رئيس جملس اإلدارة
ُ
وزير ُة ال ّثقافة
مشوح
الدكتورة لبانة ّ
اإلرشاف العا ّم
السور ّية للكتاب
العامة ّ
املدير العا ُّم للهيئة ّ
ُ
د .ثائر زين الدين
رئيس التحرير
مدير منشورات الطفل
قحطان بريقدار
لوحة الغالف
رامي األشهب

		
اإلخراج الفني
حنان الباين
اإلرشاف ال ّطباعي
أنس احلسن

سالمة عبيد
ضحى عبيد

السور ّية للكتاب  -مدير ّية منشورات ال ّطفل
العامة ّ
اهليئة ّ
وزارة الثقافــــة  -دمشق 2021م

رسم ضحى عبيد
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الســاع ُة جتــاوزت الواحــد َة لي ً
اخلافت يتسـ ّل ُل
ـوء
ُ
ال ،والضـ ُ
مــن غرفــة خالــد .يبــدو أ ّنــه ال يـ ُ
ـزال أمــا َم حاســوبِه .طـ َ
ـرق
األب طرق َتـ ِ
ـح البــاب ،فوجــدَ ابنــه ينقـ ُـر
ـم فتـ َ
ُ
ـن خفيفتــن ثــ ّ
عــى لوحــة املفاتيــح ،فقــال لــه:

الوقــت ،وأخشــى عــى عينيــك،
ـــر
ُ
نـــي! َّ
تأخ َ
 يــا ُب ّفاســتخدا ُم احلاســوب يف العتــم يؤذهيــا ،والغرفــ ُة بــارد ٌة
جــد ًا بــا مدفــأة.
ـحرك البحــث (غوغــل) عــن شـ ٍ
 أيب! أبحـ ُـاعر
ـث يف ُمــ ّ
ـب عن ـ ُه.
ـوري ألكتـ َ
سـ ّ

 دعنــي إذ ًا أد ّل َومــؤرخ ،وواضــع
ــك عــى شــاعر،
ّ
قامــوس صينــي  -عــريب كبــر ،هــو األو ُل مــن ِ
نوعــه يف
ّ
نبحــث عنــ ُه غــد ًا؟ ُ
ســأ ِ
َ
العــامل .مــا رأ ُي َ
خر ُج لــك
أن
ــك يف ْ
َ
َ
وبعــض املجــات
بعــض مؤلفــات الشــاعر
مــن مكتبتــي
كتبــت عــن حياتِ ِ
ــه وأدبــه.
التــي
ْ
َ
أشــكرك كثــر ًا ،وتُصبــح
ســأكون مــرور ًا يــا أيب!
ُ
عــى خــر.
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أطفـ َ
أن الفضـ َ
ـول مت ّل َكـ ُه ملعرفــة مــن
ـع َّ
ـأ خالــدٌ حاســو َبه مـ َ
ـون األديــب.
يكـ ُ
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َ
حــول
اجتمــع أفــرا ُد األرسة
يف صبــاحِ يــو ِم اجلمعــة،
َ
ِ
ٍ
واحلمــص
صحــون الفــول
فطــور شــه ّية ،عليهــا
مائــدة
ُ
ّ
األب حدي َثــه:
والـــمخ ّلالت بأنواعهــا ،وبــدأ ُ
ُ
هــل تــو ّدون أن تعرفــوا مــن هــو ذلــك األديــب؟ وهــل
ـون أن جدّ كــم التقــى بــه يف الصــن؟
تع َلمـ َ
اجلميعَ ،
َ
وقال خالد:
دهش
ُ

َ
يكــون بحثــي عنــ ُه! هــات أخربنــا
أردت أن
لذلــك
آه،
َ
َ
يا أيب!

ـق الوالــدُ عينيــه ،كأ ّن ـ ُه يســتعيدُ حديث ـ ًا وذكريــات،
ض ّيـ َ
وقــال:

إنــه األديــب ســامة عبيــد ،وقــد أخــرين جــدُّ َك أنّــه
كان شــخص ًا هادئــ ًا مثقفــ ًا
التقــى الشــاعر يف بكــن ،وأنــه َ
التعصــب الدينــي أو العرقــيُ ،مســاعد ًا للطــاب
بعيــد ًا عــن
ّ
العــرب واألجانــب إىل
تســابق
الســوريني والعــرب ،وقــد
َ
ُ
دعوتـ ِ
ـه إليهــم ،يناقشــهم يف أمــور ثقافيــة ،ويستشــرونه يف
ِ
ِّ
كان ُمـــحدّ ث ًا لبقــ ًاُ ،متقنــ ًا
حــل
مشــكالتم الشــخص ّية ،إ ْذ َ
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وكان شــخص ًا حمبوبــ ًا
اللغتــن اإلنكليزيــة والفرنســية،
َ
حيرتمــ ُه اجلميــع.
أكثــر عــن
تعــرف
أن
وجــدت األ ُّم نفســها
َ
تندفــع إىل ْ
ُ
َ
فســألت:
الشــاعر،
ْ
يا تُرى هل نجدُ ل ُه قصائدَ يف املناهج املدرس ّية؟

وقالت:
أرسعت طالب ُة «البكالوريا»،
ْ
ْ

وردت لــ ُه قصيــد ٌة يف كتابنــا ،ونبــذ ٌة عــن
نعــم ،نعــم،
ْ
حياتــه.
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وأضاف خالد:
َ

وأدرجـــت لـــ ُه وزار ُة الرتبيـــة يف الكويـــت قصيـــد ًة
ْ
يف مناهجهـــا بعنـــوان «أغنيـــ ٌة للحيـــاة» ،جتدوهنـــا عـــى
(اليوتيـــوب) أيضـــ ًا.
تابع األب:
َ

كان إنســان ًا
مل يكــن ســامة عبيــد شــاعر ًا فحســب ،بــل َ
ُّبــل والتواضــع والب ِ
ِ
صفــات نــادر ٌة مــن الن ِ
عــد عــن
فيــه
ٌ
ُ
ِ
ِ
قصــ ًة
بريــق املناصــب
وطريــق النفــاق .وســأروي لكــم ّ
تـ ُّ
كان مديــر ًا للرتبيــة يف الســويداء،
ـدل عليــه ،حدثـ ْ
ـت يــوم َ
ـي إحســان عبيــد ،وهــي بعنوان «كبسـ ُة
وقــدْ كتبهــا الصحفــ ُّ
املديــر»:

مديــر الرتبيــة باكــر ًا
جــاء
«ذات يــومٍ ،قــال الطــاب:
َ
ُ
َ
ـرس الســاعة الثامنــة،
اىل اإلدارة .وهــو يف الداخــلَّ ،
رن اجلـ ُ
ـر احلــال.
ـاء طالـ ٌ
ووقفنــا يف الطابــور .جـ َ
ـب متأخــر يبــدو فقـ َ
ـه وشـ ِ
شــعر حليتـ ِ
ـس شــنتان ًا أســود
ـاربيه نابـ ٌ
ـت بوضــوح .يلبـ ُ
ُ
ـكل قـ ٍ
ـذاء مــن (الكاوتشــوك) عــى شـ ِ
ـارب مــن
قصــر ًا وحـ ً
دون جور َبــن (كان هــذا املوديــل دارجـ ًا) ،وقميصـ ًا مرقوع ًا
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مــن الكوعــن ،وصدر ّيــ ًة صيفيــ ًة بــا أكــام يف صقيــ ِع
صلخــد القـ ِ
ـارس الالســع .قـ َ
ـال مديــر املدرســة للطالــب:
ُ
يتســاهل يف
ليبــدو أمــا َم مديــر الرتبيــة أنــه ال
ابــق حم ّلــك.
َ
َ
ِ
ِ
ِ
نظــر األســتاذ
الطــاب املتأخريــن.
والربــط مــع
الضبــط
َ
ســامة إىل الطالــب ،ثــم نــادا ُه ،وقـ َ
ـال للطــاب :ادخلــوا.
واعتقــدَ اجلميــع أن مديــر الرتبيــة هــو مــن سـ ّ
ـيتول عقــاب
ِ
الــرب كانــت شــائع ًة يف املــدارس.
ألن عــاد َة
الطالــبَّ ،
ٍ
املتأخـ َـر
ـب ّ
ـاب املدرســة الطالـ َ
ومــع ّأو ِل فرصــة شــاهدَ طـ ُ
ـس معطفـ ًا جديــد ًاُ .ســئِل :مــن أيــن هــذا؟ قــال :مديــر
يلبـ ُ
املعــارف أعطــاين مع َطف ـ ُه».
َ
َ
ُ
املعطــف الوحيــدَ الــذي يملكُــ ُه
املعطــف كان
ذلــك
ســامة عبيــد.
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من ذكريات الطفولة
ـرج كتابـ ًا صغــر ًا بعنــوان
مــدَّ
األب يــدَ ه إىل مكتبتــه ،وأخـ َ
ُ
ِ
أربــع عــر َة ذكــرى كتبهــا
وفيــه
«ذكريــات الطفولــة»،
َ
ـتني ِمــن عمــره.
املؤلــف ،وهــو يف السـ َ
َ
فسأل خالد:

تأخر يف كتابتِها حتى الستّني؟
 -وملاذا َّ

ـون إىل ِ
رسد ذكرياهتــم ّإل حــن
ـاء ال يميلـ َ
 يبــدو ّأن األدبـ َ
يمتــدُّ هبــم العمــر قليــ ً
الذكريــات يف أن
وتلــح عليهــم
ا،
ُ
ُّ
ينقلوهــا مــن صدورهــم اىل الــورق.
ـلوب الكاتـ ِ
أخـ َ
ـب
ـذ خالــد يقــرأ ويقــرأ ،وقــد شــدَّ ه أسـ ُ
ِ
اجلبــل والصحــراء ولبنــان.
وذكرياتُــ ُه يف

ـور
ـص األول ،وهــو «العــود ُة مــن املعركــة» ُيصـ ّ
ففــي النـ ِّ
ِ
خمضبــ ًا
عــود َة والــده مــن املعركــة عــى
فرســه احلديديــة ّ
بالدمــاء ،فيســأله الطفــل:
جرحك؟
 َمنَ
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 -املدفع!

 -اكرس ُه باحلجر.

