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شهادة

تحدث
هكذا ّ
كمال جنبالط

لمحات
◄ ب �ع��دم��ا أص � ��درت مختارات
ش� �ع ��ري ��ة م ��وس� �ع ��ة م� ��ن شعره
تحت عنوان «كتاب الحب» العام
املاضي ،تستعيد «دار قرمزي»
ف ��ي اس �ط �ن �ب��ول أع� �م ��ال محمد
ب �ن �ي ��س م� � � � ّ�رة أخ � � ً� ��رى .هكذا،
أصدرت الدار ترجمة ّ
تركية من
دي��وان الشاعر املغربي «نبيذ»،
في ترجمة للشاعر التركي متني
ف�ن��دق�ج��ي .ق � ّ�دم امل �ت��رج��م بكلمة
رك��ز فيها على مكانة بنيس في حركة التحديث
ال �ش �ع��ري ،وخ�ص��وص�ي��ة ال ��دي ��وان ض�م��ن الشعر
العربي وتقاليد الشعر األندلسي ،وضمن أعمال
ال�ش�ع��راء ال��ذي��ن احتفوا منذ القديم بالنبيذ ،منذ
عمر الخيام.

ُفي كتابه الصادر عن «املركز الثقافي العربي»،
يبحر ّالباحث اللبناني خليل أحمد خليل في أفكار
«املعلم» وطروحاته وفلسفته وثورته ،وسعيه
لتحقيق نظام علماني في لبنان
ريتا فرج
ش�ه��ادة ح�ي��اة ،س�ي��رة ذات�ي��ة لشاهد
ي �ت �م��اه��ى م ��ع م ��وض ��وع ��ه ،مقاربة
فلسفية لتاريخ املعلم ،كل هذا وغيره
نجده في كتاب «مع كمال جنبالط»
(املركز الثقافي العربي) .فيه ُيبحر
الباحث واملؤلف خليل أحمد خليل
أب �ع ��د م �م��ا ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه أطروحته
األول � � ��ى «ث � � ��ورة األم� �ي ��ر الحديث»،
متماهيًا م��ع «ع �م��ود ال� َّ�س �م��ا» ــــ أي
كمال جنبالط كما يصفه املوحدون
ال��دروز ـــــ مفسرًا أفكاره وطروحاته
وفلسفته.
«ع� �م ��ود ال� َّ�س �م��ا وم �ع �م��ودي��ة الدم»
بهذا العنوان ،يشرح الكاتب تعاليم
«امل �ع �ل��م» وت��وج �ي �ه��ات��ه ،ف��ي لقاءات
األربعاء الشهيرة التي كانت تجمعه
ب� ��ه ه� ��و وغ � �ي� ��ره م� ��ن االشتراكيني
التقدميني ،داعيًا ًإياهم إلى املحافظة
على لبنان وق��ائ�لا لهم« :ال تمزقوا
لبنان قميص السيد ،فاملسيح عقل
األم��م ال الحجارة التي رصفتم بها
قلوبكم وق�ب��ورك��م» .وبلغة يتداخل
ف �ي �ه��ا ال� ��ذات� ��ي ب��ال �س �ي��اس��ي ،يروي
خ�ل�ي��ل ب �ع��ض امل �ح �ط��ات ال �ت��ي مرت
بها الجنبالطية السياسية ،وكيفية
�ث إل��ى وري��ث .وفي
انتقالها من وري� ِّ
ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي �ف��ن��د ال �ك��ات��ب بعض
خالصاته السياسية التي أدرجت في
ميثاق «الحزب التقدمي االشتراكي»
على إيقاع الحكمة القديمة والفلسفة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة« ،ف��امل�ع�ل��م كان
زع �ي �م��ًا م ��زدوج ��ًا ح��دي �ث��ًا /تقليديًا
ي �خ��اط��ب ال �خ��اص��ة ب �ف �ك��ره والعامة
بخدماته».
ك� � ��ان ال ��رف� �ي ��ق ك � �م ��ال ب� ��ك كالرائي
ّ
والشواف ،يهجس باكرًا باملتغيرات

