلة القامة.
٢- أنها لينة األعطاف كالغصن .

نال. تنعة ليست قريبة ا ٣- أنها 

كن أن تفيدها إال هذه اللفظة (هصرت) فتأمل ". وهذه معان ال 

عنى ألن "هـصر" - معـجمياً - في ـعنى أو معـنى ا فكمـا نرى: هذه قراءة في الزم ا
قولهم: هصر الغصن: جذبه وأماله فاستخرج من هذه احلركة (االجتذاب) وما ترتب عليها
ـيل) دالالت ذات طـابع بـرهـاني وهـذا جـوهر بـنـاء الـصـورة حـتى لـو لم يـبد (االنحـنـاء أو ا
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صطلح . معرفة أو اهتماماً با

شـعـر إبـراهـيم تـقلـيـدي بـالـثـقـافة ومـجـدد بـالـسـليـقـة فـلن جنـد في مـخـزونه الـثـقافي
إعـجـاباً بـاسـتعـارة مـستـفـزة أو متـجاوزة وكـذلك لن جنـد في شـعره مـثل هـذه االستـعارة
شاهدة كما وغايـة ما جند لديه بعض التشبـيهات الطريفة التي تـرفدها السليقة وتـغذيها ا
يـتحـقق هذا في وصـفه لـصفَّي احلـمـائم وقت الشـرب في "مالئـكة الـرحمـة" ولـكنه يـصبح
أكثر مـهارة وأكـثر اسـتعانـة بالـطبـاق والطبـاق ينـهض على نـوع من التـداعي ب األضداد
ا أجرى إبـراهيم في قصائده ـتوكل طه إحصاءً دقـيقاً  عـقولة . وقد قدم ا احملـسوسة أو ا
ـطـابقـة فـدل هـذا االحـصاء عـلى أن بـعض قـصـائـده جـديرة بـأن تـوصف بـأنـها من صـيغ ا
"قـصيدة طـباقـية " وبـأن نعـد "الطبـاق" ملـمحـاً أسلوبـياً - تـصويـرياً في شـعر إبـراهيم على
وضـوع أو اختلف االمتـداد حتى في تلك امتـداده لم تكد تـخلو منه قـصيدة مـهما تـنوع ا
القـصـائـد الـقـصـار (الـسـباعـيـة) جنـد في "الـسـمـاسـرة" ثالث طـبـاقـات وفي "مـناهـج" ثالثاً
أخرى وفي "احلـبشي الذبـيح" - وهي من اثني عشـر بيتًـا - خمس طبـاقات غيـر أن معدل
طابـقة يرتفع بدرجة مـلحوظة عندمـا نتأمل قصائد الـرثاء بصفة خاصة الـلجوء إلى عالقة ا
الذي انـتهى وهـذا - بدرجـة ما - مـتـوقع في حركـة الذهن الـبـشري فـالرثـاء غنـاء لـلمـاضي
ـطابـقة أو ا هـو كائن أو يـكون ... من ثم تـكون ا ـقارنـة  اآلن فهـذا احلد الـزمني يـغري بـا
ـاضي ـاضي واحلـاضـر أو ا ـشـهـدين: ا ـشـهـد بل ا ـقـابـلـة هي الـصـورة الـتي تـخـتـزل ا ا

ستقبل في عبارة خاطفة تغني عن التفصيل . وهكذا جند: وا
٩ طباقات .في رثاء صاحب غمدان

٥ طباقات. في رثاء موسى كاظم احلسيني
٥ طباقات.في رثاء سعيد الكرمي

٧ طباقات .في رثاء الكاظمي
٨ طباقات .في رثاء سعد زغلول

عدل عـلى استقراره في ما هو من مستوى الـرثاء من الناحية النفسية ويحافظ هذا ا
دن) تتضمن ٩ طباقات . وإن لم يكن نصاً فيه فقصيدته في كارثة نابلس (وهي من رثاء ا

. وقصيدته: مصرع بلبل (وهي رثاء البراءة والغفلة) تتضمن ١٤ طباقاً
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ـطـابــقـة تــصـدر (ذهـنــيـاً) عــنـد إبـراهــيم لـيس عـن رغـبـة في فــهـذا يــعـني أن عالقــة ا
ا عن طـريقة في الـتفكـير تـفضل أن ترى الـشيء في مقابل نـقيضه التـصويـر وحسب وإ
فبضـدها تـتميـز األشيـاء إننـا لن جند عنـاء أو نحـتاج جهـداً في تبـيان مـا نرمي إليه من أن
تـفـكيـر بـعض النـاس يـستـدعي الـنقـيض يـسـتعـ به عـلى إظهـار مـا هو بـسـبيـله .. ولـكن ما
يـسـتحـق العـنـاية هـو مـا توسـع فيه إبـراهـيم حـ تطـور بـالطـبـاق إلى أن يـكون هـيـكالً لبـنـية
دى القـصيدة أو عـنصراً أسـاسياً في مـحورها وسـياقهـا ففي عدد مـن القصـائد جتاوز ا
الـفـطـري اخملتـزن في الـذاكـرة اجلمـعـيـة من مثل: الـعـلم/اجلـهل - خـفاف/ ثـقـال - غردي/
نوحي .. إلخ ..إلى أن يـتكون هيكل القـصيدة من صورت إحداهمـا نقيض لألخرى يحدث

هذا على التوازي في بعض القصائد وعلى التعاقب في بعض آخر .

إن الهـيكل البـنائي لقصـيدة "يا مـوطني" ينـهض على طبـاق التعـاقب ب صورت كل
ـشـرقـة) امـتدت مـنـهـمـا تنـفي األخـرى وأول مـا نالحـظه أن الـصـورة األولى (الـراضـيـة / ا

لسبعة أبيات ويحسن أن نقرأها أوالً :
ــــتـــــلـــــونِ ـــــســــا بـــــوشــــاحـه ا خــــطـــــــر ا

ِ بــــــ الـــــــربى يـــــــهب الـــــــكــــــرى لـألعــــــ
وتــــــلـــــمس الـــــزهـــــــر احلَـــــيِيَّ فـــــأطـــــرقتْ

ـــــــــــذعـنِ أجــــــــــــفــــــــــــانـه شــــــــــــأن احملـب ا
ــــبــــيت فــــرفــــرفت ودعــــا الــــطــــيــــور إلـى ا

فـــــــوق الــــــوكـــــــون لـــــــهــــــا حلـــــــون األرغنِ
وتـــــســــــلــــــلــت نــــــســــــمــــــاتــه فـــي إثـــــــره

فـــــإذا الـــــغـــــصـــــون بـــــهـــــا تـــــرنـح مـــــدمنِ
آمـــــــال أيــــــام الـــــربـــــيــع جـــــمـــــيـــــعـــــهـــــــا

حَــــسَن (وعــــيـــبــــال) اكــــتـــسـى بـــاألحــــسنِ
جـــــبـل لــه بـــــيـن الـــــضــــلــــــوع صـــــبـــــابــــة

كـــــــــادت حتــــــــول إلـى ســـــــــقـــــــــام مـــــــــزمنِ
وتـــــفــــجـــــرت شـــــعـــــراً بـــــقــــلـــــبي دافـــــقــــاً
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فــــســـكــــبت صــــافـــيه لــــيــــشـــرب مــــوطـــني

قـطع األول من القصـيدة الـصورة السـعيدة لـوطن جمـيل هاد يرضى يرسم هـذا ا
سا) الـذي يستـكمل في البـيت اخلامس (الربيع) به أهله . يبـدأ حتديد الـصورة بالـزمان (ا
ـكان ـكان (الـربى) وبتـحديـد أوضح في اخلـامس (جبل عـيبـال) وب الـزمان وا ثم يتـحدد ا
ـشهد اجلميل إلى تتحرك رمـوز الطبيـعة: الزهر والـطير والنسـيم والشجر .. لـقد انتهى ا

 .. غايته: تفجر شعراً

إن الـشاعر يترك مـساحة بيضـاء فاصلة قبل أن يـبدأ برسم خطوط الـصورة النقيض
تضادت وكذلك ا يتـيح للمتلقي أن يبتعـد مسافة تأذن لعينه باجلـمع ب الصورت ا وكأ
ـساحـة البيـضاء عـلى أن كالً من الصـورت مغـلقـة على ذاتهـا باإلطـار (البرواز) تـدل هذه ا
الذي يعني االنتـهاء/االبتداء في نفس الوقت غير أن عنـاصر الصورة تختلف إلى الضد أو
ا يؤكد ملكية الشاعر لوطنه ما يقاربه فقد كانت آخر كلمة في الصورة األولى: "موطني" 
أما في الصورة األخرى فتتصدر "يا" النداء و "موطنا" (ويصفه النحو بأنه نكرة مقصودة)
ويتكرر النداء مـرة أخرى بالصيغة نفسهـا في البيت الثاني ألن النداء األول لم يتلق جواباً

نفعل بها الوطن: قصودة بجملة هي صفة الفاعل فيها العدو وا وحتدد النكرة ا
يا موطناً قرع العداة صفاته
يا موطناً طعن العداة فؤاده

وتعـود صيـغة "موطـني" مرة أخـرى بعد غـياب في البـيتـ األخيرين من هـذه الصورة
ضادة بل يتوحد الشاعر بوطنه وتمتزج دماهما: قابلة أو ا (الطباقية) ا

الـــــذنـب ذنــــــبي يــــــوم هـــــمـت بــــــحـــــبــــــهم
يــــــا مـــــوطــــــنـي هـــــذا فــــــؤادي فـــــاطــــــعنِ

واغـــــــمــــــر جـــــــراحـك في دمـي فـــــــلــــــعـــــــلّه
يــــجــــدي فــــتــــبــــرأ بـــــعــــده يــــا مــــوطــــني

بـهذا الـبـيت األخيـر انتـهت الـصورتـان وانتـهت الـقصـيدة حـتى وإن اسـتمـر الشـاعر
يـرسل لومه ونـصـائحـه ويحـاول أن يـستـنـفر الـشـباب ويـعـلق عـليه اآلمـال . الـرؤية اكـتـملت
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تناظـرت إحداهـما عقب األخرى لـتدل على مـدى ما تعرضت له بوضع هاتـ الصورتـ ا
الصـورة األولى من تـشويه وتـهديـد . ولكن إبـراهيم - بـفـطرة الـفنـان الذي يـحسن قـراءة ما
يـشاهد في الطبـيعة ويستـوعب بخبرة جوانـية قوان الوجـود لم يجعل من الصورة األولى
"أبـيض" خالص البـياض وال من األخرى "أسود" خـالص السواد وإن كـان حالك السواد .
زج" ألـوانه بطريـقته ويحـتفظ بسـر التركـيب عنده كـما أننا إن الفـنان احلق يعـرف كيف "
تـميز وفـي صدارة التـميز أن يـسود لـون أو عدة ألوان قالئل نـعرف أن لكل فـنان أسلـوبه ا
في لـوحـاته مهـمـا كان بـ موضـوعـاتهـا من اخـتالف قد يـصل حـد التـناقـض !! سنـجد في
ـشترك أو الـسائد ـهد للـوحة األخـرى سنجـد ذلك اللون ا خطـوط اللـوحة األولى أهم ما 
وإن يـكن يأخذ مسـاحة في كل من اللوحتـ - تناسب مرتكـز الصورة أو بؤرتهـا أو معناها

في النهاية ليتأكد أنه ال شيء يأتي من ال شيء فالبد من "وجود" سابق!!

أول كلـمة في الـصورة األولى: "خـطر" وتـعني: اهـتز وتـبخـتر مـعجـباً - واخلـطر تـعني
أيـضاً: اإلشـراف عـلى الـهالك وهـذه القـراءة الـعـامة أو "الـعـامـية" لـيـست بـعيـدة عن مـتـلقي
ـساء" فإنه نـهاية يـوم يعقـبه ابتداء مـنفصل ومغـيب . وفي صفات احملب القـصيدة . أما "ا
ثالث هي فـضـائل تـؤدي إلى مـثـالب: إذ وصف احملب بـأنه مـذعن !! واإلذعـان خـضـوع فـيه

ذل وانقياد بغير تدبير !!

ووصف رقص الـغـصـون بـأنه تـرنح مـدمن!! والـتـرنح الـتـمـايل من سـكـر وغـيـره وفـيه
داللة ضعف البدن وضعف النفس !! ووصف الغرام بالوطن بأنه (كاد) يكون سقاماً مزمناً

رض الطويل !! والسقام ا

هـذه "عروق" من "الـلون احلـزين" شـاركت في توجـيه "الـلون الـبـهيج" تـوجيـهًـا خفـياً
شـهـد في شـعـور درامي يرى يـسري عـلى مـهل حتت ظـاهـر الكـلـمـات فـيوحـد بـ طـرفي ا
سطوة التغير تتدافع سرًا لتـهب وتلتهب في الوجه اآلخر من الصورة - علناً فال تملك لها

دفعاً وال يكون غير الندم .

ـرحـلي) إذ حتـولت "مـوطنـي" إلى " يا في الـصـورة األخـرى يـأس الـقنـوط والـتـخـلي (ا
موطناً" ولم تكن النازلة مفاجئة فهناك فترة اختبار "قرع العداة صفاته" فالقرع مجرد طرق
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خـفـيف ال تـتـأثـر به الـصـفـاة (الـصـخــرة) وقـد كـان اجلـواب في حـجم الـفـعل: "من الـرقـاد
مـنـعـتــني" ولـكن الـعـداة قـرأوا هـذا الـقـلق قـراءة خـاصـة إذ رأوه آخـر مـا يـبـدي الـوطن من
ـؤسف أنه ال يــزال يـتــصـدر الــبـيــانـات ـا ومـن ا مـقــاومـة (والــتـعــبـيــر بـالــقـلق تــصـدر قــد
الـفلـسطيـنية والـعربـية عامـة - في مواجـهة حمالت الـتدميـر واالقتالع!!) ثم يـأتي االعتراف
بـاالنـخـداع ويــعـقـبه االعــتـراف بـالـذنب: "الــذنب ذنـبي" فـمــحـصـلـة هــذه الـصـورة األخـرى
ـقـابـلـة) أن مـا حـدث لـلـوطن لم يـكـن بـفـعل الـعـداة (وحـدهم) ولـكن بـتـهـاون وانـخـداع من (ا
لغوم) في ستسر (ا علن في هـذه الصورة الثانية هو ا عنى ا صاحب الوطن نفسه وهذا ا

تكوين الصورة األولى!

ـبنـية عـلى طبـاق التـوالي أو التـعاقب أمـا طبـاق التـوازي فإنه ـوذج القـصـيدة ا هذا 
يبدو كالصوت والصدى: كان فصار .. كما في قصيدة "كارثة نابلس":

كــــــــــان واديـــك لـــــــــلـــــــــســــــــــــــرور مـــــــــــآالً
فــــــغــــــــدا بــــــالــــــثــــــبــــــــور شــــــــــــر مـــــــآلِ

كــــــــان (عــــــــيـــــــــبــــــــال) مـن صــــــــدى األنس
يــــهـــتــــز فــــمــــاذا ســــمـــعـت في عــــيــــبـــالِ ?

) مــــــنـــــزهـــــاً والــــــغـــــواني  كـــــان (جـــــرز
فــي ظـــالل مــــــــــــــــــــــنــــــه ومــــــــــــــــــــــــاء زاللِ

أدمـــــــــــــوع عـــــــــــيـــــــــــونـه ? أصَــــــــــــــبــــــــــاه
زفـــــــــــــرات اإلرمــــــــــــــال واإلثـــــــــــــــكــــــــــــــالِ?

وهنـا ينبـغي أن نتـجاوز موضـوع "الطبـاق" سواء في مـستواه الـبالغي (الذي شغل به
توكل طه ووفاه حقه) أو مستواه التشكيلي اجلمالي الذي أوضحناه - إلى موضوع آخر ا
إلبراهيم في شعره إجناز وتوفيق يستحق أن نتوقف عنده ألنه وإن لم يهتم كثيراً بالصورة
ـرسومة بالـكلمات وهي صـورة مركبة حـية متطورة اجملازية فـإنه اهتم كثيـراً بالصورة ا

طـر وانتشار ستـوى من التصـوير ببـيتي عنـترة يصف الـروضة غب ا ثل لـهذا ا (١) ويضرب ابـن رشيق ا
الفراش والنحل وما بسبيله بها:

كبّ على الزناد األجذم           غرداً يحكّ ذراعه بذراعه          قدح ا
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ا تفعل االستعـارة أو الكناية أو التشبيه ألن امتدادها يتيح لها أن تخاطب احلواس أكثر 
ــؤثـرات وأن تــنـبـه أدوات االسـتــقـبــال: الـعــ واألذن خــاصـة وقــد جتـمع ســائـر حتــشـد ا
شهد احلي احلواس وتنسق بـينها في اسـتقبال هـذه الصورة . ومرة أخـرى نستعيـد ذلك ا
اء لنـدرتها وألنـها مبـكرة جدًا لون بـالبهـجة مـشهد صـفَّي احلمام وهـو يشرب ويـنثـر ا ا
وخلـصوصـيـتـهـا بحـيث يـصـدق عـليـهـا وصف "الـصـورة احملمـيـة" - وهـو وصف أطـلقه ابن
رشـيق الـقـيـرواني في كـتـابه "قـراضـة الـذهب" ويـريـد بـالـصـورة احملـمـيـة : الـصـورة الـنادرة
تـفردة التي ال يجـرؤ شاعر علـى االقتراب منـها بأن يسـرقها أو يعـيد تركيـبها أو يقـلبها ا

مثالً فهي حتمي نفسها إذ تفضح من يحاول االعتداء عليها (١):
ـــــــاء ســـــــاعــــــة شـــــــربـــــــهـــــــنه كـل تـــــــقــــــبـل رســـــــمـــــــهــــــا فـي ا
يـــــطـــــفـــــئـن حـــــر جـــــســـــومــــــهن بـــــغــــــمـــــســـــهـن صـــــدورهـــــنه
يـــــــقع الــــــرشــــــاش إذا انـــــــتــــــفــــــضن آللــــــئـــــــاً لــــــرؤوســــــهــــــنه
ويـــــطــــــرن بـــــعـــــد االبـــــتــــــراد إلى الــــــغـــــصـــــون مـــــهــــــودهـــــنه
تــــــنــــــبــــــيك أجــــــنــــــحــــــة تــــــصــــــفق كــــــيف كــــــان ســــــرورهــــــنه

تـحركـة (النـامية ) تـخاطب الـبصـر واللـمس والسـمع (على الـترتيب) هذه الصـورة ا
في تـداخل فريد. على أن الـصورة مرسومة بـالكلمات (وتتـضمن صوراً مجازيـة في سياقها
كـما في النمـوذج السابق) في قصيـدة "مالئكة الرحمـة" ال تستغرق الـقصيدة وإن تكن أهم
ما فيها أما في "احلبشي الذبيح" فإن الـصورة هي القصيدة كاملة تبدأ معها وتنتهي أو

تكتمل بنهايتها:

احلبشي الذبيح
بـــــــرقت لـه مـــــــســـــــنـــــــونـــــــة تـــــــتـــــــلـــــــهَّبُ

ــــــتــــــاح وأغـــــــلبُ أمـــــــضى مـن الــــــقـــــــدر ا
حـــــــزت فال خـــــــد احلـــــــديــــــد مـــــــخـــــــضَّب

بــــــدم وال نــــــحــــــر الــــــذبــــــيح مــــــخــــــضبُ
وجــــرى يـــصــــيح مــــصـــفــــقـــاً حــــيــــنـــاً فال

بــــــصــــــر يــــــزوغ وال خــــــطـي تــــــتــــــنــــــكَّبُ
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حـــــتـى غـــــلـت بي ريـــــبـــــة فــــــســـــألـــــتـــــهم:
ــــــنـــــــيــــــةُ تــــــكــــــذبُ  خــــــان الــــــسـالح أم ا

قــــــــــــالــــــــــــوا: حـالوة روحـه رقــــــــــــصـت بـه
فــــــأجــــــبــــــتــــــهـم: مـــــا كـل رقـص يــــــطـــــربُ

هـــــــيــــــهــــــات دونـــــــكه قـــــــضى فـــــــإذا به 
صــــــــعـق يــــــــشـــــــــرق تــــــــارة ويــــــــغــــــــرّبُ

وإذا بـه يَــــــــزْورُّ مــــــــخــــــــتــــــــلـف اخلــــــــطى
وزكــــــــيٌّـــــــــة مــــــــوتـــــــــورة تـــــــــتــــــــصـــــــــبَّبُ

يــــعـــدو فــــيـــجــــذبه الــــعـــيــــاء فـــيــــرتـــمي
ويــــكــــاد يــــظــــفــــر بــــاحلــــيــــاة فــــتــــهــــربُ

مـــــــــتـــــــــدفـق بــــــــدمـــــــــائـه مـــــــــتـــــــــقـــــــــلب
مــــــــتــــــــعــــــــلق بــــــــذمــــــــائـه  مُــــــــتَــــــــوثب ُ

أعـــــــــــــــــــذابُــهُ يـــــــــــــــــــدعــى حــالوةَ روحـه ?
كـم مـــــنـــــطق فـــــيه احلـــــقـــــيـــــقـــــة تـــــقـــــلبُ

إن احلـالوة فــي فــم مــــــــــــــــتــــــــــــــــلــــــــــــــــمـظٍ
شــرهــاً لـــيــشـــرب مــا الــضـــحــيَّــة تـــســكبُ

هـي فــــرحــــة الــــعــــيــــد الــــتـي قــــامت عــــلى
ألـم احلـــــــــيــــــــــاة  وكـلُّ عـــــــــيـــــــــدٍ طــــــــــيبُ

الـشـاعـرة فــدوى - شـقـيـقـة إبـراهـيم - أول من أشـاد بــهـذه الـقـصـيـدة بـعـد الـدعـايـة
صـاحبة لـلنـشر الصـحفي إذ نـشرت أوالً بصـحيـفة «البـرق» التي نـعرف أنهـا كانت مـلكاً ا
للـشاعر األخطـل الصغيـر (بشارة اخلوري) وقـد توسع تعـليق الصحـيفة أو تـوطئتهـا لتلقي
غلوبة على وائد: «كذلك هي األ ا القصيدة في التأويل إذ قالت بعـد وصف الديكة على ا
ـوائـد " شأن" احلـبـشي الـذبيح" أمـا ريـشه فـتـحشى به أمـرهـا كـانت وما بـرحت" عـروس ا
الوسـائد وأما حلـمه فتـحشى به الـبطون» ! ولـكي نحـفظ للـقراءة النـقديـة سياقـها الـتاريخي
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وتدرج تـأويالتهـا نـشيـر إلى الهـامش في الديـوان الـذي يقـول: "بعـد أن رأى إبراهـيم منـظر
ذبوحـة ليـوم العـيد خطـرت له فكـرة " السرور عـلى حسـاب األلم "ثم فاجـأته جريدة الـديكـة ا
البرق بـهذا التـعليق فـكان أن كتب: «ولـيس من الفن الشـعري في شيء أن حتـصر السامع
أو الـقــار في نـقـطــة مـعــيـنــة - فـقـد يــرى الـعــاشق في األبـيــات غـزالً والــوطـني حــمـاسـاً
» ومـا كـتب إبـراهـيم صـحـيح من نـاحـيـة الـقـار وحريـته فـي التـأويل واالجـتـمـاعي إصالحـاً
ا ال واستدعاء مرجعيته اخلاصة عبر جتربته مع احلدث واأللفاظ والصور واإليقاعات 
ـكن التقـن ألصدائه في كـل قار على حـدة ولكنه يـثير ـؤثرات وال  يسـهل حصره من ا
بدع الذي البد أن يـرتكز على محور ويـنطلق من بؤرة هي التي تشع في الريب من نـاحية ا
جـوانب جتـربـته وحتـكم مـسارهـا وال يـتـصـور أن نـوصي الـشاعـر بـأن يـكـتب وفي مـخـيـلته
تنـافرة أحياناً) فـهذا من شأنه أن يقوض تـباعدة بل ا ستـقبلة (ا احتماالت تلك الـقراءات ا
ـبدع الـرؤيـة ويـنتج أدبـاً سـطـحـياً ال شـخـصـيـة له ولعل هـذا الـعـمق الـذي يحـرص عـلـيه ا
ليصل إلى رؤيـة بعينـها هو الـذي يفتح آفاق الـتأويل لرؤى أخـرى تتجدد مع تـعدد القراءات !!
ـوضوع الـعـنـيف" أنـه شاهـد فـي بيـروت رجالً وتـذكـر فـدوى أن مـا أوحى إلبـراهـيم بـهـذا "ا
يـذبح ديوكـاً حـبشـية يـعدهـا لـليـلة رأس الـسنـة - (تاريـخ نظم الـقصـيدة ٢٦ كـانون األول -
ديسـمبـر - ١٩٣٠ - أي اليـوم التـالي للـيلـة الكـريسـماس ولـيس رأس السـنة) "وإذا بالـنفس
الـشاعـرة يـروعـهـا أال يقـوم الـسـرور إال عـلى حسـاب األلم وإذا بـهـا يـفيـض بأقـوى الـشـعر

التصويري احلي."(١)

وقـريبـاً من هـذا الـوصف يـقع كالم عمـر فـروخ وإن تـوسع في بـعض األلفـاظ بـالـتأويل إذ
يـذكـر أن تسـمـية الـقصـيـدة "احلبـشي الـذبيح" تـرمي إلى أن إبـراهـيم "يشـبه" ديك احلـبش (الديك
الرومي) الذي تعـود األميركيـون من الغربيـ خاصة أن يزيـنوا به موائد أعـيادهم وب "احلبش"
(الـشـعـوب غـيـر الـبــيض من األ الـضـعـيـفــة) الـتي تـذبح مـصـاحلــهـا كل يـوم عـلى مـوائـد األ

(١) أخي إبراهيم - ص ٦٢  
(٢) شاعران معاصران - ص ١٤٤ ويذكر فـروخ تاريخا للقصيـدة ١٩٣١ وال أهمية لهذا االختالف ألن فرق ما

ب العام خمسة أيام!!
(٣) شاعران معاصران - ص  ١٤٥ (الهامش رقم ٥) .



-   ٢٣٠  -

القوية".(٢) ثم - بعد أن يسجل نص القصيدة يتوقف (في هامش خاص) عند البيت األخير:
هـي فــــرحــــة الــــعــــيــــد الــــتـي قــــامت عــــلى

ألـم احلــــــــــيـــــــــاة وكـل عــــــــــيــــــــــد طــــــــــيب

ـذبوح ـلـكـون هـذا الـديك ا فـيـقـول: "في هـذا الـبـيت تـوريـة: (أ) الـعـيد لـلـنـاس الـذين 
والذين سـيأكلـونه في عيـدهم وإن كان هـو قد تألم - إن كل سـرور في جانب يـقوم على ألم
نا في حـياتنـا وبعد ستـعبدين بـعد أن تـأ في جـانب آخر . (ب) فـرحة العـيد التي لـنا نـحن ا
لى أن يتـألم مـستـعمـرنا كـما يـتألم هـذا الديك اآلن".(٣) أما اخـتيـار عـنوان الـقصـيدة فـإنه 
شاهـدة واقع لم تستـطع قصيـدته أن تتحـرك بعيـداً عنه فهـذه تسمـية الديك عـلى الشاعـر 
الـتـركي - كمـا في أوروبـا والـرومي كـما في مـصـر واحلـبشـي كمـا في الـشـام .. ال فضل
رامـي البـيت األخـير ومـا قـاله فروخ احـتـمال ـتـوسع  فيـهـا للـشـاعـر وكذلك هـذا الـتأويل ا
بعيـد يناقش في ضـوء حتليل بنـية القصـيدة . وهي قصيـدة جيدة من النـاحية الفـنية ولكن
لغيـر ما ذكر فروخ أما إشارة "فدوى" إلى: الـشعر التصويري احلي فـإنها إشارة صائبة

: كيف كان ذلك ? وواجب النقد أن يب

نالحظ أوالً أن الـعنوان كشف قـناع القصـيدة واحتوى خالصـتها إذ هي عن "الديك
الـذبـيح" أيـاً كـان اسـمه أو كــانت طـريـقـة ذبـحه . وهـذا الـعـنـوان أسيء اخـتـيـاره ألنه وضع
التلـقي على طريق محدد حلادث مـحدد هو الذبح ومن ثم ال مجـال لطرح أسئلة عن الذابح
ـعنى .. ـثل عالمة مـؤثرة في تـوجيه ا ألنـنا مـا دمنـا نتـخاطب بـصدد "ديك" فـإن الذابح ال 
ـوضوع وهذا ما تصـوره القصيدة إن الـديك الذبيح هو الـقصد أو لنقل عـملية الذبح هي ا
شـهد ما من خالل عدسـة مقـربة وبـطيئـة فيـها إمـكانـية الدوران واحلـركة لـرصد أطـراف ا
ب الـفـعل ورد الفـعل . ولو أن الـشاعـر اخـتار عـنوانـاً أقرب إلى الـرمـز والتـعمـيم من مثل:
صريع على الـطريق - فرحة العيد (وهـذه العبارة تضمنـها البيت األخير) - رقص وال طرب
ـعـنى مـتـضـمن في الـبـيت اخلـامس) ومـا أشـبه هـذا لـو أن شـيـئـاً من هـذا الـقـبيـل كان (وا
باشـرة ولتقـبلنـا التوسع في الـتأويل دون أن يحـد من أفكارنـا قيد لـتحررت الـقصيـدة من ا
هـذا العـنوان الـذي يـدل على ضـغط الواقع عـلى تـصورات الـشاعـر فلـيس الـعنـوان وطريـقة
ستوى الذي يخاطبنا منه وضوع وا صياغته (سبكه) إال مؤشرًا على طريقة الدخول إلى ا
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الـشــاعـر . لـيس في الـقـصـيــدة أي ذكـر لـلـديك ال بـجـنــسه من حـيث هـو ديك أو داجن أو
طـائـر وال "بـجـنـسـه" من حـيث هـو حـبـشي أو رومي أو تـركي !! وإنـنـا إذا قـرأنـا الـقـصـيـدة
متـحررة من قيد عنوانـها سيستوي في تـصورنا اجملرد أن يكون الـذبيح طائرًا أو حيوانًا أو
ـشـتعل بـحـمـاسة الـظـفر إنـسانـاً وقـد رأيـنا في روايـات الـسيـنـمـا عن احلرب أن احملـارب ا
ـا جرى ولـكن إلى خـطوات !! تصـيـبه الـرصاصـة الـقاتـلـة فـيمـضي في طـريـقه ال يشـعـر 
ـقـهـور يــتـوهم أنه أصـيب إصــابـة قـاتـلـة فــيـرتـمي بال حـراك وعــلى عـكـسه نـرى احملــارب ا
ويحـتاج إلى جهـد جهيـد ليقتـنع بأنه ليـس هنالك من إصـابة على اإلطالق وقـد يسلم الروح

وت قبل أن يدرك خدعة اإلحساس . فزعاً واقتناعاً باستحقاقه ا

لم يـذكر "الديك" في القصـيدة بأي اسم أو وصف محدد لـطبيعته وكـان هذا التجهيل
تـعمد وقـد كان هذا تـأسيسًا ومـدخالً لتقـنية احلـذف التي شمـلت مساحة بطـريق احلذف ا
الـنص في ما يتصل "بشـخص" الذبيح دون غيره وبـهذا القصر حتـول السلب إلى إيجاب
عـنى أن عـلـينـا أن نـكـتشف أسـاسـاً (جمـالـيـاً) لهـذا احلـذف األسلـوبي . ونـحن نـعرف أن
أسـبـاب احلـذف قـد تـكـون اخلـوف منـه (من احملـذوف) أو اخلـوف عـلـيه وقـد تـكـون مـراعاة
ذكور قتضى . وهذا ما يساعدنا في تعليل احلذف الذي سيحدد فيه احملذوف من خالل ا

أو السياق:

١- مـسـنونـة: مـشـكولـة في الـنص مـنـصـوبة فـتـكـون على احلـال وصـاحب احلـال الـفاعل
" وال يـختـلف أمـر احلذف إذا كـانت "مسـنـونة" بـالـرفع إذ ستـكون احملذوف: "الـسكـ

وصوف محذوف هو الفاعل النكرة . صفة 

٢- حزت: "حـز" فعل متـعد البد له من مـفعول فيـقال حز الـشيء: أثر فيه ويـقال: احتز
السـيـاف رأسه فال يصح االكـتـفاء بـالـفاعل ومـؤدى هـذا أنه البـد من تقـديـر مفـعول

: حزت العنق . محذوف أي أن السك

فهوم من الكالم سواء كان الديك أم ٣- وجرى يصيح: وفاعل جرى احملذوف هو الذبيح ا
غيره وكذلك يقدر فاعل "يصيح".

٤- سألـتـهم: خان الـسالح ? هـنا حـذفت أداة االسـتفـهـام: هل أو الهـمـزة وهذا مـفـهوم من
ذكر "أم" بعد ذلك .
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وصوف محذوف: دماء زكية أي طاهرة وموتورة: مسفوحة ظلماً . ٥- زكية موتورة: صفة 

٦- يزور - يعدو - يرتمي - يظفر: أفعال حاضرة يقدر فاعلها (احلاضر) بضمير الغائب: "هو" !!.

واقع يتصل هذه ستة مواقع فيها حذف ال تستقيم القراءة إال بتقديره وجميع هذه ا
فـيـهـا احلذف بـشـأن من شؤون ذاك الـذبـيح وفي هـذا احلذف رغـبـة نفـسـيـة في القـفـز فوق
ـا يـوصل الرسـالـة. ويـتضح الـتـفـاصيل واخـتـصـار وصف األلم إلى احلـد األدنى اكتـفـاءً 
دى اجلمالي الفلسفي لتقنية احلذف ح نعرضه على مقابل احلذف (وهو الذكر) والذكر ا
هـو األصل ومن ثم ال يـحـتـاج إلى تعـلـيل ولـكن تـعـدد احملـذوفـات جتعل مـن احلذف أصالً
معادالً فيحتاج الذكر إلى مسوغ . فـح يقول: "غلت بي ريبة" فإنه يستوفي أركان التعبير
شهد . ا يجري وألنه ال يزال خارج ا فصل ألنه في حالة من عدم فهم  بشيء من البطء ا
أما الـذكر في كالمـهم وجتنب احلـذف: قالـوا حالوة روحه رقصت به" فألنـهم (القـصاب -
ـارسي الـذبح بـوجه عــام) مـعـتـادون عـلى هــذا الـفـعل ولـهـذا يــأتي في كالمـهم الـقـول أو 
ـتداول (حالوة الـروح) في ح يظل هـو سادرًا في دهشـته فيعـود بكلـمة الرقص ألوف ا ا

شهد الراهن حكماً جديدًا على رقص الذبيح . إلى حقلها الداللي اخلاص ويركب من ا

ـوسيقي للقصيدة وهي من البـحر الكامل الذي يتصارع في إيقاعه ونتأمل الشكل ا
اجلـلـجلـة والصـلصـلة - كـمـا يقـول عبـد الله الـطيب -(١) مع الـفـخامـة واجلالل وأيضـاً فإنه
ينص على أن "الكامل ليس ببحر تأمل"!! فهل يفسر لنا هذا تلك اجلاذبية الرهيبة - التي ال
ـا أغنى الـقليل تـخلو من شـناعة - فـي ذكر تفـاصيل مراحـل الذبح ومظـاهره وأسراره ور
ـشهـد احملـسوس من هـذا ليـفـسح مكـانـاً لـتأمل هـذا الـصـراع ب احلـيـاة والفـنـاء ال في ا
ـا في ما تعـنيه احليـاة وما يعـنيه الفـناء للـكائن احلي? يسـتعرض عـبد الله الـطيب رائية وإ
( عـتصم بقائـده التركي (األفش أبي تـمام (وهي من البحـر الكامل) التي قـالها ح أوقع ا
(٢) وفيهـا يصف الـفرح (الشـعبي) بحـرق األفش واسـتبشـار الناس وأمر بصـلبه وإحراقه
باخلالص منه ثم يقـول الطيب : «تأمل هذا الغناء الـوحشي أال تكاد ترى فيه صورة بعض

رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - ج ١  ص ٢٤٦ وما بعدها إلى ٢٥٦ . (١) ا
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القبائل الهمـجية وهي ترقص ثملة حول أجساد ضـحاياها ??!» إن هذا القول ال ينطبق على
"احلبشي الـذبيح" ال ألنه ليس بشـراً فإننـا لم نعرف هذا بـقوة التـحديد في النص وال ألنه
لـيس بـيـننـا وبـيـنه عـداوة فـهـذا أيضـاً غـيـر مـنـصـوص علـيه أو مـسـكـوت عـنه والـبيـت قبل
األخيـر يتـسع للمـجاز بل إنه باجملـاز أقوى من أن يـكون التـلمظ وشرب دمـاء الضحـية على
احلقيقة . لقد أشير "إليه" بالضمير الغائب: رقصت به - فإذا به - وإذا به - متدفق بدمائه

... الخ وهو جسد حاضر يصارع موتاً أريد له من األحياء.