ثم َ
ت حوله:
هتف ،وهو يتل ّف ُ

الكبري أين؟
 أخيُ

ـم نحيب ـ ًا
ـمع جواب ـ ًا ،لكنَّــه سـ َ
مل يسـ ْ
ـمع شــهق ًة عاليــة ،ثـ ّ
متق ّطعــ ًا.

لقــد است ِ
املســتعمرين
ُشــهدَ أخــو ُه يف املعركــة ضــدَّ
َ
الفرنســيني.

ـت فيهــا طفولة الشــاعر
ّأمــا الذكــرى الثانيـ ُة التــي انغمسـ ْ
لـمـــا بــدأ
فقــد
ْ
كانــت يف أواخــر الثــورة ربيــع 1926مّ ،
ِ
ُ
فحــرص
املجموعــات الثوريــ َة،
اجليــش الفرنــي يطــار ُد
َ
ُ
ُ
األطفــال والنســو ُة بعيديــن عــن
الرجــال عــى أن يبقــى
ـارة جبليــة ،ومــع املسـ ِ
ـوات الزاحفــة ،فالتجــؤوا إىل مغـ ٍ
القـ ِ
ـاء
ّ
بــدأ اجليـ ُ
ـكر قرهبــم ،فاجتاحــت
ـش الفرنــي يقـ ُ
ـرب ويعسـ ُ
املغــار َة موجـ ٌة مــن ُّ
فارتفع
الذعــر ،وأخــذ األطفــال يبكــون،
َ
ـوت أحـ ِ
ـد حـ ّـراس املغــارة:
صـ ُ
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َ -س ِّكت َْن أوال َدك َُّن يا «حريم»!

ـرن يف أجـ ِ
ا واحــد ًا ظـ ّ
ـن طف ـ ً
ـواء املغــارة،
ـل صو ُتــه يـ ُّ
لكـ َّ
ـداء ُه ،وتُضخّ ُمهــا ،وتُضاع ُفهــا.
فــر ّد ُد أصـ َ
 -ماذا حدث بعد ذلك؟

ـق بعنــف ،وهــي
سـ ْ
بتلهــف ،وقل ُبهــا خيفـ ُ
ـألت أ ُّم خالــد ُّ
تتخ ّي ُ
َ
تلــك اللحظــة.
مشــاعر أ ِّم الطفــل يف
ــل
َ
ـلوب الكاتب .سـ ُ
ـل لو قرأتِـــها بأسـ ِ
ـتكون أمجـ َ
محلها
 سـ ُـأ ّ
ِ
ِ
هاتفــك املحمــول لتقرئيهــا عــى مهلــك ،أو إذا
لــك عــى
أحببــت أمكن ِ
ِ
َــك أن تذهبــي إىل حمــرك البحــث (غوغــل)،
ـوان موقــع األديــب ،وعليـ ِ
ـه عــد ٌد كبــر مــن
وســتجدين عنـ َ
أعاملـ ِ
ـه اجلاهــزة للتحميــل.
أضاف األب:
َ

الـــم ّرة
الذكريــات
كــر الشــاعر ســامة ،وظ ّلــت
ُ
ُ
َ
ِ
ـرد
ـور الفـ َ
ُالزمــه ،ففــي قصيدتــه «ذكريــات» ُيصـ ِّ
ت ُ
ـزع والتـ ُّ
وأمل األمهــات ،فيقــول:
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حَمل ْتينْ أُم ّْـي مع النّسوةِ الثكلى

وهامَتْ مَذعورةً يف الشّعابِ

يف كهوفِ الذؤبا ِن ترجو مَالذاً
لبَنيهــا مــن ُّ
الطغــاةِ الذئــابِ
واحلفــاةُ األيتــامُ حــويل جيــاعٌ
واأليامــى يف غصّـةٍ وانتحــابِ
َ
أخوك ،وتبكي
مل يَعُدْ ،مل يَعُدْ
ثــم أبكــي بدهشــةٍ وارتيــابِ

ِ
قالت:
َـي أ ِّم خالد التي ْ
تفـر من عين ْ
كادت الدمع ُة ُّ
لت النساء يف ِ
 يا اهلل! كم حتم ِبالدنا من مرارة!
ّ

كان حيمـ ُ
ـل لــأ ِّم
 ولذلــك يــروي معــارف املؤلــف أ ّنــه َوللمــرأة عام ـ ًة ِ
ـان واالحــرام.
العرفـ َ
ّ
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إلى لبنان
ت خالد عىل ِ
كتف ُأ ِّم ِه ،وقال:
ر ّب َ
ٍ
ِ
ُ
قهوة مع اهلال.
فنجان
أطيب
سأ ِعـدُّ لك
َ

حيــب هــذه
جــاء بالصينيــة ،وتر َّبــع عــى األرض ،فهــو
ُّ
َ
اجللســة ،وســأهلم:
أن ُأ َ
كمل لكم ما قرأ ُت ُه عن الشاعر؟
ون ْ
 -هل تُـح ُّب َ

مل ينتظــر جــواب األم ،فقــد أحــس بأهنــا تتابعهــم بشـ ٍ
ـغف
َّ
َ
ْ
كبري .
ِ
ِ
لـمـــا ســألوا
 لقــد َكان الشــاعر يف الثامنــة مــن عمــره ّ
ِ
أوالدهــا يف لبنان
ـم أحــدُ
والد َتـ ُه إذا كانـ ْ
ـب يف ْ
ـت ترغـ ُ
أن يتع ّلـ َ
يف منحـ ٍ
ـة ُمقدَّ مــة إىل أبنــاء املجاهدين ،فلم تُــ ِ
واختنقت
ب،
ْ
ـج ْ
بدمعهــا ،فابنُهــا البكــر شــهيدٌ يف معركـ ِ
ـة الســويداء ،وولدُ ها
ُ
ـدس الســم
الثــاين الــذي اغتا َل ـ ُه املســتعمرون الفرنســيون بـ ِّ
لــه ال يـ ُ
ـم ُه قائـ ًا ،وهــذا الثالــث ُينتـزَع مــن حضنِها.
ـزال مأتــ ُ
ـت ِس ًا ،ومل تشـت ِ
ـذت ختيـ ُ
َك ،ومل تُولـ ْ
ـط
ـول ،بــل أخـ ْ
لقــد بكـ ْ ّ
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لــه قميصـ ًا جديــد ًا للمدرســة!
قالت أ ُّم خالد:
ْ

إيامن َ
تلك املرأة!
 يا اهلل! ماأعظـم َ
َ

َ
وصــل إليهــا الطفــل ،كان
ويف املدرســة التــي
أحــد أســاتذته األديــب مــارون عبــود ،وهــو الــذي
َ
وقــال عنــه:
عــرف موهبتــه الشــعرية ورعاهــا،
َ

ُ
الطفل الصغري
يكون هذا
صور ٌة حقيقية ،وقد
ُ
الص ِّ
األمامـي هو الشاعر!
ف
يف َّ
ّ
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ـك الفصيــح مــن البيضــة يصيــح» ،وهــو ال يـ ُ
«الديـ ُ
ـزال يف
ِ
وخصــص لــه ،فيــا بعــد ،بحثــ ًا يف
عمــره،
التاســعة مــن
ّ
ِ
«نقــدات عابــر».
كتابــه
ُ
ـار الشــاي املع ّطــر بـ ِ
ـر ،ومــع بخـ ِ
بعــدَ الظهـ ِ
ـورق النعنــاع،
سـ َ
ـأل خالــدٌ والــدَ ُه:

أهنيــت الذكــرى الثالثــة ،وهــي بعنــوان
 يــا أيب! لقــدُ
ِ
ـم
«فدعــان» الطفــل الــذي ضـ َ
ـاع يف صحــراء الســعودية ،فلــ َ
ذهــب الثــوار إىل هنــاك؟!

ـي! بعــد أن صمــدَ الثــوار عامــن كاملــن
 اسـ ْـمع يــا ُبنــ ّ
(1927 -1925م) ،وهــم يواجهــون الطائــرات والدبابــات
واملدافــع ببعــض الســيوف والبنــادق القديمــة ،وبعــدَ أن
اضطــروا إىل اللجــوء إىل األردن،
آالف الشــهداء،
قدّ مــوا
َ
ّ
فض ّيــق عليهــم املســتعمرون اإلنكليــز ،وكانــوا يدفعــون
ـن رشبــة املــاء فرسـ ًا وبــارودة ،وآثــروا املنفــى عىل
أحيانـ ًا ثمـ َ
العــودة إىل ســورية واالستســام للمســتعمرين ،فانتقلــوا
جنوبــ ًا إىل صحــراء نجــد ،وهنــاك يف (النَّ َبــك الســعودية)
عانَــوا مــن الــرد واجلــوع واحلــر ،وحتـــم ِ
لت النســاء مــع
ّ
ِّ
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ٍ
بصــر عجيــب! كانــوا
الرجــال مــرار َة النفــي والتــرد
ِ
النباتــات الرب ّيــة
أحيانــ ًا ال جيــدون مــا يأكلونــه ســوى
ُ
األطفــال فقــد كانــوا
الشــائكة ،بــل اجلــراد أحيانــ ًا! ّأمــا
حفــاةً ،أشــباه عـ ٍ
الرمـ َ
ـل
ـراة ،يرعــون
َ ُ
ُ
أغنامـــهم ،ويفرتشــون ّ
َ
شــيخ ُيدعــى «بوزيــن الديــن» بضعــ َة
مــراتُ ،يع ّلـــمهم
ٌ
ّ
أســطر مــن كُتـ ٍ
ـب ُجـــلِ َبت مــن القــدس.
ِ
الشــاعر
ـــمت
فــإن هــذه الطفولــ َة القاســية ع ّل
لذلــك َّ
َ
ـب مــارون عبــود
ـاء والشــجاعة .كتـ َ
ـر والتواضـ َ
ـع واإلبـ َ
الصـ َ
يف مقدّ مــة ديــوان الشــاعر «هليــب وطيــب»:
ِ
«لــو لـــم حيـ ْ
خرج
ـمـــا َ
ـرق ســامة يف جحيــم األمل وهليبه َل َ
مــن رأسـ ِ
ـه َ
ذاك ال ِّطيب».
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سنديان
فيلم ِعناد ال ّ
ٍ
املصــور آلــ َة التصويــر
ــت
أمــا َم
بيــت متواضــع ث ّب َ
ُ
املحمولــة ،وبــدأ يصــور درجـ ِ
ـات البيــت احلجريـ َة وشــجر َة
ُ ُّ
ُ
يدخــل غرفــ َة الضيــوف،
أمامــه ،ثـــم
الزيتــون الوحيــد َة َ
وير ّكـ ُز آلـ َة التصويــر عــى صـ ٍ
ـورة كبــرة باألبيض واألســود
ِ
لرجـ ٍ
أمامـ ُه
ـل أشـ َ
ـيب ذي عينــن ناعمتــن ونصــف ابتســامةَ ،
جمموع ـ ٌة مــن الكُتــب .إهنــا صــور ٌة للشــاعر ســامة عبيــد.
ـمخرج
صو ُر هــو الدكتــور ســمري جــر يراف ُق ـ ُه الــ
ُ
ـم ّ
الــ ُ
تلفزيونـــي ُي ِعــدُّ فيلــ ًا
ضمــن فريــق
ريــاض هــاين رعــد
َ
ٍّ
عــن الشــاعر بعنــوان «عنــاد الســنديان» ،وقــد ُع ِ
ــر َض يف
التلفزيــون ويف املراكــز الثقافيــة.
َ
سأل خالدٌ :
ِ
ـم اختاروا له هذا االسم؟
 -ول َ

