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ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُؼخٗــَ

ٗـؼَحء حُٔؼخَٛس
حُـِء ح \ ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ٢
طؤ ُ٤ق
حُ٘خػَ ٝحُزخكغ
حٓ َ٤حُز٤ـــــــــــــخٕ حُؼَر٢

ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
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حُٔويٓــــش
بســــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحٌم

الحمـــد هلل رب العالمٌـــــن والصــــبلة والســــبلم على
محمــــد الحبٌب المصطفى وآله وصحبه اجمعٌن .
هذا هو المجلد العاشر واالخٌر من موسوعتً الثانٌة ( شعراء
العربٌــــة )
فً هذا المجلد تناولت تمهٌدا عن الشعر العربً المعاصرومستجداته
وفنونه واؼراضه  ,ثم تناولت بالبحث شعراء هذا العصر ممن كانت
والدتهم من منتصؾ المرن العشرٌن او النصؾ الثانً من المرن
العشرٌن وهم ( شعراء المعاصرة ) واعتمدت فً هذا المجلد التسلسل
الزمنً لسنة الوالدة لكل شاعرعند دراسته حٌث ان كل الشعراء الذٌن
شملتهم الدراسة على لٌد الحٌاة اال ما ندر .
اسال هللا تعالى السداد والتوفٌك والحمد والشكر له على انجازي
لهذه الموسوعة فؤ لدمها للفكر العربً والثمافة العربٌة الرابدة كاملة
شاملة .انه نعم المولى ونعم النصٌر.
د .فالح نصٌؾ الحجٌة الكٌبلنً
عضو االتحاد العام لبلدباء والكتاب العرب
عضواالتحاد العام لبلدباء والكتاب فً العراق
العراق  -دٌالى  -بلدروز
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حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
َٓ٤س ًحط٤ش
حٝ ْٓ٫حُِوذ \ كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
حْٓ حَُٜ٘س \ كخُق حُلـ٤ش
طخٍ٣ن حُ٫ٞىس \ رِيٍ1944 \7\1 \ ُٝ
حُزِي \ حُؼَحم  -ى٣خُ – ٠رِيٍُٝ
حُٜٔ٘ش\ ٓظوخػي
حُلخُش حُؼوخك٤ش \ ٗخػَ ٝرخكغ
كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ ٝحى٣ذ ػَحهٓ ٢ؼَٝف
ٖٓ ٓٞحُ٤ي \ -العراق – دٌالى -بلدروز . 1944
 ٖٓ حَٓ٫س حٌُ٤ٗ٬٤ش حُظُٜ ٢خ طخٍ٣ن ػَ٣ن  ٝطَؿغ ر٘ٔزٜخ حُ ٠حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤حُلٔ٘ٝ ٢حُظ ٢حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ػ ّ٬ػِ َٓ ٠حُؼ:ٍٜٞ
* كان ٌشؽل مدٌرا فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد

 2001م

* أهم مإلفاته "الموجز فً الشعر العربً"  ،وٌعتبر من امهات الكتب العربٌة فً األدب
والشعر عبر العصور واألزمنة ،ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً الشعر
العربً فً العصر الحدٌث والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه وتؽٌٌراتها بما
فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة
اجزاء فً مجلدٌن .
* منح شهادة الدكتوراه فً االداب من جامعة نابلس المرلمة \ 112فً عام \ 2013
* منح شهادة الدكتوراه الفخرٌة من المجلس االعلى لبلعبلم الفلسطٌنً المرلمة \
فً عام 2015
* منح لمب ( امٌر البٌان العربً ) فً شباط 2014
فالح نصٌؾ الحجٌة هو:
-

عضو االتحاد العام لبلدباء والكتاب فً العراق منذ 1985

 عضو االتحاد العام لبلدباء والكتاب العرب منذ 1994 عضو مإسس فً اتحاد ادباء دٌالى فً 1984 عضو مركز االدب العربً  -العراق عضو االتحاد الدولً لعلوم الحضارة االسبلمٌة عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب5
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 عضو المنتدى العالمً لمكارم االخبلق والتنمٌة االنسانٌة ( الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد االشراؾ الدولً عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب – اتحاد المنتجٌن العرب ( جامعةالدول العربٌة)
 المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -فرع العراقوبابل والنجؾ – والمستشار االدبً فٌها

وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرة

 عضو البٌت الثمافً العربً والمستشار االدبً فٌه عضو اتحاد الشعراء العرب (الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد النمـــاد العرب ( الهٌبة المإسسة) عضو اتحاد النمــاد العرالٌٌن ( الهٌبة المإسسة ) عضو نمابة الشعراء والمبدعٌن العرب عضو اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرالٌٌن عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب عضو اتحاد االدباء والكتاب التونسٌٌن عضو اتحاد االدباء الدولً وممره فً امرٌكا نابب ربٌس رابطة المرفؤ االخٌر الثمافٌة عضو رابطة االدباء والكتاب العرب عضو رابطة الشعراء والمثمفٌن العرب عضو رابطة الشعراء العرب عضو التجمع العالمً للشعراء العرب رابطة شعراء المتنبً  -بؽداد عضو رابطة المرطاس والملم عضو رابطة المبدعٌن الٌمنٌٌن عضو التجمع العالمً للشعراء العرب عضو رابطة شعراء النخبة  -العراقـ

ػٓ ٞ٠ئٓٔش ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝثُ ْ٤ـ٘ش ح٫ىد ٝحُلٖ \ ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ

 -عضة منظمة الكلمة الثمافٌة االنسانٌة -
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 عضو مركز النور للثمافة واالعبلم ومركزه فً السوٌد عضو شبكة صدانا  -االماراتٌة عضو الملتمى الثمافً العربً ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ. ٢ٔٗٞ ٗخثذ ٍث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش حُ٣َٜق حُلِٔط٤٘٤ش عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر -بؽداد عضو هٌبة تحرٌر مجلة البٌت الثمافً العرالً التونسً ٍث ْ٤حُ٤ٜجش حُؼَر٤ش ُظلَٓ َ٣ـِش ٓ٘زَ حُٔظوخػي - ٖ٣حُويّحٟخكش حُ ٠ػ٣ٞ٠ظ٘ٓٝ ٚخًٍخط ٚك ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔ٘ظي٣خص ح٫ىر٤ش ٝح٫طلخىحص ٝحَُٝحر ٢ػِ٠
حٗ٫ظَٗ٤ض حٝحُلٔ٤زي .
* مبات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والمجبلت العرالٌة والعربٌة
واالجنبٌة الناطمة بالعر بٌة .
* اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او
الفٌسبن وخاصة المجلس العلمً السعودي(االلوكة) وشبكة صدانا – فضاء االدٌب فالح
الحجٌة واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب – روابع االدٌب فالح الحجٌة ومركز النور فً السوٌد
وؼٌرها كثٌر .
* و مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن العرب
وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة .
* له عبللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر
الفلسطٌنً محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً
والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة منهم
عماد عبد السبلم رإوؾ وسالم االلوسً وحسٌن علً محفوظ وجبلل الحنفً والكثٌرمن
االدباء والشعراء المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة .
* مولعه على النت كوكل ( اسبلم سٌفبلٌزٌشن – الحضارة االسبلمٌة )
* مدونته على كوكل باسم ( مإلفات فالح الحجٌة الكٌبلنً )
* مولعه على الفٌسبن (فالح الكٌبلنً ) وله عدة موالع اخرى منها:
(( امٌرالبٌان العربً \ الشعرالعربً -فالح الحجٌة \الموجز فً الشعرالعربً \ مإلفات فالح
نصٌؾ الحجٌة الكٌبلنً  -صفحات شعبة المبدعٌن العرب –فرع العراق وممثلٌاته فً بؽداد
ونٌنوى والبصرة وبابل والنجؾ ودٌــالى واالنبار واربٌل ))

*********************************
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ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍ ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

ؿِءحٕ

حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
 ّٞ٣حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣

ؿِءحٕ

ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

****************************
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ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُؼخٗــَ

ٗـؼَحء حُٔؼخَٛس
حُـِء حٍٝ٫
طؤ ُ٤ق
حُ٘خػَ ٝحُزخكغ
حٓ َ٤حُز٤ـــــــــــــخٕ حُؼَر٢

ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش
حٌُ٢ٗ٬٤
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طٔ٤ٜــــــــــــــــــي

من المفٌد ان نحدد الفترة الزمنٌة للشعر المعاصر – طالما نتكلم
االن فٌه _ فنمول وباهلل التوفٌك ومنه السداد ان الشعر المعاصر هو
امتداد لفترات شعرٌة لبله ال مفاصل بٌنها انما مر الشعرالعربً بسلسلة
من التؽٌرات التجدٌدٌة مرورا مع الزمن الممال فٌه بحٌث اوجدت هذه
التجدٌدٌة امورا تؽٌرت بنٌة الشعر فٌها او فً مسارها واوجدت انواعا
جدٌدة للمصٌدة الشعرٌة ولد شرحت سابما كل هذه التطورات مع مرور
الزمن الحادث وبسبب الحاجة الملحة لهذه النوعٌة من المصٌدة او تلن
او ناتجة عن نفسٌة الشاعر المابل لهذه المصٌدة المعٌنة  .واستطٌع ان
احدد الفترة الزمنٌة للشعرالمعاصر ابتداءا النصؾ الثانً من المرن
العشرٌن اوابتداءا من البدء بكتابة لصٌدة النثر فً العمدٌن السابع
والثامن من المرن الماضً فٌما اراه على اؼلب االمر .
حُ٘ؼَ حُـ٤ي  ٞٛحٌُِ٘ حُؼٔٝ ٖ٤حُٞؿ ٚحُلو٤وُِٞ ٢حهغ
حٔٗ٩خُٗٝ ٢طخُٔخ كِْ حٔٗ٩خٕ ر ٌ٘ٓ ٚأهيّ حُؼ ٍٜٞرؤ ٕ ٌٕٞ٣
ٗخػَح حُٞ٣ ٝي ٗخػَح ٌُح حٓظط٤غ حٕ حه ٍٞحٕ حُ٘ؼَ كخُش
ٍٝك٤ش حٗ ٝلٔ٤ش طٌظ٘لٜخ حُؼخ١لش حٔٗ٫خٗ٤ش حُلوش  ٝطظؤ ٍؿق رٖ٤
حُظؤَٓ ٝحُٜ٫خّ ٝحُليّ كخٔٗ٫خٕ حُلي٣غ ٍرٔخ ًخٗض ُ ٚكخُش
ًَٓزش ٖٓ حُٔ٘خػَ حَُٓٝخٗٔ٤ش ٝح ُْ٧حُٞحهؼٝ ٢حَُٓ ُٞحُٔ٣َ٤خُ٤ش
ٝحُوِن حُٞؿٞى ١ك ٜٞؿ َّ٤حٔٗ٫خٕ حُؼَر ٢حُوي ْ٣حًٌُ ١خٕ ٛخثٔخ
ك ٢حُٜلَحء ٘٘٣ي حٌُٝ ٦حُٔخء ٣ٝظـ٘ ٠رٔخ ٣ـ ٖ٤كٗ ٢لٖٔٓ ٚ
ٓ٘خػَ ٝحكخ ٓ ْ٤ك ٢كيٝى حٌٓخٗ٤ظٝ ٚظَٝف ١ز٤ؼظ . ٚكخٔٗ٩خٕ
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حُؼَر ٢حُلي٣غ ٍرٔخ طؼظَ ٚ٣كخُش حٓ ٝـٔٞػش كخ٫ص ٓظ٘خه٠ش رٔخ
طِٔ ٚ٤ػِٗ ٚ٤لٔ٤ظٝ ٚحُٞحهغ حُٔؼخٕ ك ٢حُٞهض حُلخٝ َٟط٘خه٠خص
حُٔـظٔغ حٔٗ٫خٗ ٢حُٔوظِلش حُٔل٤طش ر. ٚ
ٝحُ٘خػَ حُلو٤وٌٛ ٞٛ ٢ح حٌَُ٣ ١ه ٢ػ٘خٕ هٜخثي ٙكظوَؽ
ػل٣ٞش كِ٤ٜش ػوخكش حٗٔخٗ٤ش ٘ٓٝخػَ ًَٓزش ٓٝؼزَس ػٖ ٞٔ١كخص
ٗلٔ٤ش حُ٘خػَ ٓٝي ٟطؤػَٛ٤خ ك ٢ح٫هَ ٝ ٖ٣حريحػخص ه٬هش ٞٔ١ٝكش
 .كخُو٤ٜيس حُلخُ٤ش طٔؼَ ًخث٘خ ك٤خ ح ٢ٛ ٝأٗز ٚرخٌُخثٖ حُل ٢ك٤غ
ٔ٣ؼَ ٌَٗ حُو٤ٜيس ح ٝر٘٤ظٜخ ؿٔيٜٗٞٔ٠ٓٝ . ٙخ ٍٝك٤ظ ٚك ٢ٜطٔؼَ
حُٜي ٟحٌُ ١ط٘زِؾ ٓ٘ ٚحَٓحٍ ٍٝف حُ٘خػَ ٝحٍحإٔٓ ٙظِؿش
رؼٞح١لٝ ٚحكخٓ. ٚ٤
 ٖٓٝحُٔل٤ي حٕ ح ر ٖ٤حٕ حُ٘خػَ حُلي٣غ ح ٝحُٔؼخَٛ
حُٔطزٞع ٗخػَ طظٔؼَ ك ٚ٤ؿِحٍس حُؼوخكش ك ٢حٓظيحىحص ػٔ٤وش ًٝؤٗٚ
ٝحٍع حُل٠خٍحص ًِٜخ ٓٝطِغ ػِ ٠ػوخكخص ح ْٓ٫حُٔوظِلش ٌُ .ح
حٛزق ٓظٌٔ٘خ ٖٓ حٓظويحّ ٓلَىحص حُِـش ُظ َ٣ٜٞحكٌخٍٝ ٙحٍحثٚ
ٝػٞح١لٝ ٚهِـخص ٗلٔ ٚى ٕٝطخػ ٖٓ َ٤هخٍؽ ح ٝحَٓ ٖٓ حكي ٝ
َ٣طٌِ ػِ ٠كِٔلش ػٔ٤وش ؿ٘٤ش طل ٖٓ ٜٚ٘حُو ٍٞحُ٠لَ حُلخٗ٢
ح ٝحًَُ٤ي حُ ٠حُو ٍٞحُؼٔ٤ن ٝحَُ ٖ٤ٛك ٜٞحًٕ ٔ٣ؼَ ك٠٤خ ٛخىٍح
ٝطِوخث٤خ ُِٔ٘خػَ حُ٘لٔ٤ش حُوِ ٣َّ ٞش حُٔ٘زؼوش ٖٓ حػٔخه٣َ ٚؤْهٌُ رٜخ
ِٓ ْٖ حُؼخ١لش حُٔظؤِٓش حُٔظـيىس حُٔ٘طِوش ٗل ٞح٫كٓ َ٠ظؤُوش ٓظ٘خؿٔش
ط٘٘ي حُل٤خس ٝحٗ٫ظ٘خء كٜ٤خ ٞٛحُلذ ُٔٗ٬خٕ حُٔؼخُٗٝ ٢ل ٞح٫كَ٠
ك ٢ط٤ُٞي٬ُ ٙكٌخٍ ٝح٫ريحػخص حُ٘ؼَ٣ش حُـِٔ٤ش ٓٝلخُٝش هِوٜخ ٖٓ
ؿي٣ي ٝ .أ٤ٔٛش حُ٘ؼَ طظـِ ٠ك ٢هيٍط ٚػِ ٠طـ َ٤٤ك٤خس حُزَ٘ ،كخُ٘ؼَ
ٝ ْٔ٣ؿيحٕ ًَ حٗٔخٕ ٣وَأ ٙكٜ٤زق حٗز ٚروطَحص حُٔطَ ٌٓٗٞش ؿ٤ؼخ
٣ؼ٤ي حُل٤خس حُ ٠ح ٍٝ٫حُٔ٤ظش كظِٝ ٞٛطِى. َٛ
وٌمكننا من تعرٌؾ الشعر المعاصر على انه هو الشعر الذي كتب
فً الزمن الذي ٌعاصر المراء او الذي ٌعاصرنا  .وصفة المعاصرة تدل
على مرحلة بعٌنها فً حٌاة الشعر الحدٌث وهً المرحلة التً
نعاصرها او التً نعٌشها االن دون اعتبار إن كان الشاعر مٌتا او ال
ٌزال على لٌد الحٌاة خبلل فترة وجود هذا النوع من المصٌد .
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فالشعرالعربً منذ المدم اعتمد المصٌدة التملٌدٌة او( التمٌٌدٌة) او
العمودٌة الموزونة على احد البحورالخلٌلٌة اال انه بمرور الزمن
والحمب الزمنٌة التً مرت على االمة العربٌة والتعاٌش مع االمم
االخرى اوجد نوعا من االنفتاح لدى بعض الشعراء الذٌن هم من اصول
ؼٌر عربٌة سمٌت بحركة التجدٌد كما فً العصرالعباسً شملت
االسلوب فً المصٌدة الشعرٌة والمعانً االبتكارٌة فٌها ثم تؽٌر ثوب
المصٌدة العربٌة فوجد النشطٌر والنهن فً االوزان الشعرٌة ثم وجد
الموشح ثم انواع من المصٌدة العربٌة جدٌدة اخرها لصٌدة الشعرالحر
(التفعٌلة ) ثم لصٌدة النثر فً اخر المطاؾ فً الولت الحاضر  -.راجع
كتابً ( الشعر العباسً بٌن الكبلسٌكٌة والتجدٌد)  -كلًَش حُ٘ؼَ حُؼَر٢
ٜٗي ص كٔ٤خ رؼي ٗوِش حٓظؼ٘خث٤ش ،ك٤غ ١خٍ حُظـ َ٤٤حُز٘٤ش حُؼَ٤ٟٝش
ُِو٤ٜيس حُؼَر٤شٓ ،غ كًَش حُ٘ؼَ حُلَ أٗ ٝؼَ حُظلؼِ٤ش ٣ٝؼظزَ حُ٘ؼَ
حُلَ حُؼٍٞس حُؼخٗ٤ش ػِ ٠حُؼَ ٝٝحُ٘ؼَ٣ش حُلَح٤ٛي٣ش ٜٗيٛخ طخٍ٣ن
ح٧ىد حُؼَر ٢حًح حػظزَٗخ حٕ حُؼٍٞس حُؼَ٤ٟٝش ح ٠ُٝ٫طٔؼِض ك٢
حُٔٗٞلخص حٗ٧ئُ٤شٝ .حُ٫ؿخٍ ٝهي حُظٔؼض أٓٔخء ؿي٣يس ك ٢ك٠خء
حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك ٢ك ٢حُٜ٘ق ح ٖٓ ٍٝ٫حُوَٕ حُؼَ٘ ،ٖ٣رٌَ٘ ه٤ٜي١
ؿي٣يٓ ،ؼَ ٗخُى حُٔ٬ثٌشٝ ،ريٍ ٗخًَ حُٔ٤خدٝ ،ػزيحُٛٞخد حُز٤خط،٢
ٓٞ٣ٝق حُوخٍ ٝ ،أى٬ٛٝ .ْ٤ٗٝف ػزي حُٜز ٍٞحَٓ ىٗوَ ٝحٓؼخٌُُٖ ْٜ
اًح ًخٗض حُو٤ٜيس ح٩ك٤خث٤شًٌُٝ ،ي حَُٓٝخٗٔ٤ش ًخٗظخ كَٜ٣ظ ٖ٤ػِ٠
حُظ َ٤ٛٞكخٕ كًَش حُ٘ؼَ حُلَ حٗ ٝؼَ حُظلؼِ٤ش ٓظلَ ٙػِ ٠طٌَٔ٤
ٌٛح حُظوِ٤ي حُٔٞؿٞى رظلخػَ ٖٓ إ حُ٘ؼَ هطخد ا٣لخثٝ ٢طَِٓ٤
٣ظٔ ِ٤رٌَ ى٫ثَ ح٣ِٗ٫خف ًٝؼخكش حُٔؼ٘ٝ ٠طؼيى  ٌٙٛح٧رؼخى ٝ .اًح
ًخٕ ٗؼَ حُظلؼِ٤ش ك ٢ريح٣ظ ٚحهظٜي ح ٝهَِ كً ٢ؼخكش حُظَٓ ِ٤كبٕ
ططٍٞحط ٚحُ٬كوش َٓػخٕ ٓخ أىهِظ ٚكٔٓ ٢خء ٤ٟوش ػ٘يٓخ حٓظوَ ك٢
حُؼوخكش حُ٘ؼَ٣ش حُؼَر٤ش ٓل ّٜٞهخ ٙػٖ حُ٘ؼَ ٣ـَىٓ ًَ ٖٓ ٙؼ٘٠
كٍٓٝ ٚ٤خُش ٍُٝ. ٚرٔخ ؿخء ًُي رؼي ِِٓٔش ٖٓ حُظؤٓ٬ص حُزي٤ٜ٣ش ك٢
ظَ حٌُ٘ٔخص حُٔ٤خٓ٤ش حُظ ٢ػخٗظٜخ حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢حُٜ٘ق حُؼخٗ٢
ٖٓ حُوَٕ حُؼَ٘ ،ٖ٣ك٤غ ُٝي كخُش ٖٓ حُ٤ؤّ حُ٘لٔ ٢حُؼوخك٢
ٝح٫ؿظٔخػ.٢
فالشعر العربً ٌرتكز حالٌا على ثبلثة انواع من المصابد
الشعرٌة كل منها ٌاخذ مسارا وٌعده شعراإه هو االفضل وهذه الركابز
هً:
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المصٌدة العمودٌة  :وهً االصول االصٌلة للشعرالعربً فهً المصٌدة
التملٌدٌة او التمٌٌدٌة حٌث انها ممٌدة بالوزن والمافٌة او العروض
وهذه المصٌدة الٌزال صداها لوٌا شدٌد الولع على االذن العربٌة فً
موسٌماها واعتباراتها وتعتبر المصٌدة االسمى واالفضل فً نظري وفً
نظر اؼلب المتلمٌن ومنها هذه االبٌات :
ولفت العمر لبللصى وانً
على عهدي الى ٌوم المنون
اال ٌا زابرا للمدس خذ نً
الى االلصى لكً احنً جبٌنً
اصلً ركعة هلل

انً
اتوق الى الصبلة فباركونً

من المنفى سرجت الخٌل ات
لعاصمتً الى الصدر الحنون
والمصٌدة االخرى لصٌدة التفعٌلة او ما نسمٌه بالشعرالحر سمً
بالشعر الحر الن اوزان لصٌدته تفعٌبلتها حرة ؼٌر مخلوطة باخرى
أي من جنس واحد ووزن واحد ولد بنٌت هذه المصٌدة على احدى
التفعٌبلت الحرة او احد البحورالشعرٌة الصافٌة النمٌة التالٌة :
 - 1بحر الوافر واصل تفعٌلته :
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن .
 - 2الكامل  :وأصل تفاعٌله:
متفاعلن متفاعلن متفاعلن
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 - 3الهزج وأصل تفاعٌله:
مفاعٌلن مفاعلٌن مفاعلٌن .
 - 4الرجز وأصل تفاعٌله:
مستفعلن مستفعلن مستفعلن .
 - 5الرمل وأصل تفاعٌله:
فاعبلتن فاعبلتن فاعبلتن .
 - 6المتمارب وأصل تفاعٌله:
فعولن فعولن فعولن فعولن .
 -7المتدارن ( وٌسمى الخبب أو المحدث )
وأصل تفاعٌله:
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن .
وتعتمد لصٌدة الشعرالحر على السطر الشعري بدال من الصدر
والعجر اللذان تعتمد علٌهما لصٌدة العمود الشعري  .فمصٌدة الشعرالحر
متكونة من العدٌد من السطور  .كل سطر مكون من تفعلٌة واحدة
تتكرر فٌه عدة مرات ال تمل عن واحدة وال تزٌد عن التسع تفعٌبلت
لنفس التفعٌلة مثبل :
المصٌدة التً التزمت تفعٌلة الوافر( مفاعلتن ) فٌكون الوزن
الشعري ( البحرالوافر) للمصٌدة وتكون اسطر المصٌدة مكونة من نفس
التفعٌلة مذكورة فً السطر الشعري مرة واحدة او اثنتان او ثبلث
مرات الى تسع مرات وال تزٌد  .فتكون موسٌمى الشعر الحر ذات نسك
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موسٌمً واحد لكل لصٌدة اال ان هذه المصٌدة  -والحك ٌمال – اخذت
تتضاءل فً ظل المصٌدة النثرٌة واؼلب كتابها تحولوا الى شعراء
ٌكتبون لصٌدة النثر النهم ٌرونها االسهل  ,ومنها هذه السطور :
ً ٍ ٌبكً تحت األسوار
صٌحاتن صوت نب ّ
المهدومة شع ًبا مستل ًبا مهزو ًما كانت برلًا
أحمر فً مدن العشك أضاء تماثٌل الربات
ولاع اآلبار المهجورة كانت صٌحاتن
صٌحاتً وأنا أتسلك أسوار المدن األرضٌة
أرحل تحت الثلج أواصل موتً ()...
حٌث الموسٌمى والثورة والحب وحٌث هللا
اما لصٌدة النثر فهً المصٌدة الجدٌدة اوالطاربة على العربٌة
والتً ٌؤمل شعراإها بانها ستكون المصٌدة العالمٌة .
فمصٌدة النثر تعرٌفها ( :هً لطعة نثرٌة موجزة بما فٌه الكفاٌة
موحدة ومضؽوطة اشبه بمطعة بلور ناصع فهً خلك حر لٌس له
ضرورة اال رؼبة الشاعر فً بنابها  ,خارجا عن كل تحدٌد وربما تكون
شٌبا مضطربا اال ان اٌحابٌاتها ال نهابٌة اي انها مفتوحة ) .
ولمصٌدة النثر موسٌماها الخاصة واٌماعاتها الداخلٌة التً لد
تعتمدعلى االلفاظ الشعرٌة وتتابعها وصورها الشعرٌة تكاد تكون
متكاملة ولد لال فٌها الشاعر انسً الحاج الشاعراللبنانً واحد شعراء
لصٌدة النثر:
(لتكون لصٌدة النثر لصٌدة حما ً ال لطعة نثر فنٌة ،أو محملة بالشعر،
شروط ثبلثة :االٌجاز والتوهج والمجانٌة) .
كو٤ٜيس حُ٘ؼَ ٌَٗ أىر ٢ؿي٣ي ٓؼخ َٛحٝؿي ص ٓـخُٜخ حُٞحٓغ
كٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ ٣ٝظٔغ ٌٛح حُٔـخٍ ًِٔخ طويٓض ٝططٍٞص حُل٤خس ك ٢ٜهي
طلون حُي٘ٛش أ ٝهَ حُٜيٓش ك ٢حُظؼز َ٤حُٔٔظـي حُٔٔظليع ٌٛٝح
ٓظٞهق ػِ ٠حٌٓخٗ٤ش حُ٘خػَ ك ٢حُظوخٍ ١إ٣ظ ٚحُٔؼخُ٤ش ٤ٛٝخؿظٜخ ك٢
ر٘٤ش ؿي٣يس  ،هٞحٜٓخ حُٝ ٍٜٞحَُٓ ُٞحُ٘ؼَ٣ش ؿ َ٤حُٔٞؿِش ك ٢ح٫رٜخّ
ٝحُظٛٞؾ حُٔ٘زؼغ ٖٓ حُظًَ٤ذ حُِلظ٤ًٝ ٢ل٤ش حٓظويحٓ ٚك ٢حُظؼزَ٤
ٝؿٔخُ٤ظ ٖٓ ٚك٤غ حٗ٫ظوخء ٝحُز٤خٕ حُِـ. ١ٞ
18

5/27/2017

وإشكالٌات لصٌدة النثر العربٌة تبدأ من مصطلحها حٌث َّ
إن كثٌرا
من النماد والباحثٌن كانوا ال ٌمٌزون بٌنها وبٌن الشعر الحر -اول االمر -
حتى َّ
أن بعضهم أخذ ٌتحدث عن رٌادة الشاعرة العرالٌة نازن المبلبكة
لها فً حٌن َّ
أن الشاعرة والنالدة المذكورة كانت من أشد خصوم هذه
المصٌدة وكانت تعتبرها نثرا .
أما عبللة لصٌدة النثر بؤنموذج الشعر المنثور الذي ظهر فً النصؾ
األول من المرن العشرٌن ،فهو محل إشكالٌة أخرى حٌث ٌذهب لسم من
النماد والذٌن ٌمٌلون الى تفضٌل المصٌدة العمودٌة إلى َّ
أن االثنٌن –
شعرالتفعٌلة ولصٌدة النثر -ال ٌعدوان أن ٌكونا تسمٌتٌن لنمط كتابً
واحد بٌنما ٌرى آخرون أنهما جنسان مختلفان كل االختبلؾَّ ،
ألن لكل
منهما خصابصه وامٌل لهذا الراي واعتبره الرأي الصحٌح .
وربما ٌعد االٌماع اشكالٌة أخرى من إشكالٌات لصٌدة النثر  ،إذ ٌرى
كتّابها َّ
أن لها إٌماعا خاصا وٌفضلونه على إٌماع المصٌدة العمودٌة المابم
على الوزن والمافٌة  ،فهإالء وهإالء فً خصومة تامة .
وٌعتبر الشعراء جبرا إبراهٌم جبرا،و توفٌك
الصاٌػ،وأدونٌس ،و دمحم الماؼوط ،وأنسً الحاج ،وسركون بولص،
وعزالدٌن المناصرة و سلٌم بركات،وعبد المادر الجنابً ،رواد لصٌدة
النثر عند نشوبها وسلمى الخضراء الجٌوسً فً المرن العشرٌن.
ومنها هذه السطور الشعرٌة :
ح٣وظض ٓخٍى ٗؼَ١
ك ٢كيحثن رخرَ حُٔ٘يٓ٤ش
ر٣ٍ ٖ٤خ ٝؿَٗخ١ش
طَحٗ ْ٤حٗئُ٤ش
ُِؼ٘ن كٌخ٣خص ٘ٛخى
طَّ ػظخٓخ رخُ٤ش
ك ٢هٍٜٞحُلَٔحء
ٝرـيحى حُؼَر٤ش
حٗئُ٤ش حّ ؿـَ٣ش
رٌِ٘ش هَِٓ٣ش
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ٞٓٝح َ٣ٝػَر٤ش
 ٖٓٝحُٔ ْٜإٔ ٗؼَف حٕ ٜٓطِق ( ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ) هي حًظٔذ
ٌٗ ٬حىر٤خ ٍٞٓ ٝهخ ػخرظخ ٝ ،ط٘ظَ٤ح ٝحٟلخ ،حٓظوَص ٓؼ ٚحٌُؼٖٓ َ٤
ح َ١٧حُـٔخُ٤ش  ٢ٛٝحٓ٧خّ ُو٤ٜيس حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛس ٝحُظ ٢طظَٜ
حرَُ ٓٓ٬لٜخ ك ٢حُظوِ ٢ػٖ حُٝ ُٕٞحُوخك٤ش ٝ ،ح٩روخء ػٍِٝ ٠ف
حُ٘ؼَ حُٔظٔؼِش ك ٢ح٩كٔخّ حُٔظوي ٝ ،حٍُٜٞس حُو٬رش ٝ ،حُِلع حُٔ٘ـّْ
ُظٔظو ٢ؿٔخُ٤ظٜخ ٜٓ٘خ ٝ .حُظً ٢خٗض ًٔلخ٫ٝص طؼٞى اُ ٠أٌٗخُ٤ش
ٜٓخكزش ُِٔيٍٓش حَُٓٝخٗٔ٤ش ُِ٘ؼَ كٓ ٢طِغ حُوَٕ حُؼَ٘ٝ ٖ٣هي
حٓظخُص رخػظٔخى ٛخ ػِٝ ٠كيس حُٔطَ حُ٘ؼَ ١ريٍ حُز٤ض
حُؼٔٞى ١حُوي ( ْ٣حُظو٤٤يًٌُٝ )١ي ػِٗ ٠ـْ حُ٧لخظ ٝ ،ؿٔخٍ حٍُٜٞس
ٝ ،طؤُن حُؼخ١لش ك٘ـي ك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ٗلْ ٓلخ ْ٤ٛحُ٘ؼَ
حَُٓٝخٗٔٝ ٢آُ٤خطٝ ٚهي ٗؼظزَ ٙك ٢ح٫ؿِذ ح٧د حَُ٘ػُ ٢و٤ٜيس
حُ٘ؼَ ك ٢ح٧ىد حُؼَر ٢حُٔؼخ ٖٓٝ ، َٛحُٔ٤ً ْٜل٤ش هَحءس ه٤ٜيس
حُ٘ؼَ كٟٞ ٢ء طـَرش ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘ؼَ .
٣ٝـيٍ رخًٌَُ إٔ حُ٘ؼَ حُٔ٘ؼ٣ ، ٍٞوخُق رٌَ ٌَٗ ٖٓ
حٌٗ٧خٍ ٓخ ٣ي ٚٗٝحُزؼ ٖٓ ٞحُوٞح َ١حٌُٔظٞرش كٔ٤ُ ٜٞض روخَ١س
ٌٍُ٘ ٚرٔخ  ٌٕٞ٣هَ٣زخ ٜٓ٘خ ٖٓ ك٤غ حُظؼزٝ َ٤حٗظوخء حٌُِٔش
حٟٝ٫ق ٌٛٝح ٝحٟق ٓٝل ّٜٞكخُ٘ؼَ حُٔ٘ؼ ٚٗ ٍٞػخُ ٢حُ٘خػَ٣ش
ٝهي ٣ي ٍٝكٍ ٍٞإ٣ش ؿي٣يس أٓخٜٓخ حُٞؿيحٕ حُٔظوي ٝحُ٘لْ حُلخٍ
ٝحُوخ َ١حُٔ٘لٓٝ ٕٞخ ٣لون ٖٓ ؿٔخُ٤ش ػخُ٤ش ٓٔظل٠٤ش ًخَُِٛس ك٢
حُلي٣وش حُؼخٓش كِٓ ٢ٜي ُِـٔ٤غ ٝط٘ؼَ ٌٗحٛخ حُ ْٜ٤رخُظٔخ. ١ٝ
فمصٌدة النثر انتشرت انتشارا واسعا فً السنوات االخٌر ة
بٌن الشعراء الشباب واخذ ٌكتب فٌها كل من هب ودب وتمٌزت
برمزٌتها الخانمة وؼلوابٌتها الممجوجة لدى البعض وعدم مفهومٌتها
اال ما ندر وما دعوت له هو سهولتها ولربها من المتلمً لٌفهم ما
تسمو الٌه فً لصدها والؽرض الذي لٌلت فٌه الحظ لولً :
افٌمً  ..افٌمً ..
ذات المكحل االخضر
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فً بلدتً عرس
حٝك ٠ر ٚحُ٘ـْ
حٛظِص ُ ٚحُيٗ٤خ
 َ٤ُٝحُلذ َٓٔٝؽ
ٝؿ٘ض حؿ٘٤ش حُ٘ٞم
ٗو َ٤ك ٢حُزٔخطٖ٤
ٝؿ٘ض ٓيٍس حُ٘خٍع
رٜٞص ٗزٓ ٚلِ---- ٕٝ
وخاصة بعد ظهور االنترنٌت والفٌسبن من وسابل التواصل
االجتماعً وؼٌرها من وسابل االعبلم ووسابل النشر المختلفة
التً انارت دروبا وسببل كثٌرة وفسحت المجال للنشرلكل االخرٌن
وحطمت بعض االبراج المتعالٌة والتً كان بعضها جوفاء ومن
سلبٌات هذه المصٌدة ان اختلط الحابل بالنابل والؽث بالسمٌن وكل
ٌمول انا اكتب شعرا او اكتب نثرا .
 ٖٓٝح ْٛهٜخث ٚؿٔخُ٤ش ه٤ٜيس حُ٘ؼَ  ٞٛح٣٩ـخُ
ٗٝؼ٘ ٢ر ٚحٌُؼخكش ك ٢حٓظويحّ حُِلع ٓ٤خه٤خ ٝطًَ٤ز٤خ ٝ - .حُظٛٞؾ
ٗٝؼ٘ ٢ر ٚحَٗ٩حم ك٤غ  ٌٕٞ٣حُِلع ٓظويح ٓظؤُوخ ك٤ٓ ٢خهً ، ٚؤٗٚ
ٜٓزخف ٣طلق ٍٗٞح كظ ٠اًح حٓظزيُ٘خ ٙرـ٘٣ َٙ٤طلت رؼ ٞرَ٣و ٚحٝ
٣ظٝ ٠ٗ٬طٌ ٕٞك ٌٙٛ ٢حُو٤ٜيس ٝ -حػ٘ ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَٓ -ظٞكيس ك٢
٤ٛخؿظٜخ رل٤غ  ٌٕٞ٣حُٔطَ حُ٘ؼَ ١حٌُٔ٣ ١خػَ ( حُز٤ض
حُ٘ؼَ ١ك ٢حُو٤ٜيس حُظو٤٤ي٣ش ) ٝكيس ٓظٌخِٓش ٓغ رو٤ش ٓطٍٞ
حُو٤ٜيس كٓ ٬طَ ٣وَأ رٔلَى ٙح ١حٕ حُو٤ٜيس طٌٓ ٕٞظَحرطش
ٓظٞكيس ٗٔ٤ُٞش  ٫طليى رِٖٓ رل٤غ طٌ ٕٞط٘ٔ٤و٤ش ٓظلخػِش
ٓلظٞكش حَٛ١خ طوِض ك ٢ر٘خثٜخ ػٖ حُ٘ـٔ٤ش ٝح٣٫وخع حُؼٔٞى١
ُلٔخد ؿٔخُ٤خص ؿي٣يس ٝ ،أٓخّ  ٌٙٛحُـٔخُ٤خص :
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طـ٘ذ حٓ٫ظطَحىحص ٝح٠٣٩خكخص ٝحَُ٘ٝف ٌٛٝ ،ح ٓخ ٗـي ٙك٢
حٌٗ٧خٍ حُ٘ؼَ٣ش ح٧هَ ٟػِ ٠حٕ طٌ ٕٞهٞس حُِلع ٝاَٗحه ٚهٞس
ؿي٣يس ٝكخػِش كٜ٤خ.
كو٤ٜيس حُ٘ؼَ  :طئُق ػ٘خَٛٛخ ٖٓ حُٞحهغ حُٔ٘ظٝ ٍٞكن
حَُإ٣ش حُلٌَ٣ش ُِ٘خػَ رؼ٬هخص ؿي٣يس ر ٖ٤أُلخظ حُ٘ٝ ٚطَحً٤ز، ٚ
 ٌٙٛحُؼ٬هخص ٓز٘٤ش ػِٝ ٠كيس حُ٘ٝ ٚكيس ٝحكيس ً ،حص ؿٔخُ٤خص
ٓزظٌَس طؼظٔي ػٍِ ٠إ٣ش حُ٘خػَ ُِٞحهغ حُٔخى ١حُوخٍؿ ٢رٔ٘ظٍٞ
ؿي٣ي ٝ،حٌٓخٗخط ٚحُ٘ؼَ٣ش ك٤ٓ ٢خهخطٜخ ٗل ٞحُـٔخُ٤ش ٝح٫ك٤ِ٠ش
رل٤غ ط٘ؼٌْ  ٌٙٛحَُإ٣ش ػِ ٠حُؼ٬هش حُِلظ٤ش ٝ ،ر٘٤ش حُظَحً٤ذ ،
ٝهٞس حُظوٝ ٝ، َ٤٤كيس حَُِٓ ح ٫حٕ  ٌٙٛحَُِٓ٣ش حطوٌٛخ رؼٞ
ٗؼَحء  ٌٙٛحُو٤ٜيس – ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ٣ًٍ -ؼش ك ٢ح٣٫ـخٍ ك ٢ح٫رٜخّ
ٝحُـٔ ٝٞرل٤غ حٗؼٌٔض ِٓزخ ػِ ٠حُٔظِوٝ ٢حىص حُ ٠ػِٝك ٚػٖ
هَحءطٜخ ك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ ك٤غ ٣ل َ٠ػِٜ٤خ ه٤ٜيس حُؼٔٞى حُ٘ؼَ١
ُٔخ كٜ٤خ ٖٓ ٓ٤ٓٞو ٠ك ٢حُٝ ُٕٞحُوخك٤ش حُوَ٣زخٕ حُ ٠حًٕ حُٔظِو٢
حُؼَر ٢حُٔ٤ٓٞو٤ش ٝحُظ ٢طؼٞىطٜخ حًٗٝ ٚحكزظٜخ ٗلٔ٤ظ ٚرل٤غ ٣زو٠
٣لِٜ٠خ ػِٞٓ ٠حٛخ ك ًَ ٢ح٫كٞحٍ َ٣ٝىى ٓغ ٗلٔٓ ٚخ ٣للع ٖٓ حر٤خص
كٜ٤خ ك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ ح٘٘٣ ٝيٛخ .
وهذه الحالة عرفت بتٌار رمزي جارؾ ٌموم على اعتبار الشعر
كتابة إبداعٌة مادتها اللؽة ،وهذه الكتابة هً عمل ابداعً نابع من اللؽة
حٌث ٌخلك منها كٌانا ذاتٌا ٌختلؾ عن لؽة التعامل الٌومً اوعن لؽة
المنطك الظاهريٌ ،تفاعل معه الفكر الشعوري بالتداعً الحر مشتركا
بتٌار األحبلم النفسٌة المنبثمة من نفسٌة الشاعر ذاته وٌهدؾ إلى اٌجاد
معانجمالٌة مبتكرة لها لابلٌة تؽٌٌر االحوال نحو االفضل فً التعامل مع
الموروث التارٌخً واللؽة الممال فٌها هذا الشعر ،و تحرٌر الطالات
الكامنة لدى الشاعر تحرٌرا شامبل ٌدخل من خبللها الى الطالات الشعرٌة
الذاتٌة اوالنفسٌة والبواعث االنسانًة االجتماعٌة.
إن المتعة الجمالٌة هً الوسٌلة الشعرٌة فً الوصول إلى الؽاٌة،
فالجمال وسٌلة الشعر إلى ؼاٌة الجمال (فهو إحدى وسابل ؼرس الجمال
فً الوجود وٌعد من وسابل ؼرس الجمال الكبرى الصورة الشعرٌة ).
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ان الوزن سمة لاهرة من سمات الشعر ،ولبن لم ٌركز الرومانسٌون
والرمزٌون على البعد اإلٌماعً الصوتً بصورة خاصة ،فإن المتؤثرٌن
بالمدارس اللسانٌة الحدٌثة ٌتفمون ان العنصر اإلٌماعً الدال األكبر
والعنصر االظهر من مكونات الشعر ،فالنص الشعري حمٌمة هو نوع من
األوزان تتولد من لاعدة اتحاد وانسجام بٌن مختلؾ مستوٌاته وخاصة
بٌن حروؾ اللؽة وابراز ذات الصوت المتشكل من الحرؾ اللؽوي
واتصاله باخر وفما المكانٌة الشاعر وممدرته على االتٌان باالفضل
وٌشكل العروض الجانب األبرز فً الشعرٌة ،اال ان المصٌدة المعاصرة
والصد لصٌدة الشعر الحر ,التزمت عن بعد بحور الشعر الصافٌة مع
اٌؽالها المفرط فً الزحافات عند اؼلب شعرابها اولصٌدة النثر الرافضة
لكل المفاهٌم الشعرٌة المدٌمة والثابرة على كل االوضاع الموروثة
سابرة فً خط الحاضر اوالمستمبل .
والشعر على العموم بجمالٌته ولوته وطموحه وأحبلمهٌ ،بمى
بماهٌته شكبل ومضمونا ومنابعه الصافٌة محٌرا ً للعمول وٌظل جمال
ماهٌته شٌبا ً مثٌرا ً جاذبا ً للنفوس واعواطفها معبرا عن خوالجها ٌكتسب
جمالٌته من وظٌفته اإلٌحابٌة الؽامضة فنٌا ً  .صابؽا ماهٌته من انبثاق
عالم مكبوت فً داخل هذا الشاعر الثابر وعلى هذا انبثمت جمالٌة هذا
الفن من روحٌة عالٌة ونفسٌة شاعرة ملهمة .
ُٝؼَ ٝهخثغ ح٫كيحع حُظٍ ٢حكوض ٌٛح حُؼٍ َٜرٔخ أٜٓٔض ك٢
ًؼ ٖٓ َ٤ح٫ك٤خٕ ك ٢حهظ ٍ٬رؼ ٞحُوٝ ْ٤حُٔؼخ َ٤٣حٔٗ٩خٗ٤ش ً ٝ،خٗض
حُٔزذ حُٔزخَٗحٌُ ١ىكغ رخُ٘خػَحُٔؼخَٛحٛ٫ظٔخّ رخُٔؼط٤خص حُٟٔٞٞػ٤ش
ٝحُل٘٤ش ُ ٌٜٙحٓ٧طٍٞس َُٜ٤د ٖٓ ٝحهؼ ٚحَُٔ َ٣اُ ٠ػٞحُْ حهَ ٟهي
طٔٞىٛخ حُٔؼخُ٤ش ٣ٝلِن ك ٚ٤حُو٤خٍ حُـخٗق ٗل ٞحٍ٫طوخء ٝحُظٌٖٔ
،ك٤ز٘ ٢حُ٘خػَ ػخُٔ ٚحُوخ ٙرٝ ٚحٌُ ٨ٔ٣ ١ػِ ٚ٤كَحؿخص ٖٓ ًحطٚ
حٌُٔزٞطشٝ .هي ١لن حُ٘خػَ حُٔؼخٗ ، َٛظ٤ـش ُ ٌٜٙحُٔظـَ٤حص حُٔ٤خٓ٤ش
ٝح٧كيحع حُٔؤٓخ٣ٝش حُظٜٗ ٢يٛخ حُؼ َٜحُلي٣غ ٣ظِْٔ ح٣ ٝظلْٜ
حُٔوٓٞخص حُوخىٍس ػِ ٠ح٩كٜخف ػٖ ٍإ٣ظ ٚحٔٗ٩خٗ٤ش حُ٘خِٓش اُ ٠أر٘خء
 ٚ٘١ٝح ٝحٗٔخٗ٤ظٝ ٚهي طٌ ٌٙٛ ٕٞحٓ٧طٍٞس ح ٝطِي هِ٤ٓٝ َ٤ش ُِظؼزَ٤
ػٖ حُ٘ٞحُع حُ٘لٔ٤ش ح ٝحُلٞحكِ حُيحهِ٤ش ػ٘ي ٙح ٝطؼزَ ػٖ ٗلٔ٤ش
ح٫هٍَ . ٖ٣رٔخ ؿخءص ُظؼزَ ػٖ طـٔ٤ي ُِظٞم حٔٗ٩خٗ ٢حُ٘ي٣ي ٌِٚٗٝ
حُو٤خُ ٢حُٔ٘خٓذ ٌُٜح حُظؼز، َ٤
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ٌُُي أٛزلض حُلٌَس ح ٝحٓ٫طٍٞس ٖٓ أ ْٛحكيحع حُو٤ٜيس
حُلي٣ؼش حُظ ٢ػزؤ حُ٘خػَ كٜ٤خ ٞٛحؿٔٝ ٚحٍإحٝ ٙأكٌخٍ ٝ ٙطـَرظ ٚحُ٘ؼَ٣ش
ريءح ٖٓ ٓٔظٞحٛخ حٌُحط ٢اُ ٠حُٔٔظ ٟٞحٍ٫هُ ٠ظٔؼَ رٞح ٓطظٜخ حُٞحهغ
حٔٗ٩خٗ ٢كٌٛ ٢ح حُؼ َٜرٍٜٞس ػخٓش.
 ٖٓٝه ٍ٬ىٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَحء ٝهخٛش حُٔؼخُ ْٜ٘ٓ ٖ٣َٛظـي كٜ٤خ حٝ
طَٛي كٜ٤خ أٗٔخ١خ ٓظؼيىس ٖٓ حَُٓٝ ُٞحٓ٧خ َ٤١حُظخٍ٣و٤ش ػَِٓ ٠
حُؼ ، ٍٜٞكوي أ ٠ُٝػيى ٓ٘ ْٜحٛظٔخٓخ ٝحٟلخ رخٓ٧خ َ٤١حُزخرِ٤ش
ٝح٣ٍٞٗ٥ش ٝحُٔ٣َٓٞش ح ٝحُلَػ٤ٗٞش ح ٝحٓ٫خُ٣ـ٤ش حُظ ٢هي طَطز٢
رؤكيحع طِٔ٤ص رخُويٍس ػِ ٠اظٜخٍ اكيحع حُؼـخثذ ٝحُوٞحٍم ٝ،حٝؿيص
ٌِٗ٤ش ؿي٣يس ُِ٘ؼَ حُٔؼخ ٝ َٛػخٜٓٔٓ ٬خ ٖٓ ػٞحَٓ حُظللٝ ِ٤ح٩ػخٍس
ٝطـٔيص رٌَ٘ ك ١ٞ٤ك ٢أٗ٘طش ٌٛح حٔٗ٩خٕ ٌٓ٘ حُويّ ك ٢حُٞهض
حُلخ َٟح ٝرٔؼ٘ ٠حهَ ؿَ٤ص حٓط٣ٍٞظ ٚحُٝ ٠حهغ كخٔ٤ُ َٟظِٜ٘ٓ ْٜخ
ًَ ؿي٣ي.
كخٓ٧طٍٞس  ٢ٛحُٞػخء حٌُٟٝ ١غ ك ٚ٤حُ٘خػَ حُٔؼخ َٛهٛ٬ش
كٌَٝ ٙؿي٣ي ػٞح١لِٗٝ ٚػخطٝ ، ٚحٕ  ٌٙٛحٓ٧خ َ٤١طٔؼَ ٓخ طزِ ٍٞك٢
أًٛخٕ حٔٗ٫خٕ حُوي ْ٣ك ٢حُؼَحم ح َٜٓٝحٝحُٗٞ٤خٕ ٝحَُٓٝخٕ حٝحُلَّ
ٝؿ ٖٓ َْٛ٤ح٫هٞحّ حُوئ٣ش ًحص حُظخٍ٣ن حُؼظ٤ي ٝحُؼوخكش حَُك٤ؼش ٖٓ
هٝ ٜٚكٌخ٣خص أٓط٣ٍٞش كؼزَحُ٘خػَ ك ٢ط َٙ٣ٜٞحُ٘ؼَُ ١وِن حُؼخُْ
ٖٓ ؿي٣ي ُٞٝ،ؿٞى ٌٛح حٔٗ٩خٕ ػِ ٠ح َٙ٤ٜٓٝ، ٍٝ٧حُٔـٓٝ ٍٜٞخ
٣ل ٢٤رٓ ٖٓ ٚظخ َٛحٌُٝ ٕٞحُطز٤ؼش ٝطٔخإ٫ص ٝحٓؼش حٍ ٝرٔخ طٌٕٞ
ك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ ؿخٓ٠ش ٣ظٌ ٖٜح٫ؿخرش ػِٜ٤خ ٍٝرٔخ طلِض ٓ٘ٚ
كظزوَٓ ٠ح َٓٓي٣خ هئ٣خ ٝكي٣ؼخ .
يراجع كتابً ( دراسات فً الشعرالمعاصر ولصٌدة النثر )
و االسالٌب الشعرٌة المعاصرة والحدٌثة والتً تتمثل فً الشعر الحر او
لصٌدة النثر مهما كثرت زواٌاها واختلفت طرلها فانها تتمثل فً
مجموعتٌن أسلوبٌتٌن هما األسالٌب التعبٌرٌة واألسالٌب التجرٌدٌة.
التعبٌري بالنمط الذي تنتجه أشكال اللؽة األدبٌة اسلوبا
ٌتمثل االسلوب
ّ
ملونا بلون من المعاٌشة ؼٌر المباشرة أو المعهودة ،حٌث تمدم نوعا ً
من الحمابك المبتكرة بتحرٌؾ ٌسٌر للؽة المعبرة ،وتفعٌل معمول آللٌات
التوازي واالستعارة والترمٌز بشكل ٌإدي إلى الكشؾ عن التجربة فً
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مستوٌاتها العدٌدة التً لد تصل إلى أبعاد محددة لكنها تظل تعبٌرٌة
الحمٌمة المكنونة .
أما األسالٌب التجرٌدٌة فتعتمد على زٌادة معدالت االنحراؾ وتؽلٌب
اإلٌحاء والرمز على التصرٌح ،فتعطً المصٌدة إشارات مركزة ٌتعٌّن
على المتلمً إكمالُها وتنمٌتها من الداخل ،مع فارق جوهري بٌن
التعبٌرٌة والتجرٌدٌة ٌتمثل فً إشارة األولى إلى التجربة السابمة على
عملٌة الكتابة نفسها سواء أكانت حمٌمٌة أم تخٌلٌة ،واختفاء هذه اإلشارة
فً الثانٌة بناء على ؼٌبة هذه التجربة.
وٌندرج تحت التعبٌرٌة أربعة أسالٌب ،هً
- 1األسلوب الحسً الذي تزٌد فٌه اإلٌماعٌة والنحوٌّة؛ فً حٌن تمل
درجة الكثافة والتشتت والتجرٌد،
- 2األسلوب الحٌوي الذي ٌنمً اإلٌماع الداخلً وٌعمد إلى كسر ٌسٌر فً
درجة النحوٌة وٌتوافر فٌه مستوى جٌد والتنوٌع من دون أن ٌمع
بالتشتت.
 -3األسلوب الدرامً الذي ٌعتمد على تعدد األصوات والمستوٌات
اللؽوٌّة ،وٌحمك درجة من الكثافة والتشتت من دون أن ٌخرج عن اإلطار
التعبٌري.
 -4األسلوب الرإٌوي الذي تتوارى فٌه التجربة الحسٌّة مما ٌإدي إلى
امتداد الرموز فً تجلٌات عدٌدة وٌفتر اإلٌماع الخارجً ،وال تنهض فٌه
أصوات مضادة ،وٌحمك مزٌدا ً من الكثافة مع التنالص البٌن لدرجة
النحوٌّة.
وفً األسالٌب الشعرٌة المختلفة  ,نبلحظ االسلوب الحسً ٌتمثل فً
شعر(نزار لبانً) افضل نموذج للشعر الحسً ،و فً شعر( بدر شاكر
السٌاب) نموذجا ً للشعر الحٌوي ،أما الشعر الدرامً فٌتمثل فً شعر
(صبلح عبد الصبور)الشاعرالمصري من خبلل نتاج صبلح ؛ فً حٌن
ٌكون األسلوب الرإٌوي ممثبل بشعر (عبد الوهاب البٌاتً).
اما اذا اردنا ان تكون كل هذه االسالٌب مجتمعة بواحد فخٌر مثال
شعر (محمود دروٌش ) كنموذج للتحوالت التً تتسع لكل هذه األسالٌب
التعبٌرٌّة ،فمد بدأ من األسلوب الحسً الذي خرج فٌه من تاثٌر نزار
لبانً فٌه النه معلمه االول  ،ومثّل على ذلن لصٌدة (بطالة هوٌة )،
وانتمل إلى األسلوب الذي اجتمعت فٌه الحٌوٌة والدرامٌة ،كما هو الحال
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فً لصٌدة ( كتابة على ضوء بندلٌة ) ،وانتهى الى اسلوب الرإٌا
الشعرٌة الذي تمثله لصٌدة ( أرى ما أرٌد ).
وربما تكون التجرٌدٌة تمتصر على أسلوبٌن فمط ٌتداخبلن فٌما
بٌنهما هما :التجرٌد الكونً الذي تتضاءل فٌه درجات اإلٌماع والنحوٌَّة
إلى ح ٍ ّد كبٌر ،مع التزاٌد المدهش لدرجتً الكثافة والضٌاع ،ومحاولة
استٌعاب التجربة الوجودٌة الكونٌّة باستخدام بعض التمنٌات السٌرٌالٌة
والصوفٌّة الدنٌوٌّة  .والتجرٌد اإلشرالً الذي ربما ٌمع على خط االتجاه
السابك معترضا اٌاه فً سلم الدرجات الشعرٌة ،مع التباس أوضح
بالنظرة الشعرٌة والنزوع الصوفً المٌتافٌزٌمً ،واالمتزاج بمعالم
ورإى وجودٌة تختلط فٌها األصوات المشتركة والرإى الحالمة
المبهمة ،مع نزوع روحً بارز ٌعمد على التراث الفلسفً بدال من
الضٌاع فً التراث العالمً ..
ولعل اإلسراؾ فً الحداثة والمعاصرة بشكلها الشعوري الحالً
هذا الشعور الذي تحمل موادّه دالالت عمٌمة موروثة ،لد ٌمٌل الشاعر
إلى تشكٌلها من جدٌد فإن وجودها الظاهر فً هذا التشكٌل الجدٌد ٌحٌل
إلى موروثها بوصفه ؼاببا ً ٌحضر لدى المتلمً لمجرد وجوده فً النص،
فٌشعر اوٌحس بعدا ً أٌدٌولوجٌا ً  ،وان أهم المبلمح األسلوب ٌّة فً شعر
هذا االسلوب كضٌاع المناع ،واألسلوب الصوفً فً شعرالصوفٌٌن،
وعلى الرؼم من إٌراد هذا التعرٌؾ لؤلسلوب التجرٌدي لم ٌرد تمثٌل
صرٌح له وهذا ما ٌجعل تصنٌؾ األسالٌب الشعرٌّة التجرٌدٌّة معلما ً فً
الهواء ،فالنالد ٌطرح فرضٌّة جدٌدة لم تؤخذ حمها من التطبٌك فٌما ٌتعلك
بالشعر التجرٌدي اإلشرالً .هذا ما الحظناه فً شعر لصٌدة النثر او
الشعر الحر بعد ان حل عماله وهب لابما ٌتخطى كٌؾ ٌشاء وٌتلمس
االمور كٌفما احب الشاعر واراد.
اما فً مجال بناء المصٌدة المعاصرة فالول المصٌدة المتكاملة احد
مظاهر التجدٌد بل اهمها ،وهٌمتصلة بالتراث تتعامل معه من منظار
جدلٌة الحداثة الشعرٌة ،فتستمد منه شخوصها والنعتها وبعض احداثها،
ولكن الشاعر الٌعٌد صٌاؼتها ،كما جاءت فً المصٌدة الشعرٌة المدٌمة،
وانما ٌستعٌر حركة او مولفا ً او حدثا ً مناسبا ً وٌحاول بوساطة االسماط
الفنً ان ٌوظؾ مااستعاره توظٌفا ً معاصرا ً ،ولذلن تبدو المصٌدة
المتكاملة مركبة ٌتداخل فٌها الماضً والحاضر وتتبللى فٌها االصالة
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والمعاصرة ،االٌجابً والسلبً ،والذات والموضوع للتعبٌر عن تجربة
حٌة ومعاصرة.
لذا فان المصٌدة المتكاملة تعبٌر بالتراث عن المعاصرة وبالماضً
عن الحاضر والعبللة بٌن الشاعر وتراثه عبللة جدلٌةٌ ،تبادل فٌها
الشاعر والتراث ،التؤثر والتؤثٌر وان مفهوم الحداثة ؼٌر متنالض مع
مفهوم التراث،فالحداثة من التراث ،وهً تنبثك منه كانبثاق الؽصون من
الساق والساق من الجذو ر وكذلن التجدٌد فالتجدٌد الشعري ذو ثبلثة
اطوار متبلزمة متفاعلة هً  :المإثرات الخارجٌة المساعدة والمكونات
التراثٌة وموهبة الشاعر وان التؤثر سمة انسانٌة مشروعة تشترن فٌها
الشعوب وهً التعنً النمل عن االخر وانما تعنً المعرفة واالطبلع
وذلن سٌفضً الى االبداع واالصالة ،حٌث كان للمدارس االدبٌة
ولبعض الشعراء الؽربٌٌن تؤثٌر فً بنٌة المصٌدة العربٌة الحدٌثة،
فالرومانسٌة ساهمت فً إحٌاء النزعة الؽنابٌة ،والرمزٌة فً تعمٌك
االحساس الداخلً واستخدام االسماط الفنً،وعممت السرٌالٌة ؼنابٌة
اللؽة والصورة والموضوع وحرٌة الكشؾ والتعبٌر ،وتجلت التؤثٌرات
الكلٌة العمٌمة باالنتمال فً بنٌة المصٌدة من وحدة البٌت الى الشكل
العام  ،ومن الذاتٌة الى الموضوعٌة ،ومن الؽنابٌة الى الدرامٌة ،ضمن
المكونات الؽربٌة فً بنٌة المصٌدة العربٌة المعاصرة ،اهمها ثبلثة:
المكون االسطوري والمكون التارٌخً والمكون االدبً.
كما نرى ان المصٌدة استفادت فً بنٌتها وشكلها العضوي من
المصٌدة والنمد االوروبٌٌن اللذٌن كان لهما دور مباشر فً توجٌه
شعرابنا الى االستفادة من تراثنا وااللتفات الى التراث الؽربً بؤساطٌره
واشكاله الفنٌة للتعبٌر عن تجارب معاصرة وهذا سبب من اسباب
الؽموض فً المصٌدة المتكاملة ،وهو فً الولت ذاته سبب من اسباب
ثرابها وتعدد اصواتها ودالالتها .وتطورها نحو االفضل
اما الموضوعات الؽنابٌة ،وؼنابٌة التعبٌر فً بنٌة المصٌدة
المتكاملة ولدل ِمّحت بالعناصر الدرامٌة لتخاطب االحساسات والعمل معا ً
وتمتزج فٌها الذات بالموضوع وٌتعادل التعبٌر واالحساس وتؽدو اللؽة
والصورة واالٌماع أدوات موظفة جدٌدة ثابتة و ان المصٌدة المتكاملة
كانت نتٌجة للتحوالت االجتماعٌة وااللتصادٌة التً طرأت على مجتمعنا
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منذ منتصؾ المرن العشرٌن ،فالمجتمع االستهبلكً افرز موضوعات
الموت واالؼتراب كما انها ناجمة عن جهودالشعراء المتواصلة منذ
بداٌات المرن العشرٌن للنهوض بالمصٌدة المعاصرة .
وعلى العموم فعناصر البناء العام وتكامل المصٌدة هً :الحكاٌة
والحدث وصبلتها بالشخصٌة وسماتها من جهة ،وبالحتمٌة الناجمة عن
تكوٌنها من جهة ثانٌة مبٌنا ً من خبلل الحكاٌة والحدث الدرامً والصراع
والحوار الدرامً وبناء الحدث ان الحكاٌة تكتسب اهمٌتها الفنٌة حٌن
ٌمتلن الشاعر الممدرة على توظٌفها توظٌفا معاصراً ،وان الحوارالجٌد
والصراع المتٌن ٌإدٌان دورا ً بارزا ً فً بناء الحدث ورسم ابعاد
الشخصٌة الدرامٌة وبناء المصٌدة المتكاملة ،وان العناصر الؽنابٌة تؽتنً
بالعناصر الدرامٌة فٌتلون االٌماع والصورة بتلون احساسات الشخوص
لٌشكبل االٌماع والصورة ،كماان المصٌدة المتكاملة شبكة من العبللات
التماثلٌة والسلبٌة المتفاعلة ،فهً ذات اصوات وابعاد ومستوٌات ٌنجم
عنها التكافإ بٌن الداللة التراثٌة والداللة المعاصرة.
ومن المبلمح الشعرٌة ان االنسان فٌها جوهر التجربة الشعرٌة ،
بمعاناته وحٌاته الٌومٌة ولضاٌاه النفسٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة .ولد
ٌجنح الشاعر إلى االسطورة  ،والرمز  ،والتراث الشعبً  ،واالشارات
التارٌخٌة .ولد ٌنحو بعض الشعراء الى تعرٌة الزٌؾ االجتماعً والثورة
على التخلؾ..
فالمصٌدة بناء شعوري متكامل ٌبدأ من نمطه بعٌنها ثم ٌؤخذ بالنمو
العضوي فً مجال الفكر والخٌال حتى تكتمل,.لد ٌسٌر شاعر على وتٌرة
واحدة فً الوزن والمافٌة او على نظام الممطوعات وشعر التفعٌلة او لد
ال ٌسٌر على أي نمط محدد معٌن كما فً لصٌدة النثر .فالشعراذن اما
شعر ٌتسم بالوضوح والبساطة والعفوٌة فتاتً لؽته ممتربة من لؽة
التخاطب الٌومً وباسلوب عفوي جمٌل واما شعر سرٌالً ؼٌر واضح
وٌتمٌز بالؽموض واالبهام ،والرمز وٌستعصً الكثٌر منه على التحلٌل
والتموٌم والنمد بالمماٌٌس المؤلوفة.ولد الٌالفه المتلمً .
 ،كما ان المصٌدة المتكاملة شبكة من العبللات التماثلٌة والسلبٌة
المتفاعلة ،فهً ذات اصوات وابعاد ومستوٌات ٌنجم عنها التكافإ بٌن
الداللة التراثٌة والداللة المعاصرة
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اما الفنون الشعرٌة المعاصرة فمن المعروؾ ان االمة العربٌة امة الشعر
والعاطفة االنسانٌة وال ٌزال االنسان العربً ٌندفع وراء عواطفه الى ابلػ
الحدود وال ٌندفع اي انسان اخر من االمم االخرى مثله فهو شدٌد التؤثر
بما حوله واللؽة العربٌة هً لؽة الشعر واالدب والكتابة االدبٌة وتكونت
هكذا بطبٌعتها.
فهً تنسجم مع تطلعات االنسان العربً وتفكٌره وخوالجه وافكاره
وعواطفه وهً بحك اللؽة الشاعر ة كما ٌمول االدٌب المرحوم (عباس
محمود العماد) لذا ترى فٌها كل ما تحتاج الٌه من تعبٌر لتعبر به عن
خوالج نفسن وربما تزدحم فٌها الكلمات على الشاعر او الكاتب فٌكتب ما
ٌرٌد وال ٌستجدي كلماتها استجداءا او ٌبحث عن كلمة ٌعبر فٌها عن
نفسه فاللؽة العربٌة مثل اهلها شاعرة مطٌعة طٌعة اال انها كثٌر ة
التعمٌد فً لواعدها وتشكٌلها .
فالشاعرالعربً لمة فً الخٌال والخٌال الشعري والتعبٌر عما فً
اعماق نفسه وما ٌحس به .وفً هذا العصر والذي اسمٌناه ( المعاصر )
بمً الشاعر العربً رؼم التؤثٌرات التً حوله او المت به بمً لصٌما
بلؽته هذه الشاعرة وٌؽرؾ منها ما ٌشاء وٌختار للتعبٌر عما فً نفسه
وما ٌحس به فً محٌطه وممجتمعه العربً وكنتٌجة حتمٌة كان
الشعرالسٌاسً فً هذا العصر من اهم الفنون الشعرٌة ونستطٌع ان
نعرؾ الشعرالسٌاسً الشعر السٌاسً  :هو الشعر الذي ٌتضمن آراء
وتوجهات سٌاسٌة ،مع الحفاظ على المٌمة األدبٌة أو الفنٌة .وعادة ما
ٌعبر الشاعر من خبلل شعره السٌاسً عن مناصرته لمبدأ أو تكتل معٌن
لنشر الدعاٌة لكل األطراؾ السٌاسٌة المتصارعة ،بحٌث كانت السجاالت
الشعرٌة مثاالً حٌا ً للصراعات السٌاسٌة لدٌما .وفً العصر الحالً ارتبط
الشعر السٌاسً بالدٌمولراطٌة والمناداة بحرٌة التعبٌروحرٌة الراي
والنضال ضد اإلستعمار واألنظمة الفاسدة والطاؼٌة فً أرجاء الوطن
العربً كصوت مناهض لؤلنظمة العربٌة التً نسمٌها فاسدة .فالشاعر
ٌتحدث فً لصٌدته بما حوله من احداث بلده او احداث امته العربٌة
وما طرأت وتطرء علٌها من احداث ٌتاثر الشاعر بها لذا كان هذا الؽرض
من اهم االؼراض الشعرٌة والربها الى الشاعر والمتلمً ونفسٌته
واجزم انه الٌوجد شاعر اال وكتب فٌه الكثٌر من المصابد الشعرٌة .
ٌمول الشاعر عبد العزٌز نوٌرة؟ :
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طِ َ
ػ َٜخ َْ ٝك َي َٛخ
ِي رَ ْـيح ٌى ٍَح َ

َٓخ ٍَحػَٜخَٝ ،حُ َـ ِز ُ
م حُ ٌُزٍُِ ٞ
 ٖ٤كَ َْ ٞ

ٔ ِط ُ
َٛ ٖ٤خ ُ َٞ ٛحُ ِؼ ُِّ ِكَٜ ٤خ
َٝكِ ْ

َ٣ظَْٖ ِٓ َ٫ْ٨

ٓخَُضْ
أَٜ ُّ٣خ هَ ْط ََ ٍس ِٓ َٖ حُيَّّ َ

ك٢

٘ َٜخ َى ِس كِٜ٤خ َٓخ
ى َََّ ٝهضْ رَ َْ ٜـشُ حُ َّ
َ ِٙ ٌِ ٛرَ ْـيَح ٌى

ٖ٤
ِؿِ٘ ٍ

طَزَوَّ٠

َِ ١ٌَِٛ ٝؿِ٘ ٌ
ٖ٤

َ٣خ َُُٚ

َّ
إ رؼ ً
٠خ ٖٓ حٌََُح َٓ ِش أَ ْؿَِ٠

ٍْ ٜ
ِٓ ْؼ َ

َٓـٍُِِ ٞ

َُٓ ٕٝؼَِِ ٤
كَ ْوَ ٌ ِري ِ

ػوٍُِ ٞ
َُيَ ٟحُ ِؼيَُ ْٖ ِٓ ٟ
َكوًّخُٞٔ ٗ ْٖ ِٓ ،مِ أَ َِِ ٤ٛ

ٞى
٤غ حُزُُ٘ ِ
ِٓ ْٖ َؿ ِٔ ِ

ٝحُزظْ ٍَُِ ٝ

ولم ٌعد المدح فً العصرالحاضرعلى صورته المدٌمةالتً رسمها
سا فً مجالسهم
الشعراء وفٌها ٌكون الشاعر ندٌ ًما لذوي السلطان وأنٌ ً
والفًا شعره ووالءه علٌهم بل رسم الشاعر نموذجا حٌا للبطولة واخذ
ٌناؼٌها وٌبثها والءه ومحبته وتفانٌه فً سبٌل الوطن أي اصبح المدح
للوطن بدال من المدح الشخصً اال ماندر وصارت األنشودة الوطنٌة
العاشمة للوطن بدٌبلً جدٌدًا للمدح التملٌدي تمول الشاعرة مباركة بنت
البراء المورٌتانٌة :
لببلدي حبً وورد خدودي
لببلدي أنشودتً ولصٌدي
لببلدي صوتً الحزٌن مضاهر
حمبلت

األٌام

والتنكٌد

ؼربتً ؼربة العرار وشولً
ي إلى رفات الجدود.
َد َم ِو ّ

أتناسوا بؤن لً زند لرم

ٌزرع النجم فى رحاب الوجود
أنا إعصار ؼضبة ٌتنزى
كل حٌن بؤلؾ ألؾ ولود
بمرون تفًء عصر امتداد
ٌعربً
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كل جرح بداخلً أرفدته
من ببلدي دماء كل شهٌد
وفً العصر الحدٌث ،استمر الرثاء ؼرضًا شعر ًٌا مستمبلً ،وبخاصة
رثاء الزعماء ولادة الحركات الوطنٌة واإلصبلحٌة ،وهنا تصبح المراثً
فرصة لتجسٌد المعانً الوطنٌة ،والسٌاسٌة والدٌنٌة ،كما اصطبػ الرثاء
بؤصباغ فكرٌة،وطنٌة ولومبة واختلفت مناهجه على أنحاء شتى تبعًا
لمذاهب الشعراء  .فحب الوطن ٌجعل الشاعرٌبدأ بنفسه كجزء من
المعاناة ٌمول الشاعرعبد الرزاق عبد الواحد الشاعر العرالً:
خوفا على للبن المطعون من المً
ساطبك االن اورالً على للمً
نشرت فٌن حٌاتً كلها علما
االن هبنً ٌدا اطوي بها علمً
ٌا ما حلمت بموت فٌن ٌحملنً
به ضجٌج من االنوار والظلم
فابصر الناس ال اهلً وال لؽتً
وابصر الروح فٌها ثلم منثلم
اموت فٌكم ولو ممطوعة ربتً
ٌا البمً فً العرالٌٌن ال تلم
فخرا بالفضابل
ولمد اختفى فً العصرالحاضر الفخر المبلً،لٌصبح ً
الكبرى ،كما ظهر نوع جدٌد من ذلن الشعر السٌاسً ولم تعد ذات
الشاعر ،فً مفاخره ،بل اصبح المصد هو إلهاب المشاعر الوطنٌة فً
هذا اإلطارالعام .
وفً العصر الحاضر ،تفٌض لرابح الشعراء لتردد حماسٌات أصداء
الشعر فً أزهى عصوره ،خاصة فً لصابد الفخر فً الشجاعة والبسالة
متطورا من شعر الحماسة اذ ٌحث
والوطنٌة حتى لتعد بحك شكبلً جدٌدًا
ً
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على االستٌماظ والتوحد والثؤر للكرامة المهانة ٌمول الشاعر الكوٌتً عبد
هللا دمحم حسن :
ٌا شام صبرن فاألحداث لادمة
والشعب ٌزأر فً أصفاده جلدا
ف ِإن تمادى بؽاث الطٌر فً دعة

ففً ؼد ٌنجز التارٌخ ما وعدا

دعى المهازٌل تلهو فً مباذلها
واستنطمً الشعب فً األحداث ما وجدا
ال ٌُضعؾ الحدث الدامً حمٌته

وال ٌفل له عز ًما ِإذا وردا

اما الؽزل فمد بمً والٌزال فنا وؼرضا لابما بذاته وٌنظم فٌه كل
الشعراء فً كل انواع الشعر التملٌدي والشعرالحر وصٌدة النثر
وملحماته الفنٌة كالزجل والدوبٌت والمامة وؼٌرها  .ولم تكن المرأة
الشاعرة بعٌدة فً لصابدها عن هإالء الشعراء لكنها اصبحت سهلة
بموافمة تبادلها الرجل الحب وتظهر ضروبًا من الدالل وتكشؾ عن رؼبة
فً اللماء والوصال والتطلع إلٌه وتصرح به وتكمن فلسفة شعراء الؽزل
فً أن الحٌاة ؼرام وعشك ،ومن هو الذي ال ٌحاول ذلن ؟؟ فهو حجر
جامد او مٌت ال حٌاة فٌه  .تمول الشاعرة اللبنانٌة منى ضٌا عن نفسها
انها نزارٌة الحرؾ أي متؤثرة باسلوب الشاعر نزار لبانً وتنسج
لصابدها على منواله فهو استاذها وتملده تمول فً احدى لصابدها (حنٌن
وانتظار):
ٌا لَلبً ما بً؟؟؟
صمتَ وأ ُ
عاتب الرٌ َح
س ُر ال َ
أَأْك ُ
ُ
أ َ ْ ّم أُجاد ُل الور َد
َوأُطا ِوع الوج َد
وأَعو ُد ِلذكرى ذِراعٌَ ِه
ً ت َ ْؽ ُم ُر
َوه َ
ص ُر
َوتَؤ َم ُر.....وت َ ْع ُ
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ومن ث ُ َّم ٌَ ُ
ض ُمنً المَ َه ُر
ِ
س َه ْدتُ ع َ
ٌُون اللٌالً
أَ ْ
انتظ ُر الشُعا ْ
ع
وأَنا ِ
تبلوٌن الصباحْ
فً
ِ
س ُ
سراجً على اللما ْء
ط ِ
وأَب ُ
ق لٌَ ٌل َط وٌ ٌل
والشَو ُ
طوٌ ْل
فاؾ الولتْ
وتَبكً
االفكار على ِض ِ
ُ
إنَّهُ ال ٌَ ُم ْ ّر
ست َ ِم ْر
ِإنَهُ ٌَ ْ
وم ُمستحٌ ْل
وتَه ِْط ُل على عٌُونً ذَرات نَ ٍ
ب الكَرى..
وتُدا ِع ُ
وت َ ْم َ
َعر...
صبل ِ
ش ِع ُر َخ َ
ت الش ِ
َ
ُ
ٌدٌن
الحنٌن إلى
التى ٌُدا ِعبُها
النسٌان
َوأَتَو َكؤ ُ على عَصا
ِ
نان
شفا ِه َن وهً ت ُ ِ
على ِ
مط ُرنً ِبال َح ِ
ِإ َ
شؽَفً..
نن َ
إِنَ َن سا ِكنً..
طٌب لً لَذٌذَ
العذاب
ْ
َوٌَ ُ
اب
طٌب وما َط ْ
ش عما ٌَ ُ
َوأُفَتِ ُ
باب
صوتً فَ َ
وٌَضٌ ُع َ
وق الٌَ ْ
َحبٌبً أَشْتالُ َن أُفُما
أ ُ ِحبُ َن ما ًء ثَلجا
َحتى أَنً أ ُ ِحبُ َن ع ََرلا
صتً
سر ُد لُ َ
وكٌؾ َ
سؤ َ ُ
ٌرِ ..ل ْل َ
ش َج ِر...
ِل ْل َط ِ
مس
لمس وال َه ِ
ِل ِ
والى ما تشا ُء ٌا لَدَري
وٌَمو ُل لً إنت َ ِظري
إِنت َ ِظري....إِنت َ ِظري
وفً الؽزل الول :
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ِٞد ُِوٞىَس ٍ
َْ ُٝ
ٔ٘خ رَِحَٓ ٖ٤حُوـ ُ َ

ٔز٘٤خ
ْٓ ٤
َ ٫ٝحُ َو ُْ ٞى رخُ ُل ْ
ي٣غ ِ َ
ٔ ِٖ حُزَ ِ

َْ ٝ
حُوِذ ُح َى طَِ ّٜلخ ً
ٌُٖ حًح ٓخ
ُ

ذ حُلَظ٘٤ْ ُ ُِٟٜٞ ٠خ
َ ٫ٝرُ ّي ك ٢هَِ ِ

د آ٣خص ِ ُك ّز٘خ
ُٓ٘زي ١حُْ ٠
َ
ح٫ك زخ ِ

ٔوّٗٞخ
ا ْٕ ُِ ْْ ٛربهّ ٍ ِٝ َٝ ً ٙ٬ى َ ُ٣

كَ ْ
ٞحػ٤ن ػَِ ٜي ِْْ ٛ
ٛيٝح كَٓ ٠ْٔ٘ َٗ ٬
َ
بٕ َ
َْ ٝ
إ ُ ُْ ٛأ ْريٝح َُٗٔ ٞهخ ً طَؼخ ُِ٤خ ً
زخٍ اِ ّ٫رٌُزـْ َِ ِْْ ٛ
كَْ َٗ ٬ؼَ ُ
ِف حَ ًْ ٫
َ َٟٜٞٗٝحٌُْ ُ٣ ١زيُٞٓ ١حكخطِ َُِ٘ ٚخ
َ٘ٛ٤خ
ذ ٌٍُٗ ٞ
ِ
ُ َٞ ٛحُ ُل ُّ
ُِ٘لُ ُ٣ ّٞ
َٝأ َْ ٣و ْ٘ضُ َّ
ذ َ٣ـِ ٢هُِِ ٞر٘خ
إٔ حُ ُل َّ
ح٫ك زخد ِ ٓخىح َّ ُّكزُ ُْٜ
َٓ٘ ْزو ٠اُْ ٠
َ

َُ ٫ٝ
َّ ٝ
َّ ٜي ْ ُ٣ل ٢٤أٓخٗ٘٤خ
إ حُ َّ
ؿ َ
ٔ ِو ِ ْْ ٜحِ ّ٫ر َْ ٜــَ ٍ ُٓ٤٠ل٘٤خ
كَْ ُٗ ٬
٤خد حٌُ ٍِ اَْٗحهُٜخ ك٘٤خ
ََ ٤ُٝ
ٔضْ ػِ ُ

َٝاّٗخ َُ٘ٞكِ ٢رخُ َُٞ٣ ْٖ َٓ ٟٜٞحك٘٤خ
م ِٓ ْٖ طَٜــخك٘٤خ
ن ُٓ٘ ِْـَ ٌ
َُ ٝهِـ ٌ
بٕ ًَُـَّ٘خ َٓٞ٣خ ً
كَ ْ

ذ ُ٣يحٗ٘٤خ
كَُ ٬ك ّ ٍ

حٛٝ٫خٍ َ ُٗيٗ ٢طَـخك٘٤خ
َْ ُٗ ٫ٝ
ْ ُّ َِ ٜ

اما فن الوصؾ فمد ضعؾ ولم ٌكتب فٌه الشعراء اال الملٌل.
ولد كتبت فٌه اصؾ الربٌع وعطره وشذاه فالول :
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َ
زان الربٌ ُع َجمالَهُ بدال ِل ِه

س َط الؽُ
صون تُفتّح ُ
فً زهرة ٍ َو ْ
ِ

ضوعَتْ
َورٌا شَذاها فً الصباح ِ ت َ ّ
النفوس َبهٌـ َجة ً
س َمتْ ك ُّل
فَـَتـَن ّ
ِ
سرٌر ٍة
تَرنو ألٌها ِبا ْنفراجِ ِ َ

ح
سـنا ِبها َولتـ َ ْف َر ُ
ِب َجما ِلها َو َ

فً شَولِها ُ
ح
س َر ُ
عٌن البَصٌر ِة ت َ ْ

َللا فً عَلٌابِ ِه
أدْعو لها َ َ

ح
ســعاد ٍة َو ِلت َ ْ
ص َد ُ
سـبل َمةً ٍ َو َ
ِب َ

ّ
ان الربٌ َع َجمالُهُ ِبورو ِد ِه
هور َو ْرد ٍ فً الفإا ِد َ
ستُها
ؼ َر ْ
َو ُز ُ

ح
رو ُ
عـبٌـرها تَت َ ّ
ِ
فملـوبُـنا بِ

ح
مث َل
النفوس ِبملو ِبنا تتَـَر ّج ُ
ِ
تفوح
َو ْ
سط َ ال ُجنٌنَة ِ ِع ْبمُها ٌَ ّ

ونظمت فٌه فً الحبٌب الؽالً فالول :
 ٢ٛحٍُٜٞس حُٔٞكخس ٌٗ ٬رٔخ رٜخ
ٝح٣ش ُِلٖٔ طٔزٓ ٢ؼخٜٗ٤خ
 ٢ٛحُ٘ ٍٞرَ حُٜ٘٘ٓ ٍٞخ ٗخرغ
ٝحُوِن ٝح٫ه٬م ٖٓ ًح ٣يحٜٗ٤خ
كِٔ٤ض ُ٘خ ٓو٤خّ ٣ل ٢ٜؿٔخُٜخ
ٔ٤ُٝض ُٜخ –ًخُ٘ -ٍٞرخٌُٕٞ
ط٘زٜ٤خ
ٝهي ٣ؼـِ حُو ٍٞرلٛ َٜلخطٜخ
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ٝحُلزَ ٝحٍٝ٫حم حٓ ٝخ٠٣خٜ٤ٛخ
كخُ٘ؼَ ُ َ٤هي ط٘وَّ كـَٙ
ٝطزَ ِٓ٣ؾ ٜٓ٘ٔخ ٛخٍ ٣ـِٜ٤خ
طيُض ؿي٬٣ص ١خٍ حٓظيحىٛخ
ط ْٓ٬حُؼـِ حَُى٣ق ًٝحرٜ٤خ
ط٘ ّغ ٓ٘خءح كٔ٣ ٖ٤طغ ٍٗٙٞ
طٜخى ٖٓ ٟحُْ٘ٔ ٗؼخػخ ٞ٣حؿٜ٤خ
حًح ًخٕ ٟٞء حُْ٘ٔ ك ٚ٤طٔخٝؽ
كخٓٞحؽ رلَ ىحػذ حَُ٣ق ػخُٜ٤خ
و الشعر الصوفً اٌضا فن من الفنون الشعرٌة المدٌمة المتجددة.
ً
متمٌزا من شعر الؽزل وٌمثله الرمز
وٌشكل الشعر الصوفً جز ًءا
الدٌنً .وٌمكن فهمه من خبلل ثنابٌة الرإٌة واللؽة .فهو شعر ٌعبر عن
رإٌة داخلٌة تنبثك عن فهم الشاعر لآلٌة الكرٌمة ﴿ونحن ألرب إلٌه من
حبل الورٌد﴾ سورة ق .16 :فٌشعرون ان الذات االلهٌة الرب الٌهم من
انفسهم وبنا ًء على هذا الفهم ،جاءت لصابدهم محملة بالوجد والحنٌن
إلى المزٌد من المرب من الذات اإللهٌة .كما أن نصوصهم الشعرٌة تُظهر
تؽلب
األطوار التً مرت بها رإٌتهم الصوفٌة فً حب الذات اإللهٌة الذي
ُ
علٌه العفوٌة والبساطة ،إلى الرؼبة فً الحلول اواالتحاد بالذات اإللهٌة
وانتهاءا ً بمفارلة الجمع بٌن االتحاد او الفناء فٌها والتً تمثل شطحات
ً ( من عٌون
صوفٌة اتخذها بعض شعراء الصوفٌة راجع كتاب َّ
الشعرالصوفً والتصوؾ والطرٌمة المادرٌة ) .ومن شعراء الصوفٌة
فً هذا العصر الشاعرة الفلسطٌنٌة المؽتربة ختام حمودة تمول :
ـ ٢ح ُْـ َلـيَمْ
ـن ً ْ
طَــؤَُّ َ
ٓ ِ
ـْ ٞ
ُــلـ ٌَ ِر َ

ٔـ ْز َ
د حُـلَـَِـــنْ
ـــُّ ٍَ ٢
كَـ ُ
ـلخٕ ٍَ ّر َ

ػـ َ َــ ْ٘ضُ ُٗـؼـِ ١ٍٞرـ ُلـ ٍ
َـظٍ ٢
ذػ ّ

ـطـخٍ حُـ٘
ُّـؼـ ٍٞرـِِ٘ـ ْؼ ٍـَ رـَـََمْ
كـ َ َ
ُ
36

5/27/2017

ٛـ ْزـَ ١رِـَِـ ْ َِ ٤حُـ َّ
٠٘٠
أ َٛـ ْي ِٛـ ُي َ

َْ ِٓ ٝ
حٍ٧مْ
ــٖ ْ
كـٞم ِٟـ ِْؼَ٣ ٢ـل َُّ ٢

ـٞػْي حٓ٧ـخٗ٢
قٗ ْ
َـٞهِ ٢ر َ
أًَـ ْل ٌِ ُ

ٓ
ــَحد َىكَــنْ
ََٝ ٝػْـــي ُحٓ٧ـخٗـَ ٢
ٌ

ًََٝـــ ْْ أطْـ َؼـزظ٘ ٢ػُـؼـخٍ حُـَِّـ٤خُ٢

ـَ حُـ َٔـيَٝ ٟحػْـظََ٘نْ
كَـ َ
ٔـ َّزـق َ١ـ ُْ ٤

ـَحٍ
َٓٝــخ حُـ ُل ّ
ـذ اًُ ٫ــئ ّٝحُـ َٔ ِ

أٓــخٕ َِ ٝرــ ْ
َِ ٝرــ ْ
٠ـ ُغ
٠ـــ ُغ هَــَِــنْ
ٍ

ًَُٝـ ْ٘ض حٛ٧ـِ َ٤رـ ُل ْ
ٔٔخء
 ِٖ ٠حُـ َّ

َْ ِٓ ٝ
حُـَٓن
ـٖ ُك ْـِ ِٕ رُـ ْؼي َِى
َ
كـخَّ ٝ

َٓٝـــخ ُح ٍَ ػُــٔـٍَُٝٝ ١ىًح طَـٔـَُ ٤

ـط ٍٞاًح ٓــخ ح ْٗـ َيكَـنْ
َٝهَــ ْطـَ حُـؼُ ِ

َٝأ ْٗــضَ َكـز٤زٍَٝٝ ٢كـَٝ ٢هَـ ِْز٢

َٝأ ْٗـــض ٗ
ُــؼـ ٍٞرَـ َل ْـَكَٗ ٢ـ َطـنْ
ٌ

ظخّ
كَـٌُـ ْ٘ضُ أٗــخ ٍَ ْٝػَــش كـِ ٢
حُـو ِ

ََ ٝ
حُـوـظخّ ِرـْ٘ؼَ ١حَ ٧ك ـنْ
ًــخٕ ِ

َْ ٝ
ــُٞـِ ٢رــٜـٌح حُـٌَـّ٬
أه ــ ِظـ ُْ هَ ْ

أٍمْ
ًَُٝـ ْ٘ـضُ رِـِ٘ـ ْؼََ َٝ ١ك ْـَكـَ ٢

واخٌرا الول الشعر العربً ٌعٌش ازمة ثمافٌة كبرى خاصة بعد
ثورات الربٌع العربً التً كانت نتابجها وباال على المجتمع العربً
وعملت على تمزٌمه حٌث أصبح المارئ العربً بعٌدا عن الثمافة واالدب
واالبداع وذلن ٌعود ألسباب عدٌدة منها اهتمام المجتمع العربً
باالحداث الدامٌة التً لحمت به فمزلته وؼرست فٌه العدابٌة والتفرلة
حتى فً البلد الواحد نتٌجة اختبلؾ االفكار السابدة الى حد التطرؾ
وتمزٌك اللحمة الوطنٌة حتى فً البلد الواحد ومولؾ الدول الكبرى
من تشجٌع الصراع بٌن االخوة المتماتلٌن وؼرس الضؽٌنة والحمد
بٌنهم نتٌجة الطابفٌة الممٌتة او المذهبٌة الدٌنٌة او العنصرٌة
وتشجٌعها فً سبٌل اٌماد النارفً هذه المنطمة واحرالها الجل اسرابٌل
(مسمار جحا ) الذي زرعته فً المنطمة وبمابه تحفه الطمانٌنة والسبلم
ثم انتشار المعلومات االلكترونٌة وانتشار ثمافة الرأب فً العالم العربً
ومدى محدودٌة الفكرالعربً الذي أصبح ٌستهلن وال ٌنتج نتٌجة
االحداث التً المت بالمجتمع العربً والتطاحن المتالً الفكري .
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لذلن ارى أن الشعر -وهذه دعوة لكل الشعراء واالدباء والمفكرٌن -
البد أن ٌنفتح على هذه االمور فٌستعوعبها وٌكرسها وٌعمل على
ازالة مسببات االحداث او الثورة الجل الوطن العربً كوطن واحد
وتارٌخ واحد ولؽة واحدة ومصالح مشتركة ,ومن ضمنها مشاكل
الشباب االجتماعٌة والنفسٌة وأن ٌمس تجاربهم الذاتٌة فٌنزع الى
الخٌر والسبلم واالمن واالما ن الذي فمد عن بعض بماع هذا الوطن .

***************************
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الشـــــــــــــــــــــــــعـــراء
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لطفً الٌاسٌنً
( شاعرالمماومة الفلسطٌنٌة )

ولد الشاعر لطفً الٌاسٌنً فً السادس والعشرٌن من تموز (ٌولٌو
) سنة \  1922بمنطمة ( الشوؾ) فً لبنان  .ثم انتمل الى فلسطٌن منذ
نعومة اظفاره وطفولته  .من اسرة تنشد الشعر وتمرضه فمد كان جده
البٌه شاعرا ووالده شاعرا ووالدته شاعرة ولد لال الشعر فً طفولته
وصباه .
تتلمذ فً الكتّاب فً جامع الشٌخ ( لولو) فً المدس المحتلة حٌث لم
تكن المدارس النظامٌة موجودة للتعلٌم وبعد تعلمه فً الكتاب انتمل
الى مدرسة المدس االبتدابٌة ثم اتم مرحلة دراسته االعدادٌة والمرحلة
الثانوٌة فٌها والدراسة الجامعٌة فً الخارج وكان ٌنظم الشعر وٌعرضه
على ابٌه حٌث كان ابوه شاعرا وموسٌمٌا محترفا فً العزؾ الى
الرباب .
احب فً صباه وشبابه الرٌاضة اضافة الى لول الشعر وخاصة
المصارعة وكرة المدم  .فعٌن ربٌسا التحاد المصارعة الحرة فً فلسطٌن
ونال الجوابز والشهادات التمدٌرٌة فٌها .
حصل على شهادة الدكتوراه عدة مرات وفً اختصاصات مختلفة
من عدة الطار عربٌة و نشر اول لصٌدة له بعد النكبة وجرابها فً
الصحؾ والمجبلت الفلسطٌنٌة مثل صحٌفة الجهاد وصحٌفة الدفاع
اللتان كانتا تصدران فً مدٌنة ( حٌفا ) المحتلة ٌمول
منها هذه االبٌات :
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فلسطٌن الحبٌبة ٌا ببلدي
اتوق الى ربان الى الجٌاد
ٌعذبنً الحنٌن الٌن دوما
فٌؽلبنً الكرى لبل السهاد
اتوق الرض عكا ثم حٌفا
الى ٌافا موشحة السواد
لناصرتً وبٌارات جدي
الى صفد الٌام

العتاد

معار حبٌبتً وضٌاء عٌنً
وترشٌحا هواها خٌر زاد
وبٌسان التً ناضلت فٌها
دحا  ....ناعور اخٌار العباد
وفً لوصٌن لً ذكرى وانً
اتوق الى االهالً بازدٌاد
فلسطٌن الحبٌبة كٌؾ انسى
وروحً لد وهبتن مذ مٌبلدي
اصٌب فً المعركة مع العدو الصهٌونً وهذه االصابة وادت الى بتر
ساله الٌسرى وشلل فً الذراع االٌسر بحٌث اصبح ٌمضً معظم اولاته
على كرسً االعالة االبدٌة  .وله سبعة اوالد فً السجون االسرابٌلٌة
بتهم امنٌة سجنوا من لبل االحتبلل الصهٌونً ..وكان عدد من
استشهد ما عابلته والاربه  70شهٌدا على أٌدي الصهاٌنة الؽادرٌن .
صملت موهبته الشعرٌة من لبل والده واساتذته ومن معاناته
لبلحتبلل الصهٌونً لبلده وكان ٌمرأ لشاعري فلسطٌن فً طفولته
وصباه الشاعر الكبٌر عبد الكرٌم الكرمً والشاعر عبد الرحٌم محمود
مع العلم انه كان ٌمرأ لكل شعراء العربٌة .فالشعر كان عنده المتنفس
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الوحٌد لما ٌعتمده وٌناضل فً سبٌل تحمٌمه و ٌختلج فً صدره من
معاناة كل شعوب االرض الممهورة والمؽلوبة والشعب العربً فً
فلسطٌن فً ممدمتها الحظه ٌمول :
اتٌت احنً جبٌنً ....من فلسطٌن
لكل لطر وشعب .....من محبٌنً
انا الٌتٌم  ...ببل ام ......وال ابت
عربً انتمابً ..الى اهلً المٌامٌن
مصري عرالً سعودي من عناوٌنً
سوري ولٌبً  ..ولبنانً كواشٌنً
من المؽاربة االحباب ....جبت انا
من الجزابر  ...من بربر ...وٌكفٌنً
من ارض عمان من لطر ومن ٌمن
من ارض تونس ...جنات المبلٌٌن
الٌاسٌنً ال ٌشعر بالتعب رؼم شٌخوخته وكبر سنه فهو ٌتفاعل
مع الحدث وٌعٌش الوالع الفلسطٌنً المرٌر وٌكتب المصابد الشعرٌة فً
كل حدث ٌشاهده على شاشات الفضابٌات والتلفزة العربٌة والعالمٌة او
وألر انه لن ٌعتزل الشعر ولن ٌتخلى عنه النه ٌمثل
الصحؾ والمجبلت
َّ
شعره باوالده فهل ٌتخلى الوالد عن ابنابه ولوله هو الحك والصدق
فالشاعر ال ٌستطٌع التخلً عن شعره ابدا.
لطفً الٌاسٌنً شاعر مخضرم عاش كثٌرا وانتج اكثر فله فً
مجال الشعر اكثر من ستٌن دٌوانا شعرٌا وكذلن الكثٌر من الكتب
الثمافٌة واالدبٌة والتارٌخٌة فهو ٌمثل موسوعة ثمافٌة شاملة وكان
ربٌسا للمجلس األعلى للكتاب واالعبلم فً فلسطٌن.
ولد امتلن صحفا كثٌرة عمل جادا على تحرٌرها والكتابة فٌها منها
ماٌلً :
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جرٌدة الصرٌح الفلسطٌنٌه
جرٌدة المنتدى
جرٌدة االدباء
جرٌدة الشعر
جرٌدة الخبلفة
جرٌدة البٌرق
جرٌدة الطبلبع
جرٌدة المصارعه الحره
جرٌدة االلصى
جرٌدة االنتفاضة الفلسطٌنٌه
فالشاعر الٌاسٌنً من رواد الشعر العربً المعروفٌن  ،وهو أحد
أعمدة الشعرالعربً وخاصة شعر المماومة فتارٌخه المضًء ٌشهد
بتؤثٌره بشعراء المماومة والرفض ،وهذا ال ٌستطٌع احد نكرانه على
اإلطبلق .كما تمٌز شعره بالصور الشعرٌة الرابعة والبداعة الجمٌلة.
وٌتمٌز بثمافة الحوارالثمافً .
لد تعرفت علٌه من خبلل التواصل االجتماعً الفٌسبن واصبحنا
اصدلاء ممربٌن ومن خبلل عضوٌتنا فً االتحاد العام للكتاب
والمبدعٌن ولد اهدانً احدى لصابده فٌمول :
على هامش االتصال الهاتفً مع اخً الشاعر العرالً الكبٌر د.
فالح ناصٌؾ الكٌبلنً  /د .لطفً الٌاسٌنً :
سمعت صوت دٌالى بعد عشرٌن
مرت علً كلمح البصر تعنٌنً
ولفت ابكً عراق العز ذا وطنً
وطن االسود من الشعب المٌامٌن
شعب العراق له فً الملب منزلة
احببته مثل حبً اهل حطٌن
بؽداد كانت وما زالت تعانمنً
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مثل الكنابس فً ( شعب ) وفً ( النٌن )
مثل المساجد والخلوات فً وطنً
حبً امتداد لها ٌا ارض خانمٌن
بلد السبلم بها الجٌبلنً سٌدنا
دوما ببٌتً بزاوٌتً ٌنادٌنً
اشتاق نٌسان مع مٌسان اعشمها
حب الرضٌع لثدي االم ٌكفٌنً
اشتاق فلوجة الثوار للعتنا
صمدت امام عدو هللا والدٌن
اشتاق بصرتنا والكرخ تشهد لً
انً المجاهد مذ ثورات عشرٌن
صوت الؽزالً باذنً ال ٌفارلنً
وصوت سٌابه عام الثبلثٌن
وللجواهري والنواب ٌاخذنً
رفاق درب الصبا مذ عام خمسٌن
وعبد رزاله مع فالح ولهم
مكانة فً فإادي فً شراٌٌنً
انا نسٌت هنا نهر الفرات به
لً ذكرٌات ودجلة عام سبعٌن
خضت الؽمار ؼمار الحرب مع اهل
وما لبلت حصار الوؼد دٌن شٌنً
النصر اوشن ان هللا بشرنا
سود العمابم لادمة لحطٌن
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د .لطفً الٌاسٌنً
وٌتمٌز شعره اٌضا بالموة والجزالة وعمك المعانً مع ؼزارة
اإلنتاج وجمال الجرس الموسٌمً فً البحور العربٌة الشعرٌة التً
استخدمها ونظم فٌها شعره  .ولد نظم الشعر فً اؼلب الفنون الشعرٌة
بما فٌها الؽزل والحكمة والوصؾ اال ان اؼلبها واكثرها شعرالممامة
واختم بحثً بهذه االبٌات من شعره :
( اذا طال الزمان ولم ترونً
فهذي صورتً فتذكرونً )
ولفت العمر لبللصى وانً
على عهدي الى ٌوم المنون
اال ٌا زابرا للمدس خذ نً
الى االلصى لكً احنً جبٌنً
اصلً ركعة هلل

انً
اتوق الى الصبلة فباركونً

من المنفى سرجت الخٌل ات
لعاصمتً الى الصدر الحنون
لحً الواد ٌحملنً اشتٌالً
لباب المجلس الؽالً عٌونً
لحوش الشاي للدرج المفدى
الى خبز العراق الى الطابون
الى حمام عٌن صار ذكرى
الى المرمً لجامعنا المصون
صبلح الدٌن شارعه ٌنادي
تعالوا ٌا رفالً … انمذونً
45

5/27/2017

بلى انا سنؤتً وعد ربً
لتحرٌر الببلد من المجون
الى حٌفا وعكا سوؾ نؤتً
الى ٌافا … هنالن ادفنونً
واٌم هللا من لبري ساشدو
فلسطٌنً … الٌها احملونً
ومنذ النكبة االولى وجرحً
بملبً …ٌ .ا رفالً اسعفونً

***********************************
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دمحم السرؼٌنً
ولد دمحم السرؼٌنً بمدٌنة ( فاس ) سنة \ 1930م وتلمى تعلٌمه
االولً والثانوي فٌها ثم دخل جامعة ( المروٌٌن ) و تابع دراسته فٌها
 ,و شاء المدر أن ٌَ ْرحل إلى فرنسا وسكن العاصمة ( بارٌس ) سنة\
1953م  ,ثم ؼادرها بعد عام واحد متوجها إلى العراق فً بؽداد التحك
بجامعة بؽداد – كلٌة االداب – فرع اللؽة العربٌة و نال من جامعتها
شهادة البكالورٌوس فً علوم اللؽة العربٌة ثم عاود السفر إلى ( بارٌس
) مرة اخرى و هذه المرة لٌتم تعلٌمه العالً فٌها فاخذ شهادة الدكتوراه
(السلن الثالث) من جامعتها وعاد إلى المؽرب سنة\ 1959م بعد ان اكمل
تعلٌمه الجامعً والعالً فعٌٌن أستاذا جامعٌا فً المؽرب ثم حصل
على شهادة األدب الممارن من جامعة(دمحم الخامس ) بمدٌنة (الرباط ) فً
سنة 1963
عمل أستاذا مساعدا ً بكلٌة (اآلداب) بمدٌنة ( فاس) مابٌن سنتً
 ,1970- 1963ثم أستاذا محاضرا ً بنفس الكلٌة للمدة ( 1985- 1970
 ,1985بعد ان اخذ
) ,ثم أستاذا ً للتعلٌم العالً بنفس الكلٌة سنة \
شهادة( دكتوراه الدولة ) من جامعة( السوربون) فً (بارٌس )سنة
 ,.1985وعمل أٌضا ً ناببا ً لعمٌد كلٌة اآلداب بمدٌنة ( فاس ) المؽربٌة
للفترة .1991- 86
نظم الشعر فً سن مبكرة ٌمول عنه فً احدى لصابده:
ٌكون الطفل فً اللٌل
ٌكون الطفل فً الخٌل
ٌكون الطفل فً البٌداء
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ٌكون الطفل فً السٌؾ
ٌكون الطفل فً الرمح
ٌكون الطفل فً المرطاس واأللبلم واسم من أسامً الناس.
طفل فً لناع الجوع.
طفل فً كتاب الشعر.
طفل سًٌء التكوٌن.
طفل ملتحً اإلبطٌن.
الؽور.
طفل ْ
طفل اللعبة الحدباء.
طفل أتعب الجسم
الذي فً نفسه الكبرى.
وٌمول اٌضا :
وألن الشعر الؽنابً كالسٌؾ ٌحز الرلاب كالسٌؾ,
تمشً تحت ألدامه الببلؼة.
سعالى.
تمشً فولها جولة ال ّ
هذا امر ؼرٌب
الؽربال ٌنخل بالتمسٌط معنى أ َ ْو َد ْعتُهُ فٌه ألفاظا ً.
أنا الشعر واهب الملب عمبلً.
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(جمرة بالرماد تطفا جمرة).
وكان ٌنشر لصابده باسم مستعار ( دمحم نسٌم ) فنشر بعض لصابده
الوطنٌة خاصة فً مجلة ( االنٌس) العرالٌة ومجلة ( التربة الوطنٌة )
المؽربٌة وفً مجلة ( البلم ) .وكذلن شارن فً المحافل والمهرجانات
الثمافٌة والشعرٌة  .من شعره بهذه المرحلة ٌمول :
مدٌنة تؽوص فً النجوم
و الناس فً دروبها
فً ملتمى شهوبها
تظلهم مخالب العماب
وٌسعلون
كؤنهم فً ظلمة إحتضار
ومن وراء عمرهم
ٌنحسرالنهار
وتنطفىء اعٌنهم كؤنه ضباب
اما دواوٌنه الشعرٌة ومإلفاته فمنها ما ٌلً :
- 1وٌكون إحراق أسمابه اآلتٌة :دٌوان شعر _ الدمحمٌة ط.1987 ، 1
 -2بحار جبل لاق – دٌوان شعر _ منشورات إفرٌمٌا الشرق بالبٌضاء
ط.1،1991
 – 3الكابن السبإي _ دٌوان شعر _ منشورات السفٌر بمكناس ط ا،
.1992
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 – 4من فعل هذا بجماجمكم ؟ دٌوان شعر – منشورات كلٌة اآلداب ظهر
المهران بفؤس ط .1994 ، 1
 – 5محاضرات فً السٌمٌولوجٌة .سلسلة الدراسات النمدٌة .دار الثمافة
للنشر والتوزٌع بالبٌضاء ،ط .1987 ، 6
 – 6العناصر األربعة فً شعر صبلح ستٌتٌه ،بٌروت ،لبنان مطبعة
خضٌر (بدون تارٌخ ).
 – 7وجدتن فً هذا األرخبٌل _ رواٌة سٌرة _ منشورات الجواهر
بفاس ،ط.1987 ، 1
 – 8ممدمة دٌوان (ؼروب الشمس شرق الممر) للفٌتوري _ المجلس
المومً للثمافة الرباط ،ط .1987 ، 1
 – 9ترجمة الرواٌة المسوحٌة لفرناندو أرابال (أؼنٌة المطار الشبه )
عن اإلسبانٌة نشرت ضمن سلسلة :المسرح العالمً .بالكوٌت.
ٌ – 10د العارؾ البن السبعٌن _ تحمٌك _ رسالة دكتوراة السلن الثالث
_ نولشت بالسربون بارٌس فرنسا .1970
 _ 11العرض النمدي للفلسفة اإلسبلمٌة من خبلل ابن السبعٌن -
( ا طروحة دكتوراه الدولة  -بالفرنسٌة  -جامعة السوربون
أ
ببارٌس .بفرنسا ( ، 1985ترجمت الى االسبانٌة ).
ب
 -12دراسة موضوعاتٌة فً الشعر العربً المعاصر :ولاحة الكلمة.
 -13رإٌة باطنٌة للرسم التجرٌبً المؽربً  /دراسة بالفرنسٌة.
ترجمت اؼلب مإلفاته ودوٌنه واشعاره الى اللؽة الفرنسٌة واالسبانٌة
واالنكلٌزٌة .
واختم بحثً بهذه السطور من لصٌدته  ( :سٌرة رجل ٌتمدمه ظله )
التً ٌمول فٌها :
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زمن الضحن بزمانٌن
ص سٌرته فً اإلطار وصورته فولها.
َر َّ
استؤجر الحبر (رٌك األصابع)
من جس ٍد أنجبتْهُ الفضابح طٌلة أربعة وثبلثٌن عاما ً,
و َح َّملَهُ ضحن الطبع ما ال ٌطاق
من الن ْب ِر فً الضحن المتكلؾ.
سوؾ ألر لكم باحتٌالً اللذٌذ على العمل.
سوؾ ألر لكم بتراكم
أبخرة لزجات على سطح كوكبنا األرض.
سوؾ ألر لكم بتفسخ
صخر (السماوة) فً ثور (بابل)
سوؾ ألر لكم باإلطار.
(المحارةسادنها كلسها)
وألن الخنى فً زواٌا المثلث والمستطٌل
شؽّ ُل هندسة فً الفراغ األراجوز بالخٌط
تُ َ
المهرج.
كً تتدبر أمر المعاش لبطن
ِّ
كً ٌتوفر ضوء السراج ِلمُدَّاسه المر.
حذرته من بطالسة الشرق.
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من بعل (أور).
نصحت له أن ٌعمد صمت المحارة بالماء أو
بالمبٌدات من ركوة الجلد.
علمته الضحن المتداولٌ :ضحن من
عصمة الناس.
ٌضحن من كسبه بالتكسب.
ٌضحن من لؽة للحوار

**********************************

52

5/27/2017

ٜٓطلُ ٠هِٝم
ٗخػَ ٌٓش

ٜٓ ٞٛطل ٠رٖ ػزي حُٞحكي رٖ ُهِٝم ٝحٍ ُهِٝم ػخثِش ٓؼَٝكش
رٔي٘٣ش (ٌٓش حٌَُٔٓش ) ٜٓٝطلٗ ٠خػَ ٝؿيحٗٓ ٠ؼَٝف.
1355
ُٝي رٌٔش حٌَُٔٓش ك ٢كخٍس ٣وخٍ ُٜخ (ٓٞم حُِ ) َ٤ػخّ
ٛـؿَ٣ش – ٬٤ٓ 1936ى٣ش ٝ .طٞك ٢حر ٞٛٝ ٙٞك ٢حُؼخُؼش ٖٓ حُؼَٔ كٌلِظٚ
حُٓٔٝ ٚخ رِؾ حُٔخىٓش ٖٓ حُؼَٔ ٓـِظٝ ٚحُيط ٚكٓ ٢يٍٓش حُؼِ ّٞحُي٤٘٣ش
ك ٢هٔش ؿزَ د (ٗؼذ ػًِٝ ) ٢خٗض حُيٍحٓش كٜ٤خ ػِ ٠كظَطٖٓ ٖ٤
حُٜزخف حُ ٠حُظ َٜػْ كظَس ػخٗ٤ش ٖٓ حُٞحكيس ٝكظ ٠هز َ٤حُٔـَد -
ٝطًٌَٗ ٌٙٛ ٢حُلخُش ريٍحٓظ٘خ ك ٢حُٔيٍٓش ح٫رظيحث٤ش ك ٢هٔٔ٘٤خص حُوَٕ
حُٔخ ٢ٟك٤غ ً٘خ ٗيٍّ ك ٢حُٜزخف حٍرؼش ىٍ ّٝػْ كظَس حُؼَٜ
ىٍٓ ٖٓ ٖ٤حُؼخٗ٤ش كظ ٠حَُحرؼش ػَٜح ُٔٝخ ٗ َٜحُ ٠حِ٘ٛخ ٌٕٞ٣
حُٔـَد هي حًٕ ُِ٬ٜس رـَٝد حُْ٘ٔ -
ػْ ىٍّ كً ٢ظخط٤ذ حُلَّ حٌُٔٝ ٢ك َٜػِٜٗ ٠خىس حُيٍحٓش
ح٫رظيحث٤ش ٣و ٍٞحُ٘خػَ ٓظليػخ ػٖ ١لُٞظٛٝ ٚزخ: ٙ
.
(( ٛ ٫ي ٛ ٫ٝـَ٣ ًٖٔ .ـ٘٘ٛ : ٢خ ٝهل٘خ٘ٛ ..خ ُؼز٘خ٘ٛ ..خ َٜٓٗخ ..كٖ٤
كَك٘خ  ٫ٝحٓظلخٕ رٔ ّ٬أ ٝهٜخّ ،كٌ٘خ ًِ٘خ ٌُِ٘خ ٝرؼ٘٠خ ُزؼ٘٠خ رخَُٟخ
رخُٔؤ ٖٓ ّٞحَُُم ٝحُظؼخَٓ رٞهخٍ ٝحكظَحّ ٓغ حٌُزخٍ  ًَٝحٛظٔخٓٓ ٢غ
اهٞط١ ٞٛ ٢خػش ٝحُيط ٢رؼي كوي أرٝ ٢أٗخ ك ٖٓ ٢حُؼخُؼش ٖٓ حُؼَٔ ُٔٝخ
رِـض حُٔخىٓش ٖٓ حُؼَٔ ٓـِظ٘ ٢ــ ٍكٜٔخ هللا ــ كٓ ٢يٍٓش حُؼِ ّٞحُي٤٘٣ش
ك ٢هٔش ؿزَ ر٘ؼذ ػًِٝ ٢خٗض حُيٍحٓش كٜ٤خ ػِ ٠كظَط ٖٓ ٖ٤حُٜزخف
ُِظٝ َٜأػٞى ُظ٘خٝ ٍٝؿزش حُـٌحء ػْ أػٞى ُِلظَس حُؼخٗ٤ش ٝآُ ٠خ هزَ
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حُٔـَدٝ ..ػِ ٠أ٣خٓ٘خ ُْ طٌٖ ٛخٗي ًَٜرخء ٝاٗٔخ ٗٔظ٢٠ء (رِٔزخص) ٖٓ
ٛل٤ق ٘ٛخػش ٓلِ٤ش ٝكٞحٗ ْ٤ط٢٠ء رخُـخُ ٘ٛ ْ٤ُٝخى أٓ ١ظٖٓ َٜ
ٓظخ َٛحُلخ ٟٞٓ َٟهٞك ٢ػِ ٠ػٞر( ٢حُيٝص) ًؼ٤خد أر٘خء حُزخى٣ش ٞٛٝ
حُٞك٤ي حٌُ ١أٌِٓ ًْٝ ،ٚطلِٔض ٗيس كَحٍس حَُٓخٍ ٝح٧كـخٍ حُظ ٢أٓ٘٢
ػِٜ٤خ كؤطيحٍ ٟرظَ حُزٞ٤صًٝ ،خٕ ٬١د حُل ُٞ َٜرخُـض ك ٢ػيى ْٛك٬
٣ِ٣ي ٕٝػِ ٠ػَ٘س ط ٌ٤ٓ٬ا ٫إٔ حُٔيًٍٓ ٖ٤خٗض ٍُ ْٜأكش ر٘خ ر٬
ٓٔخٍٓخص حُظٜي٣ي ٝحُٞػ٤ي ٝاه ْٜٛ٬كَٗ ٢ف ٓخ ٗ ٫لً ٜٚٔخٕ رؤٍ٣ل٤ش
ٗ ًَّٝلْٝ ..طؤط ٢حُؼطِش كؤطـُِٔٔ ٚـي حُلَحّ ُللع حُوَإٓ ػ٘ي
ٓيٍٓٓ ٖ٤ظو ٖ٤ٜٜك ٢ػِ ّٞحُ٘لٝ ٞحَُٜف ٝهٞحػي ح٬ٓ٩ء رٔوخرَ ٍرغ
لاير ًَ أٓزٞع ٗٝخىٍح ٓخ أٌِٓ ٚكؤؿي حُٜٔض ٓؼٌٍس ٓ٘ ْٜرٓ ٬ئحٍ أٝ
ؿٞحد كؤؿي٤ٓ ٙي حُٔٞحهق ٝحُظٔخٓق ر ٬اكَحؽ أ ٝاٛخٗش ،طـٔي ْٛهللا
رٌَ ْ٣ػلٍٝ ٙٞكٔظ . ٚطـَػض حَُٔحٍس ٖٓ ًؤّ حُٔؼخٗخس ً ٌُٖٝخٕ آهَٛخ
كِ ٞحُو٤ٜي ٝحُ٘ـخف :
 ٫طٔؤُ ٢ػٖ ٓيٞٗ ٟهٝ ٢طل٘خٗ٢
أ ٝػٖ ػٌحرٝ ٢آٛخطٝ ٢كَٓخٗ٢
أٓوخٗ ٢حُي ٖٓ َٛؿٜخط ٚكوزخ
َٛكخ ٖٓ حَُٔ أػ٤خٗٝ ٢أر٢ٗ٬
طؤط ٢ػِ ٠ؿَس ٓ٘ٞٗ ٢حثزٚ
ك٤ـخ ٌُؼـَس أٗــخٗٝ ٢أكـِحٗ٢
ػْ ُٔخ رِؾ ػَٔ ٙهْٔ ػَ٘س ٓ٘ش ىهَ ك ٢هيٓش حُٔٔـي
حُلَحّ ٍٓٔ٤خ ًٝخٕ هي كلع حُوَحٕ حٌَُٝ ْ٣كًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
فمد نبهتنً أمً وأنا فً سن الخامسة عشرة من العمر أن لوالدي
وظٌفة بالتوارث فً خدمة المسجد الحرام ونصحتنً بؤن أكتب لؤلمٌر
فٌصل بن عبد العزٌز الذي كان ناببا للملن عبد العزٌز فً الحجاز..
فاشترٌت ربع فرخ ورق مسطر وكتبت لسموه طلبً الذي أعطٌته له
مناولة بحكم سكناه فً (لصر اإلسمنت) ب (الؽزة ) وٌعرفنا كجٌران
حٌن لم تكن علٌه حراسة فً ذلن الزمان فٌرى سابمه المرحوم عمر
باجابر .أو المرحوم عبد المادر إدرٌس وفً صحبته دابما أرى العم
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مرزوق بن رٌحان فمبلت ٌد األمٌر فٌصل وأعطٌته خطابً الذي ولؾ
لٌمرأه وفوجبت بوضع ٌده على رأسً ٌمسحه بحنان وعاطفه كؤب
حنون ..وكان رده لً (ٌا ولٌدي ٌوم السبت علٌن مراجعة عبد الحمٌد
الحدٌدي مدٌر أولاؾ مكة المكرمة الستبلم وظٌفة والدن) ،وفاجؤنً العم
مرزوق بعشرة رٌاالت فضة عطا ًء من سمو األمٌر فٌصل ففرحت بها
وعدت إلى أمً فً سعادة ؼامرة لاببل:
 أبشري ٌا أمً فإن الحظ أصبح ٌمترب من بابنا فتزول اآلهات منحٌاتنا.
ولبل الموعد المحدد أخبرنً ابن عم والدي بمراجعة مدٌر إدارة
الحرم المكً الستبلم الوظٌفة ..وتهٌؤت ..ودخلت على الرجل ولبلت
ٌدٌه وأخبرته عن أمر األمٌر فٌصل بتعٌٌنً على وظٌفة والدي :ولم
أشعر إال والرجل لام من مكتبه لاببل لً:
 بره ..أخرج ..ولد صؽٌر ٌعمل فً خدمة الحرم مع هامات ولامات منأعٌان مكة المكرمة)..
فشعرت ساعتها باالنكسار ونزؾ دموع كؤنها تمثل دموع مواجع
سكان الكرة األرضٌة ..وإذا بً برجل عاجز فً مكتبه كان ٌإدي صبلة
الضحى ووجه متجه للكعبة الؽراء وارتفع صوته معاتبا وبمسوة مدٌر
تلن اإلدارة وتوبٌخه له:
أهل نسٌت عبد الواحد زلزوق الذي كنا نجلس على مابدته فً ساحاتالحرم فً شهر رمضان..
وسمعته ٌمول :تعال ٌا ولدي ...
وٌستشٌر ذلن الرجل الطٌب ..و ماذا نجعله ٌعمل؟ فرد علٌه:
 خلٌه ٌشتؽل مع خلٌل ٌجمع رٌش الحمام فً «زنبٌل» من حصواتالحرم .
وفً الٌوم الثانً باشرت عملً على فترتٌن بعد صبلة الفجر وبعد
صبلة العصر وتناولت أول راتب وممداره  98رٌاال فضة وأخذتها بحذر
وسلمتها ألم مصطفى التً زؼردت وأن هلل تدبٌرا فً خلمه  .ولد بدأ
الحال ٌتحسن بفضل هللا ثم بإنسانٌة االمٌر فٌصل بن عبد العزٌز
.
.
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وتجدد التذكر عند والدتً وعند شمٌمة والدي ولولهما:
 ٌا مصطفى ..وال بد لن من كتابة خطاب للشٌخ دمحم سرور الصبانلٌعٌنن فً إحدى الوظابؾ لدٌه.
بحكم صدالته مع والدي ..وكتبت خطابً وذهبت به إلى بٌته فً جدة
ألسلم علٌه وتسلٌمً خطابً له ..ولكن حارس بٌته رفض دخولً
ورجوته بؤن ٌسلم خطابً إلٌه ..وفً ثانً ٌوم فوجبت بسكرتٌره ورجل
آخر معه ٌطلب منً مباشرة عملً فً مكتبه فً مبنى المجمع الذي فٌه
شركة الكهرباء فً جدة اآلن ونزلت إلى جدة ولابلت السكرتٌر الذي طلب
منً انتظار الشٌخ وأنه سٌؤتً بعد للٌل ..وجاء وطلب منً الدخول علٌه
للسبلم فاستمبلنً بكل رأفة وسؤلنً عن عماتً وأكد لً عبللته بوالدي
ورحب بً وأمر سكرتٌره بوضعً فً مكتب مناسب وأن ٌختار لً سكنا
فً دار الضٌافة خلؾ مإسسة النمد آنذان فً بٌت حسن بكر وهو مكون
من عدة أدوار ونموذجً وسكنت فٌه بعد أن خصص لً مابتً لاير لؤلكل
وؼسٌل المبلبس ..ومابتً لاير لوالدتً وإخوتً ..ومابتً لاير لعمتً
ٌسلمها لهم جوهر الصبان ..ومضى على عملً شهر ولالوا لً لم استلم
الراتب من أمٌن الصندوق وراجعته فمدم لً جدوال وثانٌا وثالثا أللوم
بالتولٌع علٌها ..فسؤلته ..هذه  3جداول ..وأنا لم اشتؽل سوى شهر
واحد فانفعل أمٌن الصندوق وصرخ ٌاولدي الشٌخ اعتبر تعٌٌنن من
1373/1/1هـ ولٌس كما تمول من  1373/3/1هـ ..وخفت أال أسجل
على نفسً مولفا أعالب علٌه حتى اطمؤننت لسبلمة المولؾ ووضع
المرتبات الثبلثة فً كٌس ونصحنً بالذهاب إلى مكة وتسلٌمها للوالدة
.
وطرلت الباب فإذا بؤمً تستمبلنً بفرحة وسؤلتنً وما هذا الذي معان
فناولتها الكٌس ولالت :
 خبلص سؤبحث لن عن عروسة وأفرح بزواجن..وبابتسامة تسكن مع حٌابً للت لها:
ٌا أمً إن هذا األمر ٌعد مبكرا البحث فٌه ،وسبحان مؽٌر األحوال كٌؾ
كنا وكٌؾ أمسٌنا ..وهللا ٌمن بفضله على من ٌشاء )).
اال انه احب واخلص فٌمول فً الؽزل:
ح العَ ِلٌـ ِل
أمسٌاتُ
الربٌع بـو ُ
ِ

الؽـرام النَ ِبٌـ ِل
ذَكَرتنًِ عه َد
ِ
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نهر لظامـً
ٌامً وال ُح ْ
و ُه ِ
س ُن ٌ

َ
كان ٌَ ْروي ال ُم ْلتَا َح بالسلسبٌ ِل

بع َد ْ
أن كنتُ فً َ
ألٌـم
ضٌـاعٍ ٍ

سهْا ِد الطوٌـ ِل
ب من ال ُ
وارتٌا ٍ

ـان
فإذا بـً فـً رلـ ٍة و َحنَ ٍ

بوس الثْ ِمٌـ ِل
ستْفٌ ٌ
ُم ْ
ك ِم ْن العُ ِ

رٌـر
وت َجلتْ فً ِم ْع َط ٍ
ؾ ِم ْن َح ٍ

واستكَانتْ ِل ِل ُح ْز ِن ِع ْن َد النخٌـ ِل

وؾ ٌستبـ ُد ِب ْرو ِعـً
و َبدا ال َخ ُ

بالشعور ال َجلٌـ ِل
ٌَؾ أ ُ ُخ ِفٌ ِه
ك َ
ِ

وأنٌِنِـً ُمستنجـ ٌد ِب ُخ َطا َهـا

للر ِحٌـ ِل
و َح ِن ٌ ِنـً ُم ْ
ستْ ْرحـ ٌم ْ

أهتؾ عفـوا ً
الضعٌؾ
وبملبً
ُ
ُ

صنٌع الجمٌ ِل
سان فً
كٌؾ أ ْن ِ
َ
ِ

ولار
فاسترٌحً فً
مؤمن ذي ٍ
ٍ

ٌر ال ْك ِلٌ ِل
فً نهى
العاشك ال َح ِ
س ِ
ِ

وتوفت والدته فتذكرها ورثاها ودعى لها بالخٌر وبالفردوس
االعلى عندما نرتفع بؤحزاننا عن كل رثاء ..تتدفك كلمات الحب جٌاشة
فً أنات شاعرة ..خصوصا عمن كانت تخفؾ عن نفسً مواجع الحزن
واأللم أسكنن هللا الفردوس األعلى من الجنة ٌـا أمً ٌمول :
أٌن (أمً) وصادق من دعاء
أي إحسانها به نتؽنى؟
واستجابت للموت بٌن ٌمٌن
فرأت فً الثبات بشرا وأمنا
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وابتسام الوداع كان رلٌما
فهً أحلى فً العالمٌن وأسنى
فعلٌن السبلم فً كل

حٌن
وحبان الكرٌم فضبل وأمنا

عمل اعماال ادارٌة فً جهات حكومٌة كوزارة المالٌة ووزارة
الداخلٌة بمكة المكرمة وفً الرٌاض  .وتؤثر كثٌرا ً بالزعٌم االلتصادي
والشاعر الحجازي دمحم سرور صبان .الذي كان زمٌبلً لوالده فً مدرسه
الخٌاط ومن ألرب أصدلابه إلٌه .واحب مكة المكرمة كثٌرا وانشد فٌها
لصابد ومنها لوله بمصٌدة بعنوان ام المرى ٌمول
.
:
هـو الحـب مـن أم المـرى ٌتـجـ ّد ُد

شـ ُد
تطـوؾ بـ ِه األنسـام حٌنـا وتَ ْن ِ
ُ

رب َ
ؼـــ ٌْـــرهُ
ونــشــهــ ُد أن هللا ال َّ

علـى ُمن ِك ِـرٌـ ِه والـرسـو َل ُمحـ ّمـ ُد

ألــام بـؤمــر هللا نـهـجـا ً وشُـرعــةً
محجـتـه البٌـضـاء تصـفـو وتَـرشـ ُد
أنــؾ الكبـرٌـا َء ِب ِحـكـمـ ٍة
لـكَـ ْم د ََّن
َ
باق ت َ ِحفَّهُ
الط َ
سب َع ِ
وحٌن ارتمى ال ّ

َ
الشرن منصوبا ً وال البلتَ تُعبَـ ُد
فبل
َ
ب ُمـ ِو ّحــ ُد
مـبلبـن مــن
نــور ولـلـ ٍ
ٍ

سـٌَّـ ٍة
رأى مــا رأى مــن آٌـــ ٍة لُـد ِ
فمـا زاغ منـه الطـرؾ وهللا ٌشهـ ُد
فـؤرسـلـهُ فـٌـنـا نــذٌــرا ً وهــادٌــا ً

سـ ٌِّــ ُد
بـلـى انــهُ فٌـنـا رســـو ٌل و َ
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ـب مــن سـبللـ ٍة
محمـد أصـل ٌطـٌّ ٌ

لدٌم المجد فض ٌل وسإ َد ُد
لها فً ِ

بنـفـس لـرٌـر ٍة
شهدنـا ومــا زلـنـا
ٍ
ت مـا بٌـن عـابـد
ـوار البٌـ ِ
نُمٌـ ُم ِج َ
ـب َمعٌـنـهـا
ب
أسـبـاب نَـ ِع ُّ
ٌ
وللـمـر ِ
الــمــلــوب وانّـــهـــا
ســ ِّبــ ُح هلل
تُـ َ
َ

َ
الدٌـن حـمـا ً والـظـبل َم ٌُـبَـ ّد ُد
نـرى
بـالـذكــر الـمـجـٌـ ُد ٌُــــر ِ ّد ُد
وآخـــر
ِِ
َ
ِ
بـر ُد
كإوسا ً مـن التمـوى وشهـدا ً ٌُ ِ ّ
لهـا عنـد ( بـاب هللا حـ ُّظ ومو ِعـ ُد)

َ
الـحـرام برحـمـ ٍة
ت
نفـوز مـن البٌـ ِ
ِ

ؼٌرنـا ٌحظـى بهـذا وٌُسعـ ُد
ف َم ْن ُ

وأم ٌ
ــؾ
وأٌـامـنــا
ــــن لـخـابِ ٍ
خــٌــر ْ
ٌ

الشـر ٌُحشَـ ُد
فبل الجوع ٌلمانا وال
ُّ

ـسـًء بٌنـنـا ِم ْ
ــن نهـاٌـ ٍة
ِلـكُـ ِ ّل ُم
ٍ

سـدهُ العـفـو الجمـٌـل المـإبـ ُد
ٌـو ِ

زار كثٌرا من ببلد العالم وخاصة مصر حٌث اشترى فٌها
شمة مساحتها واسعة وتعرؾ فٌها على كثٌر من األدباء واالعبلم فً
االدب والترحت علٌه والدته أدري كٌؾ الترحت أمً علً بؤن أفتح
صالونا أدبٌا ٌجتمع فٌه كبار العلماء واألدباء واإلعبلمٌٌن والدبلوماسٌٌن
والفنانٌن منهم وببل مبالؽة عادل إمام وأسرته وكان ابنه رامً طفبل
صؽٌرا وفرٌد شولً وأسرته وصبلح السعدنً وأسرته والشٌخ سٌد
مكاوي والفنان هانً شاكر والفنان الٌمنً أحمد فتحً والكثٌر من
الفنانٌن ..ومن الفنانات أمثال الفنانة أمٌنة رزق والفنانة زٌزي
مصطفى ..ومن الشعراء األستاذ إبراهٌم عٌسى وؼٌره.
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الشاعر المكً مصطفى عبد الواحد زلزوق عاصر الرعٌل األول من
االدباء السعودٌن والحجازٌٌن مثل .حمزه شحاته .حسٌن سرحان.
حسٌن عرب .دمحم عمر عرب .سراج خراز .إبراهٌم فطانى .حسٌن
فطانى .فإاد الخطٌب .وؼٌرهم كثٌر مع عبللته الوطٌدة مع اعبلم االدب
فً مصر وفى جمٌع أنحاء الوطن العربً وكتب النماد عن شاعرٌته
االصٌلة ولؽته البلٌؽة وكؤنها لؽة األوابل من شعراء مكة امثال عمر بن
أبً ربٌعة والعرجً وؼٌرهم .
.
واحٌل الى التماعد حسب طلبه بسن مبكرة حٌث طلب االحالة الى
التماعد المبكر فً 1396/2/1هـجرٌة بؽٌة التفرغ لبعض األعمال الحرة
والثمافة واالدب والشعروٌذكرنً استاذي الؽالً بتماعدي حٌث لدكت
- 12 - 31
طلبا الحالتً الى التماعد مبكرا مثله فاحلت الى التماعد فً
 2000مٌبلدي ولم ابلػ سن التماعد المانونً .
ٌمتاز شاعرنا بنفس خاص ٌتسلل الى اعماق المتلمً فً هدوء
وتإدة ..وتزدان لصابده بصورشعرٌة طبٌعٌة خبلبة تؤخذ بمجامع
الملوب ،حٌث ٌختار كلماته وتعابٌره بعناٌة فابمة و تستهوٌه المصابد
المجنحات التً ٌطٌر بها الى اجمل ألوان الطٌؾ الروحً لٌنسج منها ما
ٌمتع المارئ او ٌواسٌه فً دروب الحٌاة بكل متنالضاتها ..لمد عرؾ
الحب كعاطفة انسانٌة تسمو بالنفوس فً كل االحوال والمصاعب
وٌذكر الطواؾ حول الكعبة المشرفة فً مواسم الحج والعمرة وفً كل
االمور فٌمول :
بالطواؾ على الخطٌبة نادما
لؾ
ِ

واخضع لربن خاشعا مستسلمـا

وأمـام هــذا البـٌـت كــن متـؤدبـا
تجـد العناٌـة والسـبلمـة مؽنـمـا
واشـرب دواء الــداء مــا ًء شافـٌـا

للمـواجـع بلسـمـا
مـا زال زمـز ُم
ٍ

من جاء ( مكة ) خشٌة ومهابةً
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ًوٌلح ُ فً طلب الرضا مسترحما
فاهلل ذو فـضـل وصـاحـب ُ مـنّــ ِة ً

سبحـانـه ٌُعـطـً وٌعـفـو دابـمـا

فمـن اتمـاه وخــاض فــً آالبــه

َـرمـا ً و ُمنَـ ّعـمـا
عــاش الحـٌـاة ُمك ّ

ولكـل معتصـم ٍ بـه فــً رحـمـ ٍة

وٌفوز بالحسنى لـه مـن أسلمـا

ثـم الصـبلة ُ عـلـى النـبـً وآلــه
تعـداد مـن صلـى علٌـه وسلّـمـا
وكانت تجربته االدبٌة خصبة وؼنٌة جعلته ٌتجرع صبابات
الهوى ،وؼصص األسى ،فً أكثر من مولع.لكنه كان لوٌا صلدا ٌصارع
االمواج بصبر وجلد ولد منحته هذه الموالؾ لدرة فابمة ولتجعل منه
شاعرا من كبار الشعراء ومن وسموا بشاعر المفاجؤة حٌث ٌختم
بعض لصابده ،فٌنتزعالمتلمً من اإلطار الذي سارت علٌه لصٌدته
لٌنعطؾ به فجؤة الى بٌت مختلؾ ٌفجره الشاعر فً آخر لصٌدته،
فٌمنحها بعدا ً ال ٌنسى ،وسرا ً من اسرار الببلؼة العربٌة الرفٌعة.وٌذكر
اٌام االعٌاد فً مكة المكرمة فٌمول :
َ
الهزار
حر الهوى وصوت
من ِ
ِ
س ِ

زار
وابتـبلق ِ
اإل ِ
الصـبَـا و ِعـطـر ِ

صدفـةٌ والجمـا ُل فـً لٌلـة العٌـ ِد

أنـٌـسـً  ,فـمـرحـبـا ً
ــوار
بـالـج ِ
ِ

تجـٌـش بـروحـً
وسخـا ُء ال ُمنـى
ُ

االعـتــذار !
فـؤراهــا  ,رلـٌـمـة
ِ

فتـنـةٌ تستـ ِف ُ
ـز ِنـً فـــً ِصـ َبـاهـا

لـلــحــوار
مـشــجــع
وابـتـســام
ٍ
ِ
ٍ
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َ
وكـان حدٌـثـً
مستضعـؾ
ؼٌـر
ٍ

الهمـس متـرفـا ً
بالـولـار
مرهـؾ
ِ
ِ

وهـــن
واألمـانـً تـجـ َددَت بـعـ َد
ٍ

األســـار
لعـطـؾ
وهــً تـوالـة
ِ
ِ

ـــبـــار
ت ِك
ولــوعـــ ٍد وأمـنــٌــا ٍ
ٍ

اإلنـتــظــار
ت بـلـهـفـة
مـؽـرٌــا ٍ
ِ

ٌه َهـا وفـر ُ
اؼتـرار
ط
ِ
وهـ َ
ً فـً تِ ِ

وافـتــخــار
واعــتــدا ٍد ِبــعـــز ٍة
ِ

للـت  :عفـوا ً وربمـا بعـد حـٌـنٌٍــؤ
الـنـهـار
ذن هللاُ فــً انـبـبلج
ِ
َ
ـمـٌـن بـالـرحـٌــل ولـلــبــً
ـه
فت َ ِ

وانكسـار
سوؾ ٌحٌا فـً وحشـ ٍة
ِ

إلـٌــن ٌـؽــدو عـذابــا ً
وحنٌـنـً
ِ

الـدٌـار
ُنـؾ النـوى وبعـد
بٌـن ع ِ
ِ

لسـتُ أدري فـمـد أعـالـ ُج حـشـدا ً
واصطـبـار
هـمـوم ولـوعـ ٍة
مـن
ٍ
ِ
منطـمـً وحـتـى ذكـابـً
خاننـً ِ

ـار
فـنـمـاء الـهــوى
ُ
كـثـٌـر الـعَـث َ ِ

ت ,واستحٌتُ لنفسً
ت  ,من أن ِ
أن ِ
اإلصـرار
ٌـا لخوفـً مـن وطـؤ ِة
ِ
وكـفـا ِنــً أال أكــــون مـسـٌـبــا ً

ـصـار
لمـاء مـن اللٌالـلـً ال ِم
فـً
ٍ
ِ

ـب بـعـد ذلــن عــدال ً
فالـض ل ِل ُح ّ
ِ
62

5/27/2017

اإلنتـصـار
فـك لَــذة
ِ
إن فــً ِ
الـر ِ
شارن شاعرنا مصطفى زلزوق فً العدٌد من المناسبات الوطنٌة
والعربٌة فً مصر والمؽرب ونشر كتاباته األدبٌة واالجتماعٌة بالعدٌد
من الصحؾ السعودٌة والعربٌة وسجلت له العدٌد من اللماءات اإلذاعٌة
والتلفازٌة وامسٌات شعرٌة متفرلة .
مصطفى زلزوق هو :
عضو نادي مكة الثمافً األدبً
عضو رابطة األدب الحدٌث فً مصر
عضو رابطة األدب االسبلمً العالمٌة
عضو شرؾ بعدد من المإسسات األدبٌة السعودٌة والعربٌة واالجنبٌة
ولد تعرفت علٌه من خبلل التواصل االجتماعً لبل عدة سنوات
فتواصلنا .
اما ما نشره من شعر ونثر فكثٌر ومنه الكتب التالٌة :
.مرابع األنس  -دٌوان شعر -
 .دٌوان نمش على وجه الممر-شعر
.دٌوان حبٌبتً مكة -شعر
 .النثر واألدب والفن التجاري فً الوطن العرب -
.أهل الوفاء وأهل الجفاء
 .تٌاسٌر الحب و الوفاء
 .ذكرٌات الشاعر .كتبها فً ماٌزٌد عن  600صفحه
.

ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس رؼ٘ٞحٕ ( ٓـِْ ح ٖٓ٫ح ْ٤ٗ ٝحُؼَد )
٣و: ٍٞ
ـخٕ َ
٣خُ َٓ َ
ٝحُط٤ـٖ َٗ َٔـخ
٣ـق
حُِ ِ
ِ

ػخ َى ُؿ َْ ِك ـ ٢كـَ ٢
٤ـَ ١أَُ َٔـخ
ِ َٔ ٟ

ػــخٍٝ
ٓلـخد
ـذ ك٤ـي
ٌ
ٌ
ُهًِ ٌ

ًُ٘ـضُ أٍؿـٍٟ٧ ُٙ ٞـَٔ ِٓٞ َٓ ٢ـخ

كَ ُ
٤ـٖ) َؿلـضْ أٓلـخ ً
ظ َُ ِ
ٝف (حُ َؼ ِ
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ـخٕ أ َ َ
َ ٟلـَٔ َٓ ٍِ ٠ـخ
َٗٝـٌَح حَََُ َ٣ل ِ
ٝاًح حُِٔٔـ َُ ٣ـــََٛ ١خكـ٤ـخ ً

ػ ِْو َٔـخ
ــََ ١
َ
هخد َظ ْ٘٤ًَ ِ ٢ـق َِ ٣

ُ
أؿظخُ َٛـخ كَـَ ٢كـخٟـَ١
ـذ
ٍِ ٌْ ٣

ـ ٞحُـِ ٞى ط َ ْٔ٠ـ ٢هُـ ُي َٓـخ
د ِِ َٓ َل ِ
ِ ٝ

ص كـ ٢أػَٔخهِـ َٜـخ
م حُٔـِ ٞ
كَِٔزـخ ُ

ص كَِ٘٤ـخ َٓ ْـَ٘ٔـخ
َٓ ْٖ  ََٟ٣كِ ٢حُٔـِ ٞ

أْ ٍِ ١رـقٍ ِٓ ْ
ـٖ ُؿـُ٘ـٞفٍ هـخطِـ ٍَ
ُ

ـخٍ ْ َ٣زـيَْ ُٓ ٝز ََٔ ٜـخ ؟
ًُ َُ َٗ٢ءٍ َ
َ ٛ

ٝهـزــً٫ٞ
ــْ
رـوــَحٍ ظـخ ُِ ٍ
ٍ

ـَ رَــ ِِ َٜ ْ٘ ُٓ ٚـِ َٓـخ
ْ َ٣ـؼَـ َُ حُـ ُل َ

َ
ـخٍ ِكــ ٢أ َ َْ ٝؿ خ ِػـَ٘ـخ َ
ؿخ٣ـشٌ طَلظ َ ُ

ف حَُيٓـ َغ َى َٓــخ
ٝحُؼ ٌَخَُـ ٠ط َ ْ٘ ِـِ ُ

َ ٝظ ـ ُّ ٬حُِـ٤ـ َِ أ َ ١ـلـخ ٌٍ َرــ ِٚ

ٜ٤ـ ْْ ٓؤط َ َٔـخ
هَ ْي أهَـخ َّ (حُ ُل ْـِ ُٕ )كِ ِ

ح٩ػـْ َأكَ َ
ٞؿـ ِؼـ٢
٣خهـَحٍ
َ
ِ
٠ـِ َٓ ٠

ٔ ِِ َٔـخ ؟
ٔظ َ ْ
خٟؼـخ ً ُٓ ْ
طَحٗـَ ٢ه ِ
َ ًَ ٛ

ـَ
ُٓي ٌ
ْٗـق هَ ِْ ِزـُ ٝ ٢ؿ َْ ِك ـَ ٢ؿـخ ِث ٌ

ُ
ٔـ َٔـخ
أٌ٣ـ ٕٞحُ َٔـٞصُ ِٓ ٌُْ٘ـ ْْ َر ِْ َ

ٝحُٔؼـخٗـخسُ ِرـٜـٍ ٞ
ص َٝحكــ ٍي

ـَ حُ٤ـَٝ : َّ ٞح ُٓ ْؼظ َ َِٔ ٜـخ !!
طَٔظ َ ِـ ُِ ٤

أػـخٍ حُٔــ ُي َ
ٓ ِْ َٔـخ
ََْ ٛ
ؿ٤ـَُ ١
َ

ق ِٟـيِْ ُٓ ١ـ َِ َٓـخ
(كَ )ٍُ َٜٞ٤حُو َ
ُ ٜ
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إ ط٠خءُـضُ َُــُٚ
َـخٍ ْ
ُ
أُـق ػ ٍ

ُْ ِٓ ٠ٍٓ ٞ
ـخٍ َِٔ َٜٓ ٙـخ ٍَ َٓـ٠
ـٖ َٗ ِ

ٔظِْ ٤وـظـخ ً
ٓـئح ٌٍ َُـ ْْ ََ ٣
ــِ ٍَ ُٓ ْ
ُ ٝ

حُزؼَٓ ٞ٣ ٞخ ً ٍُ ..رَ َٔخ
ـخٍ)
ُ
َُ َ٣ ( ََ ٛ

**********************
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عبد العزٌز صالح الممالح
عبد العزٌز بن صالح الممالح ادٌب شاعر ونالد وكاتب من الٌمن
ولد فً سنة \  1937وفً رواٌة اخرى \  1939بمرٌة ( الممالح )
فً منطمة ( الشعر) بمحافظة (إب) فً الٌمن .فهو ٌنتمً الى أسرة
فبلحٌة تمارس مهنة المشٌخة عرفا ً وتملٌداً ،فوالده الشٌخ صالح الممالح
احد اكبر مشاٌخ ( الضمان ) بالمنطمة ،وكان -رحمه هللا – على
مستوى ال باس به من الثمافة والتملٌدٌة .
انتمل إلى صنعاء فً السادسة من العمر ودخل بمدرسة اإلرشاد
االبتدابٌة فً الكابنة فً حً ( الزمر) -حً من إحٌاء صنعاء المدٌمة،-
وتعلم بها ،فحفظ الكثٌر من سور المران الكرٌم ،ووكثٌر من االحادٌث
النبوٌة الشرٌفة ،ومسابل فً علوم الفمه والعبادات ،وأصول النحو
العربً ،وعددا ً ؼٌر للٌل من األناشٌد ،وبعض المحفوظات وبخاصة أثناء
ما كان فً الصؾ الرابع والخامس والسادس االبتدابً  ،حٌث كان ٌمدم
لزمبلبه التبلمٌذ ابٌاتا من المصابد المدٌمة والمعاصرة لشعراء لحافظ
إبراهٌم ،وأحمد شولً ،وأحمد المرونً الشاعرالٌمنً وابن الرومً.
وبدأ ٌشعر برؼبة فً التعبٌر عن مشاعره شعراً ،وبدون توجٌه من
أحد ،وكان فً سن الثالثة عشرة  ،وكان لد لرا كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة،
والسٌر الشعبٌة مثل سٌرة( سٌؾ بن ذي ٌزن ،وسٌرة عنترة بن شداد،
وسٌرةابً زٌد الهبللً )،والتً كان والده لد التناها أثناء عودته من
عدن ،ومصر ،والعراق والتً كانت فٌها ثروة شعرٌة كبٌرة .
سافر عبد العزٌز من صنعاء لاصدا مكة المكرمة الداء فرٌضة
الحج وبعدها االعتمار وهو فً الثانٌة عشرة منعمره ولٌكون بالمرب
من والده الذي كان لد سجن بتهمة التعاون مع الثوار الذٌن زج بهم
اإلمام أحمد حمٌد الدٌن فً ؼٌاهب السجون بعد فشل ثورتهم الكبرى
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سنة 1948م على أبٌه اإلمام ٌحٌى حمٌد الدٌن ،ولد شارن فً هذه
الثورة عدد كبٌر من العلماء ،والمادة ،والمفكرٌن أمثال :عبد هللا الوزٌر،
وحسٌن الكبسً ،والفضٌل الورتبلنً والشاعر أحمد المرونً ،واألستاذ
أحمد دمحم نعمان  ،والشاعر دمحم محمود الزبٌري وؼٌرهم.
وكان لد توفً اخوه الصؽٌر فحزن علٌه شاعرنا حزنا ً شدٌداً،
وترجم عواطفه اثر ذلن فً لصٌدة رثابه شارن فً تموٌم اعوجاجها
العروضً الشاعران أحمد المرونً والماضً عبد هللا الشماحً.
ونشر أول لصٌدة رثاء اٌضا نظمها فً الذكرى الثانٌة لوفاة صدٌك
عزٌز له ،فمده فً بداٌة شبابه ،وكانت وفاته تمثل كارثة له ،ولد نشرها
فً صحٌفة النصر التً كانت تصدر بمدٌنة ( تعز ) ونشرها باسم
مستعار ( ابن الشاطا ).وجمعت اشعار للشاعر ،أثناء تواجده بحجه
بدٌوان شعر أسماهُ( :دموع فً الظبلم).
ونشر اول لصٌدة بعنوان (من اجل فلسطٌن ) وأذٌعت من رادٌو
1956م ،ثم
صنعاء بعد افتتاح اإلذاعة فً العام األول لمٌبلدها سنة\
تلتها لصٌدة ( :شكوى الؽرٌب) والتً كانت لد نشرت فً صحٌفة (
الرٌاضة) التً كان ٌعدها الشاعر مع زمبلبه خطٌا ً فً حجه ،ثم نملتها
عنها جرٌدة النصر سنة \  1957م.
انتمل الشاعر إلى مصر سنة\ 1958م وكانت أول رحلة ٌؽادر فٌها
بعٌدا ً عن الوطن للدراسة ،فمد حاول الدراسة فً جامعة الماهرة لكن
ظروفا ً حالت دون ذلن فعاد إلى الٌمن.
اال انه اعاد الكر الى الماهرة لمزاولة دراسته بجامعة الماهرة نفسها
 26سبتمبر
سنة\ 1960م ،وكن محاولته فشلت بسبب لٌام ( ثورة
 1967م.
 1962م) و لم ٌتمكن من استكمال دراسته جدٌا ً إال فً سنة
حٌث التحك فً جامعة الماهرة وحصل على اإلجازة فً اللؽة العربٌة
وآدابها سنة\  1971م ،ثم حاز على درجة الماجستٌر فً األدب العربً
عن موضوع رسالته ( :األبعاد الموضوعٌة والفنٌة لحركة الشعر
1974م ،ثم نال
المعاصر فً الٌمن) ،من جامعة عٌن شمس ،سنة
شهادة الدكتوراه اٌضا من جامعة ( عٌن شمس ) وبدرجة ممتاز جدا ً و
موضوع رسالته ( :شعر العامٌة فً الٌمن -دراسة تارٌخٌة ونمدٌة) .
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وفً أثناء دراسته فً مصر كان ٌعانً من ضٌك فً االنفاق لوجود
وجود األطفال والزوجة ،باإلضافة إلى التملبات الصحٌة ،االانه كان
على على اتصال وثٌك بؤؼلب رموز الحركة الثمافٌة واالدبٌة فً الٌمن.
وٌنشد للٌمن بلده الؽالً فٌمول :
وطــن الـنـهـار ومـعـبـد الـزمــن
أنـــا عـابــ ٌد ألران ٌـــا وطــنــً
" صنعـاء " تدعونـً مواسمـهـا
وعواصـؾ األشــواق تعصـرنـً
أنا أنـتَ فـً حزنـً وفـً فرحـً
أنا أنت فً صحوي وفـً وسنـً
حـاولــت أن أنـســان فانـطـفـؤت
الـمـدن
طـرق الهـوى فـً سابـر
ِ

وعـلـى ثـــران الـــروح هـابـمـةٌ

البـدن
تخش  :لٌس هنا سوى
ال
َ
ِ

حـمـلـتـن أشــجــارا ً وأضــرحــةَ

تـهــن
عٌـنـً فـلـم تهـجـع ولـــم
ِ

ورحـلـتَ فــً األجـفـان سـاهـرةً

هـل أنـت فـً األحـبلم تذكرنـً ؟
أبحـرتُ فـً دمعـً  ،مــا لــدرت
أمواجـه  ،وؼرلـتُ فــً شجـنـً
وركبـتُ مـوج البحـر  ،فاحترلـت
خٌـلـً وفـــً أعمـابـهـا سـفـنـً
وبـعـثــتُ أشــعــاري لتؽـسـلـهـا
مــن حزنـهـا الـدامـً فتؽسـلـنـً

وولـفـتُ تـحـت اللـٌـل منـطـرحـا ً

أدعــون مذبـوحـا ً  ،أتسمعـنـً ؟

سـ ّمـرتـا
عـٌـنـاي فـــً عٌـنـٌـن ُ

تـتـسـاءالن مــتــى ستـرجـعـنـً

ومـتــى أُلّـبــل تــربــة نــزحــت

وأخٌـط مــن أشجـارهـا كفـنـً ؟
عــادت طـٌـور األرض صـادحـة
فمـتـى ٌـعـود الطـابـر الٌـمـنـً ؟
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*******************************
وطـــن الـنـهـار ولـبـلــة األبــــ ِد
أنـــا عـابــ ٌد ألران ٌــــا بــلــدي
" عــدن " تنـادٌـنـً وتسـؤلـنـً
أمـوا ُج ـهــا مـحـمـومــة الــزبـــ ِد

ِلــ َم التـعـود ؟ ؼسـلـتُ شاطـبـهـا

ومسـحـت وجــه اللـٌـل والـرمــ ِد

أكـلــت مـٌـاهـً كـــل عـاصـفــة

ُ
سـفـن الؽـرٌـب سحمتـهـا بـٌـدي

واألرض مـنـذ رحـلــت واجـمــةٌ

تدعـون فــً شــوق وفــً كـمـ ِد

أتعـود ٌـا طفـلـً ؟ كـفـى سـفـرا ً

أكل النوى شمسً  ،طوى جلدي

وطــــن
أتـظــ ُّل مـرتـحــبلً بــــبل
ٍ

وتـسـٌـر مـنـبــوذا ً بــــبل ســنــ ِد

تبـنـً لـصــور الـوهــم مؽـتـربـا ً

وتــبــدد األٌــــام فـــــً حـــــر ِد

وأنــا بــبل مــؤوى  ،أتسمعـنـً ؟

أ ُ ٌّم أنــــا  ،لــكـــن بـــــبل ولـــــد

ٌنسـاب صــوت األرض محتـرلـا ً

فً لهفتً  ،وٌضٌع فـً صهـدي

وتـهـزنـً فـــً الـلـٌـل أؼـنـٌــةٌ

عبـر النجـوم  ،تـرش فـً كبـدي
" ٌاعٌن أال ٌـا عٌـن " ٌشعلنـً
مـوالـهــا  ،وٌــضـــ ُّج بـالــمــد ِد

" ٌا عٌن أال ٌا عٌن " كم هطلت

عٌناي عنـد سمـاع " وابلـدي "

أشـتـالــهــا بــٌــتــا ً ومــمــبــرةً

أشـتـاق ٌـومـً فولـهـا وؼـــدي

وأرٌــدهــا دٌــنــا ً  ،وأعـبــدهــا

ولـهـا صــبلةُ الــروح والـجـسـ ِد
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عاد الى الٌمن لٌعمل أستاذا ً مساعدا ً فً جامعة صنعاء فً أواسط
\ 1970م ،ثم أستاذاً ،وكان بجانب تدرٌسه بالجامعة ٌرأس إدارتها ،ثم
عٌن مستشارا ً ثمافٌا ً لربٌس الجمهورٌة ،وربٌسا ً لمركز الدراسات
والبحوث الٌمنًٌ .مول فً لصٌدة وطنٌة له :
آه ٌ ...ا وطنً
الشعراء فً ذرى "األولٌمب" عند لوس النصر
ٌؽرلون فً الكإوس
ٌفتشون عن أؼانً الحب
عن "فٌنوس"
وأنت مصلوب ولٌلن العبوس
ٌنام فً العٌون
أشباحه المدى
تداعب األعناق تحصد الرإوس
تحترق النجوم فً سمان  ،تطفى الشموس
والشعراء صامتون
على مشانك الحروؾ مٌتون
لمرمر السٌمان
للٌهود الجابعات ٌنشدون
تركتهم
هجرت شعرهم
وجبت فً لٌالً الفرح المكذوب
أحدث الناس عن المكتوب
ألرأ ما لد أخفت األسفار عن أٌوب
أٌوبنا ٌ...اشعبنا المصلوب
الشاعر عبد العزٌز الممالح هو :
 .1أستاذا لؤلدب والنمد الحدٌث فً كلٌة اآلداب  -جامعة صنعاء.
 .2ربٌس جامعة صنعاء من 1982وحتى .2001
 .3ربٌس مركز الدراسات والبحوث الٌمنً.
 .4عضو فً مجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة.
 .5عضو مإسس لؤلكادٌمٌة الدولٌة للشعر فً إٌطالٌا.
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 .6عضو فً مجمع اللؽة العربٌة فً دمشك.
 .7عضو مجلس مركز دراسات الوحدة العربٌة فً بٌروت.
 -8المستشار الثمافً لربٌس الجمهورٌة الٌمنٌة .
 -9مستشار مشروع كتاب فً جرٌدة الصادر عن منظمة الٌونسكو،
بٌروت.
 ،- 10ثم اختٌاره رجل العالم لعام  1992 -91من لبل مركز الترجمة
الذاتٌة العالمً بجامعة كمبردج بلندن عن طرٌك مجلس خبراء الترجمة
الذاتٌة العالمً.
الشاعرعبد العزٌز الممالح حصل على الجوابز االتٌة :
 .1حصل على جابزة اللوتس عام  1986م.
 .2حصل على وسام الفنون واآلداب – عدن  1980م.
 . 3حصل على وسام الفنون واآلداب من عدن سنة  1980م،
 . 4حصل على وسام األدب والفنون من صنعاء سنة  1981م
 .5حصل على وسام الفنون واآلداب  -صنعاء  1982م.
 .6حصل على جابزة الثمافة العربٌة من الشارلة فً  2001م
 .7حصل على جابزة الثمافة العربٌة ،الٌونسكو ،بارٌس  2002م.
 .8حصل على جابزة الفارس من الدرجة األولى فً اآلداب والفنون
من الحكومة الفرنسٌة 2003 ،م.
 .9حصل على جابزة الثمافة العربٌة من المنظمة العربٌة للتربٌة
والثمافة والعلوم (ألٌكسو) 2004 ،م.
 .10حصل على جابزة الشعر من مإسسة سلطان بن علً العوٌس
الثمافٌة  2010م
٣ؼ ٖ٤كخُ٤خ ً ك٘ٛ ٢ؼخء حُؼخٔٛش٣ ٫ٝ ،ـخىٍٛخ ُِٔلَ أَُِ ٝك٬ص ،ك٢ٜ
رخُ٘ٔزش ُ ًَِٓ ٚحٌُ .ٕٞطَؿٔض حٌُؼ ٖٓ َ٤هٜخثي ٙاُ ٠حُِـخص حٗ٫ـِ٣ِ٤ش
ٝحُلَٗٔ٤ش ٝحُٔ٧خٗ٤شٝ .كٜ٤خ ٣و: ٍٞ
ُِـلـذ كــٞم ٍٓخُـٜـخ ١ـِـَ ٓـٖ كُٜٞـخ ٗزـٌـٗٝ ٢لظـلـَ
ٗو٘ظً ٚق حُ٘ٞم كـ ٢ىٓ٘ـخ ٞ١ٝطـ ٚكـ ٢أػٔخه٘ـخ حُٔـوـَ
ٛـ ٞكِٔ٘ـخ حُزـخهـٓٝ ٢ؼزـيٗـخ ٬ٛٝطـ٘ـخ ٝحُـلـذ ٝحُـــٍِ
ٓـٖ أؿِـٜـخ طٜـلـٞٓ ٞىطـ٘ـخ ُٝلـزـٜـخ ٗـ٘ـوـٗٝ ٠ـوـظـظـَ
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ٗـخرـض ٓآٓـ٤ـ٘ـخ ٝكَكـظـ٘ـخ ٝطِٔهـض كـ ٢ىٍرٜـخ حُــيٍٝ
ٗٝزخرٜـخ حَُ٣ـخٕ ٓـخ رَكـض أُٛـــخٍ ٙطـ٘ــيٝ ٟطـٌـظـٔـَ
٘ٛؼـخء ٣ـخ أٗ٘ـٞىس ػزـوـض ٝأؿــخى كــ ٢اٗ٘ـخىٛـخ حٍُ٧
إ أرؼيط٘ـ ٢ػـ٘ـي ػخٛـلـش ٝكـَهـض ٓــخ ر٘٤ـ٘ـخ حُـٔـزـَ
كؤٗـخ ػِـ ٠كزـٝ ٢كـ ٢هــَ ٍٝكـ ٢اُـ ٠ػ٤٘٤ـي طزظـٜـَ
أُـوـخى ٓ٘ظـٜـَح ٌ٘ٓٝـٔـَح ٝػِ ٠ؿ٘ـخف حُ٘ؼـَ أٍطلـَ
٣ـظخك٘ـٗ ٢ـٞم ٔ٣ٝلوـ٘ـٗ ٢ـٞم ٝكـ ٢حُظًٌـخٍ أٗظؼـَ
ٓـخ ٗـٔـش كـ ٢ح٧كـن ػخرـَس اٛ ٫ظلـض رٜـخ ٓـظـٗ ٠ـٜـَ
اٗـ ٢اُــ٘ٛ ٠ـؼـخء ٣لِٔـ٘ـٝ ٢ؿ ٚحُٜ٘ـخٍ ٝطَكـَ حٛ٧ـَ
كـٔـظــ ٠طظـِـِـ٘ـٓ ٢ـآًٗـٜــخ ٢٠٣ٝء ك ٢أك٠خٜٗخ حُـزـَ
ٗٝـ ٍٞح٧ؿــَ
ُْ ٣زو ٠ك ٢ح٣٧ـخّ ٓـٖ ٓؼـش كـخٕ حَُك٤ـَ
ٌ
أ أٓٞص ٣خ( ٘ٛؼخٓ ) ١ـظَرخ  ٫حُيٓـغ ٣يٗ٤ـٖ  ٫ٝحُوزـَ ؟
أٍٝحم أ٣ــخٓـــ ٢أرـؼـؼـَٛــخ ٝأػـ٤ـٖ ٣ ٫ــؤّ  ٫ٝأٓــَ
٣ٝو ٍٞك٘ٛ ٢ؼخء ح٠٣خ :
هً عاصمــــةُ الروح
أبوابُها سبعةٌ
والفرادٌس
ُ
أبوابها سبعةٌ –
كل باب ٌحمك أمنٌةً
للؽرٌب
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ومن أي باب دخلتَ
َ
علٌن،
سبلم
سبل ٌم على بلد ٍة
طٌب
طٌب ماإها
ٌ
ٌ
صحو خفٌؾ
فً الشتاءات
ٌ
على وابل الضوء
تصحو
وتخرج من ؼسك الولت
سٌدة
فً اكتمال األنوث ِة
هل هطلت من كتاب األساطٌر؟
ؼناء البنفسج؟
أم طلعتْ من
ِ
أم حملتها المواوٌلُ
نبع ُحل ْم
من ِ
لدٌم؟ !
***
مكة عاصمة المرآن،
بارٌس عاصمة الفن،
لندن عاصمة االلتصاد،
واشنطن عاصمة الموة،
الماهرة عاصمة التارٌخ،
بؽداد عاصمة الشعر،
دمشك عاصمة الورد،
وصنعاء عاصمة الروح.
فً أعمالها ٌ
كنز مخبو ٌء
للحلم
وفً رحابها تمام األعراس البهٌة
وتولد من الحجارة أشكا ٌل وترانٌم
وٌكتب اللون األبٌض
لصابده الباذخة
وٌدون اللٌل أساطٌره المثملة
ّ
بعنالٌد الشجن
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ومجامر األطٌاب
على الجدار الداخلً األملس
لباب الٌمن
شاعر ٌمانً:
كتب
ٌ
هً صنعاء حانةُ الضوء فادخ ْل
بسبلم ،ول ِّب ِل األرض عشرا
ٍ
واعتصر من جمالها الفاتن البكر
رحٌما ً ٌضٌؾ للعمر عمرا).
اما مإلفاته فتشمل دواوٌنه الشعرٌة وكتبه الثمافٌة واالدبٌة فمنها
ماٌلً :
أ -المإلفات الشعرٌة
 .1ال بد من صنعاء 1971 ،م
 .2مؤرب ٌتكلّم ،باالشتران مع السفٌر عبده عثمان 1972 ،م
 .3رسالة إلى سٌؾ بن ذي ٌزن 1973 ،م
 .4هوامش ٌمانٌة على تؽرٌبة ابن زرٌك البؽدادي 1974 ،م
 .5عودة وضاح الٌمن 1976 ،م
 .6الكتابة بسٌؾ الثابر علً بن الفضل 1978 ،م
 .7الخروج من دوابر الساعة السلٌمانٌّة 1981 ،م
 .8وراق الجسد العابد من الموت 1986 ،م
 .9أبجدٌة الروح 1998 ،م
 .10كتاب صنعاء 1999 ،م
 .11كتاب المرٌة 2000 ،م
 .12كتاب األصدلاء 2002 ،م
 .13كتاب بلمٌس ولصابد لمٌاه األحزان 2004 ،م
 .14كتاب المدن 2005 ،م
ولد ترجمت الكثٌر من لصابده إلى اللؽات االجنبٌة ومنها  :االنجلٌزٌة
والفرنسٌة واأللمانٌة.
ب -المإلفات الثمافٌة و األدبٌة :
.1

األبعاد الموضوعٌة والفنٌة لحركة الشعر المعاصر فً الٌمن.
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 .2شعر العامٌة فً الٌمن.
 .3لراءة فً أدب الٌمن المعاصر.
 .4أصوات من الزمن الجدٌد.
 .5الزبٌري ضمٌر الٌمن الوطنً والثمافً.
ٌ .6ومٌات ٌمانٌة فً األدب والفن.
 .7لراءات فً األدب والفن.
 .8أزمة المصٌدة الجدٌدة.
 .9لراءة فً كتب الزٌدٌة والمعتزلة.
 .10عبد الناصر والٌمن.
 .11تبللً األطراؾ.
 .12الحورش الشهٌد المربً.
 .13عمالمة عند مطلع المرن.
 .14الوجه الضابع ،دراسات عن األدب والطفل العربً.
 .15شعراء من الٌمن.
 -16الشعر بٌن الرإٌا والتشكٌل .
 -17من البٌت إلى المصٌدة .
 -18علً أحمد باكثٌر. ،
 -19البداٌة الجنوبٌة ،لراءة فً كتابات الشعراء الٌمنٌٌن الشبان
 -20ثرثرات فً شتاء األدب العربً،
 - 21الزبٌري ضمٌر الٌمن الثمافً والوطنً
 - 22أولٌات النمد األدبً فً الٌمن .
 -23من أؼوار الخفاء إلى مشارؾ التجلً .
 -24صدمة الحجارة ،دراسة فً لصٌدة االنتفاضة
 -25زٌد الموشكً
 -26تبللً األطراؾ ،لراءة أولى فً نماذج من أدب المؽرب الكبٌر
ٌعٌش حالٌا ً فً صنعاء العاصمة ،وال ٌؽادرهاحتى للسفر أو للرحبلت،
اذ ٌعتبر صنعاء مركز الكون .فٌؽنٌها لصٌدة ٌمول:
ٌوما ً تؽنـً فـً منـافٌنـا المـدر:
( ال بد مـن صنعاء وإن طال السفر )
ال بد منهـا  ..حـبنـا  ..أشوالهـا:
تدوي حـوالٌنا  :إلـى أٌـن المفـر؟
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إنـا حملنـا حزنـهـا وجراحـهـا
تحـت الجفون فؤورلت وازكى الثمـر
وبكـل ممهـى لـد شربنـا دمعهـا
هللا مــا أحلـى الدمـوع ومـا أمـر
وعلــى المواوٌل الحزٌنة كـم بكـت
أعمالنـا وتمزلـت فـوق الــوتـر
ولكم رلصنـا فـً لٌالــً بإسنـا
رلـص الطٌور تخلعت عنها الشجـر
صنـعاء وإن أؼفت علـى أحزانهـا

حٌنا ً وطـال بهـا التبلـد والخــدر

سٌثور فً وجـه الظـبلم صباحهـا

حتما وٌؽسل جـدبهـا ٌومـا ً مطـر

ٌعتبر النماد الشاعرعبد العزٌز الممالح رابدا ً للمصٌدة الٌمنٌة المعاصرة
فً الٌمن وٌعد مرجعا للشعراء الشباب على وجه التحدٌد فما من أدٌب
شاب إال وٌدٌن له باألبوة الرمزٌة.فهو له تجربته الشعرٌة من حٌث
الشكل والمضمون فً المصٌدة العربٌة عامة وفً الٌمن خاصة .
واختم بحثً بهذه المصٌدة لشاعرنا عبد العزٌز الممالح فٌمول :
حزٌن أنا  ..والنهار
وشبان نافذتً  ..والجدار
وصورتها ٌ ..وشن الحزن ٌذبح للب اإلطار
كتابً حزٌن  ..وهذا الملم
وعصفورة خلؾ بابً تنث األلم
وأشجار حارتنا والكبلب حزٌنة
ووجه المدٌنة
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وفً األفك ؼٌمةُ حزن ترش الفضاء
تعد مشانمها للنجوم
تنمر وجه الضٌاء
نهارا ٌ -مولون  -ولكنه كالمساء
***
هنان على شارع الشمس حٌث الظبلم الصدى
ٌداعب لطتنا
ٌحفر اللٌل فً الحابط األرمد
لتدفن فً ظله األسود
بنٌها  ..وتؤكلهم ساعة المولد
هنان
للوب كسٌرة
عٌون كثٌرة
تحدق فً ثورة عاصفة
ولكنها والفة
وألدامها راجفة
ترٌد لتمشً
لتصنع شٌبا ولكنها خابفة
*********
وفً حٌنا ..
ٌرتدي الناس أحزانهم ثم ال ٌهجرون البٌوت
ٌظلون فٌها عراٌا كما العنكبوت
لتؽزل أحزانهم نسجها الدابري
وتهدمه فً انفجار صموت
موابدهم مثمبلت ولكنهم دون لوت
ألن الصباح على كل عٌن
وفً كل باب ٌموت
***
كرهتن نفسً
كرهت الحروؾ التً ؼرلت فً الدماء
كرهت الجبال ،
كرهت السهول ووجه السماء
كرهت الحناجر تهتؾ ظامبة للظما
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كرهت البصٌرة مفتوحة
وكرهت العمى
أنؤكل أنفسنا فً المدٌنة
ومن حول أسوارها تتمطى العٌون اللعٌنة؟
أنشحذ لؤللربٌن الحناجر؟
ونزرع فوق البٌوت الممابر
ونصلب أحبلمنا فً سكٌنة
وأعداإنا ٌسلبون الدٌار
شموع النهار
ألول لكم إننا تافهون
وإن مدافعنا كالملوب جبانة
نوجهها حٌث ٌحتشد الظالمون
فترجع خاببة ومهانه
لتحصدنا ..
لتسد العٌون
***************************

78

5/27/2017

حُٜخىم كٔيحٕ َٗف
ُٝي حُٜخىم كٔيحٕ َٗف ٓ٘ش \ 1942كٓ ٢ي٘٣ش ( ٍِٓ٘ طٔ) ْ٤
حُظخرؼش ُ٣٫ٞش ( ٗخرَ ) ك ٢حُوطَ حُظٝ ٢ٔٗٞهي طَػَع ك ٌٙٛ ٢حُٔي٘٣ش
ٝطؼِْ ح ٍٝكَٝك ٚك ٢حٌُظخد ػْ حًَٔ حَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش ػْ حَُٔكِش
حُؼخٗ٣ٞش كٔٓ ٢وٍ ٢حٓ ٍِ٘ٓ( ٚطٔ. ) ْ٤
حٗظوَ حُٓ ٠ي٘٣ش ( ط )ْٗٞػخٔٛش حُز٬ى كيهَ حُٔيٍٓش حُٜ٘خػ٤ش
ٝك َٜػِٜٗ( ٠خىس حٌُلخءس حُٜ٘خػ٤ش ) ك ٢ػخّ \ 1965
ػْ حًَٔ طؼِ ٚٔ٤حُؼخُ ٢ك ٢حُـخٓؼش حُظ٤ٔٗٞش
حُٜخىم ٛيم كٓ ٢لزظ٬ُ ٚىد ٝحُ٘ؼَ كخهٌ ٘٣ظٔ ٚرٖٔ ٓزٌَس ٗٝزؾ
ك٣ ٚ٤و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي ٙحُـُِ٤ش ُ٤ؼزَػٔخ ٌ٣ظ٘ل٘ٓ ٖٓ ٚخػَ حُلذ
ٝحُـَحّ ٝحَُٝف حُ٘زخر٤ش حُٔظٞػزش ك ٢ػ٘لٞحٕ ٞٔ١ٝف :
أكزي  َٛ ..أكزي ُ ْ٤اَّ٫
ٝكـزُّــي ػـِ ك ٢هِزٝ .. ٢ؿـــَّ٬
ٝك ٢ؿٔيٓ ١ل َّ حَُٝف كـــَّ٬
ُ
حُؼط٘خٕ أٗــو.. ٠
أكزي ٝحُٟٜٞ
ُ ٍٞٛحُ٘ٞى ك ٢حُٜلَحء أرــو٠
اًح ٓخ ػ٘ضُ ك ٢ػط٘ٗ ٢ـوـ٤خ

كبٗ ٢ك ٢حٍطٞحث ٢ػ٘ـضُ أٗـوــ٠
79

5/27/2017

أكـزـي ُـ٤ـْ ا ... ٫؟
كٌ٤ق طـُــَٟ
ِ
طــــِ٠
ٝك٤ي هللا ُ ٢ػ٘وــخ
َّ
كؤٗض حُلَكش حٌُزٌَٛٝ ٟح ٍر٤ؼي ُلَّـ٘ٔٔٗ ٢خ ٝظــَّ٬
أكيم ك٤ي ط٠طَرْ ٖ٤
ص أكِ٠
ٌُٖ أكٔي ك ٢حٟطَحري ِ َٛ
٤١ٝلي ٣خ حُلز٤زش ٌٓ أ١ــَّ٬
أكخٍ ِٓحٍػٍٝ ٢ىح ٝك... َّ٬
أكـزـي ُـ٤ـْ ا ... ٫؟؟
كٌ٤ق طـُــَٟ
ِ
طــــِ٠
ٝك٤ي هللا ُ ٢ػ٘وــخ
َّ
٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
٣وق حُي ُ َٛر٘خ
حُلذ ػِٜ٤خ
هٔش
ّ
ُ
ك ٍٞحُظِٔش ك ٢ػ٘ٓ ٢٘٤خ
٣خ كز٤زًخ ّ
ٝر٘ ٢ُ ٠كٞم أك٘خٕ حُِ٤خٌَُ٘ٔٓ ٢خ
ًْ ر٘ ٢ُ ٠هزِي حُ ُلِ ُْ ً َٝٛك خ! ً ْْ ر٘!٠
ْٜٔ٘ ٣ ٢خٍ حُز٘خ
كبًح حٓظ٤وظضُ ٖٓ ُك ِْ َ
ُْ طؼي ُكِ ًٔخ  ..كٜخ أٗض اُ ٠ؿ٘ز ٢أٗخ
ٝحَُّ٤ٗ ٟٜٞي ر٤ض حُ٘ٞم كْ ُٝ ٢ؿيحِٗ٘خ
____________
حُوِذ ُ ٚكْ ًَ ٢
كٖ٤
ٜ٣ظق
٣خكز٤زًخ
ُ
ُ
حُٜـَحٕ ًٓ ٞ٣خ هي ٣لٖ٤
ًِّٔخ كٌَص ك٢
ْ
طٜؼي حٛ٥خص كٛ ٢يٍ ١ػٍِ ٠طْ َِ حٖ٤ٗ٧
 ٢ّ٘ٔ ٟكظ ٠طُل٤ن حٌُّ َ
ُ
ُ ٖٓ ٖٛك ِْٔ ٢حُلِٖ٣
٤١ق ٖٓ كٖ٘٤
ك ٜٞهي ه ٢ُ ََّ٤أٗي
ٌ
ٗي ك ٢أٗي هَرَّ .. ٢
َّ
ٗي كظ ٠ك ٢حُ٤وٖ٤
َ ٣ٝق هِزَٝٗ ٖٓ ٢ى حٌُ ٖٛك ٢ؿ ٍٞحُٖٔ٘٤
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___________
ّ
ػِ ٝؿ َْ
٣خكز٤زًخ أكؼْ حُوِذ رٔخ
ٟٞء ٟج ٖٓ ٍَ ٤أَٓ
 ٫طُٔ ِ ّ ٢َْٗ ٜػِْ ٠
ُطق حُـَ ٍَِ
كِ٤ٜذ حُ٘ٞم ٣ ٫لٓ ْٜخ
ُ
ُ
ٖ ّٓ٘ ٢حٍطُٔ ٢ٌُ٘٘ ..ٟٞخ أٍُ
َ
ػ َط ٌ
رَى حُ٘خٍ ػِ ٠ػـَ .. ١كٔخ أكِ ٠حُوُزَ
ّ
ُْ  ٍِ٣كَ ٢
حُوِذ ٛزّ٤خ ٓخ ػوَ
كزي
ُ
أكٔخ ًخٕ ٛزّ٤خ ١خث٘خ ً ً َّ رطَ?!
________________
ذ
حُٜز٢
ْ
حُ ّٞ٤أٓٔ ٠رطْ ُ٣ ٫ .. ً٬ـَِ ُ
ّ
 ٖٓٝح٧رطخٍ َٓ ْٖ رخُ٘خٍ ىٓٝخ ً ِ٣ؼذ
ًْ ُؼز٘خ! ٝطؼز٘خ! ٝىٛخٗخ حُٔـَد
حُلذ َّ٘ٓٝخ حُِٔؼذ
كوَٛ ٖٓ ٬ؽ
ّ
ٝؿِٔ٘خ ك ٢ظ ّ٬أٗض ك ٚ٤حًٌُٞذ
٣خ كز٤ز ٖٓ ٢ىُؿ ٠حُِ َ٤اُ٤ي حُٔ َْٜد
ٓ٘ي حَُأّ ُٜيٍ ..١كٌٗ٬خ ُٓظؼذ
أ ْ
ٗ٘ؤ حُٜخىم َٗف حرٝ ٞؿيحٕ ٗخػَح ػخثَح طلي ٟكٗ ٢ؼَ ٙحٗظٔش
حُلٌْ حُيًظخط٣ٍٞش ٝحُي٤٘٣ش ك٣ ٫ ٜٞئٖٓ رخُيُٝش حُي٤٘٣ش ٓٝخ ٌ٣ظ٘لٜخ ٖٓ
ٓ٘خًَ ٝحٓ ٍٞطٌ ٕٞرؼ٤يس ػٖ حُئ٣وَح٤١ش ٝحُؼيٍ ح٫ؿظٔخػٝ ٢هي طْ
حٓظيػخإُِ ٙظٌَ ْ٣ك ٢حُ ّٞ٤حُُِ ٢٘١ٞؼوخكش ٖٓ هزَ حُٔ٘يٝر٤ش حُـ٣ٜٞش
رٔي٘٣ش ( ٗخرَ )ـ ٓ٘ش ٍ ٌُٚ٘ 1992ؿْ كٓ٬ُ ٍٙٞ٠ظ٘ٓ ّ٬لض ُـَٙ٤
رٔزذ ٓٞحهل ٚحُٔ٤خٓ٤ش حُٔؼخٍٟش ُٔ٤خٓش حُيُٝش ك٤غ ًخٕ ٓؼخٍٟخ
ُِيٌ٣ظخطٝ ْٚ ٣ٍٞحُيُٝش حُي ْٚ ٤٘٣هزَ حُؼٍٞس حُظ٤ٔٗٞش ٝرؼي حُؼٍٞس  ٌ٘ٓٝإٔ
ًخٕ أٓ ٖ٤طلَٓ َ٣ـِش حُلٌَ ٖٓ ٓ٘ش  1978اُ٫ 1986 ٠كع ه ُٚٞك٢
ًُي ٣و: ٍٞ
مشكلة ثورتنا ( وعٌصة ) ؟ وأٌن رأس المشكل ْه؟
لما تزل كبرعم فابحة لو أنها تفتحت لرنـفـلَ ْه ؟ !
أم أنها معضلة عوٌصة  ..؟ وٌا لها من ُمعضلَ ْه !
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لد أنجبتْ حكومتٌن  :هذه زاطلة وبعدها مز َّطـلَ ْه
واحدة لد تاجرت بالدٌن وانتهت به مست ْؽـول ْه
ثانٌة من بعدما ( ِإ ِت ّ َخذَتْ ) لالتْ سؤشري ُم ْك َحلَ ْه
تك ّحلت عٌونها الزرلاء بالوراثة

