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  سليمان العيسى والعروبة
  )*(ملكة أبيض. د

-١-  
ّيف خضم الصراع الواسع الذي دار يف القرن املاضي بني اجتاهات خمتلفة  َ

ِ

  .َِْإلنقاذ الوطن العريب من مشكلتـيه الرئيستني املتمثلتني يف االستعمار والتخلف
ًيف خضم ذاك الصراع، تناقل األلوف من أبناء األمة العربية كتابا بعن ُ : وانّ

ًالعروبة أوال« ، ناقش فيه املفكر واملريب الكبري ساطع احلصري هذه االجتاهات، »ُ
َّالشيوعية، واإلقليمية الواسعة نسبيا، والقطرية، واحمللية الضيقة؛ ورد : وفيها ّ  ٍبوجهُ

مستقبل «خاص على فكرة أطلقها األديب الكبري الدكتور طه حسني يف كتابه 
َّلفكرة اليت متثلت يف ربط الثقافة املصرية بالثقافتني ؛ تلك ا»الثقافة يف مصر

اليونانية والرومانية، على غرار ما فعلت النهضة األوربية يف القرنني الرابع عشر 
َواخلامس عشر؛ ذلك أن النهضة عادت إىل تـينك الثقافتني القدميتني بصفتهما  َِْ

َّجذورا مضيئة للثقافة األوربية، وختلصت بذلك من العصو ر الوسطى املظلمة اليت ً
  .ََّخيمت على أوربا أكثر من عشرة قرون

ًشعارا له » ًالعروبة أوال«َوسرعان ما أصبح عنوان كتاب ساطع احلصري 
  .وزن كبري يف الساحة العربية

يف لواء اإلسكندرونة بالتحديد، حيث : ويف مشال سورية. يف ذلك احلني
عة الغالية من الوطن وتسليمها كانت الدول العظمى تتآمر القتطاع تلك البق

                                                            
  .باحثة خمتصة يف أدب األطفال )*(
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ا،  إىل تركيا، رفع املواطنون العرب شعار العروبة ملقاومة هذه املؤامرة ومثيال
ا م يف مجيع أقطار الوطن العريب إىل خطور   .وتنبيه إخوا

  ِّكان على رأس املقاومة العربية املفكر واملناضل الكبري زكي األرسوزي، 
 الثانية عشرة من العمر، امسه سليمان ًوكان شاعرها طفال مل يتجاوز

 مواطنيه َّال يذكر الشاعر القصائد األوىل اليت ندد فيها باملؤامرة، وحثَّ. العيسى
َّعلى مقاومتها، ولكننا نعرف قصائده اليت كتبها بعد هجرته، وحتدث فيها عن 
 ًسلخ اللواء، بعد أن أصبح واقعا، وعن املآسي األخرى اليت توالت على الوطن

  .العريب بعد ذلك
 وهو ديوان ١٩٥٢هذه القصائد تبدأ مع أول ديوان دفعه للطباعة عام 

  .»مع الفجر«
َّوحني جتمع لدى الشاعر عدد من الدواوين أصدرها يف ثالثة جملدات، يف 

شعر سليمان العيسى، مث يف أربعة : بداية الثمانينيات من القرن املاضي، بعنوان
  .ألعمال الشعريةا:  بعنوان١٩٩٥جملدات عام 

موعتني مقدمة ٌوقد تصدرت ا ً مطولة، عرف فيها الشاعر نفسه قائالَّ ََّ َّ:  
  ٌَّأنا خلية يف جسد«

ا،   تبحث عن ماليني اخلاليا من أخوا
  ..َوتكافح بال هوادة

  .َلكي يتحرك اجلسد، وتتفتح احلياة
* * *  

  ..وجسدي هو أميت
  هذه األمة العربية العظيمة،
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  ملمزقة،ُاملنكوبة، ا
  اليت مدت جسور احلضارة بيين وبني العامل،

  .ُمنذ وجد العامل، وكانت احلضارات
* * *  

  تبدأ قصة الشعر يف حيايت.. من هنا 
  .»ستنتهي.. وهنا 

ّوديوان الشاعر كله ليس إال قصيدة طويلة تغين الوحدة العربية، أو االحتاد  ّ
ملاذا يكتب :  الشاعروحني تسأل. العريب، فاالسم هنا ال يهم، كما يقول

  :للوحدة، أو لالحتاد، يقول
  أنا إنسان عريب،«

  َُْرأى نفسه يـقتلع من داره،
  من حتت شجرة التوت يف قريته،

َحيرم لغته وتراثه، َ ُ َ ُ  
ًوأرضه وقريته فجأة، َ َ  

ًَّويـلقى به يف الغربة طفال مشردا ً ُْ  
ًمنذ أكثر من ثالثني عاما ُ..  