ـاعر مــع ِّ
 يمكنُـ َكل مــا قاســاه مــن
ـك أن تعـ َ
ـرف ّ
أن الشـ َ
ـامخ الـ ِ
ـرأس كالســنديانة .يقـ ُ
الشــقاء ظـ ّ
ـول يف
ـل ثابت ـ ًا وشـ َ
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قصيدتــه «ال ،لــن أكــون»:
ال ،لن أكونَ
وما خُلِ ْقتُ ألن أكونْ
قصباً يُرجّ ُفهُ النسيـمُ ،وتستخفُّ به الرياحْ
ُّ
ويذل يف وجهِ األعاصريِ الغضابِ فيُس َتباحْ
ُّ
ويظل مُرجتفاً ،يُقبّ ُل ،يف املساءِ ويف الصباحْ
قدمَ األعاصريِ الغضابْ
ح ّتـى َتع ّفـرَ بال ُّترابْ
ال ،لن أكونْ
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فيلم وثائقي عن حياة األديب عرض يف التلفزيون ويف ٍ
عدد من
ُ
املراكز الثقافية ودور النرش
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في لبنان
ـور الكاتــب،
يعــو ُد خالــدٌ إىل بعــض الكتــب ُيق ّلـ ُ
ـب ُصـ َ
فيجــدُ لــه صــور ًة بلبـ ِ
ـم شــهاد َة
ـاس التخـ ُّـرج ،وهــو يتَس ّلــ ُ
املاجســتري يف التاريــخ بدرجــة الــرف عــام 1951م مــن
اجلامعــة األمريكيــة يف بــروت ،ومــن خـ ِ
ـال بعـ ِ
ـض الصــور
الكاتــب يف أثنــاء دراســتِه كان زوجــ ًا
أن
ُ
يعــرف خالــدٌ َّ
َ
للشــا ّبة أمــون قائدبيــه وأبــ ًا لطفلتــن.
ِ
قالت األ ّم:
ِ
كان طموحــ ًا ُ
َ
منــذ
ــق
كيــف مل يتع ّل ْ
بثــوب ِّأمــه؟! كــم َ
ِ
َ
رفــض أن يبقــى ُيــر ِّد ُد ســطور ًا كالببغــاء
صغــره! لقــد
حف َظهــا مــن الشــيخ.
األب:
َ
أضاف ُ
لت مع ُه صعوبـ َة العيش ،إ ْذ
ـم ْ
مــن الـــمؤك ِّد ّ
أن زوجتَه حتــ ّ
عاشــا يف غرفـ ٍ
ـة واحــدة يف بــروت ،هي للدراســة وللمعيشــة
وللضيــوف أيض ًا.
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ِ
كتــب قصيــد ًة بعنــوان« :إىل ابنتــي»
ولطفلتــه األوىل
َ
يف الشــهر العــارش مــن عــام 1946م ،وهــي مــن الشــعر
ِ
ـر ْت يف جم ّلــة القيثــارة عــدد نيســان 1947م.
احلديــث ،و ُنـ َ
ـزء منها
ـر ْت جم ّلـ ُة القيثــارة القصيــد َة كاملـ ًة ،وهــذا جـ ٌ
َنـ َ َ
عــن (غوغل):
إىل ابنتي

يا بنيت! فتحتِ عينيكِ على دنيا ضياءٍ وحنان
وأناشيد حِسان
فتط ّلعتُ كئيباً ،وبكيت
وهبوكِ الثديَ ريّانَ شهياً ،فأبيت
فلماذا  -يا بنيت  -جئتِ حزينه
عاملاً ال تعرفينه؟!
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ِ
أجاب:
نادت األ ُّم ابنَها للعشاءّ ،إل أنّه
َ

ِ
فطائــر
لســت جائعــ ًا .اســبقوين ،إنــا خ ّلــوا يل مــن
ُ
الكشــك.
تصب الشاي:
رفعت األ ُّم صوتَـها ،وهي
ُّ
َ
تعال َّ
الفطائر لذيذةٌ ،وهي ساخنة.
تعش!
ُ

َ
نفســه يف
تنــاول
عشــاء ُه ،وعــا َد إىل حاســوبِه ،فوجــدَ َ
َ
ٍ
بحـ ٍ
ـدون؟
ـار يف مــا خيتــار .مــاذا ُيـ ِّ
ـر مــن أعــال ق ّيـــمة ،فحـ َ
أدهشـ ُه َ
ومــاذا يــرك؟ لقــد َ
تنو ُع واهتامما ُت ُه
ـم ّ
ذاك األديـ ُ
ـب الــ ُ
ِ
وســرتُه.
ومؤرخــ ًا وروائيــ ًا ومرتمجــ ًا ،ومهتــ ًا
كان شــاعر ًا
لقــد َ
ّ
َ
دهــش
كذلــك بالفنــون واآلثــار والبيئــة واملــرح ،وقــد
الشــاعر أ ّل َ
ــف املرسحيــ َة الشــعرية
علـــم أن
لـمـــا
َ
َ
خالــدٌ ّ
ِ
عمــره،
والعرشيــن مــن
«الريمــوك» ،وهــو يف احلاديــة
َ
وقــد ُمـ ـ ِّثلت يف الســويداء عــام 1943م ،ويف القاهــرة عــام
1947م ،وفيهــا يقــول:
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واآلن هيّا فقد حنّتْ جوا ُ
حننا
إىل دمش ـقَ ،ونادتنــا املواعي ـدُ
إىل دمشقَ اليت يف احلربِ يُطربُها
وقعُ السالح ويف السلـ ِم األغاريدُ

إىل دمشقَ اليت يف ِّ
ظل دوحتِها

شابَ الزمانُ ،وما تذوي األماليدُ

ِ
مالبــس
ان يرتــدون
وكان يقــو ُم
بــاألدوار النســائية ُشــ ّب ٌ
َ
ـدون مــن تقبـ ُ
ـل بالظهــور عــى املــرح!
النســاء حــن ال جيـ َ
ِ
وكذلــك َ
ألدب الرحــات،
الرتمجــات األنيقــ ُة
أدهشــ ْت ُه
ُ
ِ
ِ
جبــل حــوران للقــس
«رحــات يف
كرتمجتــه لكتــاب:
ٌ
بورتــر»:

تنافســها ٌ
َ
وقمحهــا
أرض يف اخلصــب،
«إن
ُ
األرض هنــا ال ُ
ـن قمــح يف ســورية».
أحسـ ُ
والصــور مــاد ٌة حمبب ـ ٌة إىل اجلميــع ،يق ّلــب خالــدٌ جمـ ّـا ٍ
ت
ُ
ّ
ُ
ُ
ِ
بلبــاس الكشــافة ،واقفــ ًا
لشــاب
وكتبــ ًا ،فيجــدُ صــور ًة
ٍّ
ُيلقــي حت ّيــ َة الكشــافةّ .إنــا للشــاعر عــام 1943م ،فقــد
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ـم باحلركــة الكشــفية اهتامم ـ ًا كبــر ًا ،وإىل جانـ ِ
ـب هــذا
اهتــ َّ
ك ّلــه ،فقــد كان مديــر ًا للرتبيــة ،ومديــر ًا لنــادي الفنــون،
وبيـ ِ
ـت اليتيــم ،وكان عضــو ًا يف جملــس األمــة أيــا َم الوحــدة
بــن ســورية ومــر.
َ

- 27 -

- 28 -

رواية «أبو صابر»
الثائر المنسـ ّي مـ ّرتين
تكــر
الغرفــ ُة دافئــ ٌة هــذه الليلــة .املدفــأ ُة الكهربائيــة
ُ
ِ
َ
َ
بقــراءة روايــة
وبــدأ
تــرك خالــدٌ حاســو َبه،
حــدّ َة الــرد.
ٍ
لبطــل مــن الســويداء
قصــ ٌة حقيقيــ ٌة
«أبــو صابــر» ،وهــي ّ
اســم ُه «محــد ذيــاب».

