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غرفة بندر عبد الحميد

القديس وسم دمشق كلها بحضوره
البدوي
ّ

بندر عبد الحميد ...نصف قرن من ثقافة ّ
الظل
شاعر كوزموبوليتي زاهد بالضوء واملنابر ،كتب آالمه بنربة ساخطة ضد كل ما يحدث يف الكوكب .قبل أيام ،رحل بندر عبد
كرس اسمه شاعر ًا طليعي ًا وأحد أبرز أصوات السبعينات .الحق ًا ،انكفأ نحو
الحميد يف شقته يف العاصمة السورية ،بعدما ّ
ّ
متقطع ،عىل أمل
السينام بوصفها مصنع ًا للخيال ،قبل أن يصمت متام ًا يف السنوات األخرية ،أو أنه كان يكتب قصائد بشكل
بصدور أعامله الكاملة التي مل تُنجز إىل اليوم.
خليل صويلح
ما ال ��ذي �س ��نفعله الآن يف غي ��اب بندر عبد
احلمي ��د ()2020 -1947؟ �س ��نفتقد ذل ��ك
احل�ض ��ور الآ�س ��ر �إىل الأب ��د ،و�سرتتب ��ك
خطواتنا ونحن نعرب ذلك ال�ش ��ارع ال�ضيّق
يف ال�صاحلي ��ة ،م ��ن دون �أن ننعط ��ف �إىل
بيت ��ه التاريخ ��ي يف منت�ص ��ف ال�ش ��ارع،
البي ��ت الذي كان ال بد من زيارته كي تكتمل
�ص ��ورة الثقاف ��ة ال�سوري ��ة امل�ض ��ادة ب ��كل
�أطيافه ��ا و�سجاالته ��ا املتناح ��رة ،بزهوه ��ا
وانك�ساراتها ،تبع ًا ل�صعود واندحار اخلط
البي ��اين للثقافة .فهذا امل ��كان العجائبي هو
«ترمومرت» الربيق وانطف ��اء ال�شعلة ،ملج�أ
الغرب ��اء والعابري ��ن ،ههن ��ا متح ��ف الظل،
ال تكتم ��ل ال�ص ��ورة �إال بزيارت ��ه ،ومبارك ��ة
عتبته ،ورائحة الألف ��ة التي مينحها لك هذا
الب ��دوي ال ��ذي مل ينك ��ر و�ش ��م مع�صمه م ّرة
واحدة.
�شيوعي ��ون وبعثيون ،م�ؤمنون وملحدون،
�سينمائي ��ون وم�سرحي ��ون و�شعراء ،حتت
�سقف واحد عابر للأجيال والأفكار وق�ص�ص
ٍ
احل ��ب ،فيما تتج ��اور على اجل ��دران �صور
غيفارا ومارلني مون ��رو وماياكوف�سكي يف
ح ��وارات �صامت ��ة و�سريالية بفع ��ل كوالج
ح ��اذق .طائ ��ر احلج ��ل ال ��ذي غ ��ادر بادي ��ة
�وم بعي ��د �إىل
اجلزي ��رة ال�سوري ��ة ذات ي � ٍ
دم�ش ��ق ،م ��ن دون �أن يفقد رائح ��ة الهال� ،أو
يب� �دّل خفق �أجنحت ��ه ،كما فع ��ل �آخرون يف
و�ض ��ح النه ��ار ...اخت ��ار الهام� ��ش بكام ��ل
ر�ض ��اه ،ان�سجام� � ًا م ��ع عبثيت ��ه وعدميت ��ه
ونف ��وره م ��ن الأقفا�ص .مل يق ��ف يوم ًا فوق
من�صة تكرمي ،فيما كان الأن�صاف والأرباع
ّ
يتواف ��دون �إىل الوليم ��ة .كان مالذ ًا للحرية
ب�أوك�سجينها الأق�صى ،يف غرفة بال جدران،
وكان كتف� � ًا نتك ��ئ عليه جميع� � ًا ،من دون �أن
نف ّكر يوم ًا ب�أن ��ه �سيغيب .مات بهدوء ي�شبه
طيف ��ه الناحل .م ��ات وحيد ًا ،فج ��ر االثنني،
لنكت�ش ��ف بعد � 16ساعة ب�أن ��ه �أُ�صيب بنوبة
قلبية ،من دون �أن ي�سعفه �أحد.
�آخر �أعماله «�ساحرات ال�سينما» الذي يعترب
انطولوجيا �ضخمة لنجم ��ات �سينما الزمن
ال�سعيد
�أول م ��ن �أم� ��س ،كان �صاح ��ب «�إعالن ��ات
املوت واحلر ّي ��ة» يرقد يف ب� � ّراد املوتى يف
«م�ست�شفى املجته ��د» يف دم�شق ،كما يحدث
للموت ��ى ،فيما ك ّنا تائه�ي�ن يف ال�شارع� ،أمام
مر�س ��م جرب عل ��وان مكان �إقامت ��ه الأخرية،
ننتظ ��ر تقري ��ر ال�شرط ��ة ع ��ن حادث ��ة موت
ع ��ادي .ل ��ن يع ��ود �إذ ًا� ،إىل م�سق ��ط الر�أ� ��س
عل ��ى بعد �ألف كيلومرت ،ليدفن هناك حماط ًا
ب�أ�شج ��ار احلرمل ال�ب�ري وال�سلما�س� ،إمنا
يف مقربة الغرباء يف دم�شق .ال تكفي ورقة
النع ��ي ك ��ي تط ��وي حي ��اة كائ ��ن ا�ستثنائي
و�سم دم�شق كلها بح�ضوره .دم�شق الأخرى
يتيم ��ة �أم� ��س والي ��وم ،ذل ��ك �أن بن ��در عب ��د
احلميد �صن ��ع دم�شق �أخ ��رى ب�أمتار مربعة

قليلة ،و�أطلق فرا�شاته �إىل كل اجلهات .كان
�صمته �إجابة على وج � ٍ�ع مقيم يف ال�ضلوع،
ين�ص ��ت �إىل الآخري ��ن ،ك�أن ��ه ال�ضي ��ف ال
امل�ضي ��ف .يكتف ��ي بعب ��ارات مبت ��ورة يف
و�ص ��ف جنازة البالد .كان ي ��ذوي على مهل
مث ��ل م�صابي ��ح املدين ��ة ،نائي� � ًا بنف�س ��ه عن
ال�سج ��االت ال�ساخنة� ،أو املواق ��ف النار ّية،
مكتفي� � ًا برفع راي ��ة احلري ��ة كم�سلك حياتي
ال يحي ��د عن ��ه ،فه ��ذا �شاع ��ر كوزموبوليتي
زاه ��د بال�ضوء واملناب ��ر .يكتب �آالمه بنربة
�ساخطة �ضد كل ما يحدث يف الكوكب ،وهو
يرن ��و �إىل احت�ضاره عن كث ��ب ،بعدما خرب
باكر ًا عتمة البالد يف �سجن «ال�شيخ ح�سن»
ق ��رب قلعة دم�شق بتهمة رقابي ��ة �أثناء عمله
يف �إحدى ال�صحف املحليّة .هكذا اجته �إىل
ال�سينما ليدير جمل ��ة «احلياة ال�سينمائية»،
غارق� � ًا بني �ص ��ور جنمات الع�ص ��ر الذهبي.
و�س ��وف يرتجم �إحدى �أجم ��ل ق�ص�ص وليم
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�ساروي ��ان «عزيزتي غريت ��ا غاربو» ،قبل �أن
يطل ��ق �سل�سلة «الفن ال�سابع» التي �أ�صبحت
اليوم �أر�شيف� � ًا �ضخم ًا للمكتب ��ة ال�سينمائية
العربي ��ة .انكف�أ نحو ال�سينم ��ا �إذ ًا ،بو�صفها
م�صنع ًا للخيال ،فيما ا�ستمر يف كتابة ال�شعر
كواحد م ��ن �أبرز �شع ��راء ال�سبعينيات ،قبل
�أن ي�صمت متام ًا ،يف ال�سنوات الأخرية� ،أو
�أنه كان يكتب ب�شكل ّ
متقطع ق�صائد �ست�ضيع
و�سط فو�ضى مكتبته ال�ضخمة ،و�سنقتن�ص
ب�صعوبة �إحدى ق�صائده الأخرية ،على �أمل
ب�ص ��دور �أعمال ��ه ال�شعرية الكامل ��ة التي مل
ُتنج ��ز �إىل الي ��وم .يق ��ول« :نحن هن ��ا نقر�أ
ونكتب ونر�سم /ن�شرب القهوة يف ال�صباح
الباكر /قب ��ل �أن تختفي النج ��وم /وننتظر
الربي ��ع الق ��ادم ،دون الأغ ��اين الع�سكري ��ة
والأع�ل�ام ال�س ��ود» .به ��ذه ال�سط ��ور ّ
خل�ص
بن ��در عبد احلميد مكابدات ��ه يف احلرب ،ثم
�أدار ظهره للمذبحة العلنية ،مكتفي ًا ب�سخطه

اجل ��وّ اين على ف�ص ��ول الكارث ��ة التي كانت
حتف ��ر يف �أعماق ��ه مثل د ّملة قي ��د االنفجار.
نحك ��ي ع ��ن ال�شخ� ��ص املره ��ف وف�ضائل ��ه،
ونن�س ��ى منج ��زه الأدب ��ي بو�صف ��ه �شاع ��ر ًا
طليعي� � ًا� ،أ�س�س للموج ��ة الثانية يف ق�صيدة
النرث ،بعد جتربتني �إيقاعيتني نافرتني هما
«كالغزال ��ة ك�صوت امل ��اء والريح» (،)1975
و«�إعالن ��ات امل ��وت واحلري ��ة» (،)1978
فيما كانت جمموعت ��ه ال�شعرية «احتفاالت»
( )1979عتب ��ة ت�أ�سي�سي ��ة مده�شة ومفارقة
ونوعي ��ة لق�صي ��دة النرث ،والت ��ي �سيقع يف
غوايته ��ا �شع ��راء ك�ث�ر من اجلي ��ل الالحق،
و�صو ًال �إىل «مغامرات الأ�صابع والعيون»،
و«كان ��ت طويل ��ة يف امل�س ��اء» ،و«ال�ضح ��ك
والكارث ��ة» ،و«ح ��وار م ��ن ط ��رف واح ��د».
و�سيع ��ود �إىل مناخات اجلزي ��رة ال�سورية
يف رواية يتيمة هي «الطاحونة ال�سوداء»،
بالإ�ضاف ��ة �إىل كت ��ب �سينمائي ��ة كان �آخرها
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«�ساح ��رات ال�سينم ��ا» ،وه ��و انطولوجي ��ا
�ضخمة لنجمات �سينما الزمن ال�سعيد.
لكن م ��اذا لو كتب بندر عبد احلميد ذكرياته
ع ��ن ه ��ذه الغرفة الت ��ي عربها املئ ��ات؟ كان
يه ّز ر�أ�س ًا بوع ��دٍ غام�ض ،لن يفي به ال حق ًا،
ورمب ��ا كان حم ّق� � ًا ،فه ��و يحت ��اج �إىل دلي ��ل
هات ��ف �ضخ ��م ك ��ي ي ��ورد �أ�سم ��اء �ضيوفه،
�شرق� � ًا وغرب ًا .عدا كب ��ار الك ّتاب ال�سوريني،
ل ��ن ت�ستغ ��رب �أن جتد ياباني ��ة تدر�س اللغة
العربي ��ة يف دم�ش ��ق� ،أو ميني� � ًا من�ش ّق� � ًا� ،أو
عراقي� � ًا جل�أ �إىل الب�ل�اد� ،أو بدوي ًا من قبائل
اجلزي ��رة� ،أو م�صري ًا �أتى يف رحلةٍ خاطفة،
�أو هندي� � ًا� ،أو قبطان ًا متقاع ��د ًا� ،أو �صعلوك ًا
مل يج ��د م� ��أوى� ،أو عا�شق� � ًا حمزون� � ًا .ويف
�سي�سج ��ل الآخ ��رون ذكرياتهم عن
املقاب ��ل،
ّ
زيارة له ��م �إىل دم�شق ،كيف اكت�شفوا الألفة
باحلج
يف بيت ��ه ،ك�أن الزي ��ارة ال تكتم ��ل �إال
ّ
�إىل هذا املكان والطواف حوله.
تعت�ب�ر جمموعت ��ه «احتف ��االت» ()1979
عتبة ت�أ�سي�سي ��ة ُمده�ش ��ة ومفارقة ونوعية
لق�صيدة النرث
يف ظه�ي�رة قدمي ��ة ،و�إثر زي ��ارة جماعية له
(حمم ��د مل� ��ص وعادل حمم ��ود وكاتب هذه
أوج ��ه ،ونحن
ال�سط ��ور) ،كان ال�شج ��ن يف � ّ
نرى رمل �أيامن ��ا يت�سرب من بني الأ�صابع،
يف مدين ��ة مغ ��دورة ومعتم ��ة وكئيب ��ة،
كتب ��تُ حينئذٍ «ن�ص ��ف قرن من ثقاف ��ة ّ
الظل
مب�شهديات متبدّلة على الدوام ،مثل بكرات
فيل ��م ت ��دور يف �صال ��ة معتم ��ة ،نظ ��ر ًا �إىل
غي ��اب مثقفني بارزين كان ��وا جوهر الثقافة
ال�سوري ��ة و�أ�سباب حراكه ��ا وبهجتها .كان
حمم ��د مل� ��ص ال ��ذي ب ��د�أ ي�ت�ردّد �إىل املكان
يتح�سر ب�أ�سى على
بع ��د غياب �سنوات عنه،
ّ
حجم العطب الذي �أ�صاب �أحالم ذلك اجليل،
وكيف ّ
حتطمت �سفنه يف عراء حلظة عبثية
جمنون ��ة ،الفت� � ًا �إىل �ضرورة ترمي ��م املكان
عل ��ى نح � ٍ�و �آخ ��ر� ،إذ لطامل ��ا انهم ��ك املثق ��ف
ال�س ��وري بالأ�سئل ��ة الك�ب�رى عل ��ى ح�ساب
روح املدين ��ة وطبقاته ��ا املهمل ��ة ،فيما ي�ؤكد
عادل حممود على �ض ��رورة ترميم �أرواحنا
باحل ��وار ،ومللمة �شظايا من بقي �صامد ًا يف
الب�ل�اد ،و�إع ��ادة فح� ��ص الهوي ��ة ال�سورية،
ون ��زع الألغ ��ام عنها ،بق ��راءة مغاي ��رة� ،أقل
ريب ��ة ،ذلك �أن ما ّ
تك�ش ��ف عن اختالل مفهوم
الهوي ��ة الوطنية ل ��دى �شريحة من املثقفني،
يدع ��و للهل ��ع حق� � ًا» .من ��ذ �أي ��ام قابلت ��ه يف
ال�شارع ــــ يف�صل بيننا �شارعان ــــ �س�ألته عن
�أحواله ،ف�أج ��اب« :كئيب وتعي�س ووحيد».
�أدركت و�أنا �أودّعه ب�أنه يحت�ضر ب�صمت.
�رم �أحزان ��ه ال�سر ّية
كان طائ ��ر احلج ��ل ي � مّ
وجناحي ��ه املك�سوري ��ن بع�ش ��ب روحه ،يف
حماول ��ة للتحليق بني خيب ��ةٍ و�أخرى ،وها
ه ��و يباغتن ��ا بطعن ��ة غ�ي�ر قابل ��ة لل�شف ��اء.
نحت ��اج �إىل زم ��ن طويل ك ��ي نقن ��ع �أنف�سنا
بغي ��اب ه ��ذا القدّي�س ،لكن كي ��ف نعرب �أمام
م�ضافة الب ��دوي التي مل تغل ��ق بابها يوم ًا؟
تعال ��وا نطلق ا�س ��م بندر عب ��د احلميد على
ه ��ذا ال�شارع ،برغم �أن ��ف البلدية و�أ�صحاب
الأختام.

أصبحت لنا غرفة اآلن قرب
الرب .اسمح يل أن أقول ذلك
بكل أنانية! يا بندر ،فأنا ال
أومن أن للزمن أهمية لديك
ومل يكن مكانك بعيد ًا عن
السامء.

صفاء صنكور

لق ��د خربت ذل ��ك في ��ك ،فلقاءاتي ب ��ك تف�صل
بينها عق ��ود ،ويف كل م ��رة �أراك ت�ستقبلني
وك�أنن ��ا تفارقنا ليلة �أم�س .ث ��م تطول الليلة
عن ��دك وك�أنها ح�صاد عق ��ود :معرفة وحمبة
وطيبة وم�سرة.
�أتذك ��ر ،يف تل ��ك الأيام القليلة الن ��ادرة التي
عرف ��ت بربي ��ع بغ ��داد ودم�شق ع ��ام ،١٩٧٩
نزل ��ت علين ��ا كم�ل�اك دم�شق ��ي (ا�سررتن ��ي
حينه ��ا �أن جميئ ��ك كان م�صادف ��ة بع ��د �أن
اعت ��ذر امل�س�ؤول الثق ��ايف ال�س ��وري املدعو
�إىل املهرج ��ان) ،ولفت انتباه ��ك ذاك ال�شاب
املتحم�س الذي يناق�ش كل يوم يف اجلل�سات
النقدي ��ة ملهرجان ال�سينم ��ا العراقية (�أف�ضل
و�أغن ��ى مهرج ��ان يف تاريخه ��ا ،ومل يتك ��رر
) ،فا�صطفيت ��ه �صدي ًق ��ا بلحظ ��ات ومن دون
حواجز  ،كما ا�صطف ��اه غالب هل�سا وحممد
مب ��ارك ليك ��ون ثالثهم ��ا على من�ص ��ة جل�سة

اخلتام وهو مل يدخل الع�شرينيات من العمر
بع ��د .بلمحة ب�صر اختفيت بع ��د �أن التمعت
يف �سمائنا ك�شهاب .و�أغلقت الأبواب بعدها
ب�أقفال ثقيلة من الدم واحلروب واحل�صار.
بع ��د م ��رور نح ��و عقدي ��ن ،م ��ررت بال�ش ��ام
يف طريق ��ي �إىل ب�ي�روت اللق ��اء بح ��ث يف
ن ��دوة احتاد الكتاب اللبناني�ي�ن عن "املثقف
والهوية" ،مل �أتخيل �أنك �ستتذكر ذلك ال�شاب
النحي ��ل ،وال حما�س ��ه ،لكن ��ك ا�ستقبلتن ��ي
بالأح�ض ��ان وك�أننا افرتقنا �أم�س ،وبادرتني
ب�سل�س ��ة من القف�شات عم ��ن يحكمون عندكم
وعندن ��ا �أزالت كل توج�س ��ي وخويف ،وبت
تذكرين بتفا�صيل �أنا ال �أتذكرها .فعرفت �أي
قلب كبري و�أي ذاكرة حي ��ة و�أي نبع للطيبة
واملحب ��ة هو �أنت يا بن ��در .ومنذ ذلك احلني
باتت دم�ش ��ق هي بندر بالن�سب ��ة �إيل وبندر
ه ��و دم�ش ��ق كلما ع ��دت �إليه ��ا .كن ��ت �أذهب

ب�ل�ا �سابق موع ��د �إىل تل ��ك الغرف ��ة م�شرعة
الأبواب ،امل�ؤثث ��ة باملحبة والطيبة واملعرفة
والأ�صدقاء� ،شاعر حتيط به هالة� ،أجل هالة
م ��ن الأ�صدق ��اء ،هكذا كن ��ت �أرى بن ��در عبد
احلميد دائما.
ت�شبه تل ��ك الغرفة ال�صغ�ي�رة القبو .وحتتل
طاول ��ة اجلل�س ��ة الوا�سع ��ة والعام ��رة
بالأ�صدق ��اء دائم ��ا معظ ��م م�ساحته ��ا تاركة
م�ساح ��ة �صغرية ملكتبة ملحقة بها وما ي�شبه
املطب ��خ يط ��ل عل ��ى بابه ��ا .لكنن ��ي مل �أدخل
بحياتي مكان ًا رحب ًا يف الوقت نف�سه مثلها.
رحب ��ة ،ف�سيحة ،ب ��ل قل �شا�سع ��ة وعمقها ال
يح ��د ،كانت غرفتك يا بندر .مل �أكن �أرى فيها
�شب ��ا ًكا مفتوحً ا لكنني كن ��ت �أراها تطل على
ال�سم ��اوات ،ومتتل ��ئ بغيوم متط ��ر حمبة.
وعل ��ى طاولته ��ا تت�ل��ألأ قطرات ن ��دى حنني
خلفها �أ�صدقاء راحلون ،وتدوّ م يف ف�ضائها

ن�سم ��ات م�ضمخة بالطيب ��ة والر�أفة وترتدد
يف �أث�ي�ر ه ��ا مو�سيق ��ى و�شج ��ن �أغني ��ات
و�ضح ��كات تركه ��ا خلفه ��م م ��ن عرج ��وا من
�سماواتها من الأ�صدقاء.
�أن ��ا واث ��ق م ��ن �أن غرفتن ��ا اجلدي ��دة الت ��ي
�ست�ؤثثه ��ا كعادتك قرب الرب لن تكون �سوى
�صورة �أخرى من �سماوات املحبة الف�سيحة
تل ��ك ولكنها ه ��ذه امل ��رة لن تك ��ون يف مكان
�صغري قرب �شارع العابد ي�شبه القبو.
انتظرن ��ا ي ��ا بندر ،ي ��ا نبع الطيب ��ة واملحبة،
و�أ�شدّد انتظرين قريب ًا �أيها ال�صديق البهي،
ال �أظ ��ن �أنن ��ا هذه امل ��رة نحت ��اج �إىل �أن متر
عق ��ود ك ��ي نلتق ��ي ،ولي� ��س ثم� � ًة يف بلداننا
املخرب ��ة امل�ضاع ��ة ما يغ ��ري بالبق ��اء .و�أنا
مطمئ ��ن �أنن ��ي �س�أج ��د ب ��اب غرفت ��ك م�شرع ًا
كعادت ��ه وذراعي ��ك النحيفت�ي�ن مفتوحت�ي�ن
للعناق.

بندر عبد الحميد :ال ّ
حل اّإل في التغيير الشامل!
تع ّلم بندر عبد الحميد القراءة
والكتابة عىل يد شقيقه ،قبل
دخوله املدرسة .كانت أقرب
املدارس إىل قريته تل صفوك
القريبة من الحسكة ،تبعد
حواىل عرشين كيلومرت ًا .حني
ارتاد تلك املدرسة الحق ًا ،كان
عليه أن مييض ثالث ساعات
يومي ًا عىل طريق الذهاب
والعودة مع أقران له.

سعد هادي
مل يك ��ن يعرف ملاذا يب ��ذل كل ذلك اجلهد من
�أجل �شيء يعرف ��ه .يف تلك ال�سنوات ،كانت
عائلت ��ه تتن ّقل يف املنطق ��ة املحاذية للحدود
العراقي ��ة بني �سهل �سنجار يف الربيع ،وتل
ب ��راك يف ال�شتاء ،لت�سك ��ن موقت ًا يف بيوت
َ�شع ��ر وترعى �أغنامه ��ا� .أ ّما ه ��و ،فيُقبل يف
ن�ص ��ف الع ��ام الدرا�سي الت ��ايل يف مدر�سة
الع�شائ ��ر الداخلي ��ة يف احل�سك ��ة .يتذك ��ر
�أنّ الدرا�س ��ة كان ��ت ج ��ادّة ونظ ��ام الطع ��ام
والإقامة ممتاز ًا .ا�ستمر ذلك حتى اخلام�س
االبتدائي ،حني ح�صل عل ��ى املرتبة الأوىل
يف االمتحان ��ات ،متفوّ ق� � ًا عل ��ى كل تالمي ��ذ
املحافظ ��ة� .س�أل ��وه يف مديرية الرتبية :هل
تري ��د مكاف� ��أة �أم رحل ��ة �إىل يوغو�سالفي ��ا؟
اخت ��ار الرحل ��ة .وبع ��د انتظ ��ار طويل بني
 1959و� 1960أخ�ب�روه ب�أنه ��ا �أُلغيت ،ومل
َّ
يت�سن له زيارة يوغو�سالفيا مطلق ًا.
انته ��ى دور مدر�س ��ة الع�شائ ��ر عن ��د ذل ��ك
احل ��د ...ا�ست�أجر غرفة مع �إحدى العائالت،
وانت�س ��ب �إىل مدر�س ��ة ا�سمه ��ا «الغ�سانية».

