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مــرسحيـة زنــوبيـا:هل قـال الـرحــابنـة مـايـريـدون...؟
مــــــــــــــــــروان رحـــــــبــــــــــــــــــانـــــــي :الــــــــــــــســـــــيــــــــــــــــــاســــــــــــــــــة تــــــــــــــــــأكــلـــــــنــــــــــــــــــا كــل يــــــــــــــــــوم
كارول سماحة  :الأستطيع االتكال على املـسرح يف تأمني مصدر عيشي وصوتي مـستعد ملساندة الشعب العراقي
نـــضـــــال ابـــــراهــيــم

يف عـودة قـويـة للـرحــابنـة الـى املـسـرح اجلـاد
إنـطـلق الع ــرض الع ــاملـي األول ألكـب ــر إنـت ــاج
ت ــشه ــده إم ــارة دبـي حـيـث إنــطلقـت ع ــروض
مسـرحيـة زنـوبيـا آخـر االبـداعــات املسـرحيـة
للـرحــابنـة.وشـارك يف هـذا الـعمل املـســرحي
الــذي ألفه وحلنه املـوسـيقي الـكبيـر مـنصـور
الـرحبـاني  130ممثال يف مقـدمتهم أنـطوان
ك ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــاج وغ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــان صـل ـ ـي ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــا وك ـ ـ ـ ـ ــارول
سمــاحــة.وتــضمـن العــرض املـســرحي الــذي

جرى يف منطقة مكشوفة بالقرب من مدينة
دبي لـالستــوديــوهــات علــى مـســاحــة  70ألف
متـر مـربع عـشــرات اخليـول املـدربـة وأعـداداً
كبيــرة من اجلمـال ،أمـام أنظـار قـرابـة سبعـة
آالف متفـرج وجـود منجـنيق حقـيقي يـطلق
نـيرانا و قرية حتتـرق كل ليلة وخيول تصهل
علـى املـسـرح،وقـال الـرحــابنـة كل مــا عنــدهم
ولكـن بخـجل كـي ال يح ــرجـ ــوا اجله ــة الـتـي
مــولـت العـمل حـيـث بلغـت تـكلفـته أكـثــرمـن
ثالث ـ ـ ــة ماليــني دوالر .ورف ــض الـ ـ ــرحـ ـ ــاب ـنـ ـ ــة
ومـجمـوعـة الـفنــانني اخلـوض يف الــسيـاسـة
وان كـان للـمسـرحيـة أي اسقـاطات سـياسـية،
وعلق اســامــة الــرحبــاني "مـســرح الــرحــابنــة
طـ ــوال عـمـ ــره هـ ــو مـ ـسـ ــرح سـيـ ــاسـي" وعـلق
شقيقه غـدي :رومـا هي رومـا ولـسنـا بحـاجـة
لـنـحك رؤوسـن ــا كـي نع ــرف مـن احملـتل ومـن
املقـاوم .وأجـاب مـروان الـرحبـاني علـى سـؤال
جـريـدة املـدى  :املـســرحيــة ستــشكل معــاييـر
جـديــدة للعــروض احليــة يف املنـطقــة فكـيف
سـيتم تـأمـني استمـراريـة مثل هـذه العـروض
الــضخـمــة واملـكلفــة ؟ أجــاب  :ه ــذا العــرض
مكـت ــوب ب ـطـ ــريق ــة ج ــدي ــدة والـنــص ف ــرض
تــألـيف مــوسـيقــى جــديــدة،وهــو عـمل ضـخم
وكـبـي ــر يجـب أن ت ــدعـمـه حك ــوم ــات وأدمغ ــة
كـبيــرة حتــى نضـمن االسـتمـراريـة ،وســؤالك
يـ ـ ــوجه إلـ ـ ــى اجله ـ ــات اخمل ـتـ ـص ـ ــة يف ال ـ ــدول
العــربيــة.نحن نــأمل االسـتمـراريــة لالعمـال
الفـريــدة التـي تتـيح للـشعـوب العــربيـة رؤيـة
عمل جــاد ومميـز .االسـتمـراريـة مـوجـودة يف
لبنـان ملثل هـذه النـوع من العـروض والعـديد
من محبي الفن الـراقي يأتـون خصيصـا الى
لبنان حلضور هذه العروض.
جنــرب اليـوم الـدخــول مع هــذا العـرض إلـى
مـ ـنـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ــة اخلـلـ ـيـج لـ ـت ـ ـ ـ ــرسـ ـيـخ تـقـلـ ـي ـ ـ ـ ــد
جـديد،املـشاهـد يف املنطقـة يود رؤيـة عمل له
عالقـة بــاألدب والفن الـراقـي .ورفض مـروان
الــرحبــاني مـرة أخـرى اخلـوض يف الـسيـاسـة
عنـدمـا ســألنــاه عن االسقـاطـات الـسيــاسيـة
للمـســرحيـة أجـاب  :يــاعمـي اليبعــد الفنـان
عن الــسيــاس ــة أنت تــأكلـي سيــاســة وتـفيـقي
سـي ــاس ــة وت ــأكـلك ال ـسـي ــاس ــة كل ي ــوم .أح ــد
العــراقـيـني عـلق علــى افـتـتــاحـي ــة العــرض :
العرض يتحـدث عن العراق ومـا يجري فيه.
املـدى وبعد انتهـاء املؤمتـر الصحفي كـان لها
لقاءات سريعة مع أبطال العمل.
الفنان أنـطوان كربـاج الذي جسـد دور قيصر
رومـا  :للفنـان أنطـوان تــاريخ فني طـويل مع
الرحـابنة وقـدم الرحـابنة عـرضني متمـيزين
هـم ــا املـتـنـبـي وآخ ــر أيـ ــام سق ــراط وم ــا بـني
العـ ـ ــرضــني ف ـتـ ـ ــرة زم ـن ـيـ ـ ــة التـقل عــن ســت

سجل الزالزل العربي لعبد اهلل الغنيم

القرن السابع اهلجري كان األكثر دمار ًا ودماء
د .جلــيـل العـــطــيـــــة

الزلزلة يف كالم العرب :حتريك الشيء.
ويف الـتنـزيل (اذا زلــزلت االرض زلـزالهـا)
أي حرّكت حركة شـديدة ،وتسمى الزلزلة
اي ـضـ ـاً :الـ ــرجفـ ــة ،ويقـ ــال :رجفــت رجفـ ـاً
اضطربت.
