.
ٓٞٓٞػش

ٗؼَح ء حُؼَر٤ش

ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ـش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُظخٓغ

ٗـــؼـَحءحُؼـَٜحُلـي٣ـغ
حُـِء ح \ ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ٢

طؤُ٤ق
حٓ َ٤حُز٤ــــــخٕ حُؼَر٢

ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤

1

2

حُٔويٓـش
بســــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحٌم

الحمـــد هلل رب العالمٌـــــن والصــــبلة والســــبلم على
محمــــد الحبٌب المصطفى وآله وصحبه اجمعٌن .
هذا هو المجلد التاسع من موسوعتً الثانٌة ( شعراء العربٌــــة )
وفً هذا المجلد تناولت فٌه تمهٌدا عن الشعر العربً الحدٌث فً هذا
العصر ومستجداته وشعراء هذا العصر ممن كانت والدتهم من منتصؾ
المرن التاسع عشر ولم ٌكونوا من شعراء النهضة العربٌة او ممن لم
ٌذكروا فً هذه الموسوعة فً مجلدها الثامن ( شعراء النهضة العربٌة )
وحتى اوابل المرن العشرٌن ولد اعتمدت فً هذا المجلد التسلسل الزمنً
لسنة الوفاة لكل شاعر عند تمدٌمه للدراسة .
اسال هللا تعالى السداد والتوفٌك فً انجاز هذه الموسوعة كً
الدمها للفكر العربً والثمافة العربٌة الرابدة كاملة شاملة ال ؼلب
شعراء االمة العربٌة اهمٌة .
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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4

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  -العراق5
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 عضو االتحاد الدولً لعلوم الحضارة االسبلمٌة عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب 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 العراق وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرةوبابل والنجؾ – والمستشار االدبً فٌها
 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  -العراق
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ـ

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

 عضة منظمة الكلمة الثمافٌة االنسانٌة - 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 ))

7

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

ٖٓ ٓ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 - ٕٝحٛيحٍحص ٓ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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ٓٞٓٞػش

ٗؼَح ء حُؼَر٤ش

ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ـش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُظخٓغ

ٗـــؼـَحءحُؼـَٜحُلـي٣ـغ
حُـِء ح \ ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ٢

حُـِء حٍٝ٫
طؤُ٤ق
حَٓ٤حُز٤ــــــــــــخٕ حُؼَر٢

ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش
حٌُ٢ٗ٬٤
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طـٔـٜـ٤ــــــــــــي

حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ

حُٔوٜٞى رخُ٘ؼَحُؼَر ٢حُلي٣غ  ٞٛحُ٘ؼَ حًٌُ ١ظذ ك ٢حُؼَٜ
حُلي٣غٛٝ .لش (حُليحػش ) ُ٣وٜي ر ٚح ح١٩خٍ حُِٓ٘ ٢حُٔظْٔ دٓؼخُْ حُل٤خس
حُلي ٣ؼش ِ٤ٔٓٝحطٜخ ػٖ حُ٘ٓ٧ش حُٔخروش حُظ ٢ه َ٤كٜ٤خ ٌٛح حُ٘ؼَ .
ٔ٣ٝؼَ رخُٞهض حُلخ َٟحُلِوش ٓخ هزَ ح٫هَ٤س ٖٓ ِِٓٔش ُٓ٘٤ش ه َ٤كٜ٤خ
ٌٛح حُ٘ؼَ ( حُٔؼخَٛس  -حُؼ َٜحُلي٣غ  -ػ َٜحُ٘٠ٜش  -ػ َٜحًَُٞى
 حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ -٢حُؼَٜحُؼزخٓ ٢ح - ٍٝ٫حُؼ َٜحٛ - ١ٞٓ٧يٍحٝ - ّ٬ٓ٩حُؼ َٜحُـخ.)٢ِٛ
ٝهي حػظٔي ٓئٍه ٞح٧ىد حُؼَر ٢ػِ ٠ط٤ٜ٘ق حُ٘ؼَ حُؼَر ٢رلٔذ
حٍكظَحص حٍُٓ٘٤ش حُٔٞحًزش ٍُؼٜٞى حُِٓ٘٤ش حُٔ٤خٓ٤ش ُِي ٍٝحُلخًٔش ًَ
رلٔذ ٝهظٜخ ٍٝرٔخ ٘ٛق ح٠٣خ رلٔذ حٜٓ٧خٍ حُظ ٢ه َ٤كٜ٤خ ٌٛح
حُ٘ؼَ .
ٝهي حػظيٗخ حٕ َُِٗ٘ ٟؼَ حُلي٣غ ط٤ٜ٘ل ٖ٤حٓخٓٔٛ ٖ٤٤خ :حُ٘ؼَ
حُويٝ ْ٣حُٔوٜٞى رٗ ًَ ٚؼَػَرً ٢ظذ هزَ ػَٜحُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش
ٍٝرٔخ هٜي ر ٚرؼٗ ًَ ْٜ٠ؼَ ًظذ ػِ ٢ٔٗ ٠حُ٘ؼَ حُوي ْ٣كظً ُٞ ٠خٕ
كي٣ؼخ ٌٛٝح حٍح ٙطـخُٝح ػًِ ٠ؼ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَحء حٌُِ٣٫ ٖ٣حٌُ٣ ٕٞظزٕٞ
حُ٘ؼَحُظوِ٤ي ١ح ٝحُ٘ؼَ حُؼٔٞىٓ ٞٛٝ ١خ حٓٔ ٙٞحُ٘ؼَحُظوِ٤ي ١ح(ٝ
حُظو٤٤ي )١ػ٘ي حُزؼ ٞح٫هَ ٣ ْٜٗ٫ؼظزَٓ ٚٗٝو٤ي رخُٝ ُٕٞحُوخك٤ش ًٔخ
 ٠ٔٔ٣رخُ٘ؼَ حُؼٔٞىٔٗ ١زش اُٞٗ ٠ػ٤ش ًظخرش ٌٛح حُ٘ؼَ رخٓظويحّ
حُ٘طَ ٝحُؼـِ ك ٢حُظ٘ظ ْ٤حُ٘ٔطٌُ ٢ظخرظ. ٚ
ٝحُ٘ؼَ حُلي٣غ ٣وٜي رٗ ًَ ٚؼَ ػَرً ٢ظذ رؼي حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش.
٣ ٞٛٝوظِق ػٖ حُ٘ؼَ حُوي ْ٣ك ٢أٓخُ٤زٝ ٚك٠ٓ ٢خٓٝ ،ٚ٘٤ك ٢ر٘٤خطٚ
حُل٘٤شٝ ،حُٔ٤ٓٞو٤شٝ ،ك ٢أؿَحٟٞٞٓٝ ٟٚػخطٝ ٚكً ٢ؼ ٖٓ َ٤أٗٞحػٚ
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حُٔٔظـيس ٝحُٔٔظليػش  َٔ٘٣ٝ .ؿٔ٤غ هٜخثي حُ٘ؼَ ٝحُيٝح ٖ٣ٝحُظ٢
هِ٤ض ك ٢حُؼ َٜحُلي٣غ فٗ ٢ٛؼَ كي٣غ ري ًءح ٖٓ أ ٍٝه٤ٜيس ًُظِزَض
هز َ٤حُلِٔش حُلَٗٔ٤ش ػِ َٜٓ ٠دأه ّ٬حُ٘ؼَحء حَُٝحى حٝ٧حثَ – ْٛٝ
ٍٝحى حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٝػٍِ ٠حٓ ْٜحُ٘خػَ ٓلٔٞى ٓخٓ ٢حُزخٍٝى١
ٝهزِٗ ٚخ٤ٛق حُ٤خُؿٝ ٢حر٘ ٚحرَح ْ٤ٛحُوخثَ :
د
طََ٘زَّ ُٜـٞح َٝح ْ
ـَ ُ
ٓظ َ ِل٤وُـٞح أَٜ ُّ٣خ حُؼَ َ

ذ َكظ ََّ ٠
َذ
ِ ٛ
ؿخ َ
حًَُ ُ
كوي َ ٠ َٔ ١حُ َو ْط ُ
ض ُّ

كِ َْ ٤حُظَّؼَُِّـ َُ ِرخَٓ ٥ـخٍ ط َ ْو َيػُـٌُْ

ِـذ
َٝأ َ ْٗظُـ ُْ َر ٍَْ َٖ ٤ح َكخ ِ
ص حُوََ٘ـخ ُ
ٓ ُ

ـَ َٓخ َٛـٌَح حُ ََٔ٘ـخ ُّ كَوَـ ْي
هللاُ أ َ ًْزَ ُ
٘ظٌَ َ
ًَ ْْ ط ُ ْظَِ ُٔ َ
ٔظ ُ ْْ ط َ ْ
ُْْ ًَ َٝ ٕٞ
ْ ََُٝ ٕٞ

ٌَٗخ ًُ ُْ حُ َٔ ُْ ٜي َٝح ْ
د
َ
ـَ ُ
ٗظَخهَظْـ ٌُ ُْ حُظ ُّ َ
 ٕٞكَْ ٣َ ٬زيَُ ْْ ٌُ َُ ٝ
ؿ َ
٠زُ َ
ٔظ َ ْـ َ
ـذ
طُ ْ
ُ ٠

ٝحٗظٜخ ًء رآهَ ه٤ٜيس ًظزٜخ حٌ٣ ٝظزٜخ ٗخػَ ك ٢حُٞهض حُلخٍ- َٟحؿغ
ًظخرٗ ( ٢ؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ) .
 ٢ٌ٘٘ٔ٣ٝحٕ ح٘ٛق حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ حُٓ ٠ـٔٞػش ٖٓ
حُظٜخٗ٤ق ًٔخ ٓٞؿٞىس ك ٢كخُظٜخ حُلخُ٤ش  ٢ٛٝحُ٘ؼَ حُؼٔٞى ١حٝ
حُظوِ٤يٝ ١حُ٘ؼَحُلَ حٗ ٝؼَ حُظلؼِ٤ش ح ٝحُ٘ؼَحََُٔٓ ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ
 ٢ٛٝحهَ ٓخ ط َٛٞحُ ٚ٤رؼ ٞحُ٘ؼَحء ٌ٣ٝظز ٕٞحُ٘ؼَ ر. ٚ
 ٌٙٛ ٌُٖٝحُظوخٓ ْ٤ح ٝحُظ٤ٜ٘لخص  ٫طؼ٘٤ٗ ٢جخ رخُ٘ٔزش ُِ٘ؼَ
ٗٞ٘٤ًٝظٝ ٚهي حػخٍص ِٗحػخص ٝحطٜخٓخص ٓظزخىُش ر ٖ٤حُ٘ؼَحء حٗلْٜٔ
ًٌُٝي ر ٖ٤حُ٘وخى ٓٝئٍه ٢حُ٘ؼَ ٌُٖ حٌٛ ًَ ٖٓ ْٛ٧ح ً ٝح ىٞٛ
ح٣ـخى حُوٜخث ٚحُل٘٤ش ٝحُٟٔٞٞػخص حُٔوظِلش ٍُ٘ ٜٙٞحُ٘ؼَ٣ش
ٝحرظٌخٍ حِٛ٫ق ٝح. ٠ٔٓ٫
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حٕ ًؼَ٤ح ّٓخ ًظز ٚحٍٗؼَحء كٌٛ ٢ح حُؼٝ َٜحٌُ ١هزًِ ٚخٕ
ػِ ٠ؿٜ٘ٓ َ٤خؽ حُ٘ؼَ حُظوِ٤ي ١ح ٝحًٍ٤ٓ٬يٝ ١حهٜي ر ٚحُ٘ؼَ حُلَ
حٗ ٝؼَحُظلؼِ٤ش ٝهي ظ َٜك ٢ح٧ىد حُؼَر ٢ك ٢حُٜ٘ق ح ٖٓ ٍٝ٧حُوَٕ
حُؼَ٘ ،ٖ٣ػِ٣ ٠ي حٓ ٖ٤حَُ٣لخٗ٬ٛٝ ٢ف ػزي حُٜزٝ ٍٞريٍ ٗخًَ
حُٔ٤خد ٗ ٝخُى حُٔ٬ثٌش ٗٝؼَحء حُٜٔـَٖٓ حُ٘ؼَحء حُؼَد ك ٢ػيى ٖٓ
رِيحٕ أٍٝٝرخ ٝحٌَٓ٣خ حُظ ٢هٜيٛٝخ ُٓ٬ظوَحٍ كٜ٤خٝ ،هخٛش ا٣طخُ٤خ
ٝكَٗٔخ ٝرَ٣طخٗ٤خ ػْ حُ٣٫ٞخص ح٤ًَ٤ٓ٧ش ٝحُزَحًُٝ . َ٣خٕ ٖٓ أرٌَُٙٛ
ح٫هظ٬كخص حُظ ٢أػخٍٛخ ٌٛح ح٫طـخٓ ٞٛ ٙخ حػخٍ ٙٝك ٍٞحٛ٧خُش ٝحُليحػش
ػِٓ ٠ي ٟػوٞى  .فحرظيحءح ٖٓ حُٜ٘ق حُؼخٗ ٖٓ ٢حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘
ٝكظ ٠ح٣ ٕ٫ظـخًد ح٫ىرخء  ٝحُ٘ؼَحء ٝحُ٘وخى ٓٝئٍه ٞح٫ىد حُؼَر٢
ح٫طٜخٓخص ك ٍٞحٛ٧خُش ٝحُليحػش ػْ ح٤ٟلض طـخًرخص أهَ ٟر ْٜ٘٤كٍٞ
حُظوِ٤ي٣ش ٝحُليحػش ٝحُٔؼخَٛس .
ٝكٍ ٢ح ٢٣حُوخ ٙحٕ  ٌٙٛح ٢ٛ ٍٞٓ٫حُظ ٢حػخهض حُ٘ؼَحُؼَرٖٓ ٢
حُظطٝ ٍٞحُ٫ظلخم رخُ٘ؼَحُؼخٌُٔٛٝ ٢ح ٓخ طئًي ٙأٍهخّ ٓز٤ؼخص ًظذ حُ٘ؼَ
حُظٛ ٢يٍص ه ٍ٬حٍٖٓٝحص ح٧هَ٤س ،اٟخكش اُٟ ٠ؼق ٓٔظ ٟٞحُ٘ظخؽ
حُ٘ؼَُ ١يً ٟؼ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَحء ٝطٌخػَ أىػ٤خء حُ٘ؼَ ٝظٍٜٞأػيحى ًزَ٤س
ٖٓ حٌُظذ حُيٝح ٖ٣ٝحُٔطزٞػش ًحص هٔ٤ش ك٘٤ش ٛخرطش ٓلٔٞرش ػِ ٠حُ٘ؼَ
٫ ٢ٛٝطؼ٘٤ٗ ٢جخ ٓ٘. ٚ
ٝكخُش حهَ ٟحٍ ٟحٜٗخ حٟؼلض ٖٓ ٗظخؽ حُ٘ؼَ حُؼَر ٞٛ ٢حُظويّ
د ٝهَ٣ـ ٢حُـخٓؼخص آُ ٠ظخرؼش حُؼِّٞ
حُؼِٔٝ ٢حَٜٗحف حُ٘خٗجش ٝحٍُ٢س
حُلي٣ؼش ك ٢ظَ حٍكًَش ح٫هظٜخى٣ش حُٜخٓش ٝحطـخ ْٜٛحُٞٓ ٠م حُؼَٔ ِ١زخ
ُِٔؼخٕ ٝرٔخ ٣لون ُٔٓ ْٜظٓ ٟٞؼخٗ ٢حك َ٠كؤىٌٛ ٟح حُ ٠رؼ ٞؿٔٞى
ك ٢أكن حُ٘ؼَحءٝ ،اُ ٠اٟؼخف طؤػ َ٤حُظـخٍد حُوِِ٤ش حُـ٤يس حُظٌٖٔ٣ ٫ ٢
اٌٗخٍ ظٍٜٛٞخ ك ٢كًَش حُ٘ؼَ ٝحُؼوخكش حُؼَر٤ش ًٌَ .
َٓ ٝحكَ طط ٍٞحُ٘ؼَ حُؼَرّ ٞٛ ٢
٣وظِق ك ٢رؼٞ
إٔ حُ٘ؼَ حُويْ٣
ُ
ؿٞحٗز ٚػٖ حُ٘ؼَ ك ٢حُٞهض حُلخٝ ،َٟأٓ ّْ ٛخ  ِّ٤ٔ٣حُ٘ؼَ حُويِ ْ٣كَِٚ ٛ
ػِ ٠حُٝ ُٕٞحُوخك٤ش ٗٝظْ حُز٤ض ػِ ٠حُٜيٍ ٝحُؼَ ـًِٝ ،خٕ ًَ ٗؼَ ٫
ٗؼَح ً رَ ٣ؼظزَٗ ٚٗٝؼَح أ ٝكٜخكش
٣ظْ ٗظٔ ٚػِ ٠حُٝ ُٕٞحُوخك٤ش ٫
٣ؼظزَ ِ
ُ
كِ ٢حُؼ َٜحُلي٣غ ،فحُ٘ؼَ حُوي٣ ْ٣ئهٌ ػِ ٚ٤حٗ٣ ٚؼظزٍَ ٚٗٝحكيح ٖٓ
٣ؼظزَ
ٍٝحكي حٓ٫ظخعِ ٝحُٔئحٗٔش
ٝحُ٘لغ حُلٔٗ١ ٢وَ ٓ٘خػَ حُ٘خػَ ُ ٝ
ِ
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رخ٧ه٬م حٌَُٔ٣ش ٝحُل٠خثَ
ٜٓيٍ َ١د ُي ٟحُؼَد ٣ٝيػ ٞاُ ٠حُظلِّ٢
َ
ِ
ٝحُ٘لَ ٍٞ
ٖٓ حُٜلخص حُٔ٤جش ؿ َ٤حُلٔ٤يس .
حُؤ٤ش
ِ
ٗؼَحء
ظ ٍٜٞحُ٘ؼَحُلَ ػِ ٠ح٣يٍٝ ١حى ٙحٌُ٣ ٖ٣ؼظزَ ِٖٓ ٕٝأّْ ٛ
ِ
حُليحػش  ُّّٚٗ٧ؿْ ػٞح َ
ر ٖ٤حُؼوخكش حُؼَر ّ٤ش حٌُ٤ّ ٌ٤ٓ٬ش ٝحُليحػش ٍٝرٔخ
حُٔؼخَٛس ح٠٣خ ٝٝ .ؿي حُ٘وخى حٌَُ ٟٝ ٖ٣غٝح أٓخٓ ّ٤خص ُ٘ؼَ حُظلؼِ٤ش
ٗ ٝؼَ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ حُظ ٢ظَٜص كي٣ؼخ ( ٍحؿغ ًظخر – ٢ىٍحٓخص ك٢
حُ٘ؼَحُؼَر ٢حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ) ٌٛٝح ح َٓ٧هَي ؿٔٓ َ٤خٍ رؼٞ
هٜخثي حُ٘ؼَ ٖٓ حُوخك٤ش ٝحُ ُٕٞاُٗ ٠ؼَ ُِظلؼِ٤ش ح ٝحُٗ ٠ؼَ حُ٘ؼَ
كؤٝؿي ص حٗٞحػخ ؿي٣يس ٓ٘. ٚ
ٝهي طـ ّ ََ ٤حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ػ ّٔخ َ
ًخٕ ٓخروخ ً ُٜ٤ز َق ك ٢حؿِز ٚػزخٍس ػٖ
ٔي ًِٔخطُٚ
ص ًِٔٝخ ٍ
رخٓظويحّ ٓلَىح ٍ
ص ُٜخ َٓؼ٘٠
ٗؼَ ُكَ ح ٝه٤ٜيس ٗؼَ طظـ ّ
ِ
ٓٝـِٓ ٟوظِق ٌٛٝ ،ح حُ٘ٞع َ
ٖٓ حُ٘ؼَ هي اٗظَ٘ حٗظ٘خٍح ًزَ٤ح ً ٣َٓٝؼخ
كٌٛ ٢ح حُٞهض هخٛش ك ٢ظَ حُظو٘٤خص حُـي٣يس ٖٓ ٓٝخثَ ح٫ػٝ ّ٬حَُ٘٘
حَُهٜ٤ش ٓؼَ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ٝحُظِلِس ٝحٗ٫ظَٗ٤ض ٝحُلٔ٤زي ٓٝخ
حُٜ٤خ ٝكظق حُزخد ٝحٓؼخ ٌُ٤ظذ ًَ ٖٓ ٛيد ٝىد ٜ٣ٝق ٗلٔٗ ٚخػَح
ح ٫حٕ ٛئ٫ء ٣ ٫ول ٕٞػٖ ح٫ىرخء ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحُ٘وخى ٣ٝزوٗ ٠خًٜخ
ٓخٌ٣ظز٘٤ٓٝ ٚٗٞيػَٓخ٣و ُٚٗٞٞرَٔ ٍٝحُِٖٓ كخُزوخء ُِٛ٬ق ٝح٫كَ٠
٘ٓ ٌٙٛٝش حُل٤خس .
ٝحُ٘خػَ حُؼَر ٢حرٖ ٝهظ٣ ٚظَؿْ ٓخ ٣ؼظَٔ كٗ ٢لٔٓٝ ٚـظٔؼٓٝ ٚخ
ٌ٣ظ٘ل ٖٓ ٚحكيحع ٍ ٢ٟحّ ُْ  - َٝ٣كٞ٣ ٬ؿي ٗخػَ ػَر ٢كي٣غ ح٫
ًظذ ػٖ ه٤٠ش كِٔطٓ ٖ٤ؼٝ -٬ػِ ٚ٤كخُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ ٔ٣ؼَ ٗلٔ٤ش
حُ٘خػَحُؼَر ٢كٗ ٢ظَط ٖ١ُِٞ ٚحُؼَر ٢حُلي٣ؼش ٝحُٞحهغ حُؼَر ٢حُٔؼخٕ
ٌٓ٘ ُٖٓ حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٝكظٝ ٠هظ٘خ حُلخ. َٟ
نعم فمد د بت روح النهضة العربٌة فً كل مفاصل الحٌاة بعد سبات
دام لرونا وعلى راسها الشعر فً النصؾ االول من المرن التاسع او
لبٌله بملٌل –أي فً نه اٌات العصر العثمانً – بعد ان خمدت جذوته
وانتكست انتكاستها الكبرى خبلل الفترة السوداء من تارٌخ االمة العربٌة
ابتداءا من دخول المؽول (ا لتتار) بؽداد وحتى بداٌة المرن التاسع عشر
او بعده بملٌل .
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فمد كانت الدولة العثمانٌة تجثم على انفاس االمة العربٌة تفرض
هٌمنتها على الببلد العربٌة فً نهاٌات اٌام حكمها لبللطار العربٌة بعد
ان كانت تمثل دولة االسبلم فً حٌنها بحكمها الماسً حكما استعمارٌا
ظالما – ال فرق بٌن استعمار واخر كل ٌرٌد تحمٌك مصالحه على حساب
البلد الذي استعمره و محاولة جعله تحت سٌطرته مدة اطول  -ؾادى الى
ـتؤخر الببلد فً م ختلؾ نواحً الحٌاة وخاصة الثمافٌة فمد اتّبع االتران
سٌاسة التترٌن فً الببلد العربٌة ومحاولة المضاء على لؽتهم االم –
العربٌة-هً لؽة المران الكرٌم والدين االسبلمً الذي ٌدٌن به االتران أي
فضلوا اللؽة التركٌة على دٌنهم فً سبٌل نشر لؽتهم وطمس معالم
العربٌة فً الببلد التً تحت سٌطرت االتران وكان نتٌجة ذلن ان ساد
االمة العربٌة ثالوث الفمر والجهل والمرض .
ولد ادى ذلن الى هجرة جماعات من الببل د العربٌة خاصة من
سورٌا ولبنان الى خارج ببلدهم خوؾ المتل والتنكٌل بهم من لبل
الحاكمٌن االتران او من ساٌرهم من الحكام العرب ولد اسس هإالء
العرب المهاجرون جالٌات وجماعات وجمعٌات فً امر يكا والبرازٌل
وؼٌرها من الدول التً هاجروا الٌها وبرز منهم جماعات رابدة فً
مجال االدب والشعر مثل اٌلٌا ابوماضً وجبران خلٌل جبران ومٌخابٌل
نعٌمة وابناء المعلوؾ وؼٌرهم .
اما فً الشرق العربً فمد دبت الحٌاة تسري من جدٌد فً الروح
العربٌة وخاصة النهضة الفكرٌة وتسربت بٌن الشباب العربً وبعد
اتصال البعض منهم بالؽرب مثل برٌطانٌا او فرنسا اوؼٌرها واخذ
شبابنا العربً ٌتطلع لما فً هذه الشعوب وٌدرن ضرورة التخلص من
االستعمار التركً واالجنبً الؽربً والثورة على العادات والنظم البالٌة
والمتهربة التً البسها االستعمار لبلمة العربٌة وكذلن كان من اسباب
هذه النهضة التمازج العربً مع الؽرب عن طرٌك االرسالٌات التبشٌرٌة-
ولو انها كانت تهدؾ الى استعمار من نوع جدٌد  -ودخولها الوطن
العربً واٌجا د المطابع ودخولها الببلد العربٌة ونشر الحرؾ العربً
والفكر العربً وطبع بعض الكتب المدٌمة ومنها الدواوٌن الشعرٌة
لفحول الشعراء العرب وكذلن فتح بعض المدارس باللؽة العربٌة بعد
ؼزوة نابلٌون واستعمار فرنسا لمصر.
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ظل الشعر فً فترة االنحطاط والتاخر – الفترةالمظلمة  -مطبوع
بطابع الفردٌة تملٌدٌا وعناٌة الشاعر تنطوي على التزوٌك اللؽوي
واللفظً دون المعنى وتحوله الى صناعة شعرٌة بحتة تكثر ؾيها
الصور التملٌدٌة الماخوذة من لبلهم وكثرت التشبٌهات الى حد انعدام
المعانً الشعرٌة الجدٌدة او طمسها .
اما فً بداٌة المرن العشرٌن ـؾلد تؽٌرت وطبعت بطابع التحرر
واالنطبلق والدعوة الى الثورة على كل ما خلفه االستعمار من اوضاع
ومفاسد وطبع الشعر بطابع التجدٌد فتوسعت افك افكار وخٌاال ت بعض
والتثر بالشعر
الشعراء بعد اطبلع بعضهم على االداب الؽربٌة والعالمٌة أ
العربً المدٌم الذي بدأ ٌنتشر من جدٌد فً ظل حركة ادبٌة بد أت
تتحرن وتتحرر لتشمل كل الببلد العربٌة تمرٌبا ومن الشعراء من
اوجد شعرا جدٌدا فتحرر من لٌود المافٌة كما هو الحال فً الشعر
الحر الذي ظهر حدٌثا فً الشعر العربً  .ونتٌجة اطبلع الشعراء
العرب على الفن المسرحً الؽربً وجد الشعر التمثٌلً .
ؾالشعر الموزون الممفى وٌدعى بالشعر التملٌدي او التمٌٌدي اٌضا
النه تملٌد للشعر المدٌم وامتداد له وتمٌٌد فً الوزن والمافٌة فالشعر
التملٌدي هو هذا الشعرالموروث الذي نظم على موسٌمى بحر معٌن من
البحورالشعرٌة الستة عشر ولزم روي واحد ولافٌة واحدة فالمصٌدة
وحدة متماسكة من حٌث البناء كانها بٌت واحد واؼلب الشعر العرًٌ
الحدٌث من هذا النوع .
لمد حافظ الشعراء على اصالة عمود الشعر العربً وموسٌماه
واوزانه وسٌبمى كذلن عمود الشعر مهما اختلفت االؼراض والفنون
الشعرٌة واسالٌب الشعراء وهو الذي له المدح المعلى والجو االنسب
على امتداد الوطن العربً الن االذن العربٌة جبلت علٌه واستساؼت
سماعه وموسٌماه واستسمجت كل انواع الشعر اال اٌاه
ومن هذاالنوع من الشعرهذه االبٌات للشاعر انور العطار -:
انا الفاتح السمح منذ المدم
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ولوالي كان الوجود العدم
نشرت على الكابنات الضٌاء
وانمذتها عن عوادي النؽم
وتراءى لً الوطن المستثا ر
ولد عانك السٌؾ فٌه الملم
وما الخلد اال اعتناق السٌو
ؾ وخوض الحتوؾ وصب الحمم
اما الشعر التمثٌلً فن طارئ على االدب العربً التبسه العرب
نتٌجة اتصالهم بالؽرب وتاثرهم بهم من خبلل البعثات والترجمة واطبلع
بعضهم على المسارح الؽربٌة فمد اطلع الشعراء العرب على حركة
المسارح الؽربٌة وما ٌعرض فٌها مما كتبه االدباء الؽربٌون من
مسرحًت شعرٌة مثلت على المسارح فالدم البعض من شعرائنا على
ا
محاكاتهم بدافع حب التشابه ؾنظم ت مسرحٌات تمثٌلٌة شعرٌة باللؽة
العربٌة نظموها شعرا اونثرا .
ولد نجح هذا النوع من الشعر فً اول بداٌاته اال انه ركد اومال
الى الركود مع مرورالزمن ولد كانت اؼلب الرواٌات الشعرٌة مستماة
مادتها من التارٌخ ومن اشهر من كتب فً هذا النوع من الشعر واوجده
من الشعراء احمد شولً وعزٌز اباظة من مصر و خالد الشواؾ من
العراق وؼٌرهم .
وهذا ممطع من مسرحٌة – كلٌوباترة  -شعر احمد شولً - :
تتمل كلٌوباترة فً وجه الجرٌح -
\ أ
كلٌوباترة :
اه نطونٌو

حبٌبً

بطبٌب

ادركونً
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ماترون االرض تروى من دم اللٌث الصبٌب
ابتً اٌن لوى طبن

والسحر

هو فً اؼماءة الجر

ح فنبهه

هو ٌفتح

عٌن

ٌه

العجٌب
بطٌب

وٌصؽً لنحٌبً

اما النوع االخر للشعر العربً فهو الشعرالحر او شعر التفعٌلة
وفٌه ٌعتمد على تفعٌلة واحدة من التفاعٌل الحرة من االوزان الشعرٌة
التً اوجدها الخلٌل الفراهدي البصري وذلن بتكرار هذه التفعلٌة فً
السطرالشعري بما ٌتمم المعنى دون النظرالى الوزن على ان ال ٌمل
السطرالشعري عن تفعٌلة واحدة وال ٌتجاوز التسع وكذلن وجد من
شعراء المهجر من دعى الى الثورة على حِٞٓ٫د حُ٘ؼَ ١حُويْ٣
حُٔظٔؼَ رخُوخك٤ش حُٞحكيس ٝحُز٤ض حُ٘ؼَ ١حُٞحكي حُٔظٌٗ ٖٓ ٕٞطَ
ٝػـِ ك ٢ط٘ٔ٤ن ٓظٔن ٝرلَ ٝحكي أٓ ١ظٔخ ١ٝحُظلخػ َ٤حُ٤ُٗٞش ك٢
حُز٤ض حُٞحكي ٝك ٢حُ٘طَ ٝحُؼـِ حٞٓ ٝكي حُٔ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ٣ش ُِز٤ض
حُٞحكي رل٤غ طٌ ًَ ٕٞحُو٤ٜيس ٜٓٔخ ١خُض ًحص طلخػٓ َ٤ليىس حُُٕٞ
َٟرٜخ حُٔ٤ٓٞوٝ ٢حكي  ٫طوَؽ ػٔخ ٍٓٔ ٚحُ٘ؼَحء حُؼَد ٌٓ٘ ػَٜ
حُـخ٤ِٛش حُ ٠حُ ّٞ٤كيػٞح حُ ٠حُظلٍَ ٖٓ  ٌٙٛحُوٞ٤ى ك٘ظٔٞح ٗؼَح
هَؿٞح ك ٚ٤ػٖ ٌٛح حُٔخُٞف ك ٢حُ ُٕٞحُٔ٤ٓٞوُِ٘ ٢ؼَ حُؼَرًٌُٝ ٢ي
ُْ ِ٣ظِٓٞح رخُوخك٤ش حُٞحكيس ك ٢حُو٤ٜيس مع العرض ان كثٌرا من لصابد
الشعرالحر التزمت التفعٌلة فً النظم فسمً شعر التفعلٌة واالخر لم
ٌلتزم بتفعلٌة وال روي وال لافٌة فسمً بمصٌدة النثر حٌث انه الرب ما
ٌكون الٌه .
ؾالشعر الحر اشبه بثورة على الشعر المدٌم او الشعر العمودي فً
بناء المصٌدة فتخلصوا من نظام الشطر والعجز وابتعدوا عن النظم
بالعمود الشعري المتسك المتناسك فً البناء وظهرت منازعات بٌن
رواد الشعر العمودي الذٌن اعتبروا الشعر الحر ضرب من ضروب النثر
وانه نمص فً شاعرٌة الشاعر او فً اذنه الموسٌمٌة اخرجته عن
المالوؾ وبٌن رواد الشعرالحرالذٌن ٌعتبرون الشعر الحر من متطلبات
العصرالحدٌث .
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ومن المعلوم ان ترد المعانً على ذهن الشاعر كما ترد على ذهن
أي إنسان اخر اال أن استمبالها عند الشاعر وانفعاله بها وانعكاسها على
نفسٌته وتفاعلها فً شعوره واحساسه ٌختلؾ اختبلفا ً كبٌرا ً عما عند
اآلخرٌن  .تعبٌر االدٌب عنها يختلؾ عن تعبٌر االخرٌن النه ٌمتلن ذولا
وحسا اؼنى من االخرٌن ٌستطٌع بهذا االحساس وذلن الذوق ان ٌلبس
هذه المعانً الواردة الٌه ثوبا لشٌبا وحلبل من الجمالٌة ال ٌستطٌع سواه
ان ٌاتً بها و ٌتم له ذلن من طرٌك ممدرته على اختٌار اللفظة المناسبة
ذات الجمالٌة االسمى والتآلؾ بٌن الحروؾ بما ٌمكنه من اختٌار التعبٌر
االلرب الى النفس واالعم واالشمل واالفضل فتاتً الصورة الشعرٌة
رابعة بجمالٌتها وهذا ما ٌإكد ه لول الجاحظ ( أن المعانً مطروحة فً
الطرٌك وإنما الشؤن فً صوغ المالب اللفظً المعبر عنها ) .
فشعراء العصر الحدٌث ورثوا تركة شعرٌة مهدمة فً بنابها
فنزعوا عنها ما رث وتمزق والبسوها االفضل واالسنى وصاؼوا تراث
العصور لبلهم بما ٌبلبم العصرالحدٌث واستعان متؤخروهم بمعانً ما
لرأوه من آداب األمم فجاءت معانٌهم اسمى فً الجمالٌة والجودة .
وربما تناول الشعراء المعنى التافه وربما تناول أحدهم المعنى المبتذل
فطوره فً اسلوبه فالبسه الجدة والجمال ولٌس المهم أن تكون المعانً
جدٌدة انما ربما ٌكتفً الشاعر بتناوله المعنى المدٌم فٌجلوه فً
تعبٌرجدٌد وٌلبسه ما هو اسنى وافضل وفً ذلن الول :
وشذى المداح فً اؼصانه
فتضوعت اجواإه بؤلاح
وتجملت اوراله ببٌاضه
فتعانمت انداإه
فعطوره اخاذة

بصباح

لملوبنا
مثل الفرات فٌاضة بصراح

وعلى الؽصون تفرلت حباته
اوراله اشو النا بنجاح
21

حتى كؤن الطٌر ٌهمس شوله
فتؽردت اصواته بصداح
اما الفنون الشعرٌة او االؼراض الشعرٌة فمد كثرت وتشعبت
بتشعب الحٌاة وا ن اهمها واكثرها التصالا بالشعب او بحٌاة المجتمع
العربً بفردٌته او جماعٌته هو الشعرالسٌاسً فمد توسع الشعر
السٌاسً فً بداٌات هذا العصر توسعا عظٌما حتى لٌل ان بداٌات
العصرالحدٌث -نهاٌة المرن التاسع عشر وبداٌةالمرن العشرٌن -كان
الشعر فٌه سٌاسٌا ثورٌا ناهضا وكان الدافع الربٌس لهذا الشًء هو
الحالة الجدٌدة الناه ضة فً الوطن العربً فمد شارن الشعراء العرب
فً اذكاء كل حركات التحرر الثورٌة العربٌة بل كا نوا رإوساء ودعاة
لها ومشتركٌن فعلٌا فٌها وٌعد الشعراء هم االساس االول فً النهضة
العربٌة لذلن فالمطلع على شعر شعراء النهضة العربٌة فً بداٌات هذا
ي جامحة
العصر ٌجد ان المصٌدة العربٌة تمطردما وفً طٌاتها روح ثور ة
صارمة ونأن ابٌات لصابدهم سٌوفا مصلتة او مسلولة من اؼمادها وهم
لد ركبوا جٌادهم للجها د فً سبٌل الحك ونصرة شعبهم والذود عن
وطنهم .والشعب العربً المضطهد وٌرزح تحت وطؤة االستعمار االجنً
وهم ٌرون شعبهم ولد تماسمت االمم اسبلبه فهتفوا فً الشعب العربً
وتؽنوا ببطوالت هذا الشعب الذي هب كالمارد ٌشك طرٌمه الى التحرر
والحرٌة واالنعتاق من االستعمار وٌنشد النور واالمان باالٌمان بلدراته
وبروحٌته االبٌة الطامحة الى العلو واالرتماء والثورة .
ؾالشعرالسٌاسً ٌمثل االحداث العربٌة تمثٌبل صادلا فمد ذكرت
فٌه الصؽٌرة والكبٌرة من االحداث التً أ لمت باالمة العربٌة وكان
الشعراء هم صوت الشعب الهادر والمدوي فالشعر نار تلتهب لتحرق
ظهور االجنبً وثورة فً نفس العربً زٌدها الشعر لوة واندالعا
فالشعراء كل الشعراء العرب هتفوا للتحرر العربً .
وتتمثل هذه الحركة الثورٌة بثبلثة محاور :
االول -تحرٌر االلطار العربٌة من االستعماراالجنبً
الثانً  -لضٌة فلسطٌن وهذه المضٌة المحورٌة فً الشعر العربً وال
تزال حتى االن حٌث ال ٌوجد شاعرعربً فً المشرق العربً او فً
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مؽربه اال ونظم فٌها ودعى الى طرد الٌهود من فلسطٌن وعودة
الفلسطنٌٌن العرب الى بلدهم السلٌب .
الثالث  -الحاالت الوطنٌة فً البلد الواحد ومن الشعر السٌاسً هذه
االبٌات من لصٌدة للشاعر رشٌد سلٌم الخوري ٌمول -:
شمس العروبة عٌل صبر المجتلً
شمً حجابن لبل شك الرمس لً
انً لمحت سناءن فً ؼسك الدجى
رؼم الصبابة والحجاب المسد ل
فلمد ٌرى بالروح شاعر امة
من ال ٌرى ؼٌر النبً المرسل
واشعة االٌمان تبتد ر المنى
وترد للمكفوؾ عٌنً احد ل
وكواكب الشهداء فٌن بشابر
ما آ ذنت
ٌاهاتفا

بالفجر لو لم

تا فل

بالفرلدٌن تبللٌا
كلفت نفسن وصل ما لم ٌفصل

ما الشام ما بٌروت فً البلوى سوى
عٌنً مولهة
واعز من دنٌا االعزة
ٌامن ٌعدون الدفاع

وحدي

فٌصل

كلها
جاري المرٌب واخوتً فً المنزل
تهجما
وٌإولون
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النمد

شر

مإول

ا ما الفخر والمدح فمد افتخر الشعراء العرب فً هذا العصر
بعروبتهم كما افتخروا بانفسهم ومدحوا ابطال العروبة ورجالها
وافتخروا بشجاعتهم وباعمالهم المجٌدة .وتمٌز المدح فً هذا العصر
بالضعؾ وبعده عن المبالؽة فٌه ومما ٌموله الشاعر محمود سامً
البارودي ٌفخر بنفسه ٌمول:
انا ال الر على المبٌح مهابة
ان المرار على المبٌح نفاق
للبً على ثمة ونفسً حرة
تبى الدنا وصارمً ذال ق
أ
فعبلم ٌخشى المرء فرلة روحه
او لٌس عالبة الحٌاة

فراق

ولد كثرت فً اول هذا العصر النكبات على الوطن العربً وتوالت
علٌه المحن فً ظل ظروؾ لاسٌة لد مثلها الشعراء اعظم تمثٌل وادق
وصؾ فً لصابدهم وجل هذه النكبات نكبات لام بها االستعمار ضد
االمة العربٌة منها نكبة ضٌاع فلسطٌن ونكبة دمشك لبلها ومنها اعدام
افضل رجال العرب مثل عمرالمختار فً لٌبٌا وزهانه الجزابري وشهداء
ثورة ماٌس \  1941فً العراق وتكاد تكون هذه النكبات فً كل الطار
االمة العربٌة .فهذا احمد شولً امٌرالشعراء ٌبكً دمشك فٌمول :
ق
صبا بَ َردى أ َ َر ُّ
سبل ٌم ِمن َ
َ

ك
َؾ ٌا ِد َمش ُ
َودَم ٌع ال ٌُكَفك ُ

ِق
َو َمعذ َِرةُ الٌَرا َ
صؾ ٌَد ُّ
الر ِ
زء عَن َو ٍ
ع ِة َوالمَ وافً َجبل ُل ُ
ك
ب عُم ُ
َوبً ِم ّما َر َم ِ
تن ِب ِه اللٌَالً ِجراحاتٌ لَها فً المَل ِ
َوٌَج َمعُنا إِذا اختَلَفَت بِبل ٌد
َولَفت ُ ْم بَ َ
ت أَو َحٌا ٍة
ٌن َمو ٍ

ٌان َ
بَ ٌ
ٌر
ؼ ُ

ؾ
ُمخت َ ِل ٍ

ك
َونُط ُ

َهر فَا ْ
شمَوا
فَ ِإن ُرمت ُ ْم نَعٌ َم الد ِ
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َو ِلؤل َ
وطان فً د َِم ُك ِ ّل ُح ٍ ّر
ِ

سلَفَت َود ٌ
ك
ٌَن ُمست َ ِح ُّ
َ

ٌَ ٌد

حرار لَم ٌُسموا َوٌَسموا
شر ُ
َو َمن ٌَسمى َوٌَ َ
ب ِبال َمناٌا ِإذا األ َ ُ
َوال ٌَبنً ال َمما ِل َن كَال َ
موق
ضحاٌا َوال ٌُدنً ال ُح َ
فَفً المَتلى ِألَجٌا ٍل َحٌاةٌ

ك
َوال ٌُ ِح ُّ

ك
َوفً األَسرى فِدًى لَ ُه ُم َو ِعت ُ
ُم َ
ض َّر َج ٍة

باب
مراء
َو ِلل ُح ِ ّرٌَّ ِة ال َح ِ
ٌ

ِب ُك ِ ّل ٌَ ٍد

شك
َجزا ُك ْم ذو ال َجبل ِل َبنً ِد َم ٍ

ك
َرق أ َ َّولُه ُ ِد َمش ُ
َو ِع ُّز الش ِ

ش ِه َو َرمى فَ َرنسا
مان بِ َطٌ ِ
َر ِ

ك
ؾ َو ُحم ُ
ب بِ ِه َ
صلَ ٌ
أَخو َحر ٍ

ِإذاما جا َءهُ ُ
ك ٌَمو ُل
ط ّبل ُ
ب َح ّ ٍ

شمّوا
ِعصابَةٌ َخ َرجوا َو َ

عرفُهُ
َد ُم الث ُ ّو ِار ت َ ِ

َوتَعلَ ُم أَنَّهُ

فَ َرنسا

بِبل ٌد ماتَ فِتٌَتُها ِلتَحٌا

َق
ٌُد ُّ

ك
نور َو َح ُّ
ٌ

َ
َوزالوا
وم ِه ُم ِلٌَبموا
دون لَ ِ

ٌَؾ
َو ُح ِ ّر َر ِ
ُعوب عَلى لَناها فَك َ
ت الش ُ

ق
عَلى لَناها تُست َ َر ُّ

ك
ُربا ُ
ع الخل ِد َوٌ َح ِن ما دَهاها أ َ َح ٌّ

ك؟
ست أ َ َح ُّ
أَنَّها د ََر َ

ك عَلى
إِذا َ
ؾ ال َحدٌ ُد اح َم َّر أُف ٌ
ع َ
ص َ

ك
اسو َّد أُف ُ
َجنَباتِ ِه َو َ

هن أ َ َب َ
ٌن
سلً َمن را َ
َ
ع ؼٌد َِن بَع َد َو ٍ

ق
خر فَر ُ
فُإا ِد ِه َوال َ
ص ِ

عم َ
لوب
َو ِلل ُمست َ ِ
رٌن َوإِن أَالنوا لُ ٌ

ق
جار ِة ال ت َ ِر ُّ
ك ِ
َالح َ

اما الؽزل ؾشعر الؽزل وجد منذ وجد االنسان بعاطفته وحبه اتجاه
لرٌنته وحبٌبته وفً الشعر العربً وجد فً كل العصور الشعرٌة فهو
تسجٌل لعواطؾ الشاعر المحب اتجاه من ٌحب وما ٌكنه فً للبه
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الملتاع وفإاده المكتوي بنار الحب والعشك ونفسه الحرى وروحه
حب وشولا .
الحٌرى وفكره المشؽول وعمله المسلوب وله ا ً و ا
شعر الؽزل فً هذا العصر اتسم بتمثٌل طبٌعة النفس العربٌة
النبٌلة العفٌفة فهو بعٌد عن االبتذال والتفسخ الخلمً الذي كان موجودا
فً شعر العصور العباسٌة وخاصة االخًر منها نتٌجة لبلختبلط مع
االعاجم شرلا وؼربا وشماال وفساد االخبلق العربٌة تبعا لعادات
وتمالٌد رعاع الناس وشواذهم االجتماعٌة التً انتملت الى العرب ما
ٌتمٌز ببعده عن المادٌة اال بعض لصابد لشاعر او اكثر ومن شعر
الؽزل الول :
ٝكخط٘ش طـخُُ٘ ٢ر٠لَ ؿيِ٣ش
ٓؼَ ح٫هخكش ٓلَٛخ ١طؤُن
كظً ٠ؤٕ حُِ٘٣ َٛؼَ ػطَ ٙح
كظؼخٗوض حٗيحإٛخ طظٔٓٞن
طظٔ٘ ٠حُ٘لْ طٔٔي رؼٚ٠
أفٗخِٓ ٢ك ٢رؼ ٚ٠طظَكن
كٔـخُف ًَٔحٛن ٓظؼطٖ
 ٟٞٛ١حُ٤ي ر٘ٞه١ ٚطغٍم
وفً فن الوصؾ وهو من االؼراض المدٌمة فً الشعر العربً
اٌضا فمد وصؾ الشعراء كل ما ولعت علٌه اعٌنهم ودخل فً نفوسهم
واخٌلتهم من مشاهد طبٌعٌة خبلبة ومخترعات حدٌثة ولد تعمك بعض
الشعراء فً الوصؾ ٌ .مول عمر ابو رٌشة الشاعرالسوري فً وصؾ
اطبلل مر بها -:
لفً لدمً ان هذا المكان
ٌؽٌب به المرء عن حسه
رمال وانماض صرح هوت
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اعالٌه تبحث عن اسه
اللب طرفً به ذاهبل
واس ل ٌومً عن امسه
أ
اكانت تسٌل علٌه الحٌاة
وتؽفو الجفون على انسه
وتنشد الببلبل فً سعد ه
وتجري الممادٌر فً نحسه
وفً مطلع هذ العصر اي فً بداٌات المرن العشرٌن كثر شعر
الحنٌن الى الوطن اذ ان كثيرا من الشعراء نفتهم حكومات بلدانهم الى
خارجها بسبب مٌولهم الوطنٌة وثورتهم على االستبداد والظلم تخلصا
منهم .ومنهم من هاجر من نفسه وراء لممة العٌش  .وٌظهرهذا جلٌا فً
شعر شعراء المهجرالذٌن ما زالوا ٌحنون الى الوطن العزٌز -وهل هنان
اعزمن الوطن ؟ -فانشدوا لصابد تمطرحنٌنا ودمعا بعاطفة فٌاضة وحسرة
ؼامرة لرإٌة الوطن اوالرؼبة فً تحرٌره من اٌدي حاكمٌه المستبدٌن .
وشكى بعض الشعراء صروؾ الدهر من نكبة اصابتهم ا و من
خطر احدق بهم او ببلدهم ومن لصٌدة فً الحنٌن الى الوطن للشاعر
المهجري جبران خلٌل جبران هذه االبٌا ت ٌمول-:
ٌاببلدا حجبت منذ االزل
كٌؾ نرجون ومن أي سبٌل
أي لفر دونها أي جبل
سورها العالً من منا الدلٌل
اسراب انت ام انت االمل
فً نفوس تتمنى المستحٌل
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اطلع بعض الشعراء على مجرٌات العلم واالدب والفلسفة فنظموا
لصابد فً تعلم الطب والفلن والعلوم وفً امور اخرى مثلما نظم
الشعراء لبلهم مطوالت فً لواعد النحو والصرؾ مثل الفٌة ابن مالن
التً حوت تفاصٌل لواعد اللؽة العربٌة فً لصٌدة مكونة من الؾ بٌت
شعري شرحها العبلمة ابن عمٌل فً مجلدٌن كبٌرٌن على سبٌل
المثال  .والشعر التعلٌمً نظم فً هٌبة الشعر وشكله بل هو جسد
شعري ال روح فٌه .لذلن اطلك علٌه بلؽاء اللؽة وشعراإها نظما ولد
نظم فٌه كثٌرون فً العصور المظلمة اال انه فً هذا العصر اصابه
الضعؾ والوهن  .ومن لصٌدة للشاعرالزهاوي فً العلم ٌمول :
لماذا تحركت االنجم

كانن

وما هو كنه االثٌر الذي

فسٌح الفضاء به مفعم

بٌن الجواهر جذب فما

مثلً ال تعلم

دواعٌه انً

مستعلم

هل الدفع اوضح من ذاته

من الجذب ام هل هما تإام

هما لوتان تخالفتا

فذالن ٌبنً وذا ٌهد م

و الشعر االجتماعً هو شعر االخوانٌات وكل ما فً المجتمع من امور
ولد دعى الشعراء فٌه الى ا لثورة على العادات البالٌة و اللدٌمة التً
سادت المجتمع العربً وعلمت به خبلل فترات الحكم المتبلحمة علٌه
لبل النهضة الحدٌثة وتعتبر من مخلفات الفترة المظلمة فدعى الشعراء
الى تحرير المرأة والى فتح المدارس وتمجٌدها والدعوة الى دخولها
بنٌن وبنا ت وذم التعصب المبلً والطابفً وااللطاع الذي جثم فوق
صدورالناس والفساد المستشري  .ومن لصٌدة للشاعر العرالً
معروؾ الرصافً فً تشجٌع بناء المدارس وفتحها هذه االبٌات -:
ابنوا المدارس واستمصوا بها االمبل
حتى تطاول فً بنٌانها زحبل
هذي مدارسكم شروى مزارعكم
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فانبتوا فً ثراها ماعبل
ٌلك بها النشىء لبلعمال مختبرا
وللطباع

وؼبل

من االدران مؽتسبل

ربوا البنٌن مع التعلٌم تربٌة
ٌمسً بها نالص االخبلق

مكتمبل

انا لمن امة فً عهد نهضتها
انشت دوال
أ
العلم والسٌؾ لببل
و الؾنون الشعرٌة فً بداٌات عصرالنهضة العربٌة كثٌرة منها لدٌمة
ومنها ما ظهرت حدٌثا حسب متطلبات هذا العصر ودواعٌه اال انه تبمى
السمة الوطنٌة هً السمة الؽالبة لشعر هذا العصر والمحرن االلوى
للشبا ب العربً المإمن برسالة امته ومن اجل اعادتها الى سالؾ
عهدها التلٌد .
ؾالشعر العربً ٌمتمٌز فً هذا الولت بان جله ثوري وطنً
ٌدعو الى استنهاض الهمم والتخلص من االستعمار والثورة على كل
ما هو -لدٌم وبال ال خٌر فٌه ألمتنا العربٌة  -فهو فً اؼلبه شعر هادؾ
لاد الببلد الى حركة وطنٌة لومٌة فكان الشعراء والمفكرون واالدباء
هم لا دة الثورات التحررٌة وزعماإها فً الوطن العربً .
**************************
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ٗؼَحء حُؼ َٜحُلي٣غ
حٗ ٝؼَحء حُليحػش
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ٜٓطل ٠ارَح ْ٤ٛحُطَحرِٔ٢
ٛ ٞٛطل ٠رٖ دمحم رٖ رَح ْ٤ٛرٖ ًَُ ١حُطَحرِٔ ٢حُِ٤ز٢
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش (َ١حرِْ حُـَد) ك٤ُ ٢ز٤خ .
طِو ٠طؼِ ٚٔ٤حُٔزٌَ كٓ ٢يٍٓش( ػؼٔخٕ رخٗخ) (ٝؿخٓغ ٗخثذ حُؼ)ٖ٤
ٝرؼي حٕ حًظِٔض ىٍحٓظ ٚطؼوق رخُؼوخكظ ٖ٤حُؼَر٤ش حُي٤٘٣ش ٝحُظًَ٤ش حُٞحكيس
 .ػْ طؼِْ ػِ ٠ػيى ٖٓ ٗٞ٤م ػ ٖٓ َٜٙحٓؼخٍ حَُٔحؿَٓ ٢حؽ  ٝدمحم
ًخَٓ ٜٓطل ٠حٌُِ ٖ٣طؼولخ رؼوخكش حُيحػ٤ش ح ٢ٓ٬ٓ٫ؿٔخٍ حُيٖ٣
ح٧كـخٗٝ ٢هخٍ حُ٘ؼَ كٗ ٢زخر ٚؿِ٣ ٫و:ٍٞ
.
رَحٗـ ٢حُ ٠٘٠كظ ٠هـلـ٤ـض ػـٖ حُـــــٍٟٞ
١ـ ٢حُـٞؿـٞى ٓوــــــــيٍّح
ٝأٓٔـ٤ـضُ كـّ ٢
ُ
رَُٙ ُٝ
ٟٔـٔ٣ َ٤ظلـــــــــــــــَ٤
ًؤٗـ٢
ٌ
أهـيٍّ كـ ٢حٛٝ٧ـخّ ٗــــــــ٤ج ًخ  ٫ٝأٍُٟ
ٝهـي ًـ٘ـض أٌٗـ ٞهـِش حُ٘ـــــٝ ّٞحُ٠٘٠
ٔوـخّ ٝأٜٓــــــَح
كـٔـٖ ُـ ٢رؤٕ أُو ٠حُ ّ
ٝأٌَٗٗـٓ ٢ـٖ ُٔض أػـَف ؿــــــــــــَٙ٤
ٍم حُلظٝ ٠طــــــــــــــَّ٤ح؟
ٝهـخٍ ٓظّ ٠
كـٞح كـَهـٔٓ ٢ـخ أ٫هـ٤ـ ٚكـ ٢حُٜــــٟٞ
ٗٝـٞهـ ٢آُ ٠ـٖ  َٟ٣ ٫كـ٤ـٓ ٚــــخ أٍٟ
أػـ ِِّ َُ ٗلٔـ ٢رـخُِوـخء ٝأؿظـ٘ــــــــــ٢
ػـٔـخٍ حٓ٧ـخٗـ ٢كـ ٢حُـَحّ طٜــــــزَّح
َ
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ػْ ػَٔ رخُظيٍ ْ٣ك ٢ؿخٓغ ( ٗخثذ حُؼ ،) ٖ٤ح ٫حٗ٣ ُْ ٚلِق ك٢
ػٌُِٔ ٚح طَى حُظيٍٝ ْ٣ػَٔ كٓ ٢ـخٍ حُظـخٍس ك ٢ر٬ى ٙػْ هخّ رَكِش
طـخٍ٣ش اُ ( ٠حُلـخُ) \ ،1891ك٤غ أى ٟكَ٠٣ش حُلؾٝ ،ك ٢أػ٘خء ػٞىطٚ
ػَؽ حُٝ )َٜٓ( ٠رو ٢رٔي٘٣ش ( حُوخَٛس ) ٓيس ٖٓ حُِٖٓ ١زغ كٛ٢خ
ّ
ىٞ٣حٗ ٚح ٍٝ٫كٜ٤خ ٓ٘ش \ ٝ ، 1892أػوزٜخ رَكِش اُ ٠أٍٝٝرخ.
ٝرؼي ػٞىط ٖٓ ٚحٍٝرخ أٓ ْٜك ٢طلَ َ٣ؿَ٣يس ( حُظَه٘ٓ ) ٢ش
\، 1898كٌخٕ ٓلِ ً٬ح٧كيحع حُِ٤ز٤ش حؿظٔخػّ٤خ ً ٤ٓٝخًٓ٤خ .ػْ حهظَ٤
ػٞ٠ح رٔـِْ اىحٍس حُ٣٫ٞش ٓ٘ش\  1903ك ٢ػٜي حُٞحُ (٢كٖٔ
ٌُٕٞ٤
ً
كٔ٘ ٢رخٗخ).
ٔخ ٌُٔظذ حُل٘ٝ ٕٞحُٜ٘خثغ ك ٢ػخّ\ ًٝ 1906خٕ ٣ـٔغ
ػْ ػٍ ٖ٤ثً ٤
اًُُ ٠ي ٜٓٔش ٓٔظ٘خٍ حُ٣٫ٞش ك ٢ػٜي حُلَ٣ن( ٍؿذ رخٗخ).
٣ظْٔ ٗؼَ ٙرخُٔٓ٬ش ٝحَُٔٗٝش  ٝحٗظ َٜرـُِ ٚحٌُ ١ؿِذ ػِٚ٤
حٍ١خرغ حٍٛٝلٝ ٢طـِّ ٠ك ٢هيٍط ٚحُلخثوش ػِ ٍْٓ ٠حُ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش رٔخ
أٝطٛ ٖٓ ٢يم ػخ١لش ٝكَحٍطٜخًٙٝ ،ح ؿؼِٓ ٚظِٔ٤ح ػٖ ؿ َٙ٤ك٢
حِٓٞر ٚحُ٘ؼَ٣ ١و: ٍٞ
اًح ُـْ ططنْ ً ٍّ حُٜـٛٝ ٟٞـــــــــــٞحٗٚ
ْ ٜز َُ
أٓـَح ٣ ٫ـوـ ّٞرــــــ ٚحُ َّ
كيع ػـ٘ي ً
 َٓٝإٔ ٣ؼـخكـ٤ي حٓ ُُٚ٩ـٖ حُٜــــــــٟٞ
 ُٜٚحُٜــــــــــــَ
اًح ٗجض َ
ػ ًْ٘٤خ ٣ ٫ـ٘ ِـّ ُ
حٓخ ٗو٤ٜظ ٚحُ٘ؼَ٣ش كٌخٗض ٓٔظوِشٔٓ ،خ ؿؼِ ٚحكي ٍٝحى حٍ٫طوخء
رخُ٘ؼَ حُِ٤زٝ ،٢كِوش ٖٓ كِوخص ططٔٓ.ٍٙٞخ ؿؼُِ١ ٚوذ د(ٗخػَ ُ٤ز٤خ
ح. )ٍٝ٧
٬ٗٝكع ك ٢أِٓٞر ٚأػَ حُز٬ؿش حُوئ٣شٝ ،روخٛش ك٘ ٕٞحُزي٣غٝ ،هٜخثيٙ
٣ـِذ ػِٜ٤خ ١خرغ حُو َٜفأًؼَ هٜخثي ٓ ٙظٓٞطش حُط ٍٞأ ٝهَ٤ٜس.
34

٣و ٍٞك ٢حكيحٛخ :
طوّ٘ َغ رـخُـٍٞى ٓــــــــــــــــــٖ ُطلٚ
ُـ٤ـوـلـ ٢حُــٔـخ ٍَ كِـْ ٣ـوــــــــــل ِٚ
ٍٝحهز٘ـٓ ٢وزـ ً٬كـــــــــــــــــخهظل٫ ٠
كـ٘ ّْ ػـِـ٤ـــــــــــــــــــٌٗ ٚح ػ ََْكٚ
ٝكـّ٤خ كؤكـ٤ـخ هظـ ََ ٤حٓ٧ــــــــــــــ٠
ٝكِص روز٠ـ ٢ػــــــــــــــــــــًِ ٠لّٚ
ٝأىٛن ًؤّ حُـٞىحى ١ٝــــــــــــــــــخ
كزـ ٚىػؾ حُٔلـَ كـــــــــــــــَ١ ٢كٚ
ٓٝـخٍ روـٍ َٜهـ٤ـن حُـز٘ــــــــــــــخ
أٍم ٝأُطق ٓـٖ ٛٝـــــــــــــــــــــلٚ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيط ( ٚهٞص ٍٝك: ) ٢
ٛـٞحى رـَ هـٞص ًحطـــــــــ٢
ٝكـ٤ـخطـٓ َٛٝ ٢ـٞحى كـ٤ـخطـــــــــــ٢؟
إ ػـِـٔـ ٢رآ ١كٔ٘ي ٣ـظِــــــــــــــٞ
كـ٤ـٖ ػـِ ٠حُـٓ ٍٟٞؼـِحطـــــــــــ٢
ً ََّ
ٍ
ٗـزـ ٢حُــٔـخٍ أٛـزق ىٓؼــــــــــ٢
٣ـخ
َّ
ٓـَٓ ً٬كـٛ ٢ـٞحى رـخُـزـّ٘٤ـــــــــــخص
ٗــــــــــــخٍح طِ ّظ٠
٣ـٌٍ٘ حُؼـخٗوـ٤ـٖ
ً
كـ ٢كئحىٝ ١هـٞىٛـخ ػزَحطــــــــــــــ٢
ػزْ حُٜـزَ ٓؼـَ ً
ٟخ ٝطــــــــــــــــ٠ُّٞ
ٓـٌ٘ ػـخٓـِـظـ٘ـ ٢رلٖٔ حُـظلـــــــــخص
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أكزؼـي حُٜـ ٟٞأ َّ ٟػـِ ٠ػـِـــــــــــــ
ٍـْ رآ٣ـخص كٔ٘ي حُـزـخٛـــــــــــــَحص؟
ٓـَكـ ًزخ ٓـَكـ ًزخ رطـ٤لي ٣ـخ ٓــــــــــٖ
ُ٣ ٫لـَ حُِوـخء كـ ٢حُـ٤ـوــــــــــظخص
ًٝؤٕ حٍٝ٧حف ؿخٍص ٓـٖ ح٧ؿـــــــــــــ
ـٔـخ ِى كـخهظـخٍص حُِوـخ كـ ٢حُٔ٘ــــــخص
ؿـ َ٤أٗـً ٢ـخُطـ٤ق كـ ٢حُ٠ؼق ُـ ٞأ ْٗــــ
ـؼـٔض ٣ـًٓ ٞخ رـخُـُ َٛٞـْ طـَ ًحطــــــ٢
ظخٛـَح كطـ ٟٞكـزــــــ
ًـ٘ـض كـ ٢حُ٘ـخّ
ً
ـزي ؿٔٔـ ٢كٜـخٍ كـ ٢حُـٔٔ٠ــــــــــَحص
ٗٔزظـ ٢كـٛ ٢ـٞحى ٓـٌ٘ أٟــــــــــــ٤لضْ
ػـَكض رـ٤ـٖ ٓ٘ؼـٌََٗ ١حطــــــــــــــ٢
ٓلَ ٌى ؿ َّ كـ ٢حُـ ٍٟٞػـٖ ٓــــــــــــؼّ٘٠
ٜ٘ـ ٢رــٔغ ٗـظـخطــــــــــــ٢
ُـ٤ـظ ٚهـ ّ
ٓـخٌُٝ ٝـــــــــــٖ
أٓـَ ٙكـ ٢حُوـِـٞد
ٍ
ٜلـــــــــــخص
ٓـخ ُٓ ٚـٖ ٓ٠ـخٍعٍ كـ ٢حُ ِ ّ

********************
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حُ٘خػَ كئحى رِ٤زَ

 ٞٛكئحى رٖ ػزي هللا رٖ ر٘خٍس رٖ رِ٤زَ ٖٓ ُز٘خٕ
ُُٝي كئحى رِ٤زَ ػخّ\  1911ك ٢هَ٣ش ٖٓ هَٓ ٟلخكظش حُزلَ٤س ٖٓ
حػٔخٍ ٓ َٜطٔٔ ًّٞ ( ٠كٔخىس ).
كئحى ٖٓ ػخثِش ُز٘خٗ٤ش ِٗكض حُ َٜٓ ٠كٜٗ ٢خ٣ش حُوَٕ حُظخٓغ
ػَ٘ ٝه َ٤حٜٗخ ِٗكض هزَ حًؼَ ٖٓ (  ) 50ػخٓخ هزَ ٫ٝىط ٚح ٫حٕ ٌٙٛ
حُؼخثِش ػخىص حُُ ٠ز٘خٕ ك ٢ػخّ \ ٌ٘ٓٝ 1921ض رَٝ٤ص ًٝخٕ ػَٔحُ٘خػَ
ػَ٘ ٓ٘ٞحص كخُظلن رٔيٍٓش ح٫رخء حُٞٓٞ٤ػ ٖ٤٤ك ٢رَٝ٤ص ػخّ\ 1922
ٝرو ٢كٜ٤خ كظ ٠ػخّ  1929ػْ حُظلن رٔيٍٓش ( حُلَ ) َ٣د(رٌل٤خ ) ٘ٛٝخ
طلـَص ٘٣خر٤غ حُ٘ؼَ ػ٘ي ٙكٛٞٓ ًٝ ٜٞزش ٗؼَ٣ش ٌٓ٘ ١لُٞظٝ ٚريأ ٘٣ظْ
حُ٘ؼَ  َٙ٘٘٣ٝك ٢حُٔـ٬ص ٝحُٜلق ك ٢رَٝ٤ص .
ٓيٍٓخ ُِـش
ػخى كئحى حَُٓ َٜٓ ٠س حهَ ٟػخّ \  1932ك٤غ ػّ ِ ٖ٤
حُؼَر٤ش ٓٝظَؿٔخ كٓ ( ٢خٕ ٓخٍى ُِلَ )َ٣ر٘خ١ت حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش ػْ طَى
ػِٔ ٚك ٢حٌ٘ٓ٫ي٣ش ٓٝخكَ حُ ٠حُوخَٛس كؼَٔ ك ٢ؿَ٣يس (حَٛ٧حّ ) ًٝخٗض
حَٛ٫حّ ٖٓ ًزَ ٟحُٜلق حُٔ٣َٜش ك٤غ حط َٜرخٌُؼ ٖٓ ٖ٣َ٤أىرخء
ًٝظخد حُوخَٛس حُٔ٘ٝ ٖ٣ٍٜٞحط٤ق ُ َ٘ٗ ٚهٜخثي ٙكً ٢زَ٣خص حُٜلق
ٝحُٔـ٬ص حُٔ٣َٜش .
هطلظ٣ ٚي حُٔ٘ ٕٞكظٞك ٞٛٝ ٢كَٗ ٢م ٗزخر ٚك 22 ٢آًحٍ ػخّ
\ ٞٛٝ 1941ك ٢حُظخٓؼش ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣ػَٔٝ ٙىكٖ كٓ ٢وزَس
َٜٓحُوئ٣ش .
ريٗ ٞأؿِ ٚكوي ًظذ ه٤ٜيس رؼ٘ٞحٕ (أٗـــخ)...
أكْ
ًٝخٕ حُ٘خػَ
ّ
َّ
٣و ٍٞكٜ٤خ:
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أٗـخ َٖٓ أٗـخ؟
رَ

٣خ ُِظـّؼـــــخ

ـــٞحكــش ٌ
ُٛـــَس ٌ كـ َ ّ

ػ٘ي ََ حُٜزخف َِ طـَلـَظـ َّ َلـضْ
١ٝـ ٠حُلـَ٘خ ُء ػِ ٠حُ٘ـزخ

ٓــَش ِ! َٖٓ أٗــخ؟؟ ٗــزَ ُق حُ٘ــّوـــخ ْء
ػٜـَلــضْ رٜــخ أ٣ـــي ١حُو٠ـــــــخ ْء
ًٝٝصْ ُٝــْ ٣ــــــؤص ِ حُ َٔٔـــــــــخ ْء
َ
د ِ كـخُــَـ ُٚهزـْـــــــــ ََ حُل٘ــــــــــخ ْء

ُْ  ٌٖ٣كئحى رِ٤زَ حٗ ٍٝخػَ ٣ظٞك ٠كٓ ٢وظزَ حُؼَٔ كوي ٌٗذ
حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ػِ َٓ ٠حُي ٍٞٛرخهظطخف ٣ي حُُٔ٘ ٕٞؼيى ٖٓ ٗؼَحء
حُؼَر٤ش  ْٛٝكَٗ ٢م حُٜزخ ٝػِ حُ٘زخد ٌٓ٘ ػَٜحُـخ٤ِٛش حرظيحءح
رخُ٘خػَ َ١كش رٖ حُؼزي ٝحر ٢كَحّ حُلٔيحٗٝ ٢حر ٢حُوخْٓ حُ٘خر٢
ٝؿً َْٛ٤ؼٝ َ٤حٌُٔ٣ ٖ٣ؼِ ٕٞهٔخٍ س ًزَ٤س ُ٬ىد ٝحُ٘ؼَ حُؼَر ٢كٔ٤خ
ُ ٞروٞح حك٤خءح ١ٝخٍ ر ْٜحُؼَٔ ٌُٖ .ح٫ػٔخٍ ر٤ي هللا طؼخُٝ ٠حُويٍ ٣وظطق
ٖٓ ٣خط ٢حؿِ. ٚ
كئحى رِ٤زَ حُ٘خػَ حُِز٘خٗ ٢حُٜٔ٣ ُْ ١َٜيٍ ىٞ٣حٗخ ك ٢ك٤خطٚ
ًٝخٕ ٣ ٫ؼ٘ ٠رخػٔخُ ٚح٫ىر٤ش ٝحٗٔخ ؿٔغ هٜخثي ٙرؼي ٝكخط ٚحهخٍرٝ ٚهي
٫هٞح ٛؼٞرخص ؿٔش ك ٢ؿٔؼٜخ ٖٓ حُٜلق حُ٤ٓٞ٤ش ٝحُٔـ٬ص ح٫ىر٤ش
كخٟخكٛٞخ ُٔخ ٝؿيٞٔٓ ٖٓ ٙٝىحص ُوٜخثيٌٓ ٙظٞرش رو٣ ٢ي ٙكـٔؼٛٞخ
ٝحٛيٍٝح ىٞ٣حٗ ( ٚحؿخٍ٣ي ٍر٤غ ) ًٝخٕ ُ ٢حَُ٘ف حٕ حهظ٘٤ظ ٚك ٢ػٔخٗ٘٤خص
حُوَٕ حُٔخ. ٢ٟ
ٓظلـَس هِٔخ طَٛٞ
كئحى رِ٤زَ ٗخػَ ٓـ٤ي ٣ظٔظغ ر٘خػَ٣ش كـٌس
ِّ
اُٜ٤خ حُ٘ؼَحء  ْٛٝكٓ ٢ؼَ ػَٔٔ٣ . ٙظخُ رِـش ٤١ؼش رِ٤ـش ٝه٤خٍ ٝحٓغ
ٔخ ٗؼًَ٣خ  ،ً٬٣ٞ١حُظِّ ػٔٞى حُ٘ؼَ ١ك ٢ر٘خء هٜخثيٙ
كٔ٤ق ٔ٣ ٝظِي ٗل ً
ٝأٟل ٠ػِٜ٤خ ١خرؼًخ طـي٣ي٣خ َٓىً٣خ ٤ٗٝج ًخ ٖٓ حُلٞحٍ حُـخى ٝرظلَ٤ٜ
٣وَر ٚاُ ٠حِٞٓ٧د حُٞحهؼ. ٢
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ًخٕ ٖٓ حُٔـ ِيّىٝ ٖ٣هخٛش حٕ ٙحطوٌ ٖٓ ٛٝق ح٫كيحع حُظٜٗ ٢يٛخ
ٝحُ٘خّ حٌُ ٖ٣حط َٜرٝ ْٜػٖ ٣َ١ن طؼز َٙ٤ػٖ ٗؼ ٍٙٞحُٜخىم ٝػٔخ
٣ؼظَٔ كٗ ٢لٔ٣ٝ ٚلْ ر ٚرل٤غ ُ٣ليع حٗو٬رخ ك ٢ح ٍٞٓ٫حُطز٤ؼ٤ش ٝإٔ
ُ٣وَؽ حٔٓ٧خ َء ػٖ ٓؼخٜٗ٤خ ٤ّٔ ٔٓٝخطٜخ ػٖ ١زخثؼٜخ ُ٤وٓ ٍَ ٞخ ٣لُٔ ٜـ، ٚ
ٌٛٓ ٞٛٝذ ؿي٣ي ٓٔظليع رـخٗذ حٓ٫خُ٤ذ حُ٘ؼَ٣ش حُظوِ٤ي٣ش .
٣و ٍٞحُ٘خػَ رِ٤زَ ػٖ ٗؼَ ٙك٤ـ٤ي:
كٍَصُ ٍروظــَـــٗ ًَ ٖٓ ُٚخثزـش ٍ
ّ

رٔؼ٘ ٠ؿ٤ــــَ ُٓزظٌــَــــــــَ ِ
كٔــخ كـُظِــ٘ـْـضُ
ً

ؼظٜٔـخ ٍ
 ٫ٝىػ َْٞصُ اُ ٠حُظـي٣ي ُٓ ِ
ــــــِ ٍٞ
ٓ٘ـــ ٚرٌَ رـ٤ــ ٞحُ ّ
ٔزـْــي ِ ٝحُٜـ ُّ َ
 ٫ٝحػظي٣ضُ ػِ ٠حٗ٧ـخّ أٗ٘وــُٜـخ
ٛ ٫ٝـَِـَزـْـــضُ حُيّؿ ٠ك ٢ىٝكــــش ِ حُوـَــيٍَ ِ
ع حُلـَ ِك ٢هـيَف ٍ
َٗ ٫ٝرض ُ ٗؼخ َ
أ ١ــــــَ ِ
ٖٓ حُِ٤ٜذ ِ،
ٗٝلــ ٞحُ٘ـّٔــْ ِ ُْ ِ
َ
ٌُح ٣ؼي ٖٓ ٗؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٝهخٛش كٓ ٢ـخٍ حُؼوخكش ح٫ىد
ح ٫حٗٗ ٚخػَ ٓ٘ٔ٤ٔٗ ٢ظٓٝ ٚخثَ ح٫ػٛٝ ّ٬لق ّٝؿ٬ص حُؼوخكش
حُؼَر٤ش ًٝظخرٜخ كِْ ٌ٣ظذ ك ٚ٤حكي.
ًظذ كئحى رِ٤زَ ػٖ ػ٬هش حَُ٘م رخُـَد ك ٢ػ٬ػ٘٤خص حُوَٕ
حُٔخٓٝ ٢ٟخ ٘٣ؼَ ر ٖٓ ٚؿيٍ حُـَد ٝهزغ ٓ٤خٓظ ٚحُظخُٔش حُحء
حُزِيحٕ حُؼَر٤ش ٝحَُ٘م ًٌَ ٓٝخ  َٚٓٝ٣حُـَد ٖٓ ر٬ى حَُ٘م ٓلٌٍح :
أ٣ـٌُّٜح حُ٘ـَم ُ !! ٌ٣ل٤ي َ ػًٔ ٠

حُــــَد َ ًٝ ...ـــٖ ْ ك ٢كـَــٌٍ ِ
كـــخطــَّن ِ
ْ
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ــُ ٞـْ ٣ؼ٘ـَوـْي َ آ ٫ؼــِٔـــخ
ك َْ ٜ

َ
٫ء
ٓخثَ
حُِ ٞ
ِحٌُٔ ٖ٤ػٖ ٌٛح َ

٬ء
ْ
ٔـ َّْ رٔؼٔ ِ ٍٞحُطـ ِّ ِ
ٝحك ٌٍ ِ حُ ُّ

َّ ٫
ٛزـّـخ ً ٓلظـَظـِـٖ ْ
طظٖ
حُـَد َ
َ

أ ٝطـَوـَِـِْ ُٚه َ
يٗي حٌُخٓ ٢حُ ََٔ ِْٕ

ٓ ٞٛٝــٖ ُلـْ ِٔ َ
ــي ؿـٌَحى َ ٖٓٝ

ح٩هخء
ُٓٔـظزيّح ً ؿخثَح ً رخْٓ
ِ

رخُٞكـــخء
حُـيٍ ٗٝخىٟ
ّّ
ِ
َ
هي َ

ّ
د حُزوــــــــَ ِ
٣ؼ٘ـــــن ُ
حُـــِحٍ ُ ِ
ــــــَ َ
ٓ ْ

ٓــــَ ِ حُِٔٔــــ َن ػـــــٖ ًحى حُــــــٞىحى ِ
َ ٝ

ــــــــَ ٞى حُوظـــــخى ِ
ٝحؿظِ٘ ْ
ْ
ــــذ كِ ٍٝ ٢ى ِٗ ٙـ َ

كخُـــَد َُٝــــٞع ٌ رـلـَ٘ـــخًـــــــخ
رـ ِ َي...،
ُ

م ًـٔـــخًــــخ
ك ْٓ َٞ ٜــٖ ؿـِِـي َِى ٣ـخ ٗــــَ ُ

ىٓـ ِ َ
ـــي حُٔٔلــٞى ِ ػيٝحٗـخ ً ٓـَـــوخًـــــخ

ــــــــَ َ٣حُٔـُـــــــــَحى ِ
ٗ
ٗخثـِن َ ح٧هٞحٍ ِ ِ
َ

٣ٝـْــــَ ُ ٌٛح حُ٘ـَّم ِ ٓـِٖ ًحى َ حُ ُٔ٘ــخى!١
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كئحى رِ٤زَ ٗخػَ ٝؿيحٗ ٢حؿظٔخػ ٢ػخُؾ كٗ ٢ؼًَ ٙؼ َ٤حٍٞٓ٫
ح٫ؿظٔخػ٤ش حُظ٫ ٢كظٜخ ك ٢حُٔـظٔغ ٝك ٢ه٤ٜيط ( ٚػخثَس  )..حُطِ٣ٞش
٣و: ٍٞ
أٓؤُض ِ َٖٓ ٗزٌٝى ِ ٗزٌ َ حُ ُٔ٘ـٌـََ ِ
ٔـــــظـَِّ ِ؟؟؟
ًــْ رٜ٘٤ـــْ ٓـــٖ كــخؿــِــَ ٍ ُٓظـ َ َ
حُو َِّ ٤
ــَ ر٘ ٢حٍُٟٞ
ـَ ْٛٝ ٕٝأٗـ َ ُّ
ح٧رَ٣ــــخ ُء ٤ُٝــــْ كٜ٤ـِـــــْ ٓــــٖ رـــــَ١
ٜخثِ َ
لطَ َ ٕٝػِ ٠حُ ِيّٓـخ
حُ ّ
ٔ ٕٞحُ ُٔ ِ
حُظـــخٓج َ ٕٞاُ ٠حُ٘ـّـــــ٤غ ِ ح٧كـٔـــــــــــَ
أػـذ ٖٓ كـٍٞى ِكخثَح ً
أٗخ ُٔضُ
ُ
ــــذ ٓ٘ـــي ِ إ ُــــْ طل ُــــــــَ١
اٗ٧ ٢ػ َـ ُ
ري ُْ أؿــِـــ ْي
كظـّ٘ض ُ ػٖ ٓظَكـِّـن ٍ ِ
ؿ٤ــَ حُ َلوــــــٞى ِ
حُ٘ـــــخٗت حُٔـُظـ َ َٜـــــ ّ ٍِٞ
َ
ِ
٣ٝو ٍٞكٜ٤خ رلٌٔش :
ٛـ ِِ َلضْ
د ػخَٛس ٍ اًح ٓخ أ ُ ْ
َّ َُٝ
ُ

َـق ِٓ َ
ـــٖ حُؼلــخف ِ حٜ١٧ــَ ِ..
ًخٗــــض أػ َّ

ً ٝظذ ك ٢حُـٍِ ٓخُ ًؿخ ر ٖ٤حُؼلش ٝحَُٜحكش طؼٌر ٚحًٌَُ٣ٝ ٟوِوٚ
ٓئحٍ حُوِذ ٣و: ٍٞ
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٣خ َُ َ
ٓخٕ حُ ََٝ ٟٜٞػََ ٜي حُ ِٛٞخ ٍِ

َٖٓ ُٓؼٌ ٤ي طِ َ
ِي حَُِ٤خُ ٢حُ َوٞحُ٢

ًخٕ حُلُئح ُى ُك َّح ً َ٤ِ١وخ ً
كَ ٖ٤
َ

ٗخ ِػ َْ

طَ َف حُ َْٜ
َ ُُّٚٔ ٛك ٢حُ َل٤خ ِس إَٔ َ َ٣

َّ

ُٓٔظ َ ِولّخ ً ِرخُؼَ ِ
 ٖ٤ؿ َّي هَ٘ٞعٍ

حُزخ ٍِ هخ ُِ َ٢
رَؼ٤يح ً

ُِؼخ ِري١

حُ َزِزخ ٍِ
حَٞٓ٧ح ٍِ

ٓؼُ ٤ي حُلخ ٍِ
َُٔ َِ ٙ
كَ ََ ٜٞك ٢ػ ِ

َلخف ِ
ٓٞحُٙ
وَ َٝحٌُ َ
َ٘٣ظٌَ ٢حُلَ َ

َلخف ُ٣ـخُ٢
وَ َٝحٌُ ِ
ََ ٝ
ِ ٞٛرخُلَ ِ

طَٔ ِِيُ حَ ُ ٧
كن َٝحُُ٘ـَ٣ َّ ٞيحُٙ

ح٩هٍِ ٬
كَ ِِٔخً ح ََٖ ِٓ ٌٞ٘٣
ِ

ٗ ُٚٝؼَ ك ٢حَُػخء ه٤ٜيط ٚكٝ ًًَٟ ٢كخس حُِػ ْ٤حُٔٓ ١َٜؼي
ُؿِ٣ ٍٞو ٍٞكٜ٤خ :
ه٤ـَ ُٓــخ ِٛي ِ
هـ ُ ْْ َك ِّ ٢كًًَ ٢حُٙ
َ
أ ُٓ َل ِ َّ ٍَ حُٞحىُٓ ٝ ١ـ٘ـْ ِوٌ َ ٗؼزـِـِ ٚ

ٔــ َّ ٬ػِ ٠حُِػ٤ـــْ ِ حُوــخ ُِــي ِ
ٝهـ َُ ِ حُ ّ
٣ط٤ـــــذ ُـِــــٞحٍى ِ
أُ٘ـّ٤ــــَ ُ رؼـــيى َ ٫
ُ

حٗ٘ي كئحى هٜخثيح ًٝؤٗ٣ ٚؼ ٖ٤رؼٓ ٞآُٓ ٢ز٘خٕ ٝحكيحػٜخ هزَ
ٝهٞػٜخ ٣و:ٍٞ
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 ٫طزـْي ِ هظـْ ٫ٝ ُٙ٬طظَ َّكــــْ ِ

أك٤ــــخإ ُ ٙأ ٠ُٝريٓؼـِـــي َ كخػْـِـــْ ِ

ٌ
 ٖ١ٝط١ٞـَّ٘ـَ ُٚحُ٘وخ ُء كِْ ٣يَع ْ

ىحٍح ً ٖٓ حُ َؼ ِ ٖ٤حَُؿ٤ـــــي ِ رٔــْ٘ـَْ ِ

ٓ ٫ؼــِّـَضْ
ٍأ ١حُز٬ى ِ ٫ٝحٗظٔ٠
َ

كٜ٤ـخ اُ ٠ؿــ ِ َ٤حُو٤خٗــش ِ ٓـُ٘ـْظـَـــــْ ِ

ُٝظـَظـَّٔ ِْغ ُ٨ؿ٘ز ُِّٜٞٓ ٢ـُٜـــــخ

ٝػِــ ٠رٜ٘٤ــخ كـَِـْظـ َ ِ٠ــن ْ ُٝـْظـَ٘ـْوــُْ ِ

ٔزُي َ ًُِـّش ً ٝؿ٠خٟش ً
ُز٘خٕ! ك ْ

اُٗ ٢ـَ٤ـُــئ ُِٔـُ٘ــٗ ٢وـــخإى َ كخٓــِـَــْ ِ

ٝحهظْ ٓوخُظ ٌٙٛ ٢رخُو ٍٞحٕ ىٞ٣حٗ ( ٚحؿخٍ٣ي ٍر٤غ ) ١زؼٚ
هَ٣ز َ٤٘٤ٓ ) َٜٙٛ ( ٚهٔط٘ي ١ػخّ \ٝ 1941حػخى ١زؼ ٚػخّ\ 1963
ٝر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ: ٙ
ٝحٌُٔــــــــــــٕٞ
ُكق حُِـ َ٤رـخُـيُّؿ٠
ِ
َ ٝ
ُ
حٌُـٝ ٕٞحٓظلـخهضْ ُٗــٗٞــــــــــ٢
ؿلـخ
هـــــــــــــــــََ٣
ً َّلَ حُ٘ـ ََّ ً ّٞؿ ْل ٍٖ
ٍ
 ٞإٔ ٣ـِ ٍٝؿلـٗٞـــــــــــــ٢
حُـٔ ُ
ٝأرْ ٠
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حُطـ٤ـــــــــــــــًٝ ٍٞلَّضْ
ٝأَٝصْ ُٜ ًَْ٘ ٝـخ
ُ

ٝحٓظـَحف حُ ِّ٘٤ــــــــــــــخّ ا ٫كئحىًح

ٌ٣ق أٗـ٤ـ٘ــــــــــ٢
ػـٖ ِؿ٘ـخٛـخُٝ ،ـْ َّ

ذ حُظ٘ـــــــــــٕٞ
كـخثَح كـ٢
حُظَ ْٜ َٗ ّ٬
ِ
ً

ُٔض أىٍٓ ١ـخ رـ ،٢أػــــــــــــٍٞسُ َْ ٝؿ ٍي
َ
ٛـَّ٤ـضْ
ٓـخًـٖ حٓ٧ـ ٠حُـٔ ٌْ٘ــــــــــٕٞ؟
ٓوــــــــــــخّ
ٓوـخ ٌّ ُٝـ ْ٤رـٓ ٢ـٖ
أّ َ
ٍ
ٌ
ؿ٘ـُٝ ٕٞـ ْ٤رـٓ ٢ـٖ ؿ٘ـــــــــــٕٞ؟
أّ
١ـخٍ ُـِ٤ـ١ٝ ٢ـخٍ كـ٤ـُ ُٝ ٚؿ ٓٞــــــــــ٢
كـٔظ٣ ٠ـ٘ـِـ ٢رٜـزقٍ ٓزـ٤ـــــــــــــٖ؟
ٝكٌَُ ٠ـ ُٚٗٞكُلـــــــــــــــــــَٓ ٞشَ ِ ّ
كظ٢
ٝرٌ ٠ؿـ٤ـ ُٔ ٚرـيٓؼـ ٢حُٜظـــــــــــــٕٞ
ػـِـٓ ٢ـ٘ٝ ٚؿــــــــــــــــــٌٙ ٞ
ٝأَِّ١ض
َّ
رـ٤ـٖ َّ ٝ
ص ؿ٠ــــــــــــــــــٕٞ
ٟخك ٍش ًٝح ِ
ف ُٓوظلـ٤ـــــــــــــــــخصٌ
ٓـخث٬صٌ ُِ َّط َْ ِ

ٗـخػٔـخصٌ ٓٔظـ٤ـوـظخصُ حُؼـ٤ـــــــــــٕٞ

ػـٞحرْ ٓوزـــــــــــــــــ٬صٌ
رـخٓٔـخصٌ
ٌ
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ق ٤ُِ ٝــــــــــــــــــٖ
ٓيرَحصٌ ًٝحصُ ػـ ْ٘ ٍ
د ٓـٜ٘ـــــــــــــخ
ُٓ ْـل٬صٌ ُـيٟ
ُّ
حُـظوـَ ِ
َهْ٘٤شَ
حُِـْٔ ًـخُــٞحى حُـــــــــــ َلَٕٝ
ِ
د حٌُ ّ٬كـٔـ٤ـــــــــــ ٍي
ٓـٖ ؿـٔـ ٍَ ٤ػٌ ِ

ٝهزـ٤قٍ ُٓ ِ َّ حُـٔـُ ّ٬ؼـ٤ـــــــــــــــٖ

ْم حُِوـخء ٝكـــــــــــــــــ ٍّ٢
٣ًَٝـْ َ
ٍ
ٛي ِ

ُٝجـ٤ـْ َؿ ِ ّْ حَُ٣ـــــــــــــــــخء هئٕٝ
ٍ

ٝأٓـ٤ـٖ ػـِ ٠ػُٜـٞى حُـظَّٜـخرـــــــــــ٢
ٍ

ِ١ـ٤ـــــــــــــن
ٓٝــ٤ـٖ ٓـٖ حُوـ٤ـٞى
ٍ
ٍ

ٝػزـٍ ٤
ؿـ َ٤أٓـ٤ــــــــــــــٖ
غ رـخُـّ ِ ٞى ِ

ِ١ٝـ٤ـن ٓـٖ حُوُ٤ـِ ٞى ٓــ٤ــــــــــــــٖ
ٍ

هــــــــــــــخّ
ذ حٌُ٘ـ٤ـٔ ِش
ٍ
ٍ
ٝرـــْ ٛ ٞ٤ؼ ِ
َحّ ك٘ـــــــــــــــٕٞ
ذ ِٓ َِ ٜ
حُـٔ ِ
ٝكـزـٍ ٤
ن حُـٔلـ َّ٤خ ٟلــــــــــــــٞىٍ
ٓٝؼـ٤ـ ٍي َِ ِْ ١
ٗٝوـ ٍّ ٢رـخى ١حُؼزـ ّٞكـِ٣ــــــــــــــٖ
ٛـٓ ٍٞـٖ ٍُ َإ ٟحُوـ٤ـــــــــــــخٍ ٝأهَٟ
ٌ
ص ح٧كـ ّ٬أ َِ ٛحُلظــــــــــٕٞ
ٓـٖ ر٘ـخ ِ
45

ؿخى٣ـخصٌ ٍٝحث ٌق هـخثٔــــــــــــــــــخصٌ
ٔـَطـ٣ٝ ٢ـٔـ٤ـ٘ـــــــــ٢
ؿـخُٔـخصٌ ػـٖ َ َ٣
ُٓلٜلـخصٌ رـخُٜـٔض ػـٖ ًَ ٓؼـــــــــــً٘٠
ٓـَ َٜٓـــــــــــــــٕٞ
ًـخٗلـخصٌ ػـٖ ًَ ٍ ّ
ٌحد
ًًَ٣ـخصٌ ٓــ َّ
ٔٔـــــــــــــــــــخصٌ ِػ ٌ
ٓئُـٔـخصٌ ٗوَّضْ
كــخد حُٔ٘ـ٤ـــــــــــــٖ
َ
ٝطزـيَّصْ
ُ٘ـخظَٓٝ ١ـخ ًُ ْ٘ـــــــــــــــــ
َّ

ـ٘ـخ ػـِٓ ٠ـٞػـيٍ ،كوـِـض :ىػـ٤ـ٘ــــــ٢

*****************************
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ابراهٌم طولان

هو إبراهٌم بن عبد الفتاح طولان ولد فً ( نابلس ) بفلسطٌن سنة
 1905وهو االخ الشمٌك للشاعرة الفلسطٌنٌة فدوى طولان واالخ
الشمٌك لربٌس وزراء االردن فً سبعٌنات المرن العشرٌن االستاذ
احمد طولان وهو ا حد ابناء عابلة طولان الواسعة الثراء .
درس اإلبتدابٌة فً ( المدرسة الرشٌدٌة ) فً مدٌنة (نابلس) وكانت
مؽاٌرا لما كانت علٌه
الدراسة فً هذه المدرسة تنهج نه ًجا حدٌثًا
ً
المدارس اثناء الحكم العثمانً حٌث ان اساتذة هذه المدرسة د رسوا ؾي
االزهرالشرٌؾ وتاثروا بالنهضة العربٌة االدبٌة والشعرٌة فً مصر .
ستَه الثانوٌة بمدرسة المطران فً (الكلٌة اإلنجلٌزٌة) فً
ثم أكم َل درا َ
المدس عام\  1919حٌث لضى فٌها أربعة أعوام حٌث تتلمذ على ٌد
االستاذ ( نخلة زرٌك ) الذي كان له تاثٌر كبٌر فً تعلٌمه اللؽة العربٌة
والشعر المدٌم.
التحك بالجامعة االمرٌكٌة فً ( بٌروت ) عام \  1923ومكث فٌها
ست سنوات نال فٌها شهادة الجامعة فً اآلداب فتخرج منهاعام \
 .1929ثم عاد لٌكون مدرسا لبلدب العربً فً مدرسة( النجاح
الوطنٌة ) بمدٌنة (نابلس ).
مرت فلسطٌن لبل نكبتها األولى بؤحداث جسام سجلها الشاعر ابراهٌم
طولان تناولها بالسخرٌة مرة والنمد البلذع فً سٌاق عرضه لها هادفا
فً كل األحوال إلى تبصٌر الشعب بما ٌدور حوله  ..إحساس الشاعر
العالً إزاء اللعبة اال نكلٌزٌة فً توطٌن الٌهود فً فلسطٌن والامة دولة
ٌهودٌة لهم فً للب الوطن العربً التً كانت تدور على ارض فلسطٌن ،
والتً أوجدت فرٌما من المنتفعٌن من اصحاب المصالح اٌضا و من
وجود االحتبلل البرٌطانً ممن ال ٌنتمون إلى األرض أصبل  ،ومشاركتهم
المطامح االستعمارٌة والعون الذي ساهموا فٌه أخٌرا فً ضٌاع الوطن ..
ولد رصدته أحاسٌس ووعً الشاعرابراهٌم طولان فؤطلك لسانه ٌفضح
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وٌوضح وٌدعو للتكاتؾ وصد الهجمة العدوانٌة .فً لصٌدته ( ٌا
حسرتا ) فٌمول :
ٌا حسرتا ماذا دهى أهل الحمى
فالعٌش ذ ل  ،والمصٌر بوار
أرأٌت أي كرامة كانت لهم
والٌوم كٌؾ إلى اإلهانة صاروا
سهل الهوان على النفوس فلم ٌعد
للجرح من ألم وحك وعار
همدت عزابمهم فلو شبت لظى
لتثٌرها

فٌهم فلٌس تثار

الظالم الباؼً ٌسوس أمورهم
واللص والجاسوس والسمسار
ثم انتمل للتدرٌس فً (الجامعة األمرٌكٌة ) فً بٌروت وع َِم َل مدرسا ً
للؽة العربٌة فً العامٌن الدراسٌٌن (  ) 1932– \1931و(
 ) 1933\1932ثم عاد بعدها إلى فلسطٌن .
وفً عام\  1936تسلم المسم العربً فً (إذاعة المدس) وعٌُن
ُمدٌرا ً للبرامجِ العربٌة  ،اال انه ألٌل من عمله من لبل سلطات االنتداب
االنكلزي عام| .1940
وحذر ابراهٌم طولان من الركون إلى المحتل الؽازي سواء الٌهود
الصهاٌنة او االنجلٌزي المحتل وٌرى فٌهما خصمان وان وسٌلتهما
الترؼٌب والترهٌب وان الهدؾ فً كلتي الحالتٌن هو فلسطٌن – وٌدق
أجراس اإلنذار فٌمول :
مصٌرن بات ٌلمسه األدنى
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وسار حدٌثه بٌن األلاصً
فبل رحب المصور ؼدا بباق
لساكنها وال ضٌك الخصاص
لنا خصمان  :ذو حول وطول
وآخر ذو احتٌال والتناص
تواصوا بٌنهم فؤتى وباال
وإذالال لنا ذان التواصً
مناهج لئلبادة واضحات
وبالحسنى تنفذ والرصاص
ثم انتمل إلى العراق وعم َل مدرسا ً فً مدرسة ( دار المعلمٌن )
كلٌة التربٌة حالٌا ولمب (شاعر الجامعة ) فكان الشاعر ٌصدر شعره
عن إٌمان مطلك بشعبه وأمته  ،وكان مإمنا اشد اإلٌمان بؤن (ال ٌفل
الحدٌد إال الحدٌد)وأن المحتل الٌهودي او االنكلٌزي عب ٌء ال ٌزول إال
بالكفاح  ،فالموة ال تردع إال بالموة ٌمول :
نبإنً عن الموي متى كان
رحٌما  ،هٌهات من عز تاها
ال ٌلٌن الموي حتى ٌبللً
مثله عزة وبطشا وجاها
ال سمت أمة ذهتها خطوب
أرهمتها وال ٌثور فتاها
فهو صاحب دعوة إلى مواجهة الموة الؽاشمة بموة الشعب فبل
لٌمة ألمة تعتورها المصابب وتبتلً بالعدوان وال تثور وال تتحرن حٌث
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أنه منطك النضال السوي الذي ٌرفض المهادنة والخضوع وال ٌجد فً
ؼٌر نٌل الحموق كاملة لؽة تستطٌع الوصول بكرامة إلى الوطن
واستمبلله .لذا نراه ٌتصدى للمشككٌن بمدرة الشعب على المواجهة
ٌمول :
كفكؾ دموعن لٌس ٌنفعن البكاء وال العوٌل
وانهض وال تشن الزمان مما شكا أال الكسول
وأسلن بهمتن السبٌل وال تمل كٌؾ السبٌل
ثم عاجله المرض فً بؽداد فعاد إلى وطنه مرٌضا .
كان إبراهٌم طولان ٌعٌش مهزول الجسم  ،ضعٌفا ً ومنذ صؽره
،انتابته و نَ َمت معه فً حٌاته ثبلث علل حتى لضت علٌه فاشتدت
علٌه وطؤة المرض حٌث توفً فً مساء ٌوم الجمعة  2أٌار عام \ 1941
وهو فً سن الصبا و الشباب حٌث توفً ولما ٌتجاوز السادسة
والثبلثٌن من عمره .
ولد رثاه رفٌك دربه وصدٌمه الشاعر عبد الكرٌم الكرمً (ابو
سلمى ) فً أصدق الشعر وأنبله فً لصٌدة على البحر الخفٌؾ تحمل
زفرات الشاعر ولوعته:
كٌؾ أبكً وكٌؾ ٌبكً لصٌدي
ومضى الٌوم طارفً وتلٌدي ؟
أٌن تمضً ؟ لمن تركت الموافً
والمروءات خافمات البنود ؟
أنت من علّم الطٌور ؼناء ً
ما عهدنان صامتا ً فً الحشود !
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ٌتمٌز شعر إبراهٌم طولان بالجزالة والموة من ؼٌر تعمٌد
وٌتسم بالمحافظة والتجدٌد فً الصور والمعانً واألوزان الشعرٌة.
وٌعتبر الشاعر األول بٌن شعراء العربٌة ،فً ابتكار األناشٌد المومٌة
والوطنٌة حٌث ما تزال أناشٌده حٌة تتردد فً اإلذاعات العربٌة إلى
الٌوم ،وبخاصة نشٌد (موطنً)  .وانشد فً الؽزل فهو شاعر ؼزل
رلٌك رابعة صوره الشعرٌة فٌه  ،عذب النؽم ،لطٌؾ الدعابةٌ .مول فً
ؼزله :
َو َ
ٌـر ٍة فً ال َم ْكتَبَــ ْه
ؼ ِر َ
ستْ ِلت َ ْم َرأ َ أ َ ْو ِلت َ ْكـ
َجلَ َ

ِب َج َما ِلـ َها ُمتَنَ ِمّـبَ ْه
ب َما ال ُمعَ ِلّـ ُم َرتَّبَـ ْه
ـت ُ َ
ً ال ُمتَلَ ِ ّهبَـ ْه
أ َ ْنفَا ِ
سـ َ

س ـتُ َحت َّى ال أ ُ َرى
َو َحبَ ْ

هللا أَجْ َز َل فً ا ْل ِه َبـ ْه
َ

َرالَ ْبت ُ َها فَش َِهـ ْدتُ أ َ َّن
سمَـاهُ فً ال ِف ْرد َْو ِس َم ْخـ
َو َ

ٌك َو َر َّكبَـ ْه
وم َّ
تُ ِ
الر ِح ِ

ٌَا لَ ٌْـتَ َحـ َّظ ِكتَابِـ َها

ِل ُ
ً ا ْل ُمتَعَ ِذّبَـ ْه
ضلُو ِعـ َ

فَـ ِإذَا ا ْنت َ َهـى َوجْ ـهٌ ونَـا

ع َبـ ْه
ست َ ْو َ
َل ذَكَا ُإ َها َما ا ْ

ً تُؽَ ْم ِؽـ ُم الـ
و َ
س ِم ْعتُ َو ْه َ

ت نَجْ َوى ُم ْط ِربَـ ْه
َك ِل َما ِ

ـرا
إحْ ـدَى الثَّـنَاٌَا النَّـٌِّ َ

شبَ ْه
س لَ َها َ
ِ
ت بَدَتْ َولَ ٌْ َ

ع ِل ْمـتَ ِم َ
ـن ا ْلـ
ً لَ ْو َ
ِه َ

س ِن ِع ْن َد أ َ ْرفَ ِع َم ْرت َ َب ْه
َم َحا ِ

ب لَـ ْد َرأَتْ
َوأ َ َمـا َولَ ْلـ ٍ

اجد َ
ٌِن تَمَلُّبَـ ْه
فً ال َّ
س ِ

اصـ ٌل
َخفَمَـانُـهُ ُمت َ َ
ـو ِ

ُـر َ
ؼ ٌْ َهبَـ ْه
َواللَّ ٌْ ُل ٌَ ْنش ُ
حْ ِر ٌَّـ ِة ا ْل ُمت َ َح ِ ّج َبـ ْه

سـ
َوأ َما َو َ
ع ٌْ ِن ِن َوا ْلمُ َوى ال ِ ّ
احكَـا ً
ـن َ
ض ِ
سنَّ ِ
َوأ َ ُرو ُم ِ

َحت َّى ٌَلُـو َح َوأ َ ْرلُبَـ ْه

ً تُؽَ ْم ِؽـ ُم الـ
و َ
س ِم ْعتُ َو ْه َ

ت نَجْ َوى ُم ْط ِربَـ ْه
َك ِل َما ِ
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ست َ ْعذَبَـ ْه
َخـبلّبَـةً ُم ْ

َو َرأٌَْـتُ فً الفَ ِـم بِ ْدعَـةً
ـرا
إحْ ـدَى الثَّـنَاٌَا النَّـ ٌِّ َ

شبَ ْه
س لَ َها َ
ِ
ت بَدَتْ َولَ ٌْ َ

َمثْلُـو َمـةً ِم ْ
ـن َط ْرفِ َهـا

سبَ ْن َهـا َمثْلَبَـ ْه
ال تَحْ َ

ع ِل ْمـتَ ِم َ
ـن ا ْلـ
ً لَ ْو َ
ِه َ

س ِن ِع ْن َد أ َ ْرفَ ِع َم ْرت َ َب ْه
َم َحا ِ
َى َما أ َ ْعذَبَـ ْه
سبُ َها َ
ِ
صد ً

ت ت ُ ْكـ
س ٌْنَا ِ
ً َم ْ
صد َُر ال ِ ّ
ِه َ
ب لَـ ْد َرأَتْ
َوأ َ َمـا َولَ ْلـ ٍ

اجد َ
ٌِن تَمَلُّبَـ ْه
فً ال َّ
س ِ
َوال ٌَ َ
ـزا ُل ُمعَذَّبَـ ْه

ـار ال َج َمـا ِل
َ
صلَّـى ِل َجبَّ ِ
فروخ :
ٌمول فٌه الدكتور عمر ّ

( لمد بلػ شعر إبراهٌم ثبلث ذرى متعالبة :ذروة الحب ،وذروة
الشهوة ،وذروة المشكلة الوطنٌة)
ولد رافك إبراهٌم طولان المؤساة الفلسطٌنٌة مذ كانت مشروعا ً
إلى أن أصبحت أزمة  ،وتوفً وهً توشن أن تتحول إلى كارثة ،وتهب
كالعاصفة تهدّد الوطن والمواطن كتب شعره فً ضوء الدم الفلسطٌنً.
ولد فاز عن جدارة  ،بلمب شاعر الوطن وسجل لضٌة ببلده فً شعره
حٌث ٌمتاز بطابع فلسطٌنً خاص ،وٌحس به كل من عاش وٌعٌش
الماساة التً تعرض لها فلسطٌن وٌرى الشاعر أن حكمة هللا شاءت ان
تجعل الفلسطٌنٌن مشارٌع لبلستشهاد .وٌإكد أن فلسطٌن تطالب
االراذل منهم باالبتعاد عنها فلٌسوا هم برجالها – انما رجالها الذٌن
آثروا السجن والتشرٌد واالستشهاد ٌمول :
أضحت فلسطٌن من ؼٌظ تصٌح بكم
خلوا الطرٌك فلستم من رجاالتً
ذان السجٌن الذي أعلى كرامته
فداإه كل طبلب الزعامات !.
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واختم بحثً بمصٌدته الشهٌد ٌمول فٌها:
عبس الخطب فابتسم

و طؽى الهول فالتحم

رابط النفس و النهى

ثابت الملب و المدم

نفسه طوع همة

وجمت دونها الهمم

تلتمــــً فـــً مزاجهـــا

باألعــــــاصٌر والحـــــمم

تجـــمع الهـــابج الخـــضم إلــــى الراســــخ األشـــم
وهــً مــن عنصــر الفــداء ومــــن جــــوهر الكـــرم
ومــــن الحـــك جـــذوة

لفحهــــا حــــرر األمـــم

ســـار فــً منهــج العــلً ٌطــــرق الخــــلد مـــنزال
نالـــــــه أم مجــــــدال

ال ٌبــــــالً ,مكبـــــبل

فهـــو رهـــن بمـــا عــزم
ربمــــا ؼالـــه الـــردى

وهــــو بالســـجن مـــرتهن

لســـت تـــدري بطاحهــا
إنــــه كـــوكب الهـــدى
أي وجــــــه تهلـــــبل

ؼٌبتـــــــه أم المنــــــن
الح فـــً ؼٌهـــب المحـــن
ٌــــرد المــــوت ممبـــبل

إنا للـــــــه والــــــوطن
أرســل النــور فــً العٌـون ,فمــــا تعــــرؾ الوســـن
ورمــً النــار فــً الملـوب,

فمــــا تعــــرؾ الضؽـــن

أي وجــــــه تهلـــــبل

ٌــــرد المــــوت ممبـــبل

صعـــد الـــروح مرســبل

لحنــــه ٌنشــــد المــــبل
53

إنا للـــــــه والــــــوطن
أرســل النــور فــً العٌـون,

فمــــا تعــــرؾ الوســـن

ورمــً النــار فــً الملـوب,

فمــــا تعــــرؾ الضؽـــن

أي وجــــــه تهلـــــبل

ٌــــرد المــــوت ممبـــبل

صعـــد الـــروح مرســبل

لحنــــه ٌنشــــد المــــبل

إن للـــــــه والــــــوطن

***********************
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عبدالرحٌم محمود
) الشاعرالشهيد )

ولد عبد الرحٌم محمود فً بلدة (عنبتا ) من اعمال (طولكرم )
بفلسطٌن عام \  1913ولد فً كنؾ اسرة ملتزمة دٌنٌا ووطنًا.
درس عبدالرحٌم فً ( مدرسة عنبتا االبتدابٌة )  ،ثم انتمل إلى
(مدرسة طولكرم االبتدابٌة) ثم انتمل الى (مدرسة النجاح الوطنٌة ) فً
( نابلس ) لدراسة المرحلة الثانوٌة (جامعة النجاح حالٌا ) فدرس فٌها
خمس سنوات من عام\  1928الى عام\  1933درس على اٌدي
اساتذة اكفاء منهم الدكتور دمحم فروخ والشاعر ابراهٌم طولان
واالستاذ انٌس الخولً وؼٌرهم فنهل من منهلهم حب الوطن وحب
المعرفة و زعزة النفس وابابها حتى تخرج منها عام \  1933فعٌن
مدرسا للؽة العربٌة وادابها .
فً عام \  1935حضر من سورٌا الشٌخ المجاهد عز الدٌن
المسام لٌشارن فً الكفاح ضد االحتبلل اإلنجلٌزي لفلسطٌن وهو شٌخ
بلػ عمره اربع وستون سنة فاعتصم بالجبل مع رفاله من ِمصْر
ستُش ِْهد الشٌخ
وفلسطٌن ،وظلوا ٌماتلون جنود االحتبلل اإلنكلٌزي فا ْ
السوري فً 20تشرٌن الثانً (نوفمبر)  1935وبهذا أصبح الشٌخ
سام مثبلً أعلى للمماومة وللثورة التً بدأت بإضراب ٌوم  20نٌسان
المَ َّ
(أبرٌل) \  ، 1936فانخرط الشباب الفلسطنً فً صفوؾ المماومة
العربٌة فً فلسطٌن ومنهم الشاعر الشاب عبد الرحٌم محمود الذي نذر
نفسه للوطن وللنضال من اجل تحرٌر بلده  ،فاستمال من (مدرسة
النجاح) ملتحما بصفوؾ المناضلٌن وهو ٌمول :
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إن األلى سلبوا الحموق لبا ُم
ستَجْ دِها
وا ْؼ ِص ْب ُحمولَن لَ ُّط ال ت َ ْ
سا ُم
ارها ِم ْن لَ ْب ِل َن المَ َّ
لَ ْد سـ َ َ
هذي َط ِر ٌْمُ َن فًِ ال َحٌاة فبل تَ ِحـدْها
و فً عام \  1935لام األمٌر سعود ولً عهد المملكة
العربٌة السعودٌة لبل ان ٌكون ملكا بزٌارة للمسجد االلصى ،فؤلمى
الشاعر عبد الرحٌم محمود لصٌدته وكان عمره اثنٌن وعشرٌن عا ًما
لال فٌها :
سعو ِد َوفً َجبٌنِ َن َمطلَعُ ْه
نَج ُم ال ُ
كب ِع ِ ّز َن ٌَت َبعُ ْه
أَنّى ت َ َو َّجهَ َر ُ
سهبلً َو ِطبتَ َولَو نَ َزلتَ ِب َمح َم ٍل
َ
ع ِمن نُزو ِل َن بَلمَعُ ْه
مر َ
ٌَوما ً ِأل َ َ
مٌر ِإذا النَوى
َوالمَ و ُم لَو ُم َن ٌا أ َ ُ
فَ َرلَتهُ آما ُل العُروبَ ِة تَج َمعُ ْه
ب َحبَّةً
مالوا إِلَ َ
ٌن َو ُك ّل ُُ لَل ٍ
ٌَحدو بِ ِه شَولا ً إِلَ َ
ٌن َوٌَدفَعُ ْه
مٌر أَما َم عٌَنِ َن شا ِع ٌر
ٌا ذا األ َ ِ
ُ
رٌر ِة أَضلُعُ ْه
ض َّمت عَلى الشَكوى ال َم َ
زورهُ
سج ُد األَلصى أجبتَ ت َ ُ
ال َم ِ
أَم ِجبتَ ِمن لَب ِل ال َ
ع ْه
ضٌاعِ ت ُ َو ِ ّد ُ
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ك
َحر ٌم تُبا ُ
ح ِل ُك ِ ّل أَوك َع آ ِب ٍ
اق شَرٌ ٍد أربُعُ ْه
َو ِل ُك ِ ّل أَفّ ٍ
بوركَت َجنباتُهُ
َوالطا ِع َ
نون َو ِ
ٌوجعُهْ
أَبنا ُإهُ ِ
عن ِ
الظٌَم بِ َط ٍ
َو َ
سوى
ؼدا ً َوما أَدنا ُه ال ٌَبمى ِ
ع ْه
مر ُ
َمع لَنا ٌَهمً َو ِ
س ٌّن نَ َ
د ٍ
صٌب أساف ٌل
مر العَ
َ
مر ُ
ب األ َ َ
َوٌُ ِ ّ
علٌَنا ِبالَّذي نَتَ َولَّعُ ْه
ع َِجلوا َ
سدا ِد َحصاتهُ
لَو ٌم ت َ ِض ُّل لَدى ال َ
خضعُ ْه
ٌط ُر العادي َ
س ِ
َوٌُ َ
علٌَ ِه َوٌُ ِ
ضٌم شَكاتُهُ
شَكوى َوتَحلو ِلل ُم ِ
ق أَد ُمعُ ْه
لر َ
مٌر َوأَن ت َ َر َ
ِعن َد األ َ ِ
تن ِعناٌَةٌ
مٌر َورافَمَ َ
ِ
سر ٌا أ َ ُ
سعو ِد َوفً ج َبٌ ِن َن َمطلَعُ ْه
نَج ُم ال ُ

وفً هذه المصٌدة تتضح وجهة وبُعد نظر الشاعر الشاب
.ورإٌته الوالعٌة للظروؾ العربٌة شعوبًا وحكا ًما .
وفً عام \  1939كانت الثورة لد خمدت بعض الشا فلم
ٌحتمل البماء فً فلسطٌن تحت نٌر االحتبلل اإلنجلٌزي والعصابات
سا
الصهٌونٌة؛ فانتمل إلى العراق وظل به ثبلثة اعوام عمل خبللها مدر ً
للؽة العربٌة ،ثم التحك بالكلٌة الحربٌة العسكرٌة ببؽداد ،وتخرج ضاب ًطا
برتبة مبلزم عندما كان الملن ؼازي بن فٌصل بن الحسٌن ملكا على
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العراق ولد شارن مع المناضلٌن العرالٌٌن فً ثورة رشٌد عالً
الكٌبلنً فً العراق عند لٌامها فً عام 1941
وفً اثناء الحرب العالمٌة الثانٌة وانشؽال انكلترا فً الحروب
مع حلفابها عاد الشاعر عبد الرحٌم محمود إلى بلده واستؤنؾ العمل
كمعلم للؽة العربٌة (بمدرسة النجاح الوطنٌة) بنابلس .
ولما بلػ عمره أربعة وعشرٌن عا ًما ا نشد لصٌدته
ص ّ ِور ُفٌها الشهٌد كما ٌتمنَّاه هو فٌمول :
(الشهٌد) لٌُ َ
ســؤحمل روحــً عـلى راحـتً
وألمــً بهـا فـً مهـاوي الـردى
فإمــا حٌــاة تســر الصــدٌك
وإمــا ممــات ٌؽٌــظ

العــدى

ونفس الشـــرٌؾ لهــا ؼاٌتــان
ورود المناٌـــا ونٌـــل المنــى
ومـا العٌش? ال عشـت إن لـم
أكـن مخــوؾ الجنــاب حـرام الحـمى
إذا للــت أصؽــى لـً العـالمون
ودوى ممـــالى بٌـــن الــورى
لعمـــرن إنــً أرى مصــرعً
ولكـــن أعــد إلٌــه الخــطى
أرى مصـرعً دون حـمً السـلٌب
ودون بـــبلدي هـــو المبتؽــى
ٌلــد ألذنــً ســماع الصلٌــل
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وٌبهــج نفســً مســٌل الدمــا
وجســم تجـدل فـوق الهضاب
تناوشـــه جارحـــات الفـــبل
فمنــه نصٌــب ألســد السـماء
ومنــه نصٌــب ألســد الــثرى
كســـادمه األرض بـــاألرجوان
وأثمــل بــالعطر رٌــح الصبـا
وعفـــر منــه بهــً الجــبٌن
ولكـــن عفــارا ٌزٌــد البهــا
وبــان عــلى شــفتٌه ابتســام
معانٌـــة هــزء بهــذي الدنــا
ونـــام لٌحــلم حــلم الخــلود
وٌهنــؤ فٌــه بــؤحلى الــرإى
لعمــرن هــذا ممــات الرجـال
ومــن رام موتــا شــرٌفا فــذا
فكــٌؾ اصطبـاري لكٌـد الحـمود
وكــٌؾ احتمــالى لســوم األذى
أخوفــا وعنــدي تهــون الحٌـاة
وذال وإنــــً لـــرب اإلبـــا
بملبــً ســؤرمً وجــوه العـداة
59

فملبــً حــدٌد ونــاري لظــى
وأحــمً حٌــاضً بحـد الحسـام
فٌعلـــم لــومً بؤنــً الفتــى
وفً عام \ 1948صدر لرار تمسٌم فلسطٌن فاشتعل المولؾ
فمرر شا ِع ُرنا عبد الرحٌم محمود أن ٌصل
الفلسطٌنً والعربً م ن جدٌد ؛ َّ
الى تحمٌك اعلى درجات الجهاد فً سبٌل وطنه وآخر مدى من أجل
تحرٌر وطنه ،فتوجه إلى ( بٌروت ) فً كانون الثاي (ٌناٌر)  ،1948ثم
انتمل الى الشام لٌنخرط فً تدرٌبات عسكرٌة على المتال وفنونه فانضم
إلى ( جٌش االنماذ ) ،ولما اكمل تدرٌباته فٌه دخل إلى منطمة( بلعا )
س ِرٌَّة من فوج ( ِح ِ ّطٌن)،
بفلسطٌن مشتركا فً معركة (بٌارعدس) مع َ
ثم شارن فً معركة ( رأس العٌن) ،وفً شهر نٌسان ( إبرٌل ) 1948م
آمرا لبلنضباط العسكري فً لاطع ( طولكرم ) ،ثم مساعدًا آلمر
ُ
ع ٌِّن ً
الفوج فً مدٌنة ( الناصرة ) .
وفً لرٌة ( الشجرة ) الفلسطٌنٌة العربٌة لرب مدٌنة ( طبرٌة
) انشؤ الصهاٌنة الٌهود لرٌة او مستعمرة اسموها (السجرة ) بالسٌن
وكانت منطمة ساخنة جدا فكان العرب من المسلمٌن والمسٌحٌٌن ٌماتلون
من لرٌة (الشجرة ) والٌهود ٌماتلون من لرٌة ( السجرة ) فكان المتال
محتدما وشرسا ودارت فٌه معارن كثٌرة لاتل فٌها الشاعر عبد الرحٌم
محمود لتال االبطال ببسالة منمطعة النظٌر فً ( معركة الشجرة)
فؤصابته لذٌفة فً عنمه ،وكان ٌتمتم ورفاله ٌحملونه على أكتافهم :

وأحذروا ان تتركونً

احملونً احملونــً

واذا مت ادفنونــً

وخذونً وال تخافـوا

ستُش ِْه َد فٌها .
ولد ا ْ
استشهد فً معركة ( الشجرة ) ٌوم  13حزٌران ( ٌولٌو)
\1948م وهو فً ممتبل العمر حٌث بلػ عمره خمس وثبلثون سنة
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و ُدفِ َن عبد الرحٌم محمود فً مدٌنة (الناصرة ) ُم َخ ِلّفًا زوجته وابنٌه
(الطٌب) و(طبلل) وابنته رلٌَّة ،ووكانت أعمارهم ٌوم استشهاده بٌن
العام الواحد واالربعة اعوام .
ٌتمٌز شعر عبد الرحٌم محمود الشاعرالشهٌد بموتها واشاعة
روح الوطنٌة والجهاد فٌها وكانت لصابده التً جمعها بعد استشهاده
لجنة من ( االدباء ) بعد وفاته بعشر سنٌن وكان لد نشر بعضها فً
المجبلت العربٌة فً فلسطٌن وسورٌا ومصر ولبنان  .واصدرت هذه
اللجنة دٌوانه فً (عمان) عام  1958وٌحتوي على سبع وعشرٌن
شعرا وعاشها حٌا ته ،وفٌها استحك
لصٌدة .هً كل المصابد التً صاؼها
ً
أن ٌكون مثبل أعلى للشباب الفلسطٌني او للشباب العربً فً الكفاح
والجهاد من اجل الكرامة والوطن والصدق فمصابده اؼلبها تحمل طابع
الكفاح والجهاد ومع ذلن نجد فً شعره الؽزل والرثاء والمدح و ؼٌرها
من فنون الشعرالعربً .
ٌمول فً الؽزل :

خالتنً المٌت من صدها
لالت لتٌلً أنت للت اعلمً
ملت إلى ؼٌري وانً امروء
لالت لم ٌزل

فاعبل

مخلولة أنت فبل تكبري

والعابش الدهر معنى علٌل
أن لد صحا الساهً وعاد المتٌل
إن مالت الروح فعنها أمٌل
للت ..فهاتً علٌه الدلٌل
مثلن بٌن الناس ألؾ مثٌل

~*~*~*~*~*~
لالت إذا رحت فبل عودة

إما تشكٌت النوى والصدود

للت ومن ٌخلص من لٌده

أٌنثنً ٌطلب ذل المٌود؟
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أنً إلى النار حٌاتً أعود

نجوت من نار فبل تحسبً
لالت أتنسى ؟ للت لم ال ولد

نسٌت مٌثالً وخنت العهود

ؼدا أرى ؼٌرن لً وافٌا

وأبدل الحب بحب جدٌد

~*~*~*~*~*~
أخلصتن الود وجازٌتنً

بالؽدر ما اظلم هذا الجزاء

وإذ بؤحبلمً التي شدتها

تنهار من فولً وتؽدو هباء

لكن سؤبنٌها فبل تشمتً

نعم ٍ ابنٌها وأعلً البناء

مثلً كما للت رجال وال

ٌدركهم حصر ,ذان النساء

واخٌرا اختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره :

دعا الوطن الذبٌح إلى الجهاد
فخؾ لفرط فرحته فإادي
وسابك النسٌم ال افتخار
ألٌس علً أن أفدى ببلدي ؟
حملت على ٌدي روحً وللبً
وما حملتها إال عتادي
وللت لمن ٌخاؾ من المناٌا
أتفرق من مجابهة األعادي؟
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أتمعد والحمى ٌرجون عونا
وتجبن عن مصاولة األعادي؟
فدونن خدر أمن فالتحمه
وحسبن خسة هذا التهادي
فلؤلوطان أجناد شداد
ٌكٌلون الدمار ألي عادي
ٌبللون الصعاب وال تشاكً
أشاوس فً مٌادٌن الجبلد
تراهم فً الوؼى أسدا ؼضاٌا
معاوٌنا إذا نادى المنادي
بنً وطنً دنا ٌوم الضحاٌا
أؼر على ربا ارض المٌعاد
فمن كبش الفداء سوى شباب
أبً ال ٌمٌم على اضطهاد ؟
ومن للحرب إن هاجت لظاها
ومن إال كم لدح الزناد؟
فسٌروا للنضال الحك نارا
نصب على العدى فً كل واد
فلٌس أحط من شعب لعٌد
عن الجلى وموطنه ٌنادي
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~*~*~*~*~*~
بنً وطنً أفٌموا من رلاد
فما بعد التعسؾ من رلاد
لفوا فً وجه أي كان صفا
حدٌدا ال ٌإول إلى انفراد
وال تجموا إذا اربدت سماء
وال تهنوا ‘ذا ثارت بوادي
وال تمفوا إذا الدنٌا تصدت
لكم وتكاتفوا فً كل نادي
إذا ضاعت فلسطٌن وأنتم
على لٌد الحٌاة ففً اعتمادي
بؤن بنً عروبتنا استكانوا
وأخطؤ سعٌهم نهج الرشاد

***************************
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مصطفى وهبً التل
(عرار )

هو مصطفى وهبً بن صالح بن مصطفى بن ٌوسؾ بن ملحم التل
ُٝي ٜٓطلٛٝ ٠ز ٢حُظَ كٓ ٢ي٘٣ش ( حٍري) ٖٓ حػٔخٍ َٗم حٍ٫ىٕ ٝطوغ
ٗٔخٍ حٍ٫ىٕ كٓ14 ّٞ٣ ٢لَّ ٓ٘ش ٛ 1317ـَ٣ش – حُوخْٓ ٝحُؼَٖ٘٣
ٖٓ ٗٓ َٜخ (ٞ٣ح٣خٍ ) ٬٤ٓ 1899ى٣ش.
ولد سمً (مصطفى) تٌمنا باسم جده واضٌفت الٌه كلمة وهبً على
الطرٌمة السابدة بٌن العاببلت التركٌة انذان وهً اضافة اسم إلى اسم
الولٌد األصلً .ولد ورث شاعرنا عن والده حسا مرهفا وخاطرا متولدا
وذكاء خارلا ومٌبل إلى لول الشعر ونظمه.
طِو ٠طؼِ ٚٔ٤ح٫رظيحث ٢ك (٢اٍري ) ٓٔوٍ ٢حٓ ٚػْ ٓخكَ اُ( ٠ىٓ٘ن)
ػخّ ٝٝ ،1912ح َٛطؼِ ٚٔ٤كٓ( ٢يٍٓش ػ٘زَ)ٝ .ه ٍ٬ىٍحٓظٗ ٚخٍى
ُٓ٬ء ٙك ٢حُلًَخص حُظً ٢خٗٞح ٣و ٕٞٓٞرٜخ ٟي الترن ك٘ل ٢ػِ ٠اػَ
اكي ٌٙٛ ٟحُلًَخص اُ ( ٠بٌروت)
وفً رواٌة اخرى نفً إلى( حلب )وأكمل دراسته هنان  ،حٌث حصل على
الشهادة الثانوٌة
عاد مصطفى إلى( اربد ) لمضاء العطلة الصٌفٌة ،وفً تلن الفترة
نشبت بٌنه وبٌن والده خبلفات حادة ،مما جعل والده ٌحجم عن إعادته
إلى (مدرسة عنبر) فً (دمشك ) ،وٌبمٌه فً( اربد ) لٌعمل فً مدرسة
خاصة كان لد افتتحها والده آنذان واسماها (المدرسة الصالحٌة
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العثمانٌة) و بمً مصطفى فً (إربد ).وعمل فً مدرسة والده مضطراً،
واستمرت خبلفاتهما واشتدت ،فمرر مصطفى أن ٌترن (إربد) ،فؽادرها
فً  1917/6/20بصحبة صدٌمه (دمحم صبحً أبو ؼنٌمة) لاصدٌن (
اسطنبول ) ،ولكنهما لم ٌبلؽاها ،حٌث استمر مصطفى فً (عربكٌر) حٌث
كان عمه (علً نٌازي) لابممماما فٌها .فً (عربكٌر ) عمل مصطفى
وكٌل معلم ثان لمحلة (اسكٌشهر) ،فعٌن بتارٌخ  ،1918/10/3واستمال
منها فً .1919/3/9
ولكنه ما لبث أن عاد إلى (دمشك) مرة أخرى .فسافر إلٌها فً
مطلع العام الدراسً .1920- 1919ولكن عودته صادفت لٌام حركات
طبلبٌة شارن فٌها ،بل كان مع بعض أصدلابه على رأسها ،ما جعل
السلطات تمرر نفٌه إلى (حلب )،اال انها سمحت له بإكمال دراسته فٌها،
فسافر إلٌها فً شباط  .1920ومكث فٌها حتى الشهر السادس من عام
 .1920حٌن ؼادرها بعد أن حصل على الشهادة الثانوٌة من (المدرسة
السلطانٌة).وفً أثناء دراسته تعلم اللؽة – التركٌة وهً اللؽة الرسمٌة
حٌنذان ،ثم تعلم الفارسٌة،وفً احدى لصابده ٌصؾ حاله فٌمول:
هوان ظننته لعبة

حبّن خلته كذبه

وللبً كنت أحسبه

لضى واوٌلتا نحبه

وأحبلمً وآمالً

وأٌام الهوى العذبه

وتذكارات آمالً

لضت فً جملة الحسبة
لها بمبادبً نسبة

كفرت بكل عاطفة

أظن ّ
ورحت ّ
أن الجري فً حلب الهوى سبّة
وعشت لؽٌر تطبلب ال عبل والمجد ال أأبه
أباٌع من ٌساومنً

على الترفٌه بالنكبة

فمن سجن إلى منفى

ومن منفى إلى ؼربة

فر
كر إلى ّ
ومن ّ

ومن بلوى إلى رهبة
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فبً من ك ّل معركة
تعالى هللا واألرد ّن

أثرت عجاجها ندبة
والرطبة
ال بؽداد و " ّ

وفً أواخر العشرٌنات درس المانون معتمدا ً على نفسه ،وتمدم
للفحص الذي كانت تجرٌه وزارة العدل آنذان فاجتازه،بنجاح وحصل على
إجازة المحاماة فً  3شباط .1930
ثم عٌن معلما فً (مدرسة الكرن)  ،ثم حاكما ادارٌا لثبلث
مدن صؽٌرة فً األردن هً ( وادي السٌر والزرلاء والشوبن )
ث انتمل الى (السلط ) بعد ان عٌن مدعً عام فٌها ثم عٌن ربٌسا
م
للتشرٌفات فً الدٌوان العالً ثم عٌن متصرفا مدعً عام للبلماء (
السلط ) بمً فٌها لمدة اربعة أشهر ثم عزل والتٌد إلى (سجن المحطة
فً (ع ّمان )
.وبعد خروجه من السجن عمل بالمحاماة
ثم عاد إلى وزارة المعارؾ فتسلم وظٌفة (المفتش األول) فٌها ثم تركها
عٌّن ( ربٌس تشرٌفات فً الدٌوان العالً).ثم متصرفا
.وحٌن تركها ُ
للواء( البلماء) ومكث فً منصبه هذا ألل من أربعة أشهر إذ حٌث عزل
ثم،سجن فً (سجن المحطة ) فً(عمان ) حٌث لضى لرابة سبعٌن
ٌوما ً.
مارس بعد خروجه من السجن فً مارس ( اذار) من عام 1942
مهنة المحاماة فً (عمان )حٌث افتتح مكتبا ً خاصا ً به .كان له صبلت
واسعة مع كثٌر من الشعراء المعاصرٌن له منهم احمد الكرمً ( ابو
سلمى) وابراهٌم ناجً وابراهٌم طولان واحمد الصافً النجفً وفإاد
وؼٌرهم كثٌر ،حٌث كانت تجتمع نخبة من الشعراء واألدباء ،وتدور
بٌنهم مساجبلت ومعارضات شعرٌة.
،و كانت له صلة وثٌمة بببلط الملن عبد هللا االول بن الحسٌن بٌنهم
مساجبلت ومعارضات شعرٌة وٌمول فٌه :
أمنددا بؤبً طبل

الرشٌد
ل ونهجه اللبك ّ
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ما أنت أول رابش

أصماه سهم من جحود

فاهتؾ بما تمضً علٌن به الؽواٌة من لصٌد
وانكر مآثره وته

بالسبك فً حلب الكنود
علٌن من النمود

وانعم بما مشلٌن ٌؽدله

حتى إذاصفرت ٌدا ن من الحجى ومن الرصٌد
وحماسن الجعجاع أس

فر عن مضاعفة المٌود

وؼدوت ال وطن وال أمل
فسل الٌهود عن األلى

بطارؾ أو تلٌد
باعوا ببلدن للٌهود

واستمرأوا انفاق لً

متها على كاس وخود

منهم أكان العبدلً

أبو طبلل ابن الشهٌد

بتوسٌع

الحدود ٌا من ٌعٌرنا لمس

عانا

وجهادنا لخبلص ما

لم ٌشر من وطن الجدود

لٌس البطولة ثورة
لكنّها فً دفعن ال
" فؤلعد فلست أخا العبل

رعناء باألوطان تودي
بالرأي السدٌد
أخطار
ّ
والمجد وانعم بالمعود
ّو سبلحه حمر الحدٌد

ما زلت أعزل والعد

وفً الٌوم الرابع والعشرٌن من اٌار ( ماٌو)
 1949/5/24توفً الشاعر مصطفى التل ( عرار ) فً المستشفى
الحكومً ب(ع ّمان) ،ونمل جثمانه إلى اربد مسمط رأسه ،حٌث دفن فً
(تل إربد) حسبما جاء فً وصٌته .
كان ٌتمن التركٌة و الفرنسٌة والفارسٌة

68

ترن العدٌد من األثار النثرٌة إلى جانب دٌوانه الشعري اهمها
ماٌلً :
- 1عشٌات وادي الٌابس  :دٌوان شعر
- 2بالرفاه والبنٌن  -طبلل  -مشترن مع خلٌل نصر .
- 3األبمة فً لرٌش .
- 4أوراق عرار السٌاسٌة-
- 5.ترجمة رباعٌات عمر الخٌام
شؽل ولده وصفً مصطفى فً التل منصب ربٌس الوزاء فً
المملكة األردنٌة الهاشمٌة خبلل السبعٌنٌات من المرن العشرٌن وولده
االخر سعٌد التل الذي شؽل منصب ناببا ً لربٌس الوزاء فً خبلل
التسعٌنات .
واختم بحثً بهذه االبٌات :
ح ٞ١حُٜل٤لش ٝحطجي رؼظخر٢

ٝىع حُٔ٘٤ذ اُ٤ي ٘٣غ ٗزخر٢

ظ٘٘ض ٜٗق حُوَٕ ُؼزش ٫ػذ  ِٜٞ٣رلٜذ " ىٝحكَ " " ًٝؼخد " ؟
أ٤ٓ "ٝـش " ٓخ حٗلي ٣ؼَٔ ٓٞهٜخ
٣خ ُؼ٘ش حُؤٔ ٖ٤هيى  ،كبّٗ٘٢

ُ ٜٞحُّ٘ٞ٤م ٓٝظؼش حُّ٘٤خد ؟
ٓخ ُُض ٍؿْ ًًخث ٚحُٔظـخر٢

ىٗ٤خٓ ١خ ط٘لي ٓ٘ظـغ حُ ٟٜٞكٗ َّ ً ٢ـؼش ٛزٞس
كؼِ ٠حٌَُٟ٣ ١خِٟ ٙؼي كخٍرؼ٢

ٝطٜخر٢

ٝاًح حٓظطؼض كِٔه ٚ٤كـخر٢

ٜٔخّ ٗؼخر ٢؟
ٝحٓظٟٞلٝ " ٢حى ١حُّ٘ظخ ٝط٬ػ ُْ ٚأهطؤص أ ٠ٔٛحُ ّ
ط٘ز٤ي أّٗ ُْ ٢أٗق ػٖ هطظ٢

" ٓ٘ظخ "ّ ،
حُلذ َٓء اٛخر٢
ٝإٔ
ّ
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ٝحُوِذ ٓخ ٘٣لي ٍؿٔي هخكوخ

ر ٟٜٞحٌُٔلِش حُٔطٞٛ َ٤حر٢

حُلذ حٌُُ ١حُٝظٚ
٘ٓ ٢ٛش
ّ

ُٓ٘خ ُٝ ،حٓ ُٚٝؼ ٢أٛلخر٢

كؤٗخ إً ٓخ ُُض ٖٓ ًٞه ٢ػِ٠

ػ٬طٓ ٚؤخ َٗ ٞ٠ٗٝ ،حد

أٓوٝ ، ٠أَٗرٜخ ٝ ،إٔ ُْ طٔو٘٢

كٔ٘خء ٓؼِي  ٫ ،أٓ٤ؾ َٗحر٢

***********************
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علً محمود طه المهندس

هو علً بن محمود بن طه من المنصورة فً مصر ولٌل له
المهندس النه كان لدٌه شهادة تإهله للعمل فً هندسة البناء
ولد علً محمود طه فً الثالث من آب /أؼسطس عام 1901بمدٌنة
(المنصورة )عاصمة (الدلهلٌة ) الوالعة فرع (دمٌاط )من نهر النٌل
ٌنحدر أسرة من الطبمة الوسطى ولضى فٌها صباه.
تعلّم فً ال ُكتّاب مبادئ المراءة والكتابة والحساب ،وحفظ
اللرآن الكرٌم ،ثم درس بمدٌنة ( المنصورة ) المرحلة االبتدابٌة ثم
التحك بمدرسة الفنون التطبٌمٌة فً (الماهرة)  ،حٌث تخرج سنة
\1924حامبلً شهادة تإهله لمزاولة مهنة هندسة المبانً ولهذا لمب
بالمهندس.
وعلى الرؼم من دراسته العلمٌة ،مال الى االمور األدبٌة واستهوته
كثٌرا ,وخاصة الشعر فمرأ العدٌد من دواوٌن الشعر ومختارات األدب
ً
فاحب الشعر واالدب وع َّمك ثمافته االدبٌة والشعر .
اشتؽل علً محمود طه مهندسا ً لسنوات طوٌلة وتدّرج فً
س َر له
السلن الوظٌفً حتى أصبح وكٌبلً لدار الكتب المصرٌة ثم تٌَ َّ
االتصا ُل ببعض الساسة فرشح للعم َل فً مجلس النواب .ولد عاش
حٌاة سعٌدة هانبة لٌنعم بملذات الحٌاة ورفاهٌتها كما تشتهً نفسه
الشاعرة.
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أخذ األدب الؽربً ٌإثر على األدب العربً ٌزداد تاثٌره منذ
الثبلثٌنٌات منذ المرن العشرٌن بعد ظهور مدرسة ابوللو كمدرسة نمدٌة
شعرٌة اسسها الشعراء احمد زكً ( ابوشادي) وجبران خلٌل جبران
وامل دنمال وعبدالوهاب البٌاتً وكان الشاعر علً محمود طه من أبرز
أعضابها.
صدر دٌوانه االول ( المبلح التابه ) والذي اخذ عنوانه من عنوان
لصٌدة له فً دٌوانه بنفس االسم فٌمول فٌها :
أٌّها المبلح لم و اطو الشّراعا
لم نطو ل ّجة اللٌّل سراعا
جدّؾ اآلن بنا فً هٌنة
و جهة الشّاطا سٌرا و اتّباعا
فؽدا ٌا صاحبً تؤخذنا
موجة األٌّام لذفا و اندفاعا
عبثا تمفو خطا الماضً الذي
خلت ّ
أن البحر واراه ابتبلعا
لم ٌكن ؼٌر أوٌمات هوى
ولفت عن دورة الدّهر انمطاعا
الروح بما
فتم ّهل تسعد ّ
وهمت أو تطرب النّفس سماعا
ودع اللٌّلة تمضً إنّها
أول ما ولّ ى وضاعا
لم تكن ّ
سوؾ ٌبدو الفجر فً آثارها
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ث ّم ٌمضً فً دوالٌن تباعا
هذه األرض انتشت م ّما بها
فؽّفت تحلم بالخلد خداعا
لد طواها اللٌّل حتى أوشكت
صمت فٌه أن تراعا
من عمٌك ال ّ
صمت الذي فً طٌّه
إنه ال ّ
أسفر المجهول و المستور ذاعا
سمعت فٌه هتاؾ المنتهى
من وراء الؽٌب ٌمرٌها الوداعا
أٌّها األحٌاء ؼنّوا و اطربوا
و انهبوا من ؼفبلت الدّهر ساعا
آه ما أروعها من لٌلة فاض
سحر و شاعا
فً أرجابها ال ّ
الحب بها من روحه
نفخ
ّ
سرها الخافً المناعا
و رمى عن ّ
و جبل من صور الحسن لنا
عبمر ٌّا لبك الفن صناعا
نفحات رلص البحر لها
و هفا النّجم خفولا و التماعا
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و سرى من جانب األرض صدى
حرن العشب حنانا و الٌراعا
ّ
بعث األحبلم من هجتها
كسراٌا ال ّطٌر نفّرن ارتٌاعا
لمن بالشّاطا من وادي الهوى
الحب ٌهتفن ابتداعا
بنشٌد
ّ
أٌّها الهاجر ّ
عز الملتمى
وأذبت الملب صدّا و امتناعا
أدرن التابه فً بحر الهوى
لبل أن ٌمتله الموج صراعا
وارع فً الدّنٌا طرٌدا شاردا
عنه ضالت رلعة األرض اتّساعا
ض ّل فً اللٌّل سراه  ،و مضى
ال ٌرى فً أفك منه شعاعا

سافر بعد صدور دٌوانه االول الى اوربا بمصد السٌاحة و لضاء
فصل الصٌؾ فٌها فاستمتع بماهج الحٌاة االوربٌة واطلع على االدب
الؽربً وتوسعت مداركه الشاعرٌة وصمل ذوله الفنً بما راى من
حٌاة مترفة وثمافة عالٌة خاصة فً مجال الشعر واالدب وتعرفه على
الشعراء الفرنسٌٌن مثل المارتٌن وبودلٌر وفرلٌن شعراء المدرسة
االبداعٌة فً فرنسا جعلته ٌحتل المكانة المرمولة بٌن الشعراء العرب
بعد عودته الى الوطن اصداره دٌوانه الثانً ( لٌالً المبلح التابه )
الذي تاثرت لصابده بهإالء الشعراء فكانت لصابدة تإسس الى فلسفة
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ابداعٌة بجانب لصابده الوجدانٌة التً اسنوحاها من مشاهد مدٌنته
( المنصورة) .
تعرؾ علً محمود طه فً مطلع شبابه على فتاة ٌونانٌة ثرٌة فً
مدٌنة( المنصورة ) فاحبها فكانت مصدرا للعدٌد من لصابده الؽزلٌة
أحب بعد ذلن امرأة
حبه لها فتركها ثم
ّ
والعاطفٌة ولكنه لم ٌوفّك فً ّ
ألمانٌة متزوجة لكنه ولم ٌتزوجها ؾعاش حٌاته دون زواج  ،وعرؾ
مجالس الطرب والشراب واللهو مما أثر فً شاعرٌته الفٌاضة و كان
ت الصاخبة ٌمول .:
شعره صدى لتجاربه فً حٌا ه
صا َح بالش َّْم ِس :ال ٌَ ُرع ِْن عذابً
ار فً دمً وأرٌمً
فا ْ
سكبً النَّ َ
نار ِن المشتهاةُ أندى على المَ ْل
ُ
ب وأحنى َ
ٌك
من الفإا ِد ال َّ
ِ
ش ِف ِ
فخذي الجس َم حفنةً من رما ٍد
حرٌك
وخذي الرو َح شعلةً من
ِ
ُج َّن للبً فما ٌُرى َد ُمهُ الما
خنجر
نً على
ٌك!
ِ
ِ
المضاء الَّرلِ ِ
كان كثٌر السفر إلى أوربا،بعد سفرته االولى التً تحدثت عنها فً
رحبلته الصٌفٌة التً بدأت منذ سنة \  ، 1938فزار عددا ً من بلدان أوربا
وبدأها بفرنسا فؤحدثت زٌاراته إلى تلن الببلد انمبلبا ً كبٌرا فً نفسٌته،
وتفتحت أمامه افاق ثمافٌة ادبٌة و شعرٌة جدٌدة ،فلما زارمدٌنة فٌنسٌا
(البندلٌة) فً صٌؾ  ، 1938حضراالحتفال السنوي فٌها نظم لصٌدته
(أؼنٌة الجندول)التً ؼنّاها موسٌملر العرب دمحم عبد الوهاب ،فنالت
شهرة شهرة واسعة ومطلعها :
ً هاتٌن ألمجالً
أٌن من عٌن ّ
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌــــال
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وفً وفً نهاٌة صٌؾ عام \  1949أُصٌب بشلل نصفًّ مفاجىء
وصعب  ،فدخل إلى المستشفى فً الماهرة ،ولما أخبره الطبٌب بعدم
ممدرته السٌر و أنه ال ٌستطٌع العودة إلى بٌته ارتدى مبلبسه ،وحاول
الخروج فعاجلته المنًة لبل أن ٌتخ ّطى باب المستشفى فولع مٌتا فً باب
المستشفى وكان ذلن فً الٌوم السابع من نوفمبر( تشرٌن الثانً)
1949
ٝىكٖ كٔٓ ٢وٍ ٢حٓ ٚرٔي٘٣ش حٍُٜٔ٘ٞس .
طَى ُ٘خ حُ٘خػَ ػِٓ ٢لٔٞى  ٚ١حُٜٔ٘يّ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔـخٓ٤غ
حُ٘ؼَ٣ش حُطخكلش رخُوٜخثي حَُٓٝخٗٔ٤ش حَُحثؼش ًٔ ٢ٛٝخ : ٢ِ٣
المبلح التابه
مٌبلد الشاعر
الوحً الخالد
لٌالً المبلح التابه
أرواح وأشباح
شرق وؼرب
زهر وخمر
أؼنٌة الرٌاح األربع – مسرحٌة شعرٌة
الشوق العابد
رث بٌات
ا
أرواح شاردة – كتاب فً النثر
و طبع فً بٌروت دٌوانه كامبل وضم كل هذه المجموعات
الشعرٌة التً اصدرها .
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ترن الشاعراثرا واسعا على الشعراء الذٌن جاءوا بعده ولد
كتب فً جمٌع األؼراض الشعرٌة وفنون الشعرالمختلفة كالؽزل والرثاء
والمدح والفلسفة والحكمة والوصؾ والتؤمل .وتنوعت لوافٌه وفنونه،
وٌمتاز شعره بالصور الشعرٌة الحسٌة التً رسمها فً لصابده من خبلل
النزعة الرومانسٌة التً بدت ؼامرة والتً كانت صدى لرؼباته
واهتماماته .
واشتهر بلصابده الوطنٌة التً تكشؾ عمك التصاله بوطنه
وحبه له فً ولت نهضت فٌه االمة العربٌة من سباتها وكانت فً
بداٌة نهضتها وال ٌزال االستعماراالجنبً جاثما على ارضها
وممتطعا بعض اجزابها كفلسطٌن فكانت هذه المصابد مشاعل من
نور ونار ٌمول :
اخً جاوز الظالمون المدى
فحك الجها د وحك الفدا
اتركهم ٌؽصبون العروبة
مجد االبوة والسإدد ا
ولٌسوا بؽٌر صلٌل السٌوؾ
ٌجٌبون صوتا لنا او صدى
فجرد حسامن من ؼمده
فلٌس له بعد

