


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشاعرحفـل تأبيـن األستـاذ 

 سليمان العيسى





 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 





 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



-5- 

 
 حفـل تأبيـن

 سـىسليمان العي الشاعر تاذـاألس

  
 

 
  ،ـه4141/صقال/2، ظضق ادجؿع، يقم اجلؿعة، ذم سـكتقذم إشتاذ شؾقامن العق

 م، بعد رحؾة ضقيؾة حافؾة بالعطاء.2144/آب/9ادقافؼ 

 قل دمشؼ.صـرخ رشالن شـقع إػ مثقاه إخر ذم مؼزة الصـقو

 ؼ ـقافــاد ، ه4141/دةـذي الؼعـ/24عـاء ذم مــ يـقم إرب 42اظة ـؿ ذم الســـأقق

م ذم مؽتبة إشد حػـؾ تـلبقـل كبـر لؾراحـؾ الؽبـر، وذلـؽ برظايـة 2144/أيؾقل/25

 دة الدكتقرة كجاح العطار، كائب رئقس اجلؿفقرية.سـقال

ات الرشؿقة وإدبقـة صـقدة الدكتقرة العطار ولػقػ مـ الشخسـقاحلػؾ ال ضـرح

  مـ ادفتؿغ بالؾغة وإدب العربقغ.والثؼافقة، ومجفقر غػر

  ُبدئ احلػؾ بتالوة مباركة مـ الـذكر احلؽـقؿ، تبعفـا ظـرض فـقؾؿ و ـائؼل ظــ

 حقاة الػؼقد.

 :ؿ تتابع إلؼاء الؽؾامت كام يع  

o كائب رئقس ادجؿع دسـقالدكتقر حمؿقد ال كؾؿة جمؿع الؾغة العربقة، ألؼاها. 

o  لدكتقر هزوان القز.اكؾؿة وزير السبقة، ألؼاها 

o  الدكتقر كضال الصالح.كؾؿة معاون وزيرة الثؼافة، ألؼاها 

o  الدكتقر تقفقؼ أمحد.كؾؿة وزارة اإلظالم، ألؼاها 
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o  مجعة.سـغالدكتقر حكؾؿة رئقس احتاد الؽتاب العرب، ألؼاها  

o  الدكتقر شؾقامن حداد.كؾؿة أصدقاء الػؼقد، ألؼاها 

o الدكتقر حقدر يازجل.اإلشؽـدرون، ألؼاها  كؾؿة مجعقة أبـاء لقاء 

o  الدكتقرة مؾؽة أبقض. ظؼقؾتفكؾؿة آل الػؼقد، ألؼْتفا 

 

 وفقام يع كصقص الؽؾامت التل ألؼقت ذم هذا احلػؾ.
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 دسـقكؾؿة األستاذ الدكتور حمؿود ال

 كائب رئقس جمؿع الؾغة العربقة

 

اجلؿفقرية لؾشمون الثؼافقة راظقة هـذا دة الدكتقرة كجاح العطار كائب رئقس سـقال

 احلػؾ التلبقـل

 دات، أهيا السادة، أهيا احلػؾ الؽريؿ: أشعد اهلل أوقاتؽؿسـقأيتفا ال

ما كـت أحسبـل أن أقػ ذم هذه الؼاظة ممّبــًا ذم حػـؾ تلبقــؽ يـا أبـا معــ. ومــذ 

اَم آشـتحؼاق  امين شـقات وقػت ذم هذه الؼاظة كػسفا مفـئًا ومباركًا لـؽ حقازَتـؽ وشـ

د رئـقس اجلؿفقريـة لـضـالؽ ومؽاكتـؽ ســقالسقري مــ الدرجـة ادؿتـازة تؼـديرًا مــ ال

ُف تؼؾقـدك ذلـؽ القشـام. وصـتان بـغ الـققػتغ: ذم الققػـة صــرإدبقة ادتؿقزة، وكان يل 

آل الػـماد دـا  صـرإوػ كاكت الػرحة متأل ظعَّ ظادل، وذم الققػة الثاكقة ها هق ذا إمل يعت

قاد، ولؽـ تؾؽ هل احلقاة التل ٓ يدوم ظذ حال هلـا  إلقف وضع البالد الذي حيقل دون الرُّ

 صان، وٓ يبؼك مـ ادرء إٓ إحاديث والذكر، وأكت الؼائؾ:

ــا » ــا وآماُلـ ــا وأحالُمـ ــف يـتفــل جســدًا، أمــا ذكرياُتـ ــد أن يـتفــل اإلكســان، لؽـ ٓ ب

 «.مدى احلقاة وأصعاُركا وكؾُّ ما كتبـاه فنهنا تبؼك

تؽ العطـرة ســروظذ أّي حال أقػ أن مفـئًا أيضًا أهَؾؽ وأبـاَء وضـِؽ وأمتِؽ ب

ُتؽ شــروحقاتِؽ الزاخـرة بالعطـاء واإلبـداع، هــلٌء لـؽ ذكـرك الطّقـب، ومباركـة لـؽ 

 ادتللؼة التل شتبؼك حقة ترددها إجقال.
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، ورحقـؾ ادـر  ضــلمل يؽـ بـغ رحقؾـؽ يـا أبـا معــ ذم الثـامـ مــ صـفر آب ادا

د مـ لقاء اشؽـدرون، ورفقِؼ دربؽ شـرالػاضؾ إشتاذ زهر مصطػك رفقِؼ دربؽ ذم الت

ذم الدراشة ببغداد، وذم العؿؾ بقزارة السبقة وذم القؿـ، شقى صفر واحـد حقـث غادركـا 

 ذم الثامـ مـ هذا الشفر، وكلكؽام ظذ مقظد ذم آكتؼال مـ هذه الـدار إػ الـدار أخـرة،

وما مـ فـارق بـغ رحـقؾؽام شـقى أكـؽ دفــت ذم  ـرى وضــؽ شـقرية، ذم حـغ حالـت 

ة التل يؿر هبا القضـ دون دفــف ذم تـراب وضــف، حقـث دفــ رمحـف اهلل ذم شـقالظروف الؼا

ََََن   ري  د  ت ََََ مٱو  ﴿ صـــــغادؼـــزة اإلشــــالمقة ببؽــــغ ذم ال ََََت   ض  أر   أي  ب ََََ س  ف    ﴾تو  م 
 .مي  ظ  لع  ٱ لل  ٱ ق  د  ص  

قتف، ْسـقامة أدبقة صاخمة، ظاش صظػ العقش وقَ  سـكا الؽبر شؾقامن العقإن صاظرك

وكابد مر احلقاة وآٓمفا، وظاكك اشتبداد الطغاة وتعسػفؿ، ومـّر بليـام البـمس واحلرمـان، 

ومع ذلؽ كؾف طؾَّ متػائاًل أروع ما يؽقن التػاؤل، ومِل ٓ يؽقن متػائاًل مادام حيؿؾ رشـالة 

أظتـز »ؾؿـف الؼـقمل، حؾـِؿ إمـة العربقـة القاحـدة، إذ يؼـقل: ققمقة، فؼد وقـػ حقاتـف حل

ء واحد هق أحالمل التل كاكت وراء كؾِّ كؾؿة قؾتفا ذم حقايت، وٓ أرى حلقايت معـك شـلب

د مـ لقاء اشؽـدرون، رأى كػسف ذات يـقم ُيؼتؾـع مــ حتـت شـرمـ دون حؾؿ: أكا ضػؾ م

حضان الغربة بعـد اكؼطـاع بؾـده الصـغر، صجرة التقت التل تظؾؾ باحة داره، وُيؾؼك ذم أ

مسؼِط رأشف. ومـذ ذلؽ احلغ فتحت ظقـلَّ ظذ حؾؿ ظر  كان حمقر حقايت وصعري، وما 

 «.ًا ظذ هذا احلؾؿ الذي تدور حقايت وصعري حقلفصـرزلت م

أجؾ يا أبا معـ مل تؽــ إٓ صـاظر احلؾـؿ الؼـقمل الـذي وهبـت لـف ظصـارة فؽـرك 

تؽ كؾفا، با ًا القظل الؼقمل ذم ظؼقل أبــاء إمـة ووجـداكا ؿ، ة حقاسـرورحقؼف إبان م
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وٕكـؽ ذم براءتـؽ ، مــ جفـة ام إضػال الذيـ رأيت أهنؿ أمـؾ إمـة ومسـتؼبؾفاشـقوٓ

ء مـجـذب شــلصـبف ال»ويرتؽ تشبف إضػال براءة وصػاء مــ جفـة أخـرى شـروصػاء 

فؽ إػ الؽتابة هلـؿ إٓ كقظـًا مــ ، «إلقف التشـبث بادسـتؼبؾ، ومتسـؽًا بـاحلؾؿ وما كان تقجُّ

خ ذم وجــف صـــرحة تـطؾــؼ مـــ أظامقــؽ لتصـــقالــذي وقػــت كػســؽ لــف، وهــا هــل ذي 

اتركقين أكا صاظر احلؾؿ الؼقمل، اتركقين حلؾؿل، ٓ بـد أن يعـقد احلؾـؿ ذات »ادشؽؽغ: 

ت ضــقت تـاضؾ بالؽؾؿة إلكػاذ هذا احلؾؿ غَر مؽسث بالطغـاة والغـزاة، مضـق، وم«يقم

أكت اخلؾقة ذم جسد تبحث ظــ ماليـغ اخلاليـا مــ أخقا ـا، وتؽـافح بـال َهـقادٍة لؽـل و

يتحرك اجلسد، وتتػتح احلقاة، وجسدك هق أمتـؽ، هـذه إمـة العربقـة العظقؿـة ادـؽقبـة 

ادؿّزقــة والتــل مــّدت جــذور احلضــارة بقـــؽ وبــغ العــامل مـــذ وجــد هــذا العــامل، وكاكــت 

 الشعر ذم حقاتؽ يا فؼقد إمة كؾفا. احلضارات. ومـ هـا بدأت قصة

ة إمة كحق حتؼقؼ حؾؿفا الؽبر ذم القحدة  ب ظؾقفا العقاصػ اهلقُج سـروذم م

مـ أظدائفا، فتػس ظزائُؿ بعضفؿ، ويصاب بعضفؿ أخر باإلحباط والقلس، فقطؾ ظؾقـا 

ق وواقعــا َد شحب القلس والتشاؤم مـ ظادــا ادؿـزَّ ق، فـنذا هـق  صاظركا الؽبر لقبدِّ ادـمرِّ

يتؾتؾ اهلؿؿ اخلامدة، وهيز الـػقس اجلامدة، ويظـؾ متشـبثًا بحؾؿـف الـذي وقـػ حقاتـف لـف 

 قائاًل ومتسائاًل:

 هؾ يـتحر احلؾؿ؟

 ء إػ اهلقةصـلهؾ كقلس...وكؾؼل بؽؾ 

 اع التل يريد وهنالـا؟ضـقهقِة العدم وال

 إكـل ما أزال متشبثًا بطػقلتل
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 ابقعل التل ٓ تـدحربلحالمل العتقدة.... بقـ

 ما أزال أظقش بـبضات الؼادمغ

 بجذور شـدياكة ظتقؼٍة، ظتقؼٍة كالدهر، خمتبئٍة ذم أظامق إرض.

