
  

  فـــــؤاد ســــلــــيــــمــــانوالدة مــئــويَّـة 
)٢٠١٢-١٩١٢( 

  
 تنا.عن ضيعَ  كَ َل حكاياتِ مثْ  ك، وال في الحكاياتِ َل حروفِ مثْ  روفِ خي في الحُ رْأُت يا أَ ما قَ  -
الجبلِ  حكاياتِ  ن تقولَ ُؤ أَ رُ جْ يُّ ُحروٍف تَ روٌف في قلمي. أَ ِكها حُ حْ حكاياٌت لم تَ عُد بَ ختي، بعُد، يا أُ  -

نديانِ والسّ  واعقِ والصّ  والمطرِ  يحِ الرّ  روفي حكاياتِ ُقصَّ في حُ رُة يا أختي ألَ دْ جُد والقُ ين لي المَ أَ  مننا؟ عندَ 
عاً،زَ عْ ، زَ سماءٍ  لِّ ن كُ ، مِ رضٍ أَ  لِّ ن كُ نا الريح، مِ جيئُ نا الريح، يا ُأختي، حينما تَ جيئُ الجبل؟ تَ  والليالي في بالدِ 

 ختي؟يا أُ سوداَء ل هكذا الجبَ  ريحُ  ءُ جيْ تَ  ينَ ن أَ وداء. مِ سَ ، يا أختي وداءَ سَ  ...فاً صْ فاً وقَ صْ عَ 

 "القناديل الحمراء" -فؤاد سليمان 
)١٤/١٢/١٩٥١في وغاب على فراش المرض األخير،  بَ تَ آخر ما كَ (



  ٢٠١٢ – ٢٠١١ للسنة الجامعية وريةالدَّ نشطة األَ سلسلة في 
  انيمركز التراث اللبن

  يف
  يركيةاللبنانية األمالجامعة 

  خاص ِلمناسبة  لقاءٍ  ىلإم دعوكُ يَ 

  نــــيــــمــــالــــؤاد ســـــفوالدة ة ـويَّ ــئــم
  شاعر "درب القمر"

  في اللقاء: شاركُ يُ 
  هايت معَ يَ كرَ ذِ  :  معالي الدكتور بهيج طبارة  

  الثورة  مانفؤاد سلي :  الكاتب اُألستاذ فريد سلمان
  اهدٌة علينااهدٌة له.. وشَ كتاباتُه شَ :   طـويـعـري الـنـدكتور هـــال

  مع ُمداَخَلَتني ُمَصوََّرَتني من:

  النقيب محمد البعلبكي -(من لندن)  األديب خليل رامز سركيس
  قصائدهمن  ةٍ وقراء... حياة الشاعرمن  ُصَورٍ  وَعْرضِ 

  
  

  اللقاَء مديُر المركز يفتتحُ 

  الشاعر هنري زغيب
  

  ٢٠١٢نــــّوار  ١٤نين ثإلا مساءَ  ٦:٠٠ الساعة
  بيروت -قريطم  -مبنى رئاسة الجامعة  -روين هول مسرح أُ 



  ...بُّوهحَ كذا أَ ه
فاخللودُ  .يف قلوبنا لكَ  فىن مـحبةٌ ُت كيف ال تَ ، وفهمْ رَّكَ دراكي سِ إِ  سنديانًة يا فؤاد، زادَ  يتُ ما رأَ "كلَّ 

كَ صارة عقلِ ُسطورًا مرجتفًة من عُ "النهار" يف  صباحٍ  لَّ عليها كُ  تسكبُ  كنتَ    رٍ فْ صُ  ريقاتٍ ليس يف وُ 
يف وجه العاصفة. لذا كنَت سنديانةٍ جْذُع  ع الصامد يف وجه العواصف، وذكراكَ يف اجلذْ  اخللودُ  .كَ وقلبِ 

 غسان تويني  ".ملنا تارخياً من دَ  بُ تكتُ  يف قلبكَ  كَ ريشتَ  تَ غمسْ  ع ساعةَ العاصفة ومل تتوجَّ ِعزِّ تقهقُه يف 
،وارٌ دُ  راهُ وعَ  ،ت على عينيهأسدلَ  غيمًة سوداءَ  نَّ يَّ بأَ ـَأَسرَّ إلَ ، هغيابِ من  واحدٍ  يومٍ قبل شفى، يف املست"  

الثقاب أولع سيجارته حىت أخذتُ  تنييف عينيه املفتوحَ  انطفأَ  النورَ ّن رته. وما علمُت أَ جْ رض حُ يف أَ  طَ قَ وسَ 
أنطون غطاس كرم  . "وكان هذا لقاَءنا األخري. كىوبَ  تُ يْ دري، وبكَ إىل صَ  هُ تُ مْ مَ فما اهتدى إىل النور. ضَ 