ان ٌؽمد ا

اخً اٌها العربً االبً
اري الٌوم موعدنا ال

ؼدا

اخً البل الشرق فً امة
ترد الضبلل وتحً الهد ى
اخً ان فً المدس اختا لنا
اعد لها الذابحون
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المدى

صبرنا على ؼدرهم لادرٌن
وكنا لهم

لدرا مرصدا

اخً لم الى لبلة المشرلٌن
لنحمً الكنٌسة

والمسجدا

ٌسوع الشهٌد على ارضها
ٌعانك فً جٌشه

احمدا

اخً ضمبت للمتال السٌوؾ
فاورد سباها الدم المصعدا
وٌمول اٌضا :
هذي سماإن أنؽا ٌم و أضوا ُء
س ٌْنا ُء
ان داو ُد أم حٌّ ِ
ؼنّ ِ
ان َ
ِأم النّبٌّ َ
ون لد أ َ ْز َجتْ سفابنَ ُهم
موعودةٌ من لٌالً النٌّ ِل لَمرا ُء
إى
حر
أم طال َعتْ َن ِمن ال ّ
ِ
س ِ
المدٌم ُر ً
الرٌ ُح و الما ُء
وعلى شدو الثّرى و ّ
أم جا َء َط ٌْبةَ من أربابِها نبؤ ٌ
أ

أ م ّ
أن ُك ّهانَها بالوحً لد جاإوا

نور الفَتحِ فَابْتَلَمَتْ
سار ع ٌ
أم َ
َمرو ِب ِ
به َزبَ ْر َجدةٌ فً ال َّ
ش ِ ّط َخضرا ُء
ما َجتْ خما ِب ُل بالبشرى و أودٌة ٌ
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صهْبا ُء
ف ُه َّن فاكهةٌ ت َ ْندى و َ
صر ،ذلن ٌو ُم ال ُم ْلتَمى،
ٌا ِم ُ
س ُل األجبلّ ُء
الر ْ
ِ
صباح ِه لَ ِد َم ُّ
فً المناجاة والتامل ٌمول :
الممر ال ُم ْ
ضنَى
إذا ما طاؾ بالشرف ِة ضو ُء
ِ
ورؾ علٌن مثل الحلم أو إشرالة المعنى
ّ
وأنت على فراش الطهر كالزنبمة الوسنى
ف ُ
ض ِ ّمً جسمن العاري وصونً ذلن الجسم

ومن شعره الؽزلً ٌمول:
حبٌبة للبً نؤت دار ها
و لم تنؤ عنًّ و عن ناظري
أرى وجهها مشرلا بالجمال
ٌط ّل من الشّاطا اآلخر
هو النّهر ٌفصل ما بٌننا
مدال بتمساحه الؽادر
سد رملته شاخصا
نو ّ
ً و ما كنت بالخابر
إل ّ
إلٌها على رؼمه فؤلخص
ؼوارب ت ٌّاره الثابر
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إذا ما تماذفنً موجه
و سال على بدنً ال ّ
ضامر
مضٌت كؤنًّ على مابه
أنٌل الثّرى لدمً عابر
لمد حال سابسة ماإه
ساحر
بسلطان هذا الهوى ال ّ
و صٌّرنً سحر هذا الهوى
و بً لوة المادر ال ّظافر
أال ّ
إن سلطان هذي المٌاه
لٌعنو سلطانها الماهر
ومن لصابده المؽناة لصٌدة ( كلٌوباترا) و(اخً جاوز
الظالمون المدى) واؼنٌة ( الجندول) التً اختم فً بحثً هذا
وفٌها ٌمول:
ً هاتٌن ألمجالً
أٌن من عٌن ّ
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌــــال
أٌن عشالن س ّمار اللٌالــــــً
أٌن من وادٌن ٌا مهد الجمــــــال
موكب الؽٌد وعٌد الكرنفـــــال
وسري الجندول فً عرض المـنال

بٌن كؤس ٌتشهى الكـــــرم خمــــــــره
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وحبٌب ٌتمنً الكـــــــؤس ثؽــــــــــره
مـــــــــــــــره
التمـــت عٌنــً بــه أو ّل
ّ
فعرفت الحــب مــن أو ّل نظـــــــــــــــره

ً هاتٌن ألمجالً
أٌن من عٌن ّ
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌــــــــال
مر بً مستضحكا فً لرب سالً
ّ
ٌمزج الــــراح بؤلــــداح رلـــــــاق
لد لصدنــاه علً ؼٌـر اتفـــــاق
فنظرنــــا وابتسمنــا للتبللــــــــــً
وهو ٌستهدي علً المفــــرق زهــــــــــره
وٌسوى بٌد الفتنــــــة

شـــــــــــــــعره

حٌن مســت شــفتً أو ّل لـــــــــــــــطره
ذوب فــــً كؤســــً عــــــــــطره
خلتـه ّ
أٌن من عٌنً هاتٌن المجالـــً
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌـــــــــــال
ذهبً الشعر شرلً السمــــات
مــرح األعطاؾ حلــــو اللفتـــــــــات
كلما للت له خـذ لال هــــــات
ٌا حبٌب الروح ٌا أنس الحٌـــــــــــاة
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أنا مــــن ضٌع فً األوهـــــام عـــــــــمره
نســــً التارٌخ أم أنســــً ذكــــــــــره
ؼٌر ٌوم لـــم ٌعـــد ٌذكـــــر ؼٌــــــــره
ٌوم ّ
مـــــــــــــــــره
أن لابلتـــــــــه أو ّل
ّ
ً هاتٌن المجالــً
أٌن من عٌن ّ
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌـــــــــــال
لال من أٌن وأصؽـــً ورنــــا
للت مـن مصـــر ؼرٌــب ههنـــــــــــا
لال إن كنت ؼرٌبــــا فؤنـــــا
ً موطنــــــــــــا
لم تكـن فٌنٌسٌــــا لـ ّ

أٌن منــــً اآلن أحبلم البحٌـــــــــــــرة
وسماء كســـــت الشطـــــــآن نــــــضرة
منزلـــً منهــا علــً لمــة صخــــــــرة
ذات عٌن مــن معـــٌن المــــــــاء ثـــــــّره

ً هاتٌن المجالــً
أٌن من عٌن ّ
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌــــــــــال
للت والنشوة تسري فً لسانـً
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هاجت الذكري فؤٌن الهرمـــــــــــــان
أٌن وادي السحر صداح المؽانــً
أٌن مـــــاء النٌــل أٌن الضفتـــــــــــان

آه لو كنـــــت معــــً نختـــال عبـــــــره
بشــــــراع تسبـــــح األنجـــــــم إثـــــره
حٌث ٌــــروي المـــــوج فً أرخـــم نبـــــره
حاـــم لٌــــل مـن لٌــــالً كلٌوباتـــــــــره

ً هاتٌن المجالـــً
أٌن من عٌن ّ
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌـــــــــــال
أٌها المبلح لـؾ بٌن الجســـــور
فتنــة الدنٌـــــا وأحبلم الدهــــــــــــور
صفـك المــوج لولدان وحــــــــور
ٌؽرلــون اللٌــل فــً ٌنبـــوع نـــــــــور

مــا تــري األؼٌــــد وضـــــاء األســـــــره
دق ّ بالســـــــاق ولــــد أسلــــم صــــــدره
لمحـــــب لـــؾ بالســــاعد خــــــــــصره
لٌــــت هـــــذا اللٌـــــل ال ٌطلــع فجــــره
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ً هاتٌن المجالـــً
أٌن من عٌن ّ
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌـــــــــــــــال
ً
رلـص الجندول كالنجــم الوض ّ
فاشــ ُد ٌامـــبلّح بالصـــوت الشجـــــــــــً
وترنـًّم بالنشٌــــد الوثنـــــــً
هــــذه اللٌلـــــة حلـــــــم العبمـــــــــــري

والمســـــــــــــره
شاعـت الفرحــة فٌهــــا
ّ
ســـــــره
الحـــــب علــً العشاق
وجــبل
ٌّ
ّ
ٌمنــةً ِمـل ْ بــــً علــــً المـــــاء وٌســره
إن للجـــــندول تحــــــت اللٌــل سحــــره

أٌن ٌا فٌنسٌا هاتٌن المجالــً
أٌن عشـــــــالن س ّمـــــــار اللٌـــــــــالً
ً ٌا مهد الجمــــال
أٌن من عٌن ّ
موكــب الؽــــٌد وعٌــــد الكرنفــــــــــال
ٌا عروس البحر ٌا حلم الخٌــــــــــــــال

*******************************
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ريٍ ٗخًَ حُٔ٤خد

 ٞٛريٍ رٖ ٗخًَ رٖ ػزي حُـزخٍ رٖ َُٓٝم حُٔ٤خد ٝحٍ
حُٔ٤خد ٖٓ هزِ٤ش ٍر٤ؼش حُؼيٗخٗ٤ش ٝؿي٤ٓ( ْٛخد ) ًخٕ ٖٓ حَٓحء ٍر٤ؼش
ك ( ٢حُزَٜس ) ٓ ٞٛٝخًيط ٚحَُٝح٣خص ٝحُٜٔخىٍ حُظخٍ٣و٤ش حُٔظؼِوش
رخُٟٔٞٞع  ٌٙٛٝحَٓ٫س حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ٍؿخٍ حُؼِْ ٝح٫ىد ٝحُٔ٤خٓش
ك ٢طخٍ٣ن حُؼَحم حُلي٣غ .
حٓخ ٝحُي ٙكٗ ٜٞخًَ رٖ ػزيحُـزخٍ رٖ َُٓٝم حُٔ٤خد ،كوي ُٝي ك٢
هَ٣ش (رٌ٤غ) ٝحًَٔ ىٍحٓظ ٚك( ٢حُٔيٍٓش حَُٗ٤ي٣ش ) ك( ٢أر ٢حُو٤ٜذ)
ك ( ٢حُزَٜس ) أػ٘خء حُؼٜي حُؼؼٔخُٗٝ ،٢ح ٍٝحُظـخٍس ٝح٧ػٔخٍ حُلَس ح٫
حٗ ٚهَٔ ك ٢حُـٔ٤غ ػْ حٛزق ٝظلخ ك ٢ىحثَس (طٔ ٖ٣ٞأر ٢حُو٤ٜذ) طٞك٢
ك ُٚ . 1963/5/7 ٢ػ٬ػش أ٫ٝى  : ْٛػزيهللا ٝريٍ ٜٓٝطلٝ ٢ريٍ ٓخص
هزَ ٝحُي. ٙ
 ٝحٓخ ٝحُيط ٚكظيػٔ٣ًَ ٠ش ر٘ض ٓ٤خد رٖ َُٓٝم حُٔ٤خد ٢ٛٝ ،حر٘ش
ػْ حرٝ ٚ٤هي طٞك٤ض هزِ ٚرٔيس ِ٣ٞ١شٝ ،طًَظٝ ٚحهٞحٗٛ ٚـخٍحٔٓ ،خ
كي ٟرٞحُي ٙحٕ ٣ظِٝؽ رخَٓأس أهَ. ٟ
ُٝي حُ٘خػَ ريٍ ٗخًَ حُٔ٤خد رظخٍ٣ن \  1925/12/25ك ٢هَ٣ش
(ؿ ٢ٛٝ )ٌٍٞ٤حكي ٟػ٬ع هَ ٟطوغ ػِ ( َٜٗ ٠حر ٞكِ ) ّٞحُٔظلَع ٖٓ
ٗ ٢ٗ (َٜحُؼَد )  ( ٢ٛٝؿًٞ(ٝ )ٌٍٞ٤ص رخٍُ) (ٝرٌ٤غ ) حُظخرؼش
ُو٠خء (أر ٢حُو٤ٜذ) كٓ ٢لخكظش حُزَٜس.
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(ٝؿ )ٌٍٞ٤هَ٣ش ٔ٣وٜ٤خ ٗٛ َٜـ (٠ٔٔ٣ َ٤ر٣ٞذ ) ًٔخ ًًَ ٙحُ٘خػَ
ك ٢هٜخثي٣ ٙخهٌ ٓخء ٢ٗ ٖٓ ٙحُؼَد كٔ٤و ٢كوُٜٞخ ٝرٔخطٜ٘٤خ حُظ٢
ًخٗض ؿ٘خء هَ٠حء كٜ٤خ ٖٓ ح١خ٣ذ حُلخًٜش ٝحُ٘ؤ٣ٝ َ٤وِٓ ٢حٍػٜخ
حُٞحٓؼش ٝحٌُؼَ٤س .
طٞك٤ض ٝحُيس ريٍ ٝطًَظٝ ٚحهٞطٛ ٚـخٍح  .كوي ك٘خٕ ح ّ٫كؼخٕ
ٝحهٞط٣ ٚظخٓ ٠حًٝ ّ٫خٗض طل٘ ٞػِ ٚ٤ؿيط ٚحّ حر. ٚ٤
ىٍّ ريٍ كٓ ٢يٍٓش ( رخد ِٓٔ٤خٕ ) ح٫رظيحث٤ش ك ٢أر ٢حُو٤ٜذ
ػْ حٗظوَ آُ ٠يٍٓش ( حُٔلٔٞى٣ش) كٓ ٢ي٘٣ش ( حر ٢حُو٤ٜذ) ٝكٌٙٛ ٢
حُٔي٘٣ش ٝهَد حُٔيٍٓش ٞ٣ؿي ر٤ض كوْ طِ ٚ٘٣حَُ٘كخص حُو٘ز٤ش حُِٔؿـش
رخُِؿخؽ حُِٔ( ٕٞحُ٘٘خُٗ ) َ٤ظٌ ٕٞكٔ٤خ رؼي حٓٔخ ُٔـٔٞػش ٗؼَ٣ش ُ( ٚ
ٗ٘خٗ َ٤حر٘ش حُـِز ) ٢حكي ٟىٝح ٚ٘٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝ -حُـِزُ ٞٛ ٢وذ ُ٨ػ٤خٕ
ح٧ػَ٣خءٝ -ك ٌٙٛ ٠حُٔيٍٓش طؼِْ إٔ َ٣ىى ٓغ أطَحر ٚأِٝٛؿش َ٣ىىٛخ أر٘خء
حُـ٘ٞد ػ٘ي ٛط ٍٞحُٔطَٝ ،هي ٜٟ٘ٔخ كٔ٤خ رؼي ٩كي ٟهٜخثي٣ ٙو: ٍٞ
٣خ ٓطَح ٣خ كِز٢
ػ ّزَ ر٘خص حُـِز٢
٣خ ٓطَح ٣خ ٗخٗخ
ػزَ ر٘خص حُزخٗخ
ًٝخٗض ٓلزش ؿيط٫ٝ ُٚ ٚهٞط ٚطٔ٘ل ٚحُؼِحء ٝحُطٔؤٗ٘٤ش ٝحُؼطق
ٝحُل٘خٕ ٌَُ٘ٓ ٚػخٕ ٓخ كويٛخ كوي طٞك٤ض ك ٢أٌ٤ُ 1942 \ٍِٞ٣ظذ ك٢
ٍػخثٜخ ه٤ٜيس ٣و ٍٞكٜ٤خ :
ؿيط ٖٓ ٢أرغ رؼيى ٌٗٞح١؟
ٞ١حٗ ٢حٝ ٠ٓ٧هَ ٓؼ٢٘٤
أٗض ٣خ ٖٓ كظلض هِزي رخْٓ٧
ُلز ٢أٛٝيص هزَى ى٢ٗٝ
كوِ َ٤ػِ ٠إٔ حًٍف حُيٓغ
٣ٝو ٠٠ػِ ٍٞ١ ٠أٗ٢٘٤
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ٝطوَؽ ٖٓ ٓيٍٓش حُٔلٔٞى٣ش ك ٢ح ٖٓ ٍٝ٫طَ٘ ٖ٣حُؼخٗ٢
(أًظٞرَ )  .ّ 1938ػْ أًَٔ حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ك ٢حُزَٜس ٓخ ر ٖ٤ػخٓ٢
ٝ .ّ 1943 ٝ 1938هي طـَ٤ص حٟٝخػًٝ ٚؼَص ٜٓخػز ٚكوي كوي أٓٚ
ٝهَٔ أرخ ٝ ٙطٞكض ؿيطِٓٝ ٚزض ٓ٘ ٚكز٤زظٌٛٝ .ٚح ًِ ٚحكظ٘ي ك ٢أػٔخم
ٍٝك٘٤ُ ٚيُغ كٔ٤خ رؼي ٓؼَ كْٔ رًَخٗ٤ش ح ٝرلَ ُحهَ ٛخثؾ طيكن ٗؼَح
ِٓظٜزخ ٝهٜخثي ٖٓ ك٘. ٖ٤
حٗظوَ اُ ٠رـيحى كيٍّ ك ٢ىحٍ حُٔؼِٔ ٖ٤حُؼخُ٤ش ٖٓ ػخّ \1943
اُٝ ،1948\ ٠حُظلن رلَع حُِـش حُؼَر٤ش ،ػْ حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٖٓٝ .ه ٍ٬طِي
حُيٍحٓش أط٤لض ُ ٚحُلَٛش ُ٬١٪ع ػِ ٠ح٧ىد حُؼَرٝ ٢حٗ٩ـِ ١ِ٤رٌَ
طلَػخطٝ ٚهخٛش حُ٘ؼَ .
طِٝؽ حُٔ٤خد اكي ٟهَ٣زخطٝ ،ٚأكذ ُٝؿظًٝ ٚخٕ ُٜخ حُِٝؽ حُٔؼخُ٢
ٝ ،حٗـزض ٓ٘ ٚػ٬ػش ح٫ٝى :ؿ٤يحء ٝؿٝ ٕ٬٤ح٫ء ،رؼيٛخ ح٤ٛذ رَٔٝ
ػ٠خٍ كٌخٗض ُٓ ٚؼخٍ حَُٔأس حُل٘ٗٞشٝ ،طلِٔض ًَ ٓظخػذ ٝح ّ٧حُل٤خس،
ك٤غ ًخٗض ح٣٧خّ ٓؼ ٚح٣خٓخ هخٓ٤ش .طو ٍٞػٜ٘خ ُٝؿظ: ٚ
(ػ٘يٓخ طـي ٝهٔٞس ح٣٧خّ ًًَ٣خص ،طٜزق ؿِءح ٣ ٫ظـِأ ٖٓ ٗؼٍٞ
حٔٗ٩خٕ ،طظَٓذ ك ٢أػٔخه١ ٚزوش ِٛزش ٌ٣خى ٘٣ؼَ رؼوِٜخ اً ٓخ طِحٍ
ط٘يٗ٣ًًَ ٢خطٓ ٢ؼًِٔ ٚخ هَأص ٓؤٓخس ٔٓٝؼض رلخؿؼش.)..
ٌٔ٣ٝذ ك ٢رـيحى ٓٝوخٜ٤ٛخ ٛيحهش رؼ ٖٓ ٞأىرخثٜخ  َ٘٘٣ٝه٤ٜيس ُزيٍ
ك ٢ؿَ٣يط (ٚح٫طلخى)  ٢ٛأ ٍٝه٤ٜيس َٛ٘٘٣خ ريٍ ك ٢ك٤خط. ٚ
.
ٝحْٓ ػ٘يٓخ ًخٕ ١خُزخ ك ٢ىحٍ حُٔؼِٔ ٖ٤حُؼخُ٤ش ك ٢حُٔ٘ش حُيٍحٓ٤ش
ٓ 1945- 1944غ حهَ ٖ٣ؿٔخػشحِ١وض ػِٗ ٠لٜٔخ ( أهٞحٕ ػزوَ) ًخٗض
طو ْ٤حُٔٞحْٓ  ٝحَُٜٔؿخٗخص حُ٘ؼَ٣ش كظَٜص ٓٞحٛذ ُِ٘ؼَحء حُ٘زخٕ،
 ٖٓٝحُطز٤ؼ ٢حص ٣ظطَم أُٝجي اُ ٠أؿَح ٝحُ٘ؼَ رلَ٣ش ٝحٗط٬م ٝ ٝؿي
ٛئ٫ء حُ٘زخد ٖٓ ػٔ٤ي ىحٍحُٔؼِٔ ٖ٤حُيًظٓ ٍٞظ ٠ػوَح ٞٛٝ،١ٝأٍٝ
ٍثُ ْ٤ـخٓؼش رـيحى  ٖٓ ٝحٓ٧خطٌس حُؼَحهٝ ٖ٤٤حُٔ ٖ٤٣َٜط٘ـ٤ؼخ .
ًخٕ حُٔ٤خد ٖٓ أػ٠خء  ٌٙٛحُـٔخػش حُزخًٍُٝ ٖ٣خٗض حُ٘خػَس ٗخُى
حُٔ٬ثٌش ٖٓ أػ٠خثٜخ.
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ٝطؼَف ريٍٗخًَ حُٔ٤خد ػِٓ ٠وخ ٢ٛرـيحى ح٧ىر٤ش ٓٝـخُٜٔخ ٓؼَ
ٓو ٠ٜحُِٛخٓٝ ١ٝـوـ ٠ٜح ُزِي٣ش  ٝحُٔو ٠ٜحُزَحُ٤ِ٣ش ًٝخٕ َ٣طخىٛخ ٓغ
ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘ؼَحء ح٫هَ ٖ٣كٌِ٘ٞح كٔ٤خ رؼي (ٍٝحى كًَش حُ٘ؼَ حُلَ)
ٓ٘ ْٜرِ٘ي حُل٤يٍٝ ١ػزي حَُُحم ػزي حُٞحكي ٤ٍٗٝي ٣خٓٔ٤ِٓٝ ٖ٤خٕ
حُؼٝ ٠ٔ٤ػزي حُٛٞخد حُز٤خطٝ ٢ؿ. َْٛ٤
ٝحُظو ٠حَٓأس كخكزٜخ ٌُٜ٘خ ُْ طزخىُ ٚحُ٘ؼٍٞرخُلذ كٌظذ ٣و: ٍٞ
أر ٚ٘ٓ ..٢ؿَىط٘ ٢حُ٘ٔخء
ٝأٓٞ١ ..٢حٛخ حَُى ٟحُٔؼـَ
ٓٝخُ ٖٓ ٢حُي َٛاٍٟ ٫خى
كَكٔخى كخُي٣ ٫ َٛؼيٍ
.
ًٝظذ ُٜخ رؼي ػَ٘ ٖ٣ػخٓخًٝ -خٗض طٌزَ ٙػَٔح -كوخٍ :
(ٝطِيٜٗ٧ ..خ ك ٢حُؼَٔ حًزَ
أّ  ٕ٧حُلٖٔ أؿَحٛخ
رؤٗ ٢ؿً َ٤قء
هِلظًِ٘ٔ ٢خ َٗد حُ٘يٍٝ ٟم
ٝكظق رَػْ ٓؼِظٜخ ٔٔٗٝض ٍ٣خٛخ؟ ...
ؿٟ ّ٬خٗ ٝلً َ٤ؤٗ ٚهٜزش،
ًٍذ ٍأٓ ٚحُٔٔظيً َ٣لزش حُل٘ظَ،
ػِ ٠ػ٘ن ىه٤وش طٔ َ٤اُ ٠حُط،ٍٞ
ٝػِ ٠ؿخٗز ٢حَُأّ أًٗخٕ ًزَ٤طخٕ،
ٝطلض حُـزٜش حُٔٔظؼَٟش حُظ ٢طٍِ٘ ك ٢طليد ٓظيٍؽ أٗق ًزَٜ٣ َ٤كي
ػٖ طؤِٓ ٚحُؼ ٖ٤٘٤حُٜـ ٖ٣َ٤حُؼخى٣ظٖ٤
ػِ ٠ؿخٗز ٚ٤كْ ٝحٓغ،
طزِ (حُ٠زش) حُؼِ٤خ ٓ٘ٚ
 ٖٓٝكٞهٜخ حُ٘لش رَُٝح ٣ـؼَ حٗطزخم حُ٘لظ ٖ٤كٞم ٛل ٢ح٘ٓ٧خٕ ًؤٗٚ
ػٔخ حهظٔخٍ١
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ط٘ظَ َٓس أهَ ٟاٌُٛ ٠ح حُٞؿ ٚحُل٘ط ٢كظيٍى إٔ ٘ٛخى حٟطَحرخ ك٢
حُظ٘خٓذ ر ٖ٤حُلي حُٔلِ ٢حٌُ٣ ١وق ػ٘ي حٌُهٖ ًؤٗ ٚرو٤ش ػٓ٬ش حٓظلٜخّ
ٓزظٍٞس ٝر ٖ٤حُٞؿ٘ظ ٖ٤حُ٘خطجظًٝ ٖ٤ؤٜٗٔخ ريح٣ظخٕ ُؼٓ٬ظ ٢حٓظلٜخّ أهَٖ٤٣
هي حُِٗوظخ ٖٓ ٟٓٞؼٜٔ٤خ حُطز٤ؼ).ٖ٤٤
ٝطِىحى ٗـَٜس ريٍ حُ٘خػَ حُ٘لـ َ٤حُوخىّ ٖٓ أه ٠ٜهـَ ٟحُـ٘ٞد،
ًٝخٗض حُلظ٤خص ٔ٣ظؼَٕ ىكظَ أٗؼخٍ٤ُ ٙوَأٜٗخ  ،كٌخٕ ٣ظٔ٘ ٠إٔ ٞٛ ٌٕٞ٣
حُيٞ٣حٕ ٣و: ٍٞ
ىٞ٣حٕ ٗؼَ ِٓئ ٙؿٍِ
ر ٖ٤حُؼٌحٍ ٟرخص ٘٣ظوَ
أٗلخٓ ٢حُلَٟ

طْ٤ٜ
ػِٛ ٠للخطٝ ٚحُلذ ٝحَٓ٧

ٓٝظِظو ٢أٗلخٓ ٖٜرٜخ
ٝطَف ك ٢ؿ٘زخط ٚحُوزَ
ٝك ٠ه٤ٜيس أهَ٣ ٟو:ٍٞ
٣خ ُ٤ظ٘٢

أٛزلض

ىٞ٣حٗ٢
٧كَ ٖٓ ٛيٍ اُ ٠ػخٕ

هي رض ٖٓ كٔي أهُٚ ٍٞ
٣خ ُ٤ض ٖٓ طٜٞحى طٜٞحٗ٢
أُي حٌُئ ٠ُٝ ّٝػٔخُظٜخ
ُٝي حُوِٞى ٝأٗ٘ ٢كخٗ٢؟
ٝرؼي طوَؽ حُٔ٤خد ٝػٓ ٖ٤يٍٓخ ٌُخىس حُِـش حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ك ٢ػخٗ٣ٞش ك٢
ٓي٘٣ش (حَُٓخى )١حُظ ٢طزؼي ػٖ ( رـيحى) هَرش طٔؼِٓٞ٤ً ٖ٤ظَح ٝطوغ ػِ٠
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ٗ َٜحُلَحص ؿَد حُؼَحه. ٬ح ٫حٗ ٚظَ  ََٓ٣هٜخثي٘ٛ ٖٓ ٙخى اُ٠
حُٜلق حُزـيحى٣ش طزخػخ.
ٝك٘٣ ٠خٓ ( َ٣خ 1949 )ْ٣أُو ٢ػِ ٚ٤حُوـز ٞك ٢ؿـ ٌٍٞ٤أػ٘خء ػطِش
ٜٗق حُٔ٘ش ٗٝوَ آُ ٠ـٖ رـيحى ٝطْ حٓ٫ظـ٘خء ػٖ هيٓخط ٚكُٝ ٢حٍس
حُٔؼخٍف حُؼَحه٤ش ٍٓٔ٤خ ك٘٣ 25 ٠خٝ 1949 َ٣هي حكَؽ ػ٘ ٚرٌلخُش رؼي
ر٠ؼش أٓخر٤غ ح ٫حٗ ٚروٓ ٢لٝ ٖٓ ٫ٜٞظ٤لظ٘ٓٝ ٚغ اىحٍ٣خ ٖٓ حُظيٍْ٣
ُٔيس ػَ٘ ٓ٘ٞحص ،كؼخى اُ ٠هَ٣ظ٘٘٣ ٚي حَُحكش ٖٓ حَُحكش رؼي حُٔؼخِٓش
حُوخٓ٤ش حُظُ ٢وٜ٤خ ك ٢حُٔـٖ .
ٝرؼي ًُي حهٌ ٣زلغ ػٖ ػَٔ ك ٢حُزَٜس ُؼِٔ٣ ٚي كخؿظ ٚحُٔخُ٤ش
ًٝحهخ ) كًَٗ ٢ش حُظٔ ٍٞك ٢حُزَٜس  .ػْ ػً ٖ٤خطزخ كًََٗش حُ٘ل٢
كؼّ ( ٖ٤
ك ٢حُزَٜس ًٝ .حم ك ٌٙٛ ٢حٝ٫هخص َٓحٍس حُلوَ ٗظق حُؼٝ ٖ٤حُ٘وخء
ٝحُظِْ ٓٔخ كي ٟرض حٕ ٣ظَى ًَ حٓ٣ٝ ٍٙٞؼٞى حُ ٠رـيحى كِ٤ظو ٢رزؼٞ
حٛلخر ٚكٜ٤خ ػْ ػَٔ كٓ ٢وِٕ ٫كيًَٗ ٟخص طؼز٤ي حُطَم ك ٢رـيحى
ًٝخٕ هي طٞهق ػٖ ه ٍٞحُ٘ؼَ  ٌٙٛ ًَ َٙ٘ٗٝحُلظَس .
ٝك ٢ػخّ ٓ ُٚ َ٘ٗ 1950ـٔٞػظ ٚحُ٘ؼَ٣ش حُؼخٗ٤ش ( حٓخ) َ٤١
ٝك ٌٙٛ ٢حُٔـٔٞػش ًظذ ٓويٓش ُٜخ أٟٝق كٜ٤خ ٓلُِ٘ ٜٚٓٞؼَ حُـي٣ي
حُٔٔٔ ( ٠حُ٘ؼَ حُلَ) حٌُ٣ ١زَ٘ رٝ ٚريأ ريٍ رٌظخرش حُٔط٫ٞص حُ٘ؼَ٣ش
ٓؼَ أؿ٘لش حُٔ ٝ ّ٬حُِؼ٘خص ٝكلـخٍ حُوـز ٝ ٍٞحُٔ ْٓٞحُؼٔ٤خء ٝؿَٛ٤خ
ُٔٝخ حٟطَد حُٟٞغ حُٔ٤خٓ ٢ك ٢رـيحى ػخّ  1952كخ ٍٝريٍ حٕ
ٌٛ٣ذ حُ ٠حَ٣حٕ ٓظول٤خ ٜ٘ٓٝخ حٗظوَ حُ ٠حٌُ٣ٞض رـٞحُٓلَ حَ٣حٗ ٢رخْٓ
( ػِ ٠حٍط٘ي) ك٤غ ٝؿي ػَٔ ُ ٚكًَٗ ٢ش ًَٜرخء حٌُ٣ٞض ًٝظذ ًَ
ًُي ك ٢ه٤ٜيط ( ٚكَحٍ ) ػْ ًظذ ه٤ٜيط ( ٚؿَ٣ذ ػِ ٠حُوِ٤ؾ )
٣و ٍٞكٜ٤خ :
ٓخُُض حَٟدٓ ،ظَد حُويٓ ٖ٤أٗؼغ
ك ٢حُيٍٝد طلض حُ٘ٔ ّٞح٧ؿ٘ز٤ش
ٓـظوخكن حٔ١٧خٍ
أرٔ ٢رخُٔئحٍ ٣يح ٗيٚ٣
ٛلَحء ٖٓ ًٍ ٝكٔ٠
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ًٍ ٗلخً ؿَ٣ذ ر ٖ٤حُؼ ٕٞ٤ح٧ؿ٘ز٤ش
ر ٖ٤حكظوخٍٝ ،حٗظٜخٍٝ ،حٍُٝحٍ ..أٝهطٚ٤
ٝحُٔٞص أ ٖٓ ٕٞٛهطٚ٤
ٖٓ ًُي حٗ٩لخم طؼ َٜٙحُؼ ٕٞ٤ح٧ؿ٘ز٤ش
هطَحص ٓخءٓ ..ؼيٗ٤ش
ٌٌٛٝح ظَ ٣ظ٘وَ ٖٓ ػَٔ  ٢ٓٞ٣اُ ٠آهَٝ ،ك ٠ػخّ ُٚ َ٘٘٣ 1950
حُوخهخٗٓ ٢ـٔٞػظ ٚحُؼخٗ٤ش (أٓخ )َ٤١رظ٘ـ٤غ ٖٓ أًَّ حُٞطَٔٓ ١خ أػخى
اٍُٝ ٠ك٘ٛ ٚخءطٜخ ٝأِٜٓخ رخُل٤خسٝ ،هـي طٜيٍطٜخ ٓويٓش ُزيٍ أٟٝق كٜ٤خ
ٓلُِ٘ ٜٚٓٞؼَ حُـي٣ي حٌُ٣ ١زَ٘ ر٣ٝ ٚزيأ ريٍ رٌظخرش حُٔط٫ٞص حُ٘ؼَ٣ش
ٓؼَ أؿ٘لش حُٔ ٝ ّ٬حُِؼ٘خص ٝكلـخٍ حُوـز ٝ ٍٞحُٔ ْٓٞحُؼٔ٤خء ٝؿَٛ٤خ .
٣ ُْٝ .طَ حُزوخء رخٌُ٣ٞض ك٤غ ٍؿغ حُ ٠رـيحى ُ٤ؼٞٓ ٖ٤ظلخ ك٢
حٓ٫ظَ٤حى ٝحُظٜي.َ٣
ٝك ٢ػخّ  1955ػخى حُ ٠حُزَٜس ُ٤ظِٝؽ ٖٓ حكي ٟهَ٣زخطٓ ٚؼِٔش
ك ٢حكيٓ ٟيحٍّ حُزَٜس ٝ .طْ َٗ٘ ًظخر ( ٚهٜخثي ٓوظخٍس ٖٓ حُ٘ؼَ
حُؼخُٔ ٢حُلي٣غ) ُٝ ٚهي طؼَف ػِٓ ٠ـِش ( ٗؼَ ) حُِز٘خٗ٤ش ٝحهٌ َ٘٘٣
كٜ٤خ هٜخثيٝ ٙطَؿٔخط ٚػْ ىػظ ٚحُٜل٤لش حُُ ٠ز٘خٕ كٔخكَ حُٜ٤خ ػخّ
 1957كِ٤ظو ٢رخُ٘ؼَحء ٝحُٔظخد :أى ٝ ْ٤ٗٝأٗٔ ٢حُلخؽ ٞٗٝه ٢أر٠
ٗوَح ٝكئحى ٍكوٓٞ٣ٝ ٚق حُوخٍ ٝؿ َْٛ٤رؼيٛخ ٣ٝؼٞى اُ ٠رـيحى أٗي
ػوش ر٘خػَ٣ظٝ .ٚحًؼَ اكٔخٓخ رخُـزٖ ك ٢رِي ٙك٤غ ًخٕ ٘٣ؼَ ٝػخثِظٚ
ٜٓخػذ حُل٤خس رَحطذ ٟجَُ٣ٝ .َ٤م رُٞي ( ٙؿٌ٤ُ ) ٕ٬٤ظذ ه٤ٜيطٚ
( َٓك ٠ؿ٣ ) ٕ٬٤و ٍٞكٜ٤خ :
رخرخ  ..رخرخ ٔ٘٣خد ٞٛطي ك ٢حُظ ّ٬اًُ ٠خُٔطَ حُـَ٤٠
ٔ٘٣خد ٖٓ هَِ حُ٘ؼخّ ٝأٗض طَهي ك ٢حََُٔ٣
ٖٓ أٍ ١إ٣خ ؿخء؟ أٔٓ ١خٝس؟ أ ١حٗط٬م؟
ٝأظَ أٓزق كٍٗ ٢خٕ ٓ٘ ،ٚأٓزق ك ٢ػزَ٤
إٔ أٝى٣ش حُؼَحم
كـظـلض ٗٞحكـٌ ٖٓ ٍإحى ػِٜٓ ٠خى١
ًَ ٝحى
ٛٝزظ ٚػ٘ظخٍ حُ٧حٝ َٛحُؼٔخٍ
ًؤٕ ٍٝك٢
91

ك ٢طَرش حُظِٔخء كزش ك٘طش
ٛٝيحى ٓخء أػِ٘ض رؼؼ٢
٣خ ٓٔخء
ٌٛح هِٞى ١ك ٢حُل٤خس
طٌٖ ٓؼ٘خ ٙحُيٓخء
هِض ٓخكَحُُ ٠ز٘خٕ ٝك ٢حػ٘خء ٝؿٞى ٙكُ ٢ز٘خٕ حػِ٘ض ٓـِش( ٗؼَ
)ػٖ ٓٔخروش حىر٤ش ك٤ويّ ىٞ٣حٗ ٚحُٔوطُِٔ ١ٞخروش ك٤ل ُٞكٜ٤خ ُظَكغ
ٖٓ ٗخٗٝ ٚطو ّٞحُٔـِش رطزغ ٓـٔٞػظ ٚحُلخثِس ( حٗ٘ٞىس حُٔطَ)
ػخى ٖٓ ُز٘خٕ كؼ ٖ٤ك ٢حُٔٞحٗت حُؼَحه٤ش ك ٢حُزَٜس  ٌٖٔ٣ٝك ٢ىحٍ
كٌ٤ٓٞش طخرؼش ُِٔٞحٗت ح ٫حٗ ٚظَٜص ػِ ٚ٤رٞحىٍ حَُٔ ٝكخػظِض ٛلظٚ
ُظظؤػَ ؿَحء ٟـ ٢حُؼَٔ حُٔٝ ٢٘٠حُظٞطَ حُ٘لٔ. ٢
ٝكٍُ 1961 ٞ٤ُٞ٣ 7 ٢م رخر٘ش ػخٗ٤ش ُ ٌٕٞ٤ػيى ح٫ٝى ٙػ٬ػش ح٫
حٕ كخُظ ٚحُٜل٤ش ٓخءص كًٌُٝ ٚ٤ي أكٞحُ ٚحُٔخُ٤شٝ ،كِٔظ ٚكخُش حُؼُٞ
اُ ٠طَؿٔش ًظخر ٖ٤أَُٓٔ ٖ٤٤ٌ٣ئٓٔش كَحٌِٗ ٌٙٛ ٌُٖ ،ٖ٤ؿَص ػِ٤ـٚ
حُؼـي٣ي ٖٓ ح٫طٜخٓـخص ٝحٌُ٘ٞى ػْ طِْٔ ك ٢حُؼخّ ٗلٔ ٚىػٞس ُٗ٬ظَحى
كٓ( ٢ئطَٔ ُ٨ىد حُٔؼخ )َٛحٗؼوي كٍٓٝ (٢خ) رَػخ٣ش حُٔ٘ظٔش حُؼخُٔ٤ش
ُلَ٣ش حُؼوخكش .
ٝػخى حُ ٠حُزَٜس ٌٜٓ٘خ حُ ٠حُيحٍ حُظ٣ ٢وطٜ٘خ ٌٓ٘ طؼ ٖ٤كِٜٓ ٢لش
حُٔٞحٗتٌ٣ ،خري أٞٛحٍ حَُٔ ٝك٤غ حٓ ٞك ٚ٤كِْ ٣ؼي هخىٍح ػِ ٠حُٔ٘٢
رٔلَى٣ ُْٝ ٙؼي أٓخٓ ٟٞٓ ٚحُٔلَ ُـَ ٝحُؼ٬ؽ كؼخى اُ ٠رَٝ٤ص ك٢
أرَٔ٤ٗ (َ٣خٕ ) ٝ 1962ك ٢حُؼخٖٓ ػَ٘ ٖٓ حًُ٘ َٜحط ٚأىهَ ٓٔظ٘ل٠
حُـخٓؼش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ك ٢رَٝ٤صٝ ،رؼي ػيس ٓلخ٫ٝص كخِٗش ُظ٘وَٟٚٓ ٚ٤
طَى حُٔٔظ٘ل ٠رؼي أٓزٞػ ٖٓ ٖ٤ىه ُٚٞاًُٝ ٚ٤ظذ ه٤ٜيط( ٚحُ٤ٛٞش)
ٓوخ١زخ كٜ٤خ ُٝؿظ: ٚ
٣خ ُٝؿظ ٢حُلز٤زٚ
 ٫طؼٌُٓ ،٢٘٤خ حُٔ٘خ٣خ ر٤ي١
ُٔٝضٗ ُٞ ،ـٞص ،رخُٔوِي
ًُ ٢ٗٞـ٤١ٝ ٠ٍٟ ٕ٬٤زٚ
ً ُٚ ٢ٗٞأرخ  ٝأٓخ ٝحٍكٔٗ ٢ل٤زٚ
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ٝك ٢ػخّ  1961ك َٜػُِٓ ٠خُش ىٍحٓ٤ش كُ٘ ٢يٕ ُيٍحٓش
حُيًظٍٞح ٙك ٢حُِـش حٗ٫طِ٣ِ٤ش ً ٝخٗض ١ٝؤس حَُٔ ٝك ٢ريء ٗيطٜخ ػِ٠
حُ٘خػَ ،كظ ٠أهٌ ٣لٌَ ك ٢إٔ ٫ري ُ ٖٓ ٚػ٬ؽ كُ٘ ٢يٕ هي ٣ط.ٍٞ
ٝكٞٓ ٠ُ َٜهغ ىٍحٓ ٢ك ٢ؿخٓؼش(ىٍّ ) ٖٓ ؿخٓؼخص ٗٔخٍ اٌِٗظَح،
حُٔؼَٝكش ريٍحٓخطٜخ حَُ٘ه٤ش ٝك ٢أٝحثَ هَ٣ق ٓ 1962خكَ اُ ٠اٌِٗظَح
َٓ ٍٝ٧س ٝحٌَُٔ٣ ٝخى ٣وؼيٝ ،ٙطٞؿ ٚآُ ٠ي٘٣ش ىٍّٗ ٞٛٝ ،ي٣ي حُوِن
حُٔوخٝف ػِ ٠كخُظ ٚحُٜل٤ش  .ىٍّ ٓي٘٣ش ؿزِ٤ش ٛـَ٤س ،حرظ٘ض َٜٗطخ
ػِٝ ٠ؿٞى ؿخٓؼش كٜ٤خ  ٖٓ ٢ٛأك َ٠حُـخٓؼخص حُزَ٣طخٗ٤ش.
ر٤ي أٜٗخ ٍؿْ ؿٔخُٜخ حُطز٤ؼٝ ،٢ؿٔخٍ ًِ٤خطٜخ حُظ٣ ٢ظزخ ٠ٛرؼٜ٠خ رَٝحثغ
٘ٛيٓظٜخ حُٔؼٔخٍ٣شٓ ،ي٘٣ش ِ٣لٜخ حُ٠زخد كٓ ٢ؼظْ أ٣خّ حُٔ٘شُٝ ،وَرٜخ
ٖٓ ٓ٘خؿْ حُللْ حُٔل ٢٤رٜخ ٖٓ ًَ ٞٛد٘٣ ،ظي كٜ٤خ حُ٠زخد هظخٓخ أ٣خّ
حُوَ٣ق  ٝحُ٘ظخء ُيٍؿش حٌُآرش  .كؤهخّ كٜ٤خ ر٠ؼش أ٣خّ ًخٗض ُ ٚأ٣خّ ه٤زش
َٓٝحٍسً ،ظذ كٜ٘ٓ ّٞ٣ ًَ ٢خ.
ٔ٣ ُْٝظطغ إٔ  َ٣أكيح َٙ٣ ُْٝ ،أكي .كؼخى أُٓ ٠ظ٘ل ٢كُ٘ ٢يٕ،
ك٤غ ٗظْ ٗؼَح ًؼَ٤ح ٣لَٔ رؼٓ ٞخ أكْ رً ٖٓ ٚآرش ك ٢طِي حُٔي٘٣ش
حُٜـَ٤س حُظ ُْ ٢طظق ُ ٚإٔ  َٟ٣كٜ٤خ ٗ٤جخ ٖٓ كظ٘ش ًخٕ ٣ظٞهؼٜخ .
ٝك ٢حُٔ٘ظ ٖ٤ح٫هَ٤طٓ ٖ٤خءص كخُظ ٚحُٜل٤ش ٣ ُْٝؼي رٔويٍٙٝ
طلَٔ حَُٔ ٝك٘وَ حُ ٠حٌُ٣ٞض ُ٤يهَ حُٔٔظ٘ل ٠ك ٢حٌُ٣ٞض ػْ ٣ظٞكخٙ
حُٔٞص كٜ٤خٝ .حهَ ه٤ٜيس ًظزٜخ ك٤و: ٍٞ
٣خ أّ ؿ ٕ٬٤حُلز٤زش ٞٛر ٢ك ٢حُِٗ َ٤ظَٙ
ٗل ٞحُوِ٤ؾ .ط ٢٘٣ٍٜٞحهطغ حُظِٔخء ٝكي١
ُ٫ٞى ٓخ ٍٓض حُل٤خس ٫ٝ ،ك٘٘ض اُ ٠حُي٣خٍ
كززض ُٓ ٢يف حُل٤خسٔٓ ،لظٜخ رٔ٘خ حُٜ٘خٍ
ُْ طٛٞي ٖ٣حُزخد ى٢ٗٝ؟ ٣خ ُـٞحد حُولخٍ
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 َٛٝحُٔي٘٣ش ك ٖ٤أ١زوض حُيؿ ٠٠ٓٝ ٠حُٜ٘خٍ
ٝحُزخد أؿِن كٔ٣ ٜٞؼ ٠ك ٢حُظ ّ٬ري ٕٝهٜي....
ػْ  ٢ٜ٘٣ريٍ حُو٤ٜيس ر٘ـٔش ػخ١ل٤ش ك٤و-: ٍٞ
اهزخٍ ٓي٣ ٢ُ ١ي٣ي ٖٓ حُيؿ ٖٓ ٝ ٠حُلٙ٬
ؿٔ ٢ؿَحك ٝ ٢حٓٔلٜ٤خ رخُٔلزش  ٝحُل٘خٕ
ري أكٌَ  ٫ر٘لٔٓ : ٢خص كزي كٟ ٢لخٙ
 ٟٞ١ٝحُِٓخٕ رٔخ ١ػَٓي  ٝحُٜز ٠ك ٢ػ٘لٞحٕ
طٞك ٢حُ٘خػَ ريٍ ٗخًَحُٔ٤خد ك ّٞ٣ ٢حُؤ ْ٤حُوخْٓ ٝحُؼَٖ٘٣
ٖٓ ًٗ َٜخٗ ٕٞح( ٍٝ٫ىٔٔ٣زَ) ٖٓ ػخّ  1964رخُٔٔظ٘ل ٠ح ١َ٤ٓ٧ك٢
حٌُ٣ٞض ،ػٖ ػَٔ ٘٣خ 38 \ ِٛػخٓخ ٗٝوَ ؿؼٔخٗ ٚاُ ٠حُزَٜس ك٤غ ىكٖ
كٓ ٢وزَس حُلٖٔ حُز ١َٜكٓ ٢ي٘٣ش ( حُِر ٖٓ )َ٤حػٔخٍ ( حُزَٜس ).
طَى ريٍ ٗخًَحُٔ٤خد ٓـٔٞػش ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝرؼ ٞحٌُظذ
حُظ ٢طَؿٜٔخ ُوٜخثي ُ٘ؼَحء ؿَرٜ٘ٓٝ ٖ٤٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش:
الكتب الشعرٌة
أزهار ذابلةأساطـٌرحفار المبور.المومس العمٌاءاألسلحة واألطفال-أنشودة المطر
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 المعبد الؽرٌك.منزل األلنان.أزهار وأساطٌرشناشٌل ابنة الجلبًالبال لٌثارة الرٌح.أعاصٌر الهداٌا البواكٌر فجر االسبلماما كتبه الترجمة
عٌون إلزا أو الحب والحرب
تارٌخ لصابد عن العصر الذري
لصابد مختارة من الشعر العالمً
حطْٔ ٗؼَ ٙك ٢حُلظَس ح ٠ُٝ٧رخَُٓٝخٗٔ٤ش ٝريح طؤػَ ٙرـ َ٤ػِٓ ٢لٔٞى
 ٖٓ ٚ١ه ٍ٬طٌ٘ َ٤حُو٤ٜي حُؼٔٞىٝ ١ط٘٣ٞغ حُوخك٤ش ًُي ٝحٟلخ ك٢
ىٞ٣حٗ ٚأػخ َ٤ٛحٌُ ١كخكع ك ٚ٤حُٔ٤خد ػِ ٠حٌَُ٘ حُؼٔٞىٝ ١ريأ كٚ٤
حٛظٔخٓ ٚرو٠خ٣خ حٔٗ٫خٗ٤ش ٝهي طٞحٌٛ َٛح حُ٘لْ ٓغ ِٓؿ٣ ٚؼوخكظٚ
حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٓظؤػَح ربُٞ٤ص ٝظَٜص ٓلخ٫ٝط ٚح ٠ُٝ٧ك ٢حُ٘ؼَ حُلَ ٝهَ٤
حٕ ه٤ٜيطً َٛ( ٚخٕ كزخ ) ًخٗض ٗوطش حُظل ٍٞحُ ٠حٌَُ٘ حُـي٣ي ك٢
حُ٘ؼَ (حُ٘ؼَحُلَ )ٝ.ك ٢أ ٍٝحُؤٔ٘٤خص ًَّ حُٔ٤خد ًَ ٗؼٌَُٜ ٙح
حُ٘ٔ ٢حُـي٣ي ٝحطوٌ حُٔط٫ٞص حُ٘ؼَ٣ش ِ٤ٓٝش ُو ٍٞحُ٘ؼَ حُلَ ٛٝخٍ
 ٞٛحٌَُ٘ حً٧ؼَ ٓ٬ثٔش ُ٘ؼَحء ح٧ؿ٤خٍ حُٜخػيس ٝأهٌ حُٔ٤خد ٓٞهغ
حَُ٣خىس رل َ٠طيكو ٚحُ٘ؼَٝ ١طٌٔ٘ ٖٓ ٚؿٔ٤غ ح٧ؿَحًٌُٝ ٝي ُِ٘لْ
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حٓ٧ط ١ٍٞحٌُ ١أىهِ ٚػِ ٠حُ٘ؼَ حُؼَر ٢رب٣وخظ أٓخ َ٤١رخرَ ٝحُٗٞ٤خٕ
حُوئ٣ش ًٔخ ٘ٛغ ٍُٓٞح هخٛش ر٘ؼَٓ ٙؼَ حُٔطَ ،طٔ ،ُٞػ٘ظخٍ ،ؿٌٍٞ٤
هَ٣ظ ٚحُظ ٢هِيٛخٝ .طوِِض ٓ٘ٞحص حَُٜ٘س َٛحػخص حُٔ٤خد ٓغ حَُٔٝ
 ُْ ٌُٖٝط٘وَٓ ٚىٝى٣ظ ٚحُ٘ؼَ٣ش ٝريأص ٓٓ٬ق ؿي٣يس طظ َٜكٗ ٢ؼَٙ
ٝطـَ٤ص ٍٓ ٖٓ ُٙٞطٔ ُٞػْ طٞؿَ حُٔ٤خد ك٣ًًَ ٢خط ٚحُوخٛش ٛٝخٍ
ٗؼَِٓ ٙظٜوخ رَٔ٤ط ٚحٌُحط٤ش  ٌٙٛحُلظَس ح٧هَ٤س ٖٓ ك٤خطً ٚؼَ٤ح ُِظيح١ٝ
ٝحُؼ٬ؽ ًٌُٝي ُل ٍٞ٠رؼ ٞحُٔئطَٔحص ح٧ىر٤ش ًٝظذ كٍ ٢ك٬طٌٙٛ ٚ
رٞكَس ٍرٔخ ٫كٔخٓ ٚحُيك ٖ٤رخهظَحد حُٜ٘خ٣ش.
واختم بحثً بهذه االبٌات من شعره :
عٌنان ؼابتا نخٌل ساعة السحر
أو ش ُْرفَتَان راح ٌنؤى عنهما الممر
عٌنان حٌن تبسمان تورق الكروم
وترلص األضواء كاأللمار فً نهر
ٌَ ُر ّجه المجذّاؾ َو ْهنا ً ساعةَ السحر
وتبلػ المصٌدة ذورتها فً لوله:
أتعلمٌن أي حزن ٌبعث المطر
وكٌؾ تنشج المزارٌب إذا انهمر
وكٌؾ ٌشعر الوحٌد فٌه بالضٌاع
ببل انتهاء ـ كالدم المراق ،كالجٌاع
كالحب ،كاألطفال كالموتى ـ هو المطر
`

**************************
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حُ٘خػَ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ

ُٝي حُ٘خػَ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ ك ٢ه٠خء ( ٣ٍ١ ٞ١ؾ ) ٣ٍ١ ٞ١ٝؾ ًخٗض
ٗخك٤ش طخرؼش ُو٠خء حُٜ٘ي٣ش ٖٓ حػٔخٍ ٓلخكظش ( ٝحٓ ) ٢حُٞحهؼش ك٢
 ٢ٓٝحُؼَحم ك ٢ػخّ \ ٬٤ٓ 1927ى٣ش ُٝ .ي ٫رٓ ٖ٣ٞؼيٓ ٖ٤كوً ٖ٣َ٤خٕ
حر ٙٞهي حُظلن رخَُ٘١ش حُؼَحه٤ش ٝطَكغ كظ َٛٝ ٠حٍُ ٠طزش ػَ٣ق
َٗ١ش ٝػخٕ كٓ ٢ي٘٣ظ ٚحُ ٠حٕ ٗوَ ٝحُي ٙحُٓ ٠لخكظش ى٣خُ ٠كخٗظوَ حُ٠
ه٠خء حُوخُ ٌٖٓٝ ٚك ٢هَ٣ش ٛـَ٤س طٔٔ ( ٠ؿي٣يس حُُ٘ ) ٢وَرٜخ ٖٓ
ٗ َٜىؿِش كخٓظوَ رٜخ ٝ ٞٛػخثِظٝ ٚك ٌٙٛ ٢حُوَ٣ش حُٜـَ٤س ٗ٘ؤ حُ٘خػَ
كَٔٓ ٖ٤ىحٕ ٝطَػَع ٝىٍّ كخًَٔ ىٍحٓظ ٚح٫رظيحث٤ش ٝك ٢ه٠خء
حُوخُ ٚحُوَ٣ذ ٜٓ٘خ حًَٔ ىٍحٓظ ٚحُٔظٓٞطش ٝح٫ػيحى٣ش ػْ حٗظوَ حُ٠
رـيحى ًٔ٫خٍ ىٍحٓظ ٚحُـخٓؼ٤ش .
حٗظوَ حُ٘خػَ ًِ٤خ حُ ٠رـيحى رؼي ًُي ػخّ \ ٬٣ّ 1947ى٣ش ُٔخٍٓش
ح٫ػٔخٍ ح٫ػظ٤خى٣ش كٜ٤خ ًٔٝذ ٍُه ٚكخٗظـَ رخُٜلخكش ٝحُؼَٔ
حُٔ٤خٓ ٢ك ٢ظَ حٌُِٔ٤ش حُؼَحه٤ش ًٝخٗض ٗلٔٞٔ١ ٚكش ٝحٓؼش حُطٔٞف
كظَٔى ػِٝ ٠حهؼٝٝ ٚحهغ ٓ٤خٓش حُزِي حٌُِٔ٤ش ٓٔخ هخى ٙػٌِٔٛ ٚح حُ ٠طَى
حُيٍحٓش ٝحٗ٘ـخُ ٚرٔٗ ّٜٞٔلٔٝ ٚرِيٝ ٙحٍطز ٢رخُؼَٔ حُُِ ٢٘١ٞو٠خء
ػِ ٠حٓ٫ظؼٔخٍ ح ١ِ٤ٌِٗ٫حُٔلظَ ُزِي ٙكخىًُ ٟي حُ ٠حػظوخُٓٝ ٚـ٘ ٚك٢
ػخّ \٬٣ّ 1952ى٣ش ُٔٞهل ٚحُ. ٢٘١ٞ
٣و ٍٞكٓ ٢ـ٘: ٚ
 ُٖ ٫حطٞد
ٓلٌَ
٣ َٛٝظٞد
ُ
ٓـزَ
كَ ػِ ٠ه ٍٞحُلو٤وش
ُ
ٛز٘ٓ ٢ـ٘ض كِٔض أ ٍٝػخثَ
٣ٝوزَ
 ٠َٓ٣رخػٔخم حُٔـٕٞ
ُ
ٛز٘٘ٗ ٢وض كِٔض حِٜٓ ٍٝق
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طٌػَ
حٝىص رلٌَط ٚكزخٍ
ُ
حُٗ٫ ٢ؼٖ ٖٓ ٣ؼ ٖ٤رزِيٙ
٣ظلـَ
٣ؼِ ٞحُـز ٢رٜخ ٫ٝ
ُ
ػخٕ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ ك ٢كخهش ٓغ حر٘خء ػ َٜٙك٤خس ِٓ٤جش رخُلخهش
ٝحُلخؿش ٝحُلَٓخٕ ٝػَٔ حُلخٍ ح ٫حًٗ ٚخٕ ٣لَٔ ٗلٔخ طٞحهش ٓزيػش
ؿّ٘٤ش رخُلٖ ٝح٧ىد ٝحُـٔخٍ ٝحُؼلّ٣ٞش ٝهي حطوٌ ٖٓ ( ٓوزَس ح) ِ٤ٌِٗ٫
ك ٢رـيحى ٌٓخٗخ ٣خ ١ٝحُ ٚ٤ك ٢حٝهخص ٍحكظً ٚٗ٫ ٚخٕ ٔ٣ ٫ظِي كظ ٠ح٣ـخٍ
ٌٖٓ ُ ٚف ١ك٘يم ح ٝؿَكش ك ٚ٤ح ٝر٤ض كٌخٕ ًؼَ٤ح ٖٓ حُِ٤خُ٣ ٢خ ١ٝحُٜ٤خ
ُ٘٤خّ كٜ٤خ ..
ًٝؼَ٤ح ٓخ ًخٕ ٣ظوٌ ٖٓ  ٌٙٛحٍٓوزَس ٌٓخٗخ ٣ؤ ١ٝحًُٝ ٚ٤ؼَ٤ح ٓخ ٗخّ
كٜ٤خ ُ٤خُ ٚ٤كِْ طٌٖ حُلخهش طٔٔق ُ ٚإٔ ٔ٣ظؤؿَ ٌٓخٗخ ٣ؤٍٝ ٚ٣ٝؿْ ٓلخُٝش
حُ٘خػَ إٔ ٜٔ٣ي رخرظٔخٓظٓ ٫ٝ ٚزخ٫ط ٚرٞؿٌٛ ٚح حُلوَ ٝحُلخهش اّ ّ٫
إ
هٔٞطٜٔخ ػًِ ٚ٤خٗض ظخَٛس ٝحٟلش ٝؿِّ٤ش كظ ٠كٗ ٢ؼَ ٙكٌخٕ حُؼي٣ي
ٖٓ هٜخثي  ٙحُظً ٢خٕ ًظزٜخ هي َٓ ٟك ٢ؿٔيٛخ ح٫كزخٝ ١هخٛش طِي
حُظً ٢خٕ ٔ٣ؼ ٖٓ ٠هُٜ٬خ اُ ٠طؼَ٣ش ٖٓ ًخٕ ٓززخ كٜٔ٤خ كظ َٜ٣ ٠كٔ٤خ
ٌ٣ظذ اُ ٠طؼَ٣ش حٗظٔش حُلٌْ حُظً ٢خٗض طٔٞى حُز٬ى آٌٗحى ٝهٔٞط ٚػِ٠
حُٔ٘خٟ ٖ٤ِٟي حٓ٫ظؼٔخٍ ح٣ ١ِ٤ٌِٗ٫و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي: ٙ
حُلذ
أٗخ  ٫أرلغ ػٖ
َ
 ٫ ٢ٗ٧أػَف حَُر٤غ
أػَف حُـٞع
حُـٞع حٌُِ٣ ١ظٜن ر٘لٔ٢
ٝحُـٞع حٌُ٣ ١ؼ ٖ٤كٓ ٢ؼيط٢
ٝحُـٞع حٌُ٣ ١ي ٍٝكٍ ٢أٓ٢
حكذ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ حَُٔ أس ٝطـُٜ٘ ٠خ ك ٢ٜطٔؼَ حُل٤خس حُـِٔ٤ش
حَُحثؼش ًٝخٕ َ٣حٛخ طٌٖٔ كٜ٤خ ػٍٞس هي طظلـَ ُظظل ٍٞحُ ٠رًَخٕ ًزَ٤
ٗظ٤ـش ٓخ طؼخٗ٣ ٖٓ ٚ٤خّ ٝكَٓخٕ ٣و: ٍٞ
أٗخ ُْ أٍ رَحًخٗآ ٣ظلـَ أٗي ٓٔخ ٣ظلـَ رٛ ٚيٍ حَٓأس..
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٣ٝو ٍٞح٠٣خ كٜ٤خ :
ٟوض رخٝ ٍٝ٫حُٔٔخء كؼ١ٍٞ
٣خرَحًٗ ٖ٤ؤظ١ٍَٝٗٝ ٢
ٝاَٗرٓ ًَ ٢خ طزو ٠رٌؤٓ٢
٣خ ُ٤خٍ ٖٓ َٗحد ٍٜٞ١
ٝاه٘وٗ ًَ ٢ـٔش ك ٢كئحى١
ٝحٓظزي ١رٔخ ٣لٞى ؿَ١ٍٝ
ٝأِٓج ًَ ٢كـٞس ٖٓ ه٣٬خ
ػوِ ٢حُلٌ رخُل٘خء حََُٔ٣
ٝاٍٟؼ ًَ ٢هطَس ٖٓ ٗزخر٢
ٝاهظِٗ ًَ ٢زٗ ٖٓ ٚ٠ؼ١ٍٞ
ٝاٍهٍ ٢ٜه ٜٚحُزِ ٠كٞم كِْ
ٗخم ٣ؤٓآ كٓ ٢وِش حُي٣يٍٝ
ٓخ ك٤خط ُْٝ ٢أؿي ك ٢ك٤خط٢
ؿ َ٤كِٕ ٣ٌ٣ذ  ْٛحُٜوٍٞ
ٓخ ك٤خطٝ ٢كـَ ػَٔ٠ُٝ ١
ًٞٝص ٛلَص حٌُر١ٍُٞٛ ٍٞ
٣خُ٤خُ ُْ ٢أػي حط٘٠ٜ
ًَ ػـَ ٓٔ٠ن رخُؼطٍٞ
ًَٛض ٗلٔ ٢حُٞؿٞى ِٓٝض
ػَ٘س ح ٍٝ٫ك ٢ظ ٍ٬حُلـٍٞ
أٗخ ٖٓ ؿق ًؤٓ ٚك٣ ٢ي٣ش
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ٓ ٞٛٝخ ُحٍ ظخٓجآ ُِؤٍٞ
٣خُ٤خُ ُْ ٢أًٖ ؿ َ٤ه٢
أٓٞى حُِ ٕٞك ٢ؿز ٖ٤حُيٍٞٛ
كؤٓٔل ٢ظِ ٚحٌَُ٣ش ُ٤ل٘٠
ػطَ ًًَح ١ك ٢رط ٕٞحُؼٍٜٞ
٣ٝوخ١زٜخ ػٖ كِْ حُٔٔظوزَ ك٤و: ٍٞ
أ١لخُ٘خ ...
 َٛطل٠٤ٓ ٖ٤ٜٔلٌٕٞ
أً ٣ز َٕٜٝحُٔٞص كٔٛ ٢ض حُوزٍٞ
ٜ٤ٓٝؼي ٕٝحُ ٠حُ٘ـّٞ
ٜ٣ٝزطٓ ٕٞغ حُٔطَ
ٍِ٣ٝػ ٕٞحٍُٞى ك ٢حٍ ٝحُؤَ
ٝرؼ٤٘٤ي حٍُِهخء ىٝى
ٝكٔٞٔ٣ ٢ؽ ر ٚحُٜي٣ي
ٝح٣ٝ ٍٝ٫لي
ٗلْ  ٌٙٛح ٍٝ٫ؿَه ٠رخُٜ٘خ
كِوي ٓ ٠٠ػٜ٘خ حُ٘وخء
ُ ْ٤كٜ٤خ ػز٤ي
ك ٌٙٛ ٢حٗٝ٫ش هي ٓخىص حُؼخُْ حُـَرٝ ٢حٗظَ٘ص كًَش طيػ(٠
حُٞؿٞى٣ش ) ّإٜٓٔخ ح٫ى٣ذ  ٝحُ٘خػَ حُلَٗٔٓ (٢خٍطَ ) ًٝخٗض هي ؿِص
حُؼخُْ حُؼَر ٢كخٗظٔذ ُٜخ حُ٘زخد  ْٜ٘ٓٝكَٔٓ ٖ٤ىحٕ ر٘لٔ ٚحُٔظَٔىس .
طؤػَ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ طؤػَح ًزَ٤ح رخُٞؿٞىّ٣ش ٖٓ ه ٍ٬حٔ٣خٗ ٚد
(ٓخٍطَ) ٓٝخ هَأُٔ ٙخٍطَ .
( ٝحُٞؿٞى٣ش ط٤خٍ كِٔل َ٤ٔ٣ ٢اُ ٠حُلَ٣ش حُظخٓش ك ٢حُظلٌ َ٤ري ٕٝهٞ٤ى
٣ٝئًي ػِ ٠طلَى حٔٗ٩خٕٝ ،أٗٛ ٚخكذ طلٌٝ َ٤كَ٣ش ٝاٍحىس ٝحهظ٤خٍ ٫ٝ
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٣لظخؽ اُٞٓ ٠ؿ ٢ٛٝ .ٚؿِٔش ٖٓ ح٫طـخٛخص ٝح٧كٌخٍ حُٔظزخ٘٣شٔ٤ُٝ ،ض
ٗظَ٣ش كِٔل٤ش ٝحٟلش حُٔؼخُْٗٝ ،ظَح ٌُٜح حٟ٫طَحد ٝحُظٌرٌد ُْ طٔظطغ
اُ ٠ح ٕ٥إٔ طؤهٌ ٌٓخٜٗخ ر ٖ٤حُؼوخثي ٝح٧كٌخٍٝ .طٌَّ حُٞؿٞى٣ش حُظًَِ٤
ػِٓ ٠ل ّٜٞإٔ حٔٗ٩خٕ ًلَى ٣و ّٞرظٌ ٖ٣ٞؿٓٝ َٛٞؼُ٘ ٠ل٤خط .ٚظَٜص
ًلًَش حىر٤ش ٝكِٔل٤ش ك ٢حُوَٕ حُؼَ٘ ،ٖ٣ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ ٝؿٞى ٖٓ ًظذ
ػٜ٘خ ك ٢كوذ ٓخروش .فحُٞؿٞى٣ش طٟٞق إٔ ؿ٤خد حُظؤػ َ٤حُٔزخَٗ ُوٞس
هخٍؿ٤ش ( ح٣ ) ُٚ٩ؼ٘ ٢رؤٕ حُلَى كَ رخٌُخَٓ ٌُٜٝح حُٔزذ ٔٓ ٞٛئ ٍٝػٖ
حكؼخُ ٚحُلَسٝ .حٔٗ٩خٕ ٣ ٖٓ ٞٛوظخٍ ٣ٝو ّٞرظٌٓ ٖ٣ٞؼظويحطٝ ٚحُٔٔئ٤ُٝش
حُلَى٣ش هخٍؿخ ً ػٖ حٗ ١ظخّ ٓٔزن ٌٙٛٝ .حُطَ٣وش حُلَى٣ش ُِظؼز َ٤ػٖ
حُٞؿٞى  ٢ٛحُطَ٣وش حُٞك٤يس ُِ٘ ٜٝٞكٞم حُلخُش حُٔلظوَس ُِٔؼ٘٠
حُٔو٘غ ).
ٝك٤غ ًخٗض حُٞؿٞىّ٣ش ك ٢طِي حُلظَس ٖٓ حُِٖٓ ٓل ّ ٢حٛظٔخّ حٌُؼٖ٣َ٤
ٖٓ حُ٘وذ حُٔؼولش ك ٢حُؼَحم أ٣خٗخ ٓ٘ ْٜرؤٜٗخ ُٔ٤ض كِٔلش حرخك٤ش
٤ٟٝؼش هيٍ ٓخ أٜٗخ َٓكِش كٌَ٣ش طٔؼ ٠اُ ٠طلَ َ٣حُؼوَ حُزَٖ٘ٓ ١
حُوٞ٤ى ٝحُظوخُ٤ي رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ طط ٍٞحُلٌَ حُزَ٘ .١طؼَٔ ػِ ٠حٍ٫طوخء
رخٔٗ٩خٕ حُ ٠ىٍؿش طـؼِْٓ ٌٕٞ٣ ٚإ ٫ٝػٖ حهطخثُٞ ٚكي ٙى ٕٝإٔ ٣ـي
ُٜخ ٓخ ٣ؼِوٜخ ػِ٣ . ٚ٤و ٍٞحُ٘خػَ :
أى ّٝػِ ٠حُٞؿٞى ٓٝخًِ٘ٚ ٤
حُوزٍٞ
ٝأرٜن كٞم ٌّٓخٕ
ِ
ٝحُهْٔ ٍُ ٞأ٣ض " هللا " ٓٞ٣خ
َٛهضُ رٞؿ ٜٚر٤ي١َ٤ٜٓ ١
أٓخِٓ َ٤١لوش ٝىٗ٤خ
ٌ
ٌ٣زِّٜخ حُِٗخ أري حُؼٍٜٞ
ىػ ٢٘٤أػزي حُ٘٤طخٕ ٝكي١

101

َ٤ٟٔ
ٝأػزغ ك ٢حُل٤خس ر٬
ِ
كِٔض رٔيع َٗكخ ًزَ٤ح
حٌُزَ٤
اًح كخهَصُ رخَُ٘ف
ِ
حُ ٍٝ٧
َ ١ح ً
كؤٗض  َّ ًٝأَٛ
ِ
حُزؼٍٞ
ؿَحػ ٌْ ٤طؼ ٖ٤ػِ٠
ِ
َٗ٣ق
أأُػْ أٍٗ٘ ٢ؿ ٌَ
ٌ
حُلوَ٤
ىٓ٢
ِ
ٍٝٝف " أر٤ي " كَ ٢
ْ
ٌُٖٝ
ـق
ٍ٣ٝيى ًِ٘خ ؿٌ َ٤
َ
حُزوٍٞ
ػطَ
أٍحى ٗزؼضَ ٖٓ
ِ
ِ
٘ٛ ٖٓٝخ طظ َٜػٓ٬خص حٟطَحد ػِ٣ ٖٓ ٠ئٖٓ رخُٞؿٞىّ٣ش ك٢
ٓـظٔغ طٔٞى ٙح٧ػَحف ٝحُظوخُ٤ي ٓ.ـظٔغ ٓظي ّٖ٣ري٣ ٖ٣ؼظزَ حُٞؿٞىّ٣ش ًلَح
ٝاُلخىح.
ًٝخٕ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ ٖٓٔ ظَٜص ػِ ْٜ٤ػٓ٬خص ٌٛح حٟ٫طَحد
حُٔظٔؼَ رخُ ٖٛٞر ٖ٤حُ٘ي ٝحُ٤و .ٖ٤كٌخٗض ًؼَ٤س هٜخثي ٙحُظُ ٢هَص
رخُظٔخإ٫ص ٝحُلَ٤س .
كظَٜص ػٓ٬خص حٟ٫طَحد ٔ٣٫خٗ ٚرخُٞؿٞىّ٣ش كٓ ٢ـظٔغ طٔٞىٙ
ح٧ػَحف ٝحُظوخُ٤ي ٌٛ .ح حُٔـظٔغ حُؼَحه ٢حُٔـظٔغ حُٔظي ّٖ٣ري ٖ٣حّ٬ٓ٫
ٝحٌُ ١حػظزَ حُٞؿٞى ّ٣ش ًلَح ٝاُلخىح.
ًٝخٕ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ ٖٓٔ ظَٜص ػِ ْٜ٤ػٓ٬خص ٌٛح حٟ٫طَحد رٖ٤
حُ٘ي ٝحُ٤و٘٤لظ ٠ك ٢هٜخثي ٙكٌخٗض ًؼَ٤س هٜخثي ٙحُظُ ٢هَص رخُظٔخإ٫ص
حُل٣ َٟ٤و: ٍٞ
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ًَ ٓخ ك ٢حٌٌُ ٢ٗ ٕٞء طخكٌٚ
ًَ ٓخ ك ٢حٌُ٣٫ ٕٞؼـز٘٢
ن
أٗخ كً ٢حطٓ َٓ ٢ـِ ٌ
 ٫أٍ ٟك ٢حُ٘خّ ٖٓ ٣ل٢ٜ٘ٔ
أٗخ ٗ٢ء أٗخ ٢ٗ٫ء أٗخ
حُِٖٓ
َٛهش ح ٍٝ٧ر٘خ١
ِ
رؼض ُِ٘٤طخٕ ٍٝك ، ٢كخٌُ١
 َ٣حُ٘٤طخٕ ٣٫ؼَك٘٢
ُْ َ
حػٔخه ٢هللاُ ك٬
ٓخص ك٢
َ
أػَف حُو٣٫ٝ َ٤ؼَك٘٢
كخطَع حٌُؤّ كوي ِٗ٫ظو٢
ِّ
ٝؿٖ ٝ ،حٓو٘٢
ك ٢ؿي ! كخَٗد
ًِٔخ كٌَص رخُيٗ٤خ ٓٝخ
حُِٖٓ
َٓ ر ٖٓ ٢ػخرٔخص
ِ
٫ف ُ ٢هِق حرظٔخٓخص حُٔ٘٠
حٌُلٖ
ٗزق حُوزَ ُٕٞٝ
ِ
حٗؼٌٔض ًَ  ٌٙٛحُظَٝف ػِ ٠حُ٘خػَ كَٔٓ ٖ٤ىحٕ كخٍىط ٚهظ٬٤
ىُٝ ٕٝحؽ حُٝ ٝي ٣ل٘ ٞػِ ٚ٤كخٗطلؤ ٗ ٍٞك٤خط. ٚ
كوي طٞكخ ٙح٫ؿَ ٝ ٝىّع حُل٤خس كـَ حٍ٧رؼخء  4أًظٞرَ -طَٖ٘٣
ح 1972 ٍٝ٫رٔزذ حكظ٘خء حُؼِ٠ش حُوِز٤ش ٓغ حٍطـخف حُزط ،ٖ٤كظٞكخٙ
ح٫ؿَ كٔٓ ٢ظ٘لٓ( ٠ي٘٣ش حُطذ) رزـيحى.
كَٔٓ ٖ٤ىحٕ ٗخػَ ٓـ٤ي ُ ٚحُؼي٣ي ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش كوي طَى ُ٘خ
ػَٝس ٗؼَ٣ش ٝحىر٤ش ؿ٤يس ٓ ٖٓٝئُلخطٝ ٚىٝح ٚ٘٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٓخ: ٢ِ٣
هٜخثي ػخٍ٣ش
حُِلٖ حٞٓ٧ى
َٓ ٍٞٛػزش
حَُر٤غ ٝحُـٞع
ٓوخ٫ص ك ٢حُ٘وي ح٫ىر٢
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أؿٜخٕ حُلي٣ي
حُٛ٧خٍ طٍٞم ىحهَ حُٜخػوش
طٔ ِّ٤كَٔٓ ٖ٤ىحٕ ػ ّٖٔ ٓٞحٗ ٖٓ ٙؼَحء ػ َٜٙرَٜحكظٚ
حُؼٔ٤وش ٓغ ًحطٝ ٚكظٓ ٠غ هَحثٍ ٚؿْ ًؼَطًٝ ْٜخٕ أؿِز ٖٓ ْٜحُٔؼول. ٖ٤
كوي ًظذ ُوَحث ٚكٓ ٢ويٓش ىٞ٣حٗ( ٚهٜخثي ػخٍ٣ش ) :
(ػن حٜ٣خ حُوخٍة حُٔلظَّ حٗي  ٫طل ٢ِ٘٠ػِ ٠حَُؿْ ٖٓ هٌحٍط٢
ٝحٗلطخٝ ٢١طلٔو ٢ا ٫ر٘٢ء ٝحكي  ٞٛ ،أٗ ٢حك٤خ ػخٍ٣خ رٔ٘٤خ طل٤خ
ٓخطَح ًحطي رؤُق ه٘خع  ،ك٘٤ٜلش ٓ٘ ٢حٕ  ٫طويّ ػِ ٠هَحءس ٌٛح حُيٞ٣حٕ
حًح ً٘ض طو٘ ٠كو٤وظي ٝطوخف ٍإ٣ش حُلٞ٤حٕ حَُحر ٞك ٢حػٔخهي).
ًٝظذ حُ٘ؼَ حُٔ٘ؼ ٍٞرطَ٣وش ٓظَٔىس ػَِ١ َّ ً ٠حثن ٖٓ ٓٞحٝ . ٙهي
أكِق كًُ ٢ي كظ ٠أػظزَ ٓـيىح كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ  .كوي ًخٗض هٜخثي ٙكخكِش
رخُٔلخٍهخص ٝحُ ٍٜٞحُٔظ٠خىس حُظ ٢هِن ٜٓ٘خ ٓخ ٔ٣ظؼ ٞ٤ر ٚػٖ
ٓ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ حٌُ. ٢ٌ٤ٓ٬
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس ٖٓ حُ٘ؼَحُٔ٘ؼ: ٍٞ
كٞم حُٜٔزخف حُ٘خكذ.
ًخٕ ٣وق حُؼٜل ٍٞحٞٓ٧ى.
إ حُزلَ ٍٝحء حُ٘خٍع.
هق..
ٝحؿظخك٘ ٢حَُػذ.
ٖٓ أ ١ؿخٗذ ٣وزَ ٌٛح
حُٜٞص!
ٗٝظَص اُ ٠حُِ.َ٤
اُ ٠ػَٝه ٚحُٔ٘ظلوش رخُظِٔش.
أً٘ ٖ٣ض هزَ ح!ٕ٥
ٗٝؼَص ر٘ٔٔش رخٍىس
ًلي حُٔ.٠ٓٞ
حٍؿغ .أٜ٣خ حُ٘زق.
َٓٝص ٓ ّ٤خٍس آؼخف
ّ
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َٓٔػش ،ػْ حهظلض.
ٝػخى حُٜٔض اُ ٠ح٧كن.
أٗخ  ٫أػَف حٌُٔخٕ حٌُ١
أٓ َ٤اُ.ٚ٤
ُوي هخٍ ..أ ّٜ٣خ حُ٘زق!!
 ُْ ٢ٌُ٘ٝأٓض.
ٝطويٓض هطٞس أهَٟ
اُّ ٢
إٔ ُويٍّٓٗ ٢ش
ٝهّ َ ّ٤
حُطزَ.
أ ٫طٌظل ٢رخُٔٞص َٓس ٝحكيس!
إ حٗ٧زخف طٔٞص أ٠٣خ.
آ..ٙ
ٍٝأ٣ض حُؼٜلَ٣ ٍٞكَف
رـ٘خكٚ٤
اٗ٣ ٚلِّن ك ٢حُل٠خء.
٣ٝوظَد ٖٓ ٝؿ.٢ٜ
..ٞٛ َٛ
ُوي ًخٕ ٣لَٔ ٝؿ.٢ٜ
ُٔخًح طَ٣ي إٔ طؼَف
حُلو٤وش.ٚٛ ..
٣خ ُي ٖٓ أػٔ.٠
ٓ٘٤ظ ٢ٜحُ٘خٍع٣ ُْٝ ،زن
ؿ َ٤حُزلَ.
ٝكـؤس حٗطلؤ حُٜٔزخف
ٝحٍطلغ ؿ٘خء هخكض.
حُٔخء ٣وخ١ذ حُ٘خػَ،
٣طِز،ٚ
٣ظٔ٘ ٠ؿٔي ٙحٌُحرَ.
ٝطَٗلض.
طِي  ٢ٛؿؼظٓ ٢طَٝكش
ػِ ٠حَُ٤ٛق.
ٝحٗزؼن ك ٢ُٞحُ٠ـ٤ؾ.
ٖٓ حٌُ ١ؿخء ر ٚاٌُٙٛ ٠
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حٍٝ٧؟
حًٛزٞح ر ٚاُ ٠ح٧ػِ،٠
اٗ ٚػَٔ.
َٛٝهض رـ٠ذ ٛخثَ،
أٗخ ٓويٍّ رخُلذ.
ُٝكلض اُ ٠حٓ٧خّ.
ُوي حٗظؼَ حُٜٔزخف.
ٝحهظل ٠حُطخثَ.
ػْ..
ػْ ِٛٝض اُ ٠حُزلَ.

***********************
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دمحم ػِ ِ٣حرخظش
دمحم عزٌز باشا اباضة من األسرة األباظٌة المصرٌة المعروفة و
الشابع عابلة من اصول شركسٌة تركٌة شركسٌة ،وفً رواٌة اخرى
انها تنتسب الى لبٌلة (العاٌد) من ( ؼطفان ) من الٌمن من لبٌلة ( جذام
) المحطانٌة الٌمانٌة ومً من اكبر لبابل دلتا النٌل فً مصر.و لد
أكتسبت عابلة أباظة هذا اللمب من جنسٌة أمهم زوجة الشٌخ العاٌد التً
كانت من إللٌم أباظٌا (أبخازٌا)
ولد دمحم عزٌز اباظة سنة  1899ب(منٌا الممح) من (محافظة
الشرلٌة) عام وتلمى تعلٌمه االبتدابً فً المدرسة الناصرٌة االبتدابٌة،
وأكمل دراسته فً كلٌة فٌكتورٌا فً (اإلسكندرٌة) ثم المدرسة التوفٌمٌة
بشبرا ثم المدرسة السعٌدٌة .درس المانو ن بجامعة الماهرة – كلٌة
الحموق بمدٌنة (الماهرة ) وتخرج منها وتدرب على مهنة المحاماة فً
مكتب (وهٌب دوس بن المحامً )لمدة عامٌن ،ثم التحك بالحكومة وشؽل
عدة مناصب فٌها فعمل مساعدا ً للنٌابة فوكٌبلً للنٌابة فً مدٌرٌة الؽربٌة.
ثم فاز بعضوٌة مجلس النواب  ،عاد بعدها لٌتولى عدة مناصب إدارٌة
منها وكٌبلً لمدٌرٌة (الؽربٌة )ثم مدٌرا ً لمدٌنة (البحٌرة ) ثم ( الملٌوبٌة )
ثم مدٌرا ً لمدٌنة (الفٌوم )  ،ثم عٌن محافظا ً لمدٌنة (بورسعٌد) وحاكما ً
و أثناء خدمته فً( عسكرٌا ً  ،ومنها مدٌرا ً السٌوط و نال رتبة(باشا )
أسٌوط . )،وعندما كانت الحركة الوطنٌة العربٌة تتصاعد ضد فرنسا
وإنجلترا  ،وكان الصراع الداخلً فً مصر على أشده بٌن حزب الوفد
بزعامة (النحاس باشا )من جانب وبٌن المصر الخدٌوي وأحزاب األللٌة
من جانب أخر ولد لزم (شاعرنا ) جانب حزب الوفد وربٌسه النحاس
وكان ٌخطب بالجماهٌر فً مدٌنة ( اسٌوط) ٌخطب فٌها بعباراته البلٌؽة
وأبٌاته الشعرٌة .
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وكان رحٌل زوجته ـ إبنة عمه  ،فً ٌ 29ونٌو عام  .1942التً
رثاها اروع رثاء اثرا بالؽا فً حٌاته فمد انشؤ دٌوانا شعرٌا كامبل فً
حمها اسماه ( انات حابرة).نشره لصابد متفرلة فً الصحؾ والمجبلت
و نشرته ابنته (عفاؾ ) بعد وفاته .
ولد وضع تمرٌر حصوله على جابزة الدولة التمدٌرٌة عام 1965
هذا الدٌوان فً طلٌعة أعماله إلى جانب ما أنتجه من الشعر الؽنابً
الرفٌع وفً طلٌعته (أنات حابرة)الذي ٌضم نخبة من المصابد الرابعة
التً أوحت بها مناسبة فاجعة وفاة زوجته  ،وكان لصدوره فً نفوس
المراء وعند الشعراء والنماد صدى بعٌد .حتى عندما كان مدٌرا
لبورسعٌد والحرب العالمٌة فً عنفوانها ولنابل المحور تتسالط على
المدٌنة من كل جانب كان ٌخلو لنفسه وٌكتب فً رثاء زوجته ربة الشعر
عنده ؾأصبحت هذه المصٌدة فً الؽناء لصٌدة تتكلم عن شط النٌل
وهمسات الماء ولماء الحبٌبٌن على ضفاؾ النٌل الخالد ٌ ،مول عزٌز
أباظة:
ٌا منٌة النفس ما نفسً بناجٌ ٍة
ت بها نؤًٌْا وهجرانا
ولد عص ْف ِ
ت أسوان ما ترلى مدامعه
أضن ٌْ ِ
ت فوق حشاٌا السهد حٌرانا
وهجْ ِ
ٌبٌت ٌودع سمع اللٌل عاطفة
ضاق النهار بها ستْ ًرا وكتمانا
هل تذكرٌن بشط النٌل مجلسنا
نشكو هوانا فنفنى فًه شكاوانا
تنساب فً همسات الماء أنّتُنا
وتستثٌر شجون النهر نجوانا
وحولنا اللٌلٌ ،طوي فً ؼبلبله
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وتحت أعطافه نشوى ونشوانا
ً لبلهما
لم ٌشهد الراصد الفض ُّ
إلف ٌْن ذابا تبارٌحا ً وأشجانا
نكاد من بهجة اللمٌا ونشوتها
نرى الدُّنا أ ٌْكةً ،والدهر بستانا
ُش اثنٌن ٌجمعنا
ُ
ونحسب الكون ع َّ
والماء صهبا َء ،واألنسام ألحانا
لم نعتنك والهوى ٌؽري جوان َحنا
وكم تعانك روحانا وللبانا
مى ،نُؽضً حٌا ًء ،ونُؽضً عفّةً
وت ُ ً
ب مذ كانا
إن الحٌاء سٌا ُ
ج الح ّ ِ
ثم انثن ٌْنا ،ومازال الؽلٌل ل ًظى
ق ظمآنا
والوج ُد محتد ًما ،والشو ُ
ثم عٌن عضوا ً فً مجلس الشٌوخ عام \  .1947واختٌر عضواً
بمجمع اللؽة العربٌة وربٌسا ً للجنة الشعرالعربٌة فً الماهرة سنة \
 1959ثم عٌن عضوا بالمجلس العلمً العرالً سنة \ 1965ونال
جابزة الدولة التمدٌرٌة فً االداب .
ولد آثر اإلنزواء واإلنطواء زمنا طوٌبل  ،فظهر للناس حتى انهم
ٌرون عزٌز أباظة المدٌر فً احدى مدٌرٌا ت المطر المصري شاعرا
كبٌرا  ،ولم ٌن لهم عهد أن ٌروا مدٌرا شاعرا كبٌرا كؤنما الشعر حرام
على اإلدارة والمدٌرٌن  ،وما بالهم ولد كان مدٌرا لل(للٌوبٌة) فمدٌرا
ل(المنٌا) فحاكما عسكرٌا لمنطمة (المناة ) ،ومدٌرا لعاصمة الصعٌد
(أسٌوط) !
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و(أسٌوط ) مدٌنة محافظة ٌنصرؾ أهلها إلى شإونهم وتنمٌة
أنفسهم وبٌوتهم وأوالدهم وأموالهم ٌ ،جعلون بٌنهم وبٌن حكام إللٌمهم
أو المشهرٌن الوافدٌن علٌهم مسافة فً العبللة معهم ٌ ،مبلون بالمحبة
على كل من ٌؤنسون إلٌه وٌؤنس إلٌهم وٌرون فٌه البذل والعطاء دون
نفس شخصً فمد احسنوا وفادة مدٌر اللٌمهم عزٌز أباظة ألنه أحسن
التعامل معهم  .فمد ،ذهب إلى ( أسٌوط) فً أواخر عام  1942وبمً
هنان ثبلثة أعوام  ،أحب أهل أسٌوط وأحبوه وكان كلمته الحلوة تسبك
لسانه .هذه سمة تؤسر للوب أهل الصعٌد  ،كان مهٌب الطلعة فارع
الطول أنٌك الملبس وعلى وجهه جمال وجبلل  ،وهذه صفات لها لدرها
للحاكم مع شعبه ،فمد كان ٌذهب إلى مكتبه مبكرا فً الصباح ٌباشر
أعماله دون تفرلة بٌن الوافدٌن علٌه  ،وبعد العصر ٌذهب إلى نادي
البلدٌة ٌجلس بٌن رواده وال بؤس من اإلستماع إلى أحوال البلد ممن
ٌترددون على النادي .وفً التاسعة مساء ٌعود إلى بٌته ،حتى انهم لالوا
أسعد أٌام ( أسٌوط )كانت فً عهد عزٌز أباظة.
لٌل لرض الشعر وهو فً العاشرة من عمره  ،وطوال عمله باإلدارة
إستطاع ان ٌجمع بٌن اإلدارة واإلبداع  ،أحٌانا كان ٌعطً لئلدارة ما
لئلدارة  ،وٌعطً للشعر ما للشعر ،حتى كانت المارعة علٌه وفاة زوجته
الحبٌبة إلى للبه وروحه  ،فإنبعثت ملكته الشاعرة بتلن (األنات الحابرة)
وإذا الناس ٌلتفتون إلى هذا الزوج المثكول المكلوم  ،وإذا هو أعظم
من زوج  ،وأعظم من أخ ورفٌك  ،ولم ٌكن من المؤلوؾ عندهم أن
ٌسمعوا أو ٌمرأوا لشاعر ٌرثً زوجته هذا الرثاء البلٌػ وبهذا الكم
الكثٌرمن الشعر
وعندما توفً (جمال عبد النصر رثاه فمال:
النكسة الكبرى حملت لواءها
كالمابد المؽوار عاد

مظفرا

ستون ألفا ً  -لٌتنً كنت الفدا
على أشبلبهم تمشً متبخترا
ٌا وٌح مصر ولد مشٌت بروضها
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فمحوت ٌابس أرضها واألخضرا
وٌاوٌح التارٌخ كٌؾ تفتح صفحاته
لتكون

أنت فٌها أسطرا

حطمت ألدار الرجال بخسة
وجعلتهم سلعا تباع وتشترى
دمحم عزٌز اباظة لم ٌكن ٌكتب فً ؼرفة خاصة أو على مكتب إنما
كان ٌكتب على ركبتٌه وهو بمبلبس البٌت  ،وعكؾ فً أٌامه االخٌرة مع
صدٌمه (أنور أحمد) على جمع ما تفرق من لصابده و شعره فجمعا دٌوانا
صدر بعد رحٌله  ،وآخر بٌت من الشعر له وهو مرٌضرخٌُرلش حُوِز٤ش:
ٌا منى النفس ال ألول من
الملب للبً فدٌتن نفسً ذبٌح
توفً الشاعر دمحم عزٌز اباظة فً الثالث من آب ( اؼسطس ) من
عام 1973
ترن لنا عزٌز اباظة بعد وفاته اثارا ادبٌة شعرٌة ونثرٌة
ومسرحٌات كثٌرة نذكر منها ماٌلً :
)من اشرلات السٌرة النبوٌة  -بصٌاؼة شعرٌة
دٌوان عزٌز أباظة ،وضم أربعة دواوٌن فً العاطفة والمومٌة والرثاء
ولصابد أخرى وصدر بعد وفاته
دٌوان ( اشعار لم تنشر ) جمعه مع صدٌمه انور احمد ونشر بعد
وفاته
ىٞ٣حٕ (أٗخص كخثَس ) كٍ ٢ػخء ُٝؿظَ٘ٗٝ ٚط ٚحر٘ظ ٚػلخف حرخظش
 :آخ َٓٔك٤خط: ٚ
.لٌس ولبنى -
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 .العباسة -
.الناصر
 .شجرة الدر -
 .ؼروب األندلس -
.شهرٌار -
.أوراق الخرٌؾ
.المٌصر
زهرة -
دمحم عزٌز اباظة شاعر مجٌد فً المصٌدة الشعرٌة والمسرحٌة
الشعرٌة وٌعد رابد المسرحٌة العربٌة اتسم أسلوبه بالجزالة والموة
والفخامة وشعره بالؽنابٌة ،هذه الؽنابٌة المتدفمة ،وجمال التمطٌع،
والفواصل التً تشكل ولفات نفسٌة وإٌماعٌة ،هً خصابص شعر عزٌز
أباظة العاطفً ،وبعض سمات شعره فً التؤمبلت والرحبلت والبكابٌات
والوطنٌات ،وشعر التجلٌات والرإى الروحٌة والكونٌة .وتنساب
موسٌماه هادبة ناعمة ،كؤنها تبلمس العمك النفسً  ،فتحدث تؤثٌرها
الفواح فً ك ِ ّل زاوٌة وموضع ،وكؤنها
ٌدؼدغ
الحواس ،فتنشر عطرها ّ
ّ
موسٌمى تُلمس وت ُ
ض ّم ،و تساوق حٌاة شعرٌة مفعمة ،وتنطك بها لؽة
شعرٌة ُمحكمة ،عامرة بالبٌان الساطع والصٌاؼة الجز الة واألداء المحكم
ٌمول فً لصٌدته( كٌؾ ادعون ):
أدعون ال ألول منى النَّ ْفـ
كٌؾ
ِ
فإنن نفسً نفسً
ِس ،ون ْعما َءهاِ ،
وأنا أنتِّ ،
وح ـ
ً فً ُر ِ
إن ُ
روح َ
سً
ِ
ـن تفنى ،وإن ِح َّ
س ِن ِح ِ ّ
خلونا إال تساء ْلتُ هل َه ْمـ
ما ْ
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همسً
ً أم هو ْ
ـ ُ
س ِن هذا المدس ُّ
لؾ أعرالَنا الهوى ،وطوانا
َّ
فؤمنّا
ِ

لج ْن ِس
ُ
س َ
عار ِج ْن ٍس ِ

ً النظرةُ الشهٌةُ ،تُلمى
ح ْ
سب َ
ب ٌؤسً
لُ َم َع النور فً ؼٌاه ِ
وحدٌث كؤنه من صبلة الـ
س
ـل ِه ذو طابَ ٍع وع َْر ٍ
ؾ و َج ْر ِ
ستْـ
أتراءان والدُّجى ُم ْ
ِ
س َب ُل ال ِ ّ
الجفون
ستسر
الكون ُم
ِـر ،على
ُّ
ِ
ِ
فً ُزها البدر ،فً حٌاء الثرٌّا
فً صبلة األطٌار فوق الؽُ
صون
ِ
فً سمٌط النّدى ٌُط ُّل به النَّ ْبـ
المكنون
سره
ـتُ  ،فٌَروي عن ِ ّ
ِ
نور عٌنً ،مذ وادع الدم ُع عٌنً
ت
كن ِ

ً المحزو ِن
ْ
بردا ً لملب َ

ت الحٌاةَ حالٌةَ األ َ ْف ـن
ثم كُن ِ
األعطاؾ شتَّى الفنون
واؾ ر ٌّا
ِ
ِ
أضرب فً األر
ت حٌث
لِبلتً أن ِ
ُ
ـض ،فصونً أمانتً واذكرٌنً
ِ
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وٌمول عنه االدٌب عباس محمود العماد فً تمدٌمه له فً حفل
اإلستمبال الذي ألامه مجمع اللؽة العربٌة عام :1959
(إهتم بالمدرة ولم ٌهتم بالتمدٌر  ،فلم ٌعرؾ الراصدون هذا الكوكب إال
وهو فً برجه األسمى لد جاوز جانبً األفك وصعد فً سمت السماء).
وٌمول عنه األدٌب طاهر الطناحً فً كتابه (حدٌث األدباء):
(ذلن هو عزٌز أباظة :بلبل من ببلبل األشعار  ،وكناري من نوابػ
الكناري وتحري اللسان  ،مبعد الؽناء واأللحان  ،تتبارى فً شعره األنؽام
واألناشٌد  ،فلست تعرؾ أٌها النشٌد  ،وأٌها المصٌد؟  ..وهل تؽرٌده بكاء
أن بكاإه تؽرٌد؟ هو ساجع صداح ٌ ،إثر اللٌل كما ٌإثره هذا الطابر
الجمٌل  ،فبل تسمعه بٌن الناس داعٌا لنفسه بؽنابه وموسٌماه  ،بل ٌدع
الناس ٌستمعون إلٌه وٌتزاحمون علٌه  ،وٌرتدون اللٌل ساهرٌن ،
ٌمتعون أنفسهم وأرواحهم بما ٌبدع من شعر رابع وفن رفٌع .لال الشعر
منذ العاشرة من عمره  ،وفً كهولته تبوأ مكانه فً الطبمة األولى من
شعراء العربٌة ٌمول الشعر وٌتؽنى به بعٌدا عن األنظار  ،وإنبعثت ملكته
الشاعرة ب(أناته الحابرة) فدوت بٌن الملوب واألسماع  ،وعرفت ما طبع
منها فً جمٌع البماع).
وتتحدث عنه إبنته (عفاؾ عزٌز أباظة) زوجة الكاتب الكبٌر
(ثروت أباظة) تمول :
(كنت أرى أبً جالسا بٌن أخواله وأعماه ٌمرأ علٌهم بصوته الحنون
مختاراته من الشعر المدٌم  ،وكان أبً ٌردد شعر شولً وٌطلب منا أن
نردده وأن نحفظه  ،فمد كان شدٌد اإلعجاب بشولً  ،شدٌد التعصب له
كان حبه لشولً جمعه بصدٌمه (وهٌب دوس المحامً) .كان ٌعلم ذوٌه
السلون اإلنسانً ومراعاة مشاعر اآلخرٌن).
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ: ٙ
هِٔ٤شٌ ك ٢كٞحٗ ٢حُ٘ٗٞٓ َ٤وشٌ

ِ٣لُّٜخ
حَُٝ ٝٝحُٔخ ُء
حُ٠خكٌخٕ:
ُ
ِ

ٓ٘ظٍٞس ِْ ١وشُ ح٧ػطخف ٍحٝكٜخ
114

رخُٛ ْ٠ز ٌق ٝرخُظوز َ٤آٔخ ُء
ِّ
ًؤٗٔخ ٖٓ ٗؼخع حَُحفَِْٜٔ٘ٔ َٗ ،خ

ِّ
حُلٖ ّٗٝخ ُء
ػزوَ١
ُٓـ ّ ِٞىحً،
ُّ

طُٔٔٝ ،٢طُ٠ل ٢رٜخ َٓٔحء ٫ػزشٌ

ًؤٜٗخ كظ٘ش ْ ٣و َظٝ ٠اؿَح ُء

طٔ٘ ،٢طٜخى ١ىَ ،ً٫٫ه ْط َُٓ ٞظَك ٍش

ُلَّخء ْ٤٠ٛ ٢ٛٝ ،حٌُْ٘قِ٤ٛ ،لخ ُء

اًح حٗظ٘ض ػ٘ي ٛيٍ حُِ َ٤كًٍَٗ ٢ٜخ

ٝك ٖ٤طـِٞٛ ٞحى ٚ٣كََ ْهطخ ُء

َ
حُـَ َِّ ْ٘ ُٓ ،وِ٫
هل٤ق
حُلي٣غ،
طُِو٢
َ
ْ

ًؤٗٔخ ٣ؼظَٜ٣خ كٚ٤

ٔخػق ػ٘٤خٛخ كظٌُِٔٚ
ٝهي ط ُ
ُ

اؿلخ ُء

طٌٔٝ َ٤أ٣خ ُء
إ حُز٬ؿش
ٌ

٣خ ؿخٍس حُ٘ َ٤ك ٢ػُِ٤خ ُٓخٌُ ِٚ

ًٛذ ٝحُُِ ٫٧ َُ ٤ء
ك٤غ حُ٠ل٠
ٌ

م ٓ٘زٞرخً ،طُٔخهطٚ
أرؼ ُّ ِي حَُ٘ ٞ
ف ٝأٗيح ُء
ػِ٠
ٓـخٗ٤ي أٍٝح ٌ
ِ
َٓػ ،٢أّ حٗزؼؼضْ
أػٜي١
طَُ،ٟ
ٌّ
َ

طٔ ٢٠اٌُُ ٠س حُظـ َ٤٤كٞح ُء

ٝإ كٞحء ٝحُيٗ٤خ رلظ٘ظٜخ
فٝ ،أٗـخ ٌّٜٛٝ ،زخ ُء
ٓلَ،
ٝػَ ٌ
ْ
ٌ
ـذ
ِْ َِّ١
ى ،َٛكِٖ ط ُ ْـَُِ ُٚ ٠ك ٌ
ٔ ُْ ٍ
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ٝحٞٛ٧حء أٗ٠خ ُء
ٗٝلٖ ُِ٠ؼق
ِ
٘ق
اُ٤ي
أٌٗٞىٝ ،حٌَُ٘ ١ٌُ ٟٞؿ ٍ
ِ
ِ

َٟحػش

ٓ٘ي ٓ ٌْ ِرّ٘خ ُٓل ّزَسٌ
ق ُِ ٢
ُْ ط ُْ ٜ

ّ
ح٧ػِح ُء
٣ظلخٓخٛخ

ًؤٜٗخ ٖٓ ٗ٘٤ي حُوِ ِي أؿِح ُء

ٓؤٍٞس حُ٘ٞم ؿخُض كٍ ٢هخثوٜخ

ٌ ٣ي ُٓوزِشُ

ٔ٘ ٠ك ٢ؿُ٬ظٜخ
حَُ ْهْ ط َ ْ
ٓ ْ
ٌٔ ّ٤شٌ َّ

حُولّخُ

ر٠٤خ ُء

َّ
ًؤٕ أكَكٜخ حُٔٞىح َء أٟٞح ُء

ٗـٖ
أ١خُ ُغ حُٜزق ٓطًّ٣ٞخ ػِ٠
ٍ

كبٕ ىؿخ حُِ َُ ٤كخُظِٔخ ُء ٍٓ٠خ ُء

مٝ َٛ ،حكض ٗٞحر ُ
ٚ٠
حُزَ َ
ٝأٓؤٍ ْ

ص أكٜ٤خ ػ ْ٘ ِي أٗزخ ُء
ٝحُطخثَح ِ

ُ٣ي ١ؿلخ ًء ٝكٔز ٢أٍٗ٘ ٢ؿ ٌَ

ٝحُْ٘ٔٝ ،حُٔخ ُء
ض حُٜٞح ُء ُ،ٚ
أٗ ِ
ُ

ٝإٔ ػ ٢٘٤طَ ٟح٣٧خ َّ ُٓلٔ٘شً
َّ

ـيٝ ،ح٣٧ـخ َّ أػيح ُء
اًح طَحءطْ ِ

ض ُٓظٌَِّٚ
َّ
ٝإٔ هِزٝ ،٢إ
ٛخٍٓ ِ
ْ

َّ
ػخرٞى ّٔ ٛخ ُء
ٝإٔ أًُٗ ٢اًح
ِ

********************
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حُ٘خػَ ٗخًٍ ١خهش

ُٝي حُ٘خػَ ٗخًٍ ١خم س ك ٢حُؼخٖٓ ٝحُؼَ٘ٔ٤ٗ َٜٗ ٖٓ ٖ٣خٕ
\ –1929كٓ ٢ي٘٣ش حُٔ َٛٞحُؼَحه٤ش  .أًَٔ ىٍحٓظ ٚح٫رظيحث٤ش كٓ( ٢يٍٓش
حُوٍِؿ٤ش) ٝ ،ىٍحٓظ ٚحُٔظٓٞطش كٓ ٢ظٓٞطش (حَُ٘ه٤ش)  ٝىٍحٓظٚ
ح٩ػيحى٣ش ك( ٢ح٩ػيحى٣ش حًَُِٔ٣ش) رخُٔٝ ،َٛٞحُظلن ريحٍ حُٔؼِٖٔ٤
 1947- 1946كخطٜٔخ
حُؼخُ٤ش (ًِ٤ش حُظَر٤ش ) رزـيحى ك ٢حُؼخّ حُيٍحٓ٢
رخٍرغ ٓ٘ٞحص ٝطوَؽ رظلٞم ٜٓ٘خ ك ٢كَِ٣حٕ ٖٓ حُؼخّ  1950كخ٬ٛ
ػِٜٗ ٠خىس حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞك ٢ح٧ىد حُؼَر ٢رَٔطزش حَُ٘ف.
هخٍ حُ٘ؼَ ٝريء ًظخرش حُ٘ؼَ حُؼٔٞى ٖٓٝ ١ػْ حطـ ٚحُ ٠حُ٘ؼَ حُلَ،
كٓ ٖٓ ٢زٌَس  َ٘ٗٝهٜخثي ٖٓ ٙحُ٘ؼَحُؼٔٞى ٖٓٝ ١حُ٘ؼَ حُلَ حػ٘خء
ٝؿٞى ٙكٓ ٢وخػي حُيٍحٓش ك٤غ َٗ٘ص هٜخثي ٙك ٢حُٜلق حُٔلِ٤ش ك٢
أٍرؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ.٢ٟ
حٛظْ رخُ٘ؼَ حُلَ ًؼَ٤ح ٣ٝؼظزَ ٖٓ ٓئٓٔ ٢حُٔيٍٓش حُ٘ؼَ٣ش
حُؼَحه٤ش كٗ ٢ؼَحُظلؼِ٤ش ٓغ حُ٘ؼَحء حَُٝحى كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ \ ريٍ ٗخًَ
حُٔ٤خد ٗٝخُى حُٔ٬ثٌش ٝػزي حُٛٞخد حُز٤خطٝ ٢هخٍ ػ٘ ٚحُ٘خػَ ريٍ
ٗخًَحُٔ٤خد (ٗخًٍ ٗخػَ ًز َ٤أٟخػ ٚروخإ ٙك ٢حُٔ )َٛٞح ٫حٗ٠٣ ُْ ٚغ
ٝحٗٔخ طٌٖٔ ٖٓ طؼز٤ض ٌٓخٗظ ٚح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش حً طوِي ٓ٘خٛذ ٝظ٤ل٤ش
ٍك٤ؼش ك٤غ ٗـَ ىٍؿش حُٔي َ٣حُؼخّ ًُٞخُش حٗ٫زخء حُؼَحه٤ش ك ٢ػخّ\ 1963
ػْ ٗـَ ٝظ٤لش  َ٣ُٝ َ٤ًٝحُؼوخكش ٝح٫ػ ّ٬حُؼَحه٤ش ػخّ\  1968ػْ ػَٔ
كُٝ ٢حٍس حُوخٍؿ٤ش حُؼَحه٤ش ح٠٣خ ك٤غ ػٓ ٖ٤لَ٤ح ُِؼَحم ُي ٟح٫طلخى
حُٔٞك٤ظ ٢ػْ ُُٞ ٬٤ًٝحٍس حُوخٍؿ٤ش حُؼَحه٤ش ػْ حٛزق َ٣ُٝح ُِوخٍؿ٤ش
حُؼَحه٤ش\  1974كظٝ ٠كخط. ٚ

117

حُ٘خػَ ٗخًٍ ١خهش حكي ٗؼَحء حُؼَحم حَُٝحى ٝكٓ ٢ويٓظ ْٜك٢
ٓـخٍ حُ٘ؼَ حُلَ ( ٗؼَ حُظلؼِ٤ش ) ك٤غ ًخٗض ُٓ ٚلخ٫ٝص ؿخىس ٜٔٓٝش
ك ٢ططٓ َ٣ٞل ّٜٞح٣٩وخع حُ٘ؼَ ١ك٤غ ًخٗض ُ ٚحؿظٜخىحص ػَ٤ٟٝش
ٝػوخك٤ش ٜٓيص ُٔلخ٫ٝص ًؼَ٤س ظَٜص رؼيٍٝ ٙكيص حُ٘ؼَ حُلَ .
ٗخًٍ ١خهش ٗخػَ ٣ظٔ ِ٤رَٔ٤ط ٚحٌُحط٤ش حُؼَر٤ش ٖٓ حٗٗ ٚخػَ ػَر٢
ٓ٘خ ٖٓ َٟهٌٓ ٍ٬خٗظ ٚح٫ىر٤ش ًٝخٗض َٓ٤ط ٚحُ٘ؼَ٣ش ٝحُؼوخك٤ش ٓؼ٘٤خ ػَح
ُِو٤ٜيس حُؼَر٤ش ح٧ؿَٔ ٝحٗ٫ظخؽ ح٧ك َ٠ك٤غ ًَّ ٗخًٍ َٓٔ٤س ح٫ىر٤ش
– ٍؿْ هَٜٛخ ٗ٫ -ظخؽ حُوٜخثي حُظ ٢طؼَف حُ ّٞ٤رخُو٤ٜيس حُِٔظِٓش ٝهي
َٗ ٟح ِٗ ٝلع حٕ هٜخثي ٙطز٘ض ٌٓ٘ أٍرؼ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ٢ٟح ١ػ٘يٓخ
ًخٕ ١خُزخ ك ٢حُـخٓؼش ٝهزَ طوَؿٜ٘ٓ ٚخ حُٜٗ ٠خ٣ش ك٤خط ٚح٫ىر٤ش ه٠خ٣خ
حٌُلخف حُظلٍَُِ٘ ١ؼذ حُؼَر ٢ك٤غ ىػٔض هٜخثي ٙحُ٘٠خٍ حُظلٍَ١
ُِؼٍٞس حُؼَر٤ش ك ٢حُـِحثَ  ٝط٘خُٝض أٍٝع هٜخثي ٙكَٓ ٢كِش ٓظويٓش ٖٓ
ريح٣ش ٗٞ٠ؿ ٚحُ٘ؼَ ١ه٤٠ش ٓل٘ش حُ٘ؼذ حُؼَر ٢ك ٢كِٔطٌٗٝ ٖ٤زظٚ
ٓظلي٣خ ح٫كظ ٍ٬حَٓ٩حثٝ ٢ِ٤حُٞؿٞى حُٜٞ٤ى ١كٜ٤خ  ٞٛٝرٌٜح ًخٗ ١خػَ
ػَر ٢ك٤غ حٕ ًَ حُ٘ؼَحء حُؼَد حٗ٘يٝح ُو٤٠ش كِٔطٝ ٖ٤حٓ٫ش حُؼَر٤ش
ػزَٝح ػٖ ٓؼخٗخس حَُٝف حُؼَر٤ش حُٜخىهش رَٝف ٣ـَٔٛخ حُؼ٘لٞحٕ حُؼَر٢
ٛخىهخ ػٌرخ ٓؼزَح ػٔخ ٣وظِؾ ك ٢ؿ٘زخص ٍٝك ٚحُطخَٛس ػٖ طِي حُٔؼخٗخس.
ٝهي حطٔٔض طـَرظ ٚحُ٘ؼَ٣ش رخُظـي٣ي ٣ش حُظٗ ٢خػض ك ٢حُٜ٘ق حُؼخٗ٢
ٖٓ حُوَٕ حُٔخٝ ٢ٟحُظ ٢ؿؼِظ٣ ٚؼي ٖٓ حُ٘ؼَحء حُٔـيى ٖٓٝ ٖ٣حهٞحُٚ
كًُ ٢ي ه:ُٚٞ
(حٕ ٌٛح حَُ٠د ٖٓ حُ٘ؼَ (حُ٘ؼَ حُـي٣ي) ُٓ ٫ٝ ٬َٓٓ ْ٤طِوخ ٖٓ
ؿٔ٤غ حُوٞ٤ىِ٣ ٌُٚ٘ٝ ،ظِّ ٗ٤جخ ٘٣ٝطِن ػٖ حٗ٤خءُٝ ..ؼَ ٖٓ كن حُلٖ-
ٝحػ٘ ٢ر ٚحُ٘ؼَ حُلَ -حٕ حًًَ حٕ ٌٛح حَُ٠د ُٓ ْ٤زظٌَح ،كخٕ ؿٌٍٙٝ
ٓٔظيس ك ٢حُ٘ؼَ حٗ٧ئُ) ...٢
ٝكٌٓ ٢خٕ حهَ ٣و: ٍٞ
(ٌُ٘ ٢أكٔذ إٔ حُ٘ؼَ ،كٌٛ ٢ح حُؼِ٣ ٫ ،َٜحٍ ُ ٚهطَٝ ،ٙإٔ حُ٘خػَ،
٣ٝوٓ ّٞخ
ِ٣ ٫حٍ ًٔخ ًخٕ ٌٓ٘ حُويّ ٗز٤خ ر ٖ٤حُ٘خّ َٗ٣يٜ٣ٝ ْٛي،ْٜ٣
ّ
أػٞؽ ٖٓ ١زخػٝ ْٜأًٝحهٌ٣ٝ ..ْٜل ٢حُ٘ؼَ ٌٛح ك ٬كخؿش ر ٚاُ ٠إٔ ٌٕٞ٣
رٞهخ ٖٓ أرٞحم ح٬ٛ٩ف ح٫ؿظٔخػٜ٣ ،٢يف ٓزخَٗس اُ ٠هيٓش حُز٬ى) .
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طٞكٗ ٢خًٍ ١خهش ٣ظخٍ٣ن  \20طَ٘ ٖ٣ح 1974\ٍٝ٫ك ٢حُٔـَد حُؼَر٢
حػ٘خء ك ٍٙٞ٠حؿظٔخع ٍُٝحء حُوخٍؿ٤ش حُؼَد كٓ ٢ي٘٣ش حَُرخ ١حٌٗحى ٝهَ٤
حٗ ٚىّ ُ ٚحُْٔ رخُطؼخّ حػ٘خء ط٘خ ُٚٝحُطؼخّ ٘ٛخى كٔخص ك. ٚ٤
حٓخ حػخٍ ٙحُ٘ؼَ٣ش :
أٛيٍ ىٞ٣حٗ ٚحُ٘ؼَ ١ح( ٍٝ٧حُٔٔخء ح٧ه )َ٤ػخّ \، 1950
حٛيٍ ىٞ٣حٗ ٚحُ٘ؼَ ١حُؼخٗ( ٢ػْ ٓخص حُِ )َ٤ػخّ\ ٍ1963
حٛيٍ ىٞ٣حٗ ٚحُؼخُغ ٝح٫ه ( َ٤ح٫ػ ٍٞحُيؿخٍ ٝحُـَرخء)1969
ٝحٛيٍ ىٞ٣حٗخ ٓ٘ظًَخ ٓغ رؼ ٞحُ٘ؼَحء حُؼَحه ٖ٤٤رؼ٘ٞحٕ
( هٜخثي ؿٛ َ٤خُلش َُِ٘٘ ) 1956
حٓخ كٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ
كوي حُق ػيس ًظذ ك ٢حُؼوخكش ٝح٫ىد ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
 - 1طخٍ٣ن ح٧ىد حُؼزخٓ - ٢ىٍحٓش ُِ٘ؼَ ك ٢حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حٝ .ٍٝ٧هي
حػظٔي ٜٓ٘ـخ ىٍحٓ٤خ ٓؼ٘٤خ ك ٢ك.ٚ٘٤
- 2ك ٢ح٩ػٝ ّ٬حُٔؼًَشٛ -يٍ ػٖ ُٝحٍس ح٩ػ ّ٬حُؼَحه٤ش.
حٟخكش حُ ٠حُؼي٣ي ٖٓ حُٔوخ٫ص ٝحُيٍحٓخص ك ٢حُٜلق حُٔلِ٤ش ٝحُٔـ٬ص
حُٔلِ٤ش ٝحُؼَر٤ش .
ٗ ٖٓٝؼَٗ ٙوظخٍ  ٌٙٛحُو٤ٜيس :
ٝػخى حَُؿخٍ
ٓؤُضُ ٗـَ٤س حٌُخك: ،ٍٞهِضُ :
ُؼِّٜخ طيٍ..١
رؤٗخ ًحص أٍٓٔ ٤ش
ٍُػ٘خ كٞهٜخ هَٔح ً
ٛـَ٤ح ً أٓٞى حُؼٝ ٖ٤٘٤حُ َ
٘ ْؼ َِ ..
أٗؼِ٘خ ُٔٗ ٚؼخ ً ًٝخكٍٞح..
ٝكيّ٘٣خ ٙرخٌٍُ٘..
كٌحد حٌُلَ ٓزٍٜٞح..
ٝأكَه٘خ أٛخرؼ٘خٗ ُْٝ ..يٍ !.
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ٓ ِْْ !.
َٓ٣ ،خ ػٓٝ ،٢٘٤خ َ َّ
ؿَ٣زخ ً َّ
طوٗ ٍٞـَ٤س حٌُخك،ٍٞ
كخٗظظَٓ ١غ ح٧كِحٕ ٝحٞٗ٧حم ػٞىطٚ
ٍر٤ؼخ ً آهَح ً..
٣خ ُ٤ظٜخ ط َؼ ِْْ..
رؤُٗ ٢كٌضُ ٖٓ ِٟؼٓٝ ٢خىطٚ
ّ
ٜٗيٝ ..١حُويّ..ٖ٣
ٖٓٝ
َّ
ُ٣ ٞؼَ ِْْ..
رؤٗ ُٖ ٢أٍحَٓ ٙسً أهَ..ٟ
ّ
كبٗ٣ ،٢خ ٗـَ٤ط،ٚ
ٍرٌ ٤غ ٝحك ٌي ػ٘٘خ..ٙ
ػْ َّٓ َٓ ..٠٠ٓ ..٠٠ح..
َِّٓ ْْ..
كِ٘٣خ ً َٓ ََّ٣ ،خ ػٓٝ ،٢٘٤خ َ
ّهِل٘ٓ ٢غ ح٧كِحٕ ٝحُٜزَ..
ٌ
هَٔ
كِ..ٖ٣
 ّٞ٘٣رِِ٘٤خ ٌ
ُ
ٝحُ٘ؼَ !
حُؼٖ٤٘٤
أٓٞى
ِ
ِ
ضٗ ..ـَ٤سَ حٌُخك: ،ٍٞ
ٓوِ ٤
ُ
إ ػخ َى حَُؿخًٍٝ ..خٕ رٜٞٔ٘٤
كز٤ز ..٢كخٗؼَ ٖٓ ١كٞه ٚحَُِٛح
ٝرُ ٖٓ ٚ٤ٓٞحُويّ..ٖ٣
ٍُّٗ ٢كٞه ٚحُؼطَح..
ػ٘..٢
ٝرٞك ٢رخُٟٜٞ
ّ
ٝه:٢ُٞ
اٗ٘ٓ ٢خ ُُضُ أٞٛح..ٙ
ٝأكُِ ْ؛
اً ٟ ٍِٝ٣لخك٘خ حُؤَ حُٜـَ٤
ٌُٓ ّلَ
حُـلٖ..
ِ
٘٣خّ ػِ ٠حَُٓخٍ..
ُ٣ـخٍُ حَُٜ٘ح..
ٝه :٢ُٞاٗ٘ٓ ٢خ ُُض أٞٛحٙ
 ٖٓٝكزخص هِزٞٓ ..٢ف أ١ؼٔٝ ..ٚأٓوٚ٤
ىٓٝ ٢ىٓٞع ػ ..٢٘٤آ٣ ٙخ ػ..٢٘٤
ٝرخٌُخكٝ ٍٞحُ٘ٔغ حُِ٤ٜذٌٍٗ ،صُ  ،أكيِٚ ٣
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ٝأىػ ٞهللا َ٣ٝ ََٜٙ٘٣ػخ..ُٙ
َ٣ٝؿؼ ُٚاُ ٠ك..٢٘٠
ضٗ ..ـَ٤سً حٌُخك،ٍٞ
ٓوِ ٤
ُ
ٔٗٝ ..٢خىٚ٣
 ٫طَ٘ َ
أ٣خ ٓٗٞٔ٤ش
حُـ!ٖٜ
ِ
ٍٝحف ٍكخه ٚحُٔ..ٕٞ٘٠
٘٣ظلز ٕٞكٔٛ ٢ض..
أهَ ٟطٞىػ..ٚ
ُٝؿَىص حُز٘خىم َٓس ّ
ص..
ٝك ّٞك ٢حُٔي٘٣ش ١خثَ حُِٔ ٞ
ّ
كٔخُض ؿَٓش حٌُخك ٍٞهخٗؼش..
هَٔ ٤ّ ٘٣ؼ..ٚ
 ٢١ٝؿٜٜٗٞخ ٌ
َّ
ُ ٝ
ض حُٔٔخءٝ ..ؿخرض حٞٛ٧حص..
ّ ِ ١ل ج ِ
ٟٝخػض آهَ حُ٘ـٔخص..
 ٠ٜحُٔي٘٣ش ؿخء حُلـَ ٓلظيٓخ ً
 ٖٓٝأه َ
حُـَّ
٣ئ ًِّٕ ك ٢حُ٘ٞحٍع ؿخٟذ
ِ
٣ٝـَٔ َٓيٍْؽ حُْ٘ٔ!.

