عاما على غياب الشاعر بولس سالمة
أربعون ً
"نوار يا حلم الصباح"
ال تنسوا ّأن فيروز ّغنت له ّ

دخل بولس سالمة ( )1979-1902تاريخ الشعر العربي في لبنان ودنيا العرب من باب الملحمة الشعرية،
ولعل باكورته الشعرية "عيد الغدير" ( 3500بيت) هي أولى المالحم الشعرية في القرن العشرين .يؤكد وديع
فلسطين في كتابه "في األدب والتراجم" ان لقب شاعر المالحم في العربية يتنازعه "شاعران اللبناني بولس
سالمة والمصري كامل أمين وقد أوتيا قدرة عامرة على صوغ المالحم ذات النفس الطويل وبهذين الشاعرين
ً
انقرض زمن المالحم وشعراؤه" اال ان للشاعر اللبناني جورج شكور ً
حديثا من خالل
رأيا آخر فقد تابع هذا الخط
ملحمة "الرسول" ( )2010وملحمة "االمام علي" ( )2007وملحمة "الحسين" (.)2017
سليمان بختي

م�ض��ى ع�ل��ى غ �ي��اب ال �ش��اع��ر ب��ول��س س�لام��ة
أرب �ع��ون ع��ام��ًا وال ي��زال ش�ع��ره ي��رن وكذلك
سيرته التي ّ
توجته أيوب القرن العشرين
ل� �ل� �م� �ع ��ان ��اة ال � �ت� ��ي ع ��اش� �ه ��ا ج � � ��راء ال� �م ��رض
وال�ع�م�ل�ي��ات ال�ج��راح�ي��ة ح�ت��ى ك�ت��ب ي�ق��ول:
"سالت على حد المباضع مهجتي /فشفارها
مصبوغة بدمائي" .ول��د بولس سالمة في
بتدين اللقش ّ
(سماها األمير بشير تمييزًا
ل�ه��ا ع��ن ب�ي��ت ال��دي��ن) .ت�ل�ق��ى تعليمه في
مدرسة القرية تحت السنديانة ثم انتقل
الى مدرسة في بكاسين سقفها من جذوع
الصنوبر .وأكمل دراسته في مدرسة األخوة
المريميين في صيدا  .1913ثم انقطع عن
ال�ت�ع�ل�ي��م ب�س�ب��ب ال �ح��رب ال�ع��ال�م�ي��ة االول ��ى.
دخل في العام  1919الى مدرسة الحكمة
ف��ي ب �ي��روت وك ��ان م��ن ت�لام��ذت�ه��ا شكيب
ارس�لان وأمين تقي الدين وشبلي المالط
ونعوم مكرزل وغيرهم .حاز إج��ازة الحقوق
من مدرسة الحقوق الفرنسيةّ .
وعين في
العام ّ 1925
مدرسًا للغة العربية في مدرسة
قاس على يد
الحكمة بعدما خضع المتحان
ٍ
الشيخ عبدالله البستاني الذي قال ّله" :يا
ش��ب ل��و ل��م ت�ك��ن ح��دي��ث اّل �س��ن لسلمتك
صف البيان" .ويروي انه سلم على عبدالله
البستاني على الطريقة التركية برفع اليد
اليمنى الى الصدر والشفة والجبهة .دخل
سلك المحاماة في العام  1926متدرجًا ثم
ّ
عين في العام  1928حاكم صلح في الشوف
ث ��م م�س�ت�ن�ط�ق��ًا ف ��ي ب �ع �ب��دا ث ��م ق��اض �ي��ًا في
طرابلس ثم قاضيًا في المحكمة المدنية
في بيروت حتى تقاعده في العام  1944او
باألحرى مالزمته للسرير الذي ّ
تسمر عليه
ً
ً
عليال من المرض
لربع قرن
وعليال من الحظ
والرقة ّ
وعبر عن ذلك شعرًا" :ان حظي من
الحياة سرير /صار مني فلم يعد خشبيًا".
يروي في كتابه "حكاية عمر" كم شغفته
المطالعة في األدب والتاريخ والدين والفكر
وال �ف �ل �س �ف��ة .ول �ك��ن م ��ن اي� ��ن ج � ��اءه شغف
المالحم؟ يجيب عن ه��ذا السؤال في حوار
لالذاعة اللبنانية أجراه معه عصام محفوظ
في برنامج "حوار للمستقبل" .يقول" :جاء
ولعي بالمالحم من روايات السيرة الشعبية
وال �ت��راث �ي��ة وأخ �ب��ار ال �ب �ط��ول��ة" .وك ��ان بطل
ملحمته اإلم��ام علي" :ي��ا مليك الحياة ان��زل
عليًا /عزفة من تبعث الصخرة حيًا" .نظم
ملحمة "ال��ري��اض" ع��ام  1955ال�ت��ي ت��روي
بطولة عبد العزيز آل سعود ويتحدث فيها
ع��ن ص �ح��راء ش�ب��ه ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة .بولس
س�ل�ام��ة ال �ش��اع��ر ال� �م ��ارون ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي نظم
ف��ي التاريخ العربي االس�لام��ي م��ا ي��دل على
إي�م��ان��ه ال�ع�م�ي��ق ب��ال�ع��روب��ة وان�ف�ت��اح��ه وع��دم
تعصبه .نظم ع��ام  ّ 1964قصيدة طويلة
بعنوان "عيد الستين" وتغنى فيها بلبنان
واصفًا أحواله .واستمر في نظم القصائد

