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رسم ضحى عبيد
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الســاعُة جتــاوزت الواحــدَة لياًل، والضــوُء اخلافُت يتســّلُل 
مــن غرفــة خالــد. يبــدو أّنــه ال يــزاُل أمــاَم حاســوبِه. طــرَق 
األُب طرقَتــِن خفيفتــن ثـــّم فتــَح البــاب، فوجــَد ابنــه ينقــُر 

عــى لوحــة املفاتيــح، فقــال لــه:

ــك،  ــى عيني ــى ع ــُت، وأخش ــَر الوق ـ ــّي! تأخَّ ــا ُبنـ - ي
ــاردٌة  ــُة ب ــا، والغرف ــم يؤذهي ــوب يف العت ــتخداُم احلاس فاس

ــأة. ــال مدف ــدًا ب ج

- أيب! أبحــُث يف ُمـــحّرك البحــث )غوغــل( عــن شــاعٍر 
ســورّي ألكتــَب عنــُه.

- دعنــي إذًا أدّلــَك عــى شــاعر، ومــؤّرخ، وواضــع 
ــه يف  ــن نوِع ــو األّوُل م ــري، ه ــريب كب ــي - ع ــوس صين قام
ــك  ــُأخِرُج ل ــدًا؟ س ــُه غ ــَث عن ــَك يف أْن نبح ــا رأُي ــامل. م الع
ــالت  ــَض املج ــاعر وبع ــات الش ــَض مؤلف ــي بع ــن مكتبت م

ــه. ــِه وأدب ــن حياتِ ــْت ع ــي كتب الت

ــح  ــريًا، وُتصب ــكرَك كث ــا أيب! أش ــرورًا ي ــأكوُن م - س
ــري.  ــى خ ع
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أطفــَأ خالــٌد حاســوَبه مــَع أنَّ الفضــوَل متّلَكــُه ملعرفــة مــن 
يكــوُن األديــب.
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يف صبــاِح يــوِم اجلمعــة، اجتمــَع أفــراُد األرسة حــوَل 
ــص  ــول واحلّم ــوُن الف ــا صح ــهّية، عليه ــوٍر ش ــدِة فط مائ

ــه: ــدأ األُب حديَث ــا، وب ــُمخّلالت بأنواعه والـ

ــوّدون أن تعرفــوا مــن هــو ذلــك األديــب؟ وهــل  هــل ت
ــن؟ ــه يف الص ــى ب ــم التق ــوَن أن جّدك تعَلم

دهَش اجلميُع، وقاَل خالد: 

ــا  ــات أخربن ــُه! ه ــي عن ــوَن بحث ــَك أردَت أن يك  آه، لذل
يا أيب!

ــات،  ــًا وذكري ــتعيُد حديث ــُه يس ــه، كأّن ــُد عيني ــَق الوال ضّي
ــال:  وق

ــه  َك أّن ــدُّ ــربين ج ــد أخ ــد، وق ــالمة عبي ــب س ــه األدي إن
ــًا  ــًا مثقف ــخصًا هادئ ــه كاَن ش ــن، وأن ــاعر يف بك ــى الش التق
بعيــدًا عــن التعّصــب الدينــي أو العرقــي، ُمســاعدًا للطــالب 
ــب إىل  ــرُب واألجان ــابَق الع ــد تس ــرب، وق ــورين والع الس
ــريونه يف  ــة، ويستش ــور ثقافي ــهم يف أم ــم، يناقش ــِه إليه دعوت
ــًا  ــًا، ُمتقن ــحّدثًا لبق ــخصّية، إْذ كاَن ُمـ ــكالِتم الش ــلِّ مش ح
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اللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية، وكاَن شــخصًا حمبوبــًا 
ــع. ــُه اجلمي حيرتم

ــن  ــَر ع ــرَف أكث ــُع إىل أْن تع ــها تندف ــدت األمُّ نفس وج
الشــاعر، فســألْت:

يا ُترى هل نجُد لُه قصائَد يف املناهج املدرسّية؟

أرسعْت طالبُة »البكالوريا«، وقالْت:

ــن  ــذٌة ع ــا، ونب ــدٌة يف كتابن ــُه قصي ــم، وردْت ل ــم، نع نع
ــه. حيات
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وأضاَف خالد: 

وأدرجـــْت لـــُه وزارُة الرتبيـــة يف الكويـــت قصيـــدًة 
ــى  ــا عـ ــاة«، جتدوهنـ ــٌة للحيـ ــوان »أغنيـ ــا بعنـ يف مناهجهـ

)اليوتيـــوب( أيضـــًا.

تابَع األب:

ــل كاَن إنســانًا  ــد شــاعرًا فحســب، ب مل يكــن ســالمة عبي
ــن  ــِد ع ــع والُبع ــِل والتواض ــن النُّب ــادرٌة م ــاٌت ن ــِه صف في
ــًة  ــم قّص ــأروي لك ــاق. وس ــِق النف ــب وطري ــِق املناص بري
تــدلُّ عليــه، حدثــْت يــوم كاَن مديــرًا للرتبيــة يف الســويداء، 
وقــْد كتبهــا الصحفـــيُّ إحســان عبيــد، وهــي بعنوان »كبســُة 

ــر«: املدي

ــرًا  ــة باك ــُر الرتبي ــاَء مدي ــالب: ج ــال الط ــوٍم، ق »ذاَت ي
ــة،  ــاعة الثامن ــرُس الس ــل، رنَّ اجل ــو يف الداخ اىل اإلدارة. وه
ووقفنــا يف الطابــور. جــاَء طالــٌب متأخــر يبــدو فقــرَي احلــال. 
شــعُر حليتــِه وشــاربيِه نابــٌت بوضــوح. يلبــُس شــنتانًا أســود 
قصــريًا وحــذاًء مــن )الكاوتشــوك( عــى شــكِل قــارٍب مــن 
دون جورَبــن )كان هــذا املوديــل دارجــًا(، وقميصــًا مرقوعًا 
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ــِع  ــام يف صقي ــال أك ــًة ب ــًة صيفي ــن، وصدرّي ــن الكوع م
ــب:  ــة للطال ــر املدرس ــاَل مدي ــع. ق ــارِس الالس ــد الق صلخ
ــاهُل يف  ــه ال يتس ــة أن ــر الرتبي ــاَم مدي ــدَو أم ــك. ليب ــَق حمّل اب
ــتاذ  ــَر األس ــن. نظ ــالِب املتأخري ــع الط ــِط م ــِط والرب الضب
ــوا.  ــاَل للطــالب: ادخل ــاداُه، وق ــم ن ســالمة إىل الطالــب، ث
واعتقــَد اجلميــع أن مديــر الرتبيــة هــو مــن ســيتوىّل عقــاب 
ــدارس.  ــائعًة يف امل ــت ش ــرِب كان ــادَة ال ــب، ألنَّ ع الطال
ومــع أّوِل فرصــٍة شــاهَد طــالُب املدرســة الطالــَب املتأّخــَر 
يلبــُس معطفــًا جديــدًا. ُســئِل: مــن أيــن هــذا؟ قــال: مديــر 

ــُه«. ــاين معَطف ــارف أعط املع

ذلــَك املعطــُف كان املعطــَف الوحيــَد الــذي يملُكــُه 
ــد. ــالمة عبي س
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من ذكريات الطفولة

مــدَّ األُب يــَده إىل مكتبتــه، وأخــرَج كتابــًا صغــريًا بعنــوان 
ــا  ــرى كتبه ــرَة ذك ــَع ع ــِه أرب ــة«، وفي ــات الطفول »ذكري

ــن عمــره. املؤلــف، وهــو يف الســتَن ِم

فسأَل خالد:

ر يف كتابتِها حتى السّتن؟ - وملاذا تأخَّ

- يبــدو أّن األدبــاَء ال يميلــوَن إىل رسِد ذكرياتــم إاّل حــن 
ــاُت يف أن  ــم الذكري ــحُّ عليه ــاًل، وتل ــر قلي ــم العم ــدُّ هب يمت

ينقلوهــا مــن صدورهــم اىل الــورق.

ــِب  ه أســلوُب الكات ــد يقــرأ ويقــرأ، وقــد شــدَّ أخــَذ خال
ــان. ــراء ولبن ــِل والصح ــُه يف اجلب وذكرياُت

ففــي النــصِّ األول، وهــو »العــودُة مــن املعركــة« ُيصــّور 
ــًا  ــة خمّضب ــِه احلديدي ــى فرس ــة ع ــن املعرك ــده م ــودَة وال ع

ــل: ــأله الطف ــاء، فيس بالدم

-  َمن جرَحك؟
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- املدفع!

- اكرُه باحلجر.

ثم هتَف، وهو يتلّفُت حوله: 

- أخي الكبرُي أين؟

ــًا  ــّم نحيب ــة، ث ــهقًة عالي ــمَع ش ــه س ــًا، لكنَّ ــمْع جواب مل يس
ــًا. متقّطع

املعركــة ضــدَّ املســتعمريَن  لقــد اسُتشــِهَد أخــوُه يف 
الفرنســين.