ويف (لـ ـسـ ــان العـ ــرب) :الـ ــراجفـ ــة :االرض
تـرجف ،أي تتحـرك حركـة شديـدة ،وعُني
"اخـ ــوان ال ــصف ـ ــا وخالن الـ ــوف ـ ــا (القـ ــرن
الرابع الهجري) بهذه الظاهرة فقالوا إن
(الـكه ـ ــوف واملغـ ــارات واالهـ ــويـ ــة الـتـي يف
ج ــوف االرض واجلـب ــال ،اذا لــم يكـن له ــا
منافذ تخـرج منها املياه ،بقيت تلك املياه
هنــاك مـحبــوســة زمــانـ ـاً ،واذا حم ب ــاطن
االرض وجوف تلك اجلـبال ،سخنت تلك
املـيـ ــاه ول ــطفـت وحتـللـت وصـ ــارت بخـ ــاراً
وارتـفعت وطلـبت مكـانـاً اوسع ،فـان كـانت
االرض كثـيرة الـتخلخل حتللت وخـرجت
تلـك البخـارات من تـلك املنـافـذ ،وان كـان
ظــاهــر االرض شــديــد الـتكــاثف حـصـين ـاً
مــنعه ــا مـن اخلـ ــروج ،وبقـيـت محـتـب ـس ــة
تـتمــوج يف تلك االهـويـة لـطـلب اخلـروج،
ورمب ــا ان ــشقـت االرض يف مـ ــوضع مـنه ــا،
وخـرجت تلك الـريـاح مفـاجـأة ،وانـخسف
مكانها ويسمع لها دوي وهدة وزلزلة).
وضـع العلـم ــاء الع ــرب وامل ــسلـم ــون كـتـبـ ـاً
ورسـ ــائل عـن الـ ــزالزل يف الق ــرن الـث ــالـث
الهجــري -وكــانــوا ق ــد اطلعــوا علــى آثــار
ارسطـو وغيــره من علمـاء اليـونـان وفيمـا
يلـي قائمـة باسمـاء اشهر مـا انتهت الـينا
معرفته:
 -1علـم حــدوث الــريــاح يف بــاطـن االرض
احمل ـ ــدث ـ ــة ك ـث ـي ـ ــر ال ـ ــزالزل ل ـيـعق ـ ــوب بــن
اسحاق الكندي (ت 254هـ).
 -2االنـذار بحـدوث الــزالزل البن عـسـاكـر
(571هـ).
 -3الــزالزل واالشــراط لعلـي بن ابـي بكــر
العرشاني (557هـ).
 -4قالئـ ـ ــد الـعق ـ ـ ــائل يف ذكـ ـ ــر مـ ـ ــا ورد يف
ال ــزالزل السم ــاعيـل بن حــامــد الق ــوصي
(653-574هـ).
 -5جمل االيجـاز بنـار احلجـاز حملمـد بن
احمد (القرن السابع الهجري).
 -6رســالــة يف الــزلــزال الــذي خ ـرّب حـلب
ومـ ـنـ ـبـج (س ــنـ ـ ـ ـ ــة 744هـ) الب ــن الـ ـ ـ ـ ــوردي
(749هـ).
وجمـيع هــذه الكـتب والــرســائـل لم تـصل
الينا.
 -7كـشف الـصلـصلـة عـن وصف الـزلـزلـة
"جلالل الــديـن ال ـسـيــوطـي (911هـ) وقــد
وصلـت الـيـن ــا يف ع ــدة ن ــسخ مخـط ــوط ــة
ونشرت غير مرة.
اورد "الـسيــوطي" يف بـدايـة رســالته هـذه،
جـملــة من االحــاديث املـتعلقــة بــالــزالزل
ومـا علـى لسـان الصحـابـة والتـابـعني ،ثم
تكلـم عن الــزالزل احلــادثــة قـبل االسالم
وبعـ ــده الـ ــى سـنـ ــة خـم ــس وتـ ــسعـمـ ــائـ ــة

(للهجرة).
تعــود املعـرفــة بهـذه الـرسـالـة املـهمـة الـى
عــام 1842م حـيـث نُـشــرت وتــرجـمـت عــدة
مـرات .مـن طبعـاتهـا العلـميـة ،تلك الـتي
تـ ــوالهـ ــا (د.عـبـ ــد الل ـطــيف ال ــسعـ ــدانـي)
(املعرب1971 -م).
 -8حتصني املنازل مـن هول الزالزل البي
احل ـ ـس ــن علــي بــن اجلـ ـ ــزار ..الفــت ه ـ ــذه
الــرســالــة يف حــدود سـنــة 984هـ ونُ ـشــرت
بتحقيق "مصطفى انور طاهر".
 -9احلـوقلـة يف الـزلـزلـة حلـامـد بـن علي
العـمادي (1171-1103هـ) نُشرت بتحقيق
مصطفى طاهر "ايضاً" (سنة 1974م).
 -10حتـ ــريـك الـ ــسلـ ــسلـ ــة فـيـمـ ــا يــتعـلق
بـ ـ ــالـ ـ ــزلـ ـ ــزلـ ـ ــة الســمـ ـ ــاع ــيل ب ــن محــمـ ـ ــد
العجلوني (1162-1087هـ)
 -11هـ ــدايـ ــة ال ـط ـ ــريق الزالـ ــة الـ ــزلـ ــزلـ ــة
واحل ـ ـ ــريق لـ ـ ـش ـب ـي ــب زادة محــمـ ـ ــد امــني
طُــبعـت هـ ــذه الـ ــرسـ ــالـ ــة يف م ـصـ ــر سـنـ ــة
1313هـ ،وسجل الـزالزل العـربي للـدكتـور
عبـد اهلل يوسـف الغنيم الـصادر عـن قسم
اجلغــرافيــا بجــامعــة الكـويـت واجلمـعيـة
اجلغ ــرافـيـ ــة الك ــويـتـي ــة 470( ،صـفح ــة)
يتـمم هذه السلسلة التـي بدأها فيلسوف
العرب "الكندي" قبل نحو  1170عاماً.