  ملاذا؟
َّا يشردوناألطفال ال يعرفون ملاذ َ   »؟..ُ

على أنه مل يتأخر يف الوصول إىل املوقف املناسب للخالص من هذا املصري 
ُالذي دفع إليه، وتدفع إليه املاليني من أبناء أمته باستمرار؛ يقول يف ذلك ُ:  

  ..ُونظرت حويل وأنا طفل صغري«
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  كيف أدافع عن نفسي؟
  ..وماذا أستطيع أن أفعل

  ؟..ويفعل أمثايل
  ..يقُووجدت الطر
ُالطريق حل ُ ُم ضخم، سأمحله ورفاقيُ ٌ..  

  ..َسنقاتل يف سبيله حىت النـَّفس األخري
  ..ُُاحللم الضخم

ُالذي عشت من أجله، ومازلت أعيش، ُ  
  هو أن تكون يل دولة عربية كربى،

  َقادرة على أن حتمي أطفايل،
م َفال يقتلعهم من يشاء، ساعة يشاء، من بيو ُ..  

  ..ُلن تكون يل كرامة إنسان
ُلن تكون لك كرامة إنسان َ..  

  إال إذا كانت لنا دولة عربية كربى
  »...حتمي أطفالنا.. حتمينا

  ُما العروبة اليت يقاتل سليمان العيسى من أجلها؟: وهنا ال بد أن نسأل
  :ِّيف املقدمة نفسها يوضح سليمان العيسى ذلك بقوله

   أن العروبة هي البداوة،-نزال  وما -ََُّكنا نـلقن «
  ...َي القبيلة، هي البسوس، وداحس والغرباءه

ِالقاصرة، املغرضة، يف آن» املعزوفة«إىل آخر هذه 
ُ

.  
ُالعروبة اليت غنَّيتها     -زلت   وما- َ
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  ٌنسيج حضاري هائل، ضارب يف أغوار التاريخ،
  ُتشابكت فيه ماليني األصول والفروع،

ٌلتعطي اإلنسان أكرم ما أعطاه شعب على وجه األرض، َ َ َ ُِ  
ٍومــــــــــن مــــــــــضر َ ْنـعــــــــــم أبـعــــــــــد.. ُ َ ََْ ْ د حنــــــــــن مــــــــــن عــــــــــبس   َ ٍوأبـع ْ َ ُ ُ َــــــــــ َْ 

د ْبعــــــــــــــــض عطائنــــــــــــــــا األخل َــــــــــــــــ َ ُمحــــــــــــــــورايب وهــــــــــــــــاين بـعــــــــــــــــل   ُ ْ َ َُ 
ـــــــــــــــــــــــردي واملعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــ ْوالبـ َ َُّ ِ ُلنـــــــــــــا بلقـــــــــــــيس، واألهـــــــــــــرام،   ْ ُ 
ْومــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحرائنا أمحــــــــــــــــــد  ِومـــــــــــــــــن زيتوننـــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــسى   َ

ْ تعلمــــــــــــــوا أجبــــــــــــــد-ُاجلميــــــــــــــع  َ َ  ُ يعرفهــــــــــــــا-ُومنَّــــــــــــــا النــــــــــــــاس    ََّ

ًنه مفهوم موسع زمانا ومكاناإ ً َّ..  
فهو يشمل مجيع احلضارات اليت قامت يف املنطقة العربية يف عصور سحيقة، 
ا تعود إىل جذور واحدة، تطورت  ٍواختذت أمساء وأشكاال متعددة، ألنه يرى أ ً ً

  .النسيج احلضاري: ُوجتددت عرب التاريخ، ولذلك يطلق عليها اسم
 - مكنة اليت وصلت إليها الثقافة العربية كما يشمل املفهوم معظم األ