كان ��ت املدر�سة ت�ض ّم مكتب� � ًة �ضخمة ،حافلة
بن ��وادر املطبوع ��ات والكت ��ب ،ف�أ�صب ��ح
م�س� ��ؤو ًال عنها ،مع زميل �آخر له .كان �أ�ستاذ
اللغة العربية �شاعر ًا محُ دّث ًا من حلب ،ا�سمه
ظه�ي�ر كنيفاتي ،ويدين له بندر عبد احلميد
بالف�ضل لأ ّن ��ه ع ّلمه �أنّ القراءة فع ٌل جاد قبل
�أي �شيء �آخر.
يتذ ّك ��ر م ��ن تل ��ك الأي ��ام �أ ّن ��ه كان يبتكر يف
وحدت ��ه طبخ ��ات ال ميكن لأيّ طب ��اخ �شهري
يف الع ��امل التفك�ي�ر فيها ،ح ّت ��ى �إنّ طبخاته
كان ��ت «تث�ي�ر اخل ��وف» ل ��دى �أ�صدقائ ��ه .مل
ي�شتهر �أحد من ه�ؤالء الأ�صدقاء الذين �أولع
بع�ضهم بالقراءة مثله .بقوا يف احل�سكة ثم
اختفوا من امل�شهد على مراحل ،بينما ح�صل
بندر بع ��د تفوّ ق ��ه يف البكالوريا على منحة
درا�سية من وزارة التعليم ،وانتقل للدرا�سة
يف جامع ��ة دم�ش ��ق .تن ّق ��ل بني غ ��رف �سكن
عدّة ،والزمه �شعو ٌر ب�أنّ «احلياة �أو�سع هنا،
رغم �أن البلد كان مغلق ًا ،وبقي كذلك لب�ضعة
عق ��ود» .كان ال�شعر قد بد�أ قبل ذلك� ،إذ كانت

ق�صائده الأوىل كال�سيكية ـــــ وفازت �إحداها
باجلائزة الثاني ��ة يف م�سابقة �أجرتها جملة
«الع ��امل» الت ��ي كان ��ت ت�صدر يف ب�ي�روت ـــــ
لك ّن ��ه ال يتذ ّك ��ر الي ��وم بيت ًا واح ��د ًا من «تلك
الق�صي ��دة العمودي ��ة الت ��ي ت�شي ��د بالتطور
العلمي».
يف دم�ش ��ق ،ب ��د�أ الكتاب ��ة لل�صحاف ��ة �أي�ض ًا،
وم ��ن خاللها تع ّرف �إىل الكثري من املثقفني.
كان �أ�صدق ��ا�ؤه دائم� � ًا �أك�ب�ر منه ،ربمّ ��ا لأ ّنه
اعت ��اد جمال�س ��ة ال�شي ��وخ و�ش ��رب القه ��وة
معهم ،من ��ذ كان طف ًال .يف عام  1973تع ّرف
�إىل زكريا تامر و�أجرى معه حوار ًا �صحافي ًا
ن�ش ��ره يف جملة مغمورةّ ،
وظل «تامر ي�شيد
بذلك احلوار ويعت�ب�ره �أف�ضل حوار �أجري
مع ��ه» .يف الع ��ام الت ��ايل ،ن�ش ��ر جمموعت ��ه
ال�شعري ��ة الأوىل «كالغزالة ...ك�صوت املاء
والري ��ح» التي انتق ��ل فيها م ��ن الكال�سيكية
�إىل ال�سريالي ��ة ،م ��ن دون �أن مي ��ر مبرحل ��ة
و�سط ��ى .كت ��ب ق�صائ ��د تل ��ك املجموعة يف
�سجن «ال�شي ��خ ح�سن» ،حيث �سجن لب�ضعة

�أ�شهر ب�سب ��ب «تهمة مل ّفقة �شب ��ه �سيا�سية».
وبع ��د �إطالق �سراحه ،عا� ��ش مرحلة ي�صفها
بـ«قمة الفو�ضى» ،كما ر�سب ب�إرادته ل�سنتني
ّ
ب�صف
يف الكلية ،لأنه �أح � ّ�ب طالبة ت�صغره
و�أراد �أن ينتظرها لتلحق به.
يف تلك ال�سنوات ،ب ��د�أت عالقته بال�سينما.
كان ي�شاه ��د الأف�ل�ام يومي ًا ،ويق ��ر�أ ويكتب
عن الفنّ ال�سابع ...وحني ذهب �إىل هنغاريا
ع ��ام  1979لدرا�س ��ة ال�صحاف ��ة� ،شاهد يف
ن ��ادي ال�سينم ��ا يف بوداب�س ��ت كل الأف�ل�ام
املمنوع ��ة يف �سوري ��ا .عند عودت ��ه ،كان قد
اختري ع�ضو ًا يف جملة «احلياة ال�سينمائية»
التي كانت مرجع ًا مهم ًا للعاملني والباحثني
والق ّراء ،وما زالت ت�صدر حتى الآن رغم كل
العقبات .هكذا � ّأ�س�س �سل�سلة «الفن ال�سابع»،
ث ّم عمل �أمين� � ًا لتحريرها ،وهي ُتعنى بن�شر
الكت ��ب املتعلق ��ة بال�سينما ،و�أ�ص ��درت �أكرث
م ��ن  160كتاب� � ًا حت ��ى الآن .ال يعرتف بندر
عب ��د احلميد بانتمائ ��ه �إىل �أي اجتاه �أدبي،
فه ��و �ضد الت�صنيفات عموم ًا ...كما يرى �أن

التط ��ور الثقايف كان بطيئ� � ًا ب�سبب العزلة،
�إذ كما يقول دوم� � ًا «نحن معزولون لأ�سباب
تافهة».
ال يف�ص ��ل الرج� � ُل ب�ي�ن �شع ��ره وحياته ،فال
ي�س� ��أل نف�سه م ��اذا حقق �شاع ��ر ًا� .إذ �إنّ ه ّمه
يف املق ��ام الأول هو التوازن مع نف�سه ال مع
الع ��امل ،وقد ح ّقق ذل ��ك لأنه «ال يفكر بقواعد
م�سبق ��ة وال نظريات ثابت ��ة ،ي�ؤمن بحريته
قب ��ل كل �شيء ،ب�صناعت ��ه لتلك احلرية التي
يتمن ��ى �أن يناله ��ا اجلميع» .ح ��اول التعبري
من خالل ال�شعر عن تلك احلرية ،على الرغم
من �أ ّنه ال يتذكر �إال القليل من ق�صائده ،رمبا
«لأن تل ��ك الق�صائد مرتبطة بحدث �أو ذكرى
م ��ا» .مل يعد ين�ش ��ر �شعر ًا ،يكت ��ب الق�صيدة
وي�ضعه ��ا جانب ًا يف انتظ ��ار �أن تكتمل لديه
جمموع ��ة ذات من ��اخ واح ��د .املجموع ��ة
«بر�أي ��ه» تعبرّ ع ��ن ال�شاعر بطريق ��ة �أف�ضل،
وهي �سج ٌّل ملرحلة يف حياته وفنه.
ع ��ام  1984ن�ش ��ر روايت ��ه الوحي ��دة
«الطاحون ��ة ال�س ��وداء» ،بع ��د �أن �أم�ض ��ى
�شه ��ور ًا يف قرية عجيبة يحكمه ��ا امله ّربون
وال�شرط ��ة مع ًا عل ��ى احل ��دود الرتكية ،بني
ر�أ� ��س الع�ي�ن والقام�شل ��ي� .أتي ��ح ل ��ه هناك
التع� � ّرف �إىل �شخ�صي ��ات ن ��ادرة ودخل يف
�سل�سلة من الأحداث الغريبة ،فكتب الرواية
من دون تفكري .جتربته الروائيّة تلك كانت
«بن ��ت وقته ��ا» ،حت ��ى �إ ّن ��ه مل يع ��د قراءته ��ا
ثاني ��ة ولي�س لديه ن�سخة منه ��ا .كتب �أي�ض ًا
�سيناري ��وات لأف�ل�ام ق�ص�ي�رة ،لك ّنه ��ا ُن ّفذت
ّ
التدخل يف
بطريق ��ة �س ّيئ ��ة ،ومل يت�س ��نّ ل ��ه
التنفيذ لأ�سباب خمتلفة.
يع�شق بندر عبد احلميدالتنويع يف م�صادر
الق ��راءة والكتابة ،وهذا ما كان يدفعه دائم ًا
يف اجتاه ال�صحافة .يف هذا املجال ،لي�ست
لدي ��ه مو�ضوع ��ات م�سبقة ،لك ّن ��ه يجتهد يف
اكت�شافها ،يف ظ � ّ�ل م�شاغل احلياة اليومية.
كان ت�شا�ؤم ��ه يت�ضاع ��ف با�ستم ��رار �أم ��ام
الواقع الثقايف ...وظل يعتقد �أن «ال ّ
حل � اّإل
يف التغي�ي�ر ال�شامل ،ولي� ��س يف �إ�صالحات
الرتقي ��ع» .فاحلياة الثقافية العربية «لي�ست
متو ّقفة ...بل تتقهقر �إىل اخللف ،وب�سرعة،
م ��ا يثبت �أنن ��ا منعزلون متام� � ًا ،وب�إرادتنا،
عما يجري من حتوّ الت يف العامل" .
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بندر عبد الحميد وردة أدباء سورية
حسن عبد الرحمن
�سيتحدث ��ون كث�ي�ر ًا ع ��ن بندر عب ��د احلميد،
�سيقول ��ون ن�ث�ر ًا و�شع ��ر ًا و�أحاديث� � ًا وحب� � ًا،
ولك ��ن �أح ��د ًا لن يكون مبنزل ��ة قريبة من هذا
ال�شاعر والأديب والفنان واملثقف وال�صحفي
والنبي ��ل والروائي ،ح�ي�ن كان يحكي عن �أي
�شيء ويتحدث عن �أي �شيء.
بندر عبد احلميد عامل ًا وجممع ًا ثقافي ًا م�ستق ًال
زاهي ًا وملون ًا له ��واة احلب والأمل واملعرفة،
مل يك ��ن �أك�ث�ر توا�ضع� � ًا وال �أق ��ل كربي ��ا ًء من
وطنه �سورية.
رحل وتركنا جميع ًا �أكرث ندم ًا العتبارنا بغباء
ال يح ��د �أنن ��ا ميكن �أن ن ��راه كل ي ��وم و�ساعة

ن�ش ��اء ،ن�ؤجل ر�ؤيت ��ه وك�أنه مت ��اح دائم ًا كما
عودنا ،دون �أن نح�سب ح�ساب ًا ب�أننا ميكن �أن
نفقده يف �أي حلظة.
م ��ن �أك�ث�ر مايح ��زن ويح ��رق القلب �أن ��ه كان
يعي� ��ش �آخر �أيام ��ه يائ�س ًا فاقد الأم ��ل منهزم ًا
وهو ي�شهد حال الوطن وما حل به.
�صدي ��ق عم ��ره الأديب والباح ��ث حممد كامل
اخلطي ��ب ،كتب عنه فق ��ال ”:ل ��و �أن ب�إمكاين
�أن �أكت ��ب �أو �أن �أق ��ر�أ بالدموع لكتبت وقر�أت
عن رحيل �صدي ��ق العمر والقل ��ب وامل�سافات
البعي ��دة والرقيق ��ة .بن ��در عب ��د احلميد الذي
�أه ��داين ورد ًة ي ��وم التقين ��ا ،فت�صادقن ��ا منذ
اللق ��اء الأول ع ��ام  1968يف حديق ��ة جامع ��ة
دم�شق.
يقول حمم ��د كامل اخلطيب ":مرة ومنذ زمن
بعي ��د كتب ��ت ،خرج ��ت الثقاف ��ة ال�سورية من
بيت بندر عبد احلمي ��د ،مثلما خرجت الق�صة

الرو�سي ��ة م ��ن معطف غوغول ،رمب ��ا ب�إغالق
بي ��ت بندر عبد احلميد ،ه ��ذا البيت الذي كان
مفتوح ًا ل ��كل النا�س ،كقلب ��ه وخميلته مطلقة
ال�س ��راح ،تعل ��ن ثقافة جيل ومرحل ��ة �سور َّية
عن انتهائها".
بن ��در عب ��د احلميد ال ��ذي كان يعي� ��ش احلياة
دائم� � ًا بوجه ��ه ال�صايف وابت�سامت ��ه الربيئة،
�سيبقى رمز ًا للثقافة ال�سورية و�سيبقى بطيفه
حا�ضر ًا بخفة اخليال واملخيلة واملوهبة.
عند كل حمط ��ة للأ�صدقاء كان بن ��در مق�صد ًا،
ب ��كل ب�ساط ��ة ،كان يكف ��ي �أي اق�ت�راح من �أي
�صدي ��ق "تعالو ن ��زور بندر حتى يت ��م الأمر،
كانت رغب ��ة الأ�صدق ��اء قبل رغبت ��ه التي كان
يجهزه ��ا �سريع� � ًا دافئ ��ة وطري ��ة ووادع ��ة
لطيفة م ��ع الطرقة الأوىل عل ��ى الباب الأليف
احلنون.
لن �أن�سى ذات ليلة من �شتاء الثمانينيات وكنت

ق ��د �أر�سلت ق�صيدة �إىل جملة الآداب اللبنانية
ون�ستيها كعادتي يف ن�سيان ما �أحب لنف�سي،
لأفاج� ��أ بعد �صدور املجل ��ة ببندر عبد احلميد
وقد قر�أها ب�إعجاب وحمبة لبع�ض الأ�صدقاء،
الذين تداولوها بدورهم .ات�صل بي ال�صديق
حمم ��د كامل اخلطيب يومها ليخربين بفرحة
بن ��در عبد احلمي ��د بالق�صيدة .وم ��ا �أزال �إىل
اليوم فرح ًا بفرحته تلك.
كانت �أوىل �أيام معرفتي به التي توطدت عن
بعد وع ��ن قرب كغريي ممن �أحب ��وه و�أحبهم
عندم ��ا كت ��ب مق ��ا ًال عظيم� � ًا ال �أزال �أذكره �إىل
الي ��وم ،كان مبثابة �صفع ��ة للتكاذب والتبجح
يف وقت ��ه منتقد ًا �شلة من الأدباء وال�صحفيني
ال�سوري�ي�ن م ��ن �أبن ��اء جيل ��ه مم ��ن كان ��وا
يتفاخ ��رون �أمام ��ه بقت ��ل الغ ��زالن ورح�ل�ات
�صي ��د الغ ��زالن اجلميل ��ة وه ��م يقتحم ��ون
عزلته ��ا الربيئة ويطاردونه ��ا لي ًال يف البادية

بندر عبد الحميد وبيته
ال�سورية ،بينما يزاودون ليل نهار بال�شهامة
والنبل والإن�سانية والرومان�سية واحلب.
م ��ع �أنه عاي� ��ش وعا�ص ��ر �أجي ��ا ًال خمتلفة من
�أدب ��اء ومثقف ��ي �سوري ��ة والوط ��ن العرب ��ي
مبختل ��ف م�شاربهم الفكري ��ة وال�سيا�سية� ،إال
�أن ��ه حافظ عل ��ى م�ساف ��ة منهم جميع� � ًا� ،أحب
م ��ن ي�ستحق ومن مل ي�ستح ��ق منهم و�أحبوه
بدورهم.
بندر عب ��د احلميد ذهب منك�س ��ر ًا تائه ًا زاهد ًا
كما �سنذهب منك�سرين تائهني زاهدين ونحن
نعي� ��ش �أحالمنا املنك�سرة .ب�س� ��ؤال ال جواب
علي ��ه ه ��ل "�سوري ��ة وردة �أم قنبل ��ة".؟ ا�س ��م
الكتاب اجلميل الرائع ل�صاحب الر�ؤيا حممد
كامل اخلطيب.
بع ��د ثم ��اين �سن ��وات ح ��رب م ��ا ن ��زال ن�س�أل
و�سنبقى رمبا لفرتة طويلة ن�س�أل هل �ستكون
�سورية وردة �أم قنبلة؟.

ً
دائما
الموت ينتصر
ها أنا ذا أغمض عيني ،وأنا
مستلقية عىل كنبتي يف بيت
مستأجر يف القاهرة ،وأترك
ألحالم اليقظة أن تفصلني عن
املكان والزمان ،وتلقي يب إىل
الوقت املفصول عن الزمن،
حيث أرى نفيس يف شارع
العابد يف قلب دمشق .أدخل
إىل مقهى الروضة ،ألتقي
خليل وأمرية وخرض وحازم
وشكران ،نرشب القهوة،
ومنارس قليال من النميمة
املعتادة ،ونرثثر يف شأن
الثقافة السورية ومعاركها
التافهة مع بعض األصدقاء،
ثم ننطلق إىل الغداء يف
مطعم اسكندرون يف تقاطع
العابد مع شارع الباكستان.

رشا عمران
نق� � ّرر يف حلظ ��ة ،ونحن نق�ت�رب من املطعم
�أن نحم ��ل �أ�شياءن ��ا معنا ونع� � ّرج على بيت
بن ��در عبد احلميد ،م ��ن دون �أن نخ�شى عدم
وج ��وده ،فباب الغرف ��ة مفتوح دائم ��ا ،و�إن

مل يكن ه ��و موجودا فحتما هن ��اك زائر ما،
قد يكون غريبا ع ��ن دم�شق ،وقد يكون �أحد
معارفنا� .سنج ��د بن ��در ،و�سي�ستقبلنا بتلك
االبت�سام ��ة الهادئ ��ة الت ��ي ال تف ��ارق وجه ��ه
الطي ��ب( ،هل م ��ن قبيل امل�صادف ��ة �أنه �أطلق
ا�سم الطيب على �أكرب �أبنائه؟)� .سيُمازحني،
كعادته ،عن بداية مراهقتي ،حني كان يزور
وال ��دي مع الأ�صدق ��اء يف �سبعينيات القرن
املا�ض ��ي ،و�س�أقول ل ��ه :لقد كربن ��ا ،يا بندر
(رمب ��ا �أ�ستب ��دل كربن ��ا مبف ��ردة "هرمنا")،
و�سقط ��ت �أحالمن ��ا كله ��ا وفقدن ��ا كل �شيء.
بلون بدوي
و�سيع� ��ض على يده املو�شوم ��ة ٍ
الفت ،بينما ي�ت�رك ل�صمته احلزين كاحلداء
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�أن يفر�ش علينا غطاءه ،فرنجتف من احلزن
واحلن�ي�ن ،و�س�أفتح عيني ،يف تلك اللحظة،
لأعود �إىل زمني ،حيث �أ�ستلقي على كنبتي
يف بي � ٍ�ت م�ست�أجر يف القاه ��رة ،وقد هرمتُ
فعال ،وق�ست يد الزمن على ج�سدي وقلبي.
م ��ات بندر عبد احلميد ،م ��ات وحيدا حزينا
م ��ن دون �أن يج ��د من ي�سعفه ح�ي�ن �أ�صابته
�أزمة قلبية .ماتت �شك ��ران الإمام �أي�ضا قبل
�سن ��وات ،وحيدة وحزين ��ة كما كانت دائما.
م ��ات �أ�صدق ��اء عدي ��دون يف دم�ش ��ق ويف
ب�ل�اد العامل .ماتوا من الوح ��دة رمبا �أو من
احل ��زن ،ال فرق �أبدا ،بينما يعي�ش حازم يف
�ش ّقة �صغرية يف باري�س ،وخ�ضر يف �إحدى

مدن �أملانيا� ،أما �أمرية التي تعي�ش يف مدينة
ال�سوي ��داء ،فهي مل ت ��زر دم�ش ��ق منذ مطلع
عام  .2011وحده خليل ينتقل بني بيته يف
�ش ��ارع العابد ومقهى الرو�ض ��ة يف ال�شارع
نف�س ��ه ،يلتق ��ي �أ�صدق ��اء �آخري ��ن ،ال نعرف
كثريي ��ن منه ��م ،نح ��ن �أ�صدق ��ا�ؤه القدامى،
ويدوّ ن يوميات احلرب والقهر واحلزن يف
دم�ش ��ق التي ته�شمت فيها احلي ��اة والثقافة
والف ��رح واحل ��زن ،ته�ش ��م فيه ��ا كل �ش ��يء،
رمب ��ا وحدها الكتاب ��ة هي من ينق ��ذ خليل،
والأ�صدقاء الذين بقوا هناك.
مات بندر عبد احلميد ،دفن يف مقربة جنها
(مقربة املجهولني)� .سندفن جميعا يف مقابر
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املجهول�ي�ن ،حيث ال �أوطان لنا" ،الوطن هو
حي ��ث توجد قبور �أحبابك" .م ��ن رافقه �إىل
رحلت ��ه الأخرية؟ م ��ا هو م�صري تل ��ك ال�ش ّقة
الن ��ادرة يف �ش ��ارع الباك�ست ��ان ،ب�أر�شيفه ��ا
الطوي ��ل وبذاكرة جدرانه ��ا وبالطها؟ ع ّرج
املئ ��ات على تل ��ك ال�شقة ،و�سمع ��ت جدرانها
نقا�ش ��ات يف الثقاف ��ة وال�سيا�س ��ة مبختلف
لهج ��ات بالد العرب .كتب �أ�صدقاء ومعارف
كث�ي�رون عن تلك ال�شقة �إثر رحيل �صاحبها،
وك�أن �شخ�صي ��ة بن ��در عب ��د احلميد متاهت
معه ��ا ،كتبوا عنه ��ا �أكرث ما كتب ��وا عنه ،هل
ت�صن ��ع البي ��وت �أ�صحابه ��ا؟ وه ��ل ي�صب ��ح
النا� ��س بيوته ��م؟ يقين ��ا �أن :ال ،مل ي�صن ��ع
بندر عبد احلميد بيتا فقط ،بل �صنع دم�شق
خا�ص� � ًة به ،هو البدوي الق ��ادم من احل�سكة
�إىل عا�صم ��ةٍ مر ّكب ��ة طبقي ��ا ومناطقي ��ا
و�سيا�سي ��ا وثقافيا .كان ال ب ��د ،ب�شخ�صيته
التي تبدو من اخلارج متحفظة ومتوج�سة،
�أن ي�صن ��ع مكانا ي�شبه داخل ��ه ،مكانا كرميا
رحبا مت�ساحم ��ا متقبال جلميع االختالفات،
ه ��ل ه ��ذا م ��ا جع ��ل اجلمي ��ع يتفق ��ون على
حم ّبته حلظة انت�ش ��ار خرب رحيله؟ اجلميع
الذي ��ن يختلف ��ون ،لي�س فق ��ط يف ال�سيا�سة
واالنتم ��اءات ،ب ��ل رمبا يتحارب ��ون ب�سبب
االختالف على �شكل اللبا�س.
"كي ��ف ه ��ي حيات ��ك يف القاه ��رة وكي ��ف
و�ض ��ع قلب ��ك بع ��د العملي ��ة؟" �س�ألن ��ي بندر
ح�ي�ن قابلت ��ه م�صادف ��ة يف �ش ��ارع احلم ��را
يف ب�ي�روت قب ��ل عام�ي�ن .حكي ��ت ل ��ه قليال
ع ��ن حيات ��ي هن ��ا ،و�أخربت ��ه �أن قلب ��ي عاد
�إىل اخلفقان ب�شكل طبيعي ،وما زال يبحث
ع ��ن احلب ،لكنه يخذلن ��ي قليال كلما تذكرت
دم�ش ��ق .ق ��ال يل ،بلهجت ��ه املختلط ��ة ب�ي�ن
البدوي ��ة ال�سورية والعراقي ��ة (حتى حلظة
رحيله ث ّمة �أ�صدقاء كانوا يظنونه عراقيا):
"حاويل �أن تن�سي كي يبقى قلبك �سليما ،مل
يع ��د يف دم�شق ما ي�ستح ��ق احلنني ،عي�شي
وال تدع ��ي الوحدة تنه�ش قلب ��ك" ..الوحدة
�أتلف ��ت قلب بندر عبد احلميد ،بينما ث ّمة من
يحتفل بـ"الن�ص ��ر" يف دم�شق احلزينة ،من
دون �أن ينتبه ال�ساذجون منهم �أن املوت هو
املنت�ص ��ر الوحيد ،و�أن املوت ��ى وحدهم من
يرون بريقه.

