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أص�وات الرعد تمأل المكان، وته�ز النوافذ، ورنين صوت 
المط�ر يعزف موس�يقا الح�ب والحياة. في ظل ه�ذه األجواء 
الش�توية، اجتمعت األس�رة مس�اًء عن�د المدف�أة: األب واألم 
واالبن الوحيد س�امر الذي قارَب الثانية عشرة من عمره، وفي 

حوار دافئ قالت األم: 
أمي�ري الصغير! ك�م أرى فيك ذاتي! كم أتمن�ى أن تحقق 

كل ما لم أستطع تحقيقه!
أجاب سامر ببرود: نعم، نعم، سأصبح طبيبًا.

رّدت األم حائ�رًة: ال، ي�ا صغي�ري! ليس حلم�ي أن تصبح 
طبيبًا.

ابتس�م س�امر، وقال: أمي! أنت تقولين دائمًا: متى ستكبر، 
وُت�حّقُق نجاحًا؟ 
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قال�ت األم: نعم، يا بني! لكْن ليس كّل نجاح يرتبط بمهنة. 
أنا حقًا أتمنى أن تصبح طبيبًا، لكْن أريد أن تكون إنسانًا مثقفًا 
ونبي�اًل. أريد أن أفتخر بأنن�ي أنجبت رجاًل بارعًا في مجاالت 

الحياة كلها. 
هنا التفت األب قائاًل: عزيزي س�امر! اقرأ الش�عر العربي، 

وانهل منه. 
قال سامر: ال، يا أبي! ال أريد. أريد أن أصبح طبيبًا فقط.
قال األب: ولِ�َم ال يا بني؟! ألم تسمع بوجيه البارودي؟ 

أجاب سامر: َم�ْن وجيه البارودي؟ 
قال األب: س�أخبرك  يا بني! في عالمن�ا العربي قرأنا كثيرًا 
عن أطباء ش�عراء، لكْن قّل�م�ا قرأنا عن طبيب شاعر، وشاعر 
طبيب في الوقت عينه. لمحنا مهنة الطب في ش�عره، ولمس�نا 
في طبِِّه ُروَح اإلبداع والشاعرية والذوق واألدب. نعم، يا بني! 
األدب ُيه�ّذُب النف�وس، فها ه�و ذا وجيه الب�ارودي، الطبيب 
الش�اعر، َع�لِ�َم معنى الحياة، وتمّكن من رؤية األش�ياء عاريًة 
من األقنعة كلها، إذ عايَن الناس في األمراض، وشهد سكرات 
الم�وت، فعلم معنى الحياة، وعلم أن نبضًة واحدة تفصل بين 
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الم�وت والحي�اة، فعمد إلى غذاء الروح والحياة بش�عر مفعم 
بروح التجربة الصادقة والخبرة اإلنسانية المعمقة، فقّدم شعرًا 
ال نظي�ر ل�ه، وعلى الرغ�م من قّلة ش�عره، فإّن ما ترك�ه لنا من 
أش�عار يش�ي بموهبة متق�دة وبقريح�ة متفتحة خّلدت اس�مه 
َد اس�ُمه بنضاله االجتماعي، وبش�عره  إلى يومنا هذا. لقد ُخ�لِّ
الع�ذب الندّي، وبطّب�ه المتف�وق، وبخبرته الطويل�ة، وب�ُحّبه 

العجيب، وهذا ما أشار إليه بقوله: 

نضالي ب��م��ن��ج�����زاِت  ح�����يٌّ  أن���ا 
وب��ِش��ع��ري ال����ذي ي��ظ��لُّ ط��رّي��ا

وب��ط��ّب��ي، وخ��ب��رت��ي، وب�����ُح��ّب��ي
س���وَف أب��ق��ى ُم�����خ��ّل��دًا أب��دّي��ا



6



7

ه
ُ
اسـُمُه وحيات

قال س�امر: أرجوك يا أبي! أكمل! أهو شاعٌر أم طبيب؟ لم 
أفهم.

ُفَك إّياه. هو وجيه بن عبد  ق�اَل األب: انتظر يا ُب�نّي! س�ُأعرِّ
الحسيب البارودي. ُولَد في مدينة حماة في األول من آذار عام 
1906م، وُتوّف��َي في الحادي عش�ر من ش�باط عام 1996م. 
ينتمي إلى أسرة موسرة ُتعّد من طبقة الوجهاء، سواء من جهة 
والده عبد الحس�يب الب�ارودي المزارع والتاج�ر، أم من جهة 
والدته ذات الوجاهة الدينية وأهلها أصحاب الملكية الزراعية 
الكبيرة. درَس في المدارس التبش�يرية في لبنان. تلّقى تعليمه 
االبتدائ�ي في مدرس�ة »ترّقي الوطن« في حم�اة، ومما أّثر في 
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ثقافت�ه وصق�ل ش�خصيته أن المعلمين في مدارس�ه كانوا من 
أس�اتذة اللغ�ة العربية، وفي هذه الحقبة ش�اهد آث�ار المجاعة 
الت�ي عصفت ببالد الش�ام، وع�اش أحداث الح�رب العالمية 
األول�ى التي انتهت، وهو في الثانية عش�رة م�ن عمره، بعد أن 
أوقفته وغيَرُه عن متابعة الدراس�ة، وهذا ما أش�ار إليه الش�اعر 
ولي�د قنباز في تقديم�ه لديوان البارودي »س�ّيد الُعّش�اق«، إذ 

يقول: 
»ُولِ�َد وجيه البارودي مطلع القرن العش�رين، يوم الس�بت: 
1906/3/1م ف�ي مدين�ة حم�اة، وراف�َق ه�ذا الق�رَن حت�ى 
نهايت�ه، فع�اش الحربي�ن العالميتين والمجاع�ات والحروب 
واألح�داث التي عصف�ت بالمنطقة، لكنُّه نأى بنفس�ِه عن كلِّ 
تلك األح�داث، واكتف�ى بالعالم ال�ذي اختارُه لنفس�ِه: عالم 

عر والمرأة«. الشِّ
 سأَل سامر: وكيف تعّل�َم، وقد كانت البالد في حالة حرٍب 

وفقر؟ 
أجاب األب: في الثالثة عش�رة من عمره أرسله والده ليتابع 
دراس�ته اإلعدادي�ة والثانوي�ة والجامعي�ة في الكلية الس�ورية 
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اإلنجيلي�ة )الجامعة األميركية( ف�ي بيروت، وكان انطالقه مع 
نهاي�ة ع�ام 1918م، وقد مك�ث في رحاب ه�ذه الكلية أربعة 
عش�ر عامًا، ش�ملت الدراس�ة اإلعدادية والثانوية والجامعية، 
فقضى فيها فترة تحصيله العلمي، وتخّرج طبيبًا عام 1932م.

وقَف سامٌر، وقد أل�حَّ عليه سؤاٌل ُم�ه�ّم: 
وكيف لهذا الطبيب أن ينهل الشعر ويعرفه يا أبي؟!

أج�اب األب: في مكتبة الجامع�ة، اطلع على أمهات كتب 
الت�راث، وحفظ كثي�رًا من الش�عر العربي في العص�ور كلها، 
واطلع على أنماط من الش�عر الغرب�ي، وراح منذ ذلك الوقت 

يكتب الشعر متأثرًا بما قرأ.
 ه�زت األم رأس�ها قائل�ًة: عزي�زي س�امر! لقد أثب�َت هذا 
َق�ه ونجاحه في مختلف أن�واع المعرفة والعلوم،  اإلنس�ان تفوُّ
فُع�ِرَف بحدة الذكاء واإلرادة إلثب�ات ذاته، إضافًة إلى موهبته 
الفطرية الش�عرّية التي أس�همت في تفّوقه وتميزه. هيا يا بني! 

يكفي اليوم ما سمعته. اذهب لتنام، وغدًا نكمل الحديث.
دخل سامٌر غرفته، وتمّدد على السرير شارَد الذهن، وأفكاٌر 
ع�ّدة تدور في رأس�ه: لم أك�ن أعلم أّن في إم�كان الطبيب أن 
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يكون شاعرًا، ولم أسمع بشاعر طبيب. كيف إلنسان أن يكون 
ناجحًا في أكثر من مجال في حياته؟! كم هذا الشخص رائع! 
من المؤكد أّن ش�خصية هذا الطبيب تحمل خفايا عّدة جعلته 

ُي�خلَّد في عقول الناس. 
ثم خرج س�امٌر من الغرفة ُمناديًا: أبي! أمي! أريد أن أعرف 

المزيد عن هذا الطبيب. 
ضحك�ت األم، وقالت: كنت أعل�م أن فضولك لن يدعك 

تنام. ماذا تريد أن تعرف؟ 
سأل سامر: هل كان هذا الطبيب غنيًا؟ أين كانت عيادته؟

أج�اب األب: لق�د افتتح عيادت�ه الطبية الخاص�ة في مدينة 
حماة عام 1932م بعد عودته من لبنان، واقتنى في تلك الفترة 
دّراج�ًة عادّية اس�تخدمها لزيارة مرضاه، ثم تط�ّورت األمور، 
فاقتن�ى دّراج�ًة نارية بقيت مع�ه حتى أواخ�ر األربعينيات من 
القرن العش�رين، ثم اقتنى سيارًة خاّصة به. مارَس مهنة الطب 
منذ عام 1932م إلى أن توفي عام 1996م، أي أنه حّقق رقمًا 
قياس�يًا في االستمرار في ممارسة الطب بما يزيد على الستين 
عام�ًا، ومن هن�ا ُع�دَّ صاحَب ُمّدة طويلة ف�ي العمل الطبي في 
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العال�م، وقد برع في مهنته، وامتدت ش�هرته إل�ى مدينة حماه 
وريفها، وظل يمارس الطب إلى أن أنهكه المرض. 