ال ُم َدلَّـل ْه

بهإالء لد أتـتْـنا ثورةٌ عظٌمةٌ لكنها مع َّطـلَ ْه
من الذي ع َّطلها إنً أرى (نُو ِب ْل) بها محـتـفـلَ ْه !؟
ونحن لم نحْ ـفـل بها ألننا ْ
من أ ّمة ُم َحـ ْنـبَـلَـ ْه
لد أُخذَتْ من شعرها ..
وجـرها آخذها للمزبل ْه
َّ
صلَ ْه
باتـتْ ضحٌة لمازوشٌّة كان أبوها مم َ
لالوا  :ـ بماء الفرق تم ؼسلُهُ فً ل ْندَن المعتدل ْه
مؽسلة ا ْبرٌطانٌا ٌا وٌلها  ..هل نظفته المؽسل ْه !؟
....................... ***** ............................
رأس المشكلَ ْه
مشكلة فً وطنً ؟! بل ذان
ُ
ٌمول  :ـ بالوفاق والنفاق ٌَـ ْبـ ِنً حزبُنا مستمبلَ ْه
صـلَـ ْه
مستمبل لكافر بالع ْلم ٌا ما نحوه أضاع ألؾ بو َ
واحدة فمط توصله للحٌة وسبحة وامرأة مكـبَّـلَ ْه
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عُـبِّـٌـثَـة

فً بطنها اإلرهاب ٌحشو لـنـبـل ْه

أٌولد الجٌل الجدٌد ٌا ترى من نطفة مخـبَّـل ْه
هل الخبال أمتً به ستـبـنـً األمةَ المف َّ
ضـلَ ْه ؟ !
........................ ***** ...........................
تونس كانت جنة  ..لو أصبحتْ جهن َم المشتعل ْه
ستنطفً لو ٌنحنً أبناإها للشؽل مثل السنبلَ ْه
سنبلة هل تنحنً فارؼة ؟ بل التً بحبِّها مثـمَّـلَ ْه
ستنحنً الرضنا وفً سجودها تسبٌحة وبس َمـلَ ْه
إلى إالهً كً تظ َّل تونس الفٌحا ُء كالمرنـفـلَ ْه
ٗخػَٗخ حُٜخىم (حرٝ ٞؿيحٕ) ٗخٍ ؿِٔش ٖٓ حُظٌَٔ٣خص ٝحُظٌَ٘حص
ٝحُـٞحثِ حُؼٔ٘٤ش حُٔخى٣ش ٝحُؼ٤٘٤ش ٝح٫ىر٤ش حًًَ ٜٓ٘خ ٓخ:٢ِ٣
• طْ طٌَ ٖٓ ٚٔ٣هزَ حَُث ْ٤حُظ ( ٢ٔٗٞرٍٞه٤ز )ٚرـخثِس حُ٘ؼَ رٔي٘٣ش(
هَرش ) ـ ٓ٘ش . 1959
• طْ طٌَ ٚٔ٣رـخثِس حُيُٝش ُِ٘ؼَ رظ ْٗٞػٖ ىٞ٣حٗ ٚحُ٘ؼَٞٗ( ١ح١ت
حُؼطٖ) ٓ٘ش . 1979
• طْ طٌَ ٚٔ٣رـخثِس رِي٣ش ( ط) ْٗٞحُؼخٔٛش ُِ٘ؼَ ػٖ ىٞ٣حٗ ٚحُ٘ؼَ١
حُلذ أً٘ٓ )ٕٞش . 1981
(رلـْ
ّ
• طْ حٓظيػخإُِ ٙظٌَ ْ٣ك ٢حُ ّٞ٤حُُِ ٢٘١ٞؼوخكش ٖٓ هزَ حُٔ٘يٝر٤ش
حُـ٣ٜٞش رٔي٘٣ش ( ٗخرَ )ـ ٓ٘ش  ٌُٖ 1992ػيٍ ػٖ ًُي رٔزذ ٓٞحهلٚ
حُٔ٤خٓ٤ش حُٔؼخٍٟش ُٔ٤خٓش حُيُٝش ً ٚٗ٧خٕ ٓؼخٍٟخ ُِيٌ٣ظخط\ ْٚ ٣ٍٞ
ٝحُيُٝش حُيًُٝ \ْٚ ٤٘٣ي هزَ حُؼٍٞس ٝرؼي حُؼٍٞس ٌٓ٘ إٔ ًخٕ أٓ ٖ٤طلََ٣
ٓـِش حُلٌَ ٖٓ ٓ٘ش  1978اُ. 1986 ٠
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• ط ّْ طٌَ ٚٔ٣رـخثِس ىحٍ حُؼوخكش رٔي٘٣ش (حَُٔٝؽ ) ٧كٖٔ ٓـٔٞػٚ
ٗؼَ٣ش ٛيٍص ٓ٘ش ًٝ2005خٗض ٓـٔٞػظ ٚحُلخثِس ٝػ٘ٞحٜٗخ  َٛ( :أٗض
ٖٓ ػّ٘خم آَحث ٬٤؟) ًُٝي ٓ٘ش . 2006
• ط ّْ طٌَ ٖٓ ٚٔ٣هزَ ٝحُ ٢ر٣٫ٞش (حُٔ٘ٔظ )َ٤ك ٢حُيٍٝس حَُحرؼش ُِِٔظو٠
حُُِ٘ ٢٘١ٞؼَ حُؼٔٞى ١رٔي٘٣ش (ػَٔ٤س حُلـخؽ) ػخّ . 2008
• ط ّْ طٌَ ٚٔ٣ك ٢حَُٜٔؿخٕ حُ٨ُ ٢٘١ٞىرخء حُ٘زخٕ ك ٢حُيٍٝس  23د
رٔي٘٣ش ( هِ٤ز٤ش )ـ ٓ٘ش . 2009
• ٗخٍى ك ٢حَُٜٔؿخٕ حُؼخُُِٔ٘ ٢ؼَ رٞ٤ؿٔ٬ك٤خ ( َٓح٤٣ل ٞـ حَٓٝؿخ)
ـ ٓ٘ش . 1980
• ٗخٍى كَٜٓ ٢ؿخٕ كخكع ٞٗٝهُِ٘ ٢ؼَ حُؼَر ٢رخُوخَٛس ـ ٓ٘ش 1983
.
• ٗخٍى كَٜٓ ٢ؿخٕ حٓ٧ش ُِ٘ؼَ حُ٘زخر ٢رخُؼَحم ـ رـيحى ـ ٓ٘ش . 1984
٣ٝو ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي  ٙحُـِٔ٤ش ٝحُلي٣ؼش :
ً مح َّمـ ْد
ُّ
أحب النسا َء كما كان ٌعشمهن النب ُّ
َّ
فمنهن أمً وأختً وبنتً وصدر التً أتوسـ ْد
حبهن أبالػ حتى ولو لٌل  :أنتَ ْ
َّ
إذن تتعم ْد !
وفً
نعم أتع َّمد عفوٌةَ
الحب حتى ولو أننً أتك َّب ْد ..
ِّ
متاعد من ٌحفرون أمامً الطرٌك المعب ْد
لكً ٌمنعونً الوصول لوجدانهن بروح التود ْد
الصعب حتى ت ًجـ َّم ْد
بعمل تجاوره الزمن
ُ
ْ
ولكن هنالن تحت الجمود هنــان دم ٌــتمر ْد
وٌرفض ما ٌدعٌه لهن من النمص أوال ُد أحم ْد
وهم من سٌنمصهم ك ُّل عمل ودٌن ودنٌا وسإد ْد
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ً دمحم ..
فهم ٌدعون بؤن رسول السبلم النب َّ
ٌمول:هو النمص فً المرأة العورة! كبل وألص ْد
بؤنه ما لال هذا تماما  ..بلى إنه الكذب المتعم ْد
ً ِ  ،فكم مإمن هو ملح ْد
لتمسٌم مجتمعً المدن ّ
ً ولوناه من دمنا المتول ْد ..
لذان أنا علم تونس ٌّ
أبٌض هذا هو ال َعلَم المتمر ْد
أحمر نصفه
فنصفه
ُ
ُ
على من أتونا بدٌن الجمود  ..ودٌنً أنا متجد ْد
حُٜخىم َٗف ( حر: ٞٛ ٞ
حٓظخً حُِـش حُؼَر٤ش ٝح٫ىد حُؼَر ٢ك ٢طْٗٞ
ٓيٍٝ َ٣ث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش ( ح٫ه٬ء ) حُظ٤ٔٗٞش
ٍث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش ( حُلٌَ)حُظ٤ٔٗٞش
ٓيٓ َ٣ئٓٔش (حرٝ ٞؿيحٕ ) ُِطزغ ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ك ٢طْٗٞ
ٓئْٓ َٜٓؿخٕ حُ٘ؼَحُؼَر ٢حُلي٣غ رٔي٘٣ش( حُـَ٣ي ) حُظ٤ٔٗٞش
ٓئْٓ َٜٓؿخٕ (ٓٞ٣ق حُظٔ٤ُِٓٞٔ )٢ٔ٤و ٠رٔي٘٣ش (ٍِٓ٘ طٔ) ْ٤
ٓئْٓ كَع حطلخى حٌُظّخد حُظ ٖ١ُِٞ ٖ٤٤ٔٗٞحُوزِ ٢د(ٍِٓ٘ طٔ) ْ٤
ٓئْٓ حًَُ٘ش حُظ٤ٔٗٞش ُٗ٪ظخؽ حُؼوخك٢
ُِٜخىم كٔيحٕ َٗف حرٝ ٢ؿيحٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش
ٝحٌُظذ حُؼوخك٤ش ٝح٫ىر٤ش حًًَ ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
 ٗٞح١ت حُؼطٖ حُلذ ٓغ طخؿ َ٤حُظ٘لٌ٤ كَٝف طـَ حُلؼَ حُٔخ٢ٟ رلـْ حُلذ حًٕٞ ُـش ح٫ؿٜخٕ حُٔوظِلش – ىٞ٣حٕ ٗؼَ (ٓ٘ظَى) -حؿ ٖٜحُـ٠ذ
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-

َٝٛرخ ٖٓ حَُٜٝد
طل٤خ حُلخء طل٤خ حُزخء
حؿٍَٝ ١ؿِ ٢ك٣ ٢ي١
حٌُ٘زش ح٣ ّ٫خ حٓ٢
حػط٘ ٢كَ٣ظ٢

ٝ -حهٔٔض حٕ ٘٣ظَٜحُٜ٘يٝم

  َٛأٗض ٖٓ ػّ٘خم آَحث ٬٤؟- ٗؼْ  ..أٗخ ٓؼخٍ / ٝأػخٍ ٝحُيٌ٣ظخطٝ / ْٚ ٣ٍٞحُيُٝش حُيْٚ ٤٘٣ أرٝ ٞؿيحٕ هزَ ٓو ١ٞحُطخؿ٤ش طل٤خ ػٍٞس طْٗٞ كٔخ ػخى رخُٔٞص ٣ل٤خ حُٖ١ٞح٥ىحد
 ٝحرظيأ حٍٛ٩خد  ..ك٤ًِ ٢شْ
ِٓل ٢هظَ أ ّٓ ٢ػخٗ٤ش
ٌّ
 حُلـخد ػخى ْ ٙ؟ أّ ػزخى ْ ٙ؟ طٞ٣ٝ ْٗٞك ٠حٌُّْ ٬حَُد
 ٝحُلذ ٍٍٞٓ ..ْ
ــ أكزي ٣خ  .. ٢٘١ٝك ٢اَٗحهش حُٔـظٔغ حُٔيٗٓ( ٢ـٔٞػش ٖٓ حُٔوخ٫ص)
حُٔطَ \ ُزيٍ ٗخًَ حُّٔ٤خد ( ىٍحٓش )
حُلَ \ ك ٢أٗ٘ٞىس
ــ  ُٕٝحُ٘ؼَ
ْ
ْ
حُلذ ٝ ..حُٔ٤خٓش ٝح٧ىد ( ٓـٔٞػش ٖٓ حَُٓخثَ )
ــ أؿ٘لش
ْ
ــ حُؼٜل ٍٞك ٢هل ٚح٩طّٜخّ (ٍٝح٣ش حؿظٔخػ٤ش ٓ٤خٓ٤ش ٓخهَس )
ــ أرٝ ٞؿيحٕ ر٤ٓ ٖ٤ل٤ٓ : ٖ٤ق حَُكز٤ٓٝ ٢ق حَُٔ : ١ىٍحٓش ٗوي٣ش
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حَُحثؼش ٝحُظ ٢طٔؼَ حُٞحهغ حُٔٗ٬خٗ٢
ُلٌٓٞخص حُي ٍٝحُؼَر٤ش  َ٤ٔ٣ ٖٓٝرًَخر٣ ٖٔٓ ْٜظٌٔٔ ٕٞرٌَحْٜٓ٤
٣ٝظِٔ ٕٞحُ٘خّ حَٓح ػْ ٣ظليع كٜ٤خ ػٖ حٓ٫ظؼٔخٍ حٝ ٢ٌ٣َٓ٫حكظُٚ٬
ُِؼَحم ٝطٔٔي ٖٓ ؿخء ر ْٜرٌَحٓ٘ٓٝ ْٜ٤خٛز ٖٓٝ ْٛ ْٜػِٗ ٠خًِظْٜ
كظٟ ٠خٓٞح حُ٘خّ هٔلخ ٣و: ٍٞ
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ٢
رؼ ٞحُٔآٓ. ٢؟
َ٣طٌذ
أُْ ّٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
َ
ْ
*
*
*
ػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
أطليُّ َّ ً ٟ
حُو.. َٜ
ٓـِْ
ِٓ َٖ ًَحْٓ ٢
ِ
 ًْٝه ٖٓ ٚ٤حُٔ َٜحُ ُؤخٓ! ٢
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ٔيحٓ٢
٫ر٘ش حُّ٘ـْ حُ ُّ
حُو ًْٝ َٜك ٚ٤ه٠خ٣خٗخ طٞحٍ ٟ؟ !
ٓـِْ
ِ
هِق ىحء ٝ ..ىٝحء  ..طظٞحٍٟ
كبًح حُيحء ٣ :ظخٓ ٝ ٠ػٌخُٝ ٠ك٤خٍٟ
 ٝحُيٝحء ٣وظَ أ١لخٛ ٫ـخٍح
حُوزَ َٗحٛخ طظزخٍٟ
حُـ٘خُحص اُ٠
ِ
كٜخٍح
ٞٔ٣ ْٛطٕٞ
َ
ِ١زٞح ٖٓ ٓـِْ حُو َٜىٝحء ٝؿٌحء
أٍَٓ حُٔـِْ كٍٞح
١خثَح ٍ
ٝىٓخٍح
ٗٝخٍح
ص ٞٛ ٝحٍ َم
َ
ً
أٛزق حُيحء ٣يح ١ٝك ٢هٞحٗ ٖ٤حٌُٔخٍٟ
ٓ ٌِـَٝح رخُوٞس حُؼٔ٤خء ُٜٗٝ ٬٤خٍح
ٌٌٛح ْ َ٣ؼـ َْٔ ٣ٝ .. ٠ؼـ َٔ ٠ػٖ ػَحؿ ٖ٤حُٔآٓ٢
ً َّ ػ٘خم حٌَُحٓ٢
م ٝحٗ٘وخمْ
كبًح ٗلٖ حٗ٧وخ ُء ٗوخ ٌ
ٝط٘ق ٖٓ ػٜخك َ٤حُؼَحمْ
ّ
أٌَٓ٣خ حُوٞسُ حُؼٔ٤خء ٝ /حُ٘ٔطخ ُء ىٓٝخ كٓ ٢زخمْ
ٗل ٞطًَ٤غ حُؼَحمْ
حٗ٫ظٜخٍ
رخهظٜخٍ ٓٞف ُٖ َ ًَ٣غ ٝؿ ُٚهللا ٝ ..ؿ ُٜخ
ْ
ٍ
حُوَحٍ
ـٞحص
حٌٔٗ٫خٍ /
ٍؿْ ٌٛح
ٝحُلٜخٍ ٍُ ٖٓ /رُ ّ
ْ
ْ
ْ
رخهظٜخٍ  ٝ ..حهظٜخٍح ُِ٠ـ٤ؾْ
ٍ
أٌَٓ٣خ ػ٘وض ًَٓ ٢حُوِ٤ؾْ
أطليّ َّ ً ٟػ٘خم حٌَُحٓ٢
رؼ ٞحُٔآٓ.. ٢؟!
َ٣طٌذ
أُْ ّٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
َ
ْ
* * *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
ْ
حُؼخُْ حُ٘خٓ،٢
ٖٓ ًَحٓ٢
ِ
 ْْ ًٝك ٖٓ ٚ٤حُ ّ
د حُلٔخٓ! ٢
ِ َ٠
ن حُ ّطز ََ حُُّ٘لخٓ٢
كٞم
أٝطخٍ ُ
َ
د طؼ٘ ُ
ٗؼٍُ ٞ
ِ
ّخم حٌَُحٓ.. .. ٢؟!
أطليّ َّ ً ٟػ٘ ِ
رؼ ٞحُٔآٓ٢
َ٣طٌذ
أُْ ّٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
َ
ْ
* * *
ػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
أطليُّ َّ ً ٟ
87

5/27/2017

حُو.. َٜ
ٓـِْ
ِٓ َٖ ًَحْٓ ٢
ِ
 ًْٝه ٖٓ ٚ٤حُٔ َٜحُ ُؤخٓ! ٢
ٔيحٓ٢
٫ر٘ش حُّ٘ـْ حُ ُّ
حُو ًْٝ َٜك ٚ٤ه٠خ٣خٗخ طٞحٍ ٟ؟ !
ٓـِْ
ِ
هِق ىحء ٝ ..ىٝحء  ..طظٞحٍٟ
كبًح حُيحء ٣ :ظخٓ ٝ ٠ػٌخُٝ ٠ك٤خٍٟ
 ٝحُيٝحء ٣وظَ أ١لخٛ ٫ـخٍح
حُوزَ َٗحٛخ طظزخٍٟ
حُـ٘خُحص اُ٠
ِ
كٜخٍح
ٞٔ٣ ْٛطٕٞ
َ
ِ١زٞح ٖٓ ٓـِْ حُو َٜىٝحء ٝؿٌحء
أٍَٓ حُٔـِْ كٍٞح
١خثَح ٍ
ٝىٓخٍح
ٗٝخٍح
ص ٞٛ ٝحٍ َم
َ
ً
أٛزق حُيحء ٣يح ١ٝك ٢هٞحٗ ٖ٤حٌُٔخٍٟ
ٓ ٌِـَٝح رخُوٞس حُؼٔ٤خء ُٜٗٝ ٬٤خٍح
ٌٌٛح ْ َ٣ؼـ َْٔ ٣ٝ .. ٠ؼـ َٔ ٠ػٖ ػَحؿ ٖ٤حُٔآٓ٢
ً َّ ػ٘خم حٌَُحٓ٢
م ٝحٗ٘وخمْ
كبًح ٗلٖ حٗ٧وخ ُء ٗوخ ٌ
ٝط٘ق ٖٓ ػٜخك َ٤حُؼَحمْ
ّ
أٌَٓ٣خ حُوٞسُ حُؼٔ٤خء ٝ /حُ٘ٔطخ ُء ىٓٝخ كٓ ٢زخمْ
ٗل ٞطًَ٤غ حُؼَحمْ
* * *
حٗ٫ظٜخٍ
رخهظٜخٍ ٓٞف ُٖ َ ًَ٣غ ٝؿ ُٚهللا ٝ ..ؿ ُٜخ
ْ
ٍ
حُوَحٍ
ـٞحص
حٌٔٗ٫خٍ /
ٍؿْ ٌٛح
ٝحُلٜخٍ ٍُ ٖٓ /رُ ّ
ْ
ْ
ْ
رخهظٜخٍ  ٝ ..حهظٜخٍح ُِ٠ـ٤ؾْ
ٍ
أٌَٓ٣خ ػ٘وض ًَٓ ٢حُوِ٤ؾْ
أطليّ َّ ً ٟػ٘خم حٌَُحٓ٢
رؼ ٞحُٔآٓ.. ٢؟!
َ٣طٌذ
أُْ ّٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
َ
ْ
*
*
*
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
ْ
حُؼخُْ حُ٘خٓ،٢
ٖٓ ًَحٓ٢
ِ
 ْْ ًٝك ٖٓ ٚ٤حُ ّ
د حُلٔخٓ! ٢
ِ َ٠
ن حُ ّطز ََ حُُّ٘لخٓ٢
كٞم
أٝطخٍ ُ
َ
د طؼ٘ ُ
ٗؼٍُ ٞ
ِ
ّخم حٌَُحٓ.. ٢
أطليّ َّ ً ٟػ٘ ِ
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رؼ ٞحُٔآٓ.. ٢؟!
َ٣طٌذ
أُْ ّٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
َ
ْ
* * *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
ٓٝيَ٣
.. َ٣ُٝٝ
أٓ.. َ٤
ٍ
ٍ
ٖٓ ٍ
ٝحٗظٜخُ٤ٓ ١خٓ٢
آخّ ..
ٖٓ
أٍ ٢ُٞٛ
ّ
ّ
حُٔٔ ِِ ٍٜٞرخُٜ٘ٞس ُ٬٤
حٍُٞم
٫ػز٢
ِ
ّ
ِ
٤ُ ٝخُ٘٤خ ( :حُِ٤خُٝ .. ٢حُِ٤خُٞٓٝ ).. ٢ح َ٣ٝحٓ٧خٓ٢
* * *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
رؼ ٞحُٔآٓ.. ٢؟!
َ٣طٌذ
أُْ ّٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
َ
ْ
٣لِق رخهلل ..؟ رٌٜح حُ ٖ١ٞحُٔٔظ ّي ؿَ ًكخ
َٖٓ طَُٟ
ُ
ُٔلـ ٢٤حُٜـ ّْ ٓـّ٘ـخ..
ٖٓ هِ٤ؾِ حُي ِّّ كـ٤ـ٘خ //
ِ
ـق ٓ٘ " - : ْٜأّٗ ٚؿ ّي رَْ ١ء ؟!"
َٖٓ طـَ٣ ٟلـ ِِ ُ
ْ
ن ٓ٘: ْٜ
إ ٣ــ ْزـ٘ ٢ػخٗ ٌ
ٓٓ ْٜؼ ََ ه٤خٓ.. ٢
ــ " أٗخ ُْ ٣ـ ِي
حٌَُٓ ٢ك َٖٓ ٢هخ َ
ّ
أؿِْ كٓ ٚ٤ؼِٔخ ِٔ٣ئٗ ٢ى ٕٝحكظَحٓ"..٢
حٌَُٓ ٢اً
أٓ٨
ُ
ّ
رخٓ٧خّ
هِض  :ــ " ٓ .. ٬ٜاّٗٔخ ٌٛح حىّػخء
ِ
حُ٘خّ حٌَُحٓ٢
ن
كخٌَُحٓ ٢ٛ ٢أ٠٣خ طؼ٘ ُ
َ
ٝحُـِ ّٞحٗ٫ؼٌخٓ٢
َ
حٌَُٓ ٢ك!! ْٜ٤
ٍٓ ُٞؿِْ
ًْ
ٍ
ّ
حٌَُٓ ٢أٞٛح َء حُ٘ٞحٓ ٢؟
ٝػِٓ ْٜ٤خٍّ
ُّ
م ..
كبًح رخُلٞم طلضٌ ٝ ..اًح رخُظلض كٌ ٞ
ّْ حٌَُحٓ ٢كٞهٓ ْٜؼ ََ حَُٝحٓ٢
ٝاًح ًُـي ُ
ٝاًح ٓ٘٘وشُ
حٌَُٓ ٢ك ٢أػ٘خهْٜ
ّ
طٔظ ّي ٖٓ أكٞح ْٜٛأُٔ٘شٌ طَٜم  :ــ "ٍحٓ! ٢
آٍ ٙحٓ ! ٢أٍ ٖ٣حٓ ٢؟ "
*
* *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ. ٢
َ٣طٌذ رؼ ٞحُٔآٓ.. ٢؟
أُْ ٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
ْ
حُٔلز ّٞكٚ٤
حٌَُٓ ٢كزٔخ طٔٔغ
طلٔذ
ُ
َ
ّ
إ ط٘ؤ طلَ ٖٓ َٙ٣كزَٔ٣ ٚؿ: ٞ
حٗ٫لزخّ "
كَ٣ـظ ٢ك٢
ِ
ــ " ىػ .. ٢ٗٞاّٗٔخ ّ
كزْ حٌَُحٓ٢
حُـْ٘  ..ك٢
أكَحٍ ٌٛح
كيػٞح
ِ
ِ
َ
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ـٖ ..
َٓلزْ ٖٓ ه٘ ٍ
ذ أٛ ٖٓ ٝل٤قٍ ُـٍ ّ٤
ّ
رخُـٌٔ٣ٌُ ّٞح ّ٣َ١ٝ ..خ..
ٜ٣ظِ
ِ
ٓ! ٢
آ ِ ٙك ّي
حُٔ ّٞهخ ِ
ِ
ٝحٌُ ١طؤ ٞػُِ ٚ٤كلَسُ
حٌَُٓ٣ ٢ؤ.. ٞ
ّ
ُ٬هظّ٬
ٜ٣زق حٔٗ٩خٕ ك ٚ٤هخر٬
ِ
* * *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
ٓٝيَ٣
.. َ٣ُٝٝ
أٓ.. َ٤
ٍ
ٍ
ٖٓ ٍ
ٝحٗظٜخُ٤ٓ ١خٓ٢
آخّ ..
ٖٓ
أٍ ٢ُٞٛ
ّ
ّ
حُٔٔ ٍٜٞرخُٜ٘ٞس ُ٬٤
حٍُٞم
٫ػز٢
ِ
ّ
ِ
٤ُ ٝخُ٘٤خ ( :حُِ٤خُٝ .. ٢حُِ٤خُٞٓٝ ).. ٢ح َ٣ٝحٓ٧خٓ٢
* * *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
رؼ ٞحُٔآٓ.. ٢؟!
َ٣طٌذ
أُْ ّٚ٤ًَٓ ّْٜ٣
َ
ْ
٣لِق رخهلل ..؟ رٌٜح حُ ٖ١ٞحُٔٔظ ّي ؿَ ًكخ
َٖٓ طَُٟ
ُ
ُٔلـ ٢٤حُٜـ ّْ ٓـّ٘ـخ..
ٖٓ هِ٤ؾِ حُي ِّّ كـ٤ـ٘خ //
ِ
ـق ٓ٘ " - : ْٜأّٗ ٚؿ ّي رَْ ١ء ؟!"
َٖٓ طـَ٣ ٟلـ ِِ ُ
ْ
ن ٓ٘: ْٜ
إ ٣ــ ْزـ٘ ٢ػخٗ ٌ
ٓٓ ْٜؼ ََ ه٤خٓ.. ٢
ــ " أٗخ ُْ ٣ـ ِي
حٌَُٓ ٢ك َٖٓ ٢هخ َ
ّ
أؿِْ كٓ ٚ٤ؼِٔخ ِٔ٣ئٗ ٢ى ٕٝحكظَحٓ"..٢
حٌَُٓ ٢اً
أٓ٨
ُ
ّ
رخٓ٧خّ
هِض  :ــ " ٓ .. ٬ٜاّٗٔخ ٌٛح حىّػخء
ِ
حُ٘خّ حٌَُحٓ٢
ن
كخٌَُحٓ ٢ٛ ٢أ٠٣خ طؼ٘ ُ
َ
ٝحُـِ ّٞحٗ٫ؼٌخٓ٢
َ
حٌَُٓ ٢ك!! ْٜ٤
ٍٓ ُٞؿِْ
ًْ
ٍ
ّ
حٌَُٓ ٢أٞٛح َء حُ٘ٞحٓ ٢؟
ٝػِٓ ْٜ٤خٍّ
ُّ
م ..
كبًح رخُلٞم طلضٌ ٝ ..اًح رخُظلض كٌ ٞ
ّْ حٌَُحٓ ٢كٞهٓ ْٜؼ ََ حَُٝحٓ٢
ٝاًح ًُـي ُ
ٝاًح ٓ٘٘وشُ
حٌَُٓ ٢ك ٢أػ٘خهْٜ
ّ
طٔظ ّي ٖٓ أكٞح ْٜٛأُٔ٘شٌ طَٜم  :ــ "ٍحٓ! ٢
آٍ ٙحٓ ! ٢أٍ ٖ٣حٓ ٢؟ "
* * *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ. ٢
َ٣طٌذ رؼ ٞحُٔآٓ.. ٢؟
أ ُّْ ٚ٤ًَٓ ْٜ٣
ْ
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حُٔلز ّٞكٚ٤
حٌَُٓ ٢كزٔخ طٔٔغ
طلٔذ
ُ
َ
ّ
إ ط٘ؤ طلَ ٖٓ َٙ٣كزَٔ٣ ٚؿ: ٞ
حٗ٫لزخّ "
كَ٣ـظ ٢ك٢
ِ
ــ " ىػ .. ٢ٗٞاّٗٔخ ّ
كزْ حٌَُحٓ٢
حُـْ٘ ِِ  ..ك٢
أكَحٍ ٌٛح
كيػٞح
ِ
ِ
َ
ـٖ ..
َٓلزْ ٖٓ ه٘ ٍ
ذ أٛ ٖٓ ٝل٤قٍ ُـ ٍّ ٤
ّ
رخُـٌٔ٣ٌُ ّٞح ٣ّ َ١ٝ ..خ..
ٜ٣ظِ
ِ
ٓ! ٢
آ ِ ٙك ّي
حُٔ ّٞهخ ِ
ِ
ٝحٌُ ١طؤ ٞػُِ ٚ٤كلَسُ
حٌَُٓ٣ ٢ؤ.. ٞ
ّ
ُ٬هظّ٬
ٜ٣زق حٔٗ٩خٕ ك ٚ٤هخر٬
ِ
* * *
أطليّ َّ ً ٟػّ٘خم حٌَُحٓ.. ٢
َ٣طٌذ ؿ َّ حُٔآٓ ٢؟!
أ ُّْ ٚ٤ّ ًَٓ ْٜ٣
ْ
ٓٔٔخٍح
حٌَُٓ٢
طلٔذ
ً
ّ
حٗ٫ـَحّ
ٌَُِٓ ٢كو ََ
كٔخ ٖٓ ؿخُْ اٝ ّ٫هي ١ّ ٝي
ِ
ّ
م
ٍُرّٔخ ِ٣ظٌّ َٓ ْٖ ك ٢ظَٜٙ
حٌَُٓٓ ٢يهٌ ٞ
ّ
ٌ
ٌٓٔ٣ .. ٖ٤وخٓ! ٢
ٌُّٚ٘ٝ
ًْ ٣وخٓ! ٢
ًْ ٣وخٓ٢
*************************
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كخُق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤

 ٞٛحر ٞحُلٖٔ كخُق رٖ ٗ٤ٜق رٖ ؿخْٓ رٖ حكٔي حُلـ٤ش رٖ ػزي
حٌَُ ْ٣رٖ ػزي حَُك ْ٤رٖ هٔ ْ٤رٖ دمحم  ٢ُٝحُي ٖ٣حُوخىٍ ١ػؼٔخٕ رٖ
٣ل ٠٤رٖ ٓلٔٞى ٗ ٍٞحُي ٖ٣رٖ حُؼٓ٬ش ُ ٖ٣حُي ٖ٣حٌُز َ٤رٖ دمحم َٗف
حُي ٖ٣رٖ دمحم حُٜظخى رٖ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
حُلٔ٘.٢
ُٝي ٓ٘ش \ 1944كٓ ٢ي٘٣ش ( رِيٍ ٖٓ )ُٝحػٔخٍ ٓلخكظش( ى٣خُ) ٠
ٖٓ حُؼَحم ٝطِو ٠طؼِ ٚٔ٤ح ٢ُٝ٫كٔٓ ٢وٍ ٢حٓ ( ٚرِيٍ )ُٝكيٍّ ك٢
ٓيٍٓش رِيٍ ُٝح٫رظيحث٤ش ُِز٘ ٖ٤ػْ حًَٔ طؼِ ٚٔ٤كٓ ٢ظٓٞطش رِي ٍُٝ
حُظ ٢طْ كظلٜخ ػخّ \ ٝ 1960- 1959حًَٔ طؼِ ٚٔ٤حُؼخٗ ١ٞك ٢ػخٗ٣ٞش
رِيٍ ُٝحُظ ٢كظلض حُؼخّ حُيٍحٓ 1963 - 1962 ٢حُيٍحٓش ح٫ىر٤ش .
طْ طؼ ٚ٘٤٤ػٖ ٣َ١ن ٓـِْ حُويٓش حُؼخٓش كُٝ ٢حٍس حُظَر٤ش \
ٓئٓٔشحُظؼِ ْ٤حُٔ ٢ٜ٘ػخّ \  1974ريٍؿش ًخطذ ك ( ٢حػيحى٣ش ٍُحػش
حَُ٣خ ) ٝرٔي٘٣ش ( حَُ٣خ ٖٓ )ٝحػٔخٍ ه٠خء( حُل٣ٞـش ) كٓ ٢لخكظش
( ًًَٞى ) ػْ حٗظوَ ٜٓ٘خ حُ ( ٠حػيحى٣ش ٍُحػش حُوخ ) ٙكٓ ٢لخكظش(
ى٣خُ) ٠ػخّ \  1975كخٗظوَ ٌٓ٘ ٚحُٓ (٠ي٘٣ش حُوخُ ٌُِٖٔ ) ٚكٜ٤خ ىحهَ
ح٫ػيحى٣ش حًٌٍُٔٞس ك٤غ ًخٗض ك ٢ح٫ػيحى٣ش حٍُِحػ٤ش ك ( ٢حُوخُٚ
)هٔٔش رٞ٤ص ٌٓ٘٤ش ُِ٤ٜجخص حُظيٍ٤ٔ٣ش ٝح٫ىحٍ٣ش .ػْ ٗوَ حُ ٠حُٔي٣َ٣ش
حُؼخٓش ( ُظَر٤ش ى٣خُ٘ٓ ) ٠ش \ َ٘ٓ ٌٕٞ٤ُ 1982كخ ػِٗ ٠ؼزش حُظؼِْ٤
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حُٔٝ ٢ٜ٘رو ٢كٜ٤خ كظٗ ٠زخ ٖٓ ١ػخّ \  1994ك٤غ ٗوَ حُٓ ٠ي٣َ٣ش
حُظـِ٤ٜحص ٝحُٔوخُٕ كُٝ ٢حٍس حُظَر٤ش – حُٔي٣َ٣ش حُؼخٓش ُظَر٤ش ى٣خُ٠
ُٓ ٌٕٞ٤يَ٣ح ُٜخ ٝرؤٓ ٢ظَٔح ًٔيُِ َ٣ظـِ٤ٜحص رُٞحٍس حُظَر٤ش -
طَر٤ش ى٣خُ ٠كظ ٠حكخُظ ٚحُ ٠حُظوخػي ك2001- 12- 1 ٢
حٗظوَ ٌٓ٘ٝ ٚػخثِظ ٚحُٗ ٠خك٤ش ( حَُ٣خ )ٝك ٢حد ( حؿٔطْ)ٖٓ ٓ٘ش
1974ػْ حٗظوَ ٌٓ٘ ٚحُ ( ٠ه٠خء حُوخُ )ٚكو ٠٠كٜ٤خ كظَس ِ٣ٞ١ش
(ػ٬ع ٝػَ٘٘ٓ )ٕٝش ُِلظَس ٖٓ ٓ٘ش \ ٝ 1975كظ ٠ػخّ\ 1998ك٤غ
ػخى ٝػخثِظ ٚحُٓ ٠ي٘٣ظٔٓٝ ٚوٍ ٢حٓ ( ٚرِيٍ ٌُِٖٔ ) ُٝكٜ٤خ ك ٢ىحٍٙ
حُلخُ٤ش ك٘ٓ ٢طوش حُل ٢حُؼٓ ٖٓ ١َٜي٘٣ش رِيٍ. ُٝ
حًَٔ طؼِ ٚٔ٤حُـخٓؼ ٢ك ٢ؿخٓؼش رـيحى -حُيٍحٓخص حُٔٔخث٤ش ٝكَٜ
ػِ ٠حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞك ٢آىحد حُِـش حُؼَر٤ش ًٌُٝ -ي هيّ ُٓ٬ظلخٗخص
حُوخٍؿ٤ش ُِيٍحٓش حُٔ٤ٜ٘ش ٝك َٜػِٜٗ ٠خىس ( حُزٌخُ٣ٍٞخ) ح٫ػيحى٣ش
حُظـخٍ٣ش حُٔ٤ٜ٘ش رٟٔٞٞع ( ح٫ىحٍس ٝحُٔوخُٕ )ػخّ . 1986
ك َٜػِٜٗ ٠خىس حُيًظٍٞح ( ٖٓ ٙؿخٓؼش حُ٘ـخف) كٗ ٢خرِْ
رلِٔط ٖ٤رٔٞؿذ حُٜ٘خىس حَُٔهٔش\ ُ٘ٔ 112ش 2013
ٝك َٜػِٜٗ ٠خىس حُيًظٍٞح ٙحُلوَ٣ش ح٫هَ ٖٓ ٟحُٔـِْ ح٫ػِ٠
ُ٬ػ ّ٬حُلِٔط ٢٘٤٤حَُٔهٔش \ ُ٘ٔ 20ش  2015طويَ٣ح ٌُظخرخط ٚحُٔظِٔ٤س
كٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ ٝح٫ىد ٝهيٓش حُو٤٠ش حُلِٔـط٤٘٤ش ٝحُو٠خ٣خ حُؼـَر٤ش
ح٫هَ. ٟ
ًخٗض ٞٛح٣ظ ٌ٘ٓ ٚحُطلُٞش ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٝهي ٗظْ حٌُؼ َٖٓ٤حُوٜخثي ك٢
َٓكِش حُيٍحٓش حُٔظٓٞطش ًٝخٕ ٓظلٞهخ ك ٢حُيٍحٓش ٝهخٛش حُِـش حُؼَر٤ش
ٝهي ٗـؼ ٚحٓظخً ٙحُٔ٤ي ( كٔ٤ذ حُ٘ؼ ) ٢ٔ٤حٓظخً حُِـش حُؼَر٤ش ك٢
حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ٖٓ ٌٓ٘ش ٓي٘٣ش ( حُٔويحى٣ش ) ػًُِ ٠ي ٝح ٍٝه٤ٜيس
َٗ٘ص ًُ ٚخٗض كٓ ٢ـِش ( حُٔٞػي ) حُِز٘خٗ٤ش رؼ٘ٞحٕ ( َُٛس ًحرِش ) :
َُٛطٓ ٢خًح ىٛخى حؿ٤ز٢
....؟
ح حٗض حُ ّٞ٤حُ ٢هِِ٤ش
ٓخ ُ ٢حٍ ٟحُٞؿ٘خص ٗخ كزش
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حطزٌ ٖ٤كخُ ٢حّ ٓؼِ ٢ػِِ٤ش
ٗظَص حُ٤ي ػ ٢٘٤هِٔش
ؿِٔ٤ش  ٌَُ ّ٬ٓ -..ؿِٔ٤ش

كخُق حُلـ٤ش حى٣ذ ٗخػَ ًٝخطذ ٝرخكغ ُ ٚحُؼي٣ي ٖٓ حُيٝحٖ٣ٝ
حُ٘ؼَ٣ش ٝحٌُظذ حُؼوخك٤ش ٝح٫ىر٤ش ٝحُ٘وي ٝحُزلغ ٝحُظوٝ . ٢ٜكٓ ٢ـخٍ
طلٔ َ٤حُوَإٓ حٌَُٝ ْ٣حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ٝح ٍٞٓ٫حُي٤٘٣ش
ٝح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝحُؼَر٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٞٓٞٓٝػ ٢حٛيٍ ُلي حٕ٫
ٓٓٞؼظ ٖ٤ح ٠ُٝ٫ك ٢طلٔ َ٤حُوَحٕ حٌَُ ْ٣حٓٔخٛخ ( ٓٞٓٞػش حُظلٔـَ٤
حُٟٔٞٞػُِ ٢وـَحٕ حٌَُٝ ) ْ٣حُؼخٗ٤ش ك ٢حُ٘ؼَ ٝح٫ىد ٝحٓٔخٛخ
(ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص ط٘خ ٍٝكٜ٤خ حُ٘ؼَ
ٝحُ٘ؼَحء حُؼَد ٌٓ٘ ػَٜحُـخ٤ِٛش ٝكظ ٠حُٔؼخٓ ًَٝ َٛـِي ٌٕٓٞ
ٖٓ ػيس حؿِحء ٌٛٝح  ٞٛحُٔـِي حُؼخَٗ ٝح٫هَٜ٘ٓ٤خ .
حٓخ كٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ –  ٞٛٝحُٔوٜٞى ٘ٛخ – كوي حٛيٍ ٓظش
ىٝحٗ ٖ٣ٝؼَ٣ش ٝح٫هَ ك٣َ١ ٢وٝ َُِ٘٘ ٚهي ٗظْ حُ٘ؼَ ك ٢حؿِذ
ح٫ؿَح ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝهخٛش حُـٍِ ٝحُ٘ؼَحُٝ ٢٘١ٞحُي ٢٘٣كلٓ ٢ـخٍ
حُـٍِ ٗظْ حٌُؼ ٖٓ َ٤حُوٜخثي ٌٓ٘ ٛزخ ٙك ٢حُلز٤ذ حٌ٣ ُْ ٝ ٢ُٝ٫ظذ
ُـَٛ٤خ حٍ ٫رٔخ ٌٍٗحص هِِ٤ش كوي حكذ ٝحهِٝ ٚؿَِ كز ٚرخُٞكخء
ٝحُٞكخم ٌٓ٘ ريح٣ش ٣َ١وِ٣ ٫ٝ ٚحٍ كوي ًظذ ُلز٤زظ ٚهزَ ُٝحؿٜ٘ٓ ٚخ
رٔ٘ ٖ٤كوخٍ :
حكززظٜخ ٍٝكخ ُي ١ػِِ٣س
ٝؿ٘خص حك ٢ٓ٬حٌٓ٘ظٜخ كٜ٤خ
ىهِض ح٣خ ٍٝك ٢كئحى ١ػِِ٣س
 ٍٝكًٔ ٢خ ط -ٖ٣ٜٞحُّ ٞى ٣ـِٜ٤خحًّ٘٤ي ٣خ (ؿ٘ش حُلَى) ّٝػخروش
هٞك ٖٓ ٢حُؼٌحٍ ٗـٌ٘ٓ ٢خٍٜ٣خ
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طًٌَص ً٤ق حُ٘ٞم ٝحُلذ هخىٗ٢
حُٜ٤خ ٟٝؼض ٣ي ١ػٜيح رؤ٣يٜ٣خ
ٝحهِٜض كظ ٠حُٔٞص ػٜيح ُلز٘خ
 َٛرؼي ٌٛح حُؼٜي ؿيٍح ٝطٜٔ٣ٞخ
ٝػٜي ١حٕ  ٫طوطغ حُؼٜي ر٘٘٤خ
ك٘ل ٢حُل٤خ ٗٞهخ ٝكزخ ٓ٘زٜ٘٤خ
ّ
ٝهِزِٛ ٢ض  ْ٤ٜ٣ ٫روٞىس
حُٝ ٢طيُٜ٤خ
ٝحٕ حظَٜص ٗٞهخ ّ
ٌُٖ هِزٛ ٢خّ كٓ ٢لَ كزّٜخ

ٝؿخ ٙحُ ٠ح٫ػٔخم ك ٢هؼَ ٝحىٜ٣خ

َُ٤ػَ٤ُٛ ٠حص ٗٔض كٝ ٢ىحىٛخ
٣ٝـ٘ ٢ػٔخٍ حُـَّ ٍكوخ رٔخهٜ٤خ
ٗ ٖٓٝؼَ ٙحُ ٢٘١ٞكٓ ٢ـٔٞػظ ٚحٗ ( ٠ُٝ٫لؼخص حُوِذ) ٝحُظَٛ٘ٗ ٢خ
ػخّ ٣ 1978و: ٍٞ
٬١ثغ حُؼَد ٛزُ٘ ٢ؼِٜ٘خ
ػٍٞس ط٘ل ٠ػِ ٠حٝ٫ؿخى رخُؼيّ
ٗلي ١ػَٝرظ٘خ ك ًَ ٢ؿخُ٤ش
رخَُٝف رخُٔخٍ رخُُٞي رخُوْ٤
ٝطًٌَٗ ٌٙٛ ٢رو٤ٜيس حُ٘خػَ ػِٓ ٢لٔٞى ٘٘٣ ٞٛٝ ٚ١ي :
حه ٢ؿخ  ُٝحُظخُٔ ٕٞحُٔيٟ
كلن حُـٜخى ٝكن
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حٓخ ك ٢هٜخثي ٙح٫هَ ٟك٣ ٜٞوظَد ٖٓ ٗؼَ ٛي٣و ِٚ٤ُٓٝ ٚحُ٘خػَ
ٓلٔٞى ىٍٝ ٖ٣ٝهخٛش ك ٢هٜخثي ٙحُظٗ ٢ظٜٔخ ك ٢ه٤٠ش كِٔط ٖ٤كخًح
ًخٕ ىٍ ٖ٣ٝحرٖ كِٔط ٖ٤حُؼَر٤ش كلخُق حُلـ٤ش  ٞٛحرٖ حٓ٫ش حُؼَر٤ش حُظ٢
ِٓزض ٜٓ٘خ كِٔط٣ \ ٖ٤و ٍٞك ٢ه٤ٜيط ٚحَٓ ٟخثغ :
ٓخص حَُٔ ٍٝكٍَٝٓ ٬
هِٞر٘خ ًِٔ ٠هخٗؼش ًخٜٗخ حُوزٍٞ
ٌُٖ ٫ري ٖٓ ٍٗ٘ٞ
حُيّ حُؼخ٣ َ٣ـِ ٢ك ٢حُؼَٝم
ِٓ٘ٔم حُظِْ ٓٝـ ٕٞحُٔؼظيٖ٣
ٝطَ٘م رٔٔش ٟٝخءس حُـزٖ٤
كخُ٘خػَحُؼَر٫ ٢طلي ٙكيٝى رِي ٫ٝ ٙطزؼي ٙكٞح َٛرِي ٝحهَ ػٖ
حر٘خء حٓظ ٚكل ٢رـيحى  ّٞ٣حكظِٜخ حُـِحس ٛذ ٌٓخكلخ ٘ٓٝخكلخ ػٖ رِيٙ
حُؼَحم حُلز٤ذ رخُؼي٣ي ٖٓ حُوٜخثي ٣و ٍٞك ٢حكيحٛخ ٗخىح ػِ ٖٓ ٠طؼخٕٝ
ٓغ حُـِحس ٓٝـخٟزخ :
رـيحى ٣خ رــيحى ٣خ ٍِٓ حُٔلزش ٝحُٜلخء
٤ٟؼٞى حُـخىٍ - ٕٝرظِٔ٣ - ْٜخُِـزخء
ؿؼِـٞى كَٔ٣ـش – ُِطخٓؼـ ٖ٤حُـَرخء
كٌِ٤ظذ حُظخٍ٣ن ٓطَح -ك ٢حٌُُٔش ٝحُو٘خء
كوي رِّض ٗل ْٜٓٞحُٜٔخ ٗش ك ٬ك٤خء
ٝهزِٜخ  ّٞ٣ىهَ حُـِحس رـيحى ك ٢ه٤ٜيس ِ٣ٞ١ش ٖٓ ٓـٔٞػظ ٚحُوخٓٔش
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( حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ) ٣و: ٍٞ
ِٓ٘ٔ ٢ح َ٤ٗ ٍٝ٫ح ٗخ

ٝرخٔ٣٫ـخٕ

ػِ ٠حُٔ ٞص طلخ ُل٘خ

كؤ  ٫حُ٘ٝ َٜح ًَ٫حّ

ًخُـ٘ٔـَ

٘ٓ ًَٝخ ًخ حَُ٠ؿخ ّ

كٌَ ٓ٘ـّخ
ػَحه٢
ٌّ

ٝػَر٢
ٌّ

ٝح٫هـيحّ

ٝى ٖ٣هللا كخّ ٬ٓ٫

كوٜخثي ٙحُ٤٘١ٞش طْ٘ ػٖ ػٍٞس ك ٢حػٔخهُٔ ٚخ ٌ٣ظ٘ق حُ ٖ١ٞحُؼَر٢
ٝر٬ى ٖٓ ٙحكيحع ٍحف ٔ٣ـِٜخ ك ٢هٜخثي٣ ٙو: ٍٞ

َّ
٣لي هٞ٤ىَُ ٙ
حُ٘ؼذ حهْٔ َ حٕ
ُ
ٔ َٞى ُ
كظل ّطٔضْ طِي حُوُ ٞ٤ى ٝط َ ْ
ص ح٘ٛ٫خ ُّ طلٔ َُ كويَٛخ
ٝطٜخِ ٝ
ف ٞٛطُٓ ُٚظَؼخُ٤خ
كخُ٘ؼذ ٜ٣ي ُ
ُ
هٔٔخ ً

ُ ِٔ ٜي
 ٫طَػ ٫ ١ٞطٔظل ٫ ٢ط ْ
ٜؼـ َ ُي :
ٓظيكوخ ً ٗل َ ٞحُؼ٬ء ِ كْ ٤

رٌحص ِ هللاِ ح ُّٗ ٢ؼخ ِث ٌَ
َٓ ٞ٤ؿ ُي
ػِ َّ ِ ً ٠ظِْ ٍ ك ٢حُزِ ٬ى َ

هٞس ٍ ٘٣ ٫ـؼَ٘٢
حُ٘ؼذ َٓ ْ
يٍ ّ
ُ
ُ ٜ
ُٓ ّ٤ي
َٗف ُ حُزطُٞش ِ ٝحَُؿِ ُٞش َ
ٔٔخثِ ِٚ
م
ًخُْ٘ٔ ِ ُ َ٘٣
ٗ ٍُٙٞر َ
ُ

كزٜخإُ ٙ

ك ٢ػٍٞس ّ
ػَ١ ٕٝـخطِِ ٚ
ٍِٛص ْ
َ
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كظٜخٗٝضْ

أ ْك٬كُْْ ٜ

طَظزي ُى

لٍَح
ذ حَُ٣خف ُط َ ُ
ٝطؼ ُّؾ ك ٢حُ٘ؼ ِ
ٜيٍ ٞٛطُ ُٚر َْ ََ٣ػي ُ
ط َ ْـظخ ُ
ف ُ ٣َ .
حٓخ كٓ ٢ـخٍ حٔ٣٫خٕكظَر٤ظ ٚحُؼخثِ٤ش ٝحٗظٔخر ٚحُ ٠حَٓ٫س حٌُ٤ٗ٬٤ش
حُٔظي٘٣ش ٗٝظظَط ٚحُي٤٘٣ش ٝح٤ٓ٬ٓ٫ش حُظًِٔ ٢خ طـخ ُٝر ٚحُؼَٔ اٗ٘ ّي
حُٜ٤خ ٝحهٌ ص كِ٤ح ٝحٓؼخ كٗ ٢ؼَ ٙك ٢طؼز َ٤ح٣وخػ ٢ط٘زٔ ٢ر ٚح٣٫يُٞؿ٤ش
حُ٘ؼَ٣ش ٝحٓؼش ػخُ٤ش حُٔوخّ ًٝخٗ ٚهَد ٖٓ ٍر ٚطؼخُ ٠حًؼَ ٖٓ ك٤غ
حكظ٠خٕ حٌُحًَس ُُِٜ٘ٞٓٝ ٚش حٓظَؿخػ٣ ٚو:ٍٞ
٣خ ٓخُي حُِٔي ٓخ ؿخٗض ٓ٘خػَٗخ
ح ٫رٔخ ٗجض ٖٓ كَٗ ٖٓٝ ٝلَ
حً َ٣ط ١ٞحُوِذ حٔ٣خٗخ ك٤ـَٔٙ
ك ٞ٤حُٔلزش ٝحُٜ٫خّ ٍ ٝحَٓ٫
كوي ًخٕ ًؼَ٤ح ٓخ ٣وظَد حِٓٞر ٚحُ٘ؼَ ٖٓ ١حُوطخر٤ش ًٔخ َٓ حػٙ٬
ٝط٣ُٞؼ ٚحُؼ٘خ َٛحُلٔ٤ش كَ٘حٓ ٙئٓ٘خ حٓ٘٤خ ًح كْ ٗؼٝ ١ٍٞحٓغ ٞٛٝ
٘٣خؿٍ ٢ر ٚحٔ٣ ٝـي حُ٘ز ٢حٌَُ ْ٣دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :
ٟٝخء ٝؿٜي ٣خ دمحم ػِٗخ
ٗ٢٠٣ ٍ ٞء ٖٓ حُوَحٕ ك ٢حٍُٔٞ
ٌٛح ٓ٘خ إى رٌَ حٌُٓ ٕٞئطِن
ٔ٣خ ػَ حُٞ٠ء ك ٢ح٫كيحم ٝحُ٘ظَ
ٝكٗ ٢ؼَٗ ٙظَس ٗٔ٤ُٞش ٍٝرٔخ ٞٛك٤ش ٣و: ٍٞ

كظيحػذ حٓٞحؽ حُزلخٍ هٜخثي
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كٔٞؽ ٣ـط٣ٍٝ ٚ٤ق طيحكؼٚ
ٖٓ ؿخ ٙك ٢هؼَ حُزلخٍ طٌ٘لض
ُؼ ٚ٤٘٤حٓزخد حُل٤خس طوخٍػٚ
 ٖٓٝهخف ٖٓ ػِ ٞحُـزخٍ ٜٗٝوٜخ
٣ؼ ٖ٤طؼٔ٤خ ٝح ٍٞٓ٫ط٘خُػٚ
 ٖٓٝػخٕ كٓ ١ٌٛ ٢ؼ٤يح ً روزؼٚ
ٓظ -٠ِٜرؤهَح  ٙؿلٔ٤خ ً -حٟخُؼٚ
ً ٖٓٝخٗض حُيٗ٤خ ٓٔخ ٍك٤خطٚ
طَى ٚ٣كٗ ٢خٍ حُـل٘ٛ ْ٤خثؼٚ
طّٔ ٞى ك ٢ػ ًَ ٚ٤٘٤كو٤وش
كظً ٠ؤٕ هللا رخَُ٘ ٛخكؼٚ
 ٖٓٝحَٗم حُ٘ ٍٞحُؼظ ْ٤روِزٚ
ٓ٤ؼ٤٘ٛ ٖ٤جخ ً ٝح٤٘ٓ٫خص ٬١ثؼٚ
٣ ٖٓٝظو ٢هللا حُؼظٜٓ ْ٤خرش
ٓٞ٣غ ُ ٖٓ ٚحَٓ٠٣ ٝ ٙخٍػٚ
ْ
٣ ٖٓٝظو ٢هللا حُؼظٓ ْ٤وخكش
٣ل٤خ ػِِ٣ح ٝحُـ٘خ ٕ ططخُؼٚ
ٖٓ ٣ظو ٢هللا حُؼظ٣ٝ ْ٤و٘ٚ
٣زٔ ُٚ ٢كٍُ ٢هٞ٣ٝ ٚحٓؼٚ
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 ٖٓٝرًٌَ هللا ٘٣ـَ

هِزٚ
ٜ٣يٝ ٚ٣ؿ٘خص حُ٘ؼْ٤

َٓحرؼٚ

٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
ٗـلض رٖٔ ٓ ٫وِظ ٢حٗظ٘ض رٚ
ٝهي  ٫طَح ٙحُؼٓ ٖ٤خىٓض ك ٢ػَٔ١
ٌٗٞص ُٗ ٚخٍ حُظٜخر ٢طٌُ٬
ٝح٣و٘ض ُٖ حىٍى حُ َٛٞك ٢حَٓ١
طؼخُ ٠ػٖ حٗ٫ظخٍ ٓٔ٤خء هخىٍ
رؼ٤ي هَ٣ذ ٖٓ ٓلز ٚ٤رخُلٌَ
ٝك ٚ٤حُٔ٘ ٠حٗ ٍُٙٞ٘ ٢ػخٗن
 ٍٞٗٝحُ٘ٔ ّٞحُِ ٍٙٞٗ ٖٓ َٛطـَ١
كئحى٢٤ِٓ ١ء كٞٛ ٢حٓ ٙلزش
طٔٔ ٞحُ ٚ٤حَُٝف رخُوِذ ٝحُلٌَ
ُوي ًحد هِز ٢كٞٛ ٢حٓ ٙلزش
كـٔٔٗ ٢ل ٝ َ٤حُيٓغ ًخَُٜ٘
طؼ٘وظ ُْ ٌٓ ٚحى ٗطلش
ٝه٤يص ٗلٔ ٢كٞٛ ٢حٝ ٙك ٢كٌَ١
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ٛٝزض ٍُٝ ٚكٗٝ ٢لٌِٔٚٓ ٢
ٝهِزٞ٘ٓ ٢م ك ٢حُؼٝ َٜحُلـَ
حٓظؼزَ حُيٓغ حُِٔٔؽ رخُيٓخ
حٕ ١خٍ حُ٘ٝ ٟٞحٗظي ٗٞه ٢حُٞهَ
ُوي ُحى رٝ ٢ؿيً ١زلَ رؼٔوٚ
ٝؿَه ٠هِٞد حُؼخٗو ٖ٤ك ٢حُزلَ
 ُٚٝهٜخثي ًؼَ٤س ك ٢حُلز٤ذ حُٜٔطل ٠ملسو هيلع هللا ىلص حهظَ ٜٓ٘خ  ٌٙٛح٫ر٤خص
ٝ ّٞ٣هق رـٞحٍ ٣َٟل ٚحَُ٘٣ق حهٌ ٘٘٣ي ٙحٍطـخ: ٫
حٗض حُلز٤ذ حٌُ ١طل٣ُ ٢٤خٍطٚ
ٓخك ٢حُ٘ل ٖٓ ّٞحٔ٣٫خٕ ٝحُٜٔؾ
ٗط ١ٞحَُكخٍ حُ ٠هزَ حُلز٤ذ دمحم
ٝحُ٘ٞم

ِٜ٣ذ ٝحَُٝف ك ٢هِؾ

ٍٝكض ح ٢ِٛػِ ٠حُل٤زذ دمحم
ٝحٓ٫خٍ

طِٔ ٢حُ٘لْ ك ٢كَؽ

ً٘ضُ حُليحء ُٖٔ ٌٖٓ حُؼَٟ
ٝحُوزش حُوَ٠حء ٝحُوِذ كُٜ ٢ؾ
٣و ٍٞػ٘ ٚح٫ى٣ذ ى حٓخٓش حُؼز٤ي:١
(( ٝحٍ ٟحٕ ٖٓ حٗوِ٤ٔٓ ٠حص ٗخػَ٣ظ ٚحُٜلخء حٔٗ٫خٗ ٢حُ٘خَٓ حً
٣ظٔظغ رلٔخٓ٤ش ى٤٘٣ش ٗي٣يس طـؼِ٣ ٚظٔٔي رـٌ ٍٝػٔ٤وش حػخٗظٝ ٚطٔؼَ
ػ٘ي ٙطٜخػي٣ش ك ٢حٗ٫ؼٌخّ ك ٢كًَش حُٔٞؿش حُي٤ُ٫ش ػ٘ي رِٞؿًٍٝ ٚس
ح٫كظيحّ كًُ ٢ي حُٔٞهق ك٘ؼَ ٙكٖ ه ٢ُٞطٔظِؽ ك ٢هٜخثٍٞٗ ٚحٗ٤ش
حُُ٤ش ط٘يكن رٞحهغ حُ٘لْ حُ٘ؼَ٣ش حُ ٠حٓخّ ُظـؼَ ٖٓ حُِـش ٓ٤ٓٞو ٠ػٌرش
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طلٜق ػٖ كخُش حُ٘خػَ حٗ ١خػَ ٝطزؼؼٍ ٖٓ ٚهيط ٚرَْٓ ظ ٍ٬حُو٤ٜيس
رولش حَُٝف ح ٝػوِٜخ ٍٗٝخهش حُٔؼ٘ ٠ك ٢ط٤ٛٞق حُ٘ؼَ ٝهلظٝ ٚؿخًر٤ظٚ
ٝكٝ٬طٝ ٚؿٔ ٟٚٞك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ طظـِ ٠ك ٢ح١خٍ حُوخك٤ش ٝحُُٕٞ
حُ٘ؼَ ١ك ٢حؿِذ هٜخثي ٙحُطِ٣ٞش ًحص حُ٘لْ حُط َ٣ٞك ٢ر٘٤ش هطخر٤ش
ٗؼَ٣ش طيكؼ ٚحُ ٠حُظلخى ١حُٔٔخٍد ُِلَى٣ش حُظ٘٣٫ ٢خًٍ ٚكٜ٤خ حكي هيٍ
حٌٓخٗ٤ظ ٚكٞٛ ٢ؽ حٌُٝ ّ٬حُٔ٘طِن حُٔٔ ِ٤حُؼخّ ر ٖ٤حُل٤خس حُـخٓيس حُظ٢
طظٔؼَ ك ٢ػ٬هش حُزَ٘ رخ٤ٗ٫خء ك ٢طو٘٤ش حػَ٤س ك ٢حُؼٔٞى حُ٘ؼَٔٓ ١خ
٘٣زغ ٍؿزش حُوخٍٟء رخِٓٞر ٚحُِـٔ٣ٝ ١ٞظويّ حُيُ٫ش حُـي٣يس ك ٢طؼخرَ٤
ٓظوخٍرش ٝر٘خء حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش ػ٘ي ٙرل٤غ طظَٝحف ك ٢ؿي٣ش حُٔظ٘ز٢
ٝحِٓٞر٤ش حر ٢طٔخّ ٗٝخػَ٣ظٜٔخ ك ٢ر٘خء حٌُؼ ٖٓ َ٤هٜخثي ٙحٗظَ حُٚ٤
:
٣و:ٍٞ
ؿل ٠حُي ٫ َٛهَ ٝكُ٘ ٢خ رٚ
 ٫ٝكٞ٤ٗ ٢د حُي َٛهَ ٞ٣حٓ٘٤خ
ُ٘ٔٝخ ػِ ٠ؿ ٍٞحُِٓخٕ هٞحًٍ
ٔ٤ُٝض هِٞد حُلخط٘خص ٓظِ٘٤ٜخ
ُٔ٘خ رَحٓ ٖ٤حُوِٞد حُوٞىس
 ٫ٝحُوٞى رخُلٖٔ حُزي٣غ ٓٔ٤ز٘٤خ
ك ٢ك ٖ٤حهظِق حِٓٞر ٚك ٢هٜخثي ٙحُلي٣ؼش ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ
حٓظؼخٌٗ٫ ٫خُ٤ش حُظؼز َ٤حُل٘٤ش ٖٓ حُظ َ٣ٜٞحُ٘ؼَ ١حُ ٠حُظـَ٣ي
حُظُ ٢ٛ ٢ي ٟحؿِذ حُ٘ؼَحء طٔؼَ كخُش حُظ٘ظض ٝحُ٤٠خع ٝؿ٤خد
حُٟٔٞٞع ٝحُزؼي ػٖ طـخٍد حُٞحهغ حُ٘ؼَ٣ش ك٣ٍِٓ ٢ش هي طٌ ٕٞحٗزٚ
رٔظخٛش ٗؼَ٣ش ُُٜ ْ٤خ هَحٍ رٔ٘٤خ ٌٗ ٗخػَٗخ ػٖ ًُي حً ؿٔغ رٖ٤
حُٟٔٞٞػ٤ش حُ٘ؼَ٣ش ٝحُليحػش ك ٢حؿِذ هٜخثي ٙحُ٘ؼَ٣ش ٫كع حُٚ٤
:
٣و ٍٞك ٢ه٤ٜيط - ٚحُـَ٣ق
كٝ ٬هللا  ٫حٍطي
 ٫ٝحٍؿغ
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كٝ ٬هللا  ٫أ ُهِ٠
ك ٬ط٘ظَ حُ ٠ؿَك٢
ٛخط٘ ٢حَُٗخٕ ٝحطزؼ٘٢
ُِ٘كق هطٞس هطٞس
ه٢٘٣ٞ
ٝرخٔ٣٫خٕ َ
كخٕ ٓض...
ك ١ٌٜح ٍٝ٫طئ٢٘٣ٝ
ح ٫حٗ٣ ٚزؼغ ك ٢ه٤ٜيط ٚرؼ ٞحٗ٫خٍحص حَُِٓ٣ش حُظ َٜٔ٣ ٢ػِ٠
هخٍث ٚك ْٜه٤ٜيطٝ ٚحٓظطخع حىهخٍ حَُٓ ُٞحُٔظ٘ـخؿٔش ٝحُٔل٤ٜٓٞـش
حُ٘ؼَ٣ش حُٔظٞحؿيس ك ٢ػٔٞى حُ٘ؼَ حُ ٠هٜخثي ٙحُٔؼخَٛس ُ ٌَ٘٤حِٓٞرخ
هخٛخ رً ٚخٗٔخ ٔ٘٣ـٜخ رٜٔخٍس كخثوش ٝطل ٍٞى٤ٟ ٕٝخع حُٔؼ٘ٝ ٠كَ٤س
حُٔظِو ٢ػ٘ي حٓظؼٜخء حُل ْٜحً ٣زؼغ ٍٓ٣ٝ ُٙٞطِن حٗخٍحط ٚػ٘ي ٘ٛيٓش
حُو٤ٜيس رل٤غ ِ٣زٜٔخ ػٞرخ ه٘٤زخ ٣ـٔغ ر ٖ٤حُليحػش ٝحُويّ ك ٢ظَ
حُٔؼخَٛس ُظٔظز ٖ٤ؿخًر٤ش حُ٘ؼَ حٔٗ٫خٗٗٝ ٢ؼ ٍٙٞكٞٓ ٢حهغ حٍكذ
٣ٝلظلع روٞط ٚك ًَ ٢حُ٘ٓ٫ش))
٣و ٍٞػ٘ ٚحٓ٫ظخً حُيًظٍٞػزي ح ُٚ٫حُٜخثؾ :
( كخُق حُلـ٤ش ًٌَٗ٣خ رـ َ٤حٌُظخد حٌُزخٍ حٌٌٍُٝٗ ٖ٣ح ٝهظْٜ
ٝؿٜيُ٘ٔ ْٛلؼش حُوخٍ١ء ٝط٣ٍٞن ٗز٠خص حُٔؼَكش ! ٍُص ٛللظ ٚك٢
حُ٘ٝ ٍٞظ٘٘ض حٕ ٓخػش ٝحكيس حٓ ٝخػظ ٖ٤ك ٢حً٫ؼَ كٜ٤خ ح ٝكٜٔ٤خ حٌُلخ٣ش
ٌُ ٢حٓزَ ؿ ٍٞحٓ٫ظخً كخُق حُلـ٤ش ! ٌُ٘٘ ٢كٞؿجض رـِحٍس ػطخثٚ
ٞٗٝػ٤ش ٛٝ ٚٓٞٔٛؼٞرش ٟٓٞٞػخط ! ٚك ٜٞرخكغ ٣وظخٍ ٟٓٞٞػخطٚ
رل٤غ ٣ظَى رٜٔظ ٚػِٜ٤خ ٣ٝـ٘ ٢حُٟٔٞٞػخص رؼِْ ٝكٝ َ٤حؿظٜخى ؿِ! َ٣
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ُ٤ظ٘ ٢حٓؤٍ كخُق حُلـ٤ش كخه ٖٓ ُٚ ٍٞحُ ٖ٣ي حُٞهض ً ٢ط٘ـِ ًظزي
حُٔـخَ٣س ٓٝوخ٫طي حً٫خى٤ٔ٣ش ! حٗض ٣خكِق طؼ٤ي حُ٘٤خ ٓـي ػزٞى حُ٘خُـ٢
ٝؿ ٍ٬حُي ٖ٣حُل٘لٝ ٢ػزي حُلٔ٤ي حُؼِٞؿ ! ٢كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝهخٙ
ٍٝٝحث ٖٓ ٢رِي ٍ ُٝحُٔي٘٣ش حُؼَحه٤ش حُٜـَ٤س حُظ ٢حٗـزض هَ٤س ػِٔخء
حُؼَحم  ٞٛٝحٌُٛ ٠ح ٓ٤ي ٛخٗٔ ٢كٔ٘ ٖٓ ٢حَٓ٫س حٌُ٤ٗ٬٤ش حُظ ٢طَؿغ
ر٘ٔزٜخ ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حُـ ٢ٗ٬٤حُلٔ٘ ٢ٍٟ ٢هللا ػ٘ ! ٚحٛظٔخٓخطٚ
ٓظؼيىس ٓظ٘ؼزش طلظخؽ ػِٔخ  ْ٤ُٝحٗ٘خء ك ّٜٞٔٓ ٜٞريٍحٓش حُٜٞك٤ش
١ٝوٜٓٞخ ٝىٍحٓش حُ٘ؼَ حُؼَر ٖٓ ٢حُؼ َٜحُـخ ٢ِٛحُىىؼَٜٗخ ٌٛح !ٝهي
ٗون حُؼَ ٝٝحُؼَر ِ٤ٓٝ ٢ػٔٞى حُ٘ؼَ ٖٓ ٗؼَ حُظلؼِ٤ش ْ٘٣ ُْٝ
ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ! ٓٝؼَ ٌٛح حُ٘٘و٤ن ٣لظخؽ حُٛٞٓ ٠زش ًزَ٤س ٝح٬١ع ٝحٓغ
ٝحهظيحٍ ػِ ٠ح٫ؿظٜخى ك٤ٓٞٓ ٢وخ حُِـش !ُٝ ُٚٝغ ؿ َ٤حػظ٤خى ١رظلو٤ن
حٌُظذ َٗٝف حُٔـِن ٖٓ ح٫هزخٍ ٝطلٌ٤ي حًُ٘ٔٝ ! ٜٙٞخ طؼٔن ك٢
ػِ ّٞحُ٘خٓٞص كوي رٌٍ حُـٜي ٗلٔ٣ُٝ ٚخىس ك ٢ػِ ّٞحُٞٛ٬ص طوٍٞ
حُلٌٔخء حُوَ ٖ٣رخُٔوخٍٕ ٣وَٕ كٖٔ  ْٛحٛيهخء كخُق حُلـ٤ش ؟ ٖٓ حُؼَد
ٝحُؼَحه ْٜ٘ٓ ًٌَٗ ٖ٤٤حُ٘خػَ ٓلٔٞى ىٍ ٖ٣ٝحُ٘خػَحُلِٔط٢٘٤
حُٔؼَٝف ٝحُ٘خػَ حُٔٞىحٗ ٢دمحم ٓلظخف حُل٤ظٝ ١ٍٞحُ٘خػَ ِٗحٍ هزخٗ٢
ٝحُ٘خػَ حُؼَحه ًَٕٞٓ ٢رٝ ُْٞحُ٘خػَ ٍػي ر٘يٍ ٝحُ٘خػَ ٤ُٝي
ح٫ػظٔٝ ٢حُيًظ ٍٞػٔخى ػزي حُٔٓٝ ٝ ّ٬خُْ حٝ ٢ُٓٞ٫كٔ ٖ٤ػِ٢
ٓللٞظ ٝؿ ٍ٬حُل٘لٝ ٢حُوخثٔش ِ٣ٞ١ش ح٠٣خ ! ٝػٔش ٓيٗٝش ُلخُق حُلـ٤ش
طللع ً٘ ُٙٞك ٬٠ػٖ ٛللظ ٚػِ ٠حُلٔ٤زٞى آ٤ٓ ّ٬ل-ٖ٘٣ِ٣٬
حُل٠خٍسح٤ٓ٬ٓ٩ش ! )
 ٝطو ٍٞػ٘ ٚح٫ى٣زش ٝحُ٘خػَس حُيًظٍٞس ٍك٤ق حُلخٍّ :
(( ى .كخُق حُلـ٤ش ٝحكي ٖٓ حرَُ حُٔٞٓٞػ ٖ٤٤حُو٬ثَ حٌُٛٝ ٖ٣زٞح
ك٤خطُ ْٜزلغ ٝىٍحٓش حُظَحع ح٫ىر ٢حُؼَر ٢رٔوظِق ؿٞحٗز٘ٓ ٚطِوخ ٓ٘ٚ
حُ ٠ػٞحُْ ح٫ىد حُلي٣غ ٝ ..حك ٌي ٖٓ أػٔيس حُ٘ ,ٍٞهِ ٌْ ١خُٔخ ؿخى رخُـَِ٣
ٖٓ حُ٘ظخؽ حُ٘ؼَٝ ١حُزلؼٝ ٢حُظخٍ٣و ٢ى ًَِ ٕٝح ُٚ .. َِٓ ٝحُؼي٣ي ٖٓ
حٌُظذ ٝحُيٝح ٖ٣ٝحُظ ٢طؼظزَ َٓحؿؼخ ك ٢حُظَحع ح٫ىر ٢حُؼَر.٢
 ّٞ٣ َٔ٣ ٫ح٣ٝ ٫طَ ػِ ٖٓ ٢هٗ ٍ٬خكٌط ٚحُـِٔ٤ش ٣لَٔ ك ٢هِز ٚحٌُؼَ٤
ٖٓ حُؼطخء ٝحُلذ ٣ـَِ ػِٔ ٚحُـِ َ٣طٞحٟغ ٤١ٝزش  ٫حِٓي حٓخٜٓٔخ ح ٫حٕ
حرظْٔ هـٝ ٬كَكخ ٝ ..ػزخٍط ٚحُظ ٢حريأ رٜخ ػِٔ ّٞ٣ ًَ ٢ك ٢حُ٘" ٍٞ
104

5/27/2017

حر٘ظ ٢حٌَٗ٘ٛ ١ح حُٟٔٞٞع ٖٓ كِ٠ي " كٔ٤يٗ ٢رخُٜٔش ٝحُ٘٘خٝ ١أػِْ
حٕ ٝهض حُؼَٔ هي كخٕ.
ى .حُلـ٤ش رخٟ٩خكش حُ ٠حٗ ٚرخكغ ٞٓٞٓٝػ ٢ح ٫حٗ ٚرخُيٍؿش ح٠ُٝ٧
أد ٓٝؼِ ٌْ ُ٣وي ٟر.ٚ
حٗٔخٕ ٓلذ ٓظٔخٓق ٌ ,
حُٔ٣ ّٞ٤ؼي حُ٘ ٍٞرؤٕ ٣لظلُٔٝ ٢يس ٗ َٜرخٓ٧ظخً حُيًظ ٍٞكخُق حُلـ٤ش
طٌَٔ٣خ ٝػَكخٗخ رٔخ هيٓٓٝ ٚخ ُحٍ ٣ويٓ٨ُ ٚىد ٝحُظَحع حُؼَرٓ ... ٢ؼيحء
رظٞحٝ ِٚٛك ٍٙٞ٠حٌُ٣ ١ؼط٘٤خ ٓؼخ ٫ػِ ٠حٕ حُل٤خس طُؼَ ٟرخُؼَٔ حُـخى
ٝطُِ ٖ٣رخٔٗ٩خٗ٤ش ٝحُٔلزش)).
ٝهي ٗخٍى كً ٢ؼ ٖٓ َ٤ح٫طلخىحص حُـٔؼ٤خص ح٫ىر٤ش ٝحُلٌَ٣ش ًؼٞ٠
كٜ٤خ ٗٝخٍى ك ٢طلَ َ٣حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ًٝخٗض ًَ هٜخثيٝ ٙحؿِذ
ًظز ٚهي َٗ٘ص ك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ٝحُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ك:ٜٞ
ٗخػَ ٝرخكغ ٝحى٣ذ ػَحهٝ ٢ػَرٓ ٢ؼَٝف
ٖٓ ٓٞحُ٤ي \ -حُؼَحم – ى٣خُ -٠رِيٍ. 1944 ُٝ
٘٣ظٔذ حُ ٠حَٓ٫س حٌُ٤ٗ٬٤ش حُظُٜ ٢خ طخٍ٣ن ػَ٣ن  ٝطَؿغ ر٘ٔزٜخ
حُ ٠حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ ٢ٗ٬٤حُلٔ٘ٝ ٢حُظ ٢حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ػّ٬
ػِ َٓ ٠حُؼ.ٍٜٞ
* ًخٕ ٘٣ـَ ٓيَ٣ح كُٝ ٢حٍس حُظَر٤ش حُؼَحه٤ش كظ ٠اكخُظ ٚحُ٠
حُظوخػي ّ 2001
*أٓ ْٛئُلخطً ٚظخد (حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ،)٢حٌُ٣ ١ؼظزَ ٖٓ حٜٓخص
حٌُظذ حُؼَر٤ش َٓٝحؿؼٜخ ك ٢ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ػزَ حُؼٝ ٍٜٞحُ٘ٓ٧شٖٓٝ ،
ح ْٛحُٔٞٓٞػخص حُظخٍ٣و٤ش حُٟٔٞٞػ٤ش ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك ٢حُؼَٜ
حُلي٣غٝ ،حُٔؼخ َٛرٌَ ٓلَىحطٝ ٚأكيحػٝ ٚططٍٞحطٝ ٚك٘ٝ ٚٗٞطـَ٤٤حط ٚرٔخ
كٜ٤خ ػٔٞى حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ حُلَ ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء ١ٝزوخطْٜ
ٝأكٞحُ٣ .ْٜوغ ك ٢حٍرؼش حؿِحء ١ٝزغ رٔـِي ٖ٣ك ٢حٍ٫ىٕ
* ٓ٘ق ٜٗخىس حُيًظٍٞح ٙك ٢ح٫ىحد ٖٓ ؿخٓؼش حُ٘ـخف ك ٢كِٔطٖ٤
ػخّ \  2013رٔٞؿذ حُٜ٘خىس حَُٔهٔش \ُ٘ٔ 112ش 2013
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* ٓ٘ق ٜٗخىس ىًظٍٞح ٙػخٗ٤ش ٖٓ هزَ حُٔـِْ ح٫ػِ٬ُ ٠ػّ٬
حُلِٔط ٢٘٤رٔٞؿذ حُٜ٘خىس حَُٔهٔش\  20ػخّ \ 2015
* ٓ٘ق ُوذ ( حٓ َ٤حُز٤خٕ حُؼَر ) ٢كٗ ٢زخ2014 ١
كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش :ٞٛ
 ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد ك ٢حُؼَحم1985ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد1994
ػٓ ٞ٠ئْٓ ك ٢حطلخى حىرخء ى٣خُ1984 ٠
ػ ًَِٓ ٞ٠ح٫ىد حُؼَر - ٢حُؼَحم
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُيُ ٢ُٝؼِ ّٞحُل٠خٍس ح٤ٓ٬ٓ٫ش – ٓٔؼَ ىُٝش
حُؼَحم
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخُُِٔ٘ ٢ؼَحء ٝحُٔزيػ ٖ٤حُؼَد  َ٤ًٝ -ىُٝش
حُؼَحم
ػ ٞ٠حُٔ٘ظي ٟحُؼخٌُُٔٔ ٢خٍّ ح٫ه٬م ٝحُظ٘ٔ٤ش حٔٗ٫خٗ٤ش ( حُ٤ٜجش
حُٔئٓٔش )
ػ ٞ٠حطلخى حَٗ٫حف حُي٢ُٝ
 ػ ٞ٠حطلخى حُٔ٘ظـ ٖ٤حُؼَد  -حٓ٫خٗش حُؼخٓش ُ٘ؼزش حُٔزيػ ٖ٤حُؼَدحُٔي َ٣ح٫هُِ٘ ٢ٔ٤ؼزش حُٔزيػ ٖ٤حُؼَد  -كَع حُؼَحم – ٝحُٔٔظ٘خٍ
ح٫ىر ٢ك ٢حُ٘ؼزش.
ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَر ٢ك ٢حُٜ٘ي ٝحُٔٔظ٘خٍ ح٫ىر ٢كٚ٤
ػ ٞ٠حطلخى حٌُظخد ٝحُٔؼول ٖ٤حُؼَد
ػ ٞ٠حطلخى ًظخد حٗ٫ظَٗ٤ض حُؼَد
ػ ٞ٠حطلخى ًظخد حٗ٫ظَٗ٤ض حُؼَحهٖ٤٤
ػ ٞ٠حطلخى حُ٘ؼَحء ٝح٫ىرخء حُؼَد
ػٍ ٞ٠حرطش ح٫ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد
ػٓ ٞ٠ئٓٔش حه ّ٬ػوخك٤ش ُ٬ػ ّ٬ك ٢حُؼَحم
ػٞ٠حُظـٔغ حُؼخُُِٔ٘ ٢ؼَحء حُؼَد
ػٍ ٞ٠حرطش ٗؼَحء حُؼَد
ػ ٞ٠حطلخى حىرخء حٓ٫ش
ػٗ ٞ٠زٌش ٛــيحٗخ حُؼوظخك٤ش حٓ٫خٍحط٤ش
ػ ٞ٠حطلــخى ح٫ىرخء حُي٢ُٝ
ػ ٞ٠حُِٔظو ٠حُؼوخك ٢حُؼَر٢
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ػ٘ٓ ٞ٠ظٔش حٌُ ٕٞحُ٘ؼَ ١ك ٢حُٔـَد
ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَر ٢حُٜ٘ي ١ك ٢حُٜ٘ي
ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ. ٢ٔٗٞ
ػ٘ٓ ٞ٠ظٔش حٌُِٔش حَُحثيس حٔٗ٫خٗ٤ش ُِؼوخكش
ػٍ ٞ٠حرطش ٗؼَحء حُزخى٣ش ٗ ٖٓٝؼَحء حُ٘وزش كٚ٤
ٗخثذ ٍثٍ ْ٤حرطش ( حَُٔكؤ ح٫ه )َ٤ح٫ىر٤ش
ػ٤ٛ ٞ٠جش طلَٓ َ٣ـِش حَُٔكؤ ح٫هَ٤
ػ٤ٛ ٞ٠جش طلَٓ َ٣ـِش حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ٢ٔٗٞ
ػ٤ٛ ٞ٠جش طلَٓ َ٣ـِش ٛي ٟرـيحى
ٗخثذ ٍث ْ٤طلَٛ َ٣ل٤لش حُ٣َٜق حُلِٔط٤٘٤ش
حٟخكش حُ ٠ػ٣ٞ٠ظ ٚك ٢حؿِذ ٓٞحهغ حُظٞح َٛح٫ؿظٔخػ( ٢حُلٔ٤زي)
حُؼوخك٤ش ٝح٫ىر٤ش  ٝحُي٤٘٣ش .
* ُ ٚح ٫ف حُٔوخ٫ص حُظَٛ٘ٗ ٢خ ك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُؼَحه٤ش ٝ
حُؼَر٤ش ٝح٫ؿ٘ز٤ش حُٞحٓؼش حٗ٫ظ٘خٍ  ُٚٝ .كٞٓ ٢هؼ ٚػِ ٠حٗ٫ظَٗ٤ض (
حٓ٤ٓ ّ٬ل – ٖ٘٣ِ٣٬حُل٠خٍس ح٤ٓ٬ٓ٫ش ) ٓ 1800وخُش ُلي حُُٚٝ ّٞ٤
ٓجخص حُٔوخ٫ص ك ٢حُٔـِْ حُؼِٔ ٢حُٔؼٞى ( ١حًُٞ٫ش ) ٓٝٝؼِٜخ ك٢
ٗزٌش ٛيحٗخ – ٝهي حكَىص ُٛ ٚيحٗخ ك٠خءح ٌُِظخرش ك ٚ٤رٔلَى( ٙك٠خء
ح٫ى٣ذ كخُق حُلـ٤ش ) طٌَٔ٣خ ًٌُُٝ ٚي كٞٓ ٢هغ حطلخى حٌُظخد ٝحُٔؼولٖ٤
حُؼَد – حكَى ُٓ ٚـخ ٫رٔلَىٍٝ( ٞٛ ٙحثغ ح٫ى٣ذ كخُق حُلـ٤ش) ًٌُٝي
ك ًَِٓ ٢حُ٘ ٍٞك ٢حُٔ٣ٞي ٝك٘ٓ ٢ظي٣خص ٍإ ٟح٫ىر٤ش ٘ٓ ٝظي٣خص حُٖ١ٞ
حُؼَر ٢كِْ ػَرٝ ٢حكي ً ٝؼ َ٤ؿَٛ٤خ .
* هيّ حً ٝظذ ٓويٓخص ُؼَ٘حص حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝحٌُظذ ح٫ىر٤ش
ُ٘ؼَحء ػَحهٝ ٖ٤٤ػَد ٓٝـظَر. ٖ٤
* -ك َٜػِ ٠حٌُؼ ٖٓ َ٤حُـٞحثِ ٝحُظٌَٔ٣خص حُؼ٤٘٤ش ٝحُٔخى٣ش
ٝحُٔ٤يحُ٤خص ٝحُ٘٤خٗٝ ٖ٤حُؼ٣ٞ٠خص  ٝحُظويَ٣حص ٝحُظٌَ٘حص حُظ ٢طؼي
رخُٔجخص ٖٓ ؿٔ٤غ ح٫هطخٍ حُؼَر٤ش ٝرؼ ٞحُي ٍٝح٫ؿ٘ز٤ش ٖٓ ٓ٘ظي٣خص
حُظٞح َٛح٫ؿظٔخػ ٢ح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش .
حٓخ ػِٗ ٠زٌخص حُظٞح َٛح٫ؿظٔخػ ( ٢حُلٔ٤زي) كِٓ ٚظش ٓٞحهغ ٣يَٛ٣خ
ر٘لٔ: ٚ
٘ٓ - 1ظيٛ ٟللظ ( ٚى كخُق حٌُ)٢ٗ٬٤
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٘ٓ - 2ظي ٟحُ٘ؼَ حُؼَر - ٢كخُق حُلـ٤ش
٘ٓ - 3ظي ٟحَٓ٤حُز٤ـــــــــخٕ حُؼَر٢
٘ٓ - 4ظي ٟحُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر٢
٘ٓ - 5ظيٓ ٟئُلخص كخُق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
٘ٓ - 6ظيٗ ٟؼزش حُٔزيػ ٖ٤حُؼَد -كَع حُؼَحم
* ٗخٍى كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حَُٜٔؿخٗخص ح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش ك ٢حُؼَحم ٝحُز٬ى
حُؼَر٤ش  ٝحطلخى حُٔئٍه ٖ٤حُؼَد  ًَٝحُ٘يٝحص ٝحَُٜٔؿخٗخص حُظ٢
كَٛ٠خ ػَر٤ش أ ٝػَحه٤ش حٓٝلِ٤ش .
* ٗخٍى كُ ٢ـخٕ حُظٜل٤ق ك ٢حُٔٔخروخص ح٫ىر٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش كً ٢ؼَ٤
ٖٓ حُٔٞحهغ ٝحُٔ٘ظي٣خص حُؼوخك٤ش ٝح٫ىر٤ش ِ٣ ٫ٝحٍ .
* ُ ٚػ٬هخص ٛٝيحهخص ٓغ حُؼي٣ي ٖٓ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء حُؼَد ٝحُؼَحهٖ٤٤
ٓ٘ ْٜحُ٘خػَ حُلِٔطٓ ٢٘٤لٔٞى ىٍٝ ٖ٣ٝحُ٘خػَ حُٔٞىحٗ ٢دمحم ٓلظخف
حُل٤ظٝ ١ٍٞحُ٘خػَ حُِٔٗ ١ٍٞحٍ هزخٗٝ ٢حُ٘خػَ حُؼَحه ًَٕٞٓ ٢رُْٞ
ٝحُ٘خػَ ٤ُٝي ح٫ػظٔٝ ٢ح٫ىرخء ٝحٍُٔٞه ٖ٤حٓ٫خطٌس ٓ٘ : ْٜػٔخى ػزي
حٍُٔ ّ٬إٝف ٓٝخُْ حٝ ٢ُٓٞ٫كٔ ٖ٤ػِٓ ٢للٞظ ٝؿ ٍ٬حُل٘ل٢
ٖٓ حُـ َ٤حٓٝ ٍٝ٫جخص ح٫ىرخء ٝحُ٘ؼَحء حُٔؼخ ٖ٣َٛك ٢حُؼَحم ٝحؿِذ
ح٫هطخٍ حُؼَر٤ش ٝرؼ ٞحُي ٍٝح٫ؿ٘ز٤ش ٓ ُٚٝ .جخص حٛ٫يهخء ٖٓ ط٘خؿْ
ٓؼٝ ْٜط٘خٍٝػِٞٓ ٠حهغ حُظٞح َٛك ًَ ٢ح٫هطخٍ حُؼَر٤ش  ْٜ٘ٓٝك٢
حُي ٍٝح٫ؿ٘ز٤ش ٝطزخىٍ حٍحث. ْٜ
حٓخ ٓئُلخط ٚكًٌَ٘ ٜٓ٘خ ٓخ : ٢ِ٣
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
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د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف
حُو٤ٜيس حُظ ٢طلَٔ ٗلْ حُؼ٘ٞحٕ ٝحُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ. ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ػزَ
حُؼ ٍٜٞحُٔوظِلش ُِ٘ؼَ حُؼَر ٢ريءح ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠ػَٜ
حُ٘٠ٜش ح ٝحُلي٣غ ػْ حُٔؼخٝ َٛهي حػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ حؿِذ حُٔٞحهغ
ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض  -حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
حٍرؼش حؿِحء .
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش
ٗخِٓش ك ٢حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢
َٗٝف حُوٜخثي حُٔ٘ٔٞرش حُ ٚ٤حٍرؼش حؿِحء
ًَ - 5حٓش كظخس – ( هٜش ِ٣ٞ١ش )
 -6ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
 -7ػٌٍحء حُوَ٣ش ( هٜش ِ٣ٞ١ش )
 -8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 -9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 -10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ
 -11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر٢
 –12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش
ىٍحٓش
َٗ -- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي
حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ- -14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس
ٌٍٗ -15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس
– 16حُ٘ؼَ حُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَحُٜٞك٢
ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٛ . ْ٣يٍٜٓ٘خ حٌُظذ
حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
 - 1حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
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 - 2حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 -3ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 4حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
 -5حُوِن حُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
 ّٞ٣ - 6حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣

ؿِءحٕ

ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص ٓ ًَٝـِي ٖٓ
ػيس حؿِحء ٝطَ٘ٔ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ- 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ -10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

جزءان

ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء حٕ
ؿِء حٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس ٖٓ ٗؼَ: ٙ
طَلظ ّ َق

حُُ ٍٞى
َ

كخ ْٗٔخ َرضْ

َٗٔخثُُِٚ

ِػ٘ َي حُ ُ
حُلن طل٤خٗخ
رٍ٘ٞ
٠لِ َٝ ٠
ِّ

رلٌـــــــَ ١أك ٌّ ٬كٔخ ََ ٝؿ لضْ
ٓخ َكضْ
َ
ذ ط َ ِْىحٗخ
ٗ
أ٤١خكُـُٜخ كـــــِ ٢
ِ
ــــخف حُوِ ِ
ٓظُٔو ٢حََُ ٝف َْ ٝك َيط ُٜخ
أ ٗـخ ُّ َْ ٝؿ ـ ٍي َ
ٔؼخ ٗخ
ذ طَ ْ
حَُؿخ ََ ٝ
ػ٘ َي َ
ٓؼضْ ك ٢حُوِ ِ
َٛس ً ُ
َ
ؿَٓضْ ك ٢حُ٘لْ ِ ٍٓٞهشً ً
٣خُ َ

طَ هي رخ ٗخ
طَ ْ
ٔٔ٠َٗ ٞخٍطُٜخ ٝحُ ِؼ ُ
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أكٔزُُٚ
ٓظَو٤ضُ َؿٔخ ٍَ حَُٝفِ ِ ْ
ػ َّْ ح ْ

ٗ ٍٞحُ ُٜي ٟأُـَوخ ً
َ

ُِ٣ؿ٤ــ ِ ٚح ّ٣خ ٗخ

ٛزَح ُ َ
ٗ َـ ٍٖ
حُ٘لْ ِ كَ ٢
ٟٔيّصُ ِؿَح َف
َ
ِ
حُ٘ٞم أٔ٣خٗخ
ف طُِؿ٢
َ
ٓخٍص حَُُ ٝ
حٕ َ
ٌُُّ٘ٚ
ّ ِ ٜي ُٞ٣هِ ُ
ُ ٚ٠
ؼ ٞحُ ّ
حُلذ  .كزَ ُ
ُّ
َٔ َٗ٤حٗخ
رَ ٌ
ؼ ٖٓ ٞحُ٘ٞم ِ ػخى حُ َـ ُ
َ
أكي٣ي َكوـّخ ً رٌ ِ َّ
حُ٘لْ ٣خ َ٢٘١ٝ
ِ
َ
حٗٔخٕ حهٞحٗخ
ك٤ي ِٖٓ
ح ًْ ً َُّ َٓ ْٖ
ِ
ـِٗخ ً
أكززظَ ْٜكَ ََكخ ً ك ٢هللا أَ ٝك َ
ْ
د حٕ َ
ؿ ََٓٞح حَ ٗ٫
ْٞحى أُـٞحٗخ
ك ٢حُيٍ ِ
ُٓٚ
ذ َ ك٢
ح ٍٝ٫أ ْؿَ ُ
ِ
آػَصُ ح ٫حُ ُل َّ
 َ٤طََػخٗخ
ٜٞص ِ
كخٓظ َ َ
ُ
حُ٘لْ ًُ ََ حُ َو ِ
ُٔٗ٬خٕ
ٝ
ِ

أَٓ٘ ُلُٚ

أ٤١ذ حُّ ِ ٞى ٝحٗ٫يح ُء
ٓخ
َ

ٍٞهـُُٚ
طُ ِ

آ ػَص ُ ُكزّخ ُ

ِٓ٤وخٗخ
ذ َ
ْٔ َ٣ل ٞحٌََُح َٛشَ ػَٖ هِ ٍ
طُٔي ١رَٜخءح ً
ن أػَْحٗخ
ُ
 ٍٞٗٝحُ َل ّ ِ

أكَُِٔ ٚ
ذ ٌّ ٝى ِ َِ ٌُِ -
حُ٘خّ ِ ِ
ِ
ك ٢حُوِ ِ
ذ  -أٔ٣خ ٗخ
ٝأُُْٗ ٜي هللاَ ٓخ ك ٢حُوِ ِ
ذ طُ٘ ِظ ُـٚ
ػخٗضْ ٍُهخءح ً َٓـخٗ ٢حُ ُل ّ ِ
ٔؼ َي َ٣ـ ُٔ َُٗخ
ُ ْ
ٔ٘خ ٗـُزخًُ ٢ؤ ّٕ حُّ ّ

ٔٔخٗخ
أٗٞحٍٛخ ًَؼَُصْ ك ٢حُؼَ ٍ
َ ٝط َ ْ
ُ
حُوْ َ٣ َ٤ل٤خٗخ
حُوِذ ٗٞهخ ً رٌ َِ ِ
ٝ
ُ
ِ

ْ
 ّ٬أًً َُُٛخ
حٕ ِػ٘ضُ ػََُٔٓ ١ـ َغ حْ ٧ك ِ
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ٗـخٕ َكِٗخ ٗخ
ٛـَصُ ك َِ َٜ َ٘ٓ ٢ح٧
أُ ٝ
ِ
أّٗ ٢أكزـ ُّ َ
ــي ٣خ رَـيح ُى

كََُٝ ٢ـَغٍ
كؤ ْٗ َ َُ ٜحُيٓـْــ َغ ِٖٓ ػَـ٢َّ َ٘٤

َِٜٗحٗخ

ٓـُ ٚ
حُـُ ٍٞى أٗض ِ ٝك ٢حٍٝ٫حف ِ ُٗ ْــَ ُ
َ
ِحكٔـخ ٗخ
ٔـو٤ي ِ ٝ
رخ٫كٔـخٕ ْ
ْ
ٓـُ٘ ْ
١ـ٤زخ ً َ
أٗـــــــٞحٍ ِ١ؼَظِٜخ
ٓخًح أهٍُ ٞ؟! ٝكــــــ٢
ٍ
ًحد حُلئح ُى
َ

َٝهي ُِى ٗخ ُٙأْٗـخٗخ

ُٓ ٚ
ـَ ِّ ٖٓ ح٫ك ّ٬أ ْؿ َِ ُ
َٓ ْٖ ُ ٢رِ ْ
ِٝ ٢رخٔٗ٫خّ ٍ٤ٟخٗخ
كِ ٤١ ٢
ذ َٗ ْلـْٔ َ
ذ َْ ٝكيُ٣ ْٖ َٓ ١وخٍػُٜخ
 ١ٌٛحُ َٔظخ ِػ ُ
ٓ ْؼ٤خٗخ
لٞ
ٔ ِ
حَ ٍٝ٫
ل ٞحُ َ
ِ
ٔخء َ َٗٝ
َٗ َ
ٜي ٍُِ ُٙ
ٓظَوخ َٓضْ رٌِ ِ َّ ح َِ ْٓ ٧ط ُ ْ
كظّ ٠ح ْ
َْ ٝكي ١طَُ٘ ٞء

أك٤خٗخ
ر٢
ح٫هيحٍ ْ
ُ
َ

*****************************
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ًََُٓ ْ٣س حٓ٧ي١
ُٝي ًَ ْ٣رٖ ػزخّ رٖ َُٓس حٓ٫ي ١حُ٘خػَ ٝحُزخكغ حُؼَحه ٢ك٢
حَُحرغ ٖٓ ٗ َٜطَ٘ ٖ٣حُؼخٗٞٗ ( ٢كٔزَ ) ٖٓ ٓ٘ش\ 1946
ًٔخ ًُ ًٌَ٣ي حُ٘خػَ ٗلٔ ٚرٔ٘٤خ ٗـئٓ ٙـَ ك ٢رطخهش ٗلٚٓٞ
ح ٝحكٞحُ ٚحُ٘و٤ٜش حٗٞٓ ٖٓ ٚحُ٤ي ح َٜٗ ٖٓ ٍٝ٫طٔ) ٞ٤ُٞ٣ ( ُٞ
ٓ٘ش \ 1948
ٝهي حطوٌص حُلٌٓٞش حُؼَحه٤ش هَحٍح رـؼَ ٓٞحُ٤ي ًَ حُؼَحهٖ٤٤
حُُٔٞٞى ٖ٣هزَ ٓظ٘٤خص حُوَٕ حُٔخٗ ٖٓ 7- 1 ٞٛ ٢ٟلْ حُؼخّ حُُٔٞٞى
كٝ ٚ٤طـَ٤ص ٓٞحُ٤ي ْٛك ٢ىكخطَ ٗلٝ ْٜٓٞرطخهخص حكٞحُ ْٜحُٔيٗ٤ش
رٔٞؿذ ًُي ك٠خػض ػِ ٠حُ٘خّ ٓؼَكش ح٣خّ ٓٞحُ٤يْٛ
ىٍّ ح٫رظيحث٤ش ٝحهٌ كَٝك ٚح٤ُٝ٫ش كٓ ٢ي٘٣ش حُ٘ـق ك٤غأٗ٠ٜ
ىٍحٓظ ٚح٧رظيحث٤ش كٜ٤خ ًٌُٝي حَُٔكِش حُؼخٗ٣ٞش ٝك َٜػِ ٠حُزٌخُ٣ٍٞخ
ريٍؿش ٓٔظخُ .
حٗظوَ حُ( ٠رـيحى ) ٝىهَ ًِ٤ش ١ذ ح٘ٓ٧خٕ رـخٓؼش رـيحى ح ٫حٗ-ٚ
طًَٜخ ٝحٗظوَ حُٓ ٠ي٘٣ش( حُزَٜس) كيهَ ًِ٤ش حُؼِ ّٞرـخٓؼش حُزَٜس
ٝحٗ ٠ٜىٍحٓظ ٚكٜ٤خ كخ ٬ٛػِٜٗ ٠خىس (حُزٌخُ )ّٞ٣ٍٞك ٢حهظٜخٙ
حُؼِ ّٞحُطز٤ؼ٤ش  .ػْ حًَٔ ىٍحٓظ ٚحُؼخُ٤ش كٜ٤خ كل َٜػِ ٠حُيرِ ّٞحُؼخُ٢
ك ٢حهظٜخ ٙحُظَر٤ش ٝػِْ حُ٘لْ.
ىهَ ىٍٝس حػيحى حُٔيٍٓٝ ٖ٤حُوخىس حُظَرٝ ٖ٤٣ٞك َٜػِ ٠ىٍؿش
حٓظ٤خُ ػخّ \1974
ػ ّٓ ٖ٤يٍٓخ كٓ ٢لخكظش ( ٝحٓ ) ٢كيٍّ ك ٢ػخٗ٣ٞخص ٝحػيحى٣خص
حُٔلخكظش ػْ حٗظوَ حُ ٠حُؼَٔ رٜٔخّ حىحٍ٣ش كٜ٤خ ك ٢حُ٘ئ ٕٝحُل٘٤ش ك٢
ٓـخٍ ٗوي حُٔ٘خٛؾ ٝحٌُظذ حُٔيٍٓ٤ش ٝحُٓٞخثَ ح٠٣٫خك٤ش
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ػْ طْ ح٣لخى ٙحُ ٠حُوطَ حُـِحثَ ٖٓ ١هزَ حُلٌٓٞش حُؼَحه٤ش ٓٞكيح
ُِظيٍ ْ٣كٜ٤خ كؼَٔ ٓيٍٓخ ٘ٛخى ُ٬ػٞحّ حُيٍحٓ٤ش 76\75ٝ 75\74
ػخى حُ ٠حُؼَحم ٝرو ٢ك٘ٓ ٚ٤ظ ٖ٤ػْ ُ٤ـخىٍ حُؼَحم ٓظٞؿٜخ حُ٠
حُٔـَد حُؼَر ٢ػخّ\ ٤ُ 1978ؼَٔ ٓيٍٓخ ك ٢ر٬ى حُٔـَد كؼَٔ ٓيٍٓخ
كٓ ٢ؼخٛي ٛخ حُؼخُ٤ش ُٔيس ٓ٘ظ1979ٝ 1978 ٖ٤
ػْ طًَٜخ ػخّ \ 1980ػخثيح حُ ٠حُـِحثَ حُظً ٢خٕ ٣يٍّ كٜ٤خ كزو٢
ك ٢حُـِحثَ  ٌٙٛحَُٔس ٓيس ٓض ٓ٘ٞحص ٓيٍٓخ كٓ ٢يحٍٜٓخ حُؼخٗ٣ٞش
ٓٝؼخٛيٛخ حُؼخُ٤ش .
ػْ حٗظوَ ٜٓخؿَح حُ ٠حٌَٓ٣خ ُ٤و ْ٤كٜ٤خ ٓـظَرخ ك٣٫ٝ ٢ش (ؿٍٞؿ٤خ )
ٓي٘٣ظ (– ٢حطٗ٬ظ٘٤خ– ُِ٤زِ٣ ٫ٝ .) ٍٕٞحٍ ٓؤ٤خ ٘ٛخى .
 ُٞٝرلؼ٘خ ػٖ حٓزخد ؿَرظٝ ٚطًَُ ٚزِيٍ ٙؿْ ٓلزظ ٚحُُٞ ٚ٤ؿيٗخٛخ
حٓزخرخ ٓ٤خٓ٤ش ( ُؼٖ هللا حُٔ٤خٓش ك ٢ر٬ىٗخ كخٜٗخ  ٫طَكْ حكيح ٖٓٝ
ٓخٍٜٓخ ػوٓ ُْٜٞظلـَس  ْٜٔٛحُٞك٤ي ح٣٫وخع رخ٫هَ طظـِذ ػِْٜ٤
ٜٓخُل١ٝ ْٜخثل٤ظٝ ْٜط٘ظِع حَُكٔش ٝحُ٘لوش ٖٓ هِز٤ُ ٚزو ٠ر ٬حٗٔخٗ٤ش
ك٘٣ ٬ظَ ُ٬هَ ح ٫رؼ ٖ٤حُلوي ٝحُٔوض ٝحُِٜٔلش حُوخٛش ) ٌ٣ٝل٘٤خ حٕ
ٗٔٔغ ٗخػَٗخ ٣ظليع ػٖ ٓزذ حؿظَحرٝ ٚػخثِظ ٚك٤و: ٍٞ
( ٣ٍ ٫ذ ّ
إٔ  ّٞٔٛحُٗ ٖ١ٞـِ ٢حُ٘خؿَ ريحكغ ؿَٛ ،١ِ٣وِظ ٚحُؼوخكش
ٝحُظـَرش ٝحُـَرش٤ٟٝ ،و ٖٓ ٢حُِٖٓٝ ،طزَٟٓٞٞٓ ُّٜٞٔ ٚ٘ٓ ٢ػ٤ش
أً ٝحط٤ش ىحكؼٜخ ٟٓٞٞػ ْ٤ُٝ ،٢ريحكغ ِٜٓلً ٢حطٓ ٢طِوخً ،كٌخطذ ٌٙٛ
كن
حُٔط٣ ُْ ،ٍٞظويّ كظ ٠رطِذ حُؼٞىس أ ٝحُظوخػيُٝ ٫ٝ ،ؿٌٛٝ ،ٚح ّ
ٟ٘ٔظ ٚحُوٞحُٜٗٔ ٖ٤خّ٘ٓ ٫ ،ش ٖٓ أكئٜٗ٧ ،خ أى٣خ هيٓخص طَر٣ٞش ؿِِ٤ش
ُٜٔ٘١ٞخٝ ،هَؿخ ٓ٧زخد ٓ٤خٓ٤ش ٌٓ٘ ػخٓ ّ 1980 ،ّ 1978 ٢ػِ٠
حُظٞحُٗ . ٢ؼْ ح٧ؿظَحد ٘ٔ٣ل٘ ٢ك٠خء حُلَ٣ش ح٘ٓ٥شٝ ،حُلخؿش حُٔخٓش
٧ك٠خٕ حُٝ ٖ١ٞحُ٘ؼذ ٝحٓ٧ش ،كؤٌٓذ ً َّ حُٔٞحٝ ،َ٣ٝحٝ٧ؿخعٝ ،حّ٫٥
ٗؼَح ً ٖٓ ُحى ٙحُٔظِح٣ي٘ٓ ٢ٛٝ ،خػَ اٗٔخٗ٤ش ،ططَد ً َّ أًحٕٝ ،حٔٗ٩خٕ
ٝؿٜش حٔٗ٩خٕٝ ،أ٤ٟق اُ ٠حُ٘ؼٍَ -ؿْ حُؼ ٖ٤٘٤حٌُِِ٤ظ - ٖ٤طخٍ٣وخ ً ٝأىرخ ً
ٗٝويح ً هيٓش ُٓ٨ش ٝح٧ؿ٤خٍ ،أٓخ حُؼٞىس كظظطِذ ٓٔظِِٓخص ٜ٣ؼذ طٞكَٛ٤خ
كٓ ٢ؼَ ٌٛح حُؼَٔ حُؼِ ،َ٤كخٓ٧زخد ٟٓٞٞػ٤شٔ٤ُٝ ،ض رٌحط٤ش)
ٝكًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
اٗـــّ ٢أط٤ضُ رُ ٬ح ٍى ٓ ٟٞأُٔ٢
أٗـُّٝ ٠ـضُ رـٔن ِ حٌُِِٓ َ٤ظجزخ ً

ٗؼّــضْ ُؼ ِٚ ٤٘٤رخٓ٥ــخٍ ِ أٗــٞح ٍُ
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أكخًٍ طخٍ٣وخ ً ٓظخُٔــــــُٚ
اٗـّ٢
ُ
إ هــــــخىصْ َٓٔ٤طُٚ
حُلَحثــَ ْ
َّ
إ
َ
حُيٍد َ
ى ٕٝحُِٜذ ُػِػش ً
طـًٌُُ٘ ٢خ
َ
ر٤ــٖ ٗـَل ٍ ٍٞاٍػـــُٚ
َ
ٗظـ ّ َ
ؿيد
خٕ
ٌ
ؿــــَ آى ُٜٓخ ٓـــٖ ػ٘ظ َِ١ ٚكخ ً
ْ
إ
َّ
كْ ٖٜ
ٌ
٣لَه٘خ
ض
٣خ أ ّٓ٘خ أٗــــــ ِ
إ ّ
كو ْي طٌخٓ ََ ك ٢حُ٘طٍَٝ ٖ٣ىُٔٛخ
ْ
ن
أًزَ
ٓــــــــٖ هـَِن ٍُ ٚهـُِ ٌ
هللاُ ُ
ُوي ِ١ؼضً ٝأٗلخٓـــــــٞٓ ٢كـّيس ٌ

!! ٝأكوُٚ
أٛلخٍ
حُوزَٝ ،حُٔلٍُ ٜٞ
ُ
ُ
رخُ٩ق ك٘ٞحًّ ٘٣ ،ي ُ حُؼِ َّ أكَح ٍُ
!
ِ
ُ
أكـخٍ
كٞم حَُأّ ِ
طٖٔ٤ٜ
!! ٫ٝ
َ
ُ
َ
أٓطــخٍ
ٝرٖ٤
ٍ
طَ ١ٝكخُٙ
ُطــــــق ّ
ُ
طوَرضْ ٖٓ ٓ٘خٛخ ك ٢حُيّؿ ٠حُيح ٍُ
ّ
ػٞح ٍُ
ىحػ ٢حُ٘وخم،
ُ
حً ّ٧
ٝهِق ِ ّ
ٜ٘٣خٍ
ٝحُ٘وٓ ٌْ ٛٝ ٚــٖ ححُـ ّٜخٍ ِ
ُ
ُ
ْ
اًزخٍ
ٝحُظٌزَ٤
ٖٓ ؿزِ ِش حُؼيٍ ِ،
ُ
ُ
ٛٝــــــخ هظٔضُ ٝرخٗ٧ؼخٍ ِ اٗؼخٍ

!! ُِ
حكذ حُ٘خػَ ًََُٓ ْ٣س ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٌٓ٘ ١لُٞظ٣ٝ ٚخكؼخ ُٝٝغ
رو ٍٞحُ٘ؼَ ٝهي ٛوِض ػ٘ي ٌٙٛ ٙحُٔٛٞزش ك ٢ىٍحٓظ ٚحُـخٓؼ٤ش ًِٔٝخ
طويّ ر ٚحُؼَٔ ك٘ظْ حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش ٌُح َٗح٘ٓ ٙخًٍخ ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ
حَُٜٔؿخٗخص حُ٘ؼَ٣ش ٝح٫ىر٤ش حُٔلِ٤ش هخٛش حًح ػِٔ٘خ حٕ ٓي٘٣ش ( حُ٘ـق
حَٗ٫ف) ٓٔوٍ ٢حٓ٬ٓٝ ٚػذ ٛزخ ٖٓ ٙحك َ٠حُٔيٕ حُؼَحه٤ش ػوخكش
ٝحىرخ ٝحٛظٔخٓخ رخُؼوخكش ك٣ٍ ٬ذ ك٘ٓ ٢خًٍخط ٚكٜ٤خ روٜخثيٗٝ ٙظٔٚ
حُ٘ؼٌَُ ١ح ًخٗض ٓ٘خًٍظ ٚكَٜٓ ٢ؿخٗخطٜخ كظٔ٤ش ٣ .و ٍٞك ٢حكيٟ
هٜخثي ٙحُـُِ٤ش :
ًْ ٍ ٍٞٛس ط٘ ُّغ ٣خ أٗــــٞحٍ١
ٝح٧هٔـــخٍ
ٝحُ٘ــّٞ
ّْٔ
ًخُ٘ ِ
ِ
ِ
ٓلَى ًح ِٓٓخٍ١
ك٘٤يٖٓ ٝ
ِ
ريحٍ ١
أٍحى
٫ٝ
ِ
ّ
ٓــــــــــَسً ِ
هخٓــــــــــ٤ش حُوِذ  ٫ٝطيحٍ١
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 ٫طوظُ٘ٞٛ ٖٓ ٢ش حُـزـّــخٍ!!

ٝحُ٘ــــــخٍ
ٗخ٤ٛي ػٖ ؿّ٘ظــــــ ِٚ
ِ

ً ٠ُٔٝخُ٘ـــــخٍ
أٓـــ٤ــ َُ هــــــ ٍي
ً

 ٫طِػٔ ٢طِى ٢ٛك ٢أٗؼــــخٍ١

ٝاٗٔـــــــخ حُ٘ٔ٨ُ ّٞهٔــــــــــخٍ
٣خ كِٞط ٢أًـــــزَ كٝ ٢هــــــــخٍ١
ُِوـــــــــــــــَحٍ
ع
ــــي أرــــــي ُ
ٔ ِ
ٝهُ ٤
ِ

ّ
ُِـــــــــيِ ٝحٍ
ّٝحٍ
ّ
ٝحُِٓــــــــٖ حُــــــي ُ
حٞٗ٧حٍ)
ٓخ أٓؼــــــــي حُٔلظـــٞظ رــ (
ِ
ًٔخ حٗٗ ٚخٍى ك ( ٢رـيحى ) ٝػِٓ ٠يحٍؽ (ؿخٓؼش ىٓ٘ن) ك٢
حُوطَ حُٔٝ ١ٍٞك (٢حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢ك ٢ىٓ٘ن ) رل٤غ حهٔ٤ض ُٚ
ٗيٝحص ٗؼَ٣ش كٝ ٚ٤حهٔ٤ض ُٓ ٚلخَٟحص حىر٤ش ٗٝؼَ٣ش ك ٢ىٓ٘ن ٝك٢
حٌَٓ٣خ ك٣٫ٝ ٢خص( ط٘ٔٝ ٢ؿٍٞؿ٤خ  )ٌٖ٤٘ٓٝك( ٢حٌَٓ٣خ ) ًٔخ حهٔ٤ض ُٚ
ػيس ٗيٝحص حىر٤ش حُو ٠كٜ٤خ هٜخثيٓٝ ٙلخَٟحط ٚك( ٢حٓظٌُْٜٜٞ
)ٓ(ٝخُ )ٞٔ٤ك ٢حُٔ٣ٞي ٗ ٖٓٝؼَ ٙك ٢حكي  ٌٙٛحَُٜٔؿخٗخص ُ٤ظ َٜكزٚ
( حُؼَحم) ٣وٍٞ
ُزِيٙ
:
:
ّ
أرغ ُٗؼَٓٝ ١خ ٗؼَٓ ١ـــــ ٟٞأُٔ٢
ػَٝم ىٓ٢
ذ ٣ـَ ١ك٢
ٌ
ٗز ٖٓ ٞحُوِ ِ
ِ
ُ
أٓظـــــــــــٌ ٖ٤ػِـــ ٠هٔ ٍي ٝؿخٓي ٍس
٫
خّ ٣خهِٔ٢
ْ
حُٜذ كوـــ ْي ٣ظ٘ـــــــــخٓ ٠حُ٘ـ ّ ُ
حُ٘لــ ّٞرٜـخ
ط٘ق
حٗلـــــقْ روخكٍ ٤ش
ِ
َ
ٝحٓـظ٘ ٜٞحُؼِ َّ ٓخىصْ ٌٓظش ُ حُؼيّ ِ
ْ
ْ
ٝإ ؿــــٌٝصَ ك ٬طَؿـ ْْ رٜـخػو ٍش
طٜلـــٝ ٞأٗـضَ ًزًَخٕ ٍٖٓ حُ٠ـَّ ِ
حهَأ ٍ٣ٝـيح ً
ٓظزٞٗ ٖٓ َٜحٍىٛخ
ُ
رخُؼ٤ـــٖ ِ ٓٔ٤خ ً ٗٝز ُغ حُ٠خ ِى ُِلـِ ْٜ
ٗؼَ اًح أَٟٓظُٝ ُ ٚؼخ ً
ــــــؼَ
ٌ
ُ
كخُ٘ـ ّ
ن ٓزخصُ حُـخكَ ِ حٌُّْٓ ِ
هــي ٔ٣ظلُ ٤
ُ
َٝاٍع حُٔـــ ِي كِـّظُٚ
َّ
إ حُؼـــــَحم
طٌٔــ ُٙٞرخٍهش ُ ح٧ه٬م ِ ٝحُّ٘ـــــِ َْ٤
ًـــ ْْ هــــ ْي أؿزضُ َّ -
ٝإ هللاَ كخكظ- ُٚ
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ُ ٫ٞحٛ٧ـخُش ُ كِـّــــــضْ ؿ ّٔش ُحُـْٔ ِ

ػ٘ـــظخٍ) ُُٚ
ٓخ ٓخصَ (طٔ( )ُ ُٞ
هٜذ
ٌ
ٌ
( َّ ٞ٣حُزٔ٣ ٝ )ّٞــ( َّ ٞحُظخُْ حُيّ) ِ ْٛ
َ
َ
ىٗ٤ـــخى ٛخٍهش ً:
أٓخٓــــي اً ْ
حٗظــــَ
ْ
َ
ه٬كي رؼــ َي ح٣٧ـــــــٖ ِ ٝحُِ ْٛٞ
ق
هِـ ّ ْ
كخم ه ٌّ ٞط٘خٓـــــٞح َّ
ػِ ٝكيطْْ ٜ
ٓـخ َ
ٝأ٣وظٞح كظ٘ـــش ً ٓــــــٖ ٓخُق حُ ِويّ ِ
ٍد ُحٌُٗ ِ ٕٞؼٔظٌ ْْ
ٓخ رخٌُ ْْ ؟ ػ َّْ ّ
ٝطـزطٌٗ ٕٞحًح ً ك ٢ىُٗ ٠حُظـِّــْ ِ!
 ٫طَطـٓ ٢ـــــــٖ ٓٞحى حُؼيٍ ٣لٌُٔٚ
روــــــٔق ك ٢حُيّؿ ٠كْ٘ ِ!
اًح ٍ٤ٟضَ
ٍ
َ
َ
طَىػي ٟخثوش ٌ؟ً
ىٛخى؟ أُ ْْ
ٓخًح
ٖٓ ؿٍ ٍٗ َ٤ي طـخكضْ ػٜزش ُحُ ُلٌْ
ع أٗض ٝحٍػــُٚ
ٓخًح هل ٖٓ ٠طَح ٍ
ٗــخٍ ػِ ٠ػِْ ِ
ُّ
ٝحُلـــن ٗؼـــــِظٌ ُٚ
أٗــــــــخّ أكو ْٜػـــي ٌّ
طويّٓظـ٘خ
ٌ
ٝحُي ٍّّ ُ كـــــــخ ٍَ رؤ٣ــي٣ـ٘خ اُ ٠كلْ ِ
طئٖٓ حّ٣٧ـخ ُّ ٓوِزُٚ
ُ
ّ٫ َٛ
كخُـــــي ُ
ْ
ؿـــَ ِس حُــ ُ ِ َّكظٝ ٠ك٘ ِش حُؼيّ ِ
ٖٓ
ّ
ّحٍ ٓخُلُٚ
٠٣ٝليُ حُ ُٔ
ُ
وــــــــِذ حُـي ُ
َ
َ
حػظزخٍى ٖٓ أٓطٍٞسحُِ ْٛٞ؟!
أٖ٣
ؿٍٞحُ٣ِ ْ٤٠ؼوزُٚ
 ٫طَطـ٢
َ
حُٜزَ ُ
ّ
ع حُيٗــــــــ٤خ ِ ِْ٣ ْْ ُٝ
ٝحُلَ ُٖٓ
ؿــِ َ
ّ
حُؼــــَحم اًح أٝىػظ ُٚأٓـــــً٬
َّ
إ
َ
أًَ ّْ رْ - ٚ
إ طؼخك -٠رخًم حُ٘ـّؼْ ِ
ٝإ ٛلـّ٤ظًٛ ُٚزخ ً
حُظَحد ْ
ٛـــٌح
ُ
َ٣ ٫طوٗ ٢ـــــؤ ُٙٝط ْز ٌَ ٖٓ حٌَُّ ِ
َٜٗٝحٕ ُ٘خ ػٔــلخ ً
ْ
ٌ
َٜٗ
إ َّ
ؿق ٌ
ؿِ ٖٓ َ٣ه ٟٞحُِ ْٜٔ
ٗ َٜحُل٤خ ِس
ٌ
٣خ ُ٤ظٗ ْْ ٜظَٝح حٗ٥ـخ ًّ ٛ٫لـــــش ً
حُــَكْ
ُؼ٘ـّٜخ أ َِٓضْ طــــَٗ ٞاُّ ٠
(ََّ ١حُٔٔ٤ـ ُق) كؼخى(حُٔ٘يرخى)ُْْ ٜ
 ِٞٛ٣ر٘يٝ ٍ ٝأُلخٕ ٍٖٓ حُ٘ـّــْ ِ
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 ٫طو٘طٞح ّ
إٔ (ػ٘وخ ًء) هي حكظَهض
ِٗؼذ ىح َّ ٌُِٓٔٚ
 ْ٤ُٝك ٢حٍٝ٧
ٌ
ْ
ٖٓ ٣ؼٔ َْ حُو٣ ُْ َ٤ؼي ّْ ْؿٞحُٚ٣

ٍٓخىٛخ ػخىٛخ طٔٔ ٞاُ ٠حُؤْ ِ
هَ٤ح ً كوٌ ْػزَس ْ
ٓـخُق حِ ْٓ٧
ًٖٓ
ِ
ّ
إ حُل٤خس َ ٧هٔخ ٌّ ٓـٖ حُؼِّ ٍ

ٛزَح ً ؿًٔ٬٤ػِ ٠حُزِٝ ٟٞكٌٔظ٘خ

ٌ
كٔــــــٖ ٓوظظْ
هللِ كـــٌ ٌْ ٌٛٝح

ٓٝغ ًَ ٗخػَ٣ظٝ ٚحٌٓخٗخط ٚح٫ىر٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش ُْ ٣ظويّ رطِذ حٗظٔخء
 ١٫حطلخى حىر ٢حٓ ٝئٓٔش ػوخك٤ش ح٘ٓ ٝظٔش طٜظْ رٔؼَ  ٌٙٛح . ٍٞٓ٫كوي
طلَؽ ُِ٘ظْ ٝحُظخُ٤ق ٝحُزلغ ٣ ُْٝؼَٛخ حٛظٔخٓٝ ٚحهٌ ٗ َ٘٘٣ؼَ ٙك٢
حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ح٫ىر٤ش ٝحُٔٞحهغ حٌُ٫ظَ٤ٗٝش حُؼَحه٤ش ٝحُؼَر٤ش كظ٠
َٗ٘ ٓجخص حُوٜخثي ٝحُزلٞع ٝحُٔوخ٫ص ح٫ىر٤ش .
ًََُٓ ْ٣س حٓ٫يٗ ١خػَ ًِٓٝ ْٜخطذ ٓـ٤ي ٝرخكغ ٓظٌٖٔ ٝحى٣ذ
ػَحهٝ ٢ػَرٔ٣ ٢ظخُ رخِٓٞر ٚحَُٗٝ ٖ٤ٛخػَ٣ظ ٚحُلٌس ٝهي ٗظْ حُ٘ؼَ
حُؼٔٞى ١كخؿخى ك ٚ٤كوٜخثيٓٝ ٙط٫ٞط ٚطْ٘ ػِٗ ٠خػَ٣ش ٖٓ حُطَحُ
ح ٖٓ ٍٝ٫ك٤غ حُ٘ظْ حُـٔٝ َ٤حُٔزي حُٔ٘ظْ ٝحُٔؼ٘ ٠حُِٔٝ ْٜحِٞٓ٫د
حُ٘ؼَ ١حَُحثغ ٣و ٍٞك ٢ه٤ٜيط ( ٚحُ٘٤ٜي) :
حُلــــَ ُٝحُ٘ـــّٜيح
ن هللاَ ا٫
٣َ ٫ؼ٘ ُ
َ
ص ٓخ ػُزيح
ُ ٫ٞحُِلُ ٞى
ٝهٞف حُِٔ ٞ
ُ
َّ
ُ
حُلظــق ُ٣ؼـِ٘ـخ
رــؤٕ
حُ٤وٖ٤
ُــــ٫ٞ
َ
ٓخ َ
ر ٖ٤ؿٔ٠ــ ِش ػٍٓ ٖ٤خ ٍٝػضَ ؿيح
ع حّ٣٧ـــــــخ َّ كٌٔظُٚ
ٓزلخٕ َٓ ْ
َ
ـــٖ أٝى َ
َ
ؿــــَ حَُى ٟػــيىح
ر٤ـــٖ أٓ٬ك٘خ
ِٓ ْٖ
ّ
٠يْ ٖ٣
ْ
أكِن حُ ّ
َ
ٓـٖ ػيّ ٍ
ٓـــــٖ
ٓزلخٕ
َ
حُ٘لـْ ٗخؿــضْ ٝحكــيح ً أكــــيح
ٝأُٜـ َْ
َ
ِحُل٘٤ــق ٓٝـخ
آٓ٘ـــضُ رخهللِ ٝحُي٣ـــــٖ
ِ
ْ
َّ
َٓـــٖ ػِ٤خثـــ ٍِ ٚكـــي
ٓــــٖ حُ٘ـَّ٣ؼش
ح
*************************
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ْ
َ
ػ٘ـَ ٖ٣ك ً٫ٞك ٢ى٣ـخؿَ ِٙ
ػــــــخٕ
ٖٓ
َ
ّٛـــَ كــــــ ٢أك٘ـخث ِٔٛ ٚــيح
أ ٝهــخٍ َ
ع حُي َ
د حُٔ٘ــخ٣خ ػِـــــ ٠ح٧كـــــــَحٍ ٌَِٓٓش ٌ
ٍُ ّ
٣ٝوِ ُي حُٔـــــَ ُء ػ٘ـــ َي حُ٘ـّخّ ْ
ِإ ُـُـــــليح
َٓ ْٖ هـــــــــخ ٍَ َّ :
ص ػِؤـُٚ؟
إ ُطؼـــْ ِحُٔــِ ٞ
ٍ١ــــــــــخٕ أ ٝؿليح؟
ٛـــــ ٍَ حُ٘ـُّ ٤ٜي ًوِن
َ
ٝحهـــــــٌف ٖٓ َٓحٍط ِٚ
 ٫طــــــــَع ِحَُْ ٤٠
ْ
َ
كــــٞحٍح ً ٓٝــظــــويح
ريٗ٤ـخى
ٝػــــــــــــــــٖ
ّ
ْ
كـــــــٞم ٍإ ٫ٍ ّٝحٗل٘ـــــــــــخ َء ُٜخ
ؽ
َ
كخُظخ ُ
ٝؿ ُٚحُ٘٤ٜــ ِي ُـ٤ــــــَ ِهللاِ ٓـــــــــــــخ ٓـــيح
ذ
ٜٓــــ ُْ حُٔ٘خ٣خ ٘٣خـــــــ َُ
حُلَ ٓــــٖ ػــــــ ٍ
َّ
ُ َّؾ حُل٘ــــخ ُء ػـــِ ٠ح٧ه٤ـــــخٍ ِٓطــــــــــــــَّىح

َ
رٜيٍى ًخُُِِحٍ ِا ًْ ٍػيح
أهل ْْ
ٌٛح حُ٘ـــُ ٤ٜي ُّ ٘٣ي حُؼِ َّ َُٓطلً٬
ٌٛح حُ٘ـُّ ٤ٜي ُو ْي ػطَطٗ ُٚــــٔ٤ــخ ً
ػِ٤ـــــخء َٓطزــــ ٍش
ٗن حُوَِ ٞى اُ٠
َّ
ِ
ؿخىٍط٘خ َ
كٛ ٖ٤زـّضْ ُل ُق ٛــــــخؿـــَ ٍس

ّ
ٜ٣ظِ ُ ُٓـَطؼــيح
ذ اًح
ْ
ٝحهٌف روِ ٍ
ْ
ٖٓ ٍٝك ُِ ٜ٘٣ ٚغ حُظـّخٍَ ٣ن ٝحُزِيح
حُؤق ٍح َف كيح
ِٓ ْٖ ٗؼِ ُِٔ٣ ْٖ َٓ ٚخ ُّ
َ
ٖٓ حُ٘٠ــخٍ ِػِ ٠أىٍحؿــ ِٛ ٚــــؼيح
ًٍ حُٜزـــــخ ُء ػِ ٠أكيحه٘ـــــــخ ٍٓــيح
َّ

ُو ْي ١زؼضَ ػِ ٠ح٥كـــــــــــخم ِكَٔطٜخ
أىٓـــــ ٠ػِٜ٤خ رـَف ٍ ١ــــــ ََّ ٌٓلظ ِليح
َ
ُ ْْ ط٠ـغ حُِٓ ََ ٤ـــــخ
أٟ٘خى َٓهــــيُٙ
حُ٘ـــٞحّ ِ ُٓظجــــــيح
ض ػِــــ٠
كظِ ٔٔٛ ٠
ّ
ٖٓ أىٗخٓ ِ ٚك٘وخ ً
كٟٞي ْ
َ
ًٝىصَ
ٍطوٌف ّ
حُِرــيح
ٛ َّ ًٝوَ ِس هــخع
ُ
ٓ٘ي ؿلٞطٌٚ
ٝحُِ١ٝ ١َٔ٣ َُ ٤خٍصْ َ
ٜ٤ٛخص ٌَِٓ ُّ ٞؿيٍ ٍك ٢حٍ ٠ٓ٧هيح
119

5/27/2017

ىٍٝد حُي٣ــــٖ ُِٓظٜـزخ ً
ُو ْي ٓٝؼض
َ
َ
ٗلٔي ُ٨ؿ٤ـــخٍ ِػخرَس ً
ٓيىصَ

ٓٝـــخ ٌٟ٘ضَ رَ٣ــغ ٍُِليح َكــــــيىح
كظ ٠كظلضَ ٌُ ِ َّ حُٔخٌُٓ ٖ٤يٟ

كٔزظي حُلٌ َّك ٢أٛوخػ٘خ رطً٬
َ

ٝحُ٘ـّ ْٖ َٓ ُْ ٜهخ َّ ُٝ٨ؿخ ِى ٓ٘لَىح

ػطَح ً
ًٌُـــَحى ْ
َ
ٖٓ ٍ َٜ١ر٘خُُ ٍش

َ
هَرضْ
ٝحَُؿـيح
ٍٝكي حٓ٥خ ٍَ ّ
ه ْي ّ

ُو ْي طـِـِّضَ ٗـٔـــــخ ً َ
رًًٞ ٖ٤ز ٍش

ص ٣يح
ٔ
ٔـــخء طٔ ُّي حُٔخ١ؼخ ِ
ِ
ٖٓ حُ ّ

َ
د ِِٓٔش ً
ُِؼخثَ ٖٓ ٖ٣ح٧طـــــَح ِ
َ
ٝحُٜـــخرَ ٖٓ ٖ٣حُؼـّٞحٍ ِاً ْٗ٘يٝح
حُ٘خٍر ٖ٤ىٓخ ً
َ
َ
حُٔخهطٖ٤
أ ٝطَؿــــ ُْ

َ
ٝحُٞحٍػ ٖ٤ح٩رخ ؿخىصْ ُٓ ْٜـيىح
َ
ُِٔخٓؼٛ ٖ٤ــيٟ
ذ ٫ٝ
طلَٗ َ٣ؼ ٍ
َ
َ
ٝحُٞحؿِـــــٖ٤
رـــــذ ٗٔـ ُٚكٍٔــــيح
ٍّ

ٗخٍ ٗخػَٗخ ًََُٓ ْ٣س ؿٞحثِ ٝطٌَ٘حص ٝطويَ٣حص ػي٣يس ك٢
ٝظ٤لظ ٚهٓ ٍ٬ـخُ ٚحُظؼِ ٢ٔ٤ك ٢حُؼَحم ٝك ٢حُـِحثَ ٝحُٔـَد ًٔ,خ ٗخٍ
حُؼي٣ي ٖٓ حُظٌَ٘حص ٝحٛ٫يحءحص ٝحُظٌَٔ٣خص كٓ ٢ـخُ ٚح٫ىرٝ ٢حُ٘ؼَ١
كوي ٌَٗطَ٣ُٝ ٚس حُظؼِ ْ٤حُؼخُ ٢ك٣ٍٞٓ ٢خ ػخّ \ٍ 1998ثٔ٤ش حُٔـِْ
ح٫ػُِِ ٠ؼِٝ ّٞح٫ىحد ٝحُلُ٘٘ٔ ٕٞخًٍظ ٚك ٢حَُٜٔؿخ ٗ ٖ٤حُ٘ؼَٖ٤٣
حُٔوخٓ ٖ٤ك( ٢ىٓ٘ن) ًٔ.خ ًَٓظٓ ٚـِش (ٓؼَحؽ ) ٝك َٜػِ ٠ىٍع
ٓئٓٔش حُٔؼوق حُؼَرٓٝ , ٢ئٓٔش حُُِ٘ ٍٞؼوخكش ٝح٫ػٜٗٝ ّ٬خىحص
طويَ٣ػي٣يس ٖٓ ٓٞهغ ٗؼَحء حَُحكيٍٝ ٖ٣حرطش ح٫ىرخء حُؼَد ٝحٛيط ٚىحٍ
ُِ ّ٬١طزخػش ٝحَُ٘٘ ٓـٔٞػش ٖٓ حٌُظذ حُؼٔ٘٤ش ٝحٛيط٘ٓ ٚظٔش كوٞم
حٔٗ٫خٕ حُؼخُٔ٤ش رؼ ٞحُـٞحثِ ٝحُظٌَ٘حص ػٖ ه٤ٜيط( ٚحٗٔخٕ ٝحٗٔخٕ)
ٝؿَٛ٤خ ًؼ. َ٤
حٓخ حٛيحٍحط ٚكٌؼَ٤س حًًَ ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
كٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ كوي حٛيٍ ػيى ٖٓ حُيٝح: ٖ٣ٝ
 - ٢٘١ٝ -1ىٞ٣حٕ ٗؼَ  -ىحٍحٍُٞحم -ىٓ٘ن
 -2كٜخى ح٣خّ ٝح٣خّ  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ -ىحٍحٍُٞحم -ىٓ٘ن
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ِٓ -3لٔش ٝهٜخثي ٗؼَ٣ش – ىٞ٣حٕ ٗؼَ  -ىٓ٘ن
 -4هٜخثي ٓٗٞلش رلِٕ حُؼَحهيٞ٣حٕ ٗؼَ  -ػٔخٕ
 -5حُٜخٗٔ٤خص – ٟىٞ٣حٕ ٗؼَ –هٜخثي ك ٢حٍ حُز٤ض  -حُ٘ـق حَٗ٫ف
حٓخ كٓ ٢ـخٍ ح٫ىد ٝحُؼوخكش :
ُِ -1ؼزوَ٣ش حَٓحٍٛخ ىٍحٓخص طوي٣ش
٘ٗ -2ؤس حُ٘ل ٞحُؼَرَ٤ٔٓٝ ٢ط ٚحٌُٞك٤ش
- 3طخٍ٣ن حُلَ٤س حٌُٞكش  ..حٞ١٫حٍ حُٔزٌَس ُِ٘ـق حَٗ٫ف
ٌٍٗ- 4حص ٖٓ ح٣٫خّ
ً -5ظخد حُؼَٝ ٝٝحُوٞحكٝ ٢حَُ٠حثَحُ٘ؼَ٣ش
 -6حٌٍُ٘حص حُزخه٤خص ٓخ ر٘ٗ ٖ٤خس حُ٘لٝ ٞحَٓحٍحُؼزوَ٣ش
ٗ -7ؼَ ٗٝؼَحء  -حُـِء حٗ – ٍٝ٫ؼَحء ؿخٝ ٕٞ٤ِٛحٕٓٞ٤ٓ٬
ٗ -8ؼَ ٗٝؼَحء – حُـِء حُؼخٗٗ -٢ؼَحء ػزخٕٓٞ٤
ٗ -9ؼَ ٗٝؼَحء – حُـِء حُؼخُغ ٗ -ؼَحء ٓؼخَٕٝٛ
 -10ىػزَ حُوِحػ ٢حُٞؿ ٚح٫هَ ُِ٘ؼَ
 -11حُ٘ؼَ ٝه٠خ٣خ : ٙحُؼَٝ ٝٝحُوٞحكٝ ٢حُظـي٣ي
ٌتسم شعر الشاعر كرٌم مرزة االسدي بالجٌادة ولوة السبن
وبعده عن الؽموض ٌؽوص فً اعماق فً المعانً فٌستخرج افضلها
صنَاعَة الشعرٌة وااللهام الحاذق
فهو شَا ِعر مفلك انفرج لَهُ من ال ِ ّ
اء المتدفك فؤجمع
وومض لَهُ برلها المإتلك وسال ِب ِه طبعه كَا ْل َم ِ
ارة ٌحزن َوأ ُ ْخ َرى ٌسهل َو ِفً
على تفضٌله نماد وادباء العصر فَت َ َ
كلتٌهما ٌنهل الشـعر وٌؽمره بالصور الشـعرٌة فاشـتهر بانطباعه
الشعري وٌتسم بنفسه الطوٌل فً لصٌده لال الشعر فً المدح وفً
الؽزل وفً الوصؾ والحكمة والهجاء والرثاء وفً الرجاء واالعتذار
وفً اؼلب الفنون الشعرٌة .
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس (ٓخُض ػِ٤ي حُلخىػخص ٝطزيع) ٖٓ ٗؼَٙ
٣و ٍٞكٜ٤خ :
َ
ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزي ُ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤خ  ٫ٝطظِػِْ ُ
طظِػِْ ُ

ْ
طًَ َغ حُٜخٓخصُ كظّ ٠كظلٜخ
ُٖ ْ

َ
ٓٞحى ُ ًَ٣ٝغ
هٔت حٌُٝ ١حُ٠

أٓٔي ٓخ١ؼخ ً
َ
٣خ ٓ ٢٘١ٞه ْي ًخٕ
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ْ
َ
ٓٞ٣يً ،ح ؿ ٌي كٔظٔط ُغ
إ ُ ٍَّ

َ
كٔزظي ؿّ٘ظ٢
٣خ ًٓ ْْ ً ٢٘١ٞح

ْ
أٍ ٝرِو ُغ
أٍٟي ً َُّ
ٍ
ٖٓ رؼ ِي ِ

ٍٝػخ ً
َ
ُ٘للي  ،اً ٣ط َُّ ٛزخإٙ

ٜ٣ذ حُل٤خسَ ٝأٗضَ أٗضَ حٍٝ٧ع ُ
ُ

ع طَُرُٜخ
ٛ ١ٌٛـ ٢حُز٤يح ُء َٗ ٌ

ٌ
ّ ٞ٣ ٖ١ٝكيٗخ ٟٝ ،خ ٌى ٣ـٔغ

ُـشٌ
حُوٞحُٔ َ١لشً
طل ٞ٤رٜخ
ُ
ُ

حُوٞحكٝ،٢حُوَ٣ ٞ٣و ّط ُغ
طؤط٢
ُ

طٜـِ هٞحىٓخ ً
ُّ
ٌ٣ل٤ي كوَح ً ْ
َ
إٔ

ًخَُ٘ٔ ٘٣ـٔ ُن ُِٔـٔخ ،اً ٣وِ ُغ
ِ

أػٜـَ
ّٛـَحٌُ ١ك٢
ٍ
٣خ كٌ٘ش حُي ِ
حُٔزًٞ ، ٢كشَ ؿ٘ ِي ِٙ
٣خ ًَرَ ٬ء
ِ
ٛخٍ ، ٕٝك٠خٍسَ رخر ٍَ
ػَٜ
٣خ
َ
ٍ

ٝطـَ ُٓخٗ ِ٘٣ ٫ ٚل ُغ
هـي ًخٕ
َ
ُ
ع)
) ٣خ أّٜ٣خ حُُِ ٛي (
حُزط ٖ٤حُ ِٗ٧
ػزوَ ،اً ٣ل َّ (حُ ٔٛ٧غ)
أٍٝ
٣خ
َ
َ

هللِ أٗضَ ُِٔٝ ،ؼــــ٤ٔٗ ٖ٤ـَ ُٙ

ع
ُظلٞ٤
ٝح٧كـَحٍ كــُٞي طـٌَ ُ
ُ

َ
ػِ٤ي ٓـيح ً ٓ ،ـيْْ ٛ
ٔ٣ظٌؼَٕٝ

َ
ٓٝـيى ُٓ ٜ٘غ
٣ز٘ ٠ػِٓ ٠ـيٍ،

َ
ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػـــخصُ ٝطزـي ُ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤ــخ  ٫ٝ ،طظِػِْ ُ
طظـِػِْ ُ

ًخًد
ًْ ٣ويع حُيٗ٤خ ؿٜخ ٌّ
ٌ
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ُحٕ حُـٜخ َّ ُ٘ـخظَ٘ٓ ِٚ ٣ؼ٘ ُغ
ٝحَُٔحٓ ْ٤حُظ٢
ىحػٖ
ٓخ رٖ٤
َ
ِ
أّٗ ٌُْ ٠طٔظؼزي ٕٝكَحثَح؟!

مٝ،رُ ْ٣ٞؼٞح
ٍُٓٔضْ ُ،ْٜرخػٞح حُؼَح َ
) ٌٗ ٜؾ ٖٓ(حُلخٍٝم) ْ
طظٍٞػٞح
إٔ
ّ

أه٬هٓ ْٜخطضْ ٓٝ ،خصَ ْْ َٛ٤ٟٔ

٣خ رجْ ٓخ كوي حُِجخ ُّ ٤ّ ٗٝؼٞح

هي ّٗ٤ؼٞح ًـ َّ حَُٔٝءس  ٝحُّ٘٠ٜ

ه٤ـَ ٓ٘ز ُغ
اّٗخ ُٜخ ٍ َّ ٌُٝ ،

ّ
ططَرٖ ُطزِٜخ كطزُٜٞخ
٫
ُـَ٤ى هز ََ َ
َ
ع)
) ًخٗض
ًُي طوَ ُ
َ
ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزـي ُ

ُػ َْ حَُىّ ٟ
حُؼـَحم َٓحر ٌغ
إٔ
َ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤خ ٫ٝ ،طظِػِْ ُ
طظـِػِْ ُ

حر٘ـَ رٞكيس ٗؼز٘خ ٣خ َٓر ُغ !!
)
ْ

َ
ػِ٤ي ٤ٟؼشَ ػخؿِ
٣ظٜخكظٕٞ
٣خ ُ ِْٜ٣ٝـ ٞأىًٍٞح ٓخ ٤ّ ٟؼٞح
٤٘٣ذ ُ ُٚحُُ ٤ُٞي كظخػشً
ٌ
ُٖٓ
ُ

حُؼَحم ٝطوط ُغ
ٍإ ّٝك٢
!! ً ْْ ٖٓ
ٍ
ِ

٘ٓٝض طٜ٘ل٘خ ٣ي ٓٔٔٓٞش

) ٓظّٔ٘ ٌٖ ٌٛح ًٝح ٓظ٘٤غ)

ض حُوظِ ٠طٔ ّؾ ىٓخءٛخ
ٓ 7خ ُحُ ِ
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َ
ًؼٜيى ٣ -خ
ؿَ -َ٣ح٧كظ ُغ
) ٝرو٠
ُ
حُؼي ٍُ ٗٔ٤ظ٘خٍٝ ،كٔشُ أكٔ ٍي

د رٜـخ ٣ط َّ حُٔطِغ
ُ
ــ ٍٞحٌُظخ ِ
ٓ ُ

ا ٍٚ ٣ر٘ ٢حٛ ّ٬ٓ٩ــٌح ىْْ ٌ٘٣

ع
ك ٢حُؼزخ َى ُ َ٘٣ٝ،
رخُِْٔ ه ْي َّ

َ
ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزي ُ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤خ ٫ٝ ،طظِػِْ ُ
طظـِػِْ ُ

************************************************
ن ُِليح
٣خ ٓٞصُ :إ حُٔٞصَ ك ٌ
ٜٓي حُٜي،ٟه َْ ٤حُٜ٘خى ِس َُٗ ٟغ
ْ
ف ٖٓ أؿٔخىٛخ
إ كخِ ٟ
ض حٍٝ٧ح ُ

َٓ ّ٤
خٕ طٜـ ُغ ٓزٔٔخ ً ،أ ٝطيٓ ُغ

ػخٕ حُُ٘ ٤ٜي رؤٍٔٓٝ ِٚ ٟخث ِٚ
َ

ٍٝكخ ً
طَكَف رخُؼ ٢ُ٬طٜ٘ـ ُغ
ُ

ًٜٓ ً٬ٜلَحء حُؼـَحم رٔخ١شً
ٝاًح ٣ـ ُّي حُـ ُّي ،أٗـض حُ ُٔ٧غ
َ
****** ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزي ُ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤خ  ٫ٝطظِػِْ ُ
طظـِػِْ ُ

م  ْْ ُٝأُ ٍْ ري ٓئٓ٘خ ً
ؿ ٖ٤حُؼَح ُ
ُ

ع
) ٝرؤّٗي ح )َُ ٓ٧حٌُ٣ ٫ ١وي ُ

ِْٓٝ ،ك٢
٣خ
َ
هخُن ح٩ريحعِ كٍ ٢

َ
ع
طٌَ
ُٜخٝ،ؿَ٤ى ُ َٜ٣
كَ ٍ
د ُّ
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كَٔ حُلَحص رٜخ اُ٤ي ٗوِٚ٤
)  ٠٘ٓٝريؿِش)ٝ،حُل٤خك ٢طُوط ُغ
ٌٛح حُؼَحم ٟ ٌٙٛٝـَرخط)ُٚ
أُق هِزـــُ٣ ٫ ُٚوِ ُغ )0
) ٖٓ هزَ ٍ
ُِؼِ هٌ ٤
ِّ
ٝحُِز٤ـذ ٣زُٚ٘٤
٢
ُ

ٓخ حُلَم ر٤ــٖ حٌُ ِ ٍّ ا ّ٫أٛز ُغ

َ
ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزي ُ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤خ  ٫ٝطظِػِْ ُ
طظـِػِْ ُ

ّؼذ حٌُ٣ ١ظّ ٞؿـ ُغ
٣خ أّٜ٣خ حُ٘ ُ

٣ؼ ٖ٤رظؤ ٍش ٘٣ٝزّ ُغ
ٓ ّٖٔ
ُ

ػخػٞح كٔخىح ً رخُزِ ٬ى ٝأِٜٛخ
ُ ٚكٓ ِٚ ُٜٛٞ ٢طٔ ُغ
!كٌِ َّ ٍ ّ
كٌٔٞح ٓٝخ كٌٔٞح رؼي ٍٍ َُ٣طـ٠

١خؿٞط ْْ ٜه ْي ٗ ّطَُٝ ُٙٝؼِؼٞح

ح
ًؼَص ىٝحثَٝ ْٛه َّ كَؼخُٜخ

ع
) ًخُطزَ ٌ٣زَُ  ٞٛٝهخ ٍٍ ) ٣وَ ُ
ٝىٓظٍٞ
ػِ ٌْ
ٓٝـِْ أ ّٓ ٍش)
ٌ
ُ

ُ٣ق ػِ ٠حُٔؼ٘ ٠حُٜل٤قِ ٝرَه ُغ
) ٌ

حُٔـي ٣لظوَ حُـزخٕ ٗ٧ــــــٚ
) َٗد حُٜيٝ ٟػِ٣ ٠ي ٚ٣حُٔ٘زغ)
َ
ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزي ُ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤خ  ٫ٝطظــــِػِْ ُ
طظـِػِْ ُ
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**********************************
هٔٔ ٕٞػخٓخ ً هي ٛلل٘خ ُؿ ْٜيٛخ

ٝؿٜخىٛخ ى ّٓـــخ ً ْ
ُٔـٖ ٣ظـَرّ ُغ

ٗلْٖ -
ُ
ٝإ ١خ ٍَ حُزؼخ ُى – روَرْٜ

ُ
ذ ٣ ٫ظْ ٠ؼُ ٠غ
ُٔٝخٕ كخٍ حُ٘ؼ ِ

َٗٓ ٢طلخٛخص حُل٤خس ِٜٛ٧خ
ٌ
ُ
ذ طيٓ ُغ
ع،
ُ٣ ٖ١ٝزـــخ ُ
ٝػ ٖ٤ؿٍ ٤
َ
ّ حُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزي ُ

ع حُ ّي ْٗ٤خ  ٫ٝطظِػِع
طظـِػِْ ُ

٣خ أّٜ٣خ حُظٜل٤قّ ٛ،لق ٓخ هل٠

َ
َ
ٗؼذ َٓؿ ُغ
ُ،ي٣ي
ٓخرو٤ي
ٖٓ
ٌ

ا َّ ٣
خى ٝحُظؤ ْ٤طلَهشً ُِٔخ

ُـٔضْ
ُـٔغ ٝ ،حُٜيٓ ٟخ ُ٣ـٔ ُغ
ٍ

ػً٬
ٓ ّـ َْ ُظخٍ٣نٍ ٝأؿ٤ــــخ ٍٍ ُ

ُ
ع
ٗظزَ ُ
ٗلٖ ح٧رـــــخسُ رٌ ١حُل٤خ ّ

ُٛي (حٓ٩خّ) ٝ ،ػيٍ(كخٍٝم) حٍُٟٞ

حُٔز )٢حٌُٗ ١ظطِّغ
ٜٗٝخىسُ (
ِ

َ
ٓخُضْ
ع
ػِ٤ي حُلخىػخصُ ٝطزـي ُ

ع
ع حُ ّي ْٗ٤خ  ٫ٝطظِػِْ ُ
طظـِػِْ ُ

****************************
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نورالدٌن عزٌزة
ُولد نور الدٌن عزٌزة فً ؼرة شهر ٌناٌر ( كانون الثانً ) من
عام \ 1948بمدٌنة ( لصر لفصة ) من اعمال تونس فهو ادٌب شاعر
وكاتب ومسرحً تونسً عربً .
اخذ تعلٌمه االولً فً ( المدرسة المرآنٌة ) وتعلٌمه الثانوي
اٌضا فً مسمط راسه ( لصر لفصة ) ثم التحك بكلٌة ( العلوم ) فً
مدٌنة (تونس ) العاصمة ب ( لصر لفصة ) اال انه ؼٌر مسار دراسته
حٌث ترن فً السنة الثانٌة كلٌة( العلوم ) والتحك بكلٌة ( االداب
والعلوم االنسانٌة ) لسم اللؽة العربٌة وادابها فاخذ الشهادة فٌها عام \
 1974ثم احرز شهادة الكفاءة فً البحث سنة\ 1976م وتابع دروس
المرحلة الثالثة من التعلٌم العالً اال انه لم ٌكملها.
تخرجه سنة \  1974م بإدارة اآلداب فً وزارة الثمافة
اشتؽل بعد ّ
حٌث اهت ّم بالمساهمة فً تؤسٌس مجلة (الحٌاة الثمافٌة) التً أصدرتها
وزارة الثمافة التونسٌة فً العام التالً ،كما لام بدورة تدرٌبٌة فً
مجال الترجمة ب(فرنسا) بنفس الولت  .و إثر عودته من (فرنسا )
انتمل إلى وزارة التربٌة حٌث باشر العمل كمدرس فً مدارس التعلٌم
الثانوي وفً هذه األثناء التحك بالوكالة التونسٌة للتعاون الفنًّ وانتمل
للعمل بوزارة التربٌة فً (الكوٌت) من \ 1982م إلى \ 1990م ثم عاد
الى تونس فمكث فٌها سنتٌن ثم عاد الى الكوٌت فبمً فٌها من
\1994م إلى عام\  1997م.
نظم نور الدٌن عزٌزة المصٌدة العمودٌة والحرة،فً بداٌة صباه
وشبابه اال انه فً بداٌة السبعٌنات خرج على األوزان الموروثة ونشر
بعض لصابده فً الصحؾ تحت عبارة (شعر ال ٌعتمد التفعٌلة ) وتوجت
تجربته هذه بباكورة أعماله الشعرٌة فً لصٌدته ( الحفر فً ارض
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صخرٌة )  ،كما كتب الممالة النمدٌة والدراسة األدبٌة والرواٌة وادب
االطفال وعالج المسرحٌة والسٌنارٌو وترجم بعض المماالت والدراسات
إلى اللؽة العربٌة ،وظهر إنتاجه األدبً والصحافً فً العدٌد من الجرابد
والمجبلت التونسٌة والعربٌة .ومما لال فً الشعرالذي ال ٌعتمد التفعٌلة
هذه المصٌدة ٌمول فٌها :
1
س ِم ْن ُك ْم
أَنَا ِك ْدتُ أ َ ٌْؤ َ ُ
ساه
اِ ْ
س ِمً ِكدتُ أَ ْن َ
ت َ ُم ُّر َ
ق
ون ِبً َك َما ٌَ ُم ُّر البَ ْر ُ
ً ال َعهْد
َولَد َطا َل ِب َ
س َع ُد ِح َ
اق ِح َو ِار ُك ْم
ٌن أَع ِْرفُ ُك ْم ِبا ْ
لَ َك ْم أ َ ْ
اق ُخ َطا ُك ْم واس ِت َر ِ
س ِت َر ِ
سعَ ُد ِح َ
آثار ُك ْم
لَ َك ْم أ َ ْ
ٌن أَع ِْرفُ ُك ْم بِ ِ
َار ُك ْم
تَعَالُوا ..الَ ت َ ِف ُّروا بِث َ ِؤر ُك ْم وع ِ
س َمعُ ُه ْم ٌَتَآ َم ُرون
أَ ْ
س َ
س أ َ ْكدَاسا وٌَنا ُمون
أ َ َرا ُه ْم ٌَ ُد ُّ
ون الدَّسابِ َ
اصلً
أَ ْ
س َمعُ ُه ْم أَ َرا ُه ْمِ ٌَ ..عٌشُون ِفً َمفَ ِ
س َ
سا َب ُه ْم
بون ِح َ
ٌَحْ ُ
فًِ لَ ْلبًِ ٌُ َخ ِ ّط ُ
ط َ
ون إِ ْر َهابَ ُه ْم
ٌَ ْخ ُر ُج َ
ت وال َّد َم ِار
ون إِلٌَ ُك ْم بِال َم ْو ِ
ع ْم ِر د َِار ُك ْم
ِم ْن ُ
سنًِ وأُبَ ِارنُ َو ْل َع نِعَا ِل َها؟
أ َ ٌْ َن ْألدَا ُم ث ُ َّو ِاركُم تَدُو ُ
أ َ ٌْ َن َ
صا ِلها؟
ور ِنً وأَب ِكً ِم ْن َر ْو َ
ع ِة ِو َ
ض ِح َكاتُ ِصؽَ ِار ُك ْم ت َ ُز ُ
تَعَالُوا ُموتُوا فًِ ت ُ َرابِكُم
ه ْل ٌَ ْفنَى العُ ْم ُر َوأنَا فً ا ْنتِ َظ ِارك ْم ؟..
تَعَالُوا
َام ُك ْم ..علَى ِد َمابِكُم
علَى أ َ ْلد ِ
اص ُرونًِ ..
َ
ً َ ..ح ِ
ش ِ ّددُوا علَ َّ
ص ِار ُك ْم
س ُك ْم َو ِح َ
َرا َح ِتً ال ُك ْب َرى فً َبؤ ِ
2
س ِم ْن ُك ْم...
أنا ِك ْدتُ أٌؤ َ ُ
ساه
ِِا ْ
س ِمً ِك ْدتُ أَن َ
ور ال ُجوالَ ِن ٌَ ْم ُح َ
س ِمً .
ون ا ْ
ِب ُ
ص ُخ ِ
اء ال ِنٌّل
اء نَه ِْر األ ُ ْرد ُّن َو َم ِ
ِ .ب َم ِ
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س َرابٌِل
س ُّم ونًِ إِ ْ
و َ
ان العَالَ ِم
َكتَبُوهُ َ
علَى ُجد َُر ِ
أرضًا ِببلَ بَدٌِل ..
س ُّمونًِ إ ْ
س َرابٌِ َل ..و َ
س ُّم ونًِ ْ
تَعَالُوا
ار ُك ْم
س َّم ُموا ُ
ش ُمو َ
لَمَ ْد َ
س ُك ْم وأ َ ْل َم َ
س َما َء ُك ْم
َو َح َّج ُروا َ
ْجاركُم َوأ َ ْز َه ِاركُم
َو َح َج ُروا ال َما َء على أش ِ
طٌار ُك ْم
َو َر َم ْوا فً البَحْ ِر أَوك َ
َار أ َ ِ
سكَا ِك َ
َو َح َّولُ وا َه َوا َء ُك ْم بَ ْن ِز َ
ٌن
ٌن َو َ
تَعَالُوا ...تَكَاث َ َر َج َرا ُد ُه ْم
وح ُك ْم َو ِث َم ِار ُك ْم.
ٌَكَا ُد َج َرا ُد ُه ْم ٌَؤ ِتً على لُ ُم ِ
أسس سنة  ( 1975نادي الشعر) بدابرة الثمافة ابن خلدون فً
(تونس) العاصمة مع نخبة من الشعراء الشباب ،ونجح فً الجمع بٌن
االتجاهات الشعرٌة المختلفة فً منتدى واحد.هو نادي الشعر الذي
اسسه ثم حصل على عضوٌة اتحاد الكتاب التونسٌٌن عام \ 1978م ،اال
انه ترن اتحاد الكتاب التونسٌٌن فً بداٌة التسعٌنات وا نض ّم إلى
رابطة الكتاب التونسٌٌن األحرار وفً لصٌدته (جراحات فً جسدي)
ٌمول :
1
ع َد ُم
لِ َم ٌم نَحْ ُن ونَحْ ُن َ
نَ َه ٌم نَحْ ُن َونَحْ ُن َو َر ُم
َو َر ٌم نَحْ ُن ونَحْ ُن ِج َرا َح ات
ش ُّد إلى َخ ْو ؾ
ؾ ٌَ ُ
َخ ْو ٌ
ص وص
ارات ولُ ُ
َو ُك ُه ٌ
وؾ و َمؽَ َ
ٌر بِنَا بِ َجنَاحٍ..
َواألَحْ بلَ ُم ت َ ِط ُ
اَل َه َوا ُء ٌُنَادٌِه
َوال َها ِوٌةُ َ
ض ِاربَة فٌِه
2
ب ِفٌ َها نَت َ َباهى
نَمُو ُم نَنَا ُم َ
علَ ٌْ َها نَش َْر ُ
نَلفُ ُ
وؾ كُو ِف ٌّة
ظ َها نَ ْكتُبُ َها ِب ُح ُر ٍ
س ُم َها بِ ِمٌَا ٍه ذَ َهبٌِّة
نَ ْر ُ
لوى َونؤ ُكلُها ِبش َِهٌّة
نَ ْن َحت ُ َها لَ َ
صبًا ِم َن ال َح َ
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ع ْن َها
س َماعِ ال َكبلَ ِم َ
ق ال َكبلَ َم َ
ست َ ِر ُ
نَ ْ
ع ْن َها َو َ
ب ْالتِ َرابًا ِم ْنها
نَ ْمت َ ِر ُ
َولَ ْد أ َ َح ْطنَا َها ِب ُّ
الو ْرد
الز َجاجِ َو َ
ش ًْء
فَ ِإذَا نَحْ ُن لُ ْلنَا ُك َّل َ
ش ًْء
َكت َ ْبنَا ُك َّل َ
نَ َحتْنَا ُك َّل َ
ً
ش ًْءِ ..إالَّ ِه َّ
ال ُح ِ ّرٌة
ال ُح ِ ّرٌة
ُخ َرافتُنا ال َج ِمٌلَة
َو َه ِزٌ َمتُنَا الٌَ ْومٌّة
شارن فً بعض الملتمٌات االدبٌة واألٌام األدبٌة التً نظمت فً
بعض األلطار العربٌة واذكر بعضا من هذه الملتمٌات :
اشترن فً أسبوع الشعر التونسً بالمركز الثمافً التونسً
ب(طرابلس) عام 1976
شارن فً البعثة األدبٌة التونسٌة إلى الجزابر فً إطار التعاون
بٌن اتحاد الكتاب التونسٌٌن واتحاد الكتاب الجزابرٌٌن عام 1981
شارن فً مهرجان ٌونٌو لؤلدب المماتل بالجماهٌرٌة اللٌبٌة عام
1981
ٗخٍى كِٓ ٢ظو ٠ىػْ كؼخُ٤خص كٌٓٞش ح٫طلخى ح٩كَ٣و ٢رخُـٔخ٣َ٤ٛش
حُِ٤ز٤ش َ١حرِْ ػخّ 2007
اما اعماله االدبٌة فمد اصدر االتً:
- 1ال َح ْفر فً أرض صخرٌة  -شـعـر
- 2التراب فً الحلك ،تلٌه هل أتاكم حدٌث الخٌول – شعر
 - 3فً رحاب اللٌل المزمن ،تلٌه الكورٌدا  -شعر
- 4إلٌن ٌا ثورتنا تحٌة زكٌّة أو ماذا تبمّى للمصٌدة-شعر
- 5فصول العشك أربعة  -شعر
 - 6عمران والنهـر  -رواٌة
 - 7علم العروض ال ُم َطبَّـك
- 8أبو الماسم الشابً ،النّور والعاصفة لؤلحداث
9الكوٌت فً عٌون شعرابها  -شعر
 10علم العروض المطبّك
 - 11من كتاب الهوى والوطن
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 12هاجس التؽٌٌر فً أدب أدونٌس  -دراسة نمدٌة
اما لبلطفال واالحداث فمد كتب:
الحمار والثور
العصفور واألرنب
الصمر الظالم
أبو ظفر والتمساح
 ٜلخكش ًظذ ح٫ط: ٢
ُِٝظِلِس ٝحَُٔٔف ٝحُ ّ
البطالة  :لصة لصٌرة
الوزٌر
الملن والحكٌم
الؽرباء  :مسرحٌة أخرجها جمٌل الجودي للمسرح وافتُتح بها المهرجان
الدولً للمسرح بالمنستٌر سنة 1980م ومهرجان لابس الثمافً الدولً
لنفس السنة.
سٌنارٌو ألربع حلمات تلفزٌونٌة ضمن برنامج ؼذابً لفابدة مإسسة
اإلنتاج البرامجً المشترن لدول الخلٌج العربً (الكوٌت) واألمانة العامة
لمإتمر وزراء الزراعة العرب فً الخلٌج والجزٌرة العربٌة (الرٌاض)
 1989م
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس (  َٛحطخًْ كي٣غ حُوٖٓ ) ٍٞ٤
ٗؼَٝ ٙكٜ٤خ ٣و: ٍٞ
أََٜ ُّ٣خ حُّ٘خث ُٔ َ
 ٕٞرَ ْ َٖ ٤حُ ُّطزٍُِ ٞ

1
 َْ ٛأَطَخ ًُ ْْ اًَِ َْٕ ،كي ُ
ِ٣غ حُ ُوٍِ ُٞ٤؟

َ٤
ٔزَخ ِ
َُ ْْ ِ ُ٣ل ْو ٌُ ْْ ِٓ َٖ حُ ُّ
ص َٗ ِل ٌ

َِ ٤ِٜ ٜ
َ٣ ٌَ ٤ِٜ ٛلظ َ ُّي رَ ْؼ َي حُ َّ
أ َ َْ ٝ

ٔضْ ِى َٓخ ًء
كٌََؤ َ َّٕ حُ ِ ّي َٓخ َء َُ َْ ٤

 َِ ْٜ َٗ ٞحُ َِِّ٘ ٤
َر َْ ُؿلَخ ًء ِٓ ْٖ كَ ِْ ٤

ٔضْ ِؿَح ًكخ
حُـ ََح َف َُ َْ ٤
ًََٝؤ َ َّٕ ِ

ًََ ٝؤ َ َّٕ حُوَظَِ ََ ٤
ؿ ْ َُ ٤هَظَِِ ٤

ٔضْ ُى ُٓٞػًخ
َُ ٝى َُٓ ٞ
ٔ ِ
خء َُ َْ ٤
ع حُِّ٘ َ

ػ ِ ََ ٣ٞح١َ٧لَ خ ٍِ َ
ػ َِِ ٣ٞ
ؿ َْ َُ ٤
ََ ٝ

ًََ ٝؤ َ َّٕ حُ َـ ِِْ ََ ٤أَ ٝر٤ضَ َُ ْل ٍْ

ذ َٓ ْـ ٍُِ ٜٞ
أِ ٝؿً٘٘٤خ ِٓ ْٖ ًٍَ ًٞ
131

5/27/2017

ٓ ََحرًخ
ًََٝؤ َ َّٕ حُظَّخٍَ ٣ن رخصَ َ

أ َ ًِْ ٝظَخرًخ ُٓ َٔ ََّ ً
حُُ ٞك ٍِ ٞ
ؿخ كُ ٢

َْ ًٝ
ٕٞ
َؤٕ َُ ْْ َ َُ ُْٖ ٌَ٣ي َْ٘٣خ ُؿٌ ُ٤

حَُ ِػَِ ٤
حَُػ َُ ٤حَ٧ػ َُِّ رَ ْؼ َي َّ
ََّ ٝ

َ ٞه َ٤خ ٍٍ
ًَٝؤ َ َّٕ حُلُظَُ ٞف َٓ ْل ُ

خٕ ٝحُظَّي ِْؿ َِ ٤
ِٓ ْٖ َٗٔ٤ؾِ حُزُ ْٜظ َ ِ

ٔضْ ُهً ٫ُٞ٤
َُ ٝه ٍَ ٞ ُ٤حُلُظُٞفِ َُ َْ ٤

ٔ ُن ُهٍِ ُٞ٤
رَ َْ ُى َْٓ ِٛ ٠زٍ َ٤ش َْ َٓ ٝ

ًََٝؤ َ ْٕ َِ ١خٍهًخ َُ ْْ ُ َ٣و ْ
خٍح
َٜ ٠خ ِر َل ً

ٔ ٍُِ ٜٞ
٤غ حُ ُّ
َِ ٝؿزخِ ً٫اَُِ َِ٘ٓ ٠

ّْ ِرخْْٓ َ ٧
ََ ٝ
ً ٬ٛكخ َُ ْْ َْ ٣لظَقِ حُوُي َ

َْ ُ٣ ْْ َُٝـ َِ ِٓ ْ٘ ََّ ًُ ُٚى َِهَِ ٤

د َُ ْْ طَي ٍُْ رَِِٔ٘٤خ َء
ََ ٍَ ٝك  ٠حُ َل َْ ِ

 ٍَ ٜرُ ُ
َْ َٗ ْْ َُٝ
ط٢ُِ ٞ
ْ َٗ ١
٘ َْ ٜي أ َ َّ

ن كَ ُُ ٢
ز٘خٕ
ًَّٝؤ َ َّٕ حُؼَي ََُّ ِْ َ٣ ْْ ُ ٝ

َٓخ َُ ْْ ِ َ٣ـ ْي ُٙك ٢حُي ٍَّْ َىَِِٗ ٤
2

أََٜ ُّ٣خ حَُّ٘خثِ ُٔ َ
 ٕٞرَ ْ َٖ ٤حُ ُّطزٍُِ ٞ

َِ ٤ِِ ٜ
 َِ ٤ِِ ٛحُوََ٘خ َ ٍِ ْٞ َٛ ٝحُ َّ
ََ ٝ

َٓخ حٌُِّْ ٣َ ١ـ َِ٣َ ١خ ط ُ َََٓ !ٟخ َى َٛخ ًُ ْْ ؟

ُ ١ه ُٔ !ٍِ ٞ
ُ ١ؿ ْز ٍٖ َٗ ََٝ ٟأ َ ُّ
أ َ ُّ

اًَُ !٢ٜؤ َ َّٕ َ
ُ َُ ٜ
م
ؿََٗخ َ١شً ط َ ْ
َ٣خ ِ
ػ ْز ِي هللا هَخّ َُ٘ٛخ ،أ َ ّْ
أَأَرَُ ٞ
٤ذ
أ َ ْٓ َُٗخ َ٣خ أ َ َرخ حُ َزوَ ِ
خء  ،ػ َِـ ٌ

َٝحُوَ ْ ُّ ٞرَ ْؼ ُي كَ٣" ٢خ ُِ"٢ِِ ٤
َ٘ٛؼُٞح حُ َ ْٖ ِٓ ْْ ًَ ، ُْٚ٘ ِٓ َّ ْٞ ٤ػ َِٔ!َِ ٤
َ
ْ كِ ٢حُ ُّي َْٗ٤خ ََُٓ ْٖ ِٓ ُٚؼَِِ ٤
َُ َْ ٤

ْ حُ َو َطخَ٣خ
هَ ْي أَػَخ َى حُظّخٍُ ٣ن َٗ ْل َ

َ٤ق ػَخ َى حُظَّخٍُ ٣ن رخُظَّ ْل ِ!َِ ٤ٜ
ً َ

ِا ْه َٞسٌ ٌْ ُ٣رَ ُل َ
 ٕٞكٍّ ْٞ َ٣ َّ ِ ًُ ٢

َر َْ أٌُٓ ٞى ًَرخث ٌق ًَخُؼُ ُـٍِ ٞ

ْْ ٜ٤
ٔ ِ
ٔ ِْ ٤
 ١رخُ َّ
كَؼَ ََ حُ َّ
ق كِ ِ
خٓ َِ ُّ
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ػ ْز ٍي ًََُِ ٤
َٓخ َ ٤ِٜ ُ٣ـ َّٖ ٍَُ ٝف َ

ص أَ ْ
ٟلٞح
كَ ِبًَح َٓخ َٗ َـ ْٞح ِٓ َٖ ح ُْ َٔ ِْ ٞ

ػ َُْ َ
َٝ ٕٞحُظ َّ َْ ِك َِ ٤
ٟشً ُِِ ُّ
ٔ ُـ ِ

ق
كَ ِبًَح َٓخ َٗ َـ ْٞح كَ ِِ ِْ ُـٞعِ َٝح ُْوَ ْ
ِ ٜ
أ َ ْ٣َ َٖ ٣خ ُِ ْ٘ ٛي! أ َ ُْٓ َٖ ٣ؼظ َ َِٔ ٜخ ُ!ٙ

ف حُ ُلوٍُِ ٞ
ََٛ ٝي ِّْ حُوُ َََ َٝ ٟؿ َْ ِ

أ

أََٜ ُّ٣خ حَُّ٘خثِ ُٔ َ
 ٕٞرَ ْ َٖ ٤حُ ُّطٍُِِ ٞ

ِق حُلُ ُ
!ٍِ ٞ٠؟
ٖ ِك ُ
ََِ٣ َُٚ٘٣خ هُ ََ ُْ ٣
3
حُ ُٔوَ ُٔ ٤
حُُ ٞك ٍِ ٞ
٤غ ُ
 ٕٞكِ َٗ ٢و ِ

َٛخ ُ " ُْ ٛحُ َـخ َِ ُِٛ
َ " ٕٞر َْ ٣َ َٖ ٤ي ْْْ ٌُ ٣

َٝحُ َٔ ُِِ ٣ي حُ َٔ ُِِ ٣ي َر ْؼ َي هََِِ ٤

َٛخ ُِْ َ٣ ُٞٔ ٛؼَزُ َ
 ٕٞكَ ٢ه ْ٤زَ ٍَ رِخُّ٘خٍ

ػ ٍْ ٜي ََِ ٣ِٞ ١
رَ ْؼ َي حُ َـِ َ٬ء ُٓ ٌُْ٘ َ

َٓ٤خصٌ
خَٓ٬صٌ ِٓ ْٖ َك َُِ٘ ٞخ ٍَح ِ
َك ِ

َ١لَ َلضْ َْ ١ل ًلخ ِرخُؼَظَخ ِى حُؼ َّ ِوَِ ٤

حَُحىَح ٍُ
َ١خ ِث ََحصٌ ِٓ ْٖ كِ ٞهَ٘خِ َْ ٣َ ،ؿ ُغ َّ

ف ًَ َِِِ ٤
ِٓ ْٖ ىَُٜ ِٗٝخ رِ َط َْ ٍ

ٕٞ
 ٕٞط َ ِل َُّ رَ ْؼ َي ُؿٍ ُ٤
َُ ٝؿٌ ُ٤

حَُ ِكَِ ٤
ٔ ،ٍّ َ٬كِِ ٢
ِر َ
حُل ِ َّ أ َ ْ ٝكَِّ ٢

ِْ ُ٣ؼَ ُٖ حُ ُٔؼظَي َ
ٝ
ُ ٕٝك َّ ِ ًُ ٢أ َ ٍْ ٍ
رََٔ ٘٤خ ِػ ْ٘يَٗخ ٬ُ٣هُ َ
ٕٞ

ـَ ُٓ َ٤ل َّو ٍَ
ِٓ ْٖ َ
ٍ ٛ

أ َ ًْ٬ٛ

َُِ٘ ِزَِ ٤

حْ ٩ؿٝ ٍِ َ٬حُظَّ ْز ِـَِ ٤
ََ ٝ
ػ َظِ َْ ٤

ًَُِّ َٔخ َ َ٫ف ُٓ ْلظ َ ٍَ ِٓ ْٖ ًَْْ ٜ٣ٝ

َُوَلَظْ ُٚحْ َ ٧ك َ
ُ ٠
خٕ رخُظ َّ َِْ ٤ِٜ

ْ َ٣ؼزُ َُ َ
 ٕٝحُ ِزَ ٬ى رَ ًَّح َٝرَ ْل ًَح

ِٓ ْٖ َظلَ ٍخٍ ِاُِ ٍَٟ ًُ ٠ا ٍْ ِرَِ ٤

أََٜ ُّ٣خ " حُ َٔخِٗؼُ َ
َّ٤ٛ " ٕٞخ ح َْٓ٘ؼُْْ ُٛ ٞ

 ٍٝرِؤ َ ٍْ ِ ْْ ٌُ ٟأ َ ٍِْ ُِٝ ُٗ ٝ
ِٓ ْٖ ُٓ َُ ٍ

َُ ْْ ًُ ٍٝى َهَُِٛ ٞخ
ْ
ُ ٞأ َ ٍَحىُٝح ُهي َ

ىَُٔ َٗٝخ َكخ َؿ ٍش ُِ ِٕ ًْ ٩ى ُه ٍِ ٞ

َؿ ِ " ََ ٜحُ َـخ َِ ُِٛ
ػَِ ْْْ ٌُ ٤
َ " ٕٞؿ َْ ً٬ٜ
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ذ حُوَ ْ ُّ ٞكَّ ٢
خٕ رَؼ٤يًح
ًَ ََ ٛ
حُِ َٓ ِ

م َؿ ْ "َِ ٜح ُْ َـ ُ!ٍِ ٜٞ
أ َ ْ َٖ ٣أ َ ْٗظ ُ ْْ ِٓ ْٖ " كَ ِْ ٞ
 َ٫ط َ ُ
ظُّ٘ ُٙٞرَ ْؼ ُي ػَخ َّ حُ ِلَ٤

َُ ْٖ ُ َ٣
حُٞرَخ ُء أ َ ْر ََ َٛشَ حَُّ ْٞ َ٤
طَ ٍَ ٞ

ٓ ِ ّـَِ ٤
خٍ ٍس ِ
ََٓ ٝخ ِٓ ْٖ ِك َـ َ

ق " حُ َـخ َِ ُِٛ
ٓ ٍي
ْ ٝ "ٕٞهلَشَ أ ُ ْ
َٝهَ َ

د كُ ُلٍِ ٞ
رَ َْ ٍَػَخىَِ ٣ي ك ٢ػَِ٤خ ِ

ػَِ ٠حُ َٔ َٞحثِ ِي ُؿ ْزً٘خ
َٝهَؼَيط ُ ْْ َ

َ َٝ ّٞك ٍْ ََ ٤س ٍَِ ُٞٛ ًُٝ
كُ ُٝ ٢ؿ ٍ

َٝط َ ََ ًْظ ُ ْْ ُِِزَ ْط ِٖ َه َْ ٍِ ََ ٤ؿخ ٍٍ

كَ َؼُِٞح َٓخ هَ ْي ً َ
َخٕ ًَخُ ُٔٔظ َ ِلَِ ٤

ََ ٜحعِ َْ ٍُ ٝكظ ُ ْْ
هَ ْي ََٛرظ ُ ْْ ِٓ َٖ حُ ِ ّ

ََ ٜحعِ ََِ ٣ِٞ ١
كََ ِٛ ٢حعٍ َك  ٍَ ٞحُ ِ ّ

ٓ ُ
َحٕ
َٝح ْٗزَ ََ ٟكُ َْ َ
خٕ حُ ٌَ ِّ َ٬اَُِ ٠حُ َٔ ْ٤ي ِ
ْ َ٣ز َلؼ ُ َ
ٕٞ

ِٓ ْٖ

كَ َلًّ٬

حُ ُلَُِ ٍَ ٞكًّ٬

َُ َُٝ ٣َ ٝ
 ٕٞى َ
ؿ َ
َُ ٕٝك ِ َّ حُ ُلٍُِِ ٞ

حَُ َإ ٟرَ َْٖ ٤
ذ ُّ
َ٘٣وَ ِ ٢٠حُ ُّ َٞ٤ك ٢ػ َِـِ ٤
ٗجْظ ُ ْْ
ق ِ
ك ِْ ِلُِٞح َٓخ ح ْ
ٓظ َ َط ْؼظ ُ َُْ ٤ْ ًَ ،

أ َ ْر َيػُٞح آَ٣خ ٍ
ص

ٓ َُ ٟٞكُِ ٍِ ٞحٌََُُِّ ٤
َُ َي ِْ ْْ ٌُ ٣
خّ ١لُ٢ُِ ٞ
طَظ َ َٜخَٗ ْ َٕ ٞكَ ٢ك َٔ ٍ