لطاملا تهيبت دخول بيت بندر عبد الحميد ،فام كنت أقوى عىل دخول بيت يذكره مثقفو سوريا وكتابها وفنانوها كام
يذكرون بوابات دمشق السبع ونهر بردى وجبل قاسيون ..ظننت ،من كرثة اتساعه وازدحامه وصخبه ،أنه كاتدرائية
ضخمة للفنون والثقافة ،شقة بغرف كثرية وصالونات كربى ،متحف للفن ،وأرشيف للتاريخ الثقايف يف سوريا ...لكن،
عندما حان قضاء الله وقدره يف تجليه األكرث محبة ،ودخلته بنوع من اإلجالل والخشوع والرهبة ،وجدته غرفة صغرية
يف أحد تفرعات شارع العابد وسط دمشق .وكانت تلك الغرفة فعلاً كل ما ذكرت :كاتدرائية ضخمة وشقة بغرف
وصالونات كثرية ومتحفً ا وأرشيفً ا.
خضر اآلغا
"بي ��ت بن ��در" من ��ارة ال�شام الت ��ي ق�صدها
الكتاب والفنان ��ون وامل�ؤرخون واحلاملون،
م ��ن الدم�شقي�ي�ن وم ��ن �ساكن ��ي دم�ش ��ق
والعابري ��ن �إليه ��ا وفيه ��ا ...نقط ��ة ع�ل� ّام،
ومرك ��ز اجله ��ات :ثم ��ة م ��ا هو غ ��رب "بيت
بن ��در" و�شرق ��ه و�شمال ��ه وجنوب ��ه ،وثم ��ة
م ��ا هو عل ��ى الي�سار من ��ه ،ومقابل ��ه ،وعلى
بع ��د كيلومرتات منه ..م ��ن ال يعرف دم�شق
يعرف بيت بندر .ومن يتوه يف �أزقة دم�شق
وحواريه ��ا يلج� ��أ �إىل النقط ��ة الوا�ضح ��ة
والرباقة كقطعة الذهب" :بيت بندر".
ولطامل ��ا تهيب ��ت التع ��رف �إىل بن ��در عب ��د
احلميد ،تل ��ك القامة العالية التي يتم ذكرها
يف �أو�س ��اط الكتاب ��ة والت�أم ��ل والفن مثلما
يت ��م ذك ��ر �شخ�صي ��ات تب ��دو وك�أن �شعوبها
تنتمي �إليها مثلما ينتمون هم �إىل �شعوبهم:
املتنب ��ي واملع ��ري وغوت ��ه و�شك�سب�ي�ر...
ً
وباذخا
وعندم ��ا التقيته التقيت قل ًب ��ا كبريًا
مرحبًا ،مقبلاً
على هيئ ��ة �إن�سان ،مبت�س ًم ��اّ ،
على احلياة مث ��ل عا�شق مقبل على حبيبته،
مث ��ل �صويف مقبل عل ��ى الله ،مثل �شاعر يف
الع�صور القدمية مقبل على ق�صيدته.
�إن ��ه لأم ��ر ب ��اذخ �أن تلتق ��ي ،دفع ��ة واحدة،

القلعت�ي�ن :بن ��در عبد احلميد وبيت ��ه! �أكرث،
�أن تك ��ون �صدي ��ق الهرم�ي�ن على م ��ر الأيام
فتلك منحة لطيفة مينحها لك احلظ يف �أكرث
ظهورات ��ه ر�أف ��ة .منحني بن ��در عبد احلميد
وبيت ��ه تلك الق ��درة العالية عل ��ى الت�شاوف،
فلطامل ��ا �شعرت ،بنوع م ��ن التنويه بالذات،
�أنني �صديق النهر وجمراه! ولقد ت�شاوفت
به ��ذا ،ب ��كل ثق ��ة ،عل ��ى اجلمي ��ع الذي ��ن هم
�أ�صدقا�ؤه � ً
أي�ضا!
ك�أن م ��ن مل يدخ ��ل "بي ��ت بن ��در" مل يدخ ��ل
دم�ش ��ق� ،إذ تاريخ ًي ��ا ثم ��ة �أب ��واب �سبع ��ة
لدخوله ��ا ،وتاريخ ًي ��ا مل يك ��ن ممك ًنا دخول
دم�ش ��ق :مدين ��ة الل ��ه� ،إال ع�ب�ر واح ��د م ��ن
�أبوابه ��ا ال�سبع ��ة تل ��ك� ،أم ��ا يف ع�صرن ��ا
احلا�ض ��ر ،وبدءًا من "بي ��ت بندر" فقد �صار
وك�أن الدخ ��ول �إىل دم�شق �سيكون عرب ذلك
البيت املرتامي الأطراف ،وبنوع قليل جدًا
من املبالغة ميكن القول �إن "بيت بندر" هو
البوابة احلا�ضرة الوحيدة لدخول دم�شق!
�أن تك ��ون هناك يعني �أن ��ك يف قلب دم�شق،
ويف قلب احلدث الثقايف والفني والكتابي.
�أكرث� ،أنك يف التاريخ � ً
أي�ضا.
لي� ��س من املمك ��ن تف�سري كي ��ف تت�سع غرفة
�صغرية لذل ��ك العدد الكبري م ��ن الأ�شخا�ص
يف كل م ��رة يجتمع ��ون فيه ��ا ،وتعبري "يف
كل مرة" هن ��ا يعني :دائمًا ،لي�س من املمكن
تف�سري ذلك �إال باللجوء �إىل املجازات ،وهي
�أن بندر يفر�ش قلبه ليت�سع اجلميع! فاملجاز

يف "بيت بندر" وم ��ع �شخ�ص مثله يتحول
�إىل حقيق ��ة دون لب� ��س .كنا ك�أمن ��ا نتناف�س
على قل ��ب بندر ،ونت�سابق �إلي ��ه ،وكان قلب
بندر موزعً ا بالت�ساوي على اجلميع.
املنك�س ��رون ،املهزوم ��ون ،املخذول ��ون،
الهارب ��ون م ��ن �أوجاعه ��م و�آالمه ��م كان ��وا
يلج�ؤون �إليه ث ��م يخرجون طافحني بالأمل
وبالق ��درة عل ��ى احلي ��اة ،كان يغيرّ هم هكذا
كما لو �أن ��ه �ساحر! كان يتحدث بب�ساطة ،مل
يلج�أ �إىل النظري ��ات ،وال �إىل امل�صطلحات،
وال �إىل ال ��كالم املعق ��د ...كان ي�ت�رك قلب ��ه
يتح ��دث مث ��ل �ش�ل�ال يهبط م ��ن ع ��لٍ  ،ولأنه
هك ��ذا رمبا ،بل لأنه هكذا على وجه الت�أكيد،
كان ين�شر نوعً ا باه ًرا من الطاقة الإيجابية
على حميطه و�أ�صدقائه ومعارفه!
حتى يف �شعره كتب �شع ًرا قلبيًا ،كتب مثلما
تكل ��م ،ك�ساقي ��ة م ��اء حتف ��ر طريقه ��ا بهدوء
ور�س ��وخ .ر ّكز �أك�ث�ر ف�أكرث عل ��ى "الإن�سان
ال�صغ�ي�ر" ،ر�أى الق�ضاي ��ا الت ��ي اعتربته ��ا
الب�شري ��ة عظيم ��ة ،كاحلري ��ة مث�ًل�ااً  ،لي� ��س
يف الأف ��كار الت ��ي ع�ب�رت عنه ��ا ،ولي�س يف
الثورات الكب�ي�رة التي اجرتحتها ال�شعوب
لنيله ��ا ،ولي�س يف حروب الك ��ون لأجلها �أو
با�سمه ��ا� ...إمن ��ا يف �أكرث الأ�شي ��اء ب�ساطة
وعادية .مل يكتب عن� /أو حول البطل الذي
�سي�أتي ،بعد قليل ،ويعيد للأر�ض رائحتها،
ويُرجع املوت ��ى �إىل �أمهاتهم ،ومل يكتب عن
الرج ��ل الغام� ��ض ال ��ذي تنتظ ��ره الب�شرية

ليخل�صه ��ا م ��ن طغي ��ان الطغ ��اة وفج ��ور
الفاجري ��ن ...بل ع ��ن �أنا�س �أق ��ل مقدرة من
ذل ��ك بكث�ي�ر ،و�أك�ث�ر الت�صاق� � ًا باله�شا�ش ��ة
وال�ضعف...
يقول يف ق�صيدة بعنوان "الدراجة":
"الولد ال�صغري الذي يبكي
هو الذي اخرتع الدراجة
عندما كان حزي ًنا وجائعًا
يبحث عن لعبة
ملعت عيناه
وفرك يديه بده�شة
ثم ر�سم على �أوراقه
مئات الدوائر واملربعات
و�ضرب القطة بعلبة الكربيت
وقبل �أن تغيب ال�شم�س
وقبل �أن ينتهي احلرب
انتهى الولد ال�صغري
من اخرتاع الدراجة"!
ً
تب�سيطا
بندر عبد احلميد �أكرث �شعراء جيله
يف التعبري ،ال يتعمد �أي حتويل �أو انحراف
للغة مهما �صغر حجمه ،كان يكتب وك�أنه يف
بيته يتكلم مع زوّ اره:
"علي �أن �أعرتف مبا حدث
�أنا وحبيبتي كنا نرك�ض

ال نفه ��م �شي ًئ ��ا وال نخ ��اف الوحو� ��ش يف
الغابة
دخلت �شوكة يف راحة يدها ال�صغرية
مل�ست يدها فاهتزت ونظرت �إيل بذهول
�أ�صابنا �صداع احلب الأول
وت�ساقطت فوقنا كل �أوراق الأ�شجار
مننا ثمانية �ألف عام
ثم ا�ستيقظنا لنتعلم
الفيزياء والرق�ص والر�سم".
وم ��ع �أنن ��ي ل�س ��ت بحاجة �إىل م ��ن يذكرين
ببندر عب ��د احلميد ،وال برائحت ��ه ،فدم�شق
بجالله ��ا وبهائه ��ا تذك ��رين ب ��ه ،وذاكرت ��ي
املكتظ ��ة تذك ��رين ب ��ه ،الأنه ��ار والأ�شج ��ار
تذك ��رين به ،مع هذا فق ��د �أح�ضرت معي من
�سوري ��ا ل ��دى خروج ��ي الألي ��م منه ��ا نهاية
العام  ، 2013دو ًنا ع ��ن �أ�شياء كثرية �أثرية
ل ��دي وغالية على فلبي ،زجاجة العطر التي
�أهداين �إياه ��ا ذات ب�سمة ربيعية ،وما �أزال
�أحتفظ بها حتى يوم النا�س هذا.
عندم ��ا نتحدث عن بن ��در عبد احلميد فنحن
نتح ��دث عن دم�شق .لك�أمنا �صار بندر جماز
دم�ش ��ق ،وهذا ما يجعلن ��ي ،بنوع �شديد من
اله�شا�ش ��ة� ،أتوج� ��س خو ًفا عظي ًم ��ا �إ�ضافيًا
على دم�شق ،فلقد مات جمازها!
ال �أرث ��ي بندر عبد احلمي ��د ،وال �أرثي عربه
ال�سوري�ي�ن الذي ��ن ميوت ��ون عل ��ى م ��دار
ال�ساعة� ،أنا �أهجو احلياة فقط.

قصيدة سينمائية
غادة األحمد

هن ��اك �أ�شخا�ص مي ��رون باحلي ��اة فيحدثون
فرق ��ا وعندما ميوتون يرتكون فراغا ال ميكن
لأحد مل�ؤه.
بن ��در عب ��د احلمي ��د واح ��د م ��ن �أولئ ��ك يف
�سريت ��ه احلياتي ��ة والإبداعي ��ة مل يكن جمرد
مثق ��ف امتل ��ك �أدوات الإب ��داع ونا�صيت ��ه،
ولكن ��ه كان حال ��ة نادرة يف يومي ��ات دم�شق.
م ��ن �أوائ ��ل �سبعينات الق ��رن املن�ص ��رم .بيته
امل�ش ��رع يف �ش ��ارع العابد� ،شاه ��د على حالته
اال�ستثنائي ��ة يف احلي ��اة الثقافي ��ة ال�سوري ��ة
وال ��ذي كان ي�ستقبل ال�ضيوف من املحافظات
ال�سورية البعيدة ومن �سكان دم�شق :مثقفني
ومبدع�ي�ن… ر�سام�ي�ن و�سينمائي�ي�ن �شباب ًا

�ض ��اع بهم الأم ��ل ومل يجدوا بدم�ش ��ق �صدر ًا
يحتويهم فكان بندر الوجهة وال�صدر والوجه
الب�شو�ش والقلب الوا�سع.
ب ��دوي تعود �أال يغلق بابه يف وجه �أحد وهو
الق ��ادم من �أق�صى ال�شمال من قرية تل �صفوك
التابع ��ة ملحافظة احل�سكة ال ��ذي كان عليه �أن
مي�ش ��ي ع�شرات الكيلو مرتات يومي ًا من �أجل
�أن يدر� ��س يف �أق ��رب مدر�س ��ة منها… هادئ
الطب ��ع يتحا�ش ��ى الع ��داوات واملزاحمة التي
كان ��ت �سم ��ة املرحلة الت ��ي عا�ش به ��ا ،مرحلة
ال�سبعين ��ات الت ��ي ر�سم ��ت امل�شه ��د الثق ��ايف
والأدبي يف �سورية والوطن العربي.
ق�صيدته ت�شبه ��ه يف ب�ساطتها وت�شبه الفرات
يف ان�سيابها ورقتها.
و�أن ��ت تخ � ُّ�ط/ �شط�آن� � ًا وبح ��ور ًا/ مو�سيقى
و�أ�سماء/ انتبه/ انتبه �أيها الربيء/ كل �شيء
يمُ زق/ وخلف ظهر ي ��دك/ تقف / وردة/ من
جمموع ��ة (دعوة خا�صة للجمي ��ع دعوة عامة
ل�شخ�ص واحد .)2006
ظ� � َّل وفي� � ًا لق�صي ��دة الن�ث�ر و�أخل� ��ص له ��ا،

ووج ��د �ضالت ��ه يف ال�سينم ��ا و ّالدة الروايات
وال�صور.
ب ��د�أ حياته مع ال�شعر ب�إ�ص ��دار �أول ديوان له
عام  1975بعن ��وان «كالغزالة ..ك�صوت املاء
والري ��ح» قبل عام من تخرجه من كلية الآداب
وح�صول ��ه عل ��ى ال�شهادة اجلامعي ��ة يف ق�سم
اللغ ��ة العربية ،و�أتبعه ��ا مبجموعات �شعرية
�أ�شهره ��ا «مغام ��رات العي ��ون والأ�صاب ��ع»
و«�إعالن ��ات امل ��وت واحلري ��ة» و«احتف ��االت»
و«كانت طويلة يف امل�ساء».
عم ��ل يف ال�صحاف ��ة ال�سوري ��ة قب ��ل �أن ينتقل
�إىل جمل ��ة احلي ��اة ال�سينمائي ��ة الت ��ي ت�صدر
ع ��ن امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينم ��ا ك�أمني حترير،
لي�ؤ�س�س فيما بعد �سل�سلة «الفن ال�سابع» التي
تعد واحدة من �أرقى كتب الثقافة ال�سينمائية
يف العامل العربي .و�شغل مدير ًا لدار «املدى»
للن�شر خ�ل�ال �سنوات حيات ��ه الأخرية وحتى
يوم وفاته ،كما عم ��ل مرا�س ًال ملجلة «العربي»
الكويتي ��ة لعدة �سن ��وات ،و�شارك بالعديد من
املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة العربي ��ة ،له العديد

م ��ن الكتب يف جم ��ال الفن وال�سينم ��ا �آخرها
ع ��ام � 2019صدر عن «دار امل ��دى» «�ساحرات
ال�سينم ��ا» ول ��ه رواي ��ة واح ��دة �ص ��درت عام
 1984بعنوان «الطاحونة ال�سوداء».
الالف ��ت �أن بن ��در جمع ال�سوري�ي�ن يف مماته،
كما يف حياته موال�ي�ن ومعار�ضني ورماديني
مقيمني ويف ال�شتات ،فاجلميع �شعر بال�صدمة
والفقد لإن�سان كان يحب اجلميع ،وفتح بيته
وقلب ��ه ال�ستقباله ��م عل ��ى اخت�ل�اف م�شاربهم
وتوجهاتهم ال�سيا�سية والأدبية والفكرية…
ال �ش ��يء ممن ��وع يف بيت بندر عب ��د احلميد،
وال تابوات على النقا�شات املحتدمة يف بيته،
فاجلميع يقول م ��ا يريد بحرية ،فاحلرية �أهم
ما ميكن �أن ميلكه الإن�سان.
يبت ��ه يف �ش ��ارع العابد متح ��ف �صغري مكوّ ن
م ��ن غرف ��ة يف قل ��ب دم�ش ��ق ويف واح ��د م ��ن
�أه ��م �شوارعها� ..شارع العاب ��د تغ�ص جدران
الغرف ��ة بال�ص ��ور والق�صائد والكت ��ب� .صور
جلميالت ال�سينما العاملية والعربية.
م ��ن مل ي ��زر بي ��ت بن ��در يف دم�ش ��ق ،مل ي ��زر

دم�شق .ومل يعرفها يف وجهها اجلميل الأليف
املحب والب�شو�ش .و�أ�ض ��اع عليه فر�صة مل�س
النب� ��ض احلقيقي للثقافة ال�سورية بتجلياتها
املختلف ��ة دون تزييف وتزوي ��ق وممالأة…
وجه يتك�شف يف اجلل�سات واحلوارات التي
كان يديرها.
�سي�سج ��ل لدم�شق يوم� � ًا ا�ستثنائي ًا يف حزنها
امل ��داوم م ��ن �سنني ،لأنه يوم غي ��اب بندر عبد
احلمي ��د ،الرج ��ل الذي ج ��اء من �إح ��دى قرى
احل�سك ��ة ذات ي ��وم قب ��ل ع�ش ��رات ال�سن�ي�ن،
و�ص ��ار �أح ��د وج ��وه دم�ش ��ق الت ��ي ال ميك ��ن
ن�سيانها �أو جتاهلها.
مات �أبو الطي ��ب… مات �صديق اجلميع…
النبيل ال�شهم الك ��رمي �صاحب البيت ال�صغري
احلن ��ون ال ��ذي ظ ��ل باب ��ه م�شرع� � ًا لعاب ��ري
ال�سبي ��ل والأ�صدق ��اء م ��ن مثقف ��ي �سوري ��ة
والوطن العربي.
" بن ��در عبداحلمي ��د جن ��م متف ��رد هوى من
�سمائن ��ا فخ�سرت دم�ش ��ق ا�سم ًا م ��ن �أ�سمائها
الالمعة " .
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بندر عبد الحميد الشاعر البدوي الذي اصابه
شغف السينما
عبده وازن

بدا رحيل الشاعر السوري
بندر عبد الحميد يف دمشق
أشبه مبفاجأة أليمة صدمت
أصدقاءه الكرث ،يف سوريا
الداخل واملنفى ويف العامل
العريب .فهذا الشاعر والناقد
يف حقل السينام مل يكن
يتذمر حتى يف أشد األيام
مأسوية وسوداية ،بل كان
يحافظ دوم ًا عىل ابتسامة
خفرة تخفي وراءها أم ًال ما
وهدوء ًا كان سمة من سامت
شخصيته .لطافة واتزان وعدم
توتر أو انفعال حتى يف األمور
الصعبة ،وحامسة إزاء الشعر
والسينام والكتابة الصحافية،
وثقافة شاملة عمل عىل
ترسيخها يف زمن كان يحلو له
أن يسميه “زمن العزلة” داخل
سوريا ويف ظل حكم البعث
واستخباراته وأيديولوجيته
املغلقة.

ال�شاعر الذي ب ��د�أ كال�سيكي� � ًا ملتزم ًا الوزن
والقافية ثم انفتح عل ��ى الق�صيدة التفعيلية
الت ��ي راج ��ت يف ال�ستيني ��ات ،كان ير�س ��ل
ق�صائ ��ده م ��ن احل�سك ��ة �إىل جم�ل�ات ع ��دة

رح ��ل بندر عبد احلميد ع ��ن� 73سنة �أم�ضى
جله ��ا يق ��ر�أ ويكت ��ب ،منفتح ًا عل ��ى �أ�صدقاء
دائم�ي�ن� ،سوريني وعرب ،كان ��وا ي�ؤ ّمون ما
كان ��وا ي�سمونه “غرف ��ة بن ��در” التي كانت
ملحق ��ة مبنزل ��ه يف �شارع العاب ��د الدم�شقي
ومنف�صل ��ة عن ��ه يف �آن ،وكان يحي ��ي فيه ��ا
�سه ��رات م ��ن ال�شع ��ر والأدب والنقا� ��ش
الثقايف وعر� ��ض الأفالم املهم ��ة واملمنوعة
الت ��ي كان يح�صل عليها تهريب ًا .هذه الغرفة
ق�صدها معظم ال�شعراء والكتاب والفنانون
العرب الذين كانوا يزورون دم�شق.
وفد ال�شاع ��ر البدوي م ��ن احل�سكة ،م�سقط
ر�أ�س ��ه� ،إىل دم�ش ��ق بعدم ��ا �أنه ��ى درا�ست ��ه
الثانوي ��ة ،لكن ��ه ظ ��ل يحم ��ل يف دخيلته كل
ذكري ��ات املا�ض ��ي اجلمي ��ل وحي ��اة �أ�سرت ��ه
التي كان ��ت تتنقل بني قري ��ة و�أخرى ترعى
�أغنامه ��ا وتقط ��ن يف �أحيان بي ��وت ال�شعر.
انتق ��ل بندر الفتى من مدر�س ��ة الع�شائر �إىل
مدر�سة الغ�سانية ف� ��إىل جامعة دم�شق �شاب ًا
متحم�س� � ًا يبح ��ث ع ��ن ال ��دفء واحل ��ب يف
مدين ��ة كب�ي�رة وجد نف�س ��ه فيها واح ��د ًا من
�شعراء �أر�صفتها وزواياها ،مثله مثل �سائر
رفاقه ال�شع ��راء الذين يجايلون ��ه .لكنّ هذا
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�سوري ��ة وعربية ،وكان ��ت تن�شر له من دون
�أن تعرف من يكون ،ومنها جملة “الأديب”
اللبنانية و”العربي” الكويتية و”املعرفة”
ال�سوري ��ة و”الآداب” البريوتية التي كانت

تخو�ض حينذاك معركة الق�صيدة التفعيلية
�أو ما ي�سمى “ال�شعر احلر” القائم على نظام
التفاعي ��ل ،ث ��م يف “الثقاف ��ة املغربي ��ة”…
لك ��نّ ال�شاع ��ر ال�شاب م ��ا لب ��ث �أن حترر من

الق�صي ��دة التفعيلية بعدم ��ا ا�ستتب له املقام
يف دم�ش ��ق و�أ�صب ��ح واح ��د ًا م ��ن �شعرائها
اجل ��دد الذين �أعقب ��وا �أدوني�س الذي مل يقم
كث�ي�را يف دم�ش ��ق ،وحمم ��د املاغ ��وط الذي
رافق ��وه وجال�س ��وه ،وت�أث ��روا ب ��ه �شاع ��ر ًا
وناث ��ر ًا و بثورت ��ه عل ��ى ال�شع ��ر التفعيل ��ي
ال �سيم ��ا بع ��د ان�ضمامه �إىل جمل ��ة “�شعر”
الت ��ي كان �أ�س�سها ال�شاعر يو�سف اخلال يف
ب�ي�روت ،وغ ��دت موئل ال�شع ��ر احلديث يف
جتلياته كافة وخ�صو�ص ًا ق�صيدة النرث.
الشاعر المستقل