 وها هق ذا خياضب العروبة ذم دمف قائاًل:

ــــل ٓ تقل ــــل ذم دم ــــداً  شـــــلظروبت  أب

 

 غـــــدًا أحّطـــــؿ أغـــــاليل وأصـــــػادي 

وزيـر الثؼافـة إشـبؼ ذم  ومجقؾ جدًا مـا يؼقلـف الصـديؼ الـدكتقر خالـد الرويشـان 

مــؽ تعؾؿــا كقـػ كـذرو أقـامر أحالمــا ذم مػـازات »القؿـ ظـدما خاضب صاظركا قائاًل: 

 «.القلس كل تثقر شـابؾ حقاة، وتػقَر يـابقع أمؾ

ويبؼك صاظركا متعؾؼًا بحؾؿف القردي، ويا لف مـ حؾؿ مجقؾ خالد بلمة ظربقة واحدة 

 ووضـ ظر  واحد:

 قَػ وحدةأضع ظؾقـا وحدة ض

 ابًا كقػام صئِت فاقَدملشـربريؼًا 

 وهبتؽ ظؿري، ما وهبُت شقى الظام

 إلقِؽ أكا احلادي الؼتقُؾ، أكا الظؿل

لؼد كـَت وفقًا يا أبا معـ دعؾؿؽ إول إشـتاذ زكـل إرشـقزي الـذي أحاضـؽ 

وفقـًا لرفـاق  بابتسامتف العذبة الدائؿة وبعقـغ تشعان حبًا وأماًل وتػاؤًٓ بادستؼبؾ، وبؼقت

دربؽ الذيـ قاشؿقك صظػ العقش وقسقتف، ومرَّ احلقاة وآٓمفـا، وبؼقـت وفقـًا لقضــؽ 

يػة ادسمولة، مممـًا بلن الؽؾؿة هل شـروأمتؽ، وفقًا لألرض والؼقؿ واإلكسان والؽؾؿة ال

ؾة ادثذ لتحطقؿ الؼققد وحترير الػؽر والتصدي لؾزائػ واجلامد والتابع وغر ذلؽ شـقالق
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ؾ وغـر إخالقـل، ومممــًا ذم الققـت كػسـف بـلن مفؿـة صــقغر الصـحقح وغـر إمـ 

الؽؾؿة أن تتحقل إػ ضاقة وفعؾ، فالؽؾؿة لقست جمرد صـؽؾ لػظـل يتـللػ مــ حـروف 

فنذا مل الققمل،  وإيؼاظات صقتقة، إهنا جزء ٓ يتجزأ مـ وجقدكا، مـ حؼقؼتـا، مـ شؾقكـا

ئًا يـدور ذم الػـراغ، وٓ يـسك أي أ ـر، صــقة طؾـت دًا مــ هـذه احلؼقؼـصــقحتؿؾ الؽؾؿة ر

 فالؽؾؿة هل اإلكسان.

 أهيا احلػل الؽريم:

 صــرلؼد كان فؼقدكا جمبقًٓ بالقفاء واحلـغ إبدي لؾقائف السـؾقب وقريتـف التـل أب 

، ولشجرة التقت التل تعؾَّؿ حروف إبجدية حتت طالهلا ظـذ يـدي «الـعرية»فقفا الـقر 

 خ القققر أمحد. وها هق ذا يسسجع مقضـ كشلتف إوػ، إذ يؼقل:شـقلف ال والده ادغػقر

ــدي الســؾقبا  أَ أَ  ــا بؾ ــراب ادفــد ي ــا ت  هــزُّ جرحــؽ ي

ـــا    ـــدًا هلقب ـــَت صـــاظَرك الصـــغَر تصـــقغف أب  أظرف

 باضــــقلـــقٓك مل تعـــرف صـــػاُه الشـــعر قافقـــًة خ 

 مل حتــــسق مـفــــا العقــــقُن لتـفــــؾ الػجــــر الؼريبــــا 

 القحـــدة الؽـــزى أترُمُؼفـــا غريبـــا ؟فّجـــرت كبـــَع  

ـــا  ـــا الغققب ـــزَحؿ ذم اكطالقتف ـــقات ت ـــاَءة اخلط  وّض

 وتظـــؾ كـــالعؿالق حتشـــد حقـــث أومـــلت الؼؾقبـــا 

ـــا  ـــُد ذم مروجـــؽ غرشـــفا  ـــرًا وضقب  شــــعقد كعِؼ

 ولؼد خلّص صاظركا دمارب القفاء التل مرَّ هبا ذم حقاتف، فللػك أهنا تتؿثؾ ذم ققلف: 

ـــــ ــــرَم م ــــَؼ أك ــــا مل أل ــــراب بالدك  ت

 

 كغتالـــــــــــف ويضـــــــــــؿـا حتـاكـــــــــــا 
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ظؿــره دجــد  وقــػلؼــد شــّؿل صــاظركا الؽبــر صــاظَر العروبــة والطػقلــة بعــد أن 

العروبة وبراءة الطػقلة، وهق إػ جاكـب هـذه التسـؿقة الصـحقحة صـاظر ادؼاومـة أيضـًا، 

قــا، فؾـستؿع إلقف يؼـقل: ظبـارة واحـدة كسـتطقع أن كتحـدى هبـا الـدماَر الـذي يـصـبُّ ظؾ

وادقَت الذي ألػـاه، ظبارة واحدة حرصُت ظؾقفا ذم كؾ كؾؿة مــ أصـعاري، وكـؾِّ كبضـة 

 مـ حقايت، وهل أكـا باققن، بؾ إكـا مل كبدأ بعد:

ـــــــــك ـــــــــقف أبؼ ــــــــــديان ش ـــــــــذور الس  كج

 كالصــــــــــحارى كالزمان..شــــــــــقف أبؼــــــــــك 

 ومـــــ الؼــــز العتقــــِؼ، ومـــــ ادفــــقى الســــحقِؼ  

ــًا   ــذي ُيرهؼـل..ظربق ــقت ال ـــ اد ــكوم  شــقف أبؼ

 وضادا ردد أبـاء إمة ققل الشاظر: 

 أمــــــَة العــــــرب لـــــــ متــــــقيت وإين

 

ــــــــاءُ    أحتــــــــداك باشــــــــؿفا يــــــــا فـ

أما مسللة ظضقيتف وظؿؾف ذم جمؿع الؾغة العربقـة فتـتؾخص فـقام يـع: كـان صـاظركا  

ادبدع ذم ضػقلتف إوػ قد شؿع بادجؿع العؾؿل العر  مـ والده الذي أصاد هبذا ادجؿع 

حرِصف ظذ خدمة الؾغة العربقة، وكان بقده جمؾُة ادجؿـع وقـد تضـؿـت البحـقَث اجلـادة و

ؾة لرجآت ادجؿع وظؾامئف إفاضؾ، وتساَءل الطػؾ شؾقامن: هؾ يتقح يل الؼدر صـقوإ

أن أزور هذا ادجؿع وألؼَل كظرة ظؾقف؟ وجيقب: ذلؽ حؾؿ بعقد وفرصة ما أطـفـا تتـاح ذم 

يؼـرزم قصـائده إوػ حتـت صـجرة التـقت ذم قريـة مفؿؾـة كائقـة ذم  يقم مـ إيام لطػـؾ

 امل مـ شقرية ٓ يسؿع هبا أحد، وٓ يعرففا أحد.الشِّ  صـكأق
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اع وضــف الصـغر، ويـزور ضــقإيام، ويؽَز الطػؾ، ويليت إػ دمشؼ بعد  ضـلومت

ؾ لـف، لقسـتؿع ادجؿع العؾؿل العر  ظـدما كان ضالبًا ذم  اكقية جقدة اهلاصؿل برفؼة زمقـ

ة، وقد رأى ذم ادجؿع الشاظر صػقؼ جزي رمحف اهلل بعد أن لػت اكتباهف وقـاُره ضـرإػ حما

ة حافؾـة بالعطـاء الػؽـري وغـزارة اإلكتـاج إد  أن ســرورزاكُتف، وتشاء إقدار وبعد م

 ظضـقًا ظـاماًل ذم ادجؿـع تؼـديرًا دؽاكتـف 4991يـتخبف جمؿـع الؾغـة العربقـة بدمشـؼ ظـام 

 بتعققـف، 4994ظام  217إدبقة وظبؼريتف الشعرية، وصدر ادرشقم اجلؿفقري ذو الرقؿ 

واشتؼبؾف ادجؿع، وألؼك صاظركا خطابًا ذم اشتؼبالف ذم جؾسة ظؾـقة مساء يـقم إربعـاء ذم 

، وأصاد ذم خطابف بنبداع ادجؿعل الراحـؾ 2114مـ الشفر التاشع مـ ظام  شـرالتاشع ظ

 حمؾَّف ذم ادجؿع. سـكي، وقد حؾَّ فؼقدكا العقالشاظر صػقؼ جز

اء لؾشـام إذ يؼـقل: حتقتـل ضــرولؼد وّجف ذم خطاب اشتؼبالف ذم ادجؿع التحقة اخل

اء لؾشام، مؾفؿتِـا إوػ، وظروِس ققافقـا اخلالدة، ومؾحؿِة أجمادكا العربقة التل ما ضـراخل

طقع أن يتجاوز ظاصـؿة احلـب كزال كعقش ظذ ذكراها، وكستظؾ بذراها، ومـذا الذي يست

ػًا ذم معركة؟. ويعسف شـقوادجد والضقء إذا أراد أن يؼقل صعرًا، أو يغـَل حلـًا، أو يتؼّؾَد 

 الشاظر بلكف واحد مـ تالمذة العطر والقاشؿغ ذم مديـة ادجد والضقء والقاشؿغ.

ذ اجلديـد ة، ويـػـتَح ظـصـركان مـحاه ذم ظؿؾف ادجؿعل أن جيؿع بغ إصالة وادعا

أظسف أكــل »واحلدا ة اكطالقًا مـ اجلذور وحػاطًا ظؾقفا، وها هق ذا مـفجف يتؿثؾ ذم ققلف: 

كـت مشدودًا إػ الساث ذم اددة إوػ مـ كتاجل، وكاكت طالل الؼرآن وادعؾؼات وديقان 

ظـذ  دة أكتبفـا، ولؽـــل مـا لبثـت أن اكػتحـتصــقادتـبل حتقط  ، وتشدُّ ظذ يدي ذم كؾ ق

ظقاملَ جديدٍة ظـدما أخذت أضالع بشغػ أداب إجـبقة وصعراَء الغـرب، ومـع هـذا فؼـد 

 «.ؾصـقبؼقت دمربتل الشعرية دمربة ظربقة تـلى ظـ أن تتزّيا بغر زهّيا العر  إ
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ذلؽؿ هق ادـفج الذي يعتؿده جمؿُعـا ذم احلػاظ ظذ اجلذور وآكػتاح ظذ احلدا ـة 

تـا غـقة وّٓدة تػتح صدرها لؽـؾ جديـد، وهـل خـر معـّز ظــ حقاتــا، اكطالقًا مـ أن لغ

 ده حمقضًا بسقر ظظؿتفا وصؿقخفا.سـقوأمقـة ظذ ترا ـا، تبدع ذم تصقيره ودم

هقيِة أمتـا وادحافظـِة « حةصـقالعربقة الػ»وكان رمحف اهلل صديَد آظتزاز بؾغتف إم 

ق، وبلن الغؾبـة شـتؽقن هلـا، ففـا هـق ذا شـرا ادظذ ذاتقتفا الثؼافقة، وكان مممـًا بؿستؼبؾف

 يؼقل ظذ لساهنا:

ــــــــــــــُؽُؿ   ـــــــــــــت إرحـــــــــــــاُم بق  إذا تؼطَّع

 إذا تراكؿــــــــــــِت إشــــــــــــقاُر واحلُجــــــــــــُب  

ـــــــــقيَتؽؿ  ـــــــــدكقا ُه ــــــــــ ال ـــــــــُتْؿ م  إذا التؿس

 وضــــــاع خؾــــــػ  ــــــقِم الغربــــــِة الـســــــُب  

ُؽؿُ   ـــــــؿُّ ـــــــدٌر يض ـــــــؿ ص ـــــــافقا، لؽ ـــــــال    ف

 شــــــــتؾتؼقن ظــــــــذ صــــــــدري..أكا العــــــــرُب  

 مَجَــــــــدت ومــــــــا مَجَــــــــدُت..ولؽـ ِحؼبــــــــةٌ  

ــــــــــــــــــُب   ؼقين إػ أيت . يِلَ الَغَؾ
ــــــــــــــــــلضؾِ  ف

اًم ظؾقاًل، وفؽرًا كـّرًا، ولغـة سـقكان فؼقدكا الغايل ذم أ ـاء ظؿؾف ذم جؾسات ادجؿع ك 

، وتعـاماًل إكسـاكقًا راققـًا مـع الـزمالء وادـقطػغ كافـة، ولؽـؿ كـان حيــ إػ ادستقى ظالقة

دة ســقدما أقعده ادرض، وحال دون حضقره جؾسـاتِف، وحتؿـؾ إيلَّ الادجؿع وجؾساتف ظـ

وفاء أبق صامل حماشبة ادجؿع السابؼة رشالة مـ صاظركا الؽبـر كتبفـا بخـط يـده ظـقاهنـا 

 ويؼقل فقفا:« حتقة مع وفاء»
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ـّ إػ جمؿـــــــــع اخلالـــــــــديـ ـــــــــ  أِح