تابع�ت األم الحدي�ث قائل�ًة: ه�ل تعل�م يا س�امر أن وجيه 
البارودي كان رجاًل قويًا وعصاميًا في حياته؟ نعم، إن العزيمة 
والتصمي�م واإلرادة جعلت منه إنس�انًا قويًا ومثاليًا. لم يس�لم 
م�ن مصائب الدهر، ولعلَّ أهم ما أّثر ف�ي حياته أنه ُفجَع بوفاة 
والدته عام 1923م، وهو ال يزال في السابعة عشرة من عمره، 
وق�د ت�زّوج والُده بع�د رحيلها، فع�اَش وأخواته بال س�ند وال 

معين، وقد صّور ذلك بقوله: 

الحي����اة طريَق  أش��قُّ  خرج����ُت 
الثب�����ات  ودرِع  اليقي���ن  بسي��ِف 

وال�����ٌد ال  أن���اض���ل،  وح���ي���دًا 
اله���الك����ات  معي���ٌن، وأّم��َي في 

ٍع  وأكمل الس�نتين األخيرتين في الجامعة، معتمدًا على تبرُّ
وهباٍت من األصدقاء. 

وقد ُفجَع بوفاة زوجته، وهي في الستين من العمر، بعد حياة 



12

زوجية دامت خمس�ًة وأربعين عام�ًا، كما ُفجَع بوفاة ثالثة من 
أبنائه العشرة، فانطوى قلبه على جرح ال يندمل، ولم َيِرْث من 
والده ش�يئًا من الرزق، بل كان من األش�خاص الذين اعتمدوا 

على أنفسهم في بناء حياتهم.
وأه�م م�ا م�ّي��َز ش�خصيته أن�ه تغّلب عل�ى حياته البائس�ة 
والمريرة بروح الدعابة وخفة الدم التي كانت وسيلته لمواجهة 
قساوة الحياة، فلم تكد تخلو له جلسة أو حديث أو معاينة من 
دعاب�ة، وقد رّدَد الن�اس دعاباته التي تدلُّ على خفة دمه، ولعلَّ 

ما قاله في سيارته العجفاء يدلُّ على ظرافته، إذ يقول: 

تم��رُّ سّي��ارتي العجف���اُء في ُط���ُرٍق
لغني  لمح���ٌة  فيه���ا  ليَس  شعبّي��ٍة 

ت��راك���َض الّصبي��ة األغ��رار تتبُعني
ينفُعني  ليس  ف���راري  فررُت،  مهم��ا 

هذا يصي��ُح: وجي���ٌه أمس أنق���َذني
من اله��الك، وه�ذا: أمس ط�ّه�َرني!
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ه
ُ

شخصّيـت

ش�عَر سامر بالنعاس الشديد على الرغم من متعة الحديث، 
فخل�د إلى النوم، وفي اليوم التالي، اس�تيقظ، كأنه لم ينم، فال 
تزال أصداء الحديث في ذاكرته. ذهب إلى غرفة والديه. طرق 

الباب، وهو ينادي: 
أبي! أمي! لقد أحضرُت لكما القهوة.

وهنا ضحك�ت األم، كأنها تقرأ ما يدور في فكر ولدها، ثم 
قالت: 

سنتابع الحديث حاالً يا بني!
نظر سامر إلى والديه، وهما يرتشفان القهوة، متسائاًل: 

ه�ل هناك رج�ٌل بهذه الس�مات؟ لم�اذا غاب ع�ن أدباء 
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وطننا؟ ولماذا اسمه مغمور؟
قال�ت األم: إن الحي�اة تظل�م كثيرًا م�ن العلم�اء واألدباء، 
لكنَّ مس�يرة اإلنس�ان ُت�خّلده، فما ُعِرَف ب�ه هذا الرجل جعله 
ُم�خلَّدًا في عقولنا، فقد ُعِرَف وجيه البارودي بأنه رجٌل طيب 
ب�كل ما تحمله هذه الكلمة من معان وم�ا ترتبط به من أفعال، 
فن�ال مكانة رفيعة لدى فقراء مدينته، وكان إنس�انًا محبًا ألبناء 
بل�ده، فُع�ِرَف بمس�اعدة المحتاجي�ن، كما أنه خّص�ص يومًا 
في األس�بوع لع�الج الفق�راء مجان�ًا، وقد انطوت ش�خصيته 
عل�ى تناُق�ض كبير، إذ جم�ع بين ش�خصية اإلنس�ان الطبيب 
العطوف، وش�خصية الشاعر المتمرد، لكنَُّه في األحوال ُكلِّها 
كان ش�خصًا محبوبًا، وعلى عالقة وثيقة بالمجتمع، ومما زاد 
شعبيته أنه الشاعر الذي عّبر عن واقعه األليم، منتصرًا للفقراء 
على األغنياء، فنقد األغنياء، وحضَّ الفقراء على الثورة. وكان 
في عيادته طبيبًا عالمًا وإنس�انًا كريمًا بكل ما تحمله الكلمات 

من معاٍن، حتى ُك�نِّ�َي بأبي الفقراء.
وهنا التفتت األم إلى األب قائلًة: لقد ُعِرَف بالنرجسية التي 
تجّل�ت ف�ي تصرفاته وأش�عاره وأحاديثه، فكان معجبًا بنفس�ه 



15

وبقدرت�ه وإمكانات�ه، وعلى الرغم م�ن إنس�انيته وحبه للناس 
ومساعدته المحتاجين، نجد في شخصيته إنسانًا حاّدًا ال يقبل 
الوق�وف ف�ي المنتصف، وال يرض�ى بأنصاف الحل�ول، فهو 
ش�خص انفعالّي في حبه وُكرهه، وفي مدحه وذّمه، وفي ُقربه 

وُبعده. 
ق�ال األب: نع�م، ي�ا عزيزت�ي! لك�نَّ ال�ُح�بَّ ه�و عن�وان 
شخصيته إلى أن تجاوز التسعين من عمره، فكان محبًا للعمل 
والعل�م، ومحب�ًا للطبيعة، ومحب�ًا للجمال اإلنس�اني، ويمتاز 
بروحه المرهفة، ومن أقواله: »أنا أقدُم طبيب في حماة، وأقدُم 
س�ائق في حماة، وأقدُم ش�اعر في حماة ، وأتعس عاش�ق في 

حماة«. 
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ـُه وتكريـُمـه
ُ

مكانت

س�أَل س�امٌر والديه: تتكّلمان عن شخص مهم، فهل نال ما 
يستحقه من تكريم؟ 

أج�اَب األُب: نع�م، يا بن�ي! لقد حظ�ي بمكانة علمية 
َم طبيبًا، إذ قّدم إليه وزيُر الصّحة في سورية  مرموقة، وُك�رِّ
د. إي�اد الش�طي ع�ام 1991م درَع ال�وزارة بوصف�ه أقدَم 
طبي�ب في س�ورية وصاح�َب أط�ول مدة عم�ل طبي في 
العال�م، فق�د ظلَّ عل�ى رأس عمل�ه ما يزيد على الس�تين 

عامًا من عمره. 
َم ش�اعرًا، إذ ُأقي�َم احتفال بمناسبة بلوغه السبعين  كما ُك�رِّ
عام�ًا عاَم 1975م، وتحّدثت عنه نخبة م�ن األدباء والباحثين 
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والنّقاد والشعراء، وقّدم إليه محافظ حماة كأَس الشعر.
وكت�ب عن�ه س�هيل عثمان دراس�ًة بعن�وان »آخر ش�ياطين 

الشعر« صدرت عن اتحاد الكتاب العرب في سورية.
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ه
ُ

أصدقاؤ

سأَل س�امٌر: كيف تكّونت ش�خصيته الش�عرية؟ ومن أّث�َر 
فيه؟ 

أجابت األم: في إمكان اإلنس�ان المثابر الموهوب أن يبدع 
المعج�زات، وه�ذا م�ا أثبت�ه وجيه الب�ارودي ال�ذي وجد في 
الجامع�ة األميركية ُمتنّفس�ًا رحبًا لالنطالق وَصْقل ش�خصيته 
األدبية، إذ تكونت شاعريته في جّو أدبي كانت تحفل به بيروت 
في تلك الحقبة، فكانت الجامعة األميركية جامعًة داخلية، وقد 
أتاحت لطالبها المزيد من التعارف والقيام باألنشطة المتنوعة 
المفيدة، ونهل من مكتبة الجامعة الحافلة بكنوز التراث العربي 
في الوطن والمهجر، وتعّرَف إلى شخصيات أدبية مرموقة في 
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الجامعة األميركية كالشاعر الفلسطيني الكبير إبراهيم طوقان 
ال�ذي كان طالبًا فيه�ا، والباحث اللبنان�ي الدكتور عمر فّروخ 
أيض�ًا، وش�اعر الع�راق في زمان�ه حافظ جمي�ل كذلك، ومع 
ه�ؤالء األصدق�اء أّس�س دار الن�دوة ع�ام 1926م، وصاروا 
يتبادلون المعارف فيما بينهم، فهذا يقول الش�عر، وذاك ينتقد، 
وكانت هذه الجمعية ه�ي البداية الحقيقية والناضجة لتجربته 
الش�عرية، ألّن م�ادة هذه اللقاءات جميعها هي س�ماع الش�عر 
ونقده وكتابته وإبداعه، وله مع الش�اعر إبراهيم طوقان قصيدة 
مش�تركة بعنوان »وادي الرمان«، وقد امتزجا روحانيًا في هذه 

