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 من أين أبدأ؟
  

إن يكتب المرء عن أديب متنوع في صفففتاق قليلة فسففيهصففيب   •
ما أصفففففاب رسفففففول تمياتوف من تيرلب تينما طلب إلي  أن 
يكتب عن داغسففتان بلدف في تسففح صفففتاقب وما أصففاب نيار 

مجموعة  (أتلى قصففففففا د )قباني تين أراد أن يختار لديوان  
إن قطف بضح يهراق في  » من أجمل قصا دفب فترّددب وقال:

كذلك كان األمر مح سففففالمة عبيد المتفدد في  .«م للبسففففتانظل
واتد؛ وذلك ألن  واسفففح ومتنوع كبلدف يتار في  المرء من أين 

 .يبدأ

 ضحى سالمة عبيد
  

ج نفففا إلى جبفففل الفرب فوجفففدنفففا جبلينب األول جبفففل الفرب  •

 .والجبل الثاني سالمة عبيد
  فيصل حصيد .د

  

تياتنا عبنرياق تنينية أتب أن يصفففدقني من ينرؤنيب أّن في  •

م مّما نظنب وقدراق عالية على اكبتكار وجماكم  .أصفففدنه نبوغا
في النفوسب وغنى في الفكر يصفففففلتان أن نتفلم منلما المتبة 

  .واإلخالص واكيثار والتضتية 

  عبد الكريم األشتر .د
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 لمحة عن حياته
 

أتد أركان الثورل  علي حسين عبيدهو ابن الشاعر والمجاهد   *

 .السورية الكبرى
درس في لبنان من المرتلة اكبتدا ية وتتى تخرج  في الجامفة  *

 .الماجستير بدرجة الشرف الممتايلتيث تصل على  األميركيةب

ب ثم مديرام واإلدارلليفمل في التدريس  1951عاد إلى السويداء عام   *

  .للتربية

انتخب عضوا في مجلس األمة إبان الوتدل بين مصر   *

  .وسورية

سافر إلى الصينب تيث أشرف على تأسيس قسم اللغة الفربية   *

  .في جامفة بكين

التدريس في جامفة بكينب ووضح عددام كبيرام من عمل في   *

 .الكتب التفليمية للطالب الصينيين

أمضى ما يييد على عشر سنواق في عمل يومي دؤوب إلنجاي  * 

 .الفربي الكبير واألول من نوع  -الناموس الصيني

  ..كتب قصيدل " هللا والغريب" يدعو فيلا هللا أن يتوفّاف في بلدف  * 

ِّ، ال  تُغمض جفوني هنا"يا   رب 

 هنا، قلوب الناسِّ بيضاءُ 

 وأرُضُهْم ماٌء وأفياءُ 

 لكنَّ بي شوقاٌ إلى أرضي

 لجبل الري انِّ والساحل

 ألقي عليه نظرةَ الراحل"

واستجاب هللا لدعا  ب وتوفّي بفد يوم واتد من وصول  إلى 

 .الوطن
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 سالمة عبيد شاعرا  

 «وطيبلهيب »: مختارات من ديوان 

 ..ال، لن أكونْ  

 

 كب لن أكونَ 

لنق ألن أكونْ    وما خه

م يرّجف  النسيمب وتستخفُّ ب  الرياحْ   قصبا

 ويذّل في وج  األعاصير الغضاب فيهستباح

مب ينبّلب في المساء وفي الصباح   ويظّل مرتجفا

 قدم األعاصير الغضابْ 

 تتّى تَفَفّر بالترابْ 

   .كب لن أكون
* * * 

  أكونَ كب لن 

 كما يشاءه لَي النصيح بأن أكونْ 

م يميل كما تميل مح النسيماق الغصون  غصنا

مب يهِسفُّ وينتنيب تتّى إذا عاد السكون  لَْدنا

 أضتى يطاول في الستابْ 

م تهفَفّر بالتراب  هاما

   .كب لن أكون
* * * 
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  كب لن أكون

لنقه ألن أكوَن كما يريد لي اليمانْ   وما خه

م   يرّجف  النسيمب ويستنيم إذا استكانقصبا

 أنا في إباء السنديانب وفي عناد السنديان

 فإذا األعاصير الغضاب

ق تطاول في الستاب     .دوَّ
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 ليتني أنسى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قصيدة تتجاذبها ذكريات حلوة ..ليتني أنسى)

 (..وسحر من جبل لبنان ..والربوتين ..من دمشق
 

م  با م طي نا  ليتني أنسفففففففى يما
 

ين   ب مّر  بيب  من شففففففففبففففا
 الفففففففففففربفففففففففففوتفففففففففففيفففففففففففنْ 

 
 وأتفففاديفففَث اللوى ريفففانفففة

 
 وتثنّي بردى والضففففففففَّتين 

 *     *     * 

 فإذا ما الليل أرخى سفففففتَرفه 
 

 وتالشفففى كل همس واندثرْ  
يا     بدر في عل لاد  ال  وت

 
 ورنففا النجم بخوف وتففذر 

  تففاالريحه في ثوروإذا مففا  
 

ردَّد اآلهففففاقب والففففغففففاب  
 اقشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر

 
ق نشفففففول  متمومة  وتمشفففففَّ

 
في عرون الليلب واتلولى  

 السفففففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففر
 

أذكر المفففاضفففففففيب وأبكي 
 بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففردى

 

وشففففففففففذا الففواد  وأتففالم  
ر  السففففففففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففَ

 
يله هفا   مب كلما الل نا   ويما
 

هفففيفففجففففق ذكفففراف دمفففففففي  
 فففففففففففففانففففففففففففلففففففففففففمففففففففففففر

 
*     *     * 

قففيففففل فففي الفففففود عففياء 
رتففففففففففففففففجففففففففففففففففى  يففففففففففففففففه

 

 فليرنِّْمب وليشفففنف مسفففمفي 
 ولتشفشْح ابنة الفننود في  

 
ذَْوِب األَدمحِ    تلففك الليففل كففَ

علَّلففففا تبفففففث في جفني   
رى  الفففففففففففففففففففففففففكفففففففففففففففففففففففففَ

 

 نامق الشفففلبب ولّما أهجحِ  
قْ   ا لثَمفففَ  فتلظى النلفففب لمفففّ

 
 ابنة الَكرم برفق أضففففلفي  
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 لََلَث الفودب وأَبدى عجيف 
 

وانفففثفففنفففى يفففبفففكفففي عفففلفففى   
 الفففففمفففففاضففففففففففففي مفففففففففففي

 
 عففففذبتني ذكريففففاق  تلول   
  

 واسففففتبدق بفؤاد  الموجحِ  
  *  * * 

م وارتمي بى لبنان رفنا  يا ره

 

وابفثي في خففففافني نور  

 الفففففففففففففففففففففففففلفففففففففففففففففففففففففدى

 

 

 بفد ما ودعقه علدام طيبا 

 

لم ييل في خففاطر  منفف    

 صففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدى

 

بأتالميب  ف البين  َعصفففففففَ

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففال

 

 بسمة  رفَّقب وك عود  شدا  

 
ج فففقه يفففا لبنفففان أنس مفففا 

 مضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى

 

 فإذا بي قد تناسفففففففيقه غدا 

 
 وإذا بي يهرل  ملجورل   

 

لفم تفيل تفلفففو إلفى ذوب  

 الففففففففففففففففففففففففففنففففففففففففففففففففففففففدى

 

 كلما هّبق عليلا نسفففففففمة 

 

 

أجفلق تيرى وصفففاتق:   

 بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففردى 

 

 

 

*  *  * 

كفكِف الففدمحب فنففد هيجففَق 
 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي

 

هففففدأل الفففلفففيففففل الفففنفففجفففوم  
 السففففففففففففففففففففففففاهفففففففففففففففففراقْ 

 
وابتسفففففففم لليهرب وامرح في  

 الففففففففففففففففففففففففففففففّربففففففففففففففففففففففففففففففى

 

 بين أنغام المياف الشففادياق  
 وابفث اآلكم شفرام مللما  

 
للففففاد ففففاق    ليففففالي ا ل في ا

 السفففففففففففففففففففففففاتفففففففففففففففففراق
 

َوَدعِ المففاضفففففففي وذكرافب 
 وكففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنْ 

 

 بسفففمة ريّا َعلَى ثغر التيال 
كففيففف تففبففكففي  والففمففنففى   

 مففففففففففففففسففففففففففففففففففففولفففففففففففففةم 
 

ابففي   رفففرفففففق بففيففن الففروَّ
 الفففففففففففففففففففففياهفففففففففففففففففففففراق

 
أنففق في لبنففانب في ملففد  

نفففففففففففففففففى   الفففففففففففففففففمفففففففففففففففففه
 

فففففلففففَم الففففتففففينه وذرفه   
  الفففففففففففففففففففففففففففبفففففففففففففراق !

 
*  *  * 

 

إْن تففففكففففْن َودعففففق واد  
 بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففردى

 

وأتاديث اللوى والضفتين  
 يففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنْ 
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 فلنففففا لبنففففان في روعتفففف 
 

وسفففففففتر   الففففدنيففففا  جنففففةه  
 الفففففففففخفففففففففاففففففففففنفففففففففيفففففففففن

 
*  *  * 

 

 (1940ب لبنانب عالي )
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 من دمانا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ب احه فَّ  مْن ِدماناب أيلا السففففففف
 

تامى واأليامى   من دمحِ الي
دامففففففا   أتففففففرعِ الففففففكففففففأس مففففففه

 

و أدرهفففا  بين  أشفففففففالِء  
 الضففففففففففففففففففففتفففففففففففففايفففففففففففففا 

 

 

واسفففففففتغفففاثفففاِق  الثكفففالى  
 والسففففففففففففففففففففبفففففففففففففايفففففففففففففا

 
وي ففيففر الففمففففدفففح الففطففففاغففي 

 الشفففففففففففففظفففففففايفففففففا وأنفففففففاق 
 

و  الففففففففكففففففففأسب  أتففففففففرع  
 الففففففنففففففدامففففففى نففففففاولففففففلففففففا 

 من دمفففانفففاب أيلفففا السفففففففففففاحب 
يتففففامى واأليففففامى ل  من دمح ا

 

*** 

م   أمطِر الشام تديدام ولـففففليبا
 

لا هالك ـففففففـففففففـففففففواستبح في 
 وصفففففففففففففففففلففففففففففيففففففففففبففففففففففا

 
با  واذبحِ المرضفففففففىب وك تخش عذوكم أو رقي

 

عذِّب األسفففففففرى ونّكْل ما 
 تشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاء

 

وإذا الـرعب توككب وأضناك  
 الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففاء

 من دمفففانفففاب أيلفففا السفففففففففففاحب  

يتففففامى واأليففففامى ل  من دمح ا

 أتففففففرع الففففففكففففففأس مففففففدامففففففا
 

*** 
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أرسل الفبدان تهْصِل الناس 
 نفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففارا

 

م   وتتّوْل جنففةَ الففدنيففا يبففابففا
 ودمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففارا

 
م وعففذارى ْل كففلَّ من تلنى: شفففففففيوخففا  وتنتففّ

 

للم المتجر والمترابب 
 والنبة تلُّ 

وإذا كلُّوا من التدمير والسففلبب  
 وملّوا

 أتفففففرع الفففففكفففففأسب ونفففففاولفففففلفففففا الفففففنفففففدامفففففى
من دمففانففاب أيلففا السففففففففففاحب من دمح اليتففامى 
 واأليفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففامفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى

 

*** 

 أ ُّ ذنب كان منّا ! أ  شرِّ 
 

عدَق منلوكاب فآويناك من  
 تففففففففففففففففر وقففففففففففففففففرِّ 

 
 وتنفففاسفففففففينفففا نفففداء الثفففأرب واأليفففام تهغر 

 

فكسوناكب وأطفمناك خبي 
 الفنراء

بق الماء عطشففففففففاَنب   وطل
  بذٍل ورجاء

 فسفففففففنيناك مداماب من دماناب أيلا السففففففففاح
 مفففففن دمفففففح الفففففيفففففتفففففامفففففى واأليفففففامفففففى 

 

*  *  * 
 

 وَتمْينففاوقففدرنففاب فففونففاب 
 

 و رتمنا  دمفة  األسففففرى 
 ولفففففففففففففففففففففففم نسفففففففففففففففففففففففتوِف دينفففففففففففففففففففففففا 

 وتغاضفففينا عفففن الماضفففي ومفففا جفففّر علينفففا
 ...مففففففففن عففففففففذاب واضففففففففطلاد وإسففففففففار

وافتففففففراش الرمففففففل واألشففففففواك فففففففي عففففففر  
 الصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتار 

 

*  *  * 
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 الشفففففففام كما ج قب بشفففففففّرٍ مسفففففففتطيروّدع 
بَّ الفففمسففففففففففيفففر َق الفففظفففمففففا غففففِ فففففْ  وإذا خفففِ
ـن دماناب أيلا السفاحب من دمح اليتامى  ـ ـ ـ م

 واأليامى
 أترع الكأس مداما

مب وسففنبنى أبََد الدهر كراما   فلند عشففنا كراما
 

 ( 1945 السويداء) 
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 إلى ابنتي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إلى ابنتي

 يا ْبنَتي! فتّتِق عينيك على دنيا ضياٍء وتنان

 وأناشيد ِتسان

مب وبكيِق    فتطلّْفِق ك يبا

مب فأبيق  وهبوك الثدَ  ريّان شليّا

 فلماذا يا بنتي ج ق تيينة 

م ك تفرفين     عالما

 ك نيوبه الدهر آذتكب وك أعوانه دهرك 

  وطيوف اللّم لّما تتملمْل فون صدرك 

 بيتهنا جّربقه أن يبدهَو في أتسن يينةْ 

 في بيا  الياسمينة 

م   وفؤاد  كان جذكن َ لمرآِكب طروبا

م أو غضوبا    ك عبوسا

 فلماذا يابنتي ج ق تيينة

م ك تفرفين     عالما

  أ َّ درب سلك الدمحه إليكِ 

 فارتمى في منلتيِك 

   بكََّر اللّم عليِك 
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 أْن تكونيب مثلما قلنب ألصتاب مشوقْ  

 لصديق 

  أو صدينة 

: "صدى نفسي التنيني"   أو تكوني مثلما قلقه

 أدَرَكْق نفسي لماذا يابنتي ج ِق تيينةْ 

م ك تفرفين   .عالما
   (السويداء 1946)
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 عودي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (1940قصيدل من خيال طالب مطلح ربيح ... عود )  

 عود  مح األطيارب عود 
 

 يا بسففففففمة األمل الشففففففرودِ  
شففففففاشففففففتي   كادق تذوب ته

 
فففففق أوتففففار عود    وتنطَّ

 * * * 

م  نَثَر الشفففففففباب على جبين األر  أتالما
 وسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرا

 

 فففتففمففلففمففلففففقب وتففثففففاءبففففق
 

 واسفففففففتينظفق تختفال ِكبرا 
 البففدرلبسفففففففففق وشفففففففففاح  

 
واتفففخففففذق مفففن األيهففففار  

 عفففففففففففففففففففففففففطفففففففففففففففففففففففففرا
 

 ففتفرنفمففففق يمفر الفطفيفور
 

 ورفرفق في الجو سففكرى 
  

لام في األجواء  تذيب التب واإلل عادق 
 شففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرا
 عففففففود  مففففففح األطففففففيففففففارب عففففففود 
راح الشففففففتاءب وعادق األنلار تجر  في 
 الفففففففففففففففففففففففففففففربفففففففففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففففففففففْح 
 رقراقةمب هّدارلب صفففففففّداتة لو تسفففففففتطيح 
الشفففففلب راتق تسفففففتتم بما لا الصفففففافي 
 الففففففففففففففففففففففففففففففبففففففففففففففففففففففففففففففديفففففففففففففففففففففففففففففح 

األر  أَنفشفففلا البالل ومبسفففم الشفففمس و
 الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوديفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففح 
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صق ثوب الشبيبة بفد أكفان الصنيح   فتنمَّ
 

 عففففففود  مففففففح األنففففففلففففففارب عففففففود 
رشفففففففق يهور التنل من ثغر الصففففففباح 
 لفففففففففففففففمفففففففففففففففاف رشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا 
فترنََّتقه نشففففففوىب وداعبلا النسففففففيم فكان 
 عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
والنرجس الوسفففففنان بين شفففففنا ق النفمان 
 أغفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى 
وتملمففل الورد التسفففففففودب وأففم اآلفففان 
رففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا   عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففَ
فالرو  في عرس الربيح يفي  إغراءم 
 ولفففففففففففففففففففففففففففففطفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

  
 عففففـفففففففففففففففففود  مففففح األيهففففارب عففففود 

 

 أَو تذكرين الغاب في
 

تففففلففففك الففففلففففيففففالففففي  
 السففففففففففففففففاتفففففففففراق 

 
م   والبدر يللو ضفففففاتكا

 
سافراق   بين النجوم ال

  

يب وأهنَس ميمار  وصففففففففدى لتون الفندل
 الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففال 
ونضفففففففففارلَ الواد ب وأفيفففاء الغصفففففففون 
 الفففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففاسفففففففففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففاق 

 

عفففففادقب ففففففلفففففْم ك 
 تفففففففففرجفففففففففففففففففففيفففففففففن

 

 وأنق إكسففير التيال ! 
 * * * 
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عففففاد الفففربفففيفففح ولفففم 
 تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففود 

 

يففففا بسفففففففمففففة األمففففل  
 الشفففففففففففففففففففففففففففففففففففرودِ 

 
 كادق تذوب تشاشتي

 
وتفففنفففطففففففففق أوتففففار  

 عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففود 
 

 

 (1940)عالي بلبنانب
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 لست أدري
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لسففق أدر ب تبذا لو كنق 
 أدر 
 

بيب   أ َّ شففففيء فيك ك يسففففْ
غففففففففففففففففففففففففر   ويففففففففففففففففففففففففه

 
قفدَِّك الممشفففففففونه يفا أهخفَق 
 الففففففففففففففففففففففففربففففففففففففففففففففففففابِ 

 

فاَء اللونب أم بهرد   أم صففففففف
 الشفففففففففففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففففابِ 

 
 أم لفففذاذاق التفففديفففث المسفففففففتطفففابِ 

 

والتيا يرسفففففي على الخدب 
 ويففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر 

 

الفجر في قلوعٍ من خيوط  
أّ  عففطففٍر لففم يضفففففففففمففِّ   تمرِ 

 راتففففففففففففففففتففففففففففففففففيففففففففففففففففكِ 
 

أّ  سفففففففتٍر لم يف  من  
 أّ  خمٍر لم تجفففل في شففففففففتيفففك ! منلتيك !

 

م يطمح في السفففففففكرل  عبثففا
 ثفففففففففففففففففففففففففغفففففففففففففففففففففففففر 

 

لق  عن كففففّل   وفؤاد  مغ
ر كففففففففففففففففففففففففْ  سففففففففففففففففففففففففففففففه

 
تلو   يفا   في  الكون  كفّل مفا 

 أَخفففففففففففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففففففففففففّ 
 

 كّل وجٍ  في  أسففففرار  خفيّةْ  
 الٍم نديةْ ـففففففـففففففـففففففـففففففتغمر الروح بأت 

 

غففيففَر أنففي واجففففد  فففيففففكب 
 لفففففففففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففر 

 

كففففلَّ آمففففالفففي وأتفففالمفففي  
 وشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر 

 
ب هفففل أرى للّغِي  ذاك لغي 
 تففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالَّ 

 

فنِّقه -فلند يشففففي   غهاّل  -إذا وه
  *    *    * 

ب وصففففففففففاح النلفففب كال  َوَجم اللفففبُّ
 

ْن َ أمر  يدرك غير  كه  من ترى 
 

سق أدر    تبذا لو كنق أدر  ..ل

  

 ( 1940السويداء ) 
 

 يا بالدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يا بالد .. 

 أنففا إْن لم أطلففِب الفيش عيييام في ربوعففك 

 من  هجوعي  ولى أشفففففففلى   وأ ففففالردى  
 وهفففففففففففففففففففففففففففففجفففففففففففففففففففففففففففففوعففففففففففففففففففففففففففففففك

 

 أ ُّ شفففففففيء فيفففك يرضفففففففى مفففا رضفففففففينفففا 
 ويالقي صفففففففولفففة الجور ذليالم مسفففففففتكينفففا   
نا   يد سفففففففني  ويطيق األسفففففففر واإلرهان والن
 

 *    *    * 

 أنِفَْق هذ  الروابي الشفففمُّ أن ترضفففى اللوانا 
 فتسففامق في الفضففاء الرتب تهذكي الفنفوانا   
ن من ذرى هاماتلا شففففففففبا سفففففففوانا     لم تهمّكِ
 

 *    *    * 

 والبرار  تسفففففففرح الغيكن فيلففففا والظبففففاءه 
 ويرف الطير نشفففففففواَن ويللو مففففا يشففففففففففاء
 أسفففففففكرت  النسفففففففمة البكر وأغرت  السفففففففماء 

 

 

 *       * * 

 واألياهير كسففففففففاهففا الطففل سفففففففترام وجمففاكم 
ق تفففمفففأل الفففواد  عفففبفففيفففرام ودكك  ففففتفففثفففنففففّ
 وجرى النلر على أقففففداملففففا عففففذبففففا يكك 

 

 *    *    * 
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 كففففلُّ مففففا ففففي أرضفففففففففنففففا يففففأنفففف أسفففففففففرا
 ويفففففريفففففد الفففففففففففيفففففش ففففففي دنفففففيفففففاف تفففففّرا
 فلمففففاذا ننبففففل الضفففففففيم وطفم الفيش مرا !
يا بالد ؛ لَْن تكوَن الطير والغيكن أسفففففففمى 

 بفففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففكِ مفففففففففففففففففففن 
يك يم ف بال الضفففففففّ يا أ  سفففففففنالقي الموق أو نت

 

 يا بالد 
 

السوووووووويداء  )                                                                                      
1943) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 

 حنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نفمب أنففففا أتببففففق هففففذ  
 الففففففففففففففففففففففففربففففففففففففففففففففففففوعَ 

 

 وبسففففمةَ أجوا لا الصففففافيةْ  
 وأتببق فيلا عبيَر اليهور 

 
 وأنشففففودلَ النمح والسففففاقيةْ  

م لم ييل    ولكّن لي خفففافنفففا
 

 

 نففففا يففففةْ  يتن إلى بنفففففة  
إلى واتففففٍة في صفففففففميم   

 الفففففففففففففففففنفففففففففففففففففففففففففففففففففففار 
 

 مففرل المنتنى خففففاليففففةْ   
 

بى النبفك! هفل تفذكرين الخيفام لفديفك مبفثرلم  ره

 جاثية !

 تتاول شفففففمسفففففك إتراقلا
 

 وتصفففففلا ريتك السفففافيةْ  
مه شفففففففففام      م عرينهله  وقومففا

 
 رهيب بسفففففمرت  الناسفففففيةْ  

 أَبْوا أن يرْوفه لغير الفال 
 

 الطفاغيةْ وأن يسفففففففتبفّد بف   
 

فخلوفه مخضفففوضفففَب الجانبين وأتشفففاء رّوادف 

 داميْة 

 أتَْوكب و يفففا تبفففذا واتفففة  
 

ِ  عففاريففْة    من النيففد أو ِظلففّ
 

وطفالم سفففففففباف جالله النفار وأفياؤها في المسفففففففا 
 ضافيةْ 

 صفففغيرامب بال م يٍر أشففففثا
 

 يروحب ويغدو مح الماشفففيةْ  
 

 
 رعاهاب ليهشففففبَح في نفسفففف 

 
م إلى خلول هاديةْ   ياقا  اشفففففففت

 يردد ما جال في رأسففففففف   
 

 وأغنفففامفففه ه ترتفي ثفففاغيفففةْ  
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فتصفففففففغي الصفففففففتففففارى 
 ألنشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففودلٍ 

 

 

 مخلّفففففة الوين والنففففافيففففةْ  
  

تةٍ   نفمب لو َرَجفقه إلى وا

 

 مففرل المنتنى خففففاليففففةْ  

 لنبّلتهلفففا قبلفففة الففففاشفففففففنين  

 

 وأرسفففففففلتلففا يفرفم كففاويففةْ  

ها   ب في تّرِ الذكرياِق وتشفففففي تنيني إلى تذّوِ

 الباديةْ 
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 الحدود المحطَمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الففففيففففوَمب نفففففففففتففففتففففحه الففففطففففريففففَق 
 

 فففففففال هففففففجففففففوَع وك رجففففففوع  
 

 *    *     * 

 اليوَمب ك تد  يتاول أن يصففففففففّد وك قيودْ 

سفففففنطق ملشفففففمةب تتاول أن تفودب ولن 

 تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففود 

 لتظففففل أمتنففففا موتففففدل الفيا م والجلود

 اليوم نفتتح الطريق                  

 نفففمشففففففففففي عفففلفففى أشففففففففففال فففنففففا 
 

 ودم الضفففففففففففتففففايففففا األبففففريففففاء 
 

 وجماجم األترار واألسففففد الكمال األوفياء

من خضبوا السفح الرهيبب وعّطروا كبد 

 اء ــــالسم

 الطريقاليوم نفتتح 

 وغدام سففففنمشففففي أمةم عرباء را دها النظام

شماء تأبى أن تضام  والتضتياقب وهمة  

ونسفففففففير بالفلد الجديدب إلى األمامب إلى 

 األمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام
 

 اليوم نفتتح الطريق
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 (  1945لسويداء )ا 
 

 أغنية أم  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يا  لة سففففففففاهرل. نم  نق تف كا
 تفففففففففبفففففففففيفففففففففبفففففففففي نفففففففففم

 

َي الففففداففففي   ففففي تضفففففففففنفففِ

 

 

 بففففالففففمففففاء قففففد يففففتففففلففففمْ 

 

 جفففففن الففظففمففففا الففغففففافففي 

 والففففجففففرح بففففالففففبففففلسففففففففففمْ  

 

 نفففم يففففا تفففبفففيفففبفففيب نفففمْ   

  *    *     * 

 دع رأسففففففففففك الفففتفففيفففرانْ 

 

 يففغفففففو عففلففى األضففففففففالعْ  

 لففن يففنففلففق الففوسفففففففففنففففان 

 

 كففنففلففبففي ضففففففففففاعْ قففلففففب  

 بفففيفففن األسففففففففففى والفففلففففمْ  

 

 نففففم يففففا تففففبففففيففففبففففيب نففففمْ  

  *    *     * 

 جففففوعففففانه  مففففا ذنففففبففففي

 

 

 ثفففففديفففففي غفففففدا خفففففرقفففففةْ  

 أتسفففففففسففففففففففَق يففففا تففبففيّ  

 

 فففففي ضفففففففففففمففففّ  تففففرقففففةْ  

 وقسففففففففففففولَ الفففففففففففلفففففنفففففمْ  

 

 نفففم يففففا تفففبفففيفففبفففيب نفففم  

  *    *     * 

 بردانه  صففففففففففدر  نففففارْ 

 

 فففففالففجففففأ إلففى صففففففففففدر  

 يادق يففففففففده األقففففففففدار 

 

 

 

 جفففمفففرا عفففلفففى جفففمفففر   

 فففففي خففففافففففق مففففففففففففففمْ   

 

 نففففم يففففا تففففبففففيففففبففففي نففففم  

  *    *     * 
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 الففففففتففففففي فففففففي أفففففففراحْ 

 

 ضففففففففففجفففوا مفففح الفففلفففتفففنِ  

 

 

 والفففففففففففففففود واألقفففففففداح

 

لففففم يففففابففففنففففي   أيعففففجففففتففففَ

 وأنففففففق ك تفففففففففففففلففففففمْ   

 

 

 نفففم يففففا تفففبفففيفففبفففيب نفففم  

 

 

 *    *     * 

نففففلففففِق السفففففففففففمففففارْ   ك تففففه

 

 بفففففالفففففنفففففوح والفففففيففففففرلْ  

 واتفففففففظ تفففنفففون الفففجففففار 

 

َرفْ   كففْ  فففففالففجففففار فففي سفففففففففَ

 ك يفففففذكفففففر الفففففمفففففأتفففففم   

 

 نففففم يففففا تففففبففففيففففبففففيب نففففم 

  

 (  1948بيروق  ) 
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 بعد النكبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م لففمففن أغففمفف  الففمففنففلففتففيففْن   هففنففيفف ففففا

 عففلففى جففرتفففف  الففففدافففق الففطففففاهففِر 

 ومفففّر سففففففففففففففيففففدام ففففلفففم يفففنفففتفففظفففر 

 لفففيفففلفففنفففى جفففراتففففا بفففغفففيفففر دمففففاء

 ونفففففيعفففففا و فففففيفففففدام بفففففال آخفففففِر 

 ووجفففلففففا يفففتففففاول أن يسففففففففففتفففتفففرْ 

 ولففو بففففالففتففرابب فففيففففأبففى الففتففراب 

فر  إعراضففففففففففة السففففففففففاخِر   ويه
  

 *    *     * 

 وكففففانففففق لفففنففففا نشففففففففففول  ك تفففتففففده 

َدحه الففففمففففتففففرعه   يففففلففففدهففففدهففففا الففففنففففَ

 ويففرقففص بففيففن يففففديففلففففا الففرجففففاء

ق بنفففا الكبريففاْء   وجفففاشفففففففففقب ولجفففّ

 وغففنففى لففلففففا السففففففففيففف والففمففففدفففحه 
 

 *    *     * 

 ق جبففففاف تتففففّك السففففففففمففففاْء وكففففانفففف

 ويوم كيوم النشفففففففور اسفففففففتففففاقفففق 

 وثففففارق بفففف  األنفففففففففس الففففلففففجففففحه 



35 
 

 وكفففنففففا نفففالقفففي لفففنففففاء الفففففففروس 

 مففففواكففففَب أخففففوتففففنففففا الففففدامففففيففففْة 

َن الفففففويففففل  يففْ  وتففتففى الففنسففففففففففاء أبففَ

 وفففففّرق دمففففوع  فففففكفففففففففكفففففففففنففففلففففا 

 وأخفففففففيفففن تفففرقفففتفففلففففا الفففكففففاويففففةْ 

 وكففففان اعفففتفففياي وتفففلفففم جفففمفففيففففلْ 
 

 *    *     * 

 ومفّر الفيمففففان مفرور السففففففففتففففاب 

 عففلففى روضففففففففففِة األمففففل الففياهففِر 

 ولففمففففا انففتففبففلففنففففا عففرانففففا الففففذهففول 

 وكفففففنفففففا نفففففظفففففن بفففففأنفففففا بشفففففففففففْر 

 وإذ بففففالففجففمففوع قففطففيففح يسففففففففففان 

 وخفففلفففف الفففرعففففال رعففففال الفففرعففففال 

رْ   وبففيففن الفففصفففففففففّي عصفففففففففي  أهخففَ

 واذ بفففففالفففففدمفففففاء جفففففياففففففا تفففففران 

 عففلففى مففففذبففح الففطففمففح األشفففففففففففبففي 

 وأقففففففدام أوثففففففانفففففف  والصفففففففففففففورْ 

م يففف فففن يفففبففففا  وكح الفففرجففففاء خضفففففففففْ

واتففففف  مفففففثففففف طفففففْ ال يفففففتفففففّرر خفففففه  نفففففَ

ل   ومفففالفففق جبفففافب وأغضففففففففففق منفففَ

 فلففففل عففففاد ذاك اليمففففان الرهيففففب 



36 
 

 يففففففففد لفففنففففا الفففرففففش و الفففمفففففففوك 

بنففففايففففا األمففففْل   لنمضففففففففي نففففدوس 

 فنترك من مففففاق نلففففب النسفففففففور 

ك .   (1)ونففففففدفففففففن أتففففففيففففففاءنففففففا أوَّ
 

 *    *     * 

ميْر   ولكْن أتسُّ ارتجففففاف الضفففففففف

جْر  ف ن ي تيففففان ألن   وشففففففففبفففف َ اشفففففففف

 ويففبفففففففث مففن جففففانففبففيفففف  الففتففمففمْ 

 تتففففق اللليففففِب الفصففففففففيَّ ليففففدفن 

ِذْر   وأذيفففففاَل لفففففيفففففٍل طفففففويفففففل قفففففَ

 ويسففففففمح من راح يشففففففكو الصففففففّممْ 

كن قطيفففففا نطيح ول ل  ويمشففففففففي ا

رْ  فففه  مففن الضففففففففففاريففففاِق ذواِق الففظففه

 

 ( 1948بيروق  ) 
 
 

 
 

 غدا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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 غففففدام في غففففٍد تلففففدأ الفففففاصففففففففففففْة 
 وتففففبسفففففففففففم جففففنففففتففففنففففا الففففوارفففففةْ 
 وينشفففففففففد في غصفففففففنففف  الفنفففدليفففْب 
 ويفففلففففدأ هففففذا الفففي فففيفففر الفففرهفففيففففبْ 

 

 *    *     * 

 غففدا تتالشفففففففى السفففففففتففاب الجلففاْم 
 وينـففففففففففففففياح هففففذا الظالمب الظالْم 
 ويفطفوى الفتففففديففففد عفلفى نففسففففففففففِ  
 وينتتر السفففففففوط من يففففأسففففففففففِ ...