ا قبل اإلسالم جزءا ال يتجزأ من  ًاإلسالمية يف أوج ازدهارها، مما جيعل منجزا
  .الرتاث العريب احلاضر

ومن تلك املنجزات بالطبع، ثقافات املغرب، ومصر، وبالد الشام، وما 
  .بني النهرين

  :وحني يقول الشاعر
ُرست يف تربة املاضي جذ« ْ   وريَ

ُوكل ظليلة يف الرتب ترسي ِ ٍ ُّ  
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  َ أمنو وأحيالكيولكين 

ِأنا ابن غد، ولست ابـنا ألمس َ ًْ ُْ ٍ«.  
ٌ يؤكد أن العروبة مستمرة يف تطورها، وأن غدها مرتبط بانفتاحها على فإنه ِّ

  .ُِّاملنجزات اإلنسانية، ومتثلها ضمن نسيجها اخلاص
ا اخلاصةَّهكذا تقف العروبة على قدميها، وتتمكن من صنع    :منجزا

َأن تعتصر املتنيب ولوركا« ْ َ  
  ..ّواملعري وغوته

  َمث تقف على قدميك
  َوترى الدنيا بعينيك

  .ُتلك هي احلداثة واملعاصرة
  .»تلك هي األصالة فيما أرى: ّبكلمة أدق

  ..ُاألصالة تطوردائم
  كانت كذلك يف املاضي،

  ..وستكون كذلك يف املستقبل
ْفـلن.. َّوإال   :ك مستقبل على اإلطالق يكون هناََ

ًولست بساكن برجا قدميا« ً ُ ٍ ُ  
َولو نطح السحابا.. بنته يدي َ  
  وأتركه ورائي.. ُألوذ به

ًإذا ما آل قيدا أو حجابا َ«  
* * *  

ََوأرفض أن شيئا قد تـناهى« ً َّ َ ُ  
ُوأومن أنين أبدا جديد ً ُ ُ  
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ٍوأبدع كل ثانية وجودي َّ ُ ُ  
ُفال حتم هناك وال مجود َ ٌ ْ َ«  

- ٢-  
تدور يف إطار هذا » أنا والعروبة«ئد اليت مجعها الشاعر يف ديوان القصا

ا تضم املاضي، واحلاضر، وتطلعات املستقبل ُّاملفهوم املوسع للعروبة، ذلك أ َّ.  
مه العروبة ، املاضي- فالعروبة  م الشاعر، كما   احلاضر، ألن -  كما رأينا، 

ِّثل يف جزء كبري من هذا املاضي، وعروبة املاضي، مت. ُاملستقبل يصنع منهما كليهما
. محورايب، وهاين بعل، وبلقيس، وزنوبيا، والرساالت السماوية:  ازدهار وتألقحقبة

 ُّتفتحونظرة الشاعر إليها نظرة انتقائية، تصطفي عناصرها احلية اليت قادت إىل 
ا ... ثقافات، وتشكيل حضارات مل العناصر اجلامدة أو السيئة اليت أدت  َّو

  .تدرجييا إىل االحنطاط
  :وصية أيب بكر على جدران دمشق: من هذه العناصر احلية نذكر

ًحلمـــــا ُ صن وريـــــف.. ُ ِعلـــــى غ ٍ ُ  ََْال جترحـــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــــسيوفكم   ُـــــ
ِرقــــــــدت علــــــــى وتــــــــر شــــــــفيف ٍ ََ ْ ًال تـقلقـــــــــــــــــــــــــــــــوا أنـــــــــــــــــــــــــــــــشودة   َ ُ ِ ْ ُ 
ــــنض الــــسنان علــــى ضــــعيف ِيـ ُ َ ْ َال تـقطعـــــــــــــــــــوا خـــــــــــــــــــضراء، ال   ُ ْ َ َ ْ َ 

ُومتطــــــــــر كــــــــــا.. ًطفــــــــــال
ِ ًال تـزعجـــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــــيخا، وال   ِحلفيفُ ُْ 

