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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


