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�سه���رة ال�سابي وذيوع ا�سم���ه يف هذه الفرتة 
اأم���اط اللثام ع���ن جان���ب اأ�سا�س���ي يف �سعره 
وهو اجلانب الثوري الذي مل يحظ بامل�ساحة 
النقدي���ة  االهتمام���ات  بع����ض  يف  الكافي���ة 
الت���ي قدم���ت �سع���ره اىل ط���اب الثانوي���ات 
واجلامعات على اأنه وجداين ميتح من الذات 
ويهيم يف اأج���واء الطبيع���ة. وال يحيد كثريا 
ع���ن املع���امل الك���رى للرومانطيقي���ة العربية 
خ�سو�س���ا جتربة جران خليل جران. ومن 
املجح���ف نقديا اأن نح�س���ر امل�سروع ال�سعري 
لل�ساب���ي يف ه���ذه الزاوي���ة فق���ط . وان كانت 
ه���ي القوية. فاب���د من ق���راءة مكتملة تر�سد 
التحول املتنام���ي الذي طال التعبري ال�سعري 
لدى اأب���ى القا�سم خال �سب���ع �سنوات والتي 
»اأغ���اين  اأنت���ج فيه���ا ديوان���ا �سعري���ا ا�سم���ه 
احلي���اة.» وذل���ك بع���د حي���اة ق�س���رية وغ���ري 
م�ستق���رة وموؤمل���ة اأحيانا حيث م���ات يف �سن 
اخلام�س���ة والع�سرين ع���ام 1934 بعد معاناة 
مري���رة مع مر�ض يف القل���ب ف�سل االأطباء يف 
عاجه. وف�سل ال�ساعر يف مداراته بالق�سائد 

والطموح..
حياة �ساعر اخل�س���راء، وهذا هو لقبه، بداأت 
ع���ام 1909 مبدينة توزر التون�سية حيث ولد 
يف اأب ا�ستغ���ل قا�سيا وتنق���ل بحكم الوظيفة 
يف الكث���ري م���ن م���دن الباد مم���ا اأف���اد الطفل 
النحيل اأب���ا القا�سم يف التعرف على جغرافيا 
الطبيع���ة  �سح���ر  عل���ى  والوق���وف  متنوع���ة 
بتناق�ساته���ا اجلميلة. و�سجل ذلك يف ق�سائد 
تف�س���ح عن قوتها من خال العناوين التالية: 
»اأن�س���ودة الرع���د« »مناجاة ع�سف���ور«، »رثاء 
فجر«، »من اأغاين الرع���اة«، »الغاب.».. وهي 
ق�سائ���د �س���ور فيه���ا الطبيع���ة ب�س���دق متناه 
ال���ذات يف  وه���زات  عنا�ساه���ا  ب���ن  وم���زج 
املنعطفات ال�سعبة لدرجة تغدو، اأحيانا، هذه 

الذات هي املو�سوع وتكتفي عنا�سر الطبيعة 
الق�سي���دة  ذات  م���ن  املتوا�سع���ة  باحللق���ة 
الكرى. خ�سو�سا حن تغي���ب اأ�سماء اأماكن 
ومواق���ع بذاتها مما اأغ���رى الدار�سن ل�سعره 
بالق���ول اأن ق�سائ���ده املرتبط���ة به���ذا االجتاه 
ه���ي متارين على حب���ل اخلي���ال. ومهما يكن 
من اأمر فه���ي متارين �سعبة ن���ال بها ال�سابي 
العام���ة املمتازة يف الع�س���ر احلديث مقارنة 
الرومان�سي���ن. وتب���واأ  م���ن  م���ع معا�سري���ه 
ديوان���ه »اأغاين احلي���اة« م���كان ال�سدارة يف 
الئح���ة املنت ال�سعري العربي الذي تناول هذا 
املو�سوع وراكم في���ه. خ�سو�سا املنت القدمي 
م���ع �سع���راء الب���دو. وم���ع ابن خفاج���ة وابن 
هان���ئ يف االأندل����ض . واب���ن الروم���ي واب���ن 

املعتز يف الع�سر العبا�سي ..
االلت�ساق بالطبيعة واالنت�سار للذات اأف�سى 
بال�ساب���ي احلامل اىل عوامل التاأمل يف احلياة 
الطبيعي���ة بعنا�سره���ا ال�سارخ���ة : امل�ساء / 
اخلريف /الغاب /الع�سفور… ويف احلياة 
املاورئي���ة يف ق�سائ���ده: »اىل الل���ه«، »الدني���ا 
امليتة«، »يف ظل وادي املوت«، .. والتاأمل يف 
ال���ذات نف�سها حن يتعلق االأمر بال�سفر عميقا 
يف اله�سا�س���ات الداخلي���ة وذل���ك يف ق�سائ���د 
بعينه���ا: »الكاآب���ة املجهول���ة«، »ال�ساآمة«، »اىل 
قلبي التائ���ه«، »االأ�سواق التائهة«،… واأي�سا 
يف احلي���اة االجتماعي���ة والهم���وم الوطني���ة 
كما �سرنى يف فق���رة الحقة. والديوان برمته 
الثق���ايف  ال�سي���اق  خ���ارج  قراءت���ه  ميك���ن  ال 
والنف�سي حلي���اة ال�سابي ال���ذي حفظ القراآن 
يف �س���ن التا�سعة. والتح���ق بجامع الزيتونة 
يف تون�ض العا�سمة وتخرج منها بعد اأن نهل 
من عل���وم اللغة والفق���ه وال�سريعة. وانت�سب 
منه���ا.  وتخ���رج  احلق���وق  كلي���ة  اىل  الحق���ا 
وا�ستوع���ب ال���رتاث العربي الق���دمي وانفتح 
وتاأث���ر  امل�س���رق.  يف  احلدي���ث  االأدب  عل���ى 
بكتابات املهجرين. واطلع على روائع االأدب 

االوروبي من خال الرتجمة.
حمط���ات علمي���ة وثقافي���ة ك���رى م���ر منه���ا 
ال�سابي �سريع���ا وكتب ق�سائ���ده االأوىل على 

قدر كبري من الن�سج دومنا عناء. وحتى حن 
نتابع، من ح���ن الآخر، امللف���ات الثقافية التي 
يتح���دث فيها ال�سعراء واملبدعون عن طقو�ض 
الكتاب���ة.. نق���ول اأن ال�سابي مل يك���ن ي�ستنزل 
ال�سعر ا�ستن���زاال وال جل�ض يوما يتو�سل اليه 
بطقو����ض معين���ة )كان ال�سع���ر يفي����ض علي���ه 
ويهاجم���ه ومينع���ه م���ن الراح���ة والنوم… 
في�س���وغ الق�سي���دة بيت���ا بيت���ا يف اللي���ل… 
ث���م ين���ام مطمئن���ا… حت���ى اإذا ا�ستيقظ يف 
ال�سباح وجدها على ط���رف ل�سانه وين�سخها 
عن ذاكرت���ه والعجيب اأنه اإذا ن�سي �سطرا فلم 
يكن ير�سي اأب���دا اأن يعو�سه وكان يف�سل اأن 
تظل الق�سيدة برتاء( ، يقول عنه �سديقه زين 

العابدين ال�سنو�سي.
وباال�ساف���ة اىل جتربة املر����ض املريرة التي 
عا�سه���ا ال�ساع���ر. فق���د اكت���وى ب���اأمل الغي���اب 
والفق���دان على نحو فاج���ع واأح�ض املوت يف 
اأق���رب النا�ض اليه. وهذه ه���ي ماأ�ساة ال�سابي 
الكرى . حي���ث ماتت الفتاة الت���ي خفق قلبه 
له���ا الأول م���رة وت���اأمل ملوته���ا طوي���ا. يق���ول 
)م���ات من تهوى وه���ذا اللحد قد �سم احلبيب 
/ فاب���ك يا قلب مب���ا فيك من احل���زن املذيب(. 
وحت���ى ح���ن جت���اوز ماأ�س���اة ح���ب الطفولة 
وكفكف دموعه املاحلة وجل�ض يلتقط اأنفا�ض 
االأم���ل عاد امل���وت يختطف هذه امل���رة، �سنده 
ومعيل���ه يف احلي���اة وه���و االأب . فتاأثر كثريا 
حتى ا�ستفحل الداء و�س���اءت اأحواله ف�سرخ 
الط���ري اجلريح ) يا م���وت قد مزقت �سدري / 
وق�سم���ت باالرزاء ظه���ري / وفجعتني فيمن 

اأح���ب / وم���ن اليه اأبث �س���ري /ورزاأتني يف 
عمدتي / وم�سورتي يف كل اأمر(..

واالأ�س���ري.  ال�سخ�س���ي  ال�ساب���ي  م�س���ري 
ال���واردة  والثقافي���ة  ال�سعري���ة  وهواج�س���ه 
يف مذكرات���ه خ�سو�س���ا ر�سائل���ه اىل �سديقه 
حمم���د احلليوي اأمور مل متنعه من االنت�سار 
اجل���ارف لهم���وم ال�سع���ب العميقة وه���و اأحد 
�سن���اع الوج���دان املرهف���ن ح���د التل���ف. كما 
انت�س���ر لق�ساي���ا الوط���ن وا�ستنه����ض عزائم 
التون�سي���ن عل���ى طريق���ة �سع���راء احلما�س���ة 
القدامى ملقاومة اال�ستعم���ار الفرن�سي. وذلك 
يف ق�سائد حتتل م�ساح���ة وافرة من الديوان 
جت���اوز  فر�س���ة  اجل���دد  للدار�س���ن  وتوف���ر 
اال�ستغ���ال عل���ى نف����ض االأبيات الت���ي تكررت 
ع���ن  كتب���ت  عدي���دة  ودرا�س���ات  مق���االت  يف 
ال�سابي قبل الثورة. خ�سو�سا املحافظة منها 
والتي اأ�سرت عل���ى ح�سر م�سروعه ال�سعري 
يف اط���ار الوطني���ة مبفه���وم ال���والء االأعم���ى 
لل�سلط���ة واال�ستكانة والتواط���وؤ على الف�ساد 

االقت�سادي واالجتماعي.
هذا التو�سيف الب���ارد ال يليق بال�سابي الذي 
مترد على طرائ���ق التدري����ض العتيقة بجامع 
ال�سع���ر  جتدي���د  حلرك���ة  وانت�س���ر  االزه���ر. 
العرب���ي احلدي���ث الت���ي انطلق���ت يف ال�س���ام 
وم�سر وازدهرت، فيم���ا بعد، على نحو قوي 
يف العراق. كما رفع التحدي يف وجه املر�ض 
)�ساأعي����ض رغم الداء واالأعداء / كالن�سر فوق 
القمة ال�سماء(. ومترد على موؤ�س�سة الزواج، 
بع���د اأن ت���زوج ار�س���اء لطل���ب وال���ده، وهام 