في الـقصيـدة أربع طباقـات - كمـا تقدم: يـشرق / يغـرب - يعـدو / يرتمي - يـظفر /
تـهــرب - فـرحــة / ألم . وقــد سـاعــدت في جتـســيـد حــالـة االضــطـراب حــيث ال قـرار كــمـا

جسدتها إيقاعات هذا البيت الداخلية:
متدفق / بدمائه / متقلب
متعلق / بذمائه / متوثب

ـوت أو انـسـحـاب إن هـذا الـتـوازن اإليـقـاعي في هـذا الـبـيت الـذي يـرصـد سـكـرات ا
وقعة التي تسبق السكون األبدي !! تكررة ا الروح من اجلسد يجسم لنا تلك الرجفة ا

٥- السباعيات 

ا عرضنـا - في معرض احلـديث عن النزعة الـتهكـمية السـاخرة في شعـر إبراهيم - 
كن أن يـعد ظاهرة فنـية في تشكيل القـصيدة "الالفتة" أو "اخلاطـرة" وهنا نريد أن نرسي
هذا الـشـكل الـفني عـلى قـاعـدة من الفـهم لـلـدوافع التـي حمـلت الـشـاعر عـلى هـذا االجتاه .
ولكـنـنا قـبل أن نـفـعل ينـبـغي علـيـنـا أن نسـتـوضح (أو نوضح) بـعض اجلـوانب الـتي تضيء

. الطريق إلى ما يكاد يكون استقرار الشاعر عند هذا النمط حتديداً

القـصيـدة التي تـمثل االلـتفاتـة األولى مبـكرة ومـعزولـة ولم يتـضمـنهـا الديوان وهي
صادمة" الطـفة" والرغبة عن "ا يل إلى "ا صادفة أو ا كن أن نزعم أن ا قصيدة "جلنـة" و
هي الـتي وضعته عـلى أول الطريق . ال نقـول طريق التهكـم والسخر من حيـث هو طريقة في
ا من حيث هو مقيد بامتداد مع لصورة أو خاطرة تبرق لتنتهي . التفكير والتصوير وإ
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فـارقة تـملي بعـضاً وروح الـتهكم نـستطـيع أن نسـتعيـد قصـائد وقـطعاً سـابقـة لنجـد روح ا
تـملي بـعـضـاً آخـر ونادراً مـا يـجـتـمعـان فـفي "الـدم اخلـفيف" مـسـحـة فـكاهـة عـذبـة وتـهكم

رض إذ تقول القطعة : يستع به على ا
وطــــــبـــــيـب رأى صــــــحــــــيـــــفــــــة وجــــــهـي 

شــــاحــــبــــاً لــــونــــهــــا وعــــودي نــــحــــيــــفــــا
قــــــــــال البــــــــــد مــن دم لـك نــــــــــعــــــــــطــــــــــيـه

نــــــقــــــيــــــاً مــلء الــــــعــــــروق عــــــنــــــيــــــفـــــــا
لـك مــــــــا شــــــــئـت يـــــــا طــــــــبـــــــيـب ولــــــــكن

أعـــــطـــــنـي من دم يــــــكـــــون خـــــفــــــيــــــفـــــا !

علم" التي عـارض فيها بـكثير أما قصـيدته - من أربعـة عشر بيـتًا - بعنـوان: "الشاعـر ا
من الظرف والسماحة المية شوقي الشهيرة "قم للمعلم" فقد حشد فيها دماثته وخفة روحه:

ـــصـــيـــبـــتي شـــوقي يـــقـــول - ومــــا درى 
«قم لـــــــلــــــمـــــــعــــــلـم وفّه الـــــــتــــــبــــــجـــــــيال»

أقــــعـــــد فــــديــــتــك هـل يــــكــــــون مــــبــــجالً
من كـــــان لـــــلـــــنشء الـــــصـــــغـــــار خـــــلـــــيال

ويــــكــــــاد يــــفــــلـــــقــــنـي األمــــيــــــر بـــــقــــولـه
ـــــــعــــــــلـم أن يــــــــكــــــــون رســـــــوال» «كــــــــاد ا

لـــو جــــرّب الـــتـــعــــلـــيم ( شــــوقي ) ســـاعـــة
لـــــقـــــضى احلـــــيـــــاة شـــــقـــــاوة وخـــــمـــــوال

ـداعـبـة كـما في هـذا ومـثلـه ماثـل في أشعـار إبـراهـيم قـد يـأخـذ شـكل اإلغـراق في ا
إعالنـه عن الصـابون الـعـجيب وقـد ذكـرنا تـلك األبيـات وكـما يـكتـب "نشـيداً" عـنـوانه "البـقة

والبرغوث" إذ تقول البقة:
نـشـرب دم الـعرب نـحن بنـات اخلـشب

ويقول البرغوث:
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نــحـن الــذين نـــقــفـــز       مـــكــانـــنــا مـــعــزز

ويتم إبـراهـيم هذا الـهـذر في رسالـته إلى صـديقه وابـن عمه قـدري طـوقان بـأن يضع
توقيعه حتت عبارة: "اجلبنة الطازة" !!

خالصة مـا نريد هـنا أن إمكانـات احلس الكومـيدي والتـصوير الـتهكـمي والقدرة على
اإلضحـاك متوافـرة في أسلـوب إبراهيم (شـعراً ونثـراً) ولكن هـذا احلدث العـارض نبهه إلى
عزولـة التي لم يتـضمنهـا الديوان بعـنوان "جلنة" وهي شيء جديد فـهذه االلتفـاتة األولى ا
حملـة حفـليـة تهـكمـية ألـقاها إبـراهيم في احلـفلـة الكـبرى الـتي أقامـتهـا اجلمـعيـة اإلسالمية

سيحية في رام الله لوفود الدول العربية تقول هذه القطعة: ا
جلـــــــنــــــــة إثــــــــر جلـــــــنـــــــة إثـــــــــر جلـــــــنـهْ

» بــــهـــــدنهْ كـــــلــــفـــــوا «اخلـــــاطــــر الـــــكـــــر
وجلـــــــــــان تــــــــــــلـي  وأخــــــــــــرى تـــــــــــولـي

هــــــكــــــــذا يــــــبـــــــدع الــــــســـــــيــــــاسـي فــــــنَّهْ
حــــســــبـــنـــــا مـن خــــصــــالـــهـم أن عـــرفــــنـــا

أيـــــــــهـــــــــــذا اخلـــــــــــداع أنــك مـــــــــهــــــــــنـــهْ
ـــــكـــــروه يــــأتـــــيك أحـــــيــــانـــــاً غـــــيـــــر أنَّ ا

ـــــحـــــنــهْ بـــــخـــــيـــــر كـــــاخلـــــيـــــر يـــــأتـي 
مــــثـــلــــمــــا تــــقــــصف الــــريـــــاح وال تـــنــــفكُّ

حـــــــتى تـــــــســــــــوق لـــــــلــــــجـــــــدب مُـــــــزْنَـــهْ
مـــــرحـــــبــــــاً لــــلـــــوفـــــود شـــــكـــــراً لـــــقـــــوم

ــــرجَــــحِــــنّهْ جــــمــــعــــتــــهـم خــــطــــوبــــنـــــا ا
نــــحن لــــوال اخلــــطـــوب مــــا جــــمـــعــــتــــنـــا 

(١) بـــــــعـــــــد طــــــــول األعـــــــمــــــار إال اجلـــــــنَّهْ

(١) الكنوز - ص  ١٠٣ .
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البد أن هذه القـطعة أضحـكت الوفود العـربية القـادمة إلى فلسـط وهي وفود تعرف
أنهـا جاءت في "شكـل" جلنة وال تـملك إال أن تقـترح تفـريع (أو تفـريخ) جلان أخرى فـهكذا
ؤتـمر عـلى أنفـسهم دون أن يـغضـبهم وال تـمنـعنـا هذه الـنتـيجة أضـحك إبراهـيم أعضـاء ا
تـوقعة) الـطريفـة عن القـول بأن القـطعـة ليست مـحكـمة الصـناعة فـالبـيت اخلامس (الذي (ا
يقدم البرهان العملي على صـواب ما يقرره البيت الرابع) ال يتسع له السياق وكذلك حترك
داعـبة إذا اقـترنت بطـريقـة وحركة في األداء ولـم تأخذ سـمت اإللغاز . ـرجحنه" حـاسة ا "ا
هـم أن هذه القـطعة نـشرت بصـحيفـة فلـسط (٢٠ / ٧/ ١٩٣٠) وظـلت وحيدة في بـابها ا
حتى صـنع إبراهيم قـطعة أخـرى على قدهـا (أي من سبعـة أبيات - تهـكميـة) ولكنـها تفيض
مـرارة !! لقـد تـضـمـنـهـا الـديوان وأشـار إلى تـاريخ نـشـرهـا(١٠/٧/١٩٣٤ - أي أنـهـا بـعد
رارة فـقد جـاءت من التوجـه األليم إلى مـواطنيه أو "إلى "جلـنة" بـأربعـة أعوام كامـلة . أمـا ا
ـسـؤولـيـة ويـتـهمـهم ـعـنى يـسـلب مـنـهم كل شـعـور بـا األحـرار" كـمـا حـدد الـعـنـوان ولـكن ا

ا هو شر من هذا وذاك: ظهرية و تاجرة بالقضية وبا با
وقـــد شــــبـــعـــتـم ظـــهــــورًا في (مــــظـــاهـــرة)

(مـــشــــروعــــة!) وســــكــــر بـــالــــهــــتــــافـــات
ولــــو أصــــيـب بــــجـــرح بــــعــــضـــكم خــــطـــأ

فــــيـــــهـــــا إذًا لــــرتـــــعــــتـم بــــاحلـــــفـــــــاوات
بــل حــــكــــمــــة الــــلـه كــــانت في سـالمــــتــــكم

ألنـــــكم غـــــيــــر أهـل لـــــلــــشـــــــــــهــــادات!! (١)

ومرة أخرى انصرف إبراهيم عن هذا الـشكل ثم ما لبث أن عاد إليه بعد عدة أشهر
ـوضـوع بـعـيد عن مـرارة الـقـضـيـة ومـعـاناة عـدم تـقـديـر الـزعـامات خلـطـورة مـا يـفـعـلون
ـعـكـرون"(٢) الـتي لم وخـطـورة مـا ال يـفـعـلـون !! فـكـتب قـطـعــته الـسـاخـرة بـعـنـوان: "ولـيـمـة ا
يتـضمنـها الديـوان على رغم من قدرة اخلـيال واللغـة وتمكـنهمـا من "مالعبة " هـذا الطعام

ألوف بشدة جتعل القول فيه غير ميسر: ا
ــــــــعــــــــكـــــــــرون أتــــــــغــــــــريـــــــنـي بــــــــحب ا

(١) هذه السباعية تضمنها الديوان (طبعة دار القدس ) - ص ١٤٦
 (٢) الكنوز - ص ١٢٣ .
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وتـــــنـــــصـب لي احلـــــبـــــائـل في صـــــحـــــون
وتــــــطـــــعــــــمــــــنـي األفـــــاعـي نــــــاهــــــشـــــات

فـــــقل لي كـــــيف تـــــهــــضـم في الـــــبــــطــــون?
فـال تــــــــركــــــــيــب أمــــــــعـــــــائــي حــــــــديـــــــــد

وال في مـــــــعــــــــدتي بـــــــعـض احلـــــــصـــــــون
وال هـي مـــــــنــــــظـــــــر فـــــــتــــــقـــــــول ســــــاءت

مــــــذاقـــــتــــــهـــــــا وســــــــرت لـــــلــــــعـــــيـــــــون
ومــــــاالـــــتـــــزلــــــيق والــــــروغـــــان مــــــنـــــهـــــا

ـــــــــراوغ واخلـــــــــئــــــــون ســـــــــوى طـــــــــبـع ا
دعـــــــونــــــا مــن ولــــــيــــــمــــــتــــــكــم  فــــــإنــــــا

ســـــمـــــعــــنـــــا عـن والئم (مـــــوســـــولــــيـــــني)
فــــــــإن اجلـــــــــوع خـــــــــيـــــــــر مـن طـــــــــعــــــــام

ــــــــوت مـــــــنـه عـــــــلـى فـــــــنــــــــون يـــــــجـيء ا

ـؤسف أن كتـاب "الكـنوز" وهو ) من سابـقتـها ومن ا وهذه الـقطـعة أكـثر تـوفيـقاً (فـنيـاً
راجـعة تاريخ نـشرها بجـريدة الدفاع إذ ذكر تـاح لنا لتـوثيقهـا لم يهتم  صدر الـوحيد ا ا
أن هذا حدث بتاريخ ١٥/٤ ولم يذكر العام وحدد يوم اإلثن ورقم العدد وهو ٢٩٦ ص ٤
- وهذا اضـطـراب واضح يـكـتـنـفه الـشك وعـدم الـتـثـبت ألن الـبـيـانـات الـسـابـقة الـتي وثـقت
ـعـكـرون" بـرقم الـعـدد ورقم الـصـفـحـة مـكـررة (ص ١١٨) مع ذكـر تاريـخ مـختـلف "ولـيـمـة ا
عـكرون" فيمكن أن نحـدد يوم نشرها بأنه وقصـيدة أخرى هي قصيدة: "أنـتم" أما "وليمة ا
ـكن اسـتـخالصه من تـعـاقب أرقـام أعـداد الـصـحـيـفـة قـبل "ولـيـمة ١٥/٤/١٩٣٥ وهـو مـا 

عكرون" وبعدها . ا

واآلن: نحسب أننا انتهينا إلى الصورة اآلتية:
١- كتب إبراهيم أولى سباعياته في مناسبة طارئة وبأسلوب تهكمي - عام ١٩٣٠ .

ـدة أربعـة أعوام خـرج عـلى النـاس بعـدها ٢- انصـرف عن تنـمـية هـذا الشـكل أو متـابـعته 
. رارة والتنديد الصريح أيضاً بقطعة "إلى األحرار" امتزج فيها التهكم با
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عكرون" . ٣- عاد إلى إهمال كتابة السباعيات عدة أشهر ثم نشر "وليمة ا

٤- نالحظ أن احملاولـة األولى واحملاولة الثـالثة لم تـأخذا مكانـهما في الـديوان فإذا كان
ته ـا يـدل على أنه جـمع عـز هذا مـن فعل إبـراهـيم فإن نـشـره للـقطـعـة الثـانـية ر

على أن يقصر كتابته لهذا النوع على احملتوى السياسي.

٥- بـعـد سـتـة أشـهـر فـقط من تـاريخ نـشـر"إلى األحـرار" - أي في ١٨/١/١٩٣٥ نـشـر قـطـعة
بعنـوان "يا قوم" التي فتـحت الطريق للـتدفق في ذات االجتاه وتوالت الـقصائد حتى
بلـغت سـبع عشـرة قـصيـدة في أقل من خـمـسة أشـهـر إذ نشـرت األخيـرة "الـقدس" في

. ١٠/٥/١٩٣٥

ـشهـد أن إبراهـيم صـنع عشـرين قصـيدة تـتكـون كل مـنهـا من سبـعة أبـيات ٦- وخالصة ا
اثنتان منها ذات طابع هزلي كاريكاتوري ال يـتصل باألوضاع الفلسطينية أما الكثرة

(١٨ قصيدة) فإنها اجتهت إلى نقد هذه األوضاع .

٧- نظم إبراهيم هذه القصائد في عدد محدود من البحور (ستة بحور ومجزوءي بحرين) .

ان الوطني - أيها األقوياء - إلى ثقيل - أنتم - جلنة . فمن البحر اخلفيف القصائد: اإل
ومن البحر البسيط - القصائد: إلى األحرار -  زيادة الط - القدس.

ظفر - السماسرة - يا حسرتا. ومن البحر الكامل - القصائد: الشيخ ا

ومن البحر الطويل - القصائد: تعزية البيت الهشمي - ١٠٠٠ - نعمة.

عكرون .  ومن البحر الوافر - القصيدتان: مناهج - وليمة ا

تقارب - قصيدة: أيتها احلكومة . ومن البحر ا

ن الربيع. ومن مجزوء الكامل - القصيدتان: يا قوم - 

ومن مجزوء الرمل - قصيدة: غايتي .

إن هـذه البحـور يخـتلف مداهـا وقدرة اسـتيعـابهـا لألفكار الـتي حرص عـلى أن تكون
ـفارقة (أحياناً) وعلى التهكم أخر . خاطفة وساخرة تـكتفي باللمح واإلشارة وتتكئ على ا
وهذه الـقدرة على تـطويع موسيـقا البـحر (أو البحـور) ألداء الوظيـفة نفسـها ليـدل على خبرة
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١٠ - إبراهيم ... إعالمياً

١- اإلعالمي : ما قبل .. ما بعد !!

كـانت الفـتـرة ما بـ آذار (مارس) ١٩٣٦ وتـشريـن األول (أكتـوبر ١٩٤٠) وهي كـما
ذكرنا قـبل - ال تزيد عن خـمسة وخمـس شهـراً كانت من أخصب مراحـل العمر الـقصير
بالـكتـابـة والتـأثيـر في الـثقـافة وفي الـرأي الـعام في فـلسـطـ وهي الفـترة الـتي شـغل فيـها
" . وهذه إبراهـيم منـصب "مديـر البرنـامج العـربي في مصـلحـة اإلذاعة الالسـلكيـة بفـلسـط
ا ألن نـتاجه الـشعري ـؤثرة لم حتـظ باهتـمام من كـتب عن إبـراهيم وفـنه ر الفـترة الـقوية ا
فيها كان قليالً جداً ولوال قـصيدتان مؤرختان : "رثاء أديب منصور" (أيلول ١٩٣٩) و "بال
عـنوان" (١٩٤٠) وقطعتـان إحداهما "نـشيد رثاء غـازي" (١٩٣٩) واألخرى "أشواق احلجاز"
طلق وهو حكم صحيح حتى (١٩٣٩) حلكمنا عـلى زمن العمل باإلذاعة باجلدب الشـعري ا
مع وجـود هذه الـقـطع األربع إذ يـبدو فـيـهـا التـسـطح والـعجـلـة وال جند فـيـهـا تلك احلـيـوية
الـتصويـرية والرصانـة اللغـوية التي نـتوقعـها من شاعـر متمـرس يسعى نـحو ذروة نضوجه
ـرحلة ـوّه على جهـده العـلمي والعـملي في ا في أربعيـنيـات عمره . ولـعل هنـاك سببـاً آخر 
اإلعالميـة (اإلذاعيـة) وهي أن الطـريقـة التي دفع بـها إبـراهيم إلى اإلسـتقـالة أو اإلقـالة تـبدو
ا ن كـان في مكانه ومكانـته ومن ثم فإن نشاطه اإلعالمي كأ ة  قدار ما هي مؤ جارحـة 
يـخــتـزل في هــذا احلـادث أو يــلـونه هــذا احلـادث ويـؤثــر عـلى مــنـظــوره الـعــام وهـذا ظـلم
إلبـراهيم وجتـاهل (أو جتهـيل) بـجهـد متـميـز بـلغ فيه إبـراهيـم مسـتوى اإلبـداع وليس في
بكر كان العمل بالصحافة وأنه سافر هذا ما يثير الدهشة فلعلنا نـذكر أن تطلع إبراهيم ا
إلى القـاهرة عقب تـخرجه ليـجد لنـفسه مكـاناً في إحدى دور الصـحف التي يطـمح أن يعمل
ـمكن أن نـتـصور الـظـروف اخلاصـة الـتي أحاطت بـهـذا السـعي وأولـها مـحـررًا بهـا ومن ا
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ـستـمر) ومـا يثـيره من قـلق والديه خـاصة إذا مـا عاش مـنفـردًا بعـيداً عن مرض إبـراهيم (ا
باشرة كـما نعرف من طـبيعة العـمل الصحفي أنه لن يـستجيب استـجابة فورية رعايتهـما ا
ـهم أن هذا لرغـبة شـاب شاعـر لم تتـوطد له شـخصـية أدبـية تتـجاوز أحالمـه في الكـتابة . ا
بـكـر دل عـلى رغـبـة كـامنـة في أن يـكـون عـلى تـواصل مع الـنـاس مع الـقراء وأن الـتـطلـع ا
يعيش بينهم ويتفاعل معهم ولعل "دار الندوة" في اجلامعة األميركية والتردد على احملافل
األدبــيــة في بـيــروت (قــصـر ضــومط - وصــحـيــفــة الـبــرق وصـاحــبــهـا األخــطل الــصـغــيـر)
ـساجالت الشـعرية كـلها تـشير إلى شـاعر حيـاة وليس شاعـر تأمل شاعـر بالنـاس كما وا
ـنبـر الـصـحفي أنه شـاعر بـنـفـسه ومن شـأن هؤالء الـشـعـراء أن يسـهل اسـتـدراجـهم إلى ا
الـذي يـوفر لـهم اتصـاالً مبـاشـراً عريـضاً بـجمـهـور القـراء ويحـقق لهـم التـفاعل الـفوري مع

مجريات احلياة.(١)

ـؤرخة ١٠/١٠/١٩٣٥ ؤثـر ? رسـالـته ا كيف حـصل إبـراهـيم عـلى مـوقعـه اإلعالمي ا
إلى صديقه عمر فروخ تصف هذا بدقة وتفصيل مبتدئاً باستدعائه إلجراء مقابلة شخصية
طـبوعـات ومدير االسـتخـبارات - وهـما إجنلـيزيـان ويبـدو تأثر - غيـر رسمـية - مع مديـر ا
ـاضي أو إبــراهــيم بــأن اجلـلــســة كــانت جملـرد الــتــعــارف فـلـم يـجــر ســؤاله عن شيء فـي ا
سـتـقبل غـير أنه لم يـسـتطع أن يـواري ما رأى من الـدهشـة واالسـتغـراب في أعيـنهـما أن ا
هيج له هذا اجلـسم الضعيف فمـا كان من إبراهيم إال أن اسـتدعى "أمثلة" يـكون الشاعـر ا
تـاريـخيـة أدبيـة تـدافع عنه من الـشعـر الـعربى ومن مـسـرحيـة يولـيوس قـيـصر !! في الـيوم
التالي طلب من إبراهـيم أن يتقدم بطلب لشغل وظيفـة "مدير برنامج اإلذاعة العربــي" ورتبته
senior K وال ينـسى أن يذكر في رسالته أن راتب هذه الـدرجة ٢٩ جنيهـاً شهرياً ثم يختم

سؤولية فيه ال بلغ ال يستهان به وا ركز طيب وا رسالته بعبارة دالة : "ولعل الله ييسر فا
ـسـؤولـيـة" - وال نرجح أن تـكبـد حـامـلـها كـبـيـر تـعب وعنـاء" !! هـذه اإلشـارة األخـيرة إلى "ا
إبـراهيم كان يـخفي وراءهـا عكس ما تـنطق به فـقد كـان يكتب لـصديق ولـيس للنـشر - تدل
واقع ومـا تـعـنـيه ومـا تـعرض له طـلب الـوظـيـفي وعـدم تـمـعنه فـي ا عـلى ضـعف شـعـوره بـا

ـسـرى : صـالح جـودت في دار الـهالل وكـامل الـشنـاوي في صـحـيـفـة األخـبار (١) الـنـمـاذج الـقـريـبة لـهـذا ا
وفاروق جويدة في األهـرام  واألبنودي في األخبار واألهـرام معاً وال تثريب فـقد بدأت الصحـافة العربية
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ا ذكره من شرط مفترض في من يـشغل "مدير البرامج العربية" وأنه شاغلها كـان فرحاً 
كانة فيها" وهذا الوصف "يجب أن يكون شخصية أدبية مـعروفة في البالد من أصحاب ا
ي ينصرف إلى "مـاضي" الشخصية اخملـتارة أو بصيغـة أدق : إلى بعض ما ينبغي التـقو
ـسـتـقـبل وفق شـروط تـوافـره في هـذه الـشـخـصـيـة أمّــا مـا يـجب عـلـيـهـا أن تـصـنــعه في ا
ـتـنابـذة في أرض فلـسطـ فهـذا ما لم يـعـطه إبراهـيم ما يـستـحقه من ـؤثرة ا الـقطـاعات ا
االهـتمـام قدر مـا أعطى الـقيـمة األدبـية لـلـوظيـفة والـراتب الذي تـدره . وليس لـنا أن نـحمل
األمور (أو جنـملـها) فـوق ما حتـمل من الدالالت فـإن بـلبل فـلسـط الـشجي لم يـقدم - في
أي عـمل شغله - بـرهان رغـبة حقـيقيـة في االلتـزام بشروط الـعمل واحلـرص على البـقاء فيه
وتأكيد النجاح من خالله . وال نستطيع أن نـعيد هذه النزعة التي تضمر الرغبة في التخفف
فـعم بحب من الـواجـبات وااللـتزامـات وما تـتطـلب من ضوابط ونـظم إلى أنه ذلك الـشاعـر ا
ادية) الـتي حتيطه بها أسرته الية (أو على األقل الـرعاية ا احليـاة وحسب فهناك الـوفرة ا
ا يشعـره بأنه ليس في ضرورة تـستدعي "اخلضـوع" للمضـايقات وهنـاك قبل هذا كله -
عدة في اجلدار األعلى وقد عـدة تلك القرحة الـكبيرة في مؤخـرة ا وبعـده أيضاً - مرض ا
الحـظـات كـان "إذا حتـركت آالم مـعــدته سـريع الــتـأثـر تـثــيـره األمـور الـعــاديـة وتـغـضــبه ا
ـلل والضيق اليـسيرة"(١) فكـان من الطبـيعي أن يـكون سهل االسـتفزاز سـريع الشـعور با

حتى لقد مل حياته ورأى غايتها وهو في ريعان شبابه ح قال :
من طــــــبــــــيب إلـى طـــــبــــــيـب فـــــقــــــبــــــحـــــاً

حلـــــــــــيــــــــــاة عـــــــــــلــى األطــــــــــبـــــــــــاء وقـف

ـهم بـعد انـتـظار لـيس بالـقـصيـر وقلق من انـتهـى األمر بـأن تسـلم إبـراهيم مـركزه ا
ـنافـسته جـانبه إذ كـان يـعرف أن أشـخاصـاً آخـرين ترشـحهم جـهـات أخرى أو يـسعـون 
نـدوب السامى. يـشير إبـراهيم إلى نوع ولكـنه - في النهـاية - تسـلم العمل بـعد أن وافق ا
ـا يـعرف من مـرضه الذي من تردد سـلـطة االنـتداب في إسـنـاد إدارة اإلذاعة الـعـربيـة إليه 
قـلق) قد يهـدد حياته (!!). إن يحمـله على االنـقطاع عن الـعمل وأن هذا الـعمل اإلعالمي (ا
ستـبعد ولكن يرجح أنه هـذا السبب (الصـحي) ما يحرص إبـراهيم على ذكره وهـو ليس 
لم يـكن السـبب الـوحيـد فهـناك تـاريـخه الوظـيفي ومـا يعـرف عـنه من حريـة السـلوك وهـما

(١) ينظر : شاعران معاصران : الصفحات ٢٠ ٤٦ ٤٨ ٤٩ .
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سببان يغريان بتفضيله من وجه وعدم االطمئنان إلى ما يتوقع منه من وجه آخر !!

وهذا ما حدث بـالفعل ولـكن انكشـاف مساحات االخـتالف احتاج إلى هـذه السنوات
األربع ومـع هذا لم تكن السلـطة اإلجنليـزية - إلى ذلك الوقت - تستـطيع أن تستـبعد أديباً
مرموقاً محـبوباً من شعـبه لقضايا مـوضوعية حتتـمل االختالف وال حتتمل التـخطئة . ولكي
يتم هذا االستبعاد دون إحداث أضرار في عالقة اجملتمع الفلسطيني بسلطة االنتداب كان
البـد من "ذريــعــة" حتـدث دويًــا وتـؤدي إلـى حتـقــيق مــا أصـبــحت تــرغب فـيـه جـهــات شـتى
) ليخرج إبراهيم من نافس من مثقفي الفلسطيني (اليهود والسلطة اإلجنليزية وبعض ا
ـؤسف حــقـاً أنه سـهل عــلـيـهم (إن لم يــكن أعـطـاهم اإلذاعـة مـجــرداً من الـبـطــولـة .. ومن ا

بنفسه) هذه الذريعة !!

في بـدايـة تـسـلـمه الـعـمل اإلذاعي شـمـر عن سـاعـديه بـعـبـارة أخـرى : استـدعى قـدراته
هدرة واسترد حلمه القد وعادت إليه قوة التحدي . يقول لصديقه - بعد عام من العمل ا
- "لـعــلك تالحظ فّي روح الـتـصـّيــد لإلذاعـة - هـو كـمـا تـرى لــقـد أصـبح دأبي أن أجـعل هـذا
.. ( سـتشرق البرنامج حتـفة (يقصـد برنامـجه األدبي وكان يستـكتب فيه من أعالم األدب وا
بـحيث أبز به برنـامج مصر وقد توفـقت في ذلك إلى حد بعيـد . وقد جاءني الثنـاء العاطر على
الـبرنامـج من مصـر نفسـها ومن الـعراق وسـوريا والـهنـد والرياض(١)" ولكن "فـدوى" تضيف
أمـرا آخــر يـتـجــاوز جنـاح بـرنــامج أدبي كـتب عــنه إلى صـديق إلى مــا هـو نـوع من الــتـوجـيه
ـؤكد أن فـدوى أقدر عـلى التـنبه لـهذا وأدق في ـعنـوية لـلشـعب الفـلسـطيـني ومن ا والـتعـبـئة ا
ثقفــة الـشاعــرة الفلسطينية التي رحـلة ذاتها بكل ما تملك من وعي ا الوصف ألنها عاشت ا
تـتـنـفس حـيـاة شـعـبـهـا وهـمـومه يـومـاً بـيـوم . تـقـول :"لم تـمض مـدة يـسـيـرة عـلى إشـرافه عـلى
الـبـرامج الـعربـيـة حـتى كـانت تلـك البـرامج مـرآة يـنـعكس عـلـيـهـا ذوق هذه الـبالد وآراء أهـلـها
الـعرب وكان أكبر هـمه أن تكون األحاديث قريـبة من مستوى الـعقول على اختـالف طبقاتها ..
ولـعل من أهم مـا قام به هـنـاك تـصديـه لفـئـة غـير عـربـيـة كانت تـسـعى سـعـيهـا لـتـنشـيط الـلـغة

ذاعة(٢)". العامية وجعلها اللغة الغالبة على األحاديث العربية ا

(١) شاعران معاصران - ص ٥٤ .
(٢) أخي إبراهيم - ص ٧٧ .
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وقد تـصـدى إبراهـيم لهـؤالء على اخـتالف مرامـيـهم معـلنـاً بغـير مـواربة أن الـعرب -
مـسـلـم ومـسـيـحيـ - يـديـنون بـالـقـوميـة وأن تـنـشيـط العـامـيـة غايـته الـقـضاء عـلى الـلـغة
العـربية!!. وتذكر "فدوى" في عرضـها لهذه الصفحـة األليمة بالثورة في فـلسط ذاتها أثناء
هذه الـفترة وطبيـعي أن يكون موقف اجلهـاز اإلعالمي (العربي/احلكومي) غـير مستقر ثم
ية الـثانية فـتفرض الـرقابة وتـتشدد . وح انـتهت الثـورة في فلسطـ لتنـشب احلرب العـا
ـراقـبة غـير الـرسـميـة إلبـراهيم تـشـير إلى الـيـهود الـذين يـحصـون كل ما ترصـد "جـهات" ا
يذاع ويـخـرجونـه تخـريـجاً سـيـاسيـاً من ثم تـكـون األحاديث الـديـنيـة واألخالقـية حتـريـضا
ويـكون الـتـاريخ دعـاية وحـتى الـدعـوة إلى االهتـمـام بـصحـة األطـفال تـتـحـول بهـذه الـقراءة
!! فـكل ما يبثه إبراهـيم - من هذه الوجهة تحيزة دعـوة إلى االستعداد لـلمقاومة مـستقبالً ا
ـنافسة ب أبناء الوطن الواحد دورهما ليتصيدا - مسخر للتحريض . ثم يؤدي احلسد وا
ويـؤوال في مـضـمـون قـصـة مـذاعـة هي قـصـة "عقـد الـلـؤلـؤ" . ويـضـيف عـمـر فـروخ عـلى ما
نـافسـون وحدهـما - كان أشـارت إليه فـدوى أمرين : األول أن اإلجنـليـز - وليس الـيهـود وا
" الـنـاس وإلـهاءهم لـهم مـصـلـحـة في إبـعـاد إبراهـيم ألن بـرامـجه اجلـادة ال تـنـاسب "تـنـو
بالتسـلية والطرافة بل على العـكس تعمل ضد استقرار سلـطتهم . واألمر الثاني ما يشرح
به كـيف أول خـصـوم إبراهـيم الـسـياسـيـون من الـفـلسـطـيـنيـ قـصـته «عقـد الـلـؤلؤ»(١) التي

سبقت القصيدة العاصفة :

«قدم إبـراهيم لإلذاعـة قصة من وضـعه هو بـاسم عقد الـلؤلـؤ تدور حول األمـانة وقد
ــا هــو رمــز إلى احلــاج أمــ " بــطـل الــقــصــة إ ــشــرفــون عــلى اإلذاعــة أن "األمــ رأي ا
ـا أن اإلذاعة حـكوميـة واحلاج أم مـناو لـلحكـومة فـإن عمل إبراهـيم يعد احلـسيني و
ـا يـؤاخـذ به إبـراهـيم . عـلى أن الـسـبب األسـاسي ـسـلـكـي وذلك  خـروجـاً عـلى الـعـرف ا

إلقالة إبراهيم كان قصيدة نظمها إبراهيم في ذلك احل مطلعها : 
يـــا شـــهــــر آيـــار يـــا شـــهــــر الـــكـــرامـــات(٢)

ورد ومـــــحـن وغـــــيـــــد فـي الـــــبـــــجـــــامـــــات

(١)انظر النص التراثي لهذه القصة في ملحق الكتاب رقم (٢).
(٢) هكذا جاء في : شاعران معاصران - ص  ٥٥ - "واألصل" بألفاظ خارجة يجاريها هذا الوزن ولكنه أصل

يتداول شفاهياً .
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هـذه الـقـصيـدة في اجملـون وهي عـجيـبـة من الـعجـائب في حـسن الـتـصويـر والـسبك
وفي الشاعرية . ولقد القت هذه القصيدة رواجاً كبيراً وانتشرت بالرواية واالستنساخ أكثر
من شعـره الذي نـشر في الـصحف واجملـالت . غيـر أن في هذه الـقصـيدة تـعريـضاً شـديداً
بـأحـوال دينـيـة مـعـينـة وبـأشـخـاص كانت حتـتـضـنـهم الـسلـطـة اإلنـكـليـزيـة ذكـرهم إبـراهيم
بــأســمـائــهم . وحــرص إبـراهــيم عـلـى أال حتـمل هــذه الـقــصــيـدة قــرائن مـاديــة تــكـشف عن
شـخـصيـته فـنسـخـها عـلى اآللـة الكـاتـبة ولـكـنه ترك نـسـخة مـنـها في جـرار مـكتـبه بـدائرة
اإلذاعة ويبدو أن بعض خصومه في اإلذاعة عرف بأمر القصيدة وعرف بأمر النسخة التي

في اجلرار فدل عليها رؤساءه وقامت احلجة على إبراهيم في ذلك»(١).