رََِّ٘٤خ ٍ
ص

ْ ك ٢ط َ ٍْٞح ٍس َ َ٫ٝاِ ْٗـَِ ٤
ُ َْ ٤

ًُ َُّ ٗ َْ٢ءٍ أ َ َٓخ َٓ ٌُ ْْ ،رَ َْ ٤ي َ٣ َ٫ي ٍِْ١
َٓ َْ ُ٣ ٌّ َ٬ؿِ ٠ر ٬هُ ٍَّ ٞس ُٓ ٌُْ٘
َ َ٫
د
ٌٌَََ ٛح ط ُ ْ
ٜزِ ُق حُ ٌُِ َ٬

كَظُِ َٝ ٍَ ٤ك ِْ ِْ َٗ ِْعِ حُلَظَِِ ٤

َٓخ

ًُِّ َٔخ هُِظ ُ ُْ ح ْٗظ َ ََ٘٤ْ ٜخْ ٍُ َٝ ،كظ ُ ْْ
َُ ٌُ ْْ

ط َ ْل ٍَِِ ٤

ِاَُ٠

ط َ ْل َِِِ ٤

ٓٞىًح
أُ ُ

َرَ٤ح
ى ً

كَ ِْْ ٌُ ُٔ ٤ٜ

ح ْػظَيَٟ

هَخرٌَ ٤

 ٍُّ ٌِ َ٣ٝحَُّ٘ ِزَُ ٤

حُـزَخ ٍُ ِؿزَخً ٫
ًٌََ ٝح ًَخَٗ ِ
ض ِ

ِٓ ْٖ

هَ ِزَِ ٤

ػََِٛ ٠خرَِ ٤
َ
اِ ْر ُٖ حَُّ٘ ِزَِ ٤

ًٌَََ ٝح ك ٢حُظَّخٍ٣نِ َٝحُظ َّ َِِْ٘ ٣
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4
أََٜ ُّ٣خ حُّ٘خثِ ُٔ ٕٞرَ ْ َٖ ٤حُُّ٘وٍُِ ٞ

ن حُ ٌُ ُلٍِ ٞ
خٕ حُ ِّ٘ َ
َ١ِ ٝؼَ ِ
ٔخ َ ٝه ْل ِ

ٔخءٍ
حٕ ًُ ََّ َٓ َ
ػ َ٤حُ ِل ََ ِ
َِ َٝ ٝ

َ ٛزخفٍ كِ ٢ك ْ
ف ً َِلَِ ٤
ٍ َْ ١َ ِٖ ٠
َ ٝ

ًَ ْ٤لَ َٔخ ًُ ْ٘ظ ُ ُٔ ٠ََُّٞ ُ٣ ٞػَِ ْْْ ٌُ ٤

ْ َ
ٔئٍُِ ٝ
ؿ ْ ََ ٤حُ ُّ
د ِٓ ْٖ َٓ ْ
َُ َْ ٤
٘ؼُ ِ ٞ

ْ هَ ْْ َ٣ ٌّ ٞلًٓ ْٞ َ٣ َٕ ْٞ َ٤خ كًَٓ ْٞ َ٤خ
ِرجْ َ

ُِ َطؼَ ٍخّ

ن َِٛط ُ ْْ
ػَخَُشٌ أ َ ْٗظ ُ ُْ َ
ػَِ ٠حُ َو ِْ ِ

طخء َؿ َِِِ ٤
َر ْؼ َي َى ْ َٖ ِٓ ٍَ ٛحُ َؼ ِ

ٗ َْٞ ٜسَ حُظَّٞح ًُ َِ كظَّ٠
ٍُ ْٓظ ُ ُْ َ

َُ ْْ َ٣ؼُ ْي ِػ ْ٘ َي ًُ ْْ َُ َٜخ ِٓ ْٖ رَيَِ ٣

كَ ِبًَح حُزَ ْ٤ضُ رَخصَ ُه َّْ َى َؿخؽٍ

ػ ٌُ ْْ َك َْ َُُٚٞهَ٤خ ٍُ حُـٍُِ ٞ
ٍَح َ

ٔضْ كًُُِ ٫ٞ
 ٕٞأ َ ْٓ َ
 ٕٞحُ ُـُ ُ٤
َٝحُ ُـُ ُ٤

ق ُٓ َز ْؼؼ َ ٍَ َٓؤًٍُِْ ٞ
َر َْ ًَ َؼ ْ
ٍ ٜ

َ
حد هَ ْي ْ َ٣لظ ِ ١ٞطِ ْز ًَح،
ؿ ْ ََ ٤أ َ َّٕ حُظ َّ ََ َ

َٝكِ٢

طِ َ
ِي رَ ْـيَح ٌى رَ ْؼ ُي َٝحهِلَشٌ ك٢

د َٗ ْـ ٍْ َى َُِِ ٤
حَُِّ َّْ ٍُ َِ ٤

حَُ ُؿ ٢ُِ ٞ
ََُّ ْ٣
َْ ٝؿ ِْ َٝ ْْ ِٜ ٜهلَشَ حٌُ ِ

كٍِ َ٣ ٢ي ٍَحَ٣شُ حُؼُ َُٝرَ ِش ٍَكَّضْ

ٍِٓ ٞ
ََ ٝ
َِ ُ
حَُأ َ ِّ ٍَحَ٣شُ ُِ ُِ َّ
ػَِّ ٠

طِ َ
ػ َٜخ َْ ٝك َي َٛخ
ِي رَ ْـيح ٌى ٍَح َ

َٓخ ٍَحػَٜخَٝ ،حُ َـ ِز ُ
م حُ ٌُزٍُِ ٞ
 ٖ٤كَ َْ ٞ

ٔ ِط ُ
َٛ ٖ٤خ ُ َٞ ٛحُ ِؼ ُِّ كَِٜ ٤خ
َٝكِ ْ

َٓ ٍْ ٜـٍُِِ ٞ
َ٣ظَْ ِٓ ْٖ ِٓ َ٫ْ٨ؼ َ

ٓخَُضْ
أ َُّٜ ٣خ هَ ْط ََ ٍس ِٓ َٖ حُيَّّ َ
٘ َٜخ َى ِس كِٜ٤خ
ى َََّ ٝهضْ رَ َْ ٜـشُ حُ َّ

٣ُٝـ ٍش

َٓ ٝوَِ ٤

َُٓ ٕٝؼَِِ ٤
كِ ٢ؿِ٘ ٍ
 ٖ٤كَ ْو ٌَ رِي ِ

َٓخ

ػوٍُِ ٞ
طَزَوََُّ ٠يَ ٟحُ ِؼيَُ ْٖ ِٓ ٟ
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َ ِٙ ٌِ ٛرَ ْـيَح ٌى

َِ ١ٌَِٛ ٝؿِ٘ ٌ
ٖ٤

َ٣خ ََُ ُٚكوًّخُٞٔ ٗ ْٖ ِٓ ،مِ أ َ َِِ ٤ٛ

َّ
إ رؼ ً
٠خ ٖٓ حٌََُح َٓ ِش أَ ْؿَِ٠

ٞى ٝحُزظْ ٍَُِ ٝ
٤غ حُزُُ٘ ِ
ِٓ ْٖ َؿ ِٔ ِ

5
أََٜ ُّ٣خ حَُّ٘خثِ ُٔ َ
 ٕٞرَ ْ َٖ ٤حُ ُّطزٍُِ ٞ
ٓؤ َ ُْظ ُ ْْ َٓخ َٗ ْل ُٖ َُ َْ ٍِ َ٫ٞؿخ ٌٍ
ََ َْ ٛ

ٓ ِز!َِ ٤
َِ َْ ٛاُ ٠حُ َّ
ْ ٜل ِِ ٞػ ْ٘يًَ ْْ ِٓ ْٖ َ
ٍِ ٜٞ؟
َ٘ٓ٬خ ًَخُُّ٘ ُ
أَٗ ََْهُٞح ِٓ ْٖ َظ ِ

َٗلٌَُٝح كِ ٢حُ َليِِ ٣ي ى َ
َُ ٕٝكيٍِ ٣ي

ْذ كِ ٢كُ َئح ِى حُـٍُِ ٞ
حَُػ َ
َُٞٓ ٍَ ٝح ُّ

َِ ١كظ َّ٠
ًَ َ
ٔ َُٝح َٗ ْو َٞسَ حَ٧ػَخى َ

َِ ٣ًٍَِ ِ ١
كَوَيُٝح َ
حُْ ٞؿِٓ َٚؼْ ََ أ َ ّ

ٔ ََُٛ ٝخ كَ َ٬أ َ َٓ َ
خٕ ِٓ َٖ حُ َِّ ْٞ ٤
ًَ َ

خٕ حُزَ ْـَٝ ِ ٢حُظ َّ ْ٘ ٌَِِ ٤
ُِ َ
٘ َْ ٤ط ِ

َٓٓ٬خصٌ
 ٍٞحُ َٔ ِْ ٞ
ص حُ َـ َِٔ َِ ٤
َ٣خ ُُ َُ ٛ

حء حُ َـ َِِٔ ٤
كَ ِل َُّ ًُ ْْ ٌُ ٤حُؼَ َِ ِ

 َ٤أ َ ْٗظ ُ ُْ ِٓ ْٖ َؿيٍِ ٣ي
حُظَّزَخ ِ
ٗ ُ

حُو ٌَْٝ ِٕ َ٫حُظَّ ْوٌَِِ ٣
خٕ ِ
كٍ َٓ َُ ٢

ِٞم َك ًِٔٔ ٤خ
أَ ْ
َ ٛز َق حُ َٔخ ُء ك ٢حُ ُل ِ

ٔزَِِ ٤
ق َك َُّٞظ ُ ُٔ َ ِٓ ْٖ ِٓ ُٙٞ
ًَ َْ ٤

***************************
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دمحم كٔ ٖ٤آٍ ٣خٖٓ٤
ُٝي حُ٘خػَحُؼَحه ٢دمحم كٔ ٖ٤حٍ ٣خٓ ٖ٤ػخّ \  1948كٓ ٢ي٘٣ش
رـيحىٝ .حهٌ طؼِ ٚٔ٤ح٫رظيحثٝ ٢حُؼخٗٝ ١ٞحُؼخُ ٢كٜ٤خ كزؼي حٕ ٗخٍ ٜٗخىس
ح٫ػيحى٣ش ىهَ ( ًِ٤ش ح٫ىحد) ك ٢ؿخٓؼش رـيحى كظوَؽ ٜٓ٘خ ػخّ \ 1969
كخ ٬ٛػِٜٗ ٠خىس ( حُزٌخُ ) ّٞ٣ٍٞك ٢حىحد حُِـش حُؼَر٤ش ػْ حهٌ
ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٘ٓ َ٤ش \  1973ػْ ٗخٍ ٜٗخىس حُيًظٍٞح٘ٓ ٙش \ 1978
رظوئٓ َ٣ظخُ .
ػٓ ٖ٤يٍٓخ ػْ ٗوَ حُ ٠ؿخٓؼش رـيحى ػخّ \ 1973كٝ ٢طيٍؽ ك٢
ٝظخثق ٛج٤ش حُظيٍ ْ٣رخهٔخّ حُِـش حُؼَر٤ش ك ٢ؿخٓؼش رـيحى ٌٓ٘\ 1973
كظ َٛٝ ٠اُ ٠ىٍؿش حٓ٧ظخً٣ش رؼي ك ُٜٚٞػِٜٗ ٠خىس حُيًظٍٞح. ٙ
حكذ ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ كٛ ٢زخً ٌ٘ٓ ٙخٕ ١خُزخ ك ٢حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش
ٛٝوِض ٗخػَ٣ظ ٚك ٢ىٍحٓظ ٚحُـخٓؼ٤ش ٝهي ًظذ حُ٘ؼَ ك ٢حُو٤ٜيس
حُؼٔٞى٣ش ٝحؿخى كٜ٤خ ٝحريع ح ٫حًٗ ٚظذ ك ٢ه٤ٜيس حُظلؼِ٤ش ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ
ح٠٣خ ح ٫حٕ حؿِذ ٗؼَ ٙك ٢حُ٘ؼَحُؼٔٞى ١ح ٝحُظوِ٤ي. ١
٣و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي: ٙ
َٓحكـــت حُظ٤ـــ...ٚ
ؿَ٣زخ ً أ٤ٟغ رِ َ٤حُٔي٘٣ش
ٝحَُ٣ق طٔطَٗ ٢أٗـٔخ ٖٓ ظّْ ٬
أٓي ٣ي ١أطِْٔ كٜ٤خ رَ٣وخ ً ًؤٗ ٢رُ ٚئُئس
ٓٝخ  ٢ٛا٤ٗ ٫خُىُ أٞٛص ػِ ٠ؿزٜظٓ ٢طلؤس
ٝأٓٔغ ٖٓ هَِ حُؼٜق
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 ٢ًٌَٗ٣ر٘٘٤ؾ حُ٘٤خٖ٤١
أ ٝهٜوٜخص حُٔؼخُ٢
ٓوِظ ٖٓ ٢حُوٞف كَ١ ٢هخص حُِكخّ
كؤػيِ ًٝ ٝلّ ٢ػِ٠
َّ
ُكخّ حُ٤ٜخًَ ٝحُـٖ ٝحُ ٍٜٞحَُٔػزخص
طِٞف ك ٢حُٔٔظل َ٤اُ ٠حُْ٘ٔ
ًٝق ّ
كٝ ٢حكش حُ٧ن حُٔظٞحٍٍٝ ١حءحُِٖٓ
أُق ًٍحع
ٝؿٔٔ٣ ٢زَػْ َ
٣ط ٍٞاُ ٠ح٧كن ػ٘ي كيٝى حُٖ١ٞ
٘٣خٗي ػزَ ٓزخص حُٔي٘٣ش
ٓخ طظٜيم ك ٚ٤حُٔـخَ٤ٛ
ٖٓ ٓٞك٘خص حُويٍ
ٗخٍى ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئطَٔحص ٝحُِوخءحص ٝحَُٜٔؿخٗخص ح٧ىر٤ش
ٝحُ٘ؼَ٣ش ػِ ٠حُٔٔظ ٟٞحُٔلِٝ ٢حُؼَرٝ ٢حُي.٢ُٝ
ػَكض حُ٘خػَ دمحم كٔ ٖ٤حٍ ٣خٓ ٖٓ ٖ٤ه٘ٓ ٍ٬خًٍخط ٚكَٜٓ ٢ؿخٕ
حَُٔري حُ٘ؼَ ١ػخّ\  ّٞ٣ 1986حُو ٠ه٤ٜيط ٚك ٢هخػش ر٘خ٣ش ( ٜٗذ
حُ٘٤ٜي) رزـيحى رلَ٣ُٝ ٍٞ٠حُؼوخكش ٝح٫ػ ّ٬حٌٗحى حُٔ٤ي ُط٤ق ٗ٤ٜق
ؿخْٓ ٝك ٍٞ٠حػيحى ؿلَ٤س ٖٓ حُٔ٘خًٍ ٖ٤كَٜٓ ٢ؿخٕ حَُٔري حُ٘ؼَ١
ٖٓ حُ٘ؼَحء حُؼَحهٝ ٖ٤٤حُؼَد ًٝخٗض ه٤ٜيط ٚكوخ ه٤ٜيس ٍحثؼش ًٝ .خٗض
ه٤ٜيط ٢كٌٛ ٢ح حَُٜٔؿخٕ حُظ ٢حُو٤ظٜخ ٖٓ رؼي ٙرؼ٘ٞحٕ ( حُٜ٘خىس
ٝحُ٣َ٠ق .
٣و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي ٙحُؼٔٞى٣ش ( هزِش ػِ ٠ؿز ٖ٤ػيٕ) :
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كٔز ٢أط٤ظي ٓلٔ ٫ٞػِ٢ًِٔ ٠
ظ ٖٓ ١َٜى ٕٝحُٔظخع كٔ٢
ٝكٞم
َ
أٞ١ف كُٞي هئ٣خ ً ر ٬كَّ
ًٔخ ٣طٞف كـ٤ؾ هللا رخُلَّ
كظً ٠ؤٕ ٣َ١و٣ ٢وظل ٢أػَ
ػطَ ىٓ٢
ٓخ ُحٍ ٣ؼزن ٓ٘ ٢كٚ٤
ُ
إ ًخٕ ٓخ ر٘٘٤خ ٣خ كِٞطٔٗ ٢ذ
كز ٖٓ ٢حُٞؿي ٓخ َ٣ر ٞػِ ٠حَُكْ
أه ْْ ُِ َ٤ُِ ٍٞهخطِظ٘ٗ ٢لوخ ً

ُْ طٜق ٖٓ ٌَٓس حُِو٤خ  ُْٝأْٗ

اٗ ٢كِٔض ٝرؼ ٞحُلِْ ٓ٤٠ؼش
ػِحث ٢أٗ ٢كِص رخُلِْ
ٌُٖ
َ
كِٔض ٗٞهي آٛخ  ٫حٗوطخع ُٜخ
ٝإ ريح ُي ٓ٘ ٢ػـَ ٓزظْٔ
ٖٓ أٗظٌ ُٖٔٝ ٢أٌٗٝ ٞأٗض ٔٛخ
ٓٝل٘ظ ٢ك٤ي أٗ ٢هخطَِ ٢كٌَٔ٢
حُٔٝ ْ٤حُ٘ ٕٞك )ْٖ َٓ ( ٢ػَِّٔخ ٗلظ٢

أٗ ٢اُ ٠ػيٗ ٢أَٓ٣ضُ  ٫ػيٓ٢

ػَٔ ١هزَ حُلذ ٖٓ ٗيّ
رٌ٤ض
َ

ٝح ٕ٥أرٌٓ ٢غ حُِو٤خ ػِٗ ٠يٓ٢

ظِض ُل ٕٞه٤ٜي ١طَطـٗ ٢ـٔخ
ٓزَأ حُٞهغ كظً٘ ٠ض ُٗ ٢ـٔ٢
كبٕ ه٘٤ض ػِ ٠ػٜي حُ٘زخد ٓ٠٠
كزؼي ػ٤٘٤ي  ٫أه٘ ٠ػِ٢َٓٛ ٠
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ض ٣خ ٗلش حُي َٛحُظ ٢حهظُِض
كُيِ ٣

رٜٔٔش أكَهض أًٗ ٖٓ ٢حُ َّ
َّ٠

ػ ٢٘٤إٔ طزوَ ْ٣َ١ ٢ؤٜخ
٘ٛخء
َّ
ٝأٗض طيٍ ٖ٣رؼ ٞحََُُِٚٝ ٖٓ ّٞ

اُ ٠حُل٤خس ٝا ٫كخُٞؿٞى ػٔ٢
كِٛ ٞلخ حُؼخٗن حُُٜٞخٕ ُْ ْ٘٣

ػ٘ي ١اٛ ّ٫خٍّ ًٍد
ْ٤ُٝ
َ

ك ٢حُٜيٍ أكِٔ ٚأٓٔ٤ظ ٚهِٔ٢

أ١ؼٔظ٘ ٢حُٞى ٓط٣ٞخ ػِْٔٗ ٠
كظ ٠أط٤ظي ٝىّح ٍحثغ حُْ٘ٔ
هيٓخ ١حُ ّٞ٤ػٖ ػيٕ
ُ ٞأرطؤص
َ

طزَأص هيّ ك ٢حُيٍد ٖٓ هيّ

ك َٜػِ ٠ؿٞحثِ ٗؼَ٣ش ًؼَ٤س ٖٓ ,ؿخٓؼش رـيحىٝ ,ؿٔؼ٤ش حُٔئُلٖ٤
ٝحٌُظخد حُؼَحه ٖ٤٤حٌٗحى  ٖٓٝ ,حُٔـٔغ حُؼِٔ ٢حُؼَحه ٖٓٝ, ٢ح٫طلخىحُؼخّ
ُ٨ىرخء ٝحٌُظخد ك ٢حُؼَحم ٝك َٜػِ ٠حٌُؼ ٖٓ َ٤حٓ٫ظ٤خُحص ٝهخٛش
رؼي ػخّ . 2003
ًظذ ػً٘ ٚؼ ٖٓ َ٤ح٫ىرخء ٓٝئٍه ٢ح٫ىد ك ٢حُؼَحم ٝحُي ٍٝحُؼَر٤ش
ٓ٘ : ْٜى ىحٝى ِٓٝ ,ّٞى أكٔي حَُر٤ؼٝ ,٢ى ػ٘خى ؿِٝحٕٝ ,ى ػزيحُؼِِ٣
حُٔوخُقٝ ,أٗ ٍٞحُـ٘يٝ ,١ػخَٓػطخ ارَح ٖٓٝ .ْ٤ٛه٤ٜيط ٚحُلٔ٢ٛٝ ٠
ٍحثؼش ٖٓ ٍٝحثؼٝ ٚطًٌَٗ ٢رو٤ٜيس ( حُلُٔ٘ ) ٠خػَ حُؼَر٤ش حٍٝ٫
(حُٔظ٘ز٣ٝ ) ٢و ٍٞكٓ ٢طِؼٜخ :
ـّ٬
َـٖ حُـ َٔ ِ
[ ٌَُُِٓٔٓ ٞـخ ِ َ٣ــ َُّ ػ ِ
ًٍَحٗـَٝ ٢حُلَـ٬سَ رِـ ٬ىَُـ٤ـ ٍَ

َـّ٬
ََٝ ٝهـ ُغ كَؼخ ُِـ ِ ٚكَ َ
ـٞم حُـٌ ِ
ََٝ ٝؿٜـَٝ ٢حُ َٜـ٤ـَ َ ِرـُِ ٬ؼـخّ
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رٔ٘٤خ ٣وٗ ٍٞخػَٗخ :
ُ ٢ى ٕٝؿَٔى ٣خ ك ّٔخٓ ١خػَس

ٝؿي ١حُ٠خٍ ٖٓٝ ١هَِو٢
ٗخٍحٕ ٖٓ
َ

 َٛػِ ٓزظَى حُظٞك٤ي ٓـظًٔ٬
كظ ٠أػ َّٔي رخُؼخُٞع ٖٓ ُك ََه٢
ض ٤ٟلخ ً كٔخ ٟخهض رٓ ٚوَ
كِ ِْ ِ
كًُِ ْ٤ي ٖٓ ١زؼ ٫ٝ ٢هِو٢
ٌُٖ رِ٤ض روِق ٓ٘ي ػٌر٘٢
كِٔض أىٍ ١رٜزق ؿجض أّ ؿٔن
اًَٜٗٓ٧ ٢خ ٌُٖ ٗخُُظ٢

ُْ ْ ُ٣ـ َِٛخ ٖٓ ٗي ٟػ ٟٞٓ ٢٘٤حٍ٧م

ض حُِؼٞد حُظٗ ُٞ ٢خهٜخ ِٗم
أٗ ِ
ٓو٤ظٜخ رٌئ ّٝحُ٘ٞم ٖٓ ِٗه٢
ٝطَهز ٖ٤أ َ٤ٛحُْ٘ٔ كخثِش

ُٗٞخ ً ُظِو ٚ٤ك ٢هيٝ ١ك ٢كيه٢

ٛخٗض ػِ ٠حُ٘خّ هزَ حُٛٞٓ ّٞ٤زظ٢
أأٗض ٝحُ٘خّ ٣خ كٔ ٠ػِ ٠أُو٢
ن ُ ٢حُي َٛك ٢ػٍَٔٓ ٟٞٓ ١ن
ُْ ْ ُ٣ز ِ
 ُْٝأٍُ ٍؿْ ىٛ ١َٛخٓي حَُٓن
ُٜٓٔ٘خ
رؼي حُؼ٬ػٓ ٖ٤زؼخ ً ػ٘ض أ ُ ْ

ٖٓ حُٝ ّٜٞٔأٓوٜ٤خ ٖٓ حَُٛن

ك َٜطَ ٟطٜ٘ؤ حٗ٧ـخٍ ٗخط٤ش
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رٔخ ط٘خػَ كٞم حٍٝ ٖٓ ٍٝ٧م
 َٛٝاًح هخٕ ٓٔ٠خٍ رلخٍٓٚ
٣لِ ٞحَُٔ٤ُٝ ٟخُُ٘ٔ ٚ٤طِن
ًٍزض ُك ِْٔ ُْٝ ٢أػؼَ ر ٚكبًح
رخُلِْ ِٜ٣أ ٖٓ طَ١ ٖٓٝ ٢ٜ٤ه٢
ك٤خ ٣ٞٛلزظ٣ُ ٢ي ١حُؼَٝم ُظ٠
ػ ِظ ّٔ ٢رٔٞحى حُٔ٘ظٌٗ ٢لو٢
َ ٝ
كٔز٣ ٢ي ُْ طلخٍم ٍؿْ ٍػ٘ظٜخ
َ٣حػظٝ ٢كْ أٍ ٖٓ ٚ٣ٝػَه٢
ٝى ٕٝكٌٔي ٖٓ ه ٢ِ٤حُؼظخم ٘ٛخ
ه٤ٜيس كؼِ ٠حُوَ١خّ ٓٔظزو٢
ٗٝخَٗ ٖٓ ىػخٍ ًَ ١أَٗػظ٢
كظ ٠أٍ ٟر ٖ٤ؿل٘ٝ ٢حَُإ ٟأكو٢
طظْٔ هٜخثي حُ٘خػَ دمحم كٔ ٖ٤حٍ ٣خٓ ٖ٤رخٜٗخ طؼطٍٞٛ ٢س ٗٔ٤ُٞش
ػٖ طـَرظ ٚحُ٘ؼَ٣شٝ .هٜخثي ٙهخُ٤ش ٖٓ حُظؼو٤ي ٝحُٜؼٞرشٝ ، ،طظْٔ
رخُ٘ٞ٠ؽ حُلٌَٝ ،١حٓظُ٘ ًٚ٬خ٤ٛش حُ٘ؼَ ،حُوٜزش حُ٘خر٠ش رخ٧كخْٓ٤
حُٛٞخؿشٝ ،حػظ٬ءُٜٜٞ ٙس حُ٘ؼَ رٌَ طٌٖٔ  ٞٛٝ ،حٌُ ١ؿؼَ حُ٘ؼَ ُحىٙ
ٝك٤خطٗ ٚؼَح ً ٌٓ٘ ٛزخٝ ،ٙػخُٔٗ ٚؼَح ً  ،كظ ٠أٗ ٚرخص ِ٣ظوْ٤ٔٛ ٖٓ ٢
حُل٤خس ُلظخص ٓظٛٞـش ُ٘٤وِٜخ آُ ٠وِ٤ظ ٚحُ٘ؼَ٣ش ،ك٤لِٜ٤خ اُ ٠ه٤ٜيس
ط٘ز ٞرَٝف حُليع حُٔوظطغًٝ ،ؤٗ ٚحُ ٢٤ٓٞر ٖ٤حُل٤خس ٝػخُْ حُ٘ؼَ،
كٝ ٖٓ َٜ٘٤حهغ حُل٤خس ٌٛح حُ٘زغ حُٔظيكن حُٛٞخؽ ،حٌُ ١ؿؼِٜخ ٗخػَٗخ،
ٗو٤شٛ ،خك٤شٍ ،هَحهش٣ٝ ،ؼ ٖ٤طـَرظٜخ ُ٤لِٜ٤خ آُ ٠لَىحص ٗؼَ٣ش ط٘زٞ
رخُل٤خس ،ك٤غ حٗ ٚحهظخٍ إٔ  ٌٕٞ٣حُ٘ؼَ ًَ ك٤خط٣ ٝ ،ٚؼٗ ٌٕٞ٤ُ ٖ٤خػَحً،
ٝهي ٤ٛؤ ٍٝك٤ًٝ ٚخٗٝ ٚأكخٌُُٓ ٚٔ٤ي ،كظ ٠إٔ ٓـخُ ٚحُؼِِٔٛ ٢ش
رظطٛ َ٣ٞخؿْ حُ٘ؼَ ُي ،ٚ٣أٓخ ٓلَىحط ٚحُ٘ؼَ٣ش ك ٢ٜطٔؼَ ؿِء ح ٖٓ
ر٘٤ش حُو٤ٜيس كٌ٣ ٜٞظذ حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش٣ ٫ٝ ،ل٤ي ػِ ٠طـَٛ٤خ ،
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٣ٝؼظوي ً إٔ حٗ٫ظوخ٫ص حُليحػ٣ٞش كَ٤ٔٓ ٢س حُلًَش ح٩ريحػ٤ش حُ٘ؼَ٣ش٫ ،
٣ؼ٘ ٢حُظل ٖٓ ٍٞحُؼٔٞى اُ ٠حُظلؼِ٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُلَ  ٫ٝحُ ٠ه٤ٜيس حُ٘ؼَ،
رَ حٕ حُليحػش حٌٓخٗ٤ش حُ٘خػَ كٗ ٢وَ حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش اُ ٠ػخُْ حُليحػش،
ُٓ٬ظخً دمحم كٔ ٖ٤حٍ ٣خٓ ٖ٤حُؼي٣ي ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝحٌُظذ
حٌُؼٜ٘ٓ َ٤خ ٓخ: ٢ِ٣
ٗ - 1ز٠خص هِذ 1966
 - 2ح َٓ٧حُظٔإٓ 1968
 - 3ه٘ي َ٣ك ٢حُؼخٛلش 1975
ٌِٔٓ - 4ش حُلَف 1979
 - 5حُٜزخ ٝحُـٔخٍ 1980
ٓ - 6لَ حُ٘و1980 َ٤
 - 7ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش حٌُخِٓش 1980
 - 8أٗخٗ٤ي أٍ ٝحُٔٞحى 1981
 - 9أُٞحف حٌُِ1982 ْ٤
 -10ىٞ٣حٕ آٍ ٣خٓ1984 ٖ٤
ٞٛ -11ص حُؼَحم 1988
 -12حُِٔحٓ1991 َ٤
 -13حُٜلق ح1995 ٠ُٝ٧
 -14أٓخ َ٤١ح. 1999 ٖ٤ُٝ٧
ِ٣٫ٝحٍ ٘٘٣ي ٗؼَح ٍحثؼخ ٣ٝل َ٠حَُٜٔؿخٗخص ٝحُٔ٘خٓزخص
حٓخ ٓئُلخط ٚح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش كٜٔ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
ٓ - 1ويٓش ك ٢ح ٍٞٛ٧حُِـ٣ٞش حُٔ٘ظًَش ر ٖ٤حُؼَر٤ش ٝحُؼزَ٣ش
 - 2حٟ٧يحى ك ٢حُِـش -حُؼَر٤ش ٝرؼ ٞظٞحَٛٛخ حُوئ٣ش
 - 3حُيٍحٓخص حُِـ٣ٞش ػ٘ي حُؼَد
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حُلي٣ؼش (حُ٘٤ٜي)ٖٓ ٗؼَ: ٙ
ٓظظَ ٝكيى ك ٢حُو٤ٜيس هخثً٬
ٝأظ َّ ػ٘ي اٍُٝ ٠حطي ٗخه٬
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أكَف
٣ٝظ َّ ؿَكي ٛخٍهخ ً ك٢
ٍ

حِ١وظٖٜ

أٍأ٣ض ػـَى ً٤ق ٣زيع ٔٛظ ُٚك٢

ػ٘خىً٫

ٝر٬ر٬

ًَ ػـَ ٜٗوشً ٬ٛ٬ٛٝ

ػ ٖ٤رٔٔش ص
ُ ّٔخ حرظٌَص ٌَُ ٍ

ؿَ ١كٌ٘ض رٜخ حرظٔخٓخ ً ٛخٓ٬

إ ٍكضُ حكظوي حُٔؼخُٗ ٢لض ُ٢
ك ًَ ٢ر٤ض ٖٓ ٗ٘٤يى ٓخػ٬
ا
حً ٤ِ٣ ٫ن رٔؼَ ػَهي ٗخُكخ ً

ًَٓخً٣ ،ؼٞى ػِ ٠حُو٤ٜيس رخه٬

حٗ ٢ػٜيطي ك ٢حُ٘يحثي رخًً٫
كآٓ ُي ْى ٣ي حُٔوظٍٞ

حريحً ،كٌٖ ُ ٢ػ٘ي (ٓٞ٣ي) رخً٫

ٓٔؼلشً
كٔ٣ ُْ ٢زن ُ ٢ا٫ى ٓؼ٘ ٠هخط٬

كظُ ٠وي حىًٍض ٍٝػش ٗوٜٚ
كٌظزظ ٚر ٖ٤حُوٞحكً ٢خٓ٬
*******************
٣خ حرٖ حُِ٤خُ ٢حُلخُٔخص ً٘ٝض ك٢

حٍكخٓ ٖٜػٞحهَح ً ٝكٞحٓ٬

حٗ ٢ؿيٝص ٝحٗض كٍ ٢كْ حُؼَٟ
كَٔ حُظَحد  ٖٛ َٕٛٝهٞحر٬
حٛٝخف طؼي َُٟ٣ ٫ٝ
٣خ ٓلٞ
ٍ

ٓٞٛٞكٜخ ،حٗ ٢هِوض ٗٔخث٬
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كَىح ً طًَض حٌُ ٕٞرؼيى ٓٞك٘خ ً
ٝؿؼِض ٍٓٔي ك٤ي ٝكيى آ٬ٛ
حكي٣ي ٝؿٜخ ً ً٘ض حهَأ ٣ؤٓٚ

ك٤خًٝ ،أَٗم رخَُىٓ ٟظلخث٬

ُ ّٔخ طٔٛٞض حُؼٞحً َُ ٓٞطُٚ

ٝرٌض ػِ ٚ٤ؿيٝص حٗض حُؼخً٬

ٓخ إ كويطي ٖٓ ػٍ ٢ٗٞ٤حًزخ ً
كظٟٔٔ ٠ظي كِٟٞ ٢ػٍ ٢حؿ٬
حٝىػض ٍٝكي ُلظش كخًح
ًٝلَص رخُٔيٕ

حُلٞحَٟ

رٜخ ىٝ ،َٛهطٞح ً كخٓظلخٍ هٞحك٬
ًٌرشً كٜـَطٜخ ٝحهٔض هزَح ً كخ٬ٟ

ٓخ ُُض ك ٢ىٗ٤خ حُلوٞم ِٓٔشً
ٝرو٤ض ك ٢ح ٍٝ٫حُؼ٤ٜش رخر٬
ُق ٓٞطخ ً ٛخث٘٣ ُْ ً٬ؾ
ُْ أ ُ ِ

ٖٓ كٔي حُل٤خس طَ٣ي ٓٞطخ ً ٛخث٬

************************
ٌ٣ل٤ي ٖٓ كِٕ حُِ٤خُ ٢حٜٗخ

ًٍكض ػِ٤ي حُ٘ـْ ىٓؼخ ً ٛخ٬١

ٗظٔظ ٚريٓخى ػويح ً ٓ٫ؼخ ً

ٗٝلوظ ٚؿ٤ي حُٔـَٔ ِس ػخ٬١

ٔٗ َٛض ٗـٔخ ٖٓ أٓٓ ٠ظيحٗ٤خ

ٝىٓخ ً حُ ٖٓ ٚ٤ارخ ً ٓظطخ٫ٝ

كظ ٠حًح ٗٔـخ ؿُ٬ش رخْٓ
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 ٌٞٔ٣رزٔٔظ ٚحُل٤خس ؿ٬ث٬
٫ه٤ظٓ ٚظٞهزخً ،كَ َوزََطَُٚ

ٓظَرٜخ ً ر ٖ٤حٗ٧خّ ٓوخط٬

كؼَكض حٕ حُٔٞص ًؤّ ٝحُلظ٠

ٓظلٔزخ ً
ٓ٤ؼذ ٓ٘ٝ ٚؿخك٬
ّ

ٝرؤٗي حُٔؤً ٍٞإ كخًٍطٚ
كخًح هلٔض ػًِ٘ ٚ٤ض ح٬ً٥
كخهظَط ٍٖٛ – ٚحٌَُحٓش – ػخؿً٬
ٝكوَط ٍٖٛ – ٚحٌُُٔش – آؿ٬
ٝرِلظ ٍش ً٘ض حكَٔحٍح ً ٛخػيح ً

ٗلوخ ً ًٝخٕ رٜخ حٓٞىحىح ً ٗخُ٫

كظ ٠حًح حٍىًض ٓ٘ٓ ٚوظً٬
ً٘ٝلض ٓ٘ي ُٔوِظٓ ٚ٤وخط٬
ً٘لض ػـخؿخطٜخ ٗ٤ٜيح ػخثيح

حريحًٞٓٝ ،طخ رخُٔ٣ِٜش ٍحك٬

اً ًخٕ ٓل ٞحؿخرش ُل٤خطٚ
 ٠٠ٓٝكؼخى ٓغ حُٜ٘خىس ٓخث٬
ٓخ حكٌُِٞض ا ُٚ ٫حُ٬١ش
هَٔح طويٍ ٙحُلظٞف ٓ٘خُ٫
إٓ طٔٓٝ ُٚلخهُُٚ
كٍ ًَ ٢

٣ظؼخهزخٕ ٓظخٛش ٝى٫ث٬

اً ًخٕ أٓطغ ٓخ ط ٧٨ؿخثزخ ً
حً ٝخٕ حؿَٔ ٓخ طٌخَٓ آك٬
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ٓخ رٓ ٖ٤ـيطٝ ٚر ٖ٤ه٤خٓٚ
ُٔق ٓ٠ض ك ٚ٤حُيًٝ ٍٞٛح٬ٛ
ُٔخ ٍأطٍ ٚحؿؼخ ً ٖٓ كٍٙٞ
كٞم حُ٘ٞحٍُ ك ٢حُل٤خس ٗٞحُ٫
ك٤غ حُزٔخُش حِ١ؼظٓ ٚـٔيح ً

ك ٢أُق ٓؼظَى ًٔ٤خ ً رخٓ٬

ٓٝيٍػخ ً رخُٜزَ ٘٣زغ رخُٔ٘٠

ُُؿزخ ً ٔ٣ٝظَ رخُؼلخف ك٬ث٬

ٍٞٛح ً ٓٔضْ ػٖ حٕ طـخَٓ ك ٢حُٟٜٞ
كخٗخ ٞٛح ٙحٕ ٣ز٤ض ٓـخٓ٬
ػَف حُٔزخىٟء ك ٢حُوطٞد ٗٞحَٛح ً

 ٫حٕ طَٝف هٞحًٞٗٝ ً٫حً٬

 َٛكٞم حٕ ىٓخٓ ٙظٌؤ حُيُٗ٠
ى ٕٝحُٔوٝ ١ٞك ٚ٤طيٍى آ٬٣
كؤٓٔؼ٣ ٚزٌ ٢حٕ ٍأ ٟرز٬ىٙ
ػٖ ًَ ه َ٤طَطـٞٗ ٚ٤حؿ٬
ٗوخم٤ّ ٟ ،ؼضْ
رزلَ ٖٓ
ؿَه٠
ٍ
ٍ

ػ٘ي حكظيحّ حُٔٞؽ ك ٚ٤حُٔخك٬

إ حكٔ٘ض ٗ٤جخ ً كظلٖٔ ٓٞػيح ً

ٝؿيح ك ٢حُٜٔخثذ ٛخُ٫
ُهِلخًِ ،

طٔظَٔة حُ٠ؼق حٌٍُٔ َٙٗٝ
ُ
طؼيٝ

حٕ رخص حػ٤خىح ً ٛٝخٍ ٓلخك٬

حُ ٠حػيحثٜخ ِٓٞٛسً

حٕ كٌٔض ك ٢حٍ َٓ٫أ٣خ ً ػخه٬
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ٝط٤٠ن رخُٜٞص حَُ٘٣ق طٌُٔٚ
اً ًخٕ ٖٓ ٓل ٞحُلو٤وش ٗخ٬ٛ
ٝحَُٓ ْٜط ٖٜرٔخٍ ١خث ٍَ

أّٗ ٠طِ٣ي ػِٓ ٚ٤خ١ ً٫خث٬

 ُٞ ٕٜٞ٣ٝؿِزض ر ٚهَ٤ح ً ُٜخ

أ ُٞ ٝحهخٓض ٓ٘ ٚكٌٔخ ً ػخى٫

ٓظِْ
ٓـٖ
ٌُٖ ُظز٘ ٢أُق
ٍ
ٍ

ٝطو ْ٤ك٘ٓ ٚ٤خٗوخ ً ٓٝوخ٬ٛ

كظ ٠حًح ٓخ حطؤض ٖٓ ؿًٜ٤خ

ٝطو٤ؤطٞٛ ٚحثٝ ً٬ؿٞحث٬

رَُ حُ٘٤ٜي ٓلخرشً ٌّٓخرشً

هي رَ٘ص رخُو َ٤ؿيرخ ً ٓخك٬

ط ِؼ ُي حُظَحد رؤٕ طـ٤غ ظُٔٚ٤

ا ٕ ُْ  ً٬١ ٌٖ٣ػِ ٚ٤كٞحر٬

ُْ ٣ؼٜ٘خ ػٖ ٌٓزٜخ حٕ ؿ٣ُٞضْ
رخُلوي ٠٣لَ ٙحُـي٣ذ ٓ٬ٓ٬
كٜٗ٨خ رـ ٍي ٓ٤طِغ ٛزَٛخ

كـَح ً رٔخ طٜذ حٌَُحٓش ٍحك٬

ُٓ٘ٚ
ٓ٤زظية حُِٓخٕ ٣َ١وٚ
ُ

ٗل ٞحَُر٤غ حُٔٔظل ٞ٤ؿيح٫ٝ

ىٍرخ ً  َٔ٣ر٘خٍ ٛي ٤ٜٗٝي ِٙ

٣ظؼخٗوخٕ ٓ٘خ٘ٓٝ ً٬ٟخ٬ٟ
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*****************

ٍهـ٤ــــش رـ٘ــــــــ٤ـَ

 ٢ٛحُ٘خػَس حُظ٤ٔٗٞش ٍه٤ش ر٘ض ػزي حُٔ ّ٬رٖ ر٘ َ٤حُٔ٘ٔظَ١
ُٝيص ٓ٘ش \ 1949كٓ ٢ي٘٣ش ( حُٔ٘ٔظ ٖٓ )َ٤حُوطَ حُظ.٢ٔٗٞ
طِوض طؼِٜٔ٤خ ح٫رظيحث ٢كٓ ٢يحٍّ (حُٔ٘ٔظ ،)َ٤ػْ حُظلوض رٔيٍٓش
طَٗ٤ق حُٔؼِٔ ٖ٤كلِٜض ػِٜٗ ٠خىس اطٔخّ حُيٍ ّٝحُؼخٗ٣ٞش حُظَٗ٤ل٤ش،
ػْ حُظلوض د(ىحٍ حُٔؼِٔ )ٖ٤رٔي٘٣ش ط( ْٗٞحُؼخٔٛش) كلِٜض ػِ٠
ح٩ؿخُس ك ٢طيٍ ْ٣حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ.
ػ٘٤ض رُٞحٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼِ ْ٤حُظ٤ٔٗٞش كخٗظـِض ٓؼِٔش ك ٢حُٔيحٍّ
ح٫رظيحث٤ش ،ػْ طَهض آُ ٠يٍٓش رخُٔيحٍّ حُؼخٗ٣ٞش ،ػْ حهَؿض ٖٓ حُظؼِْ٤
حُ ٠ح٫ػٔخٍ ح٫ىحٍ٣ش .
ػٞ٠ح ك ٢حطلخى حٌُظخد حُظٖ٤٤ٔٗٞ
ٍه٤ش ر٘ٗ َ٤خػَس ط٤ٔٗٞش ًخٗض
ً
(كَع حُٔ٘ٔظُٜٝ )َ٤خ ٓ٘خًٍخص ك ٢حَُٜٔؿخٗخص ٝح٤ٔٓ٧خص حُ٘ؼَ٣ش ،ك٢
رِيٛخ ط .ْٗٞطو ٍٞك ٢ه٤ٜيطٜخ (حػظَحف):
حُلَحم
رَؿْ
ِ

كبٕ

هـ٤ـخُـي

َ
ٛـٞطي أٗـــــــــــــــــضَ
كٌ َُّ حُِّ٘يحءحص

٣زوٓ ٠ؼـ ْٞٛ ٝ ٢ىًٓ ٝخ روُ َْرــــــــــــ٢
ٝكـٝ ًَ ٢ؿ ٍُٓ ٚلـّ٤خى َٔ٣زــــــــــــــــ٢
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ٝكـ٤غ حطَّـٜضُ ٓـؼ ِْضَ أٓـخٓـــــــــــــــ٢
أٍحٗـ ٢أٓـَ٤سَ كـــــــــــــــــزّي ىًٓ ٝخ

ًؤٕ َّ
َ
ٍٓـخى رـيٍرـــــــــــــــ٢
حُِٓـخٕ
حُـظـّ٘ ٢ػـِ ْوضَ

روـِـزـــــــــــــ٢

ٓ ٍَْ ٤
ك٬
حُلٌَ ٣ـوـ ٟٞػــــــــــــِّ ِ ٍ ٠ى َ
ُ
َ
ٔزــــــــــ٢
حُوـِـذ ِٔ٣ـٞ
٫ٝ
ٛـٞحى كل ْ
ُ
أٍحٗـْٞ ًَِ ٢فٍ رـ ٚحُـ٤ـ ُّْ ِٜ٣ــــــــــــٞ
كؤ٣ـٖ ُـ٤ـخُـ ٢حُ٘
ّوـــــــــــخء حُ ِ ّطٞح ٍِ
ِ

َ
اُـ٤ي حِٗٔ٤ـخرـ ٢رَٝكـــــــــــــِّ ُُٝ ٢ز٢

ع حُـلـخء روـِـزـــــــــــ٢؟
ٝأ٣ـٖ ىٓـُ ٞ

ُ
ٜٜ٘ــــــخ
ٝأ٣ـٖ
حُـ٤ـٔـ٤ـٖ حُـظـُ ٢ـْ ط َ ُ
رـٛٞـْ ٍىىْصَ ؿـٔـِ٤ـَ ٝ ٢كيْرــــــــــــ٢؟
ٍ
رٔـ٤ق ١ؼـ ْ٘ضَ كئحى ١كؤٓٔــــــــــــــــ٠
ٍ
ٌُّـٞىٟٝ ،ـ َّ٤ؼضَ ىٍرــــــــــــــ٢
َ ٣َ١ق حُ٘ ِ
َ
اُـ٤ي ُٝـ ْ٤رـ َٔ ٌِْـــــــــــــــ٢
م
أطـُ ٞ

ذ
كِـْ٤
هِـ ٢حُ َـ٘ــــــــــــــــــخٕ ً َ
ّ ٜ
ُّ

ُٝـَّ ٞ
إٔ ُـ ٢هـيٍسً َُٟـ٤ـــــــــــــــضُ
بـمـوت الشعـور ،وح َّجرتُ لـلـبـــــــــــً
اعٌش ممزلة دون حـــــــــــول
فـمـوت الشعـور
ٌسـٌر ولـــٌس ـسٌـان لُ ِبًّ
ٌ
اعـٌش َّ
حــــــــــــــــــــو ٍل
ممزلةً دون
ْ
زان ،فـمـا هـو ذنـبـــــــــــً؟
ودون ات ّ ٍ
تُرانـً! أح ِ ّط م لـٌـدي وأنســــــــــــــى
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َ
إلـٌن ألحـٌـا كـدَأْبـــــــــً؟
حنـٌـنـً
سؤحـٌـا وأحـٌـا ولـو ظ َّل لـلـبـــــــــً

ُّ
ٌحن إلـٌن لـح َّط ْمتُ لـلـبــــــــــــــــً

وكذلن شاركت بمهرجانات خارج تونس كمهرجان (المربد) بالعراق
فهً شاعرة وجدانٌة ،كتبت الشعر العمودي فً اؼلب الفنون الشعرٌة
المعروفة كالمدح والؽزل والصؾ والحنٌن وكذلن لها باع فً شعر
المناسبات،
ولد لامت بتشطٌر احدى لصابد الشاعر(احمد شولً) ولد نزعت
بشعرها إلى الدفاع عن المرأة ولضاٌاها ورفضت نظرٌة المفاضلة بٌن
الرجل والمراة ولد كتبت عن الطفولة باعتبارها الرب المجاالت الٌها
واحبها .
ٌتسم شعرها بلؽته الرلٌمة العذبة ،ومعانٌه السلسة الواضحة،
واسالٌبه الجمٌلة وتكثر من الصورالشعرٌة الرابعة فً لصٌدتها وفً
خٌالها خصب .
ٌتسم ٌتسم بالجدة وفً ذلن تمول:
حنٌن جفـانـا مـا جفَ ْونـــــــــــــــــــــاهُ

صنّاه
وفـــــــــــــــــــــــً األهداب ُ
أرٌ ُج

مـثـــــــــــــــــوى
الـحشـا
ً

ُّ
الروحِ

مثواه

الصدق مـٌثـــــــــــــــــــالًا
بذ ْلنـا
َ
ولـد ضـاعت ثنـاٌـــــــــــــــــــــاه
و ِه ْمنـا بـالـوفـا فــــــــــــــــــ ٌْب ًا

وأٌـن الفـً ُء تلمــــــــــــــــــــاه

عذّالً فـٌــــــــــــــــــــــه
عصـ ٌْنـا ُ
المـلـب ٌـهـــــــــــــــــــــواه
ألن
َ
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ولكـن عـالنــــــــــــا ح ٌّ
ظ
وأضحى الـوص ُل أوهـــ ــــا ًما
ولَــــــــــــــــــــــــ ّما أن نؤتْ دار

فمـد أودى بـلُمـٌـــــ ـــــــاه
فتـون ألصـــــــــــــــــــاه
عـلى الـ َم
ِ
ستْ فـً الـبـــــــــــــــــــال ذكراه
َر َ

جفـانـً النـو ُم فـً لـٌلـــــــــــــــً
ولـلـبـً صـار مكلـــــــــــــــــــو ًما
ولـم ٌرلؤ ْ لنــــــــــــــــــــــا دم ٌع
ٌَراعـً راعهُ
ٌ
بـٌـــــــــــــــــــــــن

وطـال اللــــــــــــــــــــــٌ ُل وٌبله
ل َك ْم أدمتْه بـلــــــــــــــــــــــواه!
عـلى ال َخدٌَّـن مـجــــــــــــــــــــراه
ؼدا ٌـهـذي بـ َم ْؽنـــــــــــــــــــــاه

عـلى المـرطـاس مؽتـــــــــــــــــــ ّما ً

ق أضنـــــ ــــــــاه
شجـاه الشّو ُ

صبـا إلـــــ ــــرأْ
فـٌـا رو َح ال َّ

فان الشوق تلمــــ ــــاه

لبن تـاهـوا فآٌـاتـ ـــــً
بؤشـوالـً ستلمـــ ـــــــاه
وإن ِمتْنـا فـٌكفـٌـنــ ــــا

بعض
بؤنّا
ُ
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ولد تعرضت فً شعرها الى بعض امراض المجتمع وآفاته فً بلدها
،ولد صورت فعل (الحسد ) وربطت بٌن محاولة اؼتٌال نجٌب محفوظ
والحكم على سمراط بالموت!! لذلن كرمتها (جمعٌة صٌانة مدٌنة
المنستٌر) ،وكذلن كرمها ( منتدى الصحافة واألدب) فً دار الشباب
بمدٌنة (الملعة الكبرى) كذلن كرمتها هٌبة المهرجان الوطنً لؤلدباء
الشبان بمدٌنة ( للٌبٌة ) اال انها على العموم لم تلك التكرٌم والحفاوٌة
مثل بالً االدٌبات والشاعرٌات التونسٌات. .
اما نتاجها االدبً والثمافً فمنه ماٌلً :
 - 1لم الحزن؟  -دٌوان شعر -دار المعارؾ للطباعة والنشر سوسة
، 1996
- 2عبٌر الروح – دٌوان شعر  -دار المعارؾ للطباعة والنشر  -سوسة
، 1997
 - 3ظبلل أرجوانٌة –دٌوان شعر  -دار المعارؾ للطباعة والنشر -
سوسة .1999
اما اعمالها االدبٌة والثمافٌة االخرى فكانت :
- 1عدد من المصص والمراسبلت  -مخطوطة،
 -2مكانة الشعر فً األدب الشبابً ٌ -مثل عدة مماالت نمدٌة نشرت فً
(ملحك جرٌدة الحرٌة) الثمافً – تونس1996
لراءة فً دٌوان «سارق المبلة»  -عدد - 3 1998 – 470
 -4لراءة فً دٌوان (النساء) لجمٌلة الماجري  -عدد ، 1999 - 512
 -5لراءة فً دٌوان (الشعر شمس المرون) لنور الدٌن صمود  -عدد
، 1999 - 530
 - 6مشكلة المرأة عند المصلحٌن ومولؾ دمحم بٌرم التونسً  -عدد
، 1999 - 577
 -7لراءة فً دٌوان (الشعر الوطنً من الثبلثٌنٌات لآلن)  -عدد 560
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واختم بحثً بهذة المصٌدة (عٌد وعٌد) لها:
عـرس لـمـن أٌّامه عـٌــــــــــ ُد
العـٌـ ُد
ٌ
ب لـبعض النـاس ،تـنكـٌـــــ ُد
والعـٌـ ُد َخ ْط ٌ
ْ
إن بـان ِخ ٌّل فكـان النـاس فـً مــــــــرحٍ
ؼرٌب الفكرَ ،م ْفإود
و ْهو الـوحـٌـــــــــ ُد
ُ
ب مــــــــــا له ثمةٌ
ٌَهـمـً كثكلى بمـلـ ٍ

فـً الـدَّهـر ٌَبـلى وال ٌثنـٌـ ِه تبـدٌـــد

ضـام َ
ع تُحـاصرهــــــم
ٌـن أوجـا ٌ
عـٌـ ُد الـ ُم ِ
الشعـر ضـو ًءا فهْو مـــــــــردود
ال تُورث
َ
ٌ
ممتــــرن
والعـٌـ ُد فـً النـاس بـاألفراح
سحـر أؼارٌـــــــــــــد
فـالكـون مبتس ٌم
ٌ
َب
ٌـو ُم الـتّصـافـً وللـتَّروٌح مـنـــــــتد ٌ
المـلـب مـوصــــــــود
لَهْوي تـولَّى وعـنه
ُ
عتَ َمتْ
سنـــا َ
إن السمـاء الـتـً فـٌـهـا ال َّ
ونـور العـٌــــــن محدود
ال ور َد حـولـً،
ُ
تطـولُنـــــــــــــً
حـزن وآهـاتٌ
ؼابـاتُ
ٍ
ِّ

فـو مفمـــــــــود
ت ّبا ً ألعـٌـادنـا فـال ّ
ص ُ

إن النَّوى حجـبَتْ
أستـاره أفُمــــــــــــً
ُ
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ع وتـنهـٌـــــــــــــد
دَجْ ٌن
كثـٌؾ وأوجـا ٌ
ٌ
آ ٍه! مـن الشَّوق إذ ٌسطـو عــــــــلى َجلَدي
واي األنـاشـٌـــــــــد
دمعـً عزابـً وس ْل َ
ؼارتْ وال آمـا َل تـرلبُنـــــــــــً
ال ُّ
شه ُ
ْب َ
الزهـور فـٌعـرو العـٌـ َد تجـدٌــد
تُحـٌـً
َ

********************
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عبد الجبار الفٌاض

عبد الجبار الفٌاض شاعر من جنوب العراق من منطمة سومر
او المنتفن او الناصرٌة او (ذي لار ) .فمٌل لها سومر النها وما
جاورها موطن السومرٌٌن االصلً وسمٌت فً العهد الملكً وما لبله
( المنتفن ) نسبة الى لبٌلة المنتفن التً هاجرت من الجزٌرة العربٌة
وسكنتها وسمٌت ( الناصرٌة ) نسبة الى االمٌرناصر االشمر باشا
السعدون امٌر لبٌلة المنتفن التً تمطن فٌها والذي ٌعتبر المإسس
الحمٌمً لمدٌنة الناصرٌة ومنهم ربٌس الوزراء العرالً فً زمن الحكم
الملكً عبد المحسن السعدون الشاخص تمثاله فً شارع السعدون
والذي سمً اسمه فً بؽداد  .وسمٌت ( ذي لار) نسبة الى معركة
( ذي لار) بٌن العرب بمٌادة المثنى بن حارثة الشٌبانً وبٌن الفرس
الذٌن كانوا ٌستحلون هذه الدٌار وٌحكمونها ولد انتصرالعرب بهذه
المعركة على الفرس وهً اول معركة انتصرالعرب فٌها على الفرس
و(ذو لار ) كان نهرا فً زمن الجاهلٌة فً هذه المنطمة ٌ.مول فً احدى
لصابده السومرٌة عنوانها ( :إمٌرةٌ من أُورون )
أن نحتَ ّ
منذ ْ
الز ُ
من نصفً
ألؾ
وأنا ُ
ت
تآ ٍ
مشروعا ً لنح ٍ
ٌحجبُنً عن الت ٌْ ِه خٌ ٌ
ساق
ط من تر ّد ٍد مشلو ِل ال ّ
خطاٌا
ُ
توخزها تهوٌماتُ عالَ ٍم
كنتُ
أزوره ُ
ُ
بممٌص ما لُ ْد ٌوما ً من دُبر !
ٍ
صوب زواٌا ُمظلم ٍة
ث افعى
تنس ُّل ب ُخب ِ
َ
أُرٌدُها كذلن !
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ال ّظبل ُم
نوم
ٌ
كهؾ ال ٌَشب ُع من ٍ
ٌ
عٌون
صمت
تج ّم َد فٌها ال ّ
ري االول
كم مشتهاةٌ ُحر ٌّة العُ ّ
البو َح الممنوع . . .
ٌحر ُم على نفس ِه ْ
.....
لٌستْ دوما ً كما هً االشٌاء
سٌجارة
ق ملفوفَها وملفوفً معا ً
تحر ُ
ما َ
بعثرنً
كان ٌُ ُ
ٌجمعنًُ بلحظ ٍة واحد ٍة
أعرؾ ْ
إن َ
كان للبً ٌسارٌّا ً بع ُد
ال
ُ
لطان جابر
ب من ُ
سفٌنةُ هرو ٍ
س ٍ
لهوةٌ
تذوب بؤخرى
مراراتٌ
ُ
سك ٍّر من مرار ٍة
ال بُ ّد ل ُ
دابرةٌ مؽلمةٌ
ق أسود !
ال ٌدخلُها ؼٌري وصندو ٌ
.....
َ
وتؤتٌن
ورن
أمٌرةً من أ ُ ُ
ثمارن الدّانٌ ِة وساد ِة اللٌّل
أحرق ثوبُ ِن المهزو ُم من
َ
ِ
تشافهتْ
ب فتنة
أوتار لٌثار ٍة نؽما ً فً موك ِ
ُ
تهدٌن عٌن ٌْ ِن صورا ً
َ
من هنا وهنان
ب من وجْ ِه ِه
أم ِ
إآل هذ ِه البماٌا ِم ْن ْ
س ِن الهار ِ
جمار ؼبا ِبه
ت ٌوما ً على
ؼفو ِ
كؤنّ ِن ما ْ
ِ
بؤلوان ّ
تؽزلٌن االحبل َم صورا ً
َ
الزل ِة االولى
ِ
محرابا ً لصبل ِة الشٌّطان
لدؾء رجولتِه
ما راود َِن لهاث ُ ِن
ِ
شبك مجمرةَ احتراق
تنتف ُخ شفتان جنونا ً من
ٍ
تان
ل ّب ِ
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ٌعتذر
صب ٌح
ُ
ْ
أن ٌلفّ ُهما بؽبللَة
تان لوج ِه ال ّجمال
هما ّ
حر ِ
.....
أمردو ُ
خ أنا
ْتاء مظلةً
ّمس
تحجب
َ
ٌحم ُل ؼٌو َم الش ِ
لرص الش ِ
ُ
ٌؽس ُل لدم ٌْ ِن رذاذُها البِكر
المصب
ُ
البردي
ُّ
َ
عناق
ٌرلصان رلصة
لسومري ٍ
ّ
ٍ
لرصان رٌح ٌُموسمانهُ لحنا ً
عهُ
ُ
بمزامٌر
سلب شرا َ
َ
َ
ما نُف َخ فٌها من لب ُل
.....
دٌموزي
ؼٌر كؤس
تتوس ُدهُ
ُ
عشتار خمرةً من ِ
للكون
أنجبا عشما ُ ْ
حب
كتبا
َ
ٌن أو َل لصٌد ِة ّ ٍ
فوق ال ّط ِ
أنفاس الفجر
بلون
ِ
ِ
َ
ضفاؾ اآلتً
ع على
فكان هذا المزرو ُ
ِ
ندس برؼب ٍة ثملَة
ق ُم ٍ ّ
باثما ِل نَ َز ٍ
جورٌّا ً
ك شفةً
ٌنفل ُ
ٌتكو ُر حلمةً
ّ
سنا ً
ُح ْ
ق التوت
تستحٌٌهُ أورا ُ
ال تهبُهُ دنٌا
ولو رجعتْ طفبلً
لب ًل ْ
ٌفور التّنور . . .
أن
َ
.....
.....
االشرعةُ
رجعتْ
ما الذي ٌثملُها ؟
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ُر َبما
ُ
َ
حب
كان ال ُهد ُهد رسو َل امرأ ٍة
تبحث عن ّ
.....
أخم ُد وهما ً
ٌمس ُخنً ظ َّل جذعٍ خا ٍو لشجر ٍة عانس
طرؾ
مجنون سوى ؼمز ِة
لٌس بٌنً وبٌن
ٍ
ٍ
ٌا أه َل َم ْن ُج َّن به
عراٌا فً ؼابة
ق ُج َ
بن اللّسان
دعوا
الحروؾ تخر ُ
َ
صمتُ انتحار
ال ّ
ٌ
مكان
لزمن
ما
ٍ
لب َل ْ
أن ٌتبلشى موتا ً !
.....
لرق سٌجارتً
أعو ُد
ِّ
أحرلُها..تُحرلُنً
هكذا تارٌ ُخ البإسا ِِء رمادا ً ٌكون
ٌعٌشون ٌ...مضون
اسم لابد
ً من الفتوحا ِ
ؼٌر ِ
ت ُ
فما بم َ
لعلهُ َ
سٌؾ منهم
كان ُمختببا ً تحتَ
ٍ
لهوتً
َ
سكن فً فنجانِها طال ٌع جدٌد !
ولد عبد الجبار الفباض سنة \ 1947فً ناحٌة ( كرمة بنً سعٌد)
التابعة لمضاء ( سوق الشٌوخ ) من اعمال محافظة ( ذي لار)  .من
عابلة معدمة امنتهنت الزراعة والصٌد مهنة لها وهذه الناحٌة تحؾ
بها االهوار ولد حدث فٌضان فً العراق \عام  1954حٌث فاض نهرا
دجلة والفرات فاؼرلت المٌاه الفابضة اؼلب المناطك الجنوبٌة من
العراق ومنها ناحٌة ( كرمة بنً سعٌد ) فاضطرت عابلة عبد الجبار
االنتمال من الناحٌة الى محافظة البصرة وكان عمره سبع سنٌن .
وفس سنة \  1955دخل المرحلة االبتدابٌة فً مدرسة(التمٌمٌة
للبنٌن) فً منطمة (الرباط ) من محافظة البصرة وكان مدٌرها المرحوم
جعفر الصفار .وراى نور الحروؾ االول على ٌد معلم المدرسة المرحوم
زكً زهرون  .وكان من زمبلبه الفنان فالح حسن برٌج الذي كان ٌكنى
بعد نجاحه فً الؽناء والطرب ب (فإاد سالم).
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ولضى فً هذه المدرسة سنتٌن درس فٌها الصؾ االول والصؾ
الثانً وكانت المٌاه لد تراجعت عن مدٌنتهم فرجعت عابلته الى
الناصرٌة فً منطمة (كرمة بنً سعٌد) لٌعٌش حٌاة الرٌؾ الجمٌلة والتً
تعود علٌها منذ طفولته وفً هذه السنة \  1957توفى والده فبمً
تحت رعاٌة عمه عجبلن فٌاض.
وفً سنة  1958عا د الى الدراسة االبتدابٌة وفً مدرسة (المبس
االبتدابٌة المختلطة ) بمحافظة الناصرٌة فاتمها وتخرج من المرحلة
االبتدابٌة سنة \. 1961
رجع الطالب عبد الجبار الى البصرة لدراسة المرحلة المتوسطة فً
ثانوٌة (نمابة المعلمٌن المسابٌة ) فاتمها بنجاح سنة \ .1964
فً عام \  1966دخل الى الدراسة االعدادٌة فً (االعدادٌة المركزٌة
)فً البصرة  .ولد درس فٌها على ٌد االستاذٌن فً العربٌة االستاذ
كاظم الخلٌفة الذي كان ٌلمب (جاحظ البصرة الثانً)  .واألستاذ ٌاسٌن
علً الٌاسٌن .
ثم دخل جامعة البصرة \كلٌة االداب – لسم اللؽة العربٌة فتخرج
منها عام  1971 \1970بالرتبة االولى .
اكمل تعلٌمه العالً فً كلٌة التربٌة \ جامعة بؽداد وحصل على شهادة
(الدبلوم العالً) وبالمرتبة االولى اٌضا  .ومن اساتذته فٌها الدكتور
عبد الجلٌل الزوبعً  ،احمد حسن الرحٌم والدكتورة نعٌمة الشماع .
عٌن مدرسا سنة \ 1973واستمر بوظٌفته حتى عام \  2010حٌث
تمت احالته الى التماعد وفك السن المانونٌة ولد لضى مدة وظٌفته فً
االدارة المدرسٌة وتدرٌس اللؽة العربٌة وتدرٌس علوم المران الكرٌم .
احب االدب والشعر فً سن بكرة فمارس كتابة الشعر منذ المرحلة
االعدادٌة وفً المرحلة الجامعٌة نشرلصابد شعرٌة فً جرٌدة الجامعة
المسماة (صوت البصرة) وكذلن فً صحٌفة ( الجنوب) التً كان
ٌصدرها نادي الجنوب الرٌاضً فً عام \  2009اصدر دٌوان الشعري
االول الموسو ( ما كان) .
تؤثر كثٌرا بالشعر الجاهلً واعده او اعتبره افضل انواع الشعر
العربً وهو كذلن لما فٌه لوة الببلؼة واللؽة وحسن السبن والنحو
وكذلن تؤ ثر بالشعراء الجاهلٌٌن  :امرإ المٌس وزهٌر بن ابً سلمى
واالعشى والنابؽة الذبٌانً ومن الشعراء المحدثٌن والمعاصرٌن دمحم
مهدي الجواهري  ،وبدر شاكرالسٌاب  ،ودمحم مفتاح الفٌتوري ،ومحمود
دروٌش. . .وؼٌرهم كثٌر وٌظهر ذلن جلٌا فً لصٌدته :
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(ػِٟ ٠لخف ىؿِش)
ض حُوٞحك٢
ّؼَ أؿَه ِ
ُ
رل ٍٞحُ٘ ِ
ٞٛٝصٌ ً٘ضُ حٓٔؼ ُٚروِز٢
ْ
كٔخ ػخىصْ ُيؿِشَ ٖٓ ُ٤خ ٍٍ
ُ
حُـل ٕٞػًَِ ٠حٛخ
ض
ٝأِٓٔ ِ

كٓ ٬ـٌ٘ ٫ٝ ٠
كٖ٘ َ٤ٔ٣
ؿيح ٣ ً٬ِ١لخٍهُ ُٚهزَ٤
ػطَ هَ٤٠
حٗٔخٜٓخ
ٝك٢
ِ
ٌ
أكٜٓ٬خ ٣ـل ٞحَ٤ٛ٧
ٝك٢
ِ

ص ٗخ٣خ ً
ؽ ٣لٔ َُ حّٗ٧خ ِ
ٌ ٞٓٝ

رٞٓ ِٞٔ٣ ٚحؿ َؼ ُٚحُؼَِ٤

ص  ٟٞ١رٔخ١خ ً
ٌ
ٝارٖ ُِلَح ِ

كٔخ رخطضْ
ُظٌٍَٔٞٔٗ ُٙ
َ

٠ضْ ٓـخُوَُٚ
ٌ
 ٫ٝك ّ
ٗـٕٞ

ػِ ٠رُؼ ٍي ٣ؼخطزُٗ ُٚوَ٤

ٜزخ٣خ
هيٌ ٝى كلّٜخ هـ َُ حُ ّ

ُ
٤ق هـٍٞ
ٝؿٖٜ
حُزخٕ ٖٓ ٍَ ٛ
ِ

د ْ
ٝإ ط٘خءصْ
ُٓ٘خؿخسُ حُوِِ ٞ

رٜخ ح٣٧خ ُّ ُ٣يٜٗ٤خ ٓزَ٤

ٝهخثِ ٍش ًؤَّٗ َي ٍىّصَ ٓخ ٫
حُؼ٘ن ْ
َّ
ٗخد حُل٘خ٣خ
إ
كخٕ
َ
َ
أكوخ ً ّ
إٔ كِٝح ً هي ػَطْٜخ

ُ
ًٔ ٌٕٞ٣ؼِ ِ ٌَ ٛٝ ٚؿَٔ٤
م ؿ ِْٔ ٌي ُٛٝضْ ٍِٞ١
َ ٍٝ٧
ٓ ٌّ ٞٔٛخَُٜخ ٖٓ هز َُ ٍٞ١

ػ٤خد ى ٍ ٍّ
ض حُ٘ئَّ ٝ
ٝكخٍه ِ
ُ

َ
ٝكخُضْ
ى ٕٝرٜـ ِظٜخ ٓيٍٝ

ح٣خ ُ ََ ٤حُظّ٘خؿ٤ً ٢ق رخطضْ

ٌ
ػ ٕٞ٤ػخكَٜخ ػٔيح ً ٍٍٓٞ

ٝػِف ك٣ ٚ٤لِٞ
َٜٓ
أهخ
ٌ
ٍ

ػِٗ ٠ل ِش حٌُ ٟٜٞ
ُلٖ هظَ٤

ححٓٔ ٠هخُ٤خ ً
ٗطَ حُ٘يحٓ٠
ُ

ٞٛد رَٜطِ ِ ٝ ٚحُوَِ٤
َْ ّٔ ٣ٝ
َ

كٞم هخكٍ ٤ش كظخٛخ
ٝأَٓ َؽ
َ

ٝك ٢أٍىحٗ ِ ٌَ ٤ُ ٚىهَ٤

ٝكَ
ًَ ٌّ
ك َٔ ْٖ هخ ٍَ حٌُّ ٟٜٞ

ٛ ْٖ َٓ ٝخٗضْ ػِٓ ٠خ ه َ٤هَ٤

َٓح٣خ ً٘ضُ أكٔزُٜخ َٓح٣خ

ػِٝ ٍْ ْٛ ٝ ٠إْ َّ
ػِ حُوَِ٤

ؿٔخٓشُ
ٌُؤّ
أكَف ػط٘٠
ٍ
ٍ

ع ٝحُ ٟٜٞػذء ػوَ٤
طُٔخٍ ُ

ٌٓزضْ
ّؼَ كظ٠
٘ٛخ ُ
ُ
هٔ ٍٞحُ٘ ِ

ّ
ٗزن هـٍٞ
ًؤٕ حُٜز َق ٖٓ
ٍ
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ػٞد ٍَُ ٤
ص حُـٞحٗ٢
ِ َُ١ٝ
َ

ُٛخ ك ٢هط ِٙ ٞه ٌّي ٗلَ٤

٤١ق
كٔ ْٖ كٓٞخٗش حُيٍّحؽ
ِ
ٌ

ر ٚأُوُ ٠ظَكخ ٍٍ ٍٞٛٝ

حُ ْٖ َٓ ٠هخَُٜخ كَٔحء طُليٟ

حُلَ َٗ٤
ٛٝخك َق ُٓزظـخ ُٙ
ُّ

 ْٖ َٓ ٝأٛـض ُ ُٚرِ ٌي ٝؿّ٘ضْ

ٓلَ َ٣ٞ١
ٝحػوَ ٛخ ٌَٓ ُٚ

 ْٖ َٓ ٝهي هخَُٜخ رـيح ُى ٓيّ١

ذ ٝح٣٧خ ُّ ىٍٝ
رٔخ َ ١حُؼظ ِ

ُي ٣خ ٍٛخكشُ ك٣ ٖ٤يٗٞ
كٔخ ِ

ٓ٘ي ٣زظيأ ُ حَُكَ٤
ٛٝخ ٌٍ ِ

ٌ
ؿَٔ ؿلخٛخ
ػُِٜٔ ٕٞ٤خ
ٌ

َ١ف ًلَ٤؟
أُ٣ـِ ٟرخُـلخ
ٌ

ٗٞم
ف ٗخُُٜخ ٖٓ رؼي
ُ٣ٝطَ ُ
ٍ
ك٤ي ريٍح ً
٣ٝخ ًَهخ ً أٟخػٞح َ

َ
كِِ٤ي ك ٢حُ٣ ٟٜٞزٌَ٤ُ ٚ٤

ْ
هٞحف
أُق أػيْٛخ ك٢
ٍ
كٖٔ ٍ

هلخ ٗٞهخ ً كوي ػخ َى حَُ٤ِ٠

ُٜ٣ٝز ُق ُِؼَ ٟه ٌّي أَٓ٤

ٖٓ حٓخطٌط ٚحػ٘خء ىٍحٓظ ٚحُـخٓؼ٤ش حُ٘خػَس ٗخُى حُٔ٬ثٌش .
ٝحُيًظٍٞدمحم ٓ٤ي ٘١طخ٤ٗ ١ٝن حٝ(َُٛ٫هي ػَ ٝػِ ٚ٤حَُٔكّٞ
٘١طخ ١ٝطٌِٔش ىٍحٓظ ٚك ٢ح َُٛ٫حَُ٘٣ق طلض ٍػخ٣ظ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ٚظٌٖٔ
ٖٓ ًُي ُظَٝف ػخثِ٤ش ٓٝؼ٤٘٤ش هخَٛسًٛٝ ،زض كَٛش حُؼَٔ ٓ٘) ٚ
 ٖٓٝحٓخطٌط ٚح٠٣خ حُيًظ ٍٞكئحى ٓؼٍ ّٜٞث ْ٤ؿٔ٣ٍٜٞش حُؼَحم كخُ٤خ ً .
حُ٘خػَ ػزي حُـزخٍ حُل٤خ: ٞٛ ٝ
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٨ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَحه. ٖ٤٤
ػ ٞ٠حطلخى ح٧ىرخء ٝحُٔؼول ٖ٤حُؼَد .
ػ ٞ٠ؿٔؼ٤ش حٌُلخءحص حُؼَحه٤ش .
ػ ٞ٠ؿٔخػش حُ٘ َ٤ح٧ىر٤ش /ؿٔ٣ٍٜٞش ٓ َٜحُؼَر٤ش
ػ ٞ٠حطلخى ًظخد حٗ٫ظَٗ٤ض حُؼَحه. ٖ٤٤
ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَر ٢ك ٢حُٜ٘ي
ٗخٍى كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حَُٜٔؿخٗخص حُ٘ؼَ٣ش  َ٘ٗٝ .هٜخثي ٙك ٢حُٜلق
ٝحُٔـ٬ص حُؼَحه٤ش ٝحُؼَر٤ش .
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حكظَ حًَُِٔ ح ٍٝ٫ػٖ ىٞ٣حٗ( ٚحر٘خء حُ٘٤طخٕ) كٔٓ ٢خروش ؿٔخػش حَُ٘٤
ح٫ىر٤ش ػِٛ ٠خٖٓ ٓؼَ ٝحُوخَٛس حُي2014 ٢ُٝ
حٛيٍ حُ٘خػَ ػزي حُـزخٍ حُل٤خ ٝحُيٝح ٖ٣ٝحُظخُ٤ش :
ٓ - 1خ ًخٕ (ٗؼَ) حُزَٜس 2009
 ٖٓ - 2هزَ  ٖٓٝرؼي (ٗؼَ) ػٖ ىحٍ  /حُلَح٤ٛي ١رـيحى 2011
 - 3أٍٝحم حُظٞص (ٗؼَ ) حُلَح٤ٛي / ١رـيحى2011
 - 4كٞم حُٔلخد (ػٔٞى )١حُلَح٤ٛي / ١رـيحى 2012
ٔٓ - 5ظؼَٔس حٟ٧يحى (ٗؼَ) ىحٍ ٓ َٜحُ / ّٞ٤حُوخَٛس 2013
١ - 6وٞ٘ٔٓ ّٞػش (ٗؼَ) ىحٍ حُلَح٤ٛي / ١رـيحى 2013
 - 7أر٘خء حُ٘٤طخٕ (ٗؼَ)ٓئٓٔش ٔ٣طَ/ ٕٝحُوخَٛس 2013
 - 8أٝطخٍ ؿ٘ٞر٤شٗ -ؼَ ٓظَؿْ ُٗ٬ـِ٣ِ٤ش  /ىحٍ ؿخٕ أُٔخٗ٤خ2014/
 -9كَحص حُ٘ؼَ  -ىٍحٓخص ٗوي٣ش /ىحٍ حُلَح٤ٛي /١رـيحى 2014/
- 10ػٞىس حُٔٗ - ١َٓٞؼَ ٓ /ئٓٔش ٔ٣طَ / ٕٝحُوخَٛس 2014
 ٖٓ 11حؿَ ًُي ٗ -ؼَ/ىحٍ حُٔظٖ/رـيحى 2016
 -12حر٘خء حُطٗ/ٖ٤ؼَ
ِٔٓ- 13ش حُلَ٣ش ٗ/ؼَ
- 14

هٔخٓ٤ش حُِٖٓ حُ٠خثغ ٗ -ؼَ

- 15

ػَٕ حَٓأس ٗ -ؼَ
ٝهي ط٘خ ُٚٝرؼ ٞحٌُظخد ك ٢حُزلغ ٝحُظوٝ ٢ٜحُ٘وي ٝحٛيٍٝح حٌُظذ
حُظخُ٤ش رلن ٗؼَ: ٙ
( - 1حُز٤ُٞل٤ٗٞش كٗ ٢ؼَ ػزي حُـزخٍ حُل٤خ ٝروِْ حُ٘خهي حٓ٫ظخً ٓؼي
ٜٓي ١ؿ. ّ٬
ٍ - 2إٗ ٟوي٣ش كٗ ٢ؼَ حُل٤خُٔ . ٝـٔٞػش ٖٓ حُ٘وخى حُؼَد ُِٝؼَحهٖ٤٤
ٓ٘ : ْٜحُيًظ ٍٞدمحم كٖٔ ًخَٓ ٍث ْ٤حطلخى حٌُظخد ٝحُٔؼول ٖ٤حُؼَد .
ٝحُيًظٍٞس ُ٘٣ذ حر٘ٓ ٞش  .حٓ٫ظخً حُٔ٤ي كٖٔ
(- 3ػزي حُـزخٍ حُل٤خ – ٝكٌ ٖٓ ْ٤حٍٝٝى) حُزخكغ حٓ٫ظخً دمحم َٗ٘٘٤
حَُر٤ؼٝ ٢هيّ ُ ٚحُيًظ ١ٍٞٗ ٍٞهِػَ حُي. ٢ٌِٛ
نظم المرٌض او المصٌدة العمودٌة و كتب الشعرالحر (الفعٌلة ) وكتب
لصٌدة النثر المعاصرة فهو شاعر مجدد ولد زاوج بٌن لصٌدة الشعر
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الحر (التفعٌلة ) والمصٌدة النثرٌة ومزج المصٌدتٌن فهو شاعر مجدد
نظم شعره فً انواع الشعرالثبلثة الموجودة حالٌا ٌمول فً لصٌدته (
وطنً اٌها االنبً ) ٌمول:
ىعِ حُويحٓشَ ططل ٞػِٓ ٠طقِ ُٓل٤خى . . .
 ٖ٤كَٝكخ ً
ٓ٘ي طَ ّٛ ٞؾ حُ ّط ُ
َ
َ
ري طو ّط ٠حُٞؿُ ٞى ٓٔخكشَ حُ َؼيَّ
َ
حَُكخٍ . . .
ٝحُ٤ي طُ٘ ُّي ِ ّ
ٗز. . . ٢
كؤٗضَ ّ
حُلذ
ٍٓخُظ ُ َي ك٢
ِّ
َٔسٌ
ؽ
كِٔظْٜخ أٓٞح ُ
ػ٘ن ُٓظٌ ّ
ٍ
ٗٞح١ت حُوِٞى . . .
ػِ٠
ِ
حُ٧ن
ٛلخثق
ُٗٞظْٜخ ك٢
ُ
ّ
ِ
أؿ٘لشُ حُ ّ
٤٠خء . . .
.....
آظِللٞى
ك٤ُ ٢خُٗ ٢ظخءٍ رخٍى
حٓظٞهيٝح أٛخر َؼ َي
ٓلخم
ك٢
ٍ
ٝك٘ ِش ىٍد . . .
ً٘ٝضَ ًَٔ٣خ ً كًُ َّ ِ ًُ ٢ي . . .
.....
 ٫ؿَحرشَ
م
ُُٓ ٞيّصْ ٗلٞ
ٛيٍ َى ر٘خى ُ
ِ
كَحد . . .
طٔخٍػضْ
ؿَحكي
ُلظن
ِ
ِ
أٛخر ُغ
ٓٞحْٓ حُـلخف . . .
ُؼوَضْ هِٜخػ ََي ك٢
ِ
ع
كخُوخ ُ
ُ ٣َُ٣ ٫ي ْ
إٔ ٣ؼِٓ ُٙٞخء
ُّٚٗ٧
ُ
ُٓٔٓ ٌٕٞ٤ظ٘وؼخ ً ! . . .
.....
ْ
َ
كخٍرٞى
إ
ٗز. . . ٢
كؤٗضَ ّ
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ْ
َ
ٗظٔٞى
إ
ٗز. . . ٢
كؤٗضَ ّ
ْ
إ هِزٞح َ
ظَ ِٓ َٜـ ٍٖ
ُي
َ
ٗز. . . ٢
كؤٗضَ ّ
أٗضَ أٗضَ
ُ
ٓ َي حُؼَ٣خ
ك٤غ طَؼ َ
ذ ٍأ َ
ُ ٜ
ٝطلضَ هيٓ َْ ٤ي
ُ ًَ٣غ ًخكَ ٕٝرـ ٍِ ٬طؤُّوـِي . . .
.....
ز٢
أُّٜ٣خ حُّ٘ ّ
ٍ٘ٞ
َ
كخٍ حُظ ّ ُ
ػوذ حُيّ٫ء
د َٓ ْٖ َ
ذ ٌ
ػ ُ ِو َ
هِذ رلَح ِ
رِ ٕٞحُّ٘ؼ٤ن
ػِضْ أٞٛحصٌ
ِ
خَٓ٣ ١وُ ٞى ػـَُِٚ
ٔ
ظ َٜحُ ّ
َ
ُّ
كًٜٞ٣ َ٠ح ُٓظِؼّـٔخ ً . . .
َ
كخ ٖٓ ٝآ ٍِ ٣خَٓ
ٓخ
َ
طوخٓ َٔٛ ُٚؼخُ٤يُ ٌّٓش. . .
 ًَٔٝحُزُ٤ٓ ٍُ ِٜٞلَُٚ
َ
ّ
حُو٘زِ ٢
ٗٝخّ . . .
.....
ٓخُحُضْ ح٧كؼ٠
ع ػٞرَٜخ ٝطؼٞى . . .
طِ٘ ُ
ٓخ ُح ٍَ حُـَح ُى
ن حُِّ َ
ٕٞ
٣ؼ َ
ح٧ه! . . . َ٠
٘ ُ
َ
َ
َّ
طُٔٞ
ٌُٖ
ُ ٫ح ٍَ ٗـٞكخ ً رٔ٘ـ َِ كٜخ ِى ِ. . . ٙ
.....
ٝؿٌ ٚ
أٛلَ ْ
َّ
ؿخٍصْ ر٘لخ ِ ٙحُؼِ ٤ي
رٔٔش . . .
ر٘ضْ
د أٞ٣د
ُ
ػ٘خًذ ػِ ٠رخ ِ
هَٔ ٤ش . . .
أَُـ َ ٌْ
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طل ّـ ََ ػَِٓ ٠حكت حُـل. . . ٕٞ
ُٔٚ
ٗ٘ن
َ
حُـٗ ١ٍٞل َ
ُّ
رؼطَ ِ. . . ٙ
ِ
رٌّ ٠
٣ظ ٕٞهز ََ ْ
حُِ ُ
ٔٔخء ! . . .
إٔ طزٌ ٢حُ ّ
ُُِ ْ٤يّٓؼ ِش ْ
إٔ طؼَ ٞى
 ُْ٧ؿزخٕ . . .
ُـلٖ رخػَٜخ ٍ
ٍ
.....
كٔ ٌَ
ْ
ٌ
ُٖٓ
ٗخ َء رٚ
ظ. . . ٠ٓٞٓ َٜ
ّ
طٌ ٍَ ٞػِِ ٠
حُزلَ
ٗن رٚ
َّ
َ
طًَُٚ
ُ
ٛخٓخٕ
ٔ٣و. . . ٢
كَٓ ٢حؿؼش ُيٝح ٖ٣ٝحُ٘خػَ ػزي حُـزخٍ ُظـي كٜ٤خ أٗٔخ١خ ٓظؼيىس
ٖٓ حَُٓٝ ُٞحٓ٧خ َ٤١حُظخٍ٣و٤ش ػِ َٓ ٠حُؼ ، ٍٜٞكوي أ ٠ُٝحٛظٔخٓخ
ٝحٟلخ رخٓ٧خ َ٤١حُزخرِ٤ش ٝح٣ٍٞٗ٥ش ٝحُٔ٣َٓٞش ح ٝحُلَػ٤ٗٞش حُظ ٢هي
طَطز ٢رؤكيحع طِٔ٤ص رخُويٍس ػِ ٠اظٜخٍ اكيحع حُؼـخثذ ٝحُوٞحٍم
ٝ،حٝؿيص ٌِٗ٤ش ؿي٣يس ُِ٘ؼَ حُٔؼخ ٝ َٛػخٜٓٔٓ ٬خ ٖٓ ػٞحَٓ
حُظللٝ ِ٤ح٩ػخٍس ٝطـٔيص رٌَ٘ ك ١ٞ٤ك ٢أٗ٘طش ٌٛح حٔٗ٩خٕ ٌٓ٘ حُويّ
ك ٢حُٞهض حُلخ َٟح ٝرٔؼ٘ ٠حهَ ؿَ٤ص حٓط٣ٍٞظ ٚحُٝ ٠حهغ كخَٟ
ُٔ٤ظِٜ٘ٓ ْٜخ ًَ ؿي٣ي٣ .و: ٍٞ
ْ
أورون
سبل ُم
ْ
أكسٌر
الحكمة على منازل هللاِ
ُ
الشمس فً
تهمس
ُ
ُ
مماطع الرٌحِ
ِ
فردوس ْ
مدن .
َ
ُ
س ِه
دوران
التنور حو َل نف ِ
ِ
وحشةٌ
ملب داخلَها أطبالا ً
تُ ُ
لبر
للمةُ ٍ
ألربع
ال تس ُع أال
ْ
اإلثنان
أنا
ِ
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و ُهما
الفمٌر
البابع
ْ
ِ
صوتُ سواعِ
صاهر النُدامى
ق الذي
ٌعو ُ
َ
س ُر
نَ ْ
أفر َد فجرا ً ُجن ُحهُ عرباتْ
...
ُ
َ
أضؽاث فلسف ٍة
اآلتٌن من بعدي
تنتظر المبلبِكةُ
ْ
ٌفمهون
عسكر ال
تسٌر ِبخطى
لو ٌل
ُ
ُ
ٍ
ْ
مرحلتٌن
ع بٌن
فتش عن
زبور ضا َ
حفر ت ُ ُ
ٍ
ألٌاتُ ٍ
مهجور
مزامٌر وهٌك ٌل
ْ
ٌ
ك
تتنفس رٌ َح
زمن ل ْم ٌُخل ُ
ُ
ٍ
نجب ُحزنا على ضٌا ِعها
ال ت ُ ُ
فبٌعتْ إلى داو ْد.
ُ
األرض.
الطوفان ما
لٌس
ْ
تنتطرهُ شفاهُ
َ
ُ
.....
الرب
زبر حدٌ ٍد بٌنً وبٌن
أٌها العال ُ
ْ
ك ُ
الضباب
أٌها األحجٌةُ التً سملتَ عٌون
ْ
تؽرؼر بطابف ِة مفرداتً
ْ
تمٌمةٌ أنت مثلً
ُ
تنتظر
صحابؾ عتٌم ٍة
تبحث عن
ٍ
ُ
طلةُ ملن اإلتجاهاتْ
لم تولد نجمةُ داوود .
لم ٌل ْد اإلؼرٌكْ .
ما أشرأبتْ فسٌلة.
ع لحلمتً مرٌ ْم
حتى ٌهتدي ٌسو ُ
ما نُ ِحتَ له نجار بنً إسرابٌل مهدا ً
لم ْ
لعاشمٌن سرٌر
الكون
ٌكن فً
ِ
ِ
فبل تكن ؼبلم ؼٌرن
حتى ٌزرعوا أصاب َعهم لضبانا حلوى
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ْ
النخلة
طرٌك مرضعتن
على
ِ
.....
علمنً إن دارتْ
األرض برأسً
ُ
ستول ُد مجرةُ نوحٍ
َ
لون الطفول ِة
وتمنحنً
جنابن معلمةً بٌضا َء ِ
ٌتؽامزون َ
َ
بٌن ذراعٌ ِه لن ٌنفدوا الى حكم ِت ِه
ٌبصمون علٌ ِه حجرا ً
َ
توأمان م َع الحكم ِة
أطناب خٌمتِ ِه
ٌضرب
َ
ُ
ِ
نار هرللٌطس
لب َل
طالٌس ٌستب ُ
ك َ
َ
ُ
ٌبحث عن عُشب ٍة ال تفنى
.....
طٌن أورون
مضؽةٌ
أنجبت حكٌما ُ
ٌرتدي الوجود
ب
على ظهر سح ٍ
ٌطوؾ العال ُم من ؼٌر اشرعة
ك ْم ر َجموا الحجارةَ على جبٌنِ َن
َ
الطٌن َ
لن وجها ً من كفاتْ
سنُ
ل ْم ٌ ُّ
ح
نو ٌ
َ
طٌن على جبهة تنور دابم الفوران
أٌها الربان
عرفنان خت َم ٍ
أرؼفةٌ للفمراء
.....
التٌن والزٌتون
أٌها الرب المعمد بالطٌن واأللواحِ لبل
ِ
طٌن على معابدن
تسابمتْ أطرافُنا الواح ٍ
ضمابر
الكون رإوسا ً ببل
رطب
ٌُسالَ َط علٌها
ْ
ُ
ِ
نشو ًء
ارتما ًء
مساراتْ
ال ٌعرفُها ؼٌرنا
جدارهم
ألاموا
َ
خندلَهم
ُ
لممان لٌس
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أحٌمار !
ْ
لوم هدموا أرولةَ الفرات
ذات لوحٍ شربتُ
َ
سراب ٍ
النتوء صورا ً مملوبة
تفتمت عٌونُ ُهم فً
ِ
ْ
فاكهٌن
فً المراٌا انبطحوا
.....
زمن إفرنجً
كنا عراة نستدٌر على مركبة
ٍ
نضع فً اٌدٌنا علةً
ٌؤتً الصدى بمعلو ِل جدٌد
أي نجم ٌرتدي برٌما ؼٌر برٌمنا ؟
ُّ
كٌؾ لطوفان ان ٌل َد جوابا
ٌفسر اسبلةً
تلتهم هذا الوجود
َ
ت أشرعة الرٌاح ؟
وٌهب
الكثبان امواجها للبحر بصم ِ
.....
ٌدور فً جمجمة إفبلطون
ما الذي كان
ُ
حٌن ساورته رؼبة فً طرد المصٌد ِة من مدٌنته ؟
هل كان مشطورا برؼب ِة اإلنتما ْء ؟
كٌؾ لعمل ٌرفض وصاٌا الشعر ؟
لم أكن لب َل آٌة التطهٌر إال ذرةً تنز شعرا
لكننً موجود
كاس خجل مسروق من شفتً مراهك
حكمة ألرب الى ِ
خوؾ حكمتً من الظهور اآلن
ٌستظلنً
ُ
كون
صدى
ٍ
بحر
ٌصه ُل فً الروح لولعةُ ٍ
.....
كخٓ٧طٍٞس ػ٘ي ٙحٗز ٚرٞػخء ٟٝغ ك ٚ٤حُ٘خػَ هٛ٬ش كٌَٙ
ٝؿي٣ي ػٞح١لِٗٝ ٚػخط ٌٙٛٝ ، ٚحٓ٧خ َ٤١طٔؼَ ٓخ طزِ ٍٞك ٢أًٛخٕ
حٔٗ٫خٕ حُوي ْ٣ك ٢حُؼَحم ح َٜٓٝحٝحُٗٞ٤خٕ ٝحَُٓٝخٕ حٝحُلَّ ٝؿَْٛ٤
ٖٓ ح٫هٞحّ حُوئ٣ش ًحص حُظخٍ٣ن حُؼظ٤ي ٝحُؼوخكش حَُك٤ؼش ٖٓ هٜٚ
ٝكٌخ٣خص أٓط٣ٍٞش كؼزَحُ٘خػَ ك ٢ط َٙ٣ٜٞحُ٘ؼَُ ١وِن حُؼخُْ ٖٓ
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ؿي٣ي ٍٝ،حف ٣زلغ ػٖ ٌٛح حٔٗ٩خٕ ػِ ٠ح َٙ٤ٜٓٝ، ٍٝ٧حُٔـٍٜٞ
ٓٝخ ٣ل ٢٤رٓ ٖٓ ٚظخ َٛحٌُٝ ٕٞحُطز٤ؼش ٝطٔخإ٫ص ٝحٓؼش حٍ ٝرٔخ
طٌ ٕٞك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ ؿخٓ٠ش ٣ظٌ ٖٜح٫ؿخرش ػِٜ٤خ ٍٝرٔخ طلِض
ٓ٘ ٚكظزوَٓ ٠ح َٓٓي٣خ هئ٣خ ٝكي٣ؼخ ٣و. : ٍٞ
ٓ٣ِ٤ق
أ٣زو٠
ُ
ُ
ٔٛ ََّ ًُ ُٚزخف ؟
ٔ٣ظلٖ ٗل َ
ُؿَ َكخ ً
ؽ َ
ر ٖ٤حُؼُظٔ ِش
٣ظيكَ ُ
ٝحٌُزَ٣خء . .
َّ
ٌُٖ أى٣ ّٞ٤ٔ٣ؼٞى
ُٓٚ
حُٞك٢
٣ؼخٗ ُ
ن هَ ٞ
ّ
ٓ ٚخ ك َُُٚٞرزَٝى
٣ظل ّل ُ
ٍإَٜٓ ٬ً ّٝخ ُ٨ري . . .
ع
ػ َّْ طّ ٞى ُ
ٌ
لَ ُ
ؽ ًٌِخٖٓ
ِ ُ٣
ؿٞكََٛ ٖٓ ُٚحمِ ٫ٝىطِ ِٚ
م ّ
حُِ َ
ٖٓ
٣وَ ُ
ُ
ص ك٤خطٚ
١خف رُ٘ٓ ٚؼَؿخ ِ
َ
٣يكٖ حٌٗ٤ي ٝرـَفٍ
ّ
م ٜٗلَُٚ
ح. . . ٢ُٜ٩
ُ ِٔ٣
ّ
هِذ ؿخٗي١
طٞهَّ َ
ق ُ
رَٛخٍ ٛش هخثلش
ن ٖٓ ؿي٣ي !. . .
ٌَُّ٘ ُٚػخ َى ٣ول ُ
ٌ
ً! . . . ٕٞ
أًٞحٕ طُ ُٞي كْ ٢
وٌؽنً لبؽداد حبٌبته فٌمول :
ٌ
أُٞحٕ ط٤زّٔضْ ػِ ٠أُٞحفٍ هخطٔش
ٓ. . . ١َٓٞ
ًق كّ٬ف
ط٘ووضْ ىٍٝرخ ً كِ ّ ٢
ّ
 َٜػخٗ٤شً
ُ ٣َُ٣ ٫ي ّ
ٖٓ ْ
حُِ ُ
٣ؼزَ حُّ٘ َ
إٔ َ
ظـَىح ً
كوي ٍأطْ ُٚحُ ّ
ُ ٠
لخف ُٓ ّ
أٍٝحم ٓخء !
آٖ ٥
ِ
ُ
٣ـ٠ذ حُ ّط ُ
 ٌٕٞ٣هَٜح ً ُلٍ ٞ
١؟
 ٖ٤كٖ٤
كَْ ٜ
ُ
ص ّ
رَ ّ
.....
ًخٕ َؿيْرخ ً
ُٓ ْ٤خ َ
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َ
ُٔخٕ كوَ
ٚٔ٣
ُّ
هزخ ك ٢ػَك ِٚ
ن رََِ ٍَ كٍ ٍٝ ٢ى ًحرَ . . .
ػز ُ
ٓخ ٞ١طْٞ٘ٓ ُٚحصُ حُؼِِ٣
هخٍ١شً ّٔ ٛخء
ُٖٓ أكيد
ٌَُٔ٘ٔ
ٍ
ِ
طظٔ ُغ ٤ٟوخ ً
أٗلخّ حُٜزق . . .
ُظلزْ
َ
َ
ًٌح ..طُلوؤ ُ
ُ
ػ ٕٞ٤حُّٜ٘خٍ
ؿ َ٤ه٠خد . . .
َّ
ُظِف ٓ٘ظَِ ُٖٓ ٚ
إٔ طُ٠خؿ َغ أٟيحىح ً
ً٤ق ُٜخ ْ
َ
رؤ٣خّ
زَ٘
ِ
 ٫ٝط ُ ُ
ُّ ُٞٔ٣ى ُٜخ ٝؿ ٚ؟
ك ٢ؿٔـٔظِٜخ
ُٚ
َ٣هٚ
ٌّ
ُ
ُ. . . ٚ
٣لَّٓ ٚ
ًِٔ َٜخصٌ ر٠٤خء !
ُُِ ْ٤ؼُ ِ
.....
ا ...ٍٚ ٣أُّ٣ظُٜخ حُلَػخء . . .
َ
ح ْٓ٧ريٓٞعِ حُ. . . ّٞ٤
طـِٔ ٖ٤ؿََ ٝف
اّٗ ِي
ِ
ُٓٞ٤ي ْ
َ
أٓخ َ
 ٌٕٞ٣ؿيح ً ؟
إٔ
إٓ
ِ
ُ
ُٖٓ حُ٩ىٍحى
أ٣ ٫وـ َُ ٖٓ ٛلخهظ ِٚ
أُ ْْ ٔ٣ظْ٨
ً ْ٤ػِ ٢رخرخ رؼي ؟
ُ
ٓ٤ق طٞحٍػـظْ ُٚأ٣خ ٍى ؟
أُ ْْ َ٣ط ِٞ
ٌ
طؼخُضْ هل٠خ ً
ٜٔض . ..
ػـ٘ ِ
ض حُ ّظ َّ ٬هزِح ً ٧كٞح ِ ٙحُ ّ
ٓلَحري ُٓيرَس ؟
أُ ْْ طٔظقِ ؿزخ ٌٙط ٢ِٜك٢
ِ
ُِ ْ
ْ ٌَُُّٚ٘. . . ٌٖ٤
كخٍ ...
إ َ
ؿٛ َ٤خُق !!
ك ٬ػخُ َْ ٛؼٔ ٍَ ِ
واختم بحثً بهذه السطور الشعرٌة من لصٌدته ( رجال هوٌتهم
وطن ) ٌمول :
ٍؿخ ٌٍ ُ٣ٞٛظُٖ١َ َٝ ْٜ
ٜلَح ُء
أّ٣ظُٜخ حُ ّ
171

5/27/2017

رٌق هللا
حُٔطّ٣ٞشُ ّ ِ
حُُِٔ٘ٞشُ رظٔ ِؤ هْ٤عٍ
َ٘٣د ٖٓ أؿٔخ ٍى
ُ
حُوٞف
ِٗ َف ػٜ٘خ
ْ
َ
كٌخٕ رٔخ١خ ً ٗل ٞحُّْ٘ٔ !
.....
أّ٣ظُٜخ حُ ّـخٓلشُ
ُّ ٘٣ ٝي ًٝحثزَ ِي
ٍَ ٝ
ٓخ ِٓ ْٖ ُٓ ّ
ٓخ ً
ػَُ َ
ًلخى
ِ
ّ
إٔ هِزخ ً ُ ٔ٣غ
ٗؼَح ً٤ٓ ...لخ ً..
ٍٓخ َى ً َََّ . . .
ْ
إٔ طؼيّٗ ١ـٍَ ٤ُ َّ ٞ
 ََ ٜظ ُُٚٓ ٬أٍى٣شً
ُلَّ حُِِٗحٗخص
كُ ِ ّ
ِ
حُزَ٘. . . ١
ٚ
َ ُ ٧ؿ ِ
َحء حُو ْ٘ ِ
ّ
.....
ٗـٌّ ٞ
ُْ طؼَك٢
أٔٓ َّْٜ٣خ َء ٖ١ٝ
حٓظٞىػٞح ػُ َْٜٗٞ٤
َف حُظّلو٤ن
ؿ َ
كٞ
حَُ ِ
أٍٛلشَ ّ
حُٔٞص
طخٍ ْ
ًَُ٤زٞح هِ َ
َ
ٓوخىٗ َُٙ٣ؼذ !
كَك ٖ٤رٔخ أُو ٠اُْٜ٤
َ
.....
اٍٚ ٣
ص حُٔلوٞى
ٛلَح َء حُظخرِ ٞ
ر٘لٔـْٜ
َُُ ٤
ِ
ُٖٓ
رَ٘حٖ٤٣
٣طٍُ ٞ
ٍ
ِ
ط٘ؼذ ط ْٜ٤خ ً
آٓ٫خ ً
أٍٝحكخ ً
رؤٝحٕ طَُحد
ٍ
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طَحرخ ً رؤٝحٗ. . . ٖ١ٝ ٢
ُي
ُٓ ْ٤خ ِ
َ
َُ َْْ ٜ
ص ٓؼ٘ٝ ٠حكي
ُِِٔ ٞ
ْ
أُق ٓؼ٘! ٠
ُِل٤خ ِس ُ
.....
ٌَُ ٤
رؼٞحء ًثذ
َّ ُٔ٣ ٫و ُٖ
ِ
َ
ٌٓخًٖ٤
ط٘لٌٌُ ٣ٍ ُٙق
١زً ٫ٞ
َ
ع ٜٓ٘خ حُ ّطزخٍ . . .
٣لِ ُ
ػط٘خ ً
ُّ
د...
 ٖٓ ِ٘٣هِ ََ ٍ
ٌُٖ ٞٛطخ ً
َّ
ُّ
ٛ ِٜ٣يح٠ٓ ُٙخؿ َغ
هَٔ
ػزّؤصْ هٞكَٜخ
ريٗخٕ ْ
ِ
ػ ٕٞ٤كـَ
حكظٔظْ ُٚرؼ٤يح ً ػٖ
ِ
ذ
ُؼ ََّ ٓخ ُ٣ؼَ ُّ
. . . ٢ُٔ٘٣
٣ـق
رؼَم ٫
ٌظذ
ّ
حُظخٍُ ٣نُ ُ٣ ..
ٍ
١
٫
رلزَ ّ
ٍ
َٓ ّ
ه ٍٜٞحٌُِّس . . .
ك ٢أهزِ ٤ش
ِ
رط ٢حَٓ٧حٍ
ض  ..طزخُـٖ٤
أٗ ِ
ّ
ٓظٖ ؿ ْْ٤
ٌ٣ ْْ ٛٝظز ٕٞػِِ ٠
 ٍُ ِ٘٣ؿ٤ؼخ ً ك ٢ػَُٔ ِس َؿيْد . . .
.....
حُوٜخث ُي..أؿ٘لشُ
ن
ٗٞم ..طٔظز ُ
ٍ
ُ
حٗظظخٍ
ع
ك٤غ ؿُٔ ٞ
ٍ
ػئَٓ ١حءٍ كخٍػ ٍش ػِ ٢ّ ِ ٗ ٠حُؼَد . . .
ُّ
٣ـ ٚرَٔحٍطِ ُِ ٚ
ع َ
ٗؼْ ٫ٝ
ىٌٓ ٞ
رٍ ٖ٤
أ٣خ ٍى
ُ
ؿ َ٤ػ٤خد . . .
طل ٖ٠حُٜٞح َء كز٤زخ ً ٖٓ ِ
ٍٓخُشًٔٗ...ؼشً ٍٞٛ..سً ..
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ِٗػَضْ طخٍَ ٣وٜخ
َٓط ْ. . . ٖ٤
ُظَ ُٞي ّ
ٗزخى
ِ ٫
ٌٛ٣ذ حُ ُٜيُ ٛي رخٗ٧زخء
ُ
٣ٝؤط. . . ٢
روَ٤
ْْ ٛ
ٍ
ُ
ٗلٖ
د ٓٛٞيس كزخٍ٧ ً٫حؿ٤قِ ػ٤ي !
حَُٓخ ٍَ ٓلخطَ ٤ق ٧رٞح ٍ
ٗلظ َُ ّ
.....
حُزخٓوخصُ ك ٢ر٬ى١
طَ ١ٝهٜشً
ّٓغ
َ
أًزَ ٖٓ حُي ِ
ٖٓ حُؼَ٣ٞ
ٖٓ ًُ ِ َّ
حَُػخء . . .
ِ
أكَف ّ
أُّٜ٣خ ًح حًٌُ٘ ١ظَُٚ
كَٝف ح٧رـيّ٣ش ؟
 َٛطُٜ٘لُ َي
ُ
... ٫أٟلضَ كَٝكخ ً ُِوِِ ٞى
ٓخ ٍََ ٝىصْ رٔلَ !
.....
ًٌِخٖٓ
ُ
٣زلغ ػٖ ػ٘زش
حٗضَ
ٜـخٍ
ػٖ رٔٔ ٍش ػِٗ ٠لخ ِ ٙحُ ّ
كٞم اًِ َِ ٤ػَُّ
َ
طُلزُُ٣ٝ ُٚلزُٜخ
ٗز َّ ِ ٌُ ُ ٢حُؼ! ٍٜٞ
حُؼ٘ ُ
ن ٌّ
.....
طظٔ ُغ ٍِثشُ حُِٗخُٖ٣
كَف ُٓظَٔ ٍى
ر٘٤ٜن
ٍ
ِ
ٞٓ ّٞ٣ػٍ ٞى
ػِ٠
ؿيحٍ ٍ
ِ
ٓخ ُٔٞحُٙ
ِف هٜخث ُي َ
حُـٍِ
طُ ُ
حُل٘خؿَ رٜظخ ِكٜخ
ن
طُؼِّ ُ
ُ
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حُ ّط ُ
 ٖ٤أ ُ ٌّّ  ٫طُزخع ؟؟
ّْٔ ٌ ِْ ُٓ ..ي ُٜ٣ ٫خىٍ
حُ٘ ُ
ح٧كَحٍ  ٫...طَُم !
هخد
ٍِ ُ
ِ
*************************
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حُ٘خػَ ٓٞ٣ق حرُ٬ٛ ٞش

ٓٞ٣ ٞٛق ٓل ٢حُيُ ٖ٣وذ رخرٜٓ ٢ؼذ  ٠ٌ٘٣ٝرخرُ٬ٛ ٢ش
ٖٓ ٓيحٍؽ ٛلَحء حٍ٫ىٕ حُـ٘ٞر٤ش .
ُٝي ك ٢هَ٣ش ك ٢ؿ٘ٞد ٓي٘٣ش (ٓؼخٕ ) حٍ٫ىٗ٤ش ك ٢حُ ّٞ٤حُوخْٓ
ػَ٘ ٖٓ ًخٗ ٕٞحُؼخٗ٘٣( ٢خ ٖٓ 1948 ) َ٣حَٓس كوَ٤س ٓظٞحٟؼش ٘ٗٝؤ
كٜ٤خ ٝػ٘ي رِٞؽ ػَٔٓ ٙض ٓ٘ٞحص ىهَ حَُٔكِ ٠ح٫رظيحث٤ش ٍُٞٗ َٟ٤
حُلَف حُؼَر ٢ك١ ٢لُٞظٝ ٚرؼي حًٔخُ ٚحَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش ىٍّ
ح٫ػيحى٣ش ٝحُؼخٗ٣ٞش ٝكٜ٤خ حكذ ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٓٝخ حُٝ ٚ٤ه٣ٞؼٞىٝ ٙحٗظي
ٓخػيٗٝ ٙظْ حُ٘ؼَ ٝ .ك ٢ح ٍٝه٤ٜيس َٗ٘ٛخ كٛ ٢ل٤لش (حُٜ٘خد )
حُِز٘خٗ٤ش ٣و: ٍٞ
شًء كان ٌبدو صامتا ً.
ك ُّل
ٍ

س ْ
كون
ولد أوؼ َل فً اللٌ ِل ال ُ

ت التً أ َ ْع َد ْدتُها
ساعةُ البٌ ِ
َ

ْ
ٌحٌن
لمٌامً حٌنما الفَجْ ُر

ل ْد بَدتْ فً ُحزنِها ُم ْط ِرلَةً

ْموم َح ْ
زٌن
َ
فوق رأسً مث َل َمه ٍ

وتنتهً بـموله :
صتها
لم تك ْد ت ُ ْك ِم ُل لً ل َّ

س ْ
كون
وإذا بالمو ِ
ت ٌُ ْؽ ِ
شٌها ال ُّ

لفظتْ أنفاسها فً ِع َّز ٍة

فهنٌبا ً فً ِجنَان الخا ِل ْ
دٌن
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ٗٝخءص حُظَٝف حٕ ٘٣وَ ١ك ٢حُـ ٖ٤حٍ٫ىٗ ٢ك ٢ىٍٝس طيٍ٣ز٤ش
ًٝخٕ ُ ٌٜٙحُيٍٝس حُؼٌَٔ٣ش حػَٛخ حٌُز َ٤ك ٢ك٤خط. ٚ
ففً عام 1967م خاضت الجٌوش العربٌة حربا شبلسة ضد الٌهود
بفلسطٌن  ،ووعلى إثر هزٌمة الجٌوش العربٌة أمام اسرابٌل  .دخلت
مدٌنة المدس وفٌها بٌت الممدس الشرٌؾ فً لبضة اإلحتبلل وأصبحت
خاضعة لسٌطرتهم ،فتنادى المخلصون من دعاة اإلسبلم إلى الجهاد،
فمامت جماعة من المسلمون بتنظٌم أنفسهم فً شكل كتابب جهادٌة
شرلً نهر األردن عرفت بـ(معسكرات الشٌوخ) .وكان شؤن ٌوسؾ أبو
هبللة فٌها شؤن اي مسلم ؼٌور على حرمات دٌنه ووطنه فاصبح من
أوابل الجهادٌٌن وشارن أبوهبللة فً شرؾ الدفاع عن العروبة واالسبلم
جنبا إلى جنب مع المابد الشهٌد عبدهللا عزام رحمه هللا ـ فخاض معارن
أل ّ
ضت مضاجع الؽاصبٌن وفً ذلن ٌمول :
ما بٌننا ع ْه ُد اإلخاء ومبدأ ٌ

طٌوب
ِم ْن دٌننا فٌه تش ُّع
ُ

ٌ
ت لها على
ومعارن كالعاصفا ِ

وهبوب
الفداء زماز ٌم
ب
ِ
ُ
د َْر ِ

و "لواعد اإلخوان" لَ ّما أذّنَتْ

رؼٌب
ح َ -ب ْع ُد-
بكفاحها
والجر ُ
ُ
ْ

لم ٌفتمدنا البذ ُل فً ساحاتها

رحٌب
ع ْذر الخالفٌن
ومجال ُ
ُ

ُكنّا الزالز َل َرجْ فها ال ٌنتهً

شعوب
سبات
حتى تفٌك من ال ُّ
ُ

عب األش َّد من الذّرى
نتم ّح ُم ال ّ
ص َ

وسهوب
وبنا تضٌك مراب ٌع
ُ

وانطلك أبوهبللة فً مٌدان الحٌاة الصعب  ،واختار لنفسه العمل فً
مٌدان الدعوة إلى هللا ،فعمل فً وزارة األولاؾ األردنٌة مرشدا ،وبعد
سنتٌن رؼبت نفسه فً إتمام دراساته العلٌا ،فارتحل إلى الحجاز حٌث
 1976ثم
التحك بالجامعة االسبلمٌة فً (المدٌنة المنورة) فً عام
اكمل دراسته العالٌة فحصل على شهادة الماجستٌر بتمدٌر ممتاز عام
1980م ،ثم نال درجة الدكتوراة فً الدعوة مع مرتبة الشرؾ األولى
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عام1982م ،حٌث كان عنوان بحثه (اإلعبلم المعاصر وأثره على الدعوة
اإلسبلمٌة ) .
تزوج ٌوسؾ أبوهبللة من ابنة عمه ورزله هللا تعالى منها اطفاال
ثبلثة أوالد ( مصعب ،ودمحم ،وبدر) ،و ثمانٌة بنات ( :مً  ،وحسناء،
ولٌنا ،ومٌمونة ،ونسٌبة ،وسمٌة ،وسكٌنة ،وؼٌداء) .ولد تؽنى بؤبنابه
البالػ عددهم أحد عشر ولدا وبنتا وبؤمهم فً لصٌدة تنطلك من مدٌنة
معان لتصؾ لحظة الفراق ،فٌها ٌمول:
لٌتَ األحبّةَ فً معان د ََروا
ٌا أ ُ َّم أوالدي ْ
ومإنستً
ك أنا
ُم ِدّي ِحبالَ ِن فالؽرٌ ُ
ب عبٌرن امتؤلتْ
روحً بطٌ ِ
أسى
العم اكتوٌتُ
أنا ٌا ابنةَ ِ ّ
ً

َ
حٌن افترلنا ما بنا فعلوا
أمنً ْ
إن طؽَى الو َج ُل
ومبلذَ ْ
ق الث َ ِم ُل
بن المست ْؽ ِر ُ
وأنا ِ
ولؽٌر ِع ْطرن ما بها نُ ُز ُل
وبنار ش َْولً ت ُ ْ
ض َرم الشُّع ُل
ِ

والشاعر وهو فً ؼربته حٌث ترن أهله بمدٌنة (معان ) ،فثارت فً
نفسه مشاعر الحنٌن والشوق إلٌهم فرسم لوحة إبداعٌة تتجلى فٌها
حركات أوالده وسكناتهم فً حٌاتهم الٌومٌة،وهو ٌتذكرهم فً ؼربته
عنهم فحبهم طؽى على وجدانه ومؤل علٌه خٌاله ،ون ّم عن عاطفة لوٌة
صادلة ،وعن صفاء فطرته وبساطة طبٌعته ،التً انعكست على مضمون
شعره الذي ٌخلو من التعمٌد والؽرابة والؽموض فٌمول :
ْ
النجوم فلً
هر
ِ
إن تنطفا ُز ُ
ٌاض لستْ حرارتُها
الر ُ
وإذا ّ
مثلتهم فً خاطري فإذا
ً " جاءتنً بواجبها
ال " م ُّ

بعٌونهم ع َْن نورها َب َد ُل
المٌظ تشتع ُل
وؼدتْ بنار
ِ
ض بالنّدى َخ ِض ُل
ُنٌاي َر ْو ٌ
د َ
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كبلّ وال " حسنا ُء " حاملةٌ
ب
وبكا ُء " لٌنا " دونما َ
سب ٍ

الحمراء ِتحتَف ُل
بنُجوم ِه
ْ
" بدْرا ً " تمٌ ُل به وتَ ْعتد ُل
هم ُل
ودموعُها كالؽ ٌْ ِ
ث ت َ ْن ِ

ْ
صراخِ على
إن ِن ْمتُ جارتْ فً ال ُّ
وجور ِ ّ
الط ْف ِل ٌُحتَم ُل
نومً
ُ
َ
ؼٌدا ُء " َ
وأٌن لُعبتُها؟
أٌن ؟
تَشْكو إذا ضاعَتْ وت َ ْنفَ ِع ُل
س َرلوا
وتمو ُل إخوانً لها َ
س ُل
وكبل ُمها ِم ْن َط ْب ِع ِه الع َ
ع ٌْنً ْ
َ
برإ ٌَ ِتها
أٌن التً َ
ْراق ت َ ْكتَ ِح ُل؟
بالنِّ ِ
ور واالش ِ
األخبلق طٌّبةُ الـ
مٌمونةُ "
ِ
أعراق َ
سلوكها ال َخ َج ُل
زان ُ
ِ
ومح ّم ٌد " ٌَ ْطوي دَفاتِرهُ "
الح ٌَ ُل
ولك ًْ
ٌؽٌب ت ُ َد ّب ُج ِ
َ
ُ
وعٌون " مصعب " وهً ترممه
َ
شزرا ً وحب ُل ال َّ
ضحن ُمتص ُل
ونسٌبةٌ " فً الم ْكر واحدةٌ.
ؽار بم ْكرها لِبَ ُل
ما لل ّ
ص ِ
إ ّما أتونً فً ُمظاهر ٍة
ٌشكون ْ
َ
جرها فتمت ِث ُل
أز ُ
سكٌنةٌ " فً ُركن ُحجْ رتـِها
و ُ
ْ
بكتابها
تخلو وت ْنعَ ِزلُ
ك
طـاؾ ال ِعـ ْل ِم ال َر َهـ ٌ
تبؽى لِ
َ
ْ
س ُل
أزرى به ّمتِها وال َك َ
دار ِخفَّتها "
وسم ٌّةٌ " ٌا ُ
أٌن ْ
َ
اخ فت والج ُّد والعم ُل ؟
زخ َرفة ٌ
لعٌونها الدُّنٌا ُم ْ
ولم ْب ِؽضٌها الدَّا ُء وال ِعلَلُ
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وواصل الشاع ر ابو هبللة لرض الشعر ،فعُرؾ شاعرا فً مدٌنته،
ثم كان فً تطوعه للجهاد فً فلسطٌن أن أتاح له فرصة التواصل مع
لٌادات العمل العربً والعاملٌن فً هذا المٌدان ،فكانت أشعاره محل تمدٌر
الكثٌر ممن عمل معهم فهً أشعار مثلت محنة الشاعر مع رفاق الدرب،
ولٌست مجرد ترؾ فكري أو فٌض مشاعر نازفة .
وكان سفره إلى الجزٌرة العربٌة لمواصلة الدراسة أتاح له اللماء
بنخبة من الشعراء والنماد الذٌن أثنوا على جزالة شعره وجمال أدبٌاته،
وأتاح له التواصل مع شعراء الخلٌج العربً ،فكانت لشهرته فً الوسط
العربً تؽنى المنشدون بإنشاد ممطوعات من لصابده سٌما الحماسٌة
من طٌؾ شاعرٌته .
تدرج فً مجال التعلٌم
هنان فً عمله بعٌدا عن اهله وعابلته
األكادٌمً ،حتى حصل على درجة أستاذ مشارن عام \  ،1991ولد عمل
أستاذا مساعدا بجامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة بالرٌاض فً كلٌة
أصول الدٌن تسع سنوات من عام  1983وحتى  1992ثم عمل أستاذا
مشاركا بمسم الدعوة واإلعبلم بجامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة
بالرٌاض من عام  1992وحتى  . 1994ثم انتمل الة لطر فً االمارات
العربٌة المتحدة فكان أستاذا مساعدا بكلٌة الشرٌعة بجامعة لطر من
عام 1995وحتى .1998
عاد الى مدٌنته ( معان ) فً االردن بعد طول اؼتراب لٌمول فٌها :
ُ
وان أُعانً؟
معان العُبل َك ْم فً َه ِ
ذَر ْعتُ لُرى الدُّنٌا رٌاضا ً ُمنٌِفَةً
واظري
إلٌن نَ ِ
فَل ْم ت َ ْلت َ ِفتْ إالَّ ِ

بُعاد ُِن أ ْد َمى ُم ْه َجتً وبَرانً
ؽان
سن
وجنَّا ِ
ٍ
ت ُح ٍ
باهر و َم ِ
سوان ِجنانً
ولم ٌتعلَّكْ فً
ِ
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اشتؽل الشاعر ٌوسؾ محاضرا متفرؼا فً جامعة مإتة  -فرع معان
ثم أستاذا مشاركا من سنة \  1998وحتى .2000ثم عمل أستاذا
مشاركا وعمٌدا لكلٌة العلوم التربوٌة فً جامعة الحسٌن بن طبلل بمدٌنة
معان من سنة \  2000الى سنة\ 2003
الشاعر أبوهبللة هو :
عضو فً رابطة األدب اإلسبلمً العالمٌة،
عضو مجلس أمناء جامعة اإلسراء األهلٌة بالعاصمة ع َّمان
عضو لجنة دراسات األوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة فً محافظة معان
المنبثمة عن وزارة التخطٌط االردنٌة .
شارن فً كثٌر من المحافل األدبٌة واألمسٌات الشعرٌة فً المدٌنة
المنورة والرٌاض ولطر واألردن ،منها:
* األسبوع الثمافً الذي ألامته جامعة الملن عبدالعزٌز عام (  1974م)،
*مهرجان الجنادرٌة لعام ( 1993م)،
*مهرجان مإتة الذي ألامته النمابات المهنٌة عامً (  2001- 1999م
نشر الكثٌرمن المماالت والمصابد فً مجلة (الفٌصل) ،و(الدعوة
السعودٌة) ،و(المجتمع الكوٌتٌة) ،و(الشرق المطرٌة) ،وؼٌرها
دواوٌن إلى أبو هبللة الشعرٌة خفمة للب فٌها تضرع الى هللا تعالى
بالثبات على الدٌن والشرع ودعوة لبلستزادة من معٌن المرآن الكرٌم
والسنة ،ولٌصؾ حالة مآسً المسلمٌن وٌُش ّخص جراحات االمة العربٌة
ٌطوق به األهل
واالسبلمٌة وٌطرح بلسم عبلجها ،وومٌض حنان دافا ّ
واألصحاب ،لٌرسم لها النصر والفوز ٌ .مول :
ْ
ٌستعصمون
المإمنون هم الذٌن بربهــم
ْ
ٌرهبون
وهم الذٌن إذا طمى سٌل الردى ال
ْ
ٌهون
وعلى شبا عزماتهم كٌد العـدا العاتً
ْ
ٌركضون
وبخٌر زاد للذي ذرأ الخــبلبك
ْ
ٌركعــون
ال ٌنحنون لؽاشم ـ ولمجرم ال
ْ
المرون
صرخاتهم لحن الخلود ترن فً سمع
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****
هم صٌحة البؤس الشدٌد ووثبة المجد التلٌ ْد
والنور فً ؼسك الدجى والنار تلتهم المٌو ْد
الهـــاتفون بؤننا ال نرتضً حكم المرو ْد
وإذا الثعالب أخنست وثبوا كما تثب األسو ْد
فحٌاتهم عطـر الحٌاة ٌفٌض باألمل الوطٌ ْد
ومآبهم إما لضـــوا دار الممامة والخلو ْد
****
ـــــار أ َ َح ُّد
إِ ِنًّ ألَشه ُد أَنَّهم من كــ ِل بَت َّ ٍ
ٌا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا
لم ٌثن عزمتهـم بـــبل ٌء مطبك وأذى وص ُّد
حملوا مشــاعل دٌنهم والدٌن تضحٌـة وجه ُد
ومضـوا ٌخوضــون المناٌا كلهـم عزم وج ُّد
********
هادر
فً كل معترن لهم هـــول موج البحر
ْ
عامر
هزأوا بكل شدٌدة وفإادهم بالذكـــــر
ْ
الضـوامر
ٌتراكضون إلى المصارع مثلما تعدو
ْ
ثابر
والطفــل ٌولــد ثــابرا ً فٌهم وٌلمى هللا ْ
والبــــواتر؟
وأكفهم كم كبلت دون األسنــة
ْ
لؤلواخر
لو لم تؽــل ألورثت مجـــد األوابل
ْ
اصدر الشاعر ابو هبللة عدة دواوٌن شعرٌة منها :
 -1لراءة فً معركة أحد
 -2دموع الوفاء
 -3اللهب الممدس
 - 4الوعد الحك
 - 5خطوط على الرمال
 - 6الزلزلة
 - 7لصابد فً زمن المهر
 -8الوان
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والشاعر ٌصؾ شعره فً عدة ابٌات فٌمول:
نزهته عن ْ
ش ْعري الذي ّ
أن ٌُرى
ِ
أنؽامهُ ما استٌمظتْ إالَّ على.
ق الوجو ِد ُمرددا ً
ُ
ٌجتاز آفا َ
سابر
ِ
ك صادِحا ً
عمري ْ
أن ٌُحلّ َ
آلٌتُ ْ

تاجر
سوق من كسدوا بضاعة
فً
ِ
ِ
بواتر
أصداء ِ ملحم ٍة وعزؾ
ِ
المسامع
بؤعز لحْ ٍن فً
ِ
إالَّ لدى ال ِم َم ِم المنٌف ِة طابِري

اما انتاجه الثمافً فمد اصدر عدة كتب منها :
 -1الشعر والدعوة فً عصر النبً علٌه السبلم
- 2االستعانة بؽٌر المسلمٌن فً دعوة سٌد المرسلٌن
- 3تعامل المسلمٌن مع ؼٌرهم فً مجتمع الدعوة
- 4حك التؤلٌؾ فً الدعوة اإلسبلمٌة
 -5فن الخطابة
 - 6اإلعبلم فً دٌار اإلسبلم بداٌة ورسالة
 -7اإلعبلم الؽربً المعاصر وأثره فً األمة اإلسبلمٌة
 -8اإلعبلم الٌهودي المعاصر وأثره فً األمة اإلسبلمٌة
 - 9اإلعبلم المعاصر وأثره فً الدعوة اإلسبلمٌة
 -10اإلعبلم-نشؤته-أسالٌبه-وسابله-ماٌإثر فٌه  -رسالة دكتوراه
ٌمول األستاذ أحمد الجدع فٌه :
(معرفة الشاعر الؽزٌرة بالشعر العربً فً عصوره المختلفة ومدارسه
المتعددة ،وحفظه لعدد كبٌر من لصابده مكنه من استخدام التضمٌن
استخداما سهبل وموفما ،فهو لد ضمن لصابده عددا من أبٌات جاءت فً
مكانها من ؼٌر تكلؾ وال تعسؾ ،ودلت فٌما دلت علٌه على ذوق رفٌع
فً االنتماء ،وعلى مهارة عجٌبة فً التمكن من وضعها فً سٌالها
المناسب)
وٌمول االستاذ ٌوسؾ العظم فٌه :
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(وٌبرز تمرد الشاعر ٌوسؾ ابو هبللة على الوالع المإلم ألمتنا وعدم
مجاملته للموالؾ التوفٌمٌة التً ٌلجؤ لها بعض الشعراء وٌرتاح لها
البعض أصحاب المرار والمنتفعٌن فً السلطة هنا وهنان مما أدى إلى
بروز لون من الشعر المتمٌز الذي ٌحمل طابع الهجاء السٌاسً العنٌؾ
بعٌدا عن الهجاء الفردي أو االجتماعً الذي ٌتناول سلون األفراد أو
تصرفاته الحٌاتٌة فإنه ال ٌجامل وال ٌرحم وال ٌلٌن ولو كلفه ذلن لممة
العٌش وهدأة الجسد وراحة البال ألن ذلن كله ٌهون أمام راحة النفس
ورضوان ٌسعى إلٌه عند رب العالمٌن )
الشاعر ابو هبللة ٌتمٌزب عمك اإلخبلص ومتانة الوالء للفكر
اإلسبلمً ،وشدة النزعة اإلسبلمٌة وتاثره بما ٌحدث بالببلد االسبلمٌة
ككل بؤفراحها وأتراحها ،وٌتجاوب مع برولها ورعودها متفاعبل معها.
ٌتسم شعره بالمتانة و بروابع التراكٌب اللؽوٌة والصور الشعرٌة
والمعانً لتجري على لسانه ألفاظا جزلة دون تمعر فً المول أو توحش
فً اللفظ مما ٌإكد تمكنه من اللؽة وممدرته على حسن انتماء األلفاظ فً
سهولة وٌسر بدون تكلؾ أوتصنع فالشاعر ضلٌع بالعربٌة ال ٌخشى
علٌه عثار الفمر اللؽوي ..ولد اختار أجمل لوافً الشعر عند العرب .فهو
ٌمثل فً شعره النبض اإلنسانً الواعً من أدب وأخبلق ولٌم ومبادئ
أمتنا العربٌة المجٌدة ولٌم االسبلم الحنٌؾ المعتدل .
واختم بحثً بهذه المصٌدة ( اسد الجزٌرة ) وهً رابعة من روابع
الشاعراالردنً ٌوسؾ ابو هبللة فٌمول :
س ْه ُد
أ َ ِر ْلتُ َوعَادَنً َه ٌّم َو ُ

ً َخ ٌْلُ ُه َما َو ت َ ْعدو
ت َ ِك ُّر َ
ع َل َّ

ً الدُّنٌا  ..ب َها ْ
إن فُ َّل َح ٌّد
ِه َ

ساح
بِ َ

سا ً
َز َم ُ
ان المه ِْر َ
علَّ َمنَا دُرو َ

الؽَد ِْر ٌَ ْعمُبُهُ

األ َحدُّ

ص ُد
الرش ِد لَ ْ
ِب َها ٌُجْ لَى لبَا ِؼً ُّ

بؤن ِح َم ى ال ُهدَى ْ
إن ؼاد ََرتْهُ
َّ

س ُ
ان  ..لَحْ ُد
خٌو ُل الفَتْح وا ْلفُر َ

س لَهُ َم ٌ
كان
وأ َ َّن الدٌّن لَ ٌْ َ

اس َو ُج ْن ُد
إِذا َخانتْهُ ُح ّر ٌ
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اس أ ْ
شبَاهٌ َول ِك ْن
و ُك ُّل النّ ِ

ٌُم ٌّ ُز بَ ٌْنَها بَ ْذ ٌل َو ُج ْهدُ

الج َها ِد ٌَ ِع ُّز ُر ْك ٌن
َو َما ِبسوى ِ

ستَر ُّد
َوت ُ ْرتج ُع الحمو ُ
ق وت ُ ْ

اس أَجْ ناسا ً ونَهْجا ً
َبلَ ْوتُ النَّ َ

َو َما َكتَمو ُه ِم ْن ِف ْع ٍل وأ َ ْبدوا

فَلَ ْم ٌَ ْع ُ
ظ ْم بعَ ٌْنً ِمث ُل ُح ٍ ّر

ٌُ َه ُ
ستَب ُّد
ان ب ِه الظلو ُم الم ْ

شه ٍْم
َو ِمنًّ َما شَدا ِإالّ ل َ

ش ْك ٌر َو َح ْمدُ
ٌُجا ِه ُد ُم ْخ ِلصا ً ُ

والمفاخ ُر َ
ضاب َحاتٌ
سا َمةُ"
ِ
"أ ُ َ

َّ
ع ُّد
حْصٌهن َ
س ٌُ
تَوالتْ لَ ٌْ َ

ع ٌْ ٌن
تَجو ُد ِلذ ْكر ُك ْم بالد ّْم ِع َ

الروح َخ ُّد
وٌ ْد َمى ٌَا َح َ
بٌب ّ

لَبِ ْن كَثرتْ عَلى الدُّنٌا ِعظا ٌم

فر ُد
فإنَّ َن فً ِحما َها ا ْل ْ
ٌو َم ْ

عودتَ اؼتٌا َل الٌؤْس فٌنا
تَ ّ

عبلً وتَ ْؽدو
سٌر بنا ِل ُك ّل ُ
تَ ُ

أَتٌتَ ِْ ت ُ ِط ُّل ِم ْن ُممَ ِل ال ّ
ضحاٌا
ستَشرى َهواها
وال "لٌلى" ِب َن ا ْ
ضاإن فً ٌَ ِد ْ
َ
ؾ
َم
دار َ
س ٌْ ٌ
األل ِ

َ
ودون الثّؤ ْ ِر لَ ْم ٌَ ْؽلُ ْل َن ل ٌْ ُد
وال َ
ب " َد ْع ُد"
بن أ ْب َحرتْ فً ال ُح ّ ِ
سبلم بَ ْن ُد
ون ْه ُج َن فً ٌَ ِد اإل ْ

س َد الجزٌرة  ..فً ِح َماها
أ َ ٌَا أ َ

ب األل ُّد
ع
تَمادَى ال ُجو ُ
والكر ُ
ْ

َو ْ
من صَحْ رابها البترو ُل تنمو

ب َجنّاتٌ و ُخ ْلدُ
ب ِه فً ْ
الؽر ِ

و َه ْل ت ُ ْر َجى لنجدتها ُ
طؽاةٌ

ع ْب ُد ؟
س ها للخصْم َ
أع َُّز رإو ِ

س ُّر ب ِه األعَادي
لَ َها ِم ّما ت ُ َ

ّرن بُ ْع ُد
والءاتٌ لَ َها فً الش ِ
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ّ
كؤن ال ُك ْف َر سٌّدُها المفدّى

ع ْه ُد
هللا َ
س لَ َها بدٌن ِ
ول ٌْ َ

حؾ بها شٌو ٌ
س َر َجاتٌ
خ ُم ْ
ت َ ُّ

ِل ُك ّل ُم َ
ضلّ ٍل بهواهُ تشْدو

ص ٍل
ت ُ َمنًّ ُك َّل ذِي َز ٌْ ٍػ بو ْ

َ
صهُ األش ّد
ب أ َ ْرخ ُ
كذان ال ُح ّ

الرزاٌا
رجالُ َن ٌَ ْو َم َز ْم َجرت ّ

علٌها ْ
ت َردّوا
المو ِ
بالتحام ْ

سه ْم ِك ْب ٌر أش ٌّم
َو َحش ُْو نفو ِ

دوره ْم ع َْز ٌم أش ُّد
َو ِمل ُء ُ
ص ِ

سا َحات ِم ْن د َِمه ْم سٌو ٌل
َ
علَى ال ّ

ش ِ ّم َو ْل ُد
ق ذُرى الجبال ال ُّ
وفو َ
ْ

وراٌاتُ الجهاد "بتورا بورا"
صدَلوا
الموم األُلَ ى َ
ِمن ْ
ٌِار
فَبلَ ِم ْن َج ْم ِع ه ْم َ
ع َطلتْ د ٌ

سدُ
بِ َها ا ْنتفَضَتْ ؼطارفةٌ وأ ُ ْ
ص ُد
تل ْ
ولَبّ وا َوج َّد به ْم إلى الؽَاٌا ِ
س ْع ُد
وال َجافَى َمساعً ال ِ ّ
صٌ ِد َ

ج َهادا ً ٌا أحبّتنا ِج َهادا ً

تطاء ال َه ْو ِل بُ ُّد
ام ِ
فما دون ْ

ظماء فٌِنا
ِ
أعٌدوا ِ
سٌرةَ العُ

فؤنت ْم ِل ْلعُبل والمجْ ِد ِن ُّد

ؽٌر إذا تمادَى
َو َم ْن ٌُ ْردي ال ُم َ

َى وتُردوا ؟
إِذا لَ ْم توردوه َرد ً

بؽٌر الفَ ْدي ِ َمجْ ٌد ؟
و َه ْل ٌُبنى ِ

ٌض َح ُّد ؟
بؽٌر ا ْل ِب ِ
َو َه ْل ٌُحمى ِ

لَ َحا َها هللاُ أشْرارا ً تَنَا َءى

ساحة اإلٌمان َط ْر ُد
بها ع َْن َ

وان
شراذمة التّحالُ ِ
ؾ ِم ْن َه ٍ

ِلم ْع ِر الخٌب ِة العُظ َمى تردّوا

سوه ْم
ٌمودون الؽُزاةَ ِلٌَحْ ر ُ

و َ
ش الذُّل خ ٌْ ٌر ِم ْنهُ وأدُ
ع ٌْ ُ

تخوا" كؤبً ُر َ
ؼا ٍل
"أل ْب َر َهة" ا ْن ْ
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ش ُدهُ وٌَحْ دو
" ِل َهدْم "الب ٌْ ِ
ت" ٌُ ْر ِ

ص ّد ُ
ألو ُل َوال أ َ
ق ما أراهُ

أ َ َه ْز ٌل َ
ذان ؟ أ ْم ٌالو ُم َجدُّ؟

ش َدا ً
س ّموا َه َ
س ْعً ِ ُر ْ
وان ال َّ
إذا َ

شر منهُ ر ْ
ش ُد
ُ
ً ٌّ
فدرب الؽ ّ

ق
فبل ل َم َعتْ ِل ِع َّز ِته ْم بُرو ٌ

ث َر ْع ُد
وال د َّوى لَ ُه ْم بالؽٌ ِ

لذابِفُه ْم ٌُ ُ
سدّدٌها
هٌن ُم َ

ص ْل ُد
صفا ً ِم ْن ع َْز َم ِة األبرار َ
َ

ُ
واألوطان تدري
األم ُر
َ
سٌُجلَى ْ

َم ِن األوفى لَ َها َو َمن األل ُّد ؟

علَى َ
صبلحٌ؟
َو َه ْل ٌَحْلو َ
ض ْعؾ َ

مضاء بَ ْردُ؟
الر
ِ
و َه ْل ٌُرجى ِمن ّ

َه ْب انتصروا ...فما ُك ُّل انتصار

ب ِه ٌَ ْر َ
س ُّر ج ُّد
أب وٌُ َ
ضى ٌ

اس شتّى
ُ
نوؾ النّص ِْر ِمث ُل النّ ِ
ص ُ

َهزٌ ٌل ب ْع ُ
ض َو ْؼ ُد
ضها وال َب ْع ُ

لَبِ ْن َحلّتْ بؤمرٌكا الدّواهً

َود َّن برو َج ها َه ْد ٌم َو َه ُّد

ض ل ْد عاشتْ عُمودا
األر ِ
ف ُك ُّل ْ

ح على زالز ِلها وت ْؽدو
ترو ُ

شبّتْ
الكون َ
نار بصدْر
َو َك ْم ٍ
ِ

الحمراء َو ْل ُد
لَ َها ِم ْن َكفّها
ِ

ستْها
لَ َها رل َ
صتْ فل ّما ال َم َ

ب تشْدو
َمضتْ بعداو ِة اإلرها ِ

وت ُ ْع ِلنُها على اإلسبلم َح ْربا ً

وى و َح ْ
شدُ
سم ال ّ
لها با ْ
صلٌ ِ
ب لُ ً

سواها
هو
س ٌّم ِم ْن ِ
اإلرهاب ُ
ُ
َ

َو ِم ْنها ْ
ش ْه ُد
س ٌل و َ
إن أتَى َ
ع َ

بوش" راعتْ َن البَبلٌَا
أَال ٌا " ُ

و َ
شرور َن الحْ ممَا َء لَحْ ُد
ض َّم
َ
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إِذَا دَانتْ لَ َن الدُّنٌا وذلّتْ

َ
تهوان َمجْ ُد
س
لَ َن األ ْنذا ُل وا ْ

ع ٌَد ٌْ َن ٌجْ ري
ّعب ُِ َط ْو َ
َوعَا َد الش ُ

َو َخانتْ دٌنَها "ٌَ َم ٌن" "ونَجْ ُد"

َو ُج ْه َد الؽافلٌن ب ِه تناهى

ِل َدعْم الؽَ ْز ِو "بروٌ ٌز" و"ف ْه ُد"

لرٌش
تنهض لَدَى ال ُجلّى
َولَ ْم
ْ
ٌ

وال انتفضتْ ِمن البَ ْل َوى َم َع ُّد

ٌوضع بؤطراؾ المواضً
َولَ ْم
ْ

ِللَجْ م ُ
َ
نون َح ُّد
ؼ
رورن المجْ ِ

فَ ُخ ْذها أ ٌُّها الش ُ
س َم ْع
ٌّطان وا ْ

صافٌ ِه نَ ْم ُد
كَبلما ً لَ ْم ٌَش ُْب َ

َّ
َ
ستْ
األرض فً
بؤن
َ
لدمٌن لَ ٌْ َ

ِحذا ًء ِح َ
ٌن تُتْ ِلفُهُ ٌَج ُّد

سها َح َو ٌل شَنٌ ٌع
عٌُونَ َن َم ّ

َو َما دَا ٌء َ ..ول ِك ْن َ
ع ْم ُد
ذان َ

المرعَى خروفا ً
تَرى "شَارون" فً ْ

وردُ
سلو ِك ِه ُ
عش ٌ
َجمٌ ُع ُ
ْب َو ْ

ْس تحْتَ النّار ذببا ً
َو ِط ْف َل المُد ِ

ٌَصو ُل على براءتِ ِه وٌَ ْعدو

علَى ذوٌها
ت َ
وتهْدٌ َم البٌو ِ

ش ْك ٌر و َح ْمدُ
صنٌعا ً َحمُّهُ ُ
َ

َّ
خٌر
وأن
ب ٌ
َ
شرور أ ْه ِل الؽر ِ

وأن ُج َ
ّ
نون "إسرابٌل" ُر ْ
ش ُد

وأن َحٌاتنا ْ
ّ
إذ ّما تنا َءى

ِبنا ع َْن َم ْنهج الؽَازٌن بُ ْع ُد

وعمى شدٌ ٌد
دامس
ظبل ٌم
ٌ
ً

وإرهاب وإجرا ٌم َو ِح ْمدُ
ٌ

سرى على كفّ َ
ٌن َم ْه َما
َد ُم األ ْ

ستْ َرهُ بالزٌؾ ٌَ ْبدو
تحاو ُل َ

ك َجماجم األطفال ع َْمدا ً
سحْ ُ
و َ

ع ِلموا بؽد َ
ستعدوا
وما َ
ْرن وا ْ

سلوكا ً
وت َ ْزعم أنّ َن األ ْ
سمى ُ
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سبْتَ فؤ ْنت لئلجرام َج ُّد
َخ ِ

ٌك
فؤ ٌْ َن ت َ ِف ُّر ِم ْن لَد ٍَر ُم ِح ٍ

ب ُر ْب ُد ؟
نَوازلُهُ ِحدَا ُد النّا ِ

أل َ ْم ِر النّاس ْ
إن ع ََزموا َم َر ٌد

س لَهُ َم َر ّد
وأ ْم ُر ِ
هللا لَ ٌْ َ

ب نَاب ٌ
ِب َم ْك ِر َن ُ
ش َّ
ك لئلرها ِ

س ٌ
نون ُم َح ُّد
ِلش َّر الفَتْ ِن َم ْ

اء
الرعاٌةُ فً َخفَ ٍ
لَهُ ِم ْن َن ّ

ت َما تجبٌ ِه ِر ْف ُد
َو ِم ْن فَضبل ِ

فَبلَ تع َج ْب ِإذَا َما لَا َم َجهْرا ً

ت باألَوفى ٌَر ُّد
صاعا ِ
لَ َن ال ّ

***********************************
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بشرى البستانً
بشرى البستانً شاعرة ونالدة وصحافٌة عرالٌة ولدت سنة\
 1949فً مدٌنة ( الموصل ) وتلمت فٌها دراستها االبتدابٌة فً
(المدرسة العرالٌة) ،والثانوٌة فً مدرستً ( متوسطة المعرفة) و
(إعدادٌة الموصل المركزٌة)  .ثم انتملت إلى بؽداد لتكمل دراستها
الجامعٌة فً لسم اللؽة العربٌة بكلٌة التربٌة -جامعة بؽداد ،فنالت شهادة
البكالورٌوس فً اللؽة العربٌة بدرجة امتٌاز .
تم تعٌٌنها مدرسة فً زارة التربٌة والتعلٌم العرالٌة لتدرس اللؽة
العربٌة فً المدارس الثانوٌة فً الموصل .
ثم اكملت دراستها العالٌة لتنال شهادتً الماجستٌر والدكتوراه
بدرجة امتٌاز(مع التوصٌة بطبع الرسالة واألطروحة) انتملت إلى
التدرٌس الجامعً فً كلٌة آداب جامعة الموصل وما تزال فٌها ،أستاذة
األدب والنمد العربً .نالت لمب األستاذٌة فً العام  1998ولمب األستاذ
األول على جامعة الموصل فً العام  .2000وشاركت البستانً خبلل
مشوارها العلمً والثمافً فً أعمال أكثر من خمسٌن مإتمرا علمٌا فً
الجامعات العرالٌة والعربٌة وأكثر من خمسٌن مإتمرا ثمافٌا وإبداعٌا
عرالٌا وعربٌا وعالمٌا .كما مثّلت العراق فً مإتمرات علمٌة وإبداعٌة
عالمٌة وعربٌة منها مإتمر المرأة الدولً فً براغ ومإتمر الثمافة
والفنون فً ألمانٌا ومإتمر المبدعات العربٌات فً تونس وبٌروت
وعمان ،ولد تناولتها موسوعة (أعبلم الموصل فً المرن العشرٌن)
للدكتور عمر الطالب.
• أشرفت على الفعالٌات اإلبداعٌة للطلبة فً تربٌة نٌنوى طٌلة عملها
فٌها.
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• شاركت فً األنشطة الثمافٌة للمنظمات الجماهٌرٌة من خبلل
مسإولٌتها عن لجنة الثمافة واإلعبلم والفنون فً االتحاد العام
لنساءالعراق .1994 - 1974
• عملت عضوة فً اللجنة المركزٌة لئلشراؾ على االمتحانات الوزارٌة
العامة فً جامعة الموصل.
مسإولة لجنة اإلشراؾ على األنشطة اإلبداعٌة الشبابٌة فً األدب
بجامعة الموصل من عام  1989وحتى اآلن
• • ساهمت فً تؤلٌؾ أكثر من عشرة كتب فً األدب والنمد واالجتماع
وحموق اإلنسان منها :كتاب ملتمى البردة ،والمرأة والتنمٌة ،وحموق
المواطنة ،والمسرح فً الموصل ،وفً النمد اإلسبلمً ،وستة كتب فً
ملتمٌات مهرجان المربد الشعري ببؽداد من عام .2002 – 1996
• مستشارة فً مجلتً آداب الرافدٌن ،والتربٌة والعلم األكادٌمٌتٌن.
• ربٌسة تحرٌر سلسلة (ألن) دراسات فً اللؽة و األدب والنمد الصادرة
عن مإسسة السٌاب للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة  -لندن]
• ربٌسة تحرٌر مجلة حروؾ اإللكترونٌة الصادرة عن مإسسة السٌاب
• محررة كتاب التداولٌة فً البحث اللؽوي والنمدي مإسسة السٌاب
اما دواوٌنها الشعرٌة :
• ما بعد الحزن ،بٌروت ،النهضة ، 1973
• االؼنٌة والسكٌن ،بؽداد، 1975 ،
• أنا واألسوار ،جامعة الموصل، 1977 ،
• زهر الحدابك ،بؽداد ، 1983
• ألبّل كؾ العراق،ة بؽداد ، 1988
• البحر ٌصطاد الضفاؾ ،بؽداد 2000
• مكابدات الشجر ،بؽداد ، 2002
• ما تركته الرٌح ،دمشك ، 2002
• مابدة الخمر تدور ،دار دجلة ،الموصل .2004
• أندلسٌات لجروح العراق ،بٌروت2010 ،
• مخاطبات حواء ،الماهرة. 2010 ،
• مواجع باء– عٌن ،عمان. 2011 ،
• كتاب الوجد ،عمان. 1011 ،
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• خماسٌة المحنة ،عمان . 2012
• هواتؾ اللٌل ،لصص ،عمان. 2012 ،
• الحب  ، 2003شعر
• ُٜٝخىٍحٓخص كٗ ٢ؼَ حَُٔأس حُؼَر٤ش،ػ ّٔخٕ ،ىحٍ حُزِْٔ1998 -
• طلِ َ٤حُ٘ ٚحُ٘ؼَ،١حُـِحثَ،ىحٍ حٌُظخد حُؼَر2002-٢
حٓخ حٓظ٤خُحطٜخ كوي كِٜض ػِٓ ٠خ :٢ِ٣
د ؿؼ ِش
.1
ٗخٍس حُؼِْ ٛوَ ِس حُزِ ٛ٬ش أؿَحٓٝ .. ٢أػِّ ُ
ن كٍ ٢هخ ِ
ن ْ
ػٖ ُٗزوشً ٠٘٣ ٫ َٜٗ ٢٠ٔ٣ٝذ
حُظٔخػّ٬ٔٓ َِ ٤طٞٛٝ .. ٢ط٤ٓ ٢ظ٘وّ ُ
 ==== .....ػْ ٗظٞهق ٘ٛخ ك ٢حُٞػ٤وش حَُٔهٔش  169حُٔلطش حُلخٍهش ٓغ
ٓ٘ظ ٠ٜكَٝف حرـي٣ظ ٚحُؼخٗوش ٖٓ ٍكْ حُٔ٘خك ٝ ٢ؿَرش حٌُحص ٟ ٝزخد
حٌُٔخٕ ٔٛ ٝض ٌٛح حُِٖٓ كُٝ ٖٓ . 1994/6/6 ٢حٍس حُظؼِ ْ٤حُؼخُ٢
ٝحُزلغ حُؼِٔ. ٢
ٗ . 2خٍس (اريحع) ه٤ٜيطٓ ٚظٔ١٬ش حَُإٓ ٟظلخٝص حُٔٔخكخص
ٓٔ ٢حٌُِ٘٣ ) ْ٤طِن ر٘خ ك ٢حُٞػ٤وش حَُٔهٔش\
طلض ػ٘ٞحٕ ( ُّ
ك٠خءحص حُـٔخٍ  ْ٤ٜ٣ر٘خ ٓغ ٍٝػش حُ٘ ٜٙٞكٖٓ 1994٢
7
ُٝحٍس حُؼوخكش .
,
ػَكخٕ ٗ ٟٞ٘٤ح٧ىر ٖٓ ٢ح٫طلخى حُؼخّ ُ٨ىرخء ػخّ. 1995
.3
ٗخٍس حُؼِْ ٝحُلُ٘ ٕٞؼخّ 199
.4
ٗخٍس حُؼِْ حَُٔهٔش 120كُٝ ٖٓ . 1998/8/24 ٢حٍس
.5
حُظؼِ ْ٤حُؼخُ. ٢
ح
ٓٝخّ حٓ٧ظخً ح ٍٝ٧ك ٢حُظٔ ِ٤حُؼِٔ ٢ػِ ٠ؿخٓؼش حَُٔٛٞ
.6
 ًِ٤ش ح٥ىحد ػخّ. 2000،
ٗخٍس ح٩ريحع ُؼخُّٝ ٖٓ . 2000حٍس حُؼوخكش ٝح٩ػ. ّ٬
.7
ٗ.خٍس حُؼِْ ُؼخُّٝ ٖٓ . 2000حٍس حُظؼِ ْ٤حُؼخُ. ٢
.8
ٓٝخّ حُؼِْ كُٝ ٖٓ . 2001/1/18٢حٍس حُظؼِ ْ٤حُؼخُ. ٢
.9
ٗخٍط ٢ح٩ريحع ُؼخّ ٖٓ . 2002ح٫طلخى حُؼخّ ُ٘ٔخء حُؼَحم .
.10
ىٍع ح٩ريحع ٖٓ ؿخٓؼش حُٔ ، َٛٞك. 2009- 4- 2٢
.11
ىٍع ح٩ريحع ٖٓ حُـخٓؼش حُلَس ك. 2009 / 7 / 5٢
.12
ىٍع ح٩ريحع ٖٓ ٓلخكع ٗ ٝ ٟٞ٘٤ىحٍ (ػَحه٪ُ ٕٞ٤ػ. ّ٬
.13
ٝحُٜلخكش ٝحَُ٘٘ ) ك. 2009 / 10 / 15 ٢
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ىٍع ٌِٓش حُل٤ًِ ٖٓ َ٠ش ١ذ  /ؿخٓؼش حُٔ َٛٞك4 - 12٢

. 14
 . 2010ىٍع ح٩ريحع ٖٓ ًِ٤ش حُظَر٤ش حٓ٧خٓ٤ش  /ؿخٓؼش حُٔ ، َٛٞك٢
.15
. 2011 - 4 -4
طو ٍٞكٗ ٢ؼَٛخ
ٌٛح حُؼ٣ ٫ َٜظٔغ ُلز٢
كَحثو ٚحرظِؼض أٜٗخٍ١
ُ ٜٚٛٞىحٔٛض أ٣خٓ٢
ٓٔظِش ً آهَ هطَحص حُٞ٠ء ٜٓ٘خ..
ٌٛح حُؼٗ َٜخػٛ ٍٞية…
ك ًَ ٢حطـخ٣ ٙظؤٍؿق..
ه٘ـَ ٓٔ ّْٔ ْ.
كً ٢لٚ
ٌ
ًِٔخ ٔٔٛض رخ٫رظٔخّ َ ٝه َِٗ..٢
طًَ٘ٓ ٢و٘ٞهش ك٤ٟ َٔٓ ٢ن….
أهخف حُيه ٍٞاُ ٢ر٤ظ٢
ٝأَُٓ٘غ ٖٓ حُٔـخىٍس َٛرخ ُِل٠خء
كظ ٢أ٣و٘ض أ ٫ك٠خء كٌٛ ٢ح حُؼ… َٜ
كخُوِ َ٤رٖ أكٔي ٝحرٖ ٓ٘ظٍٝٞرخهظٖ٤
ًًٌِ ْٜرٞح ػِ٘٤خ….
 ٫ك٠خء كٌٛ ٢ح حٌُ… ٕٞ
رَ ى٣ ِ٤ِٛئى ١اُ ٠ى ِ٤ِٛطِ ٞى.ِ٤ِٛ
حهَ حُز٤ض ٍؿَ ٌ  ٌْٔ٣كٔ…٢
ِ٣و ٢روزؼظ ٚحُلي٣ي٣ش كٞم ٝؿ… ٢ٜ
حُ٘لخٓ٣ٝ ٢ـِي ظ١َٜ
ٔ٣ظ٘ن كِحٓٚ
ّ
أٍُحٍ كِٗ٧ ٢ؿَ ٚ٣رؼز َ٤حُوَٗلَ ْ..
أكظق
َ
ٌُِ٘٣ ٚىحى ػ٘لخ كظ٣ ٠ظيكن ىٓ… ٢
ّ
٣ـِ رؤٛخرؼ ٚحُ٘٤ًٞش كَٗ َ٣ؼَ١
٣يكغ ٍأٓ ٢اُ ٠رًَش ٓخء ًزَ٣ظ٢
أهظ٘ن …أَٛم ١ٌٞ٣: ،رِلخكش طزـُٔ ٚخٗ٢
ٓلَ ٓ٘…٢
٣ٝوّ ٫ ٍٞ
ٌٍٗحص
**
حُٔطَ
ػِ٢
٫
ْ
ْ
طوق َّ
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ٓؼٓ ٢ظِشٌ ىحثٔش
ْ
كزي
**
ْ
َ
ػِٔظَ٘٤ً ٢ق أٓٔيُ
رٔخػي٣ي
أٍؿٞحٕ حُٔٔخء
ْ
ػْ ًَٗظ٘٣َُِ ٢ق
ٝكي١
**
ٖٓ َٗكش ػٔخٕ حُؼخُ٤ش
َ
ٍحكي٣ي
أٓٔ ُغ َٗ٘ ٤ؾ
َ
ٝأٗ ٖ٤حُوٍْ ٞ٤
**
َٓ ػز١َ٤
ٔ٣ؤُ ٕٞػٖ ِ ّ
أَٓحٍ َى كٍٝ ٢ك٢
ن
٣ ٫ ْٛؼَك٤ً ٕٞق ططِ ُ
َ
كؤكٞفْ
**
حُزيء
ٖٓ رٜـش
ِ
كظ ٠هط٤جش حٗ٫ظظخٍ
َ
ًظل٢
ٓخّ ػِ٠
٣ظ٘خػَ
ٞٛطي ٗـٔ٤خ ِ
ص ٍ
ُ
ْ
**
َ
ٓخثي ك ٢هِز٢
ؿٌٍٝ
ُ
أك ٞ٤ر ٚػِ ٠حُؼطخٗ٠
ُ
ٝٝكي ١حُٔوظُٞشُ رخُؼطٖ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔط ٍٞحُ٘ؼَ٣ش ُِ٘خػَس رَٔ ٟحُزٔظخٗ ٢طو:ٍٞ
ٗـــــــَ حَُٓــــــخٕ
حُؼخٛلش حُٜٔـ٤شُ..
ً٘ٔض ً َّ ٗٞحٍع ر٤ظ٢
ٝطؼ٘ـض ًـٜـ ٕٞحُزـخٕ
حٗؼطلض ٗل ٞحُزٔظخٕ
ٝؿخرض ك ٢أٗـخٍ حَُٓخٕ
حَُٓخٕ
ك ٢أٗـخٍ ّ
طوظز٢ء حُـِ ٕ٫حُؼِٔ٤ش
ٝحُـَرخٕ
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ٓخٕ
كّ َُٛ ٢
حَُ ِ
طوز٢ء ك٣ٍٞخص حُزلَ أٗخِٜٓخ
ٝط٘٤غ رٜخء ك ٢حٌُٕٞ
كٗ ٢ـَ حَُٓخٕ
حهظزؤص أَٓحد  ٍٞ٤١حُـ٘ٚ
ؿ٘ض
رٌض حُل٣ٍٞخص
حٗظلَص أَٓحد حُظز٢
طلَى ؿٌٍ حُزًَخٕ
كٗ ٢ـَ حَُٓخٕ
ٍأ٣ض حَٓ٧حٍ طٔ ّي كزخثِٜخ
رٖ٤
ح٧ؿٜخٕ,
ِ
ٍأ٣ض حُٜز٤خٕ  َّٕٞٗ٣حُ٘خٍ
ػِ ٠ه َ٤حُلَٓخٕ
ٍأ٣ض حَُؿَ ح٧ػٔ٠
ػ٤ٓ ٢٘٤يس حُوِذ
٣وِغ
ْ
ٍأ٣ض حَٓأس طِ٘ع كزَ ٣ٍٝي
ذ حَُٝف,
كزِ ٤
ٍأ٣ض حُـزَ حُزخًم ٣زٌ,٢
ٝحُؼخٛلش حُٜٞؿخء
طَٔف ٗؼَ حَُِ٤
ّ
ٍٝأ٣ض ٓٔخء,
طٍِ٘ ػ٘ي حُ٘زغ
ٝطـَٔ ٝؿ٘ظٜخ
ٗٝـٓٞخ طٜز ٖٓ ٢ػَٕ حٌُِٔٚ
طزلغ ػٖ َٓ حُلؼَ
ططلق ك َُٛ ٢حَُٓخٕ حَُ٘٤حٕ
ٝطُٞي ػخٛلش أهَٟ
ك َُٛ ٢حَُٓخٕ
حهظزؤ حُوخطَ
ٝحُٔوظٍٞ

***************************
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ٗـــــ ٍ٬ػـ٘ـــُٞ

ُٝي حُ٘خػَ حُؼَحه ٍ٬ٗ ٢ػ٘٘ٓ ُٞش \  1950ك ٢هَ٣ش (حُظٞػ) ٢
حكي ٟهَٗ ٟخك٤ش ( ؿٔخّ) حكيٞٗ ٟحكٓ ٢لخكظش حُوخىٓ٤ش (حُيٞ٣حٗ٤ش )
ك٘ٓ ٢طوش حُلَحص ح ٖٓ ٢ٓٝ٫حُؼَحم ك٤غ ط٘لْ ٞٛحء حُؼَحم حُلز٤ذ
ٓٔظِؿخ رٌ٘ ٟح ٍٝ٫حُط٤زش ٝحٍ٣ؾ ِٗذ حُؼ٘زَ ك٤غ ٍِ٣ع ٘ٛخى رٌؼَس
ٓٝخ حٕ طَػَع كظ ٠حٗطِن ر ٖ٤كو ٍٞحُؼ٘زَ ِٓٝحٍػٝ. ٚر ٖ٤رٔخطٖ٤
حُ٘و َ٤حُٔخٓوش ُٝؼِ ٚحٓظٔغ حُ ٠حٛخُ٣ؾ حُل٬ك٘ٛ ٖ٤خى ٣ ْٛٝي ٍٕٝٝػِ٠
رؼ ْٜ٠حٗز ٚرَهٜخص طَٔ حُوِذ ٝطلظق حُو٤خٍ كخٗؼٌْ ًُي ك ٢ك٤خطٚ
ك٘٘ؤ ٓظٔخٓ٤خ رٞٔٗ ٖ٤م ٓظؼخٍ ٝػ٘لٞحٕ ٓظٛٞؾ .
ىهَ حُٔيٍٓش ح٫رظيحث٤ش ٝطؼِْ كَٝك ٚح٤ُٝ٫ش كٓ ٢يٍٓش( حٌُٔخٍّ )
ح٫رظيحث٤ش ُٔٝخ حطٜٔخ ر٘ـخف حٗظوَ حُ ( ٠ػخٗ٣ٞش ؿٔخّ ُِز )ٖ٤٘٤كخًَٔ
كٜ٤خ ىٍحٓظ ٚحُٔظٓٞطش ٝ ,ريح ص طظلظق ٗلٔ٤ظ ٚك ٌٙٛ ٢حَُٔكِش ُِوَحءس
ٝحُٔؼَكش ح٫ىر٤ش كوَأ رؼٓ ٞئُلخص حُٔ٘وِٝ ٢١ٞؿَؿ٣ُ ٢يحٕ ؿزَحٕ
هِ َ٤ؿزَحٕ ٝؿٍٞؽ ؿَىحم ٝؿً َْٛ٤ؼً ٖٔٓ َ٤خٗض رؼٓ ٞئُلخطْٜ
طٞؿي كً ٢ظزش حُٔيٍٓش كِلض حُٗ ٚ٤ظَ ٓيٍٓٝ ٚ٤كخُ ػِ ٠ط٘ـ٤غ
رؼٝ ُٚ ْٜ٠هخٛش ٓيٍٓ ٢حُِـش حُؼَر٤ش كزَُ ٖٓ ر ٖ٤حُط٬د ٝطلٞم
ػِ ْٜ٤هخٛش ك ٢ىٍّ حُِـش حُؼَر٤ش .
حٗظوِض ػخثِظ ٚحُٓ ٠لخكظش ( حُ٘ـق )ك٤غ  ًٌَ٣حٗ ْٜحٖٓ ٬ٛ
ٓلخكظش حُ٘ـق حٗظوِٞح ٜٓ٘خ ُـَ ٝحُل٬كش ٝحٍُِحػش كظَس ٓؼ٘٤ش ػْ
ٍؿؼٞح حُٜ٤خ  .كيهَ ( حػيحى٣ش حُ٘ـق ُِزً٘ٔ٫ ) ٖ٤خٍ ىٍحٓظ ٚحُؼخٗ٣ٞش
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ٝهي حرَٜطٓ ٚي٘٣ش (حُ٘ـق ) حُؼخَٓس رٌٔظزخطٜخ حُلؤش ٞٗٝحىٜ٣خ ح٧ىر٤ش
حَُحثؼش ٝأىرخثٜخ ٗٝؼَحثٜخ  ٢ٛٝكخَٟس ٖٓ كٞح َٟحُؼوخكش حُؼَر٤ش
طٔظخُ رَكخرٜخ حُٞحٓؼش ك ٢حُؼوخكش ٝحُؼِْ ٝح٫ىد  ٝحُلٜخكش ٝحُز٬ؿش
ٝطِى َٛكٍٝ ٢حرٜ٤خ هْٔ ح٫ريحع ٌ٘ٓ,حُويّ كؼٌق ػِ ٠حُظَىى حُيحثْ حُ٠
ٓٞحٜٓٔخ ح٧ىر٤ش ٝأٓخٜٓ٤خ حُ٘ؼَ٣ش حُظً ٢خٗض طؤٜ٤خ رخٗظظخّ (حَُحرطش
ح٧ىر٤ش حُ٘ـل٤ش ) كخكذ ح٫ىد ٝػ٘ن حُ٘ؼَ ٝكِّن ك ٢ػٞحُٔ ٚحَُكزش
ٝحٓظٔغ حُ ٠كل ٍٞحُ٘ؼَ ٝح٧ىد ٘ٛخى ٓؼَ ,حُـٞحٝ ١َٛحَُ٘ه٢
ٝحُلزٞرٜٓٝ ٢طل ٠ؿٔخٍ حُيٝ ٖ٣ػزيح َ٤ٓ٧حُلً ١َ٤ٜؼُٝ .َ٤حَٓ
ٗؼَحءح ٓزيػِ٣٫ ٖ٤حُ٣ ٕٞـ٘ ٕٞحُلًَش حُ٘ؼَ٣ش ٝح٧ىر٤ش ٝريأ ٓ٘ٞحٍٙ
حُ٘ؼَٝ ١أٍطوٜ٘ٓ ٠ش حُ٘ؼَ َٓ ٍٝ٧س ػخّ1968
 ٖٓٝه٤ٜيط ٚك ُٖٓ ٢حُٜزخ ٝحُ٘زخد  ًٌَ٣ٝكٜ٤خ هَ٣ظ ٚحُظُٝ ٢ي
كٜ٤خ هَ٣ش (حُظٞػ ًٌَ٣ٝ ) ٢رٔظخٕ (ٓٔخٍ ) حكي حُزٔخط ٖ٤حٌُزَ٤س ٌٙٛ
حُوَ٣ش ٣و:ٍٞ
ٗ٘ؤصُ ٓغ حُ٘وخء
ٛلزش
ٓخُُ٘خ ُ
ػَ٘ٝ ٕٝطٔؼشُ
َ
أػٞحّ
ٍ
كؤٗخ حُٔ ّ٤خد ُ حُؼخٗ٢
آ ٍ.... ٙآٙ
ن ٌٛح حُوِذ
ُ ٞطٔظ٘ط َ
ٔزغ
ُِٜأصَ كٌخ٣خ ِ
ص حُيّٗ٤خ حُ ّ
كؤٗخ...
هزطخٕ حٌََُد
هَ ١ٝك( ٢ؿ ّٔخّ)
١ل ٌَ
ٌّ
َٛػخصُ حُزئّ
ٓخُحُض َ
ػخُوشً
رٔ٘ ِ ٢حُٔظّش
ّ
ٞػ )٢هَ٢٘٣
ٗٝو( َُ ٤حُظ ّ ّ
ػلٞح ً...
ٔخٍ)
رٔظخُٗي ٣خ(ً ّ
ح٧روخٍ ٘ٛخى
ٍػ٤ضُ
َ
رؤكٗ ّ٬ظّ٠
ٝكِٔضُ
ٍ
ص حُـيّس
ٝطٌ ًَّصُ كٌخ٣خ ِ
ًٝزَُصُ ً...زَُص
كخًح ر ٢ػ٘ظَ
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أطزٞأ ُ كَ ٢ك ٞكَ ِش ػَزِش
ّ
 َُ ٤ٜٛٝكٜخٗ ٢ح٧ىْٛ
ُٔٔ٣غ ك َّ ً ٢حُٞى٣خٕ
أٗ َ٤ٓ َُ ٜل٢
َٔ
طظطخ َ َُ ٣أػ٘خ ٌ
م ُ
ٓ ٌ
أُ ِر ُي ..
ٞٛطٍ ٢ػ ٌي
ٓ ٨حُيّٗ٤خ
ٌ
ِٓٔ٤خٕ رخُوخطْ
ػخ َى
َك ٌ َْ حُيّٗ٤خ
ّ
هٞحٍ ح٧روخٍ
ٌُٖ
َ
ٞ٣ه ُ
ظ٘٢
رخٓؼخٕ
أكظ ُق ػَ٢َّ َ٘٤
ٍ
كؤٍ ٟك ٢حُيّٗ٤خ ...أٓؼخُ٢
َٓٔح ً
ٜٗق ػَُحس
َ
ُ
أٗزخكخ ً ََٓثّ٤ش
ع
أٍهَٜخ حُـُ ٞ
ؿَرخٗخ ً ّ
ٗٝؼَ٤
طَٔ
ٌ
هٞطٌ ُْ ٜ
رخُلوَ
ٗٝلُ ّٞكزِ٠
ٌ
ِ
َ
ؿَٔ ٍٜٞى ٣خػ٘ظَ
أُٝجي
ُ
ٌ
ٛؼِٞى
ُٗـ٢
ٌّ
أَٓٔ
بعد اكماله البكالوٌا وحصوله على الشهادة الثانوٌة انتمل الى
( بؽداد ) الكمال تعلٌمه الجامعً فتم لبوله فً كلٌة العلوم احدى
كلٌات الجامعة المستنصرٌة اال انه اعتمل لنشاطه السٌاسً ورلّن لٌده
من الدراسة فاضطر الى ترن الدرسة فشمله التجنٌد االلزامً فالتحك
بالخدمة العسكرٌة االلزامٌة فاكملها وتسرح منها وكان لد تخلى عن
النشاط السٌاسً .
عٌّن فً وزارة الثمافة واالعبلم /الدار الوطنٌة للنشر والتوزٌع
واالعبلن وتملّد مناصب ادارٌة منها ماٌلً :
مدٌر الدار الوطنٌة للنشر والتوزٌع واالعبلن /النجؾ
مدٌر الدار الوطنٌة للنشر والتوزٌع واالعبلن /ذي لار
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مدٌر الدار الوطنٌة للنشر والتوزٌع واالعبلن /المادسٌة
ثم نمل الى وزارة الصناعة والمعادن فعمل مدٌرا للتسوٌك فً المنشؤة
العامة لصناعة االلبسة الجاهزة بوزارة الصناعة
ثم احٌل الى التماعد عام \ 1990بناءا على طلبه.
ثم بعد احالته الى التماعد لرر ان ٌكمل دراسته الجامعٌة وهو من
الملة الذٌن ٌسلكون هذا االمر والمثل الشعبً العرالً ٌمول ( عندما شاب
ودّوه للكتاب ) أي دخل الدراسة بعد عمر االربعٌن فدخل الى كلٌة
المانون فً جامعة الكوفة ومولعها فً مدٌنة النجؾ االشرؾ فاتمها
بنجاح وحصل على شهادة البالورٌوس فً المانون  .وبهذا اصبح
محامٌا وال ٌزال ٌشتؽل فً مهنة (المحاماة ) الحرة فً مدٌنة ( النجؾ
االشرؾ).
نشر لصابده ومماالته فً اؼلب الصحؾ والمجبلت العرالٌة والعربٌة
والموالع االلكترونٌة الرالٌة ...وترجمت بعض اشعاره الى اللؽة الكردٌة
واللؽة االنكلٌزٌة واللؽة الفرنسٌة ونشرت فً صحؾ ومجبلت وموالع
عربٌة واجنبٌة .وكُتبت عنه وعن شعره عدة دراسات نمدٌة ونشرت
فً الصحؾ والمجبلت المحلٌة والعربٌة والموالع االلكترونٌة
المتخصصة.......
شالل عنوزهو:
عضو اتحاد االدباء والكتاب العرب منذ عام 1992
عضو اتحاد االدباء والكتاب فً العراق منذ عام 1985
عضو مإسس فً اتحاد االدباء والكتاب فً النجؾ
عضو البٌت الثمافً العربً فً الهند
عضو نمابة المحامٌن العرالٌٌن
عضو اتحاد الحمولٌٌن العرالٌٌن
عضو ؼرفة تجارة النجؾ
شارن االستاذ شبلل عنوز فً المشهد الثمافً العرالً والعربً بفاعلٌة
وفً اؼلب المهرجانات منها :
مهرجان المربد الشعري
مهرجان المتنبً ,
مهرجان الجواهري.
مهرجان عالم الشعر فً العراق
مهرجان همسة سماء الثمافة فً الدانمارن
مهرجان الدبلوماسٌة الثمافٌة االنسانٌة فً الرباط  /المؽرب
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شبلل عنوز شاعر جعل الحٌاة لصٌدة و جعلته الحٌاة لصٌدة فهو لصٌدة
فً الحٌاة التً لاسى منها ما لاسى و عانى ما عانى لكنه لم ٌدر ظهره
لها ولم ٌتؤفؾ ولؾ شامخا باسما كنخلة عرالٌة ٌبحث عن أمل .
و الشاعر ٌحاول أن ٌجعل من الكلمات شٌبا ً حٌا ً وٌثبت أن المصٌدة هً
ذاتها رؼم أن المعانً التً تشع من الكلمات موحٌة الى أحبلم أخرى
فالكلمات تترن أثار كالصٌاد ٌتبع الرشا فً الؽابة
و المصٌدة التً سنتناولها فً هذا الممال كمتذولٌن للشعر و هً من
روابع الشاعر شبلل عنوز لصٌدة اعتراؾ وتج ٍ ّل وهً لصٌدة تحكً
رحلة العمر للشاعر تؽرٌبة على شكل ترنٌمة او حدات ٌحدو بها لابد
المافلة عبر مسٌرة سنٌن من الضنى و السفر الطوٌل عبر زمن الحٌاة
الذي هو عمر الشاعر نفسه وتبدأ المصٌدة بتنهٌدة أشبه بالنداء او العبرة
التً تكاد تختنك فً صدره لكنه أطلمها لٌتحرر من المهر الذي عانى فً
ؼماس مسمط رأسه و من منا الٌحن الى المكان الذي ولد فٌه مرتع
طفولة وفتوته ها هو من جدٌد ٌعود وها هً أٌام الصبا امام ناظرٌه انه
االن ٌتجول فً الحمول و امامه الفضاء الفسٌح أحبلمه هنان أودعها عند
تلن الشجرة التً تبلمس األفك وذلن النهر الذي ارتسمت مبلمح وجهه
فوق صفحته كان مستودع ذكرٌاته فكل موجة تمر ٌعرفها وهً تبتسم
الٌه بحنان وها هو ٌعود الٌوم متعبا ال ٌملن اال ظله وبعض كلمات
وجسده المتعب لكن نفسه لوٌة فٌبتسم للهموم وال ٌبالً
والعربً دابما ما ٌذكر النالة هذا الحٌوان الصبور سفٌنة الصحراء عابرة
تلن الفٌافً ال ٌهمها جوع وال عطش و كان العربً ٌتنمل علٌها وٌحدو و
الحدو هو نوع من الؽناء ال ٌجٌده اال من ٌمود المافلة ٌطلك صوته
الحنون و أحٌانا ٌخاطب نالته وهنا استعارة جمٌلة من الشاعر ربط بها
الماضً بالحاضر عبر النالة والنالة هنا هً عمر الشاعر و أٌامه عبر
مسافة الزمن وٌصؾ رحلته وكٌؾ شرب انهار الجفاؾ وهً شربته
ٌنبوعا ً من االبداع الدروب تنتظر خطواته لتخضر سنابل ٌانعات تلن
الدروب المسهدة طول العمر تحمل للك الشعراء والمهمومٌن بهم الوطن
و والجٌاع أماله كزورق تتماذفه األمواج تارة ٌحلك ببل جناح وتارة ٌعذبه
االنتظار بخطوات والفة .
ٌ٣ظذ حُ٘ؼَ رخٗٞحػ, ٚحُؼٔٞى ,حُظلؼِ٤ش  ,ه٤ٜيس حُ٘ؼَ....
حٍهض ُِلًَش حُ٘ؼَ٣ش ٝح٧ىر٤ش ك٢
ٍٝىص طَحؿْ ُ ٚك ًَ ٢حٌُظذ حُظّ ٢
حُ٘ـق ٝحُؼَحم.....
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ًُظزض ػ٘ٝ ٚػٖ ٗؼَ ٙىٍحٓخص ٗوي٣ش َ٘ٗٝص ك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص
حُٔلِ٤ش ٝحُؼَر٤ش ٝحُٔٞحهغ حٌُ٫ظَ٤ٗٝش حُٔظوٜٜش...
حاز على عدة جوابز تمدٌرٌة
فازت لصٌدته وبكى الماء فً المركز االول (النصوص النثرٌة ) لمسابمة منت
دى المثمفٌن فٌامرٌكا وكندا ودول المهجر
ٍث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش حُطق ٓخروخ
ٛخكذ حٓ٫ظ٤خُ ٍٝث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش ًًٞحص ح٧ىر٤شٓ /ظٞهلش ػٖ حُٜيٍٝ
كخُ٤خ...
ػ ٞ٠حُ٤ٜؤس حٓ٫ظ٘خٍ٣ش ُٔـِش حُ٬١ش حُؼوخك٤ش حُظ ٢طٜيٍ ك/َٜٓ ٢كخُ٤خ
ػيىٛخ ح ٍٝ٧ه٤ي حٛ٫يحٍ....
ػٓ ٞ٠ـِْ ح٫ىحٍس ُ٘زٌش ه٤ٜيس حُ٘ؼَ
ػ ٞ٠حُ٤ٜؤس ح٫ىحٍ٣ش ُِز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَر ٢حُٜ٘ئٓ /ؼُٔ ً٬ي٘٣ش حُيٞ٣حٗ٤ش
ٛيٍ ُ: ٚ
َٓ -1ح٣خ حُِٓ....ٍٞٛـٔٞػش ٗؼَ٣ش
- 2حُ٘خػَ ٓٝلَ حُـَ٣ذٓ.....ـٔٞػش ٗؼَ٣ش
ٝ -3رٌ ٠حُٔخء ٓ....ـٔٞػش ٗؼَ٣ش /ه٤ي حُطزغ
- 4كي٣غ حُ٤خٓٔٓ....ٖ٤ـٔٞػش ٓ٘ظًَش ٓغ ٗؼَحء ػَد ٝػَحهٖ٤٤
- 5ىٞ٣حٕ ٛي ٟحَُر٤غ ٓ....ـٔٞػش ٓ٘ظًَش
 -6حٜ٣خ حُٔلظٔ ٢رخٍ٫مٗ....ؼَ ػٔٞى ه٤ي حُطزغ
 -7حُٔٔخء ُْ طٍِ ٍُهخء .....ه٤ي حُطزغ
 - 8عش الشٌطان .....رواٌة لٌد الطبع
٘وخم ُٓويَّّ حُز٤خٕ!
ٗظِٞح َٟحّ حُ ٍّٞحً ٔ٘٣ن حُ ِ ّ
٘ ٙٞأرٜخٍ حُلو٤وش
ٓلَ حُ ّـَٜ
ِ
روَّ ُ٣ ١
ٌّ
حُو٬ف
َ
٤ّ ٛذ حُز٬ء ٞٛ ََٓ٣حػن رَم ِ
ٝحُ ّي ّؿ خُ٣ ٕٞظ ّٕٞٔٔ َ٤رِٔق طَحد حُلظ٘ش
ٔٔخ١ٝ
رخَُؿِ حُ ّ
ُُِّٜٞ٤ح ٓؼٜٞر ٢ح٧ػ٣ ُٖ٤زَّّ٘ ِ ٕٝ
حٌُ٣ ١لَم أُٓ٘٤خص حُـزٖ
أَٓس َٓٔن حُوِٞد
٘٣خٓ ٕٞػِّ ٠
ك٤غ ُٔ٣زض ٍٛخٕ حُُُّ٘٘ٞ
أٓخُٗ ٢لّوظٜخ ػخٛلش ػٔ٤خء
٣٫ٝوّ ُٕٞٞح٫
ّ
ٔٔخء كِٓ ٢ؼَحؽ ؿِ٤خٕ حُوٜخٙ
٣ظلخهْ  َ٣ٝحُ ّ
ٗلخٍ حُٔٞص
ُ٣ٝؼِٖ حُـْ٤
حُٜٔـ ٢ط٘خَٓ ِ
ّ
٣ظ٘وّن ؿيحٍ حُظّٔز٤ق ر٤ٜلخص طَُػذ ُُؿذ حُٔ٬ثٌش
201