القصيدة في كل كلمة وفي كل شطر:

وإّن����ُه  الجم��اُل،  ب���ه  يهي���ُم  واٍد 
فينط��ُق الجماُل  ُينطُِق���ُه  ليك�����اُد 

ال��نّ�����وُر ف��ي ج��ن��ب��اتِ��ِه ُم��ت��أّل�����ٌق
والنّ����وُر في وجن����اتِ�ها يت���أّل���ُق

وقد أثبتها البارودي ف�ي ديوانه »بيني وبين الغواني«، وهذا 
الجو جعل جميع مؤسس�ي الندوة يقولون الش�عر، حتى عمر 
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ف�ّروخ الباح�ث والناق�د نظ�َم الش�عر، وجمع�ه فيم�ا بعد في 
ديوان »فجر وش�فق«، لكنَّ األشهر شعريًا كان إبراهيم طوقان 

والبارودي. 
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ـّب  الطِّ
ُ

مهنة

قال األب:
 ي�ا بن�ي! في إم�كان اإلنس�ان الناج�ح أن ُيظِه�َر براعته في 
مج�االت الحياة، فالحياة المهنّية ال تنفصل عن حياة اإلنس�ان 
اليومي�ة، وه�ذا ما جّس�ده وجي�ه الب�ارودي، إذ ترك�ت حياته 
المهني�ة والعملية طابعها الخاص في حياته عاّمًة، وفي ش�عره 
خاّص�ة، فق�د اختلط بالن�اس ب�ُحكم مهنته، وع�رَف بتواصله 
معه�م س�لبيات المحي�ط وإيجابياته، فالمَس أوج�اع الناس، 
وفي أبياته نلمس البساطة في حياته، وانعكاس مهنة الطب في 

شعره جلّيًا.
لق�د أخ�ذ الطب مس�احًة ال ب�أس بها من ش�عره، كما فعل 
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في السياس�ة والمجتمع، وتبقى أش�عار الغزل أعلى مرتبًة عند 
البارودي الشاعر والعاشق، وسّيد العشاق كما كان ُي�حبُّ أن 

ُيوَصف.
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عرّية
ِّ

ـُه الش
ُ
ـفات

ّ
ُمؤل

قاَل س�امر: لقد ذهلُت بما سمعُت يا والدي! أرجوك تابع! 
أريد معرفة المزيد عن حياته الشعرية وعن مؤلفاته.

ق�ال األُب: كان وجيه طبيبًا وش�اعرًا ذاتي�ًا وجدانيًا، صّور 
حياته ومجتمعه تصويرًا نادر المثال، ولم ُيطَبع له س�وى ثالثة 
دواوي�ن. طبع ديوانه الش�عري األول »بيني وبين الغواني« عام 
1950م ف�ي طرابلس لبنان، وأماله من ذاكرت�ه ألن زوجَتُه ُأمَّ 
أس�امة أحرقت مخطوط�ة الديوان برمتها، ول�وال ذاكرُتُه التي 
�عُر الذي صاغ�ه طوال أربعة  أمّدت�ه بغالبية الديوان لضاَع الشِّ
وعش�رين عامًا، وفي ع�ام 1971م أعاد طباعة الديوان األول، 
ث�م طبَع الدي�وان الثاني ال�ذي حمل عنوان »ك�ذا أنا«، ويضم 
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الش�عر الذي صاغه الب�ارودي في واحد وعش�رين عامًا، وفي 
عام 1995م أصدَر ديوانه الثالث »س�ّيد الُعّش�اق« الذي يضمُّ 
ش�عره الذي أبدعه في واحد وعش�رين عامًا أيضًا، وأّما ديوانه 
األخي�ر ال�ذي اختار له عن�وان »حصاد التس�عين« فهو ال يزال 
مخطوطًا، يذكره الشاعر وليد قنباز، إذ يحتفظ به في مكتبته. 
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عرية
ِّ

ُه الش
ُ

أغراض

س�أَل سامر: لكْن ما أغراُض شعره يا والدي؟! وما القضايا 
التي تحّدث عنها وعالجها في شعره؟

قال األب: سأذهب إلى عملي اآلن. 
ردَّ سامر: ال، أرجوك يا والدي! أريد أن أعرف المزيد.

قال�ت األم: فضولك يعجبني. دع والدك يذهب إلى عمله، 
وأن�ا س�أحّدثك عن عالم ش�عره الجميل. لقد قال الش�عر في 
العش�رين من عمره، وقال عن نفسه: »أما الشعر فقد أتاني في 
العش�رين، فقلته صحيحًا دون فرزمة، ول�م أخلط بين األبحر 
الش�عرية، ألنني وّطنت نفس�ي على القراءة الشعرية والمثابرة 
على دراس�ة الق�رآن الكريم، المنه�ل األول للعربية وبالغتها، 
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وم�ا زلت إلى يومنا هذا هاويًا للش�عر، ال أكل�ف بكتابته، وال 
أكتب إال خلجات نفسي وروحي«.

ُع�ِرَف بموهبت�ه الش�عرية الت�ي تجّل�ت ف�ي دواوين�ه، التي 
أفصحت عن موهبة خّلدت صاحبها، وكان شعره وثيقًة تشهد 
لنا على األحداث التي عاش�ها بكل واقعية، فهو لم يكن قادرًا 
على االرتجال مباش�رًة، فكلُّ ما يمر به من أحداث وما يعيشه 
م�ن لحظات يس�كن عقل�ه الباطن، وفي س�اعة صف�اء الذهن 
ينطل�ق مع روحه، ويكتب ما يدور في باله، ويصوغه أبياتًا من 
الش�عر المحكم والمتماسك والمنسجم، بقدرة عجيبة وطاقة 

إبداعية ُتفِصُح عن إلهام عجيب.  
ل�م تكن أبيات�ه إال تجربًة حي�ة مفعمة بالرم�وز، نلمس من 
خالله�ا ثقافت�ه، وصدقه الفلس�في واألخالق�ي والفني، وهذا 
ما يش�ي بصدق تجربته اإلنس�انية وصدق التعبير الفني، فكان 
بعي�دًا ع�ن المبالغات الخارقة، وقد عاش بروحه ال بجس�ده، 
إذ تجاوز التس�عين عام�ًا، وهو بكامل قّوته الجس�دية وروحه 
ال�ُمحّبة ال�ُمتصابية، وال يمكن ألّي جسد أن يحتمَل ما مّر به.
قال س�امر: حقًا يا أمي! على الرغ�م من أنني قرأُت لبعض 
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الش�عراء، وقرأت بعض القصائد في كتبي المدرس�ية، لكنني 
لم أشعر بصدق التجربة الشعرية كما تتحدثين عنها. 

قال�ت األم: نع�م، ي�ا بني! ألّن ش�عر الب�ارودي كان واقعيًا 
ع�ّب��َر في�ه ع�ن حيات�ه وش�خصيته ومدينت�ه ومجتمع�ه، فهو 
�عر، ولي�س ُم�حترفًا وال ُم�تكّس�بًا، وُيعّبر عن نفس�ه  ه�اٍو للشِّ
ووجدانه، فح�م�َل ش�عره نكهة العصر، والمس الواقع، ومن 

خالله تعّرْفنا تركيبَة المجتمع الحموّي بكل ما فيه. 
إّن شعَر البارودي بأجمعه معاناٌة حقيقية، وتجربٌة حية، وقد 
عمد الشاعر إلى الرموز، وعكست أبياُتُه حياَتُه بأدّق التفاصيل: 
عالقاته، تصرفاته، طريق�ة حياته، حبه للناس، مهنته، ألمه من 
الفس�اد، واقعه... ومن هنا نجد صدقًا في التجربة وصدقًا في 

التعبير الفني، ويتجّل�ى ذلك بقوله:

ف��ًا  شع�ري حي���اتي، م���ن أراد تع��رُّ
بي فه���و عني الّت��رجم���اُن األفض�ُل 

كم�ا ُيذَك�ر أّن الب�ارودي ح�اوَل أن يدخ�ل غم�ار الميدان 
السياس�ي ليحقق فيه ريادًة وس�يادة منذ تخرج�ه في الجامعة، 
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حت�ى منتصف الخمس�ينيات، لكن�ه أخفق، بيد أن�ه تفوق في 
ثالثة ميادين هي: الطب والشعر والحب. يقول: 

عُر معج��زتي  أن��ا نبيُّ اله��وى، والشِّ
وُك��لُّ ُمحت���رٍق بالعش��ِق ُي�ؤِمُن بي 

ول�م يكت�ِف بذل�ك، فق�د مّث��َل ش�عُرُه ش�خصيَتُه الثائرة، 
وعش�قه المتفاني، كما تظهر في ش�عره إنس�انيته في ممارس�ة 

الطب وفلسفته الخاصة وقناعته الذاتية. 
عاص�ر الب�ارودي الق�رَن العش�رين حت�ى نهايت�ه، فع�اَش 
الحربي�ن العالمّيتين والمجاع�ات والحروب واألحداث التي 
عصف�ت بالمنطقة، لكنه نأى بنفس�ه ع�ن كل تلك األحداث، 
وابتع�د ع�ن السياس�ية، واس�تلهم الح�ب والجم�ال، واختار 

لنفسه عالمًا خاصًا محوره الشعر والمرأة، فقال: 