الطويلة مثل "علي والحسين" و"فلسطين
واخ��وات�ه��ا" و"االم �ي��ر بشير" ومطولة "فخر
الدين".
ل��ه ال�ع��دي��د م��ن ال�م��ؤل�ف��ات النثرية مثل:
"ح � ��دي � ��ث ال� �ع� �ش� �ي ��ة" ( )1950و"ت� �ح ��ت
ال �س �ن ��دي ��ان ��ة" ( )1969و"ح� �ك ��اي ��ة ع �م��ر"
( )1962و"م��ذك��رات جريح" ( )1973راوي��ًا
م��ذك��رات��ه ووق��ائ�ع�ه��ا .ورغ ��م ال �ج��راح واآلالم
ظل الشعر واألم��ل يمدانه بأسباب الحياة
وعناصر البقاء .كم مرة أنسته الكلمة نوبات
األل� ��م .ف��ي خ �ت��ام ك�ت��اب��ه "م ��ذك ��رات ج��ري��ح"
ي �ق��ول" :ال �ل �ه��م ل�ئ��ن شللتني ع��ن ال�ح��رك��ة
وعزلتني ع��ن العالم الخارجي فاعزلني عن

السيئات" .ولبثت مالحمه تنساب انسيابًا
كأنها المطر الهطول .وبقي الشعر عنده
إبحارًا وفسحة حرية وصيدًا بين ألمين :ألم
الجسد وأل��م ال��روح .أما رأي��ه بالشعر" :أحب
الشعر ال� ّ�ي ما ك��ان منه فخمًا ج��زي� ًلا ،خاليًا
ً
مشتمال على الجمالية ،قريبًا
من التعقيد،
الى الطبع ،بحيث يظهر من خالله االنسان
ب �ع��اط �ف �ت��ه وع �ق �ل��ه وج� � ��ده وه ��زل ��ه وق��وت��ه
وضعفه".
ماذا عن قصائده المغناة؟ يذكر فارس
ي��واك �ي��م ف ��ي ك �ت��اب��ه "ح �ك ��اي ��ات االغ ��ان ��ي"
ان ف �ي��روز غ�ن��ت ل��ه ق�ص�ي��دة "ن � � ّ�وار ي��ا حلم
الصباح" .ويؤكد الباحث محمود زيباوي ان