ين�س���د احل���ب يف ال���راري وكت���ب ق�سيدت���ه 
الرائع���ة »�سل���وات يف هي���كل احل���ب« والتي 
وحدها حتت���اج لدرا�س���ة م�ستفي�سة للوقوف 
عل���ى مام���ح التح���رر الت���ي و�سم���ت حي���اة 

ال�سابي.
وال يخرج عن هذا املنحن���ى، منحنى الرف�ض 
والتم���رد، كتاب���ه النق���دي »اخلي���ال ال�سعري 
عن���د العرب.» الذي ه���و يف االأ�سل حما�سرة 
األقاها ال�سابي بف�ساء اخللدونية عام 1929، 
تناول فيها م�سامن اخليال يف ذاكرة الرتاث 
ال�سع���ري عن���د الع���رب. وانتقد ب�س���دة انتاج 
ال�سع���ر العرب���ي يف خمتلف ع�س���وره. واأقر 
اأن���ه مادي ويفتقر اىل اخلي���ال وال ي�ست�سرف 
امل�ستقب���ل يف �سيء. مما اأثار جدال وا�سعا يف 
تون����ض وامل�سرق وحتمل ال�ساب���ي نقدا الذعا 
..والكت���اب يف جممله مادة قيم���ة يف املدونة 
النقدي���ة باعتب���اره يتن���اول بجراأة اأح���د اأهم 
املو�سوع���ات الت���ي ا�ستاأثرت اهتم���ام العرب 

وف�سول النقاد على مر الع�سور.
وحترر ال�سابي من ال�سمت بخ�سو�ض ق�سايا 
الوطن فكتب ق�سيدته »تون�ض اجلميلة« يقول 
) ل�ست اأبكي لع�سف ليل طويل / اأو لربع غدا 
العف���اآء مراحه / اأمن���ا عرتني خلطب ثقيل / 
قد عرانا ومل جند من اأزاحه( .. ثم توجه اىل 
�سعبه املدحور يف ق�سيدة »�سر النهو�ض« )ال 
ينه����ض ال�سعب اال حن يدفع���ه /عزم احلياة 
في���ه /و احل���ب يخ���رتق  ا�ستيقظ���ت  م���ا  اذا 
الغراء مندفع���ا /اىل ال�سماء اذا هبت تناديه 
/ والقيد ياألفه االأموات ما لبثوا / اأما احلياة 
فيبليه���ا وتبليه( .. وعاد يل���وم �سعبه بق�سوة 
يف ق�سيدة »اىل ال�سعب« )يا الهي ! اأما حت�ض 
؟اأم���ا ت�سدو؟ / اأم���ا ت�ستكي ؟ اأم���ا تتكلم / مل 
نه���ر الزمان اأيام���ك املوت���ى/ واأنقا�ض عمرك 
املته���دم( .. و«اىل حماة الدين« يقول )�سكتتم 
حم���اة الدي���ن �سكت���ة واج���م / ومنت���م مب���لء 
اجلف���ن وال�سي���ل داه���م( ..باال�ساف���ة، طبعا، 
اىل ق�سي���دة ال�سه���رية »ارادة احلي���اة« الت���ي 
ا�ستخدم���ت اأبيات���ا منها يف الن�سي���د الوطني 

التون�سي..
لق���د ن���وع اأب���و القا�س���م الق���وايف والبح���ور، 
لك���ن خ���اب اأمل���ه يف �سعب���ه املدح���ور ويئ�ض 
م���ن �سك���وت اأه���ل العل���م يف ف���رتة م���ا ب���ن 
العاملي���ة االأوىل والثاني���ة . فخ���رج  احل���رب 
حم���ارب ال�سح���راء يتكف���ل باملهم���ة ال�سعبة 
ب�سدر مك�س���وف. وبق�سائد اأ�سب���ه بالبيانات 
الع�سكري���ة االآخرية.. ففي ق�سيدة »اىل طغاة 
العامل« يقول )اأال اأيها الظامل امل�ستبد / حبيب 
الظ���ام ع���دو احلي���اة / �سخرت باأن���اة �سعب 
�سعيف /و كف���ك خم�سوبة من دماه /رويدك 
اأال يخدعنك الربيع /و �سحو الف�ساء و�سوء 
ال�سب���اح/ فف���ي االأف���ق الرحب ه���ول الظام 
/ وق�س���ف الرع���ود وع�س���ف الري���اح(. ويف 
ق�سيدة اأخرى بعنوان مت�سابه »اىل الطاغية« 
يق���ول )ل���ك الويل يا �س���رح املظامل م���ن غد / 
اذا نه�ض امل�ست�سعف���ون و�سمموا /اذا حطم 
امل�ستعب���دون قيودهم / و�سبوا ال�سخط اأيان 

تعلم(.
م���ن ال�سع���ب اأن جن���زم ا�ستم���رار االأجي���ال 
اجلدي���دة يف ت���ذوق الق�سي���دة العربي���ة يف 
خمتلف ع�سوره���ا واالنت�سار نقديا لها. لكن 
ق���درة الكبار عل���ى التموقع يف قل���ب التاريخ 
با�ستم���رار  �ست�ستم���ر  ال�سعب���ي  والوج���دان 

الب�سرية. وال�سابي واحد من الكبار.
عن: الحوار المتمدن

وق���د تع���ددت املقارب���ات وامل�ساري���ع والدرا�س���ات التي 
ت�س���رح اأنظم���ة خايا الدم���اغ العربي من جه���ة املعرفة 
اإىل بره���ان وبي���ان وعرف���ان وم���ن جه���ة الوج���ود اإىل 
اأعي���ان واأذهان واأ�سماء ومن جه���ة ال�سيا�سة اإىل عقيدة 
وغنيم���ة وقبيلة ومن جهة االأخ���اق اإىل طاعة و�سعادة 
وم���روءة. ولقد ن���ادي بع�ض املفكرين باإح���داث قطيعة 
معرفي���ة وحت���ول اأنطولوج���ي م���ن اأج���ل ال�س���روع يف 
التحدي���ث والع�سرنة ون���ادي كتاب اآخ���رون باحلداثة 
ال�سعري���ة والعومل���ة الثقافي���ة واكتفى قلة م���ن ال�سا�سة 
باملطالب���ة باالإ�ساح ال�سيا�س���ي والدخول يف املنعطف 

الدميقراطي.
غ���ري اأن احل���رية املق�س���ة تداه���م الفك���ر واال�ستغ���راب 
يخامره ويتيه يف فو�سى املفاهيم ونقد النقد ويغط�ض 
الفه���م يف طبق���ات التفا�س���ري و�سجال التاآوي���ل وتغيب 
عن���ه ا�سرتاتيجي���ة الت�سمي���ة ويغفل ع���ن دروب التعقل 
واحلكم���ة. لكن���ه ينتب���ه اإىل اأن البح���ث ع���ن االإ�س���اح 
والتحري����ض  بالكلم���ة  بالث���ورة  والتلوي���ح  بال�سع���ر 
عل���ى احلي���اة بالق�سيدة مل يك���ن وليد اللحظ���ة الراهنة 
فح�س���ب و�سغل كت���اب هذا الزم���ان املعومل ب���ل ت�سرب 
ج���ذوره يف املا�سي القريب وكان م���ن اهتمام ال�سعراء 

واالأدباء الذي���ن ارتبطت جتاربهم وملحماتهم مبقاومة 
اال�ستعمار وحماربة اجلهل.

لعل اأبو القا�سم ال�سابي ) 1909-1934( هو واحد من 
ه���وؤالء املبدعن الذين �س���اوؤوا اأال ين�سرفوا من احلياة 
دون اأن يخل���دوا باأعمالهم البطولي���ة ودون اأن يذكرهم 
التاري���خ. لقد اأ�سب���ح �ساع���ر اجلريد واخل�س���راء اأحد 
القمم ال�سعرية العربي���ة التي بحثت يف الروح العربية 
م���ن جه���ة طبيعته���ا اخلا�س���ة وموؤثراته���ا ومنتجاته���ا 
ودر�ض الذهن العربي وامل���زاج العربي والعقل العربي 

والنف�سية العربية.
اإن االأم���ر مل يقت�س���ر عل���ى ت�سم���ن ذل���ك يف ق�سائ���ده 
واأ�سع���اره وخا�سة اأغاين احلياة ب���ل يف موؤلفه البديع 
: "اخلي���ال ال�سعري عن���د العرب" ال���ذي األقي يف �سكل 
حما�س���رة بقاع���ة اخللدونية ع���ام 1929 والذي مازال 
يف حاج���ة اأكي���دة اإىل املزي���د من التمحي����ض والتنقيب 
وكن���وزه  اللماع���ة  درره  ا�ستخ���راج  ق�س���د  والبح���ث 

املخفية.
اإن ره���ان ال�ساب���ي االأول يف ه���ذا الن����ض لي����ض جم���رد 
اجلمع ب���ن االنتم���اء للوط���ن والدفاع ع���ن االأمة وذلك 
ب�سب���ط العاق���ة ب���ن ال�سع���ر وال�سيا�س���ة وال التنظري 

لفل�سف���ة الثعب���ان املقد�ض ب���ل الو�س���ول بال�سعرية اإىل 
اأعل���ى درج���ات التنظ���ري بال�س���رح والبي���ان والتعلي���ل 
حت���ى ترت�سخ القيم البطولي���ة يف النفو�ض وتدخل اإىل 
قلوب ال�سب���اب الناه�سة وحتقق اال�ستنارة يف العقول 
وتخاط���ب فيه���م روح الفت���وة واحلما�س���ة وي�سلك بهم 

�سبيل اإرادة احلياة.
لق���د ع���ر ال�سابي عن ه���ذا االإ�سرار عل���ى النهو�ض يف 

ن�سيد اجلبار اأو هكذا غنى بروميثيو�ض بقوله:
�ساأعي�ض رغم الداء واالأعداء كالن�سر فوق القمة ال�سماء

بال�سح���ب  هازئ���ا  امل�سيئ���ة...،  ال�سم����ض  اإىل  اأرن���و 
واالأم�سار واالأنواء...

واأق���ول للجمع الذي���ن جت�سموا هدم���ي وودوا لو يخر 
بنائي...

اإن املعاول ال تهد مناكبي والنار ال تاأتي على اأع�سائي
فارم���و اإىل النار احل�سائ�ض والعبوا ي���ا مع�سر االأطفال 

حتت �سمائي.
ت�سط���رم ن���ار الثورة يف قل���ب ال�ساعر ال�س���اب وتنبثق 
ف�س���ول امللحم���ة الوطنية بقول���ه يف ه���ذا االإطار:"لقد 
اأ�سبحن���ا نتطل���ب حي���اة قوي���ة م�سرق���ة ملوؤه���ا الع���زم 
وال�سب���اب، وم���ن يتطلب احلي���اة فليعبد غ���ده الذي يف 

قل���ب احلياة...اأما من يعب���د اأم�سه وين�سى غده فهو من 
اأبناء املوت واأن�ساء القبور ال�ساخرة."