�شارك بندرعبد احلميد مع رفاقه يف ت�أ�سي�س
موج ��ة �شعري ��ة جدي ��دة ،متع ��ددة امل�شارب
والهم ��وم ،لكنه ��ا مل تخل ��ق تي ��ار ًا حم ��دد ًا
مرتبط ًا بنوع مع�ي�ن �أو مبدر�سة معينة ،بل
كان ��ت املوجة هذه مفتوح ��ة على التحوالت
ال�شعرية العربية والعاملية التي كانت ت�صل
�أ�صدا�ؤها �إىل دم�ش ��ق .بع�ض ال�شعراء كان
�أثر ال�شاعر �أدوني�س وا�ضح ًا يف ق�صائدهم
وبع� ��ض �آخر ت�أثر كث�ي�ر ًا ب�شاعر “حزن يف
�ض ��وء القم ��ر” وب�شع ��راء جمل ��ة “�شع ��ر”
وثورته ��ا وبع� ��ض ال�شع ��راء الع ��رب مث ��ل
ب ��در �شاك ��ر ال�سياب وعبد الوه ��اب البياتي
و�ص�ل�اح عب ��د ال�صب ��ور و�سع ��دي يو�س ��ف
وبال�شع ��ر ال�سوريايل وال�شع ��ر اال�شرتاكي
و�سواهم ��ا .ويف مثل هذا اجلو م ��ن الت�أثر
والتب ��ادل ال�شع ��ري والثق ��ايف ،ظ ��ل بن ��در
ن�سي ��ج وحده ،يعي�ش يف موق ��ع خا�ص به،
منفتح ًا عل ��ى كل التيارات ولكن غري منحاز
�إىل �أيّ منه ��ا .ولعل هذا احلياد هو ما جعل
من ال�صعوبة ت�صنيف جتربته �ضمن اجتاه
�أو انتم ��اء� .شاع ��ر يكت ��ب بحري ��ة ،وعل ��ى
طريقت ��ه� ،شاع ��ر ملت ��زم حين� � ًا و�سوريايل
حين ًا� ،صويف وح�سي ،رمزي ورومنطيقي،
ه ��ادئ ور�ؤيوي ،ين�أى عن التجريب املبالغ
فيه وع ��ن التجريد واالنفعال .حتى ق�صيدة
الن�ث�ر كتبه ��ا عل ��ى طريقت ��ه معتم ��د ًا لغ ��ة
ه ��ي لغته .لكن ��ه ا�ستف ��اد الحق� � ًا ،عندما بد�أ
اهتمامه بال�سينما ،باجلماليات ال�سينمائية
والأبع ��اد الب�صري ��ة ووظفه ��ا يف �صل ��ب
�صنيع ��ه ال�شع ��ري .وكان يفاج ��ئ الق ��ارئ
�أحيان ًا با�ستخ ��دام �أ�سماء ممثلني وممثالت
يف ال�سينم ��ا كان يحبه ��م ويحبه ��نّ  ،عطف� � ًا
عل ��ى بع� ��ض التقطي ��ع امل�شه ��دي يف بع�ض
الق�صائد.
اكت�ش ��ف بندر عب ��د احلمي ��د ال�سينما بعمق
خالل �سفره لدرا�س ��ة ال�صحافة يف هنغاريا
ع ��ام  1979ف�شاهد الكثري م ��ن الأفالم التي
كان ��ت ممنوعة يف �سوري ��ا البعث ،والتحق
ب�أح ��د الن ��وادي ال�سينمائية وط ��وّ ر ثقافته
يف ه ��ذا احلق ��ل وع ّمقه ��ا .وعندما ع ��اد �إىل
دم�ش ��ق �سرع ��ان م ��ا التح ��ق بهيئ ��ة حترير
جمل ��ة “احلياة ال�سينمائي ��ة” وواظب على
العم ��ل فيه ��ا �سن ��وات .ث ��م �أ�ص ��در �سل�سل ��ة
مهمة ج ��د ًا وفري ��دة من نوعها ه ��ي �سل�سلة
“الف ��ن ال�ساب ��ع” تغط ��ي كل نواحي الفن
ال�سينمائ ��ي و�أبعاده وجماليات ��ه وتقنياته
و�أب ��رز املخرج�ي�ن واملمثل�ي�ن والتج ��ارب
القدمي ��ة واحلديث ��ة وال�سيناريوه ��ات.
وبلغ ��ت ال�سل�سل ��ة نح ��و  160كتاب� � ًا ب�ي�ن
الرتجم ��ة والت�أليف ،و�شكل ��ت مكتبة رائدة
وفري ��دة يف ع ��امل الثقاف ��ة ال�سينمائي ��ة
واكت�سب ��ت �شرائح كبرية من القراء العرب.
وكان بن ��در ناق ��د ًا �سينمائي� � ًا قدي ��ر ًا ،تاب ��ع
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بندر عبد الحميد
عالء المفرجي
حرك ��ة ال�سنيما العاملي ��ة والعربية اجلديدة
واحلديث ��ة وكتب ع ��ن التاري ��خ ال�سينمائي
وال ��رواد خمرج�ي�ن وممثلني .ولع ��ل كتابه
“�ساحرات ال�سينما… فن وحب وحرية”
ال�ص ��ادر عام  2016ع ��ن دار املدى يعرب عن
�شغف ��ه الكب�ي�ر بال�سينما وقد ق ��دم فيه 145
جنم ��ة �سينمائي ��ة م ��ن جن�سي ��ات ومراحل
خمتلف ��ة .ورك ��ز عل ��ى ال�س�ي�رة الذاتية لكل
جنم ��ة و�أه ��م �أدواره ��ا ال�سينمائي ��ة ،م ��ع
خمت ��ارات م ��ن �أقوالها .ومنه ��نّ  :كالرا بو،
بوال نيغري ،غريتا غاربو ،ماري بيكفورد،
ريتا هيوارث ،مارلني مونرو ،جني تريين،
�أغني� ��س مورهيد ،ج ��ون �ألي�س ��ون� ،أودري
هيب ��ورن ،بولي ��ت غ ��ودار ،نورم ��ا تامل ��اج،
موري ��ن �أو �سوليف ��ان ،نورما �ش�ي�رر ،دونا
ري ��د ،النا تورنُ .يق ��ر�أ هذا الكت ��اب مبتعة،
فه ��و يجم ��ع ب�ي�ن �سح ��ر ال�س�ي�رة و�سال�سة
الأ�سل ��وب وجم ��ال ال�سرد .وعم ��ل بندر يف
حق ��ل الن�ش ��ر مديرا ل ��دار امل ��دى يف دم�شق
ط ��وال ع�شري ��ن عام� � ًا ،ف ��كان ي�ش ��رف على
اختيار الكتب العاملية لترتجم اىل العربية،
�إ�ضافة اىل الكتب العربية.
توقع المأساة

�أم ��ا �شعري� � ًا فل ��م يك ��ن بن ��در غزي ��ر ًا ج ��د ًا
�أو مكث ��ار ًا كم ��ا يق ��ال ،كان يكت ��ب به ��دوء،
حني يج ��د نف�سه جاه ��ز ًا للكتاب ��ة ،ومل يكن
ي�سع ��ى �إىل االفتع ��ال والرتكي ��ب بل حافظ
عل ��ى العفوي ��ة والر�صان ��ة .وكان كما يقول
ينتظ ��ر اكتمال الديوان مهم ��ا طال االنتظار
فين�ش ��ره� .أم ��ا دواوين ��ه فه ��ي“ :كالغزال ��ة
ك�ص ��وت امل ��اء والري ��ح” �“ ،1977إعالنات
امل ��وت واحلري ��ة” “ ،1978احتف ��االت”
“ 1979كان ��ت طويلة يف امل�س ��اء” ،1980
“مغام ��رات الأ�صاب ��ع والعي ��ون” ،1981
“ال�ضحك والكارثة”  .1994ولعل الديوان
الأخ�ي�ر ال ��ذي �ص ��در ل ��ه ع ��ام  2002حم ��ل
عنوان� � ًا غريب� � ًا وذا دالل ��ة وه ��و “حوار من
طرف واح ��د” ،ف�أي حوار ه ��ذا الذي يكون
من طرف واحد؟ �ألي�س هو �أ�شبه مبونولوغ
يف غياب الطرف الثاين الذي هو الآخر؟
يف الع ��ام  1984ن�ش ��ر بن ��در عب ��د احلمي ��د
ق�صيدت�ي�ن يف جمل ��ة “الكرم ��ل” الت ��ي كان
ير�أ� ��س حتريرها ال�شاع ��ر حممود دروي�ش،
وكان عن ��وان �إح ��دى الق�صيدت�ي�ن “م ��وت
الرج ��ل البدوي” ،وفيها بدا ك�أنه ينتنب�أ مبا
ح�ص ��ل �أخري ًا م ��ن م�آ�س يف الع ��امل العربي
و�سوري ��ا خ�صو�ص ًا ،فيتح ��دث عن”الثورة
امل�ستدي ��رة الت ��ي تقتلن ��ا” وع ��ن العب ��اءة
العربية التي “ن�صفه ��ا علم ون�صفها كفن”،
ويذك ��ر “القبائل التي ت�أكل �أبناءها” .ومما
يق ��ول“ :هنا ال�شرق /ال ال�شم�س ت�أتي /وال
ال�صنم املتحجر ينه�ض من نومه /يذبحون
الن�س ��اء وبع� ��ض الرج ��ال” .ولع ��ل �شاعر ًا
توق ��ع مث ��ل هذا امل�ص�ي�ر العرب ��ي كان له �أن
يت� ��أمل ب�صم ��ت �إزاء املج ��ازر الت ��ي ارتكبها
نظ ��ام البع ��ث يف �سوري ��ا واخل ��راب الذي
�أحدث ��ه يف املدن والقرى وال ��دم الذي �أراقه
بال رحم ��ة .عا� ��ش بن ��در امل�أ�س ��اة ال�سورية
مت�أمل� � ًا وموجوع� � ًا و�شب ��ه منع ��زل ،وحاول
�أن يق ��اوم ب�ص�ب�ر ،ع�ب�ر ال�شع ��ر وال�سينم ��ا
والعمل الثقايف الدائم ويف ظنه �أنه يحاول
مثل بع�ض ال�شع ��راء والروائيني والفنانني
الذي ��ن مل يخت ��اروا املنف ��ى اخلارج ��ي� ،أن
يتم�سكوا بالأمل� ،أحقيقة كان �أم وهم ًا.

كن ��ت اق ��ر�أ ل ��ه �سن ��وات الثمانيني ��ات قبل
�أن �أعرف ��ه �شخ�صي� � ًا يف املج�ل�ات الثقافية
ال�سورية التي ا�ستح ��وذت على اهتماتنا،
مثلم ��ا كان له ��ا دور كب�ي�ر يف الوع ��ي
الثق ��ايف العربي؛ مث ��ل (الآداب االجنبية،
واملعرف ��ة) ،بل وتعم ��دت �أن اجمع الكثري
م ��ن مقاالت ��ه يف الأدب والف ��ن ،ذل ��ك �إن ��ه
كان ذو ثقاف ��ة مو�سوعي ��ة متنوعة ويكتب
بطريقة التعريف فيما يكتب.
لك ��ن عالقت ��ي ببندر عب ��د احلمي ��د توثقت
ي ��وم عملنا يف (املدى)� ،أنا يف بغداد حيث
�صحيف ��ة (امل ��دى) يف بداي ��ة ت�أ�سي�سه ��ا،
ومتابعة ماتن�شره املدى من كتب ،وهو يف
ال�ش ��ام يف دار الن�ش ��ر ،وكان من الطبيعي
�أن ترت�س ��خ عالقتنا الت ��ي ي�ؤطرها ع�شقنا
امل�شرتك لل�سينما.
ومن ��ذ  2009وخ�ل�ال م�شاركاتن ��ا يف
مهرجان �أبو ظب ��ي ال�سينمائي ،كنا نلتقي
هن ��اك ونتح ��دث ع ��ن الثقاف ��ة وكان ه ��و
م�سكون� � ًا مبتابعة وحمبة الرموز الثقافية
العراقي ��ة ،فاكت�شف ��ت يف بن ��در االن�س ��ان
الذي يجم ��ع اىل ثقافته الطيب ��ة ال�شامية،
والهدوء� ،شاعر ًا وكاتب ًا.
كان بن ��در عبد احلميد مقب ًال على كل ماهو
يف �صمي ��م الثقاف ��ة ،ويف الوق ��ت نف�س ��ه
حمب ًا يف عالقاته االن�سانية ،ولي�س غريب ًا
�أن يتعل ��م القراءة والكتاب ��ة قبل �أن يدخل
املدر�سة ،ويبدو �أن طفولته مع عائلته التي
كان ��ت تتن ّقل يف املنطق ��ة املحاذية للحدود
العراقي ��ة ب�ي�ن �سه ��ل �سنج ��ار يف الربيع،
وتل ب ��راك يف ال�شتاء ،لت�سك ��ن موقت ًا يف
بي ��وت َ�شع ��ر وترع ��ى �أغنامه ��ا ،تنط ��وي
عل ��ى الكثري م ��ن امل�صاع ��ب ،فالطريق اىل
املدر�س ��ة وال ��ذي يقطعه �س�ي�ر ًا وهو ميتد
اىل ما يقرب م ��ن ع�شرين كيلومرت ًا ...كل
ذلك جعل من بندر �شخ�ص يجالد ،وهو ما
�أك�سبه تلك الروية يف التفكري ،والهدوء.

انخرط منذ بداي ��ة ال�سبعينيات من القرن
الفائ ��ت يف هم ��وم الكتاب ��ة والأدب ،حيث
عم ��ل يف الكث�ي�ر م ��ن ال�صح ��ف ..قب ��ل �أن
ت�سن ��ح له فر�صة اال�ست ��زادة يف ال�صحافة
يف دورة يف هنغاري ��ا ع ��ام  1979ليتفرغ
ب�شكل كامل للكتابة والعمل فيها..
لع ��ب بن ��در عب ��د احلمي ��د دور ًا كب�ي�ر ًا يف
�إ�شاع ��ة الوعي ال�سينمائ ��ي ،حيث كان من
امل�ؤ�س�س�ي�ن ملجل ��ة (احلي ��اة ال�سينمائي ��ة)
هذه املجلة العتي ��دة والتي مازالت ت�صدر
حت ��ى الآن ،يف الوقت توقف ��ت الكثري من
املج�ل�ات ال�سينمائية العربي ��ة ،ف� ً
ضال عن
رئا�سة حترير �سل�سل ��ة الفن ال�سابع ،التي
تعد مرجع ًا مهم ًا لكل ع�شاق ال�سينما.
قال ��ت يل د .غ ��ادة العامل ��ي املدي ��ر الع ��ام
للم ��دى ،يوم غ ��ادرت اىل ب�ي�روت لإجراء
عملية يف القل ��ب  ،برعاية رئي�س م�ؤ�س�سة
امل ��دى  ،اخربتن ��ي�" :ستج ��د يف انتظارك
بن ��در عب ��د احلمي ��د يف نف� ��س الفن ��دق"،
وكان ��ت بالن�سب ��ة يل مف�أج ��اة عظيمة ،كم
�أفرحن ��ي ذلك و�أزال عن ��ي اخلوف والقلق
م ��ن العملي ��ة ،حي ��ث الزمن ��ي قب ��ل �إجراء
العملي ��ة ،نت�سك ��ع يف �ش ��وارع ب�ي�روت
وحاناتها قبل �أن �أدخل اىل امل�ست�شفى.
وقب ��ل �أن ار�س ��ل خمطوطة كتاب ��ي (�أفالم
ال�س�ي�رة الذاتية) للن�ش ��ر يف املدى م ًر عند
بن ��در الذي �أ�ص ّر من ب ��اب املحبة �أن يكتب
له مقدمة ،بل وي�ضيف اىل العنوان عبارة
(ت�صوير امل�شاهري من زوايا خمتلفة)
وطل ��ب مني عند �صدور كتاب ��ه (�ساحرات
ال�سينم ��ا) �أن اقر�أه و�أك ��ون �أول من يكتب
عن ��ه ،وكان ذل ��ك ،حي ��ث ن�ش ��رت ق ��راءة
مف�صلة للكتاب.
برحي ��ل بن ��در عب ��د احلمي ��د ،فقدن ��ا نحن
املعني�ي�ن بال�سينما واحد ًا من �أهم القامات
العربي ��ة يف ال�سينما ،وعزا�ؤن ��ا مبا تركه
من �أثر يف جماله.

لماذا أخلفت موعدنا يا بندر؟
راسم المدهون

حني ي�ستعيد املثقف العربي يف دم�شق �صداقاته �سرعان
م ��ا يكت�ش ��ف �أن �صديق ��ه الأول ال ��ذي عرف ��ه وا�ستمرت
�صداقاته هو بندر عبد احلميد حتما.
جمعتن ��ي م ��ع الراح ��ل بندر عب ��د احلميد �سه ��رة �أوائل

ال�سبعيني ��ات ،وم�ض ��ى ك ٌل من ��ا يف �سبيل ��ه ..ذهبت �إىل
ب�ي�روت حيث كنت �أعمل وحني ع ��دت اىل دم�شق قابلته
�صدف ��ة يف الطريق ،حتدثنا قليال ودعوته اىل قهوة يف
الفندق الذي كنت �أقيم فيه.
فج�أة ر�أيت الده�شة والغ�ضب معا� :أنت يف فندق؟
�س�ألن ��ي بلغة فيه ��ا الكثري من الت�أني ��ب ،وقبل �أن �أحاول
الإجابة طلب �أن نذهب للفندق معا لي�س لن�شرب القهوة
هن ��اك ولك ��ن لإح�ضار حقيبت ��ي والعودة مع ��ه اىل بيته
"االحتياط ��ي" ح�س ��ب "الأ�ص ��ول" كما ق ��ال يل يومها
حرفيا.
بن ��در عب ��د احلميد غ ��زال �صح ��راوي حار القل ��ب ،بارد
االنفع ��االت� ،أو لنق ��ل �إن ��ه يعل ��ي �ش�أن املحب ��ة �إىل احلد
الذي يجعل قلب ��ه "امل�ضافة" الأه ��م والأو�سع والأجمل
التي زرته ��ا يوما ما يف ال�سبعينيات وبقيت من نزالئها
العم ��ر كله .ذلك البيت ال�صغ�ي�ر يف �أحد الأزقة املتفرعة
م ��ن "�شارع العاب ��د" كان مفتوحا دائم ��ا حتى يف غياب
بندر عن ��ه ،وقد ت�ص ��ادف �أن �أح�ضر و�أج ��د �أ�شخا�صا ال
�أعرفه ��م وكالعادة نتع ��ارف ون�صبح �أ�صدق ��اء ونق�ضي
ال�سهرة معا.
كل م ��ن عرفتهم م َرت بعالقتي معه ��م مبحطات اختالف

وحت ��ى غ�ض ��ب �إال بن ��در ال ��ذي مل ت�سم ��ح يل �سجيت ��ه
املن�سوج ��ة من احل ��ب والت�سام ��ح �أن �أغ�ضب م ��ع �أنني
ظلل ��ت طيلة كل تلك العق ��ود �أنتظر حلظة ما نطلق عليها
عادة حلظة "غ�ضب احلليم" التي "ينفجر" فيها ويطلق
ل�صوت ��ه العن ��ان كي يرعد والت ��ي مل �ألتق به ��ا ولو م َرة
واح ��دة و�إن كن ��ت �سمعت من �أح ��د �أ�صدقائ ��ي �أنه ر�أى
بن ��در فيها غا�ضبا ومتوترا قب ��ل �أن يهد�أ فعرف كما قال
يل ال�صدي ��ق يومها �أن املغ�ضوب من ��ه ارتكب �أمرا جلال
مل يفعله �أحد مع بندر من قبل.
ه ��و �شيء من روح �سورية وجماله ��ا� ،أو لأقل هو �شيء
�أي�ض ��ا م ��ن بداوتن ��ا جميع ��ا �إذ نرك� ��ض يف "�صحارينا
قوة حت ��ى ونحن ال نعرف
الك�ب�رى" بكل م ��ا �أوتينا من َ
– يف �أغلب الأحيان – وجهتنا املق�صودة وهدفنا الذي
نتوج ��ه نح ��وه .كان يحل ��و يل �أن �أق ��ر�أ علي ��ه ق�صائدي
(وه ��ي ع ��ادة مل �أفعلها �س ��وى معه ومع الراح ��ل �سعيد
حوراني ��ة) وكنت �أعرف �أن بندر اله ��ادئ والعذب كنبع
�سيقول يل ر�أيا �صائبا يف �أغلب الأحيان.
هاتفت ��ه قبل م َدة وكان بعيدا عن بيته واتفقنا �أن �أهاتفه
يف �أ�سبوع الحق كي نلتقي ون�سهر ولكننا مل نفعل.
بندر يا �صديقي ملاذا �أخلفت موعدنا وم�ضيت؟
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مأوى بندر
السيدة يسوع
ّ
الفوانيس األربعة
املوت أستاذ قادم من تركيا
نستكمل مشينا الهادئ أنا
وبندر ،مالزمني الظالل يف
شوارع قلب دمشق .خطواته
الثقيلة تريح القلب وتزيد من
اتساع املدينة التي تخنقنا.
مل يبدأ بعد جنون أبواق
السيارات والرسافيس .نصل
إىل ساحة عرنوس وننعطف
يسار ًا باتجاه شارع الباكستان،
ثم ندخل شارع ًا فرعي ًا إىل
اليمني.

جوالن حاجي

بعد مطع ��م �إ�سكن ��درون ال�صغري املعروف
بامل�شاوي،
حتت ج�سر الرئي�س
و�س ��ط الدخ ��ان وال�ضجي ��ج ،بن ��در عب ��د
احلميد ي�ستطلع عناوين الكتب املرمية �أو
امل�صفوفة حتت ج�سر الرئي�س يف دم�شق.
وراءه جم ّن ��د داخل كولب ��ة هاتف "براق"
ي ّت�ص ��ل ب�أهل ��ه ،ناظ ��ر ًا �إىل ال ��ركاب الذين
ي�صع ��دون �إىل با� ��ص باب توم ��ا .يت�ص ّفح
بندر كت ��اب "املرف�أ املظل ��م" ،ق�صائد مارك
�سرتان ��د الت ��ي ترجم ُتها ون�شرته ��ا وزارة
الثقافة بتو�صي ��ة من نزيه �أبو عف�ش .يبد�أ
بندر كتابة حتقيق �صحف ��ي حول الفنادق
والأدباء مللحق "نوافذ" يف بريوت ،مطلع
الألفي ��ة الثالثة ،بعدما قر�أ ق�صيدة �سرتاند
"فن ��دق عل ��ى ال�ساح ��ل" الت ��ي اختتم بها
مقاله:
�آه ،انظ � ِ�ر ال�سفين ��ة تبح ��ر م ��ن دونن ��ا!
والريح
ته � ّ�ب م ��ن ال�ش ��رق ،وال�سفين ��ة الأخ ��رى
�ستغادر يف عام �آخر.
لن ُع ْد �إىل الفندق ال�ساحلي حيث ال يتوقف
املطر عن الهطول،
حيث احلديقة ،خ�ض ��را َء ومليئة بالظالل،
تهم�س
"حذار االنتهاك" .بو�سعنا
�أندر الهم�سات:
ِ
نتجول،
�أن
ّ
ون ��زو َر املوت ��ى الأنيق�ي�ن يف بيجاماته ��م
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ندماء الغرفة الصغيرة

مأوى بندر
ال ّرماد ّية ،وبعد نزهة
ب�ي�ن �أ�شجار البت ��وال ،ن�ستطي ��ع اال�ستلقاء
و�سط جتاعيد ال�سرير ،ونرى
ُ
َ
يزحف على الأر�ض ّية.
العتيق
�ضو َء القمر
�سري ُّ
جت
�واج الظ�ل�ام الت ��ي ما
�إط ��ا ُر الناف ��ذة ،و�أم � ُ
ناداها �أحد ،بارد ًة� ،ضاري ًة،
ّ
�ستغطينا .و�سنتهاوى يف �سراديب النوم
املو�صدة
َ
كثرية املرايا .وهناك ،يف ال�ضوء اخلافت،
�سنكت�شف العظا َم
ل�شخ�ص
والغبا َر ،البقايا املرير َة
ٍ
ربمّ ا �أخذنا مكانه.
الهادئ في وحدته

�ستع ّرفني تلك الق�صي ��دة �إىل بندر� .ألتقيه
يف دار امل ��دى� .أراه ي�صع ��د متم ّه�ل ً�ا م ��ن
القب ��و �إىل املكتب ��ة .ف ��وزي ك ��رمي يح� � ّرر
جمل ��ة "اللحظ ��ة ال�شعري ��ة" يف القب ��و،
نزيه �أب ��و عف�ش وف�ؤاد التك ��ريل متقابالن
يت�صامتان .خالد �سليمان النا�صري ي�صمم
الأغلفة� ،أنطون ورميا يهند�سان التتمات.
فاتن تدي ��ر املكتبة .ابت�سام ��ة بندر ناجعة
�أكرث من م�صابيح الني ��ون ،ت�ضيء القاعة
الظليل ��ة وتب� �دّد القلق الطفي ��ف يف الهواء
ّ
وتف�ض اخلالفات ال�صغ�ي�رة بني العاملني
يف الدار .ابت�سامة ت�شي ��ع هدوء ال �أفهمه،
يزيده ��ا لطف� � ًا بيا� ��ض �شع ��ره ومتهّله يف
الكالم وامل�شي .كل ال�صفات التي قد نرتدّد
يف ا�ستخدامها لو�صف بن ��ي �آدم تنا�سبه:
ال�سماحة ،احلِ لم ،ال�سخاء� ،سعة ال�صدر.
�أد ّقق خمتارات م ��ن ال�شعر ال�سوري خالل
الق ��رن الع�شري ��ن �أجنزه ��ا حمم ��د جم ��ال
ب ��اروت ،مكتوب ��ة بخ ��ط الي ��د يف كلم ��ات
مرو�سة ،ومل ت�صدرها دار املدى
مر�صو�صة ّ
�أبد ًا� .أ�صادف يف واحدة من �أوراق باروت
العب ��ارة التالي ��ة�" :إنّ نزيه� � ًا �أب ��ا عف�ش"،
فت�ستف ��ز نزيه هذه القاع ��دة النحوية التي
ال ل ��زوم له ��ا .ال نكمل ال ��كالم ،و�أنتقل �إىل