تلقى تعليمه في مدرسة القرية تحت السنديانة ثم انتقل الى

مدرسة في بكاسين سقفها من جذوع الصنوبر .وأكمل دراسته

في مدرسة األخوة المريميين في صيدا 1913

ه��ذه القصيدة غنتها ف�ي��روز وسجلت في
القاهرة عام  .1955ولكن ثمة قصيدة غير
منشورة للشاعر بعنوان "الى فيروز" يقول
في مطلعها" :فيروز يا أسطورة الواقع /وآية
ال��روع��ة ف��ي ال��رائ��ع/غ� ّ�ن��ت فيا ع��رس ال��دوال��ي
ويا /رجع المنى في األخضر الراجع" ّ
وغنت
له نجاح سالم أبياتا من قصيدة فلسطين
ّ
وغنت له ماجدة الرومي قصيدته عن لبنان
"ج ��اور األن�ج��م واح�ت��ل ال�س�ح��اب��ا ."...ويفيد
ابن شقيقته الكاتب الكبير الزميل سمير
عطاالله ان المطرب محمد غازي غنى أيضًا
القصيدة عينها .كتابه االخير "من شرفتي"
فيه تأمالت في الطبيعة وف��ي قريته التي
أحبها حبًا جمًا .يقول" :في بتدين اللقش
تمضي الصيفية كالحلم" .او "كلما افتر
برعم داعبته كف ريح /تقول للطيب :هيا".
ول �ك��ن ه��ل ل��دي��ه ف��ي ال�ج�ع�ب��ة م��ا ل��م ينشر
بعد؟ يؤكد نجله رش��اد سالمة ان لديه 7
دفاتر لقصائد غير منشورة وكتابات نثرية
يجب العمل على نشرها .ويتذكر أيضًا انه
ما دخ��ل م��رة ال��ى غرفة وال��ده اال وك��ان يقرأ
او يكتب .كتابة الشعر ف��ي الليل والنثر
ف��ي النهار .وم��ا ي��روم��ه حقًا االي�م��ان وكيف
ي�ك��ون ال�م��رء مستقيمًا وم�ف�ي�دًا لمجتمعه.
ام��ا اب��ن شقيقته سمير ع�ط��اال�ل��ه فيقول:
"كم يسعدني وكم يعزيني انه كان معلمي
واستاذي األول" .ويؤكد ان دي��وان بولس
سالمة الغزلي ضاع عام  1939ولم يبق معه
س��وى قصيدة "وردة ال �غ��اب" .ع��ام 1949
أق �ي��م اح �ت �ف��ال ت�ك��ري�م��ه ودع ��ي للمشاركة
أدباء وشعراء من لبنان والعالم العربي أما هو
فأقعده المرض ولم يحضر .والقيت قصيدة
بالنيابة عنه يقول في مطلعها" :انا لست اال
ً
ريشة معتلة /نقرت على وتر الجمال
قليال"
وق��ال عنه ميخائيل نعيمه" :م��ا انكسرت
ارادت��ه في أشد الشدائد وأقسى االوج��اع،
بل كان وما برح يتخذ من الشدة قوة ومن
ً
الوجع نصيرًا .وأغرب من ذلك انه
بديال من
ان يسكره األلم راح هو يسكر األلم .وبماذا؟
بالشعر! حقًا انه لرحيق عجيب ما اكتشفه
اال ال �ش �ع��راء .ف��ال�ش�ع��ر واالل� ��م م�ن��ذ ال�ب��داي��ة
توأمان ال ينفصالن".
قصة بولس سالمة في الشعر العربي هي
قصة لقاء اللغة بااللم والشغف بالحب ،هو
الذي احتفظ حتى آخر ايامه على ما يقول
جوزف أبي ضاهر ،بشجاعته وروحه المرحة،
وف��ي اخ�ط��ر اللحظات ك��ان يلعب م��ع االل��م
بالنرد والقصائد .أعطى الشعر ،والكلمة
في لبنان ودنيا العرب ،جذوة العمر وهمس
ال � ��روح وآالف االب� �ي ��ات .ك��ل ذل� ��ك ،ول�ي��س
ه�ن��اك ش��ارع باسمه ف��ي ب �ي��روت ،وال طابع
ت��ذك��اري ،وال ج��ائ��زة وال متحف ف��ي قريته
وال ت�م�ث��ال ف��ي اح��د ش��وارع �ه��ا .ث�م��ة أع�م��ال
ومخططات تستحق النشر وإع ��ادة النشر
وتقبع في االدراج.

اﻟﺠﻤﻌﺔ   2019- 07-اﻟﻌﺪد 26



ّ
همام الشويري
املعلم النهضوي جرجس ّ
كتاب عنه يف "البلمند"
ٌ
همام
حبيب ّ

ّ
يتذكر النهضويون المعلم جرجس نجم
ّ
همام الشويري ( ،)1921-1856الذي كان
رك� ً�ن��ا م��ن ارك ��ان النهضة العلمية العربية
ال �ح��دي �ث��ة .األس� �ت ��اذ ان � ��دره ب ��رك ��ات عقل
ً
وض��ع عنه كتابًا ص��در حديثا ل��دى جامعة
البلمند ،ق��ال فيه "ان��ه ِّ
مؤسس األسلوب
المستحدث في تعليم اللغة العربية وأصل
م��ن اص��ول الشخصية اللبنانية الثقافية
النهضوية" ،وق��د اجمع م��ؤرخ��وه على انه
ً
ل�غ��وي ب ��ارز ،وم � ٍّ
فطريا
�رب ك� ِ�ل��ف ب��ال�ت��رب�ي��ة
ّ
وم �ع��ل��م ري��اض �ي��ات واض� ��ح األداء وم��ؤل��ف
مدرسي ومعجمي من الطراز األول.
هو جرجس بن نجم همام عطايا صليبا،
شويري المولد ،لبناني الجنسية .مال منذ
صباه إلى الحساب والعلوم الرياضية وبرع
فيها ،فطلب منه اهالي الشوير ان يكون
معلما ألوالدهم فأصبح ً
ً
معلما وكان في عمر
الثالثة عشرة .زاول رسالة التربية والتعليم
ف�ب��ل س �ف��ره ف��ي ال �ع��ام  1884إل ��ى جامعة
ادنبره في اسكتلندا ليتعمق في المثلثات
وال� �م� �خ ��روط ��ات وال �ف �ل �س �ف��ة وي �ط �ل��ع ع�ل��ى
األساليب الحديثة في التربية والتعليم.
بعد رج��وع��ه م��ن ادن �ب��ره اس�ت��أن��ف العملية
التربوية – التعليمية في مدارس وكليات
ع��دة ف��ي لبنان وس��وري��ا .وك��ان إل��ى جانب