 

 *    *     * 

 غدا تشففففففرن الشففففففمس في أرضففففففنا 
 وفيلففففا اشفففففففتيففففان  إلى روضفففففففنففففا 

 نففففاْح فففتففلففنففى هففيارام مففلففيفف  الففجفف
م بكف الريففففاح  م تطيمففففا  وغصفففففففنففففا
 وغصفففففففنففا تطففاول بين السفففففففتففاب 
 تففففثففففرثففففر فففففيفففف  بففففنففففاق الففففغففففراب

 

 *    *     * 

 ولفكفنب غففففدام تفلففففدأ الففففففاصفففففففففففففةْ 
 وتففففبسفففففففففففم جففففنففففتففففنففففا الففففوارفففففةْ 

 

 وتبرا الجراحْ 

 وتلدا الرياحْ 

 وينشفففففففففد في غصفففففففنففف  الفنفففدليفففبْ 
 ويففففذهففففب هففففذا الففي ففيففر الففرهففيففففبْ 
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 مح الفاصفة
                                                                         

                                                                     

 ( 1953)السويداء  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يا شعب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 يفففا شفففففففففففبه غير  تمنّى

 

 لو كففان تطففاَب شففففففففبفف ْ  

 يففبففر  الففجففففذوع بفففففففأس 

 

 رهففففيفففففففففٍةب رغففففم تففففبفففف ْ  
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 لشففففففففب ْ ألرضففففففف  و
 

تفففف هب فففففتففففمففففنففففى  أَيففففأسففففففففففَ

 

 في يففففأسفففففففففف ب مففففا تمنى 

تفففف ب فففففتففففغففففنففففى   وهففففجففففَ

 

 كففففمففففا يفففف ففففن الففففجففففريففففحه  

    
 يدوسفففففف  المسففففففتبيح

 

 *    *     * 

 تمنىيفففا شفففففففففففب غير  

 

لـففـففـففـففـففـففـففو   كان  نارام و  

 جففففففففففففففففففففففففففمففففففففففففففففففففففففففرام 

 

 يشفففففففو  جبففففاف األعففففاد 

 

 فبف    الرمففادِ  كب   أو  

 فففي مففنففلففففة الففمسفففففففففتففبففففدّ  

 

 والغففففاضففففففففففب المتتففففّد  

 الففمسففففففففتففخففّف بشفففففففففففبفففف ْ  

 

 بففففففتففففففنففففففدف وبففففففتففففففبفففففف ْ  

    *    *     * 

 أمففففففا أنففففففاب فففففففبففففففالد 

 

 

 

 عفففرففففتفففلففففا ففففي الفففنففففديفففمِ  

   
 

 مففففنففففذ انففففبففففثففففان الففففنففففجففففوِم 
م بففففلففففون   الففففرجففففاءأرضفففففففففففا

طففففرام   تفففففففففيفففف  نففففورام وعففففِ
 فففتففمففأل الففكففون سفففففففففتففرام  

 والففففدهففففَر طففففيففففب الففففربففففيففففحِ 
 عففففرفففففتففففلففففا فففففي الففففدمففففوعِ 
 عففففرفففففتففففلففففا فففففي الشففففففففففنففففاء
 ففففففي مفففففتفففففنفففففة األبفففففريفففففاء 
 وفففففففي ظففففففالم الففففففدهففففففورِ 
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م هففففي الففففكففففبففففريففففاء   أرضففففففففففا
 تففففغففففار مففففنففففلففففا السفففففففففففمففففاء
 وأمففففتففففي فففففي الفففففصفففففففففففوِر 
 رمففففففي  لفففففففففففففي الففففففكفففففففففففففاح 
 تشففففففففففففففحه نفففففففورامب ونفففففففارا 
 وفففففي لففففيففففالففففي الففففتففففيففففارى 

 مففففففففان مففففففففنففففففففارل  لففففففففلففففففففي
 وهفففففففاجفففففففة ففففففففون دربففففففف ْ 
 يففففا شففففففففففففففب غففيففر  تففمففنففى 
 ففففي يففففأسفففففففففف ب مففففا تفففمفففنفففى 
ا أنففففففاب فففففففرجففففففا ففففففي   أمففففففّ
 أن ك يفففففخفففففيفففففب رجفففففا فففففي 
 ففففي شففففففففففففففبفففَي الفففمفففتفففتففففد  
 لفففلفففغففففاصففففففففففب الفففمسفففففففففتفففبففففد

 
 (  1953) السويداء   

 

 الخريف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 )الخريف
 أشوان إلى الفودل...(

 عاد الخريْف 

 فللوريناق اصفرار وارتجاْف 

 وللّن في الواد  تفيْف 

 مثل ابتلال الناسكين 

م يمر   والغيم مرتفشا



41 
 

 ويليم يرسم في الفضاء 

 صورام يوشيلا الضياء 

 والذاهبون إلى النطافْ 

 يتسابنون ويتلمون 

 وعلى الدروبْ 

 همس الكواعب والطيوب

 وبأر  بيدرنا الفتيْق 

م أو عنيق   ذهب يهَكوَّ

 السطوح وفي السماء وعلى 

 وعلى شريط الكلرباء 

 أسراب رهبان صغار 

 يتجمفّونب يثرثرون 

 وبلم إلى الدفء اشتيانْ 

 وبلم لليب الذكرياْق 

 لتالول الماضي النريْب 

 للرو  للفش التبيب 

 ومح الغروب 

 يرفرفونب ويرتلون 
 *    *     * 

 فمتىب متى يأتي الربيْح 

 وتفود مفطرل الورود

 وتفود أسراب السنونو
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 وبلا إلى بلد  تنين !
 

 (1953السويداء ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذكريات
 ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        

 )ذكرياق ... صور من تيال الشاعر( 
 الذ  رافق أتداث الوطن الدامية 

 وانتفاضة المارد الفربي... 

 أرَهق الدهره همتي وشبابي
 

 وسففنتني كفاف مرَّ الشففرابِ  
 

م يغوص  مب وآمالي سفففففففرابا وتراءى غد  ظالما
 خففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففف سفففففففففففففففففففففففففففراِب 
م  ك تلمنيب فند ولدق مح الخوف شففففريدامب ملففَّا
 بفففففففففففففففففففففففففففففالضفففففففففففففففففففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففففففففففففابِ 
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مب تطلففففب الترابه  هففففا مففففا

 دمفففففففففففففففففففففففففا فففففففففففففففففففففففففي

 

َف   لففْ وشففففففففففففففافه الففغففيال خففَ

 الفففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففرابِ 

 

 ونسفففور  من التديد تّدو  

 

نففففاثراٍق أشفففففففالءنففففا في   

 الفففففففففففففففففففففففروابفففففففففففففففففففففففي

 

يا  نا بالم نا   يارعاٍق دروب

 

 والليالي برعشفة وارتنابِ   

  *    *     * 

النسفففففففول تملتني أمي مح 

 الفففففففففففففثفففففففففففففكفففففففففففففلفففففففففففففى

 

وهففففامففففق مففففذعففورلم فففي  

 الشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففابِ 

 

ترجو  الففذؤبففانفي كلوف 

 مففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالذام 

 

لذ ابِ   لاب من الطغال ا  لبني

والتفففففال األيتففففام تولي   

 جففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففففففاع  

 

واأليففففامففى فففي غصففففففففففة  

 وانفففففففففففففففتفففففففففففففففتفففففففففففففففابِ 

 

 لم يفْدب لم يفد أخوكب وتبكي ثم أبكي بدهشٍة وارتيابِ 

 *    *     * 

وأبي عفففاصففففففففففبه الجبين 
 جفففففففففففففففففففففففففريفففففففففففففففففففففففففح  

 
 

 وعلى نصل  بنايا خضابِ  
 
 

 

 يتغنى بأن  والميامين من الشيب واألبال الشباِب 
أََشَلدهوا أن )في السويدا( رجاكمب أهسهدام فون صافناق 
 عففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرابِ 
عصففبة  يفربية األصففِل لم تفرْف ذراها رطانةَ 
 األغففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففراِب 
للمروءاقب للندىب لنداء الثارب للطيبب للريايا 
 الصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففابِ 

 

 *    *     * 

لقه في الخيام مح الترمان في ملمٍ  بخيِل  وتننَّ

 السففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففراِب 
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َهَجْرت ه تتى السباعهب وتتى قطراقه الندى وظلُّ 

 السففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاِب 

عشففففففففقه فيفف  أجفّف الففدََّم والففدمَح بففأنفففاِس تّرِف 

اِب   الففففففففففففففففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففففففففففففففففّ
 

 ك أنيس  إك صفففففليله جوادٍ 
 

 يشففففتكي من مذلّة األَطناِب  
 
 

م على  أو نشففففيد  من سففففاهر يبفث الشففففون لليبا
 أنففففففففففففففففففيففففففففففففففففففن الففففففففففففففففففربففففففففففففففففففابِ 

للشفففففذاب شفففففوقنا للديارب للكرمب للبيدرب للفيءب 
 لفففففففففففففففففففففففففففففففففلفففففففففففففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففففففففففففراِب 

 

 *     *     * 

ب صفففرخة الثأر في سفففمفيب ونار التنوِد  وترعرعقه
 فففففففففففففففففففففففففي أعصفففففففففففففففففففففففففففففففابففففففففففففففففففففففففي 
ٍة من  وبالد  في قبضففففففة البغي أشففففففالء تلّوى في لهجَّ
ذاِب   عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففَ
 

غاصففففففففٍب أو  قدام  تتق أ

 دخففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففففففلٍ 

 

أو عميففٍل مسفففففففتتففدٍث أو  

 مفففففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففففابِ 

 

 نخراق  عروشلمب والغاق

 

 بدم من جراتنا مسففففتطابِ  

  *     *     * 
 

 وإذا رعشففففففةه التيال تّدو 

 

 في انتفاضاق مارد غالّبِ  

مفنفَم الفرهفيففففَبب   َم الفنفه تفطفَّ

قْ   وشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففَّ

 

 في متياف بسففمة  كالشففلابِ  
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تليم الليَلب ترسفففم الدرَبب تجتثُّ بنايا األوثان 
 واألنصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاِب 

 

يا مللم الجيل  يا يعيميب 

 روتفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

 

بيففففة األطيففففابِ   فر ي  ترل 

 
ك  الفففدربه ك نتيفففدب دربفففه

 وفففففففففففففففففففيففففففففففففففففففنففففففففففففففففففا

 

بف  عيٍم من عيمففففك  

 الففففففففففففففففففففففففوثففففففففففففففففففففففففابِ 

 

ذر  فه ياب ف ّنق التنا  وإذا أ

 

من مرارل األمس  أنَّ بيب  

 بففففففففففففففففففففي مففففففففففففففففففففا 

 

 *    *     * 

سفففوف أسفففلو ألجل عينيَك 
 أمسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي

 
 

 وأغنّي غد  لتوَن الشبابِ  
 
 

 
 (1959)السويداء 
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انه  أبو رم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أبيب قلَق: "عالء الدين" أسفففففطورله قصفففففاِص 
 فلل هذ  النصور البي ب يا ربّيب أساطيره !
 أمففففا كنففففا هنففففا أمِسب وكففففانففففق ملفبففففا قفرا 
را    وغاباٍق من الصفففففبّار يهبد  شفففففوكهلا الشفففففّ
م يجر    يخففففاف النلر مرآهففففا فيلو  خففففا فففففا

  
* * * 

 ذكرِق األمس يففا بِْنتي فمففاذا كففان في أمِس 
 والترمان واليأِس  -أما عضففففففك ناب الجوع 

للفجففففارِ  لنفن  طيفور ا من  تبفنّفى   فبفففنففففا مففففا 
 ومسفففففففّتقه الدموّع التمر في عينيك يا بِْنتيب 
ا  ّ لففم نفففففففد نففلففنففى لففنففففا فففي بففيففتففنففففا تففبففففَّ  ألنففففا

 ريح ورَد الخففدب والبرده أمففا أدمففق سفففففففيففاطه ال
 وعففففاد المفطف البففففالي على جنبيففففك يننففففدُّ  
 فففأشففففففففلنففا لففك الموقففد من كّراس أشففففففففففار  
ومن أخشاب صندوٍنب تالشق خلف  ذكرى من 

... الففمففففاضفففففففففي   ورثففنففففاهففففا كففمففففا يففنففتففثففر الفففففطففره

  

 * *  * 

 ذكرِق األمس يففا بِْنتي فمففاذا كففان في أمِس 
 ألم تلدم لذيذَ التلم في جفنيك ضفففففففوضفففففففاءه  
 وفوضففففى من رجال التّي والنسففففوانب هوجاءه 
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 على أعتاب خبّايب صففففففففيق الوج  صفففففففّخابِ 
 وفففففي أعففففنففففاب بففففرمففففيففففٍلب أذكَّء تففففبفففففففففنففففاف
ب ولففلففتففوذّ  إرغففففاءه   ولففلشففففففففرطففي تففجففففديففف 
 وبي عن رنة األجراس في المفلد إغضففففففففاءه 

 

* * * 

 أمِس  فمفففاذا كفففان في ذكرِق األمس يفففا بِْنتي
 وعفففلففففد  قففففاتفففم  مفففرُّ  جفففراتففففاق  وأشففففففففففالء 
 وخلَف الظلمِة الخرسفففففففاِء طيفه الموق يجترُّ  
 وكنففففا في ظالل الخوف نبني من بنففففايفففانفففا  
 يففالنصفففففففور البي  للنففاس ومن أكبففادنففاب هففذ 
 فرشفففففففنفففاهفففا للم خّيا  ومن عهِريفففِك يفففا بنتي 
 ومن عيٍن جفففففاهففففا النوم أنوارام يرعنففففاهففففا  
 
 

 *  *   * 

   النصفففففففور البي  من أكبادنا تهبنى نفمب هذ 
 فلن نبنى كمففففا كنففففا عبيففففد الففففذل والجوعِ  
 
 

 (1953)دمشق  
 

 
 
 

 في غٍد تزحف الجموع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب فالدروبه  أشفففففففرَن الفجره

 ضفففففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففاءه 

 

ل وتفففداءه    وأنفففاشفففففففيفففده عيَّ

 
ناتم  نا ال يلب ليله وانطوى الل

 الفففففففففففففففففففففففففدامفففففففففففففففففففففففففي

 

 

 

ياطه  الرعناءه   ْق سففففففف  وفرَّ

 
وتففالشففففففففففق مففح الففنففيففود 

 أسففففففففففففففففففففاطففففففففففففففيففففففففففففففره 

 

 

 

 تففففدوٍد رهففيففبففففة  نففكففراءه  

 
وتلففادى الغففد الضفففففففتوك 

م   طفففففففففففففلفففففففففففففيفففففففففففففنفففففففففففففا

 

 

 

 و ب  من سنا الرجاء سناءه  

 
يد  لا فرتة التيالب فم  إن

 

 

 

 يا روابيب وهللّي يا سماءه  

 
 بففأمتيب أنلففا عففا ـ وتَغَنَّيْ 

 

 

 

 

 

 دق وإنَّا في أرضففنا طلناءه 

 

 

*  *  * 

  ِ ضففففففففففّل قومي في َمْلمفففَ

 األمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففس

 

فانسفففففففاتوا فلوكمب ينودهم  

 غفففففففففففففففففففففففففربفففففففففففففففففففففففففاء

 

هْم خففففادع السفففففففراب  َغرَّ

 ففففففففففففففففففلفففففففففففففففففامفففففففففففففففففوا

 

 

 

 وتلاَوْواب وهم جياع ظماء

 
ب أو تسففففففاءل   كلما ضفففففف َّ

 ركففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبه 

 

 

 

 عن مصيرب تنمّر اكجراء

 
واسفففتتثّوا مكارم الصفففبر  

 ففففففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففففففففف 

 

 

 

 وتفالق صففففالتلم والدعاء

 
َد للح  ّرِ  وإذا ما التسففففام جه

 

ـففففففففففق وجاشفففق بصفففدرنا  

 الففففففففففففكففففففففففففبففففففففففففريففففففففففففاء

 

 

وتففلففففاوق )بففمففيسففففففففلففون( 

 األضففففففففففففففففففففففففاتفففففففففففففففففي

 

وروق سففففففففتنففا الرهيففَب  

 الفففففففففففففففففففففففففدمفففففففففففففففففففففففففاء

 

 أومؤوا للغيالب أنا عصففففال  

 

 وهمه في بالدنا األوصفففففياء 

 
يبنوا  قوا شفففففففففبنففففاب ل َميَّ

 عففففففففففففففففففففروشفففففففففففففففففففففففففففا

 

 نخراٍق يسفففففوسفففففلا دخالء 

 
 يا لسففففخريّة اليمانب رعال  

 

 وذ اب  في أرضففففنا تلفاء! 

 
مب   خسففففففف وا لم نكن قطيفففا

 وإنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

 

 أمفففة ب رغم أنفلْمب عربفففاءه  

 
فلفففذ   إن غففففق تنبفففة ب 

 الفففففففففففففلفففففففففففففيفففففففففففففالفففففففففففففي

 

 تتق أقدام فجرنا أشفففففالءه   

 
* * * 
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أيلفففا التفففا لون في ملمففف  

 األمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففس

 

 سففففففراب  دروبْكم وشففففففناءه  

 
أيهرق واتفففة الفروبفففة  

 وافففففففففففففففففففففففففففتففففففففففففففففففففففففففرَّ 

 

ـفففففففففففففْق وماسفففففففق جنانلا  

 الففففففففففففففففففخضففففففففففففففففففففففففراءه 

 

لجففففداول  يلففففا ا ف ق  ثنففففّ ت و

 سففففففففففففففففففففففففففففكفففففففففففففففففففففرى

 

 وترامق في ربفلا األفياءه   

 
أَقِبلواب أيلففففا التيففففارىب  

 فففففففففففلففففففففففذا الففففففففففدرب

 

اءه    ب وضففففففّ ن  ب مشففففففّوِ  َطْلق 

 
يبففففاركلففففا   دربه تّريففففٍة 

 الفففففففففففففففففمفففففففففففففففففجفففففففففففففففففده 

 

 وتبني صففرَوتلا الشففلداءه  

 
ٍة جبلتْلفففا  دربه توتيفففِد أمفففَّ

 

 من عبير المكففارم الفليففاءه  

 
ب   كلمففففا راعلففففا اليمففففانه

 وهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففّيق

 

جففففانفبفيفلففففا الفففواصففففففففف  

 الفففففففففففففففلفففففففففففففففوجفففففففففففففففاءه 

 

م    أنبَق هللا من ثراها تساما

يفففرتفففمفففي دونفففف  لفففلففففاثه 

 -األعاصي

 في  من عيل اإلل  مضفففففاءه  

من تففففّدف  تي  ره وتهضفففففففف

 الففففففففففففظففففففففففففلففففففففففففمففففففففففففاءه 

 

 

 * * * 

في غففففٍد تيتف الجموع 

 لفففففففففففففتفففففففففففففبفففففففففففففنفففففففففففففي 

 

 

 بيففدْيلففا مففا هففّدم األعففداءه  

 

 

( المظفَّر  يد )شفكر ( و)جماله وتدل  من ههداتلا الصفِّ
اءه   الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففّ

 

ب كقتراعٍ فضول    الصناديقه

 

 

لا اسفففففففتفتاءه    والتنايا هتافه

 

 

 

 (  1958لسويداء  ا)
 

 
 

 يا َحب ذا جبل الريان
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نا   مألق دنيفاك أشفففففففففارام وألتفا

 

 

 فيدتني بففالغففد المخضفففففففّر إيمففانففا  

ما توران   م في سففففففف يا شففففففففامخا

م   مففففففففففففففنففففففففففففففتصفففففففففففففففففففففبففففففففففففففا

 

 

ياء عنوانا   ناب وللفل  للفرب تصففففففف

ب فنبضفففتنا   إن ينطفي فيك بركان 

 

 

 قففد فجرتففك على الطغيففان بركففانففا  

يففتففيففي الففنفففففوس إذا ارتففجففففق  

 عفففففففففففففففيا فففففففففففففففمفففففففففففففففلفففففففففففففففا

 

 

يرانففففا   ن لظلمففففاء  يلففففة ا ل ل  ويمأل ا

 فالفجر مبتسففففم ب والرّكب منطلق   

 

 

 والطير ينشفففد في األجواء نشفففوانا  

 )يففا تبففذا جبففله الريففان من جبففلٍ  

 

 

نا(   كا  وتبذا سففففففففاكن الريان من 

 *     *     * 
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موطن األترارب بوركفففق يفففا 

م   مفففففففففففففلفففففففففففففتفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

 

 

مب وبففالنيران أتيففانففا   بففالغيففث تينففا

َق أن تنتني يومففا لطففاغيفٍة    أبيففْ

 

 

نا   أرادنا في ربوع الشففففففففام قطفا

أغففرى بففنففففا الففنففول الففلففوجففففاء  

 ففففففففففففانفففففففففففطفففففففففففلفففففففففففنفففففففففففق

 

 

 بففأمرف   تمأل  اآلفففان    أتيانففا 

لو كفففان غيره بني قومي لمفففا  

 وطفففففففففففففففففففففففففففففف ففففففففففففففففففففففففففففففوا 

 

 

 ِعنباناوكَر النسفففففففور وأدَمْوا في   

 ذكرى أكتّملا جمرام على كبد   

 

 

 من أجل من كللوا بالنصفففر قتالنا 

نَةم    واسفففتأجر النلَم الباغي وألسفففْ

 

 

 كانق ل  في النضفففال المّر أعوانا  

م فينا ومكرمةم    تجاهلوا شفففففففمما

 

 

 وصفتةم في صفاء السيف عريانا 

ما   ب عينيلمب ف مال عصففففففففّ بال

 خففففففففففففففففففففجففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففوا

 

 

ضففففففياء الشففففففمس أن يطلبوا عن  

 بففففففففففففففففففففففرهففففففففففففففففففففففانففففففففففففففففففففففا

 

 

وأتخم السفففففففجن والمنفى بمن 

 رفضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوا 
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 أن يخففدموف طواغيتففا وعبففدانففا 

ن التلم النكرا وأبففففدعلففففا    وفرَّ

 

 

 وكففاد يلصفففففففنلففا يورام وبلتففانففا  

م   ّجي عفَوفهب نفرا  واسففتان مناب يره

 

 

مب ومسففففتضففففففا غّراب وربّانا    خبّا

ب فاننلبْق   ف الكرسيُّ  وخامالب غرَّ

 

 

م وقطرانففففا    على متيففففاف كبريتففففا

فجلجلق في سفففففففما الشفففففففلباء  

 عفففففففففففففففففاصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة  

 

 

 عرباء تْتِطمه أنصففففففففابا وأوثانا 

تفمففففّدهففففا مفن تفمفى األتفرار  

 يغففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففردل 

 

 

 فارتاع مرتجفاب واصفففّر تيرانا 

وانسفففففففاب تتق سفففففففتار الليل  

 مفففففففففففففففنفففففففففففففففلفففففففففففففففيمفففففففففففففففام 

 

 

م يجّرر أسفففففففالبا وأدرانا    لصفففففففا

 *     *     * 

  



53 
 

شففففففففبففففَل الففجففييففرلب هففففذا 

 الضففففففففيفففب مفففصففففففففمفففف 

 

 

نا    لما ييل بدم األترار ريا

عهْرفه الضفففيافة أن تتمي أخا  

 شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرٍف 

 

 

ك أن تجير خضفففففيَب الكّف  

 خففففففففففففففففففففففففففففّوانفففففففففففففففففففففففففففا 

 
تغيّرْق فيِك يا صففففففتراءنا 

م   يفففففففففففففففففففففففففففففَ  قفففففففففففففففففففففففففففففِ

 

 

 أياَم امسيق )للدوكر( ميدانا 

   *     *   * 

مرتى لكم يا أبال الضفففففففيم في 

 بففففففففففففففففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففففففففففففففففدٍ 

 

 

 يلناكهمه رغم دامي الجرحب جذكنا  

عففففدتمب وعففففاد الربيح الطلقب  

 وانففففففففففففففففنشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففق

 

 

م وعفففدوانففا    ظالمفففة  أوغلفففق إثمفففا

م ما ظفرَق ب أبا طاللٍ )   ( هني ا

 

 

م في يد الفلياِء ما هانا    يا صففففارما

م( وصّدق     أبوك اسماك )سلطانا

 

 

 سووووووولطانا رب  ارادك يوم الّروع  

  

 (1954 )السويداء 
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 مختارات من ديوان
 هللا والغريب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أغنية الخريف

 لم ييل للَتْوِر أوران  

 تغنّي في الفضاءْ 

 بالبناءْ راقصاٍقب تالماٍق 

ب ويذروها الشتاءْ   وغدام يتمللا الريحه

 فلماذا ك نغنّي

 قبل أن تَْتِملَنا ريحه الشتاء 
* * * * 

 لم ييْل للنّْتل شون  لليهور

 توقظ الفجَر أغاني  وأسراَب الطيور

 وعلى ألتانِِ  يغفو الضياء

 وغدام يتمل  الريحب ويذروف الشتاء

 فلماذا ك نغنّي

 الشتاء !قبل أن تتملنا ريح 
*  *  *  * 
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 والسنونو لم تيل تمرحه في الجو اللطيفْ 

 لجناتْيلا تفيف

 مثله منديٍل تريرّ ِ إذا هّب اللواءْ 

 وللا كلَّ صباح ومساء

 يقيقاق وغناءْ 

 وغدام يتمللا الريحب ويذروها الشتاء

 فلماذا ك نغني

 قبل أن تتملنا ريح الشتاء 
*  *  * * 

 الغناءوإذا جاء الشتاب طاب 

ْنشداق والفضاء  فالسواقي مه

 وألْجياد الرياحِ المسرعاق

م لتون  شادياقْ   َغْضبَة  تيناب وأتيانا

 وعلى السطح ليخاِق المطرْ 

 مثله أنغام الوترْ 

م طروبْ   فيميس الغابه ريَّانا

 ويفي ه البِْشره في الكوخ الك يب

 فلماذا ك نغنّي مثلما تشدو السواقي في الشتاء

 يحه واألمطاره ألتاَن السماء وتهغنّي الر
 ( 1972 -تشرين أول –)بكين  

  



56 
 

 موشح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أغيالةَ الواد ب ارقصي طربا

 إن الذ  تخشين  ذهبا

 لمَّ الشباكب وعاد مكت با

 لّم الشباك

 لّما رآك

 ومضى يجّر الخطو منتتبا
* * * 

 قد كان يأمل أن يراكْ 

 الصنوبر واألراكبين 

م تشّد على الشباك  قلنا

 تتى بََدوق.... وكان مرتنبا

 وتلفَّق الجيده الجميل

 وتطلّح الطرف الكتيل

 فإذا الفؤاد هو النتيل
* * * * 

 باهلل ك تْجلي على كبد 

 هذ  الشباك رففتلا بيد 

 وامسح جراتاتي ببسمة غافرِ 

 يا ساتر  وارتم فؤاد الشاعرِ 

 مترّهباإن ش ت  
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 أو ش ت  مترقبا

 أو ش ق أن تتنو علي  فمرتبا
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 العودة من الحقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الغيم في األفق البفيدْ 

 ينساب في لون الورودْ 

 والطيره أغفىب والنجومه 

 تهطلُّ في  تذٍر شديد

 ومن التنول تفود أسرابه الصبايا والشباب

 والنبّفاق مييّناق  باليهور وبالتراب

 يتتّدثون ويبسمون

م لم ييل  ورأيقه شيخا

 يتنوب ويغرفه بالدكء

 فسألت ه ماذا عليك

 لو استرتَق مح المساء 

 فأجابب والندمان ترتجفان من ثنَِل الدكء

م   أهلي َسنَْوا أرضي دما

 وأنا أرّويلا بماء
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 الربيع في الجوالن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 سيرجح الربيح للجوكنِ 

 من جديدْ 

 وترجح الطيور

 للغابة النديمةْ 

 تبتث عن أعشاشلا التطيمة 

 وترجح اليهور 

 تبتث عن فراشة شريدل

 ونتلة طريدل

 وترجح الصغيرل اليتيمة

 تسا ل السفوح والتنول والبيادرْ 

 منابرعن والٍد وأخولٍ ظلوا بال 

ق على أشال لم كتا به التديد  مرَّ

 فدّمَرق أشالؤهم كتا َب التديد

 وانتصر الشليد

 ألن  لم ينتظر أوامر اللييمة 

 وعندما ستنتني الصغيرل اليتيمةْ 

 لتنطَف اليهور

 وتنثر اليهور في المنابرْ 
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 أو ما تظن أنلا منابر

 ستلتف األطياره واألشجار والصخوره 

 في الجوكن:

 اليهور في الجوكنك تلمسي 

 يا صغيرل

 فكللا دماء

ها دماء   جذوره

 أوراقلا دماء

 وعطرها دماء

 (1974 ربيح –)بكين 
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 رسالة إلى ولدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

)من بكين إلى ولففد  عففامر إثر أخبففار الغففارل الجويففة  

 الغادرل على بلدتنا السويداء....(
 

 رأيَق الناَر كهبةَ تِفرُّ إلى السماءْ يا بنيب 

 ورأيَق أعمدل الدخانب تموج في كبد السماء

 مصبوغةم بدم النساء

 بدم النساء التانياق على رضيح في السرير

 ورأيَق أشالَء السرير

ِب الرهيبةْ   تغيبه في السُّته

 الناره تترقلاب وتذروها على الدار الك يبةْ 
**** 

 المدافح والننابل في المدينةْ وسمفَق دمدمة 

 وكأنّما البركان عاد يفّجر النار الدفينة

 نارام تؤججلا الضغينة
**** 

 وعلمقه أنك قد رجفقَ 

 وأن جفنك ك ينامْ 

 ماذا ينول الالج ون

 وبيتهلم مينه الخيام
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 أطفاللم ك يرجفونْ 

 بل يجمفون أكفّلهمْ 

 ويلددون
**** 

 كنَّا صغاراب يا بهنيَّ 

 ِب المفامحْ نفيش في لل

م   الجوُّ يمطرنا لليبا

 والبنادنه والمدافح

 كنا نسّميلا الغيالةْ 

 وننول أقبلق الغيالة

 بين طياق الغمام

 وكأنلا طير التمام

م   لم نرتجف يوما

 ونتن الصامدون الظافرون

 ولفلّكم ك ترجفون
**** 

 يا بنيب دروبه النار

 ما يالق ميمجرل طويلةْ 

 ستظل تترقنا

 قتيال أو قتيلةوتأكلنا 

 تتى ترّويلا ستا به من دماء الثا رين

 والغادرين
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 الناعدين على الخيا ن والذخا ر والسالح

ر في الكفاح  يدعون للثوار بالنصر المؤيَّ
**** 

 اعرْف عدوك يا بهنّي:

 الشاربون دماَء شفبك

 يا بهنيَّ هم الغيال

 والبا فون دماء شفبك

نال  يا بهنيَّ هم الجه

 

 12/12/1972-بكين
 

)توفي الدكتور الملندس عامر سالمة عبيد إثر تادث مفجح بفد 

 رتيل والدف(
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 الندم الكبير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 )في رثاء عبد الناصر(

 بنلوب باكياق

 ودموع دامياق.. شيّفوك

 بنشي .. بذهول.. بنتيب

 بفويل األملاق الثاكالق

 الواللاقوالفذارى 

 عندما تغم  كف الموق أجفان التبيب

 وّدعوك

م من أكّفٍ راجفة  تملوا نفشك موجا

 وماليين النلوب النايفة

 مادق األر  كما كانق تميد

 عندما كان "جمال"

 مشرن الوج  تتيّي  الرجال

 ويتيّيلا "جمال"

 فيتيل الظلمة النكراء فجرام 

 ورماد الفيم جمرا..

م  م وجناتا  واألعاصير رياتا

مب كلما ميق  مخلب إعصار مدّمر  وشراعا
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 رقّفت  أنمل الربان بالجفن النريح

 وخيوط من ضيا الفينين والنلب الذبيح 

م   ويتيل اآلهة الخرساب ي يرام ودويا

م  م وتدويا م عربيا  وهتافا

 والجراتاق ورودام تبتسم

 ورتيق الكأس في ثغر الغيال اللوج علنم
**** 

 الذ  تّطم صدرفلم تفد أسطورل النّسر 

 ورّمى النلب المدّمى لفراخ 

 لم تفد نس  خيال

 بفد أن أهدى "جمال"

 قلب  الّدامي المنّرح

 لجماهير مليضاق الجناح

 لم تيل تتبو على درب الكفاح

 ( 1970دمشق  )
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 العيد في بكين والغريب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 البدر في السماءْ 
 صينية من فضةٍ 
 وذهٍب وضاءْ 

 في خيمة ستريّةٍ 
 شفافٍة يرقاءْ 

* * * 

 ك غيَم إك ستب  
 كأنلا غال ل التريرْ 
 كأنلا دخان سيجارفْ 

 وللنسيم الرطب وشوشاقْ 
 تداعب الغصونْ 
 السكونْ وللسكوِن روعةه 

 فتخفق النلوبه والجفونْ 
 لبلجِة الضياءْ 

 ينسابه شاّلكم من السماءْ 
 وفرتة اللناءْ 
 في صفاء!

  * * * 

 والجّدل الفجويْ 
 تبسم لألبناء واألتفادْ 

 كوردلٍ قديمةٍ 
 تغمرها براعم األورادْ 

 ويجلس الكبارب فون األر ب والصغار
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 دا رل بليجة كأنلا استدارل النمر
م ليفرتوا.. ويأ  كلوا.. ويشربوا مفا

 نخَب اجتماعِ الشمل في صفاءْ 
 في الليلة السترية النمراءْ 

    *  * * 

 أما أنا فليس لي في غربتي جليسْ 
 وليس لي أنيسْ 

 إك خيال  شاعر   تيينْ 
 يوقد في جنبي نار التنينْ 

 فأغم  األجفانْ 
 وتترن الخدين دمفتانْ 
   *  * * 

 عفوك يا بدره 
 عينا  هذا السناإن أغفلق 
 فإني هنا!...