ِ
بأزرارهــا
الفرنــي
اجلنــدي
شــاب أغرتــ ُه بدلــ ُة
محــدٌ
ّ
ٌّ
ّ
ِ
فالتحــق باجليــش
السخـــي،
والراتــب
الذهبيــة الالمعــة،
َ
ُ
ّ
الفرنــي إىل أن بــدأ يــرى أن املســتعمرين الفرنســيني
ـون شــع َبه ،وأهنــم مل يأتــوا لنـ ِ
ـر احلضــارة كــا زعموا،
يظلمـ َ
ـق بالثــوار،
فتمـ َّـر َد عليهــم،
ورضب ضابط ـ ًا فرنســي ًا ،والتحـ َ
َ
ولـمـــا اعت ُِقـ َ ِ
ـم عليه باإلعــدام ،ثم ُخ ِّف َ
ـم إىل
ف احلكــ ُ
ـل ُحكــ َ
ّ
ِ
ُســمى
األشــغال الشــاقة يف جزيــرة الغويانــا التــي كانــت ت ّ
ُ
الغابــات الكثيفــة واألفاعــي
حيــث
«جزيــرة الشــيطان»
ُ
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ُ
جــذوع األشــجار الضخمــة
تســحق
وحيــث
واملالريــا،
ُ
ُ
رؤوس الســجناء يف أثنــاء نقلِـــها إىل البواخــر.
َ
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ـعر بالزهــو واحلــزن مع ـ ًا،
لـمـــا أهنــى خالــدٌ الروايــة شـ َ
ّ
ـم ِ
وجعة،
فقــد متنّـــى لــو َّ
أن اخلامتـ َة مل تكـ ْ
ـن بتلك الصــورة الــ ُ
لكــن األديــب كان يــزور محــد إثــر العفــو عنــه ،وعودتـ ِ
ـه من
َ
َّ
َ
ُ
ـر
املنفــى بعــد أن أمــى هنــاك عرشيــن عام ـ ًا ،ومـ َ
ـات كثـ ٌ
ـج ُل كالمــه ،وقــد آثر
ـب ُيسـ ِّ
مــن رفاقــه ،وكان حيكــي واألديـ ُ
ـل روايــة محــد ،ولـمـــا فـ ِ
ـل صادقـ ًا يف نقـ ِ
أن يظـ َّ
ـازت الروايـ ُة
ّ
ـب اجلائــز َة
بجائــزة وزارة الثقافــة عــام 1970م ،قــدّ َم الكاتـ ُ
املال ّي ـ َة إىل محــد ،معتــر ًا أ ّن ـ ُه البطـ ُ
ـق هبــا.
ـل األحـ ّ
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سوريّةُ الكبرى
الثورةُ ال ُّ
شر
على ضوء وثائق لم تُن َ
1927 – 1925م
التارخيـي؟
املرجع
أين ُيـمكنني أن أجدَ هذا
َ
 أيب َّ

ـن أحــد األصدقــاء اســتعار ُه،
ـدي ،لكـ َّ
 كان موجــود ًا لـ ّومل ُي ِ
رج ْعـ ُه بعــدُ .يـــمكِن َ
ـي.
ُك أن تـــجدَ ُه يف املركز الثقافــ ّ
َ
وثائــق
جيمــع
ربــع قــرن،
الكاتــب عليــه
عمــل
لقــد
َ
ُ
َ
ُ

النــاس لثقتهــم بــه وحم ّبتهــم لــه،
ورســائل ،وســاعدَ ُه
ُ
فقدّ مــوا إليــه مــا لدهيــم مــن صـ ٍ
ـور ووثائــق ومراســات،
الكتــاب مرجعــ ًا يتـم َّيـــ ُز بالدّ قــة واملوضوعيــة.
فــكان
ُ
َ
قال خالدٌ :

أن مذ ّكــرات والـ ِ
ـده املجاهــد عــي عبيــد وديوانــه
يبــدو َّ ُ

يف ِّ
ـي «ربابــة الثــورة» قــد ســاعدا املؤ ّلــف يف
الشــعر الشعبــ ّ
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احلركـــي
واســم ُه
رس الثــورة،
كان والــدُ ُه
كتابِــه ،إذ َ
َ
ُّ
ُ
أمــن ِّ
«عــن الزمــان».
األب:
ابتسم ّ
َ

ِ
كأ ّنـ َ
ب عن ســامة
تفوقـ َ
عـمـــا كُت َ
ـك ّ
ـي يف البحث ّ
ـت علــ َّ

عبيد .
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األمثا ُل الشعبيّة
َ
األب صباح ًا :يا أ َّم خالد! هايت لنا َم َث ً
ال شعبي ًا.
قال ُ

بيرشب القهوة وبيقوم».
«الضيف املنظوم
قالتّ :
ْ
َ
َ
عكســه« :الضيــف
وقــال :ولدينــا
األب،
ضحــك
ُ
ُ

الرششــوح بيــاكل وبــروح».

ني
طلبــت إليــك ذلــك ألننــي
لقــد
ُ
ُ
أعــرف أنــك تُـــح ّب َ
َ
اهتـــم باألمثــال
وألن األســتا َذ ســامة عبيــد
األمثــالَّ ،
َّ
ِ
الشــعبية ،ومجعهــا يف كتـ ٍ
ـرات األعــوام،
ـاب عــى مــدى عـ

ـر ْت وزار ُة الثقافــة يف ســورية الكتــاب الــذي كان
وقــد َنـ َ
مرجعـ ًا أخـ َ
ـذ منــه الكثــرون ،فهــو يذكـ ُـر املثـ َ
ويرشحـ ُه،
ـل،
ُ
وحيكــي مناســبته إذا ُو ِجــدَ ْت ،مثــل:

مــدور ،وثــاين يــوم رغيــف
« الضيــف َّأول يــوم بــدر
ّ
ِ
ـور ،وثالـ ْ
ـدور :مســتدير /كامل.
ـور» .مـ ّ
ـث يــوم قرد مصـ َّ
مقـ ّ
ـورُ :مفـ َـرغ ،مل يبــق منــه إال أطرافــه .القــرد :رمــز القبــح.
مقـ َّ
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ِ
«الضيــف ُ
ُ
الســمكة تفســدُ يف
مثــل
يقابلــه املثــل الصينــي:

اليــوم الثالــث».

وكذلــك ترجــم عــدد ًا كبــر ًا مــن األمثــال الصينيــة مثــل:
«الكلمــة إذا خرجــت ،مئــة حصــان ال ُي ِ
رج ُعهــا».
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قصص وأغنيات لألطفال
ٌ
سألت أ ُّم خالد:
ْ

كتب أغنيات لألطفال أو قصص ًا؟!
وهل َ

ـر يف جم ّلــة أســامة قصصـ ًا ،وأ ّنــه
قـ ُ
ـرأت يف غوغــل أ ّنــه نـ َ
ـب أغنيــات لألطفــال ،وهــذه قصيــد ٌة لــه يقـ ُ
ـول فيهــا:
كتـ َ
يا هَال بالشِّتا

يا هال باملطرْ
مرحباً بالشِّتا
مرحباً باملطرْ
***
يف الرُّبى واملروجْ
راقِصاتُ الثلوجْ
فالسواقي ربابْ
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والغصونُ الو َترْ
		

***

مرحباً بالشِّتا
مرحباً باملطرْ!
يا هَال بالشِّتا

يا هَال باملطرْ!
حتم ِ
وقالت:
ست األم،
ْ
ّ
 ســأكتُبها غــد ًا لتالميــذي الصغــار يف املدرســة ،ولعـ َّـل
ـحنها هلــم.
ُمع ّلمـ َة املوســيقا تُلــ ّ
 إذ ًا انتظــري يــا أمــي ألُ ِســم َعك مــن (اليوتيــوب)
قصيد َتــه «هتـ َ
ـرب
ـح ْ
نت ،وغنّاهــا مطـ ٌ
ـف النــر» ،فقــد ُلــ ِّ
ـري كان مشــهور ًا يف ذلـ َ
ـك الوقــت ،وهــذا النشــيدُ قــد
مـ
ٌّ
فــا َز يف مســابقة نشــيد اجليــش عــام 1953م.
ـيكون
ـأن بح َث ُه سـ ُ
تباهــى خالــدٌ باملعــارف التــي مج َعهــا ،وبـ ّ
فتابع:
ـأن ُأرس َتـ ُه
ُ
ُمـمــ ّيز ًا ،وبـ َّ
تتعاون معــهَ ،
كان جدّ يــ ًا
ســأخربكم أمــر ًا .عــى الرغــم ِمــن أنّــ ُه َ
ُ
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أن لــ ُه ال ُقــدرة عــى الســخرية املوجعــة إىل
يف حياتِــهّ ،إل ّ
ِ
بنقــده األوضــاع السياســية واالجتامعيــة،
حــدِّ اإلضحــاك
فاســمعوا هــذا
النــص ،وضعــوا لــه عنوانــ ًا:
َّ
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لطمتْ على اخلدّينِ طاهي ٌة
وتط ّلعَتْ يف الدُّر ِج مُـحتارةْ
لـمّـا رأتْ آثارَ قاضمةٍ
يف جبنةٍ بيضاءَ مُـختارةْ
جاءتْ ،وألقتْ فيه هـرّ َتـها
ل َترُدَّ عنها نكب َة الغارةْ
لكنّها عادَتْ ،فما وجدَتْ
هتفوا مع ًا:

ال اجلبن َة البيضا ،وال الفارةْ

 حاميها حراميها!ٍ
إبريــق مــن الزهــورات
أطيــب
 متامــ ًا ،ولكــم منــيُ
الشــامية!
ِ
ابتسمت األم ،وقالت:

ِ
 كأن َشــعر الغــزل عنــد
تذكــر لنــا شــيئ ًا مــن
ّــك مل
ْ
ِ
غزلـــي؟
شــعر
لديــه
أليــس
الشــاعر؟
َ
ٌّ
ٌ
ـب قصيــد َة الغــزل ،وهــو يف الثامنـ َة عرش َة
 بــى ،لقــد كتـ َمن عمـ ِ
ـره .اســمعي:
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لستُ أدري
لســتُ أدري ،حبــذا لــو كنــتُ أدري
أيّ شــيءٍ فيــكِ ال يسْــي ،ويُغــري
ُ
الـــممشوق يــا أُخــتَ الربــابِ
قــدُّكِ

أم صفــاءُ اللــونِ ،أم بُــردُ الشــبابِ
أم لــذاذاتُ احلديــثِ الـــمُستطابِ
واحليــا يُرســي علــى الـــخدِّ ،وجيــري
يف قلــو ٍع مــن خيــوطِ الفجــ ِر حُـمْــ ِر

أيُّ عطــ ٍر مل يُضمِّــخْ راحتيــكِ
أيُّ ســح ٍر مل يَفِ ـضْ مــن مُقلتي ـكِ؟!