أن��ا في السي��اس��ِة ليَس لي باٌع، ولي
في ال�ُح��بِّ أجنح��ٌة ُت�حّلُق للُع���ال
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لقد ترك أثرًا ال ُيستهان به في نفوس ُقّرائه ومعارفه، وجمع 
في كلماته بين البس�اطة والعمق واالنتماء إلى قضايا الشعب، 
ومم�ا زاد مكانت�ه بي�ن الن�اس أن�ه ابتعد ع�ن المراك�ز، وكان 
متواضعًا قريبًا م�ن الناس وهمومهم، على الرغم من انحداره 
ْق لنفسه يومًا بوصفه شاعرًا، بل كان  من عائلة ثرّية، ولم ُيس�وِّ
ُيصنُِّف نفَس�ُه من اله�واة، لذلك لم تحَظ دواوينه ومنش�وراته 

بالتوزيع والنشر الجّيَدين.
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 بالذات
ُ
االعتزاز

ه: أمي! كيف بدت شخصيته؟ وب�َم تميز من  س�أَل سامٌر ُأمَّ
غيره من األطباء والشعراء؟

أجاب�ت األم: عزي�زي! لقد تمّي�ز البارودي باعت�زازه بذاته 
وبإنس�انيته وبالوف�اء لعمل�ه، إذ ُع�ِرَف بتفّوق�ه ف�ي ممارس�ة 
الط�ب، حّتى صار مرجع�ًا للحاالت المس�تعصية، كما ُروَي 
عنه كثيٌر من النوادر والحكايات التي كانت تحدث معه يوميًا 
في أثناء ممارس�ته الطب، واش�تهر بابت�كاره طرائق مميزة في 
الع�الج تعتمد كثي�رًا على نظرته الثاقبة وعلى الناحية النفس�ية 
للمري�ض، فتع�ّددت طرائق عالج�ه، كما تعّدد الن�اس الذين 

عالجهم، وتعامل معهم. قال عن نفسه: 
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ع���ام�ًا   تسع���وَن  خب���رتي  حكيٌم، 
وم��درستي التَّ�ج����ارُب والعل���وُم 

وم�ّم��ا ُع�ِرَف ب�ه الب�ارودي روح�ه الت�ي المس�ت معاني 
اإلنس�انية، وأفعاله الت�ي خّلدت ذكراه بعد موت�ه، فمن قصَدُه 
من الناِس أكرَمُه، عدا الذين كان يقصدهم بنفس�ه، ويعالجهم 
ف�ي بيوتهم، وال يخرج قبل أن يضع ما تيّس�ر من النقود تحت 
وس�ائد أس�ّرتهم، حتى غدا صوته في الطب والش�عر والعمل 
اإلنس�اني حديثًا مأل الدنيا في حماة، وش�غل ب�ال الناس. قال 

عن نفسه: 

، ولي على وأن��ا الطبي��ُب األلمع���يُّ
بل���ِد الن����واعيِر الي����ُد البيض����اُء 

كان وجي�ه الب�ارودي يزهو بنفس�ه، ويعتز بش�بابه، فالزمان 
ال يؤثر فيه، وروحه ش�ابة دائمًا، وق�د افتخر بذاته في أكثر من 
موضع في ش�عره، فهو طبيب األجس�اد واألرواح كما وصف 

نفسه: 
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ني���ا طبيب��ًا وش���اعرًا   أتيُت إلى ال��دُّ
ْعِر   وَح بالشِّ ُأداوي بطِبِّ�ي الجسَم، والرُّ

اش�تهر بحبه للفق�راء في أنحاء محافظة حم�اة، وقد افتخر 
بذل�ك، وتحدث بش�عره غي�َر مّرة ع�ن حبه للفق�راء وعداوته 

للمال، ومن ذلك قوله:

وبيني وبيَن الم���اِل ق�����اَمْت عداوٌة  
ف��أصبح��ُت أرضى باليسيِر من الُيْسِر 

ُألف��ًة  والفق��ر  الطِّبِّ  بيَن  وأنش��أُت 
مشيُت به����ا في ظِ��لِّ ألويِة النَّص��ِر 

ويقوُل في قصيدة ُأخرى: 

ِل في خدمِة المحموِم والمحروِم والُمتسوِّ
فيما فعلُت سعادتي، ال في غنى ال�ُمتمّوِل

وله�ذا نجُد أّن محبت�ه وعطاءه لكل من حول�ه تركا ذكرى 
حّيًة في قلوب أبناء مدينته حماة. 
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ِشْعـُرُه االجتماعـّي

قال�ت األم: س�أتوقف اآلن عن الحديث يا بني، وس�أنتظر 
من�ك أن تبح�ث في الش�ابكة، وتجم�ع معلومات ع�ن وجيه 

البارودي، وتخبرني بها مساًء يا عزيزي!
انطلق س�امر إلى غرفته مسرعًا، ليعرف المزيد، ويقرأ شعر 
وجي�ه الب�ارودي، فوقف عند الجانب االجتماعي في ش�عره، 
ووج�د أن ش�اعرنا ع�اد إل�ى مدينت�ه الجميل�ة بع�د أن درس 
الط�ب، وف�ي ذاته رغب�ة دفينة في تغيي�ر الواقع إل�ى األفضل، 
فعاش حياة البس�طاء بكل محبة ومودة، وس�عى في شعره إلى 
رف�ض مظاه�ر التخلف ف�ي المجتم�ع وتغييره�ا، وحاول أن 
�َخ ما يراُه ُم�تماش�يًا مع الحياة والتجدي�د، لكنَّ العقليات  ُيرسِّ
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الت�ي أحبت النمطية لم تقبل التجديد وال التغيير، وهذا جانب 
من الجوانب التي طرحها في ش�عره، ومن المؤكد أن الشاعر 
ه�و لس�ان العصر، يحكي في ش�عره م�ا يراه وما يش�عر به بما 
يتناس�ب مع الواقع، وقد انطوى ش�عُر البارودي على كثير من 
س�لبيات مدينته، وهذا ما جعل بعض النقاد يقفون من ش�عره 
موق�ف النقد الص�ارم، غافلين ع�ن أّن ما طرَحُه من س�لبيات 
كان هدف�ه البن�اء، فما ذكره م�ن نقد لهذه المدين�ة التي أحبها 
كان نقدًا بنّاًء، وقد وّجه ش�عره ه�ذا إلى فئة متخلفة ومريضة، 
فابتع�د عن السياس�ة، واختصَّ باإلص�الح االجتماعّي، هادفًا 
م مدينت�ه ورقّي�ه�ا وحضارته�ا، وداعيًا إل�ى التحرر  إل�ى تق�دُّ
والتق�دم واالنفتاح على حياة العصر، فكان في منزلة المصلح 
االجتماع�ي الثائ�ر المتمرد، ال�ذي رفض التخل�ف والجهل، 
وحارب العادات البالية والتقاليد، فلم يكن ش�عره ش�عرًا ذاتيًا 
وجدانيًا فحسب، بل كان دروسًا أخالقيًة هدفت إلى تخليص 
المجتمع من الجهل والكبت والتزمت والفس�اد، فكان شعره 

جريئًا صريحًا واقعيًا إصالحيًا. 
كان يدعو إلى الس�ير في طريق العيش السامي والدفاع عن 
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حقوق اإلنسان. يقول في إحدى قصائده: 

ولقد برانا اللُه في بلٍد تحّج�َر أهُلُه في ُم�تَحِف العهد القديم
ُم�جتمٍع سقيم داُء  العتيقُة والتَّ�خلُُّف  الكبُت والعاداُت والنُّظُم 

خرج س�امر مساًء، فوجد والَدُه منش�غاًل بهاتفه المحمول، 
فقاَل له: 

ث معك.  أبي! أريد التحدُّ
قال األب: تفّضل يا بني!

ق�ال س�امر: لق�د ق�رأُت أّن ش�عر الب�ارودي تمي�ز بالنزعة 
االجتماعّية االنتقادية. ما معنى ذلك؟

ابتسم األب، وفي قلبه شعور بالفخر ألّن ولده يسأل وُيدقِّق 
في األمور، ثم قال: 

ابن�ي الغال�ي! كان وجيه البارودي ش�اعرًا متم�ردًا، وعلى 
صل�ة كبي�رة بالواقع والمجتم�ع، فتكلم بلس�ان حال عصره، 
ووّج�ه في ش�عره انتقادات كثي�رة إلى مجتمع�ه وبيئته، لكنها 
انتق�ادات بنّ�اءة ته�دف إل�ى ارتق�اء المجتم�ع ورقّي�ه، فنقد 

األغنياء كما في قوله:
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أسأُل�هم: العافيَن  على  أمس  مررُت 
والماُء ال�ُخبُز  أجاُبوا:  َتبتُغوَن؟  ما 

وم�رَّ بي ُم�ت��َرٌف يش�ك�و، فُقلُت ل��ه:
ِم�مَّ اشتكيَت؟ أج��اَب: العيُش أعب�اُء 

ِجّدَت�ها اللوِن  في  فقَدْت  س���ّيارتي 
وألالُء  شكٌل  لها  ُأخ�������رى  ُأريُد 

َج�هالتِ�ُكم من  أفيُقوا  ُمع����َدُموَن  يا 
وأوب��اُء!  نتٌن  َم������ْن حي���اُتك�ُم  يا 

بِه تث��وُر  ي��وٍم  من  ل��أرض  ُب��دَّ  ال 
والشمُس من حن��ٍق في األُْفِق حم�راُء