ووا�سح هنا اأن ال�سابي يح�سم اأمره ب�ساأن ال�سراع بن 
اأن�سار التقليد وا�ستن�ساخ املا�سي وتقدي�ض املرياث من 
جهة واأن�سار التجدي���د وا�ست�سراف امل�ستقبل وينت�سر 
اإىل املع�سكر الثاين على ح�ساب املع�سكر االأول. ويف�سر 
ال�سابي وقوع العرب بن براثن التقليد بعوامل الوراثة 
وهيمن���ة الفك���رة الديني���ة يف فه���م االأدب وع���دم اطاع 
الع���رب يف الع�س���ور املا�سية عل���ى اآداب االأمم االأخرى 
ولتجاوز هذه احلالة من االنحطاط يعرتف باأن العرب 
ق���د خا�سوا غم���ار اخلل���ق واالإبداع وبلغ���وا االآفاق يف 
املجاالت الثاثة التالية وهي ال�سعر الق�س�سي وال�سعر 
ال�سيا�سي وال�سعر الطبيعي ويذكر االأ�سلوب االأندل�سي 

على �سبيل املثال.
لئ���ن اهتم ال�ساب���ي باخليال م���ن جهة الن�س���اأة واملعنى 
وبحث يف ظروف انق�سامه واأنواعه وربط بن اخليال 
الفن���ي وال�سناعي من ناحية واخليال ال�سعري والرمز 
م���ن ناحي���ة اأخرى فاإنه اهت���دى براع���ة اإىل االأيقونات 
االأربعة وهي االأ�سط���ورة والطبيعة واملراأة والق�س�ض 
وعدها املكونات امل�سمونية للخيال ال�سعري عند العرب 
وحدد ال���روح العربية بثاثة خ�سائ����ض مميزة وهي: 
اخلطاب���ة م���ن جهة الطاب���ع و�سيوع النزع���ة املادية من 
جه���ة العوامل واالإكثار من الرتحال من جهة املوؤثرات ، 
واأك���د اأن االأدب العربي ينفرد باأ�سلوبه وروحه ومعناه 

عن اآداب االأمم االأخرى.
الاف���ت للنظ���ر اأن ال�سابي ي���وؤرخ الأربع���ة اأدوار لاأدب 
العرب���ي وهي الدور اجلاهلي وال���دور االأموي والدور 
العبا�سي والدور االأندل�س���ي ومييز الدورين االأخريين 
ب���روز ال�سع���ر الطبيع���ي ولكن���ه يحر�ض عل���ى حتديد 

مفهوم االأدب على النحو التايل:
1- االأدب ه���و �س���وت احلي���اة ال���ذي يه���ب االإن�ساني���ة 
الع���زاء واالأمل ويرافقها يف رحلته���ا امل�سنية املتع�سفة 

يف �سحراء الزمن.
2- االأدب ه���و املع���زف احل�سا����ض ال���ذي توق���ع علي���ه 
الب�سري���ة مراثيه���ا الباكي���ة يف ظلمة اللي���ل واأنا�سيدها 

الفرحة يف نور النهار.
م���ن هذا املنطلق نراه ي�ست�سهد بديك ون�سي القائل:"ان 
االأدب ال���ذي ال يع���ب م���ن غ���ريه الب���د اأن يدرك���ه الهل���ك 
ويفنى". كما اأنه يعتر �سعراء العربية" لهم روح قوية 
م�سطرم���ة �ساعرة تنظ���ر اإىل الطبيعة كله���ا ككائن حي 
يرتمن بوحي ال�سماء فيثري يف حنايا النفو�ض ما تثريه 
اآن���ات القيث���ارة يف يد الفن���ان املاهر م���ن هواجع الفكر 
و�سواج���ي ال�سعور، هذه الروح اليقظة التي حت�ض مبا 
يف فل���ب الطبيعة من نب�ض خافق وحياة زاخرة تفي�ض 
عل���ى مظاهر الك���ون هذا اجلم���ال االإلهي امل�س���يء فاإذا 
احلياة باأ�سرها �س���ورة من �سور احلق واإذا العامل كله 

معبد لهذه احلياة."
هك���ذا يك���ون ال�ساع���ر عن���د ال�ساب���ي ذل���ك الثائ���ر عل���ى 
االأو�س���اع املرتدية الباحث ع���ن اخللق واالإبداع والذي 
يري���د احلياة ويحم���ل على الظلم ولي����ض جمرد خطيب 
اأو متق���ول كام ويف ذل���ك ي�سف���ه باأنه:"ر�سول احلياة 
الأبنائه���ا ال�سائع���ن بن م�سال���ك الدهر ولي����ض خطيبا 

ينظم ما يقول."
لك���ن االإ�سكال الذي يظ���ل قائما هو كي���ف ن�ستعيد روح 
ال�ساب���ي وفك���ره دون ال�سقوط يف الت�س���ور املوميائي 
املحن���ط لل�سخ�سيات ودون البق���اء حيث بارح مو�سعه 
فتي���ا؟ وكي���ف جنم���ع ب���ن ال���والء للوط���ن دون افراط 

والوفاء لاأمة دون تفريط؟

أبو القاسم الشابي بين الوطن واألمة

ارتفع منسوب شهرة الشاعر التونيس الشايب مع الثورة التونسية 

التي اندلعت يف ديسمرب 2010. وانتقلت رشارتها رسيعا اىل 

البلدان العربية من املحيط اىل الخليج يف ما سمي اعالميا 

بالربيع العريب حيث عمت االحتجاجات الشعبية الشوارع 

والساحات وهتف الجميع بـ )الشعب يريد اسقاط النظام( كرد 

فعل قوي عىل الركود االقتصادي وتفاقم الفساد عىل جميع 

األصعدة.. وطفا اسم الشايب عىل الساحة الثقافية وساحة الثوار 

عىل حد سواء حيث رددت حناجر املحتجني يف تونس ومرص 

واملغرب وبلدان أخرى قصيدته الشهرية )اذا الشعب يوما أراد 

الحياة/ فال بد أن يستجيب القدر /و ال بد لليل أن ينجيل / وال بد 

للقيد أن ينكرس/ ومن مل يعانقه شوق الحياة/ تبخر يف جوها 

واندثر(، لتسطع القضية يف القصيدة العربية مؤقتا عىل األقل. 

يف الوقت الذي كتبت عن الشاعر عرشات املقاالت املطولة يف 

الصحف العربية. وتقاسم آخرون أشعاره يف مواقع التواصل 

االجتامعي وغدا الشايب يف ظرف وجيز من أكرث شعراء العرب 

املوضوعة أسامؤهم يف محرك غوغل.

 "ال خري يف أمة عارية تكتم فقرها وال خري يف شعب جائع يظهر الشبع ورش من كل ذلك أمة تقتني أثوابها من مغاور املوت 

ثم تخرج يف نور النهار متبجحة مبا تلبس من أكفان املوىت وأكسية القبور." كرث الحديث هذه األيام عن الشاعر التونيس أيب 

القاسم الشايب يف ذكرى مرور قرن عىل والدته وتجادل الناس حول منزلته وآثاره ومخلفاته وما أحدثه من تأثري يف الثقافة 

العربية. وقد ألف يف الغرض عدة كتب ونظمت عدة مسابقات وتوج باملناسبة عدة نقاد وباحثني. ودار الكالم حول الشعر 

والنرث والعقل العريب والهوية واألمة وامللة من جهة التكوين والبنية والطباع واملقومات واملؤثرات واملنتجات.

زهير الخويلدي

حسن بولهويش

ش�����������اع�����������ر ب��������ح��������ج��������م ال�����������ث�����������ورة

أبو القاسم الشابي

كاتب مغربي
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حسن مدن

ال يح�س���رين االآن اأي���ن ق���راأت ع���ن نتائ���ج 
الو�سائ���ل  اإح���دى  ب���ه  قام���ت  ا�ستط���اع 
االعامي���ة، لعلها اإذاع���ة او �سحيفة، حول 
الأيهم���ا االأولوي���ة عن���د املواط���ن العرب���ي: 

األلخبز اأم للحرية؟
اال�ستطاع �سمل جمتمعات عربية متفاوتة 
م���ن حي���ث امل�ست���وى املعي�س���ي، فتفاوتت 
الردود ب���ن افراد املجتمع���ات التي تعاين 
اك���ر من غريها م���ن ال�سوائ���ق احلياتية، 
وبن افراد املجتمعات التي تنعم مب�ستوى 

معي�سي معقول.
ففيم���ا مال اأفراد الفئ���ة االأوىل للتاأكيد على 
اأهمي���ة لقم���ة العي����ض، باعتباره���ا احلاجة 
االأك���ر اإحلاح���ًا، اأظهر اأفراد الفئ���ة الثانية 
مي���ًا اأك���ر للمطالب���ة باحلري���ة وامل�ساركة 
ال�سيا�سي���ة، م���ع اأن اجلمي���ع اتفق���وا عل���ى 
اأهمي���ة االأمري���ن مع���ًا: الرغي���ف واحلرية، 
انهم���ا  الق���ول  اأن بع�سه���م ذه���ب اىل  ب���ل 
متازم���ان، فا معنى للحرية مع الفقر، وال 

معنى للغنى دون حرية.