***************************
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دمحم المهدي المجذوب
دمحم حُٜٔي ١حُٔـٌٝد  ٞٛحرٖحُ٘خػَ ٝحُٔؼِْ  ٝ ،حُلخكع
حُؼٓ٬ش حُؼخري حُٔظٜٞف حُ٘٤ن دمحم حُٔـٌٝد  ،رٖ حُلو ٚ٤دمحم  ،رٖ حُلوٚ٤
حكٔي  ،رٖ حُلو ٚ٤ؿ ٍ٬حُي ، ٖ٣رٖ حُلو ٚ٤ػزي هللا حُ٘وَ  ،رٖ ٤١ذ حُ٘٤ش
حُ٘خًُ ٢حُلو ٚ٤كٔي  ،رٖ حُلخٍّ حُلو ٚ٤دمحم حُٔـٌٝد َ٣ؿغ ر٘ٔز ٚحُ٠
حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ ٍ ٠ٟهللا ػ٘٘٣ ٚظٔذ حُ ٠هزِ٤ش (حُـؼِ ) ٖ٤٤ك٢
حُٔٞىحٕ .
ُٝي دمحم حُٔـٌٝد ػخّ \ 1919رٔي٘٣ش ( حُيحَٓ ) رخُ٣٫ٞش حُ٘ٔخُ٤ش ٖٓ
السودان ونذأ وتربى في (الدامر )  ،وحفظ القرآن الكريؼ مبك ار في التاسعة
مؽ عسره وال غرابة فى ذلػ فؾالده ىؾ العالؼ الحافظ الفقيو دمحم السجذوب
ووالدتو العالسة الحافغة مريؼ بشت الحاج عظؾة  ،كانت تحفظ القرآن
وتدرسو .
ّ
ودرس الذيخ المجذوب في مدرسة( بربر) التي أنذئت في أوائل

الحكؼ الثشائي ومشيا انتقل إلى كمية (غردون)

فتأدب عمى يد األستاذ (عبد الرؤوف سالم) فكان الذيخ .
ثؼ عسل الذيخ المجذوب ثسرة ناضجة مؽ ثسرات ىذا األستاذ الكبير
المجذوب فى معاىد التعميؼ الحكؾمية السختمفة تخرج مؽ الكمية ارتحل
إلى الخرطوم للتحصٌل الدراسً،
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كاتب ثم عمل محاسبا في حكؾمة الدؾدان
وتخرج من لسم المكتبة ا

وتشقل بيؽ الذسال والجشؾب والذرق والغرب متشقال بيؽ العديد مؽ السدن
الدؾدانية اذكر مشيا  :سؾاكؽ  ،ومدني  ،وعظبرة  ،والخرطؾم  ،وأم
درمان  ،واستقر بو السقام في كمية (غردون) بالخرطؾم سشة\ 1921

أحيل إلى التقاعد سشة  1944م  .اال انو أمزى بعد التقاعد فترة
يدرس في السعيد العمسي في (أم درمان)  ،ثؼ انتقل إلى (الدامر)التي
احبيا وكان دائؼ الحشيؽ ليا وقال فييا:
امدح وجيى فى ثراىا وأنيا
لكل حريب

امشة وذمام

أبى أييا السجذوب غؾثا ونجدة
فقد مزشي ىؼ وطال سقامي
وأسس فيىا السعيد العمسي األوسط الذي تحؾل إلى مدرسة تحسل
اسسو  ،كسا أسس مدجدا جامعا يدرس فيو القرآن الكريؼ وعمؾمو
نغؼ الذيخ المجذوب الذعر وكتب الشثر،فكان مؽ السكثريؽ في الذعر
فأخرج عدة دواويؽ شعرية ،وكان نذظا في أبشاء جيمو فحرر وكتب في
عدة مجالت وصحف سؾدانية وعربية وكان مجيدا لمغتيؽ العربية

واإلنكميزية فعسل عدة ح ؾارات مع اذاعات محمية وعربية وعالسية .كسا قدم

لعدد مؽ الكتب والدواويؽ األخرى وفي صؾفيتو يقؾل :
خديؽ الربا أيؽ الميالى مزيئة
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ىشالػ في كشز مؽ األمس مـقفل
أتذكر نـا ار أوقدت عشد خمؾة
عذاء تغشى بالكــتاب الســشزل
وارجيا الحـيران حتى تمفتت
وألقت عمى األل ؾاح أنغار اجدل
ويرقـبشا شـيـخ عمى كل قارئ
لو أذن تحرى حـروف السرتل
ونردح باإلنذاد فى عل خاشع
مزيئ العذـايا ذكر متــبتل
ومؽ قريدتو في الحبيب السرظفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص السظؾلة اقتظف ىذه
االبيات :
أرسمت يتيساً
قام بالحق رحيساً
قد ذكرناه فيل نذكر مؽ أمدى عديساً
وىشا في الجانب اآلخر سؾق
ىؾ سؾق (الزلعة)
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وبو طبل وبؾق
مؽ صراخ الرغبة
حفمت دولتو في (حمة)
سمبت كل العيؾن والغشؾن
كيف ال يا لذة الميل ويا أم الفتؾن
ربيا قّمب عيشيو خظيباً في الجساىير الغفيرة
مرسالً مؽ ناره ريح شؾاء
تتيادى في الفزاء
بشداء لؼ يجد فيشا عريا
وتيياً
حيا ّ ..
ودعانا  ..ثؼ ّ
أسس مع األستاذ محسؾد دمحم طو ورغؼ صؾفيتو ( الحزب

الجسيؾري) في الدؾدان اال انو كان يدعؾ الى استقالل الدؾدان وكان

افكاره ديسقراطية وضد الظائفية وناضل ضداالستعسار االنكميزي وقد اعتقل
مع رفاقو في الحركة الدياسية الدؾدانية وكان مؽ الداعيؽ بفرل
الدؾدان عن مرر و لو في ذلػ قرائد مشيا قؾلو :
محمود ٌلمع فً عماٌة كوبر
مثل الهبلل وضاءة ونحوال
للبت ٌا وطنً السٌوؾ جمٌعها
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وال يزال السجذوب المؤموال
 ،تؾفى الذيخ دمحم المجذوب بمديشة (الدامر) في الدؾدان مدقط راسو
 .في سشة \  1976م
ترك دمحم السجذوب تراثا مؽ الذعر والشثر مشيا مايمي :
 - 1ديؾان نار السجاذيب
 - 2ديؾان الذرافة واليجرة
 - 3ديؾان مشابر
 - 4ديؾان شحاذ في الخرطؾم
 - 5ديؾان تمػ االشياء
 - 6ديؾان القدؾة في الحميب
 - 7ديؾان اصؾات ودخان
 - 8ديؾان غارة وغروب
- 9مظؾلة البذارة والغربان
وكذلػ شارك في مجالت عدة مشيا :
(الشيل) و(ىشا أمدرمان) ومجمة (الذباب والرياضة) وغيرىا مؽ
السجالت الدؾدانية ،وعربيا نذر في السجالت (دار اليالل)السررية
و(الدوحة) البحريشية ومجمة (اآلداب) البيروتية
ويقؾل عبد هللا الظيب عؽ الذيخ المجذوب:
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( الذيخ دمحم السجذوب مقل  ،إال أن نثره جيد بميغ  ،أصيل في باعو ،
وال يزال السجذوب يؾافيشا بو مؽ حيؽ إلى حيؽ مؽ السذياع أو في مجمة
السعيد العمسي كقؾلو::
 أييا الظالب اعمؼ أن األدب مؽ مؾجبات الؾصال والقرب  ،ومؽ حرماألدب بعيد ما تدانى في زعسو  ،واقترب في وىسو  ،ومؽ فزيمة األدب

أنو يمحق مؽ ال ندب لو بذوي األنداب  ،فيرير الؾضيع رفيعا والدنئ
شريفا فعميكؼ أييا األبشاء بالتسدػ باآلداب الرفيعة فان مالك الذيسة

األدب  ،وىؾ ثسرة العمؼ  ،فسؽ لؼ يدتفد مؽ عمسو أدبا وتيذيبا فال خير

في عسمو  ،وىؾ في حكؼ الجاىل)
الذيخ المجذوب يعد مؽ الذعراء السجدديؽ في الذعر العربي

والدؾداني ومؽ جيل ما بعد رواد الشيزة الذعرية االدبية الدؾدانية

والعربية مباشرة ولو شعر رقيق العبارة  ،تعددت مؾضؾعاتو ولكشو بحكؼ
تربيتو الديشية اكثر من الذعر الرؾفى  ،قال فى مدح الشبى ملسو هيلع هللا ىلص:
سجع البالبل فى االسحار اذكرنى
احباب قمبى فاسجانى واسيرنى
فبعت مشو الكرى بالديد مغتبظا
وقد ىجرت لذيذ الشؾم والؾسؽ
 ٖٓٝه٤ٜيط ( ٚؿَٝد) حهظطق  ٌٙٛح٫ر٤خص:
ٗزخد ٣ٍٝن كً ٢ر٤٘ٓ ٍٞذ
ٛٝزق أٗ٤ن كٍٓ ٢خى ؿَٝد
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ؿي٣ َ٣ي ٍٝحُِ ًَ ٖٓ َ٤ؿخٗذ
ػِ ُْٝ ٚ٤طظلَ ٣يح ٙرٌٞد
اُ ٠حُْ٘ٔ كخٗظَ طِوْ حُِ َ٤ػيٜ٣خ
ػو ْ٤حُ ٖٓ ٟٜٞكَٔس ٞ٠ٗٝد
أأكزِٜخ ٣ؤّ هي ْ٣رٞ٠ثٚ
كـخءص رٜزق أٌَٗط ٚؿَ٣ذ
طزَأ ٜٓ٘خ حٌُ ٕٞأٓخ ٣َٛؼش
كٔخ ٜٓٔخ ٓظَ حُيؿ ٠رٔـ٤ذ
طِٞف ُْ طٔٔي ر٘٢ء ٤ٛخكٜخ
َٗحٍ ٗـ ّٞك ٢ىؿ ٕٞؿٞ٤د
ٝط٘لٜ٠خ ػٖ أٜٓخ ًَ ه٘ش
طٜخ ٟٝىٓغ ك ٢حَُكٌٞٓ َ٤د
ٌٓ ٕٞحُيؿٔ٣ ٠ـٜ٣ٝ ٞـ ٢ؿٔٞىٙ
اَُٛ ٠هش كٛ ٢يٍٝ ٙىر٤ذ
ٗظَص اُ ٠كـَ ػِ ٠حُزخد ٝحهق
ػٍِ ٢ه٤ذ
كؤؿلِض ٖٓ ٟٞء ّ
ٝػيص اُ ٠ظَ ػِ ٠حََُٓ ٟخٍد
حٓخثِ ٚػٖ هٔٔظ٤ٜٗٝ ٢ز٢
ٝهِز٘ٓ ٢ظخم ػِ ٠حُوٞف آَٓ
ِ٣ؾ ًر٤لخ ً كٗ ٢زخى ٝؿ٤ذ
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أهِز ٚك ٢حُيٓغ طوِ٤ذ ػخًَ
ٍر٤زخ ٓ ُْ ٠٠طظِ ٚرؼو٤ذ
أكخٍم ٖٓ ػَٔ ١ػ٬ػ ٖ٤كـش
 ُْٝحٗؾ كٌٛ ٢ح حُٔي ٟرلز٤ذ
ٓٝخ ًًَ٣خط ًْ ٢طٔٛٞض ٗخٗوخ
ٖٓ حٍُٞم حُؼخكَٓ ٢حٍ ٞ٤١د
ٝحهظْ رلؼ ٢رو٤ٜيط ( ٚحُوطخٍ ) ٣و: ٍٞ
يحمق الجبل السغروس مبتدرا
إلى الدساء تعالي في تعالييا
أندتو زرقتيا ال ؾادي وما برحت
صخؾره العسي تحؾ في مراقييا
أجفمت أنقذ روحي ،قد تسيل بو
ريح الدياجر قد ىبت غؾاشييا
يسألن كل حزيض يرتفعؽ بو
إلى

الذرى

فأعالييا

الشجؼ ريش دياجير يذبحيا
أدانيا برق يحظؼ أبعاد ويمغييا
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أبيت أسسع نفدي وىي نائية
ُ
عشي ىشالػ مسحؾا أنادييا
يرؾر الساء بدتانا برفحتو
فكيف أمدػ أشؾاقي وأبدييا
دو
ممس ُ
أيسدخ الميل ىذا الكؾن َ
وليس يظسس آالمي أقاسييا
و بشفدي أشباح مشكرة
مجاىل الدجؽ ذو األصداء تحكييا
أخذى الدكؾن إذا أصغى لؾحذتو
تدعى إلي بحؾت مؽ دياجييا
ّ
ىذي الجبال أثافي تفرعيا
قدر الدسؾات رغؾ الشجؼ يؾرييا
غد طبيبي ما جربت حكستو
إال عشؾني آماال أمشييا
غد تفرس في أمدي يعؾد بو
رمدا ىؾ الرحؼ القرؾي أوافييا
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تمؾن يسحؾني تمؾنو
دمي َّ
أنا الغريق بأنفاسي أنادييا
ويػ التفت حذ ار يا قمب معتذرا
إلى الغيؾب عمي جيل تجارييا
أطرق فربت إطراق رأيت بو
عيشيػ عيشيػ ال ضؾءا وتذبييا
صبح تحجب في عمساء خابية
تقيد الذسس لؼ تبرح دوالييا
تعر في الخسر لؼ تكتؼ حقيقتيا
وأنت تظعسيا وىسا وتدقييا
وما تجرد شيء عؽ طبيعتو
عمى السخافة بالكتسان يفذييا
فأرقص وترجؼ وشق الثؾب مفتزحا
عج از ونفدػ أستار تعانييا
البحر صارع في اآلفاق عاصفة
لؼ يدسع القاع في مثؾه دامييا
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ما دنت بالشؾر إال أنشي وىبت
شكري يقدس نعساىا ويبقييا
تقارع لسس األعساق فابتدرت
مشيا عيؾن شربشا روح صافييا
طيف تخمف مؽ طيف تسازجو
نفدي ونفدػ قاصييا ودانييا
أني ذكرتػ بالدؾكي إذ وقفت
لشا القزارف تكدؾىا مراعييا
حييت أزرقيا الرؾفي ىجرتو
في نررة هللا بالتقؾى يزكييا
وشيخي العابد السكي آيتو
كرت عمى الترك رووا سيف تالييا
يدري القظار بشا قيدا يديل بو
تجيتو الحمل القرؾى فيمقييا
زادي محياك والدفار قد ىسدؾا
أيشا وقست عمى روحي أواسييا
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أتذكريؽ لقاء صدفة عفرت
بظائريؽ أجابا صؾت داعييا
فؾال تبيعيؽ ما تدريؽ ما فعمت
عيشاك آخذ مشػ الفؾل تسؾييا
ناولتشيو بكف رحت أمدكيا
لسا ضحكت يسشيشي تأنييا
ولؾ بقيت ألحيتشي سساحتيا
طفال جديدا بال نفس أدارييا
ضيعت روحي في الخرطؾم غانية
أبيت أحذر مؽ أعشاب ساقييا
نفدي جسال غريب ال يشؼ
حياء كاسي تخفي لؾن ما فييا
بو ما لمدرائر أسؾاق فشعرضيا
حتى نرادف مؽ بالحب يذرييا
***************************
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ٓلـــي٣ًَُ ٟــــــخ
هو الشٌخ زكرٌاء بن سلٌمان بن ٌحٌى بن الشٌخ سلٌمان بن
الحاج عٌسى .
ولد فً لرٌة (بنً ٌزلن) التابعة الى ( وادي م يزاب ) بوالٌة
(بؽرداٌة) فً احد المصورالسبعة فً جنوب الجزابر ٌوم الجمعة الموافك
الثانً عشر من حزٌران ( ٌونٌو ) 1908
بدا حٌاته التعلمٌة فً الكتّاب بمسمط رأسه فحصل على شًء من
علوم الدٌن واللؽة العربٌة والمرآن الكرٌم حٌث كان والده ٌمارس
التجارة بالمدٌنة ثم انتمل الى مدٌنة ( عنابة ) لمواصلة دراسته بالعربٌة
والفرنسٌة ثم رحل إلى( تونس) وأكمل دراسته ب ( المدرسة الخلدونٌة )
وثم اكمل دراسته فً جامعة (الزٌتونة) ونال شهاداتها .
أول لصٌدة له (إلى الرٌفٌٌّن) نشرها فً جرٌدة (لسان الشعب )
ّ
السدس من ماٌو (اٌار ) 1925
وجرٌدة ( الصواب ) التونسٌتٌن بتارٌخ ا
عندما كان طالبا فً تونس ث ّم فً صحٌفة (اللواء) ،وصحٌفة (األخبار)
المصرٌتٌن .ثم اخذ ٌواكب الحركة الوطنٌّة بشعره وبنضاله على مستوى
ً فانخرط فً صفوؾ الشبٌبة الدستورٌّة ،فً فترة دراسته
المؽرب العرب ّ
بتونس ،فاعتمل لمدّة نصؾ شهر ،كما شارن مشاركة فعّآلة فً مإتمرات
طلبة شمال إفرٌمٌا؛ وعلى مستوى الحركة الوطنٌّة الجزابرٌّة مناضبل
فً( حزب نجم شمال إفرٌمٌا ) ،فمابدا من أبرز لادة حزب الشعب
الجزابري ،فكان أن أودع السجن لمدّة سنتٌن 1939- 1937
ّ
ثم عاد إلى وطنه الجزابر وكانت له مشاركة فعالة فً الحركة
األدبٌة والسٌاسٌة ولمبه زمٌله (الفرلد سلٌمان ابو جناح ) زمٌل البعثة
المٌزابٌة والدراسة (مفدى ) واصبح لمبه االدبً ( مفدي زكرٌا )
فاشتهر به وكان ٌولع اشعاره ولصابده باسم ( ابن تومرت ) ولما
لامت الثورة الجزابرٌة ضد االستعمارالفرنسً انضم إلٌها بفكره وللمه
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فكان شاعر الثورة ٌنشد لها وٌرد د أناشٌدها ومنها الٌاذة الجزابر
واسماها (نشٌد الشهٌد) ٌمول فٌها:
جزابر ٌا مطلع المعجزات
وٌا بسمة الرب فً أرضه

وٌا حجة هللا فً الكابنات
وٌاوجهه الضاحن المسمات

وٌا وجهه فً سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات
وٌا لصة بث فٌها الوجود

معانً السمو بروع الحٌاة
ونور جهاد األباة

وٌا صفحة خط فٌها البماء بنار

وٌا للبطوالت تؽزو الدنا وتلهمها المٌم الخالدات
وٌا أسطورة رددتها المرون فهاجت بؤعمالنا الذكرٌات
وٌا تربة تاه فٌها الجبلل فتاهت بها الممم الشامخات
وألمى النهاٌة فٌها الجمال فهمنا بؤسرارها الفاتنات
وأهوى على لدمٌها الزمان فاهوى على لدمٌها الطؽاة
وانضم عضوا فً جبهة التحرٌر فً اوابل ثبلثٌنٌات المرن
الماضً والى ( جمعٌة طلبة شمال افرٌمٌا ) والى ( حزب نجمة افرٌمٌا
الشمالٌة ) والى ( جمعٌة االنتصار ) والى ( حزب الشعب ) فً الجزابر
الذي اصبح امٌنا عاما له وربٌسا لتحرٌر صحٌفة (الشعب ) الناطمة
باسم الحزب والداعٌة الستمبلل الجزابرسنة \1937مما جعل فرنسا تزج
به فً السجن عدة مرات ثم فر من السجن ٓ٘ش  1959كؤٍِٓظ ٚحُـزٜش
ٝػَف رخُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش .
هخٍؽ حُليٝى ،كـخٍ ك ٢حُؼخُْ حُؼَر٢
ّ
ٝحًذ ٗؼَ ٓلي٣ًَُ ١خء كٔخٓش حُٞحهغ حُـِحثَ ،١رَ حُٞحهغ ك٢
حُٔـَد حُؼَر ٢كَٓ ًَ ٢حكَ حٌُلخف ٌٓ٘ ٓ٘ش\  ّ1925كظ٘ٓ ٠ش\
 ،ّ1977ىحػ٤خ ً اُ ٠حُٞكيس ر ٖ٤أهطخٍٛخ كٗ ٜٞخػَ ِٓ ٢٘١ٝظِّ ٣و: ٍٞ
تونس والجزابر الٌوم ،والمؽرب
شعب لن ٌستطٌع انفصاال
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وحدة أحكم اإلله سداها،
من ٌرد لطعه أراد محاال
نبتت من أب كرٌم وأم سمت
فً الحٌاة عما وخاال
نصبوا بٌنها حدودا من ال.
 .ألواح ،جهبل وخدعة ،وضبلال
فاجعلوا إن أردتم الكون س
.دا ،وضعوا البحر بٌننا والجباال
نحن روح مزاجه الضاد والد
ٌن ،فلن ٌستطٌع لط انحبلال
كلما رمتم افترالا لربنا
وعمدنا محبة واتصاال
أول لصٌدة له ذات شؤن هً (إلى الرٌفٌٌّن)نشرها فً جرٌدة (لسان
ّ
السدس من ماٌو
الشعب ) وجرٌدة ( الصواب ) التونسٌتٌن بتارٌخ ا
(اٌار ) 1925عندما كان طالبا فً تونس ث ّم فً صحٌفة (اللواء)،
وصحٌفة (األخبار) المصرٌتٌن .ثم اخذ ٌواكب الحركة الوطنٌّة بشعره
ً فانخرط فً صفوؾ الشبٌبة
وبنضاله على مستوى المؽرب العرب ّ
الدستورٌّة ،فً فترة دراسته بتونس ،فاعتمل لمدّة نصؾ شهر ،كما
شارن مشاركة ف ّعآلة فً مإتمرات طلبة شمال إفرٌمٌا؛ وعلى مستوى
الحركة الوطن ٌّة الجزابر ٌّة مناضبل فً( حزب نجم شمال إفرٌمٌا) ،فمابدا
الجزابري ،فكان أن أودع السجن لمدّة سنتٌن
من أبرز لادة حزب الشعب
ّ
ٝ- 1937ك ٢حُٔـٖ  ٌٙٛحَُٔس ًظذ ( ٗ٘٤ي حُ٘٤ٜي) ٝهي ِ١زض ؿزٜش
حُظلَ َ٣حُـِحثَ٣ش ٖٓ ًَ حُٔلٌ ّٞػِ ْٜ٤رخ٫ػيحّ حٕ َ٣ىى ٌٛح حُ٘٘٤ي
هزَ حٕ ٠٣غ كزَ حُٔ٘٘وش ك ٢ػ٘و٣ٝ ٚو ٍٞك:ٚ٤
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شربت العمٌدة حتى الثمالة فؤسلمت وجهً لرب الجبلله
لما لرر الشعب ٌوما مآله

ولوال ا لوفاء إلسبلمنا

ولوال استمامة أخبللن لما أخلص الشعب ٌوما نضاله
ولوال تحالؾ شعب ورب

لما حمك الرب ٌوما سإاله

هو الدٌن ٌؽمر أرواحنا

بنور الٌمٌن وٌرسً العداله

٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
٣ ٝخ ٍٝػش حُٜخٗغ حُوـــــــــخىٍ

ؿِحثَ ٣خ ريػش حُلخ١ـــَ

٣ ٝخ رخرَ حُٔلَ ٝ ٖٓ ،كٜ٤ـخ طِوذ ٛخٍٝص رخُٔخكــــــــــَ
٣ ٝخ ؿ٘ش ؿخٍ ٜٓ٘خ حُـ٘ـــــــخٕ  ٝأٗـِ ٚحُـ٤ذ رخُلخٟـــــــَ
٣ ٝخ ُـش ٔ٣ظلْ حُـٔـ

ــــخ ٍ ٔ٣ ٝزق كٞٓ ٢ؿٜخ حٌُخكَ

٣ ٝخ ٠ٓٝش حُلذ ك ٢هخ ٝ ١َ١اَٗحهش حُٞكُِ٘ ٢خػـــــَ
٣ ٝخ ػٍٞس كخٍ كٜ٤خ حُِٓـــــــخٕ  ٝكٗ ٢ؼزٜخ حُٜخىة حُؼخثـــَ
٣ ٝخ ٝكيس َٜٛطٜخ حُوطــــــ ٞد كوخٓض ػِ ٠ىٜٓخ حُلخثـــَ
٣ ٝخ ٔٛش ٓخى كٜ٤خ حُلـــ ٠كِْ طي طو٘غ رخُظخٛـــــــــــــَ
ٔخثـــــــــــَ
٣ ٝخ ٓؼُٜ ً٬لخء حُ٤ٔ٠ــــــــــَ ٣ـَ ػٖ حُٔؼَ حُ ٌ
ٓ ّ٬ػَِٜٓ ٠ؿخٕ حُوِــٞى

ٓ ّ٬ػِ ٠ػ٤يى حُؼخٗـــــَ

حُٗ٨ٓ ٝ ، ٍٟٞخ حُيٗخ
ٗـِ٘خ
َ

ٜــــــــــ٬س
ر٘ؼَ َٗطًِ ٚخُ ٌ
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ٔخر٤لَ ٖٓ ٚك٘خَ٣خ حُـِحثَ
ط َ
ّ
ططٍٞص
ٝك ٢أػ٘خء طٞحؿي ٙرظٝ ْٗٞحهظ ٚ١٬رخٓٝ٧خ١
حُط٬ر٤ش ٘ٛخىّ ،
ػ٬هظ ٚد(أر ٢حُ٤وظخٕ) ٝرخُ٘خػَ (ٍٓ٠خٕ كٔٞى) ٝ ،رؼي ػٞىط ٚاُ٠
حُـِحثَ أٛزق ػٞ٠ح ٗ٘طخ ك ٢ؿٔؼ٤ش ِ١زش ِٓٔٔٔٗ ٢خٍ اكَ٣و٤خ
حُٔ٘خ٠ٛش ُٔ٤خٓش ح٩ىٓخؽ ،اُ ٠ؿخٗذ ٓ ُٚٞ٤اُ ٠كًَش ح٬ٛ٩ف حُظ٢
طٔؼِٜخ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء .وانخرط فً صفوؾ حركة االنتصار للحرٌات
الدٌممراطٌة،و انضم إلى الثورة التحرٌرٌة فًٓ٘ش  1954وشهد
االعتمال مجدّدا فً نٌسان(أبرٌل ( 1956سجن بسجن بربروس
فر إلى المؽرب
(سركاجً حالٌا) مدة  3سنوات وبعد خروجه من السجن ّ
ثم إلى تونس ثم ساهم فً تحرٌر (جرٌدة المجاهد )إلى ؼاٌة االستمبلل.
اشتهر مفدي زكرٌا بكتابة دٌوانه (اللهب الممدس )ًٝ ،ظخرش حُ٘٘٤ي
حُُِ ٢٘١ٞـِحثَ (هٔٔخ  )..ألفه فً السجن وكتبه بدم ٌده وتكرٌما له
ولروعته :
هٔٔخ ً رخُ٘خُ٫ص حُٔخكــوـخصْ
 ٝحُيٓخء حُِحً٤خص حُطخَٛحصْ
 ٝحُز٘ٞى حُّٓ٬ؼخص حُوـخكـوخصْ
ك ٢حُـزخٍ حُ٘خٓوخص حُ٘خٛوخصْ
ٗلٖ ػَٗخ كـل٤ـخسٌ أٔٓٝـخصْ
 ٝػويْٗخ حُؼِّ إٔ طل٤خ حُـِحثَ
كخٜٗيٝح ....
ٗلٖ ؿ٘ ٌي كٓ ٢ـز َ٤حُلن ػَٗخ
 ٝاُ ٠حٓظوُ٘٬خ رـخُلَد هُٔ٘خ
ُْ ُٜ٣ ٌٖ٣ـُ٘ ٠خ ُ ّٔخ ٗطـ ْوـ٘خ
138

كخطوٌٗخ ٍّٗش حُزـخٍٝى ُٗٝــخ
حَُٗخٕ ُل٘ـخ
 ٝػِك٘خ ٗـٔش ّ
 ٝػويٗخ حُؼِّ إٔ طل٤خ حُـِحثَ
كخٜٗيٝح.....
٣خ كَٗٔخ هي ٓٝ ٠٠هضُ حُؼـظخد
ّ٘٣ٞ١ ٝخًٔ ٙخ ُ٣ط ٟٞحٌُظــخد
٣خ كَٗٔخ  ...إ ًح  ّٞ٣حُلٔخد
كخٓظؼيّ ٝ .. ١هٌّ٘ٓ ١خ حُـٞحد
ّ
إ ك ٢ػٍٞط٘خ ك َٜحُوـطـخد
 ٝػويٗخ حُؼِّ إٔ طل٤خ حُـِحثـَ
كخٜٗيٝح.....
ٗلـٖ ْ
ٖٓ أرطـخُ٘خ ٗيك ُغ ًؿ٘يح
 ٝػِ ٠أٗــ٬ث٘خ ٜٗ٘غ ٓـيح
 ٝػِ ٠أٍٝحؿ٘خ ٜٗؼ ٌي ُهـ ِْـيح
 ٝػِٛ ٠خٓخط٘خ َٗكـ ُغ رـ٘ـيح
ؿزٜش حُظلَ َ٣أػط٘٤ـخى ػٜيح
 ٝػويٗخ حُؼِّ إٔ طل٤خ حُـِحثَ
كخٜٗيٝح.....
َٛهش ح١ٝ٧خٕ ٖٓ ٓخف حُليح
كخٓٔؼٛٞخ  ٝحٓظـ٤زٞح ُِـ٘يح
 ٝأًظزٛٞخ ريٓخء حُ٘ـٜـيحء
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 ٝحهَأٛٝخ ُز٘ـ ٢حُـ َ٤ؿـيح
هي ٓيىٗخ ُـي ٣خ ٓــ ُي ٣ـيح
 ٝػويٗخ حُؼِّ إٔ طل٤خ حُـِحثَ
كخٜٗيٝح....
وؼداة اندالع الثورة التحرٌرٌّة الكبرى انخرط فً أولى خبلٌا جبهة
ً بالجزابر العاصمة ،وألمً علٌه وعلى زمبلبه المشكّلٌن
التحرٌر الوطن ّ
لهذه الخلٌّة المبض ،فؤودعوا السجن بعد محاكمتهم ،فبمً فٌه لمدّة ثبلث
سنوات من عام  1956الى عام 1959
فر بعد خروجه من السجن إلى ( المؽرب) ،ومنه انتمل إلى(تونس
) للعبلج لما ال لاه من تعذٌب فً السجون الفرنسٌة ثم عمل فً
صحٌفة ( االستمبلل ) التونسٌة حتى استمبلل الجزابر وبعد ذلن اصبح
سفٌر الثورة الجزابرٌة فً الوطن العربً لمنظمة جبهة التحرٌر
الجزابرٌة كما اسلفت .
وما ان حصلت الجزابر على استمبللها وطرد الفرنسٌون منها واصبح
(احمد بن بله) الزعٌم الوطنً للجزابر ربٌسا لها اصبح (هواري
بومدٌن) وزٌرا للدفاع فٌها فً سنة\  1965فمام بانمبلب عسكري فكان
الشاعر مفدى زكرٌا ضد االنمبلب العسكري أو بما ٌسمى (التصحٌح
الثوري )الذي لام به (هواري بومدٌن) وزٌر الدفاع آنذان ضد الربٌس(
أحمد بن بلة) ٌوم  19جوان  .1965فؤستولى (هواري بومدٌن) على
السلطة فً الجزابر ،وطرد مفدي زكرٌا من الجزابر.
توفً الشاعر الجزابري مفدى زكرٌا فً ٌوم االربعاء السابع عشر
من رمضان المبارن سنة  1397الموافك الثانً من شهر اب ( اؼسطس)
 1977فً مدٌنة ( تونس ) فً المطرالتونسً ثم نمل جثمانه الى
الجزابر لٌدفن بمسمط راسه فً (بنً ٌزلن )ب (وادي المٌزاب) بوالٌة (
بؽرداٌة)
ترن اثارا ادبٌة شعرٌة ونثرٌة رابعة منها ماٌلً :
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اللهب الممدس – دٌوان شعر
تحت ظبلل الزٌتون -دٌوان شعر
من وحً االطلسً -دٌوانشعر
الٌاذة الجزابر  -الؾ بٌت وبٌت شعر
اؼانً الشعب الجزابري
الخافك المعذب  -شعر
الثورة الكبرى -مسرحٌة
تارٌخ االدب العربً فً الجزابر
انتم الناس اٌها الشعراء
نحومجتمع افضل
ست سنوات فً سجون فرنسا
حواء المؽرب العربً الكبٌر فً معركة التحرٌر
لاموس المؽرب العربً الكبٌر
عوابك انبعاث المصة العربٌة
الٌتٌم ٌوم العٌد –لصة
الجزابر بٌن الماضً والحاضر
مفدى زكرٌا شاعرالثورة الجزابرية شعره ٌتسم بالوطنٌة الحمة
والثورة العارمة والبطولة العربٌة ٌؽلب على شعره طابع السبلسة
والببلؼة ومعانٌه رابعة تشد النفس الٌها وتبعث الثورة والوطنٌة فً
متلمٌها وتشده للثورة والوطنٌة ولد انفرد فً الشعرالوطنً فً اؼلب
دواوٌنه اال انه لال الشعر فً االؼراض االخرى مثل الؽزل والوصؾ
والرثاء وؼٌرها كثٌر  .ومن الواله ماٌلً :
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ٌمول مفدي زكرٌا فً إحدى لصابده عن الشعر :

الشعر فً الدنٌا ممدَّسةٌ
رسالةُ
ِ
الشعر لرآنا
لوال النبوءةُ  ..كان
ُ
األستار ُمؽلمةً
فكم هتكنا بها
َ
ب أكوانا
وكم ؼزونا بها فً الؽٌ ِ
األسرار ُمبهمةً
وكم جلونا بها
َ
وكم ألمنا بها ،للعد ِل مٌزانا
األرض طاؼٌةً
وكم صرعنا بها فً
ِ
اإلنس شٌطانا
وكم رجمنا بها فً
ِ
وكم حصدنا بها األصنام شاخصةً
وكم بعثنا من األصنام ،إنسانا

واختم بحثً بهذه االبٌات من الٌاذته المشهورة :
ُحثَ ٣خ ٓطـِغ حُٔؼـِحص

٣ ٝخ كــش هللا ك ٢حٌُـخث٘خص

حَُد ك ٢أٍٟـ٣ ٝ ٚخ ٝؿ ٜٚحُ٠خكي حُؤـٔخص
٣ ٝخ رٔٔش ّ
٣ ٝخ ُٞكـش كٓ ٢ـ َّ حُوـِ ٞى طٔٞؽ رٜخ حُ ٍٜٞحُلخُٔخص
٣ ٝخ هـٜش ّ
حُٔـٔ ٞرَٝع حُل٤خس
رغ كٜ٤خ حُٞؿٞى ٓؼـخٗ٢
ّ
٣ ٝخ ٛللش ه ّ ٢كـٜ٤خ حُزـوخ ر٘خٍ  ٍٞٗ ٝؿـٜـخى ح٧رـخس
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٣ ٝخ ُِـزط٫ٞص طـِ ٝحُـيٗخ  ٝطٔ٘لـٜخ حُو٤ـْ حُوـخُيحص
 ٝأٓطٍٞس ٍىّىطـٜخ حُـوَ ٕٝكٜـخؿض رؤػـٔخه٘خ حًٌَُ٣خص
٣ ٝخ طَرـش طخ ٙكـٜ٤خ حُـ ٍ٬كظـخٛض رٜـخ حُؤْ حُ٘خٓوخص
 ٝأُو ٠حُٜ٘خ٣ـش كـٜ٤خ حُـٔخٍ كٜـٔ٘خ رؤٓـَحٍٛخ حُلخطـ٘خص
 ٝأ ٟٞٛػِ ٠هيٜٓ٤خ حُِٓـخٕ كؤٛـ ٟٞػِ ٠هيٓ٤ـٜخ حُطـخس
ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُـ٬ٜس

ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ، ٍٟٞخ حُيٗخ

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
٣ ٝـخ ٍٝػش حُٜخٗغ حُوخىٍ

ؿِحثـَ ٣خ ريػـش حُـلخ١ـَ

٣ ٝخ رـخرَ حُٔلَ ٖٓ ٝكٜ٤خ طـِوّذ ٛـخٍٝص رخُٔخكَ
٣ ٝخ ؿـ٘ش ؿخٍ ٓ٘ـٜخ حُـ٘خٕ
٣ ٝخ ُــش ٔ٣ظـل ّْ حُـٔــخ

 ٝأٗــِ ٚحُــ٤ذ رخُلخَٟ
ٍ ٔ٣ ٝزق كٞٓ ٢ؿٜخ حٌُخكَ

٣ٝخ ٠ٓٝش حُلذ ك ٢هخ١َ١

 ٝاَٗحهـش حُٞكُِ٘ ٢ـخػَ

٣ ٝخ ػٍٞس كـخٍ كٜ٤خ حُِٓخٕ

 ٝكٗ ٢ؼزـٜخ حُٜخىٟء حُؼخثَ

٣ ٝخ ٝكيس ٜٛـَطٜخ حُوطٞ

د كوخٓض ػِ ٠ىٓـٜخ حُلخثَ

٣ ٝخ ٔٛـش ٓخى ك٤ـٜخ حُلـ٠
٣ ٝخ ٓؼـُٜ ٬لـخء حَُ٤ٔ٠

كِـْ طـي طو٘ـغ رخُـظخَٛ
٣ــَ ػٖ حُٔـؼَ حُٔخثـَ
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ٓـ ّ٬ػَِٜٓ ٠ؿخٕ حُوِٞى ٓـ ّ٬ػِ ٠ػ٤ـيى حُؼخَٗ
ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ ر٘ؼَ َٗطًِ ٚخُ٬ٜس
طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
ؿِحثـَ ٣ـخ ُلـٌخ٣ـش كـز٣ ٝ ٢خ ٖٓ كٔـِض حُٔـُ ّ٬ـوِز٢
٣ ٝخ ٖٓ ٌٓزـض حُـٔخٍ رَٝك٣ ٝ ٢خ ٖٓ أٗؼـض حُ٤٠خء رـيٍر٢
كِـ ٫ٞؿٔـخُي ٓخ ّ ٛق ى٣ـ٘ٓ ٝ ٢خ إٔ ػـَكض حُـطَ٣ن َُر٢
ُ ٝـ ٫ٞحُـؼو٤يس طــَٔ هـِزُٔ ٢ـخ ًـ٘ض أٓٝـٖ ا ّ٫رـ٘ؼـز٢
 ٝاًح ًًـَطـي ٗـ ّغ ًـ٤ـخٗ ٝ ٢أٓـخ ٓـٔؼـض ٗـيحى أُـز٢
ُـز٢
ٜٓ ٝـٔخ رؼـيص ٓ ٝـٜٔخ هَرض ؿَحٓـي كـٞم ظـّ٘ ٝ ٢ٗٞ
كـلً ٢ـَ ىٍد ُـ٘خ ُـلٔـش ٓـويٓـش ٖٓ ٗٝـخؽ ٛ ٝـِذ
 ٝكً ٢ـ َّ كُ ٢ـ٘خ ٛـزـٞس َٓٗـلش ٓـٖ ؿـٞح٣ـخص ٛـذ
 ٝكً ٢ـَ ٗـزَ ُـ٘خ هـٜش ٓــ٘ـلش ٓـٖ ٓـ ٝ ّ٬كـَد
طـ٘زـؤص ك٤ـٜخ رـبُـ٤ـخًط ٢كـآٖٓ رـٝ ٢رـٜخ حُـٔـظـ٘ـز٢
ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُـ٬ٜس
ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ
طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
ؿـِحثَ أٗـض ػَ ّٝحُـيٗخ ٓ ٝـ٘ي حٓظـٔ ّي حُٜزخف حُٔ٘خ
 ٝأٗض حُــ٘خٕ حُـٌٝ ١ػيٝح  ٝإ ٗـــِٗٞخ رـط٤ذ حُٔ٘٠
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 ٝأٗض حُـل٘خٕ  ٝأٗض حُـٔٔخ ف  ٝ ،أٗض حُطٔخف  ٝأٗض حُٜ٘خ
 ٝأٗض حُـٔٔ ٝ ٞأٗض حُ٤ٔ٠ــــَ حُ٣َٜق حُـٌُ ١ـْ ٣وٖ ػٜيٗخ
ٓ ٝـ٘ي حٓـظٔي حُـز٘خس حُـزوــــ ـــخء كٌـخٕ حُوِٞى أٓخّ حُز٘خ
 ٝأُٜـٔض اٗـٔخٕ ٛـٌح حُـِّ ـــخٕ ،كـٌخٕ رـؤه٬هـ٘خ ٓـٓٞـ٘خ
 ٝػِّـٔـض آىّ كـذ ّ أه٤ـــــ ، ٚػـٔخ٣ ٙـٔ َ٤ػـِٛ ٠ـي٘٣خ
ض حُـيّٗخ
٘ٛـؼض حُـزط٫ٞص ٖٓ ِٛذ ٗـؼذٓ ،ـو ٢حُيٓـخء كَػ ِ
 ٝػزّـيص ىٍد حُ٘ـخف ُ٘ؼذ

ًرـ٤ق كِـْ ٘٣ـٓ َٜٜـؼِـ٘خ

ٓ ٝـٖ ُْ ٞ٣كـي ٗظـخص حُٜق ــٞف ٣ ،ـؼــَ رـ ٚكـٔوُِ ٚـل٘خ
ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
أكٍ ٢إ٣ـش هللا كـٌَى كـخثَ  ٝطـٌ َٛػٖ ٝؿ ٜٚك ٢حُـِحثَ؟
ٓـَ حُزـلَ  ٝحٍُِٝم حُٔٔظٜخ ّ ً ،ـؤٕ ٓــخى٣ل ٚهـِذ ٗخػَ
ٓ ٝـَ هزـش حُلـٗ ٍٞـْ رٜخ ٓـ٘خٍ ػـِ ٠كـٍٛٞخ ٣ـظآٓـَ
ٓـَ حُـٍٞى ٣ـلَٔ أٗـلخٜٓخ ُل٤يٍ ٓـؼَ حُلـظٞظ حُـزٞحًَ
 ٝأرـ٤خٍ طـِ ٞٛرـوي٣ـٔـٜخ ٍكخثـ٣ َ٤وـل ٠حٗـٔ ٍ٬حُـآًٍ
طـزـخًٍـ ٚأ ّّ اكـَ٣ـوـ٤ـخ ػِِٞٛ ٠حص حُـؼٌحٍ ٟحُٔٞحكَ
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٣ ٝلـظخٍ رـٌِ ٍٞك ٢أٓـَٛخ كظـ٠لي ٓ٘ـ ٚحُـؼ ٕٞ٤حُلٞحطَ
 ٝك ٢حُوٜزش حٓظي ُ َ٤حُٜٔخٍٜٗ ٝ ٟـَ حُٔــَس ٗـ٘ٞحٕ ٓخَٛ
 ٝكٓ ٢ـخكش حُ٘ـٜيحء طـؼخُٓ ٠ـإًٓ طـِـ ٞػـ ٕٞ٤حُـزٜخثَ
ك ٢ؿـٞحُ ٢حُٔ٘ ٝ ٠ك َّ ً ٢ر٤ض ٘ٗ :ـ٤ي حُــِحثَ
 ٝكً ٢ـَ ّ ّ
ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

ر٘ـؼَ ٗـَطًِ ٚخُ٬ٜس

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
َٓ ح ِْ١٧حُلَى ػٖ ؿَؿَح طؼـخُ٘٣ ٠ـ ّي حُٔـٔـخ رخُؼَٟ
ك٤ـوظـخٍ ًـزَح طـ٘خكـٔ ٚطٌــيح ك٣ ٬ـَؿغ حُوـٜوَٟ
طِـٝ ٕٞؿـ ٚحُـٔٔـخء رـ ٚكؤٛـزـق أٍُهـٜخ أهـَ٠ح
ّ
 ٝطـؼ ٞحُؼِٞؽ ػِ ٠هيٓ٤ــ ، ٚهـ٘ـٞػـخ كـظٔـوـَ ٓ٘ ٚحٌٍُٟ
ٛـ ٞح١٧ـِْ حُُ٧ـ ٢حٌُ ١ه ٠٠حُؼَٔ ٜ٘٣غ أٓي حَُٟ٘
 ٝطٔٔـ ٞرـؤٍٝحّ أٓــخى ٙكظٜيع ك ٢حٌٌُٛ ٕٞح حُـٍٟٞ
ك٤ـخ ٓـٖ طـَىّى كـٝ ٢كـيس رٔـَرـ٘خ  ٝحىّػـ ٝ ، ٠حٓظَٟ
أٓخ ّ ٝك ـي أِ١ـٔ٘خ حُـٔــَرٓ ٢ـؼخهـِ٘ـخ رـٞػ٤ن حُؼَ ٟ؟..
كطٞم طخٍ٣ـو٘خ ح٧ػـَٜح ؟؟
١ـٞهـظـ٘خ ٓـٓ٬ـِـٚ
ّ
أٓـخ ّ
 ًْ ٝكـٞهـ ٚحٗظـظٔض هـٔـْ كٜـَ ًـخٕ ٣ـؼوي ٓئطَٔح ؟؟
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ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
 ٝك ٢رخد ٝحى٣ـي أػٔـن ًًَ ٟأػـ ٖ٤رؤكـٜٓ٬خ حُـٍِم ىٛـَح
رٜخ ًحد هِـزًٌٝ ٢د حُـَٛـخ  ، ٙكؤٝهي هِزٗ ٝ ، ٢ؼز ٢ؿـَٔح
 ٝػـٍٞس هِـزً ٢ـؼٍٞس ٗؼزٔٛ ٢ـخ أُٜـٔخٗ ٢كؤرـيػض ٗـؼـَح
اًح حُـوِذ ُْ ٘٣ـظلـُِ ٞــٔـــخٍ ٣ ُْ ٝ ،زَ ك ٢حُلذ كِٞح ٓ ٝـَح
ّ
طـؼـوٖ رـ ٚك ٢حُ٘٠ـــــخٍ  ٫ ٝ ،طؼظـٔي ك ٢حُٔـٜٔخص ٛـوَح
ك٬
حُٔـَ ا ّ٫حُـٔ٘ ٞم ُ ٖٓ ٝ ،ـْ ٌ٣ ْ٤ُ ْٜ٣ظْ ٓـَح
ٌ٣ ٫ ٝـظْ
ّ
 ٝكـَد حُوِـٞد ًلَد حُ٘ؼ ٞد ٛ ٖٓ ٝيم حُٞػي أكَُ َٜٗح
رـَح
كذ ََ حُـليح كـٌ٘ض
 ٝػِـّٔ٘٢
حُلـذ َّ
ُّ
رـلزٗ ٝ ٢ـؼزّ ٢
ّ
هـَ٣ــٖ ٓـِـٞح هـِزـ ٚكـ ٢٘ٓ ٜٞأىٍٟ
٘٣ ٝـٜـي ُ ٢كـ٤ـٝ ٚحى١
ِ
 ٝىـ *١َ٤حُـًٌ٘ ١ض أطِ ٞر٬ٛ ٚطٓ - ٢غ حَُِٓ - َ٤ح ّ  ٝؿَٜح
ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓٝ، ٍٟٞخ حُيٗخ

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
ػَؿـ٘خ ٗ٘ـخكق رخ٣ـ٘خّ* ٟلً ٠ؤٗخ حؿظٜز٘خ ُٜـخٓخٕ ٛـَكخ
ٗٔـخثَ أٗــخٍ ٙحُلـخٍػــخ ص  ،كي٣غ حُ٘ـ ّٞكظزيع ٓلَح
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ِ٣ ٝـظق ٓـخم رٔـخم كٜ٘ز ٞك٤ــَٔٗخ ِٓـظو ٠حُلـٌَ ٜٗلخ
ًؤٕ ػـٔخُـن رخ٣ـ٘خّ ؿـٔـغ رزـخٍ٣ ْ٣ـزُ٘ ٢ل٤٤ظ٘خّ ِٛلخ
ًـؤٕ حُ٩ـ ٚحُــٔ َ٤طـــِ ٠كؤؿـَم رخ٣ـ٘خّ كٔـ٘خ  ٝأٝك٠
٣ظـ ٚ٤رـ ٚحُ٘ــْ* ر٤ـٖ حُ٘ـــــ ّٞى ٫٫كـ٤طِغ ك ٢حُِـٛ َ٤زلخ
طٔـٞؽ ٓـغ حُ٘ـْٔ أَٓحٍ َٓ ٝ ٙحُٜـٓ ٟٞخػـٔ٣ ْ٤ُ ٬ل٠
كٌـْ رخص ٣زـٌ ٢رٓ ٚـٞؿـغ ٔ٣ ٝـلق ىٓـؼخ ك٤ــَٔ ٓـللخ
ً ٝـْ ٖٓ ؿَ٣ق حُلئحى حٗظٌ ٠كؤػوٖ رخ٣ـ٘خّ ك ٢حُٜزـق ؿَكخ
٣َٛ ٖٓ ًْ ٝغ حُـٞحٗ ٢طيح ٟٝرؤٗٔـخّ رخ٘٣ـخٌٓ كـخُىحى ُلـلخ
ر٘ـؼَ َٗطِـً ٚخُ٬ٜس

ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
ٓـخ حُِ َ٤ك ٢حُوٜزش حَُحر ٚ٠كؤ٣ـوـع أٓـَحٍٛخ حُــخٓٚ٠
 ٝر٤ـٖ حُـيٍٝد  ٝر ٖ٤حُؼ٘خ٣خ ػـلـخٍ٣ض ٓـخثــش ٍحًٚ٠
ص  ،طٜخؽ هـَحٍحط٘خ حَُحكٚ٠
ٓ ٝـَء َٓحى٣ـزٜخ حُـٌخكـَح ِ
ك٤ـلظخٍ ر٤ــخٍ ك ٢أٓـَٛـخ ٣ ٝـلٔزـٜخ ٓـٞؿش ػـخٍٟٚ
اٛـَحٍ ٗؼذ  ٝطـيٓــ ٚحُلــش حُـ٘خٚ٠ٛ
ر٤ـخٍ
ك٤لــ ُئ
َ
ُ
ػـٍِٟ ٢ـٞم حُـ٘خ ٕ  ،كظٔـٔ ٞرـٍٝ ٚك ٚحُلخثٚ٠
٣ ٝـؤر٠
ّ
ًـؤٕ حٗظـزخى حُـٔطٞف ؿٔ ، ٍ ٞرٜخ حٓظـيص حُؼٍٞس حُلخٍٟٚ
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ًـؤٕ حُٔـ٠خ٣ن كـٜ٤خ هِـ٤ؾ

طٔـ ٍٞرـ ٚحُٔـلٖ حُوـخثٚ٠

ِ٣ ٝـظق ؿـخٍ رــخٍ ًـٔخ

طؼـخٗوض حُٔـٜؾ حُ٘ـخرـ٠ـٚ

أػـٔخٍ أػـيحثـ٘خ هخرٚ٠
كـٌخٗض ػِ ٠هـ ٢كـَد حُوــٝ ، ٙ٬
ِ
ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
ٗـن ٣َ١و ٚكـ ّع ٓـؼخُـٜٔخ ك ٢حُٔـ٣ٞـوٚ
 ٝرِـٌُِٔ ٍٞــي
ّ
 ٝػــَ أهـيحٍ  ّٞ٣حُوً ٝ ٙ٬ـخٕ ٣ـلـخٓـزـٜخ رخُـيه٤وٚ
كؤ٣ـوٖ ٓـخًٓ ٝ ٞـخٕ طــخرٓ ٝ ٠خ ػـخى ٣ـــٓ َٜخٓ ٞحُلو٤وٚ
 ٝػخؿَ ٓـخٛ ٕ٫ل ٞحُٔـٌـخٍ ٟكـزـيى أكـٓ ّ٬ـخ٣ـ ٞحُـٜل٤ـوٚ
كــٓ ٝ ، ٚخ حٓـطخع ٣زِـغ ٍ٣وٚ
ٓٞٓ ٝظخٍ رخَُػذ ١خٍ ٗؼخػخ
ّ
ّ ٍ ٝؿـض كٞحؿـِ ْٛرخُــِ ٬س  ،ؿـَ٣ن ٣ـ٘ـي رـٌ٣ـَ ؿَ٣وٚ
ط٘ـ٤ؼ ْٜأىٓـغ حُـؼخٗـوـخ ص ٜ٤ٛ ٝ ،خص طـي ١ىٓٞع حُؼ٘٤وٚ
٠٣ ٝـلي كـ ٖٓ ، ٍّٝٞك ٞ٤حٕ  ،ؿـٞح ٙحُٔـَحد ك٠ـ َّ ٣َ١وٚ
ٓ ٝـٖ هخثـًَ ٖ٣ـؤػـخُ ٗوَ ٟـٔخثـَ ْٛك ٢حُـٔـِحى ٍهـ٤وـٚ
 ٝكـٔذ حُــِحثَ أرطخٍ رٌِ ٝ ٍ ٞحُوـٜزش حُلـخِٓـ ٖ٤حُـٞػ٤وٚ
ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

ٗـِ٘خ حٌُِ٘ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ
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طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
 ٝكـٔخّ ِٓـٞحٕ ٓـ َّ حُٔـــٗٞخ  ٝأٗـ ٠ٜؿـٞح٣ـظـ ٝ ٚحُلـظٗٞخ
ٝك ّ
٠ـَ هـ ٝٞحُـلٔخّ رـي ٬٣ػـٖ حُٔٔـظلـِٔخص  ٝحُؼـخثٔ٘٤خ
 ٝهـي ػـخٕ ىٍرـخ ُلـِ ٞحٓ٧خٗ ٢كؤٛـزق ىٍرـخ ٣ـ٬ه ٢حُٔـ٘ٗٞخ
ً ٝخٕ ًـٔـ ٖ٤حُ٠ـزخ  ٝحُـٌثخد كٜـخٍ ُـ٤ٜي حٌُثخد ًـٔـ٘٤خ
 ٝؿـخٛض رـ ٚػـٍٞحص حُـ ٟٜٞكـلــَص حُـؼـِّ ك ٢حُؼخثَ٘٣خ
 ٝأػـِٖ طٞرـظـ ٚك ٢حُــزخ ٍ  ،كٌخٕ حَُٛخ ٙحُوٜخ ٙحُ٘٤ٔ٠خ
ٓ ٝـ ّي حُ٤ـُٔ ٖ٤ـيحػ ٢حُـلـيح كؤهـٔـْ إٔ ٣ ٫ـو ٕٞحُـٔ٤ـ٘٤خ
ٗ ٝـ َّٔ ٣ـَك ٞىٗ٤ـخ حُٔ٘٣ ٝ ٢ٛ٬ـلـ ٞػ٘ـ ٚؿـزخٍ حُٔ٘٘٤خ
 ٝأٟـل ٠حُــٔخٍ ػـِ ٚ٤ؿً ٝ ٫٬ـخٕ حُــ ٍ٬ػـِ٤ـٟ ٚـ٘٘٤خ
 ٢ٛح...ٍٝ٧أٍ ٝحُـِحثَٜٔٓ...خ ؿـٞص ٛ ٝزض ..أرـيح ُٖ طـوٗٞخ
ر٘ـؼَ ٗـَطًِ ٚخُ٬ٜس

ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
 ٝكٔخّ ٍ٣ـش ر٤ـٖ حَُٝحر ٢طَٗق ٞ١ع حُ ٝ ٟٜٞحُظٜخر٢
ٜ٣ؼّـي ك ٢حُــ ٞأٗـلخٓ ٚػزَ٤ح  ٝأك٘ـخإ ٙك ٢حُظٜخد
 ٝطــِ ٢حُٔٞحؿي كٛ ٢يٍ ٙطـطخٍكٜخ ٗـِٝحص حُ٘زخد
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٣لـخً ٍٝظـٔخٕ أٓـَحٍ ٙكظلـ٠لـ ٚهخثـ٘خص حُ ُلزخد
حَُكخد؟
أ٣وـلٞٛ ٢ح ٝ ٙكٍ ٢حكظ ٚ٤طٔٞؽ حُٔلخٖٓ َٓء ّ
٣ ٝوظخٍ ر٣ ٖ٤ي ٚ٣حهَ٠حٍح ٗٞحٛن طِؿًٍ ٢خد حُٔلخد
حَُٟخد
ٓـيحٓؼُ٣ ٚظـيح ٟٝرـٜـخ ًٔـخ ُ٣ظـيح ٟٝرلُِّ ٞ
ٜذ ىكجخ ك٘٤ـٔ ٠كَحٍس ٣ـ ّٞحُلٔخد
 ٝأٗلخٓـ ٚطـَٔ حُ ّ
ٜ٘ٓ ٝخ حٓظٔ ّي حُٔـخٛي ػِٓخ كـَحؽ حُيُّٗخ رخُؼـ٤ذ حُؼـخد
 ٝك ّــَ ػٍٞطٓ ٚـٖ ُظخٛخ ٓ ٝخٍ ػِٛ ٠ي٣ـٜخ ك ٢حُـ٬د
ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
َٗ٣ـؼظ٘خ ًــ ٍ٬حُ٘ـَ٣ؼش ًـٔخ٫طٜخ ٍحٓـوخص ٟـِ٤ؼٚ
ًـؤٕ حُـٌَٗ ١ع حُٜخُـلخ ص  ،أهخّ حُيُ َ٤كؤػِ ٠حَُ٘٣ؼٚ
كًِ ٠حُٜـ٬ف ؿٔخٍ حُطز٤ؼٚ
 ٝػـ َّٔ ك٤ـٜخ "ر٘ٛ ٢ـخُق
ّ
ٍد حُ٤ٜ٘ؼٚ
ططـ َّ ؿٞحٓـوٜخ حُ٠ـخٍػـخص ٗـٞحهـ ٚطلـٔي ّ
ًـٌٝد حُ٘ــ ّٞػِ ٠هـيٓ٤ـــٜخ ك٤ـزيع ٓـٜ٘خ حُـِٓخٕ ٍر٤ؼٚ
 ٝطخ ٙحُٜـ٘ٞرَ ًزَح  ٝػـزخ ػِ ٠حُؤـْ حُ٘خٓوخص حَُك٤ؼٚ
 ٖٓ ٝطـي ك ٚ٤حٛ٧خُش ١زؼخ طـزـ ٚحُـٌٝع حُطٞحٍ ٓط٤ؼٚ
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 ٝكـخهَ رخُ ٍُ٧زـ٘خٕ ٔٛٝخ  ٝهِّـي ك ٚ٤ح٧ؿـخٗ ٢حُزي٣ؼٚ
ُ ٝـ ٫ٞطٞحٟـغ أ١ـِٔـ٘خ ٌُخٗض ؿـِحثـَٗخ ك ٢حُطِ٤ؼٚ
ا ٫إٔ كـَٓش ٓـخ رـ٤ـ٘٘خ
ٓٝخ رـُ ٖ٤ز٘ـخٕ ًخٗض ٗل٤ؼٚ
ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ

ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ
طٔـِّن ا٣ؼـٌ ٝ ٍٕٞحؿِ حُٜٔخ ١ ٝـخ ٍٝرٓ ٚيٍس حُٔ٘ظ٠ٜ
ك٤وــَ ٛـخٓخٕ ٖٓ ٛـَك٣ ٝ ٚؼـِ إٔ ٣زـِؾ حُٔ٘ظ٠ٜ
َٓ حُزٜخ
 ٝػـخٗن رــخ٣ـش كٗ ٢ـوٞس ٣ؼخٗـن كـ٘خ٣خى ّ
ٓـَ حُظـزخ ط٘خؿي ٖٓ كِن ٣ظ٘ ٢حُٜٔخ
ٗ ٝخؽ رِؿـٞحّ ١
ػــخثزٜخ حُٔـزغ  ٫طـؤطِـ ٢طظـ ٚ٤ك٤لـظخٍ كٜ٤خ حُ٘٠ٜ
ٝ ٝحى ١حُ ٝ ٟٜٞحُٜٞحء رَٔطخ ٔٓ ٢ًِ٣ـ٤ي حُ ٟٜٞهِلٜخ
طٜـيٛـي ٙحُ٘ـٔــٔخص ًـؤ ّ طٜيٛي ٞ١ع حٌَُ١ ٟلِٜخ
 ٝك ٢ؿزَ حُٞكٖ طخٛض ر٬ىٔٗ ١ـٞهخ كؤك٘ ٠حُِٓخٕ ُٜخ
كِـٗ ٞخء ٍري ٛٝق حُـ٘ـخ ٕ ٤ُ ،ـَ ١حٗ٧خّ رٜخ ٗزٜخ
أٟخع رـٜخ ً ٝحُلــٍٗ ٠يُ ٝ ٙـ٣ ُْ ٞوـق ٍرـ ٚأُٜخ
ر٘ـؼَ َٗطـًِ ٚخُ٬ٜس

ٗـِ٘خ حُٗ٨ٓ ٝ ٍٟٞخ حُيٗخ
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طٔخر٤ل ٖٓ ٚك٘خ٣خ حُـِحثَ

*************************************
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محمود أبو الوفا

ولد الشاعر محمود أبو الوفا سنة\  1900فً لرٌة ( الديريس)
لرب مدٌنة ( دمٌاط) بمصر .توفً والده وهو طفل صؽٌر ،وبعدها
بسنوات كسرت ساله وهو ٌلعب الكر ة مع ألرانه،وبسبب الجهل المتفشً
انذان وعدم لدرة أمه المادٌة على الذهاب به إلى طبٌب أو مستشفى مع
عدم تمدٌر المولؾ حك تمدٌره فمد وضعت على لدمه بعض العجابن
المسماة فً رٌؾ مصر (لبخة) أمبل فً شفابها إال أن ذلن أدى إلى حدوث
مرض (النرنرٌنا ) فً المدم مما ادى الى بترها ،وهو فً سن العاشرة،
و كانت اإلصابة بمدمه وبترها سببا مباشرا فً تؤخر شهرته ،بالرؼم
من جودة أعماله الشعرٌة،ففً عام \  1927شارن الشاعر فً مسابمة
ألٌمت لتكرٌم أمٌر الشعراء أحمد شولً منها :
وخالد الشعر سوؾ ٌبمى مراٌا
تجتلى

فً صفابها

األشٌاء

ٌا أمٌر البٌان إن بٌانً
فٌن أعشت

عبرته

األضواء

واختارت اللجنة التً كان من أعضابها شاعر النٌل حافظ إبراهٌم،
وشاعر المطرٌن خلٌل مطران هذه المصٌدة لٌلمٌها الشاعر فً حفلة
التكرٌم الرسمٌة إال أن احمد شولً رفضه بسببب جلبابه البلدي
وعكازه ولدمه المبتور .
حفظ المرآن الكرٌم وتلمّى تعلٌمه األولً فً ُكتّاب لرٌته ،وكان
صاحب كرامة وعزه نفس منذ سنواته األولى ،فلم ٌستطع أن ٌمشً فً
المرٌة بٌن ألرانه ولدمه مبتورة ،فترن المرٌة دون أن ٌعلم أحد وهو فً
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الحادٌة عشرة أو الثانٌة عشرة من عمره ونزح إلى ( دمٌاط ) وبالذات
منطكة ( رأس البر) واشتؽل عامبل فً المماهً هنان فكان حاله مثار
عطؾ وشفمة أصحاب المماهً فكان ٌجلسونه لتحصٌل الحساب .وفً
(دمٌاط ) التحك بمعهدها الدٌنً لكنه فُصل منه بعد ثبلث سنوات بسبب
ما ٌنظمه من شعر حٌث كانت له فلسفة خاصة به ٌمول :
.
تَحـٌَّ َر ٌ ْعصـً دمعَه أم ٌُطـــــــــــــاوعُ؟
سى الهــــــــــــوى أم ٌُراج ُع ؟
وأرلَه ٌـن َ
َّ
بمـــــــــــادر
تَجـٌش بـه اآلمـال لـٌس
ٍ
عـلـٌـهـا ،وال عـنهـا هـوى المـلـب نـازع
الـورى
الـحك أن
أفـً
ّ
ّ
الـحـب لـم ٌَ ْؽ ُد فـً َ
ب ،وإال َمطـــــــــــــــامع؟
سـوى أنه ِخ ٌّ
تحـولـــــــــــــت
ت المـلـوب
مـودّا ِ
ّ
وأن َ
فـمـا هــــــــــــً إال للخداعَ ،ب َرالع؟
إذا ص َّح مـا لـالـوا ففـٌـ َم طـٌـورهـــــا
تُؽنًّ بـوادٌـهـا؟ وفـٌـمـن تُســـــــاجع؟
لن هللا ٌـا لـلـبـً ت ُ ْ
رفرؾ ســــــــاج ًعا
وتخـفك ِؼ ِ ّرٌـدًا ،ومـالن ســـــــــــــامع
ثـوابُن عـن َد هللا فـٌـمــــــــــا صنعتَه
ومـا ُرحْتَ تُزجـً للهـوى ،وتُصــــــــــانع
ق فـٌن طبـــــــــــٌعة
وٌشهد لـوال الصد ُ
لـمـا جـاء مـثلـً للهـوى ،وهـو تــــابع
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الـحـب ضعفًا ،وإنمــــــــــا
ُه ُم ٌَحْسبـون
ّ
ع وآخر خــــــــــــادع
هـ ُم النـاس :مخدو ٌ
ب ضلـٌ ٍل ،وربـمــــــــــا
ٌسـٌرون فـً رك ٍ
ؼدا ركبُهـم هـذا ،وحـادٌـه ضـــــــــالع
الـحـب للنـاس لــــــــــــدوة ٌ
وأحسب أن
ّ
ُ
ْ
ع الضـوء للعـٌـــــــــن رادع
ولكـن شعـا ُ
وبعض عـٌـون النـاس تمـــــــــــوى أشعة
عـلى بعضهـا ،والنـاس شـتى طبــــــــابع
ثم ترن (مٌاط ) ونزح إلى الماهرة وهو فً العشرين من عمره ،
وشارن رجل لهواتي على ممهى فً شارع (عبد الخالك ثروت ) ،فكان له
نصؾ الممهى ،ولد حوله إلى صالون أدبً وملتمى ثمافً .وكان لد لصد
الماهرة إلتمام دراسته باألزهرالشرٌؾ فدخله لكنه انشؽل بؤحواله
المعٌشٌة ولم ٌستطع ان ٌتم دراسته فٌه .
كان ٌكسب معٌشته بالتنمل بٌن عدة مهن صؽٌرة منها :بابع فول
مدمس ،وعامل فً ممهى ،و بابع سجابر،ووسٌط أراض زراعٌة ،وكذلن
عمل متعهدًا إللامة الحفبلت لفترة من الزمن  ،حتى استمرت أحواله
باالنضمام إلى أسرة تحرٌر( مجلة المكتطؾ)  ،حٌث اتاح له ربٌس
تحرٌرمجلة الممتطؾ (دكتور فإاد صروؾ) عام  ،1930فرصة نشر
لصٌدته (اإلٌمان) ومنها هذه االبٌات :

لوة لم ُُتتح لملب جبان

تلن فى المرء لوةُ اإلٌمان

تتجلى على جمٌع لوى الكون

شٌوع األرواح فى األبدان

لكؤنى أرى الحٌاة و إٌاها

سمٌٌن  ،أو هما توأمان

أول المإمنٌن باهلل حما هو

 ،فى األرض  ،كان أول بان
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ٌا ضٌاء الحٌاة بوركت فٌها

بل تباركت ٌ ،ا ٌد العمران

إن روحى فدا الجمال سواء

فى المبانى أكان أم فى المعانى

بنت حواء إننا منن بتنا

نرتجى ربح ذلن المٌدان

حل فٌن الخلود لحنا شهٌا

عبمرى التلحٌن و األلحان

لحنى  ،لحنى على األرض حتى تصبح األرض جنة الرضوان
الخالك إال سٌادة األكوان ؟

لٌت شعرى ! ماذا أراد بنا
رب فٌم إبتعثت ُرسبل ولو

شبت ألؼنت إرادة اإلنسان

ُ
الحسن مستهبل فما
أفصح

حاجة هذا الجمال للترجمان

ال أرى آدما عصى هللا لكن

شاء أن ٌستمل بالسلطان

ٌكره الحر أن ٌعٌش على الس

جن ولو كان سجنه فى الجنان

وسرعان ما تناللتها خمس مجبلت واسعة االنتشارونشرت على
صفحاتها لصٌدته (اإلٌمان ) ،مما ٌُعد نصرا صحفٌا للمجلة ،لذلن دعا
أب الوفا لئلنضمام الى اسرة تحرٌر المجلة ،حٌث
الدكتور فإاد صروؾ ا
عُهد إلٌه بتحرٌر صفحة (مكتبة الممتطؾ ).
والامت ( رابطة األدب الجدٌد) حفبل تكرٌم ا لشاعرنا ابً الوفا ،
وجدها أمٌر الشعراء احمد شولً فرصة سانحة لًرسل الى جرٌدة
(األهرام) لصٌدة فً تكرٌم الشاعر( ابً الوفا ) تكفٌرا عما بدر منه
سابما ازاءه  ،وٌشٌد ببراعته الشعرٌة وأنه رؼم سٌره على عكاز تمٌد
خطواته ،فإنه صاحب خٌال متحررٌ ،طوى الببلد وٌنتشر فً جمٌع
األفاق ،وٌبدى إعجابه بجمال بٌان الشاعر وهو بحالته هذه (ممٌد
ال ُخطا) ،فكٌؾ إذا أسترد ساله وتمكن من التنمل بحرٌة أكثر؟ وٌرى أن
األطباء لوٌفهمون ما فً أشعاره من حبلوة ،لصنعوا له بدال من الساق
المفمودة جناحا ٌطٌر به ،ونشرت المصٌدة كاملة فً (األهرام) فً 21
فبراٌر عام  ،1932و منها األبٌات التالٌة:
ي الذي هـز الربى
البلبل الؽر د
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وشجى الؽصون ...وحرن األورالا
خلؾ البهاء على المرٌض وكؤسه
تسمى بعذب نسٌبه العشالا
فً المٌد ممتنع الخطا وخٌاله
ٌطوي الببلد وٌنشر اآلفالا
سباق ؼاٌات البٌان جرى ببل
ساق فكٌؾ إذا إسترد السالا
لو ٌطعم الطب الصناع بٌانهؤ
ولو ٌسٌػ – لما ٌمول – مذالا
ؼالى بمٌمته فلم ٌصنع له
إال الجناح محلما خفالا
سافر إلى بارٌس فً حزٌران (ٌونٌو)  1932على نفمة الحكومة
المصرٌة حٌث بترت سالة واستعاض عنها بساق صناعٌة  ،وعاد
منها فً بدلة إفرنجٌة وجهاز صناعى بدال من جلبابه البلدي وعكازه
الخشبً ،وفً نفس العام وصدرت مجموعته الشعرٌة (أنفاس محترلة )
فذاع صٌته واشتهر  ،وفتحت له المجبلت والصحؾ لٌنشر فٌه وتتسابك
إلى نشر ما ٌمول ،وؼنً له الموسٌمار دمحم عبد الوهاب لصٌدة (عندما
ٌؤتً المساء) ٌمول فٌها :
عـندمـا ٌؤتـً الـمســــــــــــــــــاء
ونجـوم اللــــــــــــــــــــــٌل ت ُ ْنش َْر
اسؤلـوا لـً اللـٌل عـن نَجْ ــــــــــــــ
ٌظهــــــــــــــــــر؟
ً
ْ
ـمـً متى نجـمـ َ
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عـندمـا تبـدو النجـــــــــــــــــــو ُم
سمـا مـث َل الآللـــــــــــــــــً
فـً ال ّ
ب
اسؤلـوا :هل مـن حـبــــــــــــــــــٌ ٍ
عـنده عـلـ ٌم بحـالــــــــــــــــــــً؟
ك ُّل نجـم راح فـً اللـٌــــــــــــــــــ
بنجـم ٌـــــــــــــــــــــــــتَنَ َّور
ـل
ٍ
ؼـٌر لـلـبـً فه َْو مـــــــــــــــــا زا
َ
َل عـلى األفك ُمحــــــــــــــــــــــ ٌَّر
ٌـا حـبـٌبـً لن روحـــــــــــــــــــً
َ
لن مــــــــــــــــــــــــا شبتَ وأكثر
ك
إن روحـً
ُ
خـــــــــــــــــــــــٌر ْأف ٍ
َ
أنـوارن تظهـــــــــــــــــــــر
فـٌـه
وطلبت منه وزارة المعارؾ المصرٌة إستكمال ما كتبه أمٌر
الشعراء من شعر لؤلطفال حٌث توفاه باالجل فاستجاب أبو الوفا لهذا
الطلب ونظم (مجموعة شعرٌة) ،ؾلررت الوزارة تدرٌسها ما ٌمرب من
ربع لرن ،ضمن مجموعة دراسٌة سمٌت ( المحفوظات المختارة) .
.ثم اشتؽل مذٌعًا باإلذاعة المصرٌة.
انظم الى بعض األحزاب السٌاسٌة ،والى عدة جماعات أدبٌة منها (
رابطة األدب الجدٌد) التً أنشؤها أحمد زكً أبو شادي عام ، 1911
عضوا فً
و(جماعة أبوللو الشعرٌة) التً أنشبت عام  ، 1932حٌث كان
ً
مجلس إدارتها وفً اللجنة التنظٌمٌة لها .و نشط فً العمل السٌاسً
شاعرا ومثمفًا .ومن لصٌدة (ضحاٌا ) التطؾ
فشارن فً( ثورة ) 1919
ً
هذه االبٌات :
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ت
عه ُد الجهـاالت أم عهد الـحضـــــــــارا ِ
ت
لن ٌبرح
النـاس ُ
ع ْبدانًا وســـــــــــادا ِ
ُ
ق ستسـو ُد األرض مـا لـــــــــــبثت
فـوار ٌ
تلن العـداوة بـٌـن الـذبب والشـــــــاة
ص َعدت له
لن تَبـل َػ الـمـجــــــــ َد إال إن َ
أشبلء وهـامــــــــــــــات
سبللـم
عـلى
ٍ
ِ
ٌراق َد ٌم
هـذي الـدٌـانـات تـــــــن َهى أن
َ
ْي بـالـدّم لُ ْربـان الـدٌـانـــــــات
وال َهد ُ
راؾ العـٌـد هل عـلــمت
ٌـا لـٌـت شعـري ِخ ُ
مـاذا ٌُ ِك ُّن لهـا عـٌـد الضحـٌـــــــــات؟
شعـــــــــري هل تلمَى الخراؾ ؼدًا
ولـٌـت
َ
كبشًا ٌؽار عـلى تلن الـذبـٌحـــــــــات؟
هـٌـهـاتَ هـٌـهـات إن الـبـ ْه َم مــــا ُخ ِلمت
إال مطـاٌـا ألؼراض الزعـامـــــــــــات
ع ْه ُد الصراحة مـا بـا ُل الصرٌحِ بـــــــــه
ال ٌـمـلنُ
النطك إال بـال ِكنـاٌــــــــات
َ
أحـب أضحن للـدنـٌـا فـٌـمـنعـنــــــــً
أن عـالبتـنـً عـلى بعض ابتسـامـــــــات
هـا َج ال َجوا ُد فع َّ
ضتْه شَكـٌــــــــــــــمتُه
صنّاع الشكـٌـمــــــــــــات
ُ
شلَّتْ أنـامـل ُ
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* للده الربٌس جمال عبد الناصر عام ( 1967وسام العلوم والفنون
من الدرجة األولى)،
* منحه الربٌس دمحم أنور السادات (جابزة الجدارة فً الفنون )
* منحته محافظة الماهرة أمله فً الحصول على شمة بها تلٌفون فً
اإلسكان المتوسط المتمٌز فانتمل من حً العمري (باب الخلك) إلى
مدٌنة( نصر ) عام 1978والام فٌها اٌاما فً اواخر عمره ،
* منحته اكادٌمٌة الفنون الجمٌلة جابزة أكادٌمٌة الفنون ،لٌمتها ألؾ
جنٌه اال انه مات لبل أن ٌتسلم المبلػ .
توفً الشاعر محمود ابو الوفا فً مدٌنة الماهرة فً ٌ 26ناٌر)
كانون الثانً )1979
ودفن حٌث تمنى فً بلدته ( الدٌريس ) فً ممام جده العارؾ باهلل
سٌدي أبو الوفا الشرٌؾ
له عدة دواوٌن ومجموعات شعرٌة وثمافٌة مطبوعة منها:
الحرٌة، 1919 ،
جمال المرأة فً المصٌدة الٌتٌمة، 1922 ،
أنفاس محترلة  -دار الهبلل  -الماهرة ، 1932
أعشاب  -مطبعة اإلخاء  -الماهرة ، 1933
أشواق ، 1941 ،
عنوان النشٌد وٌضم مطولة فً  351بٌتًا  -الماهرة ، 1952
شعري  -دار المعارؾ  -الماهرة ، 1962
اشعاري فً الحب 1981 ،م ،نشرت بعد وفاته
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أناشٌد دٌنٌة ،الماهرة، 1937 ،
وأناشٌد وطنٌة ،الماهرة، 1939 ،
إنسان الفصل الخامس -مطبعة مصر  -الماهرة ، 1957
وحمّك الجزء الثانً من دٌوان (الهذلٌٌن)
 .حمك الجزء الثالث من الشولٌات
ٌعد محمود ابو الوفا من الشعراء المجددٌن والمإثرٌن فً الثمافة
الحدٌثة
ولد انشد فً اؼلب الفنون الشعرٌة من مدح ورثاء وؼزل ووصؾ
ولضا ٌا نفسٌة وكل ما ٌخطر على باله وفكره فمن الرثاء فمد رثى
امٌرالشعراء احمد شولً هذه االبٌات:
عـر فـً ِ ّ
أعز ُحمـــــــــــــــاتِ ْه
ع ال ِ ّ
ُر ّ ِو َ
ش ُ
وٌ َح طبلبـــــــــــــــــــه ووٌ َح ُرواتهْ
نكبةٌ بـالـبـٌـان حـلَّت فـمـالــــــــــتْ
بـالمـوي ِ الـمتـٌـن مـن ش ُُرفــــــــــاته
ّ
مـاتَ صنَّاجةُ ّ
مـان فكـــــــــــــــادتْ
الز ِ
لُؽَةٌ تـنطـوي َ
ؼداةَ ممـــــــــــــــــاته
وانطـوت صـفحةٌ مـن الـمـجـــــــــد أؼلَى
صفَحــــــــاته
مـا التـنـاه الزمـان مـن َ
ذكر شـولـــــــــً
مـاتَ شـولـً ولـم ٌَعُ ْد ُ
ؼـٌر ُح ْل ٍم ٌُ َرى عـلى ذكرٌــــــــــــــاته
َ
أٌـهـا الشـاعـر الـذي أنهض الشعــــــــ
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َ
الزمـان فـً نَ َهضــــــــــاته
فجـارى
ـر،
َ
َ
مـن لهـذا المـرٌض بعـد ََن ٌحـمــــــــــً
مـن وهـاد اإلسفـاؾ فـً َر َ
ؼبـــــــــاته؟
مـن ِّ
لفـن الؽنـاء بعـدن ٌُعطـٌـــــــــــ
ـ ِه لمـاح الـتجـدٌـد فـً نَؽَمــــــــاته؟
مـن لفـن الـتـمـثـٌل بعـدن ٌَهْدٌــــــــ
سوا َء السبـٌل فـــــــــــــً ُخ ُ
ط واته؟
ـ ِه َ
وتتسم لصابده بنزعة إنسانٌة ومٌل إلى المناجاة والتؤمل والتحلٌل
النفسً ،تكتنفها نزعة فلسفٌة ووتؽمرها نزعة دٌنٌة .اما لؽته الشعرٌة
فهً سلسة وسطٌة وفً خٌاله خصب و تجدد و فٌه اثر من مظاهر
الطبٌعة وتخٌم مسحة من األسى والحزن على مجمل معانٌه مردها الى
حٌاته االولىى وعٌشته المعدمة وطفولته المتعبة .
اختم هذا البحث بمصٌدة رابعة من لصابد شاعرنا محمود ابو الوفا
ٌمول :

ٌرى
رأى ما رأى حتى ؼدا الٌو َم ال َ
شًء أو ٌَرى الشً َء ُمب َهما
ؼٌر
ٍ
سوى ِ
ٌرى الشًء شٌبٌن ،وحٌنًا إذا رأى
سما
فهٌهاتَ إال ما رأى متو ِ ّ
ر َمى َم ْن رمى عٌنٌه فاست َّل منهما
!ضٌاءهما ما كان ألساه إذ رمى
ولٌل له :ال بؤس تلن ؼشاوة ٌ
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تزول ،وٌا هلل ماذا هو العمى؟
عطً النهار ضٌاءه
تباركتَ ٌا ُم ِ
ً اللٌل الظبلم فؤظلما
وٌا معط َ
فوق أمره
أمر ِم ْن
ألمر الذي ال َ
ِ
رضٌنا بما ٌر َ
ضى ،وإن كان ُمإلما
وللت لنفسً كٌؾ أنتِ؟ فلم تجب
فملت :أتحت ِ ّجٌن؟ لالت :تظلُّما
وم َّمن؟ ثم أصؽٌت فانثنت
فملتِ :
كمن لم ٌجد لوالً لدٌه فت َ ْمتَما
سفًا
هواجس ال آلو علٌها تؤ ُّ
ُ
وإن كنت ال آلو علٌها تندُّما
روٌدن ٌا نفسً أما لن من نُ َهى
ِ
ٌردّن للتمٌا كما كنت دابما؟
األمس عندي كرٌمةً
لبن كنت منذ
ِ
فإنن منذ الٌوم ما منن أألما
فمالت :أتبؽٌنً أرى النور ٌنطفً
بعٌنً ،وتبؽٌنً أرى البإس أنعما؟
فملت أنادي العمل ،فالعمل ّربما
أبر وأرحما
ٌكون لها منً ُّ
فما راعنً فً العمل إال رجوعُه
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إلى كما لو كان سٌفًا تَثلّما
ً ع ّما لد دهان وما الذي
أجبن َ
س َن أبكما
عران فخ ِلًّ المد َْر َه اللَّ ْ
وبعد اللتٌّا عاود العم َل سمتُهُ
ً ،لٌته ظ ّل ُمف َحما
ور َّد عل َّ
ؼٌر ملوم ٍة
أرى أن تلن
َ
النفس ُ
ولم ترتكب ُح وبًا ،ولم تؤت مؤثما
نور عٌنٌه ٌنطفً
وماذا على َم ْن ُ
إذا ظن فً األلدار ما ظن ُم ْر َ
ؼما
ً ذا عملً ونفسً كبلهما
إله َ
ً منهما
ؼوي ،فكن لً ٌا إله َ
ٌ
هوى النفس ٌُصْبً العمل إن كلٌهما
مراٌا أخٌه ٌا لنا من كلٌهما

***************************
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ػزي هللا حُوزخؽ
 ٞٛحر ٞدمحم ػزي هللا رٖ ػزخّ حُوزخؽ
ولد الفمٌه عبد هللا بن عباس المباج بمدٌنة ( الرباط ) فً ببلد
المؽرب العربً سنة \ 1916م من اسرة عرفت بالفضل والجد والثمافة
واالدب  ،ولد تعلم منذ طفولته اذ ارسلته عابلته الى الكتّاب لتعلم المران
الكرٌم وبعدد من المساجد مع كبار علماء ( الرباط) الذٌن درس علٌهم
واثروا فٌه خصوصا و منهم ( الشٌخ ابو شعٌب الدكالً) و(سٌدي
المدنً بن الحسنً ) ،و( الفمٌه دمحم السابح) و( السٌد دمحم الشرلاوي)
وؼٌرهم...
وٌتحدث هوعن حٌاته فٌمول :
((...لم ٌكن اختٌار اسرتً لمتابعة دراستً بالمساجد عفوٌة ،ولكن
المسجد كان طرٌك المستمبل الذي ٌنشده الذٌن لم ٌسٌطر علٌهم الوجود
االستعماري البراق ٌومبد ،و الذٌن كانوا ٌإمنون ان المؽرب فً حاجة
الى رجال ؼٌر مكٌفٌن مع الظروؾ وتلن اٌضا كانت منهجٌة رجال
المسجد ٌومبذ  ...ولم تكن دروس السادة العلماء تمتصر على المنهج
الذي ٌإدٌه كل عالم  ،بل كانت لكل واحد من هإالء رسالة...فمد كان
للشٌخ ابً شعٌب الدكالً رسالة تجدٌد الفكر  ،وكانت لسٌدي المدنً بن
الحسٌنً رسالة فتح النوافذ الجدٌدة على الثمافة الجدٌدة  :االداب –
االعبلم –الفنون على اختبلفها ،ولم ٌكن ٌبخل علٌنا باالطبلع فً بٌته او
(عشاٌاه) على عدد من المجبلت و الصحؾ و الكتب الواردة من الشرق
العربً و التً كان ٌتوصل ببعضها مباشرة ،وٌحصل على البعض االخر
عن طرٌك صدٌمه الفمٌه المرحوم السٌد احمد الزبدي  .اما الفمٌه
السابح فمد كان علٌه التركٌز على المنهجٌة العلمٌة ،و االبتعاد من
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االستطراد فً التفكٌر  ،و الكتابة ،والتزام الموضوع ،وادخال آراء ؼٌر
علماء المؽرب ،و االشارةالى المصادر ،و الدعوة الى الموضوع المصٌر
( الممالة) وتوزٌع الموضوع الى عناصر  ،وهو اول من كان ٌشٌر الى
بعض كتاب الشرق وموضوعات بعض المجبلت ،واول مرة اشار فٌها
للموضوع المصٌر  ،اشار الى مجبلت ( الجوانب) و( الهبلل) و(
الهداٌة) ...فكانت هذه المعطٌات من اهم المإثرات التً اثرت فً طرٌك
جٌل ( الرواد ) الذٌن واصلوا معركة الرفض التً لادت المعركة الوطنٌة
معركة الملن و الشعب التً حررت الببلد ،وتعمل االن لتحمٌك وحدتها
وخبلصها ...والعودة بها الى مركزها الذي كان ٌسٌطرعلى تفكٌرهم،
وٌستبد بافالهم) .
الشاعر الفمٌه ابودمحم المباج اضطهد بسبب افكاره الوطنٌة واٌمانه
الراسخ  ،فاعتمل سنة \  1953مع الوطنٌٌن الرافضٌن للوضع
المفروض على الببلد فً ظل االستعمارالفرنسً  ،وكانت له اتصاالت
وثٌمة منذ سنة \  1941مع الملن دمحم الخامس عن طرٌك الحاجب
الملكً الفمٌه (دمحم بن الحسن ابن ٌعٌش ) لمرالبة الدروس التً كان
ٌتلماها سمو ولً العهد ٌومبذ ب (المدرسة المولوٌة ) وخاصة ما ٌتصل
بالموضوعات المؽربٌة.
و كانت له اتصاالت حول نوع الموضوعات التً كانت تنشر فً
مختلؾ الصحؾ و المجبلت ،وهً تواصل المعركة من اجل استمبلل
المؽرب  ،و له توجٌه معٌن ٌتلماه من جبللة الملن دمحم الخامس
وٌنشره بٌن مختلؾ الكتاب و االدباء الذٌن كانوا ٌنشرون بمختلؾ
الصحؾ و المجبلت  ،ولد اسر او اعتمل اال انه بمً ٌحتفظ ببعض
الموضوعات المتعلمة بذلن ،رؼم ان بعض منها كانت مسلمة للملن
دمحم الخامس بعد عودته من المنؾى سنة \ 1956عندما عمل على اعادة
تنظٌم مكتبة لصر (دار السبلم) ب (الرباط )التً كانت بعض موادها
مدفونة فً باطن االرض وكذلن عمل على جمع مجلدات الصحؾ و
المجبلت بما فٌها التً صدرت بشما ل الببلد .
وعندما اسس الملن دمحم الخامس الدٌوان الملكً سنة \ 1950عٌن
االدٌب ابو دمحم المباج عضوا فٌه ولكن هذا الدٌوان تم حله من لبل
(الجنرال جوان ) ؾعاد شاعرنا الى بٌته النه لم ٌكن لٌعمل باالدارة
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ٌومبذ  ،اال ان الملن دمحم الخامس ظل ٌرسل الٌه راتبه عن طرٌك كاتبه
الخاص ( احمد بن مسعود )الى ان نفً خارج الببلد .
وبعد سنة  1956عٌن بالكتابة العامة للحكومة فبمً ٌعمل بها
مدٌرا لدٌوان الشإون االدارٌة ،ثم عٌن محافظا للخزانة العامة بمدٌنة
(الرباط ( .
ومن هنا نجد الفمٌه المباج انطلك فً مٌدان الفكر ،و الثمافة فهو
حلٌؾ الكتب والمجبلت وذو اهتمام باالعبلم وذو اهتمام خاص
بالمسرح ،ونجد من مبلمح شخصٌته انه لم ٌخرج من مجال المعركة
الثمافٌة  ،وتجدٌد الفكر ،وبعث (المدرسة المؽربٌة ) فهو من المناضلٌن
االولٌٌن فً المٌدان الوطنً والثمافً لما خلفه من اثار فكرٌة  ،او
توجٌهات كان دعى الٌها التحدها حدود فً اٌمان راسخ وثمة عالٌة فً
المستمبل .وكان من اعضاء الجماعة االولى فً (الرباط) التً ساهمت
فً انشاء الحركة الوطنٌة ودعت الى تاسٌس الصحافة بالمؽرب منذ سنة
. 1918وكان من اول االلبلم المؽربٌة فً المجال االدبً لفتت االنظار
الى المؽرب الجدٌد وكان له اهتمام بالنمد االدبً .فهو من رجال النهضة
العربٌة االدبٌة الحدٌثة  ،ومن كتاب المؽرب و المشرق فً اطار النثر
الفنً و كان ال ٌالو جهدا فً الجمع بٌن الكتاب و الشعراء وتنظٌم
اللماءات فٌما بٌنهم  ،وامسٌات شعرٌة رابعة ؼالبا ما اعطت لصابد
رابعة مرتجلة نتٌجة حوار شعري بٌن مجموعة من الشعراء  .ولد ساله
بعض اصدلابه فً اسبانٌا (االندلس)عن مدٌنة جمٌلة فوصؾ له مدٌنة
(اسفً ) فً المؽرب فمال :
ٝرٜخ ٖٓ حُل٬٠ء أكٓ َ٠ؼَ٘
 ٖٓٝحَُؿخٍ حُـَ أًزَ ٓٔؼـق
 ٫ػ٤ذ ك ْٜ٤ؿ َ٤إٔ ٝؿْٜٛٞ
ط٘ل ٢حُ ّٜٞٔػٖ حُلِ ٖ٣حُٔيٗق
ٝرٜخ حٌُٓ ٖ٣ؤُض ػ٘ٓ ْٜخروـخ
ٖٓ ًَ ً ١ظَف ُٝطق ٓطَف
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ٝاًح ٓؤُض كبٗ٘ ٢هي ً٘ض ُـْ
أػَف ًُٝي ٗؤٕ ٖٓ ُْ ٣ؼـَف
كؼِ ٢٘ٓ ْٜ٤حُٔٓ ّ٬ئرـــيح
ٓخ كٖ ٓ٘ظخهخ ُ َٛٞح٤ٛ٧ــق
ٝػِ ٠ر٬ى ْٛحُظ ٢هي أػط٢
كوَح ػظٔ٤خ ك ٢ه٬كش ٓٞ٣ــق
ٝهللا ٔ٣ؼئ٣ٝ ْٛؼيٛخ رٜــْ
ٝهللا ٣للظ ْٜرللع حُٜٔلــق
توفً الشاعر ابو دمحم عبد هللا المباج ٌوم الخمًس الثانً والعشرٌن
من شهر رجب االصم \  21- 1399الموافك الحادي والعشرٌن من
حزٌران (ٌونٌو)  1979ودفن بممبرة الشهداء بالرباط،
ترن الشاعر والفمٌه ابو دمحمعبد هللا المباج اثارا ادبٌة فً الشعر
والنثر وفً الصحافة والمسرح منها ما ٌلً :
 1معجم الشعراء
.2امثال شعبٌة
.3دروس الشٌخ ابً شعٌب الدكالً
. 4الحان واشجان  -دٌوان شعر
.5االدب المؽربً من دخول العرب الى العصر الحاضر
.6تمالٌد وعادات
.7ابن عطٌة و الفكر العلمً فً مؽرب المرن السادس الهجري
.8تارٌخ االدب العربً بالمؽرب االلصى  -فً جزبٌن
 .9دٌوان االمٌر ابً سلٌمان بن عبد هللا الموحد باالشتران مع بعض
االساتذة .
وٌمول عنه العبلمة عبد هللا كنون :
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(وكان لبلدٌب دمحم بن عباس المباج فضل السبك فً هذا المضمار  ،فانه
الذي التحم معركة النمد اوال بمماالته المٌمة التً كانت تنشرها له (مجلة
المؽرب) تحت عنوان (لذعات برٌبة)  ،ولد لومت هذه المماالت من زٌػ
المماٌٌس االدبٌة التً كانت متبعة اذ ذان  ،احدثت ضجة كبٌرة بٌن
االدباء المخضرمٌن الذٌن كانوا للٌلً االطبلع على االنتاج االدبً الجدٌد
فً الشرق العربً ،ثم لام هذا االدٌب الى جانب ذلن بتالٌؾ كتاب عن
االدب المؽربً ٌضم اثار نخبة من االدباء المعاصرٌن  ،شٌوخا و شبابا ،
فوضع بذلن اللبنة االولى لدراسة االدب المؽربً الحدٌث ..ولد نشر هذا
الكتاب فً جزبٌن لطٌفٌن ..باسم  ( :االدب العربً فً المؽرب االلصى).
ابودمحم عبد هللا بن عباس المباج من الشعراء المثمفٌن الذٌن
اخلصوا للثمافة واالدب و باالخص االدب المؽربً و االندلسً بصفة
خاصة وٌتمٌز فً هذا المجال باخبلله الكرٌمة ونزاهته و عفته اخبلصه
ولد امتازت كتاباته وابحاثه بالدلة وجزالة االسلوب وشعره ٌتسم بجزالة
االسلوب ودلة المعانً ورلة الصورة الشعرٌة وعفوٌتها وٌؽلب علٌه
الشعرالوطنً ولال فً الوصؾ والؽزل واالخوانٌات وفً مجاالت واسعة
.
واختم بحثً بابٌات من شعره لال :
آ ٖٓ ُٚ ٙػٔ٤ـــي ١خُٔــــخ ٛزــــــــــــــَح
ؿَٔ حُـ٠خ ك ٢ك٘خَ٣ ٙطٍَٔٗ ٢ح
اًح طــــــؤُن رـــــَم ٓـٖ ر٘خثــــــَٙ
ؿـــخءص ُػخُػـ ٚطِؿــُ ٢ــــً ٚــــــيٍح
ٝهِض ٌٛح حُ ٟٜٞحُٔٔوٞص ٤ٟؼ٘ــ٢
أٓــخ حَُؿ ْ٤ك ٬طٔؤُ٤ً ٚق ؿـــــــَٟ
ٝحُ٘لــْ طؤَٓٗٝ ٢حُِٜــ٣ ٞزطَٗـــــــــ٢
ٝحُ٘٤ـذ ٌٍٗ٘٣ـ٣ ٢خ ٍد أٗـض طـــــَٟ
ُٔــخ أكــــــــَ رَأٓـ ٢هـِض ٓـِىٍ٣ـــــــــــخ
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حُ٘٤ذ ك ٢حَُأّ ٔ٣ ٫ظِِّ حٌُزــــــَح
كخٗلـــ ٢ك ٢ػخٍ ٢٘ٔ٣ ٢ٟاًُ ٠ه٘٢
ٝإ كــــ ٢حُِل٤ـش حُ٘ٔطـخء ُٗ ٢ـــــٌٍح

********************************
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ٗل٤ن ؿزَ ١حُيٓ٘و٢

شفٌك جبري ادٌب وشاعر سوري
ولد الشاعر شفٌك جبري فً حً الشاعور بمدٌنة (دمشك) عام1898
وكان أبوه دروٌش جبري تاجرا ً دمشمٌا ً ٌسكن فً منطمة (حً
الشاعور ) بمدٌنة ( دمشك ) وعلى عادة أهل زمانه أرسله والده إلى
الكتاب فدرس المرآن الكرٌم وتعلم الخط والحساب ولما بلػ السادسة من
عمرأرسل ابوه إلى مدرسة (العازارٌٌن ) بمدٌنة ( د مشك ) وبمً فٌها
ه
ال
تسع سنوات فحصل على الشهادة الثانوٌة ثم سافر إلى ( ٌافا ) لٌساعد
عابلته فً أعمالها التجارٌة .وعند نشوب الحرب العالمٌة األولى انمطع
عن العمل وعكؾ على المطالعة لتحسٌن لؽته العربٌة اذ أن مدرسة (
اللعازرٌن) فً ( دمشك ) كانت تشدد على تدرٌس اللؽة الفرنسٌة وال
تهتم كثٌرا ً باللؽة العربٌة وآدابها.
ثم انتمل الى ( اإلسكندرٌة ) متنمبلً مع أبٌه وفً اإلسكندرٌة لرأ
دٌوان المتنبً وبعض معلمات الشعراء الجاهلٌٌن وشعر البحتري
وؼٌرهم من الشعراء .
ثم عاد إلى (دمشك ) عام \ 1918م فور انتهاء الحرب العالمٌة
األولى حٌث أكمل ما فمده من تعمك فً اآلداب العربٌة ،فدرس
الشخصٌات االدبٌة العربٌة مثل ابن خلدون والجاحظ والمتنبً
والبحتري وسواهم .ولد ساعدته هذه الفترة أن ٌتمكن من اللؽة فاكتسب
أسلوبه سهولة فً التعبٌر ومال إلى الشعر والبٌان العربً األصٌل.
وٌعود الفضل فً ذلن إلى الشاعر خٌر الدٌن الزركلً الذي تولى تدرٌسه
العربٌة وأصول الشعر ومن لصٌدته (صٌحة  )..هذه االبٌات ٌمول :
ُ
َ
س َرتْ فـً بطـاحِ الـبـٌـ ِد صـٌحة صــــــابحِ
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ُ
فـمـاجت بـمسـراهـا
بطـون األبـــــــاطحِ
فدوت فـاستطـال بـهـا الــــــمدى
تـرامت َّ
ولـد طرحتهـا الـبـٌـ ُد ألصى الـمطــــارح
فـمـرت عـلى الركب الـحـٌـارى فؤمسكـــوا
َّ
ِب ُح ْم ِر الـمطـاٌـا بـٌـــــــــن ؼا ٍد ورابح
بآذان إلـٌـهـا طلـــــــــــٌح ٍة
وألمـوا
ٍ
صعمـوا فـوق الركــــــــاب الطبلبح
ولـد ُ
تـراهـم سكـارى فـً الفـٌـافـً ومـا مشـت
كإوس فـً خبلل الجـــــــــــــوانح
ُح َمٌَّا
ٍ
مضـوا ٌسؤلـون الرٌ َح عـن صـــــٌحة الفَبل
فـمـا الصـوتُ فـً عصـؾ الرٌـاح ببــــارح
األرض ُز ْل ِزلـــــتْ ؟
ٌـنـادي ُمنـادٌـهـم ه ِل
ُ
ت اآلرام مـل َء الـمســـــــــــارح
فؤجفلـ ِ
ِأم الـمـؤل ُ األعـلى تدلَّت نجــــــــــومه
فك ُّل سبـٌ ٍل فـً الـدجى ؼـــــــــٌر واضح؟
إنس فـً الجـبـال دو ٌُّهــــــــــا
أصـٌحةُ ٍ
ّ
الجن صـاحت فـً رحـاب الصحـــــــاصح؟
أم
فبل الصـوتُ صـوتُ اإلنس فـــــــً كل هضب ٍة
ّ
الجن فـوق الصـفــــــــابح
س
وال ِ
س ِح ّ
الـح ُّ
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الـٌؤس فـً الركب أدلجــــوا
ولـمـا ألـ َّح
ُ
ٌـطـٌحـون فـً ال َّظلـمـاء كل الـمطــــاٌح
ومـال بـهـم ُ
الـــونَى
ض اللـٌـالـً مـن
ؼ ْم ُ
َ
ومـا النـو ُم فـً ُج ْنحِ اللـٌـالـً بجـــانح
فـنـاجى خلـٌ ٌل فـً الشجـون خلــــــــٌله
مضى اللـٌ ُل فـً نجـوى الشجـون الفـــوادح
وعندما دخل الجٌش العربً فً ( دمشك ) ع ٌّن شفٌك فً دابرة
المطبوعات لمرالبة الصحؾ وانتمل بعدها إلى وزارة الخارجٌة .ولما
عٌّنه وزٌر المعارؾ ( دمحم كرد علً ) ) دخل الجٌش الفرنسً ( دمشك
 وكان أدٌبا ً شاعرا بارزا ً -ربٌسا ً للدٌوان نظرا ً إلى إتمانه العربٌةوالفرنسٌة .ـ ؾتوظؾ فً الدولة فؤصبح ربٌسا ً لدٌوان المعارؾ فً
مماالت ولصابد ه فً الصحؾ
ه
أواخر الحرب العالمٌة األولى ـ.وكان ٌنشر
وتمرس فً كتابة الشعر حتى تمكن منه بجدارة  .وفً دخول الفرنسٌٌن
الى سورٌا ٌمول :
أٌها السابل عن أربعنا
إنما األربع صارت دمنا
لٌس فً أفٌابها ؼٌر فتى
واجؾ األضلع ٌشكو الزمنا
ٌرسل األدمع من أجفنه
فٌسلً بالدمع األجفنا
فمروج الشام تشكً ضٌمها
أٌن من ٌكشؾ عنها المحنا؟.
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وعند إنشاء كلٌة اآلداب األولى سنة ـ  1928عٌن مدرسا ً فٌها
ووكٌبلً لمدٌرها وألمى أروع المحاضرات عن الجاحظ والمتنبً ولكن
تعٌنه لم ٌدم طوٌبل حٌث فصل من وظٌفته واؼلمت المدرسة بعد مدة
لصٌرة ألسباب سٌاسٌة .ؾانصرؾ إلى المطالعة ونشر المماالت والمصابد
فً الصحؾ التً كان ٌؽلب علٌها االتجاه الوطنً وكانت لصابده اكثرها
تدعو الى الثورة والتحرر من االستعمار وفً موضوعات وطنٌة واشتهر
برثاء كبار المادة العرب الذٌن توفوا خبلل هذه الفترة ومنهم الشرٌؾ
الحسٌن بن علً وابنه الملن فٌصل األول ،وسعد زؼلول،و فوزي
الؽزي ،وأحمد كرد علً ،واحمد شولً،و حافظ ابراهٌم وؼٌرهم كثٌر
وفً لصٌدته التً ٌرثً فٌها الشرٌؾ الحسٌن بن علً (شرٌؾ مكة )
سنة ـ  1931ـ ٌمول فٌها:
ٌا ابن النبً وما اآلذان سامعة
فهل تلبً زحوفا ً أنت داعٌها
لما رأٌت للوب العرب واجفة
من الشدابد ما تسجو سواجٌها
وأهل جلك باألعواد عالمة
أعنالهم وسٌوؾ الموم تفرٌها
مبعثرون عن األوطان تلحظهم
عٌن المنٌة ما تؽفو ؼوافٌها
وانمطع عن الوظٌفة خمس عشرة سنة ثم التحك بعد جبلء
الفرنسٌٌن بالجامعة السورٌة حٌث ع ٌّن عمٌدا ً لكلٌة اآلداب سنة \ 1948
وبمً فٌها إحدى عشرة سنة أصدر فً خبللها كتابه ( دراسة األؼاني).
ونظر لكثرة مشاؼله ظل معظم إنتاجه األدبً مبعثرا ً ؼٌر مجموع.
وكان لد نشر فً عدد من الصحؾ والمجبلت السورٌة بٌنها (المبس
)و(األٌام) و(مجلة الحدٌث الحلبٌة )و(مجلة المجمع العلمً العربً )
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أروع مماالته ثم صار عضوا ً فً اتحاد الكتاب العرب ب (دمشك ) ،ثم
اصبح ممررا ً للجنة النشر بالمجلس األعلى لآلداب والفنون ب (الماهرة
) ،وبمً عمٌدا ً لكلٌة اآلداب إلى عام  1958حٌث احٌل الى التماعد ثم
آثر أن ٌظل رهٌن منتزهه فً ( بلودان ) ٌنظم الشعر وٌكتب المماالت
حتى وفاته.
توفً الشاعر شفٌك جبري عام  1980عن عمر ٌناهز اثنتٌن
وثمانٌن سنة ودفن فً ممبرة باب حاكً الصؽٌر بدمشك.

من صفاته كان للٌل الضحن ،وللٌل الكبلم ،وكان ؼالبا ً علٌه طابع الحزن
وكان كذلن طول حٌاته ،أما حزنه وكآبته فناشبة عن كآبة دخلت إلى للبه
وأما للة كبلمه فناشبة عن كثرة تفكٌره وتؤمبلته وفً ذلن ٌمول:.
ناح الحمام على الؽصو ن فهاج معتلج الشجون
صبا إلى مضض الهوى وأنا صبوت إلى العٌون
ؾ
لكنه حبس الدمو ع وماج دمعً بالجفون

لذا اشتهر بحبه للعزلة وابتعاده عن مخالطة الناس لشعوره الرلٌك
فالكلمة النابٌة والنكتة الجارحة تإذٌه ،حٌث نشؤ فً ظل الحكم العثمانً
وعانى وٌبلت الحرب العالمٌة األولى وما خلفته من مآس ودمار عاٌش
مؤساة إعدام العرب األحرار على ٌد (جمال السفاح ) فً السادس من
أٌار عام\ 1916م وشهد معركة ( مٌسلون )حٌن اندفعت جحافل
الجٌوش الؽادرة فً  24تموز  1920وهً تصب حمدها االعمى على
مناضلً ببلد الشام فاثر كل ذلن فً نفسٌته .
كان شفٌك شدٌد على اعداء وطنه واالستعمار الذي جثم على
ابناء وطنه ٌسومهم بالذل الهوان وٌؤبى إال ان ٌظل حرا ً أبٌا ً ٌمول:
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لكن (جلّك) فً ازدحام خطوبها
جبارة بكهولها

وشبابها

لم تستنم ألذى فإن هاجت بها
دهم الخطوب أوت إلى ألطابها
عركت عروبتها السنٌن فؤللمت
عبث السنٌن بحدها وبنابها
ظل العروبة وارؾ فً( جلّك)
متمكن فً أرضها وسحابها
فشعره الوطنً ٌنزؾ دما ً وحسرة على ببلد الشام وما أصابها من
ظل االستعمار الفرنسً الؽاشم فهو دابما ً ٌتطلع إلى انبثاق فجر الحرٌة
واالستمبلل فالشاعر ٌعٌش مرارة المعاناة وكؤن فً عٌنٌه لذى ٌمنع
عنه نعمة الهدوء والسكٌنة  .فهو محب لوطنه وعاشك له وال ٌرضى
بالثرٌا بدٌبلً عنه وٌستنهض المشاعر والهمم والعزابم لتفٌك من كبوتها
وتصحو من سباتها العمٌك وتنفض عنها ؼبار الهزٌمة واالستسبلم
وتنجد هذا الوطن الؽالً من براثن العدو الؽاشم.فٌمول:
فمروج الشام تشكو ضٌمها
أٌن من ٌكشؾ عنها المحنا
أرلب الصبح ولٌلً سرمد
فؤناجً فً اللٌالً الدجنا
وانصراؾ العٌن عن رلدتها
فً دٌاجً اللٌل ٌمذي األعٌنا
وطنً كٌؾ أرجً بٌعه
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ذل من راح ٌبٌع الوطنا
أٌها الطامع فً حوزته
لست أرضى بالثرٌا ثمنا
أٌها الموم أفٌموا وٌحكم
وثب الدهر فما هذا الونى
ولال شفٌك فً الؽزل فكان ٌموله بمرارة وحزن ألنه افتمد
المرأة وحنانها فً حٌاته ،فهو لم ٌتزوج ،ربما ألنه لم ٌتزوج ممن
أحب فً مطلع شبابه ،كما ٌمول بعض النماد اال انه له وصؾ حسً فً
المرأة ٌمول :
ومٌض البرق من ثؽرن فدٌت البرق والثؽرا
وهذا الشعر من سحرن فمن علمن السحرا
ٌحار الدر فً نحرن فضحت الدر والنحرا
فما أسمان فً طهرن ملكت العؾ والطهرا
ؾالمصابد الؽزلٌة فً شعر شفٌك تإشر طٌبة المرأة هذه الطٌبة
طٌب الحٌاة فهو لد عاش مؤساة وجدانٌة ؾجعل المرأة
التً تنبثك منها ة
عامبل سامٌا وركٌزة للحٌاة البشرٌة ؾهو اشبه بالمابض على الجمر .
ٌ.مول :
لوالن لم تطب الحٌاة وإنماطٌب الحٌاة ٌفٌض من وادٌن
هزي المرٌض فؤنت من فرسانهما الشعر إال من بشاشة فٌن
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أنت الحٌاة فما تزهو محاسنها
إال إذا طاب لؤلحٌاء فزهان
لكنه ٌبمى شاعر الوطنٌة أوالً والحب ثانٌا ً .فالوطن محبة ،وهللا
محبة والجمال محبة ،وما الحٌاة ببل حب امرأة اال سعٌر ولهٌب فمن
ٌحتمل السعٌر ؟!!!
من مإلفاته:
المتنبً مالا الدنٌا وشاؼل الناس ، 1930
الجاحظ معلم العمل واألدب ، 1932
العناصر النفسٌة فً سٌاسة العرب ، 1945
بٌن البحر والصحراء ، 1946
دراسة األؼانً ، 1951
أبو الفرج األصبهانً ، 1955
أنا والشعر ، 1959
أنا والنثر ، 1960
أرض السحر ، 1962
نوح العندلٌب (دٌوان شعري نشر بعد وفاته) عام1984
لمد كان شفٌك جبري شاعر الشام بؤصالته ومصدالٌته ولد وهبه هللا
شاعرٌة مرهفة ولدرة فابمة على استلهام األلفاظ المختلفة والتراكٌب
الشعرٌة فً صور شعرٌة رابعة ووهبه عاطفة متوهجة وصادلة
وشعور وثاب متولد للتطلع إلى بناء العمل الفنً المتكامل فكان بحك
مر الدهور واألزمنة،.لكنه ٌبمى شاعر الوطنٌة الحمة
شاعرا ً خالدا ً على ّ
أوالً وشاعر الحب والجمال ثانٌا ً .فالوطن عٌن المحبة ،وهللا روح المحبة
والجمال اساس المحبة.
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واختم بحثً لصٌدته الرابعة(الجبلء) من شعر شفٌك جبري
 ٢ٛٝه٤ٜيس ِ٣ٞ١ش أُوخٛخ حُ٘خػَ ػِٓ ٠يٍؽ (ؿخٓؼش ىٓ٘ن) كٔ٤ٗ ٢خٕ
\ 1946طخٍ٣ن ؿ٬ء آهَ ؿ٘ي ١كَٗٔ ٢ػٖ ٓ٣ٍٞش حُلز٤زش .والتً تعد من
روابع الشعرالعربً ٌمول :
حلم على جنبات الشام ام عٌد
ال الهم هم وال التسهٌد تسهٌد
اتكذب العٌن و الراٌات خافمة
ام تكذب االذن و الدنٌا اؼارٌد
وٌل النمارٌد ال حسن وال نبؤ
اال ترى ما ؼدت تلن النمارٌد
كؤ ،كل فإاد فً جبلبهم
نشوان لد لعبت فٌه العنالٌد
ملء العٌون دموع من هناءتها
فالدمع در على الخدٌن منضود
لو جاء داوود و النعمى تضاحكنا
لهنؤ الشام فً المزمار داود
على النوالٌس انؽام مسبحة
وفً المؤذن تسبٌح وتحمٌد
لو ٌنشد الدهر فً افراحنا م ْ
بلت
جوانب الدهر فً البشرى االناشٌد
********************
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هذي بماٌان ٌا حطٌن بددها
هلل ظل بارض الشام ممدود
لٌت العٌون صبلح الدٌن ناظرة
الى العدو الذي ترمً به البٌد
اضرب بعٌنٌن هل تلمى له اثرا ً
كانه شبح فً اللٌل مطرود
ظن اجتٌاجن مؤمونا فشرده
حدا السٌوؾ ولبلاسٌاؾ تشرٌد
لم ٌبك ؼل على ربع تظلله
تشمى به الٌد او تشمى به الجٌد
اضحى رفاتن فً امن وفً دعة
سٌؾ العدو على االحماب مؽمود
اٌن االعاجم ما حلوا وال رحلوا
كانهم حلم فً الفجر مردود
من كان ٌحسب ان الشام ٌلفظهم
وان طٌفهم فً الشام مفمودد
تمكنوا من جبال الشام واعتصموا
فكل حصن على االجٌال مرٌد
فما حمتهم لبلع فً مشارفها
وال اظلم حشد

وتجنٌد

اٌن المبلع على االطواد عانٌة
واٌن منها تهاوٌل وتهدٌد
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اٌحسبون بمصؾ الرعد مرعبة
لصٌؾ وعندهم فً السمع تؽرٌد
فما المواذؾ بالنٌران هادمة
حوضا تعهده لوم صنادٌد
ظل العروبة ان ٌؽضب لوارفه
بؽضب له الؽر من عدنان و الصٌد
**********************
ٌا ٌوم اٌار و النٌران ملهبة
على دمشك تلظها جبلمٌد
ذكرى شجونن ما تنفن ماثلة
لم ٌمح من هولها عٌد وتعٌٌد
هذي ضحاٌان فً االٌام ابدة
وللضحاٌا على االٌام تؤٌٌد
الطفل فً المهد لم تهدأ مضاجعه
مروع من لهٌب النار مكمود
تلفه امة ما بٌن اضلعها
ومولد النار مطراب وؼرٌد
فمل لصحبن و االمواج تحملهم
هل الحضارة تذلٌل وتعبٌد
*********************
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ٌا نازحٌن ونار الجرح تاكلكم
وما لجرحكم برء وتضمٌد
تلن التمالٌد المٌنا سبلسلها
الم تروا ما جنت تلن التمالٌد
جنات عدن رتعتم فً نواضرها
خلٌتموها وال ماء وال عود
للملن رهط ولستم من اراهطه
ضاعت باٌدٌكم من الممالٌد
هل انتدبتم الى تورطٌد دولتكم
بالعنؾ هٌهات ما فً العنؾ توطٌد
ال تستمٌم مع التهدٌم مملكة
وانما الملن بنٌان وتخلٌد
*************************
اؼركم من شباببل الشام ٌومهم
بمٌسلون

ولبلٌام

تنكٌد

جبتم حماهم فلم ٌملن جفونهم
ؼمض اللٌالً وهل تؽفو المماٌٌد
ما نامت الشام عن ثؤر تبٌته
هٌهات ما نومها فً الثؤر معهود
تكاد تفلت من اكفانها رمم
لتشهد الثؤر ٌوم الثؤر مشهود
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لو استطاعت لهبت من مدافنها
تسعى الزرافات فٌه و المواحٌد
ٌا مٌسلون وما االحداث منسٌة
ذكرى

تفٌبها تلن االمالٌد

هذي دماإن ما تنفن دافمة
تجري بها حمى الوادي االخارٌد
من باب وادٌن هاج العلج ادمعنا
وبابن الٌوم دون العلج مسدود
ثارت لن الشام لم الهر مرابعها
شدابد ؼلؽلت فً جوها سود
وكلما بلٌت افواؾ ؼوطتها
عادت وفً الؽوطة الؽناء تجدٌد
خلت ملون وارض الشام طاوٌة
تاج الملون وتاج الشام معمود
*************************
ٌافتٌة الشام للعلٌاء ثورتكم
وما الٌضٌع مع العلٌاء مجهود
جدتم فسالت على الثورات انفسكم
علمتم الناس فً الثورات ما الجود
بنٌتم الملن من اشبلء عترتكم
ٌوطد الملن مهشوم ومحصود
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تلكم لرٌش وانتم فً ذإابتها
توحً الٌكم على االٌام ان سودوا
و للعروبة فً اظبللكم لجب
لها من الوحً و المرأن تؤٌٌد
ما فً النعٌم عن استمبللكم عوض
وكٌؾ ٌنعم مؽلول ومصفود
فان جمعتم شتات االمر بٌنكم
فالملن متسع االفٌاء موطود
ان لم ٌكن مضر الحواء سٌدة
فما ٌمر عٌون العرب تسوٌد

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

عبد الكرٌم الكرمً
( ابو سلمى )
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ولد عبد الكرٌم بن سعٌد بن علً الكرمً ( ابو سلمى ) سنة \
 1909فً مدٌنة (طولكرم )بفلسطٌن  ،من أسرة متدٌنة اشتهرت
بالعلم واألدب ،ولد نبػ عدد من أفراد هذه العابلة كعلماء وأدباء ،منهم
محمود الكرمً واحمد شاكرالكرمً وحسن الكرمً .
اما والده فهو العالم المشهورسعٌد الكرمً احد رجال النهضة العربٌة
كان فمٌها فً اللؽة والدٌن وكان ادٌبا وشاعرا ً ٌجٌد الخطابة وكان أحد
سس منهم منهم المجمع العلمً العربً بدمشك واشتؽل
ثمانٌة علماء تؤ ّ
ناببا لربٌس المجلس المذكور وعمل لاضٌا ً للمضاة فً حكومة شرق
األردن ،ثم عمل ربٌسا ً ألول مجمع علمً فً األردن  .وكان ٌحرص
على تربٌة ولده عبد الكرٌم وٌعمل على تنشبته بافضل الصفات واكمل
السجاٌا وكان ٌشده للتعلم فنشؤ كذلن .
دخل عبد الكرٌم الكرمً مدرسة ( طولكرم االبتدابٌة ) الحكومٌة
وتخرج منها بنجاح ثم انتمل الى مدٌنة ( دمشك ) لٌواصل دراسته فٌها
وفً دمشك كان ٌحضر مجلس والده ،وفٌه أهل علم وأدب ،فكان ٌستفٌد
كثٌرا ً من مجالس العلم ،ومال الى لراءة الكتب األدبٌة ولد أتاح له مجلس
العلم هذا تكوٌن خبرة اجتماعٌة وثمافٌة وبهذا تكاملت شخصٌته .
انتمل الى مدٌنة ( عمان ) بشرق االردن منتصؾ عام \ 1922
عندما اصبح والده لا ضً المضاة فً (عمان ) وربٌس مجلس
سلط
المعارؾ فٌها  ،فانتمل معه ،ودرس سنة واحدة فً مدرسة ( ال ّ
الثانوٌة )  ..ثم ؼادرها عابدا إلى ( دمشك ) ملتحما فً (مدرسة
تعرؾ
التجهٌز األولى ) فً مكتب ٌمال له (مكتب عنبر) وخبلل دراسته ّ
إلى فتاة تدعى ( سلمى) فؤحبّها وهً فتاة من مدٌنة( عكا ) ،كانت تجمع
الى جمال الوجه ودلة تماسٌم الجسم براعة ا لجمال فنظم فٌها لصٌدة
مطلعها :
ك
سلمى انظري نحوي فملبً ٌخ ِف ُ
ق
طـر ُ
لمــا ٌشٌـــر الً ّ طرفُـن أ ُ ِ
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وحٌن علم أساتذته بذلن لمبوه ( أبو سلمى ) وانتهت دراسته
بحصوله على شهادة البكالورٌا السورٌة عام \ 1927وبعدها لصد
(المدس ) فعٌن معلما ً فً (المدرسة العمرٌة ) ،ثم انتمل إلى ( المدرسة
البكرٌة ) ،ثم ( المدرسة الرشٌدٌة) ثم درس فً ( معهد الحموق ) فً
مدٌنة ( المدس ) فنال شهادة الحموق .ثم انخرط فً صفوؾ النضال
الوطنً الفلسطٌنً فً فلسطٌن والمنافً .

وفً سنة\  1936نشرت له مجلة الرسالة الماهرٌة لصٌدة
عنوانها ( ٌا فلسطٌن ) وكان لد هاجم السلطات االنكلٌزٌة المحتلة فً
فلسطٌن على لٌامها بانشاء لصر للمندوب السامً االنكلٌزي على
(جبل المكبر ) الذي زاره الخلٌفة الراشد ( عمر بن الخطاب )عند ما
تم الفتح االسبلمً لفلسطٌن وتحرٌر بٌت الممدس فولؾ علٌه وكبر
( هللا اكبر  ..هللا الكبر)..
فٌذكر الجبل فً لصٌدته فٌمول :
لم ٌا شهٌد الموم واخطب فً الورى
أصبحت حٌا ً مذ ؼدوت لتٌبل
جبل (المكبر) طال نومن فانتبه
لم واسمع التكبٌر والتهلٌبل
فكؤنما ر الفاروق دوى صوته
فجلى لنا الدنٌا وهز الجيال

فاستدعاه مدٌر التعلٌم البرٌطانً (مستر فرل) ،وأبلؽه بمرار فصله من
العمل ٌمول فٌها :
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اربْتُ ِم ْن
ُكلَّ َما َح َ

أَجْ ِل ِن

أَحْ بَ ْبت ُ ِن أ َ ْكث َ ْر

ب َ
ع ْن َب ْر
س ٍن َو َ
ب ِم ْن ِم ْ
ي ت ُ ْر ٍ
ؼ ٌْ َر َهذَا ٱلت ُّ ْر ِ
أ َ ُّ
ك َ
ك فًِ ٱل ُّد ْنٌَا ُمعَ َّط ْر
ي أ ُ ْف ٍ
أ َ ُّ
ؼ ٌْ َر َهذَا ٱأل ُ ْف ِ
ُكلَّ َما دَافَ ْعتُ ع َْن أ َ ْر ِض ِن عُو ُد ٱلعُ ْم ِر ٌَ ْخ َ
ض ْر
س ِط ُ
علَى ٱل ِم َّم ِة ٌُ ْنش َْر
ٌن َ
احً ٌَا فِلَ ْ
َو َجنَ ِ
س َح ْر
س ِطٌنٌَِّةَ ٱإل ْ
وحً َوٌَ ْ
س ِم ٱلذِي ٌُ ِ
ٌَا فِلَ ْ
تَ ْ
س َم ْر
س ْم َرةُ ِفً َخ َّد ٌْ ِن أَ َّن ٱل ُح ْ
س َن أ َ ْ
ش َه ُد ٱل ُّ
ع ْبمَ ْر
ع ٌْنَ ٌْ ِن أ ُ ْنشُو َدةَ َ
لَ ْم أ َ َز ْل أ َ ْل َرأ ُ فًِ َ
َو َ
س ْـر
ج َ
علَى َ
ش َّط ٌْ ِه َما أ َ ْم َوا ُ
عكَّا تَت َ َك َّ
ون أ َ ْز َه ْر
ِم ْن بَمَاٌَا د َْم ِعنَا َه ْل َ
ش َج ُر ٱللَ ٌْ ُم ِ
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ض أ َ ْل َف ْر
لر ْو ُ
ٌر بَكَتْ ِم ْن بَ ْع ِدنَا َو ٱ َّ
َوال َح َوا ِك ُ
ؾ ِمبْ َز ْر
يِ َ
شمَّتْ أ َ ْل َ
َوك ُُرومُ ٱل ِعنَ ِ
ب ال َخ ْم ِر ّ
س ْف َح َ
صنَ ْوبَ ْر
ع َ
لَ ْم تَعُ ْد ت َ ْعتَنِ ُ
ٌر ٱل َّ
ك ٱل َّ
صافِ ُ

َونُ ُجو ُم ٱللَ ٌْ َل َما عَادَتْ َ
س َه ْر
علَى ٱلك َْر ِم ِل ت َ ْ

* * *
ٌن ٱ ْن ُ
س ِط ُ
ش ْع َب ِن ِفً أ َ ْر َوعِ َم ْن َظ ْر
ظ ِري َ
ٌَا ِفلَ ْ
بِلَ َظى الث َّ ْو َر ِة َوٱلتَش ِْرٌ ِد ِل ْلعَالَ ِـم ٌَثْؤ َ ْر
ـب ت َ َح َّر ْر
لَ ْم ٌُ َح َّر ْر َو َط ٌن ِإالَّ ِإذَا ال َّ
ش ْع ُ

* * *
َار َوأَحْ ـبلَ ٌم َو ِم ْز َه ْـر
ُك ُّل ِإ ْن َ
ان لَهُ د ٌ
س ٍ
امـ ُل
َوأَنَا ال َح ِ

ت َ ِارٌـ َخ
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بِـبلَدِي أَتَعَث َّ ْر

ش َع َ
ٌك لَ ْم أ َ َز ْل أ َ ْ
ث أ َ ْؼ َب ْر
َو َ
علَى ُك ِ ّل َط ِر ٍ
* * *
س ُم ِن ك َ
ؾ أَ ْ
ش َع ْر
ؾ َ
ًٱ ْ
ُكلَّ َما َر َّ
َان ٱل َح ْر ُ
علَ َّ
سك َْر
َو ُح ُروفِ ً ت َ ْز َر ُ
ع ٱألَش َْوا َ
ق فًِ ُك ِ ّل ُمعَ ْ

شعَ ٌل فًِ ُك ِ ّل صَحْ َرا َء َو َم ْه َج ْر
َو ُح ُروفِ ً ُ

* *

*

ونتٌجة لذلن فمد أبو سلمى وظٌفته التعلٌمٌة بالمدس ،ولما علم
بذلن صدٌمه الشاعرابراهٌم طولان ض ّمه إلى دار اإلذاعة الفلسطٌنٌة
واستمر ٌعمل فً جهازها اإلعبلمً إلى أن استمال
التً كانت برباسته ،
ّ
من عمله.
أما لصٌدته التً لالها فً ثورة الشعب الفلسطٌنً عام \ 1936
فهً من أكثر لصابده شٌوعاً ،وما زالت تتوهج نارا و شعرا والمصٌدة
تنبا عن جرأة الشاعر وشدة انتماده للزعماء العرب آنذان وٌشٌر فٌها
بشكل واضح الى سرطان التماعس والخذالن وربما الخٌانة كانت
مستشرٌة منذ ذلن التارٌخ إال أن الفرق بٌن االمس و الٌوم هو أن
الشاعر العربً الٌوم ربما ال ٌمتلن الجرأة نفسها الذي كان ٌملكها شاعر
األمس فً نمد الوالع السٌاسً لبلده وهذه بعض ابٌات المصٌدة :
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انشر على لهب المصٌد

شكوى العبٌد إلى العبٌد

سحما ً لمن ال ٌعرفون

سوى التعللر بالوعود

وأذلهم وعد الٌهود

وال أذل من الٌهود

(وأبو طبلل ) فً ربى

عمان ٌحلم بالحدود

العد فلست أخا العلى

والمجد وانعم بالمعود

ولٌس بالٌمن السعٌد

عرج على الٌمن السعٌد

واذكر إماما ً ال ٌزال ٌعٌش

فً دنٌا ( ثمود )!

تؽنى الحٌاة ولومه ما

بٌن ( لات ) أو هجود

واهبط إلى مصر الملون

ولل لها ٌا مصر مٌدي

بٌن الفرٌدة والفرٌد

ٌا مصر ضٌعت المنى
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كنتم ملوكا ً فً الوجود

إٌه ملون العرب ال

نوره فوق الصرود

لوموا اسعوا المسام ٌشرق

لصد أبو سلمى مدٌنة ( حٌفا ) فً سنة \ 1943وافتتح مكتبا ً
زاول فٌه مهنة المحاماه ،وبدأ عمله بالدفاع عن المناضلٌن العرب
المتهمٌن فً لضاٌا الثورة الفلسطٌنٌة .حتى أصبح فً فترة لصٌرة
محامٌا ً مشهورا ً فً فلسطٌن ،وظل ٌعمل فً ( حٌفا ) فً حمل المحاماة
حتى عام  ، 1948حٌث اضطر إلى مؽادرة (حٌفا ) نازحا ً إلى ( دمشك )
حٌث زاول مهنة المحاماة والتدرٌس ،ثم عمل بوزارة اإلعبلم السورٌة
وتولى رباسة اإلتحاد العام للكتاب والصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن .و نال درع
الثورة الفلسطٌنٌة وجابزة لوتس العالمٌة ،كما منح اسمه وسام المدس
للثمافة والفنون .
وساهم فً العدٌد من المإتمرات العربٌة واآلسٌوٌة واإلفرٌمٌة
والعالمٌة .ومن دمشك لال عشرات المصابد فً حبٌبته (فلسطٌن )
ٌمول فً احدها :

ولً فً ؼوطتٌن هوى لدٌم
تؽلؽل فً أمانً العذاب
درجت على ثران وملئ نفسً
عبٌر الخالدٌن من التراب
فلسطٌن الحبٌبة كٌؾ أؼفو
وفً عٌنً أطٌاؾ العذاب
فلسطٌن الحبٌبة كٌؾ أحٌا
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بعٌدا ً عن سهولن والهضاب

وفً سنة \  1980وافته المنٌّة ،فدفن فً مدٌنة ( دمشك ) هذه
المدٌنة التً وسعت صدرها وروحها لرفاة كثٌر من الشعراء العرب :
اما أبرز مإلفاته فهً :
المشرد  -شعر
أؼنٌات ببلدي  -شعر
الثورة ،مسرحٌة.
أؼانً األطفال -،شعر.
كفاح عرب فلسطٌن ،دراسة.
أحمد شاكر الكرمً ،دراسة.
فً فلسطٌن رٌشتً
ولد نشرت مجموعته الشعرٌة الكاملة عام \ .1978

أبو سلمى ..ادٌب وشاعر س ّجل بؤمانة وصدق أحداث وطنه وأمته،
الحرة الجرٌبة فً نضال شعبه الفلسطٌنً ٌ .تمٌز شعره
وأسهم بكلمته
ّ
بالوضوح والسبلسة ونبلحظ فٌه المعنى النبٌل ،والنؽمة األخاذة ،واللؽة
ولوة
المتٌنة  ،والخٌال الواسع والمبتكر ..فنشعر فٌه بدفا العاطفة
ّ
التعبٌر وصدق المول .
عبد الكرٌم الكرمً خاض فً شعره فنونا عدٌدة ونظم فً
مجاالت كثٌرة ،وجوانب متعدّدة اال ان اؼلبه ؼلب علٌه الشعر فً
الوطنًة حٌث نظم شعره لفردوسه المفمود ( فلسطٌن ) ولوطنه العربً
والرثاء ومن شعره فً رثاء صدٌمه واخٌه
وكذلن نظم فً المدح
ّ
الشاعر ابرهٌم طولان الذي نوفاه االجل فً عام\ ٌ 1942مول :
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كٌؾ أبكً وكٌؾ ٌبكً لصٌدي
ومضى الٌوم طارفً وتلٌدي ؟
أٌن تمضً ؟ لمن تركت الموافً
والمروءات خافمات البنود ؟
أنت من علّم الطٌور ؼناء ً
ما عهدنان صامتا ً فً الحشود

وكذلن له الكثٌر من األناشٌد ،وشعر الحب والؽزل ،وؼٌرها و نظم
لصابد رابعة ،كل لصٌدة تمثل لوحة كؤنها رسمت بٌد فنّان عبمري.
ٌصور كل إحساسات الشعب ومعاناته ،فشعره ٌكاد ٌكون سجبلً
فشعره
ّ
حافبل بكل احداث النكبة و أبعادها ..ونبلحظ تفريقه بٌن الشعر الملتزم
بمضٌة شعبه والشعر المؤجور ،وٌضع ح ّدا ً فاصبلً بٌن نوعٌن من الشعر
فٌمول :
حر وحرؾ ذلٌلّ ،
وإن الشعر -
( الشّعر كالناس فً الكون حرؾ ٌّ
الحك هو الشعر الملتزم بمضاٌا الجماهٌر وآالمها وآمالها).
وٌتمثل بابٌاته هذه ذلن ) :

كٌؾ ٌمشً الملم المؤجور فً ساحة تجتاحها النار اجتٌاحا

فً صرٌر الملم ال ُح ّر صدىر ثورة الشعب هتافا ً وصداحا
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ٌرؾ الكون طهرا ً وصبلحا
حاربوا الظلم مدى الدهر إلى أن
ّ

وإذا المستعمرون انتشروا ٌمؤلون األرض جورا ً واجتراحا

حرروا الدّنٌا من استعمارهم شرؾ اإلنسان أن ٌمضً كفاحا
ّ

ثم ٌخاطب رواد الشعر فً العالم العربً فٌدعوهم إلى النهوض
بمسإولٌة الشعر فً الذود عن حموق اإلنسان ،وٌعً الشعراء ان
ٌهبطوا من أبراجهم العاجٌة وٌتحملوا مسإولٌاتهم بحماٌة شرؾ الحرؾ
المضًء وراٌة الشعر المناضل.
ٌمول أبو سلمى عن شعره:
س ٌر ٌ ْلتمً فولَه أهـلً بما ٌَحْلو وما ٌَ ْ
ش ُجن
ـري ِج ْ
ِ
شـ ْع َ

سن
ٌَـ ْعبَ ُ
ك ِ
ش ْعري ِبشَذا موطنً لـوالهُ ال ٌـزكو وال ٌَحْ ُ
ع ْهد َِن ،مهما طالت ْ
األزمن
س إنّا على َ
ٌا وطنً ! ..ال تَؤ ْ َ

تَـ ْؽـنى َّ
ب وال َم ْو ِط ن
الزعاماتُ وأشباهها والخالدان  :ال ّ
ش ْع ُ

واختم بحثً بهذه المصٌدة الرابعة :
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َخلعتُ على مبلعبها شـــــَبابً
الروابً
ضــر َّ
وأحبلمً على ُخ ِ
ؾ لـــما ُء
ولً فــً ُك ِ ّل ُمنعَ َط ٍ
ُم َوشًّ بالســَّبلم وبال ِعتــاب
ج ســوى ؼنابً
وما َر َوت المرو ُ
وما َر ّوى الكرو َم سـوى شرابً
ك ال ُمعَ َّط َر عن َجناحــً
سلً األفـ ُ َ
شذا َ وصبا ً
ٌرؾ على السـحاب
ُّ
ولً فً ؼوطتٌن هــوى لــدٌم
ً العــِذاب
تَؽلـؽل فً أمــان ّ
وفـــً ((بردان)) تارٌخ اللٌـالً
كؤنً كنت ألــرأ فً كــتابً
درجت على ثران وملء نفســـً
عبٌر الخـالـدٌن من الــتراب
ألمـلم من دروبـــن كل نــجم
وأنثرة  ,أضــًء به رحـابً
وعدت إلى حــمان خٌال شـعب
ٌطوؾ على الطلول وفً الشعاب
أتنكرنً دمشـك؟..وكان عــهدي
بـها أن ال تـلوح بالســراب
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أتنـــكرنً؟  ..وفً للبً سـناها
وأعراؾ العــروبة فً إهابً
أمالً فً ظــبلل الدٌار حــب
شفٌع صـــبابتً عند الحساب
فلســـطٌن الحــبٌبة كٌؾ أؼفو
وفً عٌنً أطٌــاؾ العــذاب
أطهـر باســــمن الدنٌا ولو لم
ٌـبرح بً الهوى لكتمت ما بً
تمر لـوافل األٌــام تـــروي
مإامـــرة األعادي والصحاب
فلســطٌن الحبٌبة  ..كٌؾ أحــٌا
بعٌدا ً عن ســهولن والهضاب
تنادٌنً الســـــفوح مخضبات
وفً اآلفــاق آثار الخضــاب
تنادٌنً الشـــــواطىء باكٌات
وفً سـمع الزمان صدى انتحاب
تنادٌنً الجداول شـــــاردات
تســــٌر ؼرٌبة دون اؼتراب
تنادٌنــً مدابــنن الٌتــامى
تنـــــادٌنً لران مع المباب
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وٌســــــؤلنً الرفاق أال لماء
وهل من عــودة بعد الؽٌــاب
أجل ســــنمبل الترب المندى
وفوق شـــفاهنا حمر الرؼاب
ؼدا ً ســنعود واألجٌال تصــؽً
إلى ولع الخـطى عــند اإلٌاب
نعود مع العواصــؾ داوٌــات
مـع البرق الممدس و الشـهاب
مع األمل المجنح واألؼــــانً
مع النســــر المحلك والعماب
مع الفجر الضحون على الصحاري
نعود مع الصــباح على العباب
مع الراٌات دامٌة الحواشــــً
على وهج األســــنة والحراب
ونحن الــــثابرٌن بكل أرض
ســـنصهر باللظى نٌر الرلاب
تذٌب الـــملب رنـــة كل لٌد
وٌجرح فً الجوانـــح كل ناب
أجل ! ..سـتعود آالؾ الضـ حاٌا
ضحاٌــا الظلم تفتح كل بـاب
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****************************

صبلح عبد الصبور
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ولد صبلح عبد الصبور فً الثالث من شهر ماٌو(اٌار )  1931باحدى
لرى مدٌنة ( الزلازٌك) من محافظة الشرلٌة الوالعة شرلً دلتا نهرالنٌل
فً مصر ونشا فً مدٌنة (الزلازٌك ) واكمل دراسته فً المدارس
الحكومٌة فٌها ثم درس اللؽة العربٌة فً كلٌة اآلداب بجامعة فإاد األول (
جامعة الماهرة حالٌا) ,ؾتخرج من لسم اللؽة العربٌة بكلٌة اآلداب فً
جامعة الماهرة عام \  1951م ،وفٌها درس علً ٌد الشٌخ العبلمة (امٌن
كونها ثم إلى (الجمعٌة
الخولً )الذي ضمه إلى جماعة (األمناء) التً ّ
األدبٌة) التً ورثت مهام الجماعة األولى .كان للجمعٌتٌن تؤثٌر كبٌر على
حركة اإلبداع األدبً والنمدي فً مصر .ولكنه كان ٌموم بعمله على
مضض حٌث استؽرلته هواٌاته األدبٌة وسٌطرت على حٌاته الشخصٌة
والعملٌة كلٌا .
كان صبلح عبد الصبور من رواد ممهى الطلبة فً الزلازٌك فتعرؾ
على عدد من األصدلاء الشباب منهم ( مرسً جمٌل عزٌز ) و(عبد
الحلٌم حافظ ) واالخٌر طلب منه نصا لٌتمدم به الى االذاعة المصرٌة
فٌؽنٌه وسٌلحنه له الملحن المعروؾ انذان ( كمال الطوٌل ) فمدم له
الشاعر صبلح عبد الصبور لصٌدة ( لماء ) التً نجحت فكانت باكورة
شعره المؽنى .
ٌعتبرصبلح عبد الصبور أحد رواد حركة الشعر الحر فً الشعر
العربً الحدٌث ومن شعراء الحداثة العربٌة المتؤثرة بالفكر الؽربً ،كما
ٌع ّد واحدا ً من الشعراء العرب المبلبل الذٌن أضافوا مساهمة بارزة فً
التؤلٌؾ المسرحً ،وفً التنظٌر للشعر الحر.
ولد تنوعت المصادر التً تؤثر بها إبداع صبلح عبد الصبورفمد تاثر
فً شعرالصعالٌن الجاهلٌٌن ثم تاثر فً شعر الحكمة العربً ،وكذلن
تاثر بؤفكار بعض األعبلم الصوفٌٌن العرب مثل الشاعر حسٌن الحبلج
والمتصوؾ بشرالحافً ولد استخدمهما كؤلنعة ألفكاره وتصوراته فً
بعض المصابد والمسرحٌات .ومن ثم استفاد من الشعر الفرنسً
وااللمانً فً رمزٌته وكذلن درس الشعر الفلسفً االنكلٌزي بدراسته
لشعر (بودلٌر) و(رٌلكه )و(جون دن وٌٌتس ) و(ت س الٌوت )
ولد كتب الكثٌرون فً العبللة بٌن مسرحٌة ( جرٌمة لتل فً
الكاتدرابٌة) ل (إلٌوت ) ومؤساة (الحبلج ) لصبلح عبد الصبور .وكذلن
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تؤثره بالكاتب اإلٌطالً ( لوٌجً بٌراندٌللو)وٌتضح ذلن بمسرحٌته (لٌلً
والمجنون )و (األمٌرة تنتظر) .

ولما عٌن صبلح عبد الصبور مستشارا ثمافٌا ً لسفارة ببلده مصر
أستفاد خبللها من كنوز الفلسفات الهندٌة ومن ثمافات الهند المتعددة مثل
كتابات (كافكا ) السوداوٌة .إلً جانب تؤثره بكتاب مسرح العبث .و كما
ذكر بتذٌل مسرحٌته( مسافر لٌل ) حٌث ٌمول :
( منذ خمس سنوات التمٌت بالمسرحً العظٌم " ٌوجٌن أونٌسكو " فً
مسرحٌة الكراسً ،حٌث كان ٌعرضها مسرح الجٌب الماهري ،وما كاد
العرض ٌنتهً حتً كنت لد انتوٌت أن أدخل عالم هذا الكاتب العظٌم،
وسعٌت إلٌه من خبلل معظم أعماله .وكتبت فً مذكراتً الشخصٌة عندبذ
أن اكتشاؾ عظمة (أونٌسكو) كان من أحلً االكتشافات التً عرفتها فً
حٌاتً .وأضفته إلً ذخابري كما أضفت اثار (شكسبٌر) و(أبي العبلء
)و(تشٌكوؾ) من لبل .
٣ؼي ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞأكي أٍٝ ْٛحى كًَش حُ٘ؼَ حُلَ حُؼَرٖٓٝ ٢
ٍٓ ُٞحُليحػش حُؼَر٤ش حُٔظؤػَس رخُلٌَ حُـَر٣ٝ ،٢ؼ ّي ٝحكيح ً ٖٓ حُ٘ؼَحء
حُؼَد حٌُ ٖ٣أٟخكٞح ٓٔخٔٛش رخٍُس ك ٢حُظؤُ٤ق حَُٔٔكٝ ،٢ك ٢ط٘ظَ٤
حُ٘ؼَ حُلَ.
ودع صبلح عبد الصبور الشعر التملٌدى تماما لٌبدأ مسٌرته فً
طرٌك جدٌد هو طرٌك التجدٌد فً الشعر تحمل فٌه المصٌدة العربٌة
بصمته الخاصة ،فً الشعر التملٌدى الذي كان لد ولع فٌه تحت سٌطرة
التكرار والصنعة  ،فؤصبح احد رواد الشعرالحدٌث .و بدأ ٌنشر أشعاره
فً الصحؾ والمجبلت ففاضت شهرته بعد نشره لصٌدته ( شنك
زهران) وخاصة بعد صدور دٌوانه األول( الناس فً ببلدي) حٌث
كرسه بٌن رواد الشعر الحر وهم بدر شاكرالسٌاب ونازن المبلبكة ولد
وظؾ صبلح عبد الصبور هذا النمط الجدٌد من الشعر فً المسرح فؤعاد
الروح وبموة الى المسرح الشعري الذي خبا وهجه فً العالم العربً بعد
وفاة رابده الشاعر احمد شولً عام \  1932وتمٌز مشروعه المسرحً
بنبرة سٌاسٌة نالدة وكانت لوٌة حٌث تسمط فً االنحٌازات واالنتماءات
الحزبٌة .وكان لعبد الصبور إسهامات جٌدة فً التنظٌر للشعر خاصة
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فً كتاباته النثرٌة فكانت هذه السمات فً أثره األدبً استلهامه للتراث
العربً وتؤثره البارز باألدب اإلنجلٌزي او لل الؽربً بصورة عامة .
ٌمول فً لصٌدته (اؼنٌة للشتاء ) .
ٌنببنً شتاء هذا العام
أننً أموت وحدي
ذاتَ شتاء مثله ,ذات شتاء
ٌُنببنً هذا المساء أننً أموت وحدي
ذات مساء مثله ,ذات مساء
و أن أعوامً التً مضت كانت هباء
و أننً ملٌم فً العراء
ٌنببنً شتاء هذا العام أن داخلً
مرتجؾ بردا
و أن للبً مٌت منذ الخرٌؾ
لد ذوى حٌن ذوت
أو ُل أوراق الشجر
لمد صاغ الشاعر صبلح عبد الصبور بالتدار سبٌكة شعرٌة نادرة
بموهبته لفذة ورإٌته وخبراته الذاتٌة مع ثمافته المكتسبة من الرصٌد
اإلبداعً العربً ومن التراث اإلنسانً عامة .وبهذه الصٌاؼة اكتمل
نضجه وتصوره فضبل عن تؤثٌره فً كل التٌارات الشعرٌة العربٌة
الحدٌثة ٌمول فً احدى لصابده :
جنوب ٌ ..اجنوب
ٌامرتع الظباء
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ٌاموبل الحبٌب
ٌازهرة ً فواحةً
تحبها الملوب
جنوب أرضن كالجنان
مؤلى بؤنواع الحنان
وثران مسن أدفر
وربان من حب الجمان
والناس فً صحرابن
كالورد فً الروض المصان
طٞك ٢حُ٘خػَ حُٔـيى ٬ٛف ػزي حُٜز ٍٞرظخٍ٣ق حُؼخُغ ػَ٘ ٖٓ
حؿٔطْ (حد )  1981حػَ طؼَُٞ٘ ٟٚرش هِز٤ش كخىس حٝىص رل٤خطٝ ٚهَ٤
حٜٗخ حػَ ٓ٘خىس ً٤ٓ٬ش ٓخه٘ش ٓغ حُل٘خٕ ( رٜـض ػؼٔخٕ) كيػض ك٢
ٍِٓ٘ ٛي٣وش حُ٘خػَ ( حكٔي ػزي حُٔؼط ٢كـخًُٝ ) ١خٕ ٬ٛف ػزي
حُٜز ٍٞك٣ُ ٢خٍس ٛي٣و ( ٚحكٔي كـخُ )١ك ُِٚ٘ٓ ٢رٔ٘خٓزش ػٞىس (
كـخُ ٖٓ ) ١رخٍٔ٤ُ ْ٣ظوَ ك ٢حُوخَٛس .كٌخٗض حُٔ٘خىس حٕ ٝؿ( ٚرٜـض
ػؼٔخٕ ) (ٝحكٔي كـخُٗ )١ويح َٓح ً٫ػخ حُ ٠حُ٘خػَ ٬ٛف ػزي حُٜزٍٞ
ػٖ هزٜ٘ٓ ُٚٞذ (ٍث٤ٛ ْ٤جش حٌُظخد حُؼَرٝ )٢حطٜخٓ ُٚ ْٜروزٔ١ ُٚٞؼخ
ك ٢حُل ٍٜٞػٌِٓ ٠خٓذ ٓخُ٤ش ٓٝؼ٘٣ٞش كؤػَ ًُي كٗ ٢لٔ٤ظ ٚكٔخص ك٢
. ٚٓٞ٣
وتمول زوجة صبلح عبد الصبور (سمٌحة ؼالب )فً هذه الحادثة :
( ان سبب وفاة زوجً أنه تعرض إلى نمد واتهامات من لبل احمد
عبد المعطً حجازي ) ،وبعض المتواجدٌن فً السهرة وأنه لوال هذا
النمد الظالم لما كان زوجً لد مات .اتهموه بؤنه لبل منصب ربٌس
مجلس إدارة هٌبة الكتاب ،طمعا ً فً الحصول على المكاسب المالٌة،
متناسٌا واجبه الوطنً والمومً فً التصدي للخطر اإلسرابٌلً الذي
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ٌسعى للتطبٌع الثمافً ،وأنه ٌتحاٌل بنشر كتب عدٌمة الفابدة ..لببل
ٌعرض نفسه للمساءلة السٌاسٌة )
ترن لنا الشاعر صبلح عبد الصبور العدٌد من الدواوٌن الشعرٌة
والمسرحٌات والكتب النثرٌة منها ماٌلً :
 - 1حُ٘خّ ك ٢ر٬ى ١وهو أول دٌوان للشعر الحر ,أو شعر
التفعٌلة)
 - 2حهٌُْ ٍٞ
 - 3تامبلت فً زمن جرٌح
 - 4شجر اللٌل
- - 5االبحار فً الذاكرة
اما مإلفاته المسرحٌة فهً:







األمٌرة تنتظر
ماساة الحبلج
بعد ان ٌموت الملن
مسافر لٌل
لٌلى والمجنون
 .اما كتبه النثرٌة فهً:











على مشارؾ الخمسٌن
ماذا ٌبمى منهم للتارٌخ.
وتبمى الكلمة
رحلة الضمٌر المصري.
حتى نمهر الموت.
لراءة جدٌدة لشعرنا المدٌم.
حٌاتً فً الشعر
رحلة على الورق.

وكان صبلح عبد الصبور لد تملد عددا من المناصب،الوظٌفٌة
المهمة اضافة فً عمله بالتدرٌس والصحافة وبوزارة الثمافة ،وكان
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آخر منصب تملده هو(رباسة الهٌبة المصرٌة للكتاب )  ،وساهم فً
تؤسٌس مجلة ( فصول للنمد األدبً)
واختم بحثً بهذه المصٌدة :
صنعت لن
عرشا من الحرٌر  ..مخملً
اجرته من صندل
ومسندٌن تتكّى علٌهما
ولجة من الرخام  ،صخرها ألماس
جلبت من سوق الرلٌك لٌنتٌن
لطرت من كرم الجنان جفنتٌن
والكؤس من بللور
أسرجت مصباحا
علمته فً كّوة فً جانب الجدار
ونوره المفضض المهٌب
وظله الؽرٌب
فً عالم ٌلتؾ فً إزارةالشحٌب
واللٌل لد راحا
وما لدمت أنت  ،زابرى الحبٌب
هدمتُ ما بنٌت
أضعتُ ما التفٌت
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خرجتُ لن
علّى أوافً محملن
ومثلما ولدتُ  .ؼٌر شملة اإلحرام .لد خرجت لن
أسابل الرواد
عن أرضن الؽرٌبة الرهٌبة األسرار
فً هدأة المساء  ،والظبلم خٌمة سوداء
ضربت فً الودٌان والتبلع والوهاد
أسابل الرواد
( ومن أراد أن ٌعٌش فلٌمت شهٌد عشك)
أنا هنا ملمً على الجدار
ولد دفنتُ فً الخٌال للبً الودٌع
وجسمً الصرٌع
فً مهمه الخٌال لد دفنت للبً الودٌع
ٌا أٌها الحبٌب
معذبً  ،أٌها الحبٌب
ألٌس لً فً المجلس السنّى حبوة التربٌع
فإننً مطٌع وخادم سمٌع
فإن أذنت إننً الندٌم فً األسحار
حكاٌتً ؼرابب لم ٌحوها كتاب
طبابعً رلٌمة كالخمر فً األكواب
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إلى رنوةُ الحنان
فإن لطفت هل ّ
فإننً أدل الهوى على األخدان
ألٌس لً بملبن العمٌك من مكان
ولد كسرت فً هوان طٌنة األنسان
ولٌس ث ّم من رجوع .

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

دنقــل
أم ـل ـ
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هو دمحم أمل فهٌم أبو المسام محارب د نمل
ولد فً لرٌة ( الملعة ) التابعة لمركز (قؾط ) من محافظة ( لنا )
سنة \ 1940من أسرة صعٌدٌة تعٌش فً صعٌد مصرو كان والده
عالما ً من علماء األزهر الشرٌؾ مما كان له تاثٌر فً شخصٌته
وسلوكٌته ولصابده بشكل واضح.
وكنً ( أمل دنمل ) بهذا اللمب النه ولد بنفس السنة التً حصل
فٌها والده على اجازة العالمٌة فاطلك علٌه اسم ( أمل ) تٌمنا بالنجاح
الذي حممه ابوه (واسم  -أمل  -شابع تسمى فٌه االناث فً مصر وفً
ؼٌرها من الببلد العربٌة وخاصة فً العراق ).
توفى والده وهو فً العاشرة من عمره فؤصبح ،وهو فً هذه السن،
مسإوالً عن اعالة أمه وشمٌمٌه.مما أثر علٌه كثٌرا ً واكسبه مسحة من
الحزن نجدها فً لصابده و شعره.
اخذ تعلٌمه االولً بمدرسة ابتدابٌة حكومٌة وأنهى بها دراسته
سنة \1952عُرؾ بٌن ألرانه بالنباهة والذكاء والجد فً دراسته ،كما
عُرؾ عنه التزامه بتماسن أسرته واحترامه لمٌمها ومبادبها؛ فمد ورث
عن أمه االعتداد بذاته ،وعن أبٌه شخصٌته الموٌة والمنظمة.
وفً ( لنا ) درس المرحلة الثانوٌة وفٌها نظم الشعرومما نُشره أمل
دنمل وهو طالب فً الثانوٌة أبٌات شعرٌة نشرتها مجلة (مدرسة لنا
الثانوٌة ) سنة \ ،1956وكتب تحتها :الطالب أمل دنمل ٌمول فٌها:
ٌا معمـبل ذابت على أسـواره كل الجنود
حشـد العـدو جٌوشه بالنار والدم والحدٌد
ظما الحدٌد فراح ٌنهل من دم الباؼً العنٌد
لصص البطولة والكفاح عرفتها ٌا بورسعٌد
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فً العدد التالً لهذه المجلة أفردت له صفحة كاملة لمصٌدة
بعنوان( :عٌد األمومة) وكتبت تحت العنوان :للشاعر أمل دنمل ،ولٌس
للطالب كسابمتها ،جاء فٌها:
أرٌج من الخلد  ..عذب عطر وصوت من الملب فٌه الظفر
وعٌد لـه ٌهتؾ الشـاطبان وإكلٌله من عٌون الزهر..
ومصر العبل  .أم كل طموح ..إلى المجد شدت رحال السفر
وأمً فلسطٌن بنت الجـراح ونبت دماء الشهٌد الخضـر
ٌإجـج تحنانهـا فً الملوب ضرا ًما على ثابرها المستمر
وأمً كل بـبلد ....تثـور أضالعـها باللظى المستطـر
تمج المٌود ....وتبنً الخلود تعٌـد الشــباب لمجـد ؼبـر
فإن الدمـاء تـزؾ الدخٌـــل إلى المبر..رؼم صروؾ المدر
وتنسج للشعب نور العـبلء بحـرٌة الـتوطـن الـمنتصـــر
اخذ شاعرنا عن ابٌه موهبة الشعر فمد كان والده ٌنظم الشعر
العمودي ،وٌمتلن مكتبة ضخمة تضم خزٌنا من كتب الفمه والشرٌعة
والتفسٌر وذخابر التراث العربً والشعر الحدٌث مما أثر كثٌرا ً فً أمل
دنمل وساهم فً تكوٌن اللبنة األولى واالساس الفاعل لهذا األدٌب
الشاعر .
انتمل الشاعر امل دنمل إلى( الماهرة ) بعد أن أنهى دراسته الثانوٌة
فً مدٌنة ( لنا ) وحصل على الثانوٌة العامة عام\  1957والتحك بكلٌة
اآلداب سنة\  1958لٌكمل دراسته .لكنه انمطع عن الدراسة فً عامها
األول الجل اٌجاد عمل له .وكان لد شعر بالصدمة واالمتعاض عند
نزوله إلى الماهرة أول مرة .ولد ساعده الصحفً ( لاسم حداد ) فً
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ممالته ( سٌؾ فً الصدر) فً مجلة ( الدوحة ) فً آب ( أؼسطس )
\1983حٌث ٌمول :
( دون ضجٌج جاء إلى الشعر العربً من صعٌد مصر ،وكتب لصٌدته
المختلفة ،وكسر جدران للعة المصٌد كما لم ٌعهد الشعر العربً المصابد
ولم ٌعهد الكسور).
فكانت هذه فرصة جدٌدة له ونملة حمٌمٌة فً مجال المصٌدة الحدٌثة
او لصٌدة التفعٌلة وأثر هذا علٌه كثٌرا ً وٌظهر هذا التاثٌر واضحا ً فً
اشعاره ولصابده األولى وهذه كانت لضٌة أمل الكبرى التً عاش من
أجلها كالمحارب تماما ،فٌعبر عن ذلن حٌن ٌمول:
كنت ال أحمل إال للما بٌن ضلوعً
كنت ال أحمل إال للمً
فً ٌدي :خمس مراٌا
تعكس الضوء الذي ٌسري من دمً
افتحوا الباب
فما رد الحرس
افتحوا الباب … ..أنا أطلب ظبل
لٌل :كبل ،
وأثر هذا علٌه كثٌرا ً وٌظهر هذا واضحا ً فً اشعاره ولصابده األولى
فلم ٌمكث فً الماهرة سوى عام واحد إذ رحل عنها\  1959إلى
مدٌنته ( لنا ) مرة ثانٌة حٌث اشتؽل موظفا ب( محكمة لنا )  ،لكن
تهوٌمات الشعر وخٌاالته لم تكن تدع مبدعا شاعر ا مثل أمل لوظٌفة
رتٌبة مملة ..فترن العمل النشؽاله بالشعر والحٌاة ،واستمر شعره هادفا
ثابرا على الوالع ،وأحٌانا ساخرا منه بؤسلوب ٌحٌل هذه السخرٌة إلى
إبداع شعري ؼاٌة فً الشفافٌة تطلك فً ذهن المارئ العدٌد من المعانً
الشعرٌة .ثم انتمل الى كمارن (السوٌس) ثم انتمل الى كمارن (اإلسكندرٌة
)ثم بعد ذلن انتمل لٌكون موظفا ً فً منظمة ( التضامن األفروآسٌوي) ،
ولكنه كان دابما ً ما ٌترن العمل وٌنصرؾ إلى كتابة الشعر  .شعر أمل دنمل
بالصدمة عند نزوله إلى الماهرة أول مرة ،وأثر هذا علٌه كثٌرا ً فً
أشعاره وٌظهر هذا واضحا ً فً لصابده واشعاره األولى.
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استوحى معظم لصابده من التراث العربً ورموزه مخالفا ً لمعظم
المدارس الشعرٌة فً الخمسٌنٌات .مبتعدا عن الرموز الؽربٌة
والٌونانٌة التً اعتمدها اؼلب شعراء الرمزٌة المصرٌٌن
عاصر شاعرنا أحبلم العروبة والثورة المصرٌة فساهمت هذه
االمور فً تشكٌل نفسٌته فؤ حب عروبته واخلص للثورة فً ببلده وكان
فً هذا مجال لتصادمه مع الحكومة مثل كل ابناء بلده بعد انكسار مصر
فً عام \  1967فعبر عن صدمته فً رابعته ( :البكاء بٌن ٌدي زرلاء
الٌمامة)وهذا ممطع منها :
أٌتها العرافة الممد ْ
َّسة ..
جبتُ إلٌن  ..مثخنا ً بالطعنات والدما ْء
أزحؾ فً معاطؾ المتلى ،وفوق الجثث المكدّسة
منكسر السٌؾ ،مؽ َّبر الجبٌن واألعضا ْء.
أسؤل ٌا زرلا ْء ..
ت عن ،نبوءة العذراء
فمن الٌالو ِ
عن ِ
عن ساعدي الممطوع ..وهو ما ٌزال ممسكا ً بالراٌة المنكَّسة
عن صور األطفال فً الخوذات ..ملماةً على الصحراء
جاري الذي ٌَ ُه ُّم بارتشاؾ الماء..
عن
َ
سه  ..فً لحظة المبلمسة !
فٌثمب
ُ
الرصاص رأ َ
المحشو بالرمال والدماء !!
عن الفم
ِّ
أسؤل ٌا زرلاء ..
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والجدار !
عن ولفتً العزالء بٌن السٌؾ ..
ْ
والفرار ؟
سبً.
عن صرخة المرأة بٌن ال َّ
ْ
كٌؾ حملتُ العار..
ثم مشٌتُ ؟ دون أن ألتل نفسً ؟ ! دون أن أنهار ؟ !
ودون أن ٌسمط لحمً  ..من ؼبار التربة المدنسة ؟ !
تكلَّمً أٌتها النبٌة الممدسة
ْ
بالشٌطان
هلل  ..باللعن ِة ..
تكلمً  ..با ِ
عٌنٌن ،فالجرذان ..
ال تؽمضً
ِ
تلعك من دمً حسا َءها  ..وال أردُّها !
تكلمً  ...لش َّد ما أنا ُمهان
ال اللٌَّل ٌُخفً عورتً  ..كبل وال الجدران !
وال اختبابً فً الصحٌفة التً أشدُّها ..
وال احتمابً فً سحابب الدخان !
 ..تمفز حولً طفلةٌ واسعةُ العٌنٌن  ..عذبةُ المشاكسة
ص عنن ٌا صؽٌرتً  ..ونحن فً الخنادْق
(  -كان ٌَمُ ُّ
فنفتح األزرار فً ستراتنا  ..ونسند البنادقْ
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ع َطشا ً فً الص َحراء المشمسة ..
وحٌن مات َ
ر َّطب باسمن الشفاه الٌابسة ..
وارتخت العٌنان !)
ً المتَّه َم المدان ؟
فؤٌن أخفً وجه َ
والضحكةَ الطروب  :ضحكتهُ..
ْ
والؽمازتان ! ؟
والوجهُ ..
*

*

*

التمى امل فً سنة  1976بالصحفٌة (عبلة الروٌنً) وكانت
تعمل بجرٌدة ( األخبار) الماهرٌة فنشؤ ت بٌنهما عبللة إنسانٌة حمٌمة
وانجذاب لبعضهما  ،تتوج هذا االمر بالزواج \ ،1978وكان امل كثٌر
التنمل والترحال فمد اتخذ من ممهى (رٌش) مكانا كممر له عندما الدم
على الزواج كان الٌمتلن دارا او سكنا ٌؤوي الٌه وال ٌملن نفمات زواجه
فرضٌت ان تسكن معه فً ؼرفة فً احد الفنادق بالماهرة فتم زواجهما .
شاهد أمل دنمل بعٌنٌه النصر وضٌاعه وصرخ مع كل من صرخوا
ضد معاهدة السبلم،ونظم لصٌدته الرابعة (ال تَصا ِلح ْ) التً عبر فٌها عما
ٌجٌش بافكار الشعب المصري المناضل ورفضهم لهذه المعاهدة التً
تعتبر انتكاسة بحك وما تبعها من أحداث كانون الثانً (ٌناٌر )عام\
1977م فكان مولؾ أمل من عملٌة السبلم سببا ً فً مصادمته مع
السلطات الحكومٌة وخاصة ان أشعاره كان ٌرددها الثابرون فً
التظاهرات ومن لصٌدته ( ال تصالح ) هذه السطور:
ال تصالحْ
ال تصالح على الدم ..حتى بدم!
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برأس
ال تصالح! ولو لٌل رأس
ٍ
أك ُّل الرإوس سوا ٌء؟
أللب الؽرٌب كملب أخٌن؟!
أعٌناه عٌنا أخٌن؟!
وهل تتساوى ٌ ٌد ..سٌفها كان لن
بٌ ٍد سٌفها أثْكَلن؟"
"ال تصالحْ
ولو ولفت ضد سٌفن كل الشٌو ْخ
والرجال التً مؤلتها الشرو ْخ
هإالء الذٌن ٌحبون طعم الثرٌ ْد
وامتطاء العبٌ ْد
هإالء الذٌن تدلت عمابمهم فوق أعٌنهم
وسٌوفهم العربٌة لد نسٌت سنوات الشمو ْخ
ال تصالحْ
فلٌس سوى أن ترٌ ْد
فارس هذا الزمان الوحٌ ْد
أنت
ُ
ْ
المسوخ!
وسوان..
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ال تصالح ..حتى وإن منحون الذهب
َ
عٌنٌن..
ترى إن فمؤتُ
و ثبتتُ مكانهما جوهرتٌن
هل ترى؟
هً أشٌا ٌء ال تُشتَرى!"
أو ل):
كلمات سبارتكوس األخٌرة (مزج ّ
المجد للشٌطان ..معبود الرٌاح
من لال "ال" فً وجه من لالوا "نعم"
من علّم اإلنسان تمزٌك العدم
من لال ..ال  ..فلم ٌمت ،وظ ّل روحا أبدٌّة األلم !
امل دنمل اصٌب بمرض السرطان وعانى منه كثٌرا لرابة ثبلث
سنوات وتتضح معاناته الشدٌدة مع المرض فً مجموعته الشعرٌة
(أوراق الؽرفة\  ) 8وهذا هو رلم ؼرفته فً المعهد المومً لؤلورام
السرطانٌة والذي لضى فٌه ما ٌمارب األربع سنوات ،ولد عبر فً
لصٌدته ( السرٌر) عن آخر لحظاته ومعاناته ٌمول فٌها :
فى ؼرفة العملٌات
كان نماب االطباء ابٌض
لون المعاطؾ ابٌض
تاج الحكٌمات ابٌض
اردٌة الراهبات
المبلءات
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االسرة  ،اربطة الشاش والمطن
لون
ّ
لرص المنوم ،انبوبة المصل
كوب اللبن
كل هذا ٌشٌع بملبى الوهن
كل هذا البٌاض ٌذكرنى بالكفن
فلماذا اذا مت
ٌؤتى المعزون متشحٌن
بشارات لون الحداد ؟؟
هل الن السواد
هو لون النجاة من الموت
لون التمٌمة ضد ...الزمن
ضدمن ...؟؟
و متى الملب  -فى الخفمان  -اطمؤن ؟
*********
بٌن لونٌن  :استمبل االصدلاء
الذٌن ٌرون سرٌرى لبرا
و حٌاتى ..دهرا
و ارى العٌون العمٌمة
لون الحمٌمة
لون تراب الوطن
ٌمول صدٌمه أحمد عبد المعطً حجازي عن معاناته وشعره :
( إنه صراع بٌن متكافبٌن ،الموت والشعر).
توفً الشاعر امـل دنمل فً الحادي والعشرٌن من شهر ماٌس
(ماٌو) عام \ 1983م لتنتهً معاناته مع كل شًء .وكانت آخر لحظاته
فً الحٌاة برفمة اصدلابه عند زٌارتهم له :د.جابر عصفور وعبد الرحمن
األبنودي صدٌك عمره وهو ٌستمع الى احدى االؼانً الشعبٌة من
اؼانً الصعٌد المصري.