 

  ــــــــقُج   الــــــــذكرياُت الِقضــــــــاءُ  

 إػ إخــــــــــقٍة ورفــــــــــاٍق كــــــــــرامٍ  

 

ــــــًا، أو ُأضــــــاءُ ء هبــــــضـــــــلأُ    ؿ حاد

ــــــ  ــــــؼ احلَ ــــــا، ٓ ُأضق ــــــاٌم أك  راكَ ُحط

 

 وإٓ شــــــؼقُت اهلــــــقى مــــــا يشــــــاءُ  

 وجئـــــــتُؽُؿ ضـــــــائرًا مــــــــ حــــــــغٍ  

 

ـــــدون جــــــاٍح.. وضـــــاب الؾؼـــــاءُ    ب

 رشــــــــقيل إلــــــــقؽؿ..إػ إخــــــــقيت 

 

ــــــــــاءُ   ــــــــــا.. وف ــــــــــًة بالتحاي  مؽؾؾ

 
 أهيا احلػل الؽريم:

ة واحلالقـة ضــقذم الســتغ ادالؼد فؼد جمؿعـا جمؿع الؾغة العربقـة بدمشـؼ مــ قبـُؾ 

كقكبــة مـــ رجآتــف رمحفــؿ اهلل مجقعــًا: إشــتاذ الــدكتقر حمؿــد إحســان الـــص، إشــتاذ 

قامـة  الدكتقر ظزيز صؽري، إشتاذة الدكتقرة لقذ الصباغ، وها هق ذا جمؿعـا الققم يػِؼد

هـذه كؾامِت  ضػالصاخمة ومقهبة متللؼة، ومـظقمَة ققؿ كبقؾة وشامقة، ضادا رددت صػاه إ

دهؿ ظذ الصعقد العر ، وضادا أغـك ذاكرة إمة بجـامل أصـعاره وبـثَّ صـقادـظقمة ذم أكا

القظل الؼقمل، ورّشخ إمؾ والتػاؤل ذم العؼقل والـػقس، وضادا ظّزز اإليامن باكتصـار 

 اشة أحابقؾ إظداء.صـرإمة ظذ أظدائفا مع قتامة إجقاء و

حقؾف صاظرًا مبدظًا ومـاضاًل صؾبًا بالؽؾؿة اهلادفة بعد أن وقػ لؼد فؼدت إمة بر

حقاتف خلدمة الؾغة العربقة وحافظ ظذ كضار ا وكصاظتفا وظذب كؾام ا، وشـعك جاهـدًا 

دون كؾٍؾ وٓ مؾٍؾ إػ حتؼقؼ حؾؿ كان هاجَسـف، حؾـِؿ القحـدة العربقـة، وظـقدِة إمـة إػ 

ت هبا إمة إٓ إيامكًا بام دظا إيؼاد صعؾة احلضارة جمددًا، ومل تزد ه إحداث التل مرَّ هبا ومرَّ

 إلقف وكادى بف.
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شتبؼك أهيا ادجؿعل الراحؾ حلـًا خالدًا ظذ مـرور إيـام وكجـاًم ذم شـامء  ؼافتــا 

ية مــ أبــاء بـررة حتـقضفؿ شــرامرات بالعربقة ٓ يلفؾ. وظزاؤكا ما خّؾػتف وراَءك مـ ِظـ 

لػاضـؾة وإديبـُة ادثؼػـة الـدكتقرة مؾؽـة أبـقض برظايتفـا احلاكقـة، رفقؼُة دربؽ ادربقـُة ا

وظزاؤكا ما تركتف لؾؿؽتبة العربقة مــ تـراث ضـخؿ تـفـؾ مــف إجقـاُل الؼـقَؿ القضـقـة 

ٍد ضـخؿ مــ الؾغـة العالقـة والصـقر وإشـالقب الشـعرية صـقوالؼقمقة واإلكساكقة، ور

 ادػعؿة بالعذوبة والرقة.

معــ الرمحـة القاشـعة، شـعَة مـا قدمتـف ٕمتـؽ مــ أفـاكغ العطـاء رمحؽ اهلل يا أبا 

 ادبدع، وجزاك اهلل ظـفا خر اجلزاء، والسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف.
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 وزير الرتبقة - الدكتور هزوان الوزاألستاذ كؾؿة 

 ى  س لعي ا سليمانُ
 شاعر البعث والعروبة

 

كاكـت صـفؼة  4924لـعرية غرب أكطاكقة ظام مـ قرية ا صـلذم حارة بساتغ العا

ل بشؿس الؾقاء السؾقب تداظب ادؼؾتغ، وذم دمشؼ كاكـت  احلقاة إوػ، ودفؼة الـقر اددفَّ

 خػؼة الؼؾب إخرة.

ة تـقصـفا ضـقاري  سـكوبغ الشفؼة واخلػؼة ظاش شؾقامن العق اهلّؿ واحلؾؿ، هّؿ أمَّ

ن، وحؾـؿ إُبـاة بلمـة ظربّقـة واحـدة مقّحـدة مــ العاديات ذم كّؾ مؽان وظـذ مـّر إزمـا

 ادحقط إػ اخلؾقج.

يزّق ابــف ادعرفـة  سـكخ أمحد العقشـقحتت صجرة التقت التل تظؾؾ باحة الدار كان ال

خ يتققـع أن شــقوالشعر وآيات الذكر احلؽقؿ كام تزق العصـافر خراففـا، وٓ أدري أكـان ال

َر الطػقلــة وصــاظر البعــث العــر ؟ وحتــت تؾــؽ صبح صــاظر اهلــّؿ واحلؾــؿ صــاظشـــقولقــده 

الشجرة كان الشاظر ظذ مقظد مع جرٍح تؼاشؿف أبـاء الؾقاء السؾقب بـصِؾ غدٍر تقاضل ظـذ 

 خَت مـ وجع اجلرح:صـرقن وشالضغ احلريؿ،وسـقإكػاِذه ذم جسد شقرية الػرك

 اكتبقا ظـّل بليّن كـت ضػاًل ظربقًّا»

 اخاصـرمأل الدكقا 

 رأس أمف حغ جّذوا

 «شؾخقه ظـقة ظـ صدر أّمف
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وُيؼتطـع الؾـقاء »ويزد وجع اجلرح قؾقاًل، ويصـحق القجـع العؿقـؼ واهلـّؿ فتؼـقل 

د كحــ الصـغار حتـت كـّؾ شــر، وكُ 4949مـ جسـد شـقرية ظـام  ضـرمسؼط رأشـا إخ

ا كان الثؿـ  «.كقكب، كحؿؾ هقيتـا العربقة، وكقاجف قدركا أيًّ

، فؿــفؿ مــ اشُتشـفد شــرودوكـف  ـقاٌر مـا بؾغـقا الع ويصبح الؾقاء جرحـًا وحؾـامً 

 ومـفؿ مـ شعك وما بّدلقا تبديال.

ويتـا ر أبـاء الؾقاء دًما يبحث ظـ قؾب ذم أحـاء القضـ، ويؽز الؾقاء ويؽز احلؾؿ 

 فقؼقل: سـكة، وتتطاول قامة صاظر العروبة ذم كػس شؾقامن العقضـقوتؽز الؼ

ذ حؾؿ ظر  كان حمقر حقـايت وصـعري، وبؼقـت ومـذ ذلؽ احلغ فتحت ظقـل ظ»

 «.ا ظذ هذا احلؾؿ الذي دارت حقلف حقايت وصعريصـرمُ 

الطػؾ الذي رأى كػسف ُيؼتؾع مـ حتت صجرة التـقت التـل كـان يؽتـب حتتفـا أوػ 

ـٍ يعجـ تربة إرض بلجساد أبـائف  ـٍ جمروٍح ذم صاملف وجـقبف، وض ـَ وض قصائده أصبح اب

ؿ ويتـػسقا برئتفـا، هـؾ كــت يـا صـاظر البعـث ظـذ ظفـٍد مـع حمؿـقد لتعقش بـبض قؾقهب

 درويش لسحال ظـ الدكقا بتاريخ واحد؟

أكت ابـ أرٍض ُشؾخت ومحؾ أبـاؤها هقيتفؿ لققاجفـقا قـدرهؿ، وهـق ابــ أرٍض 

 اغُتصبت فحؿؾ إخقتف الصغار حجرًا لققاجفقا قدرهؿ.

إبجديـة وحضــت  ؼافــة اهلل ت شــرآمــَت بـلن قـدركا كحــ أبــاَء إرِض التـل ك

اضغ ممــ ّدـا تصـؾفؿ  ؼافـة اهلل وّدـا يتخؾؼـقا هبـا، آمــَت شـقو ؾؼت هبا، أن كقاجف أبـاء ال

باحلريــة والرشــالة اخلالــدة، وحؾؿــَت بالقحــدة العربقــة ورايتفــا حامقــة لــؽ وٕضػالــؽ 

 وأضػال العرب، وضامـًة بؼاءهؿ ووجقدهؿ ادفدد ذم كؾ حلظة.

عث كـت ُتبعث حقًّا مع كّؾ بعث ظر ، فعـدما حتؼؼت القحدة العربقـة يا صاظر الب

 وشقرية أظؾـَت: صـربغ م
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 مــــذ يـــقمغ قـــد ُوجـــْدُت، فعؿـــري

 

 

 

ـــــا  ـــــدي القعربق ـــــِت مقل ـــــقَم أظؾـ  ي

 

 

 كبقًّا أشؿر جيدد الدكقا صـرورأيَت ظبد الـا

درب واحلؾـؿ، محؾَت العرَب والعروبة مـذ أّول يقم غادرت فقف الؾقاَء مع رفـاق الـ

مع الرفاق الذيـ تؼاشؿت معفؿ أياًما مـ احلقاة وظؿًرا مـ الـضال ذم غرفـة مــ السـبؽل 

 بدمشؼ، مع أشتاذ اجلقؾ زكل إرشقزي.

 وقد تؽقن وّفقت إشتاذ حّؼف ذم ققلؽ ظـف:

 حةٌ صـــــــــقاجلقــــــــؾ َشــــــــْؾُف...إكف 

 

 أضؾْؼَتفــــا أكــــت... فؽــــاَن اجلــــقاْب  

ــــف خػ  ــــُث... شــــْؾـل... إك ــــةٌ والبع  ؼ

 

 الشـــباْب  
ِ
ـــاء ـــؽ اشـــتػاَقْت ذم دم  ظـ

وذم تؾؽ الغرفة كان احلؾؿ يؽز ويؽز، واإليامن بالعؿؾ يؼقى ويزداد صالبة، لؼد كاكت  

 .وهدفف ومبتغاه ،وققُده القحدة واحلرية وآصساكقة ،تؾؽ الغرفة أصبف بؿػاظؾ ظر   قري

ــــــــــــة واحــــــــــــدة ــــــــــــة ظربق  أم

 

ـــــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــالة خال  ذات رش

شاظِر بإمة العربقة ومعـاهـا ورشـالتفا، وتسشـخ رؤاه بـلن شـقريَة ويزداُد إيامُن ال 

أرُضف وصـعاَء كذلؽ، وبالَد الَعَرِب كؾَّفا بالُده وبالُد كؾ ظر ، ورشالتفا شـامقٌة لألبـد، 

ا كّؾام تذكر:  وكان قؾب الشاظر يػقض تقًفا وظزًّ

ــــــــقَت  ـْ مت ــــــــ ــــــــرِب ل ــــــــة الُع  أم

 

 وإيّن أحتــــــّداَك باْشــــــِؿفا يــــــا فـــــــاءُ  

 .أّكك هلذه إمة أن متقت وفقفا رجال ُأُكٌػ يصـعقن فجر احلرية مـ غقاهب السجقن 

ــــد الســــجـ قفؼفــــةٌ   وهــــزين ذم حدي

 

ــــْحطؿُ   ـــقُت ي ـــا اد ـــاق ظؾقف ــــ الرف  م

وأّكك هلذه إمة أن متقت وهل إذا َكَبـْت هنضـت، وإذا ُجِرحـت ضـّؿدت جرحفـا  

وهرع الشاظر إػ إضػال يغـل هلؿ،  و لرت، كبت ذم حزيران وكان اجلرح ظؿقؼًا وغائًرا،

، َفَصَدَق حْدُشف ومل تطْؾ كبقة إمـة، ضـرادجقد ويستـفض كرامة احلا ضـلحيقل فقفؿ ادا

طان الشـعر لـديؽ، صــقيـ هّبت واشـتػاقت، وهـّب إبــاء واهنؿـروا َفَرقَّصـقا شـرفػل ت

 واكتػض القجدان فقؽ مارًدا وقؾت:
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ـــازوه واهن ـــزُق فاجت ـــاداهؿ ال ـــرواك  ؿ

 

ــــك اهللُ والب  ــــد الشــــفقِد تالق  شـــــرظـ

ومل يؽـ صاِظُركا هُيّقُم ذم صعره فؾؼد كان يسـتفدي بـالقاقع، مل يؽــ يتخقـؾ ولؽــف  

كان يستعغ باخلقال، كتب ذم كّؾ مـا يؽتـب فقـف الشـعراء، وإذا كاكـت العروبـة  ؿـة ففـق 

 متفؿ هبا مـ أ ص قدمقف إػ أظذ رأشف، فؾؼد قال: 

 «.ؾًة مـ وشائؾ الدفاع ظـ وجقدي العر شـقإٓ و -كام ذكرُت غَر مرة  -الشعر ومل يؽـ »

 «.ة العربقة كام حتؿُؾ جْؾَدك، ولقن ظقـقؽ، وتـػسؽ الطبقعلضـقمحؾُت الؼ»

 وماذا أققل يا صاظر البعث؟ وظـؽ يعذب الؼقل ويسؿق.