ـؤكد أن هذه "الـسقـطة" الـفاجعـة ال تنـاسب موقع إبـراهيم وال شـخصه وال حجم من ا
علـقة علـيه وكان البـد أن يضع هذا كـله في اعتبـاره وإننـا ح نسـتبقي شـيئاً من اآلمـال ا
) سنـقول إن الدور اإلعالمي الـرسمي احملايـد بالنـسبة لـلصراع ب حسن الـظن به (وظيفـياً
ناصب احلـكومية وعلى قـيادة اجلماهير تنـاحرة على ا اجلماعات واألحزاب الـفلسطيـنية ا
ـهـدد بـالـزوال (وقـد ضـاق إبـراهـيم بـهذا ـطـالب الـعـشـائـريـة وقـضـية الـوطن ا ـمـزقـة ب ا ا
ـتدني االنـتهازي وهـاجمه في قـصائـد عدة) نقـول إذا كانت اإلذاعـة (وهي جهاز ـستوى ا ا
حـكومي) ال تتيح له أن يقـول كلمته بصـراحة ودون مواربة فإنه رأى أن يـقولها عبر اإلعالم
"الـسـري" - وهـو ال يـقل تـاثـيراً عن اإلعـالم الرسـمي الـعـلـني بل لـعـله األقـوى في مـثل هذه
ـضـطـربـة - فـهــذا من حـقه ولـكن من يـتـعـرض لـأللـعـاب اخلـفـيـة البـد أن يـتـقن فن احلـال ا
الـلعب ويعرف كـيف يخفي نفسـه بأن يغير في أسـلوبه إلى نقيـضه أو يجد من مريديه من
يتبـنى القصـيدة وينـسبهـا لنفـسه متحـمالً مغبـة هذه النـسبة وأال يـتطابق مـحتوى الـقصيدة
عروف في زعـماء البالد كأن تـنتقد اجلـميع ولكنـها تتوسع (السياسي) مع رأي إبـراهيم ا
كن إرساله من دخـان التعمية على احلقيقة أما أن تكون في نقد اخلصوم .. إلى آخر ما 
"عجيبة من العجائب في حسن التـصوير والسبك وفي الشاعرية" ثم - على صحة ما يروى
ستوى من الغفلة يصل حد االستهانة وال - توجد نسختها في درج مكتبه اخلاص فهذا ا

(١) شاعران معاصران - ص  ٥٥ ٥٦ .
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يل إلى تـصديقه لـوال أن له سوابق مرويـة أيضاً : في مـرحلة الـدراسة اجلامـعية إذ كان
ــعـرفـيـة ويـلـمـزهم بـســخـريـته في مـجـلـسه بـ يـطـلق لـســانه في انـتـقـاص قـدرة أسـاتـذته ا
أصدقـائه وكـان هذا االنـتقـاص يصل من يـتقـصدهم فـضالً عن زمالئه من الطالب(١) لقد
أغـفـلت "فـدوى" هـذا اجلانـب من محـنـة أخـيـهـا تـمـامـاً ولـعله يـنـكـأ عـنـدهـا - حـ تـذكره -
جراحـاً تريد أن تـنسى حـدوثهـا ويكـفي ما القى إبـراهيم في أعـقابـها إذ لم يـحتـمل - كما
ـواساة األسـرية في توفـير ما كـان يحتـمل قبل - أن يـخلد إلى الـراحة (الـبطالـة) وأن يجد ا
كتسـبة بالوظـيفة العـليا وله -  بسـببها ومن كانـة ا يلـزمه من النفقـة . لقد تعـود اآلن على ا
قـبـلـهـا - خـصـوم بـعـضـهم يـعـمل مـعه في اإلذاعـة نـفـسـهـا كـمـا أنه اآلن زوج وأب لـطـفـل
(جـعـفـر وعـريب) وإنه في حلــظـة انـهـيـاره بـحـاجـة إلى رد اعــتـبـار عـاجل من ثم كـان قـبـول

"مخاطرة" العراق التي ال حتتملها صحته وبالفعل .. لقد كانت سعيًا إرادياً إلى النهاية !

٢- رسالة إبراهيم اإلعالمية 

تـصلة بـعمله اإلذاعي إلى أيـة شروط شرطت عـليه ح قبل لم تشر رسـائل إبراهيم ا
ـنـتدبـة يحـتم أن مـثل هذه الـعـمل أو قبل هـو لـهذا الـعـمل ولكن مـنـطق اإلدارة اإلجنلـيـزية ا
الشـروط البد موجودة وبخـاصة أن هذه األجهزة اإلعالميـة كانت جديدة تمـامًا وبال تقاليد
أو نظم سـابقـة تلـتزم بـها ولن جنـد صعـوبة في اسـتنـتاج بـعض (أو أهم) هذه الـشروط من
طبيعة العـمل ذاته فهذه اإلذاعة التي بدأت موجهة إلى داخل فـلسط بثالث لغات متوازية
متـزامنة (العـربية والـعبرية واإلجنـليزية) لـيس لنا أن نتـوقع أن تكون الـرسالة التي تـبثها كل
مـنهـا ترمي إلى هـدف يتوحـد فيه اجلـميع وإن تـكن متـعددة اللـغات وعـلى عكس هـذا نتوقع
أن يكون اإلرسال العبري مستندًا إلى وثـيقة االنتداب وما تضمنته من اعتراف بوعد بلفور
ونص على تـهيـئة الظـروف إلقامـة الوطن الـقومي لـليـهود وهـذا إطار يـقبل التـوسع إلى ماال

(١) يـنبغى أن نـعتـرف أننا لم نـقرأ هـذه القصـيدة وكل مـا سمـعته منـها مـطلعـها بـألفاظه الـصريـحة وليس
ذكـورة سابـقاً حـدثـني عنـها - مـنذ زمن طـويل فى منـاسـبة مـا - صديق فـلسـطيـني ينـسبـها - بـاأللفـاظ ا
ا أيضاً - إلى إبراهيم ولم يذكر لي أن للقصيدة أهدافاً تضعها في النقد السياسي لبعض الزعامات وإ
هي قـصـيـدة مـاجنـة وحـسب !! ولـعل هذا مـا تـبـقى مـنهـا في الـذاكـرة اجلمـعـيـة ولـهذا شـبـيه في "أمـيات"

صري جنيب سرور . األديب ا
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نـهـاية في حـ أن تـهمـة االسـتعـداء والـتوجـيه إلى رفض اآلخـر ومن ثم التـصـدي لتـعـطيل
وثيقة دولية مقررة هذه التهمة جاهزة حتى لو اكتفى البرنامج العربي بإذاعة القرآن الكر
والسيرة النبوية !! حتى لو قرأ من الشعر القد أو احلديث وكما رأينا فقد أشارت أصبع
االتهـام إلى برنامج يحث األمهات على الـعناية بأطفالـهن وتنشئتهم علـى الشجاعة والشعور
تـنوعة بـالكـرامة !! ال نسـتطيع أن نـحدد بدقـة متى بـدأ إبراهيم يـعمل وفي ضـمير بـرامجه ا
هذه الـرسـالـة الـتي تـوقظ الـوعي بـالـتـاريخ وتـعـمق االنتـمـاء إلى الـعـروبـة وتـنـشط الـشـعور
لك عاندة . ال  تغيرات ا قابلة ا بالشخصية العربية وتقوي استقالل الرأي وتوقظ الهمة 
ـتوكل طه في "الـكنـوز" ال يشـمل كل ما حتديـد البـداية أو طـريقـة التـدرج ألن ما اسـتنـقذه ا
أذيع أو نـشـر وال يـسـجل تــاريخ اإلذاعـة أو الـنـشـر ومع هـذا فـإن الـقـدر الـذي بـسـطه بـ
ا أيديـنا يـكفي لـلتـدليل عـلى أن إبراهـيم كان يعـرف طريـقه جيـداً ولم يفـرط فيه مـطلـقاً وإ
ـركـز الـذي يـبـغي مـحـاصـرته من كل اجتـاه والشك أن جـمـاعـات األعداء أخـذ يـدور حـول ا
ستـبعـد أنهم لم يـفطنـوا إلى احليـلة في بدايـاتها ـرصاد ولـيس من ا والـعمالء كـانوا له با
ولكن االستمرار فيها يكشف عن أهدافها وهذه األهداف ليس من اليسير االعتراض عليها
صـراحة وعالنـية من ثم كـان التسـتر وراء إعالن أفـضليـة اللهـجة الـعاميـة على الـفصحى
ولـكن إبراهـيم - الـذي لم يـعـبأ بـاالعـتـراض - كـان يعـرف أن الـعـربيـة الـفـصحـى من صلب
رسالـته اإلعالمـية وأن الـنص الفـصـيح هو مـضمـون ومحـتـوى آخر ولـيس مجـرد مسـتوى
كن إيصاله عنى بالـعربية يتـجاوز بكثيـر ما  مختلف في الـتعبير فـإمكانات مـا يصل من ا

بالعامية .

سنقدم بعض األمثلة على ما ذكرنا: 

" يخـتار كـتـاباً لـيعـرضه على * في بـرنامـجه األدبي األسبـوعي بعـنـوان "مسـاء اإلثنـ
ستـمع وقد اختار في هذه احلـلقة كتاب األمير شكـيب أرسالن : "احللل السندسية في ا
ـادة الكتـاب ال جند أي تلمـيح في اجتاه فكرة األخبار واآلثار األنـدلسيـة" وفي هذا العرض 
باشـرة يصعـب أن تمر ولـعل مصيـر األندلس لم يكن فـقود" فهـذه الصرخـة ا "الفـردوس ا
حاضرًا بدرجة مـخيفة حتى ذلك الوقت فقد كـان في النفوس رجاء من ثم اكتفى بأن يورد
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ؤلـف بألـفاظه الـتي يـرى فيـها "أن كل أمـة من األ جتـعل تاريخ سـلـفهـا هو الـعلم خـطبـة ا
ـاثالً لـلـمـاضي فـمـغـزى الـتـاريخ هـو حفظ ـقـدس .. فإن كـان احلـاضـر  ـقـدم والـدرس ا ا
الـتـسـلـسل ومـنع الـتـخـلف وإن كـان احلـالـي مـقصـرًا عـن اخلـالي وقـد عـادت الـبـدور أهـلة
وذهب اجملـد إال أقله كـان درس تاريخ الـسلف أفـضل حوافـز االستـباق إلـى الكـمال لـيقال

للناشيء هكذا كان آباؤك فأين إباؤك? وهذا ما فعله أجدادك فأين جهادك?..."

* وفي حـديث عن الــشـاعـر ولي الـدين يــكن مـنـاسـبــته ظـهـور مـا اســتـنـقـذ أخـوه من
ـطـالبـته بـاحلـريـة زمن السـلـطـان عبـد احلـمـيد ثم قـصـائـده في ديـوان يذكـر نـفي الـشاعـر 
يختـار من شعره مـا يصور احلالـة السائدة في فـلسطـ وما ينبـغي أن يقال فيـها أو يقوله
ـهم أن يـوضع حتت الفـتـة "ولي الدين ـا أذاعه ولـيس من ا إبـراهـيم بـنفـسه وهـذا بـعض 
ـتـشـوق إلرواء عـواطـفه يـكن" فـاألهم أنه نـشـر هـذا الـشــعـر عـلى اجلـمـهـور الـفـلـســطـيـني ا
ستمع الكر الوطنيـة ونكتفي من مختاراته بهذه الـقطعة التي يقدم لها بـقوله: وإليك أيها ا

هذه الزفرة األليمة :
يــــــبــــــكـي بــــــنـــــــوك ويــــــضــــــحــك الــــــزمـنُ

مـــــــــــاذا أصـــــــــــابـك أيـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــوطــنُ
مـــــــــا  أوشـــــــكـت أن تـــــــنـــــــتــــــــهي مــــــــحن

إال وجــــــــــــاءت بـــــــــــعــــــــــــدهــــــــــــا مـــــــــــحـنُ
أمــــــــــا الــــــــرســـــــــوم فــــــــإنــــــــهــــــــــا درسـت

أمــــــــا الــــــــرجــــــــال فــــــــإنــــــــهــم دفــــــــنــــــــوا
لـــــوال  بـــــقـــــايــــــا  مـــــعـــــشــــــر ســـــلـــــفــــــوا

ُ لــــــتـــــــنــــــبــــــهـت مـن نــــــومــــــهـــــــا الــــــفــــــ
الــــــــعــــــــصــــــــر راجـت ســـــــــوق بــــــــاطــــــــله

فــــــــــــــاحلــق  فـــــــــــــيــه مـــــــــــــــا لـه ثـــــــــــــمــنُ
فــــــطــن الــــــبــــــرايــــــا لـــــــلـــــــذي وقــــــعــــــــوا

فـــــيـه وبـــــعـض الــــنـــــاس مـــــا فـــــطـــــنـــــوا
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يــــــا قــــــوم هــــــبــــــوا من مــــــضــــــاجــــــعــــــكم
ـــــــــدى حـــــــــتـى مَ ذا الـــــــــوسنُ ?! طـــــــــال ا

ولله دره ح يقول:
يـــــــــا ديـــــــــارًا خـــــــــلـت فـــــــــأمـــــــــسـت خالء

أحــــــسـن الـــــــلـه في بـــــــنـــــــيـك الـــــــعــــــزاء..

إلى آخر هذه االقتـباسات التي يـراوح فيها ب الـتركيز عـلى الهدف الوطـني والتوعية
باألحداث اجلارية واحتماالت ما تؤول إليه وشحن النفوس بالغضب واختيارات من الشعر
اإلنـساني مـتنـوع األغراض لـقيـمتـها اجلـمالـيـة وهذا يـتضح في مـختـاراته من شعـر "يكن"
فهذه القطعة الي ذكرنا ليست من الـشعر البارع وال تنبئ عن شعرية زاخرة ولكنها حتمل
من الـتنـديد بـالواقع والتـنبـيه إلى خطر الـركون إلى الـهدوء مـا يحتـاج مثل إبـراهيم إلى قوله

بنفسه وتوجيهه إلى قومه في فلسط .

وفي حـديث عن الشـاعـر العـباسي عـلى بن اجلهم يـبدأ بـذكر مـا اختـار "صاحب *
األغاني" له من "صوت" وهو اختيار له مغزاه :

هي الــــنـــفـس مـــا حــــمّـــلْــــتَــــهـــا تَــــتَــــحَـــمَّلُ

ولــــــلــــــدهـــــــر أيـــــــام جتــــــــور  وتــــــعــــــــدلُ

وعــــاقـــبـــة الــــصـــبـــر اجلــــمـــيل جــــمـــيـــلـــة

وأفــــــضل أخـالق الــــــرجــــــال الــــــتَّــــــجَــــــمُّلُ

ثم يـســلط األضـواء عــلى سـلــبـيــات أخالقـيــة كـانت  في ابن اجلــهم أولـهــا الـســعـايـة
ـنـابذة ن يـخالـفه . وهـاتان اآلفـتـان : السـعـاية وا ـذهـبي  والوشـايـة وليـس آخرهـا الـعداء ا
ـا كـان يـشكـو مـنه إبـراهـيم ويـحـذر شـعـبه الـفلـسـطـيـني من مـغـبـته فـيـقول في لـلـمـخـالف 

قصيدة "يا رجال البالد" :
وطــــنـي مــــبــــتـــــلى بــــعـــــصــــبــــة (داللــــ )
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ال   يـــــــــــتــــــــــــقـــــــــــــون   فـــــــــــيـــه   الـــــــــــلـه
فــي ثـــــــــيـــــــــــاب تـــــــــريــك عــــــــــزًا ولــــــــــكـن

حـــــشــــــوهــــــا الـــــذل والــــــريـــــاء ســــــداهـــــا

ويقول في رثاء موسى كاظم احلسيني :
ال تـــــفـــــتـــــحــــــوا بـــــاب الـــــشـــــقــــــاق فـــــإنه

بـــــاب عــــــلى ســــــود الــــــعـــــواقـب مـــــغــــــلق

تدح من سيرة السلف الصالح في مرثيته للشيخ الكرمي فيقول عن هؤالء السلف :  وكذلك 
وإذا مـــــــــــــــا جتــــــــــــــــردوا لــــــــــــــعــــــــــــــــداء

وقــــفـــــــوا  بــــالـــــعــــــداء  عـــــنــــــد  حــــــدود
لـــــــيـت قــــــومـي تـــــــخــــــلـــــــقـــــــوا بـــــــكــــــر

اخلــــلق هــــذا عـــنـــد اخلــــصـــام الــــشـــديـــد

إن هـذه األبـيـات اخملـتـارة من شـعـر إبـراهـيم تـرجع إلى نـتـاج األعـوام ١٩٣٣ ١٩٣٤
تـصلة سـئوليـة ا ـا قيل قبـل جلوسه في مـوقع ا ١٩٣٥ عـلى التـوالى بعبـارة أخرى : هي 
بالـتوجيه العام من ثم فـقد اختار أقنعـته التي يقول من خلـفها كل ما يرغب في إرساله إلى

مواطنيه كل ما كان يرسله في قصائده زمن حترره من قيد الوظيفة!!

* عـرفـنـا شـغـف إبـراهـيم بـشـعـر الــعـبـاس بن األحـنف وسـيــرته مع فـوز وقـد نـقل هـذا
يكروفون فجعله موضوعـًا ألحاديث ومختارات مختلفة وبالطبع فإن سيرة هذا الشغف إلى ا
ا يـريد إبـراهيم أن يـنفذ إلـيه من التـعبـئة النـفسـية والتـوجيه الـفكري الـشاعر الـغزل ال تـتسع 
ومع هذا- وألدنى مالبـسة كما يـقال - كان يـتطرق إلى إشـارات دقيقـة كأن يبـ كيف انغمس
شـعراء زمان ابـن األحنف في غـمار احلزبـية الـقحـطانـية والـعدنانـية يـضرمـون وقودهـا بألـسنة
الهجاء والتعصب ويشقون بها نفيًا وتعذيبًا وحرمانًا في ح كان ابن األحنف في معزل عن
ذلك كله مـكتفـيًا باحلب وحـده!! وفي ختـام هذا احلديث يـذكر كيف قـضي الشاعـر وحيدًا في

احلجاز وحبيبته فوز في بغداد فكان آخر شعره ما يبكي به حبه الضائع:
يــــــــا بــــــــعـــــــــيــــــــد الــــــــدار عـن ســــــــكـــــــــنه
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مــــــــفـــــــــردًا يــــــــبــــــــكـي عــــــــلى شـــــــــجــــــــنه
ـــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــــدّ الــــــــــفــــــــــــراق بـــه كــــــــــلّ

دبــت األســــــــــــــــــقـــــــــــــــــــام فـــي بـــــــــــــــــــدنــه
ولــــــــــــقـــــــــــــد زاد الــــــــــــفــــــــــــراق شــــــــــــجـى

طــــــــائــــــــــر يــــــــبـــــــــكـي عــــــــــلى فـــــــــنـــــــــنـه
شــــــــــفــه مـــــــــــا شــــــــــفــــــــــنــي فــــــــــبــــــــــكـى

كـــــــلـــــــنــــــــا يـــــــبــــــــكي عـــــــــلى  وطــــــــنه. . 

ببساطة ومباشرة وإيجاز : "كلنا يبكي على وطنه" !! فيا لها من عبارة !!

ناسـبة حتقـيق ديوانه ونشـره يرّقص إبراهيم * وفي حديث عن شعـر ابن الساعـاتي 
ـا يريد أكـثر من عـصفـور على نغـم واحد مع ضعف اسـتجـابة حـياة ابن السـاعاتي وشـعره 
فهو يحيي جهد اجلامعة األميركيـة ببيروت على خدمتها للتراث العربي ويحيي األستاذ أنيس
قدسـي (وهو رئيسه الـسابق بتلك اجلـامعة) لتـحقيـقه الديوان كمـا يشير إلى مـؤلفات أخرى ا

له .. ثم "يهجم" على الهدف الذي يرمي إليه راكبًا مطية "ابن الساعاتي" :

"كان الـشـاعـر ابن الـسـاعـاتي في عـصـر شـهـد حالـة لـعـلـهـا أعـنف مـا تـمـخضـت عنه
الـعصـور اإلسالمـية عن عـاطفـة الدين ووعي الـسيـاسة فـي مزيج لم يـكن من الهـ حله في
عناصـره الرئيسـية فقد كـان عصر النـزاع ب الشرق والغـرب وعهد وقائـع فاصلة ب أن
يـصــبح هـذا الـشـرق وهــو كـله حتت سـيــطـرة الـغــرب وبـ أن يـحـتــفظ بـشـرقـيــته وعـروبـته

وإسالمه" .

هـكـذا وصـلت الـرسـالـة مـحـددة بـدقـة وال تــثـريب أن يـتـجـول بـعـد هـذا في شـعـر ابن
يـكروفـون - إلى حادثة قـياس الـقراءة أمـام ا السـاعاتي لـيعـود بعـد دقيـقتـ وليس أكثـر 
ـقـدس بـأيـدي اإلفـرجن وكـيف كـان هذا بـدء يـقـظـة أدت إلى وحـدة الـصـفوف سـقوط بـيت ا
بعثـرة توحيدًا امـتد من أقصى العـراق إلى أقصى مصر واجلهود بحـيث "توحدت البـالد ا
نشودة من استرداد .. ومن سوريـا شماال ًإلى اليمن جـنوبًا . وبنتيـجة ذلك حتققت الغايـة ا
ـقـدس وكانت الـكرة لـلشـرق على الـغرب ودحـر النـفوذ الـغربي .. مـتخـذًا سبـيله في بيت ا
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وجز مواطن لنشوة االعتزاز بالظفر وميدان فسيح الزدهار األدب البحر سربًا .. في هذا ا
. " بشقيه : من شعر ونثر وخروجه حياً نقياً قوياً

وضوعات واالهتـمامات يستـدرج إبراهيم السيـاق ليتوقف ولو * وفي أحـاديث مختلـفة ا
ـوجـة الـعـالــيـة في رد الـهـجـمــة الـصـلـيـبـيـة بـرهـة عـنـد "صالح الــدين" مـحـرر الـقـدس وقــائـد ا
. وإذا كان "ابـن الساعاتي" منـاسبة مبـذولة ألنه شاعر وألنه عاش في (الـفرجنية) عن فـلسط
الريـا عـنـوانه: حـومـة ذلك الـعـصـر فـمـا مـنـاسـبـة ذكـر "صالح الـدين" في حـديث إذاعي عن ا

هندس ميشال سماحة"?! الريا في فلسط - مقابلة مع ا "وادي الفالق ومكافحة ا

الريا نـطقة ليعـرج إلى قدم حشرة ا هنـدس ميشال وجهـده في خدمة ا يبدأ بتحـية ا
(الـبعوض) في مسـتنقعات فـلسط ثم يقـول : "وال يستغرب الـسامع إذا أنا زعمت أن هذه
ؤرخ ـهم : "فقـد أثبت ا " ثم - وهذا ا احلـشرة اخلـبيـثة لـعبت دورًا هـامًا في تـاريخ فلـسطـ
رض الذي توفي صالح متع عن صالح الدين أن أعراض ا ستانلي - ل بول في كـتابه ا
شهور أن ريكاردوس قلب األسد قد مرض الريا ... ومن ا الدين بسببه تدل على أنه كان ا

في فلسط ورحى القتال دائرة بينه وب صالح الدين .." إلخ .

قـاالت الـتي نشـرتـها له وهـنـا ينـبـغي أن نشـيـر إلى أن إلبـراهيم عـددًا غـير قـلـيل من ا
صحف فلـسطـ بصفـة خاصة وهـي - غالبـاً - مقاالت قـصيـرة وما يعـنيـنا منـها في هذا
الـسـيـاق اإلعالمي أمــران : أنـهـا تـدور في مـحـور تـلك األحــاديث الـتي سـبـقت اإلشـارة إلى
بعـضهـا فـهي تتـفق معـهـا أسلـوباً وغـايـة وأنهـا تسـبق في زمـان نشـرهـا عمل إبـراهيم في
ـاذا لم نأخـذ بـالتـدرج الـزمني فـنـذكر مـقاالت ـسألـة ? و إذاعة الـقـدس . فمـاذا تـعني هـذه ا
ـيكروفون الصحـافة التي تـعود إلى أعوام مـا قبل اإلذاعة لـنصل إلى ما جـهر به من وراء ا
درس بالقدس أو موظف البلدية قاالت أن إبراهـيم ا بعد ? سنالحظ بالـقياس إلى ما تقول ا
تـحـرر من قـيد الـوظـيـفة هـو هـو .. لم يـتـغيـر أو يـتـحفظ أو صـبـنـة ا بنـابـلس أو مـحاسـب ا
سـؤولية األولى يتـهيب حـ شغل موقـعاً إعالميـاً شديد احلـساسـية فضالً عن أنه يـحمل ا
عن كل مــا يــصــدر عن اجلــهــاز الــذي يــرأسـه . لم تــكن شــجــاعــة الــرأي وصالبــة الــرؤيــة
وقع أو وقت فهكذا كـان إبراهيم سواء وهو يرسل واإلصرار عـلى الهدف أمورًا مرهونـة 
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مقـالته إلى صحيفة تقع مـسؤولية نشرها عـلى رئيس التحرير أو وهـو مدير اإلذاعة العربية
سؤول مباشرة عن كل ما تبثه اإلذاعة فضالً عما يقوله هو بالطبع . ا

*  في "تـعـلـيــقـات" خـاطـفـة نــشـرتـهـا مــجـلـة الـدفـاع (١٣/٧/١٩٣٤) يــتـنـقل بـ عـدة
موضوعات غير أن "بؤرة االهتمام" جتمع بيـنها في مقولة أساسية : فعن "الطفولة والعظمة"

يستدعي قول الشماخ :
إذا مـــــــــــــــا رايـــــــــــــــة رفــــــــــــــــعـت جملـــــــــــــــد

تــــــلـــــــقـــــــاهــــــا عـــــــرابـــــــة بــــــالـــــــيـــــــمــــــ

وعن "الـغـنـاء الـقـوي" يـبـدأ بأم كـلـثـوم وعـبـد الـوهـاب ودورهـمـا في تـهـذيب الـعـواطف
لينتهي إلى موقف جاء وصفه في كتـاب األغاني (وإبراهيم مغرم بكتاب األغاني) اجتمع فيه
معـبـد وابن سـريج والغـريض فـتواصـوا بـالغـنـاء حتـى يبـكـوا أهل مكـة .. وبـالطـبع اخـتاروا
ـقـبـور .. ثم يـخـتم ـقـهور ا أشـعـارا حـزيـنـة عن الـفـراق الـذي ال لـقـاء بـعـده وعن الـشـبـاب ا
: "وال يخفى على القار إبراهيم تعقيـبه "بالتوصية" التي يريد أن يحـفرها في ذاكرة القار
ـوقـف مـا يـبـعـث في نـفـوس أهل مــكـة ذكـريـات ـغـنــ قـد اخـتــاروا لـغـنـائــهم في هـذا ا أن ا

غلوبة على أمرها." . الشهداء وأكابر قريش . وهكذا فلتكن األغاني في أقطارنا ا

* وفي "تـعــلـيــقـات أخــرى نـشــرتـهـا الــدفـاع أيــضـاً (٢٣/٧/١٩٣٤) يــبـدأ بــعـنـوان :
ـشهد ينبئ عن مـعنى التغير ومـغزاه وهو مشهد وصول "سبـحان مغير األحوال" ووصف ا
تـوكل وانبـهارهم بـتقـدم عاصـمة اخلالفـة لدرجـة أنهم ال وفـد من األفـرجن إلى بغـداد زمن ا
هم أن إبـراهيم ال يكـتفي بوصف ـائدة !! ا يعـرفون كيـفية اسـتخدام مـا أمامهم من أدوات ا
ا شهد ذاته وإ فارقة وال التـعليق عليـها وال ذكر أبيات شـعر للبحـتري طريفة تـصف ا ا
- شأن اإلعالمي الذي يعـرف أنه مطالب بإبالغ رسالته إلى كل مـستويات الفهم والتذوق -
سـلم هم يـنص على أن هـؤالء األفرجن الـذين لم يعـرفوا كيف يـأكلـون على سـماط خلـيفـة ا
أجداد لويد جورج وكـليمنـصو وموسوليـني وكانوا يفـدون إلى بغداد في مهمـات سياسية
تنطوي على جتديد الوالء ودفع اجلزية والتملق للخلفاء بالتحف والهدايا .. وسبحان مغير

األحوال !!
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جـلة اجلامـعة اإلسالميـة بيـافا (٢٢/٦/١٩٣٣) يعـود إلى كتاب *  وفي مقـال مبكـر 
األغـاني لـيـسـتـخـرج منـه درساً في"كـيـاسـة الـسـيـاسة" إذا صـح القـول فـقـد الـتـقى شـابان
أحدهـما جـاء من الشام (الـطرماح بن حـكيم) واآلخر كـوفي (الكـميت بن زيد ) جـمع بينـهما
ذهب السـياسي" فرق بيـنهما فـكان األول من اخلوارج واآلخر الـشعر والدرس غـير أن "ا
ـان عدويـن !! وهنـا من حق من الـشـيعـة وهـكـذا بـفـعل الـسـيـاسـة انقـلب الـصـديـقـان الـقـد
إبراهـيم أن نـنقل قـراءته اإلعالميـة" لـهذا اخلـبر بـألفـاظهـا : "وإن في حـياة هـذين الشـاعرين
شتغلون وطن عبرة جديرًا بالتفـكير واالهتمام وموضعًا لالقـتداء لم يقف عليه ا الكبيـرين 
في القضايـا السياسيـة في مختلف األقطـار العربيـة عامة وفي فلسـط خاصة إذ ال تزال
ـتينة فتدكـها إلى أساسها دكًـا وتنتزعها من ة ا النزعات احلزبـية ترتطم بالصـداقات القد
الصدور انتزاعاً وتتعدى اخلصومة السياسية حدودها فتتحول من خصومة في مبدأ عام
ـشاريع إلى بـغـضاء شـنيـعـة يظـهر أثـرهـا في كل مرافق الـعيـش وتمـتد يـدها الـدامـية إلى ا
ـا وجلت البيوت الـهادئة فألـقت بذور الفتـنة ب أفراد الـعائلة الوطـنية العـامة فتفـسدها ور
نصف أن يفكر ا أقول فبحسب القار ا الواحدة . ولست في موضع إقامة الدليل تأييدًا 
في من حوله عـلى اختالف أهوائـهم السيـاسية فيـقيم األدلة الـكافيـة لنفـسه ويري صدق ما
ذهبت إلـيه. وإنني ألرجو أن نبلغ من التـهذيب السياسي في فلـسط ما يجعـلنا نفهم معنى
يز ب الـعالئق السيـاسية واالجتـماعية فال اخلصـومة احلزبـية الشريـفة وما يجـعلنـا أن 
ودة نسـمح لألولى بالـنـفاذ إلى الـثانـيـة بل نسـتعـ بالـثـانيـة على األولى فـنـلطف بـنسـيم ا
حَرور السياسة ونتخذ من األلفة واالقتراب وسيلة تفاهم محمود يؤدي إلى النفع الشامل"

ـعنـى نـفـسه بـأكـثـر من مـسـتـوى وطـريـقة إن تـاريخ هـذا الـتـعـقيـب (١٩٣٣) وتـرديـد ا
ـستفـاد ليدل على حـجم البالء واستـشرائه كما ذكـر - في مختلف والنص على الدرس ا
األقـطار الـعربيـة عامـة وفي فلـسط خـاصة - وإبـراهيم عـلى صواب في كل مـا ذكر ح

كتب هذا الكالم وإلى اليوم !!

٣- فــن اإلعــالم

في فـقرتـ حاولـنا االقـتراب من نـفسيـة إبراهـيم ونزوعه إلى الـتواصل مـع الناس ثم
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ـكن أن نسـتجـمعـها في الـتوعـية واحلـشد تعـرفنـا علـى أهم مالمح رسالـته اإلعالميـة التي 
يز والتوجـيه لتـحقيق احلـفاظ عـلى الوطن والـهوية . وهـنا تتـقدم هـذه الفقـرة في اجتاه مـا 
الـفكر والـغاية بأن يـعدا من األدب والفن اإلبـداعي ولن يتحـقق هذا إال من خالل "األسلوب"
الـذي يـتـجـاوز ألــفـاظ الـلـغـة إلى الــسـيـاق وإلى مالءمـة احلــاالت ومالءمـة األداة اإلعالمـيـة
ذاتهـا. إننا لم نـنشئ معـاهد لإلعالم إال مؤخرًا(١) ومن قبـلها كـانت وسائل إعالمنـا جتتهد
ـتصدين ألداء الـرسالة اإلعالمـية بعـبارة أخرى : إنـنا نعرف اآلن لنـفسهـا وحسب طاقة ا
أو يـنـبغـي أن نعـرف : الـلـغة اإلعـالميـة وفن مـخـاطـبة اجلـمـهـور وحتـديد أهـداف الـرسـالة
وأسـاليب حتقـيق الهدف الواحـد وما إلى ذلك . ولكن إبراهـيم لم يتعلم هـذا وال كان هنالك
من يعـلمه لـو أراد . ومع هذا سـنجد لـه "لوازم" و "ثوابت" تـتكـرر في أحاديـثه اإلذاعية وفي
صـادفة أو االستـثناء .. إنـها  "خواص مـقاالته الصـحفيـة بحـيث ال نركن في تفـسيرهـا إلى ا
إبراهـيـميـة" ال تتـخـلى عنـه كمـا أنـها ال تـتهـيـأ له إال إذا كان صـادق الـعزم ال يـكف عن إعـمال
ازجه الرأي وتقـليبه في مـا يريد أن يبـلغه وإال إذا كان يـستند إلى طـبع واستعـداد فطري ال 
تـصنع أو ادعاء . ولم يكن نـزوع إبراهيم إلى اإلعالم وقـًفا على زمن عمـله باإلذاعة بل لم يكن
قـاليـة وحـدها إنه عـنـصر مـؤثر في شـعـره في عنـوان القـصـيدة كـما في مؤثـرًا في كتـابـته ا

محتواها العام في صورها كما في ألفاظها . وهذا جانب نتوقف عنده فيما بعد .

ا يـستدعي من حتديد يـحرص إبراهيم في أحاديـثه اإلذاعية على عنـصر "احلكاية" 
الـبدايـة ومالبـساتـهـا ووصف اجملال واألشـخـاص وتطـويـر هذه الـبـداية في سـيـاق زمني
طلب أساس نصوص عليها. وهذا ا ومكاني يجعل كل شيء مفهوماً وموصًال إلى الغاية ا
يـكروفـون بصفـة خاصـة حيث يـكون الـتشـويق عامالً حـاسمـاً في االحتـفاظ بأذن في لغـة ا
تـجاوبة مع تـوازن والنبـرات ا ـستمـع وتكون الـلغـة الواضحـة احملددة الزمة لـزوم األداء ا ا
ستمـع واإلمساك تـحدث قادرًا على تـأليف مشاعـر ا عنى عـلى السواء وسيـكون هذا ا ا
ـقــدار مـا يـخـلص صـوته وأسـلــوبه مـعـاً من الـتـصـنع أو بـخـيـوط الـتـواصل بــيـنه وبـيـنـهم 

ستمع ألي سبب من األسباب . التعالي أو االبتعاد عن ا

(١) أنشئ قـسم الصحـافة ضـمن منظـومة كـلية اآلداب - جـامعة الـقاهـرة عام ١٩٥٤ - ثم أنشئ مـعهد اإلعالم
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ــبـاد اإلعالمــيــة الـعــامـة (األســاسـيــة) كــانت مـوضع رعــايــة في كل مـا أذاع هـذه ا
إبراهيم وإن التحليل اإلعالمي حلديث واحـد من أحاديثه ليكشف عن إعالمي يثير الدهشة
والعجب وال غـرابة فـقد كـان شاعر مـجالس ومـطارحـات وكان محـبًا لـلحيـاة وكان بـعيدًا
يكـروفون ح عن التـكلف حاضـر النكـتة سـريع اخلاطر وهـذه أدوات - أو أهم أدوات - ا
يتحـول إلى ساحر يستحوذ على الـقلوب والعقول كما كـان ب يدي إبراهيم وكما كان من

أمون أبو شوشة وأضرابهما!! قبل ومن بعد ب يدي فكري أباظة وا

في حــديث إذاعي خـتـامه الـتـعـريـف بـطـائـفـة نـادرة (قـلـيـلــة الـعـدد) من الـيـهـود تـعـرف
ـديـنة نـابـلس يـبـدأ باإلشـارة إلى مـطـبـوعة بـالـسـامـري كـانت تـعـيش في حي الـيـاسمـ 
ـدينـة نـابـلس (فاإلعالم يـخـدم بـعضه بعـنـوان "هـنا الـقـدس" كـانت أصـدرت عددًا خـاصـاً 
ـيكروفون للـمجلة التي تـنشرها اإلذاعة) ثم يـذكر كيف لقيه بعضًا كمـا ترى إذ يروج عبر ا
صـديق فاسـتنـكر أن تـكون "نابـلس" محـور اجمللـة ثم ال تشـتمل هـذه اجمللة عـلى أهم ما في
تـحدث (إبراهيم) مصورًا ضي ا نابلس وهما : الـكنافة النـابلسية والـطائفة السـامرية !! و
كيف داعبه صديـقه حول الكنافة التي ال يجـدي فيها الكالم بديالً عن األكل ومن ثم يتوقف
عـنـد "تـوفـيق أفـنـدي" كاهـن ورئيـس الطـائـفـة وبـعـد تـعـريف عـام به يـذكر أنه سـعى إلـيه في
ـعلـومات عن طائـفته من فـمه" فضالً عن األنس بـحديثه ومـجلـسه . وال يفوت نـابلس "ألخذ ا
ن ال يـعـيش في نـابـلس أو يـتعـرف عـلى طـبـائع طـائـفة ذكـاء إبـراهـيم أن يـفتح طـريق الـفـهم 
سـتمع من ذلك أن يـعرف مـا ب أهل نـابلس وب الـسامـري عن كـثب فيـقول : "وحـسب ا
ـضي احلـديث معـمقـاً الـشعـور باجملـتمع ـودة واالمـتزاج ورفع الـكلـفة" و الـسامـري من ا
ـشـتـرك الـذي لم تــفـرق بـ خـيـوط نـسـيـجـه مـعـتـقـداتـهم الـديــنـيـة فـيـبـ كـيف أن الــواحـد ا
ناسـبات العامة وأن ـدينة ويشـاركون في ا السامـري يشتـغلون في كل مجـاالت العمل با
الءة وتلـزم احلجـاب فهم وأهل الـبـلد سـواء في مالبسـهم وعمـلهم رأة الـسامـرية تـلـبس ا ا
وحركـتـهم ال يفـرق الغـريب بـ أحد مـنـهم !! بعـد هذه الـتـوطئـة الـنفـسيـة احلـضاريـة يصف
كيف سعى إلى الكاهن توفيق أفندي في حارة الـياسم حيث يقطن أفراد الطائفة قليلو
مـيزة لـهذه الـطائـفة . وفي هذا عـلومـات ا العـدد وهنـاك عبـر احلوار نتـعرف عـلى أهم ا
ـعـلـومـات احلـديث نـرى كـيف يـراوح "اإلعالمي" بـ الــوصف واحلـوار وكـيف يـنـسق ا
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وكـيف يـنـفذ عـبـر الـراهن إلى التـاريخ .. ثم .. كـيف يـنظـم كل هذه الـعـناصـر في تـشـكيل
سردي مشوق.