كم�ا ص�ّوَر في ش�عره كثيرًا م�ن اللقط�ات التي م�ّرت في 
حيات�ه، فجاءت ُصورًا واقعّيًة فيه�ا كثيٌر من الطالوة والجمال 
عاب�ة، ولع�لَّ نقد المجتمع من حوله ف�ي مدينته حماة من  والدُّ
أه�م الموضوعات التي وقف عنده�ا، ألنَّ في داخله رغبًة في 
تغييره، ولذا كان شعره دعوًة إلى الثورة على التخلف والفقر. 
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وم�ن المؤكد أن المواصفات التي اش�تمل عليها مجتمع 
حماة لم ترق لشاعر قادم من الجامعة األميركية التي ُت�مثِّ�ُل 
بقع�ًة غربّيًة في وس�ٍط ش�رقّي، فانتق�َد مجتمعه وم�ا فيه من 
ع�ادات وتقاليد نقدًا يترنح بين اللط�ف والعنف، وما كانت 
غايته من هذا الش�عر النقدي إال تسليط الضوء على الفساد، 
والتوج�ه إل�ى اإلص�الح ما أمكن، وإرس�اء قواع�د مجتمع 
جديد متطور يأخذ بأسباب الحضارة والتقدم والديمقراطية 
الس�ليمة، فقد كان البارودي يحلم بمجتمع ال عدوان فيه أو 
طغيان، وال اس�تعباد فيه أو استئثار، مجتمع يقوم على العقل 

والعلم.
قال س�امر: حقًا يا والدي! لقد لمسُت هذا الطموح األمثل 
نحو مجتمع المس�اواة والعدالة واألم�ان ل�ّم�ا قرأُت قصيدته 
�َر ب�والدة هذا العالم المثالي.  »إلى العالم األفضل«، وفيها بشَّ

يقول:

س��ي��أت��ي ال����زم����اُن ب���إب���داِع���ِه
ُيض�يُء الُعق���وَل، وَي�جُل���و الُفن��وْن
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النِّع���اِج خ�الَل  ئ�����اُب  الذِّ فتمشي 
ُم��ع��َت�����ُدوْن وال  خ��ائ��ف�����وَن  ف��ال 

ويسعى الجمي���ُع لخي���ِر الجمي���ِع
ُم�����ت��َرُف��وْن وال  ُم��ع��َدُم��وَن  ف��ال 

زم����اٌن ي��س��وُد ب���ِه ال��ع��الِ�����ُم��ون
كم���ا س����اَد في عصِرن�ا الجاِه�ُلوْن

ق�اَل األب: نع�م، ه�ذا م�ا قصدت�ه يا ول�دي! لقد عّب�َر في 
ه�ذه األبيات عن رغب�ٍة دفينة، حمل�ت في طّياتها نق�دًا الذعًا 
لمجتمع يسوده الفس�اُد والجهل، وكان يتمنى أن تتغير الحاُل 
لتع�مَّ المجتمَع المس�اواُة والعدالة، ويأخذ العلماء حقوقهم، 
وينتصر العلم على الجهل والفس�اد، ول�م يكن نقده لمجتمع 
مدينت�ه إال رغبة في إصالحه وبع�ِث الحياة فيه من جديد، وما 

�ُد ُح�بَّ�ُه لمدينته قوله:  ُيؤكِّ

وفي حم��اة ُم�قي����ٌم ال ُأغ����اِدُرها 
النَّ�َهِر ضّفُة  عندي  البح���ر  فشاطُئ 
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فيه���ا الن���واعيُر والعاصي وشاعُرها
ث����الثٌة م�ّي�َزْتن����ا حكمُة الق����َدِر 

إنَّ الشاعر الحق يشعر بما حوله، وُيعّبر عنه، ويالمُس جراَح 
مجتمع�ه، لذا حاول البارودي بأقصى ما يملك من طاقات أن 
ُيضّم�َد جراح مدينته، ويعال�ج ما فيها من أمراض، ولم يكتِف 
بعالج األجساد فحسب، بل بأحاسيسه المرهفة حاول جاهدًا 
أن يرم�م األم�راض النفس�ية واألم�راض االجتماعي�ة، ف�كان 
طبيبًا يعالج المرضى بعلمه، وش�اعرًا يعالج المجتمع بحس�ه 
وعاطفته التي تؤكد محبته لهذه المدينة حينذاك، وقد استشرى 
فيه�ا الفس�اد من كل جان�ب، وباتت الع�ادات والتقاليد تفتك 
بمجتمعه�ا، وتعيده إل�ى الخلف، بعيدًا عن التط�ور والتقدم، 
وه�ذا م�ا ح�اول الب�ارودي أن يالمس�ه بعلمه وحس�ه، ونادرًا 
م�ا نص�ادف إنس�انًا يتس�اوى عنده العق�ل والفكر والمش�اعر 
واألحاسيس، ومن هنا كان شاعرنا شاعرًا اجتماعيًا وجدانيًا، 
دعا إلى اإلصالح، وسعى إلى معالجة الناس والمجتمع، بعد 
أن أدرك بفطنته أن األمراض متش�عبة ما بين النفس والجس�د، 
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ولع�لَّ األم�راض النفس�ية ه�ي من أهم األس�باب الت�ي تفتك 
بالجسم.

، وهي تقول:  هنا دخلت األمُّ
لقد سمعُت ما دار بينكما من حديث، وأريد أن أق�ول لك 
يا سامر:  إن البارودي إنساٌن وف�يٌّ ُم�ِحبٌّ مخلص، فقد عاش 
حياته في مدينته، ولم يتخلَّ عنها يومًا، وكان ميس�وَر الحال 
عل�ى الرغم من أن�ه عانى ما عان�اه في بداية حيات�ه، لكنه لم 
يعش حياة البؤساء والمحرومين، ومع ذلك لم ينَس واجباته 
تج�اه أبناء بلده، فش�عر به�م وبما عاَن�وُه م�ن فقر وحرمان، 
والتزم بواجباته القومية واإلنس�انية، فُعِرَف بإنس�انيته، وهذا 
م�ا جعل اس�مه ُم�خّل�دًا في مدينت�ه التي لم تن�َس فضله إلى 

يومنا هذا. 
لقد مّث�َل، بما ُعِرَف عنه، شخصّيَة إنساٍن تفاءل على الرغم 
َغر، يرغب في االس�تمرار في  م�ن جراحه التي كان�ت في الصِّ
الحي�اة بقلب ش�اعٍر محب وطبي�ٍب لم يتواَن يوم�ًا عن خدمة 
الناس، فكان مثاالً صارخًا على الدأب والطموح، ومثاالً على 
مفه�وم الح�ب في الحياة، وم�ا يؤكد ه�ذا أن البارودي وصل 
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إلى التس�عين من عم�ره بقلب ناب�ض ناضر ُي�حبُّ ويعش�ق، 
ويكتُب شعرًا.

قال س�امر: أم�ي! لقد بحثت ملّي�ًا، وأثار إعجاب�ي ما ُكتَِب 
عنه، فهو لم  يكن كغيره من الشعراء الذين اكتفوا بقول الشعر 
بوصفه موهبًة أو إحساس�ًا، فلم يقل الشعر إال بعد أن أدرك أن 
الشاعر يعالج  الروح، ومن هنا كان طبيبًا شاعرًا وشاعرًا طبيبًا، 
ألن�ه أدرك أن ال�روح ف�ي حاجة إلى مالمس�ة جراحه�ا، وأنها 
تم�رض وتحتاج إل�ى عالج، لذلك كان ش�عره عالجًا روحّيًا، 
وبذل�ك أدرك أّن الطبي�ب الماه�ر ه�و ال�ذي يعال�ج المرضى 

جسديًا وروحيًا.
قالت األم: أحس�نَت يا بنّي! إّن ما يؤكد الجانب اإلنس�اني 

في شخصيته األبيات التي قال فيها:

مالي     ألُص����وَن  خ��زان��ًة  ش��ري��ُت 
ال��نَّ��ه��اِر ُق����وِت  س���وى  م���اٌل  وال 

بجيبي أح��ف��ُظ��ُه  ال��ي��وم  وُق����وت 
ول��ي��َس ل����ديَّ ف��ض��ٌل الّدخ����اِر



46



47

ل
َ
الـُحبُّ والغز

قاَل س�امر: س�ُأتابع بحثي يا أمي! أريد أن أقف عند أهم ما 
قاله، وأريد أن أسمع شعره، وأتذّوقه.