أحبابـؽ  روحؽ يا صاظر العرب لؽ أماكٌة ذم ظـؼل مــ كـّؾ  سـلوقبؾ أن تقدع كػ

 لتبؾغفا لؾعرب إحقاء ذم ظامل ادقت والشفادة.

ذم بالدكا الققَم ما يعجز القصػ ظـف، ذم بالدي واقٌع يؼؾده اخلقال، قتٌؾ وشػؽ دٍم 

، والؽـؾ ضــركرمك ظققن بـل صفققن وشادِة البقت إبقِض، وأحبـاِر الَؼْقـؼـاع وبــل الـ

 أكت تعرف وأكت الؼائؾ:والٌغ ذم دمـا باشؿ اهلل ُزورًا وهبتاًكا، و

 ت السامءصـرأ» 

 ظذ أن كتعارف

 ت وحقش الغابةصـروأ

 «.ظذ أن كتذابح 

ذم بالدي الققم إخقة يقشػ يؽقدون لف ويتآمرون ظؾقف لقؾؼقه ذم اجلّب، ويقشـػ 

أحالهؿ ويقشػ أكقسـفؿ ويقشـػ أضفـرهؿ وأكؼـاهؿ، يريـدون قتـَؾ يقشـَػ ويقشـُػ 

 غقفؿ وضالهلؿ شادرون.صاٍح وما أبقه بلظؿك،ولؽـفؿ ذم 

صاظَر البعِث أيؼظ البدوي وقؾ لف: قؿ إّن ظؾقج الروم وأحػاد هتؾـر وقتؾـَة اهلــقد 

مقن كراهنؿ ذم أظـايل ضـرام وكاغازاكل وفقتـام وقتؾة إفغان والعراققغ يصـقاحلؿر وهرو
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ظد وتعاَل رحًيـا  جبال بالدكا، يقدقَن ٕحػاِد أ  هلٍب، وحبُؾ محالِة احلطِب يرزُم الضحايا،

ا أو برًدا وشالًما، وظّرج ذم ضريؼؽ ظذ كزاٍر وقؾ لـُف: مقسـقُن مـا زالـت حِتبـَؽ، صـرصـر

اهنض بؽّؾ َحْقؾَِؽ فاجلاهؾققن اجلدد جيروهنا مـ جدائؾفا لقزكقا هبا بَؿفٍر كاذٍب.  ـؿ شـْؾ 

قـاِت تـمّجر لقذ إخقؾقة ومقسقن البحدلّقة وكؾَّ العربقـات: هـؾ شـؿعـ أن أرحـام العرب

لؾعفر باشؿ اهلل زوًرا وخداًظا؟   ذم بالدكا ظصاباُت اجلفِؾ والظالم تؼتؾ التاريخ، فـرأُس 

 أ  العالء كان ظذ هامتف قبؾ أن يؼطعف الغزاة، وأن أصبح ذم قؾقبـا  لرا.

يـ شــرقؾ هلؿ مجقعًا كحـ لسـا بخائػغ، فػل بالدكا رجال ظـدما كاداهؿ الزق ذم ت

اهنؿروا، والققم ظـدما كاداهؿ احلـؼ جـاؤوه مــ كـّؾ صـقب وحـدب، ومل يعـد اجتازوه و

يـ فحسب، ومل يعد إبطال يـفؿرون مــ السـامء وحـدها،ففؿ مـع شـرالزق يقمض ذم ت

العشب الطالع يؼقمقن، مع اداء يتدفؼقن، مـ الؼرآن مع آياتف يـزلقن، مـ إرحـام التـل 

 دّكسفا السػؾة يقلدون.

ة العربقـة، ضــقكتبَت صـعًرا لؾجامهـر العربقـة، لؾـقضـ العـر ، لؾؼوذّكرهؿ بلكؽ 

فا، كتبـــت لألصـــدقاء، وإوضـــان صــــقكتبـــت قافقـــًة مؼاتؾـــة، وأخـــرى رّقـــت حقا

ا كتـَب مـوإشػار،والؼديؿ واحلديث، كتبت لؾساب والشجر وإضػـال، كتبـت ذم كـؾِّ 

 ديـ الؼروي حغ قال:الشعراء، ولؽـ إذا ما ققض لؽ أن تؽتب  اكقًة فستؽقن ظذ 

 حــــــــــــرام ظــــــــــــّع اهلــــــــــــقى

 

ـــــــل   ـــــــادصــــــــقوذم وضـ  حة لؾجف

وشـغـل معؽ مجقًعا يا صاظر البعث وكجدد العفد الذي قطعتف ظذ كػسـؽ وظـذ   

 رفاقؽ إذ قؾت:

ـــقاِظدكا ـــٌد ذم ش ـــقل الصـــؾِد ظف  لؾؿع

 

ـــــرى صــــــؿُ   ـــــذا الث ـــــرَّ وذم ه  أّٓ يؼ

 صـام وصاكعقفا.لـ  دأ معاوُلـا يا صاظر البعث حتك كحطِّؿ إ 

 د محاة الديار هيدر ظالًقا ذم ربقع بالدكا.شـقبؼك كشـقو
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 الدكتور كضال الصالحاألستاذ كؾؿة 

 معاون وزيرة الثؼافة

 

ــــريبَغِ » ت َشؾَّؿـا،وَغ  َجـاحفــــا لـــــَؿَّ

 

 

ـٌ جــارَ    الُغْصـــا ُه يســلُل وَوصـقَش ُغصــ

 الُغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

كا  َغــــريبغ هنــــٌر مـــــ شـــــغ يشــــدُّ

 

  الصــؿِت حتــك ُيـؽــَر الــقتُر الؾحـــاإػ 

 هـــةٌ ٓت إُهـــا فـــقق هـــذا اجلــذِع مـــرَّ  

 

ـــدكابّ وألؼـــت ظـــذ َصـــ   ابتل مهســـفا الؾَّ

ـــسٍ   ـــِس أوَل دف ـــُؾ إم ـــا خـــطَّ ضػ  ُهـ

 

ــــِف احلَ  ْي وَشــــبََّح ذم َخــــدَّ    «ْســـــارفقؼت

 
 

ا قدة أبدً ير الشامل السقري. ادقلشـرهل الـعرية إذن.. الغادة العربقة ادستؾؼقة ظذ 

مـ تاريخ ٓ يـتسب إػ غر العروبة والعـرب. الـعريـة: ادقلـد، والـشـلة إوػ، والػتــة 

البؽر باحلرف، وآكتامء إػ جذر باذخ إصالة، وإصالة التل تتـػس هقاءهـا مــ وضــ 

 أبدع اإلبداع، وأبدظف الشعراء، فؽان قاب حرفغ أو أدكك مـ السامء.

الطػؾ شؾقامن الذي تبـارك بـف الضـقء، ذات ظـتٍؿ، مــ شــة  وهق أكَت إذن.. ذلؽ

، ِمـ غبطـٍة بـَؽ، صـلقَص صجُر حارة بساتغ العاايـ وتسعؿئة وألػ، فسشـرإحدى وظ

ـ صجرة التقت وتعطرْت  ـقَ ذم باحة الدار بنيؼـاع السُّ ؾ وحتػـظ، ر وأيـات التـل كــت ترتِّ

ؽ أمحد مدرشتُ  ُخ شـقال ق إذن إُب ؼك ادعؾؼات وقصائد ادتـبل، وأكت تـشد. وهشـقوبؿق

إوػ، ومـفا، ومـ الؽتاب، كتاب إب كػسف، شتؽقن شـباحتؽ البـدء ذم هنـر ادعرفـة. 

ة، مـ العؿر،شتغقيؽ جـّقاُت الشعر بُحسـفا، فتفرع صـروهل، إذن، التاشعة،أو كحق العا

ادتعبـغ بـزاِد يـقمفؿ ا بـالػؼراء وأول ديقان لؽ، مفؿقمً  «البفاء»إلقفا،لتؽتب ظذ قاما ا 

 وهقيتفؿ ومعـك اكتامئفؿ إػ أرٍض ظربقِة القجف، والقد، والؾسان.
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ضػاًل ذم كحق الثاكقة والتسعغ مـ العؿر. ذم  ضـكالطػؾ الذي كان. الطػؾ الذي م

ة، وذم مدرشـة العّػـان، كـاَن أول خطـقك ذم ضريـؼ الدراشـة، صــركطاكقة، وذم الرابع مباأ

 الشغقر. سـرا إػ جسـرا قالؾقاَء مغسبً ومـ أكطاكقة شتغادر 

قبؾ ما يزيد ظذ شـتغ أكؽ مررت هبا قبؾ مـا ٓ  الشغقر لق كاكت ذكرْت  سـرجَلِ يا 

 يزيد ظذ  امكغ شـة .

دار  إػ محاة، فالالذققـة، فدمشـؼ ذم  اكقيـة التجفقـز إوػ، فبغـداد ذم سـرومـ اجل

 ادعؾؿغ العالقة، فحؾب.

َك ذم صارع فقصـؾ الـذي كـان يػـقض بادـاء كؾـام شـؽبت السـامء قِ بْ وقَ  حَلََؾَب يا 

ا، ، إذ تشـؽق شـاخرً ســكٓ تـ وأكـَت  لَؽ  دمعفا ظذ أمة تـاهبفا/يتـاهبفا القباس، ويا

 آٓم هذه إمة:

 باختصار، شؽـاَي قبٌق ظؿقٌؼ.. مثؾ آٓم أمتل العربقة

قفـا، وذم السـتقـقات، ادثخـة أن بحراب الظـالم، وكاكـت، حـغ كــت ف حَلؾَب يا 

 ا مـ إكقار.ا ورحياكً ا وزظسً غارً 

، ذم حؾـب/حؾبل ســغالصادر، شــة ا ـتـغ و  «مع الػجر»مـ بديعؽ إول:

التــل احتضـــتؽ أوَل لســعة مجــر ذم أتــقن آغــساب جســدا، إػ صــاظر بــغ اجلــدران، 

الـد  »و، «قـةقصـائد عرب»، و«شـىرمال عط»و ، ذم السالشؾ، و ائر مـ غػارُ صـروأظا

ــط شــاص »و، «ضـــروالـجــو  اخ ، «اعضـــقأزهــار ال»و، «رســائل مقرقــة»و، «أمــواب ب

 الؽتابـة  »و ،«عـ  صريـا العؿـر»، وسـواها حتـى «أغـقات صـغةة»، و«كؾامت مؼاتؾة»و

ؽ ومتَعـ ضـركـَت، طؾؾَت، تغـل، م ،«ثامٓت»، و«الـعةية قريتي»، و«بؼاء   ٌب جٌة روحُـ

كسان /اإلكسان.. العرب/ العرب.. العروبـة/ العروبـة، وكــَت، إلق إػ اقْ حزك، بالتَّ 