ال �ت��ي س �ت �ح��دث ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .هنا،
ي�س�ت�ح�ض��ر خ�ل�ي��ل ح� ��وارًا دار بينه
وب�ين املعلم تمحور ح��ول تداعيات
هزيمة  .1967يومها ،ق��ال جنبالط:
«الهزيمة هذه أشد من نكبة ،1948
هي ليست نكسة كما ُيقال تخفيفًا
ّ
م��ن وط��أت �ه��ا .ال � ��رد ع�ل�ي�ه��ا سيكون
ب �م �ق��اوم��ة ع��رب �ي��ة ض��اري��ة وطويلة
ج� �دًا» .ف�ه��ل ه��ي م�ص��ادف��ة تاريخية
أن ت�ت�ق��اط��ع رؤي �ت��ه ت�ل��ك م��ع املشهد
ال �ع ��رب ��ي ال� ��راه� ��ن؟ وم� ��ا م �ع �ن��ى املد
اإلس�لام��ي امل�ق��اوم إلسرائيل بعدما
ت��راخ��ت ح��رك��ات ال�ت�ح��رر اليسارية
وال �ق��وم �ي��ة؟ ط�ب�ع��ًا ل��و ل��م يستشهد
َّ
«ع�م��ود ال� ّ�س�م��ا» ب��اك�رًا ،ل�ق��دم جوابه
عن تساؤلنا .لكن موته ال��ذي شعر
ب ��دن � ّ�وه ف��ي  9آذار (م � ��ارس) ،1977
منعه من استشراف تحوالت الشرق
األوسط امللتهب وانعكاساتها على
لبنان.
ف ��ي ق ��راء ت ��ه ل �ح �ي��اة ك �م��ال جنبالط
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ي � � ��روي ال� �ك ��ات ��ب أهم
امل�ل��ام� ��ح ال � �ت� ��ي ط �ب �ع��ت ن �ه �ج��ه مع
ج �م��اع �ت��ه وال� �ج� �م ��اع ��ات اللبنانية
األخرى ،وتحديدًا الجنوب املحروم
ال ��ذي أم ��ده ب�ك��ل م��ا أوت ��ي م��ن نفوذ
إلخ� ��راج� ��ه م� ��ن ه � ��ذه ال �ب ��وت �ق ��ة عبر
إن �ش��ائ��ه امل� � ��دارس وإرس� � ��ال النخب
ال �ع �ل �م �ي��ة مل �ت ��اب �ع ��ة دراس � �ت � �ه� ��م في
ال �خ��ارج .ب��رأي��ه ،التقدمية إن�م��ا هي
ُ
وتشارك .وعلى الضفة
ثقافة تفاعل
األخرى ،يسرد الكاتب عالقة معلمه
مع بعض زعماء لبنان أمثال رشيد
أفندي الذي كان يخاطبه بـ«رشو»،
وك�م�ي��ل ش�م�ع��ون ال ��ذي أس�ق�ط��ه في
ان �ت �خ��اب��ات ال� � � �ـ 1960وف � ��ؤاد شهاب
ال � ��ذي ت �ح��ال��ف م �ع��ه أرب � ��ع سنوات
قبل أن يفترقا ،ح�ين أعلن الجنرال

استشرف والدة
المقاومة اإلسالمية
ضد إسرائيل
ّ
ّ
بالسياسيني
الرئيس عن عدم ثقته
على خلفية التمديد لوالية ثانية.
م��ن م �ح��راب��ه ،ان�ت�ق��د ك �م��ال جنبالط
تجربة العديد من القادة اللبنانيني،
لكنه في املقابل كان يهجس بإنشاء
نظام مساواتي علماني ،سرعان ما
ان�ط�ف��أ ب�ع��د امل ��وت ال�ف�ج��ائ��ي لجمال
عبد الناصر .لذلك ،كما يشير الكاتب،
بدأ يعد العدة مع اليسار اللبناني،
وال� � � �ث � � ��ورة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة إلنجاز
مشروعه الذي أوصله إلى الشهادة،
حني أدرك «أن جسده سيقدم قربانًا
ع �ل��ى م ��ذب ��ح ال ��وط ��ن ،م �ت �م��اه �ي��ًا مع
غاندي وسقراط واملسيح».
ب �ع��د رح �ل �ت��ه ف ��ي اك� �ت� �ن ��اه مسيرة
جنبالط السياسية ،ينتقل الكاتب
إل� ��ى ال� ��دائ� ��رة األخ � � ��رى ،ك��اش �ف��ًا عن