ـسافـة بينه ـيكـروفون بأشـد احلاجـة إلى إلغاء ا ـتحـدث عبر ا وكـما ذكـرنا قبل : إن ا
اديـة مستعصـية على اإللغاء فالبـد من العمل على إلغاء سافة ا ستمع فإذا كـانت ا وبـ ا
عنويـة التي تعني إلـغاء التكـلف ومجانبـة التعالي والـبعد عن التـحذلق اللغوي أو سافـة ا ا
السلـوكي .. وهذا ما حـرص عليه إبـراهيم دون ابتـذال أو هبوط فـفي حديث عن أبي العالء
عـري فـليـسـوفـاً ? وبعـد أن يـذكر عـري يـعـيد الـسـؤال الذي طـرحه طه حـسـ : هل كـان ا ا
فـكر احلـكيم ـعـري ما يـشيـر إلى ا جواب طه حـس ومـبـرراته يخـالفه إذ يـرى في آثار ا
ا يهون من قيمة رأي وليس الفيلسـوف . ثم يعقب على هذه اخملالفة لعمـيد األدب العربى 
ـعري معاً فـيقول : "وأكاد أتـهم نفسي أحيـانا باجلور نفسه ومن حـكمه بجفـاف شاعرية ا
ـعري) لعـلمي أن الفـلسفـة شيء يقصر بـاعي عن تناوله وأن في حكمي هـذا على الرجل (ا

ؤمن لم أهتد إليها بعد " !! احلكمة وهي ضالة ا

سافة وجتعل من هذه البساطة في احلديث عن نفـسه وهذه الدماثة هي التي تلغي ا
حديث إبراهيم مسامرة فنية رشيقـة تأخذ طريقها إلى القلب مباشرة . بل إن إبراهيم يعقد
أكثر من حديث عن الـشعر الـضاحك يقول في خـتامه "وشر البـلية ما يـضحك" !! وال نأخذ
ـلل أو الـتـنـويع وحـسب فـإن إبـراهـيم في مـثل هـذا هـذا ومـثـله عـلى أنـه يـهـدف إلى كـسـر ا
ـكان الـسـيـاق يـكـشف عن ثـقـافـة تراثـيـة مـسـتـوعـبـة كـما يـهـدف إلى تـعـمـيق االنـتـمـاء إلى ا
ستوى الشـعبي وهل نخطئ النكهـة الفلسطينيـة (واللهجة أيضاً) في قول ) على ا (فلـسط
إبراهيم وما أحسب القائل شخصاً غيره وإن زعم أن أحدهم قال يهنئ عروس مؤرخاً :

وحــــــالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــن  حــــــاله
وحــــــاله  مـــــــن  حـــــالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قـــــــــــــــــلـت لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــزوجـــــــــــــــــ أرّخ(١)
طــــــــنــــــــجــــــــرة ولــــــــقــــــــيـت غــــــــطــــــــاهـــــــا

(١) فى إحدى رسائل فـدوى إلى إبراهيم سألـته عن التأريخ بـالشعر فـشرح لها األمـر بتفصـيل وتمثيل وإن
وضوع) يسخر من التأريخ بالشعر . ثال (ا عد هذا من سخافات شعر العصور الوسطى . وفي هذا ا
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ـثـقف الـذي يـحـمل رسـالـة ويـتجـه عـبر وسـائـله إلـى حتـقيـق هدف ال إن اإلعالمي ا
تعـجـزه القـراءة اخلـاصة أليـة مـناسـبـة ويسـتـطيـع أن ينـفـذ إلى ما يـريـد من ألف باب وإذا
تـيسر هذا في مـناسبة ديـنية مثل مـولد النبي [ حيث يـكون الرسول "بـشيراً بوحـدة عربية"
ولد لك كبير عـلى اسم الله أضاعه اخلذالن وحـيث يجعل من مجرد االحـتفال با ومـوطداً 
النـبوي نـوعا من الـتحـدي لألعداء : "وهـا هم اليـوم - ولو كـره أعداؤهم - يـحتـفلـون بذكرى
مولـدك األقدس" .. إذا تيـسر هذا في مـناسبـة ذات جذور في الضـمير اجلـمعي فإنه يـحتاج
احيـة لاللتفـاف حول الغرض/ الـهدف وهذا يتـضح بقوة في حـديث أشرنا إليه إلى ذكاء و
الريا هندس مـيشال سماحة عـن مكافحة ا في هـذا القسم وهو عن وادي الفـالق . وحوار ا
الريا ومرض قلب األسد بـها ليحدثنا . إنه يتجـاوز ما ذكر من وفاة البطل صالح الـدين با
كـافحة وهنا نعرف أن منطـقة النبي روب أوقاف إسالمية عبر مـيشال أفندي عن جهود ا
تازة ـائة دو وأنهـا بعـد أن جففـت انقلـبت إلى أرض زراعيـة  وأن مـساحـتها ألف وثـما
هندس أو الـشاعر) ثم يقول : "أما جتـفيف وادي الفالق فمـشروع جليل حقاً (بنـص عبارة ا
الريا وهي ـستمـع الكر في مـنطـقة مسـاحتـها ثـمانيـة آالف دو موبـوءة با . فكر أيـها ا
ات تتركها فوق ذلك تبسط وباءها على مساحات واسعـة حولها تبلغ أربع ألفاً من الدو
غـير صاحلـة للـسكنى وال لالسـتغالل . هـذا هو وادي الـفالق أو بركـة رمضـان أو بصة أم
الـعلق كـمـا يـسمـيـها الـبـدو .. أمـا الكـتب الـتاريـخـيـة العـربـية فـلم تـسـمه الفـالق ولـكن (نـهر

القصب) وسمته (البركة) بدون إضافة (رمضان) إليها .." .

ستمع (العربي) كان وربط ا البد أن نراقب كيف يعـمل إبراهيم على تثبيت الوعـي با
ـن لم يـسـمع به أو لم يـره "فـاحلـولـة وعـكـا والـنـبي روبـ ووادي في أنـحـاء فـلـسـطـ به 
" مـلك األوقاف اإلسالمـية الفـالق" امتـداد جـغرافي واحـد على أثـره تـعرف أن "الـنبي روبـ
(ولـعلها لـهذا أهملت وحتـولت إلى أحراش) غير أنـها جففت وزرعت أمـا وادي الفالق فعلى
كـان في الذاكرة فيذكـر كل أسمائه : وادي الفالق طـريق التجفـيف وهنا يعمل عـلى حفر ا
ـصادر التـاريخية - البـركة - بركـة رمضان أمـا البدو فـإنه عندهم : بـصة أم العـلق . أما ا
فتذكره باسم نهـر القصب أو البركة !! هذه ليست مجـرد معلومات جغرافية أو حتى: طرح
عرفي لـهذا احلديث له بـعد سيـاسي ال يشك فيه وهـذا البعد مشـكالت بيئـية إن التكـوين ا
لـكـيـة الراهـنـة واالمـتداد الـتـاريـخي ويـتعـقب األسـمـاء التي الـسـياسـي يكـشف عن سـنـد ا
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كـان نفسـه مع تغيـر العصـور وبذلك تكـون شهادة الـبراءة واالنتمـاء قد وثقت أطلـقت على ا
بأقوى وسائل التوثيق .

ـواطن الـفـلسـطـيـني بـأرضه من خالل ويـسـتمـر حـديث إبـراهـيم لـيـسـتـكـمل تـوحـيـد ا
ة واحلـيوانات الوحشـية التي كانت تدمر ـعرفة بها فـيذكر من صفات وادي الـفالق القد ا
الزراعات حوله حتى أجهز عـليها هواة الصيد ليصل إلى التقـاط صورة تفصيلية للمشهد
الراهن (هل كان قلب إبراهيم يشعر أن يوماً سيأتي قد ال يتاح ألهل الوادي رؤيته .. مجرد

رؤية ?!) :

"أمـا اليوم وقد جف مـستنقع وادي الـفالق فإنه لم يـعد وحده صاحلاً لـلزراعة ولكن
جـمـيـع مـا حـوله من األراضى ومـسـاحـتـهــا - كـمـا قـدمت - أربـعـون ألف دو - فـقـصـده
ـزارعـون الـعـرب من كل صـوب حتى أصـبح يـعـيش عـلـيه الـيوم (تـاريخ إلـقـاء هـذا احلديث ا
٢/٧/١٩٤٠ ) ألف عائلة . وثبت أن تربـته من اخلصب على جانب عظيم وإن كانت ال تزال
ـوسم واحـد في حــ أنـهـا عـلى تــقـديـر اخلـبـراء ــة الـعـقـيــمـة ..  تـزرع عـلـى الـطـرق الـقـد
كنها أن تعطـي ثالثة مواسم زراعية هذا فضالً عن أن مـزروعاتها ال تتعدى الزراعيـ - 
اخلـيار والـبـندورة والـذرة الـصفـراء وشـيئـاً قـليالً من الـبـطاطـا والـلوبـيـا والقـرع والـشمـندر

لفوف . حدثني ميشال أفندي عن خصب وادي الفالق .. " إلخ . وا

توهجة األليمة : ثم يختم حديثه النادر بهذه العبارة ا

نتجة" ?! نظمة ا "هذه هي األرض اخلصيبة اخليرة فأين اليد ا

ـفـتـرضـة" في خـيـالـك حـ سـجـلت عـلـيه مـا ذكـر من هل أزعـجـتُ صـورة إبـراهـيم "ا
اخليار والبطاطا والشمندر?! هل تريد أن حتتفظ به في صورة :

عــــــــــــبـس اخلـــــــــــــطـب فــــــــــــابــــــــــــتــــــــــــسـم
وطـــــــــــغـى الــــــــــهـــــــــــول فـــــــــــاقـــــــــــتــــــــــحـم

رابــط اجلـــــــــــــــــــــأش والـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــى
ثـــــــــــــابــت الـــــــــــــقـــــــــــــلـب والـــــــــــــقـــــــــــــدم ?
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إنها صورة حقيـقية ولكنها ليست الصـورة الوحيدة !! أم لعلك تريد أن حتتفظ به في
أجواء :

ويـل لـــــــقـــــــلــــــــبي كــــــــيـف لم يــــــــفـــــــتـك به
مــــرأى  تــــقـــلــــبـــهـــا  عـــــلى  جــــنـــبــــيـــهــــا

ـــــا تــــــكن ضــــــلـــــوعــــــهـــــا وتــــــنـــــهــــــدت 
يـــــا شـــــوق ويـــــحـك ال تُـــــرِع نـــــهـــــديـــــهـــــا

إنهـا أيـضاً حـقيـقـية ولـكـنهـا لم تـستـوعب وجـود إبراهـيم . ولـعل إبراهـيم لـو كان في
ـعـتـرك الذي عـاشـته في الـثالثيـنـيات (من وطن غـير فـلـسـط أو كـانت فـلسـطـ في غـير ا
ا كـان لذكـر وادي الفـالق كله أهـميـة بالـقيـاس الشـعري أمـا واألمر كـما الـقرن الـعشـرين) 
عرف ونـعرف .. فـإن كل ذرة من تـراب الوطن .. كل نـبـتة مـهمـا كانـت هيـنة .. هي شـعر ..
هي وجـود خاص وعـرق من ذهب يسـتحق أن نـنقيه .. أن نـصهـره على لـهيب قـلوبـنا حتى

يعود إليه بريق احلياة ! .

من واجـبنـا - خـطوة أخـيـرة في هـذه الفـقـرة عن فن اإلعالم في مـا أدى إبراهـيم عـبر
الـراديو أو الـصحيـفة أن نـقرأ حديـثاً في سـياقه من البـداية إلى الـنهايـة على ضـوء رسالته
اإلعالميـة وأسلوبه الـفني الـذي عرفنـا أهم مالمحه . هـكذا جاء الـعنوان (١): "حديث إذاعي
- منـاظرة ب شاعر وناثـر - أيهما أبعد أثـرًا الشعر أم النثـر? " - وفي هذا العنوان - كما
ـناظــرة منـهـجًا مـقــررًا مرغـوبًـا فيه ذلك نـرى - تتـصـادم متـنـاقضـات فـقد يـكـون أسلـوب ا
نـاظرة سبـيالً للـتدريب على ا عـقدين كـانت ا الـوقت فإلى مـا بعــد هـذا التـاريخ بعـقـد ور
ـناظـرة ب السـيارة والقـطار أو الطـائرة أو ب اإلنشـاء ومقـارعة الرأي بـالرأي وإن تكن ا
ـناظـرة أن تـكون مـصـنوعـة مـحبـوكـة من صنع ديـنـة .. إلخ . ولكن : هـل تصـلح ا القـريـة وا
ـتـعارضـ ? وهل يـصـلح الـسـمـاع - عـبر الشـخص نـفـسه الـذي يـتـولى صـيـاغة الـقـولـ ا
الـراديو - أن يـكون أداة توصـيل مقـبولـة لهذا الـنوع من اجلـدل ? ثم نتـأمل العـنوان وكانت
ا : شعرية بعض النـثر ونثرية بعض الشـعر - موضوعاً متداوالً قضـية الشعر والنثـر ور

(١) الكنوز - ص  ١٥٥ .
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ـكن أن يؤديها بدعـ ولكن - مع هذا - هل هـي من القضـايا التي  في كتابـات النقـاد وا
ـوضـوع ـيــكـروفـون? هــذه جـوانب تـعــتـرض االطـمــئـنـان إلى سـالسـة ا صـوت واحـد عــبـر ا
تحدث (إبراهيم) ينطق بلسان الشاعر بدءاً وصالحيته لألداة التي يبلغ بها وبخاصة أن ا
دون فـرش أو تمهيد عـلى رغم من زعمه أن حواراً كان قـد نشب ب الشـاعر والناثر أمس
ا يسـتأنف اليوم اإلدالء برأيه نزوالً عـلى رغبة الناثر !! - سـنمضي - مهما يكن من وأنه إ
أمر - مع هذا احلوار الطـويل يتداوله الشاعر ثم الناثـر على التوالى وسنجد احلجج تلك
احلـجج الـتي اسـتخـدمـها ابن رشـيق في كـتـابه الشـهـيـر "العـمـدة" ما بـ آيـات وأحاديث
وسلوكـيات وتعريفات ووظائف عمـلية وخصائص فنيـة غير أن إبراهيم يدمج هذا كله في
ـعتـمدة عـلى حس لغـوي مدرب كأن ـة ويسـتخدم مـقدرته الـتحـليـلية ا أمـثلة عـصريـة وقد

يقول عن بيت شوقي : 
شـــــــــيــــــــعــت أحـالمــي بـــــــــقــــــــــلـب بـــــــــاك

ـالح شـــــــــبــــــــــاكي ـــــــــمـت مـن طــــــــــرق ا و

مت" هي واسطة العقد التـي ال تقوم مقامها أية لفظة أخرى لينتهي إلى أن إن لفظة "
وه ويداعب بأن يـجعل "الناثر" يلقي الشـعر هو : اجلمال مقـتنصاً باأللفـاظ !! وقد يداهن و
بـكالم سـخـيف حتـقق فيـه - في زعمـه - الوزن والـقـافـية مـن ثم - بالـقـيـاس - اسـتحق أن

يكون شعراً وما هو بشعر ولو كره إبراهيم :
تـــــعــــيــــنــت  مــــعـــــشـــــرا  وإنــي  شــــاطـــــر

وتـــــــــرانـي أزكـى من جـــــــــمـــــــــيـع رفـــــــــاقي
ـــتــــصـــرف في تــــعـــيــــيـــنى ومـــا أخـــطــــأ ا

وأنــــــا  اســـــمـي  جــــــمـــــيـل الــــــقـــــرفــــــاقي

ا من حق الناثر أن يعيد هذا "الشعـر" إلى بحره احلقيقي وهو البحر األطالنتيكي ور
ستنـقعات ! وهكذا بـ جد وهزل ومطـبوع ومصنوع ال تـقبله أذن .. إلى أن يعلي من بـعض ا
ضمـرة ويقول ـعلنـة / ا ـصدات" ليـقيم خـلفهـا بناءه احلـقيقي ويـبث رسالته ا "الـسواتر" و "ا

تكافئة فيقول - بلسان الناثر : تباعدة غير ا كلمته التي من أجلها بعثر هذه األمثلة ا
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* "وإليك هذه القصة التي تظهر فيها شهامة صالح الدين"

رأة من الفرجنة الـتي سرق لصوص طفلهـا فاستنجدت بصالح ثم يسرد قـصة تلك ا
الدين أن يعيده إليها فأعاده وأعادها إلى قومها الفرجنة !!

* فإذا عـرض النـاثـر خلصـوصيـة األسـلوب الـقرآني ردد اآليـة : "ولـكم في القـصاص
حيـاة" ثم أعقبـها برسالـة محمد [ إلى هرقل وفـيها : "سالم على من اتـبع الهدى - اسلم

تسلم" .

ـعارك * والبـد أن يرد الـشـاعـر ويرفـد قـوله بنـمـاذج من الـشعـر وهـنا يـأتي وصف ا
ناجزة : والبطولة واإلغراء با

تـــقــــطــع مــــاال يــــقــــطـع الـــــدرع والــــقــــنــــا
وفــــــر مـن الــــــفـــــــرســــــان مـن ال يــــــصــــــادم

ــــــــوت شـك لــــــــواقف وقــــــــفـت ومــــــــا فـي ا
كـــــــأنـك في جــــــــفن الـــــــردى وهــــــــو نـــــــائم

ـضي الـشـاعـر متـوسـعًـا في إيـراد الـنـمـاذج حـتى يـصل قـطـري بن الـفـجاءة في * و
شـهورة الـتي تـفيض انـفـعاالً وعـنفـوانـاً ولكن الـناثـر وقـد أراد أن يبـاري الشـاعر أبـيـاته ا
ويعـارضه يأتي بنـثر يفيض عـاطفة وإثـارة فكأنه شـعر !! فماذا اخـتار هذا الـناثر أو ماذا

اختار له إبراهيم ?

ـفـر ?! الـبــحـر من ورائـكم والـعـدو أمــامـكم ولـيس لـكم والـله إال "أيــهـا الـنـاس ! أين ا
الـصدق والـصـبـر .." - ويـستـمـر إبـراهـيم (وليس طـارق بن زيـاد) لـيـؤكد مـوقـعه في مـقـدمة
عـركـة التي ال مـحـيد عـنـها وأنه سـيـحمل بـنـفسه عـلى طـاغـية الـقوم فـإن قـتله .. وإال "إن ا

تي هذه " هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عز

ـبـاد الـنقـديـة احلـديـثـة ب ـضي احلـوار .. بـ أقـوال الـقدمـاء وعـرض ا وهـكذا 
أمـثلـة من الشعـر الرصـ وأخرى مصـنوعـة لإلضحاك والـتمـويه .. يتم بث اخلـطاب كامالً
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ن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . غير منقوص 

٤- الشاعر .. إعالمياً

ومـرتـكز الـتـصور في هـذه الـفقـرة أن إبـراهيم شـاعـر وهذا أمـر ال يـحتـمل قـوالً آخر
غـير أن هذا الوصف الـواحد يتقـبل حاالت ومنازع وأسالـيب وتصورات قد ال يـتفق فيها
شـاعر مع شـاعر آخر ومع هـذا يبـقى اجلميـع مستـحقـ لهذا الـوصف وإن تطـلع إبراهيم
ـبكر إلى العـمل الصحفي وجنـاحه - الواضح فيمـا بعد - في عمـله اإلذاعي ليدالن على ا
موهـبة كامنة كانت تـبحث عن فرصتها فـي مجال اخلطاب العام والـعمل ب اجلمهور وال

ينتقص هذا من قيمة شعره وال من أحقيته في أن يكون شاعرًا .

إن مفـهوم إبراهـيم للشـعر يكـشف عن فهم خاص يـقترب به من مـفهوم اإلعالمـي للغة
من حــيث هي وســيـلــة اتـصــال تـســتـخــدم إلبالغ رسـالــة مــحـددة من ثم يــكـون الــوضـوح
واإليجاز من أهم صفات هذه اللغة . يعرف إبـراهيم الشعر بقوله : "الشعر نكتة قد يحسن
الشـاعر قولها : وقد ال يحـسن وقد (يلقطهـا) القار أو السامع وقد تفـوتهما" . وهنا جند
ثالثة تفسيرات الختصار تعريف الشعـر بأنه "نكتة" (واضع في اعتبارنا ما تعنيه "النكتة"
عنى ـعجـمي فهي عـند الـعامـة  في الـلغـة الشـائعـة وما تـعنـيه الكـلمة ذاتـها في مـدلولـها ا
ـبنيّـة على مفـارقة غالـباً وسنرى لـلمفـارقة حضـورًا متمـيزًا في شعـر إبراهيم أما الـطرفة ا
سـألة ـؤثرة في الـنـفس - وا ـعـجم فالـنـكتـة : الـطرفـة والـلطـيفـة أيـضاً والـفـكرة الـدقـيقـة ا ا

العلمية الدقيقة يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر والنكتة حديث النفس كذلك ) :

ـقصـود بـالنـكتـة هنـا وثـبة الـفكـر أو انـطالقة اخلـيال إلى الـقول يـقـول عمـر فروخ : ا
البارع أو اجلامع ال مجرد الدعابة أو محض التظرف والتندر .

ويـقـول زكي احملــاسـني : بـعـد أن عـدل من صــيـاغـة الـعـبـارة كــمـا جـاءت عـنـد فـروخ
ـصرية تبرز .(١) أنه حـمداً لله أن قرأ هذا الـتعريف وهو في مصـر "ألن النكتة ا األسبق زمناً

(١) الـعـبـارة عنـد احملـاسني : الـشـعر نـكـتة قـد يـحسـن الشـاعـر قولـهـا وقد ال يـحـسن وقد يـعـيهـا الـقار أو
السامع وقد تفوتهما - انظر ديوان دار العودة - ص ٢٠٥ .
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ـوروثة فـتـغني عن كـثيـر من التـعبـير ولـو كنت في وهـوبة وا في مجـالهـا الفـني وطبـيعـتهـا ا
ا استطعت أن أطرب لقولة طوقان في الشعر . سورية حيث تقل النكتة الصائبة 

طـبوع مثل نـكتـة موهوبـة يؤديهـا قائلـها ويسـتجيب ثم يـقول احملـاسني : إن الشـعر ا
راميها ". قدار ما أوتي من حس وأصالة وعي وفطنة  لها سامعها 

ا رمى ثم يـقول احملاسني : عـلى أني أخالف طوقان في أن يـكون كل شعر نـكتة ور
هو إلى فن الشعر وموهبته .

ويـقول إحـسان عـباس : خـضع إبـراهيم في نـظرتـه إلى الشـعر وفي تـصـوره لطـبيـعته
ـبدأ الـثاني فـهو ـبدأ األول فـقد عـبـر عنه بـقوله : الـشعـر نكـته أما ا ـبدأين نـقديـ .. أما ا
انه بـأن الـشـعر: "عـبـارات نثـريـة موزونـة ال أثـر لكـد اخلـاطر عـلـيـها بل اتـفق لـها هي أن إ
ـبـدأين ـضـي إحـسـان عـبـاس في حتـلــيل كـلـمـة إبـراهــيم فـيـرى أن ا تــكـون مـوزونـة ..(٢) و

السابق يصالن إبراهيم بالشعر اإلجنليزي .

(Wit)ـا تــوحي به لــفـظـة ـبــدأ األول : الـشــعـر نــكـتــة فـهــو تـصــور مـحــلي  * فـأمــا ا
ا كان الـتعبيـر عنها اإلجنلـيزية وهي لفـظة يعز إيـجاد معـنى دقيق واحد للـداللة عليـها ور
بقـوة اللمح مـناسباً فـهي قوة تمـكن صاحبـها من أن يلـمح العالقات الدقـيقة بـ أمور تبدو
ـفاجأة . ـتوقع إثارة الـسرور وا في ظـاهرهـا متـباعدة ثم يـكون من نـتيجـة ذلك الربط غـير ا
وقـد كـان إبراهـيم - كمـا يـقول إحـسان عـبـاس- يركـز في هذه الـنـاحيـة علـى األثر مـعتـمداً
ضحـكة. أي أنه ح استعمل كـلمة "نكتة" فاجأة ا على أن تـكون إثارة السرور عن طـريق ا
في تصوره لـلشعر كان يشير إلى روح الـفكاهة أو السخرية التي قـد تنطلق من الطريقة في
ـبـدأ الـثـاني من أن الـشـعـر عـبـارات نـثـرية التـعـبـيـر أو من الـبـنـاء الـكـلي لـلـقـصـيدة . أمـا ا
تصادف أن جـاءت موزونة فـيرى إحسـان عباس أنه انـعكاس لـثورة "ييتس" ومـن بعده على
األسلـوب الشعـري الذي كـان سائدًا من قـبل ح قال : أردنـا أن نتـخلص ال من اخلطـابية
الـبيانـية وحـسب بل من القامـوس الشـعري حاولـنا أن نخـلع كل ما هـو مصطـنع وأن نؤثر

أسلوباً يشبه احلديث العادي بسيطاً كأبسط أنواع النثر .

(٢) مقالة إحسان عباس ملحقة بديوان إبراهيم - طبعة دار القدس - ص ٢٠٧ .
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ـا أسسه اجتـاه شعـري (عربي تراثي) ـضي إحسـان عبـاس ليعـيد شـعر إبـراهيم  و
أركـانـه ابن دانـيـال واجلـزار والـسـراج والـوراق وهم شـعـراء اســتـغـلـوا قـوة الـلـمح لـديـهـم
ـفـارقـة الـقائـمـة بـيـنـهـم وبيــن مجـتـمـعـهم عـلى نحــو ضـاحك سـاخـر وقـد سلك بـتـصويــر ا
ا أربى علـيهم ولـكنه انـفصل عنـهم إلى حد كـبير إبـراهيم في شـعر اجملون طـريقـهم بل ر

ح سخر قوة اللمح لديه للكشف عن خلل األوضاع السياسية واالجتماعية.

ـا نحن بـصـدده عن تصـور إبـراهيـم للـشعـر وعالقـة هذا هذا الـتـحلـيل مـهم بالـنـسبـة 
الــتـصـور بـلـغـة اإلعالم وعـلى رغـم من أن بـعض مـا سـبق من أقــوال الـنـقـاد الـثالثـة يـذهب
ثارة بعيداً لتكون عن تصور إبراهيم للشعر فإن إحسان عباس أعادها إلى موقع بالنقطة ا
طـبـوع الـتلـقـائي الذي التـواصل بل الـتـداخل ح سـلك شـعـر إبراهـيم في سـيـاق الشـعـر ا
سـار يرجع إلى انتقال إبراهيم فارقة الـذكية ثم كشف عن اختالف في ا ح ا يعتـمد على 
إلى مـستـوى من الـوعي االجـتـماعي والـسـيـاسي وهذا - تـقـريـباً - مـا يـنـتقل بـالـشـعر إلى
مـسـتوى الـرسـالة اإلعالمـيـة . فإذا أضـفـنا إلـى هذا مـا يـنقـله فـروخ عن إبراهـيم أنه يـفضل
"الفـكرة الـبـسيـطة تـخـرجهـا عاطـفـة معـقدة"(١) بـانت لـنا مـحاور االلـتـقاء ويـكتـمل هـذا بأنـنا
عرفنا ونعرف أن إبراهيم على رغم من شغفه باجلمال وقصائده اخلالصة لوجه احلسن
ـوضوع يـغـلب اهتـمـامه باجلـمـاليـات التي هو شـاعر قـضـية وصـاحب مـوقف واهتـمـامه با

وضوع . يحتمل أن يشع بها عرض ا

ح نـتـفحص عـناوين قـصائـد الديـوان كمـا تـركه إبراهـيم سنـجد الـطابع اإلخـباري
(التـقريـري) يشـيع في نسـبة ليـست قلـيلـة من هذه الـقصائـد وهذا بـدوره يسـتدعي صـياغة
عـنى بدالً مـن أن تثـير انـفساح اجملـال أمام الـتخـيل وهذه العـنوان في جـملـة تامـة تغـلق ا

طائفة من عناوين إبراهيم نتدرج معها حسب ترتيبها في الديوان :

عـارضي نوحي بـسجع - عـينـاي مطـبقتـان - حمـلتـني نحـو احلمى أشـجاني - رد على
رئـوب شـاعـر الـيـهود - خـل الشـقي بـحـاله - اشـتـروا األرض تشـتـريـكم من الـضـيم - عاش
نى -ِ ورد يغيض وهجرة تتدفق - فلسط مهد الشهداء - عتاب إلى شعراء مصر . كالنا با

إن عـددًا من هذه الـعـناوين مـنـتزع مـن أحد أبـيات الـقـصيـدة  أو هـو شطـر بـيت على
(١) شاعران معاصران - ص  ٧٨ .
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ـسلك في اختـيار الـعنوان إعـالمي في جوهره إذ يـحرص كـاتب اخلبر أو الـتحديـد وهذا ا
ـقـال أن يكـون الـعـنـوان مسـبـوكـاً في سيـاق الـكالم ذاته وأن يـكـون مسـتـغـنيـاً بـنـفسه في ا

قال في نفس الوقت . عنى مغرياً باإلحالة إلى ا ا

إننـا لسنـا بصدد حتـليل لغـة الشعر عـند إبراهـيم طوقان من ثم فـإننا نـختار من هذه
ـتداول عـنى القـريب والتـركيب ا لـمح الذي يـؤثره اإلعالم وهـو اللـفظ البـسـيط وا اللـغـة ا

ثل ظاهرة ال يخطئها اإلدراك : وهذا شائع في شعر إبراهيم 

يخاطب رئوب شاعر اليهود :
وهـــــضــــــمـــــتـم حق اجلـــــوار وصــــــحـــــتم :

«أيـــــهـــــا الـــــنــــاس حـــــقـــــنــــا مـــــهـــــضــــومُ»
كـــــــلـــــــكـم  شـــــــاهـــــــد  عـــــــلـى  احلق  زوراً

!? ُ هـل أتــــــــــــــاكــم مـن شــــــــــــــأنـه حتــــــــــــــر
حــــســـــبــــكــم  ال  يــــبــــــارك  الــــلـه  فــــيـــــكـم

إن  شــــــيـــــطـــــــان  بـــــغــــــيـــــكــم  لـــــرجــــــيـمُ
فـــــلــــــوَ ان الـــــنـــــجـــــوم أمـــــسـت رجـــــومـــــاً

مــــــا عـــــــدتــــــكـم والـــــــله تـــــــلك الـــــــرجــــــومُ

إن محاكاة لـغة احلديث اليومي تصل في هذا االقـتباس درجة من الوضوح فنالحظ أن
ركني اجلـمـلة يـأخذ كل مـنـهمـا مـوقعه دون تـبـادل بالـتقـد أو الـتأخـيـر أو احلذف أو الـتأويل
ودون  جـمل اعتـراضيـة إال في عبـارت فـقط (في البـيت الثـاني ) ثم يـتآزر هـذا الترتـيب (الذي
ـأثور مـثل الشـيـطان الـرجيم ينـظـر إليه عـلى أنه مـعاكس لـلغـة الـفنـية) مع نـوع من تـضمـ ا
والنـجوم أمـست رجومًا فـلهـذه التعـبيـرات أسانيـد قرآنـية وهذا الـتضـم مضـافًا إلـيه ترديد
ألـوف الـشـائع في لـغة احلـيـاة الـيـوميـة مـثل : ال يـبـارك الله فـيـكم يـؤكـد منـحى اجلـمـالـيات ا
الـشفـاهـيـة التي تـدل عـلى قـرب الفـكـرة وأن للـكالم مـسـتوى واحـدًا وداللـة مـكشـوفـة وهذا -

وجهة إلى كل الناس . بدوره - ما يناسب لغة الكتابة في الدوريات وأجهزة اإلعالم ا

ـنـاسـبة ـقـطع األول من قـصـيـدة "الـبـلـد الـكـئـيب" الـتي قـالـهـا  ومـثل هـذا جنـده في ا
إضراب فلسط يوم وعد بلفور(٢ تشرين الثاني - نوفمبر - ١٩٢٩) :
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يــــــا  أيــــــهــــــا  الــــــبـــــــلــــــد  الـــــــكــــــئــــــيـبُ
حـــــــيــــــــاك  مــــــــنـــــــهــــــــمـــــــــر ســــــــكـــــــــوبُ

ال تـــــــبــــــــتــــــــئس بــــــــالــــــــظـــــــلـم «إن غـــــــداً
لــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاظــــــــــــــــــــــره  قــــــــــــــــــــــريـبُ»

وغـــــــــــــد  عــــــــــصـــــــــــيـــب  ال  يـــــــــــســــــــــــرُّ
ــــــــــ غـــــــــــــد عـــــــــــصــــــــــيــبُ الـــــــــــظـــــــــــا

أشـــــــــــرق  بـــــــــوجـــــــــهـك  ضـــــــــاحـــــــــكــــــــاً
ولـــــــــشـــــــــمـس شـــــــــانـــــــــئـك الـــــــــغـــــــــروبُ

مـــــــــا بــــــــعــــــــــد غــــــــمــك غـــــــــيـــــــــر يـــــــــوم
تـــــــــطــــــــــمــــــــــئـــن  بـــه  الـــــــــقــــــــــلـــــــــــــوبُ

قطع السابق مـتحققة هنا فاجلمل مستوفية األركان في إن خصائص التركيب في ا
مواقع مـحـايدة خـالـيـة من إثارة قـلق إعـادة الـتكـوين أو رغـبة الـتـأويل فـضالً عن التـضـم
عتـمد على مثل قد : إن غداً لنـاظره قريب والتكرار في "غد عـصيب" والتداعي الطبيعي ا
ـتوكئ على الطبـاق في (أشرق/الغروب) وهذه جـميعاً عنـاصر تنتمي إلى طـابع الشفاهية ا

قررة.(١) بجمالياتها ا

والـذي يـنـبــغي أن نـوضـحه هـنـا أن هــذه الـنـزعـة اإلعالمـيـة مــتـجـسـدة في خـصـائص
ا هي أسـلـوبـيـة حددنـاهـا في مـثـالـ سـابـق لم تـكن طـابـعـاً يـغـلف قـصيـدة بـتـمـامـهـا وإ
الـتمـاعات أو مسـاحات من تـشكيل يـتدرج أو يـنحني حـسب حاالت نـفسيـة أو معـرفية وفي
قطع الـثالث ينهض الـشعر مـتجليـاً بكل رصانة األداء قصـيدة "البلـد الكئـيب" السابقـة في ا
وجمال العبارة وإحكام الصورة وامتداد مساحتها بحيث تكاد تشمل األبيات اخلمسة التي

قطع : يتكون منها ا
بـــــــــــــــلـــــــــــــــفــــــــــــــــور  كـــــــــــــــأسـك  مــن  دم

الــــــــــشــــــــــهــــــــــداء  ال مــــــــــاء  الــــــــــعــــــــــنبْ

(١) الـشفـاهيـة والكـتابـية مـصطـلحـان فى وصف خصـائص الثـقافـات على أسـاس النـمط احلضـاري السـائد
أثور . انظر في هذا كتاب : الشفاهية والكتابية . وتكوين العقل عبر سياق زمني متفاعل أو متمرد على ا
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ال   يـــــــــــــخـــــــــــــدعــــــــــــــنـَّــك   أنـــــــــــــهــــــــــــــا
راقــتْ   وكـــــــــــلــــــــــــلـــــــــــهــــــــــــا  احلـــــــــــبــبْ

فــــــــــحــــــــــبـــــــــــابــــــــــهـــــــــــا  األرواح  قـــــــــــد
وثـــــــــــــبـــتْ  إلـــــــــــــيـك  كــــــــــــــمــــــــــــــا  وثــبْ

فـــــــــــــانـــــــــــــظـــــــــــــــرْ  لــــــــــــوجـــــــــــــهــك  إنَّـهُ
فـي الـــــــــــكــــــــــأس لـــــــــــوَّحَـهُ الــــــــــغــــــــــضـبْ

وانــــــــــــظــــــــــــر - عـــــــــــــمِــــــــــــيـتَ - فــــــــــــإنـه
مــن صـــــــــــــرخــــــــــــــة احلــق الـــــــــــــتــــــــــــــهـبْ

هل نـقول إن هـذا "الـتنـوع" أو هـذه "اخملالـفـة" في مسـتـوى الـصيـاغـة قد تـكـون مطـلـبًا
إعالمياً يقصد به اكتساب جملة اخملاطب ?!