والغنيم –الوزيـر السابق ،وعـضو اجملامع
العلميـة العـربيـة والرئـيس احلـالي ملـركز
البحوث والدراسـات الكويتيـة -يعد اليوم
مــن ابـ ـ ــرز احملـقق ــني العـ ـ ــرب ،واكــثـ ـ ــرهــم
نشاطاً علمياً واغزرهم نتاجاً.
ومنذ سـنة 1971م -تاريخ حتقـيقه ونشره
ك ـت ـ ــاب ال ـنــبـ ـ ــات "لالصــمعــي" لفــت الــيه
االن ـظـ ــار -وله الـي ــوم  12كـت ــاي ـ ـاً ،اغلـبه ــا
يتـصل بتـخصـصه الـدقـيق "اجلغــرافيـة"
اضـافـة الـى عـشـرات الـدراســات والبحـوث
املنشورة يف الدوريات املتخصصة.
وهـو اليـوم يُشـرف علـى مشـروع (قـامـوس
القــرآن الكــرمي) الــذي تـصــدره مــؤسـســة
الكويت للتقدم العلمي.
 سجـل الزالزل العـربي -احـداث الزالزلوآث ـ ــاره ـ ــا يف املــصـ ـ ــادر الع ـ ــرب ـي ـ ــة اح ـ ــدث
اعماله.
 مهّد (الغنيم) لكتـابة املوسوعي بعرضحتلــيلـي مـ ــوضـ ــوعـي مل ـصـ ــادر الـ ــدراسـ ــة
خـتــمهـ ــا مبـ ـشـكلـ ــة حت ـ ــويل الـ ـسـنـني يف
ال ــتق ـ ــاومي اخمل ـتـلف ـ ــة ب ـي ــنه ـ ــا الـهج ـ ــري
وامليالدي واستغرقت املقدمة  66صفحة.
وضع "الغنيم" مـنهجاً علـمياً يف معـاجلة
املعل ــوم ــات ال ــواردة يف املـص ــادر الع ــربـي ــة
التي عــول عليهــا يف "سجله" فلقـد راجع
كل خـب ــر مـن االخـب ــار ال ــواردة يف كـت ــابه،
راجـع جـ ـمـ ـيـع املـ ــصـ ـ ـ ــادر ال ــتـ ـ ـ ــاريـخ ــيـ ـ ـ ــة
واجلغ ــرافـي ــة وغـي ــره ــا ثـم اثـبـت الـنــص
االوفـ ـ ـ ــى املـ ـت ـ ـضـ ـم ــن الـ ـ ـ ــوصـف االشـ ـمـل
للحــدث مع الــدقــة يف الـتحــديــد ..وقــدم
الـنــص االكـث ــر حت ــدي ــداً وخـتــم الكـت ــاب
بتحـليل "الـسـجل" ونتــائجـه استغـرق 42
صفحــة اعقبه قــائمـة بــاملصـادر واملـراجع
واخـرى بفهـارس مـواقع الـزالزل وسنـوات
حـ ــدوثهـ ــا وفهـ ــارس للـمـ ــواقع والــبلـ ــدان
واالعالم والكتب واملوضوعات.
استهل املؤلف سفره باخلبر اآلتي:
 5هـ (يونيو 626م)
وفيهـا (السنـة اخلامـسة لـلهجرة) زلـزلت
املديـنة فقـال رسول اهلل –صلـى اهلل عليه
وسلم:
يستعتبكم ربكم ،فاعتبوه.

(العباسي)458 :
اما آخر خبر فكان االتي:
1317هـ ( 14جمـادي االولـى)  20سبـتمبـر
1899م.
زل ـ ــزلــت االرض زل ـ ــزالً ع ـنــيفـ ـ ـاً يف آس ـي ـ ــا
ال ــصغ ـ ــرى يف العـ ـشـ ــريـن مـن سـبـتـمـبـ ــر
(ايلـول) املـاضـي ،ودامت الهـزة االولـى 35
ثــانـيــة ،وتـبعـتهــا ه ــزات صغـيــرة ،وكــانـت
االولـى طـوليـة من اجلنـوب الشـرقي الـى
الــشمــالـي الغــربـي وهنــاك قــريــة اسـمهــا
"صــاسكيـو" ظهـر كـأن يـد جبـار اقتـلعتهـا
مـن االرض ثـم رمــتهـ ــا يف مـكـ ــانهـ ــا ..ويف
"ايــديـن" شجــرة قـطــر ســاقهــا نح ــو متــر
شقـت االرض وابتلعتـها وابعـد خط سـكة
حــدي ــد بني "اي ــدين ون ــازلي سـبعــة اقــدام
عن مكـانه مسـافة سبع مـائة متـر او اكثر
 ..الخ.
املقتطف 947/23
والعبـاسي -نــاقل اخلبـر االول هـو احمـد
بن عبـد احلمـيد (تـويف يف القـرن العـاشر
الهجـري وكتابه "عمدة االخبار يف مدينة
اخملـت ــار" ن ـشـ ــر يف مكـ ــة املك ــرم ــة (ب ــدون
تاريخ).
امـا املقـتطـف فهي مجلـة عـلميـة شهيـرة،
صدرت يف القاهرة ،كان لها دورها الفعال
يف النهضة العربية.
والتقـريـر الـذي قـدمته حـول زلـزال آسيـا
الـصغـرى ،تــرجم مـعظـمه عن الـصحـافـة
الغ ــربـيـ ــة "الع ــام ــة مـنه ــا واملـتخ ـص ـص ــة
واتسـم التقرير بـاجلديد واجلـدية خالفاًُ
للـصحــافــة العــربيــة االخــرى الـتي ظـلت
تستخدم السجع واحملسنات البديعية.
يـت ــضح مـن دراسـ ــة "الـ ــسجـل" أن القـ ــرن
السابع الهجـري ،كان االكثر دماراً ودماء،
ال يكاد مير عام اال ويحدث فيه زلزال.
* يق ـ ــول "ابـن االثـي ـ ــر" (ح ـ ــوادث 623هـ)
وفــيهـ ــا ..ضحـ ــوة الــنهـ ــار زلـ ــزلـت األرض
با ــملو ــصل ..وكـثـي ــر مـن الــبالد الع ــربـي ــة،
والعجميـة ،وكان أكـثرهـا بشهـرزور ،فانـها
خ ــرب أكـث ــره ــا ،السـيـم ــا الـقلع ــة ،ف ــانه ــا
اجحـنـت بهــا ،وخــرب مـن تـلك الـنــاحـيــة
سـت قالع ،وبقـيـت الــزلــزلــة تـتــردد فـيهــا
نيفـاً وثالثني يوماً ،ثـم كشفها اهلل عنهم،
وامـ ـ ــا الق ـ ــرى بــتلـك ال ـن ـ ــاحــيـ ـ ــة فخ ـ ــرب
أكثرها.
* ويـقـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ــدواداري واملـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــزي يف
(حوادث 659هـ).
وردت االخبار (يف ربيـع االخر) من ناحية
عـك ـ ــا وبالد االفـ ــرجن أن ســبع جـ ــزائـ ــر يف
البحـر خـسف بهـا وبــأهلهـا ،بعـد ان نـزل
عـليـهم دم عــدة أيــام وهلك مـنهـم خالئق
ك ـث ـي ـ ــرة ق ــبل اخل ـ ــسف ،وعـ ـ ــاد أهل عـك ـ ــا
الب ـسـني ال ـســواد ،وهـم يـبك ــون ،يجلــدون،
أرواحهـم بـ ــاكـمـ ــام الـ ــزرود ال ـ ــذي علــيهـم
ويستغفرون لذنوبهم..
نــاقــش (الغـنـيـم) آراء عــدد مـن املــؤرخـني
القـدامـى فـبني أخـطــاءهم وأوهـامـهم يف
ضـوء أحدث الـنظريـات والوقـائع ،ويخرج
بـتـص ــور ك ــافٍ عـن مق ــدار ال ــدم ــار ال ــذي
حتـدثه الزالزل يف القـوى البشـرية ،حيث
يكون الضحايا باآلآلف.
ورمبــا بــادت مــدن وقــرى أو أجــزاء كـبيــرة
مــنه ــا ،ح ــدث ه ــذا يف دم ـشـق والق ــاه ــرة
واريحا والرمـلة وصفد والقيـروان وتبريز
وجنزرة وغيرها.
سجل الـزالزل العـربي -مـوسـوعـة عـلميـة
تاريخـية -جغـرافيـة سدت ثغـرة كبـيرة يف
املكتبة العربية واإلسالمية.

سنوات،فهل تقضيها يف سبات فني ؟
 أنــا عنـدي املـسـرح الــدرامي يف لـبنــان،ليـساملـســرح الغنــائي فـقط..أنـا مـواكـب للمـسـرح
الغـن ــائـي ومع ال ــرح ــابـن ــة مـن ــذ سـن ــة 1968
وشــاركت يف معـظم مـســرحيــاتهم ولــست مع
م ـس ــرح ال ــرح ــابـنـ ــة فقــط ،ل ــدي م ـس ــرحـي
اخلـاص وعملت أعـماالً دراميـة مهمة لـكتاب
عــرب وعــاملـيني ولــدي مـســرحـيتــان للـشــاعــر
الـ ـس ـ ــوري محـمـ ــد املـ ــاغـ ــوط وهـ ــو مـن أهـم
الشعـراء العرب ومسـرحية لكـاتب تركي مهم
هــو ألــدور تــانـت قمـت بتــرجمـتهــا للعــربيــة
وأديتهـا ولـست مـرتـبطـا بـاملـسـرح الــرحبــاني
ل ــوحـ ــده ولكـن عـن ــدمـ ــا يك ــون هـن ــاك عــمل
لل ــرح ــابـن ــة أك ــون م ــوج ــوداً فــيه وه ــو شـيء
يسعد.
 ملـاذا األعمـال الـضخمـة تـبتعـد عن الـواقعال ـ ــذي نع ـيـ ــش فــيه ؟ ك ـيـف تف ـ ـس ـ ــر امل ـ ــوقف
السلبي للفنان امللتزم اجتاه الواقع املأساوي
الذي نعيشه؟
 الف ـنـ ـ ــان أمـ ـ ــام األحـ ـ ــداث الـك ـب ـيـ ـ ــرة يـقفاجتـاههـا متـأمال ومـستـوعبـا ويعـبئ اخلـزان
الذي بـداخله ،..بل تبقـى يف داخله وتنـطبخ
ويـبتعـد عنهـا لفتـرة وبعـدهـا ممكن أن يـنتج
أعماالً ضخمة حول هذه املواضيع.
 ماذا بعد زنوبيا؟ نحن اآلن يف هـذا العمل الـكبيـر،أوال يجباالقتـناع بـالعمل الـذي سأشـارك فيه،الأحب
املـشـاركـة يف عـمل "كـيف مـاكـان " أنــا مقل...
األعمال التي تعـرض علي وتستأهل املغامرة
واخلوض فيها قليلة وليست كثيرة.
 وأين تكمن املشكلة ؟ أول شـيـئ الـنـص،الـي ــوم هـن ــاك نـص جـي ــدمـبني صح مع ممـثل وسط،مع مخـرج وسط
يـنتج عمالً جيـداً .النص يعـني قماشـاً جيداً
وخيـاطاً وسطـاً وجسمـاً مقبوالً..فـالنص هو
األساس.
 والـتقـت املــدى ب ــالفـنــانــة كــارول سـمــاحــةوســألـته ــا :بيـتك األول هــو املـســرح الـغن ــائي
وتـوجهت مؤخـرا ألغانـي الفيديـو كليب فهل
أشـبع رغبـة االنـتشــار يف داخلك ؟ وأين جتـد
كـارول سماحـة نفسـها يف املسـرح أم يف مجال
الفيديو كليب ؟
 أنـا مـن النــوع امللــول وأزهق بـسـرعــة إذا لمأجـدد بنفـسي وأنـوع يف أعمـالي وإذا لـم أقدم
أعـمـ ــاال مخـتـلفـ ــة التـ ـشـبـه بعــضهـ ــا أنـ ــزعج
وأنتقـد ذاتي كثيرا .املـسرح بالنـسبة لي حبي
وشـغفـي وحـيـ ــاتـي واملـ ـسـ ــرح حل ـظـ ــة صـ ــدق
وحلظـة حـقيقـة واملـســرح يفـضح !...يفـضح
الفنـان ويـظهـره علــى حقيـقته هل هــو فنـان
حقـيقـي أم ال.أم ــا الكــامـي ــرا فهـي تغــشك...