ش ��ذرات ذات معلمه ،أو م��ا يسميه
«ذات ال� � � � ��ذات» ،ال �ع��اب �ق��ة بروحية
أدب ال �ح �ي��اة ،ف��ي ال �س �ل��وك واملأكل
وال �ع�لاق��ة م� ّ�ع اآلخ ��ر رغ ��م عدائيته،
إل��ى درج��ة أن��ه «ق��دم نفسه أضحية
دون أن ي� � ��دري ع �ل ��ى م� ��ائ� ��دة بناء
ال��دول��ة الحديثة» .ف��ي ه��ذه اللحظة
التاريخية ،يستحضر خليل كيف
أن ��ه ب�ع��د ع ��ودة ج�ن�ب�لاط م��ن جولة
على الدول العربية ،أخبره الحبيب
الشطي وزي��ر الخارجية التونسي
في عهد بورقيبة ،عن ّقرار باغتيال
�م»« :مسكني
ج�س��ده ،ف��أ ّج��اب��ه «امل �ع��ل� ً
باسكال ،ظن نفسه قصبة في رياح
الكون .أم��ا نحن فسنديان وصخر،
ولسنا وحدنا في العالم».
ع � �ل ��ى ح � � � ��دود األف � � �ك� � ��ار الفلسفية
والوجودية والسياسية وتحوالتها،
رس��م الكاتب حيوات كمال جنبالط
ال ��ذي ش��ارك��ه أه ��م م�ح�ط��ات�ه��ا .وفي
إش � ��راق � ��ه األخ � �ي� ��ر ع� �ل ��ى درب «دير
دوري � ��ت» ح �ي��ث اغ �ت �ي��ل ع �ل��ى مدخل
ال�ب�ل��دة ف��ي  16آذار (م� ��ارس) ،1977
ي �خ��ط ال �ك��ات��ب ان �ت �ق��ال م �ع �ل �م��ه إلى
ش ��اط ��ئ األب � ��دي � ��ة ،ت� ��ارك� ��ًا لألجيال
العابرة إرثًا سياسيًا وثقافيًا ،على
إيقاع الفناء في العقل الكلي.

شعر

مذاقات فرات إسبر
حسين بن حمزة
ف ��ي م �ج �م��وع �ت �ه��ا ال� �ج ��دي ��دة «زهرة
ال �ج �ب��ال ال� �ع ��اري ��ة» (دار ب ��داي ��ات ـــــ
دمشق) ،وهي الثالثة لها بعد «مثل
امل� � ��اء ال ي �م �ك��ن ك� �س ��ره ��ا» و«خدعة
الغامض» ،تكتب فرات إسبر قصائد
ال ت �ب �ت �ع��د ع� ��ن ال � � ��ذات ومشاغلها.
ال � �ش � ��اع � ��رة ال � �س � ��وري � ��ة امل� �ق� �ي� �م ��ة في
ن �ي��وزي �ل �ن��دا ،ح��ا ّض��رة ب �ق��وة وكثافة
في املجموعة .لكن هذا ال يعني أننا
سنقرأ ترجمات مباشرة ألج��زاء من
ّ
متخيلة.
سيرة ّشخصية حقيقية أو
ما نتوقعه من نثريات ومشهديات
زائلة ،يتضاءل هنا ملصلحة معجم
ش �ع��ري أك �ث��ر ت �ن� ّ�وع��ًا .ه �ن��اك حمولة
ل�غ��وي��ة أث �ق��ل م�م��ا ن �ج��ده ف��ي الشعر
ال�ي��وم��ي ال�ش��ائ��ع ب��إف��راط ل��دى أغلب
التجارب الشعرية الراهنة .لكن هذا
التمايز ال ي��ؤدي إل��ى تمايز حتمي
في الحصيلة الشعرية .القصد أننا
نقرأ صورًا وسطورًا ومقاطع منجزة