ـألوفة واألفكار القريبة قد تستولي على بعض إن لغة احلياة اليومية قرين احلاالت ا
ـفارق في الـقـطع والـقصـائـد ولـكنـهـا تظـهـر بـوضوح حـ تـتـخلل أو تـتـقـاطع مع النـسـيج ا

شار إليه (اللغة - واالنفعال - والفكرة) كأن يقول : تكوينه الثالثي ا
عـــــــــــــيـــــــــــــشــــــــــــــنـــــــــــــا ركـض بـــــــــــــركـض

بــــــــــعـــــــــــضــــــــــنـــــــــــا فـي إثـــــــــــر بــــــــــعـض
ـــــــــــــضـي والــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــا يـــــــــــــوم و

ــــــــــــــــضـي ويُــــــــــــــــرضـي لــــــــــــــــيـــــــــــــــتــه 

أو يقول :
ـــــــــــــــــــــــــزوايـــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــم  أدر  أن  الــــــ

يــــــــــا قـــــــــلـب فــــــــيـــــــــهـــــــــا خـــــــــبــــــــايـــــــــا
رددت مـــــــــــــــــــــاضــي عــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــودي

عــــــــــــــلـيّ فــــــــــــــاحــــــــــــــمـل هــــــــــــــوايــــــــــــــا

وقوله :
ندعــو  له  أال يكـدر صفــوهالكل يرجو أن يبكر عفوه
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عاشت جاللته وعاش سموهإن كان هذا عطفه وحنوه
مــــا أجمــالحمل البريدُ مفصال
وتَسَـــــــــوُّالهال اكتفيت توسُّال

وت في أخذ الكالم ورده فخذ الكالم عن الطريق األقصروا

ـتـفـردة هو قـطع الـسـابق من مـقدمـة "الـثالثـاء احلـمراء" - تـلك الـقـصـيدة ا إن هـذا ا
األحق بـوصف إبراهـيم للشـعر بـأنه "نكـتة" وبأنه نـثر بـسيط صادف أن يـكون مـوزوناً وهذا
فردة كـما في اجلمل وعالقـات الكالم على أن مألـوف الكالم واللعب واضح في األلـفاظ ا
ـألـوف بـاجلـنـاس مـا بــ : نـدعـو له أال يـكــدر صـفـوه - وتـوسال وتــسـوال وفي الـتـعــبـيـر ا
ـتداول : أخذ الكالم ورده وخـذ الكالم عن الطريق األقـصر كلهـا تتشابك لـترسم مشهدًا ا
قريـبـاً وفي نـفس الوقت - هـو بـدرجـة ما - بـعـيد عن الـنـفس الـبطـولي الـذي يـنتـظم مـقاطع
ـألوفـة هذه مـا يناسب ـا لغته ا ـقدمـة وكأ ـقطع من ا قـدمة أو هذا ا القـصيدة بـعد هـذه ا
أنهـا موجهـة إلينا نـحن األحياء فـي ح اجته باقي الـقصيدة فـي ساعاتهـا الثالث إلى تلك

احلادثة الفذة التي شهدت كيف تولد حياة من استشهاد بطل .

وبـوجه عـام في لـغة اإلعـالم يقل الـتـعـويل على اجملـاز والـرمـز ويسـتـبـعد الـغـموض
ويـستوفي الـتعبـير أركانه األسـاسية كـا تقتـرب اللغـة من مألوف االسـتخدام وإن اقـتنصت
من الـلغـة الفنـية بـناءها الـصوتي وتـآلف (تشابك) عـباراتـها وهذا الـلمح الـصادر عن قدرة
عـلى النـفاذ عـبر مـا هـو سطـحي إلى اجلوهـر واحلقـيقـة . وهـذا جانب آخـر يسـتحق رعـاية

خاصة . 

✸✸✸✸
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١١ - قضـــايا ومواقف
ـوهـبـة اخلــصـبـة قـضـايــا ومـواقف ال تـدخل في قـنــوات الـتـقـسـيم دائـمـاً تـتـبــقى من ا
رور فوقها وكأن لم تكن. نهجى ومع هذا يكون لها من األهميـة والفاعلية بحيث يصعب ا ا
من الـصــحـيح أنه لــيس مـطـلــوبـاً من كــتـاب واحـد أن يــقـول كل شيء في مــوضـوعه ولـيس
واقف فإنه مستطـاعاً أيضاً مـهما تمـهلت احملاولة وتوسـلت أما ما تعـنيه هذه القـضايا وا
بـدع احلق ال يخضع ألطـر جاهزة وال يصب ستـوى اإلنساني : أن ا - فـي النهايـة وفي ا
إبداعه في قنوات مـعدة سلفاً تـتسع له كما تتـسع لغيره وأنه مـهما تعددت زوايـا الكتابة أو
فـصول الكتاب فسـتبقى أمور مهمـة البد أن يتمهل عنـدها القلم ولو بقـصد التنبيه. إن مادة
هذا الـفصل مـبثوثـة - في جمـلتـها في كـتاب "الـكنـوز" الذي حـاول أن يجـمع صورًا ألصول
ـا كـتب إبـراهـيم مـفــرقـاً في صـحـائف شـخـصـيــة أو مـنـشـورة (من ثم ال نـرى حـاجـة إلى
هوامش توثيقية) ونرجح أننا بهذا نقارب اإلحاطة بنواحي نشاط إبراهيم اإلبداعي والفكري
ستقبل فقد تتكشف أشياء كما يقول أو يردد: دون أن يكون في هذا القول مصادرة على ا

"ففي الزوايا خبايا"!! 

١- إبراهيم الكاتب 

ـازني وكان إبراهـيم طوقان نسـتعيـر صيـاغة العـبارة من رواية إبـراهيم عبـد القادر ا
به مـعجباً وكان يـشبهه في أمر آخر يـشبهه وليس يـقلده ألن "الكاتب" ال يـحرز استحقاقه
الءمـة ب جملـرد الـقدرة عـلى الـتـقـليـد وهـذا األمـر : امـتالك ناصـيـة الـلـغة والـقـدرة عـلى ا
أقدار احلاالت وما يناسبها من التعـبير وهذا بدوره يرتكن على اخلبرة بالنفوس واألمزجة
والـوطن واألمـة والـعالم مع قـدرة اسـتـيعـابـيـة عـلى متـابـعـة مـا يجـري في الـبـيـئة احملـدودة
تـأمل والـناقـد . ليس هـذا تزيـدًا في وصف إمكـانات إبـراهيم طـوقان فـهكـذا كان متـابعـة ا
ـتوكـل طه لتـدل عـلى هذا عـنـد استـعـراض ما تـقـوله وما ادة "الـغـفل" التي جـمـعهـا ا وإن ا

تسكت عنه .
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ـمكن أن نـبدأ بـالرسائل الـشخـصية وفـيهـا يبـدو األديب على سجـيته وقـد يبدو من ا
توكل طه إلى أخطـاء "إمالئية" تـضمنتـها بعض رسائل قليل احلذر بل مـهمالً (وقد أشـار ا
إبراهيم) ولكن مـقاالته القصـيرة (الساخـرة في نقد اجملتـمع) تؤكد أن جمـاليات أسلوبه (أو
ـتسـامحة طريـقته في الـكتـابة) هي ال تتـغيـر ألنهـا نابعـة من تصـوره لألشيـاء وإنسانـيته ا

وليست استجابة النفعال حلظي يدفعه إلى إضحاك اآلخرين .

يـصف ليـلة مـيالد طفلـه األول - جعفـر - فيـحدد الـبدء الـزمني لعـالمات الوضع "في
ـا تـسـتـدعي : لـيـلـة اشـتـدت زوابـعـهـا وهـطـلت أمـطـارهـا" ثم جنـده يـتـحـرك عـلى الـنـقـيض 
"رجــعت من سـهـرة سـاهـرة في بــيت جالل هـاشم حـضـرهـا لـفــيف من اإلخـوان" .. "طـلـبـنـا
سيـارة نـقلـتـنا في احلـال إلى مـستـشـفي احلـكومـة - قـسم التـولـيد - وجـاءهـا اخملاض إلى
طـبـون الـسيـارة تـارة وإلى رجل الـتـخت تـارة أخـرى ومنـهـا إلى احلـائط أو اخلـزانـة حتى
ـيالد ـمـرضـة وقـالت : هـذا أمـر يـطـول .." وبـهـذا الـتـنـقل الـسـلس يـرصـد حلـظة ا جـاءت ا
ـولـود وحالـة األم وردود أفعـال األهل بـهـذه اللـغة الـضـاحكـة حـتى يجـعل بـكاء ومالمح ا
الطفل حلظة إجراء اخلتان موسيقا ويستخرج للصواب أنفاً بعد أن كانت عينه وحدها تدل
علـيه  - بعد شـهرين من مـولد جعفـر يكتـب في رسالة أخـرى : "جعفـر مبسوط واحلـمد لله.
رأة الـعمـصاء الـتي من دار الصـمادي جـاءت قبل سـفرنـا وما أمـكنـها إال أن تضـع بوزها ا
على خـد جعـفر وتـفرك عمـصتـها بـأنفه فـأصابه زكـام وأما أم جـعفـر فروت لي الـواقعة في
الـطـريق وأخذت (تـنـسف) لـهـا طول الـطـريق وال يـزال الـنسـف يتـجـدد كـلمـا عـطس جـعـفر

عطسة أو خنفر خنفرة .." .

تأدب دون أن يدل كن أن يتحقق لكثير من ا ستوى في الرسائل الشخصية  هذا ا
البسـات التـلقي - على مـوهبـة خاصـة أما االمـتـداد العـام - الذي يـضع حسـابات أخـرى 
)  وهـنا فـهو الـذي يـفـرق ب "الـهـواية" و"االحـتـراف" (مع الـتسـامح في اسـتـخدام الـكـلـمتـ
عـلـومـة للـخـطاب تـمـدنـا بعض مـقـاالته بـالدلـيل الـذي نـبحث عـنه وهـو الـقدرة عـلى تـطـويع ا
العام مع احلفاظ على روح الفكاهة التي تتحدث بها لغته . هكذا يكتب عن كتاب األغاني -

مع ما يحمل من تقدير لهذا الكتاب :
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" قـالوا - والعـهدة عـليـهم - إن كتـاب األغاني قـد أغنى الـصاحب بن عـباد عن ثالث
حـمالً من الـكتب كـان يصـحبـها في رحـالته  ! وأنت ب أن تـدفع هذا الـقول بـتاتـاً وب أن
تعلله فتقول : لعل أحمالهم في الـقد كانت صغيرة احلجم جدًا أو لعل كتبهم كانت كبيرة
احلجـم جـداً حتـى أن الدابـة ال تـسـتـطـيع أن تـقـوم بـأكـثـر من كـتـابـ أو لـعل الـقـوم كـانوا
ـاعز ..? وعـندي أن تـرفض هذا الـتعـلـيل وتعـمد إلى الـرواية يـحمـلون أثـقـالهم عـلى الغـنم وا
ـسخ فإن كتـاب األغاني وحده يظل ) فتـجعلهـا (كتابـاً) وبالرغم من هذا ا فتـبدل لفظـة (حمالً

مغنياً عن ثالث كتاباً وما هذا والله بقليل".

ثل هـذه القدرة عـلى تصيـد مواطن الـفكاهـة غير اجلـارحة وإثارة الـشك حول أمور
عـامة تعـودنا ترديدهـا بتسـليم دون اختـبار إلمكـان الصدق فيـها يتـناول إبراهـيم مشاهد
ثل هذا دون من احلـياة اليـومية والـسلـوكيات الـسائدة تـدفعنـا إلى الدهـشة : كيف نـأتي 
أن نـرى فيه مـا هـو شـديد الـوضـوح لـعـيني إبـراهـيم ? كـأن يـكتب عـن مجـلس األركـيـلة (أو
األرجيلة أو الـشيشة - حسب الـسائد في األقالـيم العربية) . ونـتأمل كيف يسـتهل مقالته :
ـفـرداتـها ـدها  "أركـيـلـة .. " لنـدرك الـتـصور الـتـشـكـيلي الـذي يـسـانـد عمـلـيـة الكـتـابـة و

وسياقها ..

" كر كر كر ... بف  !

تــفـضل اقـعــد نـعـبئ لك أركــيـلـة .. األركــيـلـة في بالدنــا مـرض عـضــال من أمـراضـنـا
االجـتمـاعية ولـعلك تـرى معي يا سـيدي الـقارىء أن (الـقعود) من ضـروريات األركـيلة وأنه
يسـتحـيل علـيك أن تدخـنهـا إال قاعـداً ... ليـس للـوقت الثـم قـيمـة عنـد األركيـلة كـما أنـها
أنـانـيـة ال حـد ألنـانـيـتهـا فـهي تـرغـمك عـلـى أن تصـرف شـيـئـاً من وقـتك عـلى كـل قـطعـة من
ـاعاً أجزائـهـا : (الراس) يـجب أن يكـون كل ثقـب فيه نـافذا ًنـظيـفاً (الـقـلب) يجب أن يـكون 
مجـلواً مشـدود الوسط بـخرقه رطبـة على مـقدار حلق اجلـوزة (اجلوزة) هـذه يجب أن يشف
اء الصافي وال بأس من حـبة بندورة أو حبت (تتشـقلبان) فيها كلما نتفخ عن ا جسمهـا ا
غرم األركيـلة أن يطرب ويقول : بف عاقـدًا لواء الظفر ولكنه لواء ـاء . عندئذ يصح  قرقر ا
(مـع األسف) من دخـان  (والبـربـيش) أسـخف قـطـعـة في األركـيـلـة .." . تـمـضي الـلـوحة في
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كـان وطبيـعة مجلس شهد الـذي يبدأ يـتحرك بـرصد (التنـاقض) ب مكـونات ا اسـتكمـال ا
شهد بـبدء التدخـ ومعه عبارات تدخ هـذه األركيلـة ثم تبدأ اخلطـوة الثالثـة : يتحـرك ا

"طقوسية" الزمة :

كر .. كر .. كر

١- يا فالن - للخادم - البربيش ال يسحب . هات غيره !

٢- التنباك مبلول كثير .. اقطع عصيره !

٣- النار (شحرت) هات ولعة !

شهـد في تصاعـده نحو قـمة االكتـمال في التـلذذ بالـدخان ومنـظر النار .. ويـستمـر ا
إلخ ولـكن مفـاجـأة البد أن حتـدث يـعثـر أحدهـم بالـبربـيش أو تـهتـز األركـيلـة ألي سبب أو
ـهم أن اجلذوة تسقط على الـسجاد العجـمي الفاخر فيـقفز القوم يـختل وضع اجلمرات .. ا

في عصبية عنيفة يلتقطون النار بأطراف أصابعهم فإذا كوتهم لعقوها بألسنتهم.

هذه مـقدرة خاصـة في تشـكيل مشـهد بـوصف أطرافه وترتـيب مراحـله وبث احلياة
تـلقي إلى نـقيض مـا بدأ به دون أن يـغيـر من طبـيعة تـدة في كل مرحـلة مع الـوصول بـا
األسلوب الـساخر الدقيق فال يتحول إلى مـوعظة وال يتجهم حتى عنـدما تستدعي اللحظة
شيئاًً من التجهم إنه يستطيع أن يحتفظ للقار بابتسامته التي بدأ معها القراءة ومع هذا
يوصله إلى اجلانب "النقدي" في تلك الصورة الساخرة مثل أي رسام كاريكاتيري متميز .

وهـنا نـشـعر أنـه من الضـروري الـنص على "فـضـيـلة" أخـرى في كـتابـة إبـراهيم وهي
احلـساسـية القـائمـة على دقة الـرصد االسـتبطـاني الذي ال يـتوقف عنـد سطح األشـياء جند
هـذا مـاثالً عنـد االكـتفـاء بـتصـوير هـذا الـسطح (الـظـاهر) بـتـحلـيـله جمـالـياً كـمـا في مشـهد
شـاركة فـي صنـعه حتى شـهـد ا "األركـيلـة" فقـد بـدأ الظـاهر الـطـقسي مـحـركاً لـعنـاصـر ا
ا هي "تـقد الـقربان" بـعد "زفـة" باحـتفـال وغنـاء عبر ـشهـد على نـفسه كـأ حلظـة انقالب ا
وسـائط من عالمات اخلضـوع . أما ما كتـبه حتت عنوان : "خـواطر مريض" فإن االسـتبطان
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النـفسي يبـلغ مدى بعـيدًًا وموفـقا ألنه يقـوم على رصد حـركة النفـس (الذات وليس اآلخر)
شهد الظاهر يـتحرك متدرجاً إلى البـاطن من قراءة الصحيفة حتى إنه في تعقب مـفردات ا
اء الزجاجي فوق الطاولة الصغيرة وإلى جانبه حبوب سوداء (الحظ إعالناتها إلى إبريق ا
ـد يده كل نـصف ساعة فـيتنـاول منـها حبـة (يصـرفها) بـجرعة من ما يعـنيه لـون احلبوب) 
غسلة أمـشي إليها متثاقالً آونة وأخرى وأقف أمامها متشاغالً اء .. "وهناك مرآة فوق ا ا
بالـنظـر إلى أسـناني ولـسانى وفي الـغرفـة صـورة كبـيرة في إطـار وقفت أمـامهـا مراراً وال
ـا اشـتـمـلت عـلـيه تلـك الصـورة ولـو كـان فـيـهـا مـا يـجلب أعـلم أنـني فـكـرت دقيـقـة واحـدة 

االنتباه .. حلدثت القار عنه .

سـتـشفى" وفي أكـبر مـا شـعرت به من الـضـجر يـوم قـال لي الطـبـيب : "غدًا تـغـادر ا
ستشفى غد لناظره (غير) قريب"  ا

هـذه مقتـطفات من مـقاالت وصفـية بقـلم إبراهيم تـكاد تكـون قصصـاً ولوحات نـفسية
إنـسانـية سواء كـانت عن الذات أو عن اآلخـر إنهـا تسـتمد حـيويـة الصـدق وحترص على
قـدمات والنـتائج أو الظـاهر والباطن ـسة الفكـاهة وتثـير الفـكر باكتـشاف التـناقض ب ا
فارقات أو أن اإلنسان ال يتخلى أو القول والفعل بحيث تبلور احليـاة وكأنها سلسلة من ا
في أي جانب من حـياته عن أن يكـون شطرين طـريقـ قول .. فـعل ... يـضع لسانه في
واحـد وحركته ونيـته مع اآلخر . وفي هذه النمـاذج السابقـة حرصنا على أن نـتدرج ونتنقل
من مولـد طـفله األول ومـا يـثيـر من شـعور بـتـجدد األشـيـاء حتى قـبـلة اجلـارة (أو الـتابـعة)
الـعمـصاء الحـقهـا حكم مـختـلف ألنهـا تمس الـوجه الطـري اجلديـد وكتـاب األغاني والـليـلة
ـشاهـد وأنه يـتحرك ـفردات وا ـستـشفـى .. والبد أن نـدرك حترك مسـتوى ا األخـيرة في ا
ـوضــوع ولـكن "الــروح" - روح الـكـاتـب - الـتي تــسـري في هــذه الـكــتـابـة حـسب أهــمـيــة ا

(اخملتلفة) تظل حاضرة بإيقاعها وألوانها وحفاوتها بحقائق احلياة .

لك من ثـقافة متـنوعة واطالع جـيد على أمهـات كتب التراث : ا  وقد كان إبرهـيم 
ـلك ذلك األسلوب اآلخـر الذي يـستخـدمه كبار شعـرًا ونثرًا ومـوسوعـات ودراسات كان 
ـعـنى وإيـقاع في تـشـكيل ـا فيه من جـزالـة في اخـتيـار الـلفظ وقـوة في انـتـقاء ا الكـتـاب 
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وضـوع واتساع ثقـافة الكاتب (اللـغوية بصـفة خاصة) ولكن األسلوب .. ليـدل على جدية ا
زق حـذار  فإن إبراهيم ال يسـتطيع (وال يرغب في ) أن يـخدعنا عن نـفسه إنه ال يلبث أن 
ـهـارة الـتي يريـنـا بـها أنه ـصـطنع وإن حـاجـته إلـيه ليـست أكـثـر من إظـهار ا هـذا الـقنـاع ا
يسـتطيع أن يـتحدث إلـينا من وراء هـذا القناع ثم يـطرحه جانـباًً ليـسفر عن وجـهه احلقيقي
ـرح الساخـر احملبب إلى النـفس. في حديث إذاعي (األربعـاء ١٧ آب - أغسطس ١٩٣٨ - ا
يذاع الساعة ٧ مساءً) يكتب عن "الطبيب الشاعر" ومن الواضح أنه يكتب عن أحد أصدقاء
مرحلة اجلـامعة من حلـب وسينتـهي احلديث ويستـوفي أركانه (الفنـية / اإلذاعية) دون أن
يصرح باسمه (وهـذا تقليد إذاعي مقدر إلى اليوم) ولـكن : نتأمل صياغة اللغة في احلديث
ـرحلـة من حيـاة الطـبيب وكـيف أجاد اسـتخـدام القـناع ثم كـيف أسقـطه وحتدث عن هذه ا

شاهدة  !! إلينا بوجهه الصريح دون أن يفسد علينا متعة ا

 "وضرب الـدهر ضربـاته فإذا الشـاعر يوشك أن يـتخرج طـبيبـاً وقد كان تـفوقه على
أقرانه مـوضع عجـبي فـما صـرفه الشـعر عن الـطب ولم يـقو الـطب على الـعبث بـشاعـريته
وكان يـنظـم أحيـاناً األراجـيـز يودعـهـا االصطالحـات الـطبـية وأسـمـاء األمراض والـعـقاقـير
ـا في حفظـها منـظومة من الـسهولـة . وكان يحـيطهـا بألوان من فـيقبل زمـالؤه على نسـخها 
الفكـاهة فيجعل من جفائهـا طالوة تسرع بها إلى الرسوخ في الذاكـرة . وبينما تراه يناقش
ذاكرة رفـاق صفه في بعض نظـريات اجلراحة أو يـناظرهم في أعراض بـعض األدواء إذا با
تنقلب إلى مطارحة شعرية وإذا به خبـير بطب البيان خبرته بطب األبدان ويكون قبل حلظة
في غرفة الـتشريح مقبال ًعلى عملـه ب القروح واجلراح بلذة ونهم لـلمعرفة فإذا سمع بيت

شعر رديء آذاه ورأيته يسد منه أنفه - فاعجب لهذا التناقض !

وكـان هـمه بـعــد يـأسه من ذلك الــهـوى أن يـخـرج مـن اجلـامـعـة بــشـهـادة وعـروس أو
ـدى حتى كـان يفـاوض في أمـر شريـكة حـياته وأوشك أن بـخـطبـة على األقل ولم يـطل به ا
ـمـتاز يـتم ذلك بـعـد أن رأى الـفـتـاة ووقـعت من نـفـسه مـوقع اإللهـام وكـانت عـلى جـمـالـهـا ا

قصيرة القامة فحبب إلينا شعره فيها قصر القامة . فذلك حيث يقول :
أهـــوى الـــقـــصـــيــرة فـي احلــســـان فـــإنـــهــا

أبــــــدًا تــــــظل صــــــغــــــيـــــرة اجلــــــثـــــــــمـــــان
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تــــربى عــــلـى الــــســــتــــ وهـي كــــأنــــــــهــــا
سـت خــــــــلت مـن عــــــــمـــــــرهــــــــا وثـــــــمـــــــان

فــــإذا ضـــمـــمـت جـــمـــعــــتـــهـــا فـي ضـــمــــــة
وإذا لـــــــــثـــــــــمـت فـــــــــخـــــــــــــدهـــــــــا لك دان.

هـر وأصر هـو أال ينفق ا ال تـشتـهي سفيـنته إذ اغـلى أهلـها ا ولـكن الريـاح جاءت 
في سـبيل عقـد الزواج درهـمًا وحجـته أنه طبـيب رأس ماله سمـاعة وورقـة وقلم وأن تقـاليد
الزواج الـيوم لم يفـرضها قـرآن وال جاء بهـا حديث فهي مـفسدة للـحياة الـزوجية واتـباعها
يـؤدي إلى الفـقـر ويطـرح بـالزوج حتت عبء ثـقـيل من الـهمـوم والـديون . وأصـر أهلـهـا على
الـعـمل بالـتـقـاليـد وأصـر هـو على فـلـسـفته في الـزواج . قـال لي : لـقد كـانت جـلـسة حـامـية

الوطيس خرجت منها غير آسف وضربت بقلبي وحبي عرض احلائط".

لقد أطلنا االقتباس عن قصة هذا الطبيب الشاعر وفي هذه الفقرة خاصة بقصد أن
اذج من مستويات الكتابة عند إبراهيم هذا اجلانب الذي لم يلتفت إليه نضع أمام األع 
أحد أو جنـى عليه الـشعر اخلـاطف لألبصار عـلى رغم من وضوح اخلصـوصية في كـتابة
إبراهـيم النثرية بـدرجة جتعلنا نـوشك أن نقول إن نثره ال يقل جـماالً وحضورًا عن شعره .
ـوذج مـتكـرر (الطـبيب وفي القـطـعة الـسابـقة ولـهـا بقـية نـشيـر إلى طـرافة الـنمـوذج وهو 
الـشاعر) فـي كل جامعـة وكل جيل دون مـبالغـة ومع هذا سـيبـقى ما صوره إبـراهيم بـقلمه
كررة والدخول إلى خـصوصية التـميز في الفن ح ألوفـة ا ـساحة ا قـادرًا على اجتياز ا
تـستقـل الرؤية وتـنفرد جـماليـات اللغـة باالنتـساب إلى مصـدرها . نتـأمل ترتيب الـعبارة في
قـوله : "فـما صـرفه الـشعـر عن الطب ولـم يقـو الطب عـلى الـعبث بـشـاعريـته" فهـنـا يتـكشف
مـركز الـتأثـير وأن هـذه الصيـاغة من صـنع شاعـر وليـست من صنع طـبيب ألن مـدلول : ما
ـؤثـر األقـوى بحـيث يـثـير صـرفه الـشـعر عـن الطب يـجـعل من الـشـعر الـكـفـة الـراجحـة وا
العـجب أنه لم يصـرفه !! - وكـذلك مدلـول : لم يقـو الطب عـلى الـعبث بـشاعـريته يـجعل من
هذه الشـاعرية األسـاس اجلدير باالحـترام وليس الـطب الذي يسعى إلى الـعبث بالـشاعرية
ويعـجز عنها فلو راعـينا نوع دراسة الطـالب وطموحه إلى مهنة الطب لـكان ترتيب العبارة :
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فـارقة (العـملية) لم يقـو الشعـر على العـبث بتطلـعه الطبي أو مـا أشبه هذا. ثم نـتأمل هذه ا
ح نـتصور أصابعه تـخوض في نفايات الـقروح فال تتأذى نفـسه ولكنه يسد أنفه (!!) إذا
سمع شـعـرًا رديـئًا ولـيس إلضـافـته "فـاعجـب لهـذا الـتـناقض" إال دلـيل عـمق احلس الـلـغوي
الفـني من جانب وتـأكيـد أنه شاعـر مطـبوع ولكـنه - على احلـقيـقة - يـفرق بـ االستـجابة
عكوس) وضوعية احملايدة) واالسـتجابة الذوقية (التي ال تتمهل في إظهار األثر ا العلمية (ا
أما تلك الـفتاة اجلمـيلة (القـصيرة) فقـد "وقعت من نفسه مـوقع اإللهام" وهذا "اإللـهام" يؤكد
قتـبسة - أن الفتى شاعر وأنـه وقد حصر رؤيته للطب في - للـمرة الثالثة في هـذه الفقرة ا
أنه "سـماعـة وورقة وقـلم" رضي باحلـد األدني من الـطب في ح كـان يسـد أنفه من رائـحة
قـنعـة) في البـداية ثم بـيت شعـر رديء! وال يغـيب عنـا مـا بدأنـا باإلشـارة إليه من الـكتـابـة (ا
باشرة الصريحة بـعد ذلك وهذا من خواص أسلوب إبراهيم الذي يالئم ب احلاالت وال ا
يجـد حرجـًا في استـخدام أي لـفظ ما وجـد فيه تـوافقـًا مع ما يـريد حـتى العـامية فـي رسائله
وفي بعض مقاالته داعبها وتصرف فيها ليجلو الصورة ويلونها بأدق ما تتطلب من ألوان.

٢- إبراهيم .. ناقداً

ال تزال فـدوى طوقـان أقوى شعـاع كاشف عـلى اجلانب الـنقدي في تـكوين أخـيها من
الناحية الـثقافية ألنها طرف مباشـر في العالقة وألن "الشعر" كان احملور احملرك حتى مع
التـوسع والتـنوع في مـصادر الـتثـقيف وألن إبـراهيم سـيدل عـلى طريـقته هـو فإذا ما درب
ا يستـعيد مراحل تـعرفه على الـشعر وإحكـام قبضـته على أصول الصـنعة . وقد فدوى فـإ
عرضـنا جلانب من هـذا في ما بـدا من الشاعـر ألخته الـشاعرة . وهي - بـفارق من األعوام
ـرحـلـة ذاتـهـا دون أن تـفـقـد الـوضـوح أو احلـنـ . في كـتاب لـيس بـالـقـلـيل ٠- تـعـود إلى ا

"رحلة جبلية .. رحلة صعبة" تبتد حديثها عنه بعبارة باهرة في شعريتها :
"مـع وجه إبـــــــراهـــــــيـم أشـــــــرق وجـه الـــــــلـه عـــــــلـى حـــــــيـــــــاتي"

وتـرفـد هذا بـقـولـها إنه "الـوحـيـد" الذي مـأل الفـراغ الـنـفسي الـذي عـانـيته بـعـد فـقدان
عـمي.. وبـقـولـهـا : مع إقـامة إبـراهـيم في نـابـلس - عـقب تـخـرجه في اجلـامـعـة - بـدأ سـطر
جديد في حياتي . عبر ترشيح كتب األغـاني - العقد الفريد - احليوان .. لفدوى أن تقرأها
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سـاندة النـفسـية "كان حـبه لي واهتمـامه اخلاص بي يـضفيـان عليَّ شـعورًا إنسـانيًا كـانت ا
بالـرضى" . كـان هذا تـأسـيسًـا ثـقافـيًا عـامًـا قبل أن يـشـعر بـقـوة التـوق لـدى أخته أن تـكون
شـاعرة فلما آنـس هذا قال صراحة : سـأعلمك نظم الشـعر .. هيا معي  ! وهـنا يتحرك في

عنى واضحة اإليقاع من مثل : اذج ميسرة قريبة ا اجتاه : يدفعها إلى حفظ 
من هـــالك فـهــلك راح يـبـغي جنـــــوة

والدخول في مناقـشات تسوق إلى الكشف عن أصول الشعـر اإليقاعية والتصويرية .
ثم اصـطحـاب أخته إلى الـعيش مع الـطبـيعـة في أرباض وسهـول ما حـول مديـنتـهم (نابلس)
لـتـتـمـكـن من إطالق بـصـرهـا وبـصـيـرتـهـا ومـنـاجـاة نـفــسـهـا والـتـفـاعل مع طـبـائع وطـنـهـا
الصغـير وهـو ال يفتـأ ب احل واآلخـر يخـتبر مـدى إصرارهـا على الشـعر وتـمسكـها بأن
تكون شاعـرة . وهكذا فتح لـها الطريق إلى فـكر طه حس والـعقاد وأحمـد أم والزيات ..
مع مـا يقرأ معهـا من شعر ابن الرومي وأبي نواس وغـيرهما من "أركان" الـتراث الشعري .

ثم يأتي هذا النص قاطعاً في الداللة على موقف :

تـقول فـدوى : "منذ الـبدايـة حذرني إبراهـيم من حفظ الـشعـر احلديث باسـتثـناء بعض
قـصـائـد شوقي وحـافظ إبـراهـيم وإسـمـاعيـل صبـري وخـلـيل مـطـران كان هـو يـخـتـارها لي
ويوصـيني بحفظهـا . كانت الرومانتيكـية هي االجتاه الغالب على شـعراء الشباب العرب في
تلك الفترة ولم يكن يرضي ذوق إبراهيم الفني ما كان ينشر في الصحف واجملالت األدبية
من شعـر لهـؤالء الشعـراء احملدثـ . لقـد كان لـلتـراث قداسـة في وجدان إبـراهيم فـقد كان
ابناً جليل فتح عيونه على حركة إحياء كبـيرة للتراث وذلك بنشر وابتعاث قيمه الفنية كقوة
نـتم في ذلك احل إلى السبك ونصـاعة العبـارة ورونق الديباجـة .. فكان شعـر الشباب ا
هجـري في نظره ضعـيفاً ركـيك األسلوب وال يرقى إلى مدرسة (أبـولو) مثـله مثل الشعـر ا
مـيز لـلتراث الـشعـري القـد . كان يلـفت نظـري دائما مسـتوى الـتعبـير الـشعـري اجلزل وا
إلى أن متانة تركيب اجلملة الشعرية والتمكن من ناحية اللغة لن يتوفرا للشاعر دون العودة

إلى الينابيع األصيلة للشعر العربي يعني التراث".