أّمــا الذكــرى الثانيــُة التــي انغمســْت فيهــا طفولة الشــاعر 
ــدأ  ــا ب ــع 1926م، لـّمـ ــورة ربي ــر الث ــْت يف أواخ ــد كان فق
ــرَص  ــَة، فح ــاِت الثوري ــارُد املجموع ــي يط ــُش الفرن اجلي
ــن  ــن ع ــوُة بعيدي ــاُل والنس ــى األطف ــى أن يبق ــاُل ع الرج
القــواِت الزاحفــة، فالتجــؤوا إىل مغــارٍة جبلّيــة، ومــع املســاِء 
بــدأ اجليــُش الفرنــي يقــرتُب ويعســكُر قرهبــم، فاجتاحــت 
عــر، وأخــذ األطفــال يبكــون، فارتفَع  املغــارَة موجــٌة مــن الذُّ

صــوُت أحــِد حــّراس املغــارة:
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ْتَن أوالَدُكنَّ يا »حريم«! - َسكِّ

لكــنَّ طفــاًل واحــدًا ظــّل صوُتــه يــرنُّ يف أجــواِء املغــارة، 
فــرتّدُد أصــداَءُه، وُتضّخُمهــا، وُتضاعُفهــا. 

- ماذا حدث بعد ذلك؟

ــي  ــف، وه ــُق بعن ــا خيف ــف، وقلُبه ــد بتلهُّ ــألْت أمُّ خال س
ــة. ــَك اللحظ ــل يف تل ــاعَر أمِّ الطف ــُل مش تتخّي

- ســتكوُن أمجــَل لو قرأتِـــها بأســلوِب الكاتب. ســُأمّحلها 
ــك، أو إذا  ــى مهل ــا ع ــول لتقرئيه ــِك املحم ــى هاتف ــِك ع ل
ــل(،  ــث )غوغ ــرك البح ــي إىل حم ــِك أن تذهب ــِت أمكنَ أحبب
وســتجدين عنــواَن موقــع األديــب، وعليــِه عــدٌد كبــري مــن 

أعالــِه اجلاهــزة للتحميــل.

أضاَف األب: 

- كــرَب الشــاعر ســالمة، وظّلــت الذكريــاُت الـــُمّرة 
د  ر الفــزَع والتــرُّ ُتالزُمــه، ففــي قصيدتــِه »ذكريــات« ُيصــوِّ

ــول: ــات، فيق وأمل األمه
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حَملْتينْ       أُمّـي ْ    مع    النّسوةِ    الثكلى
الشّعاِب يف  مَذعورةً  وهامَتْ 

يف كهوفِ الذؤباِن ترجو مَالذاً
غــاةِ الذئــاِب لبَنيهــا مــن الطُّ

واحلفــاةُ األيتــامُ حــويل جيــاعٌ
واأليامــى يف غصّــةٍ وانتحــاِب

مل يَعُدْ، مل يَعُدْ أخوَك، وتبكي 
وارتيــاِب بدهشــةٍ  أبكــي  ثــم 

كادِت الدمعُة تفـرُّ من عينَـْي أمِّ خالد التي قالْت:

- يا اهلل! كم حتّملِت النساء يف بالِدنا من مرارة! 

- ولذلــك يــروي معــارف املؤلــف أّنــه كاَن حيمــُل لــأمِّ 
ــًة الِعرفــاَن واالحــرتام. وللمــرأة عاّم
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إلى لبنان

ِه، وقال: رّبَت خالد عى كتِف ُأمِّ

سُأِعـدُّ لك أطيَب فنجاِن قهوٍة مع اهلال.

ــذه  ــبُّ ه ــو حي ــى األرض، فه ــع ع ــة، وتربَّ ــاَء بالصيني ج
ــأهلم:  ــة، وس اجللس

- هل ُتـحبُّوَن أْن ُأكمَل لكم ما قرأُتُه عن الشاعر؟

مل ينتظــْر جــواَب األم، فقــد أحــسَّ بأهنــا تتابعهــم بشــغٍف 
. كبري

ــا ســألوا  ــِة مــن عمــرِه لـّمـ - لقــد كاَن الشــاعر يف الثامن
والدَتــُه إذا كانــْت ترغــُب يف أْن يتعّلــَم أحــُد أوالِدهــا يف لبنان 
مــة إىل أبنــاء املجاهدين، فلم ُتـــِجْب، واختنقْت  يف منحــٍة ُمقدَّ
بدمعهــا، فابنُهــا البكــُر شــهيٌد يف معركــِة الســويداء، وولُدها 
ــُه املســتعمرون الفرنســيون بــدسِّ الســم  ــاين الــذي اغتاَل الث
لــه ال يــزاُل مأتـــُمُه قائــًا، وهــذا الثالــث ُينتــَزع مــن حضنِها. 
ًا، ومل تشــَتِك، ومل ُتولــوْل، بــل أخــذْت ختيــُط  لقــد بكــْت رِسّ
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لــه قميصــًا جديــدًا للمدرســة!

قالْت أمُّ خالد:

- يا اهلل! ما أعظـَم إياَن تلَك املرأة!

كان  الطفــل،  إليهــا  وصــَل  التــي  املدرســة  ويف 
الــذي  وهــو  عبــود،  مــارون  األديــب  أســاتذته  أحــد 
عنــه:  وقــاَل  ورعاهــا،  الشــعرية  موهبتــه   عــرَف 

صورٌة حقيقية، وقد يكوُن هذا الطفُل الصغري
فِّ األمامـّي هو الشاعر!  يف الصَّ
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ــزاُل يف  ــو ال ي ــح«، وه ــة يصي ــن البيض ــح م ــُك الفصي »الدي
ــًا يف  ــد، بحث ــا بع ــه، في ــص ل ــِره، وخّص ــن عم ــعة م التاس

ــر«. ــداُت عاب ــِه »نق كتاب

بعــَد الظهــِر، ومــع بخــاِر الشــاي املعّطــر بــورِق النعنــاع، 
ســأَل خالــٌد والــَدُه:

ــوان  ــي بعن ــة، وه ــرى الثالث ــُت الذك ــد أهني ــا أيب! لق -  ي
»فدعــان« الطفــل الــذي ضــاَع يف صحــراء الســعودية، فلِـــَم 

ــوار إىل هنــاك؟! ذهــب الث

- اســمْع يــا ُبنـــّي! بعــد أن صمــَد الثــوار عامــن كاملــن 
)1925- 1927م(، وهــم يواجهــون الطائــرات والدبابــات 
ــَد أن  ــة، وبع ــادق القديم ــيوف والبن ــض الس ــع ببع واملداف
ــوء إىل األردن،  ــّروا إىل اللج ــهداء، اضط ــوا آالَف الش قّدم
ــون  ــوا يدفع ــز، وكان ــتعمرون اإلنكلي ــم املس ــق عليه فضّي
أحيانــًا ثمــَن رشبــة املــاء فرســًا وبــارودة، وآثــروا املنفــى عى 
ــوا  ــتعمرين، فانتقل ــالم للمس ــورية واالستس ــودة إىل س الع
ــعودية(  ــك الس ــاك يف )النََّب ــد، وهن ــراء نج ــًا إىل صح جنوب
ــع  ــاء م ــّملِت النس ، وحتـ ــرِّ ــوع واحل ــربد واجل ــن ال ــوا م عاَن
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ــوا  ــب! كان ــرٍب عجي ــرد بص ــي والت ــرارَة النف ــال م الرج
أحيانــًا ال جيــدون مــا يأكلونــه ســوى النباتــاِت الربّيــة 
ــوا  ــد كان ــاُل فق ــا األطف ــًا! أّم ــراد أحيان ــل اجل ــائكة، ب الش
ُحفــاًة، أشــباَه ُعــراٍة، يرعــون أغناَمـــهم، ويفرتشــون الّرمــَل 
ــَة  ــن« بضع ــن الدي ــى »بوزي ــيٌخ  ُيدع ــمهم ش ــّرات، ُيعّلـ م

أســطر مــن ُكتــٍب ُجـــلَِبت مــن القــدس.

ــاعَر  ــمِت الش ــية عّلـ ــَة القاس ــذه الطفول ــإنَّ ه ــك ف لذل
الصــرَب والتواضــَع واإلبــاَء والشــجاعة. كتــَب مــارون عبــود 

ــب«: ــب وطي ــاعر »هلي ــوان الش ــة دي يف مقّدم

»لــو لـــم حيــرتْق ســالمة يف جحيــم األمل وهليبِه َلـَمـــا خرَج 
مــن رأســِه ذاَك الطِّيب«.
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فيلم ِعناد الّسنديان

التصويــر  آلــَة  املصــوُر  ثّبــَت  متواضــع  بيــٍت  أمــاَم 
املحمولــة، وبــدأ ُيصــّوُر درجــاِت البيــت احلجريــَة وشــجرَة 
ــوف،  ــَة الضي ــُل غرف ــم يدخ ــه، ثـ ــدَة أماَم ــون الوحي الزيت
ويرّكــُز آلــَة التصويــر عــى صــورٍة كبــرية باألبيض واألســود 
لرجــٍل أشــيَب ذي عينــن ناعمتــن ونصــِف ابتســامة، أماَمــُه 
جمموعــٌة مــن الُكتــب. إهنــا صــورٌة للشــاعر ســالمة عبيــد.