بشعرية الف�ت��ة ،ون�ق��رأ أش�ي��اء أخرى
عادية أو أقل شعرية.
ِّ
ال ��واق ��ع أن ه ��ذا ال�ت�م�ي�ي��ز ال يلخص
امل � �م � ��ارس � ��ات ال� �ش� �ع ��ري ��ة ًاملوجودة
ف ��ي امل �ج �م��وع��ة ك �ل �ه��ا ،ف �ض�ل�ا ع ��ن أن
املجموعة نفسها ال ُتضعنا
صاحبة
ُ
أم��ام ثنائية أن نعجب أو ال تعجب.
نحن أمام كتابة شعرية ال تستجيب
ب� �س� �ه ��ول ��ة مل� �ع ��ام� �ل ��ة ن� �ق ��دي ��ة كهذه،
مفارقة إلى
وخصوصًا أنها تجربة
ِ
ٍّ
ح��د ما للبديهيات التي تحضر في
ن �ت��اج أغ �ل��ب ال �ش ��اع ��رات العربيات.
معادلة امل��رأة ـــــ الرجل ذائبة هنا في
ّ
ومكونات
كتابة تستحضر عناصر
مختلفة .رب�م��ا ن�ق��رأ ص ��ورًا تتراءى
فيها م��ذاق� ُ�ات أنثوية مثل« :جسدي
ٌ
طائر ،وهبته لصيادّ /
مر ٌفي غابتي»
أو «ه � ��و ال � ��زم � ��ان ٍ /ض� � ِّ
كخاتم
/
�ق
�
�
�ي
َُ ْ
ال ��زواج» أو «غ� ّ�ي��رن��ي ال�ح��ب /ل��م أعد
ال��زه��رة /أو ع �ط��ارد /... /ام ��رأة ْأنا/
ُ
بنعل أحالم صدئ».
تجوب البراري
ِ
ٍ
ولكن هذه الصور تضع األنوثة في

الغربة والوحدة
والخسارة في «زهرة
الجبال العارية»

ف �ض��اء واس� ��ع وت �م��زج �ه��ا بمناخات
وه ��واج ��س أب �ع��د م��ن ف�ع��ل ال �ح��ب أو
افتقاده.
م� ��ا ي �ل �ف��ت ال� �ن� �ظ ��ر ه� �ن ��ا أن القارئ
يستطيع أن يحكم على ه��ذا الشعر
ّ
من زواي��ا ع��دة .ربما تشغله شراسة
اللغة وعنفها املكتوم ،وه��ي ترتطم
بمعاني الغربة والوحدة والخسارة
وف� ��وات األوان ،ف �ي �ق��رأ« :ال �غ��اب��ات ال
ت�م�ش��ي /س��رق��ت أق��دام �ه��ا الحرائق»
ْ
«تدحرج أيها الحب /من ها هنا/
أو
م��ن أع��ال��ي ق �ل �ب��ي» .ورب �م��ا يجتذبه
امل �ن �ف��ى ال ��وج ��ودي وال�ف�ل�س�ف��ي الذي
تنضج فيه الكلمات ،حيث «املاضي
يلهث م�ث��ل ك�ل��ب /أع�ط�ي��ه املسكنات
ك� � ��ي ي� � � �ه � � ��دأ» ،و«ال � � � �ب � �ل� ��اد ضيقة/
ص��در واس ��ع» و«م ��ن ف�م��ي َّيخرج
وال � ٌ
دخ��ان كثيف /ال� ّ�ذك��ري��ات تتعفن في
س �ي �ت��وق��ف مليًا
ال� � � ��رؤوس» .ول �ع��ل��ه ْ
الطني
أحسن
ن
«م
عند ُقول الشاعرةِ :
ِ
ِ
ُج�ب�ل��ت» ،ليتأمل ال�خ�س��ارات واآلالم
املتالمعة تحته».