-21- 

جـرح فقفـا  صـك/ مهفا مـ أق فاشدو لؾطػقلة، ولألمة التل محؾَت مهَّ لا باوطؾؾَت، مسفً 

 مؾح ذم جرحفا. سـكإػ أق

ويا أبتاه، الذي يتقّشُد أن شاظَد إبد.. أهيا الشاظُر الشاظُر، كلين أراك تـفض أن 

خ رشالن.. كلن ادبدظغ الذيـ شبؼقك ذم الرحقؾ.. كلن ادبـدظغ إحقـاء.. شـقال ذم مؼزة

 كلن دمشؼ أن.. كلن حؾَب.. كلن شقرية كؾفا أن.. تردد ما كـت أكشدت ذات يقم:

 يا إهلل.. يا إهلل.. يا جمقب الدظقاِت 

 جعؾ الققَم شعقدًا، وكثَر الزكاِت اِ 

 ور احلاد اِت صـربالدي... مـ  ؿِ ـا واْح وامْحِ 

  الدكقا شالمًا... صاماًل كؾَّ اجلفاِت.أَل مْ او
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 لوحتان لؾشاعر سؾقامن العقسى وزوجته مؾؽة أبقض

 بريشة الػـان حقدر يازجي
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(2002) وسام االستحؼاق الشاعر سؾقامن العقسى الرئقس القؿـي يؼؾد  

 

 وولقد إخاليص العقسى ورفاقه حمؿد اداغوطاألستاذ 

(2002) ؼؾقدهم وسام االستحؼاق السوريتأثـاء   
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 يف مـزله بدمشق

 باديةمع زوجته مؾؽة أبقض وابـته 

 

 األستاذ الشاعر سؾقامن العقسى

 يف ذمة اهلل
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 كؾؿة وزارة اإلعط 

 ألؼاها الدكتور توفقا أمحد

 

 
 

 ضػقلتل ذم يدي أذرو براء ا

 ظذ الطريؼ فعؿري مقرق خضؾ

 وتققظ اخلقؿة الزرقاء أغـقتل

 فالؾحـ بقـل وبغ الدهر متصؾ

 "ـكسشؾقامن العق"

 

 أهيا احلضقر الؽريؿ

مع احلقاة التل  سـكلق أردكا أن كختار ظـقاكًا لرحؾة صاظركا الؽبر شؾقامن العق

ت  أمالً، هجا، وتقؿت كػاًح ا، وظظُ ا، واّتسعت أفؼً ؾت ظؿؼً ا، وتقغَّ امتدت زمـً 

ا،  وتقاضعً ا، ومتقزت ظؾاًم ا، وتػردت إبداظً  و أدبً ت إباًء وكزياًء، وأضاءت ققاًم َؿخَ وَص 

 ة.ا وظزَّ امتألت فخرً و

ا هلذه الرحؾة العامرة بؽؾ ألقان التجربة اإلكساكقة الػذة، لق أردكا أن كختار ظـقاكً 

ا مـ ذلؽ العـقان الذي اختاره صاظركا الراحؾ حة ..دا وجدكا خرً سـقومقاديـفا الػ

ر ، بـػسف، لؽتاب أصدره ذم مطؾع حقاتف إدبقة، ومجع فقف أمجؾ ما قرأه ذم الشعر الع

 وأشامه:
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وكؿ كان هلذا العـقان مـ تل ر رائع، ذم كػقس إجقال التل « ... وبطقلة ب  ُح »

ا، طً سـقب سـكوكؿ كان صاظركا شؾقامن العق ‼تتابعت ظذ اقتـاء ذلؽ الؽتاب وقراءتف..

ا ذم اختقار هاتغ الؽؾؿتغ، الؾتغ دمسدان جقهر مققػف مـ احلقاة، ا، وواضحً وصادقً 

ا ومجاظة، وغاية ما يسعك إػ حتؼقؼف، بؽؾ ما يؿتؾؽ مـ ؽره ذم اإلكسان: فردً ومـطؾؼ تػ

البذل والعطاء، وأ ؿـ ما يتطؾع إلقف مـ الؼقؿ السامقة التل يتؿـك أن يراها حقثام ظذ قدرة 

ا، ا، مقحدً رًّ تؾػتت ظقـاه، ذم جقاكب احلقاة العربقة وادجتؿع العر .. الذي ضادا حؾؿ بف ُح 

ب والبطقلة فباحل‼، يتؿتع بادؽاكة الالئؼة التل يستحؼفا حتت الشؿس.. كرياًم  ا،ظزيزً 

يـفض اإلكسان مـ وهدة الذل وادسؽـة.. وباحلب والبطقلة يؼقم العدل، ويعؿ السالم .. 

التآخل، وتتقالد إحالم ادؾقكة بعامل يتجدد ظذ ِقَقؿ مـ  شـروباحلب والبطقلة يرتقي الب

 –فا ادجقد، وأن تبـل ضـقوالبطقلة تستطقع إمة العربقة أن تستعقد ماالدوام.. وباحلب 

 وادستؼبؾ ادـشقد. ضـرمعامل حقا ا ذم احلا –ئة ضـقظذ أشسف اد

، وقد كثّػ لـا حقاتف الرائعة ذم سـكهذا هق إذن صاظركا الؽبر الراحؾ شؾقامن العق

وما أدراك «. البطقلة»احلب.. ؟؟ ووما أدراك ما «.. احلب»يتللػ مـ كؾؿتغ: « سـرأك»

 ما البطقلة.. ؟؟

فؾؼد كان احلب رفقؼف إ ر، وهق يتعؾؿ حروف الؾغة العربقة، ظذ يدي والده 

خ، حتت صجرة الؼرية العريؼة.. وكاكت البطقلة بؽؾ ما تشؿؾف مـ معاين الـبؾ، شـقال

، والعطاء والـامء.. كاكت والشفامة، واإليثار واخلؾؼ الرفقع، وكراهة الظؾؿ، وظشؼ احلرية

هذه البطقلة وردة أحالمف.. ومدار أصقاقف مـذ الؽؾؿة إوػ.. إػ الؽؾؿة إخرة..   

ومـ ظـاق هاتغ الؽؾؿتغ الساحرتغ: احلب والبطقلة، ولدت رحؾة حقاتف التل لـ متّؾ 

 سـكشؾقامن العق إجقال مـ ارتقادها، والتلمؾ ذم جمالقفا اخلصبة.. فؼد كان راحؾـا الؽبر

مـ كبار رجال السبقة ذم وضـف إم شقرية، ووضـف العر  الؽبر.. وتشفد السـقات الطقال 
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ا ذم خمتؾػ مراحؾ التعؾقؿ، وذم ظدد مـ البؾدان العربقة، ظذ ظؾّق مؼامف التل قضاها مدرًش 

ا ذم ؿ صقتً احلديث، ومـ أظاله صـرذم هذا ادقدان.. وكان مـ أبرز الشعراء العرب ذم الع

ا ذم التغـل بلصقاق إمة العربقة إػ القحدة واحلقاة احلرة الؽريؿة، ومـ أصّدهؿ تل رً 

مرات التل حتقؽفا ققى البغل اشتعامر وادستعؿريـ وادملالة الؽػاح العر  سـرم

 والعدوان ذم غابة الذئاب العادقة التل يسؿقهنا الـظام العادل قديؿف وجديده.

ار زارظل إمؾ ذم حقاتـا.. ومـ أصدق الصادقغ ذم التػاتف إػ ظامل وكان مـ كب

الطػقلة، إلغـاء قؾقب إضػال بؿشاظر احلب، وكقازع البطقلة، إليامكف بلّن هذه ادرحؾة 

ذم  –إمثؾ لـؿق غراس إمؾ بـشقء اإلكسان العر  اجلديد.. كام كان  ؾادبؽرة هل احلؼ

ا، ا، وشؾقكً ا، وإخالًص ا، وإيامكً مثآً لإلكسان احلؼقؼل وظقً  – كؾ مراحؾ هذه الرحؾة الثرة

يرة، وحمبة صافقة.. ولؼد كاكت لراحؾـا الشاظر العبؼري شؾقامن شـرا، وكؼاء وتطؾعً 

مع اإلظالم القضـل خاصة،  سـكات ٓ تـػَ قَ وَ  –ذم خضؿ حقاتف ادؿقزة  – سـكالعق

أكثر إضالٓتف صقتًا وصقرة، وكتابة، ذم  واإلظالم الـظقػ ذم القضـ العر  ظامة.. فام

ة اإلكسان العر  إػ إمام بؼصائده سـرا حيدو مخمتؾػ القشائؾ اإلظالمقة. صاظرً 

ا بآرائف الصائبة، ذم الـدوات ا متحد ً ادؾتفبة، ذم كؾ مـاشبة وضـقة أو ققمقة.. ومثؼػً 

يؽـ لقتؾؽل ظـ أي دظقة  ، وذم الصػحات الثؼافقة.. ومليةواحلقارات اإلذاظقة والتؾػز

بؿختؾػ  –لف  ُـّ ؽِ لؾؿشاركة ذم إغـاء العؿؾ اإلظالمل، والتقاصؾ مع اجلامهر التل تُ 

ا إػ ادشاركة ذم كؾ كشاط إظالمل اقً كؾ حمبة وتؼدير وإجالل.. بؾ كان شبّ  –أجقاهلا 

لعر  وإمة د ظـ حؼقق القضـ اوْ احلؼقؼة، وإظالء صلن الؼقؿ ادثذ، والذَّ  شـرهيدف إػ ك

العربقة، بشعره وكثره وأحاديثف ادم رة.. وٓ ظجب ذم هذا.. فؼد كان يتؿثؾ بالدور 

ل اإلظالمل الذي كان يؼقم بف الشاظر العر  الؼديؿ مـذ أن كان صاظر الؼبقؾة ادتبـّ 

 لؼقؿفا، اددافع ظـ وجقدها وحؼققفا بؼؾبف ولساكف الذي يبدع أروع مؼاٍل لؽؾ مؼام.
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 وبعد:

وحمبة  ا،وأمالً : الذي مأل دكقاكا ظطرً سـكحؿ اهلل صاظركا الؽبر شؾقامن العقر

ات ادملػات شـرا مـ أجؾ الؽرامة واحلرية: تشع مجقعفا مـ ظوبطقلة وكضآً مؼدًش 

 الشعرية والـثرية التل أضاففا إػ ادؽتبة العربقة.

، وباشؿ العامؾغ واشؿحقا يل ذم ختام هذه الؽؾؿة..أن أتؼدم باشؿ وزير اإلظالم

التعازي الؼؾبقة.. إلقؽؿ أهيا اجلؿفقر الؽريؿ، وإػ حمبل  ذم حؼقل اإلظالم مجقعًا، بلحرِّ 

راحؾـا الؽبر الغايل، وظارذم فضؾف العؿقؿ، وإػ آل الػؼقد الؽرام.. وكؾـا رجاء بلن 

ح سـقن يسؽـف فيتغؿد اهلل تعاػ فؼقدكا وفؼقد إدب العر  وإمة العربقة بقاشع رمحتف وأ

 ا الصز والسؾقان.جـاتف وأن يؾفؿـا مجقعً 

 والسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف.
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 كؾؿة احتاد الؽّتاب العرب

  عمعةسـنيألؼاها األستاذ الدكتور ح

 

 متى يؽون العظقم عظقاًم؟!

 سـىإىل سؾقامن العق 

 

ا  إذا كان مالؽً هؾ يؽقن ظظقاًم ؟  يتساءل كثر مـ الـاس: متك يؽقن العظقؿ ظظقاًم 

ــة... وكــره الغــش والـػــاق والؽــذب  ــزاءة والصــدق وادحب لصــػة الـؼــاء والصــػاء وال

وابتعد ظـ احلؼد والؽراهقة وإ ارة الشحـاء والبغضاء،وصعر بـإمل مــ الـذيـ  ...والرياء

 تشبعقا بإكاكقة وحب الذات؟  

وإخـالص ظـذ  ة احلـرة و ـابر بجـد   إذا امتؾـؽ اإلرادة الػقٓذيـهؾ يؽـقن ظظـقاًم  

 إذا التـؿقة ادعرفقة، وشار ظذ ضريؼ إفذاذ مـ إجداد وأحرار العامل؟ هؾ يؽقن ظظـقاًم 

ادة شــقيتف العربقة، وحافظ ظذ حريتفـا وكرامـة أبـائفـا وقِ  بقهج آكتامء إػ وضـف وهُ حتّذ 

س الدفاع ظـفا؟   تراهبا، وَقدَّ

ا بؼدرة أمتـف لألجقال الؼادمة درب ادستؼبؾ القاظد وا ؼً  هؾ يؽقن ظظقاًم إذا اختط

 ظذ  طل الـؽبات وادصائب: ودماوز التػرقة والتجزئة؟ 

 إذا زرع ذم كؾ قارئ إلبداظف ومقاقػف حؾؿ العروبة السامل ادعطَّر هؾ يؽقن ظظقاًم 

 بلريج الزهر الـدي وقد امتص كؾ أضقاف أصعة الشؿس؟.