5/27/2017

كَ٤طزي ىٍٝحٕ ّ
حُِٖٓ ػِ ٠هََٕ حُؼٍّٞ
ػ٘ي كخكش ٣ٌٛخٕ رَِى حُوَحكش
حُـؼخٓ ٖ٤طظٌخػَ رخُٞحٓطش
َ
ِ٣يٕ رخَُٔحِٓش رُ ٬ؿٔخع
ٔٗٝخء ُٓـخٛي ١حُظٌلَ٤
رلظخَٛ٤ّ ٔ٣ ٟٝخ حُظٌّز َ٤حُ ُّٔ ٞؿ٫ ٚؿظؼخع أػَحّ حُليحثن
ً ٢طظزخ ٠ٛحٓ٫ش رٔوخطِٓ ٖ٤ـ ٢ُٜٞحُّ٘ٔذ
حُّ٘٤خٓٝ ٖ٤١خٓش حُ ّ
٣ ٍ٬٠ظؼِٔو ٕٞػَُِٗ ٠كخص حُ َٔـخَ٤ٛ
ًٞٔ٣ ٢ىحُظ٘ظّض....
ٝط٘طِن ٍح٣خص حُٔز ٢رخٓظزخكش ٍك٤ن حُ ّطِغ
رٞحرخص حُٜـَ٤
ك٤غ ط٘ظلَ كَحٗخص حُظَ٤ٜس ػ٘ي ّ
ٝطلظَم حُوٜخثي ٓؼِ٘ش ٍكِش طؼذ حُٔؼ٘٠
كًٍٝ ٢س هِن حُِّ٤ٜذ.....
حُٔـَحص هخٍ ُ:٢
ػخُف ٗخ١
ّ
طزظَّ ُكزّخ ً ؟
٘٤ٌٓ....شً ؟
ٔٔخء ِٞٛحص
حُ ّ
ك٤ؼٔخ حُيٍّٝد ٍُهخى
حُلذ ٔٔ٣ق ُٗيٝد حُظـّ٘٢
ّ
حٍّ أٓٔخٍ طًَّ٘ حُلَُهش
ِ
ٝحٓٔق ؿَحف حُٖ١ٞ
كَٓ ٢حى٣ذ ٝؿؼي حُِٖٔٓ ؟
ِظ َُّ (أر٤وٓ )ٍّٝٞخُحٍ ٣ظ٘خػَ ٓغ كٔخثْ ح َ٤ٛ٧كٌٔش ُِٔيًَّ
ػخٗن ٛلٞس حُؼ٘ن ك ٢ػ٘لٞحٕ طزخٍ٣ق حُٔٔخء ؟
حَُر٤غ
ُِ٤ىّ ٌٟٗ َٛ
رٔخط ٖ٤كَف
ػِٟ ٠لخف أ٣وٗٞش
ٝك ٢ه٤ٜيس حهَ٣ ٟو: ٍٞ
أٓ ٢كَٔسً أ ٝػُي ُِ َ ٢حٌُّ َٛزخ
ُهٌٗ٢
ً
٣ـَكُ٘٢
َُٔ ُ َٞٓ ٝ
ٖٓ ِ
أُق ػ ٍ
ؽ أُ ِٙ ٥

َُٔ ٝأكزَ ٞ
ـظَرخ
ٖٓ ِ
أُق ػ ٍ
ك٤ي ُٓ ِ
ٝأ٤ُ٘ٓ٧خصُ َٛزخءح ً رَُ ٞك ٜخ َٗ َ
٠زخ

ُهٌٗ ٢رٌُخءح ً ؿ٘خءح ً ٜٗوَظ ٢حكظَهض

ٓ ِِزخ
ٓ ّٔخ طزَيِّ ٟ
ّٔ ٓٝخ ًخٕ هي ُ
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ٌُٓ ًُ٘ضُ ١لِ ٣ ً٬ل ُِّ حُِ َُ ٤كَ َٝ ٢ؿ ؼ٢
ٌُٓ ًُ٘ضُ ١لً٬
 َٜأؿِ٘ َلظ٢
ُّ
٣و ٚحُوَ ُ
َُٓ٘ظ٢
ٌُٓ ًُ٘ضُ ١ل ً٬أُؿٌّ َْ َٜٗ ١أ َ ِ
ـََ٘٣ ٞرُ٘٢
ُهٌَٗٞٗ ٢حكخ ً كٌٜح حُِّ ُ
َٜٛخ هََِو٢
ٖٓ ِ
أُق ُؿَفٍ ىٓخثُ َٗ ٢
ُ َٛ
م كَ ٢ر َ
ِٞحى ٣خ٢٘ ١َ ٝ
ٓخُُضُ أ َ َ
ِ

 َُ َٜ َٜ٣ٝحُ ُل ُ
ِٕ كظُّ ٠حىََٗٛ ٍَ ٢زخ
َٔ٣ٝظَزُ ٤ق ٜٗخًٍَُِّٔ ١خ حهظ َ ََرخ
زَ ُِٓظخػخ ً َ ٠ُٓ ٝط َِرخ
ٝأٍَطَي ١أُ َّ
َ ٜ
أَّٗ ٠حٓظَلَوضُ أٍحٗ ٢كِ َُّٓ ٢لظَ َِرخ
أَّٗ ٠حٓظََحكض ر٘ ١َٜأََ ٝ
ٓـَزخ
ؿَِض َ
أٍَٗ ٞحُ ٠رخ ِر َي حُ َِٔ ٞٛٞى ُٓ٘ظَيِرخ

ٌَِ ّٞ
أ ٖ٣أَٗخ
أهللُ َ
٣خ ٢٘١َ ٝحُ َٔ ِ

ٓخُُضُ أَر َل ُ
ٗخكزخ ً ط َ ِؼزخ
غ َ
ػِّ٘ ٢
ِ

حهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔطٍٞحُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ه٤ٜيطٚ
َ
ن َكَكِي(٣..و: ٍٞ
)ُٗخِر ُ
َّ ِٙ ٌٛ
ن حُّظ ٢طَـلُٞ
حُِٗخرُ ُ
َف كَكِ ِي
ػُِ ٠ؿ ِ
ِ ٜلّ ُ
طُ َ
ن ُٜل ِ ٞحَُ٣قِ
َُِر٤غ
…طُ ٢ٓٞء
ِ
أٍ ٔٔٛ ٍِ ٝش ٖٓ
ُ
طَه ٚػ٘ي َّ
ؿيح ٢ُٝحُ ُٔظؼزش………..
هخَٛسَ ُٓ٘٢
ٓ ُي
ٝطظَّ ٞ
ِ
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حٌُ ١طظ٘خٓ َُ ك ٚ٤حُ َٔظخٛخصُ
َ
حُِٗخرن
ٍهٚ
رٖ٤
ِ
ِ
ص
َٛٝحمِ حُ ُّطَهخ ِ
ُٓي ٌُٕ ٫طظَّٔ ُغ حُِ ّ٫زٌُخء
كَكُ ِي طظ٘خٓ َُ ك ِٚ ٤حٓ٧خٗ٢
ن
ٜ٣ٝطخف ك ِٚ ٤حُؼُ٘ ُ
ُ
حُلَٝد
ٝكَك ٢طظ٘خٓ َُ كِٚ ٤
ُ
ُ َٜ٣ٝ
م ك ِٚ ٤حُٔٞصُ
رٞكي
ٗوخء
ِ
رِ ٖ٤
ن ٝؿؼ٢
ٝؿ َ
ٔ ِ
ٌ
ِ٣ظلق
ٗ٤طخٕ
ُ
حُظ…………..ّ٬

********************************
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ٛـــ٬ف ى ح  ٝى

٬ٛف ىحٝى ٗخػَ ٗٝخهي أىر ٖٓ ٢حُوطَ حُظ٢ٔٗٞ
ُٝي ٬ٛف ىحٝى ٓ٘ش \ 1950رٔي٘٣ش ( ىحٍ ٗؼزخٕ حُلٝ ) ١َٜكَٜ
كٜ٤خ ػِ ٠طؼِ ٚٔ٤ح٫رظيحثٝ ٢حُؼخٗ ١ٞػْ حٗظوَ حُ( ٠ط ) ْٗٞكخًَٔ طؼِٚٔ٤
حُؼخُٝ ٢طوَؽ ٖٓ ًِ٤ش ح٫ىحد كَع حُِـش حُؼَر٤ش ٝك َٜػِٜٗ ٠خىس
حٓ٫ظخً٣ش ػخّ\  1975ػْ ٗخٍ ٜٗخىس حٌُلخءس ك ٢حُظيٍ٘ٓ ْ٣ش\
ٝ 1976رؼي ٜٗٗ ِٚ٤خىس حٌُلخءس ك ٢حُظيٍ ْ٣ػٓ ٖ٤يٍٓخ ك٢
كيٍّ ك ٢ػيس ٓؼخٛي ػخٗ٣ٞش كٓ ٢ي٘٣ش
حُٔيحٍّ ٝحُٔؼخٛي حُؼخٗ٣ٞش ّ
(ط )ْٗٞحُؼخٔٛش  ٖٓٝػْ حٗظوَ حُٓ ٠يٕ حهَٜ٘ٓ ٟخ (ػ ٖ٤ىٍحْٛ
) ٍِ٘ٓ(ٝرُُٞلش )ٗ(ٝخرَ ) ٖٓٝػْ ٗوَ ٓوٍ ٢حٓ ٚك( ٢ىحٍ ٗؼزخٕ
حُلُِ )١َٜظيٍ ْ٣كٜ٤خ ٝهي ط ٠ُٞاىحٍس ٓؼٜي ػخٗ٘ٓ ١ٞش \ 1988ح ٫حٗٚ
حٓظوخٍ كٗ ٢لْ حُٔ٘ش ُؼيّ ٍؿزظ ٚرخُؼَٔ ح٫ىحٍ. ١
حكذ ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٗٝظْ حؿِذ هٜخثي ٙك ٢حُ٘ؼَحُؼٔٞى٣ ١و: ٍٞ
ه ْل ِمن دلٌ ٍل ِللتً تهْوانً

فلمَد َه ِوٌتُ وؼصْتُ لؤلجفان

ولمد ُ
رمتُ فما ب ِمٌتُ أنا أنا
ؼ ْ

ّ
الجنّان
إن التً َ
أهوى ِمن ِ

سنا
فرتْ من الجنّات تَـنشُد أ ْن َ
ّ

ْ
الرضوان
لم
تكترث ِل ِحراسة ّ

شمس السماء شعاعها
سحتْ لها
ف َ
ُ
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و َهفا لها فً واحنا شُطآن
ج ْن ُح الرمال تدافعتْ للمـابها

ؾ ُمعـَنّى فانًِ
والنخل فً لَ َه ٍ

عرش الجرٌد ِجنانُها
رتعتْ على ْ

وت َهـللتْ أعـذالها تـلمانً

ترفّبلً
وتؽـنّجتْ ِبد ُ
ع الخٌال َ

وتك ّحـلتْ من نُورها العٌنان

لو رتـّب اإلنصاؾ منزلةَ العـُلى

توزر والعُـلَى التحتانً
فالفوق
ُ

ع ّجتْ ِبنُور الفتح فتْحِ محم ٍد

آالء ُ ربًّ المبدعِ

بتوزر
ان" تفوح
من عهْد "ح ّ
ٍ
س ٍ

ان
الفنّ ِ

الرحمان
"هللاُ أكبر " ِل ْلـعَـ ِلً ّ

ت تماٌستْ
ُه ْد ُء السوالً الساجٌا ِ

س ْكرها أوزانً
فترنّحتْ من ُ

سكرتُ بخمرتً
ما عُدتُ أدري هل
ْ

ً الؽـ َ ْرلان
أم لد ؼرلـتُ بكؤس َ

!
أ ْم ّ
توزر ال ٌُرا ُم فِرالها
إن
َ

ـب فً الهوى عُنوانً
حتى ٌُؽٌَّ َ

ـمام لصٌدةً
وأذوب َ فً ِلمم الؽَ ِ

ٌَرمً لها أثوابَه ْم نُدمانً

ش ْعر ح ِ ّلكْ فً عوالً نَخلتً
ٌا ِ

ف ِلنخلتً أحدوثةُ
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شّعر فً لـبَساتها
رنّت بناتُ ال ِ

الر ُّن فً العٌدان
حتى ا ْ
سـتهام ّ

توزر
فتوتّرتْ خلجاتُه فً
ٍ

توزر ُمـ ْل ِه ُم األلحان؟
ؼٌر
َ
َم ْن ُ

٬ٛف ىحٝى : ٞٛ

* أٓظخً حُِـش ٝح٥ىحد حُؼَر٤ش ك ٢طْٗٞ
* ٗخثذ ٍث ْ٤كَع حطلخى حٌُظخد حُظ ٖ٤٤ٔٗٞرٔي٘٣ش( ٗخرَ )
* ػ ٞ٠حطلخى ح٧ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد
* ٗـَ ٍث ْ٤حُِٔظو ٠حُؼَر ٢دمحم حُزَُِ٘ ٕٝوٜش ٝحُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش
ريحٍٗؼزخٕ حُل..١َٜ
* عضو البٌت الثمافً العرالً التونسً
ٗخٍى ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حَُٜٔؿخٗخص حُٔلِ٤ش  ٝحُؼَر٤ش ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
* َٜٓ -ؿخٕ حَُٔري حُ٘ؼَ ١رخُؼَحم ٓ٘ش 2000
*َٜٓ -ؿخٕ  ّٞ٣حُويّ ك ٢رـيحى 2001
* َٜٓ -ؿخٕ حُ٘ؼَ رخُٔـَد كٔ٤ٗ ٢خٕ (أرَ2011 ٝ 2010) َ٣
*َٜٓ -ؿخٕ ( رخط٘ش ) رـخُـِحثَ 2012
* َٜٓ -ؿخٕ ٔٔٛش ُ٦ىحد ٝحُل٘ ٕٞرـخُوخَٛس2014
*َٜٓ -ؿخٕ ٔٔٛش رخُوخَٛس ٗٝ 2014 /خٍ ك ٚ٤حُـخثِس ح ٠ُٝ٫ك٢
حُ٘ؼَحُؼٔٞى١
*  -حٛظْ رظ٘٘ ٢٤حَُٔٔف حُٔيٍٓ ٢طؤُ٤لخ ٝاهَحؿخ ٓ٘ٞحص ػي٣يس ً ٌ٘ٓٝخٕ
ٓيٍٓخ ك ٢حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش كظَٓ ٠كِش حُظيٍ ْ٣رخُٔؼخٛي حُؼخٗ٣ٞش.
* ٗ -خٍى كٔٓ ٢خروش ٗخػَ حُؼَد حُظِلِ٤ٗٞ٣ش ٝطَٗق ُِي ٍٝحُؼخٗ٢
حٛيٍ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝحٌُظذ حُؼوخك٤ش ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
.1
.2
.3
.4

ىٍحٓخص ك ٢ػخُْ حُزٌخُ٣ٍٞخ1983 :
ًظخد حُظَحؿْ ٍٓ :خُش ُٜ٘ٗ َ٤خىس حٌُلخءس ك ٢حُزلغ1984
ُ٤خَُُٜٗ ٢حى ( ىٞ٣حٕ ٗؼَ) 1994
ىٍحٓش ِٓىٝؿش ػٖ َٓٔك٤ش ( حُٔي ) ٍٝٝح٣ش (ُٓٞي حُ٘ٔ٤خٕ )
َُِٝحث ٢حُظٓ ٢ٔٗٞلٔٞى حُٔٔؼي١
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.5
6

ك ٢ؿيُ٤ش حُلٌَ ٝح٧ىد 2009 ١ :
ُ٤خَُُٜٗ ٢حى ( ىٞ٣حٕ ٗؼَ) 1994

 . 7هٜخثي ٛخٍرش ..هٜخثي أٍٛوظ٘ ٖٓ... ٢حُِٖٓ حُٔٞرٞء( .ىٞ٣حٕ
كَِ٣حٕ (ؿٞحٕ )2011
ٗؼَ)
 . 8ارلخٍ كٓ ٢ظخٛخص أٗلخٜٓخ ( ىٞ٣حٕ ٗؼَ ) ٛ . 2014 ١يٍص
رٔ ٖٟٔ َٜأك 10 َ٠ىٝح ٖ٣ٝػَر٤ش
.9

حٗخ ػَرٔٓ ..٢ظِ٘ف ٝحُؼ٘ن ٔ٣زو٘: ٢

( ىٞ٣حٕ ٗؼَ )

ـ أُو ٠حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلخَٟحص حُوخٛش رٔ٘ظي٣خص حُزٌخُ٣ٍٞخ ك ٢ػيس ٓؼخٛي
ٝى ٍٝػوخك٤ش ..
ـ َٗ٘ حُؼي٣ي ٖٓ حُزلٞع حُز٤يحؿٞؿ٤ش ٝحُظَر٣ٞش ك ٢حُِٔلن حُؼوخك٢
رـَ٣يط ( ٢حُلَ٣ش )  (ٝحُٜلخكش ) كٛ ٢للخص أٓزٞػ٤ش ى٣ٍٝش
ـ ٓخ ْٛك ٢ط٘٘ٞٗ ٢٤حى ١حَُٔٔف حُٔيٍٓ ٢رخُٔؼخٛي حُظ٤ٔٗٞش طؤُ٤لخ
ٝاهَحؿخ ٝطٔؼُٔ ٬٤يس طلٞم ٘ٓ 20ش.
ٔ٣ظخُ ٗؼَ ٬ٛف ىحٝى رخٗٔ٤خر٤ش ُـ٣ٞش ٌٓظِ٘س ط٘زؼغ ػٖ ه٤خ٫ص
ٝحٓؼش ح٫كن رؼٍٞس ٗلٔ٤ش ُظلـَ ك ٢حُ٘لْ ػخٛلش ٖٓ حَُكُِٞ ٞحهغ
حُلخٓي كٗ ٜٞخػَ ٓظَٔى ػِٝ ٠حهؼٝ ٚك ٢هٜخثي ٙه٤خ٫ص ٗ ٍٞٛٝؼَ٣ش
طظَْٓ كٍِ ٬حثؼش ٗخٛؼش حُٔؼ٘ٝ ٠طٌ٘ق ػٔخ طَٗ ٞحٍُٝ . ٚ٤رٔخ
حهظخٍ ٓٞح٤ٟغ هٜخثي ٙحُ٘ؼَ٣ش ٖٓ حُٞحهغ حُٔؼخٕ ُٔ٤ـَ حكيحػخ ؿٔخٓخ
َٓص ح ٝطَٔ رخٓ٫ش حُؼَر٤ش رل٤غ ٔ٣ظـِ ٢ح َٓ٫رؼزخٍحص حًِٔ ٝخص
طل ٞ٤ػٔوخ ٬ٛٝرش ٝطظؼخَٓ ٓغ ٝحهغ حُو٤ٜيس رل٤غ ٗٔظ٘ؼَ
ر٘خػَ٣ظٓ ٚظيكوش ٖٓ ر ٖ٤حر٤خص حُو٤ٜيس ٝك ٢حِٓٞرٜخ ٍٛٞٛٝخ
وانفعالٌة الكلمة ما
حُ٘ؼَ٣ش ٓٝؼخٜٗ٤خ ُظِ٣ي هٜخثيٍٝ ٙػش ٝحَٗحهخ
ٌجعل لصابده خفٌفة الروح طربة اإلٌماع لرٌبة من النفس
بوربما
وجمله حُ٘ؼَ٣ش تطفح بموسٌمى عذبة تمؤل المل
تكون ٗخػَ٣ش فلسفٌة تبهج الروح و تؽذي العمل ٝحَُٝف
٣و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي: ٙ
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ٛـــٌ ١حُـ٘ـلـخ ..ٙطِـلـّلـضْ أٗلـخٓـُٜـخ
ٜٓـخ!
ٝػِ ٠حُؼ٤ـ ٕٞحُؼُـ ْ
ٔـَٟ ..ـ َّؾ ٗؼخ ُ
٫ط٘طوـ.. ٢كؤٗـخ حُـٌٌِ ٓ ١ـَ حُـٜـٟٞ

ٓـٜـخ
ٝطـٞهّـّيصْ ٍحكــٝ ٢أٛــٞصْ ًـخ ُ

ٝحٗخ حٌَُٗ ١د حُٔلخد ٓٝخ حٍطٟٞ
ٛـٞد حُٔ َٔـخ أكَحٓـٜـخ
ٝؿـَص رـٚ
ْ
ٝطـِـوـلـظـْـ ٚؿــٜــ٘ــ ٌْ رـلـٔـ٤ـٔـٜــخ
ٝطل ّ
٘٠ـظـ ٚحُـلـُـ ٍٞرـ٤ــٖ ِؿ٘ـخٗـٜـخ
ُـٌـ٘ـ ٚحكـظـوـي حُـظــٓ ٢ـــخ ِرـخُـيُّٗــ٠
ٛــٓ ٢ــخء ًـــ٣ ٢ـَٜـ٤ـؾ ػُـزـخرـٜـخ
٫
َّ
ًــق حُـيٛـَ ُ٣طـِـذ ِٝىّٛــخ
ٛــ٢
أٝ
ُّ
َّ
ٛـ ٢ػ٤ـٖ حُ٘ٔـْ طٌظلـَ حُـٔـخ
أَّ ٝ
٣ــٔـِ ِ ّ
ُِـطـ..٬
رـَ ُ
م حُلــَ ِ
ٛـْ ٢
أَّ ٝ
 ٢ٛؿ ْلـٖ حُِ ُٖٓ َ٣ َ٤ك ٢حُيؿـ٠
أَّ ٝ
أٗـخ ٓطِزـ ..٢طِـي حُظـٓ ٢ـخ حٌّٗـِـض

ٓـٜـخ
كـؤرــضْ طـ َئً٣ــ ٚحُـِـظــ ٠أهـزـخ ُ
ٝطـَحهـٜـض أػـٔـخٍٛــخ ِ ٝؿـَحٓـٜــخ
أ ٝرخُـــ٘ـخٕ حُٔ ْ٘ـؼَـٔـخص َٓـوـخٓـُٜـخ
أٛ ٝــٟ ٢ــٌ ٞء ًــ٣ ٢ـجِ َّ
ــِ ُِـٔـخٓـٜـخ
ٗـَحٓـٜـخ
أٛ ٝـــ ٢أٛـــٞحٍ ٣ـُـٜــخد ِ
ّ َ ِٓ ٫ٝ
ٓـٜـخ
ـٖ حٛ٧ـيحف ٓـطـَّـغ ٓخ ُ
ُ
ٓ ـٜـخ
كِ٤ـ٤ـٖ كــُٓ ٢ـوـَـَ حُـّ٘ـيَ ٟأٍٝح ُ
ٓـٜـخ
ـَ حَُّ٘ـؼـَْ ٓــخؽ ُٗٞح ُ
أٛ ٝـ ٢ؿـ ُ ّ
ٓـٜـخ
هِـغ
حُؼــخد ػِـ ٠حُُّٜ٘ـّ٤ٓ ٠خ ُ
َ
209

5/27/2017

٣ـِـٗٞـ ٚحُـ٠ـ٘ـ.٠
كِؼِـٜـخٗ ..ـــ٢ء ّ
حُـٍٟٞ
ُٝؼِٜخ حُٗ٬ـُ ٢ء ِٓ ..ـٖ رـِيَع َ
َ
ـ٘ـُ ٕٞــ٤ـَ..ٙ
ُـٔـْض حُــٌ٣ ١ــيَع حُ ُـ
ـِى كــٞم حُٔـ َٔـخ..
ًـْ رـضُّ أٍ ُٓـن هـ ْل ِ
ٝطُـٔخروـ٤ـٖ ح ٍَ ٥كــ ٢هـلَـَن حُـلَـ..٬
أًٍٞ
هِلي.
ِ
طظوِّـِـ٤ـٖ حُـ٘ــْ َ ٍٞ
د ػِـ َٔـ٘ـخ حُـ ِِّـوـخ
ْ
ٝرٔلـلـَ ْ
حٛٝ٧ــخ ِ
ٔٔضْ ٗلـَـٔ ٢حَُٔ ٔ٠ن رخُِظ٠
ٝط٘ ّ
ٝطٌٝرضْ آ ِ ٢ٛطُـٔخ ِ٢ٛ
ّ

آ َٜٛخ

ٓـٌـخطَـ٘ـخ..
كظٌـِـٔـضْ ًـــ َُّ حُـؼـزــخى ُ
هـ ْ
حُطـ٤ـ ٍٞىَٗــضْ طـَـ ِي ٍُّ ىُ٫ـ٘ــخ..
ـَ
ُ ٠
ِ
حُـَهــخد ًـؤّٗـٔـخ
طـلـ٘ـ٢
ٝطـًَّـؼـضْ ْ
َ

ٓـٜـخ
أٛٝ ٝـــ ُْ ِرـ٤ــ ٍي
ؿـــٍَص ْأٝؿـخ ُ
ّ
ُ
ّ
٣ــؼــِ كـِـَحٓـٜــخ
طـٜـ٣ٞـْ
أٟــــخع
ٍ
ِٖٓ ٍِػ٘ـش حُظِٔـخء ٟـخ َء ؿٜٓ٬ـخ..
ٓـٜـخ
َٓ ٝ
لـخٍٕ حُ ِ
ّـؼـَ٣ ٟـُُِ ٨ـت ٓخ ُ
٘ َ
ُ
ٓـٜـخ
طَـ ْزـــ٤ـٖ ى ْٗـ٤ــخ ٣ ٫ـ٘ــخ ٍُ َٓـٔـخ ُ
ٓـٜــخ
ٓٝـٞحهِــ ُغ
ح٧هـــيحّ كــُــ َّْ َٓـيَح ُ
ِ
ّ
ٔـٌـخص ػـــٖ حُـُِّـــَ ٠أّٗـخٓـٜـخ
إٔ حُ ُّ
ف ُزخٜٓخ
ِٖٓ ُكـَْهش حُٜ٘ي ْ٣ـٖ ٍَ ّ
ّ
ٜٓخ
كٌؤٕ ً ..١كْٔ ٌٝ...طِيِ ..ؿٔخ ُ
ٓـٜـخ
ٝطٌظّـٔـضْ كُـ ْ
ٜـ ُق حُُِّـــَِ ٠
ٝك ـزـخ ُ
ٓـٜـخ
٣ٍٝخُٗـٜـخ
ٌ
رـ٤ـ٣ ٞـَٔـٞؽ َٓـخ ُ
َ
ٓـٜـخ
ـَٛٝــخ
حُـٌــً.. ٕٞح هُـيّح ُ
هــي أ ّٓ ُ
210

5/27/2017

ٓـ٬كــشً.
كٜـزـزـضُ ٍٝكـــُِ ٢ـ٘ـي٣ـْ ُ
ـوـَ..ٟ
ًٝـؤٗـ٘ـخ رـظْـ٘ـخ
ٗـٔـ٤ـَ حُـوـ َْ ٜ
ُ
ٞٛد ػٜٗٞ٤خ
ٝٝؿيطـُـ٘٢
أرلَصُ ْ
ْ

ٓـٜـخ
ـً ٢خ ُ
كظل ّــَصْ ٓـٖ َك ّ
ــَ ٍُٝكـ ِ َ
حُـيٛــٛ ٍٞـُـٓ٬ـٜـخ
ٝىُِ٤ـُـ٘خ ػـ َ ْزــَ
ِ
ٜٓخ
ُٝٝحٍه... ٢طـظخ ُك ٜخ  ....أٗلخ ُ

ْ
ػــٖ ٓ ٌْـَحطِ..ٚ
حُوـِـذ
كٔـظـٓ ٠ـؤُـضَ
َ
ٜٓـخ...
هخٍ :حُ َ َٟٞ ٜهَٔٝ ..١أٗـضَ ُٗـٞح ُ

ٝهي حريع ك ٢حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش منها فً لضاٌا الساعة لبلمة
العربٌة واجداث تونس ومنها فً المدح والرثاء والوصؾ واؼلبها فً
الؽزل وتتمٌز لصابده بنفس طوٌل وله الممدرة على االستمرار
واالحتفاظ بمتانة ورلة المصٌدة مهما طالت .
ومما لال فً الؽزل رابعته هذه (عودي ) :
ػ ُْٞىِ ١اُ ٠حُ ُلـــ ِْ ِْ حٌَُّ٤َْٟ ُ٣ ١ي ِ

ػ ْ٤َ٘٤ــي ِ
ٓ ََ ٟٞ
ُ ٫ك ِْ َْ ك ٢حُيُّٗ٤خ ِ

َ
ــن ؟
أطٔؼِٝ ٖ٤أٗ ِ
ض ِْ ١لــِشُ ػخٗـ ِ ٍ

ٝى ُّّ حُزَحء ِس ٓــَخ َف كَ ٢هي ِّ٣ــي ِ

ض ؟ هْ . ٢ُٞ
ْ
ص ,كبٗ٘٢
إ أٍ ْى ِ
ٖٓ أٗ ِ

َ
٣ي٣ـــــي
ػ٘لٞحٕ
ٗ٣ َٜؼخٗن
ِ
ٌ

ْ
ٌٗحى ػ ّط ََ ىٍ َر٘ــخ
ض ؟ ٍُ ٣ق
ٖٓ أٗ ِ
ِ

ُ
ٝطٔخِ٣ضْ
ك٤ــي
أؿٜخٕ ٍٝك٢
ِ

أٗخ ْ
هَٔ حُيُّؿ٠
ٖٓ طؼخٗ ُ
ن ٍ٘٣ظَ ٢

ػطَ ٣ـظ٘ٗ ٢ـلظ٤ي ِ
ع
كُ ٞ٠٤
ٌ

ػخٗوضُ ٗٞهخ ً حُىٝح َؽ َكٔـخهظ٢

َ ٝ
ل٤ي
ْٔ َٔ ٟضُ ُٜٞح ً ًًٞزِ ٢ػ ْط ِ
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٣ل ٞ٤رِٜـل ٍش
ُٝؼٔضُ ػُ٘وـٞىح
ُ

ْٗٔ حُْ ٟٜٞ
كظٛٞـضْ
٤ي
ٖٓ كِ ِ
ُ

هَٔى ..أٍط١ٞ
ىٗخٕ
ٝك٠٠ض ُ هظ َْ
ِ
ِ

ٍثــظ٤ي
حَُٝفِ ك٢
ِ
ٗٝلؼض ُ ىف َء ُّ

ْ
إ ً٘ض ِ ٫طيٍَ ٖ٣كـ َْ طَىى١

ٜزخ ط ُ
٘ز٤ــي
كخٓظوزََ ٣ٍ ١ق حُ ِ ّ
ِ

ض أْ ٍَ ٝ
ٖٓ ػ٘وضُ َ
ٖٓ حُ ِّ٘ٔخ
ٓخ ًُ٘ ِ

َّ
ٌُٖ
ٓـــلَ ١طخ َ ٙكً ٢ل ِِ ّ٤ي
ْ

ـــْٜ
َ ٝ
ٛزخرظ ٢طَِٗ ٞ
اُ٤ي ًَ ُٔ ِْ ٍ

هيٓ٤ــي
 َ٤ٔ٣ػُِ ٠هطخ
ِٓي
ِ
ُ

ص ٗز ٢٠كخٓظلخ ٍَ ٗـ٤ؼـُـُٚ
َؿ ْي َى ِ

ــ٣ٞي
ِ
ٗخٍح ُٓ ْويَّٓشَ حَُِّظ ٠طٌـْ

ؿَ٤ى أٍطـ٢
ػٞى ! ١كٔخ ك ٢حُزخ ٍِ ُ

ُّ
أكٖ
٣خ كظ٘ظ !٢اّٗ٢
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس ( ُـش حُ٠خى ك َٜٗ ٢حُؼَٔ ) ٌمول :
ذ حٌُٔخٕ ريحث ٌغ:
هَط َؼضْ ر٘خ ُك ُـ َ
ريع حُؼَُٝر ِش طٔظُ ٢٠ء ِؿٓ٬خ
ٓ ُٔ ٜخ
أٍ ٝحُلـخُ ٝكَ ُْ ٤
ُ
ْٗ ٝ ٍٞ
ٍ ٞ
ٍٗ ٝٝخػَٛخ حهظط ْؼضُ ِؿَحٓخ
ِٖٓ ْ
٘طضْ رٍٝ ٚف ُ حُِٓخٕ طآُٗٔخ
ٗ ِ
ٝؿَ ٟحُّ٘ي.. ٟك ٢كٜٟٞخ ّٓ٤خٓخ
حُزلَ ٖ٣ػخ ٍ
ص ُٓ ٞؿٚ
ه ْْ ٖٓ ٌَ ٤
ؿٞحٓخ
ِٖٓ ٔٔٛش ْ
حُ٘ـ َّ ٠َٔ ٛ ٟٞ
 ٚحُظ ْز ُ ٢حُزَ ِ ُ ٢ّ ٜرٔٔوٍ٢
ٝطََحهَ َ
َ١د ح٧ؿ٘خٓخ
ُرّ .. ٌ ٢
ك٘يح ى ّ
ٝحُو ُ
ُ
ٝ ٕ٬ح ٍْ
ح٩هٞحٕ
ٝرِ٤ز٤خ
ِ
وظخٍ ًَْ ْ ٣ؼظخ ُٜٓخ حٞٛ٧حٓخ
ُٓ ُ
كظ ٠حٓظزخٗضْ ٗخثزخ ٍ
ص  ٫ط َ ِ٘٢
ض حُي ّؿخ ٍَ ٝحُ٘ ّوخٓخ
ٝأًُّ ِ
ُ
ِّٓ٤ٛ ٕٞ٤خ ٍى َ٣ظخ َٓ ٠ى ِْْٛ َِ ٛ
حَُٓخ٣ش ك ٢حُزلخٍ َِٓحٓخ
ك ٌِهُٞح ّ
م ُٗ٣ ٫ ّ ٍ٢طخٍ َٓـخُُٜخ ..
ُٞٗٝح ُ
٣خ َُِ ِّ٘٤خم طـخُذ ح٧كَحٓخ

اُ٤ي
ِ
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ؿَٛٛٞخ حُ َى َٛضْ ..
ٖ ْ ٖٓ ..
ٓلَ ْ
َٓٝح ًِ ٌ
كـ ٍَ ك ٢حَُرخ٤ِٜ ُٓ ١وش ٌ
آ٣خصُ ْ

لخّ ِٗلخٓخ
ُحىص ػِ ٠حُي ٍَّ ٍِ حُِّ٘ ِ
 ِ ١ط ْؼ٘ن كخٓخ
ُ ِْـخٓغ َ
حُوَّ ٝ

ّ٘ٔخ ُ
م ُٓ٘٤زش ٌ..
حُ ُْ َٔ ٜحُ ِ
ٝرط٘ـش ِ

كؤؿخُٛخ ُ
حرٖ رطٍ ١ٞش ٌِٓ٘خٓخ

ٗخػَ
ْٓ
٘خٍ ِى ح٧رؼخ ِى ُ ََ٣
ٌ
ٝرِ ِ

ِِٔ ُْ
ْ ُ٣ٝ

ؿِحثَ ..
ص
ً َُّ ُ
حَُإ ّٝحُ٘خٓوخ ِ
ِ
ٌ

حُظَّىَ ٣ي ٝحْٗ ٧زخٓخ

ٗٞحٓخ
ٝحُ ِ ّ
٘ ْؼ َُ ٜ٣لٛ ٞخثٔخ ّ

ٔ٣ظ ْ٘زْ حُظخٍَ ٣ن أٓـخىح َهَِضْ

ُظَٓ ْ٤حُؼُـخد ه٤خٓخ
ْ
أٓٔض ْ

ه ْط َُ حُّ٘يَ٘٣ ٟؼخٍ ِٖٓ ه َط َِ حُ َـ َٟٞ

َ
حُٞؿيحٕ ٝح٩كٔخٓخ
َ ُ٣ٝل َّى

حٌٍُ:ٟ
ْ ٝ
ٓ ٌْ ػِ ٠حً٧ظخف رَِّـَ٘خ َ

ف "حُـَِ٣س" ُْ ٣ؼُ ْي ّٔ ٛخٓخ
َك َْ ُ

ف ٍأَ٣َ ٍ ١طي ١أًلخَٗٚ
ٛيّح ُ
َ

ٝح٩ك زخٓخ
ْ ٣ ٫ؼَف حُظ َّ ٌْظْ٤
ْ

ُ
ٓـ ٍي ٛخٍمٍ :
طخرٞطُٚ
ػ٘ٞحٕ ْ

َٓ ْ
ٔ َُ حَٟ٧حٓخ
ُ ٠ؾ حُؼظخّ ّ ٌَ ُ٣

حَُٝحرٓ ٢خؿً٤خ
َٗٝيح حٌُ٣ٞضُ ػِّ ٠

ُ َ٣ٝؿ ْ ح٧ؿٓ٬خ
٣يػ ٞحُ٤٠خء ْ

حُؼخط٤خصُ ٖٓ حُي ٍٞٛطزيّىصْ ..

 ٚح٧هٞحٓخ
ُُ ٞٛ
ؽ حُِّ٘زخٍ طَُحهِ ُ

ٝحُزِز َُ حُٔـَٝف ك ٢حُٜٓٞخٍ ٓخ

َ
حُل٘ ٕٞط٘خٓ٠
كوَ َي حٌُ٫ٝ َّ ٬

ُٓ ١ل ِ ِّوخ
رخُ ُل ِْ ِْ ْ ٣
ٔ ْ
ظَّٔ ١
حَُ ِّ ٝ

ًَ ُ٣ ٫ ٢
ٜخٕ ٝرخُلُـُ٣ ٍٞيحٓخ
ْ

ٗ ْ ٌَ ٜػِ ٠حٍ٧ى ُِّٕ َُ ْٔ ٣ى ٓخؿ٤خ

ٓ٠
ٓظََ ّ
ٛيح ٗ٤وخ أٗخم ٝهَخ َ

ُ
حُِٓخٕ ٓ ٍِ٣ ُْٝظؼط٘خ..
َٓ
ّ

أٗٞحهُ٘خ ُِٓجضْ ُ ٚأٗلخٓخ

ٓخُض اُ ٠حُ٘ َ٤حُٔظ ٍَّ ِْ ٤كِظ٢
213

5/27/2017

اكزخٓخ
طلظٔ َْ ْ
ك ٢هخْ ُْ ١َ١

ِٓ ٞؿٚ
حُؼَْ ٖٓ ٟ
هََ ١ِٝ َْ َ٣ ُٚٓ ٞ١

هَ٤ح ّ ُٞ٣كي ًٍَؼش ً ٝهُيحٓخ
ً

ُ
ٝحُ ُّ َٜحُٔ٘ ّٔ ُن ٍحٛي
إٓٓٞ
َ

حٍٓ٧خٓخ
طخٍ٣ن َ ٓـ ٍي أ ْٗ َطن ْ

ىٍصْ
ٝطل ََّ٤صْ ِكوَ ُ
ذ حُيٓٝ ٍٞٛخ َ

طٔظَٗي حُ٧ـخُ ٝحٝ٧ؿخٓخ

ًحى ح ُ
ػخ ٙػخَ ْ٘ ٣ ْْ ُ ٌْ ٛل ِٖ
ِرٖ
ٍ

ّ ُٓ ٝ
ؼِ
ٓ َٜأٝه َي حُِّ٘زَحٓخ
ٍ

ٌ
ٗـ َْ
ِٓٔ٤خٕ ٛلخ
رِو..ْ٤
٣خ ْ
ٍ

ٔخٍ ١ؿيح َك ََّحٓخ
ٝحُٜيُ ٛي حُ ّ

ػَحثْ
حُ٘لخثْ ٝحَُٜٝف
ض
أٗ ِ
ٌ
ُ

ّ٘ؼَ َ٣هْ ٓ ٚطَرخ ٓج٘خٓخ
ٝحُ ِ

ِٖٓ ٓ ْ٘ َ َٜحُ َٖٔ َ٤حُّٔٔ ٠ن ًٞػَح

ٓ٠
ػي ٌَٕ ػِْ٘ ٛ ٠ؼخث٣ ٚظآ َ

َ
رِز٘خٕ حُؼَ ِ٢ٜ
هلل أرطخ ٌٍ

رَِـُٞح حُٔٔخ َء ٝه ّزِٞح حٔٗ٧خٓخ

ذ
هِؼٞح ٍىح َء حٌُ ٍّ ػٖ ٓظؼخث ٍ

حٌُج٤ذ ُِزخٓخ
حَُ٘ ّٞ
َ
٣ظؼّ٘ن ْ

حُـ..ٟٞ
ٝكًَٞح ك٘٤خ
ٍكؼٞح حَُإّٝ
َ
ّ

حُـ ٟٞاكٓ٬خ
ٔ ْز٘خٙ
 ٌََُْٝك ِ
َ

ؿَصْ
ٝاُ ٠حُّ٘آّ ػط ْلضُ أٗؼخٍح َ

طٔظؼـ َُ حْٞٗ ٧حم ٝح٧كَحٓخ

ٝػِ ٠حُوٞحك ٢حُلخُٔخص ٍكُِ٘٤خ

د حُؼ ٕٞ٤حُ٘خٍرخص ٗؼخٓخ
َ ٞٛ
ْ

حُٟ٘ٞ
ط ُ ْـَْ ١
رٌل ٍَ ُِ٣ ْ٤ػـَ ٚ

َٛح ُ
ْ
ٔٛظُ ٚؿخٓخ
ٌُٖ ُ
م ْ
حُِْ ِّ ٞ

ّ ٛزٞح آ َٛظ٢
ُ ٕ٫ٞ
كًٍٝ ٢س حُ ُـ ِ

ً ٢ط ُ ْ٘زضَ ح٥هخ َف ٝحٍٝ٧حٓخ

ح٧رّ ٢
رـِ ٍس
حَُ٘ف
ػخِٗنْ ُ٘خ
َ
ّ

ٓخ:
ٝحُ٠لّ ِش
ِ
ٓخ رخ َ
حُؼٜٔخء رؤ ْ ً

ػٟٞ
ِر ْ٘ضٌ ػِ ٠حُظخٍ٣ن ِٖٓ ِ
ىٜٓخ َ

حُـزخرَ ٍحً ًؼخ َهّ٘خٓخ
ن
ُ
ػُ٘ ُ
ِ
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ط٘ظظَ ًِٔ ٔٛخ  ٌْ َٔ ِٛ ٫ٝ ..رَيصْ ..
ُْ
ْ

 ٢ٛحُلـخٍس ُ ..طََ ُؿْ حْٗ ٧ـخٓخ
َّ

ٝطٞػّزضْ ٖٓ ىؿِ ٍش آٛخطُ..ٚ

ٝطل ّـَصْ
َٗحٓخ
أٍ ٝحُلَحص ِ
ُ

كٜلخ حُوُ ٤ٜي اُ ٠حَُٛخكش ٗخؿ ً٤خ

حٌَُم َ
ؿخٍُ آٓخ
ٝػِِ ٠ؿ٘خٕ ْ

حُٟٜٞ
ػ َّ حُؼَحم ٝهي َٚ٘ٓ.. ٟٞٛ
َ
َ

ف ٓٞ٣خ هِزَٚ
ْ َ٣ـظخ ُ

طْٗٞ
ٝ.رٜٔـظ ٢أٍ ٢ٟحُلز٤زش
ٌ

ِٖٓ أ ْٜٗٔخ ٗٔظِ ْٜح٘٣٩خٓخ

ّ
حٌٍُ:ٟ
ع
ُ ُٞٗٝ
َّ
حُلذ حٌُِ ٛ ١ؼي َ

ٓي٣ً ٝخ ّؿَحٓخ
 ٍٞحُؼِّٞ
ّ
ُٗ َ

ٝحٓظوَ ٓ٬ِّٜ
هَط َغ ح٧رخػ َي
ّ

ػ ُْ حٓ٥خٓخ
ْ ٣ز٘ ٢حَُٜٝف ْ َ٣ٝي َ

زَ ط ُ َوزّ َُػٖ ٓزخىة ػخَُْ
ِػ ٌ
ذ
ذ
٣خ ٍُّ ٛ ََ ٤
ػخٗن ٓظَ ِّه ٍ
ٍ
زَ١
ِٖٓ ه ْز َِ ٓخ حُ ُّ ٞ٤حَُٔهّ ُ
ذ ِ ْ٘ ٣

ٔخٓخ
حُل ّ

ٛذ ُ
ٓخٓخ
حرٖ
هِيُٜ ٕٝخ أ ّ
ّ
ٍ
َٝف هزخٓخ
أٝهِ ْي ٓغ حُ ُل َ
 ١َِ ٜحُ ُل َ
ٗٝظ َّ ُ ك ٢حَُ ٞؿغ حُؼٔ٤ن ِكزخٓخ

ٓ٘ظٖ
٣خ ٓ٘ظي ٟح٧كزخد ٍٝ..ك٢
ٍ

ِٖٓ ػ٘ن هْ َٗ ٢ٗ٬رضُ ُٓ٬ٛخ

ٌٛح حُلئح ُى ٌُٓ ّٔ ٠ن رؼ..ْْ ًَ٤ٜ

ك ُوٌٝح كئحىٛ ..١خثٔخ َّٞ ٛحٓخ.

ُ
كظ٠
حُـ٘ ٕٞرلزٌّ ْْ ٓظؼ ِوّ ٌَ

ْ َٓٔخٓخ
ّ ُٓ ِ ١
ك ٢حُؤوْ حُٔلَ ّ

**********************
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ٝكـــــخء ػزـــي حَُُحم

ُٝيص ٝكخء ػزي حَُُحم ٓ٘ش \ 1952رٔي٘٣ش حُزَٜس ػـَ حُؼَحم
٘٤ٓٝخث ٚحُٞك٤ي ٝطؼِٔض كٜ٤خ  ,كيهِض (ٓيٍٓش حُلَ٣ش ح٫رظيحث٤ش ) ُظلَٜ
ػِ ٠حُٜ٘خىس ح٫رظيحث٤ش ػْ حٗظوِض حُ ٠حَُٔكِش حُؼخٗ٣ٞش كخًِٔظٜخ
( ػخٗ٣ٞش حُؼ٘خٍ) ٝكِٜض ػِ ٠حُزٌخُ٣ٍٞخ .
ك٢
رؼي كُٜٜٞخ ػِٜٗ ٠خىس حُيٍٓش حُؼخٗ٣ٞش حٗظوِض حُ ٠حٓ٫خٍحص حُؼَر٤ش
ٌ٘ٓٝض ك( ٢حر ٢ظز ) ٢ك٤غ ىهِض ك ٢حُٔؼٜي ح٫ىحٍٝ ١حُٔلخٓز ٢ك٢
( حر ٢ظز )٢كلِٜض ػِ ( ٠ىرِٓ ّٞلخٓزش (
طْ طؼٜ٘٤٤خ ك( ٢ر٘ي حر ٢ظز ٢حُ 15\٢٘١ٞهْٔ حُٔلخٓزش ٝحُؼٔ٬ص
ٝحُظل٬٣ٞص ح٫ؿ٘ز٤ش) .
ٝكخء ػزي حَُُحم ٗخػَس ٝهخٛش ٍٝٝحث٤ش ٝحؿخىص ك ًَ ٢حُلٕ٘ٞ
حُ٘ؼَ٣ش ٝحُوٜٜش ٝحَُٝحث٤ش ٝحريػض كٌخٕ ٗظخؿٜخ ح٫ىر ٢حُؼوخك ٢ؿَِ٣ح
ٝهي طٜخكض ػِ٘ٓ ٠ـِٛخ حُؼوخكٝ ٢ح٫ىرٗ ٢وخى ًؼ َٕٝ٤ػزَ ىٍحٓخص
ٝهَحءحص ٗوي٣ش ٍٓ٘٘ٞس كٓ ٢وظِق حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حٌُ٫ظَ٤ٗٝش
ٝحٍُٞه٤ش ً ،خٕ آهَٛخ ًظخد ( حُٔظو َ٤حُظؼزُِ )َ٤يًظٗ ٍٞخىٍ ػزي حُوخُن
ًٔخ ٗخُض أػٔخُٜخ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص-
 ٢ٛٝطٔظلن ًُي ٗ٫ظخؿ٤ظٜخ حٌُؼَس ٝهٜٔ٤خ حُؼَ٣ش رخ٫ىد حُؼَ ٜٗٝ -خىحص
حُظوَؽ ٝأ١خٍ٣ق حُٔخؿٔظٝ َ٤حُيًظٍٞحٝ.ٙىٍؿش حٓ٧ظخً٣شٝ ،حُيًظٍٞحٙ
حُي٤ُٝش ك ٢حُؼَحم حُي ٍٝحُؼَر٤ش ٝكظ ٠ح٫ؿ٘ز٤ش ك ٢ٜحًٕ ٗخػَس هخٛش
ٍٝحث٤ش ػِ ٠حُٜؼ٤ي حُؼَرٝ ٢حُؼخُٔ ٢هَ ٓؼ٬٤طٜخ ُٔخ طظٔظغ ر ٖٓ ٚحِٓٞد
ٓٔظخُك ٢حُوٜش ٝحَُٝح٣ش  .ح٫ريحع حُ٘ؼَٝ ١هي ًظزض ك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ
حُلي٣ؼش كخؿخىص طو ٍٞك ٢ه٤ٜيطٜخ (ػَّ( :
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ػـزخ ً!
َ
ٓ ِي ؟
أطلظلِ ٖ٤رؼَ ِ
حَّ٣ظُٜخ حُ٤ٜزشُ حٌُزَٟ
ػخْٗ
ٜٗخٍ ِى
ٌ
ُ
ُ
حُؼ،٢ٜ
حُـٖ٘٤
ٝأٗخ
ُّ
ري
حُؼ ٢ٜػِ ٠حُظـٞح ٍِ حَُٔ َّ
ٛغ ِ
ُّ
ُي
ُْ أُهَِّن اِ َّ٫
ػٓ ٕٞ٤ـ َّٔ٠شٌ
ٌ
ٝحُلُ٘ ٞى
َ
،حُوطٖ
أٗيك ٢حُـَْ ٤
ظٔي
ٔٔ ِ
ض ِ ُ٣
أػَكُ ِي طل َّ
ك ٖ٤ؿَّ٤زٞح ٝؿ٢ٜ
طؤِٟ َٙ ٝؼُ ِي
َّ
حًٌُٞز.ِ ٢
ٝحٗظلذ ؿلُ٘ ِي
َ
ّ
َ
ٓ ِي؟
أ٣لظلِ ٕٞرؼَ ِ
ُ
ىهخٕ رٌخءٍ ٣ظٜخػ ُي
حُ٘ َُٜ
أٗخ  ٫أٍُ ٣ي ك٘ َي ُؿخٍَ ٣ي ٝأًخََُ ٤
أٍُ ٣ي ٤ٛزظ َ ِي
ؿِ َُ٬ي حُٔظَّوَي
ٌٌٛح ػٜيط ُ ِي
َ
،حُوطٖ
ه ،٢ٓٞأٗيك ٢حُـَْ ٤
ٝأٛطِ ٢روٜخثي.١
ٓ ِي ٝكي١
ٓؤكظل ٢رؼَ ِ
حٓظ٘٘وظ ُ ِي َٛٝط ُ ِي
ُ
ٓ٘خ
ٗلٖ ػَ ُ
٘زَ ِ.ٚ
ٓ ُْٜٝخ حهظخٍٝح ٖٓ حُ َّ
ك ٢حُ ِ ّظ َِ
٘ٛخى َٖٓ ٣ ٫يٍ١
َّ
ٓ ْٜ
رؤٕ أؿ٘لظَ٘خ ٓظل ِِّ ُ
ن كٞم ٍإِ ٝ
رٍ ٜٔ
ض ُ٣لُ ٜق:
٣ظٔٞؽ َ
َّ
حٕ٥
إٔ حٌُِّ١
َّ
حُز١َٜ
َؼَٗخ
ٗ ُ
ُّ
ٜٓ٤لٜق:
ُ
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خّ كٔ٘خ ً
ٝهُِّ٘خ َُِّ٘ ِ
ؼَ
ٝأهٔ٘خ حُ ِ ّ
٘ َ
ًَِٗخ
ٝآط٘٤خ
حُؼَّ ً َ
َ
كٓ ٢ـخٍ ح٫ريحع ٛ :يٍ ُٜخ ٓخ:٢ِ٣
ح– حُ٘ؼَ حُل٤ٜق:
ٌٛح حُٔٔخ ُء ٣ ٫ؼَك٘ٓ ،٢ئٓٔش حٗ٫ظ٘خٍ حُؼَرُ ،٢ز٘خٕ. 1999 ،
ف أػٔٓ ،٠ئٓٔش حٗ٫ظ٘خٍ حُؼَرُ ،٢ز٘خٕ1999،
ك ٌٕٞ٣ ٖ٤حُٔلظخ ُ
ْٗٔ ٓزُِٞش حٛ٧يحد ،ىحٍ حٌُ٘ي،١حٍ٧ىٕ. 2000 ،
َُِٔ ح٣خ
ٌ
ٗ خكٌس كِظض ٖٓ ؿيٍحٕ حُز٤ضٍٞ٘٘ٓ ،حص رخرَ  ،-حُؼَحم. 2006 ،
ًٌَٓ ٖٓ حص ١لَ حُلَد ،ىحٍ ٗؼٔخٕ ُِؼوخكشُ ،ز٘خٕ. 2008،
كٌخ٣ش ٓ٘ـ٤ُٞش ،ىحٍ ٗؼٔخٕ ُِؼوخكشُ ،ز٘خ ٕ2008،
ًٌَٓ ٖٓ حص ١لَ حُلَد رخُِـش حُلَٗٔ٤ش ،ىحٍ ٍٓ٫ظخٕ ،كَٗٔخ
 أٓ٘ ُل٘ٗ ٢لٔٝ ٢حُوخٍ١ش ،ىحٍ ًِٔش. 2009 ،َٜٓ ،
١ زؼش ػخٗ٤شًٌَٓ ٖٓ ،حص ١لَ حُلَد ،ىحٍ ًِٔش. 2009،َٜٓ ،
*  -حُز٤ضُ  ٢٘ٔ٣كخك٤خ ،ىحٍ ًِٔش. 2010 ،َٜٓ ،
*ًٌَٓ ٖٓ -حص ١لَ حُلَد١ ،زؼش ػخُؼش. 2010،َٜٓ ،
 كٌخ٣ش ٓ٘ـ٤ُٞش١ ،زؼش ػخٗ٤ش ،ىحٍ ًِٔش. 2010،َٜٓ ،
ًٌَٓ ٖٓ حص ١لَ حُلَد رخُِـش حٓ٧زخٗ٤ش حُٔـَد . 2010
 أىهَ ؿٔي ١أىهٌِْٓ ،ئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر٤ٓ ،٢يٗ – ٢حٓظَحُ٤خٝ ،ىحٍ
حُؼخٍف رَٝ٤ص – ُز٘خٕ2012 ،
ٓيهَ حُ ٠حُٞ٠ءٓ ،ئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر٤ٓ ،٢يٗ – ٢حٓظَحُ٤خٝ ،ىحٍ
حُؼخٍف رَٝ٤ص – ُز٘خٕ. 2012 ،
أُٓ ٞىٓ .ئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر٤ٓ ،٢يٗ -٢حٓظَحُ٤خٝ ،ىحٍ حُؼخٍف-
ٌ ٔٛ ؾ َ
رَٝ٤ص ُ ،ز٘خٕ. 2015-
 ىٞ٣حٕ ( ُّ
أٗي كظَّٓ ،)..٠ئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر٤ٓ ٢يٗ ٢حٓظَحُ٤خ -ىحٍ
حُؼخٍف رَٝ٤ص ُز٘خٕ . 2016
د  -ك ٢حُ٘ؼَ حُ٘ؼز( ٢حُٔلِ( :٢
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 -1أٗخ ٣ٞٗٝــَّش ٓطَ ،ىحٍ حٌُ٘ي ،١حٍ٧ىٕ. 1999،
ٓضْ ظ َٜحُزلَ ،ىحٍ حٌُ٘ي ،١حٍ٧ىٕ. 1999،
-2
ٝهَ ٞ
َّ
ِٓ -3حٓ َ٤حُـ٘ٞد ،ىحٍ حُٔ ،١ٞٓٞأر ٞظز. 1996،٢
 -4طزِِض ًَِّ ٢رٞ٠حى ،ىحٍ ًِٔش. 2010 ،َٜٓ ،
 -5ػزي هللا ٗزظش ُْ طُوَأ ك ٢كوَ هللا ،ىحٍ ًِٔش ٓ. 2010،َٜ
ٜش ،ؿ٠ش أ ،٠ُٝىحٍ ًِٔش ٓ. 2010 ،َٜ
 -6رخُوِذ ؿ ّ
ٜش ػخٗ٤ش ،ىحٍ ًِٔش. 2010 ،َٜٓ ،
ٜش ،ؿ َّ
 -7رخُوِذ ؿ َّ
 -8كِٕ حُـ ٖٟٔ ..١ٍٞحُٔـٔٞػش حٌُخِٓش رخُوِذ ؿٜش،ؿٜش أ٠ُٝ
 2010ىحٍ ًِٔش ٓ.َٜ
ؽ  -حَُٝح٣خص:
 -1ر٤ضٌ كٓ ٢ي٘٣ش حٗ٫ظظخٍ ،ىحٍ حٌُ٘ي ،١حٍ٧ىٕ. 2000 ،
ٍٝ(. 2001ح٣ش
 -2طلخ ٫ َ٤ٛطُٔؼق حٌُحًَس ،ىحٍ حٌُ٘ي،١حٍ٧ىٕ
ٗؼَ٣ش).
 -3حُٔٔخء طؼٞى اُ ٠أِٜٛخ ،ىحٍ ًِٔش. 2010،َٜٓ ،
 -4أه ٠ٜحُـ٘ ٕٞحُلَحؽ ،١ٌٜ٣ىحٍ ًِٔش. 2010،َٜٓ ،
 - 5حُِٖٓ حُٔٔظلٓ ،َ٤ئٓٔش حُٔؼوق٤ٓ ،يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ ٝىحٍ حُؼخٍف ،رَٝ٤ص
– ُز٘خٕ . 2014
 - 6كخٓٞصٓ ،ئٓٔش حُٔؼوق٤ٓ ،يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ ٝىحٍ حُؼخٍف ،رَٝ٤ص – ُز٘خٕ
. 2014
ٍ - 7هٜش حُـيِ٣ش ٝحُ٘ٓ ،َٜئٓٔش حُٔؼوق٤ٓ ،يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ ٝىحٍ حُؼخٍف،
رَٝ٤ص ُز٘خٕ . 2015

ى ٓ -ـخٓ٤غ ه٤ٜٜش:
 -1إً حُِ َُ ٤رو ،َ٤ىحٍ حٌُ٘ي ،١حٍ٧ىٕ. 2000،
رِ ١ؿٔي ،ىحٍ ًِٔش. 2009 ،َٜٓ،
 -2حَٓأسٌ ّ
ٗ -3و ،٢ىحٍ ًِٔش. 2010 ،َٜٓ ،
رؼ٤ُ ٖٓ ٞخُٜ٤خ ،ىحٍ ًِٔش ٓ. 2010 ،َٜ
-4
ٌ
ٓ . 2010طزؼش أٗلٞ
 -5حَٓأس رِ ١ؿٔي ك ٢حُِـش حُلَٗٔ٤ش حُٔـَد
رَحٗض.
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 - 6ك ٢ؿ٤خد حُـٞحدٓ،ئٓٔش حُٔؼوق٤ٓ ،يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ ٝىحٍ حُؼخٍف ،رَٝ٤ص
– ُز٘خٕ . 2013
 - 7أؿ ٌٍ ٬أهَ ،ٟه ٜٚهَ٤ٜس ؿيحٓ ،ئٓٔش حُٔؼوق٤ٓ ،يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ
ٝىحٍ حُؼخٍف ،رَٝ٤ص – ُز٘خٕ . 2013
ٝ - 8ؿ ٙٞأٗزخف أهِ٤ش ،هٗ ٜٚؼَ٣شٓ ،ئٓٔش حُٔؼوق٤ٓ ،يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ
ٝىحٍ حُؼخٍف ،رَٝ٤ص – ُز٘خٕ. 2013

ٓ - 9ـٔٞػش ه٤ٜٜش ٓ٘ظًَش:
روؼش حٍطـخف كَس (َٓ٘ٝع هٗ ٢ٜٜؼَ٘ٓ ١ظَى ،حٌُخطزش ٓؼخى
حُـِحثَ ١ه ٜٚهَ٤ٜسٝ ،كخء ػزي حَُُحم ٗؼَٛ.يٍص ػٖ ىحٍ حُٔيٟ
حُؼَحم . 2014
ٝهي طَؿْ حُؼي٣ي ٖٓ ًظزٜخ ٝىٝحٜ٘٣ٝخ حُ٘ؼَ٣ش حُ ٠حُِـخص ح٫ؿ٘ز٤ش حُل٤ش
حًًَ ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
 -1طَُؿٔضْ رؼ ٞأػٔخُٜخ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُو٤ٜٜش اُ ٠حُِـش حٗ٫ـِ١ِ٤
ٝحُلخٍٓ٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش ٝحٓ٫زخٗ٤ش ٝح٣٫طخُ٤ش ٝحُظًَ٤ش حٌَُى٣شٝ.حُٔ٧خٗ٤ش.
 -2طَُؿٔض رؼ ٞأػٔخُٜخ حُ٘ؼَ٣ش اُ ٠حُِـش حُلَٗٔ٤ش كٞٓٞٓ ٢ػش
حُٔ ّ٬حُؼخُٔ٪ُ ٢ريحع .
 -3طـَُؿٔض رؼًٌَٓ ٖٓ( ٜٙٞٗ ٞحص ١لَ حُلَد) اُ ٠حُِـش حُظًَ٤ش
ٞٓٞٓ ٖٟٔػش حُُِٔ ّ٬طلَ.
 -4طَُؿْ ىٞ٣حٕ (ٖٓ ًٌَٓحص ١لَ حُلَد) اُ:٠
أ  -حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ،طَؿٔش حُ٘خػَ ٓٞ٣ق ٗـَ٣ٍٞٓ ،١خ.
د  -حُِـش حُلَٗٔ٤ش ،طَؿٔش حُٔ٤يس ٛخى٣ش ىٍ٣ي – ١كَٗٔخ.
ؽ – حُِـش حٓ٧زخٗ٤ش ،طَؿٔش حُٔ٤يس ٓٔ٤خء ر ،ٞٗٞحُٔـَد.
ى – حُِـش ح٣٫طخُ٤ش ،طَؿٔش ى أٓٔخء ؿَ٣ذ ،ا٣طخُ٤خ.
ٛـ  -حُِـش حُلخٍٓ٤ش – ىًظ ٍٍٞٓ ٍٞر.١ٝ٬
 -5طَُؿٔض حُٔـٔٞػش حُو٤ٜٜش "حَٓأس رِ ١ؿٔي" اُ ٠حُِـش حُلَٗٔ٤ش،
طَؿٜٔخ ح٧ى٣ذ دمحم َٜٗحك ،٢حُٔـَد. 2010 ،
َٗ٘ص ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُؼَر٤ش ٝطَُؿٔضْ رؼ ٞأػٔخُٜخ
اُ ٠حُِـخص حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٝحُلخٍٓ٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش ٝح٣٩طخُ٤ش ٝحُظًَ٤ش ٝ
حٓ٩زخٗ٤ش ٝحُٔ٧خٗ٤ش.
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ٓٝخٔٛض ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حَُٜٔؿخٗخص حُ٘ؼَ٣ش ٝح٤ٔٓ٧خص حُؼوخك٤ش حُؼَحه٤ش
ٝحُؼَر٤ش ٝحُؼخُٔ٤شٓ .ؼَ َٜٓؿخٕ حَُٔري حُؼَحهَٜٓ ٝ ٢ؿخٕ حُّٔ٬
حُؼخُُِٔ٘ ٢ؼَ ،رلَٗٔخٝ.طَؿٔض رؼ ٞح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش اُ ٠حُِـش
حُلَٗٔ٤ش كٞٓٞٓ ٢ػش حُٔ ّ٬حُؼخُٔ٪ُ ٢ريحع.
ٝكخء ػزي حَُُحم :٢ٛ
• ٓٔظ٘خٍ ٍحرطش اريحع حُؼخُْ حُؼَرٝ ٢حُٜٔـَ ك ٢حٌُِٔٔش ح ُٔظليس.
•ػ ٞ٠ك ٢كًَش ٗؼَحء ك ٍٞحُؼخُْ -،ط٘.٢ِ٤
•ػٓ ٞ٠ئْٓ كٓ ٢ئٓٔش ٍٓ ٍٞحُ٘ -َٓ٧يٕ.
•ػ ٞ٠كٍ ٢حرطش ح٧ىرخء حُؼَد .َٜٓ-
•ػ ٞ٠ك٘ٓ ٢ظٔش ًظخد ر ٬كيٝى  -أُٔخٗ٤خ.
•ػ ٞ٠ك٘ٓ ٢ظي ٟحٌُظخد حُٔـظَرُ٘ -ٖ٤يٕ.
•ػ ٞ٠ك ٢ح٫طلخى حُؼخّ ُ٨ىرخء ٝحٌُظخد ك ٢حُؼَحم.
•ػ ٞ٠ك ٢حُٔ٘ظي ٟحُؼَحهُ٘ ٢ئٕٓٝ ،ئُٝش حُِـ٘ش حُؼوخك٤ش
•ػ(ٞ٠طلَ َ٣ؿَ٣يس حُٔ٘ظيُ٘ )ٟيٕ ٓخروخ.
• ػ ٞ٠ك ٢حُِٔظو ٠حُؼوخك ٢حُزلَ.ٖ٣
•ػ ٞ٠ك ٢حُِٔظو ٠حُؼوخك ٢حُؼَحه٣ٍٞٓ ٢خ.
•ػ ٞ٠ك ٢ؿٔؼ٤ش حُ٘ؼَحء حُ٘ؼز ٖ٤٤حُؼَحم.
•ػ ٞ٠ك٘ٓ ٢ظي ٟحُوٜش حُٔ٣ٍٞش ٓ٣ٍٞخ.
•ػ ٞ٠ك ٢حطلخى ًظخد حٗ٫ظَٗ٤ض حُؼَد.
 ٓٔظ٘خٍ ٍحرطش اريحع حُؼخُْ حُؼَرٝ ٢حُٜٔـَ ك ٢حٌُِٔٔش حُٔظليس* -ط٘خ ٍٝحٌُؼ ٖٓ َ٤حُ٘وخى ٝح٫ىرخء ٓٝئٍه ٢ح٫ىد ٓ٘ـِحطٜخ ح٫ىر٤ش
ػزَ ىٍحٓخص ٝهَحءحص ٗوي٣ش ٍٓ٘٘ٞس كٓ ٢وظِق حُٜلق ٝحُٔـ٬ص
حٍُٞه٤ش ٝحٌُ٫ظَ٤ٗٝشً ،خٕ آهَٛخ ًظخد حُٔظو َ٤حُظؼزُِ ١َ٤يًظٗ "ٍٞخىٍ
ػزي حُوخُن"ًٝ.ظخد ك٘ظخُ٣خ حُُِ٘ ٚيًظ٤ُٝ "ٍٞي ؿخْٓ حُِر٤ي،١
ٝحَُه ٚػِ ٠أٝطخٍ حُ٫لخظ " ُؼِٞحٕ حُِٔٔخٕ".
* ٗخُض ٜٗخىس حُيًظٍٞح ٙحُلوَ٣ش ٍٝىع حُلخٍحرٜٗٝ ٢خىحص طويٖٓ َ٣
ٓـٔٞػش حُلخٍحرُِ ٢ظ٘ٔ٤ش ٝحُيٍحٓخص حُؼِ٤خ . 2014
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*ٗ -خُض أػٔخُٜخ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُو٤ٜٜش ٝحَُٝحث٤ش حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص
حُـخٓؼ٤ش ٜٗٝخىحص حُظوَؽ ٝأ١خٍ٣ق حُيًظٍٞحٝ ٙحُٔخؿٔظٝ ،َ٤ىٍؿش
حٓ٧ظخً٣شٝ.ىًظٍٞح ٙىُٝش ،ػَحه٤خ ٝػَر٤خ ٝػخُٔ٤خ.
*ٍُٗ -لض ٓلَ٤س ُِ٘ٞح٣خ حُلٔ٘ش ٖٓ هزَ ٓئٓٔش أ ٍٝحُؼوخك٤ش حُؼَحم
ٝحُٔئٓٔخص حُؼَحه٤ش حُٔيٗ٤ش ٗٝوزش ٖٓ حُٔؼول ٖ٤حُِٔظِٓ ٖ٤رو٠خ٣خ
حُٝ ٖ١ٞح٩ريحع2011 ،
حػظٔخى طيٍ ْ٣أػٔخٍ:
* -طْ طيٍٍٝ ْ٣ح٣خطٜخ ك ٢ؿخٓؼش رٓ َٜٗٞي٘٣ش ر َٜٗٞربَٗحف حُيًظٍٞ
ػِ ٢ه.١َ٠
* -طْ طيٍ ْ٣حٗؼخٍٛخ ك ٢ك ٢ؿخٓؼش حُوٞحٍَُٜٓ١ ٢حٕ ،اَ٣حٕ ،ك٢
ح٧ىد حُٔوخٍٕ ربَٗحف حُيًظَٓ"ٍٞطُ ٠٠حٍع.
* -طْ حػظٔخى حُو (ٜٚك ٢ؿ٤خد حُـٞحد) ًٗٔٞؿخ ك ٢ؿخٓؼش (ٓٞٛزُٞض
أ٤ٗٝلَُ٣ظ٤ض طٔ ) ٞرَُ ٖ٤ك ٢أُٔخٗ٤خ ًِ٤ش حُلِٔلش هْٔ حُيٍحٓخص
حٓ٫ظَ٘حه٤ش حُٔوخٍٗشٓ،وخٍٗش ر ٖ٤ه ٜٚحٌُخطزش ٝحُ٘خػَس"ٝكخء ػزي
حَُُحم" ٝحٌُخطذ حُٔ٧خٗ"٢اٗـُٞٗ ٞظٔٝ "ٚطؤػ َ٤آِٞرٜٔخ ػِ٠
حُٔظَؿْ.
*  -طْ طيٍ ْ٣هٜٜٜخ ك( ٢ح٧ىد حُٔوخٍٕ ) ٓغ حٌُخطذ حُٔ٧خٗ"٢اٗـٞ
ُٗٞظٔٝ"ٚك ٢ػِْ حُِـش حُٔوخٍٕ(حُِـش ٝحِٞٓ٧د) ك ٢ؿخٓؼش رـيحى٤ًِ ،ش
حُِـخص ،هْٔ حُِـش حُٔ٧خٗ٤ش  ،ربَٗحف حُيًظ ٍٞػِ ٢ػزي حُٔـ٤ي حُِر٤ي.١
*  -طْ حهظ٤خٍ ىٞ٣حٜٗخٓ :يهَ اُ ٠حُٞ٠ء  ٖٟٔحُٔ٘خٛؾ حُيٍحٓ٤ش ٌُِ٤ش
ح٥ىحد ،ؿخٓؼش حرٖ ُ ،َٛحُٔـَد ٖٓ،هزَ حُيًظ ٍٞػزي حُٔ ّ٬كِحُ ١رؼي
طويُِ ٚٔ٣يٞ٣حٕ . 2012
* حُظٌَٔ٣خص:
* طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ حُيًظٓ ٍٞخُٕ حُٔٔؼٞىٔٓ ١ؼَ ؿخٓؼش حُي ٍٝحُؼَر٤ش ك٢
حُٜ٘ي . 2015
* -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ هزَ حُٔلخٍس حُؼَحه٤ش ك ٢حُٜ٘ي . 2015
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ حُـخٓؼش حُِٔ٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك ٢ىُ-٢ٜحُٜ٘ي . 2015
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ ؿخٓؼش  – َٜٝٗ ٍ٫ىُ - ٢ٜحُٜ٘ي. 2015
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَر ٢ك ٢حُٜ٘ي. 2014 -
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* -كخُص ػِ ٠طٌَ ٖٓ ْ٣ؿٔؼ٤ش حُٔظَؿٔٝ ٖ٤حُِـ ٖ٤٣ٞحُٔٓ ٖ٤٣َٜغ
ػ٣ٞ٠ش َٗف ك ٢كلَ طْ رَػخ٣ش حُيًظ ٍٞكٔخّ حُيٜٓ ٖ٣طلٍ ٠ثْ٤
حُـٔؼ٤ش.
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ هزَ ؿخٓؼش حرٖ ُ ،َٛأؿخى ،َ٣حُٔـَد. 2012،
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ ًِ٤ش ٓظؼيىس حُظوٜٜخص"طخٍٝىحص" حُٔـَد. 2012،
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ ؿخٓؼش ٝحٓ ٢حُؼَحم. 2012 ،
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ هزَ ؿخٓؼش ُح٣ي ،أر١ ٞز ،٢حٓ٩خٍحص حُؼَر٤ش حُٔظليس،
. 2011
* -كخُص ػِ ٠طٌَٝ ْ٣ػ٣ٞ٠ش َٗف ٖٓ حُ٘خى ١ح ،٢ِٛ٧حُزلَ..ٖ٣
* -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ هزَ"ؿٔؼ٤ش حُٜلَحء حُٔـَر٤ش ُِظ٘ٔ٤ش حُظ٘خًٍ٤ش"
حُٔـَد . 2015
* -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ هزَ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش حُؼخُٔ٤ش ٝحُؼَر٤ش
ٝحُؼَحه٤ش.
*  -كخُص ػِ ٠طٌَُٝ ٖٓ ْ٣حٍس حُؼوخكش حُؼَحه٤ش. 2011
*  -كخُص ػِٜٗ ٠خىس طويٓ ٖٓ َ٣ئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر٤ٓ ،٢يٗ- ٢
حٓظَحُ٤خ. 2010 ،
*  -طْ طٌَٜٔ٣خ ٖٓ هزَ ٓئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر٤ٓ ،٢يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ،
. 2010
*  -أٛيٍص ُٜخ ٓئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر٤ٓ ،٢يٗ – ٢حٓظَحُ٤خً ،ظخد طٌَْ٣
. 2011
* -كخُص حػٔخُٜخ حُ٘ؼَ٣ش ٝحَُٔى٣ش ػًِ ٠ظخرش حُزلٞع حُـخٓؼ٤ش ٖٓ هزَ
أٓخطٌس ىًخطَس ٝرخكؼ ٖ٤ك ٢ؿخٓؼخص ػَحه٤ش ٝػَر٤ش ٝػخُٔ٤ش.
أ١خٍ٣ق ٜٗٝخىحص طوَؽ:
* -كخُص ٍ٣ٝخطخ( حُِٖٓ حُٔٔظل -ٝ َ٤كخٓٞص) ػِٜٗ َ٤ٗ ٠خىس حُيًظٍٞحٙ
٤ًِ ،ش حُظَر٤ش –ؿخٓؼش رخرَ. 2015-
*  -كخُ ىٞ٣حٜٗخ( أىه َُ ؿٔي ١أىهٌِْ) ػِٜٗ ٠خىس حُٔخؿٔظ َ٤ؿخٓؼش
ٝحٓ٤ًِ ٢ش حُظَر٤ش هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش . 2015
* -كخُص أػٔخُٜخ حُ٘ؼَ٣ش ػِٜٗ َ٤ٗ ٠خىس حُٔخؿٔظ ، َ٤ؿخٓؼش رٖ َُٛ
أؿخى َ٣حُٔـَد . 2015
كخُص ٓـٔٞػظٜخ حُو٤ٜٜش( ك ٢ؿ٤خد حُـٞحد) ػِٜٗ َ٤ٗ ٠خىس حُظوَؽ
ؿخٓش طزٔش حُـِحثَ . 2105
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* -كخُ ىٞ٣حٜٗخ"ٓيهَ اُ ٠حُٞ٠ء" ػِ َ٤ٗ ٠اؿخُس حُظوَؽ ٖٓ ؿخٓؼش رٖ
ُ َٛأؿخى َ٣حُٔـَد . 2015
* -كخُص ٓـخٓ٤ؼٜخ حُو٤ٜٜش ػِٜٗ َ٤ٗ ٠خىس حُٔخؿٔظ َ٤ؿخٓؼش طٌَ٣ض
. 2014
*  -كخُص ٍٝح٣ظٜخ أه ٠ٜحُـ٘ ٕٞحُلَحؽ  ١ٌٜ٣رٜ٘ٗ َ٤خىس حُظوَؽ ٖٓ
ؿخٓؼش طزٔش حُـِحثَ . 2013
* -* -كخُص ٍٝح٣ظٜخ حُٔٔخء طؼٞى اُ ٠حِٜٛخ ػِ َ٤ٗ ٠أَٝ١كش حُيًظٍٞحٙ
ؿخٓؼش رٖ ُ َٛأؿخى. 2013 َ٣
*  -كخُص ٓـخٓ٤ؼٜخ حُ٘ؼَ٣ش رٜ٘ٗ َ٤خىس حُٔخؿٔظ ٖٓ َ٤ؿخٓؼش ٝحٓ٢
حُؼَحم . 2013
*  -كخُ ىٞ٣حٕ" ٖٓ ًٌَٓحص ١لَ حُلَد" ػِ ٠إٔ ٟٞٞٓ ٌٕٞ٣ػخ ً َُ٘٤
ٜٗخىس ح٩ؿخُس ك ٢ح٧ىد حُؼَر ٢رـخٓؼش طزٔش حُـِحثَ . 2009
*  -كخُ ىٞ٣حٕ "ٖٓ ًٌَٓحص ١لَ حُلَد" رؼي طَؿٔظ ٚاُ ٠حُِـش
حُلَٗٔ٤ش " ىحٍ ٍٓ٫ظخٕ" كَٗٔخ كَٝ٘ٓ ٢ػٜخ حُٔ٘ ٖٓ "١ٞحُوخٍحص
حُؤْ" ػِ ٠إٔ ٔ٣ ٖٓ ٖٟٔ ٌٕٞ٣ؼَ هخٍس آٓ٤خ طلض اَٗحف
حُزَٝكٔ"ٍٞك٤ِ٤ذ طخٗٔ." ٕ٫ٞ
*  -كخُ ىٞ٣حٕ " أٓ٘ ُل٘ٗ ٢لٔٝ ٢حُوخٍ١ش" ػِ ٠اؿخُس حُظوَؽ ٖٓ
ؿخٓؼش حرٖ ُ٤ًِ َٛش ح٥ىحد ٝحُؼِ ّٞحٔٗ٩خٗ٤ش ،أؿخى ،َ٣حُٔـَد- 2009،
. 2010
ؿٞحثِ ٝك٤خُحص :
* كخُص رـخثِس ٗخُى حُٔ٬ثٌش ػٖ ه٤ٜيس ر٤ض حُط. 2010 ٖ٤
*  -كخُص ػِ٤ٓ ٠يحُ٤ش حطلخى حٌُظخد حُٔٗ ١َٜؼزش حُطلَ ،حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش،
ٓ. 2010.َٜ
*  -كخُص ػِ ٠حُـخثِس ح ٠ُٝ٧رٔٔخروش حُوٜش حُوَ٤ٜس " ٓئٓٔش أٍٝ
حُؼوخك٤ش حُلَس" حُؼَحم ػٖ هٜظٜخ"أٍرغ أهيحّ ٓٝطق". 2009
*  -كخُص ػِ ٠حُـخثِس حٌُٛز٤ش – حُِٔظو ٠حُؼوخك ٢حُؼَر َٜٓ ٢ػٖ
هٜظٜخ"حُـؼغ طَ٘د حُؼ. 2009 "َ٤ٜ
*  -كخُص ػِ ٠حُـخثِس حُؼخُؼش – حطلخى ح٧ىرخء حُؼَحه ٢حُ٘ـق ٓٔخروش
ػوخد أّ ػٞحد" . 2009
حُوٜش حُوَ٤ٜس ػٖ هٜظٜخ"
ٌ
*  -كخُص ػِ ٠ؿخثِس حُٔظَٝﭙ٤ُٝض ٗوٗ ّٝ٫ٞؼٔخٕ ُِل٠خثَ حٔٗ٩خٗ َّ٤ش
ُز٘خٕ  2008ػٖ ٓوطٜ١ٞخ حُٔؼًٌَ٘ٓ ٖٓ( ٕٞحص ١لَ حُلَد) .
*  -كخُص ػِ ٠ؿخثِس (ه٬ىس حُؼ٘وخء حٌُٛز٤ش ُ٪ريحع) ػٖ (َٜٓؿخٕ
حُؼ٘وخء حٌُٛز٤ش حُي )٢ُٝحُؼَحم ُؼخّ . 2008
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*  -كخُص ػِٓٝ ٠خّ حُٞكخء (ٗخى ١ػوخكش ح١٧لخٍ ح٣٧ظخّ) ٖٓ (حُ٘وِش
حُز٠٤خء) 2008حُؼَحم.
*  -كخُص ػِ ٠طٌَ ٖٓ ْ٣حُيٞ٣حٕ حُؼوخك ٢حُؼَحهُ٘ – ٢يٕ. 2008
*  -كخُص ػِ ٠طٌَٓ ٖٓ ْ٣ئٓٔش حُ٘ ٍٞحُؼوخك٤ش – حُؼَحم – حُٔ٣ٞي
. 2008
 كخُص رـخثِس ٗخُى حُٔ٬ثٌش ػٖ ه٤ٜيس ر٤ض حُط. 2010 ٖ٤*  -كخُص ػِ٤ٓ ٠يحُ٤ش حطلخى حٌُظخد حُٔٗ ١َٜؼزش حُطلَ ،حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش،
ٓ. 2010.َٜ
*  -كخُص ػِ ٠طٌَ ٖٓ ْ٣ؿَ٣يس ؿَ٣يط١٨ُ ٢لخٍ حُوخَٛس . 2010.
– ٗخًٍض كَٜٓ ٢ؿخٕ حُٔ ّ٬حُؼخُُِٔ٘ ٢ؼَ ،كَٗٔخ .
 -4هخٓض رؼيس ٗ٘خ١خص ًٔلَ٤س ُِٔ ّ٬ػٖ ٓئٓٔش حُٔؼوق حُؼَر،٢
ٓ٤يٗ – ٢حٓظَحُ٤خ.
ٝكخء ػزي حَُُحم ٌٛح ح ْٓ٫حُٓ٬غ كٔٓ ٢خء ح٫ىد حُؼَر ٢ك ٢حُ٘ؼَ
ٝحُوٜش ٝحَُٝح٣ش طزلغ ػٖ حُٔ٘خػَ ك ٢ػ َٜحُٔخى٣ش ٝططخُذ رخ٬ٛ٩ف
ك٬ٛ ٫ ُٖٓ ٢ف كٝ ،ٚ٤هي ٣ؤط ٢ك ٍٞ٠حٓٞٓ٧ش ٝحُطل َُِٓ ُٚٞحُل٤خس
.
ٝحُزَحءس ٝحُزلغ ػٜ٘ٔخ ،أٍِٓ ٝح ُٝ َٓ٨حُـي حُوخىّ رخُوَ٤
كَُٓٛٞخ حُ٘ؼَ٣ش ك٤ش ط٘زؼغ ٖٓ حُطز٤ؼش ٝحُظؤٍ٣ن ،كٗ ٜٞ٘٤ؼَٛخ ػِی
ٍٓٝٞػخص ى٤٘٣ش ٝطؤٍ٣و٤ش،طآٍُٛخ ك ٢ر٘خثٜخ حُ٘ؼَ٣ٝ ،١ظؤ َٛك٢
ٓٔخػٜ٤خ حٗ٩ـخُ حُ٘ؼَ ١ك ٢ر ٍٜٙٞحُ٘ؼَ٣ش حُل٤ش ُ ٝ.ظخطُ ٢ـظٜخ
حٞٗ٧ػ٤ش كخَٟس كٜٜٛٞٗ ٢خ رل٘ٛٞخ ػِ ٠ح٥هَ ٓٝلخُٝش حُظوَد
ٝحٓظ٤ؼخرٝ،ٚكظق حُٔـخٍ ٩ظٜخٍ ٗو٤ٜظٞٛ ،ٌٕٞ٤ُ ٚطٜخ ىكجخ ٝك٘ٗٞخ
ٓ٘ول٠ش ٗزَحط ٚكٗ ٢ـٔظٜخ ُظٌَ٘ ٛيٝءح ٝهلٞطخ ًٝخٗ ٖٓ َٓ ٚحَٓ٫حٍ.
ٝحُٔظظزغ ُوٜخثي ٝكخء ػزي حَُُحم حُ٘ؼَ٣ش ٔ٣ظ٘ؼَ حٕ حُ٘خػَس ؿَه٠
كٓ ٢لزش ٜ٘١ٝخ ٓٞؿٞػش ٫ؿِ ٚػخٗوش ُ ٚكي حُٞؿي ٝحُ ٫ ،ُٚٞطٌخى ٫
طو ٍٞه٤ٜيس آٝ ٫لزش ٜ٘١ٝخ كخَٟس كٜ٤خٝ ،ؿؼخ ٓٝلزش ٣ظو٠ذ ك٢
ٗؼَٛخٌٛٝ .ح َٓ ٌٛح حُؼ٘ن ٝك٘خٗ،ٚحٗ ٚػ٘ن ُِ ،ٖ١ٞأ ٝػ٘ن ح٥هَ
٣ظِزْ كٜ٤خ ك٤لٗ ٞ٤ؼَح طو: ٍٞ
ًٗٞ٘٤ظٞٛ ٢حى
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هِز ٢حٌُ ٫ ١كٞٓ ُٚ ٍَ ٞحى
َ
ؿيٍحٕ ُٔـ٘ٓ ٢ؼي
٫ٝ
هٞس ُ ٚاَ َّ٫
ري
هِز ٢حٌَُّ ٫ ١
ٔ َّ١
هطؼض حَُ٣خف كزِ ٚحُ ّ
ٝطًَظُٜ٘ ٚذ حُـ٤ذ،
ك ٖ٤حٛظِص ٗخكٌط ٢روَ٠س ح٤ٗ٧خء
ًخٗض حَُّْ٘ٔ ٓـؼَّيس
ٔٔخء ر ٬أؿ٘لش
ٝحُ َّ
ً٤ق ٓظل ِِّن ٍُهظٜخ
ك٣ ٖ٤ظٔخى ٟحٌُٕٞ
كًٞٓ ٢ز ٚحُٔلَهش؟
ً٤ق طٌ ٕٞح ٍٝ٧ىٓٞػخ ً
ٝحَُّ٘خٍ ػٗٞ٤خ ُِٜيٟ؟
٤ً.ق ُ ٢إٔ أىهَ ٌٛح ّ
حُِكخّ ريٗٝي؟
أٗ ّْ٤حُٞهض حُٞك٘٢
أػّ٘ٔ ٚرلي٣ش ًبُٚ
٣خ ًَ ٌٛح حُل٘ي
َٖٓ َ٣حٗ ٌْ٘ٓ ٢ك٣ ٢و ٖ٤حُظّ٬؟.
٣خ ٗ٤و٘خ حُٔؼّٜٞ
 ٫ك ٢ُ ٍٞاَ ٫
ري
أٗخ حُـَّ٘ش حٌُر٤لش
ٜز ّ٤ش ٝحُٔئحٍ
حُؼ٘زش حُ ّ
ُٔخًح حُؼ٘خم ؿخكَ ٝؿزخٕ؟
أُف حُلـذ ػٖ ٘٠٤ٓٝخ
ًٖٝ
ٗٞ٘٤ً ٫ش ُ ٢ا َّ٫رٜٞحى
كؼ٘وٜخ  ٞٛػ٘ن ُِ ٖ١ٞكؼ ((،٬كؤٗخ أٍحٓ ٙلزٞر ٢حٝ٧كي حٌُ ١رٚ
كٝ ٢أرلغ ػٖ ٗلٔ ٢ك ) ٚ٤ك ٢ٜطزلغ
طٞكيص َٛٝط ،ٚأرلغ ػٖ حَُّ ٖ١ٞ
ػٖ كذ ٓؼخُٝ ٢ػخرض كٞؿيص ٟخُظٜخ ك ٢حُ ٝ ،ٖ١ٞطزلغ ػٖ كذ ٞٔٔ٣
طخُوخ ُظَطو ٢كخَٗم حُ ٖ١ٞرٌَ حُلذ حٌُ ١طٜل ٞاُُٝ ٚ٤ظل ٚ٤٤كٔ٣ ٜٞؼَ
ُٜخ حُلذ حُٔؼخُٝ ٢حُؼخرض .
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ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔط ٍٞحُ٘ؼَ٣ش ُٜخ طو: ٍٞ
(رـيح ُى  ٫طظََّٗل) ٢
اُ٤ي
ُك ِ ّـِ ٢
َطَ
٢ّٔٔ ِ ٣
ِ
ٝؿٜي ٗ َ
ذ
حُ٘ؼ ِ
كُ ٞ٠ءٓ ٙخ ُء
حُٟٞٞء
ِ
ٝحُ ِوزِشُ
حُلخِٛش.
ك ّيِػ ٢٘٤ػٖ حٓ٧خٗ ٢حُؼـخف
ػٖ طِ ٝ٬س حُ٘وَِ ٤
َِٛ
ُيٓ ِؼ ِي حُ ُٔ ِ
ض حُٜزخفِ حُٔلَّ٘ ِ٢
ػٖ ِ ٔٛ
ٓطَ حُِ٘ف.
ٝػٖ ِ
ري
ا ِّٗ ٢أػظِ ُْ ٜ
٣ي ٖٓ ً َِ حُ٘ظخ٣خ
أػَ ِ
ِّ
روظ٬ى
حُٔ٘خ٣خ ٝأطُْ َّٔ ٤
ِ
ُِؼٜخكٞٛ َ٤صٌ
ِ
هَ٣ذ اُ ٠هللا
ٌ
ص حُ ٬ٗ٧ء ٓـَىسً
ٌُٜح ١خٍ ِ
طَٓ ُْ أكوَ ِي
كَ ٗ ٖ٤
ذ ُكُِٗ ِي
َ ٠
ح٫هٔخٍ ػٟٞخ ً
كَِٗضْ
ُ
ٝحُ٘ٔ ّٞحُظللضُ رِِِٜ ٤خ
ُ
ً٤لٔخ ٗخ َء حُوظ َُ؟
٫
ض ٓظٌُٗٞخُوخٍػش.
ً٤لٔخ ٗج ِ
رـيح ُى
ى١ٍٝ
رُ ٖ٤كُِٗ ٝ ٢ك ِِٗي
حكظل ٢ىٍرخ ً
ٔٔ ٢حُِلظشَ حُٜخٓظش
طل َّ
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أٗخى٣ي :
ذ
ِ
ػٖ ك ٍ
أَّ٣ظٜخ حَُ٘كشُ حُؼخُ٤ش
أَّٗ ٠طِلَّضُّ أرَٜصُ ٓـ٘خ ً
ِ
ٌَُٓٙ
ُِ٘ظخء ُ
ض ىف ُء ١لُٞظ٢
 ٢ُٝأٗ ِ
ن ٝحُ َٔٔـزش.
حُـَ ُ
ف حُؼُٔ ٤
أرِ ُُٗٞ ٞ٤ي
رـيح ُى
ُ
حُلطخّ كِ٤زُُٚ
ِ
ػَُِ٘ٓ ٠عِ
ًٍحػ٤ي
كخرٔط٢
ِ
أػزَ حُطؼ٘شَ
كظ٠
َ
ػ١ ٖ٤لِ ٍش
ُكِٔ ٢أٛلِ ٖٓ ٠
ذ
كٔخًح رؼي  َِ ٤ِٛحُُِ َؼ ِ
رخٍطؼخٕ حُيّ ِ
طِؼذ
أٝ
ِ
ُ
َ
حكظ٠خٕ حُ٘ظخ٣خ؟
ٝىفء
ِ
ِ
ٓخًح رؼي حُوظ َِ
ح٬ٗ٧ء
رؼ َي طـخٍ ِس
ِ
ِٜش؟
رؼي
ًَحّ ِٓ ْو َ
ٍ
ٓخًح رؼ َي ٓخًح أ ١رـيح ُى
َ٘ ١حَُٔكِش
ػٟ ١ٍٞي َِى ٝه ِ ّ
ن حٗظؼخَُ ِي
ا ِّٗ ٢أػخٗ ُ
أٗؼِ٢
كٔخ ر ٖ٤أػٝ ِْٜ٘٤أػِْٜ٘٤
كظِ٤شٌ
ط٘ظظَ حُِٗخ َى
ُ
حَُإٓ ّٝظ٘ل٘٢
ً َُ
ِ
ُٜٚ٘
حُوخىٍ رَكؼظِ ِٚ
ٓ ِي كوي ك َّ
اٍ ٫أ ُ
ُ
ٝحٓظٟٞ
كٖٔ ٣ـَإ أ٘٣ َّ٫لُ٘ ٢زـيح َى
ُـَٛ٤خ
ِ ٫
ٜٗخٍ ِى
أٗظظَ
حُؼَٔ
ه٤٠ضُ
َ
َ
ُ
حُٔؼوٖ
ٝك َِّٔظ ُ ِي ػذء هِز٢
ِ
ُُٛ٨خٍ ر٤ظخ ً
كٌ٢ٗٞ
ِ
ٝػِ ٠طَح ِر ِي أٍٓٔ ٢هِزِظ.٢
ٓخًح رؼ ُي ٣خ رـيح ُى ٓخًح
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ٌٓ٘ ٓ٘ ُْ ٖ٤أٍ ظ ِِّ٢
أُْ
ٌُٓ٘ ِ
حُق ٍ
٫ ْٜٔ٣رِ٘ ِٚ
ف
ٝحٌُخى ُ
ُ
٘٢
طَْ َّ٣غ رُ ّْ
د حُٔيٍٓش
كخُٔي٘٣ش ١لِشٌ رزخ ِ
ُِٖ١ٞ
ًٗذ
أهزَٛخ إٔ َ ٫
ِ
ٓ ٟٞكزِِ٘خ ٝكِِٗ٘خ حُٔظَّوَ ْي
ض ًٍػخ ً ر٘خ؟
ٟ َٛو ِ
كظُٜ٣ ٠ز َق ٍكخرُي هزَحً؟
حُ٤ي
ُٔخًح ك ٖ٤أ ِ ّٓ ُي ٣يِ ١
٣لٜيُٛخ حُٔٞصُ
َحٌَُ ِّ
أػَكُ ِي ٗـَس َ
َ
طـٞىٖ٣
كِٔخًح
رخٌُلٖ.
ِ
 ُْ ٫طظِ ْ ٚػ٘خ٢٘٣ٝ
 ُْٝطِ ٍْ أرٞحرُ ِي
ٍ٣ن ٓـلَط٢
َ
ٓٝلظخ َف ػ٤ٜخٗ٢
أىهُِ ِي ٖٓ حُظ ِٚ ٤حُ ٠حُظِٚ ٤
ٗ َز٢ٜ
ُؼَِّ ٢أؿ ُي َ
ٍطن أِٟؼ٢
رـيح ُى ٣خ َ
حُ٘ي
ِا ّٖٗٓ ٢
ِ
ري
حُ٘ي
اُ٠
أطٞد ِ
ِ
ُ
حُ ٢إٔ طٔظ١ٞ
َى ٌْٖ ٣
ِ
ػِ٤ي َّ
٤ي
ٌَُّ٘٘ ٢أٍ ٟرٓ ٖ٤وِظ َ ِ
سجنً وس َّجانً
است ِو
ت ك ُل عزابمً
فؤن ِ
ب ألسبلتً
مازلتُ أبحث فً
ِ
عٌنن عن جوا ٍ
ماسوان
أؼمض عن ك ِل
ِ
ُ
ٌدن معجزةً لعتابً
أعرؾ أن بٌن ِ
ُ
بؽدا ُد ما جبتُ عاتبةً
إنما فً ك ِل الوجو ِه أرى وج َه ِن
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فٌجذبُنً إلٌه محرابً
أص ِلًّ ال ألثنًّ
إنما هللا أوصى
لدمٌن
بجنتٌن تحت
ِ
ِ
ً الكبرى
أي أ ِ ّم َ
جنتٌن
أطوؾ حول
ِ
أعٌدُنً فٌهما حضورا ً
فمد ُج َّن ؼٌابً
ٌدٌن
وبٌن
ِ

******************************
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ؿِٔ٤ش حُٔخؿَ١
هً جمٌلة الماجري السودانً شاعرة

تونسٌة

جمٌلة الماجري
ولدت بمدٌنة (المٌروان ) سنة \  1951وفٌها تلمت دروسها االولٌة واكملت دراستها الثانوٌة
والجامعٌة  .متزوجة من الوالً السابك للمدٌنة دمحم السودانً.
احبت االدب والشعر منذ صباها وكتبته فً المرحلة الثانوٌة ثم
الجامعٌة  .و لد نشرت العدٌد من لصابدها ومماالتها فً الصحؾ
والمجبلت التونسٌة والعربٌة .تمول فً احداها :
ًخٕ حُ٘وٍ َ٤ك٤ن ؿَرظ٘خ
ًٝخٕ حُِٞ٣ َ٤ؿَ ك ٢حُٔئحٍ
َ
ٟٞإى
ٝػَِ ًُ ٠إحرخص حُـَ٣ي ِٞ٣ف
ًق
ِٓؼِْٔخ ح٤ٓ٧خف ٫كضْ ىَٔٗٝخ ٌّ
ُظَُ٘ػٜخ حَُ٣خفْ
٠خ ً
ٝحُو ٫ َُ ٤كضْ ىٔٗٝخ كَٓخٜٗخ ِرّ ٤
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ًَُ٤زٜخ ٖٓ /هزَ ٓٞػي ٙحُٜزخفْ
ُ
ن رٔخثٚ
٣ٝـ٤ج ُي
حُ ٖ١ٞحُـَُ ٣
ُ ٟٚ
ٝحُٔخ ُء ٣لَٔ ٟلظٝ ٚ٤أٍ َ
ٝأؿ٢ء ٝكي - ١ك ٢حُ-ٟٜٞ
ٗظوخْٓ حُلِْ حُوي!ْْ ٣
ٝكي ..١أؿ٢ء َ
ٝحُٔظخد
اُ٤ي ٓخر ٖ٤حُٔل ّـش
ْ
َ
ٞٛحى  ُٞٝ ..ػ٣ٞضْ
ٝأٗخ حُظؼ٘٤ش ك٢
ٍكِضْ ىٓخثِ ٢طٔظي ٍّ كِٜ٤ٜخ
ٝحَُٝف ُْ طوطت ػ٘خ٣خٛخ ُٞٝ
ْ
ٞٛحى
َٓهٞح حُطَ٣ن اُ٠
اُ٢
ٝكي ١أؿ٢ء ِ
اُ٤ي ػخثيسً ْ
ًٝؤّٗ٘... ٢
أُلخ ً هطؼضُ ٖٓ حُِٓخٕ ٓٝخ َر ََكْضُ
َ
ن ْأٍَ ٝػَِ٘٢
ٓٞحى ْ ِ١َ َ٫ٝزضُ
 ٫حُؼ٘ ُ
إٔ أٓظ٢٠ء رـَ٤
ٟٞثي أٍ ٝؿ ْزضُ
ِ
ك ٢إٔ أُ ًْ ٞرـ َ٤ك ْ٤جِ َي أٌٞٗ ٝصْ
ُٜذ حُظَٛ ٞؾ ك ٢ىٓ...٢
َ
أً٘ ٝضُ ٖٓ ظٔج ٢حٗظل ْ٤ضْ
232

5/27/2017

أُق..
أُق ٝ ..ػَٔ حُ٘ٞم ْ
ػ ُْٔ َُ حُظ َٔخ ٌ
ن ٖٓ َٓ ْ
يحى
ٝحُ٧ق أُ ٤ٟ
ُ
ْ
ٞٛحى
ٝحُلِْ أٛـَ ٖٓ
تعمل الشاعرة جمٌلة الماجري االن استاذة االدب العربً فً
الجامعات التونسٌة .
جمٌلة الماجري شاعرة جزلة العبارة ،ؼنٌة المعنى ،ؼزٌرة الخٌال،
خبٌرة بالوالع المعاش ،حكٌمة فً الصٌاؼة ،دفالة مسترسلة بدون
إفاضة وال تمتٌر ،وهً عالٌة األطناب بتواضع .شاعرة تعرؾ ماذا
وكٌؾ تمول ،تجولت بٌن مدن وبلدات أحبلمها من بؽداد إلى المٌروان
ومن المٌروان إلى سبل المؽربٌة وؼرناطة االندلسٌة  ،وتعود إلى حٌث
أنت بخفة طابر ،أو جناح ؼٌمة ربٌعٌة ندٌة .
فهً إنسانة تعٌش الوالع بكل أبعاده وتلوذ من رمضابه بالشعر حٌث
تضع أوزارها تمول :
الرحٌل وما تع ْبت
ألفا ً ح َم ْلت ُ َن فً ّ
ألفا ً على األهداب محموالً ظل ْلتْ
ألرب ْ
لمر
من ٌدي
ك إلٌن
وألؾ ..والطرٌ ُ
ٌ
ُ
ٌ
َ
أللطفن  ..فعلت
لو كنتُ ألدر أن أم ّد ٌدي
ك َ
ألرب من دمً
إلٌن
لمر
وألؾ  ..والطرٌ ُ
ٌ
ُ
ٌ
لَو كنتُ ألدر أن أجًء إلى دمً
فلم رحلتْ
لمر ممٌ ٌم فً دمً
ٌ
وإذا استضؤتُ به احترلتْ
واللؽة عندها ربما استعملتها بؽٌر معنى اللؽة المؤلوؾ أو بحسب
المعنى االصطبلحً للؽة ،لتجعل منها نبراسا لجمٌع المعطٌات اإلنسانٌة
التً تثري الحٌاة االدبٌة وتشكل شكلها المادي والمعنوي  .وما تهبه
األرض من خٌر وجمال ،وما ٌمدمه اإلنسان من إبداع وعطاء ،وهً فً
النهاٌة نتٌجة لكل هذا وذان وهً تتحدث لٌس بالكلمات والحروؾ فمط،
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بل تتحدث من خبلل الصور الشعرٌة واألحداث والموالؾ وكل ما ٌترن
صداه على األرض  .بل وتكتب فتجمع بٌن رإى الطفلة البرٌبة وعتاب
الحبٌبة المخلصة  ،ودالل األمٌرة المترفة ،وكبرٌاء اللبوة الجرٌحة
وتتعامل مع اآلخر برلة الخٌوط الماسٌة الناعمة  ،وبرلة تمطع الفوالذ
الحظها تمول :
ً ٌكبر فً الخراف ِة
ها اس ُم َن المنف ُّ
ث َم ٌُز ِهر فً الشفاه
لمرا ً بلٌل المادمٌن من المٌاه إلى المٌاه
والحالمٌن وما َ
ؼفَ ْوا
والوالفٌن على مدارات الرٌاحْ
لمرا ً ٌشع من الؽٌاب على
الؽٌاب.
ْ
جفن
ففً كل رف ِة
ٍ
ٌمر الؽزاةُ على جسدي
فً فلسطٌن أو فً العراق
وٌؤتمر الخابنون
على هدم بٌت المصٌد
بشعر امرئ المٌس
والمتنبً...
من مإلفاتهاودواٌنها التً اصدرتها :
دٌوان الوجد.1995 ،
•
ذاكرة الطٌر،دٌوان شعر وهو مجموعة شعرٌة فازت بها بجابزة
•
ابً الماسم الشابً للشعر.
أ
الوجع طعمه عربً دٌوان شعر
•
بؽداد فً اللٌلة الثانٌة بعد األلؾ (رواٌة)
•
المدن والنساء (مماالت). .
•
٣و ٍٞحُ٘خهي ٝحُٔلٌَ ٝأٓظخً حُلِٔلش حُيًظًٔ (ٍٞخٍ ػَٔحٕ) ك ٢طويٚٔ٣
ُيٞ٣حٕ ؿِٔ٤ش حُٔخؿَ: ١
( ٍٞٛ ٕ٧ٝس حُوَٝ٤حٕ ُٓٞيس كٌؤٜٗخ (َٝ١حىس) ُٔلخٍر ٢ح٫ؿَ٣ن ًٝؤٜٗخ
( حُويّ) ُؼ٘خم حُؼَٝرش ٢ٛ ,حُوَٝ٤حٕ ٝكٜ٤خ ً٤خٕ ٗٞ٘٤ًٝ ًٕٞٝش ـ ُْ
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طزن حُوَٝ٤حٕ ٓي٘٣ش طخٍ٣و٤ش ٗخٛيح ػِٓ ٠ـي كلٔذ ,رَ اٜٗخ ٓي٘٣ش ًُٞٝ
حٓظِٜٔض كٜ٤خ (ؿِٔ٤ش حُٔخؿَ )١حُويٍس حُٔلَ٣ش ػِ ٢حُوِن ك ٢حُٔخ٢ٟ
ٝك ٢ح٥ط ٢ػِ ٢كي حُٔٞحءٓ ٢ٛ .ؼيٕ حُطٜخٍس ٖٓ ح٧ىٍحٕ  ٖٓٝح٩ػْ
حُلٌَ ٢ٛٝ ,١ىٗ٤خ َٓ٫أس أٗؼ ٠طـ ّٞه ٍ٬حُظخٍ٣ن طزَ٘٤ح رخ٩ريحع حٌُ١
٠٘٣٫ذ .كخُوخع حٓ٧ط ١ٍٞاهزخٍ ػٖ اؿَحء ر ٚأُزٔض حُ٘خػَس حُٔؤُٞف
ريُش حُٔطِن كـؼِض حُوٜخثي طٞهخ اُ ٢كي ؿَ٤
ٓليٝى).
 ٝط٘لَى ؿِٔ٤ش حُٔخؿَ ١رٗ ٖ٤خػَحص ُٓخٜٗخ ك( ٢ىٞ٣حٕ حُ٘ٔخء )
حً طؼظزَ ٙحٓظيػخء  ٫حٓظزوخء ٓٔخ ؿؼَ ٗؼَٛخ ك ٌَٔ٣ ٚ٤حُلـذَْٓ٣ٝ,
ُٞكخص ك٘٤ش كٍٞٛ ٢س ٖٓ حٓظٜ٘خى حَُٔأس٤ٛ ٖٓٝ ,ؾ حٓظ٬رٜخ,رل٤غ
طئًي َٛهش حَُحكٝ ٞطَٔى حُوخُن .طو: ٍٞ
ًز َ٤ػِ٤ي حُ١ٜٞ
ٝأًزَ ٓ٘ي حُو٤ٜيس
ٝأرؼي ػ٘ي حُظٔخّ حُ٘ـّٞ
ٖٓ ح٤٘ٓ٧خص حُزؼ٤يس
كـَ حُ٘ٔخء ٗزٜ٤خص رؼٞ
ٝٝحكيس ر ٖ٤ػٝ َٜػ َٜطـ٢ء
ًِئُئس ك ٢حٌُُ٘ٞ
كَ٣يس!
ٓٝخطِحٍ ٗوِش ؿِٔ٤ش حُٔخؿَ ١حُـِٔ٤ش حُؼٌم ٝحُؼَٔ.حُ٘خٓوش حُوي
ٝحُؼ٘ن ,طٔظي ؿٌٍٛٝخ ػٔ٤وش ك ٢هخع ( حُوَٝ٤حٕ ) ٓي٘٣ظٜخ حُلز٤زش ُظـَٔ
رٌ٘ ٟػطخثٜخ حُ٘ؤٓ ٢خكش ك٤ش ٖٓ كٌٛ ٍٜٞح حُِٓخٕ .ك٤غ ًَٓض ًَ
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ًُي ك ٢ه٤ٜيطٜخ ( ٗوِش) حُظ ٢حٛيطٜخ اُ٘٤ٌٓ( ٢ش ر٘ض حُلٔ٢ٍٟ )ٖ٤
هللا ػٜ٘ٔخ طو.: ٍٞ
أ٤ٟجُ٘ ٢خ ٗٔؼظٖ٤
ٝأٍه ٢حُوزخء هِ٬٤
ٓؤط٤ي رؼي حُظٜـي ٗزٌ٢
رٌخء ٬٣ٞ١
 ٫ٝطٞهي ١حُ٘خٍ ً ٢أٓظيٍ
كبٗ ٢اًح ٓخ حىُٓ ْٜزَ٤
أٟخء ٞٛح ١آُ ٌْ٤ز٬٤
 ٫ٝطٞهي ١حُ٘خٍ هٜي حُظـِ٢
كل٤ي ٖٓ حُ٘ٓ ٍٞخ ُ ٞىٍ ١حُظخثٕٜٞ
حٛظيٝحً٘ٝ ,ض ُ ْٜك ٢حُ ٍ٬٠حُيُ!٬٤
****
كٜخ ٗلٖ ٗظٔؤ ٓخ رٓ ٖ٤خء ٓٝخء
ٗ٫ٝلٖ ً٘خ ريكن حُل٘ ٖ٤حٍط٘٣ٞخ
ٗ ٫ٝلٖ ً٘خ حرظَىٗخ رل ٞ٤حُزٌخء
ٝك ٢حََُٓ ٗطِغ ًخُ٘وِظٖ٤
ٝك ٢حََُٓ ًخُ٘وِظٗ ٖ٤طٍٞ
ٝرٝ ٢٘٤ر٘٤ي هلَ ٣زخد
 ٌُٖٝاًح حٗظي ر ٢حُٞؿي أُوخى
ر ٖ٤حُ٣ٍٞي٢٘ٓ ٖ٣
كؤؿٔغ ر ٖ٤حُ٘ظ٤ظ ٖ٤ػِ٢
أُ ًٞرزخه ٢ىٓ ,٢أُ ٝؼِ٢
أك٢ء اُ ٢رؼ ٞظِ!٢
ؿِٔ٤ش حُٔخؿَ ٢ٛ ١ر٘ض ( حُوَٝ٤حٕ ) طِي حُٔي٘٣ش حُظ٤ٔٗٞش حُظ٢
حٜٓٔخ حُوخثي حُؼَر ( ٢ػوزش رٖ ٗخكغ ) رؼي حُلظق حُٔ٘ ٢ٓ٬ٓ٫خٍ حكَ٣و٤خ
كخػَص كٜ٤خ حًٌَُٝ ٟحهٌص ط٘ٔؾ ٖٓ ( حُوَٝ٤حٕ ) أٓطٍٞطٜخ حُـي٣يس أٝ
ُؼِٜخ طؼ٤ي طٌ٘ٓ َ٤ي٘٣ظٜخ كَٓ ٢آطٜخ حُ٘خػَس ػٍِٞٛ ٢س ؿٓ َ٤ؼٜٞىس .
ف(حُوَٝ٤حٕ) حُظ ٢أٗ٘ؤٛخ ٌٛح حُوخثي حُؼَر ٢حُؼظ( ْ٤ػوزش رٖ ٗخكغ )ػخّ
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ٓظٔخثش ٓٝزؼ٬٤ٓ ٖ٤ى٣ش ُظٜزق ٓوَح ُِلٌخّ حُؼَد كٔٗ ٢خٍ ٝؿَد
اكَ٣و٤خ كظٓ ٢طِغ حُوَٕ حُظخٓغ حُٔ٬٤ى ١ك٤غ أٛزلض حُؼخٔٛش ح٢ُٝ٧
ُِيُٝش حُلخ٤ٔ١ش ػخّ طٔؼٔخثش ٝطٔؼش ٓ٬٤ى٣ش .حً طَحًْ ػِٓ ٠يحٌٍٛح
حُظخٍ٣ن طَحع ىٍٝٝ ٢٘٣كًٝ ,٢هَ٤س ٖٓ حُزط٫ٞص ٝح٧هزخٍ ٝحُٞهخثغ
ٝحُلٌخ٣خص ٣ ,ـٔيٛخ حٜ٘٣ ٝي ػِٜ٤خ حُ ( ّٞ٤ؿخٓغ حُوَٝ٤حٕ ) حٍُٜٔ٘ٞ
حٌُ ١أٓٔ ٚحُوخثي حًٌُٔ ٍٞحػ ٙ٬ك ٢حُوَٕ حُظخٓغِ٣٫ٝ ,حٍ ٔ٣ؼَ حُلـش
حُ٘خٛؼشٝ ,حُ٘خٛيػِ ٠ػظٔش ًُي حُظخٍ٣ن حُزؼ٤ي ٝطـِـِ ٚكٗ ٢لٖٓ ّٞ
٣ظٌٔٔ ٕٞرخُل٤خس ك ( ٢حُوَٝ٤حٕ).
ٝك ٢حُوظخّ طو ٍٞؿِٔ٤ش حُٔخؿَ ١ك ٢ػ٘وٜخ ُِوَٝ٤حٕ :
طٔ ٢٠حُلٌٛٝ ٍٜٞح حُؼ٘ن ٓئطِن
 ًَٝك٤ٛ ٖٓ ُٚ َٜلٜخ كَم
 ٫حُ٘ ّٞرِـ ٚك ٢حُلِْ ٓخ ٓ٘ؼض
أً ٝخٕ هِ ٚٔٛٝ ٖٓ ٜٚحٍ٧م
٣ـي ٖٓ ًَ ك َٜكٞٛ ٢ح١ٞٛ ٙ
 ٢ٛٝحُل ُٕٞٝ ,ٍٜٞحُؼ٘نٝ ,حُوِن
 ٢ٛٝحُؼ٘خ ٖٓ َٛأٞٛحء هخُوٜخ
ًخُزيء هخُٜش طًٌٝ ٞط٘لظن
ًَ حُ٘ٔخء رٜخٍُٞ ,حّ ٓ٘ؼظوخ
ٖٓ أ ١أٞٛحثٜخ ٘٣ـ٘٣ٝ ٞؼظن
ٌٛح حُ ١ٜٞحُوَٝ٤حٗ ٢كٞم ٓخ طٜق
ٖٓ أُق ػخّ طَرٝ ٚ٤طَطلن
ٝهي ؿؼِض ُ ٚحٗ٧ؼخٍ ٓلظَٗخ
ٝهي ؿؼِض ر ٚحٗ٧ؼخٍ طوظلن
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ٝهي ٍػ٤ض ُ ٚح٧ػٌحم ١خُؼش
كظ ٢حٓظ ١ٞػْ ١خد حُؼٌم ٝحٍُٞم
ُٔخ ٔٔٛض ر ٚك ٢حُلِْ طوطلٚ
كخٗٔخد ٓ٘لِظخٝ ,حُ٘خٓظ ٕٞروٞح
كخُ٘ؼَ ٜٓ٘خ اًح ِٛض ٞ١حُؼٚ
كٌَ آٗ٤ش ُِؼـــطَ ط٘يُن
أٓخ اًح ١خد ٜٓ٘خ ك ٢حُ ١ٜٞؿٍِ
كخف حُوِحٓ َُٛٝ ,٢حُلَٝ ,حُلزن
هَ ٓخ ٓ٤زو ٢اًح حُؼ٘خم ٓخ ُٜٞٝح
أ ٝإ ُٗٞ ٞٔٛخف حُؼ٘ن ٓخ حٓظ٘وٞح
ٌٛح حُ ١ٜٞحُوَٝ٤حٗ ٢كٞم ٓخػَكٞح
ٖٓ ػٜي رِو ْ٤رخً٧زخى ٓؼظِن
ك ٬حُٔؼِ رؼِ حُِٔي أىًٍٚ
 ٫ٝأؿخُزش ٖٓ ه٤ي ٙحٗؼظوٞح
كٌ٤ق طيًٍٝ ٚحُـَٔ ٌِٓٔٚ
ٝحَُ٣ق ٌٓ٘ٝ ٚحُٝ ْٛٞحُلَم
ٝحُطخٓل ٕٞآَُٟ ٢خطٜخ ك٘يح
ًْ ًخريٛٝخ ٝؿيٝح حُِٝ َ٤حؿظزوٞح
ُْ ٣ؤُلٞح ٓيٗخ رخُؼ٘ن ػخروش
ك ًَ ٢هط ٞرٜخ حٞٛ٧حء ط٘زؼن
أ ٝأٗ ْٜؿِٜٞح إٔ حُٓ ١ٜٞلَ
ٝحُوَٝ٤حٕ ُِٓ ٚوٓٝ ٢لظَم
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كظَ٤ُ ٢ػ ُٖٔ ٢رخُؼ٘ن هي هظِٞح
 ١ٞٛ ٖٓٝحُوَٝ٤حٗ٤خص ٓخ ٗ٘وٞح
 ٖٛحُٔٞحْٓ إ ٝحطظي ٓوزِش
ٝحُـٌد  ,ٖٛاًح أػَٝ ,ٖٟحُلَم
 ٖٛحُ٘و َ٤اًح ٓخ٫ف َٓطلؼخ
كٞٔٗ ٚ٘ٓ ٖٜ٤م حُوي ٝحُؼ٘ن
ٝحُ٘خٍ طويف ـ ُ ٞطلظخؽ ـ ؿٌٝطٜخ
ٖٓ كَ ٖٛك ًٌٞ٤حُ٘ٝ ٍٞحُ٧ن!

************************
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ٓــِٔ٤ـخٕ ؿـٞحى١
 ٞٛحُ٘خػَ حُـِحثَٔ٤ِٓ ١خٕ رٖ حُؼَحر ٢رٖ حُِح ١ٝؿٞحى١
ُٝي حُ٘خػَ ِٓٔ٤خٕ ؿٞحى ١ك ٢حُؼخٗ ٢ػَ٘ ٖٓ ٗٗ َٜزخ( ١
كزَح٘ٓ ) َ٣ش \  1953رزِيس (ؿخٓؼش ) رٔي٘٣ش (ً٣ٝ ) ٖ٤٘٣ٞؼظزَ حِٛش ٖٓ
ً ٖ٤ٗٞر٣٫ٞش ( حُٞحى )١حُٞحهؼش ك ٢حُـ٘ٞد حُـِحثَ. ١
ٗخػَ ٓو٣ َّ٠ؼظزَ ٖٓ حرَُ ٗؼَحء حُٜؼ٤ي حُـِحثٌَ٣ ١ظذ رخُؼَر٤ش
حُلٜلٝ ٠رخُـِحثَ٣ش حُٔلِ٤ش .
حهٌ ىٍ ٚٓٝح٫رظيحث٤ش كٔٓ ٢وٍ ٢حٓ ٚرٔي٘٣ش (ًًٌُٝ ) ٖ٤٘٣ٞي
حُؼخٗ٣ٞش ػْ ىٍّ ( ٓؼٜي حػيحى حُٔؼِٔ ) ٖ٤رٔي٘٣ش ( ر٣ٍُٞؼش ) ٝطوَؽ
ٓ٘ ٚػخّ\  1971ػْ حٗظوَ حُٓ ٠ي٘٣ش حُـِحثَ حُؼخٔٛش ُِيٍحٓش ك( ٢
حُٔؼٜي حُؼخُُِ ٢ل٘ ٕٞحُيٍحٓ٤ش ) حٌُخثٖ ك ( ٢رَؽ حٌُ٤لخٕ ) كظوَؽ ٓ٘ٚ
ػخّ \. 1977
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ًخٕ ٝحُيٍ ٙؿَ ىٓ ٖ٣ظٔخٓق وىذا األب كان كثير الغياب عؽ البيت.
و أثشاء الثؾرة التحريرية ،واعب ،رغؼ كبر سشو عمى مجالدة ومراحبة
السجاىديؽ .وانزؼ أياميا إلى الحركة الؾطشية وجسعية العمساء السدمسيؽ
الجزائرييؽ مشذ نذأتيسا .وكان غيابو الدائؼ جعل والدتو تمعب دور األم
تحسميا السدؤولية واصبح االب مذغؾال بامؾر الثؾرة
ودور األب في ّ
فكان حزؾره الى البيت قميال  ،وكان في تعاممو مقتزبا خاصة مع
أبشائو الذكؾر،

وشاعرنا احدىؼ

وتمػ حياة السجاىديؽ .

ويذكر شاعرنا كيف جاء الزابط الفرندي ومعو الجشؾد في عام \
 1960وأخذوا والده  -رغؼ كبر سشو وقد تجاوز الدابعة والدتيؽ عاما –
لمتحقيق معو وال يشدى ثبات والده عشد اقتياده ورباطة جأشو وقؾة

شكيستو ،فيي صؾرة ال تفارق مخيمتو

وقد انتقمت عائمتو بعد االستقالل مؽ الجشؾب الجزائري إلى (الجزائر )

العاصسة ،وكانت والدتو تعاني مؽ تحسميا مختمف تفاصيل تربية االوالد

وتدبير القؾت اليؾمي ليؼ

لكؽ والده غرس في تفدو كبقية اخؾتو وعمسو قيؼ الحياة الفزيمة
واساليب االمل السدتقبمي حيؽ اوصاه :

( أن أبتدؼ وأنا في قسة الحزن ،أن أمشح وأنا محتاج ،عمسشي اإليثار.
والالفت في األمر أن والدي عمسشي ىذه القيؼ بسدمكياتو وومارساتو

اليؾمية ودون تؾجيو ثقيل

الغل )

لذا فالؾطشية انغرست بحياتو مشذ الظفؾلة والربا وىؾ يرى والده
وىؾ مؽ رجال الثؾرة الجزائرية السباركة ضد االستعسار الفرندي البغيض

وما اجدره وىؾ يقؾل لذعبو االبي قريدتو :
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يا شعبشا ما أروعػ

يا شعبشـا قمبي معػ

جـل الذي بعزيسة

كبـرى بـراك وأبـدعػ

جـل الذي ببظؾلة ورجؾلة قد رصعػ
مـا أتفو القمب الـذي يحشؾ عميػ ليخدعػ
ويريػ نؾر الذسس صبحاكي يدبر في الميالي مررعػ
إسالم مؽ ...ىذا الذي يسيت الحب فيـػ يبيح دوما أدمعـػ
ويريق مؽ دمػ الغزير جداوال و يذق مؽ يؾم آلخر أضمعػ
إسالم مؽ ىذا الذي وضع المحى فؾق العقــؾل وراح يبغي تردعـػ
و نزـال مؽ ...ىذا الذي أعظى الثسار جسيعيا لمستخسيؽ وجؾعـػ
وبشى ليؼ في كل شبر مشزال وعدمت حتى مزجعـػ
و إذا نظقت جشى عميــػ و في الغياىب أودعـػ
يــا شعبشــا ...مؽ في مياوي الفقر غد ار أوقعػ
مؽ لمؾ ار قد أرجعــػ وأذاقػ الدؼ الزعـاف و أوجعػ
مؽ بالسرائب أوسعـػ بتدخل األعداء جاء ليفزعػ

242

5/27/2017

مؽ روعـػ يا شعبشا مـا أروعػ
ولرب شرذمة تقؾل بأنيــا مؽ عسقـػ انظمقت وترفض أن تراك وتدسعـػ
ال تشتغر حبل الشجاة مؽ الذي ما زال يجيل مؾقعــػ
و يذاء مؽ مكروا ا نقدامػ دائسا وتذاء حكسة ربشا أن تجسعػ
ويذاء مؽ مكــروا احتقارك دائســـا وتذاء حكسة ربشا أن ترفعػ
يا شعبشا يا ذا السالحؼ دائسا قمبـي معـػ ..قمبي معػ.قمبـي معـػ
ولؾ تفحرشا قرائد الذاعر سميسان ج ؾادي العشائية ُظزيُ٘ ٝخ حٜٗخ
مفعمة بالروح الؽنابٌة ،حتى ولو أن الشاعر لم ٌكن لصده الؽناء
بصورة مباشرة  ،وتكاد تطؽى على اؼلب لصابده فً ومضة شعرٌة
ولعل الشاعر ٌدرن هذه الحمٌمة فً أعماله وٌتضمن شعره مجمل
لصابده الشعرٌة التً ترنم بها مطربون جزابرٌون ،وبؤلحان جزابرٌة
أصٌلة ،ومن ٌستمع إلى هذه النصوص الشعرٌة المؽناة بؤصوات الحان
جزابرٌة سٌكتشؾ أن النص الشعري ٌسجل انتصارا واسعا تذوب
االلحان فً شاعرٌته وتمتزج معها مكونة وحدة جمالٌة وؼنابٌة .
فالنص الشعري ٌبدو جلٌا بفرض مفرداته على المتلمً فخصوصٌة
النص الشعري الؽنابً عند شاعرنا تبدو أن جمالٌة اللحن تستلهم
وجودها من عبمرٌة النص الشعري الؽنابً ،المترع بالعبمرٌة و البساطة
والجمال لدٌه ولد ٌكون الشاعر متمكنا من تحمٌك حالة اسمى بما
ٌضاهً عصر عمالمة الموسٌمى العربٌة ،فعبمرٌة النص الشعري
الؽنابً ال بد لها ان تتولد من خبلل عبمرٌة فً اللحن تماما وهذا ما
نلمسه فً نصه الشعري حُٔـ٘٣ ٢و: ٍٞ
حُؼ٘ن
ىػ ٢حُ٘ي
243

5/27/2017

 ٫طيهِ ٢ؿَكظٓ ٢ؼِٔخ طيهَ ح٧هَ٣خص
أٗخ ػخٗن
ٛيه ٢٘٤اًح هِض اٗ ٢أكزي
ٍؿْ حٗظلخٍ حُٟٜٞ
ٍؿْ ٌٛح حُِٓخٕ
ٍٝؿْ حؿظ٤خُٞٓ٧ ١حٍ هِزي ى ٕٝػ٘خء
ىػ ٢حُ٘ي …
 ٫طيهِ ٢ؿَكظٓ ٢ؼِٔخ طيهَ ح٧هَ٣خص
 ٫ٝطٌ٘ل ٢ػٖ ٜٗٞىى
 ٫أٓظط٤غ حػظٜخٍى ٌٛح حُٔٔخء
أٗخ ٓظؼذ …
كخىهِ ٢ؿَكظً ٫ ٢زخه ٢حُ٘ٔخء
أٗخ ٓظؼذ ….
ٛيه ٢٘٤اًح هِض اٗ ٢أكزي أًؼَ
ٌٛح حُٔٔخء
 ٝاٗ ٢أٍ٣يى أًؼَ ٌٛح حُٔٔخء
 ٝاٗي أؿَٔ أؿَٔ ٌٛح حُٔٔخء
أٗخ ٓظؼذ ….
كخىهِ ٢ؿَكظ٢
هخٓٔ ٢٘٤حُؼ٘خء
حُؼ٘ن حُؼخٗ٢
طِٔ ٖ٤كزي ….
هخطٔي حٌُٛز.… ٢
ٝؿِءح ٖٓ حُوِذ ….
ػْ ط ٖ٤ُٞطخًٍش ُ ٖٓ ٢حُلِٕ
أٟؼخف ٓخ ًخٕ ػ٘ي١
اًح ٌٌٛح طَكِٖ٤
ػِٗ ٠لٓ ٞخ طَؿزٖ٤
طِٔ ٖ٤كزي ….
هخطٔي حٌُٛز٢
ٝؿِءح ٖٓ حُوِذ
آ ٙطًٌَص أٗي أرو٤ض ٍُٞٛ ٢س
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ر ٖ٤هِز ٝ ٢أكِحٕ ٢ٓٞ٣
ٟؼٜ٤خ ٓغ حُلذ  ٝحُوخطْ حٌُٛز٢
ٛ ٝخط ٢رو٤ش هِز٢
 ١َ٤ٓ ٝاُ ٠ك٤غ  ٫طَؿؼ.… ٖ٤
ػَٔ حُ٘خػَ ِٓٔ٤خٕ ؿٞحى ١رخُٜلخكش ٌٓ٘ ٓزؼ٘٤خص حُوَٕ
حُٔخ ٢ٟكؼَٔ ك ٢حُٜلق حُظخُ٤ش :
ؿَ٣يس ( حُ٘ؼذ ) ٝهي حهظً ٌٕٞ٤ُ َ٤ز َ٤حُٔلوو ٖ٤كٜ٤خ ٝهي ًِق رخػيحى
ٛللش ٤ٓٞ٣ش كٜ٤خ حْٓ (حُٔٞػي) ًٌُٝي ػَٔ كٓ ٢ـِش (حٓخٍ ) ٓٝـِش
( حُٞحٕ ) ك٤غ ػٔ ٬كٜ٤خ ٓلٍَح ػْ ٌَٓطَ٤ح َُث ْ٤حُظلَ ٝ َ٣ػَٔ
رٔـِش ( حُٞكيس ) ٓ ٝـِش ( حُؼوخكش ) ك٤غ ػَٔ كٜ٤خ ٓلٍَح ػْ ٗخثزخ
َُث ْ٤طلََٛ٣خ .
ٝك٘ٓ ٢ش  1995ػٓ ٖ٤يَ٣ح ُِؼوخكش ُ٣٫ٞش ( حُـِلش ) ػْ ٗوَ
رؼيٛخ ُٓ ٌٕٞ٤يَ٣ح ُ٣٫ٞش ( حُطخٍف ) ٝرو ٢كٜ٤خ حُ ٠حٕ حك َ٤حُ٠
حُظوخػي ػخّ . 2010
 ٖٓٝهٜخثي ٙك ٢حُـٍِ ه٤ٜيط ( ٚحُؼ٘ن ح٫هَ ) ٣و ٍٞكٜ٤خ :
طؼخُٗ ٢زَٓؾ طخٍ٣و٘خ ٓؼِٔخ ٣لؼَ حُٔؼيحء
طؼخُٔٗ ٢ؼَ ى ٍٝحٌٌُ٣ ُْ ١م رؼي ١ؼْ حُؼ٘خء
ٟؼ ٢حُلِٕ طلض حُٔويس
 ٫رَ ٟؼ٘ٛ ٚ٤خى
٘ٛخُي ر ٖ٤حُٔٔخً ٝ ٖ٤حُظؼٔخء
طؼخُ ٢حٗؼَٗ ١ؼَى حُل ١ٟٞٞػِ ٠ؿٔي١
هي طًَض ٘ٛخُي ك٤غ حه ٢٠حُٜ٘خٍ ٢ٓٞٔٛ
ك ٬حٍُ ّٞ٤حثلش ح ٍٝ٧طؼزن ٓ٘٢
 ٫ٝحُوِذ ٣لَٔ رؼ ٞحُ٘وخء
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أٗخ حُ٣ ّٞ٤خ ٝحكظ ٢حُٔ٘ظٜخس
أٓؼَ ى ٍٝحٌٌُ٣ ُْ ١م رؼي ١ؼْ حُؼ٘خء
ك٘خٓ ٢ػِ ٠حُٜيٍ ٝحرظٔٔ٢
ٓؼِٔخ ٣لؼَ حُٔؼيحء …..
حُ٘خػَ ِٓٔ٤خٕ ؿٞحى: ٞٛ ١
 ٓئْٓ ر٣٫ٞش (حُـِلش )حُِٔظو ٠حُ٪ُ ٢٘١ٞريحع ح٧ىر ٝ ٢حُل٘.٢ٓئْٓ ر٣٫ٞش (حُطخٍف )حُِٔظو ٠حُ ٢٘١ٞكَحْٗ كخٗ ٕٞحُِٔظو ٠حُ٢٘١ُِٞطز٤ؼش .
- .عضو المجلس الوطنً التحاد الكتاب الجزابري

اصدر العدٌد من الدواوٌن الشعرٌة اذكر منها ماٌلً:
ٌ -1ومٌات متسكع محظوظ
 - 2ثبلثٌات العشك اآلخر
 - 3و ٌؤتً الربٌع…
 -4أؼانً الزمن الهادئ
 -5لصابد للحزن و أخرى للحزن أٌضا
 -6رصاصة لم ٌطلمها حمة لخضر
 -7ال شعر بعدن-
 -8لال سلٌمان
- 9سلٌمان جوادي ٌؽنً للوطن
 -10المجموعة ؼٌر الكاملة
ٝهي َٗ٘ حػٔخُ ٚح٫ىر٤ش ك ٢حؿِذ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُ٤٘١ٞش
حُـِحثَ٣ش ٝحُؼَر٤ش .
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ٝحٗظؾ حػٔخ ٫حىر٤ش ٝرؼ ٞحَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش ًُ٬حػش حُ٤٘١ٞش
حُـِحثَ٣ش ٜٓ٘خ :
 السالٌة و الخٌمة . ضٌاؾ ربً . حمٌبة األسبوع . ِٓلٔش حُـِحثَ حُـِحثَ حُٔلَٓٝش ..أّ حُـٔخٍ ...حُؼطَسًٔخ حٗظؾ حػٔخ ٫حىر٤ش ُِظِلِس حُ٤٘١ٞش حُـِحثَ٣ش ٞ٘ٓٝػخص ًحص ١خرغ
طخٍ٣وٝ ٢حؿظٔخػ ٢حٓٔخٛخ (كخؿ٣ ٢ُ ٢خ ؿيٝ ) ١حُّ ق ًؼَ٤ح ٖٓ ح٫ؿخٗ٢
ٝحُٔ٘ٞػخص ُؼيى ٖٓ ح ُٔطَر ٖ٤حُـِحثَ. ٖ٤٣
و

كما أنتج للتلفزٌون مجموعة من المنوعات ذات الطابع التارٌخً
االجتماعً بعنوان (حاجً لً ٌا جدي ) ألؾ لعدد كبٌر من المطربٌن
منهم  :وردة الجزابرٌة ومصطفى زمٌرلً  ،دمحم بولٌفة  ،زكٌة دمحم ،
الشاب خالد  ،صلٌحة الصؽٌرة ٌ ،وسفً توفٌك و ؼٌرهم  .وكتب عدة
اوبرٌتات لبلذاعة الوطنٌة الجزابرٌة منها:
 ٓٔي حُِ. َ٤حُزَٗخٓؾ حُٛ ٢ٓٞ٤زخف حُوَ٤
 أُق حُ٘٘٤ي حَُُِٓٔ ٢لٔخ٣ش حُٔيٗ٤ش. ٟٝغ أؿ٘٤ش ؿ٣َ٤٘٤ي حُظ٤ِ٤ط ٕٞحُوخ ٙرل٠٤خٗخص رخد حُٞحى: ١رلزي ٣خ ر٬ى ١طِٔل٘خ .
 نشر أعماله األدبٌة فً اؼلب الصحؾ الوطنٌة و المجبلت العربٌة. عضو المجلس الوطنً التحاد الكتاب الجزابرٌٌن.ًٝخٕ ِٓٔ٤خٕ ؿٞحى ١حُ٘خػَ حُـِحثَٟٞٞٓ ١ػخ ك٤خ ًظزض ػ٘ ٚػيس
ىٍحٓخص ٗوي٣ش  .هيٓض ك ٍٞأػٔخُ ٚػيس أَٝ١كخص ؿخٓؼ٤ش ٓخ رٍٓ ٖ٤خثَ
ٓخؿٔظ ٝ َ٤ىًظٍٞح ٙىُٝش  ٝػَ٘حص ٍٓخثَ حُظوَؽ .
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔطٍٞحُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ه٤ٜيطٚ
(حرلغ ػٖ ؿٝ َ٤ؿ: )٢ٜ
أكظٖ ػٖ ؿٝ َ٤ؿ٢ٜ
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ُ٧و ٠ح٧كزش ٓزظٔٔخ
ٓؼِٔخ ػٜي٢ٗٝ
أكظٖ ػٖ ؿ َ٤ػـَ١
ُ٧و ٢حُظل٤ش ى ٕٝحٍطزخى
أكظٖ ػٖ ؿً َ٤ل٢
ٟ٧ـ ٢ػٖ ًل ْٜؿ٤يح
٧ ٝك ْٜ٘٠ؿ٤يح
٧ ٝىهِ ْٜك ٢روخ٣خ١
أَٗ٘ ْٛك ٢ىٓخث٢
أكظٖ ػٖ ٍؿَ
ؿٌٛ َ٤ح حٌُ ٌٖٔ٣ ١حُلِٕ ك٢ٌ٘٘ٔ٤ُ ٚ٤
ك َٔ٤ح٧كزش ػ٘ي ُوخث٢
أكظٖ ػ٘ي ِٓٔ٤خٕ
٣خ ٍؿ٤ٟ ٬ؼظ ٚحُٔي٘٣ش
 ٝحٌُٔ٘٬ص حُٜـَ٤س  ٝحُلذ
أ ٝ ١حٌُٗ ١لْ هخطِظ ٢ر٤يٚ٣
أٟخػي ػٖ ؿٔي ١حُلذ
أكٔي ٓخ ك٤ي ٖٓ  ٝ ّٞٛؿٕ٘ٞ
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 ٝأػيّ ٓخ هزؤطٗ ٚلخٛي ُ٨هَ٣خص
أكظٖ ػ٘ي ِٓٔ٤خٕ
٣خ رخهش ٖٓ ٤ٟخء طٗ٬ض
٣ ٝخ كَكش ك ٢هِٞد حُؼٌحٍ ٟطيحػض
٣ ٝخ ٘١ٝخ ًخٕ ٣ئ ١ٝحُـٔ٤غ
 ٌُٚ٘ ٝك ٖ٤ه َ٤حٗظ٠ٜ
ُْ ٣ؼَ ٙحُـٔ٤غ حُظلخطش
كٔخ أكظغ حُ٘خّ ك ٢ػَٜٗخ
 ٝأكي حُ٘ٔخطش
...
ِٓٔ٤خٕ
٣خ ٍؿً ٬خٕ ٢ٌ٘٘ٔ٣
هزَ ر٠غ ٖٓ٘٤
َٜ٣ف إٔ ُ ْ٤أىػ ٠اُ ٠حُلِٕ
ٖٓ ٍؿَ ٣ ٫لذ
ٛ ٝخ أٗض رخُلذ ط٘و٠
٣ ٝؼِٖ إٔ ُٓ ْ٤ؼَ حُٞكخء
ٓز ٬٤اٍُ ٠ؿي حُؼٖ٤
ٌُٖ ٝكخإى
ٗو ٚك٤ي حُؼٌحد  ٝأرو٠
ِٓٔ٤خٕ
هي هٝ َ٤حُؼِْ هلل
أٗي طَك ٞػَٜى
طَك ٞؿِ٤ي
طَك ٞؿٔٔي
طَك ٞإٔ طل َ٠حُؼَٔ ظ٬
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ِٓٔ٤خٕ ه َ٤حهظل٤ض
ُظظ َٜأؿِ٠
 ٝه َ٤حهظل٤ض ُٜ٤زق ٗؼَى
رؼي ظٍٜٞى أكِ٠
 ٝه َ٤رؤٗي طٔٔي رخُٔ٘ٞحص
طو٤يٛخ
ً ٢طظَ ٓي ٟحُي١ َٛل٬
...
ِٓٔ٤خٕ
رِؤ٤ي حٍ ٕ٥حكِش
ُِٔٔ٤خٕ آهَ
ًخٕ ٔ٣طَٛخ رخُوٜخثي
 ٝح٧ؿ٘٤خص حُـِٔ٤ش  ٝحٍُٞى
٘ٔ٣لٜخ ٓخ طَ٣ي
ٖٓ حُؼ٘ن  ٝحٗ٫ظ٘خء
٣ؼِٜٔخ ٓ٘طن حُطَ٤
َ٣كؼٜخ كٞم أُق رٔخ١
٣ ٝلِٜٔخ ٗل ٞأُق ٓٔخء
ِٓٔ٤خٕ
رِو ْ٤طزلغ ػٖ ٍؿَ
ِٔ٣ي حُوخطْ حُ٘ز١ٞ
ُ ٚحُلِي  ٝحَُ٣ق
 ٝحُٜخك٘خص حُـ٤خى ٓٔوَس
٤ٛ ُٚ ٝزش حٗ٧ز٤خء
ٛ ٝؼٌِش حُ٘ؼَحء
 ٝرِو ْ٤اً طًَض ٓزؤ
كٔ٤ِٓ ٕ٨خٕ أؿِ ٖٓ ٠حُِٔي
 ٝحُلذ أهِي ٖٓ ػَٜٗخ
ٔ٤ِٓ ٕ٧ ٝخٕ
٣ؼَف ً٤ق  َٝٝ٣هِذ حُ٘ٔخء
...
ِٓٔ٤خٕ
٣خ كَكخ هي ٣ـ٢ء
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٣ ٝخ ٗؼِش هي ط٢٠ء
٣ ٝخ رٔٔش هي طَف ػِٗ ٠لش حٗ٧و٤خء
ك٘خٗ٤ي ًٖ ٗخػَح ٓؼِٔخ ً٘ض
ًٖ ؿٌٝس طَك ٞحٗ٫طلخء
ك٘خٗ٤ي ًٖ هيٍح
 ٝؿٞحىح ٣ـخَٓ ٟي حُل٘خء.

**************************

ضمد كاظم وسمً
 1954بمدٌنة
ولد الشاعر ضمد كاظم وسمً الزهٌري سنة \
(مندلً ) ومندلً مدٌنة حدودٌة تمع على بعد ستة كٌلومترات من الحدود
االٌرانٌة تتربع فً احضان جبل حمرٌن من جهته الؽربٌة وبهذا تكون
اراضٌها من اخصب االراضً الزراعٌة وبساتٌنها عامرة باشجار
النخٌل المتنوعة التمور مثل الزهدي والخستاوي واالشرسً والبرحً
والمكتوم والخضراوي وفٌها انواع من النخٌل لم تكن موجودة فً العالم
بؽٌرها مثل ( مٌرحاج ) و( موسى افندي ) وتشتهر كذلن اشجار الرمان
الحلو( رمان مندلً ) واشجارالبرتمال والحمضٌات والمشمش وؼٌرها
واشجارالسدر التً تنبت فٌها تلمابٌا فتراها فً شوارع وازلة محبلتها
وبساتٌنها فهً اشبه بجنة بربوة اصابها الؽٌث فاٌنعت واثمرت .
وفً لصٌدته (ربى مندلً ) ٌمول :
كم عٌن نضاخة الوجل

دارت بٌن الٌاس واالمل

فالنهى التندى جوانحها

لو تشكو من دهـر سمل

بل الى االؼصان معانمة

بٌن اورادها فً ربى مندلً
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فً مبلعبها احبلم الصبا

بٌن اكنافها ذكرى منزل

كم ساورنً طٌؾ حسنابها

مـر بً ظمآنـا على عجـل
ّ

ٌا فإادي هل لن ان تنسى

من له فً دنٌان من مثل

ومن النهر استسمت رٌم

مـاإه من علٌـاء المـلـل

ومن النهر عاتبنً شادن

حسـنه مس الشـٌخ بالخبـل

لكن الهوى لدر المبتلً

نا به جـ ّد حٌـن الهــزل

وما زلنا فً كل ربٌع نذهب الى روابً ( مندلً) الى منطمة بٌن
المدٌنة وبٌن جبل حمرٌن مجاورة للحدود االٌرانٌة وتسمى( كومسنن )
مرة او عدة مرات لننعم بالهواء الطلك والخضرة الدابمة والزهور
الربٌعٌة التً تمؤل االرض حتى كانها انوارا ونجوما تتؤلأل .
٣وٓ ٍٞظـِ: ٫
َ
حَُرَْ َٓ ٠ػخ ُٙهَ ِْز٢
ؿِح ٌٍ كّ ٢

ٜخّ
ٌََٗ ٝى ك ٢ح ُُّْ َُ ٟٜٞي ح ُْ ِو ِ

ػ ُّي حُّ٘ ْـ َْ ك ٢رُ ْ ِْ ٜحُِّ٤خُ٢
أ ُ

ًَل٤لخ ً

ّ ٛزخ ً
ٔ٤ضُ
َ
أٗخ ٣خ ََُِ٤ظ ٢أ ْٓ َ

ٔخّ
أٍطَي١
ْ
َ
ٍ ٖ٣ح ُْ َِ ٤

ّ٬
ٖ ػ َْٖ َر
ٍ
 ٚ٤ٜك ٢حُ ّظ ِ
ُ٣لَ ِظ ّ ُ

ؿخّ َْ ٝؿ ٍي
َٝأ َ ْ
ٓوَ٤ضُ حُِِّٔ ْٖ ِٓ ٠

كَؤ ْ
ٖ ح ُْـََحّ
ٗ َٜيِٗ ٢
حُطِْ َٗ ٠ؼ َ

وفً هذه المدٌنة ترعرع شاعرنا وتعلم حروفه االولٌة ودرس
المرحلة االبتدابٌة فً (مدرسة مندلً االبتدابٌة للبنٌن) ثم اتمها فً
(مدرسة المدوة االبتدابٌة للبنٌن ) وفً المرحلة الثانوٌة درس فً (
متوسطة الٌرمون ) ثم اكمل المرحلة االعدادٌة فً ( اعدادٌة الصمود )
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فً (مندلً) فحصل على شهادة الدراسة االعدادٌة ثم انتمل الى
( نٌنوى) الكمال دراسته الجامعٌة فً ( جامعة الموصل )
محافظة
فدخل ( كلٌة االدارة وااللتصاد ) فتخرج منها حابزا على شهادة (
البكالورٌوس )فً االلتصاد .
تعرفت علٌه ٌوم جاءنً وبٌده االمرالوزاري الماضً بنمله من
(محافظة صبلح الدٌن ) الى ( محافظة دٌالى) كمدرس على مبلن
المدارس التجارٌة – وكنت ٌومها مسإوال لشعبة التعلٌم المهنً فً
المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى فتم تعٌنه فً ( اعدادٌة تجارة بعموبة
للبنٌن ) فكنت كلما مررت باالعدادٌة المذكورة تبللٌنا ثم تآخٌنا وخاصة
ونحن ابناء منطمة واحدة فمد كنت من ( بلدروز) وكانت هذه ناحٌة تابعة
لمضاء ( مندلً ) وهو من مركز لضاء ( مندلً ) اال انها تحولت الى
ناحٌة اثناءالحرب العرالٌة االٌرانٌة لما اصابها من وٌبلت الحرب من
دمار وخراب .ورحٌل اؼلب سكانها الى (بلدروز)-التً اصبحت لضاءا
فٌما بعد  -والى ناحٌة (كنعان) وكذلن تفرق الكثٌرمنهم فً كثٌرمن المدن
العرالٌة مثل بعموبة وبؽداد والنجؾ وكرببلء والعزٌزٌة .
اصبح الشاعر ضمد الوسمً مدٌرا العدادٌة تجارة بعموبة للبنٌن
بعد احالة مدٌرها الى التماعد  .ولد انتمل سكنه من مدٌنة ( مندلً)
المدٌنة التً ولد فٌها الى مدٌنة ( بعموبة )حٌث ممر وظٌفته واستمر بها
 .ثم اصبح مدٌرا لحسابات تربٌة دٌالى بعد االحتبلل االمرٌكً للعراق عام
\  2003وبمً مدٌرا للحسابات فٌها حتى احالته الى التماعد عام \
. 2015
و االستاذ ضمد كاظم وسمً من الشعراء العرالٌٌن المثمفٌن و له
مماالت نمدٌة و تنظٌرٌة فٌما ٌخص االدب و الشعر و له نظرته الخاصة
بالشعر والمصٌدة العمودٌة فانتهاج الشاعر منهج الشعر العمودي
واالكثار من نظمه له كان عن نظرة و رإٌة تجاه تعرٌؾ الشعر وماهٌته
 ، .كما انه كتب فً لصٌدة النثر فاجاد وفً مجموعته الشعرٌة ( طٌؾ
االصٌل ) لصابد نثرٌة جٌدة تمثل على لؽة حداثوٌة متمٌزة واسلوبٌة
معٌنة فمن لصٌدته ( اسرار الوردة ) ٌمول :
تسالط أٌها الثلج
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فوردتً لٌست فً آجامها
فلتت من أناملً
كسمكة مزلت شباكها
شعرة رمادٌة تعانك روحً
فشعرت باختبلج الؽروب
وصرٌر األبواب ٌماٌضنً:
عبوس السماء
وعوٌل األشٌاء
والزمن المتدحرج كرأس
فوق ممصلة األٌام
ٌستهوي اللصوص
خلؾ الجدران
وللبً ٌمفز
خارج أضلعً
لكننً اختبا
داخل للبً !
من خلؾ المضبان
ٌشاٌع اللصوص
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نعش وردتً
التً لضمت الظبلم
بنور أورالها المتطاٌرة
تتسم لصابد الشاعر ضمد كاظم و سمً بالعذوبة والسبلسة  ،من
حٌث الموضوعات و الصورالشعرٌة والموسٌمى وااللفاظ  ،لٌمدم لنا
ادبا رابعا جمٌبل عذبا بشعر موزون ممفى مفعم بالعاطفة و البوح ٌ .مول
نوار الجمال):
فً لصٌدته ( ّ
اللحاظ أسٌبل
من
ِ
ضحكتْ ته ّل ِ

تردي والها ً متْبوال
ح ْ
سنا ُء ْ

فا ْه ّ
ار الجما ِل كؤنّهُ
تز نُ ّو ُ

ت بلٌبل
طٌر
ترلرق فً الفرا ِ
َ
ٌ

روض الخمٌ ِل رضابُها
لٌبلً سمى
َ

ص َع باللّمى ل ْندٌبل
ت ْب ٌر تر ّ

شمسا ً ٌُش ُّع على الصباحِ لجٌنُها
ْ

ؼار ِه ت َ ْ
فر اإلكلٌبل
ض ُ
ِم ْن ع ْط ِر ِ

ْراق ٌرلؤ ُ ب ْكرةً
ُج ْرحً م َع ْاإلش ِ

ّماء أصٌبل
دمعً كالد ِ
وٌسٌ ُل ْ

م ْذ َ
ٌوم ا ْلوصا ِل نكولُها
كان فً ِ

صارتْ تعٌ ُد إلى ا ْلفإا ِد ذبوال

ل ْد أ ْظ هرتْ ٌو َم الرحٌ ِل ولٌجةً

وكؤنّنً َ
بٌن ا ْلوشـا ِة كلٌبل

حتّى مضتْ ب ْع َد العهو ِد بن ْكثِها

ْ
ً رسوال
إذ ْ
أرسلتْ م ْنها إل ّ
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أم َر عمولِها
فمضى بؽ ْلس اللٌّ ِل ْ

فً ا ْلؽد ِْر ّ
لٌس دلٌبل
إن ال ّ
ص ْب َح َ

نظم الشاعر ضمد الوسمً فً اؼلب الفنون الشعرٌة ولد ساٌر فً
شعره االحداث التً مر بها بلده – العراق -وما اكتنفته من مصابب
ومصاعب اال ان اؼلب لصابده الؽزل وتكاد تكون افضل لصابده فٌه ,
ٌمول :
ْ
ت الؽرا ْم
إذكرٌنً ٌو َم ج ّد ْد ِ
حب ل ْد سا َد ا ْلورى
فظن ْنتُ ا ْل َّ

صار اللّحْ ُ
َ
َ
زٌتون سبل ْم
ظ
حٌن
َ
س ُ
جاب الؽَما ْم
وا ْنتشى ا ْلو ْ
نان وا ْن َ

ؼردتْ
فً ال َّ
صبا ع ْندلةٌ ل ْد ّ

ق طروبا كا ْلٌما ْم
صفّ َ
ك الشو ُ

ارتاضتا فً دوحتً
شفَ ِ
تان ْ

ب ونا ْم
ْ
وارتمى وجْ د ُِن فً ا ْلم ْل ِ

خمرةً
أنَا ْ
سمٌَتُ ِ
إن أ ْ
ش ْعري ْ
َ
عن ْ
ؼ ِّن ل ًْ ٌادجْ لةٌ ْ
نخلتً

َ
كؤس لو أ ْنتَ ال ُمدا ْم
كان ل ْل ِبً ا ْل ُ
ق فً شَجْ ِو ال َحما ْم
لحْ َن
شوق را َ
ٍ

ل ْل لها ٌا نه ُْر هذي لٌلتً

ستها ْم
أ َ ْل ِبلً فا ْلبد ُْر مثْلً م ْ

اب ٌحْ كً ث ْؽ َرها
إنّما العُنّ ُ

روض ا ْلؽرا ْم
ور ِد فً
ِ
مثْ ُل لثْ ِم ا ْل ْ

ضمد الوسمً اضافة الى كونه شاعر مجٌد وله خمسة دواوٌن
شعرٌة لحد االن فانه كاتب وناثر .فمد كتب فً الثمافة والنمد االدبً
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واالحداث السٌاسٌة والتارٌخٌة عدة مإلفات كما انه كتب فً المصة
المصٌرة واجاد فٌها واصدر كتابٌن فً المصة المصٌرة .
اما مإلفاته فمنها ماٌلً :
 -1كتاب اسرار المواهب  /دراسات فً النمد االدبً
 -2كتاب الفكر العربً ..وتحدٌات الحداثة
 -3كتاب النهضة االوربٌة  ..ولضٌة الحرٌة
 -4كتاب عالم مشمش  -مجموعة لصصٌة
 -5كتاب نمد السٌاسة االمرٌكٌة  -احتبلل العراق أنموذجا
 -6كتاب طٌؾ االصٌل  -دٌوان شعر
 -7أبابٌل شوق -دٌوان شعر
 -8دوحة الحك  -دٌوان شعر
 -9جرح العراق  -دٌوان شعر
 - 10تعال نؽنًّ  -دٌوان شعر عربً
 -11حرابك الضٌاع  -مجموعة لصصٌة
 -12المماربات فً الدٌن والفلسفة والفكر والعلم واالدب والفن
 - 13كتاب جمالٌات االدب والفن
 -14كتاب دراسات فً الفكر المعاصر
ضمد كاظم الوسمً الشاعرالعرالً هو :
عضو االتحاد العام لبلدباء والكتاب فً العراق
عضو نمابة الصحفٌٌن العرالٌٌن
عضو هٌؤة تحرٌر مجلة دٌالى التربوي
مدٌرالبٌت الثمافً العربً فً الهند لدى محافظة دٌالى
عضو رابطة شعراء العرب
عضو رابطة شعراء الرافدٌن
عضو رابطة أدباء المصة فً العراق
عضو رابطة المرفؤ االخٌر االدبٌة
عضو فً مإسسة صدى االفصول الثمافٌة
عضو منظمة الكلمة الرابدة الثمافٌة االنسانٌة
عضو الرابطة العربٌة لآلداب والثمافة
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حصل الشاعر على العدٌد من الجوابز االدبٌة ودروع االبداع
والشهادات التمدٌرٌة .
شارن فً العدٌد من المهرجانات االدبٌة واللماءات الثمافٌة فهو
كاتب ولاص وشاعر ٌ ..كتب فً الصحؾ والمجبلت الورلٌة وااللكترونٌة
العرالٌة والعربٌة.
واحدث ما لاله لصٌدته (ابن العروبة ) :
حٔ٣٩ـــــخٕ ٝحِ ٫٥ء
ّ٣خ اُـــ٠
ِ

ٔٔخ
ٗ ٍٞحُ َّ
ِٓ ْٖ ْ
أٍ ِ َْٞٗ َ٣ ِٚ ٟاُِ ٠

حُؼِ٤خء
ٔٔ ٞح ُْلَظ ٠ك ٢ىَ ٝك ِش
ِ
ْ َ٣

٤ـخء
ٔ ِْ ِْ َٝح ُْ َِ ٜ
ٍح َّ حُظُو ٠ك ٢حُ ّ

ػُٚ
ٓ٤خكََُ٣َٝ ُٚح ُ
َُ ْْ ط َ ٌْظ َ َِ ْع أ ْ
وََ ُٓ ٍٜٞكّٜخ ً
خٕ َُ ََِٓ ٞي ح ُْ
ِ
َ
ِٓ ّ٤
ٓخ َ
٘ ِٚ
ًخٕ ْ َ٣زـ ٢ك ٢حُيّٗخ ِٓ ْٖ ػَِ ٤
حَُى ٟكَ ٢ى ِْٙ َِ ٛ
كَخ ُْ ُل َُّ ْ َ٣ ٫وّ٘ ٠
ا ْر ُٖ ح ُْؼَُٝرَ ِش َٝحُزَ ٜخ ُء ُ َ٣للُّٚ

ْيحء
ض َٝحُ ّطخؿِ ٞ
رِخ ُْ ِـ ْز ِ
ص َْ ٝح٧ػ ِ
٤يحء
أ ّْ
ػخٕ هَظَْح ً كٍُ ٢ر ٠ح ُْزَ ِ
َ
ا ّ٫ح ُْؼُِ ٠ك ٢ح ُْ ّ
ٔخء
ؼِ ِس ح ُْوَ ْؼ ِ
لخء
ًخُِِّ ٤
غ ٝح ٌُْ ََّ ِحٍ َٝح ُْلَ ِْ ِ
ٞحء
ٝح ُْؼَ ْو َُ كخ ًِ ُٔ ُٚػَِ ٠حِ ْٛ ٧

خٓ ِٚ
َٝح ُْ َل ُّ
ن ٍح ِث ُي َُٓ ٙي ٟأ ِّ ٣

رخء
د َٝحُوُ َْ ِ
َٝح ُْ َؼ ْي ٍُ كْ ٢حْ ٧ؿَح ِ

َ٤ق ح َُْ ّ٣ًَ َّ َٞ٤
خى ح ُْلَظ٠
ٍَرّخَ ً ُٙ
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ٗخ َٓضْ رِ ِ ٚحُ ّي ْٗ٤خ ػَِ ٠حْ٧ىْٝح ِء
م ٝح ُْ َٟٞ ٜ
ٓشُ َٝحُظّلً َُّ ُ
َُ ٫ٞحُِٔ٤خ َ

ُ
ْ٬ء
ص
ٓخ
ٛخٍ ِ
ح١ٝ٧خٕ ً َْخِ ٗ٧
َ

ٌمول فٌه الماص سعد دمحم رحٌم :
( تعرفت على األستاذ ضمد كاظم وسمً فً اوابل التسعٌنٌات  ،حٌن
أدرس فٌها .ومنذ البدء توطدت عبللتنا نتٌجة
عٌّن مدٌرا ً لبلعدادٌة التً ّ
الهواجس المشتركة بٌننا والسٌما فً مجال الثمافة  .وكان الرجل لاربا ً
ممتازا ً ألمهات كتب التراث العربً  ،وأحسب أننً شجعته على التوسع
فً لراءة الكتب المعاصرة ذات المضامٌن الفكرٌة الحدٌثة والتً تنظر
الى تارٌخ األمة وتراثها على وفك منهجٌات جدٌدة  .وفً فترة لصٌرة
استطاع أن ٌستوعب االتجاهات الفكرٌة الكبٌرة كالبنٌوٌة والتفكٌكٌة
وؼٌرها  .وان ٌكتب مماالت حولهما  .سواء فً حمل األدب  ،أو الحمل
السٌاسً والثمافً بشكل عام وتجلت لدراته ومواهبه عبر عشرات
المماالت والدراسات التً نشرتها له الصحؾ والدورٌات العرالٌة المهمة
خبلل السنٌن األخٌرة .
ما أنتظره من األستاذ ضمد هو الدخول فً حمل النمد التطبٌمً
لؤلعمال األدبٌة المعاصرة بعدما أمتلن عدّته المنهجٌة وآلٌات التحلٌل
التً ستعٌنه الشن فً عمله  ،والسٌما أن له رإٌته وحساسٌته النمدٌة
الثالبة ) .
واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره:
ٌاؾ
سكَتَ ا ْلكَبل ُم َو َكلّ ِ
ت ْاأل ْ
َ
س ُ

ٌاؾ
بَد ٌْر بَدا أ َ ْم ه ِذ ِه أ ْط ُ

هذي ِلحا ُ
ظ ِن أ ْب َرلَتْ ٌَو َم ال ِلّما
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اؾ
لَو أ ْن ِ
ٌؾ ذا أنا َ
ت َ
س ٌ
سٌّ ُ
كذبَةٌ َم ْمجو َجة ٌ
ت ّإال ْ
ما أ ْن ِ

بلؾ
خاطري أ ْ
ستْ لها فً ِ
لٌ َ
س ُ

ٌَنان ت َ ْرجو ِبالدُّموعِ َخدٌعَتً
ع ِ

ْراؾ
َهٌهاتَ ال لَ ْن ت ُ ْخ َد َ
ع ْاألش ُ

صبابَتً
أنا شا ِع ٌر َوا ْل َو ْ
س َ
ص ُل كَؤ ْ ُ

داؾ
َوال ِ ّ
سان ٌُ ُ
ٌك ا ْل ِح ِ
ش ْع ُر ِم ْن ِر ِ

ق لَحْ ُن لَصٌدَتً
أنَا شا ِع ٌر َوالشَّو ُ

ْداؾ
َرلَ َ
صتْ عَلى أ ْن ِ
ؽامها ْاألص ُ

ؾ ِع ْط ُر ٌَراعَتً
أنَا كاتِ ٌ
ب َوا ْل َح ْر ُ

بلؾ
َ
ش َهدَتْ ِبذا ْاألعْدا ُء َو ْاألَحْ ُ

ً َخرٌ َدةً
َوت َ َؤلْ َأل َ الث َّ ْؽ ُر ا ْل َجن ُّ

صاؾ
باب َو ِطبُّهُ ْاإل ْن
ٌَحْ كً ال َّط َ
ُ

بضحْ َك ٍة
ال ت َ ْم َربً فَال ِنّص ُ
ٌس ِ
ْؾ لَ َ

بلص ْ
ْراؾ
ص ْد ُ
أل ّ
ق َو ْاإل ْخ ُ
واألع ُ

الت َ ْط َمعً ْ
أن تَؤ ُخذي ِم ْن ُج ْعبَتً

فاؾ
لَلَما ً ِ
وط ْر سا ً فَالدَّواةُ َج ُ

بلمنا
ت ا ْل َو ْ
ٌَؾ ا َّدعٌَ ِ
ص َل فً أحْ ِ
ك َ

فاؾ
ْبلن َو ْاإل ْ
ما َه َّزنا أع ِ
س ُ

ع ْن ِن ع ُ
َزٌزها
َوأنا كَرٌ ُم النَّ ْف ِس َ

س ْر ِب ُل الوجْ َ
َفاؾ
َوٌُ َ
دان بَ ْع ُد ع ُ

ْ
ت َد ْهرا ً بِ ْدعَةً لَ ْد ُز ّ ِو َرتْ
صر ِ
إن ْ

ناؾ
وٌر ِن ْاألحْ ُ
ال ت َ ْرتَضً ت َ ْز َ
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ض عهودِها
حتّى ا ْل
وحوش تَفً بِبَ ْع ِ
ُ

إٌبلؾ
ال لَ ْن ٌَنالَ ِن فً الدُّنا
ُ

لَو أحْ ُرفً َك ٌَما َم ٍة َح ّطتْ عَلى

هاؾ
أَ ٍ
ٌن أحا َط ِن ِظلُّهُ ا ْل ِه ْف ُ

مارها
َوت َ َدلّ ِ
ت ْاألش ُ
ْعار ِم ْن أثْ ِ

ت َ ْزهو ِبها ْ
واخ َ
ناؾ
ض َّر ِ
ت ْاأل ْك ُ

ٌن َمشا ِعرا ً
َونَفَ ْختُ ِم ْن ُروحً إلَ ِ

جاؾ
ماذا تُفٌ ُد َو َط ْبعُ ِن ْاإل ْر ُ

صور َوذي الدّنا دا َمتْ َمتى
تِ ْل َن ا ْلعُ
ُ

ماؾ
أ ْلوا ُمها لَ ِعبَتْ ِبها َاألحْ ُ

ْب عٌُونِ ِه
عاش ا ْل َحٌا وا ْل َم وتُ نُص َ
َ

خاؾ
ِ
ٌس ٌَ ُ
هلل د ُُّر ا ْل ُح ِ ّر لَ َ

الرؼٌ َد بِ ِذلّ ٍة
ٌش ّ
ما ْألبَ َح ا ْلعَ َ

َو َ
ْراؾ
ضنى ا ْل َحٌا ِة ِب ِع ّز ٍة إش ُ

و ّط ْن َحٌات َ َن ِلل ُهدى َودَعِ ا ْل َهوى

ٌاؾ
ما ا ْلعُ ْم ُر ّإال ِرحْ لَةٌ َو ِض ُ

***************************
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دمحم حُٜـ َ٤أ٫ٝى أكٔي

دمحم حُٜـ َ٤ح٫ٝى حكٔي ُٝي حُ ّٞ٤حَُحرغ ٖٓ ٗٔ٤خٕ (أرَ)َ٣
ػخّ\  1955ك ٢حكي ٟحُوَُ ٟظخرؼش ُٔي٘٣ش ( ٓ٤ي ١ر٣ُ ٞي ) ك ٢حُوطَ
حُظ. ٢ٔٗٞ
ػخٕ ك ٢ر٤جش كوَ٤س ٝهخٓ٤ش ك ٢كظَس حَُٜحع ٓغ حٓ٫ظؼٔخٍ
حُلَٗٔٝ ٢هَٝؿ ٖٓ ٚحُز٬ى ٝريح٣ش ر٘خء حُيُٝش حُظ٤ٔٗٞش.
ريأ طؼِ ٚٔ٤كً ٢ظّخد حُوَ٣ش ،كظؼِْ حُوَحءسٝ ،كلع حُوَإٓ ػ ّْ ىهَ
حُٔيٍٓش ح٫رظيحث٤ش رٔ٘طوش (حُ٘ٞح ) َ٣كٓ ٢ي٘٣ش ( ٓ٤ي ١ر٣ُ ٞي )ٜ٘ٓٝخ
ك َٜػِٜٗ ٠خىس حُظؼِ ْ٤ح٫رظيحث٘ٓ ٢ش \  ُْٝ . 1968طٌٖ ك ٢طِي حُلظَس
ٓيٍٓش ػخٗ٣ٞش كٓ ٢ي٘٣ش ( ٓ٤ي ١ر٣ُ ٞي) كخٗظوَ اُ٣٫ٝ ٠ش ( هلٜش ) ً٢
ٞ٣ح َٛطؼِ ٚٔ٤حُؼخٗ ١ٞكيهَ حُٔيٍٓش حُؼخٗ٣ٞش كٓ ٢ي٘٣ش ( هلٜش ) ك٢
حُـ٘ٞد حُظٝ ٢ٔٗٞك َٜػِ ٠حُٜ٘خىس حُؼخٗ٣ٞش  .ػْ حٗظوَ اُ ٠حُؼخٔٛش
( ط ) ْٗٞك٤غ ٝح َٛىٍحٓظ ٚد(حُٔيٍٓش حُؼِ٤خ  َ١٧حُ٘زخد )رٔ٘طوش
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(رجَ حُزخ ) ١ك ( ٢ط ) ْٗٞر ٖ٤ػخٓٝ 1977ٝ 1975 \ ٢ك َٜػِ٠
ٜٗخىس ( ٓ٘٘ٗ ٢زخد ) .ك ٢ػخّ . 1978
ػخى أُٓ ٠وٍ ٢حٓٓ ٚي٘٣ش ( ٓ٤ي ١ر٣ُ ٞي ) رؼي ك ُٜٚٞػِ٠
ٜٗخىس حُزٌخُ٣ٍٞخ ،ػْ ٓخكَ اُ ( ٠كَٗٔخ ) ُِيٍحٓش كيٍّ (ػِْ ) حُ٘لْ
ك( ٢ؿخٓؼش ٍحْٓ ).
ٔزؼ٘٤خص
ريأ ٓل ّٔي حُٜـ َ٤أ٫ٝى أكٔي طـَرظ ٚحُّ٘ؼَّ٣ش ك ٢أٝحهَ حُ ّ
ٝ ،رؼي اٜٗخء ىٍحٓظًٝ ، ٚخٗض ٓي٘٣ظ٤ٓ ( ٚي ١ر٣ُ ٞي ) ٜٓي حُؼٍٞس
حُظ٤ٔٗٞش ٟي حٓ٫ظؼٔخٍ حُلَٗٔ ٢كٌخٕ ٖٓ حُ٘زخد حُؼ ٖ٤٣ٍٞك ٢رِيٝ ٙ
ىحكغ ػٖ حٌَُحٓش حُ٤٘١ٞش  ٝحُلَّ٣ش ك ٢ر٬ى. ٙ
ٗ ٖٓٝؼَ ٙه٤ٜيط ( ٚحػظٌحٍ ُ٣ ) ٠ِ٤و:ٍٞ
( ػ٘يٓخ  ٫طـ٤جٖ٤
أُػْ أٗي ؿجض  ُْٝ ...طـي!٢٘٣
أه :ٍٞؿيحً،
ٓؤًٝد روٜٞطٜخ
ٝأػٞؽ ػِ ٠كٜٔخ
ٝأهُٜ ٍٞخٓ :خٓل٢٘٤
ذ ٧رٍَّ أَٖٓ٣
ٝأرلغ ك ٢حُّ٘ل ٞػٖ ٓز ٍ
ٓوظِلً ٖ٤ؤٕ:
 ٫طـ٤ج٢
ٝأكٔذ أّٗي ؿجض  ُْٝ ..طـي) ٢٘٣
طؼَ ٝحُ٘خػَ دمحم أ٫ٝى أكٔي ُِٔـٖ كظَس هَ٤ٜس كٓ ٢خ ٣ؼَف ك٢
ط ْٗٞرـ (أكيحع حُوزِ )ػخّ ًُٝ ،1985ي رؼي طٞه٤ل ٚه ٍ٬حػظٜخّ ٗظْ
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ُِيكخع ػٖ ح٫طلخى حُؼخّ حُظُِ٘ ٢ٔٗٞـَ حٌُ٣ ١ؼظزَ حُ٘وخرش حً٧زَ ك٢
حُز٬ى٘ٓٝ .ؼض ِٓطخص حَُث ْ٤حَُحكَ رٍٞه٤زش ىٞ٣حٗ٤٘ٗ( ٚي ح٣٧خّ حُٔظش)
كٝ ،1984 ٢روٓ ٢لـُٞح كظ. 1988 ٠
َ١ى ٖٓ ػِٔ ٢ً٘٘ٔ ٚػوخكٓ ٢يس هٔٔش ٓ٘ٞحص .ػْ حػ٤ي ُٞظ٤لظٚ
ى ٕٝحُل ٍٜٞػِ ٠طؼ ٞ٣ٞػٖ حُُ ٝ ،ٍَ٠ك ـزض حُؼي٣ي ٖٓ هٜخثي.ٙ
ط ٠ُّٞاىحٍس ر٤ض حُّ٘ؼَ ك ( ٢ط٘ٓ ٖٓ )ْٗٞش \ 1993اُ٘ٓ ٠ش
ً . 1997خٕ ٓؼـزخ رخُ٘ؼَحء ( ٓلٔٞى ىٍِٗ - ٖ٣ٝحٍ هزخٗ - ٢ػِحُيٖ٣
حُٔ٘خَٛس ٓ -ظلَ حُ٘ٞحد ) ٝؿ ٖٓ َْٛ٤حُ٘ؼَحء حُؼَد.
ٖٓ أٗ َٜهٜخثي ، ٙه٤ٜيس ( ٗلذ حُز٬ى ٝ ) ..حُظ٣ ٢و ٍٞكٓ ٢طِؼٜخ :
ٗلذ حُزَ ٬ى
(
ُّ
٣لذ حُزَ ٬ى أك ْي
ًٔخ ٫
ُّ
ٗلؾ اُٜ٤خ
ٓغ حُٔلَىٖ٣
ػ٘ي حُٜزخف
ٝرؼي حُٔٔخء
 ّٞ٣ٝح٧كي
 ُٞٝهظِٗٞخ
ًٔخ هظِٗٞخ
َٗ ُٞٝىٗٝخ
َٗىٗٝخ
ًٔخ ّ
 ُٞٝأرؼيٗٝخ
ُزَى حُـٔخى
ُؼيٗخ ؿِحس
ٌُٜح حُزِي
ٝك٘ٓ ٢ظٜق ٗ َٜطَ٘ ٖ٣ح ( ٍٝ٫أًظٞرَ) ٓ٘ش \ًَٓ 2015ض
ُٝحٍس حُؼوخكش حُظ٤ٔٗٞش حُ٘خػَ دمحم ك ٢حَُٔٔف حُزِي ١رخُؼخٔٛش
حُظ٤ٔٗٞش (طٝ ) ْٗٞرٔ٘خًٍش ػيى ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحُل٘خٗٝ ٖ٤حُٔزيػٖ٤
حػظَحكخ رٔخ هيٓ ٖٓ ٚاٗظخؿخص ٗؼَ٣ش ٝػوخك٤ش هٔ٤ش.
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ٝهي ًًَ ك ٢كٞحٍحص ٛلل٤ش أؿَ٣ض ٓؼ: ٚ
ػِ ٢حَُهخرش ٞ١حٍ ٓ٘ٞحص كلٌكٞح ٓوخ١غ ٖٓ هٜخثي ١هزَ
( ٍٓٓٞض ّ
َٗ٘ٛخ ٝؿَٝ٤ح كظ ٠حٌُِٔخص ،كٌظزض :
(ٌٛح أٗخ ٣ ٫وَأ حُز ٢ٜٗ ْ٤ُٞك ٢حُـَ٣يس ٗخهٜخ ،رَ ٣وَأ حُٔوط ١ٞكٌٝ
ٓي َٙ٣ك ٢حُِ َ٤هزَ طٞؿؼٛٝ ٢يٍٛٝخٝ ،إً ٓؤًظذ ُٖٔ أٍ٣ي ٓٝخ أٍ٣ي ).
ٔٓٝخ  ًٌَ٣حٗ ٚطؼَُٞٔ ٝحهق كخىس ك ٢ك٤خطٜ٘ٓ ٚخ حٕ حُيحػ٤ش
حٓٞ٣ ٢ٓ٬ٓ٫ق حُوَٟخ ١ٝهي أٛيٍ ىٓٓ ٚظٜٔخ ا٣خ ٙرخٌُلَ ٝحُ٩لخى.
 ًًَٝحُيحػ٤ش حُوَٟخ ١ٝكً ٢ظخد أٛيٍ ٙرؼ٘ٞحٕ ( حُظطَف حُؼِٔخٗ ٢ك٢
ٓٞحؿٜش ح ،) ّ٬ٓ٫رخ ْٓ٫حُ٘خػَ ح٫ٝى حكٔي ،رٜلظٓ ٚيَ٣ح ُز٤ض حُ٘ؼَ
ك ٢طٝ ،ْٗٞحط ٜٚٔرخُ٫لخى َٛحكش .
َٓ ٝحُ٘خػَ َٟٓخ ػ٠خٝ ٫أػ٘خء حٗظيحى حَُٔ ٝرً ،ٚظذ
حُ٘خػَ حُٜـ َ٤أ٫ٝى أكٔي ٖٓ ىحهَ حُٔٔظ٘ل ٠حُؼٌَٔ ١حًٌُ ١خٕ
٣ظِو ٠حُؼ٬ؽ ك ٚ٤ه٤ٜيس ٓئػَس حٓٔخٛخ ( حُٞىحع ) ٣و ٍٞكٜ٤خ:
أٝىع حُٔخرن ٝحُ٬كن
أٝىع حُٔخكَ ٝحُ٘خٛن
أٝىع حٓ٧زخد ٝحُ٘ظخثؾ
أٝىع حُطَم ٝحُٔ٘خٛؾ
أٝىع ح٣٧خثَ ٝحَُ٤هخص
أٝىع ح٧ؿ٘ش ٝح٧كَحى ٝحُـخٓؼخص
أٝىع حُزِيحٕ ٝح١ٝ٧خٕ
أٝىع ح٧ى٣خٕ
أٝىع أهٓٝ ٢ٓ٬خػخط٢
أٝىع ًظزًَٝ ٢حٓخط٢
أٝىع حُٔ٘ي َ٣حٌُٞ٣ ١ىع حُٔ٘خى َ٣حُظ ٢طٞىع
حُيٓٞع حُظ ٢طٞىػ٘ ٢أٝىع حُيٓٞع .
طٞك ٢ك ٢حُ ّٞ٤حُوخْٓ ٖٓ ٗٔ٤ٗ َٜخٕ ( أرَ٘ٓ )َ٣ش\2016
رخُٔٔظ٘ل ٠حُؼٌَٔ ١د ( ط )ْٗٞحُؼخٔٛش حُظ٤ٔٗٞش رؼي ٓؼخٗخس ٓغ
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حَُٔ ٖٓ ٌٙٛٝ .ٝىٝحػ ٢حُٜيف حُ٘خىٍس ؿيح حٕ ٬٤ٓ ٌٕٞ٣ىٝٝ ٙكخطٚ
ك ٢حُوخْٓ ٖٓ ٗٔ٤ٗ َٜخٕ ( حرَ ) َ٣ح ٞٛػ٤ي ٓ٬٤ى ح٤ٜٓ ٝزش ٓٞص ؟ .
طَى ػ٬ػش ىٝحٗ ٖ٣ٝؼَ٣ش ًٝظزخ ك ٢حُ٘ؼَ ٜٓ٘خ :
 -1ىٞ٣حٕ ٗ٘٤ي ح٣٧خّ حُٔظش ٘ٓ -ش 1984
 -2ىٞ٣حٕ ٌُِ٘ٓ ٢ُ ْ٤ش٘ٓ -ش 1998
 -3ىٞ٣حٕ كخ٫ص حُطَ٣ن ٘ٓ -ش 2013
 -4طلخ - َ٤ٛط ّْ َٗ٘٘ٓ ٙش 1991
 -5حُو٤خىس حُ٘ؼَ٣ش ُِؼٍٞس حُظ٤ٔٗٞش٘ٓ -ش 2013
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔوخ١غ ٖٓ ه٤ٜيط: ٚ
( حُوَٝؽ ٖٓ ٓو ٠ٜحُِٗٞؽ ):
أأُػـظٌْ ٣خ ٗيحٓ٠؟
َٔ؟
َٔص ًخٓخ ً  ُْٝ ...أطٌ ّ
أً ّ
أٗخف روَر ٢كٔخ ٌّ
ع حُ٤ظخٓ٠
ٓٝخُض ىٌٓ ٞ
 ُْٝأطؤػَّ؟
أهزِّض ٌْٓ٘ ٛي٣وخ ...
ٜزخف؟!
 ُْٝأػظٌٍ ك ٢حُ ّ
ُٔخًح ،إً طٔوطٕٞ
٤ٜخف؟!
ٓٝخ ً َّ ٌٛح حُ ّ
أأُػـظٌْ ٣خ ر٘خص؟!
أ١٫لضُ ٌٖٓ٘ أٗؼ ٠ريٍٟ ٕٝخٛخ؟
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أهِض ًٓ٬خ ً ؿٔ...ً٬٤
ػِٗ ٠خٓ ٍش كٞم ه ٍي ؿَٔ٤
 ُْٝأِ١ذ حُؼٌٍُ هزَ حُٔٔخء؟
ُٔخًح  ..إً ٣ ...خ ٗزخصُ
ط٤ٜؾ ػِٛ ٠يٍٛخ ك ٢حَُر٤غ
ٝطؤ ١ٝآُ ٠ؼطق ك ٢حُ٘ظخء؟!
أأُػـظٌْ ٣خ ٍكخم؟
أهِض ًٓ٬خ ً ٛل٤لخ ً ػٖ حُلِدٞٗ ٖٓ ،ع :إٔ
ػِ ٠حُلِد ،أٛ ،ٌٕٞ٣ ّ٫ـَ٤ح ً
ًلزّش ٌَّٓ
ٝأً ٌٕٞ٣ ّ٫زَ٤ح ً
ًوطؼش ٌَّٓ
ٌٌُٝ٣ ٫ ٢د روٜٞطْٜ
ًِّٔخ ٓوطٞح ٝأكخهٞح؟!
أأُػـظٌْ ٣خ َٓح٣خ حُـيحٍ؟
ّ
ذ طَحءٟ
أّٔ٘ٛض
ٌٖٓ٘ ٝحكيسً رؼي ػٍ ٤
ك٢؟
ػِ ٠ػِّش
حُوِن ّ
ِ
اُ٢
ّ
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ػي ١ٝحٌُ ١كّ ٢
اُ٢
ّ
حُِؿخؽ ّ ..
اُ٢
ّ
ُٔخٗ ٢حُـَ٣ق
كٔ.. ٢
٣ٝي١
ّ
اُ.... ٢
اُّ ...٢
ّ
ػِ٢
ًٞٗٞٝح ؿٔ٤ؼخ ً ىػخ ًء ّ
ػِٓ ٢يحثٌْ٘
كَح ٌّ
ّ
ٖٓ ح ُٖ ٕ٥أَٗد حُٔخء كٜ٤خ
ٓؤُٛي ١ك٤خط ٢اُ ٠ؿؼّظ٢
ٝهزَ ١اُ ٠هَ٣ظ٢

***********************
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مباركة بنت البراء األمٌن

الشاعرة مباركة بنت البراء االمٌن من جمهورٌة مورٌتانٌا
العربٌة
(
ولدت مباركة ( باتة بنت البراء ) سنة \  1956فً لرٌة
تاكبللت) التابعة مدٌنة (المذرذرة ) وتلمت دروسها األولى فً مدٌنة (
المحظرة ) ثم التحمت بسلن التعلٌم الحكومً وحصلت على شهادة
بكالورٌا التعلٌم الثانوي بامتٌاز سنة \  1979ثم انتملت الى مدٌنة (
مٌزة حسن ) فدخلت المدرسة العلٌا لبلساتذة فحصلت على شهادة
المترٌز فً االداب سنة \  1983وعٌنت مدرسة فً التعلٌم الثانوي
ودرست بالمدارس الثانوٌة من  1983إلى  1986ثم عملت مسإولة
ّ
عن الشإون األكادٌمٌة بكتابة الدولة المكلفة بمحو األمٌة من - 1986
1987
ثم واصلت دراستها بمدٌنة ( الرباط )فً جامعة دمحم الخامس
 .وحصلت على شهادة ( البحث المعمك) سنة\ 1987
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 1990 - 1987ولد عملت مستشارة
درست فً الجامعة من
ثم َّ
بوزارة التنمٌة الرٌفٌة والبٌبة ,ثم أستاذة فً كلٌة اآلداب فً( جامعة
الملن سعود ) فً المملكة العربٌة السعودٌة ومن شعرها فً السعودٌة
تمول فً مدح الحبٌب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ومدٌنته (طٌبة ) التً نورها بنوره
الشرٌؾ تمول :
ألن طٌبة دار المصطفى وكفى
بالمصطفى نسبا بالمصطفى شرفا
ألن طٌبة لئلســــــــبلم منزلة
ألن طٌبة تارٌخ وعــهــــد وفـــــــا
أحببت طٌبةدارا لد تخٌـــــرها
خٌر النبٌبٌن مهـد الحك والكنفـــــا
إلٌن أحمل روحا طالما حلمت
أن تلتمٌن وللبا مؽرمــا دفنــــــــــا
تشرب الحب آمادا وأزمنـــــــة
حبا جدٌدا ،وحبا دابــمـا سلــفـــــــا
فكٌؾ أعلن حبً أو أبوح ؟ ترى
أٌمنح الوصل مــن عن حبه كشفـــــا؟
من أٌن أبدأ واألٌام أؼنٌـــــة
مدى الزمان ولحــن رابع عزفـــــــا؟
من أٌن أبدأ واآلثار ماثلــــــة؟
كل األماكن تارٌخ لمـــــــــن عرفا
فذا لباء ،وذا ثور ،وذا أحــــــد
وهذه المبة الخضراء فٌـــض صفا
هنا ألام رسول هللا شرعته
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هنا دعا وسعى ،صلـــى هنا اعتكــفا
والخٌل تعلن من شوق أعنتها
إلى الجهاد ،ونصر هللا لد أزفــــــــا
تؽدو الجٌوش وجند هللا ٌكلإها
لد كان ذلن فً التارٌخ منعطـــــفـا!!!
ٌا دار خٌر نبً جاء خاتمة
للرسل آسى ،وكان الجــرح لــد نزفا
بث الهداٌة واألٌام معتمــــة
واسى الضعاؾ ،وكان المنصؾ العطفا
فما تعمل ذو كبر وذو حسد
منـــه الشمابــــــل إال دان واعتـــرفـا
ٌا طٌبة النور ٌا دارا تخٌرها
خٌر النبٌبٌن مهد الحــــك والكنفـــــــا
ٌروي النخٌل حدٌثا فٌن متفما
علٌه ،حملــــه األنســــــــام والسعفــــا
عودي إلى البدء ،لولً عن شمابله
بثـــــً فضابله ولٌمـــــؤلوا الصحفا
عودي لسٌرته حتى ٌروا عجبا،
لوصفه ،عز هذا الوصؾ من وصفا!!!
ٓزخًٍش ر٘ض حُزَحء ًٔخ طٜٔٔ٤خ حُلخُش حُٔيٗ٤ش(ٝ ،رخطّ٤ً٘ )ٚظٜخ
حُظ ٢طظيحُٜٝخ حُٔخكش حُؼوخك٤ش حُٔ٣ٍٞظخٗ٤ش  ٢ٛاكيٗ ٟخػَطٖ٤
ٓ٣ٍٞظخٗ٤ظٓ ٖ٤ؼَٝكظٝ ٖ٤حًزظخ َٓٔ٤س حُل٤خس ح٫ىر٤ش حُٔ٣ٍٞظخٗ٤ش حُٔؼخَٛس
اٗظخؿخ ٝكِٔظخ كِْ حَُٔأس حُٔ٣ٍٞظخٗ٤ش ٝآٓخُٜخ كٓ ٢يحٍحُ٘ؼَ ك ٢حُٞؿيحٕ
حٔٗ٩خٗ..٢خطفت ٌد المنون احداهن وهً الشاعرة خدٌجة بنت عبد
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الحً مخلّفة وراءها عالما من شهادات األخبلق والطهر وارثا شعرٌا
مورٌتانٌا متمٌزا  .ثم رحلت باتة بنت البراء عن مورٌتانٌا لتحط فً
المملكة العربٌة السعودٌة أستاذة فً االدب العربً ..
تمول باتة عن نفسها :
(أنا من موالٌد لرٌة التاكبللت سنة\ 1956م بوالٌة الترارزه،نشؤت فً
بٌبة علمٌة ،فمد كانت محظرة جدّي األمٌن بن سٌدي ،من المحاظر
العرٌمة فً المنطمة .درست دراسة نظامٌة ،وبعد حصولً على شهادة
وتخرجت منها بشهادة
البكالورٌا إلتحمت بالمدرسة العلٌا لؤلساتذة،
ّ
األستاذٌة فً اللؽة العربٌة وآدابها \  1983م  ،س ّجلت دراسات علٌا فً
جامعة دمحم الخامس بالرباط ـكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌةـ وحصلت منها
على شهادة الماجستٌر  1996م ،وعلى شهادة الدكتوراه فً األدب
العربً الحدٌث  2003م.
عتبتً المهنٌة األولى كانت فً ثانوٌة البنات ،ثم انتملت منها
للتدرٌس فً المدرسة العلٌا لؤلساتذة ،وأعمل حالٌا أستاذا بجامعة الملن
سعود بالرٌاض).
ومن جمٌل لصابدها هذه االبٌات :
 ٢ٟٔاُ٤ي كزً ٤زخ ٛيّ ٙحُِٖٓ

ُ
ُ
ٓلٖ
ٓلٖ ٓخ ٓؼِٜخ
كِّض رٚ

َّ ٚ٤ٟٔ
إ رٞٗ ٚهخ اُ٤ي  ,د
طٞهخ اُ٤ي  ُٚ ,رٞف ٗ ُٚ ,ـٖ.
 ٚ٤ٟٔإ حَُٓخٍ حَُٔٔ طؼَكٚ
ٌٍ٣ٝف حُيٓغ ٜٓ٘خ حُٔٝ َٜحُلِٕ.
ٍكٔخى ٣خ أٍ٢ٗ ٫ ٝء أُ ًٞرٚ
ا٫ى ٣ ُْ ,زن ُ ٫ٝ َٓ ٢ػِٖ
ُْ ٣زن ا٫ى ٓخ أٍؿٓ ; ٙٞؼٌٍس اًح
أط٤ض
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أ ٖ٣حُ٘ؤٛٝ َ٤ؾ ً٘ض أػٌِ? ٚ

ٝأ ٖ٣ك ٢٤أكِّ ٞح حُ ّٞ٤أّ ظؼ٘ٞح ?