 لكن أفكار  وقلبي... هناك!
 ( 22/9/1972بكين )
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كتب األديب مجموعة ِمن النصففا د النندية السففاخرل والتي كانق 

 تهنشر في مجلة " المضتك المبكي "

 

 قليط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )فرع من بردى قليل المياف شديد النذارل(
 

قيففففل مففففالي أرى "قليط" 

بففففففففففففففوسفففففففففففففففففففففا  عففففففففففففففَ

 

م تففامالم من الوتففل   كففالتففا

 ويرا

 
 يأنف األنفه أن يمر بشّطيـ

 
ِف وتمضفففففففي الفيون تنظر  

 شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيرا

 
 بفد أن فاَ  بلجةم وجماكم 

 
وعلى الربوتين سفففففففترام  

 وعففففففففففففففففففففففففطففففففففففففففففففففففففرا

 
يسفففففففبح البففففْدر فيفففف  بين 

 الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدرار 

 

ما   تتمّرى  يا ب با  والصففففففف

ت   ّلد لذ  خ جاب النلر ا  فأ

 
آلففلففففاق الفففففنففونب نففثففرام   

 وشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرا:

 
 يففا بَنِي هففذف المففدينففة إني

 
ك أرى في نني  تفففالّي  

 سفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرا

 
كيف أصففففو  وكلّما اجتاي 

 سففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففلففففففففففففففففي

 

فيَ  بففففالوعففففةب وقفففففق  

 بففففففففففففففففففففففففأخففففففففففففففففففففففففرى
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 حاميها حراميها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 لطمْق على الخدين طاهية  

 
 وتطلّفق في الدرج متتارلْ  

ا رأق آثففار قففاضفففففففمففةٍ    لمففّ

 
 في جبنة بيضفففففففاء مختارلْ  

 جاءقب وألنق فيلا هرتلا 

 
 لتردَّ عنلفففا نكبفففة الغفففارلْ   

 لكنلففا عففادقب فمففا وجففدق 

 
البيضفففففففففاب وك ك الجبنفففة  

 الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففارلْ 

 
 

 عتاب اللصوص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شففففنيّان مّرا بشففففي  عجويٍ 

 
 على فَرٍس بففففاللوا تفثهره  

 وفي خرج  ياد قوٍم صيامٍ  

 
مه تهْدبِره   له  جياعٍب وشفففففففمسفففففففه

 فصففففاتاب ترّجْلب ولما أبى 

 
 والخنجره رماف المسففففففففدسه  

ومففففاك عففففلففففى الففففخففففرجب  

 فففففففففاسفففففففففففففففتففففففففأنسفففففففففففففففا

 

ينفطفره   م  لكفْن دمففففا  بياٍدب و

 فمفففّد يفففدام أتفففده المجرمين 

 
 فففففأوقفففففف  الفمفجفرم اآلخفره  

با  غاضففففففف م  با عات  وخاطب  

 
 أقبففَل أذان الفشففففففففا تهفطره  
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 الحصان والذئب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مّر التصفففان بذ ب صفففادف 

 شففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرك  

 

من التففديففدب فففأقفى بففادَ    

 الففففففففففففففففففففففففففتففففففففففففففففففففففففففَردِ 

 
ر عن أنياب   عوىب وكشفففففففّ

م   غضفففففففففففففففففففففففففففففبففففففففففففففففففففففا

 

وبين جنبيففف  نفففار التفففاقفففد  

 الففففففففففففففففففنففففففففففففففففففكففففففففففففففففففدِ 

 
فنففال صفففففففففاتبهنففاب والتلمه 

 شففففففففففففففففففيفففففففففففمفففففففففففتففففففففففف 

 

ب   م بنفسففففك يا سففففرتانه ِرْفنا

 واتففففففففففففففففففففففففففف فففففففففففففففففففففففففففدِ 

 
كنقه أخشفففففاَك والميدان ما 

 مفففففففففففففففففففففففتسففففففففففففففففففففففففففففففح  

 

فلففل أخففافففَك في األغالل  

 والفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيرِد 

 
 

 الجرذان وخابية الحلوى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ألفى بنو الجرذان خفففابيفففةم 

 

 

  

َطبِ  لا مربّى التين والرُّ  في

م    لفكفنفلفم مففففا تفنفنفوا أربففففا

 
ْتيففففٍة   ِف تيلففففِة  ب بِ إك  جففففه  نه

مهب وكم فرتوا   ادلَْوا ذيولَله

 
تفففففبِ   تي بال   بتالولٍ تففففأ

 وإذا بصففوِق فويرلٍ تركق 

 
تلك الجموعب تصفففففففيح في  

 غضففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبِ 

 
 ما هذف األعمال من شففيمي

 
بَحٍ وك طرِب!   تفب  بال شففففَ

مه   لففه ح الففجففرذانه كففلففُّ  فففتففطففلففّ

 
 ففإذا بلفا منطوعفة الفذنفِب! 
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 الصياد والكلب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م فون  طارد الصفففففففياده ظبيا

 مففففففففففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففففففففففرٍ 

 

 يسبق الريَح ربيِب الفلواق 

م خلف سففففلوقّي ل    مسففففرعا

 
ضففففففامِر الخصففففففر عظيم   

 الففففففففففففففففوثففففففففففففففففبففففففففففففففففاق

 
أمفنوا في الفَدِوب والشمسه 

 لفففففففففففففففففففففففففففظفففففففففففففففففففففففففففىم 

 

 ورمال البيد شب ه الجَمَراق 

 يلو  فجفففألم وإذا بفففالظبي  

 
يفففجفففرع الفففمفففوَق مفففريفففَر  

 السفففففففففففففففففففففففففكففففففففففففففففففراق

 
م   وترّدى الكلبه والملر مفا

 
د    ففففانثنى الصفففففففيفففاد يهبفففْ

 الفففففففففففففففففَتسفففففففففففففففففففففففَراق:

 
 رتفففَم هللا جفففواد  إنفففنفففي

 
م للمماق   سنت ه بالسوط سوقا

 وعفا عن ذلك الظبي الذ  

 
ح السفففففففففلففففام   فففرَّ مففن َوقففْ

 الفففففففففففففففنفففففففففففففففاتفففففففففففففففالق

 
 إنمففا هففذا السفففففففلوقي فمففا

 
مفففففاقب إك ففففففي األذى  

 والففففففففففمففففففففففخففففففففففييففففففففففاق

 
 لسففق أدر  ما الذ  يدفف 

 
طفففبففففففففه هب أم طفففمفففح  ففففي  

 الففففففففففففففففضففففففففففففففففففففففالق !
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 الموظف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قلفففق:  قفففالوا: الموظفب

 طففففففففففففففففففففففففابففففففففففففففففففففففففةْ 

 

 ك مسفففففففتنرَّ وك ملففابففةْ  

دتفففَرجه ففففي   م يففففه تفففيفففنففففا

 الفففففففففتضففففففففففففففففيفففففففففِ  

 

 وتففارلم فون السفففففففتففابففةْ  

 يتضفففففففنوف إذا هوىإِْن  

 
 فلطفففالمفففا لبطوا جنفففابففف  

لففم   والففالعففبففون فففنففونففه

 
 بين الففدعففابففِة والغرابففة 

 هفففذا "يشفففففففوط" بجفففّدلٍ  

 
 ويلوك من تنٍق سفففففباب  

 ويفففروا ذاك مفففنففففاورام  

 
 ويروح يلتمس اإلصففابةْ  

ْلقه :كيف نهريته ه    وسفففففففه ِ

 
: ك أمففل  لطففابففةْ    فففأجبففقه

نقْ   َفْقب أو انفل  إك إذا تَِل

 
 انفففنفففلفففبففففْق ربففففابفففف ْ!أو  
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 المسرحية الشعرية
 اليرموك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كتب المسففرتية نثرام األسففتاذ خلدون الكنانيب ثم صففاغلا 

األديب سففالمة عبيد شفففرام بأسففلوب سففلس جميلب وللمسففرتية 

تكن المسففرتياق  قيمة تاريخية إضففافة إلى قيمتلا األدبية إذ لم

الشفففرية في ذلك الوقق واسفففة اكنتشففار في الوطن الفربيب 

وبذلك يكون سفففففالمة عبيد من الرواد األوا ل في هذا المجالب 

وقد أكدق على ذلك الفديد من المناكق )وضفففففففنا اتداها مح 

 الصور(.
م في مسرتية اليرموك قال في :   كتب شاعر أسمى نفس  الشاعر المستتر تنريظا

 وروايٍة بريق ألمة يفربٍ 

 
لوكِ    منظومفففة كٍلٍب بسفففففففَ

لبسففففففففق من اإلبداع أبلى  

ةٍ   تففففففففففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففففففففففّ

 

ظملففففا   ن ب بيففففان  ل ييهى ا

 الفففففففففففففمسفففففففففففففففففففبفففففففففففففوك

 
قففففْل للففففذ  يبغي اّدخففففار 

 نفففففففففففففففففففففففففففففففففففا فففففففففففففففففٍس 

 

اتفففففففففظ لففففديففففك روايففففة    

 الفففففففففففففففيفففففففففففففففرمفففففففففففففففوكِ 

 
 المسرتية: وفي مذكراتي كتبق عن 

"من أجمفففل المشففففففففففاوير مح الوالفففد كفففانفففق بروففففاق 

ة مسفففرتيّة اليرموك التي مثّلق أّول مّرل  المسفففرتيّاقب خاصفففّ

ب ثّم كان تمثيللا يهفاد سففففففنة بفد أخرىب في بلداق 1943عام 

وقرى الجبلب على مسفففففففارح بفضفففففففلا تاريخّيب وبفضفففففففلا 

ارتجالّي.. كان ينوم باألدوار النسففا يّة شففبّان يرتدون المالبس 
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ساءب عندما ك سا يّةب وينلّدون أصواق الن يجدون من ينبلن  الن

  الظلور على المسارح.. 

أجمللا كانق بروفا في شففففففلباب مدينة اإلمبراطور فيليب 

باح المشفففففففمس الجميل كان عنفوان  الفربّي.. في ذلك الصففففففف

البايلقب وأصداء التاري ب وتماسة الشباب تتفر األبياق في 

تالفيف الففذاكرلب لتبنى تففاضفففففففرل في كففل تينب قففادرل على 

 ب والتفاؤلب كلّما شفرنا باليأس..".شتننا بالتماسة
 

ثلفق  ذكرينفا هي منفدمفة للمسفففففففرتيفة الشففففففففريفة التي مه

 .بتضور سلطاق اكنتداب الفرنسي في السويداء
 

 ذك رينا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ذّكريناب فند أَِلْفنا التصفففابي

 
ورخفيفَص الفلفوى ورجفَح  

 الففففففففففففففففففففففففربففففففففففففففففففففففففابِ 

 
 أبفففالم ونسفففففففينفففا أيفففام كنفففا 

 
نفففمفففأل الفففكفففون بففففالفففنففففدى  

 والشففففففففففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففابِ 

 

* * * 

يا ضفاف اليرموك ما لِك أقفرِق من الشم واألسود 

 الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففغضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاِب 

أغضففففففيِق على غمرل  يا ضفففففففاف اليرموك ما لِك 

 الفففففففففففففيمفففففففففففففان الفففففففففففففمفففففففففففففتفففففففففففففابفففففففففففففي

ب فميد ب وهللي يا  يا ضفففاف اليرموك آن لِك البفثه

 روابفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي
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* * * 

جبلي  هل شففففففلدتَلا وهي 

 تفففففففففففففرتفففففففففففففـفففففففففففففففففففففففففف ّ 

 

الففرعففود خففلففف ارتففجففففاج  

 السففففففففففففففففففففففففففتففففففففففففففففففففابِ 

 
مففففا ففجففففاقب مففجففلففجففالق 

 الففففففلففففففتففففففافففففففـفففففففففففففففففففاقب

 

تففففيففففارىب مففففتففففمففففومففففةَ  

 األعصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففابِ 

 
 تتق أقدام أمٍة تطلب الفتـففففففحب وجيٍش مظفٍر غالبِ 

رب  الروم فوقلا يطلبون الثـففففففففففففففار تمَر الفيون 

 واألنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففابِ 
 

أثنلوا السففففففح بالتصفففففون 

 الفففففففففففففففففففرواسفففففففففففففففففففففففففي

 

 وقبفففاٍب تمتفففد خلف قبفففابِ  

 وسفففففففالحٍ منفنحٍ وجيوٍش  

 
عفففدَد الرمفففِل والتصفففففففى  

 والفففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففرابِ 

 
 بين راٍم ورامح وأخي درعٍ وتّرٍ وطامحٍ في نلابِ 

 

 أيمفوا ستَق أمٍة تتنـففففيى

 
ثابِ   نا في عيملا الو  نيوا

 أمففففٍة يفففففربففيففففٍة جففبففلففتففلففففا 

 
يل   لدهر من صفففففففل راتة ا

 الفففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففرابِ 

 

* * * 

 ذكرينفففا تفففاريخنفففا وعهالنفففا

 
 وأتاديَث مكرماٍق ِعذابِ  

 أبففففالم ذكفريفنففففا أيففففام كفنففففا  

 
نفففمفففأل الفففكفففون بففففالفففنففففدى  

 والشففففففففففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففابِ 

 
 

 ( 1943)السويداء 
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 سالمة عبيد واألطفال
 أغنيات ألطفال بالدي

 

 يا إخوتي األطفال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تراقصوا ترنَّموا

 في عيدكهمْ 

 يا إخوتي األطفالْ 

 الشمالْ في الشرِن في الجنوِب في 

 في الغرِبب في السلوِل في الجبالْ 

 فالمجده لألطفالْ 

 وليَفَرحِ األطفاْل.

. . . 

 أّما أنا

 فَخْيمتي

 ترقهصه في أشال ِلا النيرانْ 

 وتفَِيفه الفانتومه باأللتانْ 

... 

 تذكَّروا يا إخوتي األطفالْ 

 في الشرِن في الجنوِب في الشمالْ 

 في الغرِبب في السلوِل في الجبالْ 
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م أ  ّن لكم أَخا

 طفالم من النهْدِس أو الكرِمِل أو غيلَ أو سيناءْ 

دام يفيشه في الفراء  مشرَّ

 ألن  يريده أن يفودْ 

 لموطن اآلباِء والجدودْ 

 ألرِضِ  السليبة

 وداِرف التبيبة

. . . 

 تذكَّروا يا أخوتي األطفال

 في الشرِن في الجنوِب في الشمالْ 

 الجبالْ في الغرِبب في السلوِل في 

 بأنّنا ك نفرفه األعياَد والِغناءْ 

 ألننا نفيشه في الفراءْ 

 نهفَبّده الطريَق بالدماءْ 

 طرينَنا ألرِضنا السليبة

 وداِرنا التبيبة
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 أغنية الشتاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م بفففالشفففففففتفففا  مرتبفففا

 
م بففففالمطْر!   مرتبففففا

 يفففا َهال بفففالشفففففففتفففا 

 
 يففففا َهال بففففالمطْر! 

 ... 

بفففففففى  ففففففففي الفففففففرُّ

 والففففففففففففمففففففففففففروجْ 

 

 راقِصفففففففاقه الثلوجْ  

 فالـفسـفواقي ربـفاب 

 
 والغصفففففففونه الوتَرْ  

 ... 

م بفففالشفففففففتفففا  مرتبفففا

 
م بففففالمطْر!   مرتبففففا

 َهال بفففالشفففففففتفففايفففا  

 
 يففففا َهال بففففالمطْر! 

 ... 

 وإلفففى الفففمفففففففلففففدِ 

 
 باكرام   نغتد  ... 

ني  ت ل ن لمسففففففففففا   وا

 
َلْر!   تيثه يتلو السففَّ

 ... 

م بفففالشفففففففتفففا  مرتبفففا

 
م بففففالمطْر!   مرتبففففا

 يفففا َهال بفففالشفففففففتفففا 

 
 يففففا َهال بففففالمطْر! 
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 قصائد باإلنكليزية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

للشففففاعر قصففففا د باإلنكليييةب وهذف إتداهاب وفي الملتق 

 قصيدل أخرى بخط يدف.

Melody of the falling petals 

Snow is falling, 

Snow is falling… 

The heavenly blossoms 

Are softly casting off their petals, 

The earth in her nuptial dress 

Waits for the gallant knight.. 
 *      *    * *  

Snow is falling, 

Snow is falling.. 

Sad could be the winter 

To the blind and deaf, 

But you 

So alive to the spirit of life 

Can see the smiling buds 

Under the winter's gown; 

Can hear the singing streams 

Beyond the raining chill 
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 *      *    * *  

Snow is falling, 

Snow is falling... 

And spring's on its heels 
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 األعمال القصصية
 

 ذكرياق الطفولةـ  1

 

 سكتي ابنك يا حرمة!
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

َدففِق الباب ببهطٍء وَدَخَلقب وهي تهتَمتم بشفففففففبِ  تتيٍةب ثم 

َجلََسق على َطَرِف المنفد الطويلب وقبل أن تستنر في جلستلا 

:  َهتَفق بصوٍق مختنق أجشَّ

 وأنق يا أستاذ ماذا تنول عنّي  ـ

ِمفقه األهالي يتناقلون   م علّيب فند سففَ لم يكن السففؤال غريبا

عن امرألٍ عجوي ظلرق فجفففألم في البلفففدلب وراتفففق تطهوفه 

البيوَق والشفففففففوارع طارتة سفففففففؤاللا التنليد ب وقد ك تنتظر 

م:  جوابا

 وأنق يا شي  )أو يا أفند ( ماذا تنول عني ـ 

 خب إن أجابوا:كان جواب الشيو

 ّللّا غفور رتيم يا امرأل.ـ 

م كلمففا  فففا م وتَخوُّ ولكنَّ هففذف الفبففارل لم تكن تييففدهففا إكّ قَلنففا

م  تندمق بلا السففنب وتَلَّمسففق عتباق يوم التسففابب ويادها قلنا

لِذْكر التي  وذعرام أن الشفففففففيوخ رفضفففففففوا قبوللا في تلناق ا

ميي  من  ينيمونلا كل يومب وإن ظلوا يواسفففففونلا بكلماق هي
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الشففففففففنة المتفالية والمجاملة الجوفاءب أما "األفندية" فند ظل 

 أكثرهم يتلرب من لنا لاب أو يتجاهللا.

كانق ثيابلا السففففوداءه النديمة الضففففافية نظيفةمب وإن بدق 

سدَل إيار  من  شيب ومن صدرها تتى األر  ان لّرأل التوا مه

لا بمنديٍل أبي  سميك غ طى كتفيلا شفر الماعيب والتفَّ رأسه

 وصدَرها تتى الخصر.

لم تَْلتَثِم كفادل النسففففففاء الجبليَّاقب فبريق من جانبي خديلا 

م جامدام تتسففففب   خهصففففالق  بيضففففاء رمادية ب وبدا وجللا شففففاتبا

شريتةم من خشب التوقب لوك بريق ض يل من عينين غا رتين 

 منّرتتينب ولوك ارتفاشه شفة كامدلٍ جافٍَة.

راجح بي في لتظٍة خاطفٍة عشراق أْتسسق أن اليمن يت

السنينب وبدا شريطه الذكرياق النديمة يمر بسرعٍة جنونية أمام 

م من الوقا ح  مب وخليطا نا ناب باهتا غا ما تي ما تي عينيَّ مجسفففففففَّ

 واألْخيلة في كثيٍر من األتيان.

على وج   1926تدث ذلك في أواخر الثورل في ربيح 

ويداء" وما جاورها من التنريب. الجيش الفرنسفففي اتتل "السففف

النرىب وبدأ يطارد المجموعاق الثورية المنتشفففرل في سففففوح 

فممة بضفففففة أشففففلر بالثلوجب والتي بدأق  الجبال التي ظلق مه

تكتسففففي بباقاق متناثرلٍ من اليهور البريّة أكاليل طبيفية على 

فاق شليد أو شليدل. جوم الجاثمة فون ره  الرُّ
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وغَّل الفدوُّ في النرى كانق خطة الثوار الر يسفففففففة أن يت

م من السفففففكانب ثم يهفاجأ بلجماٍق صفففففاعنٍة مباغتة  الخالية تماما

 تذهل ب وتضفضفه ب وتدمي .

سول  شد الترص على أن يبنى الن لذلك ظلوا يترصون أ

واألطفال بفيدين عن النواق الياتفةب وإْن لم يسفففففففتطيفوا إن 

اق يمنفوا عنلم قفففذا ف المفففدففيفففة الجبليفففةب وقنفففابفففل الطفففا ر

 الغاشمة المغيرل كلَّ يوم.

عب تلك  مه في ِذهنيب وبشفففيء من الرُّ واآلن عادق ترتسفففِ

 الليلة الرهيبة..

نسفففففففاء  وأطفال  في مغارلٍ جبلية في السففففففففح الشفففففففرقي 

ق ترتفحه من فم  لم بضففففة مسفففلتينب وفجأل ومح الغَسفففَ يترسفففه

الواد  قرقفة سفففففففالح وصفففففففليل خيول وَطْبطبة أقدام ثنيلة 

مسفففافة من الكلفب وفي مرج واسفففح منبسفففطب  الوطِءب وعلى

يبدأ الجيش الياتفه ينصفففففبه خيام  على أضفففففواء المشفففففاعل 

المتراقصفففة في جلبة واضفففتٍةب وتركاق متسفففارعٍةب تتخلللا 

أوامر بالفرنسفففففيةب وبف ه الفباراق الفربية أو الشفففففبيلة بلاب 

وتمتمةه الخيولب وضففففرباق المطارن تدنُّ األوتاَد في أر  

 بفده.لم تتصلّب 

بة  مةه َرْه ها الظل لذعر تييد غارل موجة من ا تِق الم اجتا

ِمَح صفففففوق نسفففففاء يَجلشفففففن بالبكاءب وكأنما أتسَّ  مب وسفففففه وفيعا

األطفال بالخطر الداهم فَخْرمَد بفضففففلم في أتضففففان األملاقب 
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وسفففمفق مصفففمصفففة أثداٍء شفففبيلة بالتصفففان التمالن بأملاتلا 

م من مرعى جديٍبب وظل بفضل  م يفولون بتدَّل.الفا داق عطاشا

 سّكتوا أوكدكم يا تريم.ـ 

ارتفح صفففففففوق  خافق من أتد المسفففففففلتين الذين اتخذوا 

متاريسفففففففلم على أبواب المغارل منبطتين على صفففففففدورهمب 

 أصابفلم على اليناد وعيونلم تراقب بنلٍق تتركاق التخييم.

كم تمنى أول ك المسفففلتون النال ل إن يهباغتوا عدوهم في 

كنَّ المغامرل كانق مسفففففففتتيلة. قذيفة واتدل تلك اللتظةب ول

كان  ند  لاب ومن ثم ف لديم المغارل على من في ية لت كاف نق  كا

 خوفَلهم على أعراضلم يستبد بكل مشاعرهمب ويذلّلم.

 سكتوا أوكدكم يا تريم.ـ 

ضفففففففففاعفففق األملففاق التربيففق على أكتففاف أو َجنَبففاق 

مفق بف ه أصواق التلديد الخافتةب وغم غمق صغارهنب وسه

ها أصابح   بفضلن بترنيمة قلنة مثل رنين صفيتٍة نتاسيٍة تننره

 ناعمة مرتجفة.

ق  ب بففل ييداد عويالمب وظلففّ ولكن طفالم واتففدام ظففل يفوله

األم الشففففففابة تالطف  تيناب وتشففففففد على فم  تيناب تتمل  على 

صففدرها تارلب وترقصفف  بفصففبية ظاهرلٍ تارل أخرىب تلمس 

تمه بفَ  التفففاويففِذب ولكن بال في أذنفف  بضفففففففح كلمففاقب وتهتَمْ 

 َجدوى.
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ظل صفففففففوته  يِرنُّ في أجواء المغارل فَتهرِدد أصففففففففداَءفب 

رَهفَِة النَِلنَِة  ا وتضفففاعفهلاب فتنفكسه في المسفففامح المه وتضفففّخِمله

ِمْثَل جوقٍة من الطبول واألبواِن. "لماذا ك يريد أن يَسفففففففكهَق  

ّر على أن يظل يرفِسه رأسففي وكتفي ب ندمِ  الفاريِة ولماذا يهصففِ

 أو يََديِ  المرتجفَتَيْن" 

 سّكتي ابنك يا ترمة.ـ 

م من فَم إلى فم:  وتردَّّد النداءه خافِتا

تي ابنك يا ترمة.ـ   سّكِ

َرخاٍق جديدل  ولكن الطفل لم يكن ليسففففكق إك ليهطِلَق صففففَ

ل ـفف لفلّ  كان ملسوعا ـفف َمْن يدر  ـفف ثم رأيتهلاب رأيتهلا  أكثَر ِتّدِ

دُّ ب  فَم الطفلب ثم تتكب  بفينيَّ اكثنتين ترفح طرف اللتاِف تَسففه

 على اللتاف بمرفنلاب وفملا يرّدد شب  أدعية وصلواق.

وبدأ صفففففففوق الطفل يلدأ ويلدأب ثم يتالشفففففففى ويختفيب 

م.  د تماما وبََدأق ضففففرباقه النَدِم الصففففغيرلِ الفاريِة تلدأب ثم تَْلمه

 تهْسَمحه في ثناياف إكّ خفنَاقه فيسوده الظلمة صمق  رهيب  تكاد ك

 قلوٍب واجفٍة مذعورلٍ. 

عند ٍذ رفَّ في جنََباق المغارل شفففففففب ه نَفثٍة من دخانب أو 

نطِلنفففا نتو  تفيِف منفففديفففٍل ترير ٍ يتراقص لتظفففةم ثم يفره مه

لتَِتِف بفباءلِ الليِل الداكنِة.  الفضاِء المه

: وطواط  مذعور.   َهمَلَمق بفضهلنَّ

 وَغْمغَمق بفضهلن: روح  تفارنه َجَسَدها.
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 العودة من المعركة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أمس وقف مح أمففف  وأخواتففف  ومجموعفففة من األطففففال 

 يودعون الذاهبين إلى المفركة.

م بدأ يفرف رغم سفففن  الصفففغيرل أ ن المفارك تجر  دا ما

بفيدام عن مخيماق النسفففاء واألطفالب أو بفيدام عن النرى التي 

تأويلم تتى تتاح للفيال فرصفففففففة اكبتفاد عن جيش الفدو إذا 

اسففتطاع أن يخترن البيارن المسففتميتة في الدفاع عن األر  

 والفر .

رآهم: األب وأوكدف الشفففففففبففان الثالثففة يتنكبون بنففادقلمب 

بخنفففاجرهمب وهم يرتفففدون أفخر ثيفففابلم كفففأنلم ويتمنطنون 

قادمون على عرس. األب يركب فرسفففففففف  التديديةب ويطرح 

بندقيت  أمام ب وسفففيف  يتراقص على خطواق الفرسب وأوكدف 

 الثالثة يواكبون  مشال.

فرسفففففلم ما كان أجمللا! تديدية بلون التديد لون البدوية 

جر خيل من السفففففففمراءب اشفففففففتراها األب منذ أيام قليلة من تا

لم  الشففففمال. عّد الليراق الذهبية في كف التاجر واتدل واتدل.

يفرف الطفل الجالس في تضففن والدف كم كان عددهاب ألن  لم 

يكن يفرف عددام أكثر من عشففففففرلب ولكن  يذكر أن واتدل من 
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الليراق الففذهبيففة انيلنففق من الكف الممففدودلب ثم تففدترجففق 

 وغابق في رماد الموقد.

دام أن الوالد تاول أن يمد يدف إلخراجلا من وهو يذكر جي

 الرمادب ولكن تاجر الخيل هتف بللجت  البدوية:

 ك وهللا يا عم! ك آخذها! هذف من نصيب الفيال!ـ 

واليوم يسففففففمح الطفلب منذ الفجرب دو  الننابل مثل دو  

الرعود الربيفية ومن بفيد يشفففففففاهد الطا راق تنذفب فتيليل 

 الدخان والغبار...األر ب وتغلف الجو ب

م تنترب باتجاف المخيمب  ومح الغروب رأى الطفل أشففففففباتا

 بفضلم فرسان تثاقلق خيوللمب ومشال تباطأق خطواتلم....

 رك  مح الراكضين كستنباللم...

هذف فرسفففففففلم التديديةب عرفلا رغم ما عالها من الغبار 

م ملثّما تلطخق كوفيت   ورذاذ الدم. أما الفارس فند كان مفصفففبا

وصففففففدرف بالدمب واختفق عباءت  التي بدق مميقة مثنبة تتق 

 طبنة من الغبار والبنح الداكنة.

 هتف الطفل:

 أب.....ـ 

 ولكن الصوق اختنق في تنجرت ....

 ـ أردفوف خلفي!.... هتف الفارس الجريح

 من جرتك !ـ 

 المدفح!ـ 
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 اكسرف بالتجر!ـ 

 قاللا الطفل بكل بساطة وعفوية وتماسة!...

 هتف بنلقب وهو يلتفق تول :ثم 

 أخي الكبير أين ! ـ 

مب  م متنطفا م ولكن  سمح شلنة عاليةب ثم نتيبا لم يسمح جوابا

وأتس بصففففففففدر األب يرتفح وينخف ب وبفدقفاق قلبفف  عنيففة 

م من  متالتنةب بينما كان أخواف يمسففففتان بطرف كملما فيضففففا

 الدموع.

أن  واآلن عندما يذكر تلك السفففففففاعاق المريرل يخيل إلي  

م من أفالم اللنود التمرب وعندما ترتسففففم في ذهن   يشففففاهد فلما

بالتجر في  صفففففففورل ذلك الطفل اللند  األتمرب وهو يلوح 

وج  المدافح تتأج  في صدرف عاطفة من اليهو مشوبة بشيء 

 من المرارل واإلشفان!.
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 هدية أم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ب إذا أتببق أن (1)أنا نايل اليوم للبالد  أم نايفيا سففففففق 

 ترسلي أ  شيء للولدب بيتنا بجانب المدرسةب الباب بالباب.

فه ه  كانق ييارل الشفففففففي  باي مفاجأل ألم نايفب وكان تلطُّ

مب إك أنلا  م للا مترجا بتمل اللدايا إلى الولد في المدرسة مربكا

بّلاب ثم مّدق يدها إلى ع تجلدقب كفادتلا أمام المصفففففففا ب...

مب وضفففت  في يد الشففي ب  أخرجقب بفد برهة من التفتيش شففي ا

 وهي تنول: "سلم علي ..".

ولكنلاب على خالف عادتلا في التأّدبب نسففففففيق أن تنول 

تدعى باي "البدو   ي ب اسففففففف شفففففففكرام لتامل اللدية. وفي عال

الصففغير"ب ووضففح في كف  شففي ا صففغيرام يلمحب ثم ربق على 

 تسلم عليك..."كتف ب وهو ينول: "أمك 

ضففممق يد  على اللديةب وانطلنق إلى ملجفي دون أن 

 أودع الشي ب وأعتند أنني نسيق أيضا أن أقول ل  شكرام...

دفنق رأسففي في السففريرب شففب  متمومب وراتق الدموع 

كانق أم نايف تودب وك  تنسففففففاب بسففففففكون غييرلب مترقة...

علبة شففكب أن ترسففل إلى ولدها شففي ا من النضففامة واليبيبب 

 راتة ممسكةب كنـيل صوف...

 ولكن...
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الدار مصادرلب صادرتلا السلطة المتتلةب قررق نسفلاب 

كما نسففففففففق أمثاللا من الدورب إك أنلا عادق فاكتفق بتلديم 

قسفففففم منلا وتتويل  إلى سفففففاتةب عندما رأق أن تسفففففتفيد من 

الغرف الواسفةب لتجفل منلا مدرسة تنشر فيلاب وعن طرينلا 

 دافلا...لغتلا وأه

 صادرتلا بال أ  تفوي  أو أجرل..

األمالكب وإن كانق قليلةب ضفففففف يلة المردودب مصففففففادرل 

 أيضاب ك يسمح لنا تتى بالتناط السنابل الساقطة في أرجا لا..

الذ  خبأنا  -المويع–المستودع السر ب تتق المضافة 

في  أثمن أشففيا ناب السففجاد والبسففط والفرشب وصففناديق الثياب 

بل أن نلجر والمؤون نا ق ما لم نسفففففففتطح أن نتمل  مف ة وكل 

السففففففويداء الملددل باكتتاللب إلى النرى الجبليةب ومن ثم إلى 

واتة األيرنب فالصففتراء... هذا المويعب وقد كنا نفلق علي  

م..  آماك كباراب وجدناف منلوبا

 قال بفضلم: السلطة نلبق..

 وهمس آخرون: ك تصدقوا..

عمل... كج ون في غرفة من دار خالي أبي ك موردب ك 

سفففففليمان في تي النبو... الجمل الذ  تمللم من الصفففففتراءب 

باعوفب اشفففففتروا بثمن  الكسفففففول الضفففففرورية للبناقب ومؤونة 

 بضفة أشلر...

 ليس هناك أ  شيء يباع أو يرهن..
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كم كانق أم نايف تود أن ترسففففل شففففي ا ما إلى ولدها مح 

مب والغرفة الالج ة إليلا  الشي  بايب إك أن قلبلا م مففما كان ملي ا

 فارغة تصفر...

كم تمنق لو اسفففتطاعق أن ترغم تلك النفس الكبيرل على 

 أن تستدينب ولو علبة راتة من أجل ولدها...

ولكنلا لن تسففففففتدين... لن تسففففففتدين شففففففي ا ك تندر على 

 إيفا  ...

هكذا كانق أفكار  تتوم توللم في السويداءب عندما دن 

جرس الفشفففففاءب فدسفففففسفففففق اللدية تتق المخدلب ونيلق إلى 

 مطفم المدرسة...

م... مأل لي  م أيضا م تلك الليلةب وكان سخيا كان الطفام شليا

مب وأنا في شفففب  ذهول... مددق  م عارما واتد من رفاقي صفففتنا

يد  إلى الرغيفب أخذق من  قطفةب ظلق بين أناملي برهة... 

لم أستطح أن أمضغ.. أنق  أخذق الملفنةب دسستلا في فمي...

 مري  

 .. مري  نفم..

كنق أتصففور األم وأطفاللاب في السففويداءب بال مورد وك 

عملب كج ين في غرفة صفففففففغيرل واتدل ماذا يأكلون في هذف 

السفففففففاعة التي تتماوج فيلاب هناب أبخرل اللتمب والري والخبي 

 الطايج أمام عيني وفي أنفي ..
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سففونب وعدق إلى فراشففيب تركق رفاقي يأكلونب ويتلام

أبكي بسففكونب وأشففد من جديد على قطفة صففغيرل من فضففةب 

على الفرنكين اللذين تمللما الشفففففففي  باي من السفففففففويداء إلى 

 عالية هدية من أم إلى ولدها...

ها يا أمي! اف.. ما كان أقسى هديتكب وما أمّرِ  أّوِ
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 محيط المحيط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قال الشي  الفني ب الشي  الكبير:

ـفففففففف نتن بفد غدب سففنيور مح أخوتنا المشففاي  األجاويدب 

سفففيد  هابيل في جبال واد  بردىب ومن هناك سفففوف يذهب 

 بفضنا إلى الجبل... هل تتب أن آخذك مفي إلى السويداء 

 قلق:

 ـ أتمنى..

شفففاربي   قالب وعلى فم  ابتسفففامة عريضفففةب تختفي تتق

ولتيت  الغييرلب وفي عيني  بريقب لم أر برينا أصفى من  وك 

 أكثر وداعة:

ـفففففففففففففف ولكن أخوتنا المشفففففففاي  ك ينبلون بأن يرافنلم أ  

شفففخصب صفففغير أو كبيرب باللباس الفرنجيب وك أ  شفففخص 

 بال طاقية أو عمامة...

عدق إلى عمتيب أسفففففففتنجد بشفففففففروالي النديمب وطاقيتي 

اقية موجودلب لكن الشفففففففروال راح من السففففففففابنة. قالق: الط

 يمان..

 قلق:

 ـ شروال جديد

 فكرق قليالم ثم قالق:
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 ـ من أجل ليلة واتدلب شروال ملسب ثم ترمي ب ك..

 أعيرك شروال خالك..

يا للفرتة! غدا أكون في طريني إلى أهلي.. ولن أتسففب 

 لمشكلة الشروال ودكة الشروال أ  تساب.. ليلة وتمضي..

الباكرب لبسفففففففق بدلتي الفرنجية الجديدلب ذاق وفي الغد 

الصففارلب ثم لبسفق الطاقيةب كانق ضفينة إلى تد ماب ثم بدأق 

بمسففففاعدل عمتي ألبس شففففروال الخالب أو هو يلبسففففني.. كان 

مب متفدد الطياق يكنس "قرقه " األر ب  شفففرواكم جديدام واسففففا

باألترى تول  عدل أذرعب دارق تول خصفففففففر ب أو  ت   ِدّك

 الفليا تسح دوراق.أضالعي 

وهكذا غطاني الشففففروالب وفا  أذرعا عن يميني وعن 

يل إلي أنني أغرن في بتر  شفففففففمالي ومن بين قدميب تتى خه

 أسودب وأن رأسي يبدو في  جييرل صغيرل بيضاء..