انتفا�س���ة تون�ض تدفع بنقا�ٍض مثل هذا اىل 
ال�س���دارة، فاملواطن العرب���ي الذي ُرو�ض 
طوي���ًا على ال�سر، ال يخ���رج اىل ال�سارع 
حمتج���ًا اال حتت �سغط احلاج���ة القاهرة، 
حن تعيي���ه ال�ُسبل عن تاأم���ن لقمة عي�سه، 
وي�سع���ر ب���اأن كاف���ة االأب���واب ق���د �ُسدت يف 
وجه���ه، فا يجد ب���دًا من اأن يخ���رج مطالبًا 

برغيف اخلبز له والأطفاله.
�ساه���رًا  ال�س���ارع  اىل  يخ���رج  ال  املواط���ن 
قب�ست���ه �سارخ���ًا باأعلى �سوت���ه اال حن ال 
يجد ما ياأكله، واال فما الذي يحمل مواطنًا 
حمم���د  التون�س���ي  ال�سهي���د  مث���ل  ب�سيط���ًا 
البوعزيزي على اأن ُيحرق نف�سه احتجاجًا 
عل���ى اجل���وع والبطالة منذ نح���و �سهر يف 

مدينة �سيدي بوزيد؟
فج���ذوة الرف�ض حت���ى واإن ت���وارى لهبها، 
تب���دو ع�سي���ة عل���ى االنطف���اء، الأن م���ا يف 
هذا الع���امل اجلائر من مظامل كفيل باإ�سعال 
غ���ري  بق���وة  ورمب���ا  جدي���د،  م���ن  اأواره���ا 
النا�ض،  م�سبوقة، واال�ستخف���اف مب�سالح 
واأرزاقه���ا، واالمع���ان يف اال�ستحواذ على 
ال���روات، وحرم���ان م�ستحقيه���ا منه���ا، ال 
ميك���ن اأن ينج���م عنه اال�ستق���رار والرخاء، 
الل���ذان ال ميك���ن تاأمينهما اال ع���ر تكري�ض 
يلزمه���ا  الت���ي  امل�ساءل���ة  و�سل���وك  ثقاف���ة 
احلرية الت���ي ت�سونها، في�سم���ن من يقوم 
بامل�ساءل���ة انه �سيعود اىل بيت���ه �ساملًا ينام 

قرير العن.
ويف عامل اليوم ف���ان امل�ساءلة املق�سودة ال 
تتاأمن اال من خال �سلطات رقابية م�سموعة 
الكلم���ة، مث���ل الرملان���ات ذات ال�ساحي���ة 
الفاعل���ة  امل���دين  املجتم���ع  وموؤ�س�س���ات 
وال�سحافة امل�ستقلة، ف���ا ميكن النظر اإىل 
الفقر اال بو�سف���ه م�سادًا للدميقراطية، فا 
ميك���ن لهام�ض م���ن احلريات العام���ة، على 
اأهمي���ة ذل���ك، اأن يغن���ي ع���ن الدميقراطي���ة 
االجتماعي���ة، اأي دميقراطي���ة العدال���ة يف 

توزيع الروات.
وال�سبي���ل اىل ذل���ك وا�س���ح: االإ�سغاء اىل 
اأ�سوات النا�ض املوجوع���ة وهي ال تطالب 
باأكر من لقم���ة عي�ض كرمية، تاأمينها لي�ض 
م�ستحي���ًا، ل���و اأعي���د النظ���ر يف الطريق���ة 
الت���ي توزع به���ا الروات وت���دار بها اأمور 

االأوطان.
�ساحب البي���ت ال�سه���ري "اإذا ال�سعب يوما 
اأراد احلي���اة فا ب���د اأن ي�ستجي���ب القدر"، 
كان �ساع���را وجداني���ا عمي���ق االإح�سا����ض، 
ن���ادى بتحرير ال�سعر العرب���ي من �سورته 
النمطي���ة القدمي���ة، واالنفت���اح عل���ى الفكر 

واخليال واأ�سكال التعبري اجلديدة.

عن: االتحاد االماراتية

خالل االنتفاضة الشعبية 

التي هزت تونس، وأدت إىل 

سقوط رأس النظام بعد أكرث 

من عقدين من تجاوزاته عىل 

الحرية والعدالة، كان أبو 

القاسم الشايب، شاعر تونس 

املجيل يف النصف األول 

من القرن العرشين، أكرث 

الحارضين يف ضمري الناس 

املنتفضني ووعيهم، ولدى 

إخوانهم العرب الذين تابعوا 

حركتهم بإعجاب، مرددين 

صدى كلامت الشايب املضيئة 

يف كل محطات النضال 

العريب: إذا الشعب يوما أراد 

الحياة فال بد أن يستجيب 

القدر.

هنا مقاربة لسرية وتجربة 

شاعر تونس األعىل صوتا أبو 

القاسم الشايب.

يق���ول الكات���ب الفرن�س���ي ج���ان ج���ريودو باأن 
االحتف���ال مبئوية رج���ل عظيم ميك���ن اعتباره 
م���ن والداتن���ا. واالحتف���ال  بواح���دة  احتف���اال 
مبرور مائ���ة عام على مياد �ساعرنا االأكر اأبي 
القا�س���م ال�ساب���ي هو يف حقيقة االأم���ر والواقع 
احتفال ب���والدات متعددة. اأّوله���ا والدة ال�سعر 
يف تون����ض. فقب���ل ال�سابي، مل يك���ن هناك �سعر 
يف بادن���ا باملعن���ى احلقيقي والعمي���ق للكلمة. 
وكان الذي���ن ي�سم���ون اأنف�سه���م “�سع���راء” اأو 
ي���رزون غال���ب  تطل���ق عليه���م ه���ذه ال�سف���ة، 
االأحي���ان يف املنا�سبات العام���ة، دينية كانت اأم 
غ���ري ديني���ة. ويف جل ق�سائ���د �ساحب “اأغاين 
جمي���ع  يف  ال�ساع���ر  نف����ض  احلي���اة” حت�س���ر 
جتلياتها، وحت�سر تون�ض بواحاتها، وجبالها، 
ووديانها وغاباتها واآالمها، ونكباتها. ونحن ال 
جند بن الذين �سبقوا ال�سابي، اأو عا�سروه اأو 
حت���ى عند الذين جاوؤوا من بعده، �ساعرا تغنى 
بتون����ض مثلما تغنى بها ه���و. فقد كانت ت�سكنه 
مث���ل اجلم���رة امللتهب���ة. ومتمث���ا ب���ن خمتلف 
مناطقه���ا من���ذ �سن���وات الطفول���ة االأوىل، كان 
يخت���زن م�ساهده���ا يف ذاكرت���ه ليعي���د ت�سكيلها 
فيم���ا بع���د يف اأ�سع���اره ب�س���كل اآ�س���ر، ففي �سن 
البديع���ة  ق�سيدت���ه  كت���ب  ع�س���رة،  ال�ساد�س���ة 

يقول: فيها  اجلميلة” والتي  “تون�ض 
اأنا يا تون�ض اجلميلة يف لّج الهوى

قد �سبحت اأي �سباحة
�سرعتي حبك العميق واإين قد

تذّوقت مره وقراحه
ل�ست اأن�ساع للواحي ولو مّت

قامت على �سبابي املناحة
ال اأبال���ي.. واإن اأريقت دمائي

فدماء الع�ساق دوما مباحة
ومع ال�ساب���ي ول���د ال�ساعر، “املنف���رد بنف�سه” 
بح�س���ب تعبري ج���ان جاك رو�سو. ذل���ك ال�ساعر 
ال���ذي انطل���ق م���ن ذات���ه، يكت���ب ق�سائ���ده يف 
خمتل���ف االأغ�را����ض من دون اأن يك���ون خا�سعا 
الأي �س�لط���ة. هدف���ه الوحيد هو اإر�س���اء نف�سه. 
ل���ذا ه���و ال ي�ستجي���ب اإال ملطاحم���ه االأدبية تلك 
الت���ي ت�سمو بالكلم���ة عاليا، وتبي���ح للخيال اأن 
يحل���ق بعي�دا. ويف جميع ر�سائل���ه اإىل �سديقه 

حممد احلليوي جند ال�سابي حانقا على اأولئك 
الذي���ن ال يحرتم���ون “ذات ال�ساعر” وال “روح 
يتذلل���ون  مّداح���ن  اإىل  ال�سع���ر” ويتحول���ون 
ي�س���ف  وه���و  والنف���وذ.  ال�سلط���ة  الأ�سح���اب 
هوؤالء ب�”االأ�سن���ام اخل�سبية” الذين “يعقلون 
يف ال�سع���ب روح احلي���اة” وال يعرف���ون كي���ف 

يعلمونه “حمبة احلق والقوة واجلمال”.
والدة �سعرية مغايرة

كان حممد احلليوي على حق حن كتب متحدثا 
ع���ن روؤي���ة اأب���ي القا�س���م ال�ساب���ي للتجديد يف 

ال�سعر ويف احلياة.
“ر�سال���ة ال�ساع���ر كم���ا يرى ال�ساب���ي هي تلك 
الت���ي تو�سع اأف���ق احلياة يف نف�س���ك، وجتعلها 
حت����ض بتيارات الوجود اأكر مما كانت حت�ض، 
األف���ت  اأك���ر مم���ا  وت���درك معاني���ه واأ�سوات���ه 
اأن ت���درك، وتن�سي���ك وج���ودك االإن�ساين حلظة 
لت�ستغرق يف عامل اجلم���ال املطلق الذي يخلقه 

ال�ساعر حواليك وي�سبغ منه على نف�سك”.
وم���ع ال�سابي ولدت لغ���ة �سعرية مل تكن ماألوفة 
حتى ذلك احل���ن. كما ب���رزت مو�سيقى راق�سة 
اأزاح���ت الغب���ار ع���ن الكلم���ات، مانح���ة اإياه���ا 
ق���وة عجيب���ة جعلتها ق���ادرة على نق���ل امل�ساعر 
والعواط���ف، وعل���ى اخرتاق الواق���ع الذي ظل 
حت���ى ذلك احلن خمفيا وراء لغ���ة كاذبة، تغلب 
عليه���ا املح�سن���ات اللفظية وبف�سل ه���ذه اللغة 
الت���ي  اجلدي���دة، وه���ذه املو�سيق���ى الراق�س���ة 
ابتكره���ا ال�ساب���ي، حترر ال�سع���ر التون�سي من 
القوال���ب اجلام���دة، وخرج م���ن االأماكن املغلقة 
الت���ي كان حمبو�سا يف داخله���ا، ليعانق االآفاق 