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

"النور�س الأ�سود" ملنذر م�صري" .ملاذا ال
ترتجم دكتور جيكل وم�سرت هايد؟" يقول
بن ��در ،و�أحتم�س لالق�ت�راح� .أح � ّ�ب �أعمال
�ستيفن�س ��ن كث�ي�ر ًا� .أعل ��م الحق� � ًا �أن املدقق
اللغ ��وي يف دار امل ��دى ه ��و ال�شاعر غياث
املده ��ون ،نتجادل حول قواعد التمييز يف
النح ��و ،ومل ��اذا ا�ستخدمت تعاب�ي�ر معينة
عندما ترجم ��ت هذا العم ��ل ال�سكوتالندي
الكال�سيك ��ي ،وكل من ��ا ي�ست�شه ��د ب�آي ��ات
قر�آنية تدع ��م ر�أيه .بن ��در ي�سقينا ال�شاي،
م�ضيف� � ًا ي�صون لطافته دوم ًا ،مبت�سم ًا على
عادت ��ه ح�ي�ن يتج ��ادل الآخ ��رون وال يعلق
ب�شيء.
عل ��ى الر�صيف العري�ض ل�ش ��ارع � 29أيار،
بعد املرك ��ز الثقايف الرو�س ��ي ،يلوح بندر
بقامت ��ه الطويل ��ة عند نا�صي ��ة املقهى الذي
جعلت ��ه "م�س�ي�رة الإ�ص�ل�اح والتحدي ��ث"
بن ��ك ًا .يف �ش ��ارع كرجي ��ه ح� �دّاد� ،أزاح
الغ�صون املتدلية لأ�شج ��ار الفلفل الكاذب،
تتو ّق ��ف لي�ش� � ّم الرتبنتني حني ف ��رك بكفيه
غ�صن ًا م ��ن �أوراقه ��ا وعنقود ًا م ��ن ثمارها
احلم ��راء ال�صغ�ي�رة ،و�ص ��ادف عل ��ى
الر�صيف هاال حمم ��د وهيثم حقي ولقمان
ديركي مع ًا فثالثته ��م مقيمون هنا يف عني
الكر� ��ش .يذهب بندر م�شي� � ًا �إىل مكتبه يف
امل�ؤ�س�س ��ة العامة ال�سينم ��ا� .أزوره هناك.
لديه دائم ًا اقرتاحات للمرتجمني ،وال مي ّيز
حتب هيت�شكوك.
بني كبري و�صغري�" .أنت ّ
خ ��ذ �سيناري ��و "النافذة اخللفي ��ة"� .صالح
علماين ترج ��م "املدرعة بومتكني" ون�سي
ترجمت ��ه حت ��ى �أخذته ��ا من ��ه ،ومم ��دوح
عدوان �أخذ "املواطن كني""� .أفكّر برتجمة
مقابالت بيرت غرين ��اواي من �أجل �سل�سلة
"الف ��ن ال�سابع" نف�سه ��ا التي كان ي�شرف
عل ��ى حتريره ��ا ،بعد عدم موافق ��ة الرقابة
على ن�شر مذكرات كيي�سلوف�سكي.
متم ّهل�ي�ن نهب ��ط ال�ش ��ارع الظلي ��ل ال�ضيق
الذي تق ��ع في ��ه م�ؤ�س�سة ال�سينم ��ا ،ومعي
عد ٌد من الكتب التي �أهداين �إياها .ننعطف

ق�صاب ًا يعرفه بندر .يطلب
ي�سار ًا ونق�ص ��د ّ
منه "قطعة حلمة هربة كبرية" ،وير�سمها
يف اله ��واء بيدي ��ه .ي�ضعه ��ا الق�صاب على
لوح اخل�شب امل�ش ّقق فيطبطب بندر عليها،
ويوم ��ىء بر�أ�سه موافق ًا .ي�ضعها يف كي�س
ثان ونوا�صل م�شينا البطيء .نقطع �شارع
ٍ
هوغو �شافيز باجتاه حديقة ال�سبكي .احل ّر
يحب
مبكر ه ��ذه ال�سنة .بد�أ �أي ��ار �ساخن ًاّ .
بن ��در ارتداء القم�ص ��ان املقلم ��ة وقم�صان
"الكاريهات" ،ومعه غالب ًا �أوراق �أو كتب
�أو كي� ��س يحم ��ل في ��ه �أ�شي ��اء ق ��د ال تخطر
على بال �أح ��د� ،سارح� � ًا يف مدينته دم�شق
التي يح ّبها كث�ي�ر ًا ،متم�شي ًا داخل م�ساحة
حمدودة ال يغادرها �إال نادر ًا ،من دار املدى
يف عني الكر� ��ش �إىل مكتبه ال�سينمائي يف
اجل�س ��ر الأبي� ��ض ،عب ��ور ًا ب�ش ��ارع العابد
وال�صاحلية" .تعال� ،س�أريك �شيئ ًا" ،يقول.
ندخل احلديقة من جهة خمترب القطرجني
للتحاليل الطبية .نتوق ��ف �أمام مقعد قرب
بركة امل ��اء� .إن ��ه حائل الل ��ون ،وقد �شحب
احم ��راره �أك�ث�ر يف احل� � ّر .حت ��ت �شج ��رة
�صنوبر بح ��ري ،حماطني بالوخم املنبعث
م ��ن ماء الربك ��ة الراكد ودخ ��ان ال�سيارات
الدب ��ق ،يقول مبت�سم ًا ،م�شري ًا بيده فتربق
�ساعته ،وتهت� � ّز �سيجارة اجليتان الأبي�ض
ب�ي�ن �أ�صابع ��ه دون �أن ي�شعله ��ا" :على هذا
املقع ��د نامت دع ��د ح� �دّاد .كان ��ت قيلولتها
هنا .كان ��ت ترتدي معطف ًا بلون ...القرفة.
ال .مثل حلاء هذه ال�شجرة" ،فيلوح الو�شم
الب ��دويّ على ظاهر مع�صم ��ه كالو�شم على
ي ��د حممد املاغ ��وط -غ�صن مدق ��وق ب�إبرة
يف �سمرة اجللد ،ترجمة لوقوف طرفة بن
العبد عل ��ى �أطالل خولة .كت ��اب �سوريون
عدي ��دون يتح� �دّرون من بل ��دات اجلزيرة
وباديته ��ا وقراها :خلي ��ل النعيمي ،خليل
�صويلح ،ب�ش�ي�ر البكر� ،إبراهيم اجلرادي،
�صبح ��ي حدي ��دي� ،سلي ��م بركات�...إل ��خ.
�أم�ض ��ى بندر �شتاءات طفولته يف تل براك
ق ��رب احل�سكة ،غري بعيد ع ��ن قرية جدّي،

و�أ�ضفى هذا على امل ��ودّة واحلميمية بعد ًا
و�صاح ْبنا
خفي� � ًا .كالنا كربنا م ��ع ال�شيوخ
َ
من ��ذ �صغرن ��ا الذي ��ن يكربوننا �س ّن� � ًا .لديه
ولدى نزيه �أبو عف�ش العديد من خمطوطات
دعد حداد ال�شعرية وامل�سرحية� .أعلم منهما
�أن دع ��د كانت تتن ّزه وحده ��ا من ال�شعالن
�إىل املزرع ��ة ،ومعها �سلة خيزران �صغرية
حت ��وي خبز ًا وخ�ضار ًا نيئ ��ة .كانت ّ
تق�شر
ّ
وتقطعها حتت
حبة بطاطا �أو حب ��ة كو�سا
�أ�شجار ال�سبكي �أو حديقة املدفع ،ثم تر�ش
قلي�ل ً�ا من املل ��ح والفلفل الأ�س ��ود على تلك
ال�شرائح وتق�ضمها نيئ ��ة .كانت ت�ستغرب
من ي�ستغرب وجباتها�" :أال ي�أكلها الأطفال
نيئ ��ة �أي�ض� � ًا؟" كانت تن ��ام لياليه ��ا �أحيان ًا
و�س ��ط الآالت يف مطاب ��ع وزارة الثقاف ��ة.
هن ��اك م ��ن ر�أوه ��ا ت�ستعطي رغي ��ف خبز
من ف ��رن يف �ساحة التناب ��ل ،كما �شوهدت
م�شعث ��ة ال�شع ��ر ترت ��دي ثوب ًا ممزق� � ًا ذات
م�س ��اء ممط ��ر يف �س ��وق ال�صاحلي ��ة .ذات
م�س ��اء ممط ��ر يف بداي ��ات � ،2001س�أق ��ر�أ
ق�صائ ��د غ�ي�ر من�ش ��ورة لدع ��د يف �أ�سبوع
امل ��دى الثق ��ايف ،حت ��ت خيم ��ة وا�سعة يف
املكان ال ��ذي كان معر�ض دم�ش ��ق الدويل.
�دون باخلط اجلمي ��ل لبندر،
املخط ��وط م � ّ
وفيه ق�صائ ��د قليلة عنونه ��ا "ثمة �ضوء".
�أجل�س عل ��ى املن�صة برفق ��ة مي�سون �صقر
القا�سمي ،و�أقر�أ من ق�صائد دعد:
ما هذه امل�سافات والفراغات؟
و�أنا وحدي �أرك�ض بال نهاية
ال �شيء �سوي الذهول والالمعقول
ال �شيء يح ّد من هذه امل�سافات
ال يد �صديقة
ال يد حمبة
لأتوقف
�آه� ...أيتها احلياة املت�سعة
�أين جدرانك
وبواباتك؟
�أين حرا�س الأر�ض الطيبون؟
�أين املالئكة املبت�سمون؟

و�أنا �أمنو تارة و�أ�صغر تارة...
حتى ال�سياجات والأ�شواك
اختفت
وانطف�أت الأنوار
�أهي �صحراء وبال رمال؟
�أهي �أحالم ون�ستيقظ؟
و�أنا طفلة ذات �شرائط ملونة
�أحوك ثوبي
و�أ�صنع دميتي
ملن �أهدي كل هذا اجلمال؟
والعامل مقفر ...ومت�سع
و�أنا �أرك�ض بال نهاية

ن�ستكم ��ل م�شين ��ا اله ��ادئ �أن ��ا وبن ��در،
مالزم�ي�ن الظالل يف �ش ��وارع قلب دم�شق.
خطوات ��ه الثقيل ��ة تريح القل ��ب وتزيد من
ات�س ��اع املدين ��ة التي تخنقن ��ا .مل يبد�أ بعد
جن ��ون �أب ��واق ال�سي ��ارات وال�سرافي� ��س.
ن�صل �إىل �ساحة عرنو�س وننعطف ي�سار ًا
باجتاه �شارع الباك�ستان ،ثم ندخل �شارع ًا
فرعي� � ًا �إىل اليمني .بعد مطع ��م �إ�سكندرون
ال�صغ�ي�ر املع ��روف بامل�ش ��اوي ،ن�صل �إىل
غرف ��ة بن ��در الت ��ي ال يعل ��م �أح ��د ك ��م �آوت
م ��ن �صداق ��ات و�أ�س ��رار ح ��ب ونقا�ش ��ات
ج ��ادّة ومنائم ،وكم احتمل ��ت من فظاظات
و�شج ��ارات ،وكم ا�ست�ضافت من م�سافرين
و�ضائع�ي�ن و�صعاليك وع�ش ��اق خمذولني.
يدف ��ع الب ��اب ال ��ذي مل يك ��ن مقف�ل ً�ا .دفع ��ة
�صغرية بالكتف تكفي لفتحه .املكان �صغري
ال تدخله ال�شم�س ،وظالله مالذ حقيقي يف
هذا احل ّر� .أل ��وان اجلدران زاهية وديكور
اجلب�ص�ي�ن �أليف .ابت�سام ��ة �صاحب البيت
تكف ��ي لترُ �س ��ي االن�سج ��ام مهم ��ا تناف ��رت
املوج ��ودات ،وتقل ��ب اجلحي ��م نف�سها �إىل
حديقة .يبق ��ى الباب مفتوح ًاّ .
يقطع اللحم
وينقع ��ه يف نبي ��ذ �أبي� ��ض وي�ضي ��ف كب�ش
قرنف ��ل" .ا�سك ��ب الع ��رق لنف�س ��ك .هن ��اك
"البط ��ة" واملوال ��ح" .تتو�س ��ط الغرف ��ة
طاول ��ة م�ستدي ��رة حت ��ت زجاجه ��ا �ص ��ور
وبطاق ��ات عناوي ��ن وق�صا�ص ��ات كث�ي�رة،
�اب وفتاة
يف �إحداه ��ا يرك� ��ض بن ��در ال�ش � ّ
مكان م ��ا من هنغاريا
ق�ص�ي�رة التنورة يف ٍ
�أيام حقبتها ال�شيوعية .ت�سريحته نف�سها،
براءته نف�سها ،والفارق الوحيد هو بيا�ض
ال�شع ��ر ال ��ذي �صنعت ��ه ال�سن�ي�ن ،البيا�ض
ورمب ��ا �ش ��يء كثري م ��ن احل ��زن والتعب.
يقول �إن طبخاته تقلق البع�ض" :يظنونها
ع�شوائي ��ة� .أن ��ا �أطبخ بقلب ��ي" .بعد قليل،
يق ��رع الب ��اب ويدخ ��ل برهان بخ ��اري ،ثم
ي�أت ��ي نوف ��ل نيوف وثائ ��ر ديب ،ث ��م عابد
�إ�سماعي ��ل و�شاك ��ر الأنب ��اري .ال مف� � ّر من
احتدام الأحادي ��ث .بندر يعود �إىل املطبخ
ويتفق ��د الطنجرة .ي�ستم ��ع �إلينا ويباغتنا
�أحيان� � ًا مبالحظ ��ات ق�ص�ي�رة تب�ي�ن د ّقة ما
يتذ ّك ��ره وتف�ش ��ي عك� ��س ما ق ��د يوحي به
طبع ��ه .النقا�ش ��ات الغا�ضب ��ة ال تخ�ت�رق
ابت�سامته املح�صن ��ة �ضد االنفعاالت و�ضد
احل�س ��د والكراهي ��ة .مائدت ��ه مفتوح ��ة
للجمي ��ع كمائ ��دة وول ��ت ويتم ��ان (ال ��ذي
�أع ��اد عاب ��د �إ�سماعي ��ل نقل ��ه �إىل العربي ��ة،

متج ّنب� � ًا امل�آخذ على ترجمة �سعدي يو�سف
املجت ��ز�أة) ،مائ ��دة "مه ّي� ��أة للجمي ��ع []...
مدعوون،
املحظ ّي ��ة واالنته ��ازيّ والل� �ّ�ص
ّ
العب ��د ذو ال�شفت�ي�ن الغليظت�ي�ن مدع � ّ�و،
مدعو؛ لن يك ��ون هناك
مري� ��ض ال�سفل� ��س
ّ
فرق بينهم والباقني".
حت ��ت �ساع ��ة احلائ ��ط ن�سخ ��ة م ��ن ديوان
بن ��در "مغام ��رات الأ�صاب ��ع والعي ��ون"
منزوع ��ة الغ�ل�افُ ،ت�س َم ��ع يف ب�ساط ��ة
ق�صائ ��ده و�إن�سانيته ��ا �أ�ص ��دا ُء الع ��امل،
و�أ�ص ��داء ال�شع ��راء الذي ��ن اقرتن ��وا يف
ذاكرت ��ي بالي�ساري�ي�ن :ن�ي�رودا ول ��وركا،
ناظم حكمت وماياكوف�سك ��ي و�أراغون...
بالن�سب ��ة �إيل ،ال�شع ��ر يف م ��كان �آخ ��ر.
ه ��ذه فك ��رة ال تطع ��ن يف ر�س ��وخ املحب ��ة
الت ��ي �أك ّنه ��ا مل ��ن ين ��ادون بالب�ساط ��ة ب�ي�ن
"�شع ��راء احلياة اليومي ��ة"� .أدرك املكانة
الأث�ي�رة ل�صال ��ح الريا�ض احل�س�ي�ن� .أحب
مدائحه لغ ��رف �أ�صدقائه ،و� ّأظ ��ن �أن بندر
ق ��د ن�ش ��ر له بع ��د رحيل ��ه جمموع ��ة "وعل
يف الغاب ��ة" .تت�شع ��ب الأحاديث اجلانبية
حول املائ ��دة امل�ستديرة .يق ��ول ثائر ديب
�ضاح ��ك ًا �إن بندر الط ّي ��ب �أبو الط ّيب رفيق
�س ّب ��اق ،فق ��د كان �سجين� � ًا �سيا�سي� � ًا يف
�سجن ال�شي ��خ ح�سن مطل ��ع ال�سبعينيات.
برهان بخ ��اري ،بل�سان �أ�سل�س ��ه الكحول،
ي ��روي ن ��كات ي�شفعه ��ا بقهقه ��ات بطيئ ��ة،
ا�ستهله ��ا بطرائ ��ف عن مدي ��ر مركز ثقايف
كان معروف� � ًا بال�سكت ��ات يف املوا�ضع غري
الالئق ��ة ،مث ��ل الوقوف عند الب ��اء يف ا�سم
"زب�ي�ر"� ،أو الدال يف كلمة "فق ْدناك"� ،أو
الكاف الو�سط ��ى يف "بيكنيك" .ي�سرتجع
م ��رة �أخرى حكايات زقاق �شيكاغو� ،شارع
حوره ��ا
اخلم ��ارات الدم�شق ��ي ،وكي ��ف ّ
املح ��ررون يف جري ��دة "الدوم ��ري" ،ث ��م
يرف ��ع ك�أ� ��س عرق ��ه نخ � َ�ب ال�سك ��ران الذي
خرج من خمارة هناك ليبول حتت املزراب
يف ليلة ماطرة ومل ي ُع ْد.
�أعود �إىل دع ��د حداد وفكرة طباعة �أعمالها
املبع�ث�رة ب�ي�ن �أ�صدقائها القليل�ي�ن .مل �أكن
�أعرف �أن م ��روان حدّاد ،مرتج ��م مذكرات
بونويل� ،شقيقها .ال �أعرف تفا�صيل ق�صتها
العائلية وخفاياه ��ا وال �أ�ستق�صيها .ماتت
وحدها داخ ��ل غرفة م�ست�أج ��رة يف �شارع
بغ ��داد ،حماط ��ة ب�أدوية اكتئابه ��ا و�أ�شباح
وح�شته ��ا .مات ��ت رج ��اء طاي ��ع وحده ��ا
�أي�ض� � ًا ،بع ��د رواية يتيمة ه ��ي "مانيف�ست
الهذيان ��ات" ،طبعته ��ا دار امل ��دى .كنت قد
�سمعت �أنها ترب ��ي قطط ًا كثرية يف عزلتها
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الطويل ��ة ،مثل �أ�سماء عبد الوهاب البياتي
يف ح ��ي املهاجرين .قيل عنه ��ا ما ُيقال عن
دعد� :إن ق�صة حب قد د ّمرت حياتها .ر�أيتُ
رجاء مرة يف با�ص باب توما .با�ستعجال
يلفت النظر� ،سارعتْ �إىل الركوب وجل�ست
عل ��ى مقع ��د منف ��رد .يف ح�ضنه ��ا حقيب ��ة
�س ��وداء �ضخم ��ة ثقيل ��ة� ،أخرج ��ت �أوراق ًا
وب ��د�أت تكتب وت�شاجر الكلم ��ات ،باملعنى
احلريف للم�شاجرة .ر�أيت يديها ترجتفان،
وك�أنها ت�ستع ّد ل�شتيم ��ة مزلزلة ،ثم �سكتت
و�أغم�ضت عينيها .م ��ات غالب هل�سا �أي�ض ًا
وح ��ده يف دم�ش ��ق .يقول بن ��در�" :س�أريك
يف امل ��رة القادمة ال�صورة الت ��ي التقطتها
لغالب هل�سا حني ذهبنا يف ال�صباح الباكر
لنفطر لدى بوز اجلدي� ،آخر �شارع ال�شيخ
حمي الدي ��ن"� .أتخ ّيل غال ��ب هل�سا بر�أ�سه
الأبي�ض حتت اخلروف املر�سوم يف الفتة
املحل ،و�أتخ ّيل ن ��وم دعد حدّاد ذات م�ساء
عل ��ى املم�سح ��ة �أمام ب ��اب بن ��در .كانت قد
�أتت على غري موعد كمعظم املرتدّدين على
�سمعت ال�ساهرين ونقا�شاتهم
املكان .حني
ِ
ال�صاخب ��ة وقرقع ��ة ال�صح ��ون واملالع ��ق
والك�ؤو�س ،خافت �أن تقرع الباب .جل�ست
ب�صم ��ت وظ ّل ��ت تنتظ ��ر حت ��ى نام ��ت على
العتب ��ة ،قب ��ل �أن يتع�ّث�ررّ �أول املغادرين من
الندماء وال�سهارى ويرتطم ر�أ�سه باجلدار
يف املمر املعتم ال�ضي ��ق ،وتوقظه اخلائف ُة
النائمة من َ�سكْرته.

قصائد مختارة لبندر عبد الحميد

النوم الكبري
ملاذا كل هذا العواء
ال فائدة
كلمة مفيدة تكفي
انتهى النهار
وبد�أت �أوهام الليل
�أ�ستمع �إىل موجز الأنباء
مئة مليون
يف �سجن �صحراوي كبري
م�ساحته ثانية �ضوئية واحدة
وعن ��د البواب ��ة ال�ضيق ��ة طائ ��ر مي ��ت يف
قف�ص.
حلم يف جفن
العوا�صف ال�صغرية
مرت على الوجه واليدين

كحلم يف جفن م�سافر
وهذه يد دافئة
كجناح طائر غريب
تلملم �أ�ضالعك املتناثرة
وتقر�أ لك الأوراق البي�ضاء
و�أمواج البحر
باللم�سة ال�ساحرة على اخلد
و�أنت ن�صف نائم
بالقبلة ال�صامتة بني اجلفن واحلاجب
بالكلمة التي تك�شف اللغة
واحلركة التي ت�صل املاء بالنار
حيث يت�سع الع�ش ال�صغري
وي�صري ال�شتاء قمي�ص ًا دافئ ًا
�شفتاك ثمرة يانعة
يف �شجرة وحيدة
يف جبل �صغري
يف �صحراء ال يعرفها �أحد.
�صمت ًا
ما �أجمل هذه ال�صخور املتك�سرة
فوق املنحدرات اخل�ضراء
�أ�سمع الأغاين القدمية
للطبيعة املتجددة
وع�شاقها الرائعني
�صمت ًا
ال تعرتف ب�أخطائك
لأنك �ستكذب مرة �أخرى
�أيها الولد البائ�س الدبق
النا�شف املتذبذب الك�سول اجلاهل الأكول
الرا�شي املتجاه ��ل املرت�شي املف�سد املتن ّمر
املائع الفا�سد
املتكبرّ ال�سارق الغبي الرثي املنافق
�صمت ًا
ما �أجمل هذه ال�صخور
فوق املنحدرات
ُع ْد �إىل الوراء
هذا طريقي
وقد ال ت�ستحق �صفعة
على قفاك
الذي ي�شبه وجهك.
ح�صار
يف الداخل حما�صرون
يف اخلارج حما�صرون
والذي يرمي حجر ًا
يدعم الآخر
وال�صامت مهزوم
يف ظل احل�صار
الطويل
يف الأر�ض القدمية
الطيبة.
الرحلة القادمة
قلي ًال قليال
�س�أبتعد عن �أ�صدقائي القدامى
عن الراق�صني والنائمني
عن املالئكة وامل�شاغبني
عن املغامرين واملهزومني
الذين يتغيرّ ون مع الطق�س
والذين ال يتغيرّ ون
�س�أرمي كتبي يف الهواء
و�أم ّد يدي �إىل يدك
ونطري بني النا�س
والأ�شجار.
حبة قمح
�أظنّ �أنّ الطق�س يتغيرّ قلي ًال
بعد �أيام
�إنني �أ�ش ّم رائحة املطر
ما زلت �أعمل يف هذا ال�سريك اللعني
ل�ست مد ّرب ًا عجوز ًا
وال حيوان ًا �أليف ًا
عندي فكرة �صغرية
كحبة قمح
تنمو بني ال�صخور.
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الصورة األخيرة مع بندر!
محمد مظلوم
مل يخط ��ر يل يف ب ��ايل على الإط�ل�اق �أن هذه
ال�ص ��ورة �ستك ��ون الأخ�ي�رة مع بن ��در .كانت
(مرين ��ا) تكيل الت�صوير ب�ل�ا هوادة! ومن كل
الزوايا ،وت�شكو من حركة يد بندر التي تلوِّ ح
دائم ًا يف كل ال�صور.
الي ��د التي توم ��ئ ك�أنها تري ��د �أن ت�شطب على

كل ال�ص ��ور �أو ت�ش�ي�ر لبعي ��د �أو لغي ��اب م ��ا.
واجلمي ��ع يت�ص ��وَّ ر بنظارت ��ه! ك�أننا يف حفلة
وداع ت�ستدع ��ي التن َّكر بنظارات �سوداء! �إنها
ال�صورة الأخرية مع بندر �إذن.
ّ
وكل �صورة جديدة بال بندر!
وكل �سهرة و�سكرة ورق�صة بال بندر.
وكل دم�شق بال بندر.
والع ��امل بال غرف ��ة بندر .ومن �سم ��ع بالغرفة
(الكونية) فهي غرفة بندر!
كل الأحادي ��ث ع ��ن ج ��وان بايي ��ز وفاتن ��ات
ال�سينم ��ا العاملي ��ة وجي ��ل البي ��ت وال�شع ��ر

اجلاهل ��ي وت ��راث املجون و�سن ��وات احلقبة
اال�شرتاكية ،و(الإرهاب الدويل) بال بندر.
لقد تعبت من رثاء اخلالن ،وكان �أجدر بي �أن
ان�شغل بهجاء هذا الزمان!
كلم ��ا ت� َّأخ ��رتُ ع ��ن موع ��د مفرت� ��ض جلل�س ��ة
يت�صل( :وينك )...وها �أن ��ا �أت� َّأخر عن املوعد
ومل يت�صل ف�أ�صرخ (وينك..؟)
حني كانت دم�شق تعي�ش (املحنة) كانت غرفة
يو�س ��ع العامل ويت�س ��ع له كقلب
بندر حمف�ل ً�ا ِّ
بندر.
م ��رة ا�صطحبنا �أن ��ا وخلي ��ل �صويلح املخرج

حم َّم ��د مل� ��ص �إىل غرف ��ة بن ��در ...فوق ��ف
للحظات عند العتبة قبل �أن يدخل قائ ًال :ال ب َّد
من هذه الوقفة اخلا�شع ��ة للعائد �إىل حمراب
ذكرياته! ،فك ��م من الوثني�ي�ن الذين يودعون
ذكرياتهم وحياتهم اليوم يف غرفة بندر!
يا للوح�شة يا للده�شة البغتة يا بندر.
ثالثون عام ًا من الذكريات بيننا و�ضعِ فها من
ذكريات ��ك يا فتى فتيان اجلزي ��رة تختزل الآن
يف نوب ��ة قبلية �أخذت ��ك �إىل �سفر �إىل الكوكب
�كان �آخ ��ر .فبن ��در �أح ��د �أ�صدقائ ��ي
ولي� ��س مل � ٍ
الكوكبي�ي�ن النادري ��ن .م ��ن �أولئ ��ك الذي ��ن

ميتلك ��ون متا�س ًا كوني ًا غري عادي مع الأ�شياء
والأ�شخا� ��ص والأف ��كار .و�إذ توق ��ف قلبه عن
اخلفق ��ان يف هذا الع ��امل ،فبالت�أكيد �أنه يخفق
�صاعد ًا �إىل عامل كوكبي.
يف �آخ ��ر جل�سة لنا حملت له ن�سخة من ديوان
ب ��وب كوفمان (عزل ��ة مكتظة بالوح ��دة) فتح
ال�صفح ��ة الأوىل وق ��ر�أ عن ��وان املقدمة (حني
�أموت لن �أبقى ميت� � ًا) ورفع حاجبه ونظر يل
بابت�سامته العذبة.
�ضرب من
مع م ��وت بندر (تيقن ��تُ �أنَّ امل ��وتَ
ٌ
ال َق ْتلِ )

ً
وداعا
بندر عبد الحميد النبيل..
إسماعيل مروة

كان نبي ًال فوق حدود النبل،
كرمي ًا فوق ما يتخيل املرء،
وكان شاعر ًا ومتفوق ًا عىل
شاعريته والشعر ،وكان ناقد ًا
عميق ًا وبصمت ،وكان وفي ًا كام
مير ببال أحد ..كان إنسان ًا
ال ّ
مرهف ًا ومتكام ًال وحر ًا.