216

اصدر الشاعر امل دنمل ست مجموعات شعرٌة هً:
البكاء بٌن ٌدي زرلاء الٌمامة  -بٌروت .1969
تعلٌك على ما حدث  -بٌروت .1971
ممتل الممر  -بٌروت .1974
العهد اآلتً  -بٌروت .1975
ألوال جدٌدة عن حرب بسوس  -الماهرة .1983
أوراق الؽرفة  - 8الماهرة .1983
اجازة فوق شاطا البجر
ورؼم شعارات ثورة ٌولٌو وانجذاب الكثٌرٌن لها؛ حٌث كانت الثورة أمل
جماهٌر الشعب المصري الكادح ،ومنهم أمل دنمل الفمٌر ابن ألصى
الصعٌد فلم ٌنخدع حٌث كان متنبها ألخطابها وخطاٌاها؛ بل سجل رفضه
لها بعٌن الباحث عن الحرٌة الحمٌمٌة ففتح نار سخرٌته علٌها ،فرفض
الحرٌة المزعومة التً فتحت أبواب السجون على مصراعٌها
للمعارضةٌ ..مول أمل:
أبانا الذي فً المباحث ،نحن رعاٌان
باق لن الجبروت ،باق لن الملكوت
وباق لمن تحرس الرهبوت
تفردت وحدن بالٌسر
ّ
إن الٌمٌن لفً خسر
أما الٌسار ففً عسر
إال الذٌن ٌماشون
إال الذٌن ٌعٌشون..
ٌحشون بالصحؾ المشتراة العٌون فٌعٌشون
إال الذٌن ٌوشُون
إال الذٌن ٌوشون ٌالات لمصانهم برباط السكوت
الصمت وشمن..
والصمت وسمن
والصمت أنى التفتّ
ٌرون وٌسمن
والصمت بٌن خٌوط ٌدٌن المشبكتٌن المصمؽتٌن
ٌلؾ الفراشة والعنكبوت
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ٌتمٌز شعر امل دنمل بالسخرٌة والتهکم وٌعتبرها من أسالٌب
الرفض فً شعره ،والهدؾ منهما هو االنتماد لبلخطاء والعٌوب؛ سواء
اكانت فردٌة أو اجتماعٌة أو سٌاسٌة ،وتنبٌه المتلمً واستنهاض الوعً
فً شعره فهو ٌنشؤ من مشاعر شاعرالشعبٌه والوطنٌه ،وٌهدؾ إلً
استنهاض الوعً فً الفرد او الرأي العام بمجتمعه وبٌبته ،وٌهدؾ إلً
استفزاز المشاعر وإثارة الرفض لكل المساوئ والمثالب ومؤساة الحٌاة
االجتماعٌة.
واخٌرا اختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره :
سرتُ صوتُ الك ْ
َمان؟
لماذا ٌُتا ِبعُنً أٌنما ِ
ت العتٌمة،
أسافر فً المَاطرا ِ
ُ
سنِّ َ
ٌن)
(كً أتحدَّث للؽُرباء ال ُم ِ
ت
أرف ُع صوتً لٌطؽً على ض َّج ِة العَجبل ِ
ب
وأؼفو على نَبَضا ِ
طار الحدٌدٌَّ ِة المل ِ
ت ال ِم ِ
(تهد ُُر مثل ال َّطواحٌن)
لكنَّها بؽتةً..
تَتباع ُد شٌبا ً فشٌبا..
وٌصحو نِدا ُء الكَمان!
الناس ،فً ال َمهرجانات:
أسٌر مع
ِ
ُ
ً..
أ ُ ُُصؽى
لبوق ال ُجنو ِد النُّحاس ّ
ِ
ٌمؤل ُ ُُ َحلمً ُ
ً..
ؼ ُ
بار النَّشٌ ِد الحماس ّ
لكنّنً فَجؤةً ..ال أرى!
فوؾ أمامً!
تَتَبلشى ال ُ
ص ُ
صوتُ ُم ْبت ِعدا..
ب ال َّ
وٌنسر ُ
ِ
وروٌدا ً..
ب صوتُ الك ْ
َمان!
روٌدا ً ٌعو ُد الى المل ِ
لماذا إذا ما تهٌَّؤت للنومٌ ..ؤتً الكَمان؟..
كان بعٌد..
فؤصؽً له ..آتٌا ً من َم ٍ
َّبابٌن،
فتصمتُ َ :ه ْمهمةُ الرٌ ُح
خلؾ الش ِ
َ
نبض ال ِوساد ِة فً أُذنًُ،
ُ
تَتراج ُع دلاتُ لَ ْلبً..،
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دن لم ُ
أزرها!
وأرحلُ ..فً ُم ٍ
شوارعُها :فِ ّ
ضةٌ!
ٌوط األَشعَّ ِة..
وبناٌاتُها :من ُخ ِ
ع َدتْنً على َ
ضفَّ ِة
أ ْلمى التً وا َ
النهر ..والفةً!
ِ
الؽرٌب
وعلى كَتفٌها ٌح ُّط الٌما ُم
ُ
ْ
الحنان!
ومن راحتٌها ٌؽ ُّط
أُحبُّ ِن،
ُ
صار
كعوب بنادقْ !
الكمان..
َ
َ
وصار ٌما ُم الحدابكْ .
َ
لناب َل تَسم ُ
ط فً ك ِ ّل ْ
آن
و َ
اب الك ْ
َمان!
ؼ َ

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

ػزي حُل ٢رٖ حُظخد

ولد عب\ الحً بن التاب فً جنوب ؼرب مورٌتانٌا ،احدى
ضواحً مدٌنة ( نواكشوط ) عاصمتها .
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نشؤ عبد الحً بن التاب فً رعاٌة ثمافة الزواٌا ذات الطابع الدٌنً
والتراثً العربً،
فحفظ المرآن الكرٌم ،وتلمى العلوم اإلسبلمٌة العربٌة عن علماء
المنطمة ،فدرس اللؽة والنحو واألدب والفمه واألصول
مارس التدرٌس فً المحضرة ،واإلفتاء والتؤلٌؾ ،كما مارس التجارة
فً تجواله .
توفً عبد الحً بن التاب عام  \1984فً نواكشوط
ترن لنا مإلفات ثمافٌة وشعرٌة منها االتً :
*دٌوان شعر حممته ابنته ،الباحثة خدٌجة بنت عبدالحً  -بؽٌة الحصول -
على شهادة الكفاءة فً التدرٌس بالتعلٌم الثانوي .
* دراسة فً عروض الشعر الحسانً (العامٌة المورٌتانٌة) ،وله
منظومات وشروح فً النحو واألنساب والفمه.
تتسم لصابده باإلٌجاز ،وتؤثره باللؽة العربٌة وببلؼتها وتظهر .
المفردات الشابعة فً الشعر المدٌم واضح فً شعره  ،فضبلً عن العناٌة
بمطالع لصابده ومماطعها  .ولد لال الشعر فً مختلؾ الفنون الشعرٌة :
المدٌح النبوي ،واالستعطاؾ،والؽزل ،والرثاء ،والفخر ،واإلخوانٌات،
ولد حاول المبلءمة بٌن موضوع المصٌدة ولؽتها  ،فًما ض ِ ّمن أبٌات
لصابده التباسات من معانً المرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ وخاصة
عندما تكون فً موضوع دٌنً ومن شعره هذه االبٌات :
س ُّح
ٌَ ِ

الـدم َع

فــــــــا ْدعُو ِنً

لبن هـبَّت خرابدُنـا تَهــــــــــــــــادَى

أهل

الحك

ُك ْنتَ لهم عمادا

الرلـــــــــــادا
َه َمى جفـنـً ولـد هجـر ُّ
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خراب ُد كـال ُجمـان وكـــــــــــــــالآل ِلً

جى فســـــــــــــــــادا
ت َ َر ْك َن سداد ك ِ ّل ِح ً

ارعـــــــــــــواء
إذا ُه َّن ابتسمـن لـذي
ٍ
ٌْـان حـٌـنب ٍذ تـمـــــــــــادى
عـلى ال ِعص ِ
أشـر مـنـابته تـراهـــــــــــــــا
بذي
ٍ

شـام ُ
ض ًحى ســــــوادا
َحكَتْ ُح َم َم الـبَ ِ

بـــــٌض
ت َ َرى أَث َ َر ال ِلّبـاس و ُه َّن
ٌ

سبُ ِه ِمدادا
عـلى األجْ ســـا ِد تَحْ َ

فَ َد ْ
س ْر صـبــــــــــــــــا ًحا
ع
تذكـار ُه َّن و ِ
َ

األمـٌر ت َ َر الـمـــــــــــرادا
إلى بـاب
ِ

ٌـمـٌـنًا بـالـذى خلك العبـــــــــــادا
ومـن جعـل الـبـبلد لهـم مهــــــــــادا
ت
ً ُمثْبتــــــا ٍ
ومـن جعـل الرواسـ َ

وطـوق فـولهــــــــــــــــا سبعًا شدادا
َّ

ع ِد َم امـر ٌإ ٌـو ًما أُنـٌـــــــــــخت
لـمـا َ
نجـاببُه

ببـابن

مــــــــــــــــا أرادا

ٌ
زمـــــــــــــــــان
ص بـه
عطـاإن ال ٌُ َخ ُّ
ٌـخــــــــــــــــص وال ُج َمادَى
فبل َر َجبًا
ّ
ٌـوم تـركتَ عـلى النصـــــــــــارى
وكـ ْم ٍ
صونُ ُه ُم رمــــــــــــــــــادا
معـاٌـنةً ح ُ
وإن نـادٌـتُ بـاسمن ٌـــــــــــــو َم َر ْوعٍ
ت الكُمـــــــــــــــاة إذن فرادى
تسـالط ِ
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ودأبن ْ
تذب عـن الزواٌـــــــــــــــا
أن َّ

ولـم تؤخذ ٌـدان لهـ ْم لُبـــــــــــــادا

وأه ُل الجـور كـنـت لهــــــــــــم َكنُودا ً
وأه ُل الـحك كـنـت لهـم ِعمــــــــــــادا
ووالَّن اإلله ،وأنــــــــــــــــــت أه ٌل

لهـا لُ ْد ًما ألمـرن ال عـنـــــــــــــادا

ومـن رأس الكُدى مهـمـا أتـانـــــــــــا
صرا ٌ
الـمفر ومـن ٌـنــــــــــــادى
خ مـا
ُّ
وذا بـٌـتٌ تض ّمنه ممـالـــــً

ب مـن المـدمـاء شـــــــــــــادا
بـه ذَ ِر ٌ

وإن نـادٌـتُ بـاسمن ٌـــــــــــــو َم َر ْوعٍ
ت الكُمـــــــــــــــاة إذن فرادى
تسـالط ِ
ودأبن ْ
تذب عـن الزواٌـــــــــــــــا
أن َّ

ولـم تؤخذ ٌـدان لهـ ْم لُبـــــــــــــادا

وأه ُل الجـور كـنـت لهــــــــــــم َكنُودا ً
وأه ُل الـحك كـنـت لهـم ِعمــــــــــــادا
ووالَّن اإلله ،وأنــــــــــــــــــت أه ٌل

لهـا لُ ْد ًما ألمـرن ال عـنـــــــــــــادا

ومـن رأس الكُدى مهـمـا أتـانـــــــــــا
صرا ٌ
الـمفر ومـن ٌـنــــــــــــادى
خ مـا
ُّ
وذا بـٌـتٌ تض ّمنه ممـالـــــــــــــــــً
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ب مـن المـدمـاء شـــــــــــــادا
بـه ذَ ِر ٌ
تزو ْد مـث َل زاد أبـٌن فـٌـنـــــــــــــا
ّ

َ
أبــــــــــــــٌن زادا
فـنِ ْعم الزا ُد زا ُد

ولـان هللا مـن حسد األعـــــــــــــادي
وكـٌـدِهـ ُم ،وألهـمن الرشـــــــــــــادا
بجـاه شفـٌعـنـا صلّى عـلـٌـــــــــــــه

وسلّم ذو العطـاء وال نفــــــــــــــادا

واختم بحثً بمصٌدته ( وداع الحٌاة) ٌمول فٌها :
جْران ذي نُ ْ
ُ
ض َرة ا ْلــــــــ َخ ِ ّد
ألـ ْم ٌَؤن لـً ِه
سم األ ْلمـى وذي الفـاحــم الج ْعد
وذي الـم ْب َ
ب مسكـــــــــــنًا
أَب ْعد بـٌـاض الرأس أرلُ ُ
المبر إنـً ْ
إن فعـلـت لــــــذوزهد
سـوى
ِ
ت الـ َحٌـن واع َْن بؤمـــــــــــره
تَؤ َ َّه ْب ِل َب ْؽ ِ
ت لـم ٌكـن عـنه مـــــــن بُ ّد
فـمـا هـو آ ٍ
ً مــــــــــــــٌِّتٌ
ٌـخبِّرنـً شـٌبـً بؤنـ َ

وشـٌكًا َّ
الشـٌب ال َّ
شن ذو جد
وإن
َ

ُ
فمـدان إخـوتـــــــً
وٌكفـً مـن اإلنذار
وأمـً وفمـدانـً أبـً لبــــــــــله َج ّدِي
والـمعـاصر والــــــــــذي
وف ْمدي ِلداتـً
َ
مـن
فكـٌؾ ولـد شـــــــــــــــاهدتُ ذلن كلَّه
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رام ذوي المجـــــد
نـــــــ ٍ

ُّ
ً مـن نجـــــــــــد
أحن إلى نجـ ٍد دعـانـ َ
فسـوؾ ٌُ َرى جسمـً عـلى النعـش مســرعًا
ب ذوو ودّي
لـٌـدفعَه عـمـا لــــــــــــرٌ ٍ
وأُو َ
ك
ض ُع فـً خ ٍ ّد مـن األرض ضـــــــــــــ ٌّ ٍ
رب لطفًا حـٌـن أُوضع فـً اللـــــحد
فـٌـا ّ ِ
حنـانٌَن ٌـا ربـً لضعفـً وزلـتـــــــــً
فلُ ْطفُ َن ٌـاذا الفضل أنف ُع مـا عــــــــندي
صا
بؤسمـابن الـحسنى دعـــــــــــوتن مخل ً
ع ْمدي
لـتؽفر لـً جهلـً وتؽفر لـــــــــً َ
َ
ً ِ» بـالـذنـب مــوث َ ًما
إذا كـان «عبـدُالـحـ ّ
ً للعبــــــد
فبل تعجـبـوا أن ٌؽفر الـحـ ُّ
فس ِ ّد ْد لسـانـً فـً الجـواب لسـابلـــــــً
ً ذي الرحـــــــمة الفرد
ً عبـدالـحـ ّ
بؤنـ َ
ؼـــــــــــــــٌره
رب
وأشهد أن هللا ال َّ
ُ
األكـوان ُ
َ
ط َّرا ً بـــــــــــبل نِ ّد
لـد برأ
_
نَبًٌِِّ شفـٌ ُع العـالـمـٌـن محـــــــــــ ّم ٌد
كتـاب الـمـصطفى الفـاتحِ الـمهدي
دلـٌلـً
ُ
ؼـٌر عفـون حــــــــــٌلةٌ
ولـم تن عـندي
ُ
فإن ذنـوبـً لـٌس تُحصر بـالعـــــــــــ ّد
ع ْفون لـم تكـــــــــن
ولكـنَّهـا فـً جنـب َ
ض وكـالجـوهــــــــــر الفرد
سـوى َ
عد ٍَم َمحْ ٍ
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**********************************

دمحم ػزي حُٔ ّ٬حُِ٘ٔخٗ٢

ُٝي دمحم ػزي حُٔ ّ٬رٔي٘٣ش ر٘ـخَُٗ( ١ه٤ُ ٢ز٤خ).
طؼِْ كٓ ٢ي٘٣ش َ١حرْ ك ٢حُٔيحٍّ حُلٌ٤ٓٞش ٝٝ ،ح َٛطؼِٚٔ٤
كظ ٠ك َٜػِٔ٤ُ ٠خْٗ ح٥ىحد ٖٓ حُـخٓؼش حُِ٤ز٤ش رز٘ـخُ. 1970\ ١
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ػَٔ ٓؼِ ًٔخ ك ٢حُٔيحٍّ حُِ٤ز٤ش ،ح ٫حٕ حُظؼِ٣ ُْ ْ٤لون ُٓ ٚخ طٜزٞ
حُٗ ٚ٤لٔ ٚفحٓظوخٍ ُ٤ؼَٔ كٓ ٢ـخٍ حُظؤٓ ٖ٤ح٫ؿظٔخػ ٢رٔي٘٣ظ( ٚر٘ـخُ.)١
ػخٕ ك٤خط ٚك٤ُ ٢ز٤خ ،ح ٫حٗٓ ٚخكَ اُ ٠أُٔخٗ٤خ ِ١زًخ ُِؼ٬ؽ ٣ -و ٍٞك٢
ه٤ٜيس ( حٔٗ٩خٕ ٝحُزلَ):
رلـَ طـَك ُ
َ
٘٠ــــــ٢؟
أٛـخؿي ٣ َٛـخ
ٓـخًح
ُ
طٜوذ ٓـَطـــــــــخ ًكخ ٓٝلظل٬؟
أّ ًـ٘ـضَ
ُ
ؿخٓ ٞحُٜـْٔ ُ َٛـٓ ٢ـٖ ٓزـــٛ َ٤يٟ؟
٣ـخ
َ
أّ ُٔضَ طيٍ ١كؼـخٍ حُـٔــــــٞؽ ٝحهظظ٬؟
رلـَ  -طيػـٗٞـ ٢اُـ٤ي ً ٟل٠
ًْ ًـ٘ـضَ ٣ -ـخ
ُ
َ
ُـ٤ـٖ ًـ َٔ ْٖ ػـٔــــــ٬
طـَه ٚكـ٢
ٗ٘ـٞحٕ
ُ
ٍ
طؼِف ُـلً٘خ ًـخٕ ٌُِ٘ٛ٣ـــــــ٢
ًـْ ًـ٘ـض
ُ
٣ـ٘ٔـخد ػ ٌْ ًرخ ٝكـ٤ـً٘خ ٛــــــــخه ًزخ َِ ٝؿ٬
ُ
ٗـْ
كظ٠
ٓ ٌَٗ٧ـخ أٍِٓـضَ ٓــــــــــــٖ ٍ
ُ
ؿِ٫؟
ً َٛـ٘ـضَ
ُ
طٜـْٔ ُــــــــ ٢طلظ ُّؾ أّ ِ
أّ أٗـض طٔؤٍ ٓـؼِـ ٢كـ٤ـٖ طٔٔؼـ٘ــــــ٢
َ
ٛخ ٌٓٝظـٔـــــــــ٬
ُـلً٘خ
ًِـل٘ي ٓـ٘وـً ٞ
ُـٟ ٫ٞـ٤ـخ ٌء هزـخ كـْ ٢
ح٧كن ٓـخ ِ١ـــزَضْ
ٍٝكـ ٢رـ٤ـخًٗخ ُِـــــــ َِ ٤حُـ ْ َٜأِ ٝػَِ٬
ٝحُ٘لْ طـَٛـذ كـ ٢حُـٔــٜــــــ ٍٞأٓجِشً
ُ
ُٖ طؼـِـْ حَُ َّى ػـٜ٘ـخ أ ٝطـَ ٟأٓـــــ٬
إ حُٔئح ٍَ حُـٌ ١ؿـخٛيصُ أكـٔــــــــــُِٚ
كـــــــــخٟطَ ْد ََِٓ٬
 ٫طٔظَطـ٤ؼُٓ ٚـؼِـ٢
ِ
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ٛـِْٔ ًِ ٢شٌ
ٟٝزـخد حُؼـِ ٣لــزُٜــــــــــخ
ُ
ٗـ ٍٞهـخُـــــــــ ٌي أُ٫
حُلٌَ
أ٣ ٝلـَم
ٌ
َ
أكـززضُ ٓـؼِي ُـ ٞؿـخُٝصُ ٓـــــــــ٘طِ ًوخ
ٓزُ٬
ك َّي
حُظ٘ـٌُٝ ٕٞـٖ ُـْ أؿــــــــــي ُ
ِ
حُوـِـذ ِٓل٘ـــــظَٚ
ُـ ٫ٞحُـظـَُّْٗ ُٔ٘٣ـ٢
َ
َ
ٝح٣٩ـٔـخٕ ٓــــــــخ ًَ ُٔ٬
حُٜيم
كِ٘ؼِف
َ
ِ
ٗٝخٍى ك ٢ػيى ٖٓ ح٤ٔٓ٧خص حُ٘ؼَ٣شٝ ،كٓ ٢ئطَٔ ح٧ىرخء حُِ٤زٖ٤٤
ك ٢ر٘ـخُ٘ٓ ١ش\ . 1968
٬ٗٝكع دمحم ػزي حُٔ ّ٬حٕ ٗؼَ ٙحٛطزؾ رٜزـش طلخإُ٤ش ،ك٤غ
أٗ٣ ٚؼِن أًٓ ً٬زَ٤ح ً ػِ ٠إٔصٛخٍ حُؼٍٞس ٝػٞىس حُ ٖ١ٞاُ ٠أ ِٚٛكزٌُي
ُِ ٌٖٔ٣ظخٍ٣ن إٔ ٔ٣ـَ كٛ ٢للخط ٚػٍٞس حُ٘ؼذ حُلِٔط ،٢٘٤كظؤهٌ ٌٙٛ
حُز٬ى حُؼَر٤ش ٌٓخٗظٜخ حُظخٍ٣و٤ش ٝطٜ٘غ ٓٔظوزِٜخ ك٤غ حٕ حُ٘ؼذ حًح حطلي
ص  ٌٖٔ٣ ٫ٝه َٜاٍحىط٣ ٝ ،ٚظويّ ر٘٠خُٝ ٚاٍحىط ٚحُ٘٠خُ٤ش
ٙ١
ّ ِٛ ٌٖٔ٣ ٫
ػ٘ي٤ٓٝ ،ٙظَ ٘٣خ ٖٓ َٟأؿَ طوٌِٛ ٚ٤ح حُ ٖٓ ٖ١ٞحُؼي ٝحٌُ ١ؿؼْ
 ً٬٣ٞ١ػِٛ ٠ي ٍٝحُؼَد ُِو٠خء ػِ ٠كَ٣ظ ْٜحُظ٘٘٣ ٢يٜٗٝخ :
ٍُكـٔـخى ٣ـخ «ر٘ـظٌـٓ »ٞـــــخ ؿجضُ ُِـِ ٍِ
رٔلـَ حُـلـِـْ ٝحٓ٧ـــــــ َِ
أُِ ٝـظَّـِّ٘٢
ِ
رـَ ؿجضُ أٌٗـُٝ ٞــــــــــًَُ ٫ٞرشٌ َ َٛهضْ
أكَ٘ ٓ ٠ـٖ ح٧ؿَحد كــــ ٢حُُّ٘ ٍَِ
ٓـخ ًـ٘ـضَ ْ
اٗـٍ ٢أ٣ـظي رـخٜٗ٩ـخف ُٓظَّٜـــــــــــ ًلخ
ِ ٜؾ كــــــخػظيٍِ
ُـٔـخ حٗل٘ـ٤ـضَ كبٕ ُـْ ط ُ ْ
ظـلَ حُوـ ٍٞا ّٓخ ًـــــــــــخٕ ٓ٠طَ ًرخ
ِ ُْ ٝ
َ
ؿـخ ُٝحُـل َّي كـ ٢حُـظ٣َٜق رـــــخُو َطَ
أٝ
م طلـــــــــــزُٚ
م ُِلــَ ٝح٥كـخ ُ
أٗـظـخ ُ
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ٝحُِـ َ٤كـُٞـ٣ ٢ـٔ ُّي حُظ ََّ كــــــــََٜ َٓ ٢
ُـ٣ ٞـيٍىُ حُِـٓ َُ ٤ـخ طؼـ٘ـ ٢ؿٜـــــخٓظُٚ
طــَ ُٙكـ ٢ح٥كـخم ٓــــــــٖ َََُُ
أٓ ٝـخ
ُّ
أٗـٞحٍح ٓلــــــــ َّززشً
ٓـخ ٛـخؿـْ حُِـَُ ٤
ً
ؿَٝد حُْ٘ٔ كـــــــــــ ٢هـَ
كظ٬٣ ٠هـ٢
َ
ٝظَٝف حُؼـ ٖ٤طـٔـ٘ؼُ٘ــــ٢
٣ـخ «ر٘ـظٌـ»ٞ
ُ
ٓـٖ هـٓ ٍٞـخ ٗجضُ كــــــــ ٢ط٣َٜقِ ُٓ٘ل ِؼَ
ٌ
كي٣غ ػوـ ٍُ ٞحُ٘ـخّ طــــــــــَك ُ
ٚ٠
ػـ٘ي١
ُـظـً٘ ٜٞـخ٧ؿً ٍ٬ـــــــــــخَُِّ٘
كظ٠
َ
ُ
كـــــــــِٕ حُ٘لْ ٔٔ٣ؼُٚ
حُ٘لْ
طًٌَ
ُـٞ
ُ
ُ
حُـٔـَ كــــ ٢حُؼَٔ
ٗلـ َُ حُِٛـُ ٍٞـزـخص
ُّ
ٓـخ هـ٤ـٔشُ
حُـلن ا ٫هـــــــــُٓ ٍُ ٞؼظ ِو ٍي
ِّ
َٓ
حَُ ُ
ً َٛـخٕ ا ٫ؿـٔــــــــــخْ َٓ ً٫و ِي َّ ُّ
 ٖٓٝهَ٤ٔٓ ٍ٬ط ٚح٫ىر٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٗ٬كع حٕ حُ٘خػَ دمحم ػزي
حُٔ ّ٬حُِ٘ٔخٍٗ ٢ك ٞحُٞحهغ حَُحٝ ٖٛطـخ ُٝحُظًَش حُلخٓيس حُظ٢
ٗؼَ رٜخ ُٞ٤حؿ ٚحُٔ٘ؼطق حُوط .َ٤فحٌُ٘ٔخص حُظ ٢حٛخرض رِـي ُْ ٙطؼٖ
ٓٞهق ،كٌخٕ كٗ ٢ؼَ ٙػٍٞس
ٙ
ػِٔ٣ظ ٚرَ حطوٌ ٖٓ ًُي ٓ٘ؼطلخ ً ُظؼِِ٣
ػخٍٓش حُٞحهغ ٣و: ٍٞ
 ٢٘١ٝحُؼِ ِ٣أٍحى طؤهٌ ِٓ٘٫
 .ر ٖ٤حُ٘ؼٞد ،طوٓ ْ٤ـي ٓوز٬
ٓٔ٤ـَ حُظخٍ٣ن ػٍٞس أٓش
ٗ٠ٜض ٣ؼخٗوٜخ حُٜزخف ٓ٬ِٜ
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ُظٔ َ٤ك ٢حُيٍد حُٔ٘٤ٍٗ َ٤يس

ٝطو ٢ك ٢حُظخٍ٣ن َٜٗح ً رخُـ٬

ٝح ّ٧طَؿغ ُِز٘ ٖ٤طلْٜ١ٞ

رَح ً ر٫ ًْ ،ْٜكظٓ ٙٞؼط.٬

طٞك ٢حُ٘خػَ دمحم ػزي حُٔ ّ٬حُِ٘ٔخٗ ٢كٓ ٢ي٘٣ش ( ر٘ـخُ ) ١ك٢
ُ٤ز٤خ –ٓٔوٍ ٢حٓ -ٚك ٢حُؼخٖٓ ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣حد ( حؿٔطْ ) ٖٓ ػخّ
1984
حػخٍ ٙح٫ىر٤ش حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ؼَ٣ش ًٔخ : ٢ِ٣
حُٜظخكخص  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ  -ىحٍ حٗ٧يُْ  -ر٘ـخُ، 1968 - ١
حُ٘يحءحص  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ  -ح٩ىحٍس حُؼخٓش ُِؼوخكش  -ر٘ـخُ– ١
َ٘ٗٝص ُ ٚهٜخثي حٍٛلق ٝحٍٓـ٬ص ك٤ُ ٢ز٤خٓ ،ؼَ (حُؼَٔ ٝحَُه٤ذ
..
ٝحُِٓخٕ ٝحُطِ٤ؼش ٝحُلو٤وش ٝحٓ٧شٝؿَٛ٤خ
ٝأػٔخٍ ٙح٧هَ:ٟ
 رٜٗ ٬خ٣شٍٝ -ح٣ش َٗ٘طٜخ اىحٍس حُل٘ٝ ٕٞح٥ىحد َ١ -حرِْ ، 1973 ٝػيى ٖٓ حُو ٜٚحُوَ٤ٜس َٗ٘ رؼٜ٠خ ك ٢ؿَ٣يس حُؼَٔ ٓؼظوَ ِٓٞم  -ىٍحٓش  -ح٫طلخى حٗ٫ظَحً - ٢ر٘ـخُ، 197 ١ ٓؼخٍى  ّٞ٣ؿِ٤خٗش  -ىٍحٓش  -ر٘ـخُ، 1978 ١ ٗ٢ء ػٖ رؼٍ ٞؿخٍ ػَٔ حُٔوظخٍٓ -طخرغ حُؼٍٞس  -ر٘ـخُ١دمحم ػزي حُٔٗ ّ٬خػَ ٓـيى٣ ،ـِذ ػِٗ ٠ؼَ ٙحُطخرغ حُظؤِٓ٢
حُؼنُ٢س ٗ ،ؼًَ ٙحط٣ ٢ؼزَ ػٖ ٓٞهل ٖٓ ٚحُل٤خس
ـ
حُلِٔلٝ ٢ح٩ػٔخٍ
ٍٝإ٣ظ ٚحُوخٛش ُٜخ ،كِٝٗ ٢ع اُ ٠ح٫طـخ ٙحُٞؿيحٗٝ ٢حٓ٫ظِحؽ رخُطز٤ؼش
ٓٝوخ١زظٜخٝ ،حُظٞكي ٓؼٜخ ك ٢رؼ ٞح٧ك٤خٕ .كٗ ٢ؼَٗ ٙزَس كِٕ ىك٘٤ش
ٓزؼؼٜخ حُٔٞهق حَُٓٝخُِٗٔ٘ ٢خػَ ٖٓ حٌُٝ ،ٕٞحُٞهٞف ػِ ٠رؼٞ
أَٓحٍ حُل٤خس ٖٓ ك٘خء ٝحٗظٜخء.
 ٝك ٢ه٤ٜيط( ٚحٔٗ٫خٕ ٝحُزلَ) ٣و: ٍٞ
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رلـَ طـَك ُ
َ
٘٠ــــــ٢؟
أٛـخؿي ٣ َٛـخ
ٓـخًح
ُ
طٜوذ ٓـَطـــــــــخ ًكخ ٓٝلظل٬؟
أّ ًـ٘ـضَ
ُ
ؿخٓ ٞحُٜـْٔ ُ َٛـٓ ٢ـٖ ٓزـــٛ َ٤يٟ؟
٣ـخ
َ
أّ ُٔضَ طيٍ ١كؼـخٍ حُـٔــــــٞؽ ٝحهظظ٬؟
رلـَ  -طيػـٗٞـ ٢اُـ٤ي ً ٟل٠
ًْ ًـ٘ـضَ ٣ -ـخ
ُ
َ
ُـ٤ـٖ ًـ َٔ ْٖ ػـٔــــــ٬
طـَه ٚكـ٢
ٗ٘ـٞحٕ
ُ
ٍ
طؼِف ُـلً٘خ ًـخٕ ٌُِ٘ٛ٣ـــــــ٢
ًـْ ًـ٘ـض
ُ
٣ـ٘ٔـخد ػ ٌْ ًرخ ٝكـ٤ـً٘خ ٛــــــــخه ًزخ َِ ٝؿ٬
ُ
ٗـْ
كظ٠
ٓ ٌَٗ٧ـخ أٍِٓـضَ ٓــــــــــــٖ ٍ
ُ
ؿِ٫؟
ً َٛـ٘ـضَ
ُ
طٜـْٔ ُــــــــ ٢طلظ ُّؾ أّ ِ
أّ أٗـض طٔؤٍ ٓـؼِـ ٢كـ٤ـٖ طٔٔؼـ٘ــــــ٢
َ
ٛخ ٌٓٝظـٔـــــــــ٬
ُـلً٘خ
ًِـل٘ي ٓـ٘وـً ٞ
ُـٟ ٫ٞـ٤ـخ ٌء هزـخ كـْ ٢
ح٧كن ٓـخ ِ١ـــزَضْ
ٍٝكـ ٢رـ٤ـخًٗخ ُِـــــــ َِ ٤حُـ ْ َٜأِ ٝػَِ٬
ٝحُ٘لْ طـَٛـذ كـ ٢حُـٔــٜــــــ ٍٞأٓجِشً
ُ
ُٖ طؼـِـْ حَُ َّى ػـٜ٘ـخ أ ٝطـَ ٟأٓـــــ٬
إ حُٔئح ٍَ حُـٌ ١ؿـخٛيصُ أكـٔــــــــــُِٚ
كـــــــــخٟطَ ْد ََِٓ٬
 ٫طٔظَطـ٤ؼُٓ ٚـؼِـ٢
ِ
ٛـِْٔ ًِ ٢شٌ
ٟٝزـخد حُؼـِ ٣لــزُٜــــــــــخ
ُ
ٗـ ٍٞهـخُـــــــــ ٌي أُ٫
حُلٌَ
أ٣ ٝلـَم
ٌ
َ
أكـززضُ ٓـؼِي ُـ ٞؿـخُٝصُ ٓـــــــــ٘طِ ًوخ
ٓزُ٬
ك َّي
حُظ٘ـٌُٝ ٕٞـٖ ُـْ أؿــــــــــي ُ
ِ
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حُوـِـذ ِٓل٘ـــــظَٚ
ُـ ٫ٞحُـظـَُّْٗ ُٔ٘٣ـ٢
َ
َ
ٝح٣٩ـٔـخٕ ٓــــــــخ ًَ ُٔ٬
حُٜيم
كِ٘ؼِف
َ
ِ
ٝحهظْ رلؼ ُٚ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ٣ ٙو: ٍٞ
ُ
٘ـَهًخ كُ ِويح
ِٔ ٜي ٣ -ـخ
ك ٢حُ ُّ
ػـ٤ـٖ َٗ -ؿـِ ُٓ ٞ
ٗـــَىح
ؿخف ٝهـِـزـ ٢كـ ٢حٓ٧ـ٠
ٝحٌُـٕٞ
ٍ
َ
حُٜ٘ـخٍ ٍُٟ٧ـ ٢حُ٘ــــــخّ ٓزظٔ ًٔخ
أُٓ٠ـ٢
َ
ف ُ َٜ٣
م كـ ٢ح٧ػـٔــــــــخم ٓظ َّ ِويح
ٝحُــَ ُ
ُ
ػـ٤ـٖ ًـ٘ـضُ اُ ْٖ َٓ ٠ؿخد ُِٓـظـجـــــ٢
٣ـخ
حُـلــــذ ٝحُٔ٘يح
ًـخٕ حُـ ُٔٞحٓـًٝ ،٢ـخٕ
َّ
رـخص حُـزؼـ٤ـ َي ًٝـْ هـي ًـخٕ ٜ٣لـزُ٘ـــ٢
َ
حُـزـٜـ٤ـْ ُٛيٟ
حُـٔؼـ٤ـٖ ٝكـ ٢حُِـَ٤
ًخٕ
ِ
ٗوٜــــــــَٙ
ػٌحد حُـيٛـَ
ًـ٘ـخ ُٗ٬هـ٢
َ
ُ
ٗـز٘ـ ٢حٓ٧ـخٗــــــــِ ٢ػَح ً
ٟخ ػٌرشً ُؿيُىح
أًًَٙ
كظ ٠طـ٘ـخ َءٝ ٟؿجضُ حُـ٤ــــــــــّٞ
ُ
َّ
ػِ حُِوـخ ُء ًٝحرضْ رـٜـظـــــــــــ ٢رَيَىح
َٗك ٞحُٔـ ْ٣ َ٤ــــًٓ ٞخ ٔ٣و ُ
حٓ٧ق
٢
ُـٞ
ُ
ُ
ٓ  ٠أرـــــــــيح
ٝحُوـِـذ ٣لوـ ُي ىهّخص حَ ٧
ُ
حُـلـذ ٓزظً ٜـخ
ف َ٣كـ َُ كـ٤غ
ٝحَُُ ٝ
ُّ

ف ٓزظؼـــــيح
ُـ ٞهـي كؼـِ٘ـخ ٣لـ ّٞحَُُ ٝ

٘ـــــــــُٚٛ ٞ
ُِ٣وـ ٢حُ٘٘ـ٤ـ َي
رـِـلٖ ُ٣ ٫
ٍ
ِّ
ٌ
كـِٕ ٔ٣ٝز ُق ٗلـ ٞحُ٘ــــــــــــُٓ ٍٞظَّ ِجيح
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ذ حُـٔــــــٞص ٗـِٜٚ
ُ
ؿـ٤ذ حُـلـ٤ـخس ًــ ِْ ٤
حُـلـٓ ٢ـخ ٝؿـــــــيح
َؿ ُّْ حُؼٌحد ٌ٣ٝلـ٢
َّ
٣ـخ ػـ٤ـٖ ٗـخّ ؿـٔـ٤غ حُوِن ٝحؿظــــ َٔ َ
٠ضْ
ُ
ػـ٤ـٖ حُؼَُّ ّ٣خ ٝأُٓ٠ـ ٢حُِـٓ ََ ٤ــــــ٘لَىح
حُـل٘ـ٤ـٖ اُ ْٖ َٓ ٠ؿخد أؿٜيَٗــــــ٢
رـ٤ـٖ
ِ
َكَف طلض حُ َّ
ِ ْ٘ ٠ي َٓىىح
هـِــــــــــــذ ُ٣
ٌ
ُ
حُؼـ ٖ٤أَ َ٣ ٝ
ٜٓ ٠ٟـخٗــــــــظَٚ
هـي َ٣كٞ
َ
حُؼـٔـَ رـخٛ٧ـلـــــخى ٓظَّليح
أ٣ ٝـوزـ َُ
َ
حُوـِـذ ٣ـٔــــــ٘ؼُٚ
ُـ ٫ٞػـ٘ـخ ٌى ٣ؼـَ٤
َ

أّ ٫
حُ٠ؼق ُٓؼظ ِويح
رؼــــــٖ٤
ٜ٣ـَ٤
ِ
ِ
َ

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

ٛوَ رٖ ِٓطخٕ حُوخٓٔ٢

هو الشٌخ صمر بن سلطان بن صمر بن خالد بن سلطان الماسمً
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ولد صمر بن سلطان الماسمً فً سنة \  1925فً الشارلة
من عابلة حاكمة فً امارة الشارلة .
دخل ال ُكتَّاب وهو دون السابعة ,ؾحفظ المرآن الكرٌم وتعلم
مباديء المراءة والكتابة حتى لارب اإلتمان  .ولد تهٌات له فرصة
التعلم فدرس فً مدارس خاصة حتى اكمل تعلٌمه ونشؤ نشاة
االمراء والملون  .و طِو ٠ػِ ٚٓٞحُي٤٘٣ش ػٖ ػِٔخء ػ ،َٜٙػْ ىٍّ
ك( ٢حُٔيٍٓش حُظ٤ٔ٤ش حُٔلٔٞى٣ش ) دحٓخٍس ( حُ٘خٍهش )ًٌُ ،ي ىٍّ ػِ٠
٣ي حُٔئٍم (ػزيهللا حرٖ ٛخُق حُٔطٞع ) ٝ،ىٍّ رؼي ًُي ػِ ّٞحُؼَر٤ش
ٝأ ٍٞٛحُلوٝ ٚح٧ىد حُؼَر. ٢
هخٍ حُ٘ؼَ ٗٝظٔ ٚك ٢حَُحرؼش ػَ٘س ٖٓ ػًَٔ. ٙخٕ ٝحُيِٓ ٙطخٕ
رٖ ٛوَ رٖ ِٓطخٕ حُوخٓٔ ٢كخًْ حٓخٍس حُ٘خٍهش ٌٓ٘\  1924كِٔخ
ُٝي ًخٕ  ٞٛحرٖ حُلخًْ ك ٢حُز٬ى كظ٤ٜؤص ُٔٓ ًَ ٚظِِٓخص حُيٍحٓش
ٝحُظؼِْ كِٔخ ٗذ ٝحًظَٔ حكذ حُ٘ؼَ ٝهَٝ ٟٚحٓ ْٜك ٢ظٍٜٞ
حُلًَش حُؼوخك٤ش ك ٢حٓ٫خٍحص حُؼَر٤ش ٝحْٓ ( حٌُٔظزش حُوخٓٔ٤ش) ٝك٢
حُؼ٬ػ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُؼَ٘ٝ ٖ٣كظق (ٓيٍٓش ح٬ٛ٫ف حُوخٓٔ٤ش )
ٝػَٔ ػِ ٠ط٘ـ٤غ حُز٘خص ك ٢حُظؼِْ ٝحُيٍحٓش ك ٢حُٔيحٍّ حُظ٢
كظلٜخ ك ٢حُ٘خٍهش.
اصبح حاكما المارة الشارلة عام \  1951بعد وفاة والده سلطان
بن صمر بن سلطان الماسمً فعمل على ظ ٍٞٛحُلًَش حُؼوخك٤ش ك٢
آخٍحص حُٔخكَ (ٓخكَ حُوِ٤ؾ حُؼَرٝ )٢حٓ ْٜك ٢ه٤خّ حُلًَش حُؼوخك٤ش
ٝح٫ىر٤ش ك ٢حٓ٫خٍحص ٝهخٛش حٓخٍس حُ٘خٍهش  ,فه وأحد رواد الشعر
بدولة اإلمارات العربٌة والببلد العربٌة ككل  .وعرؾ بتوجهاته
المومٌة وتؤٌٌده لسٌاسة المومٌٌن العرب وسٌاسة جمال عبد الناصر
العربٌة التً كانت سببا ً لتنحٌته فٌما بعد.
وفً ذلن ٌمول فً لصٌدته
( ٗـــــــيحء ٓــــخٛــــــيس )
َ
ِٔ٤ز ْٚ
حُٔؼخٍى ٖٓ
أكَحٍ
ِ
أرظخُٙ
كِٔط ٖ٤حُ َّ
ُ
هي هيٓٞح حٍٝ٧حف ٝحٞٓ٧حٍ ٣خ أرظ٣َٟ ٢زٚ
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ٝطؤٛزٞح رـٔٞػ٤ُ ْٜطَٜٝح ح ٍٝ٧حُلز٤زٚ
ُٝوي ٌٍٗصَ ك٤خط٘خ ُ٘وٓ ٝٞؼًَش ٍ٤ٛزٚ
ٗلٖ حُٞهٞى كو ٞر٘خ كَرخ ً ٗز٤ي رٜخ حَُر٤زٚ
ىْٗص هيّ ؿَ٣زٚ
١ـ ّ َٛر٘خٍ حُؼؤٍ ٓخ هي ـ
طلظَ أ١ـ َٛروغـس ٖٓ أٍٟ٘خ٣ ,خ ـٍـٍٓ٤ٜزٚ
هذ ْ
طًٖؤ ٕــىٝرٚ
ُٖ ؿَك ٫ٝ ,٢ـ
كبًح هُظِضُ ـف ّـ ِ
َّ
ُ ٌٖ٤كٛ ٢يٍ حٌُظ٤زٚ
ٝحرؼغ ٗو٤وخط ,٢أر,٢
َٗكظئُٝ ,ضُ ك ٢أٍ ٝؿَ٣زٚ
ٝاًح حُٜ٘خىس ّ
كِٜ٘٤ي حُظخٍ٣ن إٔ ىّ حُؼَٝرش ُِؼَٝرٚ
و كان أول حاكم ٌمرأ خطاب تولٌه الحكم فً إحتفال كبٌرفً
عام \  1951ؾعمل جاهدا ً فً نشر التعلٌم بامارة الشارلة فإستعان
بالكوٌت ولطر ومصر فؤعانته بتهٌبة وارسال المعلمٌن ؾفتحت
المدراس فً الشارلة وانتشرت .
فً سنة \ 1964لام وفد من جامعة الدول العربٌة برباسة
االمٌن العام للجامعة (عبد الخالك حسونة ) بزٌارة إلمارة الشارلة
ؾاستمبل استمباالً حافبلً .ولد تلرر خبلل هذه الزٌارة إفتتاح فرع
للجامعة العربٌة بإمارة الشارلة بموافمة وإصرار من الشٌخ صمر
بن سلطان الماسمً ؾأثار هذا العمل حفٌظة االنكلٌز ضده فساهموا
بتنحٌته عن الحكم لبل أٌام من إفتتاح فرع الجامعة فصدر امر تنحٌته
فً  24حزٌران (ٌونٌو) عام \  1965ووصدر امر نفٌه الى الماهرة
وتعٌٌن ابن عمه (الشٌخ خالد بن دمحم الماسمً ) حاكما ً إلمارة الشارلة
بدال عنه وكا ن ذلن نتٌجة موالفه العربٌة والوطنٌة ومٌله لنشرالثمافة
والتعلٌم .
وفً الماهرة وواتته الفرصة لصمل موهبته و الماهرة كانت –
والتزال – صرحا للثمافة العربٌة حٌث تزدهر فٌها الندوات الثمافٌة
واالدبٌة فانكب على دراسة االدب والشعر وجعل من سكنه ندوة لؤلدب
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والشعر .ولدعاٌش مشاكل أمته وولؾ من المستعمرٌن مولؾ الند .
فشجع كل الحركات التحررٌة العربٌة فانعكس ذلن فً شعره .وفً منفاه
ٌمول ما ٌعتمل فً نفسه من خلجات وعواطؾ واعتزاز بالنفس االبٌة
فٌمول :
َ
س َمـ ُع
سؤلتْ َن ..هـل صـوتٌ
بروضـن ٌُ ْ
ح
وٌرج ُع..؟!!..
س ٌرو ُ
ٌا ُح ُّر ..أو نَفَ ٌ
ِ
َ
رعـان المجـ ُد ٌ ,ـو َم رعٌتَـه
ـب ..
فؤج ْ
ِ
ُّ
الـمـلـوب وتـخـشـ ُع
فتـهـتـز
وانـطــكْ ..
ُ
َ
نـاهـٌـن عـمــا كــنــتَ ٌ,ــــوم الـحـالـكـا
أشـؾ مـن حــ ِ ّد السـٌـوؾ وألـطـ ُع
ت
ُّ
ـن ..للـبَ َ
سؤلـتْ َ
ـن ٌـافـراتُ عـلـى مـــدى
ــرتَ تـو ُّجــ ُع
عـمـر ..
َ
وطــاب ولــد ذُ ِك ْ
ٍ
ٌفٌـض دمــا ً بسـاعـ ِة حـسـر ٍة
ولـو ا َ ْن
ُ
َ
ٌـاصـمـر ..مابـخـلـتْ
عـلـٌـن األد ُمــــ ُع
ُ
الــشــعــراء فــً مـــتـرد ٍَّم
ٌـامـعــشــر
ِ
هل طاب فـً كنـؾ الهـوان المهجـ ُع
ـك اإللـــهُ عــلــى الــمــدى
وأذ ُّل مـاخـلَ َ
شـعــر عــلــى بــــاب الخـلـٌـفـ ِة ٌــركــ ُع
ٌ
َ
سـؤلــتْ َ
وأي
ــن مــــــاذا عــــــن
هــــــوان ُّ
محسـوس أجـ ُّل مـن الضمـٌـر وأرفــ ُع
ٍ
أران مــدجـــجـــا ً
اآلن لـــٌــــس ؼـــــــدا ً
َ
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ِّ
بالـعـز فـــً شـمــس الـعـروبـة تـطـلُـ ُع
ــض بــنــا ُحـلـمــا ً بــكـــل كـرٌــمــ ٍة
فــؤ ِف ْ
َ
واهـنـؤ ْ ولـــد ضـمــتْ
هـــوان األضـلُــ ُع
ولد حاول استرجاع الحكم الٌه فً امارة الشارلة فمام فً
الرابع والعشرٌن من كانون الثانً (ٌناٌر) من عام \  1972بمٌادة
محاولة انمبلبٌة لتل فٌها ابن عمه حاكم اإلمارة الشٌخ( خالد بن دمحم
الماسمً) ،وهذا األمر الذي رفضه المجلس األعلى لبلتحاد فً االمارات
العربٌة المتحدة وتصدى وزٌر الدفاع (الشٌخ دمحم بن راشد آل مكتوم)
بموة حاصرت االنمبلبٌٌن فً لصر الحاكم فً الشارلة واضطرت
االنمبلبٌٌن للتسلٌم وأعتمل الشاعر لمدة ثمانً سنوات من \ - 1972
 1979وصدر امر نفٌه مجدد ا من الشارلة فعاش فً ( مصر) معظم ما
تبمى من حٌاته.وفً لصٌدته (ٌا الهً ) ٌشكو لربه ما حل به وٌرجوه
التوبة واالسعاؾ فٌمول:
ً وفّك للرشا ِد طرٌمً
إله َ
ُؾ من نهر الحٌا ِة رحٌمً
ألرش َ
إلهً عفوا ً عن ذنوبً فإننً
بلطفن عند الناببات وثولً
إلهً أشكو من نكوصً عن الهدى
وإصرار نفسً بالهوى وعلولً
سإلها
ً ُ
إلهً لد أعطٌتُ نفس َ
ً كل مضٌك
وجزتُ بها فً الؽ ّ
إلهً كم من توبة لد نكثتها
وطاوعت فٌها ُخلَّبات بروق
إلهً ها إنً لبابن سابر
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فنور ببرهان الٌمٌن طرٌمً
ّ
إلهً ال أنفن أرجون رحمة
ٌدب لها روح الهدى بعرولً
ّ
إلهً ال أنفن أرجون نظرة
تُراح بها نفسً ,وٌنبع رٌمً
إلهً ال أنفن أشكو مذلتً
وطول هوانً فً الرجا وعمولً
إلَهً ما لً ؼٌرعفون والرجا
أنخت أٌاربً ببابن نُولً
فرج كربتً وامح زلتً
دعوتن ّ
أؼثنً بإخبلص ٌكون رفٌمً
وص ِ ّل على المختار واآلل ما شدت
مطولة تشكو بصوت مشوق

عاد إلى اإلمارات عام \ 1992وسكن فً إمارة ( أبو ظبً)
ثم اشتالت نفسه لزٌارة الماهرة فسافر الٌها ولد وافته المنٌة فً
الماهرة .
توفً الشاعراالمٌرسلطان بن صمر بن سلطان الماسمً فً
الماهرة فً التاسع من شهر كانون االول (دٌسمبر) عام \  1993ونمل
جثمانه الى االمارات فوري الثرى فً امارة( راس الخٌمة ).
انجب من االوالد كل من:
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سعٌد وهٌثم وسلطان وهند وفاطمة واسماء (شاعرة معروفة )
وفواؼً ( وهً تجٌد لول الشعراٌضا ) وصٌد وعابشة ومٌسون وهً
شاعرة اٌضا (الحظ المجلد العاشر من موسوعتً (شعراء العربٌة)
ومن لصٌدة لالها فً ابنته هند عندما كانت فً العاشرة من عمرها :
ٌا هند ٌا أحلى نشٌد المنى
فً الهول او لنبلة الثابر
كونً الفدا ٌاهند عن موطن
مكبل من

جابر فاجر

ؼدا ً إذا نادان صوت الفدا
وألفر الساح من الناصر
كونً فدتن الروح فً ساحة
أنشودة تهزأ ر بالؽادر
واستمبلً الرشاش فً بسم ٍة
ألوى من الرشاش والجابر

وترن العدٌد من دواٌن الشعر منها:
-

وحً الحك 1953
الفواؼً 1956
فً جنة الحب 1961
صحوة المارد 1982
لهب الحنٌن .1990

االمٌر صمر كان شاعرا ؼزٌر اإلنتاج ،جمٌل المعانً لطٌؾ
االسلوب الشعري،لفظه فٌه عذوبة ،وفً عبارته رشالة كان ٌصوؼها
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فً حسن سبن  ،ولوام متجانس محبب ،اال انه كان ٌضمنها بعض
المفردات ؼٌر المؤلوفة او المهجورة لمدمها حٌث ٌسترجع الماضً
المدٌم للؽة العربٌة ولم ٌؽادر المؤلوؾ من أؼراض الشعر المدٌم،
فنظم فً المدح والفخر فصدرعنه باحساسه بالفخرٌمول :
ب
إن الكرٌـم لـدى اإلله محـــــــــــــبَّ ٌ
وكذان عـند األكرمـٌـن حـبــــــــــــٌب
ْ
فـــــــــــاحش
كبلم
ٍ
فـاحـرز لسـانَن عـن ٍ
فب ُحسن نطمن عـندهـم محـبــــــــــــــوب
مـن مبـل ٌػ مـنـً الرسـاب َل (ٌـــــــوسفًا)
نس َل األكـارم مـن نمـاه (شبــــــــــٌب )
فـٌـه الفهـامةُ والكرامةُ والـدَّهــــــــا
والـبؤس والرأي السدٌـ ُد َمهــــــــــــٌب
ُ
ُ
شمس الـحجــــــا
وكـنزهـا
بحـر العـلـوم
ُ
ُ
صبلح حســــــــــــــــــٌب
ندب مهـٌّا لل ّ
ٌ
وبصـارم ٌفري العـظام مهــــــــــــــن ٍد
ٍ
وٌكثر الـتصــــــــــــوٌب
عـند اللمـاء
ُ
ج العـوراء مـن فـٌـه ومـــــــــا
ال تخر ُ
جلسـاإُه إال الكرام عــــــــــــــــرٌب
فـالـمـر ُء بـالمُرنـاء ٌُعـــــــــرؾ فضلُه
األنجـاب فهْو نجـــــــــــــٌب
إن جـالس
َ
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وكذلن احب الؽزل والرمزٌة فٌه ولال فٌه وكانت لصابده الطوال
فً المدح ٌبدإها بالؽزل كما فعل الشعراء االلدمون فتاتً مطولة
للٌبلً ،اما لصابده الؽزلٌة فٌجمع فٌها بٌن النسٌب بٌن والؽزل ،فٌمؾ
على الطلل وٌبكً الدٌار ،وٌودع الركب وٌسؤل الراكبٌن ،وٌشكو
العاذلٌن وٌفتتن بلحاظ الؽٌد الفاتنات فٌاسره الجمال فٌمول :
ٗظَصْ رـِـلعٍ ًـخُـِحٍ ح٧ؿــــــــــــِ َ٤ي
حُــــــــــــٔظؤِ ٝى
ٝطـٔـخَِ٣ضْ روـٞحٜٓـخ
ِّ
ٝطؼ َّطلض كٔزَضْ كئح َى ٓظــــــــــــــــــٍْ َّ٤
ٍٗٝـض كٔـخُـض أىٓؼــــــــــــــ ٢رظٜيُّى
ً٘لضْ ِٗوـخد ؿـٔـخ ُِٜـخ ػـٖ ٝؿٜـٜــــــــخ
كؤرـخٕ أٗلًخ طلظً ٚـٜٔــــــــــــــــَّ٘ي
هٔ ًٔخ رلـ ِزّ ِي ٣ـخ ظِـ ُّ ٞرؤٗ٘ـــــــــــــ٢
أٍػ ٠حُـٞىحى ٝأٗـــــــــــض ؿخ٣ش ٓوٜي١
حُـٗٞـخسُ رؤٗ٘ـ ٢هـي ه٘ـظٌــــــــْ
ُػـْ ُ
َِّٗض ٣ــــــــي١
ًٌرـٞح كبٕ أٗـخ ه٘ـظٌـْ َ
اٗـ ٢أػـ ًُٞرَ ِرّٜـخ ٓـٖ كظـــــــــــــ٘ ٍش
ٝرـ ٚأُـٝ ًٞأٗـظٌـ٤ـ ٚطــــــــــــُّ ٞؿي١
مما ٌظهر سعة فً ثمافته بما ٌعكس لدرته وتمكنه فً ثمافته
العربٌة والتزامه لبٌبته االجتماعٌة ومولعه الشخصً فٌها ومنزلته
العالٌة  ،فٌنهل صوره منها فتاتً م تواتر ة فً بٌان فصٌح ودٌباجة
مشرلة فً تعابٌر دلٌمة و تفاصٌل حسنة  .فهوشاعر م لتزم بالبنٌة
األصبلة للشعر العربً ,نظم شعره على نظام البحر والمافٌة فمال
الشعر العمودي او التملٌدي وبالمصٌدة الممفاة ذات البحر الواحد.
حهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ػٖ ه ُٚٞحُ٘ؼَ ُِ٘ٓٝظ ٚكٗ ٢لٔ ٚك٤و: ٍٞ
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هـَُ ٣
ؽ ٌَِّٓ َُ
٠ي كـ ٢حٗ٧ؼـخٍ طـــــــــــخ ٌ
ُ
ىٍ حُؼوــــــــــــٞى ٝأكَُ ٠
ٝأػـٔـٖ ٓـٖ ِ ّ
ْ ُـي ٟحٔٓ٧ـخع كـ٤ــــــــــَ١ ٚحكشٌ
ٌ ِْ ٓٝ
ٝأرـِ ُؾ طـ٘وـ٤قٍ رـِلـعٍ ٝأًـٔـــــــــــَ
أِٓـٞد حُـٔؼـخٗـ ٢كٜـــــــــخكشً
ٝأُٓل ْ
٠ضَ
َ
رـخٛـَح ٍحف ُٜ٣وـــــــــَ
ٝأرـيػضَ ٗظـ ًٔخ
ً
ّ ُٝوٜضَ ٓـخ ٣ـٞػ ٠اُـ٤ــــــــــــ ٚػٌٝرشً
َّ٘ٔ ٟٝـض كـ ٢حُ٧لـخظ ٓؼــــــــــًَ٘ ُ٣ ٠ئ ٍَّٝ
ص حُـٌٔـخٍّ ٝحُؼـــــ٬
ٝهـي كـِص ٛـ ْلوـخ ِ
أًٍـخٕ اُ ٠حُـٔـــــــــــــي ُ
ٌ
ٍَّٞ ١
ٝىٗٝي
أُلضَ ٓـَحػـخس حُـٌٓـخّ ٛـ٤ــــــــــخٗشً
ًٝـ٘ـض هي٣ـ٘ـخ ً ُِـٞكـخء طٌـــــــــــ ِ َّٔ
طـ٘ـخٛـ٤ـض كـٞم حُوـيٍْ ىٗـ٤ــــخ ٓٝئىُىح ً
رٌـخٓـَ آٍحءٍ طلــــــــــــــــٞم ٝطل ُ
َ٠
ف ٗٝلٔي ٓٔلش
ٝؿــــــــــــــــــٞىى ٓ ّلخ ٌ
ٌ
ِٕٓ رـخُؼطـخ ٣ــــــــــــــــظَّ ٜطَ
ًٝلُّ َي
أ َ َر ْ٘ضَ حُـْ ٓ ٍٟٞزوًخ رٌَ ك٠ـــــــــــــٍ ِ٤ش
ٝكوّخ ً ُي حُـٔـــ ُي حُ٘ـَ٣ق حُــــــــٔئػََّ
ْ
ٛـخٍّ ُي ٓـ٘ــــــــــــــظ ً
٠٠
رؼِّ
ٝكِصَ
ٍ
ٍ
ٗٝـخًـ ٢حُٔ٬ف حُوـٜـ ُْ ػـــــــ٘يى أػٍِ
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ٝكـ٤ي ُُِ ْو٤ـخ حُـلـخىػـخص رٔـــــــــخُشٌ
م ٓـٖ حُـ ِزَْ٘ ٣ــــــــــــَٜ٘
ٗـَح ٌ
ٝٝؿٜي ّ
ػــــــــــــــٞحٍٝ
َ ٝهلَّضْ ٓـٞحُحسٌ ُٝحُـض
ٌ
ّ
َٛ
ٝػِى ١ـٌ ٞى ٗـــــــــــــــــــخٓ ٌن ٓظؤ ِ ّ
ًٝـخٗـض ري ح٣٧ـخ ُّ أػـ٤ـخ َى ٝهظٜـــــــخ
ٝكظُ ٠ـ٤ـخُـ٤ـٜـخ رزــــــــــــيٍى ًُ ََّٔ
ٔ َٔ ٍَ
ٓيُ ٣لي كـ ٢حُ٘ـخىٝ ١كــــــــــْ َٓ ًَ ٢
ًًَح َّ ُٔ٣ـَ
ٝه ّطض ُي ح٧هــــــــــــــً ّ٬
ٝٝهظُي ٣لٌـ ٢كـ ٢حُلٜـٍ ٍٞرـ٤ؼٜــــــــخ
٣ـظلـــــــــــــــٍٞ
٣ٝل َُ ٠إٔ ٣زو ٠ك٬
َّ

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

دمحم خٌر الدٌن
(الطائر االزرق)
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هو دمحم خٌر الدٌن وٌلمب (الطابر األزرق) االمازٌؽً المؽربً اما
والدته فهً (عابشة بنت المحجوب ) .مؽربًة الجنسٌةٌ ،عد من أبرز
الشخصٌات (االمازٌؽٌة) األدبٌة المؽربٌة فً المرن العشرٌن.
ولد دمحم خٌر الدٌن بـمرٌة (أزروواضو) التابعة لـبلدة( تفراوت ) من
اعمال مدٌنة (تزنٌت) وسط العظمة األمازٌؽٌة.فً أعماق مملكة (نومٌدٌا
)  ،حٌث األدب الرفٌع الذي ٌسري على ألسنة الناس إلى أٌامنا هذه-.
هاجرت أسرته إلى (الدار البٌضاء) المدٌنة الثانٌة او العاصمة
الثانٌة لببلد المؽرب العربً وفٌها نشؤ دمحم وترعرع.
كان دمحم خٌر الدٌن تلمٌذا متمردا .رضع حلٌب الكلمات من أرض
(سوسة) العالمة ولد ؼذت أعماله الباهرة .لؽته األصلٌة األمازٌؽٌة،
والثانٌة الفرنسٌة التً كان عارفا بها معرفة االدٌب الخالد ؾفً حدابك
(الهادٌس ) .كان ٌلتهم كل حرؾ تمع علٌه عٌناه من شعر ورواٌة
وشرابط مصورة إلى درجة أن أباه اضطر الى تمزٌك بعضها عندما ٌراه
ٌمرأها ممهمها .فالعلم عند سٌد المبٌلة ردٌؾ الرصانة وصمت المبور.
لكن هذا األب كان ٌعالج هذا الجرح المبلً ،عندما ٌحصل الصبً على
بعض الجوابز ،و بمنحه ما ٌكفً من النمود .
ولد ترن الدراسة باكرا ً وعمل وهو فً العشرٌن من عمره عام
\ 1961مندوبا ً بالضمان االجتماعً حتى سنة\  1963فً مدٌنة (
اؼادٌر ) ثم فً (الدار البٌضاء).
بدأ دمحم خٌرالدٌن ٌكتب الشعر وهو فً سن المراهمة .وكان ٌنشر
لصابده فً صحٌفة ( ال فٌجً ماروكٌن) .وكانت لصابده محبوكة على
الطرٌمة الكبلسٌكٌة وكان ٌكتبها بلؽة فرنسٌة أنٌمة ٌمول فً لصٌدته
(ال ج ٌفوار ):
الرهٌبةُ
شموس األحبلمّ ،
ص حراء ،الدّبمةُ
ُجث َ ُ
ث األلمار وال ّ
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تَك ُ
هرب البشر عبر الحدود
ُون تحت إبط ُم ِ ّ
أكثر عددا من عصافٌر األرض لاطبة
َ
حٌن ٌرس ُم البحر ال ُمتر ّج ح نتٌجةَ تس ّمم ال ّطحالب ال ُم ّرة
ص ٍل بٌن
ِصلة َو ْ
سوداء
سماء اللّدنة ووجهن ،وجه الؽزالة ال ّ
ال ّ
المبور هوتْ على األنهار الباردة
ح ضروري:
كان ث ّمة سبل ٌ
لسانً النّاشؾ لسانً األعمى
باصما من جدٌد أحصنة عنٌدة
علٌها تنطلك الخرافات فً الفضاء
س ٌّة
وال ؼنى عنها فً مراسم إضفاء المُ ُد ِ
على ربٌع بمرتْ بطنَه
ألدا ُمنا المتصلّبة
كلب التّهدٌدات
وها
الكلب المابل الجسمُ ،
ُ
داورة
ال ُم َ
ْك جلدي
ٌتم ّد ُد ِلص َ
المذابؾ
سما ًء لرٌبة تتلمّى
َ
تنهب وجوهنا
ُ
األحافٌر ال ُمحتَدّة ال ِب َز ُز
ُ
المرض
وهذا
ُ
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الرمادٌّة
على َحدلاتها ّ
جسر وصمتٌ خبلل دبٌب هذه العذابات
ٌ
ْ
إن لم ْ
الزهرة ْ
لكن....ما ّ
الرتٌبلء
تكن موتَ ّ
س وداء أو البنفسجٌّة
ألو ُل هذه النّار البٌضاء وال ّ
بٌن السموؾ النّابٌّة العتٌمة
ألول ال ّطابرة -الذُّبابةُ -الؽرٌبة على أعنالنا الخضراء
ألم نَؽرقْ منذُ لرون
هذا ما كنّا عنه نتساءل
األمر التّلمابً هذه البدلةُ
ألول هذا
َ
لباس العُماب الذي ُو ِل َد مٌِّتا
ُ
ال ألول شٌبا و ْلنَ ُم َّر على الملٌل الملٌل
من العُ َرى المتش ّظٌة
المبور هوتْ على األنهار الباردة
س ٌْ ُرنا كان ش ََركا
َ
ولم نكن جارحٌن
كانتْ أٌدٌنا ت ُ َربّت
سماء البؽلة
على ال ّظهر األملس لل ّ
عٌوننا المتشكّلة لبل أوانها
مو ّج هة إلى وجوهن التً أزهرتْ ُمجدّدا بٌن األشوان
حٌن ملفوظةً من ِل َبل اإلعصار
و ا
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أنشؤتْ أجسا ُمنا ولد جاشتْ مشاعرها
ِب َركًا فً ال ُح ّرٌة
استمال سنة \ 1967من وظٌفته وهاجر إلى (بارٌس) عاصمة
(فرنسا) هاربا ً من المبلحمة المانونٌة الشتراكه فً انتفاضة مارس (اذار)
 1965والتحك بعد ثبلث سنوات فً ثورة طبلب ( فرنسا ) فً ماٌس
(ماٌو) سنة\  .1967وكان من بٌن الطبلب الذٌن احتلوا مسرح
(األودٌون) فً (بارٌس ).اال أنه أدرن أن (الطابر األزرق) ال ٌتنفس وال
ٌشدو كما ٌشاء فً فضاء ضٌك وال ٌحلك عالٌا فً السماء الخفٌضة او
الواطبة وان (بارٌس ) اضاءت له طرٌمه الطوٌل بؤنوارها.
 .وفً بارٌس تبناه جان بول سارتر ،صاحب مبدأ الوجودٌة الفرنسٌة،
وفتح له مجلته ودور النشر البارٌسٌة ، .و نشر له لصٌدة(الملن) فً
افتتاحٌة مجلته الشهٌرة (األزمنة الحدٌثة) فً حٌن كانت ال تفتح األبواب
فً العالم العربً الى احد وكذلن االدباء الفرنسٌٌن ( أندرٌه مالر )و(
بٌكٌت)،و( مٌشال لٌرٌس )،و( بونفوا)،و( جان الكان )وؼٌرهم .كانوا
ٌعتبرونه مع صدٌمه ( سنؽور) و(إٌمً سٌزٌر ) انهم أخرجوا الفرنسٌة
من ٌباب الداللة الشرعٌة المتوارثة ،أبا عن جد ،إلى فساحة أرض ال
تنتهً .فً مستمبل األدب الفرنسً .
وكانت حٌاته مع زوجته ؼٌر طبٌعٌة و هل ٌمكن لجنٌة الكتابة
أن تتعاٌش مع امرأة من لحم ودم؟ .لكن حٌاة خٌر الدٌن عرفت دابما
حربا بٌن النساء والكتابة الزلزال التً كانت تجري فً عروله .عاش فً
بارٌس مع امرأة ؼرٌبة األطوار ،هً فً الؽالب زوجته األولى (آنً )
وأم ابنه (ألكسندر) .كانت لونا آخر من ألوان العذاب األرضً .لم ٌفلح
فً الكتابة معها .حاول االنتحار .عادت إلٌه الكتابة فوارة حارة بمجرد ما
ؼلك باب الحٌاة الزوجٌة .وأبواب كل النساء .هل ٌمكن للطٌر الحر أن
ٌؤلؾ ترؾ األلفاص الذهبٌة؟ طبعا ال.فدمحم خٌر الدٌن كان دابما هدهدا
طلٌما رؼم زواجه من امرأة ثانٌة بعد عودته إلى المؽرب .مفارلة
العبالرة .ال ضٌر فً ذلن .امرأة ودود تركت كل شًء من أجله بعدما
كانت تعٌش فً ( لندن ) .تمٌم الٌوم بٌن(لندن) وبٌن (الدارالبٌضاء).
تحرس بحب ووفاء أسطورٌٌن أسراره،و رسابله،و مخطوطاته ،ودفاتره
وحمٌبته المتواضعة .امرأة مضٌاؾ تفتح بابها لكل عاشك لـ (الطابر
األزرق) :طلبة ،باحثون ،محتالون ...ؾالرسابل تؤتً أٌضا من بعٌد .كان
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ٌحتفظ بها .هذه الرسابل التً لو نشرت ٌوما ستزلزل األرض تحت ألدام
الكثٌر من النصابٌن الذٌن كانوا ٌدعون صدالته وٌسٌإون له أشد
اإلساءة .أدباء،و صحافٌون ،ومسإولون.
وبرزالشاعر دمحم خٌرالدٌن فً ستٌنات المرن الماضً كواحد من
.
ابرز شعراء الحداثة إلى جانب اصدلابه الشعراء (عبد اللطٌؾ اللعبً)
و(الطاهر بن جلون) (وعبد الكبٌر الخطٌبً) و(مصطفى النٌسابوري).
وكان هإالء الشعراء لد تجمعوا حول الشاعر اللعبً وٌنشرون نتاجاتهم
االدبٌة فً مجلته (أنفاس) ٝ .لما عاد دمحم خٌر الدٌن سنة \  1995إلى
المؽرب.عاد متسكعا بما ٌكفً مهنة طابرة كزبد البحر ( الصحافة ).
عاش فً مؽرب لم تحركه كثٌرا رٌاح التؽٌٌر العالٌة .فؤدمن الشرب
وجنون العظمة وحدة المزاج .ؾكتب وأبدع( ،انبعاث الزهور الوحشٌة)،
أسطورة (منظروالمعارن الثورٌة ) اعتبروه مطبعا مع النظام ،ؾهمشوه،
و سخروا منه ،لكنهم نسوا أن األسد ٌبمى أسدا فً صحراء استؤسدت
فٌها لردة السٌاسة .حتى صدٌمه ( عبد اللطٌؾ اللعبً )الذي رافمه فً
مؽامرة مجلة ( أنفاس) تحجج لناشره المؽربً حٌنما طلب منه كتابة
ممدمة لدٌوان ( كازاس) بؤنه ال ٌعرفه جٌدا .ؾالطابر األزرق لم ٌبع روحه
وال شجرة أنسابه لصانعً العبٌد الجدد .تجار النضال وخدم فرنسا
السٌدة ،وهم الذٌن ٌرفلون فً حرٌر الشهرة وبالصحة والراحة .ربما (
أنفاس) التً لال عنها خٌر الدٌن أنه مإسسها ،األصل المٌتافٌزٌمً ؾلحم
الصدالة ال ٌتعفن .هذه الصدالة الطرٌة صاحبت دمحم خٌر الدٌن فً
محنته .وبما أن الشعراء ال ٌملكون سوى الحروؾ التً لٌس فً
مستطاعها تؤدٌة تكالٌؾها .
ثم تكلؾ المصر الملكً المؽربً بمصارٌؾ عبلج (الطابراألزرق).
فانتمل من فندق ( فرح ) فً ( الدار البٌضاء) حٌث كان كرمه المعروؾ
ٌشمل كل من هب ودب إلى فندق ( بالٌما ) المتواضع فً وسط (الرباط.
)وفً هذا الفندق كتب ضد ألم ال ٌطاق .ماذا تفٌد المضادات الحٌوٌة
والسوابل أمام فن ٌتسرطن بسرعة الضوء .ولحسن الحظ ،كانت هنان
أجنحة الصدالة التً تؽمره بنورها الرحٌم.
رحم هللا خٌر الدٌن .أمهات كتبه لن ٌؽمرها طمً التارٌخ .سٌبمى
أكبر كاتب بالفرنسٌة فً المؽرب .لم تكرمه ( فرنسا ) ألنه لم ٌتعود كتابة
لصابد الؽزل فً لدها وبهابها .ولم ٌنل وسام الجمهورٌة الفرنسٌة ،ألنه
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زلزل األدب الفرنسً تحتاج لتبلمذة نجباء ٌحفظون دروس التركٌب
وشعرٌة الموتى عن ظهر للب لٌنالوا الجوابز .لذا بمٌت جوابز (الطابر
األزرق) لراإه  .هذا فً فرنسا .
أما ببلده فحدث وال حرج .كتبه لم تكن لها حرٌة التحلٌك فً سماء
المؽرب .عادت إلٌها عودة خجولة ، .ؾرؼم رٌاح التؽٌٌر ،لم تفكر وزارة
الثمافة المؽربٌة مثبل فً إصدار أعماله الكاملة بلؽتها األصلٌة أو
مترجمة .وهً التً أصدرت األعمال الكاملة لكتاب ( أحٌاء ) لبلحتفاء
بالوجوه المؽربٌة فلم تحفل بهذا الهرم األدبً واخراج أعماله الكاملة
مترجمة إلى العربٌة.
عاد دمحم خٌرالدٌن الى المؽرب ثانٌة حٌث اصٌب بمرض عضال مع
كونه طبٌب أسنان فاشل ترن الضرس المرٌض والتلع جزءا من الفن.
فكانت هذه هً بداٌة نهاٌة أحد كبار األدب المؽربً الحدٌث .اصٌب
بالسرطان وجعل من الجحٌم رحمة أمام اآلالم التً عانى منها لبل أن
ٌصبح شبحا لم ٌعرفه حتى الممربون الٌه  .لكنه حارب األلم بمبضع
الكتابة .فكانت كتابته مماتلة ،وٌومٌات باهرة لرجل ال تحتمل خفته الى
ان وافاه االجل .
توفً فً  18تشرٌن الثانً (نوفمبر)عام \ 1995
دمحم خٌرالدٌن شاعر للما تجود األمهات بمثله ،شؽل الناس فً
حٌاته بطابعه الصاخب ،والخارج عن رتابة المؤلوؾ .كان كاتبا عمبللا
تكالبت علٌه تفاهة التارٌخ والجؽرافٌا والكابنات الورلٌة.
كتب دمحم خٌر الدٌن شعره وادبه بالفرنسٌة فمط ،ولم ٌكتب مطلما ً
بالعربٌة أو باالمازٌؽٌة رؼم امازٌؽٌته لذلن ظل مجهوالً عربٌا ً.اال انه
كان شاعرا ً متمردا ً سرٌع الؽضب حاد المزاج متولد الذهن ولد ترجمت
كل اعماله االدبٌة الى العربٌة .
صدر لدمحم خٌر الدٌن كتابه األول فً لندن بعنوان (ؼثٌان أسود)
ولد ضم لصابد تشً بٌؤس ( وجودي) متؤصل.وذلن عام \  1960وفً
سنة\ 1967نشرت له (دار سوي) الفرنسٌة رابعته ( اؼادٌر) التً كتبها
فً أعماب زلزال دمر المدٌنة المؽربٌة فً سنة  .\1960وفً هذه الرابعة
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ٌتبٌن انه شاعر حانك متؤثر بما شاهده فً المدٌنة بعد الزلزال من شماء
الناس ،وكان متسلحا ً بالسخرٌة والرفض .وفً عام 1968نشرت له (
دار سوي) رواٌته الشعرٌة(الجسد السالب ) حٌث كرس أسلوبه الثابر
عبر سرد شعري ٌحبس األنفاس .واما فً سنة\  1969فمد جمع لصابد
تعكس إحساسا ً حادا ً بالٌؤس والتمرد فً دٌوان شعري سماه ( شمس
عنكبوتٌة) .ثم تتالت أعماله التً نشرتها له (دار سوي) منها ماٌلً :













الملن
أؼادٌر
الجسد السالب
شمس عنكبوتٌة
أنا الحاد الطباع
النباش
هذا المؽرب
رابحة المانتٌن
حٌاة وحلم شعب دابم التٌهان
انبثاق األزهار المتوحشة
أسطورة و حٌاة أكونشٌش
كان ٌا مكان زوجٌن سعٌدٌن

رؼي ػٞىط ٚاُ ٠حُٔـَد أٛيٍ دمحم ه َ٤حُي ٖ٣ىٞ٣حٕ ٗؼَ ؿي٣ي
ٓٔخ(ٙحٗزؼخع حٍُٝٞى حُزَ٣ش) ًٔخ ٝحظذ ك ٢حُٔـَد ػِٜٙٞٗ َ٘ٗ ٠
ٓظلَهش ك ٢ؿَ٣يس ( حُٔـَد) حُلٌَٗٞك٤ٗٞش حُظً ٢خٗض طٜيٍ ك ٢حُؼٔخٗ٤خص
ٖٓ حُوَٕ حُٔخٌِٗٝ .٢ٟض  ٌٙٛحُ٘ٞٗ ٜٙٞحس ٍٝح٣ش ؿي٣يس ؿخ ٙكٜ٤خ
ػٔ٤وخ ً ك ٢أ( ُٚٞٛحُٔ٤ٓٞش )حُـخرَس َ٘ٗٝطٜخ ( ىحٍ ٓ) ١ٞحُلَٗٔ٤ش
ٓ٘ش\ 1984رؼ٘ٞحٕ (أٓطٍٞس ٝك٤خس أؿًٝ)ٖ٤٘ٗٞخٕ آهَ ػَٔ ٗؼَ١
أٛيٍ ٙهزٝ َ٤كخط ٚىٞ٣حٜٗٗ ( ٚذ طًٌخٍٝ .)١رؼي ٝكخطَ٘ٗ ٚص ُ ٚطَؿٔخص
ػ٬ع ًٌَُٔحط ٚح٧هَ٤س  ٞٛٝػِ ٠كَحٕ حُٔٞص.
واختم بهذه المصٌدة بحثً ٌمول دمحم خٌرالدٌن :
إنّه ُح ْل ٌم له ِج ْل ُد أ ُ ِ ّم أربع وأربعٌن ٌمتطً ظهري
ٌَ ْب َه ُر ظلًّ إنّه سمكةٌ إنّه خاصرةٌ ال تستكٌن
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الرٌح الشّرلٌّة
د ُمه ٌض ُع جسمً الذي هو جس ُم ّ
الح ْبر
بالرماد على ِ
على فَ ٍم ُمجلّل ّ
ار
إنّه ن ْفثَةُ َه ْو ٍل ال ٌُعَ َّوض إنّه عصفور حفّ ٌ
ص َحبُهُ مهتاجةً
ومعه األوراق التً ت َ ْ
ُ
حٌث البروق ت ُ ْط ِلك
سرٌعة
سٌول ال َّ
ع ْب َر ال ُّ
إسارها
صاتنا من
مم ّ
ِ
إنّها هً التً تُمدّد
َ
حواجز ُمرتجلة
المكون من
هذا ال ّظ َّل
ّ
ت
ومن حشرا ٍ
َزحفتْ عبر دماؼً
تُم ّدِد ُه خلفً
ُ
تنفث
حٌث أجعل مهاوي عٌنٌها
نجوما صمٌلة
أتبرع على نفسً بلٌلة
إنها هً حٌن َّ
ُموس
ش ََوتْها ش
ٌ
وكلماتٌ ستكسر أنابٌبكم خبلل نهار
مشتبه فً أمره!
***********************************
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بلند الحٌدري

ولد فً بؽداد فً  26أٌلول سبتمبر  1926شاعر عرالً،من
اصول كرد ٌة واسمه( بلند) ٌعنً (الشامخ ) فً اللؽة الكردٌة .والدته
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فاطمة بنت إبراهٌم أفندي الحٌدري الذي كان ٌشؽل منصب شٌخ اإلسبلم
فً إستانبول.
ولد برز من عابلة الحٌدري ( جمال الحٌدري ) اال انه لتل مع اخٌه
( مهٌب الحٌدري ) فً شباط من عام\  1963فً احداث انمبلب
الثامن من شباط فً ذلن العام .
كان والد ( بلند ) ضابطا فً الجٌش العرالً وانه كان من عابلة
معروفة وكبٌرة كان ٌمطن اؼلب هذه العابلة فً شمال العراق بٌن
السلٌمانٌة واربٌل كان ( بلند ) فً بداٌة حٌاته تنمل بحكم عمل والده
كضابط فً الجٌش بٌن عدة مدن عرالٌة و فً عام \  1940انفصل
الوالدان عن بعضهما ثم توفٌت والدته التً كان متعلما بها كثٌرا فً عام
\  1942فانتملت العابلة إلى بٌت جدتهم والدة أبٌه فً( بؽداد) .اال انه
لم ٌرتح ولم ٌنسجم فً محٌطه الجدٌد ولوانٌنه الصارمة فحاول
االنتحار وترن دراسته لبل أن ٌكمل المتوسطة فً ثانوٌة( التفٌض) فً
بؽداد وخرج من البٌت مبتدءا حٌاة التشرد وهو فً سن المراهمة المبكر
و فً السادسة عشرة من عمره .
وبمً ( بلند ) واخوه االكبر( صفاء الحٌدري)  -الذي كان شاعرا
وله العدٌد من الدواوٌن الشعرٌة وٌتصؾ بنزعة وجودٌة وهً حركة
ادبٌة انتشرت فً ذلن الولت واستمرت عشرات السنٌن ٌمودها الشاعر
الفرنسً (سارتر ) فكان له اتباع فً اؼلب المدن العالمٌة فانتمل
صفاء الى ( بعموبة) و نصب فً احد بساتٌنها خٌمة سوداء لؽرض
السكن فٌها وتعرؾ على الشاعر ( حسٌن مردان ) الذي كان هو االخر
وجودٌا متشردا وتعرؾ بلند الحٌدي على( حسٌن مردان )من خبلل
اخٌه صفاء الحٌدري ومن العجٌب انها كانت بٌن بلند الحٌدي واخٌه
صفاء منافسة واضحة وشدٌدة فكان بلند ٌملد صفاء وٌنافسه فً اؼلب
االمور و فً لول الشعر ولما اشتهر ونال حضوة فً العراق والعالم
العربً كتب له اخوه صفاء ٌخبره بانه ؼلبه وؼطى علٌه و( حطمه)
– فكانت هذه المنافسة شدٌدة وؼرست بٌنهما الكراهٌة فنمم (بلند ) على
عابلته .
يلول بلند الحٌدري عن حٌاته العابلٌة :
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(عشت ؼربة حمٌمٌة فً بٌت والدي ،حٌث والدتً تحب ابنها البكر،
ووالدي ٌحب ابنه األصؽر ،فعشت حالة اؼتراب دفعتنً إلى الهروب من
جو البٌت! ) .
وٌمول بلند الحٌدري فً الحدٌث عن هذه المرحلة من حٌاته :
( عندما جاء حسٌن مردان الى بؽداد جهد فً ان ٌخرجنً من جو
العابلة لكً اصبح شاعرا ً على اساس ان الشعر ال ٌبدأ اال من التمرد
على العابلة  ،وبالفعل تشردت مع حسٌن مردان وتركت المدرسة  ،وكنت
حٌنها فً الصؾ الثالث المتوسط ولم اعد الٌها ابدا ً  ،ورحت انام مع
حسٌن مردان فً الشوارع وتحت الجسر ) ......
ٌمول فً لصٌدته :
وخرجت اللٌلة َ
كانت فً جٌبً عشر هوٌات تسمح لً
ان اخرج هذه اللٌلة
اسمً  . . .بلند بن أكرم
وأنا من عابلة معروفة
لم ألتل أحدا ً
لم أسرق أحدا ً
وبجٌبً عشر هوٌات تشهد لً
فلماذا ال اخرج هذه اللٌلة َ
 .ثم توفً والده فً عام\  1945ولم ٌُسمح ( لبلند )ان ٌسٌر فً
جنازته .وساح بلند فً ( بؽداد ) حتى اضطر الى النوم تحت جسور بؽداد
لعدة لٌال ،ولام بؤعمال مختلفة منها كتابة العرابض (عرضحالجً) أمام
وزارة العدل حٌث كان خاله (داود الحٌدري ) وزٌرا للعدل وكان عمله
هذا تحدٌا الخٌه و للعابلة.
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بالرؼم من تشرده كان بلند حرٌصا على تثمٌؾ نفسه فكان ٌذهب إلى
المكتبة العامة لعدة سنٌن فكان ٌبمى فٌها ساعات متؤخرة من اللٌل حٌث
كون صدالة مع حارس المكتبة الذي كان ٌسمح له بالبماء بعد إلفال
ّ
المكتبة لذا كانت ثمافته عامة تصطبػ بصبؽة انتمابٌة ،فدرس االدب
العربً والنمد وعلم النفس وتاثر باالراء الفلسفٌة ل (فروٌد ) بعد
لراءته لفلسفته ثم اصبح وجودٌا بعد اتصاله بالشاعر ( حسٌن مردان
) الذي كان وجودٌا كما لرأ افكار ( سارتر) المفكر الوجودي الفرنسً
فتبنى الوجودٌة ثم درس الماركسٌة والدٌممراطٌة باالضافة الى تعلمه
الكبٌر باالدب العربً وعلى العموم كان بلند الحٌدري مثمفا ثمافة عامة
سٌاسٌا وادبٌا وشك طرٌمه الطوٌل معتمدا على نفسه حتى فً دراسته
وتعلٌمه .
وفً ثمانٌات المرن الثانً انتمل من العراق لٌسٌح فً االرض فكان
مورده االول ( بٌروت ) حٌث اصدر بعض دواوٌنه ثم انتمل الى اوربا
لٌسٌح فً عواصم بلدانها ثم انتمل الى امرٌكا وفً امرٌكا احس بالمرض
فمكث فً مدٌنة( نٌوٌورن ) ودخل احد مستشفٌاتها للعبلج ثم ادركه
الموت بهذه المستشفى .
وتوفً بلند الحٌدري سنة\  1996فً مستشفى ب(نٌوٌورن ).فً
امرٌكا وهكذا توفً خارج العراق شؤنه شان اؼلب الشعراء العرالٌٌن
الذٌن لم تهتم بهم حكومة بؽداد فٌكون مصٌرهم الموت خارج وطنهم
وكان اخر لصٌدة نظمها ( لٌثارة االمل ) وفٌها ٌمول :
ك ّل

له

لٌثارة إال .أنا
لٌثارتً فً الملب حطمها الضنا

كانت وكنا والشباب مرفرؾ
تشدو فتنشر حولها صور المنى
والٌوم كفنّنا السكون ولم نزل
بربٌع عمرٌنا فمن ٌرثً لنا  ..؟
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*************************
فً صمتها الدامً تكرر لحنه
مسلولة تشدو ببل

أوتار

هربت من الماضً البعٌد وعهد
واتت .لترثً خلسة  ..لٌثاري
ٌا لحنه الذكرى فدٌتن  ..أرجعً
أخشى ضبللن فً دجى ألداري

ترن بلند الحٌدري العدٌد من الدواوٌن الشعرٌة والكتب النثرٌة فً
الثمافة واالدب منها ما ٌلً :
 .خفمة الطٌن -شعر -بؽداد 1946
 .أؼانً المدٌنة المٌتة -شعر -بؽداد 1951
.جبتم مع الفجر -شعر -بؽداد 1961
 .خطوات فً الؽربة -شعر -بٌروت 1965
 .رحلة الحروؾ الصفر -شعر -بٌروت 1968
 .أؼانً الحارس المتعب -شعر -بٌروت 1971
حوار عبر األبعاد الثبلثة -شعر -بٌروت 1972
.زمن لكل األزمنة -مماالت -بٌروت 1981
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.
الشاعر بلند الحٌدري شاعر مجٌد ٌعد احد رواد الحركة االدبٌة الحدٌثة
فً العراق والعالم العربً واحد رواد الشعرالحر كتب اؼلب لصابده
فً الشعرالحر وكان ٌامل ان ٌرتمً الى عالمٌة هذا الشعر فراح ٌمرا
لفطاحل الشعراء العالمٌٌن مثل ( سارتر ) و(هٌجل ) وكامو )
وفلسفتهم فً الحٌاة واكتسب مبدأ الصبلبة والثمة بالنفس واالٌمان
بالجدل وااللناع فً تكوٌن مشاهده آلٌاتٌة واراءه فٌها فبرزت جراء
ذالن وجودٌة الذات الشعرٌة وتوسعت هذه الذات لدٌه نحو الهم العام
فً تنسٌمه الشعري االجتماعً وكذلن السٌاسً فادى ذلن الى بروز
احساسه العالً فً االقناع من خبلل الحوارات الجدلٌة وثوابت االفكار
السلوكٌة الشخصٌة.
واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعره ( الطبٌعة الؽاضبة) :
اللٌل جاث
والظبلم مكشر عن نابه
والرعد رعد كلما هتؾ السناء ببابه
فكؤن خلؾ اللٌل
للبا مل طوال عذابه
سبم الدجى والوحشة الرعناء ملء اهابه
سبم السكون تعربد األشباح فً محرابه
فهوى على الدنٌا
ٌربك بها التمرد والسهوم
وٌصب فً خلجاته نوح العواصؾ والؽٌوم
لم ٌرحم الممري وهو ٌثن بٌن ٌد الكلوم
ٌستعطؾ الرٌح الؽضوب
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وٌشتكً اللٌل الظلوم
وبناظرٌه تؤمل دام تمطره الهموم
*واطل من للب الظبلم ختام أحبلم عذاب
ٌلهو بها لدر وراء السر أضحكته العذاب
فالزهرة الحسناء لفت ساعدٌن
على اضطراب
ثم انتحت
وؼفت على لؽز ولم تؤس جواب
أترى تسابل نفسها
عما ستلمً فً التراب …؟
وهنان ٌحتاج الدجى المصدور
انسان ؼرٌب
هجر المدٌنة هازبا باللٌل
بالرٌح الؽضوب
هو ما فً دربه
ان ّ
فبملبه انفرجت دروب
أو حطما روضا له
فخٌاله روض لشٌب
ال اللٌل بؤسره وال تسمو لدنٌاه الخطوب
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* ***************
من أنت ..؟
ٌا من ترهب الظلماء خطوته الرهٌبة
ٌمشً كما شاءت عصاه
كؤنها حفظت دروبه
تتنفس األشباح فً عٌنٌه حالمة كبٌبة
ال اللٌل أرعبها بما ٌلً
وال خشٌت لطوبه
من أنت ..؟
انً شاعر عمري أعاصٌر ؼرٌبة

*************
فاعصؾ األحداث ما شاءت
وما شاءت ؼٌر
ولٌنمل الممري آهات العرابس والشجر
ولتنفجر محمومة الخلجات فً الدنٌا سمر
ال … لن تموت نشابدي مادام فً للبً وتر
انً انفجرت من السحاب
وجبت من للب المدر
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*********************************

ػخ طٌش حُوٍِؿ٢
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 ٢ٛحُ٘خػَس ػخطٌش ر٘ض ٛٝز ٢حُوٍِؿ ٖٓ ٢رـيحى\حُؼَحم
ُٝيص حُ٘خػَس ػخطٌش حُوٍِؿ ٢ك ٢ػخّ\  1924رزـيحى ٝرؼي ٓظش حَٜٗ
ٖٓ ٫ٝىطٜخ طٞكٝ ٠حُيٛخ ( ًٝخٕ ٓظَٜكخ ُِٞحء حُٔ ) َٛٞكٌلِظٜخ حٜٓخ ك٢
طَر٤ظٜخ ٍٝرظٜخ حُظَر٤ش حُلٔ٘ش كخىهِظٜخ حُٔيحٍّ ح٫رظيحث٤ش ٝحُٔظٓٞطش
ٝح٫ػيحى٣ش ك ٢رـيحى ٘ٛٝخ  ٝه ٍ٬ىٍحٓظٜخ حُؼخٗ٣ٞش حٗزـٔض ٓ٘خرغ ٖٓ
ػَُٗ ٕٞ٤ؼَ ك ٢هَ٣لظٜخ كٌخٗض ُٜخ هٜخثي ؿِٔ٤ش ك ٌٙٛ ٢حُلظَس ٝرؼي
طوَؿٜخ ٖٓ حُؼخٗ٣ٞش ىٍٓض حُِـش حُؼَر٤ش ريحٍ حُٔؼِٔ ٖ٤حُؼخُ٤ش رزـيحى
ك٘خُض حُِٔ٤خْٗ ك ٢ح٥ىحد ػخّ \ 1945ػْ ػٌ٘٤٤ض رؼي طوَؿٜخ ٓيٍٓش
ُ٨ىد حُؼَر ٢ك ٢ػخٗ٣ٞخص رـيحى ،ع ّ ٗوِض حُ ٠حٍٗ٫خى ك ٢حُٓٞخثَ
حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝح٠٣٫خف .
ٝك ٢ػخّ\ ٓ 1950خكَص هخٍؽ حُؼَحم حُ ٠كَٗٔخ ٝ ،ىهِض ًِ٤ش
ح٥ىحد ك( ٢ؿخٓؼش حٍُٔٞر ) ٕٞك ( ٢رخٍٝ ) ْ٣كَٜص ػِٜٗ ٠خىس
حُيًظٍٞح ٙرظلٞم ك ٢ح٥ىحد ػخّ \ 1955رؤَٝ١فطٜخ ػٖ حُ٘خػَ حُؼزخٓ٢
( حُؼزخّ رٖ ح٧ك٘ق ) ٝ .ك ٢ؿَرظٜخ  ٌٙٛػٖ رِيٛخ ٓٝخ ٗؼَص ر ٚحُحء
 ٌٙٛحُـَرش ػٖ أٜٓخ ٝكز٤زظٜخ ( رـيحى ) هيٓض ًؼَ٤ح ٖٓ هٜخثيٛخ ٝهي
حطٔغ ٓـخٍ ٗؼَٛخ ٓظٔٔخ رخُٞحهؼ٤ش .
ُٔٝخ ػخىص ػ٘٤ض ٓيٍٓش ك ٢هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ريحٍ حُٔؼِٔ ٖ٤حُؼخُ٤ش
( ًِ٤ش حُظَر٤ش – ؿخٓؼش رـيحى )  ،ػْ أٓظخًس ُ٨ىد حُؼَر ٢حُلي٣غ ك٤ًِ ٢ش
حُظَر٤ش رـخٓؼش رـيحىٝ ،رو٤ض ك ٢ػِٜٔخ كظ ٠أكِ٤ض حُ ٠حُظوخػي ك ٢أٝحهَ
ػٔخٗ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔخ. ٢ٟ
حٗٔ٠ض حُ٘خػَس ػخطٌش حُوٍِؿ ٢حُٗ ٠خى ١حُوِْ ك ٢حُوخَٛس ٓ٘ش
. 1957
طٞك٤ض رزـيحى ػخّ  1997ػٖ ػَٔ ٘٣خ ِٛحَُحرؼش ٝحُٔزؼ. ٖ٤
ػخطٌش حُوٍِؿٗ ٢خػَس ٍحثؼش طؼي ٖٓ حرَُ ٗخػَحص حُؼَحم ك٢
حُؼ َٜحُلي٣غ ٗ ْٟ .ؼَٛخ ر ٖ٤هٜخثيٝ ٙحر٤خط ٚؿٔخٍ ٍٝف رـيحى
ٝػ٘وٜخ ٞٛٝك٤ظٜخ ٞٗٝهٜخ ُِٔخٛٝ ٢ٟزخرظٜخ ُِلخ َٟكوي ِٜٗض ٖٓ
ػوخكخص ٓوظِلش ك ٢ىحٍ حُٔؼِٔ ٖ٤حُؼخُ٤ش  ٖٓٝهٓ ٍ٬لَٛخ هخٍؽ
حُؼَحم ٓٝغ ًُي كوي كَٜص حىرٜخ ٗٝؼَٛخ ك ٢ح٫ىد حُؼَر ٢كو،٢
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 ٝكٗ ٢ؼَٛخ ِْٗٔ ِٗػش طوِ٤ي٣ش ُظؤػَٛخ ر٘ؼَ (حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق )
ٗ ٝلْ حُٔظ٘زٝ ،٢طظٔ ِ٤حؿِذ هٜخثيٛخ د١خرغ هٍ ٢ٜٜحثغ ٓٝخ ٣ظْٔ
رٗ ٚؼَٛخ ٘ٗٝؼَ رٗ ٚـي طِي حٍٗـٔش حًٍحط٤ش ٓٗٞخس دٓ٤ٓٞوٗ ٠ـ٢س.
ٗٝؼَٛخ ِ٣هَ رخ٫ىد حُؼخُٗ ٢ؼَح ً ٍه٤وخ ً ٣ـٔي كزٜخ ُِ ٖ١ٞحٌٌُٖٓ ١
ٍٝكٜخ ٝه٤خُٜخ حُٝ ٚ٤كٗ ٢ؼَٛخ ح٠٣خ هٞس ٓؼ٘ٝ ٠طَحرٝ ٢ط٘ٔ٤ن
ؿِٔٗ َ٤لعٛخ ك ٢حر٤خطٜخ حُ٘ؼَ٣ش  ١َٔ٣ٝك ٢ؿْى ه٤ٜيطٜخ ك٢ٜ
كوخ ( ه٤ؼخٍس حُؼَحم).
طو ٍٞك ٢ه٤ٜيس طؼزَ ػٖ آٜٓ٫خ :
حٓخ ٞٛحى كِٔض ٖٓ حٗٔخٙ
ٓٞ٣خ حًح ٗٔ ٠حُٔلذ ٞٛحٙ
حري حٍح ٙطؼ َ٤ر ٖ٤ؿٞحٗل٢

كزخ ً  ٕ٫ؿٞحٗلٓ ٢ؤٝحٙ

٣يٍ ١حُ ٍٟٞهزَ٫ ٖٓ ٫ٝ ١ثْ
كٜٞحى ٓخ ٣يػ ٞحُ ٚ٤هللا
ُٜٝخ ك٤٘ٗ ٢ي ُٓٞٓ٬ش طو ٍٞك: ٚ٤
حٗض ٓؼ٘ ٠حُلذ رَ ٓؼ٘ ٠حُل٤خس
حٗض ٗ ٍٞكخ ٍٞٗ ٖٓ ٝحُٚ٫
حٗض

٣خحٓخ ٖٓ ٙهِز٢

ٓ٘خٙ

ح٣ؼ ٖ٤حَُٔء ٖٓ ؿ َ٤حَٓ٫
ُٜٝخ ح٠٣خ ً ه٤ٜيس(ح ُْ٫حُٜخٓض) كظو:ٍٞ
رِٞص ٖٓ ح٣٫خّ ًَ ػظٔ٤ش
ٝكٔز ٢رؤٗ ٢هي ُٝيص رٔؤطْ
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ًٝخٗض حؿخٗ ٢حُٜٔي ٍُٗ ٢ش ح٠ٓ٫
ٝٝهغ ٗل٤ذ هي  َٟ٣هِز ٢حْ٣
ٝحرَٜص ػٖ هَر ٢ه٤خٜٓ ً٫يٓخ ً
٣ـخُذ ىٓؼخ ً ر ٖ٤ؿلٖ ٍّٓٞ
ًٝخٗض ػخطٌش رلن حٓظخًس ٓخَٛس ٣ؼ٘ن ٓٔخع ٓلخَٟطٜخ ًَ ٖٓ
ٓٔؼٜخ ً ..خٗض طٜظْ رٔ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ ٍٝهظٝ ٚطَػ ٖٓ ًَ ٠طظِْٔ ُيٚ٣
ٓٛٞزش ك ٢حُ٘ؼَ ٝ ،ط٘يى ػِ ٚ٤كظٜ٣ ٠لَٗ ٞحر٘٣ٝ ٚظي ػٞىًٝ . ٙخٕ
ُٜخ ىٍٛٝخ حُؼوخك ٢حُٔظٔ ٖٓ ِ٤ه ٍ٬كٞحٍحطٜخ ٓٝخ طَ٘٘ ٖٓ ٙهٜخثي.
ػخطٌش حُوٍِؿ ٢ػ٘وض (رـيحى ) ٝحكزظٜخ رٌَ ػ٘لٞحٜٗخ ٢ٛٝ
طٌٖٔ كٜ٤خ ك ٢ر٤ض حٗ٤ن طؼظ٘ ٢ر ٚػ٘خ٣ش كخثوش ٝطؼ٘ن حُوَ٠س
ٝحُِٝ َٛحٍُٝٞى كٌخٗض طؼٓ ٖ٤غ ٗزخطخطٜخ ٝحُٛخٍٛخ حُٔوظخٍس
ٝحٍٝحهٜخ ًٝظزٜخ ٍٛٞٛٝخ حُظً ٢خٗض طؼ٘وٜخ ًؼَ٤ح  ..كظ ٠حٜٗخ ُْ
طٔظطغ كَحم ( رـيحى ) ٌُٜ٘ٝ ،خ ػٜ٠خ حُي َٛر٘خر ٚكخٝؿؼٜخ كخٟطَص
حُّ ٠رخٍكظٜخ  ٠ًِٔ ٢ٛٝكِ٘٣ش  ُْٝطَؿغ حُٜ٤خ كظَس ِ٣ٞ١ش ٜٗ٧خ هي
طؼٌرض ٝأُْ رٜخ حُلِٕ ٝحٝ ٠ٓ٫حُلَٓخٕ ٝهي حؿخىص ػخطٌش كٖ٤
حٗ٘يص ُزـيحى ػ٘ي ٓلخٍهظٜخ ُٜخ كظو: ٍٞ
رـيحى حٕ حُف حُٞىحع ٛٝخف ر٢
ىحػ ٢حَُك٘ٓ َ٤خى٣خ ر٘ٞحى
ٗٝيىص ٖٓ كٞم حُل٘خ
ٝحٓظؼزيص ػ٘٤خٕ ُْ طيٍ حُزٌخ ُ٫ٞى
ُٜٞحى ُحى ١رَ ُوخى ط٢ُٜٞ
ٝحُؼ ٖ٤حٕ حك٤خ ػًًَِ ٠حى
ُ٫ٞى ٣خ رـيحى ٓخ حهظَص حُٟ٘ٞ
ٝطًَض حٓٝ ٢حُلٔ٫ُٞ ٠ى
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حٓخ ه٠خ٣خ حٓ٫ش حُؼَر٤ش كٌخٗض ه٤٠ش كِٔطٝ ٖ٤حٌُ٘زش ٢ٛ
حُو٤٠ش ح ٠ُٝ٫حٓخّ حُ٘ؼَحء حُؼَد ٝهي حٜٓٔض حُ٘خػَس كٜ٤خ رؼيس
هٜخثي ٜٓ٘خ  ٌٙٛح٫ر٤خص طو: ٍٞ
حُ٤ي ػٖ حٌُ٘ ٟٞكِٔط ٖ٤حٗ٘خ
ٗلٓ ّٞظل٤خ ح ٝطٌ ٕٞكطخٓخ
ٗل ّٞحرض حٕ طٔظٌُ ٖ٤لخطق
 َٟ٣حُظِْ ى٘٣خ ٝحُٔلخ ٙحٓخٓخ
 ٖٓٝحُٔ ْٜحٕ ٗؼَف حٕ حُيًظٍٞس ػخطٌش حُوٍِؿً ٠خٗض طُِو٢
ٗؼَٛخ ر٘لٜٔخ ك ٠حُٔلخكَ ٗؼَ ح ػٌرخ ً ٍهَحهخ ً ربٗـخّ ٓخكَس ٞٛٝص
ٗـ ٢كٗ ٢زَس ٖٓ كِٕ طؤه ُي رخُٞؿيحٕ ٝىأٗ ٖٓ َٓ٬ٓ ٚحٌُٛذ طـٞى
رٜخ د ٕ١كٝ ٖ٤حهَ ٝ .حُ٘ؼ ٍٞحُٜٞك ٠ح ًٝ ٝحُِ٘ػش حُٜٞك٤ش رخصص ١ ٙ
حُ َٔ٘ل ٠أ ٝحُِٔٔش حُظ ٢طٔٗ ِ٤ؼَٛخ حَُحه ٠كٓ ٠وخ١زظٜخ َُِِٓ ٓٞح ًء
ًخٕ حُـخثذ حُلخ ٖٓ َٟحُ ٞٛٝ ٖ١ٞحُلذ حً٧زَ  ٝطظٓٞغ ىٝحثَ ٌٛح
حُؼطخء حُٞؿيحُٗ ٠ظَ٘ٔ ًَ ٗز ٞحُوِذ ػ٘ي ٗخػَط٘خ ح٫ى٣زش ٗٝخرغ ٖٓ
حُوِذ  ٝحُٞؿيحٕ.
ٓٝخ حكٛ٬خ  ٢ٛٝط٘٘ي ه٤ٜيطٜخ ( حٓخٗش ) :
 ٕٜٞ٣ػِ٤ي حُٓ ّٞ٤ؼُِْٝ ٢
أًٖ ٧كٔذ ٓٞ٣خ أٗ٘ٓ ٢ؤٕٞٛ
 ٢ًُ ٌُْ ٌِ٣كخٌَٗ ػِط٢
ُي٣ٝ ٌْ٣ؤ ٞهِزٌْ ٝأُٖ٤
كلظخّ أٍؿٝ ٞحَُؿخء ٣و٢٘ٗٞ
ٝهِز ٢ػِ ٠حُؼ٬ص ُ٣ ْ٤وٕٞ؟

263

كي٣ظي  َٛ ،طَؿُٔ ٠ؼِٗ ٢لخػش
ُي٣ي  ٢ُ َٛٝكٞٛ ٢حى ٓؼٖ٤
٤ًٝق حٛطزخٍ ١ػ٘ي ٝحُ٘ٞم

ػوّ٘ٝ ٢أَٓى أػ٤خٗ ٢كِٔض أرٖ٤

 ٌٟٛٝحُ٘ ٟٞطَٓ ٢حَُٔحٓ ٢ر٘٘٤خ
ٝطِي ٓ ٍٜٞى٘ٗٝخ ٝكِٕٝ؟
طٔ٘٤ض ُ ٞأٗٝ ٢أ٣خى ِٗظو٢
ُ ٞحٕ حُٔ٘ٓ ٠و٤٠ش كظٌٕٞ
ٝحٕ ِ٣ظوَ١ ٢كَ١ٝ ٢كي ُلظش
طوَ ػٕٞ٤
كظَطخف ٗلْ أّ ٝ
ٝح ٫كط٤ق ٖٓ ه٤خُي ١خٍه٢
حًح ؿٖ ُٝ َ٤حٓظؼ َ٤كٖ٘٤
كي٣ظي ً ،ح هِزُ ٢ي٣ي أٓخٗش
ٝأٗض ػِٜ٤خ ٓ ،خ ك٤٤ض  ،أٖٓ٤
طٞك٤ض رزـيحى ػخّ  1997ػٖ ػَٔ ٘٣خ ِٛحَُحرؼش ٝحُٔزؼ. ٖ٤
طٞك٤ض ٝطًَض ُ٘خ حػخٍح حىر٤ش ٍحثؼش ٜٓ٘خ :
- 1ىٞ٣حٕ حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق .
- 2حٗلخّ حُٔلَ ٗؼَ .
٧٧- 3ء حُؤَ/حُ٘ؼَ .
- 4ح٤١خف حُٔلَ.
َٔٓ - 5ك٤ش (ٓـ٘ٗ )٠ِ٤ُ ٕٞظٔظٜخ ٗؼَح
- 6ك٤خس حُؼزخّ رٖ ح٫ك٘ق ٗٝؼَٝ ٙهي ًظزظ ٚرخُلَٗٔ٤ش ٝطَؿْ طَؿْ
حُ ٠حُؼَر٤ش  َ٘ٗٝرزـيحى ػخّ 1977
 - 7حٔٗ٫ش ( رلٞع طلِ٤ِ٤ش )
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ٓ- 8ـٔٞػش هٓٝ ٜٚوخ٫ص
ٝحهَ٤ح حهظْ رلؼٌٛ ٢ح ر ٌٜٙح٫ر٤خص  ٢ٛٝط٘٘يٛخ ُٜ٘١ٞخ ٝحٓظٜخ
حُؼَر٤ش طو: ٍٞ
طٔ َٜـ أر٤ض حُِؼٖ ـ ؿَص ػِ ٠حُوٜي
كُِٔ ْ٤ؼِ ٢إٔ طوخرَ رخُٜي
ر٬ىى ـ حٕ طَٗي ـ ر٬ىٝ ١حٜٗخ
ػ٘ٝ ١َ٤أكزخرٝ ٢أٗلْ ٓخ ػ٘ي١
ٞٛح ١رٜخ ٓ ،خ كيص ػٖ كزٜخ
ٝكخٗخ ُٔؼِ ٢إٔ طل٤ي ػٖ حُؼٜي
٤ًٝق ٝهي ٌِٓظٜخ ًَ ٜٓـظٝ ٢حٗ٢
٧هل ٢ك ٢حُ ٟٜٞكٞم ٓخ حري١
ٞٛح ١رٜخ  ،حٌٍٗٗ ٢ص ؿٞحٗل٢
حُٗ ًَ ٠زَ ك ٢حُؼَٝرش ٓٔظي
حُ ، ٌْ٤حُ ٠حُٜلَحءَُِ ، ََُِٓ ،ر٠
ُٔٞؽ حُوِ٤ؾ حُؼَ َُِٝ ،ف ٖٓ ٗـي
ٌُٔش ُِ ،زطلخء ُِ ،و٤ق ٖٓ ٓ٘٠
ُٔ٘٤خء ُِ ،ـُِ ،ٕ٫ٞويّ ُِ ،وِي
حُ ًَ ٠ػَم ك ٢حُؼَٝرش ٗخرٞ
 ًَٝكئحى  ًٌَ٣هللا رخُلٔي
حُ ٠ط ، ْٗٞح ٝحُـِحثَ ُِٟٜٞ ،
رٔـَر٘خ ح٫ه ٠ٜحُوَ٣ذ ػِ ٠حُزؼي
٘٤ٔ٣خ ُوي أكززظٌْ كذ ُحٛي
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ٝأػ٘ق أٞٛحء حُٔلز ٖ٤ك ٢حُِٛي

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

دمحم ٜٓي ١حُـٞح١َٛ
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 ٞٛدمحم رٖ ٜٓي ١رٖ ػزي حُلٔ ٖ٤حُـٞح ١َٛحُ٘ـل ٢حُؼَحه٢
ُٝي حُ٘خػَ دمحم ٜٓي ١حُـٞح ١َٛك( ٢حُ٘ـق ) ك ٢حُٔخىّ
ى٢٘٣
ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣طٔ ُٞػخّ \(ٝ ، ّ1899حُ٘ـق ) ًخٗض  ٫ٝطِحٍ ًَِٓح ح
ٝأىرُِ٘ٝ ، ٢ؼَ كٜ٤خ أٓٞحم طظٔؼَ كٓ ٢ـخُٜٔخ ٓٝلخكِٜخ ًٝ ،خٕ أرٙٞ
ح
ػزي حُلٔ ٖ٤ػخُٔخ ً ٖٓ ػِٔخء حُ٘ـق  ،أٍحى ٫ر٘ ٚحٌُ ١ريص ػِ ٚ٤ػ٬ثْ
حًٌُخء ٝحُٔويٍس ػِ ٠حُللع إٔ  ٌٕٞ٣ػخُٔخ ً ى٤٘٣خ ٌُُ ،ي أُزٔ ٚػزخءس
حُؼِٔخء ٝػٔخٓظ ٞٛٝ ْٜك ٖٓ ٢حُؼخ َٗس .
حٗليٍ حُـٞح ٖٓ ١َٛأَٓس ٗـل٤ش ٓلخكظش ػَ٣وش ك ٢حُؼِْ ٝح٧ىد
ٝحُ٘ؼَ طُؼَف رآٍ حُـٞحٔٗ ، َٛزش اُ ٠أكي أؿيحى حَٓ٧س ٝحٌُ٣ ١يػ٠
حُ٘٤ن (دمحم كٖٔ )ٛخكذ حُـٞحٝ ، َٛحٌُ ١أُّق ًظخرخ ً ك ٢حُلوٝ ٚحٓٔخٙ
(ؿٞح َٛحٌُ ّ٬كَٗ ٢ف َٗحثغ حًٝ . ) ّ٬ٓ٩خٕ ُ ٌٜٙحَٓ٧س ًٔ ،خ ُزخه٢
ح َٓ٧حٌُزَ٤س كٓ ٢ي٘٣ش ( حُ٘ـق ) ٓـِْ ػخَٓ رخ٧ىد ٝح٧ىرخء َ٣طخىٙ
ًزخٍ حُ٘و٤ٜخص ح٧ىر٤ش ٝحُؼِٔ٤ش .
هَأ حُوَإٓ حٌَُ ٞٛٝ ْ٣ك ٌٙٛ ٢حُٖٔ حُٔزٌَس ٝطْ ًُُ ٚي رٖ٤
يًٍٓ ٖ٤زخٍ ُ٤ؼِٔ ٙٞحٌُظخرش
أهَرخء ٝحُيٝ ٙأٛيهخث ،ٚػْ أٍِٓٝ ٚحُي ٙاُّ ُٓ ٠
ٝحُوَحءس ،ػْ أهٌ ػٖ ٗٞ٤ه ٚحُ٘لٝ ٞحَُٜف ٝحُز٬ؿش ٝحُلوٓٝ ٚخ اُ٠
ًُي ٓٔخ ٓ ٞٛؼَٝف كٜ٘ٓ ٢ؾ حُيٍحٓش آٌٗحى ٝ .هطٝ ُٚ ٢حُيٝ ٙآهَٕٝ
إٔ ٣للع ك ّٞ٣ ًَ ٢هطزش ٖٓ ًظخد ( ٜٗؾ حُز٬ؿش ) ٝه٤ٜيس ٖٓ ىٞ٣حٕ
(حُٔظ٘ز )٢ك٢ريأ حُلظ ٠رخُللع ٞ١حٍ ٜٗخٍ٘ٓ ٙظظَح ً ٓخػش حٓ٫ظلخٕ رلخٍؽ
حُٜزَ ٝ ،رؼي إٔ ٘٣ـق ك ٢حٓ٫ظلخٕ ٔٔ٣ق ُ ٚرخُوَٝؽ ك٘٤ؼَ حُٗ ٚهِن
ٖٓ ؿي٣ي ٝ ،ك ٢حُٔٔخء ٜ٣خكذ ٝحُي ٙآُ ٠ـخُْ حٌُزخٍ .
( حُز٤خٕ
أظ ٌ٘ٓ ً٬٤ٓ َٜحُطلُٞش اُ ٠ح٧ىد كؤهٌ ٣وَأ كً ٢ظخد
ٝحُظزُِ )ٖ٤٤ـخكع ٓٝويٓش (حرٖ هِيٝ )ٕٝىٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ ٗٝ ،ظْ حُ٘ؼَ
كٓ ٖٓ ٢زٌَس ٓ ،ظؤػَح ً رز٤جظٝ ، ٚحٓظـخرش ُٔٛٞزش ًخٓ٘ش ك. ٚ٤
ًخٕ أرَ٣ ٙٞؿذ حٕ  ٌٕٞ٣ػخُٔخ ً ٗ ٫خػَح ً ،ح ٫حٕ ُِٓ٘ ِٚ٤ؼَ ؿِذ
ػِٝ . ٚ٤ك٘ٓ ٢ش \  1917طٞكٝ ٢حُيٝ ٙرؼي إٔ حٗو٠ض أ٣خّ حُلِٕ ػخى
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حُ٘خد اُ ٠ىٍٝ ٚٓٝأٟخف اُٜ٤خ ىٍ  ّٝحُز٤خٕ ٝحُٔ٘طن ٝحُلِٔلش..
ٝهَأ ًَ ٗؼَ ؿي٣ي ٓٞحء أًخٕ ػَر٤خ ً أّ ٓظَؿٔخ ً ػٖ حُـَد .
ًٝخٕ ك ٢أ ٍٝك٤خطِ٣ ٚزْ( حُؼٔخٓش ) ُزخّ ٍؿخٍ حُي٘ٗ ٚٗ٧ ٖ٣ؤ
ٗ٘ؤسً ىٓ ٚ٤٘٣لخكظش ٝ ،حٗظَى رٔذ ًُي ك ٢ػٍٞس حُؼَ٘ ٖ٣ػخّ \ ّ1920
ٟي حُِٔطخص حُزَ٣طخٗ٤ش ٓؼٔٔخ  ،ػْ حٗظـَ ٓيس هَ٤ٜس ك ٢ر ١٬حُِٔي
ك َٜ٤ح ٍٝ٧ػ٘يٓخ طُٞؽ ٌِٓخ ً ػِ ٠حُؼَحم ًٝخٕ ِ٣ ٫حٍ َ٣طي ١حُؼٔخٓش  ،ػْ
طَى حُؼٔخٓش  ٝطَى حٗ٫ظـخٍ ك ٢حُز ١٬حٌٍُِٔٝ ٢حف ٣ؼَٔ رخُٜلخكش
رؼي إٔ ؿخىٍ ( حُ٘ـق )اُ( ٠رـيحى ) ،كؤٛيٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلق ٜٓ٘خ
ؿَ٣يس ( حُلَحص ) ٝؿَ٣يس ( حٗ٫و٬د ) ػْ ؿَ٣يس ( حَُأ ١حُؼخّ ) ٝحٗظوذ
ػيس َٓحص ٍثٔ٤خ ً ٫طلخى ح٧ىرخء حُؼَحه. ٖ٤٤
ُْ ٣زن ٖٓ ٗؼَ ٙح٢ٗ ٍٝ٧ء ٝ ،ًٌَُ٣أ ٍٝه٤ٜيس ًُ ٚخٗض هي َٗ٘ص
كً َٜٗ ٢خٗ ٕٞحُؼخٗ ٢ػخّ \ ٝ ، 1921أهٌ ٞ٣حُ ٢حَُ٘٘ رؼيٛخ كٓ ٢وظِق
حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُؼَحه٤ش ٝحُؼَر٤ش ٗ ٖٓٝؼَ ٙكٗ ٢زخر: ٚ
ط َ َّ ٜ
حٛ٧ـ٤ـق
 ٢َ٘ٔ ٠هَــي ِّى
ُ

ف
ٝأُـ َٜـ َزـ٘ـُ ٢كـٔـُ٘ ِ
ظَ ُ
ـي حُ ُٔ َ

ٟٝخَ٣وَّ٘ ٢
٘ ّي
حُـٔـ َ
إٔ ًحى ِ

ق
ن رـ َِ ٚه
ُ ٤٠٣
ـٜـَى حُ َُٔ َُ ٛ
ُ

رـٜـيٍى َٗـ ْزـ َغ حُل٤خ ِس
أٓ٢ِ٤
ِ

ق
ٝهِّ ٢كٔخ ً ظـخٓـجخ ً ِ ََ٣
ٗ ُ

ٖ٤
حَُىح َء ػٖ حُزُ َْ ُ
٤ٓٝطِ ٢
ػ َٔ ِ

َػق
 ٞػَٔ ٌَ ِٜٓ٘ٔخ َ٣
َِ ٣ل ْ
ُ

ـي كـٌـ َّ حُـؼـٔـخٍ
طـؼـخُ ٢أًُ ْه ِ

طَ
ـــَف،
ق
ّ
ّ
حٍٛـــخ ُ٣و َط ُ
ٗٝــُ ٞ

َٗ٘ أٓ ٍٝـٔٞػش ُ ٚرخْٓ
حُ٘ؼَحء حُويحٓٝ ٠حُٔؼخ. ٖ٣َٛ

( كِزش ح٧ىد ) ػخٍ ٝكٜ٤خ ػيىح ً ٖٓ

طَى حُ٘ـق ػخّ \  1927رؼي طؼٓ ٚ٘٤٤ؼِٔخ ً ػِ ٠حُٔ٬ى ح٫رظيحث ٢ك٢
ٓي٘٣ش (حٌُخظٔ٤ش ) ًٝخٕ ٣طٔق حٕ ٣ؼٓ ٖ٤يٍٓخ ػِ ٠حُٔ٬ى حُؼخٗ. ١ٞ
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أٛيٍ ك ٢ػخّ \  1928ىٞ٣حٗخ ً أٓٔخ ( ٙر ٖ٤حُ٘ؼٝ ٍٞحُؼخ١لش )
َٗ٘ كٓ ٚ٤خ حٓظـي ٖٓ ٗؼَ. ٙ
حٓظوخٍ ٖٓ حُٞظ٤لش ك ٢حُز ١٬حٌُِٔ٘ٓ ٢ش \ٜ٤ُ ، 1930يٍ ؿَ٣يطٚ
(حُلَحص)  ، ،ػْ أُـض حُلٌٓٞش حٓظ٤خُٛخ رؼي حٛيحٍ حُؼيى حُؼَٜ٘٘ٓ ٖ٣خ
كآًُُٔ ٚي ًؼَ٤ح ً ٝ ،كخ ٍٝإٔ ٣ؼ٤ي اٛيحٍٛخ  ٌُٖٝري ٕٝؿي ، ٟٝكزو٢
ػٓ َٖ ِّ٤ؼِٔخ ً ك ٢أٝحهَ ٓ٘ش \ 1931كٓ ٢يٍٓش
ري ٕٝػَٔ اُ ٠إٔ ُ
(حُٔؤٓ٤ٗٞش) ػْ ٗوَ اُ ٠ىٞ٣حٕ ُٝحٍس حُٔؼخٍف ٍثٔ٤خ ً ُيٞ٣حٕ حُظلَ. َ٣
ٝك ٢ػخّ \  1935أٛيٍ ىٞ٣حٗ ٚحُؼخٗ ٢ربْٓ ( ىٞ٣حٕ حُـٞح. ) ١َٛ
 ٝك ٢أٝحهَ ػخّ \  1936أٛيٍ ؿَ٣يس ( حٗ٫و٬د ) اػَ حٗ٫و٬د
حُؼٌَٔ ١حٌُ ١هخى( ٙرٌَ ٛيهٝ.) ٢هي أكْ رخ ٗلَحف كٌٓٞش حٗ٫و٬د
ػٖ أٛيحك ٚحُظ ٢أػِٖ ػٜ٘خ كزيأ ٣ؼخٍ٤ٓ ٝخٓش حُلٌْ كٔ٤خ  َ٘٘٣كٌٙٛ ٢
حُـَ٣يس  ،كلٌْ ػِ ٚ٤رخُٔـٖ ُٔيس ػ٬ػش أٗٝ َٜرب٣وخف حُـَ٣يس ػٖ
حُٜيَٜٗ ٍٝح ً .
رؼي ٓو ١ٞكٌٓٞش حٗ٫و٬د ؿ َ٤حْٓ حُـَ٣يس اُ ( ٠حَُأ ١حُؼخّ ) ،
٣ ُْٝظق ُٜخ ٓٞحِٛش حُٜي ، ٍٝكؼطِض أًؼَ ٖٓ َٓس رٔزذ ٓخ ًخٕ ٌ٣ظذ
كٜ٤خ ٖٓ ٓوخ٫ص ٗخهيس ُِٔ٤خٓخص حُٔظؼخهزش ٔٓٝ .خ ًظز ٌٙٛ ٚح٫ر٤خص ٣و: ٍٞ
لبل أن تبكً النبوغ المضاعا
جر هذه األوضاعا
ّ
سب من ّ
سب من شاء أن تموت وأمثا
ّ
لن ه ّما وأن تروحوا ضٌاعا
سب من شاء أن تعٌش فلو ٌل
ّ
حٌث أهل الببلد تمضً جٌاعا
خبرونً بؤن عٌشة لومً
ال تساوي حذاءن اللماعا
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ُٔخ هخٓض كًَش ٓخٍّ\  1941رو٤خىس ٍٗ٤ي ػخُ ٢حٌُ ٢ٗ٬٤أ ّ٣يٛخ
ٝرؼي كِٜ٘خ ؿخىٍ حُؼَحم ٓغ ٖٓ ؿخىٍ ٙاُ ٠اَ٣حٕ  ،ػْ ػخى اُ ٠حُؼَحم ك٢
حُؼخّ ٗلٔٔ٤ُ ٚظؤٗق اٛيحٍ ؿَ٣يط. ٚ
ٝك ٢ػخّ \ٗ 1944خٍى كَٜٓ ٢ؿخٕ( أر ٢حُؼ٬ء حُٔؼَ )١ح٫ىر ٢ك(٢
ىٓ٘ن ) .
أٛيٍ ك ٢ػخٓ 1950 ٝ 1949 ٢حُـِء حٝ ٍٝ٧حُؼخٗ ٖٓ ٢ىٞ٣حٗ ٚك٢
١زؼش ؿي٣يس  ْٟكٜ٤خ هٜخثي ٙحُظٗ ٢ظٜٔخ ك ٢حٍ٧رؼ٤٘٤خص ٝحُظ ٢رَُ كٜ٤خ
ٗخػَح ً ًزَ٤ح ً .
ٗخٍى ك ٢ػخّ \ 1950ك ٢حُٔئطَٔ حُؼوخكُِ ٢ـخٓؼش حُؼَر٤ش حٌُ١
ػُوي ك ٢حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش ٝ .رؼي ػٞىط ٚحٗظوذ ٍثٔ٤خ ً ٫طلخى ح٧ىرخء حُؼَحهٖ٤٤
ٗٝو٤زخ ً ُِٜلل. ٖ٤٤
ُٔٝخ ٝحؿ٠ٓ ٚخ٣وخص ٓوظِلش ٖٓ هزَ حُلٌٓٞش حُؼَحه٤ش حٌٗحى ؿخىٍ
حُؼَحم ػخّ \ 1961اُُ ٠ز٘خٕ ٘ٛ ٖٓٝخى ٓخكَ حُ ٠حٍٝرخ ٍٓ١ظوَ ك( ٢رَحؽ
) ٤ٟلخ ً ػِ ٠حطلخى ح٧ىرخء حُظٌِ٘ٞٓٞ٤كخًٝ . ٖ٤٤أهخّ ك ٢رَحؽ ٓزغ ٓ٘ٞحص
ٛٝيٍ ُ ٚكٜ٤خ ك ٢ػخّ\  1965ىٞ٣حٕ ؿي٣ي ٓ ّٔخ ( ٙرَ٣ي حُـَرش).
ػْ ػخى اُ ٠حُؼَحم ك ٢ػخّ \ 1968ك٤غ هٜٜض ُ ٚكٌٓٞش حٍػَحم
ٍحطزخ ً طوخػي٣خ ً هيٍ 150\ ٙى٘٣خٍح ً ك ٢حُ٘. َٜ
ٝك ٢ػخّ\ ٛ 1969يٍ ُ ٚك ٢رـيحى ىٞ٣حٕ (رَ٣ي حُؼٞىس) .
ك ٢ػخّ \ 1971أٛيٍص ُُٝ ٚحٍس ح٩ػ ّ٬ىٞ٣حٕ ( أٜ٣خ حٍ٧م )
ٝ.ك ٢حُؼخّ ٗلٍٔ ٚأّ حُٞكي حُؼَحه ٢حٌُٓ ١ؼَّ حُؼَحم كٓ ٢ئطَٔ ح٧ىرخء
حُؼَد حُؼخٖٓ حُٔ٘ؼوي ك( ٢ىٓ٘ن ) ٝ .ك ٢حُؼخّ ٗلٔ ٚأٛيٍص ُُٝ ٚحٍس
ح٩ػ ّ٬حُؼَحه٤ش ىٞ٣حٕ ( هِـخص).
صٍأّ حُٞكي حُؼَحه ٢آُ ٠ئطَٔ ح٧ىرخء حُظخٓغ حٌُ ١ػوي ك (٢ط) ْٗٞ
ك ٢ػخّ . 1973
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ُْ ٣طذ ُ ٚحُؼ ٖ٤ك ٢رِي٫ ٙهظ٬ف حَُحٓ ١غ حُلٌٓٞش كٜخؿَ حُ٠
حُوخٍؽ كخًح درِيحٕ ػي٣يس صكضف ُ ٚأرٞحرٜخ ُِـٞح ١َٛطَؿذ ك ٢حٕ
٤ٟ ٌٕٞ٣لخ ػِٜ٤خ ٓؼَ ٓ ،َٜحُٔـَدٝ ،حٍ٧ىٕ ٣ٍٞٓٝخ ٌٛٝ ،ح ىُ َ٤ػِ٠
ٓي ٟح٫كظَحّ حٌُ ١كظ ٢ر ٌُٚ٘ٝ ٚحهظخٍ ( ىٓ٘ن ) ٝحٓظوَ كٜ٤خ ٝحٔ١ؤٕ
اُٜ٤خ ٝحٓظَحف فًَٓ ٚحَُث ْ٤حُٔ ١ٍٞكخكع حٓ٧ي رٔ٘ل ٚأػِٓٝ ٠خّ ك٢
حُز٬ى رؼي حُوخء ه٤ٜيط ٚىٓ٘ن ٝحٕ ه٤ٜيس حُ٘خػَ حُـٞح( ١َٛىٓ٘ن
ؿزٜش حُٔـي) حَٗحهش ؽى٣يس ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ ٣و: ٍٞ
ٗٔٔـض طَرـي ُُ ٫لـِٓ ٫ٝ ٠وخ
ٓٝـَص هٜيى  ٫هزّـخ ٌٓ ٫ٝهخ
ٓٝـخ ٝؿـيص اُُ ٠و٤ـخى ٓ٘ؼطلخ
ا ٫اُ٤ـي ٓٝـخ أُل٤ـض ٓلظـَهخ
ً٘ض حُطـَ٣ن اُٛ ٠خ ٝط٘ـخُػـٚ
ٗلـْ طٔـي ػِ ٚ٤ىٜٗٝخ حُطَهـخ
وكـان للبً إلى رإٌـان باصـرتً
حتى اتهمت علٌن العـٌن والحدلـا
صبا مرحـا
شممت تربن أسـتاؾ ال ّ

والشــمل مإتلفا والعمـد مإتلما

وسـرت لصدن ال كالمشـتهً بلدا
لكن كمن ٌشـتهً وجه من عشـما
لالوا دمشـك و بؽداد فملت هما
فجر على الؽد من أمسـٌهما انبثما
دمشــك عشـتن رٌعانا وخافمة
ولمـة العٌـون السـود واألرلـا
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تموجـٌن ظبلل الذكرٌات هـوى
وتسـعدٌن األسـى واله ّم والملما
طٞك ٢حُـٞح ١َٛك ( ٢ىٓ٘ن ) ك ٢حُٔخرغ ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣طٔ\ ُٞ
ٍٝ ، 1997كَ رؼي إٔ طَٔى ٝطلي ٟحُِٖٓ ٝحُطـخس حُظخُٔٝ ٖ٤ىهَ
ٓؼخٍى ًزَٝ ٟهخ ٝؿَٔ حطٜخ ٝحًظ ٟٞرَ٘٤حٜٗخ كٌخٕ رلن ٗخٛي حُؼَٜ
حٌُ٣ ُْ ١ـخَٓ ٣ ُْٝلخد أكيح ً َٟ٣ ُْٝ .ن ٫كي كٌخٕ ٗخٍح كٞم ػِْ ٝحٕ
ٍح ١حُوخٓ ُٜٞ ٙظ٘ز ٢حُؼ َٜحُلي٣غ ُظ٘خر ٚحِٓٞرٚ
حُـٞح ١َٛك٢
ّ
رخِٓٞرٝ ٚهٞس ه٤ٜي ٓٝ ٙظخٗش ٗؼَ. ٙ
 ٖٓٝىٝحػ ٢حُٜيف حٕ حُـٞحُٝ ١َٛي ٝطٞك ٢كٗ ٢لْ حًُ٘ٝ ،َٜخٕ
حُلخٍم ٓٞ٣خ ً ٝحكيح ً ٓخر ٖ٤ػ٤ي ٓ٬٤ىٝٝ ٙكخط .ٚكوي ُٝي ك ٢حُٔخىّ
ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣طٔ ُٞػخّ \ٝ 1899طٞك ٢ك ٢حُٔخرغ ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣طُٔٞ
ػخّ \1997
طٔ ّ ِ٤حُـٞح ١َٛرٔٛٞزش ٗؼَ ّ٣ش ه٣ٞش ٓٝويٍس ك٘ ّ٤ش ػخُ٤ش ٗٝلْ
ٗؼَ َ٣ٞ١ ١اً طـخُٝص رؼ ٞهٜخثي ٙحًؼَ ٖٓ ٓجش ر٤ض ًٔخ ُحى رؼٜ٠خ
 ٝحٓظطخع
ػِ ٠حُٔجظٓ ٖ٤غ حُٔلخكظش ػِ ٠حُؤ٤ش حُل٘٤ش ُ ٌٜٙحُوٜخثي
حُللخظ ػٍِٞٛ ٠س حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش رؤُٝحٜٗخ حُظوِ٤ي٣ش ٗٝلٜٔخ حُؼَر٢
حٓ َ٤ٛ٧ظلي٣خ ً رٌُي ً َّ كًَخص حُظـي٣ي حُ٘ؼَ ١حُظ ٢ػخَٛٛخ ًخُٔيٍٓش
حُلَ ٓٝيحٍّ حُليحػش ح٧هَ. ٟ
حَُٓٝخٗٔ٤ش ٝح٫ريحػ٤ش ٓٝيٍٓش حُ٘ؼَ
ّ
ًٝخٕ ٗظخؿ ٚحُ٘ؼَ ١حُـِ٣ َ٣زِؾ ػَ٘حص ح٫٥ف ٖٓ ح٧ر٤خص حُ٘ؼَ٣ش ك٢
ٗظّ ٠ح٧ؿَح ٝحٔٗ٩خٗ٤ش حُٔوظِلش ك٤غ ٗظْ ك ًَ ٢ح٫ؿَحٝ ٝحُلٕ٘ٞ
حُ٘ؼَ٣ش حُٔؼَٝكش ٖٓ كوَ ٓٝيف ٛٝـخء ٍٝػخء ٝؿٍِ ٝكٌٔش كٖٔ
ٍػخثُِٝ ٚؿظ ٚحّ كَحص ٣و: ٍٞ
إ ٝحُـيسً
ص) َّ
ـَح ٍ
ُك ِِّ ٤٤
ض (أ َّّ كُ َ
رٔؼ َِ ٓخ حٗـزضْ طُـ ٌْ٘ ٠رٔخ طَـ ِِـ ُي
رـغ ِ ٫ػ ِـ َٜـخ
أؿ ْي ٖٓ
ِّ
طلَّ٤شً ُْ ِ
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رُ َّيح ًْ ,
ٓـ ّيح ً ر٘٘٤خ حَُِّلـ ُي
ٝإ هخ َّ َ
رخَُٝف ٍُىَّ ١ػِٜ٤خ اّٜٗخ َِِٛـشٌ
ُ ِ
حُٔل َ
َ
زٓ ٖ٤خًح ٘٣ل ُغ حُ َــٔــ ُي
رٖ٤
ِ
ىٓٞػ ْْ ُ ُٞ ٢طزؼؼَٗ ٢ـ٘خ ً
ػ ََِّصْ
َ
ٍَؿؼضُ ُٓ٘ٚ
ــَ ُى
ُلَ
َّ
حُيٓغ أ َ ْرـظ َ ِ
ِ
حٛطزخٍ َ
ًخٕ ٔ٣ظ ُ َُٗـ٢
ػٞد
هِؼضُ
َ
ٍ
َ
ِد حىَّػخث ٢أَٗ٘ ٢ؿ ِِـ ُي
ٝرخٕ ًٌَ ُ
ُ٣ ْ٤ؼَكُ٘٢
رَ ٌَ ْ٤ضُ كظ ٠رٌخ َٓ ْٖ
َ
١خثَ َ
ــَ ُى
كظ ٠كٌخٗ٢
ُٗٝلْضُ
ٌ
ؿ ِ
َّ
ـــَ
ًٔخ طَل َّـَ ػ٘٤خ ً ػـَس َك َـ ُ
هخّ طل َّـ ََ ىٓؼخ ً
ِِ ٜــ ُي
هِز ٢حُ َّ
ٍ
َ
اَّٗخ اُ ٠هللا ِ! هَٔ٣ ٌٍ ٞظَُ ٣ق رــ ِٚ
َٔ٣ٝظ ١ٞك َٖٓ ِٚ ٤ىحٗٞح َ َٖٓ ٝؿ َليُٝح
ًٝخٕ ُِـٞح ١َٛحُويف حُٔؼِ ٠كٗ ٢ؼَ ٙحُُِ ٢٘١ٞؼَحم ٝحٓ٫ش
حُؼَر٤ش ٣ٝ .ظٜق أِٓٞد حُـٞح ١َٛرخُٜيم ك ٢حُظؼزٝ َ٤حُوٞس ك ٢حُز٤خٕ
ٝحُلَحٍس ك ٢ح٩كٔخّ حُِٔظلْ رخُ ٍٜٞحُٜخىٍس ًخُظ٤خٍ ك ٢حُ٘لْ ٌُٚ٘ٝ ،
٣زي ٖٓ ٝه ٍ٬أكٌخٍٓ ٙظ٘خثٔخ ً كِ٘٣خ ً ٖٓ حُل٤خس طـِق ٗؼَٔٓ ٙلش ٖٓ
حٌُآرش ٝح٩كٔخّ حُوخطْ حُلِٓ ٖ٣غ ٗلٔ٤ش ٓؼويس ط٘ظَ اُ ًَ ٠أَٓ ٗظَ
حُلِٞٔ٤ف حُ٘خهي حٌُ٢ٗ ٚ٤َٟ٣ ٫ ١ء ٗظ٤ـش ح٫كيحع ٝحُٔٞحهق حُظ٢
َٓص ػِٝ ٚ٤حػَص كٗ ٢لٔ٤ظ ٚحُِٜٔٔش ؿَ٤حُوخٗؼش .
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ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس حَُحثؼش ٖٓ ٗؼَ: ٙ
َ
أ٣ـٖ  ٖٓٝػؼ َ َِ
أٍف
ًٍخري ٖٓ ٍ
د ٍُكضَ طَوطؼُٚ
ًلخى
ٓٞكٖ ىٍ ٍ
ُ

ؿٓ ٕ٬٤لٔ ً٫ٞػِ ٠هـطَ ِ
ًلخى
ِ
َّ
ًؤٕ

ٛي ٍٍَ
ٍٝى ٍ ٝكَ ٢
٣ٝخ أهخ حُط َ٤كْ ٢

ٗـَ
ٖ ػـِ٠
كٍ ََّ ً ٢
 ُٚ ّٞ٣ػـ ُ ٌ
ِ

ػَ٣خٕ ٣لَٔ ِٓ٘وخٍح ً ٝأؿـ٘لشً
َ

ٓلَ َِ
أهـق ٓخ ُ َّْ ٓـٖ ُح ٍى أهَ ٞ
َّ

حُ٘ل ّٞرٚ
ٔ َي ٓخطؼ٤خ
ذ َٗل َ
ُ
رلٔ ِ

ٖٓ كَ٘ٓ ١طِن ٍ أ ٝكَ٘ٓ ١ليٍ

ٓ٘ظلَ
أٗخٗ ٌي أٗض كظلخ ً َ ٘ٛغ
ِ
َ
٘خك٤ي  ٫طِٜأ رؼخٛل ٍش
َ ٞؿ
هلـ َّ ْ

ٌ
ٗخري أٗض ٓ ,ـظَح ًَ ٣ ,ي حُويٍ
أّ
ُٜ ٟٞ١خ حَُ٘ٔ ً٘ل ٚ٤كِْ ٣طَ ِ

ذ
أُلِ ُٚ ٠ػزَسً ك ٢ؿئؿ ٍئ هٍ ٠
ٌ َٓ٣
٢٘٠
٣خٓخَٓ حُل ٢رٌ ٞٗ ٢
م ِ
َ
٣خٓخَٓ حُل ٢ر ٢ىح ٌء ٖٓ حَُ ٠ـ َِ

ٓــزَس
َّ

ُـ َ٤رَ ٓ ٬ل َِ

ٖٓ ؿَ ٝ ,َٙ٤ؿ ـ٘خفٍ ِٓ٘ ٌَِٔ٘ٓ ٚ
ص ,اُ ٠حُ٘ـ ٟٞاُ ٠حُٔ َٔ َِ
اُ ٠حَُِّيح ِ
ُ
ٝحُٞطَ
ٍٗـ٤ـٖ حٌُـؤّ
ػخٛخ ٙكظ٠
ِ
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ٓ َٜحُؼ٘خم ٘٣زؼَ ُْٜ
 ٫أىَّػ٢
َ

٣خٓخَٓ حُل ٢رْ ٢ؿـٞع اُ ٠حُٔ ََِ ٜ
َ

د
٣خٓخَٓ حُل ٢كظ ٠حُ ٖٓ ْٜىأ ٍ

د ٖٓ حُوي ٍَِ
ػِـ ٚ٤آد اٍُ َٟ ٠

٣خٓخَٓ حُلَّ ٢
ذ
حٕ
حُي ًٝ َٛػـ ٍ
َ
َ
ًؤٕ ٗـُؼٔخء ٙكزِ ٠رؤرئٓ ِٚ
ْٔ ػخثٌَسً
طـ٘يّ ك ٢حُ٘ـَّـ٘ٞحص حُ ُل ِ
ُ
٣يًٍُٚ
َ٘٣ـٌ ٚحُؼٌَ ٖ٤
إ حُ َٔٞص ِ
ٝحُؼَٔ ًخُِٗ َ٤ـلٓ ٚ٤٤ـخُطش
ُ

حُـِ ٠ػِ ٠حُ ِلٌ ََِ
أػ٤ض ٌٓحٛزٚ
ٌ
ٖٓ ٓخػ ِشحُٜل ٞطؤطٓ ٢خػش حٌُـَي ٍَِ
 ١ٌٛكـُظـيًٍٜخ ح٧هَ ٟػِ ٠ح٧ػ َ َِ
ٝحُظلَ
ك٘لٖ ٖٓ ً ِ ٖ٣ر ٖ٤حُ٘خد
ِ
َِ ٜ
٣ـٌُ٘ ٖٓ ٠حُط ٍٞأ ٖٓ ٢ٌ٘٣ ٝحُ ِو َ

ق
٣ٝخٓ٬ػــذ أطَحرـ ٢رٔ٘ َؼ َط ٍ
َ

َ
كخُـ ُِ ٍِ
ٖٓ حُلَحص اُ٠
ًٞكـخٕ ِ

أَٗػ ٍش
كخُـَٔ ػٖ ؿخٗز ٚ٤هل ُ
ُ
ن ِ

ًخُطٍَ
ٍكـّخك ٍش ك ٢أػخُ ٢حُـٞ
ِ

اُ( ٠حُوٍٗٞن) رخم كٔٓ ٢خكز ِٚ
أػَ
ٖٓ أرٖ ٓخء حُٔٔخ
ٌ
ٓخؿَ ٖٓ ِ
طٌِْ (ٗوخثوُ )ٚــْ طــؤٍ ٗخَٗسً

ٗٞحكؾ حُٔٔي ك٠ـّظٜخ ُ ٣ي حُ َٔ َط َِ
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ؽ رٜخ
ر٠٤خ َء كَٔح َء أَٓحرخ ً ُ ٞٔ٣

ٍ ٖ٣حُطٞح ْ٣ٝأٓ ٝـ َ ْٗٞـ٤ش حُ َلزَ َِ
ُ

َ
ُ٣ ٕ٦ـُطَد ٓٔؼـ ٢كٞٗ ٢ح١جٚ
ُ
حُيٓغ كٟٞ ٢ءٍ ٖٓ حُوَ َٔ َِ
ٝحَُِٓش ُ

ٝػـ ٢حُ٘ـخس ٝحُزوَ
ف حُلٔـخّ
ٛي ُ
ُ
ٔٔ ُق ر ٖ٤حُٔـُٞف ٝحُ ُل َـ َِ
ٝحُٔيٍ ُ
ؽ حُ َ

٣خ أ٘ٛؤ حُٔخع ك ٢ىٗـ٤خ ١أؿ َٔؼُٜخ

حُلِ ٖٓ ٞػَُٔ١
اًح ػيىصُ حُ٢ٜ٘ء
َ

طٜٞرـَّ ٖٓ ٢ػ ٍَ كظـ ٠اًح اٗ َليٍَصْ

ٞف ٌُحى حََُٓ كخٗ َليٍ١
ر ٢حُلظـ ُ ُ

طـُٔل ٠حُـ٠خٍحص ك ٢حُيٗ٤خ ٓٗ ٟٞلن
ص ٟٓٞ
ٝطـُٔظطخٍ
ٞ٤١ف حًٌَُ٣خ ِ
ُ

٤١ق ٖٓ حُٜٔي كظ ٠حُـِلي ُٓ ٌيً ََِ
ٍ

ك(٢ؿ٘ـَّـش حُوِي) ١خكض ر ٢ػِ ٠حٌُـزَ
ٓـ٘ـَّـلخصُ أكخٓـ٤ـْ ٍَ ٝأهِ٤ش
َّ
أٛطخى ٖٛرِػَٔٗ ٢ُ ٢ٛٝ ٢ىٍ

د ٓؼِٜخ ؿ َ
َِ ٠
ٖٓ حُطلُٞش ػـٌ ٍ

حُٜـَ َِ
ٍإ٣خ ٗزخ ٍ
د ٝأكٓ ٍ ّ٬ـٖ ِ

حُ٘٠ـَ
ٓؼَ حُلَحٗخص ك ٢كوَ حُٜـِزخ ِ
ٜ٣طخىُٗ ٢رخُٔ٘خ ٝحُِطـِق ٝحُولَ َِ

د ػِ ٠حُ٠ـَ
أهظخىٛـ ُ َّٖ اُ ٠كَ ٍ

حُ٠ـَ
ٜطِٖ ػِ ٠كَرٓ ٢غ
كْ ٤
ِ
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*****************************

حٗظ ٠ٜحُـِء ح ٚ٤ِ٣ٝ ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ ٖٓ ٢حُٔـِي حُظخٓغ ٖٓ
ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش رخًٕ هللا.