الرحبة:
و�سّف الّدجى عن جمال عميق،

ي�سّب اخليال ويذكي الفكر
ومّد على الكون �سحر غريب،

ي�سّرفه �ساحر مقتدر
و�ساءت �س�موع النجوم الو�ساء،

و�ساع البخور، بخور الزهر
ورفرف روح غري�ب اجلمال

باأجنحة من �سياء القمر
ورّن ن�سيد احلياة املقّد�ض

يف هيكل حامل قد �سحر

واأعلن يف الكون: اأن الطموح
لهيب احلياة، وروح الظفر
اإذا طمحت للحياة النفو�ض

فا بد اأن ي�ستجيب القدر
والدة جيل

عندم���ا نحتف���ل  بذك���رى  مي���اد اأب���ي القا�س���م 
ال�ساب���ي، ف���اإن ه���ذا ال يعن���ي �سيئ���ا اآخ���ر غ���ري 
االحتف���ال مبي���اد جي���ل م���ا اأ�سبحن���ا ن�سمي���ه 
ب�”جي���ل اإرادة احلياة”. ذلك اجلي���ل الذي ولد 
اأبن���اوؤه يف بداي���ات القرن الع�سري���ن. وابتداء 
م���ن الع�سرين���ات م���ن الق���رن املذك���ور، �س���وف 
يخو�س���ون مع���ارك �سيا�سية وفكري���ة وثقافية 
كانوا يطمحون من ورائها للنهو�ض باملجتمع، 
واليقاظ الوعي الوطن���ي، ولتح�سي�ض ال�سعب 
مب�سريه املظلم. وعندما كان اأبناء “جيل اإرادة 
احلي���اة” اأطف���اال، كان���ت النخب���ة التون�سية قد 
اأعادت احلياة لاأف���كار االإ�ساحية والتحديثية 
الت���ي ج���اء به���ا خ���ري الدي���ن با�س���ا التون�سي. 
وبف�س���ل الرم���وز الكب���رية له���ذه النخب���ة م���ن 
اأمث���ال علي با�ض حامبه وعب���د العزيز الثعالبي 
والب�سري �سف���ر، وال�ساذيل خريالل���ه ا�ستعادت 
احلياة ال�سيا�سي���ة والثقافية حيويتها، وكرت 
املحا�س���رات،  تلق���ى  كان���ت  حي���ث  الن���وادي 
وتعق���د الن���دوات، وعرف���ت ال�سحاف���ة اليومية 
واالأ�س�بوعي���ة تط���ورا هاما اأت���اح لعامة النا�ض 
التعرف عل���ى اأحوال جمتمعه���م، وعلى اأحوال 
الع���امل ب�سف���ة عام���ة. وخ���ال العق���ود الثاثة 
االأوىل م���ن الق���رن الع�سري���ن �سه���دت تون����ض 
اأحداث���ا �سيا�سي���ة وثقافية واجتماعي���ة اأتاحت 
للنخبة التون�سية التمّر����ض بالواقع، واالطاع 
على اأح���وال الباد، وم�ساغ���ل خمتلف الفئات. 
ففي خريف عام 1903 جاء ال�سيخ حممد عبده 

اإىل تون�ض.
ويف زيارت���ه الثاني���ة ه���ذه )االأوىل كان���ت عام 
1888( التق���ى بال�سي���وخ املعا�سدي���ن حلرك���ة 
اأالإ�س���اح م���ن اأمثال �س���امل بوحاج���ب وحممد 
النخل���ي. ويف “اجلمعي���ة اخللدوني���ة” الت���ي 
ع���ام 1896،  الب�س���ري �سف���ر  اأن�ساأه���ا  ق���د  كان 
األق���ى ال�سيخ حممد عب���ده حما�س���رات كان لها 
ال�س���دى الكبري لدى النخبة التون�سية املتطلعة 

لا�س���اح والتحدي���ث. ويف ع���ام 1905 بعثت 
“جمعية قدماء ال�سادقية” التي اهتمت بتقدمي 
حما�سرات باللغة العربي���ة بهدف تثقيف عامة 
النا����ض يف جم���االت خمتلف���ة ومتنوع���ة. ويف 
ع���ام 1911، اندلعت “انتفا�س���ة اجلاز” التي 
اأعط���ت دفعا جديدا للحرك���ة الوطنية املناه�سة 
ط���ور  يف  اآن���ذاك  كان���ت  والت���ي  لا�ستعم���ار، 
احل���زب  تاأ�س����ض  ع���ام 1919،  الت�س���كل. ويف 
الد�ستوري بزعامة ال�سيخ عبد العزيز الثعالبي 

�ساحب كتاب “تون�ض ال�سهيدة”.
ويف ع���ام 1924 اأن�س���اأ حمم���د عل���ي احلام���ي 
“جامعة عموم العملة التون�سين”. ويف مطلع 
الثاثينات، اأ�سدر الطاهر احلداد كتابه ال�سهري 
“امراأتنا يف ال�سريعة واملجتمع”، والذي اأثار 
�سج���ة هائلة يف االأو�ساط الثقافية وال�سيا�سية 

والدينية.
و�س���واء عا����ض ه���ذه االأح���داث، اأم مل يع�سه���ا، 
ف���اإن املوؤكد ه���و اأن ال�ساب���ي تاأثر به���ا، وتفاعل 
معه���ا تفاعا كبريا، ومبكرا انح���از اإىل االأفكار 
اال�ساحية والتحديثي���ة، وقاوم ب�سدة الركود 
والتزم���ت والقنوط. ورغم مر����ض القلب الذي 
كان يعّذب���ه، ويعيق حركت���ه ون�ساطه، فاإنه كان 

دائم التفكري والعمل.
حقوق املراأة

ويف “اخلي���ال ال�سع���ري عن���د الع���رب” يث���ور 
ال�ساب���ي �س���د النظ���رة العربية للم���راأة، والتي 
تتوقف عن���د اجل�سد، وال تعط���ي اهتماما يذكر 
لروحها، ولنبله���ا، ول�سحرها، وجمالها الباعث 
عل���ى االله���ام والوحي. واإذا ما حت���دث ال�ساعر 

العربي عن
جم���ال امل���راأة، فاإن���ه يتح���دث كم���ا ل���و اأن االأمر 
يتعل���ق ب�س���يء “ي���وزن بالرط���ل والقنطار من 
ال�سح���م واللح���م” ويرج���ع ال�سابي ه���ذا االأمر 
اإىل اأن املراأة العربية مل تنل يف جميع الع�سور 
العربي���ة ق�سطا م���ن احلرية احلقيقي���ة، تتمكن 
معها من اإظهار مالها من مواهب وملكات جتر 
الرج���ل عل���ى اأن يحرتمها، ويب���ّدل راأي���ه فيها، 
فيطل���ع على ما خل���ف اجل�سد م���ن “بحر عميق 
تختل���ف في���ه االأم�س���اء واالأ�سب���اح واالأ�س���واء 

والظلمات”.

وم���ن املوؤك���د اأن اأب���ا القا�س���م ال�ساب���ي حتّم�ض 
كث���ريا للحركة النقابية التي اأن�ساأها حممد علي 
احلامي، معترا اإياه���ا �سرارة جديدة بامكانها 
اأن تله���ب الن�س���ال الوطني، وتوق���ظ ال�سمائر 
امليت���ة، وتنف����ض ع���ن ال�سع���ب رم���اد القن���وط 
والياأ����ض. فلم���ا قام���ت ال�سلط���ات اال�ستعمارية 
ب�سرب احلركة الوطنية الفتية، جمرة زعيمها 
ال�س���اب املت�سب���ع باالأف���كار اال�سرتاكي���ة، اأعني 
حممد عل���ي احلامي على مغ���ادرة الباد، اأطلق 

ال�سابي �سرخة متوجعة:
ل�ست اأبكي لع�سف ليل طويل

اأو لربع غدا العفاء مراحه
اإمنا عرتي خلطب ثقيل قد عزانا،

ومل جند من اأزاحه
كلما قام يف الباد خطيب
موقظ �سعبه يريد �ساحه

األب�سوا روحه قمي�ض ا�سطهاد
فاتك �سائك يرّد جماحه

اأخمدوا �سوته االإلهي بالع�س�ف
اأماتوا �سدحه ونواحه

ويف الر�سائ���ل الت���ي يبع���ث به���ا اإىل �سديق���ه 
احلمي���م حمم���د احللي���وي، كان ال�ساب���ي يظهر 
تعاطف���ا وا�سح���ا م���ع كل املثقف���ن واملنا�سلن 
من اأجل احلري���ة والعدالة والتجديد، وينت�سر 
الأفكاره���م وملواقفه���م الت���ي ع���ادة م���ا تعّر�سهم 
للقم���ع وال�سجن وملظامل اأخرى من هذا القبيل. 
وعندم���ا اأ�سدر الطاهر احل���داد كتابه “امراأتنا 
يف ال�سريع���ة واملجتم���ع” والذي داف���ع فيه عن 
حري���ة املراأة، وع���ن حقها يف العم���ل والتعليم، 
هاجمه �سيوخ جامعة الزيتونة بعنف وق�سوة. 
اأم���ا ال�ساب���ي فق���د انت�س���ب مدافعا عن���ه. ويف 
الر�سالة الت���ي بعث بها اإىل حممد احلليوي يف 
�سه���ر اأكتوبر 1930، وهو ينتق���د ب�سدة موقف 
�سي���وخ جامع الزيتون���ة “املتزمت���ن”، ويعّر 
ع���ن ابتهاج���ه باحلف���ل ال���ذي اأقام���ه املثقف���ون 
التقدميون مل�ساندة الطاهر احلداد. وثمة حدث 
اآخ���ر، كان له وق���ع حا�سم على م�س���رية ال�سابي 
ال�سعري���ة. فبح�سب االأ�ست���اذ اأبو القا�سم حممد 
“اأغ���اين احلي���اة” يف  التق���ى �ساح���ب  ك���ّرو، 
خريف عام 1933، باملنا�سل الوطني، واملثقف 

االأملع���ي الطاهر �سفر يف مدين���ة طرقة. وكان 
اللق���اء بينهم���ا منا�سب���ة لكي يتع���رف كل واحد 
منهم���ا عل���ى االآخر، ولك���ي يطي���ا احلديث يف 
م�سائل وق�ساي���ا �سيا�سية وثقافية. ومن املوؤكد 
اأن الطاه���ر �سف���ر كان معجبا مبوهب���ة ال�سابي 
ال�سعري���ة، وباآرائ���ه يف االأدب والثقاف���ة، واإال 
مل���ا حر����ض عل���ى االجتم���اع ب���ه. وم���ن املوؤك���د 
اأي�س���ا اأن االأف���كار الت���ي طرحها الطاه���ر �سفر 
اأثن���اء ذلك اللقاء يف املدين���ة البحرية اجلميلة، 
اأث���ارت اإعج���اب ال�ساب���ي، وفتحت اأمام���ه اآفاقا 
جدي���دة مل ياألفها من قبل. فقد كان الطاهر �سفر 
املول���ود عام 1903 باملهدية، ق���د در�ض القانون 
واالآداب والفل�سف���ة واالقت�س���اد يف باري�ض يف 
الع�سرين���ات م���ن الق���رن املا�س���ي. وكان عارفا 
ب���اآداب الع���رب، القدمي���ة منه���ا باخل�سو����ض. 
وكان يتميز بثقافة مو�سوعية جتعله قادرا على 
اخلو����ض بكل ي�س���ر يف كل الق�ساي���ا وامل�سائل 
التي تطرح للنقا�ض. ولعل���ه حتدث اأثناء اللقاء 
املذكور عن كبار الكت���اب وال�سعراء الفرن�سين 
والغربي���ن الذين كان مغرما به���م. ومن املوؤكد 
اأن ال�ساب���ي املعروف بف�سوله ال�سديد ملعرفة ما 
خفي عنه من اآداب اأوروبا، ا�ستمع اإليه بانتباه، 
واإعج���اب. وم���ن املوؤكد اأن���ه طرح علي���ه اأ�سئلة 
ح���ول م�سائ���ل كانت ال تزال غام�س���ة يف ذهنه. 
فلم���ا انتهى اللقاء، �سع���ر ال�سابي اأنه “يولد من 
جدي���د” واأن مفهوم���ه لل�سع���ر وللحي���اة ب�سفة 
عامة، ب���داأ يتغ���رّي ويتجذر. وهذا م���ا �ستوؤكده 
الق�سائ���د الرائع���ة الت���ي �س���وف يكتبه���ا خال 
ال�سن���ة التي �سبق���ت وفاته. ففي ه���ذه الق�سائد 
تخل���ى ال�سابي ع���ن النغم���ة احلزين���ة اليائ�سة 
التي طبعت البع�ض من ق�سائده ال�سابقة حيث 
كان يف���ّر اإىل “الغ���اب” باحث���ا يف الطبيعة عما 
ميك���ن اأن ين�سيه عتمة الواقع، ومظامل احلياة، 
لينح���از اإىل فل�سفة الق���وة، والطموح، واالأمل، 
اأي ل����”اإرادة احلياة” التي قد يكون حدثه عنها 