ــمخرُج  ــُه الـ ــرب يرافُق ــور ســمري ج ــو الدكت ــُمصّوُر ه الـ
ــًا  ــدُّ فيل ــيٍّ ُيِع ــق تلفزيونـ ــَن فري ــد ضم ــاين رع ــاض ه ري
ــِرَض يف  ــد ُع ــنديان«، وق ــاد الس ــوان »عن ــاعر بعن ــن الش ع

ــة. ــز الثقافي ــون ويف املراك التلفزي

سأَل خالٌد: 

- ولِـَم اختاروا له هذا االسم؟

- يمكنُــَك أن تعــرَف أّن الشــاعَر مــع كلِّ مــا قاســاه مــن 
ــوُل يف  ــنديانة. يق ــرأِس كالس ــامَخ ال ــًا وش ــّل ثابت ــقاء ظ الش



- 20 -

قصيدتــه »ال، لــن أكــون«:

ال، لن أكونَ
وما خُلِْقتُ ألن أكونْ 

قصباً يُرجُّفهُ النسيـمُ، وتستخفُّ به الرياحْ
ويذلُّ يف وجهِ األعاصريِ الغضاِب فيُسَتباحْ

ويظلُّ مُرجتفاً، يُقبُّل، يف املساءِ ويف الصباحْ 
قدمَ األعاصريِ الغضابْ

رابْ حّتـى َتعّفـرَ بالتُّ
ال، لن أكونْ  
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فيلم وثائقي عن حياة األديب ُعرض يف التلفزيون ويف عدٍد من 
املراكز الثقافية ودور النر
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في لبنان

ــب،  ــوَر الكات ــُب ُص ــب ُيقّل ــض الكت ــٌد إىل بع ــوُد خال يع
ــُم شــهادَة  ج، وهــو يَتسّلـ ــاِس التخــرُّ ــه صــورًة بلب فيجــُد ل
ــن  ــام 1951م م ــرف ع ــة ال ــخ بدرج ــتري يف التاري املاجس
اجلامعــة األمريكيــة يف بــريوت، ومــن خــالِل بعــِض الصــور 
يعــرُف خالــٌد أنَّ الكاتــَب يف أثنــاء دراســتِه كان زوجــًا 

ــن. ــًا لطفلت ــه وأب ــون قائدبي ــاّبة أم للش

قالِت األّم: 

ــُذ  ــًا من ــم كاَن طموح ــه؟! ك ــوِب أمِّ ــْق بث ــَف مل يتعّل كي
ُد ســطورًا كالببغــاء  صغــِره! لقــد رفــَض أن يبقــى ُيــردِّ

ــيخ. ــن الش ــا م حفَظه

أضاَف األُب: 

مــن الـــمؤّكِد أّن زوجَته حتـــّملْت معُه صعوبــَة العيش، إْذ 
عاشــا يف غرفــٍة واحــدة يف بــريوت، هي للدراســة وللمعيشــة 

ــوف أيضًا. وللضي
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ولطفلتــِه األوىل كتــَب قصيــدًة بعنــوان: »إىل ابنتــي« 
ــعر  ــن الش ــي م ــام 1946م، وه ــن ع ــارش م ــهر الع يف الش
ْت يف جمّلــة القيثــارة عــدد نيســان 1947م. احلديــث، وُنــِرَ

ْت جمّلــُة القيثــارة القصيــدَة كاملــًة، وهــذا جــزٌء منها  َنــَرَ
ــن )غوغل(: ع

إىل ابنتي

يا بنيت! فتحتِ عينيكِ على دنيا ضياءٍ وحنان

وأناشيد حِسان 

فتطّلعتُ كئيباً، وبكيت

وهبوكِ الثديَ ريّانَ شهياً، فأبيت

فلماذا - يا بنيت - جئتِ حزينه

عاملاً ال تعرفينه؟!
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نادِت األمُّ ابنَها للعشاء، إاّل أّنه أجاَب:

لســُت جائعــًا. اســبقوين، إنــا خّلــوا يل مــن فطائــِر 
الكشــك.

رفعت األمُّ صوَتـها، وهي تصبُّ الشاي:

! الفطائُر لذيذٌة، وهي ساخنة. تعاَل تعشَّ

ــه يف  ــَد نفَس ــوبِه، فوج ــاَد إىل حاس ــاَءُه، وع ــاوَل عش تن
ن؟  بحــٍر مــن أعــاٍل قّيـــمة، فحــاَر يف مــا خيتــار. مــاذا ُيــدوِّ
ومــاذا يــرتك؟ لقــد أدهَشــُه ذاَك األديــُب الـــُمتنّوُع واهتاماُتُه 

ــريُته.  وِس

ــًا  ــًا، ومهت ــًا ومرتمج ــًا وروائي ــاعرًا ومؤّرخ ــد كاَن ش لق
ــَش  ــد ده ــرح، وق ــة وامل ــار والبيئ ــون واآلث ــك بالفن كذل
ــعرية  ــَة الش ــَف املرحي ــاعَر أّل ــَم أن الش ــا علـ ــٌد لـّمـ خال
»الريمــوك«، وهــو يف احلاديــة والعريــَن مــن عمــِره، 
وقــد ُمـــثِّلت يف الســويداء عــام 1943م، ويف القاهــرة عــام 

1947م، وفيهــا يقــول:
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واآلن هيّا فقد حنّتْ جواحُننا
إىل دمشــقَ، ونادتنــا املواعيــدُ

إىل دمشقَ اليت يف احلرِب يُطربُها
وقعُ السالح ويف السلـِم األغاريدُ

إىل دمشقَ اليت يف ظلِّ دوحتِها
شابَ الزمانُ، وما تذوي األماليدُ

ــَس  ــدون مالب ــّباٌن يرت ــائية ُش ــاألدواِر النس ــوُم ب وكان يق
النســاء حــن ال جيــدوَن مــن تقبــُل بالظهــور عــى املــرح!

ــالت،  ــُة ألدِب الرح ــاُت األنيق ــْتُه الرتمج ــك أدهَش وكذل
كرتمجتــِه لكتــاب: »رحــالٌت يف جبــِل حــوران للقــس 

ــر«: بورت

»إن األرَض هنــا ال تنافُســها أرٌض يف اخلصــب، وقمُحهــا 
أحســُن قمــح يف ســورية«.

ــٌد جمــاّلٍت  ــُب خال ــع، ُيقّل ــٌة إىل اجلمي والصــوُر مــاّدٌة حمبب
ــًا  ــافة، واقف ــاِس الكش ــابٍّ بلب ــورًة لش ــُد ص ــًا، فيج وكتب
ــد  ــام 1943م، فق ــاعر ع ــا للش ــافة. إهّن ــَة الكش ــي حتّي ُيلق
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اهتـــمَّ باحلركــة الكشــفية اهتامــًا كبــريًا، وإىل جانــِب هــذا 
ــون،  ــادي الفن ــرًا لن ــة، ومدي ــرًا للرتبي ــد كان مدي ــه، فق كّل
وبيــِت اليتيــم، وكان عضــوًا يف جملــس األمــة أيــاَم الوحــدة 

ــر.   ــورية وم ــَن س ب
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رواية »أبو صابر«
الثائر المنسـّي مـّرتين

ــُر  ــة تك ــأُة الكهربائي ــة. املدف ــذه الليل ــٌة ه ــُة دافئ الغرف
ــة  ــراءِة رواي ــدَأ بق ــوَبه، وب ــٌد حاس ــرَك خال ــربد. ت ــّدَة ال ح
ــويداء  ــن الس ــٍل م ــٌة لبط ــٌة حقيقي ــي قّص ــر«، وه ــو صاب »أب

ــاب«. ــد ذي ــمُه »مح اس

ــا  ــّي بأزراِره ــدّي الفرن ــُة اجلن ــُه بدل ــابٌّ أغرت ــٌد ش مح
ــش  ــَق باجلي ــّي، فالتح ــُب السخـ ــة، والرات ــِة الالمع الذهبي
الفرنســين  املســتعمرين  أن  يــرى  بــدأ  أن  إىل  الفرنــي 
يظلمــوَن شــعَبه، وأهنــم مل يأتــوا لنــِر احلضــارة كــا زعموا، 
َد عليهــم، ورضَب ضابطــًا فرنســيًا، والتحــَق بالثــوار،  فتمــرَّ
َف احلكـــُم إىل  ولـّمـــا اعُتِقــَل ُحكِـــَم عليه باإلعــدام، ثم ُخفِّ
ــّمى  ــت ُتس ــي كان ــا الت ــرة الغويان ــاقة يف جزي ــغاِل الش األش
ــي  ــة واألفاع ــاُت الكثيف ــُث الغاب ــيطان« حي ــرة الش »جزي
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ــة  ــجار الضخم ــذوُع األش ــحُق ج ــُث تس ــا، وحي واملالري
ــر. ــها إىل البواخ ــاء نقلِـ ــجناء يف أثن رؤوَس الس
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لـّمـــا أهنــى خالــٌد الروايــة شــعَر بالزهــو واحلــزن معــًا، 
فقــد متنّـــى لــو أنَّ اخلامتــَة مل تكــْن بتلك الصــورة الـــُموِجعة، 
لكــنَّ األديــَب كان يــزوُر محــد إثــَر العفــو عنــه، وعودتــِه من 
ــرٌي  ــاَت كث ــًا، وم ــن عام ــاك عري املنفــى بعــد أن أمــى هن
ُل كالمــه، وقــد آثر  مــن رفاقــه، وكان حيكــي واألديــُب ُيســجِّ
أن يظــلَّ صادقــًا يف نقــِل روايــة محــد، ولـّمـــا فــازِت الروايــُة 
بجائــزة وزارة الثقافــة عــام 1970م، قــّدَم الكاتــُب اجلائــزَة 

املالّيــَة إىل محــد، معتــربًا أّنــُه البطــُل األحــّق هبــا.
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وريّةُ الكبرى  الثورةُ السُّ
على ضوء وثائق لم تُنَشر

1925 – 1927م

- أيب أيَن ُيـمكنني أن أجَد هذا املرجَع التارخيـّي؟

- كان موجــودًا لــدّي، لكــنَّ أحــد األصدقــاء اســتعارُه، 
ومل ُيرِجْعــُه بعــد. ُيـــمكِنَُك أن تـــجَدُه يف املركز الثقافـــّي.