ك َّٜحُـِء حٍٝ٫
حُٔويٓش
َٓ٤س ًحط٤ش
حُـِء حٍٝ٫
طٔ٤ٜـــي
حُ٘ؼَحء
ٜٓطل ٠حرَح ْ٤ٛحُطَحرِٔ٢

3
5
9
11
29
31
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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

35
45
53
63
69
83
94
105
120
132
152
164
170
184
198
206
218
224
231
241
250
258
265

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

ٓٞٓٞػش

ٗؼَح ء حُؼَر٤ش

ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ـش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
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حُٔـِي حُظخٓغ

ٗـــؼـَحءحُؼـَٜحُلـي٣ـغ
حُـِء ح \ ٍٝ٫حُـِء حُؼخٗ٢

حُـِء حُؼخٗ٢
طؤُ٤ق

حُ٘خػَ ٝحُزخكغ

ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش
حٌُ٢ٗ٬٤
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حُ٘خػَ ِٗحٍ هزخٗ٢

ِٗ ٞٛحٍ رٖ طٞك٤ن حُوزخٗ ٢حُيٓ٘و ٢حُ٘خٓ٢
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ٓ 21خٍّ (آًحٍ )
ولد فً حً (مبذنة الشحم فً (دمشك ) فً
 ٖٓ 1923حَٓس ىٓ٘و٤ش ػَر٤ش ػَ٣وش ٝ .حطْ ىٍحٓظ ٚح٤ُٝ٫ش كٓ ٢يحٍّ
(ىٓ٘ن) ػْ ك َٜػِ ٠حُزٌخُ٣ٍٞخ ٖٓ ٓيٍٓش حٌُِ٤ش حُؼِٔ٤ش حُ٤٘١ٞش
ٝطوَؽ ٜٓ٘خ ػخّ
ريٓ٘ن  ،ػْ حُظلن رٌِ٤ش حُلوٞم رخُـخٓؼش حُٔ٣ٍٞش
ّ
ًٝ . 1945خٗض أَٓس ِٗحٍ هزخٗ ٢طٔٔ( ٠آهز٤ن) .ػَٔ أر ٙٞك ٢حُظـخٍس
ٝه َ٤ك٘ٛ ٢خػش حُلِ٣ٞخص ً ٝخٕ ٔ٣خػي حُٔوخ ٖ٤ٓٝك٠ٗ ٢خُٟ ْٜي
حُلَٗٔ – ٖ٤٤ك ٢ػٜي حٗ٫ظيحد حُلَٗٔ٣ٍُٞٔ ٢ش.
وٌعتبر جده حر ٞهِ َ٤حُوزخٗ ٢رابد المسرح العربً
حٗظـَ رخُِٔي حُيرِٓٞخٓ ٢رُٞحٍس حُوخٍؿ٤ش حُٔ٣ٍٞش ٝ ،ط٘وَ ك٢
ٓلخٍحطٜخ ر ٖ٤رِيحٕ ػي٣يس ٜ٘ٓ ،خ حُوخَٛس ُ٘ٝيٕ ٝرَٝ٤ص ٓٝيٍ٣ي
ٝحطوٖ حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ك ٌٙٛ ٢حُلظَس ُظؼ ٚ٘٤ك ٢حػٔخُ ٚحُٔ٤خٓ٤شٝ ،رؼي
اػ ٕ٬حُٞكيس ر٣ٍٞٓٝ َٜٓ ٖ٤خ ػخّ \ ٝ، 1959طْ طؼٌَٓ ٚ٘٤٤طَ٤ح ً ػخٗ٤خ ً
ُِـٔ٣ٍٜٞش حُؼَر٤ش حُٔظليس كٓ ٢لخٍطٜخ رخُ . ٖ٤ٜػْ حٓظوخٍ ٖٓ حُؼَٔ
رخُِٔي حُيرِٓٞخٓ ٢ػخّ \ . 1966
١خُذ ٍؿخٍ حُي ٖ٣ك٣ٍٞٓ ٢خ رطَىٝ ٖٓ ٙحٍُس حُوخٍؿ٤ش ٝكِٜٚ
ٖٓ حُؼَٔ حُيرِٓٞخٓ ٢ك٘ٓ ٢ظٜق حُؤٔ٘٤خص رؼي َٗ٘ ه٤ٜيط ٚحَُ٘٤ٜس
( هزِ ٝك٘ٝ ٖ٤هَٔ ) حُظ ٢أػخٍص ٟي ٙػخٛلش ٗي٣يس ِٛٝض اُ٠
حُزَُٔخٕ ٜ٘ٓٝ .خ  ٌٙٛحُٔوخ١غ :
ػ٘يٓخ ُ ُٞ٣ي ك ٢حَُ٘م
حُؤَ..
ْ
حُز ٞ٤طـلٞ
ف
كخُٔطُ ٞ
ُ
طلض أًيحّ َ
حُِ َ..َْ ٛ
حُ٘خّ حُلٞحٗ٤ض َْ َٓ ُُ ٕٞ٠ٔ٣ ٝ
٣ظَى
ُ
ُٔ٬هخ ِس حُوَ َٔ َْ..
َ
حُوزِ ٝ ..حُلخً..٢اٍُ ٠أّ حُـزخ ٍْ
٣لِٕٔٞ
ٓ ٝؼيحص حُوي ٍَْ..
َ
َ
٣ز٤ؼٝ..ٕٞ
ٝ
.. َٕٝ٘٣ه٤خ ٍْ
..ٍْ َٞ ٛ
ُ ٝ
َ
ٞٔ٣ط ٕٞاًح ػخٕ حُؤَ..
ٝ
***************
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ٓخ حٌُ٣ ١لؼُِٚ
هَ٤ٟ ٙخ ْء؟
ُ
رز٬ى..١
رز٬ى حٗ٧ز٤خ ْء..
 ٝر٬ى حُزٔطخ ْء..
ٓخٟـ ٢حُظزؾ  ٝط َّـخٍ حُوي ٍَْ..
حُؤَ؟
ٓخ حٌُ٣ ١لؼِ ٚك٘٤خ
ْ
ك٘٤٠غ حٌُزَ٣خء..
ٗ ٝؼُٔ٘ ٖ٤ظـي ١حُٔٔخ ْء..
ٓخ حٌُ ١ػ٘ي حُٔٔخ ْء؟
ٌُٔخُٟ..٠ؼلخ ْء..
ٔ٣ظل ِٕٞ٤اُٞٓ ٠ط ٠اًح ػخٕ
حُؤَ..
ْ
ّ ٝ
 ِٕٜٝ٣هز ٍٞح٤ُٝ٧خ ْء..
ػَِّٜخ طَُهّ ْٜ
ٍُح ً ٝ ..أ١لخ..ً ٫
هز ٍٞح٤ُٝ٧خ ْء....
ُ
ٔ٣ ٝيّ ٕٝحُٔـخؿَ ٤ي ح٤ٗ٧وخص حُ ُ
ط ََ ٍْ..
٣ظِٕٔٞ
رؤك ٚ٤ٔٔٗ ٕٞ٤هَي ٍَْ..
ٍ
 ٝه٠خ ْء..
ك ٢ر٬ى ..١ك ٢ر٬ى حُزٔطخ ْء..
طِٝؽ ٖٓ حَٓحط .. ٖ٤ح٣ٍٞٓ ٠ُٝ٧ش طيػَُٛ( ٠س ) حٗـذ ٜٓ٘خ
ّ
ح٫ٝىٛ : ٙيرخء ٝطٞك٤ن َُٛٝحء .
ٝهي طٞك ٢طٞك٤ن رَٔ ٝحُوِذ ٝػَٔ٘ٓ 22 ٙش ًٝ ،خٕ ١خُزخ ً رٌِ٤ش
حُطذ رـخٓؼش حُوخَٛس ٍٝ ..ػخِٗ ٙحٍ رو٤ٜيس ِ٣ٞ١ش ػ٘ٞحٜٗخ:
( ح َ٤ٓ٧حُوَحك ٢طٞك٤ن هزخٗ٣ ) ٢و: ٍٞ
1
ٌَٓٔس ًـل ٕٞأر٤ي  ٢ٛحٌُِٔخص..
ٓٝوٜٛٞش ً ،ـ٘خف أر٤ي ٢ٛ ،حُٔلَىحص
كٌ٤ق ٣ـ٘ ٢حُٔـ٘٢؟
ٝهي ٓ ٨حُيٓغ ًَ حُيٝح..ٙ
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ٓٝخًح ٓؤًظذ ٣خ ر٘٢؟
ٞٓٝطي أُـ ٠ؿٔ٤غ حُِـخص..
2
ٔٓ ١٧خء ٗٔي ٣ي٘٣خ؟
 ٫ٝأكيح كٞٗ ٢حٍع ُ٘يٕ ٣زٌ ٢ػِ٘٤خ..
ٜ٣خؿٔ٘خ حُٔٞص ٖٓ ًَ ٞٛد..
٣ٝوطؼ٘خ ٓؼَ ٛلٜخكظٖ٤
كؤًًَ ،ك ٖ٤أٍحى ،ػِ٤خ
ٝطًٌَ ك ٖ٤طَحٗ ، ٢حُلٖٔ٤
3
أِٗ٤ي٣ ،خ ُٝي ، ١كٞم ظ١َٜ
ًٔجٌٗش ًَٔص هطؼظ..ٖ٤
ٗٝؼَى كوَ ٖٓ حُؤق طلض حُٔطَ..
ٍٝأٓي كٍ ٢حكظٍٝ ٢ىس ىٓ٘و٤ش ٝ ..روخ٣خ هَٔ
أٝحؿٞٓ ٚطي ٝكي..١
ٝأؿٔغ ًَ ػ٤خري ٝكي١
ٝأُؼْ هٜٔخٗي حُؼخَ١حص..
ٍٔٓٝي كٞم ؿٞحُ حُٔلَ
ٝأَٛم ٓؼَ حُٔـخٗٝ ٖ٤كي١
 ًَٝحُٞؿ ٙٞأٓخٓٗ ٢لخّ
 ًَٝحُؼ ٕٞ٤أٓخٓ ٢كـَ
كٌ٤ق أهخ٤ٓ ّٝق حُِٓخٕ؟
٤ٓٝل ٢حٌَٗٔ..
ٝأِٗ ٠ٛٝحٍ رؤٕ ٣يكٖ رـٞحٍ ٙرؼي ٓٞط. ٚ
ٝحَُٔأس حُؼخٗ٤ش (رِو ْ٤حَُح )١ٝػَحه٤ش  ..هُظِض ك ٢حٗلـخٍ حُٔلخٍس
حُؼَحه٤ش ك ( ٢رَٝ٤ص ) ػخّ ٝ ، 1982طَى ٍكِٜ٤خ أػَح ً ٗلٔ٤خ ً ٓ٤جخ ً ػ٘ي
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ِٗحٍ ٍٝػخٛخ رو٤ٜيس طلَٔ حٜٓٔخ (رِو ،) ْ٤ك َّٔ حُ ٖ١ٞحُؼَرًِٚ ٢
ٓٔئ٤ُٝش هظِٜخ ٝ , ..هي حٗـزض ُُٝ ٚي: ٖ٣ػَٔ ٤٘٣ُ ٝذ .
ٝهي حٗ٘ي كٓ ٢وظِٜخ كوخٍ :
ٓؤه ٍٞك ٢حُظلو٤ن ..حٗ ٢هي ػَكض حُوخطِٖ٤

..

رِو٣..ْ٤خكَٓ ٢حُـِٔ٤ش..اٗ٘ ًَ ٖٓ ٢طخٍ٣و ٢هـٍٞ
 ١ٌٛر٬ى ٣وظِ ٕٞرٜخ حُو..ٍٞ٤
ٓؤه ٍٞك ٢حُظلو٤ن:
ً٤ق أَٓ٤ط ٢حؿظٜزض..
٤ًٝق طوخٓٔٞح حُ٘ؼَ حٌُ٣ ١ـًَ ١ؤٜٗخٍ حٌُٛذ
ٓؤه٤ً ٍٞق حٓظِ٘كٞح ىٜٓخ..
٤ًٝق حٓظٌِٔٞح كٜٔخ..كٔخ طًَٞح رٍٝ ٚىح
 ٫ٝطًَٞح ر ٚػ٘زخ..
ٞٓ َٛص رِو ٞٛ..ْ٤حُ٘ َٜحُٞك٤ي ك ٢طخٍ٣ن ًَ حُؼَد؟"
ٝػخٕ ٓ٘ٞحص ك٤خط ٚح٧هَ٤س رؼي ٝكخس رِوٝ ْ٤ك٤يح ٍٝك ٞحُِٝحؽ
ٓـيىحً ٝ ،أٓ ٚ٘٤٘ٓ ٠٠ح٧هَ٤س كُ٘ ٢يٕ ٝك٤يح ً.
ريأ ِٗحٍ هزخٗٗ ٢ظْ حُ٘ؼَ كٛ ٢زخٝ ٙه َ٤ك ٖٓ ٢حُٔخىٓش ػَ٘س،
ٝأٛيٍ أ ٍٝىٝح ( ٚ٘٣ٝهخُض ُ ٢حَُٔٔحء ) ػخّ \ ًٝ 1944خٕ ١خُزخ رٌِ٤ش
حُلوٞم ١ٝ ،زؼ ٚػِٗ ٠لوظ ٚحُوخٛش ٝ.هً َ٤خٕ ٗ٫ظلخٍ أهظ ٚرٔزذ
ٍكٜ٠خ حُِٝحؽ ٖٓ ٍؿَ  ٫طلز ،ٚأػَ ػٔ٤ن كٗ ٢لٔٝ ٚكٗ ٢ؼَ ،ٙكؼَٝ
ه٤٠ش حَُٔأس  ًَّٝحٗؼخٍٝ ٙهٜخثي ٙكٜ٤خ ك ٢ريح٣ش ك٤خط٤ٓٝٝ ٚطٜخ .
ٝك ٢حكيحع حُؼخُْ حُؼَر ٢ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ هٜخثيٍ ،ٙحك٠خ ٗٞك٤٘٤ش حَُؿخٍ.
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ُِ٘حٍ هزخٗ ٢ػيى ًز ٖٓ َ٤ىٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ  ،ط َٜاُ 35 ٠ىٞ٣حٗخ ً ،
ًظزٜخػِٓ ٠يحٍ ٓخ ٣ِ٣ي ػِٜٗ ٠ق هَٕ أٜٔٛخ ( ١لُٞش ٜٗي )( ،حَُْٓ
رخٌُِٔخص) ( ٓخٓزخ )( ،أٗض ُٗ ٖٓٝ . ) ٢ؼَ ٙه٤ٜيس ( ١لُٞش ٜٗي)
 ٢ٛٝحْٓ ٫كي ىٝح ٚ٘٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٣و ٍٞكٜ٤خ :
َٓٔح ُء ٛ ..زٜٗ َ٤يى ح َ َٔٓ٧ك ٢ىٗ٤خ كٔ٢
ٜٗيحى ٗزؼَخ ٌُس كَٔحء ط٘ؼَ ُ٢
ِ

ىٓ٢

ٓظَٔىحٕ ػِ ٠حُٔٔخء  ،ػِ ٠حُؤ ٚ٤حُٔ٘ؼْ
ٔ٘ٛخٕ ػخؿ٤خٕ  ...هي ٓخؿخ رزلَ َّٓ٠
ٔ٘ٛخٕ  ..اٗ ٢أػز ُي ح٘ٛ٧خ َّ

ٍؿْ طؤػٔ٢

كٌ ٢حُـُ٬ش ٝ ..حكَٔ ١ػٖ ٜٗيى حُٔظَّ٠
طؼخٕ ح٧ػظْ
حُ٘خٍ حُلزٔ٤ش ٝ ،حٍ
 ٫طٌزظ٢
َ
َ
كِٔظ٤ي  ،أآُٝش آؿ ْٜ٘هَٔ٣ظخٕ ..
ٗخٍ حُ ، ٟٜٞك٢
ِ
حكَٔطخ رِظ ٠حُيّ حُٔظٜـْ ..
ٓلَٝهظخٕ  ..رٍ٘ ٞس

طزٌٛٝ ، ٢زَ

ِٓـْ

ٜٗيحى ٝك٘٤خٕ ٝ ..حُٜٔزخف ٓ٘ي ٙٝحُلْ
ِ
ٝحُٞ٠ء

ٓ٘ؼٌْ ػِٓ ٠ـَ ٟحُلِ٤ذ حُٔؼظْ

م ٖٓ كو ٍٞحٗ٧ـْ
ٝأٗخ أٓ ُّي ٣يٝ .. ١أَٓ ُ
ٝحُلِٔش

حُلٔوخ ُء  ..طَٛيٗ ٢رظلَ ُٓـَّ
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اٛزؼٜخ ٝطـٜٔٔخ رلزَ ٖٓ ىٓ.. ٢

ٝطـ٢

٣خ ِٛزش حُٜ٘ي٣ .. ٖ٣ؤر ٠حُ ْٛٞإٔ طظ٢ٔٛٞ
ؿيحٍ حَُْٔٓ ..

ٜٗيحى أؿٔ َُ ُٞكظ ٖ٤ػِ٠

آٍطخٕ ٖٓ ُؿذ حُلَ ٖٓ ، َ٣حُٜزخف ح٧آٍحّ
كظويٓ٣ ، ٢خ هطظ٢

طويٓ.. ٢

حُٜـَ ، ٟاُ٢

ٝطلٍَٔٓ ١خ ػِ٤ي ٝ ..كطٔ٘ٝ .. ٢طلطٔ٘.. ٢
ٓـٍَٝس

حُٜ٘ي .. ٖ٣هِ٢

رؤٛخرؼ، ٢
كـيح ً

رِٝحرؼ٢

 ،رَػٗٞظ ، ٢رظٜـٔ٢

٘٣طل٢

ٓؼَ حُ٘ؼخع حَُّٔ٠

ٗزخري

ٝؿيح ً ٌٓٝ٤ر٘ ٢حُٜ٘ي
ٝطلٌَ١

أٓ١َ٤

ٜٗيحى
ٓـ٘ٗٞش

ٝحُ٘لظخٕ ٓ٘ي  ..كؤهيٓ٢

رٜٔٗ َ٤ٜي٣ي  ..رؼي

 ٫طلِػ.. ٢
كٌ٢

آرَ٣خءى

ٝحٗؼٔ٢

كخُِؼْ

ٓـ٘ٗٞش ٖٓ ..

ؿٓ َ٤لَّ
ُ

ٛيٍى حُطلِ ٫ .. ٫ .. ٖ٤طظِٔ٢

ٓخ هِو٘خ ُِؼْ
ٖٓ

ُِ٘ؼَحء

ص حُْٔٓٞ
ِٓ ٞ

حُؼٞد ُِ .. ٌُٖ ..لْ

طلـذ حُٜ٘ي .. ٖ٣أ ٢ٛ ٝطلظٔ٢
َٓ ػٜي ٗزخرٜخ ُْ
َّ
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طِؼْ ..

ٝ ..ؿٌرضُ

ٜٓ٘خ

ٓؤٍٞس ٓ ..خُضْ

حُـٔ َْ ُْ ،
ػِ٢
َّ

رويٛخ  ...حُٔظٜيّ....

٠ٓٝضْ ...طؼِِ٘... ٢رٌٜح
ٝطوٍٞ

ط٘لَ  ُْٝطظٌِْ
ْ

كٓ ، ٌَٓ ٢ؼَريس

حُطخكَ حُٔظٌّٞ
 ،رؤٍٗن

ٓزْٔ

أُن ك ٢حُؼَ٘٣ ُْ ْٖ َٓ ٖ٣لطْ
" ٣خ ٗخػََ ُْ .. ١
أْٓ ىحٍح َُ٘٘ أػٔخُ ٚك ٢رَٝ٤ص طلَٔ حْٓ ( ٍٓ٘٘ٞحص ِٗحٍ هزخٗ) ٢
طليع ِٗحٍ ػٖ ٗلٔ ٚكوخٍ :
(ُٝيص ك ٢ىٓ٘ن ك ٢آًحٍ (ٓخٍّ) 1923ك ٢ر٤ض ٤ٓٝغً ،ؼ َ٤حُٔخء
ٝحُِ٘ٓ ٖٓ ،َٛخٍُ ىٓ٘ن حُوئ٣شٝ ،حُي ١طٞك٤ن حُوزخٗ ،٢طخؿَ ٝؿٚ٤
ك ٢ك ،ٚ٤ػَٔ ك ٢حُلًَش حُ٤٘١ٞش ٛٝٝذ ك٤خطٓٝ ٚخُُٜ ٚخ .طٔ ِ٤أر٢
رلٔخٓ٤ش ٗخىٍس ٝرلزُِ٘ ٚؼَ ٓ ٌَُٝخ  ٞٛؿٍٔٝ .َ٤ع حُلْ حُل٘٢
حَُٔٛق ري ٍٙٝػٖ ػٔ ٚأر ٢هِ َ٤حُوزخٗ ٢حُ٘خػَ ٝحُٔئُق ٝحُِٔلٖ
ٝحُٔٔؼَ ٝرخًٍ أ ٍٝرٌٍس ك٠ٜٗ ٢ش حَُٔٔف حُٔ. ١َٜ
حٓظخُص ١لُٞظ ٢رلذ ػـ٤ذ ًُ٬ظ٘خف ٝطلٌ٤ي ح٤ٗ٧خء ٍٝىٛخ اُ٠
أؿِحثٜخ ٓٝطخٍىس حٌٗ٧خٍ حُ٘خىٍس ٝطلط ْ٤حُـٔ ٖٓ َ٤حُ٧ؼخد رلؼخ ػٖ
حُٔـ ٍٜٞح٧ؿَٔ .ػ٘٤ض ك ٢ريح٣ش ك٤خط ٢رخَُْٓ .كٖٔ حُوخٓٔش اُ ٠حُؼخٗ٤ش
ػَ٘س ٖٓ ػًَٔ٘ ١ض أػ ٖ٤ك ٢رلَ ٖٓ حُٞ٧حٕ .أٍْٓ ػِ ٠حٍٝ٧
ٝػِ ٠حُـيٍحٕ ٝأُطن ًَ ٓخ طوغ ػِ٣ ٚ٤ي ١رلؼخ ػٖ أٌٗخٍ ؿي٣يس .ػْ
حٗظوِض رؼيٛخ اُ ٠حُٔ٤ٓٞو٘ٓ ٌُٖٝ ٠خًَ حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش أرؼيط٘ ٢ػٖ
 ٌٙٛحُٜٞح٣شًٝ .خٕ حَُْٓ ٝحُٔ٤ٓٞو ٠ػخِٓ ٖ٤ٜٔٓ ٖ٤ك ٢ط٤ٜجظَُِٔ ٢كِش
حُؼخُؼش  ٢ٛٝحُ٘ؼَ .ك ٢ػخّ\ ً٘ ،1939ض ك ٢حُٔخىٓش ػَ٘س .طٟٞق
ًٓ٘ ١َ٤ٜخػَ كً٘ ٖ٤ض ٝأٗخ ٓزلَ اُ ٠ا٣طخُ٤خ كٍ ٢كِش ٓيٍٓ٤شً .ظزض
أ ٍٝه٤ٜيس ك ٢حُل٘ ٖ٤اُ ٠ر٬ىٝ ١أًػظٜخ ٖٓ ٍحىٍٓٝ ٞ٣خ .ػْ ػيص اُ٠
حٓظٌٔخٍ ىٍحٓش حُلوٞم ريٓ٘ن ٝطوَؿض ٜٓ٘خ ػخّ \ . ) 1944
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ٝأْٓ ك ٢رَٝ٤ص ىحٍح َُِ٘٘ طلَٔ حٓٔٝ ، ٚطلَؽ ُِ٘ؼًَٝ .خٗض
ػَٔس َٓٔ٤ط ٚحُ٘ؼَ٣ش اكيٝ ٟأٍرؼٓ ٖ٤ـٔٞػش ٗؼَ٣ش ٗٝؼَ٣شً ،خٗض
أٛ٫ٝخ ( هخُض ُ ٢حَُٔٔحء )ػخّ \ ًٝ ، 1944خٗض آهَ ٓـٔٞػخط ( ٚأٗخ
ٍؿَ ٝحكي ٝأٗض هزِ٤ش ٖٓ حُ٘ٔخء )ػخّ \ . 1993
ٗوِض ٔ٣ِٛش حُؼَد ك ٢كَرٓ ْٜغ حُٜٞ٤ى ػخّ \ ِٗ 1967حٍ هزخٗ٢
ٗوِش ٗٞػ٤ش ٗ ٖٓ :ؼَ حُلذ ٝحُ٘ٔخء اُٗ ٠ؼَ حُٔ٤خٓش ٝحَُكٞ
ٝحُٔوخٓٝش ؛ كٌخٗض ه٤ٜيطٞٛ ( ٚحٖٓ ػِ ٠ىكظَ حٌُ٘ٔش ) ػخّ\ 1967
ٗويح ًحط٤خ ؿخٍكخ ُِظو َ٤ٜحُؼَرٔٓ ٢خ آػخٍ ػِ ٚ٤ؿ٠ذ حُٖ٤ٔ٤
ٝحُٔ٤خٍحُؼَر٣ ٢و: ٍٞ
٣خ أُّٜ٣خ ح١٧لخ ٍْ..
حُٔلُِ ٢٤وِ٤ؾِ ،أٗظ ُْ ٓ٘خر َُ حٓ٥خ ٍْ
ٖٓ
ِ
ٓ ٌَٔ٤ح٧ؿٍْ ٬
ٝأٗظ ُْ حُـ َُ ٤حٌُ١
ُ
َ
ح٧ك ٕٞ٤كٍ ٢إ٘ٓٝخ..
٣ٝوظ َُ
٣ٝوظ َُ حُو٤خ ٍْ..
٣خ أُٜ٣خ ح١٧لخ ٍُ أٗظ ْْ –رؼ ُيْ ّ٤١ -
زٕٞ
ْ
َ
١خَٕٝٛ
١ٝخً ،َٕٝٛخُ٘يٝ ٟحُؼِؾِ،
حُٔ٣ ِّٜٝخ أ١لخ ٍْ
 ٫طوَإٝح ػٖ ؿِ٘٤خ
ِ
ْ
ُ
هخثز..ٕٞ
ك٘لٖ
ْ
ُ
طخكٕٜٞ
ٗٝلٖٓ ،ؼ ََ هَ٘ ِس حُزط٤نِ،
َ
َ
ُ
ٓ٘وً ..ٍٕٝٞخُ٘ؼخ ٍْ
ٓ٘و.. ٍٕٝٞ
ٗٝلٖ
أهزخٍٗخ
 ٫طوَإٝح
َ
 ٫طوظلٞح آػخٍٗخ
 ٫طوزِٞح أكٌخٍٗخ
حُو٢ءُّ ،
ُ
ٝ ،ِ١َٛحُٔؼخ ٍْ
ك٘لٖ ؿَُ ٤
ِ
ٝحُِ ّ
ُ
ٝحَُه ٚػِ ٠حُلزخ ٍْ
حُيؿ َِ،
ٗٝلٖ ؿْ َُ ٤
ِ
٣خ أٜ٣خ ح١٧لخ ٍْ:
حَُر٤غ٣ ..خ ٓ٘خر ََ حٓ٥خ ٍْ
ٓطَ
٣خ
َ
ِ
ذ ك ٢ك٤خط٘خ حُؼوْٚ ٔ٤
أٗظ ْْ
رٌ ٍٝحُوِ ٜ
ُ
ٝأٗظ ُْ حُـ َُ ٤حٌُ ُّ ِٜ٤ٓ ١حُ...ْٚ ٔ٣ِٜ
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حٕ حٗي٫ع حُلَد ح٤ِٛ٧ش كُ ٢ز٘خٕ ٓٝوظَ ُٝؿظ (ٚرِو )ْ٤ؿؼِض
ِٗحٍ هزخٗ٘٣ ٢ظوَ ُِؼ ٖ٤ك َٜٓ ٢ػخّ \  1983ح ٫حٗ ٚطؼَُٜ ٝـّٞ
ػ٘٤ق ٘ٛخى ٖٓ هزَ ح٫ػ ّ٬حُٔ ١َٜػِ ٠هِل٤ش ه٤ٜيس ٗظٜٔخ ٟي
حَُث ( ْ٤أٗ ٍٞحُٔخىحص) حٗظوي ٙكٜ٤خ ػِ ٠طٞه٤ؼ ٚحطلخه٤ش( ًخٓذ ى٣ل٤ي)
ُِٔ ّ٬رٝ َٜٓ ٖ٤حَٓحثٝ .َ٤هخٍ ه٤ٜيط ٚحٍُٜٔ٘ٞس ( ٍٝؿْ ٝؿٞى
أٛيهخء ٝهلٞح اُ ٠ؿخٗزٓ ٚؼَ ٓٞ٣ق حىٍٝ ْ٣دمحم كٔ٘ٝ ٌَ٤ٛ ٖ٤أكٔي
رٜخء حُيٝ ٖ٣دمحم ػزي حُٛٞخد ٝحػظزخٍ ٙإٔ ٓ َٜأّ حُيٗ٤خ ُْ طظٞهق حُلِٔش
ٟيٞ١ ٙحٍ ػخّ ًخَٓ ٝهخٛش ٖٓ هزَ حُٔئ٣يٓ ّ٬ُِٔ ٖ٣غ حَٓحث َ٤آٌٗحى
ٝهخٛش أٗٝ ٍٜٞ٘ٓ ْ٤حٓؼخُٗ .ٚوظطق ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
ً٘خ ٗظٖ أٗٚ
ٓ٤يهَ حُويّ ػِ ٠كٜخٗٚ
ٔ٣ ٝظؼ٤ي حُٔٔـي ح٧ه ٖٓ ٠ٜحَٓ٧
٣ٝيػ ٞحُ٘خّ ُِ٬ٜس
ٌُ٘ ٚكخؿؤٗخ
 ِْٓٝح ٖٓ ٍٝ٧حُ٘ َ٤اُ ٠حُلَحص
 َٛأٛزلض ٍحٗ َ٤ك ٢طخٍ٣و٘خ هي٣ـش؟
ٛ ٝخٍ ٓ ...٠ٓٞأٗ ٍٞحُٔخىحص
٣ ٝخُِؼـذ
ًخٕ حٓٔٚ
ٖٓ هزَ إٔ َ٣طي ػٖ َٗ٣ؼش حّ٬ٓ٫
دمحمحٛٝ ..خٍ أرَحٛخّ
ًخٕ حٓٔ٤ٓ ٚيٗخ حُ٘٤ن
ًٝخٕ ىحثْ حُ٬ٜس ٝحُ٤ٜخّ
ًٝخٕ ك ٢ؿز ٚ٘٤ػٓ٬ش
ٖٓ ًؼَس حًَُٞع ٝحُو٤خّ
ًٝخٕ ًخ١٧لخٍ ٣زٌ٠
إ طًٌَ حٍَُٓٞ
أ ٝؿخء ًًَ هللا ١ً ..حُـٝ ٍ٬حًَ٩حّ
ًخٕ طو٤خٍٝ ..ػخ
٣وخف إٔ ٣ي ّٝحَُ٘ٔ
أَٝ٣ ٝع حُلٔخّ
ً ٝخٕ أ٣ َٜٓ َٛوٜيٚٗٝ
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ُ٤طَى حُ٘٤طخٕ ػٖ أ٫ٝىْٛ
٣ ٝلَٔ حُل ٍٞاُٛ ٠لْٜٗٞ
٣ ٝلَٔ حُطؼٔ٤ش
ٌُ٘ ٚكخؿؤٗخ
ِ٣زْ كٍٞ٣ٞ٤ٗ ٢ى ؿزش حُلخهخّ
٣ٝوَأ حُوَإٓ رخُؼزَ٣ش
َ٣ ٝكغ حً٥حٕ رخُؼزَ٣ش
ٜ٣ ٝيّ حُِٔي حٌُ ١أٓٔ٘ٛ ٚخّ
٣ ٝـَّ حُو٘ـَ كٛ ٢يٍ ر٘ ٢أٓ٤ش
كٌ٤ق ٣خ ٓ٤يٗخ حٓ٩خّ؟
ٖٓ أؿَ ػزَحٗ٤ش ػ٘وظٜخ
ًرلض أ٫ٝىى ك ٢حُظّ٬
ٝأٓ ْٜر٤ٜش
٣ٝخُِؼـذ
ًخٕ حٓٔ ٚػ٘ظَس
كٓ ٢خُق حُِٓخٕ
٣ٝيػ ٢رخٗ ٖٓ ٚطـِذ
ًخٕ ٖٓ هلطخٕ
ٝأٗ ٚطؼِْ حُي ٖ٣ػِ ٠حُ٘٤ن أر ٢ك٘٤لش
ٝحُ٘ؼَ ػٖ كٔخٕ
ًخٕ ٣و ٍٞأٗ٣ ٚئٖٓ رخُلَ٣ش
ٝحُلذ ٝحٔٗ٩خٕ
ٝاٗ٣ ٚؼ٘ن ر٘ظخ كِٞس ٓؼَ حُؤَ
٣يػٜٗٞخ ر٤ٜش
ٌُ٘ ٚكخؿؤٗخ
ٖٓ رؼيٓخ أػطخ ٙػزي حُ٘خ َٛحٓ٧خٕ
كخكظَّ حُلَ٣ش
ٝحكظَّ حٔٗ٩خٕ
ِ١ٝن حُز٘ض حُظ٣ ٢يػٜٗٞخ ر٤ٜش
ٝكخٍد حٜٗ٧خٍ ٝحُٜلخرش
ٝأٍؿغ حٝ٧ػخٕ
ٝحٍطي ػٖ ػزخىس هللا
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اُ ٠ػزخىس حُ٘٤طخٕ
كٌ٤ق ٣خ ػ٘ظَس؟
أٛزلض ك ٢ؿَحكش ٛـَ٤س
كخ ..ْ٤٣أٗ ٝخطخٕ
٤ً ٝق ك ٢ؿَحكش ٛـَ٤س؟
أٛزلض ٓو٤ٜخ ٖٓ حُو٤ٜخٕ
ٌُح هٍَ ِٗحٍ حٗ٫ظوخٍ أَُ٣ٞٓ (٠ح) كخٗظوَ حُٜ٤خ ػخّ \ ٝ 1984رو٢
كٜ٤خ هْٔ ٓ٘ٞحص ػْ حٗظوَ اُُ٘( ٠يٕ )ػخّ \ ٝ 1989ه ٠٠كٜ٤خ طٔغ
ٓ٘ٞحص كظٍ ٠ك.ِٚ٤
رؼي حٗظوخُُِ ٚؼ ٖ٤ك ٢أٍٝٝرخ ك ٢ػٔخٗ٤٘٤خص حُوَٕ حُٔ٘ َّٜػِ ٠اػَ
حٗي٫ع حُلَد ح٤ِٛ٧ش كُ ٢ز٘خٕ ٝكٔ٬ص ح٩ػ ّ٬حُٟٔ ١َٜي ٙػِ٠
هِل٤ش حٗظوخى ٙحطلخه٤ش (ًخٓذ ى٣ل٤ي ) ٝرؼي ٓٝوظَ ُٝؿظ( ٚرِو ،)ْ٤هٍَ
ِٗحٍ هزخٗ ٢اهخٓش كخؿِ ٘ٔ٣غ ىه ٍٞحُ٘ٔخء اُ ٠هِز ٚح٘٘٣ ٝي ٗؼَح كٖٜ٤
ًٔخرن ػٜيٝ. ٙطلَؽ ُِظؤَٓ ٝحُظٜٞف ٝحُل٤خس حُؼخثِ٤ش ،كٌخٕ ٓظٜٞكخ
ك١ ٢و ّٞكَكٝ ٚكِٗٝ ٚهَحءطُِ ٚوَإٓ حٌَُ. ْ٣
ٝهي حكذ ِٗحٍ كز٤زظ ٚحُـخُ٤ش (ىٓ٘ن ) كٌظذ ُٜخ حٌُؼٝ َ٤حكٛ٬خ
ه٤ٜيط ٚكٜ٤خ :
ن
 ١ٌٛىٓ٘ ُ
ف…
١ٌٛٝ
ٝحَُح ُ
حٌُؤّ ّ
ُ
..
حُيٓ٘وَٗ ُٞ ..٢كظ ُْ ؿٔي١
أٗخ
ُّ

ف
أكذ
اّٗ٢
ذ ًرّخ ُ
ُ
ُّ
ٝرؼـ ٞحُلـ ّ ِ
ف
ُٔـخَُٔ٘ ُٚػ٘خه٤ـ ٌيٝ ..طلـّخ ُ

 ُٞ ٝكظلـظُْ َٗح ٢٘٤٣رٔي٣ظٌـْ
ٓٔؼظ ُْ ك ٢ىٓ ٢أٞٛحصَ ٖٓ ٍحكٞح
رؼ ٖٓ ٞػ٘وٞح
ذ ..ط٘ل٢
َ
ٍُحػشُ حُوِ ِ

ف
ؿـَح ُ
ٓٝخ ُوِـز– ٢اًح أكززـضُ ّ -
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ُ
ّـخّ طزٌـ ٢اً طؼخٗوـ٘٢
ٓإًٓ حُ٘ ِ

ُِٔـإًٓ..
ٝ
ف
ًخٗ٧ـخٍ ..أٍٝح ُ
ِ
ِ

م ك٘ٓ ٢خُُ٘ـخ
ُِ٤خٓٔـ ٖ٤كوـٌ ٞ
ِ
١خكٗٞشُ ِّ
حُزٖ ؿِ ٌء ٖٓ ١لُٞظ٘ـخ

ُ
ف
ض طـلٞ
ٝه ّطشُ حُزِ ٤
ك٤غ طَطـخ ُ
ف
كٌ٤ق أٗٔ٠؟
كٞح ُ
َ
ٝػطَ حُّ َِ ٤ٜ
ُ

ِّ
ُ
ٌٓخٕ (أر٢
ٓ٘ظظَ
حُٔؼظِ)..
ٌٛح
ٌ

ف
كُِٔ ٝ ٞـخ ُ
ٝٝؿ( ُٚكخثِ ٍس) ٌ

٘ٛخ ؿٌ٘ٛ ..١ٍٝخ هِز٘ٛ ٢خ ُــظ٢
ف؟
كٌ٤ق أُ ٟٝق؟  َٛك٢
حُؼ٘ن ا٠٣خ ُ
َ
ِ
ه َ٤ك ٢حهَ ح٣خًٓ ٚظذ ِٗحٍ اكي ٟهٜخثي ٙػِ ْ٤ً ٠أى٣ٝظٖٓ ٚ
حٍُٞم ًخٕ رـخٗذ َٓٝ ،َٙ٣كخ ٍٝطؤٓ ْ٤كِد ٗؼَ٣ ١وظِق ػٖ
ح٧كِحد حُؼَر٤ش .كـٔؼظٍ ٚكوش ٤ٓٞ٣ش رل٘ـخٕ هٜٞط ٚهزَ إٔ ٣يهَ ٌٓظزٚ
حٌُخثٖ كٗ ٢وظٝ ٚحٗ٫ط٬م كٍ ٢كِش حٌُظخرشًٝ .خٗض أؿ٘٤ش حُٔطَد ػزي
حُلِ ْ٤كخكع ( هخٍثش حُل٘ـخٕ)  ٖٓ ٢ٛٝهٜخثي ٙأكذ اُ ٠هِزًٔ ٚخ ًخٗض
ه٤ٜيط َٜٗ ( ٚح٧كِحٕ )  ٢ٛح٫ؿَٔ كٗ ٢ظَٝ ،ٙأكذ ُوخءحطٝ ٚؿِٔخطٚ
ًخٗض ٓغ حُ٘خػَ ٖ٣أىٓٝ ْ٤ٗٝلٔٞى ىٍ َٜٗ ٖٓٝ . ٖ٣ٝح٫كِحٕ ٌٙٛ
حُٔوخ١غ:
أكـِحٕ
ػ٘٤خى ً٘١َٜ
ِ
ِ
ٗ٤ٓٞٓ ١َٜو ..٠كٔ٢ٗ٬
حُٓ٧ـخٕ
ٍٝحء
ٍُٞحء،
ِ
ِ
ِ
ٗ٤ٓٞٓ ١َٜو ٠هي ٟخػخ
َ
ّٓ٤يط ..٢ػ َّْ أٟخػـخٗ٢
حُيٓ ُغ حُ ٞٓ٧ى كٞهٜٔخ
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٣ظٔخه ُ
ر٤ـخٕ
 ٢أٗـخ َّ
ِ
ػ٘٤خى ٝطزـًٝ ٢ل٢ُٞ
ِ
حُؼخَٗ أػٔخٗ٢
ف
ٝحُوي ُ
ُ
م
ٝأٗخ ك ٢حُٔوؼ ِي ٓلظـَ ٌ
َٗ٤حٗ ٢طؤًـ َُ ٗ٤ـَحٗ٢
أأه ٍٞأك ّز ِي ٣خ هَٔ١؟
آ ٍُ ٙـَ ٞ
ًخٕ ربٌٓـخٗ٢
كؤٗخ  ٫أِٓيُ ك ٢حُيٗ٤ـخ
ػ٤٘٤ـي ٝأكـِحٗ٢
ا٫
ِ
ٓل٘ ٢ك ٢حَُٔكؤ رخً٤ـشٌ
ّ
حُوِــخٕ
كٞم
م
َ
طظِٔ ُ
ِ
حٛ٧لَ ك ّطٔ٘٢
١َ٤ٜٓٝ
ُ
ك ّطـ َْ كٛ ٢يٍ ١أ٣خٗ٢
ىٗٝي ٌُِ٤ـظ٢؟
أأٓخكَ
ِ
ُ
٣خ ظـ ََّ هللا رؤؿلـخٗ٢
ح٧ه٣ َ٠خٗٔٔ٢
٣خ ٤ٛل٢
َ

293

٣خ أؿٔـ ََ ..أؿٔـ ََ أُٞحٗ٢
ٜظ٘خ
 َٛأٍك َُ
ػ٘ي ٝه ّ
ِ
ٗٔ٤خٕ؟
أكِ ٖٓ ٠ػٞى ِس
ِ
أكِِ َُٛ ٖٓ ٠س ؿخٍى٤٘٣خ
ٗؼـَ آزـخٗ٢
ك ٢ػُظٔ ِش
ٍ
٣خ ك ّز ٢حٝ٧كيَ  ٫ ..طزٌ٢
طللَ ٝؿـيحٗ٢
كيٓٞػ ُِي
ُ
اٗ ٫ ٢أِٓيُ ك ٢حُيٗ٤ـخ
ػ٤٘٤ـي  ٝ..أكِحٗ٢
ا٫
ِ
أكزي ٣خ هٔـَ١؟
أأهـٍُ ٞ
ِ
آ ٍُ ٙـً ٞـخٕ ربٌٓـخٗ٢
ٌ
اٗٔـخٕ ٓلوـٌ ٞى
كؤٗـخ
حٌٓ ٍٝ٧خٗ٢
أػَف ك٢
٫
ِ
ُ
ّ٤ٟؼـ٘ ٢ىٍرَ ّ٤ٟ ..٢ؼـ٘٢
آَّٔ٤ٟ ..٢ؼَـ٘ ٢ػ٘ـٞحٗ٢
ُ ٢طخٍ٣ـ ٌن
طخٍ٣وـٓ !٢خ َ
ُ
حُ٘ٔ٤ـخٕ
ٗٔ٤ـخٕ
اٗـ٢
ِ
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ٝهي ١زؼض ؿٔ٤غ ىٝحِٗ ٖ٣ٝحٍ هزخٗٓ ٖٟٔ ٢ـِيحص طلَٔ حْٓ
( حُٔـٔٞػش حٌُخِٓش ُِ٘حٍ هزخٗٝ ، ) ٢هي أػخٍ ٗؼَ ِٗحٍ هزخٗ ٢حٌُؼٖٓ َ٤
حٍ٥حء حُ٘وي٣ش ٝح٬ٛ٩ك٤ش كً ٚٗ٧ ،ُٚٞخٕ ٣لَٔ ًؼَ٤ح ٖٓ حٍ٥حء
حُظـَ٣ز٤ش ُِٔـظٔغ ٝر٘٤ظ ٚحُؼوخك٤ش ٝ ،أُلض كٗ ٢ؼَ ٙحُؼي٣ي ٖٓ حُيٍحٓخص
ٝحُزلٞع حً٧خى٤ٔ٣ش ًٝظزض ػً٘ ٚؼ ٖٓ َ٤حُٔوخ٫ص حُ٘وي٣ش .
طٞك ٢حُ٘خػَ ِٗحٍ هزخٗ ٢حػَ ٗٞرش هِز٤ش كٗ ٢وظ ٚكُ٘( ٢يٕ)حُؼخٔٛش
ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ٝك٤يح ؿَ٣زخ ك ٢حُؼ٬ػٔ٤ٗ ٖٓ ٖ٤خٕ ػخّ \ ٝ 1998رٌٜح كوي
ح٫ىد حُؼَرٗ ٢خػَح هيَ٣ح كٌح هخُيح.
ُ ٚػيى ًز ٖٓ َ٤ىٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ  ،ط َٜاُ 35 ٠ىٞ٣حٗخ ً ً ،ظزٜخ ػِ٠
ٓيحٍ ٓخ ٣ِ٣ي ػِٜٗ ٠ق هَٕ أٜٔٛخ ( ١لُٞش ٜٗي )( ،حَُْٓ رخٌُِٔخص)
( ٓخٓزخ )( ،أٗض ُ. ) ٢
ًٔخ ُ ٚػيى ًز ٖٓ َ٤حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش أٜٔٛخ :
هٜظٓ ٢غ حُ٘ؼَ
ٓخ  ٞٛحُ٘ؼَ
ٍٓ 100خُش كذ .
ٗٝظْ ٗؼَ ٙكٓ ًَ ٢ـخ٫ص حُل٤خس ٝهخٛش ك ٢حَُٔأس ٝكخ٫طٜخ
ٝػٞح١لٜخ ٝحٗلؼخ٫طٜخ ٝكًَخطٜخ كظ ٠ه َ٤حٕ ِٗحٍ ٗخػَ حَُٔأس ٖٓٝ
ٗؼَ ٙكٜ٤خ ًؼ ٖٓ َ٤هٜخثي ٙحُٔـ٘خس ك٤غ طـ٘ ٢حٗ َٜحُٔطَر ٖ٤حُؼَد ك٢
ٗؼَٓ ٙؼَ حّ ًِؼٝ ّٞدمحم ػزي حُٛٞخد ٝكٝ َُٝ٤ػزي حُلِ ْ٤كخكع ٗٝـخس
حُٜـَ٤س ٓٝخؿيس حَُٝ ٢ٓٝكخثِس حكٔي ًٝخظْ حُٔخ َٛكخًؼَٝح ك ٚ٤حُـ٘خء
 ٖٓٝهٜخثي حُٔـ٘خس  ٌٙٛحُو٤ٜيس :
أ٣ظٖ أُٗ ٢ؼزش ر٤يٚ٣؟
أٗخ  ٫أكٌَ ك ٢حَُؿٞع اُٚ٤
حُ ّٞ٤ػخى ًؤٕ ٗ٤جخ ُْ ٌٖ٣
ٝرَحءس ح١٧لخٍ ك ٢ػٚ٤٘٤
ُ٤و : ٢ُ ٍٞاٍٗ ٢ك٤وش ىٍرٚ
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ٝرؤٗ٘ ٢حُلذ حُٞك٤ي ُيٚ٣
اُ٤ً .. ٢ق أٍىٙ
كَٔ حُِّ ٍٞٛ

ٛٝزخ َّٞٓٓ ١ػِٗ ٠لظٚ٤

ٓخ ػيص أًًَ ٝ ..حُلَحثن ك ٢ىٓ٢
ً٤ق حُظـؤص أٗخ اُُٗ ٠يٚ٣
هزؤص ٍأٓ ٢ػ٘يًٝ .. ٙؤٗ٘٢
١لَ أػخى ٙٝاُ ٠أرٚ٣ٞ
كظ ٠كٔخط ٢٘٤حُظ ٢أِٔٛظٜخ
كَكض رٍ .. ٚهٜض ػِ ٠هيٓٚ٤
ٓخٓلظٓٝ .. ٚؤُض ػٖ أهزخٍٙ
ٝرٌ٤ض ٓخػخص ػًِ ٠ظلٚ٤
ٝري ٕٝإٔ أىٍ ١طًَض ُ٣ ٚي١
ُظ٘خّ ًخُؼٜل ٍٞر٣ ٖ٤ي.. ٚ٣
٤ٔٗٝض كوي ًِٚ ١كُ ٢لظش
ٖٓ هخٍ اٗ ٢هي كويص ػِٚ٤؟
ًْ هِض اٗ ٢ؿ َ٤ػخثيس ُٚ
ٍٝؿؼض ٓ ..خ أكِ ٠حَُؿٞع اُ.. ٚ٤
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُو٤ٜيس ٖٓ ٗؼَ-:ٙ
أٜ٣خ حُ٘خّ:
ُوي أٛزلض ِٓطخٗخ ػٌِْ٤
كخًَٔٝح أ٘ٛخٌْٓ رؼي ٝ ، ٍ٬ٟحػزي...٠ٗٝ
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اٗ٘ ٫ ٠أطـِ ٠ىحثٔخ..
كخؿِٔٞح كٞم ٍ٤ٛق حُٜزَ ،كظ ٠طز٠َٜٗٝ
حطًَٞح أ١لخٌُْ ٖٓ ؿ َ٤هزِ
ٝحطًَٞح ٗٔٞحٌْٗ ٖٓ ؿ َ٤رؼَ ٝ ..حطزؼ٠ٗٞ
اكٔيٝح هللا ػِٗ ٠ؼٔظٚ
كِوي أٍِٓ٘ ٠ً ٠أًظذ حُظخٍ٣ن،
ٝحُظخٍ٣ن ٌ٣ ٫ظذ ى٠ٗٝ
اٗ٘ٓٞ٣ ٠ق ك ٠حُلٖٔ
٣ ُْٝوِن حُوخُن ٗؼَح ًٛز٤خ ٓؼَ ٗؼَٟ
ٝؿز٘٤خ ٗز٣ٞخ ًـز٠٘٤
ٝػ ٠ٗٞ٤ؿخرش ٖٓ ٗـَ حُِ٣ظٝ ٕٞحُُِٞ
كِٜٞح ىحثٔخ ً٣ ٠للع هللا ػ٠ٗٞ٤
أٜ٣خ حُ٘خّ:
أٗخ ٓـ٘٠ِ٤ُ ٕٞ
كخرؼؼٞح ُٝؿخطٌْ ٣لِٖٔ ٓ٘..٠
ٝحػزؼٞح أُٝحؿٌْ ً٠ٌَٗٝ٘٣ ٠
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َٗف إٔ طؤًِٞح ك٘طش ؿٔٔ٠
َٗف إٔ طوطلٞح ُٝ ُٟٞط٠٘٤
َٗف إٔ ط٘ز..٠ٜٗٞ
كؤٗخ كخىػش ٓخ كيػض

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

عبد الوهاب البٌاتً
ُٝي ػزي حُٛٞخد حُز٤خط ٢رٔي٘٣ش ( رـيحى) ٓ٘ش \ ٘ٗٝ1926ؤ
ٝحًَٔ ىٍحٓظ ٚح٤ُٝ٫ش ٝحُـخٓؼ٤ش كٜ٤خ ٝطوَؽ كخ ٬ٛػِٜٗ ٠خىس
حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞك ٢حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىرٜخ ٓ٘ش \ 1950.
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ًخٕ ػزي حُٛٞخد حُز٤خطًُ ٢ي حُٜز ٢حَُٔحٛن ٝحُ٘خدً،خٕ اٗٔخٗخ ً
ٓٔظٞك٘خ ً رطز٤ؼظ َ٤ٔ٣ ،ٚاُ ٠حُؼُِش رٌَ٘ ٓزخُؾ ك ٫ ٚ٤أٛيهخء ُي ٚ٣ؿَ٤
ٛي٣ن أ ٝحػ٘٣ .ٖ٤ظْٔ رخُٜٔض  ٫ٝطٗ ٜٚٔئ ٕٝحُـٔ٣ ٫ٝ ،َ٤ظط٤غ إٔ
٣ظـخٝد ٓؼٜخ.حً ُْ ً ٌٖ٣ح ٗلٔ٤ش ٓظلظلش أريحًٝ ،ؿخُزخ ً ٓخ ًخٕ ٣زوٛ ٠خٓظخ ً
٣ظل ٙٞرٌِٔش ٝهي طـ َ٤رؼي حطٜخُ ٚرخ٫هَ ٖ٣رؼي
ٓخػخص ٓٝخػخص ّ ٫
طوَؿٝ ٚحٗظـخُ ٚك ٢حُظيٍٝ ْ٣حُٜلخكش ٓٝلَ ٙحُ ٠حُوخٍؽ .
٣ٝو ٍٞػٖ ك٤خط ٚحٛٝ ٠ُٝ٫زخ: ٙ
( ُوي ًخٗض ٗ٘ؤط ٢ىّ٤٘٣ش ٌُٜ٘ٝخ ُْ طٌٖ رخُٔؼ٘ ٠حُظوِ٤ي ،١اً َّ
إ حُظَر٤ش
حُي٤٘٣ش أػخٍص ك ٢ىحهِ ٢حٓ٧جِش حُٔلَهشٝ ،أٗؼِض ً٤خٗ ٢رخُ٘ٞم اُ٠
حُظو ّط ٢حُِٓ٘ٓٝ ،٢خ ًخٕ أري٣خ ً ُْ أًٖ أُٔٔ ٚرلٞحٓ ،٢رَ ٓـَى أٞٛحص
ؿخٓ٠ش طظَىى ك ٢ؿٞف ُٜٗ ٫ َ٤خ٣ش ُ.)ٚ
حٗظـَ ٓيٍٓخ ػ٬ع ٓ٘ٞحص رؼي حُظوَؽ ػْ ػَٔ رخُٜلخكش ٓ٘ش \
 1954كٓ ٢ـِش ( حُؼوخكش حُـي٣يس ) حُزـيحى٣ش ك٤غ أؿِوضٝ ،ك َٜػٖ
ٝظ٤لظ ،ٚػْ طْ حػظوخُ ٚرٔزذ ٓٞحهل ٚحُ٤٘١ٞشٞ٤ُ٘ٝ.ػ٤ظُٔٝ ٚخ حهَؽ ٖٓ
م ٝرَٝ٤ص ٝحُوخَٛس
حُٔـٖ ٓخكَ اُ٣ٍٞٓ ( ٠خ) ػْ هٌ ٣ظ٘وَ ر ٖ٤ىٖٓ
ػْ ٓخكَ حُ ٠ح٫طلخى حُٔٞك٤ظٝ ٢حٗظـَ ٘ٛخى حٓظخًح ُِـش حُؼَر٤ش ٝحىحرٜخ
ك ( ٢ؿخٓؼش ٓ ) ٌٞٓٞػْ حٗظـَ رخكؼخ ػِٔ٤خ كٓ ( ٢ؼٜي ٗؼٞد آٓ٤خ )
كُٝ ٌٞٓٞٓ ٢حٍه ٌٙٛ ٍ٬حُلظَس حؿِذ رِيحٕ حٍٝرخ حَُ٘ه٤ش ٝحُـَر٤ش
ك٘ٓ ٢ش\  1963حٓوطض حُلٌٓٞش حُؼَحه٤ش ػ٘ ٚحُـ٘ٔ٤ش
حُؼَحه٤ش ( ٌٛٝح ح٫ؿَحء ؿَ٤حُِٔ ْ٤ػخىس ٓخ طظوٌ ٙحُي ٍٝحُ٘خٓ٤ش
ٝحُٔظوِلش ٟي ٍػخ٣خٛخ ؿَ٤حُٔٞحُ٤ُٔ ٖ٤خٓظٜخ ) كًُ ٢ي حُٞهض
كخٟطَ حُ ٠حَُؿٞع حُ ٠حُوخَٛس ٓ٘ش\  1964حهخ ّ .كٜ٤خ كظ٠
ػخّ \1970
وبمً متنمبل بٌن هذه العواصم حتى عام \ 1980حٌث انتمل الى
اسبانٌا لٌحط رحاله فٌها تسع سنوات حتى عام \ 1989
ونستطٌع ان نطلك على شعره الذي نظمه فً اسبانٌا خبلل
سنً بمابه فٌها بالفترة االسبانٌة حٌث اصبح وكؤنه أحد األدباء
اإلسبان البارزٌن ,إذ أصبح معروفا على المستوى الثمافً
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الرسمً والشعبً بشكل كبٌر وترجمت دواوٌنه إلى اإلسبانٌة.
ومن شعره فً اسبانٌا ٌمول :
رأٌت الدم فً شوارع المارة مكتو ًبا به اإلنجٌل والمنشور
...مطبوعًا به جبٌن نٌرودا
ورأٌت الدم فً شوارع المارة،
نٌرودا على خرٌطة التكوٌن ٌستمرئ ألمار
براكٌن الهنود الحمر ،ؼابة من النعاس،
لٌل البحر ٌستلمً على أسرة العمال
فً مناجم النحاس
كان الجنرال -الماتل المؤجور
وهو خابؾٌ ،ذٌع من دبابة ،بٌانه األول..
حامل المربان ألمى وردة فً النهر
لال :اشتعلً أٌتها األنهار فً المارة باسم حُلوَحء
ٝهي طـٔغ ك ُٚٞػيى ٖٓ حُ٘ؼَحء ٝحٌُظخد حُؼَد ٝحٓ٫زخٕ
ٝرؼ ٖٓ ْٜ٠أًَٓ٤خ حُ٬ط٤٘٤ش ه ٍ٬طِي حُٔ٘ٞحص ًٝخٕ ٖٓ رٖ٤
حُٔوَر ٖ٤اُ ٚ٤ك ٢طِي حُلظَس حُ٘ؼَحء ( ريٍٓٝخٍط٤٘٤غ
ٓٗٞظخر٤غ) ً (ٝخٍٖٓ ٍ٣ٝغ ٍحر(ٝ)ٞكيٍ ٌٞ٣أٍر(ٝ ، )ّٞحُ٘خهي
حُٔ ١َٜحُيًظ ٍٞهخُي ٓخُْ )ٝ ،طؤػَ رٗ ٚؼَحء ً ٝظخد ٖٓ
أًَٓ٤خ حُ٬ط٤٘٤ش .ك٤غ ًخٗض طَرط ٚػ٬هش ٛيحهش ٓغ ػيى ًزَ٤
ٖٓ حُٔؼول ٖ٤ك ٢آزخٗ٤خ ٝك ٢ؿَٛ٤خ ه ٍ٬اهخٓظ ٚكٓ ٢يٍ٣ي،
 ٖٓٝأرَُ ْٛحُ٘خػَ( ٍكخث َ٤أُزَط(ٝ )٢كيٍ ٌٞ٣ؿخٍػ٤خ ًٍُٞخ )
ًٌُٝي (ػ ٞ٠ؿ َ٤حُـ  27حُ٘ؼَٝ )١هي ه ٜٚحُز٤خط ٢رزؼيى ٖٓ
هٜخثيًٌُٝ ،ٙي حُوخٝ ٙحُ٘خػَ ( أٗط ٞ٤ٗٞؿخٝ .)٫ك ٢حُ٘خػَ
كيٍ٣ ٌٞ٣و:ٍٞ
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( تنمطع الجذور
وآخر السبللة
حفٌد هومٌروس فً مدرٌد
ٌعدم رمًٌا بالرصاص ،إرم العماد
تؽرق فً ذاكرة األحفاد
مات المؽنً ،ماتت الؽابات
وشهرٌار مات )
وٌمول فٌه اٌضا :
(األرنب المذعور عبر الؽسك الؽارق فً الضباب
تنهشه الكبلب
بكم تبٌع ،أٌها الصٌاد!
شهادة المٌبلد؟
كاترٌن ،وهً تلد الحٌاة
ماتت ،وهذا األرنب المذعور ٌصبػ فً دمابه مخالب الكبلب
واألعشاب
جر والفًا للموت فً المٌبلد
لوركا ٌُ ُّ
أمامه ،كانت كبلب الصٌد تجري
تنبح الجبلد
ومما ٌإخذ علٌه انه ال ذ بالصمت الشعري خبلل
فترة الحرب العرالٌة االٌرانٌة بٌن\  1980و 1988وكانه لٌس
من العراق ،إذ لم ٌشارن الرأي فً تلن الحرب التً انهكت
البلدٌن .ولم ٌبدي رأٌا فٌها وكان من المفروض ان ٌبدي راٌه
وٌظهر وطنٌته ومولفه فٌها .
و فً سنة \ 1991م سافر إلى األردن ومنها إلى الوالٌات
المتحدة اإلمرٌكٌة بسبب وفاة ابنته التً تسكن فً كالٌفورنٌا
حٌث ألام هنان ثبلثة أشهر أو أكثر ثم رجع الى (عمان ) فً
( األردن) بؽٌة السكن فٌها اال انه ؼادرها إلى ( دمشك) والام
فٌها حتى وافته المنٌة وكانت له صدالات ادبٌة مع العدٌد من
الشعراء العرالٌٌن والعرب منهم الشاعرالسوري نزار لبانً
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والشاعرالسودانً دمحم م فتاح الفٌتوري والشاعرالفلسطٌنً
محمود دروٌش و بدر شاكرالسٌاب وبلند الحٌدري من العراق
توفً الشاعر عبد الوهاب البٌاتً سنة  1999بمدٌنة
( دمشك ) وهكذا تكون العاصمة السورٌة لد جمعت الكثٌر من
مرالد او اضرحة الشعراء العرالٌٌن فكانت مبلذا لهم لبل
وبعد موتهم .
ترن لنا الشاعر عبد الوهاب البٌاتً جملة من الدواوٌن
 :الشعرٌة وبعض الكتب النثرٌة منها ماٌلً :
.دٌوان مبلبكة وشٌاطٌن  1950م
.أبارٌك مهشمة  1955م
المجد لؤلطفال والزٌتون  1956م
 .رسالة إلى ناظم حكمت  1956م
 .أشعار فً المنفى  1957م
 .عشرون لصٌدة من برلٌن  1959م
.كلمات ال تموت  1960م
 .طرٌك الحرٌة (بالروسٌة)  1962م
.سفر الفمر والثورة
 .النار والكلمات 1964
.الذي ٌؤتً وال ٌؤتً  1966م
 .الموت فً الحٌاة  1968م
.تجربتً الشعرٌة  1968م
عٌون الكبلب المٌتة  1969م.
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.بكابٌة إلى شمس حزٌران والمرتزلة  1969م
 .الكتابة على الطٌن  1970م
ٌ.ومٌات سٌاسً محترؾ  1970م
ولد صدر له دٌوان عبد الوهاب البٌاتً ضم هذا االصدار
جمٌع دواوٌنه لبل  1971وهً المذكورة فً اعبله فً ثبلثة
أجزاء ونشْر من لبل دار العودة  -بٌروت  1972م
لصابد حب على بوابات العالم السبع  1971م
 .سٌرة ذاتٌة لسارق النار  1974م
 .كتاب البحر  1975م
 .لمر شٌراز  1975م
.صوت السنوات الضوبٌة  1979م
.بستان عابشة  1989م
كتاب المراثً 1995
الحرٌك 1996
خمسون لصٌدة حب 1997
البحر بعٌد أسمعه ٌتنهد 1998
–ٌنابٌع الشمس 1998
السٌرة الشعرٌة 1999
ومن أعماله اإلبداعٌة األخرى
.محاكمة فً نٌسابور) مسرحٌة  1973م (
)بول الٌوار ،وأراجون(
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)وتجربتً الشعرٌة(
)مدن ورجال ومتاهات (
كنت أشكو إلى الحجر) جمعت حواراته هذا الكتاب (
ٌمتاز شعر عبد الوهاب البٌاتً بنزوعه نحو عالمٌة حداثوٌة
معاصرة ُمتؤنٌة تنبع من حٌاته التً عاشها فً عواصم عربٌة واجنبٌة
كثٌرة وكان ذا عبللات واسعة مع أدباء وشعراء عالمٌٌن مثل الشاعر
التركً( ناظم حكمت) والشاعر اإلسبانً (رفابٌل ألبرتً) والشاعر
الروسً (ٌفتشنكو) وكذلن بامتزاجه مع التُراث والرموز الصوفٌة
واألسطورٌة حٌث شكلت إحدى المبلمح المهمة فً حضوره الشعري
وحداثته .وكانت تربطه عبللة خاصة بالشاعر العرالً ( بدر شاكر
السٌاب) والماص (ؼابب طعمة فرمان) وكان هو والسٌاب ونازن
المبلبكة من العراق وصبلح عبد الصبور من مصر روادا للشعرالحر ولد
جرت على اٌدٌهم اولى منابعه.
لجؤ البٌاتً إلى الرمز الشخصً وإلى الرمز الجماعً ،مستله ًما
الشخصٌات التارٌخٌة واألساطٌر  ،من خبلل التراث العربً
واإلنسانً ،لٌصل به إلى الوالدة ،إلى عالم جدٌد ،عبر الموت،
وهو مسار ٌمثل إالرواح والعوالم المتجددة من خبلل الموت
واالنبعاث.
وٌعد الشاعر ( لوركا ) أحد أبرز العناصر الرمزٌة المهمة فً
شعر عبد الوهاب البٌاتً ،إذ احتل ً
كبٌرا ومحورًٌا إلى
حٌزا ً
جانب (مدرٌد) فمد شكبل م ًعا لحمة فً أكثر من لصٌدة.من
لصابده وكان لهذا الشاعر األندلسً والحرب األهلٌة اإلسبانٌة
سب ًبا ربٌس ًٌا فً اهتمام البٌاتً المبكر بإسبانٌا،
وفً الختام الدم هذه المصٌدة من شعره (الموت والمندٌل )
1
صٌحاتن كانت فؤس الحطاب الموؼل فً
ؼابات اللؽة العذراء ,وكانت ملكًا أسطورًٌّا
ٌحكم فً مملكة العمل الباطن واألصماع
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الوثنٌة حٌث الموسٌمى والسحر األسود
والجنس وحٌث الثورة والموت  .لناع الملن
األسطوري الممتمع الوجه وراء زجاج نوافذ
لصر الصٌؾ وكانت عربات الحرب
اآلشورٌة تحت األبراج المحرولة كانت
ً ٍ ٌبكً تحت األسوار
صٌحاتن صوت نب ّ
المهدومة شعبًا مستلبًا 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
)(2
لؽة األسطور ْة
تسكن فً فؤس الحطاب الموؼل فً ؼابات اللؽة العذراء
اب
?فلماذا رحل الملن
األسطوري الح َّط ْ
ُّ
)(3
مات مؽنً األزهار البرٌ ِة
مات مؽنً النار
.مات مؽنً عربات الحرب اآلشورٌة تحت األسوار
)(4
صٌحاتن كانت صٌحاتً
?فلماذا نتبارى فً هذا المضمار
فسباق البشر الفانٌن ,هنا ,أتعبنً
.وصراع األلدار
)(5
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,كان الروم أمامً وسوى الروم ورابً
منتحرا تحت الثلج
,وأنا كنتُ أمٌل على سٌفً
ً
ً ِ وراء األبراجْ
ولبل أفول النجم المطب ّ
األدبار
?فلماذا سٌؾ الدولة ولَّ ى
ْ
)(6
الصحراء
عار عُري سماء
ِ
ها أنذا ٍ
َ
ٌ
حصان
حزن
حزٌن
ؼجري ٍ
ٍ
ّ
ٌ
بالنار
.مسكون
ْ
)(7
وطنً المنفى
.منفاي الكلماتْ
َ
)(8
صار وجودي شكبلً
.والشكل وجودًا فً اللؽة العذرا ْء
)(9
.لؽتً صارت لندٌبلً فً باب هللا
) ( 10
 .أرحل تحت الثلج ,أواصل موتً فً األصما ْ
ع
) ( 11
أٌتها األشجار المطبٌةٌ ,ا صوت نبً ٌبكًٌ ,ا رعدًا
ً ِ المتفجر حبّاٌ ,ا نار اإلبداع
 .فً الزمن األرض ّ
األسطوري الحطاب لٌترن هذي
لماذا رحل الملن
ُّ
الؽابات طعا ًما للنار? لماذا ترن الشعراء
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خنادلهم? ولماذا سٌؾ الدولة ولَّ ى األدبار? الروم
أمامً كانوا وسوى الروم ورابً وأنا كنت أمٌل
النجم
منتحرا تحت الثلج ولبل أفول
على سٌفً
ِ
ً
ً ِ وراء األبراج .صرختُ  :تعالوا
! المطب ّ
لؽتً صارت لندٌبلً فً باب هللا ,حٌاتً
فرت من بٌن ٌدي ,صارت شكبلً والشك ُل
وجودًا .فخذوا تاج الشون وسٌفً
وخذوا راحلتً
ش ْع ِري
ت المطر العالك فً َ
لطرا ِ
زهرةَ عباد الشمس الواضعةَ الخد على خدي
تذكارات طفولة حبً
كتبً ,موتً
فسٌبمى صوتً
لندٌبلً فً باب هللا
************************************

عبد هللا البرد ونً

هو عبد هللا بن صالح بن حسن الشحؾ البردونً الٌمانً
ولد عام  1929م فً لرٌة (البردون) من محافظة (ذمار) فً
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الٌمن .
ولد أصٌب بالعمى فً الخامسة من عمره أي فً سنة \  1933حٌث
اصٌب بمرض الجدري فافمده بصره وهو طفل اال انه دخل الكتاب وهو
اعمى فحفظ لرابة ثلث المران الكرٌم على ٌد والده والشٌخ (ٌحٌى
حسٌن الماضً) ثم انتمل الى مدٌنة (ذمار )عام \  1937لٌكمل حفظ
المران الكرٌم وكتابة وتجوٌدا على المرآت السبع المتبعة فً المران
الكرٌم فً (المدرسة الشمسٌة ) فً مدٌنة ( ذمار) لمدة عشر سنوات .
ادخل السجن فً عهد (اإلمام أحمد حمٌد الدٌن ) عام \ 1948
لمدة تسعة اشهر فصور حالته فٌه احسن تصوٌر فً شعره فً إحدى
لصابده فكؤنه فً اربعة سجون فً واحد حسب تعبٌره :العمى والمٌد
والجرح والسجن ٌمول :
هدنً السجن وأدمى المٌد سالً
فتعاٌٌت بجــرحــً ووثالً
وأضعت الخطو فً شون الدجى
والعمى والمٌد والجرح رفالً
فً سبٌل الفجر ما اللٌت فً
رحلة التٌه وما سوؾ أاللً
سوؾ ٌفنى كل لٌد ولوى
كل سفاح وعطر الجرح بالً

ثم انتمل إلى الجامع الكبٌر فً مدٌنة( صنعاء) عاصمة الببلد عام
\ 1949حٌث درس على ٌد العبلمة (أحمد الكحبلنً) ،والعبلمة( أحمد
معٌاد ).وؼٌرهما ثم انتمل إلى دار العلوم فً (صنعاء) ومنها حصل على
إجازة فً العلوم الشرعٌة والتفوق اللؽوي فً اللؽة العربٌة  .ثم عٌن
مدرسا لؤلدب العربً فً( دار العلوم) سنة \ 1953وواصل لراءاته
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للشعر ولرضه واوزانه ولوافٌه واسالٌبه ومعانٌه وفً مختلؾ أطواره
كذلن درس كتب الفمه والمنطك والفلسفة.
وفً عام \  1954اشتؽل وكٌبل للشرٌعة االسبلمٌة ن(محامً )
واختص باالمور الشرعٌة فً لضا ٌا الطبلق فاطلك علٌه (وكٌل
المطلمات).
وفً عام \ 1958توفت والدته (نخلة بنت احمد العامر ) فرثاها فً
لصٌدة بابٌة طوٌلة نمتطؾ منها هذه االبٌات :
تركتنً ها هنا بٌن العذاب
ومضتٌ،اطول حزنً واكتبابً
تركتنً للشما وحدي هنا
واستراحت وحدها بٌن التراب
حٌث الجور و البؽً وال
ذرة تنبً وتنبً

بالخراب

حٌث ال سٌؾ وال لنبلة
حٌث ال حرب وال لمع حراب
حٌث ال لٌد وال سوط وال
ظالم
*

*

ٌطؽى ومظلوم ٌحابً

*

خلفتنً أذكر الصفو كما
ٌذكر الشٌخ خٌاالت الشباب
ونؤت عنً وشولً حولها
ٌنشد الماضً وبً-أواه-مابً
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ودعاها حاصد العمر إلى
حٌث أدعوها فتعٌا عن جوابً
حٌث أدعوها فبل ٌسمعنً
ؼٌر صمت المبر والمفر الٌباب
موتها كان مصابً كله
وحٌاتً بعدها فوق مصابً
اما زواجه فمد تم بعد رور عام على وفاة امه حٌث الترن بزوجته
(فاطمة الحمامً) سنة \ 1959اال انها توفٌت عام \  1974فبمً
عازبا حتى عام \ 1977حٌث تزوج مرة ثانٌة من السٌدة( فتحٌة
الجرافً) .
عٌٌن مدٌرا لبلذاعة فً صنعاء فً سنة \ 1969ثم أبعد عن منصبه
هذا بعد عام واحد اال انه بمً ٌواصل برنامجه ( مجلة الفكر واالدب )
فً هذه االذاعة  .ثم انتخب ربٌسا التحاد االدباء والكتاب فً الٌمن فً
عام 1970
ومن المهم ان اذكر ان االمم المتحدة اصدرت عملة فضٌة علٌها
صورة الشاعر عبد هللا البردونً كمعوق تجاوز عجز عوله فً عام
\1982وٌعتبر هذا تكرٌما عالمٌا لشاعرنا .
ولما توفً والده ( صالح عبد هللا الشحؾ البردونً )عام \ 1988
فمال فٌه :
ٌمولون لً مالً صمت عن الرثا
فملت

لهم ّ
إن العوٌل لبٌح

و ما الشعر إالّ للحٌاة و إنّنً
شعرت
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ما شعرت

أنوح

و كٌؾ أنادي مٌّتا حال بٌنه
و بٌنً تراب صامت و ضرٌح
و ما النوح إالّ للثّكالى و لم أكن
كثكلى على صمت النعوش تصٌح
كرم فً حٌاته فً العدٌد من الجوابز منها ماٌلً :
ّ
 نال جابزة مهرجان( أبً تمام) بالموصل فً العراق سنة \ .1971وهً أهم لصابده التً إشتهر على إثرها عربٌا ً اسماها  :لصٌدة ( أبو
تمام وعروبة الٌوم) التً ألماها فً مهرجان المربد و لال فٌها :

ما أصدق السٌؾ! إن لم ٌنضه الكذب
وأكذب السٌؾ إن لم ٌصدق الؽضب
بٌض الصفابح أهـدى حٌن تحملها
أٌد إذا ؼـلبت ٌعلو بها الؽلب
وألبح النصر ..نصر األلوٌاء بل
فهم ..سوى فهم كم باعوا ..وكم كسبوا
أدهى من الجهل علم ٌطمبن إلى
أنصاؾ ناس طؽوا بالعلم واؼتصبوا
وٌختمها لاببلً:
حبٌب( مازال فـً عٌنٌن أسبلة )
تبدو ..وتنسى حكاٌاها فتنتمب
وما تزال بحلمً ألؾ مبكٌة
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من رهبة البوح تستحًٌ وتضطرب
ٌكفٌن أن عدانا أهدروا دمنا
ونحن من دمنا نحسو ونحتلب
سحابب الؽزو تشوٌنا وتحجبنا
ٌو ًما ستحبل من إرعادنا السحب؟
أال ترى ٌا ( أبا تمام ) بارلنا
( إن السماء ترجى حٌن تحتجب)

نال جابزة مهرجان جرش الرابع باألردن1981 .
نال جابزة شولً وحافظ فً الماهرة1981.
تملد وسام األدب والفنون فً عدن1982.
نال جابزة وسام األدب والفنون فً صنعاء.1983
تملد وسام األدب والفنون فً صنعاء1984 .
شارن فً مهرجان الشعر العربً الثامن عشر بتونس1990 .
شارن فً مهرجان الشعر العربً التاسع عشر باألردن1992 .
اختٌر كؤبرز شاعر ضمن استبٌان ثمافً1997 .

توفً الشاعر عبد هللا بن صالح بن عبدهللا البردونً ٌوم االثنٌن
الثبلثٌن من اب ( أؼسطس)\ 1999م وهو فً سفره الى (األردن )
للعبلج فٌه حٌث تولؾ للبه عن الخفمان بعد ان تخلد اسمه احد من
شعراء العربٌة فً المرن العشرٌن ومن شعراء الحداثة العربٌة .
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ترن لنا العدٌد من الدواوٌن والدراسات المهمة منها ماٌلً:
من أرض بلمٌس 1961
فً طرٌك الفجر 1967
مدٌنة الؽد 1970
لعٌنً أم بلمٌس 1973
السفر إلى األٌام الخضر 1974
وجوه دخانٌة فً مراٌا اللٌل 1977
زمان ببل نوعٌة 1979
ترجمة رملٌة ألعراس الؽبار 1983
كابنات الشوق االخر 1986
رواغ المصابٌح 1989

رحلة فً الشعر الٌمنً لدٌمه وحدٌثه 1972
لضاٌا ٌمنٌة 1977
فنون األدب الشعبً فً الٌمن 1982
الثمافة الشعبٌة تجارب وألاوٌل ٌمنٌة 1987
الثمافة والثورة
عبد هللا البردونً شاعر الٌمن عاش حٌاته مناضبل ضد الرجعٌة
والدكتاتورٌة وكل اشكال المهر ببصٌرة الثوري الذي ٌطمح ان ٌرى
وطنه وٌنبؽً ان ٌكون ولد ربط مصٌره الشخصً بمستمبل الوطن فؤحب
وطنه رافضا كل الوجوه فبل ٌعرؾ احدا إذا ؼضب منه الؽاضبون لذا
كانوا ٌتمٌزون فً حضرته ؼٌظا وهو ٌرشمهم بعباراته الساخرة .
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ٌتمٌزشعره بالتجدٌد وتجاوز التملٌد فً لؽته وبنٌته وموضوعاته فهو
شاعر ثوري عنٌؾ فً ثورته ،جريء فً مواجهتهٌ ،مثل كل الخصابص
التً امتاز بها شعر الٌمن الحدٌث  .محافظ على كٌان المصٌدة العربٌة
كما أبدعتها عبمرٌة الشعراء ٌمول :
هذي البٌوت الجاثمات إزابً
لٌل من الحرمان و اإلدجاء
من للبٌوت الهادمات كؤنّها
فوق الحٌاة ممابر األحٌاء
تؽفو على حلم الرؼٌؾ و لم تجد
إالّ خٌاال منه فً اإلؼفاء
و تض ّم أشباح الجٌاع كؤنّها
سجناء
سجن ٌض ّم جوانح ال ّ
و تؽٌب فً الصمت الكبٌب كؤنّها
كهؾ وراء الكون و األضواء
خلؾ الطبٌعة و الحٌاة كؤنّها
شًء وراء طبابع األشٌاء
ترنو إلى األمل المولًّ مثلما
ٌرنو الؽرٌك إلى المؽٌث النابً
و تلملم األحبلم من صدر الدّجا
سرا كؤشباح الدجا السوداء
هذي البٌوت النابمات على الطوى
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توم العلٌل على انتفاض الداء
نامت و نام اللٌّل فوق سكونها
و تؽلّفت بالصمت و الظلماء
و ؼفت بؤحضان السكون و فولها
جثث الدجا منثورة األشبلء
و تلملمت تحت الظبلم كؤنّها
شٌخ ٌنوء بؤثمل األعباء
أصؽى إلٌها اللٌّل لم ٌسمع بها
إالّ أنٌن الجوع فً األحشاء
و بكا البنٌن الجابعٌن مردّدا
فً األ ّمهات و مسمع اآلباء
ولد أحب الناس وخص بحبه أهل بلده ( الٌمن)  .ونذكر انه كان
صاحب نظرة صوفٌة فً حبهم ومعاشرتهم إذ ٌحرص على لمابهم
بشوشا طاوٌا ما فً للبه من ألم ومعاناة وٌذهب الى عزلته ذاهبل
مذعورا للما من كل شًء.
واختم بحثً بهذه المصٌدة الوطنٌة :
فظٌع جهل ما ٌجري
وأفظع منه أن تدري
وهل تدرٌن ٌا صنعا
سري
من المستعمر ال ّ
ؼزاة ال أشاهدهم
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وسٌؾ الؽزو فً صدري
فمد ٌؤتون تبؽا فً
سجابر لونّها ٌؽري
وفً صدلات وحشً
ٌإنس وجهه الصخري
وفً أهداب أنثى  ،فً
منادٌل الهوى المهري
وفً سروال أستاذ
وتحت عمامة الممري
وفً ألراص منع الحمل
فً أنبوبة الحبر
وفً حرٌّة الؽثٌان
فً عبثٌّة

العمر

وفً عود احتبل األمس
فً تشكٌله العصري
وفً لنٌّنة الوٌسكً
وفً لارورة العطر
وٌستخفون فً جلدي
وٌنسلون من شعري
وفوق وجوههم وجهً
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وتحت خٌولهم ظهري
ؼزاة الٌوم كالطاعون
ٌخفى وهو ٌستشري
ٌحجر مولد اآلتً
ً الحاضر المزري
ٌوش ّ
فظٌع جهل ما ٌجري
وأفظع منه أن تدري

* * *
ٌمانٌّون فً المنفى
ومنف ٌّون فً الٌمن
جنوبٌّون فً (صنعا)
شمالٌّون فً (عدن)
كاألعمام واألخوال
فً اإلصرار والوهن
خطى (أكتوبر) انملبت
حزٌران ٌّة الكفن
ترلّى العار من بٌع
إلى بٌع ببل ثمن
ومن مستعمر ؼاز
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إلى مستعمر وطنً
لماذا نحن ٌا مربى
وٌا منفى ببل سكن
ببل حلم ببل ذكرى
ببل سلوى ببل حزن ؟

* * *
ٌمانٌّون ٌا (أروى)
وٌا (سٌؾ بن ذي ٌزن)
ولكنّا برؼمكما
ببل ٌمن ببل ٌمن
ببل ماض ببل آت
سر ببل علّن
ببل
ّ

***
أٌا (صنع) متى تؤتٌن ؟
من تابوتن العفن
تسؤلنً أتدري ؟ فات
لبل مجٌبه زمنً
متى اتً اال تدري
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إلى أٌن انثنت سفنً
لمد عادت من االتً
إلى تارٌخها الوثنً
لضٌع جهل ما ٌجري
وأفظع منه أن تدري
*

*

*

شعاري الٌوم ٌا موالي
نحن نبات إخصابن
ألن ؼنان اركعنا
على ألدام أحبابن
فؤلّهنان للنا  :الشمس
من ألباس أحسابن
فنم ٌا (بابن الحرمً)
على (بلمٌس) ٌا (بابن)
ذواببها سرٌر هوان
بعض ذبول أربابن
وبسم هللا ـ ج ّل هللا
نحسو كؤس أنخابن
*

*

*
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أمٌر النّفط نحن ٌدان
نحن أح ّد أنٌابن
ونحن المادة العطشى
إلى فضبلت أكوابن
ومسبولون فً (صنع)
وفراشون فً بابن
ّ
ومن دمنا على دمنا
تمولع جٌش إرهابن
نجر الشّعب
لمد جبنا ّ
فً أعتاب أعتابن
ونؤتً كلّما تهوى
سح نعل حجابن
نم ّ
ونستجدٌن ألمابا
نتوجها بؤلمابن
فمرنا كٌفما شاءت
نواٌا لٌل سردابن
نعم ٌا س ٌّد األذناب
إنّا خٌر أذنابن
فظٌع جهل ما ٌجري
وأفظع منه أن تدري
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****************************

فدوى طولان

ولدت فدوى طولان سنة\  1917فً مدٌنة (نابلس) بفلسطٌن من
عابلة فلسطٌنٌة اصٌلة وعرٌمة .ؼنٌة ومحافظة جداً ،وفً نابلس تلمت
تعلٌمها االبتدابً اال انها لم تكمل مرحلة التعلٌم االبتدابً فمد أخرجت من
المدرسة ألسباب اجتماعٌة لاسٌة ،جعلتها تتلمى أول ضربة لاسٌة فً
حٌاتها فمد ألمى المدر فً طرٌمها شابا فً عمر الصبا رمى لها (وردة
فل) تعبٌرا ً عن إعجابه بها،
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وكان هنان من ٌرالب الحالة وٌتابعها  ،فوشى باألمر الى أخٌها
ٌوسؾ ،وكان صعب المر اس ودخل ٌوسؾ علٌها كزوبعة هابجة (لولً
الصدق) ...ولالت الصدق لتنجو من اللؽة الوحٌدة التً كان ٌخاطب بها
اآلخرٌن ،وهوالعنؾ والضرب بمبضتٌن حدٌدٌتٌن ،وكان ٌتمتع بموة
بدنٌة كبٌرة لممارسته رٌاضة حمل األثمال ؾنان لوٌا وصعبا.
أصدر شمٌمها ٌوسؾ حك َمه الماضً علٌها باإللامة الجبرٌة فً البٌت
حتى ٌوم مماتها كما هددها بالمتل إذا تخطت عتبة باب المنزل ،وخرج
من الدار لتؤدٌب الؽبلم.
عانت فدوى طولان من لساوة الوالع االجتماعً الذي لذؾ بها بعٌداً
بٌن جدران البٌت السماوي فً البلدة المدٌمة من مدٌنة (نابلس) ،فتنظر
إلى نفسها بشًء من الخجل واالتهام ،لمد فمدت مدرستها التً أرادت أن
تثبت نفسها من خبللها ،وحرمت منها وهً فً أمس الحاجة لها وكان
مولؾ أبٌها منها انه ال ٌخاطبها مباشرة على عادة الرجال فً زمانه-
وإنما ٌخاطب أمها إذا أراد أن ٌبلؽها شٌباً ،ثم تموم أمها بعد ذلن بتوصٌل
ما ٌرٌده أبوها منها.
كان أشد ما عانته حرمانها من الذهاب الى المدرسة وانمطاعها عن
الدراسة.
بدأت عبللة الشاعرة بؤخٌها إبراهٌم منذ ولت مبكر من حٌاتها ،وكان
بالنسبة لها األمل الوحٌد المتبمً فً عالمها المثمل بعذابات المرأة وظلم
المجتمع ،ورأت فٌه الضوء الذي ٌطل علٌها من خلؾ أستار العتمة
والوحشة والوحدة.
شكلت عودة اخٌها إبراهٌم من ( بٌروت ) إلى( نابلس ) ،فً تموز\
 ، 1929بعد أن أكمل دراسته وحصل على شهادته من الجامعة
األمرٌكٌة فً (بٌروت) ،عامبلً مساعدا ً إلعادة بعض الفرح إلى حٌاة
فدوى طولان ،ورأت فً لربه منها عامبلً مساعدا ً فً إعادة ثمتها
بنفسها ،وترسٌخ خطواتها على درب التعلٌم الذاتً الذي ألزمت نفسها به
بعد أن أجبرت على ترن المدرسة ،فتمول:
(كانت عاطفة حبً له لد تكونت من تجمع عدة انفعاالت طفولٌة سعٌدة
كان هو مسببها وباعثها.
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أول هدٌة تلمٌتها فً صؽري كانت منه
وأول سفر من أسفار حٌاتً كان برفمته
كان هو الوحٌد الذي مؤل فراغ النفس الذي عانٌته بعد فمدان عمً،
والطفولة التً كانت تبحث عن أب آخر ٌحتضنها بصورة أفضل وأجمل
فً
وجدت األب الضابع مع الهدٌة األولى والمبلة األولى التً رافمتها
اخٌها ابراهٌم ).
وكان تعامله معها ٌعطٌها انطباعا ً بؤنه معنً بإسعادها وإشاعة الفرح فً
للبها ،وخاصة حٌن كان ٌصطحبها فً مشاوٌره إلى الجانب الؽربً من
سفح جبل (عٌبال).
وبعد إلامة إبراهٌم فً( نابلس ) بدأ سطر جدٌد فً حٌاة فدوى
طولان فنذرت نفسها لخدمته واالعتناء به ،وتهٌبة شإونه ،ورأت فً
ذلن ؼاٌة سعادتها ومنتهى طموحها ،ولد بلػ من تعلمها بؤخٌها أنها كانت
تخاؾ علٌه المرض واألذى ،فهو الهواء الذي ٌتنفسه وكان إبراهٌم
ٌبادلها حبا ً بحبٌ ،ؤخذ بٌدها ،وٌحاول تخفٌؾ معاناتها ،بخاصة عندما
عرؾ بمصتها ،وما حل بها جراء فمدانها المدرسة ومكثوها فً البٌت
فراح ٌعاملها بالحب والحنان الؽامر.
ولم ٌترن المدر لفدوى هذا النور الذي الح مضٌبا ً فً سمابها المظلمة،
فمد ألٌل أخوها من عمله فً المسم العربً فً اإلذاعة الفلسطٌنٌة وؼادر
مع عابلته إلى العراق بضعة أشهر مرض خبللها فً العراق ثم عاد إلى
( نابلس) حٌث توفاه االجل فكانت وفاته الوى ضربة أهوى بها المدر
علٌها ففجر فٌها ٌنبوع ألم ال ٌنطفا ومن هذا الٌنبوع تفجرت منابع
أشعار ها على اختبلؾ موضوعاتها وهكذا انكسرت نفسٌها فً داخل
اعمالها وسكنتها حرلة الٌتم على حد لولها.
تمول فً رثاء اخٌها ابراهٌم طولان :
ٌا أخا الروحِ رجا ًء ال ت ُمتْ
أو ف ُخ ْذ روحً معن
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أحم ُل عن َ
للبن ما
لٌتنً ِ
ٌوجع للبن
ّللا
لو ترى كم رفع
ُ
الملب إلى ّ
صبلة الملب كً ٌشفً بروح منه ُجر َحن
ٌا أخا الروح رجا ًء ال ت ُمتْ
نمطةُ
الضوء بعمري أنت
ِ
نبراسً المضًء
ك لً أرجون
ا ْب َ
ك الضو َء والنكهةَ والمعنَى
ا ْب َ
شعري
س ْفر ِ
وأحلى صفح ٍة فً ِ
آخر عمري
ّو َجت َ
حل ٌم
حلمتُ ...
رأٌت لصابد للبً التً لم أللها
تموت واحدة بعد أخرى
حزنتُ  ...ولمت إلٌها
ألملمها جثثًا ورفاتْ
بكٌت علٌها وؼسلّتها بالدمو ْ
ع
وسلّمتها لمهب الرٌا ْح
ْ
حنٌن
رجعت بخفً
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بكفٌن فارؼتٌن
كانت فدوى تتابع أخاها إبراهٌم فً كتابته للشعر ،وتوجٌهه للطبلب
الذٌن كانوا ٌكتبونه فعلمها كٌؾ تكتب الشعر وتحفظه  .واختار لها
لصابد ثم ٌمول لها :
 لمد تعمدت أن أختار هذا الشعر لن لتري كٌؾ كانت نساء العرب تكتبالشعر الجمٌل،
وهكذا بدأت رحلتها مع الشعر تحفظ المصابد التً ٌختارها لها اخوها
إبراهٌم ،وبدأت تتعلم من جدٌد فً مدرستها الجدٌدة التً فتح إبراهٌم
أبوابها ،وهً مرحلة تشعر فٌها بذاتٌتها وإنسانٌتها وحمها فً التعلم،
وتجدد معها ثمتها بنفسها فؤصبحت خفٌفة كالطابر ،ولم تعد مثملة الملب
بالهم والتعب والنفس.

فمد درست على ٌد أخٌها الشاعر الكبٌر إبراهٌم طولان ،الذي ن ّمى
مواهبها ووجهها نحو كتابة الشعر ،كما شجعها على نشره فً العدٌد من
الصحؾ العربٌة ،وأسماها (أم ت ّمام) .ثم أسماها الشاعر (محمود
دروٌش) (أم الشعر الفلسطٌنً).
ولد و ّلعت لصابدها األولى باسماء مستعارة مثل (دنانٌر)  ،وهو اسم
جارٌة عباسٌة ،او باسم ( المطولة ) كات احب االسماء الى للبها النه
ٌمثل إشارة مزدوجة ،وفٌه تورٌة فصٌحة إلى حال الشاعرة .فالمطولة
تعنً انتسابها إلى عابلة طولان المعروفة ،وكذلن ٌرمز إلى وجودها فً
مجتمع تملٌدي لاس ارهمها كثٌرا  .بدأت فدوى طولان بكتابة الشعر
العمودي ،ثم مالت إلى الشعر الحر فكتبت فٌه الكثٌر ما احبلها وهً
تؽنً:
أوت الى الحمل كطٌؾ كبٌب
ٌرسو بعٌنها أسى ؼامر
فً روحها اللهفى اضطراب ؼرٌب
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وللك مستبهم  ،خابر . . .
ؼامضة  ،فً العمك أؼوارها
فٌض انفعاالت وإحساس
صٌّرها شذوذ أطوارها
ؼرٌبة فً عالم الناس
تؤملت فً السنبل الوادع
ٌموج فً الحمل زكٌّا نماه
تكاد فً سكونها الخاشع
تسمع فً السنبل نبض الحٌاه
وفً رإى خٌالها الشارد
منجذبا ً بروعة السنبل
الحت لعٌنٌها ٌد الحاصد
ٌخفك فٌها شبح المنجل
رأت رؼٌفا جبلته دموع
دموع مكدودٌن مستضفٌن
أنضاء حرمان وبإس وجوع
هانوا على الرحمة والراحمٌن
ً بخٌل
رأته فً ّ
كؾ ؼن ّ
سطت علٌه ٌده الجانٌه
الخبز فً كٌانه ٌستحٌل
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خلجات شح ّ
كزةً لاسٌة
ومدّت األفكار أظبللها
فلم تزل شاخصة فً وجوم
من أبصر استؽرالها خالها
مخبولة تهٌم فوق الؽٌوم
كانت تناجً ما وراء الفضاء
لوى المضاء الؽامض المبهم :
من ٌمطر الرزق على ذي الثراء
وٌمسن الرزق عن المعدم ؟
كم بابس  ،كم جابع  ،كم فمٌر
ٌكدح ال ٌجنً سوى بإسه
ومترؾ ٌلهو بدنٌا الفجور
لد حصر الحٌاة فً كؤسه
أرحمه هللا بعلٌا سماء
تمول أن ٌكت ّظ جوؾ الثري ؟!
وٌحرم المعوز لوت الحٌاة
فً عٌشه المضطرب األعسر
ألٌس فً لدرته المادره
أن ٌمسح البإس وٌمحو الشماء !
لوته الماهره
ألٌس فً ّ
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أن ٌؽمر األرض بعدل السماء !
وراعها صوت عمٌك مثٌر
جلجل فٌها مثل صوت المدر :
لم تحبس السماء رزق الفمٌر
لكنه فً األرض ظلم البشر . .
وأطرلت  ،نهبا ً لشن مرٌب
أسى ؼامر
ٌملإها منه
ً
فً روحها اللهفى اضطراب ؼرٌب
وللك مستبهم  ،حابر
توالت النكبات فً حٌاة فدوى طولان فمد توفً والدها ثم أخوها
إبراهٌم الذي كان معلمها االول فً الثمافة واالدب والشعر  ،وأعمب ذلن
إحتبلل فلسطٌن فً نكبة سنة \  ،1948ولد تركت تلن المآسً المتبلحمة
أثرها الواضح فً نفسٌة فدوى طولان كما ٌتبٌن من شعرها ولد دفعت
االحوال الماسٌة فدوى طولان إلى المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة خبلل
الخمسٌنٌات من المرن الماضً.
أتؽصب أرضً؟
أ ٌسلب حمً وأبمى أنا حلٌؾ التشرد
أصبحت ذلة عاري هنا
أأبمى هنا ألموت ؼربٌا ً بؤرض ؼرٌبة
أأبمى ؟ ومن لالها؟ سؤعود ألرضً الحبٌبة
سؤنهً بنفسً هذه الرواٌة
فبل بد  ،ال بد من عودتً
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كان بعٌنه ٌرسب شًء
ثمٌل كآالمه مظلم
لمد كان ٌرسب سبع سنٌن
انتظار طواها بصبر ذلٌل
تخدره عصبة المجرمٌن
وترلد تحت حلم ثمٌل
أهوى على أرضه فً انفعال ٌشم ثراها
ٌعانك أشجارها وٌضم آللا حصاها
ومرغ كالطفل فً صدرها الرحب خدا ً وفم
وألمى على حضنها كل ثمل سنٌن األلم
وهزته أنفاسها وهً ترتعش رعشة حب
وأصؽى إلى للبها وهو ٌهمس همسة عتب
رجعت إلً
وكانت عٌون العدو اللبٌم على خطوتٌن
رمته بنظرة حمد ونممة
كما ٌرشك المتوحش سهمه
ومزق جوؾ السكوت المهٌب صدى طلمتٌن.
 وتمول فدوى طولان فً لصٌدة األفضال :إلً أٌن أهرب منن وتهرب منً؟
إلً أٌن أمضً وتمضً؟
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ونحن نعٌش بسجن من العشك
سجن بنٌناه ،نحن اختٌارا ً
ورحنا ٌد بٌد..
نرسخ فً األرض أركانه
ونعلً ونرفع جدرانه
تؤثرت فدوى طولان باحتبلل فلسطٌن بعد نكبة \  1948كثٌرا وزاد
تؤثرها اكثر بعد احتبلل مدٌنة ( نابلس ) خبلل حرب\  1967فذالت طعم
االحتبلل وطعم الظلم والمهر وانعدام الحرٌة و كانت لضٌة فلسطٌن تمثل
وجدانا دامٌا فً أعماق فدوى فٌؤتً شعرها الوطنً صادلا متماسكا
أصٌبل ال مكان فٌه للتعسؾ واالفتعال .تمول :
أحبابً
ب ٌافا ٌا ِ
على أبوا ِ
الرد ِْم والش َّْو ِن
ُّور  ،بٌن َّ
وفً فوضى ُح ِ
طام الد ِ
ول ْفتُ وللتُ للعٌنٌن :
نبن
ٌا عٌنٌن ِلفا ِ
على أطبل ِل َم ْن رحلوا وفاتوها
الدار
تُنادي َم ْن بناها
ْ
الدار
وتَنعى َم ْن بناها
ْ
الملب ُمنسحما ً
َّ
وأن
ُ
الملب :
ولال
ُ
دار ؟
(ما فَ َعلَتْ ِب ِن األٌا ُم ٌا ُ
َ
َ
الماطنون ُهنا ؟
وأٌن
أخبار ؟
وه ْل جا َءتْ ِن بع َد النؤي  ،هل جا َءتْ ِن
ُ
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ُهنا كانوا ُ ،هنا حلموا
ُهنا َرسموا مشارٌ َع الؽ ِد اآلتً
َ
فؤٌن ال ُح ْل ُم واآلتً ؟ وأ ٌْ َن ُه ُمو ؟
وأ ٌْ َن ُه ُمو ؟)
الدار
ك ُحطا ُم
ٌنط ُ
ول ْم ِ
ْ
ٌنطكْ ُهنان سوى ؼٌا ِب ِه ُمو
ول ْم ِ
ْ
جران
واله
ص ْمت
وصمت ال َّ
ْ
ِ
وكان ُه َ
نان جم ُع
ِ
البوم واألشباحِ
واللسان  ،وكان
ؼرٌب الوج ِه والٌ ِد
َ
ِ
حو ُم فً حواشٌها
ٌُ ّ ِ
صولَه فٌها
ٌم ُّد أ ُ ُ
َ
اآلم َر الناهً
وكان ِ
ْ
َ
وكان ...
وكان ...
و ُ
الملب باألحزان
ص
ؼ َّ
ُ
كان حمزة
واحدا ً من بلدتً كاآلخرٌن
طٌبا ً ٌؤكل خبزه
ْ
الطٌبٌن
بٌد الكدح كمومً البسطاء
لال لً حٌن التمٌنا ذات ٌوم
وأنا أخبط فً تٌ ِه الهزٌمة :
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اصمدي  ،ال تضعفً ٌا بنةَ عمً
نار الجرٌمة
هذه
ُ
األرض التً تحصدها ُ
بحزن وسكوتْ
تنكمش الٌوم
والتً
ُ
ٍ
هذه األرض سٌبمى
المؽدور حٌا ً ال ٌموتْ
للبُها
ُ
ونبلحظ فً شعر فدوى طولان ولصابدها انها تمثل الفتاة
الفلسطٌنٌة التً تعٌش فً مجتمع تحكمه التمالٌد والعادات البالٌة فمد
منعت من إكمال تعلٌمها وإبراز مواهبها األدبٌة ومن المشاركة فً الحٌاة
العامة للشعراء والمثمفٌن ومنعت من الزواج مما جعلها تدعو فً كثٌر
من لصابدها إلى تحرر المرأة ومنحها حمولها واحترام مواهبها
وإبداعاتها ،وجعلها محط احترام وتمدٌر تمول :
هنان فوق الربوة العالٌة
هنان فً األصابل الساجٌه
فتاة أحبلم

خالٌة
تسبح فً أجوابها النابٌه

الصمت والظ ّل وأفكارها
رفالها  ،والسرحة الحانٌة
حٌاتها لصٌدة

فذّة
الحس ونٌرانه
منبعها
ّ

وحلم

محٌّر

تابه
من للك اللهمة ألوانه

حٌاتها بحر نؤى ؼوره
332

وإن بدت للعٌن شطآنه
رنت فتاة الشعر مؤخوذةً
بصور الطبٌعة الخالٌة
واألفك الؽربً تطفو به
ألوانه الوردٌه ّ
البلهبه
كؤنه أرض

خرافٌّةٌ
هوت الٌها شمسه الؽاربه

لهؾ كاسح
ودّت وفٌها
ٌ
لو تؤخذ الكون الى صدرها
تحضنه وتشبع الروح من
آٌاته الكبرى ومن سحرها
تعانك األرض  . .تض ُم السنا
تمبّل الؽٌوم فً سٌرها
ودفعت بعٌنها فً المدى
تنهبه بالنظرة الواؼله
ما أجمل الوجود ! واستؽرلت
فً نشوة فابضة شامله
تلتهم الكون بإحساسها
بملبها ،بروحها الذّاهلة
ما أجمل الوجود !! لكنها
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أٌمظها من حلو أحساسها
فراشة تج َد لت فً الثرى
تودعه آخر أنفاسها
تموت فً صمت كؤن لم تفض
مسارح الروض بؤعراسها
دنت إلٌها و انثنت فولها
ترفعها مشفمة حانٌه:
أختاه  ،ماذا ؟هل جفان الندى
فمتّ فً أٌامن الزاهٌة ؟
هل ص ّد عنن الزهر ؟هل ضٌّعت
هوان أنسام الربى البلهٌه؟
كم أشعلت روحن ح ّمى الصبى
وأنت سكرى بالشذى و الرضاب
طافرةً بٌن رٌاض الهوى
رالصة فوق الربى و الهضاب
توشوشٌن الزهر حتى ٌُرى
هذٌان الشباب
منفعبلً من
ِ
كم بلبل بالورد ذي صبو ٍة
ساعرة
ألهبت فٌه الؽٌرة ال ّ
كم زنبك عانمته كم شذى
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روٌت منه روحن الفابره.
ّ
فؤٌن منن اآلن دنٌا الهوى
وأٌن أحبلم الهوى الساحره!!
ماذا ؟ تموتٌن ؟ فوا حسرتا
على عروس الروض بنت الربٌع
صبى
أهكذا فً فوران ال ّ
ٌطوٌن إعصار الفناء المرٌع
وحٌدةً  ،ال شٌّعتن الربى
وال بكى الروض بملب صدٌع
أختاه ال تؤسً فهذي أنا
أبكٌن بالشعر الحنون الرلٌك
لد أنطوي مثلن منسٌّةً
ال صاحب ٌذكرنً أو رفٌك
أواه  :ما ألسى الردى ٌنتهً
بنا الى كهؾ الفناء السحٌك !
واضطربت اعمالها مثلما
إعصار بملب الخضم
دوم
ّ
ٌ
أسى
و انتفضت مذعورة فً
ً
و ارتعدت مرعوبة فً ألم
فلم ٌكن ٌصدم أحبلمها
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إال رإى الموت وطٌؾ العدم
وحدّلت فً ؼٌر شًء ولد
حومت األشباح فً رأسها
ّ
وال صور الوجود خبلبة
تنبعث النشوة فً نفسها
وال رإى الخٌال رفّافة
تخدّر المحموم من هجسها
و دفك اللٌل كبحر طؽى
فانحدرت تحت عباب المساء
تخبط فً الدرب و لد ؼمؽمت
شاخصة المملة نحو السماء
ٌا مبدع الوجود  ،لو صنته
من عبث الموت و طٌش الفناء
حملت فدوى طولان رسالة الشعر النسوي فً الشعرالحدٌث
والمعاصر ومكنها من ذلن تضلعها فً الفصحى وتمرسها بالبٌان وهً ال
تردد شعرا مصنوعا تفوح منه رابحة الترجمة وااللتباس وكانها لها أمداً
بعٌدا ً هً منطلمة نحوه ولد انشك أمامها الطرٌك .تمول:
لم تحبس السماء رزق الفمٌر
لكنه فً األرض ظلم البشر
وأطرلت  ،نهبا ً لشن مرٌب
أسى ؼامر
ٌملإها منه
ً
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فً روحها اللهفى اضطراب ؼرٌب
وللك مستبهم  ،حابر!..
وفً مساء السبت الثانً عشر من شهر كانون االول ( دٌسمبر)
.
عام  2003ودعت فدوى طولان الحٌاة الدنٌا عن عمر ٌناهز السادسة
والثمانٌن عا ًما لضتها مناضلة بكلماتها وأشعارها فً سبٌل حرٌة
فلسطٌن،
وكُتب على لبرها لصٌدتها المشهورة:

كفانً أموت علٌها وأدفن فٌها
وتحت ثراها أذوب وأفنى
وأبعث عشبًا على أرضها
وأبعث زهرة إلٌها
تعبث بها كؾ طفل نمته ببلدي
كفانً أظل بحضن ببلدي
ترا ًبا ،وعش ًبا ،وزهرة... .

اما آثارها االدبٌة والثمافٌة
صدرت للشاعرة المجموعات الشعرٌة التالٌة تباعا ً:
وحدي مع األٌام
وجدتها
أعطنا حبا ً

دٌوان شعر
دٌوان شعر
دٌوان شعر
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أمام الباب المؽلك

دٌوان شعر

اللٌل والفرسان

دٌوان شعر

على لمة الدنٌا وحٌدا

دٌوان شعر

تموز والشًء اآلخر

دٌوا ن شعر

اللحن األخٌر

دٌوان شعر

ولد ترجمت منتخبات من شعرها إلى اللؽات :اإلنجلٌزٌة واأللمانٌة
والفرنسٌة واإلٌطالٌة والفارسٌة والعبرٌة.
أخً إبراهٌم ،المكتبة العصرٌة،
رحلة صعبة -رحلة جبلٌة (سٌرة ذاتٌة) وترجم إلى االنجلٌزٌة والفرنسٌة
والٌابانٌة والعبرٌة.
الرحلة األصعب (سٌرة ذاتٌة) نثر ترجم إلى الفرنسٌة.

واختم بحثً بهذه المصٌدة الجمٌلةلشاعرتنا فدوى طولان :
كان وراء البنت الطفل ِة
عشرةُ أعوا ْم
مخنوق
ت
بالدمع:
حٌن دعته بصو ٍ
ٍ
ِ
حنانن خذنً
األب
كن لً أنت َ
كن لً األ ّم
وكن لً األه ْل
وحدي أنا
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ال شًء أنا
أنا ظ ّل
وحدي فً كون مهجور
الحب تج ّم ْد
فٌه
ُّ
الحس تبلّ ْد
فٌه
ُّ
للحب وتهفو
وأنا الطفلةُ تصبو
ِّ
ً ِ الساذجْ
للفرحِ الط ْفل ّ
للن ّط على الحب ِل
بماء البرك ِة
وللؽوص
ِ
ِ
للّهو مع األطفا ْل
الدار
أشجار
لتسلّك
ْ
ِ
المم ُع ٌعذبنً
والسطوة ترهبنً
والجسم سمٌ ٌم منهار
سماء اللٌ ْل
أرف ُع وجهً نحو
ِ
أهتؾ
ُ
أر ُج و
سل:
أتو ّ
َ
جناحٌن
ظلّلنً تحت
أؼثنً
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أعوامً
خذنً من عشرة
ِ
من ظلم ِة أٌامً خذنًِ
س ْع لً حضنَن َدعْنً
و ّ
صدرن امنحنً
س ُد
أتو َّ
َ
أمنًا وسبلم
ْ
المطحونٌن
ٌا بلس َم جرحِ
ْ
المحرومٌن
وخبلص المنبوذٌن
خذنً!
خذنً!
ٌمر العا ُم
نهر األٌام ُّ
ٌجري ُ
العام
العام ورا َء
ورا َء
ِ
ِ
الطفلةُ تكبَ ُر واألنثى
وردةُ
ْ
بستان
تطوؾ
واألطٌار
تتفتّح
ْ
ُ
وتحوم رفوفًا حول الورد ِة
رفوؾ
بعد
ْ
ّ
الز ُ
ب ٌصالحها
من الص ْع ُ
الكون تضاحكها
ومجالً ْ
ٌفٌض علٌها
والحب
ُ
ُّ
من ك ّل جهات الدنٌا
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وٌطولها بتمابمه
ّ
وٌباركها بشعابِ ِره
كوثر ِه
وٌسالٌها من
ِ
الحب وما أبهاه!
ما أحلى
ّ
سراها
األنثى الوردةُ بعد ُ
وتخبّطها فً لٌ ِل متاه ْه
الحب
ت
تتربَّ ُع فً ملكو ِ
ّْ
تصٌر إله ْه
تتو ُج ها
هاالتُ
النور ّ
ِ
وتبلطفها لُبَ ُل األنسا ْم
ما أحلى
الحب وما أبها ْه!
ّ
فٌه اللٌ ُل سما ٌء تَه ِْمً
تُمطر موسٌمى ولصاب ْد
تصب
ت
ولنادٌ ُل الكلما ِ
ُّ
الضو َء على أم ٍل واع ْد
ّْ
ما أحلى
الحب!
الملب
تتفتح فٌه عٌون
ْ
ب
ٌمس
ما أحبله حٌن
َ
ُّ
شؽاؾ المل ِ
وٌدرنُ
فٌبصر ما ال ٌبصرهُ العم ُل
ُ
ِ
وٌسبر ما ال
الفكر
ما ال ٌدركه
ُ
ُ
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تبلؽُهُ األفها ْم
ما أحلى
الحب وما أبها ْه!
ّ
ٌ
كون مكتم ٌل ومعافى
َّ
لم ٌتش َّظ ولم
ٌتمزقْ
العمر وٌمسً
ٌتناسك فٌه
ُ
ً األنؽا ْم
إٌماعًا كون ّ
تتماهى فٌ ِه (أنا) مع (أنتْ )
بحوار موصو ٍل
تزهو
ٍ
حتى فً الصمتْ
ما أحلى
الحب وما أبها ْه!
ّ
ٌحٌا بٌن ٌد ٌْه رمٌ ْم
تندى
تحضر عظا ْم
أرض,
ٌ
ُّ
ُ
ٌماس
المسحور
الزمن
فٌه
ُ
ُ
المبهور
ب
بدلّا ِ
ْ
ت المل ِ
ت ٌُماس وال
ساعا ِ
ال بال َّ
األشهر واألعوا ْم
بتوالً
ِ
ّْ
الحب!
ما أحلى
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حُ٘خػَ ٤ُٝي ح٫ػظٔ٢

٤ُٝ ٞٛي رٖ ػزي حٌَُ ْ٣رٖ حرَح ْ٤ٛرٖ ٜٓي ١حُؼز٤ي ١ح٧ػظٔ٢
ُٝي ك٘ٓ ٢طوش( ح٫ػظٔ٤ش ) درـيحى ٓ٘ش\ ٘ٗٝ 1930ؤ كٜ٤خ ٝحًظَٔ
ىٍّ كٓ ٢يٍٓش (ح٫ػظٔ٤ش ح٫رظيحث٤ش حٝ ،)٠ُٝ٫طؼِْ هَحءس حُوَإٓ حٌَُْ٣
ػِ٣ ٠ي حُٔ٬ػٔ٤ي حٌَُى ١ك( ٢ح٫ػظٔ٤ش)ٝ.طَر ٠ك( ٢ؿخٓغ حٓ٫خّ
ح٫ػظْ) ًٝ ،خٕ ٣لٓ َ٠ـخُْ حُؼِٔخء ٓ٘ ْٜحُؼٓ٬ش (حُ٘٤ن هخْٓ
حُوٓ( )٢ٔ٤لظ ٢رـيحى) ٝحُؼٓ٬ش (ى.طو ٢حُي ٖ٣حُٝ )٢ُ٬ٜحُؼٓ٬ش (دمحم
حُوُِـٝ )٢حُؼٓ٬ش (حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حُوط٤ذ) ٝحُؼٓ٬ش حُلخؽ (كٔي١
ح٫ػظٔٝ) ٢حُؼٓ٬ش حُ٘٤ن (حٓـي حُِٛخٝ.).١ٝؿ.َْٛ٤
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ٝهي حٗظٔذ حُ( ٠ؿٔؼ٤ش ح٫هٞس ح٤ٓ٬ٓ٫ش) ػخّ ًٌُٝ ّ1950ي
ىٍّ حُو ٢حُؼَرٝ ٢حُِهَكش ح٤ٓ٬ٓ٫ش كٓ (٢ؼٜي حُل٘ ٕٞحُـِٔ٤ش) رزـيحى
ٝطوَؽ ٓ٘ٝ..ٚهي ٗخٍ حؿخُس ك ٢حُو ٢حُؼَر ٖٓ ٢ػيى ٖٓ حُؼِٔخء
ٝحُٔ٘خ٣ن حُٔوظ ٖ٤ٜرخُو ٢حُؼَر. ٢
ريأ ٘٣ظْ حُ٘ؼَ ك١ ٢لُٞظٛٝ ٚزخٓٝ ،ٙخػي ٙكلظٌُ ٚؼ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَ
حُؼَر ٢حُويٝ ْ٣حُلي٣غ ٝطٞؿٜ٤خص هخُ ٚحُٔ٤ي (ُٓٞٞى حُٜخُق) ٝحٓ٫ظخً
(ٓلٔٞى ٓٞ٣ق) حُٔيٍّ حُٔ ١َٜحُـ٘ٔ٤شٝ.هي ًحع ٤ٛظٝ ٚحٗظَ٘ص
هٜخثي ٙك ٢حُؼَحم ٝرو٤ش حُي ٍٝحُؼَر٤ش ٝهخٛش حُٔـخٍٝس ٜٓ٘خ ٓؼَ
حٌُ٣ٞض ٝحُٔؼٞى٣ش ٣ٍٞٓٝخ ٝحٍ٫ىٕ ًٌُٝي ك ٢كِٔطٝ َٜٓٝ ٖ٤حُـِحثَ
ٝحٓ٫خٍحص ٝحُٝ ٖٔ٤حَ٣حًٕٝ .خٗض ٗظَط ٚى٤٘٣ش ػَر٤ش ه٤ٓٞش ٝك ٢حكيٟ
هٜخثي ٙك ٍٞكِٔط٣ ٖ٤و: ٍٞ

كٓ ًَ ٢ئطٔـَ طزيٓ ٝزـخىٍس
كٜ٤خ ُ٘زخر٘خ ح٧رطـخٍ طوـٌَ٣
٣وٍَ٣ٝ ٕٝلظــٛ٫ ٕٞـ٤ش
هِٞرٜـْ كـ ٢ٜأىٝحٍ ٝطٔـؼَ٤
٘٣ ٫زٔ ٕٞرلَف ك ٚ٤رخٍهـش
ٖٓ حُٜٞٔى ُٔ٤ظو ١ٞرٜخ حُـَ٤
(٠َٟ٤ُ َُٕٜٞٝ٣ر٤ٓ )ٕٞيْٛ
ػٌَ٘ٛ٘٣ٝ ْٜـْ ٍٓٝ ٢ٗٞحرَ٤
 ٫ٝطَى أً ٟأػيحث٘ـخ ٛـٍٞ
 ٫ٝطَى حُٜـٞحٍ٣ن حُظٔـخػَ٤
 ْٛحٓ٧ـٞى ػِ ٠أر٘خء أٓظٜـْ
ٝػ٘ي (ٗـخٍ ) ٕٝأهـِحّ ٜٓخَُ٣
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َٗ٘ حُؼي٣ي ٖٓ هٜخثيٓٝ ٙوخ٫طٝ ٚرلٞػ ٚك ٢حُ٘وي ح٫ىرٝ ٢حُِـش
ٝحُظخٍ٣ن ٝحُلٖ ك ٢ػيى ٖٓ حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ٓؼَ ٓـِش ( حُٞػ٢
ح) ٢ٓ٬ٓ٫حٌُ٣ٞظ٤ش ٓٝـِش (حُٔـظٔغ ) حٍرَٝ٤ص٣ش ٓٝـِش (حُٔـٔغ حُؼِٔ٢
حُؼَحهٓٝ )٢ـِش ( حَُٓخُش ح٤ٓ٬ٓ٫ش) ٓٝـِش (حُظَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ) رزـيح ى
٣.و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي: ٙ
َٗ٣ؼش هللا ُ٬ٛ٬ف ػ٘ٞحٕ
٢ٗ ًَٝء ٓ ٟٞح ّ٬ٓ٩هَٔحٕ
ُٔخ طًَ٘خ حُٜي ٟكِض ر٘خ ٓلٖ
ٛٝخؽ ُِظِْ ٝح٩كٔخى ٞ١كخٕ
 ٫طزؼؼٛٞخ ُ٘خ ٍؿؼ٤ش كظَٟ
رخْٓ حُل٠خٍس ٝحُظخٍ٣ن أٝػخٕ
 ٫كخَٓحر ٫ٝ ٢هٞك٣ ٞؼ٤ي ُ٘خ
ٓـيح ر٘خُ٘ ٙخ رخُؼِ هَإٓ
طخٍ٣و٘خ ٖٓ ٍٓ ٍٞهللا ٓزيإٙ
ٓٝخ ػيح ٙك ٬ػِ ٗ ٫ٝخٕ
دمحم أٗوٌ حُيٗ٤خ

ريػٞطٚ
ٛ ٖٓٝيحُ٘ ٙخ ٍٝف ٣ٍٝلخٕ

ُ ٙ٫ٞظَ أر ٞؿَٜ

ِِ٘٠٣خ
ٝطٔظز٤ق حُيٓخ ػزْ ًٝر٤خٕ

 ٫ه َ٤ك ٢حُؼ ٖ٤إ ًخٗض ٓٞح٘٘١خ
ٜٗزخ رؤ٣ي ١ح٧ػخى ١أٔ٘٣خ ًخٗٞح
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 ٫ه َ٤ك ٢حُؼ ٖ٤إ ًخٗض ك٠خٍط٘خ
كُٜ ّٞ٣ ًَ ٢خ طّ٘ ٜي أًٍخٕ
 ٫ه َ٤ك ٢حُؼ ٖ٤إ ًخٗض ػو٤يط٘خ
أٟلِ٣ ٠حكٜٔخ ًلَ ٝػ٤ٜخٕ
ٝهي طؼَكض ػِ ٖٓ ٚ٤ه٣ُ ٍ٬خٍحط ٢حُ ٠رـيحى ٘ٓٝخًٍخط ٢ك٢
حكظلخ٫ص حُُٔٞي حُ٘ز ١ٞحَُ٘٣ق حُظً ٢خٗض ُ ٫ٝحُض طوخّ ك ٢رـيحى ك٢
ٓ٘طوش (ح٫ػظٔ٤ش) كٔٓ (٢ـي حٓ٫خّ ح٫ػظْ) ٝحُٔخكخص حُٔـخٍٝس ُ- ٚ
ٝحًًَ كخُش ػِٓ ٠ز َ٤حُٔؼخٍ ح٣خّ حُٔظ٘٤خص ح٣خّ كٌْ حُِػ ْ٤ػزي حٌَُْ٣
هخْٓ ٢ٛ -حٗ٘خ ًٛز٘خ دٓ٤خٍحص ٗوَ ًزَ٤س ٖٓ ٓي٘٣ظخ (رِي ٍ )ُٝحُ (٠رـيحى)
روٜي حُٔ٘خًٍش ك ّٞ٣ ٢ح٫كظلخٍ رؼ٤ي حُُٔٞي حُ٘ز ١ٞحَُ٘٣ق ػَٜح ُٔٝخ
ِ٘ٛٝخ ٓغ ٬ٛس حُٔـَد ٝؿيٗخ (ٓٔـي حٓ٫خّ ح٫ػظْ) ٝرخكظ ٝ ٚحُ٘ٞحٍع
ٝحُٔخكخص حُوَ٣زش ٓ٘٤ِٓ ٚجش رخُٔٞح ٖ٤٘١حُوخىٓٗ ٖٓ ٖ٤ظٓ ٠لخكظخص
حُؼَحم ٫ك٤خء  ٌٙٛحُِِ٤ش حُٔزخًٍش ٝهي ٜٗزض ٜٓ٘ش ُِوطخرش كٓ ٢خكش
حُٔٔـي ٝػ٘يٓخ حرظيأ ح٫كظلخٍ ٝريأ حُوخء حُوطذ ٝحُوٜخ ثي ر ٌٜٙحُٔ٘خٓزش
ٝؿخء ى ٍٝحُ٘خػَ( ٤ُٝي ح٫ػظِٔ٤ُ ) ٢و ٢هٜخثي ٙك٤غ حُو ٠ه٤ٜيطٚ
حُيحُ٤ش ( ٣خ  ٌٙٛحُيٗ٤خ ٛ )...لن ُ ٚحُـًٔ ٍٜٞؼَ٤ح ُٔٝخ  َٛٝحُ ٠حُز٤ض
حُظخُ:٢
٣خ ٌٙٛحُيٗ٤خ ح٤ٛوٝ ٢حٜٗي١
حٗخ رـ َ٤دمحم ٗ ٫وظي١
صك ٍٞح٫كظلخٍ حَُٜٓ ٠ؿخٕ ًزٟٝ َ٤ؾ حُ٘خّ رخُظٌزٝ َ٤حُظ٘ٓ َ٤ِٜلٞػخ
رِؿخٍ٣ي حُ٘ٔٞس حُلخَٟحص ٝرؼي حٕ٫صٛخء ٖٓ ه٤ٜيط ٚطويٓض حُ ٚ٤رٜؼٞرش
ٖٓ ٗيس حُِكخّ ٝهزِظٜ٘ٓ ٚجخ ُ ٚرو٤ٜيطٝ ٚحٜٗخ ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَ حُؼَر٢
ٝػَكظ ٚر٘لٔٝ ٢رؼي طؼخٍك٘خ رو٘٤خ ٛي٣و ٖ٤كظ ٠حهٌط ٚحُٔ٘٤ش .
ٜ٘ٓٝخ  ٌٙٛح٫ر٤خص ح٠٣خ:
م حُ ََٔ٘خ ِر َِ ٣خ رَِ ٬ر َُ َ
ؿ ِ َّىِ١
كَ َْ ٞ

كِ ُِ ْٞ َٓ ٢ي حُ ٌِّ ًْ ََ ََٟ ًْ ًِ َٝ ٟحُ َٔ ِْ ُِ ٞي
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خ ٝرَِ٘ ْـ َٔ ٍش
حَُِ َ٣
َٝط َ َََّٗ ِٔ ٢رَ ّْ ِ َٖ ٤
ٓخٌ ١غ
٣خ َُ َِْ٤شَ حُ ٌِّ ًْ َََ ٟر َٜخإ ُِى
ِ
د ْ٘ َ٣لَؼَُ٘خ ََ٫ٝ
ٍَ َ٫أْ ُ
ٓ َٔخ ٍِ حُـَ َْ ِ
َٔ ًَ ٖ٤خ ُ ٣َِ ُ٣ي ِاَُ َُٜ٘خ
ََ ٝ
ٓ ًطخ َٗ ِؼ ُ

٬ك َ
ْ َٓ َٝ ٞ٣ؼزَ ِي)
ط ُ ِْ٘ٔ ٢ط َ ِ
( ٖ٤حُـَ َِ ِ
ن ك ٢حَُّ٘يِ١
حُلٞح ُ
ف َْ ٣ؼ َز ُ
َٝأ َ ٍُِ ٣ـ ِي َّ
كَ َْ ٞ
 َ٤أ َ ْرَِ ِي
ُ ٠ٟ
ِٗ ُٞ٤ػ ٍّ ٢أ َ ِؿ ٍ
َ َٓ َ٤زخ ِىثًخ ْ َٗ َ٫ـظَيِ١
ْ َٗ َ٫
ٔظ َ ِؼ ُ

ًٝخٕ حُ٘ٞ٤ػ٤ٔ٣ ٕٞ٤طَ ٕٝػِ٤ٓ ٠خٓش حُزِي ٝهي كؼِٞح ٓخ كؼِٞح ك٢
حُوِن ٖٓ هظَ ٝطَ٘٣ي ٝحػظوخٍ ٓٝخٓٞح حُ٘خّ هٔلخ ٝ .هي كؼَ حٌُٖ٣
ؿخإح رؼيٓ ْٛؼًِِٔٝ ْٜخ ؿخءص كجش ُِلٌْ ُؼ٘ض حهظٜخ  ٫ٝطِحٍ ًٌُي
ٌٓ٘ هٔٔ٘٤خص حُوَٕ حُٔخُٝ ٢ٟلي ح. ٕ٫
ٝهي حٗظَ٘ص  ٌٙٛحُو٤ٜيس حٗظ٘خٍ حٌُ٘ٝ ٟحُٔٔي ر ٖ٤حُ٘زخد حُِْٔٔ
حُٔئٖٓ ٝكلظٞح رؼ ٞحر٤خطٜخ ػٖ ظ َٜؿ٤ذ ٝحهٌٝح ٣ظَٗٔ ٕٞرٜخ كًَ ٢
ٌٓخٕ ٝحٛزلض طـي رؼ ٞحر٤خطٜخ ػِ ًَ ٠ؿيحٍ ٫كظظش ًزَ٤س ػِٓ ٠يٟ
حُٔ٘ ٖ٤حُطٞحٍ ُ ٫ٝحٍ حُز٤ض حًٌٌُٔ٣ ٍٞظذ رلَٝف ٖٓ ٗ ٍٞكًًَٟ ٢
حُُٔٞي حُ٘ز ١ٞحَُ٘٣ق ٖٓ ًَ ػخّ .
طٞك ٢كٔٓ ٢وٍ ٢حٓ ٚرزِيس ( ح٫ػظٔ٤ش ) ك ٢رـيحى ػخّ ٝ 2004ىكٖ
كٓ ٢وزَس حٓ٫خّ ح٫ػظْ حر ٢ك٘٤لش حُ٘ؼٔخٕ .
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ حكي ٟهٜخثي: ٙ
٣خ هٛ ّٞزٞح كخٕ حُٞهض هي كخٗخ
ُ٘ٔ٘ق حُ٘خّ ٗ٤جخ ٖٓ ِٓح٣خٗخ
أ ٝإٔ ٗؤُ ْ٤خ طل ٚ٣ٞأٗلٔ٘خ
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ٖٓ حُل٠خثَ ر ٖ٤حُ٘خّ رَٛخٗخ
ٝإٔ ٌٗق ػٖ ح٧هٞحٍ حُٔ٘٘خ
كخهلل ػٖ ًؼَس ح٧هٞحٍ ٜ٘٣خٗخ
٣ ُْٝي حُوٓٞ٣ ٍٞخ ٓخ ر٘خكؼ٘خ
ٍٝرٔخ ٓ٘٣ ٚؤط ٢حُ َ٠أك٤خٗخ
كِ٘ظَى حُوٗ ٫ ٍٞـؼِ ٚػيط٘خ
ُ٘ٝـؼَ حُلؼَ رؼي حُِ٤ٓ ّٞ٤حٗخ
كؤكوَ حُ٘خّ ػ٘ي هللا أؿلِ٘خ
ٝأًَّ حُ٘خّ ػ٘ي هللا حطوخٗخ
أٓخ ًلخٗخ ٛيٝىح ػٖ َٗ٣ؼظ٘خ
ٜ٣ َٛٝيٕ ػٜ٘خ ؿ ٖٓ َ٤هخٗخ
َٗ٣ؼش هللا ٤ً ١ٌٛق ٌَٗ٘ٛخ
ًٝخٕ اٌٗخٍٛخ ًلَح ٝػ٤ٜخٗخ
أٗزظـ ٢ري ٫ػٜ٘خ رٓ ٬زذ؟
حٜٗيّ حُي ٖ٣ك ٢طؼٔ َ٤ىٗ٤خٗخ؟
ٌٛح ُؼٌََٔٙ٘٣ ْ٤ُ ٍ٬ٟ ١
ا ٫حٌُ٣ ١زظـٌَٗ ُِْٔ٘ ٢حٗخ
٣خ ٓ٤ي٣ ١خ ٍٓ ٍٞهللا ٓؼٌٍس
٣خ ٖٓ أهٔض ُ٘خ رخُؼِ ر٘٤خٗخ
٣خ ٓ٤ي حََُٓ ٝحًٌَُ ٟطَٔ ر٘خ
ًًَ ٟطئؿؾ ك ٢ح٧ك٘خء َٗ٤حٗخ
٣خ ٓ٤ي حََُٓ ح٣٧خّ ٗخٛيس
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طَُ٘ ١ٝخ هَ٤ح ٝهللا أرٌخٗخ
طَُ٘ ١ٝخ ً٤ق هي ٛخؿَص ٜٓطلزخ

ه ّ٬طَح ٙػِ ٠ح٧كيحع ٓؼٞحٗخ

 ٞٛحٓ٧خّ أر ٞرٌَ ٝهٜظٚ
كٗ ٢ؤٜٗخ أٍِٗ حَُكٖٔ هَآٗخ
ٛخؿَص هلل  ٫هٞكخ َٛ ٫ٝرخ
ٝاٗٔخ ًخٕ ٌٛح ٓ٘ي طز٤خٗخ
ُِٔئٖٓ٘٤

رخٕ هللا ٍ أ٣يْٛ
رخُ٘ٝ َٜحُُ٘ٔ َٜخ ٣ؤص ٓـخٗخ

إً ك٬ري ٖٓ ٛزَ ر ٬ؿِع
ٝحُ ٖٓ َٔ٤رؼي حُؼَٔ هخٍ ٓٗ٫ٞخ
ٝؿخىٍح ٌٓش ُٝ ٬٤هي طًَخ
هلل أٝ ٬ٛأكزخرخ ٝهٗ٬خ
ٛٝخؿَح َٔ٣ػخٕ حُٔ َ٤كخٗطِوض
ؿٔٞع ٌٓش ك ٢حُز٤يحء كَٓخٗخ
ٝػخٗ ٢حػ٘ ٖ٤اً ك ٢حُـخٍ ٝكئٛخ
 َ٤ٛحُز٤يحء ٓ٤يحٗخ
ٝحُو ْٜهي
ِّ
٣و ٍٞك ٢حُـخٍ  ٫طلِٕ ُٜخكزٚ
هللا َٜٗ٘٣خ هللا

َ٣ػخٗخ

هلل ىٍ ٍٓ ٍٞهللا ٖٓ ٍؿَ
ُْ ٣ؼَف حُ٠ؼق ٓٞ٣خ ٛ٫ٝخٗخ
ُْ طٌٖ طؼَف حُظلَ٣ن أٗلٔ٘خ
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ٗٝـؼَ حٌَُ ك ٢ح ّ٬ٓ٩أهٞحٗخ
ك ٬طوخُق كٜ٤خ ٓ َٜطًَ٤ش
 ٫ٝطوخُق كٜ٤خ أؿ٘خٓخ ٝأُٞحٗخ

________________________________________

هي٣ـش ر٘ض ػزي حُل٢

ُٝيص حُ٘خػَس هي٣ـش ر٘ض ػزي حُل ٢ك٘ٓ ٢ش \  ّ 1965ك٢
ٓ٘طوش (حًٌٍٍُٔس ) ٖٓ ٣٫ٝش ( حُظٍَحُس ) ك٣ٍٞٓ ( ٢ظخٗ٤خ ) ٝطِوض طؼِٜٔ٤خ
ح ٢ُٝ٫ك ٢ر٤ض ٝحُيٛخ حُؼٓ٬ش ػزي حُلُٝ ٢ي حُظخد حًٌُ ١خٕ ػخُٔخ ؿِ٬٤
أُق ك ٢حُؼِ ّٞحُلو٤ٜش ٝحُؼَر٤ش ًٝخٕ ٗخػَح رِ٤ـخ ػْ حُظلوض رخُظؼِْ٤
حُ٘ظخٓٝ ٢كِٜض ػِٜٗ ٠خىس حُزخًخُ٣ٍٞخ ٝٝحِٛض ىٍحٓظٜخ ٝطوَؿض ٖٓ
حُٔيٍٓش حُؼِ٤خ ُِظؼِ ْ٤ك٤غ ػِٔض ٓيس رؼي طوَؿٜخ ك ٢كوَ حُظيٍٝ ْ٣ػْ
ػِٔض أٓ٘٤ش ٌٓظزش رخٌُٔظزخص حَُٔطزطش رُٞحٍس حُؼوخكش ػْ حٗظوِض حُ٠
حُـِحثَ كؼِٔض ٓيٍٓش ك ٢حُٔيحٍّ حُؼخٗ٣ٞش حُـِحثَ٣ش .
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كَ٠ص ُيٍؿش حُيًظٍٞح ٙك ٢ح٧ىد حُؼَر ٢ح ٫حٜٗخ كَ٠طٜخ حُٞكخس
كظٞك٤ض هزَ ٓ٘خه٘ظٜخ كوي ٝحكظٜخ حُٔ٘٤ش ٍكٜٔخ هللا ك ٢ػخّ  2004رؼي
ٓؼخٗخس ٓغ حَُٔ ٝك ٢ػخّ  ٢ٛٝ 2003ك ٢ػِ حُ٘زخد  ُْٝطزِؾ حٍ٫رؼٖ٤
ٖٓ حُؼَٔ .
ُوي ًخٗض هي٣ـش ر٘ض ػزي حُلً ٢خطزش ٝأى٣زش ٗٝخػَس ٛٝلل٤ش ُٜٝخ
ٗظخؽ ًؼ َ٤ك ٢حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ ؿَِ٘ٗ َ٣ص هٔٔخ ٓ٘ ٚكً ٢ؼ ٖٓ َ٤حُٜلق
حُٔلِ٤ش ٝحُؼَر٤ش ٓؼَ ٛل٤لش حُ٘ؼذ ٛٝل٤لش حَُ٘ٝم ٛٝل٤لش حُٔل٢٤
ٛٝٝل٤لش حًُٔٞذ حُؼوخكٛٝٝ ٢ل٤لش حَُرخ ١حُؼوخكٝ ٢ؿً َٙ٤ؼُٜٝ َ٤خ
ًٌُي ًظخرخص كٓ ٢ـخٍ حُوٜش ٝحَُٝح٣شًٔ ،خ ُيٜ٣خ ىٞ٣حٕ ٗؼَٝ ١ح٠٣خ ك٢
ٓـخٍ حٌُظخرش حُٜلل٤ش ٝهي ٛيٍ ُٜخ ًظخد رؼ٘ٞحٕ (ٗو ٕٞػِ ٠ؿيٍحٕ
حُلخكِش) ٣لٓ ١ٞخ ٣وخٍد حُؼ٬ػٓ ٖ٤وخٛ ٫لل٤خ ك ٢حؿِذ حُٔـخ٫ص حُلٌَ٣ش
ٝح٧ه٬ه٤ش ًظزض كٜ٤خ ػٖ حَُٔأس ٝػٖ حُوٝ ْ٤ػٖ ح٧ه٬م ٝحُِٔ٤ًٞخص
حُٔخثيس ك ٢حُٔـظٔغ ٝػٖ حُظَر٤ش ٝػٖ حُلٌَ ٝحُلَ٣ش ٝح٧ىدٝ ،ؿٛ َ٤خ
ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حُٜٔٔشٝ،هي ١زغ ٌٛح حٌُظخد ك ٢ك٤خطٜخ ػخّ ّ 1999
٣ظْٔ ٗظخؽ حُ٘خػَس هي٣ـش ر٘ض ػزي حُل ٢روٞس حُِـش ٝحُظـي٣ي ك٢
حٓ٧خُ٤ذ حُٔؼخَٛس ح ٝحُٔؼخٗ ٢حُ٘ؼَ٣ش ٝه٤خ٫طٜخ حُ٘ؼَ٣ش كوي ًظزض
ٓوظِق حٔٗ٧خ ١حُ٘ؼَ٣ش ريح٣ش ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼٔٞىٝ ١حُ٘ؼَ حُلَ ٖٓٝ
ٗؼَٛخ حُؼٔٞى ٌٙٛ ١حُو٤ٜيس(كَكش حُِوخء ) طو: ٍٞ
ىحػزضْ كَكشُ
حُِوخء ؿَ٘خٗ٢
ِ
ٝحٗزَٓ ٟلَٛخ ُ٘٣خؿ ٢ر٤خٗ٢
رٖ كٝ ٢ؿٜ٘خ حُِٓخٕ كٌخٗض
َّ

كَكش حُؼَٔ ٝحٗز٬ؽ حٓ٧خٗ٢

ىؿيؽ حُلذ كٞم أٝطخٍ هِز٢
ٓخٍ٣خ ك ٢ىٓ ًْٜٔ ٢ح٧ؿخٗ٢
ًَ كَف أكٔ ٚك ٢حٗـٌحد
٧هٚ٤
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رخُٞى

ِ٣ظللخٕ

ًِٔخص حُظَك٤ذ طًٌََٟٓ ٞ
ٓؼِـخص حُٜي ٍٝطل٘ ٞىٝحٗ٢
َٓكزخ ً َٓكزخ ًٝ ,أً٬ٜٓٝ ً٬ٛ
أهٞحط ٢ػٍِ ٠رخ ٓ٣ٍٞظخٕ
هي َٗر٘خ حُٔيحّ ٖٓ ٌَٓس ح٧كـ
ـَحف ٝحٗٗ َّ ٜؼَٗخ ًخُٔؼخٗ٢
ٗظؼخ ٠١كَٗ ٢كش حًُ ّْ ٤ؤٓخ

هيُٓ٤خ ٓ٘ؼ٘ؼخ ً رخُل٘خٕ

ٝطـ٘ ٢ر٬رَ حُزلَ ُل٘خ

ٍىىط ٚؿيٍحٕ ُ
ؿ ِ َّ حُٔزخٗ٢

رًٍٞض ٗـؼش حُظٞكي ١ٌٛ
رِٔٔخ ُِـَٝف ٓٔخ أػخٗ٢
ٗـؼش ك ٢ه٬ع ػوزش َٓص
كِٔخ أهَ٠ح ُز٠غ ػٞحٗ٢
ٗوِش ٛخ ٘ٛخ أٗخ أهٞحط٢
ًزَ٣خث ٢طؤر ٠هٞ٤ى حُٜٞحٕ
طًَظ٘ ٢أٓ٘ٛ ٢خى ٍ٧ػ٠
ػٜيٛخ ك ٢حَُرخٝ ,أكٔ ٢حُٔـخٗ٢
ًٝخٗض ٖٓ أٝحثَ حُ٘خػَحص حُٔ٣ٍٞظخٗ٤خص حُِٞحط ٢حٗظ َٕٜر٘خػَ٣ظٖٜ
رـيحٍس ٝطلٞهٖ ػِ ٠حُ٘وي ح٫ىر ٢رخ٩ريحع رٜ٘خىس حُ٘وخى حُٔؼخٝ .ٖ٣َٛ
ًخٕ ُٜخ كٝ ٍٞ٠طٞحؿي ًؼ٤ق ك ٢حُٔخكش حُ٘ؼَ٣ش ٗٝخًٍض كٓ ٢وظِق
حَُٜٔؿخٗخص ٝحُٔ٘خٓزخص حُ٤٘١ٞشٝ ،هي َٗ٘ص رؼ ٞهٜخثيٛخ كٓ( ٢ؼـْ
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حُزخرط )ٖ٤حٌُٛ ١يٍػٖ ٤ٛجش (حُزخرط ٖ٤ح٫ىر٤ش )ك ٢حٌُ٣ٞض ك ٢أٝحهَ
حُظٔؼ٤٘٤خصٗ ٖٓٝ .ؼَٛخ حُلَ ه٤ٜيس (حٍ٧ؿٞكش) طو ٍٞكٜ٤خ :
ٝأط٤ض أٓو ٢حُ٘وِش حُل٤لخء
ٌ٣زَ ظِٜخ ك ٢ىحهِ٢
ٝط٤٠غ ٍٞٛطٜخ ك ٢ح٧كن حٌُٔلٖ ك ٢حُـّٞ٤
أرلَص أَٗػظ ٢كزخد حََُٓ ك ٢حَُ٣ق حُّٔٔٞ
ٗز ٞطٞحطَ ك ٢ؿَحّ طِٔه٢
اػٜخٍ أٓٔ ٠ك ٢طٜيؽ ُـ ٚرِؾ حَ٤ٛ٧
٣وزٛ ٞيح ٙػِ٘ٓ ٠خٍف ٍُٝه٢
ػ٘٤خٕ طٔظزوخٕ ك ٢ح٧كن حُٔل٤ن
ػوزخٕ ٣لظَهخٕ ك ٠ح٧كن حُـَ٣ن
رٝ ٢٘٤ر ٖ٤أًٓٞش حَُٓخى ....
٣ظؼخثذ ح٩ػٜخٍ ٖٓ كُ ٖ٤لٖ٤
ٗ ٖٓٝؼَٛخ ه٤ٜيس (:أٗ٘ٞىس حُٜلَحء ) ٗوظطق ٜٓ٘خ :
أٌٓـــــــذ حُـٜـــــــٔض ٓؼـــ٘٤خ ٣ــُٞـي
ًــــَ ٓـــــخ ٓـــــخص أٍح٣ ٙـــــُٞــــــــــــي
ػـــزـــن حًٌُـــَ ٟطـ٘خٓـــــ ٠كِٔـــــــخ
٣ـــــــــظــــــــــــــ٘ــ ٠ك ٢كـــ٠ــخٛخ حُــٜيٛي
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كـــؼ٘ـــوـــض حُزـــلـــــــَ ٝحُٜــــلَح
اًح رــــؼ٤ـــــــــ ٕٞحُٜــــوــــَ اً طـــٔــظـٍٞى
ٛٝـــــــــي" ٟى٣ـِـــ٣ "ٍٞـــلـــيٗ ٝــٞهـٚ
ٓــــــَهـــــزـــــخص كــ ٢كـــ٠ـــخٛخ طـَٛي
ٝػــــــ٘ـــــخم حُــــ٘ــوـــَ ٣ـلـٔـ ٢أكــوــ٠
٣ــــظـــــِـــ ٠كـــــ ٢كــ٠ــــخٛخ حُٔــــئىى
ٝهــــــــ٤ـــــخٓـــخ هـــــلـــوــض أ١ــــ٘ـــخرٜخ
٣ـــــــ٠ـــَّ حُلــــذ ٝهـــِــزـــٓ ٢ـــٞهـــي
ٍٝأ٣ـــض حُزيٍ هــــَٛـــخ ٗــــــــــخرــــ٠ـخ
ٟٝـــــــــلـــــخف حُزـــــلــــَ ٍٓـَ ٓـِري
ٗـــــــــخ١ـــــت حُــــزــــلَ كــٜـــخُ ٙئُئ
ٛـــــــــٌ ٙحٓ٥ـــــــخٍ  ٫طــــٔـــــظـــ٘لــــي
أكـــــــــن حُٜـــــــلــَحء ٓـــــــخ أٍٝػٚ
ؿـــــ٠ــــش ٝحُــــزـــيٍ كـــــٜ٤ـــخ ٣ــ٘ــٜي
ٍٝ ٖٓٝ ٖٓٝحثغ حهٞحُٜخ :
( إ ًَ ٓخ ٣ل َٜػِ ٚ٤حٔٗ٩خٕ ري ٕٝؿٜي ٘٣زـ ٢إٔ ٘٣ظَ اُٗ ٚ٤ظَس
طللع َٓٝحؿؼش كؼٔش كو٤وش ػخرظش  ٢ٛإٔ حٔٗ٩خٕ ٣ؤهٌ رويٍ ٓخ ٣ؼط ٢كبًح
ظَ ٣ؤهٌ ري ٕٝإٔ ٣ؼط ٢طَى ٟكٛ ٢خ٣ٝش حٌٍُ ٝحُظزؼ٤ش ٝ ٝكَّ ٖٓ ْٗٔ٤
حُلَ٣ش أكَ ٟإٔ ٘٣ؼْ رخُٔؼخىس حُظ ٢ٛ ٢ؿخ٣ش ططِذ ك ٬طيٍى).
طوٗ ٖٓ ٍٞؼَٛخ حُلَ :
 ...كزخُ ْٓ٧حٍص ؿلخكَ ٍُم حُؼٕٞ٤
ٖٓ حُـَد طٔظٓ ٚخء حُـٕٜٞ
طُ٘خٔٓ ٍٝخ رطؼْ حَُك٤ن
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ٝكِ ٟٞرطؼْ حُلَ٣ن
كؤؿِوض ًٜل ٢ػٌُِٝ ٢ص ر٘ ّٞػٔ٤ن
***
أِ١ض حُٜـٞى
رِ َ٤حٌُٜٞف
أٗخؿ ٢حُ٣َ٠ق ٝأىػ ٞحُٔطَ
ٝأكَّ ٓـخىطٍ ٢ؿْ ًَ حُظَٝف
***
ػَحؿٗ ٖ٤وَ أرً ٢حٚ٣ٝ
٣لخَٛٛخ حََُٓ كٓ ٢خكش حٌُٜق
كظل٘ ٞػِٝ ٠حكش حًٌَُ٣خص
ٓٝـخىس حٟ ّ٧خػض
كؤ ٖ٣طٌٕٞ؟
***
ٟ ٢ٌُ٘٘ٝؼض ر ٖ٤حُيٍٝد
ٝر ٖ٤حُطِٝ ٍٞهخع حَُٔحد
ك٤خ ٍُٝه ٢أ٘ٓ ٖ٣ي حَُ٘حع؟
َٗحع  ِٜ٣حُو٬ع
٣ٝز٘ ٢حُو٬ع
ٝطو:ٍٞ
١خٍص حُؤ٤ش هِق حُِٝرؼٚ
ٗ٠ذ حُ٘٤زٞع ٖٓ ػ ٖ٤حُٔلخد
ٝرو٘٤خ ِٗ٘ف حُزجَ حُٚ٘٤٘٠
طظَحٓ ٠طلض أهيحّ حُل٠ٜ
هطَحص ٖٓ ػ ٕٞ٤حُ٠خٍػٖ٤
كٔٔخ ٗخٓض ر٘طإٓ حُ٣َ٠ق
َٓهٜخ ُِـٖ ك َ٤ُ ٢حُ٘ظخء
***
ٓٝؤُض حََُٓ ػٖ أ ٍ٬١ه٢ٓٞ
هخٍ :أ٠٣خ ٓخكَصْ
ٓٝؤُض حُٜيٛي حَُحكَ ػ٘٢
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كَ ٓ٘ٛ ٢يٛي ١اً هخٍ اٗ ُْ ٢أػي أٓط٤غ ًرلٚ
ّ
***
ٛز ٢حُطخثَ ٖٓ ًق حُٔلخد
ٓؼِ٘خ ُ ٢إٔ أً َ٤حُـَٝف
ك٣ ٢ي حُـ٘ٓ ٢زظ ٍٞحٌُٗذ
ٝىػخٍُِِٗٝ٘ ٢
ر ٖ٤أًٞحّ حَُٓخى
ٍِٗ حُطخثَ ر ٢كٓ ٢خكش حُـٖ ٓزٚ٤
ٝىػخٗ٤ٓ ٢ئُِ ١خثيٙ
ٓ٤ي٣ ١وزَٗ ٢إٔ ٓٞف ٣ؼط٢
ٓٞف ٣ؼط ٢حُِ َٓ٧ـ٤غ رؤٕ  ٍِ٘٣ك ٢أٍ ٢ٟحُزؼ٤يٙ
ٓٞف ٣ؼط ٢حُِ َٓ٧ظلخف إٔ ٘٣زض كٛ ٢لَحء ه٢ٓٞ
ػ٘ي ٓخ أػَٔ ك ٢حُو٤ٛٝ َٜق
ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼٔٞى ١طو: ٍٞ
:
أأٗ٘ي حُ٘ؼَ ٝحُلَف حُـَ٣ق هزخ
ك ٢طَػش ٖٓ ؿِ٤ي حُٜٔض ٓ٘ظلزخ؟!
ٓخ رخُٓ ٚزلَح ك ٢كِي أهِ٤ظ٢
ٔ٣ظٝ ٖٓ ٚؿؼٓ ٢خ ظَ ٓلظـزخ
٣يم رخد حُوٞحك٢ِٜ٘ٔ٤ٓ َٛ ٢
كظ ٠أٍطذ أٗ٤خثٝ ٢حكظـزخ
حٌُِٔش حُـَه٠

رل٘ـَط٢
ٞٛحطق طو٘ن حُٜ٩خّ إ ٌٓزخ

ٖٓ أ ٖ٣أٌٓذ كً ٢ؤّ حَُ٤ٟغ كِز٤خ اًح
٣زٌ ٢كِ٤زخ ٣ َٛٝؼط ٢حُزٌخ ٗوزخ؟
ٖٓ أ ٖ٣أٓظَ ُِطلَ حَُؿ٤ق اًح
٣ؤ ١ٝأ٘٣ ٬٤ٛخؿ ٢حُلع ٌٓظجزخ؟:
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أّ ً٤ق أٗٔؾ ٖٓ ك ٞ٤حُل٘خٕ ًٔ٠
طو ٢حُ٤ُٞي ٓ٤خ ١حُزَى إ ؿ٠زخ؟
طليٍص ىٓؼخص حُزئّ ٖٓ كيم
ؿَه ٠رُِٜ َّ٠ٓ ّٞٔٛ َ٤زخ
 ٢٘ٔ٣حُـَحد رٜخ اً ٔ٣ظِ٣ي
ىٓخ كٔخّ حَُرخ ٓخ ُحٍ ٓوظ٠زخ
ىحٍٓٞٔٛ ١ي رخُٜزَ حُـٔ َ٤أٓخ
ػِٔض إٔ ػِ ٠أٗ٘ٞىطٍ ٢هزخ؟
 ٖٓٝؿٔ َ٤حر٤خطٜخ :
حُو٣ ٢زوُٓ ٠خٗخ رؼي ٓٞص ًخطزٚ
ٛٝخكذ حُو ٢طلض حُظَد ٓيكٗٞخ
ٝح٤ٟق حٕ حُ٘خػَس حٓظطخػض حُوَٝؽ ٖٓ ر٤جش ٓلخكظش ٓظلي٣ش
ًَ حُِٔز٤خص ح٫ؿظٔخػ٤ش َٗ٣لش ٗو٤ش ٓٞظلش ٍ٤ٛيٛخ حُؼوخك ٢ك ٢هيٓش
رِيٛخ ٝحٗ٩خىس ر ٚك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٓزخص حُ٤٘١ٞش ٝحُي٤ُٝش ك ٖٓ ٢ٜأَٛ
حُٞكخء ،حٌُ ٖ٣طـ٘ٔٞح ػ٘خء حُظؼذ ٝحُـٜخى كٓ ٢ز َ٤حػ٬ء ًِٔش ح٫ىد
حُؼَرٝ ٢حُـ َٛٞحٔٗ٩خٗ ٢رويٍحطٜخ حُلٌَ٣ش ٝحُـٔٔ٤شًٝ،خٗض رؼ٤يس ػٖ
رخُلَٝم حُطزو٤ش ًٝخٕ ٓزِٜ٤خ ىٓٝخ ٓز َ٤حُٔؼَكش ك ٢حُؼطخء حُ٘ؼَ١
ٝح٧ىر.٢
ٝحهظْ رلؼ ٢رو٤ٜيطٜخ (ٗــ ٟٞحٛ٧ـ )َ٤طو ٍٞكٜ٤خ :
كِ ٌْ طِٔٔ ََ رخ ُْٝ َِ ٤ٛ٧طِ ٍْ
طٔٞؽ ٝحٟٔل َْ
أٛيحإُُ ٙل٘خ ً َّ
ٛٝي ٟحُظٔخّ كخثَ ٓظَىى
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ك ٢هٔوْ حٔٛ٩خٍ ٣ؼِؾ رخَُِٔ
ؿٍِ ًؤًٝخٍ حُٔؼخُ ٢طلظٔ٢
ك ٢ظَ ػلَ٣ض ً٘لْ هي أظَ
 ٢َٓ٣حُٜيح٣خ ٟخكٌخ ً كٌؤٜٗخ
هطغ ٖٓ حُوِن حًَُِّٔ ًخَُ ٞك َ
 ٫ىٍ َُ٣ؿ ٠كٛٝ ٢خى أطَػض
ٖٓ ٗوغ  َ٤١حُ٘ئّ طً ١ٜٞخُظَِ
ط٘ل ٢طَحط َ٤حُٜـٞى رو٤لٜخ
ٝطٌ٣ذ ِٓق حَُك ٞكُ ٢ـؾ حُٜلَ
ٓخ ك ٢حُوطخرخص حُطِ٣ٞش ِٓٞس
هٔجض هطخرخص حُلي٣غ حَُٔطـَ
ؿَع ٜٓيثش طِ٣ي ػ٘خءٗخ
ٜٓٔخ رو٘٤خ ٝكيٗخ ك ٍٞحُطَِ
٣ظٜـي حٗ٧زخف كٓ ٢لَحرٜخ
ٓٔظـلَ ٖ٣رلٔي ػلَ٣ض حُيؿَ
ٝهٔٗ ١ٞ٤ؾ حُ ْٛٞك ٢أ٣يُْ ٜ٣
هخٞ١ح حُلـخد رٜخ ػِْٛ ٝ ٠ؾ حُٔوَ
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ُظظَ ٖٓ هِق حُٔظخثَ َُٓس
ك ٢حٌُٜق ٣ ٫يٍٓ ٕٝخًح هي كَٜ
 ِٕٜٞ٣ك ٢أٝى٣ش ىٍؿٞح رٜخ
ٝحٓظؼٌرٞح كٜ٤خ أكخٗ ٖ٤حُِؿَ
.
**********************

ٌوسؾ الصابػ

هو ٌوسؾ بن نعوم بن داود الصابػ الموصلً
ولد ٌوسؾ الصابػ بمدٌنة ( الموصل ) العرالٌة سنة \1933
من اسرة مسٌحٌة واتم دراسته االولٌة فٌها وانتمل إلى بؽداد عندما
اتم دراسته االعدادٌة ثم دخل دار المعلمٌن العالٌة ( كلٌة التربٌة )
بجامعة بؽداد وتخرج منها عام \ 1955حاصبل على البكالورٌوس
فً اللؽة العربٌة .
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انتسب إلى الحزب الشٌوعً فً مرحلة الحمة .وبعد ثورة الثامن
من شباط  1963اودعه البعثٌون الذٌن جاإوا الى الحكم اثرها الى
السجن لنشاطه السٌاسً المناهض لحكمهم وبمً فً السجن حتى
ٌداٌة السبعٌنات حٌث اطلك سراحه فبدأ العمل فً الصحافة .