واتصـػ بـف: وجعؾـف خبـزه الـذي حيقـا فقـف وقربـف إػ  كعؿ إن كـؾ مــ آمــ بـذلؽ

إجقال  بؾغة حؾقة تػقض بالشحـ الدافئ يؽقن كذلؽ: وذلؽ ما كان مـ صاظر العربقة 

 ذم حمراب هباء ذكراه. –الققم  –الذي كؼػ  سـكاحلديث شؾقامن العق صـرإكز ذم الع
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العربقة... يـا ابــ العروبـة شؽـدروكة... يا ابـ شقرية إفقا ابـ الـعرية: وأكطاكقة و

ة والصػاء... يا صاحب الروح العذبـة قَّ ُخ وصاظرها... يا صديؼ إصدقاء، وشـدياكة إُ 

والؼؾب ادـدى ببقاض الثؾج: والعؿؾ ادجبقل باإلبداع والعطاء...يا فارس الؽؾؿـة التـل 

سبقيـة الؼقمقـة: ا بادجد واإلباء، وأكت صـاحب الرشـالة الا ظبؼً دً شـقتتغؾغؾ ذم وجداكـا ك

 ذم حقاتـا. واضحةً  التل دمؾت بصامٍت 

ماذا كؼقل فقؽ الققم وقد غـاب صخصـؽ ظــا ذم أوقـات كحتـاج فقفـا إلقـؽ 

 وإػ أمثالؽ؟ 

ذم خؾجـات احلــغ والؾفػـة إػ كسـغ العروبـة التـل  ضــرهؾ كؼقل فقؽ: إكـؽ حا

اج، ولَ  ض احلل الصادق وجعؾتفا فا بروح القفاء: ومـحتفا الـبتَ كْ قَّ اشتظؾت بحؾؿؽ القهَّ

ا لؾــتخؾص مـــ أردان التجزئــة والتػرقــة والعبــث؟  وكقــػ تؼــرأ إجقــال ا شــاضعً مـفًجـ

رغبتؽ إصؾقة ذم التقجف إػ ادفـد الـذي كشـل فقـف قحطـان، أم إػ لبــان والعـراق ولقبقـا 

ة ودفاظــًا ظـــ الؼــقؿ القضـقــ وتــقكس واجلزائــر التــل تللؼــت بعبــؼ احلريــة والؽرامــة اكــتامءً 

 والؼقمقة الراققة؟ . 

دك القضـقــة التــل تػــقض بعبــؼ التــاريخ الـضــايل الــقضـل: صـــقمــاذا كؼــقل ذم أكا

وصػاء الؼقؿ اخلالدة: أو ذم أغـقاتؽ ٕضػال العروبـة بقصـػفؿ ادـادة إكؼـك وإضفـر 

 وأكت الؼائؾ:

 ٕجؾ الـاس مـ حقيل

 ٕجؾ الـاس غـقت

 ػصـقلقضحؽ بقدر ذم ال

 ؟  ػ صّؾقتصـقضقل ال

 ذم أرواحـا وحقاتـا   ضـرأهيا احلا
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يا مـ أبحرت ذم جلـج اإلبـداع فؽــت الربـان ادـاهر الـذي يؼـقد شـػقـة الشـعر إػ  

ــقد شـــقمرا ــقار ادـاضــؾغ: واجلـ ــرأة والث ــؾ واد ــت لؾطػ ــد كتب ــة... فؼ ــة والبفق فا ادطؿئـ

ـ والعــراق... ادقــامغ... ولؾػــالح والعامــؾ... كتبــت لثــقرة إحــرار ذم اجلزائــر والــقؿ

فلدركت ما مل يدركف أخرون... قطعت ادسافات وإمقال لتشؽؾ ذم وجـداكـا وظؼقلــا 

 ذم ضريؼ إجداد واحلػاظ ظـذ قـقؿ احلـب واخلـر واجلامل...جعؾـت سـرأمجؾ ادعاين لؾ

ا تضـج باحلققيـة والتجـدد.. فؽــت القضـ أكشقدة زاهقة بالعطاء وإلقان، وأردتف روًحـ

دة ومققـػ صـقت ادـارة لألجقال يسسجعقن ظـد كؾ قصـرٕرض واهلقية... فالطػؾ وا

جدائؾ مجقؾة لؾقجـقد العـر  احلـر الـذي َضـَػَرْتُف يـداك وصـاغتف ظبؼريتـؽ ادؿـدودة إػ 

الطفارة بحبؾ متغ... ظرفقك الزاهد العازف ظام يرغـب فقـف أخـرون ويتفـافتقن ظؾقـف 

ـ –ت  افت الػراش ظذ الـار... لؼد خض ف ببطقلـة احلـرف الـذي شــرمعـارك ال –ا حؼًّ

ــقرً  ف شـــرا حيــرق العبــث وآكحــراف والؽــذب وآدظــاء، خضــت معــارك الترشــؾف ك

كؼة اهلزيؿة التل ظصػت هبا مـذ صـرؾ الذي حيرر إمة مـ صـقبتجؾقات الشعر العر  إ

قا ـا: م(.. فتجاوزت الؾحظات احلرجة ذم ح4967م( وتعؿؼت ذم كؽسة )4918كؽبة )

وضػؼت  تػ ذم ذاكرة إجقال: أن شّجؾقا ذم دفاتركؿ ووجـداكؽؿ وظؼـقلؽؿ أن إمـة 

ــوخالــدً  التــل أكجبــت ظؿــرَ  ــاة،  ا وضــارَق ا وظؾقًّ ــاد.. لـــ تغقــب ظـفــا صــؿس احلق بـــ زي

 وشتخقض معركتفا بروح اإلباء دعاكؼة ادجد والػخار...

ا ا، مبـدظً  ومربّقـا، معؾـاًم ا واحتـادً فؽـرً  ا وظروبـة:ا: بعثً فقـا أبدً  ضـرأهيا احلا ،أبا معـ

ا وشتظؾ تعزز ذم كػس كؾ واحد مـا الثؼة بالذات وإمؾ بالغد الؼادم، وتزرع فقفا وهاديً 

حس ادبادرة والطؿقح: وحتثفا ظذ التحع بالقظل واإلرادة والصـز... كــت الؼـدوة لــا 

ؽ احتـاد الؽتـاب العـرب ذم ت ظذ درب إوفقاء وأشست مع أقراكـشـرققًٓ وفعاًل يقم 

ــف التح1/2/4969) ــادئ ضـــر( بعــد أن صــاركت ذم جلـت ــة مـــ ادب ية: ظــذ أشــس راقق
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ا ذم ت ظضقً صـرالقضـقة والؼقمقة: ووّفرت لؽؾ أديب وكاتب مـاخ اإلبداع احلؼ مـذ أن 

 أول مؽتب تـػقذي لف...

ء مسـتؼبؾ وها كحـ الققم كعاهدك ظذ صقن إماكة...وكحؿؾ حؾؿؽ إهبك لبـا

 إمة العربقة، مـ دون أن تستػزكا كقبات الثؼافة العارضة: والـاشخة: والتابعة...

ؾ ظطاءاتؽ بالرضا يتؼبَّ وكرجق اهلل أن يـزل صآبقب رمحتف ظذ جسدك الطاهر: وأن 

 . والسؾقانزوالؼبقل... وأن يؾفؿ ذويؽ الص
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 كؾؿة أصدقاء الػؼقد

 ن حدادألؼاها الدكتور سؾقام

 

 دات والسادة إكارمسـقال

 حتقة حب واحسام

 صــلكاكقا  ؾة مـ الرجال أحالمفؿ أكز مـ اتساع رؤوس الرجال، ِظـان احلقاة ظ

أن اجتقـاز جـرف جغـراذم يػصـؾ بـغ  ضــلظؾقفؿ، طــقا ذم مطؾـع أربعقـقـات الؼـرن ادا

ؽـدرون، لؽــفؿ مـا أكطاكقة والالذققة، قؿـغ بتحؼقـؼ احلؾـؿ بعـد مـمامرة شـؾخ لـقاء إشـ

هؿ، وتــاكغ مــ صــراختاروه حتك وجدوا أكػسفؿ حمـاضغ بؿحقطـات مــ اجلـروف حتا

هؿ، ويزداد احلصار وتتقاضـع إحـالم وتـتؼؾص حتـك لتؽـاد صـرالتقارات  ددهؿ وحتا

 تضؿحؾ، ويـؽػئقن ظذ أكػسفؿ خقػة أن يبتؾعفؿ غقل السؾطة.

وف الـدهر، ويطـؾ الـبعض صــريًعا، فتطـقي بعضـفؿ شــررحؾـة العؿـر  ضـلومت

أخر مـ قريب أو بعقد ظذ حاَفة العؿر، وكان آخرهؿ صاظركا الراحؾ مـذ أيام معدودة. 

ية ممـقظة تعؿؾ ذم الظالم، و تػل حتت جــح الـفـار، يـقم كـان الـضـال شـركاكقا بعثة تب

ة أو باحلقاة، قـالقا يًػا بدون مؼابؾ، بؾ مؼابؾ التضحقة باحلريشـرأفققًكا، يقم كان تؽؾقًػا وت

د وأهــازيج وكســقها، كســقا مــا قــالقا، ولؽـــ أقــقاهلؿ وآقتــداء صـــقذم البعــث وإمــة أكا

 بلفعاهلؿ كاكت كزاًشا لؽؾ مـاضؾ.

ه صـرهق ضريؼ ادجد، ومـقعة هل جدراكف، وبالغ العؿؼ حمقطف، وظاتقة أظا صـلظ

إرادة وكزوًظـا، الــدرة التـل إذا مـا وأمقاجف إٓ ظذ الـدرة التـل اصـطػاها اهلل اشـتعداًدا و
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شاورها اهلدف الـبقؾ الصعب، أرشت اهلدف مؼصًدا، ودماهؾت السبؾ مجقًعا، فال الطرق 

وظرة، وٓ اجلدران مـقعة وٓ الرياح ظاصـػة وٓ إمـقاج جارفـة، الصـعب هـق الـذلقل 

اظقة خقط حتت أقدامفؿ. حب الغاية يؾغل كؾ متاظب السبؾ. تـحـل هلؿ هامة الدهر بطق

ــؿ  ــؾ ٕهن ــرات، ب ـــ العث ــقس ٕن الرحــب خــال م ــؼ صـــقالصــقف، ل ــاز العقائ قخ اجتق

 والعثرات.

ـد، شــقِمـ همٓء الراحُؾ الػؼقد. ِمـ َرِحِؿ الِعصامقة ولد وبامء الصـقفقة الؼا ة َتَعؿَّ

 الدهر التل دامهتف ذم الطػقلة والقػاع. شـلفؽان مـاًخا ضقًبا ٓشتؼبال كؾ مآ

ر حالة كػل واكتػاء، إٓ بالـسبة لف، كاكت حالـَة كضـاٍل دؤوب مسـتؿر مغادرة الديا

 مـذ تؾؽ الؾحظة ادبؽرة مـ احلقاة، حتك ارتؼاء روحف إػ الباري.