ــَق  ــُع وثائ ــرن، جيم ــَع ق ــه رب ــُب علي ــَل الكات ــد عم لق
ورســائل، وســاعَدُه النــاُس لثقتهــم بــه وحمّبتهــم لــه، 
ــالت،  ــق ومراس ــوٍر ووثائ ــن ص ــم م ــا لدهي ــه م ــوا إلي فقّدم

ــة. ــة واملوضوعي ــُز بالّدق ــًا يتـميَّـ ــاُب مرجع ــكان الكت ف

قاَل خالٌد: 

ــه  ــد وديوان ــي عبي ــد ع ــِده املجاه ــرات وال ــدو أنَّ ُمذّك يب
ــة الثــورة« قــد ســاعدا املؤّلــف يف  ــعر الشعبـــّي »رباب يف الشِّ
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ــيُّ  ــُمُه احلركـ ــورة، واس ــَن رسِّ الث ــُدُه أم ــه، إذ كاَن وال كتابِ
ــان«. ــن الزم »ع

ابتسَم األّب: 

كأّنــَك تفّوقــَت علـــيَّ يف البحث عـّمـــا ُكتَِب عن ســالمة 
. عبيد
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األمثاُل الشعبيّة

قاَل األُب صباحًا: يا أمَّ خالد! هايت لنا َمَثاًل شعبيًا.
قالت: »الّضيف املنظوم بيرْب القهوة وبيقوم«.

»الضيــف  عكُســه:  ولدينــا  وقــاَل:  األُب،  ضحــَك 
وبــريوح«. بيــاكل  الرشــوح 

ــحّبَن  ــك ُتـ ــرُف أن ــي أع ــك ألنن ــك ذل ــُت إلي ــد طلب لق
األمثــاَل، وألنَّ األســتاَذ ســالمة عبيــد اهتـــمَّ باألمثــال 
الشــعبية، ومجعهــا يف كتــاٍب عــى مــدى عــراِت األعــوام، 
ــذي كان  ــاب ال ــورية الكت ــة يف س ــَرْت وزارُة الثقاف ــد َن وق
مرجعــًا أخــَذ منــه الكثــريون، فهــو يذكــُر املثــَل، ويرُحــُه، 

ــل:  ــَدْت، مث ــبته إذا ُوِج ــي مناس وحيك

ــف  ــوم رغي ــاين ي ــدّور، وث ــدر م ــوم ب ل ي ــف أوَّ » الضي
ر«. مــدّور: مســتدير/ كامل.  مقــّور، وثالــْث يــوم ِقرد مصــوَّ
ر: ُمفــَرغ، مل يبــق منــه إال أطرافــه. القــرد: رمــز القبــح.  مقــوَّ
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ــُد يف  ــمكِة تفس ــُل الس ــُف مث ــي: »الضي ــل الصين ــه املث يقابل
ــث«.    ــوم الثال الي

وكذلــك ترجــم عــددًا كبــريًا مــن األمثــال الصينيــة مثــل: 
»الكلمــة إذا خرجــت، مئــة حصــان ال ُيرِجُعهــا«.
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قصٌص وأغنيات لألطفال

سألْت أمُّ خالد: 

وهل كتَب أغنيات لأطفال أو قصصًا؟!

قــرأُت يف غوغــل أّنــه نــَر يف جمّلــة أســامة قصصــًا، وأّنــه 
كتــَب أغنيــات لأطفــال، وهــذه قصيــدٌة لــه يقــوُل فيهــا:

يا هَال بالشِّتا         

يا هال باملطرْ

مرحباً بالشِّتا         

مرحباً باملطرْ

 ***       

يف الرُّبى واملروجْ        

راقِصاتُ الثلوجْ

فالسواقي ربابْ 
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والغصونُ الوَترْ

***   

مرحباً بالشِّتا    

مرحباً باملطرْ!  

يا هَال بالشِّتا    

يا هَال باملطرْ!  

حتّمسِت األم، وقالْت:   
- ســأكُتبها غــدًا لتالميــذي الصغــار يف املدرســة، ولعــلَّ 

ُمعّلمــَة املوســيقا ُتلـــّحنها هلــم.
- إذًا انتظــري يــا أمــي ألُســِمَعك مــن )اليوتيــوب( 
نْت، وغنّاهــا مطــرٌب  ــَف النــر«، فقــد ُلـــحِّ ــه »هت قصيدَت
مــريٌّ كان مشــهورًا يف ذلــَك الوقــت، وهــذا النشــيُد قــد 

ــام 1953م. ــش ع ــيد اجلي ــابقة نش ــاَز يف مس ف
تباهــى خالــٌد باملعــارف التــي مجَعهــا، وبــأّن بحَثُه ســيكوُن 

ُمـمـــّيزًا، وبــأنَّ ُأرسَتــُه تتعاوُن معــه، فتابَع:
ــًا  ــُه كاَن جّدي ــن أّن ــم ِم ــى الرغ ــرًا. ع ــأخرُبكم أم - س
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ــة إىل  ــخرية املوجع ــى الس ــدرة ع ــُه الُق ــه، إاّل أّن ل يف حياتِ
ــة،  ــية واالجتاعي ــاع السياس ــِده األوض ــاك بنق ــدِّ اإلضح ح

ــًا: ــه عنوان ــوا ل ، وضع ــصَّ ــذا الن ــمعوا ه فاس
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لطمتْ على اخلدّيِن طاهيٌة
وتطّلعَتْ يف الدُّرِج مُـحتارةْ

قاضمةٍ آثارَ  رأتْ  لـمّـا 
مُـختارةْ بيضاءَ  جبنةٍ  يف 

هـرَّتـها فيه  وألقتْ  جاءتْ، 
الغارةْ نكبَة  عنها  لَترُدَّ 

وجدَتْ فما  عادَتْ،  لكنّها 
ال اجلبنَة البيضا، وال الفارةْ

هتفوا معًا: 
- حاميها حراميها!

ــورات  ــن الزه ــٍق م ــُب إبري ــي أطي ــم من ــًا، ولك - متام
الشــامية!

ابتسمِت األم، وقالت: 
ــد  ــزل عن ــعِر الغ ــن ش ــيئًا م ــا ش ــْر لن ــَك مل تذك - كأّن

؟ ــيٌّ ــعٌر غزلـ ــِه ش ــَس لدي ــاعر؟ ألي الش
- بــى، لقــد كتــَب قصيــدَة الغــزل، وهــو يف الثامنــَة عرَة 

من عمــِره. اســمعي:
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لسُت أدري

أدري كنــتُ  لــو  أدري، حبــذا  لســتُ 

ويُغــري يسْــي،  ال  فيــكِ  شــيءٍ  أيّ 

قــدُّكِ الـــممشوُق يــا أُخــتَ الربــاِب

أم صفــاءُ اللــوِن، أم بُــردُ الشــباِب

الـــمُستطاِب احلديــثِ  لــذاذاتُ  أم 

واحليــا يُرســي علــى الـــخدِّ، وجيــري

يف قلــوٍع مــن خيــوطِ الفجـــِر حُـمْـــِر

راحتيــكِ يُضمِّــخْ  مل  عطــٍر  أيُّ 
أيُّ ســحٍر مل يَفِــضْ مــن مُقلتيــكِ؟!

أيّ مخٍر لـم تـَجُْل يف شفتيكِ؟!
ــري ــعُ يف الســكرةِ ثغ ــاً يطم عبث

سُْكـــِر كلِّ  عــن  مُغَلــقٌ  وفــؤادي 

)السويداء 1940م(
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ــه إىل أمــور  وألّن حياتــه اّتســَمت بالعمــل واجلــّد والتوجُّ
أكثــر أمهّيــة، فقــد كان ُمـــِقاًل يف نــر قصائــد الغــزل.
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ين في الصِّ

وصــَل الشــاعُر إىل الصــن لتدريــِس اللغــة العربيــة عــام 
1972م، وكانــت الصــُن يوَمهــا ال تــزاُل ُمغلقــًة ومنطويــًة 
ــمْح أليٍّ  ــم تس ــّي، فل ــن كلِّ أجنبـ ــذرًة م ــها، ح ــى نفِس ع
ــاد،  ــو يف األعي ، ول ــيٍّ ــاٍن صينـ ــَت إنس ــزوَر بي ــأن ي ــم ب منه
ففــي أوىل رســائِل الشــاعر ســالمة كتــَب يصــُف وحدَتــه يف 

ــدة: ــالد البعي ــَك الب تل

ــم  ــو فل ــا الرادي ــالت، أم ــُع املج ــي، وأطال ــُب لنف »أكت
ــٍة  ــروزو( يف عاصم ــون ك ــويل، )روبنس ــذ وص ــمْعُه من أس

ــرة«. ــن جزي ــدالً م ب

ــِه  ــُر يف إحــدى رســائلِه عــن أَلـِمـــه، وفخــرِه بأخي وُيعّبـ
ــول:  ــن، فيق ــرب تري ــال يف ح ــهيد ك الش

»لـــم ُيفاجْئنــي موُتــه. كنــُت أعــرُف أنــه لــن يعــوَد هــذه 
الـمّرة«.