تزوج (جولً) تلن البنت التً احبته واخلصت له والتً رافمته طٌلة
حٌاتها حتى وفاتها ولد توفٌت إثر حادث انمبلب سٌارتهما التً أللتهما
مع بعض األصدلاء ،فكافؤها ٌوسؾ الصاٌػ بان اصدر مجموعة شعرٌة
خاصة عنها وشّحت أطراؾ صفحاتها بالسواد ومثلت لونا ً شعرٌا ً حدٌثا ً
مزج فٌها الحب بالرثاء .
شهدت حٌاة الشاعر تجمٌدا ً ألنشطته المهنٌة والثمافٌة إثر خروجه
من السجن،اثر انهٌار الجبهة الوطنٌة التمدمٌة لؤلحزاب المإتلفة مع
السلطة وتعمب السلطة الحاكمة لها ولتل بعض أعضابها .فبادرٌوسؾ
الى أعبلن طبلله من عمٌدته الماركسٌة فً بٌان نشره فً جرٌدة
الثورة ،لسان الحزب الحاكم احتل صفحة كاملة ،وكان له ولع ؼرٌب
على المشهدٌن السٌاسً و الثمافً العرالً نشره تحت عنوان (ممدمة
لمصٌدة حب فاشل) وكذلن من التحوالت االخرى التً شهدتها حٌاة
ٌوسؾ الصاٌػ نبذه المسٌحٌة واعتناله الدٌن اإلسبلمً وكذلن من
مفارلات حٌاته زواجه من احدى زمٌبل ته بالعمل (مسلمة) وال ندري
ان كان لهذا الزواج تاثٌر فً اسبلمه حٌث ان الدٌن االسبلمً ٌحرم
زواج المسلمة بؽٌر المسلم وٌجوز زواج المسلم من الكتابٌة وان بمٌت
عنده على دٌنها  .فمد تزوج (جولً) تلن البنت احبته واخلصت له
والتً رافمته حتى وفاتها إثر حادث انمبلب سٌارتهما التً أللتهما مع
بعض األصدلاء ،فكافؤها ان ا صدر مجموعة شعرٌة خاصة عنها
وشّحت أطراؾ صفحاتها بالسواد ومثلت لونا ً شعرٌا ً حدٌثا ً مزج فٌها
الحب بالرثاء ٌ .مول :
إذا انتصؾ اللٌل ..واسو َّد....
لمر أو نجوم
لٌل ببل ٍ
وصار الندى مبهما ً فً الحدٌمة...
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سٌدتً
ستجًء كعادتها
ستعبر هذا الممر الكبٌب
وتمشً على العشب حافٌةً
لحظةً
وأرى وجهها ملصما ً فً زجاجة نافذتً
من هنا
حٌث ٌنكسر الضوء والوه ُم:
عٌنان ذاهلتان
اخضر من بلل اللٌل
وشعر من األبنوس لد
َّ
ٌ
والتمعت خصلة منه
فوق الجبٌن
ومن دونما كلمة
وبصمت المحبٌن
ْ
سوؾ تمد أصابعها
بنصر نزعوا خاتم الحب عنه
وتشٌر إلى
ٍ
فموضعه أبٌض مثل جرح لدٌم
وتبسم لً..
هكذا  ..لمحةً
وتؽٌب,
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وتترن فوق ضباب الزجاجة
هذا الحنٌن الؽرٌب..
حنٌن ؼرٌب...
أنا ٌ ..شبه المببلت حنٌنً...
سؤبحث عن شعرة علمتْ فً الوساد ِة
عطر  ..عبلها الؽبار
لنٌنة
ٍ
ق امرأ ٍة...
لمٌص به ع ََر ُ
ٍ
أهذا  ..إذن ..كل ما ٌتبمى من الحب ؟
عمل الشاعر بعد خروجه من الحزب الشٌوعً فً جرٌدة الثورة
وهً جرٌدة حزب البعث الحاكم انذان كاتبا لزاوٌة فً الصفحة
األخٌرة ،بعنوان (جهٌنة)  ،وكانت هذه الزاوٌة امتدادا لزاوٌته الشهٌرة
)فً مجلة( ألؾ باء).
ثم عٌن مدٌرا عاما للسٌنما والمسرح فً وزارة الثمافة العرالٌة .
الشاعر ٌوسؾ الصاٌػ لدٌه إمكانات إبداعٌة كثٌرة ومتعددة ،فلم
ٌمتصر نتاجه على الشعر بل تجاوزه إلى الرواٌة والمسرحٌة والعمود
الصحافً والفن التشكٌلً وكتابة السٌنارٌو .ولم ٌكن نتاجه فً أي حمل
من هذه الحمول متوسطا ً أو متواضعا ،بل كان متمٌزا فً جمٌع الفنون
التً تناولها من شعر او مسرحٌة او رواٌة او كاتب صحافة ابدع واجاد
فً كلها .
عضو اتحاد األدباء والكتاب فً العراق,
عضوجمعٌة الفنانٌن العرالٌٌن
عضو نمابة الصحفٌٌن العرالٌٌن

ػ ٞ٠حُِـ٘ش َُٜٔؿخٕ حَُٔري
ػَٜٓٞ٠ؿخٕ رخرَ 
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توفً الشاعر ٌوسؾ الصاٌػ والذي ٌعد أحد أبرز شعراء ما بعد
مرحلة الرواد محبطا مخذوال فً دمشك فً  2005/12/12و دفن فً(
ممبرة الؽرباء) عن عمر ٌناهز الثانٌة والسبعٌن سنة وكانت هذه الممبرة
لد استمبلت من لبله جثامٌن الجواهري والبٌاتً ومصطفى جمال الدٌن،
وهكذا ٌموت االدباء العرالٌون وٌدفنون فً ؼٌر بلدهم دون اهتام من
الحكومة او اتحادهم العتٌد (اتحاد االدباء فً العراق) .

ومن لصابده الجمٌلة لصٌدة ( المعلم) ومنها هذه المماطع
هً سبورة,
عرضها العمر,
تمتد دونً..
وصؾ صؽٌر
بمدرسة عند (باب المعظم)
والولت
بٌن الصباح
وبٌن الضحى
لكؤن المعلم
ٌؤتً إلى الصؾ
محتمٌا ً خلؾ نظارتٌه
وٌكتب فوق طفولتنا بالطباشٌر
بٌتا ً من الشعر:
 من ٌمرأ البٌت?363

للت:
ـ أنا..
واعترتنً  ,من الزهو
فً نبرتً رعْدةٌ
ونهضت
 على مهللال لً:
 تهجؤ ْ على مهل..إنها كلمة...
لٌس ٌخطبها الملب
ٌا ولدي,,
ففتحت فمً...
وتنفست
ثم تهجؤتها دفعة واحدة
 وطنًوأجاب الصدى:
(وطنً  ...وطنً)
فمن أٌن تؤتً المصٌدة
والوزن مختلؾ
والزمان لدٌم?
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كان صوت المعلمٌ ,سبمنا:
 وطنً لو شؽلت...ونحن نردد:
 بالخلد عنهفٌصؽى إلٌنا
وٌمسح دمعته  ,بارتبان
فنضحن
هللا..
ٌبكً  ..ونضحن..
حتى ٌضٌك بنا ..فٌهمس
 ما بالكم تضحكون ..أٌها األشمٌاء الصؽار
سٌؤتً زمان..
وأشؽل عنه
وأنتم ستبكون

مما صدر له:
لصابد ؼٌر صالحة للنشر"  1957 ،وهً مجموعة شعرٌة اشترن فٌها
مع الشاعر شاذل طالة وهاشم الط ّعان وعبد الحمٌد البلوند،
"اعترافات مالن بن الرٌب" 1973 ،
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"االعتراؾ األخٌر لمالن بن الرٌب ج1،ج،"2
"سٌدة التفاحات األربع" 1976،
المعلم،
"المجموعة الشعرٌة الكاملة" عن دار الشإون الثمافٌة العامة 1992 ،
ومسرحٌة "الباب" (فازت بجابزة أفضل نص مسرحً فً مهرجان
لرطاج ،
 1987ثم مسرحٌة "العودة"  1986،وفازت بالمركز األول فً المسرح
العرالً 1988،
ومسرحٌة "دزدمونة"  1989 ،وفازت بجابزة أفضل نص مسرحً فً
مهرجان لرطاج 1989،
ثم رواٌة "اللعبة"  1972التً أخرجها للسٌنما العرالٌة المخرج دمحم
شكري جمٌل ،وفازت بجابزة أحسن رواٌة عرالٌة  1970،رواٌة
"المسافة"  1974،اتحاد الكتاب العرب فً دمشك 1974،
ثم رواٌة "السرداب" رلم  2،عن الهٌبة العامة لمصور الثمافة فً
مصر1997،
ثم "السودان ثورة وشهداء" ،لصٌدة نثر سٌاسٌة1970 ،
كما للشاعر رسالة ماجستٌر حصل علٌها عام  1976 ،بعنوان "الشعر
الحر فً العراق".
وله ؼٌر ما نشر مذكرات ،االعتراؾ االخٌر
ومجموعة شعرٌة بعنوان (ٌوسؾ أعرض عن هذا )،
ومسرحٌتان إحداهما باسم البدٌل

واختم بحثً بهذه المماطع من شعره:
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أهــذا إذن كــل مــا ٌتبــمــى?..
إذا انتصؾ اللٌل ..واسو َّد....
لمر أو نجوم,
لٌل ببل ٍ
وصار الندى مبهما ً فً الحدٌمة...
سٌدتً,
ستجًء كعادتها,
ستعبر هذا الممر الكبٌب,
وتمشً على العشب حافٌةً,
لحظةً,
وأرى وجهها  ,ملصما ً ,فً زجاجة نافذتً,
من هنا,
حٌث ٌنكسر الضوء والوه ُم:
عٌنان ذاهلتان,
اخضر من بلل اللٌل,
وشعر من األبنوس ,لد
َّ
ٌ
والتمعت خصلة منه,
فوق الجبٌن,
ومن دونما كلمة,
وبصمت المحبٌن,
ْ
سوؾ تمد أصابعها
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بنصر نزعوا خاتم الحب عنه,
وتشٌر إلى
ٍ
فموضعه أبٌض مثل جرح لدٌم,
وتبسم لً..
هكذا  ..لمحةً
وتؽٌب,
وتترن فوق ضباب الزجاجة,
هذا الحنٌن الؽرٌب..
حنٌن ؼرٌب...
أنا ٌ ..شبه المببلت حنٌنً...
سؤبحث عن شعرة علمتْ فً الوساد ِة
عطر  ..عبلها الؽبار,
لنٌنة
ٍ
ق امرأ ٍة...
لمٌص به ع ََر ُ
ٍ
أهذا  ,إذن ,كل ما ٌتبمى من الحب?
فــاكـهــة المـرأة النـابمــة
كانت المرأة النابم ْه
وهً فً لبرها..
تتسمع أصواتهم,
وتؽالب ضحكتها
ُ

************************
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دمحم الماؼوط

هو دمحم بن أحمد بن عٌسى الماؼوط السلمً
ولد فً بناحٌة ( سلمٌة) من اعمال محافظة (حماة) السورٌة الثانً
عشر من شهر كانون االول (دٌسمبر ) سنة \  1934ونال تعلٌمه
االولً فً (السلمٌة)  ،نشؤ فً عابلة شدٌدة الفمر وكان أبوه فبلحا ً
أجٌرا فً أراضً اآلخرٌن طوال حٌاته .درس شاعرنا بادئ
بسٌطا ً ٌعمل
ً
األمر فً الكتّاب ثم انتسب إلى المدرسة الزراعٌة فً ( سلمٌة) حٌث أتم
فٌها دراسته اإلعدادٌة ،انتمل بعدها إلى دمشك لٌدرس فً الثانوٌة
الزراعٌة فً (ثانوٌة خرابو) ،ب(الؽوطة ) بدمشك ٌذكر أن والده أرسل
رسالة إلى الثانوٌة ٌطلب بها الرأفة بابنه فمامت ادارة الثانوٌة الزراعٌة
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بتعلٌمها على أحد جدران المدرسة مما جعل زمبلبه الطبلب ٌسخرون
منه واصبح أضحوكة بٌن زمبلبه الطلبة ؛ األمر الذي دفعه إلى الهرب
من المدرسة والعودة إلى (سلمٌة )
كانت (سلمٌة ودمشك وبٌروت) محطات أساسٌة فً حٌاة الماؼوط
وإبداعه ،وعمل فً الصحافة اذ كان من المإسسٌن لصحٌفة ( تشرٌن )
الدمشمٌة ثم عمل الماؼوط ربٌسا ً لتحرٌر مجلة (الشرطة )
احترؾ األدب السٌاسً الساخر فنظم الشعر وامتاز فً المصٌدة
النثرٌة وٌعتبر واحدًا من روادها ،وله دواوٌن شعرٌة عدٌدة وكتب
العدٌد من المسرحٌات النالدة التً لعبت دورا ً كبٌرا ً فً تطوٌر المسرح
السٌاسً فً الوطن العربً ،كما كتب الرواٌة
ومن جمٌل شعر ٌٙٛ ٙحُٔط:ٍٞ
ًخٕ ر٤ظ٘خ ؿخ٣ش ك ٢حٛ٫لَحٍ
ٞٔ٣صُ ك ٚ٤حُٔٔخء
٘٣خّ ػِ ٠أٗ ٖ٤حُوطخٍحص حُزؼ٤يٙ
ٝكٓٝ ٢طٚ
أٗـخٍ حَُ َّٓخٕ حُٔظِٔشُ حُؼخٍٚ٣
ط٘ٞف
ُ
َٔ  ٫ٝط٘ظؾ أُٛخٍح ً ك ٢حَُر٤غ
طظٌ َّ
كظ ٠حُؼٜخك َ٤حُل٘ٚٗٞ
 ٫طـَى ػِٗ ٠زخرٌ٘٤خ
 ٫ٝطولِ ك ٢رخكش حُيحٍ
أكزي ٣خ ُ٠ِ٤
ً٘ٝض
ِ
حُطَ٣ٞ
س
أًؼَ ٖٓ هللا ٝحُ٘ٞحٍع
دخل الماؼوط فً بداٌة الخمسٌنات بعد عودته إلى السلمٌة فً (
الحزب السوري المومً االجتماعً ) من دون االطبلع على مبادبه
واهدافه وكان فً تلن الفترة فً (سلمٌة) حزبان كبٌران هما ( :الحزب
السوري الموي االجتماعً ) و( حزب البعث العربً االشتراكً ) وهو
ٌذكر أن ( حزب البعث) كان فً حارة بعٌدة عن سكنه فً حٌن كان
(الحزب المومً ) بجانب بٌته وفٌه مدفؤة أؼرته بالدفا فدخل إلٌه وانضم
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إلى صفوفه ،االانه لم ٌدم انتماإه الحزبً طوٌبلً فمد سحب عضوٌته منه
فً ستٌنات المرن الماضً بعد أن سجن ولوحك بسبب انتمابه.الٌه
عمل الماؼوط فبلحا ً وبدأت بوادر موهبته الشعرٌة بالتفتح فنشر
لصٌدة بعنوان (ؼادة ٌافا) فً مجلة( اآلداب ) البٌروتٌة .ثم دخل
الماؼوط بالخدمة العسكرٌة فً الجٌش وكتب أوابل لصابده النثرٌة
ش َرت فً مجلة ( الجندي)
لصٌدة بعنوان (الجبة بٌن الرمال) التً نُ ِ
وكان ٌنشر فً هذه المجلة الشعراء ادونٌس وسلٌمان العواد وخالدة
سعٌد  ،وبعد إنهاء خدمته العسكرٌة استمر الماؼوط فً (السلمٌة )
فً 22نٌسان ( ابرٌل)  1955اؼتٌل عدنان المالكً فكان الؼتٌاله
اثر مهم فً حٌاة الماؼوط حٌث اتهم بمتله اعضاء الحزب السوري
المومً االجتماعً فسجن اؼلب اعضابه ومنهم دمحم الماؼوط فً
(سجن المزة) وخلؾ لضبان السجن بدأت حٌاة الماؼوط األدبٌة
الحمٌمٌة ،حٌث تعرؾ أثناء سجنه على الشاعر علً أحمد سعٌد إسبر
الملمب ب (أدونٌس) الذي كان فً الزنزانة المجاورة لزنزانته.
سوري ومصر ) كان
ا
وخبلل فترة الوحدة العربٌة التً تمت بٌن(
الماؼوط مطلوبا ً فً ( دمشك ) ،فمرر الهرب إلى( بٌروت )فً أواخر
الخمسٌنات ،ودخل ( لبنان) بطرٌمة ؼٌر شرعٌة سٌرا ً على األلدام،
وهنان انض ّم الماؼوط فً ( بٌروت ) إلى جماعة (مجلة شعر ) حٌث
تعرؾ على الشاعر (ٌوسؾ الخال ) ؾاحتضنه فً (مجلة شعر ) بعد أن
لدمه الٌها (أدونٌس)
نشؤت بٌن الماؼوط والشاعر(بدر شاكرالسٌاب) فً ( بٌروت )
وتعرؾ الماؼوط
صدالة حمٌمة حٌث كان السٌاب متسكّعا فً بٌروت
ّ
فً بٌت (أدونٌس )على الشاعرة ( سنٌة صالح) شمٌمة (خالدة
سعٌد)زوجة أدونٌس وكان سبب هذا التعارؾ جابزة صحٌفة ( النهار )
البٌروتٌة الحسن لصٌدة ٌمول :
حُلذ هطٞحصٌ كِ٘٣شٌ ك ٢حُوِذ
ُّ
هَ٣ق ر ٖ٤حُٜ٘يٖ٣
ٝحُ٠ـَ
ٌ
ُ
أ٣ظٜخ حُطلِش حُظ ٢طوَع أؿَحّ حُلزَ ك ٢هِز٢
ٖٓ ٗخكٌس حُٔو ٠ٜأُٔق ػ٤٘٤ي حُـِٔ٤ظٖ٤
ٖٓ ه ٍ٬حُ٘ٔ ْ٤حُزخٍى
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هز٬طي حً٧ؼَ ٛؼٞرشً ٖٓ حُٜوَ .
ْ
ِ
أطل َّ
ٔ ُ
ظخُ ٌْ أٗض ٣خ كز٤ز٢
ٝػ٘٤خى ََٓ٣حٕ طلض حُٔطَ
طَكن ر ٢أٜ٣خ ح ُُٚ٫حٌُٔظ٘خث ٢حُ٘ؼَ
ٟؼ٘ ٢أؿ٘٤شً ك ٢هِزي
َٔٗٝح ً كٜٗ ٍٞي٣ي
عاد الماؼوط إلى (دمشك ) بعد ان اصبح علما من اعبلم االدب
العربً السوري حٌث صدرت مجموعته األولى( حزن فً ضوء الممر )
عام 1959ثم مجموعته الثانٌة ( ؼرفة بمبلٌٌن الجدران) ثم توطدت
العبللة بٌن الماؼوط و (سنٌة صالح ) بعد لدومها إلى دمشك الكمال
دراستها الجامعٌة .وفً عام \ 1961سجن الماؼوط مرة اخرى فؤمضى
فً السجن ثبلثة أشهر ،وولفت ( سنٌة صالح ) وصدٌمه الحمٌم (زكرٌا
ثامر ) الى جانبه خبلل فترة السجن ،لذا لما خرج الماؼوط من السجن
تزوج (سنٌة صالح ) وأنجب منها ابنتٌن  :شام وسبلفة.
اصبح دمحم الماؼوط فً بداٌة السبعٌنات ربٌسا ً لتحرٌر مجلة
(الشرطة) الدمشمٌة حٌث نشر كثٌرا ً من المماالت النالدة فً صفحة
خاصة من المجلة تحت عنوان (الورلة األخٌرة) ،وفً نفس الفترة بحث
الماؼوط عن وسابل أخرى للتعبٌروالكتابة أوضح أو أكثر حدة فً
كتاباته  ،فمال الى االدب المسرحً فكتب مسرحٌتٌه ( ضٌعة تشرٌن)
ومسرحٌة ( ؼربة ) وفٌها أراد الماؼوط ان ٌخاطب الناس ببساطة
دون تعمٌد ،وهو احد كبار االدباء الذٌن ساهموا فً تحدٌد هوٌة وطبٌعة
وتوجه صحٌفة ( تشرٌن ) السورٌة منذ بداٌة صدورها ونشؤتها
وتطورها فً منتصؾ السبعٌنٌات ،حٌث تناوب مع الكاتب الماص (
زكرٌا ثامر ) على كتابة زاوٌة ٌومٌة،فً هذه الصحٌفة وكانها فً
موالفها صحٌفة كاملة وذلن فً سنة \  1975وما بعدها  ،وكذلن الحال
حٌنما كتب فً مجلة( المستمبل ) االسبوعٌة زاوٌته ( الٌس فً ببلد
العجابب ) فادى ذلن الى انتشارها فً سورٌا واسعا ومما لاله:
سبمتن أٌها الشعر ،
أٌها الجٌفةُ الخالده
لبنان ٌحترق
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ٌثب كفرس جرٌحة عند مدخ ِل الصحراء
ُ
أبحث عن فتاة سمٌنه
وأنا
ُّ
أحتن بها فً الحافله
مكان ما .
عن رج ٍل عربً المبلمح  ،أصرعه فً
ٍ
ببلدي تنهار
ترتجؾ عارٌةً كؤنثى الشبل
ُ
ركن منعزل
وأنا أبحث عن ٍ
أؼرر بها .
ولروٌ ٍة ٌابسة ّ ،
ٌا ربة الشعر
سافر دمحم الماؼوط خبلل الثمانٌات من المرن الماضً إلى
االمارات العربٌة واستمر فً امارة ( الشارلة ) وعمل فً صحٌفة (
الخلٌج) االماراتٌة واسس لسما ثمافٌا فٌها وعمل معه فً هذا المسم
ٌوسؾ عٌدابً و نواؾ ٌونس من سورٌا .
هذه الفترة كانت صعبة علٌه فمد توفت شمٌمته عام  1984ووالده
عام \ 1985ثم وفاة زوجته الشاعرة (سنٌة صالح ) فً نفس العام
حٌث كانت مصابة بالسرطان فنملت الى ( بارٌس) للعبلج لضت هنان
عشرة اشهر ولد تكفل المصر الجمهوري فً فرنسا بنفمة العبلج وما
هً اال فترة للٌلة حٌث توفت امه عام\ 1987
ٌمول فٌها :
حبٌب
ة
مخذو ٌل أنا ال أهل وال
أتسك ُع كالضباب المتبلشً
ق فً اللٌل
كمدٌن ٍة تحتر ُ
ً الهزٌلٌن
والحنٌن ٌلسع منكب ّ
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كالرٌاح الجمٌله  ،والؽبار األعمى
ك طوٌله
فالطرٌ ُ
والؽابةُ تبتع ُد كالرمح .
مدّي ذراعٌن ٌا أمً
ُ
العجوز البعٌدةُ ذات الممٌص الرمادي
أٌتها
دعٌنً ألمس حزامن المصدَّؾ
زوج ابنته االولى ( سبلفة ) لطبٌب سوري
ومن جهة اخرى فمد ّ
ٌمٌم فً (برٌطانٌا) وابنته ( شام) زوجها لطبٌب سوري اٌضا ممٌم فً
امرٌكا فكانتا بعٌدتٌن عنه ولم تاتً احداهن لتراه اال بعد موته وحضور
جنازته فتراكمت االحداث والمآسً علٌه ولد اصبح فرٌدا وحٌدا بعد
وفاة زوجته  ،ولد تركت هذه المآسً المتبلحمة األثر الشدٌد على نفسٌة
الشاعر الماؼوط وأعماله وكتاباته وسالته الى حتفه عاجبل .
توفً دمحم الماؼوط فً الثالث من نٌسان ( ابرٌل )  2006عن عمر
ٌناهز الثانٌة والسبعٌن من العمر اثر نوبة للبٌة حٌث تولؾ للبه عن
الحركة وهو ٌموم بمكالمة هاتفٌة .
دمحم الماؼوط ترن اثارا فً الشعر والنثر والمسرح واهم اعماله
ماٌلً :
ا -دواوٌنه الشعرٌة
- 1حزن فً ضوء الممر – دٌوان شعر
 -2ؿَكش رٔ ٖ٤٣٬حُـيٍحٕ  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ
- 3حُلَف ُٜ٘ٓ ْ٤ظ – ٢ىٞ٣حٕ ٗؼَ (ٍٓ٘٘ٞحص حطلخى حٌُظخد حُؼَد
– ىٓ٘ن)
د-أػٔخُ ٚحَُٝحث٤ش
- 1حٍ٧ؿٞكش
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 :ؿـ أػٔخُ ٚحَُٔٔك٤ش
- 1حُؼٜل ٍٞح٧كيد
- 2حَُٜٔؽ
ً -3خٓي ٣خ ٖ١ٝ
- 4ؿَرش
٤ٟ -5ؼش طَٖ٘٣
ٗ -6وخثن حُ٘ؼٔخٕ
 -7حُٔخٍٓ ِ٤ِ٤حُؼَر٢
:ى -حُٔوخ٫ص ٝحُٜ٘ٙٞ
ٓ- 1ؤه٢٘١ٝ ٕٞ
٤ٓ- 2خف حٍُِٞٛ
َٗ- 3م ػيٕ ..ؿَد هللا
- 4حُزي ١ٝح٧كَٔ
ٛـ حُ٘ ٜٙٞحُٔٔ٘٤خث٤ش:
- 1حُليٝى
- 2حُظوََ٣
 - 3حُٔٔخكَ
-ٝحُ٘ ٜٙٞحُظِلِ٤ٗٞ٣ش
ٝ- 1حى ١حُٔٔي
- 2كٌخ٣خ حَُِ٤
دمحم الماؼوط ادٌب شاعر وناثر ومسرحً وسٌنمابً وصحفً
وٌعتبره الكثٌرون من أبرز شعراء وأدباء سورٌا فً النصؾ الثانً من
المرن العشرٌن ومن اهم رواد لصٌدة النثر فً الوطن العربً كتب
المصٌدة النثرٌة والخاطرة والرواٌة والمسرحٌة والمسلسل التلفزٌونً
والفلٌم السٌنمابً  .وٌؽلب على كتاباته طابع الحزن واالسى والدراما
وفً احدى لصابده ٌمول :

375

أظخكَ ٫ ١طويٕ
أٓ٘خٗ ٫ ٢طؤًَ
ٞٛطٔٔ٣ ٫ ٢غ
ىٓٞػ ٫ ٢طَٜ٘ٔ
أُٔ٤ض  ٌٙٛرطخُش ٓو٘ؼش؟
***
حٌَُ ٣وِغ ٝأٗخ ٓخُُض ك ٢حُٔطخٍ.
***
ًَ ؿَحك ٢حػظَحٛخ حُويّٝ ،أٛخرٜخ حٔٛ٩خٍ
ُْ طؼي ىٓخإٛخ هخٗ٤ش
 ٫ٝآٜٓ٫خ ٓزَكش
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحٓ٫طَ ٖٓ ه٤ٜيط َ٣َٓ( ٚطلض حُٔطَ) ٣و ٍٞكٜ٤خ :
حُلذ هطٞحصٌ كِ٘٣شٌ ك ٢حُوِذ
ُّ
هَ٣ق ر ٖ٤حُٜ٘يٖ٣
ٝحُ٠ـَ
ٌ
ُ
أ٣ظٜخ حُطلِش حُظ ٢طوَع أؿَحّ حُلزَ ك ٢هِز٢
ٖٓ ٗخكٌس حُٔو ٠ٜأُٔق ػ٤٘٤ي حُـِٔ٤ظٖ٤
ٖٓ ه ٍ٬حُ٘ٔ ْ٤حُزخٍى
هز٬طي حً٧ؼَ ٛؼٞرشً ٖٓ حُٜوَ .
ْ
ِ
أطل َّ
ٔ ُ
ظخُ ٌْ أٗض ٣خ كز٤ز٢
ٝػ٘٤خى ََٓ٣حٕ طلض حُٔطَ
طَكن ر ٢أٜ٣خ ح ُُٚ٫حٌُٔظ٘خث ٢حُ٘ؼَ
ٟؼ٘ ٢أؿ٘٤شً ك ٢هِزي
َٔٗٝح ً كٜٗ ٍٞي٣ي
ىػ٘ ٢أٍ ٟكزي حُٜـَ٤
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ف ك ٢حُلَحٕ
ٜ٣ي ُ
أٗخ حَُُ٘ ٣ي ً ٝحٛ٧خرغ حُٔلَهٚ
ُ
ٝحُؼ ٕٞ٤حً٧ؼَ ر٬ىس ٖٓ حُٔٔظ٘وغ
 ٫طِٔ٘ ٢اًح ٍأ٣ظ٘ٛ ٢خٓظخ ً ٝكِ٘٣خ ً
كبٗ٘ ٢أٞٛحى أٜ٣خ حُ ُْ ٜ٘حُٜـَ٤
أٗ ٟٞٛؼَى ٝ ،ػ٤خري ٍٝ ،حثلش ُٗي٣ي حٌُٛز٤ظ. ٖ٤
ًٖ ؿخٟزخ ً أٓ ٝؼ٤يح ً ٣خ كز٤ز٢
ًٖ ٗ٤ٜخ ً أ ٝكخطَح ً  ،كبٗ٘ ٢أٞٛحى .
٣خ ٞ٘ٛرَسً كِ٘٣ش ك ٢ىٓ٢
ٖٓ ه ٍ٬ػ٤٘٤ي حُٔؼ٤يطٖ٤
أٍ ٟهَ٣ظٝ ، ٢هطٞحط ٢حٌُج٤زش ر ٖ٤حُلوٍٞ
أٍ ١َ٣َٓ ٟحُلخٍؽ
ٗٝؼَ ١حٗ٧وَ ٓظٜي ً٫ػِ ٠حُٔ٘٠يٙ
ًٖ ٗلٞهخ ً ر ٢أٜ٣خ حُٔ٬ى حٍُٞى ١حُٜـَ٤
ٓؤٍك َُ رؼي هِٝ ، َ٤ك٤يح ً ٟخثؼخ ً
ٝهطٞحط ٢حٌُج٤زٚ
طِظلض ٗل ٞحُٔٔخء ٝطزٌ٢
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******************

ٗخُى حُٔ٬ثٌش

 ٢ٛحُ٘خػَس ٗخُى ر٘ض ٛخىم حُٔ٬ثٌش حُزـيحى٣ش ٖٓ حُؼَحم
ُٝيص حُ٘خػَس ٗخُى حُٔ٬ثٌش ك ٢ك٘ٓ ٢طوش (ًَحىس َٓ ) ْ٣درـيحى
ػِْ ٝأىد  ،كٍ ٢ػخ٣ش أٜٓخ حُ٘خػَس
ػخّ \٘ٗٝ ، ّ1923ؤص ك ٢ر٤ض ٍ
ِٓٔ ٠ػزي حَُُحم أّ ِٗحٍ حُٔ٬ثٌش ٝأرٜ٤خ ح٧ى٣ذ حُزخكغ ٛخىم حُٔ٬ثٌش ،
كظَرَّض ػِ ٠حُيػش ٤ُٛ ٝجضْ ُٜخ أٓزخد حُؼوخكش ٓٝ .خ إٔ أًِٔضْ ىٍحٓظٜخ
حُؼخٗ٣ٞش كظ ٠حٗظوِض اُ ٠ىحٍ حُٔؼِٔ ٖ٤حُؼخُ٤ش ٝطوَؿض كٜ٤خ ػخّ 1944
ريٍؿش حٓظ٤خُ  ،ػْ طٞؿٜض اُ ٠حُ٣٫ٞخص حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٧ش ُٓ٬ظِحىس ٖٓ
ٓؼ ٖ٤حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش ٝآىحرٜخ ػخّ  1950رخٟ٩خكش اُ ٠آىحد حُِـش حُؼَر٤ش
حُظ ٢أُؿِ٤ص كٜ٤خ  .ػْ ػِٔض أٓظخًس ٓٔخػيس ك٤ًِ ٢ش حُظَر٤ش ك ٢ؿخٓؼش
حُزَٜس .
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ىٍٓض ٗخُى حُٔ٬ثٌش ٖٓ حُِـخص  :حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش ٝحُٔ٧خٗ٤ش
ٝحُ٬ط٤٘٤ش  ،رخٟ٩خكش اُ ٠حُِـش حُؼَر٤ش ٝكٜٔظٜخ ىٍحٓش ًٝظخرش ٝهَحءس
ٝطٌِٔخ ٝ ،طلَٔ ٜٗخىس حُٔخؿٔظَ رخُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ ًِ٤ش حُظَر٤ش رزـيحى ،
ٝحُٔخؿٔظ َ٤ك ٢ح٧ىد حُٔوخٍٕ ٖٓ ؿخٓؼش ( )ٌْٗٞٓٝح١َٓ٧ى٣ش .
ٓؼِّض حُؼَحم كٓ ٢ئطَٔ ح٧ىرخء حُؼَد حُٔ٘ؼوي ك ٢رـيحى ػخّ 1965
ُِ٘ٝخػَس ػٔخٗ٤ش ٓـخٓ٤غ ٗؼَ٣ش ٍٓ٘٘ٞس (ػخٗوش حُِٗٝ َ٤ظخ٣خ
ٍٓٝخى هَحٍس حُٔٞؿش ٗٝـَس حُؤَ ٓ ٝخٓخس حُل٤خس حٝحؿ٘٤ش حٔٗ٫خٕ ٝ
ُِ٬ٜس ٝحُؼٍٞس ٣ٝـ َ٤حُٞحٗ ٚحُزلَ) ١زؼض ًخػٔخٍ ًخِٓش كٓ ٢ـِي.ٖ٣
ُٜخ ىٍحٓخص ػي٣يس حٜٔٛخ ( ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخٌُٞٞٓ ( ٝ )َٛؿ٤ش
حُ٘ؼَ حُلَ) .
ًظزض ػٜ٘خ ىٍحٓخص ػي٣يس ٍٓٝخثَ ؿخٓؼ٤ش ٓظؼيىس ك ٢حٌُؼٖٓ َ٤
حُـخٓؼخص حُؼَر٤ش ٝحُـَر٤شٝهي َٗ٘ص ىٞ٣حٜٗخ ح(ٍٝ٧ػخٗوش حُِ ) َ٤ك٢
ػخّ ًٝ ، 1947خٗض طٔٞى هٜخثي ٙح ٓٔلش ٖٓ حُلِٕ حُؼٔ٤ن .
٣و ٍٞػٜ٘خ حٓ٫ظخً ح٫ى٣ذ حُ٘خهي ٓخٍ ٕٝػزٞى :
( كٌ٤لٔخ حطـٜ٘خ ك ٢ىٞ٣حٕ ػخٗوش حُِٗ ٫ َ٤وغ ا ٫ػِٓ ٠ؤطْ ٔٔٗ ٫ٝ ،غ ا٫
أٗ٘٤خ ً ٝرٌخ ًء ٝ ،أك٤خٗخ ً طلـؼخ ً ٝػ) ً٬٣ٞ
ػْ َٗ٘ص ىٞ٣حٜٗخ حُؼخٗٗ( ٢ظخ٣خ ٍٓٝخى ) ك ٢ػخّ ٝ ، 1949ػخٍص
كٟ ُٚٞـش ػخٍٓش كٔذ هُٜٞخ ك ٢ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ ، َٛط٘خكٔض رؼي
ًُي ٓغ ريٍ ٗخًَ حُٔ٤خد ك ٍٞأٓزو٤ش ًظخرش حُ٘ؼَ حُلَ ٝ ،حىػًَ ٠
ٜٓ٘ٔخ حٗ ٚحٓزن ٖٓ ٛخكزٝ ، ٚحٗ ٚأً ٖٓ ٍٝظذ حُ٘ؼَ حُلَ ٗٝـي ٗخُى
طو ٍٞكً ٢ظخرٜخ (ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخ: ) َٛ
(ًخٗض ريح٣ش كًَش حُ٘ؼَ حُلَ ٓ٘ش  ٖٓٝ ، 1947حُؼَحم  ،رَ ٖٓ رـيحى
ٗلٜٔخ ُ ،كلض  ٌٙٛحُلًَش ٝحٓظيص كظ ٠ؿَٔص حُ ٖ١ٞحُؼَرًٝ ًِٚ ٢خىص
 ،رٔزذ ططَف حٌُ ٖ٣حٓظـخرٞح ُٜخ  ،طـَف أٓخُ٤ذ ٗؼَٗخ حُؼَر ٢ح٧هَٟ
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ؿٔ٤ؼخ ً ًٝ ،خٗض أ ٍٝه٤ٜيس كَس حُ ُٕٞطَُ٘ ه٤ٜيط ٢حُٔؼ٘ٗٞش ( حٌَُ٤ُٞح )
 ٖٓ ٢ٛٝحُ ُٕٞحُٔظيحٍى ( حُوزذ) )
ٝهي ُحىص ىٍحٓظٜخ ُِٔ٤ٓٞو ٠كٓ ٢ؼٜي حُل٘ ٕٞحُـِٔ٤ش رزـيحى ٝهخٛش
ىٍحٓش حُؼٞىػِ ٠حُظلظق رٌٜح حُلٖ حُ٘ؼَ ١حُـي٣ي ك ٢حُ ٖ١ٞحُؼَر ٢ك٢ٜ
ًخٗض
رلن ٍحثيس حُ٘ؼَ حُٔؼخ َٛح ٝهَ حُ٘ؼَ حُلي٣غ ٣ٝ .زي ٝأٜٗخ
ٓظلٔٔش ك ٢هَحٍٛخ ٌٛح  .ػْ ُْ طِزغ إٔ حٓظيًٍض رؼٓ ٞخ ٝهؼض كٖٓ ٚ٤
أهطخء كٓ ٢ويٓش حُطزؼش حُوخٓٔش ٖٓ ًظخرٜخ حًٌُٔ ٍٞكوخُض :
(ػخّ ٛ 1962يٍ ًظخرٌٛ ٢ح ٝ ،ك ٚ٤كٌٔضُ إٔ حُ٘ؼَ حُلَ هي ِ١غ ٖٓ
حُؼَحم ُ ٚ٘ٓٝكق اُ ٠أهطخٍ حُ ٖ١ٞحُؼَر ُْٝ ، ٢أًٖ  ّٞ٣أهٍَص ٌٛح
حُلٌْ أىٍ ١إٔ ٘ٛخى ٗؼَح ً كَح ً هي ٗظْ ك ٢حُؼخُْ حُؼَر ٢هزَ ٓ٘ش 1947
ٓ٘ش ٗظُٔ ٢و٤ٜيس (حٌَُ٤ُٞح) ػْ كٞؿجض رؼي ًُي رؤٕ ٘ٛخى هٜخثي كَس
ٓؼيٝىس هي ظَٜص ك ٢حُٔـ٬ص ح٧ىر٤ش ٝحٌُظذ ٌٓ٘ ٓ٘ش  ٞٛٝ ، 1932أَٓ
ػَكظً ٖٓ ٚظخرخص حُزخكؼٝ ٖ٤حُٔؼِو ُْ ٢٘ٗ٧ ٖ٤أهَأ رؼي طِي حُوٜخثي ك٢
ٜٓخىٍٛخ ٝػِ ًَ ٠كخٍ كِٜخ حُٔزن ك ٌٙٛ ٢حُٔلخكَ ح٫ىر٤ش ٝحُلٖ
حُ٘ؼَ ١حُٔؼخ)َٛ
حُظلوض ريحٍ حُٔؼِٔ ٖ٤حُؼخُ٤ش ٝطوَؿض كٜ٤خ ٓ٘ش ( ٛ1364ـ= ،)ّ 1944
ٝك ٢ػخّ ( ٛ 1367ـ= ٗ )ّ 1947ظٔض أ ٍٝه٤ٜيس ك ٢حُ٘ؼَ حُلَ رؼ٘ٞحٕ
حٌَُ٤ُٞحٝ ،هخُض ػٖ حُو٤ٜيس رؤٜٗخ "ٓظـ َ٤هَ٣طش حُ٘ؼَ حُؼَر."٢
كِٜض ػِ ٠حُٔخؿٔظ ٖٓ َ٤حُ٣٫ٞخص حُٔظليس ػخّ (  ٙ1370ـ)ّ 1950-
ك ٢ح٧ىد حُٔوخٍٕ ٝأؿخىص حُِـش حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش ٝحُٔ٧خٗ٤ش
ٝحُ٬ط٤٘٤ش ،ػْ ػخىص ػخّ (  ٙ1374ـ )ّ 1954 -ػخٗ٤ش اُ ٠حُ٣٫ٞخص حُٔظليس
ُيٍحٓش حُيًظٍٞحس ك ٢حُزؼؼش حُظ ٢أٝكيطٜخ حُـخٓؼش حُؼَحه٤شٝ ،حِ١ؼض ػِ٠
ح٧ىد حُلَٗٔٝ ٢حُٝ ٢٘٤ٜحُٔ٧خٗٝ ٢حُٜ٘ي.١
ٛ 1377ـ-
ٝرؼي ػٞىطٜخ ُِؼَحم ػِٔض رٌِ٤ش حُظَر٤ش رزـيحى ٓ٘ش (
ـ  ،)ّ 1957ػْ حٗظوِض اُ ٠ؿخٓؼش حُزَٜس ٝطِٝؿض ػخّ ( ٛ 14384ـ=
 ٖٓ )ّ 1964حٓ٧ظخً حُيًظ( ٍٞػزي حُٜخىٓ ١لزٞرش)ٍث ْ٤ؿخٓؼش حُزَٜس
حٌٗحى.
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ػْ ٍكِض اُ ٠حٌُ٣ٞض ٓغ ُٝؿٜخ ٝػٔ ٬رخُظيٍ ْ٣ك ٢ؿخٓؼش حٌُ٣ٞض،
٘ٓٝلظٜخ حُـخٓؼش ػخّ \ )ّ 1985اؿخُس طلَؽ ُِؼ٬ؽ رؼيٓخ أ٤ٛزض رَٔٝ
ػ٠خٍ ػْ ػخىص اُ ٠حُؼَحم ح ٫حٜٗخ ُْ طِزغ حٕ ٓخكَص اُ ٠حُوخَٛس ُظٌَٔ
ػ٬ؿٜخ حُطز ٢رٔزذ ٗو ٚح٧ى٣ٝش ك ٢حُؼَحم رٔزذ حُلٜخٍ ح٢ٌ٣َٓ٧
 ًِٕٞ ١حهْ ح١٫ؼٔش ٝحك٠ؼٜخ ٝ .حطوٌص
حُظخُْ ٝحٌُ ١ؿؼَ حُؼَحه ٖ٤٤أ
ٗخُى ُٝٝؿٜخ ٝحرٜ٘خ حُٞك٤ي حُيًظ ( ٍٞرَحم ) حُوخَٛس ٌٓ٘خ ٔٓٝظوَح
ىحثٔخ.
ٝرؼي ٝكخس ُٝؿٜخ حُيًظ٘ٓ ٍٞش  )ّ 2001ػخٗض ك ٢ػُِش رؼ٤يح ػٖ
ٟـ٤ؾ حُل٤خسٔٓ ،خ كيح رزؼ ٞحُٜلق إٔ طَ٘٘ أهزخٍح ػٖ ٝكخطٜخ ٍؿْ
أٜٗخ ٓخ ُحُض ػِ ٠ه٤ي حُل٤خس .
طٞك٤ض حُ٘خػَس حُؼَحه٤ش حَُحثيس ٗخُى حُٔ٬ثٌش  ّٞ٣حٍ٫رؼخء - 6- 20
 2007دحكئٓ ٟظ٘ق٣خص حُؼخٔٛش حُٔ٣َٜش (حُوخَٛس )ػٖ\  84ػخٓخ اػَ
ٛز ١ٞكخى ك ٢حُيٍٝس حُيٓ٣ٞش .حٕ ٗخُى حُٔ٬ثٌش حُظ ٢ػخٗض ٖٓ أَٓحٝ
حُ٘٤وٞهش ك ٢أ٣خٜٓخ ح٧هَ٤س طيٍٞٛص ٛلظٜخ  ّٞ٣حٍ٧رؼخء كـؤس ػْ
كخٍهض حُل٤خس ٍكْ هللا ٗخػَط٘خ ٝحٌٜٓ٘خ كٔ٤ق ؿ٘خط. ٚ
ح٧ؿخٗ ٢حَُهَحهش ُ ُْ٨حُظ ٢طـ٘ض رٜخ ٗخُى ك ٢ػيى هٜخثيٛخ
حُُٔٞػش ك ٢ىٝحٜ٘٣ٝخ حُ٘ؼَ٣ش ٖٓ (ٓؤٓخس حُل٤خس ٝأؿ٘٤ش ُٔٗ٪خٕ)
حُٔ٘ظ ّٞػ٬ع َٓحص ٓظزخػيس ه ٍ٬ح٧ػٞحّ  1965 ، 1945،1950اُ٠
(ٗـَس حُؤَ) حُٔ٘ظ ّٞػخّ  ُْ ،1967طوق رٜخ ػ٘ي ٌٛح حُل ّي ٖٓ
ٍٓٝخٗٔ٤ش حُؼٌحد ٝطيُ َ٤ح ُْ٧حُؼخَٓ ك ٢أػٜخد حُ٘خػَس ٝهٜخثيٛخ
ػِٔ ٚحُيإٝد ،رَ ٝؿِزض أًؼَ ك ٢حُيه ٍٞكٍ ٢ػذ حُٔٞص أ( ٝكٞر٤خ
حُٔٞص) اً ًخٗض حُليحػ٤خص ٓٝآٓ ٢حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش هي ؿؼِض كؼِٜخ
حُٔيَٓ ك ٢حُ٘لْ حُلٔخٓش ٝحُلخثَس ُ٘خػَس ٛز٤ش ٗظٔض ػخّ 1945
ٓطُٞظٜخ (ٓؤٓخس حُل٤خس ٝأؿ٘٤ش ُٔٗ٪خٕ)  ٢ٛٝك ٢حُؼخٗ٤ش ٝحُؼَٖ٘ٓ ٖ٣
ّ
ػَٔٛخٓ ،ظؤػَس رٔط٫ٞص حُ٘ؼَ حٗ٩ـِ ١ِ٤حُظ ٢أػـزض رٜخ ،كبُْٗ ٚ
٣ؼِٛخ ،ك ٢حُٞحهغ ٝحُلِٔلش ،أٓخٗ٤ي ُِ٤ؤّٝ ،أٓجِش كخٍهش ك ٢حُل٤خس
ٝحُٔٞص ،حكظ٘ي رٜخ ٗؼَٛخ حُٔزٌٍَٝ ،حكوض ظُٜ٬خ َٓ٤طٜخ حُ٘ؼَ٣ش
ٍَٝ٤ٛٝس هٜخثيٛخ ،ك٘ؼَٛخ ٗؼَ كِ ٖ٣رٔـِٔٝ ،ٚهِٔخ ط٘ز ٞكُ٥ ٚ٤ت
حَُؿخء أ ٝحُلَف.
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ٗخُى حُٔ٬ثٌش ٗخػَس ٓـيى س ًٝخطزش ٗخهيس ؿٔؼض ر ٖ٤حُ٘ؼَ
ٝحُ٘ويٗٝ ،وي حُ٘ويٛٞٓ ٢ٛٝ ،زش ٍحثؼش ُْ طظٞكَ اُِ٘ ٫خىٍ ٖٓ ح٧ىرخء
ٝحُ٘ؼَحء ٝ ،حٛيٍص حُؼي٣ؾ ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝحُيٍحٓخص حُ٘وي٣ش
ٝح٧ىر٤شٝ ،طَى ٌُِٔظزش حُؼَر٤ش حٍػخ ًؼَ٤ح ٓ٘ٓ ٚخ: ٢ِ٣
ح -كٖٔ ىٝحٜ٘٣ٝخ :
ػخٗوش حَُِ٤
ٗظخ٣خ ٍٓٝخى
هَحٍس حُٔٞؿش
ٗـَس حُؤَ
ٓخٓخس حُل٤خس ح ٝحؿ٘٤ش حٔٗ٫خٕ
ُِ٬ٜس ٝحُؼٍٞس
٣ٝـ َ٤حُٞحٗ ٚحُزقٍ
ٝهي ؿٔؼض ىٝحٜ٘٣ٝخ كٓ ٢ـِيٟ ٖ٣ؤَ٘ٗ ٖ٤ح ك ٢رَٝ٤ص.
د ٖٓ -ىٍحٓظٜخ حُ٘وي٣ش :
ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ
ح٧ىد ٝحُـِ ٝحُلٌَ١
ٓلخَٟحص كٗ ٢ؼَ ػِٓ ٢لٔٞى ٚ١
ٌُٓٞٞ٤ؿ٤خ حُ٘ؼَ
حُظـِ٣ج٤ش ك ٢حُٔـظٔغ حُؼَر – ٢ىٍحٓش ك ٢ػِْ ح٫ؿظٔخع
حُٜٓٞؼش حُلَٔحء
حُْ٘ٔ حُظٍٝ ٢حء حُؤش ٓ -ـٔٞػش ه٤ٜٜش
ٝهي كِٜض ٗخُى حُٔ٬ثٌش ػِ ٠ػيى ٖٓ حُـٞحثِ ح٧ىر٤ش ٜٓ٘خ ؿخثِس
ح٩ريحع حُؼَحه ٢ػخّ ٝ )ّ 1992ؿخثِس حُزخرطُِ٘ ٖ٤ؼَ.
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طٔؼَ حُ٘خػَس حُؼَحه٤ش ٗخُى حُٔ٬ثٌش أكي أرَُ حُٞؿ ٙٞحُٔؼخَٛس
ُِ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ ،حُٞؿ ٚحٌٌُ٘٣ ١ق ػٖ ػوخكش ٟخٍرش حُـٌ ٍٝك٢
حُظَحع ٝحُٝ ٖ١ٞحٔٗ٩خٕٝ .طٌخى طٌٍ ٕٞحثيس ُِ٘ؼَ حُلي٣غ ،رخَُؿْ ٖٓ
إٔ ٓٔؤُش حُٔزن ك ( ٢حَُ٣خىس) ُْ طلْٔ رؼي رٜ٘٤خ ٝر ٖ٤ػِ ٢رخًؼٝ َ٤ريٍ
ٗخًَ حُٔ٤خدٗ ٌُٖٝ ،خُى ٗلٜٔخ طئًي ػِ ٠طويٜٓخ كٌٛ ٢ح حُٔـخٍ ك٤غ
طو ٍٞكً ٢ظخرٜخ (ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخ )َٛأٜٗخ أ ٖٓ ٍٝهخٍ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ
حُلَ ٢ٛٝ ،ه٤ٜيس (حٌَُ٤ُٞح) ػخّ  . 1947أٓخ حُؼخٗ – ٢كٍ ٢أٗ ١خُى -
ك ٜٞريٍ ٗخًَ حُٔ٤خد ك ٢ىٞ٣حٗ( ٚأُٛخٍ ًحرِش) .
ٝأٓ ٍٝخ ٣ظزخىٍ اُ ٠حٌُ ٖٛػ٘يٓخ طًٌَُ ٗخُى حُٔ٬ثٌش  ٞٛأٜٗخ ُْ طٌٖ
ٓـَى ٗخػَس ٓزيػش ٓـيىس ػَُكض رـٜٞىٛخ حُٔظٞحِٛش ٌٓ٘ ٛيٍٝ
ىٞ٣حٜٗخ ح( ٍٝ٧ػخٗوش حُِ . 1947 ) َ٤رَ أٜٓٔض رخٟ٩خكش اًُُ ٠ي آٜخٓخ ً
ا٣ـخر٤خ ً ك ٢طط َ٣ٞحُو٤ٜيس حُؼَر٤ش كٟٞٞٓ ٢ػٜخ ٝر٘خثٜخًٔ ،خ هيٓض
ٓـٜٞىح ً ٗوي٣خ ً ٓ٘ظٔخ ً ُٞٓ ٚهق ٖٓ رؼ ٞحُو٠خ٣خ حُل٘٤ش ٝحُِـ٣ٞش ٝحُلٌَ٣ش
ك ٢أىر٘خ حُلي٣غُٝ .ؼَ ًظخرٜخ (ه٠خ٣خ حُ٘ؼَ حُٔؼخ ٞٛ )َٛأَٜٗ
آٜخٓخطٜخ كٌٛ ٢ح حُٔـخًٍ ٚ٤ِ٣ ،ظخرٜخ ػٖ (ػِٓ ٢لٔٞى  )ٚ١حًٌُ ١خٗض
ريح٣ظٓ ٚلخَٟحص أُوظٜخ ػٖ حُ٘خػَ كٓ ٢ؼٜي حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش رخُوخَٛس
ًٝخٕ ًُي ك ٢ػخّ  1962ػْ (حُٜٓٞؼش ٝحَُ٘كش) ٌُٞٞ٤ٓ(ٝ ، 1965ؿ٤ش
حُ٘ؼَ ٝ ) 1993طيٍ  ٌٙٛح٧ػٔخٍ ػِ ٠أٜٗخ ؿٔؼض رٞٗ ٖ٤ػ ٖٓ ٖ٤حُ٘وي،
ٗوي حُ٘وخى ٗٝوي حُ٘ؼَحء ،ك ٢ٜطٔخٍّ حُ٘وي رٜلظٜخ ٗخهيس ٓظوٜٜشٜٗ٧ .خ
حٓ٧ظخًس حُـخٓؼ٤ش حُظ٣ ٢ؼَكٜخ حُيحٍّ حً٧خى ٢ٔ٣كن حُٔؼَكشٝ ..طٔخٍٓٚ
رٜلظٜخ ٓزيػش ٓ٘طِوش ٖٓ ٓٞهغ اريحػٜٗ٧ ٢خ ٗخػَس طَ ٟك ٢حُ٘ؼَ رؼيحً
ك٘٤خ ً كَح ً ٣ ٫ؼَف حُليٝى أ ٝحُوٞ٤ىٌُُ ..ي ك٘خُى حُ٘خهيس ٖٓٝ ،ه ٍ٬آػخٍٛخ
حُ٘وي٣ش طٔظزطٖ حُ٘ ٚحُ٘ؼَٝ ١طٔظ٘طوٝ ٚطؼ ٖ٤ك ٢أؿٞحثٗ ،ٚخهيس
ٗٝخػَس ػِ ٠كي ٓٞحء ،رلؼخ ً ػٖ أ ٍٞٛك٘٤ش أ ٝطـٔ٤يح ً ُٔوُٞش ٗوي٣ش أٝ
طلي٣يح ً ُوٜخثٗ ٚؼَ٣ش ٓ٘ظًَش..
ٝهي هخّ حُٔـِْ ح٫ػُِِ ٠ؼوخكش رَ٘٘ حػٔخٍ حُ٘خػَس حٌُخِٓش حهَ٤ح ً
ٖٓ ٗؼَٛخ  ٌٙٛح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيطٜخ ( ٖٓ حٗخ ):
حُِٔ٣ َُ ٤ؤ ٍُ َٖٓ أٗخ
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ن حُ ٞٓ٧ى
ن حُؼُٔ ٤
َٓ ُٙحُوِ ُ
أٗخ ُّ
أٗخ ٔٛظُُٚ
حُٔظَٔ ُى
ِّ
ْ
رخٌُٕٔٞ
هّ٘ؼضُ ً٘٢ٜ
ْ
رخُظٕ٘ٞ
ُٝللضُ هِز٢
ٝرو٤ضُ ٓخٔٛشً ٘ٛخ
ْ
حُوَٕٝ
أٍٗٝ ٞطٔؤُ٘٢
أٗخ ٖٓ أً ٕٞ؟
حَُُ ٣ق طٔؤ ٍُ َٓ ْٖ أٗخ
ْ
ُ
حُِٓخٕ
حُلَ٤حٕ أٌَٗٗ٢
أٗخ ٍُ ٝك َ ٜخ
أٗخ ٓؼِٜخ كٌٓ ٫ ٢خٕ
ٗٔ ٫ٝ َ٤حٗظٜخ ْء
ٗزو٠
ُ
َٗٔ  ٫ٝروخ ْء
ٗزوُّ ٠
كبًح رِـ٘خ حُ ُٔ ْ٘ َلَ٘٠
هِ٘خ ُٙهخطٔشَ حُ٘وخ ْء
كبًح ك٠خ ْء !
ٝحُئ٣ َٛؤ ٍُ َٓ ْٖ أٗخ
ُ
ٍُٜٞ
أٗخ ٓؼِ ٚؿزخٍسٌ أ ١ٞ١ػ
ْ
حٍُ٘٘ٞ
ٝأػُ ٞى أٓ٘ ُلٜخ
ْ
حُٔخ ٢ٟحُزؼْ ٤ي
ن
أٗخ أهِ ُ
ْ
ٖٓ كظ٘ ِش ح َِ ٓ٧حَُؿْ ٤ي
ٝأػُ ٞى أىكُ٘ ُٚأٗخ
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َ ٞٛ٧
ؽ ُ ٢أٓٔخ ً ؿيْ ٣ي
َ
ؿ ُي ُٙؿِ٤ي
ٝحٌُحصُ طٔؤ ٍُ َٓ ْٖ أٗخ
م ك ٢حُظّ٬
ك َٟ٤أك ّي ُ
أٗخ ٓؼِٜخ َ
َ ٢ٗ ٫ء ُ ٘ٔ٣ل٘ ٢حُّْٔ ٬
ٝحُـٞحد
أرو ٠أٓخث َُ
ْ
َٓحد
َٓ ٤ظ َّ ٣ل ُـزُٚ
ْ
ٝأظ َّ أكٔزَُ ُٚىَٗخ
ًحد
كبًح ِٛٝضُ اُْ ٚ٤
ٝؿخد
ٝهزخ
ْ

****************************
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حُ٘خػَ ًَٓ ٕٞرُْٞ
 ًَٕٞٓ ٞٛرٖ ر ُٚٞح٫ػ ١ٍٞحًٌَُ ٖٓ ٢ًٞحُؼَحم
ُٝي ًَٓ ٕٞر ُْٞػخّ  1944رخُوَد ٖٓ (رلَ٤س حُلزخٗ٤ش ) ك٢
حُؼَحم ٝحُظ ٢طزؼي هَحرش \  ًْ 80ػٖ رـيحى ؿَرخ رخطـخ٣ٍٞٓ ٙخ ٝرٜخ ٗ٘ؤ
ٝىٍّ ح٫رظيحث٤ش كظؼِْ حُوَحءس ٝحٌُظخرش كٜ٤خ.
حٗظوَ حُٓ ٠ي٘٣ش ( ًًَٞى ) ك ٖٓ ٢حُؼخُؼش ػَ٘س ٓغ ػخثِظٝ ، ٚريأ ًظخرش
حُ٘ؼَٓ ٌَٗٝ ،غ ٗوزش ٖٓ حُ٘ؼَحءٓ٘ : ْٜكخ َٟحُؼِحٓٝ ١ٝئ٣ي حَُح١ٝ
ٝؿخٕ ىٓ٬ٛٝ ٞف كخثن ؿٔخػش حىر٤ش حِ١ن ػِٜ٤خ (ؿٔخػش ًًَٞى)ٝ .رَُ
ك ٢كٜ٘٤خ أٓٔخء ػيس ٖٓ حُؼَحه ٖ٤٤حُ٘خ١و ٖ٤رخَُٔ٣خٗ٤ش ٓؼَ حُ٘خػَ ح٧د
ٓٞ٣ق ٓؼ٤ي ٝحُ٘خػَ حُؼزؼ ٢ؿخٕ ىٓ ٞك٤غ ػَٔ كِٞٛٝ ٖ٤ح اُ ٠رـيحى
كٓ ٢ظ٘٤خص حُوَٕ حُٔخ ٢ٟحُ ٠طـ َ٤٤هَ٣طش حُ٘ؼَ حُؼَحه.٢
ٝك٘ٓ ٢ش \ َ٘ٗ 1961رؼ ٞهٜخثي ٙكٓ ٢ـِش (ٗؼَ ) حُِز٘خٗ٤ش
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ٝك٘ٓ ٢ش \  1966طٞؿ ٚاُ ٠رَٝ٤ص َٓ٤ح ً ػِ ٠ح٧هيحّ ،ػزَ
حُٜلَحء ٝ.هٜي حٌُٔظزش ح٤ًَ٤ٓ٧ش١ ،خُزخ ً أػٔخٍ (آُٖ ؿٔ٘٤زَؽ ) (ٝؿخى
ًَٝحى ) ٝآهَٝ ،ٖ٣أػي ِٓلخ ً ػ٘ ْٜكٓ ٢ـِش (ٗؼَ ) ٝ .ك ٢رَٝ٤ص حُظ٢
حٌٗذ ػِ ٠حُظَؿٔش  ،أٓ ْٜكٍ ٢كي حٌُٔظزش
ًخٗض حك٠ٜٗ َ٠ش ػوخك٤ش،
ّ
حُؼَر٤ش رظَؿٔخص ٜٓٔش ٝأٓ٘٤ش ُ٘ؼَحء ٓؼَٝكَ٘ٗٝ ٖ٤طٜخ رؼ ٞحُٔـ٬ص
حُؼَر٤ش ٓؼَ ٓـِش (ٗؼَ ) (ٝحُٔٞحهق)  (ٝحٌََُٓ ).
حٗظوَ ك ٢ػخّ \ 1969حُٓ ( ٠خٕ كَحٗٔ ) ٌٞٔ٤د(حُ٣٫ٞخص حُٔظليس
ح٤ٌ٣َٓ٫ش) ك٤غ حُظو ٠دؿٔخػش حٍ ( ر٤ظ٘ )ٌْ٤أٓؼخٍ ح٫ىرخء ًَٝ :حى ٝأُٖ
ؿٔ٘٤زَؽٝ ،ؿَ٣ـ ٝ ،ًٍٞٓٞ ١ٍٞرٞد ًٞكٖٔ ٍُْٗٞٝ ،ك٘٤َُ٤ـ٤ظ،٢
ٝؿخٍ٘ٓ ١خ٣يٍٝ ،ػوي ٛيحهخص ٓؼ .ْٜػْ حهٌ ٣ظ٘وَ ر ٖ٤أٍٝٝرخ ٝأًَٓ١خ،
ٝٝك َٜك( ٢حُٔخٗ٤خ ) ػِ ٠ػيس ٓ٘ق ُِظلَؽ ح٧ىرٛٝ ،٢يٍص ُ ٚػ٬ػش
ًظذ رخُٔ٧خٗ٤ش(: ،ؿَكش ٜٓـٍٞس )ٜٞٗ( ،ى ػِ ٠حُ٠لخف ) (ٝهٜخثي
ٝه ٍ٬ح٧ػٞحّ حُظ ٢ه٠خٛخ ٘ٛخى ،روٓ ًَٕٞٓ ٢وِٜخ ُِ٘ؼَ ُٝظَؿٔش
حُ٘ؼَٝ ،أػ٘خء طِي ح٩هخٓش حُطِ٣ٞش حُظ ٢هٍَ إٔ ٜ٤ٜ٘٣خ رخٌُٛخد اُ٠
أٍٝٝرخ ،هٜٛٞخ اُُ٘ ٠يٕ ٝرخٍٝ ْ٣رَُ ٖ٤ك٤غ ك َٜػِ ٠ػيس ٓ٘ق
ُِظلَؽ ح٧ىر،٢ح ٫حٗ٣ ُْ ٚظوُِٜ ٖٓ ٚـظ ٚحُزـيحى٣ش ٝروًُ ٢ي حُ٘خػَ
حُوَ ١ٝحُوخىّ ٖٓ ًًَٞى ً ٝحٌٍٜٗش حٍػَحه٤ش حِ٤ٛ٫ش .
ٝهي ىػٗ٬ُ ٢ظَحى كَٜٓ ٢ؿخٕ حَُٔري حُ٘ؼَ ١ػخّ  1986ك٤غ
حُظو٤ض ر ٚك ٢ح٣خّ حَُٜٔؿخٕ ك ٢رـيحى ٝك ٢ى٣خُ ٠ػ٘يٓخ ُحٍ حىرخء حَُٔري
كخكظش ى٣خُ ٖٟٔ ٠ح٣خّ حَُٔري كخُظو٤ض ر ْٜك٘ٓ ٢طوش ( ٛي ٍٝى٣خُ) ٠
ٝهَ٣ش ( حُؼ٘زٌ٤ش) ٝهَ٣ش( حُيٝؿٔش) ك ٢حُوخُ ٚكٞؿيصٗ ٙخػَح كل٬
ٓٝلٌَح ٗٝو٤ٜش ٓ٫ؼش كٔٓ ٢خء حُلٖ ٝح٫ىد ٣ظٔظغ رَٝف َٓكش ٝكٌَ
ٓظلظق ٗٝخػَ٣ش ك٤خٟش ًٝخٕ حُ٘ؼَ هي طَى ٗ٤زخط ٚػٍِ ٠حٓ ٚكزخٗض
ص ٝهخٍح .
ر٠٤خء ُحى ٙ
٣ؼي حُ٘خػَ ًَٓ ٕٞر ٖٓ ُٚٞحُٔظَؿٔ ٖ٤حُؼَحه ٖ٤٤حُٔظٌٖٔ٘ٓ ٖ٤
كٖ حُظَؿٔش ،اً ٍكي حٌُٔظزش حُؼَر٤ش رخُؼي٣ي ٖٓ طَؿٔخط ٚح٘٤ٓ٧ش
َٜٗ٫حىرخء ٗٝؼَحء حُـَد .
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ٝرخٟ٩خكش اُ ٠حُ٘ؼًَ ،خٕ ًَٓ ٕٞرٍٓ ُْٞخٓخ ٓخَٛحٝ ،هي ٗخٍى
رؼيس ٓؼخٍ ٝكٓ( ٢خٕ كَٗٔ ،) ٌٞٔ٤ك٤غ ٍْٓ حُؼي٣ي ٖٓ حُِٞكخص
حُِ٣ظ٤شُٞ ٢ٛٝ ،كخص ؿِٔ٤ش ط٘زٗ ٚؼًَ ٙؼَ٤حٝ ،طٞكيٛخ طِي حُ٘ـٔش
حُـخٓ٠ش حُظ ٢طلَٔ ك ٢أػٔخهٜخ أَٓحٍح ُ ٫حُض طزلغ ػٖٔ ٣لي ٗلَطٜخ
ح َ٣ِ٣ ٝؿٜٟٔٞخ ٣ٝويّ ٛخٗ.خٟـش ٗي٣ش ُِوخٍث ٖ٤ر ٬ػ٘خء .
ح٤ٛذ ًَٓ ٕٞر ُٚٞرَٔ ٝحَُٔ١خٕ هٝ ٍ٬ؿٞى ٙك ٢حُوخٍؽ
ٝرؼي َٛحع ٓغ ٌٛح حٍَٓ ٝحُلظخى  ،طٞك ٢ك ( ٢رَُ ) ٖ٤حُٔخٗ٤خ ٛزخف
ح٫ػ٘ 22 ٖ٤أًظٞرَ ٝ . 2007رٌٜح حٌٓض حُٔٞص ٞٛطخ ٗخػَ٣خ ٖٓ
حٞٛحص حُ٘ؼَ حُؼَحهٝ ٢حُؼَر ٢ح ٝهَ حُؼخُٔ ٢ح٠٣خ .
ٛيٍ ُِ٘خػَ ًَٓ ٕٞر ُْٞػيىح ً ٖٓ حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝحٌُظذ
حُٔظَؿٔش حُظ ٢حػَص حٌُٔظزش حُؼَر٤ش ٜٓ٘خ :
حُ ٍٞٛٞحُٓ ٠ي٘٣ش ح. ٖ٣
كخَٓ حُلخٗ ّٞك َ٤ُ ٢حٌُثخد
اًح ً٘ض ٗخثٔخ ً كًَٓ ٢ذ ٗٞف
حُ ٍٞٛٞآُ ٠ي٘٣ش أٖ٣
حُل٤خس هَد حًَٝ٧ر. ٍٞ
ٍهخثْ َُٝف حٌُ - ٕٞهٜخثي طَؿٔش
ؿَكش ٜٓـٍٞس ٓـٔٞػش ه٤ٜٜش رخُِـظ ٖ٤حُؼَر٤ش ٝحُٔ٧خٗ٤ش،
ٜٗٞى ػِ ٠حُ٠لخفَ٤ٓ .س ًحط٤ش
حُؼوَد ك ٢حُزُٔظخٕ
٘ٛخى ك٤ٟ ٢خء ٝظِٔش حُ٘لْ ٝح٥هَ ٓ -ظَؿْ
ػظٔش أهٌَُِ ٟذ حُوزِ٤ش
حُ٘ز ٢ؿزَحٕ هِ َ٤ؿزَحٕ –ٓظَؿْ
٤ٓٞ٣خص ك ٢حُٔـٖٓ -ظَؿْ
ٗخكٌ حٌُٔخً ٖ٤رخ٣ِ٤ٌِٗ٫ش
ٓغ ٓويٓش ُِ٘خػَ أى ،ْ٤ٗٝػٖ ٓـِش ( رخٗ٤زخٍ)
حٕ حُظل٫ٞص حُ٘ؼَ٣ش ك ٢هٜخثي ًَٓ ٕٞر ُٚٞحٍطٜ٘ض رظل٫ٞص ٝػٚ٤
حُؼٔ٤ن،كوي حىٍى ٓزٌَح ٞٛحؿْ حُو٤ٜيس حُـي٣يس ٝحٓجِظٜخ ،حً حُظْٔ
ٓخكِٔظ ٚهٜخثي ؿٔخػش (حُز٤ظٌْ٘) ٗٞػخ ٖٓ حُي٘ٛش حُظ ٢حػخٍص ُيٚ٣
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ٗـٖ حُزلغ ػٖ حُلَ٣ش حُؼٔ٤وش ،كَ٣ظ ٚحُ٘و٤ٜظٍٝٝ ٚك ٚحُ٬ثزش،
حُظخثٜش (ًخ ١حٗ )١ٍٞك٤زلغ ػٖ ِٓلٔش ٝؿٞى ٙحُ٘وٌٛٝ ،٢ٜح حُِ٘ٝع
هخى ٙحُٛ ٠خؿْ ٓطخٍىس ِٓلٔظ ٚحُ٘و٤ٜش  ٞٛحًؼَ حُزٞحػغ حُ٘لٔ٤ش
ٝحُٞؿٞى٣ش حُظ ٢ىكؼظُ ٚزلؼ ٚػٖ حُٔٞصًٝ ،ؤٕ ٌٛح حُٔٞص  ٞٛك٤خطٚ
حً٫ؼَ رٜـش ٝحً٫ؼَ حَٗحهخ ،كٌ٣ ٜٞظذ رِـش ٗل٤لشٓ ،لظٞكشٓ ،ظَحه٤ش
َٓػخطُِ ٚؼخُُِْ ،ـٔيٌُِ ،سُِ ،ز٬ىُِ٘ٔ ،لٛ٬ُ ،٠يهخء حٌَُ٣ ٖ٣كِٕٞ
ػ٘ٞس٣ .و: ٍٞ
ٔ َّس أّ كزَ حَُٔحػ٢؟
(كز َُ حُ ُ
َٜٓ ٫د :كخٓ ٍٝ٧ظَرط٘خ اُ ٠هَٜٛخ
 ُٖٝطظَى ُ٘خ إٔ ُٗلِضٓ ،ؼَ أّ ٓلـٞػش ،كظ ٠حُٜ٘خ٣ش
ًَ  ٖٓ ّٞ٣أ٣خٓ٘خ ،ك ٌٙٛ ٢ح٣٧خّ ،ؿٔؼش كِ٘٣ش
هزَ رؤٕ حُزٌَ٣خٕ
٣ٝؤط ٢٘٤ك ٢حُـٔؼش ٌ ٌٙٛ
ٓخص ٓطؼٗٞخ ً رو٘ـَ ك ٢حُزَٜس
ٝحُو٤ٜيس ػ٘ي ٙريص حٗز ٚروطؼش ح ٍٝ٫حُٔزخكش ،طلظخؽ حُ ٠رؼٞ
حُ ٍٞٓ٫ظلظ ٠رَ٘ػ٤ظٜخ ٞٗٝع ٌِٓ٤ظٜخ ،ك٣ ُْ ٜٞئٖٓ رِٖٓ حُ٘ؼَحء
حٌُ ،ٖ٤٤ٗٞرويٍ حٔ٣خٗ ٚرِٖٓ حُ٘ؼَحء حُٔٞط ٌٙٛ .٠حُٜٞحؿْ حهٌص ططخٍىٙ
ًؼَ٤ح ،طيهِ ٚك ٢ػ٬هخص َٓرٌشٍٝ ،رٔخ ط٠غ ه٤ٜيًٝ ٙؤٜٗخ ٗيحإ ٙحُؼٔ٤ن
حٌُٔ٣ ١لز ٚحُ ٠ؿٞح٣خص ٖٓ حُٔلَ حَُٝكٝ ٢حُٞؿيحٜٗ٤ُ ٢ذ ػُِظٚ
ٗٞػخ ٖٓ حُظٛٞؾٝ ،حك٤خٗخ ٗٞػخ ٖٓ حُؼل٣ٞش ٜٗ٫خ طَٗ ٖٛلٜٔخ ُٞػ٢
حُ٘خػَ ُٝظل٫ٞطٝ ،ٚحك٤خٗخ ُٜٞط ٚح ٢ٔٗ٫حُؼٔ٤ن حٌُ٫ ١طزي ٝك ٚ٤حَُُٓٞ
ٝحٓ٫ظؼخٍحص كخَٟس روٞس هيٍ ك ٍٞ٠حُٞهخثغ ٝحٗخٍحطٜخ ،كظخطٌٓ ٢ظظش
رَٔحػ ٢حٔٗ٫خٕ ٝكَٝر٤ٓٝ ٚظخط ٚحُؼزؼ٤ش٣ .و: ٍٞ
ًْ ٓخكش ٓؼًَش
َٓ رٜخ طٜلَ كٜ٤خ حَُ٣ق
ػظخّ حُلخٍّ كٜ٤خ حهظِطض رؼظخّ كٜخٗٝ ٚحُؼ٘ذ
َٓػخٕ ٓخ أهل ٠حُزو٤ش
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ٗخٍ طظيكؤ ػِٜ٤خ ٣يحٕ رٔ٘٤خ حَُأّ ٣ظيُٝ ٠حُوِذ كطذ
 ٞٛحٌُ ١ريأ رخُظ ٚ٤ك ٢حُؼَٖ٘٣
ُْ ٣ـي ٌٓخٗخ ً ٔ٣ظوَ ك ٚ٤كظ ٠حُٜ٘خ٣ش
ك٤ؼٔخ ًخًٕ ،خٗض حُلَد ٝأُٝحٍٛخ
 ٝك ٢هٜخثي٬ٗ ٙكع ػ٘خث٤ش حُٔٞص ٝحُل٤خس ٝحُلٝ ٍٞ٠حُـ٤خد حًؼَ طـِ٤خ،
ٜٗ٫خ حُلخكِ ػِ ٠حٓ٫ظؼخىسٝ،طؼي حُٔؼ َ٤حُ٘لٔ ٢ػِ ٠حٓظل٠خٍ َٛحػخص
ػٔ٤وش طـؼِ ٚىحثٔخ ؿخٍهخ ك ٢حُظ٤ٜؾ حٌُٔ٣ ١ؼَ ٓؼخىُش ٗلٔ٤ش طـَٔ
حكٔخٓ٣ ٚو ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي: ٙ
أٛـ ٢ٌُ.. ٢أٓٔغ حُٜلَحء طـّ٘٢
 َ٤ٜٛ ْ٤ُٝأٌَٓ٣خ حُٔظؼخًُ ٢ؤُق كٜخٕ ؿَ٣ق
ٓلّظٌ ٣ ٚي ه٣ٞشٌ ٖٓ حََُٓ
ٖٓ ك ،٢ُٞاُ ٢ػ َٜآهَ َ
كًُ ٢ي حُلْ حُلخؿَ ُِِٖٓ ك٤غ حٍُ ٬١٧
ىحثٔخ ً رخٗظظخٍ حُٔ٘خٓزخص
ٝحهظْ رلؼ ٢ده ُٚٞك ٢ه٤ٜيط ٚحٌُٔخٓش ك٤غ ٣و: ٍٞ
حُ ّٞ٤أٍ٣ي إٔ طٜٔضَ حَُ٣ق
ّ
ًؤٕ ً ّٔخٓش أ١زوَض ػِ ٠كَْ حُؼخُْ
ح٧ك٤خ ُء ٝحٞٓ٧حصُ طلخٞٔٛح
ػِ ٠حٍ٩طٔخء ك ٢ك ٖ٠حٌُٔ٘٤ش.
ّ
 ٕ٧حٌٌُِٛ َ٤ح أٍحى
ٍ ٕ٧رّش حُظّ ،ّ٬
ّ
حِٓ ٍ٧ـيَس
َّ ٕ٧
ٍد ْ
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هَ ٍَ ّ
آهَ حُٔطخف  ٌٙٛحُٔل ّطش
إٔ َ
ّ
ُ
طـِْ أٍِٓش ١ٝلِظٜخ ػِٜٓ ٠طزش حُو٘ذ
ك٤غ
ُ
رخٗظظخٍ آهَ هطخٍ ًحٛذ اُ ٠حُـل ،ْ٤ك ٢حُٔطَ
**************************

الشاعر محمود د روٌش

هو الشاعر محمود بن دروٌش البراوي الفلسطٌنً
عندما اكتب عن الشاعر محمود دروٌش ٌعتٌرنً شعور بفمد
صدٌك تبللت ٌداي فً ٌدٌه منذ عشــرات السنٌن ولد لضى وبمٌت
الكتب عنه وعن ؼٌره من ادباء وشعراء االمة العربٌة  .فهً ذكرٌات
ٌلهمنً اٌاها الفـكر فً رجـوعه للزمن المرٌب  .واشعر بالفرحة وانا
الدم احد اصدلابً واحبتً للناس من خبلل ما ٌسطره للمً فً هذا
المعترن لمراءته واتحدث عما ٌجٌش فً نفسً ازاءهم .
محمود دروٌش شخصٌة عربٌة عالمٌة رابعة الترن اسمه
بالمضة الفلسطٌنٌة التً هو ابنها وحامً حماها و ما زالت لضٌة االمة
العربٌة االولى شعبٌا وثمافٌا وشماعة جاهزة لكل الحكام العرب
ٌعلمون علٌها اكاذٌبهم وافتراآتهم .
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محمود دروٌش شاعر المماوم ة الفلسطٌنًة وهو أحد أهم الشعراء
الفلسطٌنٌن المعاصرٌن الذٌن ارتبطت اسماإهم بشعر الثورة و الوطن
المحتل فكانت لصابده اتون نار ٌكاد ٌنفلك فً كل لحظة .
ٌعتبر دروٌش أحد وأبرز من ساهم بتطوٌر الشعر العربً الحدٌث
وإدخال الرمزٌة فٌه،من خبلل لصٌدته النثرٌة التً اعتمدها هً االسمى
فً مجال ابداعه وخبلل طرٌك نضاله الطوٌل  .وفً شعره ٌمتزج
الحب بالوطن بالحبٌبة فٌتجذ ر حبه عمٌما فً وجدان امته العربٌة
وابناء وطنه الفلسطٌنً لٌكسن عن جدارة ٌمٌن الخلود  .فهو من لام
بكتابة وثٌمة إعبلن االستمبلل الفلسطٌنً التً تم إعبلنها فً الجزابر.
هو شاعر عربً فلسطٌنً له االولوٌة فً لضٌة فلسطٌن واود
ان ابٌن انه كان صدٌمً ونحن من فبة عمرٌة واحدة فهو من موالٌد
عام\  1942وانا من موالٌد\  1944وان اختلفت نشؤة كل منا وكانت
لماآتنا للٌلة لبعد المسافة لذا كان تاثٌر شعر اي منا للٌبل على االخر وكل
له ممٌزاته الشعرٌة لكننا نتمارب كثٌرا فً وجهات نظرنا وآرابنا
فشعر المرحوم محمود دروٌش فكل منا كتب للمضة الفلسطٌنٌة وكل
منا كتب لنضال االمة العربٌة اال انه ٌتسم ؼالبا بالهدوء والمرونة
ٌمول :
للحٌاة الول
على مهلن انتظرٌنً
الى ان تجؾ الثمالة فً لدحً
فً الحدٌمة ورد مشاع
وال ٌستطٌع الهواء
الفان فً الوردة
انتظرٌنً لببل تفر العنادل منً
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فاخطا اللحن
بٌنما ٌتسم شعري السٌاسً او الوطنً بالثورٌة و شدة االنفعال فً
اؼلب لصابدي ففً احداها الول :
َٗلٔ ٢حُليح ُء ّٓ ٧ظ ٢كؤ ك ّزٜخ

كخًح

ُ
طُ َ
حُؼِٗ ِ٣لُ٘ٓٞخ
لي٣ي ٣خ٢٘١ٝ
حٕ حُؼو٤يسَ

ٜٓيٍ ُ٘٠خ ُِ٘خ
ٌ

ػ٘ي حُِوخ آ ٓخُُ٘خ

ر٘٠خُٜؤ ٝؿٜخى ِٛخ ٗظّ ٞك ُي
ِ

حُٞكخ
ذ ك ٢حٍَ ٝ
ٗلٔ ٢كِيح ُء حُ٘ؼ ِ

ف ٞٛطُٓ ُٚظَؼخُ٤خ
كخُ٘ؼذ ٜ٣ي ُ
ُ

طظـ ّي ٌّى

ُ٬رخء طُٔ َّـ ُي
كٜ٤خ حَُؿُٞشُ ُ-
ِ

ٌ
ُٞكخث٘خ
ٗؼذ حُؼَٝر ِش
َٓ ٖ١ٞ
ُ

ٓخ ١خ ٍَ ُ ٌَ ٤ح ٝطؼٌ ََّ ََ َ
لُٙٞ
ُ ٛ

ض حُ ِؼي ٟأطـِّ ُي
طٌخُز ِ

ٔؼ ُي
كظؤ ُّوضْ ٝر ِ ٚحُٜ٘خىسُ ط ْ
لَهَ ُي
ح ٫ح ْٗ َـَِ ٝ ٠
ٛزخ ُك٣ ُٚظ ُ ْ

ٜؼـ َ ُي :
ٓظيكوخ ً ٗل َ ٞحُؼ٬ء ِ كْ ٤

هٞس ٍ ٘٣ ٫ـؼَ٘٢
حُ٘ؼذ َٓ ْ
يٍ ّ
ُ
ُ ٜ
ٓ ُّ ٤ي
َٗف ُ حُزطُٞش ِ ٝحَُؿِ ُٞش َ
هٔٔخ ً

رٌحص ِ هللاِ حُّٗ ٢ؼخ ِث ٌَ
َٓ ٞ٤ؿ ُي
ػِ َّ ِ ً ٠ظِْ ٍ ك ٢حُزِ ٬ى َ
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 1986اثناء مهرجان
تعرفت على الشاعر محمود دروٌش عام
المربد الشعري فً بؽداد حٌث جلسنا وتجاذبنا الحدٌث فً الشعر واللؽة
واالوضاع السٌاسً للببلد العربٌة ولضٌة فلسطٌن وبمٌنا اصدلاء الى
2008مٌبلدٌة
ان توفاه هللا تعالى فً التاسع من آب (اؼسطس)
وراح فً ذمة الخلود ولد رثٌته فً ذكرى وفاته بمصٌدة مطلعها:
محمود ٌامحمو د ٌادمع العٌون وما جرى
التً نشرتها صحٌفة ( االخاء) العرالٌة انذان
ٌعد محمود دروٌش من أبرز الشعراء الذٌن ساهموا بتطوٌر الشعر
العربً المعاصر و إدخال الرمزٌة فٌه .وفً شعر ه نبلحظ امتزاج الحب
للوطن بالحب للحبٌبة األنثى مع احساسه بالتسامً فً سماء المماومة
العربٌة .فشعره ٌمثل مما ومة متؤججة على نار ؼٌر ذات لهب ٌكمن
اوارها فً النفس العربٌة كمون الروح فً الجسد الحً بحٌث اصبح
رمزا من رموزها الخالدٌن.
محمود دروٌش ولد فً فلسطٌن وهو االبن الثانً لعابلة تتكون
من خمسة أبناء وثبلث بنات  ،ولد عام  1942فً لرٌة (البروة ) وفً
عام  1948لجؤ إلى لبنان وهو فً السابعة من عمره وبمً هنان عام
واحد  ،عاد بعدها متسلبل مع عابلته إلى فلسطٌن وبمً فً لرٌة( دٌر
األسد )شمال بلدة (مجد كروم )فً مدٌنة (الجلٌل ) لفترة لصٌرة ،استمر
بعدها فً لرٌة (الجدٌدة ) شمال ؼرب لرٌته األم (البروة).
أكمل تعلٌمه اإلبتدابً بعد عودته من لبنان فً مدرسة (دٌر األسد )
وهً لرٌه عربٌة فلسطٌنٌة تمع فً الجلٌل األعلى متخفٌا  .فمد كان
ٌخشى أن ٌتعرض للنفً من جدٌد إذا كشؾ الٌهود أمر تسلله
وعاش تلن الفترة محروما ً من الجنسٌة  .واكمل تعلٌمه الثانوي
سنة\1961فً مدرسة ٌنً الثانوٌة فً( كفر ٌاسٌؾ) المرٌبة من
الجلٌل .
حٗظٔذ اُ ٠حُلِد حُ٘ٞ٤ػ ٢حَٓ٩حثٍ ( ٢ِ٤حًخف) ك٤غ ًخٕ ٞٛ
حُٔ٘ظٔش حُٞك٤يس حُظ ٢طؼظَف رلوٞم حُٔٞح ٖ٤٘١حُلِٔط ٖ٤٤٘٤ك٢
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رِيٝ ْٛرلوٞم حُٔٞح٘١ش ُٝ ْٜطظ٤ق ُ ٚحُؼَٔ ك ٢حُٜلخكش ٌُح ػَٔ
كٛ ٢لخكش حُلِد ٓؼَ ( ح٫طلخى) ٓٝـِش (حُـي٣ي )حُظ ٢أٛزق ك٢
رؼي كظَس ٝؿِ٤س َٓ٘كخ ػِ ٠طلََٛ٣خ كٌ٤ظذ كٜ٤خ حُٔوخ٫ص ٝحُ٘ؼَ
رخُِـش حُؼَر٤ش ًٔ ،خ حٗظَى ك ٢طلَ َ٣ؿَ٣يس (حُلـَ ) ٝ .هي ه٠غ
حُؼَد حُلِٔط ٕٞ٤٘٤ك ٢حَٓحثُ َ٤وخٗ ٕٞحُطٞحٍة حُٜٞ٤ىٝ ١حكظخؿٞح
ُظٜخٍ٣ق ٓلَ ٖٓ ٓ٘طوش حُ ٠حهَ ٟىحهَ رِي٣. ْٛوٓ ٍٞلٔٞى ٓظليػخ
ػٖ ٗلٔ:ٚ
(عشنا مرة أخرى كبلجبٌن ,وهذه المرة فً بلدنا ,كانت تلن خبرة
جماعٌة ,ولن أنسى أبدا هذا الجرح) وٌمول انه ثانً اكبر أربعة اخوة
وثبلث أخوات ,فمدت العابلة كل شًء ,للص والده سلٌم إلى مجرد
عامل زراعً .ولال :
(اختار جدي العٌش فوق تله تطل على أرضه ,الى أن توفً ,ظل ٌرالب
المهاجرٌن ( الٌهود ) من الٌمٌن ٌعٌشون فً أرضه التً لم ٌكن لادرا ً
على زٌارتها).
وكانت أمه ,حورٌة ال تحسن المراءة والكتابة ,ؼٌر أن جده علمه
المراءة وحٌن بلػ السابعة من عمره ,كان محمود ٌكتب الشعر,
فعاش مع عابلته فً لرٌة الجدٌدة
خبلل الفترة الممتدة من سنة  1973إلى سنة  1982عاش فً
بٌروت وعمل ربٌسا ً لتحرٌر مجلة ( شإون فلسطٌنٌة ) ،ثم أصبح
مدٌرا ً لمركز أبحاث منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة لبل أن ٌإسس مجلة
(الكرمل ) سنة 1981
بحلول سنة  1977تمكن من بٌع أكثر من ملٌون نسخة من
دواوٌنه العربٌة لكن الحرب األهلٌة اللبنانٌة كانت مندلعة بٌن سنة
 1975فترن بٌروت سنة  1982بعد أن ؼزا الجٌش اإلسرابٌلً بمٌادة
( شارون ) لبنان وحاصر العاصمة ( بٌروت ) لشهرٌن وطرد منظمة
دروٌش (منفٌا ) منتمبل بٌن سورٌا التحرٌر الفلسطٌنٌة منها .فاصبح
ولبرص والماهرة وتونس وبارٌس.
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شؽل دروٌش منصب ربٌس رابطة الكتاب والصحفٌٌن الفلسطٌنٌٌن
وحرر مجلة ( الكرمل ) حٌث كانت إلامته فً (بارٌس ) لبل عودته إلى
وطنه فمد دخل إلى ( فلسطٌن ) بتصرٌح لزٌارة أمه ،وفً فترة وجوده
هنان لدم بعض أعضاء الكنٌست اإلسرابٌلً العرب والٌهود التراحا ً
بالسماح له بالبماء فً فلسطٌن ولد سمح له بذلن.

و ٌعد محمود دروٌش من أبرز الشعراء الذٌن ساهموا بتطوٌر
الشعر العربً المعاصر و إدخال الرمزٌة فٌه .وفً شعر ه نبلحظ
امتزاج الحب للوطن بالحب للحبٌبة األنثى مع احساسه بالتسامً فً
سماء المماومة العربٌة .فشعره ٌمثل مما ومةعلى نارؼٌر ذات لهب ٌكمن
اوارها فً النفس العربٌة كمون الروح فً الجسد الحً بحٌث اصبح
رمزا من رموزها الخالدٌن فٌمول :
ألول للعصفور:
إن صادفتها ٌا طٌر
ال تنسنً ،ولل بخٌر
أنا بخٌر
أنا بخٌر
ما زال فً عٌنً بصر!
ما زال فً السماء لمر!
وثوبً العتٌك حتى اآلن ،ما اندثر
تمزلت أطرافه
لكننً رتمته ..ولم ٌزل بخٌر
وصرت شابًّا جاوز العشرٌن
تصورٌنً ..صرت فً العشرٌن
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وصرت كالشباب ٌا أماه
أواجه الحٌاة
وأحمل العبء كما الرجال ٌحملون
وأشتؽل
فً مطعم ..وأؼسل الصحون.
وأصنع المهوة للزبون
وألصك البسمات فوق وجهً الحزٌن
لٌفرح الزبون
أنا بخٌر
لد صرت فً العشرٌن
وصرت كالشباب ٌا أماه
أدخن التبػ ،وأتكا على الجدار
ان نزوع الشاعر العربً المعاصر إلى والعه اإلجتماعً والسٌاسً
واإللتصادي وهروبه من عالم الرومانسٌة الحالمة التً سادت الشعر
العربً الحدٌثٌ .بٌن وٌثبت حنٌن الشاعر المعاصر وتطلعه إلى استمبلله
الذاتً وبناء شخصٌته المستملة بعٌدا عن التملٌد والمحاكاة لؤلخرٌن.
فإهتمام الشاعر العربً المعاصر باألفكار والمضامٌن الجدٌدة
وخاصة لضاٌا اإلنسان المعاصر السٌاسٌة منها أو اإلجتماعٌة أكثر من
اهتمامه بالشكل المدٌم جعل شاعرنا اكثر ارتباطا فً تربة وطنه
وللسطٌنٌته وانسانه العربً وتعرؾ على كل ما لهذا المجتمع من
لسوة وشدة وخاصة فً الظروؾ السٌاسٌة و اإلجتماعٌة واإللتصادٌة
التً كان ٌعانً منها الشعب العربً خاصة بعد هزٌمته فً حرب
فلسطٌن ،مما جعل الشاعر العربً – كل الشعراء العرب ٌ -تساءل عن
اسباب هذه الهزابم ،وهذا العار رؼم ما تملكه األمة العربٌة من إمكانات
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عالٌة مادٌة ،بشرٌة ،ومعنوٌة ال حدود لها لذلن تاثر محمود دروٌش
بهذه االنواء التً عاشها فمست علٌه واسلمته للمرض فً للبه وكذلن
تؤثر الشّعراء المعاصرون بالثمافات األجنبٌة المتعددة واطبلعهم على
أفكار وآراء ولضاٌا هذه الشعوب مما زاد فً حصٌلتهم الشعرٌة،
والثمافٌة .مما زاد من وطنٌتهم وحبهم للعروبة.
ٌمول صدٌمً محمود دروٌش:
مرالربٌع سرٌعا
مثل خاطرة
طارت من البال
لال الشاعرالملك
فً البدء اعجبه اٌماعه
فمشى سطرا فسطرا
لعل الشكل ٌنبثك
ولال لافٌة اخرى
تساعدنً على الؽناء

ولد نبلحظ فً شعر محمود دروٌش نموذجا للتحوالت التً
تتسع لكل األسالٌب التعبٌرٌّة ،فمد بدأ من األسلوب الحسً الذي خرج
فٌه من تا ثٌر نزار لبانً فٌه النه ٌعتبره معلمه االول  ،ومثّل على
ني
ذلن لصٌدة (بطالة هوٌة ) عنده من حٌث اعادة الصفاء االنسا
الشامل وٌتمتع بحساسٌة شدٌدة الولع من حٌث تمسكه بجذوره
العمٌمة بعروبته وتعٌنه على حٌث تتمٌز ببنٌة بالؽة التحدٌد فً
التنظٌم الممطعً تمثل الوالع الحسً الملموس حٌث تتحول انماط
الشعرٌة فً هذه المصٌدة الى ولابع ذوات لوام فعلً ولانونً
وتشتمل على كثافة وجودٌة محددة ٌمس العصب الوطنً بفلسطٌنٌته
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والمومً فً عروبته وربما فً دلابك اموره العابلٌة ممابل تهوٌد
االرض العربٌة فً فلسطٌن وتهوٌد انسانها الجدٌد او المستمبل فً
االلل وطمس الهوٌة العربٌة فً فلسطٌن وتاتً تحمٌما ٌتسم
بالكفاءة والفعالٌة والخصوصٌة السلوبٌة رابعة مثالٌة تمتضً نمل
الحدس الشعري بجمالٌة ووالعٌة مبٌنة ٌحمل طابع الصٌاؼة االنٌك
وهو من انمى مٌزات شعرٌة المماومة المماومة والصمود .
اذ ٌمول فٌها :
سجل انا عربً
ورلم بطالتً خمسون الؾ
واطفالً ثمانٌة
وتاسعهم سٌاتً بعد صٌؾ
فهل تؽضب
____________
سجل
انا عربً
واعمل مع رفاق الكدح فً محجر
واطفالً ثمانٌة
واسل لهم رؼٌؾ الخبز
واالثواب والدفتر
من الصخر
وال اتوسل الصدلات من بابن
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وال اصؽر
امام ببلط اعتابن
فهل تؽضب
فهو شاعر ٌكتم انٌه بٌن جنبٌه وفً نفسه فٌحز فٌها  .وٌنخرها
االسى وااللم اال انه ٌظهر ما ٌصفو الملب له واالفك  .ولذا ٌبمى
الشاعر محمود دروٌش مرتبطا بل لصٌما بتربة وطنه وامته
مدافعا عنها حامٌا لها صداحا بها فً كل لصابده وكل ما ٌكتب او
ٌنشد  .لذا نراه اكل للبه االسى ونفسه االلم وٌنازعه حبه الماتل
البناء بلده وهو ٌراهم تحت وطؤة الجوع والحرمان والمذلة
مسلوبً االرادة من لبل عدوهم وعدوه فٌمرض فٌمتله المرض
ٌمول .:
اعد ؼذابً االخٌر
اصٌب النبٌذ بكؤسٌٌن لً
ولمن سوؾ ٌاتً ببل موعد
ثم اخذ لٌلولة بٌن حلمٌن
لكن صوت شخٌري سٌولظنً
ثم انظر فً ساعة الٌد
ما زال ثمة ولت اللرأ
الرا فصبل لدانتً ونصؾ ملعمة
وارى كٌؾ تذهب منً حٌاتً
الى االخرٌن ..
وال اسال عمن سٌمؤل نمصانها
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واشٌع نفسً بحاشٌة من كمنجات اسبانٌا
ثم امشً
الى الممبرة....

فكانت هذه بطالة هوٌة محمود دروٌش االخٌرة
ومن شعره اخترت هذه السطور من لصٌدته انا العاشك :
أنا العاشك السًء الحظ
أنا العاشك السًء الحظ
ً
تمرد للبً عل ْ ّ
*****************
أنا العاشك السًء الحظ
ً
نرجسة لً وأخرى عل ْ ّ
أمر على ساحل الحب .ألمً السبلم
ّ
سرٌعا ً .وأكتب فوق جناح الحمام
رسابل منً الً.
كم امرأة مزلتنً
كما مزق الطفل ؼٌمة
فلم أتؤلم ،ولم أتعلم .ولم أحم نجم ْه
ً
من الؽٌم خلؾ السٌاج المص ْ ّ
********************
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أمر على الحب كالؽٌم فً خاتم الشجرة
وال سمؾ لً ،ال مطر
أمر كما ٌعبر الظل فوق الحجر
وأسحب نفسً من جسد لم أر ْه
*********************
أخاؾ الرجوع الى أي لٌل عرفته
أخاؾ العٌون التً تستطٌع اختراق ضفافً
فمد تبصر الملب حافً
أخاؾ اعترافً
بؤنً أخاؾ الرجوع الى صدر شربته
ً
فؤلمً بنفسً فً الببر ..ف ْ ّ
**************************
أنا العاشك السًء الحظ .للت كبلما كثٌرا ً
ٌفرخ فٌنا السنونو.
وسهبل عن الممح حٌن ِ ّ
وللت نبٌذ النعاس الذي لم تمله العٌون
ووزعت للبً على الطٌر حتى تحط وحتى تطٌرا
وللت كبلما أللعب .للت كبلما كثٌرا
عن الحب كً ال أحب ،وأحمً الذي سٌكون
من الٌؤس بٌن ٌدي
*********************
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وٌا حبٌ ،ا من ٌسمونه الحب ،من انت حتى تعذب هذا الهواء
وتدفع سٌدة فً الثبلثٌن من عمرها للجنون
وتجعلنً حارسا ً للرخام الذي سال من لدمٌها سماء؟
وما اسمن ٌا حب ،ما اسم البعٌد المعلك تحت جفونً
وما اسم الببلد التً خٌمت فً خطى امرأة جنة للبكاء
ومن أنت ٌا سٌدي الحب حتى نطٌع نواٌان ونشتهً
أن نكون ضحاٌان؟
ً.
إٌان أعبد حتى أران المبلن األخٌر على راحت ْ ّ
*أنا العاشك السًء الحظ .نامً ألتبع رإٌان  ،نامً
لٌهرب ماضً مما تخافٌن .نامً ألنسان.
نامً ألنسى ممامً
على أول الممح فً أول الحمل فً أول األرض.
نامً ألعرؾ أنً أحبن أكثر مما أحبن.
نامً ألدخل دؼل الشعٌرات فً جسد من هدٌل الحمام
ونامً ألعرؾ فً أي ملح أموت  ،وفً أي شهد سؤبعث حٌا.
ونامً ألحصً السموات فٌن وشكل النباتات فٌن .واحصً ٌدٌا
ونامً ألحفر مجرى لروحً التً هربت من كبلمً
وحطت على ركبتٌن لتبكً علً
* * ******************
أحب ،أحب ،أحبن  .الأستطٌع الرجوع الى أول البحر.
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ال أستطٌع الذهاب الى آخر البحر .لولً
الى أٌن ٌؤخذنً البحر فً شهوتن
وكم مرة سوؾ تصحو الوحوش الصؽٌرة فً صرختن؟
خذٌنً آلخذ لوت الحجل
وتوت زحل
على حجر البرق فً ركبتٌن.
أحب ،أحب  ،أحبن .لكننً ال ارٌد الرحٌل عن موجتن.
دعٌنً  ،اتركٌنً  ،كما ٌترن البحر اصدافه على شاطا العزلة
األزلً.
أنا العاشك السًء الحظ ال أستطٌع الذهاب الٌن .
وال أستطٌع الرجوع الً.

*******************************
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حكٔي حُٔوخف

 ٞٛحكٔي رٖ دمحم حُٔوخف حُٜخٗٔ ٢حُل ٖٓ ٢َٓ٠حُٖٔ٤
ُٝي أكٔي دمحم حُٔوخف ك ٢حٌُ٣ٞض كٜٗ ٢خ٣ش ػخّ  ّ 1919رؼي حٗظٜخء
حُلَد حُؼخُٔ٤ش حَ٣ .٠ُٝ٫ؿغ ٗٔز ٚاُ ٠أَٓس حُٔوخف حُٜخٗٔ٤ش حُٔ٘ظَ٘س
كً ٢ؼ ٖٓ َ٤ح٧هطخٍ حُؼَر٤ش ك ٢حُ ٖ١ٞحُؼَر ٢ك ٢حٌُ٣ٞض ،حُٔؼٞى٣ش،
حُ ،ٖٔ٤حُؼَحم....َٜٓٝ ،
ٗ٘ؤ كٟ ٢خك٤ش ٖٓ ٟٞحك ٢ػيٕ طٔٔ ٠رِيس (حُٔخىس) حؿِذ حِٜٛخ
ٖٓ آٍ حُٔوخفًٝ ،خٗض ٗ٘ؤط ٚكً٘ ٢ق ٗٞ٤م ُ ْٜح٬١ع ٝحٓغ ػِ٠
حُؼِ ّٞحُي٤٘٣ش.
ٝرؼي اطٔخّ ىٍحٓظ ٚػ ٖ٤ػخّ \ ٓ 1944يٍٓخ ُِـش حُؼَر٤ش ك ٢حُٔيٍٓش
حُٔزخًٍ٤شًٝ ،خٗض  ٢ٛ ٌٙٛحُٔيٍٓش حَُٓٔ٤ش حُٞك٤يس ك ٢حٌُ٣ٞض ك ٢طِي
حُلظَس ٝك ٢ػخّ \ ٍ 1950هٓ ٢يَ٣ح ُِٔيٍٓش حَُ٘ه٤ش ٝ .ك ٢ػخّ \ 1948
حٛيٍ حٓ ٍٝـِش ً٣ٞظ٤ش طٜيٍ ٝططزغ رخٌُ٣ٞض حٓٔخٛخ ٓـِش ( ًخظٔش ) ،
ػْ طَأّ طلَٓ َ٣ـِش ( حٔ٣٩خٕ ) ػْ هخّ رخٗ٘خء حُ٘خى ١حُؼوخك ٢حُو٢ٓٞ
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رخٗ٫ظَحى ٓغ ٗوزش ٖٓ حُٔؼولًٝ ٖ٤خٗض ٓـِش ( حٔ٣٩خٕ ) ُٔ ٢ٛخٕ كخٍ
حُ٘خىٝ ،١ك٘ٓ ٢ظٜق حُؤٔ٤٘٤خص ػ٘يٓخ حٍحىص حٌُ٣ٞض حٕ طٜيٍ ٓـِش
ػوخك٤ش ًزَ ٟحهظخٍ ٙحُ٘٤ن ٛزخف ح٧كٔي ٍث ْ٤ىحثَس حُٔطزٞػخص ك٢
حٌُ٣ٞض حٌٗحى ك ٢حُٔلَ حُ ٠حُوخَٛس ٝؿَٛ٤خ ٖٓ حُٔيٕ حُؼوخك٤ش ٗ٫ظوخء
حُؼخِٓ ٖ٤ك ٢طلََٛ٣خ ًٝظّخرٜخ  .كظؼخهي ٓغ ح٧ى٣ذ حٌُز َ٤حُيًظ ٍٞأكٔي ًُ٢
(حرٗ ٞخىَ٤ُ ) ١أّ طلََٛ٣خ ًٔخ طؼخهي ٓغ رؼ ٞحٌُظخد ٝحُل٘خٖٗ٤
حُظٌُِ٘ ٖ٤٤ِ٤ؼَٔ ك ٌٙٛ ٢حُٔـِش .
أٓخ ك٤خط ٚحُٔ٤خٓ٤ش ح ٝحُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢ك ٢حُيُٝش كوي ريأص ك ٢أٝحثَ
حُٔظ٤٘٤خص ك٤غ ػُُٞ ٬٤ًٝ ٖ٤حٍس حٍٗ٩خى ٝح٩ػُٝ ( ّ٬حٍس ح٩ػ ّ٬كخُ٤خ
) ػْ حٗظوَ ُِؼَٔ ك ٢حُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِـ٘ٞد ٝحُوِ٤ؾ حُؼَر ٢ريٍؿش ٓلَ٤
ٓ٘ش \ ٝ ، 1965هي ٜٗيص  ٌٙٛحُلظَس ٝحكيح ٖٓ أؿَ أػٔخٍ حُٔوخف
حُظَر٣ٞش ٝحُطز٤ش ُ ْ٤ك ٢حٌُ٣ٞض كوٝ ٢اٗٔخ ػِ ٠حُٜؼ٤ي حُوِ٤ـ٢
ٝحُؼَر ،٢حً ًِق حُٔوخف ٖٓ هزَ  ٌٙٛحُ٤ٜجش حُؼخٓش ُِـ٘ٞد ٝحُوِ٤ؾ
حُؼَر ٢حَُٔطزطش ر َ٣ُٞحُوخٍؿ٤ش رخَٗ٩حف ٝحُظوطُ ٢٤ز٘خء حُٔيحٍّ
ٝحُٔٔظ٘ل٤خص ٝحُٔؼخٛي حُؼِ٤خ ك ٢حٌُ٣ٞض  ٝكً ٢ؼ ٖٓ َ٤حُزِيحٕ حُؼَر٤ش
ٝؿ٘ٞد
ٓؼَ حُٝ ٖٔ٤ػيٕ ٝكَٞٓ٠ص  ٝحٓ٩خٍحص ًٌُٝي ك ٢حُزلَٖ٣
حُٔٞىحٕ  ٫ٝطِحٍ اٗـخُحط ٚكٌٛ ٢ح حُٔـخٍ اُ ٠حٓ ٕ٥لَ طويٝ َ٣حػـخد
ك ٌٙٛ ٢حُزِيحٕ حُؼَر٤ش .
طٞك ٢حُ٘خػَ حكٔي حُٔوخف ك \15 ٢حد حؿٔطْ\ ػخّ  2010ك٢
حٌُ٣ٞض.
ًظذ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئُلخص ٜٓ٘خ ًظخد(ٗؼَ أكٔي حُٔوخف ) حٌُْٟ ١
آػخٍ ٙحُ٘ؼَ٣ش ٖٓٝ .حػخٍ ٙح٠٣خ :
حُٔوظ٠ذ كٓ ٢ؼَكش ُـش حُؼَد
أٗخ ػخثي ٖٓ ؿ٘ٞد حُـَِ٣س حُؼَر٤ش
ًظخد طط ٍٞحُٞػ ٢حُو ٢ٓٞك ٢حٌُ٣ٞض
حُؼ٘٣َٜش حُ٤ٜٜٗٞش ك ٢حُظٍٞحس
حٍٝ٧حم كٗ ٢ؼَحء حُي٣خٍحص حَُٜ٘حث٤ش
كٌخ٣خص ٖٓ حُ ٖ١ٞحُؼَر ٢حٌُزَ٤
هطٞف ىحٗ٤ش...ػَ٘ٗ ٕٝخػَح ً ؿخ٤ِٛخ ً ٓٝوَٓ٠خ ً
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أكِ ٠حُوطٞف ػَ٘ٗ ٕٝخػَح ً أٓ٣ٞخ ً ٓٝوَٓ٠خ
حُطَف ك ٢حُِٔق ٝحُ٘ٞحىٍ ٝح٧هزخٍ ٝحٗ٧ؼخٍ
حؿِ ٠حُوطٞف ػَ٘ٗ ٕٝخػَح ػزخٓ٤خ
أكخى٣غ ك ٢حُؼَٝرش ٝحُو٤ٓٞش
 ٖٓٝآػخٍ ٙحُل٘٤ش ح٠٣خ ُ ٚأًؼَ ٖٓ ه٤ٜيس ٓـ٘خس ُؼَ أَٜٗٛخ
ه٤ٜيط( ٚأػي حُلو٤زش ) حُظ ٢ؿ٘ظٜخ حُل٘خٗش ٗـخس حُٜـَ٤س ٝ ،ه٤ٜيس ( ٣خ
ظخُٔ ) ٢حُظ ٢ؿ٘ظٜخ حُل٘خٗش ٗ ٍٞحُٜيٝ ٟه٤ٜيس(حُِوخء حُؼظ ) ْ٤حُظ ٢ؿ٘خٛخ
حُٔطَد حُوِ٤ـ ٢دمحم َٓٗي ٗخؿ ٢ػْ ؿ٘خٛخ حُل٘خٕ دمحم كٖٔ حُؼطَٕٝ
ٝؿَٔٛ٤خ .
أُٔوخف ٗخػَػَف رَٓٝخٗٔ٤ظٝ ٚكزُِ ٚطز٤ؼش ٓ ًَ ٝخ ٌ٣ظ٘ل ٚحٝ
ٖٓ ك ُٚٞكوٚحثي ٙطظٔؼَ ك ٚ٤ح ٍهش ٝػٌٝرش ط٘ٔخد ٖٓ ر ٖ٤حر٤خطٚ
ٗٝؼَ ٙحُـٔ َ٤ؿِ َ٣حُٔؼخٗ ًٝ ٢هخرِ٤ش ٗؼَ٣ش كٌس ٌَٗ ه٤ٜي ٙؿٔغ
ر ٖ٤حُؼٔٞى حُويٝ ْ٣ه٤ٜيس حُظلؼِ٤ش حُلي٣ؼش حُٔظـيىس .
 ٖٓٝأٗؼخٍٗ ٙوَأ  ٌٙٛح٫ر٤خص :
ػٜق حُ ٟٜٞرلٜخكظٝٝ ٢هخٍ١
كٌ٘لض رؼي طٌظٔ ٢أَٓحٍ١
ػِ٘ٓ ٢خػَ١
رؤر ٢حُظٌِٓ ٢ض َّ

حُٔلخٍ
رـٔخُٜخ ٝىُٜ٫خ
ِ

حٌُخػذ حٌُٔٔخٍ طَكَ ك ٢حُٔ٘٠
كٞحٍ
ٝطٞ٠ع ػٖ أٍؽٍ ُٜخ ِ
ٓخٍهظٜخ حُ٘ظَ حُوـ ٍٞكٔيىصْ

رخُ٘خٍ
ٜٓٔخ ً كٌ٘ض ً٬ػذ
ِ

كبًح حُلئحى ٣َٛؼٜخ ُٝطخُٔخ
َٛػضْ
ٓٞحٍ
هِ ٢حُوً ّٞحص
ِ
َّ
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ٝحَُٔء إ ُو ٢حُـَحّ ٓزٌَح ً
آخٍ
ُو ٢حُؼٌحد ٝػخٕ ٍٖٛ
ِ
ٓخ أْٗ  ٫أْٗ «حُٔؼظْ» ُحهَح ً
ٝحُٛ٧خٍ
رخُـ٤يٝ ،حٞٓ٧ح،ٙ
ِ
٣ـِ ٞحُ ّٜٞٔػٖ حُوِٞد رلٔ٘ٚ
أػٔخٍ
ك٣ِ٤ي ك ٢كٖٔ ٝك٢
ِ
ٓ ُٚٝغ حٛ٧خٍ أؿَٔ ٓ٘ظَ
ح٧هٔخٍ
رظ ٍٜٞأَٓحد ٖٓ
ِ
٣وَؿٖ ُِ٘ ٢حَُك٤ذ ُِ٘ٛش
ًٝؤٗ ٖٜكٔخثْ

ٝهٔخٍ١

ٌُٖ ك ٢أُلخظ ٖٜرٞحطَح ً
كٌحٍ .
كلٌحٍ ٖٓ ٗظَحطٖٜ
ِ

********************************
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ػزي حُٔخُي حُزِـ٤ؼ٢

عبد المالن البلؽٌثً ادٌب وشاعر مؽربً ك َ٤ِٓ ٜٞر٤ض ػوخك٢
أىر ٢ػظ٤يٝ ،هي هِق ٝحُي ٙأرخ حُؼزخّ أكٔي رٖ حُٔؤٓ ٕٞحُزِـ٤ؼٓ ٢ئُلخص
(حُ٘ٞحٍُ حُلو٤ٜش ) كٗ ٢ل ٞػَ٘س
ػي٣يس ك ٢حُلوٝ ٚح٧ىد ٖٓ رٜ٘٤خ
ٓـِيحصٝ ،ىٝحٗ ٖ٣ٝؼَ٣ش ٍك٤ؼش حُٔٔظٗ ٟٞخظَ رزؼٜ٠خ ٓٝخؿَ حُ٘خػَ
أكٔي ٗٞه ٝ ٢حُ٘خػَكخكع ارَحٝ ْ٤ٛؿَٔٛ٤خٛٝ ٝ ،خكذ ًظخد (حَُكِش
حُلـخُ٣ش)
" ولد بسديشة ( فاس ) سشة 1904ـ وبيا نذأ وتعمؼ القران الكريؼ في
الكّتاب عمى ايدي أساتذة أجال ء ,ثؼ تولي والد ه عزؾية مجمس
االستئشاف بعاصسة السغرب( الرباط ) اخذه معو فاتؼ حفظ القران الكريؼ
فييا ,ثؼ تولى ابؾه خظة القزاء بمديشة( أنفا )سشة  1333ىـجرية فأدخله
(مدرسة أبشاء األعيان) .
ثؼ رجع والد ه الى مديشة (فاس) فانتقل الييا معو وتمقى مؽ والده
دروسا في مؾاضيع مختمفة ثؼ عاد
فذىب معو مدة إقامة والده فييا

ابؾه لعزؾيتو بالعاصسة (الرباط )
وكان يرغبو عمى
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حضور مجالس

الدادات األعالم ويتعمؼ مشيا معمؾماتيؼ ما تذتييو األعيؽ وتمذه األ نفس
ثؼ أن ال ؾالد انتقل الى (مكشاسة الزيتؾن ) سشة  1341ىـجرية متؾليا خظة

القزاء فييا فانتقل الييا معو واشتغل بالقراءة عميو مشقؾال و معقؾال ثؼ

فرأ عمى يد ابيو
انتقل والده الى (فاس ) مرة اخرى سشة  1343ىـجرية ق

صحيح البخاري وصحيح مدمؼ مؽ كالم رسؾل هللا ملسو هيلع هللا ىلص .فكان عالسا فقييا
اديبا وشاعرا  .اشتغل كاتبا بالؾزارة األولى سشة  ، 1947كسا تقمب في
عدة مشاصب إدارية .وسجل شيادتو تجاه أحداث جديسة في تاريخ

السسمكة السغربية

 ،مؽ قبيل الغيير البربري عام

 1930وأحداث

 1944التي صاحبت تقديؼ عريزة السظالبة باالستقالل ونفي جاللة

السغفؾر لو دمحم الخامس  .و قد تؾارى زمشا طؾيال عؽ أضؾاء الداحة

األدبية السغربية بدبب تقدمو في الدؽ اال أن التاريخ يحفظ لو إسيامو

التأسيدي في السذيد الذعري السغربي بيؽ أربعيشيات وخسديشيات القرن
العذريؽ ويعد الذاعر عبد السالػ البمغيثي امير شعراء السغرب السعربي

بال مشافس في الخسدشات مؽ القرن الساضي .

أديب كاتب ،وشاعر مجيد ،يحدؽ عمؼ التؾقيت والحداب والجغرافيا
والترؾير ومبادئ العمؾم الحديثة يقؾل عؽ بالده السغرب :
.
ُٔض طِوً ٠خُٔـَد حُلٌ حٍٟخ
 ُٞٝحؿظِص ح ٝ ٫ٞ١ ٍٝ٫ػَٟخ
ً ١ر٬ىٜ٘٣ ١خٍ ٜٓ٘خ حػظِحُ١
ٗخر ٞكزٜخ ٓغ حَُٝف ٗز٠خ
حٓش ٗلٖ رخُـُ٬ش  ٝحُؼِ
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ػَك٘خ ٌٓ ًخٗض ح ٍٝ٫حٍٟخ

ًَٓض ٓ٘زظخ١ٝ ,خرض ٞٛحء
ٗٝؼٔ٤خ  ,كِ٣ ْ٤زَف ؿ٠خ

٣ظ٘خؿ ٠حُٔلخد ٝح ٍُ٧كٜ٤خ
ٖٓ طآم ٜ٣خكق حُزؼ ٞرؼ٠خ

ٜ٣يف حُط َ٤كٜ٤خ رؤٗخٗ٤ي
ُٜخ حُٞكٖ ٠ًٍ ًَٞ٣خ

ؿ٘ش ٖٓ ٓ٘خظَ طِ ْٜحُ٘ؼَ
رـٗ ٞو ٖٓ ٢حُٜل ٞؿ٠خ

ٝؿ ٖٓ ٕٜٞحَُ٣خكٟٞ٘ٗ ٖ٤
ٗل٠ض ٍٗٛٞخ ػِ ٠حٗ ٍٝ٧ل٠خ

أُ ٖ٣ز٘خٕ ٖٓ ٗٞحف ٩كَحٕ
اًح ح ٍُ٧ؿخء ٣ؼَ ٝػَٟخ
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ً ١ر٬ىٜ٘٣ ١خٍ ٜٓ٘خٍ حػظِحُ١
ٗخر ٞكزٜخ ٓغ حَُٝف ٗز٠خ

يقؾل عشو صديقو األديب دمحم بمعباس القباج :
( شاعر الجسال والظبيعة ،يستاز شعره بالجزالة والعذوبة ،والذيؽ يترمؾن

بو عؽ كثب يذيدون لو بتزمعو في المغة واألدب).