ـــــــــــــــــــوف ِيف املئـــــــــــــــــــني، ويف األل ُكـــــــــالنور، كاحلـــــــــب، الوصـــــــــية   َ َّ ِّ ِ 
ُأعالمنــــــــــــــا يف األرض طــــــــــــــويف ِ َ ــــــــــــــر النــــــــــــــور يــــــــــــــا   َ ُويــــــــــــــسري  َ ُ 

ا األساسية اإلسالمية–ُّوفيما يتعلق بتفتح الثقافة العربية  ِّ، وتطور مكونا ُّ :
، »ُأغنية يف جزيرة السندباد«: ًاصا بعنوانًيفرد الشاعر ديوانا خ.. اللغة واألدب

اخلليل بن أمحد، اجلاحظ، : ًيتصور فيه لقاء له مع أعالم اللغة واألدب
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إخل، نقتطف منه هذه املقطوعة، على لسان اخلليل بن .. األصمعي، أيب نواس
  :أمحد

ِسأشد أحلان العصور الغابرات على ربايب ِ َ ُّ ُ َ  
ْشأشدها يف خيميت السمراء ُّ..  

ر ضياءَوت ْظل  َ ُّ َ  
ا األجيال، أخلع فوقها برد الشباب ِأسقي  َ ُ ُ َ َ َ  

  :ّويعلق عليه الشاعر
ُوحتتشد السواقي ْكل ساجعة وغريدة.. َ ِِّ ٍ ُّ  

ُوتسكب يف  ِالعروض«ُ   َغناءها،» َ
ْفالدهر أنشودة َ ُ ُ..  

ْوميضي املبدع العمالق ُ ِ ُ
  

ْيـراع قادر خالق َّ َ ٌ ٌ ََ  
ُيلم شوارد الفصحى َ ُّ ُ...  

، أول معجم يف العربية »العني«وشوارد الفصحى هنا إشارة إىل كتاب 
  .وضعه اخلليل بن أمحد

  :مث يورد هذه األبيات على لسان الراوية األصمعي
ُمصابيحه.. ُآمنت بالفن ُ  

ِّيف كل فجر ثورة وات ٌ   ْقادٍ
َغنَّيت ما يـبـقى َْ ُ َّوما هزين.. َ َ  

ْمن كل ما استظهرت إال اجلياد ُ..  
ُله الشاعر إنه يود أن يشعل التاريخ، جييب األصمعيوحني يقول  ُ ُّ:  
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ْدرب يطول ُ َ ٌ ْ َ..  
ِِحلم يـهون العمر من أجله َ ُ ُ ُ َ ٌُ ْ  

ُأن يشعل التاريخ َ َ ْ ُ َ..  
ْحلم يـهول ُ َ ٌُ ْ  

ٌعظامنا باردة يف الثرى ُ ِ  
ْفال تطيلوا املكث فوق الطلول َ ْ ُ ُ  

ذه املناسبة قصيدة  ِّ ميجد الشاعر اليت» الطريق واملعري«وملاذا ال أذكر 
ُفيها مترد شاعر املعرة، مشريا إىل أن أوجاع الوطن العريب يف عهده ال تقاس مبا  ً ُّ

  .نعانيه يف عصرنا هذا
  :»شاعر بني اجلدران«يقول سليمان العيسى يف 

ًعجلـــــــــــــى، وأنـــــــــــــداء، وطيبـــــــــــــا ِشــــــــــــــــيخ اخللـــــــــــــــــود«   !َ َ ْ  ًحتيـــــــــــــــــة.. َ
ًوطنـــــــــــــــــــا، وتارخيـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــليبا ْهــــــــــــذي جراحــــــــــــك، مل تــــــــــــزل   ً َ َ ُ 

رح  ْيـبـ َ ـــ ْ وســـل دمنـــا -َْ  مل.. هــــــــــــــذا الثــــــــــــــرى العـــــــــــــــريب    خـــضيبا-َ
ــــــــــــــر اخلطــــــــــــــب العــــــــــــــصيبا َومل تـ ْ َ َ ِزجمـــــــــــــرت يف وجـــــــــــــه الفـــــــــــــساد   َ ِ َ 
ــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــين نيوبــــــــــــــــ   َالسفاح» َاملستعمر«ِمل تعرف    ُيف وطــــــــــــــــــ
َحيـــــــــــــــــث أزمعـــــــــــــــــت الركوبـــــــــــــــــا َ َمــــا كنــــت تــــصدم    ُ ْ  »ِبــــاحلواجز«َُ
ــــــــــــــا ــــــــــــــت يف وطــــــــــــــين الغروب َكنــــــت الــــــشروق، مــــــىت أردت   َوكن َ َ، 
ِوالنيـــــــــــــــــل مثـــــــــــــــــل الرافـــــــــــــــــدين،   َفـــــــــــــــال حـــــــــــــــدود، وال شـــــــــــــــعوبا ْ َ ُ ُْ ِ 