هـذا الـوصف من فـدوى - وفـيه دقة واضـحـة - مـهم جًدا في أكـثـر من اجتـاه. وأول ما
نالحـظه ما يتصل بفـدوى نفسها فـمع هذه البداية الـتراثية ومع هذا الـدفع والشحذ في إيثار
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الـتـراث جند شـعر فـدوى يأخـذ بـجوانب من احلـداثة ومـبـادئهـا اجلمـاليـة : إيـقاًعـا وتصـويًرا
ـفـارقـة مـن هـذا فـإبـراهــيم الـذي يـوصي ولــغـة ورؤيـة وجتــريـًبـا. بل جنــد مـا هـو أدل عـلـى ا
ــهـجـر وجــمـاعـات بـاسـتــيـعـاب الــتـراث الــشـعـري ولــغـة الـقــدمـاء ويـحــذر من شـعــر أبـولـو وا
الرومانـتيكي .. لم يكن شعره بـعيًدا عن هؤالء الذين يعلن رفض أشـعارهم . نختبر هذا الذي
نـقول على ضـوء غزلياته - بـصفة خـاصة - فنـجد أكثـرها موشحـات وأناشيـد وقطعـا ال تعيد
ـتغزلـ القدامى بـقدر ما حتـيي في نفـوسنا أغـاني أم كلثـوم وعبد إلـينـا أنفاس الـعشاق أو ا
الوهاب - وكان بـغنائهـما شغوًفـا يحرص على اقـتناء "األسطوانـات" اجلديدة ح يـسمعها أو
ها ألخـته لتستمد منها يقرأ اإلعالن عنـها حرصه على اقتناء مسرحـيات أحمد شوقي وتقد
علم زادًا شعرًيـا .. ونستطـيع أن نختبـر هذا االنتمـاء التراثي عـلى ضوء قصيـدة شوقي عن ا
عـارضة لها ومعـارضته (الساخـرة) لها فإن قـصيدة شـوقي التي تبلغ ٦٨ بـيتًا تـوقفت قدرة ا
عند ١٤ بيتًا هذا مع توافر القوافي اجلاهزة التي نضدها شوقي في قصيدته وإذا كان يكره
الـنظـم على طـريـقة بـعض الـقدمـاء ومن سـلك طـريقـتـهم التـي تقـوم عـلى "حشـد" الـكلـمـات التي
ـعاني التي جتـد ختـامهـا مناسـباً لـتلك الـقوافي ثم إعادة تصـلح للـقافـية اخملتـارة ثم تصـيد ا
تـفـرقة وإجـراء "حلـام" بيـنهـا - سـماه الـقدمـاء أحـيانـًا حـسن التـخلص ترتـيب هـذه األبيـات ا
وأحيـانًا االنـتقـال لتـتكـون قصـيدة !!إذا كـان إبراهـيم يرفض هـذا ويسـخر مـنه (وقد فـعل) فإن
قـوافي حـرف (الالم) واسـعة االنـتـشار جـًدا في مـعـجم العـربـية . فـلم تـكن الـعلـة في الـقوافي
ـعته وذكاءه وقـوة تأثيره . عارضـة الساخرة والـسخر إذا طـال يفقد  ا في أنه آثر طـابع ا وإ
بل نـستـطيـع أن نخـتبـر هذا الـقول نـفسه في ضـوء قـراءة نقـدية لـقصـيدة "مـرابع اخللـود" التي
تنبي شيء لـيس فيها مـتانة عبارته قالهـا في الذكرى األلفـية للمـتنبي فلـيس فيها من نـفس ا
وال جسارة استعاراته وبكارتها وال عمق إشاراته النفسية وما تعكس من حكمة وخبرة . إنها
مقطعـات ذات عناوين فرعية من توطئة إلى خـاتمة بينهما أربعـة عناوين فرعية يصعب أن جند
توكل طه تنـبي - كافور خالد - واحلسـد خالد) يرى ا بيـنها صلة (اخلـالدون - في حضرة ا
(في دراسـته : السـاخر واجلـسـد) أنهـا تنـتمي إلـى شكل قـصيـدة الثـالثاء احلـمراء عـلى فارق
ـوضوع الـقصـيدة الـزمن بيـنهـما - ولـكنه لم يـتوقف عـند األهم وهـو صالحيـة هذا الـتقـسيم 
ـتنـبي نـفسه) ولـهذا لم وضـوع (الذي هـو ا وقـدرته عـلى أن يكـون "بنـائـياًَ" في تـوكيـد صـورة ا
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نتـحمس لقـصيـدة "مرابع اخللـود" التي يـخرجهـا تنـوع قوافيـها (إلى درجـة البعـثرة والـتشتت)
ـتنـبي أو عـصـره بـحـيث ال يـغـني ذكـر كافـور أو مـحـسـد أو ضـربة عن الـشـعـور بـشـخص ا
فتاح - شيئًاً من حيث هو "ثوابت" تقيم أساسًا يشد القراءة إلى زمن الشخصية وليس إلى ا

زمن كتابة القصيدة.

هل كـان إبراهيم "متنـاقضاً" في دعوته ألخته أن تـقرأ التراث وأن تتـجنب شعر شباب
كن أن يـنطبع رحـلة ? ال شيء من هـذا كان . وكـذلك : فإن إبـراهيم وإن لم يـنطـبع - وال  ا
في ذاكـرتنـا - شاعـرًا "تراثـيًا" بـأي درجة فـإنه لم يكن يـكتب عـلى طريـقة أولئـك الذين هون
من شـعرهم واستهـان بأشخاصـهم - كما أوضحـنا في فصل سابق - مـثل إبراهيم ناجي
وعلي محمـود طه . وجنزم أن إبراهـيم الشاعر الـناقد كان يـدرك بقوة مبـدأين أساسي من

مباد الفن :

كـن إعادة ١- أن اإلبـداع مـرهـون بـشـرائط اجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة ونفـسـيـة من ثـم ال 
ـطلوب - بل ا ا ـاضي اإلبداعي إلى احلـياة ولـيس مطـلوبـا إعادته إلى احلـياة كـذلك وإ ا
ـعني قـراءته والتـفاعل مـعه واستخالص اضي اإلبداعي  الواجب - إعـادة احليـاة إلى ا
الـقيم اجلـمالـيـة اإليجـابـية الـقابـلـة للـدخول فـي صيغ وعالقـات جديـدة مـطلـوبـة في زمانـها
ولـيس في زمـنه . فـالـقـطـيعـة مع الـتـراث مـرفـوضة وتـقـلـيـد التـراث زيف و "اسـتـيـحـاء" قيم

طلوب. التراث اإليجابية هي "اإلحياء" ا

٢- أن الرابـطة ب الـشاعر ومـرجعيـته جتعل من اجلـبال والهـضاب والبـحار في هذه
ـرجعيـة "قدوة" وليس قـائداً مـثالً وليس مـثاالً إذا تطـلع شاعر حـاضر إلى شـاعر سابق ا
وهبة إلى وهبة على أنه قائـد ومثال فقد حكم على نـفسه بالتبعـية وبضعف ا في الزمـان وا
درجـة الـعـجـز الـشـاعـر احلق يــسـتـخـرج خـارطـة إبـداعه من "عـنــاصـر" سـابـقـة عـلـيه كـمـا
يـستـخـرج اجلـسم غـذاءه من "عـناصـر" مـتـنـوعـة قد ال تـكـون في مـرأى الـعـ وال في مذاق
ـيل إلـيـهـا .. عـلى وفـاق ولكن اجلـسم الـقـوي يـوفق بـيـنـها في الـلـسـان وال في اسـتـجابـة ا
تغذية ذاتـه .. فكذلك الشـاعر وإن الشاعـر ليدرك أنه كي يـتمكن من حتـقيق هذا البد له من

"مسافة" تتيح له أن يرى ويكتشف ويغير.
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وهنا حتضـر إحدى طرائف الـقدماء التي ال تـنسى وإن نسـيت شخوصهـا فقد سأل
شـهود لهم بـالكـفايـة في ثنـائية الـسيف والـقلم سـأل ابنه عـمن يتـخذه مثالً بعض الـوزراء ا
أعـلى وقدوة فقال االبن إنه يـتطلع إلى أبـيه  ! فما كان من األب إالّ أن وجه الـلوم البنه على
هذا االخـتيار ليس من زاوية أن األب - دون غيـره - يتمنى أن يكـون ابنه خيرًا منه وأقوى
ـقـتــدي فـقـال هــذا األب الـوزيـر ــسـافـة (اإلجــبـاريـة) بــ الـقــدوة وا ولـكن من زاويــة هـذه ا
اخلطير البـنه : لقد كـنت أحترى شخص علي بن أبي طـالب وسيرته فـانظر ما بـيني وبينه
ـعنى - في ما نرجح - فإذا اتخـذتني مثاالً فـانظر أي حال سـتكون علـيها مسـتقبالً ! هذا ا
ندفع هو ما جـعل إبراهيم يتخذ من التراث نقـطة ابتداء وتأصيل ال يريد أن يـلتوي بالنهر ا
ا صـنـعه هـو واقتـدر عـليه أبـدًا إلى مـنابـعه فـهـذا معـانـد لقـوانـ الـوجود وهـذا مـعاكـس 
سـتقـبلة .. سـافة بـ األصل القـد واالجتـهادات الـراهنـة وا ا أراد أن يـحافظ عـلى ا وإ
تـبـدأ من األصل ثم تـقـرأ شوقـيًـا وحـافـظًـا ومـطران وغـيـرهم لـتـصل إلى شـواغل عـصـرها
ـستـقر أمـا إذا كان األحدث وابتـكاراته فـتضـيف إليـها كـما يـضاف إلـى البـناء الشـامخ ا
ـقتـدون بهـذا األحدث لن ـرجعـيـة دون قيـد معـرفي فـإن ما يـطلـقه ا نـفـلت هو ا واألقـرب وا

يكون أكثر وال أقوى من فقاعات تطير مع الهواء !!

ـلك إبـراهـيم «رؤيـة خـاصـة» به في الـشـعـر نـسـتـطـيع أن جنـد انـعـكـاسـاتـهـا في هل 
ا يتيح لنا أن نقول إنه صاحب موقف نقدي ? كتاباته 

ـا ال نـشك فـيه دون أن نـزعم أنه صـاحب نظـريـة نـقـدية أو أنه قـريب من ذلك . هذا 
وهو لم يـدع لنـفسه هـذا وقصـارى ما كـتب اجتـهادات وإشـارات وتطـبيـقات تـدل على تـميز
مـوقفه الـشعـري أو وعيه بالـشعـر قبل أن تدل عـلى استـقالل في النـقد ففي"الـكنـوز" يعلن
بـدأ البالغي الـقد : "البالغـة اإليجـاز" ولكنه يـعلنه بـشيء من الشـرح والبرهـان الطريف ا

بدأ ذاته ولكن ليوصل إليه . حتت عنوان :«كالم : كالم : كالم» يقول :  قد يناقض ا

«ما أكثره مكتوباً وما أكثره مطبوعاً !! 

ارك ـتـداولة تـهـبط قـيـمتـهـا بـتـضخـمـهـا وقـد هبـطت قـيـمـة ا الـكالم هـو عمـلـة األدب ا
طبعة انيا وروسـيا منهما . وقـبل أن تعمل ا والروبل بـعد احلرب لكثرة مـا أخرجت مطابع أ
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عـلى تضـخم عـملـة األدب كـان لألدب شيء أشـبه بالـتـداول على قـاعـدة الذهب . لـقـد أضاع
طبوعات لم الكتاب فن اإليجاز الـقد وأصبحوا يخشونه وبسبب هـذا التضخم في عملة ا
ئة يـعد في إمكـان كاتب - مـهما عـظم شأنه - أن يـؤثر اليـوم على قارئه تـأثيـر من تقدمـوه 

وخمس سنة».

وبعـد أن يحمل إبـراهيم علـى فن الرواية الـواقعيـة - دون أن يسمـيها - إلسـرافها في
ادية يقول : ذكر التفاصيل ا

«هـيـهات أن يـكـون في قـولي مـا يرجـع التـداول األدبي إلى مـجـراه ولـكن سـيأتي ذلك
عفواً بـحكم الضرورة إن الغابات الـتي يصنع الورق من أخشابهـا ال تزال حتتطب بسرعة

ضي مئة سنة حتى يصبح الورق قيماً فال يستخدم إال حلفظ األفكار القيمة . وال 

ـســتـقـبل الـذي تـنـبـأت عـنه لـعــلى أضع مـقـالي هـذا في جـمـلـة بـودي لـو أعـيش إلى ا
طولـة في ديوان إبراهيم? ـيل إلى االختصـار ندرة القصـائد ا واحدة» . هل يفسـر لنا هذا ا
ـيل إلى االخـتـصـار ذلك الـنـجـاح (اإلعالمي) الـذي أشـار إلـيه في بـرنـامجه هـل يعـلل هـذا ا
لء الوقت احملـدد? ليـست لديـنا وثـائق مقروءة أو األدبي حـيث يتـجنب الثـرثرة ومط الـكالم 
ـفـردة (وإن أخـذت شـكل مـسـمـوعـة لـبـرنـامـجه األدبي الـذي أشـاد بـجـهـده فـيه وأحـاديـثه ا
احلـواريات أو السـرديات) ال تـدل على رغـبة في االخـتصـار بل قد تـدل على الـعكس وهذا
مطلـوب في توجيه رسالة إلى البـسطاء ولكنه - على أية حـال - عبر عن «فكرة» وتطلع في
بكرة غير سالمة موسى (أحد دعاة العلمانية في عام ١٩٣٥ - لم يكن يراه في تلك الفترة ا

مصر) ح دعا إلى األسلوب «التلغرافي»!!

كن أن نـحدد عددًا من «الـثوابت» التي الـتزم بها ونعود إلى إبـراهيم .. ناقـدًا: فهل 
ـنال شريطـة أن ننظر إلى كن أن تدل عـلى نقده ? اجلـواب على هذا ليس بـعيد ا وتدل أو 

علم واإلعالمي والناقد . جهده (نتاجه) نظرة تكاملية يلتقي في تكوينه الشاعر وا

أولها أنه لـم "يتـسامح" في الـلغـة فظـلت كتـاباته وأحـاديثه مـثل قصـائده حتـرص على
عنى الـذي أشرنا فـصيح الـلغة وصـحيـحها وحتـرص على اتخـاذ التـراث الشعـري قدوة بـا
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إليه قـبل وقد استـهدى قصـائد للـمتنـبي أكثر من مـرة أشار إليـها بعض دارسـيه واستعار
إيـقاع قصيـدة لديك اجلن ومعاني قـصيدة لشـوقي دون أن يكون مقـلدًا لهذا أو ذاك . وقد
ـفـرد وأهمـيـته في توجـيه الـسـياق وكـذلك ال يـغيب عن فـطـنته أشرنـا إلى اهـتمـامه بـالـلفظ ا
ستجـيب للبحر الـشعري فح ستـجيب للكلـمة وا العالقة ب الـوزن واالنطباع النـفسي ا

تكون القصيدة على بحر أكبر تكون رسمية أكثر  . 

وثانـيها أنه يحـرص على الـطابع األخالقي لألدب فال يـبيح لـلمبـدع أن يقـتحم احملرم
ـنظور ـنظـور االجتمـاعي با ـقدس وال يـعتد هـذا جرأة ومـفهومه لألخـالق يزدوج فيه ا أو ا
بـاح شعريـاً تسامـحاً تراثـياً (مسـتنده الـتراث العربي الـشعري فـقد يتـسامح في مسـاحة ا
الـذي تـقبل دائـماً مـن الشـعراء مـا يـقولـون دون أن يـعد هـذا الـقول دلـيل إدانة عـلى الـفعل )
توقع لهذه ـتلقي ا ولكـنه - في ما يتجاوز الشعـر من فنون الكتابة - يـقدر حدود ما يتقبل ا
يـكروفـون ال ينـتظـر أن يكـون جمـهوره مـتمـرساً بـأساليب الـفنـون ففي الـصحـيفـة وأمام ا
الـشـعـراء أو عارفـاً بـتـسـامح الـذوق الـعـام عبـر الـعـصـور ولـهـذا تتـسم كـتـابـاته عـبـر هـات
ـتقبـلون للـشعر الـواسطتـ بنـزعة أخالقيـة واضحة وال يـعد هذا من مـجاراة اجلمـهور (فا

الءمة ب الكلمة وطريقة توصيلها . جمهور كذلك) ولكنه مبدأ ا

ـا يـرى أن الـشـعـر "شـعـور" ـقـفى وإ ـوزون ا وثـالـثـهـا أنه ال يـحـصـر الـشـعـر في ا
و"دقـة" و "إيـقـاع داخـلي" وأنه بـهذا يـعـد غـايـة ال يـتطـلع إلـيـهـا من نـطلـق علـيـهم "الـشـعراء"
ا هو مطمح لـلنثر أيضاًً. وهذا قول رشيد مـبكر نسجله له بنص عبارته ففي وحسب وإ
مناظـرة متخـيلة بـ شاعـر وناثر يـقول النـاثر : "ليس تـخيـر األلفاظ من اخـتصاص الـشعر
ـيز الشعر فيـقول: "أنا أسلم معك جدالً بـأننا (الشاعر ا  وحـده" .. وهنا يتفـاخر الشاعر 
والنـاثر) نـتـفق في اختـيار األلـفـاظ ومراعـاة التـنـاسق ولكن هـذا قـائم في الشـعر بـطـبيـعته

وجزء من كيانه وهو مكتسب في النثر اكتساباً ليدنيه من مرتبة الشعر" .

رابعها أن الـناقد ليس قـاضياً يرتـفع على منصـة يلقي من فوقـها باألحكام وإن ادعت
احلـكمـة أو غلـفت عبارتـها بـالوصف فـالنقـد تغـلغل في الـعمل وكشف عـن سر اختالفه عن
غـيـره وتــفـوقه فـي نـوعه . من ثم يــعـيب عــلى دارس الـشــعـر أن يــعـقب عــلى مـا يــروقه مـنه
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بـعـبارات من مـثل : "وهذا من بـلـيغ الكالم" أو "وفي ذلك من الـفـصاحـة ما ال يـخفى" يـقول
ـؤلف والله لـقد خـفي عليّ وكـنت أود لو ـثل هـذا القـول : "ال يا سـيدي ا إبراهـيم متـهكـماً 
أخـذت بـيـدي وقـلت لي هذا هـو مـوضع الـبالغـة وهنـا سـر الـفـصاحـة وهـذه هي األسـباب
ومواطن الـضعف والـقـوة . أما أن تـملي عـليّ شـهادتك وتـطلب إليّ أن أخـتم لك حتـتهـا على

بياض فأمر صعب ثقيل" .

"هـذه هي األسـبـاب ومـواطن الـضـعف والـقـوة" هي احلـد الفـاصل بـ الـنـقـد الـقد
والنقد احلديث وهذا ما طرحه إبراهيم في زمن مبكر في اجتاه حتديث الثقافة العربية .

خامـسهـا أن النـقد لـيس استـرسـاالً إنشـائيـاً عامـاً يدور حـول نص إبداعي إنه درس
ـقـارنة حـ تـكون مـطـلبـاً لـلوضـوح واإلقـناع ويـسـتدعي وحتـليل وتـوثـيق وهذا يـسـتدعي ا
وضوع صطـلح ح يـكون اختـزاالً للـخصائص والـشروط ويـستدعـي استيـعابـاً جلملـة ا ا
عري وفلسفته بتمامه وإن يكن موضع النقد مسألة جزئية. في حديثه عن شعر أبي العالء ا
يستدعي للمجال ما ورائية أبيقور وأفالطون وشك شللي ورميه باإلحلاد وح يقدم قراءة
ـعلـوف يسـتدعي أسـاساً من الـتراث ـطولـة الشـعـرية "عـبقـر" للـشاعـر شفـيق ا نقـدية في ا
وموازنة من مـشهد شبيه سبقت إلـيه "مجنون ليلى" وفي حتلـيله لشعر ديك اجلن الذي قتل
حبـيبـته لغيـرته علـيهـا وشكه في بـراءتها يـستـدعي "عطـيل" شكسـبيـر. وإبراهـيم ال يطيل في
قارنـات ليست هي التي تقود دراسته ولكنهـا شعاع كاشف يغني الرؤية ويقدم مثل هذه ا
بـدأ منـهجي مهم نطق الـذي اعتـمد عـليه . وتمـدنا دراسـته عن "ديك اجلن"  فـكراً يـسانـد ا
يظهر كيف يتدرج في طرح زاوية رؤيته لشعر الشاعر فبعد اقتباس من شكسبير عن خطر
الـغيرة والـتحـذير من االسـتسالم لـها يـدخل إلى عالم "ديك اجلن" من الـباب الـذي يؤثره :
ماذا قال عنه صاحب األغاني في إطـار من تصور عام للواقع األدبي في عصر ديك اجلن.
ثم يضـع حدًا لهذا الـفرش العـام بأن يطـرح النقـاط الفاصـلة التي تـقود بحـثه في محورين :
مـا يـتـشـابه فـيه مع شـعـراء عصـره ثم : مـا يـخـتـلف فـيه وبـصـفـة خـاصـة مـا يـطلـق علـيه :

حادثته الغرامية .
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٣- الزهرة .. واألريج  !!

ـؤلـفه محـمـد بن داود األصـفـهاني (٢٥٥-٢٩٦ هـ) اهـتـمـام إبراهـيم بـكـتـاب"الزهـرة" 
عرفة متوسعة للشاعر ومشاركته (الوحيدة) في حتقيق كتاب من التراث العربي هو نتيجة 
ـوقف الذي تقوم وقـف قومي وفني وهذا ا هم ونتـيجة (عمـلية)  عـرفي ا في هذا االجتاه ا
عـلـيه شـواهـد تـتـجـاوز الـكــتـاب مـتـوقع أو مـشـروح بـفـهـمه لـلـشـعـر ورسـالـته ولـغـته وبـنـيـته
ـأثور" دون أن تـكـون إعادة مـقـيدة وضـوعـية ومـوسـيـقاه فـكـلهـا تـتفـاعل في إطـار من "ا ا
بفهم القدماء أو اسـتطاعتهم وقد ظهرت آثار هذا الشـغف بالقد في فترة مبكرة ح كان
إبراهـيم طـالـبـاً بـاجلامـعـة األمـيـركيـة في بـيـروت وجـمـعـته الدراسـة وحب الـشـعـر بـعدد من
ـكن أن توصف بأنـها هزلـية فوضـوية تنـاسب شبابًا األصدقـاء ما لبـثوا أن كونـوا جماعة 
رح كل دنـياهم. يذكر عمـر فروخ شيئـاًً عن ظروف التجمع ومـصيره ويقول : "في الـشعر وا
سنة ١٩٢٦ - عـلى ما أذكر اجتمعـنا : إبراهيم طوقان ووجيه الـبارودي وحافظ جميل وعمر
فروخ وند البارودي عـلى إنشاء حلقة أدبية سمـيناها دار الندوة . كانت الغاية األولى من
هـذه احللـقة اجـتماع نـفر من األصـدقاء تربـطهم رابـطة األدب ونـظم الشعـر . ولقـد اتخذ كل
شـخص مـنـا إسـمًـا أدبــيـاً من زهـو الـعـصـر الــعـبـاسي : فـاتـخـذ إبــراهـيم اسم الـعـبـاس بن
األحـنف .. وكـان أشـعـر أهل الـنـدوة بال ريب إبـراهـيم طـوقان .. كـنـا كـلـنـا مـتـفـقـ على أال
ندخل مـباراة ذات جوائـز ماليـة .. كنا نـعتقـد أننا فـوق أندادنا فـلم ننافس في سـبيل مال .
هـذا مع الـعـلم بـأنـنـا كـنـا نـقيم حـفالت شـعـريـة بال جـوائـز أو نـخـطب ونـنـشد فـي احلفالت
اخلاصـة والـعامـة جلـمعـيـة زهرة اآلداب وجـمـعيـة العـروة الـوثقى .."(١) البـد أن يـلـفتـنـا هذا
ـبكـر بشعـر العـصر العـباسى كـما يحـمل اختـيار إبراهـيم للـعباس بن االعتـزاء واالعتزاز ا

األحنف (صاحب فوز) الشخصية الرمز أو القناع داللة إضافية . 

وهـنا جانب طريف يـفيض بالتنـاقض الذي ال نقبله من غـير الشعراء وال جنـد له تفسيراً ال
يعـصف باجلـوهر اخلـلقي إال أن يـكون في وجـدان شاعر ذلـك أنه يطري فـي ابن األحنف صدق
عاطـفته وجودة تمثله حلـاالت احلب وهنا نلمح توافـًقا ب الشخص (إبراهـيم) والقناع (العباس)

(١)  شاعران معاصران - ص ٣٠ ٣١ .
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أما الـتناقض فيـسفر عن وجـهه ح يختـار التوحـد في احلب ميزة أولى للـعباس الـذي "لم يتأثر
حيـطه كما تأثـر به غيره من الشـعراء وبحـسبنا أن نـرجع إلى دواوينهم فنـقرأ ألبي نواس مثًال
غزًال في جنـان وعنان ومـكنون ورحمـة وعريب" .. وفي لقب الـشاعر مـسلم بن الولـيد (بصريع
الـغـواني) برهـان عـلى مـا نـذهب إليـه وكذلك في لـقب احلـسـ بن الـضحـاك (بـاخلـلـيع) فبـيـنـما
أتـرابه ينـتقـلون بـقلـوبهم من حب إلى حب وتـتنـزه أعيـنهم بـ وجه حسـناء وقـامة هـيفـاء كان ابن
األحنف ثـابت القلب على حب واحـد قرير الع بـحسناء واحدة"(١) وفي هذا يخـتلف العباس عن
إبراهـيم أو يختـلف إبراهيم عن نـهج عباس إلى درجة الـنقيض عـلى أن هذا ال يشـغلنـا عما نحن
تـوسـعة بـالتـراث الـعربي الـتي جنـدها فـي االقتـباس بـكـرة ا بصـدده من تـلمس دالئل اخلـبـرة ا
عرفـة بالفروق اخللقية والسلوكيـة وتفاصيل حيوات الشعراء من خالل أشعارهم. السابق حيث ا
ومعـرفة إبـراهيم بالـتراث وحـرصه علـيه يتـجاوز الـشعر إلى الـتاريخ واحلـضارة والـلغـة والبالغة
كـ الـذي يـنـهض عـليـه االهتـمـام تـسـديـد حركـة الـتـجـديـد فبـعـد أن يـقـرر "ضرورة فـاألسـاس ا
الرجـوع إلى الـقـد واالهتـمـام بأسـلـوبه وإحـياء تـقـالـيده " يـتـولى إيضـاح دوافـعه وجالء مـوقفه
فـيقـول: "قد يخـال أن وراء ذلك شيـئاًً من الرجـعية وقـد يكـون هناك من يـعجب لـفتور تـلك احلركة
قـلدين وتـتطلب الـتجـديد في كل نواحي األدبـية الهـدامة الـتي كانت باألمس الـقريب حتـمل على ا
األدب تفـكيًرا وأسـلوبًا حـتى بلغ (احلمـاس) ببعـضهم إلى نبـذ النحـو والصرف .. وفي احلق أن
ـا هو كبح لتجـديد أسيء فهمه فكـان السير فيه إلى لـيس في األمر رجعية ومـا يحسب فتوًرا إ
أبعـد مدى وعـلى غيـر هدى حـتى أصبح أمـر األدب العـربي فوضى وارتـبكت أخالط من اآلداب

مختلفة العناصر متسافحة األساليب متزندقة اآلراء".(٢)

تتـعـدد دالئل الـشغف بـالـتـراث والرغـبـة في مـجاهـدة صـعوبـات الـعـكوف عـلـيه حتى
ـتداولـة ذلك الوقت ذات ثل الـسائـر» وكـانت الطـبعـة ا يـغري الـقـراء باقـتنـاء «الـكشـاف» و «ا
ورق أصفر مـطبوعة باحلـجر تنهك الـع وتكدر الـذهن وأيضًا : «إنهـما على طريـقة التأليف
ــضي فـيـهـمــا إال أن إدمـان الـنـظـر ـا ال يـنـشـط الـقـار عـلى ا ــة من حـيث الـتـبــويب  الـقـد

(١) من حديث إذاعي إلبراهيم طوقان بعنوان: فوز وعباس -  إذاعة القدس ٢٧/١/١٩٣٧  انظر: الكنوز - ص   ١٧٦ .
(٢)  الكنوز : ص ٢٠١  ٢٠٢ .
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شقة وال يطول العهد حتى تصبح مطالعة الكتاب لذة وشغفًا».(٣) طالعة يتغلب على هذه ا وا
وفي سياق آخر يعرض ألصحاب الهزل من الشعر والسخف من الشعراء ويذكر عدداً من
شهورة : البيان والتبي صادر ا صادر التي لم تكن ميسرة بأيدي مثقفي فترته فبعد ا ا

والـعـقـد الـفـريـد واألغــاني تـأتي األقل شـهـرة وفـيـهــا اإلشـارة إلى األسـمـاء الـنـادرة مـثل
الـشـاعر "الـواسـاني" الذي أشـار إلـيه "الدرة الـيـتيـمـة" والشـاعـر "صريع الـدالء" وقـد سجل
"فـوات الوفـيات" قـصيـدة سـاخرة عـبثـية له .(١) بل إن إبراهـيم يـستـدرك عـلى أستـاذه أنيس
قـدسي في ما كـتبه عـن "ابن السـاعاتي " مـوثقـاً قولـه بالـعودة إلى ديـوان ابن السـاعاتي ا
.(٢) بل جنـد شغـفاً ا ذكـره "كـتاب الـروضـت " لـلـمقـدسي الـقد ـقابـلـة رواية الـديـوان  و
واضـحـاً بـتـعـقب اخملـطـوطـات ورغـبـة في امـتالكـهـا وهـذا الـشـوق اخلـاص ال يـعـرفه إال من
يكـابده ويعانيه فيحـدثنا بلهجة واضحـة الغبطة - في معرض اهـتمامه بالعباس بن األحنف
- عن تـمـكـنه "من احلـصـول عـلى طـبـعـتـ فوتـوغـرافـيـتـ لـنـسخـتـ مـخـتـلـفـت مـن ديوانه
وال أزال أرجو أن يكون لدي مـتسع من الوقت أتقـدم فيه باخلدمة مـحفوظتـ في استامبـول
لـهذا الـشاعـر البـارع في تـصويـر خوالج الـنفس الـهائـمة.."(٣) هـذه جمـيعـاً دالئل ومؤشرات
اضي إذ كانت مصادر نقدرها قـدرها وبخاصة في الـعشرينـيات والثالثيـنيات من القـرن ا
األدب القد لم تذلل للـقار بالطبـاعة احلديثة والـفهرسة العـلمية والشـروح الكاشفة إلخ
وإذ كانت الدعوة إلى التجـديد شعارًا للمرحلة منـذ أعلنت مدرسة الديوان (١٩٢١) مبادئهـا
نهـج في " الـشعر اجلـاهلـي " (١٩٢٦) . ولعل هذا اجلمالـيـة وخاض طه حسـيـن معـركـة ا
ـتحسب من التجـديد يجد وصفه وتـعليله في عبـارة ختامية رحب ا ـوقف الواعي احلذر ا ا
ـقـال صـحـفي عن الـشـاعـر (األول) في فـلـسـطـ وقـد ــازني  بـقـلم إبـراهـيم عـبـد الـقـادر ا
ــكـبـرة" و "في رثــاء الـكـاظـمي" ـقـال قـصــيـدتـ من شــعـره هـمــا : "صـورتـهـا ا تـضــمن ا
ازني مـنهما أهم اخلصائص الفنية لشعـر طوقان وثقافته بعامة وطابع احلركة يستخلص ا

(١) الكنوز : ص ١٥٤ .

(٢) الكنوز : ص ١٩٠ .
(٣) الكنوز : ص ٢٦ .
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ؤثرة فيها فيقول: األدبية في فلسط وأهم العوامل ا

"إن الشـاعر يجـري على عرق عـربي صمـيم وإن كان قد تـعلم في اجلامـعة األميـركية
ـا يـقـول بـوحي مـن شـعـوره اخلاص في بـيـروت ولـكـنه ال يـقـلـد في أغـراضه ومـعـانـيه وإ
ويالحظ أن الــقـوم في فــلـسـطــ يـعـنــون بـتــتـبع احلـركــة األدبـيـة فـي الـغـرب ولــكن اخلـطـر
السـياسي الذي يـهددهم يحـملهم على احلـرص الشديـد على صبـغتهم العـربية ويـحميهم -
في فاحتة نهضتهم األدبية - من أن جترفـهم الثقافة الغربية وتنسيهم أصولهم"(٤) هنا نعود
إلى مـبتدأ هذه الـفقرة عن اهتمـام إبراهيم بكتـاب "الزهرة " فقد صـادف أن تعرف إلى غير
عهد الـشرقي في جامعة شيـكاغو (كما جاء مـستشرق ولكن لـويس نيكول البوهـيمي من ا
على غالف الكتاب) هو وحده الذي دعا الشاعر إلى مساعدته في التحقيق ولعله هو وحده
ستـشرق ثم الكـتاب حتديدًا هـو الذي أغرى إبـراهيم بالولـوج إلى عالم التـحقيق الذي : ا
بـالـغـة أن نـقول إنه كـان مـؤهال ألداء هـذا الـعمل ـلك بـعض أدواته أو قـدراته ولكن مـن ا
الـصـعب - ســنـتـرك إلبــراهـيم أن يـروي كــيف تـعـرف إلـى الـدكـتــور لـويس نـيــكـول (أو عـبـد
الـرحـمن نـيـكل - كمـا أطـلق عـلـيه فـروخ في مـفـتتـح كتـابه الـذي بـدأه بـاإلهـداء إلى صـديقه
ـا له من اجلهود الطـيبة في البـحوث اإلسالميـة والعربيـة" . أما ما سطره وصديق إبراهيم "
الـشـاعـر بقـلـمه فقـد نـشـره بجـريـدة فلـسـطـ وكان الـكـتاب ال يـزال حـديث الـنشـر (جـريدة

فلسط : العدد ٢٨٤ بتاريخ األحد ٢/٢/ ١٩٣٦) . يقول :

"كـنـت مـدرسـاً في جـامـعـة بـيـروت األمـيـركـيــة يـوم قـدمـني أحـد زمالئي األسـاتـذة إلى
ـستشـرق الدكتـور "نيكل " وهـو يقـول : أرجو أن جتد عـند صديـقنا الـشاعر مـا يسرك من ا
ـسـتشـرق وهـو يرد االطالع عـلى الـشـعر الـعـربي ونوادر الـعـشاق . وصـافـحني الـدكـتور ا
ـصـرية علـى زميـلي عـبـارات الـشـكر بـلـغـة عـربيـة فـصـيـحة تـتـذبـذب نـبراتـهـا بـ الـلهـجـة ا
ـسـاء عـلى مـائـدة الـعـشـاء فـعـلـمت أنه يـشـتـغل في مـعـهـد ـغـربـيـة .. والـتـقـيـنـا في ذلك ا وا
شيكـاغو الشرقي وأنه تخصص في الغـزل العربي فهو يتنـقل ب عواصم الشرق والغرب

ـجـلة الـبالغ : ٩ نـوفـمبـر ١٩٣٥ وواضح أنه اسـتهالل ـازني نـشر  (٤) الـكنـوز : ص ٣٧٩ - وأصل مـقـالة ا
قـاالت عن "األدب في الشـرق العربي" تـأخذ فـيه فلسـط الـرقم (١) ويأخذ إبـراهيم طـوقان مكـان الصدارة
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وضـوعه وكان من نـتيـجة ذلك أن ترجم تـعلـقة  باحـثاً فـي مـكـتبـاتهـا الكبـرى عن الكـتب ا
إلى الـلـغـة اإلجنلـيـزيـة كـتـاب طـوق احلمـامـة .. أمـا عـمـله الـثانـي فقـد كـان عـلى نـيـة االبـتداء
بتصحـيح كتاب (الزهـرة) البن داود األصفهاني وتـعليق حواشـيه وتنظيم فـهارسه . وكتاب
صرية الزهرة هذا لم يـجد منه غيـر نصفه األول في نسـخة فريدة مـحفوظة في دار الـكتب ا
سـتـشرق بـحديـثه عن كتـاب الـزهرة إلى االطالع عـليه فـكان لي .. ولقـد شـوقني الـدكتـور ا
ذلك رأيت عند الدكـتور نسخة فـوتوغرافيـة للكتاب وقـد أخذت صورة واضحـة لكل صفحة
ح أخطاء نسخية هنا وهناك من صفحاته ثم حبكت هذه الصفحات وجلدت كتاباً . وكنت أ
ح أخذت أتـصفح الكـتاب فأنـبهه إلى صحـيحهـا او أرده إلى مرجع ضبـطها ولم تمض
بـضع دقـائق حـتى دعـاني إلـى الـعـمل مـعه في تـصـحـيح الـكـتـاب وإخـراجه بـاسـمـيـنـا مـعـاً

وباشرنا العمل ..." .