تؾفي في سشة  2010م بسديشة (فاس) مدقط راسو عؽ عسر يشاىز
مائة وست سشؾات وقيل مائة وخسس عذرة سشة .
لو اثار ادبية شعرية ونثرية مشيا مايمي :
باقة شعر– ديؾان شعر
السشار – ديؾان شعر
راح االرواح – ديؾان شعر
اغاريد شحرور -ديؾان شعر

شعره يتسم بالجزالة والعذوبة،وهو شاعرالجمال والطبٌعة اٌضا
والذٌن عاصروه ٌشهدون له بتضلعه فً اللؽة .واألدب برع فً االدب و
الشعر وخاض فً أؼراض متنوعة فٌه مثل الؼزل والتؽنً بالطبٌعة
وشعره فٌهى حماسة و مماوم ومناهض للحماٌة الفرنسٌة االستعمارٌة
لببلده .وفً ابٌات ٌمول فٌها :
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مضت فً المؽرب األلصى
ولم

تر بٌننا فبـة

محام أو مهندس أو
وطٌار ٌطٌر بنا

سنون تعد كالعمر
بنور علمها

تسري

طبٌب شارح الصدر
لنرلى مع

الؽـــٌر

وؼواص ٌؽوص بنا

وهل كصنابع الشعب مــر

الـــدر

وم ــن لاض على الفمر

على لطع

*******************************************************
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نعمان ماهر الكنعانً

هو نعمان بن ماهر بن حمادي بن حسن بن خلٌل بن علً الكنعانً
شٌخ فخذ البو كنعان من عشٌرة البو عباس السامرابٌة العربٌة وٌنتهً
نسبه باالمام السبط الحسن بن علً رضً هللا عنهما ابن ابً طالب
الهاشمً المرشً .
ولد سنة \  1919بمدٌنة (سامراء ) بمحافظة (صبلح الدٌن )
بالعراق..اكمل دراسته االبتدابٌة فً ( سامراء) .
ثم انتمل الى بؽداد فاكمل دراسته الثانوٌة ثم التحك بالكلٌة العسكرٌة
و تخرج منها عام \ ، 1939
كان فً طفولته وصباه ٌحب ركوب الخٌل ولراءة الشعر بالدرجة
االولى وكان ٌحب الؽناء مستمعا ال مؽنٌا.
اول من شجعه على لراءة الشعر هو الشٌخ عبد الوهاب البدري،
كان ٌمرأ الشعر المومً والوطنً وٌترنم به ترنما جمٌبل فؤصؽً الٌه
بؤعجاب ،عندما كان تلمٌذا فً الخامس او السادس االبتدابً ،وكان
ٌحكً ذلن لوالد ه خرٌج (المدرسة الرشٌدٌة) فً العهد التركً ،وكان
والده احٌانا ٌشٌر الى بعض الكتب التً لدٌه فٌمرأها نعمان فٌفرح بذلن
فرحا كبٌرا.
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وٌمول عن نفسه :
(منذ الصؽر وانا اشعر ان طبٌعتً طبٌعة شاعر ،فمد كنت افرق بٌن
الموزون وؼٌر الموزون ،وأذكر انه جاء فً احد امتحانات البكالورٌا
للصؾ السادس عام 1932بٌت خطؤ ،هو للرصافً ٌمول فٌه :
(وانا لموم مستملون فطرة
اذا انكر استمبللنا منكر ثرنا)
فً حٌن جاء فً االسبلة (ثرانا) ،فملت هذا البٌت خطؤ ،وحدثت مشكلة
بٌنً وبٌن الرلٌب الذي جاء من بؽداد واسمه (ابراهٌم عنتر) ،فتدخل
مدٌر المدرسة المرحوم رٌد رإوؾ االعظمً ،وبعد استشارة االستاذ
البدري ،ابرلوا الى بؽداد فجاء الجواب بتصحٌحه !).
(ومستوانا المعاشً جٌدا لٌاسا الى المحٌطٌن بنا ،كنا من الطبمة االولى
معاشٌا ،كان والدي شٌخا للعشٌرة ومبلكا ٌمتلن ارضا زراعٌة واسعة
ومضخات للسمً ولدٌنا عدد لٌس للٌبل من الفبلحٌن الذٌن هم من
عشٌرتنا (البو كنعان).
( اول لصٌدة نظمتها هً ابٌات كتبتها ولٌست لصٌدة وهً ابٌات فً
الطبٌعة اثناء العطلة الصٌفٌة بعد الصؾ االول المتوسط حٌث كنت ادرس
فً المدرسة الشرلٌة فً منطمة (السنن) وكنت فً االبتدابٌة العب كرة
السلة وفً المتوسطة والثانوٌة انمطعت عن الرٌاضة واستؤنفتها فً
الكلٌة العسكرٌة عام  ،1938وحٌن اكملت دراسة االختصاص فً
مدرسة الخٌالة صرت العب البولو (الكرة والصولجان) دون انمطاع حتى
ان نادي الكرة والصولجان .
وكان سبب انتمابً للكلٌة العسكرٌة هو المد المومً الذي كان سابدا
آنبذ بحٌث صار ٌنظر الى التلمٌذ الذي ٌخدم فً العسكرٌة نظرة تمدٌر،
هذا الشعور المومً الوطنً كان الدافع االكبر لً لبلنتماء للكلٌة
العسكرٌة).
(وعملت ضابطا خٌاال فً الحرس الملكً لرابة اربع سنوات ( 1941
–  ،) 1944ثم ضابط استخبارات الموة االلٌة فً جلوالء ومنصورٌة
الجبل حوالً عامٌن ،ثم مساعد مدرسة الدروع فً ابً ؼرٌب لرابة
عام ،ثم فً مدٌرٌة االستخبارات العامة بممر وزارة الدفاع  ،1947ثم
فً حرب فلسطٌن حٌن شؽلت بعض المناصب فً المطعات العرالٌة
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العامة ( ،) 1949 – 1948ثم عدت الى مدٌرٌة االستخبارات 1951
ومن ثم اعتملت عام  1957وأحلت الى التماعد بتهمة التآمر على العهد
الملكً وكنت برتبة ممدم ،ثم اعدت الى الجٌش وبرتبة عمٌد صباح ٌوم
 14تموز ٌ /ولٌو عام  ،1958ثم صدر امر المبض علً فً نٌسان
ً باالعدام
 ،1959أي بعد ثورة الشواؾ فً الموصل حٌث حكم عل ّ
ؼٌابٌا ومصادرة اموالً المنمولة وؼٌر المنمولة ،وكنت لد لجؤت الى
الجمهورٌة العربٌة المتحدة (دمشك) ،وبموافمة العربٌة المتحدة اسست
المكتب العسكري العرالً فً دمشك عام (  ،) 1961 – 1960وبعد ثورة
 8شباط  /فبراٌر  1963عدت الى العراق واسمطت عنً جمٌع االحكام،
ثم عٌنت مدٌرا عاما لدٌوان وزارة الثمافة واالرشاد عام  1964ثم وكٌبل
للوزارة عام  1967ثم طلبت االحالة على التماعد عام  1968وانصرفت
الى الشإون الزراعٌة فً سامراء ،كما عملت مع اتحاد المإلفٌن والكتاب
فً العراق وشؽلت منصب ربٌس هذا االتحاد عامً 1972 – 1971
الى جانب عملً الزراعً .
( وكانت حركة الضباط االحرار لد لطعت شوطا بعٌدا فً العمل السري
وكنت منتمٌا الٌها ،ونتٌجة للوشاٌات وصلت الى علم الجهات الرسمٌة
اسماء بعض الضباط العاملٌن فً هذه الحركة ،اعتملت ذات لٌلة واعتمل
معً المرحوم الممدم انذان (اللواء فٌما بعد) السٌد شكٌب الفضلً وكان
اعتمالنا فً مدٌرٌة االستخبارات العامة ،وبعد تحمٌك وتدلٌك طوٌلٌن لم
ٌحصلوا على شًء من المعلومات من جانبنا ،فؤكتفوا باالحالة على
التماعد ونمل الفضلً من منصبه فً صنؾ الدروع الى ضابط تجنٌد فً
لرٌة نابٌة فً الشمال.
حٌنها لم تنمطع صلتً بهم ،بل ازدادت نشاطا ،حٌث كنت اكثر حرٌة
للعمل ،وهذا االمر حدث اٌضا للمرحوم الشهٌد رفعت الحاج سري
والمرحوم شكٌب الفضلً بحٌث ازداد نشاطنا ،اذ ان رفعت وشكٌب احٌبل
على التماعد فٌما بعد ،وكنت مع الضباط االحرار الذٌن لاموا بالثورة
ولكن لٌس من المنفذٌن ،حٌث لم اكن اشؽل امرٌة لطعات فعالة .ولد
عملت مستشارا للزعٌم عبد الكرٌم لاسم للشإون الصحفٌة ،وكانت
تربطنً به رابطة تلمذة منذ الكلٌة العسكرٌة ومودة ،اال اننً وبعد
انحرافه عن الخط المومً واتجاهه نحو الٌسارٌٌن وتنكٌله بالضباط
المومٌٌن انملبت علٌه شؤن عدد كبٌر من الضباط .
وفً عام  1958وبداٌة  1959رتبنا لثورة الموصل باالتفاق مع
العمٌد الشواؾ امر اللواء الخامس فً الموصل والعمٌد ناظم الطبمجلً
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لابد الفرلة الثانٌة فً كركون التً كان اللواء الذي بؤمرة الشواؾ أحد
ألوٌة هذه الفرلة ،فؤتفمنا على المٌام بحركة عسكرٌة واسماط عبد الكرٌم
لاسم ،حٌث كلمنً الول مرة فٌها العمٌد رفعت الحاج سري وكلمت
بدوري العمٌد ناظم الطبمجلً.
( بٌبة سامراء طبعتنً بطابع الشخص الرٌفً العشابري مضافا الى
الشعور ببماٌا الحضارة العباسٌة التً تمتلن سامراء الكثٌر من آثارها،
فهً االخرى تركت اثرا عمٌما فً نفسً الى جانب الحٌاة الزراعٌة التً
كنت ارى ممارستها من لبل عابلتً او عشٌرتنا ،وان بعض الصور
الشعرٌة الرٌفٌة ما زالت تظهر احٌانا فً شعري على الرؼم من اننً
جبت الى بؽداد مبكرا منذ عام  1933وكان عمري ٌومها  14سنة..
زرت كل الببلد العربٌة ما عدا مورٌتانٌا وجٌبوتً والصومال واالمارات،
وكذلن زرت الٌونان واٌطالٌا والمانٌا واسبانٌا وفرنسا وسوٌسرا
وانكلترا وتركٌا وباكستان ،ومن بٌنها شعرت بشعور فنً خفً فً روما
وال ادري له سببا .وعن جمال عبد الناصر لال حٌن لررت العودة الى
بؽداد بعد ثورة  8شباط عام  ، 1963ذهبت لشكر الربٌس عبد الناصر
حٌن كنت فً الماهرة كبلجًء سٌاسً وٌعطٌنا نفس رواتبنا فً العراق،
وكانت معاملته جٌدة جدا جدا ،فذهبت ووجدت بعضا من البلجبٌن
ٌنتظرون للسبلم علٌه ،فسلمنا مجتمعٌن ثم التمطت صورا منفردة مع
بعض من اراد هو التصوٌر معه ،فكانت هذه الصورة ،ولد ارسلت لً
بعد عودتً الى بؽداد حٌث وصلتنا فً\  17شباط  1963فً اول طابرة
طارت نحو بؽداد ).
شؽل عدة مناصب عسكرٌة وشارن فً حرب فلسطٌن عام \
 .1948ومن شعرهه العسكرٌة هذه االبٌات من لصٌدته ( صمور
وفرسان ) ٌمول فٌها :
أعود للشعرَ ,م ْن بالشعر أ ْؼرانً

وكنت للت سؤنساه وٌنسانً

أزمعت هجرا وهل ٌكفً الهوى
ألم ٌنؤى به عن فإاد خافك حانً
لو كان كل محب شاء فرلة من
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رؾ للبان
أحب مارسها ..ما َّ
سحر دعوه الهوى ,هل فً تمابمكم
ما ٌطرد السحر عن للبً ووجدانً?
كم للت كؾ فإادي فاستجاب على
تمٌّة زٌّنت لً كل عصٌانً
كواكب الوطن الزهر التً مؤلت
سماءه

ع فنان
لهبا إبدا َ

أحلى الترانٌم كانت حٌن تطلمها
أسرابكم والدجى فً جفن سهران
جاش مضطرما
نصؽً إلٌها بملب
َ

بٌن الجوانح عن مكنون إٌمان

حرست ُم كل أفك راب طابره

ك ٌْد لذي رحم أو كٌد جٌران

فبات كل طرٌك فً الحمى ألما
وعاد كل ؼراس عاطرا ؼانً
والجو ٌسؤلها
وطارداتُ الردى
ّ

رٌثا تماوج عن هدَّار بركان

لالوا (صمور) وهل تدنو الصمور
ولد سلبتم الجو منها باللظى المانً
هٌهات ,لد كان للصمر الفضاء
ومذ طلعتم سمطت منه الجناحان
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وشؽل العدٌد من الوظابؾ المدنٌة آخرها وكٌل وزارة الثمافة
واإلرشاد\  1968- 1964وفً بؽداد ٌمول:
ألبل الضا ُد بآمال اللما ْء

ثوب ا ل ُخٌَبل ْء
فالبسً بؽدا ُد
َ

الفجر خٌاما ً فلمد
وارفعً
َ

الركب بمرفوع اللواء
جاءن
ِ
ُ

واسمعً العلٌا َء فً موكبها

الشوق على راح ال ُحداء
تحمل
َ

مزهوةً
ت الرٌ ُح به
سع ِ
ّ

تنظر البٌ َد بعٌن الؽُلَواء

دى
لم ٌعد للبٌد
ٌ
عٌس و َم ً

ٌسؤالن ال ِ ّ
ش ْع َر عن ظ ٍ ّل وماء

الجو على أطبلحها
ؼلب
ُّ

بنسور أدركتْ
سر الفضاء
َّ
ٍ

ال الوجى ٌمرب من أخفافها

ال وال تعرؾ ما ك ُّد ال َحفاء

صرا ً
ص ْر َ
وإذا النو ُء دهاها َ

خفمتْه بجناحٍ من دهاء

إٌ ِه بؽدا ُد ولد َّ
هز اللما

بالخباء
سر ضاق دهرا ً ِ
َ
ألؾ ٍ ّ

ت وما
فٌن كما شب ِ
ها ه ُم ِ

بؤٌام ِوضاء
َحلُم المج ُد
ٍ

الشوق وفً
ها ُه ُم فً حلبة
ِ

صدر نشوةٌ من كبرٌاء
ك ِ ّل
ٍ

أحٌل إلى التماعد حسب طلبه عام \  ،1968وانتخب ربٌسا ً التحاد
المإلفٌن والكتاب فً العراق ،ثم ربٌسا التحاد األدباء والكتاب فً
العراق .
توفً الشاعر نعمان ماهر الكنعانً فً (عمان )األردن فً
التاسع عشر من آب ( اؼسطس)  2010م
اثرى المكتبة العربٌة بدواوٌنه الشعرٌة ومإلفاته ومنها:
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 فً ٌمظة الوجدان  -شعر المعازؾ  -شعر لهب فً دجلة – شعر من شعري – شعر أوراق اللٌل -شعر المزاهر -شعر المجامر – شعر المشاعل  -شعرومإلفاته :
 شعراء الواحدة شاعرٌة أبً فراس مختارات الكنعانً مدخل فً اإلعبلم ضوء على شمال العراق شعراء الصوفٌة من المصص اإلنجلٌزي (ترجمة) الشعر فً ركاب الحرب الرصافً فً أعوامه األخٌرة (باالشتران) الشعر العربً بٌن األصالة والتجدٌد لٌل الصب.ٌتسم شعر نعمان ماهرالكنعانً بسبلسته وسطحٌته وبساطة
لؽته لال الشعرفً اؼلب الفنون الشعرٌة وخاصة فً الفخر واالمور
العسكرٌة التً فرضته علٌه هٌبته العسكرٌة كٗ ٜٞخػَ ٓـ٤ي ُٚ
ىٝحً ٖ٣ٝؼَ٤س ٓ ٝط٫ٞص ػي٣يس ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼٔٞىً ٝ ١خٕ أ ٖٓ ٍٝأِ١ن
ػُِ ٚ٤وذ ( ٗخػَ حُوٞحص حُِٔٔلش )  ٝ ,حٗظَى كَٜٓ ٢ؿخ ٕ حَُٔري
حُ٘ؼَ ١ك ٢رـيحى ٝحُٔلخكظخص حُؼَحه٤ش ٓ ٝئطَٔحص ٗؼَ٣ش  ٝأىر٤ش
ػَحه٤ش  ٝػَر٤ش ػي٣يس ٓٔؼُِ ٬ؼَحم أ ٝريػٞس ٗو٤ٜش .ولد التمٌت به و
تعرفت علٌه من خبلل مهرجان المربد الشعري عام \  1986ومن خبلل
وجوده ربٌسا التحاد االدباء والكتاب فً العراق .

420

واختم بحثً بهذه االبٌات من لصٌدته الطوٌلة ( مع الدروٌش) ونهجها
الصوفً :
ص َّد عنه النج ُم وابتعدا
َ

فشكا للٌّل ما َو َجدا

ضاق باآلمال عاثرة

فطواها ٌكتم ال َح َردا

أٌعٌد المول مشتكٌا

ِؼٌَ َر األٌام واللددا

تلن حال لد مضت ومضى من ٌرٌد الح ّظ مرتفدا
إنها أٌد لها أٌد

ٌ
وشبان تصنع األ َ ٌَدا

فالذي تختار خفّته

ٌرتمً أوعاره صعدا

والذي تؤبى مناعته

ٌكتسً ِخذالنه بُ ُردا

للت للدروٌش ٌا سندي

أنا أرضى فؤْلكم سندا

الرشدا
ضحن الدروٌش من َخطلً وتمنى أن أرى َّ
لال لد فات األوان ولد صرت من جٌل مضى بددا
الرلَى عرضا ً نحن نعطً (فؤلنا) رصدا
نحن ال نرمً ُّ
من نراه لانصا د َِربا ً

والطردا
ٌحسن التهدٌؾ
َ

فله شتى تمابمنا

ساد والحسدا
تطرد الح ّ

ؾ
والذي ٌعتاده جنَ ٌ

مزورة نمدا
إن رأى
َّ

ما له من (علمنا) مدد

إن أتانا ٌسؤل المددا
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وفنون تفتن الفندا

ٌا لها أٌد لها سنن
فالسمٌم النضو تُلبسه

طٌلسانا ٌمسح الكمدا

والعٌون النافذات إذا

ع َّممت أ ْلمت لها الرمدا

وؼباء أن ٌمول لها

صادؾ ,إنً أخاؾ ؼدا

ت فتى
أٌخاؾ الحادثا ِ

وهبته الساق والع ُ
ضدا

س َمتْه فانبرى جذِال
و َ

صفَدا
ٌحمل الطؽراء وال َّ
وهو إن صاحوا به سجدا

هو بٌن الناس أرفعهم
صد عنه النجم حٌن رأى
وتطٌل الفكر منشؽبل

منه عٌنا ً تحمل السهدا
بهموم تؤكل الجسدا

لم ال ٌرضى الرضوخ ولد طاب فٌه الظل وابتردا
أسهرته حدة جعلت

منه درء الزٌؾ ما نَ َهدا

حٌن طاب الزٌؾ واحتلبت

ضرعه األلزام فانعمدا

لم ال ٌرضى بطالٌة ألؾ لون تحتها وعدا?
بطبلءات ٌحار بها
وتهاوٌل

تترجمها

بسمة صفراء كافٌة

كاشؾ األلوان مجتهدا
لؽة التهرٌج
وانحناء

معتمدا

ٌحكم المسدا
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*****************************

كٔ ٖ٤ػزي هللا حُٔخػي١

ُٝي حُ٘خػَ كٔ ٖ٤ػزيح هلل حُٔخػي ١ك ٢ر٤ض رٔ ٢ٓٝ ٢٤رٔظخٕ ٗوَ٤
ك٘ٓ ٢طوش حُٜخُلّ٤ش رزـيحى ٓ٘ش \ ًٝ 1945خٕ حرٞح٣ ٙؼِٔ ٕٞرخٍُِحػش
ٝحُزٔظ٘ش.
ٗ٘ؤ ك ٢رـيحى ٝطؼِْ ٝحًَٔ ىٍحٓظًٝ ٚخٗض رـيحى ًَِٓ حٗؼخع
ك٠خٍٝ ١ػوخك ٢كؼخٕ ر ٖ٤حُؼوخكش ٛ ٝلخء حُطز٤ؼش ٝؿٔخٍ هَ٠س
حُزٔخطٝ ٖ٤ػزن ٍٝٝىٛخ ٝرٗ ٖ٤وِٜ٤خ حُٔخٓوش التً ادرن طفولته وعاشها
بٌن هذه االمور كلها .
ُٝوي ًخٗض ًَ  ٌٙٛحَُإ ٟؿِءح ٣ ٫ظـِأ ٖٓ ر٘خء ٗو٤ٜش ٌٛح حَُؿَ
كٌؤٗ ٚهي كَٔ ٛلخص حُطز٤ؼش كٍ ٢هظٜخ ًٝزَ٣خثٜخ ٝأكَحكٜخ ٝأكِحٜٗخ
ك ٢هِزٗ ٚز٠خ ٝكٗ ٢لٔ ٚكَكخ ٝكِٗخ ٝك ٢كٌَٝ ٙهخٗ َٙ١ؼَح ؿٔ. ٬٤
حط٠لض ٓٓ٬ل ٚح٧ىر ّ٤ش  ُٚٞ٤ٓٝك ٢ريح٣ش ك٤خطٛٝ ٚزخ ٙكخهٌ َ٤ٔ٣
حُ ٠كذ حُٔ٤ٓٞوًٝ ٠خٕ ٓخ ٘٣ـؼ ٚكخكِح ًزَ٤ح  ٌٕٞ٣ ٕ٧ؿِءح ٜٓ٘خ حٓخ
ريح٣خط ٚح٫ىر٤ش كوي ظَٜص ٓؼخُٜٔخ ػِ ٚ٤ك ٖ٤حهٌ ٌ٣ظذ حُ٘ؼَ كٖٓ ٢
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ٓزٌَس ٣ٝللع حٌُؼٗ ٖٓ َ٤ؼَحُ٘ؼَحء ٝهٜخثي. ْٛ
ٓظـِ: ٫

كٌظذ كٛ ٢زخٙ

هَؿض ٖٓ رخد كي٣وظٜخ
ٖٓ رخد حُِٗزن ٝحَُِٛ
ٝحُْ٘ٔ طـخٍُ ٓلَهٜخ
ٝطٌٝد حُ٘ٔٔش رخُؼطَ
ٝىٗٞص اُٜ٤خ أٗزجٜخ
ر٤ٜخد حُ٘خػَ رخُزيٍ
هخُض ٝحُلٖٔ رٜخ ٣ـَ١
ىػ٘٣ ٢خ ٗخػَ ك ٢أَٓ١
٣ٝظـٍِ رخَٓحس أهٌَُٜ٘ ٟخ طزؼي ٙري ٍ٫رظٔ٘غ حٗ٧ؼ ٠ك٤و-: ٍٞ
هَؿض ٖٓ رخد كي٣وظٜخ
ٖٓ رخد حُِٗزن ٝحَُِٛ
ٝحُْ٘ٔ طـخٍُ ٓلَهٜخ
ٝطٌٝد حُ٘ٔٔش رخُؼطَ
ٝىٗٞص اُٜ٤خ

أٗزجٜخ
ر٤ٜخد حُ٘خػَ رخُزيٍ

هخُض ٝحُلٖٔ رٜخ ٣ـَ١
ىػ٘٣ ٢خ ٗخػَ ك ٢أَٓ١
ىػخ حُ ٠حُظوخٍد ر ٖ٤ح٧ى٣خٕ ًٝخٕ َ٣ىى ىحثٔخ ّ
رؤٕ ؿٔ٤غ ح٧ى٣خٕ ط٘زؼن
ٖٓ ٌٓ٘خس ٗٝ ٍٞحكيس  ٍٞٗ ٞٛهللا طؼخُ. ٠واثبت محبته للسبلم ومحبته
لجمٌع األدٌان والطوابؾ فكان ٌشارن الجمٌع فً مواسم األعٌاد واألفراح
واألحزان ومن شعره بمدح السٌد المسٌح (علٌه السبلم ) فً أعٌاد
المٌبلد وٌمول فً احدي لصابده :
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أنا فً نومً شاهدت ٌسوع
المس الجرح فخانتنً الدموع
لد تشولت كثٌرا للماه
وأراه الٌوم فً نومً أراه
حامبل كل هموم البشرٌة
حاضرا بالحب فً كل لضٌة
حٓخ كٓ ٢لزظ ٚ٘١ُٞ ٚكوي ٗزٌ ح٩كظ ٍ٬حٞٓ٫ى حٌُ ١حكظَ ر٬ىٓٝ ٙخ
ؿَٓ ٚكٜ٤خ ٖٓ ١خثل٤ش ٝأكٌخٍ ٓٞىح٣ٝش ٍُِع حُلظ٘ش ك ٢حُز٬ى ٝظ َّ
٣يػ ٞحُٝ ٠كيس حُؼَحم ِ٣ٝؼٖ ٖٓ ٔ٣ؼُ ٠ظؤ ٚٔ٤طلض أ٣ًٍ ١ؼش ٝأ١
طٔٔ٤ش .
حٓخ ك ٢رـيحى  ٞٛٝحرٜ٘خ حُزخٍ كوي طـ٘ ٠ؿِ ٫رؼ٘٤وظ ٚحُظ ٢حكزٜخ
ٝحكظِض ٌٓخٗخ ٝحٓؼخ ٖٓ هِزٝ ٚه٤خًُٝ ٚخٕ ُٜخ ٌٓخٕ حُٜيحٍس كٗ ٢ؼَٙ
ك٤و: ٍٞ
رـيحى ٣خ كز٤زظ٢

ًْ ٗخػَ ٓـٞحٍ

طَْٓ ٓ٘ي ُٞكش

ٝطٌؼَ حٗ٧ؼخٍ

ٍى٣ ٚ٣خ كز٤زظ٢

كـَ٤طٗ ٖٓ ٢خٍ

ه ُْٜ ٢ُٞرؤٗ٘٢

كخٍٓي حُٔـٞحٍ

ٝحٗي ُٖ طٔٔؼ٢

ٖٓ ؿ ١َ٤حٗ٧ؼخٍ

٣ٝو ٍٞك ٢ػ٘وُ ٚزـيحى :
ٝػ٘ض كٞٗ ٢ه ٢اُ ٠رـيحى
أهخٍ
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ًَ حَٓأس رـيحى

كؤٗؼَ حٗ٧ؼخٍ ك٣َ١ ٢وٜخ
ٝأٗؼَ

حٍٝ٧حى .........

ٜ٣ٝلٜخ رخُؼَٓٝش ك٤و: ٍٞ
رـيحى كٝ ٢هض حُٔلَ ًؤٜٗخ

ػَٓٝشٌ ٗخثٔشٌ ِ٣لٜخ حُؤَ

ك ٢حُلٌٔش ٣و: ٍٞ
ًخٗض حُيٗ٤خ ًظخرخ
كبًح رخًًَٟ ْٓ٧

كخٗٔلض ٓ٘ ٚحُٔطٍٞ
ٝهز ٍٞر٘٤ض كٞم حُوزٍٞ

٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
 ٫طٌٖ ؿٔٔخ ً ٍٝ ًُٖٝكخ ً كو٢
ؿْٔ ٓخ طٜخٓٝ ٟٝو ٢؟
أ١
ٍ
ُّ
*
* *
ىُ ٍٞٛيٍٞٛ
ف طزوٖٓ ٠
أٗٔخ حٍٝ٧ح ُ
ٍ
رٔ٘٤خ ح٧ؿٔخ ُى طل٘ ... ٠طلض ٛخط٤ي حُوزٍٞ
ٝك ٢حُٔ٘ٞحص ح٫هَ٤س ح٤ٛذ رَٔ ٝػ٠خٍ حٜٗي ؿٔيٝ ٙظَ
٣ؼخُـ ٌُٖ ٚى ٕٝؿي ٟٝك٤و: ٍٞ
ٛخ  ٢ٛح٣٧خّ طٔ٢٠

ٓخ رٜخ ٗ٢ء ؿي٣ي

إ ٓ ٢ٓٞ٣ؼَ أْٓ

ٓؼَ طخٍ٣و ٢حُزؼ٤ي

أٗخ  ٫حًًَ ٓٞ٣ــــــــــخ

ًخٕ ُٓٞ٣ ٢خ ٓؼ٤ي
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أٗخ  ٫حػــــــَف ػ٤يح

ًخٕ ك ٢ح٣٧خّ ػ٤ي

ً٘ض رخ ْٓ٧كِ٘٣خ

ٝأٗخ حُ٤ٜٗ ّٞ٤ي

ٝريأ حُِٖٓ حُـٔ٣ َ٤ظ ٠ٗ٬ر ٖ٤حؿزَس حُِٖٓ حَُىة.كخٟطَ إٔ
٣ظوٌ ٖٓ ٝكيط ٚرًَ٘ ٚحًَُ ٝ ٖ٤ك ٢ؿَكش ٖٓ رز٤ظ ٚحٌُز َ٤ػخُٔخ ُٚ
ُ٤ؼ ٖ٤ك ٚ٤رو٤ش ح٣خٓٓ ٚغ ًًَ٣خط ٚك ٢ك٤خطٝ ٚحك ٚٓ٬حُـِٔ٤ش .كظوخٓٔٚ
حَُٔٝ ٝحُلَٔس ػِٓ ٠خ كوي ٖٓ ُٓخٗ ٚكظ ٠طَىّص ٛلظ. ٚ
ُٔٝخ حٗظي ر ٚحَُٔ ٝأهٌ ٔ٣ظَؿغ ٓخ هيُٓ ٚل٤خس ح٥هَس ٝح٣٫خّ
طـََٔٓ ١ػش ٣ ٫ظٞهق حُِٖٓ كٔ٤ظَ أٝؿخػٝ ٚرَؿْ ٟٝؼ ٚحُٜل٢
حٌُٔ٣ ٫ ١خػي ٙكظ ٠ػِ ٠حُٞهٞف ك٤و: ٍٞ
د حُوَٝؽ كٔخ ػٔخ
ٝىٗٞصُ ٖٓ رخ ِ
ػَٔٓ ١ئح ٌٍ ًُُِّ ُٚكظ ٠حُوظـــــــخ
حُؼِ ّٞهَأطُٜخ ٝكلظظُٜخ
ًُ َُّ
ِ
ٓخًح أهٓ ََّ ًُ ٝ ٍٞخ هي هٞ٣ َ٤
ًُ َُّ حُل٤خس ؿٜخُشٌ ٝطلخٛش
هخٓ َٛخ ػ٘ضُ كظ ٠إ أط٠
أٗخ
ٌ

ٗـ ٢كٍ ٢ك ٢ِ٤كـــــــــــــخ ِػ َُ
َّ
ــَ ِ ٙأطٔخء ٍُ
َّ  ُْٝأٍُ ػٖ ِ
ٓ ِّ
حُؼِْ (اّٗ ٢ؿخ)َُ ٛ
ػ ِِٔضُ رؼي
ََ ٝ
ِ
رخَُ ١
ٓ َُ َى ِ
ٓخ ً ك ٢حُلو٤و ِش  ٫أ ِ
ا ٫حُلٔـخّ كَٞٓ ُّ ٞ٤طِي ػخهِ َُ
ٗوً ٢ٜخٓ َُ
 ُّ ٞ٣حَُك َِ ٤كؤٕ
َّ

ٝهزَ حٕ ٣ظٞكخ ٙح٫ؿَ ٌ٣ظذ ه٤ٜيط ( ٚحُ٤ٛٞش )  ٢ٛٞ٣ح ِٚٛحر٘خءٙ
 ٚ٣ًٝٝحُ٫ظِحّ ر٤ٛٞظ ٚك٤و:ٍٞ
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ػ٘ي ٓٞط ٫ ٢طوٞٔ٤ح حُلخطلش
 ٫رٌخء َٛ ٫حهخ  ٫ىٓٞػخ ؿخٍكش
إ  ّٞ٣حُٔٞص  ّٞ٣حٗ٧ؼظخم
ٝهَٝؽ

حَُٝف ٓ٘ ٚحٗ٫ط٬م

كَكش ح٧ػَحّ ُِط َ٤حُٔٔخكَ
ٗلٖ ٗ ٫وزَ ك ٢طَد حُٔوخرَ
كخكَكٞح ُٝ ٢حهِؼٞح ػٞد حُٔٞحى
 ٫طٌٞٗٞح  ّٞ٣ػَٓ ٢ك ٢كيحى
ٝحُزٔٞح
أٗخ

أكِ ٠حُؼ٤خد

 ٫أٍ٠ٟ

رؼٖ٤
ٍ

حُِح٤ٛش
رخً٤ش

ِٗظو٢

حُوخُن

ك ّٞ٣ ٢حَُكَ٤

ُٝوخء

حَُد

ٝؿَٔ٤

كِٞ

طٞك ٢حُ٘خػَ كٔ ٖ٤ػزي هللا حُٔخػي ١ك ٢حُظخٓغ ػَ٘ ٖٓ حرََ٣
( ٗٔ٤خٕ )  2011كٔٓ ٢ظ٘ل ٠حٌُخظٔ٤ش رزـيحى ٝىكٖ كٓ ٢وزَس حُ٘ـق
حَٗ٫ف .
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيط( ٚحَُٔ ) ك٤و: ٍٞ
ٌَٙ
حُ٘خػَ إ
ُٞػش ُ
٣لزْ كِ َ
َ
ِ
أ ١ؿَٔ ٙ؟
ؿَٔسٌ ك ٢حُوِ ِ
ذ ٌُٖ َّ
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٣ؤُق ٗخٓٚ
ٍُرٔخ حٔٗ٩خٕ ٫
ُ
حُ٘خّ طؼخٓش
حُ٘خّ اُ٠
ًْ ٖٓ
ِ
ِ
ُ
ٗـظغ أٓخٓ ٚ؟
ً٤ق ٌٛح حُـَٜ
ؿ َ٤كَحٓٚ
ُ
٣ٝؼ ٖ٤حُوِ ٖٓ َ٤
ٗزضَ حُ٘يُ روِزٝ ٢طلَع
ػوًِ ٢خُِ ٠ٓٞش أَٓع
ٝاُ٠
َّ
 ٌٙٛحُيُٗ٤خ

ُِ٣ق
ٍ

طظـٔغ

ٓو٤ق طظَرغ
ػَٕ
ٝػِ٠
ٍ
ٍ
ُ
ٗلٖ ُِزخٓ َِ ١خ هُِ٘خ

ٗؼْ

حُ٘خّ
ٝطلِٔ٘خ ٖٓ
ِ

حُظُْٜ

ُ
ٗلٖ

ؿْ حُْ٧
ؿ٘٘٤خ ػِِ ٍُ ٠

ًٕ حُـْ٘ ؟
ٓخ أكخ َى
حُ٘خ ١ك ٢أ ُ ِ
ُ
 ٫طٌٖ ؿٔٔخ ً كظزو ٠ك ٢ػٌحد
ٓـٖ حُظَُحد
ٝػٌحد حَُٝفِ ك٢
ُ
ِ
ذ
 ٫طٌٖ ؿٔٔخ ً كبٕ حُ ُل َّ

ف
ٍُ ٝ

ف
ٝأكخُٓ ٝ ْ٤ك ِ ٌْ ٝىٝح ٌء ٝؿَُ ٝ
ٌ
ِٙ ٌٛ
١لوض

حُيُٗ٤خ ػِ ٠حُيُٗ٤خ
ٍٝك٢
َ

ف
طَُ٘ ٞ

ف
رخَُٔ ِ طزُ ٞ
ّ

ف
كبًح
م ٝىٌٓ ٞ
ع ٝؿَُ ٝ
ٍٝكٌ ٞٗ ٢
َ
ٝاًح

رخُ ُـَفِ

أهٞحّ
ُ

هُِف

ػَّ ٝأٛخُ٣ؾ كـــَف
ٝىُٓ ٞ
ٌ
ع حَُٝفِ
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************************

دمحم الناصر الخرٌّؾ

خرٌؾ من (تونس).
هومحًٌ الدٌن بن دمحم الناصر ّ
ولد بمدٌنة( نفطة ) وهً احدى الواحات فً الجنوب التونسً.
ك ٢حَُحرغ ػَ٘ ٖٓ ٗ َٜؿٞحٕ ( ح٣خٍ ) ٖٓ ٓ٘ش\  1932رٔي٘٣ش (
ٗلطش ) ك ٢حُـ٘ٞد حُظ٘٣ . ٢ٔٗٞظٔ ٢اُ ٠ػَٕ حُٔٞحػيس حُٔ٘ظٔزٖ٤
اُ ٠ؿي ْٛحُ ٢ُٞحُٜخُق ( ٓ٤ي أكٔي ٓؼخى ) حُٔ٘ليٍ ٖٓ أ َٛؿِحثَ١
ٝحٓظوَ دٓي٘٣ش( ٗلطش ) ريح٣ش ٖٓ ٓ٘ش\ ٛ 93ـؿَ٣ش ٝهي ٛخؿَ ٖٓ (
طِٔٔخٕ ) رخُـَد حُـِحثَ ١آُ ٠ي٘٣ش ( ٗق١س ) ٝحٓظوَ رٜخ أػ٘خء ػٍٞس
ح٧ه. ٖ٣ٞ
وفً هذه الواحة ( نفطة ) لضى حٌاته االولى وطفولته وصباه
وكان لها اهمٌة كبٌرة فً إبراز المكونات األساسٌة لشخصٌة شاعرنا
ففٌها نشؤ وفٌها تفتحت بصٌرته فً نفسٌته ومجتمعه وعلى العالم
وفً (نفطة ) انخرط فً التعلٌم الزٌتونً بفرع مدٌنة ( لفصة) بداٌة
سنة \1947ولد ونشطت تجربته الشعرٌة من طبٌعة الواحة.
وباإلضافة إلى جو هذه الواحة وما ٌحٌط بها من مهاد طبٌعٌة أسهمت
فً تحدٌد تجربة الشاعر اإلبداعٌة.
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ثم انتمل إلى (تونس) العاصمة حٌث التحك بالتعلٌم بالفرع
الزٌتونً فٌها واتصل بالنوادي والمجتمعات الطبلبٌة والجمعٌات
األدبٌة.
وفً تونس أحس الؽربة اال انه وجد فً عمه المرحوم الشاعر
مصطفى خرٌؾ سندا مادٌا وأدبٌا أتاح له الحصول على أشهر كتب
التراث األدبً العربً ودراستها مثل كتاب األؼانً -والعمد الفرٌد.
ونفح الطٌب وؼٌرها من أشعار أبرز أعبلم الشعر العربً .وكان
لعبللته بعمه الشاعر مصطفى خرٌؾ أثر كبٌر فً تكوٌنه األدبً
شجعه ودفعه الى نظم الشعر وكتابته ولد أتاحت له فرصة اإلطبلع
االستفادة من كتب التراث .و نشر فً هذه الفترة أول لصٌدة له
عنوانها (باكورة ) ،عام \ .1949اال انه مرض ؾاضطر سنة \1950
إلى االنمطاع عن الدراسة بسب المرض  .وعاد إلى مدٌنته االصلٌة (
نفطة ) .وعندما توفت امه لال فٌها :

أ ّٓــــــــخ٣ ٙخ كِٗ٣ٝ ٢خ كَك٢
٣خ حٓش

ح١٧لخٍ ك ٢حُٜٔي

٣خ كَكش حُٔ٘ظــــخم ٛيٛيٙ
رٞف

ٜلخء
حُ ّ

ٝرخػغ

حُّ ِ ٞى

حُٔز ٖ٤رــــيح
٣خ ٓ٘ؼ ََ حُ َْ ٜيِ ١
ِ
ُِظّــــخثٚ

حُلَ٤حٕ ٖٓ رؼي

ؿ ََكًخ ٓظَِِّّشً
٣خ أٗض ٣ ...خ ُ
رخّ٥

َٖ٣
ٝحُ ِّ٘ ْ
ٔ ِ

ٝحُِ ٍْ ٞى
َ

ْٗ َّ٤يطُـــ ُٚر٤ـــــي١
٣خ ٓؼزـــيًح َ
أريح
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ع
ُ ٞ٠٣

ذ
رؤ ِْ ٤َ ١

حُ ِّ٘ ِ ّي

ٔؾِ أ َ ْهَِِ٤ظِ ــــــ٢
ٗ ّٔوظُــــْ ٗ ٖٓ ُٚ
َ ٝك َز ْٞطُ ُ ٚرؤّػ ِ َِّ ٓخ

ػ٘ي١

ٝأُق أ ُ ْؿٍِ٘ َ٤ش
حٌُزَ٤
كزّـــــ٢
ِ
ِ
طَؿ٤ؼٜخ ٖٓ َؿَّ٘ ِش

حُ ُو ِْ ِي

وفً سنة\  1956عاد إلى الدراسة بمدٌنة ( لفصة) وبها حصل
على شهادة األهلٌة ثم عاد إلى مدٌنة ( تونس) العاصمة  .وبها
انكب على الدراسة إلى أن حصل على شهادة التحصٌل الزٌتونٌة سنة\
 1965ثم تم انتسابه إلى سلن التعلٌم فعٌن معلما بمدٌنته ومسمط
راسه ( نفطة ) وذلن عام \ 1967
ثم انتمل الى تونس من جدٌد وفً نفسه طموح فحممه حٌث
اصبح مرشدا ( بٌداؼوجٌا )  .ولد عمل بتجربة جدٌدة حٌث اشتؽل
عام \ 1969فً االذاعة والتلفزٌون التونسً .وفً هذه الفترة
استطاع أنتاج عدد من البرامج المتنوعة ومجموعة مسرحٌات إذاعٌة
وكتب عددا من المسلسبلت االذاعٌة والتلفزٌونٌة وأعد الكثٌر من
االبتهاالت واالناشٌد الوطنٌة والدٌنٌة وأنتج الكثٌر من برامج
األطفال وكذلن نظم عددا من المصابد التً تحولت إلى أؼان رابعة و
إلى جانب نشاطه فً االذاعة والتلفزة كان له نشاط صحفً مرموق
فمد نشرنتاجه االدبً والفنً فً مختلؾ الصحؾ التونسٌة وكذلن
الصحؾ العربٌة.و كتب عدة دراسات فً الصحؾ والمجبلت.
و فً سبٌل البحث والتمصً سافر إلى بلدان كثٌرة لبلطبلع
على ما فً العالم فً االمور الثمافٌة واالدبٌة وخاصة الشعر فسافر
الى الكوٌت و لٌبٌا وسورٌا والعراق والٌمن من االلطار العربٌة وزار
اٌضا كل من ٌوؼوسبلفٌا وفرنسا من الدول االوربٌة ولد استفاد من
تراث هذه البلدان الحضاري واألدبً وعلٌه نمرر ان ثمافة محً الدٌن
خرٌؾ برؼم أصالتها لم تكن منؽلمة بمدر ما كانت منفتحة على
حركات الحداثة الفكرٌة و المدارس األدبٌة الحدٌثة فً الببلد العربٌة
والعالمٌة .
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وفً سنة\  1978التحك بوزارة الشإون الثمافٌة وأشرؾ
على مصلحة األدب الشعبً .ولد أتاحت له فرصة وجوده فً هذه
المصلحة التفرغ لئلطبلع على األدب الشعبً والبحث فٌه وكذلن
اصبح مشرفا على مجلة (الحٌاة الثمافٌة) ونشر فٌها الكثٌرمن نتاجه
الثمافً واالدبً  .وكانت هذه الفترة من اخصب الفترات عنده من
حٌث اإلنتاج األدبً والشعري فً حٌاته ومع كل هذا بمً على
ارتباط وثٌك فً التعلٌم حٌث كان عام\  1981من الشعراء الممررٌن
فً البرامج المدرسٌة واصدر مجموعته ( كلمات للؽرباء) فٌها
بعض المصابد واالناشٌد منها( رحٌل فً الشتاء) ٌمول فٌها :
رحٌل ألن الشتاء الحزٌن
وزحؾ الثلوج بؤرض ؼرٌبة
ٌلوح بالخبز للكادحٌن
وٌؽلك بٌتا ألمً الحبٌبة
وٌفتح نافورة من حنٌن
وبمً بوزارة الشإون الثمافٌة الى حدود\  1992حٌث تمت
احالته الى التماعد (المعاش) .
توفً محً الدٌن خرٌؾ الشاعر التونسً المعروؾ فً ٌوم
الجمعة التاسع عشر من تشرٌن الثانً ( نوفمبر) سنة \ 2011
ًخٕ حُ٘خػَ ًح ػوخكش ٓٞٓٞػ٤ش ٝهي ٗظْ ك ٢حُ٘ؼَحُؼٔٞى١
ٝحُ٘ؼَ حُلَ ٝطٔؼَ ٗظخؿ ٚح٧ىر ٢حُٔ٘٘ ٍٞكٓ ٢ئُلخص ٜٓ٘خ حٍُٔ٘٘ٞ
ٝكٜ٤خ حُٔوط ١ٞك ٜٞػِْ ٖٓ أػ ّ٬ح٧ىد حُظٝ ٢ٔٗٞحُؼَر ٢حٍكي٣غ ُٔخ
طِٔ٤ص رَ٤ٔٓ ٚط ٚح٩ريحػ٤ش ك ٢ؿِحٍس حٗ٩ظخؽ ٝحٗظظخٓ ٚػِٓ ٠يٜٗ ٟق
هَٕ كٗ ٢ظ ٠ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش .كٗ ٜٞخػَ ٓـيى ٝهي ٗظْ حُ٘ؼَ ٝهيّ
حُيٍحٓخص ح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحَُٔٔك٤خص حُٜخىكش ًٝظذ رٍٜٞس هخٛش
ك ٢حىد حُطلَ حٌُؼًٌُٝ َ٤ي كون رؼ ٞحٌُظذ .
ك َٜػِ ٠ػيس ؿٞحثِ ٜٓ٘خ :
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ؿخثِس ٓخه٤ش ٓ٤يٓٞ٣ ١ق 1960
ؿخثِس رِي٣ش طُ٘ ْٗٞؼَ حُطلُٞش 1983
ؿخثِس حُز٘ي حُظُِ٘ ٢ٔٗٞؼَ 1988
ٝحُـخثِس حُظوي٣َ٣ش ك ٢حُل٘ٝ ٕٞح٧ىد ُِـٔ٣ٍٜٞش حُظ٤ٔٗٞش 1991
ٝؿخثِس ح٩ريحع حُ٘ؼَُٔ ١ئٓٔش حُزخرط. 1992 ٖ٤
ٓئُلخص ٓل ٢حُي ٖ٣هَ٣ق حٍُٔ٘٘ٞس:
ٓئُلخص ٓل ٢حُي ٖ٣هَ٣ق حٍُٔ٘٘ٞس:
حُ٘ؼَ٣ش :
ًِٔخص ُِـَرخء – ىٞ٣حٕ ٗؼَ
كخَٓ حُٜٔخر٤ق  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ-
حُٔـٖ ىحهَ حٌُِٔخص-ىٞ٣حٕ ٗؼَ
ٓيٕ ٓؼزي  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ -
حُل -ٍٜٞىٞ٣حٕ ٗؼَ-
ٍرخػ٤خص - ،ىٞ٣حٕ ٗؼَ
ىٞ٣حٕ ٗؼَ ِ١-غ حُ٘وَ٤
حُزيح٣خص ٝحُٜ٘خ٣خص  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ
ٓزخػ٤خص  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ
ٍرخػ٤خص  -ىٞ٣حٕ ٗؼَ
ٗز ٌ٤حٌَُم – ىٞ٣حٕ ٗؼَ
حُطلَ ٝحُلَحٗش حٌُٛز٤ش ١٬ُ -لخٍ
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أؿخٗ ٢حُطلُٞش ُِ -طلخٍ
ٓلخٍٝحص ح١٧لخٍ ١٬ُ-لخٍ
ٓللٞظخص ُ١٨لخٍ
حُؼٜل ٍٞح٧ر١ ٬ُ ٞ٤لخٍ
حؿخٗ ٢حُطلُٞش

حٓخ حُيٍحٓش ح٧ىر٤ش كٜٔ٘خ ٓخ:٢ِ٣
٣ًًَٝ ٍٞٛخص ٓغ ٜٓطل ٠هَ٣ق
حُؼَ ٝٝحُٔوظَٜ
ٓوظخٍحص ٖٓ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُظ٢ٔٗٞ
ٓوظخٍحص ٖٓ ٗؼَ حُؼَر ٢حُ٘ـخٍ
أر ٞطٔخّ :ىٍحٓخص ٘ٓٝظوزخص
حرٖ كٔي ْ٣حُٜوِ٢
ٓوظخٍحص ٖٓ ٗؼَ أكٔي رٖ ٓ٠ٓٞ
حُ٘ؼَ حُ٘ؼز ٢ك ٢ط :ْٗٞأُٝحٗٝ ٚأٗٞحػٚ
ٓوظخٍحص ٖٓ ٗؼَ( هخْٓ ٗوَٕٝ
كيّٗ ( ١خػَس حُٜلَحء حُـِحثَ٣ش )
ًخٕ حُ٘خػَ ًح ػوخكش ٓٞٓٞػ٤ش ٝهي ٗظْ ك ٢حُ٘ؼَحُؼٔٞى١
ٝحُ٘ؼَ حُلَ ٝطٔؼَ ٗظخؿ ٚح٧ىر ٢حُٔ٘٘ ٍٞكٓ ٢ئُلخص ٜٓ٘خ حٍُٔ٘٘ٞ
ٝكٜ٤خ حُٔوط ١ٞك ٜٞػِْ ٖٓ أػ ّ٬ح٧ىد حُظٝ ٢ٔٗٞحُؼَر ٢حٍكي٣غ ُٔ .خ
طِٔ٤ص رَ٤ٔٓ ٚط ٚح٩ريحػ٤ش ك ٢ؿِحٍس حٗ٩ظخؽ ٝحٗظظخٓ ٚػِٓ ٠يٜٗ ٟق
هَٕ كٗ ٢ظ ٠ح٧ؿ٘خّ ح٧ىر٤ش .كٗ ٜٞخػَ ٓـيى ٝهي ٗظْ حُ٘ؼَ ٝهيّ
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حُيٍحٓخص ح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحَُٔٔك٤خص حُٜخىكش ًٝظذ رٍٜٞس هخٛش
ك ٢حىد حُطلَ حٌُؼًٌُٝ َ٤ي كون رؼ ٞحٌُظذ ٍ ٖٓٝرخػ٤خطٌٙٛ ٚ
حُو٤ٜيس حُٔٓٞٓٞش ( ٍرخػ٤خص ):
() 1

ُؤَّ٣ـش حُـ ٕٜٞطًَ٘خ حٍ ٓخء ٖٓ رؼيٓخ أًََ ْر٘خ
حَُٔحٗق
ْ
هَ ْ

طوظلٞٓ ٢ؿش ٝطظ َٜأهَٝ ٟحُ ًُٔ٘ ٠خُِ ٢ٓٝ ٍٞٛحُؼٞحٙ

ٓ ّٞىص ر٤خ ٝحُٜلخثق
ُ٣ ْ٤ـي٣ي هُٜٞخ اٗ٘خ ً ْ٘ـ ـ٘خ ٝهي َ

أٟٓ ٬خع رٍ ٖ٤حؽٍ ٝهخثق

ِٓهض ٓؼطق حَُر٤غ ٝرخطض
() 2
هِض ُِٓ ٬ٜؼَٔ هخٍ ٝاًَّٗ ْٚ

ُ ٞطل٤ي حُُٔ٘ ٠ـج٘خ رٜخ ك٢

ٛذ حُؼَٔ ر ٖ٤ىٓغ ٝأَّْٗٚ

١زن حُلذ رٖ٤

ؿ َ٤إٔ حًُٔ٘ ٠ط٤ق ه٤خٍ طظَى

ُ
َّٜٔ ٟخ ك ٢ٜىفء أ٣خٓ٘خ ٝحٓـ ـٞ

ٗيٍّٚٗٝ ٝ

ّٓ٘ٚ
حَُٔء ٣ ٞٛٝوَع ِ

ٝه َِّ

() 3
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حُِٓخٕ ُ٣لَؽ َىَّٗٚ

ُ ٞط َ ََحٗ ٢أػُِّٜخ حُٔخء ك ٢حُ٤ٜـ ـقٝ ,أٗيُٜ ٝخ رلِ ٞح٧ؿخٗ٢

ُؼَكضَ حٌُ ١طظْ٤
رخُلِ ١ ٢
ْ
ٗلَّ٘ٝ ٢ؿيٛخ كؼ٘ض ًطَ٤
ٍ

ٝػخ ٠١حُؼ٘خم

هَٔ حٓ٧خٕ

ثٌ ٫ك ٢حُ٘ظخء ٝح٧ؿٜخٕ

حُٔلزٞد رخُٔظٞحٗ٢

ُّٜٔ ٛ ٢َّ٘ٔ ٛخ ٓٝخ ً٘ض ٓٞ٣خ ػٖ ّٞٔٛ

() 4
٫ف ًُ ٢خُلَ ََحٕ ٔ٣ظؼـَ حُٔٞ

ٓ ْٞٛ ٝخُحٍ ك١ ٢لُٞظ ٚحٝ٧

ص ٢َٓ٣ٝ

ُٔ٣ ٠خه ٢حُٜ٘خٍ ٟٞء حُٜ٘خٍ

أَٓ
٣خُؼخٍ حُلٔ ٖ٤إ ك ّْ ٌ

َحٍ
ٖٓ ٣يح ١ٝحُـَحف ِ ٢ٛٝك ٌ

ر٘لُِٔ٘ ٚـخٍ

ٛخطق ٧هٌ حُؼخ ٍ
ٝىػخ
ٌ

ٝرَ ّى

حُطًٝ٨ُ ٍ ٞ٤خٍ

ٝحهظْ رلؼُِ٘ ٢خػَ ٓل ٢٤حُي ٖ٣هَ٣ق رزؼ ٞحُٔط ٖٓ ٍٞه٤ٜيطٚ
حُطِ٣ٞش رؼ٘ٞحٕ ( حٌُِٔشٝ ...حُ٘ٔ٤خٕٝ ...حُِٖٓ) ٣و ٍٞكٜ٤خ:
1
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ًِٔش ً٘ض أٓؤُٜخ
إٔ طؤًِ ُٞٝ ٍٞش ٝحكيس
طوظَ حُٜٔض كًِٔ ٢ش ٝحكيس
طَ٘ع حُزخد رخٌُِٔش حُٞحكيس
ؿ َ٤أٗ ٢طزّ٘٤ظٜخ ؿخكيس
2
ٔخ ْٜٜٔ٣
ًِ ْٜػَكٝ ٙٞأٛزق ك ّ
ْ
ح٤ٓ٥ش
ك ٢ىحهَ حُٔيٕ
ٓٞف طٔو ٢أٗـٜٔخ ك ٢حُزلَ٤حص
كخرلغ ُ٘لٔي
ٖٓ رؼيٛخ ػٖ ٌٓخٕ
ُ٤ؤ ١ٝػٌحرخطي حُوخٓ٤ش
3
ٔ٣ظطً ٢خ َٛحُٔظَىّ١
٣ ٫ٝلٔذ حُوطٞس حُؼخٗ٤ش
هَ ُ:ٚ
إ طًَض حُي٣خٍ ك ٬طِظلض
إ ٓخ ٓٞف ٣ؤط٢
٧ؿَد ٓٔخ ػَكض
ٝأًزَ ك ٢حُؼ ٖٓ ٖ٤ؿَرش ٗخث٤ش
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**************************

حُ٘خػَ هخُي حُ٘ٞحف

 ٞٛهخُي رٖ ػزي حُؼِ ِ٣رٖ أكٔي رٖ ػزي حَُُحم حُ٘ٞحف حٌُز٢ٔ٤
حٗ٫زخٍ ١حُو. ٢ٔ٤
ُٝي هخُي حُ٘ٞحف درـيحى ػخّ \ ٝ 1924حًَٔ ىٍحٓظ ٚح٤ُٝ٫ش
ٝح٫ػيحى٣ش كٜ٤خ .
ًخٕ ٝحُي حُ٘خػَهخُي حُ٘ٞحف أٓظخًح ً ك ٢ػِ ّٞحُِـش حُؼَر٤ش ٝحُؼِّٞ
ح٤ٓ٬ٓ ٫ش ٝػِ٣ ٠ي ٚ٣طظٌِٔ هخُي ٝ ٖٓ َٜٗ ٝحُيٗ ٙوخء حٍُٔٞى ٛٝلخء
حُوِن ٝك ٞ٤حُؼِْ كٓ ٢طِغ ك٤خط ٚكؤٛزق حٔٗ٩خٕ حُٔظٌخَٓ هِوخ ً ٝحه٬هخ
ٝأىرخً ،كزِؽ ٗـٔ ٚك ٢كيحػش ٓ٘ ٚكوٗ َ٤ظْ حُ٘ؼَ ٣ ُْ ٞٛٝظـخ ُٝحُؼخَٗس
ٖٓ ػَٔٝ ٙرظ٘ـ٤غ ٖٓ ٝحُي. ٙ
٘٣ظٔذ هخُي حُ٘ٞحف اُ ٠ػخثِش حُ٘ٞحف  ٖٓ ٢ٛٝحُؼٞحثَ حُؼَحه٤ش
حُؼَ٣وش كٓ ٢لخكظش حٗ٫زخٍ ٝرخُظلي٣ي ك٘ٓ ٢طوش ( ًزٔ٤ش ) ٝحُظٓ ٢خ ُحُض
طلظلع رٌٔخٗظٜخ حَُٔٓٞهش حُظ ٢هي ِٗف رؼ ٞأكَحىٛخ اُ ٠رـيحى ِ١زخ ً ُِؼِْ
ٝ ْٜ٘ٓٝحُي هخُي حُ٘ٞحف .
حٗظَٜص ػخثِش حُ٘ٞحف رخُظوٝ ٟٞحُ٬ٜف ٝظ َٜكٜ٤خ ىػخس ِٜٓٝلٕٞ
ٗٝؼَحء ٍٝؿخٍ ىٓ ٝ ٖ٣خٓش  .كوي حٗـزض  ٌٙٛحُؼخثِش حَُٔك ّٞػزي حُلظخف
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حُ٘ٞحف ٛخكذ ًظخد (كي٣وش حٍُٝٞى) ٝحٌُ ١طَؿٔض ًُ ٚؼ ٖٓ َ٤حَُٔحؿغ
حُؼَر٤ش ٝ .حَُٔك ّٞح٧ى٣ذ حُ٘خػَ ( ٚ١حُ٘ٞحف)  ٞٛٝؿي هخُي حُ٘ٞحف
ٖٓ ؿٜش حًٌُٓٝ ٚي حُ٘ل ١ٞأكٔي حُ٘ٞحف  ٝحٌُ ٞٛ ١ؿي حُ٘خػَ هخُي
حُ٘ٞحف ٖٓ ؿٜش ٝحُي. ٙ

كوخُي حُ٘ٞحف ٗو٤ٜش ػَحه٤ش حىر٤ش ٓؼَٝكش كٗ ٜٞخػَ ٝأى٣ذ
َٔٓٝك ٢حػظٔي ًظخرش حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش كٗ ٢ظخؿ ٚح٫ىرٝ ٢حُ٘ؼَ ١رؼي
حٕ حٗظَ٘ص حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش ك ٢ػَ٘٘٣خص  ٝػ٬ػ٘٤خص ٝحٍرؼ٘٤خص
حُوَٕ حُؼًَ٘ٝ ٖ٣ظذ كٜ٤خ ػيى ٖٓ حُ٘ؼَحء حُؼَد ٓؼَ حكٔي ٗٞهٝ ٢
ًؼ َ٤ؿ٣ٝ . َٙ٤ؼظزَ هخُي حُ٘ٞحف ٖٓ حُؼَحم ٖٓ ًظذ كٜ٤خ كظُ ٠وّذ
رَحثي حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش ك ٢حُؼَحم.
حُظلن رٌِ٤ش حُلوٞم حُؼَحه٤ش طوَؽ كٜ٤خ ػخّ\ ٝ 1949حٓظ ٖٜرؼي
طوَؿ ٚحُٔلخٓخسِ٣ ُْ ٌُٚ٘ ،زغ إٔ طًَٜخ ُ٘٤ـَ ػيس ٓ٘خٛذ ك ٢حُيُٝش
ك ٢ػيى ٖٓ حُُٞحٍحص حُؼَحه٤ش ٜٓ٘خ ٓخ : ٢ِ٣
ٓيَ٣ح ُِظلظٝ ٖ٤حُظيه٤ن كٓ ٢ي٣َ٣ش ح٩ػخٗش حُؼخٓش.
كوٞه ٢كٓ ٢ي٣َ٣ش ح٫ػخٗش حُؼخٓش .
ح
ٓ٘خٍٝح
ٓيَ٣ح ً ػخّ ُِؼوخكش كُٝ ٢حٍس حُؼوخكش ٝح٩ػ.ّ٬
طَر ١ٞحهظٜخ٤ٛخ كُٝ ٢حٍس حُظَر٤ش.
ح
َٓ٘ف
ح
ػْ أك َ٤حُ ٠حُظوخػي ػخّ \ .ّ 1979
ٝهي ٫هض حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش ك ٢حُؼَحم ح٤ٔٛش ٍٝٝحؿخ ٝحهزخ ٫ػِٜ٤خ
حًؼَ ٖٓ حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش ًُٝي ُظخػ َ٤حُٔٔلش حُ٘ؼَ ٚ٣ػِ ٠حُٔظِوٖ٤
حُؼَحهٝ ٖ٤٤كزُِ٘ ْٜؼَ ٝ ،حُظ ٢ٛ ٢ؿ َ٤ؿَ٣ذ س ػٔخ ًخٕ ٓظيح ٫ٝك٢
حُؼوخكش حُ٘ؼز ٚ٤آٌٗحى ،ػْ حٜٗخ حػظٔيص حُٔٞح٤ٟغ حُظخٍ٣و٤ش حُ٘خثؼش حُظ٢
٣ؼَكٜخ حُـٔ ٍٜٞحٔٓ ٝؼٞح رٜخ حً ًخٗٞح ػِ ٠ح٬١ع ٓٝؼَكش ٓٔزو ٚرٜخ ،أٝ
ُي ْٜ٣كٌَس أ٤ُٝش ػخٓش ػٖ ٓـَ٣خص أكيحػٜخ .كظْ حػخىس طٔؼِٜ٤خ ػِ ٠ه٘زش
حَُٔٔف حُؼَحه ٖٓ ٖٓ ٢هزَ كَهش حُل٘خٕ حُٔؼَٝف ( كو ٢حُ٘زِٝ ) ٢هي
ٗـلض ٗـخكخ رخَٛح كٔ٤خ هيٓظٔٓٝ . ٚخ ُحىٛخ ٍٝحؿخ ظ ٍٜٞحُٔٔخٍف
حُٔيٍٓ٤ش ٓٝلخُٝش حُطِزش طٔؼ َ٤رؼ ٞكوَحطٜخ ح ٝؿَٛ٤خ ٓٔخػِش ُٜخ ٖٓ
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حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش ٘ٛٝ.خ طٌٖٔ ح٤ٔٛش ٗؼَ٣ش هخُي حُ٘ٞحف ك٢
َٓٔك٤خطٝ ٚحٗظ٘خٍٛخ ٝظً٘ ٍٜٙٞخػَ َٓٔك ٢ك ٢حُؼَحم  .حً حٗٓ ٚؼَ
رؼ ٞحَُٔٔك٤خص ػِ ٠حَُٔٔف حُٔيٍٓ ٌ٘ٓ ٢حُٜـَ هزَ حٕ ٌ٣ظذ
حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش ك٤غ ٓؼَ كٛ ٢ـَ ٙحُؼي٣ي ٖٓ ح٧ىٝحٍك ٢حٍَٓٔك٤خص،
ُٝٝغ رٜخٝ ،هي ٗـؼٝ ٚحُي ٙػِ ٠حُظٔؼٝ َ٤حٌُظخرش ٝه َ٤حًٗ ٚخٗض ٛي٣ش
س حٌُخِٓش
ٗـخك ٚك ٢حُزٌخُ٣ٍٞخ حُظ ٢هيٜٓخ ُٝ ٚحُي ٢ٛ ٙحُٔـٔٞع
َُٔٔك٤خص أكٔي ٗٞه ٢حُ٘ؼَ٣شٝ ،ػٌق ه ٍ٬حُؼطِش حُٔيٍٓ٤ش حُ٤ٜل٤ش
ػِ ٠هَحءس حُٔـٔٞػش ًخِٓش ر٘ٗٝ ْٜـق .
ٝك ٖ٤حرظيحص ىٍحٓظَُٔ ٚكِش حُٔظٓٞطش ًخٕ ٌ٣ظذ حُ٘ؼَٝ ،هي حِ١غ
ػِٓ ٠ئُلخص ٗٞه ٢رٔخ كٜ٤خ ٖٓ ٗؼَ ػٔٞىَٔٓٝ ١ك ٝ ٢ػِٓ ًَ ٠خ
ٝهغ ر٤يً ٖٓ ٚ٣ظذ ٗؼَ٣ش ٓ ٝخ ًخٕ ٓظَؿٔخ ً ٖٓ َٓٔك٤خص ٗؼَ٣ش ػخُٔ٤ش
اُ ٠حُؼَر٤شٝ ،هي كٗٝ َ٠خٛي حُٔٔؼِش (كخٔ١ش ٍٗي ) ١حػ٘خء ُ٣خٍطٜخ
ُِؼَحم ٤ًٝل٤ش طوئٜ٣خ َُٔٔك٤ظٓ( ٢ـَٜ٘ٓ(ٝ )٠ِ٤ُ ٕٞع ًِٞ٤رظَح) ٓٔخ
ُحى ٙطؼِوخ رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘ظخؽ ح٫ىر ٢حَُٔٔك ٢حٌُ ١حٗظَ٘ حٌٗحى.
ًظذ هخُي حُ٘ٞحف حَٔٓ ٍٝك٤ش ٗؼَ٣ش ػَحه٤ش ػ٘يٓخ رِؾ حُؼَٖ٘ٓ ٖ٣
حُؼَٔ َٔٓ ٢ٛٝك٤ش( ٗٔٔ )ٞك ٢ػخّ \. 1944
ٝرؼيٛخ ًظذ َٓٔك٤ش (حٞٓ٫حٍ) ٝهي حٓظوٟٞٞٓ ٠ػٜٔخ ٖٓ حُظخٍ٣ن
حُؼَحه ٢حُوي. ْ٣
ػْ كيػض حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش \ ٍ 1939طٌ ٕٞكيح ُل٤خس حَُٔٔف
حُ٘ؼَ ١ك ٢حُؼَحم ٝحُز٬ى حُؼَر٤ش ح٧هَ ٞٛٝ ٟك ٢ريء ٗٔ ٙٞكؤُٝحٍ
حُلَد ً ٌٙٛخٗض ػو ِٚ٤ػِ ٠حُـٔ٤غ ،ػِ ٖٓ ٠حٗظَى كٜ٤خ ُْ ٖٓ ٝ
٘٣ظَىٓٝ ،خ ػخى حُوطخد حُ٘ؼَ ١ك ٢حَُٔٔف ٓو٘ؼخ ح ًٝ ٝطخػ َ٤حٓخّ
َٓحٍس حُٞحهغ حُٔؼخٕ حٌُ ١هِلظ ٚحُلَد كظَٜص ح٫كٌخٍ حُٞحهؼ ٢س ٓغ
ح٫كٌخٍ حُئ٣وَح٢١س ٝحٗ٫ظَحً٢س  ٝظَٜص ك ٢ح٫ىد ٝحَُٔٔف رلخُظٚ٤
حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ؼَ٣ش ٝحُل٘ ٕٞح٧هَٝ، ٟحهٌ حُٔزيع حُؼَر٣ ٢ـ٘ق ٗلٓ ٞخ
طٜل ٞحُ ٚ٤حٗ٫لْ ٝطٔظٔ٤ـ ٖٓ ٚحُزٔخٝ ٚ١حُٜيم ك ٢ط٘خ ٍٝحُـٞحٗذ
حٔٗ٩خٗ ٖٓٝ ٚ٤حُ ّٜٞٔحٔٗ٫خٗ٤ش حُ٤ٓٞ٤ش ك٤غ حهظِؼض حُظٞؿٜخص حُلخىػش
ٝحُٔٔظـيس ًَ ٓؼط٤خص حَُٔٔف حُ٘ؼَ ١حَُٓٝخٗٔ ٖٓ ٢ػَٚٗٝ
ٓٝطٞط ٚػِ ٠حُٔٔخٍف .
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كخَُٔٔك٤ش حُظخٍ٣و٤ش حُ٘ؼَ٣ش حُظً ٢خٗض َٓ٘هش ك ٢حُؼ٬ػ٘٤خص ك٢
حُؼَحم هي ظَٜص ٝحٗظَ٘ص ػِ٣ ٠ي هخُي حُ٘ٞحف  ٌُٖٝكٜٗ ٢خ٣ش حُلَد
حُؼخُٔ ٚ٤حُؼخٗ٤ش ،أ ١ك ٢كظَس حك ٍٞحَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش ك ٢حُؼخُْ حُؼَر٢
ػٔٓٞخ ً حً ؿخءص اُ ٠حُؼَحم ٓظؤهَس كخىًُ ٟي حُٞٓ ٠طٜخ كٜٓ ٢يٛخ ٓزٌَح
ٝى ٕٝحٕ طظَى ٍٝحثٜخ حػَح ػِ ٠حُلًَ ٚحَُٔٔك٤ش حُلي٣ؼش ك ٢حُؼَحم.

ٝهي ًظذ هخُي حُ٘ٞحف َٓٔك٤خص  ٫طظْٔ رخُوِل٤ش حُظخٍ٣و٤ش ٝحٗٔخ
رؼٜ٠خ طظْٔ رخٌُ٤ٓٞي٣ش ٜٓ٘خ َٓٔك٤ش( حُِ٣ظٗٞش ) َٔٓٝك٤ش
(َٓ٘٤حُٔؼئَٓٝ )١ك٤ش( هَس حُؼٝ )ٖ٤ؿَٛ٤خ .
طٞك ٢حُ٘خػَ هخُي حُ٘ٞحف  ّٞ٣حٍ٫رؼخء ً 24خٗ ٕٞحُؼخٗ ٢ػخّ 2012
ٝه َ٤ك. ٚ٘ٓ 28 ّٞ٣ ٢
حٓخ حػخٍ ٙحُظ ٢طًَٜخ ٖٓ رؼي ٙك ٢ٜحٌُظذ حُظخُ٤ش :
ىٝح ٚ٘٣ٝحُ٘ؼَ٣ش:
ٖٓ ُ٤ٜذ حٌُلخف 1958
كيحء ٝؿ٘خء 1963
حَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش:
ٗٔٔ1952 ٞ
حٞٓ٧حٍ 1956
حُِ٣ظٗٞش 1968
هَس حُؼ1991 ٖ٤
حَُ1993 ّٝ
حُٜٞص حُـ1996 َ٤ٜ
ٓ ٖٓٝئُلخط ٚح٠٣خ :
كٝ ًَ ٢حى (ٓـٔٞػش ٗؼَ ه1990 )٢ٜٜ
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ٗزٞهٌ َٗٔٓ – َٜك٤ش ٓٔؼِش

ٗ ٖٓٝؼَ: ٙ

رخً ْٓ٧خٗض كِٔط ٖ٤ه٤٠ظ٘خ
ٝحُويّ ك٘ٓٞ٣ ٢خ ٝحُزخه٤خص ؿيح
ُ
ًٝخٕ أىٗ ٠أٓخٗ٘٤خ ػَُٝرظٜخ
كٜخٍ طيُِٜ٣ٝخ حُلِْ حٌُ ١حكظويح

ٝأٗظْ ٣خ ٍؿخ ٍَ حُؼَُد ٓخ كؼِض
آ٣خطٌْ طِي رخُـٔغ حٌُ ١حكظ٘يح؟

ٓظٓ ٠ظٞك ٌُْ ٢أكيحع ػخٌُْٔ
٣خ كخًٔ ٖ٤رؤٕ حُؼيٍ هي كُويح؟
ٝإٔ أٓطٍٞسً ٣يػٜٗٞخ َٗكخ ً
رخهض  َ٤ٟٔ ًَٝرؼيٛخ ؿٔيح
ٝإٔ ٗ٤جخ ً  ٠َّٔ ُٔ٣حُلن رُْ ٜ٘٤
أٝىٝ ٟآهَ ُ٣يػٝ ٠حهؼخ ً ُُِ ٝيح
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ٓ٨طْ ٓٔٔغ حُيٗ٤خ رـؼـؼ ٍش
ؿٞكخء ُُٜ ْ٤خ رخُؼخُٔٛ ٖ٤يٟ

ٓخًح طوُِ ُٕٞٞظخٍ٣ن ٣ٝلٌْ
اًح رؼخٍ حُِ٤خُ ٢كيّع ح٧ريح؟

٣خ ٓخٓش حُؼَُد ٓو٤ظْ ٗؼٞرٌْ
ٖٓ ًَٓش حُو ٍٞحُوظّخٍ ٓخ هٜيح

ػِٔض
 ٫طلٔزٞح أٜٗخ أؿلض ٝإ ِ
 َ٣ٝحُلٌٓٞخص ٖٓ ػؤٍ حُ٘ؼٞد ؿيح

ٗ ٖٓ ٝؼَ ٙح٠٣خ:.
 ٫طلٔزَ٣ ٙٞحػخ ً هي ٖٓ هٜذ
ٛــٌح كْ ٝكـــئحى هـــخكن ٣ٝـــي

٘ٓٝؼَ ُٔٞحى حُ٘ـــــؼذ ٓ٘ظؼَ
ًًٞ ٫ذ كٔٓ ٢خء حُلَى ٣ظوي
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ٗٝـخٛق رَٔحه ٢حُو٤ــَ ٓــئطٖٔ
ٝكخٟــق ُٜٔـخ ١ٝحَُ٘ ٓـ٘ظوي

ٓخ  َٛرخُلن ا ٫هـَ ٓ٘لطٔــخ
ُِظِْ ًٍٖ ٖٓ حًٍ٧خٕ أ ٝػٔي

ٗٝخكن ك ٢كي٣ي حُ٣ ٍٜٞزؼغ ٖٓ
حؿيحػ ْٜهزَ  ّٞ٣حُزؼغ ٖٓ ٍهيٝح

٣ ٫للع حُي َٛآ ٫خ طو٣ ٢ي
ر٘خءس كـَص ٖٓ هِلٜخ ًزي

*******************
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ٌوسؾ عز الدٌن السامرابً

هو ٌوسؾ بن عزالدٌن بن السٌد أحمد بن عبد الرزاق السامرابً
البعموبً كان ابوه ضابطا فً الجٌش العثمانً ،وشارن فً معارن
الجٌش فً االناضول ولفماسٌا وؼٌرها من الحروب التً خاضتها الدولة
العثمانٌة ضد اعدابها وفً الحرب العالمٌة االولى حتى اذا انتهت الحرب
التً استمرت اربع سنوات عام \  1918بهزٌمة الدولة العثمانٌة ،عاد
والده مع من عاد من الضباط العرالٌٌن والعرب إلى ببلدهم.
عُرؾ ابوه بالكرم واالباء واالخبلق الحمٌدة ،وكان ٌطلك علٌه لمب
(السٌد ) النه من عابلة كانت تسكن مدٌنة سامراء،وكان لها سدانة
الروضتٌن ( علً الهادي والحسن العسكري) و ٌرجع نسبه الى االمام
(علً بن ابً طالب )رضً هللا عنه وارضاه  .اال ان والده انتمل من
مدٌنة (سامراء ) بعد نشوب معركة دامٌة شرسة بٌن عابلته والاربه لم
تنتهً اال بعد تجهٌز داود باشا والً بؽداد حملة عسكرٌة لفض النزاع
بٌنهم وحمن دماء االخوة وابناء العمومة ومعالبة المسٌبٌن فتفرلت
االسرة فً انحاء شتى من العراق والدول المجاورة وحتى الببلد البعٌدة
مثل مدٌنة (راجات) فً الهند ،وسكن آخرون منهم ( إٌران ) وكان
نصٌب والده السكن فً مدٌنة ( بعموبة ).
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ولد الشاعر ٌوسؾ عز الدٌن فً مدٌنة ( بعموبة ) مركز محافظة
دٌالى سنة \ 1922مٌبلدٌة .

اتم ٌوسؾ عز الدٌن دراسته االبتدابٌة والمتوسطة متنمبل بٌن
الممدادٌة وبعموبة  .ثم انتمل الى (بؽداد ) للدراسة فً دار المعلمٌن
1946
االبتدابٌة وتخرج منها معلما .ثم انتمل الى ( مصر) سنة\
للدراسة فً كلٌة االداب بجامعة ( االسكندرٌة ) فحاز على شهادة
اللٌسانس بشرؾ اوالماجستٌر بشرؾ .ثم عاد الى (بؽداد) فعٌن مدرسا
فً المدارس الثانوٌة فً تشرٌن االول عام\  1951ثم حصل على اجازة
دراسٌة فانتمل الى ( لندن ) ودرس فٌها  .وتتلمذ على ٌد المستشرق
(الفرد كٌوم ) ونال الدكتوراه فً االداب عام\ .1957
بدأ ٌوسؾ عزالدٌن حٌاته العملٌة والثمافٌة حٌث عٌن معلما فً
مدرسة لرٌة ( امام عسكر) احدى لرى ناحٌة ( بلدروز ) التابعة
لمحافظة دٌالى والتً تبعد عن مركز الناحٌة عشرة كٌلومترات ثم انتمل
الى بؽداد لٌكون مدرسا بٌن األربعٌنٌات والخمسٌنٌات ثم اصبح استاذا
فً جامعة بؽداد بٌن االعوام (  ،) 1978 - 1957ثم انتمل الى دول
الخلٌج لٌكون عمٌدا للدراسات العلٌا فً جامعات اإلمارات والرٌاض
والطابؾ خبلل السنوات (.) 2001 -1979
ولد عمل مدرسا ومحاضرا اٌضا فً معهد الدراسات العلٌا فً
الجامعة العربٌة خبلل ستٌنٌات المرن الماضً  .وبذلن ٌكون لد أمضى
زهاء سبعة عمود فً مجال التربٌة والتعلٌم والثمافة.
ساهم االستاذ ٌوسؾ عزالدٌن فً بناء صروح ثمافٌة وأدبٌة إلى
جانب عمله التعلٌمً والجامعً ،منها:
انشاء المكتبة العامة فً مركز مدٌنة (بعموبة) خبلل عمله فً التعلٌم
االبتدابً؛
ساهم فً انشاء جمعٌة الكتّاب والمإلفٌن العرالٌٌن
ساهم فً انشاء مجلة ( الكتاب) – تلن المجلة التً كانت تصدر عن
جمعٌة الكتاب والمإلفٌن العرالٌٌن
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انشاء مجلة األلبلم الثمافٌة التً ضمت إلى اصدارات وزارة الثمافة
العرالٌة
اشرؾ على ادارة وتنظٌم أعمال المجمع العلمً العرالً خبلل فترة
الستٌنٌات والسبعٌنٌات حٌث كان سكرتٌرا للمجمع العلمً العرالً ثم
أمٌنا عاما له من بعده وبمً امٌنا عاما للمجمع العلمً العرالً حتى
مؽادرته العراق سنة \ . 1978
وهذا ما ٌإكد دوره الفاعل فً تطورحركة الثمافة العرالٌة خبلل
فترة وجوده فً العراق بما فً ذلن مشاركته الفاعلة فً المهرجانات
والندوات والمإتمرات الثمافٌة والفعالٌات الثمافٌة والعلمٌة عربٌا
وعالمٌا .ولد تعرفت علٌه فً سنة \  1966عندما كان ربٌسا لجمعٌة
الكتاب والمإلفٌن العرالٌٌن فكان ٌرسل لً نسخا من مجلة الكتاب كل
عدد فً حٌنه والزلت احتفظ ببعض االعداد التً ارسلها لً فً مكتبتً
الخاصة .
كان عضوا عامبل فً مجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة لم ٌنمطع عن
الحضور الفاعل لدورة من دوراته حتى مرضه األخٌر .ورؼم انشؽاالته
وتراكم أعبابه الصحٌة والعابلٌة ٌحرص على اعداد عدد من البحوث
سنوٌا للمشاركة فً جلسات مجمع اللؽة العربٌة وكان ٌتمتع بمحبة
وتمدٌر أعضاء المجمع والمجتمع الثمافً المصري والصحافة المصرٌة.
وكانت له موالؾ وآراء واضحة فً موضوعات الساعة كالحداثة وتجدٌد
اللؽة العربٌة ،والمفردات الدخٌلة فً اللؽة العربٌة على صعٌد االعبلم
والشارع .وإلى جانب عمله فً المجمع العلمً العرالً او ما تسمى (
دار الحكمة ) ودوره فً مجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة ،فمد كان عضوا
فً مجامع اللؽة والترجمة فً دمشك والماهرة ودلهً وجمعٌات األدب
الممارن فً برٌطانٌا وكندا والوالٌات المتحدة وؼٌرها.
شؽؾ ٌوسؾ عزالدٌن بالشعر منذ نعومة أظفاره وكان ٌنشر شعره
فً الصحافة األهلٌة منذ الثبلثٌنٌات بؤسماء مستعارة ،منها (سمٌر
الرٌؾ) ،كما كان ٌع ّد رسابل ثمافٌة عن أخبار النشاطات األدبٌة فً
مدٌنته ( بعموبة ) وٌرسلها الى الصحؾ والمجبلت فً بؽداد .وتهٌمن
العاطفة الوجدانٌة واإلنسانٌة فً شعره المبكر خبلل عمله ( معلما) فً
لرٌة (أمام عسكر) التابعة لناحٌة ( بلدروز ) فً دٌالى كتب مسرحٌة
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شعرٌة بعنوان (الفبلح) شخص فٌها معاناة ومكابدات الفبلحٌن فً
المجتمع العرالً وما تتعرض له من جور اجتماعً والتصادي على أٌدي
االلطاع ،كما كتب مسرحٌة أخرى عن المرأة ،وهً تكشؾ اهتماماته
االجتماعٌة وتؤثره باألفكار االشتراكٌة فً ولت مبكر حٌث تعد من آثار
الكتب واالصدارات التً كان ٌتبادلها مع زمٌله (ٌوسؾ عبد المسٌح
ثروت)  .ومعظم شعره وكتاباته فً هذه الفترة لد تعرضت للضٌاع،
سواء منها المنشور فً الصحافة بؤسماء مستعارة ،أو ما دفن تحت
األرض وتلؾ فً أعماب االحتبلل الثانً للعراق عمب حركة ماٌس
\ 1941الوطنٌة .ومن شعره فً هذه الفترة ٌمول:
لٌته جاء بكورا ومع الفجر الحبٌب
وأنا فوق سرٌر الفل من نسج حبٌبً
ً ِ الدؾء ما أجمله دؾء الملوب!!
مخمل ّ
ونوافٌري جذلى بٌن كؤس وحبٌب
َ
أشواق وإلهام وطٌب
كنت لارورة
ٍ
كنت للحب مروجا عطرت كل الدروب
وفً عام  1942التحك ٌوسؾ عزالدٌن بجامعة (اإلسكندرٌة)
بمصر للحصول على لٌسانس اآلداب ثم إجازة الماجستٌر .وهنا فً
(مصر) تبدأ مرحلة جدٌدة فً حٌاته األدبٌة والثمافٌة .وفً عام 1950
اصدر مجموعته الشعرٌة األولى بعنوان (فً ضمٌر الزمن) ثم اصدر
مجموعته الثانٌة بعنوان ( ألحان ) عام \  1953ومعظمها كان من شعره
الذي نظمه فً مصر.
ٌوسؾ عز الدٌن أدٌب ومفكر عربً وعلم من أعبلم العراق
والعرب المحدثٌن  .انجب من زوجته السٌدة خٌرٌة رشٌد الصابري اربعة
اوالد  :الدكتور ( اسل ) طبٌب جراح واستاذ جامعً والدكتور( موبل)
استاذ فً الشرٌعة لً جامعة وٌلز ولطر والدكتور( سعد ) خبٌر فً
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الجٌولوجٌا و( ندى ) محاضرة فً االدارة .ولد توفٌت زوجته خٌرٌة
رشٌد الصابري بتارٌخ  21نٌسان . 2001
وفً سٌرته الشعرٌة نبلحظ مراحل عدٌدة فً حٌاته :
ا ولها مرحلة ما لبل عام\ ( 1941ومعظم شعره ؼٌر مجموع)
،لكنه فً سنواته األخٌرة حاول أن ٌجدد مسودة مسرحٌاته الشعرٌة
المبكرة (الفبلح) و( ثبلث عذارى) العادة النظر فٌها ونشرها.
اما المرحلة االخرى المرحلة المصرٌة تمثل الفترة التً لضاها فً
مصر من عام (  ) 1953 - 1942ومدتها احد عشر عاما فمد جمع شعره
فٌها واصدره فً دواوٌن مع العلم ان شعره فً هذه الفترة منشور فً
الصحافة المصرٌة.
اما المرحلة الثالثة فهً المرحلة التً عمبت عودته إلى بؽداد حٌث
تؽلب النزعة االكادٌمٌة البحثٌة والفكرٌة على شخصٌته األدبٌة وتنعكس
على شعره ولد جمعها ونشرها فً دواوٌنه (لهاث الحٌاة) عام /
 1960و(من رحلة الحٌاة)عام  ، 1969 /و (همسات حب مطوٌة) عام
(.) 1988
اما المرحلة االخٌرة فهً مرحلة الؽربة وتشمل شعره الذي نظمه خارج
العراق فً عام\ 1978وما بعده وتتوزع بٌن السعودٌة ومصر والمملكة
المتحدة ،وٌشٌع الحنٌن واأللم ومكابدات الؽربة والفراق فً شعر هذه
الفترة  ،وٌمكننا اعتبار دواوٌنه ( لماذا ٌا بؽداد ) و( هكذا ٌا بؽداد )تعبر
عنها افضل تعبٌر .وتمثلت هذه المرحلة بنظمه لصابد مطولة صدرت
مستملة منها( :أوجاع شاعر)عام  1991 /و(شرب الملح) عام ، 1992 /
و(النؽم الحابر) عام ، 1993 /واخٌرا(رجع الصدى) عام.1994 /
توفً الشاعر ٌوسؾ عز الدٌن فً برٌطانٌا فً التاسع من شهر
نٌسان ( ابرٌل) سنة \ 2013حٌث كان ممً م ا فً مماطعة ( وٌلز )
بالمملكة المتحدة عن عمر ناهزاحدي وتسعٌن سنة فً مدٌنة (كارماذن )
ودفن فً ممبرة المسلمٌن فً مدٌنة ( سوانزي).
اما مإلفاته فهً كثٌرة اهمها ماٌلً :
ا  -دواوٌنه الشعرٌة :
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 -1فً ضمٌر الزمن
 -2أ لحـــان
 -3لهاث الحٌاة
 -4من رحلة الحٌاة
حب مطوٌة
 -5همسات ّ
 -6صدى الطابؾ
 -7شرب الملح
 -8النؽم الحابر
 -9أٌام ضاعت
 -10أوجاع شاعر
 -11لٌس ٌدري مصٌره
 -12رجع الصدى
 -13وفاء الحسان مسرحٌة شعرٌة
14حنٌن الهمس
- 15هكذا ٌا بؽــداد!
ب -اما فً مجال النثر فاشٌر الى اهمها :
 -1للب على سفر رواٌة
 -2ثبلث عذارى مجموعة لصص لصٌرة
 -3النورس المهاجر رواٌة ا
 -4إلى الدٌار الممنوعة (الصٌن واالتحاد السوفٌتً)
ومرها ( لصة حٌاته)
 -5حلو الذكرٌات ّ
- 6الشعر العرالً الحدٌث واثر التٌارات السٌاسٌة واالجتماعٌة
 -7بٌن الحداثة والمحافظة،
- 8اثر االدب العربً فً مسرى االدب الؽربً،
- 9الشعر العرالً خصابصه واهدافه فً المرن التاسع عشر،
 -10خٌري الهنداوي حٌاته وشعره،
 -11الرواٌة فً العراق تطورها واثر الفكر فٌها،
 -12داود باشا ونهاٌة الممالٌن فً العراق
 -13االشتراكٌة والمومٌة واثرهما فً االدب الحدٌث،
- 14شعراء العراق فً المرن العشرٌن
 - 15،فً االدب العربً الحدٌث بحوث ومماالت نمدٌة،
 -16فهمً المدرس من رواد الفكر الحدٌث.
- 17المشاكل االجتماعٌة فً العراق وتؤثٌرها فً الشعر
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- 18النساء وتاثٌرهن فً الحٌاة والشعر العرالً
- 19الشعر والمجتمع العرالً
- 20الشعر الحدٌث فً العراق
 -21وعادت الذكرى بؽراببها وطرابفه
نظم الشعر بكل فنونه واؼراضه وكتب المصص والبحوث االدبٌة.
ولال عن نفسه انه تؤثر بشعراء وادباء كثٌرٌن ،منهم الجاحظ وابن هانا
االندلسً والمتنبً والرصافً والصافً النجفً والشبٌبً وشولً
والبارودي.
ولال عن نفسه اٌضا :
( انا احب الناس ،وما دخل للبً بؽض ألحد منهم الٌمانً بان الحب ٌؽٌر
كثٌرا من النفوس الخيرة التً ؼٌرتها المصاعب).
ترن وطنه الذي احبه وخدمه اكثر عمره وؼنى له اجمل االلحان
واعذبها وسكن الؽربة فتجرع كؤس المرارة واألسىٌ ،مول :
للت :ال تذهبً حبٌبة روحً
ودعٌنا نحسو الكإوس سوٌا
ودعٌنً أشكون آالم للبً
وحٌاتً وكل شًء لدٌا
كل أفراح صبوتً وهناها
وشبابً وما ؼدا مخفٌا
للت :أنت الحٌاة تسفح عطرا
وتؽنت بكل لحن

فدعٌنً أُذٌب أسرار روحً

بلحونً وبالرفٌك الطروب

كٌؾ خلّفتنً وأفسدت دنٌاي
كٌؾ خلَّفتنً

ب
حبٌ ِ

وحلمً وزدت فً تعذٌبً

وحٌدا ً

المر حابرا ولهانا
أداري بعدن َّ
لال عنه خضر عباس الصالحً:
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( ان الدكتور ٌوسؾ عز الدٌن شاعر استوحى موضوعاته من صلب
البٌبة التً عاش فٌها ،وعكس تجارب الحٌاة فً شعره ،ذلن الشعر
المفعم باصالة الفن من حٌث مضمونه ،وصوره الجمالٌة وتدفك حرارة
الحٌاة فً شراٌٌنه .تسمو فٌه االفكار الخٌرة والمعانً السامٌة
واالحاسٌس الجمٌلة)
ولال عنه الدكتور داود سلوم:
( ان اسلوب ٌوسؾ عز الدٌن ٌتمٌز بموته وشدة الفاظه وتركٌبه مما
ٌترن اثرا فً نفس المارئ .انه خال من روح الطراوة التً تسود اثار
العصر .لكنه ال ٌلوم الشاعر اخذا فً الحساب المستمر االدب العربً
المدٌم واتصاله الدابم بالمكتبة العربٌة بحكم عمله وواجب الدراسة) .
لال عنه الدكتور عبد هللا العبادي:
( إن رٌادة ٌوسؾ عز الدٌن لم تمتصر على االبداع فً التؤلٌؾ والرأي
والمنهج ،بل تعدتها الى رٌادته فً المساهمة اللؽوٌة الحدٌثة فً مجامع
اللؽة )
واختم بحثً بهذه االبٌات من لصٌدته (شرب الملح ):
ربة الشعر ،هل علمت بحب
بٌن هجر تشنمٌنه وٌمرب؟
والعشٌات رخمت صوت وجد
همسات النجوم من كل درب
اترى ٌولد الحنٌن رواء؟
من اتون الجراح ٌنزؾ للبً
لٌت شعري ،والرمل رمل ببلدي
ومٌاهً بها تساغ لشرب
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نزفت من جراحها موج هم
ترتوي من دماء اهلً وصحبً
شرب الملح كل عضو جرٌح
اٌداوي بالملح جرح المحب؟
كم وضعنا من التفرق سما
لدؼته اسنان افعى وذنب
شهداء النضال فً كل ساح
روٌت من دمابهم كل شعب
وتؽنت بهم ثؽور المعالً
وزهت فٌهم الماء بشهب
بدمانا نذود كل شنار،
بشباب ما هاب حمؤة حرب
حرلوا ذلة الهوان بعزم،
مهروا فً الخلود اصعب

*****************************
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سلٌمان العٌسى

ولد الشاعرسلٌمان بن احمد العٌسى فً لرٌة (النعٌرٌة) من اعمال
لواء (االسكندورونة) السوري فً سنة \  1921وتعلم فً هذه المرٌة
على ٌد أبٌه أحمد العٌسى فحفظ المرآن الكرٌم والمعلمات ودٌوان المتنبً
وآالؾ األبٌات من الشعر العربً .ولم ٌكن فً المرٌة مدرسة ؼٌر
(مدرسة ال ُكتَّاب) الذي كان بٌت الشاعر الصؽٌر والذي كان ابوه الشٌخ
أحمد ٌسكنه ،وٌعلّم فٌه االطفال .
ثم انتمل الى مدٌنة ( أنطاكٌة ) الكمال دراسته ولد وترن
( االسكندرونة) بعد ان بعد سلخه االستعمار عن سورٌا فً سنة \
 1939واضافه الى تركٌا  ،ثم درس الثانوٌة فً ( حماة )و( البلذلٌة )
ثم انتمل الى مدرسة (التجهٌز األولى ) فً ( دمشك ) حٌث شارن فً
تؤسٌس حزب البعث العربً االشتراكً عام \  .1947ثم انتمل الى بؽداد
الكمال دراسته و تخرج من دار المعلمٌن فً بؽداد وعاد الى سورٌا
معلما للؽة العربٌة فً مدارس ( حلب ) وعمل موجها ً للؽة العربٌة فً
وزارة التربٌة السورٌة.
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فً
بدأ سلٌمان العٌسى بكتابة الشعر وهو فً التاسعة من عمره،
وصؾ معاناة أهله من الفبلحٌن فً الشام وندد باالستعمار الفرنسً
كثٌرا ولد سجنته سلطات االحتبلل الفرنسٌة فً شبابه بسبب موالفه
المعادٌة لبلنتداب ،وألنه كان ٌناضل بالكلمة من أجل تحمٌك الوحدة
العربٌة ،وكان من أهم الشعراء العرب المومٌٌن ومن أكبر شعراء
األطفال ،وٌعد احد مإسسً اتحاد الكتاب العرب فً سنة  1969فً
سورٌا.
كانت حٌاة الشاعر سلٌمان العٌسى ،متعبة فم ٍد طالته و منذ نعومة
( أنطاكٌا ) ضمن لواء
أظفا ره .بدءا من مسمط رأسه فً ؼرب
االسكندرونة الذي أصبح جزءا من األراضً التركٌة فٌما بعد .ومرورا
باألحبلم السٌاسٌة التً جعلته طرٌد السلطات المحلٌة والعربٌة .والتً
انتهت بؽربته حٌث آثر أن ٌمضً فً( الٌمن ) خمسة عشرا عاما.
وكذلن أثرت علٌه ( النكسة ) فً فلسطٌن وانشاء فٌها دولة للٌهود
كما أثرت على أبناء جٌله ،ؾآثر ان ٌنصرؾ إلى كتابة شعر األطفال بشكل
كبٌر ،وعرفه السورٌون فً شكل خاص ،فً شعر األطفال .وعند هذه
النمطة بالتحدٌد ،اصبح سلٌمان ضحٌة لبلستخدام اآلٌدٌولوجً المفرط
من لبل حزب البعث فً سورٌا ،الذي شارن فً تاسٌسه حٌث تم طبع
لصابده فً الكتب المدرسٌة على نطاق واسع ،ولشدة ولع النظام البعثً
به ،ولتذان ،وبهذه االمور كان ٌتم التشدٌد على تبلمذة المدارس لحفظ
لصابده إلى درجة حفظ اسم الشاعر مع النص حتى نفر األطفال من
ّ
تتسن لهم الفرصة األخبللٌة الكافٌة لمراءة
شعره بعدما كبروا ،ولم
تجربته الشعرٌة بمعزل عن االستخدام اآلٌدٌولوجً المفرط لها ،فمد كان
جزءا من سٌاسة الدولة ،وطرفا أساسٌا فً معاركها اآلٌدٌولوجٌة
المفتوحة على كل الجهات .فادت هذه الحالة الى تولؾ تجربة لراءة
العٌسى عند مراحل التعلٌم األساسً ،مما ألحك ضررا جسٌما بتجربة
بحٌث ولعت تجربة
أضره التوحد مع الدولة أكثر مما أفاده.
شاعر
ّ
سلٌمان العٌسى ضحٌة ثمافة الحداثة الشعرٌة العربٌة،وكان ٌمول :
(أدبنا العربً - ،والكبلم للشاعر العٌسى  -محروم من شعر األطفال،
وشعراإنا ما زالوا ٌخجلون من وضع بسمة المبلبكة على شفتً طفل،
أعنً من كتابة نشٌد للصؽار ٌخجلون أو ٌترفعون أو ٌتهٌبون… ..ال
أدري… تظل النتٌجة واحدة وٌظل أطفالنا محرومٌن من بسمات المبلبكة
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على شفاههم ،أعنً من األناشٌد الجمٌلة ،من الشعر الحمٌمً ،وٌظل
أدبنا العربً ذو التارٌخ العظٌم محروما ً من أحلى ٌنابٌعه ،أعنً
األطفال،ورحم هللا شولً الذي أحس هذا فلبًّ وفتح لنا الطرٌك ،أٌا ً كان
الطرٌك .األطفال هم فرح الحٌاة ومجدها الحمٌمً ألنهم المستمبل ،ألنهم
الشباب الذي سٌمؤل الساحة ؼداً ،ألنهم امتدادي وامتدادن ،فً هذه
األرض ،ألنهم النبات الذي تبحث عنه أرضنا العربٌة لتعود إلٌها دورتها
الدموٌة التً تعطلت ألؾ عام وعرولها التً جفت ألؾ عام )
ومن احدى لصابده لبلطفال فً لصٌدته (رفٌمً األرنب ) :
لفز األرنب خاؾ األرنب
كنت لرٌبا ً منه ألعب
أبٌض أبٌض مثل النور
ٌعدو فً البستان ٌدور
ٌبحث عن ورلات خضر
ٌخطفها كالبرق وٌجري
ٌا موجا ً من فرو ناعم
فوق العشب األخضر عابم
ال تهرب منً ٌا أرنب
أنت رفٌمً هٌا نلعب
وفً بعضها ٌشد االطفال للوالع العربً المعاش وٌؽرس فً اذهان
االطفال االحداث الجارٌة والوطنٌة ٌمول :
فلسطٌن داري
ودرب انتصاري
تظل ببلدي
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هوى فً فإادي
ولحنا ً أبٌا ً
على شفتٌا
وجوه ؼرٌبة
بؤرضً السلٌبة
تبٌع ثماري
وتحتل داري
وأعرؾ دربً
وٌرجع شعبً
إلى بٌت جدي
إلى دؾء مهدي
فلسطٌن داري
ودرب انتصاري
ومن مسرحٌاته الشعرٌة لبلطفال هذه المماطع :
ور الماء
َ
س ّم ْونَاُ :ح َ
كنا حلم الشعراء
ؼنوا ..سبحوا بجدابلنا
ت رسابلنا
سرلوا كلما ِ
ح هنا ونجً ْء
ونرو ُ
نؽما ً فً الش ّط ٌُضً ْء
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ك لنَ ْزوتِنا َز ْو َرقْ
واألف ُ
ت الهوى ..هذا ربابً!
الشاعرٌ :ا إالها ِ
ب
وبماٌا من لهٌ ٍ
ب وترا ِ
لطرةً من َر ْوع ٍة فً َوتَري
ٌا إالهاتُ  ..ونَ َّ
ض ْر َن ٌبابً!
.......
س ّمونا حور الما ْء
الحورٌاتَ :
وندامانا الشعرا ْء
الضلٌّ ُل"* بنا
َم َّر "الملنُ ِ
وجمٌل بثٌنة ..كان هنا
ُ
ومجانٌن الفَلَواتْ *
ولواف ُل من َزفَراتْ
ما زالت فً نَ ْه ٍد ت ْ
ش َهكْ
............
أبدَعنا ُك ْم وترا ً وترا
َ
سهرا
أعطٌنا
األجفان ال ّ
البض
لم نبخ ْل بالجس ِد
ِّ
األرض
من لُبلتِنا عطر
ِ
الحب
ل ّطرنَا اللذة فً
ِّ
ب
ْ
وأعرنا النّبضةَ للم ْل ِ
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وبمٌت ُ ْم شولا ً
ٌتحرقْ
ّ
...............
ِس
حْم ْلنَهُ!
السر الذي ت َ ِ
ُّ
الشاعر :لُ ّد َ
ب!
لُ ِ ّد َ
ستْ فتنتُهُ أ ُّم العذا ِ
ت الهوى ..هذي ٌدي
ٌا إالها ِ
س َرابً!
لهفةٌ ضارعةٌ ،هذا َ
............
تلمس بالفانً جسدي
حورٌة أولى :ال
ْ
ُخذنً همسا ً خلؾ األب ِد
تع َطى شفتً وتُبا ْح
من ٌم ِلنُ ِظ َّل َجنا ْح
الرؼبَ ْة
تَت َ َّ
لوى كاألَفعى ّ
فافتح لً جنّ َ
تن الرحبَ ْه
وتعا َل بؤؼنٌ ٍة نَ ْؽ َرقْ
شرا ْ
ع
.حورٌة ثانٌة :أترنّ ُح مث َل ِ
أتعرى ِمثْ َل شُعا ْ
ع
ّ
األخضر
وم ُن بال ُحلُ ِم
ال أ ُ ِ
ْ
سك َْر
األرض لنا ..هٌا نَ ْ
ُ
األرض تم ُّد ذِراعٌها
ُ
أشوالً منها وإلٌها
460

تؤرقْ
فً صدري لَ ٌْلُ َن ..ال َ
............
الشاعرٌ :ا ْبنَةَ
تعر ْي فِتنةً
ِ
الماءّ ..
اوفر فً هاجسا ً
ب
َ
خلؾ الضبا ِ
ِ
ت ٌنبوعً ..وطاغٍ عطشً
أن ِ
أختار شرابً
وأنا وحدي
ُ
...............
فجر
الحب ..ؼرٌراتُ
ّ
حورٌة ثالثة :فً ِ
صبَواتُ
تتف ّج ُر ،تؽلً ال ّ
الش ُّط الصامتُ وشوشنً:
سنً..
ما جدوى النسم ِة ِ
تلم ُ
وتطٌر ببل أصداء
ُ
ٌمؤل ُ َن حٌاة الماء
َ
ٌسمٌن من ال ّظم ِؤ األعمكْ ؟
...............
الحورٌات :أٌن (الملنُ الضلٌّ ْل)؟
ع فً الرم ِل لتٌ ْل
ُج و ٌ
َ
ب؟
أٌن
اآلتون على الدر ِ
للنشو ِة ُ
ب
نحن ،ولل ُح ِ
ا ّ
الزفراتْ
ال تنطف ُ
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عطراتْ
وضفابرنا ِ
ُ
ؾ ..فَ ْلنَؽرقْ !
المواةُ تهتِ ُ
**************
لكنه على العموم خسر كثٌرا فتم التعامل معه اعتباطٌا بصفته
شاعرا مدرسٌا عادٌا ،بٌنما نشؤت أجٌال أدبٌة كاملة دون حتى أن تعطً
لنفسها فرصة التعامل الفنً مع تجربته ،وتم الحكم على ما انتج من شعر
همل من لِبل كل األجٌال األدبٌة الجدٌدة وتم التعامل
بـاإلعدام الفنً ،فؤ ُ ِ
معه ببل مباالة وضاع مستواه االدبً والشعري حتى وصل إلى حد الظن
بؤن العٌسى لد فارق الحٌاة أكثر من مرة.
لذا ٌبدو سلٌمان العٌسى ونأنه كتلة من الخسارات ،منها ضٌاع
مسمط رأسه الذي أصبح فً دولة أخرى ،بعد إلحاق لواء االسكندرون
باألراضً التركٌة .ومنها أحبلمه المومٌة التً جعلته ٌتنمل ما بٌن حلب
ودمشك وبؽداد وصنعاء ،وسواها من المدن .حتى كادت لتضٌّك األرض
من تحت لدمٌه حٌث اصبح ال ٌجد مكانا فً اآلونة األخٌرة ٌركن إلٌه
بعد عودته إلى ( دمشك ) ،فمد شهدت (ضاحٌة د ّمر) التً سكنها فً الفترة
األخٌرة ،عنفا عسكرٌا مثلها كبالً المدن السورٌة .وخٌر دلٌل على ما
نمول لصٌدته فً وصؾ سجن (المزة ) سًء الصٌت اذ ٌمول:
ب
هذي هً (المزة) السوداء واجمة الركا ِ
ب
هذي سبلسل أمتً نثرت على تلن الشعا ِ
ب
هذا هو السجن الملفّع بالحدٌد وبالحرا ِ
ب
فً هذه الظلمات ٌرلد من تركت من الصحا ِ
ب!
فً هذه الظلمات كم جسد تم ّطع كم إها ِ
لضى سلٌمان العٌسى أعوامه األخٌرة من حٌاته فً (الٌمن ) حٌث
بصحبة زوجته األكادٌمٌة وأستاذة األدب
بمً فٌها خمسة شرة سنة
(ملكة أبٌض) ،وهً رفٌمة حٌاته وكانت إلى جانبه فً كل مراحل عمره.
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اهتم سلٌمان العٌسى بالٌمن ،وخصها بكثٌر من أشعاره التً صدرت
فً كتاب اسماه ( الٌمن فً شعري ) الذي ٌضم نصوصا ً شعرٌة مختارة
وممٌزة اختارتها زوجة الشاعر ( ملكة أبٌض ) ولامت بنملها إلى
ولد
الفرنسٌة وطبعت فً هذا اإلصدار باللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة.
عرفه الٌمنٌون بمصابد األطفال كما عرفه السورٌون .ثم عاد إلى دمشك
وسكنها فً فترة األخٌرة من حٌاته .
 ّٞ٣حُـٔؼشحُظخٓغ ٖٓ حد
طٞك ٢حُ٘خػَ ِٓٔ٤خٕ حُؼ،٠ٔ٤
(حؿٔطْ)\  2013ػٖ ػَٔ ٗخ ِٛحُـ  92ػخٓخ ك ٢حُؼخٔٛش حُٔ٣ٍٞش
(ىٓ٘ن) رغىماعانى من مرض عضال لكنه حافظ على وعٌه حتى آخر
دلابك حٌاته وبمً مهتما ً بما ٌحدث حوله ،ولو أنه عانى من صعوبة فً
النطكٝ.ىكٖ ؿؼٔخٗ ٚكٓ ٢وزَس حُ٘٤ن حٍٓ ٕ٬ريٓ٘ن.
وصدر له عشرات الكتب والمسرحٌات الشعرٌة ومن كتبه ماٌلً:
شاعر بٌن الجدران
لصابد عربٌة
أمواج ببل شاطا
رسابل مإرلة
أزهار الضٌاع
دفتر النثر
الٌمن فً شعري
أعاصٌر فً السبلسل
حٌث
رمال عطشى  -حٌث ض ّمنه نمدا وسخطا على ما آلت إلٌه أمته،
صار اسمه متبلزما مع حزب البعث ،لٌصبح شاعر البعث ببل منازع
فاثرهذا على حالته االدبٌة والشعرٌة .
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سلٌمان العٌسى شاعر عربً كبٌر عاصر الحداثة العربٌة وكان رابدا
فٌها اال انه لم ٌكن بمستوى الطموح الذي وصل الٌه الرانه الشعراء مثل
عمر ابو رٌشة او محمود دروٌش اونزار لبانً السباب بٌنتها اعبله .
واختم بحثً بهذه االبٌات من شعره:
أنا ال أعرفهم  ..لكنه
نبؤ ٌَ ْرعش منهم فً عرولً
لبر بار ٌد
ال ِف ِل المذٌاع ٌ ..
ت الشروق
راح ٌروي لً انفجارا ِ
الفل المذٌاع  ..أنباإه ُم
بدمً تسري  ،بنبضً  ،بشهٌمً
أنا ال أعرفهم  ..لكنهم
لبَسً فً كل خط ٍو وطرٌمً
لٌس فٌهم – والصحارى بٌننا
-

ورفٌك
ؼٌر هد ٍّار بصوتً ،
ِ

عملهم
الربٌع الحلو فً َم ِ
نار
ٌتحدى ك ّل
وحرٌك
ٍ
ِ
صخرة عطشى  ،وفه ٌد ثابر
لصة البركان  ،والشعب الطلٌك
ووحش مزلوا
حملةٌ ُردَّتْ ،
ٌ
موق
نابه  ،فالصخر ر ٌّان ال ّ
س ِ
امطري ما شبا نارا ً فولنا
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واسفحً عطرا ً دمانا وأرٌمً !
ٌا لوي البؽً  ..صخوري  ،جبلً
الؽرٌك !
بسمةٌ تهزأ "باللص"
ِ
أخضر موطا ألدامهم
ٌ
الورٌك
أخضر ٌ ،ضحن للنصر
ٌ
ِ
ألفل المذٌاع  ..إنً معهم فً
ب مستفٌك
الذرى  ،فً كل هض ٍ
بالوضٌبٌن  :الضحى فً رأ ِد ِه
وانتصار الحك والشعب وثولً
ُم ِ ّزق اإلخوة حٌنا ً  ،والتمى
بشمٌك
ك
فً لظى الثؤر شمٌ ٌ
ِ
أٌها األخضر ٌ ..ا معملهم
أٌها الشامخ كالنسر العتٌك
ثوارن  ..إال أمتً
لٌس ّ
زحفَتْ من كل أخدو ٍد عمٌك
عمان جذوةٌ من فجرها
فً
ٍ
بروق
وعلى المؽرب تزأر
ِ
أنا ال أعرفهم  ..لكنهم
فً دمً أحرار شعبً  ،فً عرولً
كلما جلجل عنهم ن َبؤ
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وي ِ الرحٌك
سكر النصر بعُ ْل ّ
لن تطٌمً ٌا لوى البؽً سوى
أن تزولً من ثرانا  ..لن تطٌمً !

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

حسام اآللوسً

هو الدكتور الفٌلسوؾ حسام محً الدٌن عبد الحمٌد االلوسً
الكٌبلنً .
ولد حسام األلوسً عام \ 1934ولٌل  1936فً مدٌنة ( تكرٌت )
دٌنًة معروفـة تنتسب
مركز محافظة صبلح الدٌن العرالٌة ،من عابلة ـ
الى االسرة الكٌبلنٌة وتشكل جزءا منها .
أكمل حسام الكٌبلنً دراسته االبتدابٌة والثانوٌة فً تكرٌت ثم انتمل
بعدها عام \ 1952م إلى بؽداد الكمال دراسته الجامعٌة ؾدخل الى كلٌة
االداب – لسم الفلسفة فً جامعة بؽداد  .وبعد تخرجه عٌن مدرسا
بوزارة التربٌة فً المدارس الثانوٌة ؾعمل مدرسا فً متوسطة (
طوٌرٌج) فً لضاء طوٌرٌج فً محافظة بابل ،ثم نمل الى ثانوٌة تكرٌت
ثم نمل ثانوٌة كرببلء،
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فً عام\ 1961م سافر حسام اآللوسً ببعثة على نفمة الدولة إلى
انكلترا الكمال دراسته العلٌا ،ؾدخل (جامعة كمبرج) فاكمل دراسته فٌها
وحصل على شهادة الدكتوراه عام\ 1965م ولدم اطروحته (مشكلة
الخلك فً الفكر اإلسبلمً) .
وبعد عودته من انكلترا عٌن استاذا فً لسم الفلسفة فً جامعة
بؽداد فً عام \1968م ،ثم ترأس لسم الفلسفة فٌها  ،وشؽل عدة
مناصب منها عضو الهٌبة االدارٌة لجمعٌة العراق الفلسفٌة ،والمسإول
عن الجانب العلمً واالنتاج العلمً فً الجمعٌة ،ونابب ربٌس الجمعٌة
الفلسفٌة العربٌة التً ممرها فً ( األردن) ،وعضو مشارن فً الجمعٌة
المصرٌة الفلسفٌة .وربٌس لسم الدراسات الفلسفٌة فً بٌت الحكمة فً
بؽداد منذ عام  2006م حتى وفاته .
كذلن أشرؾ كذلن على العدٌد من طلبة الدراسات العلٌا ،فً شهادات
الماجستٌر والدكتوراه ،وخبلل مسٌرته التدرٌسٌة ،عمل مستشارا لمجلة
دراسات معاصرة فً ( كندا) ،كما عمل مستشارا لمجلة ( أوراق فلسفٌة )
التً تصدرها جماعة ( أوراق فلسفٌة ) فً ( جامعة الماهرة ) وعضو
الهٌبة االدارٌة ل ( جمعٌة العراق الفلسفٌة) ،والمسإول عن الجانب
العلمً واالنتاج العلمً فً الجمعٌة .ونابب ربٌس (الجمعٌة الفلسفٌة
العربٌة )التً ممرها االردن ،وعضو مشارن فً ( الجمعٌة المصرٌة
الفلسفٌة).وربٌس لسم الدراسات الفلسفٌة فً (بٌت الحكمة ) ببؽاد .كما
درس فً (جامعة بنؽازي) فً لٌبٌا و( جامعة صنعاء) فً الٌمن  .وعمل
ّ
فً الفلسفة فً عدة مإسسات علمٌة مثل ( المجمع العلمً العرالً )،
و(هٌبة الرواد) و(بٌت الحكمة) ببؽداد.
حسام اآللوسً أشتهر انه فٌلسوؾ وعرؾ بذلن اهتم بكتاباته فً
الفلسفة اإلسبلمٌة ،اال انه كان شاعرا ٌنظم الشعر  ،ولد انسحبت كتاباته
الفلسفٌة فً شعره فكانت تسوده نزعة تؤملٌة وفلسفٌة تصوفٌة  .فً
لصٌد ته (رإٌان) تتضح هذه الرإٌا التؤملٌة الصوفٌة واضحة وجلٌة
ولو عدنا الى تكوٌنه العابلً لوجدناه حما ٌتمتع بهذه الرإٌا الواضحة
من خبلل انتسابه الى العابلة االلوسٌة التً ترجع باصولها الى االسرة
الكٌبلنٌة المعروفة بالتصوؾ ومما ٌموله االلوسً فً لصٌدته :
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رإٌان رإٌا النور من بعد العمى
أو مثل ؼٌث فوق ٌمس لد هما
تـمضً الشهور وال أران كـؤنـما
أنا فً الحضٌض وأنت فً أعلى السما
إنـً لـفً شوق إلٌن وإنما
حكم المروءة أن أعؾ وأحرما
ظمبً إلٌن ٌزٌد فً للبً الظمـا
وٌزٌدنً ظمؤ رضاي بذي الظما
لال عنه النالد العرالً فاضل ثامر ربٌس اتحاد األدباء والكتاب فً
العراق:
(عرفنا الدكتور االلوسً مفكرا وفٌلسوفا على درجة كبٌرة من الوعً
والثمافة كما تعرفنا على الوجه اآلخر له ،وهو ان ٌكون شاعرا ٌمتلن
موهبة شعرٌة كبٌرة ،كما ان اآللوسً وبرؼم كل ما لدمه لم ٌفهم كما
ٌفترض ان ٌفهم فٌه ،فهو ٌنحدر من عابلة دٌنٌة لكنه تمرد بسبب
موجات الشن والٌمٌن التً تعتلٌه ،فانتمل إلى الفكر اللٌبرالً وصار ٌحمل
مفهوما عمبلنٌا وعلمانٌا) ،
الشاعر حسام اآللوسً فً دٌوانه ( زمن البوح )  -وهو الدٌوان
الوحٌد الذي اصدره فً حٌاته دٌوان رابع وجمٌل وكبٌر وعدد صفحاته
( ) 730صفحة  -لدم فٌه العدٌد من المصابد العمودٌة حٌث كان ٌكتب
الشعر العمودي التملٌدي ففً بعض لصابده الترب من بعض الشعراء
الرومانسٌٌن ،وكانت لصابده تتسم بالصراحة المعهودة حٌن تناول
فً شعره الجانب الشخصً سواء على مستوى العابلة أو على مستوى
االصدلاء ربما نسمٌها بالمصابد ( االخوانٌة ) كما تناول االوضاع فً
ببلده بلصابد وطنٌة مثل لصٌدته المهداة إلى الزعٌم العرالً الراحل عبد
الكرٌم لاسم أو لصٌدته التً حملت عنوان (الشهداء الثبلثة ).
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وٌإكد العارفون فً منظمة الٌونسكو والعالمٌن العربً واالسبلمً
فضله ونتاجاته الفلسفٌة الكبٌرة ،كما هومعروؾ الذاكرة العلمٌة العرالٌة
كواحد من الفبلسفة العرالٌٌن الكـبار
ولد نهل من علمه وفلسفته الباحثون العرالٌون والعرب .
حسام االلوسً كان شاعرا اٌضا ولد أصدر مجموعته الشعرٌة
الوحٌدة عام \ 2009بعنوان (زمن البوح) ،ضمت أكثر من سبعٌن
لصٌدة عمودٌة  .اذ تتسم لصابده بمسحة الحزن وااللم وشعوره
بالؽربة فً هذا العالم  ،وكشؾ إن سبب شعوره المرٌر بهذه الوحدة هو
توزعه بٌن الشن والٌمٌن واالٌمان ونمٌضه ،فهو ٌمول عن دٌوانه :
(هذا الدٌوان ٌحمل ؼربة عن الزمن وعن اآلخرٌن وعن تراثً،
وأنا لٌس كما ٌرانً الناس منتظماً ،فؤنا أعرؾ أننً ربما ضللت الطرٌك،
وحٌن تجدونً وحدي ،فؤنا كذلن فً الدٌوان وفً سلوكً ،حٌث أنكم
ستجدون فً المصابد انسانا ً ٌتكلم بعمله فً بٌت شعر ما ،وفً بٌت آخر
ٌتحدث بملبه).
اختار الفٌلسوؾ حسام اآللوسً فً اخرٌات حٌاته لٌكون بعٌدا عن
انظارعن المهتمٌن بالشؤن الثمافً أو العلمً وخاصة حٌن داهمه المرض
مدة عام لبل وفاته .اذ اشتكى من مرض شخصه األطباء بؤنه لصور فً
الشرٌان التاجً من الملب فانتابته الكآبة و أحس بدنو اجله فاستهل
للبه الكبٌر
وداعه الحبابه شعرا لمن كان ٌكن لهم الحب والشـوق فً ـ
كالحٌاة وبما وسع  .فناشـد ابنتٌه وزوجته واحفاده وجٌرانه والاربه
وبؽداد الحبٌبة فٌعلن وداعه لهم وداع مجبر مسٌر ال مخٌر فٌمول :
سبلم على الدنٌا وبؽداد والدار
سبلم على األحفاد واآلل والجار
سبلم على كلتا ابنتً وزوجتً
ومن سوؾ بعدي ٌكتوون بناري
وما حالهم بعد ارتحالً عنهمو
على مضض منً ودون خــٌا ر
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ولو كنت مختارا بملبً وضعتهم
مدى الدهر ابؽً خٌرهم وأداري
ولكن جسمً لم ٌعد مثل أمسه
ونبض فإادي فــاتر متـــــــــوار
ولكن بالرؼم من حركته الدإوب ومشاركته فً المنتدٌات الثمافٌة
اذ ان اسمه كان المع فً مجال الفلسفة،وتخرج على ٌدٌه المبات من
الطلبة وطلبة الدراسات العلٌا ولد اصبح بعضهم زمبلء له ،فمد فضل ان
ٌكون فً عزلة عن الناس أواخر حٌاته ،حتى وافته المنٌة.
توفً فً بؽدادٌ ،وم االثنٌن الثانً من ذي الحجة سنة \– 1434
الموافك للسابع من شهر تشرٌن االول ( أكتوبر)  2013م عن عمر
ناهز الـسابعة والسبعٌن من العمر.
ترن علما نافعا فً الفلسفة والشعر ؾمن مإلفاته :
 -1حوار بٌن الفبلسفة والمتكلمٌن ،بؽداد 1967م ،بؽداد  -بٌروت
 1980م.
 -2مشكلة الخلك فً الفكر اإلسبلمً1968 ،م ،باللؽة اإلنكلٌزٌة.
 -3االسرار الخفٌة فً العلوم العملٌة ،تحمٌك ودراسة ،بٌروت  1975م.
 -4من المٌثولوجٌا إلى الفلسفة او بواكٌر الفلسفة لبل طالٌس ،الكوٌت
 1973م.
 -5الزمان فً الفكر الدٌنً والفلسفً المدٌم ،بٌروت  1980م.
 -6دراسات فً الفكر الفلسفً اإلسبلمً ،بٌروت  1980م.
 -7فلسفة الكندي وآراء المدامى والمحدثٌن فٌه ،بٌروت  1975م.
 -8التطور والنسبٌة فً األخبلق -دار الطلٌعة بٌروت  1989م.
 -9الفلسفة واإلنسان ،جامعة بؽداد  1990م.
 -10الفلسفة الٌونانٌة لبل أرسطو ،جامعة بؽداد  1990م.
 -11مبادئ علم االجتماع والفلسفة 1990 ،م.
 -12مدخل إلى الفلسفة ،بٌروت  2005م.
 -13حول العمل والعمبلنٌة ،عمان  2005م.
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 -14الزمان فً الفكر الدٌنً والفلسفً وفلسفة العلم ،بٌروت  -15زمن
البوح  -دٌوان شعر
ٌتسم شعره باسلوبه الشٌك ومعانٌه الرابعة المختلطة من الشعر
والفلسفة وبٌن الفردٌة والجماعٌة ونراه ٌعبرعن شعره الذي ٌعتز به
بممدمة دٌوانه فٌمول :
( الشعر أمر ضروري ،فهو أنا وٌعبر عنً بمستوى ما تعبر عنً
كتبً المطبوعة نفسها ،والتً تطبع ،والتً تنتظر اإلكمال ،والتً تصل
إلى ثبلثٌن كتابا بمستوى ما تعبر عنه مماالتً ولماءاتً مع الصحفٌٌن،
وهً كثٌرة جدا ،وال ٌخلو أسبوع او شهر من واحد او أكثر منها فً
الصحؾ العرالٌة ،وأٌضا فً الصحافة العربٌة حٌنما أشارن فً مإتمر او
مإسسة ثمافٌة فً األردن او جمهورٌة مصر العربٌة او حٌنما كنت فً
لٌبٌا ،وبمستوى ما تعبر عنه مشاركاتً نفسها فً المإتمرات العربٌة فً
طول العالم العربً وعرضه ،ولكننً ألول اننً فً شعري اعبر عن
نفسً بشكل مباشر وواضح ،وأكثر شفافٌة إذا أمكن استعمال هذه الكلمة
التً كنت اجهل معناها إلى ولت لرٌب )
لذا نبلحظ ان شعر االلوسً كتب فً اربعة مراحل اساسٌة حددها
بنفسه فً دٌوانه وبٌن اعتزازه بها فهً :
المرحلة األولى  :تشمل لصابده التً نظمها لبل عام  ، 1952وتشمل
أواخر الدراسة المتوسطة والثانوٌة ،وفً هذه المرحلة كتب رباعٌاته
على طرٌمة الشاعر االٌرانً عمر الخٌام ،وفٌها مناجاة هلل ،وبعض
لصابد من شعر وطنً وعواطؾ إنسانٌة ،وتؤمبلت فلسفٌة وشعر
مناسبات ،ولصابد شعر عمودي وشعر ممطوعات.
المرحلة الثانٌة  :مرحلة دراسته الجامعٌة فً كلٌة اآلداب والتخرج فٌها،
ومزاولته التدرٌس فً التعلٌم الثانوي ثم السفر إلكمال دراسة الدكتوراه
بجامعة كمبردج فً برٌطانٌا  ،والمصابد فً هذه المرحلة تتناول هموم
الوطن والعاطفة والعمل ،وتهتم بتسجٌل أحداث سٌاسٌة وثورات فً
الوطن العربً وفً مصر والعراق ،والصراع السٌاسً داخل الموى
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السٌاسٌة العرالٌة ،والحنٌن إلى الوطن واألهل ،ونبلحظ اهتمامه
بالصورالشعرٌة وحسن فً األسلوب ،وتزداد لصابد ه طوال وٌمٌل
بعضها إلى المماطع المختلفة الموافً،على ؼرارالشعر المهجر الذي
اعتمد فً اؼلبه مماطع .
المرحلة الثالثة  :وبداٌة مرحلتها عودته من انكلترا حٌث مارس التدرٌس
فً جامعات عرالٌة وعربٌة ،وتضم هذه المرحلة أربع عشرة لصٌدة من
الشعر الحدٌث او الحر والعمودي ،وتتمٌز لصابده بهذه الفترة بشحنات
عاطفٌة كبٌرة وتعبر عن شدة ؼربة وشوق وحنٌن ،وتتناول فً متنها
لضاٌا عابلٌة وشخصٌة مإثرة فً نفسٌته ومشاعره وذات طابع ٌخٌم
علٌها الحزن .
المرحلة الرابعة :هً مرحلة عمله التدرٌسً فً جامعات الٌمن من
منتصؾ عام  1999إلى عام 2003وهً اصؽر الفترات وتتمٌز بارتباط
لصابد هذه المرحلة بالمراحل لبلها حٌث انه كان ٌحسب كل مرحلة
صدى لوضعه الفكري والوجدانً وصدى لؤلوضاع االجتماعٌة
والسٌاسٌة المحلٌة والعالمٌة ،وكل مرحلة مختلفة عن األخرى من حٌث
السبن واألداء الفنً ،فٌمول عن هذه الرحلة (:مرحلة الٌمن وهً
المرحلة الرابعة – تعبر عنً وعن مجمل الخلفٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة
والفكرٌة ولومٌا وعالمٌا تماما ،كما ان شعر المراحل السابمة ٌإدي
المهمة نفسها مهما اختلفت الرإٌة ) .
وكان شخصا متسامحا فً مجراٌات اموره ٌهتم باحترام ودي
آلراء اآلخرٌن ،وذلن وٌعتبر هذه اآلراء مساهمة فً الحمٌمة الشاملة،
واستعداد عملً او لاعدة سلوكٌة لوامها ترن حرٌة التعبٌر عن الرأي
لكل فرد مهما كان ؾاالحترام والمبول لدٌه ٌتوزع بتنوع واختبلؾ
الثمافات العالمٌة ،كواجب اخبللً وضرورة سٌاسٌة ولانونٌة فًجعل
السبلم ممكنا ً وتساعده على استبدال ثمافة الحرب بثمافة السبلم .وهً
نظرة للما نجدها لدى االخرٌن .
ومن الواضح ان شعره اشبه بشعر فبلسفة االسبلم فً العصور
المدٌمة فشعره ٌشكل امتدادا لشعر الفبلسفة الذٌن جمعوا بٌن الشعر
والفلسفة مثل ابن سٌنا وبعض المتصوؾٌن ،وبعض شعراء المهجر ،و
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بعض فبلسفة الشرق والؽرب الذٌن نجحوا فً الجمع بٌن العملٌة
والوجدانٌة  ،فكان ٌهرع للشعر بحسه ووجدانه  .الحظه ٌمول :
مر من اٌامً
اسفا ً على ما ّ

مزلت اورالً وصنت كبلمً

فلمد ؼوى عملً  ،وآمن داخلً
وأنا الى لمٌا الحمٌمة ضامً
توحدا
سؤسٌر فً دربٌن  ،ع ّل ّ

فً الدرب ٌطلع لادم االٌام

وفً شعره نبلحظ عاطفة جٌاشة تنبثك من للب الشاعرنحو أهله
ومحبٌه ووطنه وامته ؾلصابد ه جمٌلة رابعة جدٌرة ان تحمل فً طٌاتها
التامل فً الحٌاة وفلسفتها بروح شاعرٌة عذبة .
واختم بحثً بهذه االبٌات من لصٌدته الطوٌلة :
سبلم على الدنٌا وبؽداد والدار
سبلم على األحفاد واآلل والجار
سبلم على كلتا ابنتً وزوجتً
ومن سوؾ بعدي ٌكتوون بناري
وما حالهم بعد ارتحالً عنهمو
على مضض منً ودون خــٌا ر
ولو كنت مختارا بملبً وضعتهم
مدى الدهر ابؽً خٌرهم وأداري
ولكن جسمً لم ٌعد مثل أمسه
ونبض فإادي فــاتر متـــــــــوار
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لسوت على نفسً ألسعد لحمتً
وٌمضً إلى بر األمان صؽاري
ولم ادخر للعلم ولتا وهمــة
وٌــــسرته للمستــــضًء بنـــــاري
وخضت بحار الفكر اؼرق تارة
وأنجو بنفسً تــــارة وأداري
فٌا أسفا امضً وأنسى وٌنتهً
جمٌــع الذي أعلٌته لــــــدثاري
سبلم على تكرٌت مهد طفولتً
وداري وعند النهر ٌسكن داري
سبلم على الدٌوان فً العصر ٌزدهً
برواده

من زابـر ومــزار

وٌتلو علٌهم والدي وشٌـــوخنا
من اآلي أو من مسلم وبخار ي
سبلم على بؽداد عمرا سكنتها
فطبت بها عٌشا وطاب جواري
ٌمولون عند الموت ٌصدق مٌت
ومن بات ٌورى لٌس لط ٌواري
أال كل ما أدرٌه دنٌا أعٌشها
وماذا وراء المبر لســت بـــدار
وأخرى بها ادري اشتهاء دوامها
ولو أنها من علـــمم ومـــرار
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أرى هذه الدنٌا على اللإم وطدت
وكل مــسار ٌنتهً بخــسـا ر
وتبدو لذي فكر ســوي ومنطك
سفٌنا هوى فً البحر دون لرار
ولكنـها كل المـــتاح

وأننا
أساري وماذا ٌرتجى بإسار

ابنتً أما صرت فً المبر ثاوٌا
فبل تجزعا أو تمنطا وحذار
ادخرت بجهد ما لدرت ادخاره
وما أنا باآلتً المرٌب بدار
فكونا معا إن المسالن وعرة
ولد ربما تـــــسلمكما لعثار
وفً كل عـــام اذكرانً وطوفا
بمبري مرارا واجلـــسا بجواري
أعٌدا شرٌط العمر بٌنً وبٌنكم
وثم أسهبا فً ذكر حال صــؽاري

*****************************************
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سعٌد عمل

ولد سعٌدعمل فً مدٌنة ( زحلة) بشرلً لبنان سنة\، 1912
وتلمى تعلٌمه فٌها وكان متفولا دراسٌا وله رؼبة جامحة فً دراسة
الهندسة اال انه توفً ابوه وهو الخامسة عشرة من عمره فخسر
خسارة كبٌرة معنوٌة ومادٌة افضطر الى تؽٌٌر مدار دراسته وتحمل
نفماته الدراسٌة ونفمات بٌت عرٌك معروؾ فً ( زحلة) واضطر
للممارسة الصحافة والتعلٌم فانتمل الى ( بٌروت ) واستمر بها فً
مطلع الثبلثٌنات من المرن العشرٌن وكتب بكل جرأة وصراحة فً
صحٌفة ( البرق ) وصحٌفة ( لسان الحال) وصحٌفة ( المعرض )و
صحٌفة ( الجرٌدة ) ومجلة ( الصٌاد)
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ٓخٍّ ٓؼ٤ي ػوَ حُظيٍ ْ٣كٓ ٢يٍٓش ح٥ىحد حُؼِ٤خٝ ،كٓ ٢يٍٓش
ح٥ىحد حُظخرؼش ًُ٨خى٤ٔ٣ش حُِز٘خٗ٤ش ُِل٘ ٕٞحُـِٔ٤شٝ ،ىحٍ حُٔؼِٖٔ٤
ٝحُـخٓؼش حُِز٘خٗ٤شًٔ .خ ىٍّ طخٍ٣ن حُلٌَ حُِز٘خٗ ٢ك ٢ؿخٓؼش حَُٝف
حُويّ ٝأُو ٠ىٍٓٝخ ً ى٤٘٣ش ٞٛ٫ط٤ش كٓ ٢ؼٜي حُٞٛ٬ص كٓ ( ٢خٍ
أٗط ّٞ٤ٗٞحَٗ٧ك٤ش) .
ًٝخٕ ٖٓ أًزَ ىػخس حُو٤ٓٞش ٝحُ٤٘١ٞش كُ ٢ز٘خٕ ٝ ،أٓ ْٜرٌَ٘ ًز َ٤ك٢
طؤ َ٤١كٌَ ٙح٣٩يُٞٞ٣ؿ ٖٓ ٢ه ٍ٬حُظًَ ِ٤ػِ( ٠حُوخ٤ٛش حُِز٘خٗ٤ش)ًٔ .خ
أٗ ٚىػخ اُ ٠حٓظؼٔخٍ حُِٜـش حُؼخٓ٤ش حُِز٘خٗ٤شٓ ،ظٍٜٞح إٔ حُٔٔظوزَ ٞٛ
ُ ٌٜٙحُِٜـش ًِـش ُِز٬ى ٝ ،هي أػخٍص ٓٞحهل ٚؿيً ً٫زَ٤ح ً
ولد أثارت موالفه اعبله جدالً واسعا ومنها ترحٌبه باجتٌاح إسرابٌل
للبنان فً عام\  ، 1982ودعوته لها المضاء على الفلسطٌنٌٌن ،واعتباره
لبنان بلدا ( فٌنٌمٌا )ال ٌنتمً إلى المحٌط العربً ،ودعوته للتخلً عن
اللؽة العربٌة الفصحى واعتماد اللهجة اللبنانٌة العامٌة كلؽة لومٌة
التً تكتب بحروؾ )لبنانٌة ابجدٌة لبنانٌة ) أي لبنانٌة عامٌة وبحروؾ
( التٌنٌة ) لكن دعوته هذه لم ٌطبمها حتى على نفسه فنظم الشعر باللؽة
العربٌة الفصحى وكذلن مسرحٌاته ونثرٌاته .
ٌعد سعٌد عمل شاهدا ً على التارٌخ اللبنانً المعاصر ابتداء من
سموط الدولة العثمانٌة وخضوع لبنان لبلنتداب الفرنسً واستمبلله،
إضافة إلى المراحل العصٌبة التً عصفت بلبنان ،سٌما الحرب األهلٌة
واالجتٌاح اإلسرابٌلً ،الذي كان له مولؾ خاص إزاءهًٝ .ؼٖٓ َٕٝ٤
٣وٞ
ػّ٘خم ٗؼَ ٓؼ٤ي ػوَ ٣ظّٔ٘ ُٞ ٕٞإُْٔ ٙ
ؿٔخٍ حُٔ٤خٓش ٣ ُْٝـَمْ
ْ
َ
ُز٘خٗ ٢حٍطو ٠رخُِـش حُؼَر٤ش ٝحُ٘ؼَ اُ ٠أٍه٠
ٗخػَ
كٝ ٢كُٜٞخ .كٜٞ
ٌ
ّ
ٜٓخف حُـٔخٍ ٝحَُكؼش  ٞٛٝأًزَ ٖٓ إٔ  ٖٓ ٍِ٘٣ػِ٤خث ٚآُ ٠ظخٛش
ِ
حُٔ٤خٓش حُِز٘خٗ٤ش.
توفً سعٌد عمل فً الثامن والعشرٌن من شهر تشرٌن الثانً (
نوفمبر) عام\  2014فً لبنان بعد ان عمر (  ) 102سنة تمرٌبا .
إما اعماله االدبٌة فكثٌرة نذكر منها االتً :
• سابلٌنً (لصٌدة)
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• نشٌد جمعٌة العروة الوثمى  -للنسور ولنا الملعب
• بنت ٌفتاح (مسرحٌّة)
• المجدلٌّة (ملحمة)
• لدموس (مسرحٌّة)
• ردنلى -
• مشكلة النخبة
• أجمل منن ...ال!
• لبنان إن حكى (تارٌخ وأساطٌر)
• كؤس الخمر
• ٌارا (بالحرؾ ال محلي اللبنانً
• أجراس الٌاسمٌن
• كتاب الورد
• لصابد من دفتر ها
• ُد ْلزى
• كما األعمدة
• خماسٌّات (بالحرؾ الم حلي اللبنانً)
• الذهب لصابد (بالفرنس ٌّة)-
ٓؼ٤ي ػوَ ٗ ٞٛخػَ ًٓ ٢ٌ٤ٓ٬ـيّى ُْ ٣ظو َّ٤حُو٤ٜيس ٓٞ٣خً ،هخُ٤ش
ٖٓ ػَ ٝٝحُ٘ؼَ حُؼَر ٖٓٝ ٢ؿٔخُ٤خص حُز٤خٕ ٝحُزي٣غ حُظ ٢كلَ رٜخ
طَحع حُ٘ؼَحء حٍهيحٓخ .كٗ ٜٞخػَ ًز - ،َ٤رٗ ٬ي – ٍٝرٔخ ًخٕ آهَ
ٍٝحى حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَ
حُ٘ؼَحء حٌُ ٖ٤٤ٌ٤ٓ٬حٌُزخٍ رؼي ٍكّ َ٤
حٓؼخٍ حُزخٍٝىٞٗٝ ١ه ٢حُوَٝ ١ٝؿ، َْٛ٤كوي أكيع ػٍٞس كٌَٗ ٢
حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش ٝك ٢حُِـش حُ٘ؼَ٣ش حُؼَر٤ش حُظ ٢أىٍى أَٓحٍٛخ رخًَحً
ٝطَّٔ كٜ٤خ كظ ٠أه٠ؼٜخ ُؤِ ٚحُؼَ ٞٛؿخ ً ٓٝزٌخً ،كـيص ر٣ ٖ٤يٚ٣
ّ
ًخٌُٛذ حُوخُ ٚر٣ ٖ٤يٛ ١خثؾ ٓظٌٖٔ ٝك ٢ه٤ٜيس ٣وخ١ذ رٜخ رَىٟ
ٗ َٜحُ٘خّ حُـٔ٣ َ٤و:ٍٞ
مر بً ٌا واعدا ً وعدا ً
ّ
تحمل

العمر

مثلما النسمة من بردى

تبدده
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آه ما أطٌبه بددا
رب أرض من شذا و ندى
سكتت ٌوما ً فهل سكتت؟

وجراحات بملب عدى
أجمل التارٌخ كان ؼدا

واعدي ال كنت من ؼضب
أعرؾ الحب سنى و هدى
شامٌة
الهوى لحظ
رق حتى للته نفذا
هكذا السٌؾ أال انؽمدت
ضربة و السٌؾ ما انعمدا
واعدي الشمس لنا كرة
إن ٌد تتعب فناد ٌدا
أنا حبً دمعة هجرت
إن تعد لً أشعلت بردى
ػخٕ ٓؼ٤ي ػوَ ك ٢هِذ حُوَٕ حُؼَ٘ٝ ٖ٣هخٍؿ ٚك ٢إٓ ُْ ،طئػَ
ك ٚ٤حُؼٍٞحص حُؼوخك٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش حُظٜٗ ٢يٛخ ٌٛح حُوَٕ  ٫ٝحُلَٝد ٫ٝ
حُٔآٓ .٢حُظٝ ٢هؼض ك ٚ٤كظ ٠حُليحػش حُؼوخك٤ش ُْ ٣ؼَٛخ حٛظٔخّح ًؼَ٤ح
 َٜ٣ػِ ٠ػيّ حػظزخٍ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ.
ًٝخٕ
ّ
 ٖٓٝه٤ٜيط ٚرلن ( ىٓ٘ن ) ٣و: ٍٞ
أكذ ىٓ٘ن ٞٛح٣خ حٍ٧هخ
أكذ ؿٞحٍ ر٬ى ١ػَٛ ٖٓ ٟزخ
ٝٝىحى ٍػظ ٚحُؼ ٕٞ٤ؿِٔ٤ش  ٝهخٓش ًلِ٤ش
أكذ أكذ ىٓ٘ن
ىٓ٘ن رـ١ٞظي حُٞحىػش ك٘ ٖ٤اُ ٠حُلذ
٘٣ ٫ظً ٢ٜؤٗي كِٔ ٢حٌُ ١أٗظ٢ٜ
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َٓ ٟٞٛء هٜظي حُيحٓؼش طٔخ ٌَٟٓ َ٣رٚ
ىٓ٘ن ًْ٘ٔ حُ٠ل ٢حُطخُؼش
٘ٛخ  ٝحُزط٫ٞص  ٫ط٘٠ذ
ططِغ ٗؼذ كز٤ذ حُؼِ ٢اُ ٠حُٔـي رخُٔ٘ظًَِ ٠ٜ
ىٓ٘ن  ٝأٗض حُؼَ ٟحُط٤ذ ؿ٠زض ٓ ٝخ أؿَٔ
كٌ٘ض حُٔ ّ٬اًح ٣ـ٠ذ

ًخٕ ٗخػَح ً ًزَ٤ح ً ٌٓظل٤خ ً رٌحط ٝ،ٚرٌحثوظ ٚحِ٤ٛ٧ش حُظ١ ٢خُٔخ طـٌّص ٖٓ
حُؼزخٓٝ ٢حُوَإٓ حٌَُٝ ْ٣ػ ٕٞ٤حُّٜٔ٘لخص ح٧ىر٤ش حُظَحػّ٤ش،
ٓ٘خرض حُ٘ؼَ
ّ
ص كٔخٓظٌُٜ ٚح
ٝحٕ ح٬١ػ ٚػِ ٠حُ٘ؼَ حٌُ ٢ٌ٤ٓ٬حُلَٗٔٗٝ،٢ـل ٚىكغ ٙ
حُ٘ؼَ إٔ ٌ٣ظذ هٜخثي رخُلَٗٔ٤ش ح ٫حٜٗخ ُٓٗٝٞش ٓٝولّخس.
ٗخػَ حُٔـي ٝحُؼظٔشٗ ،خػَ حُلزٝ ٍٞحُلَف،
ًخٕ ٓؼ٤ي ػوَ
َ
حُؼٌٍٝ ١حُلذ حُٜخك ٢حٌُ٫ ١
ٗخػَ حُطٔؤٗ٘٤ش ٝحُوٗ ،ٙ٬خػَ حُـٍِ
ّ
د
ط٘ٞرٗ ٚخثزش  ٫ٝهط٤جشً .ظذ ػٖ حَُٔأس كز٤زشً ٝأهظخ ً ٝأ ّٓخ ً ٣ ُْٝوَ ِ
حُزظّش ٖٓ ارخك٤ش ح٩رخكُٝ .ٖ٤٤ؼَ ٘ٛخ طٌٖٔ كَحىطٝ ٚهٜخٍ ٗؼَ ٙحُـُِ٢
كل ٢ه٤ٜيطَُٛ( ٚس حُِ٣ )ٍٞٛو: ٍٞ
س ْم ْر
ٌض ،وك ُّن لل ُّ
كُن أنتَ لل ِب ِ
ما َه َّمنً؟ ُحبًِّ أنا ٌَبمى
سعٌدةٌ به ،وإن أشْما
َ
مر
! تُحبُّنً ،أو ال ت ُ ِحب ،أنتَ أنتَ العُ ْ
أما َكفَى أَنًّ على ٌَ َد ٌْ ْن
أَ ْ
له ٌْ ْه..بً ِن ٌَ ْه
شتاتُ أ ُ ِ
ْ
عٌنٌن؟
ق فً
حلو ،أن أؼر َ
ٌا ُ
ً
تُمٌتُنً ،تُبمى َ
علَ ْ ّ
ترضٌَ ْه،؟
إشفالةً أو ِ
ما َه َّم ،أنتَ ال َّ
ً
ضو ُء فً عٌن ْ ّ
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ري أ ُ ْ
ؼنٌة
!وأنتَ فً ث َ ْؽ َ
تذك ُُره بَو َح َن لً؟ تذك ُُرها تلن العُهو ْد
فَ ٌّم ،وال َو ْه ُم َّ
الز َهر،
لَ ٌ
ون ،وال ُحل ُم المَ َم ْر،
!عٌنان َ
ؼ ِ ّرب ٌا ُوجو ْد
ِ
ً تَ ْ
وكانت ال ٌَ ْ
لعبان
بمع َ
دان ِ
صم َّ
مس
ؼ ٌد أنا وأ َ ْ
َّمس
شَعري شُعاع الش ْ
فً ِظلَّه مختبى ٌء نَ ْ
ٌسان
وكان فً للبن َج ْم ْر
وماس
وخلؾ ثوبً لإل ٌإ
ْ
ت َخ ْم ْر
تمول« :أن ِ
كاس؟
ٌر
ْ
»متى ِ
أص ُ
أواه كم لً َههنا
ّ
من ذكرٌاتٍ ،من ُمنى
سنا
سنً ،ال ت َ ْن َ
ال ت َ ْن َ
لً أنتَ أم ال؟ أنا لَ ْن
العصور
نَ ْبمَى على ك ِ َّر
ْ
تدور
أنا الفَلَن أنت
ْ
الزهور
!ٌخونها وال تخون العطر زهرة
ْ
وشعر سعٌد عمل كان سهبل سلسا لرٌبا من اذن السامع الٌه اذ اهتم
المؽنون بؽنابه فتؽنى به المطرب دمحم عبد ه والموسٌمار دمحم عبد
الوهاب واالخوان رحبانً وسندٌانة لبنان فٌروز فؽنت له لصابد فً
الؽزل واناشٌد وطنٌة تهز النفس هزا منها :
سٌؾ فَ ْلٌُ ْ
ص َد ْ
ش َه ْر فً الدنٌا ولتصد ْ
ع
ق تَ ْ
ع أبوا ٌ
ٌ
اآلن اآلن ولٌس ؼدا ً أجراس العودة ف ْلت ُ ْم َر ْ
ع
ُ
ً البع ُد
أنسان
أنا ال
ِ
فلسطٌن وٌش ّد ٌش ّد ِب َ

481

ُ
نسرٌن أنا زهر الشون أنا الور ُد
أنا فً أفٌابن
سندن ُّ
ُّ
الؽار
األسوار نستلهم ذان
ندن
ْ
َ
النار
بالنار
الدار نمحو
الدار
ونعٌ ُد الى
ْ
َ
ِ
ِ
ع فلتصد ْ
..فلتصد ْ
ع
أجراس ت ُ ْم َر ْ
األحرار
ع ..لد ُج َّن د ُم
ق
أبوا ٌ
ْ
ٌ
واختم بحثً بهذه المصٌدة بعنوان ( مكة واهلها الصٌد )
ؼنٌت مكة أهلها الصٌد
و العٌد ٌملإ أضلعً عٌدا
فرحوا فؤلأل تحت كل سما
بٌت على بٌت الهدى زٌدا
و على أسم رب العالمٌن
على بنٌانهم كالشهب ممدودا
ٌا لارئ المرآن صلً لهم
أهلً هنان و طٌب البٌدا
من راكع و ٌداه أنساتاه
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ألٌس ٌبمى الباب موصودا
أنا أٌنما صلى األنام رأت
عٌنً السماء تفتحت جودا
لو رملة هتفت بمبدعها
شجوا لكنت لشجوها عودا
ضج الحجٌج هنان فاشتبكً
بفمً هنا ٌؽر تؽرٌدا
و أعز رب الناس كلهم
بٌضا فبل فرلت أو سودا
ال لفرة إال و تخصبها إال
و ٌعطً العطر ال عودا
األرض ربً وردة وعدت بن
أنت تمطؾ فإروي موعودا
و جمال وجهن ال ٌزال رجا
لٌرجى و كل سواه مردودا
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****************************

سمٌح الماسم
ٓٔ٤ق حُوخْٓ ٖٓ هَ٣ش ( حَُحٓش ) ك( ٢كِٔط)ٖ٤
 ٍٟٝٝرؼٞ٤ٗ ٞم ػخثِظَّ ٚ
إٔ ؿ َّي ػخثِظ ْٜح (ٍٝ٧ه َ٤دمحم
حُلَٔ )ٖ٤
ٗز ٚحُـَِ٣س حُؼَر٤ش
ًخٕ كخٍٓخ ً ِٖٓ أٓ٤خى حُوَحٓطش هَ ِي َّ ِٖٓ ِ
ٝحٓظوَ ر ٚحُٔطخف ػِٓ ٠لق (جبل حٌدر ) ك ٢كِٔطٖ٤
ُٔوخطِش حَُّٝ
َّ
ػِ٘ٓ ٠خٍف ٓٞهغ َ
ًخٕ ٓٔظ٘١ٞش َُِٓٝ .ّٝخ ُح ٍَ حُٔٞهغ حٌٍُِٗ ١
كٓ ٚ٤ؼَٝكخ ً كظ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح رخْٓ (هَِّش ه)َ٤ػِ ٠حُٔلق حُـ٘ٞرٖٓ ٢
( ؿزَ ك٤يٍ) ًٝخٕ (حٍ كٔٓ) ٖ٤ؼَٝك ٖ٤رٔ ِْٜ٤حُ٘ي٣ي آُ ٠حُؼوخكش
ُٝي ٓٔ٤ق حُوخْٓ ٓ٘ش \ 1939روَ٣ش ( حَُحٓش ) ٖٓ (كِٔط) ٖ٤
هٞس كيٝى (َٗم حٍ٧ىٕ)،
ٝه َ٤إٔ ٝحُي ٓٔ٤ق حُوخْٓ ًخٕ ٟخرطخ ً كّ ٢
ٝك ٢اكيٍ ٟك٬ص حُؼٞىس اُ ٠كِٔط ٖ٤ك ٢حُوطخٍ ه ٍ٬حُلَد حُؼخُٔ٤ش
حُؼخٗ٤ش ٗٝظخّ حُظؼظ ،ْ٤رٌ ٠حُطلَ (ٓٔ٤ق ) كٌُػَ حًََُّخد ٝهخكٞح إٔ طٜظي١
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اُ ْٜ٤حُطخثَحص حُٔ٧خٗ٤شٝ .رِ َؾ ر ْٜكي حٌُػَ ىٍؿش حُظٜي٣ي روظَ حُطلَ
فحٟطَ ٝحُي  ٙاُ ٠اٜٗخٍ حٍٓ٬ف كٝ ٢ؿَُ ْٜٛٞىػٝ ،ْٜكَ٣ِٝ ٍُ ٖ٤ض
حُلٌخ٣ش ُٔٔ٤ق حُوخْٓ رؼي حٕ ًزَ  ،هخٍ:
( كٔ٘خ ًُ ...وي كخُٞٝح اهَحٓ ٌ٘ٓ ٢حُطلُٞش ٓؤٍٓ ْٜ٣ؤطٌِّْ ٓظ ٠أٗخء
ٞٛص٣ ُٖٝ ،و ٟٞأكي ػِ ٠آٌخط. )٢
أٝ ١هض ٝرؤػَِ ٠
ٝكّ ٢
ٝطؼِّْ كٓ ٢يحٍّ (حَُحٓش ) ٓٝيحٍّ ( حُ٘خَٛس ) .كظ ٠حًَٔ
ىٍحٓظ ٚػْ ػٓ ٖ٤يٍٓخ  ،ػْ حَٜٗف ُِٔحُٝش حُ٘٘خ ١حُٔ٤خٓ ٢ك٢
(حُلِد حُ٘ٞ٤ػ )٢ػْ حػِٖ حُوَٝؽ ٖٓ حُلِد ُ٤ظلَؽ ُؼِٔ ٚح٧ىر.٢
٣و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي: ٙ
٘ٛخ ..ك ٢هَحٍط٘خ حُـخثؼ ْٚ
٘ٛخ ..كلَص ًٜلٜخ حُلخؿؼ ْٚ
ص
٘ٛخ ..كٓ ٢ؼخُٔ٘خ حُيحٍٓخ ِ
٘ٛخ ..كٓ ٢لخؿَٗخ حُيحٓؼ ْٚ
 ٝ َُ ٜحُلخطلٕٞ
َٗزَ ٞهٌُ ٗ ّ
 ٝأٗ٬ء ٍح٣ظ٘خ حُ٠خثؼ ْٚ
َ
كزخٓٔي ٣خ َِٗٔ٘خ حَُٔطـ٠
رخٓٔي ٣خ ُٝؿ٘خ حُ٠خٍػٚ
ٝ
ِ
َٗ ُّى حُِٓخٕ اٍُٗ ٠يٙ
ٗ ٝزٜن كً ٢ؤٓ ٚحُٔخرؼٚ
َٗ ٝكغ ك ٢ح٧كن كـَ حُيٓخء
٘ٔٔٗ ِٜٚٔٗ ٝخ حُطخُؼٚ
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٣ؼي ٓٔ٤ق حُوخْٓ أكي أٝ ْٛأٗ َٜحُ٘ؼَحء حُؼَد ٝحُلِٔطٖ٤٘٤
حُٔؼخ ٖ٣َٛك٤ؼَ حٍطز ٢حٓٔ ٚر٘ؼَ حُؼٍٞس ٝحُٔوخٓٝش ٖٓ ىحهَ أٍح٢ٟ
كِٔط ٖ٤ػخّ\ ٣ٝ . 1948ظ٘خ ٍٝكٗ ٢ؼَ ٙحٌُلخف ٓٝؼخٗخس حُلِٔط،ٖ٤٤٘٤
ٓٝخ إٔ رِؾ حُؼ٬ػ ٖ٤كظً ٠خٕ َٗ٘ ٓض ٓـٔٞػخص ٗؼَ٣ش كخُص ػِ٠
َٜٗس ٝحٓؼش ك ٢حُؼخُْ حُؼَر. ٢
ٓـٖ حُوخْٓ أًؼَ ٖٓ َٓسًٔ ،خ َُ ِٟ ٝغ ٍ ٖٛح٩هخٓش حُـزَ٣ش
ُ
ٝح٩ػظوخٍ حُُُِٔ٘ ٝ ٢
ّ٘ؼَ١
َٓحص ػيّس رٔزذ ٗ٘خ ٚ١حُ ِ
َ َِ ١ى ِٖٓ ػَِّٔ ٚ
ٝحُٔ٤خٓٝٝ ٢ح َؿ َٚأًؼَ ِٖٓ طٜي٣ي رخُوظَ ،ىحهَ  ( ٚ٘١ٝكِٔط) ٖ٤
ٝهخٍؿ٣ .ٚو:ٍٞ
 ٝرٌ٘٤خ ّٞ٣ ..ؿّ٘ ٠ح٥هَٕٝ
ُ ٝـؤٗخ ُِٔٔخء
 ّٞ٣أٍُ ٟرخُٔٔخء ح٥هَٕٝ
ّٗ٧ ٝخ ٟؼلخء
ّٗ٧ ٝخ ؿَرخء
ٗلٖ ٗزٌ٢ِٜٗ ٝ ٢
٣ ٝ ِٜٞ٣ ّٞ٣ـّ٘ ٢ح٥هَٕٝ
* *

*

 ٝكِٔ٘خ ..ؿَك٘خ حُيحٓ ٢كِٔ٘خ
 ٝاُ ٠أكن ٍٝحء حُـ٤ذ ٣يػٗٞخٍ ..كِ٘خ
ًَٗٓخ ٍ
ص٣ ٖٓ ..ظخٓ٠
٘٣ٞ١ ٝخ ك٤ٟ ٢خعٍ هخطْ..ػخٓخ ً كؼخٓخ
 ٝرو٘٤خ ؿَرخء
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 ٝرٌ٘٤خ  ّٞ٣ؿ٘ ٠ح٥هَٕٝ
* * *
ٓ٘ٞحص حُظ ِٚ ٤ك٘٤ٓ ٢خ َء ًخٗض أٍرؼٖ٤
ػْ ػخى ح٥هَٕٝ
ٍ ٝكِ٘خ ّٞ٣ ..ػخى ح٥هَٕٝ
كبُ ٠أٖ٣؟ ٝ ..كظخ َّ ٓ٘زو ٠طخثٖ٤ٜ
٘ٓ ٝزو ٠ؿَرخء ؟!
ًٝخٕ ٓٔ٤ق حُوخْٓ ٖٓ ٓئٓٔٛ ٢ل٤لش (ًَ حُؼَد) ٍٝثْ٤
طلََٛ٣خ حُلوَ ،١اُ ٠ؿخٗذ آٜخٓ ٚك ٢طلَٛ َ٣ل٤لظ( ٢حُـي)
ْ طلَ َ٣ؿَ٣يس (ٌٛح حُؼخُْ) ػخّ\  . 1966ػْ ػخى
(ٝح٫طلخى) ػْ ٗـَ ٍَثِ َ
ٝػَٔ ُٓلٍَح ً أىر٤خ ً ك( ٢ح٫طلخى) ٝأٓ ٖ٤ػخّ طلََٛ٣ل٤لش (حُـي٣ي) ػ َّْ
ْ ٍٓ٘٘ٞحص (ػَرٔي) كٓ ٢ي٘٣ش (ك٤لخ )ٓ ،غ
ٍث ْ٤طلََٛ٣خ ٝ .هي أ َّ
ٓ َ
حٌُخطذ ( ػٜخّ ه٘ٓ ) ١ٍٞش \  ، 1973ػْ طِْٔ حىحٍس (حُٔئٓٔش حُ٘ؼز٤ش
ُِل٘ )ٕٞك (٢ك٤لخ ) .ػْ حٛزق ٍثٔخ ٍ٩طلخى حُؼخّ ٌُِظخد حُؼَد
حُلِٔط ٌ٘ٓ ٖ٤٤٘٤طؤٜٓٔٔ٤خ٣ .و ٍٞك ٢ه٤ٜيط ( ٚح١لخٍ ٓ٘ش :) 48
ً ََ ٖٓ ٌّ ٞحُٔٔي حُٔويّى ك ٢حُ٧هش  .ك ٢حُِٝح٣خ
طِ ٜٞرٔخ طَى حُظظخٍ ح ٖٓ ِ٤ٌِٗ٫حُزوخ٣خ
أُٗزٞرشٌ ٝ ..كطخّ ١خثَ ٍسٗ ٝ ..خهِشٌ ٚٔ٤٘ٛ
ؿ٘ي ٍ ١هيٚٔ٣
ٓ ٝيحكغ ٓلَٝهش ٝ ..ػ٤خد
ّ
 ٝه٘خرَ ُِٓ٘ٞش ٝ ..ه٘خرَ ٛخٍص ٗظخ٣خ
* * *
ٍٝح٣ظ ٢حٚٔ٤ُ٧
((٣خ حهٞط ٢حَُٔٔ حُؼَحس٣ ٝ ..خ
َ
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ؿّ٘ٞح  ٝ ً٬٣ٞ١حٍهٜٞح ر ٖ٤حٌُٞحٍع  ٝحُوطخ٣خ ))
ُْ ٣وَأٝح ػٖ (( ُ
ىٕ ً٘ٞص ))  ٝػٖ هَحكخص حُوظخٍ
٣ ٝـّ٘يً ٕٝظخثزخ ً طُلً٘ ٢ظخثذ ك ٢حُو٤خٍ
حُؼُٜ ٢ٜخ ر٘خىم
كَٓخٜٗخ ك ٢حُـٞع طِكقٝ ..
ُّ
ُ٘ٓ ،ٕٞٔ٤خٗن
 ٝط٘ ّي ُِـز٘خء ،ك ٢أؿٜخٕ
ٍ
 ٝحُ٘خٍر ٖٓ ٕٞحُيٓخء ُٓٝ ْٜخٓخص حَُؿخٍ
* * *
٣خ حهٞط! ٢
آرخإٗخ ُْ ٣ـَٓٞح ؿ َ٤حٓ٧خ َ٤١حُٔوٚٔ٤
 ٝحُ٤ظْ ٝ ..حَُإ٣خ حُؼوٚٔ٤
ؿَّ حُـٜخُش  ٝحُو٤خٗش  ٝحُـَٚٔ٣
كِ٘ـٖ ٖٓ
ِ
ِ
ّ
مٌٗ ..زش حُـٞع حُؼ٠خٍ
كِ٘ـٖ ٖٓ هزِ
ِ
حُظِٔ ِ
* * *
٣خ حهٞط ٢حَُٔٔ حُـ٤خع حُلخُٔ ٖ٤رزؼٍ ٞحٚ٣
ه٤ٜيط ٢حُ٘وّٚ٤
حُٔظَ٘ى٣ ٝ ٖ٣خ
٣خ حهٞط٢
ّ
َ
ٓخ ُحٍ ػ٘ي حُطّ٤ز ٖٓ ،ٖ٤حَُػخء ُ٘خ روّٚ٤
ٓخ ُحٍ ك ٢طخٍ٣و٘خ ٓطَُ ..وخطٔش حَُٝحٚ٣
توفً الشاعر الفلسطٌنً سمٌح الماسم ،بعد صراع مع المرض
الذي اصٌب به ( سرطان الكبد ) لمدة ثبلث سنوات أدى إلى تدهور
حالته الصحٌة فً األٌام األخٌرة وانتصر علٌه المرض اخٌرا فوافته
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المنٌة ٌوم الثبلثاء الموافك التاسع عشر من شهرآب ( اؼسطس )
. 2014
صد ََر له أكثر من () 70كتابا ً فً الشعر والمصة والمسرح والممالة
َ
والترجمة ،وصدَرتْ أعماله الناجزة فً سبعة مجلّدات عن دور نشر
رج َم عد ٌد كبٌر من لصابده
عدٌدة فً المدس وبٌروت والماهرة .كما ت ُ ِ
إلى اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة والتركٌة والروسٌة واأللمانٌة والٌابانٌة
واإلسبانٌة والٌونانٌة واإلٌطالٌة والتشٌكٌة والفٌتنامٌة والفارسٌة
والعبرٌة واللؽات األخرى.
سمٌح الماسم حؾ بهالة من االلماب والمسمٌات الكثٌرة بحٌث كان
شّعر
الشاعر الوحٌد الذي تظهر فً أعماله مبلمح ما بعد الحداثة فً ال ِ
العربً فكان ( لٌثارة فلسطٌن ) و( متنبً فلسطٌن ) و(شاعر العرب
االكبر ) و( الشاعر المبدع ) و( مؽنً الربابة وشاعرالشمس ) و( شاعر
المماومة الفلسطٌنٌة ) و(شاعرالمومٌة العربٌة ) و( الشاعر العمبلق )
المتفوق فً لوة مخٌلته والتً ٌصعب أن
وكثٌر ؼٌرها فهو بحك الرجل
ّ
نجد مثلها لدى شعراء آخرٌن وٌمتلن هذه العمارة وهذه الموة التً تسمح
له بؤن ٌكون البطل الدابم فً عالمه الشعري فهو بحك الشاعرالمبدع
والشاعرالعمبلق والشاعر الذي أعطى الشعر صفوة الروح والعمر،
فانتصبت المصٌدة شجرة عطاء ال ٌنضب .فهوالشاعر اإلنسان ال ٌبرح
الشباب وعنفوان اإلنسان الممتلا بالحٌوٌة والمرح واألمل ،فكان بحك
شاعر المماومة وربة الكلمة الصامدة ٌمول فً احدى لصابده :
طعام الشهٌد ٌكفً شهٌدٌن
ٌا أمنا الرٌح ٌ ..ا هاجر المتعبه
أعدي الطعام الملٌل ألبنابن العابدٌن
على عربات المنافً
خذي كفنً شرشفا ً لؤلوانً العتٌمة
لومً افرشً للضٌوؾ األحبة كوفٌتً..
إنهم متعبون جٌاع
489

أعدي لهم وجبة من بمول الخراب
أعدي كإوس العذاب
وإبرٌك أحزانن المرعبه
سٌجمعنا الخبز والملح عما لرٌب
وتجمع أشبلءنا لممة العودة الطٌبه
واختم بحثً بهذه المصٌدة الجمٌلة ( صوت الجنة الضابع ) :
صوتها كان عجٌبا ً
كان مسحوراً لوٌا ً ..و ؼنٌا ً..
كان لداسا ً شجٌّا ً
نؽما ً و انساب فً أعمالنا
فاستفالت جذوة من حزننا الخامد
من أشوالنا
و كما ألبل فجؤة
صوتها العذب ،تبلشى ،و تبلشى..
مسلّما ً للرٌح دفبَه
تاركا ً فٌنا حنٌنا ً و ارتعاشا
صوتها ..طفل أتى أسرتنا حلوا ً حبٌبا ً
و مضى سرا ً ؼرٌبا
صوتها ..ما كان لحنا ً و ؼناءا ً
كان شمسا ً و سهوبا ً ممرعه
490

كان لٌبل و نجوما
و رٌاحا ً و طٌورا ً و ؼٌوما
صوتها ..كان فصوالً أربعه
لم ٌكن لحنا ً جمٌبلً و ؼناءا
كان دنٌا ً و سماءا
* * *
و استفمنا ذات فجر
و انتظرنا الطابر المحبوب و اللحن الرخٌما
و ترلّبنا طوٌبل دون جدوى
طابر الفردوس لد م ّد إلى الؽٌب جناحا
و النشٌد الساحر المسحور ..راحا..
صار لوعه
صار ذكرى ..صار نجوى
حرى ..و دمعه
و صداه حسرةً ّ
***نحن من بعدن شوق لٌس ٌهدا
ٌ
س ّه ٌد ترنو و تندى
و
عٌون ُ
ت و وجْ دا
و ندا ٌء حرق
األفك ابتهاال ِ
َ
ع ْد لنا ٌا طٌرنا المحبوب فاآلفاق ؼضبى مدله ّمه
ُ
عد لنا سكرا ً و سلوانا و رحمه
عد لنا وجها ً و صوتا
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ال تمل :آتً ؼدا ً
إنا ؼدا ً ..أشباح موتى !!