وتـغطـي العيــوب حتــى املطـرب الـذي صـوته
نشـاز عندما تـشاهدينه يف الـكليب تصرخني
"واو" مـاهـذا احلضـور؟!...وعنـدمـا نـراه علـى
املـســرح أوقــات املـطــرب اليــستـطـيع إمـســاك
اجل ــمه ـ ــور..وال مي ـ ـسـك ص ـ ــال ـ ــة وحـ ـض ـ ــوره
ضعيف وتقـولني :يـاعـمي كل هـذا االبهـار يف
الـفـ ـيـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــو كـلـ ـي ــب وهـ ـ ـ ـ ــو صـفـ ـ ـ ـ ــر عـلـ ـ ـ ـ ــى
امل ـســرح...بــالـن ـسـبــة لـي أحــس أنـنـي أمـتـلك
لعـبة املسرح ودراستي كانت متثيالً وإخراجاً،
بـدأت كمـمثلـة يف املـسـرح الــدرامي وتعـاونت
مع الفنـان مـنصـور الـرحبــاني يف سنـة 1998
وأس ـنـ ـ ــد لــي أول دور غ ـنـ ـ ــائــي م ـ ـسـ ـ ــرحــي يف
مـسرحـية آخـر أيام سقـراط،إلى جـانب ذلك
أحــب لعـب ـ ــة الفـيـ ــدي ـ ــو كلـيـب وأحــب لعـبـ ــة
الكـاميـرا وأحب أن يكـون عنـدي خط غنـائي
خـ ـ ــاص بــي ي ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدن ــي علـ ـ ــى االن ـت ـ ـشـ ـ ــار
ع ــربـي ــا،األغ ــانـي الـتـي أؤديه ــا عل ــى امل ـس ــرح
تــظهـ ــر طـ ــاقـ ــات صـ ــوتـي ولـن حتـ ـســيهـ ــا يف
أغـانيي وهذه هي احلقيقـة ،املسرح يفتح لي
اجمل ـ ــال يف إظه ـ ــار كل م ـ ــواهـبـي وط ـ ــاق ـ ــاتـي
ال ـت ـم ـث ـيـل ـي ـ ـ ــة والـغ ـن ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ج ـ ـ ــانــب
الــرقـص،فــامل ـســرح هــو األفــضل لــشخـصـيــة
كارول سماحة ألنه يبرز كل إمكانياتي.
 وهـل جنحـت ك ـ ــارول يف إي ـص ـ ــال ص ـ ــوته ـ ــاعربيا ؟
 أود ذلك..أود اي ـص ــال ص ــوتــي ألبعـ ــد بل ــدعـربـي ،لكل العــالم العـربي ،الــذي يعيـش يف
مـصـر كـيف يــستـطـيع مـشـاهـدة زنــوبيـا؟ إذا
الـرحــابنــة عنــدهم تقـصيـر وال يـستـطيعـون
الـذهاب إلى مـصر أو تونـس ماذا أفعل أنا..؟
كـ ـيـف يـ ـتـع ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــون عـل ــي هـ ـن ـ ـ ـ ــاك ؟ انـه ــم
ي ـ ـس ـتـ ـط ــيعـ ـ ــون ذلـك مــن خـالل الف ـيـ ـ ــديـ ـ ــو
كـلـ ـي ــب،أنـ ـ ـ ــا أعـ ـيـ ـ ــش م ــن وراء مـهـ ـنـ ـت ــي وال
أسـت ـطــيع األتـكـ ــال علـ ــى املـ ـسـ ــرح يف تـ ــأمـني
مصدر عيشي.
 هـل حتنني إلـى االخـراج وهل تتـدخلني يفعمل اخملرج ؟
 ع ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــا أع ـ ـمـل مـع اخمل ـ ـ ـ ـ ــرج "أمـحـ ــيحــالـي"..يجـب أن يكــون هـنــاك قــائــد واحــد
لـلعــمل وأنـ ــا لـ ـسـت أنـ ــانـيـ ــة..أســمع اخملـ ــرج
وأسمع النقـد والأزعل ولكـن يف نفس الـوقت
أك ــون صعـب ــة يف امل ــرحل ــة الـت ــالـي ــة م ــرحل ــة
امل ــونت ــاج،وعنــدي مـشــاكـل مع كل اخمل ــرجني
فإحساسهم عندمـا يتم تقطيع األغنية غير
االحساس الذي أحسه.
 وهل هذا هو الـسبب الذي جعلك تتجهنيإلـى اخملـرج الفـرنـسـي تيـري بــرن ألم يـسـبب
ذلك زعل مخرجي الفيديو كليب العرب ؟
 ال..ألنه لو إختـرت مخرجا مصريا سيقالملـ ــاذا مخ ــرج م ـص ــري ولـيــس لـبـن ــانـيـ ـاً ؟ يف

جميع األحوال هناك ملاذا عند الصحافة.
 م ـص ـ ــرة عل ـ ــى الـ ـسـبـب مل ـ ــاذا اســتخ ـ ــدمـتمخــرج ــا أجنـبيــا ؟هل الـسـبب ان اسـتخــدام
اخملـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ــني األجـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ــب هـ ـ ـ ـ ـ ــو نـ ـ ـ ـ ـ ــوع مـ ــن
الدميقراطية ؟
 تريدين الصـراحة"....أريح..أريح" ..جتربةكـانـت مع تيـري بيــرن،أول شيئ الــوقت عنـده
له ثمن..النقضي أربع ساعات أوست ساعات
فقط لتغيـير إضاءة وهذا مضيعة للوقت أنا
أدفـع حقه إنتـاجيـا،مع تيـري بيـرن كـل عشـر
دقـائـق تتغيـر االضـاءة وال أحـس بشـيئ ،معه
م ــايف إره ــاق وال تعـب س ــريع م ــزاجه ل ــذي ــذ
بـ ــراغـمـ ــاتـيـكــي يعــمل وهـ ــو ي ــضحـك ف ـ ــريق
العمل كله يضحك..عنـدما أصور مع مخرج
عــربي أشعـر بــالتـوتـر وهـم دائمـا يـصـرخـون
"صـمت" اخملـرج العـربـي يصـرخ ويجعـر علـى
"اله ــوب ــرل ــور" ونعـمل  48والنـن ــام واليـنـتهـي
الـكليب وهـذا الشـيئ أتعبـني كثـيرا أنـا أعلم
أن ه ـن ـ ــاك م ـ ــواهــب ك ـب ـي ـ ــرة ب ــني مخ ـ ــرجــي
الفيـديـو كلـيب العـرب ورأينـا فيـديـو كـليبـات
رائعـ ـ ــة ولـكــن ت ــنقـ ــصهــم خ ـبـ ـ ــرة األجـ ـ ــانــب
وســرعـتهـم ،تي ــري بيــرن يخ ــرج اآلن فيــديــو
كلـيب لـسـيلني ديـون،اخملـرج األجـنبـي يصـور
ستـة أو سبعـة فيـديـو كـليب يف الـشهـر بـينمـا
الع ـ ــربـي اليـ ـسـت ـطــيع أن ي ـص ـ ــور أكـث ـ ــر مـن
فيديوكليبني بعدها ال يستطيع التركيز.