ستشـرق اعترف بحق إبراهيم (األدبي) فـوضع اسمه وحدد جهده على وهنا نـذكر أن ا
ـساعدة الـشاعر األديب إبـراهيم عبـد الفتـاح طوقان - غالف الكـتاب حتت اسمه مـباشرة : (
بالغة واالدعـاء ح حصر جهده ) ونرى أن إبراهيم كان دقـيقاً بعيـداً عن ا نـابلس - فلسطـ
في تـصـويب أخطـاء النـسخ  وتـوثيق الـنـصوص وضـبطـها ولـيس هـذا باجلـهد الـقـليل ولـكنه
ـستشـرق وأعلن هذا بـطريقة ليس "غـاية" ما يـطلب من احملقق. أمـا ما يتـجاوز هذا فـقد تواله ا
عد لـلنشـر دون مقدمـة تمهد فـي ذهن القار السـتقبال طـريفة ومـهذبة فـقد أرسل النـصف ا
النص احملقق بـأن تذكر شيـئًاً عن موضوع الـكتاب مـوقعه في سياق الـظاهرة التي يـعنى بها
ومـؤلفه وعـصره ومـوقع هـذا الكـتـاب في اهتـمامـاته وبـ مؤلـفـاته وصداه في دراسـات جاءت
وضوع بصفة بعده والقيمة احلـضارية والفكرية للموضوع برمـته وللتأليف العربي في هذا ا
هـمة (غالبًا ستـشرق بهذه ا خاصة . إن شيئـًاً من هذا لم يفكـر فيه إبراهيم أو لم يعـهد إليه ا
ـسـتشـرق بـنفـسه ووضـعهـا في آخر طـالبـهـا) ولهـذا تـوالها ا ألن خـبرته تـقـصر عن الـوفـاء 
الطـبعة الـعربيـة فهي في مقـدمة الكـتاب إذا أمسك به قـار غربي وسـتكون هذه الـقراءة التي

ستشرق مكتوبة باإلجنليزية  . تبدأ من اليسار صحيحة ألن مقدمة ا

ستشرق ومساعـده طوقان . النقد األول جاء ضمنا في هناك نقدان وجـها إلى عمل ا
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مقـدمة إبـراهيم الـسامرائي ونـوري القـيسي الـلذين تـوليـا حتقـيق النـصف الثانـي من كتاب
ظـان وجود نسخـة كاملة من مـخطوط الزهـرة أو وجود النصف الزهرة(١) إذ دل تعقبـهما 
ا بدأه نيـكل وطوقان - على وجود أجزاء مختلـفة لدى أسرة عراقية (آل كبة) انتهت كمل  ا
إلى مكـتبـة األب أنـستـاس ماري الـكرمـلي . ثم دل تعـقب آخـر وصفه عـبد الـستـار اجلواري
كـتبة ـستـشرق نلـينـو وذكر أنهـا في ا في كتابـه "احلب العذري" مـشيـرًا إلى نسخـة رآها ا
سـتـشرق نـيـكل عن بقـيـة الكـتـاب بخـبرة األب ـلـكيـة بـتوريـنـو (إيطـاليـا) - ويـلتـقي بـحث ا ا
أنـستاس في رسالة أشـار إليها اجلواري بـعث بها أنستـاس إلى نيكل "ينبـئه فيها بأنه كان
ـية األولى) مـخـطــوطـاً جمـيالً فـــي أربــع مجـلدات صـغيـرة كتب لك قـبــل احلـــرب (الـعا
ـلـكيـة ألبي الـفداء وقـد فـقد كـله سـنة ١٩١٧ عـلى أثـر سـقوط بـغداد عام ٧٢٩ هـ لـلـمكـتـبة ا
(بأيـدي اجلـيوش الـبـريطـانيـة) .. وهـذا يعـني أن نـسخـة األب أيـضاً كـانت كـاملـة ولـكنـــهــا
فقدت .. وفي عام ١٩٧٠م دعـت كلية اآلداب بـجامعة بـغداد األستـاذ رزيتانو اإليـطالي إللقاء
بـعض احملاضـرات وقد صحـبه في حضـوره إلى الكـلية الـدكتور "بـنيه كـيتي" - فـطلبـنا منه
أن يعاوننا في احلصول على النسخة التي يظن أنها في خزانة تورينو" . وقد كانت بالفعل
وهكـذا عـادت صـورتـهـا إلى بـغـداد (مـوطـنهـا) فـأتـيح طـبع الـنـصف الـثـاني واكـتـمل كـتاب

الزهرة بعد مضي ثالثة وأربع عاماً على نشر النصف األول منه.

ـوجه إلى حتـقـيق كـتـاب الـزهـرة فـقـد اضـطـلع به الـبـاحث فـرحان أمـا الـنـقـد الـثـاني ا
ـطـيـري - فـي أطـروحـته الـتي نـال بـهـا درجــة الـدكـتـوراه في اآلداب من كـلـيـة دار مـحـمـد ا
الـعـلـوم جـامـعــة الـقـاهـرة - فـرع الـفــيـوم وقـد كـنت مـشـرفــاً عـلى األطـروحـة إذْ أشـار إلى
جتاوزات وأخـطـاء عروضـية لم يـجـر تصـويبـهـا والطـريف أن أول تلـك األخطـاء في بيت من
شعـر الـعبـاس بن األحنف الـذي نعـرف شغف شـاعرنـا به وبـفنه وقـصة عـشقه لـفوز فـهذه

القطعة تعاني خلالً عروضياً في البيت الثالث - الشطر الثاني كما هو واضح :
مـن كــــــان يـــــــزعـم أن ســــــيـــــــكـــــــتم حُـــــــبَّه 

(١)  نـشـرته وزارة اإلعالم في اجلـمـهـوريـة الـعـراقـيـة - عام ١٩٧٥ وهـو في ٤٣٥ صـفـحـة - تـتـصـدره مـقـدمة
وافـية وتـعقـبه فـهارس نـوعيـة متـعددة ولـيست مـقتـصرة عـلى أسـماء الـشعـراء الواردة بـالكـتاب كـما في
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حـــــتــى يـــــشــــــكك فــــــيــه فـــــهـــــــو كــــــذوب
احلب أغــــــلـب لــــــلــــــرجــــــال بــــــقــــــهـــــــــــره

مـن أن يـــــــرى لـــــلـــــســـــــر فـــــيه نــــــصــــــيب
وإذا بـــــــدا ســـــــــــــــر الـــــــلـــــــبـــــــيـب فـــــــإنه

لــم يـــــــبــــــــد إال وهــــــــو مـــــــغـــــــلــــــــــــــــوب
إني ألبـــــغـض عـــــاشــــقــــــاً مــــتـــــحــــفـــــظـــــاً

لم تـــــــتـــــــهــــــــمه أعـــــــ وقـــــــلــــــــــــــــوب(١)

ؤمل : وهكذا قول ا
أمن فـــــقـــــد احلــــبـــــيب عـــــيــــنـــــاك تــــبـــــكي

نـــــعم فـــــقـــــــد احلـــــبـــــيب أشـــــــد فـــــقـــــــد 

الـبيت من بـحر الـوافـر وبالـصـيغـة السـابـقة يـبـدو اخللل في الـتفـعـيلـة الـثانـية "إذ هي
مزيدة بساكـن قبل آخرها ولكـنا إذا استبدلـنا بقوله "عـيناك" كلمـة "أراك" استقام الوزن"(٢)
ا ذهب ـعنى وهي أوفق  وقد اقـترح احملقـق كلمـة "غدوت" مكـان "عيـناك" ليـصح الوزن وا
إليه الباحث الذي اعتـرف بهذا . وليس من طبيعة اهتمامـنا بشعر إبراهيم أن نتعقب نشاطه
ــشــاركــة) ولــكن الالفـت أن يــتــكـرر اخلــطــأ اإليــقــاعي الــبــحــثي (وبــخــاصــة أنه نــشــاط بــا
(الـعـروضي) وانحـراف ضبط بـعض الكـلمـات الـتي ال تفـسرهـا - في كل األحوال - أخـطاء

الطباعة .

شترك في حتقيق ستشرق والشاعر وجهدهما ا قد يعنينا في ختام هذه الفقرة عن ا
ذلك الـسـفر اجلـمـيل (كـتاب الـزهـرة) أن نـعرف أن هـذه الـصداقـة شـاركت في إذكـاء إحدى
هبـات العشـق التي خاضـها إبـراهيم بـكل قواه الـفنيـة والروحـية والـبدنيـة. يروي عـمر فروخ

(١)  النصف األول من كتاب الـزهرة - ص : ٥٢ وانظر التـحليل العروضي في مـخطوطة األطروحة ص ٩١ -
وهي بعنوان : "مفاهـيم احلب عند الظاهريـ : ابن داود األصفهاني وابن حزم األندلسي" - مـكتبة جامعة
ـرتـبة الـقـاهـرة ومـكتـبـة دار الـعلـوم بـالـفـيوم وقـد نـوقـشت عـام ٢٠٠١ وحصل الـبـاحث عـلى الـدكتـوراه 

الشرف األولى.
ؤمل في النصف األول من كتاب الزهرة - ص ٥٣ والنقد في اخملطوطة - ص ٩٢ . (٢)  قطعة ا
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قصة هذه الهبة : 

"في هذا الدور عرف إبراهـيم راقصة إسبانية تدعى مـرغريتا كانت تعمل يومذاك في
مقـهى النجـار غربي ساحـة البرج في بـيروت ويذكـر الدكتور نـيكل أنه حضـر مع إبراهيم
حـفلـة واحدة من حـفالت مرغـريـتا رقـصت فيـها رقـصاً أنـدلسـياً بـالصـنوج الـصغـار . وقد
تـدله إبـراهـيم بهـذه الـصبـيـة الـصغـيـرة الفـاتـنـة الـتي كـانت تـمثل اجلـمـال األنـدلسي تـمـثيالً
صادقا . ."(١) تـلك كانت الـبدايـة حضرهـا محـقق الزهـرة وسفر بـ العـاشق بـالتـرجمة
وقاد خطوات إبراهيم األولى في الـتكلم باللغة األسبانيـة ليتولى مغازلة صاحبته دون وسيط

.. أما نهاية هذه الهبة فماذا ننتظر أن تكون ?!

٤- مجابهة األدب الصهيوني 

تـعد األعـوام التي سـطع فـيهـا جنم إبـراهيم شـاعراً أو مـتـصدرًا لـلـعمل الـعام (وهي
الفـترة من ١٩٢٤ إلى ١٩٤١) من أشـد مـراحل الصـراع الفـلسـطيـني - الـصهـيوني خـطرًا
ا فقد شـهدت سطوة االنتداب البريـطاني وقد أعلن تعهده بإقـامة وطن قومي في فلسط 
يـسـتـلـزم هـذا الـتعـهـد من تـقـد تـسـهـيالت الـهـجرة والـتـوطـ والـتـمـلـيك والـتغـاضي عن
الـتنـظـيم والتـسـليـح وفي مقـابل هـذا إرهاب الـعـرب وزرع الشـقـاق بـينـهم والـتضـيـيق على
أحـزابهم ومـشـروعـات جتمـعـهم . . ولـهـذا تكـاد تـكـون تلك الـسـنـوات التي ازدهـرت بـشـعر
ذابح إبـراهيم أو بـتصـديه لـلعـمل اإلعالمي صدامـات وإضـرابات شـبه مسـتمـرة تـقطـعهـا ا
ـكاني بـحيث يعم تفـجرات الـتي برع اليـهود في تـوزيعهـا الزمني وا وتدبيـر كمائـن الفتك بـا
اخلوف أهـل البالد ويـزلـزل جذور اسـتـقـرارهم . وكان شـعـر إبـراهيم وقـوداً لـشحن اإلرادة
الـعربـية والصـمود والتـمسك باألرض ورفض الـفخ الذي نـصبته بـريطانـيا لزعـماء العـشائر
تارة بـتكـوين األحزاب وأخـرى بـعقـد اللـجان مع الـدعوة إلـى التـعقل . . الخ ولم يـكن هذا
كـله يــقــنع إبـراهــيم أو يــدفـعـه في اجتـاه الــتــهـدئــة حـيـث لم يـجــد إلحــسـان الــظن بـاإلدارة
الـبريطـانية أو باجلـماعات والتـنظيـمات الصهـيونيـة مكاناً فـقد كانت الـنيات واخلطط مـعلنة
ومصـبوبـة في شعارات ومـؤسسات وكـان اجلهد الـبريـطاني في تلك الـفترة واضـحاً جداً
يقوم بـدور احلمايـة والتـغطيـة القانـونيـة لكل ما جتـترج الصـهيـونية من آثـام في حق العرب

(٢) شاعران معاصران - ص  ٤١   وقد سبقت اإلشارة إلى قصتها .
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ولهذا يندد شعر إبراهيم ببريطانيا قـارنًا بينها وب الصهيونية في التدبير القتالع فلسط
من اجلسم العربي واقتالع أهلها من ديارهم فيخاطب شوقي في قصيدة : حط ": 

فـي مـــــــــــصـــــــــــر يــــــــــــطـــــــــــمـع أشـــــــــــعـب 
وهـــــــــنـــــــــا تــــــــــنـــــــــادى أشــــــــــعـــــــــبـــــــــان 

: بريـطـانيـا والـصهـيـونيـة ولـيست فـأشـعب مصـر هـو بريـطـانيـا " وأشـعبـان" فـلسـطـ
األولى بأقل شراً وخطراً من الثانية ويقول في قصيدة الرد على كوه : 

إذا كــــان حـــقـي عـــنــــد كــــوهـــ ضــــائــــعـــاً
فــحــقـي لــدى «جــون بــول» يــا قــوم أضــيع 

وتتـركز حملة إبراهـيم على الدور البريـطاني الذي يثمنه أشـد خطراً في توجيه الراهن
لتحقيق أهداف الصهيونية مستقبالً - من اليهود أنفسهم

مــنــذ احــتالل الــغـــاصــبــ ونــحن نــبــحـث في الــســيــاســــــــــــهْ
شــأن الــضــمــيــر مع الــســيــاســـــــــة كـــالــرقــيـــــق مع الــنــخــاسهْ
مــــرت عـــلـــيـــنـــا سـتّ عـــشــــرة كــــن مـــجـــلـــبـــة الـــتـــعـــاســــــــــهْ

وفي سـباعيـة  «أيها األقويـاء» يتوجه إلى رجـال اإلمبراطوريـة التي خرجت من احلرب
األولى مفعمة بالقوة : 

قـــــد شــــهــــدنــــا لــــعــــهــــدكــم (بــــالــــعــــدالهْ)
وخــــتــــمــــنــــا جلــــنــــدكـــم بــــالــــبــــســــالـهْ ! 

وعــــــرفـــــنـــــــا بــــــكم صــــــديـــــقــــــــاً وفــــــيــــــاً
كــــــيـف نــــــنــــــسـى انــــــتــــــدابـه واحــــــتـالله 

وخـــجــــلــــنـــا مـن (لـــطــــفــــكم) يــــوم قـــلــــتم 
وعــــــــد بــــــلـــــــفــــــور نــــــافـــــــذ ال مــــــحـــــــاله 

....
أجــــــالء عـن الــــــــــــــبـالد تــــــــــــــريــــــــــــــــــــــد

ون فــــنـــــجـــــلــــو أم مـــــحـــــقــــنـــــا واإلزاله?!
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وكذلك فـي " سبـاعـيـة " : " منـاهج " - يـربط بـ بـريطـانـيـا وحتقـق احللم الـصـهـيوني
بتهويد فلسط : 

لــــــنــــــا خــــــصــــــمــــــان : ذو حَــــــوْلٍ وطَــــــوْلٍ
وآخــــــر ذو احـــــــتــــــيــــــالٍ واقــــــتــــــنــــــــاص 

تـــــــواصـَــــــوْا بــــــيــــــنــــــهـم فــــــأتـى وبــــــاالً 
وإذالالً لـــــــــــــنـــــــــــــا ذاك الـــــــــــــتـــــــــــــواصـــي

مــــــــنــــــــاهـــجُ لـإلبــــــــــــادة واضــــــــحـــــــــات 
وبــــــاحلـــــســـــنـى تُـــــنـــــفَّــــــذُ  والـــــرصـــــاصِ

ؤسـسات صهيونية ن قبـلوا بيع أراضيهم  وفي مجـابهة إبراهيم لضـعفاء النفوس 
ينبه إلى االختالف الفطري والقيمي واالجتماعي ب طبيعة العرب وطبيعة اليهود :

أعـــداؤنــا مـــنـــذ أن كـــانـــوا (صـــيـــارفــة ) 
ونـــــحن مـــــنــــذ هــــبـــــطــــنــــا األرض (زُرَّاع )

ـبكـرة أن البالء رحـلة ا ـواطن الضـعف في هـذه ا وخالصـة موقف إبـراهـيم أو رؤيته 
يـبدأ من بريـطانـيا وأن أثـرها الـسلبي يـظهـر في مسـايرة الـزعامـات العشـائريـة وانخـداعها
بالسياسة البريطانية وفي تهاون الفالح الفلسطيني وقبوله بيع أرضه . أما اليهود أنفسهم
تـمني الـذي ال يسـتطيع أن يـعلن حـلمه وال أن يـحقق مـا يتـمنى دون عون فـإنهم " احلـالم" ا

من القطب السابق . 

وهكـذا كـانت مـجـابهـة قـوة االنـتـداب ومجـابـهـة سمـاسـرة األرض أقـوى وضـوحاً في
ديـوان إبـراهـيم من اعـتـنـائه بـالـرد عـلى مـزاعـم الـصهـيـونـيـة ولـعـل هذا سـبـب غـيـاب الـبُـعد
ـنـحى الـقـومي ذلك الـبُـعـد الـذي تـأجّل حـتى مـرحـلة الـتـاريـخي من قـصـائـد إبـراهـيم ذات ا
الـعــمل في اإلذاعـة فـاتــخـذ إبـراهـيم مـن الـواجـهـة الــثـقـافـيـة غــطـاءً لـبث رســالـته اإلعالمـيـة

كان واجملتمع والعمران . . الخ .  إلى جانب ما عرفنا من االهتمام با القومية

غيـر أن هذا ال يعـني أن اليـهود - ولـهم إذاعتـهم وصحـفهم - كـانوا يـهتـمون بـشأنهم
الـداخـلي وال يـعـلـنـون عن عـداء تـاريـخي لـلـعـرب ورغـبـة في اقـتالعـهم مـن فـلسـطـ وذلك
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سخ وجـودهم وطـبيـعتـهم وازدراء أصـلهم وتـاريـخهم . وأول مـجابـهـة في هذا االجتـاه بدأ
إثـارتــهـا من يـوصف بـأنه شـاعـر الـيـهــود واسـمه رئـوبـ - الـذي نـشـرت له جـريـدة " دوار
هـايـوم " الـيـهــوديـة قـصـيـدة بـعـنـوان : " أنـشــودة الـنـصـر " - كـان هـذا عـام ١٩٢٩ وكـانت
أحداث داميـة ومصادمـات حدثت ب العـرب واليهود فـاتخذ منـها " رئوب " مـنطلقـاً يشيد
بـشـجـاعـة قـومه زارياً عـلى الـعـرب - ( أبـنـاء هـاجـر وإسمـاعـيل !!) - خـوفـهم ووحـشـيـتهم
ظلـوم ومن العربي الذي سلحه قاتل األعـزل الشجاع ا ـتهم فيجعل من الـيهودي : ا وهز
اإلجنـليـز (!!) خـائنـاً قاطع طـريق !! هـنا تـصدى إبـراهـيم ألنشـودة النـصـر مركـزاً اهتـمامه
زاعم التـاريخيـة ( النفـسية ) الـتي تلصق الـنقص بأبـناء هاجـر وتدعي الكـمال ألبناء عـلى ا

سارة والتوراة التي يقدسونها هي التي تقدم دالئل شناعة اليهود : 
هــــــــــــاجــــــــــــر أمــــــــــــنــــــــــــا ولــــــــــــود رؤوم 

ال حـــــــــســـــــــود وال عــــــــجـــــــــوز عــــــــقـــــــــيـمُ
هــــاجـــــر أمـــــنــــا ومـــــنــــهــــا أبــــــو الــــعـــــر

 ُ ب ومــــــنـــــــهــــــا ذاك الـــــــنــــــبـي الــــــكــــــر
نــــــــــســب لـــم يـــــــــــضــع وال مـــــــــــزقــــــــــتــه 

بـــــابـل أيــــــهـــــــا الــــــلـــــقــــــيـط الــــــلـــــئــــــيـمُ
ودم فـي عــــــــــــروقـــــــــــنــــــــــــــا لــــم يُــــــــــــرِقْــهُ

ســـــــوط فـــــــرعــــــــون والـــــــعـــــــذاب األلـــــــيمُ 
يــــــعــــــلـــم الــــــدهــــــــر أيّ أهــــــرام مــــــصــــــرٍ

ذلّــــــــــكــم فـي صــــــــــخــــــــــوره مــــــــــرقــــــــــومُ 
هـــــــــــرم خــــــــالـــــــــد يـــــــــغــــــــشـــــــــيـــه ظـــل 

 ُ مــن عـــــــــــبـــــــــــوديـــــــــــة لــــــــــكـــم ال تــــــــــر
أي رئـــــــــــوبـــــــــــ غـط وجـــــــــــهـك حـــــــــــتـى

ال يُــــــــــــرى األنـف أنـــه مــــــــــــهــــــــــــشــــــــــــومُ 

 بهـذا االستهالل الصـاعق تبدأ القـصيدة بـتقليب أسـفار التـوراة وإصحاحاتـها لتدل
كـان ولتـدل على ما يـخطط الـشاعر طـلوبـة في هذا ا عـرفة ا صـادر ا عـلى وعي الشـاعر 
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لـبـلـوغه في نـهـايـة قصـيـدته وهـي أن هذه اآلثـام واالنـحـرافـات الـتـاريـخـيـة جتـمـعت لـتصـنع
عـاصر الـذي جاء حتت حـمايـة احلراب الـبريـطانـية ويـحارب الـفلـسطـينـي أهل الـيهـودي ا
البالد بـالسالح البـريطاني ثـم يصرخ : شـعب صيهـون أعزل مظـلوم !! وال يلـبث أن يهاجم
الـذين يحمـونه ويقدمون له الـسالح من اإلجنليز أنـفسهم !! وهذا اجلـحود احلديث مؤسس

على جحود قد يبدأ باالنقالب على ألواح موسى وما فيها من الوصايا . . الخ .

قـصيـدة " رد على رئـوبـ شاعـر اليـهـود " تدخل بـالـشاعـر إلى فن الـنقـائض وتدخل
بشعره إلى القصـيدة " البيان " وتتشكل مادتها بـتاريخ األديان وجدله بدعاوى الصهيونية
عـلنة ذاك الـوقت ومن ثم يتكـون الشكل الـدرامي لهذه الـقصيـدة من معارضة وشعـاراتها ا

مستمرة ب :

زاعم.  ما زعـم رئوب في قصيدتــه - ما يقوله إبراهيم في قراءته لهذه ا

ما تعلنه الصهيونية من غاياتهـا - ما تتحـدث به التـوراه عـن شتاتهـم وسـوء خلقهـم.

نابذة وقد إنـكار ما يزعم رئوبـ من شجاعة قومـه في القتال . . بالـتوعد والتهـديد وا
جد تـضمّن كتاب " الـساخر واجلسد " نـصّ القصيدة الـتي حطت من شأن العـرب وتغنت 

اليهود مترجمة إلى العربية . 

وفي مــجـابـهـة أخــرى بـعـد عـشــر سـنـوات من نـشــر قـصـيـدة الــرد عـلى رئـوبـ (في
٢٥/٤/١٩٣٩) نـشرت صـحـيـفة الـدفـاع - الفـلـسـطيـنـية - قـطـعـة من نظـم إبراهـيم أعـادها
كتاب " الكنـوز" إلى اجملال ونعرف أنه في هذا التاريخ كان إبـراهيم موظفاً كبيراً في إذاعة
القـدس ونص القـصيـدة يدعـو إلى اإلضـراب ومواجـهة اإلجنـليـز والصـهيـونيـة جمـيعاً وال
نـرى أن هـذه لـغـة إبـراهـيم أثـنـاء عـمــله بـاإلذاعـة فـقـد كـان طـور أداته لـتـنـاسب لـغـة اإلعالم
وأساليبه وإذ لم تقل الصحيفة التي نشرت األبيات وكذلك لم يوضح " الكنوز " هذا األمر
ـنشورة عـمل قد مضت عـليه أعـوام وجد منـاسبته لـيس بسبب فـإننا نـعتـقد أن القـطعة ا
ـا استـنادًا إلى لـغة الـنص ومداه اجملـازي وأفكاره من مـوقع إبراهـيم الوظيـفي وحسب وإ
أصالً ; وفي مـقـدمـة هـذه الـقطـعـة ونـصـهـا مـا يدل عـلى أنـهـا كـانت " رداً " - عـلى قـصـيدة

يهودية مثل سابقتها : 
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ســمـــعـت بــأبـــيــــات لـــكـــوهـــيـن مـــلـــؤهــــا 
أكـاذيـب مــن ســيـف احلــقــيــقـــة تُــصـــــــرعُ

يــــــقــــــــول : إلســــــرائـــــيـل كــــــانـت بـالدكــم 
فــروحــوا ارحـلـــوا عـنــهــا لـيــدخـل يـوشـع

أحــق إلســــرائـــــيـل مــــــا تــــســـــلــــبـــــونــه ? 
خـســئــتـم ! فـحـق الــعــرب أقــوى وأنــصــع 

فــلــسـطــ يـــا مــهــد الــديــانـــات مـــا الـذي 
أصـــابك ? قـــولـي ? مـــا لـــعـــيـــنـك تـــدمـــــــع

ـــــــاذا أنـت واجـــــــمــــــة أسى ?  أجــــــيـــــــبي 
وقــــولي لــم اإلضـــراب ? هل هـــو يــنـــفــع ? 

بـــــلـى ! إنـه والـــــله قــــــد يـــــكـــــشف الـــــبـال 
فـتــلـتـفـت الــدنـيــا إلــيـهــا  فـتـسـمــــــــــــــع 

يــــجـيء غــــريـب الـــــدار يـــطـــــرد أهــــلــــهــــا 
ويــلـــعـب فــيـــهـــا كــيــف شـــاء  ويــرتــــــــع 

 ( ويــــدخل ( شــــرعـــيـــاً ) ويــــأتي (مــــهـــربـــاً
ــــفـــــرقـــــــع و مــــــــا مـــــعــه إالّ الـــــســـالح ا

هــم الـــنـــكـــبــــة الـــكـــبـــرى عـــلـى كل كـــائـن 
ــنـــصـبّ والــشــــرّ أجــمـــــع  هـم اخلــطـــر ا

يـــــقــــــول هــــنــــــا الــــفــالح وهــــو مـــــشـــــرد 
عـلى األرض قــولـوا كـيف أعـنـو وأخـضع ? 

"ضــــائـــعـــاً  إذا كــــان حـــقـي عـــنـــد"كــــوهـــ
فـحـقـي لــدى " جـون بـول " يــا قــوم أضـيع 

ســـنُـــضــــرِِبُ حـــتى نـــســـتـــردّ حـــقـــوقـــنــــا 
ـضربـيـن هنــا اصنــعـوا  ومـا شـئـتمــوا با

لــقـد نـبــهت  «فـدوى» في مــا كـتـبـت عن أخـيـهــا إلى الـنــظـرات الـشــزراء الـتي أحـاطت
يكـروفون تترصد وحتلّل وتؤول وتتوسع في التأويل وحترف كما بإبراهيم جالساً أمام ا
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تشـاء لها الظنون . . حـتى كانت قصة " عقد الـلؤلؤ " التي اتخذت ذريـعة إلى التضييق على
إبراهيم ولو أن القصة التي صنعها متاحـة لنا في صيغتها الكتشفنا جانباً مهماً من قراءة
إبراهيم لـلتراث وقدرة التجديد والتـحديث عنده والصلة ب العـبارة والوظيفة غير أن هذا
لم يـتيـسر لـنا من ثم اكـتفـينـا بوضـع النصّ الـتراثي (الـذي كتـبه أسامـة بن منـقد في كـتاب
االعتبار ) توقعاً لظهور النصّ التحديثي الذي البد سيكشف عن الكثير في فن الكتابة وفن
السـياسة على السواء وكـذلك أالعيب ودسائس اخلصوم حـ يجعلون من حديث أدبي أو
عرض لـكتاب تراثي- كمـا تذكر فدوى - أن إبراهيم اتـهم بتسريب الدعـاية ضد احللفاء في
بـرامـجـه وكـفى به من اتـهـام في زمن احلـرب يـرمي به صـاحب الـكـلـمـة في بـرامـج اإلذاعة
راحل العربية. إن ما تـذكره فدوى فى"رحلة جبلية .. رحلـة صعبة"في هذا الشأن يتجاوز 
أذون به لإلذاعة فارقة احلادة ب ا ما أشارت إليه اقتضابًـا فى"أخي إبراهيم" إذا أبرزت ا
ـراقبـة ومـناقـشة العـبريـة واحملـظور عـلى اإلذاعة الـعـربيـة ففـي ح كـان إبراهـيم يـخضع 
ـراسالت يـتــحـدث فـيـهـا األحـاديث األدبـيـة في الــقـسم الـعـربي " كــان هـذا يـجـري مــزامـنـاً 
ـستعمـرات البريـطاني عن وجود ٤٠ ألف مقـاتل يهودي في (الـهجانا) (وايزمن) إلى وزير ا

كان قد  تدريبهم (١) .

بكرة لألدب الـصهيوني والدعوة أو حديث "السمـوأل"فقد كانت اجملابـهة ا أما حـادثة
الصـارخـة إلى ضرورة قـراءة الـتراث الـعـربي قراءة واعـيـة شديـدة احلـذر من هذه الـزاوية
بـصفـة خـاصـة - زاويـة جتمـيل الـقـبـيح بتـزيـيف احلـقـائق وقلـب الصـفـات وتـأويل األحداث
بحيث يبدو احلضـور الضئيل الهامشي لليهود في أثنـاء التاريخ احلضاري العربي متضخمًا

ا . . لواله ما كان لنا ما نقدمه إلى العالم اليوم . . وأمس !!  مؤثرًا إيجابيًا ور

حديث إبراهيم عن السموأل كان في شهر أيلول ( سبتمبر ) ١٩٣٦ - فلم يكن مضى على
هم أكثر من خمسة أشهر وقد بدأ احلـديث بعنوان مستفز وبعبارات تسلمه منصـبه اإلعالمي ا
زعومة في وفاء السموأل " - أما عبارات االفتتاح فتقول :  تثير االلتفات : العنوان : " احلقيقة ا

ـتداول من ـعروف ا " في حـديثي عن الـسمـوأل أيهـا السـيدات والـسادة خـروج على ا

(١) رحلة جبلية - ص   ١١٩ .
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كانـة سامية ـتازة تتـمتع في آدابنـا  ساء جـرأة على شخـصية  سيـرته في حديثي هـذا ا
" يـعـز عـلى من رامه ويـطـول " ; فـاسم الـسـمـوأل مقـرون بـفـضـيـلـة الـوفـاء تاج ومـقـام رفـيع
ثل رويـة عن وفـائه المر الـقـيس خولـته احلق في ضـرب ا الـفضـائل اإلنـسانـية وقـصـته ا

باسمه فقالوا : " أوفى من السموأل " . 

ولكن : ما هي حقـيقة الـسموأل ? ما هي حـقيقة هـذا الوفاء ? إلى أي حد نـستطيع أن
نسير مع الرواة الذين عنوا بالسموأل "? 

ا اندسّ فيه هذا إذاً مدخل إبراهيم إلعادة قراءة التـراث العربي والدعوة إلى تنقيته 
من أقاويل ومـزاعم عـبر أزمـنـته الطـويـلة فـتـحولت بـفـعل الزمن والـتـرديد لـهـا أو السـكوت
عليها كسالً أو إهماالً وعدم تقديـر للخطورة حتولت إلى حقائق متداولة تؤثر في تصوراتنا

وأحكامنا ونحن ندرك هذا أو ال ندركه !! 

لـقـد حـرص زكـي احملـاسـني في كـتـابه ( الـذي وجــدنـاه في صـدر طـبـعـة دار الـعـودة
لـديـوان إبــراهـيـم ) عـلى تــسـجــيل نص حـديث إبــراهـيـم كـمـا حــرص عـلـى رصـد األصـداء
الـيـهـوديـة الـتي صـنـعت حـمـلـة ضـاريـة قـادتـهـا صـحـفـهم في ذلك احلـ شـاهـرة سـالحـها
اجلـاهـز الـذي ال تـملّ الـتـلـويح به إلى الـيـوم وهـو " معـاداة الـسـامـيـة " وكـأن إبـراهـيم عـبد
الفتاح أغـا طوقان . . حفـيد هاجر وإسـماعيل ال ينتـسب إلى إبراهيم ( اجلـد الكبير ) ومن

ثم ال يحق له أن يكون سامياً?! 

يحتـفظ إبراهيم - في حديـثة للسـموأل بحـقيقتـ : أنه كان يعيش في تـيماء له حصن
بـها وإنه كانـت له مكانـة حتى لـقد حمّل امـرأ القـيس بكتـاب توصيـة إلى احلارث الـغسّاني
بالشام أن يوصل امرأ القيس إلى قيصر بالقسطنطينية . . وهذا قد حدث . وينكر إبراهيم
على الـسموأل أمرين همـا ما تسلل الكذب إلـيهما : األول أن امرأ القـيس استودع السموأل
دروعاً بصـفة أمانـة . . وأنه بعد انـتهاء أمـر امرىء القـيس جاء خصـمه " احلارث بن ظالم "
يـطـلب الـدروع فـأبى الـسـمـوأل أن يـدفـعـهـا إالّ لـصـاحـبـهـا فـضـرب احلـارث حـصـاراً حـول
حـصن السمـوأل . وأمسك بولـد من أوالده كان خارج احلـصن وهدد بقتـله إن لم يدفع إليه

بالدروع فأبى حتى عندما وجد السيف يشطر ولده حرصاً على مبدأ الوفاء !! 
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إن إبـراهــيم ال يـجـرد الـشــخـصـيــة " اإلنـسـانـيــة " من فـضـيــلـة الـوفـاء لم يــكن إبـراهـيم
زاج وال صاحب جتربة حياتية جريحة وال عبثيًا ولكنه باألحرى يريد أن يقرأ في سوداوي ا
ـعـرفــة بـالـطـبـائـع األصـيـلـة وأن يـقــرأ اخلـبـر في ضـوء طــبـيـعـة الـعــصـر وأن يـتـقـرى ضـوء ا
الـشخصـية في ضوء الـذين نقلـوا ما ينـسبونه إلـيها مـا دامت هي ( بذاتهـا ) لم تتحـدث إلينا .
من ثم : هل للـسموأل قـول مأثـور في هذا الشـأن ? هل يتـمشى الـقول مع الطـبيـعة البـرجمـاتية
ـصـلـحـة راهـنـة أو يأتي ـال والـقـادرة عـلى حتـويل كل حـدث عارض  ـاديـة احلريـصـة عـلى ا ا
زمانـها ? يبدأ إبراهيم نـقد النص / اخلبر بالـتعّرف على طبيعـة امر القيس وواقع رحلته إلى
تـيـماء فـقـد كان مـتالفـًا مـضيـعـًا لم يحظ بـثـقـة قومه . هـذه حـقيـقـة ولكـن كيف اسـتـغلت في
تـشكـيل مـوقف يتـحول فـيه الـسيـد العـربي إلى مـتذلل مـادح يسـأل الـعون ويـكون فـيه صاحب
ـنحه العـون واحلمايـة ? هنا ينـبه إبراهيم إلـى " راوية يقال له ـلهوف و احلصن عـظيمـًا يلبي ا
دارم بن عـقال " من ولد الـسموأل " أو " صمـويل " إذا شئت وأخوه سـعيه أو شعيـا فكالهما
معروف األصل يـتصل نسـبه بهرون بن عـمران علـيه السالم " -كمـا ينّص إبراهـيم في حديثه
الذي يـنتـهي إلى احلفـاظ على شـكل اخلبـر / القـصة وتـراتب مراحـله ولكن بـسيـاق آخر من
ا تركت عند السموأل الدوافع واألسباب والـنتائج التي توصل إلى أن دروع امر القـيس إ
ــا أخـذ امــرؤ الـقــيس من مـال ـا " الــرهن " و"الـضــمـان "  لـيس مـن بـاب أمــانـة الــوديـعــة وإ
السموأل لإلنفـاق على رحلته إلى القسطنطـينية !! من ثم . . فإن احلارث بن ظالم ح حاصر
ـا كان - في نظر الـسموأل - يسلـبه الرهن الذي بدونه لن حـصن السموأل وطـالبه بالدروع إ
ـاله (مـضـاعـفًا ) يحـصل عـلـى مالـه وهذا يـعـني أن تـمـسـكه بـالـدروع هـو ضـمـان اسـتـرداده 
ودعايـة لـوفـائه في نـفس الـوقت. فـلـمـا وقع ابنـه بيـد احلـارث وصـدر الـتـهـديد وجـّد الـتـنـفـيذ
تصلب في موقفه ليذهب صيته في الـناس ويرتفع ضمان الدروع !! ويستخلص إبراهيم هذه
ال في كل العصور الصورة ليس استنادًا إلى ما هو مركوز في الطباع اليهودية من عبادة ا
ـا أيـضـًا ألن وتـفـضـيـلـه عـلى أيـة قـيـمــة أخـرى مـهـمـا كــانت عـزيـزة .. لـيس هــذا وحـسب وإ
الـسمـوأل لم يـفـكر فـي احلل البـديل وهـو أن يـدفع إلى احلـارث بن ظالم بـثـمن هـذه الدروع -
وهو فـي مكـنته وتـتسع له ثـروته أضـعافـًا مضـاعفـة - فيـحـفظ حيـاة ولده من جـانب ويؤدي -
فيما بعد - الدروع لصاحبها رعاية لألمانة والوفاء فـ " لو كانت القضية - قضية وفاء لبانت
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ال تـغلب عـلى حب ولده حقـيقـتهـا ولكن هـيهـات لقد كـانت قضـية مـال بل هي غريـزة حب ا
فضحى به على مذبح حرصه وطمعه".