أيّ مخ ٍر لـم تـَجُ ْل يف شفتيكِ؟!
عبث ـاً يطم ـعُ يف الســكرةِ ثغــري
وفــؤادي مُغ َلــقٌ عــن ِّ
كل سُ ْكـــ ِر
(السويداء 1940م)
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والتوجــه إىل أمــور
ـمت بالعمــل واجلــدّ
ّ
ُّ
وألن حياتــه اتّسـ َ
أكثــر أمهيــة ،فقــد كان مــ ِ
ـق ً
ال يف نــر قصائــد الغــزل.
ُ
ّ
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الصين
في ِّ
ـاعر إىل الصــن لتدريـ ِ
وصـ َ
ـس اللغــة العربيــة عــام
ـل الشـ ُ
يومهــا ال تـ ُ
ـزال ُمغلق ـ ًة ومنطوي ـ ًة
1972م ،وكانــت الصـ ُ
ـن َ
عــى ِ
نفســها ،حــذر ًة مــن ِّ
ألي
أجنبـــي ،فلــم
كل
تســمح ٍّ
ْ
ّ
ٍ
صينـــي ،ولــو يف األعيــاد،
إنســان
بيــت
يــزور
منهــم بــأن
َ
ٍّ
َ
ففــي أوىل رسـ ِ
ـب يصـ ُ
ـف وحد َتــه يف
ـائل الشــاعر ســامة كتـ َ
تلـ َ
ـك البــاد البعيــدة:
وأطالــع املجــات ،أمــا الراديــو فلــم
«أكتــب لنفــي،
ُ
ُ
ٍ
عاصمــة
أســم ْع ُه منــذ وصــويل( ،روبنســون كــروزو) يف
بــدالً مــن جزيــرة».
ـره بأخيـ ِ
ـمـــه ،وفخـ ِ
ـائله عــن أ َل ِ
ويعبـــر يف إحــدى رسـ ِ
ـه
ُ ّ ُ
الشــهيد كــال يف حــرب ترشيــن ،فيقــول:
ـرف أنــه لــن يعــو َد هــذه
ـت أعـ ُ
«لـــم ُيفاجئْنــي مو ُتــه .كنـ ُ
الـمرة».
ّ
وجتتمــع اجلــدّ ُة الصينيــ ُة
جتــيء األعيــا ُد،
وحــن
َ
ُ
ُ
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ِ
بأحفادهــا،
يشــعر ســامة باحلنــن الكبــر ،وهــو وحيــدٌ
ُ
ُهنالــك ،فيكتــب:
أمّا أنا فليسَ يل يف ُغربيت جليسْ
وليسَ يل أنيسْ
ٌ
خيال شاعريٌّ حزينْ
ّإل
يُوقدُ يف جنبَـيَّ نارَ احلننيْ
فأُغمِضُ األجفانْ
ُ
وحترق َ
الـخدّينِ دَمعتانْ

ـر
ويف ك ّليــة اللغــات الرشق ّيــة يف بكــن ،كان لــه ٌ
دور كبـ ٌ
ِ
ـي،
كادر ُه التدريســ ّ
در َب َ
يف إنشــاء قســم اللغــة العرب ّية ،وقــد ّ
كان
ولـمـــا َ
ووضـ َ
ـع عــدد ًا مــن الكتــب اجلامعيــة للقســمّ ،
ِ
ُ
يقــول :انتهــى عمــي! بــل
جامعتــه ال
الشــاعر يعــو ُد مــن
ُ
ٍ
ِ
ـس إىل طاولتــه ســاعات ُيؤ ّلـ ُ
ـي
كان جيلـ ُ
ـف القامــوس الصينــ ّ
نوعـ ِ
األول مــن ِ
ـي الكبــر ،وهــو ُ
ـه يف العــامل .كــا أنه
– العربــ ّ
ـم َّبوب» ،وهو
ـس كثــرةً ،منهــا« :القامـ ُ
أنجــ َز قواميـ َ
ـوس الــ ُ
ـن فص ً
ال،
ـي حيتــوي أكثـ َـر من عرشيـ َ
قامـ ٌ
ـي – عربــ ٌّ
ـوس صينــ ٌّ
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ٍ
حلقــل ُم ّ ٍ
ٍ
ــص َّ
عــن مــن الكلــات،
واحــد منهــا
كل
خص َ
ّ
ـص الزراع ـ َة أو الصناعــة وغريهــا ،ثــم
كالكلــات التــي ختـ ُّ
ِ
قامــوس األمثـ ِ
رشحهــا ،ومــا قــد ُيقاب ُلهــا يف
ـال الصينيــة مــع
العربيــة.
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َ
قال خالدٌ :

ُ
مواقــع التواصــل
أن
ســأضيف إىل معرفتــك يــا أيب َّ
َ
ِ
ـض رسـ ِ
ـر لــه بعـ َ
أوالده
ـائله التــي كت َبهــا إىل
االجتامعــ ّ
ـي تنـ ُ
ـدل عــى اجلهـ ِ
ـائل تـ ُّ
أو أصحابــه ،وهــذه الرسـ ُ
ـد الكبــر الذي
ـتهلك مــن عمـ ِ
بذ َلــ ُه يف إنجــاز القامــوس ،الــذي اسـ َ
أكثر
ـره َ
مــن عــر ســنوات ،فــكان ال يكتفــي بــرح املفــردة ،بــل
يــأيت بمثـ ٍ
ـال عليهــا ،أو آيــة ،أو معلومــة تارخييــة أو جغرافيــة.
ـر ْت ابنتــه ســلمى يف كتـ ٍ
نصـ ًا مــن
ـاب وضع ْتـ ُه عنــه ّ
وقــد نـ َ
رسـ ٍ
ـالة لــه بخـ ّ
وجلوســه
ـق
ـرح فيهــا عم َلـ ُه املرهـ َ
ـط يــده يـ ُ
َ
َ
ب لــه
وراء طاولتــه ،ذلــك اجللــوس الــذي ســ ّب َ
الطويــل َ
جلطـ ًة يف الســاق ،وأرقــدَ ُه يف املستشــفى ثالثـ َة أشــهر ،وقــد
ِ
َّ
تابــع
خروجــه
حــذ َر ُه األطبــاء مــن التعــب ،لكنّــه بعــد
َ
العمـ َ
ـل عــى القامــوس ،قائ ـ ً
ا:
ْـهـ َيني أو ُأن ِ
فإما أن ُين ِ
يبق إال شهران ألُن ِ
ْـهـ َيه».
«مل َ
ْـهـ َيهّ ،

تو ّق َ
ثـم قال:
ف خالدٌ عن الكالم ،وبدا عليه التأ ُّثـرّ ،
َ
فعــل فِ ْع َلـــ ُه يف
كان قــد
لقــد أهنــى
القامــوس ،لكنّــ ُه َ
َ
ِ
ـار بــه إىل طريـ ِ
ـق النهايــة.
جســده ،فأوهنَ ـ ُه ،وأضع َف ـ ُه ،وسـ َ
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األبَ ،
وقال:
ّ
تدخ َل ُ

ِ
َّ
قصــة موتِــه أبلــغ املوعظــة واألثــر،
ولعــل يف
أجــل،
فقــد متـنّـــى األســتا ُذ ســامة مــن اهلل يف إحــدى قصائـ ِ
ـده ّأل
ِ
ِ
َ
أرض بــاده ،وأن ُيـــمت َّع ناظريــه
غــر
غمــض جفونَــه يف
ُي
َ
فقــال يف قصيــدة «اهلل
برؤيتهــا ،حتــى ولــو يومــ ًا واحــد ًا،
والغريــب»:
يا ربِّ ،ال ُتغمضْ جفوني هُنا
ِ
الناس بيضاءُ
هنا ،قلوبُ
ُ
وأرضهُم ماءٌ وأفياءُ
لكنَّ بي شوقاً إىل أرضي
جلبل الريّا ِن والساح ْل
أُلقي عليها نظرةَ الرَّاحِل

ٍ
َ
واحــد مــن
حــدث ،فقــد تُو ّفـــي بعــدَ يــو ٍم
وهــذا مــا
ِ
ِ
أرض الوطــن.
وصولــه إىل
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قالت األ ّم:

دعاء ُمؤمن!
أن اهلل
 يبدو َّ
استجاب َ
ِ
أنبــاء الصــن اجلديــدة «شــينخوا»،
وقــد َن َعتْــ ُه وكالــ ُة
فقالــت:
ْ

ـي –
ّ
ـوس ِّ
ـع القامـ َ
«إن شــاعر ًا وأديب ـ ًا ُســور ّي ًا وضـ َ
الصينــ ّ
ٍ
ـمدّ ِة ِ
ـي
عرش سنوات يف جامعة بكني تُوفـّـ َ
ودر َس لــ ُ
ـيَّ ،
العربــ ّ
ِ
ِ
أمـ ِ
ـوب ســورية
ـس األول يف مســقط رأســه يف الســويداء جنـ َ
ٍ
ِّني عامـ ًا».
عــن ثالثــة وسـت َ
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النّدوةُ النقديّةُ التكريـمـيّة
أقامــت وزار ُة الثقافــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية
لألديــب الراحــل ســامة عبيــد نــدو ًة تكريميــ ًة يف املركــز
ـي العــريب يف الســويداء عــام 2007م ،وكانــت الندوة
الثقافــ ِّ
باقــراح مــن الشــاعر الدكتــور ثائــر زيــن الديــن مديــر
اســتمر ْت أيامــ ًا عــدّ ة،
الثقافــة يف الســويداء آنــذاك ،وقــد
ّ
ـي إليهــا أدبــاء و ُن ّقــاد
وكانــت مهرجانـ ًا ثقافيـ ًا مميــز ًا ،إذ ُدعـ َ
ـاء باألديــب الراحــل،
مــن ســورية والوطــن العربــ ّ
ـي احتفـ ً
كــا ســعى الدكتــور ثائــر زيــن الديــن إىل تســمية قاعــة
املطالعــة يف املركــز باســم ســامة عبيــد ،وحــدث ذلــك
بمباركــة وزارة الثقافــة.
كان االحتفـ ُ
ت
غص ْ
َ
درجــات املركز ّ
وم ّ
ـال ُمـمــ ّيز ًا .البهــو ُ
ُ
َــت مــن
باحلضــور.
بعــض احلافــات الصغــرة التــي أت ْ
ـادت ُبركّاهبــا إىل قراهــم ،فقــد امتــأ
قــرى اجلبــل كلهــا ،عـ ْ
ـي بالشــيوخ والنّســاء والشــباب،
در ُج والبهــو اخلارجـ ّ
ـم ّ
الــ ُ
ِ
َ
ليتعرفــوا َر ُجــ ً
تــرك
ا
وبعضهــم
ُ
جــاء بــأوالده ّ
الصغــار ّ
َ
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بصمـ ًة يف مدينتِـــهم.