 وأين يكمن وجه االختالف فيما قدمه لكتيري بيرن؟
 عندمـا اخترتـه أحببت أن يقـدمني بـصورةمختلفـة،األلوان،االضـاءة،الكـادر مختلف،يف
آخــر فـيــديــو كلـيـب تعـمــدت أن الأمـثل ..وأن
اليـكون هناك قصـة وأن ال أختبئ وراء كارول
املـمـثل ــة..كل الـكلـيـب ــات العــربـيــة مـت ـش ــابهــة
وفيها تكـرار يف األفكار فهـناك قصـة  :حبيب
وحـبـيـبـته ال ـش ــاب يغـنج املـطــربــة واملـطــربــة
تتدلل عليه وبعدين!......
 قـل ــت أنــك ال تـهـ ـتـ ـم ــني ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــةوغيرملتزمة سيـاسيا،إذا دعيت كارول للغناء
مل ـ ـس ـ ــان ـ ــدة الـ ــشعــب الع ـ ــراقــي أوأي قـ ـض ـي ـ ــة
سياسية عادلة فما هو ردها ؟
 مئـة بــاملئــة أكيـد سـأشـارك بفـني وصــوتي.منذ شهـر شاركت يف حفلة ريعهـا كان ملرضى
السـرطـان من األطفـال،وقـبل امتهـانـي الفن
عملت يف الـصليب األحمـر ملدة أربع سـنوات،
العـمل االن ـســانـي " شغلـتـي " وعـنــدم ــا قلـت
أننـي غيــر ملتـزمـة سيـاسيـا أعنـي أننـي غيـر
ملتـزمـة مع طـرف سيــاسي معـني وال أنتـمي
إلـى أي حــزب معـني وليـس هــذا معنـاه أنـني
كمـواطنة التهـمني القضـايا الـسياسـية التي
حتصل يف بلدي أويف أي بلد عربي.

بـيــن الـشـــاعـر والـتـشـكــيـــــــــيل
ألـق الـــــــصـــــــــــــورة وومـــــــضـــــــــــــة االبـــــــــــــداع
حــــســني الــــسـكــــــاف
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مـ ـ ـ ــا م ــن شــك يف أن عـ ـ ـ ــال ــم ال ـ ـصـ ـ ـ ــورة
وإيحـاءاتهـا ،هـو العــالم األكثـر اشتـراكـاً
بني الـشـاعــر والتــشكيـلي .ولقـد عــرفنـا
بعض الـتجارب الـشعريـة التي تـرجمت
أعـمـ ــاالً فـنـي ـ ــة لفـنـ ــانـني تـ ـشـكــيلـيـني،
وب ـ ـ ــاملق ـ ـ ــابل ،عـ ـ ــرف ـنـ ـ ــا أيـ ـض ـ ـ ـاً جتـ ـ ــارب
لـتشـكيليـني حولـوا قصـائد شـعريـة إلى
أعـمـ ــال فـنـيـ ــة تـتـ ــرجــم تلـك ال ـصـ ــورة
الــشع ــري ــة الـتـي احـت ــوته ــا القـص ــائ ــد.
ولكـن ،كيـف لفنـان تـشـكيلـي أن يتــرجم
جتربة شعريـة لشاعر امتـد عمره قرابة
الق ــرن ،وع ــاش جت ــرب ــة شع ــري ــة جت ــاوز
عـمــرهــا عـمــر الــدول ــة العــراقـيــة الـتـي
ينتمي إليها؟
إنهـا جتربـة شاعـر العرب األكبـر محمد
مهــدي اجلــواه ــري ،ذلك الع ــالَم املـليء
بـالـرمـوز واملـتنــاقضــات ،املتفـرد بـتمـرده
وصخـبه وإيحـاءاته املــستفــزة دائمـاً .إن
ع ـ ـ ــالــم اجل ـ ـ ــواه ـ ـ ــري ،ع ـ ـ ــالــم واسـع ،ذو
اجت ــاه ــات مـتع ــددة مب ــداخلـه الكـثـي ــرة
املـتـنـ ــاق ـضـ ــة ،عـ ــالـم مـكـتــظ بـ ــأحـ ــداث
وت ـ ــواريخ وأسـمـ ــاء مـ ــؤثـ ــرة يف الـت ـ ــاريخ
الـع ـ ـ ــرب ــي والـع ـ ـ ــامل ــي ،ث ـ ـ ــورات وح ـ ـ ــروب
وانـقالبات ،حـكومـات ملكيـة وجمهـورية
وأمـي ــري ــة ،سـي ــاسـيـني وأطـب ــاء ،فـن ــانـني
ومــثقفـني .ت ــرى يف أي طـبق ي ـسـتـطـيع
الفنان أن يقدم هكذا جتربة إبداعية؟
تـلـك األس ـئـل ـ ـ ــة وذاك الـقـلـق واخل ـ ـ ــوف
املـبـ ــرر مــن تلـك الــتجـ ــربـ ــة ال ــشعـ ــريـ ــة
املتفردة املستفزة ألي فنان حقيقي ،كل
ذلك ،كـان يدور بخلد الفنـان التشكيلي
الع ـ ــراقــي ع ـب ـ ــاس الـك ـ ــاظــم حــني كُـلِّفَ
بـت ـصـمـيـم وإخـ ــراج ديـ ــوان اجلـ ــواهـ ــري
واإلشـراف عليه فـنياً .وبعـد عمل مضنٍ
ب ـ ــذل خاللـه الفـنـ ــان الـكـ ــاظــم جهـ ــوداً
اسـتـثـنـ ــائـيـ ــة امـتـ ــدت ألكـثـ ــر مـن عـ ــام،
ظه ـ ــرت اجملل ـ ــدات اخلـمـ ـس ـ ــة  -دي ـ ــوان
اجلـواهـري –لتـشـكل عمالً فـني ـاً أنيقـاً
تصـدر الــدواوين العـربيــة حجمـاً وعـدد
صفحات.