ّ
◄ في كتابه الجديد «هياج اإلوز» (دار الجمل)،
ي��دع��ون��ا ال �ش��اع��ر وال ��روائ ��ي س�ل�ي��م ب��رك��ات إلى
مغامرة جديدة مع كتابته الفريدة .صاحب «كل
داخل سيهتف ألجلي ،وكل خارج أيضًا» ،ينطلق
ّ
حقيقية مل�س��اءل��ة ص �ي��رورة أوروبا
م��ن ش �ه��ادات
«اإلم �ب��راط� ّ
�وري��ة ال��راه �ن��ة» أم ��ام واق ��ع املهاجرين،
وقدرتهم على تشكيل واقع جديد.
ً
◄ ت �خ �ي��ل ال� �ق� �ص� � ًي ��دة شجرة
وط� �ف ��اء ،أو ف ��راش ��ة مرفرفة...
ه��ذا م��ا أن�ج��زه عبد املنعم بن
ع �م��ر ب��ن ح �س��ان الجلياني
األن � ��دل� � �س � ��ي ،ف � ��ي ن � � � ّ
�ص فني
يجمع التشكيل بالشعر .يضع
كمال أب��و دي��ب ودالل بخش
ف� ��ي م� �ت� �ن ��اول ال � �ق� ��ارء العربي،
أح ��د إع� �ج ��ازات ال� �ت ��راث العربي
ف��ي «دي ��وان التدبيج ــــ فتنة
اإلبداع وذروة اإلمتاع» («دار الساقي» و«دار
أورك� � ��س») ،إض��اف��ة إل ��ى ت�ع�ل�ي��ق ع�ل��ى حواشيه.
ّ
ك��ان الجلياني غزير اإلن�ت��اج ،لكن معظم كتبه لم
تصل إلينا باستثناء «ديوان التدبيج» وديوان آخر
بعنوان «ديوان الحكم».
(نوفل)،
◄ ف��ي «ال �ق��دس وح��ده��ا ه� �ن ��اك»...
ّ
يجمع محمود شقير قصصًا قصيرة ومكث ّفة
ل�ي��وم�ي��ات ش�خ�ص�ي��ات ع��رب� ّ�ي��ة ف��ي ال �ق��دس ،كأنه
ي��روي «ح�ك��اي��ة ال�س�ك� ّ�ان األص�ل�ي�ين ال��ذي��ن عليهم
أن ينقرضوا لكي ي�ل��ذ للمستوطنني العيش في
�اد» .امل��ؤل��ف ال ��ذي ي�ع�ي��ش ب� ��دوره ف��ي املدينة
ال �ب�ل ّ
املحتلة ،يروي قصص قلوب تتأجج فيها الحياة
رغم الخوف.
◄ ي � � �ل � � �ت � � �ق� � ��ي املسلمون
واملسيحيون على تكريم مريم
العذراء .وها هي ُح ْسن عبود،
االخ� �ت� �ص ��اص� �ي ��ة ف� ��ي اإلسالم
وال� �ف� �ل� �س� �ف ��ة اإلس �ل��ام � � ّ�ي � ��ة في
«ج��ام�ع��ة ت��ورن �ت��و» ،ت �ق� ّ�دم قراءة
ّ
أدبية هي األولى من نوعها حول
رؤية القرآن لألنثوي واألمومي
من خالل صورة ّ
السيدة مريم.
ّ
«السيدة مريم في القرآن
في
ّ
الكريم ــــ ق��راءة أدب��ي��ة» (الساقي) تستعرض
امل��ؤل�ف��ة الشكل األدب ��ي ل �ـ«س��ورة م��ري��م» ،وتشرح
ّ
دراس ��ة لعناصرها
بنيانها ّوأس�ل��وب�ه��ا ّ ،وت �ق��دم ً
ال �ح �ك��ائ��ي��ة وال� �س ��ردي ��ة ،إض ��اف ��ة إل ��ى ت�ح�ل�ي��ل من
منظور «الجندر» ...كتاب يفتح بابًا جديدًا لدراسة
ال �ن �ص��وص ال��دي �ن� ّ�ي��ة وأب �ع��اده��ا ك �خ �ط��اب ّ
وقصة
ومروية ،إلى جانب طابعها ّ
ّ
املقدس.
◄ «ك �ن��ت ف ��ي ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة ح�ي�ن ف �ت��ح الحب
ع �ي �ن��ي ب��أش �ع �ت��ه ال �س �ح� ّ
�ري��ة ،ومل ��س ن�ف �س��ي ألول
مرة بأصابعه ال�ن� ّ
�اري��ة »...محبو جبران يذكرون
بالتأكيد هذه الجملة ،وانطالقًا منها اختار سليم
م�ج��اع��ص ال�ب�ح��ث ف��ي ي��وم �ي��ات األدي� ��ب الراحل
ومذكراته ،ليكشف لغز تلك الحبيبة األول��ى ...في
«جنية النبي ــــ وثائق ومراسالت حب جبران
ّ
وتفاصيل عالقة
يتحرى أح��داث
األول» (كتب)
ّ
جبران بالشاعرة جوزفني بيبودي ويوثقها ،على
نحو موسع من خالل مراسالت الحبيبني.