الصينيــُة  اجلــّدُة  وجتتمــُع  األعيــاُد،  جتــيُء  وحــَن 
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ــٌد  ــو وحي ــري، وه ــن الكب ــالمة باحلن ــعُر س ــا، يش بأحفاِده
فيكتــب: ُهنالــك، 

أمّا أنا فليسَ يل يف ُغربيت جليسْ  

وليسَ يل أنيسْ  

إاّل خياٌل شاعريٌّ حزينْ  

يُوقدُ يف جنبَـيَّ نارَ احلننيْ  

فأُغمِضُ األجفانْ  

وحترُق الـَخدّيِن دَمعتانْ  

ــرٌي  ــه دوٌر كب ــة يف بكــن، كان ل ــة اللغــات الرقّي ويف كّلي
يف إنشــاِء قســم اللغــة العربّية، وقــد دّرَب كادَرُه التدريســـّي، 
ــا كاَن  ــة للقســم، ولـّمـ ووضــَع عــددًا مــن الكتــب اجلامعي
ــل  ــي! ب ــى عم ــوُل: انته ــِه ال يق ــن جامعت ــوُد م ــاعُر يع الش
كان جيلــُس إىل طاولتــِه ســاعاٍت ُيؤّلــُف القامــوس الصينـــّي 
– العربـــّي الكبــري، وهــو األوُل مــن نوِعــِه يف العــامل. كــا أنه 
ب«، وهو  أنجـــَز قواميــَس كثــريًة، منهــا: »القامــوُس الـــُمبوَّ
قامــوٌس صينـــيٌّ – عربـــيٌّ حيتــوي أكثــَر من عريــَن فصاًل، 
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ــات،  ــن الكل ــّنٍ م ــٍل ُمع ــا حلق ــٍد منه ــَص كلَّ واح خّص
كالكلــات التــي ختــصُّ الزراعــَة أو الصناعــة وغريهــا، ثــم 
قامــوس األمثــاِل الصينيــة مــع رشِحهــا، ومــا قــد ُيقابُلهــا يف 

العربيــة.
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قاَل خالٌد: 

التواصــل  مواقــَع  أنَّ  أيب  يــا  معرفتــك  إىل  ســأضيُف 
االجتاعـــّي تنــُر لــه بعــَض رســائلِه التــي كتَبهــا إىل أوالدِه 
أو أصحابــه، وهــذه الرســائُل تــدلُّ عــى اجلهــِد الكبــري الذي 
بذَلـــُه يف إنجــاز القامــوس، الــذي اســتهلَك مــن عمــِره أكثَر 
ــل  مــن عــر ســنوات، فــكان ال يكتفــي بــرح املفــردة، ب
يــأيت بمثــاٍل عليهــا، أو آيــة، أو معلومــة تارخييــة أو جغرافيــة. 
وقــد نــَرْت ابنتــه ســلمى يف كتــاٍب وضعْتــُه عنــه نّصــًا مــن 
رســالٍة لــه بخــّط يــده يــرُح فيهــا عمَلــُه املرهــَق وجلوَســه 
ــه  ــّبَب ل ــذي س ــوس ال ــك اجلل ــه، ذل ــَل وراَء طاولت الطوي
جلطــًة يف الســاق، وأرقــَدُه يف املستشــفى ثالثــَة أشــهر، وقــد 
ــَع  ــِه تاب ــد خروج ــه بع ــب، لكنّ ــن التع ــاء م َرُه األطب ــذَّ ح

العمــَل عــى القامــوس، قائــاًل:

»مل يبَق إال شهران ألُْنـِهـَيه، فإّما أن ُينْـِهـَيني أو ُأْنـِهـَيه«.

توّقَف خالٌد عن الكالم، وبدا عليه التأثُّـر، ثـّم قال:

ــُه يف  ــَل فِْعَلـ ــد فع ــُه كاَن ق ــوَس، لكنّ ــى القام ــد أهن لق
ــة. ــِق النهاي ــه إىل طري ــُه، وســاَر ب ــُه، وأضعَف جســدِه، فأوهنَ
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تدّخَل األُب، وقاَل:

ــر،  ــة واألث ــغ املوعظ ــه أبل ــِة موتِ ــلَّ يف قص ــل، ولع أج
فقــد متـنّـــى األســتاُذ ســالمة مــن اهلل يف إحــدى قصائــِده أاّل 
ــه  ــمّتَع ناظري ــالده، وأن ُيـ ــرِي أرِض ب ــه يف غ ــَض جفوَن ُيغم
ــدة »اهلل  ــاَل يف قصي ــدًا، فق ــًا واح ــو يوم ــى ول ــا، حت برؤيته

ــب«: والغري

يا ربِّ، ال ُتغمضْ جفوني هُنا  

هنا، قلوبُ الناِس بيضاءُ  

وأرُضهُم ماءٌ وأفياءُ  

لكنَّ بي شوقاً إىل أرضي  

جلبل الريّاِن والساحْل  

أُلقي عليها نظرةَ الرَّاحِل  

ــن  ــٍد م ــوٍم واح ــَد ي ــي بع ــد ُتوّفـ ــدَث، فق ــا ح ــذا م وه
الوطــن. أرِض  إىل  وصولــِه 
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قالت األّم:

- يبدو أّن اهلل استجاَب دعاَء ُمؤمن!

ــينخوا«،  ــدة »ش ــن اجلدي ــاِء الص ــُة أنب ــُه وكال ــد َنَعْت وق
ــْت: فقال

ينـــّي –  »إّن شــاعرًا وأديبــًا ُســورّيًا وضــَع القامــوَس الصِّ
َس لـــُمّدِة عِر سنواٍت يف جامعة بكن ُتوفـّــَي  العربـــّي، ودرَّ
أمــِس األول يف مســقِط رأســِه يف الســويداء جنــوَب ســورية 

عــن ثالثــٍة وســتَِّن عامــًا«.
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النّدوةُ النقديّةُ التكريـمـيّة

ــورية  ــة الس ــة العربي ــة يف اجلمهوري ــت وزارُة الثقاف أقام
ــز  ــًة يف املرك ــدوًة تكريمي ــد ن ــالمة عبي ــل س ــب الراح لأدي
الثقافـــيِّ العــريب يف الســويداء عــام 2007م، وكانــت الندوة 
ــر  ــن مدي ــن الدي ــر زي ــور ثائ ــاعر الدكت ــن الش ــرتاح م باق
ــّدة،  ــًا ع ــتمّرْت أيام ــد اس ــذاك، وق ــويداء آن ــة يف الس الثقاف
وكانــت مهرجانــًا ثقافيــًا مميــزًا، إذ ُدعــَي إليهــا أدبــاء وُنّقــاد 
مــن ســورية والوطــن العربـــّي احتفــاًء باألديــب الراحــل، 
ــة  ــمية قاع ــن إىل تس ــن الدي ــر زي ــور ثائ ــعى الدكت ــا س ك
ــك  ــدث ذل ــد، وح ــالمة عبي ــم س ــز باس ــة يف املرك املطالع

ــة. ــة وزارة الثقاف بمبارك

كاَن االحتفــاُل ُمـمـــّيزًا. البهــو وُمدّرجــات املركز غّصْت 
ــن  ــْت م ــي أَت ــرية الت ــالت الصغ ــُض احلاف ــور. بع باحلض
قــرى اجلبــل كلهــا، عــادْت بُرّكاهبــا إىل قراهــم، فقــد امتــأ 
الـــُمدّرُج والبهــو اخلارجــّي بالشــيوخ والنّســاء والشــباب، 
ــرَك  ــاًل ت ــوا َرُج ــار ليتعّرف ــأوالدِه الّصغ ــاَء ب ــم ج وبعُضه
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بصمــًة يف مدينتِـــهم.

قالــت األديبــُة األردنّيــة ســميحة خريــس: »بدهشــِة عــامل 
آثــاٍر وجــَد لقيــًة، وجــدُت نفــي أمــاَم ســالمة عبيــد«.

ــا  ــر: »جْئن ــن اجلزائ ــد م ــل حصي ــور فيص ــاَل الدكت وق
ــرب،  ــل الع ــن: األول جب ــْدنا جبَل ــرب فوَجـ ــل الع إىل جب

ــد«. ــالمة عبي ــاين س والث
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وأّمــا الـــُمستشاُر الثقافـــيُّ يف الســفارِة الصينيــة فقــد قال: 
»نحــُن ســنظلُّ َمدينــن لأســتاذ ســالمة عبيــد«.