بن����در عب����د احلمي����د خمل����وق م����ن طينة
خمتلفة ،وروح متم����ردة و�ساكنة ،بندر
عبد احلميد يرحل فج�����أة ،ويرتك لوعة
الفق����د بينن����ا� ،سن����وات و�أن����ا �أت����ردد مع
�صديقي ال�شاع����ر �سامي �أحمد �إليه ،ومل
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يح����دث �أنني زرته وحدي ،م����ع �أنني مل
�أمل�س مب�صافحته �سوى احلب ،وبقبلته
�سوى ال�صدق ،لكن هيبته وهو ال�شاعر
ال����ذي قر�أت����ه ب��ي�ن �شع����راء ال�سبعينيات
كواح����د م����ن �أه����م ال�شع����راء ال�سوريني
كان����ت حا�ض����رة يف كل لق����اء� ..أحببت����ه
كث��ي�ر ًا ،و�أحبب����ت تعامل����ه م����ع الأدب
واحلياة ،وكتبت عنه زاوية ،و�أول مرة
�سمعته يقول يل :انتظر �أن �أقر�أها.
ن�شرت الزاوية �صباح االثنني يف الوقت
نف�س����ه الذي متكنت الذبح����ة القلبية من
قلب ال�شاعر النبيل ،فلم يقر�أ ،ومل �أ�سعد
بر�أيه.
�صباح���� ًا �س�ألن����ي �سماح����ة املفت����ي العام
�صديق����ي الغ����ايل عن بن����در بع����د قراءة
الزاوي����ة و�إعجاب����ه ب�شخ�ص����ه ،ووطنت
نف�سي �أن �أذهب �إىل �سماحته مع بندر..
لك����ن امل����وت كان �أ�سرع �إىل قل����ب النبيل
اجلميل بندر.
قب����ل ع�شرة �أيام ات�صل ب����ي بندر وقال:
تع����ال جنل�����س مع���� ًا ،وكان����ت املواعي����د
كث��ي�رة ،فق����ال ولو بع����د منت�ص����ف الليل
�أنا �أ�سه����ر ،مل ي�سمح الوقت ،ويف اليوم
الثاين ذهبت �إليه مبعية �سامي ،حاولت
�أن �أعت����ذر لكنه قال يل :ال �شيء ،ا�شتقت
جلل�ستن����ا فق����ط ،يف تل����ك الأم�سي����ة كان
بندر م�ضيئ���� ًا ونبي��ل� ًا ،و�أ�سمعنا روائع
عب����د الوه����اب وفاي����زة �أحم����د ..ع�صام
التك����روري وعاب����د �إ�سماعي����ل و�سام����ي
�أحمد و�أنا يف �ضياف����ة ال�شاعر النبيل..
تواعدن����ا على لق����اء قادم بع����د �أن ات�صل
الكبري �أدوني�س بن����ا من باري�س ،ليقول
عبارة ذات حب:
ليتن����ي معكم عن����د بندر يف لي����ل دم�شق
احلميم!
تواعدن����ا على لقاء ق����ادم ،لنقر�أ من �شعر
بن����در وخمتارات����ه ال�شعري����ة ،كان دافئ ًا
كم����ا يف كل �أم�سي����ة ،و�إن تهي�����أ يل �أن����ه
كان �أك��ث�ر دفئ���� ًا يومه����ا ،وكان �سعي����د ًا
بالأ�صدق����اء� ،أول م����رة �أمازح����ه و�أ�س�أله
عن خزن �أمام الباب ،ف�أ�شار بيده وك�أنه
ي�ستغرب وجود اخلزن �أمام الباب!
�آه يا بندر كم �سنفتقدك!
ما من باب �سوى بابك بني املثقفني!
ما من قامة �أطول من قامتك
ما من رجل يف الثقافة ميلك نبلك
�سن�شتاق����ك �أيه����ا ال�ساك����ن يف الأر�����ض،
الغريب عن حميط مل يك����ن ي�شبهك ب�أي
�شيء.
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بندر عبد الحميد ..مجمع ثقافي مستقل
لهواة الحب واألمل
سماح عادل
ولد “بن ��در عبد احلميد” يف قرية تل �صفوك
القريب ��ة م ��ن احل�سك ��ة ع ��ام  ،1947ويحم ��ل
�إج ��ازة يف اللغة العربية م ��ن جامعة دم�شق،
�ساف ��ر �إىل هنغاري ��ا ع ��ام  1979لدرا�س ��ة
ال�صحافة.
تعلم “بندر عبد احلميد” يف طفولته القراءة
والكتاب ��ة على ي ��د �شقيقه ،لأن �أق ��رب مدر�سة
�إىل قريت ��ه ت ��ل �صفوك بري ��ف احل�سكة ،تبعد
ح ��وايل  20كيلوم�ت�ر ًا ،التي ارتاده ��ا الحق ًا،
وكان مي�ض ��ي � 3ساع ��ات �س�ي�ر ًا عل ��ى الأقدام
يومي� � ًا ذهاب� � ًا و�إياب� � ًا �إىل �أن التحق مبدر�سة
الع�شائ ��ر الداخلية باحل�سكة ل ��دى تنقل �أهله
بني �سه ��ل �سنجار يف الربي ��ع ،وتل براك يف
ال�شت ��اء ،قريب ًا من احل ��دود مع العراق ،حيث
كان ��ت ت�سكن عائلت ��ه يف بي ��وت َ�شعر لرتعى
�أغنامه ��ا .يف مدر�سة الع�شائ ��ر جنح بتفوق،
وانتق ��ل منه ��ا �إىل مدر�س ��ة “الغ�ساني ��ة” يف
احل�سك ��ة ،حي ��ث ا�ست�أجر غرفة فيه ��ا لي�ستقل
عن عائلته.
يف مكتب ��ة املدر�س ��ة اكت�ش ��ف ولع ��ه بالقراءة
كعمل جاد ،بعد نيله ال�شهادة الثانوية بتفوق
انت�س ��ب �إىل كلي ��ة الآداب بجامع ��ة دم�ش ��ق
لدرا�س ��ة اللغ ��ة العربي ��ة .ويف دم�شق تعرف
على حياة �أخ ��رى �أكرث ات�ساع ًا م ��ن تلك التي
عا�شه ��ا يف مدين ��ة احل�سك ��ة� ،أخذت ��ه احلياة
الثقافية بدم�ش ��ق و�أجواء ال�شعراء والكتاب،
وراح يكت ��ب ال�شعر الكال�سيكي ،ثم انتقل �إىل
ال�شعر احلديث� ،إىل جانب عمله يف ال�صحافة
الثقافية ،التي هي�أت له مكان ًا مرموق ًا يف عامل
املثقف�ي�ن بدم�ش ��ق ،لي�ص ��در ع ��ام � 1974أول
جمموعة �شعرية «كالغزال ��ة… ك�صوت املاء
والري ��ح» ،الت ��ي كت ��ب معظ ��م ق�صائده ��ا يف
كركون ال�شيخ ح�سن ال ��ذي اعتقل فيه لأ�شهر
على خلفية اال�شتباه مبوقفه ال�سيا�سي.
يف الثمانين ��ات ع ��اد بن ��در �إىل احل�سك ��ة،
و�أم�ض ��ى ع ��دة �شه ��ور يف قرى ريفه ��ا البعيد
قريب� � ًا م ��ن احلدود م ��ع تركي ��ا ،ليعي�ش هناك
جتربة مميزة ،وكت ��ب روايته الوحيدة حول
تلك التجربة بعن ��وان «الطاحونة ال�سوداء»،
ال�ص ��ادرة ع ��ام  ،1984وكتبها دفع ��ة واحدة
و�أ�صدرها دون �أن يعيد قراءتها.
يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،مل يع ��د “بن ��در عبد
احلمي ��د” مهتم ًا بن�ش ��ر ما يكت ��ب ،خ�صو�ص ًا
الأدب ،كان يكت ��ب ويكد� ��س الن�صو� ��ص
والق�صائ ��د ريثم ��ا يحني وق ��ت �إع ��ادة النظر
فيه ��ا ،وانتق ��اء ما ي�صل ��ح للن�ش ��ر ،لكن املوت
عاجل ��ه قب ��ل �أن يج ��د لتل ��ك الكتاب ��ات الوقت
ال�ل�ازم لإخراجه ��ا �إىل الن ��ور .وكان يرى �أن
«حياتن ��ا الثقافية العربي ��ة لي�ست متو ّقفة…
بل تتقهقر �إىل اخللف ،وب�سرعة».
وعم ��ل بعدها يف حق ��ل ال�صحاف ��ة� ،إذ در�سها
ع ��ام  1979يف هنغاري ��ا ،وان�ض ��م �إىل جملة
“احلياة ال�سينمائي ��ة” لي�صبح ع�ضوً ا فيها،
و�أ�س�س بعد ذلك �سل�سلة “الفن ال�سابع” التي
جتاوزت  90كتابًا ،وه ��ي تعنى بن�شر الكتب
ال�سينمائية النقدية.
كان �أح ��د م�ؤ�س�سي جملة “�آف ��اق �سينمائية”
الإلكرتوني ��ة وم�ست�ش ��ار ًا للتحري ��ر فيه ��ا،
وع�ضوا يف جمعي ��ة ال�شعر يف احتاد الكتاب
العرب ،وله عدد من الكتب بينها رواية واحدة

ه ��ي “الطاحون ��ة ال�س ��وداء” ،1984وم ��ن
م�ؤلفات ��ه ال�شعرية“ :كالغ ��زال ..ك�صوت املاء
والريح” �“ ،1975إعالنات املوت واحلرية”
“ ،1978كان ��ت طويل ��ة يف امل�س ��اء” .1980
ومن كتبه“ :مغام ��رة الفن احلديث” ،2008
و”�ساحرات ال�سينما” .2019
جممع ثقايف..
يف مقال ��ة بعن ��وان “بندر عب ��د احلميد وردة
�أدباء �سوري ��ة” يقول “ح�سن عبد الرحمن”:
“بن ��در عب ��د احلمي ��د عامل� � ًا وجممع� � ًا ثقافي ًا
م�ستق�ل ً�ا زاهي� � ًا وملون ًا لهواة احل ��ب والأمل
واملعرف ��ة ،مل يك ��ن �أك�ث�ر توا�ضع� � ًا وال �أق ��ل
كربي ��ا ًء م ��ن وطن ��ه �سوري ��ة .رح ��ل وتركن ��ا
جميع ًا �أك�ث�ر ندم ًا العتبارنا بغباء ال يحد �أننا
ميك ��ن �أن نراه كل يوم و�ساع ��ة ن�شاء ،ن�ؤجل
ر�ؤيت ��ه وك�أن ��ه متاح دائم� � ًا كما عودن ��ا ،دون
�أن نح�س ��ب ح�ساب� � ًا ب�أننا ميك ��ن �أن نفقده يف
�أي حلظ ��ة .من �أكرث مايح ��زن ويحرق القلب
�أن ��ه كان يعي� ��ش �آخر �أيامه يائ�س� � ًا فاقد الأمل
منهزم ًا وهو ي�شهد حال الوطن وما حل به .لن
�أن�سى ذات ليلة م ��ن �شتاء الثمانينيات وكنت
ق ��د �أر�سلت ق�صيدة �إىل جملة الآداب اللبنانية
ون�ستيها كعادتي يف ن�سيان ما �أحب لنف�سي،
لأفاج� ��أ بعد �صدور املجل ��ة ببندر عبد احلميد
وقد قر�أها ب�إعجاب وحمبة لبع�ض الأ�صدقاء،
الذين تداولوها بدورهم .ات�صل بي ال�صديق
حمم ��د كامل اخلطيب يومها ليخربين بفرحة
بن ��در عبد احلمي ��د بالق�صيدة .وم ��ا �أزال �إىل
اليوم فرح ًا بفرحته تلك”.
ويوا�ص ��ل“ :كان ��ت �أوىل �أي ��ام معرفت ��ي ب ��ه
الت ��ي توطدت عن بعد وعن قرب كغريي ممن
�أحب ��وه و�أحبهم عندم ��ا كتب مق ��ا ًال عظيم ًا ال
�أزال �أذك ��ره �إىل الي ��وم ،كان مبثاب ��ة �صفع ��ة
للت ��كاذب والتبج ��ح يف وقته منتق ��د ًا �شلة من
الأدب ��اء وال�صحفي�ي�ن ال�سوري�ي�ن م ��ن �أبن ��اء
جيل ��ه مم ��ن كان ��وا يتفاخ ��رون �أمام ��ه بقت ��ل
الغ ��زالن ورح�ل�ات �صي ��د الغ ��زالن اجلميل ��ة
وه ��م يقتحمون عزلتها الربيئ ��ة ويطاردونها
لي�ل ً�ا يف البادي ��ة ال�سوري ��ة ،بينم ��ا يزاودون
لي ��ل نه ��ار بال�شهام ��ة والنب ��ل والإن�ساني ��ة
والرومان�سية واحلب .مع �أنه عاي�ش وعا�صر
�أجي ��ا ًال خمتلفة م ��ن �أدب ��اء ومثقف ��ي �سورية

والوطن العربي مبختل ��ف م�شاربهم الفكرية
وال�سيا�سي ��ة� ،إال �أنه حاف ��ظ على م�سافة منهم
جميع� � ًا� ،أحب م ��ن ي�ستحق وم ��ن مل ي�ستحق
منهم و�أحبوه بدورهم”.
وفاته..
توف ��ى ” بندر عب ��د احلمي ��د” يف  18فرباير
 2020عن  73عاما.
ق�صيدة لبندر عبد احلميد..
�سوزان املجنونة
كان ال ��درب طوي�ل ً�ا كخط ��وط يف فناج�ي�ن
القهوة
مرتفعات وظالل طيور وغبار ال�شم�س
و�سوزان املجنونة
مو�سيقى ودم وتراب
مل ن�سمع من قبل �صدى
مل نلم�س �أ�شجارا
مل نتعرث بزجاج.
نكت�شف القبلة �صمتا
نر�سم جرارات و�صحون ًا طائرة
وخيوال من خ�شب عند الأبواب
نح�صد قمح ًا ونغني
نح�صد جرح ًا ونغني
يف �أول رحلت حب يف �أول يوم
يف �أول �شهر يف القرن الثامن
كانت �سوزان املجنونة
تنرث بع�ض الأ�سئلة املرة
تعطي للمرتفعات الأبواب
وتعطي الفالحني ف�ؤو�س ًا
وعربات نبيذ
تعطي �أقالم ر�صا�ص للبحر
***
– الطلقة والك�أ�س ال�شاهد
واجلوع مغني الع�صر-
***
كان ال ��درب طوي�ل ً�ا كخط ��وط يف فنج ��ان
القهوة
مو�سيقى والدم تراب
حيوانات تبكي يف �آخر ليل
�أنهار ال �أجفان لها
�أجرا�س رماد
يف �أعياد القتل ويف �أعياد اجلوع
�أجرا�س رماد

دن دن دن
دن دن
***
– كان الربي ��ع املجن ��ون ي�صع ��د معن ��ا �إىل
�أر�صفة
ال ت�صل �إليها الر�صا�صة� -سوزان النحيفة
املجنونة لي�ست حزينة ولي�ست فرحة -لكنها
ال ت�ستطيع �أن
تخفي عالمات الذهول -بد�أت العا�صفة بقبلة
حت ��ت رن�ي�ن الأجرا� ��س -كان ��ت الأجرا� ��س
القدمية
تتمايل كطيور �سجينة يف �أع�شا�شها -كنا
نخفي عن �أ�صدقائنا حبنا القدمي للرق�ص
والر�سم -نت�أمل ب�صمت عيون النا�س
واحليوانات الو�سيمة -كما نت�أمل ال�صخور
والأ�شجار التي ال ت�شبه غريها -قالت
�أخ�سرك -مل تكن متزح -كانت موجة
من الك�آبة تعرب وجهها ال�ساحلي-
�أذبح قلبي م�شتاق ًا للع�شب
ومو�سيقى املاء
�أحفر بئرا يف ال�صحراء
ا�سمي عينيك زهور الليل
ا�سمي وجهك وقو�س ًا وكتان ًا واغني
هذي مدن
من �أعطاها �أر�صفة� -آالت حا�سبة -كربيتا-
بر�سيما -م�صا�صات دماء -ح�صاالت نقود-
قطافات زهور-
من دمرها-
مو�سيقى ودم وتراب
يجتمع الأطفال وينتظرون القمر املجنون
يجتمع القنا�صون ويقت�سمون ر�صا�ص الليل
ويقت�سمون الع�شاق وعمال الورديات-
ويحتفلون بعر�س النار
الفا�ش�ستية
ال تنتظري زهر ًا �أو قبعة
من حاملة الطيارات الأمريكية
***
يف القرى البعيدة يعتقدون �أن عنزة تطوف
على البيوت -توزع الغ�ضب والك�آبة على
جماهري الأطفال� -أما �سوزان ف�إنها ت�ستقبل
الك�آبة يف م�شاهد اال�ضطهاد واخلوف
والكذب -موجة من الك�آبة وموجة من احلب

املجنون -هكذا تت�ألق حياتها وهي تنمو
ك�شجرة برية ال تخاف العط�ش-
***
نبد�أ -هذا �أول حرف
يف لغة ال نعرفها
دادا -ماما -دا -دا
مامابا -دا
�سوزان املجنونة تهذي وتغني
عن عربات -عن مذبحة -عن
�سجن لطيور احلب و�سجن للأطفال-
حقول ذئاب وحقول دخان-
عن ثلج وبقايا �إن�سان -وبقايا مدن
وبقايا مزروعات.
ع�شنا ور�أينا الدنيا يف القرن الثامن
ع�صر خيول اجلمهورية-
ع�صر املارلبورو
�أنت �أمري هذا احلزن ونحن الأ�سرى
يف مدن ال�سمك امليت
نح�صد قمح ًا ونغني
نح�صد جرح ًا ونغني
نكت�شف القبلة �صمتا
نكت�شف الدنيا-
ما حدث فع ًال هو �أننا كنا ن�سافر �شرق ًا،
نلتقي يف ال�صباح الباكر ون�شرب القهوة،
ثم ننظر �إىل عيون امل�سافرين و�أ�صابعهم،
يف طريق النظر �إىل املرتفعات البنف�سجية،
ومرتفع ��ات رمادي ��ة طفيف ��ة ك�أنه ��ا مر�سومة
بقلم
ر�صا�ص -ننتظر �أن يطلع منها فر�سان
الهنود احلمر الرائعني – يف الليل املو�سيقى
والكتب -يف النهار اخلبز وال�شاي والكتب
– ن�ضي ��ع يف املدين ��ة حتت مط ��ر الربيع –
ال
نعرف مكان ًا -ندخل بوابة ملتوية -نكت�شف
�صحراء �صغرية -نتفق على عظمة ر�سوم
ماك�س �أرن�ست وكاندن�سكي وتنفرد �سوزان
النحيفة املجنونة بحبها القدمي ملاتي�س.
برقية حب من �سوزان
– اخلبز غد ًا
ً
لو مننا �سنموت طويال –
�سوزان املجنونة
عطر ال�صيف الراهن
عطر املرتفعات
وعطر جلود النا�س
بكاء احليوانات املنفية
يف ع�صر املارلبورو
لو مننا �سنموت طوي ًال
الطلقة والك�أ�س ال�شاهد
واجلوع مغني الع�صر
***
ت�سمع �سوزان رنني الأجرا�س فتهذي بقوة
عن اجل�سور املعلقة واحليوانات اجلديدة
وحقول الذرة واحلرب -ت�صرخ �سوزان
�أن ال�شجر ما تنمو وطف ًال ي�صرخ وكفا
من�سية تخلع باب ًا مو�صد ًا منذ �آالف ال�سنني
– متد يدها �إىل الأجرا�س وتهذي� -أيتها
الأجرا�س كوين جمنونة �إىل الأبد-
***
كان ال ��درب طوي�ل ً�ا كخط ��وط يف فنج ��ان
القهوة
مو�سيقى ودم وتراب
�أجرا�س رماد القرن الثامن
�أجرا�س رماد
دن دن
دن ن ن ن ن ن ن ن ن ن.
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بندر عبد
الحميد يموت
وحيدا
ً