. حقــام زار قريتـل ادتقاضـعة جـًدا، ضــلتعرفت بالراحؾ ذم أربعقـقـات الؼـرن ادا

ت بققت الؼريـة كؾفـا مــ التل كاكت ٓ تصؾفا الرواحؾ ذم حقـفا، لقظقرة الطرقات، كاك

الطغ، والػؼر يعشعش ذم كؾ ركـ مـ أركان بقق ا، كاكت خابقة احلـطة تربص ذم إحدى 

خ وفـقاتقح العقـد، فاختـار شــقزوايا البقت ادظؾؿ كإشطقرة، كاكت فارغة برغؿ دظاء ال

ها صاظركا الراحؾ صجرة السـديان الؽزى ذم الؼرية وادطؾة ظـذ البحـر بـالرغؿ مــ بعـد

ظــف، وقـرر أن يؼـقؿ حتتفــا مدرشـًة يـدرس فقفـا تالمقــذ الؼريـة وادـطؼـة. وكاكـت مؼاظــد 

الدراشة هل الصخقر وإتربة ادقجقدة حتتفا، وقـد يؽـقن الـدرس إول الـذي تعؾؿتـف 

حتت هذه السـدياكة، هق اخلطقة إوػ كحق آدماه الصحقح، اإليامن بقحدة الؼريـة أوًٓ، 

فقحدة القضـ  ؿ القحدة العربقة. وكـت ورفاقل كدرك جقًدا أن الطريـؼ  ؿ وحدة ادديـة 

ضقيؾ وصعب لؽــا كممـ أن الشؿس شـتبزغ يقًمـا مــ قؾـب البـمس ادؼفـقر، مــ قريـة 

خ مات وهق يصع خؾػ محار ذم الؼػر أو خؾػ جدار ويل  كان جفقًٓ ٓ يؼرأ. ظؾؿــا صـق

التـل كؽزهـا حتـت هـذه الســدياكة التــل  ذم حقـفـا كقـػ كعؾـؿ إجقـال ســكشـؾقامن العق
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دفة التقجقف وغادر الؼريـة ظـذ  سـكشؿقت شـدياكة البعث مـذ حقـفا. شؾؿـا شؾقامن العق

يـقات، متجـقًٓ بـغ جبـال شـرأن يعقد إلقـا  اكقة، ٕكف ا ذ مـ القاجب مفـة وهق ابـ الع

بـة ضقبـة وادــاخ واظـد، ظـذ الساحؾ وقراه يؾؼل بذور إصعاع ادد الؼقمل ذم بدايتف، والس

يده تدرب وتدرج كـؾ الـرواد، كـان ققًيـا صـاخمًا ذم السـامء متجـذًرا ذم إرض كـام صـجر 

السـديان. الذيـ يعطقن ذم كثر مـ إحقان حيبقن أن يلخذوا إٓ هق. درب وهقل الؽقادر 

تقازا ـا إٓ التل تدرجت ظذ مرابع الؼقمقة، واشتؿتع الؽثر مـفؿ بنغراءات السـؾطة وام

ا ظذ اقتحامات الدكقا، وإغراءات ادؽاشب اكتػك بـلن حػـر اشـؿف صـقهق. طؾ كام هق ظ

ظذ جذع شـدياكة التاريخ، وارتؼك إضػال الذيـ حػظقا ظـ طفر قؾب قصائد الطػقلـة 

إػ شدة أظذ ادـاصب، وحػظ الؽثر مــفؿ بـؾ وحـافظقا ظـذ الؼـقؿ التـل أرشـتفا تؾـؽ 

 الؼصائد.

لؽـــف  شـــلاسـقـقات ُشــجـ وتعــرض لإلهاكــة بســبب كشــاضف الســـقوائــؾ اخلؿذم أ

 خاضب شّجاكف:

 دي وكػك جالٓشـقأكا صاظر ومدرس يا 

 ذم الشقك ظشـاها وفقق الصخر أظقاًما ضقآ

  آبائل تعؾؿت الـضآصـر حصـروظذ احل

ذ زيار ـا، ، أبؾغـل َحـِقـَف إػ السـدياكة ومتـك أن يسـاظده ظؽـازه ظـ2115ذم ظام 

ظة حؼؼت لف هذه إمـقة، شاظد ذم ذلؽ ظؽازه وأبـاء ادـطؼة الـذيـ هبـقا مــ كـؾ سـروب

 ضرف لّؾؼاء بشاظرهؿ.

ظـذ إكـػ واشـتغـك ظــ ظؽـازه، وُأكـزل مــ ظـذ أكتـاف  سـكمُحؾ شؾقامن العق

 الرجال ووضع حتت هذه السـدياكة، الشاهد إزيل كام يسؿقفا الراحؾ، ٕن كـؾ مـاضـع
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ادـطؼة ا ذوا مـفا قدوة وَبَروا أقالمفؿ وصـحذوا مهؿفـؿ ظـذ جـذظفا مــذ شـتة وشـتغ 

 ظاًما.

إن إهــازيج التــل ققؾــت معظؿفــا غــر مؽتــقب وٓ يعــرف ُمَردِّدوهــا مصــدرها، 

لؽـفؿ رضعقها مـ حؾقب احلقاة، وقد ٓ يعرف الـذيـ قالقهـا أهنـؿ فعؾـقا، وإن تـذكروا 

يـ. إكف بؽـاء الػـرح ضـروأبؽك كؾ احلا سـكبؽك شؾقامن العق اشتعجبقا مـ بؼائفا خالدة.

بؽؾ شـؾبقاتف )ففـق أفضـؾ  ضـلبؽاء الذكريات احلؾقة بؽاء الـؼاء والصػاء واشتذكار لؾام

 كا الققم(.ضـرمـ حا

تذكر الراحؾ السـدياكة ورغب ذم العـقدة إلقفـا، لؽــ ظؽـازه هـذه  2119ذم ظام 

ـطؼة أبدوا رغبة ذم محؾف ظذ إكتاف مفام كاكـت ادسـافة، ادرة مل يساظده  ومع أن أهايل اد

دة الدكتقرة مؾؽة أم معـ، زوجَة الراحؾ، كاكت حريصة جًدا أن ٓ تزظجف، سـقغر أن ال

 وكاكت حريصة جًدا أن يبؼك الراحؾ بلمجؾ مظفر واضعًة ذم اظتبارها السـغ التسعغ.

 فلرشؾ يل الرشالة التالقة:

 وشلذكر مؼتطػات مـفا: الققت ٓ َيَسُع،

 ذم حقاتـا حلظات يطقهيا الزمـ...وٓ يؿر هبا أحد

 ولؽـفا ربام كاكت هل الزمـ وهل التاريخ

 أمرُّ ظؾقفا بعد شتة وشتغ ظاًما

إهنا باختصار ومضـة شــدياكة ضـخؿة ذم قريـة اشـؿفا محـام الؼراحؾـة، ذم شـاحؾف 

ؾ العؿـر أخـذوا ظـذ ظـاتؼفؿ أن العر  السقري، شـدياكة وجمؿقظة مـ الشـباب ذم مؼتبـ

وا بـف أيــام شــريؽقكقا ضؾقعة مقالد جديد لألمة العربقة كؾفا، مقالد اشـؿف البعـث، وأن يب

 .َحؾُّقا. ولؽـ هؾ هـاك مـجز مـ مـجزات اإلكساكقة مل يؽـ حؾاًم ذم يقم مـ إيام
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 أظدين إلقفا يا أبا الريؿ إهنا

 .ا صـرإذا احسقت كؾ الؽموس 

 صامتة ادفقبة ظذ كتػ جبؾ أصؿ مـ جبالـا ظذ الساحؾ العر  السقري،أيتفا ال

 .أمجؾ شاحؾ ظرفتف ذم حقايت

 يا شـدياكة صباكا إول

 تشاء الظروف أن أخاضبؽ مـ بعقد

 عة كام فعؾت مـ ظامغضـقوقد كـت أود أن أحتدث إلقؽ وأكا حتت طاللؽ ذم ال

 ؽان كـت،ولؽـؽ تبؼغ أبًدا ما ؾة أمام ظقـل ذم أي م

 .بغ بجذورك ذم إرضضـربعقًدا ت

 ومازلـا كحاول أن كبحث ظـ جذوركا، بعقًدا متديـ فروظؽ ذم الػضاء

 وتعطقـا الدرس، أن كتطؾع أبًدا إػ إظذ، إػ إرحب كام تتطؾعغ أيتفا ادفقبة الصامتة،

 التل حتؿؾ التاريخ ذم صدرها، تارخيـا وتاريخ أهؾـا ادعذبغ

 ت يل حؾقة ألقػة قريبة قبؾ ظامغ،لؽؿ بدو

 حغ محؾـل إلقؽ هذا إخ الؽريؿ ابـ السـدياكة القذم

 شؾقامن حداد

 لؽؿ بدوت يل حؾقة ألقػة

 حغ ُأتقح يل أن أظقد إلقؽ بعد السـغ الطقال

 وأن أتػقل طؾؽ

 وأن تعقدي إػ شؿعل

 أهازجيل وأصعاري الؼديؿة التل كـت أكشدها بغ يديؽ،

 وأهؾؽ الطقبقن،ع حيقط   أه
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 ضـلبعضؿ رحؾ وبعضفؿ ما يزال صاهًدا ظذ كتاب الذكرى وأحالم ادا

 شـرحؾ مجقًعا

 وشتبؼغ أكت

 ار وصاهدة التاريخشـرحامؾة إ

 كام شؿقتؽ ذات يقم

 سـلالتاريخ الضائع ادـ

 وأصفد بؽؾ جارحة مـ جقارحل أكف كان البداية.

 شؿلصؽًرا لألخ والصديؼ الذي يشاضرين كصػ ا

 .أن يزيح الساب ظـ هذه الذكرى ويـؼشفا ظذ صخرة مـ صخقر القفاء صـرالذي أ

 ة،ضـقأن حيؿؾـل إلقؽ ذم ادرة ادا صـرصؽًرا لعؽازي الذي أ

 ولؽـف مل يستطع أن حيؿؾـل إلقؽ الققم.

 أهيا اإلخقة

راحؾـا أكثر مـ صاظر،وأكثر مـ ُمَرّب، وأكثـر مــ مـاضـؾ، وأكثـر مــ رائـد، هـق 

 ء مجقًعا وأكثر. دلقؾـا إػ ذلؽ هذا اجلؿع الؽريؿ ادشؽقر.همٓ

ضؽؿ السالمة و قاب العزاء.  رحؿ اهلل فؼقدكا وظقَّ
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 سؽـدرونإلكؾؿة عمعقة أبـاء لواء ا

 ألؼاها الدكتور حقدر يازجي

 

 كجاح العطار كائب رئقس اجلؿفقرية ةدة الدكتقرسـقال

 أهيا احلػؾ الؽريؿ

 :كام كان يردد دائاًم  – سـكقامن العقالشاظر شؾ

ذم جسد تبحث ظـ ماليغ اخلاليـا مــ أخقا ـا، وتؽـافح بـال هـقادة لؽـل  خؾقةٌ »

ف.. هذه إمة العربقة العظقؿـة.. ادـؽقبـة.. تُ مَّ يتحرر اجلسد، وتتػتح احلقاة..وجسده هق أُ 

 .«ادؿزقة..

 هق ابـ إمة العربقة.. سـككعؿ  إن شؾقامن العق

غ أكشــد وكتــب، أكشــد وكتــب باشــؿ ماليــغ العــرب، وأبـــاُء لــقاء وهــق حــ

 مـفؿ.. شؽـدرون جزءٌ اإل

ًة خاصة متقزهؿ ظـ بؼقة إخـقاهنؿ ذم الـقضـ العـر ، أٓ وهـل ضـقظذ أن هلمٓء ق

 ف شقرية..مّ ظـ أُ  ضـرشؽـدرون.. رأس شقرية إخإلشؾخ أرضفؿ.. لقاء ا

 قيتفؿ العربقة..ضؿَس ه -تركقا -وحماولة الدولة الغاصبة 

ـُ الؾـقاء  - ســكمـ هـا، كان مـ الطبقعـل أن ُيػـِرَد هلـا الشـاظر شـؾقامن العق ابـ

ف أخـر ذم « الـعرية قريتل»ا مـ ظطائف، مُجِع بعضف ذم كتاب ا ممقزً جزءً  -اأيًض  وبعضُـ

ا ذم قزع الؽتابان ذم هذا احلػؾ التلبقـل(، وبؼل الؽثر مـف متـا رً شـق)و« كتاب الؾقاء»

 كؾ ما كتب.
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مـ هـا أيضا، كان مـ الطبقعل أن َيُعدَّ أبـاُء الؾقاء، شقاٌء مــفؿ مــ بؼـل فقـف ومــ 

صق ؿ اُدَدّوي، الـذي  سـكغادر لؾؿحافظة ظذ ُهقيتف العربقة، أن َيُعدَّ همٓء شؾقامن العق

كـام ك أرضفؿ، وصّقر معاكا ؿ بام فقفا مـ مآٍس ومصاظب، َكَتَجت ظـ تؾؽ ادـمامرة: غـّ 

 حؽك ظـ كضاهلؿ ادستؿقت ذم مؼاومتفا.