ػَح ك٘ٓ ٢خرظٚ
حُٜٔؾ ُ ٫حٍ َّ

ٝحُ٘وَ أػَك ٚاٗ ٢ر ٚحُلطٖ

ٔٓ٧غ حُ٘٤ن ك ٢طَط َ٤أىػ٤ش_
 ْٗ٥حُ٘خٍ ٟخهض كُٜٞخ حُيؿٖ
ُكيح حَُػخس ربرَ حُلٓ ٢خثٔش

ٔ َِ ٞحّ ٝهي ػ ّـض رٜخ حُؼطٖ
َِ ٍْ ٝى حُ َّ

كز٤زظ ٢ح ٍٝ٧اٗ ُْ ٢أٍُ ىٗلخ
ٍؿْ حُزؼخى ٝكز ٢ك٤ي َٓطٖٜ
ًَ حُطؼخّ رلِو ٢ػِوْ ِٗم
ًَ حَُ٘حد رلِو ٢آؿٖ أٖٓ
ؿ َ٤ؿخُ٤ش
إ حُـَحف رـُٔٔ ٢

ٌُٖ ؿٔٔي ُٖ  ١ٌٝ٣ر ٚؿٖٜ

ر٘٤ض ػَٔ ١ؿ ٬ٜهِق أَٗػش
كُ ٢ـش حُٔٞؽ ُْ طؼزض رٜخ ٓلٖ
 ِٜٞ٣رٜخ حُٔٞؽ ٍرخٗخ ٝأهز٤ش
كُ ًَ ٢ح٣ٝش ٖٓ ىؿِٜخ كظٖ
دواوٌنها الشعرٌة :
* ترانٌم لوطن واحد -
* مدٌنتً والوتر
* أحبلم أمٌرة الفمراء
أعمالها اإلبداعٌة األخرى:
حكاٌات الجدة  -ثبلثة أجزاء
البناء المسرحً عند توفٌك الحكٌم –
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منهجٌة البحث عند عبد هللا كنون وعباس الجراري
واختم بحثً بهذه المصٌدة الوطنٌة لشاعرتنا ( باتة ):
لببلدي حبً وورد خدودي
لببلدي أنشودتً ولصٌدي
لببلدي صوتً الحزٌن مضاهر
حمبلت
أو تنسٌن

األٌام

والتنكٌد

طفلة تركوها
حٌنما داهموا عرٌن األسود

سلبوا من بٌاض عٌنً سوادا
عطلونً فبل عمود بجٌدي
أطفؤوا جذوة الشباب بوجهً
لطعونً بٌن الكبلب السود
تهمتً موطن ألٌؾ  ,ولوم
صبُر ,فاستبحت حال السجود
ُ

ؼربتً ؼربة العرار وشولً

ي إلى رفات الجدود.
َد َم ِو ّ

أتناسوا بؤن لً زند لرم

ٌزرع النجم فى رحاب الوجود
أنا إعصار ؼضبة ٌتنزى
كل حٌن بؤلؾ ألؾ ولود
بمرون تفًء عصر امتداد
ٌعربً البذار والتسمٌد
كل جرح بداخلً أرفدته
من ببلدي دماء كل شهٌد
كل جرح ٌشتد أبلك خٌل
مشرببا كالعارض الجلمود
راهب أنت والحمى مستباح
ناسن أنت فى زمان حمود
فارس األمنٌات أنت نج ّ
ًِ

عصري المفمود
فً تبارٌح
َ

روى سبللم بٌتً
فً نجٌع َّ

فً شظاٌا كتمتها بنهودي
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فً صباحات أمة أرهموها
ساوموها الفرلان بالتلمود ...
لادما كالردى أران و نزؾ

لدسً ُّ
ٌدن صخر السدود...

كٌؾ سوٌته وجبت من الجرح
صهٌبل ٌنمو بكل صعٌد ?
لدرا ! جبت عارضا سٌؾ عمرو
لجم الخٌل ! صاعمات الرعود
هً ذي األرض موعدي فتمدم

هً م ْلكً من طارؾ وتلٌد

ُ
ضمنً بالسٌوؾ فٌن وع ِ ّمد

هذه األرض ,ؼ ِ ّطها باللحود

فصمٌع الشتاء عاث بجسمً
وبرأسً أحبلم عصر جلٌدي
ً اللٌلكً ال زال بكرا
ثوب َ

حالما فٌن خادرا بالوعود

من جٌوب البنادق الحمر ٌؽري
ـ

ن إذا عاث فً ثناٌا الورٌد

ساومونً علٌه كم ساومونً
أوعدونً بالنفً بالتشرٌد
حٌن كل الموالع الجوؾ تطفو
مثمبلت بمرهمات البنو د
**********************************

انتهى الجزء االول من المجلد العاشر (شعراء
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المعاصرة ) من موسوعة( شعراء العربٌة ) بفضل هللا
تعالى ومنته وٌلٌه الجزء الثانً من هذا المجلد من
هذه الموسوعة .

الفـهـــــــــرس
الممدمة
سٌرة ذاتٌة
الجزء االول
تمهٌـــــــــد
الشـــــــــــعراء
لطفً الٌاسٌنً
دمحم السرؼنً
مصطفى زلزوق
عبد العزٌز الممالح
الصادق حمدان
فالح الحجٌة
كرٌم مرزة االسدي
دمحم حسٌن ال ٌاسٌن
رلٌـــة بشٌر
عبد الجبار الفٌاض
ٌوسؾ ابو هبللة
بشرى البٌاتً
شبلل عنوز
صبلح داود
وفاء عبد الرزاق
جمٌلة الماجري
سلمان جوادي
ضمد كاظم وسمً

3
5
9
11
39
41
48
54
69
84
103
125
156
169
176
203
220
229
241
255
271
278
292
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دمحم الصؽٌراوالد احمد
مباركة بنت البراء
فهرس الجزء االول

303
310
318

--------------------------------------------------انتهى الجزء االول وٌلٌه الجزء الثانً

ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُؼخٗــَ

ٗـؼَحء حُٔؼخَٛس
حُـِء حُؼخٗ٢
طؤ ُ٤ق
حُ٘خػَ ٝحُزخكغ
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حٓ َ٤حُز٤ـــــــــــــخٕ حُؼَر٢

ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤

278

5/27/2017

حامد خضٌر الشمري
( شٌخ البادٌة )

ولد الشاعرالعرالً حامد خضٌر الشمري سنة \  1956فً مدٌنة
(الحلة ) مركز محافظة (بابل ) وهً من المدن العرالٌة الجمٌلة الرابعة
وتحمل نسمات بابل االثارٌة وثمافتها وفٌها من الشعراء واالدباء الكثٌر
لدٌما وحدٌثا .
أكمل دراسته االولٌة فً ( مدرسة الخواص االبتدابٌة ) ودراسته
المتوسطة فً (متوسطة األحرار) واكمل دراسته اإلعدادٌة فً (اإلعدادٌة
المركزٌة ) ثم انتمل الى بؽداد الكمال دراسته الجامعٌة فالتحك بكلٌة
االداب – جامعة بؽداد – لسم اللؽا ت االوربٌة فدرس اللؽتٌن االنكلٌزٌة
وااللمانٌة  .وتفتحت افاق شاعرٌته عندما اطلع على االدب االنكلٌزي
وااللمانً وفطاحل االدباء العالمٌٌن اضافة الى دواوٌن الشعرالعربً
وما انشده الشعراء العرب لدٌما وحدٌثا حٌث احب الشعر وولع به فً
صباه فنظم الشعر ونشره فً الصحؾ المحلٌة والعربٌة .وفً احدى
لصابدة الجمٌلة ٌمول :
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َ
كفان صمتا فإنً كدت أنفجر
فهل بصدرن للب أم به حجر
ت
أحوم حولن ظمؤى الروح من ك َب ٍ

والحب ٌنثر أشبلبً فؤستعر

لد كان ثلجن نارا فً دمً اندلعت
فافتح ذراعٌن علً فٌن أنصهر
أشم رٌحن عن بعد وٌطربنً
فً هدأة اللٌل سرا صوتن العطر
ما زال للبً كالصحراء لاحلة
فاسكب رضابن حتى ٌهطل المطر
ت الروح طابعة
أوما بكفن تؤ ِ

األمر ٌنتظر
ً منن
َ
وكل ما ف َّ

وأنت سجادتً فً كل نافلة
وأنت فً اللٌلة الظلماء لً لمر
تجسدت فٌن أحبلمً بؤجمعها
إن الرجولة دوما فٌن تختصر
أنا األمٌرة إن شرفت مملكتً
ما عدت أعنى بمن ؼابوا ومن حضروا
ٌخر للبً إن كلمتنً صعما
كطود موسى وال ٌبمى له أثر
لٌلً لوافل آهات تإرلنً
ً والشرر
فٌهطل الدمع من عٌن َّ
ما أوحش اللٌل لكن حٌن تهمس لً
ً تنهمر
أرى جداول شهد ف َّ
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تعرفت على الشاعر حامد الشمري عبرشبكة التواصل االجتماعً
منذ سنوات والتمٌته ٌوم دعٌنا الى بؽداد فً كانون االول (دٌسمبر )عام
\ 2015لتكرٌمنا  -نحن االثنٌن  -من لبل( منظمة الكلمة الرابدة
االنسانٌة الثمافٌة) ب( درع حضارة العراق والعلم العرالً ومٌدالٌة
فضٌة وكتاب شكر وتمدٌر ) لكل منا  .ولد وجدت فٌه مثال الرجل
الشهم والخلك الموٌم والشاعر الفذ الملهم فهو حما كما وسموه (شٌخ
البادٌة ) .
نظم الشعرالعمودي وبرع فٌه اال انه كتب الشعرالمنثور واجاد فٌه
اٌضا وافضل ما كتبه فٌه لصٌدته ( نموش على كوفٌة ابً جهل )
والتً تمثل حال العرالٌٌن فً فترة معٌنة عصٌبة ولد اكتوٌنا بنارها
الجمٌع فكتب عما فً دواخله ازاءها ٌمول:
كل من نافسنً فً الذل خاب
فؤنا الفابز باإلجماع
لبل االنتخاب
جبت من وادي الٌرابٌع
ولم أعرؾ حروؾ األبجدٌة
ولكـَم أخطؤت فً الجمع أو الطرح
أو المسمة فً درس الحساب
لم أكن أتمن ؼٌر الضرب...
بالسٌؾ علً كل الرلاب
وأنا األبله واألؼبى بدرس الوطنٌة
وأنا المالن للماء وللرٌح وما فوق التراب
وأنا الوالً وما دونً رعٌة
فاسجدوا لً حٌن تمسون
ولما تصبحون
فؤنا المهووس فً إذاللكم ح ّد الجنون
إننً البلشًء أبؽً كل شًء
إننً األجبن فً السلم وفً الحرب
وفً كل المحافل
أنا ال أعرؾ حتى جهة المبلة وحدي
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فاتركونً جالسا بٌن حرٌمً
وضعوا فولً عبلمات السكون
أنا أممت جمٌع الكلمات
شوشت علً كل اإلذاعات
أنا ّ
لببل تعرفونً
أنا ضٌمت علٌكم كل شًء
س عت سجونً
ثم و ّ
إننً أسلبكم فً اللٌل حتى تشحذوا فً الصبح منً
فؤنا األهوج واألعوج واألخرق واألحمك
فً علم السٌاسة نشوتً
فً الحكم أن ٌجثم فوق الناس كابوس التعاسة
إننً األوحد بٌن الشعب
من نسل العرب
فؤنا الوارث والعابث باألموال من ؼٌر شرٌن
وأنا الحابز من دون منافس لصب السبك بمضمار الهرب
إننً أكره أصحاب الشهادات
وفً كل المرافك
أنا سلطت علٌهم كل أمً ونمام ودجال منافك
لد سكبت السم فً ماء الٌنابٌع
وفً الواحات أضرمت الحرابك
إننً ألمً رماد الموت فً كل الحدابك
إننً أدفع بالشعب الذي جردته من كل شًء لجحٌم المهلكة
إننً الطالع مثل المرد فً كل بٌوت المملكة
كل أٌام السنة
إننً النابت مثل الفطر
والمنبوذ دوما كالمٌاه اآلسنة
وأنا الداعً جٌوش الؽزو من كل األمم
ٌضع الحجاب عند الرأس
لً إبرٌك دم
فبـ ِ ِه كل همومً تؽتسل
آه ما أجمل موسٌمً األلم
حشرجات الموت
أنـّات الضحاٌا
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صرخات الر ّ
ضع الجوعى
وآهات الٌتامى والثكالى
واللواتً لد تر ّمـلن ببل شهر عسل
ٌطحن األعداء رأسً
وأنا بٌن بنً لومً أكابر
أنا لد ساهمت بالشعب إلعمار الممابر
إننً أحمل لؤلصنام فً اللٌل نذوري
ولمد خبؤت تحت الثوب نصبا
ٌستدر الخصب لً
أنا آذٌت أبا بكر وآلمت عمر
ولمد أحزنت عثمان
ً
وأؼضبت عل ّ
أنا بحر للرزاٌا دون شطآن ولاع
فً دمً سم تلظـّى من أفاعً لٌنماع
إننً أهذي بما أسمع مثل الببؽاء
أنا ما شٌدت بٌتا من بٌوت هللا
بل فاخرت باآلالؾ من دور البؽاء
وأنا السارق أكفان الضحاٌا
وأنا الناهب جٌب المفلس
وأنا المخلوع والثابت فً الحكم بؤمر األطلسً
وأنا الجاثم كالطاعون شبتم أم أبٌتم
وأنا الطامع بالسلطة حتى بعد موتً
وأنا المجذوم والمجذوذ من أصلً
وال أعرؾ من أٌن أتٌت
َ
لرابٌن لعرشً
أذبح الناس
وإذا ساومنً األعداء عند الؽزو بالمصر اكتفٌت
إننً المابع مثل الجرذ فً المخبؤ
لد أتمنت فن اإلنبطاح
أنا حممت الدم ...
لراطٌة الكبرى بعصر اإلنفتاح
فً فمً من لبن النالة شًء
وبؤنٌابً بماٌا لحم ضب
لم ٌعد ٌندي جبٌنً
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فحٌابً لد ...نضب .... ..
ٌتمٌز شعره بدلة التصوٌر ورلتها ،وتدفك المشاعر وتالمها  ،وحبلوة
األلفاظ وتانمها  ،مع ولوة التعبٌر واحتدام الصور الشعرٌة لتنساب زالال
عذبا باسالٌب لد ترلى لشعر فطاحل الشعراء ،فٌروي الملوب العطشى ،
وٌبعث الحٌاة فٌها من جدٌد  .ولد لال الشعر فً اؼلب الفنون الشعرٌة
اال انه ؼلب على شعره الؽزل والشعرالعربً ٌحتفظ بالعدٌد من شعراء
الؽزل منذ العصرالجاهلً وحتى االن – راجع كتابً ( الؽزل فً
الشعرالعربً ) امثال  ،عبد هللا بن عجبلن النهدي وعمر بن ابً ربٌعة
ومجنون لٌلى ولٌلى االخٌلٌة والعباس بن االحنؾ وابن زٌدون والبهاء
زهٌر ونزار لبانً وحامد الشمري وؼٌرهم كثٌر .
فالشاعر الشمري عندما ٌكتب الؽزل ٌبعث الحٌاة فً افبدة ربما
فارلتها الحٌاة وبسمتها فتمولعت فً كهوؾ التعاسة المظلمة  ،وتولفت
لدرتها عن التواصل واالنفتاح لبلسمى فٌبعث األمل فً الملوب واالفبدة
وٌجعلها تتشبث بحٌاة ملإها البهجة والراحة والتواصل
وهذا ما ٌنشده ٌمول :
من التــراب نساء األرض لــد ُخ ِلمــت

ت إمراة منـها هــمى العس ُل
وان ِ

درب حٌــن أسلــكه
شهدٌن
ما بٌــن
ِ
ٌ

لــعالم الؽٌب إما شبتُ انتــم ُل

وإن ؼفوتُ بؤعلى الصدر ٌهبط لً
ب حٌن ألصدها
ِ
أران ِلبلة ح ٍ

طوعا بسا ُ
ط سلٌمان فؤرتــح ُل
أذوب فً ركنــها طوعا ً وأبتــه ُل ....
ُ

وفً لصابده ٌمنح المرأة مزٌدا من الهٌبة واإلجبلل ،وٌضفى علٌها
هالــة من المداسة والحب ،فتسامت على كل المخلولـــات ،بعد صٌاؼتها
بصورة نمٌــة طاهرة وجذابــة  .خبلفا للكثٌر من الشعراء الذٌن اتخذوا
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من المرأة موضوعا مثٌرا ً من خبلل الوصؾ الحسً او الجسدى طمعا فً
مداعبة او اثارة ؼرابز المراء ومن ثم نٌل إعجابهم ..،لٌسمو بمشاعرهم
إلى آفاق رحبــة ،وٌخرجوا من دابرة المفهوم الحسً فهو ٌجمع بٌن
اسلوب عمر بن ابً ربٌعة المخزومً فً العزل ومعانً العباس بن
االحنؾ وعفتها ولعلً اراه ٌناؼً احب الناس الٌه والربهم الى للبه
حٌن ٌمول :
لً درة فً شؽاؾ الملب ؼافٌة
إن ؼادرته فماذا بعدها أجد
بكٌتها لبل أن تنؤى وواعجبا
من أدمع كاد منها الثلج ٌتمد
إذا تهادت تراءى الكون أؼنٌة
وأزهد الخلك فً محرابها سجدوا
تحفها أٌنما حلت مبلبكة
ألنها عن بنات الوحً تنفرد
أهفو إلٌها بصمت كً أعانمها

كما ٌعانك جوعا ً ظبٌة ً أسد

حتى إذا التربت أنفاسنا شؽفا
ولفت فً روضها المدسً أرتعد
ترنو إلى ظلها روحً لتلثمه
وما دنت شفة منً لها وٌد
لمد جنى الملب من حرمانها نِعَما

لم ٌحظ َ مثلً بها بٌن الورى أحد

لد أصبحت لنساء األرض عاصمة
ألن فً كنهها األلدار تتحد
نسٌت فٌها ومنها كل إمرأة
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ولم أعد بسواها بعد أعتمد
لل أن ملهمتً فً الكون واحدة
ٌؤتً من المؤل األعلى لها
مدد
لد فالت الحور طرا فً مفاتنها
ولم ٌُ ِحط أبدا آالءها عدد
ترتد عنها عصا موسى إذا بزؼت
وٌركع السحر أو ٌُرلى بها الحسد
لو أنها أرسلت ما أشركت أمم
ولو تراءت ألهل الكهؾ ما رلدوا
الخمر شه ٌد سال من فمها
لد أسكر
َ

وخط َّ فً الرٌح نمشا صوتها الؽرد

أؼض طرفً حٌاء حٌن أبصرها
فبل أحدق إال حٌن تبتعد
روحان فٌها فبل تبدو لرلـتها
فمد تسامى بها حتى اختفى
الجسد
من سدرة المنتهى فرع ٌظللها
والعالمون بإعجازاتها شهدوا
تجري الرٌاح رخاء حٌث تؤمرها
ولو مشت فوق وجه الماء ٌنجمد
عٌطاء ما أمطرت أعذالها رطبا
حتى رأتنً إلى أفٌابها أرد
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أحببتها لم تكن فً ناظري امرأة
بل آٌة مثلها األرحام ال تلد
إن مر فً خاطري من طٌفها عبك
ً تحتشد
أرى لوافل ورد ف َّ
ولظى
ذرفت فً ربعها دمعً دما
ً

ورحت أبطا فً خطوي وأتبد

لعل فٌه ترابا من مواطبها
أو نفحة من شذا أنفاسها تفد
لو صرت فً جنة الفردوس ما رؼبت
نفسً سواها ففً أحضانها الرؼد
أكننتها وسط روحً خٌر لإلإة
و َمن سواها هباء ثم أو زبَد
لد أوثمـتنً أسٌرا فً محبتها
ً ٌؤتً لبله األبد
وإن عتم َ
أجننً الحب حتى صرت أعملهم
ولو عملت تناءى عنً الرشَد
أنا الؽرام أنا للحب مبتدأ
ً لد صعدوا
والعاشمون على كتف َّ
ً ماثلة
لم ٌؽرنً وهً فً عٌن َّ
لد ذبتُ فً حبها ح َّد الفناء ومن

ٌو ٌم

وأمس آف ٌل وؼد
ٌح ُّل
ٌ

ٌفن اشتٌالا ْ
َ
ٌكن خٌر األلى عبدوا
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استمد أصاله شاعرٌته من جذور بابل فً حضارتها العرٌمة ثم
ان ( بابل ) المدٌنة ال تزال مدٌنة ثمافٌة تسمو بشعرابها وادبابها
وعلمابها ومهرجاناتها االدبٌة والثمافٌة فاحتضنته شاعرا ؼزٌر االنتاج
وفتحت له المجال واسعا  ،ثم سعة اطبلعه على آداب التراث العربً
وثمافات األمم األخرى  ،كونه ٌجٌد االنكلٌزٌة وااللمانٌة بطبللة و
مترجما من الطراز األول  ،فؤتحؾ لراءه بالكثٌر من النصوص العالمٌة
شعرا ونثرا مما زاد فً افاق معرفته وشاعرٌته المتالمة و إبداعه
الشعري  ،لٌشكل عبلمة فارلة بٌن شعراء عصره خاصة وانه اتخذ من
فن الؽزل المرٌب من االنفس واالفبدة لٌمربها الٌهم و لٌحتفً احتفاء ا
مهٌبا بالمرأة  ،وٌسـمو بها إلى فضاءات روحٌة انٌمة من خبلل جملته
الشعرٌة المهذبة بعٌدا عن اإلبتذال فهو كمثل عاشك ٌبحث فً ثناٌا
معشولته وروحٌتها ولٌشدها الٌه شدا عنٌفا فٌما ٌبدٌه من مبلمح
عشمه لها وما فعلت به تبارٌح هذا العشك  ،فتاتً تجربته الوجدانٌة
سنابٌة الضوء فً شمولٌتها لرٌبة من النفوس ولتؽدق علٌها شعرا
طالما احتاجت الٌه ٌمول :
ناري إٌمادا ً وزمجرة ً
ٌزٌد
َ
كإوس الراح ِ مترعة ً
عب الندامى
ّ
َ

ً الما ُء
ل ّما ٌُ َ
ص ّ
ب على أشبلب َ
ولد جلستُ وما فً الكؤس صهباء

ٌا من أتٌتُ لرإٌاهم وتفصلنً
عنهم من البإس والحرمان صحراء
هر خلفً ن ّد ما التفت له
كم ّ
مر فً ع َج ٍل :
ورحتٌ أسا ُل َم ْن لد ّ

الملب إعٌاء
وكم صبرتُ فؤضنى
َ
َ
ب هل عاد األخبلء ؟
ٌا
سالن الدر ِ

ٌا ؼادة ً شٌـّعتها عندما هبطتْ
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من السماء
الرب أن الشهْد فً فمها
ً
ّ
أوحى ل َ

ْ
فاسلن إلٌه سبٌبل ً ٌبرأ الداء

الخمر ما نزلتْ
لو المست شفتاها
َ

آي بتحرٌمها ٌوما ً وأنباء
ٌ

سرتْ تبزغ األلمار مبهرة ً
أنى َ
حلـّت ببؽدا َد حتى فاض دجلتها

وتولظ الور َد فً األكمام أنداء
شهدا ً وراحا ً وعامت فٌه أضواء

مرت لرإٌتها
تهفو الرصافة إن ّ
سر لدرته
لد أودع هللا فٌها ّ

تراتٌ ٌل

وآالء

وإن تهادت أصاب الكرخ إؼماء
لو لم تكن لم ٌكن فً األرض أحٌاء

بارزتـُها وبكفـًّ كل أسلحتً

فؤسمطتنً شظاٌا وهً عزالء

َ
الكون معتكفا
وإذ أفمتُ هجرتُ
وحاق فً خافمً وهـْ ٌن وإعٌاء
الصب ال ٌخبو تؤ ّج ُجه ُ
لكنما
ّ

ولٌس ٌنفعه وعـْظ ٌ وإفتاء

فعدت أرنو إلى أطٌافها َر ِهما ً

فإن بَدَتْ ش ّع وسط الملب ألالء

ت فتعرفه
وأشتكً البُ ْر َح فً صم ٍ

وتشتكً الوجـْد واأللوا ُل إٌماء
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ب لط ّ ٌا امرأة ً
لم تـُخلمً من ترا ٍ
ت مبذنة ً
فً معبد الحب لد أصبح ِ

ً وو ّ
ض اء
وك ّل ما ِ
فٌن لدس ّ
عموم األرض أصداء
لصوتِها فً
ِ

حشد من الحور فً خدٌن مإتلك
ض عٌنٌن معراج ٌ وإسراء
ووم ُ
ْ
عدن طعم ٌ للهوى أبدا ً
ما عاد بَ ِ

ألمان إؼراء
ولم ٌكن لبل أن
ِ

ولكً ال اؼفل عن شعره المترجم وهو كثٌر اذكر هذه المصٌدة للشاعرة
الروسٌة (اولكا فوكٌنا ) ترجمة الشاعر حامد الشمري :
ؾ
ال ت َخ ْ
أن حٌاة مختلفة لد ؼٌرتنً تماما
وال تعتمد
أن أحبلمً ستذوي كالصٌؾ اآلفل
والخرٌؾ كذلن
والخرٌؾ كذلن ٌعٌد أفكارن لً
وفصول الشتاء
وفصول الشتاء ستتحدث عنن أٌضا .
رابحة دخان الخشب
تتدلى فوق الحمول فً الهواء الخرٌفً
والكراكً
رحلت وهً تطلك صٌحة الوداع
حاملة على أجنحتها بعٌدا … بعٌدا
هذه األؼنٌة َ
هذه االؼنٌة التً لحنتـُها لن وحدن ٌا حبٌبً
ال أعرؾ تحت أي سمؾ تعٌش
هذه األٌام
وال أعرؾ
290

5/27/2017

أٌة أؼنٌة تترنم بها مع أصدلابن هنان
لكننً واثمة
ً ستحلك فً الفضاء على مهل
بؤن كراك ّ
وسترى
وتخبرنً حٌن ٌؤتً الربٌع كٌؾ تسٌر األمور معن .
لد ال تؤتً
أٌة اهتمامات تسرق هدوء بالن
فبل تفكر
بما ٌمضً عندما تمتضً الحٌاة
لد تذهب حٌث تشاء
لتصطاد أو تطلك النار أو تصٌد السمن
فبل ابتؽً منن إال شٌبا واحدا :
أرجون … آه …أرجون
ً الجمٌلة
ال تطلك النار مازحا على كراك ّ
حامد حضٌرالشمري هو :
* -شاعر ومترجم وصحفً .
* -عضو االتحاد العام لؤلدباء والكتاب فً العراق
* -عضو مإسس جمعٌة الرواد الثمافٌة المستملة المركز العام بابل
*  -أمٌن سر جمعٌة الرواد الثمافٌة
* عضو اتحاد ادباء وكتاب بابل
* نابب ربٌس تحرٌر مجلة ( أهلة ) الفصلٌة الثمافٌة
* مسإول المسم الثمافً فً صحٌفة ( اإلللٌم )
* عضو الكلمة الرابدة االنسانٌة الثمافٌة
نشر لصتبده فً معظم الصحؾ والمجبلت العرالٌة والعربٌة والعدٌد
من الموالع األلكترونٌة
* حصل على درع اإلبداع لعام 2012
* حصل على درع بؽداد عام 2015
* حصل على درع حضارة العراق 2015
* حصل على شهادات تمدٌرٌة عدٌدة
شارن فً العدٌد من المهرجانات الشعرٌة منها :
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* المهرجان األول للشعر العربً والثانً والثالث والرابع والخامس فً
العتبة الكاظمٌة المطهرة ببؽداد .
* مهرجان مربد الكوفة
* مهرجان الرافدٌن
* مهرجانات الحشد الشعبً المتعددة
أصدر مجموعة من الدواوٌن الشعرٌة منها :
 - 1نموش على كوفٌة أبً جهل
 -2عٌناها وأشرعة السندباد
 -3أمٌرة البنفسج
 -4امراة من عسل
 -5عندلٌب من الجنابن المعلمة ( مترجم إلى اإلنكلٌزٌة )
 -6حتى إشعال آخر ( مترجم إلى اإلنكلٌزٌة )
 -7موسٌمى الكابن ( مترجم إلى اإلنكلٌزٌة )
 -8لصابد حب عالمٌة ( مترجم )
 -9خمابل ( مختارات من الشعر العالمً )
ولدٌه عدة مإلفات مخطوطة تنتظر النشر
كتب عنه كثٌر من الباحثٌن و النماد منهم الدكتور سعد الحداد
اذ ٌمول عنه :
ٌدون
(عشك الحرؾ
فاخضرت الكلمة بٌن شفتٌه  ،وراح مداده ّ
ّ
ٌكتؾ بعتبة الضاد حتى استم ّل عربة
همسات العشك أؼنٌات ساحرة  ،لم
ِ
الحروؾ لٌحط رحاله فً أبجدٌة ثانٌة  ...وبٌن كلمات ٌصوؼها عشما
وأ َخ ر ٌصوؼها انبهارا ً ٌترجل الشمري عن صهوة الشعر لٌمتطً صهوة
صرح النماد بإبداعه ،
الترجمة تارة أخرى  ،وهو فً كلٌهما فارس كما ّ
ونطك المترجمون بؤمانته وجمال أسلوبه .حاد فً طبعه إال أمام الحك
ولٌّن الجانب والعرٌكة  ،طٌب الملب ،لذلن ٌطلك علٌه ( شٌخ البادٌة ) .
وهذا الوصؾ أو اللمب بات مبلصما له من خبلل زاوٌة أسبوعٌة ٌحررها
بؤسلوبه الساخر بعنوان (مروٌات شٌخ البادٌة ) اشتبن فٌها وبها مع
ٌستثن أحدا من أٌة جهة كان
الطاربٌن والملوثٌن والخونة كلهم  ،ولم
ِ
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.ولد سببت له مشاكل جمة مع بعض االنتهازٌٌن وتعرض لمضاٌمات
بعض النكرات من أشباه األمٌٌن الذٌن تسنموا موالع ال تلٌك بهم وال
ٌصلح بعضهم أن ٌكون بوابا فً الدابرة التً صار دكتاتورها العام ).
وصدٌمه الشاعر جبار الكواز ٌمول فٌه :
(ٌضع الشاعر حامد خضٌر الشمري نفسه فً مختبر الشعرٌة الؽامض
الذي ٌفٌض بكل ما هو ؼراببً وآسر ملتبس فً تولع واع تحكمه رإٌته
الفكرٌة والمعرفٌة ورإاه التً تنطلك من مشاهده الخاصة واكتشافه
للوالع العاري ومحاولة بناء والع ثان ٍ على أنماضه  .وهو ٌتوخى من
خبلل نصوصه اشتؽاال خطابٌا ٌفعل حركة المارئ عبر جر النصوص إلى
منطمة الفعل المرابً وإحداث جدل مراوغ بٌن الفهم والتؤوٌل  .وإذا كانت
نصوصه وبتؤثٌر ؼواٌاتها تؽور الستكناه البنى الداخلٌة لبلشتؽال لٌد
المراءة فتؽدو عملٌة التؤوٌل تمهٌدا النتمالة تفسٌرٌة ٌتلماها متلك ٍ
تال ٍفتتجلى الكتابة فعبل إجرابٌا ٌنتمل من الذات إلى الموضوع  .وٌتحول
الشاعر الشمري فً نصوصه من األنوٌة إلى الجمعٌة  ،وتلن هً أ ّم
بإرة نصوص الشمري التً بٌن ٌدي  ،ومن خبلل لراءتً لنصوص
مختارة من شعره أتاحت لراءتً هذه لً أن أوزعها على محورٌن
أساسٌٌن ٌشكبلن عبلمتٌن ممٌزتٌن فً اشتؽاله الشعري الذي ٌنطلك من
الموضوع أوال لٌإثثه بتكوٌنه اللؽوي وبممدرته الفابمة على روح اإلٌماع
واسترجاعاته المشرلة للتارٌخ اإلنسانً واإلسبلمً والعربً واألساطٌر
التً دونت ورواٌات الشفاهٌة العربٌة عبر األمثال المتداولة والمنمولة
إضافة إلى وثابك برلٌة ٌعتمدها كركابز لفضح الوالع الذي ٌعٌشه ) .
واختم بحثً بهذ المصٌدة الؽزلٌة(مبلن االنس ) من شعره :
َ
مبلن اإلنس طوعا ً
عبدتن ٌا
ألدرأ عن جبللتن الذبابا
ولن ٌهوان طول الدهر مثلً
تصابى

ؼض وال شٌ ٌخ
فتى
ّ
ً
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أطوؾ بروضن الزاهً وأبؽً
به أفنً من العمر الشبابا
لذكرن لد طربت وهاج للبً
أهو المٌان أو الربابا
ولم
َ
كفرت بما عدان وسوؾ أبمى
ً ِ تابا
وإن إبلٌس بعد الؽ ّ
وإنً مذ عرفتن بعد شوق ٍ
فبل دٌنا ً تبعت وال كتابا
ومن حاز الجنان وكان حٌـّا ً
ت الكؤس لد فاضت ولولً
فها ِ

فبعد الموت ال ٌخشى الحسابا
هم العشاق ٌنسون العتابا

ومهما باعدت منا اللٌالً
فإن الملب ٌزداد الترابا
ت عنً
وكم أهوى العمى إن ؼب ِ
وأشكو بٌن خبلنً اؼترابا
وما عرؾ الورى للبا كملبً
مر طٌفن فٌه ذابا
إذا ما ّ
ب
ولم
ِ
ٌكؾ األحبة َ ُ
ألؾ لل ٍ
ْب وإنً
عذابن فً فمً عـَذ ٌ

فهل ٌكفً الذي أضحى خرابا
أود السم َّ عنن لً شرابا
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وإن تطبً الثرى ٌوما برفك
فإن الد َُّر لد حسد الترابا
وإنً إن بذلت إلٌن روحً
وللبً والحٌاة فلن أعابا
ٌروم رحٌلنا لوم وكانوا
كمن ٌبؽً من الصخر احتبلبا
مرا ً
ولو علم الفراق وكان ّ

حبٌب ما أحب وال استجابا

ولو أوفت لعاشمها بصدق
حبٌبته لما هرمت وشابا
سٌنسان الصحاب إذا تناءوا
وللبً سوؾ ٌضطرم التهابا
وفً ذكران صومعتً ستبمى
ولن أؼشى الكنابس والمبابا
فكم من نافحات الطٌب فٌها
تعٌد لملبً الذاوي الرضابا
صبوها
فبل تخشً حدودا ن ّ
فضوء البدر ٌخترق السحابا
ت الروح وجدا
ستخمد إن نؤٌ ِ

وعٌنً سوؾ تنطفا انتحابا

ٌذوب الملب لم ٌهجرن ٌوما
ولم أفتح لؽٌرن فٌه بابا
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ٌداعبنً ؼرامن كل حٌن
فؤحسب كل حسناء
سرابا

*************************************

رٜ٘خّ ػطخ هللا
حُيًظ ٍٞرٜ٘خّ ػطخ هللا ٗخػَ ٖٓ حُؼَحم
ُٝي رٜ٘خّ ػطخ هللا ٓ٘ش \  1956كٗ ٢خك٤ش (هَس ه )ٕٞك ٢ه٠خء
حُلٔيحٗ٤ش ٖٓ ٓلخكظش ( ٗٝ )ٟٞ٘٤طؼِْ ىٍحٓظ ٚح٤ُٝ٫ش كٜ٤خ ػْ حٗظوَ حُ٠
ٓي٘٣ش حُٔٝ َٛٞىهَ ؿخٓؼش حُٔ َٛٞك٤ًِ ٢ش ح٫ىحد – كَع حُــَحك٤ش
ػخّ\ ٝ ّ1974ك َٜػِٜٗ ٠خىس حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞك ٢حُــَحك٤ش ٓ٘ش
\1979
ًظذ حُ٘ؼَ ٗٝظٔ ٚكٛ ٢زخٝ ٙح ٍٝه٤ٜيس ًظزٜخ ً ّٞ٣خٕ ك ٢حُيٍحٓش
حُؼخٗ٣ٞش ٖٓ حُ٘ؼَ حُلَ( ٗؼَ حُظلؼِ٤ش ) رؼ٘ٞحٕ ( حُزلغ ػٖ حٍٝ٫
)َٛ٘ٗٝخ كٛ ٢ل٤لش( حَُٓخُش ) حُٔ٤ِٛٞش ػخّ\ 1972
٣ٝو ٍٞكٗ ٢ؼَ: ٙ
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ٔ٣ي حُ٘خػَ ًلٚ
ٖٓ ٗخكٌس حٌُٕٞ
٣يهَ ٖٓ رٞحرش حُلِْ
ٝػوذ حٌُِٔخص
٘٣ؼْ ًظخد حُلذ
٣ظ٘ظ ٠رزٌخء ١ل ٢ُٞأؿٖ
ُْ َ٣ع ا ٫ىٓٞػخ ً ػٌِ٠
أٌٜٜٗخ حُظؤٍؿق ر ٖ٤حُٔٞحْٓ
كخُؼظٔش أٓٔض ٌُِذ حُوزِ٤ش
ٝحُوزِ٤ش ٓخ حٗلٌض رٜٔظٜخ حُظظَ١
طوز ٞحَُ٣ق هِق رٞحرش حُظٕ٘ٞ
 ٞٛحُ٘خػَ ٝكي... ٙ
٣ظِِٓ ٞحٓ َ٤حُظلي١
٣ٝـَ ه ٖٓ ً ٫ٞ٤حٌُِٔخص
ك( ٢ؿَكش ٍ ٜٓـٍٞس)
.. ٍَٜٝ٣
٣ظِٔن ٞٛحء حُي٘ٛش
٣لظٝ َٓٞٓ ٖ٠أًي ٝرخرَ
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 َْٓ٣أٛخرغ حُٔٞط٠
حُظ ٢أىٜٓ٘خ حُلِٕ ك ُٖٓ ٢حُوط٤ؼش
ك ٜٞػِٓ ٠وَرش كَٓوٖ٤
ٓخ ُحٍ ٣لغ حُوط٠
َ٣ٝطذ حٌُزٞحص
ًزٞس ...
ًزٞس ...
ٝك ٢كِٔٓ ٚؼوش ٖٓ حٌُِٔخص
٣وٌكٜخ ػِ ٠أٍٛلش حُـَحف
ٗٞحٛي ٓظؤش رَحثلش حُظَحد
 ٢ٛٝطٔظـ٤غ ٖٓ ىرن حُلَٝد
(أٓخٝ َ٤١ؿزخٍ) طَٔؽ حُ٘٘٤ؾ
طِو ٢ر ٚػِٓٝ ٠خثي حُؼخٗٔخص
ٌٓ٘ إٔ ؿخء ٌٛح حُٔ١َٓٞ
رخكؼخ ػٖ ٟٞء حٌُِٔش
ر ٖ٤هزخ٣خ حٌُٔخثي
ٞٓٝحثي حُيٛخء ٝحُؼَ٣ٞ
(كخٓ ٬كخٗ ٚٓٞك َ٤ُ ٢حٌُثخد)
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ريص ْ هِلش أٍطخٍ ٖٓ حُوٜخثي
طظيػَ رل٘ ٖ٤ح٧رـي٣خص
٣ ٞٛٝظؤَٓ ٟـ٤ؾ حُ٘ٞحٍع
(ٌٌٛح حُ٘خػَ ٞٛ ،حُٔطٞم
ر٤ٜلخص حُوزِ٤ش
ك٣ ٖ٤ـ ٍٞحُوَحثذ
َ٣ٝػ ٢أر٘خء ٓي٘٣ظٚ
ِ٣و ٢رَٔحٍحطٚ
كِٔخ ً ٝىٓٞػخ ً ٗـ٤ش
حًَٔ ىٍحٓظ ٚحُؼخُ٤ش (حُٔخؿٔظ ) َ٤كٟٞٞٓ ٢ع (ػِْ حُوَحث)٢ك ٢ػِْ
حُوَحث٘ٓ ) ٢ش \  1989ػْ ٗخٍ ٜٗخىس ( حُيًظٍٞح ) ٙك( ٢ػِْ حُلِٔلش )
ٖٓ ٗلْ حٌُِ٤ش ًِ٤ش ح٫ىحد – كَع حُــَحك٤ش – ؿخٓؼش حُٔ٘ٓ َٛٞش
. 1999
حٓظَٔ كً ٢ظخرش  َ٘ٗٝهٜخثي ٙحُ٘ؼَ٣ش حٟخكش حُ ٠ىٍحٓخطٚ
حُ٘وي٣ش ٝحُزلٞع حُظو٤ٜٜش ك ٢حُــَحك٤ش ك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص
حُٔلِ٤ش ك ٢حُٔٝ َٛٞك ٢رـيحى ًٌُٝي حُٜلق حُٔـ٬ص حُؼَحه٤ش
ٝحُؼَر٤ش ٝهي طَؿٔض رؼ ٞىٍحٓخط ٚحُ ٠ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ٝحَُٔ٣خٗ٤ش ٝحٌَُى٣ش
ٝك َٜػِ ٠ؿٞحثِ ٝػَ٘حص حٌُظذ حُظٌَ٤ٔ٣ش ٖٓ حُٔئٓٔخص حُؼوخك٤ش
ٝحُؼِٔ٤ش حُظ ٢طٜظْ رخُزلٞع ٣ٝ .و ٍٞكٛ ٢خكزٛٝ ٚي٣و ( ٚحُ٘خػَ
حُؼَحه ًَٕٞٓ ٢ر ) ُٚٞك ٢ه٤ٜيط ( ٚحُيه ٖٓ ٍٞرٞحرش حُلِْ ):
حٛيحٛخ حُ ٠حُ٘خػَحُؼَحه ٢حُٔـظَد ًَٓ ٕٞر ُْٞك٤و: ٍٞ
(اُ ًَٕٞٓ ٠ر ُٚٞكظٔخ ً)
ٖٓ ْ ٣وَأ ٓلَ حٔٓ٧خء
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ٝهٞحٓ ْ٤حُِـش ؟
ٖٓ ْ َ٣ظـَطِغ ُ ػزَ
ٓوخٟخص حُلِْ ؟
حٗ ٚحُ٘خػَ ...
ٓ َْٓ٣ـي حٌُٕٞ
ُِ٣ؼٔي ٙريّ ح٤ٗ٧خء
٣لَم ٔٛض ح٧رـي٣خص
٣ئػؼٜخ رخُلَف ِ
ٝحُلَف ُ رخٌُِٔش
ٝحٌُِٔش رخُؼزخٍس ِ
ٝحُؼزخٍس ُ رخُو٤ٜيس ِ
ٞٛحٖٓ ٌ ٓٝظٖ ٌ ًؼَ٤س
ٓزؼٞػش ٌ ر .. ٖ٤رٖ٤
ه ُٚٞ٤طًََٔٓ ٞؿش
كٓ ٢خكش حُ٘ؼَ
ٓخ ر ٖ٤أٌٓ٘ش حُوَحد
َ (ٝك ّٔخٍ ُ حٌُِٔخص)
٣ظيُ - ًَٕٞٓ – ٠ر٤ٜجظ ٚحُز٤ٜش
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ط ٍَٜٝحُوِٞد ٓ٘لِوش
طلظ ٖ٠رَ٣ن حُٔٔٞحص
٣ل َّٜأرـي٣خط ٚحُظخُ٤ش ٝحُ٬كوش
ٓٝخ ٓ٤ؤط... ٢
رؼ٘خٓٝ ٖ٣ٝظٝ ٍ ٕٞأرٜش
حٛزق ػٞ٠ح ح٫طلخى حُؼخّ ُ٨ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَحهٖ٤٤
ٝػ ٞ٠ح٫طلخى حُيُِٜ ٢ُٝلخكش .
ًظذ طويٓٝ ْ٣ويٓخص ُِؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ ٝحُٔـخٓ٤غ حُ٘ؼَ٣ش ٛ٫يهخثٚ
ٓٝلزٓ ٝ ٚ٤ؼخٍكًٌُٝ . ٚي حػي ػَ٘حص حُلِوخص حُيٍحٓ٤ش ُٔزَٗخؽ(ٗخػَ
ٝه٤ٜيس ) ُٜخُق حًحػش ٞٛص حُٔ ّ٬حُظً ٢خٗض طٌ٣غ ٖٓ روي٣يح ك٢
ٗخك٤ش ( هَس هٗٝ ) ٕٞخٍى ك ٢حؿِذ حُٔئطَٔحص ٝحُ٘يٝحص ٝحَُٜٔؿخٗخص
حُ٘ؼَ٣ش ٝحُؼوخك٤ش حُظً ٢خٗض طل َٜك ( ٢حُٔٓٝ ) َٛٞخ ؿخٍٛٝخ.
ٍثٔ٤خ ُٔ٘ظي ( ٟحُلٔيحٗ٤ش ح٧ىر ٖٓ )٢حُؼخّ ُ 2001ـخ٣ش ًٝ 2003خٕ
ٍٝث ْ٤حطلخى ح٧ىرخء ٝحٌُظخد حٌُِيحٕ ٝحَُٔ٣خٕ ك ٢حُؼَحم ٖٓ حُلظَس
ُٝ 2004ـخ٣ش ٖٓ 2007
ٝحٗظـَ ٍثٔ٤خ ُظلَ َ٣ؿَ٣يس (ٞٛص روي٣يح) حُؼوخك٤ش ٌٓ٘ كَِ٣حٕ
ٓٝ 2003خ ُحٍ.
ٝػَٔ ٍثٔ٤خ ُظلَٓ َ٣ـِش (ٓٞطٞح ػٔخ٣خ) حُٔـِْ حُ٘ؼز ٢رخُؼَر٤ش
ٝحَُٔ٣خٗ٤ش ٌٓ٘ ػخّ ُ 2010ـخ٣ش ػخّ 2014
ٍٝث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش (ح٩ريحع حَُٔ٣خٗ )٢حُؼوخك٤ش ٌٓ٘ ػخّ ٓٝ 2007خ ِ٣حٍ
ٔ٣خٍّ ػِٔ ٚكٜ٤خ .
ٍٓٞح (حٔٓٝ )َٓ٧ئ ٍٝحُؤْ حُؼوخك ٢كٜ٤خ
ٝػَٔ ٓي َ٣طلَ َ٣ؿَ٣يس َ
ٓٝيَ٣ح ُظلَ َ٣ؿَ٣يس ( ٗ ٟٞ٘٤حُلَس ) ك ٢حػخىٛخ ح٤ُٝ٫ش ًٝخٕ ٖٓ
ٓئٓٔ ٢ؿَ٣يس (ٛي ٟحَُٔ٣خٕ) ٍٝثٔ٤خ ً ُظلََٛ٣خ ُٔ٘ٞحص ػي٣يس .
ًظذ ػٖ طـَرظ ٚحُ٘ؼَ٣ش حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ىرخء ٖٓ حٌُظخد ٝحُ٘وخى
ػَٔ ٓيٍٓخ ً ٌٓ٘ ػخّ  1979ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُٔيحٍّ حُؼخٗ٣ٞش ٝح٩ػيحى٣ش
ٓٝؼٜي ١اػيحى حُٔؼِٔٝ ٖ٤حُٔؼِٔخص كٓ ٢لخكظش ٗ ٟٞ٘٤ك ً٬٠ػٖ اُوخء
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ٓلخَٟحص ػِِ١ ٠زش حُيٍحٓخص حُؼِ٤خ رٌِ٤ش حُظَر٤ش – ؿخٓؼش حُٔ/َٛٞ
رٔخىس ط ْ٤ٜٔحُوَحث.٢
٣ؼَٔ كخُ٤خ ً ٓيٍٓخ ً ُٔخىس حُوَحثٝ ٢طو٘٤خص حُــَحك٤ش كٓ ٢ؼٜي اػيحى
حُٔؼِٔ _ ٖ٤حُلٔيحٗ٤ش ٓٝلخَٟح ً ُٔخىس حُــَحك٤ش ك ٢هْٔ حُظخٍ٣ن رـخٓؼش
حُٔ٤ًِ / َٛٞش حُظَر٤ش _ حُلٔيحٗ٤ش.
ٗخهٖ حُؼي٣ي ٖٓ حَُٓخثَ حُؼِٔ٤ش رـخٓؼش حُٔ٤ًِ / َٛٞش حُظَر٤ش  -هْٔ
حُــَحك٤ش2015
 :أٛيٍ حُٔـخٓ٤غ حُ٘ؼَ٣ش ٝحٌُظذ ح٥ط٤ش :
 -1ك ٍٜٞحٌُٔخثي ٗؼَِِٔٓ ،ش ٗ ٕٞح٧ىر٤ش ٍهْ (13 - 2اٗخٍحص ُظلٌ٤ي هِن حٌ٘ٓ٧شٗ ،ؼَ،
 ٓ -3ظ٬ص ط٘لُ٘ ٢وخٓخط٘خٗ ،ؼَ2002 ، اٟخءحص ك ٢حُ٘ؼَ ٝحُوٜش ،ىٍحٓخص ٓٝوخ٫ص ٗوي٣ش- 4 2002 ،  - 5حُ٠لش ح٧هَ ،ٟىٍحٓخص ٓٝوخ٫ص ٗوي٣ش2005 ، - 6حُ٘٘خ ١حَُٔٔك ٢ك ٢هَ ٙه ... ٕٞحُزيح٣خص ٝآكخم حُظط2002،ٍٞ ٞٛ- 7س ك ٢هٔش حٌُٗ ،ّ٬ؼَ ،حُٗٞ٤خٕ  /أػ٘٤خ2008 ،  ٖٓ- 8أػ ّ٬روي٣يح ،ارَح ْ٤ٛػ ،ٞٔ٤ك٤خطٝ ٚآػخٍ ٙح٧ىر٤ش ٝحُٜلل٤ش،ٓطزؼش ٗل٤ن ،رـيحى2008 ،
 ٓ- 9لَ روي٣يح حُؼوخكٞٓٞٓ ،٢ػش روي٣يح حُؼوخك٤ش ،حُـِء ح٘ٓ ،ٍٝ٧ظَىٓغ ح٧د ُ ْ٣ٞهٜخد2009 ،
 ٬ٌ٘ٓ- 10ص اىٍحى حَُٓ ُٞحُلـٔ٤ش ك ٢حُوَحث ٢حُٟٔٞٞػ٤شٓ ،طزؼشٗل٤ن ،رـيحى2011 ،
 ٛٝ - 11ؾ حُو٤ٜيس ٣وظش حٌُحًَسٓ ،وخ٫ص ٝحٗطزخػخص ٝهَحءحص ٗوي٣ش،ىحٍ طُِٔ ُٞطزخػش ٝحَُ٘٘٣ٍٞٓ ،خ -ىٓ٘ن2012 ،
 ٌٌٍٛ- 12ح أٗض ٝأٗخ ٍٝرٔخ ٗلٖٓ ،ـٔٞػش ٗؼَ٣ش ،ىحٍ طُِٔ ُٞطزخػشٝحَُ٘٘٣ٍٞٓ ،خ -ىٓ٘ن،
  - 13ط٘خكَ حُٔلظَ ٝحٌُٔخٗ ،٢ك ٢اٗخٍحص ُظلٌ٤ي هِن حٌ٘ٓ٧ش٣ ،ؼَدحُٔخٌُْٓ ،ظذ حُلخى ،١حُلٔيحٗ٤ش. 2001 ،
  - 14ط٠خٍٜٞٗ ْ٣س حٗ٫ل٘خءٞٗ ،هٓٞ٣ ٢ق رٜ٘خّ  ،ىٍحٓخص ٝهَحءحصٗوي٣ش كٓ ٢ـٔٞػش (ٓظ٬ص ط٘لُ٘ ٢وخٓخط٘خ) ،ىحٍ أى ،َ٤ٗ ١حٍر. 2006 ،َ٤
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  15حُٛٞق ر ٖ٤طٌ٘ َ٤حٍُٜٞس ٍٝإ٣خ حٌُحص ،ىٍحٓش ٗوي٣ش ك٢ٓـٔٞػش (ٌٌٛح أٗض ٝأٗخ ٍٝرٔخ ٗلٖ) ُـ رٜ٘خّ ػطخهللاُ ،ئًٕٞٗ ١
حُلخٞٛى ،ىحٍ ٛلخٍ ،ٟحُٔ2013 ،َٛٞ
  - 16حٓجِش حٌُحص ك ٜٙٞٗ ٢رٜ٘خّ ػطخهللا ،ر٘ َ٤ارَحٞٓ ْ٤ٛحى ،١ىحٍؿ٤يحء ،حٍ٧ىٕ ،حُطزؼش ح. 2015 ،٠ُٝ٧
 - 17ؿٔخُ٤خص حُ٘ٝ ٚطٔظَٜحص حُٔؼ٘ ،٠ىٍحٓش ٗوي٣ش ػٖ حُٔـٔٞػشحُ٘ؼَ٣ش (ٌٌٛح أٗض ٝأٗخ ٍٝرٔخ ٗلٖ) ُـ رٜ٘خّ ػطخهللا٣ُ ،خى ػزيهللآ ،طزؼش
حُيرخؽ ،حٍر،َ٤
ٓغ حُؼَ ٝحِٗ٣٫ ٚحٍ ٔ٣خٍّ ٗ٘خ ٚ١ح٫ىرٝ ٢حُلٌَُ ١لي ٌٛح حُّٞ٤
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔطٗ ٖٓ ٍٞؼَ: ٙ
ٛخ حػِٖ ػٖ ٍهْ حَُكِش
ٗل ٞحُٔـ... ٍٜٞ
ٗل ٞأٍٛلش ٓٛ٨خ حُٔؤّ
ٝؿطظٜخ ٍ٣خف حُظٔيٕ
ًظَ حٌُ٣ٌَٗٞض
ر٘خ٣خص طؼخٗن حُ٘ـ ّٞرخُوزَ
طو ّٞطلَٜٓخ حُوخر٬ص
ؿ٘ٞى طَْٓ طـخػ٤ي حُلَٝد
ٍٓ ُٞرخًٍظٜخ آُٜش حُـٔخٍ
ٝحُٔل٤طخص حُؤٔش
***
ٖٓ ٘٣ظَ ١حُٜٔض ٖٓ أكٞح ٙحُ٘ؼَحء ؟
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ٖٓ َ٣طن حُٔظخٛش ػِ ٠كزخٍ حٌُ ّ٬؟
ًَ ٓخ هخُ ٚحُ٘خػَ
(ػظٔش أهٌَُِ ٟذ حُوزِ٤ش)
حٗ٘٣ ٚيٍؽ طلض كَٜٓض حُظٕ٘ٞ
كُ ٢ـؾ حُزلخٍ ٝأٍهز٬٤طٜخ
أ ٝك ٢ػ٤خد حُؼٌحٍٟ
ٝه٤خّ حُـخ٤ِٛش
كٝ ٜٞكيً ٙخٕ ٜ٣خىٕ حُٖ١ٞ
 ٍٞٔ٣ٝرخُِٜٞحص
ه٘٤ش ٖٓ ًِذ حُوزِ٤ش
 َْٓ٣حُ٘ ٖ٣َٜكٞم هَحث ٢حُِٖٓ

*************************
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رخَٓ دمحم حُزٍِح١ٝ

ُٝي رخَٓ دمحم حُزٍِح ١ٝحُ٘خػَ حُلِٔط ٢٘٤ك ٢هَ٣ش ( ٍحرــخ )
حُٞحهؼش ػِ ٠حُؤْ حُـزِ٤ش ؿ٘ٞد َٗم ٓلخكظش (ؿ٘ ) ٖ٤ك ٢كِٔطٖ٤
حُٔلظِّش ػخّ \ 1958
رخَٓ ٖٓ حَٓس كِٔط٤٘٤ش طؼَٔ ك ٢حٍُِحػش حُزيحثّ٤شٝ.هي حهٌ طؼِٔٚ
ح ٢ُٝ٫ك ٢حُٔيٍٓش ح٫رظيحث٤ش ك ٢هَ٣ظٝ ٚحطْ حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش كٜ٤خ
كظ ٠حُل َٜحُظخٓغ أ ١رٔخ ٣ؼخىٍ حُيٍحٓش حُٔظٓٞطش رخُؼَحم  ٖٓٝػ ّْ
أًَٔ ىٍحٓظ ٚحُؼخٗ٣ٞش كٓ (٢يٍٓش هزخ٤١ش حُؼخٗ٣ٞش ) .
ٝك ٢ػخّ  1976حٗظوَ حُ( ٠ػٔخٕ ) ك (٢حٍ٫ىٕ )ِٓظلوخ د (
حُـخٓؼش حٍ٧ىٗ٤ش)  ,كيٍّ حُِـش حُؼَر٤ش ُٔيس ػ٬ع ٓ٘ , ٖ٤ح ٫حٌَٗٔ٣ ُْ ٚ
طؼِ ٚٔ٤كٜ٤خ حً طْ حػظوخُ ٚك ٢حُ٠لش حُـَر٤ش ٖٓ هزَ ِٓطخص ح٫كظٍ٬
حُ ٢ٗٞ٤ٜٜػخّ \ ُٔٝ, 1979خ هَؽ ٖٓ ح٫ػظوخٍ ٓ٘ؼظ ٖٓ ٚحُٔلَهخٍؽ
ٓ٘طوظ ٚكِْ ٔ٣ظطغ حًٔخٍ طؼِ ٚٔ٤حُـخٓؼ ٢ك ٢حٍ٫ىٕ .
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ىهَ (ؿخٓؼش ر٣ُ َ٤ض )كٓ ٢ي٘٣ش ( ٍحّ هللا ) ك ٢حُ٠لش حُـَر٤ش ٝحطْ
ىٍحٓظ ٚكٜ٤خ ٝ ,طوَؽ ٖٓ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ػخّ 1984كخ٬ٛ
ػِٜٗ ٠خىس ( حُزٌخُ.)ّٞ٣ٍٞ
ٝحٓظَٔ
طوَؿ ٚك ٢حُـخٓؼش ىهّخهخ ً ُلـخٍس حُز٘خء
ّ
ػَٔ حُ٘خػَ رؼي ّ
ِٔٔض حُِٔطش
ك ٢ػِٔ ٚػَ٘ ٓ٘ٞحص رٌٜح حُؼَٔ كظ ٠ػخّ  1994ك٤غ ط ّ
حُ٤٘١ٞش حُلِٔط٤٘٤ش رٌٜح حُؼخّ ُٝحٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼِ ْ٤كظْ طؼٓ ٚ٘٤٤ؼِّٔخ
ُِـش حُؼَر٤ش كٓ ٢يحٍّ ٓلخكظش ( ؿ٘) ٖ٤ك٤غ ػٓ ٖ٤ؼِٔخ ك ٢هَ٣ظ( ٚ
ٍحرـخ ) ٓٝخ ُحٍ ٔ٣خٍّ ػِٔ ٚحُظؼُِ ٢ٔ٤لي ح. ٕ٥هًُ ٍ٬ي حٓظطخع حٕ
ٓيٍٓخ ً ؿٓ َ٤ظلَؽ (ٓلخَٟح ) ك ٢ؿخٓؼش ( حُويّ )حُٔلظٞكش
٣ؼَٔ ّ
ػْ ك َٜػِٜٗ ٠خىس (حُٔخؿٔظ )َ٤ك ٢حُ٘وي ح٧ىر ٢ػخّ \2008
ّ
ٗ٫ي ك ٚ٤حٕ رخَٓ ًخٕ ٗخرخ ٓؼولخ ػخثَح كؤِٓض ػِ ٚ٤كِٔط٤ّ ٘٤ظٚ
ٓٔخ
ىٍٝح ًزَ٤ح ك ٢طٌ٘ َ٤حُٞػ ٢حُٝ ٢٘١ٞح٫ؿظٔخػٝ ٢حُٔ٤خٓٛ ٌ٘ٓ ٢زخ,ٙ
ًٝخٕ ُٜخ طخػَٛ٤خ حٌُز َ٤ك ٢طٌ٘ َ٤طـَرظ ٚحُ٘ؼ٣ٍٞش ٖٓ هٓ ٍ٬خ طَحآٟ
حٓخّ ػٓ ٚ٤٘٤خ ٣لؼِ ٚحُٜٞ٤ى رخر٘خء رِيطٝ ٚحُٔيٕ حُٔـخٍٝس  ٚ٘١ٝٝكِٔطٖ٤
ك٤و: ٍٞ
ح ٕ٥أٓٛٝٝ ٢٠ؾ حُ٘ٞم ٣لِٔ٘٢
اُ ٠حُزؼ٤ي آُ ٠خ ٢ٟحُ ٟٜٞحُٔ٢٘٠
اٌٍٗٗ ٢ص  ٢ٍٟ٧حُ٘ؼَ ٌٓ ٗظَص

ػ٘٤خٝ ٍُِّٞ٘ ١حُٔؤٓخس ٝحُٔلٖ

كخ ٍٝ٧ػَٝ ٝكِْ ٔ٣ظظ َّ رٚ
ػ ُْ ٢٘٤طزٖ
ٍٝٝف ؿيّ ١ك٢
ّ
طَحد أؿيحىٗخ ك ٢حٌَٓٓ ٍٝ٧ش
أٛن ٓظٔٔغ كٌخ٣خص حُ٘ـخ حُ٘ـٖ
كخُلوَ ٣لًٌٌ ٢ح حُِ٣ظ ٕٞهي رَهض
ػ٘٤خ ٖٓ ٙىٓ ْٜػ٘ي حُيؿ ٠حُيؿٖ
طلظَ رخٓٔش
ٔٔٗٝش حُلـَ إٔ
ّ
306

5/27/2017

طِٞف ًخُْ٘ٔ طَه ٢حُٜيد ٖٓ ٖٓٝ
ٛٝلٞس حُٜزق ٝحُو٘ي ٍٝهي هِـض
ُ ٚحُٜي ٍٝروِذ هخكن

ٖٛٝ

ٝؿِٔش ح َٛ٧ك ٢حُ٘خؿَ٘ٓ ٍٞهش
ٌٜٗٝش حُظزؾ ػٖ ػطَ حُ ٍٟٞطـ٘٢
"ًَ ٣ـ٘ ٢ػِ ٖٓ "ٙ٬٤ُ ٠ؿٌٍ
ٓؼَ حُز٬رَ ٗخؿض كخٍع حُـٖٜ
ٝكزش حُؤق طٌٔ ٞح ٍٝ٧رٜـظٜخ
ٝػخرن حُِٗ َٛخى ك ًٍٟ ٢حُلٖ٘
ٍٝح٣ش حُلوَ ك ٢ؿ ٖ٤٘٤هي كِٔض
ػٍِ ٠ػخف ٘ٓ ٖٓ ٍٜٞ١خ ٖٓٝ
ٗٝـٔش حُ٘خٝ ١حٍ٫ؿ ًْ ٍٞأَٓص
هِزخ ٝىؿيؿض حٛ٥خص رخُِلٖ
َٛٝهش حٝ٥ف إ أٍهض ؿيحثِٜخ
ػِ ٠كِٔطَ ٍ ٖ٤ى حَُؿغ ك ٢ػيٕ
كٜخّ ك ٢كزٜخ حُِ٣ظ٘ٓ ٕٞظ٘٤خ
رَهش حُو ٫ ٍٞرَٓخ رٌٖ١ٝ ١
ٛٝخؿَ حُ٘٤ذ ٍأٓخ ًخٕ ٘٣ؼِٚ
ٍٝىىص ٓـؼٜخ حٍُٞهخء ٖٓ كِٕ
ٝحٕ أظِض ٍرخ ٓوَ٘ٛ ٖ٤هظٜخ
ط ٢ٜٔحُوِ َ٤رـ٤غ ػخٍ ٝحُِٕٔ
ٝحٕ طَىى ٍحّ هللا

أؿ٘٤ش
ًٍٖ ٖٓ ْٜ
 ِٛحُـِ َ٤حُـزخٍ حُ ّ
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ٝحٕ أٛخؿض ؿَحف ح ٍٝ٧ك٘ـَس
ٗٔ َّ رخُٜٞص ٗخد حُٔٞص ٝحُلظٖ
ٝهيػخٕ ظَٝكخ ً ٛؼزش ٌٓ٘ ١لُٞظٝ ٚكٛ ٢زخٗٝ ٙزخر - ٚكٌخٕ ٣ؼٖ٤
٘٣ن كٜ٤خ
حُؼي ٝحُ ٢ٗٞ٤ٜٜك ٢حَُٔكِش حُظً ٢خٕ
ك ٢ه ٢حُظٔخّ ٓغ
ّ
ّ
٣َ١وُِ ٚيٍحٓش ٝه ٍٞحُ٘ؼَ ٣و: ٍٞ
أٗخ ُْ ْ
ّ
ٝأٌٍٛ
رٖٜ
أًٖ أ١ٌٛ
ُ

ف ٓخ ّ
ًٖ حُلئح ُى
ٝأرُ ٞ

َ
ٜٞٛسَ حٍ
كٖٔ حُزيحِ ٣ش ً٘ضُ أػِٞ
َ

ٝأٗؼَ
ُ

ٗؼَ حُـَ٣قِ ُ ٞٓٝ ..ؿ٣ ُٚظل ّـ َُ
ِ

حُلز٤ذ ٛٝخ َؿ٘٢
ٓ٢َ ِ٘١ٞ
ؿخُُضُ
ِ
َ

طٔظ٘لَ
ن حَُرخ ٝؿَح ُك ٜخ
ػ٘ ُ
ُ

د ٍرخ َرشً
ٔٗٝـضُ ٖٓ
ػ٘ن حُظَح ِ
ِ

ٌ٣زَ
ط٘ي ٝرؤكٝ ٢ٓ٬كُِٔ ٢

د هٜخثي١
ٝؿُِضُ ٖٓ َٗ ْٞفِ حُٔلخ ِ

َ
حَُٗ ّٜٞٔرضُ ٓخ ٣ظؼٌ َُّ
ٖٓٝ
ِ

َ
كِٔط ٖ٤حُٟٜٞ
ٝكلَصُ كٛ ٢يٍ١
ْ

ٝرٌ٤ضُ ٖٓ أُٜ٬١خ ٓخ ى َّٓٝح

ُوي حػظوَ ػخّ\  ٞٛٝ 1979ك ٢حُلخى٣ش  ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣حُؼًَٔٝخٕ
١خُزخ ك ٢حَُٔكِش حُـخٓؼ٤ش ًٝخٕ  ٌٙٛحُٔ٘ش ك ٢ريح٣خط ٚحُ٘ؼَ٣ش ,كٌظذ
ك ٢كظَس ٓـ٘ ٚأًؼَ ٖٓ ػ٬ػ ٖ٤ه٤ٜيس٘ٛ ٖٓٝ ,خ ٣ظز ٖ٤حٕ ريح٣ظ ٚحُ٘ؼَ٣ش
ُٝيص هِق ه٠زخٕ حُٔـ ٖٓ ٕٞهٓ ٍ٬خ ٣ؼخٗ ٚ٤كٜ٤خ ٖٓ ظِْ ٝكَٓخٕ
ٝهٝ َٜحٓ٣ٝ ٠ظلْٔ ٓخ ٣ل٤ن رزِيٗٝ ٙؼز ٖٓ ٚظِْ حُٔؼظيٝ ٖ٣ك ٢ظَ
حُظؼٌ٣ذ ك ٢أهز٤ش حُٔـ ٕٞكخػَ حٕ ٣ ٫ل٤ي ػٖ حُو٤٠ش حُ٤٘١ٞش ٤ًٝق ُٚ
إٔ ٘٣ؤ ٟر٘لٔ ٚػٔخ ٣ؼخٗ ٚ٤أر٘خء ٗؼزٝ ٚػٔخ ٣ؼخٗ ٚ٤حهٞطٝ ٚحكزخثٚ
ٝؿٔخٌُ ,َٙ٤ٛح ًخٗض حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤٘٤ش ٓٝخ ُحُض  ٢ٛحُزِٛٞش حُظ٢
308

5/27/2017

طّ ٞؿَ٤ٔٓ ٚطٔ٣ ٫ٝ ٚظط٤غ حُ٫حؿش ػٜ٘خ كٌخٕ ؿخُزّ٤ش ٗؼَ ٙحٍُٔ٘٘ٞ
ِٓظِٓخ رخُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش ٓٝؼزَح ػٔخ ٣ؼخٗ ٚ٤حٔٗ٫خٕ حُلِٔط ٢٘٤ك ٢ظَ
ح٫كظ٣ٝ . ٍ٬ظ٠ق كٗ ٢ؼَٛٝ ٙق كز ٚحُٜخىٍ ُِ ٝ ٖ١ٞحُٞكخء حُٔطِن
ٌُِِٔش  ٝحُؤ٤ش حٔٗ٩خٗ٤ش حُظ ٢طظـٔي ك ٚ٤كٍٝ ٢ف حُٜٞٔى ٣و:ٍٞ
َ
أه ٕٞىَٓٔ ًِ ٫ٝ ٢خط٢
أٗخ ُٖ
أٗخ ُٖ أه ٕٞه٤ٜيط ٢كلَٝكُٜخ

حُ٘ز ٞح ََ ٤ٛ٧رٌحط٢
ق
َ
ٝأُ َِ ّ٣
ن كٓ ٢يَٗ ٟكخط٢
ٍٝك ٢حٍ طلِّ ُ

٣ٝليػ٘خ ػٖ ٗلٔٝ ٚكخُ ٚك ٢رخىة ك٤خط ٚك٤و: ٍٞ
( هخٍ ُٝ ٢حُيٍ - ١كٔ ٚهللاً -حص ّ ( ّٞ٣
إ حُ٘ؼَ ُ٣ ٫طؼ ُْ هزِح ً ٓٝظؼٖ٤
كوَ٤ح ً ) ٍٝؿْ ًُي طخرؼضُ َٓٔ٤طٓ ٢غ حُ٘ؼَ ٗٝووضُ ٣َ١وٓ ٢ؼ ٚؿ َ٤آر ٍٚ
حُ٘ؼَ ك ٢حُٔٔظوزَ ٖٓ ٓلخؿآصً٘ ,ضُ ٝك٤يح ً ٓٝخ
اُ٢
ُ
رٔخ  ٌٖٔ٣إٔ ٣لَِّٔ ٚ
ُُضُ ٝك٤يح ً ً ,ظزض هٜخثي ١ػِ ٠حُلـخٍس ًٝظزظٜخػِ٣ٍُٝ ٠وخص ٝكِٔظٜخ
ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ ,كِٔض هٜخثي ١أٜ٣خ ح٩هٞس ك ٢رط٘ ٢ك ٖ٤هَؿضُ ٖٓ
حُٔـٖ ػخّ ٍ , 1980رّٔخ طٔظـَرٗ !ٕٞؼْ ٌُٖٝ ,كِٔظٜخ ك ٢رط٘ ٢ػِ٠
ٌَٗ ًزٔ٫ٞص ٛـَ٤س  ٢٘ٗ٧هلضُ إٔ ٜ٣خىٍٛخ ح٫كظٝ ٍ٬أٗخ هخٍؽ ٖٓ
حُٔؼظوًَ ,خٗض هٜخثي ١طَحكو٘ ٢ك ٢حُـخٓؼش ٝك ٢حُؼَٔ ٌُّ٘٘ ُْ ٢أٓظطغ
إٔ أكَٜٟخ ػِ ٠أكي ُْ ,أٓظطغ إٔ أه٘غ رٜخ أكيح ًٌُ ,ح  ٫طٔظـَرٞح إ هِضُ
ٌُْ أٜٗخ  ٫طـي ٛي ٟحُظؤػ َ٤حُٔلَ ١ك ٢حَٓ٧س اُ ٠حُل ّي حٌُ٣ ١ـَ١
رٔلخُٝش حُظوِ٤ي أ ٝحُٔ َ٤كً ٢حص ح٫طـخٛ ,ٙل٤ق ّ
إٔ ُٝؿظٓ( ٢ؼِّٔش حُِـش
حُؼَرّ٤ش) طوَأٝ ,ط٘ ّـؼ٘ٝ ,٢طويٍّ ٓخ أًظذ ٌُٜ٘خ ك ٢ح ٫ َٛ٧طلذ حُ٘ؼَ ,
ٌٛٝح ٓخ ٝؿيط ٚػ٘ي أر٘خث ٢كوي ًخٕ ٣ـ٤ز٘ ٢رؼ ْٜ٠ك ٖ٤أِ١ذ ٓ٘ ٚإٔ
٣يٍّ حُِـش حُؼَر٤ش ك ٢حُـخٓؼش ٣ ,و َٛ ٍٞطَ٣يٗ ٢إٔ أٓ َ٤ٛؼِي ٗخػَح
ر٘ٝ ,٢هخٍ حُ٘خػَ؟ ٗلٖ ٌَٗٙ
 ,أٗض طوٝ ٢٠هظي ك ٢حُل ّ
ٜش أػَد ٣خ ّ
ح٩ػَحد ٗ ٫ٝلذ حُ٘ؼًَ٘ٝ ,ض آٌٗحى ٓؼِٔ ْٜك ٢حُؼخٗ٣ٞشٌُ,ح ٍكٞ٠ح
ىٍحٓش حُؼَر٤ش ا ٫اكي ٟحُز٘خص كوي ىٍٓظٜخ ػٖ ٍؿزش ٗٝـلض كٜ٤خ ٗـخكخ ً
رخَٛح ً  ٢ٛٝح ٕ٥كّ٤ًِ ٢ش حُيٍحٓخص حُؼِ٤خ كَٓ ٢كِش حُٔخؿٔظ ,َ٤طلذ
حُ٘ؼَ ٝطَ ١ٝرؼ ٞهٜخثيٌُٜ٘ٝ ١خ  ٫طٌظز .ٚكٌَ ٓ٘ ُٚ ْٜحٛظٔخٓخص
ٓوظِلش  ٫ٝطظ٬ءّ ٓغ حُ٘ؼَ )
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٣ٝظ ِ٤حُ٘خػَ رخَٓ حُزٍِح ١ٝرٞكخث٫ ٚكزظٝ ٚحٛيهخثٓٝ ٚخ ٣لِٖٔٓ ٚ
ه ْ٤اٗٔخٗ٤ش ًِٔ ٝش ٛخىهش طٔظي كظ ٠هخٍؽ ُ ٚ٘١ٝظَ٘ٔ حٛيهخء ٙك٢
حُ ٖ١ٞحُؼَر ٢حٌُز َ٤كَ٘ح٣ ٙوُٜ ٍٞي٣وٝ ٚطٞأّ ٍٝك ٚحُ٘خػَ حُظ٢ٔٗٞ
(دمحم ٗـ٤ذ رِلخؽ) :
٣خ طٞأ َّ حَُٝفِ ٤ّٗٝضَ حُـٗ ٟٞخ٫

ٗؼَى ك ٢ه ِ ّي حُ ٍٟٞهخ٫
كزخصَ
ُ

 ٫كَم (ٓ٤يس) أٍ( ٝحرخ) اًح َٛهضْ
ُٔ٠ي حُـَفِ ٍثزخ٫
طل ٢اُٜ٤خ
ْ
كظ ْٗٞحُطٓ َٜؼَ حُويّ طزَهٜخ
ُ

ٜٓٔخ ً  ٍٜٞ٣ػِ ٠ح٧ػيحء هظّخ٫

٤ٓٝيس  ٢ٛ :حُزِيس حُظُٝ ٢ي كٜ٤خ حُ٘خػَ دمحم ٗـ٤ذ رِلخؽ ك ٢طْٗٞ
ٍٝرخ  ٢ٛحُزِيس حُظُٝ ٢ي كٜ٤خ ٗخػَٗخ رخَٓ حُزٍِح١ٝ
ٝػ٘يٓخ هخٓض حُؼٍٞس ك ٢ط٣ ْٗٞو:ٍٞ
هَ٠ح ُء ٗز ُ
ِ ٠ي ك٤خُ٣ٍٞي ؿيحٍُٝ

ن ٞٛحَُ ٛ
ٝػِىَرٞػي طٔظلُ ٤

حُلَٓ٘زضُ ّ
ػِ ٍس
ػَحى
ٝػِ٠
ِ
ّ

ٍحكظ٤ي هٔخث َُ
طِ ٞٛرٜخك٢
ِ

.

ٜٓٝطِق أىد حُٔوخٓٝش ػِ ٠حُٜؼ٤ي حُلِٔط ٢٘٤ظ َٜكٓ ٢ظ٤ّ ٘٤خص
حُوَٕ حُٔخ ٢ٟػُِٔ ٠خٕ حُ٘خػَ حُ٘٤ٜي (ؿٔخٕ ً٘لخٗ ) ٢ك٤غ أِ١وٚ
ك ٢كٜ٘٤خ ػِٗ ٠ؼَحء حُيحهَ حُلِٔط ٢٘٤كً ٢ظخر( ٚأىد حُٔوخٓٝش)ٝطلي٣يح
ػخّ \ ٝ 1968هي ريأ ػِٔ ٚحُ٘ؼَ٘ٓ ٖٓ ١طِن ٍك ٞح٫كظٓٝ ٍ٬وخٓٝظٚ
ٍٝك٤ٓ ٞخٓخط ٚحُؤؼ٤ش ٝحُظؼٔل٤ش ٟي ٗؼزٌُ, ٚح ٗؼظزَٗ ٖٓ ٙؼَحء
حُٔوخٓٝش حُلِٔط٤٘٤ش حٓؼخٍ ٓٔ٤ق حُوخْٓ ٓٝلٔٞى ىٍُٝ ٖ٣ٝطل٢
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حُ٤خُٓٔ ٝ ٢٘٤خ حٗظؾ ٖٓ ٗؼَ ك ٢ظَ ٓخ ٣ؼخٗ ٚ٤ح ٝطؼخٗ ٚ٤ؿٔخ َ٤ٛحُ٘ؼذ
حُلِٔطٝ .٢٘٤كًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
حُٕٔ٘ٞ
ر٬ىٍ ١ؿْ أٗ٤خد
ِ

حُلِٖ٣
ٍٝؿْ حُوٝ َٜحَُِِ ٤
ِ

ٓظزو ٢ك ٢حُوِٞد ىٓخ ً ٍٝٝكخ ً
ْ

حُؼٕٞ٤
ٝآٓخًٝ ً٫ل ً٬ك٢
ِ

كٜٔٔخ ١خٍ ُ َُ ٤حُـٞعِ ٣زو٠

ُٗٔ ٞ
حٌُٖٔ٤
م حُ٘ؼذ ًخُلٖٜ
ِ

كٔ َْ إ ٗجض ّ
ؿِس ٝحُ٘ٞحك٢
حُٕٔ٘ٞ
رَحّ هللا كٓ ٢خف
ِ
ٓظ٘ز٤ي حُلـخٍس ً٤ق أىٓض
ُٖ٤
َ
ٍإ ّٝحُٔـَٓ ٖ٤ريِ ٕٝ
ٝط٘ز٤ي حُٜ٘خىس ػٖ أٍ٣ؾٍ

ًخُ٤خٖٓٔ٤
طٞ٠ع ك ٢حَُرخ
ّ
ِ

طًٌ َّْ ٣خ أهٓ ٢خ ىٓض كّ٤خ ً

حُـلٕٞ
حُٔوَكش
كِٔطٖ٤
ّ
ِ

طًٌَّٛخ  ٫ٝط٘ٔ ٠ػَحٛخ
حُـٕ٘ٞ
 ٫ٝطؼٔ٤ي آكخص
ِ
ٝهي ريأ ػِٔ ٚحُ٘ؼَ٘ٓ ٖٓ ١طِن ٍك ٞح٫كظٓٝ ٍ٬وخٓٝظٍٝ ٚكٞ
ٓ٤خٓخط ٚحُؤؼ٤ش ٝحُظؼٔل٤ش ٟي ٗؼزٌُ ٚح ٗؼظزَٗ ٖٓ ٙؼَحء حُٔوخٓٝش
ُٔخ حٗظؾ ٖٓ ٗؼَ ك ٢ظَ ٓخ ٝطؼخٗ ٚ٤ؿٔخ َ٤ٛحُ٘ؼذ حُلِٔطٖٓٝ ٢٘٤
ه٤ٜيس اٍُٝ ٠ف (حُ٘٤ٜي أكٔي ٓؼ٤ي ٗؼزخٕ) ٖٓ( حُـِٔش )ٖٓ ٓي٘٣ش (
ؿ٘ )ٖ٤ك٤غ ٣و: ٍٞ
ُ
ط٘ظظَ
ٝحُلَٓخٕ
ٓ٤٠ضَ أكٔ ُي
ُ
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ٓ٤٠ضَ ٜٗٔخ ً ٔٛخٓخ ً هخك ٚحُوي ٍَُ
ٓ٤٠ض ًخَُ٣قِ ك ٍَ ٤ُ ٢ط٘خٝرَٚ

حُؤَ
ٗخد حُيؿ٠
مٓٝ ,خ
ٍػ ٌي ٝرَ ٌ
َ
ُ

أٗض حٌُز َ٤رؼ ٖ٤حُ٘ؼذ إ ٗظَصْ

حُزَ٘
ػ ّظْ
أٗض حُؼظ ُْ ٤اًح ٓخ ُ
ُ

هي ِٓضّ ٓٞطخ ً َٗ٣لخ ً ٖٓ ٜٓخرظٚ
حُزلَ
طزٌ ٢حُـزخ ٍُ٣ٝ ,زٌ ٢حُٔخك ََ
ُ
رؤّ كخُٔٞصُ ك ٢ح١ٝ٧خٕ ٌَٓٓش
َ ٫

ٝحُلـَ
ُٖٔ ٗـظ ٚؿَحف حٍٝ٧
ُ

 ٫رؤّ أكٔ ُي كخ٣٧خ ُّ ٗخٛيسٌ
ٜ٘٣ٝي هللا ٝحُٔو٬ع ٓخ ؿٔ٠ض

ٝحُ٘ـَ
ع
ٝهللا ٜ٘٣ي ٝحُٔوُ ٬
ُ
حُ٘ظَ
ػ٘٤خى ٓٞ٣خ ً  ٫ٝأؿ ٠٠رٜخ
ُ

طو ٢٠حَُؿُٞش إٔ ٗل٤خ ػَِ ٝ ٠ؿ ٍَ

حُـَٔ
ٝإٔ ٗٔٞص ٝك ٢هز٠خط٘خ
ُ

ريّ
ٝإٔ ٗٔ ّـ ََ طخٍ٣ن حُـٍ ٟٞ

حُٔطَ
حُظَحد اًح ُْ ٍِ ِ٘٣
١َٝ٣
َ
ُ

أرٌ٤ي أكٔ ُي ,كخُيٓؼخص ٗخُُش
٘٣ٝلطَ
ٝحُوِذ ٣لِٕ ًٌَُِٟ
ُ
ُ
طزٌ٤ي"ؿ ِْ َٔشُ "ٝح١٧لخٍ اً ًًَص

َُ ٜ
ًَ حَُؿخٍ رٔ َٜحُـِٔ ِش حُؼُ ُ
َّ

طزٌ٤ي " ؿِٔش" ٝح٣٧خّ طًًٌَْ
حُوزَ
ف ط ١ٌٜكوي أٍُ ٟرٜخ
ٝحَُُ ٝ
ُ
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كٔٔؤُش حُ٫ظِحّ رو٠خ٣خ حُؼَٝرش ٝه٠خ٣خ حّٓ ٧ش ً ٢ٛحطٜخ حُو٤٠ش
ٗوٝ ٚآهَ ًٔخػٞىطٚ
ٗخػَ ٝآهَ ٝرٖ٤
كَم ػ٘ي ٙرٖ٤
حُلِٔط٤٘٤ش ٫ٝ
ٍ
ٍ
ٍ
حُظَٝفٌُ,ح َٗ٘ح٣ ٙـي طِي حُلَٝم ر٘٣ ٖٓ ٖ٤ظٔ ٕٞاُ ٠حُـ٘ٔ٤ش أ ٝحُز٤جش
ًحطٜخ ٢ٛ ,حُظ ٢طَطز ٢رخُظَٝف حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحٌُحط٤ش ُ٨ى٣ذ ,كٔؼخٗخس
طؼَ٧ ٚ٘١ٝ ٝر٘غ أٗٞحع ح٫كظٍ٬
حُ٘خػَ حُلِٔطٓ ٢٘٤ؼخٗخس ًَٓ ّزش ,كوي ّ
ٝطؼَٝ
طَ٘ى ٗؼزٝ ٚػخٗ ٠حُـَرش رؤٗٞحػٜخ
حٓ٫ظ٤طخٗ٢
ّ
٣ٝظَ٘ى ًٔ ٞٛخ ّ
ّ
ُِٔـٖ ٝح٫ػظوخٍ ٝحُؤغ ػِ ٠أ٣ي ١حُـَرخء ,حٓخ ٓؼخٗخس حُ٘خػَ حُؼَر٢
كٓ ٢ٜؼخٗخس حؿظٔخػ٤ش حهظٜخىّ٣ش كٓ ٢ـِٜٔخ ٗٝخطـش ػٖ حَُٜحع رٖ٤
حُلجخص ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔوظِلش أٍ ٝرٔخ طٌٗ ٕٞظخؿخ ً ٓ٧زخد ٓ٤خّٓ٤ش ٓوظِلش ,
رٔ٘٤خ ٘ٛٝخ  ٫ر ّي ُ ٖٓ ٚإٔ ٣ـي ٗلٔ ٚك ٢ه٘يم حُٔٞحؿٜش ٓغ حُٔلظَ
ح٧ؿ٘ز ٢حٌُٔ٣ ١ظٜيف ٝؿٞى ٙحُوٌٛ. ٢ٓٞح ح ٌَّ٘٣ َٓ٧رلي ًحطٓ ٚززخ ً ك٢
ٗ٠خُ٫ ٚؿَ حُؼَٝرش ٝحٜٜٗ٫خٍ رٜخ ك٠ٗ ٢خَُٛٝ ٚحػٓ ٚغ حُؼي ٝحُو٢ٓٞ
حٌُٔ٣ ١ؼُٔ ٠لٓ٬ٓ ٞق ٗو٤ٜظ ٚحُ٤٘١ٞش ٝحُوّ٤ٓٞشًٝخٕ ٣٫زظؼي ػٜ٘خ ا٫
ك٣ ٖ٤ظ٘خ ٍٝرؼ ٞحُو٠خ٣خ حُو٤ٓٞش حُؼَر٤ش ٝحُظ٣ ٫ ٢ـيٛخ ٓ٘لِٜش ػٖ
حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش
.
ٝرخُ٘ٔزش ًُ ٚخٕ حُٝ ٖ١ٞحُو٤٠ش حُ٤٘١ٞش أًزَ ٖٓ حُٔ٤خٓش ,كِْ
ِ٣ظِّ ٓ٤خٓش ٓؼّ٘٤ش ٣ ُْٝيع ٓـخ٤ُِٔ ٫خٓش ً ٢طظلٌّْ ربٗظخؿ ٚح٧ىرٚٗ٧ ٢
 َٟ٣حٕ ه٤٠ظ ٚحُّ٤٘١ٞش أًزَ ٖٓ حُٔ٤خٓشٝ .حُلو٤وش حَُٔس حًٗ ٚخٕ َٟ٣
ٗ٣ ْٜؼخٗ ٖٓ ٕٞحٟ٫طٜخى حُو ْ٤ُٝ ٢ٓٞحُطزوٝ ٢إ ٝؿي ٌُُ ,ي ًظذ
ُِٝ ٖ١ٞطـخ ُٝػٖ ًَ ٓخ  ٌٖٔ٣إٔ ٣ئى ١حُ ٠حٗ٫لَحف ػٖ حُ٤٘١ٞش,
ٔي ػَٝرش حُ٘ؼَ ك ٢طوخُ٤يٙ
ٝهيُـؤ حُ ٠حُ٘ؼَ حُؼٔٞى ١حٌَُ٣ ١ح٣ ٙـ ّ
حُل٘٤ش ُِو٤ٜيس حُؼَر٤ش كـخء ٗؼَ ٙك ٢ه٤ٜيس حُؼٔٞى حُ٘ؼَ ١ً ١حُُٕٞ
ٝحُوخك٤ش ٝحٌَُ٣ ١ح ٞٛ ٙحُوخْٓ حُٔ٘ظَى ك ًَ ٢ح٫هطخٍحُؼَر٤ش هئ٣خ
ٝكي٣ؼخ ٤ٓٝزو. ٠
ٌِٓضُ حُوٞحك ٢كخٓظوخ َّ ٛـُٜ٘٤خ

حُٔطُٜ٘٤ٍٛ ٍٞخ
ٝأُٓ َٛخ رٖ٤
َ
ِ

هٔخٍٛخ
ٝأُوض ػِٛٝ ٠ؾ حُلَٝف
َ

ِّٓٝض ُلخظخ ً
ًخُٜٔخّ ؿلُٜٗٞخ
ِ

َ
ػَ٘ ٖ٣ػخٓخ ً  ُْٝطِ ٍْ
ُ ٢حرظٔٔض
َ

ص ُٜٓ٘ٗٞخ
ط٠خكٌُ٘ ٢ك ٢حُ٘خثزخ ِ
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كؤٜٗ٘ٓ َٜخ ٓخ أٗخ ُء ٝأٓظو٢
ٝحُزؤّ ٝحُٟ٘ٞ
حُ٘لْ
 ٫ُٞٝارخ ُء
ِ
ُ
حً ٍٝ٧خٗض هٜخثي١
ِٗ٣ق
٫ُٞٝ
ِ
ُ
ط٘خُػُ٘ٗ ٢لٔ ٢كوِضُ أُُٜٓ ٞخ

هَحكخ ً ,اًح ٓخ َّ
ؿٖ ُ ً٬٤ؿُٜ٘ٗٞخ
ُ ٍٞٛحُِ ٍٞى أٓ ٝخ ُٜٜٗٞ٣خ
ُؼٔضُ
َ
ر ٞ٤حُِ٤خُٝ ٢ؿُٜٗٞخ....
م ُٜخ
طَ ّ
ُ
ِ
ًلخٗ ٢حكظظخٗخ ً ك ٢حُوٞحك ٢ػُٜٗٞ٤خ

َٓ ٖ١ٝء حُـٞحٗقِ ٗٞهُُٚ
ٌ
كِ٢

َٓٝء كئحى ١ك ٢ر٬ى ١أُٜٗ٘٤خ

ٗلٌصُ ُٔخٗ ٢كٓ ٢ؼخٗخس أِٜٛخ

د ٓـُٜٗٞخ
ٝهي ؿ ّ٤زظْ ْٜك ٢حُؼٌح ِ

رؼ ٞأٗ٬ء كظٍ ٤ش
ٍأ٣ض رؼ٢٘٤
َ

ُّ
طجٖٝ ,آٛخ ٍ
ص طُٔ ٤ي ٗـُٜٗٞخ

َٓ ٍس
َٓحٍ
ًٝهضُ
ِ
ؿّ َ٤
َ
حُؼ ٖ٤كِ ٢

ٍٓٝضُ َ
ص ٓخ أٓظُٜ٘٤ٜخ
ٖٓ حُ٘يّح ِ

٘ٛ ٖٓٝخ  ٫ر ّي ُ ٖٓ ٚإٔ ٣ـي ٗلٔ ٚك ٢ه٘يم حُٔٞحؿٜش ٓغ حُٔلظَ
ح٧ؿ٘ز ٢حٌُٔ٣ ١ظٜيف ٝؿٞى ٙحُوٌٛ. ٢ٓٞح ح ٌَّ٘٣ َٓ٧رلي ًحطٓ ٚززخ ً ك٢
ٗ٠خُ٫ ٚؿَ حُؼَٝرش ٝحٜٜٗ٫خٍ رٜخ ك٠ٗ ٢خَُٛٝ ٚحػٓ ٚغ حُؼي ٝحُو٢ٓٞ
حٌُٔ٣ ١ؼُٔ ٠لٓ٬ٓ ٞق ٗو٤ٜظ ٚحُ٤٘١ٞش ٝحُو٤ّ ٓٞش ًٝخٕ ٣٫زظؼي ػٜ٘خ
ا ٫ك٣ ٖ٤ظ٘خ ٍٝرؼ ٞحُو٠خ٣خ حُو٤ٓٞش حُؼَر٤ش ٝحُظ٣ ٫ ٢ـيٛخ ٓ٘لِٜش ػٖ
حُو٤٠ش حُلِٔط٤٘٤ش .
كؼ٘يٓخ طْ حكظ ٍ٬رـيحى ػخّ  2003ػِ٣ ٠ي حٌ٣َٓ٫خٕ ٝحػٞحٗٛ ْٜذ
حُ٘خػَ ػخثَح ك٤غ ُْ  ٌٖ٣كيػخ ً ػخرَح  ,اّٗٔخ ٔ٣ؼَ ٓو١ٞخ ٌَُِحٓش حُؼَرّ٤ش
هٞس ٟخٍرش
حُظٓ ٢ؼِّظٜخ رـيحى ٓٝؼِّٜخ حُؼَحم كخُؼَحم ىُٝش ػَر٤ش ,طٔؼَ ّ
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ٝػٔوخ ً ٓظَحط٤ـّ٤خ ُِؼٍٞس حُلِٔط٤٘٤ش كخكظ ٍ٬رـيحى ٔ٣ؼَ ٗوطش ٟؼق
طؼَ ٝحُؼَحم ٓٝخ
ٜٓٝخٗش ٌَُِحٓش حُؼَر٤ش ٝطلطٔ٤خ ٍ٩حىطٜخ حُو٤ٓٞش ّ ,
٣ظؼَ ُٚ ٝحُؼَحم ٖٓ حكظً ٍ٬خٕ رٔزذ ٓٞحهل ٚحُ٤٘١ٞش ٝحُو٤ٓٞش
ّ
حُٔؼخى٣ش ُِو ٟٞحٓ٫زَ٣خُ٤ش  ٝحُ٤ٗٞ٤ٜٜش ٝحُو ٟٞحَُؿؼ٤ش حُؼَر٤ش حُظ٢
ًخٗض كخٓ٤ش ُِٜٔخُق حُـَر٤ش ك ٢حُٔ٘طوش حُؼَر٤ش ك ٜٞرٔؼخرش كِوش ٖٓ
كِوخص َٓ٘ٝع ًزٔ٣ َ٤ظٜيف حُ ٖ١ٞحُؼَر٤ُِٔ ًٌَ ٢طَس ػِٓ ٠ويٍّحطٚ
ٝحُ٘ٔ٤ٜش ػِٓ٬ُٝ ٚ٤ق حكظَ حُؼَحم ٝكٌْ ٖٓ هزَ كل٘ش حر٘خث ٚؿخإٝح
ٓغ حُٔلظًِٝ ٖ٤خٗٞح حًٗخرخ ُ٘ٛ ٖٓٝ ْٜخ ٗزغ ٓٞهق حُ٘خػَ رخَٓ
حُزٍِح٘٘٣ ٞٛٝ ١ٝي رـيحى حُلز٤زش ٞ٣ٝحٜٓ٤خ كٓ ٢ل٘ظٜخ ك٤و: ٍٞ
أرٌ٤ي رـيح ُى أرٌ ٖٓ ٢ؿَحف ؿ ٍي
ِ
َ
ٛلٞحٕ ُِّ٘وذ
طِٞف ك ٢حُِٖٓ َ٤
أُْ
أرٌ٤ي رـيح ُى أرٌ ٢حُٜزق ٖٓ ٍ
د
كٌ ١حرظٔخٓش ػـَ حُٜزق ُْ ط َ ُئ ِ
هزَ
حَُ٣خف كٔخ ك ٢حَُ٣ق ٖٓ ٍ
أرٌّ ٢
اُ ٢رٔخ ك ٢حُوِذ ٖٓ ٓـذ
ّ ١ٌٜ٣
ُ
ػ ٖ٤رٌّ ٢ػِ ٠رـيح َى ٝحٗظلز٢
٣خ
د
كوي ٗـخٗ ٢حُـ ٟٞكٛ ٢يٍٛخ حُظ ّ َِ ِ
أرٌ٤ي رـيح ُى أرٌ ٖٓ ٢ؿَحف ؿ ٍي
ِ
َ
ٛلٞحٕ ُِّ٘وذ
طِٞف ك ٢حُِٖٓ َ٤
أُْ
أرٌ٤ي رـيح ُى أرٌ ٢حُٜزق ٖٓ ٍ
د
كٌ ١حرظٔخٓش ػـَ حُٜزق ُْ ط َ ُئ ِ
هزَ
حَُ٣خف كٔخ ك ٢حَُ٣ق ٖٓ ٍ
أرٌّ ٢
315

5/27/2017

اُ ٢رٔخ ك ٢حُوِذ ٖٓ ٓـذ
ّ ١ٌٜ٣
أظَ ك ٢ح٧كن آٓخ ٌٍ طؼِِّ٘خ
ؿْ ٣ـؼْ ك ٢حُٜلَحء  ٝحٌُُؼذ
ِّ
ٝحَُ ُ
د هخ١زش
أرٌ٤ي رـيح ُى أرٌ ٢حُؼُ َْ َ
أرٌ ٢حُؼٞح ْٛك ٢طخٍ٣وٜخ حُ َـيِد
أرٌ ٢حُطٞحثق ٝحٝ ٖٓ ّ٫ُ٧ؿغ ٍ
أرٌّ ٢
حَُطذ
حُِػخٓخ ِ
ص ك ٢حًٝ٧خٍ ُّ ٝ
ًَخٗٝ ٢حٗطِوٞح
حٓ٧
ٛخٓٞح رِِ َ٤
ّ
كًٞٓ ٢ذ حُوِّٜ ٗ ١خرخ ً ًٝح ٗـذ
ٔٞح ٝؿخٓٞح ه ٍ٬حُيحٍٝحطوٌٝح
ؿ ّ
هخُٝم ػخٍ ٖٓ حُل ٫ ً٫ٞحُو٘ذ
ٝحٓظ٠لٌٞح حٌَُ كظ ٠هخء رؼ ُ
ْٜ٠
ٝىّْٗ ح ٍٝ٫كٔ٤خ هخء ٖٓ هطذ
ٓخ ً٘ض أػِْ إٔ ٣ؤط ٢حُـِحسُ رٖٔ
٣وٞى ٗؼزخ ػَ٣ن حٝ َٛ٫حُلٔذ
كِػض
ٗؼذ حُؼَحم طويّ كخٌٍُِ ٟ
حُِر٤ي٣ ١لٜٔ٤خ  ٫ٝحُـِز٢
ك٬
ُّ
د هي رَثض
كٖٔ ٣و ٕٞىٓخء حُؼُ َْ ِ
316

5/27/2017

ٓ٘ ٚحُ٘ؼٞد َٞ ١حٍ حُيٝ َٛحُلوذ
ٍ ٌٕٞ٣ ُٖٝث ْ٤حُوٍ ّٞح٣ٝش
٣ـظَ ٓخ هخء ٙحٝ٫ؿخى ك٣ٍ ٢ذ
 ٌٕٞ٣ ٫ٝكَحّٓ٤خ ٓٝـظِزخ
ٝحَُػذ
ٓغ حُٜٞحٍ٣ن ٝحٍ٧طخٍ ُّ
كٖٔ أٍحى حُؼ ُٚ ٢٘ٔ٣ ٬رط٬
ٝ ّٖ٣ِ٣ ٫ٝؿ ٚحُو ّٞرخُوٜذ
٬٣ ٖٓٝم ِحَُ٣خف حُٜٞؽ ػخٛلش
أكن ٓ ّٖٔ ُ٣ـٌّ حُوط ٞرخَُٜد
ُّ
اٗ ٢أٗ ُُّي رزؼ ٞحُو ّٞاً ُٝـٞح
رخد حُؼَٝرش ٖٓ َٜٓحػٜخ حُ َو َِد
ُ ٞطللَ ٕٝهزٍٞح طؤٗٔ ٕٞرٜخ
أك٤خء ًَخٗض ٌُْ ٓظَح ٖٓ حُؼظذ
أٓخ طٌٝى ٕٝػٖ أٍٝحكٌْ ًٌرخ
هيحّّ ٗؼَٓٝ ١خ ك ٢حُ٘ؼَ ٖٓ ًٌد
٣خ ٛخؿَ ٖ٣أٓخّ حُ٘ؼَ  ٫طولٞح
كِٖ ط٘خُٞح ٓ ٟٞحُظٞر٤ن ٖٓ أىر٢
كخٓظلٌٔٞح رَ ًُٝٞٝح كٝ ٢ؿخًٍْ
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ّ
إ حُ ِٞؿخٍ ٌُْ ه ٖٓ َ٤حُوزذ
٣ـ َّ٤هللا أكٞحٍ حُ ٍٟٞأرَيح ً
كٔ٤خ طـ َ٤أٌَٓ٣خ ىّ حُؼَد
كخٗخ حَُ٘٣ؼش ٝحُوَإٓ ٓخ ٍٓٔٞح
ٖٓ هِذ ىرخرش ؿَر٤ش حُ٘ٔذ
ًٝخٗض حَُٔأس كخَٟس كٗ ٢ؼٌَُٝ ٙح  ٫طوِ ٞأٗؼخٍ ٖٓ ٙهٜخثي
ؿُِّ٤ش ٌُٜ٘خ هِِ٤ش .كوي ًظذ هٜخثي ك ٢حُـٍِ ًٝظذ َُِٔأس حُٔ٘خِٟش
ًٝظذ َُِٔأس حٗ ٖٓٝ ّ٫ؼَ ٙك ٢حَُٔحس  ٌٙٛح٫ر٤خص :
ّ
ٝح٧ىد
طَ
ُ
 ٖٛحٌُ٘ح ٝحُ ِؼ ُ

ّ
ذ
 ٖٛٝأ ّٓي أ ٝأ ّٓ ٢ك ٬ػ َـ ُ

 ٖٛٝأٍه ٠حٍُٝ ٍٟٞكخ ً ُِ٘ٓٝشً
ّ
ّ
حٌُزخٍ,
ػ٘ي
ٝحُِٜذ
حُوطَ
ٖٛٝ
ُ
ُ
ِ
ٓ َِ ٜ
َٕ ٝأّ٣خ ُّ حُ٘ ٟٞػزَصْ
كٌْ َ
 ًْٝطـخكّ ٠
حُيٝ َٛحٓظطَصْ
ُٖٜ
ُ

ُ
ذ
ُق حَُإ ٟحُ٘ َ
ٗٝلٖ ِٗٓٝ ٜٞخ ّ
ُ ٜ
ذ
ُٓ ٞى حُٔآه ٢ىٓٞػخ ً ُُ ُّـٜخ َُ ِـ ُ

ّ
 َٜ١حَُٝفِ ػخروش
حُوٞحٍَ٣
ٖٛ
ُ
ُ
رٓ ٖٜظ٘ظخٍ حُ ٟٜٞػًٔ٬
ّ
كخٍكنْ
ػِٔضْ
ٗؼَٕ
٤١ذ حُ ٟٜٞك ٢هَٔ ٍس ِ
َ
ْ

ذ
ٌٗح حُـَحّ حٌٍُ ١هّض ُِ ٚ
حُلوَ ُ
ُ
ُد
ٓخ ٍكّض
حُؼ ٖ٤أٓ ٝخٓض رٜخ حُٜي ُ
رٜخ حُل٤خسُ ٌَُّٝ
ذ
د ٝحُؼزَ ُ
حَُ٘ ُ
ْ
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َ
ِٗ َُٛ ٖٓ ِٖٜس حُو٘يٍ ٍِ ٝهّظَٜخ
حَُ١ذ
كٌ ُّٖ ٗوٝ ً٬ك ٢أػزخ ِر ِٚ
ُ
ّ
ح٧كن ٝحٗظَ٘صْ
ٛزلخ ً أٟخء
َ
ُ ًٖٝ

ٞ٤١رُ ّ
ٝحُوطذ
حُ٘ؼَ
 ٖٜكِ ّؾ
ُ
ُ

حُلٖٔ ُٓـظِزخ ً
ّ
ُ
ك ٖٜ٤ا٫
حُ٘ؼَ
ٓخ
ُ
ك٣ ٖٜ٤لِ ٞك ٖ٤طزَهُُٚ
ّ
ٝحُ٘ؼَ
ُ
حُ٘ؼَ ك ٢ػ ٢٘٤كخط٘ ٍش
ٓخ أؿٔ ََ
َ
ٓ ُٜٔخ
٫
حكظَصْ ٓزخ ِ
حُْ٘ٔ طٔط ُغ ٓخ ّ
ُ

ّ
ذ
ٝحُلذ
ٓ٘,ٖٜ
ُّ
رخُظل٘خٕ ٓـظ َِ ُ
ِ
ػّ ُٗٞ٤
ذ
 ٖٜحُظ ٢طِ ٞٛرٜخ حُ٘وُ ُ
ذ"
ريَصْ "كي٣ؼَشُ" كٜ٤خ أ ٝريصْ "كَِ ُ
ذ
حُؼٞحٍ ٝر٠٤خ ً كٖ٤
ػٖ
ِ
طَطُ ٠
ِ

 ٖٛحُٔ٬ثيُ أٟل ٠هللاُ كٌٔظُٚ
ّ

د
حُ ٍ٧
ػِٝ ٠ؿ ٍٙ ٞحُـٞحُٗ ٢حَٜٗخ َ

ٝك ٢طـُِ ٚرخٗؼخ ٙكز٤زظ٣ ٚو:ٍٞ
ًظزض ٖٓ حُ ٟٜٞآ٣خص ػ٘و٢
اُ ٠حَُٔٔحء ٓخ ػ٘وض ًظخر٢
أكذ حُي ٍَّ ك ٢ػ٤٘٤ي ٜ٣ز٢
ّ

ٝك ٢هَٔ حُـٞحد ػِ ٠حُـٞحد

أكذ حُ٘خ ٍَ كظ ٠حُ٘خ ٍَ ١َٝ٣
ّ

د
ك٘ٝ ٢٘٤حُـَ ٟٞ
كِ ٞحَُ٘ح ِ

أكذ ػزخءسَ
حَُٔٔحء ُكزّ٢
ِ
ُّ
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َُٔٔحثُ٣ٝ ٢ـَ ٢٘٣حُظٜخر٢
طٜخرض ُ ٢حُؼزخءسُ كٍ ٖ٤كّض
حُلـَ ك ٢حُ ّٞ٤حُ٠زخر٢
ٍك٤ق
َ
ِ
ص " ٗي٢ٗ٧ "ٟ
أكذ ِٓ َٖ حُز٘خ ِ
ُّ

د
َّؼَ
ػ٘وضُ حُ٘ َ
ٍٝى ١حٌُإح ِ
َّ

ع ػَٔ١
كذ رٜخ هي ٟخ َ
كٌِّ ٢

د
اًح ٓخ ٟخع كزً ٢خَُٔح ِ

ٔضْ ظز٤خ ً أٓخٓ٢
ؿِٔضُ كؤؿِ َ
ُٜخ ٝؿٌٚ

د
آ ١حٌُظخ ِ
ًَّٔ٘٣ُ َْ ٣ضْ َ

حُزيٍ ُٓ٘ٚ
َّ
ًؤٕ
َ

د
ذ ِٓ َٖ حُ٘وخ ِ
أ ََّ ١ػِ ٠حُلزِ ٤

كِٔط٤٘٤شُ
حُؼ ٖ٤٘٤طزيٝ
ِ

ٗخٍ حُؼٌحد
ري ِ ٍّ ػٜٗٞ٤خ ُ

كِٔط٤٘٤ظ ٢حَُٔٔحء أٛٝض

كئحىح ً كٍ ٢رٞعِ حُـِ ٤ي ٛخر٢

طيٍَ ٖ٣
َ
ض هِز٢
أ٫
ٔ ِ
ٔ ْ
كَ َٓ ٖ٤

ض "أكٞٛ "٢ٓ٬حر٢
كويصُ رز٘ ِ

رؼٍٝ ٞك٢
ى٣خٍى
ط ُْ ٤ٜػِ٠
ُ
ِ

رؤٍٍ ٝحر٢
ٝؿٔٔٔ٠٣ ٢ل َُّ
ِ

اًح أكززضُ أكززضُ حُٔٞحه٢

د
ػِ٠
حُ٘لظ ٖ٤كخُ٤شَ ِ ّ
حَُٟخ ِ
ِ

َ
حُؼٝ ٕٞ٤هي طَحءٟ
ٝأكززضُ
د
ٓٞح ُى حُِ ٖٓ َِ ٤طل ِ
ض حُٜيح ِ
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ٝك ٢ه٤ٜيس حهَ ٟرؼ٘ٞحٕ ( ؿ٘٤ٜش ) ٣و: ٍٞ
ػٜيصُ حُ٘ ٟٞكظ ٠أً٣زَض ُك٘خٗظ٢
َٔح
ٝكخٝ
َ
ٗل٤ق حُوٝ ٍِ ٞحٓظيِّٗ ٢ؿ ْ
ُ
ُ
حُِٓخٕ ٢ُ َّ ًٝ
كًٔٔ ٢ِ٤خ ٗخ َء
طزو ٢ػِ ٠حُ٘ؼَ ىٔ٣شً
ُي حُؼُ ٜي إٔ
ْ

ٍرَ ٤ؼي ٗؤ٣خ ً ١خٍ ٝحٓظٞهي حُلٌَح
ط َُّ ٜرـٍ ٤
٣وٜذ حََُ ٝف ٝحُط َْٜح
غ
ُ

أؿّ٘ ٢ػِ ٠ِ٤ُٝ ٠ِ٤ُ ٠طَُ٣وُ٘٢
حُٜـَحٕ اً طٔظط ٢حُٜـَح
ػِٜٞٛ ٠س
ِ
ُِ٘ٝخػَ رخَٓ حُزٍِحٓ ١ٝئُلخص ػيس ٜٓ٘خ :
٤ٔٓ - 1ق حُوخْٓ :ىٍحٓش أىر٤ش ٗويّ٣ش ك ٢هٜخثي ٙحُٔلٌٝكش,
ٓ٬ٓ - 2ق حُـَرش ٝحُل٘ ٖ٤ك ٢حُ٘ؼَ حُ٘ؼز ٢حُلِٔط٢٘٤
 َ٘ٗٝحُ٘خػَ ىٝحٗ ٖ٣ٝؼَّ٣ش أ٠٣خ ًٜ٘ٓ,خ :
 - 1أؿ٘٤خص ك ٢حُِٖٓ حُٔٔظؼخٍ ػخّ . 1986
 - 2أه ,ٌُْ ٍٞػخّ . 1992
 - 3طَٗٔ٤خص ػِ ٠أٝطخٍ حُِٖٓ ٍٓ٘٘ٞحص حًَُِٔ حُلِٔط٪ُ ٢٘٤ػ– ّ٬
ؿ٘ ٖ٤ػخّ . 2010
 - 4هٜخثي  ,ؿٔ٣ٍٜٞش ٓ َٜحُؼَر٤ش ػخّ . 2011
حٗظَى حُ٘خػَ ٓغ ٗؼَحء ٖٓ ؿ٘ ٖ٤كٓ ٢ـٔٞػظٗ ٖ٤ؼَ٣ظٖ٤
ٔٛٝخ:
ٗ - 1للخص ٖٓ َٓؽ حرٖ ػخَٓ.
 - 2أَٗػش.
ٝحُ٘خػَ  ٞٛػ ٞ٠ك ٢حطلخىح٫ىرخء  ٝحٌُظخد حُلِٔط ٌ٘ٓ ٖ٤٤٘٤ػخّ . 1992
ٝحهض رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حَُحثؼش ٖٓ ٗؼَ: ٙ
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ُِزَم ُٜ٣ز٢٘٤؟
حُزَم ٓخ
١خثَ
٣خ
َ
ِ
ِ

حُ٘ٞم كٛ ٢يٍ٣ٝ ١ـَ٢٘٣
ٞ٣ٝه ُي
َ

حُـ٤ـْ ٓطِ َؼـُٚ
هِـق
أٍهذ
أر٤ضُ
َ
ُ
ِ

حُزٔخط٤ـٖ
ٝأُٛـخٍ
ٝك ٢حُلٌخ٣ـخ
ِ
ِ

ًؤٕ حُٜز َق ٌ٘ٔ٣ـُٚ
حُّ ٞ٤ٓٞ
أٍٟ
َ

ٓخٍ كـَٗ ٢ح٘٤٣ـ٢
ٝك ُُٚٞحُـٍ ُْ ٤

٣لِٔ٘ـ٢
أٓخَٓ حُـ َْ ٤ػ َّ
حُِ ْٜٔ
َ
ُ

اُ ٠ك٠خءٍ َٓ ٟك ٢حُلـَ َ٣لٌ٢٘٤

ػطَ حُؼَ ٟكخُٜز ُق ٣ؤُل٘ـ٢
أُّْ ٟ
َ

حُؤَ ٖٓ ىّٗ٘٣َٝ٣ٝ ٢ـ٢
َ٘٣ٝد
ُ
َ

ٓ ٌِ َُ حُٜز َق ٖٓ هَٔ حُوِ ٤ٜي رٜخ
ٝأ ْ
كوي ؿيٝصُ كَٝكخ ً ٓـٖ كٌخ٣ظٜـخ

حُ٘٤خ٤١ـٖ
ٛزـٞ
ٝإ طٌَّ٘ ُـ٢
ُ
ِ
طُ٘ ٤ن كٜ٤خ أٓخ٤١ـَٝ ١طٞك٘٤ـ٢

ُ
ُِِٓخٕ ٢ُٝ
حُِٓخٕ رٜخٓ ,خ
ٓ٠٠
ِ

حُؤخٓ٤ـٖ؟
طزؼؼَٗـخ ٍ٣ـ ُق
كظ٠
َ
ِ

كـٝ ٢طـٌٍ ٝىٓؼَٜـخ أُٔـخ ً
طَِّ ًُٞ
طظٖ ّ
ٓٝخ ّ
رـؤٕ حُـََ ٝف طٌٜٔ٘ـخ

طظـٖ ّ
ّ
رـؤٕ حُيٓـ َغ ُ٣يٓ٘٤ـ٢
ٓٝخ
ُ
ٝطٌٖٔ “حُطَ٤سُ” حُ٘ـ٘٣َ٤ٓ”ٝ ٟٞـ”٢

ٝك ٢كِّض ٍرخ “ك٤لخ” ٓٝـٖ أُٔـ٢
ّ
ٓ٤ؼخٍ” أٓـَحٍَٗٝ٤ْ َٓ ”ٝ ١ـ”٢
ف“
طزُ ٞ
ُ
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كٝ ٢طلِ ٞك٤ـٖ ط٘ز٘٠ـ٢
طؼّ ٖ٤

ر ٖ٤حُِٞ٠ع ٝػ٘ي حُِ َ٤ط٘٣ٌٜـ٢

طـ ٖ٤ك ٢حُٜيٍ آٛـخصٌ أػِِّٜـخ
ُ

أِٓضُ  َٛٝىٛـَُٞ٣ ١حك٘٤ـ٢؟
رٔخ ِ

كِٔضُ أىٍ ١اًح ٓخ ٗخم ُـ ٢أٓـ ٌَ
ض حُـَ َف ُ٣ئُٔ٘ـ٢
كٌُٔ٘ إٔ ً٘ضُ ً٘ ِ

ٝحُِ٤ـَ ٣ظِـ ُْ ٝح٣٧ـخّ طؼ٘٤٤ـ٢
ض ىف َء كَٝك ٢ك ٢ىٝح٘٣ٝـ٢
ِ ً٘ٝ

ض ُ٘١ٝ ٢خ ً ك ٢حُوِذ أكُِٔـُٚ
ِ ً٘ٝ
ٓٝخ َِ٣ح ٍُ ػِـ ٠حٓ٥ـخ ٍِ ٣ل٘٤٤ـ٢
ُي حُوٜخثي ٓؼَ حُٔ٤ـَ طٌٔزٜـخ

ٍٝك ٢كظٔؤُ ٢خٛخ ٓخ طُٔخه٘٤ـ٢

ٓخ أٗض ا ٫حكظَحهخطـٞٓٝ ٢ؿيطـ٢
ػز َ٤حُ٘ؼـَ ٣ؼَٗٝـ٢
ض ا٫
ِ ُٔٝ
َ
أىٓ٘ضُ ٍٝكي أٓوٜ٤خ حُٟٜٞ
كٔـخ ًًَطـي ا ٫رـضّ أرَٜٗـ٢

َ
أُلـخٕ حُٔـخٗ٤ـٖ
حُيَٛ
ٝأػِف
ريٓ٢
ُ
َ
حُ٘ٞم هي طخٛض ػ٘خ٢٘٣ٝ
ٖٓ ٍهّش
ِ

ٝؿـغ
كٗ َٜؼُ ٞى ُِ٘ َٛٝلْ ٓـٖ
ٍ
م حُِ٤خُ ٢رؼـي ؿلٞطٜـخ
 َٛٝطَُ ٝ
ظٔجضُ ٝهللا ِ ,اً ٟخهض رٔخ ٍ ُكزـض

ٝأٍ ٝهللا طَط٣ٞـ٘ـ٢
م,
ا ٫كـَح ٌ
ُ
حُْ٘ٔ َ
حُـ ْ٤طلي٢ٗٝ
رٖ٤
م
ٝطَ٘ ُ
ِ
ُ
حُلزَ ٖٓ ى٢ٗٝ
ٝؿٞ٤
ً َُّ حُليِ ٝى
َ
ُ
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ٝطخم هِزٌٗ ٢ح ح٧ؿٜخٕ ٓخثٔـشً
حُلٔخٓ٤ـٖ
ص
ٓغ حُ٘ٔٝ ْ٤أٛـٞح ِ
ِ
كٌ٤ق أِٓٓٝ ٞخ كِٞٓ ٢طـ ٢أٓـ ٌَ
ؽ حَُٝف أ ٝرٌَصْ
كٔخ ٓ ٢ٗ٬حهظُ ٬

حَُ٣خك٤ـٖ؟
ا ٫حؿظَح ُك ِي ٖٓ ػطَ
ِ
اُ ٢طٔؼ ٠حُوٞحك ٢ً ٢طُ٘خؿ٘٤ـ٢
ّ

كَٜصُ أٝ ١ٌٛط ١ٌٜرٓ ٢وِّ٤ظـ٢

كٗ َّ ً ٢خكٍ ٤ش هـي طـخ ٌَٗٞ٘ٓ ٙـ٢

ٝهلضُ ُ ً٬٤أٗخؿ ٢حُظ َّ ٝحٗظؼِـض
ف ٖٓ ٍحفٍ رٜخ حٌٗٔزض
كظؼٔ َُ حَُُ ٝ
ُ
حُيٝح ٖٓ ٖ٣ٝؿَفٍ ٓٝـٖ أٓـ ٍَ
ُي
٠ـُٚ
ك ٬طظّ٘ـّ ٢
حُ٘ؼـَ ٘٣ز ُ
رـؤٕ
َ

ٓوِظـ ٢أٓخٍ٣ـَُ ١ظٜز٘٤ـ٢
ك٢
ّ
ك٤ـي أكٗٞ٤ـ٢
ػِ ٠حُوٞحك ٢كٌخٗض ِ
 ١َٔ٣روِزٍٝٝ ٢ك َّ ٞ٣ ٢طٌ٢٘٣ٞ
ٍٓ ٟٞرٞػي ك ٢حُٛٞؾ حُلِٔط٢٘٤

******************************
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ػٔـَ ٓــــزٌ٤ش

ُٝي حُ٘خػَ حُظ ٢ٔٗٞػَٔ ٓزٌ٤ش رٔي٘٣ش ( كٔخّ حٗ٫ق ) حُظ٤ٔٗٞش
ك ٢حَُحرغ ػَ٘ ٖٓ طٔ٘ٓ )ٞ٤ُٞ٣(ُٞش \1958
طؼِْ كَٝك ٚح٤ُٝ٫ش ح( ٝحُظؼِ ْ٤ح٫رظيحث ) ٢كٓ ٢يٍٓش (٤ِ١خٗش ًخُح)
ػْ حٗظوَ حُٓ ( ٠ؼٜي حُلز٤ذ رٍ ٞه٤زش ) رٔي٘٣ظ( ٚكٔخّ حٗ٫ق) ًٔ٫خٍ
طؼِ ٚٔ٤حُؼخٗ ١ٞكخطٔٝ ٚحهٌ ٜٗخىس حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ٝرؼيٛخ ُح ٍٝطؼِٚٔ٤
حُؼخُ ٢رخُٔؼٜي ح٫ػِ٤ُِٔ٘ ٠ؾ –حهظٜخ ٙحٛزخؽ ٝطٌِٔش حُ٘ٔ٤ؾ رٔي٘٣ش
( ه ) ٍ٬ٛ َٜكل َٜػِٜٗ ٠خىس حُٜ٘يٓش رخهظٜخٝ ٚٛطوَؽ ٜٓ٘خ
ٜٓ٘يٓخ ٓٔخػيح .
٣ؼَٔ كخُ٤خ ك ٢رخًَُِٔ حُُِ ٢٘١ٞزلٞع ك ٢ػِ ّٞحُِٔ ٍٝوظزَ
حُ )٢٘١ٞطو٘٤خ كٜ٘ٓ ٢يٓخ ُِوطذ حُظٌُ٘ٞٞؿ ٢رزَؽ (حُٔيٍ٣ش ) .
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ػَٔ ٓزٌ٤ش حكذ ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٌٓ٘ ٛزخٝ ٙحٍف ٌ٣ظذ حُو٤ٜيٍؿْ
ٓوخُلش ىٍحٓظٝ ٚػِٔ٤ظٜخ ُٜٞح٣ظٝ ٚحٓظطخع حُـٔغ ر ٖ٤حُٜ٘يٓش ٝحُِـش
ٝح٫ىد ٝحُ٘ؼَ كٌخٕ ٗخػَح ؿِ َ٣حُ٘ظخؽ حُ٘ؼَ٣ ١و: ٍٞ
ٍؿزش حُلـَ ػخٍ٣ش
ٔٔخء
 ٝحُٔ٘خػَ ػخثٔش ك ٢ػ ٕٞ٤حُ ّ
٣ظٌٍَ
 ٝحُ ّ
ٜيّ ٟ
ٜٔض
ِٓظللخ ًلٖ حُ ّ
ر ٖ٤ر٬ى ٓ ٝوزَس
حَُإ ٟطظٌّٔغ كٓ ٢يٕ حٌُّحًَس
ّ
أٟٞ ١ء ٣زَِّ ٝؿ ٢ٜػزخرٚ
ّ
ٔٔخء
كٖ٤
طـق ٍٓخٍ حُ ّ
ّ
حًٌُّ ١خٕ
ٜٔض ُ ّٔخ حٍطٟٞ
 ٝحُ ّ
 ٝحٌُّ ٌٕٞ٤ٓ ١حٗؼٌخٓخ ُٔخ ًخٕ
كٞم حَُٔح٣خ حُّظ ٢حٍطٌزض
هطخ٣خ حُٚ٩
ً ٞٛح حُزلَ ٣زلغ ػٖ ٓخكَ آهَ
طؼَص ٓؼخهِٚ
 ٝحَُ٘ٝم حُزيّ َ٣
ً ٞٛح حُٔخء ٘٣ؼَ ٜٓزخكٚ
ّ ٝ
حُِؿخؽ حٌُّ ١حهظَهظ ٚحُظـخػ٤ي
هي ٣وظل ٢أػَ حُٔخء
حَُٓخٍ حُّظ ٢طِظو ٢رخُٔٔخء
كظّّ ٢ّٔ ٔ٣ ٠
كَ٣ ٖ٤طْٔ حُلـَ كٍ ٢ؿزش حُطلَ
ٌٓرلش ُوَ ٕٝحُؼيّ
ك ٖ٤طوظَف ح ٍٝ٧أهطخءٛخ حُويٓ ّ٤ش
حَُؿزخص
طٔو ٢طلّخكش ّ
ػِ ٠ؿٔي ٛخهذ حُّ٘ظَحص
ّللا
 ٝك ٖ٤طَكَف ٍح٣خص ٌِٓٔش ّ
كٞم ؿز ٖ٤حُٔ٣ِٜش
كّ َ٤ٔ٣ ٖ٤
حُِٓخٕ آُ ٠خكَ آهَ
ٔٞحكَ أٗٞحهٜخ
 ٝطَطَّ ً َّ حُ ّ
ك ٖ٤طولَ ًحًَس حٌُٕٞ
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٣ؼَ ٓؼخهِٚ
ٖٓ ُٖٓ ُْ ّ
ك٣ ٖ٤ؼظَف حَُِّ٤
 ٝحُ ّطلَ
 ٝحُٞػٖ حُٔـظَد
ك ٖ٤طٔوَ ّٓ٘خ ػ ٕٞ٤حُّٜ٘خٍ
 ٝكٌَط٘خ حُٔولَس
ٗظظخ َٛرخُـؼ٤خٕ
ٗ ٝول ٢ػٖ حُٔٞص
طٔؼخُ ٚحُٔوظل ٢كٞٗ ٢حٍػ٘خ
ك ٢روخ٣خ ٓيحث٘٘خ
ك ٢أٓخٛ َ٤١لَحث٘خ
ك ٢ػ ٕٞ٤حُٔٔخكَ هزَ حٍُٞٛٞ
 ٝكٍ ٢ؿزش حُلـَ
ٔٔخء
كٞ٘ٓ ٢حص حُ ّ
 ٝكٗ ٢ـَ حُْٛٞ
أهً َ٠خٕ...
آهَ طلّخكش طظيُّ٠
طظؼَٟ
 ٝآهَ ٗخكٌس ّ
 ٝآهَ أٓجِش طظو ّط٠
ٔٔخء.
ُؿخؽ حُ ّ
كخُ٘خػَ ػَٔ ٓزٌ٤ش ُ ٚك ٌٙٛ ٢حُل٤خس ٓٞهلخ ٝحكيح ٗ ٝظَس ٓٔخػِش
حُٔطخُغ ُ٘ؼَٝ ٙه٤ٜي َٟ٣ ٙحٕ ُ٘ٓ ٚطِوخ كٍ ٢كخرخُل٤خس ًخٗؼش حُْ٘ٔ
٫كيٝى ٗ٫ط٬هظٓ ٚظلخثَ كَف  ٨ٔ٣هِز ٚحَُٔٝ ٍٝحَ٘ٗ٫حف ًخٗٚ
حَُر٤ــــــــغ رخُحٝ َٙ٤ٛحهَ٠حٍٝ ٙكز ٍٙٞك٘ؼََٓ ٙآس ٛخك٤ش ُ٘و٤ٜظٚ
ك ٜٞهي  ٌٕٞ٣كٌٔ٤خ ٝهي  ٌٕٞ٣ػخ١ل٤ــــــــــــــخ طـِــــــذ حُؼخ١لش ُٚٝ
حُويٍس ػِ ٠حُظٔخّ ٓٞح ٖ١حُـٔخٍ رخُزَ٤ٜس حُو٣ٞش ٝحٌُٝم حُِٔ٤ـــــْ
ك٘٤لٌ حًُ ٠حص حُ٘٢ء  َ٣ِ٣ٝحُٔظخٍ ػ٘ ٚك٤زئً ٝخ  ٞٛكو٤وش .
كٜٗٞخػَ ك٘خٕ ٣ظـخًد ٓغ حُل٤خس رخكٔخٓٗٝ ٚؼ ٍٙٞحَُٔٛق ٜ٣ٝــــٞؽ
ٗؼَ ٙرو٤خُ ٚحُزخٍع كظٔٔغ حؿَحّ هِز ٚطـِـَ رٓ ٖ٤ط ٍٞه٤ٜيطٓ ٚغ
ٛــــــــــٞحَ٣ ٙط٘ق ٖٓ رلَ ه٤خُ ٚطٔٔغ ٗـٔخص ػٞح١ل ٚطظٜخٍع ٓغ
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حُليع كٓ ًَ ٢خٌ٣ظذ ُ٤ؼزَ رو٤خُ ٚحُٞحٓغ ػٔخ كٝ ٢ؿيحًُٗٝ ٚي ٞٛ
حُ٘خػَ حُـ٤ي .
ٝهي ًظذ ٗؼَ ٙك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ُ ٌٕٞ٤هَ٣زخ ٖٓ حٌُِٔش ٝحُؼخ١لش
ٝحِٞٓ٫ر٤ش حُ٘ؼَ٣ش ٝحُلٌَ حُل٤خ. ٝ
كخٓ٫خُ٤ذ حُ٘ؼَ٣ش ً ٢ٛحطٜخ ك ٢حُلي٣غ  ٝحُوي ْ٣ح ٫حٜٗخ حهظِلض
َٓحٜٓ٤خ َٓٝحهٜ٤خ طزؼخ ُظـ َ٤حُل٤خس حُلي٣ؼش رخُوئ٣ش ٝطزؼخ ُٔخ كيع ك٢
حُ٘ؼَٖٓ طـي٣ي طـ َ٤ص رؼ ٞحٓخُ٤ز ٚطزؼخ ُظط ٌٙٛ َ٣ٞحُل٤خس ٓٝخ ٘٣ؼٌْ
كٜ٤خ  .كخُ٘ؼَ َٓآس ٝحٓؼش ٟٓٞٞػش كٌٓ ٢خٕ ػخّ طؼٌْ ٓخ ٣وغ ػِٜ٤خ
ٖٓ ٝ ٍٞٛحكيحع ٗٝخػَٗخ ػَٔ ٓزٌ٤ش ًٌَ حُ٘ؼَحء حُٔؼخ٘٣ ٖ٣َٛظْ
ك٤ً ٢ل٤ش ًٗٞ٘٤ش حُلًَش حُ٘ؼَ٣ش ٝحُلخىػش حُظٌ٣ ٢ظذ كٜ٤خ ٍٝرٔخ ٔ٣ظو٢
ٗؼَٓ ٖٓ ٙل ّٜٞحُظخٍ٣ن حُؼَرٝ ٢ح٣ ٢ٓ٬ٓ٫و: ٍٞ
ٜي ٟحُٔظٜخػي،
ٜٔض ك ٢طٔظٔخص حُ ّ
أهظِن حُ ّ
أٍْٓ ك ٢ؿٔـٔخص حُـٔخّ ؿٔخٓخ،
أريّى ك ٢ظِٔخص حُ ّظ ّ٬ظٓ٬خ،
 ٝأِٛأ ٖٓ ىُٝش ٣ؼظِ ٢ػَٜٗخ ٓخىّ حُوِلخء.
 ٝأ١لت ًؤّ حٌُُّٔش ك٤ٛ ٢لظ،٢
أٓظل ٖٓ ٢ىّ ىحكن ٣ظيكّن،
٣طلت ٓ٤ق حُوِ٤لش آ ٙحُلو َ٤حُٔوّ٤ي،
حَُٔ٘ى،
٣وطق ٓ٤ق حُوِ٤لش ٗٞم حَُّ٘ٝم
ّ
أَٓف هِق ً ٍٞٛحُٔ٘خٛي،
أٓٔق ُِّ٘خُك ٖ٤اُ ٠أكن حُزِي
إٔ ٤٠٣لٞح اُ ٠ح٧كن ح٧كٔن
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أكوخ هخكظخ ٣ظٔخىٟ
حٓخ ػ٘يٓخ ٌ٣ظذ ك ٢كخُش ٓؼ٘٤ش طَحؿ٤ي٣ش ح ٝىٍحٓخط٤ش حهظِلض َٓحٜٓ٤خ
َٓٝحهٜ٤خ طزؼخ ُظـ َ٤حُل٤خس حُ٤ٓٞ٤ش ٓٝخ ٘٣ؼٌْ كٜ٤خ كخُ٘ؼَ ػ٘يٓ ٙؼَ
َٓآس ٝحٓؼش ٟٓٞٞػش كٌٓ ٢خٕ ػخّ طؼٌْ ٓخ ٣وغ ػِٜ٤خ ٖٓ ٍٞٛ
ٝحكيحع ٝحٟلش ؿِ٤ش كَ٘ح ٙػ٘يٓخ ٌ٣ظذ ػٖ حُ٘خػَحُلِٔط٣ ٢٘٤و: ٍٞ
أٗٝي حُّ٘خػَ،
أ ٝط٘خًٔ ٠ٛخ ٣ظ٘خ ٖٓ ٠ٛحُٞحُ ٚح،ٙ٥
٣ظؤ ٙٝكٓ ٢وظَ حُؼخٗن هللا،
أٗٝي إٔ ّ
أٗٝي إٔ ٣ظٔخػَ طٔؼخُٚ
ًبُ ٚحُيّٗ٣ ٠ظؤُّ ٚك ٢ظِٔش ح،ٍٝ٧
أٗٝي إٔ ٣ظوِّي أٛٝخك ٚهللا،
أٗٝي حُِّ َ٤إٔ ٣طلت حُلـَ،
أٗٝي إٔ ٣ـِي حُّ٘خػَ،
ٓ َٟٗ َٛخ َٗ ٖٓ ٟىٓٞع ػِٝ ٠ؿ٘خص حُّٜ٘خٍ؟
٘٣ن ٓٔخء حُـزخٍ؟
ٓ َٟٗ َٛخ َٗ ٖٓ ٟؿزخٍ
ّ
ٓ َٟٗ َٛخ َٗ ٖٓ ٟىٓخٍ َ٣طَّ آ ١حُيّٓخٍ حُٔويّّ؟
أّ ٓ َٟٗ َٛخ َٟٗٞٝ ٖٓ ٟف حُٔ٘خٛي؟
أٗٝي إٔ ٣و َٜحُ٘خػَ ًّ ٞٗ ٢
ٟق؟
أّ ّ ٞٗ َٛ
ٔٔخكش؟
ٟق كٟٝ ٢ق حٌُّرق ٓٔق حُ ّ
إ ٣و َٜحُّ٘خػَ،
ٓ٤ؼخٝى هيّحّ ٓلٌٔش حُِّ َ٤أٛٝخك،ٚ
ٓ٘ؼخٝى،
ػ ّْ ٗؼخٝى أٛٝخك ٚـ
ٗ ٝلّ٘ ٢طٔؼخُ،ٚ
إ ٣و َٜحُّ٘خػَ،
ٓ٘ؼخٝى هيّحّ ٓلٌٔش حُوظَ ػ٤ٜخٗ، ٚ
ّ
ٓظجٖ حُوٜخثي ك ٢ىٓ ٚحُٔظؼّ٘،٢
إ ٣و َٜحُّ٘خػَ،
٣ؼظِ ٢ىٓٚ
٣ ٝـّ٘،٢
طـّ٘ ُٚ ٢ح٧ؿ٘٤خص،
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٣ـّ٘ ُٚ ٠هللا
ك٣ ٖ٤ئًّٕ ُِوظَ،
إ ٣و َٜحُّ٘خػَ
َٓ٤ىّى آ٣خط ٚحُوخٗؼ،ٕٞ
َ٣ىّى آ٣خط ٚحٌُخكَ،ٕٝ
َ٣ىّى آ٣خط ٚحُؼّخثَ،ٕٝ
َ٣ىّى أر٤خط ٚحُّ٘خٍع حٌُخكَ....
ػَٔ ٓزٌ٤ش ح: ٞٛ ٕ٫
*ػ ٞ٠حَُحرطش حُظ٤ٔٗٞش ُِٔٔ٘٤خث ٖ٤٤حُٜٞحس د (ٗخى ١كٔخّ حٗ٫ق )
*ػ ٞ٠حَُحرطش حُظ٤ٔٗٞش ُِيكخع ػٖ كوٞم حٔٗ٫خٕ
* ػ ٞ٠إْٓ ُِ٘وخرش حٓ٫خٓ٤ش ُِٔٞظلٝ ٖ٤حُظو٘ ٖ٤٤ك ٢حُظؼِ ْ٤حُؼخُ٢
رخُوطذ حُـ٘ٞر ٢د (رَؽ حُٔيٍ٣ش )
*ػ ٞ٠حطلخى حٌُظخد حُظٖ٤٤ٔٗٞ
* حكي حىرخء ٗٝؼَحء طْٗٞ
حٛيٍ حُ٘خػَ ػَٔ ٓزٌ٤ش ػٔخٗ٤ش ٓـٔٞػخص ٗؼَ٣ش ُلي حًٔ ٢ٛٝ ٕ٫خ
: ٢ِ٣
 - 1ػ٘خم ٗؼَ  -ىحٍ ح٩طلخف َُِّ٘٘ ٓ٘ش . 2001
 - 2ح ٍٝ٧طًَ ٞهِق هطخٛخ ٗ -ؼَ ىحٍ ح٩طلخف َُِّ٘٘
 ْ٤ًِ - 3حٍُٞى ٗؼَ  -ىحٍ ح٩طلخف َُِّ٘٘ ٓ٘ش . 2003
 - 4أكن حُّ٘خ ...١ؿ٘خف حُوطخ ٗؼَ  -ىحٍ ح٩طلخف َُِّ٘٘ ٓ٘ش
 - 5هظِ ٠كظّٓ ٠طِغ حٗ ٍٝ٧ؼَ  -ىحٍٓ٘خرَ َُِّ٘٘ ٓ٘ش . 2007
 - 6ر٤خٕ حُلي٣وش ٗؼَ  -ىحٍ ٓ٘خرَ َُِّ٘٘ ٓ٘ش . 2009
 - 7اُ ٠آهَ حُٔطَ ٗؼَ -ىحٍ ٓ٘خرَ َُِّ٘٘ ٓ٘ش . 2011
 - 8حُٞػزش حُز٠٤خء  -ىحٍ ٓ٘خرَ َُِّ٘٘ ٓ٘ش . 2011
حػٔخُ ٚحُٔ٤ٔ٘٤ش :
ٔ٘٤خٍٛٞ٣خص
حٓخ حػٔخُ ٚحُٔٔ٘٤خث٤ش كوي ًظذ ػَٔ ٓزٌ٤ش حُؼي٣ي ٖٓ حُ ّ
ٔٔ٘٤خثّ٤ش أهَؿٜخ ك ٢ا١خٍ ٗ٘خ ٖٟٔ ٚ١حُـخٓؼش
ُِؼي٣ي ٖٓ ح١َٗ٧ش حُ ّ
حُٜٞحس ٜٓ٘خ ٓخ : ٢ِ٣
ٔٔ٘٤خثٖ٤ّ٤
حُظّّ٤ٔٗٞش ُِ ّ
ّ
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ٌٛ َٜح حُل ِْ٤ػِ ٠ؿخثِس أؿَٔ ٍٞٛس
*ٗ ٢٣َٗ -ظَس ػخّ ٝ 1994هي ك ّ
حُٜٞحس رخٍ(ٓ٘ٔظ)َ٤
 ٝحُـخثِس حُؼّخُؼش ك ٢حَُٜٔؿخٕ حُُ ٢٘١ٞلِْ٤
ّ
ٓ٘ش 1994
حَُ٘٤ٛش ٓ٘ش -* 1995
َٗ ٢٣ك ّٔخّ حُ ّ
٘ ّ ٢أ ٝحٌُّحًَس ّ
َُٗٔ ٢٣خًح طًَض حُلٜخٕ ٝك٤يح ٓ٘ش * 2003َٗ ٢٣ػ٤ٜخٕ ٓ٘ش -* 2004
 َٗ ٢٣رؼ ٕٞ٤ىحٓؼش ٝػخثو٘ٓ ٢ش * 2005 َٗ ٢٣كٞص ٣ؤًَ كٞص ٝػخثو٘ٓ ٢ش * 2006*ٓ ٢٣َٗ -ـٍِس ر٤ض كخٗٝ ٕٞػخثو٘ٓ ٢ش 2007
 َٗ- ٢٣هيّحّٝ -ػخثو٘ٓ ٢ش * 2007َٗ ٢٣أكٔٓ ّ٬ظلِ٤ش ٝ -ػخثو٘ٓ ٢ش ٝ 2008هي كٌٛ َٜح حُل* - ِْ٤
ػِ ٠حُـخثِس حُؼّخٗ٤ش ُِٔٔخروش حُ٤ّ ٘١ٞش رخَُٜٔؿخٕ حُيُّ ٢ُٝل ِْ٤حُٜٞحس
رٔي٘٣ش (هِ٤ز٤ش) .
*ٗ-خٍع حُلٌخ٣خص حُٔزظٍٞس ٓ٘ش\  2010اهَحؽ ٓ٘ظَى ٓغ أْٗ٤
حُظّ َٔ٘٣ٝ ٢ٔٗٞط٘ ٚ٣ٞهخُِ ٙـ٘ش حُظ٘ ٚ٣ٞهخُِ ٙـ٘ش حُظّلٌ ْ٤حُٔٔخروش
حُّ٤٘١ٞش رخَُٜٔؿخٕ حُيُّ ٢ُٝل ِْ٤حُٜٞحس د(هِ٤ز٤ش)
* ٝ ٢٣َٗ -ػخثو ٢ك ٍٞأٛلخد حُّٜ٘خثي حُٔؼ ّطِ ٖ٤ػٖ حُؼَٔ،
*ٝ ٢٣َٗ -ػخثو ٢ك ٍٞحُٔلوَّ ٖ٣ك ٢ط،ْٗٞ
ٔٔ٘٤خث ّ٤ش ٝ
* ٢٣َٗ -أٝط ٞرٞ٤ؿَحك٤خ ك ٍٞحُظّـَرش حُّ٘ؼَ ّ٣ش  ٝحُ ّ
ٜل ّ٤ش حُّظ ٢كخُض ىٕٝ
ٔ٤خٓ ّ٤ش  ٝحُ ّ
حُـٔؼ ّ٤خط ّ٤ش حُّ٘و٤ّ ٜش  ٝحُٔٞحٗغ حُ ّ
ٛش ٝ ،حُلٜخٍ ح٩ػ ٢ٓ٬حَُٔٝ٠د كٍٞ
ٔٔ٘٤خث ٢هخ ّ
ٓٞحِٛش حُٔ٘ٞحٍ حُ ّ
ٛش.
 ٌٙٛحُظّـَرش حُلّ٘٤ش حُوخ ّ
حهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔط ٍٞحُ٘ؼَ٣ش :
ٍهٜش ؿَه ٠حُٔٔخءحص
ٔئحٍ
أٍحه٠
ٗـ ٢حُ ّ
ّ
 ٝأهل ٞهطُ ٠لظش طظٞحٍٟ
ػِٗ ٠لش حُِّ،َ٤
٘٣ظؼَ حُلَف
كُ ٢كٔش حُ٘ظَحص
اُ ٠هَٔ ٣ظؼّ٘ ٠ػٍِ ٠حكش حُّ٘ٞم...
ٝؿ ٚحُلز٤زش ٓلظلَ
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ٔٔخء حُّظٓ ٢ظِ،٢
رخُ ّ
 ٝحُؼٜخك َ٤ؿخثٔش كٔٓ ٢خء حُٔٔخء حُزؼ٤ي،
طٜٞؽ ٓيحٛخ ٖٓ حٍُٞى،
طـق،
ٖٓ ُـش ٫
ّ
طَحه ٚؿَه ٢حُٔٔخءحص،
٣وظَم حُ ّ
ٞ٠ء ٛيٍ١
ك ٢رلٔن حُوط.٠
 ٝطلظلع ّ
حَُ٣ق ّ
حُز٬ى ػِٗ ٠لظٍٝ ٢ىس
أًػ٘ض َُٓخثِٜخ هلوخص حُـيحٍ،
ٓ٘خٍحطٜخ أٌٗٝض إٔ ط ْٓ٬أؿ٘لش حُلـَ
ك ٖ٤ط٤٠ن حُؼزخٍس،
رٞحرش حُلِْ
أكظق ّ
ٔٞحه ٢طزَِّ هط،١ٞ
ط٘ٔخد هخك٤ظ ٝ ٢حُ ّ
ً ٝخٗض ٣يح ١ؿ٘خكٓ ٖٓ ٖ٤ؼيٕ ٛ ٝظخف،
ً ٝخٕ ّ
حُِٓخٕ ىٓخ
٣ظيكّن ٖٓ ؿٔي حُؼخرَٖ٣
اُٝ ٠ؿٜٜخ حُٔظؤُّن،
أؿَحّ هخك٤ش،
ىرٌش حٗ٫ظٜخٍ،
حَُٝف.
ٓ ٝخء ٣زَِّ ٓ٘ٓٞش ّ
ٔئحٍ
أٍحه٠
ٗـ ٢حُ ّ
ّ
 ٝأكظق ٗخكٌس حُؼ٘ن،
ٝؿ ٚحُلز٤زش ٓلظلَ
 ٝحُز٬ى حُزؼ٤يس ؿخثٔش ك٤ٟ ٢خء حُؼ٘خم
أّ ٝى حهظَحم حُل،ٍٜٞ
كؤُٝي ك٤غ حُيّٝحٍ ٣زيّى َٓطلؼخص حُٜظخف،
طظٔٞؽ،
 ٝأكظَٕ حُزلَ أؿ٘٤ش
ّ
أٍطخف ك ٢كِزخص حُـَم،
 ٝطَطلغ حُـيٍحٕ،
ٔٔخء طَطَّ ًحًَس حُٔٞؽ،
ٍ٣خف حُ ّ
 ٝحُٔخء
هيّحّ ٗٞه َ٤ٔ٣ ٢ػٍِ ٠حكظ٢
٢٠٣ء ١لُٞش أؿ٘٤ظ،٢
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أ َٛح ٕ٥ك٤غ حُوَٗلَ ،٢٘ٔ٣
اُ ٠آهَ حُلِْ...
رخد حُٔي٣ق حٗطلخث،٢
ٟٞ ٝء حٌُٔ٘ـخص ٜ٣ظق ر٢
ٜزخف،
ًِؿخؽ حُ ّ
ٌٛٝح حُٜي َ٣حُٔٔخكَ رٞك٢
اُ ٠أكن ٣ظيكّن
حَُٝف...
ك ٢هلوش ّ
أػِْ ّ
إٔ حُٔي٘٣ش ؿخثٔش كٍ ٢إحٛخ،
 ٝأػِْ ّ
إٔ حُّ٘ٞحكٌ َٓ٘ػش ُِّ٘ـ ّٞحُّظ٢
طظٔخهٗ ٖٓ ٢لظٜ٤خ.
طلٍَ أؿ٘لش حُ ّط،َ٤
ً ٝخٗض ّ
طلٍَ أؿ٘لش حُؼ٘ن،
ًخٗض ّ
ط٘ٔخم ٖٓ ٝطَ اُٝ ٠طَ،
ً َّ ٗ٢ء ٣ليّػ٘ ٢ػٖ ٓيٕ ٖٓ هطٗ ٠ـَ،
ػٖ ٓ٘خٛي ػخرَس ُزيح٣خطٜخ،
٣ئٍم ً َّ كَٝد حُوزِ٤ش.
ػٖ ػ٘خم ّ
ٔئحٍ،
أٍحه٠
ٗـ ٢حُ ّ
ّ
ٔ٣ ٝظ ّي ظِّ٢
ٔخكَ حُٔظَحؿغ
اُ ٠حُ ّ
،٢ٜ
ٗلُ ٞؿخؽ ه ّ
أًَُّ ٓخه٤ش حٍُٞى،
ٓخُحُض ٓ٘ليٍح ٖٓ طَحد ٓي ّٓ،٠
طـق ػِٗ ٠لش حُ ّطلَ،
ُ ٖٓ ٝـش ٫
ّ
حَُ٣ق ًحًَس،
ّ
ى ٕٝأؿ٘لش
طظَِّٔ ٍهٜظٜخ
حَُإ...ٟ
ُٔٔخء ّ
حَُٛخٛ ٙزخف
ّ
طيُّ ٠آُ ٠وق أؿ٘٤ش ٖٓ ىّ،
٬ٛس حُؼٔخًَ كخطلش ُطو ّٞحُٜ٘خٍ حُـي٣ي،
ه٘ٞع حُلي٣وش ػ٘ي حُؼز،ٍٞ
ٛيٌٓ ٟرلش حٍٝ٧
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أؿَحٜٓخ طظؼخُ،٠
 ٝأٓ ٢٠رٗ ٬ـٔش
أطًٌَّ ػِؾ حُِّوخء
ٍ٧طـَ حٌُٝرخٕ ػِٝ ٠ؿ٘خص حُ.ٖ١ٞ

************************

ػِ حُيٞ٤ٜٓ ٖ٣ر٢

ػِحُيٜٞ٤ٓ ٖ٣ر ٢رٖ ؿٔخٍ حُي ٖ٣رٖ دمحم حُيٍحؿ ٢حى٣ذ ٗٝخػَ
ؿِحثَٓ ١ؼخُٝ ٖٓ َٛي رٔي٘٣ش ( حُِٔٔ٤ش ) ح ٝحُؼ ٖ٤حُوَ٠حء ٓ٘ش \
ًٝ 1959خٕ ؿي ٖٓ ٙحطزخع حُ٘٤ن ػزي حُلٔ٤ي رٖ رخى ْ٣حُ٘خػَ ٝح٫ى٣ذ
حٌُزٍٝ ٖٓ َ٤حى حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش  ٖٓٝحػ٠خء ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء حُِٖٔٔٔ٤
ك ٢حُـِحثَ ًٝخٕ هخ٤ٟخ ٝحر ٙٞكٔخٍ حُي ٖ٣حكي حُٔـخٛي ١حُؼٍٞس
حُـِحثَ٣ش ٍ -حؿغ ًظخرٗ ( ٢ؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش )  ٞٛٝحُٔـِي حُؼخٖٓ
ٖٓ ٓٞٓٞػظٗ(ٌٙٛ ٢ؼَحء حُؼَر٤ش ) .
ىٍّ ك ٢حٌُظّخد رٔٔوٍ ٢أٓٓ ( ٚي٘٣ش حُِٔٔ٤ش)ٝ،طٔٔٓ ٠لِ٤خ
ك ٢د) ػ ٖ٤هَ٠س) ٝحُظلن رخُٔيٍٓش حُ٘ظخٓ٤ش ٓ٘ش \  1967رٔيٍٓش
ػ ٖ٤حُ٤و( ٖ٤طخُؿض -رخط٘ش) ك ٢حُٔ٘ش حَُحرؼش حرظيحث ،٢ػْ حٗظوَ اُ٠
ٓيٍٓش
ٓيٍٓش حُٔؼخىس رٔي٘٣ش (رٌَ٣ش ) ،ػْ ٓيٍٓش (ُٔخٕ حُلظ)٠
(طخُُٝض -رخط٘ش) ػْ ٓظٓٞطش (رٖ رخى( )ْ٣رخط٘ش)ٝ ،ىٍّ رؼ٬ع ٓيحٍّ
 ٢ٛػخٗ٣ٞش( ػزي حُلٔ٤ي هَٝ٤حٗ )٢رٔي٘٣ش ( ٓط٤ق )  ٝػخٗ٣ٞش (ػزخّ
ُـَ )ٍٝرٔي٘٣ش (رخط٘ش) ٝػخٗ٣ٞش (ػزي ،حُؼخُ ٢رٖ رؼط ) ٕٞرٔي٘٣ش (رٌَ٣ش
حُٔيٍٓش حُ٤٘١ٞش ُِل٘ ) 79: ٕٞك٤غ ك َٜػِٜٗ ٠خىس حُزخًخُ٣ٍٞخ(آىحد )
حُـِٔ٤ش ػْ ٓؼٜي حُِـش ٝح٧ىد حُؼَر ٢رـخٓؼش رخط٘ش) ىٍحٓش ٓظوطؼش ػْ
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ىٍّ طو ٜٚح٫ىحٍس حُؼخٓش ك ٢حُٔيٍٓش حُ٤٘١ٞش ُ٬ىحٍس ٝك َٜػِ٠
ٜٗخىس حُيرِٝ )ّٞػِ ٠حػَ ًُي ػٍ ٖ٤ث ْ٤حٌُٔظذ حُـُٜ ١ٜٞل٤لش
حُ٘ؼذ رٔي٘٣ش ( ٓط٤ق ) ػْ ٍثٔ٤خ ُظلََٛ٣خ ػْ ػ ٕ ٢حُٔئٓٔش ُٗ٬ظخؽ
ح٫ػٝ ٢ٓ٬حُل٘ ٢كٓ( ٢ط٤ق)ػْ ػٓ ٖ٤يَ٣ح ُ٬هزخٍك ٢حُظِلِ ِٕ٣حُ٢٘١ٞ
حُـِحثَ ١ػْ حٛزق ٗخثزخ ك ٢حُزَُٔخٕ حُـِحثَ ١ػٖ كِد حُظـٔغ حُ٢ً٘ٞ
حُئ٣وَح ٢١ػْ ىٍّ رـخٓؼش حُـِحثَ ُِيٍحٓخص حُؼِ٤خ –طوٜٚ
- 2006
ٓظَحط٤ـ ) ٢ػخّ
2007
ٝرؼي حًٔخٍ ىٍحٓظ ٚحُؼِ٤خ ػٓ ٖ٤يَ٣ح ػخٓخ ُٔئٓٔش حً٫حػش حُ٤٘١ٞش
ػْ ٓيَ٣ح ػخٓخ ٌُِٔظزش حُ٤٘١ٞش حُـِحثَ٣ش ػْ ٍثٔ٤خ ُِٔـِْ ح٫ػُِِ ٠ـش
حُؼَر٤ش رخُـِحثَ ٝحهَ٤ح ٗـَ ٜٓ٘ذ  َ٣ُٝحُؼوخكش حُـِحثَ٣ش ػخّ \
2015
ًٝخٕ هًُ ٍ٬ي هي ٗـَ ٍث ْ٤حطلخى حٌُظخد حُـِحثَ ٖ٤٣هٍ٬
حُٔ٘ٞحص ٝ 2001كظ2005 ٠
ٝػٓ ٞ٠ـِْ ح٘ٓ٫خء كٓ ٢ئٓٔش حُزخرط ٖ٤حٌُ٣ٞظ٤ش ٗٝخثذ ح ٖ٤ٓ٫حُؼخّ
٫طلخى ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد ػْ ٍث ْ٤ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد
حُؼَد ٖٓ ٝ 2003كظ ٠ػخّ - 2006
ٝهي حٛزق َ٣ُٝح ُِؼوخكش ٝح٫ػ ّ٬ك ٢حُـِحثَ ٌٓ٘ ٓ٘ظِ٣ ٫ٝ ٖ٤حٍ
َ٣ُٝح ُِؼوخكش ك ٢حُلٌٓٞش حُـِحثَ٣ش .
٣ظْٔ ٗؼَ ٙرـٔخُ٤ش حٍُٜٞس حُ٘ؼَ٣ش ٝحُو٤خٍ حُٞحٓغ ُٔخ كٚ٤
ٖٓ حُظِحٝؽ ر ٖ٤حُلٌَحُؼَرٝ ٢حٍٝ٫رٝ ٢هخٛش حُلَٗٔٝ ٢حِٓٞر٤ظٚ
حَُحه٤ش ٝحهظ٤خٍُٔ ٙلَىحص ُـ٣ٞش هَ٣زش ٖٓ هِذ حُٔظِو٣ ٢و ٍٞك ٢ه٤ٜيطٚ
( ٍٓٝخ ) :
ٝطط َُّ ًخُلٔ٘خء ٖٓ َُٗكخطٜخ
ِ
ٝحُٜخ ُّ ُ ٔ٘٣ن ػخُ٤خ ً
رخُـخٍ
ِ
حُ٘ي ١روِزٚ
طل٘ ٞػِ ٠حُزلَ
ّ
َٜٔ ٜخ رٌَ ُٗ٠خٍ
ٝط ُ ِِٓ ٖ٣ؼ َ
ظِض طـخُ ٍُ ػخٗوٜ٤خ كخًظٞصْ
كُ ٢لظ ٍش  -كٔو - ٠رِللش ٗخٍ
ًخَُٓخى كـ َّٔؼض
كظ ٠حٓظلخُض ّ
أٗ٬ءٛخٝ ..طـ َِّٔض رخُؼخٍ
٣ٝو ٍٞكٓ ٢وطٞػظ ٚحُ٘ؼَ٣ش (رَٝ٤ص ):
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طؤطُ ٢ظ ٌْزَُ كٓ ٢ي ٟحُـَف حُٜٞٔصْ
ً َُّ ح٧ك َّزش ِْ ٣ؼوُ ٕٞىٓخءٛخ
َٓ ك٘خثٜخ
ًظزٞح ر٘خٍ حُلوي َّ
ًَ حُٔيحثٖ أػِ٘ض أكِحٜٗخ

ُظٔ َّي هخٓظٜخ كظٌَ٘ٛخ حُزٞ٤صْ
ّٔ ِ ٠٣ٝي ٕٝؿَحكٜخ ٝحُؼُ ْٔ َُ طٞص
ػْ حٓظزخكٞح َّ
ٌٔٞص
ػِٛخ َٓء حُ ُّ
ٝػِ٤ٍٛ ٠ق ح ٍٝ٧ػخٗوش طٔٞص

ٝكٓ ٢وطٞػش ؿُِ٤ش ٣و: ٍٞ
ٍأطُ٣ ُٚل ّيِػٜخ ٛخٓظخ ً

أهٔخٍٛخ
ٜٔض
٣ٝوَأ ُ رخُ َّ
َ

أٗخكضْ رٞؿ ٚحُ ٟٜٞػٖ كظ٠

ٔ َُِ رخُٜٔض أَٓحٍٛخ
ُ٣ل ّ

ٓ٘ضْ هطٞس كخٍطو ٠ظُِّٜخ

ذ ٔٛضُ حُٗ ٟٜٞخٍٛخ
ٝأُ ََ ٜ

ٓ٘ض هطٞط ُْٝ ٖ٤طِظلض

٣لخ َٛأٓٞحٍٛخ
ٝظ ََّ
ُ
ٗظْ حُ٘ؼَحُؼٔٞىًٌُٝ ١ي حُ٘ؼَحُلَ ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ ك ٜٞهي حريع
ك ًَ ٢ك٘ ٕٞحُ٘ؼَ ٝحُٞحٗ ٖٓٝ ٚه٤ٜيس ُ ٖٓ ٚحُ٘ؼَ حُٔ٘ؼ٣ ٍٞوٍٞ
كٜ٤خ:
ٖٓ ه٤ٜيس :رٌخث٤ش روظ٢
أٓظل٢
إٔ أٓي ٣يٍ ٤ُ ١ي ٛخك َلظْ٘٢
ٛزخكخ ً
ٝػ٘ي حُٔٔخ..
ًر َلظْ٘٢
أٓظل٢
إٔ أٍٝ ٟؿ ٚأٓ ٢حُظ ٢ػِّٔظ٘٢
كَٝف حُٜـخء..
ٛ ٖٓٝزَٛخ أٍٟؼَظْ٘٢
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ٝك ٖ٤حٗظزٌصُ ٌٓخٗخ ً ٖٓ ح٩ػْ
ٗخى٣ظٜخ..
أٌَٗطْ٘٢
حٓظل٢
إٔ أٓ٘ق حُّ٘خّ ظٝ ً٫٬أٓخٗ٢
حكظَحم ٝأؿخٗ٢
ٞٓٝحَ٣ٝ
ٍ
٣خ ػٜخكُٓ َ٤خٗ٢
حٓ٘ل ٢هِزٓ ٢لخط٤ق حَُإٟ
ٝحٗؼَ ١ػطَى
ْ ٝ
ٗ ًٔخ ك ٢حُؼٞحٗ٢
حٓ٘ل٢٘٤
ٓطَح ً أ ٝػخٛلٚ
أٍٝٝ ٝىح ً ٗخُكٚ
ٔ٣وُ ُ
َٔ ٝأرو٠
 ٢حُؼُ ُ
ٓؼِٔخ حُ٘وِش
ىٓٝخ ً ٝحهلٚ
حٓ٘ل٢٘٤
ٓخػشً ٖٓ ىفء ػ٤٘٤ي
٧ك٤خ ٓخػظٖ٤
ٝحٍٓٔ ٢٘٤هَٔح ً
٣وطَ ٍٗٞح ً ْ ُُٝ
ـٖ٤
ُ
حٓ٘ل٢٘٤
٘١ٝخ ً أُٗ ٝزوٚ
ًل٘خ ً أ٘٘ٓ ٝوٚ
حٓ٘ل ٢٘٤أ٢ٗ ١ء
٣ي١
ً َُّ ٓخ رْ ٖ٤
اُ٢
كَ ََ ٌ
ف طلِٔ ١ٌٛ ٚحُٔٔخءحص ْ
حٓخ ٗظخؿ ٚحُؼوخكٝ ٢حُلٌَٝ ١ح٫ريحػ ٢كٌخٕ ؿَِ٣ح
كلٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ حٛيٍ حُيٝح ٖ٣ٝحُظخُ٤ش :
ك ٢حُزيء ًخٕ أٍٝحّ 1985
 حُِؼ٘ش ٝحُـلَحٕ 1996 حُ٘وِش ٝحُٔـيحف – 1996 ه٣َ٤ش 1996337
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 ٗ٢ء ًخُ٘ؼَ 1997حَُرخػ٤خص 1998
 حُْ٘ٔ ٝحُـ٬ى . 1998أػٔخُ ٚح٩ريحػ٤ش ح٧هَ:ٟ
كوي ًظذ حٝ٧ر٣َ٤ض ٝحَُٔٔك٤ش ٝحًًَ ٜٓ٘خ:
ٓظ٤لْ٤
 ٓخٓ٤٘٤خ ُحرخٗخ هخٍ حُ٘٤ٜي حُيحُ٤ش.ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حُطخث٤ش حُـِٔ٤ش ُ٣ ٚو: ٍٞ
أ٢ٗ ١ءٍ ٛي٣و ٫ ٢طوق ٓٝطخ
هَ َّ
ٝحهظَ ٌٓخٗيّ ٛ ..لخ ً ًخٕ أ ٝؿِطخ
ْ
هَ أ٢ٗ ١ء ..كبٗ ٫ ٢أًٍ٘١ٝ ٟخ
َُِٔء ؿ َ٤حٌُ ١ك ٢هِز ٚحٍطزطخ
هَ أ٢ٗ ١ء كبٕ حُٜٔض أطؼز٘خ
ٝحُٜٔض ٓٞص اًح ٓخ ُىطٗ ٚططخ
هَ أ٢ٗ ١ء كبٕ حُٜٔض أطؼز٘خ
ٝحُٜٔض أٛزق ُِٔؤٓخس ه َ٤ؿطخ
هَ أ٢ٗ ١ء كبٕ حُٜٔض أطؼز٘خ
ٍٝكِش حُ٘ٗ .َٜزيحٛخ رز٠غ هط٠
إ حُـِحثَ ُٔ٤ض ُؼزشًٌٝ ..ح
كؤٍ ٬٣ػذ  ٖٓ -ؿ ْ٬ٜث - ٚهططخ
إ حُـِحثَ ٖٓ ىٓؼ ٖٓٝ ٢ىٌْٓ
ٝأُق أُق ٗ٤ٜي رخٓٔخ ًٓ .وطخ
حُ٘ؼذ هخٍ ك ٖٓ َٜرؼي هُٞظٚ
ه٣ ٍٞوخٍٓ َٛٝ ,خ هخٍ ًخٕ َه َطخ?
إ حُـِحثَ ٣خ أكزخد ٓ ..خ حٌَٗٔص
ٌُٜ٘خ حٗظَٜص ٝحُ ِؼ ْوي ٓخ حٗلَ١خ

**************************
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خالد اؼبارٌة

ولد خالد احمد اؼبارٌة فً مدٌنة ( ام الفحم ) من اعمال (حٌفا )
 1959وتعلم
من فلسطٌن فً العشرٌن من شهر مارس(اذار) سنة
دروسه االبتدابٌة والثانوٌة فٌها ثم انتمل الى مدٌنة ( حٌفا ) حٌث دخل
جامعتها فً كلٌة االدارة لسم الحسابات وكذلن كلٌة الصحافة ثم تخرج
منها .
تزوج من امإاة فلسطٌنٌة اٌضا فانجبت له اربعة اوالد .
اشتؽل فً صحٌفة( صوت الحك والحرٌة ) مدٌرا ادارٌا ومالٌا
ومسإوال لمسم االعبلنات والعبللات العامة سنة \  1996وحتى سنة
2006
ثم اصبح مدٌرا مالٌا لمجلة ( اشرالة ) ومجلة ( آباء وابناء )
سنة  2001الى سنة  2006حٌث اصدر صحٌفة (الزمان) فً سنة
 2007فاصبح مدٌر تحرٌرها المسإول مدٌراالمور المالٌة واالدارٌة
والعبللات العامة فٌها حتى بداٌة عام 2007
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نظم الشعر وحاوله وهو فً الدراسة الثانوٌة وكتب مما الت كثٌرة
فً الصحؾ العربٌة فً فلسطٌن وفً الصحؾ العربٌة مثل سورٌا
والعراق والسعودٌة وتونس ) كذلن فً الصحؾ االلكترونٌة والموالع
االلكترونٌة المختلفة وموالع التواصل االجتماعً والمنتدٌات االدبٌة
فً فلسطٌن وبمٌة االلطار العربٌة  .كتب الشعرالحر (التفعٌلة ) وكتب
لصٌدة النثر اال ان اؼلب شعره من لصٌدة النثر ٌمول :
ت ..
ٌا أن ِ
سؤمنَ ُح ِن ُحلمً
س ُم ِن لَوحةً
ُ
وأكون اإلطار
وأر ُ
بشمس النَّهار
جدار لٌَلً لتؤتٌنً
ع ِلّمُ ِن على
أُ َ
ِ
ِ
وتزورٌننً ..
لَ ّ ِوحً بٌد ِِن فبل ت ُ َو ّدِعٌنً
فؤنا ال أ ُ ُ
إمن بالوداع
وأمز ُج ِن ِب ُح ْل ِو الذِّكرٌات
منن
سآخذُ بعضا ً ِ
ِ
سام
وأزرع ُِن زنبمةً بٌضاء برٌش ِة َر ّ
بن تَرولُنً
ف ُمؽا َمرتً ِ
ت َ َمدَّدي فً للبً
و َح ّدِثٌنً عن رابح ِة وشَذا الٌاسمٌن عن لحظ ِة …
الشاعر خالد احمد اؼبارٌة شارن فً النوادي والمنتدٌات االدبٌة التً
اؼلبها الكترونٌة وحصل على عضوٌتها فهو :
عضو اتحاد الكتاب العرب الفلسطٌنٌٌن .
عضو رابطة البٌت الثمافً العرالً التونسً.
عضو رابطة شعراء العرب.
عضو االتحاد العالمً للثمافة واآلداب.
عضو رابطة االدباء العرب.
عضو مإسسة اٌزٌس الثمافٌة.
عضو رابطة أدباء المرفؤ األخٌر.
عضو فرسان النمد المعاصر.
عضو جمعٌة ابداع الثمافٌة.
عضو مجلة درة الوجدان
عضو مإسسة الدٌوان األدبٌة
340

5/27/2017

عضو مجلس أمناء مإسسة عرار للشعر والثمافة واألدب العربٌة
 .عضو نجوم شعراء العرب
عضو منتدى هالة الشعر األدبً
اصدر المجموعات الشعرٌة التالٌة :
 -1دٌوان (سٌرٌن الحب) صدر عن مطبعة كفر لاسم – فلسطٌن –
الطبعة األولى سنة 2013
 -2دٌوان (ببلدي) صدر عن دار الجندي للنشر والتوزٌع –فلسطٌن ،
الطبعة األولى سنة 2014
 -3دٌوان (سبلم على مطلع الفجر) إصدارات رابطة ادباء المرفؤ األخٌر
رلم اإلٌداع فً فً دار الكتب والوثابك العرالٌّة 1249لسنة 2015
 -4دٌوان (بماٌا عشك) دٌوان الكترونً صدر عن منتدى أدبٌات
الجسور(د .حلٌمة بوعبلق) – تونس سنة 2015
 -5دٌوان (ٌالدس ) صدر الكترونٌا فً تونس 2015
 -6دٌوان (خٌوط العنكبوت )
 -7دٌوان ( بوح الزهور )
 -8دٌوان ( نبض للب وصرٌر للم)
 -9دٌوان ( عطر ممدس)
 -10دٌوان ( عبك الٌاسمٌن )
 -11دٌوان ( احلى الكبلم فً مراٌا الؽرام)
 -12دٌوان ( سواحل ممٌدة )
اال ان الدواوٌن فً التسلسل من  12 – 6ؼٌر منشورة كما لال
شاعرنا موضوع البحث .
* شارن فً موسوعة جمعٌة ابداع الثمافٌة – مصر بمصابد مع عدة
شعراء
* مشارن فً موسوعة صدى الفصول – العراق بمصابد مع عدة
شعراء * شارن فً موسوعة إبحار فً الرؼٌؾ التً صدرت عن
مجموعة الثمافً ثمافً فً العراق بمصابد مع عدة شعراء
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ولم اجد مصادر تفٌدنً فً البحث كثٌرا عن شخصٌته االدبٌة
اوشاعرٌته االماذكرته اعبله .
واختم بحثً بهذه السطور الشعرٌة من شعره :
فً لٌلتً هذه
لن
تركتُ للمً ٌؽنً ِ
حب
كلما ِ
ت ٍّ
ح على أهداب النهار
وعطرا ً ٌفو ُ
ٌوشنُ
الممر على الرحٌل
ُ
ٌدٌن تنادٌنً ..
أطراؾ
وأتخٌّ ُل
ِ
َ
تطولنً  ..تحتضننً ..
ِّ
ألترب أكثر ..
ُ
بمربن أبمى ..
ِ
ٌنٌر دربَ ِن ..
لمرا ً ُ
رص الشّمس
ٌحتضر لُ ُ
ُ
ٌوشنُ على المؽٌب
األفك تطولٌن فصو َل شولً
ت فً
وأن ِ
ِ
تحتوٌنً ..
تسكبٌن ألحانَ ِن
ت الشُّموع ..
على ابتهاال ِ
الجو فرحا ً
تملبٌن
َّ
عٌنٌن ..
ومن
ِ
َّمس على الشُّروق
ثؽر الش ِ
ٌوشنُ ُ
ٌبدأ الندى باالنصهار والذوبان
ثؽر ُّ
الزهور
ُ
وٌنسكب مداعبا ً َ
ٌنتشر الدؾء ..
ُ
نهارن لحنا ً ..
وٌكتسً
ِ
تنتشً منه األرواح ..