قال�ت األم: هذا هو ولدي الَفطِن. أنتظ�ُر منك غدًا إخبارنا 
عر. بأه�ّم ما قاله في الشِّ

تاب�ع س�امٌر بحثه ال�دؤوب، وجم�ع المعلوم�ات عن أهم 
أغ�راض الب�ارودي الش�عرية، ليج�د أن ش�عره اقتص�ر عل�ى 
معان�ي الحب والغزل، وابتع�د عن المدح والتزل�ف والرياء، 
وأم�ا الهجاء ال�ذي كان مبعثًا لنق�ده المرتبط بحم�اة، فهو لم 
يك�ن هجاًء لمدينته الت�ي أحبها، بل كان نق�دًا اجتماعّيًا، وقد 
أهدى حماة ديواَنُه، وسعى إلى بث روح التضامن االجتماعّي 
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بعقل�ه المفك�ر، كما وجد س�امٌر أنَّ الغزَل وال�ُحبَّ والعش�َق 
أب�رز المحاور ف�ي دواوي�ن الب�ارودي، ومع اطالعه الواس�ع 
على الش�عر العربي قديم�ه وحديثه، فقد ج�ّدد في الموضوع 
والمعاني واألفكار، إذ تفوح من ش�عره نكهة العصر، وتتجلى 
س�مة الواقع وحياة مجتمع مدينة حماة السورية بكل جزئياتها 
ودقائقه�ا، إضافًة إلى ما ُيلَحظ في ثنايا هذا الش�عر من تصوير 
للوجد والشوق والوصال والجفوة، وقد استمر معه ذلك على 

مدى سبعين عامًا، وهذا ما أكسبه لقب »سّيد الُعّشاق«.
خرج سامٌر مساًء، فوجَد والَدُه جالسًا يشرُب الشاي، فقال: 

ي��ا أيُّه��ا الحي��راُن في ُدني���ا اله��وى
ونوادري  لتج���اربي  استم���ْع  ه�ّي�ا 

��با أنا سّيُد الُعّش��اق ِم���ن قب��ِل الشَّ
ِب، ومن نع���وم��ة أن�ُملي وأظ��افري 

ضحك الوالُد ضحكَة إعجاٍب بولده، وقال: 
أين والدتك لتسمع ما تقول؟ 

ُق، وتقول:  دخلت األم، وهي ُتصفِّ
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ه�ذا هو ولدي حبيبي. كيف وجدَت ش�عره ي�ا ُبن�ّي؟! لقد 
ه  اتس��م شعُره بحسه ونفحات روحه الشاعرة، كما فاض نصُّ
حبًا وعذوبة ورّقة، فهو شاعر الحب والفن والعاطفة والغزل، 
ال�ذي أهم�َل ط�وال حيات�ه طلب الش�هرة ع�ن طريق النش�ر، 
واكتفى بأْن أخرج ديوانًا ينطوي على شعره الذي نظمه خالل 
رب�ع قرن، وجعله أثرًا متواضعًا إلهدائه لألصدقاء والمحبين، 
وترّفع عن المادة، فلم يعرضه للبيع في المكتبات العامة، وقد 

نشأ عن ذلك أْن أهمَل�ُه النّقاد وَج�ِه�َل�ُه األدباء.
انطوى ش�عره على الغزل بالمرأة والتغنّ�ي بها، ويضم هذا 
الجان�ب الغزل�ي مغامرات وجي�ه العاطفية بأس�لوب حوارّي 
جم�ع بي�ن ومض�ات الخي�ال االبت�كارّي ومف�ردات الواق�ع 
الحس��ّي، ولم يتوّقف عن قول الشعر، حتى بعد أن أصبح في 

التسعيَن من عمره، ويتجلى ذلك في قوله:

لي يشه��ُد  للتِّسعيَن  ال�ُم��راه��ُق  أنا 
ِشعري، وَين���دُر في الت��اريخ أمث�الي

له بالمرأة  ق�ال األب: نعم، لقد برع وجي�ه البارودي في تغزُّ
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منذ ديوانه األول، لكنَّ نظرته أو فلس�فته في الحب تبّدلت بين 
مرحل�ة وُأخرى، فف�ي البدايات كانت أش�عاره تفيض عذوبًة 
ورقة وشفافية ومحبة، أما في أواخر حياته فقد اختلفت نظرته 

إلى المرأة، وعمد إلى الغزل الصريح.
وقد ش�ّكلت حالة المحاكاة واالبتكار أهم س�مات ش�عره 
الغزلّي الذي حمل في جوهره مس�اَرين مختلفين تمامًا: مسار 

مثالّي أثيرّي، وآخر مادّي واقعي. 
: استحالت صورُة المرأة ُمكّونًا من مكّونات  وهنا قالت األمُّ
القصيدة في ش�عر الب�ارودي، وأضحت المرأة في ش�عره هي 
القصي�دة واإلبداع، وجعل غزله نش�يدًا في المرأة، وجمع في 
أحاديثه بين العش�ق والحرية، وبين العشق والتم�يُّ�ز، وهذا ما 

نلمسه في ديوان »سّيد العشاق«. 
أثب�ت البارودي من خالل ما ترك�ه لنا من صور جميلة عن 
حيات�ه الت�ي كانت مرتبطة بالح�ب على نحٍو كامل أنه ش�اعر 
الح�ب، وأنه من دون الحب لم يس�تمر في حياته، حتى وصل 
إل�ى التس�عين. لقد ع�اش بقلب محب، ووج�د أن الحب هو 
الش�فاء، وهذه دعوة شاعر طبيب وعالم وجَد أن الحب أقوى 
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م�ن كل العقاقي�ر الطبي�ة، فه�و الذي يعيد الش�يخ إل�ى صباه، 
وه�و ع�الج المس�نين والمرض�ى، فالح�ب ف�ي نظ�ره يصنع 
المعج�زات، وهو يؤمن تمامًا بقدرة الحب على الش�فاء أكثر 

من الطب. يقول: 

َيتب���ّدِل لم  التِّسعي��ن  م����َع  ُح�ّب�ي 
َيتَب���ّذِل ول���م  َيفُت��ْر  لم  ب�العش��ِق 

قال سامر: أمي! لقد قرأُت كثيرًا عن البارودي في الشابكة، 
ومما وجدته أنه ش�اعر موهوب جمَع الذكاء والفطنة وحسن 
االختي�ار، ودلَّ ش�عره على س�عة ثقافته، فلم يكت�ِف بالكُتب 
العلمي�ة، ف�كان طبيبًا بارعًا ُيدِمُن المطالعَة في دواوين الش�عر 

وُكتِب األدب.
قال�ت األم: نعم، ي�ا بني! إّن غرض الح�ب هو الذي طغى 
عل�ى ش�عر الب�ارودي، لك�ْن علي�َك أن تعلم أن الح�ب عنده 
��َل بمع�اٍن عميقة، منها: حب الش�اعر لمهنت�ه وموهبته،  ُح�مِّ
وحب�ه لمدينت�ه وأبناء بلده، وحّب التم�رد والتغيير والتجديد، 
وحب المرأة... ولعّل أكثر ما تناس�ب مع مهنته بوصفه طبيبًا، 
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وتجّلى في دواوينه، الحّب الكبير الذي حمله الش�اعر في ذاته 
للن�اس كافة، ومنهم أبن�اء بلده، على الرغم م�ن التمرد الذي 
ظه�ر في كثير م�ن األحيان على التقاليد والع�ادات الموروثة، 
وف�ي المقابل نتبّيُن ُحّب الناس له، فأينما س�ار في أزقة مدينته 
وش�وارعها وج�د الن�اس يحتف�ون به، ف�كان الش�اعر عفويًا، 
انغم�س بين الن�اس في عالقة ح�ب حميمية، فه�و قريب من 
الجميع، ولعّل إحساس�ه الش�اعري جعله طبيبًا يش�عر قبل أن 
ي�داوي، عل�ى الرغم من أن الطب كان طريقه إلى الش�عر، مع 
اعتقادنا أن بذرة الش�عر كانت مغروس�ًة فيه قب�ل بذرة الطب، 
وه�ذا ما جعل الش�اعر منف�ردًا في زمان�ه بوصفه طبيب�ًا عالمًا 
وش�اعرًا شعبيًا كس�ب محبة الناس وثقتهم، ودعا إلى مجتمع 
ال أث�ر فيه للظلم والفقر، مجتمع تس�وده مبادئ الحب والحق 

والخير والجمال والعدالة.
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ِشعُرُه الواقعـّي

قالت األم: س�أترك لك البحث عن ش�عره الواقعي يا بني! 
وسنكمل حديثنا غدًا.

يق�رأ  وراح  الش�ابكة،  ف�ي  البح�ث  رحل�َة  س�امٌر  وتاب�ع 
المعلوم�ات الت�ي ُكتَِبْت عن وجيه الب�ارودي والكتب النقدية 

في شعره، وفي اليوم التالي، قاَل ألمه:
أم�ي! لق�د تابع�ُت البح�َث في ش�عر الب�ارودي، م�ع أنني 
ل�م أفهم بع�ض ما قال�ه، لكّن هذا الش�عر كان يمث�ل جوانب 
حيات�ه بكل تفاصيلها، وبكل ما فيها من إيجابيات وس�لبيات، 
وب�كل ما تحمله من أفراح وأح�زان، وبكل ما فيها من خيبات 

ونجاحات،  ويتجّلى ذلك في قوله: 
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ف��اً  ِشع��ري حي��اتي، َم��ْن أراَد َتع��رُّ
بي فه��و عنّي التُّرجم����اُن األفض��ُل 

التي  في���ِه  اله��وى،  فيه  الّصب��ا،  فيِه 
أن���ا في ه���واه���ا جم���رٌة تت��آَك�ُل 

وهنا قاَل األب: إّن ما كتَبُه البارودي شعٌر ُيوثُِّق عالقَتُه بالواقع 
وتجلياته بكل ما فيه، وبكل أحزانه وأفراحه، ومما ال شك فيه 
أن اإلنسان يعيش تجارَب عّدة، وال سيما الشاعر الذي يحمل 
في داخله أحاس�يَس تفوُق أحاس�يَس اإلنسان العادّي، فكيف 
بش�اعر طبيب المس جراح الناس وع�اش أوجاعهم! وكيف 
بمغترب قارَن مجتمعه، بعد أن عاد من رحلته الدراسية، ببالد 
متط�ورة فكريًا وحضاريًا، فوجد التخلف والفس�اد والعادات 
البالي�ة والتقاليد التي باتت ُتش�ّكُل قيودًا عل�ى المواطن عاّمًة، 
وعل�ى أصح�اب الفك�ر والعلم خاّص�ًة! وهذا ما لمس�ناه في 
ش�عره، فحينًا نجده عاش�قًا، ونعيش معه قص�ة ُحّب ومغامرة 
تنقلن�ا إل�ى عال�م جمي�ل يحوط�ه الح�ب والعش�ق والغرام، 
وحينًا نج�ده ثائرًا ناقدًا يثور على ع�ادات المجتمع وتقاليده، 
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وحينًا نجده مصلحًا يش�ير إلى س�لبيات مجتمعه ليرقى به إلى 
الحض�ارة والعلم، وبذلك الم�َس البارودي الحي�اة بجوانبها 
كلها، وكان ش�اعَر الكلم�ة والموقف، ومن هنا نجده لم يهتم 