وهكذا أطلنق على ذلك الشففروالب بيني وبين نفسففي اسففم 

"متيط المتيط".. كيف أسففففتطيح أن أمشففففي عدل كيلو متراق 

مة م نا أجرجر هذف الخي طارب وأ خال إلى متطة الن يق ال ن ب

 السوداء المنلوبة 

شفففد تيلك.. الناس نيام وأنق شفففاب صفففغير نشفففيط. تملق 

م من وجلي  ما جيءام من الشفففففففروال على كتفيب أغطي ب  قسففففففف

قدر  تتفاشفففففففيفا لتفلينفاق أوكد التفارلب ثم أسفففففففرعق الخطىب 

م وشففففففماكمب تتى وصففففففلق م  اإلمكانب ك ألتفق يمينا المتطة كهثا

م من أ  سخرية أو تفليق.. مب إك أنني وصلق سالما مب قلنا  منلوكا
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كفانفق المتطففةب ذلفك الصفففففففبففاحب مثففل تنففل من أيهفار 

 األقتوان األبي ب تموج باللتى والفما م البيضاء.

كان المشففففاي  على موعدب وها هم يتصففففافتونب ويتبادل 

توج  "مندوب" بفضفففففففلم تنبيل األياد ب مراق عديدل بينما 

 عنلمب إلى مكتب المتطة لينطح سبفين تذكرل أو أكثر!..

رتق أفتش عن الشي  الكبير!... كان المشاي  متشابلينب 

عما م بيضففاء فون رؤوس تلينة بالموسففىب لتى مسففترسففلةب 

عباءاق قصفيرل مخططة طوكنيا تمراء وبيضفاءب أو بيضفاء 

واسففةب  وسفوداءب شفراويل من الملس سفوداءب بفضفلا يرقاء

ينانير عريضفففة من الصفففوف األبي  الناعمب وأخفاف متلية 

 الصنح مفتوتة من الخلف مرّوسة أتيانا من األمام...

وهفففا هو النطفففار قفففد أقبفففل من بيروق في رتلتففف  نتو 

م ورمادامب وها  مب ينفث نارام ودخانا مب صففاخبا مب كهثا دمشففقب بطي ا

ومن ثم بدأ هم الركاب البيروتيون قد أخذوا ينـفففففففففففيلون من ب 

 الشيوخ يصفدونب بشيء من الفجلةب إلى عرباق النطار!..

رففففق قسفففففففمففا من متيط المتيط فون كتفيب ورتففق 

أرك ب أو أتاول أن أرك  من عربة إلى عربةب أفتش عن 

 الشي  الكبير...

وفجألب أتسففففسففففق بأن دكة الشففففروال تفرقحب وأنلا تكاد 

على بنية تننطح... شففددق عليلا بيد  اليسففرىب ورتق أشففد 

 الشروال باليمنى...
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وكتظ األوكد البيروتيون الخبثفففاء ارتبفففاكيب ففففانطلنوا 

ط شففروالك يا  ط شففروالك يا شففي ...أشففَّ يصفففنون ويلتفون: أشففَّ

 شي !

كانق أملاتلم يتضففاتكن توللمب ويتغامين سففافراقب أو 

لذقنب أما اآلباء فإنلم  من خلف منديلب أو كف تغطى الفم وا

ء ضفففد وقاتة أوكدهمب وكأنلم يشفففاركونلم لم يففلوا أ  شفففي

 تلك السفاهة...

آف ! كم تدثتني نفسففففففي بأن أرشفففففففلم جميفا بسففففففيل من 

التجففارلب بففالجمشب كمففا ننول في بالدنففاب وأر  المتطففة 

ملي ة بأكوام التصفففففففى...ولكن عجالق النطار بدأق تتتركب 

 وك بد من الوصول إلى عربة الشي  الكبير!...

 أوكد الترام!األيام بيننا يا 

ثم تمتمقب يا ل  من تلديد فارا... "راتق بجلدك" أيلا 

الشفففففي  الصفففففغيرب وبفد أن رتق أللثب وأتاول أن أمسفففففح 

عرقي المتصفففففففبففب من الجلففد واكرتبففاك والغيظب وأخيرا... 

بدأ يتتركب  لذ   يدام تلوح من إتدى عرباق النطار ا لمتق 

ق األيد  لستبي فاندففق نتوهاب وتفلنق بتافة النافذلب فامتد

 إلى داخل الفربة!..

كانق عملية السففتب صفففبةب ومترجة وخطرل.. فند امتأل 

متيط المتيط هواء وتتول إلى بففالون يتمففاوج تول النففافففذل 

رافضففففففا أن يدخل. في تين كانق أصففففففواق األوكد البيروتيين 

 تردد: لتنا جديدا: طيَّر شروالك يا شي !..
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مالم أو مرغماب فتسفففففلل وأذعن متيط المتيط أخيرامب مجا

 إلى داخل الفربةب وارتمى على منفدهاب بال تراك..

كنق أتمنى أن أتخذ من الشففففففبكة التي تتمل التنا ب في 

الفربةب سريرام ليب بدك من المنفد الخشبي المتنلنلب وقد سبق 

لي أن ففلق هذا في سفرل سابنة إلى الشام.. أما اآلن فإن هذف 

غارن في متيط المتيطب ك أسففففففتطيح  األمنية لن تتتنقب وأنا

رفف  إلى فونب ولربما ك تتسح ل  شبكة الفربةب ومن ثم فلذا 

 هو المفتش ينبل متننال من عربة إلى عربة...

أخففذ التففذاكر واتففدل واتففدلب وبففدأ يثنبلففا بشفففففففيء من 

بب أو آلخر ثم التفق  الفصفففففففبيةب ولفل  كان "منرفيام" لسففففففف

 نتو :

 ـ بطاقتك يا شي !..

م   تاول الشفففي  الكبير إقناع المفتش بأن المتاسفففب قد عبثا

قطح بطاقاق كل المشففففاي ب إك أن المفتش ظل مفاندام ك يبرح 

الفربة تتى ينطح للشففففي  الصففففغيرب بطاقة مضففففاعفة الثمنب 

 غرامة لوجودف في النطار بال بطاقة...

وك أدر  إذا كان الشففي  المتاسففب قد نسففي أن ينطح لي 

علم ل  بوجود ب أو أن  قطح سفففففففبفين بطاقة بطاقةب أو أن  ك 

م أو أكثرب وأن هذا الشي  الصغير يمكن  أو أكثر لسبفين شيخا

مب "ع البيفة"!..  أن يركب مفلم النطار مجانا
* * * 

م عند جسففر متطة الكلرباء  مب اسففتثنا يا توقف النطار توقفا

في واد  بردىب لينـففففففففففّيل المشفففاي  في أقرب ننطة إلى منام 
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هابيلب ثم بدأ يتترك من جديدب فارغا تفَرقح عربات ب سفففففيد  

م وبخارام  وتترنح ذاق اليمينب وذاق الشفففففمالب وهو ينفث دخانا

 وشررام...

خلح المشففففففففاي  عباءاتلمب رموها على أكتافلمب وأخذوا 

يتسففلنون ببطء ومشففنة وتذرب سفففح الجبل الصففخر  الشففديد 

الملّولب اكنتدارب بفضفففلم يفتمد على عصفففي من السفففنديان و

وبفضففففلم ينتني ليتمسففففك في تصفففففيدفب بالصففففخور خشففففية 

 التيتلق.

تان  فا أن يهفينني متيط المتيط عن الل خا  نق  آفب كم ك

بالمسففيرل المتباط ة؛ كان أكثرهم شففيوخا مسففنين يتاولون قبل 

أن يودعوا هذف التيال الدنياب أن يكسفففففففبوا بالتفب والمشفففففففنة 

ل ما أكثر يياراتلم ا ياء...ف ية وما أشفففففففنلا! رضفففففففى األول دين

وأولياؤهم مفتصففمون في أعالي الجبالب كأن مناملم عش من 

 أعشاش النسور...

كان متيط المتيط يرهننيب ويثنل خطواتيب ويلددنيب من 

وقق إلى آخر بالتدترجب عندما يفلق طرف من  بصفففخرل هنا أو 

شففففففففجيرل شففففففففا كة هناكب ومح ذلك فلم أكن "األخير يمان " وك 

 ن سرنا سارق الناس خلفنا.النا ل: إذا نت

يل جوانب  ومح الغروب كان أوا ل الركب قد بدأوا بتنب

المنامب ومن ثم بدؤوا يسفففففففتريتون على األر  الفراءب وهم 
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نة ومن  بب من رؤوسفففففففلم التلي يمسفففففففتون الفرن المتصففففففف

 أعناقلم...

كان منام سيد  هابيل آنذاكب على ما أذكر أربفة جدران 

ب تتيط بباتة مستطيلة في وسطلا عاليةب بال سنفب وك بوابة

ضففففريح الوليب تغطي  بف  األقمشففففة الملونةب نثرق الرياح 

شرا ط منلا في جوانب المنام الواسحب تتكدس تول  شموع أو 

بنايا شفففففموعب غطق تجارل المنام الكلسفففففية بطبنة من الدهن 

المتترن والدخان الناتم... وإلى جانب المنام ثالث سففففندياناق 

ق من دماء النبي هابيلب أول تفنة من دماء قيل إنلا شفففففففرب

فون هذف األر  التي سففففففيغمرها مح اليمنب طوفان متالتق 

 من الدماء.

ما أجمل الغروب في تلك البنفة السفففففففاكنةب اللاد ةب وما 

ألطف ألوان !.. تافة السففففماء وردية أرجوانيةب وسفففففوح الجبال 

تنسفففتب الجرداء ذهبيةب وجوانب الواد  ظالل رمادية شففففافةب 

فون خضفففففرل داكنة متماوجةب تلمح من خالللا أتياناب صففففففتة 

فضففية مترقرقة من النلر الخالدب ينسففاب متفرجاب متراقصففاب ك 

نسففمح من  إك ترنيمة خافتةب ووشففوشففة ناعمة تنترب من تدود 

 السكون!

وما أجمل المساء في تلك البنفة الساكنة اللاد ة وما أننى 

النسففففففيم البارد المنفش تينا صفففففففاءف!.. ك شففففففيء إك تفيف 
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والنارس أتياناب وك ضفففففوءب إك أضفففففواء النجوم تلمح لمفانا 

 خافتاب وكأنما هي تتناجى في خيمتلا األبدية الشفافة اليرقاء!

لماذا يتسفففلق هؤكء الشفففيوخ الشففففاب الفاليةب مخاطرين 

 بتياتلم باذلين من الجلد فون ما يستطيفون 

بأن ّللّا هو في كل مكانب وفي كل يمانب  إنلم يؤمنون 

إك أن  يخيل إلّيب أنلم يتسفففففففون بأنلم أقرب إلي ب كلما كانوا 

أقرب إلى السماءب في ذرى الجبالب يتلون صلواتلم وأدعيتلم 

 ويرتلون أناشيدهم بانففال وتماسة.

غفوقب فراشفففففففي متيط المتيط وغطا ي عباءل الشفففففففي  

اللففذيففذل  الكبيرب ورتففق أتلم بلنففاء األهففلب وبشفففففففتى األتالم

المتداخلةب تلدهدني هملماق الشفففيوخب يجلرون بالصفففالل تيناب 

ويلمسفففففون بلا أتياناب مرددين األدعية وقوفا أو مسفففففتندين إلى 

 جدران المنامب ك يغم  للم طرفب وك تفتر للم تماسة!...

وأطل الفجر جميالب كأشفففففففلى ما يكون الجمالب يتدرج 

م رماد م بطي ا م ناعما مب ثم أشففيبب ثم فضففياب نورف تدرجا سففتريا يا

خيوطففا من فضففففففففٍة وذهففبب ثم غال ففل من أرجوان... ويبففدأ 

اليوار يسفففففتفدون لتوديح المنام تامدين ّللّاب مبسفففففملينب وهم 

يمررون أكفلم مرارام على لتاهم التي كانق النسفففففففا م الندية 

 الفطرل تداعبلا برقة..

 اتكلنا على ّللّا!..

متثاقلة أيضفففففففاب فالجفون لم وبدأق تركة الفودلب بطي ة 

تغم ب وتفب التصفففيد باألمس لم يتالشب والمنتدر شففاهقب 

 "خطر الميلة ها ل"..



104 
 

وأسفففرعق إلى خلف سفففنديانة أخلح عني الطاقيةب أدسفففلا 

مة  ب  خي في عبيب ثم أخلح عني متيط المتيطب وأكورف شففففففف

م بالدكة تبال من مسففدب ثم أشففّد على كتفيب  الكشففافب مسففتفينا

الكشففففففففافون فأبدو من جديد "كركيا"ب يتمل تنيبة كما يففل 

 سوداء ها لة.

م. م نشيطا  وبدأق أسابق الركب في المنتدرب خفيفا

أكثر الشفففففففيوخ الذين تجاويتلم لم يفرفوني. لفللم ظنوا 

أني طليفففة لبف  الكشفففففففففافين الففذين كففانوا يمرون بففالنرى 

الجبليةب مطبلين ميمرين منشفففففففدين أو مخيمين بين أشفففففففجار 

والييتونب يرقصفففففففون ويليجون تول نيران المخيمب التور 

 في الليالي الداف ة!..

 وعرفني بفضلمب ونظروا إلي نظرل شيراء عنيفة..

ارتجفوا لرؤيتي كأن سلكا من الكلرباء قد مسلمب قدتق 

 عيونلم شررامب يا ضياع التفب!.. لن ينبل الولي ييارتلم!.

لم هذا لن ينبل هللا تضفففففرعاتلم وصفففففلواتلم عندما يرافن

البنطففال الفرنجي!.. وأخفذق أتبففاطفأ فنففد سفففففففمفففق من بفيففدب 

مناقشففة تادل خلفي... وتظاهرق بأنني أسففتريح فون صففخرلب 

 وقد همني أن أسمح التوار:

 ـ هذا ك يجوي يا شي ب أفسدق ييارتنا!.. ّللّا يسامتك!..

وابتسففففم الشففففي  الكبيرب ابتسففففامت  الوديفةب ثم قالب وهو 

 غليظة النصيرل:يتوكأ على عصاف ال
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ـفففففففف يا شيخي! الييارل انتلق! ونتن ودعنا المنامب ثم أن 

هذا طفلب اتتمل الشففروال من البيق إلى المتطةب وتسففلق ب  

 الجبل الفاليب متافظة على آداب الدينب.. الرجاء التسامح!..

وأتسفففسفففق بأن الشفففي  الناقد ك يرغب في التسفففامحب فند 

دل وهو يمر بي بينما ظل منطب الجبينب يتدجني بنظرل تاق

 كان الشي  الكبير يبتسمب ويداعب شفر  بيدف الناعمة.

م إلى الخيرب  مب رتب الصفففففدرب سفففففريفا لند كان متسفففففامتا

سففففففففاعيا إلي ب إك أن  يظل في التق عنيدا ك يتيدب وك ينبل 

 المساومة.
* * * 

كان الواد  قد بدا يسفففففففتينظب صفففففففياح الديوكب نداءاق 

 الذهاب واإلياب...النرويينب تركة 

وما أن بدأق طال ح موكب المشفففففففاي ب تنبل على النرية 

تتى تراك  الفالتونب يتملون صناديق المشمش والساللب 

 هاتفين:

 البركة يا تضراق المشاي ... البركة!..

يدف ويتمتم: كثر ّللّا  لا ب خذ التبةب يتمل يأ كان الشفففففففي  

 خيركمب عو  ّللّا عليكمب ّللّا يوفنكم!..

أعمق إيمان هؤكء النرويين بالمشففاي  وما أشففد ثنتلم ما 

 بلم!..
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وفي المتطة كان النطار واقفا بفربات  الفارغةب منتظرام 

قدوم المشفففففففاي  الذين كانوا قد تواجدوا في المتطة قبل موعد 

 النطار بدقا ق قال ل...

م وبخففارام  وانطلق النطففار من جففديففد ينفففث نففارام ودخففانففا

م...وصفيرام تادام طويالم   ب متنطفا

ورففق خيمتي المكورلب ووضففففففتلا في شفففففبكة الفربةب 

وقفيق خفيفا رشفففففينا إلى فون غطا ي عباءل الشفففففي  الكبيرب 

 ومخدتي متيط المتيط.
* * * 
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 . رواية أبو صابر2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

في الموقف األدبي نيسففففففففان  جورج جبوركتب الدكتور 

1972. 

م " في دراسفففة  م مفتاتا "تسفففتتق سفففيرل أبو صفففابر "مكانا

تاريخنا المفاصفففففففر.... وك أظنني مبالغا ان قلق إّن من تق 

الشففففوب المناضفففلة علينا أن نفّرفلا بلذف الوثينة على أوسفففح 

 نطان".

نافة عام  بفد ان 1971رواية صففففففففدرق عن ويارل الث

 ب2015دق طباعتلا عام نالق جا يلب ثم أهعي

 وقد جاء في مندمة الكتاب التي كتبلا األديب:

م.. قصة  "أبو صابر.. بطل من بنايا السيوفب ك ييال تيا

 تيات  اسطورل إباء وإيمان..

كان يتكلمب وكنق أسّجل تديث  يوما بفد يوم.. تكاد تكون 

لا والصفففور صفففورف بألوانلا  كلماق هذف النصفففة كلمات  بنصفففّ

 وأبفادها.

م ألبدعق ل  نلاية غير تلك النلايةب  لو كنق قصفففففففاصفففففففا

 ولكنني كتبق هنا ما سمفقب وما رأيق..
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سففيختلف األدباء واألصففدقاء في تنييم هذا الفمل األدبيب 

م ولغة وتأثيرامب ولكنلم يتفنون جميفا على أنلا قصفففة رواها  فنّا

 ثا ر صادنب وكتبلا قلم آثر أن يظل صادقا."
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 وراعي البقرالنساجة . 3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أسفففففطورل صفففففينية عن نجمة " النسفففففاجة " التي رغبق 

 بالتفرف إلى كوكب األر ..

اج  سففففمح األديب باألسففففطورلب أو قرأها فتتول إلى نسففففّ

م األسففطورل بالواقحب  يتيك خيوطلا بفن وجمال وعمقب مايجا

والصفففففيني المتلّي بالفالمي.. ومتّمالم هذف الرواية الصفففففغيرل 

 أفكارام كبيرل..

تتكلم الرواية عن التبب تب النسفففاجة السفففماوية لراعي 

البنر ابن األر ب عن الفنر والظلم والتسفففففففلط والنفففان من 

 جلةب وعن الصداقة والتضتية والنبل من جلة ثانية...

ر األديب لتخلق تتداخل خيوط األسفففطورل مح خيال وأفكا

م جميالم..  عمالم أدبيا

 في سورية. 2016تمق طباعتلا عام 

 

 قصص لألطفال. 4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

في أرشيف مجلة أسامة السورية عدد كبير من النصص 

التي كتبلا األديب لألطفالب أو ترجملا وقد تّم ادراج صففففورل 

 إلتدى هذف النصصب في أرشيف الصور.
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 التأليف المعجمي
 

 العربي الكبيرـ  المعجم الصيني .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :ضحى عبيدكتبق 

في الذكرى الخامسفففة والفشفففرين لرتيل األديب سفففالم  

الضفففففففوء على أهم عمففل من أعمففالفف  عبيففد ك بففّد من إلنففاء 

 الفربي.-وهو الناموس الصيني  المترجمة

وهو عمل مكتبي  82الى 72وقد امتّد الفمل ب  من عام 

طويل قدم ل  ضوء عيني ب وأصاب  بجلطة في ساق  اليسرىب 

ثة تمكنق من  عام  ثال فق مرتينب وال . وعن عمل  1984ميّ

م فترتين قبل يَنول فيلا: )أعمل  76رسففففالة عام  في  كتب يوميا

الظلر وبفد الظلر في الناموس الصففففيني الفربيب وهذا عمل 

 طويل يتتاج إلى كثير من الدقة والفناية والمنارنة(.

 2200يتألف الناموس من أكثر من ألفين وم تي صفتة 

فالمندمة  رتيل  بسففبح سففنواق من التجم الكبيرب وقد طبح بفد

 األساتذل الصينيون. كتبلا

م عن الناموسلند  ترَجما اكنكليي ب -الصففففيني  وضففففف  مه

ذكر أن الفمل في  قد استغرن من  عامين  A األول وعن الباب

ية ال .. و  ية أو الفيييا  ت  اليراعية أو الطب كد من مفردا تأ لل

كان دور يمال   الصفففففففينيين هو أن يتأكدوا مف  من مطابنة 
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ما قدم  في  الفربية إلى ما ينابللا في اللغة الصفففففففينيةب وأهم

المفجم ليس الشفففففففرح اللغو  المتدد فنط وإنما بما أغناف من 

 ثنافت  باألمثال والمفارف.

أسفففتاذ اللغة الفربية بجامفة  تشووواني جيان مين"يتتدث "

 بكين فينول:

الفربي هو األول من نوع  في  -"ان الناموس الصففففيني 

بالدنا...وقد صففرف األسففتاذ عبيد مفظم جلودف بمسففاعدل من 

سنواق األ ساتذل الصينيين على انجاي هذا الناموس في عشر 

 ".1982 الى عام 1972امتدق من عام 

شار الثنافي لجملورية  تتدث وعن أهمية الناموس المست

 التكريمية التي أقيمق للكاتب عام الصففففين الشفففففبية في الندول

م لن ننسى هذا الصديق  2007 فنال: "بفد ثالثة وعشرين عاما

م ل ب الفظيمب وقسفففم  اللغة الفربية في جامفة بكين سفففيظل ممتنا

إن المفجم هو األول من نوع  في بالدناب وقد أسلم في تفجيل 

 التبادل الثنافي بين الصين والبالد الفربية.

األديففففب إلى  قففففد قففففادق ول ن كففففانففففق المصففففففففففادفففففة

فإن عمل  الجاد النا م قد  دورها في تيات ب ولفبق الصفففففففينب

 بناء وأثر راس  بان".تول تلك المصادفة إلى 

  الرسا ل
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 . قاموس المترادفات العربية2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )وصلتنا من  نسخة مكتوبة على اآللة الكاتبة(

تأليف: األسففففتاذ سففففالمة عبيدب قسففففم اللغة الفربيةب كلية 

 1975جامفة بكين أبريل  -الشرقية اللغاق 

يبففدأ الكتففاب بففالفلرس تسفففففففففب الترتيففب األبجففد ب ثم 

صففففتة  328يسفففتفر  المترادفاق الفربيةب وهو يتألف من 

 من التجم الكبير...

كمففا في قواميس المترادفففاق المفتمففدلب يضفففففففح الكففاتففب 

م الفرن في المفنى بين كل كلمة  الكلمة ومترادفاتلا موضفففففففتا

 وشروتاق أكثر تفصيالم. أمثلةرج وأخرىب ثم يد

 اكلتتان ب -اللتان ب  *

 اللتان ب:

 هو يتاول اللتان بالباص *

 هذا المصنح يتاول اللتان بالمصنح المتندم. *

 اكلتتان ب:

هففو يففريففففد اكلففتففتففففان بففففالففمصففففففففنففح.... اكلففتففتففففان  *

 بالجيش...اكلتتان بالجامفة.

 

 نناهة –استجمام  *
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 تفباكستجمام: راتة بفد 

 النناهة: راتة بفد مر 

 

 خسران -خسر -دتر -فشل  -أخفق *

 أخفق اللجومب وفشل اللجوم

 أخفق الطالب في اكمتتانب وفشل في اكمتتان

 هيم: فرَّ األعداء مدتورين –دَتَر 

 خسر: خسر ماكمب تجارل خاسرل ب صفنة خاسرل.

م ذاق مدلول مفنو .  خسران: كلمة خسران غالبا

  



114 
 

ب .3  القاموس المبو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عربي للمواضفيح يتتو  على أكثر من –قاموس صفيني 

 عشرين فصال.

فصفففففل للكلماق اليراعيةب فصفففففل للكلماق الصفففففناعيةب 

 فصل للرياضة وغير ذلك.

لم تصففففففلنا نسففففففخة من هذا الناموسب ولكن األديب ذكر 

ذا الناموس في رسففا ل  وقد وضفففق صففورل لمنتطف تأليف  لل

 من اتداها في الملتق.

 

 العربية -. قاموس لألمثال الصينية4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وضفففح األديب هذا الناموس تول األمثال الصفففينيةب وما 

للا بالفربيةب ولم تصفففففففلنا نسفففففففخة من هذا الناموس ولكن  يناب

 ذكرف في رسا ل  .
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 كتاباته التاريخية
  

 الثورة السورية الكبرى. 1
 على ضوء وثائق لم تنشر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التجم الكبيرب أودع ( صففففففتة من 512ينح الكتاب في )

ثم 1951في مكتبة الجامفة األميركية كرسففالة ماجسففتير عام 

 .1971طهبَح في بيروق عام

 وهو أول كتاب تاريخي وثا ني عن الثورل.

ب أمين أبو عز الدينمن األرشفففففففيف برقية من المرتوم 

 13/9/1971الفباديةب لبنانب 

م ما كتبق عن الثورل  "أتسنق إذ تننق وأبدعق. وصدقا

وأسفففمفق. ك الشفففكر يغنَي وك التندير يوفي. جياك هللا خيرام 

 على ما صنفق."

لادل  فد شففففففف كان ي ما  ت  عند تاب يد بك بدأ سفففففففالمة عب  *

 الماجستير بإشراف الدكتور ننوك ييادل.

* أمضفففى ما ينارب ربح قرن في جمح وثا ن  بكل دأبب 

 وبطرن علمية موضوعية رصينة.

م كتاب صفففففففدر عن الثورل * اعتبر النناد هذا الكتاب أه

السفورية الكبرىب وقد اسفتفان ب  م اق المؤلفين والصفتافيين 

 وأدرجوف في قوا م مراجفلم.
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عوامل كثيرل سففففاعدق على أن يكون هذا الكتاب شففففديد 

 التمييب وهي:

* إن سالمة عبيد عايش الثورلب وأمضى سنواق طويلة 

 مح والدف علي عبيد ورفاق  من الثوار في صتراء نجد.

* إن دراسفففففت  في الجامفة األميركية يودت  باألسفففففاليب 

 والملاراق الاليمة إلنجاح هذا الفمل.

مب وهذا  * م وروا يا إن سففالمة عبيد كان شففاعرام ومسففرتيا

م يستنطب اهتمام النارئ.  ما جفل أسلوب  شينا

إن شففخصففية سففالمة عبيد الصففادقة الواضففتة والبفيدل  *

 خير من يؤرخ للثورل. عن التيييف والمجامالق جفلق من 

* إن ثنة أبناء الجبل بسففففالمة عبيد جفلتلم يأتمنون  على 

وثا نلمب ويتفاونون مف  إلى أبفد تدب وبذلك تجمح لدي  وثا ق 

 نادرل غاية في األهمية أدرجلا في الكتاب.

* إن قدرل سفففففالمة عبيد على الفمل المضفففففني الدؤوبب 

م.. أو وإتسففففاسفففف  بالمسففففؤولية في كل عمل ينوم ب .. ..تاريخا

م.. مييق أعمال  جميفا بمستوى رفيح. م...أو أدبا  قاموسا

 عووارف النكووديطبح هففذا الكتففاب مرل برعففايففة المرتوم 

 صفتة. 512ومؤسست ...وهو ينح في 

 جاء في كتاب الثورل السورية الكبرى:
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م من اكسفففتغالل واكرتشفففاء  "شفففلدق هذف الثورل ضفففروبا

))تالطم(( أصففففففتاب اليعاماق على عّجلق في إخمادها. فند 

 ))المال والخيام((ب وتراشنوا بالتهلم.

واسففتأثر بأموال اإلعاناق أفراد بينما ))ألوف من الفنراء 

مب ويرغمون على التسليم  استشلد مفظم رجاللم يموتون جوعا

 قسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرام((.

كثر المّدعون والمتاجرون ما دعا أتد شففففففففراء الثورل) علي 

 عبيد( ألن ينول:

 مففا خسفففففففروا عليلففا متففاليففْك وك بففاْق ليلففْ  في البف ْ 

 الفففففففففففففففففتفففففففففففففففففرايفففففففففففففففففب قفففففففففففففففففلفففففففففففففففففوقفففففففففففففففففي

وعند انتلا الشففّداق أضففتى هو البيْك وينوْل ثورتنا وضففاعق 

 تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوقفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي!..

وقد كيم اكسفففتغالل اكرتشفففاءه الماد  والمفنو . فمد بف   

اليعماء, يدهم لنب  الرشففواق من النيادل الفرنسففية وأسففاؤوا 

على عبيفد: )) أكثر من تنكيفد للثورلب كمفا جفاء في مفذكراق 

 نيران الفدو((.
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 ربابة الثورة. 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م من سففالمة عبيد على توثيق النصففا د الشففروقية  ترصففا

الوطنية التماسفية للثورل السفورية الكبرى بجميح مراتللا في 

سفففجل صفففادنب فند قام بجمح بف  النصفففا د لوالدف علي عبيد 

هالل وغيرف من شففففففففراء الوطن والملجر منلم المجاهدون: 

األطرش،  عز الدين الحلبي، فارس النجم األطرش، صووووووويا 

األطرش، يوسف العيسمي، علي الملحم، قاسم أبو خير،  زيد

 محمد النبواني، جاد هللا سالم، والمغترب: فارس بالن.

"علي عبيدب ربابة  صفففففدر من الديوان الذ  جاء باسفففففم:

الثورل" طبفتففانب وقففد كتففب سفففففففالمففة عبيففد منففدمففة الففديوان 

 وتضّمنق دراسة تاريخية ولغوية واجتماعيةب جاء فيلا:

ون في هففذف المجموعففة تففافي لشفففففففبففابنففا في "آمففل أن يك

سفففففففوريففة والوطن الفربي إلى أن تظففل نظرتلم إلى اآلبففاء 

لمفففا قفففاموا بففف  من أعمفففال  وإجاللواألجفففداد نظرل اعتياي 

ي  من  قدموا عل ما أ قاسفففففففوا من مرارلب ول ما  يةب ول فروسففففففف

تضتياق وصبر في سبيل الفجر الذ  انبثق من شفار سيوفلم 

 ومن دماء شلدا لم".

 يما يلي بف  األبياق التي وردق في الديوان:وف
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 هالل عز الدين الحلبي:

طفران من بف  األجاويد يا 

 تسفففففففففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففففففن

 

وسألق رب الفرش يصرم  

 عفففففففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففففففارا

 
وأففاللم ما هي ففايل أهل 

 ديففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففن

 

بدل الفبي لبسففففففففو اليغفل   و

 والصفففففففففففففففففففففففففففغففففففففففففففففففففارا

 

 

 علي الملحم:

يففا بو نففايف نتن كيمنففا 

 صففففففففففففففففففففففففففففففبفففففففففففففففففففففففر

 

عففففا ليففففالي النتس تففففالي  

 هففففففففففففالفففففففففففففففففففففففففمففففففففففففر

 
 خانق األيام وانكب الدهر

 
نا خالف   عاد قسفففففففمت وما 

 الففففففففففففبففففففففففففلففففففففففففدلففففففففففففي

 

 

 قاسم أبو خير:

م بالطويّة  يا هللا يا اللي عالما

 
يففففا تي يففففا مفبود ليففففك  

ة  الشفففففففففففففففففففففكفففففففففففففففيفففففففففففففففّ

 
تفود بففاللي مفففاضفففففففففدين 

 الففففففففففففففنضفففففففففففففففففففففيففففففففففففففة

 

نا   نا من بتر جودك ل تفتح ل

 شففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان

 

 

 محمد النبواني:

تي الكتففاب وتي نففاشففففففففي 

 الففففففففففففففنصففففففففففففففففففففففيففففففففففففففد 

 

الشففففبل هللي يرعب الخيل  

 طفففففففففففففففففففففففففريفففففففففففففففففففففففففاف

 
جتني تتيففففاق الوفي من 

 بفففففففففففففففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففد 

 

وتيي  عدد ما خطق التبر  

 يفففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففففاف

 

 

 جاد هللا سالم:

يا رسل ياللي تمد من أر  

 طففففففففففففففففففففففففففففففربففففففففففففففففففففففففففففففة

 

لففففا ظففبففي   فففون تففرل كففنففّ

 الفففففففففففففففتفففففففففففففففمفففففففففففففففاد 

 
سففلّم على اللي سففاكنين ديار 

 غففففففففففففففففففففففففففففففربففففففففففففففففففففففففففففففة

 

النشفففاما مخضفففبة سفففيوف  

 الففففففففففففففففلففففففففففففففففنففففففففففففففففاد 

 
أبو نفففايف بفففاللنى قيفففدوم 

 صففففففففففففففففففففففففففففربفففففففففففففففففففففف 

 

يففوم ثففففار الففففف  فففي يففوم  

 الففففففففففففففففففففففطففففففففففففففففففففففراد 
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 علي عبيد:

البارتة والفين عّيق على 

 الفففففففففففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففففففففففوم

 

من واه  في الصففدر طير  

 وسففففففففففففففففففففففنفففففففففففففففلفففففففففففففففا

 
تيين قلبففام من غثففا الففدهر 

 مفففففففففففففففففففكفففففففففففففففففففظفففففففففففففففففففوم

 

م تيينففة الففدهر قّرح   وعينففا

 جفففففففففففففففففففففففففففنفففففففففففففلفففففففففففففا

 
يا عين هلّي واسفففففففكبي الدمح 

 عففففففففففففففففففففففففففففالففففففففففففففففففففففففففففدوم

 

ومثل السففتايب يوم يلطل  

 مفففففففففففففففففينفففففففففففففففففلفففففففففففففففففا

 
على جبلنففا أصفففففففبح اليوم 

 مففففففففففففففففتففففففففففففففففكففففففففففففففففوم

 

من األجنبي والفهرْب تبكي  

 تصفففففففففففففففففففففففنففففففففففففففففلففففففففففففففففا

 
 

 )في رد على النصيدل السابنة( : فارس بالن

يا عبيد ويش يبكيك من اللي مضفففى 

 والفففففففففففففففففففففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففوم
 

 وإنق الذ  رضفففان صففافي وشففنلا
 

نوتك شفففففففجي يا عبيد هل هجرق 

 الفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوم
 

 والنفس فندق في المصففففففايب مجنلا
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 سالمة عبيد باحثا في التراث الشعبي
 

 أمثال وتعابير شعبية. 1
 سوريةـ من السويداء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

صففدرق الطبفة األولى من الكتاب عن ويارل الثنافة في 

 .2016سوريةب ثم أعدنا طباعت  في عام 

"كنق أصففففغي إليلم في السففففلراق عندما كان يطلب من 

تفدد ل  األمثال الشففففففففبية التي تفرفلاب وينرأ للا والدتي أن 

األمثال التي سففففففمفلا في ذلك اليوم والتي كان يسففففففجللا على 

م في جيب ب وك نيال نتتفظ بلذف  بطاقاق صغيرل يضفلا يوميا

 البطاقاق التي كتبلا بخط يدف."