ــه، لكننا  ويف زيــارٍة ألرستــِه، قــاَل: »ال يمكــن أن نفَيــُه حقَّ
ُنقــّدُم منحــًة مـّجانّيـــًة ألحــِد أحفــادِه كــي يــدرَس يف بكــن 

عربــوَن تــذكاٍر ووفــاء«.

مْت بعد وفاتِه بثالثٍة وعريَن عامًا. تلَك املنحُة ُقدِّ

وألنَّ احلجــَر الكريــم ُيعــَرف يف إطــاِره، والرجــَل يف بيتـِـه، 
فــال بــّد أن نذكــَر بعــَض مواقِفــه مــع أرستـِـِه ومعارفـِـه.
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* كتبــُت، أنــا ابنتــه ضحــى عبيــد، حتــَت عنــوان »قــرط 
ــا  ــق بعدم ــة يف دمش ــفارة الصيني ــن الس ــاَد أيب م ــّل«: »ع الُف
ــا  ـــَر يف الوصــول إىل بيتن أهنــى تدريَســه للطلبــة هنــاك. تأخَّ
الــذي كان يف حــّي القصــور، فلـّمـــا وصــَل قالــت لــه أمــي 
بلباقتِهــا املعهــودة: كأنَّــك تأّخــرَت يــا ســالمة؟! فــردَّ 
باســًا: يف جيبــي مــروٌف يكفــي إّمــا لركــوب احلافلــة، أو 
. وقــد كان كهــاًل، وكنـّـا ســتة  ألحــَر لــِك قرطــًا مــن الُفــلِّ

أوالد«.

ــمؤّخَر  ــمهَر والـ ــَب والـ ــَض الذه ــر: رف ــٌف آخ * موق
عنــد زواِج ابنتــه، وطلــَب يف رســالته أن يكــوَن العــرُس بــال 

ــع: ــٍة وتصنُّ ــٍة زائف هبرج

 »ليُكْن عرُسكا مثاًل للشباِب الطّيبن«.
* ويــوَم كاَن يف الصــن، قــال مديــُر اجلامعــة: »رفــَض أن 
. لقــد كان راتبــُه مثــَل رواتبنا«. يأخــَذ راتبــًا كخبــرٍي أجنبـــيٍّ
* لـّمـــا كان مديــرًا للرتبيــة مـــرَّ عــى مدرســٍة يف إحــدى 
القــرى، فوجــَد الُعــّاَل ُيرّمـــموَن ســقَفها ألنــه »يدلــُف« ماَء 

الشــتاء، فشّمـــَر بنطاَلـــُه إىل الركبتــن، وأخَذ ُيســاعُدهم.
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سة بعــَد حــرب تريــن:  * وكتــَب ألختــي الـــُمدرِّ
»خّففــي القلـــَم األمحــر يــا بنتــي، فظــروُف الطالباِت قاســيٌة 

ــرب«. ــد احل بع
: »برنامــُج أســتاذنا ممتلــٌئ، حتــى  * كتــَب أســتاٌذ صينـــيٌّ

إنــه يشــتغُل يف أيــام اآلحــاِد والُعَطــِل مـــّجانًا«.

أطفــَأ خالــٌد حاســوَبه، ومجــَع أوراَقــه، وبــدأ ُيرّتــُب 
بحثــه، إذ كاَن يشــعُر بــأنَّ الكتابــَة عــى الــورق ُمـــحّببٌة إليــه، 
وأهنــا آمنــٌة أكثــر، فاحلاســوُب قــد يضيــُع أو يتعّطــُل، وقــد 

ُيـمـــحى البحــث بغلطــٍة مــا.



- 54 -

طالبة يف الصّف السابع، رسمْت صورًة لأديب 
عى دفرت الرسم العادّي بقلم الرصاص، وهذه الطالبة تـخّرجت اآلن 

يف كلية الفنون اجلميلة
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خاتمة

بعد أيام...
 يقــرأ خالــٌد مقتطفــاٍت مــن بحثِــِه عــى زمالئــِه يف 
ــُل نظــَرُه مــا بــَن أوراِقــه وأســتاذه وزمالئــه.  الصــّف، وُينقِّ
كانــت ســعادُتُه ال ُتوَصــُف، وهــو يالحــُظ كيــَف كاَن 
ــام... بعــد أن  ــُه بإعجــاٍب واهت األســتاُذ والطــالُب يتابعون
َيْفــَرَغ مــن القــراءة  ُيثنــي األســتاُذ عــى جهــودِه يف البحــث 
وعــى براعتـِـِه يف إلقــاِء القصائــد... قبــَل أن يعــوَد خالــٌد إىل 

ــتاَذه: ــأُل أس ــدِه، يس مقع
- هل تسمُح يل بدقيقٍة إضافية؟

- بالتأكيد، تفّضْل!   
ينّقُل خالٌد نظَرُه بَن زمالئه، ويقوُل، وهو يبتسم:

رّبـمـــا يف يــوم مــا يف املســتقبل ســيقُف طالــٌب مــكاين هنا 
يف هــذا الصــفِّ ليلقـــَي موضوعــًا عــن مبــدع  يف جمــال مــا: 
ــدُع قــد  ــون، بحــث... وهــذا املب موســيقا، متثيــل، أدب، فن
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يكــوُن واحــدًا منــا لكــنَّ هــذا ال يــأيت دوَن جمهــود. ســأقّدُم 
بعــَض االقرتاحــات، ونســتمُع إىل اقرتاحاتِكــم.

الحَظ خالٌد االهتام يف عيوهِنم، فتابع: 

لدينــا يف الصــف طــالٌب ُيـــحّبوَن املوســيقا، ولدينــا 
أصــواٌت مجيلــة. ملــاذ ال نأخــُذ إحــدى القصائــد، فنُلـّحـــنها 
ــى  ــبوك( أو ع ــات )الفيس ــى  صفح ــا ع ــا، ونضعه وُنغنّيه
ــم  ــَب يف الرس ــون مواه ــن متتلك ــا م ــم ي ــوب(؟ وأنت )اليوتي
ــاٍت  ــًا للوح ــون معرض ــاذا ال تقيم ــت! مل ــر والنح والتصوي

ــخ؟  ــي األدب أو التاري ــن وح م

تاَبع خالٌد: 

ُيـــمكننا أيضــًا أن ُننِشــَئ جمموعــًة مــن األصدقــاء لدهيــم 
هوايــٌة مشــرتكٌة، نتبــادُل فيهــا املعلومــات والنقــاش وروابط 
ــّرُف  ــن، ونتع ــاء والفنّان ــاء والعل ــع األدب ــب ومواق الكت

إليهــم عــى نحــٍو أفضــل. 

يبدأ خالٌد بكتابِة اسم موقع عى الّسّبورة:
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www.salamaobeid.com

يرفُع أحُد الطالب يَده، ويقول:

الكثــريوَن منــا ُيـــحّبون الزراعــَة، ويدركوَن أمهيَتـــها. ملاذا 
ــزرُع  ــة، ون ــًة أو تارخيي ــًة أو فني ــخصياٍت أدبي ــاُر ش ال نخت
ــب  ــم إىل جان ــَم ُكلٍّ منه ــُع اس ــم، ونض ــاًء هل ــجارًا وف أش

ــرى؟ ــجرتِِه للذك ش

يتحـّمُس آخر، ويقرتُح:

 ُنِعــدُّ »فيديــو« مناســبًا إلحــدى القصائــد، وُنلقــي قصيدًة 
ــًا  ــُع فل ــبة، أو نصن ــة مناس ــيقا تصويري ــاِر موس ــع اختي م
ــًا قصــريًا عــن أحــد املبدعــن، ويمكــُن أن نســتخدَم  وثائقّي

ــداِده. ــة يف إع ــا املحمول هواتفن

يزداُد احلاُس لتقديم االقرتاحات:

ــة، أو  ــٍة ثاني ــة إىل لغ ــن قّص ــرًة م ــدًة أو فق ــُم قصي - نرتج
ــة. ــا باإلنكليزي ــخصيات وطنن ــدى ش ــًا بإح ــّدم تعريف ُنق

انتهــت احلصــة، وُقــرَع اجلــرس، وخــرَج الطــالُب، وكلٌّ 
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ــى  ــا ع ــًا م ــوريت  يوم ــتكون ص ــه:  س ــوُل لنفِس ــم يق منه
ــون«. ــالم ومبدع ــاب »أع ــالِف كت غ

- لـَم ال؟ من يدري؟ قد تكوُن أنت...
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ُمـقتطفاٌت من بعِض أعمال األديب

عر الصينـّي القديم« من كتاب »ترمجات من الشِّ

يف يف الرِّ

ما أمجَل بييت يف الرّيف!  
يف الريفِ الفّتاِن النّضِِر  

أختاُل بظلِّ حديقتهِ  
وأُسرِّحُ يف الدُّنيا نَظري!  