بأغراض الرثاء والمدح والهجاء والوصف.
وقد آثرُت أن أقتطف أبياتًا من آخر قصيدة كتبها قبل رحيله 

إلى مثواه األخير، والتي يقوُل فيها: 

أمشي إلى غ��ايتي في ُم�نتهى التَّع���ِب
كأنَّ س���اَق�يَّ ُقضب���اٌن م��ن ال�َحَطِب 

فإْن أكل��ُت فأك��لي ج���دُّ ُم�ختَص��رٍ 
الِعنَِب   ال�ُخض���ار وحّب��اٍت من  ِمن 

، وال    وقد عميُت، ف��ال ُقب���ٌح ُي�َم��جُّ
في عَصبي  لل�ُح���بِّ  لُه رعشٌة  ُحسٌن 

ِكَبري   ازداَد في  بَسْمعي  ك��ذاك وق��ٌر 
بي  ُي��ؤثِّ�����ُر  ع���زٌف  وال  غ��ن��اٌء  ف��ال 

�ي وذوقي وَل�ْمسي ُج���لُّ ما بقيْت   َش�مِّ
عوِر، فلم ُأقِل�ْع ع��ن اللَِّع��ِب ِم��َن الشُّ
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آراُء ُمعاصريه

قال س�امر: لقد قرأُت كثيرًا عن الش�اعر وشعره، لكنني لم 
أعرف آراء من عاصره من ُنّقاد وُك�ّتاب. 

قال األب: إنَّ دليل نجاح اإلنسان تأييد الكبار والعلماء له، 
فقد اتفقت اآلراء النقدية األدبية التي عاصرت الشاعر الراحل 
وجي�ه البارودي على عبقرتيه الش�عرية، فاألس�تاذ عبد الرزاق 
األصفر رأى أنه من أعالم الطب والشعر، وقد اعترَف الشاعر 
محم�د منذر لطفي ف�ي قصيدته »عزف حزي�ن« بأن البارودي 
نجم القريض وأمير الش�عر، وأما الش�اعر محمد عدنان قيطاز 
فقد نظر إليه على أنه رائد التجديد، وهو نج�ٌم ساطع في فنه، 

إذ يقول:
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ساطٌع  ف��نُّ��َك  ال��ُع��ّش��اق  س��ّي��َد  ي��ا 
م���ا في����ِه ال زي����ٌف وال تقلي����ُد

إب��داِع�ِه في  وَسم���وَت  أب��َدْعَت��ُه، 
إنَّ ال�ُمبي��َن ع���لى البي��اِن ع��ت��ي��ُد

في حين رأى الش�اعر عبد المجيد عرفة أّن ش�عر البارودي 
كالمجد الذي خّلَف شمس�ًا تبعث األم�ل، ونظر القاص نزار 
نجار إلى شعره، فرأى أنه منارٌة من الجرأة في مجتمع محكوم 
بالكب�ت والصم�ت، وأما الش�اعر عبد الوهاب الش�يخ خليل 
فقد رأى أن ش�عره كالخمرة والغرام، وقد رأى الشاعر محمد 
حس�ن منجد أنه شاعر الغزل الذي غازَل الدنيا، في حين رأى 
الش�اعر حس�ان الصاري في رحيله المصاب األليم وخس�ارة 
للشعر، وأشار الشاعر وليد قنباز إلى أّنُه »صدَح بالشعر ُمنّغمًا 
وموزونًا وجامعًا لكل س�مات الش�عر األصيل، فكرًا وأسلوبًا 

وُلغًة وأخيلًة«.
نعم، يتجّلى في ش�عر البارودي ص�دى اإليمان، وقد ملك 
الص�دق والوفاء ف�ي قوله وفعل�ه، فأعطى الحياَة نغم�ًة رقيقة 
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عذبة األلحان، وال سيما في قصائد الحب والغزل.
وبذل�ك يا ول�دي اس�تطاَع الب�ارودي أن يت�رك بصمته في 
األوساط االجتماعية والسياس�ية، وأن يأسر األدباء والشعراء 
ليقفوا أمامه معجبين بعبقريته، وهنا يستحضرني رأي األستاذ 
عب�د الرحمن عي�اش الذي يقول: »في قيث�ارة وجيه وتٌر ثالث 
رّف�اف الجن�اح، خصيب النغم، وه�و وتر االجتم�اع على أن 
ريح الشاعر لم تكن في قصائده االجتماعية لّينَة الهبوب، فهو 
على أش�د ما يكون اكفهرارًا، وأش�د ما يكون مضاًء، وهو في 
اجتماعّياته موس�يقار في عينه جذوة من ن�ار تتطّلُع إلى الوتر، 

وهو يكاد يتقّطُع تحت قبضته ويموت«.
وق�اَل ش�اعُر حماة بدر الدي�ن الحامد في ش�عر البارودي: 
»ه�و ليس ممن ينظمون الش�عر للنظم، وال م�ن أولئك الذين 
يتحّين�ون المناس�بات للق�ول، وال مّم�ن يضع�ون الموضوع 
نص�ب أعينهم، فال يزالون يجهدون النفس حتى يس�تقيم لهم 
الشعر. إنه لنفسه وألخيلته وذكرياته ووصفه ورضاه ونقمته«.
قال س�امر: ش�كرًا يا أبي! نعم، لقد حظي ش�اعرنا بشهادة 

الكبار، وناَل مكانًة مرموقة.
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قال�ت األم: هو ش�اعٌر للش�عر ال للنظ�م، وهذا م�ا نلمحه 
ف�ي أش�عاره كله�ا، فه�و ال ينظ�م الش�عر الخالي م�ن الروح 
واإلحساس، وإنما يفيض شعرًا وحبًا وعذوبًة مع ثورته ونقده 

البنّاء.
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اعر
َّ

أسلوُب الش

قاَل سامر: أبي! لقد قرأُت له شعرًا كثيرًا، لكْن ما الذي مّيَز 
شعره من شعر غيره من الشعراء؟

أج�اب األب: إنَّ م�ا كتب�ه الب�ارودي م�ن ش�عر ُيوضح أنه 
امتل�ك ق�درًة عجيب�ة عل�ى تألي�ف قصيدت�ه بمه�ارة وذوق 
وإحساس مرهف، فاّتسمت قصائده باالنسجام الكل�ّي القائم 
على اتس�اق بنية النص الداخلية القائمة على عالقات األلفاظ 
وبنيتها في تش�كيل النص، وترابطه م�ن حيث ائتالف األلفاظ 
م�ع المعان�ي، ومن هنا اكتس�ب الن�ص رصانًة وتماس�كًا من 
خ�الل الروابط الداخلي�ة التي أفضت إلى انس�جام بنية النص 
الخارجّية، وإْن وقفنا قلياًل عند أس�لوب الش�اعر في بناء نصه 
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نج�ده يعمد بوض�وح إلى ربط واقعه بش�عره، وه�ذا ما جعل 
القارئ يستجلي أثر المهنة والثقافة من خالل ألفاظه وصوره، 

ويستدل بسهولة على أنه طبيب وعالم ومثقف كبير.
تابع�ت األمُّ قائلًة: كان ش�اعرنا حاذقًا ُم�تنّب�ه�ًا، إذ إنه تأثر 
بمهنت�ه بوصفه طبيبًا، فكانت أبياته صورًة ارتبطت بواقعه إلى 
ح�د كبي�ر، لكنه كان حريص�ًا على إيجاد التناس�ق بين األدب 
والعل�م، وفص�َل بين أدبه وعلم�ه، وحاوَل في ش�عره االبتعاد 
عن برودة المصطلحات العلمية وعن األلفاظ العلمية الجافة، 
وس�ّخَر ِعلَمُه ليقدم إلينا ص�ورًا جديدًة مبتكرة ُمس�توحاة من 
علم�ه وعمله اليومي، وهو ش�اعر مطبوع، ابتع�د عن الصنعة 
والتكلف، ولم يحترف الشعر أبدًا، بل ظل هاويًا طوال حياته، 
ال َينُش�ُد منها س�وى قصيدة الغزل والحب وس�ّماعة الطبيب، 

وكان من مناصري الشعر القديم. 
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ـّل
ِّ

 الظ
ُ

ة
ّ

البارودي وخف

سأل سامٌر أباه: ما معنى خّفة الظّل في الشعر؟
أج�اب األب: ي�ا بن�ي! لق�د كش�فت لنا أبي�اُت الب�ارودي 
ش�خصيَة إنس�ان يتمتع بخّفة ظّل ال مثيل لها، وقد تجّلى ذلك 
من خالل قصص الحب التي بدا فيها شاعَر المغامرات وشاعَر 
الكلمة الرقيقة، حتى ف�ي أكثر موضوعاته جّديًة نجده طريفًا، 
ولذلك لم يس�تطع البارودي أن يكون شاعَر بكاء ورثاء، حتى 
في الموضوعات التي المس�ته، وال بد أن نش�ير إل�ى أن كثيرًا 
من الطَُّرف التي ُتروى عن البارودي هي ليس�ت في أشعاره أو 
في الكتب التي تناولت ش�عره، وقد اختلق الناس على لس�انه 
َن ألكثر  ُطَرفًا كثيرة لش�ّدة طرافة ش�خصيته ال َي�حُس�ُن أن ُتدوَّ
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من س�بب، منها أننا نرى الطَُّرَف ُم�ختلق�ة، وأحيانًا تصُل إلى 
مستوى ُدوَن ُمستوى البارودي، وتقترُب من مستوى األشعار 
التي صيَغْت على لس�انه، وهي ليس�ت له، وتندرج تحت باب 