ُيــــــــــــــــــــــستباح، وال  َ ْ ــــــــــــــــــــــا«ُ ـــــشهد .. َزجمـــــرت   »جنوب ْمل ت  »ًمشـــــاال«َ
ُشـــــــــــــــــــــــعبا برمتـــــــــــــــــــــــه يبـــــــــــــــــــــــاد،   »ُوال جميبــــــــــــــــــــا.. ُويــــــــــــــــــــستغيث ِ َُِّ ً 
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اليت كتبها يف الطائرة، فوق » باحث عن امرئ القيس«أو قصيدة 
ْحضرموت، واليت يشكو فيها من الفارق  الكبري بني أيامه وأيام الشاعر َ

  :ِّالضليل؟ يقول فيها
ْإين أحبث عنك.. « ُ َ ِ  

ِأين حوافر مهرك يف بيداء العرب، َ َُ ِ َِ ُ َ  
ْوأين صهيل غنائك أنت؟ َ ِ ُ َ  

ْمل أملح أثرا للفارس ً ْ َ  
ْمل أبصر طيفا للشاعر ًْ ُ  

َال عجب ْاألطالل دواثر.. َ ُ  
* * *  

  ..َْال تسألين
َأرضي، أرضك، ُ َ  

ْغزل، احلب، خميمُأرض ال ََُّ ِّ ُ ََِ  
ْكل الغدران الشعرية جفت َّ َ ِ ُ ُّ  
ْكل األحالم الوردية جفت َّ َ ِ ِ ُّ...  

* * *  
ًكنت طليقا َأنت ومهرك.. َ ُ َ..  
ْإنا أسرى.. َْال تسألين َ َِّ  

ُّوعلى خشات القيد، أجر قيودي ِ ِ َّ َ  
ْأحبث عنك ُ...«  
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َوال بد يل هذا السياق من أن أقتطف بعض األبيات من  َ ٌصباح «قصيدة َّ
ّاليت كتبها بعد زيارة مؤثرة لألندلس، ولقصر احلمراء بالذات، » يف جنة العريف

: ، اليت أصبح امسها باإلسبانية»جنة العريف«والطواف يف حدائقه الرائعة 
  :يقول الشاعر. »خناناريف«

ْخنانا ريف« َ..«  
  ..ال.. ال

  ..»ُجنة العريف«هذي 
ِأقول جلاريت احلسناء   ، جاءت)١(ُ

  ُكما أطوف هنا.. ُتطوف
ّْأعد يل امسها العريب: َُوتسألين َْ ْ ِ َ  

ّْسأحفظ امسها العريب َ ُ  
ُوتذهلها روائعنا ُ ِ ْ ُ..  

ُأجل، هذي روائعنا: ُأقول هلا ْ َ  
  ًتركناها ملن يأيت كتابا

  ..ْمن األجماد
ُمتر به قوافل ليس حتصى ُ ُّ  

ْمن الرواد َّ..  
ْوتـقرؤنا   ْعلى احلمراء.. َ

ْقصائد مل تزل َ ً صداحةَ َّ  
  »ْمن احلمراء.. ٍيف كل زركشة

                                                            
 .ّ كانت سائحة أملانية)١(
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َّهذا بعض ما حتدث به الشاعر سليمان العيسى عن املاضي البعيد نسبيا ُ ..
  فماذا عن احلاضر، أو املاضي القريب؟

ُإن املاضي القريب يراوح بني األمل واألمل، واالنكسارات واالنتصارات، وكل 
  .»العروبةأنا و«: من هذه األحداث يلقى صداه يف ديوان