***********************************
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ػزي حُٔ ّ٬كٔ ٖ٤حُٔلٔي١

ُٝي ػزي حُٔ ّ٬كٔٛ ٖ٤خُق حُٔلٔي ١كٓ ٢ي٘٣ش ( حُٜو٣ٝ٬ش )
حُظخرؼش ُو٠خء ( حُلِٞؿش ) ٖٓ حػٔخٍ ٓلخكظش ( حٗ٫زخٍ ) حُؼَحه٤ش ك٢
ٓ٘ش \. 1959
حهٌ ىٍ ٚٓٝح٤ُٝ٫ش كٔٓ ٢وٍ ٢حٓ ( ٚحُٜو٣ٝ٬ش ) ػْ حٗظوَ حُ٠
( حُلِٞؿش ) ُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش كٜ٤خ كل َٜػِ ٠حُزٌخُ٣ٍٞخ ٜٓ٘خ ػْ حٗظوَ
حُ ٠رـيحى ُِيٍحٓش كٓ ٢ؼٜي حػيحى حُٔؼِٔٝ ٖ٤ك َٜػِٜٗ ٠خىس (
ىرِ ّٞطؼِ ) ْ٤ػْ ػٓ ٖ٤ؼِٔخ كُٝ ٢حٍس حُظَر٤ش حُؼَحه٤ش .
حًَٔ ىٍحٓظ ٚحُـخٓؼ٤ش ك ٢رـيحى ٝك َٜػِٜٗ ٠خىس حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞك٢
ٟٓٞٞع ( كٞحٍ ح٫ى٣خٕ ٝحُل٠خٍس )
أحب عبد السبلم لراءة الشعر والمصص ولرأالكثٌر من الكتب
والدواوٌن الشعرٌة بنهم لكبار األدباء العرالٌٌن والعربٝ .حكذ حُ٘ؼَ
ٌٓ٘ ٗؼٓٞش حظلخًٍٝ ٙخٗض ُٛٞٓ ٚزش ك ٢ه ٍٞحُ٘ؼَ ك ٢حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش
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ٛوِٜخ ًِٔخ طويّ ك ٢حُيٍحٓش كظ ٠حًح ًخٕ ك ٢رـيحى كٓ ٢ؼٜي حػيحى
حُؼِٔٗ ٖ٤ظْ حُو٤ٜيس ٝك ٢حَُٔكِش حُـخٓؼ٤ش حٛزق ٗخػَح ٜٓ٘ٞى ُ. ٚ
ًٝخٗض ريح٣خطٓ ٚغ حُ٘ؼَ ك٘ٓ ٢ظٜق حُٔزؼ٘٤خص ك٤غ َٗ٘ ػَ٘حص
حُوٜخثي ك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُؼَحه٤ش آٌٗحى ؿ َ٤إٔ ػطخث ٚح٧ىر ٢طٞهق
ػٖ ه ٍٞحُ٘ؼَ هَحرش هٔٔش ػَ٘ ػخٓخ رٔزذ حٗ٫ظٔش حُٔ٤خٓ٤ش ك٢
حُزِي حً ًخٗض حؿِذ هٜخثي ٙط٘ظوي ٝ -رٌَ٘ ً٫ع – حٟٝ٧خع حُٔ٤خٓ٤ش
ٝطظؼخٍٓ ٝغ ٓ٤خٓش حُ٘ظخّ حُلخًْ ٗ ٖٓٝ .ؼَ٣ ٙو: ٍٞ
ُ
نــــــوان
ص
ش ــــتا ُ
َظ َمؤ السحاب ِة وال ِ
ُ
ُّــــطآن
فهل ارتوتْ من بحـــرها الش
ح به الفتــى
اللٌ ُل ٌفهـــ ُم ما ٌبــــــو ُ
ولملبـــــ ِه من بوحــِــه َخفَ
ُ
مـــــــــان
حتى الحروؾ على المصٌـ ِد تلعثمتْ
محمومــــةً فكؤنهـــــــا الهذَ
ُ
ٌـــــــان
وكفرتُ بالشـــــعر الذي لن ٌنحنــً
ُ
الؽلٌــــــــــان
متو ِ ّج عــــــــا ً ٌؽلً بـه
شًء والمنــــازل ألفــــرتْ
ٍ
أي ِ
عن ّ
ُ
االزمـــــــــان
وتباعدتْ أفبلكُهـــــــا
وربابتً هتفت تناشـــــــ ُد ربَّهـــــــا
ُ
ـــــــــان
الربّ
وسـفٌنتً ٌنؤى بهـــــا ُ
والرصٌؾ معانــــ ٌد
لد كنتُ أمشـــً
ُ
ُ
الولهــــــــــان
ب ٌســــــلن
فؤلي ِ در ٍ
ّ
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وأذوب كالثلج المش َّمس فً الضحى
ُ
الذوبـــــــــــان
متب ِ ّخـــــرا ً ٌمتاتنـــً
ما بٌن أضداد المعانــــً تابــــــــــهٌ
وٌلفنـــــً فً بردِه التٌهـــــــــــــان
فؤشـــــ ُّد أزرار الخرٌــؾ معاطفـــــا ً
ُ
ُّ
األؼصـــــــان
أزرارهـــــا
وتفن من
ِ
َّ
إن الفصـــو َل إذا تثابـــب لٌــلهــــــا
ُ
أشـــجان
ناٌاتُهـــــــا عند المســــــا
وتطٌـــر ما بٌن النجـــــوم عرابسً
ُ
وعرابسً ٌحلـو لهـــــا الطٌـــــرا ُن
آثار أجنحتً ترفرؾ فً الفضـــــــا
ُ
اللمعــــــان
وبدا علـــــى آثارهــــــا
ماكنت فً دنٌـــــا الســحابة عابــرا
ُ
ظمـــــــآن
الســـحاب ألننـــً
ا
ِ
ظم َ
ُ
كان الدمحمي مع الحركة الشعرٌة والحداثة فً كتابة الشعر والٌزال
مع التجدٌد فً نظرته الشعرٌة لكنه ال ٌإٌد تحطٌم ثوابت الشعر العربٌة
فمد نظم المصٌدة العمودٌة وكانت جل لصابده فً المصٌدة التملٌدٌة
الموزونة والمفاة وٌرى أن المشهد الثمافً فً العراق بدأ ٌنهض رؼم
كل الظروؾ التً ٌمر بها البلد واألجواء المعتمة التً تؽلؾ الوضع
الحالً وٌشٌد بانتشار المإسسات الثمافٌة فً المدن العرالٌة وٌطمح ان
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تكون مدٌنته (الفلوجة) عاصمة للثمافة العربٌة فً ٌوم من االٌام  .اال
انً ا رى السٌاسات الحاكمة الحالٌة بعٌدة عن تحمٌك مثل هذا االمل .
وله بحوث عدٌدة فً تخصصه (حوار االدٌان والحضارات ) وبهدؾ
انجاز بحوثه تنمل بٌن دول عدٌدة حٌث ألام فترة فً ( أذربٌجان)
لبلطبلع على (الحضارة المولازٌة) هنان ثم عرج الى( تركٌا) باحثا فً
مكتباتها عن أثار العرب وتؤثٌرهم على الحضارة (العثمانٌة ) وبعدها
سافر إلى (السعودٌة ) باحثا فً الحوار الدٌنً ،حٌث كتب عن الحوار
الدٌنً المعاصر وكتب عن أسلوب النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خبلل محاورة الوفود
إللناعهم بدخول اإلسبلم واحترام الرأي اآلخر .وٌإكد فً بعض كتاباته
عن حاجة العراق – بلده  -إلى حوار ثمافً ودٌنً ٌخرجه من االزمات
السٌاسٌة الخانمة التً ٌمر بها بلده والتواصل بٌن أفراد المجتمع
والشعوب.
لال الشعر فً اؼلب الفنون الشعرٌة وخاصة فً اإلنسان ولضاٌاه فهً
عنده محور لصابده وكذلن فً االمور السٌاسٌة الوطنٌة .
ٌتسم شعره بالسبلسة والوضوح بعٌدا عن التعمٌد وحوشً الكبلم .اال ان
افكاره تنم عن سطحٌة فً اسلوبٌته ومعانً شعره ومواضٌع لصابده
ومن لصٌدة ٌتحدث فٌها عن نفسه هذه االبٌات :
ح مواهبً
دٌـن تُستبا ُ
ٍ
يِ
على أ ّ
ً أحمــل ؼربتـــً
أنا الطابر المنف ُّ
رٌش سمــاء مطالعــً
أطوؾ ببل ٍ

ي ِ شرعٍ تنكرون مذاهبـــــً
وفً أ ّ
ً تكالبـــــــــً
فٌا دولة المنفى عل َّ
ً مؽاربـــــــً
وتمشً ببل
ساق ال َّ
ٍ

وانً على الجوزاء أسـهــر لٌلتً
ومن ضوبها الو ّ
ضاح كانت مشاربً
لك ِ ّل زمان ٍ ما حٌٌت فضــــــابــــ ٌل
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ب
مكان فٌه
وكل
ٌ
نــور لراؼـــــــــ ِ
ٍ
امرئ فً العالمٌن عمٌـــدةٌ
لكــــل
ٍ

ندي ٌُـنـتـمى لمخـــا َطب
وصــوتٌ ٌّ

من النــاس من ٌلمً الٌن مسامعا ً
ب
ومنهم الى رإٌــان لٌس براؼـ ِ
ك
فكم تزدهــً باالختبلؾ حدابـــــ ٌ

وكم فكــــرة تُلؽى ألجلن صاحبً

تكامل نمصــً فــً كمالن مثـلــما
أنوار وأنت بجانبــــــــــً
تعالتــن
ُ
آلد َم أفضا ٌل علٌـــــن ٌمنُّـــــــــــها
فحتى متــى نبمــى ِ ّ
ق بعضـــنا
نمز ُ

ب
فبل تلتوي مثل
العموق المصالــ ِ
ِ
لدي جوانبــــــــــً
وتشتم أركانً َّ

على منبر األحرار أســكب لوعتً
وأشكو الى بعضً رجٌع مصاببً
فلً أم ٌل أن أستعٌد بشــــــــاشـتً
ً متاعبـــً
وأن تنجلً عن كاهلــ َّ
ولال فً الحبٌب المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مادحا لصابد كثٌرة ومن
لصٌدته ( دوحة الحب ) هذه االبٌات :
ص الفـإا ُد بمهجـ ِة المتصابـً
رلـ َ َ
أكـتـب أحـرفــً
لـ ُمحـ َّم ٍد لـد جـبتُ
ُ

ُ
ســحابً
والكون
أمطر من ربٌع َ
َ
وأرى البشاشة فً سطور كتابً
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وتعـثــَّرتْ لؽة ُ المصٌد ِة وانـحنـتْ
ماذا عـســانً ْ
ـجـدا
أن ألـــول ُمـ َم ِ ّ
للســماء بـمـدحـــ ِه
وجعلتُ أسمو
ِ

أدبـــــــا ً لــــهُ وتلعثمتْ بجواب ِ
والمج ُد عند مواطا األعتـــــاب ِ
ســما بشــهاب
وأطوؾ أبرا َج ال َّ
ُ

أرأٌتَ مـجـنـونا ٌـهـٌــــم فــــإاده
عند الكرى بمحبـَّــــة األحبـــاب ِ
أرأٌتَ َم ْن َح َم َل الشاشة فً ال َحشى
ب ٌـحـمـ ُل صـورة ً
ومتـٌَـَّــم ٌ لـلـ ُح ّ ِ
ب لعلـَّنــً
الـٌـوم أنشــ ُد لـلـحـبـٌـ ِ

وعـٌـونــُه بمظلــَّـــــة األهــداب ِ
وٌطوفـنــــا بـمـجـٌـبـ ٍة وذهــاب ِ
بـمـدٌـحـه أشفى من االوصــاب ِ

حصل على الكثٌر من الجوابز خبلل مسٌرته االدبٌة ولد اصدر لحد
االن الدواوٌن التالٌة :
*
*
*
*
*

رلصات على جبٌن الشمس
مواوٌل العاشمٌن
عرابس المهجر
ؼابات الصفصاؾ
زفرات عاشك

ولد اصدر الكتب التالٌة:
 مفاتٌح العروض
 الحوار الحضاري فً عام الوفود
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 التصوؾ فً العراق – باالشتران مع الباحثٌن تركً الدخٌل ورشٌد
الخٌون
عبد السبلم الدمحمي هو :
عضو االتحاد العام لبلدباء والكتاب فً العراق
عضو رابطة شعراء العرب
واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره :
دع دهـــالٌز الســـُّــــباتْ و إســــتل ْم زهــو الحٌاة ْ
صحبـة ً فٌـــــها النجــاة ْ
واصحب األخٌــار دومـا ً ُ
لــو ُمنِحتُ الخـلـد َ فردا ً فً جـِنـان ٍ خالـــــــــداتْ
ال أطـٌـك العٌـــش بُعـدا ً َ
حلو السـِـــمـاتْ
عنن ٌــا َ
طـلعـــة االصبـــاح كانت فً دُجـى اللـٌّل ِ تبـــــاتْ
لستُ أدري كٌؾ أحٌـــى بانطـواء ٍ أو شـَــــــــتاتْ
شـــًء وطـٌُـوري فً الفـَـــــبلة ْ
فً ظبللـً كــــ ُل
ٍ
ٌا جـــذور األرض إنـّــً كــــــرٌاض ٍ ُمـزهــــراتْ
بُرتـُما ُل الحمل ِ دومــــــا ً فً ِظــــــبلل الباســــماتْ
ــمـــــمـراتْ
ومروج الحمل ِ تحلــــــو باللـٌّــالً ال ُم
ِ
والفتــى ٌحٌى ســــعٌدا ً إذ ْ ٌُـؽـنـًّ للفتــــــــــــاة ْ
والفتاة الٌــــوم تســـعـى ما أ َح ـ ٌْبلهــــــا الفتـــــاة ْ
وسمو ٍ فـــً الصفـــــاتْ
باتـّـِبـــاد ٍ و حٌــــــــــاء ٍ
ّ
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والفتــــى ٌـَبمى ؼٌـــورا ً واثمـــــا ً رؼم الوشـــــاة ْ
لٌحــــــب الصالحـــــــاتْ
صالــح ٌ َمن عاش دوما ً
َّ
وجمٌـــ ُل النفس ِ ٌبمـــى كـَلـٌَــــــال ٍ مشـــــــرلاتْ
بالتـَّمنـًّ ٌـــــا حبـٌـبـــً ال تـُنـــــا ُل األمنٌــــــــاتْ
صبــــورا ً كالجبــــــال الراســـــٌاتْ
كـ ُ ْن شُــجاعا ً و َ
ُ
حٌث تحلـــــو األؼنٌـاتْ
هكـذا العصفور ؼنــــّــى
لو حبست الطٌر ٌومـــــا ً لَبكى بإســــــــــــا ً وماتْ
ثـُلـَّتً فٌـــها وجـــــودي إنهـــم عنـــدي الحٌــــاة ْ
وترانــً ٌـــوم َهــجـــر ٍ كبماٌــــــا مــــــن ُرفــاتْ
للمـــــــاء كالخٌــــــول الســــابماتْ
ثــــــ ّم أصحــو
ٍ
ال أطٌــــــك العٌــــش إالّ فً ربٌع األمســــــــــٌاتْ
*********************************
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حسن مبارن نجمً
ولد حسن مبارن نجمً فً مدٌنة ( ابن احمد ) من اللٌم( سلطات
) بالمؽرب سنة\  1960تعلم دراسته االولٌة والثانوٌة فً منطمة
اسكنه ثم انتمل الىمدٌنة ( الدار البٌضاء) العاصمة الثانٌة للمؽرب
ملتحما بجامعة الملن دمحم الخامس ملن المؽرب كلٌة االداب – اللؽة
العربٌة  .وحصل على االجازة شهادة اللٌسانس الدراسات العلٌا فً
شعرٌة الفضاء الدراسات الشعرٌة الحدٌثة  .كما حصل على شهادة
الدكتوراه فً الشعر الشفوي .
اشتؽل منذ منتصؾ الثمانٌنات بالصحافة بعد تخرجه من الجامعة  .ولد
انتخب ربٌسا التحاد كتاب المؽرب من  1998إلى 2005
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حسن نجمً شاعر ومإلؾ وصحفً مؽربً ،ربٌس اتحاد كتاب المؽرب
بٌن 2005 - 1998وربٌس سابك لبٌت الشعر فً المؽرب ٌشؽل حالٌا
منصب مدٌر هٌبة الكتاب والمطبوعات فً المؽرب.
انتسب فً اتحاد كتاب المؽرب فً تموز ( ٌولٌو) من سنة \ ، 1981
وانتخب عضوا فً مكتبه المركزي فً المإتمر العاشر الذي عمد
بمدٌنة ( الرباط ) سنة  .1992وفً سنة  1998انتخب ربٌسا التحاد
كتاب المؽرب فً المإتمر الرابع عشر
أسس بٌت الشعر فً المؽرب بالتعاون مع مجموعة من الشعراء
المؽاربة منهم دمحم بنٌس ,ودمحم بنطلحة ,ومصطفى نٌسابوري فً تشرٌن
االول (دٌسمبر )سنة \  1995وانتخب ناببا لربٌس البٌت وناطما باسمه.
من شعره :
َ
َّاق.
ام ٌ
ك ٌَتَعَانَ ُ
س ِ
ش َج ٌر َ
ك َكَالعُش ِ
صدٌِمَ ٍة.
اء َ
س َم ٍ
ٌَ ْ
ستَرٌ ُح تَحْتَ ُز ْرلَ ِة َ
ور ال ِ ّظبلَ ِل.
ٌشك ُل أَجْ َم َل َم َم ٍ ّر ِلعُبُ ِ
ُهنَا ٌُ ْم ِك ُن ِلل ُ
س َها.
ست َ ِ
ؾ ِلت َ ْ
جْم َع أ َ ْنفَا َ
اجر ِة أ َ ْن تَتَولَّ َ
ور ال ُم َه ِ
طٌُ ِ
َوٌُ ُ
ص فًِ ال ِ ّظ ِّل.
ب أ َ ْن ٌَرلُ َ
مكن ِللعَ ْندَلٌ ِ
ٌر ال ُخ ْ
ض َر ِة.
عَلى أ َ ْؼ َ
ان َه ٌَّؤَتْ لَهُ َ
س ِر َ
ص ٍ
ش َج ِر.
علَى َم َراٌَا ال َّ
ت أ َ ْن ت َ َرى َوجْ َه َها َ
ِللمُبَّ َرا ِ
ب أ َ ْن ٌَ ْعبُ َر د َ
اؾ ذَ ٌْلَهُ.
ُون أ َ ْن ٌَ َخ َ
َوٌُ ْم ِك ُن ِللث َّ ْعلَ ِ
امتا ً.
ً ِ أ َ ْن ٌَ ُم َّر َ
ص ِ
ُهنَا أ َ ٌْضا ً ْ ٌُ-م ِك ُن ِللشَّا ِع ِر ال َم ْؽ ِرب ّ
س ْ
ي ِ.
ار َ
فٌََ ْنعَ ِك َ
االخ ِض َر ُ
علَى ِم ْع َط ِف ِه ال َم َط ِر ّ
َك َما ك َ
ٌؾ ال ُمبلَّ ِط فًِ لَ ْ
شبُّونَةَ.
س َّوا َ
الر ِص ِ
َان ٌَ ُم ُّر ْبّ ُ
علَى َّ
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َو ُهو ٌُعَ ِ ّد ُل لُبَّعَتَهُ لَ ِلٌبلً.
سكا ً بِ َرأْ ِس ال َخ ٌْ ِط فًِ لَ ِصٌ َد ٍة -
ُم ْم ِ
َولَ ِد ْ
اء َك ِل َماتُهُ.
از َر ْو َرلَتْ ِب ِج َو ِار ال َم ِ
شؽل الشاعر حسن نجمً ربٌس تحرٌر سابك لمجلة (الرابد)،
وربٌس تحرٌر سابك لصحٌفة (النشرة) ،كما شؽل منصب المدٌر
المسإول لمجلة (آفاق) التً كانت تصدر عن اتحاد كتاب المؽرب
ولسانه الناطك وال تزال كذلن حالٌا.
انتخب مرتٌن عضوا فً المكتب المركزي لمنظمة الشبٌبة االتحادٌة او
ماٌسمى (المإتمر الوطنً الثالث بفاس ،مارس  ،1987المإتمر الوطنً
الرابع بالدار البٌضاء ) 1991
مارس نشاطا إعبلمٌا وصحافٌا بصحٌفة (االتحاد االشتراكً) منذ
تموز ( ٌولٌو)  1984حٌث عمل محررا صحفٌا منذ  ،1984ثم مدٌرا
لمكتب الصحٌفة بالرباط منذ 1999
انتخب مرتٌن عضوا فً المكتب المركزي لجمعٌة المواهب والتربٌة
االجتماعٌة .
عمل استاذا بمعهد اإلعبلم والتكوٌن الصحفً الخاص بمدٌنة (الدار
البٌضاء )
حاضر فً لضاٌا اإلبداع الشعري والفن التشكٌلً فً المؽرب والعالم
العربً ،الخطاب الثمافً ،المسؤلة اإلعبلمٌة ،لضاٌا الدٌمولراطٌة وحموق
اإلنسان ،لضاٌا واهتمامات الشباب الفكرٌة والسٌاسٌة.
صدرت له عدة أعمال أدبٌة ونمدٌة ،منها:
لن اإلمارة أٌتها الخزامى -شعر ،البٌبضاء ) 1982
سمط سهوا -شعر ،البٌضاء1990 ،
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الرٌاح البنٌة  -شعر ،الرباط  – 1993باشتران مع الفنان دمحم الماسمً
حٌاة صؽٌرة -شعر ،البٌضاء 1995
الحجاب  -رواٌة ،البٌضاء ) 1996
الناس والسلطة -مماالت ،طنجة 1997
مسار فكر  -حوار – سٌرة ذاتٌة مع المهدي المنجرة ،مراكش – 1997
باشتران مع دمحم بهجاجً
الكبلم المباح  -حوار – سٌرة ذاتٌة مع أحمد فإاد نجم الدار البٌضاء
) 1987
الشاعر والتجربة  -نصوص نمدٌة ،البٌضاء 1999
شعرٌة الفضاء  -دراسة نمدٌة ،بٌروت 2000
على انفراد  -شعر  -دار النهضة العربٌة 2007-
جٌرترود  -رواٌة -المركز الثمافً العربً – 2011
المصٌدة الزجلٌة الحدٌثة فً المؽرب 2014
كالحب  -شعر ،دار مرسم ،الرباط ، 2011 ،ولد نالت هذه
أذى
ّ
المجموعة جابزة المؽرب للكتاب ،عام 2012
ولد ترجمت أعماله الشعرٌة إلى اللؽات الفرنسٌة:
اإلسبانٌة ،الٌونانٌة،الهولندٌة ،األنجلٌزٌة واأللمانٌة
واختم بحثً بهذه السطور من شعره :
سو ُل –
النَّ َخ ُل َم ْؽ ُ
ع ٌْنَ ٌْ َن
اح ُل فً َ
َ .و َهذَا ال َمدَى لَ ِ
ت
الراٌَّا ِ
الوا َح ا ِ
ت ُم ِ
وحلَةُ بِا ِت ّ َ
َ .ها ُك ُّل َ
ساخِ َّ
الو ْر َدةُ األ ْكث َ ُر ح ًّظا ـ
َ
ْؾ فً اللَّ ٌْ ِل
.أ َ ْفلَت َ َها ِظ ُّل المَص ِ
َان ٌَ ْب َح ُ
ْب الَّذِي ك َ
ث ع َْن ش َْم ٍس
.العُش ُ
ال َح َج ُر الَّذِي ٌَ ْنت َ ِظ ُر لَ ٌْلَهُ ـ
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ان البُكَا َء
ْ ٌَ.
ستَدٌَ ِ
س ِم ـ
ال ِت ّبلَ ُل الَّتًِ ِببلَ اِ ْ
َ ٌُ.ظ ِلّ ُل َم ْوتَا َ
ت
الو ْل ِ
ض ِلٌبلَ ،تَحْتَ َر ْم ِل َ
.لَ َد ٌْنَا ٌَ ْك ِفً ِم ْن ِحدَا ِد
ِلنَت َ َر َّح َم على األحْ َج ِار المَ ِتٌلَ ِة ـ
الرٌح
 ...على َو َ
سا َد ِة ِ ّ
سةَ فً العُ ْ
ب
َ .
ب ُم ْن َد َ
ش ِ
ش َم ْمنَا َرابِ َحةَ ال َح ْر ِ
َخ ْ
ٌِم ـ
ش َخشَاتُ ال َّ
سد ِ
ْ ٌُ.ع ِل ُن ٌَ ْم َظةَ الد َِّم البَالًِ
ور أ َ ْ
شبلَء
النَّه ُْر الَّذِي ت َ َر َن ال ُج ُ
س َ
.ك َ
ٌر نَ ْو ِم ِه
َان ٌَتَمَ َّد ُم َ
صا ِف ٌَا نَحْ َو َ
س ِر ِ
س مُ ُ
ور فًِ النِّه ِْر
تَ ْ
ط ال ُج ُ
س ُ
س مُ ُ
تـ
ور ال َك ِل َما ِ
والَ ت َ ْ
ط ُج ُ
س ُ
.ونَا ِه َ
ٌر ِه
ضا ٌَ ْم ِضً ال َما ُء إلى َ
س ِر ِ
ع نَه َْر الد َِّم َ
َ .د ْ
اآلن
ؾ فًِ العَ ٌْ ِن
ث َ َّمةَ نَدَى لَ ْن ٌَ ِج َّ
أ َ ْنتَ تَرا ُه ـ
ار العَ ٌْ ُن ِم ْن د َْمعَتِ َها
.وتَؽَ ُ
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!ٌَا ْه
علَى النَّه ِْر ع َْزالَ ِء
َ .رأٌَْتُ النَّافِذَةَ ال َم ْفتُو َحةَ َ
ؾ دما َ
...ت َ ْن ُز ُ
آخ ِر اللَّ ٌْ ِل
.فًِ ِ
ظو ُ
س ُر محْ ُ
ظ ِب َما ٌَ ْك ِفً ـ ...
والج ْ
ِ
س ُر
الج ْ
! ِ
سور؟
الج ْ
س َر ال َم ْك ُ
َه ْل ُز ْرتَ ِ
س َر ـ
الج ْ
ِ
ص ُ
ون ِلؤلٌََّ ِام أ َ ْب َهى األٌََّ ِام
! َك ْم ٌَ ُ
ص ُ
ون ِللد َِّم ِم ْن د َِم
! َك ْم ٌَ ُ

************************
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ٛٝخد َٗ٣ق حُـز١ٍٞ

ُٝي حُ٘خػَ ٛٝخد رٖ ٍُحم رٖ كٖٔ حٍ َٗ٣ق حُـز ١ٍٞكٓ ٢ي٘٣ش
حُ٘ـق حَٗ٫ف رظخٍ٣ن \ 1961\4\3
ٝحًَٔ ىٍحٓظ ٚح ٚ٤ُٝ٫ح٫رظيحث٤ش ٝحُؼخٗ٣ٞش كٔٓ ٢وٍ ٢حٓ( ٚحُ٘ـق
حَٗ٫ف ) ٝحُـخٓؼ٤ش ك ٢رـيحى ٝك َٜػِ ٠حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞك ٢حُٜلخكش
ػخّ \1983
ٛٝخد َٗ٣ق

٘٣ـَ حٓ ٕ٫خ: ٢ِ٣

ٍث ْ٤ر٤ض حُ٘ؼَ ك ٢حُ٘ـق حَٗ٧ف.
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.ػ ٞ٠حطلخى ح٧ىرخء ٝحٌُظّخد حُؼَحهٖ٤٤
ٍث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش حُٜٔ٘خٍ حُؼوخك٤ش
ػٓ ٞ٠ـِْ حُِْٔ ٝحُظ٠خٖٓ
ػ٤ٛ ٞ٠ؤس أٓ٘خء ِٓظو ٠حُل٠خٍحص ك ٢حُ٘ـق حَٗ٧ف
ك َٜػِ ٠حُـٞحثِ ح٫ط٤ش:
كخُ رـخثِس حُـٞى حُؼخُٔ٤ش ُِ٘ؼَ حُؼَر ٢حُٔ٤يحُ٤ش حُل٤٠ش
كخُ رـخثِس حُي٣خٍ حُؼخٗ٤ش ُِ٘ؼَ حُؼَر.٢
.كخُ رـخثِس أك َ٠ه٤ٜيس كَٜٓ ٢ؿخٕ حُلٔ ٖ٤حُؼخُٔ٢
ٗخٍ ىٍع ح٫ريحع ٖٓ ؿخٓؼش ٝحٓ٢
ك َٜػِٜٗ ٠خىحص اريحع ٖٓ ًِ٤خص حُلوٝ ٚح٥ىحد ٝحُظَر٤ش
ًَٓظُٝ ٚحٍس حُؼوخكش حُؼَحه٤ش ػيس َٓحص
ٛيٍُ ٚىٞ٣حٕ (حَٗحهخص حُلذ ح)ٍٝ٧

 ٖٓٝهٜخثي ٙحُ٘ؼَ٣ش حُٔؼخَٛس ك ٢حُـٍِ :
ح٧كن ٌٓظجذ ػِ ٠طؼخإد حُزخد
 ٖٓٝأػ٘خد حَُٝف أرظٌَ حُؼٜخكَ٤
حُظ ٢طٌَ ٙحُٔٔخَٓ٤
حُظٓ ٢وطض ػِٔٓ ٠خكش حُّْ ٜ
ًؤٜٗخ حُِٖٓ
ٝكيٛخ حُؼوٞد طِظجْ
رٔ٘٤خ حُٔ٤خؽ حكظَٕ حٗ٧وخٝ
ٝكيٛخ ح٧ك ّ٬طلظٖ ػٖ كخٍّ ُٜخ
١لِش أٛزلض ؿٔ٤ش
ٗز ٢ؿي٣ي ٣جٖ
أّ ١
أٗل٘ٔٓ ٢ظِجخ ر٘ؼخّ ى٣ي أّْ ٛ
ٝر ٖ٤أٗخَٓ حُـَٔ أٍٍٝ ٟهش هخثزش
ٖٓ ٍٓخى
ؿ َ٤إٔ حُٔٔخكش ُِوزَ
ًٍحع ٓلظُٞش رخُظؤّٗ٢
طًَغ طلظٜخ حَُ٣خف
ُـش هَٓخء ك ٢حُِهخم
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ٝحُٜٞص كـَ ِٓو ٠رلٌٍ
٢ٗ٫ء ك ٢حُٔخه٤ش
ٍؿْ حُٔ٤خ ٙحَُحًيس
٘ٓٝخه َ٤طِظو ٢حُزٌٍٝ
ًِٔخ ٣وظل ٢ه٤خٍ حُٔ٤وخٕ
أهطٗ ٞل /ٞأىٍ/١
حَُٔ
طزظِغ حُؼ٘٤خٕ حُظٞحؿي ّ
أكظطذ حُطَ٣ن
أٓظ َّ ٍؿ٤ق ُطلُٞش
ٖٓ هخثٔش حُِٞ٠ع
أٍطٔ ٢ك ٢حُـ٤خد
 َٛكوخ كيع ٌٛح ى ٕٝحٕ َٜ٣م حٌٔٗ٧خٍ؟!
ك ٢ك٘ـَس حّ٥٥
٣ظّلي حُٔخ ٢ٟحُٔلَؿَ
رخُـٔ ٝٞحُٔظيحٍى
أهزِ ٢ح٣ظٜخ حَُٔٔحص حُـخك٤ش
ك ٢أػٔخم ٞ٤١ك٢
٣خ أؿ٘لش حُٜوَ حٌُٔٔ ٖٓ ٍٞحُٜيٓش
ٛخ  ٢ٛطٞرش حٌُٗٞد
طظيكَؽ ٓؼَ ٗؼخع ؿٔٓ َ٤ـٕ٘ٞ
كً ٢حًَس طٌرَ
ٓخ ٌٛح حٍ٧م حَُحكَ ك ٢أك٤خء ظَ٤ٜس ٗخٍع
ٛخٍرش آٓخٍ ٓلخط٤ق ح٥ط٢
ٓؼَ حُؼ٤ي ُي ٟحُٔوز ٖ٤ُٞحَُ ّك َ
أٓ ٝؼَ ٗطخٍط٘خ كٍ ٢أّ حُِحؿَ
َٓٓ ٖٓ ٢أك٘خء حُلٞص حُْٜ٘
َٜٗ
ّ
حُٜزَ حَُٔػش
ٝحُ٠ي ٝكَٓٝ ٠ٜحد ٝػطٖ
كزش هٔق ك ٢أك٘خء حُ٤خهٞص
ػ٤ي ٖٓ ٛوَ ٛٝيٝء
ٖٓ هٔٞس
كٍ ٢أّ حُِحؿَ
ًِٔخص ٣ؼزن ٜٓ٘خ ٌٓ ٫ٞٛطلٌ َ٤حُٜزق
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ًحٛزش ُِٓخٕ آهَ
ٗؼَ ٖٓ ىٓغ ٓظٌِْ
ًٞٗٝد ًٔخ حُزٌخء حُٞى٣غ
أًٔ ٝخ حُظلي ١حُٞهق ح٧هطخء
كخٗٔلذ حٜ٣خ حُ٘ـَ حُٔ٘ظلن رـ٘خثِ حُٔلزٖ٤
أٜ٣خ حُِٖٓ حُٔ٘خًْ ىٝ ٕٝػ٢
حُز٤ض ٣ي ّهٖ ؿِ٤خٕ ح٧كّ٬
ٓٝؼَ ٍؿٞس حُٜخرٕٞ
 ٢ٛحَُٔٔس طلض ١خثِش حُوزق ٝحٌُٔٞص حُ٘ظٖ
كٞم ؿٔ٤ش ٖٓ حُٔ٣ِٜش
ًٗٞش ٗزظض ٖٓ حُٜيحع
ػي أٜ٣خ حُُٔٞغ رخُ٘ٔٝ ْ٤أؿ٘٤خص حُٔطَ
ػ٘ي كزّخص حُـَٝد
حكظٝ ٖ٠ؿٜي رخُيفء
أٗض طٔظِي حُطٝ ٖ٤حُ٘خٍ ٝحٌُحًَس
ٔ٤ُٝض ح٤ٗ٫خء
حُيٓٞع
ًِٜخ طٍِٝ
حًظ٘لض ُي٣ي ػ٘خى حُِوخُن
ٝحٌُرخد حُِِؽ
ٝػيحء حُلَٝف هزَ حٕ طٌظَٔ َُِٔح٣خ
ُٔ٤ض حُٜيكش ٝكيٛخ طٜخىم حُٔٔظلَ٤
أ٣ظٜخ حُٔ٤وخٕ حُ٘لخكش
ُ ْ٤ػٔش ٓـخَٓس ؿ َ٤حُوزٍٞ
رخُزوخء كً ٢حًَس حَُِ٤
حُيحك٢ء رخٌُٔحؿش
 ٢ُٝأٗخ حُ٘ َٜحُُٔٞٞى
ٖٓ  ٖ٤١حَُؿزش
ػل٣ٞظ٢
كخٗظّ ١ِٜ
ٝأّ٣خى أّ٣خى ٖٓ حٗ٧طلخء

*****************************
360

5/27/2017

حُٔؼِ ػَٔ رو٤ض

ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش (أّ ىٍٓخٕ ) – ر٤ض حُٔخٍ .رليٝى ٓ٘ش \  1961ػْ
حٗظوِض ػخثِظٌ٘ٓٝ ٚض ٓي٘٣ش حُوَ( ّٞ١حُوَ )ّٞ١كَٗ ٢هٜخ ٝىٍّ
رٔيٍٓش حُؼِرش ح٩رظيحث٤ش د (رلَ ) ١ػْ ك( ٢رلَ ١ح٣َ٤ٓ٧ش ) ٝطوَؽ
ٜٓ٘خ ػخّ \  1973ػْ حًَٔ ىٍحٓظ ٚحُؼخٗ٣ٞش رٔيٍٓش ( حُوَ ّٞ١حُؼخٗ٣ٞش)
ٝك َٜػِٜٗ ٠خىس حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش رظلٞم ػخّ \ 1979ػْ ىهَ ًِ٤ش
حُطذ -ؿخٓؼش حُوَٝ ّٞ١طوَؽ ٜٓ٘خ ػخّ ًٝ 1985خٕ ٌ٣ظذ ح٫ىد
ٝحُ٘ؼَ ٝهي َٗ٘ ٗؼَ ٙك ٢حُٜلق حُٔلِ٤ش ٝحُؼَر٤ش ٜ٘ٓٝخ ٓخ: ٢ِ٣
  1984 – 1982ؿَ٣يس ح٣٧خّ  1987 – 1985ؿَ٣يس حُٜلخكش  1989 – 1987ؿَ٣يس حُٔ٤خٓش ٛ ّ2002 – 1990لق ٓٞىحٗ٤ش ٝػَر٤ش ٓظلَهشٝ .ك ٢حكي ٟهٜخثيٙرؼ٘ٞحٕ (ٓٞىحٗ٤خص ) ٣و: ٍٞ
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ٓٞىحٗ٤خص..
٣خ  ٖ١ٝحُلِْ حُٔخًٖ ك ٢حُ٘ـٔخص
ٔٓٝخء حٍُٞى ح٧ؿَٔ ٝأكِ٠
ػِ ٠حُـخُٝ ٖ٤ػِ ٠حُلِٞحص
 ْ٤ٔٗٝحُؼخك٤ش حُ٘ ّ
 َ٠ك٘٤خ
ك٘ ٖ٤ؿ٘ٞحص..
٣خ ُ ٍٜٞٔٓ َ٤رؼ٘خ حُزخ٣ظخص
٣خ ٍ٣لش حُٜ٘يٍ ٝح٩كٔخّ
ح٧ه٣ َ٠خٗغ ٝحٛ٥خص
حُٔخً٘ش ٛي ٍٝحُ٘لْ حُوخْ٣
ُٖٔ ؿخرض ُلظش ٝؿخص
ٓٞىحٗ٤خص..
٣خ ٗز ٞحُؼِْ حَُكَف ك ٢آكخه٘خ
ُٝٝع ُ٘٤خ حَُٗ ٞ٠رخص
ر٤ٓ ٖ٤ؼخىٗخ حُٜخهذ ٞٔٔٛ
ٝر٣ٍ ٖ٤لخٕ ٗخىٍٝ ١ح٣خص
٣خ أػِ٘ٓ ٠خرَ هخٓض ُ ّٔض
ٓوق حُٔٔخ ٝحطٔيص ك٘٤خ
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٣َ١ن ٝػزخص
أ٣خٓي كِٞس ٗٝخٓي ػخك٤ش
ٞٗٝهي ٓٞص ٝك٘ٓ ٖ٤خ ٓخص
 ُٖٔٝؿزظ٢
حُؤَ حطيٓ ٠كٍ ٢حّ حُز٤ض
ٝحُزلَ حطخٝم ُ٘٤خ ٝكخص
كِٗخٕ حُٔٞؽ ٝحُٜيف حٓظٜ٘ي
ٝكظ ٠كل٤ق حُ٘ـَ
حطل٘ ٢ك ٢حُـخرخص
ٝهَ٣ق حُلَكش حٌُخٕ
ٍِٓٝع ك ٢حُٔطَس ىػخٕ
ٗـٝ ٟٞآ٣خص
حط٠خٍ ٟرؼ٤ي ك ٍَٓ ٢حٌُٔش
ٌّٓخص
ٝطخ ٙك ٢حُ٘خٍع ٝكِ ٢
٣خ حُِ َ٤حُ٘خٛٝ ْ٣زلي ٗخ َ٣ك٢
أًظخف حُ٠لُ ٠لظخص
«ٌٓٔٗٞش» رلزي ٖٓ ٓ٘ٞحص
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ػْ ٓخكَ حُ ٠حُٔ٣ٞي ًٔ٫خٍ ىٍحٓظ ٚحُطز٤ش ٝطو ٜٚك ٢حَٓح ٝحُٔن
ٝحُـٜخُ حُؼٜز ٢كل َٜػِٜٗ ٠خىس حُيًظٍٞح ٙك ٢طو ٜٜٚػخّ
\1993ػْ ك َٜػِ ٠ىٍؿش رَٝك٘ٓ ٍٞٔ٤خٍى ٖٓ ؿخٓؼش (ًخٌٍٔ٘٤ُٝخ)
رٔي٘٣ش (حٓظ ) ًُْٜٞٞحُؼخٔٛش حُٔ٣ٞي٣ش ػخّ \  1996ػْ حٗظوَ حُ ٠ؿخٓؼش
حُوِ٤ؾ حُؼَر ٢ك ٢ىُٝش حُزلَ ٖ٣كل َٜػِ ٠ىٍؿش حٓ٧ظخً٣ش حٌُخِٓش ػخّ
\. 2002
ػْ ػخى حُ ٠حُٔ٣ٞي كخٗظـَ ػيس ٓ٘ٞحص ٍثٔ٤خ ُ٬رلخع ٓٝيٓ َ٣ؼخَٓ
حرلخع حُٔن ٘ٓٝخػش حُـٜخُ حُؼٜز ٢رٔٔظ٘لٞٛ( ٠ى٘٣وخ حُـخٓؼ– ٢
ؿخٓؼش ًخٌٍٔ٘٤ُٝخ -حُٔ٣ٞي ) .
ػْ ػخى حُ ٠حُزلَ ٖ٣ػخٗ٤ش ُ٤ؼَٔ كٜ٤خ أٓظخًح ٝرَٝك ٍٞٔ٤ك ٢ػِْ
حُٔ٘خػش رٌِ٤ش حُطذ – ؿخٓؼش حُوِ٤ؾ حُؼَر ٝ ٢حٓظ٘خٍَٓ٧ ١ح ٝحُيٓخؽ
 ٝحُـٜخُ حُؼٜز ٢رخُٔٔظ٘ل ٠حُؼٌَٔٓٝ ١ي ًَُِٔ َ٣حَ٤ٓ٧س حُـَٛٞس
ُِطذ حُـِ٣جٝ ٢ػِ ّٞحُـ٘٤خص حٍُٞحػ٤ش رخُزلَ. ٖ٣
احب االدب والشعر منذ صباه وكتب فً لصٌدة التفعٌلة ولصٌدة
النثر المعاصرة واستطاع بخبرته الفابمة ان ٌجمع بٌن الطب والشعر
فافلح فً كلٌهما فهو طبٌب متخصص فً طب المخ والدماغ وما الٌه
* عمل ألكثر من عشرة سنوات كاستشاري ألمراض المخ و الجهاز
العصبً بالمستشفى العسكري وٌعمل اآلن أستاذ وبروفٌسور فً علم
المناعة ،ربٌس لسم الطب الجزٌبً بكلٌة الطب – جامعة الخلٌج العربً
ومدٌر لمركز األمٌرة الجوهرة لعلوم الجٌنات واألمراض الوراثٌة
واستشاري أمراض المخ والجهاز العصبً بالمركز الطبً الجامعً،
مدٌنة الملن عبد هللا الطبٌة بالبحرٌن.
* توصل ألول مادة بروتٌنٌة تعمل كحلمة وصل بٌن الجهاز العصبً
وجهاز المناعة واكتشؾ الجٌن الخاص بها مما ٌساعد على فهم آلٌة .
*عمل جهاز المناعة الطبٌعً ،هذا المركب سٌفتح باب األمل إلٌجاد عبلج
ألمراض فمد المناعة ،وسٌكشؾ الحاالت التً ٌتسبب من خبللها جهاز
المناعة فً أمراض ناتجة عن زٌادة نشاطه مما ٌإدي إلى تدمٌر
 .األنسجة.
* وصؾ العبللة بٌن المخ وخبلٌا المناعة والمٌكروبات .
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* اكتشؾ الدور الدلٌك لبروتٌنات المناعة فً نمو المخ
* وصؾ كٌفٌة التحكم فً بروتٌنات المناعة فً الدم عبر بعض
المضادات الطبٌعٌة
* وصؾ طرٌمة جدٌدة لرصد المضادات المناعٌة
* أسس أول لسم للطب الجزٌبً فً الوطن العربً
* وفً مجال التعلٌم الطبً شارن فً أكثر من عشرٌن دورة متخصصة .
وحاضر فً أكثر من أربعٌن مإتمر
*لدم أكثر من  45ندوة علمٌة فً الجامعات العالمٌة
*وفً مجال التعلٌم الطبً لدم عدة دراسات تعلٌمٌة متعلمة بمنهج .
التعلٌم اإلبداعً
*أسهم بعدد من األبواب فً الكتب المرجعٌة وعدد من الكتب .
والبروتوكوالت والملصمات التعلٌمٌة ومراجع التدرٌب التخصصً لطبلب
الطب فً مجال المناعة وعلم األعصاب
*ترأس عدد من لجان الوحدات التعلٌمٌة لطبلب الطب هذا باإلضافة .
للعدٌد من الحلمات الدراسٌة وورش العمل
*فً مجال البحث العلمً أشرؾ على برنامج الماجستٌر والدكتوراه .
بجامعة الخلٌج العربً – كلٌة الطب – وعلى برامجها التعاونٌة مع
جامعات طبٌة بكندا والسوٌد وفرنسا كممرر لتلن البرامج
* أشرؾ على أكثر من  11رسالة دكتوراه وضعؾ ذلن العدد من
 .الماجستٌر بالسوٌد والبحرٌن.
*لام بنشر أكثر من مابة بحث علمً بؤكبر المجبلت العلمٌة .
*ٌعمل كمحكم لكثٌر من المجبلت والصحؾ ومإسسات الدعم العلمً
والشركات الطبٌة
*شارن فً لجان االمتحانات المختلفة
*حصل على العدٌد من المنح والجوابز المحلٌة والعالمٌة فً مجال
البحث العلمً.
اما فً مجال األدب والشعروالثمافة :
فمد أصدر سبعة عشر دٌوانا ً شعرٌا ً ثم جمعت فً
مجامٌع شعرٌة المجموعة الشعرٌة الكاملة األولى وتشمل أربعة
دواوٌن شعرٌة له و هً:
السراب و الملتمى
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البعد الثالث
أوراق للحب والسٌاسة
مداخل للخروج.
أما المجموعة الثانٌة فمد شملت أٌضا ً على أربعة دواوٌن شعرٌة وهً:
البحر مدخلً إلٌن
والشمس تشرق مرتٌن
ومرافا الظمؤ
وشذى و ظبلل.
أما المجموعة الشعرٌة الثالثة فتحتوي على الدواوٌن التالٌة:
البحر رسول هوان
وطن بحجم التوبة
بٌان أول لحلم لادم
وبؤي آالء حسنها تكذبون.
اما المجموعة الرابعة فتشمل الدواوٌن التالٌة :
بحر من رحٌك العاصفة
إلى امرأة تحٌرنً اآلن
وله مجموعة شعرٌة خامسة ؼنابٌة تحتوي على الدواوٌن التالٌة:
لون الشجن
مشتهٌن
دسٌنً فً مسامن
من شعره لصٌدته الجمٌلة (معركتً ) التطع منها هذه السطور :
على مد الهوى والشوق
هل نضارن الفتان
وأنت السحر منهمرا ً
ودرب النور واإلحسان
ولون العشك مستترا ً
بعطر التوق والرٌحان
جبلل هللا سوان
366

5/27/2017

مبلن فً رإى إنسان
وبدر الكون حٌان
وداعب لحظن الوسنان
إذا ما طل بارلن
ً األحزان
تداعت عن ّ
والح البرق فً عٌنٌن
واإلشراق واإلٌمان
وهذا الٌم فً خدٌن
ذاب بحسنن الفتان
وحتى الشمس احتجبت
فشمسن أنت خٌر بٌان
فؤنت أمٌرة الدنٌا
وأنت ملٌكة األزمان
وسٌدتً وساحرتً
وساكنتً بكل أوان
سوى
سؤلتن بالذي ّ
لنا فً العمك ما لد كان
من حب ومن صب
ومن وله ومن تحنان
بؤن تستلهمً صمتً
فً محرابن المزدان
فبعض البوح ٌمتلنً
ورسم الحرؾ والهذٌان
وهذا الحسن ٌجعلنً
أحلك فً زهى األكوان
بٌن النجم متكؤ ً
وبٌن سحابن الندٌان
أؼزل من رحٌك الورد
بستانا ً من األلوان
أسافر فً لهٌب الوجد
صوبن داخل الوجدان
فؤملن بٌنً األسرى
سباٌا الظلم والطؽٌان
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فمعركتً هً األشواق
واألحداق واألجفان
وساحة حربً النجوى
ولابد جٌشً الخفمان
لزحؾ جمالن الرابع
بكل موالع المٌدان
وأسلحتً هً التحدٌك
والتسلٌم واإلذعان
مماومتً هً التوبات
نٌل العطؾ والؽفران
إذا ما اشتدت اآلهات
اما مشاركاته اإلبداعٌة فتشمل االتٌة :
* شارن فً العدٌد من الملتمٌات الثمافٌة والفكرٌة واإلبداعٌة فً بلدان
العالم المختلفة مثل مهرجان المربد فً العراق عام  1987م
* شارن فً مهرجان الرمثا الثالث عشر للشعر العربً باألردن فً
 18- 13أؼسطس  2007م
* لدم العشرات من األمسٌات الشعرٌة فً المحافل والمنتدٌات الثمافٌة
بمدن عربٌة مختلفة وبؤوروبا وأمرٌكا وآسٌا
* استضاؾ عبر تلفزٌونات وإذاعات وفضابٌات عربٌة وؼربٌة كان
آخرها استضافته فً سهرة كاملة على التلفزٌون الكوري فً برنامج من
الملب إلى الملب وعلى اإلذاعة الكورٌة والتلفزٌون واإلذاعة السوٌدٌة
من لندن ) (BBCوفً إذاعة البً بً سً
من مإسسً جمعٌة الثمافة العربٌة السوٌدٌة
* ربٌس جمعٌة الثمافة والسكرتٌر الثمافً لرابطة طبلب الطب بجامعة
الخرطوم
* عمل ممدم لبرامج وسهرات تلفزٌونٌة بتلفزٌون السودان فً الفترة
من  1985وحتى  1989كان أشهرها برنامج زمبلء مهنة من إعدادي
وتمدٌمً وهو سهرة الخمٌس من كل أسبوع ولمدة ساعتٌن متواصلتٌن
* أسس ملتمى فكري ثمافً رابد على اإلنترنت.
المشاركات الصحفٌة واإلعبلمٌة :
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* كتابات صحفٌة ومماالت وأشعار منذ بداٌة الثمانٌات فً فترة
الدراسة الجامعٌة نشرها فً جرٌدة االٌام خبلل السنوات 984 -1982
وفً جرٌدة الصحافة نشرها بٌن عامً 1987 -1985
فً جرٌدة السٌاسة نشرها بٌن عامً  1989— 1987ا
* كما نشر مماالته ولصابده فً صحؾ سودانٌة وعربٌة بٌن عامً
2003 -1990
*اصدر عمود إسبوعً صحٌفة الحرٌة  2003م
*حرر صفحة ثمافٌة اجتماعٌة وفنٌة اسبوعٌة صحٌفة الحرٌة 2003
*حرر عمود اسبوعً صحٌفة الدابرة  2003م
*حرر صفحة ثمافٌة اجتماعٌة وفنٌة اسبوعٌة صحٌفة الدابرة  2003م
*حرر صفحة ثمافٌة اجتماعٌة وفنٌة اسبوعٌة صحٌفة الحٌاة  2003م
*كان له عمود اسبوعً صحٌفة األضواء  2003م 2006-م
*حرر صفحة ثمافٌة اجتماعٌة وفنٌة اسبوعٌة صحٌفة األضواء
 2003م 2006-م
*كان له ممال أسبوعً بصحٌفة األهرام الٌوم
*كانت مماالت متفرلة وأشعار بالصحؾ العربٌة و العالمٌة
*حابز على جابزة الشعر فً مهرجان الثمافة الثالث
*اشتؽل ممدما للعدٌد من البرامج الثمافٌة والسهرات التلفزٌونٌة
واإلذاعٌة
*كان له عمود أسبوعً بمولع (سوداناٌل) أول صحٌفة سودانٌة على
اإلنترنت
*كان له عمود أسبوعً بصحٌفة المشاهٌر اإللكترونٌة
*كتب بالعدٌد من الموالع الصحفٌة على اإلنترنت
*ؼنى بشعره وبكلماته عدد من المطربٌن المطربٌن السودانٌٌن
والعرب وكانت اؼانٌهم ناجحة على صعٌد الوطن العربً
واختم بحثً بهذه السطور الشعرٌة من لصٌدته :
(أصداء الرحٌل والعودة)
الحزن أطرق فى جبٌنن هابما ً
والبحر اوؼل مودعا احساسه
بالؽربتٌن فؽاص ما بٌن الشواطا و اختبؤ
هذى مسام االرض تفتح للسنابل بابها
369

5/27/2017

فؤفرد شراعن للتصافح و أتنى
ما تاه صاحبن المدٌم و ما صبؤ
وسما هوان بؤضلعى
متفجرا فى كل ركن من عمٌمى
شاهرا وهج الصبابة و التهابات النبؤ
هٌهات فى لٌل المهابة ما احترلت
ولم ٌضل النجم عرشى
فلٌعد للحلم طٌفن عابرا
بحر العوالم كى ٌحط على سبؤ
ماذا ٌخفؾ من أنٌنن اٌها الرامى على
جنح الحوابط شاهدا ٌمتات اشبلء المسافة والربا
اعٌان احساس المدى بالبعد
والهمس المسافر للنجوم
ٌسوق لؤلفك البعٌد ظبلله
شفما ٌناور وجنتٌن
 ..مؽازالً ومداعبا
لد هزنى ولهى الٌن
و لبلن األٌام لم تعرؾ شرولا ً للصباح
و ها هو الممر الموشح بالضٌاء
ٌعود بعدن شاحبا
الولت كان السابح الممذوؾ فى ؼرؾ الفضاء
اخاله ال خطو ٌملن راجعا او ذاهبا
حتى افاء بن الجبٌن وضاق بعدن بالمسافة
 ..كى تظل األلربا
وطنى واحساس المهابة عبرة الصوت الحزٌن
اذا الام مودعا لمٌان
ٌمضى فى الطرٌك مشتتا ً
ال انس بعدن ٌبتؽى
ال سامرا او صاحبا
ما عادنى االّ شذان
و ها هى الذكرى الٌن تشدنى
ان كنت لربن حاضرا
او عشت بعدن ؼاببا
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لكننى سؤظل بالباب الوحٌد الٌن اطرق آمبل
 ..ان ٌهطل الؽٌث المبارن ادهرا ً متعالبة
وصمتُ لحظة عودة االصداء من رهك التصنت
ثم عدت بطرلتٌن من الفإاد
على شعٌرات الصبا
وٌجا خطون من عمٌك النفس ٌمشى مثمبل بالجرح
هون من جحٌمن
ِّ
ؼابة االلدار طولت اختٌارن
والدموع الساخنات سوابل للحرق
تخترق اشتعالن
ؼربت احشابها تلن الجذور
 ..و المدابن ّ
ما كان ٌسكن فوق مخٌلة التشبث باعتنالن
اننى مذ طال بعدى ها هنا عن ساعدٌن
اعود ال اجد احتضانن دافبا بالشوق
ٌا لهفى
و ٌا حزن المبٌلة حٌن ترفض ان تزور
فى بعدى المسكون باآلهات
ظل هروبى الماضى الٌن
مجنزرا بالثلج واالوهام والنوم الؽرٌب
وساكنات المطب ؼلّفت ابتسامى بالفتور
اواه ٌا حزنى سؤبدأ فى احتراؾ الرلص فى شمس الدواخل
سوؾ انتشر التهابا
فى عٌون الجوع اعزؾ للموافل
ممطع الوله المفارق
والؽٌوم المزن ؼٌثن و المصابد والحبور
 ..لد كان تولى فى ببلد الزٌؾ اكبر من جحٌم المعركة
لد كان ولتى بٌن اوراق البحوث
و بٌن اركان المعامل و العنابر
بٌن لصدٌر المشاعر ٌستثٌر الولت
ان ٌنجو و ٌخرج ساخطا مما رأٌت
فجبت اركض صوبن
لد عادت اآلهات تخرج من تراب النار و الفوالذ
والصبر النحاسى الحواؾ
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نبت الشعور على لمٌصى
واحتوانى فى الختام اللهث
نبضى رج كالبركان اذ هبط الطواؾ
كان الرحٌل الٌن من برج المطار الساحلى
محاذٌا لؤلرخبٌل
و كنت ارلب فى احمرار تلهفى
للمان استرعى توارٌخ الرحٌل
اسد اذنى من ازٌز الطابرات بهمس آهن
حٌن ٌشتد الجفاؾ
ومضى رحٌلى فى اتجاه الؽٌم منتشرا
 ..بؤركان الفضاء ٌموده ولهى الٌن
هذا الشعور الداما المملوء بالخوؾ المدٌم
تشربت اوصاله طلل الترلب
ّ
كى ٌحوذ بناظرٌن
تمضى على شون الدروب
ممالن االصرار عندى
نصبتن الصاحب الموعود باللمٌا
فعد من كهؾ دفبن
 ..واستحم برؼوة المطر الجدٌد
ا علٌن
البحر متك ٌ
فمد ٌمٌنن للرٌاح و طوق الحزن الولٌد
رمى
واشدد وثالات انمسامن لد
َ
للظل عودن زهرة الجرح المجٌد
كان المدرج نازفا وعبلمة تستفهم المارٌن
ماذا ٌحملون من الشعور
الجند و السٌاح و المتربصون
ٌرالبون خطى المرور
آه من الموت المصاحب للحٌاة
بكل ارصفة الحبور
آه من الخوؾ المخٌم فى المنازل
و الجروؾ
و فى المحابر و السطور
وطنى واحزمة المداخل
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و الضٌاع بكل خارطة الدمار
اواه ٌاوطنى
و ٌا وجع المواطن ٌا زحام االنتظار
طالت علٌن الؽفوة الكبرى
سمتن الذارٌات دخان لاذفة الشرار
كان المطار الراحل المملوء باالوجاع
ٌخترق العٌون الناظرات الى الؽٌوم توددا
ان تستجٌب و ال مجٌب

*********************************

ٍحرــق رِــطـــَٕ

 1961بمرٌة (اوالد
ولد الشاعر الجزابري رابح بلطرش سنة \
العبلم ) التابعة لبلدٌة (برج ارخٌص ) فً مدٌنة ( سور الؽزالن ) بوالٌة
(البوٌرة ) بالمطر الجزابري وهذا العام كان عاما مباركا حٌث تصاعدت
الثورة الجزابرٌة والتهبت كل الببلد بالثورة فما دار العام اال واعلنت
الجزابر طرد ها لبلستعمار الفرنسً البؽٌض من اراضٌها بعد ان
استمرت ثورتها لسنوات عدٌدة هذه الثورة التً ضحت الجزابر بملٌو ن
ونصؾ الملٌون شهٌد من ابناء شعبها البطل لتنال استمبللها وتحررت
الببلد لتصبح حرة مستملة بعد طرد االستعمار الفرنسً الذي حاول
فرنستها وطمس عالم عروبتها .
.
تعلم دروسه االبتدابٌة فً مدرسة بمسمط راسه لرٌة (اوالد العبلم
) فحصل على شهادة الدراسة االبتدابٌة ثم انتمل الى مدٌنة (سٌدي عٌسى
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) لمواصلة دراسته المتوسطة وبعد نجاحه من المرحلة المتوسطة انتمل
الى مدٌنة ( سور الؽزالن ) لٌواصل تعلٌمه الثانوي فً ثانوٌة ( االمام
الؽزالً ) شعبة العلوم .
ثم التحك بمعهد ( معهد تكوٌن االساتذة ) وبعد حصوله على شهادة
تكوٌن االساتذة لم ٌلتحك بالتدرٌس ا نما فضل العمل االداري فً احدى
ثانوٌات مدٌنة ( سور الؽزالن ) موظفا ولٌس مدرسا
.
احب االدب والشعر فً سن بكرة وربما كان مشجعه األول حب اإلطبلع
واالستماع ،فً سنواته األولى حٌث كان ٌمرا كل ما وجده أمامه متوفرا
من الكتب والمجبلت االدبٌة فكان ما ٌحسه منذ صؽره هو مٌله الشدٌد
للمراءة الى حد الجنون ولم ٌكن ٌسمً نا ٌكتبه شعرا بل كان ٌطلك علٌه
طربٌة تسكنه هً استماعه لروابع الحكاٌات من الذٌن احتضنوه فً
طفولته .
وكانت البداٌة مع حبه للمطالعة وانشؽاله بمراءة األناشٌد والمحفوظات
فً مدرسته ومن خبلل هذا األفك الذي ٌراه رحبا التمى بالشعر مع
أصحابه الذٌن أحببهم بكل العصور .وكذلن من خبلل إطبلعه على كتاب
(ألؾ لٌلة ولٌلة ) ولراءته للسٌر الشعبٌة ثم إطبلعه على دواوٌن بعض
الشعراء فً مختلؾ العصور االدبٌة وتفاعله مع المصابد لراءة او حفظا
فكتب الشعر  .وخاصة الشعر الؽزلً فكان تمهٌدا لنظمه المصٌدة ٌ.مول
ر
فً احدى لصابده الؽزلٌة :
َ
العاشمٌن َ ،مـبلكً
مر لٌـ ُل
َها َّ
مــر لٌ ُل ال ُمتعبٌن َ ،لفَـجْ ر ِه
ها َّ
ال تَـ ْمتـُـلٌـنً ْ
ت بنظر ٍة
إن رؼ ْب ِ
مـر لٌ ُل العاشمٌــن حبٌبتً
َهــا َّ

وأنـــا أحاو ُل ْ
رضن
أن أنـَـا َل
ِ
شفتــان ؟
لـُــولً إال َم تصدُّنــً
ِ
ان
فٌهـَا ( الجفـا ُء ) تمُــوله عٌنَ ِ
َان ؟
وأنــا أســـاب ُل  ،ما الـذي أ ْبـك ِ
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ْ
ُكون ورٌب ٍة
إن كُن ِ
ت مـنِّــً فً ش ٍ

ت هـَـــبلكً
فـَبـذا حبٌبـة  ,,لَــ ْد أرد ِ

َمـاذا ارتكبْتُ ! جرٌمتً َهـذا ال َهـوى
ت  -األَنـ َـا
فإذا انتَشٌْتُ ألننً  -أ ْنـ ِ

ـــوان
س
فـؤنــا
ِ
ش ْمـتُ ِ
أحب  ،و َمــا ع ِ
ُّ

ــوان
بتطـرفً ،
ِ
ُّ
ُّ
بتصوفـــً  ،أهـْ

ت عبـَـادةٌ
لَــ ْد َ
ص ْمتً لو َ
ع ِلـم ِ
كان َ
فـَــإذا احتـ َ ْ
رلتُ  ،ب ُخ ْلــوتً وتو ُّحدي

ان
س َّو ِ
بضـً ٌسبِّـ ُح  ،للـذي َ
نَ ِ
النسان
أران  ،بنشْــو ِة
فـَـؤنــا
ِ
ِ

الهوى ؟
ح َ ،مـا
ســؤلٌنً كٌؾ أشـــر ُ
ال ت ْ
َ
الور ُد منه َ ،
ْـوان
ضراوةُ األش ِ
َ
العاشمٌــن  ،،حبٌبتً
مــر لٌ ُل
َهــا َّ
عبثـًا أحـَاو ُل صدرهـَـا لـم ٌنشرحْ

مـَــاذا ترٌــــ ُد أمٌرتً و َمــبلكً
َران
ل َّمـا كشفتُ شفـَـافـَـــــهُ  ،،أل ِ

متوردا ً
ت وج ًه ـــا  ،ؼابمــًــا
وأشحْ ِ
ِّ
َ
ــــــان
أتحجبـٌن ب َه
ت؟
َمــاذا حج ْب ِ
ِ
ذان  ،ف َهــ ْل ت َ َ
لو للتُ َ
ــرٌن بَــراءتً ؟؟
َمــاذا ألُــــو ُل  ،وهل أنَــال ُ ِر َ
ــان
ض ِ
ـوى
ط ْبعًــــا أبُـو ُ
ح  ،فته َمتـً هذا ال َه َ
ــوان
س
وأنــا
ِ
ش ْمتُ ِ
أحب  ،،و َمــا ع ِ
ُّ
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اخذ ٌنشر لصابده فً الصحؾ الجزابرٌة الٌومٌة فنشر فً نتاجه
الشعري فً (جرٌدة الشعب ) و(جرٌدة المساء ) و(صحٌفةالشروق ) و
( صحٌفة الخبر) الواسعة االنتشار والتً نشرت فٌها الكثٌر من نتاجً
االدبً و التً عمدت معً لماءا صحفٌا بتارٌخ  2013- 2- 2تحدثت فٌه
عن احوال العراق لً ظل االحتبلل.
احب الجمال وشعر انه ٌعشك الجمال المكتنز بالروحانٌات  ،فكان
موطن الهامه وتفهمه للحٌاة لتعانمه فً ابداعه وشعره فتاتً لصٌدته
منفعلة تستفزه لتمؤل للبه من كلمها ومن خٌالها مسامات األلفاظ حٌنما
ٌشعر فً لحظة وصوله معها لبلنتهاء ولبلشتهاء حٌنها ال ٌمكن لنفسه
المحبة وتجنً بروعتها بتواضع بخفة وبهدوء اشواله الطافحة ٌ ،مول
فً لصٌدة له :
وحدي أنا بالبٌت َ -
بٌن  -مواجعً
واستمــع لدوافعً
لَــ ّد ِْر ظروفً
ْ
مـرةً
وافت َــ ْح نوافِـــذَ للتواصل َّ

ال تبك دوما جاهـــبل لطبابعً

ببوحـــن فتنة ً ممنوعةً
أٌمظ ْ
ِ
َم ِ ّ
شٌا بٌننا
ــزقْ بشعرن كل
ٍ

تخش م ِنًّ إن رأٌتَ َموانعً
ال
َ
وافت َــحْ بحرفن ْ -
إن أردت موالعً

أحب ان ٌنتَـابُنً
لهب الكبلم
ُّ
ُ

منه لهٌب ٌٌ -ستَفــز ُّ نوازعً

وأحب دوما ان تمول حبٌبتً
أذوب بهمسها ٌا رابعً
حتى
َ
ـس ا ِنًّ بالو ُجــود خرافــة ٌ
ِ
وأح ُّ

لكن ْ بمر ِبن أن َحنً بتواض ِعــً
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فارس ْل كبلمن بالعطور مضم ًخا

ـــرا ٌبل ُل بالجما ِل صوامعً
م َط ً

إن كان شعرا كم أكون سعٌدة
سامعً
أو كان نثـرا تشتهٌـه م َ
واالستاذ رابح بلطرش ٌعتمد ان الشاعر هو من تلوح له أحبلمه
وأمانٌه فٌبهت من إؼرابها وٌحاول معها فته ّم ُ به ومن هنا ٌستبصر
أشٌاء ٌرسمها فً لصٌدته على الورق أو على شاشة الحاسوب فٌضمنها
ما ٌعتمل فً اعماق للبه من مشاعر والهامات فتاتً شعرا رابعا
.
فالشعر فلسفة خاصة ٌعرؾ نفسه بنفسه ،وهو أسمى الفنون ،وأرلى
األجناس األدبٌة ألنه تصوٌر بالكلمات والمشاعر وتروٌض لؤلشٌاء
الشاردة ووضعها بمدارات خٌالٌة لتكتمل دورة الجمال  .واألؼرب من
ذلن ان هذه المدارات ربما ال تصل لدرجة االشباع لتبمى كلما ضؽطت
تزداد تكهربا فتطلب المزٌد  .واألدب جمالٌة خاصة تتنوع فً نوعها
تنوع اتحاد من ؼٌر اختبلؾ تضاد وٌمٌزه بالضرورة الموضاعتٌة عن
هموم ومشاؼل الشاعر واحساسه فالطبٌعة البشرٌة التضت باهمٌة
الشعور العاطفً لذا نحن نمٌز بٌن بصمة إبداعٌة وبصمة بٌن شاعر
واخر الحظ شاعرنا رابح بلطرش ٌمول الحدهم
:
النــــً فٌــــــــــن ارى ممتــــــدر
ٌجٌد المصٌد عروضا صـــــور
اتٌتــــن ابحــــــث عـــــن وطــــــن
ادافــع عنه ببعض حجــــــــر
لمـــاذا الممص جـــرى صاحبـــً
تخـــاؾ البؽال؟ أتخشى البمر؟
تذكـــرت ...ترهبـــن الدردشـــــات
وخوؾ اختــراق سلكـت الحـذر
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سٌسالـــــن المـــــارئ االلمعـــــً
وتحشــر فٌمـــــن راٌت حشـــر
هــو الموت ٌاخذنا بؽتـــــــــــــــة
وربما متنـــا وال من شعــــــــر
تخذت لــــــن العذر فً كــــل شا
مخافة ان ٌروى عنً :ؼــــدر
الشاعر رابح بلطرش هو:
ربٌس تحرٌر مجلة (اصوات الشمال ) الثمافٌة االدبٌة
عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب
عضو استشاري شركة الراشٌدٌة لتصمٌم الموالع والبرامجٌات
عضو النشر االلكترونً والورلً للتلفزة الجزابرٌة
حصل العدٌد من التكرٌمات والتشكرات والجوابز
حصل على جابزة لصٌدة(دٌوان نهج البردة )
نشط عدة أمسٌات داخل الجزابر وخارجها
شارن فً تفعٌل عدد من المهرجات على المستوى المحلً والوطنً
شارن فً الندوة الفكرٌة اإلعبلم وتحدٌات العصر بالمكتبة الوطنٌة
الجزابرٌة
شارن بالنشر االلكترونً والورلً للتلفزة الجزابرٌة
شارن بعدة حصص لئلذاعة الجزابرٌة
اما عن لصابده فً الؽزل والحب والعشك فهو ال ٌخرج عن إطار
واحد مجسدا ً بالرؼبة والصوت بؽٌة الوصول إلى األنثى ,فالشاعر من
حٌث وجدانٌاته الشعرٌة متمسن باألخبلق والمثل الرفٌعة فٌاتً شعره
رافضا لبلنزٌاحات البل أخبللٌة وما ٌتوجبه الحب الصادق لآلخر  ,بمالب
فنً له صوره ,كما أن تجربة الشاعر الشعرٌة تنبً على تعددٌة ظاهرة
فً عبللته الشعرٌة فً لصٌدته فهو ٌمر بوجود الحب وٌمر بوجود
حبٌبته فً الحب من خبلل ابٌاته الشعرٌة المنبعثة من اعماق للبهٌ ,مول
فً لصٌدته ( ال تعذلٌه ) :
ال تعذلٌنً ْ ،
إن عشمتُ شرابـــً
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ب
ورأ ٌْتـِنً  ،فً ثــــورة األن َخـــــا ِ
ت وجهـًا بالمـواجع مثمَـــبل ً
ولمح ِ

حزن ْ ،
ب
وشفاؾ
من َ
َ
صــدى األكوا ِ
ٍ

إنًِّ رجوتــن  ،بالـذي ما بٌننا

ال تعذلٌنً ْ
إن فمدتُ صوابً

ُّ
أستفز عواطفــًا
كــ ْم همتُ حبــّـا

عبثــًـا أحاول أن ٌزول عذابً

كَالس ْنـدبَــا ِد  ،مرا ِكبــً أجرتُــهــا
ق فً عٌُـونن سابِــبل ً
ما لً أحد ُ

وتَــركتُ ْ
والبحار ركابً
نزفً ،
ُ
ْ
ب
فً ح ٌْــر ِة
،عن لـَحظ َهــا المرتــا ِ

ت بالجفون جنُــوننا ؟
أوما كتب ِ
ب
ووشمت اسمً فً ندى األهدا ِ
كم أتعبتنً ؼٌرتً وهواجسً
تلن المصابد حطمت أعصابً
تلن المصابد كم لرأتها باكٌا
كُتبتْ لؽٌري  ،أٌمظتْ أتعابً
اران برٌبــة ً
تلن المصابد  ،،ال
ِ

ْ
فلمن كتبت  ،روابعــًا لعمابً ؟

ْ
ومن ٌدٌن حبٌبتً
فإذا طعنتُ
فلكم طعنتُ بخنجــر األحباب
فالحب عنده ٌتسامى فً رونمه عن كل دناٌا الجسد ومتطلباته وهو
بهذا الحس الشعوري ٌرلى بروحه وصورة حبٌبته نحو السمو والرفعة
بثمة نفس عالٌة ومودة للب ملتهب ٌمول:
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حتـْ ًمـــــا ستــؤتً التً مازلتُ أرلبـُهــــَــا
ـــؤس وال َم ــل ٍل
ر ْؼـم انتظـــاري ورؼم الٌـ َ ٍ
صـدَّلت ُ موعدَها
حت ًمـــــا ستَؤتً التً َ
و َ
ـــر فً عجـــ ِل
ؼادرتنً كط ٌْ ٍ
ــــؾ َم َّ
ل َّمــــا التمٌتنُ كٌؾ اللفظ طاوعنــــــً ؟
ماذا كتبتُ لها ؟ ما للتُ فً ُجـ َمـلـــً ؟
ٌَـــا وجْ ههـَا َهــالةً مــن نُــوره ألتَبست ْ
ت-
ســرا  ،ؼٌر ُم ْكتمـ ِل
كُــــل  -الملٌ َحـا ِ
ًّ
ك ٌْـؾ استفمتُ أنَــــــا من ؼفو ٍة حملتْ
روحً إلَـى عالَــــم اإلشراق والمثــُـل
ِِ
هل ْ كُان طبعـً أرى األوهام من خبَــل
هل ْ كنتُ ف ْعــبلً مع -السمــراءٌ -ا خبلً
هل كنت أحلُـــــــم ؟ كـــبلَّ ،إنهــــا تركت
رسابــــــــــؤل ُختمت ْ  ،بال ٍ ّطـٌب والمُبـــَل ِ
سرها أختصرتْ
حت ًما ستؤتً التً فً ٍ ّ
كل المــــــــواسم بالدٌبـــاج ٍ والحـــل ٍل
الشاعر رابح بلطرش نظم فً كل الفنون الشعرٌة واجاد فٌها وخاصة
فً الؽزل ولصابده فً الؽزل ؼاٌة فً الروعة كما مربنا وٌتسم شعره
بالسبلسة والسهولة ولوة السبن وروعة االسلوب وبٌانٌة الصورة
الشعرٌة ولد نظم الشعرالعمودي وكتب فً لصٌدة النثراٌضا وهذه
السطور من لصٌدة نثرٌة ٌمول فٌها:
....صاح
..ألرإن
..أرسو على شاطبن
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..حٌث رست مع الؽسك السرمدي لواربن
..فؤهفو الى زمن جمٌل رحلتنً الٌه مواجعن
ٌ..ا أٌها الذي من آالمه ؼنى
..حتى ؼدت من شدوه اآلالم بالشدو تحتلم
..ألفٌتن حٌن المساء للرحٌل لد أسلم
..تشد الرحال الى ورق
..عسان با لحرؾ من الجرح تعتصم
...تبل شى العاشمون من البلد
 ...هكذا -حٌنا أعتمد
..وحٌن تؤملت مزنن على األوراق معتصرا
ٌ.سمً ٌبابا رواه الجمال فؤزهر
 :أٌمنت بعد الشن أن
..أن الحب بالشعر ٌحٌا لؤلبد
..أن الشعرمن الشوق لد ولد
 هذي المصابد لالت- :هٌت لن**********
..معاذ هللا ما للت لست لً
وماٌنبؽً لن
 :لكنن من رد فً خفر
..أنا الذي كنت سؤسؤلن
..هذا لرا ن الجمال إنا علٌه لنشهد
وبعده سمٌنا الموالٌد جمٌلة
وسمٌنا بحرها خالد
**********
 :ساءلت ٌوما
أٌكما أولى بحبً ؟
أنت أم الشعر؟
..لكننً سرعان ما أدركت
..أن بعض الشعر أنت-
..وأن كلن الشعر
..وأنن جرح ؼابر
وأن الشعر لن الصبر
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اصدرشاعرنا الدواوٌن والكتب التالٌة:
ترانٌم الندى -دٌوان شعر –
الصواع  -دٌوان شعر –
أنســام اللٌلن -دٌوان شعر -
هكذا لالت  -دٌوان شعر -
افكار -مجموعة مماالت مختلفة -
واختم بحثً بمصٌدته الجمٌلة (ذات الربٌعٌن ) ٌمول :
الربٌعٌن  ،هل فً األ َ ْمر ْ
ب
من َ
ذات َّ
سبـ ِ
ؼٌر الذي لم ت ِعــــً،من ُخ ْ
ب
ض َرة َّ
الرطـ ِ
مـن كنـتُ  ،مؽتربــــــا ً
ت أنـا ْ
أَما ع ِل ْمـ ِ
والز َ
الرٌـش َّ
ـنَ ،
ب
ب ٌْ َن جنا َح ٌْ ِ
بٌـن ِ ّ
ؼـ ِ
عشـرون عامـا أ ُ
ط ُ
ـوؾ َهدَّنـً تَعبـً ِ
ـع فـَاطفبـــــــــً
و َمـا اهتَدٌـتُ لن ْب ٍ
لَهـبـً
أ ُكلَّـ َمـا أ ٌْنَـعَـتْ – أن َ
ســام ُ  -دَالـٌَـتــــــً ِ
رٌـؾ برٌـح ساحمـــــًــــــا عنَبـً
َجـا َء ال َخ ُ
ش َجـن
ذو َ
كُـ ُّل الحكاٌَـة أ ِنّـً كنـتُ ُ ،
ق َّ
الـرو َح فـً لُعَبـــــــــــً
صـد ُ
ط ْفـــبلً أ ُ َ
أن ُّ
ق أعْـرفُـهُ
وأَنَّ ـنـً ســاذ ٌ
فــر َ
ج ال ْ

بٌن الكنانة أو وهران أو حلب

كُـ ُّل الجرٌمـَـــــة  ،أنِّـً كـنـتُ ُم ْعتَنِـمًـا
ت ففَ
َ
ب
ــــرا ِ
َ
دٌـــن الفُ َ
ــــــاض ال ِنٌّـ ُل بالؽضـ ِ
لمـا انتبهْـتُ لمٌصـً لُـ َّد مـن لبُـــــــل ٍ
سب َّ
سبــــــــــً
أن
العـار فـً نَ َ
ما كنت ُ أحْ ُ
َ
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ق َّ
ـور ٌطفـــــبنً
كٌـؾ اصـ ِ ّد ُ
أن النُّ َ
سحـب
وٌختفـــً ل َمــــــــــري فـً زحمـة ال ُّ
ـرتْ
مزاهر الع ْطـــــر هـل ٌـا با ِبـ ُل انت َح َ
ب
أم أنَّهـا اختبـــــــــــــــؤت فـً شرفـة اللَّهـ ِ
الحـب ٌـا بَلـدا ً
سلـوتُ
من لَا َل إ ِنّــــــً َ
ُّ
صبــــــــً
أر َهمـتْ َ
ع َ
ب ْل أتْعبتنِـً ظنُونــــً ْ
ُ
بــــــــار ٌـا تحفًـا
ق مـا األ َ ْخ
مـآذن الش ْ
ُ
َّـر ِ
ذَات الربٌعٌن ٌـا وش ًمــــــــــا علـى ُهدُبـً
ـن مدى األشجان ٌــا َوتــرا ً
ُه ِ ّ
ــــزي إل ٌْ ِ
ب
ـــــــــــام َو ِ
ـاب لحنًـا َمـدَى األٌَّ
ٌن َ
س ُ
الحمَـ ِ
ِ
هـل هـذه بلـدي مـا َ عُـ ْدتُ أعرفهـــــــا
ب
ـجـ ِ
إِذَا سؤ َ ْلــــتُ عن  -األوراس  -لـ ْم ت ُ ِ
ب ٌ ْم َرأنـً
ب َ
س ْطتُ ك ِفّـً  ،لنَجْ ـم الؽ ٌْـ ِ
ب
بالشـ ُّهـ ِ

شفَّـتْ َمواس ُمـهُ الخ ْ
ضـــــــراء
َ

ـرا ٌ ْبـت َ ّ
ـرتـً
َكفَ ْ
ـز ُ ذا ِك َ
ــرتُ ٌـا لَـ َم ً
ْ
ب
صـــــــــ ِة األ َ َمـ ِل ال َم ْو
مـن لِ َّ
سـوم بِالكَـ ِذ ِ
ِ
ْـرزادٍ ،تَبٌـتُ اللَّ ٌْـ َل عـار ٌَـةَ
ْ
مـن َ
شه َ
َ
ب
ِل ْل َعا ِب
ــدٌـن ِ -إلَــــــه  -النَّـ ْف ِ
ـط والـذَّ َهـ ِ
تمتـص مـن نَ َزفـً
مـن كـ ُّل أؼنٌـة
ُّ
ْ
من أ ْلؾ  ،ل ٌْ ٍس ولٌلى ،أثْملـتْ ُكت ُ ِبـً
ـؾ ٌحملـهُ
مـن أ ْلـؾ ُم ْعت َ ِص ٍـم ال س ٌْ َ
ْ
ب
من ألـؾ ألـؾ عمٌــــــــ ٍد ٌشْـدو بال ُخ َطـ ِ
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أَتٌَْـتُ مـن سبَـاء بالنُّـور ٌَـا و َطنِ ــــً
ب
ما ص َّدلُونـً ،ولَالــــــــــوا جبْـتَ بالعَجـ ِ
ُ
ـرتْ
فَ َحـا َل مـا بٌننـا ال ُّط
وفـان وانك َ
س َ
س ُ
ب
َ
فابـن َ
ــــــم والعَ ـطــــــ ِ
الو ْهـم والت ْن ِجـٌِ ِ

*********************************

ًًَ ْ٣خ١غ حُؼٌ٢ِ٤
ُٝي حُ٘خػَ حُؼَحه ْ٣ًَ ٢رٖ ًخ١غ رٖ ػزي هللا رٖ َُٓس حُؼٌ٘ٓ ٢ِ٤ش
\ 1962ك ٢رـيحى ٝحًَٔ ىٍحٓظ ٚح٫رظيحث٤ش كٓ (٢يٍٓش حُظٞك٤ي ح٫رظيحث٤ش
) ػْ حًَٔ حَُٔكِش حُؼخٗ٣ٞش ك (٢ػخٗ٣ٞش حرٖ هِي ) ٕٝػْ حٗظوَ حُٓ ٠ؼٜي
حُٔ ٖٜحُٜل٤ش كل َٜػِٜٗ ( ٠خىس حُيرِٓ ( ٖٓ ) ّٞؼٜي حُٔ ٖٜحُٜل٤ش
حُؼخُ ) ٢رزـيحى
ػٞٓ ٖ٤ظلخ كُٝ ٢حٍس حُٜلش حُؼَحه٤ش كؼَٔ كٓ ٢لخكظش ى٣خُٞٗٝ ٠حكٜ٤خ
حً ػ ٖ٤ك ٢حًَُِٔ حُٜل ٢ك ٢هَ٣ش (حٓ٫خّ ػٌَٔ ) ك( ٢رِيٍ )ُٝػْ ٗوَ
حُٔٓ ( ٠ظ٘ل ٠ػخّ رِيٍ ُٝحُـٔ )١ٍٜٞػْ ٗوَ حُ ٠حًَُِٔ حُٜل ٢ك٢
ٗخك٤ش ( ً٘ؼخٕ ) ػْ ٗوَ حُ ( ٠حًَُِٔ حُٜل ٢ك ٢حُٔلَم كٓ ٢ي٘٣ش (
رؼوٞرش ).
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ػْ ٗوَ حُ ٠رـيحى ٝح٣ ٕ٫ؼَٔ ٓٔئ ٫ٝك ٢حُٔ٘خؿَ حُظؤ٤ِ٤ٛش كٔٓ ( ٢ظ٘ل٠
حَُٗخى ُِطذ حُ٘لٔ ) ٢رزـيحى .
حُ٘خػَ ًَ ْ٣ػزي هللا حكذ ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٌٓ٘ ٛزخ َ٘ٗٝ ٙح ٍٝهٜخثي ٙك٢
ٛل٤لش ( حَُحٛي) حُزـيحى٣ش ٝهي ًظذ هٜخثي ٙح ٠ُٝ٫ػٔٞى٣ش طوِ٤ي٣ش ػْ
ًظذ ك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ كل ٢ه٤ٜيط( ٚحٛخر ٌغ ػخهَسٌ ..طٔظَٓ َُ ػخٍ٣شً )
 ْٗٝ َْٓ٣كِٔلش ك ٢طؤٓ٬ص ط ٍٜٞحُ ٖ١ٞرخَٓأس ٓظِٗٞش ٌُٜ٘ ٝخ
ٜٓزٞؿش رٗٞخف حُليحى ط٘ظظَ ٖٓ ٗزظٜخ ػٔخٍ حُٔ٘ ٖ٤٤رَؿْ حُٞؿغ  ٝهل٢
حُؼطخء ً ٢طظوٌِٛ ٖٓ ٚح حُٔؤطْ حُٞحكي ًخُؼٌ٘زٞص كٔٗ ٢ـٜخ ٌُٖ طُٞي
حُزٔٔش  ٝحُلَكش ٖٓ هٍٞٛ ٍ٬س ٝؿ ٚحُ٠ل ٠ك ٢ى٫٫ص  ٝحٓظؼ٘خءحص ٝ
ٗيحءحص طؼؾ رخُظٔخإ٫ٝص ك٤و: ٍٞ
أٛخر ٌغ ػخهَسٌ
طظِْٔ حُوَحد ..
ُ
ٛ٫ؼشٌ طٔظَٓ َُ ػخٍ٣شً ا ْٖ ِٓ ّ٫كٔخهخطٜخ ..
طط ١ٞربٍطوخءٍ اٗظ٤خهخ ً ٗل٤لخ ً
حُ٘لظ.. ٖ٤
طٜ٘ذ ُِزٔٔ ِش ٓؤطٔخ ً ك٢
٣ظ٘ ُّ ٜي أٔ٘٣خ
ُ
ِ
رخُ٘ؼخّ َٓطلِش كً ٢ر.. ٍٞ
حُيٍٝد
ٓظطل ُق
ِ
ُ
ٓٝظِزْ ٓخػخطٜخ حُؼوِ٤شَ ٗٝخ َف حُليحى
ُ
ػٔخٍ حُٔ٘.. ٖ٤
ُٞٔٝف ٘٣زِ ُؾ ٌٕٓ٘ٞ
ِ
َ
هلِ ٢
هَ٣ق ٍٓ ِٜٓٝش ..
أٍٝحم
ٝط ٍُ َٜٝحُِوخءحصُ ًــ
ٍ
ِ
حُـلْ٤
ػٍِ ٜٞٗ ٠س  ٞٔ٘٣ىؿ َُ
ِ
٣و ٚظ ََّ حُ٠ل.. ٠
رٔ٘وخٍ
طزؼؼَ أػٞحى١
٣ظِٟٞ
ُّ
ٍ
ُ
حُزٌ ٍٝكٔٓ ٢خءٍ ُزّيطٜخ ٛيٓش ..
طزٌٍ
َ
ػٔ٤وخ ً ُ
كْ ٣طل ٞػٍِ ٜٗ ٠ي
ِٓ ْٖ ٍ
ٓ ٫لخُشَ ُ٣ـَه٘٢
َٓ ْٖ ٣ ٫و ّط َُ أُٔخ ً اًح ؿَهضْ ٌٗ.. ًٚٞ
م حُٔٔظل.. َ٤
كٍ ٢كٗ َِ ٤زقِ آَأ ٍس طوظَ ُ
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ٓظل ٞ٤ح٧ؿخٗ٢
َْ ٛ
ُ
طُ ّ٤ٜؾ ٍ٣خ َف ِٗ٘ ٤ي ح٧ؿٞحٍ ….
كٗ ٜٞخػَ  ٝك٘خٕ ٣ظْٔ ٗؼَ ٙرخُليحػش ٝحُٔؼخَٛس ٓـيىح ٌٗٝ ٬
ٓٗٞٔ٠خ هٜخثي ٙك٤غ حطض ػٔ٤وش ٓ٘لظلش ك ٢طٞحٝ َٛطوخٍد كٞ٣ ٜٞظق
حٓ٫طٍٞس  ٝحَُِٓ ٖٓ حُٔ٬كْ حٓ٫ط٣ٍٞش ًخٝ٫ىٔ٣خ ًٌِ ٝخٖٓ ٖٓ ػزن
حُظَحع حٔٗ٫خٗ ٌ٘ٓ ٢كـَ  َ٤ٟٔحٔٗ٫خٕ حُل ٢كٔ٣ ٜٞظِي حُٔٛٞزش ُٝيٚ٣
ٍإٓ ٟظؼيىس ك ٢رؼ ٞحؿ٘خّ حُل٘ ٕٞحُـِٔ٤ش  ٝحريحػ ٚحىر ٢ك ٢حؿِذ
حؿَح ٟٚكُ ٢ـش ِٜٓش ًحص  ٍٞٛك٘٤ش  ٝؿَٔ ؿ٘خث٤ش ٌٓٔٗٞش رخُـَرش ٝ
ٗزَحص حُلِٕ ٓطَُس رخُلذ  ٝحُؼ٘ن  ٝحُـٔخٍ ٘٣ظظَ حُلِْ ٖٓ ػظٔش
حُٔٔظل٣ َ٤ـخٍُ حُٞحهغ كٔٛ ٢ض كظظ٘خؿْ  ٝطظزخ ُٚ ٖ٣ى٫٫ص طـ٘ق حُ٠
حُظ٘زغ رخُو٤خٍ ٗل ٞه ْ٤ؿٔخُ٤ش طؤ٤ِ٤ٛش ٓٝ.طٍٗٞظخؿ ٚح٫ىر ٢ططلق ك٢
طؤَٓ كِٔلً ٢حص ظ ٍ٬طٌ٘ق ٓيٍ ٟإ٣ظٗ ٝ ٚخػَ٣ظٝ ٚطلخػِٓ ٚغ حُٞحهغ
رٌَ ح٤١خكُ ٚظـٔي ٓٓ٬ق حُلذ  ٝحُ ٝ ٖ١ٞطزخٍ٣ق حُـَرش رٌَ ٓؼخٜٗ٤خ
ٝكٓ ٢يُ ٍٞحُظَحع كٌخ٣خص ٓظٞحِٛش حُلِوخص طزو ٠طوخٓ٘ٓ ْ٤ظًَش ًَّٜ
ٓظ٘خٓ ٢ك ٢ح٣وخػخص  ٝطـِ٤خص طؤْٗ حُٜ٤خ حَُٝف حُطِ٤وش ك ٢حك٠خٕ
ٍٓخُش ٓخٓ٤ش حُ َ٤ٟٔ ٠حٔٗ٫خٗ٤ش ٓغ حُل٤خس ك ٢ٜطٔؼَ ػٍٞس حُ٠ـ٤ؾ
حُظ ٢طؼخٗن ٗٞحكٌ حٞٗ٧حم حُٔظَٗلش ك ْٜٔ٤كخُٔخ ك٘ٓ ٢ظٓٞش حُل٤خس
ك َٟ٤حٕ  ٫هٔ٤ش ُِوَحر ٖ٤كٌٛ ٢ح حُِٖٓ رَ  ٝكٌٛ ٢ح حُ ٖ١ٞكوي ٍكَ
حُلذ ٖٓ ٗ( ٢حُـي )َ٣ر ٖ٤ظ ٍ٬حُ٘و٤ُ َ٤ؼِف ػُِ ٠لٖ ه٤ؼخٍط ٚحُؼظ٤وش
ُل٘خ ٘٣خؿ ٢حُوِٞى حُؼٌد ٞٓ ٝحٍ حُٜٔض  ٝحٌُزَ٣خء ٓظٔخث ٬ك ٢طزخٍ٣لٚ
ك٤و: ٍٞ
د كٔوخء ...
كّ٤ُٔ٣ ٍَ ٤ُ ٢ـ٘ ٢رٌثخ ٍ
َ
طوِؼ ٖ٤ػّ٘ ٢رَرَ ّ٣ش طٔؼ َُ رزَحءس ! ....
ض
ٝأٗ ِ
م ٗزٞءسً طؼظَ.. ٢٘٣
أ ١حُوَحر ٖ٤طّ ٜي ُ
ُّ
ػِّ٤و ٍش
ٝطٌٗ ٕٞخٛيس ػُِ ٠
ط٘ٔ ٞك ٢حُٜيٍ ؿَ٣زش ..
ٓلخرَ ح٧هخى٣ي !..
ٝحُِـش ٓلّ٘طش ك٢
ِ
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أًظ٘ق ً ََّ ٌٛح حُ٠ـَ ٤ؾ ..
رٜزخكخطٜخ
ُ
ًوٜٞطٜخ حُٔؼظّوش
أٍط٘ق كَ٣وخ ً ٣ظٔ ّي ُى روز ٍ
غ ..
ُ
ص ٓخ َ
ر ٖ٤حٌُِٔخص ...
ُِ٣ـ٘ٛ ٢خٗشَ حُٔٔخكخ ِ
َٓٞٛ َ٣حؿٔ.. ٢
م
رؤ ْْ ُ ْٓ٧أٗ ْْ كَ ٞ
ِ
ِ
م ِٓ ْٖ
٫أػَف َٓ ْٖ ٣ل ّي ُ
( ٍٝحُ..)٢٘٣
ًَ٘ٓ ٍ ٢١ؼظ... ٙٞ
ٔ٣ظٞهلٍ٘ ٜ٤٘ٛ َّ ً ٢ش
ّ
ٓخ ُح ٍَ ك ٢هِحٗ ِش ًحًَط ٢ؿٓٞ٤خ ً ُكزِ.. ٠
ٓ٘ٔطَ ..
حُؼطَ
ّٓ٣ٞشً كَ ٞ
ُ
ِ
م ٓلٞفِ
رجَ حُلٔخه ِش
أريح ً  ٫طـَ ُ
م أُٛخٍ ١كِ ٢
٣ ٫ـ ّطٌٛ ٢ح حُ٠زخد اٜٗ ّ٫خ٣شَ حُؼخرَ ٖ٣ـ
ُ
ػ ٕٞ٤حُو٤ز ِش
ٓظٌ ٕٞحُِ٘ٛش ِّٓٔ٤شً ك٢
ــ
ِ
حُٜيٍ
كٛٞشَ ٌٛح حُ٘٤زٞع حُٔـَ ّٝك٢
 ّ٬ٛكظل ِ
ض ّ
ِ
ىحثٔخ ً طٔ٘ َ
ض ػَػَط٢
َؼَ
هٜخثيى كِ ٔٛ ٢
ِ
ّطَ ٗ ٖ٤
ن كٛ ٢وَ ِس حُزِ ٛ٬ش أؿَحٓ.. ٢
ٓؤكظ ّ ُ
د ؿؼ ِش حُظٔخػّ٬ٔٓ َِ ٤ط.. ٢
ٝأػِّ ُ
ن كٍ ٢هخ ِ
ػٖ ُٗزوشً
ن ْ
ٞٛٝط٤ٓ ٢ظ٘وّ ُ
٠٘٣ ٫ َٜٗ ٢٠ٔ٣ٝذ .....
ػٖ ُٗزوشً
ن ْ
ٞٛٝط٤ٓ ٢ظ٘وّ ُ
٠٘٣ ٫ َٜٗ ٢٠ٔ٣ٝذ
.حٓخ ٗظخؿ ٚح٧ىر ٢كٔ٘ٓ ٚخ: ٢ِ٣
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 -1ىٞ٣حٕ( حُؼ٘ن ٝحٓ٫طٍٞس ) ٗؼَ-ػٖ ًَٗش ٓـٔٞػش حُؼيحُش ُِطزخػش
ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٓ /طزؼش حُؼيحُش رـيحى 2014
 - 2ىٞ٣حٕ ( حُؼ٘ن ك ُٖٓ ٢حُـَرش)  -ػٖ ىحٍ حُلَح٤ٛيٝ َُِ٘٘ ١حُظ٣ُٞغ
2013
 - 3ىٞ٣حٕ ( ٗخ٣خص حُٞؿي )ٓ -ـٔٞػش ٓ٘ظًَش ػٖ ىحٍ ِٓٝ٤رٞطخٓ٤خ
2014
 -4ىٞ٣حٕ (كي٣غ حُ٤خٓٔٓ )ٖ٤ـٔٞػش ٓ٘ظًَش - 2015
 - 5ىٞ٣حٕ (ٛي ٟحُلٓ ) ٍٜٞـٔٞػش ٓ٘ظًَش 2015
ًٝق ػٌٍحء )ػٖ ىحٍ ح َٓ٧ك٣ٍٞٓٝ ٢خ2015
 -6ىٞ٣حٕ ( ٝؿغ حٗ٤ذ
ّ
 - 7ىٞ٣حٕ ( طٜخَ٣ٝى طٔظلْ ػخٍ٣ش ٍٝحء ٓظخثَ ٓؤِ٤ش) ػٖ ىحٍ رـيحى
2016 - 8ىٞ٣حٕ ( رـيحى ك ٢كِّظٜخ حُـي٣يس ) ػٖ ىحٍ ًظخد ك2015َٜٓ ٢
 - 9ىٞ٣حٕ ( حُ٘ٞحٍع طل ٞ٤طٔٔق حكٌ٣ش حُـِ ) ٝػٖ ىحٍ رـيحى
 - 10ىٞ٣حٕ ( حُ ٖ١ٞك ٢ػ ٕٞ٤حُٔلز) ٖ٤ػَٔ ك٘٘ٓ ٢ظَى ٓغ حُل٘خٗش
حُؼَحه٤ش حُٔـظَرش ؿ ٖ٤َٓ٤حُزخُ ١ؿ٘خثٗ ٢ؼَ١
 -11ىٞ٣حٕ (حك ّ٬حُطلُٞش ) ػَٔ ك٘٘ٓ ٢ظَى ٓغ حُل٘خٗش حُؼَحه٤ش
حُٔـظَرش ؿ ٖ٤َٓ٤حُزخُ ١ؿ٘خثٗ ٢ؼَ١
َٔٓ- 12.ك٤ش حُـَ٣ذ ( ٓخٌٞ٣ىٍحٓخ ) ػخّ 2000
َٔٓ- 13ك٤ش حُِ٘ٝ٤كَ٤٘٣خ ( ٓخٌٞ٣ىٍحٓخ ) 2003
َٔٓ -14ك٤ش ٗخثذ حُٔٞص 2004
َٔٓ -15ك٤ش حُـٝ َٜحُلَٓخٕ ( ٓخٌٞ٣ىٍحٓخ ) َٔٓ 16 2005ك٤ش
كٌخ٣ش حٗٔخٗش ( ٓخٌٞ٣ىٍحٓخ ) - 2007
َٔٓ 17ك٤ش ُِ٤ش ٤ٛؼْ ح٧هَ٤س ( ٓخٌٞ٣ىٍحٓخ ) – 2015
َٔٓ- 18ك٤ش ( ّ٘٘١ٝخ ) 2015
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔط ٍٞحُ٘ؼَ٣ش ُ: ٚ
ًخٕ حُٔ٘لُّ ٠
َ
٣لِ حُٔؼَْ ٜ
حُؼ٘ن
ٓغ حُوِ ٞ٤ى طَحطَُ ٤
ِ
ذ حُـَرش
آهَ حُِ َ٤طُطُ ّ٤
طظَحهٚ
ح٧كخػ٢
ُ
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لٖ
((ٝػُِّ٤ش)) طٜي ُ
ف رخُلُ ِ
 َٔ٣حُ٘ؼٖ هز ََ حٝ٧حٕ ...
ُّ
حَُٔح ُ
ٌ َ٣ٝٝٝٝٝٝٝٝٝٞ١ ١
ٗل ٞحُوِٞد
ّٔ ٣ظ ُّي َ
ُ ٤٘ٗٝؾ حٍ٧حٓ ََ ٣طلٞ
ُّ
 َٕ٣ٝرلل٤قِ حٌُٔ٤يس
َ
هَ ٙحُْ٘ٔ
أٓٔي
َٓ ْٖ  ََ ٛٝػ٘خٕ حُٔٔخء
َ
حُـَٔ
ٛي َ٣ػِ٠
ٌ
ِ
ٞٓٝػ ٌي ك ٍَ ٞحُ َِٔحٍ
َ
أٍري هخٍ١شَ حُٔٞص
رٔ٘٤خ حُيّ
ط٘وَ حٌُِس حُلَٔحء
أٗخٓ َُ
ِ
حُٔٞء ُ
طٜظيُ ٝؿ َٚحِٓٝ ٍٝ٧طخٕ حُـٞحِ ٣ش
رٌؤّ حُوزَ
حُلـَ
ٌ٣ر ُق
ِ
َ
طظٌ ُّ ٞكٌخ٣خص حُـٔخؿْ
طلضَ
ِ
حُؼَٕ ّ
حً٧ق طلٔ َُ هَٔح ً ٓٔٔٓٞخ ً
طٔظ ُّي
َّ
ٝك ٢حُطَهخصَ طظٔخه ُ
 ٢حُ٘ٞحٍّ
ٗل ٞحُٔٔخء
حُ٘٣ َٜلظل ُ
ع رخَٓحٍ ِٙ
كَٓخ ُى
ِ
ٝحُطٞحٓ َ٤ػ٘يٛخ ًًَ٣خص ُـش ح.. ٖ٤ٗ٧
*****************************
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د  .اٌمان الكٌبلنً
 ٢ٛحٔ٣خٕ ر٘ض دمحم حٓ ٖ٤ه َ٠حٌُ ٢ٗ٬٤تنتسب الى االسرة الكٌبلنٌة
الحسنٌة فً االردن .
ُٝيص رٔي٘٣ش ( طزٞى) حٍ٫ىٗ٤ش ك ٢حَُحرغ ٖٓ ًخٗ ٕٞح( ٍٝ٫ىٔٔ٣زَ )
ٖٓ ػخّ \  . 1964حًِٔض ىٍحٓظٜخ ح٫رظيحث٤ش ٝحُٔظٓٞطش ٝح٫ػيحى٣ش ك٢
ٓٔوٍ ٢حٜٓخ ( طزٞى ) ٝكِٜض ػِ ٠حُٜ٘خىس حُؼخٗ٣ٞش حُؼخٓش ػخّ 1983
رظلٞم ٝرٔؼيٍ ٣ئِٜٛخ ُِيه ٍٞحُ ٠أ٤ًِ ١ش طَؿزٜخ .
حهظخٍص حُِـش حُؼَر٤ش ٝحىحرٜخ ٌُٜ٘خ حكزض ح٫ىد حُؼَرٝ ٢حُ٘ؼَ ٌٓ٘
١لُٞظٜخ ٛٝزخٛخ ٝىهِض ك ٢ؿخ ٓؼش ( حَُٞٓ٤ى) هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش
ٝطوَؿض ٓ٘ ٚكخِٛش ػِٜٗ ٠خىس حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞػخّ  1987رظلٞم ػْ
كِٜض ػِٜٗ ٠خىس حُٔخؿٔظ َ٤ك ٢حُِـش حُؼَر٤ش ػخّ  1990رظوي َ٣حٓظ٤خُ
َٓٝطزش حَُ٘ف ٟٞٞٓٝػٜخ ُٜ٘خىس حُٔخؿٔظ ( َ٤ؿخثِس حُظلٞم حُؼِٔ٢
حُوخػيس حُ٘ل٣ٞش ر ٖ٤حُ٘ظَ٣ش ٝحُظطز٤ن ٖٓ هً ٍ٬ظخرٓ ٢ؼخٗ ٢حُوَإٓ
ُِلَحء ٝح٧هلٖ  ،كٟٞ ٢ء حُ٘ظَ٣ش حُظ٤ُٞي٣ش حُظل٤ِ٣ٞش ُوِ َ٤أكٔي
ػٔخَ٣س)
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حٗظـِض ًٔيٍٓش كُٝ ٢حٍس حُظَر٤ش ٝحُظؼِ ْ٤ػخّ ُٔٝ 1992يس هْٔ
 1998حٓظخًس
ٓ٘ٞحص  .ػْ ػ٘٤ض حٓظخًس ك ٢حُـخٓؼش حُٜخٗٔ٤ش ػخّ
ُظيٍ ْ٣حُِٔخٗ٤خص كٜ٤خ  ٫ٝطِحٍ طٔخٍّ ػِٜٔخ ك ٢حُـخٓؼش حُٜخٗٔ٤ش ك٢
ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ .
اٌمان الكٌبلنً حبت الشعر واالدب فً طفولتها ولالت الشعر فً
صباها وخبلل سنً دراستها وتتمتع بطموحات ثمافٌة ونفس شعري
رابع وفً احدى لصابدها تمول :
أروغ إلٌن تحملنً الموافً
على أمواج وافرها الصوافً
فهذي الرٌح لد تعبت وملَّت
وأحبلمً بها لعبت سوافً
ؼٌث ٌعٌد لها حٌاةً
ٌ
فبل
وال تبلى فتذروها الفٌافً
معلَّمة تناوشُها الرزاٌا
منَتَّفة َالمواد ِِم والخوافً
تحاول ُ أن تطٌر ببل جناحٍ
فاؾ
على األهداب ِ تبحث عن ِض ِ
ُ
الوطن المنادي:
ب هو
على لل ٍ
تعالً وارتوي عبك المصافً
لعٌنٌن الجمٌلة كم أؼنً !!
ؽاؾ
لسحرهما دبٌب فً ال ِ ّ
ش ِ
بلمٌس كونً أنت ملكً
فٌا
ُ
وكونً لبلتً فٌها مطافً
تعالً واعتلً عرش األمانً
عاؾ
وتٌهً فً الحناٌا وال ِ ّ
ش ِ
فمن دمع العٌون روٌت ُ وردا
واللحاؾ
ع تحت خ ّدِن
تضو ُ
ِ
َّ
فكونً ٌا مبلكً لً مضافا
و ُج ِ ّرٌنً لحبن بالمضاؾ
فٌا نجما به روحً توضت
لن األحبلم تنسجها الموافً
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وتمتاز اؼلب لصابدها بصٌػ وطنٌة تمدمها باحترافٌة رابعة وتجعل
من التارٌخ العربً واالسبلمً معٌنا ثرا لهذه المصابد لتمزج الحدث
المدٌم بالجدٌد او المعاصر نبلحظ احدى لصابدها (ثورة هند) تمول::
ًِٔخ حٗظي حٖ٤ٗ٧
طٔو ٢ح٧ك ّ٬أَٟٓ
طٍٞم ح٧كِحٕ طظَٟ
حُؼَٔ٤ُٝيح
طلَم
َ
طـؼَ حُـ٘خص ر٤يح
كٛ ٢ي ٍٝحُؼخٗوٖ٤
******
كٔ ٌَ ٍٝحر٘٤خ
ْ
ٌٓ ٞى أ٣خى٘٣خ
ًػ ٌَْ هٞحك٘٤خ
حُــَ!
هي ىحٓ٘خ
ُ
***
كٓ ٞ٤آٓ٘٤خ
ٌ
ٓٞصٌ أٓخٗ٘٤خ
ٓـ ٌي طلخٗ٘٤خ
ؿَٔ
أٗخط٘خ
ُ
******
٣خ ٘ٛي هي ٗخّ حَُؿخٍ
حَُكخٍ
َ
كٞم ِ ّ
حَُٓخٍ
ىّ حُ٘ٔخء هؼخٍس كٞم ِ ّ
 ٫طٞهظُِٔ ْٜ٤لخٍ
****
 ١ِٛرٔ٤ق هخ١غٍ
ٔخه ُ
 ٢حُ٘ َٜحُ ُٔلخٍ
ّ ٣
كٞم حَُٝحرٝ ٢حُـزخٍ!
ً٣ ٢ؼِٔٞح أٗخ ٗـُ ٌّ ٞحَٛحص
ُِظخُٔٓ ٖ٤وخٓٝخص كخٍهخص
ػِ حُوزِ٤شَ
ُّ
ٓخؿيحص
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كوَ حُؼِ٘ َ٤س
ُ
ٌُِ٘٣ ٫خ حُـِحس
٫ط٘ل٘٣ ٢خُ ٘ٛي ،
طزخ ً
ُِطـخس
ٓطَٜحص
ٌَٓٓخص
َ
ٓخ٤ٟخص
ّ٤ِ ٟجخص
ك ٢ػـَٗخ حُٔٞص حُِإحّ
كً ٢ل٘خ  ِٞٛ٣حُلٔخّ
َٗ ًَ ٖٓ ٚ٣ٝحُِجخّ
ُ ٞكخُٞٝح ى ّٝحُؼَحم أ ٝحُ٘آّ!
٣خ ٘ٛي ،هي كخٕ ُّ
حُِكخّ
ُ
ػ ٖ٤حُـزخٕ
ُ٤ض ٗؼَ-١ ٫ط٘خّ !
*****
ُٔ ٢حُ٘ٔخٍم
٣خ ر٘ض ١خٍم،
ٛخط ٢حُز٘خىم
ٗو ٢حُل٤خُن
ه ٢ٜحُ٠لخثَ،
ٗخى ١حُلَحثَ
أػُِٞ ٢حءى ك ٢حُل٠خء
ٝحٍٍُٓٞٛ ٢ح ُِٔٔخء
ُْ ٣زن ٓ٘ ْٜأًل٤خء
ٝ ٞٔٛكويٞٓ ٞٔٛحء،
ٗزخِ ٙحَُؿخٍ
أٜٗخف أ ِ
ِٜ٣٫لُ ٕٞؼِ ٍرخص حُلـخٍ !
اٌمان الكٌبلنً تتمتع بشخصٌة دٌنٌة و ثمافٌة ولؽوٌة وادبٌة فلها
دراسات ومماالت منشورة كثٌرة فٌنسٌرالمران اسالٌبوي اللؽة والدب
منها ماٌلً :
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ثنابٌة النور والظبلم فً سورة النور ،دراسة أسلوبٌة داللٌة
"واصبر نفسن  ".....دراسة أسلوبٌة
ظواهر أسلوبٌة فً سورة الرحمن
" ولضى ربن".....دراسة أسلوبٌة .
"سورة اإلخبلص " دراسة أسلوبٌة .
" المعوذتان" دراسة أسلوبٌة -المجلة األردنٌة للؽة العربٌة وآدابها
انزٌاح الحركة اإلعرابٌة فً بعض األسالٌب النحوٌة ..
الزٌادة بٌن التركٌب والداللة فً خطب العصر األموي فً ضوء النظرٌة
التولٌدٌة التحوٌلٌة
ظاهرة الهمزة فً لراءة ورش عن نافع
داللة ترتٌب الجملة فً خطب العصر األموي
ظاهرة المد والٌاء :فتحها وحذفها فً لراءة " ورش عن نافع"
التمٌة فً شعر الشرٌؾ الرضً والعباس بن األحنؾ  ،دراسة فً ضوء
األسلوبٌة الشعرٌة الممارنة .
داللة لؽة االؼتراب فً شعر الرضً  ،دراسة فً ضوء األسلوبٌة
الشعرٌة التطبٌمٌة.
اإلدؼام والتفخٌم واإلمالة فً لراءة" ورش عن نافع" ،دراسة فنولوجٌة
تحلٌلٌة
االحتجاج بلؽة كنانة و هذٌل فً ضوء صحٌفة ابً نصر الفارابً .
أدب تزفٌن ( ترلٌص ) بنً هاشم أوالدهم فً الجاهلٌة وصدر اإلسبلم .
" التهوٌدة بٌن شاإول تشٌرنخوفسكً وهند بنت عتبة  :دراسة ممارنة
فً المضمون الشعري وأثره .
التراث فً فكر إسحاق الحسٌنً .
 نشر فً  .المجلة األردنٌة للؽة العرب"واصبر نفسن  ".....دراسة أسلوبٌة
االعتزاز باللؽة العربٌة أساس فً تشكٌل شخصٌة الفرد مبلمح من الؽربة السٌاسٌة فً شعر الشرٌؾ الرضً  ،ضمن كتابرحٌك المعانً ،بحوث مهداة إلى األستاذ الدكتور النالد عبد المادر
الرباعً .
 ظاهرة تعدد األوجه اإلعرابٌة  ،أسبابها وحلول ممترحةالتمٌة فً شعر الشرٌؾ الرضً والعباس بن األحنؾ  ،دراسة فً ضوء
األسلوبٌة الشعرٌة الممارنة .
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 ثنابٌة النور والظبلم فً سورة النور ،دراسة أسلوبٌة داللٌة ة لؽةاالؼتراب فً شعر الرضً  ،دراسة فً ضوء األسلوبٌة الشعرٌة
التطبٌمٌة .
ولها عدة كتب مطبوعة منها ٌلً:
 " -1الزٌادة بٌن التركٌب والداللة فً خطب العصر األموي فً ضوء
عمار2003 ،م .
النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة – دار
 -2دور المعنى فً توجٌه الماعدة النحوٌة من خبلل كتب معانً
المرآن – دار وابل  2002م.
 -3بدر شاكر السٌاب  -دراسة أسلوبٌة لشعره – دار وابل 2007م .
شاركت فً كثٌر من المإتمرات الثمافً منها :
 -1مإتمر من أعبلم الفكر واألدب فً األردن
 -2المإتمر العاشر للنمد واألدب بجامعة الٌرمون  2004م.
 -3المإتمر الدولً األول لمسم اللؽة العربٌة بالجامعة الهاشمٌة.
 -4مإتمر"من أعبلم األدب واللؽة فً األردن
- 5شاركت فً مإتمر "اللسانٌات واألدب"
 -6شاركت فً الٌوم العلمً لمسم اللؽة العربٌة
 -7مإتمر مجمع اللؽة العربٌة بالماهرة
 -8مإتمر مجمع اللؽة العربٌة الثبلثٌن بعنوان" سبل النهوض باللؽة
العربٌة"
د اٌما ن الكٌبلنً هً :
 ربٌسة مجلس السٌدات الكٌبلنٌات فً األردن وفلسطٌن عضو لجنة الندوات والمإتمرات بجمعٌة أصدلاء البحث العلمً _وزارة الثمافة .
 عضو مإسس فً جمعٌة صدٌمات الكتاب – وزارة الثمافة .عضو مإسس فً مجلس أنساب العشابر الكٌبلنٌة فً األردن. لها الكثٌر من االمسٌات الشعرٌة االدبٌة فً المحافل االردنٌةوالعربٌة.
نالت الكثٌر من الجوابز التكرٌمٌة منها ماٌلً :
مٌدالٌتان برونزٌتان للتفوق العلمً بالماجستٌر والدكتوراه من جامعة
الٌرمون  1987م1990،م .
جابزة التفوق العلمً فً الماجستٌر ساعة مهداة من جبللة المؽفور له
الملن حسٌن بن طبلل  1990م.
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شاركت فً كثٌر من المإتمرات الثمافً منها :
 -1مإتمر من أعبلم الفكر واألدب فً األردن
 -2المإتمر العاشر للنمد واألدب بجامعة الٌرمون  2004م.
 -3المإتمر الدولً األول لمسم اللؽة العربٌة بالجامعة الهاشمٌة.
 -5مإتمر"من أعبلم األدب واللؽة فً األردن
- 6شاركت فً مإتمر "اللسانٌات واألدب"
 -7شاركت فً الٌوم العلمً لمسم اللؽة العربٌة
 12مإتمر مجمع اللؽة العربٌة بالماهرة
 -17مإتمر مجمع اللؽة العربٌة الثبلثٌن بعنوان" سبل النهوض باللؽة
العربٌة"
ا
- 18شاركت باالشراؾ والمنالشة على الرسابل الجامعٌة للطلبة فً
مرحلتً الماجستٌر الكتوراه.
ٌتسم شعر الشاعرة الدكتورة اٌمان لٌبلنً بالجٌادة ولوة السبن
وبعده عن الؽموض ٌث نراها تؽوص فً اعماق فً المعانً فٌستخرج
صنَاعَة الشعرٌة وااللهام الحاذق
افضلها فهو شَا ِعرة انفرجت لَها ال ِ ّ
اء المتدفك فتنهل الشـعر وتؽمره بالصور
وومٌض شعرها المإتلك كَا ْل َم ِ
الشـعرٌة وتتسم لصابدها بوطنٌة تمدمها باحترافٌة رابعة فتجعل من
التارٌخ العربً واالسبلمً معٌنا ثرا لهذا المصابد اذ ٌتمزج عندها
الحدث المدٌم بالجدٌد او المعاصر فً لصٌدها  .لالت الشعر فً المدح
والؽزل وفً الوصؾ والحكمة والرثاء وفً وفً اؼلب الفنون الشعرٌة
ومن شعرها فً مدح الحبٌب المصطفى تمول:
ب
أ َ ِحبَّةُ األ َ ِ
مس ٌَ -و َم ال َهو ِل -فً ك َُر ِ
عب ُمذ ِهلُ ُهم
ب ُ
الر ُ
سكارى ؛ ُّ
ِم َن العَذا ِ
كن ٌَلُوذُ بِ ِه
ُك ٌّل ٌُفَتِ ُّ
ش عَن ُر ٍ
الر ِ ّد ُمعتَـــذ ٌِر !
فَاألَنبٌا ُء َ :خجو ُل َّ

ب
تَجري ِبها َ
عبَراتُ ال َمولِ ِ
ؾ اللَّ َج ِ
ب
ِب َمو َج ِة اللَّفحِ فً د َُّوا َم ِة اللَّ َه ِ

َو ٌَست َ ُ
ؽٌث َ ,و َمن ٌُنجً ِم َن الؽَ َ
ب؟
ض ِ

ب!
َّمس َوالنَّ َ
واج ٌم تَحتَ نَص ِو الش ِ
ص ِ
أَو ِ
َّفٌع ! ِ -إال َم ال َع ُ
ناظ َرةً ؟
ٌن ِ
 ِسوى الش ِ
ب!
ش ِر الها ِ
َوالحا ِ
ً ِ  ,ال َّطا ِه ِر النَّ َ
س ِ
ش ِم ّ
مٌن لَها
العالِ ِ
ب  ,ال ُمص َطفى  ,الهادي  ,األ َ ِ
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ب!
جم ٌَمشً فِدابًٌِّا ! َو ِللعَ َر ِ
ِللعُ ِ
ب
عر ِ -من َخ َ
ُك ُّل ال َمدٌحِ – َو ٌَدري ال ِ ّ
ش ٍ
ش ُ
ِإ َّال ِلـــــ " أَح َم َد " َمسبُ ٌ
ون ِم َن الذَّ َهب ِ
ي ما ان َطفَؤَتْ
ِألَنَّهُ الكَوك ُ
َب الد ِ ُّّر ُّ
نَ َ
ب
ارةُ ال ُّ
ٌازنُ اللٌَّ ِل أَو َ
س ٌَّ َ
ش ُه ِ
َّللاُ جا َد بِ ِه
ي َّ
ِكرهُ األ َ َ
فَذ ُ
نو ِر ُّ
ب
ِلكًَ ٌَش َّ
ُك ُد ُج َّن ال َجه ِل فً ِ
الحمَ ِ
َوٌلُ ِ ّم شانِبِ ِه ِم َّما ٌَكٌ ُد لَهُ
ب
اَّللُ وا َ
فَ َّ
ع َدهُ ِ :إلَّم ٌَت ُ ْب ٌَ ِؽ ِ
تر فً َه ِذ ِه الدُّنٌا َ ,و ٌَو َم َ
ؼ ٍد
ِبال َب ِ
فً النَّ ِار ٌُولَ ُد – ُ
ب
َّهر  -كال َح َط ِ
ط و َل الد ِ
ص َو ًرا
تَبَّــتْ ٌَداهُ إِذا ما ش ََّو َهتْ ُ
بِ َّ
ب
الز ِ
َّس َ ,والت َّ ِ
ٌؾ َ ,والد ِ ّ
دلٌسَ ،وال َك ِذ ِ
أٌََن ِم ُم َ
خر َج ُهم
ون ؟ َو لَد أُر ِ
سلتَ ت ُ ِ
ِمن ُ
ب!
ظل َم ِة ال ِؽ ِ ّ
زوٌر فً ال ُكت ُ ِ
ش َ ,والت َّ ِ
كرمت َ ُهم َم َردوا
بام ِإذا أ َ َ
َطــب ُع ال ِلّ ِ
ب
أ َ َّما الكَرٌ ُم لَبِن َطٌَّبتَهُ ٌَ ِط ِ
لَد شا َط َ
ؼضبَت َ ُهم ت َ
حرٌر أ ُ َّمتِنا
ُ
ب
مماء َ ,والنُّ ُ
سٌَّ ِة ال َح ِ
ِم َن ال َم ُجو ِ
ص ِ
الرس ِل ؛ عَهدًا ال نُبَ ِ ّدلُهُ
ٌا خات َ َم ُّ
ب
ت فِداءا ٍ
ِباأل ُ َّمها ِ
ت َ ,و ُك ِ ّل أ َ ِ
ت ُ -ممت َ ِح ٍم
ِب ُك ِ ّل ثَب ٍ
ت ِ - ,حما َم ال َمو ِ
صحبَتِ َن األ َ
ب
أَحفا ِد ُ
ِ
شراؾ َ ,والنُّ ُج ِ
علَ َ
الروحِ فاستَبَموا
صلُّوا َ
َ
ٌن ِببَذ ِل ُّ
ٌس ٌَخ ِذلُ ُهم
لَد أَل َ
ي ٍ لَ َ
سموا ِبمَ ِو ّ
َبوتِها
فَالشَّا ُم تَن َه ُ
ٌعان ك َ
ض ِمن لِ ِ
ت َمو ِل ِد ِه
نِع َم ال َهداٌا ِإلى ِمٌما ِ

الخ ِ ّطٌَّ ِة المُ ُ
ب
نان عَلى ِ
ض ِ
ِإلى ِ
الج ِ
ور ِمن َ
ب
ؼٌبُوبَ ِة ال ُح ُج ِ
أَن ٌَس َط َع النُّ ُ
ب
َو  -الفُ َ
رس  -تَس َحمُها بَؽدا ُد ِبالطـُّنُ ِ
الرسٌ ُل  :شَفٌ ٌع ُ ,من ِمذٌ َ ,ونَبً !
ِنع َم َّ
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واخٌرا اختم بحثً بهذه االبٌات من شعر شاعرتنا الدكتورة اٌمان دمحم
امٌن الكٌبلنً فتمول :
ػَّ
 ٢ٔٛػٔ٤ن ٝكِٗٓ ٢خث ٌؾ ِ
ُ
هِن
حُؼ ٖ٤ك٢
ِ
ٓـْ ٝحُ٘ز ٞكٍ ٢

رلَ ١رٔٓ ٌُٖٝ ٢٤خكُِْ َٔ ١ ٢
٣وظُْ ٠
حٍُ٧حء
ٝحُوِذ كَ َْ ِٓ ٢ؿ َِ
ِ
ُ
ِ

م
م ،أكٌ َِ ِٓ ُُٚٓ ٬
ٝحُؼَٔ ُٓ ْلظ َ َِ ٌ
ُ

ن ٣وظخط ُٚحُ٘ــــي ُّ
ٓـيحكَُ ُٚه ِِ ٌ

ٔلض
ِٛزض،
أٗٞحٍِ ًُ ُ ٙ
آٓخُُُ ٚ
ُ

ٔوَ ُْ
كخُلٞص ٓٞثُِٔ٣ ُٚظخكُ ُٚحُ َّ

د
ك٢
ػٔن ُُـظ ِٗ ٚخى٣ضُ ٖٓ ً ََُ ٍ
ِ

ذ ٓ٘٘٣ ٢ظو ُْ
اَٗ ٢ظَِٔضُ ر ُل ٍ

ٌٓخِٓ٘ ِٚ
حُٔ٘خػَ ى ٌٍُ ك٢
طِي
ِ
ُ
رخ٧ػَحم أٓ٘٤ظ٢
حُ َّ ٞ٤أىكِ ُٖ
ِ
إ حُٞكخء ُٖٔ رخُٞػي ْ ُ٣و ِِلُُٚ
ذ ٣ؼَٜٗخ
ىػ٘ ٢كٌح ُٖٓ حُُ ٬ك ّ ِ

ٌُٜ٘خ ُٓ ُ
ٝحُـ٤خد كَــــ ُْ
٠ـخصٌ
ُ
ح٧ػَحم ُْ ََُُ ٫
ؿيٍ ٣و َط ُغ ك٢
َ ٫
ِ
ِْ ُ٣و ٢ر ِ ٚط َ ِِلخ ً ٔ٣ط ٞر ٚحُؼـــــــــــي ُّ
م ُ ٫ٝك ََ ُّ
ٓخص حُٞكخ ُء كٛ ٬ي ٌ

ح ٕ٥أػِٖ ك ٢حًٞ٧حٕ ِ ٛخٍهشً
ذ ٓــخًُٓ ٚــــــــ َ ُْ
اًٗ ٢لَصُ ِر ُل ّ ٍ
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ِٖ ،حُوَ ِْ ٍُ ٞك َْكَظُُ ٚ
َ ٫
ه َ٤كٍ َُٔ ٢

ِ٣ؿ ٢حُـَح َّ ٫ٝ ،طٔؼ ُٚ ٠حُوي ُّ

٣زو٤ي كٓ ٢لذ حٛٝ٧خّ ٓؼظًٔ ٜخ
أٝىع كئحىى ٔٓ ٫غ ٌ  ٫ٝرَٜ

ض حُ ِ ّيُْ َ٣
م ُ ِٔ٣غ ّ ٗ ٌُٖ ،ل ِ
كخُزَ ُ
م حُوَؼ َ ُْ
 ٖٜػوِيٗ ،ؼ َْ حُٜخى ُ
كِ ٢ك ِ

هخُق ٞٛحى ك ٬طو٠غ ُ ٚأريح ً
إ حُلٌَُ٘ ْ٤عِ حُؼو َِ ٣لظٌ ُْ
 ٫طزؼَؼ َ ْٖ ؿَٔح ٍ
ٜٔخ
ص رضٌّ
ِ
أٍٓ ُ

حُُْ َٔ ٜ
كخَُ٣ق إ ُأٍصْ  ٫ط٘ل ُغ ِ

ؿٍَٝى ك ٢أػظخد هخك٤ظ٢
ٝحهِغ
َ
حُـ ُ
٘خٕ رٜخ ٖٓ ًَ ٓخٍؿزض
اّٗخ ِ
أرٞحر٘خ ُ
ن كٝ ٢ؿ ٚػخرَٛخ
ؿُِـــ ٌ

ٝحٓـي َُري اً ١خكض ري حُُ٘ ُـ ُْ
َٜٓ٘ٗ ٖٓ ،٠يٛخ ُ
١ؼُ ُْ
ٍُ ٝ
ف حُ٘٤ٜي ً
ٔ٣ــــــــظُْ ٜ
اُ٘ ٫خٓي ُّ ِ ٝى ؿخء
ِ

حُلَحثَ ٓخ ٗ ّلض ػَٝرظ٘خ
ٗلٖ
ُ

٘خٕ ُ٘خ ٞ١عٌُ٘ ،خ هي ُّ
ُ
حُـ ِ
كِ ٍٞ

ٗلٖ حُٜٞحْٗ ٓخ ؿلض ُٓخُٓ٘خ
ُ
ك٘لٖ حُٔـي ٝحٌَُ ُّ
حُِٓخٕ،
ػزَ
ِ
١ذ ٌ ٓ٘خهز٘خ
٤١ذ ٗٔخثِ٘خ،
ّ
ٌ

٣لٖ ػِطَ٘خ  ٫ٝ ٌْ ٤ٟهِ َي ُّ
ُْ
ِ
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طٜل٘ٓ ٞخٍر٘خ ،طلٔ٘ٓ ٞخُُ٘خ

َّ
ٌُٖ

ٝحكيَٗخ

ؿَ٤حٗ ُٚحُ َل ََ ُّ
.

*************************************

ػــــــ٬ء ح٫ى٣ــــذ
 ٞٛح٫ى٣ذ حُ٘خػَ ٝحٌُخطذ ٝحُزخكغ حُيًظٍٞػ٬ء رٖ كٔ ٖ٤رٖ
ػزيهللا حُٔخػي ٢ً٘ٝ ١رخ٫ى٣ذ ػوخك٤خ ك ٖٓ ٢ٜهزِ٤ش( ٓخػيس) حُؼَر٤ش
حُٔؼَٝكش .
ُٝي ك ٢رـيحى ك ٢حُٔخرغ ػَ٘ ٖٓ ٗ َٜطَ٘ ٖ٣حُؼخٗٞٗ( ٢كٔزَ )ٓ٘ش
1965
طؼِْ ك ٢رـيحى ٝحًظَٔ
حًَٔ ىٍحٓظ ٚح ٫رظيحث٤ش ٓ٘ش\ 1978
حًَٔ ىٍحٓظ ٚحُؼخٗ٣ٞش\ 1985
ك َٜػِٜٗ ٠خىس ىرِ٘ٛ ّٞخػخص ٗلط٤ش ػخّ 1986
حصل على شهادة البكلورٌوس لؽة عربٌة عام\ 1994
حصل على شهادة ماجستٌر لؽة عربٌة \ 2002
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حصل على شهادة الدكتوراه الفخرٌة من المجلس االعلى\ دولة
فلسطٌن عام \2014
ٝ .ح٫ى٣ذ حُ٘خػَ ٝحُوخٝ ٙحُزخكغ حُؼَحه ٢ػ٬ء ح٧ى٣ذ ًخٗض ريح٣خص
طـَرظ ٚحُ٘ؼَّ٣ش ٌٓ٘ ٛزخ  ٙكوي طؤػَ ريأ رٞحُي  ٙحُ٘خػَ كٔ ٖ٤ػزيهللا
ٝرخٓ٫ظخً (ارَح ْ٤ٛػ٤يحٕ) ٣ٝئًي ح٫ى٣ذ حٕ حُ٘ؼَ ه٤٠ش ٓٝزيأ ٫ٝ
 ٌٕٞ٣حُ٘ؼَٗؼَح ح ٫رٜٔخ ٌُح حٛزق ٗخػَ ه٤ّ ٠ش ٓٝزيأ كظ ٠ك ٢أٗؼخٍٙ
َُِٔأس ٝهي ِٓؽ ر ٖ٤حَُٔأس ٝحُ ّٚٗ٧ ٖ١ٞأىٍى كؼٓ ٬خطؼ٘ ٌٙٛ ٚ٤حُٔلَىس
إٔ طٌ ٕٞحَُٔأس  ٖ١ٝىحهَ حُ .ٖ١ٞحٓخ ه٠خ٣خ رِيٓٝ ٙخكَ ر ٚكوي ًظذ
ػٜ٘خ حٌُؼٝ َ٤حهَ ٓخ ًظز ٚه٤ٜيط ٚحُٔٓٞٓٞش ( ٫طزظجْ ٣ ) ٢٘١ٝو:ٍٞ
.
أُّٗٔ ٠ؼِ٢

ٔ٣ظَ٣ق

ٝأِٚٛ

ُ
ؿٕ٬٤
ٜٗذ حُوطٞد طْٜٔٓٞ

ٝر٘ ٞػٔٓٞظ٘خ حٌُٞٗ ٖ٣ىّْٛ
هي
ٓخرخٍ حهيحٍ حُؼَحم
ٝرؤًٗ ١ذ

ؿِِ٤ش؟

حٌَٗٝح

ٝطٌَّ٘ ح٧هٞح ُٕ

ُ
ٞٛحٕ؟
ٝاٌُ٣ ّ٫ظذ ُِؼَحم

طٔظزخف ىٓخإٗخ
ُ
حٔٗ٧خٕ؟
٣ٝؼٓ ٖ٤ـظَ رخ ر٘خ

(ٟخهض كِّٔخ حكٌٔض كِوخطٜخ)
ُ
١ـ٤خٕ
ُحىص ُٝحى رَ ٬ءٛخ
أًٌح ؿِحإى ٣خػَحم ٝحٗض ٖٓ
ك٤ي حَُٔإس
ٝري حُ٘ـخػش ٝحُز٬ؿش ٝحُظو٠

طَطو٢

ُ
ٝطٜخٕ

ُ
ح١ٝخٕ
ِٜٗض ػِٓٞي كخٍطوض

كٔزٝ ٢كٔزي ك ٢حُٔٔخء ٓؼ ّظْ
ٍد
ّ
أكٔ٘ض ُِيٗ٤خ رٌ َّ ٝؿٞىٛخ
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ٝؿيح
 ٫طزظجْ

 ٢٘١ٝكٌ َّ ٍُّ٣ش

ُ
ٝح٧كٔخٕ
٣ؼٞى حُـٞى

ُ
ُٓخٕ
طٔٝ.. ٢٠طوِي ٓخ حٓظطخٍ

 ٫رئّ ٣زو ٫ ٠حَُهخء كٌٜٙ
ىٗ٤خ

أٍٓٛٞخ
روخ ُء
ِ

ُ
رٜظخٕ

ٝهي ٝحًذ طط ٍٞحُو٤ٜيس حُؼَر٤ش كٌظذ حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش
ٝه٤ٜيس حُظلؼِ٤ش (حُلَ) َ٘ٗٝص هٜخثي ٙحُٜلق حُؼَحه٤ش ٓؼَ
(حُـّٔ٣ٍٜٞش ) ٝحُظو ٠حُ٘ؼَحء حُؼَد أػ٘خء طٞحكي ْٛاُ ٠رـيحى ُلٍٞ٠
َٜٓؿخٗخص حَُٔري ك ٢ػٔخٗ٤خص حُوَٕ حُٔخٓ ٢ٟؼَ ِٗحٍ هزخٗٓٝ ٢لٔٞى
ىٍ٤ٔٓٝ ٖ٣ٝق حُوخْٓ ٓٝؼخى حُٜزخف ٝ.ؿ. َْٛ٤
ٝح٫ى٣ذ ٓ ٞٛي َ٣حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ ٢ٔٗٞحُظ ٢هخّ رظؤٜٓٔ٤خ
ػخّ  ٖٓ ٢ٛٝ 20013حَُٔحًِ حُؼوخك٤ش حُ٘٘٤طش ك ٢حُ ٖ١ٞحُؼَر٢
ٝحُظ ٢طؼَٔ ػِّ ٓ ٠ي حُـٔ ٍٞحُؼوخك ّ٤ش ٝحُلٌَ ّ٣ش ر ٖ٤حُؼَحم ٝطْٗٞ
هخٛش  َّ ًٝح٫هطخٍ حُؼَر٤ش ٝهي حىحٍٛخ ٓؼ ٚحُ٘خػَس ٝحَُٝحثّ٤ش
حُظّ٤ٔٗٞش ػلخف دمحم حُٔٔؼًِٝ ٢خٕ ُٜخ أػَٛخ حٌُز َ٤ك ٢طلَ٣ي حُٜٔ٘ي
حُؼوخك ٢حُظٝ. ٢ٔٗٞحُظٝ ٢ػوض ً َّ أٗ٘طظٜخ ٓٝخُحُض طؼَٔ رـي ٘ٗٝخ١
 ٖٓٝأ٘ٓ ْٛـِحطٜخ اٛيحٍٛخ ح( ٍٝ٫ىٞ٣حٕ حُؼَد ) حٌُ ْٟ ١حُؼَ٘حص
ٖٓ هٜخثي حُ٘ؼَحء حُظٝ ٖ٤٤ٔٗٞحُؼَحهٝ ٖ٤٤حُؼَد ٖٓ ح٧هطخٍ ح٧هَ. ٟ
ٝاٛيحٍ ٓـ٬ص حٌُظَ٤ّ ٗٝش طؼ٘ ٠رٌ َّ أٗ٘طش حُ٘ؼَحء ٝحٌُظّخد حُؼَد ٖٓٝ .
ه ٍ٬طٞحؿي ٙك ٢حُوطَ حُظ ٢ٔٗٞطؼَف ػِ ٠ح٫ىرخء ٝحُ٘ؼَحء
حُظٝ ٖ٤٤ٔٗٞحًًَ ٓ٘ ْٜأُ٘خػَ دمحم ٗـ٤ذ رِلخؽ كٔٝ ٖ٤حُ٘خػَ
٬ٛف ىحٝى ٝأُ٘خػَحُٔ٤ي حُٔخُي ٝحُ٘خػَس ٝحَُٝحث٤ش ػلخف دمحم
حُٔٔؼِٝ ٢هي طْ ُٝحؿٜ٘ٓ ٚخ ػخّ \ ٝ 2015حُ٘خػَ دمحم ػِ ٢حُٜخٗ٢
ٝح٫ى٣ذ حُـِحثٍَ ١حرق رِطَٕ ٝؿ. َْٛ٤
ا -النشاط االجتماعً والثمافً فهو:
* -عضو األتحاد العام لؤلدباء والكتاب فً العراق.
* -ربٌس رابطة أدباء المرفؤ األخٌر
* -مدٌر ملتمى زنوبٌا الثمافً.
* -ربٌس تحرٌر مجلة صدى بؽداد الثمافٌة األلكترون ٌّة
* -مدٌر الصالون األدبً لسمو الشٌخ صمر بن سلطان الماسمً.
* -مدٌر مجموعة الؾ باء األدبٌّة.
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* -ربٌس الهٌبة التؤسٌسٌة للبٌت الثمافً العرالً التونسً فً تونس.
* -ربٌس تحرٌر مجلة البٌت الثمافً العرالً التونسً األلكترونٌة.
* -ربٌس تحرٌر مجلة المرفؤ األخٌر الثمافٌة األلكترونٌة.
ب -دواوٌنه الشعرٌة
ولد صدرت له الدواوٌن الشعرٌة االتٌة :
 -1أشواق وأطواق.
 -2سٌدة الفصول.
 -3زنابك وبنادق.
 -4ربٌع العمر.
 -5أوراق عاشمة .
 -6المرفؤ األخٌر.
 -7س ٌّدة المحٌط.
 -8المجموعة السٌّاسٌّة.
 -9بشابر األٌام .
 -10لوعة الهجران .
 -11همسات عبلء األدٌب
جـ  -فً مجال الدّراسات والبحوث :
 -1مجموعة محاضرات بعلم العروض بعنوان المختصر المعروض من
علم العروض
دراسة نمدٌّة
 -2رإى األدٌب بؤشعار األرٌب حامد أبو طلعة
سٌّد البطلٌوسً فً
 -3العجب فً مثلّث العرب  --مستوحى من مثلّث ال ّ
اللّؽة.
سمعلً.
- 4لراءة لدٌوان ربٌع العمر للشاعرة التونسٌّة عفاؾ ال ّ
سمعلً .
- 5لراءة لرواٌة حنٌن للروابٌّة التّونسٌّة عفاؾ ال ّ
( -6شعراء منسٌّون من ببلدي) بحوث.
 -7لراءة فً دٌوان (زخات مطر) للشاعرة والروابٌة التونسٌة عفاؾ
دمحم السمعلً.
 -8وكذلن الدم على مشاركة الشاعرة والروابٌة التونسٌة عفاؾ
السمعلً على اصدار مجموعة لصصٌة ( رجل وامنٌة ) واتمنى لهما
الموفمٌة فً اصداهما الجدٌد .
واختم بحثً بمصٌدة من شعر االدٌب د عبلء االدٌب :
أسمر
عرالً  ...أنا
ْ
ُ
ومنذ والدة التؤرٌخ ..
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كسر...
لم
ألهر ...ولم أ ُ ْ
ْ
ب...
دمابً ....بحر أطٌا ٍ
وأنفاسً شذا
عنبر...
ْ
وللبً فٌه متسع..
أكثر
لك ّل الناس بل ْ
أسمر
ً انا
ْ
عرال ّ
ب أفدٌها...
ببل ُد العر ِ
فؤهلً ك ّل من فٌها...
وأصحابً ...وألرانً...
أردد دابما َ...زهوا...
ببلد العرب أوطانً
بها أفخر..
أسمر
عرالً أنا
ْ
أنا من ٌنتشً شولا ..
ٌسكر
بحب العرب بل
ْ
تمر
أنا المخلوط من ٍ
وزٌتون
ٍ
ومن زعتر..
أسمر
ً ..أنا
ْ
عرال ٌّ
أنا من طٌن هذي األرض أجزابً
ب أندابً..
ومن أنداء ك ّل العر ِ
ً..
أنا للب عروب ّ
وبالرحمن واألسبلم أٌِمانً..
وبعد هللا..
والمرآن لً نه ٌج ..ولً له ٌج..
به أشدو..
ببلد العرب أوطانً
ً أنا أسمر..
عرال ّ
أنا تؤرٌخ هذا الكون
لن أُمحى...
ولن أنسى ..
لبر
ولن أ ُ ْ
أنا أِن دارت الدنٌا ...
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وأِن مادت جبال األرض..
الٌسخر
أبمى طودها
ْ
سؤبمى دابما
محور..
ْ
عرالً ..أنا أسمر..
أنا من جارت الدنٌا..ولم ٌؤب ْه
أنا من مزلت أحزانُهُ لل َب ْه
ْ
أذعن
وما لد هان أو
فجرح الملب خبلّ صار لو أزمن
ْ
مزمن
وجرحً ؼابر
ألاوم ك ّل آالمً..
ٌزأر
ُ
وأنهض ِلسورا ْ
فمن جرحً ومن ألمً..
أنا ألوى ..
أنا أكبر...
وأهلً حٌثما كانوا..
لهم أشدو ..
ببلد العرب أوطانً
فهم أهلً وخبلّنً
بهم أفخر
عرالً أنا أسمر
ً أنا أسمر
عرال ٌ

******************
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مصطفى المرنـــــة
هو ابو احمد مصطفى بن احمد بن دمحم المرنة
ولد مصطفى المرنة فً مدٌنة ( بٌت لحم ) من اعمال فلسطٌن عام
 1965مٌبلدٌة .واكمل دراسته االولٌة والثانوٌة فٌها ثم انتمل الى مدٌنة
عمان فً االردن وحصل على البكالورٌوس فً اداب اللؽة العربٌة ثم
عٌن مدرسا للؽة العربٌة فً عمان ثم اشتؽل فً وزارة الثمافة االردنٌة
والٌزال  .اصبح ربٌسا التحاد الكتاب واالدباء االردنٌٌن لدورتٌن
متتالٌتٌن من 2010حتى 2014
تعرفت علٌه من خبلل التواصل االجتماعً ( فٌسبن ) منذ عدة
سنوات كان ربٌسا التحا الكتاب االردنٌٌن وكان رابعا فً نتاجه الشعري
فمد عرفته شاعرا ٌنظم شعره من خبلل لصٌدة النثر وال زلنا صدٌمٌن
متحابٌن ٌجمعنا حبنا لبلدب والشعر والثمافة ولرات له الكثٌرمن
الشعر وكذلن لصصه المصٌرة الرابعة اما مسرحٌاته ورواٌاته فلم
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اطلع علٌها سوى ما نشرته صحٌفة الراي االردنٌة حول رواٌته (
خٌمة مشرعة للرٌح).
مصطفى المرنة شاعر وكاتب وروابً له العدٌد من الدواوٌن
الشعرٌة
كتب فً مجبلت وزارة الثمافة االردنٌة ( أفكار – وسام )و كتب فً
مجبلت أمانة عمان و كتب فً عدد من المجبلت العربٌة
واصبح ربٌس تحرٌر مجلة أطفال العرب و ربٌس تحرٌر مجلة الكاتب
األردنً التً تصدر عن اتحاد االدباء والكتاب االردنٌٌن
واصبح المحرر الثمافً لجرٌدة( الحٌاة )االردنٌة
وكان له حضور واسع فً اؼلب من المجاالت المإتمرات الثمافٌة
فً العالم.
اصدر العدٌد من الكتب المختلفة
ا -المسرحٌات اصدر

:

 – 1مسرحٌة ( وأشرلت شمس الدعوة ) بدعم من اتحاد الكتاب
االردنٌٌن
 – 2مسرحٌة ( البابع الصؽٌر )
 – 3مسرحٌة (أم عنمود ) بدعم من اتحاد الكتاب 2011
ب  -الرواٌات والمصص اصدر االتً :
 – 1أول لٌلة ماطرة  -مجموعة( لصص لصٌرة )
( _ 2خٌمة مشرعه للرٌح ) رواٌة عن دار المعتز 2009
 ( -3شمتو ) رواٌة  -بدعم أمانة عمان 2015
-4

(الموت بطعم مالح) رواٌة – وبدعم من وزارة الثمافة األردنٌة

 -5دوالب الجان  -مجموعة لصص لصٌرة
ج  -من الشعر اصدر الدواوٌن التالٌة :
 – 1لٌلة اكتمال الخوؾ – دٌوان شعر
 –2انتبه عند المرور – دٌوان شعر
 -3انت لصٌدتً – دٌوان شعر

407

5/27/2017

 – 4لمري ربما لم ٌؤت بعد  -دٌوان شعر بدعم من وزارة الثمافة
االردنٌة 2014
 - 5أ نا والشمس وبكٌن  -دٌوان شعر بدعم أمانة عمان
ومن شعره هذه المصٌدة (الى شاعرة ) :
لومً فَكل ما كَت ْبتِ ِه ..
هراء فً هرااء .. ...
فكٌؾ تُخطبٌن فً االمبلء
وتَجلدٌن فع َل االمر فً البطحاء ..
الشعر من ممالن االؼراء
لومً فلٌس
ُ
الشعر لبلهواء ..
ولٌس
ُ
كٌؾ تَصلبٌن الفاع َل والمفعول والفعل ال ُمحلّك فً السماء ..
حرؾ الباء
وكٌؾ تَكتبٌن
َ
حرؾ الجر حٌن تسلبٌنه الجر على مذابح الؽباء ..
وكٌؾ تَذبحٌن
َ
ال ادري كٌؾ تُصنّفٌن ٌا صؽٌرتً االشٌاء
هل تشعرٌن االن باالحباط والخواء
اما كان ؼٌر الشعر من دواء
ومن لصابده الوطنٌة هذه المصٌدة :
(وطنً )....
أٌها المسكون .
بالزعتر والزٌتون ...
متى سٌرحلون ..
العكوب والطٌّون ..
ومتى سٌرجع
ُ
ُ
اللوز مع الدحنون ..
سٌسهر
و متى
ُ
ومتى سٌرحلون ..
خذوا كل شًء واتركوا لنا اوطاننا ..
خذوا حمالاتكم اٌها المتبلدون واتركوا اوطاننا ..
اٌها المستعمرون متى ستتركوننا وترحلون...
اخرجوا من رإوسنا واهبطوا الى الجحٌم ان شبتم ..
الؾ ؼٌم ٍة وؼٌم ٍة
تفصلنا ُ
وٌرحلون ..
وٌنهض اللٌمون ..
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اٌها السابحون فً ببلدنا
متى ستشترون تحفةً وتؽادرون
اٌها االؽاببون عن حضورنا متى ستحضرون ..
حذار فً ببلدنا لن ٌثمر االفٌون..
اما مانشرته صحٌفة الراي عنرواٌته فهو االتً :
 تمع رواٌة (خٌمة مشرعة للرٌح) ،وهً الرواٌة األولى للشاعرمصطفى المرنة فً نحو اربعمبة صفحة .صدرت الرواٌة عن دار المعتز،
واستهلها الكاتب باهداء إلى الذٌن بنوا الحضارة واسسوها ،ورسموا
بوجودهم نواة العالم ،والى تلن البذرة التً حممت الفعل اإلنسانً،
واسهمت بوجوده .تحاول الرواٌة ان تجٌب على سإال كٌؾ ٌتحول العبد
سٌدا وٌمكن المول انها توق العبد للحرٌه والسٌادة والخبلصمن العبودٌة
 ،وهل ان طموح هذا العبد ٌجب أن ٌنتهً نهاٌة سعٌدة ام انه سٌنتهً
بخسارة موجعة .وشخصٌات هذه الرواٌة شخصٌات وهمٌة عاشت فً
الزمن العربً األول ،فهً تحاول أن ترصد ذلن الزمن بما كان ٌحمله من
افكار ورإى تجاه الداخل والخارج وتجاه األنا واآلخرٌ .مول الكاتب إنها
رصد لذلن العربً الطامح بتؽٌٌر حٌاته ،ولكنه ال ٌستطٌع ان ٌؽٌر فٌها
شٌبا وكؤنها لدر مكتوب علٌه ،فالفمٌر ٌبمى فمٌرا والؽنً ٌبمى ؼنٌا ،اما
تمنٌة السرد التً اعتمدها الكاتب فهً الطرٌمة التلفزٌونٌة التً تؽنً
المارئ بكل تفاصٌل المشهد ،متنمله بٌن عدد من األماكن من الجزٌرة
العربٌة إلى الشام وبصرى ثم إلى ؼزة .الكاتب لم ٌرسم صورة لتلن
األماكن التً انبثمت عن المكان الربٌسً وهو( الجزٌرة العربٌة) ولعل
لسوة المكان تبدو جلٌة فً الكثٌر من مشاهد الرواٌة ،فهذا العربً ال
ٌستطٌع البماء ساكنا فً مجتمعه ،وال بد له من الؽزو باتجاهات مختلفة
وال بد من التجارة مع عدد من المناطك األخرى ،وهً تمثل رحبلت ؼالبا
ما تنتهً نهاٌه مؤساوٌة فهً حٌاة لابمة على الخوؾ والخطر حتى ال
ٌمع المجتمع فرٌسة لبلخرٌن ،انها حٌاة الترلب والحذر حٌاة الصراع من
اجل البماء و ال بماء فٌها للضعٌؾ ،اٌا كان مكانه وما هذه الرواٌة اال
تؤكٌد على جملة من المفاهٌم التً صاؼها العربً فً حٌاته المدٌمة
الماسٌة ،الحرب والسبلم والكرم والشجاعة وااللدام .رواٌه اعتمد ت
الحب النمً الخالص كمحور أساسً ترتكز علٌها ،هذا الحب الذي ٌنتهً
نهاٌة سعٌدة فً اخر الرواٌة رؼم ما ٌعترٌه من صعوبات وموالؾ ،وال
شن ان هذه الرواٌة تعٌدنا إلى ذلن الزمن البعٌد الذي كان العربً فٌه
409

5/27/2017

سٌد نفسه ،رؼم ما شابه من سلبٌات كثٌرة لكنها تبمى جزء من هذه
الذاكرة العربٌة التً ٌجب أن تظل حٌة.

*************************

خدٌجة بنت عبد الحً

ولدت الشاعرة خدٌجة بنت عبد الحً فً سنة \ 1965
م فً منطمة (المذرذرة ) من والٌة ( التررازة ) فً ( مورٌتانٌا ) وتلمت
تعلٌمها االولً فً بٌت والدها العبلمة عبد الحً ولد التاب الذي كان
عالما جلٌبل ألؾ فً العلوم الفمهٌة والعربٌة وكان شاعرا بلٌؽا ثم التحمت
بالتعلٌم النظامً وحصلت على شهادة الباكالورٌا وواصلت دراستها
وتخرجت من المدرسة العلٌا للتعلٌم حٌث عملت مدة بعد تخرجها فً حمل
التدرٌس وثم عملت أمٌنة مكتبة بالمكتبات المرتبطة بوزارة الثمافة ثم
انتملت الى الجزابر فعملت مدرسة فً المدارس الثانوٌة الجزابرٌة
وكذلن وحضرت لدرجة الدكتوراه فً األدب العربً اال انها توفٌت لبل
منالشتها فمد وافتها المنٌة رحمها هللا فً عام  2004بعد معاناة مع
المرض فً عام  2003وهً فً عز الشباب ولم تبلػ االربعٌن من
العمر .
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.