عمله يجهد في تأليف الكتب المدرسية
م�ت�ب� ً�ع��ا أس��ال �ي��ب ج��دي��دة م��راع� ً�ي��ا ح��اج��ات
العصر والطلبة ،وق��د راج��ت جميعها في
م� ��دارس ل�ب�ن��ان وس ��وري ��ا وال� �ع ��راق وم�ص��ر،
وبقيت كتبه في التداول بعد وفاته حتى
ال�ع��ام  1947حين ص��درت آخ��ر طبعة عن
المطبعة األميركية.
أشهر كتبه "مدارج القراءة لتعليم اللغة
بالرسوم والشعر الشيق،
العربية" وقد زينها ّ
وارف �ق �ه��ا ب��دل�ي��ل ل�ل�م�ع��ل��م ش ��دد ف�ي��ه على
ً
أهمية التفاعل بين المعلم والتلميذ عوضا
من التلقين .كما وضع "كتاب التوضيح في
مقاالت اقليدس لتعليم الهندسة" وكتاب
التعليم الوطني ومعجم الطالب وغيرها من
كتب ومقاالت .وممن شهدوا على جدارة
ٍ
نتاجه ال�ت��رب��وي ،ميخائيل نعيمة وبولس
ك �ف��وري وأس� ��د رس �ت��م وم�ي�خ��ائ�ي��ل ص��واي��ا
وأمين ضاهر خيرالله وغيرهم.
تميز نشاطه في الحرب العالمية األولى
بإسهامه في تشكيل لجنة من أبناء الشوير
ُ
المقيمين وال�م� ّغ�ت��رب�ي��ن ت�ع�ن��ى بمساعدة
ال�م�ن�ك��وب�ي��ن ووث� ��ق اع�م��ال�ه��ا ف��ي ت�ق��ري��ره،
"اع �م��ال لجنة االت �ح��اد ال�خ�ي��ري" (.)1919
ً
ومن نشاطاته االجتماعية ايضا انه اسس
لوضع تاريخ بني صليبا – صليبي وجمع
شملهم ف��ي ب�ل��د ال�م�ش��رق ال�ع��رب��ي وب�ل��دان
االنتشار.

خرجت طالب االقتصاد والحقوق والتأمين
اليسوعية ّ
نسناس :التضامن والعمل املؤسسي لبناء لبنان الغد
اح �ت �ف �ل��ت ج��ام �ع��ة ال� �ق ��دي ��س ي ��وس ��ف ف��ي
ح��رم�ه��ا ف��ي م��ار روك ��ز ب�ت�خ��ري��ج  250طالب
وط ��ال� �ب ��ة م ��ن ك �ل �ي��ات ال� �ع� �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وال �ح �ق��وق وم�ع�ه��د ال�ت��أم�ي��ن.
وك��ان ضيف الشرف رئيس مجلس اإلدارة
 ال �م��دي��ر ال �ع��ام ل �ـ"اك �س��ا ال �ش��رق االوس ��ط"ورئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي
السابق روجيه نسناس ،في حضور رئيس
الجامعة االب سليم دك��اش ون��واب وعمداء
واساتذة وشخصيات سياسية واقتصادية
واجتماعية واهالي المتخرجين.
وألقى دك��اش كلمة ،أش��ار فيها إل��ى أن
المتخرجين هم  59طالبا في كلية الحقوق
و 84م��ن ك�ل�ي��ة االق �ت �ص��اد و 45م��ن معهد
ّ
السياسية و 17م��ن المعهد العالي
العلوم
لعلوم التأمين.
ُ
ّ
وق � ��ال "إن ه ��ذه ال� �ش� �ه ��ادات ت �ع �ل��ي من
ّ
ّ
مسؤوليتكم
ش��أن الجامعة وت��ؤك��د خ��اص��ة
الشخصية ال�ف� ّ
�ردي��ة وال�ج�م��اع� ّ�ي��ة .والجامعة
ت� �ح ��اف ��ظ ع� �ل ��ى ه � � ��ذا ال� �م� �س� �ت ��وى ال� ��راق� ��ي
ألن �ن��ا ن��ري��د ال�م�س��اه�م��ة ف��ي ب �ن��اء المجتمع،
فالتضامن أساسي ،والضائقة االجتماعية
واالق �ت �ص� ّ
�ادي��ة ال �ت��ي نعيشها ت�ش�ه��د على
ذل � ��ك ،وال �ت��رب �ي��ة وال �ص �ح��ة م ��ن ال �م��واض �ي��ع
ّ
األساسية التي يجب معالجتها إضافة إلى
موضوع النفايات".