إن خـصــوصـيــة اجلــواه ــري جعلـت مـن
املبــدع العــراقي ذا خـصــوصيــة متـميـزة
عـن املبــدع العــربي ،وهــذه اخلصــوصيـة
فرضهـا عالـم اجلواهـري الواسـع ،فلقد
عـ ــاش قـ ــرن ـ ـاً كـ ــامالً وصـ ــور القـ ــرن مـن
خـالل أشع ــاره ،حـيـث كـتـب عـن حـيـ ــاته
وح ـيـ ـ ــاة الع ـ ــراق وامل ـن ــطق ـ ــة وص ـ ــوره ـ ــا
ب ـ ــال ــتف ـ ــاص ــيل ال ـ ــدق ــيق ـ ــة ،لـ ـ ــذا يع ـ ــد
اجل ــواه ــري أهـم مـصـ ــدر للفـن ــان ،فه ــو
شــاعــر استـثنــائي بــأهـميـته ،هــو املبــدع
الـ ــسخـي الـ ــذي أع ـطـ ــى ع ـص ـ ــارة روحه
لعصره وهو املتمرد الثائر على عوامله.
لـ ـ ــذا ،فقـ ـ ــد ظه ـ ــر دي ـ ــوان اجل ـ ــواه ـ ــري
مبجل ــداته اخلـم ـس ــة مخــتلفـ ـاً عـن أي
ديــوان شعــري سـبقـه ،ابتــداءً من حـجم
الـديـوان الـذي ظهـر أكثـر استطـالـة من
احلجم املتعـارف عليه يف إخراج دواوين
الـشعر الـكالسيكيـة ،وهذا مـا يرمـز إلى
قامة اجلـواهري الفارعـة وطول النخلة
الع ـ ــراق ـي ـ ــة وط ـ ــول ع ـمـ ـ ــود القـ ـص ـي ـ ــدة
العـ ـ ــرب ـيـ ـ ــة الـ ـ ــذي صـ ـ ــانه اجلـ ـ ــواهـ ـ ــري
بــاإلضــافــة إلــى طــول الـفتــرة الــزمـنيــة
ال ـتــي ع ـ ـ ــاشهـ ـ ــا .وف ــيه جن ـ ـ ــد أن غالف
ال ــدي ــوان " ال ــوجه " ،ق ــد ظه ــر بـص ــورة

الفنان عباس الكاظم ( مصمم الديوان )

جـديـدة ،تلـفت اليهـا األنظـار ،حـيث لم
تكن هناك أية كلمة مكتوبة سوى عبارة
" ديـ ــوان اجلـ ــواهـ ــري " حـيـث لــم يجـ ــد
الفـنـ ــان أجــمل مـن ذلـك اخلــط الـ ــذي
خـط عـنــوان " ديــوان اجلــواهــري " عــام
 ،1953الـ ــذي كـ ــان بـ ــريـ ـشـ ــة اخل ـطـ ــاط
العـراقي الشهـير هـاشم اخلطـاط ،وكأن
الفـنـ ــان مــن خالل اســتخـ ــدام عـبـ ــارة "
ديـوان اجلواهـري " فقط ،أراد أن يـوحي
لـنــا بــأن أي ــة كلـمــة أخــرى تـضــاف إلــى
الغالف سـتكون أداة تعريف بـاجلواهري
أو اإلعالن عـنه ،مثـل االسم علـى سـبيل
امل ـثـ ـ ــال ،فل ـيـ ــس مــن املـعقـ ـ ــول أن تعــمل
دعــايــة إعـالنيــة لـنهــر دجلــة أو الـنخلــة
العــراقيــة!! وكــذا األمــر عيـنه مع قــامــة
اجل ـ ــواه ـ ــري .يف حــني أكــتف ـ ــى الف ـن ـ ــان
ب ـ ــرســم مالحــم تع ـب ـي ـ ــريـ ـ ــة بخـ ـط ـ ــوط
وحركـات عنيفـة لتكـون خلفيـة لكلـمة "
ديـوان اجلـواهـري " رسـومـات مغـرقـة يف
القدم ،سـومرية ،بـابلية ،آشـورية ،هي يف
الــنهـ ــايـ ــة عـ ــراقـيـ ــة ،مـنـحه ـ ــا الغ ـطـ ــاء
الـشفاف الـذي يغلفهـا قدمـاً رمبا ميـتد
إلى بداية اخلليقة.
تـشكل األجــزاء اخلمـسـة للـديــوان حني
تـ ـ ــراصه ـ ــا ،ج ـ ــداري ـ ــة هـ ـ ــائل ـ ــة ملـلح ـم ـ ــة
تاريخـية ،تـبدأ مـن قلق الشـاعر ولـوعته
عند طباعة ديوانه األول حتى آخر بيت
كـتبه الـشـاعــر يف حيـاته .جـاء ذلـك من
خالل م ـنـح الف ـن ـ ــان ،أه ـم ـي ـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة
لتصـميم ظهـر اجمللـد ( الكعـب ) ،حيث
جاءت خـمسة كعوب متساوية التصميم
مع اختالف صورة الشاعر من كعب إلى
آخ ـ ـ ــر ،وج ـ ـ ــاءت تـلـك ال ـ ـص ـ ـ ــور حـ ـ ـســب
التسلسل الزمني حلياة الشاعر .والذي
يـثير الفضـول عند الـناظر إلـى تصميم
الظهـر ،هـو ذلك التـداخل بني شـاخص
اجل ـ ـ ــواه ـ ـ ــري وكـل ـم ـ ـ ــة " أن ـ ـ ــا الـع ـ ـ ــراق "
الشهـيرة التي ظهرت بخط الثلث ،تلك
الكلمـة التـي تضـمنتهـا قـصيـدة " ذكـرى
املـ ــالـكــي " ذائعـ ــة ال ـصـيـت –كـمـ ــا هـ ــو
مع ــروف وكمــا كــان اجلــواهــري يــردده -

وهـذا مـا يـدل علــى عمق دراسـة جتـربـة
الشـاعـر من قـبل الفنـان املصـمم ،فلقـد
وضعت كلـمة " أنا العـراق " بلون صدئ،
متـ ــامـ ـ ـاً علـ ــى أكـتـ ــاف الـ ـشـ ــاعـ ــر وك ـ ــأنه
يحملها أو هي التي تضمه.