جاء في المندمة: أن األمثال هي تصففففيلة عشففففرين عاما 

 بالجمح والشففففرح فتسففففبب ولكن  أو أكثرب والمؤلف لم يكتفِ 

اسففففتفر  في مندمة الكتاب الكثير من المفلوماق التاريخيةب 

 والتتليل اللغو  التفصيلي.

م أن نيوح سفففففففكان جبل    ومّما جاء في المندمة أيضفففففففا

سطين صبغ  توران من مناطق مختلفة من لبنان وسورية وفل

 األمثال بتنوع غني ومتفرع.

عن أسفففففباب النيوح  وقد وضفففففح دراسفففففة تاريخية هامة

سة لغوية  وظروف اإلقامة في الموطن الجديدب كما وضح درا

را دل في مجاللا تتلل الللجة الفامية في جبل الفرب وتنارنلا 

 بالفصتى.
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وقد جاءق األمثال مرتبة أبجديا مح شفففففففرح للكلماقب  

 وأتيانا مناسبة المثل... وهذف بفضلا: 

جللا: ينال في راتق الخيل تِْنتذ  مدَّق الخنفسفففففففة ر *

 الشخص الذ  ينبر  ألعمال ضخمة ك يستطيفلا. 

سفففبح مغايل تغيل والصفففيق لراعية البيق: اسفففتغالل  *

م. م واجتماعيا  رباق البيوق لأليد  الفاملة ماديا

شفففال لوب عالناس ...شفففال لوب علينا : تنال للشفففخص  *

 المخادع. 

الضيف اول يوم قمر منور... ثاني يوم رغيف منّور..  *

 ثالث يوم قرد مصّور.

ينابل  في المثل الصففيني: الضففيف مثل السففمكة تفسففد في 

 اليوم الثالث.

 

 الشعر النبطي. 2
 في اإلمارات العربية المتحدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م مففا يمضفففففففي اليا ر وقتفف   عنففد ييففارل اكمففاراق غففالبففا

م بييارل مراكي التسفففففففون والمطاعم والمتنيهاق..  مسفففففففتمتفا

سففففالمة عبيد كان قادما من الصففففين التي كانق تفيش في ذلك 

صففففففففارمةب ومح ذلك لم تغِرف كل هذف الوقق تيال تنشفففففففف 

الرفاهية في اكماراقب بل كّرس إجايت  إلنجاي عمل ادبي 
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لغو  تاريخي كبير هو كتاب:" الشفففففففر النبطي في اكماراق 

 الفربية ".

اّطلح األديب على الشفففر النبطي فاسففتلوافب وخصففوصففا 

 غسووووان الحسووووينبفد أن قام بدراسففففة متأنية للباتث الدكتور 

اول دكتوراف في الشفر النبطيب وقام بدراسة عدد الذ  يتمل 

كبير من الدواوين والمراجح دراسففففففة متفمنة. بفدها وضففففففح 

نصففففففففففب عينيففف  أن يفّرف النفففارئ الفربي بلفففذا:" الفطر 

الصتراو ب واأللوان الصتراوية النابفة من ماضي  الفريق 

 والمواكبة لتطورف التضار  عبر الفصور المتفاقبة ".

ية قدم الك تاريخية ولغوية منارنة مح بدا تاب دراسففففففففة 

الشفففر الشفففبي في بالد الشففامب وشففرح سففبب تسففميت  بالشفففر 

 النبطيب ثم عّرف بألوان هذا الشفر وأسلوب  وأهميت .

مفففدّرس اللغفففة الفربيفففة  لطفي عزاميرو  األسفففففففتفففاذ 

والصفففففففتفي الذ  كان يفمل في اكماراق في ذلك الوقق أن 

لسفففففففاعاق طويلة في دراسفففففففة  األديب لم يكن يمّل من الفمل

موسففينا هذا الشفففرب وكتابة دراسففة عروضففية بطرينة ايناعية 

مبتكرل عن كفففل من ألوانلفففا المختلففففة: اللجينيب التفففدولب 

الصخر ب السامر  وغيرها.. وقد أذهلق هذف الطاقة والندرل 

على الفمففل الففدؤوب كففل من تففابح عملفف  في هففذا الكتففابب 

ك  اعجاب  واسففتمتاع  بلذف وخاصففة األسففتاذ لطفي الذ  شففار

 األلوان من الشفر..
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وقد اختار األديب بف  النصفففففففا د من الشففففففففر النبطي 

وأدرجلا في الكتابب وهي كما وصففففلا " باقة يهور أضففففلا 

 بين يد  النارئ الفربي." 
 *  *    * 

وأتسفففففاءل بفد كل هذف السفففففنواق... أك يسفففففتتق النارئ 

جلد سففالمة عبيد ان يرى الفربي مثل هذف الباقة  أك يسففتتق 

النور من خالل مؤسفففففففسففففففففاق ثنففافيففة اتترافيففة قففادرل على 

  اكضطالع بنشر أعمال سالمة عبيد  
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 طرائف من الصين. 3
 مخطوط من جزأين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سففففففففا دل في الرغبة في انجاب ولد ذكر كانق رغبة  *

الصففينب وك تيال إجماك !!.. وللذا تسففمى البنق البكر اتيانا 

 "تشاو د  " وترجمت  " تلوح بيدها ألخيلا "!

سفففونغ لين " وترجمت  "غابة الصفففنوبر " والسفففبب في  *

هذف التسفففففمية هو أن الفّراف بفد قراءل طالح المولود ينصفففففح 

تكوين   األهل بأن يدخل في اسفففم  مادل الخشفففب التي تتفق مح

 الطبيفيب وهكذا تتكامل الفناصر الطبيفية في تيات .

 كما يوثّق المخطوط األمثال الصينية مثل:

 كوب ماء ك يطفب عربة مشتفلة. *

عندما تنطلق كلمة ك تسفففففففتطيح أربفة خيول أن تلتق  *

 بلا.
م:  ويتطرن الى المفتنداق والخرافاق أيضا

الدران تصففد السففيوف الخشففبية المصففنوعة من خشففب  *

الشفففففياطين وتمنح التسفففففدب وثمارف تطيل الفمرب بل هي تمنح 

 اكنسان الخلود.

يفّرف الكتاب النارئ بالفنون والمشففغوكق الترفية التي 

 اشتلرق بلا الصين:
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كرل  32نتق كراق متداخلة من الفاجب تصفففففففل الى  *

 متداخلة أو أكثر قد يفمل عليلا الفنان سبح سنواق متواصلة.

 شتمل على موضوعاق أخرى عديدل مثل:كما ي *

 النواعد في اللغة الصينية كالمذكر والمؤنث. *

 الفاداق والتناليد في األفراح والمآتم.  *

بف  المفلوماق المفيدل والطريفةب والتفريف بالتضارل 

  والتيال الصينية في أدن تفاصيللا.
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 أدب الرحالت
 

 الشرق األحمر .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كتب األسففففففتاذ فوي  مفروف في كتاب : "سففففففالمة عبيد 

 األديب اكنسان"

الصفففففين  -"كان سفففففالمة عبيد من الذين ياروا الشفففففرن 

 وكتب عن ييارت  في كتاب "الشرن األتمر"...

الكتاب يرويلا  وإذا كان لكل كتاب قصففةب فإن قصففة هذا

 الكاتب بأسلوب  الساخر فينول:

م للكتففففاب األفرينيين  "كنففففقه أعلم أن مؤتمرام طففففار ففففا

واآلسفففيويين سفففيفند في عاصفففمة جملورية الصفففين الشففففبيةب 

ولكن لم يخطر على بففالي أن أكون بين المففدعّوين إلى هففذا 

اكجتماع الطارئ.. ومح ذلك لم أتردد في قبول الدعولب سففيّما 

سففففففطورل في جبالنا كتيال تردد: بأن الصففففففالتين من وأن األ

أسفففففففالفنففا يفيشفففففففون خلف السفففففففور الفظيم بففانتظففار اليوم 

 الموعود..."!!

توى كتاب "الشففففففرن األتمر" مشففففففاهداق وأتاسففففففيس 

المؤلفب وما أتب أن نتفلّم  من الصين وتجربتلاب وك يخفي 

ميول  ومشففففففاعرف الذاتية تجاف هذا البلدب الذ  أعجب بشفففففففب  



130 
 

ثانية ليفيش في  أكثر من عشفففففففر  -جربت .. فسففففففففافر إلي  وت

  سنواق."
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 مع الرئيس ماو . 2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تيففال الر يس مففاو اليوميففة كمففا يرويلففا أتففد مرافنيفف ... 

كتاب يتكي النضففففال المرير الذ  خاضفففف  الشفففففب الصففففيني 

وقيادات  للوصول إلى اكستناللب كما يصف تيال الر يس ماو 

 منذ الطفولة ونضال  ضد الفدو الخارجي واألعداء الداخليين.

  



132 
 

 سالمة عبيد والترجمة
 

تنب  األديب سفففففففالمة عبيد إلى أهمية ترجمة الكتب التي 

وضفلا مستشرقون ياروا المنطنةب وقد قام بترجمة بف  ما 

ان مطبوعان.. كما ترجم عن الفرنسففففففية كهتب عنلا ومنلا كتاب

 واإلنكليييةب وصدر ل  كتاب ترجمة عن الشفر الصيني.

 

 جبل حوران في القرن التاسع عشر.. 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 منتطفاق من كتاب: رتالق في سورية للمستشرن جون

لويس بركلففاردق... طهبح في "مكتففب نجيففب ترب للطبففاعففة 

 1955  والنشر" عام 

 ينول المفرب في مندمت : 

"هذف منتطفاق من كتاب فريد ضخم للمستشرن الرتالة 

...تبذا 1812الى عام 1810الذ  أقام في سفففففورية من عام 

ت   فاسففففففف ية لن ل  إلى الفرب ية بنن مق التكومة السفففففففور لو اهت

  وطرافت ... 

سلة من الكتب: للنس بورتر)تمق وهذ سل ا الكتاب فاتتة ل

وماسففففكلب   ترجمة أجياء من  ( و لدوسففففو ب وماكلرب ب وبلب

 وبوردوب وغيرهم.

 جاء في الكتاب: 
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م ما اتدى مدن توران الفظمىب   " كانق السفففففويداء يوما

ومتيط خرا بلا ك ينل عن عشففففففرل أميال وبين هذف الخرا ب 

مسففتنيمب وك تيال األبنية قا مة على جانبي ب يمر شففارع بخط 

وقد اسففففففتغرن مفي السففففففير في  من أول  إلى آخرف مدل اثنتي 

 عشرل دقينة"....

الكتاب صادر عن مكتب ترب للطباعة والنشر...أوا ل  

 الخمسينياق.

 يمكن اكطالع على الكتاب باكنكلييية بإسم:

Travels in Syria and the Holy Land 

 

 رحلة في جبل حوران. 2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

. 2015تمففق طبففاعتفف  عففام   من كتففاب النس بورتر. 

نتطف من الكتاب:  وهذا مه

 ماذا نفرف عن البثينة 

أبناء السفففففففويداء يفرفون انلا قرية صفففففففغيرل من قرى 

م!!  المتافظة...وغيرهم قد ك يفرف شي ا

سم  "ليس هناك ادنى شك في أن البثينة قد تافظق على ا

نا نتتاج إلى  نا اآلن أن ند عرف نا.... ل ية بثي ناطفة الرومان الم

شففلر كامل لييارل البنايا األثرية الشففينة المنثورل على سفففوح 

 هذف التالل.. 
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إن األر  هنا ك تنافسففلا أر  في الخصففبب وقمتلا  

تبدو اآلن خضراء تغطيلا أتسن قمح في سورية.... فالتنول 

 التبوب النامية التي كانق ترتفح عن األر  بروعة وبلجة".

  

 مقطوعات شعرية. 3
 من األدب الصيني القديم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يب مجموعة من النصففففففففا د ألهم الشففففففففراء  ترجم األد

عن دار منشووورات الصووين الصففينيينب وقد صففدرق في كتاب 

  1983عام 

 كتب في المقدمة:

"الشففففففففره ينفه على قدمين إتداهما الموسفففففففيناب والثانيةه 

فِر تترم  من الم فنى أو المفانيب وللذا كانق ترجمةه الشفففففففِّ

ب وإن ظلَّ لسففانه  إتدى سففاقي ب فإذا هو شفففر  أعرج أو كسففيح 

م مفبِّرام في بفِ  التاكِق.   ذو  الفاهاِق فصيتا
ختاراِقب وتركْق  تاولِق الترجمةه أن تسففففبَغ الموسففففينا الشفففففريَّة على بفِ  المه

 بفَضلا."

 وهذف اتدى النصا د: 

يف  في الر ِّ

يِف   ما أجمل بيتي في الّرِ

 في الّريف الفتان النِّضرِ 
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 أختال ه بظّل تدينت ب  

ح في الدنيا نظر !   وأسّرِ

 النَّلره يمرُّ ب  غردام 

هِر.   ييهو بأكاليِل اليَّ

 وصغاره األسماك انطلنق

 تتراقصب نشوى بالمطرِ 

 وتجوبب الجوَّ سنوناق   ِ

عه في خفِر  والشمسه   توّدِ

 أرجاء مدينتنا ايدتمق 

  بألوف الّدور وبالبشِر 

 وهنا بيتانب ولي بيق  

يف الفتاِن النّضِر.  في الّرِ

 

 وهذف قصيدل أخرى:

 ببغاء أسرة تسين

 للشاعر دو فو الذي نبذه القصر، وخل ده الكوخ

 آفب يا ببغاء تسين 

 أنق الطا ر النادر على الكالم 

 أك ترى المظالم 

 التي يشكو منلا الدجاج والسنونو  ! 

 فإذا أنق ك تبد  الشكوى 
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 أمام السادل التكام 

 فما جدوى صراخك هذا 

 وكالمك الفارا !
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 سالمة عبيد والتأليف الجامعي
 

عادل ما ينوم عدد من أساتذل الجامفة بوضح كتاب واتد. 

عبيد ذهب الى الصففين لتأسففيس قسففم اللغة الفربية في سففالمة 

جامفة بكينب ولم يكن هناك كتب للنسففم فنام بوضففح عدد منلا 

ن  كثيرا ما كان يطبح الكتب من مال   مب بل ا نا م ومجا متطوعا

الكتب تنوعق بين اللغة واألدب والتاري  والدياناق  الخاص. 

نة ب فد أخرىب والتراثب وكتبق بفناية واهتمامب لتدّرس سففففففف

ومفظم هففذف الكتففب يمكن اعتمففادهففا لتففدريس اللغففة الفربيففة 

لألجانب في أ  بلد في الفالم. فيما يلي لمتة موجيل عنلا مح 

 الفلم أننا قرأنا عن أسماء كتب وضفلا ولم تصلنا نس   منلا..

 

 موسيقا الشعر العربي. 1
 1979جامعة بكين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فيما يلي منتطفاق مما جاء في التفريف عن الكتاب:

اللدف من هذا الموجي في الفرو  أو موسفففينا الشففففر 

 الفربي هو:

م . 1 اكطالع على األصفففففففول الموسفففففففينية للنَّظم اطالعا

م.  موجيام وكافيا
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ى قراءل النصففيدل قراءل موسففينية تضففيف التدرب عل. 2

 إلى المفاني اللتَن المناسب أو اإليناع المناسب.

قراءل الشفر قراءل ايناعية تساعد على إجادل النراءل . 3

م من تيففث النبرل والتفخيم والترخيمب  في الشففففففففر والنثر مفففا

 وإجادل نطق مخارج التروف.

فاب متاولة إبداع طرينة جديدل تسففففففاعد على اسففففففتي. 4

 الموسينا الشفريةب والندرل على تتليللا والتمتح بلا.

التركيي على التمففففارين التطبينيففففة والمنففففارنففففاق . 5

  الضرورية.

 

 مالحظات حول الترجمة. 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لوب شففا ق مبسففطب كتاب يشففرح أهم النواعد اللغوية بأسفف

ولكنفف  غني بمففا يتتففاجفف  المترجم إلى الفربيففة من مفلومففاق 

وهو من مجموعة الكتب التي وضفففلا لنسففم اللغة الفربية في 

 بكين.

مما ورد في الكتاب تفريف وجوف التشفففففففاب  واكختالف 

 بين الخبر والصفة والتالب وأعطى أمثلة على ذلك:

ثالثة متشابلونب ولكنلم إن الخبر والصفة والتال أشناء 

 ليسوا "توا م".
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ونالتظ أّن لكل واتد منلم شفففخصفففية مسفففتنلةب ومالمح 

 خاصة تميّيف عن شنيني  اآلخرين.

1 ..  أطلق الصياده الناَر فسنَط الغياله الجريحه

م.. 2  أطلق الصياده الناَر فسنَط الغياله جريتا

م قبل أن في المثال األول )أ( يبدو أنَّ الغيال كان  جريتا

يطلق الصفففياد النار علي ب ربّما جرت  صفففياد آخرب أو تيوان 

 مفترس قبل ذلك.

أمففا في المثففال )ب( فففإن الجرح جففديففد طففارئ مفففاجبب 

 وليس صفة قديمة قبل إطالن النار.

 تراجَح الفدوُّ المنلوكه النوى. 1

 تراجح الفدّو منلوَك النوى . 2

هو منلوك النوى قبل  في المثال األول )أ( يبدو أن الفدو

 أن يتراجحب وفي أثناء التراجح.

ثاني )ب( فإن الفدو يبدو منلوك النوى  أما في المثال ال

 أثناء التراجح وك نفرف كيف كانق تالت  قبل ذلك.

ثم يتابح بإعطاء أمثلة على التشاب  واكختالف فيما يتفلق 

 ب"الخبر".

 

 لمحة عن تطور الشعر العربي. 3
 حتى مطلع القرن العشرينمن الجاهلية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كتاب وضفففففففف  الراتل سفففففففالمة عبيد لتفريف الطالب 

وقد نجح من خالل كتاب واتد  الصفففينيين بالشففففر الفربي... 

الفربي موضفففففففوع بتركيي وعناية أن يغطي مراتل الشففففففففر 

المختلفة مح تفريف باألتداث التاريخية وأهم الشفراء الفرب 

ونماذج من شفففففر كل منلمب باإلضففففافة إلى شففففرح النصففففا د 

 والتفليق عليلا.

 أهم الموضوعاق التي تناوللا الكتاب:

التفريف بالشفففففر الجاهلي وتوضففففيح أهميت  وأثرف في  *

 تيال الفرب الجاهليين.

بالنبيلةب أغرا  الشففففففففر الجاهلي: ا * بالنفس أو  لفخر 

المففففديحب اللجففففاءب الغيلب الوقوف على األطاللب آراء في 

 التيال.

نماذج من الشفففر الجاهليب لبف  الشفففراء: يهير بن  *

ابي سفلمىب طرفة بن الفبدب امرئ النيس وغيرهمب والتفريف 

 بلم.

الشفففر في اإلسففالم: أهم أغراضفف : الدفاع عن اإلسففالم  *

 شلاد بشفر تسان ابن ثابق مثالم.والمسلمينب اكست

الشففففر في الفصفففر األمو : الشففففر السفففياسفففي )مدح  *

 األمويين(ب الغيلب اللجاء؛ وغير ذلك. 

نماذج من الفصففر األمو  لبف  الشفففراء: الفريدنب  *

 جرير وغيرهم. 
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نبفذل تفاريخيفة عن الفصفففففففر األمو ب واألتفداث التي  *

 مّرق على الفرب في تلك الفترل.

الشففففففففر في الفصفففففففر الفباسفففففففي وأغراضففففففف  الغنية  *

والمتنوعة: الشففففر اكجتماعي والسفففياسفففيب الغيل والمجونب 

 الفلسفةب ووصف الطبيفة.

نمففاذج من الشففففففففر الفبففاسفففففففي: المتنبيب أبو الفالء  *

نواسب أبو الفتفففاهيفففةب ابن الففففار   المفر ب البتتر ب أبو

م نبذل عن تيال كل منلم.      وغيرهمب يندم الكتاب ايضا

الشفر األندلسي: التجديد والشفر الغنا يب وخاصة في  *

الموشفففففتاقب أغرا  الشففففففرب ثم نماذج من قصفففففا د بف  

 الشفراء: ابن هانبب ابن ييدونب ابن الخطيب. 

م على عصففر اكن * تطاط األدبيب ثم ويمر الكتاب سففريفا

يفود الى التركيي على النرن الفشفففففففرين: فيشفففففففرح أغرا  

سياسيةب ويختار شفراء  الشفرب وخاصة اكتجاهاق األدبية ال

من المشفففففرن الفربيب ومن شففففففراء الملجر: أتمد شفففففوقيب 

رشفففيد سفففليم الخور ب أبو الناسفففم الشفففابيب إبراهيم اليايجيب 

 إلياس فرتاق وغيرهم.

 

 مختارات من قصائد فلسطينية .4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اختار األديب مجموعة من النصففففففففا د الرا فة لفدد من 

شفففففففراء األر  المتتلة وقد وضففففففح لكل قصففففففيدل شففففففرتام 

م يفّرف الصففففففينيين من خالل  ع لى قضففففففية لمفرداتلاب وتفلينا

فلسفففطين ومفانال شففففبلا... وهو كتاب نموذجي لتدريس اللغة 

 الفربية لغير الناطنين بلا.. وهاتان قصيدتان من الكتاب:

 

 لْن أبكي:

 للشاعرة فدوى طوقان 

 أتبا ي!

 مستق عن الجفون ضبابة الدمح الرمادية 

 أللناكم وفي عينّي نور التب واإليمان

 بكم باألر  باإلنسان  

 لو اني ج قه ألناكم  فواخجلي

 وجفني راعش مبلول

 وقلبي يا س مخذول  

 وها أناب يا أتبا يب هنا مفكم 

 ألقبس منكمو جمرف 

 آلخذ يا مصابيح الدجى من ييتكم قطرل

 لمصباتي.

)في هذف النصفففففيدل تخاطب الشفففففاعرل شففففففراء األر   

 المتتلة( 
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 تعليق:

الشاعرل فدوى طوقان تلتني في األر  المتتلة بشفراء 

 األر  المتتلة 

يث  تد جاذب أطراف ال ما تجتمح بلم وتت كاد تبكي عند ت

 مفلم.

ولكنلا تمسح الدمح من عينيلا بشجاعةب تستمد النول من 

 قوتلمب واألمل من قلوبلم المففمة باألمل والرجاء.

 )النصيدل مدرجة في الكتاب بالكامل(.
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 تسافرال 

 للشاعر سالم يوسف جبران 

 قف هناب ك تترك األر  وتيدل 

 تسأل الدنيا وتبكي:

 ))أيلا أتلىب تنول النمح في أرضيب ويهر البرتنالب 

 وكروم الِفنَِب السَّلطيب والماء اليكل..

 أم تنول الموق في غاباق أمريكا البفيدل ((

 ))قف هنا...ك تترك األر  وتيدل..

 قف هنا.. إنَّ ذ اب الليل ترجو أن تسافر 

 لترى أرضك عيكء تيينة 

 بفد أن كان بلا ِرضوان يتميلاب ويسني يرعلا 

 بفد أن كانق مصونة.

 

 تعليق:

تتاول سفففففلطاق اكتتالل أن تضفففففايق الشفففففباب الفرب 

المنيمين في األر  المتتلففففة لترغملم على ترك قراهم 

يةب أو ت شفففففففجفلم على السففففففففر إلى واللجرل إلى البالد الفرب

أمريكا الالتينيةب وعند ٍذ تسفففففففتولي على قراهم وتفطيلا إلى 

 اليلود الملاجرين.
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 أمثال من ألف ليلة وليلة. 5
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نظرام ألهمية قصفففففص ألف ليلة وليلة لمن يدرس اآلداب 

الشففرقيةب فند قام األديب باختيار ألف تفبير ومثل وبيق شفففر 

من ألف ليلة وليلة ليشفففففرتلا للطالب.. من تفسفففففير المفرداق 

الى توضيح الفكرل أو المناسبة التي وردق فيلاب وعلى سبيل 

 المثال: 

هذا المثل مثل الكراث شفففايب وقلب  أخضفففر: يضفففرب  *

 في الشي  الفجوي الذ  ما يال يرغب في النساء.

شي  البتر: أصبح رميام لالستفمار والمستفمرينب أو  *

 للتكم الفرد  واكستبداد .

جابر عثراق الكرام: يطلق هذا النفق على الشففففففخص  *

الذ  يسفففاعد اآلخرين مسفففاعدل قيمةب ولكن دون ان يفلن عن 

 نفس  أو يتباهى بذلك.

 

 راءة العربيةالق. 6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م مح دراسفففة وأسففف لة على  كتاب تفليمي يشفففمل نصفففوصفففا

النصب وقد تم اختيار النصففففففوص المتنوعة بفنايةب بفضففففففلا 

يصفففففف أماكن يفرفلا الطالب فتسفففففّلل علي  فلم النصب على 

الصين الفظيمب المرأل في  سبيل المثال: فندن الصداقةب سور
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الصففففين. بفضففففلا يلدف الى تفريف الطالب بالمتادثاق التي 

يتتففاجلففا إذا جففاء الى البالد الفربيففة: من يوميففاق مففدرس 

مري  في المستشفىب في مخاين بكين الكبرى. والبف  هو 

تفريف بتاري  وتضارل الفرب مح إضاءل على بف  البلدان 

قب لبنانب جولة في اإلماراق الفربية: الفرب والتضارلب دمش

 الفربية...

كتب األديب النصففوص باألسففلوب السففلل الممتنحب الذ  

يفطي النصفففففففوص قيمة كبيرل في أسفففففففلوبلا ومفلوماتلا مح 

 التفاظ على سلولة قراءتلا وفلملا.

مفرداق كل نص مشروتة بفنايةب وبفدها وضح المؤلف 

ل طا لة التي تختبر فلم ال ب للنص مجموعة كبيرل من األسففففففف 

   وقدرت  على التفبير عن فلم  بفربية سليمة. 
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 كتاباته حول األديان
 

 مقتطفات مقارنة. 1
 من الديانات السماوية الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دراسفففففة منارنة للدياناق السفففففماوية تلني الضفففففوء عليلا 

بطرينفففة موضفففففففوعيفففة جفففادل. يركي الكتفففاب على التفريف 

بالدياناق السفففماويةب وعلى النواسفففم المشفففتركة بينلا. وقد قام 

ة جادل للا ووضففففح منارناق دقينة بوضففففح الكتاب بفد دراسفففف

بففيففنففلففففا مففرتففكففيل عففلففى شففففففففواهففففد مففففأخففوذل مففن الففكففتففففب 

وكتابت  عن الدياناق تأتي دون تفصفففففب لدين أو  السفففففماوية. 

مذهب دون آخرب بل بنلب منفتح على اإلنسففانية جمفاء وعلى 

المتبة وقبول اكخر وعمل الخيرب والكتاب دعول للبتث عن 

 والتناتر.  نناط اكلتناءب وليس اكختالف
 

أذّكر بما كتب  سالمة عبيد في قصيدل هللا والغريب عندما 

 يناجي هللا بلذف الفباراق:

م بمترابكْ   لم ترني يوما

م   أتلو صالتي ساجدام راكفا

 لم أذبح الخراَف في األعيادْ 

 لم أترن الشموَع في الميالد
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 لكنما كانق صالتي إليك

 وشوشةَ األنسام لألقاح

 األطيار للصباحترنيمةَ 

 

 المحرمات والمكروهات في القرآن. 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهو كتاب يفّرف األجنبي بالدين اكسفففففففالمي من خالل 

بتٍث مبّسط ك يتطرن للتفاسير واآلراء المختلفةب فاألجنبي قد 

الكثير عن التفففاليم اإلسفففففففالميففةب أو يفرف عنلففا ك يفرف 

 مفلوماق مشوهة أو مغرضة...

م تول مكروهاق السفففففلوك الفرد  التي  أورد الكتاب بتثا

نلى عنلا النرآن كالظلم والغش واليناب والبخل أو اإلسففففراف 

الشففديدب كما تذر من عنون الوالدين ومن اكختيال والغرورب 

 وغير ذلك من األمور المكروهة.

ينتنل الكتاب من السلوك الفرد  الى السلوك اكجتماعي 

مثل: عدم اإلكراف في الدينب التتذير من كني األموال أو سوء 

 استخداملاب ومن الغش وشلادل اليور.

ويشرح الكتاب الشفا ر الدينية وأركان اإلسالم الخمسةب 

 وكذلك المفتنداقب ويبين ما هو مترم كالميتة ولتم الخنيير.
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 المعارضة والمعارضون. 3
 في عهد النبي "صلعم" 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الكتاب يسففتفر  األوضففاع السففياسففية واكجتماعية التي 

كانق سا دلب وكيف ان رأس المال والكلانة هما مصدران من 

سففففالة مصففففادر الظلم اكجتماعيب وكيف أن اإلسففففالم جاء كر

 تفمل على إصالح المجتمح.

والمففارضفففففففون كفانوا من الفذين رفضفففففففوا التخلي عن 

م لمفتنداق آبا لم وأجدادهمب  األصفففففنامب واعتبروا ذلك تسففففففيلا

ومن الذين خافوا على امتياياتلم وامواللم ورفضففففففوا اليكالب 

 كما كان منلم من لم يتنبل فكرل الجنة والنار.

نة "تيث وينتنل الكتاب الى التفريف بالل جرل الى المدي

م ك ييال رنين مياهرف يدّو  ويطرب:  وجد فيلا ترتيبا

طلح الفجر علينا من ثنيّاق الوداع.... وجب الشفكر علينا 

 ما دعا هلل داع ".
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 مقتطفات مما كتبه النقاد واألصدقاء
 

 أكرم زعيتر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رسففففففففالة  إلى األديب بخط  كتب المرتوم أكرم يعيتر 

 يدفب فيما يلي منتطفاق منلا:

"منذ أيام أتيح لي الشففففففخوص الى عمانب وكان ك بد لي 

في طريني من رفيق أنيسب فكفففان ديوانفففك الرفيق األنيس.. 

 أشدو وأترنم..ورتق أقرأ ثم رأيتني أرتل و

ديوانك يا صفففففديني يشفففففلد أنك الشفففففاعر الشفففففاعر وأنك 

 الوجداني المبدع!

إن في قصففففا دك ما يأثم الملتنون اذا توانوا في تلتينلاب 

و"التدود المتطمة" صالل كل من يدين بالوتدلب وهي ذاتلاب 

يد الوتدل على أن يتفق لتنلا  عينلاب ما يجب أن تكون نشففففففف

 لا!!وجيالتلا وايناعلا ودوي

يد   يدل "لن أكون" فند وددق لو كان األمر ب أما قصففففففف

لتتّمق على المتفوظاق المدرسفففففففية أن تسفففففففلكلا في عندها 

 يستظلرها جيلنا الصاعد الطموح..
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 عمر الدقاق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كتب الدكتور عمر الدقان الذ  التنى "سففففالمة عبيد" في 

 ر السبفينياق: "ورتل إلى أبفد من الصين":الصين أواخ

"...ثّمة ف ة قليلة وصفول ض يلةب من بني آدمب يجود بلم 

الفففدهرب ليكونوا بركفففة على التيفففال ينتفح بلم النفففاس ويتلو 

بفضفففللم الفيشب ويغتني الوجود وك ضفففير أنلم قلة في غمار 

 الكثرل.

مب أن بف  هؤكء األ فذاذ غير أن ما يتّي في النفس أتيانا

الذين شففاركوا في صففنح التيالب وأسففلموا في إغنا لاب وتركوا 

بصماتلم على صفتتلاب كثيرام ما يرتلون عن دنياناب دون أن 

نتس بغيفففابلم أو نبفففالي بلمب ولففففل هفففذا من قبيفففل الفنون 

 والجتود ونكران الجميل.

...سففالمة عبيد األديب والشففاعر والناص والكاتب وفون 

كان يؤمن بأن الفطاء ليس ل  تدود وأّن  ذلك اإلنسان... الذ 

الفطاء عندف ك يتجيأ في التفليم والتأليف وفي التيالب وكأن  

وهو الذ  وعى تديث الرسفففففففول الفربي "اطلبوا الفلم ولو  -

م أن يتنق فكرل "انشففروا المفرفة ولو  في الصففين"ب آثر أيضففا

 في الصين".
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 مارون عبود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اختار اكديب مارون عبود سففففالمة عبيد واتدا من نخبة 

من الشففففففراء في الوطن الفربي ليكتب نندا جميال عن ديوان  

"لليففب وطيففب"ب وذلففك في كتففابفف  الففذ  يمكن تتميلفف  عن 

 الجوجل "ننداق عابر" ب وقد جاء في الكتاب:

يد....شففففففففاعر جبل "لليب وطيب.. ديوان سفففففففالمة  عب

 الفرب.

ينول المثل: "الديك الفصفففيح من البيضفففة يصفففيح "ب وما 

مر على سففالمة شففلران تتى اسففتبشففرق بأن سففيكون عند  

تلميذ ناجح. ففي سففففاعة درسففففي كان ك يفارقني نظرف. عينان 

ناعمتانب ووج  يفي  نشففففاطا واخالصففففا. نصففففف ابتسففففامة 

 واجتلاد.تتبفلا أجوبة متكمةب ووظا ف تنم عن ذكاء 

قلق ل  تين كنق أعلملم الفرو : سففففتكون شففففاعرام يا 

سفففففففالمةب فانتشفففففففر جلدف علي ب وك عجب فلو من الشففففففففب 

 المفروفيب األصيل في الفروبة."

 

 فوزي معروف
 نسانسالمة عبيد األديب اإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م يهذَكر عن الذ  "نشففففر المفرفة  كثيرون ك يفرفون شففففي ا

م عن  فإن هذف المفرفة ك تتفّدى  في الصفففين" وإن عرفوا شفففي ا

 اكّطالع على بف  شفرف.

ورغم ما في تيات  وآثارف من قيم ثّرل ومجاكق واسفففففة 

تتى اآلن لم يظلر كتاب  -تسفففففففتدعي التديث والكتابة فإن  

لمناكق والكلماق قد نشرق مستنل عن ب وإن كان الفديد من ا

عنفف  في صفففففففتف ومجالق عربيففةب وفي بف  الصفففففففتف 

ت  بف  المجالق بأعداد خاصففففة تتّدثق  الصففففينية كما خصففففّ

 عن  مثل "الثنافة األسبوعية" و "الثنافة الشلرية".