قالــت األديبـ ُة األردنيــة ســميحة خريــس« :بدهشـ ِ
ـة عــامل
ّ
آثـ ٍ
ـدت نفــي أمــا َم ســامة عبيــد».
ـار وجــدَ لقيـ ًة ،وجـ ُ

َ
وقــال الدكتــور فيصــل حصيــد مــن اجلزائــر« :جئْنــا
فوجـــدْ نا جب َلــن :األول جبــل العــرب،
إىل جبــل العــرب َ
والثــاين ســامة عبيــد».
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وأمــا الـــمستشار الثقافـــي يف السـ ِ
ـفارة الصينيــة فقــد قال:
ُّ
ُ
ُ
ّ
ـن سـ ُّ
ـنظل َمدينــن لألســتاذ ســامة عبيــد».
«نحـ ُ
ـارة ألرستـ ِ
ويف زيـ ٍ
ـه ،قـ َ
ـال« :ال يمكــن أن نف َيـ ُه ح َّقــه ،لكننا
ِ
ِ
ـدرس يف بكــن
مـجان ّيــ ًة ألحــد أحفــاده كــي يـ َ
نُقــدّ ُم منحـ ًة ّ
ـون تـ ٍ
ـذكار ووفــاء».
عربـ َ
ٍ
َ
وعرشين عام ًا.
بثالثة
مت بعد وفاتِه
تلك املنح ُة ُقدِّ ْ
َ

وألن احلجـ َـر الكريــم ُيعـ َـرف يف إطـ ِ
ـاره ،والرجـ َ
ـل يف بيتِــه،
َّ
مواقفــه مــع أرستِـ ِ
ِ
فــا بــدّ أن نذكـ َـر بعـ َ
ـه ومعارفِــه.
ـض
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ـت عنــوان «قــرط
ـت ،أنــا ابنتــه ضحــى عبيــد ،حتـ َ
* كتبـ ُ
ال ُف ّ
ــل»« :عــا َد أيب مــن الســفارة الصينيــة يف دمشــق بعدمــا
تأخــ َـر يف الوصــول إىل بيتنــا
أهنــى
تدريســه للطلبــة هنــاكَّ .
َ
فلـمـــا وصـ َ
ـل قالــت لــه أمــي
ـي القصــورّ ،
الــذي كان يف حـ ّ
ــرت يــا ســامة؟! فــر َّد
تأخ َ
بلباقتِهــا املعهــودة :كأنَّــك ّ
ـروف يكفــي ّإمــا لركــوب احلافلــة ،أو
باسـ ًا :يف جيبــي مـ
ٌ
ألحــر لـ ِ
ـك قرطـ ًا مــن ال ُفـ ِّ
ـل .وقــد كان كهـ ً
ا ،وك ّنــا ســتة
َ
أوالد».
َ
ٌ
والـــمؤخ َر
والـــمهر
الذهــب
رفــض
موقــف آخــر:
*
ّ
َ
َ
ـرس بــا
ـب يف رســالته أن يكـ َ
ـون العـ ُ
عنــد زواجِ ابنتــه ،وطلـ َ
ٍ
ٍ
زائفــة وتصنُّــع:
هبرجــة

ِ
عرسكام مث ً
للشباب الط ّيبني».
ال
«ليك ُْن ُ
كان يف الصــن ،قــال مديـ ُـر اجلامعــة« :رفـ َ
ـض أن
* ويــو َم َ
ـذ راتبـ ًا كخبـ ٍ
يأخـ َ
ـي .لقــد كان راتبـ ُه مثـ َ
ـل رواتبنا».
ـر أجنبــ ٍّ
* لـمـــا كان مديــر ًا للرتبيــة مـــر عــى مدرسـ ٍ
ـة يف إحــدى
َّ
ّ
ـمون ســق َفها ألنــه «يدلـ ُ
ماء
رمــ َ
القــرى ،فوجــدَ ال ُعـ ّـا َل ُي ّ
ـف» َ
َ
وأخذ ُيســاعدُ هم.
فشمــ َـر بنطا َلــ ُه إىل الركبتــن،
الشــتاءّ ،
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درسة بعــدَ حــرب ترشيــن:
وكتــب ألختــي
*
َ
الـــم ِّ
ُ
ِ
الطالبات قاســي ٌة
ـروف
ـم األمحــر يــا بنتــي ،فظـ ُ
«خ ّففــي القلــ َ
بعــد احلــرب».
ـئ ،حتــى
ـي« :برنامـ ُ
* كتـ َ
ـج أســتاذنا ممتلـ ٌ
ـب أســتا ٌذ صينــ ٌّ
ـتغل يف أيــام اآلحـ ِ
ـاد وال ُع َطـ ِ
إنــه يشـ ُ
ـجان ًا».
ـل مــ ّ
َ
ّــب
أطفــأ خالــدٌ حاســو َبه،
ومجــع أورا َقــه ،وبــدأ ُيرت ُ
َ
ـأن الكتابـ َة عــى الــورق ُمـــح ّبب ٌة إليــه،
ـعر بـ َّ
بحثــه ،إذ َ
كان يشـ ُ
ـع أو يتع ّطـ ُ
ـل ،وقــد
ـوب قــد يضيـ ُ
وأهنــا آمن ـ ٌة أكثــر ،فاحلاسـ ُ
يـمـــحى البحــث بغلطـ ٍ
ـة مــا.
ُ
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ّ
رسمت صور ًة لألديب
الصف السابع،
طالبة يف
ْ

تـخرجت اآلن
عىل دفرت الرسم
ّ
العادي بقلم الرصاص ،وهذه الطالبة ّ
يف كلية الفنون اجلميلة
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خاتمة
بعد أيام...

ِ
مقتطفــات مــن بحثِ ِ
ٍ
زمالئــه يف
ــه عــى
يقــرأ خالــدٌ
ِ
ـف ،و ُين ِّقـ ُ
الصـ ّ
أوراقــه وأســتاذه وزمالئــه.
ـن
ـل نظـ َـر ُه مــا بـ َ
ُ
َ
ُوص ُ
كان
يالحــظ
ــف ،وهــو
كيــف َ
كانــت ســعاد ُت ُه ال ت َ
ـاب يتابعون ـ ُه بإعجـ ٍ
ـاب واهتــام ...بعــد أن
األســتا ُذ والطـ ُ
ي ْفــر َغ مــن القــراءة يثنــي األســتا ُذ عــى جهـ ِ
ـوده يف البحــث
ُ
َ َ
ـه يف إلقـ ِ
وعــى براعتِـ ِ
ـاء القصائــد ...قبـ َ
ـل أن يعــو َد خالــدٌ إىل
ِ
ُ
يســأل أســتا َذه:
مقعــده،
ٍ
بدقيقة إضافية؟
تسمح يل
 هلُ
تفض ْل!
 بالتأكيدّ ،ُ
ويقول ،وهو يبتسم:
بني زمالئه،
نظر ُه َ
ين ّق ُل خالدٌ َ

ر ّبـمـــا يف يــوم مــا يف املســتقبل سـ ُ
ـب مــكاين هنا
ـيقف طالـ ٌ
يف هــذا الصـ ِّ
ـي موضوعـ ًا عــن مبــدع يف جمــال مــا:
ـف ليلقــ َ
ـدع قــد
موســيقا ،متثيــل ،أدب ،فنــون ،بحــث ...وهــذا املبـ ُ
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دون جمهــود .ســأقدّ ُم
ـن هــذا ال يــأيت َ
يكـ ُ
ـون واحــد ًا منــا لكـ َّ
بعـ َ
ـتمع إىل اقرتاحاتِكــم.
ـض االقرتاحــات ،ونسـ ُ
ِ
َ
عيونم ،فتابع:
الحظ خالدٌ االهتامم يف

ون املوســيقا ،ولدينــا
لدينــا يف الصــف
طــاب ُيـــح ّب َ
ٌ
ـوات مجيلــة .ملــاذ ال نأخـ ُ
ُلـحـــنها
أصـ ٌ
ـذ إحــدى القصائــد ،فن ّ
ونُغنّيهــا ،ونضعهــا عــى صفحــات (الفيســبوك) أو عــى

ـب يف الرســم
(اليوتيــوب)؟ وأنتــم يــا مــن متتلكــون مواهـ َ
ٍ
للوحــات
والتصويــر والنحــت! ملــاذا ال تقيمــون معرضــ ًا

مــن وحــي األدب أو التاريــخ؟
تا َبع خالدٌ :

ِ
ـئ جمموعـ ًة مــن األصدقــاء لدهيــم
ُيـــمكننا أيضـ ًا أن نُنشـ َ
هوايـ ٌة مشــرك ٌة ،نتبـ ُ
ـادل فيهــا املعلومــات والنقــاش وروابط

ف
الكتــب ومواقــع األدبــاء والعلــاء والفنّانــن،
ونتعــر ُ
ّ
إليهــم عــى نحـ ٍ
ـو أفضــل.
ِ
الس ّبورة:
يبدأ خالدٌ بكتابة اسم موقع عىل ّ
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www.salamaobeid.com
يرفع أحدُ الطالب يدَ ه ،ويقول:
ُ

ويدركون أمهيتَـــها .ملاذا
ـرون منــا ُيـــح ّبون الزراعـ َة،
َ
الكثـ َ
ٍ
ونــزرع
شــخصيات أدبيــ ًة أو فنيــ ًة أو تارخييــة،
نختــار
ال
ُ
ُ
اســم ك ٍُّل منهــم إىل جانــب
ونضــع
وفــاء هلــم،
أشــجار ًا
ُ
َ
ً
شــجرتِ ِه للذكــرى؟
ويقرتح:
يتحـم ُس آخر،
ُ
ّ
ن ُِعــدُّ «فيديــو» مناســب ًا إلحــدى القصائــد ،ونُلقــي قصيد ًة
ِ
نصنــع فلــ ًا
اختيــار موســيقا تصويريــة مناســبة ،أو
مــع
ُ
ـن أن نســتخد َم
وثائق ّي ـ ًا قصــر ًا عــن أحــد املبدعــن ،ويمكـ ُ
ِ
إعــداده.
هواتفنــا املحمولــة يف
احلامس لتقديم االقرتاحات:
يزدا ُد
ُ

 نرتجــم قصيــد ًة أو فقــر ًة مــن قصــة إىل لغـ ٍـة ثانيــة ،أو
ّ
ُ
ُنقــدّ م تعريفــ ًا بإحــدى شــخصيات وطننــا باإلنكليزيــة.
ـابٌّ ،
وكل
ـرج الطـ ُ
ـرع اجلــرس ،وخـ َ
انتهــت احلصــة ،و ُقـ َ
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يقــول ِ
ُ
لنفســه :ســتكون صــوريت يومــ ًا مــا عــى
منهــم
ِ
غــاف كتــاب «أعــام ومبدعــون».
تكون أنت...
لـم ال؟ من يدري؟ قد
ُ
َ -
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ض أعمال األديب
ُمـقتطفاتٌ من بع ِ
من كتاب «ترمجات من ِّ
الصينـي القديم»
الشعر
ّ
الريف
يف ِّ

ما أمج َل بييت يف الرّيف!
يف الريفِ الف ّتانِ النّضِ ِر
ُ
ِّ
بظل حديقتهِ
أختال
وأُسرِّحُ يف الدُّنيا َ
نظري!
		