لمد كانت خدٌجة بنت عبد الحً كاتبة وأدٌبة وشاعرة وصحفٌة
ولها نتاج كثٌر فً الشعر والنثر ؼزٌر نشرت لسما منه فً كثٌر من
الصحؾ المحلٌة والعربٌة مثل صحٌفة الشعب وصحٌفة الشروق
وصحٌفة المحٌط ووصحٌفة الموكب الثمافً ووصحٌفة الرباط الثمافً
وؼٌره كثٌر ولها كذلن كتابات فً مجال المصة والرواٌة ،كما لدٌها
دٌوان شعري واٌضا فً مجال الكتابة الصحفٌة ولد صدر لها كتاب
بعنوان (نموش على جدران الحافلة) ٌحوي ما ٌمارب الثبلثٌن مماال
صحفٌا فً اؼلب المجاالت الفكرٌة واألخبللٌة كتبت فٌها عن المرأة وعن
المٌم وعن األخبلق والسلوكٌات السابدة فً المجتمع وعن التربٌة وعن
الفكر والحرٌة واألدب ،وؼٌر ها من الموضوعات المهمة،ولد طبع هذا
الكتاب فً حٌاتها عام 1999م
ٌتسم نتاج الشاعرة خدٌجة بنت عبد الحً بموة اللؽة وببلؼتها
والتجدٌد فً األسالٌب المعاصرة او المعانً الشعرٌة وخٌاالتها الشعرٌة
فمد كتبت مختلؾ األنماط الشعرٌة من الشعر العمودي والشعر
الحر.
وكانت من أوابل الشاعرات المورٌتانٌات اللواتً اشتهرن
بشاعرٌتهن بجدارة وتفولن على النمد االدبً باإلبداع بشهادة النماد
المعاصرٌن .و كان لها حضور وتواجد كثٌؾ فً الساحة الشعرٌة
وشاركت فً مختلؾ المهرجانات والمناسبات الوطنٌة ،ولد نشرت بعض
لصابدها فً (معجم البابطٌن) الذي صدرعن هٌبة (البابطٌن االدبٌة )فً
الكوٌت فً أواخر التسعٌنٌات .ومن شعرها لصٌدة (األرجوحة) تمول
فٌها :
وأتٌت أسمً النخلة الفٌحاء
ٌكبر ظلها فً داخلً
وتضٌع صورتها فً األفك المكفن فً الؽٌوم
أبحرت أشرعتً حباب الرمل فً الرٌح السموم
نبض تواتر فً ؼرام تمزلً
إعصار أمسى فً تهدج لجه بلج األصٌل
ٌخبو صداه على مشارؾ زورلً
عٌنان تستبمان فً األفك السحٌك
ثمبان ٌحترلان فى األفك الؽرٌك
بٌنً وبٌن أكومة الرماد ٌتثابب اإلعصار
من حٌن لحٌن
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 :ومن شعرها لصٌدة (:أنشودة الصحراء ) نمتطؾ منها
نــــشــــــٌـــدا لحـــنـــه ال ٌـــنـــــــفـــد
أسكـــــــب الـصـــــــمت معـــٌنا ٌــولـد
كــــل مـــــا مـــــات أراه ٌـــــولــــــــــــد
عـــبـــك الذكـــرى تـنامـــــى حلمـــــــا
ٌـــــــــتــؽـــــــــــنــى فً فـــضــاها الــهدهد
فـــعشـــمـــت البـــحـــــــر والصــــحرا
إذا بــــعٌـــــــــون الصــــخــــر إذ تـــســتـورد
وصـــــــــدى "دٌـلـــول" ٌـــحـــدو
نــولـه مــــــرلـــــبـــــات فــً فـــضـــاها تـرصد
وعــــــنـــــاق الــــنــخـــل ٌـحـمـً أفــمــى
ٌــــتــــجلـــى فـــــً فــضــــاها الســــإدد
وخــــــــٌـــــامـــا خـــــفـــمــت أطــــنـــابها
ٌـــــــضـــرم الحــــب ولـــلــبـــً مـــولـــد
ورأٌـــت البدر لــــرصـــا نــــــــــابــــضـا
وضـــــــــفـــــاؾ البـــــحــــر رمـل مـزبد
شـــــــــاطـــــا الــــبــــحر حــصـــاه لإلإ
هـــــــــذه اآلمـــــــال ال تــــســـــتـــنفــــد
أفـــــــــك الصـــــــحــراء مـــــــا أروعه
ؼـــــضــــة والــــبـــدر فـــــٌهـــا ٌــشــهد
هــــــــــــــذه اآلفــــــاق تحـــكً لــصتً
كــــل مـــــا مـــــات أراه ٌـــــولــــــــــــد
ومن ومن روابع الوالها:
( إن كل ما ٌحصل علٌه اإلنسان بدون جهد ٌنبؽً أن ٌنظر إلٌه نظرة
تحفظ ومراجعة فثمة حمٌمة ثابتة هً أن اإلنسان ٌؤخذ بمدر ما ٌعطً فإذا
ظل ٌؤخذ بدون أن ٌعطً تردى فً هاوٌة الذل والتبعٌة و وحرم من نسٌم
الحرٌة أحرى أن ٌنعم بالسعادة التً هً ؼاٌة تطلب فبل
.تدرن)
 :تمول فً شعرها الحر :
فباألمس زارت جحافل زرق العٌون ...
من الؽرب تمتص ماء الؽصون
تُناول سما بطعم الرحٌك
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وحلوى بطعم الحرٌك
فؤؼلمت كهفً علً ولذت بنوم عمٌك
*
*
*
أطلت الهجود
بلٌل الكهوؾ
أناجً الضرٌح وأدعو المطر
وأحرس سجادتً رؼم كل الظروؾ
* *
*
عراجٌن نخل أبً ذاوٌه
ٌحاصرها الرمل فً ساحة الكهؾ
فتحنو على واحة الذكرٌات
وسجادة األم ضاعت
فؤٌن تكون؟
*
* *
ولكننً ضعت بٌن الدروب
وبٌن الطلول ولاع السراب
فٌا زورلً أٌن منن الشراع؟
شراع ٌهز المبلع
وٌبنً المبلع
وتمول اٌضا :
طارت الخٌمة خلؾ الزوبعه
نضب الٌنبوع من عٌن السحاب
وبمٌنا ننزح الببر الضنٌنه
تترامى تحت ألدام الحصى
لطرات من عٌون الضارعٌن
حمما نامت بشطآن الضرٌح
مرلصا للجن فً لٌل الشتاء
*
* *
وسؤلت الرمل عن أطبلل لومً
لال :أٌضا سافرتْ
وسؤلت الهدهد الراحل عنً
فر منً هدهدي إذ لال إنً لم أعد أسطٌع ذبحه
ّ
413

5/27/2017

*

*

*
هبط الطابر من كؾ السحاب
معلنا لً أن إكسٌر الجروح
فً ٌد الجنً مبتور الذنب
ودعانً للنزول
بٌن أكوام الرماد
نزل الطابر بً فً ساحة الجن سبٌه
ودعانً سٌدي للمابده
سٌدي ٌخبرنً أن سوؾ ٌعطً
سوؾ ٌعطً األمر للؽٌث بؤن ٌنزل فً أرضً البعٌده
سوؾ ٌعطً األمر للتفاح أن ٌنبت فً صحراء لومً
عند ما أعمل فً المصر وصٌؾ
من الشعر العمودي تمول :
أأشند الشعر والحرؾ الجرٌح خبا
!فً ترعة من جلٌد الصمت منتحبا؟
ما باله مبحرا فً فلن أخٌلتً
ٌمتص من وجعً ما ظل محتجبا
ٌدق باب الموافً هل سٌمهلنً
حتى أرتب أشٌابً واحتجبا
) طمس) الكلمة الؽرلى بحنجرتً
هواتؾ تخنك اإللهام إن سكبا
من أٌن أسكب فً كؤس الرضٌع حلبٌا إذا
ٌبكً حلٌبا وهل ٌعطً البكا نخبا؟
من أٌن أستل للطفل الرؼٌؾ إذا
ٌ:ؤوي أصٌبل ٌناجً الحظ مكتببا؟
أم كٌؾ أنسج من فٌض الحنان كسى
تمً الولٌد سٌاط البرد إن ؼضبا؟
تحدرت دمعات البإس من حدق
ؼرلى بلٌل هموم مضرم لهبا
)ٌمشً الؽراب بها إذ ٌستزٌد(طمس
دما حمام الربا ما زال مختضبا
داري همومن بالصبر الجمٌل أما
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علمت أن على أنشودتً رلبا؟
ومن روابع ابٌاتها:
الخط ٌبمى زمانا بعد موت كاتبه
وصاحب الخط تحت الترب مدفونا
واضؾ اخٌرا ان الشاعرة استطاعت الخروج من بٌبتها المحافظة
متحدٌة كل السلبٌات االجتماعٌة شرٌفة نمٌة موظفة رصٌدها الثمافً
فً خدمة بلدها واإلشادة به فً العدٌد من المناسبات الوطنٌة والدولٌة
فهً تعد من أهل الوفاء،واالمل الذٌن تجشموا عناء التعب والجهاد فً
سبٌل اعبلء كلمة االدب العربً والجوهر اإلنسانً بمدراتها الفكرٌة
والجسمٌة،وكانت بعٌدة عن كل الفوارق الطبمٌة وكان سبٌلها دوما
سبٌل المعرفة فً العطاء الشعري واألدبً.
.
رحم هللا شاعرتنا واسكنها جناته
******************************

ســمٌر حمــاٌة العواٌسً
ولد سمٌر بن حماٌة بن احمد بن دمحم العواٌسً بمرٌة (الحاجر
)التابعة الى (مركز ساللته) بمحافظة (صوهاج) بصعٌد (مصر).
.تلمى تعلٌمه اإلبتدابً بمدرسة( الحاجر اإلبتدابٌة المشتركة) ثم انتمل الى
مدرسة(الكرامة المتوسطة )بمرٌة (الجبلوٌة) ثم انتمل الى (مدرسة
ساللتة الثانوٌة المختلطة ) فحصل على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة .
اما تعلٌمه الجامعً فمد انتمل الى محافظة
(االسكندٌة ) فدخل (كلٌة الحموق) فً جامعة االسكندرٌة وحصل على
شهادة (اللٌسانس) فً الحموق عام\ 1990
وٌعمل االن بالمحاماة باالستبناؾ العالً ومجلس الدولة فً مصر .
احب االدب العربً منذ الصؽر وخاصة الشعر فكتب فٌه الكثر ومما
لاله :
المصر المهجور
رٌك .. ..
َط َوٌْتُ ال َط َ
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ور
لَص ٌْر َم ْه ُج ٌ
ور َر َم ِادٌَ ٍة ..
اِشا َ َرةُ ُم ُر ٍ
ُم ْن َحنَى ِ ِلذ ْك َري
شبَاحِ الفَ ْو َ
لَ ْم أ َ ْعبَؤ ِبؤ َ ْ
ضى
ح ال َه َوا َء
ِت ْل َن ال َّ
ورةُ ال َتَزا ُل تَجْ َر ُ
شبُ َ
ُرحْتُ أ َ ْب َح ُ
ث ع َْن َمدٌِنَ ِة
ت
ٌن َِخافِ ٍ
أَنِ ٍ
س ال ُمد َُن
بَابِ ُع َ
الو َج ِع ٌَ ْفت َ ِر ُ
ور
َولَ ْفتُ فًِ ش ُْرفَ ِة المَص ِْر ال َم ْه ُج ِ
س َرلَتْنِى ال ِذ ْك َري
َ
َ
ك َبا ِب َل
ؼفَ ْوتُ ِألَحْ ت َ ِض َن َحدَا ِب َ
ورا ِبً
لؾ َ
علَى ِمنَ َّ
أَ ُ
ص ِة َح ُّم َ
ص َحٌتُ فًِ الفَجْ ِر
َ
ب ٌُ َإذ ُ
ِن فًِ بَ ْؽدَا َد
ال ِذبْ ُ
 ...ال َح َم ُل ٌَ ْنبَ ُح
َؾ
ال َج َم ُل ٌَ ْم َرأ ُ الك َّ
س ِ ّط ُر الت َ ِارٌ َخ ِم ْن شُرفَ ِة المَص ِْر ال َمجْ ُهو ِل
ِ
الح َماُر ٌُ َ
ٌ
َ
س ْودَا ٌء ت ُ ْم ِط ُر ال َّد َم
ؼ ٌْمة َ
َها ُهوالفُ َراتُ ٌَتَلَ َّو ُن
ْك تَحْ ت َ ِض ْر
لَ ْلعَةُ ِد َمش َ
س ِم ٌ
ك َ
َان لَنَا ُهنَ َ
ً
ٌن ش ِ
ان ٌَا َ
َام ٌ
ُوس األَلَ ْم
ُ
صبُّوا ُكإ َ
َاس
َونَ ِص ٌِبً ِم َن َ
الو َج ْع ك ٌ
َ
عنًِ ال َّد ِلٌ ُل
اب َ
ؼ َ
الر ِحٌ َل
سفَ ِري َ
عا َ َ
َ
نك َّ
ك ِل ِلن َهاٌَ ِة لَ ْم ٌَ ْبدَأ
ال َط ِرٌ ُ
ؾ ال ِبدَاٌَةُ فًِ َم َح َّط ٍة ِب َبل لِ َط ٍار
ت َ ِم ُ
اض َرةُ ُز َبٌ َد ذَ ِبٌ َحةٌ
َح ِ
ص ْنعَا ُء
 ..أه َ
اح َل الذَّ َهبًِ
َ
س ِ
صلَبُوا ال َّ
َح ْ
ت ٌَت َ َخ َّطفُنَا
ض َر َم ْو ِ
سٌَرةٌ
ُك ُّل ال ُمد ُِن أ َ ِ
ُك ُل ال ُمد ُِن ت َ ْب ِكً
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فًِ بَ ْؽدَاد ِ ...د َم ْ
ص ْنعَا َء
ش َ
س َ ..
ك َ ..ط َرا ْبلُ َ
نَتَلَمًَّ العَ َزا َء
الحدَا ْد
َو َ
ْس أ َ ْن نُ ِمٌ َم ِ
ع َج ْزنَا فًِ المُد ِ
الشاعر سمٌر حماٌة شاعر ومسرحً وفاص داعبت أحاسٌسهُ ومشاعرهُ
ووجدانهُ ،ولتخرج ابداعاته كٌفما ٌرٌد  ،وبؤى لون من ألوان األدب .
ٌعتمد فى خواطره الشعرٌة على لصٌدة النثر التً اتجه الٌها أؼلب
شعراء الٌوم وهو نوع من أنواع اإلبداع الموجود على الساحة العربٌة
الٌوم  ،وأبدع فٌه الكثٌر وهو أدٌب مبدع وشامل عاش فى حدٌمة األدب
والتطؾ من ثمارها  ،فكان كنحلة تصنع وجبات شهٌة من عسل األدب
 .المصفى فً دفمات وخواطر شعرٌة
2014من خبلل التواصل
تعرفت على الشاعر سمٌر حماٌة عام \
االجتماعً ومن خبلل االدٌبة والشاعرة المصرٌة ( مٌمً لدري )
عندما طلبت منً ان انمد لصٌدته ( استعمار للب ) ولست بنالد اال انً
كتبت عنها ونشرتها ثم نشر الشاعر سمٌر ماكتبته عن لصٌدته ثم
نشرت كتابتً الشاعرة (مٌمً لدري ) فتوطت العبللة بٌننا وبدأنا
) التواصل  .وهذه لصٌدته (استعمار للب):
عذرا ً أٌتها الملكه
للبن
فمد عزمتُ احتبل َل مدابن ِ
ّ
ق خٌو َط الّلٌ ِل
ّمس سوؾ أع ُّد جٌوشً
سؤمز ُ
ب الش ِ
مع ؼرو ِ
الممر أسٌرا ً بٌن جفونً
وأجع ُل
َ
ت
أهتدي به مح ّطما ً ك ّل ال ّظلُما ِ
ت
لاهرا ً ك ّل األها ِ
مد ّمرا ً ك َّل األال ِم
األحبلم
وحابسا ً ك َّل
ِ
األوهام
طاردا ً ك ّل
ِ
صانعا ً من الهوي مرسال
عذرا ً ملٌكتً
سحرن
جٌوش
أهاب
لن
ِ
َ
َ
عٌنٌن
ولن ولن تصٌبَنى سها ُم
ِ
شفتٌن
خمر
ولن
ِ
َ
أسكر من ِ
جسدن ٌُحٌ ُ
السحر
طها جنو ُد
تضارٌس
أعل ُم ان
ِ
َ
ِ
سر وتذب ُح
تمت ُل وتؤ ْ ُ
أسوار ِن
تهاوت تحت
كم من أجسا ٍد
َ
ِ
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ب ّ
لدمٌن
تمزلت تحت
ِ
كم من للو ٍ
األلباب
سحر
ْ
ال تزا ُل مدابنُن ت ُ ُ
األحباب
ٌَخشاها
ْ
باب
ب ُ
ب على ك ِ ّل ْ
ص ِل َ
كم من لل ٍ
سو ُ
العذاب
ط
ْ
وكم من جس ٍد أصا َبه ْ
شاب
الشاب لد
وفً سجو ِن ِن
ْ
ُّ
تاب
وعن الهوى لد ْ
إلٌن لتستس ِلمً
جبتُ
ِ
األبواب
وتفتحً ك َّل
ْ
ُ
ٌسكن اللٌ ُل
ً
بٌن كف َّ
النهار
بٌن أصابعً حب ُل
ْ
الشمس تاجْ
ل ِبست
ِ
المفر وبٌدي ك ُّل الفصو ْل
فؤٌن
ُّ
السحاب
ٌُظللُنً
ْ
والربٌع
والخرٌؾ
والصٌؾ
أنا الشتا ُء
ْ
ُ
ُ
تتهاوى األٌا ُم تحتَ ارادَتً
س ْ ّخ ُر األحبل َم لحا َجتً
أ َ
لٌس أما َم ِن سوى االستسبل ْم
َ
ْ
ت لملبِ ِن السبل ْم
إن أر ْد ِ
عر
سؤنثر فً أذنُ ِن ك َّل ال ِ
ُ
ش ِ
الحروؾ
ك َّل
ِ
ك َّل الكبل ْم
النجوم ِعمدا ً
لن من
أصن ُع ِ
ِ
ٌُزٌّ ُن جٌد َِن فً األحبل ْم
خمري
أصب
َ
فوق شفت ٌْ ِن ْ
ُّ
ْ
ْ
إنسان
ؼٌر ِن
لم
ٌتذول ها َ
سحر ِن
ومهما كان
ُ
فً ُح ْ
ضنً ك َّل الوبا ْم
ُ
ك
سوؾ أع ِلّ ُم ِن كٌؾ
ٌكون العش ُ
َ
ْ
ُ
األمان
ٌسكن
ٌدي
بٌن َ
الجٌا ْ
ع
إن كانت ّ
الرؼبَةُ ظمؤ َ ِ
ببر المتا ْ
ع
ففً عشمً ُ
وهذا ماكتبته عن هذه المصٌدة لشاعرنا سمٌر حماٌة :
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)احتبلل للب )(استعمار للب (
| بملم :فالح الحجٌة 2014- 01- 18 -
( الشعر فً جوهره خبرة انسانٌة من نوع معٌن بل هو خبرة جمالٌة
عالٌة الهمة و ٌمكن فهم هذه الحمٌمة العظٌمة من خبلل فهم اسس طبٌعة
الخبرة الجمالٌة ومساراتها وطموح نفسٌة الشاعر للوصو ل الٌها
وااللتصاق بها لتبمى متبلزمة مع نتاجه الشعري ولتكون جزءا من كل
معاناته وما ٌعتمل فً نفسه فٌولد شعرا جمٌبل وفنا ابداعٌا خالصا وهذا
ما اخذنً لتصفح لصٌدة من الشعر المنثور الحد اسا تذة الشعر هو
الشاعر االستاذ سمٌر حماٌة ألجد فٌها كل معاٌٌر الشعر الجوهرٌة
لصٌدة فً الؽزل راح الشاعر ٌتؽزل فٌها مع الحبٌبة من ملكت للبه
وشؽلت كٌانه وكانه معها فً ساحة معركة ٌحاول االنتصار فٌها فعزم
على احتبلل مداخل للبها واعد لهذه المعركة الشٌمة وحدد الولت المعٌن
لبلنطبلق ٌمول :
عذرا اٌتها الملكه
َ
للبن
فمد عزمتُ احتبل َل
مدابن ِ
ّمس
ب الش ِ
مع ؼرو ِ
سوؾ أع ُّد جٌوشً
ّ
ق خٌو َط الّلٌ ِل
سؤمز ُ
الممر أسٌرا ً بٌن جفونً
وأجع ُل
َ
ت
اهتدي به مح ّطما ً ك ّل ال ّظلُما ِ
ت
لاهرا ً ك ّل األها ِ
مد ّمرا ً ك َّل األال ِم
األحبلم
وحابسا ً ك َّل
ِ
األوهام
طاردا ً ك ّل
ِ
صانعا ً من الهوي مرسال
ومن المبلحظ انه ٌحاول ان ٌصب كل االنفعاالت الشاعرٌة المدٌمة فً
بوتمة معاصرة  .ولٌجعل من لصٌدته كانه فً معركة حامٌة الوطٌس مع
حبٌبته الستحبلل للبها وعطوفه نحوه وهذا النوع من الؽزل وجد فً
الشعر الجاهلً وعند كثٌر من شعراء الؽزل عبر المرون الحظ لول
عنترة لحبٌبته ٌتحدث الٌها وهو فً ساحةالمعركة ٌصؾ لها لوته
وشجاعته وفً مماتلة االبطال اذ ٌمول:
ـن
َهبلَّ سؤ َ ْل ِ
ت ال َخٌـ َل ٌا ابنةَ ما ِل ٍ
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ْ
ت جا ِهلَةً بِـ َما لَم ت َ ْعلَ ِمـً
إن ُك ْن ِ
إِ ْذ ال َ
أزا ُل َ
علَى ِر َحالـ ِة َ
سابِـحٍ
تعـاو ُرهُ الكُمـاةُ ُم َكلَّ ِـم
نَهْـ ٍد
َ
ـارةً
عان وت َ َ
َط ْـورا ً ٌُـ َج َّر ُد لل َّط ِ
ً ِ ع ََر ْم ِـر ِم
ٌَؤ ْ ِوي إلى َح ِص ِد ال ِم ِ
س ّ
الولٌعَةَ أنَّنِـً
ـرن َم ْن َ
ٌُ ْخبِ ِ
ش َه َد َ
الو َ
ؾ ِع ْند ال َم ْؽنَ ِـم
ؼى وأ َ ِع ُّ
أ َ ْؼشى َ
و ُمـد َِّججٍ ك َِـر َه الكُماةُ نِ َزالَـهُ
س ِل ِـم
ست َ ْ
ـربا ً وال ُم ْ
عـن َه َ
ال ُم ْم ٍ
عاج ِل َط ْعنـ ٍة
َجـادَتْ لهُ َك ِفًّ ِب ِ
ـو ِم
ـؾ َ
ِب ُمثَمَّ ٍ
ب ُممَ َّ
ْق ال ُكعُو ِ
صد ِ
ص ِ ّم ثٌِابـهُ
فَ َ
الر ْمحِ األ َ َ
ش َك ْكـتُ ِب ُّ
ـر ِم
لٌـس الكَرٌ ُم على المَنا ِب ُم َح َّ
َ
شنَـهُ
سبَـاعِ ٌَنَ ْ
فتَـر ْكتُهُ َج َز َر ال ِ ّ
ٌَ ْم ِض ْم َ
ص ِـم
والم ْع َ
س َن َبنان ِه ِ
ـن ُح ْ
لكن شاعرنا ٌفوق عنترة اذ ٌتحدث عن معركته مع حبٌبته فٌبٌن لها
لوته وشجاعته على اجتٌاح كل ما اعدته له من اسالٌب لتالٌة فً
سحرها وسهام عٌنٌها وخمرة شفتٌها وتضارٌس جسدها الٌانع الرٌان
وٌتحداها بعنؾ وممدرة الحظه ٌمول :
عذرا ً ملٌكتً
سحرن
جٌوش
أهاب
لن
ِ
َ
َ
عٌنٌن
ولن تصٌبَنى سها ُم
ِ
شفتٌن
خمر
ولن
ِ
َ
أسكر من ِ
جسدن
تضارٌس
أعل ُم ان
ِ
َ
ٌُحٌ ُ
السحر
طها جنو ُد
ِ
سر وتذب ُح
تمت ُل وتؤ ْ ُ
(
فتضارٌس جسدها محاطة بجٌش شدٌد الموى ٌمتل وٌؤسر وحتى
وٌذبح ) وهذا ماال ٌفعله ؼٌره من الجٌوش هذه االٌام :
أسوار ِن
تهاوت تحت
فكم من أجسا ٍد
َ
ِ
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ب ّ
لدمٌن
تمزلت تحت
ِ
وكم من للو ٍ
األلباب
سحر
ْ
وال تزا ُل مدابنُن ت ُ ُ
األحباب
ٌَخشاها
ْ
باب
ب ُ
ب علً ك ِ ّل ْ
ص ِل َ
فكم من لل ٍ
سو ُ
العذاب
ط
ْ
وكم من جس ٍد أصا َبه ْ
شاب
الشاب لد
وفً سجو ِن ِن
ْ
ُّ
تاب
وعن الهوي لد ْ
فشاعرنا فً لصٌدته هذه لٌس مثل كل الشعراء ٌتؽزلون وٌتفنون فً
ؼزلهم فهو لٌس مجرد إنسان ٌحٌا لذاته وٌعمل من أجل إشباع رؼابته
وحدسه الشعري  .بل هو إنسان ذو رسالة معٌنة وٌشعر أنه ٌنطك باسم
لوة علٌا لاهرة لد تعلو على شخصٌته وتنفعل معها وتلهمه افضل ما
.
عنده من ابداع .
ولعل هنا ٌكمن السبب الذي ٌجعل الكثٌر من الشعراء ٌشعرون بؤن لهم
حٌاة أخرى تتعدى وجودهم الزمانً والمكانً و الذاتً وهذه الحالة لد
تصدق بموة ان الجمال الذي ال ٌمؾ عند حد نزع الكره والبؽضاء
واستبصال كل ما ٌشوه جمال وجه البشرٌة الجمٌل و إنه لٌنهض
بالنفوس وٌدفعها نحو حٌاتها واستمرارها الدابم فلو استحل هذا العاشك
للب حبٌبته وؼرس فٌه عشمه ومحبته التً لم ٌنلها حتى الشاب ( فً
سجون حبٌبته لد شاب ) وظهرت علٌه عبلبن الكهولة وؼزى مفارله
الشٌب دونما جدوى فترن هواه وتاب عنه.
ان المصابد لٌست بسطوحها وانما بما تمخضت عنه وما تراءت الٌه
هذه السطوح الشعرٌة المتسمة والمعبرة عما ٌخالج نفس الشاعر ولدرته
فً التاثٌر فً نفوس االخرٌن فروح الشاعر لد تنبعث منها المصٌدة بما
توضحه الصورة الشعرٌة كانما تتجوهر فٌها الطموس والتمالٌد فٌحدق
فٌها لتبحث عما توضحه فً صورة اجمل  .لذا تكون اهمٌة هذه المشاعر
بما ٌحمله فً نفسه من تعبٌر عن طوٌته الساكنة وموهبته االصٌلة و
ممدرته المكتسبة من خبلل تفحص ذاته الخفٌة وعبمرٌته الملهمة تلن
التً ٌتجلى فٌها حبه لبلخرٌن بكل ما فٌه من نار او لبس من نور
وتلمس جراحاته التً لد تكون دامٌة فً اؼلب االحٌان معبرة عما ٌعانٌه
من احاسٌس وعواطؾ ملتهبة فٌاضة او تاتً باردة كالثلج
:.
الٌن لتستس ِلمً
جبتُ
ِ
األبواب
وتفتحً ك َّل
ْ
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ُ
ٌسكن اللٌ ُل
ً
فبٌن كف َّ
النهار
وبٌن أصابعً حب ُل
ْ
الشمس تاجْ
ول ِبست
ُ
المفر وبٌدي ك ُّل الفصو ْل
فؤٌن
ُّ
السحاب
ٌُظللُنً
ْ
والربٌع
والخرٌؾ
والصٌؾ
أنا الشتا ُء
ْ
ُ
ُ
تتهاوي األٌا ُم تحتَ ارادَتً
س ْ ّخ ُر األحبل َم لحا َجتً
وأ َ
ولٌس أما َم ِن سوى األستسبل ْم
َ
ْ
إن أردْتً لمل ِب ِن السبل ْم
ُٝؼَ حُ٘خػَ ٣خط ٢كز٤زظٓ ٚظِٔطخ ُظؼِٖ حٓظٜٔٓ٬خ طؼِٖ حُوٞ٠ع حُٚ٤
ٔٔ٣ ٚٗ٫ي ًَ ح٤ٗ٫خء ك ٌٖٔ٤حُِ َ٤كً ٢لٝ ٚ٤ك ٢حٛخرؼ ٚكزَ حُٜ٘خٍ
٣ٝظِِ ٚحُٔلخد  ًَ ٞٛٝحُٞهض ك ٜٞحُ٘ظخء ٝحُ٤ٜق ٝحَُر٤غ ٝحُوَ٣ق
طلض حٍحىطٜٗ ٚخ ٟٝح٣٫خّ كٔخًح رو ٢ػ٘يٛخ ًٔخ حّٗ ٔ٣ ٚوَ ح٫ك٤ً ّ٬لٔخ
٘٣خء ٣ٝوظخٍ ٣ٝؼِٖ حٜٗخ ُ ْ٤حٓخٜٓخ ح ٫حٓ٫ظٔ ّ٬حّ حٍحىص ُوِزٜخ حُّٔ٬
.
كخًح حٓظِٔٔض ٝحطض ١خثؼش كٔٔ٤ظوزِٜخ رخُٔٞىس ٝحُلذ حُوخُٚ
كٔٔ٤ؼٜخ ًَ حُ٘ؼَ  ًَٝحُلَٝف  ًَٝحٌُٜ٘٣ٝ ّ٬غ ُٜخ ٖٓ حُ٘ـ ّٞػويح
ُ ٖ٣ِ٤ر ٚؿ٤يٛخ ػْ ٜ٣ذ ٗٞهٝ ٚػٞح١ل ٚحُل٤خٟش كٗ ٢لظٜ٤خ ُظظٌٝم
هَٔس ٗلظ ٌٙٛ ٚ٤حُؤَس حُظ ُْ ٢طٌهٜخ ر٘ظخ ؿَٛ٤خ ٌٛٝح ىُ َ٤كزٚ
ٝحه ٚٛ٬كٔلزظُٜ ٚخ هخُٜش كز٣ ٖ٤يٓ ٚ٣ظـي ٓخطلِْ سط٘٘يٖٓ ٙ
حُطٔؤٗ٘٤ش ٝحٓ٫خٕ ٓٝظـي ػ٘يٓ ًَ ٙخ طلِْ ر: ٚ
ؼَ
ٓؤٗؼَ ك ٢أًُٗ ِي ً ََّ حُ ِ
ُ
٘ ِ
حُلَٝف ً ََّ حٌُّْ ٬
ً ََّ
ِ
حُ٘ـ ّٞػُويح ً
ُي ٖٓ
ٝأُ ٘ٛغ ِ
ِ
 ُٖ ّ٣ُِ٣ؿ٤ي َِى ك ٢ح٫كّْ ٬
هَٔ١
ٝأٛذ كَ ٞ
ُّ
م ٗلظ ِْ ٤ي ْ
ْ
اٗٔخٕ
ؿِ َ٤ى
ُْ ٣ظٌْ ٝه ٜخ َ
ٓلَ ِى
ٜٔٓٝخ ًخٕ
ُ
كلُ ٢ك ْ
 ََّ ً ٢٘٠حُٞثخ ّْ
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ُ
ن
ٓٞف أػ ِ ِّ ُٔ ِي ً٤ق
 ٌٕٞ٣حُؼ٘ ُ
َ
ْ
ُ
حٓ٧خٕ
ٌٖٔ٣
٣يح١
كزٖ٤
َ
ع
حُـ٤خ ْ
ٝإ ًخٗض ّ
حَُؿ َزشُ ظٔؤ َ ِ
ع
رجَ حُٔظخ ْ
كل ٢ػ٘وُ ٢
ٝهي هِض ك ٢حكي ٟهٜخثي: ١
ٝطؼخٗوض ٍٝك ٢رَٝكي ٓخػش
ٗٞم حُ ٟٜٞرٜلخء ٝؿي ٣وِي
ٝطوِ٤ض ٗلٔٗٝ – ٢لٔي َُٛس –
ؿَٓظي ك ٍٝٝ ٢حُـ٘خٕ ُظٔؼي
طٌٝهخ
ًلٝ٬س حُٜ٘ي حَُٟخد ّ
ػـَ رؼـَ ٝحُٔٞحؿي طِىى
ٓخُض ح ُ٤ي ػٞح١ق ٍ ّ٣خٗش
كظ٘ٞهض ٝطُٜٞض طظّ ٞؿي
أُوض ػِ٤ي ؿ٬ث٘ٓ ٖٓ ٬يّ
طظٍٞى
َُ١طٜخ
ّ
ر٠٤خءس ّ
حٗض حُؼَٓٝش كخُؼ ٕٞ٤هََ٣س
كظؼخٗوض ٍٝ.ك ٢رَٝكي طٔؼي
كخَُٔٔ٤س حُ٘ؼَ٣ش كٞٓ ٢حؿٜش حُل٤خس ح٫كظٜخ طؼ ٖ٤كخُش حٗ٫زؼخع ٝ
ٍرٔخ حُ٘خػَ ٣يٍى رلٔخٓ٤ش َٓٛلش أٗٞ٣ ٚحؿ ٚك٤خس  ٫طٌ٘ق ػٖ ٝؿٜٜخ
َٓس ٝحكيس كَحف ه٤خُ٘٤ُ ٚي ٍؿزظ ٚحُٗ ٠لٔ . ٚكٞظ٤لش حُ٘ؼَ طظًَِٔ ك٢
حٗ٫ظٜخٍ ح٫كَٓ ٢ٛ َ٠كِش ىحثٔش كٓ ٢ز َ٤حُُِ ٍٞٛٞـَ ٝحُٔ٘٘ٞى
ٌُُي ك ٢ٜطٔؼَ كخُش حُـِ٤خٕ حُيحهِ ٢ك ٢أػٔخم حُ٘خػَ ىحثٔخ ً ٗٝلٔ٤ظٚ
كظ ُٞ ٠ظَٜص ػِٓ٬ٓ ٚ٤ق حٌُٔ٘٤ش ك ٢رؼ ٞهٜخثي ٙكخٕ ٓٔلش حُ٘ؼَ
حُٔ٘زؼغ ٖٓ حػٔخم هِز ٚحُ ٠حُـِزش ٝحُ٘ـخف  ٞٛٝحُٔٔ ٞرلي ًحطٚ
ك ٢حُوظخّ ٔ٣٫ؼ٘ ٢ح ٫حٕ حهيّ ؿِٓ٬ُ ١ٌَٗ َ٣ظخً حُ٘خػَ ٓٔ َ٤كٔخ٣ش
ػِ ٌٙٛ ٠حُ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش حُـِٔ٤ش حُظٞحهش ك ٢حُٔٔٝ ٞحُؼ٬ء ٝحُ ٠حر٘ظ٢
ح٫ى٣زش ٝحُ٘خػَس ٓ ٢ٔ٤هيٍ ١حُظ ٢حِ١ؼظ٘ ٢ػِ ٌٙٛ ٠حُو٤ٜيس حُـِٔ٤ش :
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كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش
حٌُ٢ٗ٬٤
حُؼَحم -ى٣خُ - ٠رِيٍُٝ
حُ٘خػَ ٓٔ َ٤كٔخ٣ش :ٞٛ
• ػ ٞ٠حطلخى ًظخد َٜٓ
• ٓئْٓ ُـٔؼ٤ش حُ٘ؼَحء ٝحُٔلٌَٝ ٖ٣حُٔزيػٗٝ ٖ٤خثذ ٍثٓ ْ٤ـِْ
ح٩ىحٍس ٓ...ئْٓ ُ٘ؼزش حُٔزيػ ٖ٤حُؼَد حُظخرؼش ٫طلخى حُٔ٘ظـ ٖ٤حُؼَد
• ٓئْٓ ٓ٘ظيٓ ٟوَح ١ح٧ىر٢
• ٓئْٓ ٓ٘ظي ٟحُٜلٞس ح٫ىر٢
• كخُ ػُِ ٠وذ حك َ٠حى٣ذ ػخّ 2015
• حهظ َ٤حٓ٘٤خ ػخٓخ ُٔئطَٔ حُـَىهش ح٫ىرٝ ٢حُؼوخكُ٘ٔ ٢ظٓ ٖ٤ظخطِ٤ظٖ٤
حٓخ ٓخ حٛيٍٗ ٖٓ ٙؼَ ًٝظذ كٜٔ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
 -1حٓظؼٔخٍ هِذ ىٞ٣حٕ ٗؼَ
 -2حٓلَ حُـيحٍ ىٞ٣حٕ ٗؼَ
هٜش
 -3حُ٠ل٤ش
 -4حٗخٍس َٓ ٍٝهٜش
حٓخ ك ٢حُؼَٔ حَُٔٔك ٢كوي حٗظؾ :
١ -1خُٞص ٌِٓخ
ٌِٔٓ -2ش حُ٘٤خٖ٤١
 -3كِْ حُٔلَٓٝش حُّٔ٬
 ُٖٓ -4ػزخ١ش ...
٤ٜٗ -5لش ُِز٤غ ...
ٓ -6خرغ أٍٝ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔط ٖٓ ٍٞه٤ٜيطٚ
حُـي َِحٍ ) :
(أ َ ْ
ٓلَ ََ ِ
َِ٤
أ َ ْى َٓ ْ٘ضُ حُ َٔٔ َ
حُـ َيحٍِ
اٌَََُٛ ٠ح ِ
َُ َٞ ٛكخِث ُ
 ٢حُ َٔ ْزٌَ... ٠
َكخِث ُ
 ٢حُلَ ََفِ
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ن ُه ُ
ط َٞحصُ حَُِّ ْٜلَ ِش
ٔخَر ُ
طَظ َ َ
ٞف حُ َو ِْ ِلِ َّ٤ش
طَظَؼَؼ َّ َُ حَٓ َ ٧خِٗ ٢كِ ٢حُ ُّ
 ٜلُ ِ
حْ ٩ػظِ ََحف ِ
ْ٘ ٛي َ
أ َ ْك ِٔ َُ ُ
ُٝم ِ
ِِٕ ٞ
ِ ١حَُّ ْ
ٍ َٓخى ُّ
َحٍ
َُ٘ٛخَى أ َ ْ
حُـي ِ
ٓلَ ََ ِ
حٕ ُٓ َز ْؼؼ َ ََسٌ
ُ
ٌُٞٛىُ حُـُ ْل ََ ِ
ِ٢ٌ ُِ َٝ ٫َ َٝ ْ٣
أَ ْ
حُـي َِحٍ  َ٫هِ ّي ٌ
ٓلَ َُ ِ
حُـي َِحٍ َىػ َْٞسٌ ط َ ْز َل ُ
غ ػ َْٖ َٗ ِز٢
أَ ْ
ٓلَ َُ ِ
د
ف ِرؤََِّٗ ْٖ ِٓ ٢
َ
ٓ َْ ٞ
ف أ َ ْػظ َ َِ ُ
ػخِثَِ ِش حُظ َّ ِخٍ٣نِ حٌَُخ ًِ ِ
ف ِرؤَِّٗ ٢
َ
ٓ َْ ٞ
ف أ َ ْػظ َ َِ ُ
٤ْ َِّٛضُ كِ ٢حُلَ ْـ َِ حُ َوخىِعِ
م حُ َٔوَخ ِر ََ
ّْ ط َ ْوظ َ َِ ُ
ى َْٓ َؼشُ حُوُي ِ
د
ط َ ُٔ َُّ ِر ٌُ ِ َّ حُ َؼ ََ ِ
 ٢ِِّ ٜرِ َ٬أِ َٓ ٍخّ
َ ُ٣ ٢ ٜ
حْ َ ٧ه َ
َُ َ٘ٛ
َحٍ
خى أ َ ْ
حُـي ِ
ٓلَ ََ ِ
ِثق
ح ْكظ َ ََْٗضُ ًُ ََّ حُ َ
َ ٜلخ ِ
ْ حُ ِ ّظ ََ
أَط َ َل َّ
ٔ ُ
ًِ ًْ َََ ١ك ِز َ٤ز ِظ٢
ض َكزِ٤زَظِ٢
أ َ ْ َٖ ٣أ َ ْٗ ِ
َُوَ ْي َ
خٕ ػ َُُٝرَظِ٢
َ ٟ
خم ًَلَِِ٘ ٢ر ُـؼْ َٔ ِ
َُ َ٘ٛ
َحٍ
خى أ َ ْ
حُـي ِ
ٓل ََ ِ
َ٤
ٓ ِ
ًَخَٗضْ ََُ٘خ أ َ َ
خٌ ١
د
َُْ٘ ُِ َ٫خ ُٗ َ
 ٢ِِّ ٜكِ ٢حُلَ ْـ َِ حٌَُخ ًِ ِ
حٕ َٗ ِزُ ٤غ
ِ ٌٛ
ًَ ْْ ِٓ ْٖ ُ
ُٞى حُـُ ْل ََ ِ
َٛخ َِٞ َٓ َُّ ًُ ٢َ ٛحثِ ِيَٗخ
د
ع َ
خٍ ُ
طَظ َ
ػَِ١َ ٠ؼَ ِ
خٓ َٜخ حُ ٌِ َُ ٬
َ ٜ
كَوَ ْيَٗخ َكظ َّ ٠حُلُظَخصُ
حُـي َِحٍ َََ ١ىْصُ ًُُِٗ ٞر٢
أَ ْ
ٓلَ ََ ِ
ر ٌِ٤ضُ . ..
ػيْصُ رِ َٜخ ػَخ ُِوَشٌ رِؼ َ ْٞرِ٢
طَؤََُّ ْٔضُ ُ
**************
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مـحـمـد جـربـوعـة

ولد الشاعر الجزابري دمحم جربوعة سنة \  1967بمرٌة (الثناٌا )
تمع بٌن مدٌنتً ( صالح باي ) و(عٌن آزال ) من محافظة ( سطٌؾ )
فً شرق المطر الجزابري .
عاش طفولته وصباه فً مدٌنة (عٌن أزال ) حٌث تلمى تعلٌمه
االبتدابً والثانوي والجامعً فً مدارسها،
مال لبلدب والشعر فً صباه وكتبه وهو فً المرحلة الثانوٌة ثم
عمل فً مجال االعبلم والثمافة .وترن الجزابر لٌتنمل فً العدٌد من
االلطار العربٌة و عٌن مذٌعا فً العدٌد من االذاعات العربٌة لهذا
اشتهر رؼم حداثة سنه .
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فهو كاتب ومفكر جزابري له من األعماالالدبٌة والثمافٌة فً المجال
اإلعبلمً والفكري ما ٌحك للفكر العربً أن ٌفخر به .فمد عمل فً عدد
من اإلذاعات العربٌة ,ونجده ٌحط رحاله فً( دمشك) العاصمة السورٌة
التً احتضنت الكثٌر من االدباء والشعراء وال تزال وكتب فً العدٌد من
الصحؾ والمجبلت العربٌة فً الجزابر او فً االلطار العربٌة االخرى
إلى جانب العدد الكبٌر من الكتب والمإلفات والدراسات والتً ربما
تتجاوز الخمسٌن,وكذلن لام بتسجٌل مجموعة من المحاضرات الصوتٌة,
وفً مجال الشعر كان لهكم كبٌر من األزاهٌر والمصابد الشعرٌة التً
ٌحك للروح أن تعبك بشذى معانٌها ٌمول فً لصٌدته ( العابدة ):
سبَلةُ
الـخــمار
ـض
تَـؽُ ّ
الـطـرؾُ ...م ْ
َ
ِ
عام
تـصلً
َ
الـفرض ..حـجتْ منــذ ِ
شـهر
ٌض) نـفبل كــ ّل
تـصـو ُم (الـ ِب َ
ٍ

الـنــهـار
تــمــوم الـلـٌـ َل...صـابمة
ِ
اإلزار
تــــحـــب هللا ...طــــاهـــرة
ّ
ِ
ـصـار
ـور الــ ِم
وإن ؼــنّــتْ فـبـالـ ُّ
س َ
ِ

مـدلّـلةٌ  ،وتـشـهك حـٌـن تـــــبـكً
كــالــصـؽـار
وتــعــمـد حـاجـبـٌـهـا
ِ
وتـطـلب مــا تـشـا ُءٌ..جًء فــورا
ُ
تـؽضب  ..بـنـتُ ٍ ّ
عـز
تُـراعى حـٌن
ُ
المطن لٌّنةً  ،وعــــاشتْ
نـمتْ فـً
ِ
ٌــهـودي) جـمـــٌ ٌل
رمـــش (
لــهـا
ٌ
ٌّ

عـلى الـترحٌب  ،لـو لَبَ َن الكنـاري
ـجـارى فــً األمـور وال تُـجـاري
تُ َ
الــمــــحــار
مـــخــبّــؤة كــلــإلــإة
ِ
بــــازورار
ٌـــد ّمـر حــٌـن تــنـظـر
ِ
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ٌ
عـــــٌن
الفتن فً النسوان
وألسى
ِ
وتُـذهـل حـٌن تـمشً فـــــــً دالل
زمـــردة مــن الـذهـب الـمـصـــفى
ّ
ولـــوال الـشـرن ألـسـ َم والــــداهـا
ْ
ولـــكـن
ـعر..تكرهنً،
تـخـاؾ الـ ِ ّ
ش َ
الـــــسر لٌبل
وتَـد ُخ ل صـفحتً فـً
ّ
تُ
كــــربــم
ب لـلـبـهـا عــنّــً
ــهــر ُ
ٍ
ّ
جـرةً فـً الـصدر خوفا
وتـحـضن ّ
وتـعـرؾ ّ
رصـــاص
أن أشــعــاري
ٌ

نـــــار
كــمـثـل
الـمـنـجـنٌك ،وذاتُ
ِ
ِ
احــمرار
وتَـخجل حـٌن تَـخجل فً
ِ
ثــمـٌـن الــنـوع ،مـرتـ ِفـع الـعـٌـار
ِ
الـــــسوار
بـمـعصمها الـمـنعّم فـً
ِ
تـمر عـلى الـمصابد فـً جــــداري
ّ
مـســــــتعار
بـاسم
عـلـى األمـشاط
ٍ
ِ
ٌـخاؾ الـصٌ َد ٌـهرب فـً البراري
الــجـرار
سـار
مـــن الـمـجـنون كــ ّ
ِ
االنـــفــجــار
وبــــــارو ٌد شـــدٌـــد
ِ

إذا أحــــرلـــتُ لــلــبــا زٌــنــبـــٌـا
الـؽــبار
فــبل أبـمـً ســوى بـعـض
ِ
وتــنـصـ ُح لـلـبَـها لـلَـمـا كـطــــفـ ٍل

الـمطار
سـٌـم َط ُع مـاشـٌا سـكــــــن
ِ

تـمـ ّبـلـه  ،وتــوصـٌـ ِه  (( :تـلـفّـتْ
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بــــربّ َ
ولــلــٌـــسـار
ـــن لــلـٌـمـٌـن
ِ
ٌ
مـلـعون) وٌـــكوي
الـشـعر (
فـهـذا
ُ
ـؾ َربّـً  ،وال ت ُـشمتْ بـحــالً
و َخ ْ

حـــذار
فــشــ َّم زهـــوره  ،لــكــــن
ِ
الـحـرابـر والــجـواري
عـدواتـً ،
ّ
َ

ولـٌـس األمـر سـهـــبل ..كـ ّل أنـثى
انـتـحار
تـصـٌـر مـشـروع
تـحـب،
ُّ
ُ
ِ
أنـــا إن صـــرتُ مـدمـنـةً كـؽـٌري
خــربــــتُ داري
عــلــى أشــعــاره ّ
سـؤفـمـ ُد مــن لـصـابده هـــــدوبـً
ج مــن ٌــدي فـٌـه لــراري
وٌـخـر ُ
وأدري أن واحــــــدةً ســتــبــــمـى
دمــار
وبـالـً الـمـعجبات إلــى
ِ
كان أكبر أعماله (الموسوعة الحمراء ) تمع فً عشرة مجلدات توثك
الجرابم األمرٌكٌة والتً انتماها من خبلل كونه مذٌعا  .و ٌعد شاعرنا
دمحم المحررالربٌسً لها  .واستطاع خبلل سنوات شبابه والتً سبمت
بلوؼه األربعٌن من العمر أن ٌصدر أكثر من أربعٌن كتابا فً السٌاسة
والرواٌة واألدب وٌإسس عدة منابر إعبلمٌة منها لناة البلفتة الفضابٌة
التً ٌرأس مجلس إدارتها .
اما فً مجال الشعر -وهو الممصود هنا فمد كان ٌتبع مدرسة
شعرٌة اسماها هو (المدرسة الكعبٌة ) نسبة الى الشاعر الجاهلً زهٌر
والعودة الى المصٌدة مرات ومرات
بن ابً سلمى من حٌث التنسٌك
الجل اخراجها بحلتها االخٌرة تزهو بثوب مزكش لشٌب فهو ممن
ٌعتنً بشعره كثٌرا مثلما كان زهٌر ٌعتنً بشعره وله لصابد تسمى (
الحولٌات )فكان ٌعد المإسس لهذه المدرسة ورابدها  .وتتمٌز بالجمع
بٌن الؽزل العفٌؾ والموضوع الدٌنً الملتزم ،اال أن ما ٌم ٌّزه عن ؼٌره
429

5/27/2017

ممن كتب فً الشعر الملتزم ،هو الصورة الجدٌدة للمصٌدة فً هذا
المجال ،فمثبل فً اؼلب لصابده نلحظ خروجه بمصٌدته من كل المعتاد
منذ لرون  ،لٌعطٌها الصبؽة الشعرٌة العالمٌة ،وٌجعلها فً خط المنافسة
مع أي موضوع آخر ،لذا كانت لصابده عالٌة الجودة فً اسلوبٌتها
معانٌها وانتماء كلماتها وحروفها او فً تشكٌلها فهو ٌنتمً فً شعره
كلمات لإلإٌة السناء وٌكثرالبهرجة فٌسمو من رحٌٌمها العبك
والشذى
صور الفنٌّة البدٌعة لما أبعدنا ،و لد تجد فً
فشعره نسٌج من ال ّ
وتطرز جوانبها
صور الفنٌّة التً تنهض بمصابده
لصابد ه جملة من ال ّ
ّ
صور الفنٌّة فً المصٌدة الواحدة
ومعانٌها المختلفة ،حٌث تتزاحم هذه ال ّ
،و لصٌدته حول( دمشك ) تعتبر الزمة من لوازم فٌها لوحات صارخة
تزاحمت فٌها الظبلل واألضواء  ،حٌث رضع لبان الجمال والبهاء
وعب مما شاهده حمٌمة من خبلل معاٌشته االحداث فً
والسناء كلّه،
ّ
هذه المدٌنة ٌمول :
لالت (هل ْكنا) ..لم نج ْد ما نؤك ُل
أفبَع َد ّ
الشام نرجع هكذا
عز
ِ

ضالت علٌنا الحا ُل  ..ماذا نفع ُل؟
نتسو ُل ؟
األرض أو
ْب
نمتاتُ ُ
ِ
عش َ
ّ

جاوزتُ سبعٌنً  ..ت ِعبْتُ ..مرٌضةٌ

والملب لح ٌم  ..كم تُرى ٌتح ّم ُل ؟
ُ

أوهكذا أ ُ ْن ِهً َحٌَاتًِ … حسرتً
َ

س ُل ؟
جوعانةً ومرٌضةً أتو ّ

داخ ِلً
لَ ْوال ال ُمكابَرةُ التً فً ِ

لم ْددتُ كفًّ للذي لد ٌبذ ُل

الشٌب ٌمنعنً  ..وذِكرى ّ
عزنا
ُ

وعٌون أبنابً  ..وذ ٌّل ٌمت ُل
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فً اللٌل ألمً الرأس فوق وسادتً

ص ِع ُد فً الخٌا ِل وأُنز ُل
ح أُ ْ
وأرو ُ

ب
) وألولٌ ( :ا هللا شٌبً متعَ ٌ

ً ماء أكح ُل
وٌسٌل من عٌن ّ

أ ُّم الرجال أنا ،أأُصب ُح هكذا

مسكٌنةً فً شٌبتً ( أتبهد ُل )؟

ال دؾ َء ٌؽمرنً  ..فمدتُ مكانتً
ماذا سؤُنز ُل ٌا ترى عن كاهلً

والشًء إن فم َد المكانةَ ٌُه َم ُل
لٌخؾ حملً ؟..كل جسمً ُمثمَ ُل
ّ

أنا لم أكن أدري ّ
بؤن حٌاتنا

ص ْف ِو أو تَت َ َب ّد ُل
ست ُ ِد ٌْ ُر َظه َْر ال َّ
َ

َ
ضاعَتْ ِد َم ْ
وض عتُ بٌن خرابها
ش ُ
ك ِ

وتفر َ
األولُ
ق الشم ُل الجمٌل ّ
ّ

ٓ ٖٓٝئُلخط ٚحُٔطزٞػش:
 طزَثش ٛظَِ ٖٓ طٜٔش حًُُٜٓٞٞٞض (ً ٞٛٝظخد أػخٍ ٟـش ًزَ٤س ك٢أٓٝخ ١حُٜٞ٤ى ك ٢كَٗٔخ).
 حُـَكش ح٤ٌ٣َٓ٧ش حُٔٞىحء – ًٝخُش حٓ٫ظوزخٍحص ح٤ٌ٣َٓ٧ش طلض حُٔـ.َٜ ؿٞحٗظ٘خٓ – ٞأَٓحٍ هِق أٓٞحٍ حُؼخٍ. ٓ٘ٛ ً٬ٜظ٘ـظ ً٬ٜٓ ..ٕٞك٣ًٞٞخٓخ (ٗ ٢ٛٝظَ٣ش طي ٍٝكَٛ ٍٞحع حُؼوخكخصٝطَُؿٔض ُِـظ ٖ٤ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٝحُلَٗٔ٤ش).
 آكخم ُـِحثَ ػظٔ ٠ك ٢حُٜٔ٘ي ح٫هِٝ ٢ٔ٤حُؼخُٔ٢ حُـٔخػخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝطلي٣خص حُوَٝؽ ٖٓ حُِٝح٣خ حُٔؼظٔش.ٗ -وي حُظـَرش ح٩ػ٤ٓ٬ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش.

431

5/27/2017

 حُظ٤خٍحص ح٤ٓ٬ٓ٩ش – ٖٓ حُٜـَس اُ ٠حُلز٘ش اُ ٠حُٜـَس اُُ ٠ؼزشحُٜٔخُق ٝحُ٘ل.٢
حٓخ كٓ ٢ـخٍ حَُٝح٣ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش كٌظذ ٓزغ ٍٝح٣خص:٢ٛ ,
 حُ٤ظ.ْ٤ حُٔـ٘.ٕٞ ؿَ٣ذ. ه ٍٞ٤حُ٘ٞم. كخٗ ّٞحُل ٢حُوي.ْ٣ ٛخكذ حُٞؿ ٚحَُ٘٣ي. ىٓخء ؿِحثَ٣ش ك ٢حُ٠زخد.أٓخ ِِٓٔش ٓلخَٟحط ٚحُٜٞط٤ش كظٓ ْ٠ـٔٞػش ٖٓ ح١َٗ٧ش حُظ٢
ط٘ؤْ ٟٓٞٞػخطٜخ ٓخ ر ٖ٤حٓ٫ظَحط٤ـ٤خ ٝح٧ىدٜ٘ٓٝ ,خ:
 ح٣٧ي ١حُٔٞىحء. أٓجِش حُ٘لن. هزش حُٔٔخء  ٫حُزَُٔخٕ. َٛحع حُل٠خٍحص. ِػزَ ٝ٧هخص حُلخؿش. ه٬ع ح٩ػ.ّ٬ أٓخٓ٘خ ًظِش ؿِ٤ي. ٓوطٞع حَُأّ ٣لٌَ. حٌُٜق ح٧ه.َ٠ حُلز٤ذ ٜٓي ٍٝحُيّ. حَُٜٝف حُٔ٘وٍٞس. طلخإٍ. ٍكٔش حَُػذ. ر٤خىٍ حُ.ْ٤ٜ٘ ح٥كخم حُلخُٔش. كَحٗخص حُؼَٔ. َُٛس حُوِذ حُلَٔحء.ٝحهظْ رلؼ ٢رو٤ٜيط ٚحَُحثؼش ك ٢حُلز٤ذ حُٜٔطل ٠دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٣و ٍٞكٜ٤خ :
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١زٍ٘ٞسٌ ٛـَ٤سٌ
٘٣لوٜخ ؿّْ ٬
ٌ٣ظذ كٓ ٢زٍ ٍٞس:
(هللا ٝحَُٓٝ ٍٞح) ّْ ٬ٓ٩
٣لز ٚحُـ ْ
ّ٬
ٝط ْٜٔحُ٘لخ ٙك ٢كَحٍ ٍس
طلَهٜخ حُيٓٞع ك ٢ط٘ ّٜي حُّْٔ ٬
طلز ٚحُٜلٞف ك٬ٛ ٢طٜخ
٣لز ٚحُٔئطْ كٓ ٢خُ٣ِ٤خ
ٝك ٢ؿٞحٍ حُز٤ض كٌّٓ ٢ظ ِٚ
٣لز ٚحٓ٩خ ّْ
طلزٛ ٚز٤شٌ
ط٘ ّ
٠ي حُؼو٤ن ك ٢أكَ٣و٤خ
٣لزِٓ ٚحٍع ٣للَ كٗ ٢وِظٓ( ٚلٔ ٌي)
كٗ ٢خ١ت حُلَحص ك ٢حرظٔخ ّْ
طلز ٚك٬كش ٓٓ٬ق حُٜؼ٤ي كٓ ٢ل٘ظٜخ
طٌٍ هٔلٜخ ٍ
ط َ ًٌَّْ ٢ٛٝ ٙ

*************************
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ػلخف حُٔٔؼِ٢

ُٝيص حُ٘خػَس ػلخف حُٔٔؼِ ٢رٔي٘٣ش ( ِٓ٤خٗش ) ٖٓ حػٔخٍ ٓي٘٣ش
( حِ٤ٛش ) ٓي٘٣ش حُٜ٘يحء ( حُو ) ٖ٣َٜحُظ٤ٔٗٞش ك ٢حُؼخُغ ٖٓ َٜٗ
ٗٔ٤خٕ (ٓخ ٖٓ )ٝ١ػخّ \ . 1968
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طؼِٔض كَٝكٜخ ح٤ُٝ٫ش ك ٢حَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش رٔي٘٣ش ( طٔظ)ٍٞ
رٔيٍٓش ( حُط٤ذ ) حُزِيٝ ١كِٜض ػِٜٗ ٠خىطٜخ رظلٞم ػْ ىٍٓض
حَُٔكِش حُؼخٗ٣ٞش د ( ٓؼٜي حُ٘خر ) ٢رٔيٗ٤ش ( حُو ) ٖ٣َٜػْ حٗظوِض حُ٠
ٓي٘٣ش ( هلٜش ) حٌُخث٘ش ك ٢حُـ٘ٞد ٖٓ حُوطَ حُظُ ٢ٔٗٞظيٍّ ك ( ٢ىحٍ
حُٔؼِٔ ) ٖ٤كلِٜض ػِٜٗ ٠خىس ( ىرِ ّٞطؼِ. ) ْ٤
ػ٘٤ض رؼي طوَؿٜخ ٖٓ (ىحٍ حُٔؼِٔٓ )ٖ٤ؼِٔش ك ٢حُـ٘ٞد حُظ٢ٔٗٞ
رٔي٘٣ش ( هلٜش ) ػْ حٗظوِض حُٓ ٠ي٘٣ش (حُٜٔي٣ش ) ػْ حٗظوِض حُٓ ٠ي٘٣ش
(ٗخرَ ) ك ٢حُٞؿٜش حُوزِ٤ش ٖٓ ط. ْٗٞ
حكزض ح٫ىد حُؼَر ٌ٘ٓ ٢ىٍحٓظٜخ حُؼخٗ٣ٞش ٝهخٛش حُ٘ؼَ ك٤غ
حٓظٜٞطٜخ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش حُظ ٢هَحطٜخ ُلطخكَ حُ٘ؼَحء حُؼَد روخٛش
حُظ ٖٓ ٖ٤٤ٔٗٞحٓؼخٍ حرٖ ٍٗ٤ن ٝحُل... ١َٜ
ٗظٔض هٜخثيٛخ حُ٘ؼَ٣ش كَٓ ٢كِظٜخ حُؼخٗ٣ٞش ٝىحٍحُٔؼَِٔ٘ٗٝ ٖ٤ص
هٜخثيٛخ ك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُٔلِ٤ش حُظ٤ٔٗٞش ػْ ك ٢رؼ ٞحُٜلق
ٝحُٔـ٬ص حُؼَر٤ش هي ٗظٔض هٜخثيٛخ ك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَحُلي٣ؼش ٖٓٝ
ه٤ٜيطٜخ( ٍر٤غ حُؼَٔ ) طو: ٍٞ
 ٫طِٔ٘ ٢ػٖ ٍر٤غ
كَ ّٓ٘ ٚ
حُِ ََٛ
ّ
 ٫ٝػٖ ػّ ً ٕٞ٤لِٜخ حُ ّ
٠ـَ
٣و ُٕٞٞؿِٔ٤شً ًخُّ٘ـٔش..
ٝكِٞسً ًٔ٤خ ٙحُٔطَ
٣ ٫ؼِٔٝ ٕٞؿغ حُو٤ٜيس
ك ٖ٤طلظَ٠
* * *
 ٫حٓظط٤غ إٔ أؿ َّ٤حُظّخٍ٣ن
 ٫ٝاٍحىس حُويٍ
 ٫ٝحَُّ٘حثغ  ٫ٝحُزَ٘
كو ٢أكظخؽ إٔ أؿِْ كٔٛ ٢ض
طلض حُّ٘ـَ
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أكظخؽ إٔ أُؼذ طلض حُٔطَ..
إٔ طـَه٘ ٢كزّخطٚ
كؤٛي ٚ٣هِٜش ٖٓ َٗؼَ١
ٝأػي ٝهِل ٚك٤لخًٝ ٢٘٤أكخًٚ٤
ػٖ ىػخرخص حُ ّطلُٞش ٝهٝ ٜٚحُي١
ٝك ٖ٠أ ّٓ٢
٘ٓٝخٗٝخص أهٞط٢
َٔٔ
٤ُٝخُ ٢حُ ّ
أكظخؽ إٔ أًظذ ٝأًظذ
ُٜي َ٣حُلٔخثْ ُٔ٘خرَ حُؤق
٧ػ٘خد حُـزَ
أٍ٣ي إٔ أٗلض ٓٓ٬ل٢
ػِٛ ٠للخص حُٔ٤خٌُّٜ٘ ٙخ
َٓػخٕ ٓخ ط٘يػَ....
ػلخف حُٔٔؼِ ٢حى٣زش ط٤ٔٗٞش ٗخػَس ٍٝٝحث٤ش ٝهي طؼَٟض ٧ىرٜخ
حَُٝحث ٢هزَ ٓ٘ظ ٖ٤كٌظزض ػٜ٘خ  ٫ ٢ٌُٝط٤٠غ حُٔوخُش ػٜ٘خ حػزظٜخ كٌٛ ٢ح
حُزلغ حٓظٌٔخ ُٚ ٫كخه: ٍٞ
( ح٫ىد  ٞٛحُ٘ؼٝ ٍٞحُٜ ٫خّ ك ٢حَُٔء ٝحٌُِٔش حُٔؼزَس حُظ٢
ط٘ٔٓ ٖٟٔ ٞلخ َٛحُل٤خس  ٖٓٝهُٜ٬خ ُظٔـَ ػٔوٜخ ك ٢ه٤خٍ
ح٫ى٣ذ ػْ طزَُ ٖٓ هُ ُٚ٬ظ٘زؼن ًلِْ ؿٔ َ٤طٔؼي حُ ٚ٤حُ٘لْ
ٝطٔٔ ٞحُ ٚ٤حَُٝف كظ ٠ك ٢كخُش ٗوخثٜخ كٜ٘٤ت ُٜخ حُلئحى ٝطوَ رٜخ
ح٫ػ ٝ ٖ٤حُٜٞحؿْ . .
كخ٫ىد حًٕ ٓ ٞٛؼَكش حٗٔخٗ٤ش طلَٔ ٓؼط٤خص حَُإ٣ش حُٔللِس
ٍ٫كٔخّ حُ٘خرغ ٖٓ حُوِذ ٌٛٝح ح٫كٔخّ  ٞٛحُٜٔيٍ حُٞك٤ي –
ًٔخ حٍحُٔ - ٙؼَكش ح٤ٗ٫خء ك ٢حُؼخُْ ٝهي  ٌٕٞ٣طؼزَ٤ح ً ػٖ حُؼ٬هخص
حُظ ٢طوِلٜخ حُِـش ُ ٞطًَض ٌُحطٜخ ر ٖ٤حُلي حُؼٝ ٢٘٤حُظـَى حُٔخى١
ٝحُٔؼخُٝ ٢ر ٖ٤حُٔـخ٫ص حُٔوظِلش ُِلٞحّ .ح ٝحٗ ٚح٣٩لخء ح٠ٔٓ٫
رٓ ٍٜٞؼخُ٤ش طظٜخػي اُ ٠ح٩ػِٓ ٠لِوش رخؿ٘لش ٗؼَ٣ش ٓ٘زؼوش
ٔٓٝظِؿش
ٖٓ ٍٝك٤ش ح٫ى٣ذ ٝعٝح١ل ٚحُٔ٘زؼؼش ٖٓ حػٔخهٚ
روٞحُـ ٚحُٔظيكوش ٜٓ٘خ حُٔ٘لٗٞش رٜخ .
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فح٫ىد ػ٘ي ١ؿِء ٖٓ ا  َٛحُـٔخٍ ٝػ٘يٓخ ٗ١ظؾ حُ٘خػَ
حُـٔخٍ كٗ ٢ؼَ ٙح ٝحَُٝحث ٢كٍٝ ٢ح٣ظ ٌٕٞ٣ ٚهي حًظٔذ كخُش ك٘٤ش
ٝحٗٔخٗ٤ش ٖٓ ه ٍ٬حُ٘ظَس حُلٔخٓش كٓ ٢زَ حؿٞحٍ حُ٘لْ حٔٗ٫خٗ٤ش
حُ٘خػَس حَُٔٛلش ٖٓ ه ٍ٬حٌُِٔش حُـِٔ٤ش ُظ٘ٔ ٞكٓ ٢لخ َٛحُل٤خس
 ٖٓٝهُٜ٬خ ُ ٝظٔـَ حػٔن رٞحٜ٘١خ ٝحػِٞٗ ٠حّكٜ٤خ ٝطـٔؼٜخ
ك ٢رٞطوش كِْ ؿٔ َ٤طٔؼي حُ ٚ٤حٗ٫لْ ٝطٔٔ ٞحُٜ٤خ حٍٝ٫حف
ٝح٫كجيس ػٔخ ٣ـ ٖ٤ك ٢هِحثٜ٘خ حُؼوخك٤ش ٓٔظِؿش رؤه ٟٞػ٘خَٛ
حُـٔخٍ حُ٘ؼَٝ ١حُ٘ؼ٣ ٝ ١ٍٞظٔؼَ ك ٢حُٔ٤ٓٞو ٠حٌُ٤ٓ٬ش حُٔ٘زؼؼش
ٖٓ حٌٓخٗ٤ش حُ٘خػَ ك ٢ح٣٫ظخء رٜخ ٖٓ ه ٍ٬طٔخُؽ ح ٝطِحٝؽ
حُلَٝف حُِـ٣ٞش ٓغ رؼٜ٠خ رل٤غ طؼطٕ ٢ؿْح حٔٗ ٝوخ ٓ٤ٓٞو٤خ
ٓؼ٘٤خ طزؼخ ٌٓ٧خٗ٤ش حى٣زظ٘خ حُلٌس ٓٝويٍط ٚح ػِ ٠حُوِن ٝح٫ريحع ٜٗ٧خ
ُِٓض ٣َ١ن حُٔٔ ٞرخَُٝف ٗلٔٓ ٞخٍحص ػخُ٤ش ًحص ٗـٔخص صٕرؼن
ٝحٌٓخٕط ٚح حُظؼز٣َ٤ش ٝحُظ ٢ٛ ٢حُٔزَ٤
ح
ػٖ ّ ٗخػَ ٛخ ٝػٞح١ل ٚح
ُ٣٪لخء ُِٝظؼز َ٤ػٔخ ٣ؼـِ حُظؼز َ٤ػ٘ ٚح٫هَ. ٕٝ
كخُٔخىس ح٫ىر٤ش ٗؼَ ًخٗض ح ٝهٜش حٍٝ ٝح٣ش ح ٝؿَٛ٤خ ُٔ٤ض
رٔطٞكٜخ ٝحٗٔخ رٔخ طٔو٠ض ػ٘ٓٝ ٚخ طَحءص حُ ٌٙٛ ٚ٤حُٔطٞف حٝ
حُٔخُش حُٔظٔوش ٝحُٔؼزَس ػٔخ ٣وخُؾ ٗلْ ح٫ى٣ذ ٝهيٍط ٚك ٢حُظخػَ٤
كٗ ٢ل ّٞح٫هَ ٖ٣كَٝف حح٫ى٣ذ ٘٣زؼغ ٜٓ٘خ ٗظخؿ ٚح٫ىر ٢رٔخ ٟٞ٣لٚ
ٌٛح حُ٘ظخؽ رخٍٓٔٞٛ ٠س حىر٤ش ًخٗٔخ طظـ َٛٞكٜ٤خ حُطوٝ ّٞحُظوخُ٤ي
ك٤ليم كٜ٤خ ُظزلغ ػٔخ طٟٞل ٚكٍٞٛ ٢س حؿَٔ ٌُ .ح طٌ ٕٞح٤ٔٛش
ح٫ى٣ذ رٔخ ٣لِٔ ٚكٗ ٢لٔ ٖٓ ٚطؼز َ٤ػٖ ٣ٞ١ظ ٚحُٔخً٘ش ٛٞٓٝزظٚ
حِ٤ٛ٫ش ٓ ٝويٍط ٚحٌُٔظٔزش ٖٓ ه ٍ٬طللً ٚحط ٚحُول٤ش ٝػزوَ٣ظٚ
حُِٜٔٔش طِي حُظ٣ ٢ظـِ ٠كٜ٤خ كز٬ُ ٚهَ ٖ٣رٌَ ٓخ ك ٍٞٗ ٖٓ ٚ٤حٗ ٝخٍ
ح ٝهزْ ٖٓ ٗٝ ٍٞطِْٔ ؿَحكخط. ٚ
ُٝؼَ ح٫ى٣ذ أٔ٣خ ًخٕ ك ٢رلؼ ٚػٖ ح٫ك٣ َ٠لخ ٍٝحٕ ١هِن
ا٣وخػخ ٓظِٔ٤ح ً ٣ظٞحُٕ ٓغ ٓخ ٣ؼظَٔ ك ٢ىٝحهَ ٗلٔ٣ٝ ٚظلَى رٔويٍطٚ
ٓغ ا٣وخع ري٣غ ٌُٜح حُؼخُْ حُٔ٠طَد فٔ٘٣ ٫خم هِلٛ٫ ٚؼخ رَ
ٞ٣حؿ ٜٚرٔٛٞزظ٣ٝ ٚؼ٤ي ر٘خء ٙرخُٜخٓ ٚرل٤غ طٌ ٕٞحُظَٗٔ٤ش ح٣٩وخػ٤ش
حُـي٣يس حُظ ٢طظٌٜ٘ٓ ٕٞخ حُٔخىس ح٫ىر٤ش ٓؼزَس ػٖ ٓٓ٬ق حُؼخُْ حُٔل٢٤
ر ٚك ٢حُظخٓٝ َٛزَ حؿٞحٍ ٖٓ ٙحُيحهَ ك٤ؼخى طَط٤ز ٖٓ ٚؿي٣ي ٝكوخ ُٔخ
٘٣ؼَ رٝ ٚكٍٞٛ ٢س حؿَٔ ٝحٓٔٝ ٠حكٖٔ .
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فًَ ٗظخؽ أىرٍ – ٢رٔخ ٘٣ -ط ١ٞػِ١ ٠خهش ٍِٓ٣ش أٓ ٝـٔٞػش ٖٓ
ح٧كٌخٍ حَُِٓ٣ش حُظ ٢طظول ٠هِق حٌُِٔخص هخٛش ك ٢ح٫ىد حُلي٣غ حٝ
حُٔؼخ َٛطزؼخ ُظَٝف حُظويّ ٝحُلخؿش حُٗ ًَ ٕ٫ ٚ٤ظخؽ أىر٣ ٢ظٖٔ٠
هطخرخ ٍِٓ٣خ ٝرظؼز َ٤حهَ ؿٜي طؼز ١َ٤طلظٖ ك ٚ٤حُي٫٫ص حَُِٓ٣ش ٝ
حُظٍ ٢رٔخ هي طظلخٝص ك٣ٞ٤ش ح ٝكَى٣ش
 ٝهي  ٌٕٞ٣كٍٝ ٢ح٣ش ىٍحٓ٤ش ػخُ٤ش ح ٝح ٝهٜش ٍرٔخ طخط ٢رخٍىس
كو٤ٜيس حُ٘ؼَ طٔؼَ حُلَ٣ش
ًخُؼِؾ ح ٝه٤ٜيس ػٔٞى٣ش حٗ ٝؼَ٣ش .
حُٔطِوش ُِ٘خػَ ك ٢حٗظوخء حٌُِٔخص ح ٝحُؼزخٍحص حُٔظـخٗٔش ُو٤ٜيط٘ٛٝ ٚخ
طٜطيّ كخُش حٗ٫ظظخّ حُٔظٛٞؾ ٖٓ ه٤ٜيس حُؼٔٞى ح ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ حُلَ
ح ٝرخ٣٫وخع كٜ٤خ ؿ َ٤حُٔٞؿٞى ك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ .
ٝحٍُٜٞس حُل٘٤ش  ٢ٛحُِٔلش ٝحُلخُش حُظٔ٣ ٢ـِٜخ ح٫ى٣ذ ٓٝخ ٣ظٔؼَ
ر ٖٓ ٚحكٔخّ ٝحىٍحى ُِ ٍٞٛٞحُٓ ٠خ طٔٔ ٞحُٗ ٚ٤لٔ٤ظ ٚحَّٝ٣ ٝ
طٔـ ِٚ٤رلخُش حٜٗغ ٝحكٝ َ٠حٍُٜٞس حُ٘ؼَ٣ش هٔش ه٤خٍ حُ٘خػَ ك٢ٜ
رلَ ٔ٣زق ك٣ٝ ٚ٤زلَ كٓ ٢يحٔٓٝ ٙخء ٣ؼَؽ كٜ٤خ حُٓ ٠زظـخٝ ٙحٍٝ
٣ظِ٘ ٙػِٜ٤خ كخٍُٜٞس حُل٘٤ش ٗـيٛخ ٝحٟلش ؿِ٤ش ك ٢ؿَ حُلٕ٘ٞ
ح٫ىر٤ش حُظ٣ ٢طَهٜخ حٌُخطذ ٜٓٔخ ًخٗض ك٘ٗٞخ ٗؼَ٣ش حٗ ٝؼَ٣ش
ٝحؿَحٟخ ٓوظِلش طؼزَ ػٔخ ٣وخُؾ حُوِٞد رل٤غ طَه ٠حُٞٛ ٠حٓغ
حُ٘لٓٝ ّٞيحهَ ح٫كٌخٍ .
 ٖٓٝه ٍ٬طظزؼُِ ٢ؼوخكش ٝح٫ىد ر٘طَ ٚ٣حُ٘ؼَ ح ٝحُ٘ؼَ حُل٘٢
ُٝظوخٍرٜٔخ ك ٢حُٞهض حُلخ ٖٓ َٟرؼٝ ٞطِحٝؿٜٔخ حٗظؾ ح٫ىد ه٤ٜيس
حُ٘ؼَ كٌخٗض ِٓ٣ـخ ِٓىٝؿخ ٍحثؼخ ر ٖ٤حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ؼَ٣ش ػْ ٫كظض حٕ
ٗخػَ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ  َ٤ٔ٣ؿخُ٤خ حًُ ٠ظخرش حَُٝح٣ش ٝحُوٜش ك٤ـ٤ي ٛخ
حؿخىس طخٓش .
كخ ٫ىد ػ٘ي حى٣زظ٘خ ػلخف حُٔٔؼِ ٢ؿِء ٖٓ ا  َٛحُـٔخٍ
حىد ح صً ٕٞهي حًظٔذص كخُش ك٘٤ش
ٝػ٘يٓخ ٘٣ظؾ ح٫ى٣زش حُـٔخٍ كٙ ٢
ٝحٗٔخٗ٤ش ٖٓ هٗ ٍ٬ظَطٜخ حُلٔخٓش كٓ ٢زَ حؿٞحٍ ٗلٔ٤ظٜخ
حُ٘خػَس حَُٔٛلش  ٖٓ ٝه ٍ٬حٌُِٔش حُـِٔ٤ش حُٔؼزَس كٍٝ ٢ح٣ظٜخ
ُظ٘ٔ ٞكٓ ٢لخ َٛحُل٤خس  ٖٓٝهُٜ٬خ ُ ٝظٔـَ حػٔن رٞحٜ٘١خ
ٝحػِٞٗ ٠حّكٜ٤خ ٝحؿَٔ ًًَ٣خطٜخ ٝطـٔؼٜخ ك ٢رٞطوش كِْ ؿَٔ٤
طويٜٓخ ٍطٔؼي حُ ٚ٤ح حٗ٫لْ ٝطٔٔ ٞحُ ٚ٤ح حٍٝ٫حف ٝح٫كجيس ػٔخ
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٣ـ ٖ٤كِٗ ٢ػخطخ ٓٔظِؿش رؤه ٟٞػ٘خ َٛحُـٔخٍ حُؼوخكٝ ٢حُ٘ؼ١ٍٞ
حٌُ٣ ١ظٔؼَ ك ٢حُٔ٤ٓٞو ٠حٌُ٤ٓ٬ش حُٔ٘زؼؼش ٖٓ حٌٓخٗ٤ش ح٫ى٣ذ ك٢
ح٣٫ظخء رٜخ ٖٓ ه ٍ٬طٔخُؽ ح ٝطِحٝؽ حُلَٝف حُِـ٣ٞش ٓغ رؼٜ٠خ
رل٤غ طؼطٔٗ ٢طخ حٔٗ ٝوخ ٓ٤ٓٞو٤خ ٓؼ٘٤خ طزؼخ ٌٓ٧خٗ ٢طٜخ حُلٌس
ٓٝويٍط ٚح ػِ ٠حُوِن ٝح٫ريحع – ٝحٍحٛخ هخىٍس ٓظٌٔ٘ش رِِٔٞرٜخ حُ٘٤ن
ٜٓ٬ًٝخ حُٔؼٔٝ ٍٞطؼزَٛ٤خ حُل٘ ٢حُ٘خٟؾ ك٣َ١ ٢ن حُٔٔ ٞرخَُٝف
ٗلٔٓ ٞخٍحص ػخُ٤ش ًحص ٗـٔخص ط٘زؼن ٓ٘خػَٛخ ٝػٞح١لٜخ ٝحٌٓخٗ٤ظٜخ
حُظؼز٣َ٤ش ٝحُظ ٢ٛ ٢حُٔز٣٪ُ َ٤لخء ُِٝظؼز َ٤ػٔخ ٣ؼـِ حُظؼز َ٤ػ٘ٚ
ح٫هَ. ٕٝ
ٓٝخ ٫كظظ ٚكٍٝ ٢ح٣ظٜخ حُـي٣يس ( ك٘ٓ ) ٖ٤ويٍطٜخ ُظزلَ ٖٓ هٍ٬
 ٌٙٛحَُٝح٣ش ػزَ ٓٔخٍحص حُ٘لْ حُ٘خػَس ُظـيم ػِ٘٤خ ٗزؼخ ٝك٠٤خ
ٝكي ٓخ ٍحه٤خ ٖٓ هَٓ ٍ٬ىٛخ حُو ٢ٜٜحُـٔٞٓٝ َ٤حءٓش حُلَف
ٝحُـِٔش ك ٢طؼزٍ َ٤حثغ ُٓ ٌَ٘٤ؼ٘٤خ حهَ ٍٝحكيح ؿي ٣يح ٖٓ هٍ٬
كٌَٛخ حَُحه٠٘٣ ٫ ٢ذ ٓؼٝ ٚ٘٤حُٜخٓخ ؿًٔ ٬٤خٕ هي حًظٔذ – كٔ٤خ
حٍح - ٙكخُش ك٘٤ش ٝحٗٔخٗ٤ش  ٝرٔخ ٣لون طٞحُٗخ ٝحٓؼخ رٓ ٖ٤ؼش
حُل٤خس ٓٝخ كٜ٤خ ٖٓ ٓلَىحص ٝطـخٍد ٝهيٍحص ٛخؿظٜخ رـٔخُ٤ش
ٓلَ١ش ُٝلظش ٍحه٤ش ِٓىَٛس .
 ٖٓٝه ٍ٬ىٍحٓظَُٝ ٢ح٣ظٜخ ( ك٘٫ ) ٖ٤كظض حٜٗخ ًظزض رخٗخَٓ
ٗخػَس حػَ كٜ٤خ حُ٘ؼَ هزَ حُ٘ؼَ كَٝح٣ظٜخ ك٘ٓ ٖٓ ٞ٤خػَ ٝحٍٛخٛخص
ِٜٓٔش ط٘ؼٌْ ػِٗ ٠لٔ٤ش ٗخػَ س ٔ٣ ٫ؼٜخ حُوِذ كظطلق ٍإ١
ٝػٞح١ق طظٔؼَ ك ٢رؼٓ ٞلَىحص ٍٝح٣ظٜخ .
طو ٍٞكٓ ٢ويٓظٜخ :
حَُٝح٣ش
ُٜ٤ل ٞػِ ٠حُلَٔس
(  ٢ٛطؤط ٢هَٔح كظزخؿظ ٚك ٢ح٧كّ٬
َ
ّ .
ِٓؼٗٞش ٣خ هَٔ ٘٣ظَى ك٠ٓ ٢خؿؼظٜخ حُ٘ؼَ ٝكٌخ٣خ حُ٘٤طخٕ ٓٝ ،وخٓخص
حُٔلَس ٝأ٫ػ٤ذ حٌُٜخٍٕٓٝ .خثَ حُـٞح٣ش
حَُٝح٣ش ٣خ هَٔ ٓي٘٣ش حُّْ٘ٔ ٖٓ ىهِٜخ ًخٕ آٓ٘خ
ُ ًَ ٚحُزٞ٤ص ٣يهِٜخ ر ٬حٓظجٌحٕ ح٘٣ي ٣خ ْٗٔ؟ )
ٝطو ٍٞكٓ ٢ظٜ٘خ:
(ٓخ أؿَٔ حُ٘ؼَ ٓٝخ حٗ ّي هٔٞطٚ
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ك ٖ٤حكظخؿَٜ٣ ٚد ٓ٘، ٢
٘٣لِض ٖٓ ر ٖ٤أٛخرغ ُٓ٘٢
 ٢ُ٘ٓٝأٗخ..
 ٞٛإٔ حًظذ.....
أُق ؿٔي ١رِ٣َٛخص
إٔ حًظذ إٔ ّ
ٖٓ هٜخثي ٍٝٝح٣خص حٗؼَٛخ ًخُ٤خٓٔ.ٖ٤
أٓيُض ؿٔيٛخ حُٔظؼذ ػِ ٠حُٔوؼي
ًٔٝ،خ ػٜيص ٗلٜٔخ ًَ ٓٔخء
أهٌص أؿ٘يطٜخ
ٍٔٓٝض رؼ ٞحُوَر٘خص
٘ٛخ ٘ٛٝخى ك ٢حٗظظخٍ إٔ طٔطَٛخ حُٔٔخء
ٌٓٔخ ٖٓ حُٔلَىحص ُل٤خًش ه٤ٜيس.
ٓزلض ر٘ظَحطٜخ ٓغ كزخص حُ٤خٖٓٔ٤
ططَ ػِٜ٤خ رخكظ٘خّ ٗي٣ي
حُ٘ي،١
حُ٘ٓٝ ٢ٜلَٛخ
رؼزوٜخ
ّ
ّ
٣ظ٘خؿْ ٓغ طيكن حُيّ كَٗ ٢حٜ٘٤٣خً .خٕ حُوِ ُْ ٓـَٝكخ حٌُحًَس طيكؼٜخ
َٓس٤ٔٗ -ض
ُظلُٜٞخ اُ ٠كٝ ٍٜٞأ٣خّ  .ط٘خُٝض ك٘ـخٕ حُوٜٞس ،طَٗلضّ -
حَُٔ ىكؼٜخ ٌُِظخرش أًؼَٗ .ـَس حُ٤خٓٔ ٖ٤حُٔطِش
ًخُؼخىس حٌَُٔ١ ٌُٖ.ؼٜٔخ ّ
ػَِٗ ٠كش ؿَكظٜخ طَكَ رٜخ اُ ٠ك٤غ حُلِْ ٣ظٓٞي أهزخء حُٜٔض ).
ح ٝهُٜٞخ :
(أٗٔ١ ٠ؼْ حُـَف
رِٔٔش أٗخِٓي طيحػذ ٗؼَ,١
ػَِٗ ٖٓ ٢كش ػ٤٘٤ي
ر٘ظَحطي حُل٘ٗٞش حُظ ٢طط َّ ّ
.طظـ ّٔغ ًًَ٣خطَٓ ٢ح٣خ
كؤرلغ ػٖ حُوٜخثي حُظ ٢طو ٍٞػ٘ي
ٝك٤ي ًَ ٗٞحكَ حُ.ٟٜٞ
أرلغ ػٖ حُل ٍٜٞحُظ ٢أػ٘ن إٔ أٓٞص كٜ٤خ.
أرلغ ػٖ ٌِٓٔظ. ٢
ٌِٓٔش حُٔؼَ ك٤ي.
كؤًًٔ ٕٞخ ً٘ض ػ٘يٓخ حٗل٘ض ٓ٬ثٌش حُلذ ك ٢كَ٠س ح ُٚ٩حُٔلزٞد
.رخ ْٓ٧كً ٖ٤خٗض حُٔؼخٗ ٢كزِ ٠رٔؼخٜٗ٤خ
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ً٘ض طيكغ رؤكِحُٗ ٢ظَطغ رؼ٤يس ػ٘٢
.رخً ْٓ٧خٗض ُٞٛ ٢ح٣ش حٓظؼ٘خث٤ش.
.أػيً ٝخُطلِش طلض حُٔطَ
ٝطظؼخُٟ ٠لٌخط٢
ٝأَٛم رٌَ ٓخ طلِٔ ٚك٘ـَط ٖٓ ٢أٞٛحص ٝأؿخٕ.
رلزي ٣خ هَٔ..
أؿَم ك ٢ىٓٞػٓ ٢غ حُٔطَ
ٝأٟلي  ,أٟلي ك ٖ٤طوخٓٔ٘ ٢ؿ٘٢ٗٞ
َُِه ٚطلض ُ ّهخص حُٔطَ
طيػّ ٢٘ٗٞ
.طَحه ٢ٜ٘حُلخُْ..حُِٔ..ٞحًَُ٘ٝيٍ) ... ٍٝ
حًٕ كًٔ - ٢ٜخ هِض  -كٗ ٞ٤لْ حُىكٔض ح ٍٛخٛخطٜخ كظٟ ٠خهض
ػِٜ٤خ ػْ كخٟض كٌخٗض ٍٝح٣ش ( ك٘ ٌٙٛ ) ٖ٤حَُٔس ري ٖٓ ٫ه٤ٜيس ٗؼَ
.ح ٝهُٜٞخ:
(ٔ٣ظـٔغ هَٔ هٞح.ٙ
٣.ي ّٝػِ ٠حٝ٧ؿخع.
٣لظٔٔٗ ٖ٠خ كظ٘ل ًَ ٠حُـَحف ٝطِظجْ.
ٜزخف  ٖٓ َٜٜ٣رؼ٤ي
ح٣ٝؤط ٢حُ ّ
ك٤ط ١ٞحّ٤١ ٍٝ٧خ
ٓلٔ ٬ك ٢ػ٘خ٣خٓ ٙطَح ػخٍٓخ
ٔٔخء ..
كظوزَّ ح ٍٝ٧حُ ّ
 َِٛ٣ٝحٌُ ٖٓ ٕٞؿي٣ي...
ّ٘ٓ ٌٙٛ.ش حُل٤خس).
ٗ ٞٛؼَ رلي ًحط ٚحٗ ٝؼَ كٍ٘ ٢حثغ ٣لَٔ ك٤١ ٢خط ٚحُن حُ٘ؼَ ٙ ٞٔٓٝ
 ٖٓٝه ٍ٬هَحء ط ٌُٜٙ ٢حُظ ٢حٓٔظٜخ حُ٘خػَس ػلخف دمحم
حُٔٔؼٍِٝ ٢ح٣ش ( ك٘٫) ٖ٤كظض ًٝخٜٗخ ٍٝكٜخ طظٞػذ ٖٓ رٖ٤
ٓطٍٛٞخ ك ٢ٜحهَد ُِ٘ؼَٜٓ٘خ ُِ٘ؼَ ح ٢ٛ ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ رلي ًحطٜخ ُ٫ٞ
رؼ ٞح ٍٞٓ٫حُظ ٢حًظ٘لظٜخ ك ُْ ٢ٜحٓظطغ حُظوِٗ ٖٓ ٚخػَ٣ظٜخ :
٣و ٞىٓ ٢اُٚ٤
(ٗٞم
ّ
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ًؤٕ ً َّ ىٓ ٢حٗظٜخء ؿٞع اُٚ٤
ًـٞع ًَ ىّ حُـَ٣ن اُ ٠حُٜٞحء
ٔٔخء
٣خ ػَحم ٣خ ػَحم ػ٘ي ٓلظَم حُظّٝ ٚ٤حُ ّ
طزٌٓ ٚ٤طَح رَ٣ن حُلـَ ك ٢ػ ٢٘٤هَٔ
أؿ٘لش طَكَف
طؼ ٞػِ ٠حُٞؿغ
ّ
ٗطوض ٗلخ ٚٛأر٤خص ٣ٞٛظ: ٚ
أَٓٔ )
ػَحه ٢أٗخ
(
ْ
ُّ
٫ٝ ٌ٘ٓٝىس حُظؤٍ٣نِ ..
ًَٔ
ُْ أُه َ ُْٝ..َْ ٜأ ُ ْ
د..
رلَ أ٤١خ ٍ
ىٓخثُ ٢
ٝأٗلخٌٓٗ ٢ح
ػ٘زَ..
ْ
ٝهِز ٢كٓ ٚ٤ظّٔغ ..
أًؼَ
ٌُ َّ حُّ٘ ِ
خّ ..رَ ْ
ر٬ى حُؼَد أكيٜ٣خ..
كؤ ٖٓ َّ ً.. ٢ِٛكٜ٤خ..
ٝأٛلخرٝ.. ٢أهَحٗ٢
أٍ ّى ُى ىحثٔخ ُٞٛح..
د أ١ٝخٗ٢
رُ ٬ى حُؼَ ِ
أٗخ ٖٓ ٘٣ظ٘ٞٗ ٢هخ ..
ٌَٔ٣
د ..رَ
ّ
ْ
رلذ حُؼَ ِ
طَٔ..
أٗخ حُٔوٍِ ٖٓ ١ٞ
٣ُٝظٖٓٝ ٕٞ
ُػظَ)
ْ
ٍ
ٓخ حكٛ٬خ ٖٓ ٍٝح٣ش ِٓؿض حُ٘ؼَ رخُ٘ؼَ ٝحُلذ رخ٫هخء كوي ًخٗض
حػَح ُٔخ ٣ؼظَٔ ك ٌٙٛ ٢حَُٝف ٖٓ كٝ ِْٜٓ ٞ٤كذ هخُٓٝ ٚـٔٞػش
ٖٓ ػٞح١ق ٝحكخٓ ْ٤ط٘زؼغ ػٖ ٗلٜٔخ ٝكئحىٛخ ك٠٤خ ُحهَح ٓٝؼزَح
ػٖ ٍإٗ ٟلْ حٗٔخٗ٤ش ٣ـَٔٛخ حُلذ ٝحُ٘ٞم :كذ حُ ٝ .. ٖ١ٞكذ
حُطز٤ؼشٝ ..كذ حٔٗ٫خٕ ٝ ..كذ حُلز٤ذ  ...طو: ٍٞ
( ـ أ َ َٝطلِٔٝ ٖ٤كيى ٣خ كز٤زظ ٢؟؟؟
ٌٛح أٗخ هَٔ حُِٓخٕ...
ٌٛح هَٔ ٣خ ْٗٔ ...
أهْٔ إٔ ٣ظ ّْ حُلِْ
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كٝ ٬هض ُِّ٘ؼخّ ح....ٕ٥
حَُٝف
ٛخ أٗض طؼخٗن ٓ٘ٓٞش ّ
٣خ هَٔ،اُ ٠حُ٬كيٝى ...اُ ٠حُ٣ٞٛ٬ش...
اُ ٠كِْ حُ ٖ١ٞحُلَ...
كِْ حُ٘ؼٞد حُؼخثَس........
ٜٔض....
طيم ٗٞحه ْ٤حُ ّ
ٗٞحهْ٤
حُلذ....
ّ
ٗٞحه ْ٤حُلِٕ....
ٗٞحه ْ٤ح.... ُْ٧
ٗٞحه ْ٤حُل٤خس ٓٝظ٘خه٠خطٜخ....
َٛٓٝخ ٗل٤خٛخ ...
رلِٛٞخ ّ
ٗ٘ٔؾ ٖٓ أك٘ٓ٬خٛ...ـخٍح ً٘خ ...أّ ًزخٍح،
ٗلِْ رخُّْ٘ٔ ٝحُؤَ....
ٌٗزٌَ٣ٝ ،زَ حُلِْ،
َٗر ٢أ٤١خف ١لُٞظ٘خ،
٤٘ٗ ٫ٝن،
ّ
ك ٢أػٔخه٘خ طؼ...ٖ٤
ك٤ؼَٕ حُؼ٘خد ك٘٤خ....
ّ
كٖٔ ُْ ٘٣ظي ٖٓ هَٝف حُٞؿغ،
ٝح٫ؿظَحد،كٌٛ ٢ح ّ
حُِٖٓ حُـزٖ...؟؟؟
ٌُٖ حُّْ٘ٔ طظ َّ كِٔ٘خ
ٝحُؤَ ِٓ ْٜحُّ٘ؼَحء).
ك ٌٜٙحٓٝ ٍٞٓ٫خ رٜخ ٖٓ طؤ َّٓ ٍٝإ٣ش ؿخَٓس طٜيٍ ػٖ ٗلْ
حُٜٔض حُلذ ٝحُٞكخء كٌخٗض ٗلٜٔخ رٞطوش ُ٫حَ٤ٛطٜٞؿٜخ ٤ٛخؿش
حُؼٔـي ٝطلُٜٞخ حُ ٠ه٬ثي طِ ٖ٣حُ٘لٝ ّٞطَٔ ح٫كجيس ًٌ٘ ٟح ٍ٣ؾ
كخف ػطٌَٗٝ ٙح ٝ ٙطؼزّــن حُ٘ي٘ٓ ٟخُ ٝ ٙظ٘ؼخٍ حًٔخٓخ ٖٓ حٍُٝٞى
طلظلض ٝحَُٛص كٌخٗض ًَ ك ٖٓ َٜكُٜٜٞخ حُؼَ٘س رٔؼخرش ه٤ٜيس
ٍحثؼش ؿِٔ٤ش ).
تؽلب على كتاباتها النثرٌة الصفة الشعرٌة فهً شاعرة لبل ان
تكون روابٌة وفً رواٌتها ( حنٌن )ٌتبٌن ذلن واضحا وفً لصٌدتها
(المارتٌن )و رمزٌتها وشخوصها وتعابٌرها الرابعة تمول :
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ػِٟ ٠لخف كِْفط٢
ٔخٕ ر٘ظَس ؿَم
ٍٓو٘ َٜٗ ٢حُ ّ
ط٘ ّٜي َٓ٫طٖ٤
ٔئحٍ
ٔئحٍ طِ ٞحُ ّ
ٌٓٝذ حُ ّ
أ ٖ٣أٗخ ٓ٘ي ٣خ ١لِظ٢؟
أُ َٛك ّزُُٞ َُٛ ٚ
كظٍٞىص ٝؿ٘ظخ١
ّ
ُ ٢ػ٘يى أك٢ٓ٬
ٝىٓخء طؼٍٞ
ًِّٔخ ٗطوظي ٗلظخ١
ُ ٢ػ٘يى َٗكشُ حُؤَ
ٓٝطَ ٓطَ
ٓطَ ٣ؼخٝىٗ٢
رـ٤غ حُوز٬ص
ُ ٢ػ٘يى ط٠خٍ ْ٣أٗٞػظ٢
ٝكو٤زش حًٌَُّ٣خص
ُ ٢ػ٘يى ٍٝٝى ١حُّظ٘٣ٍٝ ٢خٛخ
رؼزن ح٤٘ٓ٧خص
حَُٝف
َٓ٫ط ٖ٤حٍُع ٗزظشَ حُ ٢ً ٟٜٞأهِغ ِٗ٣ق ّ
أٗض ُؿَٝىس حُلَف
ٝىٓ ٌغ ٣ـ ّْٔ ك َ٤ُ ٢حُٞؿغ
َ٣كَ ٓغ حُـَرخء ُٔـ ٍٜٞرؼ٤ي
ٖٓ أٛٝي رخرٝ ٢كِٔ٘٣ ٢ظظَ حُّ٘٘٤ي؟
ًِّٔخ ٛطِض ؿٔ٤ش ٖٓ ػ٤٘٤ي
أٍٝم هِز ٖٓ ٢ؿي٣ي
ػ٘ظخٍ رِ ٕٞحُظّزَ .
َٓ٫ط ٖ٤حٍْٓ
َ
ٝأؿَد .
ٓخ ػخى ك ٢حُؼَٔ حٌُؼٌٓ٧ َ٤زٚ
ّ
ططخُؼ٘ ٢حُلـ٤ؼش
حٗوَ ػِٛ ٠يٍُ ١ظطَى ٟزخد ح... ُْ٧
كخُـٔخّ ُ ٘٣ظظَٗخ ػ٘ي ٓ٘خٍف حُ٘ـ.. ّٞ
ُ ٢ػ٘يى ُٞكخط١ٝ ٢و ّٞػ٘ن ٍ
طٌَّ٘ص ُٜخ أػَحف حُوزِ٤ش
كلزخٛخ حُ ّ
٤٠خء كظًّ ٠زَص ٓغ حُّْ٘ٔ
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ر٣ ٖ٤ي٣ي
ٓ ّي ٣ي٣ي ٗل ّطْ ٛو ٍٞحُو٤زخص
َٗٝكَ ُؼخُْ طلٌٔ ٚحُؼٜخكَ٤
ُحٍص حُ٘خػَس رؼ ٞحُي ٍٝحُؼَر٤ش ُِٔ٘خًٍش كَٜٓ ٢ؿخٗخص حىر٤ش
ٗٝؼَ٣ش ك ٢حُٔـَد حُؼَرٝ ٢ك ٢حُؼَحم رزـيحى  ٢ٛٝػٞ٠س ك ٢حُز٤ض
حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ ٖٓٝ ٢ٔٗٞه ٍ٬حطٜخ٫طٜخ ٝػ٬هخطٜخ ٣ُٝخٍطٜخ حُ٠
رـيحى ٌٓ٘ ػخّ \  2011كوي طِٝؿض ٖٓ حُ٘خػَحُؼَحه ٢حُيًظ ٍٞػ٬ء
ح٫ى٣ذ ػخّ\ ٝ 2015كَٜص ػِ ٠ػيس ٜٗخىحص طوي٣َ٣ش ٖٓ ؿٜخص ػوخك٤ش
ٓوظِلش ٗٝخًٍض ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُِٔظو٤خص ح٧ىر٤ش ىحهَ طٝ ْٗٞهخٍؿٜخ
صدر للشاعرة الكتب التالٌة :
* دٌوان ربٌع العمر -صدر فً مدٌنة الرباط بالمؽرب سنة 2011
* دٌوان (زخات مطر) – صدر بتونس العاصمة 2012
* دٌوان (موسم البنفسج) صدر فً بؽداد عام 2014
* رواٌة (حنٌن ) صدرت فً بؽداد عام 2013
واختم بحثً بهذه االسطر من شعرها لصٌدة (بوصلة الملب ) تمول :
ُْ طٔؼل٘ ٢كٞحٓ٢
حُيٝحثَ حُٔلخَٛسُ رخٌُٗٞد
ٝطِي
ُ
ػ٘خم حُظَى ٍى
ن
َ
طَط ّ ُ
حُٞ٠ء ر٘٘٤خ
ٓزٜٔشٌ ٗزَحصُ
ِ
حُوِن أٗلخٜٓخ
ًِ٘ ًٞش
َ
ـق حُظلخَ٤ٛ
ٓ ٍ
ؿخٍهشٌ كَ ٢
ٝٝطَ ٌٍٓٔٞ
حٍططخّ
رٖ٤
ٍ
ِ
ٍ٤ٛق
هِق ِٓق
أطٞحٍٟ
ِ
َ
َ ٤ٟغ ٓوؼي ٙحُلـَ١
َ
ؿلٖ حُلٌخ٣ش
ت
 َٛأ١ل ُ
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ً ٢طظّ ٞ
ف ٖٓ ه٤لٜخ؟
ٟؤ حُـَُ ٝ
ؿِ ًِٔ َ٤ش
ُْ طوَ َ
ُظٔٞصَ حُٛٞخ٣خ ك ٢طـخػ٤ي ىٓؼظ ٖ٤ؿخثَطٖ٤
أط٘زغ رٌٍحعِ ٝحكي ِس أطَٔؿق ُ
رؤٗزخء أكـِ ٤ش
طٜل ٞك ٢ط٘ون ٍثظ٢
ًِٔخ ط٘لٔض ري َء هطخٗخ
طٌ ٍَ ٞح٩ؿخرخص
أكَٔ ّ
ُظ٘ؼظن ٖٓ ًٞس حُلِن
كو٤زشَ ٍ ٣ي ِٜٓٔش ِأكخ ٍٝحٓظيٍحؿٜخ
َ
ُ
كؤٓظي َ٣رِـظ٢
حُٔـخُ
٢ًِ٘ٞ٣
ُ
حُيٍٝد
ك٤غ ُٝح٣خ حُٔي ٟأػو٘ظٜخ
ُ
ط٬ٓٞ
ُ
أٛخىٕ حُـ٤خد..
ػزؼخ
ٝػ٘ذ ر٤ظ٘خ حُ٠خكي
أطؤٓ َُّ أهلٞحٗ٘خ
َ
هِض ُِظ٘٘ؾِ ك ٢حُيٝحهَ
ُٖ طيٓ َغ ػ ْٝ ٢َ َ٘٤ك ٢حُؼ٘ن
ُ
ؿ٘خثٖ ٌَٓ
ع
ٓخ ً٘ضُ ٝؿَٓ َٚح ِ
م ه٘خى ََ ٣حُ٘لش؟
أط ُ ََحُ ٙحُُِ َٔ٣ ََ ٤
حُ٘خٍ ػِ َُٛ ٠حُٜزخف؟
أطَح ٙحََُِ ٤
ُّ
ٓ َٕ٣خ َء ِ
ٓيحٗشٌ حٌُِٔخصُ
حُ٘زٞ
ن ٗظخصَ
طٔخر ُ
ِ
ت ٖٓ هلوخط٢
أهظز ُ
ٖٓ أُه ٍش حِٟ٧غ حُٔؼظٔش
َ
ٍٓخثِي رخٗظٜخء
أطِٞ
طِزٜٔخ ر٘لٔـشٌ حُٜيٍ
أهٌ ٤
ػٞد حُظَهذ
٢
َ
رٜ٘ق ػٖ٤
أهخُق ٣وظش َحٍ٧هلؤؿلٞ
ِ
ٌ
ٝهزَ حُل ٍَ ٜح٧ه َ٤أٍطٔ ٢ػِٝ ٠ؿؼ٢
ك٤ظؼؼَ حُٜٔض ك ٢حُٜٔض
ُ
ٝهزَ حُل ٍَ ٜح٧ه َ٤أٍطٔ ٢ػِٝ ٠ؿؼ٢
ك٤ظؼؼَ حُٜٔض ك ٢حُٜٔض
ُ
ّ ٔ٣ي حُُ ٞ٠ء ًلٚ٤
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ُِ٤ظو َ ٢حٌُحًَسَ حُٔزؼؼَس
ِٛظٌٚ
ت رَ ٞ
طوط ٌ
حُوِذ ٣ـٔ ُغ أٍُحٍ حُلِْ
٣ٝؼٞى
ٌ

***************

أسماء بنت صمر الماسمً

هً اسماء بنت صمر بن سلطان بن صمر بن خالد بن سلطان بن
صمر بن راشد الماسمً ونسبة الماسمً تعود الى لبٌلتها لبٌلة المواسم
المعروفة باالمارات العربٌة وخاصة فً امارة الشارلة
ولد ت فً البوم الرابع والعشرٌن من شهر كانون االول ( دٌسمبر) \ 0
.197بمدٌنة ( كلباء) فً إمارة الشارلة احدى االمارات العربٌة المتحدة
فً الخلٌج العربً .
اخذت دروسها االولٌة (االبتدابٌة ) والثانوٌة بمدٌنة (كلباء ) فً الشارلة
ثم اكملت دراستها الجامعٌة فً كلٌة البلدراة وااللتصاد لسم العلوم
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السٌاسٌة وااللتصاد وحصلت على شهادة ( البكالورٌوس ) فً العلوم
السٌاسٌة وااللتصاد و ودراسات فً الفلسفة وممارنة األدٌان.
منذ طفولتها احبت المطالعة لحد اإلدمان وكانت تفضل ارتٌاد المكتبات
لبلطبلع على كل ما ما ٌصدر حدٌثا من كتب ومجبلت وكانت اسرتها
تشجعها على المراءة والكتابة فاحبت الشعر وخاصة بالمرحلة الثانوٌة
واخذت تكتبه باسماء مستعارة فٌسرله سراق الكلمة وٌدعونه النفسهم
فمررت ان تكتب باسمها الصرٌح خاصة انها من اسرة مالكة وشاعرة
فجدها شاعر وابوها الشٌخ صمر الماسمً شاعرولد تناولته بالحث
والتمصً فً المجلد التاسع من هذه الموسوعة واختاها هند وفواؼً
شاعرتان  .ولد كتبت المصٌدة العمودٌة ثم انتملت الى الشعرالحر ثم
لصٌدة النثر التً استمرت على كتابتها .
النثري:
ة
تمول فً احدى لصابدها
ٌا ألمً المصلوب فً ظهري
ٌنحدر صمتن كصراخ ٌجلد
أمكنة الخواء
المتكبة على خاصرتً
لتمارس لعبة المتاهات فً جسدي
األبواب مؽلمة
األمانً موصدة
و تلن الٌد المندسة خلؾ دفاتري
هً من أشعل النار فً جحافل شعري
لتتصاعد أدخنة العدم فً سماء الذهول
أنا نبوءة الرٌح المثخنة باأللم
تنمو فً وجهً ؼربة
ال أتبٌن مبلمحها
أعدو نحو الظل
أرنو للمساءات البعٌدة
وأسابك أنفاسً من خارج
دابرة الضوء
تتؤرجح الدامً بٌن
إراداتً وفواصل دربً
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أشاهدن االن
أرتب كتب الذاكرة على
رؾ مكسور
تتسالط أحداثن فً نافذة مؽلمة األلوان
كم ٌمكن أن ٌمكث حزنً فً الباب
الساعة نسٌت عماربها تحت تراب الولت
وأنفاسً جرس متعب ال ٌحتمل خٌال المعنى
اترن أصابعً أٌها الحبر
تمثل الشاعرة أسماء بنت صمر الماسمً رباسة الحركة النهضوٌة
النسوٌة الحدٌثة فً عالم التنمٌة الفكرٌة والثمافٌة للمرأة فً دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة فً مجاالت اإلبداع واألدب ،مما ٌمثل خط
إستراتٌجٌا لدولة اإلمارات الناهضة نحو بناء مجتمعها المدنً
وتدعوللعدالة اإلجتماعٌة والمساواة بٌن المرأة والرجل على صعٌد لٌادة
المجتمع .فهً تضطلع بمهمة منح المرأة العربٌة مساحة اكبر للتعبٌرعن
فكرها التحرري ونهضتها الحداثٌة من خبلل االطار العام للدٌن األسبلمً
وتعالٌمه السمحاء بعٌدا عن التؤوٌبلت السٌاسٌة من خبلل نظرتها السلبٌة
إلى المرأة العربٌة المسلمة اإلمارات العربٌة المتحدةو على صعٌد الوطن
العربً أٌضا وكانت تسعى إلى دعم وتشجٌع الشعراء والشاعرات العرب
وحثهم إلى المنافسة المابمة على اإلبداع والتطور والخلك واإلبداع من
خبلل شبكاتها ومنتدٌاتها االدبٌة والثمافٌة وما تصدره من مجبلت وكتب
وموسوعات الكترونٌة وورلٌة .
ومع كونها شاعرة رابعة فهً نالدة اٌضا حٌث ان نصوصها الشعرٌة
تحتوي على مواد حداثٌة نثرٌة  ،ولها المدرة ان ترص ُد تمحورات شتى
تختلؾ فً نوعٌة حراكها الشعري اال انها فً االؼلب تحافظ على لالبها
الذاتً داخلها ،لترى بها لصابدها وفك معاٌٌرها الشاعرٌة  ،وتضٌؾ
علٌها مسحتها خاصة المستها كنالدة والحمٌمة َّ
أن هذا الراي ٌدعم
النظرٌة التً تمول :
( النَّص الشعري البد و ْ
أن ٌحتوي األنا الشاعرة بٌن كلماته  ،وٌرصد
الذات التً ترى بٌن معانٌه  ،وٌمرأ الوالعٌة وفك المسافة بٌن االثنتٌن )
لذا تظهر مبلمح تلمابٌة للشاعر وطباعه وهواجسه من خبلل شعره وما
ٌفٌض من نوازع وخٌاالت وصور شعرٌة .
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تمول فً لصٌدتها (نالوس االمان ) :
أرق البحر متكىء على ساعد الحلم
فً ألاصً ذان المساء ٌتمطى على كسل البرد
باسط ذراعٌه فً عتبة النهار الجدٌد
ٌتنصت خلسة
همس الكلمات
الممتدة على أجنحة الشروق
ٌؽزل من النور
خٌوطا ناعمة األلم
ٌرمم بها كآبة األمواج المتدثرة بكٌنونة
االنتظار.
همهة دبٌب الروح فى الصلصال
فٌض هٌلولً,
ٌعٌد مزج النور بالنور
لتتوحد الذات فً الذات
فتنتشً باشرالات التجلً
بصمدٌة كُن
األسماء ,
فً ملكوت
ِ
ترتعش الروح فً صدى شهمة الضوء
وٌهرب الولتُ
من لبض ِة اإلنتظار
الرٌح
كفَوضى حواسً على سلة ِ
تُشا ِكس بعض المنامات عن دربنا
تمطره بزخات وحشتها فً األدٌم
ٌنمش حزنً بإزمٌل دهشته
كحناء على كؾ
لم ٌكمل الؽٌم هٌبة معصمها فوق جسمً
ٌتهاوى بنافذتً كالؽٌاب
ٌرسم وجهً كخربشة للندى
وأزٌز الصدى انشودة ؼاربة
لن ألول وداعا لكننً
سؤؼلك نافذتً ألجاوز بالبعد كل الضٌاع .
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واسماء الماسمً اٌضا تكتب الممالة ولها عمود شهري فً مجلة بنت
الخلٌج ٌجمع بٌن الممالة والشعر ال فرق بٌن اهتماماتها الثمافٌة فً
ممالتها وإبداعها فً لصٌدتها الشعرٌة فهً تكتب الممال و الخاطرة كما
تكتب المصٌدة ولكننها عرفت كشاعرة .
اسماء صمرالماسمً هً :
هً ابنة حاكم الشارلة صمر الماسمً.
عضو حركة شعراء العالم ب(شٌلً )
ربٌسة أنشطة نادي (فتٌات كلباء االرٌاضً الثمافً)،
عضو شرؾ فً (دارة الشعر المؽربً )
عضو اإلتحاد العربً لئلعبلم اإللكترونً
عضو شرؾ برابطة األدب اإلسبلمً العالمٌة
عضو اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب
عضو فخري فً مبادرة المثمفٌن العرب لنصرة فلسطٌن
عضو الجمعٌة المصرٌة للكتاب واإلعبلمٌٌن الشبان
عضو رابطة الفٌنٌك
ربٌسة مجلس إدارة شبكة صدانا الثمافٌة ومالكتها
دواوٌنها الشعرٌة :
شذرات من دمى صدر فً سورٌا
معبد الشجن صدر فً سورٌا 2008
صبلة عشتار صدر فً سورٌا 2009
شهمة عطر صدر بالمؽرب 2012
طٌرسون الحنٌن صدر فً لبنان 2013
بوتمة المسن صدرعن شبكة صدانا التً ترأسها
توجس الندى صدر فً االمارات
واختم بحثً بهذه السطور الشعرٌة لها :

ظَ َ٣كَ ٖٓ ٗٞحكٌ ١حَُٔ٘ػش
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ِٜ٣غ ٗل ٞحُٞ٠ء
َٛرخ ٖٓ ٓئ٣ش
٣ظلوي أٍٝحم حُٞهض
٣ظٓٞي حُوٞحء
 ٍُِِ٣ح ٍٝ٫طلض أهيحّ حُلخُٖٔ٤
ٜ٘٣ض ُٜي َ٣حُط ْٓ٬ك ٢حُـٔخّ
 ٌٙٛحُو٤ٜيس حُٔٔلٞكش حُيّ
ػِ ٠ػظزخص حُ٢ٗ٬ء
طظيًُ ٢خ٧كٌخٍ حَُٓخى٣ش
ًخُولخك ٖ٤حُ ٢طَٛي ٝؿغ حُٞ٠ء
ُِوطَحص حُٔخث ٚ٤هطٞحص ٌِٓٓٞش
ً ٢طٌَٔ أ٬ٟع ح ُٞهض
ً ٢طظٔيى ُح٣ٝش حُؼظٔش ك ٢ح٥كخم
حُٜي ٟحُٜٔ٘ي
٣ـٍِ أكـ٤ش حُ٤٠خع ٖٓ ه ١ٞ٤حُؼٌ٘زٞص
َٜ٣م أك ٚٓ٬حُٔٞإىس ػٌِٓ ٠رق حَُٔحد
طَى هخك٤ش ٖٓ ؿزخٍ كٔٓ ٢خٍد حُِ َ٤حُ٘خكزش
ٝطً ٠ٗ٬ـٜش كٛ ٢يٍ حُـ٤خد
حُ٘ـَ حُ٘خٓ٢
٣ ٫ظًٌَ حُٞحٕ حُط٤ق
 ٍٞ٤١ٝحُٜـَس ٍٝحكش ك ٢كٓ ٢وزجٜخ
هزؤص طلخ َ٤ٛه٤خُ ٢طلض ُلخء ٓؼوٞد
٤ٔٗٝض أٛخرؼ ٢ك ٢ػٖ ٔ٣خٓش !!
ُ
٣ٝؼـِ هخ ١َ١اىٍحًٝ *** ٚكظ٘ظ ٢رخُظخ َٛحُٔظٞحٍ١
رخ ٍى

452

5/27/2017

*******************

ٓ ٢ٔ٤هيٍ١
 ٢ٛحُ٘خػَس ٝحٌُخطزش ػِس كظل٤ً٘ٝ ِٞٓ ٢ظٜخ ح٫ىر٤ش حُظ ٢حٗظَٜص
رٜخ ( ٓ ٢ٔ٤هيٍ. ) ١
ُٝيص ٓ ٢ٔ٤حكٔي هيٍ ١ك ٢حُوخْٓ ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣حٓ(ٍِٞ٣زظٔزَ
) ٓ٘ش\  1970كٓ ٢ي٘٣ش ( حٍُٜٔ٘ٞس ) ًزَٓ ٟيٕ ٓلخكظش (حُيه٤ِٜش )
حُٔ٣َٜش ٝحًِٔض ىٍحٓظٜخ ح٫رظيحث٤ش ٝح٫ػيحى٣ش كٜ٤خ ٝطوَؿض ٖٓ
حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ػخّ \ 1987
كِٜض ػِ ٠حُٜ٘خىس حُـخٓؼ٤ش ح٤ُٝ٫ش( رٌخُ )ّٞ٣ٍٞك٘ٛ ٢يٓش
ح٫٫ص حٍُِحػ٤ش ٖٓ ؿخٓؼش حٍُٜٔ٘ٞس .
ػ٘٤ض كٓ ٢ؼٜي حُِـخص ًٔيٍٓش ػخٓخ ٝحكيح ػْ ٗوِض حُُٝ ٠حٍس
حٍُِحػش حُٔ٣َٜش ٝ.ػِٔض ك ٢حُيحثَس حُٜ٘يٓ٤ش كٓ ٢ـخٍ طوٜٜٜخ .
ٓ ٢ٔ٤هيٍ ١حى٣زش ٓ٣َٜش ٓؼخَٛس ًظزض حُوٜش ٝحُٔوخُش ٗٝخػَس
ٓؼَٝكش طٔظخُ ًظخرخطٜخ ًٝؤٜٗخ طؼِف رٌِٔخطٜخ ػِ ٠أٝطخٍ حُوِٞد حُٔوِٜش
 ٝ.طلَ ٙػِٓ ٠وخ١زش حُو ْ٤حٔٗ٩خٗ٤ش حُـِٔ٤ش ٝأٛظٔض رخُو٠خ٣خ
حُٔ٣َٜش ٝه٠خ٣خ أٓظٜخ حُؼَر٤ش .
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حٓخ ٗؼَٛخ كٔ٤ظخُ رخُٟٞٞف ٝهَرُِ٘ ٚلْ  ٝك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ طٌٕٞ
أٟٝق ٓٔخ ٘٣زـُ ٢زٔخ١ظٜخ كٜٗٞٔ٠ٓ ٢خ حٌُٔ٘ ٕٞك٤غ حُزٔخ١ش
ٝحُُٜٔٞش ٝحُٟٞٞف  ٢ٛىحثَس ٗؼَ٣ش ٌٓ٘ٞكش كٓ ٢ـخٍ حَُِٓ٣ش ٌٛٝح ٓخ
حىػ ٞحُ ٖٓ ٚ٤هً ٍ٬ظخرخط ٢كخُ٘خػَس طُزلَ ٖٓ ه ٍ٬حَُِٓ  ..كٓ ٢ـخٍ
حُ٘ؼَ حُٔؼخ٣ٍِٓٝ َٛظٝ ٚؿٔخٍ هٜخثيٛخ  ٌٖٔ٣كٌٛ ٢ح حُؼ٘خم حُظِوخث٢
ر ٖ٤حُزٔخ١ش حُ٘ؼَ٣ش حُظؼزٝ ٚ٣َ٤حَُِٓ ك ٢حٌَُ٘ ٝحُٔ٫ :ٕٞٔ٠كظٜخ
ط٘٘ي:
طلض ه ٞ٤حُْ٘ٔ حُلخٍهش أٗظظَى
أٗظظَى ٝأٗظظَى ً٬٣ٞ١
أكظَٕ حٝ ٍٝ٧أٗيُِ ٝلوٍٞ
أٗيٓ ٝغ حُز٬رَ ُِـيحٝ ٍٝحٍُِٞٛ
ٓٝغ حٗظظخٍى طـ ٖ٤حُؼٞح١ق
٣ٝل ٞ٤حُ٘ٞم ٣ٝلِ ٞحُؼَٔ
ٓغ حٗظظخٍى ط٘خؿ ٢ح ٍٝ٧حُٔٔخء
كظـُٜ٘ ٢خ أؿ٘٤ش حُلذ
ٝػ٘يٓخ طٌرَ ٍٝىط ٢أرخىٍٛخ رو٤ٜيس
كظَط٣ٝ ١ٞل٤خ كٜ٤خ حَٓ٧
كؤك٤خ ٓؼٜخ
أك٤خ ٝأطَْٗ رؤٗ٘ٞىس حَُكن
ر٣ ٬ؤّ َِٓ ٫ٝ
أٗخ ٓ٘ٗٝ ٖٜلٖ ٖٓ ٘٤١ش ٝحكيس ُهِو٘خ
ٝأٗخ ٝحُ٘ٔخء…ًَ حُ٘ٔخء
ٗئٖٓ إٔ حُلذ ػو٤يس
أٗخ….أٗخ…..
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أٓظـ َ٤رلز٘خ ٝأِ١ذ حُلَحٍ
 ٢ٌُٝأٝحٍ ١هط ١ٞحُؼ٘ن
أىّ ًل ٢ك ٢حُ٘خٍ
ٝأرٌ٢
أرٌ٣ ًٖٔ ٢ؼِف ٖٓ كَهش حُوِذ ػِ ٠حُو٤ؼخٍ
ٝأٗظْ ٣خ ٓؼَ٘ حَُؿخٍ
أٗظْ طٔٓ َٕٝ٤غ حٜٗ٧خٍ
رٗ ٬يّ أٍ ٝكٔش أ ٝحٓظـلخٍ
ٗلٖ حُ٘ٔخء… ًَ.حُ٘ٔخء
ٗ٘لذ ػِ ٠كز٘خ حُِٔٔٞد ٓ٘خ كٟٝ ٢ق حُٜ٘خٍ
ِٓذ ٓ٘خ رؤٍحىط٘خ ً٘ ّٞ٣خ ٖٓ ح٧كَحٍ
كٖٔ ٍِكو٘خ ُ
ًَ ُِ٤ش ٗ٘ٞء طلض ػذء ؿزخٍ ٖٓ ٗخٍ
ٝط٘ظل ٞهِٞر٘خ ١خُزشً ك ٢إٔ ِٗظلن رًَذ حُؼٞحٍ
ٌُ٘٘خ ٓ٨ُٝق ٗظَ ًٔخ ٗلٖ
رٍ ٖ٤حكخص أ٣خى ٌْ٣رخهخص ٖٓ حٍُٝٞى ٝحُٛ٧خٍ
ك ٢ٜأَٓأس ٗخػَس ٓزيػشً ,ظخرخطٜخ ٛخىكش ٝآٍحثٜخ ٗخرؼش ٖٓ هَحءس
طخٍ٣ن رِيٛخ ٝحٓظٜخ ٓٝظخرؼظٜخ حُيه٤وش ٫كيحع حُٔخ ٝ ٢ٟحُلخ َٟر٘ظَس
حٓظ٘ظخؿ٤ش ٓٔظوزِ٤ش ً ..ظزض ُٔٓ َٜؼِٔخ ًظزض ٌَُ ى ٍٝحُ ٖ١ٞحُؼَر٢
حُٞحكي ٝط٘ٞػض ًظخرخطٜخ ٖٓ حُٔ٤خٓ٤ش ٝح٫هظٜخى٣ش ٝح٧ىر٤ش ًٝخٗض ُٜخ
ًظخرخص ٓظِٔ٤س ك ٢حُو٠خ٣خ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝكٔ٤خ ٣و ٚحَُٔأس ٝحُٜٔخػذ
طو: ٍٞ
طظٔخٝؽ ًإحرخص حُط٤ق
 ٝطظٔخرن ٓغ أُٞحِٜٗخ حُٔزغ
ٓزغ أٓ٘٤خ ٍ
ف ٝك٤يس
ص ٌ ٍٝٝ
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طوزغ ٓغ ِظِ ٢كٌٓ ٢خٜٗخ
طظِلـَّض ٘٤ٔ٣خ ً ٔ٣ٝخٍح ً
ػَِ ٠
ع كُٞـَٜخ
ذ هِـزِ ٍش ١خف حَُ٤ح ُ
ؿـَٜ ٤ـ ِ
َ٤ٔٗٝـ٘ٝ ٢حٍطلَ
ط٘ظظَ ظ ٢ٓٝ ٍٜٙٞك٘ي حُىكخّ ح٧ىػـ٤ش
ص حُ٘يحء
ٝكٞح َٛأٍٝىط ٢حٌُٔٔٗٞش َ رؤٞٛح ِ
ٝحَُٔٔف ًز ٫ َ٤طٔؼَـٓ ُٚظخٍس ٔٓٝؼـِٖ٤
ٝحُلً ٍٞ٠ظؤٛذ حَُ٘٤حٕ كٍ ٢أٓ٢
..
ُٜٓلوُٓ ٝ ٖ٤ؼِوٖ٤
طٔظِ٘ ٖٓ ٢حُلـَ ًخُٜزق كٌَس
..
ر ٬ػـ٘ٞحٕ ٍ أ ٝاٌٗحٍ
طظوزط٘ ًَ ٢أػٞحٓ ٢رزؼ ِ ٞكٖ٘٤
ططِن حُؼ٘خٕ َُٝك٢
حُٜــَ ٓ٢ً٬
كٜ٤ــَ
ُ
...
٣ٝؼٞى ًٔخ حُلِْ حُـَٔ٤
ُ٣ؼـَري ػِ ٠أٝطخٍحُٔـٍٜٞ
ٝحُظلي٣خص حُظ ٢طل ٢٤رٜخ ك ٢حُؼخُْ حُؼَر.. ٢
ُٜخ كٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ :
 ىٞ٣حٕ ػوي حُ٤خٖٓٔ٤ -ىٞ٣حٕ (ٍٗ ٖ٤حُـ٤خد)
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ٓ ٢ٔ٤هيٍٗ ١خُض ٖٓ حَُػخ٣ش ح٫ىر٤ش ٝحَُٜ٘س ح٫ػ٤ٓ٬ش حُ٘٢ء
حٌُؼ َ٤كظ ٠حٛزلض ٖٓ ح٫ى٣زخص حُؼَر٤خ ص حُظ٘٣ ٢خٍ حُٜ٤خ رخُز٘خٕ ٍؿْ
كيحػش ػَٔٛخ ك: ٢ٜ
ٗخثذ ٍث ْ٤طلَِِٔٓ َ٣ش ػِف حُوِْ
ػ ٞ٠حطلخى ًظخد َٜٓ
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد
ػٗ ٞ٠وخرش حُل٘خٖٗ٤
ٝؿَٛ٤خ
ًٌُي كِٜض ػِ ٠حًَُِٔ ح ٍٝ٧ك ٢حُ٘ؼَ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُـخٓؼخص
حُٔ٣َٜش ػخّ 1989
ٝحًَُِٔ ح ٍٝ٧ك ٢حُوٜش حُوَ٤ٜس ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُـخٓؼخص حُٔ٣َٜش ػخّ
1990
ًٌُٝي حًَُِٔ حَٜٓ ٖٓ ٍٝ٧ؿخٕ ح٫ريحع حُؼَر ٢ك ٢حُوٜش حُوَ٤ٜس ٓ٘ش
2011
ٝحًَُِٔ ح ٍٝ٧ك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ  ٖٟٔكؼخُ٤خص َٜٓؿخٕ ح٫ريحع حُؼَر٘ٓ ٢ش
2012
حًَُِٔ ح ٍٝ٧ك ٢حُوٜش حُوَ٤ٜس ٔٓ ٖٟٔخروش ٍحرطش أىرخء حُلَ٣ش
رـٔ٣ٍٜٞش ٓ َٜحُؼَر٤ش
ًٝخٗض هي ًظزض ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُٔ٣َٜش ٝحُؼَر٤ش
ٝحُٔٞحهغ حٌُ٫ظَ٤ٗٝش حُٔوظِلش ٜٓ٘خ .:
ٓـِش ػ٘ظخٍ
ٓٝـِش ر٣َٜخػخ حُؼَحه٤ش
ٓٝـِش رخرَ حُؼوخك ٚ٤حُٔ٣ٞي٣ش
ٛٝيحٗخ  ٝحٞٛحص حُ٘ٔخٍ ٝحُ٘ٝ ٍٞحُٔؼوق ٝحُِ٣ظٗٞش ٝؿَٛ٤خ ًؼَ٤
ٗٝخًٍض ك ٖٓ َ٤ًٜ ٢حَُٜٔؿخص ك َٜٓ ٢ح ٝحُي ٍٝحُؼَر٤ش
ٝحُؼخُٔ٤ش ٝهي ًظذ ػٜ٘خ ػيى ٖٓ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى حًًَ ٓ٘ ْٜح٫ى٣ذ حرَحْ٤ٛ
هِ َ٤حرَح ٝ ْ٤ٛحُ٘خػَ حرَحٍٟٞ ْ٤ٛحٕ ك٤غ هخٍ ػٜ٘خ :
(أٗؼخٍ حُ٘خػَ ٢ٔ٤ٓ ٙهيٍٝ ١حٟلش ؿيح ً رَ ك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ طٌٕٞ
أٟٝق ٓٔخ ٘٣زـٜٗ٧ .. ٫... ٢خ رٔ٤طش كٜٗٞٔ٠ٓ ٢خ حٌُٔ٘ٝ ٕٞحُزٔخ١ش ٫
طُؼظزَ هٜٔخ ً ُِ٘ ..ؼَ  ...رَ  ٢ٛىحثَس ا٣ـخر٤ش ٌٓ٘ٞكش حَُٕٓ٧ ٌُٖٝ -ُٞ
حُ٘خػَس طُزلَ ٓؼ٘خ ٖٓ ه ٍ٬هٞحٍد حَُِٓ  ..ؿٔخٍ هٜخثيٛخ  ٌٖٔ٣كٌٛ ٢ح
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حُؼ٘خم حُظِوخث ٢ر ٖ٤حُزٔخ١ش حُ٘ؼَ٣ش حُظؼزٝ ٚ٣َ٤حَُِٓ حُٔ ٢ٗٞٔ٠حُؼٔ٤ن
 ..حَُِٓ ك ٢هٜخثي ٓ ٢ٔ٤هيٍُ٣ ١وِو٘خ ٣ٝـؼِ٘خ ىحثٔخ ػِ ٠حٓظؼيحى طخّ
ً٫ظ٘خكٝ ٚحُظٌ ٖٜرٌُ٘٘ ٚخ ُٗيًٍ َٜٗٝ ٚأُٗٝ ٚ٤ظزو ٚ٤ك ٢أٍٝحك٘خ َٓحً
ٖٓ أَٓحٍ ُـش حُ٘ؼَ ٗ ٫ٝزٞف ر ٚكظ ٫ ٠طلظَم حُٔؼخٗٝ ٢طلوي ٓلَٛخ)
ٝهخٍ ػٜ٘خ حُ٘خهي حُٔ ١َٜحُيًظٗ ٍٞخكٌ :
(حُ٘٢ء حُٔ٬كع ك ٢هٜخثي ٓ ٢ٔ٤هيٍ .. ١حَُٗخهش َٗٝٓٝش حُٔؼ٘٠
ٝح٫ػظٔخى ػِٓ ٠لخٍهش حٌُِٔخص ًؼَ٤ح. ..)..
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حُظ ٢حٍِٓظٜخ ُ ٢حُ٘خػَس ٓ ٢ٔ٤هزَ ح٣خّ ٢ٛ
حكيع ه٤ٜيس ُٜخ :
( حٍُ٘ٝ َ٤كٝ ٢حُـِحثَ ىٓ. )٢
حٍُ٘ٝ َ٤كٝ ٢حُـِحثَ ىٓ٢
ٗؼَ  ٢ٔ٤ٓ :هيٍ١
ح٧كَحٍ
ؿِحثَ٣....خ ٖ١ٝ
ْ
ؿِحثَ ٣خ رِي حُؼٞحٍ ْ
٣ ..خ أٍ ٝحُوٜذ ٝحُلذ ٝأٍٟخ ً طؼ٘وٜخ
ح٧كَحف ْ
أكظخٍ هِز ..٢أًظزـــُـي ؟
رلزَ حُ٘ٞم ٝحٍٝ٧حف
أٍٓ ُٔــــي كً ٢ـُــ ْ٘ــ ِ ٚحُٞ٧حف ْ
أٗيُ ٝأؿ٘٣ .. ٢خ ك٘٢٘٤
ٓ َٜحُ٘ٞم ه٘خى٢ِ٣
ٖٓ
َ
ٖٓ ٍٝكــ ٢أٗؼِٜخ ٗـ٘ــًـخ
ٓ ِيّ ١حُؼخُ٢
ٖٓ ِٗ٤ــَ ٖٓ ٢
ٖٓ  ٢٘١ٝ ٖٓ ٢َٓٛحُـخُ٢
ٍُٝ٨حّ
ُزِــــ ِي حُِٔ.. ٕٞ٤
ْ
 ٍٝ٧حُؼٍٞس ،
٣خ ٢٘١ٝ
ؿِحثَ
٣خ َٓ حُلذ ٣ ٝخ ٗـٔ٢
٣خ هٜش ػ٘و..٢
ٍٝد حُ٘خّ
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ٓ٣َٜش حُوِذ ٝحٗ٧لخّ ْ!!
أكذ حُ٘ٝ َ٤حُٜــَّ
ٝأػ٘وي  ًٍٟ -حٍٝ٧حّ -
٣خ ؿَٔ حُلذ ر ٖ٤حُ٘ٞم  ٝحُؼ٘خم
ٓؤؿيٍ ٖٓ كزي طَحط ٖٓ ٬٤حُٞ٧حٕ ،
ٖٓ حٔٓ٧خء  ٖٓ ،حُٓ٧خٕ
ٓؤكٌ .... ٢أٗ٘خ ٗؼذ
ٍ ْ٠٣رٞػ٘خ حٔ٣٩خٕ
ٓؤٍ ١ٝأٗ٘خ ٝحكي
ٝإ ه- َ٤
ػِ٘٤خ ك ٢حُ ٟٜٞأػ٘خٕ ْ
ْ
ح٩ىٓخٕ
ٞٛحى ًؤٗٚ
ِ
 َٜٓٝطـَٔ هِز٢
رل ٞ٤حُلذ ٝحٓ٧خٕ
ٝأٗض ٣خ  ٢٘١ٝحٍٝ٧ع
٣خ ٗـَٔـًـخ ٍىى ُ ٙحٔٗ٩خٕ ْ
أٗخ حُٔ٣َٜش أٍٓٔي
رِ ِ ٕٞحَُٝف  ٝحُٞؿيحٕ ْ
ك٤خ ٓ٣ َٜخ أّ حُيٗ٤خ
أٞٛحى  ،أكِٔي ك ٢هِز٢
ِ
آ٣ ْْ ً.. ٙوٌُـُـ٘ ٢ح٩كٔــخّ ْ
ؿٔؼضُ ُِٔـي حً٧زــَ ْ
كٌخ٣خ حَُ٘م ِ
ٖٓ ٍٝك٢
رخهخص  ٖٓ..ػطَ حٍٝ٧حّ ْ
ٖٓ أ٣ ٖ٣خ  ٢٘١ٝح٧هَ٠
ٗزَحّ
ِٓٗٞ٤ـي ُِ ..يٗ٤خ
ْ
أٗخ حُٔ٣َٜش" ٣خ أٍٝحّ ْ"
٣ـخُز٘ ٢ك٤ي ح٩كٔخّ ْ
حكزي حكزي ٣خ أٍٝحّ
**************************

459

5/27/2017

ػزي حُ٘خ َٛػ١ٞٔ٤

ًؼَ٤ح ٖٓ ٗؼَٙ
ػزي حُ٘خ َٛػٌ٣ ١ٞٔ٤ظذ حُ٘ؼَ ٌٓ٘ حُٜزخٝ ،أُوً ٠
كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حُٔ٘ظي٣خص ح٧ىر٤ش ٝحُ٘يٝحص حُظ ٢طوخّ رخُـخٓؼخص ٝريأ َٗ٘
هٜخثي ٙك ٢ػٔخٗ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ،٢ٟك ٢حُي٣ٍٝخص ح٧ىر٤ش حُٔوظِلش ،ػْ
َٗ٘ ىٞ٣حٕ ح" ٍٝ٧هٜخثي ُِ٘خٍ" ػخّ  ْ٠٣ ،ّ1995حُوٜخثي حُظَٛ٘ٗ ٢خ
ك ٢حُؼٔخٗ٤٘٤خص٫ٝ ،ه ٠ىٞ٣حٗٛ ٚيً٤١ ٟزًخ ك ٢حٓٝ٧خ ١ح٧ىر٤ش ،كٌُظزض
رؼ ٞحُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش ػٖ ٗؼَ ،ٙك ٢رؼ ٞحُي٣ٍٝخص ح٧ىر٤ش حُٔ٣َٜش،
.
طَؿْ ُٓ ٚؼـْ حُزخرطُِ٘ ٖ٤ؼَحء حُؼَد حُٔؼخ١ ٌ٘ٓ ،ٖ٣َٛزؼظ ٚح٠ُٝ٧
ػخّ ًٔ ،ّ1995خ طَؿٔض ُٓ ٚـِش (حُلًَش حُ٘ؼَ٣ش)حُظ ٢طٜيٍ ك٢
حٌُٔٔ٤ي ،ك ٢ػيىٛخ حُؼخٗ.٢
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ح ٢ُٝ٧كظ ٠أطْ ىٍحٓظٚ
ًخٗض ٫ٝىط ٚك ٢حُوخَٛس،ح٫حٗ ٚطِوَّ ٠طؼَِّ ٚٔ٤
حُؼخٗ٣ٞش ،كٓ ٢ي٘٣ش ىٓ٘ ٍٜٞرٔلخكظش حُزلَ٤س ،ك٤غ ًخٕ ٝحُي٣ ٙؼَٔ ٘ٛخى.
ػْ ك َٜػِٔ٤ُ ٠خْٗ ك ٢حُِـش حُؼَر٤ش ٝحُؼِ ّٞح٤ٓ٬ٓ٩ش٤ًِ ٖٓ ،ش ىحٍ
حُؼِ -ّٞؿخٓؼش حُوخَٛس ػخّ ٝ .ّ 1984ػَٔ رؼي طوَؿ ٚكٓ ٢ـخٍ حَُ٘٘،
ٓٔظ٘خٍح ُزؼ ٞى ٍٝحَُ٘٘ حُوخٛش ،اُ ٠إٔ هٍَ حُ٫ظلخم
َٓحؿؼًخ ػْ
ً
رخُؼَٔ حُٜلل ٢كٓ ٢ـِش حً٩حػش ٝحُظِ٤لِٝ ،ٕٞ٣حطوٌ ٙػِٔ ٚحٓ٧خٓ.٢
ػْ حُظلن رخُيٍحٓخص حُؼِ٤خ رٌِ٤ش ىحٍ حُؼِ ،ّٞكل َٜػِ ٠ىٍؿش
حُٔخؿٔظ َ٤ك ٢حُيٍحٓخص ح٧ىر٤ش ،رظوئٓ( َ٣ظخُ) ،ػٖ ٍٓخُش رؼ٘ٞحٕ:
(ٗظَ٣ش حُ٘ؼَ ػ٘ي ٗؼَحء حُظلؼِ٤ش ك ٖٓ ،َٜٓ ٢ؿ َ٤حَُٝحى اُ ٠ؿَ٤
ٗخػَح ،ربَٗحف
ّ كٜ٤خ ح٧ػٔخٍ ح٩ريحػ٤ش ٝحُ٘وي٣ش ُـ 55
ىٍ َ
حُٔظ٤٘٤خص)َ ،
ً
حَُٔك ّٞحٓ٧ظخً حُيًظ ٍٞأكٔي  َ٣ُٝ ،ٌَ٤ٛحُؼوخكش حُٔ٣َٜش.
أٛيٍ رؼ ٞحٌُظذ حُِٔلوش ٓغ ٓـِش حً٩حػش ٝحُظِ٤لِٕٞ٣
ٗ -1ؼَحء ك ٍٞحَُٓٓ :ٍٞويٓش ٓٝوظخٍحص -طؤُ٤ق (ِٓلن ٓـِش حً٩حػش
ٓ 31خٍّ ِٓٝ - 2007لن ٓـِش حُ٘ؼَ ػيى أرَ.) 2007 َ٣
ٍٝ -2حثغ ىٞ٣حٕ حُٔظ٘ز -٢حهظ٤خٍ ٟٝزٝ ٢طويِٓ( .ْ٣لن ٓـِش حً٩حػش-
ِٓٝلن ٓـِش حُ٘ؼَ ،ػيى أرَ.) 2008 َ٣
٬ٛ -3ف ػزي حُٜز َ٤ٟٔ ..ٍٞحُ٘ؼَ حًُٔ( ١َٜظخد حُٔـِْ حُو٢ٓٞ
ُِ٘زخدٛ -يٍ ٓغ ٓـِش حً٩حػش ٝحُظِ٤لِ.ٕٞ٣
 ُٚٝىٞ٣حٕ ٓخ ِ٣حٍ طلض حُطزغ ٜٓ٤يٍ رؼي ٌٛح حُيٞ٣حًٕٔ ،خ ٣و ّٞربػيحى
ٓٞٓٞػظ ٚحٌُزَ ٟػٖ أىرخث٘خ حُؼَد حُٔؼخ ٖ٣َٛك ٢حُٜٔـَٝ ،رلؼٚ
حً٧خىٗ" ٢ٔ٣ؼَ ر٘ٛ ٢خْٗ ك ٢حُـخ٤ِٛش ٛٝيٍ ح :ّ٬ٓ٩ؿٔغ ٝطلو٤ن
ٝىٍحٓش" ٖٓٝهٜخثي ٙحُ٘ؼَ٣ش  ٌٙٛح٫ر٤خص-
َِٓزُٞح ِٓ ًِّ٘ ٢حًَط٢
َ
ٍَ ًِزُٞح َه ْ ..٢ِ٤أ َهٌُٝح ٓ ِّ٘٢
ٓـ٤خك٢
أ ْ
 ٫أػَكُ ُْْ ٜ
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رَ  ٫أؿَ ُإ إٔ أًً ََُ..
َٓ ْٖ ُْْ ٛ
ْأ ْٖ َٓ ٝأٓ٬ك٢
ػ ْٜيًح
أهٌٝح َِّٓ٘ ٢
 ٖٓ ََ ٜأ ٢ِٛأٗ ٝخٓ٢
إٔ أط٘ َّ
إٔ أكو َي ًُ ََّ َكٔخٓ٢
ِٓزٞح ٓ ِّ٘ ٢اكٔخٓ٢
حكَ ِ.. ٙ
ٓخ ػخى  َُ ٤ٜٛح ُْ َو ْْ ٝٝ َِ ٤ه ُغ َك َِ ٞ
ُٞ٣هِ ُ
حَُْ ٝف
كُّ ٢
ع َّ
ػ ْٜيًح إٔ أ ْروًَ ٠خ ُْ َٔـَْ ٝف
أهٌٝح َ
ٝأٗخ هِزٌٓ ٢رٞف

*****************************
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حُ٘خػَس ٝكخء ى٫

ُٝيص ٝكخء ى٘ٓ ٫ش \ 1970رٔي٘٣ش ( حُِٔٔ٤ش) ٖٓ ٓلخكظش (كٔخس)
حُٔ٣ٍٞش ٝط٘خص كٜ٤خ ٝحهٌص طؼِٜٔ٤خ ح ٢ُٝ٫ح٫رظيحث ٢كٜ٤خ ػْ ىٍٓض
حُؼخٗ٣ٞش ٝكِٜض ػِٜٗ ٠خىطٜخ ػْ حٗظوِض حُ ٠ىٓ٘ن ٝىٍٓض ػِْ حُ٘لْ
ػْ ىٍٓض ح٫ػ ّ٬ك٤ًِ ٢ش ح٫ػ ّ٬ريٓ٘ن ػْ ىٍٓض حُلوٞم ك (٢رَٝ٤ص)
رِز٘خٕ .
ريأص ٍؿزظٜخ طٌظذ ح٘ٗ٩خء ٌٓ٘ ١لُٞظٜخ ًٝخٗض ٓظلٞهش ؿيح ً ٝططٍٞص
كٌظزض حُ٘ؼَ رٖٔ ٓزٌَس كٛ ٢زخٛخ  ٝكَٓ ٢كِش حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ػْ
ططٍٞص ٟٝٝلض كَٓ ٢كِش حُيٍحٓشحُـخٓؼ٤ش ٓٝخ ُحُضُ طٔؼ٠
ُظطَ٣ٞحُظـَرش حُ٘ؼَ٣ش رٌَ٘ ىحثْ ٝىإٝد ٍؿْ حًظٔخٍ ٗخػَ٣ظٜخ ً .ظزض
ُٜ٘١ٞخ حُلز٤ذ طو:ٍٞ
ك ٢حَُ٘آ ّْ ....
حُؼِ ٍَ ٞس ...
ك ٢ط ِْ َي ْ
ْ
ق ٓ٘شٍ ْْ َُ ،ط ُ ْْ٘ ٜل٘...٢
ٖٓ أ َ ُْ ِ
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ك ٢ط ِْ َي حُؼَِ ٍٞس،
حٍ حُ َ
 َُ ٤ْ ٔ٠هَ ْزَ،١
َُ َ
ص ْ،١ٍُٞ ُ٤١
ًخَٗضْ ًُ َُّ أُِٓ٘٤خ ِ
ذ ِرِّ َظخ َٛخ،
ًخَٗضْ ٍٝحثِ ٢طَظَوِّ ُ
ِٓ ْٖ أ ْهَ ٠ٜ
ْ ِِّ ُِ ٍْ ٤ْ ٟلَ َِ ٣ش،
اُْ َٓ ٠وظ َ َِ ْ ١لِ،ِ٢
 َٜػ َ ٍَْ ٞسُ حْٗ٧ـخٍ،
ََ َٛ
ٓظ َ ْ٘ظ َ ُ
َٓ٤وَُٝ : ٍُ ٞؿ ٚحُ َل ْو٤وَش ُٓ ْظِ ُْ،
َ ٝ
خف ح!! ُْ٧
ِر ُٞ
ِ
ٟٞء َٓحٍحط ٢أ ًْظ َ ِ
ٔ ْو ُ
ػَِ َْ ٤ي،
َ ٢
ٓ ٍُ ِْ٘ ٤حُّ ُّ
ٔ ْو ُ
ػَِ َْ ٤ي
َ ... ٢
ٝأ َ ْٗضَ حُ ُّ
ٝكخء ىٗ . ٫خػَس ٓ٣ٍٞش ٓؼولش ه٤ٓٞش ٤٘١ٝش كظ ٠حُ٘وخع ،طلَٔ
كٌَح ً ٓٔظوٝ ً٬اٗٔخٗ٤خًٓ ،ظلٍَحً ،أى٣زش ٗٝخػَس ػَر٤ش ه٤ٓٞش ٤٘١ٝٝش
ٍحثؼشٗٝ ،ـٔش ٓظؤُوش ،ك ٢حُٔٔخء ٓ٣ٍٞش حُؼَٝرشٝ،ح٣ ُْ٧ؼظ َٜهِزٜخ ُٔخ
٣ـَ٣ٝ ١ليع ك٣ٍٞٓ ٢خ حُلز٤زشٝ ،هي ػزََّصْ ك ٢هٜخثيٛخ ًٝظخرخطٜخ
حُٔظ٘ٞػش ًؼَ٤ح ػٖ ًُي كٗ ٢ؼَٛخٝٝ ،طظل ْٜى ٍٝحَُٔأس كٓ ٢ـظٔؼٜخ
حُؼَر ٢حُٔ ،١ٍٞحُظ ٢طؼ ٖ٤كٜ٤خٓٝ ،ي ٟطويٜٓخِٜ٤ٗٝ ،خ ُلوٞهٜخ ٗٝظ٤ـش
ُِظَٝف حُٜؼزش ٝحُلَد حُوخثٔش ك٣ٍٞٓ ٢خ حٗظوِض ٜٓ٘خ ٝحطوٌص ٖٓ
ٓي٘٣ش رطَٓزٍٞؽ ك٤ٍٓٝ ٢خ ٌٓ٘خ ُٜخ ٗظٔض حُ٘ؼَحُؼٔٞىٝ ١رَػض
ك ٚ٤ػْ طلُٞض حُ ٠ه٤ٜيس حُ٘ؼَحُؼخَٛس كخؿخىص ٝحريػض كخؿِذ هٜخثيٛخ
ٖٓ حُ٘ؼَحُٔ٘ؼ ٍٞطو: ٍٞ
،٢ٓ٬
ٓخًح أهٍُ ٞ
ُْ ٖ١ٞ
أك ِ
ِ
ٛئٍْ٣َ ١خٓشً
ا ًْ َْ ٣ـلُ ٞػَِ ٠
ُ
ػ٤خد ؿَرظ،٢
 ِٕٞ٣رخُٜيَِ ٣
،
َ
أهخف ٣خ  ٖٓ ٢٘١ٝه٤ٜيط،٢
ُ
اًح حٍطٌَٔٗ ٠حٛخ ......
إٔ ّ ِ ُ٣
ْ
لِ َُ َ
ك٤ي ًحًَط،٢
أٗـخٍ حُ٘خٍٗؾِ،
كٞم
َ
ِ
ٝطَٓ ُْ ُُُّ ٢شَ هَي ٍٍَ
ْ ،
َ
َ
حَُؿٞعُ،
أًَ ْ٘ ِٓ ٕٞي
إٔ
ٝاُ٤ي ُ
أٍهَ٘.... ٢
ٞٛصُ حُؼٌخُّ ٠
حُ٘ـ ُّ ٞحُظ ٢طٔو ُ
.... ّٞ٣
ٓٞ٣ ٢خ ً اػَ ٍ
ُٓ َؼ ّٔ َيسً ِرخُؼِؾِ ٝحُ ُّط ْ،َٜ
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د حَُّ٘ي َِّ ،
ذ ًَر٤قٍ كْ ِٓ ٢لَح ِ
َ٣ظ َٔ ِْ َٔ َُ ًِؿ ِ
ٞم ه ِ ّي حُؼٌَّخُ،٠
٣ ٢٘١ٝخ أ٣وٗٞشٌ َكلَ َْصَ كَ َ
َ
ؿ َّٔخُسً ط َ ْ
َ ٠ليُ ِروَ ْ َِ ٜح،ُْ٧
 ٞطَؤ َّه ََصْ حُ ِو٤خ َٓشُ،
 ٢٘١ٝح ْٗ َْ ٜ
ع
ع ٓخ ػخ َى َْ٘ ٣لَ ُغ ح ُْ َُ ُؿ ْ ٞ
ٓ َِ ْ
 ٢٘١ٝأ ْ
ػِٔض ٝكخء ى ٫ك ٢حُٜلخكش ٝحٗظـِض ح ٫ٝرٔـِش ؿخٓؼش ىٓ٘ن
ًٌُٝي كٓ ٢ـِش (حٓخٓش ) حُٔ٣ٍٞش ُٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظخرخص حُ٘وي٣ش
ٝحَُٝحث٤ش كٗ ٢ٜخػَس ٗٝخهيس ًٝخطزش هٜش .
ح ْٛىٝحٜ٘٣ٝخ حُ٘ؼَ٣ش :
 -1حَٓأس ا ٫هِٓ :٬٤ـٔٞػظٜخ حُ٘ؼَ٣ش حٝ ٠ُٝ٫هي كظ٤ض ريٍحٓخ ٗوي٣ش
ًؼَ٤س ًٔخ حطوٌص حَٝ١كش ؿخٓؼ٤ش ُِيٍحٓخص حُؼِ٤خ ك ٢ؿخٓؼش ٘ٛؼخء
رخُ. ٖٔ٤
ًٍ -2حً حُـَٔ  :ىٞ٣حٕ ٗؼَ
١ -3لِش ح٫كظَحم :ىٞ٣حٕ ٗؼَ
 -4طَحط َ٤حُؼ٘لٞحٕ ىٞ٣حٕ ٗؼَ
 - 5ؿ ٕٜٞحَُ٣ق -ىٞ٣حٕ ٗؼَ
ِٓ -6لٔش حُيٓغ  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ
أٍرغ ٓـٔٞػخص ه١٨ُ ٚ٤ٜٜلخٍُٜٝ :خ ح٠٣خ
1ـ أكِٓ ٠خك ٢حُٞؿٞى
2ـ ُ٘٣ش حُيٗ٤خ
 3ـ ٓ٬ثٌش ٝأٓ٬ى
 4ـ حُْ٘ٔ ٝهطَس ػَٔ
ـ هِٞد ٓظَ٘ىس ٝػ ٕٞ٤كِ٘٣شٓ /ـٔٞػش ه٤ٜٜش
 هِٞد ٓظَ٘ىس ٝػ ٕٞ٤كِ٘٣شٓ -ـٔٞػش ٓوخ٫صٝهي ٗخُض ؿٞحثِ ًؼَ٤س كٓ ٢ـخٍ ػِٜٔخ ٗٝؼَٛخ حًًَ ٜٓ٘خ ٓخ:٢ِ٣
ؿخثِس َٜٓؿخٕ ر٘ض ؿزُ ( َ٤ز٘خٕ) ُؼخّ 2000/
ؿخثِس َٜٓؿخٕ حُوخُي ( ٚ٣حٍ٧ىٕ ) ُؼخّ 2001/
ؿخثِس َٜٓؿخٕ حُوخُي ( ٚ٣حٍ٧ىٕ ) ُؼخّ 2006/
ؿخثِس ؿخٓؼش ٓ٘ٞر ( ٚرظُ ) ْٗٞؼخّ 2007/
ؿخثِس ؿخٓؼش ط٤ُٞي ( ٝحٍ٧ىٕ ) ُؼخّ 2008/
ؿخثِس ؿخٓؼش هخرْ (طُ ) ْٗٞؼخّ 2009/
ؿخثِس َٜٓؿخٕ ططخ( ٖ٣ٝطُ ) ْٗٞؼخّ 2010 /
ؿخثِس حَُٜٔؿخٕ حُ٘ؼَ ١رٌِ٤ش ح٥ىحد رظْٗٞ
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ؿخثِس حُل٘ ٕٞرظْٗٞ
ؿخثِس ٗيٝس حُ٘ؼَ ٝحَُٝح٣ش رظْٗٞ
ٝؿخثِس َٜٓؿخٕ حُوَٝ٤حٕ رظـْٗٞ
حُـخثِس ح ( ٠ُٝ٧ؿخثِس حُ٘خػَ حُؼَحه ٢ػزي حَُُحم ػزي حُٞحكي) ُؼخّ
2010/
ٝهي كَ٠ص ػيس َٜٓؿخٗخص ؿخٓؼ ٚ٤ك ٢ىحهَ حُوطَ حُٔٝ ١ٍٞهخٍؿٚ
ًؼ ٞ٠كُ ٢ـ٘خٕ حُظلٌٜ٘ٓ ْ٤خ :
ؿخٓؼش حُٔ٘ٞرش ك ٢طْٗٞ
ؿخٓؼش حَُٞٓ٤ى ك ٢حٍ٫ىٕ
ؿخٓؼش ط٤ُٞي..ٝ ١ك ٢حٍ٧ىٕ
كَ٠ص َٜٓؿخٕ حَُٔري حُؼخٗ ٢ػَ٘ ك ٢حُؼَحم 2014
ػٞ٠س حطلخى ح٫ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد ك ٖٓ ًَ ٢طٝ ْٗٞحٍ٫ىٕ ٝحُـِحثَ
ٝحُؼَحم ًٝؼ ٖٓ َ٤ح٫هطخٍ حُؼَر٤ش ح٫هَٟ
ٝطظليع ٝكخء ى ٫ػٖ ٗلٜٔخ كظو:ٍٞ
(أٗخ ٗخػَسًٝ ،خطزش هٝ ،ٜٚأًظذ ٗؼَح ً ُ١٨لخٍٓٝ ،وخ٫ص ػخٓش،
طلٌ ّٞٔٛ ٢حَُٔأس حُؼَر٤ش رٌَ٘ ػخّٝ ،حَُٔأس حُٔ ٚ٣ٍٞرٌَ٘ هخ،ٙ
ٝه٠خ٣خ ُٓـظٔؼُٔٝ ،٢ضُ ٍثٔ٤ش كِد ٓ٤خٓ!!! ٢؟؟ أٗخ ٗخػَس ػَرٚ٤
ه٤ٓٞش ،كظ ٠حُ٘وخع ،ىٍٓضُ حُلوٞم كٓ ٢ي٘٣ش رَٝ٤ص ،اهخٓظ ٢حُلخُٚ٤
رٔي٘٣ش ٓخٕ رطَّ رٍٞؽ ،رٔزذ حُٟٞغ حُٔظٞطَ ٝحُـ َ٤آٖٓ ك٢
ٓ٣ٍٞخ١ ٌ٘ٓ...لُٞظ ،٢طز٘٤ضْ ٍؿزظ ٢حُ٘ي٣يس ،رٌظخرش ح٘ٗ٫خء ً٘ٝض ٓظلٞهش
ططٍٞصْ ًؼَ٤ح رؼي ًُيٝ ،ريأصْ رٞحً َ٤حٗؼخٍ ١طظ ،َٜك ٢حَُٔكِٚ
ؿيح ًَّ .....
حُؼخٗ٣ٞش ،كظ ٠أٛزلضُ حٗ ٕ٥خػَس ٓؼَٝكشٝٝ ،كخء ىً ،٫خطزش هٜٚ
ُ١٨لخٍ أ٠٣خًُٝ ،يٜ٣خ ،أٍرغ ٓـٔٞػخص ه٤ٜٜشٝ ،أهَٗ ٟؼَ٣ش:٢ٛٝ ،
(آَأس ا ٫هًٍِ(ٝ )٬٤حً حُـَٔ)١(ٝ :لِشُ ح٫كظَحم)(ٝ ،ؿ ٕٜٞحَُ٣ق).
ٝحُٔـٔٞػخص حُو٤ٜٜش ُ١٨لخٍ ( :٢ٛٝأكِٓ ٠خ ك ٢حُٞؿٞى)٘٣ُ(ٝ ،شُ
حُيٗ٤خ)٬ٓ(ٝ ،ثٌش ٝأٓ٬ى)(ٝ ،حُْ٘ٔ ٝهطَس ػَٔ) ٓـٔٞػش ٗؼَ٣ش.
٘ٛٝخى ُٜخ ٓـٔٞػش ٓوخ٫ص كً ٢ظخد رؼ٘ٞحٕ( :هِٞد ٓظَ٘ىس ٝػٕٞ٤
كِ٘٣ش) ،طٜظْ ٝطِظِّ ٔٛخ ً ؿٔخػ٤خٓ ً،لظٞف ػِ ٠حُ٘ؤٕ حُؼخّ .أٓخ حُـٞحثِ
ِٜضْ ػِٜ٤خ ك ٢ٜؿخثِس حَُٜٔؿخٕ حُ٘ؼَ ١رٌِ٤ش ح٥ىحد رظ،ْٗٞ
حُظ ٢طل َّ
ٝؿخثِس ط٤ُٞي ٝرخٍ٧ىٕٝ ،ؿخثِس حُل٘ ٕٞرظٝ ،ْٗٞؿخثِس حُ٘يٝس حُ٘ؼَ
ٝحَُٝح٣ش رظٝ ،ْٗٞؿخثِس َٜٓؿخٕ حُوَٝ٤حٕ رظـ ْٗٞك ٢حُؼخّّ 2008
أٗخ ٗخػَس ػَر٤ش ،ه٤ٓٞش ٓ٣ٍٞش ٤٘١ٝٝش ،كظ ٠حُ٘وخع ،أكِْ
رخُٔٝ ،ّ٬ر ٖ١ٞػَرً ٢زَ٣ ،َ٤حػ ٢حُلوٞم ٝحُٞحؿزخص٣ٝ ،لظَّ
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حُلَ٣خص ،كَ٣ش حَُأٝ ،١حُظؼزٝ ،َ٤حُلٌَ حٔٗ٩خٜٗٔٓ ،٢خ حهظِلضْ أٌٗخُٚ
أ ٝطؼيَّىصْ  .....أكذ حَُؿَ حٌُ٣ ١لظَّ ػوِ ،٢أًؼَ ٖٓ حَُؿَ حٌُ٘٣ ١ظَ
ًُ ٢ؤٗؼ ٠ؿٔ ِٚ٤كو ٢ٜ٘ٔ٣ ٫ ،٢حٌَُ٘ أريحً ،أٗخ حُ٘خػَس ٝكخء حُظ ٢ط٘ظَ،١
٣ي) ١
ٔ٤ُٝضْ حُظ ٢طظٔ٘ ،٠كؤه: ٍٞأٗخ ٍٝىسُ حُّ٘ٝ ٢ٜحُّ٘ ْل ،٢أٗخ ٝحُٔي ٟكّ ٢
طو ٍٞك ٢كِٜٔخ حُٔٔظوزِ: ٢
كِ ٌٔ،َْ٤ُٝ ٍَ ٤ُ ٌُ٘ٓ ،ْْ ٘٣ ُْ ٢
ُ َ٤١ك ٍِْ هظ،َْ٤
َّ
َٓ رُ ،٢
ْ
ًخٕ ٓٔظـَهخ ً رخُٜي،َْ٣
ُ
حُلِٕ ٌِٓٔظ٢
ؿخىٍ
هخٍ ُ ٌُ٘ٓ : ٢إَٔ
َ
 ُْ ،أٗ ْْ،
ْ
أٍ ُ،ٙ
َ ٢َٗ٣
ٖٓ َ
ػِٗ ٠ل ِش حُٔخء
ٓلظل٤خ ً رخ،ْْ ُ٧
ْ
ٓ٤خٕ،
ٝأٗخ ٞٛٝ
ٗز َٜأكَ٘ٓ ٬خ ،ك ٢حُؼي ّْ،
ُ
َ
ٍٗ ٖ٤حُٜي،ٟ
هِضُ ٣خ ٛخكزُْٖ ً :٢
ٝحهَ٠حٍ حُ٘ي،ٟ
َ
م حٌُٟ٘
ٝحكظَح َ
ك ٢حُٜ٘خ٣ش،
َ
أً ٕٞحُـٞح٣ش
ً٢
ْ ْْ ُ ،
ٓل ٞطلخك ٍش
أًٖ
َ
ْ
حُـ،ٕٜٞ
 ،أ٘٣ؼضْ ك٢
ٗخٍٛخ
أٗخ ٖٓ ؿَٔ ٍس ُ
ْ
حُِِ٣ك،ٕٞ
ٗـَ
ك٢
َ
ِ
كخَّ ٝ
ٝأٗخ ٓؼ َُ ٛلٜخكشٍ،
ٝهلضْ َ ٝكيٛخ،
ك ٢رَحٍ ١حُـ٘.....ٕٞ
ًٝظزض ه٤ٜيس ُلز٤زظٜخ( ىٓ٘ن) طو: ٍٞ
ٓ٤يط ٢ىٓ٘ن:
اُ ٢أٍ،ٟ
رِ ٕٞآهًَِٔخ ً٘ضُ أىَّٗ ٞ
ص ٣ظِ٤٘ٗ ٞي،١
١خثَح ً ك ٢حُٔٔخٝح ِ
ق ٗؼَ،١
ٝك ٖ٤أػٞى
أٍطذ رخُ٤خٓٔ ٖ٤حُ ُٔ َٜل َِ ٜ
ُ
ػـَ،١
ص َٓ ٓ٬ق
َٝأٍٓ ُْ ٖٓ ٓ ٖٓٞحٌُِٔخ ِ
َ
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اٗ ٢حٍطٔ٤ضُ ًظَ ٍٝح َء ِى ،
ِِ ٔ٣ي،
ٔخكَ،
َ
كٞم أى ِ
طخ ١ط ُ ُ
ًخٗض ُه َ
٣خ ٓ٤يسَ
ٝحُ٘ؼَ ٝحُلخط٘خصْ
حُٞ٠ء،
ِ
ِ
ٝطو ٍٞح٠٣خ :
ػِ٢
حهلِضُ ًحًَحطَّ ٢
أػَف أَٗ٘٢
ا ًْ ً٘ضُ
ُ
اُ٢
ٓؤػُ ٞى ػخٗ٤شً َّ
ك٤غ َ
ُ
ؿلٞصُ ..
ْ
كَ ٢
حُٖٔ٘٤
طِي حُؼ٬ع ٖٓ
ٓخ ً٘ضُ أ َ
ػَف َ
إٔ هُزََّسَ حٌُّْ ٬
ُ
ح٧ر٘ ّٞأَٓ ٞى
ٓظَطي ١ػٞرخ ً ٖٓ
ِ
ّ٬
ػْ
طزلَ ك ٢حُ ّظ ِ
ُ
أكٔذ
رَ َْ ً٘ضُ
ُ
أَّٗ َي ح٥ط ٢ػُِ ٠ؿ٘قِ حُـٔخ ّْ
رخُؼ٘ن حٌُ١
 ٝرؤّٗ َي حُٔ٘ـٍُ ٞ
ِ
َ
ُ
ٓوِظ٤ي
ٌٖٔ٣
ٜل ِٞ
ك ٢حُ ّ
ٝك ٢حُٔ٘خ ّْ
ٝكخء ى : ٫حُ٘خػَ س حُٔ٣ٍٞش حُٔظؤُوش ٣ظْٔ ٗؼَٛخ رٔٔلش ٖٓ
حُلِٕ ٣و ْ٤ػِٗ ٚ٤ظ٤ـش ح٫كيحع حُيحّ
٣و ْ٤ػِٗ ٚ٤ظ٤ـش ح٫كيحع حُيحٓ٤ش ك٣ٍٞٓ ٢ش حٝ ٠ٓ٫ح ُْ٫ح ٫حٜٗخ طزو٠
ٓظلي٣ش ٗ٘ٞحٗش كٛ ٢زخكخطٜخ ٗؼَ٣ش طَطي ك ٢ر٘خثٜخ حُ٘ؼَ ١رخِٓٞر٤ش
كٌس آُ ٠ـَٔ حُظًَ٤ذ حُز٘خثُِ٘ ٢ظخؽ ح٫ىرٝ , ٢حُ٤ٜؾ حُظ ٢طَى ك ٚ٤طلَٔ
ٓؼ٘ٝ ٠ى٫٫ص ٖٓ ر٘خء ٗٝظخّ هخُٔ ٙخ  ٌٕٞ٣هِل ٖٓ ٚهٜي ٌٛٝح ٓخ
ٗؼَٛخ
٘ٔ٣ق ٜٜٗخ ٣ٞٛظٓٝ ٚخ طٔظخُ رٜخ هٜخثيٛخ  .ك ٢ٜكٖ٤
طَٔف ِ
ِّ
طلض ٗٔخثْ (هخُٓ )ٕٞ٤ظؼٞى طٔ ٨كٜٔخ ٖٓ ٗـَ حُـ١ٞظ ٖ٤رٔيحثٖ
ٗؼَٛخ طو: ٍٞ
ُزٔضُ ػٞر ٢حَ ٞٓ٧ى
حُزلَ ٗٝخكخ ً
ُزٔضُ
َ
ٝروطٞح ٍ
ص ػوٍ ِ٤ش ٛؼيصُ
كِٕ
حُيٍد اُ٠
َ
ٍ
حُ٘يّ
ك ٢أهخ٢ٛ
ِ
هخثلشٌ ٖٓ حٍططخّ ٝؿ٢ٜ
حُويٍ حْ ٞٓ٧ى
ِ
رِلل ٍش ٖٓ ٍ٣قِ
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حُ٘ٞحٍّ
ٍهٚ
كؤٍٟ
َ
ِ
حُوٞف
ٍُٝم
ٝأٗخ ك٢
ِ
ِ
ص
د رخُٜٔخثذ ٝحٌُ٘زخ ِ
حُٔؼوِ ٞ
ع حُٔخ َء
أٛخٍ ُ
رخٓظـخػ ٍش هخكظ ٍش
ًٔخ ٘٣زـَٓ٫ ٢أ ٍس ٟخثؼ ٍش
طخّ أكٌخٍٛخ
رُ ٖ٤ك ِ
طٌ َّ ٞهِزٜخ ٗ..يٓخ ً
حَٓأ ٍس ُ
َٔ
حَٓأ ٍس طوخٍ ُ
ع ػظٔشَ حُؼُ ِ
طَك ٞحُزَ َى
ُ
ُ
ص
ص ٝحَُٜهخ ِ
ٝطيكٖ حٛ٥خ ِ
َ٠طٜخ
ك٢
َ
كيحثن ٓؼِو ٍش ٖٓ ُه ِ
ػِ٤خء حْْ ُ٧
ػْ طَطو ٢اُ٠
ِ
حٌُٞحرْ٤
ٛو٤غ
رؼ٤يح ً ػٖ
ِ
ِ
رؼ٤يح ً ػٖ ٟزخ ٍ
د ٓوخىعٍ
ص
٣لظَّ حُوطٞح ِ
ُ
ٓ٘خّ ؿيٍ ٣ي
هَ٣زخ ً ٖٓ ٍ
طِي حَُٔأسَ
أً ٕٞكَ ٚ٤
ُ
رٗٞخفٍ ٖٓ ه٤ز ٍش
ٝهِزخ ً ط٧٨صْ ٓ٘خرُِٚ
ص أٍَه٢
أُػ ُّي ِٗ ٫٬
ن
رخٗظظخٍ كَحث َ
ِ
ُْ طزيأْ
 ُْٝط٘ظ ِٚ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حُـ٘خث٤ش ٖٓ ٗؼَٛخ :
( حَٓأسُ حُ٘و) َ٤
ًؤٗ٘... ٢
أكخٛ ٍٝي َ٣حٌُِٔٞصْ
ُ
ٗيح١
ر٘٢ءٍ ٖٓ ؿ ٟٞحُطلِ ُٞش ٝحٜٗٔخٍ
َ
ك ٢ؿلِ ٍش ٓخَ١س ...
أٓظؼٝ َ٤ؿٞى , ١ك ٢هَ٣ق ح٣٧خّ
ُ
كِٔضُ رٜخء حُ٘و َ٤ػ٘خه٤ي ؿٟٞ
ر ٖ٤حُٞحكخص طٔظطٓ َُ ٤إًٓ ر٠٤خء
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ٝطيٗ ٢٘ٓ ٞكخؿؤ ٍس كؤىٗ!!.. ٞ
َ
ٝؿٜي ًخُْ٘ٔ ٣لخ٢َٗٛ
ٍأ٣ضُ
ك ٢حطـخٛخط ٢حُلخٗ٤ش ...
أىٓ٘ظ ُ َي َ
ُ ٕٞهَٔ١
َ٣ ٞٛٝك َُ رز٤خَ ٢ٟ
اُ٤ي
٣ٝـ٘ ُق حُٔئُِ ٟي... ٟ
َ٣ـ٘ ُق ٗل ٞحُٜي... ٟ
َ٣ٝؿغ حً٥حٕ ٛخىٍح ً :
َ
أكزي  ...أكزي  ..أكزي
أكززززززززززززززززززززززززي ...
٣ٝؼِٗ ٞل ٞحُ٘وٝ َ٤حُل٠خء
ن ر٤خ ٝحُٔٔخء ٖٓ أػ ٖ٤حُـٔ٤خص ...
أٓظ٘ ُ
َ
حٗظ٘خٍى كٞم حُـٔخ ّْ
َٝ
ٍرٔخ ٜ٣ـَٗ ٢حُظ... ّ٬
٣ي١
ٝطؼٞى ًخُلـَ رَ ٖ٤
هزَ ٗؤٝى رِلظ ِش كذ ...
رخُؼزَ ىٍد حُـ٤خد حُ ُٔٔ َْ
ع
أُهخى ُ
ِ
ٝأٍح ٖٛػِ٤ٔٗ ٠خٕ حُٞهض
أٍحٜ٘ٛخ رؼ٘خى حُـٟٞ
ك٣ ٖ٤ظٜخ ٖٓ ٟٝكٔ ٢حٌُّْ ٬
َطؼٖ حُٜٞحء ك ٢أٟخُؼ... ٢
ََ٣ٝ
ُ
حُٔظ٘خػَ
آآ ٍ ٙأُّٜ٣خ
ُ
ًخٍَُ٘ حُٔزخٍى ...
ػطَح ً هَحك٤خ ً ٣ي ٍٝر٢
ْ
ٌٌٛح ....
ً٘ضُ أىػ ٢هٜخثي ١حُٔخَ١س
رخُِ٘ ٜي حٌُِٔ.... ٢
ٝأٓظيٍؿي ٗخٔٛش
حَُ١ذ ...
ُٔؤىرش حُ٘و١ٝ َ٤ؼْ ُّ
١ؼٔي حُٔوظِق !!
ٗؼْ ً٘ ...ضُ أُ٣ق حُٔٔظل... َ٤
ٝأٗٔ ُؾ ؿَٔح حُٔطَ ر٤خٓٔ ٖ٤حُ٘خّ ...
حُؼٔخٍ
ً٣ ٢ؼَف ٍحػ ٢حُٜلَحء أَٓحٍ
ْ
٤ٓ َٛزِؾ ٓيحًٍ ٢ر٘ٞم حَُٓخٍ ُِزلَ
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ٓخ ًخٕ ُي إٔ طٌ... ٕٞ
ؿ َ٤ه٤ؼخٍط.. ٢
َ
أػِٔي ا٣وخع حُ٘ؼَ ٝ ..حُ٘ؼَ ...
ُٖ
َٔ حُ٘لخ ِٙ
حُِ ٢ُ٘ٔ ََٓ٣ َُ ٤ػَِ ٠ه ِ
ه٤ٜيسً ػخثَس ...
ٗٝخٍ ...
ٓخر ٖ٤ػِؾٍ ٍ
ىػ٘ ٢أ ُ
َ
كخٍٝى ًَ٣قٍ ٓـخَ٣س
د ٔ٣خّ ٗؼَصْ كٞم حُظوّْ ٞ
ًَٔ ِ
١خثَس ٖٓ ر٣ ٖ٤ي٣ي ٍٝ ...ك٢
ًحد
َ ٖٓ ًْٝحكظٔخ ٍٍ
ٛخٕ َْ ٝ
َ
ٔؼق ك ٢حُ٘خث٤خص ٝؿٞىٛخ !!
ُؼَ هللا ْ ُ٣
أُن حُ٘ـّْ ٞ
َ٣ٝزو ٠رٜخ َء حَٓأسُ حُ٘و َ٤كَ ٢
ذ َٝحُٔطَ .
طوخْٓ حُٔٔخء ٍُ ...هش حُ ُل ّ
ً ْزَ٣خء
ض حُزَٜخ ُء
ًظذ ُٜخ  :أ ْٗ ِ
كَ ٖ٤
ػٜلضْ رٜخ أٓجِشٌ هَٓخ ْء
طًٌَصْ َّ
ص حٗظٜخ ْء
إٔ ..حُزيح٣خ ِ
ٔؤٜٗخ ؿٔ٤شٌ ٓٔلخ ْء
 ٫ط٘ َ
ذ حٍ٫طوخ ْء
كَٝكٜخ
َّ
َٓ٠ؿش رِِ ٜ
طظؼَّ٘ٓ ٠وظخُشً ٌِٓشً ٓظٞؿشً
رخُ٤٠خء
ِ
ذ
كوٍَصْ إٔ
َ
طـِن ٗخكٌسَ حُ ُل ّ ِ
 ٝطَُٗ٘ ٞـٔ ٍش ك ٢حُٔٔخ ْء
رٌزَ٣خء
طؼ ٖ٤ػَٔٛخ
ِ
 ٫طظِلضُ أريح ًٍُِٞ ..ح ْء
حُوِذ أطؼز ُٚحُ, ُّْ ٜ
كٌٜح
ُ
ٝػو ُْ حُِّوخ ْء!! ..
*********************
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ختــام حمـــو د ة
( شاعرة المنافً)

ص ُل عا ِبلتها
ص َطفى ِب ْنت َح ُّم ودَة أ ْ
ً ِختام ِب ْنت صا ِلح ِب ْنت ُم ْ
ِه َ
سوٌدٌة (األروبٌة)
ِم ْن َمدٌنة ( رام هللا ) ِم ْن فلسطٌن ,ت َ ِ
الج ْنسٌة ال ّ
حْمل ِ
س وٌدٌة واإل ْن جلٌزٌة ,أَبوها
الج ْن ِ
األردنٌة َوتَت َ َكلَّم ال َع َربٌة وال ّ
س ٌَّة ْ
َوأ ٌْضا ِ
ؾ َوأ ّمها ِم ْن َمدٌنة ( اسدودٌة ) ِم ْن فلسطٌن
صو ِ
َر ُج ٌل ُمت َ َد ٌّ ٌن ع ُِر َ
ؾ بالت َّ ّ
أ ٌْضا.
األول (أ ْكتوبر) سنة
ُو ِلدَتْ فً الٌَ ْوم ال َّ
سادس ِم ْن شَهر تِشْرٌن َّ
األردن) بَ ْع َد أن ا ْنتَم َل
\  1973فً ُمحافَطة( الب ْلماء ) فً ( ش َْرلً ْ
سنة\  1976سافَ َرتْ عَابِلتها إلى أوربا (فرنسا
وا ِلداها إل ٌْها َوفً َ
س َكنَتْ فً ألمانٌا فً مدٌنة ( أوفن باخ) َو َ
كان ع ُْمر الشَّا ِع َرة
وألمانٌا) َو َ
سنٌن ّإال َّ
ٌَ ْو َ
األردن واصطحبتها
أن وا ِلدَتها عادَتْ إلى
مذان ثَبلث ِ
ْ
معها بٌنما َبَمً وا ِلدها فً ألمانٌا.
ع َّمان)
األولٌة َوالثانَوٌة فً َمدٌنة ( َ
تَعَلَّ َمتْ ِختام دُروسها َّ
األردنٌة َح ٌْ ُ
علَى شَهادَة
صلتْ َ
ستْ ال َم ْن َهج ال ِع ْلمً َو َح َ
ث د ََر َ
العاصمة ْ
ِ
ُ
الرٌاضٌات  ,ث َّم َ
ؼٌَّ َرتْ
الثَّانوٌة فً فِ ْرعها ال ِع ْلمً َو َ
ع َكفَتْ عَلى دِرا َ
سة ّ
سار دِراستها ِم َن ال ِع ْلمً إلى الفَ ْرعِ األدَبً األكادٌمً َ ,و َد َخلتْ ُكلٌّة (
َم َ
سة عُلوم اللُّؽة
ع َك ْفتْ َ
ع ّمان ) َ ,و َ
وار ْزمً ) فً َمدٌنة ( َ
علَى دِرا َ
ال ُخ ِ
العَ َربٌَّة َو َمنا ِهجها اللّؽَوٌَّة َو َمسا ِلن النَّ ْمد األدَبً لَدٌمه َو َحدٌثه َ ,وت َ َخ َّر َجتْ
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علَى َوجْ بَتها ) با ِْختِصاص اللُّؽة العَ َربٌة
امتٌاز فَكانَتْ ( الثَّالثة َ
ِم ْنها بِ ْ
سنة\ 1993
َ .
ش ْع ُر ُم ْنذُ ُ
ستها فً ال َم ْر َحلَة
أ َحبَّتْ ال ِ ّ
طفولتها َونَ َظ َمتهُ ِخبلل دِرا َ
ش ْعرها الؽَ َزلً
 :الثَّانوٌة َ ,و ِم َّما تمُول فً ِ
نٌـــر
ُحــروفُـــن َحـفّهــا نَهْـــــ ٌج ُم ُ
نـــــور
ـــــر َو
ٌَـمٌـــ ُد كــؤنَّــــه لَـ َم ٌ
ُ
َو ِع َ
جم ٍـر
شمن فً ضلوعً ِمثل ْ
خمـــري َوالك
ثــور.
َو ْ
ُـــإوس لَــه ت َ ُ
ُ
بــاب
َ
ـــب بَ ْعـــدَكـــ ُم ٌَ ٌ
سمــا ُء ال ُح ّ ِ
َو َّ
لــــو تَــــدري َحــرو ُر
أن الد َّْمـــع
ْ
َو ُح ّب َ
ق
ــن َوا ْل َهــوى ِع ْنــدي ا ْنعتـا ٌ
ٌطٌر
ُّعــــور ِبــــ ِه
َو لَل ْبــــً والش
ُ
ُ
بلم َوص ًْبل
َو كَــم َ
س َّرحْتُ فً األحْ ِ
وهذا ال ّ
بور
ض ْلـــع لَ ْو ت َ ْنـــــــــؤى َ
ص ُ
ـــــاؾ ٌُعانِــــــدها ِلمـــــا ٌء
ٌ
عٌر
َ
ـوى َ
شك ْ
َـــو َن البُ ْعــ َد و النَّجْ َ
س ُ
ُروب
تــــواعَـــدْنا فَ َمــــا أَوفَ ــــتْ د ٌ
سـٌر
ِلتَؤ ُخذَنــــً ال َمنــافً و ال َم ُ
ب ُرجـوع لَ ْلبـً
أُرالِ ُ
ب فـــً ال ِؽٌا ِ
رٌـر
ــــب ٌَ ْ
َود َْر ُ
سلُكـــــهُ الؽَ ُ
ب ال ُح ّ ِ
ــــب ُ
طه ًْر ا
ِألجْ ِل َن لَـــ ْد َ
ع َج ْنتُ ال ُح َّ
هــــور
ـــر ُه األنا َوأنـــــا ال َّط
ِ
أســـام َ
ُ
عَلى َكتِفً َح َملتُ الشوق ش َْوكًا
علَـى فَلَكــً أدُو ُر
َوفً فَلَكــــً َ
سرابً
أدور ِبكُــــ ّل ُر ْكــــن فـــً َ
ُ
َوال َ
ؼ ٌْـــري ِبروحـــــً َم ْ
ــن ٌـدو ُر
فَ َم ْن ِمثْلً ٌَرى فً ال ُح ْ
لونا
ــزن ْ
الز ْهر ُّ
سمـــو عَلى َّ
هـــور
الز
ِبه ت َ ْ
ُ
ش ْعــــرا
..و كَـــ ْم َ
عت َّ ْمتُ لؤلفنـــان ِ
َ
َو َّ
إن ال ِ ّ
مـور.
ش َ
عــــر لـــو تــدْري ُخ ُ
َ
ــوان ه ّمــــً
تمهل ٌا َهـــوى نَجْ
ش ُّط َ
ٌر
ـــب َ
.فَ َ
ـــن َر ْملُـــهُ َ
ع ْ
ص ْل ٌ
س ُ
فَ ُح َّب َ
ــك
ــــن بال َحناٌـا ِمثْــــــل د َْف ٍ
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مــور
َوشَولـــً َو البعـا ُد بِــــــ ِه ٌَ
ُ
سم ال َمحا ِك ْم) عام \  2008إال
عٌِّنَتْ فً َو َزارة العَدْل
ُ
األردنٌَة ( لِ ْ
ْ
األردن بَ ْع َد تعٌٌنها فَمَ َّررتْ العَ ْودة ِم ْن َجدٌد
أنَّها لَ ْم ٌطل فٌها ال َممام فً ْ
سوٌد ملتحمة بابٌها الذي كان لد انتمل من المانٌا الى
إلى أروبا فً ال ُّ
السوٌد بهذه الفترة .
ا ْ
شتَؽَلَتْ ِختام ُمد ََرسة للُّؽة ال َع َربٌة فً دَا ِبرة التَّربٌة والت َّعلٌم فً
سوٌد.
سوٌد ِللجالٌات العَ َربٌة َوال تَزال ت َ ْ
سكن فً ال َّ
ال ّ
ولَا َمتْ بِت َ ْر َجمة عَدد ِم َن المَصابد الشّعرٌة لع َد ٍد ِم َن الشُّعراء من
سوٌدٌة .
العربٌة إلى اللؽة ال ّ
 ..اللؽة َ
ا ْ
ص ْوت العَ َرب)
شت َ َركَتْ فً العَدٌد ِِم َن ا ِلّلماءات ال ِ ّ
شعرٌة فً إذاعة ( َ
صحٌف ِة
المصْرٌة مثل ( َ
ش ْعرها فً ال ُّ
حؾ ِ
ش َر ُم ْعظم ِ
المصْرٌة َون ِ
ِ
ص ِ
ْ
صحٌفة ( األ ْهرام) فً ِمصْر
صحافة ) َو َ
شارع ال َّ
األخ بار ) َو َ
صحٌفة ( ِ
صحٌفة ( َم ْنبر
سما فلسطٌن ) َو َ
َوفً (ال َمجلَّة الفلسطٌنٌة ) َو َ
صحٌفة ( َ
صدى
سرة الثَّمافٌة ) وجرٌدة ( َ
العَ َرب ) فً فلسطٌن َ .و َمجلّة (ال َج ْ
مصر) ومجلة (أ ْ
ضواء مصر ) اإل ْلكترونٌة وؼٌرها كثٌر كما نشرت
الكثٌرمن لَصابدها فً َموالع التَّواصل اإلجتماعً وال ُمنتدٌات األدبٌة
ِ
ص حؾ والمجبلت اإللكترونٌة .
وال ُ
نظمت الشعر العمودي وكان أ ْؼلب شعرها فً المصٌدة التملٌدٌة
الموزونة والممفاة ولها محاوالت فً شعر التفعٌلة اٌضا ومن
)شعرالتفعٌلة تمول فً لصٌدتها (نُبو َءة ال َكهْؾ ال َم َطٌر):
ث َوما تَبل
ش ْعري بالثّبل ِ
ع َّو ْذتُ ِ
ماء ِب َخ ْلو ٍة لَ ْد َ
ص َطفً
كان فٌها ال ُم ْ
س ِ
َوحْ ً ال َّ
س ِر َجتْ بِ َخ ٌْلً بُ ْردَة
َوأ ُ
ش ّد َح ْولً ُكلَّما ُ
ؤلوان اللٌََاحِ بِؽُد َْو ٍة
ً َملٌ َحةً َدفَمَتْ بِ
ِ
تُهْدي إلَ َّ
ماوتً
لولً ُكلَّما لَ َط َرتْ َ
ً َ
َوأَلو ُل ْ
س َ
علَ َّ
الرإي
َوت َ َك َّ
شفَتْ ُح ُجب ُّ
َؾ ا ْل َهوي
لَ ْو ٌل ٌَمو ُل نُبُو َءةً نُ ِمشَتْ عَلى ك ّ
ب
ستً ِن ْب ٌل َ
َو ِفرا َ
سدٌ ٌد صا ِب ٌ
ع ْنها ال ِؽشَا
صٌرةٌ َم ْرفوعَة َ
َ
..وبَ َ
..فإل ٌْ َن بَ ْعض المَ ْو ِل ِم ّما لد َه َما
سري
رٌر ٍة ل ْبل ال ُّ
ِ ....ب َ
س َ
سبل
 ...نُ ِّببتُ أ َ َّن
الشر ٌَ ْفتِ ُل َط ٌْ َ
ّ
هور ُمسا ِف ًحا
َوٌُرٌ ُد ُ
سو ًءا فً ال َط ِ
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لٌع َمعار ًجا
وٌُمٌ ُم َز ْو ًرا فًِ َّ
الر ِ
الرجْ ِس ُم ْو ِؼلَةً بهم
فَتَلَبَّدَتْ َ
س ْو َءات ُ ُه ْم فً ِ ّ
والشّر َم ْعمودا بناصٌة و ُمحْ ت َ ِك ًما ِبها
صبَةٌ
وت َ َ
اإل ْف ِن ِم ْن ُه ْم ُ
ع ْ
شذّ َرتْ ِب ْ ِ
بإثم ل ْد َجثَا
فً جٌدِها َح ْب ٌل ٍ
ــونا فً ال َمبل
فإذا دَنــــوا لالوا َ
علَ ْ
فَتَهات َ
َ
ــــــن الت َّ ْهت َ ُ
ص ٌْبًا نافِعًا
ان َ
ب َولٌعُه
ٌ
بؤس أش ُّد ِم َن ال ُخطـــــــــو ِ
ص َر ٌد ِبها
ص ٍر َ
ص ْر َ
فَتَفَ َّرلوا ُز ُم ًرا ِب ِرٌحٍ َ
ب ُ
ؼرابها
ٌُ ْنعً ِبها لَ ْب َل الؽُرو ِ
فَت َ َع َّوذوا بالنّ
ْ
سدَفا ِته
ـــــور ِم
ـــــــن َ
ِ
 ..نُ ِّببتُ َّ
ؾ لَ ٌْلَكًا
أن الطهر ٌَ ْخ ِص ُ
سجـــود ُم َك ّم ًبل
..وٌَزٌ ُد وتْ ًرا فً ال ُّ
َ
سا
...وٌَ ُه ّز ش َْوكًا فً الذُ ِ
عاؾ ُمؽَ َّم ً
سعً ك ْ
َؤفعً فً الببلد ُمبا ِؼتًا
ٌَ ْ
فً َخ ٌْط ِ َح ْل ٍن ٌَحْ تَمً فً ث ُ ْل َم ٍة
ولَمَ ْد َرأٌَت البلَّتَ َوا ْلعُ َّزى ولَ ْد عادَتْ ِبهم
سدي
بِ َجهالَ ٍة و ِعبَادَة َوثَنٌَِّة كانَتْ ُ
...و َمناة ثا ِلثَــــــة تَلَـــــــتْ
َ
طٌر َ
ؼفَتْ
...فَ ّزاعَةٌ ِبمُشو ِ
شها ٌ
نز َل ال ُ
فَت َ ّ
ب طلَّه
طوفَان َحدّا مانِ ًعا وا ْل خ ٌْر ٌَ ْع ِم ُ
صرٌ َم ٍة و َ
ضا َ
ؼ َ
ضة ٍكانَتْ دُجً
ِ ..ب َ
صر وال َّ
ص ِعٌده ُج ُر ًز ا
ضبلل َ
َ
..ولَه بِنَ ٍ
شفَتْ لَنا
س ْو َءةً ُك ِ
ٌُ ...واري َ
ِاألخٌر ُمدا ِهنًا
فَبَدا َوعٌد اللّ ٌْ ِل فً الث ّ ْلث
ِ
َفٌر َرذٌلَ ٍة
ٌَ ْرعً ا ْل َخطاٌا فــــً ع ِ
 ..فَت َ َع ّمدَتْ ِبالنّور فَتْ َل ذُبالَ ٍة ش َْرلٌَّة
سنا
فكَؤَنَّ َها َم ْربوعَةٌ ذَ َه ًبا ِب َز ٌْ ٍ
ت لَ ْد َ
مٌن بَصٌرةً
.....فَدَنتْ كؤمثا ِل الٌَ ِ
ع ٌََ ْفتِنَ ُه ْم َوٌَجْ َمعَ ُه ْم تُمً
 .....ال َر ْو َ
صعُدا َط هورا د َْربها
فتخٌَّروا َوتٌَ ّمموا ُ
ورأٌَْتُ ّ
ار لَه
ي ٌَسو ُ
س ِ
أن ال َّ
ق ِعجْ ًبل ال ُخ َو َ
َ
ام ِر ّ
ُ
ــو َل ِبها
ناط ُح َ
ٌُ ِ
ص ْل َدةً َبهْما َء فوق أ َجا َج ٍة ال َح ْ
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َو َدنَتْ ِحراب فً النَّمٌع ِنصالها
ٌرا حا ِلكًا
ٌَ ْو ًمـــــا َ
عبُو ً
سا لَ ْم َط ِر ً
سعٌرها
ب ت َ ْم َر ُ
ب َ
حر ُ
َوا ْل ْ
ع فً المُطو ِ
الرما ُد عَلــــً ا ْل ِعبا ِد َجحافِبل
فَ َهما َّ
ب َمحْ ٌل لَ ْعرها
 ....وال ُج ُّ
سا ُمجْ ِد ًبا
....وشُطونُها ش َْوكًا ٌَبو ً
َ
سنا
س ّو َمة بِ َم ٍد من َ
وال َخ ٌْ ُل لَ ْد عادَتْ ُم َ
س را ً
صٌر أع ُ
ْجاز النَ ِخٌ ِل َح وا ِ
َوت َ ُ
امساتُ لَتَا َمةً
 ...ذَ َّرتْ َ
الر ِ
علَ ٌْها ّ
الرإي
َوت َ َك َّ
شفَتْ ُح ُجب ُّ
َؾ ا ْل َهوي
لَ ْو ٌل ٌَمو ُل نُبُو َءةً نُ ِمشَتْ عَلى ك ّ
ب
ستً نِ ْب ٌل َ
َوفِرا َ
سدٌ ٌد صابِ ٌ
ع ْنها ال ِؽشَا
صٌرةٌ َم ْرفوعَة َ
َ
..وبَ َ
..فإل ٌْ َن َب ْعض المَ ْو ِل ِم ّما لد َه َما
سري
رٌر ٍة ل ْبل ال ُّ
 ....بِ َ
س َ
سبل
 ...نُبِّبتُ أ َ َّن
الشر ٌَ ْفتِ ُل َط ٌْ َ
ّ
هور ُمسافِ ًحا
َوٌُرٌ ُد ُ
سو ًءا فً ال َط ِ
لٌع َمعار ًجا
وٌُمٌ ُم َز ْو ًرا فًِ َّ
الر ِ
الرجْ ِس ُم ْو ِؼلَةً بهم
فَتَلَ َّبدَتْ َ
س ْو َءات ُ ُه ْم فً ِ ّ
والشّر َم ْعمودا بناصٌة و ُمحْ ت َ ِك ًما ِبها
صبَةٌ
وت َ َ
اإل ْف ِن ِم ْن ُه ْم ُ
ع ْ
شذّ َرتْ بِ ْ ِ
بإثم ل ْد َجثَا
فً جٌدِها َح ْب ٌل ٍ
ــونا فً ال َمبل
فإذا دَنــــوا لالوا َ
علَ ْ
فَتَهات َ
َ
ــــــن الت َّ ْهت َ ُ
ص ٌْبًا نافِ ًعا
ان َ
ب َولٌعُه
ٌ
بؤس أش ُّد ِم َن ال ُخطـــــــــو ِ
ص َر ٌد ِبها
ص ٍر َ
ص ْر َ
فَتَفَ َّرلوا ُز ُم ًرا ِب ِرٌحٍ َ
ب ُ
ؼرابها
ٌُ ْنعً بِها لَ ْب َل الؽُرو ِ
فَتَعَ َّوذوا بالنّ
ْ
سدَفاتِه
ـــــور ِم
ـــــــن َ
ِ
 ..نُ ِّببتُ َّ
ؾ لَ ٌْلَكًا
أن الطهر ٌَ ْخ ِص ُ
سجـــود ُم َك ّم ًبل
..وٌَزٌ ُد وتْ ًرا فً ال ُّ
َ
سا
...و ٌَ ُه ّز ش َْوكًا فً الذُ ِ
عاؾ ُمؽَ َّم ً
سعً ك ْ
َؤفعً فً الببلد ُمبا ِؼتًا
ٌَ ْ
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فً َخ ٌْط ِ َح ْل ٍن ٌَحْ تَمً فً ث ُ ْل َم ٍة
ولَمَ ْد َرأٌَت البلَّتَ َوا ْلعُ َّزى ولَ ْد عادَتْ بِهم
سدي
ِب َجهالَ ٍة و ِعبَادَة َوثَنٌَِّة كانَتْ ُ
...و َمناة ثا ِلثَــــــة تَلَـــــــتْ
َ
طٌر َ
ؼفَتْ
...فَ ّزاعَةٌ ِبمُشو ِ
شها ٌ
نز َل ال ُ
فَت َ ّ
ب طلَّه
طوفَان َحدّا ما ِن ًعا وا ْل خ ٌْر ٌَ ْع ِم ُ
صرٌ َم ٍة و َ
ضا َ
ؼ َ
ضة ٍكانَتْ دُجً
..بِ َ
صر وال َّ
ص ِعٌده ُج ُر ًز ا
ضبلل َ
َ
..ولَه بِنَ ٍ
شفَتْ لَنا
س ْو َءةً ُك ِ
ٌُ ...واري َ
ِاألخٌر ُمدا ِهنًا
فَبَدا َوعٌد اللّ ٌْ ِل فً الث ّ ْلث
ِ
َفٌر َرذٌلَ ٍة
ٌَ ْرعً ا ْل َخطاٌا فــــً ع ِ
 ..فَت َ َع ّمدَتْ ِبالنّور فَتْ َل ذُبالَ ٍة ش َْرل ٌَّة
سنا
فكَؤَنَّ َها َم ْربوعَةٌ ذَ َهبًا بِ َز ٌْ ٍ
ت لَ ْد َ
مٌن بَصٌرةً
.....فَدَنتْ كؤمثا ِل الٌَ ِ
ع ٌََ ْفتِنَ ُه ْم َوٌَجْ َمعَ ُه ْم تُمً
 .....ال َر ْو َ
صعُدا َط هورا د َْربها
فتخٌَّروا َوتٌَ ّمموا ُ
ورأٌَْتُ ّ
ار لَه
ي ٌَسو ُ
س ِ
أن ال َّ
ق ِعجْ ًبل ال ُخ َو َ
َ
ام ِر ّ
ــو َل بِها
ناط ُح َ
ٌُ ِ
ص ْل َدةً بَهْما َء فوق أ ُ َجا َج ٍة ال َح ْ
َو َدنَتْ ِحراب فً النَّمٌع نِصالها
ٌرا حا ِلكًا
ٌَ ْو ًمـــــا َ
عبُو ً
سا لَ ْم َط ِر ً
سعٌرها
ب ت َ ْم َر ُ
ب َ
حر ُ
َوا ْل ْ
ع فً المُطو ِ
الرما ُد عَلــــً ا ْل ِعبا ِد َجحافِبل
فَ َهما َّ
ب َمحْ ٌل لَ ْعرها
 ....وال ُج ُّ
سا ُمجْ ِدبًا
....وشُطونُها ش َْوكًا ٌَبو ً
َ
سنا
س ّو َمة ِب َم ٍد من َ
وال َخ ٌْ ُل لَ ْد عادَتْ ُم َ
س را ً
صٌر أع ُ
ْجاز النَ ِخٌ ِل َح وا ِ
َوت َ ُ
امساتُ لَتَا َمةً
 ...ذَ َّرتْ َ
الر ِ
علَ ٌْها ّ
ص ْب ِر ِع ْند شَدٌ َد ٍة
 ...فَت َ َز ّودوا بال ّ
ؤر ِض ُك ْم
ِ ...م ْن بَ ْعدِها َظفَ ٌر ٌَ ِح ّل بِ ْ
عفَتْ
َوبَرا َءةٌ ِم ْن َخلّ ٍة بَ ْؽضا َء ُمه ِل َك ٍة َ
ص ْف ُح َن ْ
إن َزلَ ْلتُ ِب َزلّ ٍة
ب َ
ٌ ....ا َر ُّ
والعفو عفون والشفٌع المصطفى
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َثٌر ْ
من
لكنًّ أرى فً لَصٌدَتها ُجنو ًحا إلى الشّعر العَمودي فً ك ٍ
ً شا ِع َرة تؽلب على شعرها المصٌدة العمودٌة
ُ
سطورها الشّعرٌة فَه َ
عاصرة .
فٌؤتً باسلوب ال َحداثة ال ُم ِ
تَعَرفت علٌها ع َْن طرٌك التواصل اإلجْ تِماعً وتابعتها وا ّط لعتُ عَلى
شعرٌة فهً شا ِعرة ملهمة فذَّة بحك .تمتاز
الكَثٌر من لصابدها ال ِ ّ
شعري لَوي َو َمتٌن للما ٌمول الشُّعراء مثله تؽلب عَلى شعرها
باسلوب ِ
صوفٌة فً أ ْؼلب لَصابدها َونَشْعر به حتى بٌن أ ْبٌاتها فً
سحة ُ
م ْ
صصتها للمول فً َ
ْ
ؼرض اخر َولد
المصٌدة الواحدة
وإن كانتْ لد َخ َّ
أفردتْ للشعر الصوفً دٌوانا خاصا به اسمته ( َركابب النور ) ومن
َ
شعرها الصوفً هذه األبٌات :
ؾ سا ِبــ ُح
صو ِ
ـــرفً ِبمافٌِــــ ِة الت َّ ّ
َح ْ
َرتَــ ٌم ِم َ
ـن ال َهمـْ ِس ال َبعٌــد ٌَ ُحفّنً
مـاوة ٌ
َوبِظـ ِ ّل ِعش َ
ْمـن للش
ّعـــور َ
س َ
ِ
نابض
ْــك
ٍ
بَ ٌْنـً َوبٌَنـــن أ ْل ُ
ؾ ِعش ٍ
فَعسى ال ّطٌوب إل ٌْ َ
ثر ِع ْطرها
ـن ٌَ ْن ُ
عـاج ًما
لُؽَتـــً تُت َ ْمتِـــ ُم ِل ِ ّ
لـرٌــاحِ َم ِ
ـــور َخ ٌْـــط ِؼــبلَلــ ٍة
ٌـا لَ ٌْتَنـً ِللنُّ ِ
أكــون مـا بَ ٌْـن النُّ
ُ
س ْر َمـ ٍد
َو
جــوم بِ َ
ِ
عٌْتُ َمشا ِعري
ُروحً ت ُ ِحبُّ َن ُم ْذ َو َ

األثٌـــر َمسا ِب ُح
َوتَشـ ُّد َكفًّ فـــً
ِ
ح
ب َمطـــار ُ
َوت َ ِ
س ُّل روحــــً ِل ْلؽٌــا ِ
ح
سار ُ
َو َ
صبابتـً فٌهـــا الؽَـــرام َم ِ
َوا ْل ِع ْ
رامـ ُح
ش ُ
ؾ فً َممامـ ِ َن ِ
ك َح ْر ٌ
تفٌـض َروابــ ُح
س
ُ
خـور َو ت َ ْ
عــو ُد البَ ِ
ش ْعــري كاللٌَّاحِ َمدابـ ُح
َو
تسوس ِ
ُ
سنـاء َوشا ِبــ ُح
َوتَلُفُّنـً ِب َمـدى ال َّ
ـزؾ ُروحــً ِللعُــروجِ َمصابِـــ ُح
َوت َ ّ