َت لساٌنكَ سَ  ، يا أبا ربيع،غيابكَ بـعطيه الوردة. احلياة ما تُ  عطيتَ وأَ ، هر وردتِ مْ من الربيع عُ  عشتَ "  
ليكونَ ّال إ ه مرةً تَ كْ رَّ ، ما حَ القلوب ما تكونُ  نبلُ أَ  ، وقلبٌ وطعن السُّ  غناكَ أَ  ـرٌّ حُ  مٌ ، وقلَ هتَ رأَ جُ  احلرُّ  ُيكِربُ  رٌّ حُ 

 رشدي معلوف                    ."ن يستحقُّهالـمَ ال تكون إالّ  الوردةُ ف .ردالو  ن يبتغي اغتصابَ مَ ـل شوكةً 
تَ بْ لَ وصَ ، فيكَ  هُ تَ شْ وعِ  مَ َـ األل تَ راً، وعايشْ مَ قَ  كَ مِ جسْ  ا يفمَ نَ فَـ  الداءَ  تَ نْ ضح أنكَ  فضائلكَ  عظمُ أَ "  
 أنسي الحاج      .     "بالدك وجهِ  هاءَ َـ ب دمامة وجهكَ  على تَ يْ وبنَـ  ،على الفراش ناكَ معـجاً برَّ ضَ مُ  املوتَ 
ه يفوحدَ  ال يقرعُ  ، وجرسٌ ، وقنديلٌ فَـْيءٍ  ، وقطعةُ رضٍ أَ  قطعةُ  لنا هناكَ  .ذاهبون غداً إىل فيع، يا فؤاد"  
فإليها يا فؤاد، إىل .بالغالل القرية طافحٌ  ر والبخور، وبيدرُ ألى باجلمْ مَ  رُ ، املباخألى بالزيتاخلوايب مَ  .الليل

تعسَ ما أَ فينا الربيع.  تُ بُ نْ فيَـ  ،غيبفيه ونَ  ننامُ  أً كَ تَّ سنا مُ أْ رنا لر نا حفَ ل، وإذا تعبْ م، نبتهِ حلُ ـ، نالقرية فوقُ 
 يل زخرياالياس خل .س التلة"أر يف ر يالدَّ  م، عن سنديانةين عن منازهلِ الذين ميوتون يف العاصفة بعيدِ  الغرباءَ 
ةً حيّ  فلذاتٍ و ته، مَّ ًا ألُ طعامًا ذكيّ  هُ مَ دَّ وقَ  هِ قلبِ  مِ دَ ه بِ قلمَ  احلياة الذي غمسَ  ديبُ قضى فؤاد سليمان، أَ "  
جلىيف أَ  الثورةَ  يتُ رأ إالّ  ةً إليه مرّ  ما اجتمعتُ رويداً.  رويداً  ذوبُ يَ  اسُ احلسّ  هان جسدُ ، فكنابضة
ورةالثّ  كان فؤاد رمزَ اخبة.  وباحلياة املضطربة الصّ لديه، م م اجملسَّ لَـ باأل حسستُ أَ  إالّ  ةً مرَّ  هُ تُ أْ  قرَ ها، والرِ مظاهِ 

 طفى فروخمص       اجليل". اجليل وثورةُ  اجليل وآمالُ  ى فيها مشاعرُ احلياة املضطربة اليت تتجلّ  ة ورمزَ دبيّ األَ 
األملبيعة، الضَّ بنديانة، بالسّ ل، بَ لُّقًا ببالده، باجلعَ ا يكون تَـ م دَّ شَ أَ  كان، وهو يقرتب من املوت،"  
ما ميكن أن يصلَ  عظمَ يف نفسه أَ  كان يكشفُ   ه.ه وقلمَ ه وقلبَ عقلَ  فَ ها مجيعاً وعليها وقَ ب الذي راودَ الطيِّ 

ةحبَّ  رة وكلَّ زهْ  رة وكلَّ جْ حَ  ن يكون كلَّ أله، ه، ألن يكون هو بالدَ هو نفسَ  ألن يكونَ  وقٍ من تَ  إليه إنسانٌ 
 يسـأدون .نا مع احلياة"بِ مبدى جتاوُ  رهونٌ جودنا مَ وُ  حتقيقَ  نّ بتعاليمها وبأَ  نَ باحلياة، وآمَ  نَ ألنه آمَ  ،فيها ترابٍ 



  لبنان َحبَّ هكذا أَ ... و 
ر، بِلونذكُ يف ما أَ  ،ة. وكانتهم الغربيّ بيتِ  شبابيكِ  حتِ ـمن تيل مرًَّة من فوق الدرب، ت "... َلوَّحَ   