ْسلخ اللواء  ، ثورة ١٩٤٨، نكبة فلسطني ١٩٣٨) لواء إسكندرون(َ
، الصراع الدموي يف ١٩٥٨، الوحدة بني سورية ومصر عام ١٩٥٤اجلزائر 

، املقاومة الفلسطينية، عمر ١٩٦٧العراق بشأن االنضمام إىل الوحدة، مأساة 
سرائيلي للبنان ، الغزو اإل١٩٧٣املختار وثورة ليبيا، حرب تشرين التحريرية 

، االنتفاضة، الغزو األمريكي للعراق، الغزو ١٩٩٠، الوحدة اليمنية ١٩٨٢
  ..األمريكي الثاين للعراق، واإلسرائيلي الثاين للبنان

ًخط منحن من األحداث، يصعد ويهبط، يفتح نافذة لألمل، مث يعود  ِ ْ َ ٍ
  .فيقفل األبواب

  َملاذا ال نتوقف عند بعض املقتطفات؟
  :األفراح بالوحدة بني سورية ومصر، يقول الشاعريف غمرة 

ًجنونـــــا حينـــــا ُوحينـــــا ذهـــــوال.. ً ُأنا يف زمحة احلنـاجر أنـساب«   ً ِ ِ ْـ َ ََ 
ِيــا ليـــايل الـــضياع، والقيـــد زويل   ًحنــــن بــــاقون وحــــدة لــــن تــــزوال َّ 
َفراتــــــا يــــــسقي العطــــــاش ونــــــيال َوحـــــــــــدة تـفجـــــــــــر الينـــــــــــابيع يف    ً ُ ُ ْ َ ً

ِعناقــــــــا بعــــــــد الفــــــــراق ِوحـــــدة جتمـــــع املـــــشرد باألهـــــل    طــــــــويالً ََّ ُ ً 
ُموجة لن تـضل بعـد الـسبيال َّ َّوتلــــــــــــــم املعـــــــــــــــذبني بأرضـــــــــــــــي   »ً ُّ ُ 

  :وعند إعالن الوحدة اليمنية يهتف الشاعر
َوئـدت هنــاك لكـي تعــيش هنــا ْ َ ــــــــــا التــــــــــاريخ والزمنــــــــــا   ُِ ََّإمــــــــــأل  َ ْ ِْ 

* * *  
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ًلنعـــــــــــــــود أحيـــــــــــــــاء ُهـي وحــدها القدم    َُِّحتركنـــــــــــــــا.. َ َ  الــيت بقيــتَــَ
ــــــا َيـعلــــــق إىل شــــــط النجــــــاة دن َ ِ ْ َ ْ ِهــــي وحــــدها خــــشب النجــــاة    َ

ُ َ َ
در ُهـــــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــدها الق َ ُهـــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــدها الـــــــــــــــــسحر   َـــــــــــــــــــَ َ َّ 
ُدرع األمـــان، وحولنــــا اخلطــــر َ َ

ِ ُ  ُهــــي وحــــدها يــــا مــــن يقاتلهــــا   »ِ

وال أريد الوقوف عند املآسي والنكبات، ولكين سأشري إىل مصدر األمل 
 يتجسد يف الثورات واملقاومة حني ظهرت يف الوطن عند الشاعر الذي

  .العريب
ًفقد أفرد ديوانا خاصا لثورة اجلزائر بعنوان ، كما »صالة ألرض الثورة«: ً

انتثرت له قصائد عديدة حول املقاومة، وانتفاضة أطفال احلجارة يف ديوان 
ُفلسطني، وقصائد أخرى حول املقاومة يف ديوان لبنان، سأشري منها إىل 

  :، وأقتطف منها املقطع التايل»شفق من اجلنوب«قصيدة 
ْيـلفين السواد« َُُّ  

ْيـلفين الرماد َّ َُُّ  
ْخيطئين الشروق ِ ُْ  
ْخيطئين الغروب ِ ُْ  

ِأتيه بني اخلطو واخلطو ِْ َْ َ ُ َ  
ِوبني اجلرح واجلرح، ُ  

ٌسهوب ا سهوب.. ُ ْدو ُ َ  
ِأمد للشعر يدي ُّ َ  

ْجلمرة مل تشتعل ألوب ْ
ِ ٍ  
َِّأعود من جثة ُ ْ حلميُ ُ  
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ْمتحي يف ناظري الدروب ََّ  
ْويف جحيم اهلوة العمياء َُِّ  

