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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



-41- 

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

 

     
 
 