ي يب إىلطريقاً تؤدّ  لُ ن قبْ مِ  ربُ نا "درب القمر". كانت الدَّ يف ضيعتِ  تُ ها عرفْ ومن يومِ  ر...ر القمَ مْ ر، ويف عُ هْ الزَّ 
فيها مشدوٌد إىل رٍ حجَ  له وال آِخر، شيئًا مربوطًا إىل قليب، كلُّ  لَ وَّ يومها شيئًا ال أَ من  ربُ ت الدَّ البيت... فصارَ 

من الَّ إ ع قمرٌ من هناك، وال طلَ  نا إالّ يف ضيعتِ  قمرٌ  بَ ها قليب، وال غايف عروقِ  خرٌة إّال حفرتُ ديب... فما صَ هُ 
ر الليل، منل الليل إىل آخِ وّ عندنا فيها من أَ  رُ القمَ  َت كيف يعيشُ فْ رَ عَ يَتها، لَ رب اليت، لو رأَ ها الغريب فوق الدَّ بيتِ 

ًة واحدًة من ألوانٍ ــاجلبل إىل البحر، مَ  .. .رخيهاها وتُ صابع اجلّن تلمسُ أَ  هناك، كأنَّ  هنا، وتنامُ  تنشلحُ  وظاللٍ  ـدَّ
هناكَ  عيشَ ن أَ ، وأَ يّ دِ النَّ  لرُّخامصراً من عروق اوحلبيبيت هناك قَ  بّ جوم وللحُ ر وللنُّ للقمَ  رَ مِّ عَ ن أُ كان يف نفسي أَ 

 ر"مَ القَ  بُ رْ "دَ                 .بيبيت"وحَ  ...بّ واحلُ  ...جوموالنُّ  ...مع القمر

***  
قًةيها ُمْطبَ لِّ خَ هداب. لوًة كهذه األَ سنبلٌة حُ  بنانَ لُ  قولِ شرتوت، فما يف حُ يا عَ  ةَ الطويل كِ هدابَ ي أَ رخِ "إِ   

 ـّماعٌ ريٌّ كالربيع، لَ ها: طَ كلُّ   لبنانَ  لوانُ فيه أَ  قُ غرَ تَ  اإلهليّ  دكِ جسَ ـوز. يا لمُّ ـب تَ بَّها هكذا إىل قلْ ُمْطبَقة، فما َأحَ 
ّنابكأمثار العِ   محرُ أَ  محرُ نا، أَ يف مغارتِ  اماتِ مَ مثل احلَ  أبيضُ  دنا، أبيضُ نوبر يف بالكواز الصَّ أَ يٌّ كَ هِ يف، شَ كالصَّ 
رالقمَ  شرتوت، فضوءُ يا عَ  الطويلةَ  كِ هدابَ ي أَ رخِ واين... إِ رير فينيقيا األُرجُ ه من حَ نَّ د! كأَ يا هلذا اجلسَ نا، لِ يف جبَ 

 "تـموزيات"                                         ـّرّي".            حٌش بَ دي... وَ سَ ل، ويف جَ على اجلبَ  عُ طلَ يَ 

***  
من طيبَ أَ  رى يف الظنّ م ما أَ قسِ وأُ  !احلمراء قائقِ والشّ  والبنفسجِ  ردِ الوَ  لونين عن لبنان، بلدِ "... وتسأَ 

طيبَ أَ  تْ نَّ نا غَ بالدِ  تُ بنْ  شرتوتُ نا البيضاء، وعَ جبالِ  رزه فوقَ أَ  إىل ظاللِ  ءُ يْ فِ اهللا تَ  ت مالئكةُ داً، كانَ لَ بَـ  لبنانَ 
نا يفعندَ  ب احلمراءُ العنَ  عناقيدُ  تْ سَ بِ يَ الزمن، فَـ  صابَ دري ما أَ وال أَ هذه اهلضاب.  وقَ وز فمّ ـدر تَ غانيها على صَ أَ 

نا يفونَ يعُ بيَ  نيف موكب الذي سريُ عال، ونَ نا بالنِّ رؤوسَ  ونَ قُّ دُ لّلذين يَ  قُ فِّ صَ نا نُ نا هذا اليُْتُم الكريه، فُرحْ جاءَ م. الكرْ 
.همـاراتِ يّ واليب سنا بدَ ونَ رُّ جُ ـهم يَ ـذنابِ نا بأَ طَ بَ رَ  نْ هم، هؤالء، ومَ ـنا بين جئْ أَ دري من ال أَ  ال... لني.الَّ الدَّ  سواقِ أَ 
 لحمراء""القناديل ام. وهُ دُ رُ طْ أُ  ،بداعم واإلِ لْ والعِ  معرفةِ ـلقة الم من حَ كُ ونَ دُ طرُ جاؤوا يَ الذين الء هؤُ  :ها اللبنانيونيُّ أَ 
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