***   
النهـرُ ميـرُّ به َغـِرداً  
يزهو بأكاليِل الزّهـِر  

وصغارُ األمساكِ انطلَقتْ  
ترتاقصُ نشوى بالـمََطِر  

وجتوبُ اجلوّ سنوناتٌ،  
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والشمسُ ُتودِّعُ يف خََفرِ   

***   

أرجاءُ مدينتنا ازدمَحتْ  

بأُلوفِ الدُّوِر وبالبشَِر  

وهُنا بيتاِن، ويل بيتٌ  

يف الريفِ الفّتاِن النّضِِر  

***   
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دوا  يف خيمــٍة بائســة مظلمــة مــن خيــام العــرب الذيــن رُشِّ
مــن فلســطن، كانــت األم ُتـــهدهُد طفلها الــذي كان يرخ 

مــن اجلــوع والــربد:

 أغنيُة أّم

َنـــمْ حبيــي  يــا  َنـــمْ 
الــدّايف حضنِـــيَ  يف 

حيلــمْ قــد  باملــاءِ 
الغــايف الّظمــا  جفــنُ 

بالبلســمْ واجلــرحُ 
نـــمْ حبيــي،  يــا  نـــمْ 

***
ذنــي؟ مــا  جوعــانُ؟ 

خِرقــْة غــدا  ثديــي 
حُبّــي يــا  أحسسْــتُ 

حُرقــْة ضمّــهِ  يف 
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العلقــمْ وقســوةَ 
نـم يا حبيي، نـم

***
أفــراحْ يف  احلــيُّ 

ضجّوا معَ اللحِن
والعــودُ واألقــداحْ

أزعَجَْتهُــم يــا بــين
تعلــمْ ال  وأنــتَ 

َنـمْ يا حبيي، َنـمْ

)بريوت 1948م(
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العودُة من احلقول

الغيـمُ يف األفِق البعيدْ  
ينسابُ يف لوِن الورودْ  

والطريُ أغفى، والنجومُ  
ُتطلُّ يف حذٍر شديدْ  

ومن احلقوِل تعودُ أسرابُ الصبايا والشبابْ  
رابْ والُقبّعاتُ مُزيّناتٌ بالزهوِر وبالتُّ  

يتـحدّثونَ ويبسمونْ  
ورأيتُ شيخاً لـم يزْل  
حينو، ويغرفُ بالدّالءْ  

فسألتهُ: ماذا عليكَ  
لو اسرتحتَ مع املساءْ؟  

فأجابَ، والقدماِن ترجتفان من ثِـَقـِل الدّالءْ:  
أهلي سََقـوا أرضي دماً  

     وأنا أُروّيها مباءْ
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عودي

قصيــدة مــن خيــاِل طالــب، مطلــع ربيــع 1940م، وكان 
يف الثامنــة عــرة مــن عمــره:

عــودي مــعَ األطيــاِر عــودي
يــا بســمَة األمــِل الشّــرودِ

حُشاشــيت تــذوبُ  كادتْ 
عــودي أوتــارُ  عَــتْ  وتقطَّ

َنَثرَ الشــبابُ على جبنيِ األرِض أحالماً وسـِـحرا
وتثاءبَــتْ فتملمَلــتْ 

واســتيقَظتْ ختتــاُل كِــرا

البــدِر وشــاحَ  لبسَــت 
واّتَخذتْ من األزهاِر عِطرا

الطيــوِر زمــرُ  فرتّنمــتْ 
ــكرى ــتْ يف اجلــوِّ سَ ورفرَف

عادَتْ تذيبُ الـحُبَّ واإلهلامَ يف األجواءِ شِعرا
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عودي مع األطياِر عودي

راحَ الشـــتاءُ، وعـــادتِ األهنارُ جتـــري يف الربيعْ

تســـتطيعْ لـــو  صدّاحـــًة  هـــدّارةً،  رقراقـــًة 

الشهبُ راحَتْ تستحــــمُّ مبائِـها الصايف البديعْ

واألرضُ أنعشَها البالُل ومبسمُ الشمِس الوديعْ

فتقمَّصَـــتْ ثوبَ الشـــبيبةِ بعدَ أكفـــاِن الصقيعْ

عودي مع األهناِر عودي
الربيعُ ومل تعودي عادَ 

يا بسمَة األمِل الشرودِ
حشاشيت تذوبُ  كادتْ 

عودي أوتارُ  عتْ  وتقطَّ
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ليتني أنسى

ليتــين أنســى زمانــاً طيّبــاً

من شبابي، مـرَّ بني الربوتنيْ

ريانــًة اهلــوى  وأحاديــثَ 

تنيْ والضفَّ بردى  وتثنّي 

فــإذا مــا الليــُل أرخــى ســرَتهُ

واندثـرْ كلُّ مهس  وتالشى 

عليائِهِ يف  البدرُ  وهتادى 

وحذرْ خبوفٍ  النّجـمُ  ورنا 

بردى وأبكي  املاضي،  أذكرُ 

وشذا الوادي وأحالم السَّحَرْ

هفا   الليُل  كلما  وزماناً، 

هـيَّـجتْ ذكراهُ دمعي فاهنمَـرْ
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ِجئتُ يا لبنان أنسى ما مضى

غدا تناسيتُ  قد  بي  فإذا 

مهجــورةٌ  زهــرةٌ  بــي  وإذا 

مل تزْل هتفو إىل ذوِب الندى

كلمــا هبّــتْ عليهــا نســمٌة

أجفَلتْ حريى، وصاحتْ: بردى

)عاليه - لبنان 1940م(
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»إّن يف قصائــِدك مــا يأثـــُم الـــُملّحنوَن إذا تواَنــوا يف 
ــو  ــد وددُت ل ــون( فق ــن أك ــدة )ال، ل ــا قصي ــا. أّم تلحينِه
كاَن األمــُر بيــدي حلـّتـــمُت عــى املحفوظــات املدرســية أن 

تســلكها يف ِعقِدهــا«.

                                                                    أكرم زعيرت

ال، لن أكون
ال، لن أكونَ  

وما خُلقتُ ألنْ أكونْ   
قصباً يُرجّفه النسيمُ، وتستخفُّ به الرياحْ  
ويذلُّ يف وجهِ األعاصريِ الغضاِب فيُستباحْ  

ويظلُّ مُرجتفاً، يُقبُّل يف املساءِ ويف الصباحْ   
قدمَ األعاصريِ الغضابْ  

رابْ حّتى َتعّفـرَ بالتُّ  
ال، لن أكون    

***
ال، لن أكونَ   

كما يشاءُ لـيَ النصيحُ بأن أكونْ  
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ُغصناً مييُل كما متيُل مع النسيماتِ الغصونْ  
َلدْناً، يُسِفُّ وينحين، حّتى إذا عادَ السكونْ  

أضحى يطاوُل يف السحابْ  
رابْ ر بالتُّ هاماً ُتعَـفَّ  

ال، لن أكونْ    

ال، لن أكونَ   

وما خُلقتُ ألن أكونَ كما يريدُ يل الزمانْ  

َقصباً يُرجّفه النّسيمُ، ويستقيـمُ إذا استكانْ  

أنا يف إباءِ السنديان، ويف عِناد السّنديانْ  

فإذا األعاصريُ الغضابْ  

    دوَّتْ تطاوَل يف السّحاب  

                                               )السويداء 1953م(
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كتب األديب مجيل حسن: 

»ســمعتُه ُيلقــي قصيــدًة، وكنّا طالبــًا يف املرحلــة اإلعدادية 
يف جتهيــز الالذقيــة، وكان االحتفــال يف ســينا بشــارع هنانــو، 
ــة مــع مجاهــري مــن الشــعب نحتشــُد  ــا نفــرًا مــن الطلب وكنّ

أمــاَم بــاب الســينا نســمُع مــن خــالِل ُمكــرّب الصــوت«:

ِمن دمانا

من دمانا، أيُّـها السّّفاحُ  

من دمِع اليتامى واأليامى  

أترِع الكأسَ مُداما  

وأدِرْها بني أشالءِ الضحايا  

واستغاثاتِ الثكاىل والسبايا  

وزئريِ املدفِع الطاغي  

وأّناتِ الشظايا  

أْترِع الكأسَ، وناولْهُ النّدامى  
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من دمانا، أيُّـها السّّفاحُ  

من دمِع اليتامى واأليامى  

***

أمطِر الشامَ حديداً وهليبا  

واستبحْ فيها هالاًل وصليبا  

واذبِح املرضى  

وال ختشَ عذواًل أو رقيبا  

ْل ما تشاءْ ِب األسرى وَنكِّ عذِّ  

وإذا الرعبُ تواّلَك  

وأضناَك العياءْ  

من دمانا، أيُّـها السّّفاحُ  

من دمع اليتامى واأليامى  

أترِع الكأسَ مُداما  

***
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مِن دمانا، أيّـها السّّفاحُ  

من دمع اليتامى واأليامى  

أترِع الكأس مداما  

فلقد عشنا كِـراما  

وسنبقى أبدَ الدهِر كِراما  

باقتحــام  يأمــُر  الفرنــي  اجليــش  قائــُد  كان  لـّمـــا  )عــام 1945م، 

ــايب(. ــس الني ــم املجل ــُر بتهدي ــمعابد، ويأم ــمتاجر والـ ــُمستشفيات والـ الـ

***
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»لــو جــاَز يل أن أنقــَل قصيــدَة )حنــن( برّمـــتها لنقلُتهــا، 
ولكننــي أخــاُف مــن غــريِة أخواتِـــها، وأن يعلــَق الــرُّ بينها 
ــا كــدُت أصــرُي شــيخًا، وال ِقَبـــَل يل بإرضــاِء  وبينهــّن، وأن

العــذارى، ســنكتفي بــيٍء منهــا، ثــم نعــوُد إىل غرِيهــا«.