َ ظــ تعّؾؼـف بـالقضـ،  -فقام كتبف ظـ بؾده الصـغر -ولعّؾ الشاظر  أبؾـُغ مــ ظـزَّ

 حقث يؼقل:

أيتفا إرض.. التل كحبُّفا.. وكؼاتؾ مـ أجؾفـا.. وكحِؿُؾفـا ذم جقاكحــا أّكـك كـّـا »

 ةٌ شــرريخ؟ هـؾ أكـت أُ وحقث رحؾـا  هؾ أكت ضػقلة؟ هؾ أكـِت ذكريـات؟ هـؾ أكـِت تـا

وأقارُب وأصدقاء؟ هؾ أكِت أضالٌل كؼػ ظؾقفا، وكستعقُد ذم هلػٍة حـّرى ذكريـات إحبـة 

 الذيـ رحؾقا ظـفا؟

ام  كا إػ قطعٍة مـؽ، وحيػُرها ذم أظامق وجـداكـا دون شـقاها؟ ربَـّ وما الذي يشدُّ

ف.. أو  ف. أمـا أكـا فسـئً صـقكـِت هذا كؾَّ يريت شــرلطؾ أمحـؾ ذم ا أبعد وأظؿؼ مـ هذا كؾِّ

ُت معفـا ذاَت يــقم، وكاكـت جــزءً  ـَ ظاصــت معـل، وِظْشــ ا ٓ يتجـّزأ مـــ ذاكــريت أمـاك

 «ودمربتل وكتاجل

والتسعغ التل  آ ـغخالل إظقام  سـكواحلؼقؼة أن الؾقاء ظاش مع شؾقامن العق

..  ظاصفا، واكتؼؾ معف حقثام اكتؼؾ وحؾَّ

ت تضـع اشـؿف ظـذ قائؿـة ادؿــقظغ مــ ومـ ادعروف أن السؾطات السكقـة كاكـ

ا مــ مغادرتـف... ولؽـفـا يـ ظاًمـشـردخقل الؾقاء، فؾؿ يزره إٓ مرة واحدة وبعد شتة وظ

 العالقـات مـع شـقرية وافؼـت ظـذ قـرار احتـاد سـغوذم إضار حماولة حت -2115مـذ ظام 

قريتـف الـعريـة،  ذم مديــة اكطاكقـة وذم ســكالؽتاب بلكطاكقة، بتؽريؿ الشاظر شـؾقامن العق

 ا حيؿؾ اشَؿف.ا ظربقًّ ا  ؼافقًّ واقساِحف )أي احتاد الؽتاب( بجعؾ بقت الشاظر مركزً 
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وقــد وقــػ الشــاظر مققــػ ادتشــؽؽ مـــ هــذه اخلطــقة، وكلكــف كــان يتققــع مـــ 

ة التل حصؾت ذم السـقات إخرة، فاظتذر ظـ  حضقر  ظدمالسؾطات السكقة تؾؽ الِردَّ

أظؼبت هذا الؼرار، والتل ُدظل إلقفا وفد مـ احتاد الؽتـاب العـرب حػالت التؽريؿ التل 

ذم شقرية، والعديد مـ اإلظالمقغ وإدبـاء مــ الـدول العربقـة. وكتـب إيّل آكئـذ قصـائد 

 يل لِؾِّقاء، يؼقل ذم إحداها: ظديدة بؿـاشبة زيارةٍ 

 كا مالظب الطػقلةتشدُّ 

 كا احلـغَيشدُّ 

 نإذ جـاحقَؽ  هقِّئ

 .. وريشتَؽ ومرةَ ً أخرى..شـكالعطألقاَكَؽ 

 ُفام.. ذم كؾ زاويةيؼظْ أؽ ضػقلتل ضػقلتَ  شتِعدْ اِ 

 الؼديؿ وصقِقـا الؼديؿ ُحبِّـابؼايا  محْؾ اِ 

 كطاكقةأارشؿ خطاكا الزغب ذم  ،ةقَ واكثْر هـاك الذكريات احلالِ 

 :«كطاكقةأباقون يف »دة صـقويف ق

 ل..الذي ما زال جيري ذم دم صـلظذ العا ْج رِّ ظَ 

 وُيؿرُّ قرَب البقت..

 بقتل

 ضـرالتقتة اخل ِقػ قؾقاًل حتَت طِؾِّ 
ِ
 اء

رها قصائد ضِػؾفا  ذكِّ

ة طِؾَّفا  وارشؿ بريشتؽ الغقيَّ

 هل ذم وريد قصائدي
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 ذم كؾ كبٍض باققةْ 

 شؾِّؿ ظذ أهع

 وأهؾؽ يا صديؼل

 كؾُّفؿ باققن

ـقبرِ   مثَؾ جذوِر أصجار الصًّ

 ذم اهلضاِب العالقةْ 

 كطاكقة..أذم باققَن.. 

بقفـاء.. كـام فعـؾ بـاقل أبــاء  بحّب، ووفاءً  ُحبًّاهلذا كؾِّف، بادل أبـاء الؾقاء صاظرهؿ 

ده أو إلشــامظف صـــقالعروبــة الــذيـ طؾــقا يســتؼبؾقكف ظــذ امتــداد الــقضـ العــر  بغـــاء أكا

قصائَده.. وهق يعاهدوكف القـقم ظـذ متابعـة رشـالتف.. جـقاًل بعـد جقـؾ.. حتـك اشـسجاع 

 ؼ.. ودحِر العدوان وادعتديـ.احل

كؾقـؾ غـار وباقـات مــ إحتقة حـب و ؿ يا أشتاذكا الؽبر مـ هذه إجقال ألُػ فؾؽُ 

 القرد والقاشؿغ يـثروهنا ظذ  راك الطاهر.
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 كؾؿة آل الػؼقد

 ألؼْتفا قريـت ه الدكتورة مؾؽة أبقض

 

 اإلخقة وإخقات

 السالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل، وبعد

بعــقان  ســكلؼد كتبُت ذات يقم ذم مؼدمة كتاب مشسك يل ولزوجـل شـؾقامن العق

 ما يع:« رحؾة كػاح»

ـْ كدري أن ذلؽ   دوُم العؿَر كّؾف.شـققدٌر مجعـا ذات يقم.. ومل كؽ

: آحسام. احسام مقهبتـف الشـعرية.. احـسام سـككاكت أوػ مشاظري كحق شؾقامن العق

 ذم الساث العر ، وادـػتحة ظذ أفضؾ ُمعطقات الثؼافة الغربقة.. ؼافتف القاشعة، ادتلصؾة 

 طة، ادتقاضعة، ادتؿسؽة بؼقؿ وُمُثؾ ٓ حتقُد ظـفا.. سـقتف البصـقاحسام صخ

 ا لف، ودٓلة ظؾقف..احسام احلُُؾؿ الذي وضعف ُكصب ظقـقف، ومتاهك فقف، حتك أصبح رمزً 

د ذلـؽ احلُُؾـؿ، ســقؾـؽ الؼـقؿ واُدُثؾ،ودماحسام دأبف ذم الؽػاح والتضحقة لـدظؿ ت

 بالرغؿ مـ الَعثرات وإصقاك التل متأل الدرب.

 معف.. ذم كػس الدرب، وأصاضره الؽػاح.. ضـلوهؽذا رأيُتـل أم

 وكتب زوجي بدوره:

 هذه رحؾة كػاح..

 بدأ الرحؾة ادضـقة كؾ  مـا بؿػرده..

  ؿ صاء الؼدر أن جيؿعـا ذم مديـة حؾب

 الرحؾة.. وأن تستؿر
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 ولؽـفا كاكت قصة كضاٍل مشسك..

 وضريٍؼ واحدة هذه ادرة..

 4951مـ أيؾقل  شـربدأت يقم زواجـا ذم السابع ظ

 ه..رِّ وواجفـا فقفا قدَركا بحؾقه ومُ 

 قاكعغ بلكـا ظشـا احلقاة التل اخسكاها بلكػسـا

 ومألكاها بإحالم اجلؿقؾة..

 ٓ هُيؿّ  -عُضفا، وتبّدد الؽثر مـفا بحتّؼؼ 

 كام قؾت ذم إحدى قصائدي: –اُدفؿ أكـا 

 كسجـا مثؾام صاء اهلقى أيامـا

جك أحالمـا  وزرظـا خؾػ أشقار الدُّ

.. قـديَؾ ُخطاكا و  اكا..شـروجعؾـا احلبَّ

َؿرْ  ضـروَقـِعـا باحلؽاياِت التل خي  فقفـ السَّ

َػرْ  ضـا معًا لقَؾ السَّ  وأكـا: روَّ

 م4/2117دمشؼ: ت 

 

وغـقالن،  معـ، ة صغرة تضؿ  ال ة أوٓد: الدكتقرشـرج لؼاؤكا هذا ببـاء أوقد ُتقِّ 

ـًح سـرا ومبادية: وبنكجاز زوجل ادعروف صعرً  والدكتقرة ا، ا وقصة ومؼـآً وظؿـاًل تربقيًّ

 ا يتابع فقف كشاضف.وكضآً ظذ أكثر مـ صعقد، واختقار كؾ مـا مضامرً 

ــف أنفَ « رحؾـة كػـاح»هذه احلقاة التل أشؿقـاها  الشـاظر  ،َؼـَدت ركـَفـا إول كمبِّ

 .سـكشؾقامن العق
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ــ ا وشــتغ شـــة، وربــام كاكــت ضقيؾــة مـــ حقــث ظــدد صــحقح أهنــا اشــتؿرت  الً 

ة، شــرة إذا ما ققسـت بلحالمــا ومهقمــا الؽبـرة ظـذ صـعقد إصـرالسـقات، إٓ أهنا ق

 والعؿؾ، والـشاط الثؼاذم العؾؿل وإد ، والـضال القضـل.

ولقٓ ادساظدات التل تؾؼقـاها مــ إصـدقاء، وكـؾُّ أبــاء وضـــا أصـدقاء: وظـذ 

إػ ادــظامت وادمشسـات  د رئقس اجلؿفقرية الدكتقر بشـار إشـد، إضـافةً سـقرأشفؿ ال

ا، صــؽُركا العامــة، دــا اشــتطعـا إمتــام مــا أكجزكــاه، أكــا، وشــؾقامن، وإوٓد. فؾفــمٓء مجقًعــ

ــا  بتجــاوز هــذه ادــمامرة الؽــزى التــل حقؽــت لبؾــدكا مـــ قبــؾ الؼــقى العؿقــؼ: ومتـقاُتـ

آشتعامرية إجـبقة بؿساظدة بعض إكظؿة العربقة. وأمؾـُا كبر بالتغؾـب ظؾقفـا بػضـؾ 

 كؾَّ التققعات. الطقيؾة. التل فاقت ددةتضامـ صعبـا وصؿقده ذم وجففا خالل هذه ا

دة الـدكتقرة ســقا لؾلشؽر العؿقـؼ أيًضـويطقب يل ذم هناية هذه الؽؾؿة أن أتقجف با

ؾ: ودجؿع الؾغـة العربقـة مــظؿ احلػـؾ، ػكجاح العطار،كائبة رئقس اجلؿفقرية وراظقة احل

ولألصدقاء العرب الذيـ ظّزوا ظـ أشاهؿ لرحقؾ فؼقدكا بالؽؾامت والؼصائد وحػـالت 

 ئر وصـعاء.ام اجلزاشـقوٓ  التلبغ التل أقامقها ذم العديد مـ العقاصؿ العربقة

ه شــرادحافظـة ظـذ ترا ـف وك ظؾقـا أن كبـذل جفـدكا ذم صؽر لؾجؿقع، وظفدٌ  فللُػ 

 بؼدر ما كستطقع.
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ؤلفاو دلفقـيْار  اث آ منْ  هت م
 

 ./  األعمال الشعرية  / يف أربعة أجزاء 
  ة ااتية.شَريىلع طريق العمر: معالم  
 ./  اثلماالت  / بأجزائها اثلالثة 
  ايلمن.ديوان 
 .ديوان األطفال 
 .أاغين احلاكيات 
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