إبراهيم العلوش

وحي� �دًا مي ��وت الب ��دوي امل�ضي ��اف ،وهو
ال ��ذي ا�ست�ضاف املثقف�ي�ن ال�سوريني �أكرث
م ��ن ا�ست�ضاف ��ة امل�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة لهم،
م ��ات بندر عب ��د احلمي ��د يف من ��زل �أعاره
�إي ��اه الفن ��ان العراقي جرب عل ��وان بعد �أن
كان النا�س يلج� ��ؤون �إىل منزله� .إنه موت
رم ��زي ملثقف �سوري من جي ��ل �سبعينيات
الق ��رن املا�ض ��ي ،ذل ��ك اجلي ��ل ال ��ذي عا�ش
عند تقاط ��ع اال�شرتاكية والوجودية وبدء
هيمنة الع�سكرة الطائفية.
كتب بندر عب ��د احلمي ��د ()2020 -1947
ال�شعر يف مطلع حياته مثل معظم املثقفني
واملبدعني ال�سوريني الذين بد�ؤوا حياتهم
يف املدن الكب�ي�رة ،بعد �أن فروا من جحيم
الأري ��اف ال�سوري ��ة املرتوك ��ة للإهم ��ال
وامل ��وت البطيء ،وك�أمن ��ا ال�شعر هو ملج�أ
احلامل�ي�ن الذي ��ن و�صل ��وا مت�أخري ��ن �إىل
دم�ش ��ق �أو حل ��ب ،ممنني �أنف�سه ��م مبلذات
امل ��دن وبفر�صه ��ا املمكنة ملثق ��ف فقري كان
يذه ��ب �إىل املدر�سة يف القري ��ة املجاورة،
ويقطع ال�ساعات ما�شيًا من �أجل الو�صول
�إليها منه� � ًكا وجائعًا وخائ ًف ��ا من انقطاعه
ع ��ن الدرا�س ��ة بق ��رار نزق م ��ن �أح ��د �أفراد
عائلت ��ه املتعب�ي�ن واليائ�س�ي�ن م ��ن حالتهم
املزمنة يف احلرمان.
كانت مرحل ��ة ال�سبعينيات الت ��ي ن�ش�أ فيها
بن ��در عب ��د احلمي ��د مثقل ��ة بع ��ار هزمي ��ة
حزي ��ران  ،1967الت ��ي ت�سب ��ب به ��ا ق ��ادة
�أبرزه ��م حاف ��ظ الأ�س ��د .وكان ��ت ر�ؤى
ال�سبعيني ��ات الفني ��ة تكف ��ر ب ��كل القي ��م
الكال�سيكي ��ة الت ��ي �أدت �إىل الع ��ار ال ��ذي
حل ��ق بالب�ل�اد ،فعل ��ى �صعي ��د ال�شع ��ر ،ف ّر
بندر عبد احلمي ��د حتى من �شعر التفعيلة،
وف ّر من و�صف امل�شاه ��د التاريخية املثقلة
باجلالل وبالتك ��رار التاريخي ،وكتب عن
معلم املدر�س ��ة الذي مي�شط �شعره ويذهب
�را ،وم ��ا زال
�إىل املدر�س ��ة م ��ذ كان �صغ�ي ً
يفع ��ل ذلك بع ��د �أن �أ�صبح معل ًم ��ا يف نف�س
املدر�س ��ة .وكت ��ب ع ��ن احلب �أم ��ام حمكمة
�أمن الدول ��ة العليا ،الت ��ي افرت�ست الآالف
من ال�سوريني ب�أحكامها.
ف� � ّر بن ��در عبد احلمي ��د م ��ن املنا�صب ومن
اجلوائ ��ز وم ��ن النجومي ��ة الت ��ي مل ترحت
�إليه ��ا �سجيت ��ه البدوي ��ة املت�شكك ��ة بكل ما
ه ��و �سائ ��د ،وب ��كل م ��ا ه ��و م�ست�س ��اغ من
قب ��ل اجلمي ��ع� ،إنه م ��ن اجليل ال ��ذي غامر
وب�ش ��كل ن ��زق وحان ��ق �ض ��د القي ��م الفنية
املتكل�س ��ة و�ض ��د الأيديولوجيات املتورمة
يف �أنانيته ��ا ،فرغم �أنه در�س ال�صحافة يف
دولة �شيوعية �آنذاك هي هنغاريا ،ف�إنه نبذ
التنظ�ي�ر �أو التب�ش�ي�ر لل�شيوعي ��ة وللبطل
الإيجاب ��ي وحلتمي ��ة اندح ��ار الإمربيالية
�أمام الع�سف ال�ستاليني املتجرب.
بن ��در عب ��د احلميد ال ��ذي جاء م ��ن �أق�صى
ال�شم ��ال ال�س ��وري ،وم ��ن �أفق ��ر البق ��ع
ال�سوري ��ة و�أقله ��ا تعلي ًم ��ا ،م ��ن قري ��ة ت ��ل
�صف ��وك يف احل�سكة ،التي �أنهكها اجلفاف
وتناح ��ر الع�شائ ��ر والقومي ��ات والأديان،
وتقاط ��ع ح ��دود ال ��دول وم�ؤامراتها التي
تت�ص ��دى لها مفارز املخاب ��رات الع�سكرية،
والأمن ال�سيا�س ��ي ،و�أمن الدولة ،وما �إىل
ذل ��ك مم ��ن يغت�صب ��ون حق ��وق النا�س يف
اتخاذ الق ��رار املنا�س ��ب حلياتهم ب � اً
�دل من
فر� ��ض الق ��رار املنا�س ��ب لع�سك ��ر الهزمية

املتنمري ��ن ،وهم مث ��ل ورم مفاجئ يوحي
كاذبًا بال�ضخامة واجلالل.
كان جي ��ل بن ��در املتم ��رد حت ��ت ن�ي�ران
متقاطع ��ة م ��ن قب ��ل الأيديولوجي ��ا
اال�شرتاكي ��ة املتكل�سة ،وم ��ن قبل التنظري
القوم ��ي املهوو� ��س بنف�س ��ه ،وم ��ن قب ��ل
الع�سكر الطائفي ال ��ذي كان يحيك امل�صري
الأ�سود الذي ي�سوق البالد �إليه ،بالإ�ضافة
�إىل نظ ��رة االحتقار التي ي�سومه بها �أبناء
املدن ،واعتب ��ار �أبناء الأرياف جمرد جراد
ي�أكل ب�ساتني الغوطة وينغ�ص العي�ش يف
مطاعم ال�شام ومنتدياته ��ا وعادات �أهلها،
وك�أمن ��ا خلقه ��م الله على ه ��ذه ال�شاكلة مع
خلقه لأبينا �آدم ولأمنا حواء.
ولأن ال�شعر �ص ��ار ميدا ًنا للتباهي ،و�صار
عر�ض ��ة للهزمي ��ة م ��ن قب ��ل ف ��ن الرواي ��ة
والق�ص ��ة ،فق ��د ف ّر بن ��در عب ��د احلميد �إىل
ال�سينم ��ا وكتب لها طوال عقود من حياته،
ومن ��ذ ت�أ�سي� ��س جملة احلي ��اة ال�سينمائية
الت ��ي كان ي�شغ ��ل من�ص ��ب �أم�ي�ن التحرير
فيه ��ا ،و�أ�ص ��در �سال�س ��ل م ��ن الكت ��ب ومن
الرتجم ��ات الت ��ي �صارت مرج ًع ��ا مهمًا يف
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جمالها عرب العامل العربي.
ورغ ��م �شه ��رة بن ��در عب ��د احلمي ��د كمثقف
وكرج ��ل م�ضي ��اف ،ف�إن ��ه م ��ات ب�ل�ا موقع
عل ��ى الإنرتنت ي�ست�ضيف ملحة عن حياته،
وتكاد تخل ��و مو�سوع ��ة “ويكيبيديا” من
كالم حوله ،فكل املثقفني الذين مروا ببيته
مل يج ��دوا الوق ��ت لكتاب ��ة ع�ش ��رة �أ�سط ��ر
عن ��ه ،وكل الكتب واملق ��االت التي كتبها لن
جتدها يف موقع على الإنرتنت ،لقد هاجر
الب ��دوي �إىل العامل الآخر تار ًكا الديار بكل
م ��ا فيها غ�ي�ر عابئ بذك ��ر ،وال ب�شهرة ،وال
بر ٍّد للجميل ممن �أكرمهم �أو ا�ست�ضافهم.
غاب فج� ��أة مثل ظاعن ت ��اه يف ال�صحراء،
لق ��د حم ��ت الرياح �آث ��ار م ��روره ،و�شو�ش
الغبار على من يحاول تتبع �آثاره ،لقد مات
يف غري بيت ��ه ومل يكن �أحد �إىل جواره ،مل
يعم ��ل مع �أجه ��زة املخاب ��رات الت ��ي �أ ّمنت
حي ��اة كثري م ��ن الكت ��اب واملرتجمني ،ومل
يعب� ��أ بتهديداته ��م رغم �أن ��ه ُ�سجن يف فرع
ال�شيخ ح�س ��ن للمخاب ��رات ،ومل يكن املال
يعني له �شي ًئا مثل كل رجل كرمي منذ جده
حامت الطائي �إىل �آخر حلظة من كرمه حني

قدّم وجبة �أكلها العابر الأخري يف بيته.
م ��ات بندر عب ��د احلميد عل ��ى خلفية عزف
�أورك�س�ت�را ال�ش ��ر ب�أ�ص ��وات الربامي ��ل
املتفج ��رة ،وقري ًب ��ا م ��ن م�شاه ��د �أف ��واج
املهجرين التي فاق ��ت امل�شاهد ال�سينمائية
الت ��ي �شاهده ��ا �أو التي كت ��ب عنها ،ومات
عل ��ى مقرب ��ة م ��ن �سي ��ل الأخب ��ار املتدفق ��ة
بامل ��وت وباملدن املدمرة ،لك ��ن طيفه تباط�أ
ليوحد ال�سوريني
قلي�ًل�اً بعد موته الأخ�ي�ر ّ
وليجربه ��م على نقطة للتالقي عنده ،ومن
�أجل �أن يقول كلماته التي كان يرددها طوال
ال�سنوات املا�ضي ��ة« :ال ّ
حل � اّإل يف التغيري
ال�شام ��ل ،ولي�س يف �إ�صالح ��ات الرتقيع».
فاحلي ��اة العربي ��ة «لي�س ��ت متو ّقف ��ة ..ب ��ل
تتقهقر �إىل اخللف ،وب�سرعة ،ما يثبت �أننا
منعزلون متامًا ،وب�إرادتنا ،عما يجري من
حتوالت يف العامل».
ّ
رح ��م الل ��ه بن ��در عب ��د احلميد ال ��ذي مات
وحيدًا ..وظ ��ل مثقفو الطوائ ��ف يقدمون
ا�ست�شاراتهم لفروع املخابرات من �أجل �أن
ي�صب ��ح اخلراب هو البديل ع ��ن التعذيب،
وعن عبادة الأ�سد.

بندر عبد
الحميد حجز
ً
مكانا
لقلمه
ً
مميزا بين أهم
نقاد السينما
العرب

سوسن صيداوي

ويحك من �أيام مطوية ،تذهب ومعها ُكل ّيات
حلي ��وات �أ�شخا� ��ص عا�شوا معن ��ا وتركوا
منه ��ا بيننا طي ��ب الأث ��ر ،وذكراهم واجب
علين ��ا �أن نبقيه ��ا م�ؤب ��دة لأجي ��ال قادم ��ة.
غادرن ��ا يف ي ��وم الإثن�ي�ن  17م ��ن �شباط،

ال�شاع ��ر والناق ��د ال�سينمائ ��ي وال�صحفي
بندر عبد احلميد ،ت ��ارك ًا �شامه ورفاقه يف
ذه ��ول من هول �صدمة غياب ��ه التي احتال
بها الق ��در ليخطف �أنفا�سه الأخرية بعد �أن
ع�ص ��ر قلبه احلا�ض ��ن بفي� ��ض م�شاعر لكل
من اق�ت�رب منه و�سامره وحت ��ى عرفه عن
ق ��رب .ويف هذا املق ��ال �سنفرد لك ��م قراءنا
جانب ًا م ��ن جوانب فقيدن ��ا الإبداعية التي
ب ��رز خالله ��ا ناق ��د ًا �سينمائي ًا عربي� � ًا ،وذا
�أث ��ر فاعل يف تقيي ��م ومعرفة م ��ا �أُنتج من
الأفالم ال�سورية والعربية وحتى العاملية،
يف عين ��ه املتابع ��ة لأدق التفا�صيل ملا متت
�صناعته يف الفن ال�سابع.
حياته السينمائية

ت�ض ��ج الي ��وم الأو�س ��اط الإعالمي ��ة مب ��ن
ه ��و ق ��ادر عل ��ى �أن يكت ��ب حت ��ى الالنهاية
م ��ن العب ��ارات واجلم ��ل ح ��ول الق�ص� ��ص
ال�سينمائي ��ة والأف�ل�ام واملخرج�ي�ن م ��ع
�أف�ضلية اختيار النجوم ،وبذل كل ما �أمكن
م ��ن ا�ستخدام لأك�ث�ر التقني ��ات الإنتاجية
حداث ��ة� ،إ�ضاف ��ة للمهرجان ��ات واجلوائز.

ولك ��ن ن ��زق الكتاب ��ة النقدي ��ة م ��ن كل قيد
�أو ت�سل ��ط ال ي�ب�رع ب ��ه �إال قل ��ة م ��ن رواد
الفك ��ر وثقافت ��ه ،فلي�س �سه�ل ً�ا الغو�ص يف
�أغ ��وار النظري ��ات ال�سينمائي ��ة ب�سال�سة،
وم ��ن اخلط� ��أ �أن يجر�ؤ �صحف ��ي على ن�شر
ق ��راءة �صحفية لظاه ��رة �سينمائي ��ة ما �أو
كتاب ��ة ذاتية عن فيل ��م� ،إال بع ��د �أن يتغذى
وينه ��ل الكثري من هذا النب ��ع الدافق .على
ح�ي�ن بن ��در عب ��د احلمي ��د اكت�س ��ب خربته
ه ��ذه ومتر� ��س بها ،خ�ل�ال �سف ��ره لدرا�سة
ال�صحاف ��ة يف هنغاري ��ا ع ��ام 1979عندما
�شاه ��د الكثري من الأفالم املتنوعة امل�صادر
وامل�ستوي ��ات ،بالتحاق ��ه ب�أح ��د الن ��وادي
ال�سينمائية مطور ًا ثقافته يف هذا املجال.
وعندم ��ا ع ��اد �إىل دم�شق ان�ض ��م �إىل جملة
«احلي ��اة ال�سينمائي ��ة» لي�صب ��ح ع�ض ��و ًا
فيه ��ا مواظب� � ًا عل ��ى العمل فيه ��ا ل�سنوات،
وم ��ن ث ��م انتق ��ل م�ؤ�س�س� � ًا ل�سل�سل ��ة «الفن
ال�سابع» يف �إ�صداراته ��ا التي ُتعنى بن�شر
الكت ��ب ال�سينمائي ��ة النقدي ��ة ،وتغط ��ي
كل نواح ��ي الف ��ن ال�سينمائ ��ي و�أبع ��اده
وجماليات ��ه وتقنيات ��ه و�أب ��رز املخرج�ي�ن

واملمثل�ي�ن والتج ��ارب القدمي ��ة واحلديثة
وال�سيناريوه ��ات .حي ��ث بلغ ��ت ال�سل�سلة
نح ��و  160كتاب ًا بني الرتجم ��ة والت�أليف،
�أغن ��ى املكتب ��ة العربي ��ة بع ��وامل ثقافي ��ة
�سينمائية فريدة ورائدة.
ناقد سينمائي

عمل عب ��د احلمي ��د يف حقل الن�ش ��ر مدير ًا
ل ��دار املدى يف دم�شق طوال ع�شرين عام ًا،
وكان ي�ش ��رف على اختي ��ار الكتب العربية
�إ�ضاف ��ة �إىل الكت ��ب العاملي ��ة لترتج ��م �إىل
العربي ��ة وم ��ن ثم يت ��م ن�شره ��ا كلها جلعل
ال�سينم ��ا والثقاف ��ة ال�سينمائي ��ة معرف ��ة
متاح ��ة للجميع .حتى واعت�ب�ر الكثري من
�أ�صدق ��اء راحلن ��ا ومتابعي ��ه ب� ��أن ال�سينما
والكتاب ��ة حولها كانت �شغل ��ه ال�شاغل ،بل
�إنه ��ا من املمك ��ن قد �سبقت ال�شع ��ر ،والأمر
وا�ض ��ح يف مقاالت ��ه يف ه ��ذا املج ��ال التي
ت�ؤك ��د جلي ًا �سعة اطالع ��ه يف الفن ال�سابع
م ��ع �إبراز تقاطعه مع املجاالت الأخرى من
�أدب و�شع ��ر ،حي ��ث �أ�صدر كتاب ��ه النقدي«
مغامرة الف ��نّ احلدي ��ث» ()2008عن الفنّ
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يف القرن الع�شرين ،و«�ساحرات ال�سينما»
( ،)2019ف ��ارد ًا لنف�سه مكان� � ًا متميز ًا بني
�أه ��م النقاد ال�سينمائي�ي�ن لي�س يف �سورية
و�إمن ��ا يف الوط ��ن العرب ��ي ،خمل�ص ��ا لهذا
الفن املتجدد ،معت�ب�ر ًا �أن الثقافة والفنون
وال�سينم ��ا عموم� � ًا �إب ��داع ال ينم ��و �إال يف
ظ ��ل اال�ستق ��رار واالنفت ��اح عل ��ى الع ��امل
ك ّله م ��ن مواقف ح ��رة ور�ؤي ��ة م�ستقبلية،
ليق ��ول متابع ًا :وه ��ذه ال�شروط املهمة هي
الت ��ي تتحك ��م يف الإنتاج والإب ��داع الفني
وال�سينمائ ��ي ،وم ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن �أغلبي ��ة
البل ��دان العربي ��ة ال ت�ستطي ��ع �أن تنت ��ج
ال�سينم ��ا �أو ت�ستقبلها ب ��روح الع�صر .هذا
وال�سينم ��ا العربي ��ة متع�ث�رة ،ولك ��ن ه ��ذا
ال يدع ��و �إىل الي�أ� ��س ،فالأجي ��ال اجلدي ��دة
حتم ��ل هموم ًا و�أحالم� � ًا كثرية-بل �أقول-
�أكرث ات�ساع ًا من الأبواب املغلقة».
وع ��ن �شغف راحلنا نتاب ��ع ب�أنه �أغنى الفن
ال�ساب ��ع بكتابات ��ه الت ��ي �شمل ��ت التاري ��خ
ال�سينمائي ورواده من خمرجني وممثلني.
ولع ��ل كتاب ��ه (�ساح ��رات ال�سينم ��ا… فن
وح ��ب وحرية) ال�صادر عام  2016عن دار
املدى يع�ب�ر عن �شغف ��ه الكب�ي�ر بال�سينما،
وق ��د ق ��دم في ��ه  145جنم ��ة �سينمائية من
جن�سي ��ات ومراح ��ل خمتلفة ،مرك ��ز ًا على
ال�س�ي�رة الذاتية لكل جنم ��ة و�أهم �أدوارها
ال�سينمائي ��ة ،م ��ع خمت ��ارات م ��ن �أقوالها.
يف �أ�سلوبي ��ة �سل�سل ��ة جمع ��ت ب�ي�ن تقدمي
املعلومة م ��ع �سردية جميلة يف التفا�صيل،
وم ��ن الأ�سماء التي جمعه ��ا الكتاب :كالرا
ب ��و ،ب ��وال نيغ ��ري ،غريت ��ا غارب ��و ،ماري
بيكف ��ورد ،ريتا هي ��وارث ،مارلني مونرو،
ج�ي�ن ت�ي�رين� ،أغني� ��س مورهي ��د ،ج ��ون
�ألي�سون� ،أودري هيبورن ،بوليت غودار،
نورم ��ا تاملاج ،مورين �أو �سوليفان ،نورما
�شرير ،دونا ريد ،النا تورن.
متيزت كتابات الناقد وال�شاعر وال�صحفي
بندر عبد احلميد ب�أ�سلوب ر�شيق يح ّيد فيه
ولع ��ه ال�شخ�صي بال�سينم ��ا ويكتب �ضمن
ر�ؤيته املو�ضوعية له ��ا ،ويبدو الأمر جلي ًا
يف كتاب ��ه (�سينمائي ��ون بال ح ��دود) الذي
يفتتح ��ه مبقدمة يتطرق فيه ��ا ملو�ضوعات
تتعلق ببداي ��ات ال�سينما والتحديات التي
واجهه ��ا ه ��ذا الف ��ن يف مراحل ��ه املبك ��رة
ليق ��ول« :فحينم ��ا ولدت ال�سينم ��ا يف عام
 1895من معط ��ف الت�صوير ال�ضوئي ،مل
تك ��ن تعني �أكرث من بدعة معر�ضة للزوال،
�أو لعب ��ة للت�سلي ��ة ،ولكنه ��ا ا�ستطاعت يف
مدة وجيزة �أن متت�ص كثري ًا من اجلاذبية
اخلا�ص ��ة التي حتي ��ط بالفن ��ون الأخرى،
و�أن ت�ؤث ��ر وتت�أث ��ر حي ��اة النا� ��س ،ب�شكل
مت�س ��ارع يف ��وق م ��ا واك ��ب االخرتاع ��ات
الأخ ��رى التي غ�ي�رت مالمح احلي ��اة على
الأر� ��ض» .كما ي�سلط الكت ��اب ال�ضوء على
مغام ��رة الإنتاج يف ال�صناع ��ة ال�سينمائية
وال�سب ��ل الت ��ي تبنتها هولي ��وود للخروج
من �أزمته ��ا يف ثالثينيات الق ��رن املا�ضي،
وتناول �أي�ض ًا �أعالم ال�سينما وفنانيها ،مع
التط ��رق �إىل جوانب عل ��ى حيوات جنوم
ال�سينما وعن الإغراء واحلرب واملوت يف
حياة ال�سينمائيني وم�صائرهم.
المحب
وداع ُ

رث ��ى ال�صحف ��ي واملخرج ن�ض ��ال قو�شحة
املفكر بندر عبد احلميد يف كلمته الوداعية
قائ�ل ً�ا :الأ�ستاذ بندر قامة �سينمائية كبرية
ج ��د ًا ،حي ��ث ب ��د�أ الكتاب ��ة يف ال�صحاف ��ة
الفني ��ة وعل ��ى اخل�صو� ��ص ال�سينمائي ��ة
يف ال�سبعيني ��ات ،وكان مرجعي ��ة جلي ��ل
و�أت�شرف ب�أنني كنت واحد ًا من الأ�شخا�ص
الذي ��ن نهل ��وا م ��ن خربت ��ه ومعرفت ��ه ،ومل
�أت ��وان يوم� � ًا ب� ��أن �أط ��رق باب ��ه ك ��ي �أزيد
معرفت ��ي حول م ��ا يعرت�ضن ��ي باحل�صول
عل ��ى معلومات نقدي ��ة و�سينمائي ��ة مهمة.
وبرحيل ��ه نح ��ن نخ�س ��ر قام ��ة �سينمائي ��ة

كب�ي�رة ج ��د ًا يف �سوري ��ة ،فه ��و –بداي ��ة-
�أغن ��ى املكتب ��ة ال�سينمائي ��ة العربي ��ة
برتجم ��ات يف اللغة الإنكليزي ��ة ،وهو من
م�ؤ�س�س ��ي النق ��د ال�سينمائ ��ي يف �سورية،
وهن ��ا الب ��د م ��ن التوق ��ف عن ��د مرحلت�ي�ن
مهمت�ي�ن يف التاري ��خ ال�شخ�ص ��ي واملهني
لبن ��در عب ��د احلمي ��د ال�سينمائ ��ي العرب ��ي
وال�سوري عموم ًا ،املحطة الأوىل يف �سنة
1978حي ��ث كان له �شرف ت�أ�سي�س �سل�سلة
«الف ��ن ال�ساب ��ع» والت ��ي ه ��ي �سل�سلة كتب
فنية �سينمائية ت�صدر عن امل�ؤ�س�سة العامة
لل�سينم ��ا ووزارة الثقاف ��ة ،وما زالت حتى
الآن ،و�أ�صب ��ح عدد الكت ��ب ال�صادرة حتى
اليوم تقريب ًا  300كت ��اب لعظماء ال�سينما
يف الع ��امل والوط ��ن العرب ��ي و�سوري ��ة.
عل ��ى ح�ي�ن املحط ��ة الثاني ��ة لعب ��د احلميد
�أن ��ه يف �أواخ ��ر ع ��ام �1979ص ��درت جملة
«احلي ��اة ال�سينمائية» هذه املجلة الف�صلية
املحكمي ��ة التي �صدر الع ��دد منها  102قبل
�أي ��ام ،وحالي ًا �سي�صدر الع ��دد  103و104
يف ع ��دد مزدوج ،وهن ��ا البد م ��ن الإ�شارة
�إىل �أن ه ��ذه املجل ��ة ن�ش ��رت الع�شرات من
املق ��االت ل�سينمائي�ي�ن كب ��ار ونق ��اد منه ��م
على �سبي ��ل الذكر� :إبراهيم العري�س� ،أمري
العمري ،كمال رمزي� ،سمري فريد… �إلخ.
وبالطب ��ع مفكرن ��ا بن ��در عب ��د احلميد كان
�أم�ي�ن التحري ��ر يف «احلي ��اة ال�سينمائية»
و�سل�سلة «الفن ال�سابع».