***

النهـرُ ميـرُّ به َغـرِداً

يزهو بأكاليلِ الزّهـ ِر
وصغارُ األمساكِ انطل َقتْ
ترتاقصُ نشوى بالـم ََط ِر
وجتوبُ اجلوّ سنوناتٌ،
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والشمسُ ُتودِّعُ يف خَ َف ِر
		

***

ازدمحتْ
أرجاءُ مدينتنا
َ
بأُلوفِ الدُّو ِر وبالبشَ ِر
وهُنا بيتانِ  ،ويل بيتٌ
يف الريفِ الف ّتانِ النّضِ ِر
		

***
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ٍ
شدوا
يف خيمــة بائســة مظلمــة مــن خيــام العــرب الذيــن ُ ِّ
مــن فلســطني ،كانــت األم تُـــهدهدُ طفلها الــذي كان يرصخ
مــن اجلــوع والــرد:
أغني ُة أ ّم

َنـــمْ يــا حبيــي َنـــ ْم
يف حضنِـــيَ الــدّايف
باملــاءِ قــد حيلــمْ
جفــنُ ّ
الظمــا الغــايف
بالبلســمْ
واجلــرحُ
نـــمْ يــا حبيــي ،نـــمْ
***
جوعــانُ؟ مــا ذنــي؟
ثديــي غــدا خِرقــ ْة
ت يــا حُبّــي
أحسسْــ ُ
يف ضمّــهِ حُرقــ ْة
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وقســوةَ العلقــمْ
نـم يا حبييب ،نـم
***
احلــيُّ يف أفــراحْ
ضجّوا معَ اللحنِ
والعــودُ واألقــداحْ
أزعَجْ َتهُــم يــا بــي
وأنــتَ ال تعلــمْ
َنـمْ يا حبييبَ ،نـمْ
(بريوت 1948م)
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العود ُة من احلقول
الغيـمُ يف األفقِ البعيدْ
ينسابُ يف لو ِن الورودْ
والطريُ أغفى ،والنجومُ
ُت ُّ
طل يف حذ ٍر شديدْ
ومن احلقولِ تعودُ أسرابُ الصبايا والشبابْ
وال ُقبّعاتُ مُزيّناتٌ بالزهو ِر وبال ُّترابْ
يتـحدّثونَ ويبسمونْ
ورأيتُ شيخاً لـم يز ْل
حينو ،ويغرفُ بالدّالءْ
فسألتهُ :ماذا عليكَ
لو اسرتحتَ مع املساءْ؟
فأجابَ ،والقدما ِن ترجتفان من ثِـ َقـلِ الدّالءْ:
أهلي سَ َقـوا أرضي دماً
وأنا أُروّيها مباءْ
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عودي

قصيــدة مــن خيـ ِ
ـال طالــب ،مطلــع ربيــع 1940م ،وكان
يف الثامنــة عــرة مــن عمــره:
عــودي مـعَ األطيــا ِر عــودي
يــا بســم َة األمــلِ الشّــرو ِد
كادتْ تــذوبُ حُشاشــي
َّ
وتقطعَــتْ أوتــا ُر عــودي
ِ
األرض أحالماً وسِــحرا
َن َثرَ الشــبابُ على جبنيِ
فتملم َلــتْ
لبسَــت

وتثاءبَــ ْ
ت
َ
ُ
ختتــال كِــرا
واســتيقظ ْ
ت
وشــاحَ

البــد ِر
وا ّت َخذتْ من األزها ِر عِطرا

فرت ّنمــتْ زمــرُ الطيــو ِر
ورفر َف ـتْ يف اجل ـوِّ سَــكرى
عادَتْ تذيبُ الـحُبَّ واإلهلامَ يف األجواءِ شِعرا
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عودي مع األطيا ِر عودي
راحَ الشـــتاءُ ،وعـــادتِ األهنارُ جتـــري يف الربيعْ
رقراقـــ ًة هـــدّارةً ،صدّاحـــ ًة لـــو تســـتطيعْ
الشهبُ راحَتْ تستحــــمُّ مبائِـها الصايف البديعْ
ُ
ِ
الشمس الوديعْ
البالل ومبسمُ
واألرضُ أنعشَها
فتقمَّصَـــتْ ثوبَ الشـــبيبةِ بعدَ أكفـــا ِن الصقيعْ
عودي مع األهنا ِر عودي
عادَ الربيعُ ومل تعودي
يا بسم َة األم ِل الشرودِ
كادتْ تذوبُ حشاشيت
َّ
ت أوتارُ عودي
وتقطع ْ
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ليتني أنسى
ليتــي أنســى زمانــاً طيّبــاً
من شبابي ،مـرَّ بني الربوتنيْ
وأحاديــثَ اهلــوى ريانــ ًة
َّ
والضفتنيْ
وتثنّي بردى
فــإذا مــا الليـ ُل أرخــى سـ َ
ر ُه
وتالشى ُّ
كل مهس واندثـرْ
وهتادى البدرُ يف عليائِهِ
ورنا النّجـمُ خبوفٍ وحذرْ
أذكرُ املاضي ،وأبكي بردى
وشذا الوادي وأحالم السَّحَرْ
وزماناً ،كلما اللي ُل هفا
هـيَّـجتْ ذكراهُ دمعي فاهنمَـرْ
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جِ ئتُ يا لبنان أنسى ما مضى
فإذا بي قد تناسيتُ غدا
وإذا بــي زهــرةٌ مهجــورةٌ
مل تز ْل هتفو إىل ذوبِ الندى
كلمــا هبّــتْ عليهــا نســم ٌة
أجف َلتْ حريى ،وصاحتْ :بردى
(عاليه  -لبنان 1940م)
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ِ
نون إذا توانَــوا يف
يأثـــم
قصائــدك مــا
«إن يف
لح َ
ّ
الـــم ّ
ُ
ُ
وددت لــو
تلحينِهــاّ .أمــا قصيــدة (ال ،لــن أكــون) فقــد
ُ
ـمت عــى املحفوظــات املدرســية أن
كان األمـ ُـر بيــدي حلـتّــ ُ
َ
تســلكها يف ِع ِ
قدهــا».
ال ،لن أكون

أكرم زعيرت

ال ،لن أكونَ
وما خُلقتُ ألنْ أكونْ
قصباً يُرجّفه النسيمُ ،وتستخفُّ به الرياحْ
ُّ
ويذل يف وجهِ األعاصريِ الغضابِ فيُستباحْ
ُّ
ويظل مُرجتفاً ،يُقبّ ُل يف املساءِ ويف الصباحْ
قدمَ األعاصريِ الغضابْ
ح ّتى َتع ّفـرَ بال ُّترابْ
ال ،لن أكون
ال ،لن أكونَ

***

كما يشاءُ لـيَ النصيحُ بأن أكونْ
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ُغصناً ميي ُل كما متي ُل مع النسيماتِ الغصونْ
َلدْناً ،يُسِفُّ وينحين ،ح ّتى إذا عادَ السكونْ
أضحى يطاو ُل يف السحابْ
هاماً ُتع ََّـفر بال ُّترابْ
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
َ
تطاول يف السّحاب  
دوَّتْ
(السويداء 1953م)
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كتب األديب مجيل حسن:

«ســمعت ُه ُيلقــي قصيــدةً ،وكنّا طالبـ ًا يف املرحلــة اإلعدادية
يف جتهيــز الالذقيــة ،وكان االحتفــال يف ســينام بشــارع هنانــو،
وك ّنــا نفــر ًا مــن الطلبــة مــع مجاهــر مــن الشــعب نحتشــدُ
ـمع مــن خـ ِ
ـر الصــوت»:
ـال ُمكـ ّ
أمــا َم بــاب الســينام نسـ ُ
ِمن دمانا
من دمانا ،أيُّـها السّ ّفاحُ
من دم ِع اليتامى واأليامى
أتر ِع الكأسَ مُداما
وأدِرْها بني أشالءِ الضحايا
واستغاثاتِ الثكاىل والسبايا
وزئريِ املدف ِع الطاغي
وأ ّناتِ الشظايا
أ ْتر ِع الكأسَ ،وناولْهُ النّدامى
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من دمانا ،أيُّـها السّ ّفاحُ
من دم ِع اليتامى واأليامى
***

أمط ِر الشامَ حديداً وهليبا
واستبحْ فيها هال ً
ال وصليبا
واذبح املرضى
ِ
وال ختشَ عذو ً
ال أو رقيبا
ِّ
عذبِ األسرى و َن ِّك ْل ما تشاءْ
وإذا الرعبُ ّ
تول َك
َ
وأضناك العياءْ
من دمانا ،أيُّـها السّ ّفاحُ
من دمع اليتامى واأليامى
أتر ِع الكأسَ مُداما

***
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مِن دمانا ،أيّـها السّ ّفاحُ
من دمع اليتامى واأليامى
أتر ِع الكأس مداما
فلقد عشنا كِـراما
وسنبقى أبدَ الده ِر كِراما
يأمــر باقتحــام
لـمـــا كان قائــدُ اجليــش الفرنــي
ُ
(عــام 1945مّ ،

ويأمــر بتهديــم املجلــس النيــايب).
الـــمستشفيات والـــمتاجر والـــمعابد،
ُ
ُ

***
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«لــو جــا َز يل أن أنقـ َ
برمـــتها لنقلتُهــا،
ـل قصيــد َة (حنــن) ّ
ـاف مــن غـ ِ
ـر بينها
ولكننــي أخـ ُ
ـرة أخواتِـــها ،وأن يعلـ َ
ـق الـ ُّ
ـل يل بإرضـ ِ
ـر شــيخ ًا ،وال ِق َبــ َ
ـاء
ـن ،وأنــا كـ ُ
وبينهـ ّ
ـدت أصـ ُ
العــذارى ،ســنكتفي بـ ٍ
ـيء منهــا ،ثــم نعــو ُد إىل ِ
غريهــا».