اب وهم  وكففذلففك تتففّدث عنفف  بف  الففدارسفففففففين والكتففّ

يتتفففّدثون عن فنون األدب واتجفففاهفففاتففف  في النطر الفربي 

 ور .الس

كان ما سففففبق هو الدافح لوضففففح هذا الكتابب وهو األول 

عن تيففاتفف  وآثففارف التي أهتيح لنففا اكّطالع عليلففاب ألّن بف  

م.  أعمال  ك يال مخطوطا

ترك سفففففففالمففة عبيففد من اآلثففار والتففأثير مففا يففدعو إلى 

التساؤل هل يستطيح أتد أبناء اليومب أن يؤثر بالندر الذ  أثر 

لو ترك ذاك مثل ما ترك هذا من آثار  في  سففففالمة عبيد؛ تتى

 مكتوبة "

 الكتاب من أربفة فصول:

األول: تنففاول متطففاق هففامففة في تيففاتفف ب كمففا تففاول 

 استخالص مالمح شخصيت ب وأبري صفات ب 
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الفصفففففففل الثاني: تفّر  ل  شفففففففاعرام فتتّدث عن ديوان  

"لليب وطيب" بما في  من مواقف وقضفففففايا ومالمح تجديد... 

األسففففتاذ فوي  مفروف إلى موضففففوع الريادل في وقد تطرن 

 كتابة شفر التففيلة فكتب:

" كتب شفففففففاعرنا النصفففففففيدل الفموديةب وكتب قصفففففففيدل 

المناطحب كما كتب قصفففففففيدل التففيلة....وكان في كل ما كتب 

 يتافظ على موسينى الشفر...

شففففر التففيلة" كما نسفففمي  اليوم نجد مثال  في قصفففيدل و"

أ  قبل اليمن المفروف  1946بق عام "إلى ابنتي" التي كت

عن وكدل هذا اللون من الشفففففر على يد بدر شففففاكر السففففياب 

 ونايك المال كة".

الفصففل الثالث: ركي على وجود سففالمة عبيد في الصففين 

ت  في هذف  جايا ية في جامفة بكين.. وإن غة الفرب تاذام لل أسففففففف

المرتلة الغنية من تيات  في التأليف والترجمة ووضفففح مفجم 

 الفربية...  -الصينية

 الفصل الرابح: مختاراق شفرية ونثرية...

 

 صالح زهر الدين
 موسوعة: رجاالت من بالد العرب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تندم موسففففوعة الدكتور صففففالح يهر الدين تفريفاق عن 

عدد ممن سفففففففماهم الكاتب: صفففففففناع التاري  منلم: جمال عبد 

الناصفففرب سففففد يغلولب عادل أرسفففالنب عارف النكد ب عبد 

 وغيرهم.... الرتمن الكواكبيب فارس الخور 

خصصق الموسوعة عشر صفتاق للراتل سالمة عبيد 

شفففففففملق نبذل عن تيات ب ومنتطفاق من شففففففففرف... وقد ختم 

 الباتث دراست  عن سالمة عبيد بلذف الفباراق:

" يكفي سالمة عبيد شرفا أن : ولد شلماب وعاش شلماب 

م.    ولم ينبل أن يموق اك شلما

 بأمثال ."فطوبى للرجولة والشلامة 
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 سيف الدين القنطار
 واألدب والفنأعالم في السياسة 

 ( 2013)اتحاد الكتاب العرب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اختار األسفففتاذ سفففيف الدين الننطار خمسفففة أعالم ليكتب 

اسفففملانب سفففالمة عنلم وهم: شفففكيب أرسفففالنب رشفففيد طليحب 

 عبيد وصياح الجليم.

 ومما كتب  عن سالمة عبيد: 

كان لّماتاب سفففريح الخاطرب يتنن فن السفففخريةب وما يال 

 أبناء الجبل يرددون نوادرف المتببة.....

كتب سفففالمة عبيد عن نفسففف  وعن عصفففرفب ومن يكتب 

عن نفس  وعن عصرف بصدنب فلو يكتب عن كل الناس وكل 

 (182)ص  الفصور. 

 حكمة السنديان بيف الدين القنطارس

)ويارل الثنافةب اللي ة  أصووووووووات روائية من جبل العرب

 ( 2018الفامة  للكتاب 

)أبو صففففففففففابر( كنموذج للروايففففة  تنففففاول الكففففاتففففب 

صففففتة وقد بدأ كتاب  بلذف  24الدراسفففة  تنح في  التسفففجيلية. 

 الدراسة والتلخيص ألتداث الرواية.
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 محمد طربيه
 النقدنعمة 

 تاريخ ومؤرخون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

في كتاب  نفمة النند وضففففح المؤلف متمد طربي  فصففففالم 

بفنوان: دراسففففففة في ديوان )لليب وطيب( للمرتوم سففففففالمة 

 عبيد. 

ينول األسفففتاذ متمد أن الشففففر عند سفففالمة عبيد موقفب 

فلو قبل كل شففففففيء صففففففاتب رسففففففالة لتمتلا الخط الوطني 

الصفففففففادن النيي ب الذ  ك يلادن وك يسفففففففاوم وك يسفففففففتجر 

ك يأب  بالترهيبب وسففففففداها بفث  عربي ألمة ران بالترغيب و

عليلا الجلل والخنوع بفث  ك يتخلى عن األصفففففففالة الفربيةب 

ولكن  يضفففففيف اليلا قيما جديدل متجددل هي قيم الفلم والتترر 

 والتندمب ويياوج بينلما.

ينتنل األسففتاذ متمد الى األشففكال الفنية لينول أن سففالمة 

ل المملدين لتركة الشففففففر الفربي عبيد كان من الرواد األوا 

التديث....ونتن نجد في قصففا د مثل )يا شفففب( و)الخريف( 

فدد  ما ننولب تيث يتالعب الشففففففففاعر ب قا ل و)غدام( مصففففففففدا

التففيالق ويييد ويننص تسففففب منتضففففى التالب مثلما ينوع 

 في النوافي ويبتفد بالنصيدل عن الرتابة المفلودل.

صوووالُ من عشووورين وفي كتابه تاريخ ومؤرخون وضوووع ف

 صفحة بعنوان "سالمة عبيد مؤرخا"
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كتب األسفففتاذ متمد طربي : ك تنتصفففر مسفففاهمة سفففالمة 

عبيد في ميدان التاري  على كتاب  المفروف: "الثورل السورية 

الكبرى" بففل انلففا تتفففدى ذلففك الى أبتففاث ومففداخالق ربمففا 

ليسفففففففق مفروفة للكثيرينب من ذلك منالة بفنوان: الفرب بين 

من مجلة المفرفة السفففففففورية  30ح والتترير" في الفدد الفتو

تادل في 1964آب  لا أفكارا را دل لم تكن مف .. وقد طرح في

تلك الفترلب فند دعا الى إعادل النظر في الكثير مما كان يفتبر 

فاتتين  بالغنا في رتمة ال تاريخية فينول: "ملما  مسفففففففلماق 

أن نصدن مثال  الفرب بشفوب البالد المفتوتةب فإن  ك يمكننا

 أن األسبان هم الذين يينوا للفرب دخول بالدهم واتتالللا ".

عن كتاب الثورل السفففففففورية الكبرى يندم األسفففففففتاذ متمد 

عرضففا مدروسففا وشففا نا لموضففوعاق الكتاب مركيا على دقة 

وموضففففففوعية سففففففالمة عبيد في كتابت  عن الثورلب ويتكلم عن 

الكتفاب... يتفابح األسفففففففتفاذ متمفد أهميفة الوثفا ق التي يتتويلفا 

لينول:" لند قدم سفففالمة عبيد بتثا منلجيا متسفففلسفففال ومتكامالب 

وقد ننل بذلك التاري  من بالغة اكنشفففففففاء الى رصفففففففانة الفلم 

ويضففففيف "إن دور سففففالمة عبيد في)التاري ( دور  متميي ب   "

وإبداع  في ميدان البتث والتأليف التاريخي ك ينل أهمية عن 

 في مجال اللغة واألدب شفرا ونثرا". إبداع 

 

 جميل حسن
 قراءات في الشعر السوري الحديث
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أفرد األديب والباتث جميل تسففن ما يييد على عشففرين 

صففففففففتة عن سفففففففالمة عبيد في كتاب :" قراءاق في الشففففففففر 

سفففور  التديث " الذ  صفففدر عن اتتاد الكتاب الفرب عام ال

2009. 

 وقد جاء في كتاب : 

م في المرتلة اكعدادية  "سففففمفت  يلني قصففففيدل وكنا طالبا

في تجليي الالذقيةب وكان اكتتفال في سففففينما بشففففارع هنانوب 

وكنا نفرام من الطلبة مح جماهير من الشففففففففب نتتشفففففففد أمام 

 خالل مكبر الصوق..."السينما نسمح من  باب

 ويضيف األديب والناقد جميل تسن:

م أو واصففففففففا تالة جلادية هو   "الشفففففففاعر لم يأق مادتا

خارجلاب بل هو في صففميملا.. فكأن  المتنبي في جيش سففيف 

 الدولة...".

 

 مقالة عن سالمة عبيد بقلم 
 "لوي شي هدي"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كتفب "لو  شفففففففي هفد " منفالفة طويلفة في مجلفة "بنفاء 

الصفففين" تتق عنوان "تسفففح سفففنين في جامفة بكين". أقتطف 

 منلا:

هو واسفففح المفرفة وخاصفففة أن مسفففتواف اللغو  واألدبي 

 عاٍل جدام... إن  جدير بلنب "الموسوعة التية".

واإلنجلييية فوفّر ل  ذلك األسففففففتاذ عبيد يتنن الفرنسففففففية 

م صفففالتة للفملب وهكذا قام بدور عظيم وأنجي أعماكم  شفففروطا

 ضخمة في تأليف المراجح والمفاجم مثل:

"المفرداق المبّوبة الصفففففففينيّة الفربية" وهو يتتو  على 

ما ينرب من أربفة آكف مثل صفففيني يهنابللا كثير من األمثال 

" المؤلف من أكثر من الفربي -الفربية و "الناموس الصفففيني 

 ستة وخمسين ألف كلمة مح األمثلة عليلا والشروح...

 

 نايف عبيد
 ذكريات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 2009عندما يرقه جامفة بكين في شففففففلر نوفمبر عام 

 –بدعول من الجامفة إللناء متاضرل تول الفالقاق الخليجية 

الصفففففففينيةب أخذنا مدير الجامفة إلى إتدى مكاتب الجامفة في 

كلية اللغة الفربية وفيلا مكتبة وقال لنا هذف هي الطاولة التي 



163 
 

ي التي كان كان يجلس خلفلا األسففتاذ سففالمة وهذف هي الكرسفف

 يجلس عليلا وهذف هي المكتبة التي كان يستخدملا. 

وعندما يرق كلية الفلوم األجنبية في جامفة شفففففففنغلا  

م في نفس شففلر نوفمبر  بدعول من الكلية إللناء متاضففرل أيضففا

 -ب قدم لي مدير الجامفة نسففخة من الناموس الصففيني 2009

في الصفتة الفربي الذ  طهبح بفد وفال المرتوم أخي سالمةب 

 األولى من الناموس " إهداء إلى روح األستاذ سالمة عبيد ". 
***** 

م   كتب الدكتور نايف عبيد أيضا

التنيق باألديب الصفففففففيني تشفففففففون  جيكون في أبو ظبي 

ودعوت  إلى  2011عندما فاي بجا يل الشي  يايد للكتاب عام 

 بيتي. 

كانق دهشفففففتنا كبيرل عندما قفي فجأل عن الكرسفففففي التي 

كففان يجلس عليلففا ووقف ونظر إلى صفففففففورل المرتوم أخي 

سفففففففالمفة المفلنفة على الجفدار وراح ينلنف  بصفففففففوق مرتفح 

ويففذرف الففدمح وينول هففذا أسفففففففتففاذ  ومفلمي )ومن الجففدير 

بالذكر أن عمر األديب الصيني تشون  يتجاوي السبفين عاما( 

وراح يتدثنا عن المرتوم أخي سالمة. وروى لنا أن  كم كان 

في التيال الدنياب وعن سففمو أخالق  وغيارل ثنافت . قال  ياهدام 

لنا: "كانق إدارل الجامفة تضفففح راتب  تتق الوسفففادل التي ينام 

م أعلى من  عليلا في غياب ب ألن  لم يكن ينبل أن يسفففففففتلم راتبا

تاذ  رواتب يمال   الصفففففففينيينب ألن  كما هو مفروف األسففففففف
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م أعلى من را با ناضفففففففى رات تدب يت تاذ األجنبي المن تب األسففففففف

 الصيني ". 

الففذين ك سفففففففرتففق مخيلتي لتنففارن بينفف  وبين البف  

 تشبفلم أمالك الدنيا!.

 

 نايف عبيد
 رسالة إلى أخي سالمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أيلا النسر المدّمى 

م وغهربْة  رتا  تامالم جه

 عهْد إلينا 

 إننا نتنه فراخْك 
  *   *  * 

 أيلا النسره المدّمى 

م وغربْة  رتا  تامالم جه

 ناثرام في كل بنفْ  

 ريشةم من ريشك المنثور من عصف الرياحِ 

 وعصاراق فؤاٍد 

 جمراق تتلاوى من جراتْ  
 *   *   * 

 كلُّ ريٍش من جناتيَك تناثْر 
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 فرخه نسْر 

 وعصاراقه فؤادْك 

 نور فجْر 
  *   *   *  

 أيلا النسر المدّمى 

م وغربْة   تامالم جرتا

 عهْد إلينا 

 إننا نتن فراخْك 
 (1979)أبو ظبي 
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 العددان الخاصان باألديب
 من مجلة الثقافة

 

 . مجلة الثقافة األسبوعية1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدحة عكاشمؤسسلا ور يس تتريرها األستاذ 

 عدد خاص عن األديب سالمة عبيد  1984نيسان  28

من الدريكيش بمنال "ذكرى  حامد حسووووووونبدأف األديب 

فاخر بلغت ب يبشففففففف ي : " ي ر بلاب يكرف ومرارل ".. وقد جاء ف

الييفب يجاب  التنينة.. عاش الثورل فثار وتمرد على التيالب 

 وعلى الظلم ". 

صفففديق األديب  سوووعيد أبو الحسووونشففففرام كتب األسفففتاذ 

 الراتل قصيدل جميلة صادقة ختملا بنول :

"لم تمقب أنق لن تموق ولكن....أنق تتيا في خفق كل 

 فؤاد"

إلى  كتب قصففففففيدل بدأها بفبارل:  أنور الجنديالشففففففاعر 

 الصديق الراتل الشاعر الكبير سالمة عبيدب وجاء فيلا:

"قم من ضففففففريتكب فالذ اب قوافل...مسفففففففورل ب والنارب 

 واألنواء

م...... ما لفق الفمالء  مب كنتفضففففففففق متاربا لو كنَق تيا

 واألجراء 
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: نعمووان حربوبفنوان: "رتيففل الفبففاقرل" كتففب األسففففففففتففاذ 

 ترتل."رتلق ولم 

 ولسوف تبنى مح اليمن  

 ويبنى مفك التاري  

 ألن شفرك نور ك ينطفب  

 واسمك نجم ك يغيب.. 

 رتلقب ولم ترتل "

الذ  وضفففففففح كتابا كامال عن  فوزي معروفاألسفففففففتاذ 

األديب وكتب الفديد من المناكق للمجالق والصتف وشارك 

ادلب في الندواق التكريميةب كتب:" كان الفطاء بالنسففبة ل  سففف

 وكان يترص على أن يوفر لنفس  هذف السفادل دون تدود".

فنففد اختففار منففاطح من بف   رائوود حوواموودأمففا األسفففففففتففاذ 

نا عليلاب كما تتدث عن ييارت  لألديب عام  النصففففففففا د مفلّ

1983. 

 

 . مجلة الثقافة الشهرية2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مؤسسلا ور يس تتريرها األستاذ مدتة عكاش

صدر عدد خاص عن  1984في تشرين األول من عام 

من مجلة الثنافة الشفففففففلريةب وقد كتب في  عدد من  األديب 
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والصفففتافيينب أذكر منلم )مح  الشففففراء واألدباء واألصفففدقاء

 تفظ األلناب والترتم على الذين توفاهم هللا(:

حرب، عبد المجيد التجار، سووووعيد ابو الحسوووون، نعمان  

شووووفيق عبد الخالق، صووووال  مزهر، ابراهيم سوووولمان، فوزي 

معروف، عيسوووووى عصوووووفور، عادل رزق، حسوووووين أبو فخر، 

محمود الجغامي، محمد رضووووووووان، نجيب مسوووووووعود، توفيق 

عبيوود، محموود طربيووه، غووازيووة حمزة، ريوواض دويعر، عودة 

عبيد، سووووووليمان  عبدو، شووووووكيب نرش، أكرم المغوش، أديب

البعيني، عدنان كرباج، عادل عبيد، حمد أبو كرم، وحمد أبو 

 .طافش

 ومن الشفر اخترق هذف المنتطفاق: 

 عادل سلمان عبيد

 شراع في وجه الريح

 يا أيلا النديس

 يا أوليس 

 أتفبَق السفينة 

 فاخلد إلى بف  السكينة 
  

 تفب الشراع من الرياح 

 وأنق من بتر إلى بتر

 لساح ومن ساح

 يا أيلا المالح.....
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 غاب الرجال

 وقام أشباف الرجال

 في كل ياوية ترى

 قابيل ميهوام 

 بففلت  المشينة..

  

 ك شيء عندك

 ك جيوش وك سيوف

 بف  التروف

 دكق جدار الصين

 فانداح الجدار

  

 يا أيلا الفربي

 ك ترتل

 فما يال الضباب

م وطن الفروبة  ملففا

 بالخطوب وبالتراب

 تنوش 

 ترمي  من ناب لناب

 وكالب  أقفق على أعتاب 

 مسفورل تمر الفيون
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 لكي تذود عن الذ اب...
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 عيسى عصفور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

األسفففتاذ عيسفففى عصففففور كتب قصفففيدل طويلة ومؤثرلب 

 وهذف منتطفاق منلا :

 "سالمة" أنق رمي عبنر 

 
ذا   بِ آلمففففال مففجففنففتففففة عففففِ

تمففففةم   فيش مل ل عرفففففق ا

م   وبفففففففففففففففففففففففأسفففففففففففففففففففففففففففففا

 

تابي  م ك يلين وك يه  وعيما

ا   وكنفففق منفففارل الرواد إمفففّ

 
 ترنتق السفينة في الفبابِ  

 وكنق سففففليل أبطال تنادوا 

 
إلى سفففففففففاح الجلففاد ليوث  

 غفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففابِ 

 
 وأنكرق الثراء الغر يهدام 

 
 ولم تفتنك شففففففامخة النبابِ  

 صفففبرناها سفففنين ملوعاق 

 
 أمل اإليابِ وعشففناها على  

فكيف رضفففففففيق أن نلناك  

م   نفففففففففففففففففففففففففشففففففففففففففففففففففففففففففا

 

م يسففففففففتففريففح إلففى   تففييففنففففا

 الفففففففففففففففففففففففتفففففففففففففففففففففففراب 
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 غازية حمزة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهذف مختاراق من قصيدل رثاء طويلة وصادقة للشاعرل 

 غايية تميل:

سفففففالمة يا تنين هضفففففاب 

 نففففففففففففففففففففففففففففجففففففففففففففففففففففففففففد

 

لطفل هام في الصفففففففتراب  

 هففففففففففففففففففففففففففواهففففففففففففففففففففففففففا

 
 الفندليب إذا تغنى ألسففففق 

 
 ألسففق السففنديانة في إباها  

ألسففففق الشفففففر تسففففتنطرف  

 طففففففففففففففففففيففففففففففففففففففبففففففففففففففففففا 

 

على للففب الصفففففففتففارىب  

 عفففففففلفففففففى لفففففففظفففففففاهفففففففا

 
وربففففي.. ك وربففففي.. ك 

 أغففففففففففففففففففففففففففالففففففففففففففففففففففففففي

 

ألنففففق الففكففبففر يففكففبففر فففي  

 سففففففففففففففففففففففمفففففففففففففففاهفففففففففففففففا

 
يد الجيش" فيق ب   "نشففففففف

 أصففففففففففففففففففففففففففففيففففففففففففففففففففففالم 

 

 فماس الشفففر ميهوام وتاها 

"سفففففالمة " يا شففففففورا قد  

 تففففففففففففففففففلففففففففففففففففففظففففففففففففففففففى

 

وإصفففففففراراب ورؤيففففا قففففد  

 جفففففففففففففففففففففففففالهفففففففففففففففففففففففففا

 
* * * 

 الشففففففففر مفففالفففك ريفففا 

 واجفففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففاق 

 

فففال األطففيففففار تففوقففظ مففن  

 كففففففففففففففففففففففففففراهففففففففففففففففففففففففففا

 
ترى شفففففففم الجبففال تفي  

م   دمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا

 

ها  لا تنفى ذرا  ترى وهدات

تففففرى األيهففففار تففففا ففففرل  

 الفففففففففففففففففمفففففففففففففففففآقفففففففففففففففففي

 

 تسفففففا لنا وفاضفففففق منلتاها 

فففمففن لففلشفففففففففففر بفففففففدك   

 لففففففففففففلففففففففففففنففففففففففففوافففففففففففففي 

 

وقففد عجمففق وفففارسفففففففلففا  

 سفففففففففففففففففففففففففففففالهففففففففففففففففففففففا

 
يك  تتية   ندى   وفاءإل  ت

 
 وإجالكم لمن شففادوا عراها 
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 الندوات التكريمية
 

 من أهم الندوات التي أقيمت:

 

 2001الندوة التكريمية 
 اتحاد الكتاب العرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أقففام اتتففاد الكتففاب الفرب نففدول  2001في أيلول عففام 

م فيلا عدد من األوران  ّدِ تكريمية للراتل على مدى يومين قه

 فيما يلي منتطفاق منلا: 

يقول األسوووتاذ إسوووماعيل الملحم في ورقة عن المؤثرات 

 الشخصية:

ي  هذا  م بكل ما يفن نا يةب فكان انسففففففففا "عمل مديرام للترب

المفلوم في عالقات  مح يمال   وطالب .. وإضففففففافة إلى عمل  

اإلدار  فند جفل من بلو مديرية التربية في األماسفففففففي قاعة 

ندم  ي  المتاضفففففففراق وت م تلنى ف يا ناف تدى ث متاضفففففففراق ومن

 كر واألدب."األمسياق األدبية في كل جانب من جوانب الف

تتدث عن سالمة عبيد شاعرام  رضوان قضمانيالدكتور 

  ومّما جاء في متاضرت :

"ها قد أتيق إليكم من تمصب ألشففففارك في إتياء ذكرى 

شاعر جليل من جبل تورانب أتب ّ تمص فلي مدينة الشفر 
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والشففففففففراءب نفي إليلفففا بففففد أن رف  التخلي عن مواقفففف  

ن  بين أهل  األقربينب عمل ومباد  ب فأتس في ذلك المنفى أ

م..  وقاوم علدام استبداديا

سفففففففار عكس التيار كما يففل الفاصفففففففي الذ  رأى في  

صففورل نفسفف  التي لم تخضففح لمشففي ة مسففتبدب وجد نفسفف  في 

الفاصفففففففي الذ  خالف كل أنلار الوطن الطبيفية وأبى إك أن 

 يشق لنفس  المجرى الذ  يريدف ويشاؤفب فناجاف قا الم:

 الواد  الخصيبيا خضرل 

 
 ك تتجبي وجـفففـففف  التبيبِ  

 بي للفة المشففتان للفاصففي 

 
ـ    ــيوبِ   المضـّم ـطـ ـ بال

.. 

 
ذنـففففففففففففففبـففففففففففففففك    يا نلرب 

 إبفففففففففففا فففففففففففك ففففففففففففي 

 

 بف  مـفففالي من ذنـفففـفففوبِ  

مـففففففففففففففا يلـففففففففففففففـففففففففففففففق   

م   مـففففففففثـففففففففلك   عـففففففففاصففيا

 

 والطيففب ينبففق في دروبي 

  

ومفكرين قّدم عدد من الباتثين من شفففففراء وكتاب ونناد 

دراسفاق عدل في شففر سفالمة عبيدب منلم مثالم مارون عبودب 

تاذ  نا يجلس األسففففففف لدقان.. وها بين يل نفيمةب وعمر ا وميخا 

الباتث فوي  مفروف الذ  خص شفففففر سففففالمة عبيد بأكثر 

من سففبفين صفففتة في كتاب )سففالمة عبيد: األديب اكنسففان( 

هفففذا التيي فمفففاذا ينولب أنفففا الفبفففد الفنير  وهفففل يمكنني في 

 الضيق المتاح لي أن أقدم الدراسة التي تليق بشاعر جليل  "

"أيام في  ورقة األسوووووووتاذ فوزي معروف كانت بعنوان:

 الصين"
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وقد ننل عن أتد الطالب الصينيين الذ  تتدث عن تيال 

 عبيد في الصين: األديب سالمة

"برنامج  اليومي ممتلب تتى أن  يشفففففتغل في أيام اآلتاد 

والفطلب وتتى في طريق عودت  بالنطار إلى بالدف لنضفففففففاء 

م.. إن  شخص ك يفرف التفب.  اإلجايل يفمل أيضا

األسففتاذ سففالمة عبيد صففريح متواضففح رصففين صففادن 

تماسي كريم السجيةب نبيل الخلق مضياف سخي اليد بطبف ب 

سلل المفاشرل واسح الصدر بكما ينول المثل الشفبي الصيني 

 أن يسير في  النارب(.  )صدر كبير يمكن

لدكتور عبد الرحمن بيطار يد  ا تتدث عن سفففففففالمة عب

م واسفففتفر  كتاب  الثورل السفففورية الكبرى والمناكق مؤرخا

 التاريخية األخرى: 

"لند كانق أغلب الكتب عن الثوراق بأقالم كتاب ليسففففوا 

من أبناء المنطنةب ولم يكونوا شففففففاهد  عيان فجاءق كتاباتلم 

تية والمفلوماق الفامة. ولكن سففففففالمة عبيد أميل إلى السففففففط

وهو ابن المنطنة كتب وهو وسفففففط المسفففففرح الذ  دارق في  

األتداث والمفاركب وبين الرجال الذين اشففففتركوا في الثورلب 

وتملوا السففالح وتتملوا النتا   وقدموا الشففلداء والتضففتياق 

المادية التي أصففففففابق الكثيرين. إن نظرل واتدل على عناوين 

الكتففاب ترينففا مفدى الوعي التففاريخي والتوثيني في  فصفففففففول

عر  تاري  الثورل السورية الكبرىب فند اعتمد الكاتب على 
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مذكراق خطية كثيرل ووثا ق ومراسفففففالق لم تنشفففففر من قبل 

 ألتنلا بالكتاب."

تحدث الدكتور ثائر زين الدين عن )أبو صابر( وقد جاء 

 في ورقته:

السفففتينياق على ما  "كتبق رواية )أبو صفففابر( في مطلح

بالجا يل الثانية في مسابنة  1966يبدوب وفايق في بداية عام 

ية الفنون واآلداب  لا المجلس األعلى لرعا يةب التي أعلن الروا

ب 1971والفلوم اكجتماعيةب لكن طباعتلا تأخرق تتى عام 

وقد أكد الناقد د. سفففففمر روتي الفيصفففففل أنلا كانق تسفففففتتق 

تصول رواية " تسن جبل " لفارس الجا يل األولىب وعجب ل

م وجماكم من " أبو  يريور على الجا يل األولى وهي أقل شفففأنا

 صابر ".

دمق   قه ندول  ية ال يدفي نلا ته ضوووووووحى عب  ورقة من ابن

بفنوان:" سفففالمة عبيد سفففطور لم تنشفففرب وعدل شفففلاداق من 

نجم  شووووكر طربين،مفارف  وطالب  منلا شففففلاداق األسففففاتذل: 

 د، يوسف قرقوط.الفقيه، توفيق عبي

 

 2007الندوة التكريمية آذار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أقامق ويارل الثنافة ندول نندية تكريمية لألديب الراتلب 

في المركي الثنافي في السففويداءب اسففتغرقق عدل أيامب وعديدام 

 أربفة متاور:من الجلساقب قسمق الى 

تيال سففففففالمة عبيد ومواقف  السففففففياسففففففية واكجتماعية  *

 واإلنسانية.

 سالمة عبيد شاعرام. *

م. * م ومسرتيا  روا يا وقاّصا

مب وواضففففففا لناموس صفففففيني * م ومؤرخا -لغويا ومترجما

 عربي. 

 وفيما يلي منتطفاق مما قيل في الندول:

 قّدم الدكتور "سوولطان سووعد القحطاني" من السووعودية -

ورقتي عمل وقد قال:" اليوم قد أتينا من كل تدب وصفففففففوب 

م أم  لنتتفي بلذا المبدعب فماذا أقول عن   هل أقول كان مؤرخا

م  إن  رجل متفدد  شاعرام أم مترجما م أم  ّصا م أم قا م أم روا يا كاتبا

المشففففارب ويسففففتتق كل التكريم وعلينا كملتمين وباتثين أن 

 نادمة."نتفظ األمانة ونسلملا لألجيال ال

: "من خالل الدكتورة "عالية صالح" من األردن قالت -

تفففففدد جوانففففب  م ير  ب مبففففدع ك لى  تفرفنففففا إ لنففففدول  هففففذف ا

اكبداع.....وآمل أن يتم تكوين فريق عمل يفمل على نشفففففففر 

بتيث تفمم هذف  الشخصية اإلبداعية  جميح اعمال  ودراستلا 

 ."يرعلى مستوى الوطن الفربيب ألن  مناضل كبير ومفكر كب
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: "هذا الرجل كرس الجزائرالدكتور "دياب قديد" من  -

ت  كللا من أجل اكبداعب وكان يمتلك قدرل خارقة على  تيا

التفبير عن تيات  اإلبداعية بطرن شفففففففتى لفل في مندمتلا أن 

م لتفميم الفا دلب وهذا المفجم  م صففينيا م عربيا الرجل ألف قاموسففا

 ستغناء عنلا."يفد من أبري المفاجم التي ك يمكن اك

اعتبر سالمة عبيد  الدكتور "سالم المعوش" من لبنان -

ممن تصففففففدروا قوافل المبدعين والباتثين الذين أسففففففلموا في 

في فنون  سفففففففجالية التشفففففففكل اكنتما ي وتأكيد اللويةب فكتبوا

النثرب ونظموا الشففففففففرب وترجموا وبتثواب وجاهدوا من أجل 

يفففة الفربيفففة على غير تنفففديم الفكر الفربي وتجليفففاق الفبنر

  صفيد.

توقف عند الثنافة  الدكتور "فيصل حصيد" من الجزائر -

الشفبية وكتاب " أمثال وتفابير شفبية من جبل الفرب" فنال: 

"ولفل ما يثير الدهشففة أول األمر في عمل الكاتب هو إتاطت  

في وقففق مبكر بففأهم الجوانففب المشفففففففكلففة للثنففافففة الشففففففففبيففة 

األنثروبولوجية واللغوية واكجتماعية والسفففياسفففية والتاريخية 

غة وجدية الطرحب وعمق في عمل جمح بين سفففففففالسففففففففة  الل

 الفكرل."

اعتبر المجموعة  الدكتور "ياسوين فاعور" من فلسوطين -

الشفففرية "لليب وطيب" ثورل شفففريةب وصففرخة تتٍدب ونضففال 
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كلمة في مسيرل شاعر. وأجمل قصا دف "من دمانا" التي رد فيلا 

 على الفدوان الفرنسي على سورية."

: "لند "من العراقالدكتور "عبد الحسووين معتوق صووكر 

أتيينففا ذكرى رجفل كبير وعبنر  ففذ وشففففففففاعر مللم وثفا ر 

يتتذى ب  هو األسفففففتاذ والمفكر والمؤرخ والشفففففاعر والمربي 

واكنسففففففففان... اتترنا مح هذا الرجل من أين نبدأ مف  وبأ  

 شيء ننتلي. "

الدكتور "صابر  وفي كلمته باسم أصدقاء المكرم أوضح

اتففل ومن توارييفف  ومريففديفف ب "أنففا من طالب الر  فلحوط":

فالمكّرم أضفففاء وعينا في مطلح الشفففبابب وها نتن على ما دل 

تكريم  وذكراف السففاطفة نلتنيب وباسففم الفبنرية الفذل واكبداع 

 المجلّي ننتني بناماتنا واللاماق إكبارام وإجالكم."

ومما جاء في كلمة السووويدة "ضوووحى عبيد" ابنة االديب 

 الراحل:

مب سففففنفرف  في عناد السففففنديان "سففففنفرف  شففففاعر ام ومؤرخا

فأتببق أن تفرفوف في رقة السواقي وتواضح الضفاف وشموخ 

ناب يوماب وك مظاهر الوجاهة..  النخيل والجبالب لم تغرف األل

رغيف  كان دا ما نصفين: األول لغيرنا والثاني لنا.. منذ الطفولة 

ج  هللا.. ظل كلمت  الجميلة ويداف كانتا تفتتان ألف نافذل على و

 أبي في أقاصفففي اكر  ينشفففر لغتناب ويرسفففم عن الوطن أجمل

 الصور.."
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عن الريادل والتجديد  "رضوان قضماني"تتدث الدكتور 

في شففففففففر سفففففففالمة عبيدب وتوقف بشفففففففكل خاص عند البنية 

 اكيناعية وأوج  التجديد فيلا.

" فند أشفففففار إلى أن الراتل عيسوووووى فتو أما األسفففففتاذ "

 شاعر وطني ومسرتي ومؤرخب ومناضل قومي.. 

إلى أن سففالمة عبيد كان ك  الدكتور "أديب عقي ل"وأشففار 

مب  م شفففافا يتب األضففواء والشففاشففاق والمناصففبب بل كان واقفيا

لذلك كان أبطال شففففففرف وروايات  وقصفففففصففففف  من أبناء الواقح 

لينب وهو كاتب مبدع المفيش من كادتين وفالتين وثوار مناض

اسففففتطاع التغلب على الغربة بالتواصففففل والتأقلمب وإثباق الذاق 

 بالكتابة والتواصل مح التضارل الصينية ومح اكرتباط بالوطن.

ورقففة عمففل تول  األسوووووووتوواذ "محموود طربيووه"وقففد قففدم 

كتاب:" الثورل السففففففورية الكبرى " وأشففففففار إلى أن دراسففففففة 

ثورل البفيدل والنريبةب سفففففففالمة عبيد التفصفففففففيلية ألسفففففففباب ال

م وواقفة إنسففففففانية  م مفلوما المتلية والخارجيةب تجفل منلا تدثا

 مفللةب لذا نجا من الوقوع في مطبي المبالغة واإلنشا ية.