الطاهر �سفر.. وها هو يرفع �سوته متحديا:
�ساأعي�ض رغم الداء واالأعداء

كالن�سر فوق القمة ال�سّماء
اأرنو اإىل ال�سم�ض امل�سيئة هازئا

بال�سحب واالأمطار واالأنواء
ال اأرمق الظل الكئيب وال اأرى

ما يف قرار الهوة ال�سوداء
واأ�سري يف دنيا امل�ساعر

حاملا غردا، وتلك �سعادة ال�سعراء
اأ�سغي ملو�سيقى احلياة ووحيها

يحيى بقلبي مّيت االأ�سداء
ورغم اإميان���ه بارادة احلي���اة، واأمله يف نه�سة 
قوي���ة توق���ظ املجتم���ع م���ن اخلم���ول والركود 
ف���اإن ال�سابي كان عاملا ب���اأن حياته �سوف تكون 
ق�س���رية بحي���ث ل���ن متكنه م���ن اإجناز م���ا كان 
يطم���ح الإجن���ازه. ويف ر�سال���ة بع���ث به���ا اإىل 
�سديق���ه حمم���د احللي���وي، كت���ب يق���ول: “لقد 
ذق���ت ذرع���ا ي���ا �ساحب���ي، وال اأخالن���ي اإن ظلت 
احلي���اة على م���ا هي علي���ه الي���وم اإال ذاهبا اإىل 
الق���ر. اأو يف �سبي���ل اجلن���ون اإنن���ي اأح���اول 
اأن اأخ���ط اإلي���ك م���ا حت�س���ه نف�س���ي م���ن م���رارة 
االأوج���اع، وهموم الزمن اجلائ���ر. فا اأ�ستطيع 
اإال مث���ل ه���ذه الكلم���ات املتقطع���ة الت���ي ال تكاد 
تبن عم���ا اأكابد م���ن غ�س�ض العي����ض وباأ�سائه 
وال تع���ر عم���ا ي�ساورين م���ن االأف���كار املدلهمة 
كقطع اللي���ل”. ويف ر�سالة اأخرى، كتب يقول: 
“اإن���ه ال يحزنن���ي �س���يء يف ه���ذه الدنيا اأكر 
مم���ا يحزنن���ي التفك���ري يف اأنن���ي اأم���وت قب���ل 
اأن اوّدي ر�سال���ة الدني���ا الت���ي اأح����ض اأنن���ي مل 
اأخل���ق لغريها يف ه���ذا الع���امل”. وعندما ا�ستد 
علي���ه املر�ض يف �سيف عام 1934 ترك ال�سابي 
اجلريد وهو “�سقيم، متعب، موهون القوى”، 
و�ساف���ر اإىل العا�سمة يف اأواخر �سهر اأغ�سط�ض 
1934. وعند و�سوله اإىل هناك ن�سحه الطبيب 
�سه���ر  مطل���ع  ويف  امل�ست�سف���ى.  يف  باالقام���ة 
اأكتوب���ر م���ن العام املذك���ور لف���ظ اأنفا�سه، وهو 
يف اخلام�سة والع�سري���ن من عمره. وقد يكون 
رحل اإىل العامل االآخر وهو ال يدري اأنه �سيكون 

�ساعر تون�ض االأوحد خال القرن الع�سرين!
عن: العرب اللندنية

نبوءة أبي القاسم الشابي

حسونة المصباحي

أبو القاسم الشابي.. إرادة الحياة المبكرة

َمن من العرب ال يحفظ عن ظهر قلب بيتي الشعر الشهريين يف قصيدة الشاعر الكبري 

أبو القاسم الشايب: »ارادة الحياة«، اللذان يبدآن بالجملة الخالدة: إذا الشعب يوما أراد 

الحياة، وباملناسبة فان هذين البيتني غديا جزًءا من النشيد الوطني التونيس الذي وضع بعد 

االستقالل. هل كانت املصادفة وحدها وراء كون أيب القاسم الشايب تونسيًا، هل كان يهجس 

يف قصيدته تلك بالوعود التي تنتظر بالده الرائعة تونس، أم أن كان يبذر نبتة األمل ال يف 

قلوب التونسيني وحدهم، وامنا يف قلوب كل الشعوب بأن ارادة الشعب ال ميكن أن تنهزم.

لوحة من االحتجاجات العراقية
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رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير 

و�سيعتره رائدًا اآخر من رّواد ما ن�سميه اليوم 
ب���� \"ق�سيدة النر\". واإذا م���ا بدا ال�سابي يف 
ق�سائده االأوىل املوؤرخ لها بعام 1923 تقليديًا 
يف معجم���ه ومو�سوعاته وموقف���ه من العامل، 
اًل قد م����ّض �سعره بعد عام���ن تقريبًا  فاإن حت���وُّ
بف�سل قراءته ومتثله لل�سعر املهجرّي اللبنايّن 
رومان�س���ّي  ب���روٍح  ع���ام،  ب�س���كل  املو�س���وم، 
ي�ستجلب عذاب الوجود الغام�ض وحزن الذات 
الدافق جمهول امل�سدر. يف عام 1925 �سينحو 
ال�سابي منحى اآخر، قد تكون ق�سائده النرية 
حلظة من حلظات���ه املتوّهجة. مل يخرج ال�سعر 
املنثور الذي كتبه ال�سابي بامل�سادفة ال�سعيدة، 

ومل يك���ن حم�ض )خواطر( اأدبي���ة كما قد يقول 
البع����ض. فهو يكت���ب يف ر�سالة موؤرخة باالأول 
من اآب 1929 اإىل �سديقه حممد احلليوي يقول 
ع���ن اأحدهم اإنه توىل اإدارة حترير جملٍة واإنه: 
\"ت�سّل���م مني قطعة من ال�سعر املنثور عنوانها 
ال�ساع���ر حتت عنوان اأك���ر اأود اأن اأكتب حتته 
موا�سيع خمتلفة...\". كان ال�سابي اإذن واعيًا 
اأن م���ا يكتب���ه هو ن�ض يقف عل���ى تخوم الفنن 
ال�سعرّي والنرّي، هذه الق�سدية التي نعترها 
�سرطًا م���ن ال�س���روط االأ�سا�سي���ة لاقرتاب من 
الق�سي���دة النري���ة متوفرة يف حال���ة ال�سابي. 
واحللي���وي اأدي���ب ق���ريواين �ساع���د ال�سابي- 