ويختم إبراهيم حديث الشك في دوافع السموأل بالشك أيضًاً في قصيدته الالمية الشهيرة :
ـــــرء لـم يــــدنـس من الـــــلــــؤم عـــــرضه  إذا ا

فـــــــــــكـل رداء يـــــــــــرتــــــــــديــه جـــــــــــمــــــــــيــل 

وهنـا يستـفيد إفـادة مباشـرة من منهج طه حـس الذي سـبق إلى تطبـيقه علـى الشعر
اجلـاهـلي بـعامـة وعـلى شـعر عـصـر امـر القـيس بـخـاصة مـعـتـمدًا عـلى لـغـة هذا الـشـعر

وأسلوبه فيقول إبراهيم عن القصيدة : 

"فالقـصيدة من أولها إلى آخرها ليس فيـها ما يدل على جاهليـتها ال لغة وال تفكيراً
وانظر إلى الصناعة في قوله : 

تـــســـيـل عـــلى حـــد الـــظـــبـــات نـــفـــوســـنـــا 
ولــــيـس عــــلى غــــيــــر الــــظــــبــــات تــــســــيل 

ــــــوت آجــــــالـــــنــــــا لـــــنـــــا  يـــــقــــــرب حـب ا
وتــــــكــــــرهــه آجــــــالــــــهــم فــــــتــــــطـــــــــــــول 

عاصرين فما أغرب أن يكون هـذا القول من السموأل وما أبعد أن يكـون للجاهلي ا
المر القيس مثل هذا األسلوب "!! 

الـعـبارة اخلـتـاميـة في حـديث إبـراهيـم محـقـة في عجـبـهـا من أن يكـون هـذا الـتعـبـير "
الـناعم " منـتسـباً إلى لـغة اجلـاهلـية وفـكرها ولـكن ما هي مـحقـة فيه أكـثر أن يـكون الـتغني
ـبادرة إلى الـقتـال من مـفاخـر اليـهود في أي عـصر ولـيس بصـفة وت وا بـالبـطولـة وإيثـار ا

خاصة في عصر السموأل!!

هـذا ما حتـدث به إبراهـيم في إذاعة الـقدس الـعربـية عن الـسمـوأل .. وكشف أكـذوبته
الـتــاريـخـيـة .. ( عـام ١٩٣٦) ثم يـتـولى زكي احملـاسـني الــقـيـام " بـنـقـد الـنـقـد " لـيـأخـذ عـلى
ـروي عن لقاء/حـصار احلارث بن إبراهـيم إهماله لـتداخل الشـاعر " األعشـى " في اخلبر ا
ـتكـسب الذي لم يـتورع ظـالم حلـصن السـموأل فـفي رأي احملاسـني أن األعشـى الشـاعر ا
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عن تسخير شعره للدعاية قـد جامل بذكر احلادثة ( وهو لم يشهدها) ومع هذا كشف قلمه
عن اجلـانب اخلفيّ فـيـها حـ رضي أن يـسلم ولـده لـلقـتل ويـختـبئ هو وراء حـصـنه وتلك

عالمة جبنه فح هدد احلارث بقتل الفتى : كيف تصرف السموأل ? 
فـــــــــشـك غـــــــــيـــــــــر طـــــــــويـل ثـم قـــــــــال له 

اقـــــــــتـل أســـــــــيـــــــــرك إنـي مـــــــــانع حـــــــــارِ

و"حار " هـذه نـداء ترخـيم السم ( حارث) ومـا أبـعد مـوقف الـتهـديد بـالـقتل عن تـرقيق
الترخيم وتدليله ولنتأمل : "شك غـير طويل" فاألمور محسومة عند السموأل ال حتتاج إلى
ـال والولد ما كـاد احلارث يعـرض عليه االختـيار حتى أعـلن اختياره مفـاضلة طويـلة ب ا
بالـنصّ على القتل تـيئيسًـا للحـارث من احتمال الـتراجع والدفع إلـيه بالدروع أو بثـمنها ..

ولكن .. هيهات !! وهاج عش الزنابير!! 

تـبدأ صـحـيـفة " دافـار " حـمـلة الـهـجـوم علـى إبراهـيم قـصـداً وعلى احلـديث تـبـعاً ال
تضنّ علـيه بوصف " السامـية " تمهيـدًا للمطـالبة بالقـضاء عليه إعـماالً للصفـة ذاتها وهكذا
تـعـيـد خبـر الـسـمـوأل وحـكـاية وفـائه إلى مـجـراه كـمـا كـان في " األغـاني " وتـنبه إلـى جتنب
إبراهيم تماماً لوصف السموأل بأنه يهودي !! كان هذا صبيحة إذاعة احلديث الذي أذيع -
كمـا يدل تـعلـيق دافار مـساء ٢١ أيـلول ١٩٣٦- وتـعود الـصحـيفـة ذاتهـا بعـد أسبـوع واحد
لـيكتب محررهـا داود يل مقالة يـندد فيها باحلـديث ( احملاضرة ) واصفاً لهـا بأنها " بلغت
ـها أشد تـبعـة في تقد القمـة من السـفالة ضـد اليهـود وعندي أن هـذه احلادثـة والطريـقة ا
خـطرًا من قنـبلة خـطيرة يـنشأ عن إلـقائها قـتل بضعـة أشخاص " والـتعلـيل جاهز فـما كتبه
إبراهـيم ينسـف قيمة شـاعر ظل ١٤٠٠ سـنة مبجـالً ب العـرب أنفسهـم !! ومرة ثالـثة تعود
دافار في افتتاحـيتها يوم ٢٩/٩/١٩٣٦لـتنمي فكرة الـقنبلة في صـيغة مقالـة وخطر الدعاية
لـهذا الـنـوع من الـقـنـابل لـتـنـتـهي االفـتتـاحـيـة إلى مـا تـريـد أن تـصل إلـيه وهـو أن مـثل هذه
تـاحـة له عبـر اإلذاعـة لنـشر عـرفـة ا األفـكـار ال تخـدم السالم وأن إبـراهـيم ال يعـمل بـأداة ا
ن ـطلوب  التـفاهم بـ سكـان البـلد وتـهدئة الـطبـائع الهـائجـة ولكـنه - على الـعكس من ا

لك موقعه الوظيفي !! 
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ـقال مـتجـنباً تـسيـيس ما كتـب بتفـسيره بالـطبع كمـا هو مـتوقع ردّ إبراهـيم على ا
ة وهي أدبيـة في أصلهـا تتعلق في ضوء صـراعات ومفـاهيم مستـجدة إذ إن القـضية قـد
ا ـا هو حـقيـقي ومـا هو أسـطوري  بـتوثـيق النـصوص وانـتحـالهـا والتـزيد فـيهـا وتتـعلق 
ـاضي .. إلخ وهذا مـا يتـعرض له أي شـاعر أو أديب بـقطع الـنظـر عن قومـيته يـنسب إلى ا
ودينه وهذا ما تـدعو إليه منـاهج البحث احلديـثة وهذا ما فـعله إبراهيم - كـما يشير - مع
ـيـكـروفـون فـلم يـثيـروا جـدالً ولم يـحـركـوا قـلـقاً. ثم شعـراء آخـرين سـبـقـوا الـسمـوأل إلى ا
ة سبقت إلى يتعقب إبراهيم نقطت مهمت : السموأل نفسه - مرة أخرى في روايات قد

التشكيك فيه وما نسبته دافار إليه وكيف تأولت وقفزت إلى النتائج دون ذكر األسباب. 

ـوسم " كما يقال بـلغة العصر. يـصف زكي احملاسني قضيـة السموأل بأنـها " قنبلة ا
ـوضـوع الـسمـوأل من يـعـنى به تـفـصـيالً وهو ولكن بـعـد مـضي نـحـو سبـعـ عـامـاً تـهيـأ 
ـلك سعود الذي نـشرت له جامـعة الكويت " الباحث : فـضل بن عمار الـعماري - بجـامعة ا

حولية " بعنوان : "َسُمو إيل ( السموأل ) األسطورة واجملهول " (٢٠٠٠ - ٢٠٠١ )

بـدأ الوفاء وهو دراسـة غنيـة تكشف عن اجلـذور األسطوريـة الوثنـية للـحصن ذاته و
ـتعمـد لصنع تـاريخ وتأكيـد عالقات وأنسـاب ال ثقة فـيها وال كـما تكـشف التدخل الـيهودي ا

توثيق لها وال تقبلها طبائع البيئة . 

هذا موضوع يستحق العناية في ذاته .. 

ولــكن مـا صــنــعه " إبـراهــيم " بــإثـارتـه حـديث الــســمـوأل ال يــزال يـضـع أمـامــنـا اآلن
ومستقبالً مسؤولية أن ننـقي أرضنا الفكرية واألدبية من الزيف والدس والوهم لنقف فعالً
سـتقـبل العـربي .. التي ينـبغي أن تـكون بـالغة الـصالبة .. بـالغة الـنقـاء .. بدقة على أرض ا

نهج .. وصدق االنتماء .  ا
✸✸✸✸



-   ٣٠٣  -

o‡‡‡‡‡‡Šö‡‡‡



-   ٣٠٤  -



-   ٣٠٥  -

ملحق رقم (١)
ُ يا توتُ يا رمانُ يا عنبُ يا ت

ـا يــدخل في غـزل يــقـول صــاحب " شــاعـران مــعـاصــران " عن هـذه الــقــصـيــدة: "و
إبراهيم قصـيدة مشهـورة جداً ولكنهـا ليست إلبراهـيم وحده هي قصيـدة " يا ت يا توت "
أو حدائـق الشام. هـذه القصـيدة نظـمهـا إبراهيم طـوقان وحافـظ جميل ووجـيه البارودي في
اخلــامس والـعـشـرين من شـهــر كـانـون الـثـاني عـام ١٩٢٨م" وســبق أن عـرفـنـا أن إبـراهـيم
ـسـؤول الـوحـيـد عـنـهـا . أمـا ـسـاءلـة من عـمـيـد الـكــلـيـة عن هـذه الـقـصـيـدة وعـده ا خـضع 

القصيدة تامة فهي: 
ُ يـــــا تــــوت يـــــا رمــــان يـــــا عــــنبُ  يـــــا تــــ

يـــا درُّ يـــا مـــاس يـــا يــاقـــوت يـــا ذهــــــــبُ 
الـــــــلهُ الـــــــلـه مــــــا هـــــــذا الـــــــداللُ ? ومــــــا 

هــذا الــصــدود? ومــا لــلـــقــلب يــضـــــطــرب?
يـا تــ يـا تــوت يــا رمـان يــا عـنب !

إن الشـمس تـنـكشف;  الـشمسُ مـا الـشـمس
الــبـــدرُ مــا الـــبــدر إن الـــبـــدر يــنـــخــســف 

والـــــدمـع يــــا تـــــ إن الـــــدمـع يـــــنــــذرف 
يـــا مـــنــيـــةَ الـــقـــلب هـل وصل وأنـــصــرف!

ُ يـــا تــوتُ يــا رمــان يــا عــنبُ يــا تــ

يـا تــ يــا لـيت ســرحَ الــتـ يــجــمـعــنـا ; 
يـا تــوُت يـا لــيت ظل الــتـوت مــضـجــعـنـا; 
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وأنـت لـــيـــتـك يـــا رمـــانُ تُــــرضــــــــعـــنـــا ; 
يـــا لــيت بــنـت الــكــرم تـــصــرعــنــا  والــكــرم

يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

يـــا يـــوم أقـــبَــلْـنَ أمــثـــال الـــتـــمــاثـــيــــــــــل 
مــــــكــــــلّالتٍ  بـــــــهــــــاالت  األكــــــالــــــيــــــــــلِ

تــــبــــعت لــــيـــلـي ولـــيــــلي ذات تــــضــــلـــيل 
لــيـــلـي فــديـــتُك مـــا أقـــســــــــاك يـــا لِــيـــلي 

يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

يــــا جــــارة الــــقـــلـب يـــا ُقــــمــــريــــة الـــوادي 
يـــــا غـــــادةً ال عــــداهـــــا ريق الـــــغـــــــــــادي 

لــــــئن ظـــــفـــــرت بــــــقـــــرب بـــــعـــــد إبـــــعـــــاد 
ـــــيـــــــعــــاد  يــــومـــــاً فــــإنـي من الـــــزلــــفى 

يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

يـــا نــــفــــحــــةَ اآلس يــــا ورد الــــبــــســــاتـــ
ويــــــا شـــــــذا نــــــرجـسٍ غضٍ ونـــــــســــــرين 

و يــــــا هــــــزاراً شـــــــدا بــــــ األفــــــانــــــــــ
أراحــل أنـت أم بـــــــــــــــاقٍ إلــى حــــــــــــــــــ ? 

يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

يــا كــوكب احلــسـن يــزهــو في الــعــشــيّــات
و يــــا ربــــيـــــبــــة أتــــراب الـــــســــــــمــــاوات 
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يــا مـــطــلع الــفــجـــر وضــــــــاحَ الــثــنــايــات

طـــوفي عـــلـــيــنـــا بـــأكـــواب احلُـــمـــــــــيّــات 
يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

بـــاكـــرت يـــا تـــ نـــحـــو الـــتـــ أجـــنـــيهِ 
وأذرف الـــــدمـع من عـــــيــــــني وأســــــقـــــيه ; 

أســـــنــــــدت رأسي إلـى فــــــــــرع أنــــــاجـــــيه 
فـــــرجّع الــــطــــــيـــــر نــــوْحـــي فـي أعــــالــــيه 

يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

هـل نــظـــرة لــعـــمــيـــد الــقـــلب مــفـــتــــــــــون 
ــــاك الــــعــــذب تــــرويــــــني  أم نــــهــــلــــة من 

أوّاه أبـــكـي عـــلـى من لــــيس يــــبـــكــــــيـــني 
يــــا من رأى نــــرجـــســـاً يــــبـــكي عــــلى تـــ 

يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

حـــــدائق الــــــشـــــام عـــــ الـــــلـه تـــــرعـــــاك 
وال ســــــــــــرت نـــــــســـــــــمـــــــة إال بــــــرَيّــــــاك 

يــــا مــــرتع الــــعُــــرُب األتــــراب نُــــعــــمـــاك ; 
تــفـــتـــرّ عن بــهـــجـــة الــدنُـــــيـــا ثــنــــــــايــاك 

يــا تــ يـــا تــوت يــا رمــان يــا عــنب

✸✸✸✸
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ملحق رقم (٢)
 أصل احلكاية في عقد اللؤلؤ

أشـارت فـدوى وعـمـر فـروخ من بـعـدها إلـى أزمة "عـقـد الـلـؤلـؤ" بـ إبـراهيم وإدارة
إذاعـة الـقـدس وأسـاسـهـا أن إبـراهـيم قـرأ حـكـايـة في "كـتـاب االعـتـبـار" ألسـامـة بن مـنـقـذ
فأعجبته فقام بإعادة صياغتهـا وأذاعها بالعنوان السابق ولكن القصة - بنصّها احلديث
- ليـست متاحـة لنـا ويبدو أنـها حُـملت برمـوز سيـاسية رأى أهل الـتأويل أنـها تـتخذ مـوقفاً
تصارعة في ذاك الوقت فكانت األزمة التي تفجرت بعد ذلك مع أو ضد بعض الزعامات ا
ـلـحق يقـدم نص احلـكـاية كـمـا هي في كـتـاب " االعتـبـار " ضمن مع مـوضـوع آخـر . هذا ا
" وعـنـوانهـا: "جـزاء األمانـة" وهي ال تـزيد عن " حـدوتـة" شعـبـية ال بـاب "أخـبار الـصـاحل
ـصــادفـات لـكـنــهـا تـعـطـي دالالت مـتـعـددة عـن غـيـاب األمن وصـراع ســنـد لـهــا مـلـيـئــة بـا
اجلمـاعات وأحـالم الفـقراء عـلى أن احلـكم على جـهـد القـراءة الـتحـديثـيـة سيـبـقى مرهـوناً

ستحدث :  بإمكان ظهور النصّ ا

حدثـني الـشيخ احلـافظ أبـو اخلطّـاب عـمر بـن محـمَّـد بن عبـد الـله بن معـمـر العُــلـيمي
بدمشق أوائل سنة اثن وسبـع وخمس مائة قال: حكى لي رجل ببغداد عن القاضي أبي
ارسـتان أنه ـعـروف بقـاضي ا بـكر مـحمـد بن عـبد الـباقي بن مـحـمد األنـصاري الـفرضي ا
ا حججت بـينا أطوف بـالبيت إذ وجدت عـقداً من اللؤلؤ فـشددته في طرف إحرامي. قـال: " 
ن يـرده عـلـيه عـشـرين ديـناراً فبـعـد سـاعـة سـمـعت إنـسـانـاً ينـشـده في احلـرم وقـد جـعل 
فسألته عالمـة ما ضاع له فأخبرني . فسلـمته إليه . فقال لي :"جتيء معي إلى منزلي ألدفع

إليك ما جعلته لك" . فقلت " ما لي حاجة إلى ذلك . 
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ومـا دفعـته إليك بـسبب اجلـعالـة وأنا من اللـه بخيـر كثـير " فـقال: " ولم تـدفعه إال لله
عز وجل ?" فـقلت:"نعم " فقـال: " استقبل بـنا الكعـبة وأمّن على دعـائي " فاستقـبلنا الـكعبة
فقال: " اللهم اغفر له وارزقني مكافأته " ثم ودعني ومضى . ثم اتفق أنني سافرت من مكة
ركب وأسرتُ في غرب  فأخـذت الروم ا إلى ديـار مصر . فـركبت في البحـر متوجهـاً إلى ا
من أسـر. فـوقـعت في نـصـيب بـعض الـقـسوس فـلم أزل أخـدمه إلى أن دنـت وفاتـه فأوصى
ـغرب فـجلست أكـتب على دكان بإطالقي فـخرجت من بلـد الروم فـصرت إلى بعض بالد ا
دينة . فـلما كان في رأس الـشهر جاء غالم خباز وكان ذلك اخلـباز يعامـل بعض تناة تـلك ا

ذلك التانئ  إلى اخلباز فقال: 

"سـيدي يدعوك لتـحاسبه" فاستصـحبني معه ومضـينا إليه فحاسـبه على رقاعه فلما
رأى معـرفـتي في احلـسـاب وخطي طـلـبـني من اخلبـاز فـغـير ثـيـابي وسـلم إلي جبـايـة مـلكه

وكانت له نعمة ضخمة وأخلى لي بيتاً في جانب داره . 

فلمـا مضت مديدة قال لي:" يـا أبا بكر ما رأيك في التـزويج ? " قلت:" يا سيدي أنا
سكن هر وا ال أطيق نفقة نفسي فكيف أطيق الـنفقة على زوجة ?" قال:" أنا أقوم عنك با
والـكـسوة وجـمـيع ما يـلـزمك " فقـلت: "األمـر لك " فـقال:" يـا ولـدي إن هذه الـزوجـة فيـها
عيـوب شـتى - ولم يتـرك شيـئـاً من العـيب في اخلـلقـة من رأسهـا إلى قـدمهـا إال ذكره لي
وأنـا أقـول "رضـيت ". وبـاطـني في ذلك كـظـاهـري ; فـقـال لي ":الـزوجـة ابـنـتي " وأحـضر

جماعة وعقد العقد . 

فلـما كان بعد أيـام قال لي:" تهيأ لـدخول بيتك" ثم أمر لي بـكسوة فاخرة ودخلت إلى
ـرتبـة وأخـرجت الـعـروس حتت الـنـمط فـقمت دار فيـهـا الـتـجـمل واآلالت ثم أجـلـست في ا
لتـلقيـها . فلـما كشـفت النمط رأيت صـورة ما رأيت في الدنـيا أجمل مـنها فـهربت من الدار
خـارجاً . فلقيـني الشيخ وسألني عن سـبب هربي فقلت:" إن الـزوجة ما هي التي ذكرت لي

فيها من العيوب ما ذكرت ". فتبسم وقال:" يا ولدي هي زوجتك . 
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ا ذكرت لك ما ذكـرت لئال تستقل ما تراه " فعدت وجُليتْ وليس لي ولد سواها . وإ
عليّ . فلما كان من الغد جعلت أتأمل مـا عليها من احللي واجلوهر الفاخر فرأيت من جملة
كة . فـعجـبت من ذلك واستغـرقني الـفكر فـيه . فلـما خرجت ما علـيهـا العقـد الذي وجـدته 
من البناء اسـتدعاني وسألني عن حالي وقال:" جدع احلالل أنف الـغيْرَة" فشكرته على ما

فعله معي ثم استولى على الفكر في العقد ووصوله إليه . فقال لي: 

" فـيم تفـكر ?" فقـلت:" في العـقد الـفالني ; فإني حـججت في السـنة الـفالنيـة فوجدته
في احلرم أو عقداً يـشبهه " فصاح وقال " أنت الـذي رددت على العقد ?" قلت: «أنا ذاك»
فقال «ابشـر ! فإن الله قد غـفر لي ولك ; فإني دعـوت الله سبحـانه في تلك الساعـة أن يغفر
لـي ولك وأن يرزقني مـكافأتك وقد سـلمت إليـك مالي وولدي وما أظـن أجلي إال وقد قرب»

ثم أوصى إليّ ومات بعد مديدة قريبة رحمه الله . 

✸✸✸✸
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ملحق رقم (٣)
وذج من شعر إبراهيم لم يضّمه الديوان

مـصـدر هـذه الـقـطـعـة " الـدفتـر " الـذي يـشـيـر إلـيه عـمـر فـروخ في مـا يـرويه من شـعر
ه للقصيدة أوالً - يقـول: " ولم يلبث إبراهيم في أعقاب ١٩٣٢ أن سلك إبراهيم ونقرأ تـقد

سبيل الهوى والكأس فذكر ذلك في قطعة له عنوانها «مغامرة»: 
ــــــــا كــــــــرع الــــــــبـــــــــــــحـ ربَّ يــــــــومٍ كـــــــــأ

ـــعـــصــــــــــرات  ــــر فـــغـــطى الــــســـمـــاء بـــا
يــــتــــزاحــــمـن في الــــفــــضــــاء الــــهــــويــــنـــا 

مـــــســــبـالت الــــذيـــــول مــــنـــــهـــــــــــــمــــرات 
جــــمَّـــد الــــقُـــــــرُّ مــــعـــشــــر الــــطــــيـــر حــــتى

بــــكـــــمت في الـــــوكــــون مــــرتـــــكــــمـــــــــــات 
عـــــــصف الـــــــشـــــــوق يــــــومـــــــذاك بـــــــأضال

عي فــــــأزرى بـــــثــــــورة الـــــعــــــاصــــــــفـــــات 
لـم يـــزلْ بـي حــــتى جتــــشَّــــمت هــــول الـــسْـ

ـــؤاتي .. ــــسَــــــيـــرِ عــــدْواً إلى احلــــبـــيـب ا
أتـــــقـــــرى بـــــ الـــــضـــــبــــــــاب طـــــريـــــقـي 

مــــســــتــــــنــــيـــــراً مــــقــــادحَ الــــزفـــــــــــــرات 
ـــــــــدام وقــــــــــالت:  أتــــــــــرعـت لـي كـــــــــأس ا

هــــاك ال تـــــرفـــــضــــنـــــــــــهــــا بـــــحــــيـــــاتي 
قــــلـت: مـــنــــهــــا اشــــربـي قـــلــــيـالً فــــلــــمّـــا 

فــــرعــــتــــهــــا بــــريــــقــــهــــا قــــلت: هــــاتــي ." 
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ونـقول: إن هذه القـطعة غاية في اجلـمال الفني وأطـيب ما فيها اسـتمداد روح التراث
( الذوق ) الـعـربي ليـوم الـلذة وصـفتـه التي جنـدهـا في معـلـقة طـرفة بـن العـبد حـيث الـيوم
شـديـد الـبـرد والـليل شـديـد الـظالم فـيـكون مـجـلس الـشـرب والـلـذة رمزًا النـتـصـار احلـياة
والـتـجـدد وجنـد فـيهـا أيـضـاً وصف الـطـبـيعـة مـشـخـصـة في صـور غـير مـألـوفـة كـمـا عـند
كشاجم وأضـرابه من شعراء الـبالد التي تعـرف الثلـوج . وقد أشار فـروخ إلى رواية أخرى
ـزج مألـوف والـفـرع جـديـد ولكن لـلـبـيت األخـير يـضع " مـزجـتـهـا " في موقـع "فرعـتـهـا" وا
وقـع أليـق وأدق وأوفى حلق الـرجل في مـا يـنسـب إليـه واألنثـى في ما ـألـوف في هـذا ا ا

تكون به محققة لذاتها األنثوية . 

✸✸✸✸
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ملحق رقم (٤)
صورة من أسلوب الكوميديا الهزلية …

ان النسائي - اجللسة األولى البر

ان النسائي العتيد وأقبلت النائبات احملترمات يتهادين بدالل وعزة فتحت أبواب البر
ان وهن يـكدن يـطرن من شـدة الفـرح وارتفـعت (الزغـاريد) وأخذن يـتجـولن في حديـقـة البـر
تصدع اجلو لـنيل األمل حتى نـفرت األطيـار اخملتبئـة في أشجار احلـديقة وذعرت األرانب

قبلة . . . ان ا التي تربيها احلارسة لرئيسة البر

وأخيـر دق جرس الدخـول إلى القاعـة فأخـذن يتدافـعن باألكف مقـهقهـات حتى غصت
الـقـاعة وجـلسن فـي محالتـهن . أمـا مكـتب الرئـاسـة فكـان خـاليـاً وبعـد أن امـتألت األماكن
وقـفت نائـبة بديـنة من حـزب اليمـ وصاحت بـصوت رنّـان: هس فخفـتت األصوات والـتفتت

ندوبة :  العيون إلى مصدر الصوت ا

أيـتـها الـزمـيالت احملتـرمـات لقـد ابـتسم لـنـا الزمـان وهذا هـو الـيوم الـذهـبي في تاريخ
حـيـاتـنـا فيـجب أن نـبـرهن أنـنـا أهل ألن نـأخـذ حـقـوقـنا كـامـلـة ( تـصـفـيق من حـزب الـيـم

وصفير وضجة من حزب الشمال ) . 

مـنـدوبـة من حـزب الـشـمـال - كالمك أيـتـها الـزمـيـلـة مـحـتـرم ولـكن يـجب أن ال تـكوني
ندوبة األولى: اضي . ا رجعية في ملـبسك فإن فستانك هذا الذي تلبـسينه من مودة العام ا
ـندوبة الثـانية: الع يوه . . احلمى تنـزل عليك . . وحيـاة عيوني إنه من مـودة هذا العام . ا

تصيبك أنت جـاهلة وال تعـرف تطور األزيـاء !! «ولوحت لها بـجورنال للـمودة كان في يدها»
فتـهجمت مـندوبة الـيمـ عند هـذه التهـمة الفـظيعـة على زمـيلتـها وتمـاسكتـا باأليادي أوالً ثم
أمسكت كل واحدة بشعر األخرى وجرى الشد والتقطيع فقامت النائبات " وفزعن " وأبعدن



-   ٣١٤  -

ـندوبـة األولى وهي تـنـتفض غـضـبـاً وترفس بـرجـلـيهـا وتـهز كل واحـدة عن األخـرى وقـالت ا
رأســهــا: اه لـو لم يــكن شــعــرك " مـقــصــوصـاً " ألريــتك !! فــضــاع صـوتــهــا بـ الــصــيـاح
والـضجـيج وما سـكنت احلركـات قلـيالً حتى وقـفت منـدوبة من حـزب الوسط وقـالت والوقار

باد على محياها: 

أيتها الزميـالت! لقد جرى ما كنا نتوقعه في أول جـلسة بل قبل أن تبدأ فأرجو منكن
ـان حــتى ال يـعـرف الــرجـال مـا حــدث فـنـأمن أن تـمــسـكن ألـســنـتـكـن إذا خـرجـ من الــبـر
ضـحـكـهم وسـخـريـتــهم . . هم يـتـهـمـونـنـا بـأنـنـا ال نــضع ألـسـنـتـنـا في أفـواهـنـا . . . آه من

الكذاب "تصفيق حاد" . 

انات أن يتـرأس اجللسة األولى أكبر األعـضاء سناً حتى تتم ا أن قاعـدة البر واآلن 
عـملـية االنـتخـاب; لذلك يـجب أن تتـقدم كبـيرة " الـنائـبات " سـناً إلى مـنصـة الرئـاسة تـتقدم
كبـيـرة النـائبـات سـناً ?! . . . وجم كل من في الـقـاعة حـتى كأن عـلى رؤوسـهن الطـير! وأين

يدان ?  رأة الشجاعة التي تبرز إلى ا ا

تقدمي أنت أيتها اخلطيبة إلى منصة الرئاسة . قالت ذلك فتاة خبيثة في آخر القاعة . -

وجـودات من حـضـرت يوم يـا قـطيـعـة . . . أنـا صغـيـرة عـائلـتي وفي الـزمـيالت ا -
ميالدي والـبركـة في أعمـارهن . . . ثم ضحـكت اخلـطيـبة مـستـهزئـة فظـهر فـمها
ـتكسـرة وأسرعت إلى حـقيـبتـها وفـتحـتها كأنه مـغارة فـيهـا بقـية من احلـجارة ا
وتنـاولت علبة ( البودرة ) بـيد مرتعشة وأخـذت تعفر وجههـا لتخفي ما عملت به

ناقشات:  يد الدهر . وهنا دارت األحاديث وحميت ا

أنت أكبر مني .  -

أنا . . ال يا أختي . . أنا أصغـر من فالنة التي هي من سنك . وهكذا شغلت كل -
واحـدة زمـيلـة لـها ثم عـلت األصوات وارتـفع الـصراخ وكـادت تـشتـبك األيدي . .
ان حتت رئـاسة قائدتها ودقت جـرس االنصراف . . فقامت كل فجـاءت قوة البر
نائبة وتـوجهت إلى البـاب وهي تهدد نائـبة أخرى وتـقول: "إلى اجللسـة القادمة .

. . ألن قلبي مآلن " !!  
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مصادر الدراسة ومراجعها

صادر ١- ا
(أ) 

القرآن الكر-١
قدس -٢ الكتاب ا
معجم لسان العرب -٣
األعالم للزر كلي -٤

(ب) شعر إبراهيم 
ديوان إبراهيم - الناشر: دار القدس - بيروت . شباط (فبراير) ١٩٧٥ -١
ديوان إبراهيم طوقان - الناشر: دار العودة - بيروت  ١٩٨٨  -٢
توكل طه: مؤسسة األنوار - عكا ١٩٨٨ -٣ الكنوز - جمع وتصنيف ا

(ج) دواوين الشعراء
أحمد شوقي : الشوقيات - مطبعة االستقامة . القاهرة ١٩٥٠ -١
عطي حجازي - دار العودة : بيروت ١٩٧٣-٢ عطي حجازي : ديوان عبد ا أحمد عبدا
أحمد مطر: الفتات ١- الكويت ١٩٨٤ -٣
طبعة األميرية - القاهرة ١٩٥٦ -٤ حافظ إبراهيم: ديوان حافظ إبراهيم - ا
خليل مطران : ديوان اخلليل - ج ٢- دار مارون عبود - بيروت.-٥
عـبـاس مـحــمـود الـعـقـاد - ديـوان عـابـر سـبـيل ( ضـمـن خـمـسـة دواوين لـلـعـقـاد ) - الـهـيـئـة-٦

صرية العامة للكتاب - القاهرة ١٩٧٣  ا
صرية العامة للكتاب - القاهرة ١٩٩٣-٧ صالح عبد الصبور: األعمال الكاملة - الهيئة ا

راجع ٢ - ا
صرية ١٩٧٢ -١ إبراهيم أنيس (الدكتور): موسيقا الشعر - الطبعة الرابعة مكتبة األجنلو ا
عارف --٢ ـية - ترجـمة الـطاهر مـكي وغادة احلفـني دار ا أنـا بلـكيان: الـرمزية: دراسـة تقو

مصر ١٩٩٥
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ركز الثقافي العربي --٣ جيرار جنيت: عودة إلى خطاب احلكاية - ترجمة محمد معتصم - ا
الطبعة األولى -  الدار البيضاء - ٢٠٠٠م 

ابن رشـيق الـقـيـرواني : الـعـمـدة في مـحـاسن الـشـعـر وآدابه ونـقـده - دار اجلـيل - الـطـبـعة-٤
الرابعة  بيروت ١٩٧٢ .

ابن رشيق القيرواني : قراضة الذهب في نقد أشعار العرب - الشركة التونسية - ١٩٧٢-٥
سكفوز نيكوف: الشعر الغنائي ( موسوعة نظرية األدب ) - ترجمة: جميل نصيف التكريتي-٦

- وزارة الثقافة واإلعالم - بغداد ١٩٨٦ 
شفيق جبر: أنا والشعر - معهد الدراسات العربية - القاهرة ١٩٥٥ .-٧
عاتكة اخلزرجي ( الدكتورة ): العباس بن األحنف - منشورات وزارة اإلعالم - اجلمهورية-٨

العراقية ١٩٧٧ . 
ـرشـد إلى فـهم أشـعـار العـرب وصـنـاعـتـهـا - دار الـفـكر --٩ عـبد الـله الـطـيب ( الـدكـتـور ): ا

الطبعة الثانية - بيروت ١٩٧٠ . 
ـصرية العامـة للكتاب-١٠ ـعري: شروح سقط الـزند - بإشراف طه حسـ الهيئة ا أبو العالء ا

 . ١٩٨٦
ثنى --١١ علي بن محمد الشابـشتي: الديارات - حتقيق : كوركيس عواد - مـنشورات مكتبة ا

الطبعة الثانية - بغداد ١٩٦٦
كـتبـة العـلميـة ومطـبعـتهـا الطـبعة األولى --١٢ عمـر فروخ ( الـدكتـور): شاعـران معاصـران - ا

بيروت ١٩٥٤ . 
فدوى طوقان: أخي إبراهيم - شركة الطباعة اليافية احملدودة - فلسط ١٩٤٦ . -١٣
فدوى طـوقـان: رحـلـة جبـلـيـة - رحلـة صـعـبـة ( سلـسـلـة األدب الفـلـسـطـيني ) - دار الـثـقـافة-١٤

اجلديدة القاهرة ١٩٨٩ . 
فضل بن عمار العماري ( الدكتور ): سـموإيل " السموأل ": األسطورة واجملهول - حوليات-١٥

اآلداب والعلوم االجتماعية - جامعة الكويت ٢٠٠١ . 
عارف . القاهرة-١٦ عاصر في فلسط - دار ا كامل السوافيري ( الدكتور ): األدب العـربي ا

 . ١٩٧٩
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توكل طه: الساخر واجلسد - الطبعة الثانية - األردن ١٩٩٤ . -١٧ ا
تـوكل طه: هذا مـا لزم - رسـائل إبـراهيم طـوقان إلى فـدوى - الـزاهرة لـلنـشر والـتوزيع --١٨ ا

رام الله - فلسط ٢٠٠٠
صرية القاهرة ١٩٦١ .-١٩ قارن - الطبعة الثانية مكتبة األجنلو ا محمد غنيمي هالل - األدب ا
قاومة الفلسطينية - طرابلس - ليبيا ١٩٨٨-٢٠ محمد القاضي: األرض في شعر ا
مـحـمـود بركـات: احلب والـطـبـيـعـة في شـعـر أبو سـلـمى - شـركـة كـاظـمـة للـنـشـر والـتـرجـمة-٢١

والتوزيع - الكويت ١٩٨٢ . 
مـصـطـفى سـويف ( الـدكـتـور ): األسس الـنـفـسـيـة لإلبـداع الـفـني ( في الـشـعـر خـاصة ) --٢٢

صر ١٩٦٨ .  عارف  الطبعة الثالثة دار ا
عرفة --٢٣ والتر ج . أوجن: الشفاهـية والكتابية ( ترجـمة حسن البنا عز الدين ) سـلسلة عالم ا

اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - الكويت ١٩٩٤ .  

✸✸✸✸
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