مارون عبود من مقّدمة ديوان »هليب وطيب«.

حنن

نعمْ، أنا أحببتُ هذي الربوعَ

وبســمَة أجوائِهــا الصافيــْة

وأحببــتُ فيها عبــريَ الزهوِر

وأنشــودةَ القمــِح والســاقيْة

ولكــنَّ يل خافقــاً مل يــزْل

نائيــْة بقعــةٍ  إىل  حيــنُّ 

إىل واحةٍ يف صميِم القفاِر

خاليــْة الـــمُنحنى  معّفــرة 
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رُبى النّبك! هل تذكرينَ اخليامَ لديكِ مبعثرةً جاثية؟!
حتــاوُل مشسُــكِ إحراَقهــا

وتصفعُهــا ريـــحُكِ الســافيْة

شــامخٌ عرينُـهُـــمُ  وقومــاً 

القاســيْة بســمرتهِ  رهيــبٌ، 

ــى ــريِ العُل ــروْهُ لغ ــوْا أن يَ أبَ

الطاغيــْة بــهِ  يســتبدَّ  وأن 

وطفالً سباهُ جالُل القِفار وأفياؤها يف املسا ضافيْة
صغــرياً، بــال مئــزٍر أشــعثاً

ــدو مــعَ املاشــيْة ــروحُ ويغ ي

يُــردّدُ مــا جــاَل يف رأسِــهِ
ثاغيــْة ترتعــي  وأغنامُــهُ 

فُتصغي الصحارى ألنشــودةٍ
والقافيــْة الــوزِن  خمّلعــةِ 

)السويداء 1944م(
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هتَف النَّر

هتـــفَ النّصرُ وغنّـــى لبُنــــــاةِ اجملدِ منّا
لــأىل كانــوا بكفِّ احلقِّ ســيفا ومِـــجنّا
البعيــدْ املاضــي  إىل  ْتنــا  وتلفَّ

اجلــدودْ صُنــع  مــن  التاريــخُ  فــإذا 

اخللــودْ بآيــاتِ  الدنيــا  ميــُأ 

ْتنا إىل املاضي القريِب الـمُستباحْ وتلفَّ

فإذا األشــباُل تـــمضي من كفاٍح لكفاحْ
تـمنّـى مــا  فُكنّــا  أسيافاً،  العـــــــزُّ  ومتنّــــى 

وأرادَ اهللُ ُقـوّاماً على احلقِّ، فُكنَّا ما تـمنّى

                                              )السويداء 1952م(
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الربيُع يف اجلوالن

سريجعُ الربيعُ للجوالِن  

من جديدْ  

وترجعُ الطيورُ  

للغابةِ القدميْة  

تبحثُ عن أعشاشِها الـحَطيمْة  

وترجعُ الزهورُ  

تبحثُ عن فراشةٍ شريدةْ  

وحنلةٍ طريدةْ  

وترجعُ الصغريةُ اليتيمة  

ُتسائُل السُّفوحَ واحلقوَل والبيادرْ  

عن والدٍ وأخوةٍ ظلُّوا بال مقابرْ  

مرَّتْ على أشالئهم كتائبُ احلديدْ  
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فدمّـرَت أشالؤهم كتائبَ احلديدْ  

وانتصرَ الشهيدْ  
)بكن 1974م(

ذكرياُت الطفولة

مقطٌع من قصة »هدّية أّم«

كــم كانــت أمُّ نايــف تــودُّ أن ترســَل شــيئًا مــا إىل ولِدهــا 
ــة  ــًا، والغرف ــًا مفع ــا كان ممتلئ ــاز! إاّل أّن قلَبه ــيخ ب ــَع الش م

ــة إليهــا فارغــًة تصفــر. الالجئ
كــم متـــنّْت لــو اســتطاعْت أن ُترغـــَم تلك النفــَس الكبرية 
ــا!  ــِل ولِده ــن أج ــٍة م ــَة راح ــو علب ــتديَن، ول ــى أن تس ع
ــى  ــدُر ع ــيئًا ال تق ــتديَن ش ــن تس ــتدين... ل ــن تس ــا ل ولكنه

ــِه.  إيفائ
ــويداء،  ــهم يف الس ــوُم حوَلـ ــكاري حت ــت أف ــذا كان هك
عندمــا دقَّ جــرُس العشــاء، فدسســُت اهلدّيَة حتَت الـــمخّدة، 

ــة. ــم املدرس ــُت إىل مطع ونزل
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ــًا.  ــخّيًا أيض ــة، وكان س ــك الليل ــهّيًا تل ــاُم ش  كاَن الطع
ــبِه  ــا يف ش ــًا، وأن ــًا عارم ــي صحن ــن رفاق ــٌد م ــأ يل واح م
ــة،  ــُه قطع ــذُت من ــف، أخ ــدي إىل الرغي ــددُت ي ــول. م ذه
ــُتها يف  ــة، دسس ــذُت امللعق ــًة. أخ ــي بره ــن أنام ــْت ب ظّل

ــٌض؟  ــَت مري ــغ. أن ــتطع أن أمض ــي. مل أس فم
مريٌض، نعْم.	 

كنــُت أتصــّوُر األمَّ وأطفاَلـــها، يف الســويداء، بــال مــورٍد 
وال عمــل، الجئــن يف غرفــٍة صغــرية واحــدة. مــاذا يأكلــون 
يف هــذه الســاعة التــي تتــاوُج فيهــا هنــا أبخــرُة اللحــم والّرّز 

واخلبــز الطــازج أمــاَم عينـــّي ويف أنفي؟!
إىل  وعــدُت  ويتهامســون،  يأكلــون،  رفاقــي  تركــُت 
ــٍة  ــى قطع ــد ع ــن جدي ــدُّ م ــكون، وأش ــي بس ــرايش، أبك ف
صغــريٍة مــن فّضــة، عــى الفرنكــن اللذيــِن محلهــا الشــيُخ 
ــا. ــن أمٍّ إىل ولده ــًة م ــه« هدي ــويداء إىل »عالي ــن الس ــاز م ب

ها يا أمي! أّواه! ما كاَن أقسى هدّيتِك وما أمـرَّ
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ضحى سالمة عبيد

- من مواليد حمافظة السويداء 1957م.

- إجازة يف األدب العريب/ جامعة دمشق.

ـــة  ـــن ُمدّرس ـــة بك ـــة يف جامع ـــات الرقي ـــة اللغ ـــت يف كلي - عمل

ـــة. ـــة العربي للغ

- نرت يف بعض الدوريات )املحلية والعربية(.
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سلسلة أعالم ومبدعون
اسم املؤلفاسم الكتابالرقم

د. شوقي املعريحنّا مينة1

حممود يوسفسهيل عرفة2

أسعد الديريحممد الفرايت3

عيسى فتوحعزيزة هارون4

د. هشام احلالقجودة اهلاشمي5

وفيق يوسفتيسري السعدي6

أمحد املفتيأمن بن عبد العزيز اخلياط7

د. حممد قاسمد. مسعود بوبو8

مجانة نعاند. عبد الكريم اليايف9

خليل البيطارالنهضوي الزهراوي10

إيان ماردينيحممد وليد مارديني11

حممود يوسفعبد الرمحن الكواكبي12

منذر حييى عيسىنديم حممد13

لينا كيالينقمر كيالين14
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ناظم مهناحممد املاغوط15

بثينة اخلريالدكتور سامي الدرويب16

بيان الصفديالفراهيدي17

نذير جعفررياض الصالح احلسن18

إساعيل امللحمزكي األرسوزي19

أمحد بوبسرضا سعيد20

د. علياء الدايةعبد السالم العجيي21

ديب عي حسنفاخر عاقل22

هناء أبو أسعدأبو خليل القباين23

عيسى فتوحفؤاد الشايب24

حممود يوسفصدقي إساعيل25

مطيع محزةعيسى عصفور26

بيان الصفديبدر شاكر السّياب27

ناظم مهناممدوح عدوان28

حسام الدين خضورهاين الراهب29
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موفق نادرصياح اجلهيم30

رامز حاج حسنممتاز البحرة31

سيف الدين القنطارشاعر الشام خليل مردم32

رساج أمحد اجلرادعبد القادر عياش33

جوان جانسعد اهلل ونوس34

أريج بوادقجيحيدر يازجي35

د. أمحد عي حممدنعيم اليايف36

حسن م. يوسفسعيد حورانية37

مصطفى احلسونوصفي القرنفي38

رساج أمحد اجلرادسعد صائب39

د. حممد العنيزانألفة اإلدلبي40

منصور حرب هنيديحممد عمران41

ناظم مهناحممد حمفل42

د. مجال أبو سمرةشكيب أرسالن43

عيسى فتوحعبد الغني العطري44
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رساج أمحد اجلرادعبد الرزاق جعفر45

حسن م. يوسففاتح املدرس46

د. فايز الدايةفريد األطرش47

هناء أبو أسعدهناد قلعي48

قحطان بريقداردالل حاتم49

د. مجال أبو سمرةعبد الباسط الصويّف50

بيان الصفديبندر عبد احلميد51

عي العقبايننزيه الشهبندر52

د. حممد قاسمسعيد األفغاين53

ناظم مهناعبد املعن امللوحي54

د. نزار بريك هنيدينزار قّباين55

ضحى عبيدسالمة عبيد56
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