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تعتعة
واألزلية، حلمت أنىنآان يوما عابقا برائحة التاريخ "..

أسري ىف حقول املشمش، رائحته الطيبة متسىن مسا، ونواته
البيضاء حتوم من حوىل آفراشات نورانية، وحينما استيقظت،

 "..آان الفرح يسرى ىف آياىن

 .."وىف الصباح أخربىن صديقى أننا سنذهب إىل عزاء شهيد فلسطيىن... و"

اع الشيخ عز الدينجاء جملسى إىل جوار عجوز من أتب"..
 ).."رمحه اهللا(القسام 

 .."انه جبل قدمي من جبال فلسطني:صمت العجوز قليال مث حترك "..... 

هل متوت الفروسية مبوت"حني خرجت من املستشفى تساءلت "
 "هل متوت البطولة باستشهاد البطل؟..الفارس

 ؟..وهل خيتفى الصمود إن رحل بعض الصامدين

* * * 

به عبد الوهاب املسريى ملقدمة موسوعتههذا بعض ما آت
:وهو يهديها إىل أىب سعيد) اليهود واليهودية والصهيونية(

 ..خالد احلسن

أى عبد الوهاب املسريى حياته القصيدة، حني انتقل راضيا
 مرضيا إليه،

ذلك الشعر اآلخر: أوقفىن ذهابه وقفة أخرى أمام املوت
فأدرآت أآثر) الصبورآما قال أدونيس ىف رثاء صالح عبد (

 .ماهية الشعر

 هكذا فعلها املسريى

آان ذلك ىف) مبنطقى اخلاص(أول ما تعرفت عليه شاعرا  
وآان معه ابنته نور) سنة احلرب العظيمة( 1973أواخر سنة 

وابنه ياسر، وهو يشرتك مع ابنته وابنه ىف قرض شعر
أو لعله يعزف(هو يقول شطرًا ) على ما أذآر(باالجنليزية 

 .فيكملها ابنه، أو ابنته أو بالعكس) نغمة

  
 اويــــــــــالرخ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   2439



 12I07<I2008א – אא

 .فرحت فرحا شديدا هبذا اإلبداع اجلماعى، وعرفت نوعا آخر من الشعر 

مل تتح ىلعرفت بعد ذلك أنه يكتب الشعر، ويكتب لألطفال، 
"حاال"الفرصة أن أقرأ هذا وذاك، وإن آنت قد أرسلت 

 .القتناء بعض ذلك

الذى أآتب عنه ليس شعره، وإمنا قصيدته الىت هى رحلته 
بيت فيها" أول/ آخر"الزاخرة بنبض احلياة، والىت انتهى 

 . احلياة/القصيدة" عبد الوهاب املسريى: "منذ أيام

حممد.د.ه ىل أخى الصديق أمل أعرفه صديقا برغم ما أتاح
شعالن ىف تلك الفرتة الباآرة عقب عودهتم ىف أوائل السبعينات

آمال االبراشى. د.من بالد العم سام، عرفىن به وباملرحوم أ
املسريى. والسفري حتسني بشري، صاحبت الثالثة عن بعد ومل ألتق د

بعد ذلك إال بالصدفة ىف ندوة منذ عام وبعض عام عقدت ىف
"احلوار بني احلضارات"ة االقتصاد والعلوم السياسة عن آلي

وفوجئت به يسألىن بعد إلقاء حماضرتى السؤال الذى آنت أحب
أن أمسع إجابته منه، وحني ظل الطريق مفتوحا بيننا لكل

 .االحتماالت، شعرت أن هذا الرجل القصيدة ينبض شعرا

ن، وآا"آفاية"آان قد توىل قبل أسابيع مسئولية حرآة 
حاضرًا تلك الندوة وحتت إبطه تلك السنادة الطويلة آساق
ثالثة ينقلها ىف خفة رشيقة تؤآد ىل عزميته وقوته وهو يتوىل

 هذه املسئولية دون أن تعيقه إعاقته

وحني امُتحن امتحانا صحيا أصعب، وسافر للعالج، وعاد ىف
إفاقة واعدة، وصرح بفضل اهللا وقوة اليقني أنه استعاد صحته،
اطمأننت بال تردد، لكن يبدو أنه غير رأيه وعدل النهاية،

 . وإذا به يكتب آخر بيت ىف القصيدة منذ أيام

                          فهل حنسن قراءهتا ؟

وهل نعرف آيف تكون احلياة نفسها شعرا؟ وآيف يكون
الشعر هو حلم التغيري على أرض الواقع؟ وآيف يكون احللم هو

 .خر الواقع اآل

إن فرط تفهمى مؤخرا للموت والشعر بعيدا عن القرب
والنَّْظم، جعلىن أستقبل خرب رحيله بأنه البيت األول ىف قصيدته

 .األخرية، قصيدتنا اجلديدة

إذا آنت قد صاحلت املوت، آما أدعى فما الذى: تساءلت 
 .يزعجىن وأنا أعيش مفاجآت الفقد هذه

 ملاذا آل هذا االنزعاج ؟! نعم

 كن هذا هو ما حدث، وحيدث ل

 .استغفر اهللا العظيم

حني آنت أتابع قراءه حياته قصيدة عن بعد، آانت آالمه
-ال رثاءه –تصلىن دون علمه، فأدعو له وأشكره، ألختم حتيته 

 ، متقطفا شعره من قصيدة )بعد أن وصلىن ديوانه حاال(
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أغنيٌة للطفلة العنقاء، قبل أن تنام ىف: "بعنوان
 :يقول فيها" األخريةالليلة 

....... 

....... 

 يسُري على األسفلت الساخن -يا صغريتى –آان الفرُس "

 مطأطئَِِ الرأس

 .جيرُّ العربة

 .على جسده آانت متر العجالُت

 تدور وتدور وتدور،

 إىل أن تصل إىل أذنيه مث فِمه،

 .فيبلُعها وال يبوح

 آان يسري جبوار السيارات الرتيبة

 .َن والضجيجَيَشمُّ الدَخا

 وعند إشارة املرور

 آان يقف ذليًال

 .يتلقى السِِّياط وَيمُضغ العلَف الرتيب

....... 

....... 

 وحني ارتطَم بالسور

 ىف صمت، -يا صغريتى –صرخ 

 سقَط على األرض،

 نزَف دُمه

 .مث أغمض عينيه

 "رأيتُه يرتاُد السُُّحب -ذلك املساء –ولكنىن 

....... 

....... 

**** 

 سالما يا سيدى سالما 

 صاحبتك السالمة

 .يا سيدى 
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