" في دراسفففففت ب طفولة محمد حديفيورصفففففد األسفففففتاذ "

المكرم سففففففالمة عبيد المفذبة ونبوغ  المبكرب وصففففففالبت  في 

كل مناتي التيالب وذلك باألمثلة وج  الشففدا دب واسففتنامت  في 

 التية واألرقام.

" عضفففو المكتب التنفيذ  في اتتاد األديب "حسووون حميد

الكتففاب الفرب ذكر أنفف  يار الصفففففففين وهنففاك لمس التنففدير 
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واكتترام وتب الصفففففففين للغة الفربية عن طريق األسفففففففتاذ 

 سالمة عبيد الدا م الذكر باألوساط الثنافية الصينية.

ما شففففففففارك عدد    نذكر ك مةب  بأوران عمل قي  من المثنفين 

د. عز الدين ميهوبي، د. عبد هللا أبو هيف، الشووواعر فؤاد منلم: 

كحل، د. فايز عز الدين، األسووووتاذ سوووويف الدين القنطار، د. ثائر 

 زين الدين، والمستشار الثقافي للسفارة الصينية.

مب وعبرق  م ونوعا تخلل اكتتفال التضففففففور المميي من كّما

ق المشاركة عن مدى اإلعجاب واكتترام والتَّندير إلبداع الكلما

سفففففففالمة عبيد الكاتب والروا ي والشفففففففاعر والمؤرخ والباتث 

 اللغو  المفبر عن النضايا الفربية والنومية.
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 األوساط الثقافية الكويتية
 واهتمامها باألديب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بإخراج  حمد الرجيبالمخرج الكويتي المفروف  * قام 

مسرتية اليرموك الشفرية وعرضلا في بيق الكويق الناهرل 

وقففد أوردق ذلففك مجلففة الكويففق الفففدد يونيو  1947عففام 

2017  

أو "أغنية التيال " اختيرق قصففففيدل " أغنية الخريف "  *

جهاد وقد قام األسففففففتاذ  . لمدارس الكويت للمنلاج الرسففففففمي

الذ  يفمل في وضففففففح المناه  في الكويق باقتراتلا  الحجلي

 لكتاب الصف السادس.

تم إخراج النصفففففففيففدل بشفففففففكففل جميففل مح إلنففاء مفبّر  *

 ".اليو تيوبووضفق على "

آذار  27في عددها  جريدة السووياسووة الكويتيةنشففرق  *

خبر وفال األديب ننال عن وكالة شفففففينخوا الصفففففينيةب  1984

وذكر الخبر إنجففاياتفف  األدبيففة مح تركيي خففاص على قيففامفف  

  عربي.  -بوضح اول قاموس صيني

قصفففففيدل:" أغنية الخريف " مح  مجلة العربينشفففففرق  *

 تفريف ب .
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 موسوعات كتبت عن األديب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إضففافة إلى ما ورد ذكرف سففابنا جاءق تفريفاق بالراتل 

 في:

 ويكيبيديا اكلكترونية *

 مفجم البابطين لإلعالم *

 2002مفجم األدباء من الفصففففر الجاهلي تتى سففففنة  *

المؤلف: كامل سفففلمان الجبور ب دار الكتب الفلميةب بيروقب 

 لبنان 

 مفجم المؤلفين السوريين *

 مفجم الروا يين الفرب *

 الموسوعة الوجييل *

 المستدرك على تتمة األعالم لليركلي  *

 موسوعة صادرل عن اتتاد الكتاب الفرب  *

دب األطفال وأدباؤهم في سففورية في النرن موسففوعة أ *

 الفشرين

من بالد الفرب" التي  إضفففافة الى موسفففوعة "رجاكق *

 سبق ذكرها
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 برامج إذاعية ومعارض توثيقية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عبد مفروف إذاعة دمشففففق برنام  خاص أعدف الناقد ال *

عند صففففففففدور ديوان هللا والغريبب وكالفادل  الرحمن الحلبي

 يفكس نند األستاذ عبد الرتمن ثنافة وتضورا مميّيين. 

 192برنام  "مناراق إنسفففففانية " إذاعة دمشفففففق تلنة  *

ب وقد شمل البرنام  تمثيلية إذاعية عن 25/11/2017تاري  

عبيد الشففخصففية المجاهد علي عبيد وعن تيال األديب سففالمة 

 وانتاج  الفكر  الغيير.

 معين العماطوريإذاعة الريانب السفففففففويداء األسفففففففتاذ  *

ليتكلم عن األديب في برنام   محمد حديفييستضيف األستاذ 

تاذ مفين برنامجا آخر بفنوان  "إضففففففففاءاق". كما قدم األسففففففف

 "قاماق من بلد " عن األديب على إذاعة الكرمة..

اراق أقففففام نففففدول فففي اتففتففففاد كففتففففاب وأدبففففاء اكمفففف *

في أبو ظبي تول أعمال األديب سفالمة عبيدب  17/3/2010

عن النففاموس وعن  نووايف علي عبيوودوقففد تتففدث الففدكتور 

 ترجمة سالمة عبيد لبف  اعمال الشاعر الصيني توفو.

أكثر من مفر  وثا ني  ناصووووووور سوووووووالمة عبيدأقام  *

 لصفففففور ووثا ق األديبب وقد قام التلفييون الفربي السفففففور 
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بفمل برنام  عن المفر ب كما أشرف الملندس ناصر على 

 عر  فيلم عناد السنديان في دور السينما. 

للوثفففا ق  ريووواض نعيمفي المفففففار  التي أقفففاملففففا  *

والصتف وضح عددا من الصتف والمجالق التي كتبق عن 

 األديب. 

قام عدد من المثنفين بفمل ندواق والناء متاضفففففففراق  *

المراكي الثنافية واتتاد الكتاب الفرب  عن األديب في عدد من

خل وخارج  فة دا نا تاري  والث باألدب وال ية  ياق المفن والجمف

 المتافظةب وفي لبنانب واكماراق الفربية المتتدل.

طالب الجففامفففة كففان للم دورهم أيضفففففففففا واختففاروا  *

 لموضوعاتلم واوراقلم البتثية األديب سالمة عبيد.
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 السنديانفيلم عناد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :رياض هاني رعدكتب مخرج الفيلم األستاذ 

"الفيلم من انتاج التلفييون الفربي السور  ضمن سلسلة 

وثا نية عن أعالم من بلد  واخترق األديب الراتل األسففففففتاذ 

سففففالمة بفد دراسففففتي ألعمال  الخالدل )شفففففر ونثر وترجماق 

ودراسفففاق متنوعة( وما يادني تماسفففة يياراتي لبيت  الجميل 

/  أكرمأم ولناءاتي المتكررل مح السفففففففيدل الفاضفففففففلة يوجت  / 

رتملفا هللا وجففل مثواهفا الّجنفة.. الفيلم بطفاقفة تفب للراتفل 

وإلنجايات  التي نفتي بلا ونفاخر.. سففففجلق بف  الشففففلاداق 

في مناقب وصففففففففاق الراتل من أصفففففففدقاء كانوا رفان درب  

 وعرفوف عن كثب.. ألرواتلم السالم.."

سمير المبدع    من الجدير بالذكر أن المصور السينما ي 

 الذ  قام بتصوير الفيلمب هو  جبر

وقد تم عر  الفيلم مراق عديدل على شاشة التلفييونب  

وفي مسففففففففارح المراكي الثنففافيففةب وكففذلففك في عففدد من دور 

 السينما.
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 مقاالت في الصحف والمجالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كانق تجمف  بالراتل  توفيق عبيدمتامي األسفففففففتاذ ال *

تاذ توفيق عددا كبيرا من  قة ومتّبة وقد كتب األسففففففف صففففففففدا

المنففاكق عن األديففب في الصفففففففتف والمجالق السفففففففوريففة 

والفربيةب كما شففارك في الندواق التي أقيمقب ولدي  أرشففيف 

 غني لما كهتب عن األديب.

من  ٤٣٤وضح دراسة في الفدد  محمد حديفياألستاذ  *

فامم ب كما عمل على اصففففففففدار ٢٠٠٧جلة الموقف اكدبي لل

كتاب الشفففلر لمجلة الموقف األدبي وكان منتطفاق من شففففر 

ب وكتب األسففففتاذ متمد أيضففففا ٤٨سففففالمة عبيد والكتاب برقم

   من صتيفة األسبوع.  ٥٥٤اعالم من سورية الفدد 

كتب لمجلة "الظفرل " مناكم جميالم  لطفي عزاماألسففتاذ  *

 ء مح األديب أثناء ييارت  لإلماراق.وفي  لنا

كتب مناكم في مجلة الضفففففتى  إبراهيم العاقلاألسفففففتاذ  *

 اللبنانية وهو منال قيّم ومدروس.

كتب مناكم بفنوان: "الشففففففاعر  صووووووابر فلحوطالدكتور  *

 3/2006/ 9الذ  هجر الفرين ليستوطن الخلود" البفث

قب.." البفث  نا لة م بداع.. وجم يد.. منجم إ سفففففففالمة عب

22/4/2007 
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كتب أكثر من منال منلا:" سفففففالمة  بديع حقيالدكتور  *

 .4/4/1988عبيد الشاعر واكنسان" البفث 

ة أبو صففابر كتب منالة عن رواي جورج جبورالدكتور  *

 )سبق ذكرها(.

مجلة بناء الصين والصين المصورل وضفق عن  أكثر  *

 من منال.

كتب شففففففرام ونثرام ومن  سوووووعيد أبو الحسوووووناألسفففففتاذ  *

تول كتاب  5/10/1971المناكق ما نشففففففرت  جريدل الثورل 

"الثورل السفففففففورية الكبرى"ب إضفففففففافة الى ما ورد في كتاب  

 "نيران على النمم". 

: "سالمة عبيد كيف ننريك السالما " عيد معمر األستاذ *

 جريدل تشرين

كتب عددام من المناكق  إسوووووووماعيل الملحماألسفففففففتاذ  *

نيسففان 7وشففارك في ندواقب من مناكت  في األسففبوع األدبي 

 قراءل نندية لرواية أبو صابر.  1994

كتب مندمة لذكرياق الطفولة  صووووويا  الجهيماألسفففففتاذ  *

 كما كتب عددا من المناكق منلا:" في المثل الشفبي".

لمجلة التنينة وللنشر  خالد هنيديمنالة طويلة لألستاذ  *

 على اإلنترنق.

نشر مناكق في صتف صادرل  أكرم المغوشاألستاذ  *

 في استراليا.
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كتففب عففددام من المنففاكق  فيصوووووووول الجرفاألسفففففففتففاذ  *

 Syria Times  ية لصتيفة باإلنكليي

كتب منالة بفنوان:" في "هللا  نزيه الشوووووووفياألسففففففتاذ  *

والغريب" يغني سالمة عبيد للوطن والتاري  واإلنسان تشرين 

29/10/1997. 

كتب منالة عن الندول التكريمية  رياض طبرةاألسففففففتاذ  *

 31/3/2007في صتيفة تشرين 

"  2006نيسفففان  8هي ة التترير في مداراق تشفففرين  *

سففففففالمة عبيد من أوا ل من كتب المسففففففرتية الشفففففففرية بفد 

 شوقي" 

في الوكياق المتتدل وضفففح  فيصووول المصووورياألسفففتاذ  *

ملفا على مدونت  التي يتابفلا م اق األلوف من األشفففففففخاص 

 تنق الملف عددا قياسيا من المشاهداق.و

ثة من  كحل فؤاد الشففففففففاعر  * ثال فة ال كتب مندمة للطب

 ديوان هللا والغريب.

الذ  اطلق على نفسفففف  اسففففم الشففففاعر  كتب الشففففاعر  *

 :  المستتر 

قديم    إذا الشففففففففراء أثمللم 

 
 فإن جديدهم يبد  ابتسفففامةْ  

 كما فخرق تميم  في جريرٍ  

 
 ي سالمةفند فخرْق عبيد  ف 

 
 

نشففففففرق الصففففففتف السففففففورية والفربية عددام كبيرام من 

د. ناديا خوسووووووت، حسوووووون م.  المناكقب منلا للكتاب والنناد:
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يوسووووف، منهال الشوووووفي، معين العماطوري، عادل البعيني، 

 وغيرهم كثير. نبيل طعمة
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 ألديب وما نشرها
 في الصحف والمجالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م ومناكق في عدد من  نشففففر األديب قصففففا َد وقصففففصففففا

الصففففتف والمجالق . منلا مجلة "المضففففتك المبكي " مجلة 

"أسفففففففامة " لألطفالب مجلة اآلدابب مجلة "المفرفة"ب ومجلة 

ب 1946لفديد من النصففا د منذ عام "النيثارل" التي نشففر فيلا ا

لمؤسفففففففسفففففففلا األسفففففففتاذ نجيب  و ربما تكون جريدل "الجبل" 

وفيما يلي  أكثر صتيفة نشرق عن األديب ول  ب  هي  ترب 

 بف  ما نهشر:

نشفففر األديب في الصفففتيفة: رتلة في جبل توران على 

 تلناقب ثم جمفق وطبفق في مكتب ترب للطباعة والنشر. 

للجففاف على تلنففاق / ريبورتففاج رتالق في الصففففففففففا وا

الذ  يتمل الدكتوراف  عدنان البنيمصففور بنلم سففالمة عبيد و

 في اآلثار من السوربون.

مشفففاهداق وانطباعاق من ييارت  للفران للمشفففاركة في 

 مؤتمر تول تدريس التاري  والجغرافية 

 .1957تلناق 

 صفتاق من النضال الوطني وعن مفركة الكفر.

 من النصا د. ر إضافة الى عدد كبي
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كما كتبق الصتيفة الكثير عن  وخاصة عندما كان يفوي 

 بالجوا ي فند ورد في الصتيفة :

الشفففاعر سفففالمة عبيد يفوي بالجا يل األولىب لجنة نشفففيد 

قصفففيدت ب  وقد جاء في الخبر: "  الجيش تلنب الشفففاعر بفوي 

وليسففق هي المرل األولى التي يفوي فيلا شففاعرنا المللم بمثل 

الجا يل. فند سبق ل  ان اشترك في مسابنة وضفتلا مجلة  هذف

فكان الفا ي األول بين  1943وذلك عام  المسفففففففتمح الفربي 

 عشراق الشفراء الفرب الذين اشتركوا فيلا"  
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 ذكريات يرويها األبناء
 

 من مذكرات
 ضحى سالمة عبيد
 قرط الزمرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نادانيب ومد يدف إلى الجيب الداخلي في بذلت  السفففففففوداءب 

ى بمنمنماق  ثم أخرج علبة صففغيرل مغلّفة بترير أتمرب موشففّ

ذهبيةب أدهشفففففففني جماللا قبل أن أعرف ما فيلاب ناولني إياها 

م من هديت ب فتتق  وهو يتطلح في عيني ويبتسففمب فند كان واثنا

م من اليمرد األخضفففففففر ميينا بترفين  الفلبة بتذر ألجد قرطا

ذهبيين متشففابلين من اللغة الصففينيةب فرتي ب  كان مضففاعفا 

ألن  مح جمال النرط شففففور باليهوب فلو لم ينس هديتي رغم 

مشفففففاغل  في التأليف والترجمةب ورغم ألم السفففففاقين المتفبتين 

يوملا: تجولق في بكين يومين ألجدف لك. تستتنين فند قال لي 

فنّا مميياب فالترفان المتشفففففابلان يفنيان سففففففادل ميدوجة في 

البيق وفِي الفملب أتمناها لكب ففي تناليد الشففففففففب الصفففففففيني 

يفلّق هففذا الرمي على بففاب الفروس أو ثوبلففاب وفِي لتظففاق 

مب رقصففففقه فون بالط غرفتنا  مختلسففففة تخيّلق نفسففففي عروسففففا

لنديم كأني أرقص فون بالط قصففففففر ملكيب وأميل برأسففففففي ا

 ألتمتح بجمال النرط أمام المرآل..
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رقصق إك أن الموسينا توقفق مح صوق أمي المذعور: 

 نفذ المكتوبب جبين أبيك بارد!!

رتل أبي ليلة وصففففلب وهداياف لما تيل تغفو في تنيبت ب 

 وغفا قرطي في علبت .

تتى في يفافي فلو  خبّأت  عشفففففر سفففففنواق ولم أتيين ب 

 يتمل آخر ابتسامة ألبي وأخشى أن تضيح!

فما الذ  جفلني بفد هذ  السفففنين أخرج  وأثبق البرغي 

في تذر بأذني وأمضففففففي إلى ييارل أثار فيلا النرط أسفففففف لةب 

ومفلا اشففتفلق ذكرياق مرلب تلولب ففاد لي خوفي من فندان  

 فأعدت  إلى تنيبتي.

 لكن!

ى صفففففففورل نذل اختطف التنيبة لكن قدرام أتمق مرَّ عل

 ودسلا في سترت  الجلدية السوداء وغاب في اليتام!

تففاولففق أن أجر  خلففف ب لكن كمثففل الففذ  يرك  في 

كوابيسفف . أرك  في مكاني !ب وك صففوق لي فند خنن  النلر 

 والمفاجأل!

يوجفني تين أفكر هل رمى النرط!  هل أهداف كمرأل!  

نرط يفود الي في أتالمي ربما أصفففففففادف ب وكثيرا ما رأيق ال

م!  رغم مرور سبفة عشر عاما

ذاق عصفففففففر أخذق أقلّب دفتر أيامي وصفففففففور  رتلة 

عملي وصفففففور عا لتيب تينلا شففففففرق في أعماقي بأني وإن 

فندق النرط فإن كل صففففوق دافبب وكل ابتسففففامة تب تجيء 
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إليب فلي تتمففففل إلي من روح الترفين المتشففففففففففابلين 

 توا م...توا م.
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 ابتسامة لرجلأجمل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مصادفة التنيت  فابتسم..

م وبلتظة استفدق ابتسامت   مضق خمسة وعشرون عاما

وكيف أني كنق أشففففر بالضفففيق تين ك يطل من أول التارل 

للنيففاف درجففة ثم درجتين أمففا تين ينبففل يرقص قلبي فففأقفي 

 ويصبح الفالم كل  بين يد .

رسفففففففالة تنول أني الجميلة وفيلا من الوعود والتب في 

 ورقة موشال برسوم األيهار أو طفل يغفو على ينطينة.

أعيد قراءل الرسفففففالة مراق كصفففففالل.. وربما يمكنني أن 

 أصف تلك اكبتسامة التي كنق أراها أجمل ابتسامة لرجل.. 

نتان تفتران عن أسففنان شففب  متراكبةب وسففنّين شفففتان رقي

فضفففففيتين. في ربيح أتد األعوام تخلّق عني ابتسفففففامت  فبكيق 

 وبكق مفي درجاق بيتنا التجرية.

مب لَكم تمنيففق لو  تين التنيتفف  اليوم ومففد يففدف مصففففففففافتففا

أعطاني رسففالة ربما يكون قد نسففيلا في إتدى طبناق تنيبت  

 لي من أبي. البريدية رسالة من الصينب رسالة
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 شالي الحرير..
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وتلفتْق تبتث عن  بذعر من ضيح طفل ...

مب ك كلرباء أبدام وك  شارع مفتما كانق التارل ضينةب وال

أ  ضففففففوء.. اكّ أضففففففواء السففففففياراق البفيدل!... نظرق إلى 

رصيفب إلى السورب تتى إلى اكشجار لفل  علق هناكب مح ال

 أن الريح كانق ساكنة!

وأماملا تجلّى طيف من أهداها الشالب ورأق عرون اليد 

التي امتدق تندم  إليلا وسفففففففمفق الصفففففففوق الذ  اعتذر عن 

 هدية كان يتمنى لو كانق أثمن!!

سير مسرعة...لم تفرف النول  من بفيد كان خيال امرأل ت

ة التي دففتلا ألن تلتق بلاب اجتايق الشففارع بغير انتباف الخفي

غير عاب ة بشففتا م السففا نين. أو سففالمتلا.. فال تريد ان تضففيح 

 ذاك الخيال..

ية مضففففففففاءل بمولد. فدخلق خلفلا. ثم  نال دخلق المرأل ب

تجفففايوتلفففا... وتفففأملتلفففا... فرأق في الفينين المتلربتين من 

م يدل على أن الشال  مفلا.. لم تدر صاتبة الشال نظرتلا شي ا

مب كيف سألتلا بصوق ربما كان متوسالمب أو  وهي اللشة تماما

 ملددام.... شالي الترير الصغير هل هو مفك !

لم تصففدنب تين مدق المرأل يدها إلى تنيبتلاب وأخرجت  

 مفتذرل أنلا وجدت  على الرصيف..
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ضففمق شففاللا بللفة من التنى مسففافرام قد عاد.. وأسففنطق 

م دمف ة فوق ؛ ألن من أهداها إياف قد دفح ثمن  غربة قاسية وموتا

 مبكرام.

عادق مسفففففففرعة بثنة كأن روح من أهداها الشفففففففال قد 

 أضاءق الشارع بفشراق المصابيح!!

م للفنان فؤاد ابو سففففدف في  ٢٠٠٧ كنق أتضفففر مفرضفففا

دمشفففففق. تين رآني ارك  في الفتمة.. قال لي: كنق أهديتك 

بدكم  ت : لوتة من لوتاتي  تدل.... أجب من .. واختار  أ  وا

آسففففففففة... المفر  كل  ك يتمل ملح اصفففففففابح أبي على هذا 

 الشال...فشكرام لفرضك الكريم.
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 من مذكرات سلمى عبيد
ار الليل..     زو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وتشفففففففيّة عاصففففففففةب فاجأتنا قبل موعدها بكثير.. كانق ليلة 

ا كنّفا نتفاول أن ننفام.. أصففففففففواق رعد.. صفففففففففير رياح..  وعبثفم

وسففففففففطوح توتيففاء تتخبّط بجنون.. واليملرير الجليففدّ  يغيونففا 

ويكتسففففففح أعمان عظامناب مخترقما األغطية التي كّدسففففففتلا الوالدل 

وق فون أجسففففففففادنا اللييلةب ومتتّديما باسففففففففتخفاف قطراق الماي

المتسفففففاقطة ببطء شفففففديدب في مدفأل صفففففغيرل منرورلب تصفففففرخ 

 مستنجدل بمن يدف لا!

 سمفنا صوق توقّف سيّارل.. وطرقوا الباب..

نظرق والدتي إلى السففففففاعة وتمتمق: "الللم اجفل  خير..". 

وكانق تدرك في أعماقلاب أّن طارقما في مثل هذف السفففففففاعةب وفي 

غرفففة التي ننففام فيلففا ينفتح هففذا الجّو ليس "بففابففا نويففل!".. بففاب ال

مباشففففففرل إلى الخارجب فتح والد  البابب واكتسففففففتتنا الفاصفففففففة 

بأصففففواتلا.. بيملريرها.. بأمطارها.. وبأشففففباح ثالثة بدق كأنّلا 

فنماق قطبيّة تملتلا الفاصففففففففة.. عّرفوا بأنفسفففففففلمب واسفففففففتأذنوا 

 بالدخول..

تبففففادل والففففد  ووالففففدتي النظراق.. أين يسفففففففتنبالنلم 

فة تسففتضففيف الفاصفففة! ننلتنا والدتي بسففرعة البرن والمضففا

ا كستنبال  إلى السرير الوتيد في الغرفةب وأصبح مكاننا جاهيم

الضفففففففيوف.. اندلنوا على الفرش تول المدفألب وجلس والد  
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قبففالتلمب بينمففا ذهبففق الوالففدل في متففاولففة إلينففاد المففدفففألب 

وتتضففففير المضففففافة للضففففيوف.. كانق تامالم في شففففلورها 

خيرلب وتركتلا أصفففففففبتق متفبة ومؤلمةب لكنّلا تتاملق األ

على نفسففففلاب فمسففففتق المياف التي تسففففّربق من شففففنون الباب 

والشبابيكب وبدأق متاوكتلا الفنيدل إليناد نار المدفأل. ايرقّق 

يداهاب وتجّمدق قدماها من الوقوف في صففنيح الغرفةب إلى أن 

لريففاح ارتففففق ألسفففففففنففة اللليففبب وتراقصفففففففففق على أنغففام ا

المجنونة.. اسففتدارق عا دل عندما سففمفق صففوتما كأنّ  انفجار 

قنبلة.. نظرق وشففففففاهدق الدخان يمأل المضففففففافةب وقطفما من 

سففخام أسففود تسففبح في اللواءب ثم تسففتنّر على الفرشب وعلى 

بالتطيّر  تاذ.. شففففففففرق  األر ب وعلى كتب وأوران األسففففففف

 والتشاؤمب وتمتمق:

 ة..هللا يجيرنا من شّر هالليل -

ذهبق لتتضففر أدواق التنظيفب قبل أن يلتصففق السففخام 

.. عادق إلينا مرتجفةب  بالفرشب ويصفففففففبح تنظيف  مسفففففففتتيالم

ميرقّة من البردب تسفل من الدخانب والسخام الذ  عّشش في 

 منخريلا ور تيلاب وقالق لوالد :

 الصوبيا مش عبتشفلب فنفق وتلّق المضافة شتوار.. -

صغيرب في أبفد ياويةب تفرك  جلسق الوالدل على كرسيّ 

يديلاب لتبفث فيلما بف  الدفءب فتسففتطيح أن تمسففك اإلبرلب 

وتكمل تطريي مفرش الطاولة الذ  كانق توشففففوشفففف  ذكرياق 

السطيتة في عين عنوبب بينابنلا وورودهاب وجلساق السمر 
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تتق عريشففففتلاب ربّما تنجح تلك األلوان بأن تمسففففح صففففورل 

 تضور يّوار الليل..السخام األسود الذ  رافق 

تكّورقه على نفسففففيب وغّطيقه رأسففففي باللتافب متاولة 

أن أتتمي من ضفجي  الفاصففة الصفاخب.. ومن البرد.. ومن 

صففففق  ذلك النلق الغام  الذ  تسففففلّل مح يّوار الليل.. تلصففففّ

عليلم من تتففق اللتففاف بفضفففففففول.. شفففففففففاهففدتلم يوّيعون 

للم إلى اكبتسفففففاماق واكعتذاراق بسفففففخاء كبير.. نظروا تو

الغرفففة الصفففففففغيرل ذاق السفففففففرير الوتيففدب وإلى خيانففة من 

م أنّلففا تضفففففففّم كففّل مالبس األسفففففففرل  درفتينب كففان واضفففففففتففا

سينبل بأّ   سللة.. األستاذ  يّل إليلم أّن ملّمتلم  وممتلكاتلا.. خه

مل التي ترتد   تا قةب واليوجة ال فا هذف ال مبلغ ليتخلّص من 

اقفيّة"ب وتسففففففّلل للم ثوبما صففففففيفيعا في عّي البردب سففففففتكون "و

 ملّمتلم..

سففمفنا عنكم كتير.. عن نضففالكم ونضففال والدكم.. عن  -

ثنافتكم.. عن مواهبكم األدبيّة.. والر يس بينّدركم وبيشرف  إنّو 

 يتفاون مح النخبة الوطنيّة الواعية من أمثالكم..

 توّجلوا بكالملم إلى الوالدل:

ا تواخيينا إن شفففففففاء هللا تنومي بالسفففففففالمي يا مدام.. م -

 عّيبناكي.. عم تشتغلي إنتي يا مدامب ما عندك خّدامي 

.. ثّم  كانوا ينومون بالملّمة باتترافيّة شديدل.. المديح أّوكم

ثّم "الجوا ي  اإلغراء بأّ  مركيب أو وظيفة يختارها األستاذ.. 
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الننديّة" التي يوّيعلا الر يسب من خيينة الدولة بسخاء شديدب 

 ..وهناك.. المييد

"الر يس" لم يهسفففففففند للم الملّمة عبثما.. كان للم مكر ثفلب.. 

ونفومة ثفبان.. وفصاتة خطيب.. عبثما جّربوا كّل ما في جفبتلم 

من أتابيل.. اسفففففففتنجدوا بالوالدل.. أغروها بالنصفففففففورب والخدمب 

 والمجوهراقب وبتيال رغيدل ألطفاللا..

ل  فنط  األسففففتاذ يريد تّريّةب وعدالةب وتيال كريمةب ليس

ولكن لكفّل الفذين جفاهفدواب وضفففففففّتوا من أجفل هفذا الوطن.. 

والضفففيوف كانوا وكالء مكاتب سفففمسفففرلب يبيفون ويشفففترون 

مواقَف وألسفففففنة وضفففففما رب بشفففففيكاق دسفففففمةب تمّوللا خيينة 

الدولةب أّما الشففففففففبب فمتى كان للشففففففففب أهمّية في مكاتب 

 السمسرل 

ب جلس الضفففففففيوف الثالثة متالصفففففففنين على أتد الفرش

ا أّن  وجلس والففد  على الفراش المنففابففل.. وكففان واضفففففففتففم

 الفراشين يهشّكالن خّطين متواييينب ك يلتنيان..

بتفرف كم واتد بيتمنّى لو كان متلّك اليوم..  إيسفففتاي  -

مالك عليّي يمين "فالن" طلب بلسانو ستّين ألف ليرلب ومستفّد 

منّك إكّ يفمل شفففو ما منطلب منّو وأكتر.. ونتنا ما عّم نطلب 

 تنول إنّك بتأيّد الر يس..

سفففكق والتنط أنفاسففف  للضفففربة التي كان يظنّلا قاضفففيةب 

 وتابح بتمّلل شديد:
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منفطيففك شفففففففيففك على بيففا .. بتتّط عليفف  الرقم يلّي  -

 بتريدو.. بالفملة يلّي بتريدا.. بالبلد يلّي بّدك ياف..

ا برأس  ا بففإنلففاء الييففارل.. بففدا عمالقففم وقف والففد  إيففذانففم

 رفوع.. وكانوا مندلنين عند قدمي .. فنماق رخول دبنة..م

تتّولق الفنماق الدبنة إلى ضففففباع اشففففتّمق را تة الدم.. 

 واكتسق الوجوف بلؤم شيطانّي.. وقالوا ملّددين:

ك تتتففّدى الر يس .. إنففق فيففك  - بتفرف شفففففففو يفني إنففّ

 تتتّمل غضبو  عندك يوجة وأطفال..

للبيح.. والتلديداق ما  قولوا لر يسكن سالمة عبيد مش  -

 بتخّوفني..
 خرجوا.. أداروا متّرك سيّارتلم بنين.. وغابوا في سواد الفاصفة..

 *   *     * 

ا  في تلففك الليلففة راقبففق الطفلففة والففدهففا وهو يهخرج دفترم

اب ويكتب:  وقلمم

 ال، لن أكوْن...
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 عبيد إحسان
 كبسة المدير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ذاق يوم قفففال الطالب: جفففاء مفففدير التربيفففة بفففاكرام الى 

ووقفنا  8اإلدارل.. وهو بالداخل.. رن الجرس على السفففففففاعة 

بالطابور.... جاء طالب متأخر يبدو فنير التال.. شففففر لتيت  

م أسود قصيرام وتذاءم  وشاربي  نابق بشكل واضحب يلبس شنتانا

هذا من الكاوتشفففففففوك على شفففففففكل قارب بدون جراباق )كان 

م من الكوعينب وصفففففدرية  م مرقوعا م(ب وقميصفففففا الموديل دارجا

صيفية بال أكمام في صنيح صلخد النارص الالسح.. قال مدير 

المدرسففففففة للطالب: ابَق متلك.. ليبدو أمام مدير التربية أن  ك 

يتساهل بالضبط والربط مح الطالب المتأخرين.. نظر األستاذ 

ناداف وقال لل ند سفففففففالم  إلى الطالب..  طالب: ادخلوا.. واعت

الجميح أن مدير التربية هو من سفففففيتولى قصفففففاص الطالب.. 

ألن عادل الضرب كانق شا فة في جميح المدارس.. عند أول 

م  فرصففففة شففففاهد طالب المدرسففففة الطالب المتأخر يلبس مفطفا

 جديدام.. سه ِل من أين هذا  قال: مدير التربية أعطاني مفطف .. 
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 رسالة من أحد طالبه
 فاروق هجرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وصففلتني هذف الرسففالة على المسففنجر من األسففتاذ فارون 

  هجرق الذ  كان أتد طالب األديب قبل خمسة وستين عاما

سبوك ب  ......." سمك في منشور على الفي عندما قرأق ا

 -1953 -رى الى تمص والى الفام الدراسففي عادق بي الذك

تيث كان والدك اسففففففتاذ  لمادل التاري  في الصففففففف  1954

 الفففففثفففففامفففففن ففففففي تفففففجفففففلفففففيفففففي الفففففبفففففنفففففيفففففن الفففففثفففففالفففففثفففففة

 أذكر في ذلك الوقق أنشد والدك الكبير قصيدل ينول فيلا

 من دمانا ايلا السفاح

 يامىألمن دمح اليتامى وا

 أترع الكأس مداما

في علد الوتدل مح مصفر يام وفي يوم صفيفي ألمضفق ا

كنق أركب باص الشففففي  متي الدينب )واشففففّدد على تواضففففح 

وإنسانية والدك الفظيمب لم تتل عضويت  في مجلس األمة في 

الجملوربة الفربية المتتدل تينذاك بين  وبين ركوب الباص 

في تننالت ( اذ بالسفففففيد الوالد يبادرني بالسفففففالم ويسفففففألني عن 

بكلية التجارل بجامفة اإلسففففففكندرية  أتواليب أجبت  بأني طالب

  مساعدل وأخبرني بأن  عضو في ألوسألني إن كنق بتاجة 

كبِرا ب  ذاكرت  الفذلب إذ ألمجلس ا مة ومنرف الناهرل. شكرت  مه
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ومندرا  يال يذكر شخصا كان أتد تالميذف من سق سنواق ك 

 لففففف  إنسففففففففففففانفففففيفففففتففففف  الفففففتفففففي اشففففففففففففتفففففلفففففر بفففففلفففففا.

بد وأن ك كن كان اعذريني سففففيدتي إذا اقتتمق صفففففتتك ول 

م من مآثر هذا اإلنسفففففان  اذكر لك بالذاق ما عرفت  شفففففخصفففففيا

 الفظيم.

رتم  هللا وهو وإن غادرناب فذكرف سفففففففيبنى يلل  ب  كل 

من عرف  شخصيا أو مما ترك من آثار شفرية ومؤلفاق يتق 

 لفففففففففك أن تفففففففففففففففففففخفففففففففر  بففففففففف  وبفففففففففلفففففففففا. .