الهجائيات.
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عرّي
ِّ

ـُه الش
ُّ

فـن

قال س�امر: يرى الب�ارودّي أّن الش�عر موهب�ة، ويقوم على 
األصال�ة والس�ليقة، بعي�دًا عن التصن�ع والتكلف، وق�د أتقَن 
ش�اعُرنا اللغة العربية وعلومها وش�عرها، وتتلم�ذ على أيدي 
أس�اتذة اللغ�ة العربية، فارتب�ط بالتراث، وكان مولع�ًا بمعرفة 
أسرار اللغة العربية، وقد أشار في حديث له إلى أنه مولع باللغة 
العربي�ة، إضافًة إلى ذل�ك، لم ُتبعْدُه مهن�ُة الطب عن مجتمعه 
وع�ن الثقافة الحياتية العامة التي اكتس�بها م�ن المجتمع ومن 
تجاربه التي عاشها وقصصه مع المرضى الذين عالجهم، وقد 
عَر القديم، ورأى أن الشعراء القدماء أبدعوا وأحسنوا  فّضَل الشِّ
ألنهم تقّيدوا بشروط، ونظَر نظرًة موضوعية، فهو مع التجديد 
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ف�ي المعاني ش�ريطة الحفاظ على عمود الش�عر، كما بّيَن من 
خالل الش�عر تجربته التي عاش�ها، فعّب�ر عنها بصدق أخالقي 
فلس�في وفني، كما صّور لنا م�ن خالل نصوصه معاناته، فمن 
يقرأ شعره يعلم تفاصيل حياته وما مر به من تجارب وأحداث 
صقلت ش�خصيته. إّن الشاعر الحقيقي هو الذي ينقل تجربته 
الحّي�ة بص�دق فن�ي واقع�ي، والب�ارودي مث�اٌل حّي للش�اعر 
المتجدد دائمًا وأبدًا. يتجلى طابع الحوار في غالبية نصوصه، 
وقد لمس�نا في ش�عره القص�ص اللطيفة والمش�اهد التي فيها 

روح الحيوية والحرارة التي تبعد السأم.
تبسمت األمُّ قائلًة: كم أنا فخورٌة بك يا ولدي! على الرغم 
م�ن صغر س�نك، فق�د اس�تفدت م�ن معلوماتن�ا، وأفدتنا من 
معلوماتك التي قرأتها وجمعتها، وهذا شأن الطالب الدؤوب 

ُر وقته للقراءة والمطالعة والبحث.  الذي ُيسخِّ
قال األب: ُتوّف�َي وجيه البارودي عام 1996م، تاركًا وراءه 
إرث�ًا ش�عريًا كبي�رًا بمعانيه، وتاريخ�ًا حافاًل بالح�ب والعطاء 
لمدينته التي عش�قها. هذه ه�ي حياة الراحل الطبيب الش�اعر 
وجيه البارودي الغنية بجناَحين: جناح الش�عر وجناح الطب. 
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لقد س�ما الش�اعر في سماء الش�عر األصيل ُم�تمّسكًا بالتراث 
واألصال�ة وحي�اٍة قضاه�ا ف�ي خدم�ة الن�اس وإدخ�ال الفرح 
عل�ى قلوب معارفه جميعًا بطبه وش�عره. لقد حارب بالكلمة 
المظاهر الس�لبية والتقاليد التي باتت ُتشّكُل قيودًا، وجمع بين 
خفة الظل وااللتزام األخالقي والوجداني والوطني، وُيعّد من 
أب�رز ش�عراء الغزل والنق�د االجتماعي الذي حم�ل في طّياته 

السخرية من واقع عاش فيه، هادفًا إلى اإلصالح والتغيير.
نأمل أن نكون يا بني قد قّدمنا شيئًا جديدًا ومفيدًا عن شاعرنا 
وجي�ه الب�ارودي الذي كان مدرس�ًة في الحب، ومدرس�ًة في 
الطب، وصاحَب س�لوك انفعالي ال يجاريه فيه أحد، فهو سّيُد 
الُعّش�اق كما يقول عن نفسه. جمع المتناقضات في شخصية 
متع�ددة. مرح يح�ب الدعابة، ومتمرد يح�ب التغيير، ومحب 
يعطي بال مقابل، وطبيب يداوي بال نقود، وشاعر يحب ويتمرد 
ويتغزل، ويتكلم بلس�ان العصر ُم�جّددًا في شعره. طّوَع مهنته 
لخدمة شعره، كما طّوَع اللفظ لخدمة المعنى، وكانت صوره 
مبتك�رًة من علمه وعمل�ه اليومي. أثُر المهنة والثقافة ظاهٌر في 
ش�عره. نس�تدلُّ من خالل ش�عره على مهنته، وأنه مثقف كبير 
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نف�خ من روحه في ألفاظه ومصطلحات�ه، فأبعدها عن العلمية 
لتص�بَّ في أدبه ب�كل حيوية ونض�ارة، فبات�ت المصطلحات 
�ه، وقد ش�حنَ�ها بعواطفه  العلمية منس�جمًة ضمن نس�يج نصِّ
وانفعاالت�ه الخاصة بتعابير ش�عبية ُموّش�حة ب�روح عجيبة مع 

المحافظة على فصاحة اللغة.

***
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ريما إسماعيل الدياب

* دكت�ورة في قس�م اللغ�ة العربية/ كلي�ة اآلداب الرابعة/ 
جامعة دمشق، وفي جامعة قاسيون الخاصة. 

* لها ثالثة كتب مطبوعة:
عر العّباسّي - دار العراب.  المنحى األسطورّي في الشِّ  -1
بنية القصيدة في ش�عر ابن حيوس الدمش�ق�ّي – الهيئة   -2

ورية للكتاب.  العاّمة السُّ
االستشراُف في أدب الخيال العلم�ّي - اتحاد الُكّتاب   -3

العرب. 
* له�ا كثي�ٌر م�ن األبح�اث المنش�ورة في مج�الت عربية 

ُم�حّكمة .



76



77

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

اسم الكتاب
حّنا مينة

سهيل عرفة
محمد الفراتي
عزيزة هارون

جودت الهاشمي
تيسير السعدي

أمين بن عبد العزيز الخياط
مسعود بوبو

عبد الكريم اليافي
النهضوي الزهراوي
محمد وليد مارديني

عبد الرحمن الكواكبي
نديم محمد
قمر كيالني

محمد الماغوط
سامي الدروبي

الفراهيدي
رياض الصالح الحسين

زكي األرسوزي
رضا سعيد

عبد السالم العجيلي
فاخر عاقل

أبو خليل القباني
فؤاد الشايب

صدقي إسماعيل

اسم المؤلف
د. شوقي المعري

محمود يوسف
أسعد الديري
عيسى فّتوح

د. هشام حالق
وفيق يوسف
أحمد المفتي

د. محمد قاسم
جمانة نعمان
خليل بيطار
إيمان ماديني

محمود يوسف
منذر يحيى عيسى

لينا كيالني
ناظم مهنا
بثينة الخير

بيان الصفدي
نذير جعفر

إسماعيل الملحم
أحمد بوبس

د. علياء الداية
ديب علي حسن
هناء أبو أسعد
عيسى فتوح

محمود يوسف

صدَر من سلسلة »                       «



78

الرقم
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

اسم الكتاب
عيسى عصفور

بدر شاكر السّياب
ممدوح عدوان
هاني الراهب
صياح جهيم
ممتاز البحرة

شاعر الشام خليل مردم
عبد القادر عياش
سعد الله ونوس

حيدر يازجي
نعيم اليافي

سعيد حورانية
وصفي القرنفلي

سعد صائب
ألفة اإلدلبي

محمد عمران
محمد محفل

شكيب أرسالن
عبد الغني العطري
عبد الرزاق جعفر

فاتح المدرس
فريد األطرش

نهاد قلعي
دالل حاتم

عبد الباسط الصوفي
بندر عبد الحميد

نزيه الشهبندر
سعيد األفغاني

اسم المؤلف
مطيع حمزة

بيان الصفدي
ناظم مهنا

حسام الدين خضور
موفق نادر

رامز حاج حسين
سيف الدين القنطار
سراج أحمد الجراد

جوان جان
أريج بوادقجي

د. أحمد علي محمد
حسن م. يوسف

مصطفى الحسون
سراج أحمد الجراد
د. محمد العنيزان

منصور حرب هنيدي
ناظم مهنا

د. جمال أبو سمرة
عيسى فتوح

سراج أحمد الجراد
حسن م. يوسف

د. فايز الداية
هناء أبو أسعد
قحطان بيرقدار

د. جمال أبو سمرة
بيان الصفدي
علي العقباني

د. محمد قاسم



79

الرقم
54
55
56
57
58
59
60
61

اسم الكتاب
عبد المعين الملوحي

نزار قّباني
سالمة عبيد
جان ألكسان

محمد كرد علي
عمر البطش 

رفاعة الطهطاوي
وجيه البارودي

اسم المؤلف
ناظم مهنا

د. نزار بريك هنيدي
ضحى عبيد

هناء أبو أسعد
سراج أحمد الجراد

أحمد بوبس
بيان الصفدي

د. ريما الدياب



80

وجيه البارودي