الذي مل يكن يقراأ باأي لغة اأجنبية - على قراءة 
ال�سعر الرومان�س���ي الغربي والرتاث ال�سعري 
عند االأغريق والرومان والتعرُّف على اأ�ساطري 
ال�سعوب االأخرى. منذ اخلام�ض من اآب 1925 
نع���ر عل���ى اأّول ق�سي���دٍة نريٍة كتبه���ا ال�سابي 
بعن���وان \"بقاي���ا ال�سف���ق\"، لتت���واىل بعدها 
خم����ض ع�سرة ق�سيدة من النم���ط نف�سه اآخرها 
\"الذكرى\". جمي���ع هذه الق�سائد تت�سم بلغٍة 
موغل���ٍة يف رومان�سيته���ا ال�سافي���ة وتت�ساب���ه 
مو�سوعاتها كاأنها ن�ّض واحد ممتّد على مقاطع. 
ميكن تف�سري لغ���ة ال�سابي الرومان�سية بواقعة 
فه ع���ر �سديقن اأديبن، منه���م احلليوي،  تعرُّ
يجي���دان اللغة الفرن�سي���ة على �سع���راء فرن�سا 
الرومان�سين، وعلى راأ�سهم \"المرتن\". اإن 
تاأث���ر ال�سابي باالأدب املهج���رّي، خا�سة جران 
خليل جران واإيليا اأبو ما�سي، وب�سعراء مثل 
المارتن وغوته يقع التخفيف منه يف الكتابات 
النقدية التون�سية احلالية، مثلما يقع التخفيف 
م���ن تاأث���ر رائد اآخر م���ن رواد ق�سيدة النر يف 
العراق، رفائيل بطي )1898-1954( بال�سعر 
املهجري نف�سه، خا�سة باأمن الريحاين )�سوى 
م���ن بن اآخرين د. يو�سف ع���ز الدين الذي يلّح 
عن حق على ذلك(. جمموعة بطي )الربيعيات( 
ُطبع���ْت �سن���ة 1925، وه���ي ت�ستمل عل���ى اأربع 
ع�س���رة ق�سي���دة يف مائ���ة �سفح���ة م���ن القط���ع 
ل���ة بتواري���خ تعود  ال�سغ���ري، وق�سائده���ا ُمذيَّ
اإىل االأع���وام 1920 -1925 وكانت املجموعة 
م���ن من�سورات جملة )احلري���ة( التي كان بطي 
نف�سه يراأ����ض حتريرها. اإذا ما ا�ستبق بطي اأبا 
القا�س���م ال�سابي يف تلقف ال�سعر املنثور باأربع 
اأو خم�ض �سنوات فذل���ك راجع، يف الغالب اإىل 
ف���ارق ال�س���ن الطفي���ف بينهم���ا، واإىل اختاف 
املناخ الثق���ايف ال�سائد يف الو�سط���ن العراقّي 
والتون�س���ّي حلظتئ���ذ. ا�ستب���ق رفائي���ل بط���ي 
اأي�س���ًا مع���روف الر�سايف )تاَم����َض مع ال�سعر 
املنث���ور عام 1922( وم���راد ميخائيل )تاَم�َض 
م���ع ق�سي���دة الن���ر ع���ام 1927( يف كتابة هذا 
الن���وع اجلدي���د م���ن ال�سع���ر، وباإمي���اٍن عميق، 
ال اأظن���ه تراج���ع عنه. ب���دوره تاأث���ر الريحاين 
 1910 �سن���ة  االأودي���ة(  )هت���اف  ديوان���ه  يف 
بوال���ت وايتم���ان كم���ا نع���رف، وكان ترويجه 
لل�سع���ر املنث���ور ق���د وج���د اأ�س���داء كب���رية يف 
جمي���ع اأقطار العامل العرب���ي، يف لبنان وم�سر 
والع���راق، وعلين���ا االآن اإ�ساف���ة تون�ض. وهي 
اأقالي���م ثقافي���ة كان���ت متتلك نوعًا م���ن الوحدة 
املعرفي���ة الت���ي انح�س���رت كثريًا من���ذ انح�سار 
اال�ستعم���ار وتاأ�سي����ض ال���دول العربي���ة الت���ي 
كان م���ن نتائجهما كليهم���ا االنغاق على الذات 
املحلي���ة والت�سدي���د عل���ى ري���ادات منف�سلة يف 
هذا احلقل االإبداع���ّي اأو ذاك. واإذا ما عدنا اإىل 
اأج���واء االنفتاح الثق���ايف الطبيعّي بن اأم�سار 
العامل العربي �سن���وات الع�سرينيات لراأينا اأن 
قناعة رفائيل بطي بال�سعر املنثور متاِثل قليًا 
قناع���ة ال�سابي الأنهم���ا ُم�ستلَهِمْن م���ن م�سادر 
واح���دة متماِثل���ة، وا�سل���ة لاإقليم���ن بط���رٍق 
متع���ددة، مبا�س���رة اأو غ���ري مبا�س���رة، اآخذي���ن 
ال�سي���اق املحلّي بنظ���ر االعتبار. ب���ل ميكن اأن 
ُيعتر ال�سياق الثقايّف التون�سّي االأكر جمودًا 
م���ن مثيل���ه العراقي تل���ك ال�سن���وات يف �سالح 
�ض ال�ساع���ران كليهما  ال�ساع���ر التون�س���ي. تعرَّ
لنقٍد عنيف من الو�س���ط ال�سعري الذي هيمنت 
علي���ه التقليدي���ة وتقدي����ض املا�س���ي ال�سع���ري 
وثب���ات املعاي���ري. كاهم���ا كان مي�س���ي قُدم���ًا 
رات���ه التحديثي���ة، وكاهم���ا مل ينحِن  يف ت�سوُّ
للعا�سف���ة، فق���د كتب بط���ي �س���د االأكلريو�سية 
امل�سيحي���ة، وقد وقف ال�ساب���ي، وهو ابن �سيخ 
تخّرج من االأزهر، �سد اجلمود العقلّي. كاهما 
راح���ًا بذلك  �سغ���ف بج���ران: االأول معرتفَا �سُ
والث���اين بالقليل من الت�سريح. على اأن اأهّم ما 
اأجن���زه ال�ساب���ي من ق�سائد مل يك���ن من ال�سعر 
املنثور ب���ل من ال�سع���ر امل���وزون، بينما تخلى 
بطي عن كتاب���ة ال�سعر ل�سالح م�سروٍع معريفٍّ 
نق���دّي والكتاب���ة ال�سيا�سي���ة والتاريخي���ة. مل 
ُتدر�ض بع���د مرجعيات كت���اب ال�سابي )اخليال 
ال�سع���ري عند الع���رب(، وهي ق���د انتقدت مرة 

ب�سدة، وُمدحْت مرة اأخرى باإفراط.

يف النصف األول من السبعينيات كان التوتر بني الرئيس الراحل 

أنور السادات وجامهري الطالب واملثقفني والصحفيني وأقسام 

كثرية من املواطنني، يتصاعد عامًا بعد آخر، بسبب الخالف 

حول قضايا عديدة كان من بينها: تحرير األرض املحتلة وتوسيع 

نطاق الدميقراطية والحفاظ عىل ما كان يصطلح عىل تسميته – 

آنذاك – باملكاسب االجتامعية لثورة يوليو.

رفائيل بطي
وأبو القاسم الشابّي

شاكر لعيبي

مل يحظ �ساعر تون�سي ورمبا عربي مبا ناله اأبو القا�سم 
ال�ساب���ي  من اهتمام الدار�سن والنقاد الذين ذهبوا اإىل 
دها، لكن  مقارب���ات قد ال تنطبق على منجزه اأو مل يتق�سّ
رمزي���ة �ساح���ب "اإرادة احلياة" ترتب���ط بلحظة بعينها 

اأ�سبحت هي حمّل فح�ض وم�ساءلة.
كان���ت الق�سيدة تعي����ض خما�سها واأ�سئلته���ا يف العقود 
الت���ي �سبقت كتاب���ة التفعيلة، لذلك ذه���ب الباحثون اإىل 
ا�ستنط���اق �سعره يف هذا امل�سمار، واالإ�سارة اإىل روؤيته 
يف التخّف���ف من اأحمال الباغ���ة والتي حتمل كثريًا من 
ال�سّح���ة رغ���م اأن امل�ساأل���ة لي�ست بهذا الو�س���وح متامًا، 
وين�سح���ب االأم���ر عل���ى مواقف عدي���دة ُتن�س���ب لل�ساعر 

االأيقونة.

المولد والنشأة
ولد اأبو القا�سم ال�سابي يوم 24 فراير/

ال�ساب���ة  قري���ة  يف   1909 �سب���اط 
يف حمافظ���ة ت���وزر عا�سم���ة 

باجلن���وب  الواح���ات 
يف  ن�س���اأ  التون�س���ي. 

متدين���ة  اأ�س���رة 
تخ���رج  مثقف���ة، 

اأب���وه حمم���د 
ب���ي  ل�سا ا

في���ه 
م���ع  جا

االأزهر، واأ�سبح قا�سيا.
راف���ق اأبو القا�سم والده مل���ا كان طفا يف جميع تنقاته 
ب���ن امل���دن التون�سي���ة التي عمل به���ا، ما اأك�سب���ه معرفة 
بالكث���ري م���ن املناط���ق وخل���ق لديه حب���ا كب���ريا بجمال 

االأماكن التي زارها.

الدراسة والتكوين
تلقى تعليم���ه االبتدائي باللغ���ة العربية دون غريها يف 
الكتاتي���ب القراآنية يف مدينة قاب�ض )جنوب(، وكانت له 
ذاكرة قوي���ة مكنته من حفظ القراآن وه���و يف التا�سعة، 
وبداأ يتعلم اأ�سول العربية والدين على يد والده اإىل اأن 
اأر�سله عام 1920 اإىل العا�سمة، وهو يف الثانية ع�سرة 

ملتابعة الدرا�سة الثانوية يف جامع الزيتونة.
مل يكت���ف بالدرو�ض التي كان���ت تلقى يف اجلامع، فاأكر 
من املطالعة لتو�سيع معارفه، وكان يرتاد مكتبتي قدماء 
ال�سادقي���ة واخللدونية لينه���ل من االأدب 
العرب���ي الق���دمي واحلدي���ث، 
االأدب  وكذل���ك 

االأوروبي اعتمادا على بع�ض الرتجمات.
ح�س���ل ال�ساب���ي ع���ام 1927 على �سهادة خت���م الدرو�ض 
الثانوي���ة من جامع الزيتونة اأرف���ع ال�سهادات املمنوحة 
يف ذل���ك الوقت، ثم التحق مبدر�س���ة احلقوق التون�سية 

وتخرج فيها عام 1930.
مكن���ه وج���وده بالعا�سمة تون����ض من ارتي���اد املجال�ض 
االأدبي���ة واملنتدي���ات الفكري���ة وان�س���م للن���ادي االأدب���ي 
بقدم���اء ال�سادقي���ة. اأخ���ذت مواهب���ه االأدبي���ة ترز يف 
ق�سائ���ده وحما�سرات���ه الت���ي كان���ت تنم ع���ن رغبة يف 
التجدي���د وجت���اوز للماأل���وف، ما جل���ب علي���ه انتقادات 

املحافظن.

المسار األدبي
كان تعلي���م اأب���و القا�س���م مرتك���زا باالأ�سا�ض عل���ى اللغة 
العربي���ة، لكن فكره كان منفتحا عل���ى الثقافات االأخرى 

فراح يطالع االأدب االأوروبي، واالأمريكي.
ويف �سباط 1929 األقى ال�سابي اأول حما�سرة يف حياته 
االأدبي���ة يف مكتبة اخللدونية عن "اخليال ال�سعري عند 
الع���رب" م�ستعر�س���ا كّل اإنت���اج الع���رب م���ن ال�سعر يف 
خمتل���ف االأزمن���ة ويف كّل البل���دان، وقد اأ�سب���ح بعدها 

كاتب جمل�ض جمعية ال�سبان امل�سلمن حديثة الن�ساأة.
ع�س���ق اجللو����ض بن كب���ار االأدب���اء التون�سي���ن ملا كان 
تلمي���ذا يف جامع الزيتونة، ارت���اد بكرة النادي االأدبي 
لا�ستماع اإىل املحا�سرات وجمل�ض ال�سعر ومنتديات 

الفكر.
ن���ادى بتحري���ر ال�سع���ر العرب���ي م���ن كل روا�سب 
الفك���ر  يف  الغ���رب  باأع���ام  واالقت���داء  الق���دمي، 
واخليال ووجه نقدا حادا خال حما�سرته جتاه 
عقلي���ة اجلمود الرا�سخة يف اأذه���ان بع�ض رجال 
الثقاف���ة وال�سيا�س���ة الذي���ن يرف�س���ون االنفت���اح 

وتطوير ال�سعر واالأدب واالإبداع.
اأث���ارت حما�سرت���ه ردود فع���ل منتقدة ل���ه لدرجة 
دع���وة بع�ض املحافظن ملقاطعت���ه، االأمر الذي حز 
يف نف�س���ه، وهو ما ترجمه يف بع�ض اأ�سعاره، وقد 
زاد و�سع���ه النف�سي �سوءا بع���د وفاة والده ورحيل 

حمبوبته.
تنوع���ت ق�سائ���ده، وكان اأبرزه���ا يف الطبيعة والغزل 
والوطني���ات، وقد اتخذ من جمل���ة "اأبولو" بالقاهرة 
من���را، ون�س���ر فيها عددا م���ن ق�سائ���ده، االأمر الذي 
جعل رئي�ض حتريرها ال�ساعر اأحمد زكي اأبو �سادي 

يطلب منه اأن يكتب مقدمة ديوانه "الينبوع".
رغم �سهرته يف ميدان االأدب العربي احلديث، فاإنه 
القى الكثري من الرف�ض والنفور من جانب االأدباء 

املحافظن يف تون�ض.
كان ال�سابي م���ن ال�سعراء الذين تغنوا بامل�ستقبل 
واآمن���وا بالتجدي���د، ورف�سوا اجلم���ود والتقليد 
و�سكب���وا ذاته���م يف واقعه���م االجتماعي، فتغنى 
باحلي���اة والف���ن والوط���ن والطبيع���ة والثورة 

واإرادة احلياة.
وتع���د ق�سيدة "حلن احلياة" من اأ�سهر ق�سائد 
ال�سابي، وقد ت�سمنت البيت ال�سعري ال�سهري 
"اإذا ال�سعب يوما اأراد احلياة*** فا بد اأن 
ي�ستجي���ب الق���در"، وه���و البيت ال���ذي كان 
ال�سعار االأبرز الذي رفعه ال�سباب الغا�سب 

اإبان ثورات الربيع العربي.