 مح عظيم تندير  لذكراف."
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 بوست من طالب آخر
 سعيد أبو صعب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كتب األستاذ سفيد منشورا ب أقتطف منلا هذف اكسطر

ا من كفان لف  الفضففففففففل األكبرب والفذ  أثّر على  "....أمفّ

تياتي فلو المربي الكبير واألسففففتاذ الفاضففففل سففففالمة  مجرى

ثانوية الوتيدل في  علي عبيدب الذ  كان مديرام  للمدرسففففففففة ال

ففندما كنق  المتافظةب وتضم المرتلتين الثانوية والمتوسطةب

في الصفففففففف التاسفففففففح منتني إذنا دا ما للتغيب بفد ظلر يوم 

عة  فاء ويوم الخميس من كل أسفففففففبوع ألتمكن من يرا األرب

أرضفففففففنا عندما طلبق من  ذلك وأخبرت  أن والد  أهصفففففففيب 

لب وكان اليرع وقتلا تراثة بمر  عضفففففففال أقفدف عن الفم

على الفدانب كما قام بمنتي نسفففففففخة كاملة من كتب الصفففففففف 

تاسفففففففح وفوقلا مبلغ خمس ليراق عندما كان غرام الذهب  ال

بثالث ليراق. اتسففبوها اآلن وسفففر الغرام ثمانية عشففر الف 

 ليرل.

م  م كستمرار   لن أنسى هذا الفضل الذ  كان سببا ر يسيا

أل هللا أن يوفي  عني بمنيلة عالية في بالتتصفففيل والتفلمب أسففف

 جنة النفيم."
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)كتب األسففففتاذ سفففففيد هذا البوسففففق بفد أن أصففففبح في  

مب  الثمانينب وقد نجح في إكمال دراسففت  وأصففبح أسففتاذام جامفيا

 (.دّرس في كلية اآلداب ودار المفلمين

 

 معلومات إضافية عن أرسته وحياته الشخصية

يفة منصور عبيدكان لوالدته أم نايف  - ي حياته، فقد كانت  رسر
أثر واضح ف 

ي لبنان، وبالرغم من 
ي ف 

الوريثة الوحيدة لواحد من كبار األثرياء ومالك األراض 

ف فقد رافقت المجاهدين إىل الصحراء حيث ذاقوا مرارة  اعتيادها عىل حياة التر

ي صحراء بالغة الوحشية 
 والقسوة. الجوع والعطش والحرمان ف 

إىل لبنان لتمكينهم من أم نايف أوالدها  بعد عودتهم من الصحراء اصطحبت -

ي أفضل المدارس والجامعات، و بالرغم من أن الثورة استنفذت كل 
الدراسة ف 

فقد جاهدت جهاد االبطال، واستطاعت بإرصارها وقوة شكيمتها أن  ،ثروتها 

ي عاليه، وكان 
ي الجامعة الوطنية ف 

ي تعليم أوالدها، وقد درس الراحل ف 
تنجح ف 

 من أساتذته األديب مارون عبود الذي رىع موهبته وشجعه عىل الكتابة. 

ي تنتمي إىل عائلة لها تاري    خ نض أمون نعيم قائدبيهتزوج من  -
ف، التر اىلي مشر

ي مشحيتهم التاريخية 
وقد نّوه الرحابنة بوطنية ونضال أمراء آل قائدبيه ف 

، كان لتفانيها وحنانها وقدرتها عىل تحمل كل أعباء ومشاكل الحياة 1840صيف 

ي تمكير  الراحل من التفرغ للكتابة.   اليومية دور  
 كبتر ف 
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)إجازة جامعية لغة عربية(،  ليىل ،)ماجستتر تربية(سلىم أنجبا ستة أبناء:  -

ول(، أكرم  )إجازة جامعية لغة عربية(، المرحوم  ضىح)هندسة بتر

ي الهندسة(،  عامر
 )هندسة ديكور(. نارص )دكتوراه ف 

ي بعضها لسنوات، وزار بعضها اآلخر لحضور  -
تنقل بير  عدد من البلدان عاش ف 

ة ولكنه   مؤتمرات ثقافية....لم يرتحل لمغنم مادي بالرغم من العروض الكثتر

فضاء يجد فيه  ما يطمح اليه من  نحو  ارتحل ساعيا وراء نشر الثقافة العربية...و 

 حرية وكرامة. 

ي سورية  -
ات القصائد ف  ي العديد من المؤتمرات األدبية وألقر عشر

شارك ف 

ي مؤتمرات عالمية أهمها: 
ولبنان والعراق  ومرص والمغرب واإلمارات.. وكذلك ف 

ي بكير  عام  مؤتمر األدباء
 . 1964اآلسيويير  االفريقيير  ف 

 األنشطة االجتماعية والثقافية والسياسية

ي السويداء -
 مدير بيت اليتيم ف 

 عضو اتحاد الكتاب العرب.  -

ي جمعية العروة الوثقر ورئيس تحرير مجلتها.   -
 عضو ف 

ي السويداء:  -
مؤسس ومتابع لعدد من األنشطة الثقافية والرياضية ف 

ا وكان أول مدير له لجميلةنادي الفنون ا أسس ، بذل اهتماما كبتر

، المنتديات الثقافية، المكتبات  ، المشح المدرسي ي
بالنشاط الكشق 

 المدرسية، والمعارض. 

كان من الرّواد الذين اهتموا باآلثار والتعريف بها وطباعة بروشورات  -

ا.   عن المحافظة، وتوثيق األشخاص واالحداث واألماكن بالكامتر
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 بالزراعة...وقد قام بمشاركة االستاذ  -
ً
 عن البيئة ومهتما

ً
كان مدافعا

ي جبل العرب.. كما شجع 
وة النباتية ف  المرحوم جميل عبيد بتوثيق التر

 عىل غرس التفاح وعىل التشجتر وعىل االهتمام بالمدارس الريفية. 

 

طرح
ُ
 ما ت

ً
ا  أسئلة كثير

ي أقامتها وزارة ال •
 2007ثقافة عام خرجت الندوة التكريمية التر

 بتوصيات منها: 

ي الوزارة طبع أعمال سالمة عبيد كاملة.  -
 تبت 

ي كتاب يصدر عن الوزارة. أطبع  -
 عمال الندوة ف 

 تسمية طريق قنوات باسمه.  -

ي السويداء باسمه.   -
ي ف 
 تسمية المركز الثقاف 

-   .
ً
 تشكيل لجنة لتخليد ذكراه سنويا

ي المناهج المدرسية.   -
 إدراج قصائد سالمة عبيد ف 

 ؟هل تم تنفيذ هذه التوصيات

ي كتاب  بعد انتظار أكتر من عشر سنوات
تم إدراج احدى قصائد الشاعر ف 

ي التوصيات فال زالت تنتظر... 
!(.... أما بافر ي

 الثالث الثانوي )نص إثرائ 

ي المكتبات، فلماذا  •
 
ما تكون متوفرة ف

ّ
ال تقومون كتب سالمة عبيد قل

 ؟بطباعتها بأنفسكم

ة، قادرة عىل إعطائه  اث الضخم والمتنوع يحتاج اىل مؤسسة ثقافية كبتر هذا التر

ي غتر قادر عىل القيام بالمهمة. قبل وفاة 
اف  حقه، العمل الفردي وغتر االحتر
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موك، لهيب وطيب،  األديب تمت طباعة الكتب التالية: جبل حوران، التر

بعت الكتب التالية: هللا والغريب األمثال الشعبية، أبو 
ُ
صابر... بعد وفاته ط

، ذكريات  ي )ثالث طبعات، احداها كتاب الشهر صادر عن مجلة الموقف األدئ 

الطفولة، النساجة وراىعي البقر، القس بورتر، أبو صابر )طبعة ثانية(، األمثال 

ة إلعطاء هذه الكتب حقها  من  الشعبية )طبعة ثانية(، ولكننا ال نملك الخت 

 .  االنتشار واالهتمام اإلعالمي

ي الصير   •
 
 ف
ً
ا  ؟هل كان سالمة عبيد سفير

 أو 
ً
بعد االنفصال لم يتسلم سالمة عبيد أي منصب رغم ترشيحه ليكون وزيرا

ي حل مش
 للطالب يساعدهم ف 

ً
 وصديقا

ً
ي الصير  كان أبا

، ف 
ً
ا هم مع كالتسفتر

 الصينيير  ومع السفارة. 

ي هل تخرج سالمة عبيد  •
 
وت عام  ف ي بير

 
كية ف  1953الجامعة األمير

 ؟1951عام  مأ

كية كانت أرب  ع سنوات من أجل اإلجازة  ي تلقاها من الجامعة األمتر
المنحة التر

وكان ،الجامعية األوىل فقط. استفاد سالمة عبيد من نظام الساعات المعتمدة 

  درسي
ً
ي الدورات الصيفية أيضا

وقد تمكن من خالل تفوقه  ،بعض المواد ف 

ي اقل من خمس سنوات ونال 
وجهده من إكمال الماجستتر بدرجة امتياز ف 

 1951الماجستتر عام 

ي  •
ا ما نقرأ أن سالمة عبيد ترأس فريقا إلنجاز القاموس الصين   -كثير

 .. ي  العرب 
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القاموس هو نتيجة جهد فردي من سالمة عبيد مع بعض المساعدة عند 

، ولكنه الوحيد  ورة من األساتذة الصينيير  الذي أمض  عشر سنوات يعمل الرص 

، ودفع صحته وربما حياته 
ً
ة ساعة يوميا  اىل أرب  ع عشر

ً
لساعات قد تصل أحيانا

 .
ً
 ومجانا

ً
 ثمنا لهذا اإلنجاز...وقد قام به متطوعا

ي النادر •
 
 ؟ما هو مصير هذا الكي   المعرف

ها...  ... أما مصتر
ً
 وورقيا

ً
ونيا ، وهي محفوظة الكتر

ً
ونيا  وثقنا جميع الكتب الكتر

 . ي ي الوطن العرئ 
 فهذا يعود إىل وىعي واهتمام المؤسسات الثقافية ف 

 

، الطالب الذين يختارون مو  ويبقى لكل منا دوره:    ضوعاتاألساتذة الجامعيير 

 .. ، مواقع التواصل االجتماىعي جمير  ، المتر ألبحاثهم، األعالم، النقاد، الملحنير 

ي أن أهدي لمن يرغب نسخة 
 ُيسعدئ 

ً
وحيث أن الكتب ليست متوفرة كلها ورقيا

وني ي عىل الفيسبوك او  ،من أي كتاب من كتب األديب ةالكتر
من صفحتر

 اإليميل: 

Salma S. Obaid 

obeidssalma@gmail.com 

 

 

هل أترككم مع نهاية 

mailto:obeidssalma@gmail.com
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 الصفحة األخيرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يا صدينيب هذف الصفتة أطويلا فأطو  بف  

 عفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر 

م   كفففان يغر  وأخبّي في يوايفففاهفففا شفففففففبفففابفففا

 مففر عففجففالَنب عففلففى تففلففٍو مففن الفففففيففش ومففر
 

 *    *     * 

ْف غففيففَر مففففا أمففالف روتففي وفففؤاد   لففم يففخففلففِّ

م بففبففالد  بففففاٍق لففبففنففي قففومففي وتففيففلففففا  َغضففففففففَ

م لبواديلففففا و سفففففففمففففاِر النواد   واشفففففففتيففففاقففففا
 

 *    *     * 

 وإذا مففففال عفففلفففى أوتففففار أتفففالمفففي وتفففبفففي

تتففففب لمسفففففففف يح ا لرب غنى بففففأنففففاشففففففففيففففد ا  وت

 أنففففاسفففففففي ومن دقفففاق قلبيفلي من ترديفففد 

 يا صديني

 
 1945السويداء 
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 فهرس ببعض األسماء
 الواردة في الكتاب: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ب درس في 1909: ولفففد في نفففابلس عفففام أكرم زعيتر

بكليففة التنون في الجففامفففة األميركيففة في بيروقب ثم التتق 

عمل في سوريا مستشارا للر يس شكر   1945الندسب عام 

كففففان وييرا للمفففففارف في تكومففففة  1949النوتليب عففففام 

فلسطينب بفدها تننل سفيرا لألردن بين عدد من الدول الفربية 

واألجنبيففة. عرف كمنففاضفففففففففل وطني ومثنف ولفف  عففدد من 

  المؤلفاق المطبوعة و المخطوطة.

شلادل الدكتوراف في التنونب عمل في  : يتملبديع حقي

السففففلك الديبلوماسففففي لمدل أربفين عاما. ل  عدد من المؤلفاق 

 في الرواية والشفر والسيرل الذاتية.

: متاٍم وأديب يمتلك مكتبة عامرلب وأرشفففيفا توفيق عبيد

كبيرام عّما كتب وقيل عن سففففففالمة عبيدب كتب عددام كبيرام من 

ورية وعربيةب كما أن  من المناكق في صففففتف ومجالق سفففف

الشخصياق الباريل في األنشطة الثنافية واكجتماعية.. جمفت  

 باألديب الراتل صداقة وطيدل وممييل.

: دكتوراف في اللندسفففة الميكانيكية ل  عدد ثائر زين الدين

ند  فاق وخاصففففففففة في الشففففففففر والترجمة والن كبير من المؤل

اليا منصفففب األدبيب تاصفففل على عدل جوا يب وهو يشفففغل ت

  إدارل اللي ة السورية الفامة للكتاب.



218 
 

: شفففاعر وباتث وناقد صفففدر ل  " قراءاق في جميل حسووون

 2009الشففففر السفففور  التديث " عن اتتاد الكتاب الفرب عام 

 وهو من أربفة أجياء.

: دكتور في الفالقففاق الففدوليففة. دّرس في جورج جبور

ق جامفتي دمشفففففق وتلبب كما تاضفففففر في عدد من الجامفا

م  المفروفة مثل أكسففففورد وكامبريدج وهارفارد. تولى منصفففبا

هاما في األمم المتتدلب بفدها عمل مسفففتشفففارام لر اسفففة مجلس 

  الويراء ولر يس الجملورية.

: شففففاعر وأديب سففففور  من الدريكيشب ل  حامد حسوووون

عشرل مؤلفاق في المسرح والشفر والنند والدراساقب إضافة 

أشفففففففرف على مجلتي أسففففففففامة  الى عدد كبير من المناكقب

 والمفرفة. 

فنان وملندس ديكور مفروف تميي بفمل  حسان أبو عياش

ديكوراق را فة ألهم المسفففففلسفففففالق التاريخية واكجتماعيةب كما 

صفففففففمم مجموعة من الطوابح التذكارية. قام برسفففففففم أغلفة كتب: 

الثورل السففورية الكبرىب أبو صففابرب وربابة الثورلب إضففافة الى 

 في مجلة أسامة لفدد من قصص سالمة عبيد. وضح رسوم

: ويير سفففابق وسففففير سفففابقب سفففمي برا د حمد الرجيب

التركفففة المسفففففففرتيفففة في الكويفففقب كفففان متففففدد المواهفففب 

واكهتمففامففاق: كتففابففةب إخراجب تمثيففلب تلتين. جمح بين الفن 

واألدب والسياسة والفمل اكجتماعي. وهناك فيلم وثا ني عن  

 وع مواهب ..تنديرام لجلودف وتن
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: الفدكتور ديفاب قفديفد من الجيا ر أكفاديميب ديواب قوديود

مثنفب اديبب يفمل في جامفة قسففففنطينةب شففففارك بالفديد من 

المؤتمراق والندواق ومنلا الندول عن األديب سفففففففالمة عبيد 

  .2007 عام 

: دكتوراف في اللسفففانياق الفامة. عمل رضووووان قضوووماني

امفي ل  عدد من المؤلفاق في التفليم والصتافة والتدريس الج

المتفددل الموضفففوعاق. شفففغل منصفففب عميد لكلية اآلداب في 

جامفة البفث في تمص.  عضو جمفية البتوث والدراساقب 

  عضو اتتاد الكتاب الفربب واتتاد الصتفيين.

: كاتب قصففة ورواية من فلسففطين يفيش في حسوون حميد

امفة سففففوريةب يتمل إجايل في الفلسفففففة وعلم اكجتماع من ج

دمشفففق ودبلومين عاليينب واجايل في اللغة الفربية من جامفة 

بيروق الفربيففة. عمففل ر يسففففففففا لتترير جريففدل "األسفففففففبوع 

األدبي". لف  عفدد من المؤلفففاق التي تهرجمففق الى عفدل لغففاق 

 منلا الصينية.

: ماجسفففتير فنون اخراج سفففينما ي من رياض هاني رعد

يا ل  ب مخرج في 1981 رومان التلفييون الفربي السفففففففور  

الفديد من األعمال الدرامية والوثا نية منلا "عناد السففففففنديان" 

إذاعاق الدول الفربية  عن األديب سالمة عبيد. عمل في اتتاد

ومدير التدريب في  في تونس كمسفففففففؤول برام  تلفييونيةب 

 المركي الفربي للتدريب اإلذاعي والتلفييوني بدمشق..
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: الدكتور سالم المفوش يدّرس في الجامفة المعوشسالم 

ل  عدل مؤلفاق منلا : إيليا  اللبنانية ب وهو اديب وناقد لبناني 

 .أبو ماضي ب بدر شاكر السياب ب ومخاطر الليمنة الثنافية

 

:اديب وناقد واسفففففتاذ جامفي  سووووولطان سوووووعد القحطاني

سفففففود  يتمل الدكتوراف من جامفة جالسففففكو في  واعالمي 

سففكوتالندا ب شففارك في الندول التكريمية وأعد برنامجا إذاعيا ا

 عن األديب.

: ماجسفتير بدرجة امتياي من جامفة تكسفاس سولمى عبيد

في الوكياق المتتدلب تدريس في: أرامكوب جامفة دمشفففففففقب 

جامفة اإلماراقب كلياق التننية الفليا في دبيب إنشفففففففاء مركي 

لدوراق التفليمية في السفففففففويداء كان  األول في المتافظةب ل

صفدر للا كتاب سفيرل ذاتية بفنوان "هنا كانوا"ب وقيد الطبح:" 

نوافذ على فضففففففففاء أيرن" إضففففففففافة الى كتابين باإلنكلييية 

لألطفالب وترجماق لنصفففففففص أطفالب وترجمة لكتاب علمي 

 مح تأليف مجموعة أغاني لألطفال.

: أديب كتب في الفديد من الصففففتف سووووعيد ابو الحسوووون

في سفففففففورية ولبنان منذ األربفينياقب وهو تنوقي  والمجالق

عمل متاميا ثم تولى وظا ف إدارية رفيفة...جمفت  باألديب 

  صداقة تميمة.

: ناقد أدبي من تمصب عمل في سووووومر روحي الفيصووووول

التدريس الجامفي والصتافة األدبية داخل النطر وخارج . ل  

م في األدب والنند    األدبي.واتد وثالثون كتابا
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: أديبة أردنية مفروفة وضفففق عددام من سووميحة خريس

الكتب والرواياق الناجتةب شفففففاركق في الندول التكريمية عام 

وكتبق عن سالمة عبيد وعن السويداء بإعجاب وتب  2007

 في كتابلا "على جناح الطير".

: شاعر ودكتور في الفلوم السياسيةب عمل صابر فلحوط

يسففففا لتترير جريدل البفثب ثم مديرا مسففففتشففففارا ثنافياب ثم ر 

عاما لوكالة سففففففانا ور يسففففففا كتتاد الصففففففتفيين. ل  عدد من 

 المؤلفاق بينلا دواوين شفرية.

: الدكتور صففالح يهر الدين هو باتث صووالح زهر الدين

تاي وسفففففففام  ومؤرخ وأسفففففففتاذ للتاري  في الجامفة اللبنانية. 

. ل  عدد 2003اكسففففففتتنان الوطني للجملورية اللبنانية عام 

من الكتفب والموسفففففففوعفاق اللفامفة منلفا:" رجفاكق من بالد 

  الفرب" و"موسوعة األمن واكستخباراق في الفالم".

: من الرعيففل األول من مثنفي متففافظففة صوووووووال  مزهر

السفففففففويفداء تركي اهتمفامف  على التفاري  وكتفب في عفدد من 

م ممييام لألديب سالمة عبيد.  المجالق والصتفب كان صدينا

: مدرس لغة عربية من السفففففويداءب وهو   الجهيمصووووويا

ناقد ومترجم. قام بترجمة عدد من الكتب اللامةب كما كتب في 

 المجالق الصتف.

: بفد تخرجلا من قسففم اللغة الفربية ضووحى سووالمة عبيد

في الجامفة مارسففق التدريس في ثانوياق السففويداءب كما انلا 

تكتب بإتسففففاس  قامق بتدريس اللغة الفربية في جامفة بكين.
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صففادن وموهبة عالية. موهوبة في الرسففم وقد أدرجق اتدى 

ّلة في الكتابة  رسفففففففوماتلا في ملتق الصفففففففور. غير أنلا من

عام  ندوتين التكريميتين   2002والرسفففففففم. شففففففففاركق في ال

  ب وفي غيرها من األنشطة الثنافية عن األديب.2007و

ّمي عادل على اسفففم األمير عادلعادل سووولمان عبيد  : سفففه

أرسالنب وكانق جدت  تصرُّ على تسميت  رشيدب ابنلا الشليد 

الذ  ماق تتق التفذيب والسمب عادل عبيد كان أيضا للسيف 

والنلمب وقد آمن بالنضففية الفلسففطينية وشففارك في النضففال من 

خالل أعمففال فففدا يففة بطوليففةب وقففد قففدمففق الجبلففة الشففففففففبيففة 

للتفيية  الديموقراطية درعا لفا لت  عند تضفففففففور وفد منلا

بوفات . اهتم بالمسفففرح وآمن بدورف في التوعيةب وأخرج عددا 

من المسرتياق. كتب الشفرب وشفرف يفكس عمنا في الفكرلب 

مب توفي.......)بالسكتة النلبية(. م ومرهفا م صادقا  وإتساسا

: مناضففل لفب دور هاما في النضففال ضففد عارف النكدي

م الفرنسيين وتفر  للسجن عدل مراق. عمل قاضي م ومتافظا ا

في سففوريةب وكانق ل  أيد بيضففاء من خالل إنشففاء بيق اليتيم 

في السفففففففويداءب سفففففففوريةب وبيق اليتيم في عبي  لبنانب والذ  

طفل. تبرع بنطفة أر  كان يملكلا  2000يستوعب توالي 

إلنشففففففاء المدرسففففففة الداوودية. تبنّى كتاب "الثورل السففففففورية 

  كفل بمصاريف طباعت . الكبرى" كقتناع  بأهميت  الكبيرل وت
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: كاتب وأكاديمي عراقي ل  عبد الحسووووين معتوق صووووكر

 .1997مؤلفاق منلا: الظواهر اللغوية في األمثال الفربية 

: أديب وناقد وأكاديمي سفففففور  من عبد الكريم األشوووووتر

مواليفففد تلفففب يتمفففل دكتوراف في األدب الفربيب دّرس في 

مؤلفا قيما  30جامفاق سفففففففورية وفي اكماراقب ول  توالي 

ت  عددام  فا نال على مؤل تفتبر مراجح في األدب الفربيب وقد 

 من الجوا ي الرفيفة. 

: هو أول من يتصل على الدكتوراف عبد الرحمن البيطار

في التففاري  من تمصب عمففل كمففدرس في قسفففففففم التففاري . 

م داخل وخارج  اشفففترك فيما ك ينل عن أربفين مؤتمرام تاريخيا

الكتب المطبوعة في التاري . سففاهم في  سففوريةب لدي  عدد من

 إقامة خمسة مؤتمراق دولية علمية تاريخية. 

ار مب عبوود المجيوود التجوو  : كففان عميففدام في الجيشب وتنوقيففا

وشففففاعرام. تفرف باألديب عندما عهيّن متافظا للسففففويداءب وقد 

ن  الجميل واألنيق أدرج  قة بينلما. في ديوا توّطدق الصففففففففدا

مة عبيد وعددام من النصا د التي يفبر قصيدل رثاء لألديب سال

 فيلا عن تب  للسويداء وأبنا لا.

: أديب وشففففففففاعر ل  عدد من المؤلفاق عبد المعين ملوحي 

التي تتنوع بين الففدراسفففففففففاق األدبيففةب والشفففففففففرب والترجمففاقب 

والتففاري . عمففل مففديرا للتراث الفربيب مففديرام للمراكي الثنففافيففة 

م في النصففر الجملور ب أسففتاذ شففرف والمكتباقب مسففتشففارام  ثنافيا
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في جامفة بكين. جمفت  باألديب سففففالمة عبيد صففففداقة متينة قبل 

 سفرهما الى الصينب توطدق أكثر عندما دّرسا في جامفة بكين.

)وضفففق في ملتق الصففور صففورل لألديبين في قصففر 

 اكمبراطور الصيفي(.

 : دكتوراف دولفففة في التفففاري  من لبنفففانبعووودنوووان البني

ودكتوراف دولة في اكثار من جامفة السفففففففوربون في باريس. 

عمل مديرام للتننيب والدراسفففففففاق األثرية في المديرية الفامة 

.. هو عضففو ففال في عدد  1996 /1954لٍثار والمتاتف 

من الجمفياق الفالمية الملتمة باآلثارب كما أن  عضففففو تترير 

  في أكثر من مجلة تاريخية.

أديب وكاتب وشففاعرب تولّى منصففب  :عز الدين ميهوبي

ويير الثنفاففة في التكومفة الجيا ريفةب كمفا تولى عضفففففففويفة 

المكتب التنفيذ  لمؤسففففففسففففففة البابطينب ر اسففففففة اكتتاد الفام 

لألدباء الفربب اإلدارل الفامة لإلذاعة الجيا ريةب ور اسفففففففة 

 المجلس اكعلى للغة الفربية.

: والد األديبب درس في لبنان ما يمكن علي حسووين عبيد

م واقتصففادام" شففغل وظيفة مدير يراعةب  ان يسففّمى اليوم "قانونا

وقاٍ  مدنيب جاهد بالمال والولد والسففالح والنلم أثناء الثورل 

المناضل السورية الكبرىب وكان أتد أركان الثورل. كتب عن  

رل : "وما رأيت  ورأيق نضففالفلسووطيني المعروف أكرم زعيتر

الجلاد في صففففباتة وجل ب وجمال الصففففبر وريانة الفنل إك 
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تسففففبتني أمام صففففتابي من أولي الفيم الذين أنبتتلم الجييرل 

وتتلمففذوا ألبي النففاسفففففففم)ص(ب وجفففل منلم اكيمففان عبففاقرل 

 رجولة وبطولة.."

لدقاق : كاتب وأكاديمي وباتث من جيل الروادب عمر ا

مفا ينفارب األربفين يتمفل الفدكتوراف في األدب التفديفثب لف  

كتاباب تولّى عمادل كلية اآلداب في جامفة تلب لمدل عشفففففففر 

  سنواقب كما ترأس قسم اللغة الفربية في جامفة قطر.

درس في دمشق وفرنساب عمل  : تنوقيعيسى عصفور

م نظيف اليدب كما كان شفففففففاعرام  م شفففففففجاعا م فكان نييلا قاضفففففففيا

مب جمفت  باألديب صفففففففداقة نادرل منذ الط فولة وجاءق موهوبا

  ادقة.قصيدت  في رثا   لتفكس مشاعرف الص

م عيسوووووووى فتو  : ولد في مشفففففففتى التلو ب عمل مدرسفففففففا

م في عدد من المجالق داخل سففففورية وخارجلاب  ومتررام أدبيا

مب بفضلا في النندب  تجاويق أعمال  المطبوعة اثني عشر كتابا

وبفضفففففففلا في الترجمةب وبفضفففففففلا لألطفالب من كتب :" من 

  ألدب الفربي التديث".أعالم ا

: شاعرل موهوبة ومرهفة اإلتساس ومربية غازية حمزة

فاضففلة وناجتة عملق بالتفليم واكدارل. للا أعمال شفففرية لم 

تهطبح بفدب يمكن قراءل بفضفففففلا على الجوجلب وقد وضففففففق 

 مجلة المفرفة منالة عنلا في الفام الماضي.
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النبطي : يتمل الدكتوراف في الشفففففففر غسووووووان الحسوووووون

يصففففففففون  بأن  " مننب في ركام الشففففففففر النبطي التديث" ل  

كما  متاوكت  الرا دل في تأسيس  لمدرسة نندية للشفر النبطي 

صفتةب  إضافة  1200ل  دراساق موّسفة تصل إتداها الى 

م في مجاكق الشفر النبطي. 24إلى   كتابا

: كاتب ومترجم واعالمي يكتب باإلنكلييية فيصل الجرف

نشففر باإلنكلييية عدل مناكق    Syria Timesصففتيفة في 

عن األديب شفففملق تيات  وذكرياق الطفولة وشففففرفب كما قام 

 بترجمة بف  من أعمال  إلى اإلنكلييية.

: أكاديمي وأديب جيا ر  مفروف يتمل فيصووول حصووويد

الدكتوراف في األدب الفربيب عمل في التدريس الجامفي وفي 

 .2007ك في الندول التكريمية مناصب إدارية رفيفة. شار

سويداء وضح عددا من فوزي معروف : كاتب وباتث من ال

المؤلفففاق منلففا: "هكففذا يصففففففففنفون أنفسففففففففلم"ب "المرأل والمثففل 

الشفففبي"ب " سفففيد أبو التسففن"ب إضففافة الى كتاب "سففالمة عبيدب 

األديب اكنسفففففان"ب كتب في المجالق والصفففففتفب وشفففففارك في 

  ل عدل جوا ي متلية وعربية.ندواق أدبية وثنافية. ونا

م مارون عبود : أديب وناقد لبناني مفروف كان مدرسفففففففا

للغة الفربية في عالي ب لبنان. اكتشفففففف موهبة تلميذف سفففففالمة 

عبيد ورعاهاب وعند صدور "ديوان لليب" وطيب كتب مندمة 

  جميلة للكتاب.



227 
 

: ابن مدينة تمافب متاٍم ومدرس لغة عربيةب مدحة عكاش

كما  1958صففتافة وأنشففأ مجلة الثنافة الشففلرية عام توج  الى ال

أنشففففففففأ مجلة الثنافة األسففففففففبوعيةب عمل كذلك مديرا لدار الثنافة 

للنشر. ناضل ضد المستفمر الفرنسي قوكم وففالمب ل  عدل أعمال 

م ل  صدر ل  طابح تذكار .مطبوعة   وتكريما

: شففاعر وكاتب من متافظة السففويداء عمل محمد حديفي

م ثم انتنل للفمل في ويارل اكعالم وتسلم منصب مدير  مدرسا

مب أوفد للكويق مديرام لوكالة األنباء  الرقابة لمدل عشفففففرين عاما

م بففالسففففففففففارل. كمففا عمففل مففديرام لمجلففة الفكر  م اعالميففا وملتنففا

م لتترير صفففتيفة اكسفففبوع اكدبي ومايال  السفففياسفففي ور يسفففا

واوين شففففرية على رأس عمل  تتى اكن. صفففدر ل  سفففبفة د

مطبوعةب إضفففففافة إلى عدد من الكتب بموضفففففوعاق متنوعة 

أخرى. ل  تضفففففور متميي في المجال الثنافي من خالل كتابة 

المناكق والمشفففففففاركة في الندواق واألمسفففففففياق الشففففففففرية 

  واللناءاق اإلعالمية الثنافية.

: مثنفب باتث وناقد من متافظة السفففويداء محمد طربيه

لكتب المتنوعة المواضففففففيحب كما أن  صففففففدر ل  مجموعة من ا

يشفففففففارك بشفففففففكل ففّال في التركة الثنافية في المتافظة من 

ندواق ومتاضفففففففراق وجمفياق تاريخية وأدبية. خصفففففففص 

عشفففرين صففففتة من كتاب  "تاري  ومؤرخون" لسفففالمة عبيد 
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وكتاب الثورل السفففففورية الكبرى. كما قدم دراسفففففة عن ديوان 

 ".لليب وطيب في كتاب  "نفمة النند

: من أوا ل المدرسففففففين في السففففففويداءب محمود الجغامي

تمّكن من إكمال دراست  الفالية رغم الظروف المادية الفصيبة 

التي كانق تمر بلا المتافظةب هو من مجموعة األصدقاء التي 

كانق تجتمح لتدارس أوضفففففففاع المتافظة والفمل على تذليل 

  الصفاب التي تواج  أبناءها.

ساق عليا في الفمارل الداخلية.. : ناصر سالمة عبيد درا

متاضفففر في كلياق الفنون الجميلة.. فنان تشفففكيلي وصفففاتب 

 صالة منتدى الفن "اآلرق فورم "في السويداء...

: شفففففففنيق األديفب يتمففل الفدكتوراف في نوايف علي عبيوود

الفلوم السياسيةب عمل مستشارا للشي  يايد في اإلماراقب ل  

لمناكق والندواقب إضفففففففافة عدل كتب مطبوعة والكثير من ا

الى كتففابتفف  للشففففففففر. يوجففد لفف  موقح على النففق والكثير من 

  المفلوماق عن  في الجوجل. 

: كان أول من مارس ملنة الصفففففففتافة في نجيب حرب

المتافظة متتديا كل الصفوباقب بدأ بمكتب الصتافة الفربية 

ب بفدها أصففدر جريدل الجبل في السففويداء ثم ننللا 1932عام 

دمشفففق. كانق جريدل الجبل صفففلة الوصفففل بين المغتربين  الى

والوطن األمب كما وثنق األتداث اليوميةب وشفففجفق المواهب 

األدبيةب إضافة الى الجريدل أنشأ األستاذ نجيب "مكتب ترب 
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للطباعة والنشفففففففر" الذ  صفففففففدر عن  كتاب "جبل توران " 

  لألديب سالمة عبيد.

تضفففففم مجموعة  : مثنف وكاتب يمتلك مكتبةنعمان حرب

كبيرل من المؤلفاق المتنوعة الموضوعاقب وضح عددا كبيرا 

من الكتففب تول أبطففال منسفففففففيين قففدموا الكثير للوطن أثنففاء 

م كتابا عن كل مجاهد  الثورل السففففففورية الكبرىب مخصففففففصففففففا

بطل.. كما كتب عن أدب الملجر.. وقد قام بطباعتلا بتمويل 

لفففديففد من ذاتي وأهففدى نسفففففففخففا من هففذف الكتففب لمكتبففاق ا

 المدارس.

: الففففدكتور ييففففادل هو مؤرخ وأكففففاديمي نقوال زيووووادة

مفروفب كان مدّرسفففا في الجامفة األميركيةب وجمفت  بتلميذف 

تاول إقناع سفففففففالمة عبيد  سفففففففالمة عبيد صفففففففداقة عمينة. 

تدريس في الجامفة األميركيةب ولكن  فضففففففففل الفودل الى  بال

 السويداءب بلدت  التي تتتاج .

: مدرس جامفي يتمل شفففففلادل الدكتوراف ياسوووووين فاعور

ويفمل أسفففففففتاذام في كلية التربيةب ناقد وأديب اهتم بالنصفففففففة 

النصيرل الفلسطينية والسوريةب يكتب الشفر والنصة والرواية 

والدراسفففاق النندية ل  عشفففراق المناكق في المجالق األدبية 

 وخاصة مجلة الموقف األدبي.
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