مارون عبود من مقدّ مة ديوان «هليب وطيب».

حنني

نعمْ ،أنا أحببتُ هذي الربوعَ
وبســم َة أجوائِهــا الصافيــ ْة
وأحببـتُ فيها عبـرَ الزهو ِر
وأنشــودةَ القمـ ِـح والســاقي ْة
ولكــنَّ يل خافقــاً مل يــز ْل
حيــنُّ إىل بقعــةٍ نائيــ ْة
إىل واحةٍ يف صمي ِم القفا ِر
مع ّفــرة الـــمُنحنى خاليــ ْة
- 73 -

رُبى النّبك! هل تذكرينَ اخليامَ لديكِ مبعثرةً جاثية؟!
حتــاو ُل مشسُــكِ إحرا َقهــا
وتصفعُهــا ريــحُكِ الســافي ْة
وقومــاً عرينُـهُـــمُ شــامخٌ
رهيــبٌ ،بســمرتهِ القاســي ْة
أبَ ـوْا أن يَــروْهُ لغ ـرِ العُلــى
وأن يســتبدَّ بــهِ الطاغيــ ْة
وطفالً سباهُ جال ُل القِفار وأفياؤها يف املسا ضافي ْة
صغــراً ،بــا مئــز ٍر أشــعثاً

يــروحُ ويغــدو م ـعَ املاشــي ْة

َ
جــال يف رأسِــ ِه
يُــردّدُ مــا
وأغنامُــهُ ترتعــي ثاغيــ ْة
ف ُتصغي الصحارى ألنشــود ٍة
خم ّلعــةِ الــوز ِن والقافيــ ْة
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(السويداء 1944م)

َ
هتف النَّرص
هتــفَ النّصرُ وغنّـــى لبُنــــــاةِ اجملدِ منّا
لــأىل كانــوا بكفِّ احلقِّ ســيفا ومِـــجنّا
َّ
وتلف ْتنــا إىل املاضــي البعيــدْ
فــإذا التاريــخُ مــن صُنــع اجلــدودْ
ُ
ميــأ

الدنيــا

بآيــاتِ

اخللــودْ

َّ
وتلف ْتنا إىل املاضي القريبِ الـمُستباحْ
فإذا األشــبا ُل تـــمضي من كفا ٍح لكفاحْ
ومتنّــــى العـــــــزُّ أسيافاً ،ف ُكنّــا مــا تـمنّـى

وأرادَ اهللُ ُقـوّاماً على احلقِّ ،ف ُكنَّا ما تـمنّى
(السويداء 1952م)
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الربيع يف اجلوالن
ُ
سريجعُ الربيعُ للجوالنِ
من جديدْ
وترجعُ الطيورُ
للغابةِ القدمي ْة
تبحثُ عن أعشاشِها الـحَطيم ْة
وترجعُ الزهورُ
تبحثُ عن فراشةٍ شريدةْ
وحنلةٍ طريدةْ
وترجعُ الصغريةُ اليتيمة
َ
واحلقول والبيادرْ
ُتسائ ُل السُّفوحَ
عن والدٍ وأخوةٍ ظ ُّلوا بال مقابرْ
مرَّتْ على أشالئهم كتائبُ احلديدْ
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فدمّـرَت أشالؤهم كتائبَ احلديدْ
وانتصرَ الشهيدْ
ذكريات الطفولة
ُ

(بكني 1974م)

مقطع من قصة «هد ّية أ ّم»
ٌ
ـل شــيئ ًا مــا إىل ِ
كــم كانــت أ ُّم نايــف تــو ُّد أن ترسـ َ
ولدهــا
أن قل َبهــا كان ممتلئــ ًا مفعــ ًا ،والغرفــة
مــع الشــيخ بــاز! ّإل ّ
َ
الالجئــة إليهــا فارغ ـ ًة تصفــر.

ـس الكبرية
ّت لــو اسـ
ْ
كــم متــن ْ
ـم تلك النفـ َ
ـتطاعت أن تُرغــ َ
أجــل ِ
ٍ
ِ
ولدهــا!
راحــة مــن
تســتدين ،ولــو علبــ َة
عــى أن
َ
ـدر عــى
ولكنهــا لــن تســتدين ...لــن تسـ َ
ـتدين شــيئ ًا ال تقـ ُ
ِ
إيفائــه.

هكــذا كانــت أفــكاري حتــو ُم حو َلـــهم يف الســويداء،
عندمــا َّ
حتت الـــمخدّ ة،
ـت اهلد ّي َة َ
ـرس العشــاء ،فدسسـ ُ
دق جـ ُ
ـت إىل مطعــم املدرســة.
ونزلـ ُ
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كان الطعــا ُم شــه ّي ًا تلــك الليلــة ،وكان ســخ ّي ًا أيضــ ًا.
َ
ِ
شــبه
مــأ يل واحــدٌ مــن رفاقــي صحنــ ًا عارمــ ًا ،وأنــا يف
أخــذت منــ ُه قطعــة،
مــددت يــدي إىل الرغيــف،
ذهــول.
ُ
ُ
أخــذت امللعقــة ،دسســتُها يف
ــت بــن أنامــي برهــ ًة.
ُ
ظ ّل ْ
ٌ
مريــض؟
أنــت
فمــي .مل أســتطع أن أمضــغ.
َ
 ٌنعم.
مريضْ ،

ـت أتصــور األم وأطفا َلـــها ،يف الســويداء ،بــا مـ ٍ
ـورد
كنـ ُ
ّ ُ َّ
وال عمــل ،الجئــن يف غرفـ ٍ
ـة صغــرة واحــدة .مــاذا يأكلــون
والر ّز
يف هــذه الســاعة التــي تتـ ُ
ـاوج فيهــا هنــا أبخــر ُة اللحــم ّ
ـي ويف أنفي؟!
واخلبــز الطــازج أمــا َم عينــ ّ

وعــدت إىل
تركــت رفاقــي يأكلــون ،ويتهامســون،
ُ
ُ
ٍ
قطعــة
فــرايش ،أبكــي بســكون ،وأشــدُّ مــن جديــد عــى
صغـ ٍ
فضــة ،عــى الفرنكــن اللذيـ ِ
ـيخ
ـرة مــن ّ
ـن محلهــا الشـ ُ
بــاز مــن الســويداء إىل «عاليــه» هديــ ًة مــن أ ٍّم إىل ولدهــا.
ِ
أمـرها يا أمي!
ّأواه! ما َ
كان أقسى هد ّيتك وما َّ
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ضحى سالمة عبيد
 -من مواليد حمافظة السويداء 1957م.

 -إجازة يف األدب العريب /جامعة دمشق.

درس ــة
 -عمل ــت يف كلي ــة اللغ ــات الرشقي ــة يف جامع ــة بك ــن ُم ّ

للغ ــة العربي ــة.

 -نرشت يف بعض الدوريات (املحلية والعربية).
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سلسلة أعالم ومبدعون
الرقم
1
2
3

4

حنّا مينة

اسم الكتاب

سهيل عرفة

اسم املؤلف

د .شوقي املعري

حممود يوسف
أسعد الديري

حممد الفرايت

عيسى فتوح

عزيزة هارون

5

جودة اهلاشمي

7

أمني بن عبد العزيز اخلياط

أمحد املفتي

د .عبد الكريم اليايف

مجانة نعامن

6
8
9

د .هشام احلالق

تيسري السعدي

د .مسعود بوبو

وفيق يوسف

د .حممد قاسم

10

النهضوي الزهراوي

خليل البيطار

12

عبد الرمحن الكواكبي

حممود يوسف

قمر كيالين

لينا كيالين

11
13

14

حممد وليد مارديني
نديم حممد
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إيامن مارديني

منذر حييى عيسى

15

حممد املاغوط

17

الفراهيدي

16
18
19
20
21

ناظم مهنا

الدكتور سامي الدرويب

بثينة اخلري

رياض الصالح احلسني

نذير جعفر

رضا سعيد

أمحد بوبس

زكي األرسوزي

بيان الصفدي
إسامعيل امللحم

عبد السالم العجييل

د .علياء الداية

أبو خليل القباين

هناء أبو أسعد

25

صدقي إسامعيل

حممود يوسف

27

بدر شاكر الس ّياب

بيان الصفدي

هاين الراهب

حسام الدين خضور

22
23

24

26
28
29

ديب عيل حسن

فاخر عاقل

عيسى فتوح

فؤاد الشايب

مطيع محزة

عيسى عصفور

ناظم مهنا

ممدوح عدوان
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30

صياح اجلهيم

موفق نادر

32

شاعر الشام خليل مردم

سيف الدين القنطار

سعد اهلل ونوس

جوان جان

31
33

34

ممتاز البحرة

عبد القادر عياش

35

حيدر يازجي

37

سعيد حورانية

36
38
39

40
41
42
43

44

رامز حاج حسني

رساج أمحد اجلراد
أريج بوادقجي

د .أمحد عيل حممد

نعيم اليايف

حسن م .يوسف

وصفي القرنفيل

مصطفى احلسون

ألفة اإلدلبي

د .حممد العنيزان

رساج أمحد اجلراد

سعد صائب

حممد عمران

منصور حرب هنيدي

شكيب أرسالن

د .مجال أبو سمرة

ناظم مهنا

حممد حمفل

عيسى فتوح

عبد الغني العطري
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45

عبد الرزاق جعفر

رساج أمحد اجلراد

47

فريد األطرش

د .فايز الداية

دالل حاتم

قحطان بريقدار

46
48
49

حسن م .يوسف

فاتح املدرس

هناء أبو أسعد

هناد قلعي

50

الصويف
عبد الباسط
ّ

د .مجال أبو سمرة

52

نزيه الشهبندر

عيل العقباين

51
53

54

55
56

بيان الصفدي

بندر عبد احلميد

د .حممد قاسم

سعيد األفغاين

عبد املعني امللوحي

ناظم مهنا

سالمة عبيد

ضحى عبيد

د .نزار بريك هنيدي

نزار ق ّباين
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