المؤلفات
من اأ�سهر اأعماله دي���وان اأغاين احلياة، 
واخلي���ال ال�سع���ري عن���د الع���رب، وقد 
كت���ب جزءا م���ن  مذكراته، ول���ه مقاالت 
اأدبية واأ�سعار متنوعة ن�سرها يف جملة 
"اأبولو" امل�سرية التي كانت باب �سهرته 

اإىل العامل العربي.

الوفاة
ت���ويف اأب���و القا�س���م ال�سابي -وه���و يف 25 من 
العم���ر-  ي���وم 9 اأكتوبر/ت�سري���ن االأول 1934 
مب�ست�سفى احلبي���ب ثامر بالعا�سمة تون�ض )امل�ست�سفى 
االإيط���ايل �سابقا( بعد �س���راع طويل م���ع مر�ض القلب، 

وحزن عميق على موت والده.

مئة وعشر سنوات من "إرادة الحياة"
اعداد: منارات



َي�اَة َفا ُبَدّ اأْن َي�ْسَتِجيَب الَق�َدر اإذا ال�ّسْعُب َيْوَمًا اأَراَد احْلَ
�ر َوال ُب�َدّ ِلَلّي�ِْل اأْن َيْنَجِل��ي َوال ُبَدّ للَقْيِد اأَْن َي�ْنَك�سِ

َه�ا َواْنَدَث�ر �َر يف َجِوّ َي�اِة َتَبَخّ َوَمْن مَلْ ُيَعاِنْقُه �َسْوُق احْلَ
ر ْفَع�ِة الَع�َدم املُْنَت�سِ َياُة ِمْن �سَ َفَوْيٌل مِلَْن مَلْ َت�ُسْق�ُه احْلَ

َكذِلَك َقاَل�ْت ِل�َي الَكاِئَناُت َوَحّدَثن�ي ُروُح�َها املُ�ْسَترت
َجر َت ال�َسّ يُح َبْنَ الِفَجاِج َوَفْوَق اجِلَبال َوحَتْ َوَدمَدَمِت الِرّ

يُت احَلَذر اإَذا َما َطَمْح�ُت اإِل�ى َغ�اَيٍة َرِكْبُت امْلَُنى َوَن�سِ
�َة الَلَّه�ِب املُ�ْسَتِع�ر َع�اِب َوال ُكَبّ ّ ْب ُوُع�وَر ال�سِ َنّ َومَلْ اأجََتَ

ْهِر َبْنَ احُلَف�ر ُعوَد اجِلَب�اِل َيِع�ْض اأََبَد الَدّ  َوَمْن ال ُيِحّب �سُ
ْدِري ِرَياٌح اأَُخر ْت ِب�سَ َجّ َب�اِب َو�سَ ْت ِبَقْلِبي ِدَماُء ال�َسّ  َفَعَجّ

َياح َوَوْقِع املََط�ر ُعوِد َوَعْزِف الِرّ ِف الُرّ ِغي ِلَق�سْ َواأَْطَرْقُت ، اأُ�سْ
َوَقاَلْت يِلَ االأَْر�ُض – مَلَّا �َساأَلُْت : ” اأََي�ا اأُُمّ َهْل َتْكَرِهَن الَب�َسر؟”

اخَلَط�ر ُرُكوَب  َي�ْسَتِل�ُذّ  َوَمْن  ُموِح  الُطّ اأَْهَل  ا�ِض  الَنّ يف  “اأَُباِرُك 
َم�اَن َوَيْقَنُع ِبالَعْي��ِض َعْي�ِض احَلَجر ي الَزّ ا�سِ واأَلَْعُن َمْن ال مُيَ

ُهَو الَكْوُن َحٌيّ ، ُيِح�ُبّ احَلَياَة َوَيْحَتِقُر امْلَْيَت َمْهَما َك�ر
َه��ر ْحُل َيْلِثُم َمْيَت الَزّ ُيوِر َوال الَنّ ُن َمْيَت الُطّ َفا االأُْفُق َيْح�سُ

ِت املَْيَت ِتْلَك احُلَف�ر َمّ وؤُوم مَلَا �سَ َوَل�ْوال اأُُموَمُة َقْلِبي الَرّ
�ر!” َفَوْيٌل مِلَْن مَلْ َت�ُسْق�ُه احَلَي�اُة ِمْن َلْعَنِة الَع�َدِم املُْنَت�سِ

َج�ر َل�ٍة ِباالأََ�َس�ى َوال�سَّ ويف َلْيَلٍة ِمْن َلَيايِل اخَلِريِف ُمَثَقّ
ْيُت ِلْلُحْزِن َحَتّى �َسِك�ر ُجوِم َوَغَنّ ياِء الُنّ �َسِكْرُت ِبَها ِمْن �سِ

َياُة مِلَا اأَْذَبَلْت�ُه َرِبيَع الُعُم�ر؟ َجى: َهْل ُتِعيُد احْلَ لُْت الُدّ �َساأَ
َحر �ْم َعَذاَرى ال�َسّ َنّ اِم َومَلْ َترَتَ َف�اُه الَظّ َفَلْم َتَتَكَلّْم �سِ

ب�ٍَة ِمْثَل َخْف�ِق الَْوَت�ر َبّ �ٍة حُمَ َوَقاَل يِلَ الَْغ�اُب يف ِرَقّ
َتاُء امْلََط�ر ُلوِج ، �سِ َتاُء الُثّ َباِب �سِ َتاُء ال�سَّ َتاُء ، �سِ ّ َيِجيُء ال�سِ

َمر ْحُر الَثّ ُهوِر َو�سِ ْحُر الُزّ ونِ َو�سِ ْحُر الُغ�سُ ْحُر ، �سِ ّ َفَيْنَطِفىء ال�سِ
ِهّي الَعِطر ْحُر امْلُُروِج ال�َسّ ِجِيّ الَوِديِع َو�سِ ْحُر امْلَ�َساِء ال�َسّ َو�سِ

�ر ْوَراُق�َها َواأَْزَه�اُر َعْهٍد َحِبيٍب َن�سِ وُن َواأَ َوَتْهِوي الُْغ�سُ
ْي�ُل اأَنّى َع�ر يُح يف ُكِلّ َواٍد َوَيْدفُن�َها ال�َسّ َوَتْلُهو ِبَها الِرّ

َوَيْفَنى اجَلِميُع َكُحْلٍم َبِدي�ٍع َتاأََلّ�َق يف ُمْهَج�ٍة َواْنَدَث�ر
َل�ْت َذِخي�َرَة ُعْمٍر َجِم�يٍل َغ�ر َوَتْبَقى الُب�ُذوُر التي ُحِمّ

َيا َحَياٍة َواأَ�ْسَباح ُدْنَيا َتا�َسْت ُزَم�ر ولٍ  ، َوُروؤْ َوِذْكَرى ُف�سُ
�َت امْلََدر ُلوِج َوحَتْ َت الُثّ َباِب َوحَتْ �َت ال�سَّ ُمَعاِنَق�ًة َوْهَي حَتْ

ر ِذِيّ اخَل�سِ ِبيِع ال�َسّ �ُلّ َوَقْلَب الَرّ َلِطيَف احَلَي�اِة الذي ال مُيَ
َم�ر ُهوِر َوَطْعِم الَثّ ُي�وِر َوِعْطِر الُزّ َوَحامِلَ�ًة ِباأََغ�اِن�ي الُطّ

�ر ا �َسْوُق�َها َواْنَت�سَ �ى مَنَ َوَما ُه�َو اإِاَلّ َكَخْف�ِق اجَلَناِح َحَتّ
ف�سّدعت االأر�ض من فوق�ها واأب�سرت الكون عذب ال�سور

ب�اُه العِط�ر وج�اَء الربي�ُع باأنغام�ه واأحام�ِه و�سِ
وقبّل�ها قب�ًا يف ال�سف�اه تعيد ال�سباب الذي قد غب�ر

وقاَل َلَها : قد ُمنح�ِت احلياَة وُخّلدِت يف ن�سلِك امْلُّدخ�ر
وبارك�ِك الن�وُر فا�ستقب�لي �سباَب احلياِة وخ�سَب الُعمر

ومن تعب�ُد الن�وَر اأحام�ُه يباركُه الن�وُر اأّن�ى َظهر
اإليك الف�ساء ، اإليك ال�سي�اء اإليك الرى احلامِلِ امْلُْزَدِهر

اإليك اجلمال الذي ال يبي�د اإليك الوجود الرحيب الن�سر
فميدي كما �سئِت فوق احلقول ِبحلو الثمار وغ��ض الزه�ر

وناجي الن�سيم وناجي الغي�وم وناجي النجوم وناجي القم�ر
وناج�ي احلي�اة واأ�سواق�ها وفتن�ة هذا الوج�ود االأغ�ر

و�سف الدجى عن جمال عميٍق ي�سب اخلي�ال ويذكي الفكر
ُفُه �َس�اِح�ٌر �ِرّ ْحٌر َغِريٌب ُي�سَ وُمَدّ َعَلى الَْكْوِن �سِ

َهر اَع الَبُخوُر ، َبُخوُر الَزّ اء َو�سَ ُجوِم الِو�سَ اَءْت �ُسُموُع الُنّ ُمْق�َتِدر َو�سَ
َياِء الَْقَم�ر َوَرْفَرَف ُروٌح َغِريُب اجَلَماِل ِباأَْجِنَح�ٍة ِمْن �سِ

�ِض يف َهْيَك�ٍل َحامِلٍ َقْد �ُس�ِحر َياِة امْلَُق�َدّ يُد احْلَ َوَرَنّ َن�سِ
َف�ر َي�اِة َوُروُح الَظّ ُموَح َلِهيُب احْلَ َواأَْعَلَن يف الَْكْوِن اأََنّ الُطّ

ُفو�ُض َفا ُبَدّ اأَْن َي�ْسَتِجيَب الَْق�َدْر اإَِذا َطَمَحْت ِلْلَحَياِة الُنّ
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