المبتسم دائما

شاكر االنباري

ج�س ��د يل ال�شاع ��ر بن ��در عب ��د احلمي ��د روح
دم�ش ��ق الثقافي ��ة يف تل ��ك ال�سن ��وات الت ��ي
ع�شته ��ا هن ��اك ،والرج ��ل تاري ��خ ،خب�ي�ر يف
تفا�صيل الواقع الثق ��ايف ل�سوريا كلها ،وكان
بيت ��ه ال�صغري واح ��ة لقاء �شبه يوم ��ي ،غالبا
م ��ا جنتمع في ��ه م�ساء م ��ع �شلة تتغ�ي�ر بتغري
الظ ��روف ،تراقبن ��ا م ��ن اجل ��دران املزخرف ��ة
�أ�سم ��اء ،وتواقي ��ع ،ولوح ��ات ما� ��ض بعي ��د
يع ��ود �إىل عق ��د ال�سبعيني ��ات .يلتقي يف ذلك
البيت الر�سام وال�شاع ��ر واملرتجم والروائي
وال�سينمائ ��ي ،وكن ��ا �أنا و�صال ��ح علماين من
الوجوه املثابرة على احل�ضور� ،أما ال�ضيوف
القادمون من خارج البالد ،ال�ضيوف العرب،
فبي ��ت بن ��در ال ميك ��ن �إال �أن يك ��ون حمط ��ة
للتوق ��ف وق�ضاء �أم�سية معرفي ��ة حتمل نكهة
ممي ��زة دائم ��ا� .شغل ��ت ال�سينم ��ا بن ��در كثريا
وت�أت ��ي بع ��د ال�شع ��ر يف همومه ،حت ��ى �صار
�أر�شيف ��ا متنقال للأف�ل�ام الغربي ��ة وال�شرقية،
خب�ي�را بنم ��ط الإخ ��راج والتمثي ��ل و�أب ��رز
الوجوه الن�سائية الت ��ي احتلت ال�شا�شة ذات
ي ��وم .معظم الأيام �أعرج عل ��ى دائرة ال�سينما
الت ��ي �شغ ��ل فيه ��ا موق ��ع مدير حتري ��ر ملجلة
احلي ��اة ال�سينمائي ��ة و�أجل� ��س هن ��اك حت ��ى
يحني موعد اخلروج ،فنعود �سوية �إىل بيته،
حممل�ي�ن بع ��دة اجلل�سة م ��ن طع ��ام و�شراب،
منتظرين من يتوافد �إىل الباب املفتوح دائما
من �أ�صدقاء مقهى الرو�ض ��ة ،لن�شرتك جميعا
يف �إع ��داد املائ ��دة .بروحه ال�سمح ��ة ،وكرمه
الريفي ،يدخ ��ل بندر عبداحلميد القلوب دون
ا�ستئذان ،و�أكرث ما كان ي�شد انتباهي فيه تلك
ال�سمة الطفولية الت ��ي ت�أخذ تعقيدات احلياة
بب�ساط ��ة ،وفيه ��ا دون �شك �شيء م ��ن العبثية
املحببة ،ولأكرث م ��ن ع�شر �سنوات مل �أر بندر
غا�ضب ��ا يوما ،لقد كان �سمحا حتى يف غيظه.
ومثلم ��ا مل تعد �سوريا كما عرفناها ذات يوم،
بع ��د �أن تكالب ��ت عليه ��ا الرزايا وغيب ��ت �ألقها
ع ��ن حمبيها ،كذلك ل ��ن جند فيها م ��رة �أخرى
�شاعرن ��ا الدم ��ث ،املبت�س ��م دائم ��ا ،بن ��در عبد
احلمي ��د� ،سليل ال�صحاري ،والآمال املحبطة،
والتم ��رد املجه� ��ض ،والأح�ل�ام الغائب ��ة مثل
مذنب تائه يف ال�سماء.
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بسمة شيخو

ٌ
قلة هم من ُيحسدون بعد
وأظن بندر عبد
موتهم،
ّ
الحميد أحدهم اليوم،
فكمية املحبة التي حازها
الشاعر والناقد السيناميئ
تصدق ،وهي ليست
تكاد ال ّ
محبة مجانية بالطبع ،بل إن
الراحل استحقها بإنسانيته
وسموه األخالقي ،الذي جعله
قِ ً
بلة للزائرين العرب قبل
السوريني وباب ًا مفتوح ًا ّ
لكل
من يقصده ،قصصه اآلن
تتزاحم عىل صفحات مواقع
وكأن
التواصل االجتامعيّ ،
الجميع عرفه وزاره إالي،
فأنا من سيئي الحظ الذين مل
يعرفوه شخصي ًا ،كانت أمسية
يف السويداء ستجمعني معه
منذ شهور ،لكنها ُأجلت حينها
واآلن باتت غصة ك ّلام تذكرتها.

ادخلوا ( ) :

ال�شاع ��ر العراق ��ي عبد الك ��رمي كا�ص ��د يقول
قب ��ل �أي ��ام لي�ست بعيدة حتدثت م ��ع ال�صديق
ال�شاع ��ر �سامي �أحمد �صاح ��ب «دار التكوين»
للن�شر ،عرب الهاتف ،ف�أخربين بوجود �صديق
عزيز يرغب يف التحدث �إ ّ
يل ،فكان ذلك اخلرب
مفاج�أة �س ��ارة ح ّقا� .إنه بندر الذي يحدثني..
بن ��در عب ��د احلمي ��د ال�شاعر وال�صدي ��ق الذي
متت ّد �صداقتي مع ��ه �إىل �سنوات الدرا�سة يف
جامعة دم�شق،
مل �أتخي ��ل نف�س ��ي و�أن ��ا �أحدث ��ه �إال عل ��ى بعد
خطوت�ي�ن من دم�شق احلبيب ��ة ،التي �أم�ضيت
فيها �أجمل ال�سنوات ،رغ ��م م�صاعبها ،دار�س ًا
ومنفي� � ًا ،فا�شت ��د ب ��ي وب ��ه احلما� ��س لأع ��ده
بزيارت ��ي ل ��ه ،وليع ��دين ب�ضيافت ��ه يل ،ومل
�أتخي ��ل يوما خ�ب�ر ًا كهذا الذي فاج� ��أين �أم�س
برحيل ��ه عن ��ا �أب ��د ًا ..بن ��در اجلمي ��ل الذي مل
يغل ��ق بابه بوجه �أح ��دٍ ـ حتى لو كان ال يرغب
يف جم ��يء �أحدٍ ّ ،
وجل ما يفعله هو ،كما يقول
عنه �صديقه الراحل ال�شاعر مهدي حممد علي
«يغمغم با�ستنكار ناحل� :أدخلوا؟».
من ال يتذكر بندر الألي ��ف النادر ..بندر الذي
و�س ��ع قلب ��ه اجلمي ��ع ،مثلم ��ا و�سع ��ت �شقت ��ه
ال�صغرية املتوا�ضعة اجلميع ،بدون �أن يكون

مطبوع ��ات هيئة الكت ��اب عندنا ،فظل يتمل�ص
من الأمر على عك�س اجلميع� .شخ�صي ًا �أعي�ش
حيات ��ي ـ كما هو معروف عن ��ي -بال �صداقات
�شخ�صي ��ة عميقة مع املثقفني ،م ��ا عدا قلة تعد
عل ��ى �أ�صابع الي ��د الواح ��دة ،كان بن ��در منها
بالت�أكي ��د ،لأنني كلما �ض ��اق ال�صدر ،وا�شتدت
الظلم ��ة ،كنت �أه ��رع �إليه لأعي ��د ثقتي باخلبز
واملل ��ح والكلم ��ة ،وحت ��ى ي�صيبن ��ي بع ��دوى
احلي ��اة .لهذا ال�سب ��ب ،ولأنه �صدي ��ق قبل كل
�ش ��يء ،ومن ��ذ �أربعني عام� � ًا ،فقد ته ��دم اليوم
رك ��ن يف حياتي ،ولي� ��س با�ستطاع ��ة �أحد �أن
يعي ��ده �إ ّ
يل .بندر كان �أح ��د الذين ن�شعر معهم
ب�أن احلياة جديرة بالعي�ش ،والثقافة ت�ستحق
العناء واالحرتام .رح ��ل ليختتم ق�صيدته يف
بلد يته ��دم ،فكان موته �شهادة على غربة تقود
�أرواحن ��ا لتن ��ام بوح�ش ��ة يف ثالج ��ة موت ��ى،
املوت ��ى الذين ينتظرون من ي�أخذ بجثثهم �إىل
الرتاب الذي �أحبوه ح َّد املوت».
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متحف الشاعر بندر عبد الحميد

بندر عبد الحميد
شاعر كأنه مدينة

�شخ�ص ًا �آخر غري بن ��در املتف ّرد ،الذي ال ي�شبه
�أحد ًا وال ي�شبهه �أحدٌ ،و�سط حمبّيه القادمني،
حت ��ى من �أق�صى بقاع الأر�ض ممن يزورونه،
مثلم ��ا ن ��زوره ،بال كلف ��ة وك�أنه ��م يف بيوتهم
النائية و�سط �أهلهم الغريبني الناطقني بلغات
�أخرى.
و�أما الناقد وال�صحايف الفل�سطيني ال�سوري
را�شد عي�سى فيقول:
�أل ��ف رحم ��ة لل�شاعر والإن�س ��ان اجلميل بندر
حي،
عبداحلميد .ق ّلم ��ا يُرثى رجل كما لو �أنه ّ
�أو �شارع ،ومدينة.
وداع ًا:
�أم ��ا الناق ��د ال�سينمائ ��ي ال ُعم ��اين عب ��د الل ��ه
حبي ��ب ف ��كان ي�س�ألني ع ��ن الراح ��ل ويطمئن
عل ��ى �أخب ��اره ،على ال ّرغم م ��ن �أن عالقته معه
كان ��ت �أق ��رب �إىل الزمالة ،جمعتهم ��ا ال�سينما
فق ��د ترجم �أ .عب ��د الله حبيب ��ي لربي�سون يف
�سل�سل ��ة الف ��ن ال�سابع التي كان بن ��در م�شرف ًا
عل ��ى �إ�صداراته ��ا ،وقد ن�شر عل ��ى ح�سابه يف
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الفي�سبوك:
وداع ًا…
يف دم�ش ��ق ،يف �أبوظب ��ي ،يف م�سق ��ط ،يف
�ضحكت ��ك املكتوم ��ة ،يف ّ
خط ��ك اخلف ��ور ،يف
ر�سائلك الأكرث �أناقة من الغياب ،يف احتفائك
برتجمت ��ي لربي�س ��ون (ويف اقرتاحات ��ك
الباهظ ��ة ملزي ��د م ��ن الرتجم ��ات) ،يف امل ��وت
يجعلنا نتكاثر هناك ونتناق�ص هنا…
وداع ًا ،وداع ًا ،وداع ًا بندر عبداحلميد.
حزينون كاليتامى:
�أ�صدق ��اء بن ��در املق ّرب ��ون م�ل��أت ال�صدم ��ة
جوارحهم ،فكتب الروائي خليل �صويلح على
�صفحت ��ه ال�شخ�صية على الفي�سبوك (ثم غادر
وحيد ًا -بندر عبد احلميد ذات ظهرية )-وك�أنه
�أنهى �س�ي�رة حياة هذا ال�شاع ��ر بعبارته تلك،
بع ��د �أن �أعلن يتم دم�شق بوفات ��ه؛ �أما النا�شر
�سام ��ي �أحم ��د ف�أعل ��ن احل ��داد يف دار تكوين
مل ��دة ثالث ��ة �أي ��ام على رحي ��ل �آخ ��ر الأ�ساطري
يف دم�ش ��ق .النا�ش ��ر جم ��د حيدر كت ��ب «ع�ش ُر

احلروب الأهلي ��ة القذرة �سممت
�وات من
�سن � ٍ
ِ
وكوب�ست �أرواحن ��ا و�أوقاتنا و�أحالمنا ،ومل
ت�ت�رك لن ��ا �إال ُفتات ال�سه ��ر املُبت�س ��ر الأ�صفر،
ذرات وجودنا.
أ�صغر ِ
وقتلت روح احلياة يف � ِ
هذه كلمات بندر عبد احلميد حني التقيته يف
معر� ��ض الكتاب هذا ال�صي ��ف يف دم�شق ،بع َد
غياب مديد طوال �سنوات اجلمر� .إنها تختز ُل
أ�سوف عليه متلط َ
ني
عمرنا الذي م�ضى غ ُ
ري م� ٍ
َ
أوطان وهمية فاقدة للذاكرة .بندر عبد
خلف � ٍ
احلمي ��د� ،أيها الكائ ��ن الأث�ي�ري الأبي�ض ،لقد
انتهى الكابو�س وال�س ُّم بالن�سبة َ
لك� ،أما نحنُ
فم ��ا زلنا يف قبورنا املُ�شرعة الفاغرة �أفواهها
نحوَ ال�سماء».
ال�شاع ��رة ر�ش ��ا عم ��ران عرف ��ت الراح ��ل منذ
طفولته ��ا ،فهو �صديق والده ��ا ال�شاعر حممد
عم ��ران وال كلم ��ات تكفيها ّ
لتلخ� ��ص تاريخها
الطويل معه؛ ال�شاعر نزيه �أبو عف�ش يعاتبه:
«غا َف َلن ��ا جميع� � ًا – نح ��ن �أواخ� � َر الباقني من
َ
كتيب ��ةِ َّ
واختطف ،بدوناملر�شحني للرحي ��ل

�وغ نهاي ��ة
�أن ينتب ��ه �إلي ��ه �أح ��د ،ميدالي ��ة بل � ِ
�سباق املوت .ل�ش ّد ما نحن
امل�ضمارَ :غ َلبنا يف ِ
حزينون ..حزينون كيتامى).
بيت شارع العابد ِقبلة المثقفين:

هيث ��م ح ّق ��ي تذ ّكر من ��زل �شارع العاب ��د ـ الذي
ذك ��ره ك�ث�ر غ�ي�ره – قِبل ��ة ال�شع ��راء وال ّنقاد
والر�سام�ي�ن وال�صحافي�ي�ن ونع ��ى �صاحبها:
(�صديق ��ي الغ ��ايل ..وداع� � ًا لل�شاع ��ر والناقد
والإن�س ��ان الرائ ��ع ..ي ��ا للخ�ب�ر ال�صاع ��ق..
جمعتني ببندر �صداقة ومودة ا�ستمرت قرابة
الأربع�ي�ن عام ًا ..بيت بندر ال�صغري يف ذاكرة
�أبن ��اء جيلنا ،كان يجمع مثقف ��ي ال�سبعينيات
يف جل�س ��ات حوار وجدل ال ينتهي… كم هو
م� ��ؤمل �أال �أكون يف وداعك ي ��ا �صديقي… لك
ال ّذك ��ر الطيب والع ��زاء لأ�صدقائ ��ك وحمبيك
الكرث ،و�أخ� ��ص �صديقنا احلبيب جرب علوان
ال ��ذي جمعته بك يف ال�سنوات الأخرية حمبة
�أع ��رف قدره ��ا ..وداع� � ًا بن ��در… لق ��د غابت

رق�صت ��ك البدوي ��ة احل�ضري ��ة املمي ��زة ،التي
كانت تبعث دائم ًا البهجة والفرح).
صاحب خيمة ّ
تظلل الجميع:

ّ
ال�صف ��دي يق ��ول يف
ال�شاع ��ر وال ّناق ��د بي ��ان ّ
�شهادت ��ه ع ��ن الراحل« :من ال�صع ��ب �أن نوجز
الكالم يف بندر عبد احلميد� ،إنه �أ�شبه بظاهرة
ب�شري ��ة يندر �أن تتكرر و�س ��ط ما هو معروف
من رياء الب�ش ��ر ،واملبدعني واملثقفني خا�صة،
رج ��ل ميتل ��ك طاق ��ة حمب ��ة وعط ��اء وت�سامح
وكرم ،تعجب كيف جتمعت يف �شخ�صه! بندر
�صاحب �شقة �صغرية بب ��اب مفتوح دائم ًا لأي
�ارق نه ��ارا �أو ليال� ،صاح ��ب مائدة ممدودة
ط� ِ
منذ عق ��ود ،فيها طعام و�ش ��راب يكرث �أو يقل،
يك ��ون ب�سيط� � ًا غالب� � ًا وفاخ ��ر ًا �أحيان� � ًا ،لكنه
يكفي اجلال�سني ،حتى لو زادوا عن ع�شرة ،ال
جن�سية لطارقي باب ��ه� ،ستجدهم من كل مكان
وقومية ،ودي ��ن وانتماء �سيا�سي .يف ح�ضرة
بن ��در �أنت م ��ع رجل عل ��ى �شكل قل ��ب مفتوح،

حت ��ى ملن ن�ضيق بهم وبه ��ن ،ال ميلك �سوى �أن
يفتح م�ضافته ،و�أن يكون البدوي الذي يجمع
ب�ي�ن اجلميع ،ويرعى طلباتهم ك�صاحب خيمة
تظلل اجلميع .مع هذا فلبندر �شخ�صيته الفذة
املن�سوج ��ة بدقة وعم ��ق و�شمولي ��ة و�أ�صالة،
فه ��و �شاعر مميز ،وناق ��د �سينمائي وت�شكيلي
من ط ��راز رفيع ،و�صحايف ثق ��ايف من ال�صف
الأول ،ونا�ش ��ط ثقايف وراعي �إبداع ذو خربة
هائل ��ة بال�ساح ��ات الثقافية العربي ��ة .بندر ال
يخو�ض مع ��ارك �صغرية على ع ��ادة املثقفني،
وين ��در �أن يذكر ب�س ��وء �شخ�صي �أح ��د ًا ،و�إذا
ح�صل وذكر ما يعرفه من مطاعن على �أحدهم،
حر� ��ص على �أن يكون ذلك ن ��ادر ًا ،ويف �أ�ضيق
دائ ��رة ،فهو م�شغ ��ول دائم ًا بالق ��راءة واحلب
وال�صداق ��ة والعم ��ل ،ويواج ��ه م ��ا ع ��دا ذل ��ك
ب�سخرية عذبة �أو ب�سمة �أو جتاهل ،ال يحر�ص
عل ��ى جنومي ��ة فارغ ��ة ،وال تهافت عل ��ى ملعان
�إعالم ��ي ،وال �أن�س ��ى �أنن ��ي ف�شل ��ت يف �إقناعه
باملوافق ��ة على طباع ��ة �أعمال ��ه الكاملة� ،ضمن

ال�شاع ��ر عب ��د الل ��ه احلام ��دي يق ��ول :ال يزال
الزلزال ال�س ��وري يلقي بتوابع ��ه ،ويو ٌم �آخر
حزي ��ن برحي ��ل ال�شاع ��ر اله ��ادئ بن ��در عب ��د
احلمي ��د ،مل يكن �صاخبا حت ��ت الأ�ضواء ،وال
فوق �سجادة ق�صائده احلمراء املتمردة ،كانت
ق�صيدت ��ه ت�شبهه ،جزراوي ��ة منفتحة �صادقة،
ولكنه ��ا �صادمة بكونيته ��ا املنمنمة يف عبارة،
�ص ��ورة ،غرف ��ة ،غرفت ��ه الت ��ي �سيفتقده ��ا كل
م ��ن عرف ��ه و�سيعرف ��ه الح ًقا م ��ن الأجيال .يف
وط ��ن �أ�سط ��وريّ برتاجيديت ��ه وكوميديت ��ه،
ا�ستط ��اع �أن يفق ��د يف ب�ض ��ع �سن ��وات �آث ��ا ًرا
وحوا�ض َر �صم ��دتْ �ضد الغ ��زوات واحلروب
�آالف ال�سن ��وات ،تبدو م ��ن الفانتازيا املطالبة
بتحوي ��ل �شق ��ة �إىل متح ��ف ،وق ��د حتوّ ل ��ت
املتاح ��ف ذاته ��ا �إىل �شق ��ق على العظ ��م! لكننا
�سنطال ��ب به ��ذا املتح ��ف ال�صغ�ي�ر لل�شاع ��ر
والناق ��د ال�سينمائي بندر عبد احلميد يف قلب
دم�ش ��ق ،حتى لو كان بن ��در نف�سه ال ي�أبه مبثل
هذه احلفاوة ،ويحن �إىل ف�ضائه الأرحب:
�أذبح قلبي م�شتا ًقا للع�شب
ومو�سيقى املاء
�أحفر بئ ًرا يف ال�صحراء.
*بن ��در عبد احلميد :ولد يف « قرية تل �صفوك
القريبة من احل�سكة» – احل�سكة عام .1947
تلق ��ى تعليمه يف احل�سكة ،وتخرج يف جامعة
دم�شق حام ًال الإجازة يف اللغة العربية� ،سافر
�إىل هنغاري ��ا ع ��ام  1979لدرا�س ��ة ال�صحافة،
عمل يف ال�صحافة وه ��و ع�ضو جمعية ال�شعر
يف احتاد الكتاب العرب.
م�ؤلفاته:
كالغزالة ك�صوت املاء والريح – �شعر -دم�شق
.1975
�إعالن ��ات امل ��وت واحلري ��ة – �شع ��ر -دم�ش ��ق
.1978
احتفاالت – �شعر -دم�شق .1979
كان ��ت طويل ��ة يف امل�س ��اء – �شع ��ر -دم�ش ��ق
.1980
مغامرات الأ�صاب ��ع والعيون – �شعر -دم�شق
.1981
الطاحونة ال�سوداء – رواية -دم�شق .1984
ال�ضحك والكارثة – �شعر -لندن.1994 -
ول ��ه �أي�ض� � ًا رواي ��ة «الطاحون ��ة ال�س ��وداء»..
وغريها الكث�ي�ر �إ�ضافة �إىل كت ��ب بحثية منها
«مغامرة الفن احلديث» و»�ساحرات ال�سينما»،
فن وحب وحرية» و»�سينمائيون بال حدود

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني
---------------حيدر الكواز

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون
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مختارات من شعر بندر عبد الحميد

من يفهم ِشعري يعرف وجهي
ّ
مثلت تجربة ّ
السوري الراحل بندر عبد الحميد ( ،)2020 - 1950إلى جوار رياض الصالح الحسين ومنذر
الشاعر
ّ
مصري وعادل محمود ،ما أسماه الناقد والباحث محمد جمال باروت ،في كتابه "الشعر يكتب اسمه"،
وتحول اإلنسان
بـ"مشاغل اإلنسان الصغير" ،الذي رآه تمثيلاً النتقال الشاعر الجديد من الذات إلى اآلخر،
ّ
دوما
أو إله إلى شخص
يجسد أفعال الحياة .هنا مختارات من هذه التجربة التي آثرت التواري ً
ّ

1

كيف متوت وترتك قهوتنا
ق�ص�ص احلب� ،أحالمنا بالكتابة
َ
�أوهامنا� ،شوقنا للقراءة وال�شاي؟
�أورا ُقنا حل ٌم
وهي بي�ض و�سود ك�أجنحة الطري

�أريد �أن �أنعب كالغراب
على عكاز �شجرة عجوز
و�أن �أبكي كالأطفال
ب�صوت الرعد ودموع املطر.

�أجفاننا احرتقت
ثم ت�ضحك ت�ضحك
بع�ض الرمال لنا

()1967
نائم ال تقرعوا الأجرا�س..
يف القلب �صديد ورماد!
نائم ما عاد من حلم امل�سافات الطويلة،
يف مراياه �صدى �أغنية منهوبة،
خ�ضراء يف �أجفانه خفق اجلديلة
وحكايا �شهرزاد!

والليايل لنا
قهوتن ��ا العربي ��ة م ��ن ب�ؤ�سن ��ا العرب ��ي �صحارى �صحارى
القدمي
قبائل ت�صنع �أ�صنامها ثم ت�أكلها
عباء ُتن ��ا ن�صفه ��ا عل ��م ،ن�صفه ��ا كف ��ن،
وقبائل مهزومة بني وا ٍد وواد
والقبائل ت�أكل �أبناءها

ال تبيع ��وا احل ��رج ن ��ا ًرا و�شموعً ��ا والبالد لنا -وهي لي�ست
�ساهرة..
لنا ذكريات املجاعات يف �أول القرن
هي ذي كفي ..خذوها راية للوجد.
يف �آخر القرن
()1972
وال�ضحك امل ّر وال�ضحك املتوح�ش

�إذا مل منتْ يف �صباح جميل..
�إذا..
()1984

العي�س ماتت وال نحن ع�شنا.
وال
ُ
هنا ال�شرق
ال ال�شم�س ت�أتي
وال ال�صنم املتحجر ينه�ض من نومه

من يفهم ِ�شعري يعرف وجهي.

والثورة امل�ستديرة تقتلنا ثم ت�ضحك

يذبحون الن�ساء وبع�ض الرجال

()1972

�أو نتباكى ،نلف الدخان ون�سهر

هنا ال�صحف العربية – مثل القبائل

من �أين جئتم بكل هذه الأحجار؟
كيف بنيتم هذه القلعة؟
�أمل جتدوا �سج ًنا �آخر
تعزلون فيه م�صا�ص الدماء؟
()1986

يقتلن ��ا احل ��ب ،متنا ب ��كاء عل ��ى الوحدة ال النمل يكتبها يف ال�صباح
العربية
َ
وجهك ما م َّر
مطر الليل ما م ّر،
امل�ساء.
يف
أها
�
يقر
الرمل
وال
ت�شبه َ
ظلك،
ع�شنا من الرمل واملاء
ما بيننا الآن �إال �صحارى من ال�صمت
�ى
�
ل
ع
�كاء
�
ب
�ا
�
ن
مت
�ص،
�
�
نرق
�ك،
�
ح
�سن�ض
على الأر�ض التي حت ُّبها
هل نحن جرح ��ان �أم زهرتان على طرف من حولنا اجلاهليون ،واخليل ،والتمر ،الوحدة العربية..
والتني ،والرمل ،واجلامع الأموي..
الرمل والنفط؟
()1990
ن�ضحك حتى الثمالة

ثمة �شجرة �صغرية يف ال�صحراء