دكاش ونسناس يسلمان الشهادة لمتخرجة.

ّ
اليسوعية
وت�م� ّ�ن��ى "أن ت �ك��ون ال�ج��ام�ع��ة
ف��ي ف�ك��ر ال�م�ت�خ� ّ�رج�ي��ن وال �م �ت �خ� ّ�رج��ات ،ح� ّ�ب
السؤال والتساؤل عن معنى الحياة والمهنة
واالن�ت�م�ّ�اء إل��ى ال��وط��ن وإل��ى العائلة والرغبة
المستمرّ ،
ّ
وأن لبنان
ّفي االط�لاع والتثقيف
إن�م��ا ّ يحيا ويعلو إسمه عندما ينجح أبناؤه
ّ
المثقفون من طينة ّ
اليسوعية".
متخرجي

(ميشال صايغ)

وبعدما رح��ب عميد العلوم االقتصادية
الدكتور جوزف الجميل بنسناس ،منوهًا
بسيرة حياته في الحقلين العام والخاص،
ال�ق��ى نسناس كلمة ت�ح��دث فيها ً
اوال عن
ت�ج��رب�ت��ه وخ�ب��رت��ه ع�ل��ى ال�م�س�ت��وى المهني،
وف��ي القطاع ال�ع��ام خصوصا ف��ي المجلس
االق� �ت� �ص ��ادي االج �ت �م��اع��ي ،وف ��ي ال�م�ج��ال

االن�س��ان��ي ،فتحدث ع��ن الجمعية الخيرية
ل �ل��روم ال �ك��اث��ول �ي��ك ال �ت��ي ي��رأس �ه��ا وان �ش��اء
المشروع الجديد "واح��ة الحياة" للمرضى
والمسنين والمسنات والذي دشنه رئيس
الجمهورية منذ نحو اسبوعين.
واك ��د ان ��ه ال ي��وج��د ف �ص��ل ب�ي��ن المهنة
وخ � ��دم � ��ة ال �م �ج �ت �م��ع داع � �ي � ��ًا ال �م �ت �خ��رج �ي��ن
للمشاركة في انشاء برنامج تنمية وطني
م ��ن اج� ��ل ت �ع��زي��ز ث �ق��اف��ة ال �م��واط �ن��ة وب �ن��اء
الحالة المدنية حيث يشكل التعليم نقطة
االن�ط�لاق لهذا ال�م�ش��روع ،م��رك�زًا على حرية
التعليم ،العالقة بين التعليم وسوق العمل
والتقدم االجتماعي ،وتعزيز دور المرأة في
الحياة االقتصادية والوطنية.
وال� �ق ��ى رئ �ي��س راب� �ط ��ة ق ��دام ��ى ك�ل�ي��ات
الحقوق والعلوم السياسية القاضي عباس
ال�ح�ل�ب��ي ك�ل�م��ة ،دع��ا فيها المتخرجين إل��ى
اإلنطالق واكتشاف العالم ،والتحليق عاليًا
"ل�ك��ن م��ن دون اإلب�ت�ع��اد م��ن وط�ن�ك��م ال��ذي
يعتمد عليكم وعلى األجيال".
وك��ان��ت كلمة ب��اس��م المتخرجين ألقتها
نور فاخر.
وف � ��ي ال� �خ� �ت ��ام وزع دك � � ��اش ون �س �ن��اس
وال�ع�م��داء ش �ه��ادات التخرج على ال�ط�لاب.
ك�م��ا ق��دم رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
لنسناس.