الـرسوم الـداخلـية لـلديـوان التي نـفذت
بني الصـورة والتخطيـطات واجلـرافيك
واأللـ ــوان املـ ــائـيـ ــة ،ضـمــت يف بع ــضهـ ــا،
تخطيـطات للفنـان الكاظم جـاءت على
شـكل ق ـص ـ ــاص ـ ــات  -مـ ـس ـ ــودة –ي ـ ــدون
علـيهــا الـشــاعــر رؤوس مــداخل أبـيــاته،
ويظهـر جليـاً أن تلك الـتخطـيطـات قـد
نفـذت علـى ورق أكيـاس العطـارين بنـيّة
الل ــون ،وهـي دالل ــة اعـتـم ــدهـ ــا الفـن ــان
ل ـي ـ ــسل ــط الـ ـضـ ـ ــوء عل ـ ــى أن قـ ـص ـ ــائ ـ ــد
اجلـواهـري كــانت مبـتنــاول النـاس علـى
اختالف مستوياتهم وانتماءاتهم متاماً
ك ـ ــسهـ ـ ــولـ ـ ــة احلـ ـص ـ ـ ــول علـ ـ ــى أك ـيـ ـ ــاس
العطارين التي جتدها يف كل مكان.
يف اجملل ــد الـث ــانـي جن ــد أن الفـن ــان ق ــد
عـم ــد الـ ــى وضع تخـطـيـط مت تـنفـي ــذه
مب ـ ــادة احل ـب ـ ــر الـ ـص ـي ـنــي إل ـ ــى ج ـ ــانــب
قصيدة " الرصـايف " ميثل سريراً عتيقاً
يوحي بـاحلزن والوحـدة " الغربة " .ويف
اجملل ــد الثــالـث وعنــد قــصيــدة " قفـص
العـظ ــام " يج ــد الق ــارئ أن الفـن ــان ق ــد
نقل داللــة الـســريــر الــذي كــان بج ــانب
قــصيــدة الــرصــايف ،وقــد أصـبح مفـكك ـاً
وحـي ــداً يف أعل ــى الــصفح ــة ،غ ــريـبـ ـاً يف
مـ ــوقـعه غـيـ ــر املـ ــألـ ــوف ،لـيـمــثل حـ ــالـ ــة
الشاعر وهو يودع أمه.
يف ت ـصـمـيــمه دي ــوان اجل ــواه ــري ،ق ــدم
الفـنـ ــان الـتـ ـشـكــيلــي العـ ــراقـي عـبـ ــاس
الـك ـ ــاظــم ،ال ـ ـش ـ ــاعـ ـ ــر مح ـمـ ـ ــد مه ـ ــدي
اجلـ ــواه ـ ــري عل ـ ــى أنه شـ ــاعـ ــر حـ ــداثـي
ولـيس شـاعـراً كالسـيكيـاً ،جـاء ذلك من
خالل ت ـ ــرج ـمـ ـ ــة بع ــض مــن قـ ـص ـ ــائ ـ ــد
اجلـواهري إلـى أعمـال فنيـة تعبيـرية أو
تعـبيــريــة جتــريــدي ــة ،أعمــال غــارقــة يف
احلـ ــداثـ ــة الفـنـيـ ــة ملـتــصقـ ــة بـتـ ــوائـم
حقــيقـيـ ــة مع روح األبـيـ ــات ال ــشعـ ــريـ ــة
ورموزهـا .وهذا ما يُظـهِر بالفعل ،تعمق
الف ـن ـ ــان يف دراسـ ـ ــة ومع ـ ــرفـ ـ ــة خف ـ ــاي ـ ــا
تالف ــيف روح ال ـ ـش ـ ــاع ـ ــر ،ل ـيـ ــصل إل ـ ــى
حداثة شـاعر أموي عباسي عاش القرن
الع ـ ـشـ ـ ــريــن ،شـ ـ ــاع ـ ـ ــر العـ ـ ــرب األك ـبـ ـ ــر،
اجلواهري.
مـثلـم ــا ع ــاش وت ــويف ال ـش ــاع ــر محـم ــد
مه ـ ــدي اجل ـ ــواه ـ ــري يف امل ــنف ـ ــى ،ول ـ ــد
واكـتمل ديـوانـه يف املنفــى أيضـاً ،أكـتمل
ديـ ـ ــوان اجلـ ـ ــواهـ ـ ــري يف ب ـي ـ ـ ــروت ،تلـك
املــدينــة الـتي طــاملــا أحـبهــا وتغــزل بهــا،
والـتي كــانـت مبثــابــة اجلــرح الــذي ظل
يـ ـنـ ـبـ ــض أمل ـ ـ ـ ـاً يف روحـه حـ ـتـ ـ ـ ــى أيـ ـ ـ ــامـه
األخيـرة ،إذ كـان ممنـوع ـاً عليه دخـولهـا
مـنــذ أن أص ــدرت احلكــوم ــة اللـبـنــانـيــة
ق ــراره ــا مبــنعه مـن دخ ــول لـبـن ــان ع ــام
 ،1951عـل ـ ـ ــى أث ـ ـ ــر ق ـ ـص ـي ـ ـ ــدة ألـق ـ ـ ــاه ـ ـ ــا
اجلـ ــواهـ ــري يف تـ ــأبـني عـبـ ــد احلـمـيـ ــد
كرامي الذي كان مستهلها " باقٍ وأعمار
الـطغــاة قصـار " ،ولكـن هيهـات مـن منع
قامـة إبداعـية كقـامة اجلـواهري ،فـلقد
دخـلهـ ــا وإلـ ــى األبـ ــد مــن خالل دي ـ ــوانه
الشعري الذي بات ميثل ديوان العرب.