ْوحيث صار الكفر بالعروبة انتماء ِ
ُ ُ  

ْيلوح يل شفق َ َ ُ َ  
ْيزلزل الغسق َ َ ِ  

ْيردين مشسا بال غروب ً ُّ َ  
ْيـلوح يل اجلنوب ُ َُ..«  

* * *  
  وإذا بدا لك أن تتساءل كيف تنبثق الثورة؟

  وممن تتكون املقاومة؟
  .لديه اجلواب» نا والعروبةأ«فإن ديوان 

 الكادحة اليت عانت شرات األبيات إىل الشعب، جبماهريهُإنه يشري يف ع
  . واالستعمار واالستغاللطاجلوع، واحلرمان، والقهر، خالل فرتات االحنطا

  .إن هذه املاليني احملرومة هي اليت تقاوم، هي اليت تكافح للخالص
ا    :»لطريقا«استمع إليه يقول يف قصيدة عنوا

ْعبيد العصور.. ُهذي املاليني ُ  
  ْبقايا قبور.. يف قرييت منها
ًرافقتها طفال ُ..  
ْأجر العذاب ُّ  

ْأحرق فيها الضباب.. ًقصائدا ُ  
  ..ُقصيديت الكربى
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َْغضون األمل ُ  
ْيف وجه فالح سقاين النـَّغم َ ٍ َّ  

ْكلمين باجلراح.. ٍوعامل َّ َ  
ْوأطعم القيثار مجر الكفاح َ ََ ْ َ  

ْن رفاق السالححن: وقال يل ُ ُ.  
ا على  هذي املاليني هي اليت ستحقق الغد املرجتى، بكفاحها وثور

ِونضاهلا ال بد من أن يوصل إىل شكل من أشكال . االحتالل والظلم والطغيان ُ ُ
ا   .الوحدة العربية، ألن أهدافها ال ميكن أن تتحقق من دو

* * *  
العربية، وهي احملافظة بقيت هناك نقطة هامة يف النضال لتحقيق الوحدة 

  .على الوحدة الثقافية، وأهم عناصرها اللغة العربية
ُّيلح على اللغة العربية يف أكثر من قصيدة، وأود أن » أنا والعروبة«وديوان  ُ

  :َوأقتطف بعض األبيات األوىل هنا عند اثنتني منها، َأقف
ا الشاعر اجلزائري مالك ح» املنفى املرير«قصيدة  داد، اليت خاطب 

ِّاللغة الفرنسية هي منفاي الذي قدر يل أن أعيش فيه: الذي كان يردد بأمل ُ .
  :ويقول له سليمان العيسى

  ..يا صديقي
ْأنا أدري أي مأساة رهيبة َ ٍ ُّ  

َغربت حلنك عين ْ ْفهو آهات خضيبة.. ََّ َ َ ٌ  
ُأيها النسر املهيض ُ ُّ  
  ُإنه املنفى البغيض



  
لد – بدمشق جملة جممع اللغة العربية   )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 

٩٣٤

ُسور من الصمت رهيب بيننا ِ ٌ  
ُرف الغريبإنه احل ُ  

َْكلما هم جناحاك بضربة َ َّ َ َّ  
ُوقفت صخرة  ْ   َُْْغربةَ
َْفإذا اللفظة زفرة ُ  

َْحترق الشاعر يف الصمت وشعره َ
ِ ِ ِ ُ.  

ا لغتنا العربية  ُواملقطوعة الثانية اليت يكتبها على لسان اللغة العربية، وعنوا
  :تقول

ُإذا تقطعت األرحام بينكم ُ ُ َ َّ َ  
ُإذا تراكمت األسوار وا ُحلجبِ ُ ُ  

َإذا التمستم م َِّن الدنيا هويـْ ْتكمُ ُ َ  
ُوضاع خلف ختوم الغربة النَّسب َ

ِ ُ َ  
  ..فال ختافوا

ُيضمكمٌلكم صدر  ُ ُّ  
ُأنا العرب.. َستلتقون على صدري ََ ََ  

  