ً األ َ
ح
ضا ِلع لَـاد ُ
َو ال ُح ُّ
ب فـً َطـ ّ
ِختام َح َم ودة شا ِع َرة ع ََربٌة فلسطٌنٌة ت َ ِح ُّن إلى بَلَدِها فَتَكتب فٌ ِه
سلٌب كَبٌرة فمَد كَتبتْ الكَثٌر ِلشَعب
َوفً ِمحْنت ِه َو ِمحْ نة َهذا البَلَد ال َّ
ع ٌْشها فً
ع ْنه َو َ
سلوبة ُر ْؼم بُعدِها َ
أرضه ال َم ْ
فلسطٌن َو ُح ّرٌته َو ْ
المنافً كَما ت َ ْذكُرَ .وتَتَحدَّث ع َْن نَ ْفسها
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فَتَمول:
أنا ؼادَة بـً ُجمـوح ال َخٌـا ِل
ً
ولبل ت ُ َ
س ْـر ِم ُد َك ِفّــ َ
ــراٌا
ـر ُ
أُ َ
ح ِظلّـً بِ َوجْ ـ ِه ال َم َ
س ِّ

ع ْ
شبَ ْه
بِلَ ْـو ِن ال ُخـزامى أُرا ِو ُد ُ

أَضٌـــ ُع أَضٌــ ُع ِبـ ُد ْنٌـا َهــــواه

ك بال ُح ْل ِم لُ ْربَ ْه
ك أ ْع َ
َوأ ْع َ
ش ُ
ش ُ

هٌب ال ٍوصال
توس ّد ِض ْلعـــً لَ ُ

إلٌه َو ل ْلبـــً ت َ َعشَّك ُه ْد َبه

ع َج ْنتُ ال َمنافـً بِماء العٌُون
َ

ألجْ بِ ــل ش َْولَـًـا ٌُباٌِــ ُع لَ ْلبَــ ْه

َو ِط ْرتُ ِل َوحْ دي َو َوحْ دي أطٌر

كَسٌــر ال َجناح ِ ِأل ْبلــػ َر ْكبَ ْه

رام
طار الؽَرا ُم ِب ِ
س ْ
َو َ
ب الؽَ ِ
ــر ِ

س ْربَ ْه
ي ٌُلَ ْم ِل ُم ِ
ُو ُج ْن حً ال َّط ِر ّ

ب ُخ ْذنـً ِأل ْرض ال ِعناق
أٌا ُح َّ

ح تُطــا ِل ُع د َْربَــ ْه
فَ َم ْنفــاي ُرو ٌ

أنا بً َخت َ ْمت اشْتعال ال ُحروؾ

ــوبَه
َو ُكلَـً ِب ُكلًّ ٌُؽــادِر صـ َ ْ

أرا ُه َو ال ِمـثـــلــه َم ْ
ـــــن أراهُ

فَما عُــدْت أ ْن ُ
ع ٌْبَ ْه
ب َ
ظر بال ُح ّ ِ

وفً لَصٌدة َوطنٌة ال َم ْؽزى تمُول:
أ ُحــا ِو ُل فً َه َ
ــوان َوال أُحـــا ِو ْل

فٌََ ْ
اح ْل
س ِ
شمَى ِع ْنـ َد َم ِ ّد ال َم ْوجِ َ

ح فً كُفو ِف َن َخ ُّط ع ُْمري
س َر ُ
َو ٌَ ْ
أنا ال ُّطـوفان فــً َو َج ـع ال َمنافً
ص ْمتً
س ّر َ
َو ْأف ِص ُح ِل ْل ِمدى ع َْن ِ

ص ْخ َب ْه
َ

َو فـً َكفَّ ٌْ َ
س ْل
سبل ِ
ـن ٌا َو َطنً َ
أُرا ِبــ ُ
نٌــن إلَ ٌْ َ
ط َوال َح ُ
ــن صا ِهـــ ْل
زاج ــ ْل
فَ ِ
ٌحْملنً اللٌّاح ِبج ِنـــحِ ِ
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أنا ُكثْ
ُ
ص ْب ٍر فـــً ال َمبللً
بــــان َ

ْـــر شَــتَّ ع َْن لَ ٌْــ ِل المَبابِ ْل
َو ُمه ٌ

ُهنا لَـ ْد ص ْؽتُ ِم ْن تحْ َ
نان ِض ْلعً

ع ٌْنَ َ
ٌــن ٌا َو َطنـــً َمكاح ْل
إلى َ

ع ْ
ش ًبا
َو ِم ْن َو َج ــع ال ِ ّظبلل أجًء ُ
ح فً َمــدَى اإلعْصار نَ ْخلً
ألــو ُ
ّ
ـرا
ِب َ
صدْري تَؤْكُــــ ُل ا ِلّنٌـــران ع ُْم ً
َو أ ْط ـ ِعــ ُم ِلـؤلوار فُتــــات لَ ْلـبــً
َوأدْفن فً الشُّموق شَتاتَ ُح ْل ٍم
َك ِب ْـرتُ َو لَـــ ْم َ
ـــرٌّـًا
أز ْل عُـــودًا َط ِ
ؤنٌــن ِج ْ
ـــذعً
و أ ْب َكٌْتُ البُكـــا ِب
ِ
ب د َْمعـــً
أُ َ
ـــر َكفَّتــً بِ ِخضا ِ
ع ِفّ ُ
ح َو َر ْمــــ ُل ُح ْزنـً
الرٌا ُ
تُبَ ّددُنـــً ِ ّ
َو َح ْولً ت َ ْل َه ُ
ــث العَتَبات َحتّـــى
َو ُح ْلمـً َ
ؼــ َّط فً لٌِعان ِببْـري
ؤرضــً َز ْل َ
ــزلتْ ُروحـً َمداها
فَ ْ

َو ْ
نـاج ْل
طار ُح ها ال َم ِ
دفلـى لَــ ْم ت ُ ِ
َو نَ ْخلً َ
ص ِم ْ
ــن ُح ْزن العَنا ِد ْل
ؼ َّ
ؼ ْربَتَـــــً َو َ
َوت َ ْكبُ ُر ُ
ماط ْل
ؼـدي ٌُ ِ
صبا َبـــةُ ِل ْل َم ِحافـــ ْل
ــروٌنــً ال َّ
فَت َ ْ
بلمسـهُ
األنامــ ْل
ِ
ـــرا لَــ ْم ت ُ ِ
َو ِع ْط ً
س ُم َن فً ال َحناٌا كَــ ْم ٌُطا ِو ْل
َو َر ْ
أمسً التَّساإ ْل
سؤلُنً َ
َوٌَ ْ
علَى ْ
فٌََصْحو اللَّ ٌْــ ُل ِم ْ
نـاز ْل
ق ٌُ ِ
ـــــن أ َ َر ٍ
ؽـــازلها البَــــــبل ِب ْل
ؤر ٍ
ِب ْ
ض لَـــ ْم ت ُ ِ
علَـــــى أ َمـــ ٍل تَضـا َء ْل
تُو ِ ّدعُنً َ
ؽـاز ْل
َوتا َه اللَّ ٌْــــــ ُل ع َْن لَ َم ٍ
ـــر ٌُ ِ
راح ْل
سفار ِ
ً ِ ,فً األ ْ
َوع ُْمري ف َّ

تــــن ِم ْ
سمَ ٌْ َ
فٌَا َو ْردًا َ
ـــن دُموعٍ

أَ َ
ــن الذَّوابِ ْل
ض ْع َن ال ُح ْلم ِم ْن ج ْف ِ

وطرٌمة التعبٌر لدٌها تعتمدعلى معرفة ترتٌب المعانً فً طرٌمة
معان وأفكار فً طرٌمة تعبٌرٌة حٌث تنضد
األداء اللفظً ثم تنسمه فً
ٍ
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ألفاظها ترتٌبًا وتنسٌما ونظ ًما بحٌث ترتب لصٌدها لخدمة
المعانً فً اسلوب رلٌك وشفاؾ وتبمى تابعة لها او الحمة بها فً
النفس وٌموي النص بحٌث ٌكون ثمرة ناضجة باالعتماد على طبعها
وااللهام والتمرس على اٌجاد الكبلم البلٌػ الذي تنسج فٌه التراكٌب
الشعرٌة و ما ٌعتمل فً للبها ونفسٌتها من احاسٌس ومن هنا ٌاتً
شعرها جامعا للببلؼة والبٌان فً شاعرٌة منفردة
.
لذا جاء أسلوبها الشعري الرب إلى الرلة فً النسج والدلة فً
التصوٌر فً التعبٌر وشاعت فً حواشٌه ألوان من الزخرفة اللفظٌة
وضروب من الزٌنة والجمال واكتنفت أنؽامه حالة من الفخامة
المإثرة والتً لد تهز العواطؾ وتحرن المشاعر وتثٌر االحساس
وانً الشبه شعرها بشعر الشعراء المجددٌن فً العُصورال َع ّباسٌة َب ْل
أ ْكثر ت َ َح ّ
شعرها إلى الكٌَاسة َوالزٌنة َواألنس
ضرا إذ ٌَمٌ ُل ِ
تركن إلٌه
و َت َ ْ
ست َهوٌه األنالة فً ُك ّل ما ْ
حوله  .وٌَجذبه التؤنَك كًَ ْ
سترٌح عنده فً ُحسن ِصٌاؼة أ نٌمة أشبه مرآة صافٌة
النَّفس لت ْ
َوصمٌلة عاكسة على صفحتها فنون الجمال والتنسٌك االسنى
واألفضل وٌظهر ذلن جلٌا فً لصابدها ذات النزعة الصوفٌة او فً
شعرها الؽزلً.
تمول:
َه َ
ــوى َو أَنَـــا ال َمرٌ ُد
وان ُه َو ا ْل َه َ
س ِػ ُروحــً َم ْ
ـن أُرٌـ ُد
َو أ ْنتَ ِلنَ ْ
أ َ َر َ
ان َ -و أ ْنـتَ َوحْ َ
ًُ -حبَّا
ـدن فِــ َّ
س َ
وان لَــــهُ أُجٌ ُد
ب ِ
َو َهـــ ْل ُح ٌ
ــن ْالت َ َربْتُ فَك ْ
انــا ِم ْن َ
ُـن بِمُ ْربـًِ
صعـو ُد
َو َك ْم أ ْ
حْملنـــً ال ُّ
صبُو َوٌَ ِ
س َ
ـوان أُرٌـ ُد ِع ْنـدي
أُرٌــد َُن ,ال ِ
ــدن أ َ ْنتَ َم ْ
فوحْ َ
ــن فٌــ ِه ال ُخلـو ُد
َ
سعى َ
أجـً ُء إل ٌْ َ
دون لَ ٌْــ ٍد
ــن أ َ ْ
َو ِم ْ
ــررنً المٌُــو ُد
ــن نَ َزلً ت ُ َح ّ
سدي ال ُمعَنَّى
َو ُروحً ؼاد ََرتْ َج َ
َ
َو لَــ ْد َخفَّتْ
بمــرآن الشُّهــو ُد
صــاال ً
فَ َم ْن إالّ َن َم ْ
ـــن أ ْبؽـــً ِو َ
فَ َدعْنـــــً فً ِظبل ِل َن ٌا َمجٌد
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او فً لولها :
ـب َ
فٌن تَبَ َّحـرا
أ ْنـــتَ ال َهـوى َو المَ ْل ُ
َّ
ؾ
إن ال َهوى إحْ
ب ُمــ ْدنَ ٍ
ساس لَ ْلـــ ٍ
ُ
ـــرةً
دار َن َم َ
لُـــ ْلتُ احْ ِت وٌنً فـً َم ِ
ــو َ
ان ُمتٌََّ ًمـا
آلٌَْتُ أ ْبمـــى فـــً َه َ
ُّعور ُمنا ِدًٌــا
ما مــاتَ ُح ٌ
ب فً الش ِ
ب التُّمى
ق فً ث َ ْو ِ
َوأتٌْتُ لَص َْر الش ُّْو ِ
ص ْبــري ِجـــبلَ ٌد َو ال َحنٌن لـَـــوافِ ٌل
َ
رام بَؤنَّنـً
وال َخ ْل ُ
ك تَدْري فــــً الؽَ ِ
ألــــؾ ِمثْــلهـا ِم ْ
ــــن لَـ ْهفَـــة
آ ٍه َو
ٌ
ُّعــــور بَبا ِب ِه
ــــؾ الش
أ ْنتَ الَّذي َولَ َ
ُ
هان فَ ُ
َ
ض َّمنـً
سلَ ْمتُ َكفًّ لُ ْلتُ
أ ْ
َوأعٌـــ ُد لَ ْلبً فـــً َم َ
سلَّ ًما
دان ُم َ

ـب ٌَ ُ
ُّعـور ُم َك ِبّــرا
ُح ُّ
ضـــ ُّج ِبــــ ِه الش ُ
ُّعور َو ال ٌُباع َوٌُ ْ
شتَــرى
َو ُه َ
ــو الش ُ
ِألّكـون ْأول َم ْ
روح َ
ـــــن أ ْب َحــرا
ــن بِ ِ
ب ِم ْ
ــرام تعفــرا
َوالمَ ْل ُ
ك الؽَ ِ
ـــن د َْف ِ
سـرا
ؾ ِب
نـــور َن عا ِ
فا ْ
س ِع ْ
شمَا ُمت َ َح ِ ّ
ِ
َو َولَ ْفتُ فـــً َح ْم ِل ال ُخلو ِد ُم َزنَّــرا
َو َ
سكَرا
فٌر ش َْولً فً ِظبل ِل َن َ
ع ْ
ؼ ُ
َ
ـــوان ُم َح ٌَّرا
ْأو َج ْع ــتُ لَ ْل ًبا فــــً َه
بُ ِلٌَتْ بِهـــا ُروح ال َمرٌ ِد َو مـــا د ََرى
ستَؤثرا
َو َمل ْكتَ روحً فً ال َهوى ُم ْ
ـورا
ما ِجبْتُ ّإال كَـــ ًْ أعود إلى ا ْل َ
ٌَحْبو ِب ِظلّ َن فـــــــً ال َهوى ُمتَعَثِّر

شعرٌة المَدٌمة فتَؤتً بِها َولَد :
ستخدم التَّعابٌر ال ِ ّ
إال أنَّها الزالتْ ت َ ْ
عاص َرة تَمول
ا ْكستها ِبؽبللة ُم ِ
الرٌــــاحِ مـــا ٌــــزال ُم َه ْف َهفًا
َو ِج ْن ـــ ُح ِ ّ
ب ال َهـوى َوٌُـــز ْل ِز ُل
ٌَمٌـــ ُد ِبــ ِه َ
ص ْ
ـــــو َ
حـــــن َربـابَــــ ٍة
ْـــراس بِ ْل
صهٌــلُ َن أع
َ
ٌ
ِ
سبَــــ ُل
َوأ ْنتَ ا ْلٌَـــرا ُ
ــر َوا ْلمَ ْو ُل ُم ْ
ع ا ْل ُح ُّ
مٌــس لُـــدُونَـــة
ـــولُ َن أ ُ ْملـــــو ٌد ٌَ
َولَ ْ
ُ
ٌ
ـــرفِــ ُل
ـــر َن َرٌَّ
َو ِ
ـــــان ٌَمٌــــ ُل َوٌَ ْ
ش ْع ُ
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الرابعة ( أنا الٌَبوس
وفً ِختام البَحْ ث أختمهُ بهذ ِه المَصٌدة َّ
خاطب عاصمة ببلدها )
سماء )المدس( ت ُ ِ
والٌَبوس اسم ِم ْن األ ْ
المدٌمة فتمول :
ــوان َ
عَلــى َه َ
ؼفَــتْ تَهْوٌ َمــة الشّجـــ َ ِر
الروحِ ِبال َّ
ــر
و أ ٌْمَ َظ البَحْ ُر َر ْم َل ّ
ض َج ِ
ــوج ِللنّ
ـــــــــــوار بَ َّحتــــهُ
ٌُ َرتّــــــل المــ َ ْ
ِ
س َح ِـر
فَ ٌَ ْرلُص ا ْلل ٌْلَن ال َم ْنثـــــور لل ّ
ـــبلم َخ ْم َرتَــــــهُ
رس األحْ
ِ
َو ٌَحْ تَسً نَ ْو ُ
باإلٌمـــاء َو النَّ َظ ِر
الو ْر ُد
ِ
َو ٌَ ْ
كـــر َ
س ُ
س ْط ِر َوش َْوشَتً
َه ِ
وامشً ِضحْ كَةٌ فً َ
َو فً عٌُونً ا ْنكسار ال ّظ ِ ّل ل ْلمَ َم ِر
راق َ
ُمسا ِف ٌر َخ ٌْ ُ
ؼــــدي
ط ُح ْزنً فً احْ ِت ِ
ؾ اللَّحْ َ
ـــن با ْل َوتَ ِر
و فً ذُهولً ِأز ُّ
س َملَــــ ٍة
بَ ٌْنً َو بَ ٌْ َن فَمـــً َرشّـات بَ ْ
شفاه ال َمسا ٌَ ْؽفو نَدى َّ
هر
و فً ِ
الز ِ
فَت َ ْمت َ َمتْ نَجْ َمةُ اإل ْؼ واء فــــــً لُؽَتً
َو سا َجلَـــتْ َ
ؼ ٌْمـــــةُ الؽٌُّاب لل َم َط ِر
ض َخٌا ٍل َم َّر فً َخلَــدي
َ
ع ْطشى ِل َب ْع ِ
ٌَ ْو ًمــا َو ما عا َد ٌَحْ كً َ
ؼ ٌْ َبـــــةَ األَثَ ِر
َــؾ ُ
ؼ ْربَتِها
روحً تُلَ ْم ِل ُمنً فــــً ك ّ
الو َج ُع ال َمشْدوه فً نُ ُهــري
َو ٌَ ِع ِجن َ
أنا ال َمســـافَة ما بٌَ ْنـــــــً َو بَ ٌْن أنا
أرى األ ْل َ
س َهري
وان فـــً َ
فَفً أناي َ
ُ
سنــــً
ؼ ٌّ ْبتَ َ
ٌن ٌَحْ ُر ُ
عنًّ َو َّظ َل ال ّط ِ
َىـرري
َو لاتَلَتْ َج ْم َرةُ النٌّران بً ش َ
سدي
َم ْن ٌَ ْفرن ال َ
صدأ ال َم ْعتوه ع َْن َج َ
و ٌََحْ تَسً ِم ْن شَراٌٌنً ِطبل ال َخد َِر
ً أ ْنسجتً
أنا التَّفــــــــرد ,دا َختْ ف ّ
علَّمَتْنً عَلــى أشْبلبها ُجـــــدُري
وَ َ
ســـــوى َوجــــَع
ٌادر ال ُح ْزن لَ ْم ت ُ ْنبتْ ِ
بَ ُ
ِم َن ال َحنٌن ٌُؽَـــــذّي أَنّة الكَــــــدَر
ص ْؽتُ نَ ْب َ
ضتِ ِه
ص ْم ِ
ِم ْن طٌن ِة ال َ
ت لَ ْلبـــً ُ
َو ِم ْن ِحجار ِة روحــــً ِجبْتُ بالـد َُّر ِر
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ستُ كُـــــ ّل َجمــال ُك ْنتُ فٌــــــه أنا
لَ َّد ْ
مٌزان ْ
أز ِمنَتً
َّعر فـــــــــً
أنا فَ ُم الش ِ
ِ

للؽــــــــرر
ســة ع ُِجنَتْ بالنـّار
لِدٌ َ
ِ
ور
َوإن نَ َط ْمتُ ا ْكتَسى التَّارٌ ُخ ِبال ّ
س ِ

ــروؾ َ
ؼدي
ض ْأوجاعً ُح
َ
أر ِ
َبذَ ْرتُ فً ْ
ص َو ِر
س ْطــــر الد َّْم ِع بال ّ
فَؤ ْن َبتَتْ فَ ْوق َ
ْ
ـــــــن سا َءنً َز َم ٌن
ستَؤتُ ِمنًّ َول ِك
ما ا ْ
ــــــول بال َهذَ ِر
ٌُماس فٌــه بَلٌػ المَ ْ
ســـهُ لَؽَ
ـــــــب
أنا الدَّلٌـــ ُل َولَ ْلبـــــً َم َّ
ٌ
سفَري
س ّإال إلــــى لَ ْلبً بَدا َ
َولَ ٌْ َ
ـــــــو ِار أجْ ِن حــــةٌ
ٌُون َوللنَّ
َوحْ دــــً ع ٌ
َّ
عثْ َرتـــً ُج ُزري
فٌها تُرا ِلب ُه ْم فــً َ
ب فـــــً ُمدُنً
ّعر َم َّد َجنــــاح ال ُح ّ
فالش ُ
ّعر لَ ْم ت َ َط ِر
فَ ِط ْرتُ َوحْ دي َوروح الش ِ
هــــار َ
ؼ ٌْ َمتِنا
َو َحلَّمَتْ فـــــــً ٌَدي أ ْن
ُ
ع ُ
طري
األرواحِ فــً ُ
فَ ْ
س ْ
هاج َ
ؤم َط َرتْ ِ
سراري ومـا ْ
أنا ْ
از َد َح َمتْ
از َد َح ْمتُ ِبؤ ْ
صبحِ فً ِح ْبري و فً َخبَري
ؾ ال ُّ
َ
صحابِ ُ
فا ْ
ست َ ٌْمَ َظتْ ش ُُرفاتُ ّ
الروحِ ِم ْن َو َجع ٍ
ستْنً ُخٌو َط النّ
َــؾ ثَري
فَؤ ْلبَ َ
ـــــــــور ك ُّ
ِ
بوس ) َو نَ ْخلً ما ا ْن َحنـى أبَدا
أنا (الٌَ ُ
الكــــؾ بالثَمــــــــ َ ِر
ومــــا أزا ُل أمــ ُّد
َّ
س ْبعون لَ ْرنا َوع ُْمـــــري ما أزا ُل ِبــ ِه
َ
ـــواج ِه لَدَري
ـــــر فً أ ْم
نَه
ْــــــــرا ٌُث َ ْرثِ ُ
ً
ِ
ض ُكحْ ـــل عٌُونً فً َم َرا ِود ِه
فا ْبٌَ ّ
صــــري
أردانِـــــــــ ِه بَ َ
ـــور فً ْ
َو َخبّؤ النّ ُ
عدّتُ ل ِك َّن لَمٌصً َم َّزلَتْه ٌَدي
َو ُ
َـــــــودةَ ُ
َ
األز ِر
كـــــان ٌَ ْعموب ٌَ ْبؽـــــــً ع
َو
ْ
َولً خٌال عَلى حلمً ٌُرا ٍودُنً
سمـــــــَ ِر
ســــــــــرتُ لل َّ
ؾ ُر ْإٌا أنا ف ّ
َوأ ْل ُ
أنا َر َج ْعتُ َمعً َم ْن ذا ٌُ َخ ِّب ُرنً
لؤلوطان ِم ْ
ــــن َخطــــــــَ ِر
الروح ْ
ع َْن ع َْودَة ُّ
أ ْعتمتُ ِح ْبري وما ُح ّر ْرت ْ
من َو َرلً
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ْ
ومن ُ
للو َطــــر
ضلوعً أسوق
الحرؾ َ
ْ

**************************

ػزي حَُكٖٔ حٛ٫يٍ

 ٞٛأرٞػزي حُٔ ٖٔ٤ٜػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حَُكٖٔ ِٗٔ٤ش
حٛ٧يٍ ٣ظٔٗ َٜز ٚرخُلٔ ٖ٤حُٔز ٢رٖ ػِ ٢رٖ أر١ ٢خُذ رٖ كخٔ١ش
حَُِٛحء حر٘ش حُلز٤ذ حُٜٔطل ٍٍٞٓ ٠هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٢ٍٟٝػٜ٘خ
ٝحٍٟخٛخ .
ُٝي رٔي٘٣ش أٓ٬ك( ٚحَُٔحٝػش ) ٓ٘ش 1377
ٝػ٘يٓخ حٛزق ك ٢حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػٍَٔ ٙكَ ٍكِش ػِٔ٤ش اُ٠
ٌٓشحٌَُٔٓش ًٝخٗض حُلِوخص حُظيٍ٤ٔ٣ش كٓ ٢خكش حُلَّ ك ٍٞحٌُؼزش
ػخَٓس رخُلٝ ٍٞ٠حُوَحءس ػًِ ٠ؼ ٖٓ َ٤ح٧ػٝ ّ٬ح٧ثٔش حٌَُحّ.
ٝك ٢ؿ ٌٙٛ ٕٞ٠حُٔ٘ ٖ٤ك َٜػِٜٗ ٠خىس ػخٗ٣ٞش ٓؼخىُش ُِيٍحٓش
ح٫ػيحى٣ش حُؼخٗ٣ٞش حُؼخٓش ػْ هٜي حُٔي٘٣ش حٍُٔ٘ٞس ِٓظلوخ كِٓ ٢ي
ِ١زش حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش رٌِ٤ش حَُ٘٣ؼش  ،كيٍّ ػِ ٠أػٜٓ٬خ كظ٠
ك َٜػِٜٗ ٠خىس (حُزٌخُ ) ّٞ٣ٍٞػخّ . 1397
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ػْ حٗظوَ ػخثيح آٌُ ٠ش حٌَُٔٓش ٝحُظلن رخُيٍحٓخص حُؼِ٤خء رـخٓؼش (
أّ حُوَٝ )ٟك َٜػِ ٠ىٍؿش ( حُٔخؿٔظ ) َ٤رؤَٝ١كظ ٚحُٔٓٞٓٞش (
حٌٗ٧لش حُلخٓيس ) ػخّ ٛ1403ـ
ٝح َٛىٍحٓظ ٚك ٢ؿخٓؼش أّ حُوَ ٟد(ٌٓش حٌَُٔٓش ) كظ ٠كَٜ
ػِٜٗ ٠خىس ( حُيًظٍٞح ) ٙك ٢حُلوٝ ٚأ ُٚٞٛرظوئٓ ( َ٣ظخُ ) ًُٝي
ٓ٘ش ًٝ 1408خٗض أَٝ١كظ ٚطلو٤وخ ُـِء ٖٓ ًظخد ( حُلخ١ٝ
حٌُزُِٔ ) َ٤خٍٝى. ١
ريأ ك٤خط ٚحُؼِٔ٤ش رخُظيٍ ْ٣كؼـ ِٓ ّٖ٤يٍٓخ كٓ ٢ؼٜي حُلَّ حٌُٔ٢
حَُ٘٣ق حٌُ٣ ١ظٔ ِ٤روٞس ٓ٘خٛـًٝ ، ٚلخءس ٓيٍٓ٣ ٞٛٝ , ٚ٤وغ ك٢
ٓخكخص حُلَّ .
حكذ ح٫ىد ٝحُ٘ؼَ ٌٓ٘ ٛزخٗٝ ٙظٔ ٞٛٝ ٚػِٓ ٠وخػي حُيٍحٓش ٖٓٝ
ؿٔٗ َ٤ؼَ٣ ٙو: ٍٞ
أ َ ٍَ َ
حى َ
ٓزَ ْلضَ كَِ ُُ ٢ـؾٍ

ِٓ َ
ـخّ َٝحُظ ُّ َِ ٜـْ
ـٖ ح٥ػ َ ِ

ؽ ح ُْ ِو ْـِ ِ ١ط َ َْ ًَزُُٚ
َُ ْٞ َٓ ٝ

َٝط َ ْؼُِ ْـَٛ ٞخ َٓشَ ح ُْ َِ ٞه ِـْ

ٗ ََِ ْرضَ ُكؼَخَُشَ حُظ َّ ْ
َِ ٤ْ ِِ ٠

ص َٝحَُِّـ َٔ ِـْ
َٝح٥كَـخ ِ

ػ َِٔ ْ٤ضَ كَ َٔـخ ط َ ََِ ٟػزَ ًَح

ِ ٜــِ ٢اَُِ ِِ ًَ ٠ـْ
َ ٫ٝط َ ْ

أَ َ
ذ
ْ ٟؼضَ حُ َّي ْ ََ ٛكِِ َُ ٢ؼ ٍ

ػ ْ ُٖ ٤حَُِّ ْٜـ ِ ْْ َُ ٞط َ َ٘ ِـْ
ََ ٝ

ف
ٓ ٌِ َْصَ ِر َو ْٔ َِ ُٓ ْ٘ َل َِ ٍ
َ

غ حُ ٌِّ َٓ ِـْ
ػ َ ِٔ ِْضَ ِرَ٘ـخ ًِ ِ

ف ََٛ ٝخ َِ٣ٝـ ٍش ِٓ َ
ـٖ حَُّ٘ـي َِّ
ػََِ ٠
َٝهَ ْلضَ َ
ٗلَُ ٠ؿ َُ ٍ
ف َٓ ِْ ٞػ َظـشً
اَُِ َْ ٤
ـي أ َ ُُ ُّ

ً ٜلخ َِ ٤ْ ٛؾ رِخ ُْ ِلٌ َِـْ
َْ ُٗٝ

أَط َ َ
ـذ ُٓظَّ ِـِ ًٍح
خى حُ َّ
٘ ُْ ٤

د حُ َّ
ٔوَ ِـْ
ق َٝحُ َّ
ْ ٠ؼ ِ
ِرؼ َ ِْ ٞ

أَطًََ ٠خ ُْـُ ْـَٝ ٍِ ٞحْ َ ٧ك َؼ ٠

ـَ ِّ
ِر ُ
ــِ َٝح ُْ ََ ٜ
ٔ ِ ّْ ح ُْ َؼ ْـ ِ
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ٛخفِ ِٓ ْٖ ٌُُٗ ٍٍ
ََ٣ ْْ ًَ ٝـخ َ

ط ُ ِل ُْ ٤
 ْْ ََُٝ ٢طَزِ ْ
ـٖ ُِؼَ ِٔـ٢

ـَ
َِ ٝا َّٕ ح ُْ َٔ ْـٞصَ ُٓ ْ٘ظ َ ِظ ٌ

كَ َلــخًٍِ ََُُّْـشَ ح ُْوَـي َِّ

َٝط ُ ْذ ػ َْٖ ًُ ِ َّ ُٓ ْو ِِ َ٣ـ ٍش

ـِ ٜـْ
َُُٝـ ٌْ ِرخهللِ َٝح ْػظ َ ِ

٣ٝو ٍٞك ٢حُٜ٘ق ٝحٍٗ٫خى ح٠٣خ :
ٔ ْْ ٤ق
أََُ َْٞ ٜصَ كِ ٢ح ُْ َٔ ِْ َ ٠ٜح ُْلَ ِ

ـَ ٞ
ِ ٜل ْْ ٤ق
َِ َٗٝ
حى حُ َّ
ٔ ْ٤ـضَ َٓؼْ َ

ٓ ِْ ٜـَصَ َُ َْ َِ٤ي ػَـخرِؼًـخ
ََ ٝ

َ ٛل ْٞصَ ط ُ ِْ٘٘ـ ُي كِ ٢ح ُْ َٔ ِِ ْْ ٤ق
ََ ٝ

َخٓ ًوـخ
َٝرََ٘ ْ٤ضَ هَـ ْ
ـَح ٗ ِ
ً ٜ

ِ ٜـَ ح ُْ َٔ ِي ْْ ٣ق
ََ َٗٝظ ْٔضَ ِك ٢ح ُْوَ ْ

َْ َِ ١َ ٝرضَ ِٓ ْ
ـَفٍ ِرـ ِٚ
ـٖ كَ َ

ـَ َى َٝحُ َّ
٣ْ َِ ٠ـ ْق
َِ َٗٝ
ٔ ْ٤ضَ هَ ْز َ

خَ ١لـخصُ
ْ ٜـ ٍُ ٞحَُّ٘ ِ
أ َ ْ َٖ ٣ح ُْوُ ُ

ٔ ْْ ٤ق
ـ ٞح ُْلَ ِ
حُ ُّ
ٔ ْل َ
ذ ِك ٢ح ُْ َـ ّ ِ

ْ َٓ َٝ ُٕ ْٞ ٜ
ـٖ ِر َٜـخ
أ َ ْ َٖ ٣ح ُْ ُل ُ

ذ ٍِ ْْ ٣ق
ٓ َل َ
َ
ن ح ُْ َـ ِٔ ْ٤ـ َغ َٓ َُّ ٜ

ذ ح٠ َُُٝ٧
ًَ َٛزُٞح ًَ َٔـخ ًَ ََ ٛ

ٔظ َ ِـَ ْْ ٣ق
ٓزَوُـٞح كَ َْ ُٓ ْٖ ِٓ َْ ٜ
َ

أَََ٘٣ـخ ُّ َؿ ْلُ٘ َ
ـي َٛـخ ِىثًـخ

ـَ ْ ٤ْ ِٜ َ٣ق
َٝح ُْ َٔ ْـٞصُ ُٓ ْ٘ظ َ ِظ ٌ
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ُى ْٗـَ َ٤
ـخى ِظــ ٌَّ َُحثِـ ٌَ

خٍ ِؿ ْغ اَُِ ٠ح ُْؼَ َٔـ َِ حَُّ٘ ِـ ْْ ٤ق
كَ ْ

َ٘٤ـشً
ٌٓ ُْذ ُى ُٓ ْٞػ ََي َه ْ
َٝح ْ

ٓ ََ َٓ َْ ٜغ ح ُْ َـ ْل ِٖ ح ُْوَ ِـَ ْْ ٣ق
َٝح ْ

َٝحػْـزُـ ْي اَُِ ََ ٜ
ٜخ
ـي ُٓ ْو ِِ ً

َْ ٝ
حه َ
ٔ ْٔ ِؼ َي َُِِّ٘ ِ٤ْ ٜقْ
ْ ٠غ ِر َ

ٝهخٍ ك ٢حٓظوزخٍ حُ٘ َٜحُل٠ٍٓ ( َ٤٠خٕ حُٔزخٍى ):
َٝ ِّ ْٞ ٜحُ ٌِّ ًْ َِ
ٓ ِْ ٬ً ٜر َ
٘ ْ َِ ٜحُ َّ
أ َ ًْ ٛـَ َٝ ٬
ـَ حُظ َّ ََح ٣ْ ٝـقِ َ٣خ رُ٘ ََِْ ٟر َط ِْؼَظِ ِٚ
َ
ٗ ُْ ٜ
ْْ ًَ َٝ ِٚ َُ ٪
ـغ رِ ُو٘ ُْٞعٍ ُ ِ
ًَـ َْ ٍَح ًِ ٍ

ََ َْ َٓ ٝكزًخ رِ َِ ٞك٤ـ ِي حُ َّي ِْ ٛـَ كِ ٢حْ َ ٧ؿ َِ
د هَ ْي َّ
ع ِرـخَُّ٘٘ َِْ
ٟخ َ
كَخ ٌُْ ٍَْ ََ ١َ ْٖ ِٓ ُٕ ٞ
خؿـ ٍي َُ ٝى ُٓ ْـٞع حُؼَ ًَْ ِٖ ٤خَُّ٘ َِْ ٜ
ِٓ ْٖ َ
ٓ ِ

ٓظ َ ِزوُٞح
ٓظ َ ْو ِزُِٞح َ
ٗ َْ٣ ْْ ًُ ََ ٜخهَ َْٝ ُّ ٞح ْ
كَخ ْ

ص  َ٫حُ ٍِِ ُْ ٞ
ٔ َؼـخ َى ِس َٝح ُْ َوـ ََْ ٤ح ِ
ِاَُ ٠حُ َّ

َـخٍ َٝح ْؿظَِ٘ ُٔـٞح
اِ ْكٞ ُ٤ح ََُ٤خ ُِ ِٚ ٤رِخِ ًًْ َ ٧
كِ َْٜ ٤خ طَـَ٘ َّ
خء ِاَُ٠
ٔ َٔ ِ
ـِ ٍُ أ َ ْٓـَ٬ىُ حُ َّ

كََِ َِْ٤شُ ح ُْوَـي ٍِْ َهـ ْ ٌَ ٤كِْ ِٓ ِٚ ٤
ـٖ َى ِْ ٛـَ
ٛـشُ ح ُْؼُ ْٔ ِـَ
ِ ١كُ َْ َ
كَ ْـ َِ حَُّ٘ َِ ٜخٍ ََٛ ٝـٌ ْ

حٛيٍ ػيىح ٖٓ حٌُظذ حُؼوخك٤ش ٝحُي٤٘٣ش ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
 -1حٌٗ٧لش حُلخٓيس  -ىٍحٓش ٓوخٍٗش .
 -2طلو٤ن ًظخد حٌُ٘خف ٖٓ حُلخ ١ٝحٌُزُِٔ َ٤خٍٝى. ١
- 3حُ٘ل ٞحُٔٔظطخد ـ ١زغ أًؼَ ٖٓ ػَ٘ َٓحص
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- 4طلو٤ن حُٔل َ٤ك ٢أ ٍٞٛحُظلٔ. َ٤
 -5كو٤وش حُزَم ٝحَُػي .
 -6ػظْ حُٔ٘ش كٍ ٢إ٣ش حُٔئٍٓ٘ ٖ٤ر ْٜك ٢حُـ٘ش .
- 7حُٝ ّٜٞأكٌخٓ. ٚ
 -8حًٌَُٔحص حُ٘ل٣ٞش َٗف حُ٧ل٤ش .
ٓ -9ـ٘خ ْ٤١ح٧ىرخء .
ٍٟٝ - 10ش حُ٘ؼَ حُٜخىف .
ٝحهظْ حُزلغ ػٖ حُ٘خػَ ػزي حَُكٖٔ حٛ٫يٍ ٖٓ حُٔؼٞى٣ش رٌٜٙ
حُو٤ٜيس حَُحثؼش ك ٢حُيكخع ػٖ حُلز٤ذ حُٜٔطل٣ ٠و:ٍٞ
ٓ ََ ٞءسَ حُ َّي َِْ ٛ
أَط َ َِْ ٜأ ُ ِرخ ُْ ُٔ ْوظ َ ِخٍ َ٣خ َ
 ٚحَُّ٘ ِز َّ ُٓ ِ ٢ل َّٔ ٍي
أَط َ ْ
ٔ َو َُ ِٓ ْٖ ٗ َْو ِ

ََ٣ٝخ هِ َّٔشَ حُظ َّ ْ
غ َٝح ُْـَي ٍِْ
َٝ َِ ٤ْ ِِ ٠ح ُْ ُو ْز ِ
ٔ َِ
ن َٝح ُْ َو َْٝ َِ ٤ح ُْْ ُ٤
ٍَ ُ
ٓ ْ ٌٍ ٞأَطَِ ٠رخ ُْ َل ّ ِ

ٓ َْ ٌٍ ٞكزَخ ُٙهللاُ ُٗ ًٍْ ٞح َِ ٝك ٌْ َٔشً
ٍَ ُ
م ح ُْ ٌِ ََ ِحّ َِ ٝاَُّٗٚ
ط َ َلَِِّ ٠رؤ َ ْهِ َ٬

ٔ َِ
ٓخ َ
َٝأََ َّ٣يِ ُٙرخَُّ٘ ْ
ػ ِش ح ُْؼُ ْ
 َِ ٜكِ َْ ٢
ف ٍَ ِك ْْ٘ َٓ ٌْ ٤زَ ُغ ح ُْلَ ْ
ْ ٜز َِ
َٝ َِ ٠حُ َّ
ٍَإ ٌُْ ٝ

َٓ َلخ ُ
خٕ َٝح ُْ َـ َْٝ َِ ٜح ُْ ََٟٞ ٜ
ظُِ َٔشَ حُ ُّط ْـِ َ٤
ٓ ِـَّ٤شٌ
ََٓ ٝخ حُ َّ
ْ ٜل ُق ِاِ َّ٫
ٗ َْػَشٌ ََ ٝ
ً ََِ َْ ٌْ ٣ك ِِ َْٓ ٌْ ٤خ ط َ َٞحَٗ ٠ػ َِٖ ح ُْ َٞكَ٠

ن كِ ٢حَِ ْٓ َ ٧
ِرؼَ ْي ٍٍ َٝاِ ْك َ
خٕ َِ ٝر ِ ّ
ٔ ٍ
خَُ ْك ِ

َ ٜطلَ ْٖ ِٓ ٠ى ُْْ ًِ َ٫َٝ ٍّٖ َٓ ِٕ ٝز َِ
َُيَ ٟح ُْ ُٔ ْ
ََ َ٫ٝ
ػَ٘خءٍ َ َ٫ٝكَ ْو َِ
خم ًَ ٍْػًخ ِٓ ْٖ َ
َ ٟ

ُُٓٚٓ َ٬
َ
ػَِ َْ ِٚ ٤
َ٬ٛسُ هللاِ ػ ُ َّْ َ
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َٝأ َ ْه َِ َ
َِ ٜ
د ح ُْؼَ ْ
د ح ُْؼَ َْ ِٕ ِ َ٣
خه ْ٘ َِ َ
حى ٍَ ُّ
خٍط َ ِو ْذ
ٍَ ًِ ْزضَ َ
ػَِْٞ َٓ ٠ؽٍ ِٓ َٖ ح ُْ ِو ِْ ِ ١كَ ْ
َك َ٤خط ُ َي ِك ْْ َٝ َٝ ٍّ ٍ ًُ ٢هظ ُ َي َؿ ْٔ ََس ٌ

ٓ ْٞىَح َء ُ
ؿ َّْ٤ُِ ٞشَ ح ُْوَ ْؼ َِ
ى ََُ٤ِٜ ٣ْ ٝشً َ
َّحء َٝحُ ُّ
َّ ِ ٠
َِٔ ْْ ِٓ َٖ حُي ِ
َٝكِ ٌْ َُ َى َُ ْْ ْ َ٣

َ ٜطلَ ٠هٌََكَضْ ِر ِٚ
 ٚح ُْ ُٔ ْ
كَ َٔ ْٖ ٍَح َّ َٗ ْو َ
ُه ُ
ٓ ُـ ْ َٖ ِٓ ٍٕ ٞحٌُُّػ َِْ
حَُ َُحَ٣خ كِ ُْ ٢
ط ُْ ٞ
د َّ
ََّ َُ ٝؿضْ ِر ِ ٚحَ٥كَخصُ ِك ْْ ِٓ َّ ِ ًُ ٢ل َ٘ ٍش

خٍ َ
د ِٓ َٖ حٌُُّ ِ ٍّ َٝح ُْوَ َِْ ٜ
ََ ٝ
ػَِ ٠ى ٍَْ ٍ
َ ٛ

حَُىَٟ
َهٔ َِْصَ َ ْْ َُٝط َ ٌْ َ
ٔ ْذ ٓ ٟٞحَُّ َٝ ْ٤٠
٘ َْٝ ُٖ ٤ح ُْ َٔ ْ ْٞ َُ ُٖ ٤طَي ٍِْ ْ١
ٔجْضَ كَؤ َ ْٗضَ حُ َّ
َه ِ
ذ َِّٓ٤ضٌ
َٝأ َ ْٗضَ َ
ٓ ِو ْ ُْ ٤ح ُْ ِل ٌْ َِ َٝح ُْوَ ِْ ُ
ٓ ْ ٍُ ٞهللاِ ِرخُُّ٘ َْٝ ٍِ ٞح ُْ ُٜيَٟ
أَطَخ ًُ ْْ ٍَ ُ
ََ ٝ
د حَُّ٘ َـخ ِس ُٓزًَِّ٘٤خ
ػَِّ َٔ ٌُ ْْ ى ٍَْ َ

ف ُِ ِْ ٍِِ ُْ ٞ
َٝأ َ ْٗضَ َُجِ ْ ُْ ٤حُ َّط ْز ِغ ط َ َْطَخ ُ
َٝأ َ ٌَْٗ ٍَ َٓ ْٖ ْ َ٣ؼ ِِ ِٚ ٤ْ ٜرخ ُْ َ َِ ٣ْ ٞكِ ٢ح ُْ َل٘ َِْ
ٓ ْط َِ
ٓ ْط ًَح َ
ػََِ ٠
ُِ َٔخ َؿخ َء كِ ٢حُظ َّ ْ٘ ِِ َْ َِ ٣

َ
خد ِٛيَحٍ َ٣ش ٝ
ِْ َِٟظ ُ ْْ ََ ٝك ََّ ْكظ ُ ْْ ًِظ َ َ
َٝآ َٓ َٖ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ رِخَُّ٘زِ ّ ِ ٢أُٞ ُُٝح حُُّ٘ َ٠ٜ

ٓ ََ ْػظ ُ ْْ ِػَ٘خىًح ِاَُ ٠حُ٘ ِ ََّّ
َِٓ ِْظ ُ ْْ َٝأ َ ْ
خف َٝح ُْلَ َْٝ ِْ ٜح ُْ ِل ٌْ َِ
حَ ْٗ ٩
ِ ٜ
أَٞ ُُٝح ح ُْؼَ ْي ٍِ َِ ٝ

ََِٜ ٗ ْْ ًَ ٝيَصْ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ٍِ َؿخ ٌٍ ِرُ٘ ْز ِِ ِٚ
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َخِ ََ ١س حَُّ٘٘ َِْ
خء ػ ِ
َٝأ َ ْهَ٬هِ ِ ٚح ُْؼَ ِِْ َ٤
كَ َ َّ٬ٜطَؤ َ َّٓ ِْظ ُ ْْ ِرؼَ ْ ٍٖ ٤رَ ٍِ ََ ٤ْ ٜس ٝ

ٓ ِْ حُؼ َّ ْـ َِ
َكِ ٌْ ٍَ ُِٓ٘ ٍْ ِٜ ْ٘ ُٓ ٍَ ٤
ق رَخ ِ

ض أ َ ْك َٔ ٍي
ٍََ ٝح َؿ ْؼظ ُ ُْ حُظ َّ ِخٍ َْ ٣ن ِك ْْ َٗ ٢ؼ ِ

ٓ ْ ٍَ ٞهللاِ ًَخُ٘ َّْٔ ِْ َٝح ُْزَي ٍِْ
كَ ِب َّٕ ٍَ ُ

٘ ًَِح
ُٓ ِ٤ْ ٠ج ًخ ُِٓ٘ ًَْ ٤ح َٛخ ِىً٣خ َُٓ ٝزَ ّ

َٛيَحَٗخ ِرلَ ْ
 َِ ٠هللاِ ُِ ِْ َو َْٝ َِ ٤حْ َ ٧ؿ َِ

َٝأ َ ْٗوٌَََٗخ ِٓ ْٖ ُ
ظ ِْ َٔ ِش حُ ُّظ ِْ ِْ َٝح ُْ ََٟٞ ٜ

ْم َٝحُ ُّط َِْ ٜ
رِ ِي ْ ٍٖ ٣هَ ِْ٘ َٓ ٍْ ٣ْ ٞزَ ِغ حُ ِ ّ
ٜي ِ

أََُ ْْ ط َ ْو ََ ِا ح ُْوُ َْ َ
إٓ ُٓ ْؼ ِـ َِسَ ح ُْ ٍََٟ ٞ
ٓ ُ
ط ِْٙ ٍِ ٞ
أََُ ْْ طَظَؤ َ َّٓ َْ كِ ْ ٢ػََ٘خَ٣خ ُ
َخٓ ٌَ
َخٓ ٌَ ُٓظٌَ ِ
كَ ِل َْ ِٗ ِٚ ٤ظخ ٌّ ٗ ِ

ٔظ َ ِٔ ْغ ًٓ ْٞ َ٣خ  َٖ ِٓ ٍ ١٥حُ ٌِّ ًْ َِ
أََُ ْْ ط َ ْ
ََٓ ٝخ َك ََِٔظُْٚ
ق حُ َّي َِْ ٛ
ٓخ ُِ ِ
حَ ْٖ ِٓ ١٥
ُ
ن ِ ٌْ َ٣ل َْٓ ٢يَ ٟح ُْؼُ ْٔ َِ
ِ َ٣ل ِْ ٢ر ْ
خكظَِ٤خؽِ ح ُْ َو ِْ ِ

ػُِ ْ ُّ ٞحَ ْ٘ َ٣َٝ َٖ ٤ْ ُِ َّٝ َ ٧ط ِ١ْ ٞ
َٝكِ ُْ ِٚ ٤

ػَِ َّ ِ ًُ ٠آ ٍ
َ
ص كِ ْ ٢كٍَ َ٬س َٝكِ ْ ٢رَ ْل َِ

ٓ ْ ٍُ ٞهللاِ كِ ْْ َٓ َّ ِ ًُ ٢ـ َٔ ٍغ
طَُ ٍَ َُٙ٬

ََ ًٝ
َخٕ ُ َٞ ٛحِ ٢ُّ ّٓ ِ ُ ٧ك ْْ َٓ ٢ؼ٘ ََِ ح ُْ ٌُ ْل َِ

كَ َٔخ َكخ َى ػ َْٖ آَ ً َ٫َٝ ٍ ١
َخٕ ِ َ٫كً٘ خ

خّ ِرخ ُْ ِز٘ َِْ
َْ َٝ ٌَُِّٚ٘ َُٝك ٌ ٢أَطَ ٠حَُّ٘ َ

ْم َك ِي ِْ ٣ؼ ِٚ
كَ َ
َّ ٜيهَ ُٚهَ ِْٜ ُِ ٌّ ٞي ِ
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ٔ َِ
َٝػَخَٗ َي ُٙهَ ْ ٌّ ٞكَ َٔخطُٞح َ
ػَِ ٠ح ُْ ُو ْ
ٓ ِّ َ٬أ ُ َّٓشَ أ َ ْك َٔ ٍي
حْ ٩
ََ٣ٝخ أ ُ َّٓشَ ِ

ٔظَ٘ َِْ ْ١
ٓخ ِى كَخ ُْ ٌُ ْل َُ ُٓ ْ
هِلُٞح َْ ٝهلَشَ حَ ٥

ٔ َو َُ أ َ ْ َُ ٛح ُْ ٌُ ْل َِ َٝحُ ُّظ ِْ ِْ َٝح ُْوٌََٟ
أ َ َْ ٣
أََُ ْْ ط َ ْؼَِ ُٔٞح َّ
خٍ َٗ ِز َِّ٘٤خ
إٔ ْ
حكظِوَ َ

ِٔ ِّ٤يَٗخ ح ُْ ُٔ ْوظ َ ِخٍ َ٣خ أ ُ َّٓشَ حُ ٌِّ ًْ َِ
رِ َ

ُ َٞ ٛحُ َّط ْؼ ُٖ كِ ٢حُظَّ٘ َِْ ِْ ٣غ كِ ٢ح ُْزَ ْط ِٖ َٝحُ َّظ َِْ ٜ

َ ١ك َ٤خ ٍس َٝحُ٘ ََِّ َْ ٣ؼشُ ط ُ َْط َ َٔ٠
َٝأ َ ُّ

ٔ ْ َٖ ِٓ ٍْ ٜحُظ َّ ْ
ٔ ْو َِ
٘ ٌِ ِْ ٤ي َٝح ُْ ُِ ِْ ٜء َٝحُ ُّ
رِ َ

ٓلَخ ٍَ ٛش
ٔيُّٝح َ
ػَِ ٠حْ َ ٧ػي ِ
خد َ
َحء رَ َ
كَ ُ

َِ ٜ
َٝرُ٘ ََْح ًُ ُْ َ٣خ هَ ِْ ُّ ٞرخ ُْلَ َْٝ ُِ ٞحَُّ٘ ْ

٘لَّ ِغ كِ ٢ح ُْ ٍََٟ ٞ
ػَِ َٚ١َ ٠ح ُْ ُٔ َ
ُِّٞٛح َ
ََ ٝ
ٛي ٍِْ ْ١
د َ
ٝآ ٍٍ َٝأ َ ْ
ٓ َُ ْْ ٜ
ٗلَ ٠رَؤ ْ ُ
َ ٛلخ ٍ

***************************
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َٓ ْ٣حُظَى

 ْ٣َٓ ٢ٛر٘ض أٗ ٍٞرٖ ٛخُق حُظَى حٍٗ٫خإُٝ ١ٝيص كٓ ٢ي٘٣ش(
رَٝ٤ص ) ػخٔٛش ُز٘خٕ،كٗ ٢زخ ( ١كزَح ) َ٣ػخّ ٝ . 1975طظٌِٔص كٜ٤خ
ٝحًِٔض ىٍحٓظٜخ ح٤ُٝ٫ش ٝح٫ػيحى٣ش ٝحُـخٓؼ٤ش ك( ٢رَٝ٤ص )..
حكزض ح٫ىد :حُ٘ؼَٝحُوٜش ٌٓ٘ ٛزخٛخ ٝحٗطِوض ٓزٌَح ك ٢ػخُْ
حٌُظخرش حُ٘ؼَ٣ش  ٝحُوً ٝ ،ٜٚخٗض أ ٍٝطـَرش ُٜخ  ٢ٛ ٝك ٖٓ ٢حُلخى٣ش
ػَ٘س  ،كٓ ٢لخ٫ٝص ٗؼَ٣ش  ٝه٤ٜٜش ,ك٤غ حػَٔ ٗزٞؿٜخ ح٫ىر ٢حُٔزٌَ
كلِٜض ػِ ٠ح ٍٝؿخثِس حىر٤ش كٓ ٢ـخٍ حُوٜش حُوَ٤ٜس  ٢ٛ ٝكٖٓ ٢
حُؼخُؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٛخ .
 ٖٓٝه ٍ٬طؼَك ٢ػِٜ٤خ ه ٌٙٛ ٍ٬حُٔ٘ٞحص ػَكض حٕ حٛظٔخٜٓخ ُْ ٌٖ٣
ٓلٍٜٞح ك ٢حٌُظخرش  ٝحُ٘ؼَ رَ طؼيط ٚحُ٤ٓ ٠خى ٖ٣ػِٔ٤ش ٓؼَ كوٞم
حٔٗ٩خٕ  ٝحُيكخع ػٖ  ٌٙٛحُلوٞم ،كٔٓ ٢ٜؼِش ُلوٞم حٔٗ٫خٕ كُ ٢ز٘خٕ
ٝػٞ٠س ك ٢ح٫ط٬ف حُيُ ٢ُٝلوٞم حَُٔحس ٔٓٝؼِش ُِٔ٘ظٔش حُؼَر٤ش
حُي٤ُٝش ُلوٞم حٔٗ٫خٕٝطؼَٔ كخُ٤خ حٌَُٔط َ٤حُي ٢ُٝحُؼخّ ُٔل٤ٟٞش ُز٘خٕ
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ُِيكخع ػٖ حُ٘ؼٞد ٓٝيَ٣س ٌٓظذ حٍُٗٞش حُؼوخك٤ش كُ ٢ز٘خٕ ٝهي ٗظٔض
حُٜ٤خ رؼ ٞح٫ر٤خص حُ٘ؼَ٣ش حه ٍٞكٜ٤خ :
يامشيم التشك ان القلب يٍُاك
بىتا أ حببتٍا َاختا حيث يشعاك
اختاي في القلم الشٌيف شباتً
ععفاث وخل الشُق في رمشاك
ان التُا صل للىفُط دَاؤٌا
يا سبت الشعش ان الشعش
يٍُاك
َاليل في ظل الُداد َعطشي
اصٌاس وفظ تمتضج بشزاك
اٌذيل مه مل الحذائك صٌشة
في سَعت الشعش البليغ عىاك
ٓٝغ ًَ  ٌٙٛحٛ٫ظٔخٓخص طزوٗ ٠خػَط٘خ ٗخػَس ػَر٤ش حٗٔخٗ٤ش
طٜٞؽ هٜخثيٛخ ِٓىحٗش رخَُٓٝ ُٞحُظؤُن ًٝخٜٗخ كِْ حُ٤وظش حٝه٢٤
حُلـَح٣ ٍٝ٫ظَِٔ ٗؼَٛخ اُ ٠هِٞر٘خ ٝحٗلٔ٘خ ًٝؼَ٤ح ٓخػَٟض ػِ٢
رؼ ٞهٜخثيٛخ طو: ٍٞ
ذ
َ٣خ ػَخهِ ََ حُوَِ ِ
خء
ٌََٛح هِ َ
ٔ َٔ ِ
ُ ٜ
خ ٙحُ َ
أَؿ َيرَض َٝح َك خط ُ َي
َ
ؿخى ٍََط َٜخ حُ َلَ٤خسُ
خف
ـخىٍ َى حُ َّ
ٔز ُغ ح ُْ ِؼ َـ ُ
َ َُٖٝط ُ َ
ػِ٘وظ ُ َي
َ
د ِّ
خف
حُِكَ ِ
٘ن ح ُْؼَ َُ ِ
ُِ ّٝؼَِ ٞ
ًَ ِؼ ِ
طَظ َ َٔخ َُ َ٣طًِٜ ٤خ
زَ َ٣خءٍ
ِرـََ٘ؾٍ َِ ًِ ٝ
ًَخُ َٔـي ُِِ َ٤ش
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٘ ُّغ َٛخَُشً ِٖٓ ُٗ ٍٍُ ٞ
طُ ِ
ػَِ َّ ٢حٌُُّ ٍُُ ٞٛ
ن َ
أَ١زَ َ
ًُ٘ضَ أُٓ ُ
ٍٞطِ٢
ط َ
َ٤ح رَ َ
حَُ َؿخ ٍِ
ّ ِ ٖ٤
أ َ ِٓ ً
ٔ َي ُ
 ٍٝحًٌَُّ ََِ !!!
طََِ َّز َ
ؿ َُ ُ
ـَ َ
٣ي
َٓخ ػَخىَص ط ُ ِ
خَُٓ ّ ََِ َٓ ٞحكِجِ٢
رِ ِ ّ
ًََٞ ُٜ َ٣ح أَٗضَ !!!
٘زَ ِش حٗ٫ظِ َظ ِخٍ
ػََِ ٠ه َ
َِٛزظََِ٘ ٢
َ
ص
م حُ ٌَ ِِ َٔخ ِ
 َٜحُ َل ِو٤وَ ِش ِٛي ُ
َٓ ُ
ِ َ٤س َّ
خٕ
ػ ََِكضُ َ
ػَِِ َٝ ٠ط َ
حُِ َٓ ِ
َُ َ
خٕ
لٖ حُ ِّ٘ٔ َِ ٤
 ٞحُزَوَخ َء رَ َ
ٓ َي
هٞح ِ
أٍَكُ ُ
 ٖ٤أ َ َ
ٔ َلضُ ِٖٓ ُك َُٝكِ  ٢حٓ٫ظِل َٜخ َّ
َٓ َ
ِك َ
َ ٞؿٔؼُ َي
َ٘٣ ٖ٤لَ ُّ
ن حُ ٍُ٧ؿ َٞح ُٕ
ت َهَِ َ
ََ َ٘٣ٝطل ُ
ق ح٧كُ ِ
حُٞ٧ح ُٕ
ظَ ٓ٬ي
طَظ َ ََّ ٞك ُي ِك٢
ِ
َ
ًَٟ
طَؼيَُ ٝهَِ َ
ق حُ ٌِّ َ
َٓ َ
٤ي حُوي ٍَُ
ِ َ٣
 ٖ٤أك َ
رَ َ
َٔ حٌَُّح ِرَِ ِش
خٕ َك ِل ِ
٤ق َ
حم ح ُْؼُ ِ
ِ ٠
أِ ٍٝ
ِ ٍٞس
ق أَ ٍِ َ٬١رَ َ
َهَِ َ
 ٖ٤ح٧ػ َٔ ِخٍ حُ َُٔ ٜـ َ
ٔخطِ ِ
ف حَُّ٘يَّ
كَوَ ٢أَٗزَخ ُ
طٌَ ُ
َٔ٤ح
َُ َُ ٕٞي َ
ٓ ً
َٓ ْ٣حُظَى : ٢ٛ
ػ ٞ٠اطلخى حٌُظخد حُِز٘خٖٗ٤٤
ػ ٞ٠حطلخى حٌُظخد ٝحُٔؼول ٖ٤حُؼَد
ٍثٔ٤ش ؿٔؼ٤ش حُيحٍ حُؼوخك ٢حُِز٘خٗ ٢حُؼَر٢
ػٓ ٞ٠ـِْ أٓ٘خء ٞٛص حٍٗ٧خإ ١ٝحُؼخُٔ٢
ٓٔؼَ حُٔ٘ظٔش حُؼَر٤ش حُي٤ُٝش ُلوٞم حٔٗ٩خٕ كُ ٢ز٘خٕ.
ٓٔؼَ ٓ٘ظٔش ح٫كٔخٕ ُلوٞم حٔٗ٩خٕ كُ ٢ز٘خٕ
ٓلُِٞ٘ َ٤ح٣خ حُلٔ٘ش كٗ ٢ؼزش حُٔزيػ ٖ٤حُؼَد
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ٌَٓط َ٤ى ٢ُٝػخّ ك ٢حُ٤ٜجش حُي٤ُٝش ُِيكخع.
ػ ٞ٠ك ٢ح٩ثظ٬ف حُيُ ٢ُٝلوٞم حَُٔأس
ػ ٞ٠كوَ ١كٓ ٢ـِْ اىحٍس ٛل٤لش حُ ٖ١ٞحُؼَر٢
ٓٔظ٘خٍس ػوخك٤ش َُحرطش اريحع حُؼخُْ حُؼَرٝ ٢حُٜٔـَ.
ػ ٞ٠كٍ ٢حرطش ح٧ىرخء حُؼَد
ػ ٞ٠ك ٢ح٩طلخى حُؼخُُِٔ ٢ؼوخكش ٝح٧ىد
ػَٗ ٞ٠ف ك ٢ؿٔؼ٤ش حُٔلخكظش ػِ ٠حُز٤جش حٍ٧ىٗ٤ش.
ػ ٞ٠حُٔـِْ ح٩ىحٍ ١حُيُ ٢ُٝـٔؼ٤ش حَٓ٧
ػ ٞ٠حُ٘خى ١حُي ٢ُٝح٩ؿظٔخػ٢
ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَر ٢ك ٢حُٜ٘ي
ٓ٘لض ٜٗخىس حُيًظٍٞح ٙحُلوَ٣ش ٖٓ حُٔـِْ ح٫ػِ٬ُ ٠ػ ّ٬حُلِٔط٢٘٤
ػخّ \ 2015
كِٜض ػِ ٠حُؼي٣ي ٖٓ حُـٞحثِ ٝحٔٓٝ٧ش ٜٗٝخىحص حُظويٜ٘ٓ ،َ٣خ ُوذ
حَ٤ٓ٧س حٌُٛز٤ش ُِ٘ؼَ حُؼَرٝ، ٢طَُؿٔض رؼ ٞهٜخثي ٛخ اُ ٠حُلَٗٔ٤ش
ٝحٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٝحُظًَ٤ش .
ىٝحٜ٤ٗٝخ حُٔطزٞػش:
ٓ٤ٓٞو ٖٓ ٠رَٝ٤ص
١خثَ رٍٝ ٬ف
حُؼٍٞس ك ٢ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَحء
ٗز ٞآَأس
ح٧ؿ٘لش ٝحٌُ٘ق
هطخف حَُٝف
طٌِْ ٗزٞءط٢
طـٔغ هٜخثيٛخ ر ٖ٤حُليحػش ٝحُٔؼخَٛس ٝطٌَ٘ َٛهش ٟي حَُٔٝ
ٝحُلوَ ٝحُـٝ َٜحُظٝ ٖ٤ٜٔحُظؼٜذ حُوٝ ٢ٓٞحُطخثلٝ ، ٢ك ٢هٜخثيٛخ
طٞػن حُـٔخٍ ٝحُلذ ٝحُل٤خس رٌَ ٓؼخٜٗ٤خ حٔٗ٫خٗ٤شك ٢ٜطٜٞؽ
هٜخثيٛخ ِٓىحٗش رخَُِٓ٣ش ٝحُظؤٗن كظخطً ٢ؤٜٗخ كِْ ك ٢حُ٤وظش حٝه٢٤
ٖٓ حٗٞحٍ حُلـَح ٍٝ٫طو: ٍٞ
٫طوطؼٞح ٍٝى١
أ ٝطلَهٞح كِ٢
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هِزًٌِٔٔ ٢ش كظؼخُٞح
ك ٢ظِ٢
رِو ْ٤ك ٢حُٖٔ٤
اُ ْ٣كَٜٓ ٢
ٝؿِٔ٤ش حُٔـَد
ٔ٣ؼ ٖٓ ٖ٤ك٢ُٞ
ٓظظَ هخٓظ٘خ
َٓكٞػش أريح
إ ٓخص ُ ٢رطَ
كَح٣ظ ٢رطِ٢
ػَر٤ش حَٛ٧
هيٓ٤ش حُ٘ٔذ
ٝؿ٘ظ ٢أٍ ٢ٟك ٢حَُٜٔ
ٝحُـزَ
ٍٓخُ٘خ ىٍ ٞٓٝ ،ؿ٘خ ػطَ
هِٞر٘خ ًٗ َٜخُِري ٝحُؼَٔ
حٓخ هٜخثيٛخ حُ٤٘١ٞش كٌؼَ٤س ٝهي ػَٟض ػِ ٢حكي ٟهٜخثيٛخ
رؼ٘ٞحٕ ( ٓ ٬ٜكِٔط ) ٖ٤كخؿِطٜخ :
ُ٣ُِِ ..ٍُ٬ظٝ ..ٕٞحَُٓخٕ
ٝحَُ٣ق ٝحٗ٫ـخٕ ٝحَُ٣لخٕ
٘ٓٝخرَ حُؤق حُظ ٢حٛيص ُ٘خ
ٍِٓ حٌُلخف ُزٜـش حٔٗ٫خٕ
ٓخ حؿَٔ حُِ َٛحُزي٣غ رخٍٜٟخ
ط ٟٜٞحُل٤خس ً٘وخثن حُ٘ؼٔخٕ
هللا  ًْ ..ح ْ٤ٔٗ ٟٞٛؿزخُٜخ
كؤٜٗٔخ كظ ٢ِٜٗحٗـخٗ٢
حٍ ٝحُ٘زٞس ٍ َٛأ٣ض ٗ٤ٜيٛخ ؟!
ٍٝأ٣ض ٖٓ ؿ٬ىٛخ ٝحُـخٗ ٢؟!
حٍ ٝحُ٘زٞس ٜٗ َٛيص ٓٔ٤لٜخ ؟!
٣زٌ ٢ك َْٓ٤رلِٗ ٚؿيٍحٗ... ٢
ٍٝأ٣ض ِٗف دمحم كٓ ٢خكٜخ
كظؤُض ًخَٓ٩حء ٝحُِٜزخٕ
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ٖٓ ُ ٢رـً٘ ٖٓ ٖ٤خٗش ػَر٘خ
ُ٤وٞىٛخ كزلٌٔش ٝطٞحٗ٢
ٓ ٬ٜكِٔط ٖ٤حُلز٤زش ِٜٓش
ٓظؼٞى حٍٟي ُِلذ ُٔٗ٬خٕ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔطٗ ٖٓ ٍٞؼَٛخ :
حَُ٣ق
ٌٛح حُؼطذ كّ ٢
ًخٕ ٘٣ز٢ٜ٘
َ
ُلِٗي ً٣ ٢ـخىٍ
 ٫ؿ٘خف
كخُٔ٘ٞٗٞس حُٞك٤يس
طظِٞٓ ٞطٜخ كَٝٓ ٢ؽ حُـيد
 ٢ٛأ٠٣خ ط٘ز٢ٜ٘
ٝأٗخ …
ق حُلن ػِ ٠أٛخرؼ ٖٓ ٚىٓخء
ٓخ هِّ َ
أطؼذ حٖ٣ٍ ٖٓ ٍٝ٧
ٓخ
َ
ٜٔض ٖٓ ٛيٟ
ٓخ ك ََ ّ٤حُ ّ
ػْ رٌ ٠حُطلَ ػ٘ي حُـيحٍ …
 َٓٝحُٜ٘خٍ …
حَُ٣ق
ٌٛح حُؼطذ كّ ٢
هٞص حُّ٘خ ١كُٜ ٢لش حُـٞع
كِْ حُـزخٍ آُ ٠ؼق حُ٘وَ
ٝأٗخ ٓ٤يس حُ ّظَ
ٗٔ٤ضُ ٍٝٝى ١ػَِٗ ٠كش آِ٣ش ُِـ٤خد
أًٔ ََ ٍٝك.. ٢
ٝأكِ ُْ ًّ ِ ٢
ٝأ ْٗزِضُ هِز… ٢
هخٍ حُٔـّ٘… ٢
حَُ٣ق ٓ٘خرِٜخ …
اًح ٓ ّ
ٔضْ ّ
ػخىص ٓ٘ٞٗٞس …
ٝحرظْٔ حُطلَ كٜٞٗ ٢س حُٔخء
 ٠ِّٛٝحُّ٘خ ١ك ٢هِذ َُ٤
ٓٝخطض كوخه.. ٢
ٝهخٍ حُٔـّ٘… ٢
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أكزي
ٗٔ٤ضُ رؤًٗ٘ ٢ضُ
ِ
كٓ ٖ٤خص حَُر٤غ

******************

كخٔ١ش حُٔ٘١ٍٜٞ
كخٔ١ش حُٔ٘ٓ ٖٓ ١ٍٜٞي٘٣ش (ٓ ) ٬ك( ٢حُٔـَد ) ُٝيص كٜ٤خ
ٝطؼِٔض ٝطؼِٔض حُلَٝف ح٫رـي٣ش ح ٠ُٝ٫ػِ٣ ٠يٝ ١حُيٛخ حًٌُ ١خٕ
٘٣ظـَ رِٔي حُـ٘ي٣ش ٝحهٌص طؼِٜٔ٤خ ح٫رظيحثٝ ٢حُؼخٗ ١ٞك ٢كٔٓ ٢و٢
ٍحٜٓخ ٓي٘٣ش ( ٓ ) ٬ػْ حُظلوض رـخٓؼش حَُرخ ١ك٤ًِ ٢ش ح٫ىحد ٝحُؼِّٞ
حٔٗ٫خٗ٤ش كلِٜض ػِٜٗ ٠خىس ( حُِٔي حُؼخُغ طوٗ ٜٚوي حىر. ٢
ٌٓ٘ كـَ ٓزٌَ ػ٘وض حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝرَٔكِش حُيٍحٓش ح٫ػيحى٣ش ريأص
هَر٘خطٜخ حُ٘ؼَ٣ش ًٝخٗض هي ىٍٓض ػِ ٠ح٣يًًٞ ١زش ٖٓ ح٫ىرخء
حُٔـخٍرش حُٔؼخ ْٜ٘ٓ ٖ٣َٛى ػزخّ حُـَ٤حٍٝ ١ى دمحم ر٘ ٝ ْ٤حكٔي
حُـخٝ ٢١دمحم حُؤخٍ حٌُ٘ٝ ٢ٗٞػزي حُلٔ٤ي ػوخٍ ٝكخٔ١ش ١لطق
ٝؿً َْٛ٤ؼ ٖٓٝ . َ٤هَر٘خطٜخ حُ٘ؼَ٣ش  ٌٙٛحٛيٍص ىٞ٣حٜٗخ ح( ٍٝ٫
آٛخص هَٔ )  ٌٙٛٝحُٔط ٍٞحُ٘ؼَ٣ش ٓ٘: ٚ
ػِ ٠ؿ٘خف حُط َ٤حُ٘خى١
ٓخكَص ....
حُ ٠حٍُٞى حُـ١ٍٞ
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ًٝظخثذ حُزٞف ط٘خى١
ٖٓ حػٔخم حُِ٘ٞ٤كَ
هَؿض كٌخ٣ش
طَٜ٣ٝخ حُلٞحٍ١
ػِٗ ٠ـٔخص حُٔ٤خّ
ٝؿَّ حُلٔخّ
ٍػي ك ٢هِٞد حُـز٘خء
٣ـظخٍ حُؼ٘ـ٤ٜش
ػِٗ ٠ـٔخص حٝ٫طخٍ
ٝكل٤ق حٗ٫ـخٍ
ٗيىص ط٬ر٤ذ ػَٔ ١حُٔ٘يُن
حُكق ر ٖ٤ح٫كخػ٢
حٍْٓ ٣َ١وخ
حؿظغ ًٗٞخ
٣٫يٓ٢٘٤
٢٘٤٘٠٣٫
كٗ ٢للخص حُِ َ٤حُزْ٤ٜ
طَحط َ٤كذ ػظْ٤
ٔ٣و٣ ...٢٘٤ئ٢٘٣ٝ
كَحٗش ٣ل٢ُ٘ٞ
حٓخرن حٞٗ٫حٍ
ٝحٍ٣ؾ حُٛ٫خٍ
كخِٛش ح ٕ٫ػِٜٗ ٠خىس ( حُٔخٓظَ ) ك ٢حُِـش حُؼَر٤ش طوٗ ٜٚوي
حىرٝ ٢ح٫ؿخُس ك ٢حُِـش حُؼَر٤ش ٝحىحرٜخ.
ٝهي ٝؿيص ك ٢حٌُٔظزش حُُِٔ٘٤ش ُٞحُيٛخ ح ٠ُٝحٌُظذ حُظ ٢كظلض
ٗ٤ٜظٜخ ُِ٘ـق رخُوَحءس  ،حٛظٔض رخُ٘وي ٝرخٌُظخرش ٝحُظٌ٘ٝ َ٤حُظ٘٘٢٤
ٝح٠٣خ حَُٔٔف  ٢ٛٝ،حٍ ٕ٫ثٔ٤ش ؿٔؼ٤ش ػوخك٤ش ك٘٤ش طٜظْ رو٠خ٣خ ح٫ىد
ٝحُلٖ ٝحُٔـظٔغ (ؿٔؼ٤ش ظ ٍ٬حَُهَحم ُِؼوخكش ٝحُلٖ ٝحُٔـظٔغ)
ٝهي حٛيٍص ىٞ٣حٜٗخ حُؼخُٗٝ( ٢ح٣خ ٟٞء ٖٓ ٗلن ٓٝخء ) ٝطـَرش
حهَ ٟطلَٔ هٔٔ ٖ٤ه٤ٜيس ٝهي هخّ حُ٘خػَ حُؼَحه ٢حَُٔك ّٞهخْٓ
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ػَٔحٕ رظل َ٣ٞرؼ ٞهٜخثي ٌٛح حُيٞ٣حٕ رخ٫طلخم ٓغ حُ٘خػَس كخٔ١ش
حُٔ٘ ١ٍٜٞحُ ٠كٞحٍ٣خص طـٔغ ر ٖ٤هٜخثي ٖٓ ىٞ٣حٜٗخ ٝهٜخثي حهَٟ
ٖٓ ٗؼَ ٙكٓ ٢ـٔٞػش ٗؼَ٣ش حٓٔخٛخ (كٞحٍ٣ش حُ٘خٍ ٝحُـٔي ) ٝحٌُ١
٣لَٔ هَحءس ٗوي٣ش ٫كي ٟهٜخثي ىٞ٣حٗ ( ٚحَٓحس ٖٓ ٗخٍ) ٝحٌُ ١حٛيح ٙحُ٠
حُ٘خػَس حُٔـَر٤ش كخٔ١ش حُٔ٘ ١ٍٜٞكٌخٕ ٌٛح حُؼَٔ طِحٝؿخ رٖ٤
ٗؼَ ١حُزِيٗ ٖٓٝ . ٖ٣ؼَٛخ ٖٓ ىٞ٣حٜٗخ حُؼخٗ ٌٙٛ ٢حُٔط ٍٞحُ٘ؼَ٣ش :
ح٣وظض ٓخٍى ٗؼَ١
ك ٢كيحثن رخرَ حُٔ٘يٓ٤ش
ر٣ٍ ٖ٤خ ٝؿَٗخ١ش
طَحٗ ْ٤حٗئُ٤ش
ُِؼ٘ن كٌخ٣خص ٘ٛخى
طَّ ػظخٓخ رخُ٤ش
ك ٢هٍٜٞحُلَٔحء
ٝرـيحى حُؼَر٤ش
حٗئُ٤ش حّ ؿـَ٣ش
رٌِ٘ش هَِٓ٣ش
ٞٓٝح َ٣ٝػَر٤ش
ٝطو ٍٞك ٢ه٤ٜيس حهَ ٟؿؼِظٜخ ك ٢حُٜللش ح٫هَ٤س ُيٞ٣حٜٗخ( ُٝح٣خ
ٟٞء ٖٓ ٗلن ٓٝخء):
٣خكيحثن ٔٛزَ ْ٣حٜٗي١
حًٗ٘ ٢ض ُُ ٫ٝض كخٍٓش حُلذ ٝحُٟٜٞ
ح ِّٛػ٘خًذ حٌ٘ٓ٫ش
حر٤ي ػوخٍد حُٔخػخص
حٝهق ُكق حُِٖٓ
ػ٘ي ٓخػخطُٝ ٢لظخط٢
حكخ َٛؿيٍحُِٓخٕ
حٗؼْ كٗ ٢ؼ٢ٔ٤
حٍٓٔ ٚحري٣خ
ٍٝٝىح ؿ٣ٍٞخ .
ُِ٘ٝخػَس كخٔ١ش حُٔ٘ ١ٍٜٞىٞ٣حٕ حهَ حٓٔظ( ٚحُوخ٣يس ١خٓٗ ٖٓ )ٞؼَ
حُِؿَ ٣ٝلظ ١ٞػِ ٠هٜخثي رخُؼخٓ٤ش حُٔـَر٤ش طلُٞض رؼٌٙٛ ٞ
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حُوٜخثي حُ ٠حؿخٕ ٗؼز٤ش ٤٘١ٝٝش ٝكُٞض هٜخثي حهَ ٟحًُ ٠ظخرش ٓ٘٤خٍٞ٣
َٓٔك٤شٜ٘ٓٝ .خ  ٌٙٛحُٔوخ١غ ٖٓ ه٤ٜيطٜخ(حُوخ٣يس ١خٓ: )ٞ
سمعونً ٌاحضار
عندي لٌكم خبار
مع السروٌة
سرجت عودي ،وحكمت لجامو
نبعث حكاٌة الماٌدة طامو
للت نملب فالمبور ونهبش ،
على مركد طامو،ماشً الحنش
خلٌت المافلة وراٌا
رفدت زادي معاٌا
كسرة خبز حرفً
وماء ٌروي الؽلة صاؾ
 ٖٓٝحؿَٔ ٓخ طو ٍٞك ٢حُ٘ؼَ :
( إذا كان الشعر إحساسا نابعا عن دفمة شعورٌة رجت النفس وهزتها
فانعكست مبان ومعان مإتلفة تختلؾ فً الصٌاؼة من شخص الخر،لكن
االنفس تدركها باعتبار النفس شٌبا ؼٌر محسوس او مجسد ،لذلن ٌكون
التفاعل بٌنها وبٌن ما ٌنتج عن النفس شٌبا منطمٌا .
وعن هذه االهتزازات ٌنتج البوح الذي هو مخاض االنفس  ،وان كانت
االحاسٌس تتوحد فٌما هو وجدانً فإن هذه االحاسٌس تتوحد فٌما هو
وجدانً فإن هذه االحاسٌس تختلؾ فً الموالب التً تترجمها من مادٌات
الى ملموسات محسوسة عبر ملكة تترجمها اللؽة وٌهذبها المراس
والتؽذٌة السلٌمة ومنها ماٌنعكس لؽة بٌضاء ٌمرب المسافة أكثر فاكثر
بٌن المرسل والمتلمً ممن ٌتكلم نفس اللهجة ،لذلن تبمى رلعة االنتشار
ضٌمة باؼتبار لؽة الزجل لؽة عشابر وألوام محددة ٌجمع بٌنها نفس
اللسان ونفس اللهجة حتى داخل الوطن الواحد ،فعلى سبٌل المثال ال
الحصر لٌست حسانٌة الصحراء هً لهجة الشمال وال امازٌؽٌة الشمال
هً لؽة اهل سوس بالجنوب وهكذا دوالٌن
اما ان تكون اللؽة اللؽة العربٌة الفصحى فانها ستجد فً االتساع رلعة
اكبر )
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حُ٘خػَس كخٔ١ش حُٔ٘ ١ٍٜٞحٛيط٘ ٢ىٝحٜ٘٣ٝخ( حٛخص هَٔ) ُٝ (ٝح٣خ
ٟٞء ٖٓ ٗلن ٓٝخء ) ػخّ \  (ٝ 2015حُوخ٣يس ١خٓ)ٞػخّ \  2016رؼي
حٕ طؼَكض ػِٜ٤خ ػٖ ٣َ١ن حُظٞح َٛح٫ؿظٔخػ. ٖ٤٘ٓ ٌ٘ٓ ٢
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحٓ٫طَ ٖٓ ٗؼَٛخ :
ٖٓ ٗزن حٗ٫ظٜخء ٝى
ُِٝؼطَ ٍٝى
ٍِٗ ٘ٛخ ٝحٗلزْ
ك ٢أط ٕٞحُٔ٘خ٣خ ٤١ٝخص حُؼزَ٤
٘ٛخ ٝ...هلض ح٣٧خّ
ػٌِ..٠كَٟ٤
طوَأٓخر ٖ٤حٌٌُد ٝح٫كّ٬
ك٤غ حَُإٓ ٟلَٓش
ٝك٤غ حٗلزخّ حُلَف َٓ٘ٝع
ٝكن ح٫ؿظٜخد
ر٘ي ٖٓ ر٘ٞى حُـِحس
٘ٛخ
حٗلزٔض حُيٓٞع ك ٢حُٔلخؿَ
ؿلض ٠ٗ..زض..
ٗٔؼش ط ٫٬ػِ ٠ؿٔي رخٛض
٘٣لظ ٚحُ٘لٞد ػِٛ ٠وَ حُِٖٓ حُ٘خطت
حٛ٧خرغ ٌٜٓ٘ش
 ٫طٔظط٤غ حُ٘وٖ ػِ ٠ؿي َ٣حَٓ٧
طِ٘.......١ٝ
طـظَ ح٧كخٓ ْ٤حُٔٞؿؼش
 ٫كٔلش ُ٘ٛ َٓ٬خى
ك ٢ىٍٝد حُٞك٘ش ٝحُـَرش
ٍٓٔض هَحث ٢أُٓ٘ش رخثيس
٘ٛخ ًخٗض ُٗٞر٤خ
٘ٛٝخى ً ِٞ٤رخَ١س
طَطَ طَحؿ٤غ حُٔـي كٓ ٢لَحد ٖٓ ٟٞء
ؿ ٕٞ٤حُؼ٘خًذ طِكق
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ط ٍُٞٞحُٔ٤يٓٝخ ٗ٘ ٟٞرٌِس حٗ٫ظٜخٍ
رٜٔخص ػِ ٠أُهش حُوِٞد حُ٘ي٣ش
ٖٓ ىٓخط َ٤ىٗٝظٜخ ك٘ ٕٞطَطيٗ ١ظخٍس ٓٞىحء
رِ ٕٞحُِ َ٤حُـخٓٞ
ٓؤٍْٓ حُلـَ حُٔل٤ن
ٖٓ ٗز ٌ٤حٍٝ٧حف حُ٠خثؼش ر ٖ٤حُ٠زخد ٝحُٔـَحص
طٜطخى ٠ٓٝش ٟٞء هخكض
ٖٓ ٗـْ  ٟٞٛك ٢هَحٍس ًؤّ رِ٣ٍٞش
ط٘ٔؾ ٖٓ حُؼيّ ٝحُٔلخٍ كٌخ٣ش حٌُٗٞ٘٤ش ٝحُٞؿٞى
طلَم حُ٬كخ ٝحُلْٔ
طوظَٜٛخ ػٓ٬خص ٟٞء
ط٘ َ٤حُٔزَ٤
طـَٔ رخُؼَم حُٔخُق آػخٍ أهيحّ حُٔطٞس
ُِ٘ٝزن ٓغ حُلـَ ٓٞػي
ٝأُق كٌخ٣ش
طوظٍِ ٗٞرخص حُـ٘ٝ ٕٞحُظَٔى
ٜ٣خكذ حٌُزَ٣خء رٜٞٔى أُُ٢
أٍه ٠ؿ٘خك ٚ٤حرظٔخٓش ْٗٔ
ٓ ّ٬أٜ٣خ حَُحهي ٕٝهزِ٘خ
كـيح ُ٘خ ٓٞػي ػِ ٠ح ٍٝ٧حُوَ٠حء
ٞٓٝػي رخُٔٔخء حٍُِهخء
ك٤غ ٍُٝ٨حف حٗظ٘خء َٓٓي١

****************************
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ح ٔ٣ــخٕ ٜٓخٍٝس
(

أ٣خٕ ٜٓخٍٝس ٗخػَس كِٔط٤٘٤ش ُٝيص ػخّ \ 1976رٔي٘٣ش
حُ٘خَٛس ) ك ٢كِٔط ٖ٤حُظخٍ٣و٤ش ىحهَ حُو ٢ح٧هٝ َ٠طَػَػض رٜخ ك٢
ظَ ح٫كظ ٍ٬حَٓ٩حث ٢ِ٤أًِٔض ىٍحٓظٜخ ح٫رظيحث٤ش ٝح٩ػيحى٣ش ٝحُؼخٗ٣ٞش ك٢
ٓيحٍّ حُٔي٘٣ش.
أكزض ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٌٓ٘ ١لُٞظٜخ ٝكٛ ٢زخٛخ ريأص حٛظٔخٓخطٜخ
ح٧ىر٤ش كٓ ٖٓ ٢زٌَس ٝطلي٣يح رخَُٔكِش حُؼخٗ٣ٞش ك٤غ ريأص رخٌُظخرش
ٝحَُ٘٘ رخُٜلق حُٔلِ٤ش حُظً ٢خٗض طٜيٍ كٓ ٢ي٘٣ش ( حُ٘خَٛس) ٓٝي٘٣ش(
ك٤لخ ) ٓؼَ ٛل٤لش ( ح٫طلخى) ٓٝـِش (حُـي) ٛٝل٤لش (حُٔ٘خٍس) ٝكخُص
رؼيس ؿٞحثِ طوي٣َ٣ش ر ٌٜٙحَُٔكِش ػٖ َٗ٘ٛخ ُوٜخثي ُٓٗٝٞش) ٝهي َٗ٘ص
ىٞ٣حٜٗخ حُ٘ؼَ ١ح ٢ٛٝ ٍٝ٧رؼَٔ حُٜزخ ٝحٍُٝٞى ُْٝ .طٌٖ ُ٘خػَس َٗ٘ص
ىٞ٣حٗخ ٗؼَ٣خ رٌٜح حُؼَٔ طو-: ٍٞ
٣خ ٓ ِّ٤ي١
َُ َي ِٓ ْٖ ىٍُ٢ٓٝ
ٓخ ًَظ َ ْزضْ َُ َي ِٓ ْٖ ىَٓ٢
َُ َي ِٓ ْٖ َ
ؿي١
حُْٖ ١َ ٞ
َزَ ْٖ ِٓ َ٤
٬ٛط ٢كَ ٢
ُؿ ِْ ٌء ً ٌ
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٣خ ِّٓ٤ي١
ع أ ُ ِ ّٓ٘خ
َٞحٍ ُ
ٟخهَضْ ٗ ِ
َُ َي ٓخ ٍَأ َ ْ٣ضْ ط َ ْوطٞ
حُٔ َل ْٖ
م ٛخٓخ ِ
ِر٬ى ١كَ َْ ٞ
ص ِ
أ َ ْى َٓ ْ٘ضُ ٗ َْٞهخ ً ُِِّوخ ْء
ٟخهَضْ هٌُ ٞ٤ى ٛخ ُ٘ٛخ
٣خ ِّٓ٤ي١
كٍ َِ٤ْ َُ ٢ش أ َ ْٗ َط ْوضُ ٍَْ ٝىح ً َٟ٣َ ٫
ٔي ١ط َ َلـَّ٘ ََ ٢
ْ ٛز َُُٙ
َؿ َ
ًُ َٞ ٛح ٍَك٤و٢
حَ ٝ٧
١خٕ
َْ ٣ؼزَُ ْ
ٖٓ كَ
َ٣ؤط ٢اَُ ْ٘٤خ ْ
ٔٔخ ْء
َحى ْ٣حُ َّ
ِ
هَ ِْزَ َٛ ٢
ٞحى...
ٓؤ َ ْٓظَط ٢رَ ْؼ٢٠
َ
ٓ ْـ ِٖ حُ َـِ٘ ٤ي
اُِ ٠
ٌٔ ََْ
ٓ ْـ ِٖ َ
َِ ٝ
ػ ْ
٣خ ٓ ِّ٤ي١
َُ ٛ
ٌَٛح ُ َٞ ٛحُلَ ََ ُ
ف حُ ُٔلخ َ
ٝحُ ُٔوَ َّي ُّ ٝحُ ًٔ ئ َّه َْ
ح ًْ َْ ٛذَ ُ٣..
ِٓخٍ
٘خى٣ي حُ ّي ْ
َ ٢َْ ٗ ٫ء َ َٞ٣ؿي ُ رَ ْْ٘ ُٓ َٖ ٤ؼَ َطل ْ ِٖ ٤أ َ ُْ ٝك ِْ َٔ ْ:ِٖ ٤
ُٔ ٛضْ
ٜخٍ ح ْ
َُ ْ َُ ٤رَ ٌْ ٤ٜأ َ ْْ َٗ ٝ
ن حُيُّؿ!! ٠ح
اًح ٗ َط َ
ذ
رَِ ْغ َٗظخ٣خ حُوَ ِْ ِ
ٜخٍ
َكظ ّ ٠حْٗ ٫ظِ ْ
٣خ ٓ ِّ٤ي١
ٗ َؼ َْصْ
َُ َي ٓخ َ
َُ َي ِٓ ْٖ ىَٓ٢
َُ َي ِٓ ْٖ َ
ؿي١
َ ٢٘١َ ٝطَـ ِْـَ ََ
كََٗ ٢ح٢٘٤٣
َٝأ ْٗضْ
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حٗظوِض حُ٘خػَس آُ ٠ي٘٣ش حُويّ ك٤غ حٜٗخ طِٝؿض كٓ ٖٓ ٢زٌَس
رؼي ٗـخكٜخ ٖٓ حَُٔكِش حُؼخٗ٣ٞش ٓزخَٗس كؤهٌص طٌظذ ٝطَ٘٘ كٛ ٢ل٤لش
( ًَ حُؼَد ٓٝـِش ( حُؼٞىس )حُٔويٓ٤ش كٜوِض طـَرظٜخ ً ٝظخرخطٜخ
ٗٝؼَٛخ ر ٌٜٙحُٔي٘٣ش رؼي إٔ طِٝؿض ٝحٍطزطض رخُِٝحؽ ُظل٤خ ٓغ أَٓطٜخ
حُـي٣يس ك٤خس حُِٛي ح٩ريحػ ٢ك ٢حُؼخٔٛش حُلِٔط٤٘٤ش هِذ حُ ٖ١ٞحُ٘خرٞ
ٝحُظ ٢كٜ٤خ ( ر٤ض حُٔويّ) أ ٠ُٝحُوزِظٝ ٖ٤ػخُغ حُلَٓ ٖ٤حَُ٘٣ل. ٖ٤
كخُويّ  ٢ٛحُؼَ ّٝحُٔيُِش كٌَ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظخد حُلِٔطٖ٤٤٘٤
ٝحُؼَد ٌ٣ظز ٕٞاُٜ٤خ ٌ٣ ٫ ٖٓٝظذ حُويّ كٗ ٢ؼَ َٔ٣ ٙرلَحؽ أىر ٢ك٢
ٗظخؿخط ٚحُؼوخك٤ش  ٕ٧حُويّ ًخٗض ُ ٫ٝحُض ٓٝظزوٝ ٠ؿ ٚحُ٘ؼَ ٝح٧ىد
ٝحُؼوخكش حُؼَر٤ش ٜٗ٫خ طٔؼَ حُو٤٠ش حُؼَر٤ش حُٔ٣َ٤ٜشحُِ ٠ُٝ٫ؼَد
ٝحٌُِٔٔٔٓٝ ٖ٤خٗش حُويّ حُي٤٘٣ش ٝحٓ٫ظَحط٤ـ٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش طـؼَ
حُ٘خػَ ٘٣طِن ٝهخٛش حُلِٔطُِ َْٓ٤ُ ٢٘٤ويّ ٍٞٛح ٗؼَ٣ش ًٔخ ٣لذ
حٕ َ٣حٛخ كخَٟح ٔٓٝظوزٝ ،٬هي هخٓض حُ٘خػَس رؼَٔ ىٍحٓش ػٖ كٍٞ٠
حُويّ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ط٘خُٝض كٜ٤خ كوزش ُٓ٘٤ش طوَد ٖٓ حُٔجش ػخّ
ُ
ٓيحكٖ حُٞؿغ
طلض ػ٘ٞحٕ (حُويّ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ) ٢طو ٍٞك ٢ه٤ٜيطٜخ
-:
ن ك ٢هيٜٓخ
ًخٗض كَحث َ
أٓيُض ػِٜ٤خ حًٌَُ!!ٟ
ُ ٫حُضْ ٓ٤يسً
طؼ٘ن ُ٣ظ ٕٞحُؼٖ٤٘٤
ٝأٛيحرٜخ آ٣ش ُولوخٕ ٛلَحء حُ٘ٞم
ٓٝخ حُ ّٞ٤ا ٫ريح٣شٌ
ُ٤خهٞص حُٞؿ٘ظٖ٤
ٝػِٗ ٠لخٜٛخ حُٔؤِ٤ش
ػِكض ٌٛح حُ!!ّٞ٤
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ُْ أهَؽ ػٖ ى٣خٗظ٢
 ُْٝأٍكَ ػٖ ؿيحثِ ٢حُٔؼظوش
ُّ ٢ٛٝ
طِ٘ ٣ٌٛخٕ أٍٝىط٢
كٛ ٢زخكخص ًخٗض ك٤خس!!
ٞٛص ػِ٣ٍ ٠خف حٌُٜٞف
ٝػ٘ي كيٝى ؿٔيى
 ٢ٛىحُظُِ ٢وط!!ٞ
حًِٔض طؼِٜٔ٤خ حُـخٓؼ ٢كٓ ٢ـخٍ ح٩ػ ّ٬ك ٢ؿخٓؼش ( ر٣ُ َ٤ض )
كٓ ٢ي٘٣ش (ٍحّ هللا ) ٝرؼيٛخ ىهِض كٓ ٢ـخٍ ح٩ػٝ ّ٬حُٜلخكش ك ٢ػيس
ٓئٓٔخص ٓلِ٤ش ٝػَر٤ش ٝػخُٔ٤ش كٌخٗض ىحثزش ك ٢ػِٜٔخ حٌُٔظز ٢حٝ
حُٔ٤يحٗ ٢حُٔظ٘ؼذ  ٖٓٝه ٍ٬ػِٜٔخ أ٤ٛزض ٗخػَط٘خ رطِن ٗخٍ١ ١خثٖ
كٓ ٢خهٜخ ح ٖٔ٣٧رو٤ض طؼخٗٞ٘ٓ ٚ٘ٓ ٢حص ِ٣ٞ١ش ٍؿْ حُٔؼخُـش ٝحٟطَص
ٖٓ ؿَحء ًُي ُِؼَٔ حٌُٔظز ٢كؼِٔض رؤكي حَُٔحًِ حُلوٞه٤ش ٝحٔٗ٩خٗ٤ش
ًٔظَؿٔش ُِـش حُؼزَ٣ش حُظً ٢خٗض طـ٤يٛخ رط٬هش .
ٝكٓ ٢ـخٍ ح٫هزخٍ ػْ حٓظِٔض ىحثَس حُزلغ حُؼِٔ ٢ك ٢حُٔئٓٔش رؼي
ػخٓ ٖٓ ٖ٤حٛخرظٜخ ًٝخٕ ٗظخؽ ًُي إٔ ػِٔض ىٍحٓش ػِٔ٤ش طٞػ٤و٤ش ػٖ
ح١٧لخٍ حُٔويٓ ٝ ٖ٤٤حٓ٫ظ٤طخٕ كٓ ٢ي٘٣ش (حُويّ حُوئ٣ش)  ٢ٛٝحُيٍحٓش
حٞٗ ٖٓ ٠ُٝ٧ػٜخ كٌٛ ٢ح حُٟٔٞٞع ٌُح أٛزلض كٔ٤خ رؼي َٓؿؼخ ٛخٓخ ك٢
حُٔئٓٔخص حُلِٔط٤٘٤ش حُظؼِ٤ٔ٤ش ٓلِ٤خ ٝػَر٤خ.
 ٝطظٜق ٗخػَط٘خ ًٌَ ٗؼَحء حُٔوخٓٝش حُلِٔط٤٘٤ش رخَُٝف حُ٤٘١ٞش
حُؼخُ٤شٝ ،طؼخًٗ ٢ؤر٘خء ٜ٘١ٝخ حُِٔ٤ذ ٖٓ ظِْ ح٫كظ ٍ٬حُ٢ٗٞ٤ٜٜ
حُـخْٜٗ٘١ُٞ،خ حُـخُُٔ ٝ ٢ي٘٣ش ( ر٤ض حُٔويّ) ،كظؼزَ ػٖ ًُي رؤٗؼخٍٛخ
ًٝظخرخطٜخ رـَأس ٗٝـخػش٘ٓ ،وطؼش حُ٘ظ،َ٤ك ٢ٜحٗ ٬ٛخػَس كِٔط٤٘٤ش
ٖٓ ٓ٘طوش (حُـِ ) َ٤حُلِٔط ٢٘٤حُٔلظَٝ ،طو ْ٤رٔي٘٣ش (ر٤ض حُٔويّ) ٌٓ٘
ٓيٝ ،ٙطؼَٔ ػِٗ ٠لٌ ٗ ْٔٛؼزٜخ ٝر٘خص ؿٜ٘ٔخٝ،ؿَّ ٍٝف حُ٤٘١ٞش
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ٝحُٔوخٓٝش ك ْٛ ٖٓ ٢طلض ح٫كظ ٖٓ ٍ٬هً ٍ٬ظخرش هٜخثيٛخ َٛ٘ٗٝخ رٖ٤
أر٘خء ٗؼزٜخ ٝأر٘خء ػَٝرظٜخ  .طو: ٍٞ
٣خ آط٤خ ً
ٍٓٛٞخ
ُِويّ ُ ٔ٘٣ن
ِ
ُ
كخّٗ ِ ٖٓ َْ ٜ
حُٔ٢٠ء هَ٤ٜيَٛخ
حُؼِ
ِ

ػزَٛ٤خ
ف
ف ٗٞهِ َي اً ٣زُ ٞ
ٓ ٢ٛخ ُ
ُ
ٍٛٞ٤١خ
حُٞ٤٠ف
ِن حُٔ َّ ٬ػِ٠
ِ
ُ
طُ ِ

طُزيُٗ ١ـٓٞخ ً ك ٢حَُٝ ٟٜٞط َ َُْ٨ئح ً
ٝك ٢هي طََط َ ََ ُؿَ ُك ٜخ
كخُويّ
ُ
ٌّ

ٓخ ً َُّ ُ
ظ ٍِْ ْ
إ ى َ
َٛ٤٠خ
َٛخى ُ ُ٣
ٍِٛٝخ
ٍٗٞح ً ٠ُ٣خ ٢ٛحُ٘ َ
َّْٔ ك ٖ٤ط َ ُ

٘ز٤ي ػٖ ً ِ َّ حًَ ٍِ ٞٛ٧حٓشً
طُ َ

ـَٛ٤خ
كخُويّ أ ٌّ ٖٓ طُخُ ُ٣ ٙ

كخَٓ ٍْ رٜخ َٗٞهخ ً ٝرخى ٍِْ ُكَِٜٗخ
ُ

َ
حُٞؿيحٕ َ
ٗؼٍٛٞخ
ٓ٘ي
ُ٤ؼخٗن
َ
ُ

ٝطظْٔ هٜخثي أ٣خٕ ٜٓخٍٝس رلِٔلش كٌَّ٣ش ػٔ٤وش ،طلَٔ هطخرخ ً
ؿخٓلخًٝٝ ،ؿيحٗخ ً هٜزخً٣ ،ؤطً٘ ٢ظ٤ـش ُٔؼخٗخس ك٤خطّ٤شٝ ،حٌٗٔخٍحص ٗلّٔ٤ش
ٓظظخُّ٤ش ،ك٤غ طـؼِ ٚكخَٟح ً ك ٢حٌُحًَس ٝحُٞؿيحٕ ُ٘٤زؼغ ٍإ ٟكٌَّ٣ش
هٜزشُٝ ،ظـؼَ ٓ٘ٓ ٚزؼغ ٓٔ ٞأٝ َ٤ٛك٤خس ٓظـيىسً ،حص أرؼخى كٌَّ٣ش
هخىٍس ك ٢حُزلغ ػٖ حُٔ٘طِوخص حُلٌَ ّ٣شٝ ،أٛيحكٜخ حُظٞح٤ّ ِٛش٤ٛ ٝ ،خؿظٜخ
حُل٘ ّ٤ش .كلٗ ٖ٤وَح هٜخثيٛخ حُ٤٘١ٞش  ٢ٛٝطـ٘ٓ٨ُٝ ،ٖ١ُِٞ ٢شُِٜ٘ٝ ،يحء
ُٔٝيٕ رؼٜ٘٤خ ُٝظوٜٜخ رخٓ ْٓ٫ؼَ ٓي٘٣ش (حُويّ) ػخٔٛش كِٔطٝ ٖ٤حْٛ
حُٔيٕ كٜ٤خ ك٤ؤطٗ ٢ؼَٛخ ِٓ٤جخ رخٝ ٠ٓ٧حُلـ٤ؼشٝ ،حُِٞػشٝ ،حُزٌخء،
ٝحُظَكْٝ ،حُيػٞس ُِؼٞىس اُ ٠هللاٝ ،حُٞكيس ٝحُيػٞس اُ َٔٗ ّْ ُ ٠حُزِي.
طو ٍٞك ٢ه٤ٜيطٜخ (ط٘٤ٜيس ػ٘ن):
كِٗي هي َٓ َ
٘٤٠خ
د
ِ
ػِ ٠أػظخ ِ
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ف
َحى ٟك ٢حُٔ٘خكُٔٗ ٢ظزخ ُ
كُ ً
كـَ حٓ٧خٗ ٢ك ٢ػ٢ٗٞ٤
أ٣خ َ

ف
أ٣خ ٝؿؼخ ً ُ٘٣خؿ ِٚ ٤حُٜزخ ُ

٘ٛخ أ َْ ٣َُٔ ٌَ ٛك ٢ر٬ى١

هِ ٞس هي أَرخكٞح
ػِ ٠ػِ ٜي حّ ُ ٧

ٗٝـٟٞ
ٗٝخهّٞ
ُٔجٌٗ ٍش
ٍ
ِ
ً

ف
م حُـِ ٞى ٌٔ٣زُٜخ حُـٔخ ُ
ػَُ ٝ

طَٔ َُ ٤ىٓخإُٗخ ِك٘٤خ ً كظََ١ٝ

ف
ػِ ٠أػظخ ِرٜخ ُؿَكخ ً ُ٣زخ ُ

رٌ ٬ى هي كزخٛخ هللاُ كظ٠

ف
م ٛخٓظِٜخ ح٧هخ ُ
طـِّض كَ ٞ

حُ٘ؼَ ِّٓ٘٢
هيّ َ٣زٌ٢
أ٣ ٫خ
ُ
ُ

ف
ىٓخ ً ُ٘٣لَ ٠اًح ُك ِٔ ََ حُُٔ ٬

ػَ ّٝطَٔظو ََّ ُٓ ٢حُ٘ٞح٣خ
ٌ

ف
ق ِٖٓ
ٞٛحٕ ُِ٣ ٫ح ُ
ٝطؤَٗ ُ
ٍ

أًِّ ُْ طَرَٜخ ٗٞهًخ ًؤّٗ٢

ف
َِٓ ٌْضُ حََُ ٝف إٔ ّ ٛزض ٍ٣خ ُ

ُِ َٖٔ ٌٛح حُُ٘ ٤ٜي ٢ُِٜ٣ َٖٓ ٝ

ف
ٞٛ
حُويّ حُؼظ٤وشُ ٝحُ ِز طخ ُ
ُ

حرٖ ٓلٔ ٍي ٝأ ٌ
ُ ٞٛ
م ُؼ٠ٔ٤

ف
 ٞٛحُظخٍُ ٣ن إ ًَظَزض ٍٓخ ُ

َ
هِذ
ٖ١ٝ
أ٣خ
حُـ٘خثٖ أٗضَ ٌ
ِ

ف
طٌُزُِّ ٚحُٔٝ َُ ٓ٬حُـَح ُ
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ٝطََ ١ٝىٓؼشُ
حُو٘ٔخء ٗؼَح ً .
ِ

ف
ًي ٍٍُ ٍ كٓ ٢آه ِٚ ٤حٌٗرخ ُ

ُِؼ ٕٞ٤ى ٌّ ١َٝ٣َ ٝ
ٌظذ
ٓ َُ ٤
ِ

ف
ُٗ ٤ٜي
حُلن ٓخ َٗزَض حُُ ٬ٜ
ِّ

هيّ ٍَؿٔخ ً
كـَٗخ ٣خ
٘ـ ُ
ذ َ
ُ
ُٓ٘ ِ

ٌخٍ ِ َٖٓ ٙأٗخ ُك ٞح
 ١ك ٢حُ َٔ ِ
ُ ََ ِٞ ٜ٤

ف(حُويّ) ربٍػٜخ حُظخٍ٣وٝ ٢حُي،٢٘٣طٌُِ٘ ٕٞخػَس رٔؼخرش ٜٓيٍ
َُٓٝخٗٔ٤ش كخُٔش طزؼغ كٜ٤خ حُل٤خس ٝطٔظٔي ٛٝـٜخ ٖٓ ١ز٤ؼظٜخ حَُحثؼش،
كذ ُِ ّ٬ٓٝزَ٘٣ش ك٤غ ٌِّٗض ( حُويّ) كٗ ٢ؼَٛخ كخُش هخٛش
ٍٓٝخُش ّ
ط٘ز ٞرَٝف حٌُزَ٣خء ٝحُظلي٘ٓٝ ١زغ اريحع هٜذ ٝك ٞ٤ػخ١لش ٫
ط٘٠ذ طو: ٍٞ
ُ
ف ك ٢ح٧ػخُ٢
َ ٜي ُ
 ٍٞ٤حُوُيّْ ط َ ْ
ُ ١

ْٞ ٛصَ حُٔؼخُ٢
َٝط َ ْ٘٘ َُُ ك ٢حُيُّٗخ َ

وَ أَُ ٤ٛ
ٝكِِٔ ً ٢خطٜخ كَ ٌ

ُ٤ـْ ْ َ٣ـَ٘ ُق َّ
َِ ٝػ ٌ
ُِـِٝح ٍِ
ـِ
َ

ٝكذ
م ك ٢أٓ َِ
طَ ٟح٥كخ َ
ِّ

طَُٗ ٞاُ َِ ٤ْ َُ ٠حُ ُٔلخ ٍِ
ْ ٫ٝ

ْ ٛلٞح ً
هِٞد ُّ
د َ
ٌ
ًخُِ ٍ٫حُؼَ ٌْ ِ

ٝأكِ ٌّ ٬ػظخ ٌّ

ُ َٞ ٛحُظخٍُ ٣ن ْ َ٣ؼ َِكُ٘خ َؿٔ٤ؼخ ً

ًخُـزخ ٍِ

َ
ٔئح ٍِ
ٌ٣ٝل٢
حُـخ ٖ٤ِٛػٖ حُ ُّ

ِ١ ْٖ َٓ ٝزٞح ِٓؼخ ً٫ك ٢حُظلخٗ٢

كبّٗخ ك ٢حُٞؿِ ٞى رٓ ٬ؼخ ٍِ
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ٔيط ٚأ٣خٕ ٜٓخٍٝس ك ٢كخىػش ٝكخس ُٝؿٜخ كٔ٤ؼَ كخُش
حٓخ ٓخ ؿ ّ
ػ٘ن هخٗٝ ،ٙزٛ ٞخىمٓ ٖ١ٝٝ ،لوٞى ػخٕ ك ٢هِذ حُ٘خػَس رٌ َّ
 ْ٘٣ٝ ٙٞٔٓٝػٖ ًحصٌ أٗؼ٣ٞش ك ٢ػخُْ حُلِٕ ُيٜ٣خ ُٝظزٌٝ ٚ٤ؿيحً
هيحٓظٚ
ّ
ٝك ،٢أٗؼَ ؿ٤خر ٚحطٕٞ
ػخثَح ً ٝكزّخ ً ؿخٓلخ ً ُٔ٘ ٖ٤ػيس ه٠ظٜخ رـ٘ذ ُٝؽ ّ
ٗخٍ كًِٔ ٢خطٜخ حُِٔظٜزش ٝ ،هِق كِٕ حُٔ٤خ ك ٢هِزٜخ ،ك٤غ طو:ٍٞ
ص رخً٤شٌ
ػِ ٠حُؼَظزخ ِ
ف حُلَ ْو ِي ٝحًٌََُّٟ
ؿَح ُ
طَُ ِ ّى ُى ك ٢ػَزخء ِس ُِِٜ ٤خ َ ٝؿ ؼخ ً
حُلـَ أُكـ٤ش
طَ ٟك٢
ِ
َ
ؼَُ ٜ
ٞ
طوُ ُّ
حُلِٕ ط َ ِ
َّٞم أَّٗخط٢
كظي َٓ ُغ كِ ٤ُٜ ٢
ذ حُ٘ ِ
ك٠خء هللا
ٓخكَ ك٢
ِ
أُ ُ
ٜظِ٘خ
أَػزُ َُ َْ ٝك َ ٢ه َّ
أٍُ ِط ّ َُ ٓخ طزخىُ٘خ ِٓ ْٖ حُ٘ َّـٟٞ
ٗزَّخً٘خ حُزخً٢
ػُِ ٠
َ
ق
ٓ ٖٓٞحٓ٥خ ٍِ.
ٝأ َ ِ
هط ُ
ٝطو ٍٞح٠٣خ :
ْ
ٖٓ رَؼ ِي رُؼي َِى أَهلَص آٓخُ٢

ٞٛٝصْ
ػِ ٢ػظخث ُْ حٞٛ٧ح ٍِ
َّ

رخطضْ طٌِٔ٘ ٢حُٔ٘خ٣خ هِٔشً
طَهذ ػَزَطٓٝ ٢آُ٢
ٝطز٤ضُ
ُ
512

5/27/2017

ُليى َٓهيح ً
َ
رـٞحٍ
ُ ٞأ َ َّٕ ُ٢
ِ

وٜٓ ٢ٜخ َّ حُزُؼ ِي ٝحُ ِظ َّكخ ٍِ
ِ ُ٣

ٗٝظؾ ػٖ ٌٛح حُلوي حُٔـٔٞػش حُ٘ؼَ٣ش حَُػخث٤ش ح ٠ُٝ٫ك ٢حُٖ١ٞ
حُؼَر ٢حٌُ ١طَػ ٢كٜ٤خ ٗخػَس ػَر٤ش ُٝؿٜخ ريٞ٣حٕ ٗؼًَ ١خَٓ كَٔ
ػ٘ٞحٕ (رٌخث٤خص حُٞىحع ح٧هٝ ) َ٤حٌُٛ ١يٍ ك ٢حُؼخّ  2013ػٖ ىحٍ
حُـ٘يُِ ١ظ٣ُٞغ ٝحَُ٘٘ .
ك ٢ٜطٔؼَ هٔش حُٞكخء َُؿَ ؿ٤ز ٚحُٔٞص ػٜ٘خ ُظؼ ٖ٤ك ٢حًٌَُٟ
ٔ٣ٝظِؽ حٝ ٠ٓ٫حُلِٕ حُؼخثِٓ ٢غ ٓخ طِٔٔ ٚك٤١ ٢خص ٗلٜٔخ حُٞحُٜش ك٢
حُظؼز َ٤ػٖ ٓؼ٘ ٠حٝ ُْ٧ح ٖ١ُِٞ ٠ٓ٧حُوخُي ٓٝخ ٣ؼظَ٣ٝ ٚ٣ـيى ح ٠ٓ٧كٜ٤خ
ًَ  ّٞ٣حً طؼخٗ ٢حُ٘خػَس ٖٓ كَحؽ ٗلٔٝ ،٢هٞحء ػخ١لٝ ،٢ظٔؤ ٝؿيحٗ٢
٣ٍ ٢ٛٝؼخٕ ػَٔٛخ ٌُح َٗح ٛخ طلٌَ ك ٢حُٔٞص ٝط٘٘يٝ ،ٙطَحٓ ٙوِٜخ ً
٘ٓٝوٌح ً ُٜخ  ٌٙٛٝكخُش َٓص ػِٜ٤خ ٝػخ٘٣ظٜخ ك ٢كويحٕ حٓٔٗ ٠ؼ ٍٞرٖ٤
حُٔلزٔ٣ ٫ ٌُٚ٘ ،ٖ٤ؼَ ػ٘يح ه٤زش أَٓ ٗي٣يس رَ ٔ٣ؼَ ٗٞ٤ع ٓؼخٗ ٢ح٠ٓ٧
ٝحُِٞػشٝ ،حٗٔ٬م حٌُحص ػٖ ح٥هَ رٌَ٘ ٣ؼٌْ ٓؤٓخ٣ٝش حُظـَرش،
٤ٓٝطَس كخُش حُ٤٠خعٝ ،حٗؼيحّ حُل٤خس طو: ٍٞ
ـ ِٖٓ َ٤حُيُّٓٞعِ ػِ٠
َ ُٓ ٫
ُهيِ ٝى َّ
ٓٞحى
 ِٖٓ َٛأَك ٍي ِ
حُِ ِ
حُـزٓٝ ٖ٤خ َٝهَ ْؼضَ
حُـ٤خد ػِ٠
ٝهَ َغ
ُ
ِ
حُلِٕ
ـظَ ٞٛصَ
ًٝح ىُّٓ ٣َ ٢
ِ
ٌظذ ك ٢حُيُّؿٍ ٠إ٣خى
ُ َ٣
ؼق حَُّٟ٘ٞ
َ
ٓ ِ
ػظَّوضُ كَ ٢
ذ ػِ ٠حَُّ٘لخ ِٙ
ٓخ هخُُ ٚ
هِذ حُ َٔـِ ٤
كـؤٓطَ حُٞؿ ُغ حُٔوٍِ ُْ ٤ػخى
َ
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ٌُٜ٘خ طظوٌ ٖٓ كِٜٗخ ػُِٝ ٠ؿٜخ ري ٬٣آهَ  ٞٛكِٜٗخ ػِ ٠رِيٛخ
حُِٔ٤ذ كٔ٤ظِؽ حُلِٗخٕ ُُ ٬ٌ٘٤يٜ٣خ كخُش ٗخر٠ش رخُٞؿغ حُلِٔط٢٘٤
ٝؿَك ٚحُؼٔ٤ن طلَٔ ٓؼخٗخطٜخٝ ،طزؼغ ٌٗٞحٛخ ك ٢ح٥هَ ،ٖ٣كٌخٕ ٍػخ ًء
ُِٓ٨ُٝ ٖ١ٞشٓٝ ،لخُٝش ٓ٫ظؼخىس رؼ ٖٓ ٞحُٔخ ٢ٟحُظِ٤ي ٝهي طًَض
حُلذ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢أػَح ً ٝحٟلخ ً ك ٢طٌ٘ َ٤حَُإ٣ش حُ٘ؼَ ّ٣ش ،اً
طـَرش
ّ
أَٓح ً ِٓلخ ًُٝ .ؼ َّ
طيػ ٞاُ ٠حُظؤَٓ ٝح٩ػـخد ٓؼخًٝ ،طـؼَ حَُػخء ك ٢ؿ٤خرٜخ ّ
أٓ ْٛخ ٔ٣ظخُ رٌٛ ٚح حُ٘ٞع ٖٓ حَُػخء ٞ٤ٗ ٞٛع ٓؼخٗ ٢حٝ ٠ٓ٧حُِٞػش،
ٝحٗٔ٬م حٌُحص ػٖ ح٥هَ رٌَ٘ ٣ؼٌْ ٓؤٓخ٣ٝش حُظـَرش٤ٓٝ ،طَس كخُش
حُ٤٠خعٝ ،حٗؼيحّ حُل٤خسٝكخُش أٓ ٠ػظٔ٤خ ٝأُٔخ ٓٞؿؼخ طؼ ٚ٘٤حُ٘خػَس
طو: ٍٞ
ٝطِي َٓ ُ
َ
يحكٖ حَُ ٞؿغ حُؼظِ ٤ي
ن
َٗ٣يسٌ ًخٗضْ كَحث َ
ٜٓخ
ط ِْظظ ٢ك ٢هُي ِ
َٗؼََصْ ػِٜ٤خ ٍٝىسَ حًٌَُ!ٟ
ٓٝخ ُحُضْ
ًؤ ِ ١ؿٍٔ ِ٤ش
ّ
ٝ
أٍ ٍ
كْ َّ ِ ً ٢
َ
حُؼٖ٤٘٤
حُِ٣ظ ٕٞك٢
ن
طَؼ َ
٘ ُ
ِ
ٝحٛ٧يحد ك ٢أكيحهٜخ حُٔ ٌَْٟ
َ
حُلُ٘ ٖ٤
ؿَٜٜٗٞخ
ن رٜلَحء
ُٓؼخٗ ٌ
ِ
حُلذ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢أػَح ً ٝحٟلخ ً ك ٢طٌَ٘٤
ٝهي طًَض طـَرش
ّ
حَُإ٣ش حُ٘ؼَّ٣ش ،اً طيػ ٞاُ ٠حُظؤَٓ ٝح٩ػـخد ٓؼخًٝ ،طـؼَ حَُػخء ك٢
أَٓح ً ِٓلخ ًُٝ .ؼ َّ أٓ ْٛخ ٔ٣ظخُ رٌٛ ٚح حُ٘ٞع ٖٓ حَُػخء ٞ٤ٗ ٞٛع
ؿ٤خرٜخ ّ
ٓؼخٗ ٢حٝ ٠ٓ٧حُِٞػشٝ ،حٗٔ٬م حٌُحص ػٖ ح٥هَ رٌَ٘ ٣ؼٌْ ٓؤٓخ٣ٝش
حُظـَرش٤ٓٝ ،طَس كخُش حُ٤٠خعٝ ،حٗؼيحّ حُل٤خس.
ٓو ْطضَ روَ ِرٜخ
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٣خ كَهشَ
حُٔ٘ظخم
ِ
٣خ ٝؿؼًخ
ه َ
ٔ َِ ٜحُظخٍَ ٣ن
ِ ُ٣ ُْ ٠٠
ٝح٧ك٤خ َء
ٞحٍ ًرخ
زن
َ
حُوطخد ُٓ َ
ُْ ِ ُ٣
حُلٔوخء
ك ٢حُِِ ِ٤ش
ِ
حُلَٔحء
٤ٟخء حُؼِ ٍٞس
ٖٓ ١َٔ٣
ِ
ِ
ٓخ ُ٣ل٘ ٢حُلو٤وشَ ك٢
حٗظٌخٓ ِش هخط ٍَ
ُْ طَ٘ ِل ِ ٚح٣٧خ ُّ ٝحٛٝ٧خ ُّ
ٗخٍ طُو ُّ ٤ي ك ٢حُٔيٟ
ِٖٓ ٍ
ارٜخٍٙ
َ
٣خ ُٞػشَ
ّ
حُؼَرِ ٢
َٓ٘ل٤خ ً
أَؿ٤زُٜ ٢لظ٢
هي كخ َُ ٤ٗ ٝهللا ِ
ّ
ٝحٛظِص
ُ ٚح٧هٗٝ ٠ٜخؿخ ُٙحُلَحصُ
ٝأ٣وظظْ٘٢
ن
ذ أطِٜٗٞخ طِي حُلَحث ُ
ٖٓ ُِ ٤ٜ
ن
٣خ ىٓ٘ ُ
د
أٓخ ُلِِٗ ِي ٖٓ ؿ٤خ ٍ
٣خ ١لُٞظَ٘خ حُزَ٣جشَ
ْ
حُ٤خٖٓٔ٤
ٝحم
كِ ٍِ ٢
ص
ٓوطض ٓؼخٗ٘٤خ  ُْٝطٔوُ ْ ٢أّٓ٤شُ ك٢
كٞحٍ حُِٔ ٞ
َ
ِ
٣خ ٍرّخُٙ
ك ٢هظٌَ ٤
ٌّ َٛ
حُلن
ُْ َ٣ؼُ ْي َ٘٣وَ ٠روٍِ ٞ
ِ
كٝ ٢ؿ ِ ٚحُٔـٍِ ٞ
حُؼ٤ٜخٕ َٓ ْ٤ظخ ً
َ
ُُ٤ؼ ِِ َٖ
ِ٣ ٫ح ٍْ
ض حُؼيح ْء
كخَُ ُّ ٝأَػِ٘ ِ
ض حُؼيح ْء
ٝحُلَّ أػِ٘ ِ
ُ
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ٝحُؼخري ٕٝحُؼـ ََ هَ ْز ً٬أػُِ٘ٙٞ
٣ؼَد ك ٢هلخ ْء
ٝأَُ ٛ
َ
 ُٖ ٫طٔٞصَ ػَٝرظ٢
رخم ٣ؼظِ٢
ُ
كخُلٍ ٢
ٔٛضَ حُِ ُ٬٠ش
٠زشَ
٘ ََ ٜؿ ْ
ّ
حُؼَرِ ٢
َ٘٣ظ٘٤ٓ ٢لًخ ُِ ُ٤
ص حُٔٔظلَِ ٤
٣لٍُ ٖٓ ٠َ٤كخ ِ
ٛيٍ ُٜخ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝحٌُظذ ٜٓ٘خ :
 -1حٗخ كيع ٓٝـٍِس \ ٗؼَ
 -2كـَ ٓ٬كٗ \ ٢ؼَ 3
 َ٣َٓ - 3حُؤَ \ ٗؼَ
 -4رظُ ٍٞـظٗ \ ٢ؼَ
 -5ىٓٞع حُلزن \ ٗؼَ
 -6ػَحثْ حُلـَ \ ٗؼَ
٘ٛ -7خى ٗ \ ٖ١ٝؼَ
 ٖٓ -8هٞحٓ \ ١َ١ـٔٞػش هٞح َ١ىٍحٓخص ػِٔ٤ش
 -9ح١٫لخٍ حُٔويٓ ٖ٤طٔ ِ٤ػ٘ \ ١َٜىٍحٓش ػِٔ٤ش طٞػ٤و٤ش \ رخٗ٫ظَحى
ٓغ ؿٔ َ٤حُِٔلٞص
 -10حٓ٫ظ٤طخٕ ك ٢حُزِيس حُوئ٣ش ؿِء حٍٝ
 -11حٓ٫ظ٤طخٕ رخُزِيس حُوئ٣ش \ ٓؼيٍ \ ؿِء هخٗ٢
- 12حُظؼِ ْ٤ك ٢حُويّ طلض ح٫كظٍ٬
َ٤ٓ -13س ؿ٣َ٤ش ػٖ حُل٘خٕ حُؼخُٔ ٢ىحَٗ٤ُٛ ٢
 - 14ىٍحٓش ػٖ حُويّ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر٢
 - 15ىٍحٓش طلِ٤ِ٤ش ػٖ ٗؼَحء ٓـخٍرش ط٘ظظَ ٖٓ ٣ظز٘خٛخ رخ٫طلخم ٓغ
ٓئٓٔش ٓيحٍحص حُؼوخك٤ش ك ٢حُٔـَد
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حَُحثؼش ٖٓ ٗؼَٛخ:
كـــيحى ؿؼِـظٜخ ٝكـــــــئحى١
ٍٝك٢
ِ
ٍٟــــخى
ٛٝٝزض ٗلٔ ٢كٓ ٢ز٤ــَ
ِ
ض رِٔـْ ٜٓــظ٢
أٗخ إ َٟٓضُ كؤٗ ِ
ريػـــــــخى
ٓٝؼــخىطـَٗٞٛٓ ٢ـــــش
ِ
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ُ٤ـــــِي  ٫طٌٝهـ ٖ٤حٌُــَٟ
طوٖ٤٠
ِ
ػ٘٤ـــــخى
ٝطظَ طلــَّ ٛـؼـــظ٢
ِ
َٞ ٛرـــض
ٝاًح ٜٓخّ حُيٛــَ ٣ـٓٞــًخ ُ
٣ٝــيحى
كٜـــــيٍى ٓوـزؤ١
ٗلـ١ٞ
ِ
ِ
ٝاًح حىُ ّ ْٜحُِ٤ــــ َُ ٝحٗطلــؤ حُ٠ـــ٤خ
ٓ٘ــخى
ٗ٧خٍ ىٍرـ ٢ك ٢حُظـــــــــّ٬
ِ
١لـُٞظـ ٢حُزَ٣جــــش َكِـــــــٞسَ ً
ًخٗض
َ
ؿ٘ــــــــخى
أٓو٤ظـ٘ ٢كٜ٤ــخ ٍٟـــخد
ِ
ٝؿٌٝطـٜ٘ٗ ٢ي حُٔلزــّش ٛخك٤ــًــــخ
ٗـــٌحى
٘ٗٝوض ٜٓ٘خ ٖٓ --ػــــزَ٤
ِ
ُٝوي ؿؼِض ٓــٖ حُل٘ــــخٕ ٓٝـــخىس ً
ٛــــٞحى
ٗٝـّ٤ظٜخ رخُط٤ـذ ٤١..ــــذ
ِ
ٔٗٝـض ٖٓ ٛيم حُؼٞح١ق ٓؼطلـًخ
رــــــــــخى
٨ٓٝص ىٍرٓ ٢ـٖ ٍٝٝى ٍُ
ِ
أهٔٔض إٔ أروٓ ٠ط٤ؼــــًخ ىحثـٔــــــًخ
رٜــــــيحى
ُي ٓخ ك٤ـ٤ــــض ٝأٛــظي١
ِ
ٝأ ٕٞٛهيٍى  ٍٞ١ػـَٔ ١ػخٍكـًخ
ػطــــــــخى
أك٠خُي حٌُـزَٝ ٟؿـــ َّْ
ِ
كؤٗــــخ ريٗٝي ٓخ ٓؼــيص ٜ٤٘ٛـــــش ً
ُـــــــ٫ٞى
ُٔٝخ ٗؼــــٔض ٓ٣ٞؼـــــش
ِ
أٗخ حٗـــــض ِ ٣خ أُٓ ٢ؿزِضُ ٓلزـــــش ً
ٛٝـــــٞحى
ٓؼـــخُي ٛــظـ٘٢
ٝػِ٠
ِ
ِ
 ٫طٔؤُ ٢٘٤ـ إ أر٤ــــض رـــؤٕ أٍٟ
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ٓـــــــٞحى
ٓؼزـٞىس ًـ رؼي حُ٩ــــــٚ
ِ
ٗـــَ آكـــخص حُــيٗ٠
٣لٔ٤ي ٍرــّ٢
ِ
َ
ّ
ُـــــــــ٬ى
ػــــِى ر٘٘٤ـــخ ٝػ
٣ٝيْ٣
ِ
ػــــَٔى ٝحٛزــًخ ُي ٛلـش ً
٣ٝطَ٤
ِ
ٍػـــخى
 ٖٓٝحُؼ٤ـــــ ٕٞحُلخٓيحص
ِ
************************************

منـــى بـعـزاوي
المونالٌزا
ولدت الشاعرة منى بعزاوي فً العاشر من حزٌران عام \ 1985
بمنطمة (الشراردة ) اصٌلة التابعة لوالٌة (المٌروان ) التارٌخٌة التً
تسمى ( مدٌنة االؼالبة ) تٌمنا بالدولة العربٌة التً اسسها فً تونس
الخضراء مإسس األسرة ( األؼلب بن سالم بن عمال التمٌمً) الذٌكان
لابدا لجٌش العباسٌٌن  ،ثم أصبح ابنه إبراهٌم (  ) 812- 800مٌبلدٌة
والٌا ُ على إفرٌمٌة للخلٌفة العباسً هارون الرشٌد ابتدا ًء من سنة \ 787
مٌبلدٌة ،ؼٌر أنه استمل باألمر سنة \  800مٌبلدٌة بعد تراجع دور
299
العباسٌٌن .واخر امرابها ( زٌادة هللا الثالث) المتوفً سنة\
هجرٌة بعد سموط دولته على ٌد الفاطمٌٌن فً مصر .
.

تلمت تعلٌمها االولً االبتدابً بمدرسة (ببر الحلو) ب (الشراردة )
وواخذت تعلٌمها الثانوي ب( المعهد الثانوي) بمدٌنة ( الشراردة ) اٌضا
ثم انتملت الى مدٌنة ( سوسة) لتكمل تعلٌمها األكادٌمً ب(كلٌة اآلداب و
العلوم اإلنسانٌة ) بمدٌنة ( سوسة ) التونسٌة .
ثم حصلت على شهادة (الماجستٌر ) عن رسالتها الموسومة ( المراة و
الشرؾ فً الثمافة العربٌة المعاصرة ) اما االن فهً تح ّ
ضر للحصول
518

5/27/2017

على شهادة الدكتوراه من المعهد العالً للؽات من ( جامعة لرطاج )
فً( تونس) العاصمة.
احبت منى البعزاوي االدب ولرات الكثٌرمن الكتب االدبٌة
والدواوٌن الشعرٌة لفطاحل شعراء العربٌة ونظمت اول لصٌدة لها
عن الحرٌة ونشرتها فً الصحؾ المحلٌة عندما كانت طالبة بالمعهد
الثانوي تمول :
عشمً أضرم النار
فً للب ملتهب
عشمً تمادى
بفعل و عتب
عشمً ؼرق
فً بحر ثابر منملب
عشمً أسال دمً
على تراب مؽتصب
عشمً فاق السراب
و صار من لهب
منى بعزاوي هً شاعرة عرفت بنفسٌتها التمردة على المالوؾ
و على الموانٌن المكبلة للحرٌة ملمبة بمونالٌزا العرب و شاعرة
العشك االبدي وتمول انها اختارت كنٌة ( المونالٌزا) اذ اؼتبرت أن
المونالٌزا فلسفة نفسٌة تحاكً حاالت نفسٌة خاصة بالذات اإلنسانٌة إذا
كان فً حالة عشك أو سعادة أو حزن أو حتى فً حالة الم لذلن أرادت
أن ٌكون هذا الشعر الذي تنظمه و هذه الكلمات التً تنطمها صورة
منعكسة لكل الحاالت اإلنسانٌة .تمول :
أمطري ٌا سماء
و أؼسلً هذا العناء
أنا وحٌد
و وحدتً فناء
أنا عاشك
و عشمً لٌس بهوى
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كلما التربت منها
عرفت معنى الحٌاة
كلما لبلتها
عشمت طعم الوفاء
ؼرلت فً عشمها
ؼرٌك السحب فً السماء
للت لها ٌوما
أحبن
سلكت دربها االدبً والثمافً بذاتها دون حجب او لٌود و طرحت
العدٌد المضاٌا العربٌة الشابكة منها لضٌة االمة العربٌة و لضاٌا الحرٌة
و االرهاب و لضاٌا المراة بمختلؾ اشكالها و لضٌة االمومة والطفولة و
ما تتعرض لها الٌوم من عنؾ و اؼتصاب و تهمٌش و لضاٌا التفكن
العربً و التوسع الرمزي و انتهان حرمة االرض العربٌة فً فلسطٌن
ولضٌة االستعمار الجدٌد فً العراق و سورٌا و طرابلس  .صارت تنشد
للجمٌع تمول :
عشمً أضرم النار
فً للب ملتهب
عشمً تمادى
بفعل و عتب
عشمً ؼرق
فً بحر ثابر منملب
عشمً أسال دمً
على تراب مؽتصب
عشمً فاق السرابب
صرت بالعشك
ساطعة كالمذنب
صرت معه لابعة
كسجادة من صنم
صرت أراه
فً الصباح و المؽرب
صرت أتنفسه
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كهواء متنمب
صرت أسابمه
بٌن الموصل و حلب
عشمً بركان
ناره من لهب
عشمً س ّم لاتل
كؤفعى إذ تثب
عشمً
ال ٌحكمه إال
فإاد من وهب
عشمً سجٌن
و سجنه مؽترب
عشمً فلسطٌن
و حجارة أطفالها
فً وجه كل ظالم
ألرضها مؽتصب
منى بعزاوي امرأة تجاوزت حدود الزمان و المكان لتتارجح بٌن
ثنابٌة االتصال و االنفصال فً محاورة االخر بمختلؾ تجلٌاته بمرالصة
روحه و مداعبة احاسٌسه و هً امراة تإمن بمدسٌة الحرٌة و السبل م
العالمً اذ تم اختٌارها مإخرا ( سفٌرة الدٌممراطٌة و السلم االجتماعً
فً الشرق االوسط ) نظرا لطرحها العدٌد المضاٌا االجتماعٌة و السٌاسٌة
و الثمافٌة  .تمول :
أحبن ببل لٌود
أحبن من عهود
أحبن كالذنوب
أنت ٌا حبٌبتً
لمر ٌنٌر الدروب
أنت ٌا لاتلً
ذنب ممترؾ كالذنوب
أنت ٌا سٌدتً
شمس تحرق الفصول
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أحبن حبا مجنونا
ال ٌراه إال المسجون
ٌا نجمة بٌن النجوم
ٌا حارلة كل الملوب
من أجلن
عبرت كل البحور
و من أجلن الترفت
كل الذنوب
أنت ٌا لاتلً
سلبت كل العروق
من فصٌلة لفصٌلة
ببصٌرة العٌون
أنت ٌا سٌدتً
كوكب سماوي
ٌحرن الؽروب
و ٌجعلنً رجبل ضعٌفا
ببل حدود
وتحدد نظرتها الخاصة بالشعر العربً من ان الشعر العربً ثمافة
عربٌة عمٌمة ساهمت فً تطور الفكر واألدب واإلبداع بوصفها جنسا
ادبٌا ٌحاكً ذوات إنسانٌة منفتحة على ثنابٌات الذات وعلى ثنابٌات
التفكٌر المنفتح على الوالع والخٌال لذلن فالمصٌدة هً همزة وصل بٌن
ذات الشاعر وذات المارئ ألنها تعبر عن حاالت وجدانٌة وأنسانٌة .و
تثبت الشعر العربً ٌعٌش ازمة ثمافٌة كبرى بعد ثورات الربٌع العربً
حٌث أصبح المارئ بعٌدا عن الثمافة وعن األلبلم الثمافٌة واالبداعٌة
وذلن ٌعود ألسباب عدة منها انتشار المعلومات االلكترونٌة وانتشار ثمافة
الرأي فً العالم العربً ومدى محدودٌة الفكر الذي أصبح ٌستهلن وال
ٌنتج لذلن تعتمد أن الشعر البد أن ٌنفتح على مشاكل الشباب االجتماعٌة
والنفسٌة وأن ٌمس تجاربهم الذاتٌة.
أٌتها العاشمة المتمردة
أٌتها الوردة الماتلة
ٌا من ملكت الفإاد ببسمة
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ٌا من ملكت الروح بلدؼة
رأٌتن ترلصٌن....
على ضفاؾ المدر
رأٌتن تتجملٌن بشفاه العمر
ها أنت اآلن سٌدة الملم
تؽازلٌن الحرؾ
و ترالصٌن األلم
ٌا سٌدة العشك
و هذا المصر
رفما بهذا المتٌم
رفما بهذا الملم
شاركت فً عدد من الندوات الدولٌة من اهمها الندوة الدولٌة بعنوان
(الفضاء و الهوٌة ) و الندوة الدولٌة (دور اللؽات الشرلٌة فً التواصل)
و حصلت على عدة شهادات و جوابز تمدٌرٌة من مختلؾ الجهات
الداخلٌة التونسٌة ومن البلدان العربٌة واالجنبٌة ومازالت تخطو بخطى
وبٌدة لترسم طرٌمها فً سلوكٌة رابعة بكل ثبات وحذر ,خشٌة من زلة
للمها ٌوما ما كما تمول وتعد باحثة فً مجال الحضارة العربٌة وانها
تحضر لشهادة الدكتوراه فً هذا المجال .
ماجستٌر فً الحضارة العربٌة
باحثة إعبلمٌة فً مجال المضاٌا العربٌة المعاصرة
باحثة إعبلمٌة فً مجال المضاٌا اإلجتماعٌة .
سفٌرة الدٌممراطٌة والسلم االجتماعً فً الشرق االوسط .
وتمول فً حدٌث صحفً لها :
( انا عربٌة وفً كل الدول العربٌة الشمٌمة الحمٌمة ال أكتب فمط عن
معاناة الشعب التونس بل أكتب عن معاناة كل ذات و كل ارض عربٌة
بإعتباري شاعرة تونسٌة تبنٌت لضاٌا وطنً و ما تعٌشه ببلدي من تؤزم
سٌاسً و إجتماعً و ثمافً و أعتبر أن هذه السٌاسات ترٌد طمس
ثمافتنا العربٌة المتمٌزة طمس ثمافتنا المتمٌزة و أعٌش فعبل ألما كبٌرا
إلؼتصاب الثمافة العربٌة فً مجتمعنا وال اخفً مدى حزنً ومعاناتً لما
تعٌشه العراق و ما تعٌشه سورٌا حالٌا وطرابلس ومصر واستهدافهم
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سٌاسٌا واجتماعٌا ،ولد كتبت عدٌد المصابد حول معاناة الببلد العربٌة،
وتم تلحٌن لصٌدتً(لال وللت) وهً تحاكً مباشرة الوضع السوري و
تنعكس على كل ضمٌر عربً لد تم تلحٌن هذه المصٌدة من الملحن
التونسً " ٌوسؾ الرٌاحً " و لدمناها هدٌة إلى سورٌا وكل دولة
عربٌة،كما انً اود االشارة الى انً صاحبة للم حر وكتاباتً تمدٌة للوالع
لذا ال ارضخ لموانٌن خارجٌة أو داخلٌة من أجل رفع شعار الحمٌمة و
تبلٌػ الصورة الحمٌمٌة لكل وطن و إهتماماتً السٌاسٌة هً باألساس
ضمٌر عربً حر ٌخاؾ على بلده و على حرمة أرضه و بالنسبة لً
السٌاسة ؼٌر منفصلة عن ما هو إجتماعً و ما هو ثمافً و لد نشرت
مإخرا رإٌتً الخاصة لمفهوم السٌاسة و تجدون هذا الحوار منشورا فً
جرٌدة " توانسة التونسٌة " و فً مإسسة البلم ثمافٌة لئلعبلم الحر "
بعنوان " السٌاسة فن النفاق واالتفاق )
اصدرت رؼم صؽر عمرها عدة دواوٌن شعرٌة وكتبا نثرٌة منها
ماٌلً :
 -1دٌوان فً النمد السٌاسً – صدر عن دار االسدي بالعراق سنة\
2012
 -2دٌوان عشك و جنون -صدرعن دار الثمافٌة للنشر والتوزٌع ب
(المنستٌر) فً تونس سنة\ 2013
 -3دٌوان عشك و جزاء  -صدرعن نفس الدار اعبله عام\ 2014
 -4دٌوان عشك ٌرالص المدر -صدر عن نفس الدار اعبله عام\ 2016
 -5مجلة المونالٌزا صدر عدد واحد بعنوان (العشك)بملم انثى صدرت
فً تونس سنة\ 2014
 -6المراة و الشرؾ فً الثمافة العربٌة المعاصرة  -رسالة ماجستٌر
صادرة فً تونس سنة\ 2014
تم تلحن بعض االؼانً من لصابدها التً تحاكً الضمٌر العربً و
تحاكً العشك و الحرٌة و االلم و الوطنٌة .
ولحن لها اٌضا بعض االبتهاالت الرمضانٌة فً التجلٌات و مناجاة
الروح .
واختم بحثً بهذه السطور من شعرها:
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عشمته فً ظلمة اللٌالً
عشمته فً وضح النهار
صرت أتنفس عبٌره فً الظبلم
و صرت بالظبلم أرى عبٌري
و أسافر مع حنٌنً
لال لً:
أنت ٌومً و نهاري
و أنت فجري عند انهٌاري
ؼادري مكانً و زمانً
و أتركً للبً فً الحال
أنت ٌا سٌدتً
سبب انفبلت أعصابً
و انمبلب بركانً
أعشمن و لكن
الزمً صحوة حضوري
و ال تنتظري ؼٌابً
أنا لست إال للبا
ٌنتظر إمرأة بحنان
أنا لست إال جسدا
صارعته األٌام
فلجؤ إلٌن فً األوان
سلمتن للبً ٌوما
فبل تتمردي على النسٌان
سلمتن حبً ٌوما
فبل تتمردي على الشرٌان
سلمتن كل شًء عندي
فؽادري مملكتً بسبلم
دون التفوٌت فً العصٌان
للت :ال ٌا سٌدي
من عشمته ال ٌستدعٌنً
و من أعشمه هو دابً و حنٌنً
لن أستسلم لتلن الموانٌن
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و لن أستسلم لذان الجنون
سوؾ أستسلم فمط لحبن المجنون
و أرضخ لمانون التؽٌٌر
لعّلنً أترشؾ جرعة حنان
من للبن المفعم بالحنان
و أرتوي من تلن العٌون

*****************************

مٌسون اإلرٌانً
هً شاعرة ٌمانٌة معاصرة ومترجمة وصحفٌة ولدت فً مدٌنة
(صنعاء ) فً الرابع والعشرٌن من تشرٌن الثانً ( نوفمبر ) من عام \
1987
اكملت دراستها االولٌة االبتداببة والثانوٌة والجامعٌة فً مدٌنة
(صنعاء ) ؾدرست األدب اإلنجلٌزي فً جامعة صنعاء .وحصلت على
شهادة ( البكالورٌوس) عام \ 2005
بعد تخرجها اشتؽلت محررة فً صحٌفة (الثمافٌة ) ،ومحررة للصفحة
الثمافٌة فً صحٌفة ( الٌمن الجدٌد) ،محررة فً صحٌفة ( الدٌممراطٌة
) ،وتعمل حالٌا مدٌر تحرٌر صحٌفة ( رصٌؾ الثمافٌة ) ومحررة فً
ملحك ألوان فً صحٌفة الجمهورٌة.
احبت االدب العربً والشعر منذ صباها وكتبت بعض لصابدها فً
دراستها الثانوٌة واكتملت شاعرٌتها فً المرحلة الجامعٌة ومما زاد فً
نضوج شاعرٌتها المبكرة اطبلعها على االدب االنكلٌزي بحكم دراستها
للؽة االنكلٌزٌة وفً احدى لصابدها تمول :
1
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ما العٌب فً أن نكون حطبا للحٌاة فً لعبة البرد
أو مراكبا لدخان اللهفة
أن نتوه سكارى
شحاذٌن على مرجان الطرٌك
أن نحب أنفسنا
 ..و نحزم الخرافات لرٌبا من لٌالٌنا
أن نلعب برفك بمراجٌح الروح
و رإى الموتى
لد ٌكون لؤلرض فرصة للربح
للموت ..والصٌد
للنوم على كؾ المد
بعٌدا عن الحرب
بعٌدا عن الوحدة
2
كانت جدتً عندما تؽنً
تخبا صوتها فً علبة البخور
مشتعبل
لجداول الورد المادمة
ؼارلة فً مراة اإلنتظار
لحبٌبها السرٌع
فً الركض
للنجمة الهابمة بٌن عٌنٌه
لٌتها أنجبت الحب
خفٌه عن الزمن
وذرفت أصابعها على للبه البض
ألضاء صدرها
بمصباحٌن
للشجن
والنشوة
بٌنما ٌنؽلك صندوق الشمس
وتنصت األهلة
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حازت شاعرتنا الفتٌة مٌسون االرٌانً على جابزة ربٌس
الجمهورٌة للشعراء الشباب لحصولها على المركز االول فً الشعرمن
جامعة صنعاء لبلعوام  2007و 2009و2010
وحازت على الجابزة االولى فً الشعر من جامعة العلوم
والتكنولوجٌا فً صنعاء
وحازت على لمب شاعر من تجمع شعراء ببل حدود عام \ 2006
و 2007وكذلن عام \ 2010
وحازت جابزة الدكتورعبد العزٌز الممالح لئلبداع األدبً سنة \2013
تمول فً لصٌدتها :
ج جناحا
خر ُ
أُ ِ
لم أعد أرٌد شٌبا
الحٌاة مملة.
كلما أردت الدخول للعالم
ً
رفعت فراشة سال ّ
أخذت وردة
وللمتها علٌهما.
تولفت عن المشً أٌها الكوكب األحمر السًء
ألدامً متورمتان.
كل ٌوم ،حٌن أكتب لصٌدة
أسمع دوٌا عالٌا ونحٌبا.
وجنتان بنفسجٌتان
ولل ٌم أحمر.
لٌل لً إن الفتٌات الفمٌرات ٌحببن البنفسج
وال ٌملكن الحظ والمكٌاج.
أشعل األصوات بوالعة جارنا المسرولة
أخرج من ظهورهن جناحا.
كلما أردت الدخول إلٌن
أكتشؾ ثمبا فً أصبعً.
حاولت إخفاء بشاعته ببذرة
لكنن تكتشؾ ذلن.
تسمٌنً بالماء
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للت إن شجرة أٌامً ستنجو
وستخرج من بٌن أحبلمها العصافٌر والنبٌذ.
الحٌاة خربة أٌتها الروح،
ملٌبة بالحزن،
بمماه أفسد جوها جنود كسالى،
للوب فً تجاعٌد
اصدرت عدة دواوٌن شعرٌة منها ماٌلً :
 -1سؤثمب بالعاشمٌن السماء (دٌوانها االول )
 ( -2مــد د ) د ٌوانها الثانً
 - 3كتاب (نماذج شعرٌة من األدب النسوي األمرٌكً المعاصر)
 - 4نصوص شعرٌة ضمن كتاب (بوسع للبً_ لصابد ولصص لصٌرة
جدا من العالم العربً)
 - 5نصوص شعرٌة ضمن موسوعة لبلبد الذهب لنماذج من األدب العربً
المعاصر
 - 6كثٌر من المصابد التً نشرتها فً الصحؾ والمجبلت المحلٌة
والعربٌة واالجنبٌة
 -7لامت بترجمة كثٌر من المصابد الى العربٌة
ٌتمٌز سطرها الشعري بدٌباجة جمٌلة ونسك ممٌز فنحن
ونطالع لصٌدها نشعر اننا أمام صوت شعري جدٌد ومع مبدعة تسجل
حضورا ٌعكس نماء اإلنسان وصفاء المصٌدة فً رحلتها الجدٌدة.
ولتكون صوتا مختلفا ،وشاعرة تتالك فً صعودها نحو سماوات الشعر
بسرعة البرق فهً تمثل اسم شاعر ة رابعة ومتمكنة فً الكتابة
الشعرٌة النسوٌة العربٌة ذات نتاج ادبً طٌب من حٌث النوع والكم،
وربما نمٌل الى االحتكام إلى الوعً النوعً بوضع المرأة الثمافً من
جهة ،وبدور الشعر فً تمثٌل ذلن الوعً وإظهاره فنٌا وادبٌا ولؽوٌة .
نبلحظها تبدع فتمول :
ال بد أن نصؽً للعنكبوت حٌن ٌإثث موكب السر
فً صندوق الساعة
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كان مختببا ..
ال شن أٌضا
أن المطار الذي وزع الموت
كان سرٌعا
منزوٌا فً حشابش العتمة
هذا العالم الضرٌر
مثخن
بؤحبلم ترابٌة,
بؤطفال ٌنمشهم البإس
بعناد عباد الشمس
حٌن ٌمطؾ عالمه
بعناٌة النهر
تزهر لامته
وتهوي ثماره فً رأفة المد
ال أحد ٌذكر
طحالب الموتى
الماثلة كصنوبرة
لٌست وحدها
المبعثرة كذاكرة ساعٍ عجوز
لٌست وحدها
تعكر جذوة الملح
برطوبتها
بؤكواخ مهجورة ٌنهشها الصرٌر
بشٌوخ وجوههم ملمومة فً بالة أنٌمة
ٌمضون لٌالٌهم فً زٌنة الشهامة
لٌس محتمبل أن ٌحتاج الورد لمن ٌزخرؾ بعده رفعة الكون
أو ٌنال حصتنا من عزلة الحٌاة.
واختم بحثً بهذه السطور الشعرٌة لشاعرتنا مٌسون االرٌانً :
َ
شفتٌن
أحب اسمً على
ُ
ٌرلص نبضها المرخى على جسدي
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ٌمولون بؤنً نبضة حبلى
أال لسما ً بؤوجاع النبٌٌن الذٌن تمزلوا ؼسما ً
بؤنً نصؾ نافلة
ونصفً
ك زندٌك
عاش ٌ
أي مواسم األحراش تصلٌنً ؼروب الشمع
فً سجٌل؟
ضرٌر نهري المفموء بالتكفٌر
ٌ
ضرٌر نهر أوزاري -كما ٌدعون أشوالً إلى الصحراء
ٌ
! بؤي كرام ٍة ُك ِفّ ْرتُ َ
ٌر بؤِننً الصحراء
ؼ َ
كؾ تدرأ األؼبل َل
ٌّ
الشمس
أخرى فً جبٌن
ِ
ُ
تحضن لُبلتً المؽزولة األسفار
توصلها إلى شفتٌن عاشمةً
تذوب تمٌمة بالباب
لبل الباب
بٌن الجوعِ والمٌمات
للب صبٌة مصلوبة األلوان
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ح الخطاٌا من حكاٌا العشك فً أحبلم نرجستً
تَجتر ُ
ومن نبضً على شفتٌن
****************************

الخـــــا تمــة
بســــــــــــم هللا الرحمن الرحٌم
الحمد هلل الذي مكننً من انجاز اكبر عمل ادبً ثمافً انجزته فً هذا
العصر اال وهو موسوعتً الموسومة ( شعراء العربٌة ) وهذ ا هو
الٌوم الذي الدمها الساتذتً الناطمٌن بحرؾ الضاد من االدباء
والشعراء والمثمفٌن ومحبً اللؽة العربٌة واالدب والشعر والتً اتمنى
ان تبمى سفرا خالدا من بعدي فمد لضٌت فً تالٌفها لرابة الخمس
سنوات متتالٌة .
واحتوت هذه الموسوعة على دراســات فً االدب والشــعر وما
طرأ على الشعر وما اكتنفه من احداث وما لحمه من امور زادت فٌه او
نمصت او اثرت فٌه من الحركات السٌاسٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة
وحركات التجدٌد فً اللؽة واالدب واالسالٌب والمعانً والصور الشعرٌة
وكل التؽٌرات التً طرأت علٌه على مر العصور واالزمنة االدبٌة  .بما
فٌها االشكال واالنواع الشعرٌة التً ابتكرت حسب متطلبات العصر
ومحدثات الزمن مثل الموشحات الشعرٌة والزجل والدوبٌت و المربعات
والمخمسات فً ظل المصٌدة العربٌة الساممة وما تفرع منها مثل
الشعرالحر ولصٌدة النثر المعاصرة واهم الفنون الشعرٌة المدٌمة
والحدٌثة والمعاصرة واسباب وجودها او العزوؾ عنها فً كل عصر
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من العصور واالزمنة االدبٌة التً مرت واحداثها وتؽٌرها مع الحضارة
العربٌة وتطورها.
ثم ابتدات بتراجم الشعراء لكل عصر وأوان ابتداءا من العصرالجاهلً
فبدأت باشهرهم ثم شعراء عصر صدر االسبلم والعصورالتالٌة االموي
والعباسً واالندلسً وشعراء فترة الركود او ما ٌسمى بالفترة المظلمة
ثم عصرالنهضة الحدٌثة ثم العصر الحدٌث الذي تبلها ثم ابتدات فً
شعراء المعاصرة الحالٌة  .ولد اتخذت سنة وفاة الشاعر اساسا فً
التسلسل الدراسً لهم  .اما فً الشعراء المعاصرٌن فاخذت سنة
الوالدة لكل منهم اساسا فً الدراسة حٌث انهم على لٌد الحٌاة وال ٌمكن
تناولهم اال على الحروؾ االبجدٌة السمابهم او سنة الوالدة سنة الوالدة
عند البحث والفهرسة .
.
ولد وجدت فً شعراء العصرالحدٌث اعدادا كثٌرة ال تسعهم دراستً
فانتمٌت الشعراء الذٌن درستهم فٌه وارتؤ ٌت ان فٌهم الكفاٌة
.
اما الشعراء العاصرون فحدث وال حرج فاعداد هابلة وخاصة فً
جٌل الشباب حٌث الٌمكن حصرهم فً كتاب او موسوعة مهما كبرت فً
هذا الولت ثم اكثرهم الزالوا فً طور النمو واالرتماء  .فاضطررت
النتماء من اخترت من الشعراء بحٌث شمل هذا االنتماء شعراء كل
االلطار العربٌة وفً اي نوع من انواع الشعر ٌنظمون او ٌكتبون :
عمودي -تفعٌلة  -شعر نثري .
وكلً امل فً العودة مرة اخرى ألكتب فٌمن لم اكتب فٌه من شعراء
المعاصرة  -ان مد هللا تعالى فً عمري ولد ناهزت االن الثانٌة
والسبعٌن من العمر  -وبعد ان استرٌح من عناء التعب والنصب الذي
لحمنً جراء هذا االنجاز الذي افخر به والذي امل ان ٌسد فراؼا فً
.
المكتبة العربٌة فً مجال الشعر واالدب.
اسال هللا تعالى العلً العظٌم السداد واالكتمال لهذه الموسوعة واطمح
ان ٌتناولها بالدراسة االساتذة رواد االدب والشعر والنماد وتمٌٌمها
ولعلً اسمع اراءهم فٌما كتبت ولدمت لهم وهللا الموفك .
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انه نعم المولى ونعم النصٌر

*************************

فـهـــــــــرس المجلد العاشر\ موسوعة ( شعراء العربٌة )
الممدمة
سٌرة ذاتٌة
الجزء االول
تمهٌـــــــــد
الشـــــــــــعراء
لطفً الٌاسٌنً
دمحم السرؼنً
مصطفى زلزوق
عبد العزٌز الممالح
الصادق حمدان
فالح الحجٌة
نورالدٌن نوٌرة
كرٌم مرزة االسدي
دمحم حسٌن ال ٌاسٌن
رلٌـــة بشٌر
عبد الجبار الفٌاض
ٌوسؾ ابو هبللة
بشرى البٌاتً
شبلل عنوز
صبلح داود
وفاء عبد الرزاق

3
5
9
11
39
41
48
54
69
84
103
1 16
125
156
169
176
203
220
229
241
255
534
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جمٌلة الماجري
سلمان جوادي
ضمد كاظم وسمً
دمحم الصؽٌراوالد احمد
مباركة بنت البراء
فهرس الجزء االول

الجزء الثانً

حامد خضٌر الشمري
بنام عطا هللا
باسل البزراوي
عمر سبٌكة
عز الدٌن مهٌوبً
خالد اؼبارٌه
عبد السبلم الدمحمي
حسن نجمً
وهاب شرٌؾ
المعز عمر بخٌت
رابح بلطرش
كرٌم كاطع العكٌلً
عبلء االدٌب
مصطفى المرنة
خدٌجة عبد الحً
سمٌر حماٌة العواسً
دمحم جربوعة
عفاؾ السمعلً
علوان الجٌبلنً
اسماء صمر الماسمً
مٌمً لدري
عبد الناصر عٌسوي
وفاء دال
ختام حمودة
عبد الرحمن االهدل
مرٌم الترن
فاطمة المنصوري
اٌمان مصاروة
منى بعزاوي

271
278
292
303
310
321

323
325
241
350
374
380
387
391
397
405
409
422
435
455
463
467
475
480
503
518
522
527
537
540
551
569
577
583
597
535
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مٌسون االرٌانً
الخاتمة
فهرس المجلد العاشر

606
612
615

***********************

مجموعة فهارس موسوعة (شعراء العربٌة )
فهرس المجلد االول ( شعراء جاهلٌون)
3
الممدمة
5
المإلؾ فً سطور
تمهٌد \مفهوم الشعر العربً 7
11
الشعراء :
13
امرإ المٌس
21
المرلش
30
عنترة العبسً
42
لٌس بن الخطٌم
49
النابؽة الذبٌانً
53
الحجارث بن ظالم المري
60
االعشى
األ خنس بن شهاب التؽلبً 65
70
عمرو بن كلثوم
81
زهٌر بن ابً سلمى
86
طرفة بن العبد
92
الحارث الٌشكري
96
لبٌد العامري
536
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99
حاتم الطابً
103
السموأل االزدي
107
الشنفري
117
عروة بن الورد
125
السلٌن بن سلكة
131
البسوس بنت منمذ
136
امٌة بن ابً الصلت
143
المتلمس الضبعً
146
المنخل الٌشكري
االسود بن ٌعفر النهشلً 153
160
تؤبط شرا
167
حمٌضة الٌعمري
170
الخرنك البكرٌة
احٌحة بن الجبلح االوسً 175
ابو طالب بن عبد المطلب 179
اوس بن حجر المازنً 197
عبد هللا بن عجبلن النهدي 200
207
االفوه االودي
214
الفند الزمانً
حمٌضة بن ثعلبة الشٌبانً 218
232
عبٌد بن االبرص
240
علممة الفحل
247
عمرو بن لمٌبة
256
لمٌط بن ٌعمر االٌادي
260
اوس بن حجر التمٌمً
265
المثمب العبدي
272
الطفٌل الؽنوي
281
جلٌلة بنت مرة الشٌبانً
286
عامر بن الطفٌل
292
المهلهل بن ربٌعة
301
االسعر الجعفً
307
عفٌرة بنت عثمان
311
بشر بن خازم االسدي
عتٌبة بن شهاب الٌربوعً 318
الحصٌن بن الحمام الفزاري 322
هند بنت النعمان بن المنذر 331
344
ذو االصبع العدوانً
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الفهرس

358
***************************

فهرس المجلد الثانً( شعراء صدر االسبلم )
طٔ٤ٜي( حُ٘ؼَحُؼَر ٢كٛ ٢يٍ ح) ّ٬ٓ٫
حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
كٔخٕ رٖ ػخرض
حُ٘خرـش حُـؼي١
حُو٘ٔــــــــخء
حُلط٤ـــجـــش
حُِرَهخٕ
حٍ ٟٝر٘ض حُلخٍع
ًؼذ رٖ َُ٤ٛ
ًؼذ رٖ ٓخُي
ُ٣ي حُو َ٤حُ٘زٜخٗ٢
طٞرش رٖ حُلٔ َ٤حُؼخَٓ١
حرً ٞإ٣ذ حُ٢ٌُٜ
ػزي هللا رٖ ٍٝحكش
ٟزخػش ر٘ض ػخَٓ حُو٘١َ٤
ػزي هللا رٖ حُِرؼَٟ
حرٓ ٞلـٖ حُؼول٢
ػَٔ ٝرٖ ٓؼي ٌَ٣د حُِر٤ي١
ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ
حُ٘ؼٔخٕ رٖ رَ٘٤
رـ َ٤رٖ َُ٤ٛ
ٓخُي رٖ حَُ٣ذ
ػَٝس رٖ ُ٣ي حُطخث٢
َٓحهش حُزخٍه٢
ػَٝس رٖ كِحّ حُؼٌٍ١
حُلخٍع رٖ ٘ٛخّ حُٔوِ٢ٓٝ
حُوؼوخع رٖ ػَٔ ٝحُظٔ٢ٔ٤
حُلَّٜ

3
5
12
22
29
40
49
57
61
72
80
95
101
112
120
125
135
143
152
166
172
176
188
192
202
216
222
236

ك َّٜحُٔـِي حُؼخُغ ( ٗؼَحء حُيُٝش ح٣ٞٓ٫ش )
538
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حُٔويٓــــش
حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
حُ٘ؼَ ك ٢حُؼ َٜح١ٞٓ٫
حُ٘ؼَحء
25
حُـِء حٍٝ٫
حر ٞحٞٓ٫ى حُيإُ٢
حر ٞىٛزَ حُـٔل٢
حرٛ ٞوَ حُ٢ٌُٜ
حر ٞحُ٘ـْ حُؼـِ٢
ح٫ك ٙٞحٌُٔ٢
ح٫هطَ حُظـِز٢
حُلخٍع رٖ هخُي حُٔوِ٢ٓٝ
حُلٔ ٖ٤رٖ ػِ٢
حَُحػ ٢حُ٘ٔ١َ٤
حُطَٓخف
حُؼَؿ٢
حُلَُىم
حٌُٔ٤ض
حُٔو٘غ
حُ٘خرـش حُ٘٤زخٗ٢
ػخرض هط٘ش
ؿَ َ٣رٖ ػط٤ش حُوطل٢
ؿٔ َ٤رٖ ٓؼَٔ حُؼٌٍ١
ً ٝحَُٓش
ك َّٜحُـِء حٍٝ٫

27
29
37
58
72
84
90
96
118
138
150
162
169
179
193
199
213
221
237
247
275

حُـِء حُؼخٗ٢
ٓخرن حُزَرَ١
َٓحهش رٖ َٓىحّ حُزخٍه٢
ٌٓ٘٤ش ر٘ض حُلٖٔ٤
ٓ٣ٞي رٖ ًَحع حُؼٌِ٢
ٜٔ١خٕ رٖ ػَٔ ٝحٌُِز٢
ػخَٓ رٖ ٝحػِش حُِ٤ؼ٢
ػزي هللا رٖ حُيٓ٘٤ش حُوؼؼٔ٢

278
297
291
298
312
326
330
334

3
5
7
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ػزي هللا رٖ حُٔزخٍى
ػزي حَُكٖٔ رٖ كٔخٕ حٜٗ٫خٍ١
ػز٤ي هللا رٖ ه ْ٤حَُه٤خص
ػز٤ي رٖ حٞ٣د حُؼ٘زَ١
ػي ١رٖ حَُهخع
ػَٝس رٖ حً٘٣شحُِ٤ؼ٢
ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش حُٔوِ٢ٓٝ
ػَٔ رٖ ُـؤ حُظ٢ٔ٤
ػَٔ ٝرٖ حُ٤ُٞي ح١ٞٓ٫
كخٔ١ش ر٘ض حُلٖٔ٤
هطَ ١رٖ حُلـخءس
ه ْ٤رٖ ًٍ٣ق حٌُ٘خٗ ( ٢هُ ْ٤ز٘)٠
ه ْ٤رٖ حُِٔٞف حُؼٌٍ(١ه)٠ِ٤ُ ْ٤
ًؼذ رٖ ٓؼيحٕ حٗ٫وَ١
ُ ٠ِ٤ح٫ه٤ِ٤ش
ٟٝخف حُٖٔ٤
٣ِ٣ي رٖ ٓؼخ٣ٝش
٣ِ٣ي رٖ حُلٌْ
٣ِ٣ي رٖ حُطؼَ٣ش
٣ؼِ ٠رٖ ِْٓٔ حُ٫ى١
حُلَّٜ

347
354
362
369
375
385
397
408
417
426
433
438
454
465
480
491
503
513
522
541
546

ك َّٜحُٔـِي حَُحرغ ( ٗؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢ح) ٍٝ٫
الممدمة
المإلؾ فً سطور
الشعر فً العصرالعباسً
الشعراء \ الجزء االول
خالد بن صفوان
ابو دالمة
والبة بن الحباب
الخلٌل الفراهٌدي
مروان بن ابً حفصة
رابعة العدوٌة
سلم الخاسر

3
5
9
40
42
54
64
77
93
103
112
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العباس بن االحنؾ
ابو الشٌص الخزاعً
بشار بن برد
ابو نإاس
ربٌعة بن ثابت الرلً
ابان البلحمً
االمام الشافعً
مسلم بن الولٌد
عمر الشطرنجً
ابو العتاهٌة
علٌة بنت المهدي
عبد الملن االصمعً
دعبل الخزاعً
ابو دلؾ العجلً
عنان الناطفٌة
الفهرس

122
131
145
163
173
188
195
209
222
230
241
248
261
276
283
294

الجزء الثانً
296
ابو تمام الطابً
309
دمحم عبد الملن الزٌات
322
دٌن الجن
340
الحسٌن بن الضحان
351
علً بن الجهم
364
علً بن الرومً
373
البحتري
384
ابن المعتز
393
بكر بن حماد الزناتً
402
الحسٌن الحبلج
417
ابن درٌد
محمود بن الحسٌن الرملً ( كشاجم) 429
438
الصنوبري
450
ابو الطٌب المتنبً
470
ابو فراس الحمدانً
481
السري الرفاء
489
ابو الحسن الصوفً
494
المؤمونً

541
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الوأواء الدمشمً
السبلمً البؽدادي
ابن وكٌع التٌنسً
الخالدٌان
ابو الفتح البستً
الفهرس

499
510
517
525
532
540

فهرس المجلد الخامس(شعراء العصرالعباسً الثانً )
الممد مة
المإلؾ فً سطور
الشعر فً العصر العباسً الثانً
الشعراء
الجزء االول
ابن نباتة السعدي
الشرٌؾ الرضً
ابو الماسم الوزٌرالمؽربً
ابن زرٌك البؽدادي
مهٌار الدٌلمً
وجٌه الدولة الحمدانً
ابن الصباغ
ابو العبلء المعري
الشرٌؾ العمٌلً
ابراهٌم الحصري المٌروانً
ابن رشٌك المٌروانً
علً بن الفضل البؽدادي(صردر)
ابن سنان الخفاجً
علً الباخرزي
ابن حٌوس
ابراهٌم الحضرمً
منٌر الطرابلسً
ابو الحسن الحصري
ابن الهبارٌة
تمٌم بن المعز الصنهاجً
ابن النحوي التوزري
الطؽرابً

3
5
9
27
29
39
46
53
59
69
75
82
90
96
100
113
121
128
139
146
156
163
171
183
190
197
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ابن الخٌاط الدمشمً
ابراهٌم بن عثمان الؽزي
ابن حمدٌس الصملً
المٌسرانً
االرجانً
فهرست الجزء االول
الجزء الثانً
االبٌوردي
ابن لبللس االزهري
ابن الدهان البؽداد ي
دمحم بن حبوس الكنانً
سعد بن دمحم التمٌمً
ابن الدهان الموصلً
اسامة بن منمذ الكنانً
سلمى بنت المراطٌسً
ابو المرهؾ
الماضً الفاضل
ابن الفارض
ابن مطروح
ابن سناء الملن
ابن النبٌه
بهاء الدٌن زهٌر
جعفر بن دمحم التهامً
عبد المادرالكٌبلنً
المهذب االسوانً
الرشٌد االسوانً
ابن الخشاب
عمارة بن علً الٌمنً
نشوان بن سعٌد الحمٌري
علً بن الممرب العٌونً
ابو العباس الجراوي
احمد ٌوسؾ التٌفاشً
عبد الرحٌم البرعً
الفهرس

209
218
225
246
255
263
265
266
276
286
293
303
313
321
338
341
346
362
369
375
386
396
310
421
437
441
451
4 54
463
483
499
500
505
511
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ك َّٜحُٔـِي حُٔخىّ (ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ)
3
الممدمة
5
المإلؾ فً سطور
9
الجزء االول
الشعر العربً فً االندلس 10
36
رثاء االندلس
67
عبد الرحمن الداخل
72
حسان التمٌمٌة
75
ٌحٌى الؽزال
85
ابن عبد ربه
94
ابن هانا
103
جعفر بن المصحفً
110
االمام المحطانً
121
ٌحٌى ابن هذٌل
126
عابشة المرطبٌة
129
مروان بن عبد الرحمن
ٌوسؾ بن هارون الرمادي 137
147
ابن دراج المسطلً
159
ابن شهٌد االندلسً
168
الجزار السرلسطً
ابن حزم االندلسً
178
190
ابن لزمان االندلسً
197
ابن اسحاق االلبٌري
209
ابن زٌدزن المخزومً
221
دمحم بن عمار المهري
231
والدة بنت المستكفً
236
ابن الحداد االندلسً
245
الفهرس
الجزء الثانً
نزهون بنت المبلعً
المعتمد بن عباد
بثٌنة بنت المعتمد
ابن اللبانة
ابن سارة البكري
ابو بكر الطرطوشً

247
248
253
261
264
274
290

544
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مهجة التٌانً
االعمى التطٌلً
ابن الزلاق البلنسً
ابو الصلت البلنسً
ابن عبدون الفهري
ام العبلء الحجارٌة
ابن خفاجة االندلسً
عبد الحك المحرابً
ابو جعفر بن سعٌد
الرصافً البلنسً
حمدة بنت المإدب
حفصة الركونٌة
ابو الحسن بن حرٌك
محً الدٌن بن عربً
ابن الجنان االنصاري
ابراهٌم بن سهل
ابن االبار المضاعً
حازم بن دمحم المرطاجنً
ابو البماء الرندي
ابن جري الكلبً
ابن خاتمة االنصاري
لسان الدٌن بن الخطٌب
ابن زمرن الؽرناطً
ٌوسؾ الثالث ملن ؼرناطة
عبد الكرٌم البسطً
الفهرس

295
297
301
310
316
323
325
336
349
354
360
364
367
375
384
397
405
417
429
434
438
450
460
469
483
492

فهرس المجلد السابع ( فترة عصرالركود – المظلمة )
الممدمة
السٌرة الذاتٌة للمإلؾ
تمهٌــــــــــــــــد
شعراء الفترة الراكدة
تمٌة بنت ؼٌث االرمنازٌة
ٌحٌى بن ٌوسؾ الصرصري
شرؾ الدٌن ابن الحبلوي

3
5
9
22
23
30
41
545
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ابن زببلق الموصلً
شهاب الدٌن التلعفري
جمال الدٌن بن الجزار المصري
الشاب الظرٌؾ
البوصٌري
سراج الدٌن الوراق
شهاب الدٌن العزازي
صفً الدٌن الحلً
ابن نباتة المصري
ابن حجة الحموي
علً بن سودون المصري
عابشة الباعونٌة
احمد بن دمحم الؽزي
بدر الدٌن دمحم الؽزي
شهاب الدٌن احمد النابلسً
شمس الدٌن الصالحً
الشهاب الخفاجً
عبد الرحمن دمحم النمٌب
شهاب الدٌن بن معتوق الحوٌزي
علً المادري الكٌبلنً
زٌنب الشهارٌة
عبد هللا بن دمحم الحداد
علً بن معصوم
ٌاسٌن العمري الموصلً
عبد هللا بم عمر الحضرمً
الفهرس

51
60
65
77
86
104
113
123
137
146
156
165
178
186
189
196
199
204
208
220
234
240
245
251
257
261

فهرس المجلد الثامن (شعراء النهضة العربٌة )
حٛ٫يحء
حُٔويٓش
حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
حُ٘ؼَ ٝحُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
حُ٘٠ٜش ٝح٫طـخٛخص حُ٘ؼَ٣ش
ٗؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش -:
ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿ٢
ح َ٤ٓ٫ػزي حُوخىٍ حُـِحثَ١
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ٓلٔٞى ٓخٓ ٢ح ُزخٍٝى١
حرَح ْ٤ٛحُ٤خُؿ٢
دمحم ٓؼ٤ي حُلزٞر٢
حٓٔخػٛ َ٤زَ١
ؿٔٛ َ٤يه ٢حُِٛخ١ٝ
حكٔي ٗٞه٢
دمحم حهزخٍ
ِٓٔ٤خٕ حُزخٍ٢ٗٝ
ػزي حُٔلٖٔ حٌُخظٔ٢
ٛخُق حُوَٝ٤حٗ٢
كخكع حرَحْ٤ٛ
هِٓ َ٤طَحٕ
ٓؼَٝف حَُٛخك٢
حٓ ٖ٤حَُ٣لخٗ٢
ػِ ٢حُـخٍّ
كز٤ذ كخٍّ
كِ ْ٤ىّٓٞ
ر٘خٍس حُو١ٍٞ
ٍٗ٤ي ِٓ ْ٤حُو١ٍٞ
ٓ٤وخثٗ َ٤ؼٔ٤ش
دمحم ٍٟخ حُ٘ز٤ز٢
ػزي حُلٔ٤ي رخىْ٣
حرَح ْ٤ٛحُٔخُٗ٢
حكٔي حرٗٞخى١
ه َ٤حُي ٖ٣حًٍُِِ٢
دمحم حرَح ْ٤ٛحَُٔحً٘٢
حكٔي حُٜخك ٢حُ٘ـل٢
حرَحٗ ْ٤ٛخؿ٢
دمحم ٜٓي ١حُـٞح١َٛ
دمحم حُؼ٤ي حُٔ٘خ١َ٤ٛ
كخكع ؿَٔ٤
حر ٞحُوخْٓ حُ٘خر٢
ػَٔحر٘٣ٍٞش
كِٔس ٗلخطٚ
حكٔي ػِ ٢رخًؼَ٤
حُظـخٗٓٞ٣ ٢ق رَ٘٤

547

5/27/2017

حُلَّٜ
ك َّٜحُٔـِي حُظخٓغ (ٗؼَحء حُؼَٜحُلي٣غ )
حُٔويٓش
َٓ٤س ًحط٤ش
حُـِء حٍٝ٫
طٔ٤ٜـــي
حُ٘ؼَحء
ٜٓطل ٠حرَح ْ٤ٛحُطَحرِٔ٢
كئحى رِ٤زَ
حرَحٞ١ ْ٤ٛهخٕ
ٓلٔٞى ػزي حَُكْ٤
ٜٓطلٛٝ ٠ل ٢حُظَ –ػَحٍ
ػِٓ ٠لٔٞى  ٚ١حُٜٔ٘يّ
ريٍ ٗخًَحُٔ٤خد
كَٔٓ ٖ٤ىحٕ
دمحم ػِ ِ٣حرخظش
دمحم ٜٓي ١حُٔـٌٝد
ٓلي٣ًَُ ٟخء
ٓلٔٞى حر ٞحُٞكخ
ػزي هللا حُوزخؽ
ٗل٤ن ؿزَ ١حُيٓ٘و٢
ػزي حٌَُ ْ٣حٌَُٓ٢
٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ
حَٓ ىٗوَ
ػزي حُل ٢حُظخد
دمحم ػزي حُٔ ّ٬حُِ٘ٔخٕ
ٛوَ رٖ ِٓطخٕ حُوخٓٔ٢
دمحم هَ٤حُيٖ٣
رِ٘ي حُل٤يٍ١
ػخطٌش حُوٍِؿ٢
دمحم ٜٓي ١حُـٞح١َٛ
ك َّٜحُـِء حٍٝ٫
حُـِء حُؼخٗ٢
ِٗحٍ هزخٗ٢

3
5
9
11
29
31
35
45
53
63
69
83
94
105
120
132
152
164
170
184
198
206
218
224
231
241
250
258
265
277
278
279
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297
ػزي حُٛٞخد حُز٤خط٢
306
ػزي هللا حُزَى٢ٗٝ
320
كيٞ١ ٟٝهخٕ
342
٤ُٝي ح٫ػظٔ٢
349
هي٣ـش ػزي حُل٢
363
ٓٞ٣ق حُٜخثؾ
359
دمحم حُٔخؿ١ٞ
377
ٗخُى حُٔ٬ثٌش
385
ًَٓ ٕٞرُٚٞ
390
ٓلٔٞى ىٍٖ٣ٝ
404
حكٔي حُٔوخف
408
ػزي حُٔخُي حُزِـ٤ؼ٢
413
ٗؼٔخٕ ٓخ َٛحٌُ٘ؼخٗ٢
422
كٔ ٖ٤ػزي هللا حُٔخػي١
429
دمحم ٗخ َٛحُوَ٣ق
438
هخُي حُ٘ٞحف
445
ٓٞ٣ق ػِ حُيٖ٣
454
ِٓٔ٤خٕ حُؼ٠ٔ٤
466
كٔخّ ح٢ُٓٞ٫
475
ٓؼ٤ي ػوَ
483
ٓٔ٤ق حُوخْٓ
491
حىْ٤ٗٝ
501
حكٔي دمحم حُٜي٣ن
508
ٓؼخى دمحم حُٜزخف
513
دمحم ٓلظخف حُل٤ظ١ٍٞ
524
ػزي حَُُحم ػزي حُٞحكي
539
ٛي ٟحُ٘ؼٔخٗ٢
547
حُ٤خّ ُلٞى
557
ِٓٔ ٠حُوَ٠حء حُـ٢ٓٞ٤
569
حُلَّٜ
ك َّٜحُٔـِي حُؼخَٗ (ٗؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش )
الممدمة
سٌرة ذاتٌة
الجزء االول
تمهٌـــــــــد
الشـــــــــــعراء

3
5
9
11
39
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لطفً الٌاسٌنً
دمحم السرؼنً
مصطفى زلزوق
عبد العزٌز الممالح
الصادق حمدان
فالح الحجٌة
كرٌم مرزة االسدي
دمحم حسٌن ال ٌاسٌن
رلٌـــة بشٌر
عبد الجبار الفٌاض
ٌوسؾ ابو هبللة
بشرى البٌاتً
شبلل عنوز
صبلح داود
وفاء عبد الرزاق
جمٌلة الماجري
سلمان جوادي
ضمد كاظم وسمً
دمحم الصؽٌراوالد احمد
مباركة بنت البراء
فهرس الجزء االول

41
48
54
69
84
103
125
156
169
176
203
220
229
241
255
271
278
292
303
310
321

الجزء الثانً
حامد خضٌر الشمري
بنام عطا هللا
باسل البزراوي
عمر سبٌكة
عز الدٌن مهٌوبً
خالد اؼبارٌه
عبد السبلم الدمحمي
حسن نجمً
وهاب شرٌؾ
المعز عمر بخٌت
رابح بلطرش
كرٌم كاطع العكٌلً
اٌمان الكٌبلنً
عبلء االدٌب

323
325
241
350
374
380
387
391
397
405
409
422
435
442
455
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مصطفى المرنة
خدٌجة عبد الحً
سمٌر حماٌة العواسً
دمحم جربوعة
عفاؾ السمعلً
علوان الجٌبلنً
اسماء صمر الماسمً
مٌمً لدري
عبد الناصر عٌسوي
وفاء دال
ختام حمودة
عبد الرحمن االهدل
مرٌم الترن
فاطمة المنصوري
اٌمان مصاروة
منى بعزاوي
مٌسون االرٌانً
الخاتمة
فهرس المجلد العاشر

463
467
475
480
503
518
522
527
537
540
551
569
577
583
597
606
612
615

***********************

551

5/27/2017

ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
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 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍ ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
 - 1حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 2حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 3ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 4حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
 - 5حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
ؿِءحٕ
 ّٞ٣ - 6حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

****************************
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