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

أىْ٤ٗٝ

 ٞٛػِ ٢رٖ أكٔي رٖ ٓؼ٤ي حٓزَ حُٔؼَٝف د(أى.)ْ٤ٗٝ
ُٝي ك ٢حً ٖٓ ٍٝ٫خٗ ٕٞحُؼخٗ٘٣ ( ٢خ٘ٓ ) َ٣ش \ 1930ك ٢هَ٣ش
(هٜخر )ٖ٤حُظخرؼش ُٔ٘طوش (حؿزِش )د (ٓ٣ٍٞخ)  .ىٍّ ك ٢هَ٣ظ ٚػِ٣ ٠ي
أر ٚ٤ك٤غ كلع حُوَحٕ حٌَُ ٞٛٝ ْ٣ى ٕٝحُؼخُؼش ػَ٘س ٖٓ حُؼَٔ ٝكلع
حُؼي٣ي ٖٓ هٜخثي حُ٘ؼَحء حُويحٓٔٓٝ ٠خ  ًٌَ٣حُٗٔ ٚخ ُحٍ ( ٌَٗ١
حُوٞطٍِ ) ٢ث ْ٤حُـٔ٣ٍٜٞش حُٔ٣ٍٞش حُٔ٘طوش ػخّ \  1944حُو ٠ه٤ٜيس
٤٘١ٝش ٖٓ ٗظٔ ٚحٓخّ حَُثٝ ْ٤حُل ٍٞ٠ك٘خُض حٓظلٔخٗٝ ٚحٓظلٔخٕ ًَ
حُلخٓ ٖ٣َٟؼٔٓ ٚخ كي ٟر ْٜحٕ  َِٙٞٓ٣حُ ٠حُيٍحٓش ك ٢ػْ ك( ٢
حُِ ٚ٣ُ٢حُلَٗٔ٤ش ) كٓ ٢ي٘٣ش (ٝ )ّٞ١َ١كلع حُؼي٣ي ٖٓ هٜخثي حُ٘ؼَحء
حُويحٓ ٠ػْ حٗظوَ حُٓ ٠ي٘٣ش ( حًُ٬ه٤ش ) فأًَٔ ىٍحٓظ ٚح٩ػيحى٣ش ٝأٗ٠ٜ
حَُٔكِش حُؼخٗ٣ٞش ك ٢حُؼخٗ٣ٞش حَُٓٔ٤ش كٜ٤خ ًٝخٕ ك ٢ريح٣ش َٓكِظٚ
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حُؼخٗ٣ٞش ٝك َٜػِ ٠حُٜ٘خىس حُـخٓؼ٤ش ك ٢حُلِٔلش ٖٓ حُـخٓؼش حُٔ٣ٍٞش
كٓ ٢ي٘٣ش ( ىٓ٘ن )ػخّ \ 1954ػْ حُظلن رخُويٓش حُؼٌَٔ٣ش ػْ حػظوَ
ٓ٘ش ًخِٓش رٔزذ حٗظٔخث ٚحُ ( ٠حُلِد حُٔ ١ٍٞحُو ٢ٓٞح٫ؿظٔخػٔٓ ) ٢خ
حٟطَ ٙالى مؽادرة سورٌا الى لبنان عام \  1956وهنان التمى الشاعر
(ٌوسؾ الخال ) حٌث أصدرا معا ً ( مجلة شعر ) فً مطلع عام\ .1957
ثم أصدر أدونٌس مجلة ( موالؾ) فً عام \ 1969ػْ ك َٜػِ٠
حُيًظٍٞح ٙك ٢ح٧ىد حُؼَر٘ٓ ٢ش\  ٖٓ 1973ؿخٓؼش (حُويٓٞ٣ ْ٣ق) ك٢
(رَٝ٤ص ).
أثارت أطروحته لنٌل شهادة الدكتوراه ( الثابت والمتحول ) سجاالً
طوٌبلً .بدءا ً من عام  1955وادى هذا السجال الى اشتهاره عربٌا
وعالمٌا فتكررت دعوته كؤستاذ زابر إلى جامعات ومراكز عدٌدة للبحث
فً فرنسا والمانٌا وسوٌسرا وامرٌكا .وحصل على عدد من الجوابز
العالمٌة وألماب التكرٌم وتُرجمت أعماله إلى ثبلث عشرة لؽة.
اطلك على نفسه لمب (ادونٌس ) تٌمنا ً باسطورة ادونٌس الفٌنٌمٌة
 ٞٛٝأكي أُوخد حُٜ٥ش ك ٢حُِـش حٌُ٘ؼخٗ٤ش-حُل٤٘٤و٤ش ،كخٌُِٔش (أى ٕٝطؼ٘٢
ٓ٤ي أ ٝاُ ٚرخٌُ٘ؼخٗ٤ش ٓ٠خف اُٜ٤خ حُٔ ٞٛٝ ٖ٤ػٓ٬ش حُظًٌَ٤رخُٗٞ٤خٗ٤ش
ٌٛٝح ٓ ٞٛؼ٘ٞم حُٜ٧ش ػ٘ظخٍ ًٔخ ط٘وَ حَُٝح٣خص ٝ .هي حٗظوِض أٓطٍٞس
أىُِ ْ٤ٗٝؼوخكش حُٗٞ٤خٗ٤ش ٝكز٤زظٛ ٚخٍص (أكَٝى٣ض ) .ك٣ ٜٞـٔي حَُر٤غ
ٝحُوٜذ ُي ٟحٌُ٘ؼخٗٝ ٖ٤ح٩ؿَ٣نًٝ .خٕ ٍٜٛٞ٣خ ٗخد ٍحثغ حُـٔخٍ .
فخرج ادونٌس بهذا اللمب على تمالٌد التسمٌة العربٌة  .لٌكون لذلن
الشاب ذي السبعة عشر عاما ً فً ( دمشك )سبمته شهرة االسم ،وشهرة
لصابده ،عندما ٌ ّمم نحوها ،وكان عابدا ً لتوه من الخدمة العسكرٌة ،وفً
طرٌمه لبللتحاق بالجامعة ،وكانت (خالدة سعٌد ) الفتاة الشابة المتمدة
ذكاء وجماال وحسا ً أدبٌاً ،طالبة دار المعلمٌن فً (دمشك ) ،لد لرأت
بعض تلن المصابد وأخذت بها وباالسم البراق ٌلمع تحتها ،كان بٌت
المذٌعة (عبلة الخوري) ٌومبذٍ ،لبلة للمثمفٌن والمومٌٌن السورٌٌن،
فانفتح أمام أدونٌس ،وأمام البنت الذكٌة (خالدة سعٌد) وشٌبا ً فشٌبا ً
المتمرد على كل شًء ،لوة عمل تلن الفتاة،
تكشفت للشاعر الحالم
ّ
وأسرته رزانتها ودلة أفكارها ،فرأى فٌها ما ٌمكن أن ٌساعده على
أعباء ثورته األدبٌة التً بدأ ٌستكشؾ اتجاهاتها ،ورأت هً فٌه مشروع
شاعر كبٌر وثوري من الطراز االول و الرفٌع ،فسلمته زمامها ،وتبعته
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فً مذاهبه التً لم ٌكن ٌعرؾ إلى أٌن ستموده ،لكنه ٌعرؾ شٌبا ً واحداً،
أنها ٌنبؽً أن تزعزع كل شًء ،وتتجاوز كل الحدود والخطوط الحمر.
وفً بٌروت فُتحت لهما أبواب الثمافة على مصراعٌها ،فدخبل الٌها
بإخبلص واجتهاد ،ال نظٌر له ،دراسة وإبداعا ً وتنظٌرا ً .وفٌها أكمبل
دراستهما الجامعٌة ،وفٌها انخرطا فً التجربة الثورٌة لمجلة (شعر)التً
اجتمع فٌها شعراء الحداثة الشعرٌة كما اشرت وكانت( خالدة ) فً للب
ذلن الزخم الحداثً ،فتزوجها فانجب منها ابنتٌن هما ارواد ونٌنار
وفٌها ٌمول .:
عٌنٌن عٌنً,
ق فً
حٌنما أُؼر ُ
ِ
ألمح الفجر العمٌما
وأرى األمس العتٌما
وأرى ما لست أدري,
وأحس الكون ٌجري
ّ
عٌنٌن وبٌنً
بٌن
ِ
طٞك ( ٢حى ) ْ٤ٗٝحُ٘خػَحُٔ ١ٍٞحُٔـيى رظخٍ٣ن حُؼخٖٓ ٝحُؼَٖ٘ٓ ٖ٣
ٗ َٜطَ٘ ٖ٣حُؼخٗٞٗ (٢كٔزَ ). 2014
٣ؼي حى ٖٓ ْ٤ٗٝحُ٘ؼَحء حُٔـيى ٖ٣ك ٢ح٫ىد حُؼَرٝ ٢حُ٘ؼَ رٍٜٞس
هخٛش ٍٝ ٖٓٝحى حُ٘ؼَحُلي٣غ كٌظذ حُ٘ؼَ حُلَ ٝحُٔ٘ؼ ٍٞريٖٓ ٫
حُ٘ؼَحُظوِ٤يٝ ١هي حُظق كٓ ُٚٞـٔٞػش ٖٓ ٗؼَحء ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ
حُ٘ؼَ حًًَ ٓ٘ ْٜدمحم حُٔخؿ ٝ ١ٞحٗٔ ٢حُلخؽ ٓٞ٣ٝ ٝق حُوخٍ ٝؿَْٛ٤
٣ .و ٍٞك ٢ه٤ٜيس ُ ٚرؼ٘ٞحٕ ( ٢٘١ٝك٫ ٢ؿت) :
ْ
ٝؿ ٢ٜك٤ج ًخ!
ٌٖ٤ُٝ
َ
ى ْ ٖٓ ٌَ ٛحُلـَ حُؼخٗن  ٢٘ٔ٣ك ٢ُٞأٗخ
حُؼخٗن حُِ٘ ٍٝ٧خٍ
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ٗخٍ أُٗؼَ ٠ى ٌّ طلض
طلز َُ حُ٘خٍ
أ٣خٌٓ ٢
َ
ٝح٩ر ُ
ىٓغ ٗ َ ٌَ ٜطخثٝ ٌٚطِظٜن
ُ ٢
ٜٗيٜ٣خ ِ ٌَ ٤ِٛ
آرخٍ ٍ
ف كَ ََّػظْٚ
ن ؿَ ٌ
د طُِ ُ
حُْ٘ٔ ػِٜ٤خ ًخُؼِ ٞ
أكِحٌٗ ٍْ َٝ ٢ى.
ٝرٜخٍ (ٌٛح ؿِ٘ ُ٘٤ي?)
ٗٝؼ٘ؼَظْ ُٚرزَخ ٍٙ
ٍ
َ
ن ٝىٓ٣ ٢وِغ
ىهِضُ ٓيٍٓش حُؼ٘ذ ؿزُ٘ٓ ٢٘٤وّ ٌ
ِٓطخَٗ :ٚطٔخءُضُ ٓخ أكؼ َُ?  َٛأكِّ حُٔي٘٣ش
ٍٝحم ٖٓ حُ٘خٍ حهظٔ ْٔ٘خ
رخُوزِ? ط٘خػَصُ ك٢
ٍ
حُِٔٞى ٝؿ ْؼ٘خ
ى َّ
ِ
ٗلَٔ حُٚ٘ٓ٧
ٓخُؿ ٖ٤حُل ٠ٜرخُ٘ـّْ ٞ
ٓخثو ٖ٤حُـ.ّْ ٞ٤
ًوط٤غ ٖٓ ح٧ك.َٜٚ٘
ٍ
أدونٌس من أكثر الشعراء العرب إثارة للجدل.كما ٌمول النماد فمد
استطاع بلورة منهج جدٌد فً الشعر العربً ٌموم بتوظٌؾ اللؽة الى لدر
كبٌر من اإلبداع والتجربة بحٌث تسمو كتاباته على االستخدامات
التملٌدٌة دون أن ٌخرج على اصول عن اللؽة العربٌة الفصحى
ومماٌٌسها النحوٌة.
استطاع أدونٌس نمل الشعر العربً إلى العالمٌة .ولد رشحه النماد
لنٌل جابزة ( نوبل ) لبلداب لفترة طوٌلة اال انه لم ٌنلها كما أنه،
باإلضافة لمنجزه الشعريٌُ ،ع ّد واحدا ً من أكثر الكتاب العرب إسهاما فً
المجاالت الفكرٌة والنمدٌة.وٌعد الشاعر العربً العالمً األول .وكذلن
كان رساما ونجد فً شعره مهارة من رسمه فً صورة شعرٌة
رابعة ٌمول :
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جالس لربها
ٌ
س َد ٌل.
والستار الذي نسجتْه تبارٌ ُحنا ُم ْ
لَامةُ األفك مكسـورةُ
الخصر،
ِ
نومها.
والشمس تمضً الى ِ
ُ
الفراش
ِمشْطها ،لل ُم الحبر ،كرسٌُّها،
ُ
أكداس أورالِ ها -
على األرض،
ُ
كتبا ً
ُ
بستان ور ٍد
ودفاتر،
َ
تتناثر أكمامهُ.
أتذكّر حتَّى كؤنً أرى َ
اآلن :ها بٌتُها
ٌَتن َّهدَُ ،ها شُرفاتُ النوافذ تُسلم أحضانَها
لل ُمرٌ ِد المولَّه،
أول اللٌَّل،
والشمس فً ّ
تخلع آخر لمصانها.
حصل ادونٌس على جوابز كثٌرة اهمها الجابزة الكبرى ببروكسل سنة
 1986ثم جابزة اإلكلٌل الذهبً للشعر فً جمهورٌة ممدونٌا تشرٌن
األول .1997
طَى حُ٘خػَ حُٔ ١ٍٞػِ ٢حكٔي ٓؼ٤ي حٓزَ ( حى ) ْ٤ٗٝحػخٍح ًؼَ٤س
رؼي ٝكخط ٚحػَص حٌُٔظزخص حُؼَر٤ش ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
. 1988
هٜخثي أ ،٠ُٝىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
. 1988
أٍٝحم ك ٢حَُ٣ق ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
1988
أؿخٗ٤ٜٓ ٢خٍ حُيٓ٘و ،٢ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
هخُض ح،ٍٝ٧
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ٝهض ر ٖ٤حَُٓخى ٝحٍُٞى،
ًظخد حُلٜخٍ
ًظخد حُظل٫ٞص ٝحُٜـَس ك ٢أهخُ ْ٤حُٜ٘خٍ ٝحُِ،َ٤
ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص. 1988 ،
. 1988
حَُٔٔف ٝحَُٔح٣خ ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
. 1980
ٝهض ر ٖ٤حَُٓخى ٝحٍُٞى ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
. 1980
ٌٛح  ٞٛحٓٔ ،٢ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
. 1976
ٓ٘خٍحص ،ىحٍ حُٔي ،ٟىٓ٘ن
. 1988
ٓلَى ر٤ٜـش حُـٔغ ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
. 1979
ًظخد حُوٜخثي حُؤْ ،ىحٍ حُؼٞىس ،رَٝ٤ص،
. 1985
ًظخد حُلٜخٍ ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
• ٜٗٞس طظويّّ ك ٢هَحث ٢حُٔخىس ،ىحٍ طٞروخٍ َُِ٘٘ ،حُيحٍ حُز٠٤خء،
. 1988
• حكظلخ ًء رخ٤ٗ٧خء حُـخٓ٠ش حُٞحٟلش ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص. 1988 ،
• أرـي٣ش ػخٗ٤ش ،ىحٍ طٞروخٍ َُِ٘٘ ،حُيحٍ حُز٠٤خء. 1994 ،
. 1996
• ٓلَىحص ٗؼَ ،ىحٍ حُٔي ،ٟىٓ٘ن
ح ،ٍٝ٫ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص. 1995 ،
• حٌُظخد
حُؼخٗ ٢ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص. 1998 ،
• حٌُظخد
حُؼخُغ ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص. 2002 ،
• حٌُظخد
• ك٧ َّٜػٔخٍ حَُ٣ق ،ىحٍ حُٜ٘خٍ ،رَٝ٤ص.
• أ ٍٝحُـٔي آهَ حُزلَ ،ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص. 2003 ،
• ط٘زّؤ أٜ٣خ ح٧ػٔ ،٠ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص. 2003 ،
ّ
. 2007
٣ظِٔم ك ٢ؿٔي حَٓأس ،ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص،
• طخٍ٣ن
ٍٝحم ٣ز٤غ ًظذ حُ٘ـ ،ّٞىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص. 2008 ،
• ّ
. 1996
• ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش حٌُخِٓش ،ىحٍ حُٔي ،ٟىٓ٘ن،
حٌُظخد حُوطخد حُلـخد . 2009
حٓخ كٓ ٢ـخٍ حٍىٍحٓخص كوي حٛيٍ حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ حٜٔٛخ :
. 1986
• ٓويٓش ُِ٘ؼَ حُؼَر ،٢ىحٍ حُلٌَ ،رَٝ٤ص،
. 2005
• ُٖٓ حُ٘ؼَ ،ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص،
• حُؼخرض ٝحُٔظل ،ٍٞرلغ ك ٢ح٩ريحع ٝح٩طزخع ػ٘ي حُؼَد،
ٍِٓ حُ٘ؼَ،
.
حُٜٞك٤ش ٝحَُٔ٣خُ٤ش،
.
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 .حُ٘ظخّ حُوَآٗٝ ٢آكخم حٌُظخرش.
 .طؤ َ٤ٛح،ٍٞٛ٧
ٛ .يٓش حُليحػش ِٓٝطش حٍُٔٝٞع حُي،٢٘٣
ٛ .يٓش حُليحػش ِٓٝطش حٍُٔٝٞع حُ٘ؼَ،١ىحٍ حُٔخه،٢
دَٝ٣ص. 2001 ،
• كخطلش ُٜ٘خ٣خص حُوَٕ ،ىحٍ حُٜ٘خٍ ،رَٝ٤ص.
. 1985
• ٓ٤خٓش حُ٘ؼَ ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص
. 1985
• حُ٘ؼَ٣ش حُؼَر٤ش ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص
. 1990
• ً ّ٬حُزيح٣خص ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص
. 1992
• حُٜٞك٤ش ٝحُٔ٣ٍٞخُ٤ش ،ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص
. 1993
• حُ٘ ٚحُوَآٗٝ ٢آكخم حٌُظخرش ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص
• حُ٘ظخّ ٝحٌُ ،ّ٬ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص . 1993
• ٛخ أٗض أٜ٣خ حُٞهضَ٤ٓ( ،س ٗؼَ٣ش ػوخك٤ش) ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص،
. 1993
• ٓ٤ٓٞو ٠حُلٞص حٍُ٧م ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص. 2002 ،
. 2005
• حُٔل ٢٤حٞٓ٧ى ،ىحٍ حُٔخه ،٢رَٝ٤ص،
ًَ٤٘ٗٞط ٞحُويّ ،رَٝ٤ص  -رِٓٞزَؽ  -رخٍ ْ٣طُٔٞ
ًٔخ هخّ رظَؿٔش حٌُظذ حُظخُ٤ش حُ ٠حُؼَر٤ش :
• كٌخ٣ش كخٌُٓٝ ،ٞحٍس ح٩ػ ،ّ٬حٌُ٣ٞض. 1972 ،
• حُٔ٤ي رٞرَُٝ ،حٍس ح٧ػ ،ّ٬حٌُ٣ٞض. 1972 ،
• ٜٓخؿَ رَٔ٣زخُٕٝ ،حٍس ح٩ػ ،ّ٬حٌُ٣ٞض. 1973 ،
• حُز٘لٔؾُٝ ،حٍس ح٩ػ ،ّ٬حٌُ٣ٞض. 1973 ،
• حُٔلَُٝ ،حٍس ح٩ػ ،ّ٬حٌُ٣ٞض. 1975 ،
• َٜٓس حٓ٧ؼخٍُٝ ،حٍس ح٩ػ ،ّ٬حٌُ٣ٞض. 1975 ،
• َٓٔف ؿٍٞؽ ٗلخىس١ ،زؼش ؿي٣يس ،رخُؼَر٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش ،ىحٍ
حُٜ٘خٍ ،رَٝ٤ص.
• ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش حٌُخِٓش ُٔخٕ ؿ ٕٞر،َّ٤
١ . 1976زؼش
• ٓ٘خٍحصُٝ ،حٍس حُؼوخكش ٝحٍٗ٩خى حُو ،٢ٓٞىٓ٘ن،
ؿي٣يس ،ىحٍ حُٔي ،ٟىٓ٘ن.
• ٓ٘لٝ ،٠هٜخثي أهَُٝ ،ٟحٍس حُؼوخكش ٝحٍٗ٩خى حُو ،٢ٓٞىٓ٘ن،
. 1978
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(ك٧ َّٜػٔخٍ حَُ٣ق) ىحٍ ً٘ذ ُِ٘ؼَ ،طَ أر٤ذ ،طَؿٔش اُ٠
•
حُؼزَ٣ش
• َٓٔف ٍحٖٓ٤
• ك٤يٍ ٓٝؤٓخس ٤١زش أ ٝحُ٘و٤وخٕ حُؼيٝحُٕٝ ،حٍس ح٩ػ ،ّ٬حٌُ٣ٞض،
. 1979
• ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش حٌُخِٓش ٣٩ق رٗٞلٞحُٝ ،حٍس حُؼوخكش ،ىٓ٘ن،
. 1986
• ًظخد حُظل٫ٞص ،أٝك٤ي ،حُٔـٔغ حُؼوخك ،٢أرٞظز. 2002 ،٢
. 2004
• ح ٍٝ٧حُِٔظٜزش ،ى٤٘٤ٓٝي ىٝكِ٤زخٕ ،ىحٍ حُٜ٘خٍ،
ٝهخّ رخُظؼخٓ ٕٝغ ُٝؿظ( ٚهخُيس ٓؼ٤ي )رخٛيحٍ حٌُظذ حُظخُ٤ش
ًٔوظخٍحص ٖٓ ٗظخؽ حُ٘ؼَحء ٝح٫ىرخء ح٫هَ: ٖ٣
ٓ وظخٍحص ٖٓ ٗؼَ ٓٞ٣ق حُوخٍ ،ىحٍ ٓـِش ٗؼَ رَٝ٤ص. 1962 ،
 ىٞ٣حٕ حُ٘ؼَ حُؼَر،٢
 .1حٌُظخد ح ،ٍٝ٧حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ،رَٝ٤ص. 1964 ،
 .2حٌُظخد حُؼخٗ ،٢حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ،رَٝ٤ص. 1964 ،
 .3حٌُظخد حُؼخُغ ،حٌُٔظزش حُؼ٣َٜش ،رَٝ٤ص. 1968 ،
ىٞ٣حٕ حُ٘ؼَ حُؼَر( ٢ػ٬ػش أؿِحء)١ ،زؼش ؿي٣يس ،ىحٍ حُٔي ،ٟىٓ٘ن،
. 1996
ٓ وظخٍحص ٖٓ ٗؼَ حُٔ٤خد ،ىحٍ ح٥ىحد ،رَٝ٤ص. 1967 ،
ٓ وظخٍحص ٖٓ ٗؼَ ٗٞهٓ( ٢غ ٓويٓش)
ٓ وظخٍحص ٖٓ ٗؼَ حَُٛخكٓ( ٢غ ٓويٓش)،
ٓ وظخٍحص ٖٓ حٌُٞحًزٓ( ٢غ ٓويٓش)،
ٓ وظخٍحص ٖٓ دمحم ػزيٓ( ٙغ ٓويٓش) رَٝ٤ص. 1983 ،
ٓ وظخٍحص ٖٓ دمحم ٍٗ٤ي ٍٟخ (ٓغ ٓويٓش)،
ٓ وظخٍحص ٖٓ ٗؼَ حُِٛخٓ( ١ٝغ ٓويٓش
ٓ وظخٍحص ٖٓ حٓ٩خّ دمحم رٖ ػزي حُٛٞخد رَٝ٤ص. 1983 ،

حهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙحُٔط ٍٞحُ٘ؼَ٣ش ٖٓ ٗؼَ: ٙ
َه ََ َؽ حُُ ٍٞى ْ
كٟٚٞ
ٖٓ
ِ
ُٔ٬هخطٜخ،
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حُْ٘ٔ ػَُ٣خٗشً
ض
ًخٗ ِ
ُ
َِٛ ٜخ.
ك٢
ؿ ْ٤ػَِ ٠ه ْ
حُوَ٣قِ ،
ِ
ٓ ََ ٟٞه ٍْ ٢ِ ٤
حُلذ
ٌٌٛح ُ َُُٞ٣ي
ُّ
ك ٢حُوَِ ٣ش حُظ ٢ؿجضُ ِٓ ْٜ٘خ.
-2حُلـ َََ َٜٗ َْ َٛ :
٠ضْ ؟
ٓؤ ٍُ َ
ػ ْ٘ ِي ْ
ٗ٠ٜضُ أ ْ
ض َٓطَِٔٔخ ً
ٍأ٣ضُ ٝؿ َِ ٜي ك ٍَ ٞحُزِ ٤
حُلـَ ػٖ ًَظِل:٢
٤ْ ٍٓ .ٍٖ ٜضُ
ك َّ ِ ً ٢ؿ ْ
َ
ؿخ َءصْ
ٗيٟ
ِأّ حُلِ ُْ أؿٞحٗ٢؟ ٓؤُضُ
ً
حُْ٘ٔ َ َْ ٛهََأَصْ
ػِ٠
حُـٓ ،ٕٜٞؤُضُ
َ
ِ
طخى؟ َ
حُزخد؟
ض
ٔ ِ
ُه ِ
أْ ُٔ ٖ٣
َ
ً٤ق َٓ٘٠
َ
ٝحُ٘ـَ؟
ض
حُ٠
ُ ٍٝى حُزِ ٤
ؿٞحٍ ِى ْ
ُ
ِ
أًخ ُى
أٗطَ أّ٣خٓٝ ٢أ ْٗ٘ َِط َُ:
ُ
َ
ىَٓ٢
م
٘ٛخى ٝؿَٔٔٛ ٢خ ُ٘ٛخ ٌ ٍٝ -
ٍََّ.
ُّ
٘ ْ٤حُؼخَُ ِْ حُ٘ ُ
٣ـَ ُ ٙكِ َٛ ٢
-3ٛخٓضٌ ُُِ٘٤خ.
ُ٘٣ َٛل٘٢
ِٓ ْٖ ُ٘ٛخ ٌ
ِٓ ْ
ـٖ ٘ٛـخُي ٓخ ُ٘٣زـ ٚحُظََِّؼؼ ُ َْ.
َّ ٍَ ٫ؿش ٌْ ٫ .حكظِ ْ
ظخٕ.
ُُِ٘٤خ ٣ظ٘ ّٜي كٍ ٢ثظ َ ْ٘٤خ
ٝحُ٘ٞحكٌ طُطزِن أٛيحرَٜخ.
 طوَأٖ٣؟ ٟغحُ٘خٌ ٟٞ .١ء
َ
د ِٓ ْٖ ؿٔي٘٣خ حُ ٠ؿٔي٘٣خ
٣ظَٔ ُ
ّ
ٝؿَٚ
ْ
حٌُٔخٕ.
٣ٝـ ّْ َ٤
-4ٗؼٜق أْٜ َٗ ٝيأ ُ
ٌٌٛح  -ك ٢ػ٘خم حُ ّطز٤ؼ ِش ٝحُ َّط ْز ِغ،
ُ
ػ ْل َ ٞأػ٠خثِ٘خ،
هَحٍِ ٫ٝ ،ه َّطشٌَ - ،
٫
ٌ
ٗ٘ظْ َٗ ،٢ٜزيأ ُ.
ؿٔيحٗخ
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ٝحكيٌ .
ًًٞذ ِ
ٌ
ٗظزخ َى ٍُ أكِحَٗ٘خ
ٗظزخىٍ أك٘خ َءٗخ،
ٝحكيٌ .
ؿٔيحٗخ َى ٌّ ِ
خٓ٘خ
ٞحٕ ك ٢حُـَفِٓ ،لظخ ُ
ف أ ِّ ٣
ٗلٖ ِِ ْ٘ ٛ
أكَحك٘خ ٝأَكِح ِٗ٘خ،
ف
ٓٝلظخ ُ
ِ
َؿٔيحٗخ.
-5ٓٝخٍصْ
ٍحٍٛخ،
ض
كَ ٌَّ ِ
ُ
َ
ح ٍٝ٧أ َ ُْ َ
ُك ََّسً كُ ٢هطخَٗخ،
ػ٘يٓخ ٓؤَُظْ٘خ ٝهِ٘خ:
حُلذ ٣خ أٍ َ
ٟ٘خَ .ؿ َز ِْ٘خ
ٗؼَف
َّ
زخء ٓٔخكخطِ َِ ٝ ،ٚؿزَ َِْ٘ خ
َ٘٘٤١خ ِٖٓ َِ ٛ
حُٔظَ٘ى كْٔ ١َ ٢ؼ ِ ٚرؤٝؿخ ِػ٘خ،
كظ٘شَ حُؤَ
ّ
ٓ ْٔ٘خ
َ ٍٝ
ًُ ََّ ٓخ  ِٖٓ َُٟ٣ ٫طوخ٤١ؼ ِ،ٚ
رظوخِ ٤١ؼ٘خ.
 ١ً ٢ٛأٍ ُ
ٟ٘خ- ،
حُلذ أٓٔخ َءٙ
٣ؼ٘ن
ٗظٞهّ ُغ إٔ
َ
ُّ
ً٤لٔخ ى ّ َُِٗٝضْ
خٜٓخ.
ك ٢ىكخطَ أِ ّ٣
-6َٗ ََ ْ٘ ِٓ - ٌَ ٜـ ٌْ
ؿخَٓ
َٜٗ
ٌ
ٌ
٣ظِزّْ أػ٠خءٗخ
ٔ٣ٝخكَ كٜ٤خ -
حُزلَ كٚ٤
٣يه َُ
ُ
ح،ٚ٘ٓ ٍٝ٧
ؽ
طوَ ُ
ُ
ٝحُزو٤شُ  ٫طُل َ.ُْ ٜ
 ٫أك ّي ُى  ٫أٍٓ ُْ
حُيه ٍٞحُ َ٤ُ ٠كزٌ ٢٠ٓ ٢ء
ٝحُوَٝؽ  ٞٛحُٔؼظ ُْ.
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*******************************

حكٔي دمحم حُٜي٣ن

ُٝي حكٔي دمحم حُٜيرن كٗ( ٢لخ ػَٔ) ٝػِٓ ٠وَرش ٖٓ ٓي٘٣ش (ػٌخ
) رلِٔط٘ٓ ٖ٤ش\  ٝ .ّ 1941ىٍّ حَُٔكِش ح٫رظيحث٤ش كٓ( ٢يٍٓش ٗلخ
ػَٔ ٝ ).ٝىٍّ ك( ٢ك٤لخ )ٓ٘ظ ٖ٤رؼي ح٫رظيحث٤ش– .ػْ ىٍّ كٓ (٢يٍٓش
ًلَ ٣خٓ٤ق ) ٓ٘ش ٝحكيس .ػْ حٗظوَ حُ ( ٠هطَ)ػْ حُظلن د (حُٔؼٜي
حُي ) ٢٘٣د( هطَ )ك٤غ حُظو ٠روَ٤س حٓ٧خطٌس ٝحُؼِٔخءٝ ،طوَؽ ٖٓ
حُٔؼٜيػخّ\  .ّ 1966ػْ ُ٘ظوَ حُ ٠حُٔٞىحٕ ٍىٍّ حَُ٘٣ؼش ك ٢ؿخٓؼش ( أّ
ىٍٓخٕ ح٤ٓ٬ٓ٩ش) ك ٢حُٔٞىحٕ ٗٝخٍ ٜٗخىس حُِٔ٤خْٗ ػخّ  .ّ 1970ػْ
ك َٜػِ (٠حُٔخؿٔظ )َ٤ك ٢حَُ٘٣ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٖٓ (ؿخٓؼش حَُٛ٧
حَُ٘٣ق) .ػْ ك َٜػِ ٠حُيرِ ّٞحُؼخّ ك ٢حُظَر٤ش ٖٓ (ؿخٓؼش هطَ)
 .حٓخ ك٤خط ٚحُؼِٔ٤ش - :كوي ريأ رَ٘٘ هٜخثي ٙك ٢حُٜلق حُ٤ٓٞ٤ش ك٢
(كِٔط ٖ٤حُٔلظِش) أ٣خّ ىٍحٓظ ٚح٩ػيحى٣ش ٝحُؼخٗ٣ٞش هزَ هَٝؿٜ٘ٓ ٚخ ػخّ
ٗ ٝ .ّ 1956خٍى ٘ٛخى ر٘ؼَ ٙكَٜٓ ٢ؿخٗخص ٘ٓٝخٓزخص ٤٘١ٝش ػي٣يس،
ًٝخٕ ُ٘ٗ ٚخ٬١ ١رِٓ ٢لٞظَ٘ٗ ٝ .ص ُٓ (ٚـِش حُلن )حُوطَ٣ش ٓٝـِظخ
(حُٔـظٔغ) (ٝحُٞػ ٢ح )٢ٓ٬ٓ٩حٌُ٣ٞظ٤ظخٕٓٝ ،ـِش (حُزؼغ ح ) ٢ٓ٬ٓ٩ك٢
حُٜ٘ي ٓٝـِش (حُٜ٘خد )حُِز٘خٗ٤ش
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ًٝخٕ ُ ٚك ِ٤ٍٔٓٞ٠ك٤غ ٜٗي حُ٘يٝحص حُ٘ؼَ٣ش ك( ٢حُيٝكش )ك٢
هطَ ٝ ،ك ٢ؿٔؼ٤خص ح٬ٛ٩ف ك ٢حٓ٩خٍحص ٝحٌُ٣ٞض ٝحُزلَٖ٣
كوي ٗخػَح ً ٓلِوخ ً ٓـِ٤خ ً أٝ .ً٬٤ٛهي ىهِض رؼ ٞهٜخثي ٖٟٔ ٙحُٔوٍَحص
حَُٓ٤ش ك٘ٓ ٢خٛؾ حُِـش حُؼَر٤ش ريُٝش هطَ ٝىُٝش حٓ٩خٍحصٝ ،ك٢
حُٔيحٍّ حُلِٔط٤٘٤ش كُ ٢ز٘خٕ .أٗ٘ي حٌُؼ ٖٓ َ٤هٜخثي ٙحُي٤٘٣ش
ٝحُ٤٘١ٞش ٝح٫ؿظٔخػ٤شٝ ،حٗظَ٘ص أَٗ١ظ ٚحُٔٔـِش ػِٗ ٠طخم ٝحٓغ.
ًٌى ًخٕ ُ ٚك ٢حُٔٞىحٕ ٗ٘خٗ ١ؼًَ ١ز َ٤ك ٢ح٫كظلخ٫ص ٝحُ٘يٝحص ٝك٢
حُٜلق ٝحُٔـ٬صٝ ،أٗ َٜحُٔـ٬ص حُظَ٘ٗ ٢ص ُٓ( ٚـِش حُٔ٤ؼخم
حُٔٝ ٢ٓ٬ٓ٩خ حكظِض حُ٣٫ٞخط ٠حُٔظليس ح٤ٌ٣َٓ٫ش حُؼَحم ًٝخٗض ٓلخكظش
(حٗ٫زخٍ )ػ٤ٜش ػِ ٚ٤هخٍ ه٤ٜيط ٢ٛ ( ٚحٗ٫زخٍ ) ٣و ٍٞكٜ٤خ :
ِ٢َ ٛ
د
حٗ٧زخٍ ٣خ ػ َََ ُ
ُ

ذ
ْ
رٞؿ ِ ٚحُ ُّظ ِْ ِْ ط َ ْ٘ظ َ ُِ ٜ

حُؼَحم ؿْ
ٓٝخكخصُ
ِ

ذ
٣ؼُٜخ رخُ ُّ
ٔ ْو ِ ٢طَِظ َ ُِ ٜ

أَ٣يٍْ ١حُـخٗ ُْ حُ َٔ ْـَٝ

ذ؟
ٍُ ٣ -خ
أٗزخٍ ٓ -خ حُ َّ
ٔزَ ُ
ُ

كٌحٍ ْ
ػخٍ حٍ
كٌحٍ
إ َ
ِ
ِ

َكَِ ٝ ،ُْ ٤ؿ ِْ ـ ََ حُـَ َ
ذ
ُ ٠

ٟٝخم رٌ ِ َّ ١خؿٍ ٞ
ص
َ

ذ
ػِ ٠أًظخكِ ِِ َ٣ ٍ ٍ ٚؼ ُ

زٓ َُ ٜخ حٌُْ َ٣ ١ـَ١؟
أِ ُ٣

ذ؟
أَ٣ـٓ َُ ٜخ حٌُِ َ٣ ١ـ ُ

َ ُْ ٤٘ٛكٜخ ِى ٌِ ٗ ٙ
َٞى

د
َه َِ ُ

ِ َُّ ًٝر٘خثِ ِٚ

حُ٘ؼذ أٛٝخٓخ ً
َ٣زُ ٤غ
َ

ِد
ُٝػٞىح ًًُِّٜ ..خ ًٌَ ُ

ػِ ٠ىرَّخرَ ِش حُ ُٔ ْلظ َ ِ َّ

ذ
ؿخ َء
حَُأّ ٝحٌََُّٗ ُ
ُ

َُ ٣
حٍ٧
ؼ٤غ ًُٔٛ ٬خ كْ ٢

•••
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ظٜذ
ِ
 ٝا ْكٔخىحًُ ْ٘ ٣َ ٝ ،

ذ ا َّ٫حُوٚ
ٓٝخ ُِ٘ؼ ِ

ُ
ٝحُل
ٍُ
ذ
ِ
َٓخٕ ٝحُ َّ
ٔـَ ُ

ع حُٔٞصُ ك ٢حُ ُّط َُهخ
ٗٝخ َ

ذ
ِ
ٝحَُ َُ ٛ
يَّٓ َ٤
صٝ ..حُظ َّ ُ

 ْْ ًٝك ٢هَزِ ٠ش حُٔ َّـخ

ذ
ِٕ َ ٌٞ٘٣حُ ِلظ٤شُ حُُّ٘ ُـ ُ

َحثَ ك٢
ُ
ٝأػَح ٝحُ َل ِ

ذ
ٓ َِ ط ُ ْـظ َ َ
ل ْ٤حْ َ ٧
ُ ٜ
َؿ ِ

َُكغ حُ َّ
٢ْ ٠
٣ ْٖ َٓ ٝيػٞ
ِ

ذ
حَُ َُ ٣
ِّ ..كخ َٓضْ كّ ِ َُٚٞ

ٝرخُظ َّ
ْ ُ٣ ٫ ٖ٤ٜٔو َ
٠٠
ِ

ذ
أَٓ ُ َِ ١َ ٫ٝ
ُ٘خ ٌ

ُ
ع ُ١ٝ٨خ
ٗٝلٖ حُ ّيٍِ ُ

ذ
ِٕٝ ،حٝ٧طخ ُى ٝحُ ُّطُ٘ ُ

وٞم ُ٘خ
ُٗ َي ُّ
ع ..كُ ٬ك َ

َ
ذ
ٝىَُٓ ٕٝحىِٗخ حُ ُل ُـ ُ

َحم ح ْٗ ُ
ظ َْ
٣ٝخ ًُ ََّ حُ ِؼ ِ

ِى َٓ ْ
ذ
ن طُِ ٞ
٘ ُ
ف أَ ٝكَِ ُ

طيَٓ ٍٝؼًََشٌ
٘ٛخى
ُ

َْ َٝ ٝؿُٚ
حْ ُٓ ٍٝ٧وظ َ َ
ذ
ِ
ُ ٠

٠ٜ
ّْ ٝحْ َ ٧ه َ
َ ٝك  ٍَ ٞحُوُي ِ

د
َحد حُزَ ْـٝ ِ ٢حٌُ ََُ ُ
ِك ُ

ُِٝظلَُ َ٣ؿ ْ٘ ُي هللاِ
ِ

ذ
ك٢
ِ
حً٘٧خف ط َ َْط َ ِو ُ

َْٞٓٝ ..ٟف َِٝ٣
َُ٘خ حُزُ٘ َ

ذ
ٖ حُ ِلظَْ٘ ِش حَُِّ ِـ ُ
ٍُ َؿ ُْ ٤

حُـٜخ ِى حُ ُل ِ َّ
ٍٝح٣خصُ ِ

ُّ٬ٓ٪
ِ

ِذ
ط َ ْ٘ظَٔ ُ

ُ
ف
ذ.
ُ
ٝحُظٌٔٝ ٖ٤حُـََِ ُ

َُ٘خ حُزُ٘ ََْ ،ٟأ َؿَْٝ ،حُلظـ

504

ًٝخٕ هي ػَٔ ك ٢هطَ ٓيٍٓخ ً ُٔيس ػٔخٗٞ٘ٓ ٢حص ػْ حٗظوَ ُِؼَٔ
رُٞحٍس حٝ٧هخف ٝحُ٘ئ ٕٝح٤ٓ٬ٓ٩ش ٍثٔ٤خ ً ٧كي أهٔخٜٓخ٣ٝ ،ظ ٠ُٞهطخرش
حُـٔؼش كٜ٤خُٔ ٫يس حًؼَ ػَ٘ ٖ٣ػخٓخ ً- .
ػْ ك َٜػِ ٠حُـ٘ٔ٤ش حُوطَ٣ش.
ٛيٍ ُ ٚحُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش حُظخُ٤ش :
 ٞٛ - 1هللا
 - 2حُزَىس حُـي٣يس
٣ٝ - 3و َ٠ؿ ٖٜحَٓ٫
ٍ - 4حف ًِٔٝخص
٣ - 5خ َٓح٤٣ل ٞحُلز٤زش
ِٓ - 6لٔش حُ٘٘٤خٕ
 ٍٞ٤١ - 7حُـ٘ش
 - 8هخىٓٓ ٕٞغ حُلـَ
ٌٌٛ - 9ح ٣و ٍٞحُلـَ
 - 10هٜخثي حُ ٠حُلظخس حُِٔٔٔش
ٗ - 11يحء حُلن
ِٓ - 12لٔش حُويّ
 - 13أٗخٗ٤ي ُِطلَ حُِْٔٔ ( 3حؿِحء)
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ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ٗؼَ:ٙ
ًْ هظِٞح حُزَػْ ك ٢حٌُـُـ ِ ّْ
ٝطؼخُض ٤ٛلخص حّ٧
ٝحُٔـَّ ٔ٣ؼٖ ك ٢حُ ُـَّ
ع
ٝػوخد حُوخطَ ُٓٔ٘ ٞ
ع
٣ٝوخٍ ىكخع َُٓ٘ ٝ
****************
أكٜخٍ حُ٘ؼذ إً ؿخثِ؟
ٓ ٫ؼزَ ٣لظق أ ٝكخؿِ
٣ٝجٖ ٗٞ٤م ٝػـخثِ
ٝطٔ َ٤ىٓخء ٝىٓٞع
٣ٝوخٍ ىكخع َٓ٘ٝع
************
رٜي ٍٝػخٍ٣ش ٗيكغ
َٗ٤حٕ حُـخٍس ٝحُٔيكغ
ُٖ ًَٗغ أريح ُٖ ًَٗغ
ٝاًح ٓخ حٗظي ر٘خ حُـٞع
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أ٣وخٍ ىكخع َٓ٘ٝع؟
*************
ٗٔظؼٌد ك ٢هللا حُٔل٘خ
ٗٝؼخٗن رخَُٝف حُ٘١ٞخ
ٌٞٓٝص حُؼخُْ ٣للِٗخ
أ٣ؼَري ُٓ ٚويٝع
٣ٝوخٍ ىكخع َٓ٘ٝع؟
***************
هظٗ٬خ ك ٢حُـ٘ش ط٘ؼْ
هظ ْٛ٬كٗ ٢خٍ ؿْٜ٘
ٝحُز٤ض ح َٛ٥اً ٜ٣يّ
٣ٝـغ حُ٘ـَ حٍُِٔٝع
أ٣وخٍ ىكخع َٓ٘ٝع؟
***************
٣خ أٓ٘خ ٓـِٔ ٚحٗلخُح
حُظِْ ٣ـَ حٓظلِحُح
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أ َ٤ٜ٣حُؼيٝحٕ ٓـخُح؟
كظ ٍٜٞؿ٘ٞى ٝىٍٝع
٣ٝوخٍ ىكخع َٓ٘ٝع؟
**************
ٛخٗلٖ ِٗو٘ ْٜىٍٓخ
ريٓخٗخ ِٓ٘ َ٣حَُؿٔخ
ٗٝؼ٤ي ٓ٧ظ٘خ حُويٓخ
ُٞٝحء حُؼِس َٓكٞع
ُٝي٘٣خ حُلن حَُٔ٘ٝع
*****************
ٖٓ ك٤غ أط٤ظْ كخٍطلِٞح
ك ٢أٍ ٌُْ ْ٤ُ ٢ٟأَٓ
ٓظ٤٠ن رٌْ كٜ٤خ حُٔزَ
٣ٝلٍَ ٗؼذ ٍٝرٞع
ٝؿٜخى ١كن َٓ٘ٝع
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*****************************

ٓؼخى دمحم حُٜزخف

ُٝيص حُ٘خػَس ٓؼخى حُٜزخف ك ٢حُ ّٞ٤حُؼخٗٝ ٢حُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣ح٣خٍ
(ٓخٍّ ) ٓ٘ش  ٢ٛٝ ، 1942ح٫ر٘ش حُزٌَ ُٞحُيٛخ حُ٘٤ن (دمحم ٛزخف )
حُٜزـخف حٌُ ١كَٔ أْٓ ؿي ٙحُ٘٤ن (دمحم حُٜزخف) كخًْ حٌُ٣ٞض ٖٓ حُؼخّ
1896- 1892
ٝهيطِوض ػِٜٓٞخ ح٤ُٝ٧ش كٓ ٢يٍٓش (حُو٘ٔخء) رخٌُ٣ٞض ٝحَُٔكِش
حُؼخٗ٣ٞش ك ٢ػخٗ٣ٞش حَُٔهخد ُِز٘خص  /حٌُ٣ٞض
ك 19960/9/15 ٢حهظَٗض رخُ٘٤ن (ػزي هللا ٓزخٍى حُٜزخف )ٗ ،خثذ كخًْ
حٌُ٣ٞض ٝحُوخثــي حُؼخّ ُِـ ٝ ٖ٤حُوٞحص حُِٔٔلش
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كِٜض ػِٜٗ ٠خىس حُزٌخُ ّٞ٣ٍٞك ٢ح٫هظٜخى ٤ًِ /ش ح٫هظٜخى ٝحُؼِّٞ
حُٔ٤خٓ٤ش  /ؿخٓؼش حُوخَٛس ػخّ 1973
كِ٠ٜض ػِٜٗ ٠خىس حٌُظٍٞحس ٖٓ ؿخٓؼش (ٓخٍ ١ؿِلٍٞى )حُزَ٣طخٗ٤ش ك٢
ح٫هظٜخى ػٖ ىٍحٓظٜخ رخٗ٫ـِ٣ِ٤ش " حُظوطٝ ٢٤حُظ٘ٔ٤ش ك ٢ح٫هظٜخى
حٌُ٣ٞظٝ ٢ى ٍٝحَُٔأس " 1981
• رؼي طوَؿٜخ ػخىص حُ ٠حٌُ٣ٞض ُٔزخَٗس ٗ٘خٜ١خ حُؼوخك ٝ ٢حُٔ٤خٓٝ ٢
ح٫هظٜــخى ١ك٘خًٍض ك ٢ػَ٘حص حُ٘ـيٝحص ح٫هظٜخى٣ش  ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝ
حُوخك٤ش ك ٢حُوخَٛس  ٝحُوَ ٝ ّٞ١ػٔخٕ  ٝىٓ٘ن  ٝحُزلَ٣ـٖ  ٝىرٝ ٢
طٔٓ ٝ ْٗٞوـ ٝ ٢حَُ٣ـخُ٘ ٝ ٝـيٕ ٝٝحٗ٘طٖ  ٝرخٍ ٝ ْ٣ؿ٘٤ق ٝ
َٓحًٖ ٔ٤ُ ٝخٍٓٞ
حٛظٔض رو٠خ٣خ كَ٣ش حَُأٝ ١كوٞم حٔٗ٩خٕٝ ،حُظوطٝ ٢٤حُظ٘ٔ٤ش،
ٝحهظٜخى٣خص حُؼٔخُش ٝحُ٘لٝ ، ٢حَُٔأس ٝحُطلَ .
ٝهي ٗخًٍض ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ ح٤ٔٓ٧خص حُ٘ؼَ٣ش حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤ش .
أٓٔض ىحٍ ٓؼخى حُٜزخف َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ٝهي ٗـؼض ح٫ريحع حُلٌَ١
ٝحُؼوخكٝ ٢ح٫ىرً ٢ؼَ٤ح ٖٓ هٍٛ ٍ٬ي ؿٞحثِ رخٜٓٔخ ٝحهَ ٟرخْٓ ُٝؿٜخ
ُظ٘ــ٤غ
ح ٩ريحع حُلٌَٝ ١حُؼِٔٝ ٢ح٧ىر. ٢
• ًظزض ٓجخص حُٔوخ٫ص  ٝحُيٍحٓخص ح٫هظٜخى٣ش  ٝحُو٤ٓٞش  ٝحُٞؿيحٗ٤ش ك٢
حُؼي٣ي ٖٓ حُٜلق  ٝحُٔـ٬ص حُؼَر٤ش  ،ىحهَ حُؼخُْ حُؼَر ٝ ٢هخٍؿ. ٚ
• ُو ٢اريحػٜـخ حُ٘ؼَ ١حٛظٔـخّ حُيحٍٓ ٖ٤حُـخٓؼ٤ـ ٖ٤كٌخٕ ٓلٍٓ ٍٞخ٫ص
ٓخؿٔظ ٝ َ٤ىًظٍٞح ٙك ٢حٍ٫ىٕ ُ ٝ َٜٓ ٝز٘خٕ  ٝحُزلَ ٝ ٖ٣حُٖ٤ٜ
.ك ٬٠ػٖ ػَ٘حص حُٔوخر٬ص حُظِ٤لِ٤ٗٞ٣ش حُظٓ ٢ـِض ٛـٍٞح ٓـٖ َٓ٤طٜخ
 ٖٓ ٝػطخثٜخ حُ٘ؼَ ٝ . ١حكظلض حٓٝ٧خ ١حُؼوخك٤ش رٜخ كؤك٤ض أٓٔ٤خص
ٗؼَ٣ش كُ، َٜٓ ٢ز٘خٕ ٣ٍٞٓ ،ش ٔٓ ،و، ٢حٓ٫خٍحص  ،حٍ٫ىٕ َٔ٣ٞٓ ،ح
,كَٗٔخ  ،حُزلَ ، ٖ٣حُٔؼٞى٣ش  ،رَ٣طخٗ٤خ  ،حُ٣٫ٞخص حُٔظليس  ،حُؼَحم ،
ط ، ْٗٞهطـَ  ،حُٔـَد  ،حُٔٞىحٕ
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• ٗـِض حُؼوخكش  ٝكوٞم حٔٗ٩خٕ  ٝه٠خ٣خ حَُٔأس  ٝحُطلَ كِ٤ح ًزَ٤ح ٖٓ
حٛظٔخٜٓخ ٌُُي حهظخٍٛخ ح ٖ٤ٓ٫حُؼخّ ُ ْٓ٨حُٔظليس ر ٖ٤هْٔ ٓ٤يحص ٖٜٓ٘
كَّ حَُث ْ٤ح ٝ ٢ٌ٣َٓ٫كَّ حَُث ْ٤حُلَُٗٔ ٢ظٌ٤ٟ ٕٞلش َٗف
ُِٔئطَٔ حُؼخَُُِٔٔ ٢أس حٌُ ١ػوي رزٌ ٖ٤ػخّ ٝ 1995هي طْ أهظ٤خٍٛخ ُ٘ـَ
حُٔٞحهغ حُظخُ٤ش :
ٗـِض حُ٘خػَ ٓؼخى حُٜزخف حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خٛذ ٝطٜيٍص حٌُؼٖٓ َ٤
حُٔئطَٔحص ٝحَُٜٔؿخٗخص ح٫ىر٤ش ٝحُؼوخك٤ش ٝحٔٗ٫خٗ٤ش ٝهي ٗخٛيطٜخ ك٢
َٜٓؿخٕ حَُٔري حُ٘ؼَ ١ك ( ٢رـيحى) كٌخٗض ٗؼْ حُ٘خػَس حَُحثيس ٓظٌٔ٘ش
ٍحثؼش حُ٫وخء كِٞس حُلي٣غ ٓؼولش ػوخكش ػخُ٤ش ٝحٜٗخ ٓؼخٍ حَُٔحءس حُؼَر٤ش
حُ٘خٟـش
حٛيٍص حًؼَ ٖٓ حٍرؼش ػَ٘ ٓـٔٞػش ٗؼَ٣ش ٝػيىح ٖٓ حٌُظذ ك٢
ح٫هظٜخى ٝحُؼوخكش ٝحُظ٘ٔش ٗٝئ ٕٝحَُٔأس ٝؿ٘ٓ ٖٓ َ٤خرغ حُل٤خس
هٍَ حُ٘٤ن ػزي هللا حُٔزخٍى  ٝىٓ .ؼخى حُٜزخف ك ٢ػخّ \  1988طؤْٓ٤
أ٤ٛ ٍٝجش ػَر٤ش طظ ٠ُٞط٘ـ٤غ ٓٞحٛذ ح٩ريحع ُي ٟحُ٘زخد حُؼَر ٢كٌخٗض
ؿٞحثِٔٛخ حُظ ٢هٜٜض أٍرغ ٓ٘ـٜخ ُ٪ريحع حُؼِٔ ٝ ٢أٍرغ أهَ٪ُ ٟريحع
حُلٌَ ٝ ١ح٧ىرٓ ٢ـغ ؿــخثِس هخٛش ُ٨ريحع حُلِٔط ٝ . ٢٘٤طٔظَٔ ٛـٌٙ
حُ٤ٜجـش ك ٢ػِٜٔخ حُٔ٘ــ ١ٞحُٔٔٓ ِ٤لٔلش حُطَ٣ن أٓخّ ظ ٍٜٞحُٔٞحٛذ
حُٞحػيس ١ ٝزغ ٗظخؽ حٝ٧حثـَ
 ٖٓٝهٜخثيٛخ حَُحثؼش  ٌٙٛح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيس حكذ حُؼَحم حُظ٢
حُوظٜخ ػِ ٠حٓٔخػ٘خ كَٜٓ ٢ؿخٕ حَُٔري ك ٢رـيحى -
ح ٗخ آَأس هٍَص إٔ طلذ حُؼَحم
ٝإٔ طظِٝؽ ٓ٘ ٚأٓخّ ػ ٕٞ٤حُوزِ٤ش
كٌٔ٘ حُطلُٞش ً٘ض أًلَ ػ ٢٘٤رِ َ٤حُؼَحم
ً٘ٝض أكّ٘٣ ٢ي ١رط ٖ٤حُؼَحم
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ٝأطَى ٗؼَ٘٤ُ ً٬٣ٞ١ ١زٗ ٚوَ حُؼَحم
......
أٗخ حَٓأس ٫ط٘خر ٚأ ١حَٓأس
أٗخ حُزلَ ٝحُْ٘ٔ ٝحُِئُئس
ِٓحؿ ٢إٔ أطِٝؽ ٓ٤لخ ً
ٝإٔ أطِٝؽ ِٓٗ ٕٞ٤وِش
ٝإٔ أطِٝؽ ِٓ ٕٞ٤ىؿِش
ِٓحؿ ٢إٔ أطِٝؽ ٓٞ٣خ ً
 َ٤ٜٛحُو ٍٞ٤حُـِٔ٤ش
كٌ٤ق حه ْ٤ػ٬هش كذ
اًح ُْ طُؼَ ّٔي رٔخء حُزطُٞش
٤ًٝق طلذ حُ٘ٔخء ٍؿخ ً٫رـٍ َ٤ؿُٞش
.......أٗخ حَٓأس ٫أُ٣ق ٗلٔ٢
ٝإ ٓٔ٘ ٢حُلذ ٓٞ٣خ ً كِٔض أؿخَٓ
أٗخ حَٓأس ٖٓ ؿ٘ٞد حُؼَحم
كز ٖ٤ػ ٢ٗٞ٤ط٘خّ ك٠خٍحص رخرَ
ٝكٞم ؿز ٢٘٤طَٔ ٗؼٞد ٝطٔ ٢٠هزخثَ
كل٘٤خ ً أٗخ ُٞكش ٓ٣َٓٞش
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ٝك٘٤خ ً أٗخ ًَٓش رخرِ٤ش
ٍٞ١ٝح ً أٗخ ٍح٣ش ػَر٤ش
ِ٤ُٝش ػَٓ ٢ٛ ٢حُوخىٓ٤ش
ُٝحؿ ٢ؿَ ٟطلض ظَ حُٔٞ٤ف ٟٞٝء حُٔ٘خػَ
ً ١َٜٓٝخٕ كٜخٗخ ً ؿٔٝ ً٬٤هْٔ ٓ٘خرَ
ٓٝخًح طَ٣ي حُ٘ٔخء ٖٓ حُلذ ا٫
ػِ ٤ٓٝلخ ً ٣وخطَ
ٗؼَ ٝٝهلش ٍ
ه٤ٜيس ٍ
ٓٝخًح طَ٣ي حُ٘ٔخء ٖٓ حُٔـي
أًؼَ ٖٓ إٔ  ٌٖ٣رَ٣وخ ً ؿًٔ٬٤
رؼ٘ٓ ٢٘٤خَٟ

***********************
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حُ٘خػَ دمحم حُل٤ظ١ٍٞ

ولد دمحم مفتاح رجب الفٌتورى ،ك ٢حَُحرغ ٝحُؼََٜ٘ٗ ٖٓ ٖ٣
طَ٘ ٖ٣حُؼخٗٞٗ( ٢كٔزَ ) ػخّ\ 1936فً مدٌنة ( الجنٌنة ) من والٌة (
دارفور) فً السودان ) اما والده فهو الشٌخ مفتاح رجب الفٌتوري،
كان صوفٌا بدرجة ( خلٌفة ( فً الطرٌمة (الشاذلٌة ) العروسٌة ،األسمرية
من اصولها الطرٌمة المادرٌة .
ٗ٘ؤ كٓ ٢ي٘٣ش (حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش)ٝ،كٜ٤خ كلع حُوَحٕ حٌَُٝ ْ٣ىٍّ
رخُٔؼٜي حُي ٢٘٣د(حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش) ػْ حٗظوَ اُ (٠حُوخَٛس) كؤًَٔ طؼِٚٔ٤
رخ٤ًِ( َُٛ٧ش حُؼِ) ّٞ
٣و ٍٞحُ٘خػَ دمحم ٓلظخف حُل٤ظ ١ٍٞػٖ ٫ٝىط١ٝ ٚلُٞظ: ٚ
( ُٓ ٞؤُظ٘ ٢ك ٢أ ١أٍُٝ ٝيص ٌُخٗض حؿخرظ ٢أٓ٣ ٖٔٓ ٢٘ٗ٫ َٜئٕٓ٘ٞ
رٞكيس ح ٍٝ٧حُؼَر٤ش‚ ٌٌٛٝح طوظِ ٢ك ٢ػ ٢٘٤حُليٝى حُــَحك٤ش ٓخىحٓض
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ىحهَ  ٌٙٛحٝ ‚ٍٝ٧طظيحهَ حُظـٔؼخص حٌُٔخٗ٤ش ٓؼِٔخ طظيحهَ حُ٘ٓ٧ش
ٝحُوٜخثٝ ٚحُِٜـخص)
ٝدمحم حُل٤ظٗ ١ٍٞخػَحُؼَد ٗ ٝخػَ اكَ٣و٤خ‚كوي ٝهق حُ ٠ؿخٗذ هخٓخص
ٗؼَ٣ش ٝأىر٤ش ًزَ٣ ‚ٟو ٍٞػٖ ٗلٔ٫ٝٝ ٚىط: ٚ
(ُٝيص ك ٢أه ٠ٜحُـَد حُٔٞىحٗ ٢كٓ ٢ي٘٣ش حٜٓٔخ (حُـ٘٘٤ش)‚ حُـِء
حً٧زَ ٜٓ٘خ ٣وغ ىحهَ كيٝى (حُٔٞىحٕ)‚ ٝحُـِء ح٥هَ ٣وغ ىحهَ ( ط٘خى‚)
ٝأَٓط ٢رٔ٤طش ؿيح طظٌ ٖٓ ٕٞأد ٝأّ ٗٝو٤وش‚ حُٞحُي ٤ٗ ٞٛن ٞٛك٢
ًز ‚َ٤حُ٘٤ن ٓلظخف ٍؿذ حُ٘٤و ٢حُل٤ظ ١ٍٞهِ٤لش ٖٓ هِلخء حُطَ٣وش
حُؼَ٤ٓٝش حُ٘خًُ٤ش ح٣َٔٓ٧ش‚ أًٔ ٝخ ٜٗٞٔٔ٣خ ٗ٤ن حُٔـخىس حُٜٞك٤ش
ٝحُٞحُيس حُٔ٤يس كخِٟش‚ ٝك ٢ؿٌ ٍٝحُوزِ٤ش طظيحهَ ىٓخء ًؼَ٤س ُوزخثَ
رؼٜ٠خ ُ٤زٝ ٢ح٥هَ ٓٝ ١َٜحُؼخُغ حكَ٣و ٌٙٛ ‚٢حًَُٔزخص حُٔظيحهِش كٜ٤خ
حٓظيحى ١ك ٢أؿٔخى ٝأٍٝحف ح٫هَ ٌ٘ٓٝ ‚ٖ٣ىد حُٞػ ٢كٝ ٢ؿيحٗٝ ‚٢ريأص
أىٍى ٓؼ٘ ٠رؼ ٞحٌُِٔخص حُظً ٢خٕ َ٣ىىٛخ ٝحُيٓ ٬٤ُ ١غ رؼُٝ ٞحٍٖٓ ٙ
أىػ٤ش ٝطَحٗ ْ٤ى٤٘٣ش‚ طؼِوض رٔخ أٓٔغ ٝريأص أكٌَ طلٌَ٤ح ػٔ٤وخ‚ ُيٍؿش
أٗ٘ ٢طًَض ٍكخه ٢ك ٢حُِؼذ ٝحٗخ ١لَ  ْ٠ٗ٧حٍُ ٠كخم أر ٢ك ٢ك٘خء حُز٤ض
ٓٔظٔؼخ ٔٓٝظٔظؼخ رآ٣خص حًٌَُ حُلٌٝ ْ٤حُظٞحٗ٤ق حُٜٞك٤ش ٝحٍٝ٫حى
ٝحُو. )ٜٚ
ػَٔ ٓلٍَح ً أىر٤خ ًرخُٜلق حُٔ٣َٜش ٝحُٔٞىحٗ٤ش ٝػ ٖ٤هزَ٤ح ً
اػ٤ٓ٬خ ً رخُـخٓؼش حُؼَر٤ش 1970 - 1968ػْ ػَٔ ٓٔظ٘خٍح ً ػوخك٤خ ً ك٢
حُٔلخٍس حُِ٤ز٤ش رب٣طخُ٤خ ػْ ٗـَ ٜٓ٘ذ ٓٔظ٘خٍح ً ٓٝلَ٤ح ً رخُٔلخٍس
حُِ٤ز٤ش رزَٝ٤ص ػْ ٓٔظ٘خٍح ًٓ٤خٓ٤خ ً ٝاػ٤ٓ٬خ ً رٔلخٍس ُ٤ز٤خ رخُٔـَد
ٝطِٝؽ حَٓحس ٓـَر٤ش .
أٓوطض ػ٘ ٚحُلٌٓٞش حُٔٞىحٗ٤ش ك ٢ػخّ\ 1974ك ٢ػٜي حَُثْ٤
ؿؼلَ ٗٔ ١َ٤حُـ٘ٔ٤ش حُٔٞىحٗ٤ش ٓٝلزض ٓ٘ ٚؿٞحُ حُٔلَ حُٔٞىحٗ٢
ُٔؼخٍٟظُِ٘ ٚظخّ آٌٗحى ٌٛٝح كٍ ٢ح٣ ٢٣خط ٢ػٖ ػوِ٤ش ٛـَ٤س ٫طؼ ٢طوّٞ
رٜخ حُلٌٓٞخص حُٔظوِلش ٟي ٍػخ٣خٛخ ٝ -طزّ٘ظ ٚحُـٔخ٣َ٤ٛش حُِ٤ز٤ش كؤٛيٍص
ُ ٚؿٞحُ ٓلَ ُ٤زٝ . ٢حٍطز ٢رؼ٬هش ه٣ٞش رخُؼو٤ي ٓؼَٔ حُوٌحكٝ ٢رٔو١ٞ
ٗظخّ حُوٌحكٓ ٢لزض ٓ٘ ٚحُِٔطخص حُِ٤ز٤ش حُـي٣يس ؿٞحُ حُٔلَ حُِ٤ز ٢كؤهخّ
رخُٔـَد ٓغ ُٝؿظ ٚحُٔـَر٤ش (ٍؿخص ) كٟ ٢خك٤ش ٓ٤ي ١حُؼخري ،ؿ٘ٞد
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حُؼخٔٛش حُٔـَر٤ش ( حَُرخٝ) .١ك ٢ػخّ \ ، 2014ػخىص حُلٌٓٞش حُٔٞىحٗ٤ش
٘ٓٝلظ ٚؿٞحُ ٓلَ ىرِٓٞخٓٝ ٢حػظزَ دمحم حُل٤ظ ١ٍٞؿِءح ً ٖٓ حُلًَش
ح٧ىر٤ش حُٔٞىحٗ٤ش .
٣و ( :ٍٞه٤ٜيط ٢ح ٖٓ ٠ُٝ٫ك٤غ حكٔخٓ ٢حُ٘و ٢ٜر٘٠ـٜخ حُل٘٢
ًخٗض كٓ ٢ي٘٣ش حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش‚ كٌ٘٤حى ً٘ض ١خُزخ ك ٢حُٔ٘ٞحص حٖٓ ٠ُٝ٧
حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ٓؼٜي حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش حُي ٢٘٣أظٖ أٜٗخ ًخٗض ه٤ٜيس (هط)١ٞ
أٍ ٝرٔخ ًخٗض ه٤ٜيط ٢حُظ ٢أه ٍٞكٓ ٢طِؼٜخ:
كو َ٤أؿَ
ٝىٓ ْ٤ىْٓ٤
رِ ٕٞحُ٘ظخء رِ ٕٞحُـّٞ٤
 َ٤ٔ٣كظٔوَ ٓ٘ ٚحُٞؿٙٞ
ٝطٔوَ كظٝ ٠ؿ ٙٞحُّٜٞٔ
ك٤لَٔ أكوخى ٙك ٢ؿٕ٘ٞ
٣ٝل ٖ٠أكِحٗ ٚكٝ ٢ؿّٞ
 ٌُٚ٘ٝأريح كخُْ
ٝك ٢هِز٣ ٚوظخص حُ٘ـّٞ
تعرفت الى الشاعر دمحم مفتاح الفٌتوري عام\  1986وكان رجبل
اسمر اللون ٌمٌل الى السواد لصٌرا بدٌنا مدحدحا تعرفت علٌه فً
مهرجان المربد الشعري فً بؽداد سنة \ 1986فمد المى قصٌدته فً
لاعة الرشٌد وكانت طوٌلة تجاوزت الولت الممرر لكل شاعر كثٌرا
كثٌرا جعلت السٌد لطٌؾ نصٌؾ جاسم وزٌرالثمافة العرالٌة انذان
ٌمتعض وٌتبرم وٌبدي ملله وا نزعاجه من هذه الحالة فطلب من
الفٌتوري ان ٌحسم موضوع لصٌدته وٌمتطع منها اال انه استمر فً
االلماء وبعد ان انهى لصٌدته بدلابك ؼادر الماعة ثم سافر تاركا
بؽداد ومربدها  .وفً الٌوم التالً من اٌام المربد كانت احتفالٌتنا فً
مبنى لاعة نصب الشهٌد ببؽداد ولد علمنا ان الشاعر دمحم مفتاح
الفٌتوري ؼادر العراق من ساعته منزعجا ولد اعتذرالوزٌر لطٌؾ
نصٌؾ جاسم للشاعر فً كلمة الماها بالمناسبة .
ومن اجمل ما لال:
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ؿَٓٞح حُلذ كِٔخ أػَٔ حُلذ
أٛي ٙٝاُ ٠حُ٘خّ ٛٝخٓٞح
ؿَرخء ٓٝـٖ٘٤
ٝأكِ ٠أؿخٗ ْٜ٤ػِ ٠ح ٍٝ٧حُّٔ٬
ٗ ٖٓٝؼَ ٙه٤ٜيس طلض حُٔطَ ٜٓ٘خ ٓخ٢ِ٣
أٜ٣خ حُٔخثن
ٍكوخ ً رخُو ٍٞ٤حُٔظؼزش!
هق..
كوي أىٓ ٠كي٣ي حَُٔؽ ُلْ حَُهزش
هق...
ك ِبٕ حُيٍد كٗ ٢خظَس حُو َ٤حٗظزٚ
ٌٌٛح ًخٕ ٣ـ٘ ٢حُٔٞص ك ٍٞحُؼَرش
 ٢ٛٝط ١ٜٞطلض أٓطخٍ حُيؿ٠ٓ ٠طَرش!
ؿ َ٤إٔ حُٔخثن حٞٓ٧ى ًح حُٞؿ ٚحُ٘لَ٤
ؿٌد حُٔؼطق ك٣ ٢ؤّ
ػِ ٠حُٞؿ ٚحُؼِ..َ٤
 ٠ٍٓٝحُيٍد رٔخ ٘٣ز ٚأٗٞحٍ ح٧كٍٞ
ػْ ؿ٘ ٚ١ٞٓ ٠حُزخً٢
ػِ ٠ظ َٜحُو..ٍٞ٤
كظِٞص
ٝطٜخٝص
ػْ ٓخٍص ك! ًٍٞٛ ٢
١لَ حُويّ
ؽ ٖٓ أُٓ٘ش حُٔٞط٠
ُ١ ْ٤لًُ ‚ً٬ي حُوخٍ ُ
اُ ٢ٜحٗ٩خٍس
ُّ
ُ١ ْ٤لٝ ً٬كـخٍس
ُٔٔٗ ْ٤خ ً ٖٓ ٗلخّ ٍٓٝخى
ُٞ١ ْ٤هخ ً ك ٍٞأػ٘خم حُطٞحْ٣ٝ
ٓلِ ٠رخُٔٞح ْى
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اٗ١ ٚوْ ك٠خٍس
اٗ ٚا٣وخع ٗؼذ ٝرْ ٬ى
اٗ ٚحُؼُ٣ َٜـط ٢ػَُ ‚َُٚ٣ك ٢ظَ ٓ٤ٓٞو ٠حُليح ْى
ُ١ ْ٤لًُ ً٬ي حُوخٍؽ ٖٓ هزؼش حُلخهخّ
ٖٓ ه ّٞحُِٜحثْ
ُ١ ْ٤لٝ ً٬طٔخثْ
اٗ ٚحُؼيٍ حٌٌُ٣ ١زَ كٔٛ ٢ض حُـَحثْ
اٗ ٚحُظخٍُ ٣ن ٓٔوٞكخ ً رؤُٛخٍ حُـٔخؿْ
اٍٗٝ ٚف كِٔط ٖ٤حُٔوخّٝ
اٗ ٚح ٍٝ٧حُظ ُْ ٢طوٖ حٍٝ٧
حُطَحرٖ٤
ٝهخٗظٜخ
ُ
اٗٚ
حُلن
حُلن‚ حٌُُ ٣ ُْ ١وٖ
ُّ
َّ
ٝهخٗظ ٚحُلٌٓٞخص
ٝهخٗظ ٚحُٔلخًْ
كخٗظِع ٗلٔي ٖٓ ٗلٔي
ٝحٌٓذ أُّٜ٣خ َّ
حُِ٣ض حُٔويٓ ٢أهٔخٍى‚‚
َ
ًحطي حٌُُزَٝ ٟهخّٝ
ٝحكٖ٠
ٝأٟت ٗخكٌسَ حُزلَ ػِ ٠حُزلَ
تعد لارة افرٌمٌا باجمعها أساسا ً فً نص الفٌتوري الشعري حٌث
نجد فً شعره محنة اإلنسان األفرٌمً وصراعه ضد الرق واالستعمار
والجهل ونضاله التحرري فً أهم الموضوعات التً تناولتها لصابده،
ولد اصدر عدة دواوٌن شعرٌة بهذا الخصوص منها دٌوان (أؼانً
أفرٌمٌا) و(عاشك من أفرٌمٌا) و(اذكرٌنً ٌا أفرٌمٌا) ونشر دٌوان(أحزان
أفرٌمٌا) حتى أصبح صوته صوتَ أفرٌمٌا وشاعرهاٌ .مول فً إحدى
لصابده:
جبهة العبد ونعل السـٌد
وأنٌن األسود المضطهد
تلن مؤساة لرون ؼبرت
لم أعد ألبلها لم أعد
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وكان لل ّهم العربً مكانة واسعة فً أعمال الفٌتوري من خبلل
تناوله للمضاٌا العربٌة ،مثل لضٌة فلسطٌن فهو لد تنمل بٌن العدٌد من
بلدان الوطن العربً ومدنه مثل االسكندرٌة والماهرة والخرطوم وبًروت
وبنؽازي وطرابلس وبؽداد والرباط وكتب الكثٌر من المصابد التً
جعلته واحدا من كبار الشعراء العرب المعاصرٌن ،ففً احدى لصابده
ٌمول:
لمد صبؽوا وجهن العربً
آهٌ ...ا وطنً
لكؤنن ،والموت والضحكات الدمٌمة
حولن ،لم تتشح بالحضارة ٌوما
ولم تلد الشمس واألنبٌاء
وكتب الفٌتوري عن الحرٌة واإلنعتاق ومناهضة المٌود واإلستبداد
كتباته الشعرٌة ٌمول:
واإلعتزاز بالوطن منذ بداٌات ا
أصبح الصبح وال السجن فبل السجن وال السجان باق
وإذا الفجر جناحان ٌرفان علٌن
وإذا الحسن الذي كحل هاتٌن المآلً
التمى جٌل البطوالت بجٌل التضحٌات
التمى كل شهٌد لهر الظلم ومات
بشهٌد لم ٌزل ٌبذر فً األرض بذور الذكرٌات
أبدا ما هنت ٌا سوداننا وٌوما علٌنا
بالذي اصبح شمسا ً فً ٌدٌنا
وؼناء عاطرا تعدو به الرٌح ،فتختال الهوٌنى
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وفً لصٌدة أخرى ٌمول:
ُمى
كل الطؽاة د ً
ربما حسب الصنم ،الدمٌة المستبدة
وهو ٌعلك أوسمة الموت
فوق صدور الرجال
أنه بطبلً ما ٌزال
توفً الشاعر الكبٌر دمحم مفتاح الفٌتوري فً ٌوم الجمعة الرابع
والعشرٌن من نٌسان (ابرٌل ) من عام \ 2015فً المؽرب العربً
حٌث كان ٌعٌش فٌها مع زوجته المؽربٌة عن عمر ناهز الخامسة
والثمانٌن سنة بعد صراع طوٌل ومرٌر مع المرض .

ًظذ دمحم حُل٤ظ ١ٍٞحُؼي٣ي ٖٓ ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘وي٣ش ٝرؼٖٓ ٞ
حُيٍحٓخص ك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُؼَر٤ش ٝطَؿٔض رؼ ٞأػٔخُ ٚاُُ ٠ـخص
أؿ٘ز٤ش ومن اثاره الشعرٌة والمسرحٌة والنثرٌة ما ٌلً:












أؼانى إفرٌمٌا (أول دواوٌنه) ،
عاشك من إفرٌمٌا
اذكرٌنى ٌاإفرٌمٌا
أحزان إفرٌمٌا
البطل والثورة والمشنمة
سموط دبشلٌم
معزولة دروٌش متجول
ثورة عمر المختار
ألوال شاهد إثبات
ابتسمى حتى تمر الخٌل
عصفورة الدم
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شرق الشمس ...ؼرب الممر
ٌؤتً العاشمون إلٌن
لوس اللٌل ...لوس النهار
أؼصان اللٌل علٌن
نار فً رماد األشٌاء
عرٌانا ٌرلص فً الشمس
سوالرا (مسرحٌة شعرٌة)
ٌوسؾ بن تاشفٌن (مسرحٌة)
الشاعر واللعبة (مسرحٌة)
نحو فهم المستمبلٌة
التعلٌم فً برٌطانٌا

(دراسة)
( دراسة)

تعلٌم الكبار فً الدول النامٌة (دراسة)

٣ؼي دمحم حُل٤ظ ٍٟٞؿِ ًءح ٖٓ حُلًَش ح٧ىر٤ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛسٍٝ ٖٓ ٝ ،حى
حُ٘ؼَ حُلَ حُلي٣غ،ك٤غ ًظذ ك ٢حُ٘ؼَ حُظوِ٤ي ١ك ٢ه٤ٜيس حُُٕٞ
ٝحُوخك٤ش ٝك ٢حُٛٞق ٝحُـٍِ ٝحُٔيف ٝحُظخَٓ ٝحُلٌٔش ٝؿَٛ٤خ ػْ ًظذ
ه٤ٜيس حُظلؼِ٤ش ( حُ٘ؼَحُلَ ) ٝك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ٤ُ ،ؼزَ ػٖ ٝؿيحٕ
ٝطـَرش ًحط٤ش ٘٣ؼَ رٜخ ٝؿخُزًخ ٓخ ًخٕ ٗ ًَِّ٣ؼَ ٙػِ ٠حُـٞحٗذ حُظؤِٓ٤ش،
ُ٤ؼٌْ ٍإ٣ظ ٚحُوخٛش حُٔـَىس طـخ ٙح٤ٗ٧خء ٖٓ كٔٓ ُٚٞظويٓخ ً أىٝحص
حُز٬ؿش ٝحُلٜخكش حُظوِ٤ي٣ش ٝح٩ريحػ٤ش ٣و:ٍٞ
ك ٢كَ٠س ٖٓ أ ٟٞٛػزؼض ر ٢حٞٗ٧حم
كيهض رٝ ٬ؿٍٝ ٚهٜض رٓ ٬خم
ُٝكٔض رَح٣خط١ٝ ٢ز ٢ُٞح٥كخم
ػ٘و٣ ٢ل٘ ٢ػ٘وٝ ٢ك٘خث ٢حٓظـَحم
ًِٓٔٞي ٌُ٘ٓ ٢ــِطخٕ حُؼ٘خم
ٌمول الشاعردمحم الفتوري فً إحدى الحوارات الصحفٌة:
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( إننً أشعر باالنتماء الوجدانً إلى كل أرض عربٌة ألمت فٌها ،ألننً
مزٌج مركب لما تمٌز به ؼٌري من الشعراء ،فً كل المحطات الحٌاتٌة
التً مررت بها ،ستجدها حاضرة فً أشعاري بصدلها وعفوٌتها ،فً
صور ذكرٌات طفولتً التً تمثل مسرح أحبلمً ،حٌث سعٌت من خبللها
إلى أن ألتزم الصدق فً التعبٌر عن ذاتً وعن عبللتً مع اآلخرٌن ،إننً
عبّرت عنه فً لصابدي
.أشعر أن هوٌات متعددة تخترلنً ،هذا ما َ
والتفرد ،لمد كنت فً شعري مثل اآلخرٌن ،إنسان ٌحلم
ال أدعً التمٌُّز
ُّ
بؤن تصل كلمته إلى اإلنسانٌة جمعاء .وأن تنمو كلمتً الشعرٌة وتتبللح
.مع أفكار اآلخرٌن.
ولد سعٌت منذ أن وعٌت وجودي إلى أن أكون مخلصا ً لعدالة كفاح
شعوب إفرٌمٌا ،التً مازالت تجري فً عرولً .كل ما أتمناه إلفرٌمٌا
السمراء أن تستمر فً كفاحها .وأن تتخلّص من مستؽلٌها الجدد ومن
حكامها الفاسدٌن ،الذٌن ٌمبلون بالسٌادة المنموصة ممابل بمابهم فً
السلطة ،أنا متفابل بؤن إفرٌمٌا لادرة ؼدا ً أن تتخطى عثراتها ،وأن تجتاز
بنجاح حروب الحمد والكراهٌة التً تجتاحها ،ومواجهة حروب اإلبادة
تتعرض لها شعوبها نتٌجة لبلنمبلبات العسكرٌة التً تنتج
العرلٌة التً ّ
عنها أنظمة استبدادٌة ،وذلن بالتحدي الٌمظ لشعوبها ضد كل المناورات
.الخارجٌة التً تُحان ضدها
أعٌش للماً ،نتٌجة لؤلوضاع المتدهورة التً تعرفها إفرٌمٌا فً مجال
الحرٌات وحموق اإلنسان ،التً ال تتجاوب وال تنسجم مع تطلعاتنا التً
حلمنا بها بعد االستمبلل .إن تؽٌٌر إفرٌمٌا إلى األحسن ،لن ٌتحمك فً ظل
والع الفرلة والتجزبة وتكرٌس الحدود ال ُمصطنعة وتؤجٌج الصراعات
المبلٌة التً تعرفها الٌوم شعوب إفرٌمٌا المتناحرة)
:واختم بحثً بمصٌدته (من أؼانً إفرٌمٌا ) ٌمول :
ٌا أخً فً الشرق  ،فً كل سكن
ٌا أخً فى األرض  ،فى كل وطن
أنا أدعون  ..فهل تعرفنى ؟
ٌا أخاأعرفه  ..رؼم المحن
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إننً مزلت أكفان الدجى
إننى هدمت جدران الوهن
لم أعد ممبرة تحكى البلى
لم أعد سالٌة تبكى الدمن
لم أعد عبد لٌودى
لم أعد عبد ماض هرم عبد وثن
أنا حى خالد رؼم الردى
أنا حر رؼم لضبان الزمن
فاستمع لى  ..استمع لى
إنما أذن الجٌفة صماء األذن
إن نكن سرنا على
الشون سنٌنا
ولمٌنا من أذاه ما لمٌنا
إن نكن بتنا ولمٌنا من أذاه ما لمٌنا
إن نكن بتنا عراة جابعٌنا
أو نكن عشنا حفاة بابٌسنا
إن تكن لد أوهت الفؤس لوانا
فولفنا نتحدى السالطٌنا
إن ٌكن سخرنا جبلدنا
523

فبنٌنا ألمانٌنا سجونا
ورفعناه على أعنالنا ولثمنا لدمٌه خاشعٌنا
ومؤلنا كؤسه من دمنا
فتسالانا جراحا وأنٌنا
وجعلنا حجر المصر رإوسا ونمشناه جفونا وعٌونا
فلمد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فٌنا
المبلٌٌن افالت من كراها ما تراها
مؤل األفك صداها
خرجت تبحث عن تارٌخها
بعد ان تاهت على األرض وتاها
حملت فإسها وانحدرت
!..من روابٌها وأؼوار لراها
فانظر اإلصرار فى أعٌنها وصباح البعث
ٌجتاح الجباها
ٌا أخى فى كل أرض عرٌت من ضٌاها
وتؽطت بدماها
ٌا اخى فى كل ارض وجمت شفتاها
واكفهرت مملتاها
لم تحرر من توابٌت األسى
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لست اعجوبتها
أو مومٌاها انطلك
فوق ضحاها ومساه
**********************************

ػزيحَُُحم ػزيحُٞحكي

ػزي حَُُحم ػزي حُٞحكي ح ٖٓ ِٚٛؿ٘ٞد حُؼَحم ٖٓ ٓلخكظش ٓٔ٤خٕ
ك٤غ ٣وطٖ حُٜخرجش حُٔ٘يحث ٕٞ٤ك٘ٓ ٢خ١وٜخ ٝهخٛش ك٘ٓ ٢طوش ( حُط٤ذ ).
ك٤غ ٣ظؼٔي ٕٝك٤ٓ ٢خ ( َٜٗ ٙحُط٤ذ )
ُٝي ك ٢رـيحى ػخّ\ ٝ 1930رؼي ٫ٝىط ٚحٗظوِض ػخثظ ٚحُٓ ٠لخكظش
(ٓٔ٤خٕ )  ٌٖٓٝكٓ ٢ي٘٣ش( حُؼٔخٍس ) ٝه ٠٠كظَس ١لُٞظ٘ٛ ٚخى ػْ
حٗظوِض ػخثِظ ٚحُ ( ٠رـيحى ) ػخٗ٤ش ٝىٍّ كٜ٤خ  ٝطوَؽ ٖٓ ىحٍ حُٔؼِٖٔ٤
( ًِ٤ش حُظَر٤ش) ػخّ \ٝ 1952ػَٔ ٓيٍٓخ ً ُِـش حُؼَر٤ش ك ٢حُٔيحٍّ
حُؼخٗ٣ٞش.
ػزي حَُُحم ػزي حُٞحكي ػخُٝ َٛحَٓ ٍٝحى حُ٘ؼَ حُلَ(ريٍ ٗخًَ
حُٔ٤خد) ٗ (ٝخُى حُٔ٬ثٌش) ٗ(ٝخًٍ ١خمس) ك٤غ ًخٗٞح ٬١رخ ً ك ٢ىحٍ
حُٔؼِٔ٤ًِ( ٖ٤ش حُظَر٤ش) كظٜٗ ٠خ٣ش حٍرؼ٘٤خص حُوَٕ حُٔخً، ٢ٟظذ حُ٘ؼَ
ٌٓ٘ ٛزخ ٙفًظذ حُ٘ؼَ حُلَ ً ٌُٚ٘ٝخٕ  َ٤ٔ٣ َ٤ٔ٣اًُ ٠ظخرش حُو٤ٜيس
حُؼٔٞى٣ش (حُظو٤٤ي٣ش ) حُؼَر٤ش دًَ ٟٞحرطٜخ .كٌخٕ حؿِذ ٗؼَ ٙطوِ٤ي٣خ
525

نمل الى معهد الفنون الجمٌلة فً بؽداد لتدرٌس اللؽة العربٌة ثم
عٌنا معاونا لعمٌد معهد الفنون الجمٌلة .
وفً عام\  1970نملت خدماته من وزارة التربٌة والتعلٌم الى وزارة
الثمافة واإلعبلم ،فعمل فٌها سكرتٌرا ً لتحرٌر ٓـِش األلبلم ،وبعدها عٌن
ربٌسا ً للتحرٌر فً مجلة االلبلم  .ثم مدٌرا ً للمركز الفولكلوري العرالً،
ثم أصبح مدٌرا ً لمعهد الدراسات النؽمٌة ،ثم عٌن عمٌدا لمعهد الوثابمٌٌن
العرب ،ثم مدٌرا عام ا للمكتبة الوطنٌة العرالٌة ،ثم اصبح المدٌر العام
لدار ثمافة االطفال ،ثم عٌن مستشارا لوزٌر الثمافة واإلعبلم .
ػزي حَُُحم ػزي حُٞحكي ٗخػَ ٓـ٤ي كطلَ هخٍ حُ٘ؼَكخؿخى كٝ ٚ٤هي
طؼَكض ػِ ٖٓ ٚ٤ه٘ٓ ٍ٬خًٍخط ٢كَٜٓ ٢ؿخ ٕ حَُٔري حُ٘ؼَ ١ك٤غ ًخٕ
ٓ٘خًٍخ ك ٢حؿِذ ؿِٔخص حَُٜٔؿخٕ حَُٔري حُ٘ؼَٝ ١هي طوَد ًؼَ٤ح ٖٓ
ٗو٤ٜش ( ٛيحّ كٔٓٝ) ٖ٤يكً ٚؼَ٤ح ك٘خٍ كٞ٠س ًزَ٤س ٌٓٝخٗش ٝحٓؼش
ًٝخٕ حًح حٗ٘ي ٗؼَح كَٜٓ ٢ؿخٕ حَُٔري ٣ ٫ظٞحٗ ٠حٕ َٜ٣ف رو ( ُٚٞحٗخ
ٗخػَ ٛيحٓ ) ٢كٔ٘ل ٚحٌُؼٝ َ٤حٍطوٗ ٠ـٔ ٚكٔٓ ٢خء حُ٘ؼَ ك ٢حُؼَحم
كظُ ٠وذ ( ر٘خػَ حّ حُٔؼخٍى )٘ٓٝق حُـٞحثِ حٌُؼَ٤س ٜ٘ٓٝخ ٓخ : ٢ِ٣
ٓٝ - 1خّ ر ٖ٤ٌٗٞكَٜٓ ٢ؿخٕ حُ٘ؼَ حُؼخُٔ ٢رطَٓزَؽ 1976.
 - 2ىٍع ؿخٓؼش ًخٓزَىؽ ٜٗٝخىس حٓ٫ظلوخم ٜٓ٘خ 1979.
٤ٓ - 3يحُ٤ش {حُو٤ٜيس حٌُٛز٤ش} كَٜٓ ٢ؿخٕ ٓظًَٝخ حُ٘ؼَ ١حُؼخُٔ ٢ك٢
ٞ٣ؿ٬ٓٞك٤خ 1986.
 - 4ؿخثِس ٛيحّ ُ٦ىحد ك ٢ىٍٝطٜخ ح ٠ُٝ٧رـيحى . 1987
 -5ؿخثِس ٗ(٢١ٞحٓ٫ظلوخم حُؼخٍُ ٖٓ )٢ثخٓش حُـٔ٣ٍٜٞش حُؼَحه٤ش
ٓٝ 1990خ ٣ظَطذ ػِٜ٤خ ٖٓ حٓظلوخهخص ٓخُ٤ش ٝحٓؼش
 - 6حُـخثِس ح ٠ُٝ٧كَٜٓ ٢ؿخٕ حُ٘ؼَ حُؼخُٔ ٢كٞ٣ ٢ؿ٬ٓٞك٤خ 1999
ٓٝ - 7خّ {ح ٞٛٝ ،}ّ٥أػِٓٝ ٠خّ طٔ٘ل١ ٚخثلش حُٜخرجش حُٔ٘يحثٖ٤٤
ُِٔظٔ ٖٓ ٖ٣ِ٤أر٘خثٜخ 2001.
١ٞٗ - 8ح{حٓ٫ظلوخم حُؼخٍُ ٖٓ }٢ثخٓش حُـٔ٣ٍٜٞش حُؼَحه٤ش 1990
٘ٓٝ - 9ق ىٍع ىٓ٘ن رَػخ٣ش  َ٣ُٝػوخكش حُـٔ٣ٍٜٞش حُؼَر٤ش حُٔ٣ٍٞش ،ك٢
 2008 / 11 / 25 ٝ 24رٔ٘خٓزش حهظ٤خٍ (ىٓ٘ن ) ػخٔٛش ُِؼوخكش
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حُؼَر٤شٝ ،ك َ٠حُظٌَ ْ٣ػيى ٖٓ ًزخٍ ح٧ىرخء حُؼَدٝ ،أُو ٢ك ٚ٤ػيى ًزَ٤
ٖٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص.
ٝ -10هي ُوذ د(ٗخػَ حّ حُٔؼخٍى ) ٗ(ٝخػَ حُوخىٓ٤ش حُؼخٗ٤ش ) حػ٘خء
حُلَد حُؼَحه٤ش حَ٣٫حٗ٤ش حُظ ٢حكَهض رَ٘٤حٜٗخ حُزِيٝ ٖ٣هظِض ح٫ف حُزَ٘
ٖٓ حُطَك ٖ٤حُٔظلخٍر ٖٓٝ. ٖ٤أٗ َٜهٜخثي ٙحُلٔخٓ٤ش ه٤ٜيس
(ٍٝػظْ حُٔٞص ) ٜ٘ٓٝخ:
ٛٝئ٫ء حٌُ ٖ٣حٓظ٘لَٝح ىْٜٓ
ًؤٗٔخ  ْٛاُ ٠حػَحٓٗ ْٜلَٝح
حُٔخروٛ ٕٞزٞد حُ٘خٍ ٓخ ػٜلض
ُ
ط٘لـَ
ك٤غ
ٝحَُحً ٕٞ٠اُٜ٤خ
ُ
حُٞحهل ٕٞػٔخُ٤وخ طل ٢٤رْٜ
ٛيٍ
ه َ٤حُٔ٘خ٣خ ٍٝ ٫ٝى ٫ٝ
ُ
ًٝخٕ ٛيحّ ٔ٣ؼ ٠ر ْٜ٘٤حٓيح ً
٘٣لَٔ
ػٖ ػخٍٜٓ ٚ٤ٟذ حُ٘خٍ
ُ
الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ٌعتنك الدٌانة الصاببٌة المندابٌة
وهو الذي أعد إلى اللؽة العربًة ( الكتاب ا لممدس ) للدٌن الصاببً
المندائي ) كنز ربا ) وهذا الكتاب ٌعد اول كتاب للصاببة المندابٌة فً
اللؽة العربٌة ولد كتب اٌضا بحثا مطوال عن الدٌانة المندابٌة فً
مجلة ( صروح ) السورٌة شرح فٌ ِه أصول هذه الدٌانة والجواهر
البلهوتٌة التً تعتبر أساسٌاتها  ،وتارٌخها .كما شرح فً البحث العمابد
التً ٌستند علٌها هذا الدٌن كالعمٌدة فً هللا والعمٌدة فً الروحانٌات
والعمٌدة فً النبوة وأخٌرا ً العمٌدة فً الموت والحٌاة الإلخرة والجنة
والنار .وهو أحد مإسسً (نادي التعارؾ) للدٌانة الندابٌة فً العراق
فً بداٌة السبعٌنٌات .
ػزي حَُُحم ػزي حُٞحكي ٗخػَحُؼَحم حٌُز َ٤حٟطَ ٙح٫كظ ٍ٬ح٢ٌ٣َٓ٫
ُِز٬ى ُِوَٝؽ ٖٓ رِي ٙحُؼَحم ٓ٘ل٤خ ٓؼًِٔ ٚؼَ ًَ حُ٘و٤ٜخص ًحص
ح٤ٔٛ٫ش ٝؿَ حٌُلخآص حُؼوخك٤ش ٝح٫ىر٤ش ٝحُؼِٔ٤ش حُ ٠حُوخٍؽ ح ٫حٗٚ
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حٓظَٔ ك ٢ه ٍٞحُ٘ؼَ ًٝظخرظ ٚك ٢حُٔ٘خكًٔ ٢خ ًخٕ ٌ٣ظز ٚحػ٘خء ٝؿٞىٙ
ك ٢حُؼَحم ٔٓٝخ ًظز ٚك٘ٓ ٢لخٔٓٝ ٙخ هخُ ٚػخّ\ ٝ 2006رؼي َٓ ٍٝػ٬ع
ٓ٘ٞحص ػِ ٠حكظ ٍ٬ر٬ىٝ ّٞ٣ ٙهق ػِ ٠حُلَحص ك٘ٓ ٢طوش ( حَُهش )
ٝىٓؼ ٖٓ َٜٔ٘٣ ٚػٔ٤ُ ٚ٤٘٤ظِؽ رٔ٤خ ٙحُلَحص حُوخُي ك٤و: ٍٞ
بؤرضكم
ت
نهر الفرا ِ
ِ
ولفتُ على ِ
الوج ِد تـَن َه ِـمبلن ِ
وعٌنـاي فـَرط َ َ
َ
فـمـلـتُ لهُ ٌـا ما ُء أبلـ ِ ْػ تـَحـٌـَّتً
إلى ك ِ ّل نـَفس ٍفً العراق ِتـُعانً
و ُخ ـذ دَمعَة ًمنـ ًِّ إلى ك ِ ّل نـَخـلـ َ ٍة
ؤلؾ لـِسـان ِ
تـ َ ُم ُّر بها ..وا ْن َح ْ
ـب بـ ِ ِ
على ك ِ ّل ؼـُصن ٍفً العراق ِ ُم َهدَّل ٍ
عـزٌز فً العراق ِ ُمهـان ِ
وك ِ ّل
ٍ
للب َج ِدّكم
َو ُم َّر بؤحفادي ،ولـ ُ ْل ُ
ً الـخـَفـَمـان ِ
ٌَـظـ َ ُّل عـلـٌـكم دام َ
دامعً
وسـَلـ ِّ ْم على أهلً ،ونـَثـ ِّ ْر َم ِ
سـرع َالجـ َ َرٌان ِ
على وطنً ٌا ُم ِ
سبلما .ً.بع َد ٌوم ٍولٌلـ َ ٍة
سبلماَ ..
َ
!

ت للفٌَضان ِ
ق َح َّد المو ِ
ستشتا ُ
َ

ومما لاله لصٌدة (ٌانابً ) وهً لصٌدة ( احتبلل ا لعراق )
لالها فً بارٌس بتارٌخ  14تموز\  2004بعد الؽزو االمرٌكً
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للعراق واحتبلله ٌمول :
ال ُهم ٌَلوحـُون  ..ال أصواتـ ُ ُهم تـ َ ِص ُل
س ّمار  ،ال األ َه ُل
ال الدار  ،ال الجار  ،ال ال ُّ
وأنتَ تـَنؤى َ ،وتـَبكً حولـ َ َن السـُّبـ ُ ُل
َ
! ضالـَتْ
ج األرض ٌِا َر ُجـ ُل
علٌن فـِجا ُ
ـبعـٌن عاما ً َمؤلتَ الكـ َ َ
َ
ون أجنِ َحـة ً
سـ َ
ً تـَشـتـ َ ِعـ ُل
خـَفـْ َ
ك الشـ َّ ِ
رار تـَبلشـَتْ وه َ
ال دَفــَّؤتـْ َ
ـن  ،وال ضا َء الـظـَّبل ُم بـِهـا
ـمر َن َبـ ٌْـنـا أنتَ ُمـنـْذهـ ِ ُل
َ
طارتْ بـِعُ ِ
تـَرنـُو إلـٌَهـ ِ َّن َمبهـُورا ًُ ..معـَلـَّمـَـة ً
بـِهـ ِ َّن رو ُح َ
ـن  ،واألوجـا ُ
ع  ،واأل َملُ
َوكـُلــَّما انـطـَفـَؤتْ منهـ ُ َّن واحـ ِـدَة ٌ
وهو ٌـَنهـ َ ِم ُل
! أشـا َح طـَرفـ ُ َن عـَنهـا َ
َ
بعـون عـاما ً..وهذا أنتَ ُمرتـ َ ِحـ ٌل
سـ َ
ي ِ األرض ِتـَرتـ َ ِحـ ُل
! ولـَسـتَ تـَدري أل ّ
وحـشـَة ٌ
ً الـدّار ..ك ُّل األرض ِ ُم ِ
ٌا نـاب َ
! ْ
الحـٌَـ ُل
إن جـِبتـَهـا الجـِبـا ًضالـَتْ بـ ِ ِه ِ
وكـنـتَ تـَملـِنُ فً بؽـــدا َد َمملـَكـَة ً
دار عـ ِ ٍ ّز عـَلـٌَـهـا تـَلـتـَمً ال ُممـَـ ُل
َو َ
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هـو  ،وال َرفـ َ ُل
َوالـٌَو َم ها أنتَ ..ال َز ٌ
عـر َ ،وال َز َجـ ُل
َوال طمو ٌ
ح َ ،وال شـ ِ ٌ
ْ
صـار أكبـ َ َرهـا
سـٌر
َ
لكـن هـمو ُم كـ َ ٍ
! ْ
أن َ
كٌؾ ٌـَنتـَمـ ِ ُل
أٌـن ٌَمضً ؼـَدا ً..أو
َ
ٌا لـٌَـ َل بؽـداد ..هـ َ ْل نـَجـ ٌم فـٌَـَتـبـَعُـهُ
ِمن لـٌَـل ِبارٌس سـ َ ُ
كران ال ُخطى ثـ َ ِم ُل
مـرتـُهُ
الحـ ُ ُ
زن والـدَّم ُع سـالـٌـ ِه َوخـ َ َ
َوخـٌَـلـُهُ شـَولـُهُ  ..لـَو أنـَّهـا تـ َ ِصـ ُل
إذ َْن َولـَفـتُ على الشـُّـطآن ِأسـؤلـُهـا
ٌر ما فـَعَـلوا ؟
ٌا دَجلـَة َالخـٌَر،أه ُل الخـ َ ِ
َ
ـزالـون فً عـالً َمرابـ ِ ِضهـِم
أما ٌَ
أم ِمن ذ ُراهـا إلى لـٌِعـانِها نـ َ َزلـوا ؟
ضوا فاستـُهـ ِ َ
َهل استـُفـ ِ ُّزوا فـَهـٌِ ُ
ٌن بهـِم
بـر ُه جـ َ َمـ ُل
! عـَهـِدتُ واحـ ِ َد أهـلً َ
ص ُ
ت صـا َح فً َوطـَنً
ؤي صابح ِ َمو ٍ
فـ َ ُّ
بـ ِ َح ُ
لـز َل فٌـ ِه السـَّهـ ُل والجـَبـ َ ُل ؟
ٌث ُز ِ
حــارمـَهُ
وأي ؼـابـِلـَة ٍ ؼـالـَتْ َم ِ
ُّ
وما لـَدٌَـ ِه عـلى إلـصـابِهـا لـِبـَـ ُل ؟
عض الشـ َّ ِ ّر ُمحتـ َ َم ٌل
ٌر بَ ُ
ٌا دَجلـَة َال َخ ِ
َوبـَعـ ُ
كٌؾ ٌُحـتـَ َم ُل
درى َ
ُلٌس ٌُ َ
ضه َ
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ٌر األنـام ِالعـرالـٌـ ُّ َ
ون ٌا َوطنً
خـ َ ُ
ٌر ُهم َّ
أن ألـسى ُم ِ ّرهـِم عـَسـ َ ُل
! َوخـ َ ُ
ٌؾ  ..مرو َءتـ ُ ُهم
ٌر ُهم أنـَّهـُم سـ َ ٌ
َوخـ َ ُ
ؼـ ِ ْم ٌد لـَهُ..والتـُّمى
،والح لـْ ُم ،وال َخ َجلُ
ِ
ـٌـارلـُهـُم
و ُهم كـ ِ ٌ
بار َ ..مهـٌـبـاتٌ َب ِ
شـ ُ ٌّم خـَبلبـِمـ ُ ُهم  ..خـٌَـَّالـ ُ ُهـم بَـطـ َ ُل
َ
هللا أرإسـَهـُم
ال ٌَخ ِف
ٌر ِ
ضون لـِؽـ َ ِ
َ
نامون لو أطفـالـُهـُم َجفـَلـُوا
وال ٌـ َ
كٌؾ أعرا ُ
صارتْ ُم َهتـَّكـَة ً
ض ُهم
فـ َ َ
َ
هللا تـَنـسـ َ ِد ُل ؟
َوحـ َولـَهـ ُ َّن
سـتـور ِ
ُ
صارتْ ُمشـ َ َّرعَة ً
وكٌؾ أبوابـ ُ ُهم
َ
َ
سـوء ٍبـٌَـنـَهـا ٌَؽـ ِ ُل ؟
لـِك ِ ّل واؼـ ِل ِ ُ
وكٌؾ ٌا َو َ
داس على
ـو ِار
َ
طن الثـ ُّ ّ
َ
ِفٌن الـد ُ
حـارم َ
ُّون والسـَّفـ ِ ُل ؟
ك ِ ّل ال َم ِ
َ
ِالذٌـن الـكـ َ ُ
ون ضا َء بـِهـِم
أهإالء
ًكٌؾ تـَعتـ َ ِد ُل
َوعَلـَّموا
َ
األرض طـ ُ ّرا َ
وا،و َمن صانـُواَ ،و َمن بَذ َلوا
َو َم ْن أعانـ ُ َ
الورى ِمن مابِهـِم نـ َ َهـلوا
َو َمن َجمٌ ُع َ
دِماإ ُهم هذ ِه التـَّجـري ؟َ ..هـٌا ِكـلـ ُ ُهم
هـذي؟؟..ألـَتـلى بؤ ٌْدي أهـ ِلهـِم لـُتِـلوا ؟
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ار ٌا َوطنً
تـ َ َ
عـاو َن الكـُفـْ ُر والكـُفـ ّ ُ
عـَلـٌَهـِمو ..ث َّم جـا َء األهـ ُل فاكتـ َ َملـُوا
ٌا َ
ضو َء روحً العـرالٌـٌُّنٌ..ا َو َج عً
وكبـرٌابً  ..وٌا عـٌَنً التً سـ َ َملـُوا
صدري ..كلـَّما كـَسـَروا
أنتـُم أضالـ ِ ُع َ
وهو ٌَنبـ َ ِز ُل
ضلعـا ً ِ
ـس شـِؽـافً َ
أح ُّ
كٌؾ تـَجـرإ ُ ٌا أهـلً بَـنـادِلـُكـُم
فـ َ َ
على بـَنـٌكـُم وال تـَندى لـَكـُم َممـ َ ُل ؟
وكٌؾ تـَسـفـ َ ُح ٌا أهلً خـَنـاجـ ِ ُركُم
َ
دِما بَـنـٌـكـُم وال ٌَـنـتـابُهـا شـَلـ َ ُل ؟
وكٌؾ ٌا أهـلـَنـا نالـُوا مرو َءتـَكـُم
َ
فؤولـ َعـُوا بـٌَنـَكـُم ِمن بَع ِد ما انخـَذلـُوا؟
ب العـِدا خـَلـ َ ٌل
ٌا أهلـَنـاَ ..
لٌس فً َحـر ِ
بـ َ ْل لـَتـلـُكـُم َبع ُ
ًهو الخـَلـ َ ُل
ضكـُم َبعضا َ
سروا ِضلعـَكـُم أهلً فـَما ع ُِرفـَتْ
ال تـَك ِ
صـدر ٍلـِكً تـَحمٌـه ِتـَمـتـَتـ ِ ُل
أضبل ُ
ع َ
فـَدٌَـتـُكـُم أنـتـُم الـبـالـُون  ..راحـِلـَة ٌ
هـذي ال ُمسـو ُ
خ كـَما آبـاإهـُم َرحـَلـُوا
فـَبل تـُعـٌنـُوا عـلٌكـُم سـافِحً د َِمكـُم
كً ال ٌـُمـا َل أهـالـٌـهـِم بـِهـِم ثـ ُ ِكـلـُوا
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ذارتـِهـِم
ُ
صونـُوا دِماكـُم  ،فـٌََوما ًِمن لـ َ َ
!ك ُّل العــراق ِبـِهـذا الـد ِ َّّم ٌَؽـتـَسـ ِ ُل
توفً الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد صباح ٌوم االحد األحد 26
محرم  1437هـجرٌة الموافك  8تشرٌن الثانً (نوفمبر) 2015م ،عن
عمر ناه ز الخامسة والثمانٌن عاما فً بارٌس بعد مرض عضال الم
به وصارعه ودفن فً بارٌس بحسب رؼبة عابلته اال انه اوصى( ان
تحرر العراق وعاد السبلم لربوعه وعادت الحٌاة الى بؽداد ان ٌنمل
جثمانه الى بؽداد وٌدفن فٌها ) .
ُِ٘خػَحُؼي٣ي ٖٓ حُيٝٝح ٖ٣حُ٘ؼَ٣ش طؼيحى ٛخ طٔغ ٝهٔٔ ٕٞىٞ٣حٗخ
حٟق حُٜ٤خ حُوٜخثي حُظ ٢هخُٜخ ك ٢حهَ٣خص ح٣خٓٝ ٚحُوٜخثي حُظ ُْ ٢طَ٘٘
ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
لعنة الشٌطان
طٌبة
لصابد كانت ممنوعة
أوراق على رصٌؾ الذاكرة
خٌمة على مشارؾ االربعٌن
الخٌمة الثانٌة
فً لهٌب المادسٌة
أنسوكلوبٌدٌا الحب
لمر فً شواطا العمارة
فً مواسم التعب
لصٌدة حب 120
هٜخثي ًخٗض ٓٔ٘ٞػش
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ك٤ُٜ ٢ذ حُوخىٓ٤ش
أٍٝحم ػِ٤ٍٛ ٠ق حٌُحًَس
حُؤ٤ش حُؼخٗ٤ش
ًٌُي ٗظْ ػَ٘ َٓٔك٤خص ٗؼَ٣ش ٖٓ ٜٟ٘ٔخ (حُلَ حَُ٣خك)٢
(ٝحُٜٞص) (ٝحٌُِٔخص) رخٟ٫خكش آُ ٠خ ًظذ اُ ٠ىحٍ ح٣ُ٧خء حُؼَحه٤ش ٝ
ًظذ ٝحػ٘ظٝ ٖ٤ػٍَ٘ٝ ٖ٣ح٣ش ٗؼَ٣ش ُ١٨لخٍ ٝحُؼي٣ي ٖٓ حٗ٧خٗ٤ي
حُ٤٘١ٞش.
ٝهي طَؿٔض هٜخثي ٙاُُ ٠ـخص ٓوظِلش ٜٓ٘خ ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٝحُلِ٘٘ي٣ش
ٝحَُ٤ٓٝش ٝحُٔ٧خٗ٤ش ٝحَُٓٝخٗ٤ش ٝحُٞ٤ؿٔ٬ك٤ش.
الشاعرعبد الرزاق عبد الواحد ٌتمٌز بؤسلوب ِه المرٌب من شعر
المتنبً فً فخر ِه ومدح ِه ذو حنكة شعرٌة فذة وأسلوب شعري ٌمٌل إلى
لوة الشاعرٌة والببلؼة ؼٌر الممصودة بحٌث تجعله من أوابل الشعراء
المعاصرٌن فً لصٌدة العمود الشعري فً االدب العربً فهو الرب
الشعراء فً شعره الى المتنبً وال ٌجارٌه شاعر من الشعراء الرواد
اوالمعاصرٌن .
واختم بحثً بهذه المصٌدة الرابعة من روابعه :
دَم ٌع لبؽداد ..دَم ٌع بال َمبلٌٌن ِ

َمن لى ببؽداد أبكٌها وتبكٌنً؟

ستْ
َمن لى ببؽداد؟ ..روحى بَعدَها ٌَب َ

ص َّوحتْ بَعدَها أبهى سنادٌنً
َو َ

فمٌر بَعدَها َوجعً
ع ْد بى إلٌهاٌ ..
صمتُ فى بابى َونافِذ َتً
ش ال َّ
لد ع ََّر َ

س دَواوٌنً
ٌأحرفىْ ..
خر ٌ
َ
فمٌرة ُ
عشش ال ُح ُ
زن حتى فى َروازٌنً
َو
َ
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ع أج َمعها
والشعر بؽداد ،واألوجا ُ
ُ

ع ْد بى لبؽداد أبكٌها وتبكٌنً

* *

ت ترمٌنً؟!
بؤي ِ سهام ِال َم و ِ
ْ
فانظر ّ
*
دَم ٌع لبؽداد ..دَم ٌع بال َمبلٌٌن ِ

ع ْد بى إلى الكرخ ..أهلى كل ُهم ذ ُب ُحوا
ُ
أركض فً
الجسرٌن..
حتى أ ُم َّر على
ُ
َ

ؾ َممطوع َالشراٌٌن ِ
فٌها ..سؤز َح ُ
الرصاف ِة ما َ
بٌن الدَّرابٌن ِ
َ
ب َّ
صو ِ

أصٌ ُح  :أهلً ...وأهلى كل ُهم ُج ٌ
ثث

بعثر لَح ُمها َ
سكاكٌن
بٌن ال َّ
ُم ٌ
ِ

مابرهم
خذنى إلٌهم ..إلى أدمى َم ِ

الرٌاحٌن
لؤلعظمٌ ِةٌ ..ا َموتَ َّ

بؤلؾ فم ٍ
واصر ْخ
سورها،
ؾ على
َولِ ْ
ِ
َ
ِ
فٌن ِمن ل َم ٍر ؼالوا أهلتهُ؟
كم ِ
النح َرتْ
َو ُج ْز إلى الفضل ِِ ..لل َّ
صدرٌَّ ِة ِ

ٌا َربة َالسورٌ ..ا أ ُ َّم ال َمساجٌن
ِ
فٌن تبكى َ
اآلن فى الطٌن ِ؟
كم نج َم ٍة ِ
بإس ال َمٌادٌن ِ
لحار ِة العدل ٌِ ..ا
َ
َ

دار ُمه َّد َم ٍة
كم َمسج ٍد ِ
فٌن ..كم ٍ

ؼٌر َمدفون ِ؟
َوكم ذ َبٌح ٍ علٌها ِ

تنا َهشتْ لح َمهُ
ُ
واحتر َبتْ
الؽربان،
َ
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ب علٌ ِه والجراذٌن ِ
ؼرثى ال ِكبل ِ
ٌا أ ُ َّم هارون ما َم َّرتْ مصٌبتنا

بؤ ُم ٍة لبلنا ٌا أ ُ َّم هارون ِ!

* *
أجرى دموعا ًَوكبرى ال ٌُجارٌنً

*
كٌؾ البكا ٌا أخا س ْبع ٍَوسبعٌن ِ؟!
َ

أن الدَّم َع تذرفهُ
تعرؾ َّ
وأنتَ
ُ

دَم ُع ال ُمرو َء ِة ال دَم َع ال َمساكٌن ِ!
* * *

دَم ٌع لفلوج ِة األبطال ..ما َح َملتْ

َمدٌنة ٌِمن ِصفاتٍ ،أو عناوٌن ِ

لل ِك
ِالرجال ِبها
ِ
برٌاء ..ألفعال ِ ّ

الرمادى ..هنٌبا ًلل َمٌامٌن ِ!
إال َّ

تفارلها
َومرحبا ًبجباه ٍ ال ِ

أي ِ األحاٌٌن ِ
مطال ُع الشمس ِفى ّ

تجؤر دَباباتهم هلعا ً
لم تؤ ُل
ُ

ً َوطفا ُء الدَّواوٌن ِ
فى ِ
أرضها وه َ

نخوتِها
ب َ
ما َح َّركوا ش َ
َعرة ًِمن شٌ ِ
* *
ٌا دَم ُع واهم ْل بسا َم َّراء نسؤلها

دارتْ علٌهم كالطواحٌن ِ!
إال َو َ
*
عن أهل ِأطوار ..عن ش ِ ّم العَرانٌن ِ
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َ
الؽازٌن ِمن د َِمهم
ألربع ٍ أتخ ُموا

ٌا َمن رأى طاعنا ًٌُسمى ب َمطعون ِ!

تلعفر الما َمتْ لٌا َمتها
ٌا أ ُختَ
َ

وأ ُولدَتْ حولها ك ُّل الكوانٌن ِ

ِسطوتِها
تمو ُل برلٌن فى أٌام
َ

داروا ببرلٌن ِ
داروا عَلٌها كما ُ
ُ

تناهبُوها وكانتْ لرٌة ًفؽدَتْ

ب تنٌن ِ!
ؼوال ًٌمات ُل فى أنٌا ِ

* *
ُسطورة ٌبفمى
ؾ على نٌنوى ..أ
َولِ ْ
َ

*
روفن ٌا أ ٌ َّم البراكٌن ِ
تبمى ُح
ِ

ٌا أ ُختَ آشور ..تبمى ِمن َم َج َّرت ِه

ٌمنن حتى الٌوم تسبٌنً
َمهابَة ِ

بوارله ُ ،تبمى فٌالمه ُ
تبمى ِ

هر التبلوٌن ِ
بٌارلهُ ُز َ
تبمى ِ

وارثى دَمه ِ
خفالة ًفى حناٌا ِ

َ
ٌحلمون بها مث َل الشواهٌن ِ

بر العرالٌٌن فى د َِمهم
بهاَ ،و ِك ُ

ٌش الشٌاطٌن ِ
َ
تداولوا أربعا ً َج َ

ب بَلدَتهم
َ
فركعُوه ُعلى أعتا ِ

أي َم َ
جز َرة ٍ
ٌا باسما ِ
ت دٌالىُّ ..

صهاٌٌن ِ!
َو َركعُوا َمعهُ ك َّل ال َّ
* *

*
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َجذ َّتْ
هر البَساتٌن ِ؟
ِ
عرولن ٌا ُز َ
أرض ِن الط ِعنتْ
فى ك ِ ّل ٌَوم ٍ ل ُهم فى ِ

ؼٌر مؤمون ِ
بالؽدر ِخطة ُ أ ْمن ٍ ِ
ِ

فوق الدّروع ِبها
تجٌش أرتال ُهم
َ
ُ

فتترنُ السو َح َمؤلى بالمرابٌن ِ
ُ

ٌتستصر َ
خٌن ل ُهم
صامدَة
ت
وأن ِ
ِ
ِ

ِماء على َموج ِالثعابٌن ِ
َمو َج ال ّد ِ

ؼرلوا لا َمتْ لٌا َمتهم
وكلما ِ

فؤعلنوا خطة ً أ ُخرى بمانون ِ!
* *

أطهراألرضٌ ..ا ل ّدٌِسة َالطٌن ِ
ٌا
َ

*
ور وال ِعٌن ِ
ٌا كرببلٌ ..ا
َ
رٌاض ال ُح ِ

ٌا َمرل َد السٌ ِد ال َمعصومٌ ..ا ألما ً

ِمن الشها َد ِة ٌَحمى ك َّل ِمسكٌن ِ

بللن لئلنسان ِفى َوطنً
ُم ّدِى ِظ ِ

َو َحٌثما ارتعشتْ ألدا ُمهُ كونً

كونى ثباتا ً لهُ فى لٌل ِِمحنت ِه

ٌوح َد َ
بٌن العمل ِوال ّدٌِن ِ
حتى َ

كون َ
حتى ٌَ َ
ًناصعا ًَ ،وٌَدا ً
ضمٌرا ِ

للخٌر ال تمت ُّد للدُّون ِ
تمت ُّد
ِ

ِاألرض فى َوطنً
سٌن
ُ
َمحروسة ٌبال ُح َ

وأهلها فى َمبل ٍذ منهُ مٌمون ِ
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صوتٌ ٌَصٌ ُح بها
ما دا َم فى كربَبل َ
* *

إن ال ُح َ
َّ
ً لل َمساكٌن ِ
سٌن َول ٌّ
*

ب
ٌا جر َح َبؽداد ..تدرى أننى ت ِع ٌ

وأ نتَ نص ٌل بملبى ج ُّد َمسنون ِ

ع ْد بى إلٌهاَ ،و َح ّد ْ
ِث عن مرو َءتها

وال تحاو ْل على األوجاع ِتطمٌنً

دار ه ِ ّد َمتْ َ ،ودَم ٍ
خذ ْنى إلى ك ِ ّل ٍ

ٍحر ٌنادٌنً
فٌها جرىَ ،وفم ٍ ّ

ٌَصٌ ُح بى أٌها الباكى على د َِمنا

ص َ
دان إلى هذى ال َمبلٌٌن ِ
أوص ْل َ
ِ

واتحدى
لتبلن
لملمى
ِ
ِ
ول ْل لها ْ

ِمان اتحا َد السٌن ِوالشٌن ِ
على د ِ

ِمن ٌوم َ
ق ال ُح ُّر ٌَؽ ُم ُر ُهم
ِكان العرا ُ
* *
دَم ٌع لبؽداد ..دَم ٌع بال َمبلٌٌن ِ

ج الشعانٌن ِ!
حبا ً إلى أن أتى َمو ُ
*
دَم ٌع على البُع ِد ٌَشجٌها َوٌَشجٌنً

********************************
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ه ـدى النعمانً

هً هدى خانم النعمانً الدمشمً النابلسً كاتبة وشاعرة
ولدت هدى فً مدٌنة (دمشك ) فً عام\  1930وتعلمت بمدرسة
الفرنسٌسكان ومدرسة اللٌسه بدمشك  ،فمدرسة اللٌسه الفرنسٌة –
العربٌة وتخرجت من ثانوٌة الفرنسٌسكان ب(دمشك) سنة \ . 1947
التحمت بكلٌة الحموق فً الجامعة السورٌة ب(دمشك) سنة \ 1950
ومارست المحاماة بعد تخرجها فً مكتب خالها المحامً (سعٌد الؽزي)
هدى النعمانً نشؤت فً بٌوت تكتنفها الرإى الصوفٌة ,فجدها األكبر
الشٌخ (عبد الؽنً النابلسً ),كان صوفٌا وكذلن العبلمة ( نجم الدٌن
الؽزي) فكانت تذهب إلى المنطمة السابحة فً عالم الصوفٌة ,ففهمت لؽة
حساسة وناعمة ,ودخلت ذلن الحٌز المفتوح ما بٌن األرض والسماء
لتتمن الصوفٌة واصولها ومعتمداتها من اصولها كما ٌذكر صاحبا كتاب
(الكاتبات السورٌات) مروان المصري ودمحم علً الوعبلنً
ولد تزوجت من لرٌبها (عبد المادرالنعمانً) .
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كتبت بالعربٌة واإلنكلٌزٌة والفرنسٌة .وبدأت النشر منذ الستٌنٌات
 .وكان لها حضور واسع .وعرفت بكتاباتها الصوفٌة فهتفت للحب اإللهً
فً االوساط االدبٌة والفنٌة من مإتمرات وندوات عالمٌة كشاعرة لها
.صوتها الخاص ورإاها الفنٌة والفكرٌة وفً توحد االنسان والكون
ثم انتملت ا لى مصر عام  1962والامت فً الماهرة بمصر حوالى
عشر سنوات .
هدى كاتبة وشاعرة وفنانة  .كتبت المصة و الممالة تتلمس الشاعرة
بٌن سطورها  ،و نظمت الشعر فترى الرسوم تترالص بٌن ابٌاتها فً
صور شعرٌة رابعة  ،وفنانة رسامة ان رسمت منحت لوحاتها برٌك
عٌنٌها المستبشرتٌن باالمل حتى ولو حزنت او تؤلمت و موسٌمٌة
تعزؾ انواع الموسٌمى فهً جملة فنون فً تجمعت فً شخصٌتها
الواحدة لتكون هدى النعمانً .
اال انها شاعرة لبل كل شىء  ،تعلمت بالسراب فما ز الّت ألدامها
لتؽرق فً البلأمل  ..فسرابها بمثابة جسر علٌه ان ٌبمى … وان
ٌدوم.وكان شعرها مترفا ,وكانه ٌطرق الحٌاة بمطرلة لدنة رلٌمة
فشعرها ٌؽرق فً للك ؼامض ٌنتظرالولوج الى باب الجنة الصوفٌة
اللذٌذة ,الملولة ,التً تعذبها ؼربة ,وربما نعرفها ,نحن الذٌن درسنا
التصوؾ وكتبنا فٌه ذلن الشعر المرهؾ الصاخب ,البلهث اتجاه
مشكبلت ولضاٌا ونتابج ؼالبا ً ما تكون مدهشة تمول فً لصٌدتها
( الخندق ) لتتخٌل لصة سوء الفهم بٌن الشرق والؽرب :
عالك فً لفص ضابع
مدٌنة ضابعة
لارة ضابعة
ٌمٌّمونَه
مبات الباحثٌن
مبات المٌكروسكوبات
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مبات المصابٌح الزرلاء
!نصؾ عربً ،نصؾ مسلم ،نصؾ إرهابً
.المجهر ٌمول
.الحكم بالموت
نصؾ رجل آلً
نصؾ عبد
نصؾ حٌوان
تمول المصابٌح الزرلاء
!نصؾ عربً ،نصؾ مسلم ،نصؾ إرهابً
.المجهر ٌمول
.الحكم بالموت
نصؾ رجل آلً
نصؾ عبد
نصؾ حٌوان
تمول المصابٌح الزرلاء
.الحكم بالموت
نصؾ جرثومة
نصؾ لاتل
!نصؾ وحش
ٌ.مول العالم
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!الحكم هو الموت .الكتب جناٌة
!الصح والخطؤ مزحة
همهم الفؤر لنفسه
..
فهدى النعمانً تسٌر فً رحلة الشعر الصوفً فً دٌوانها(رإٌا
على عرش) لتنشد تجربة شعرٌة صوفٌة تطلك زفٌرها الممض عبر
آالم تتفجر بمساحات واسعة فالكلمة هً الجرح المتوثب الحر المدهش
الواثك الحابر فكانت تصهر الوالع والحلم .فً والعٌته والسر فً
سرٌته وعلٌها ان تنزؾ وتضحن  ..وان تضًء وتختفى
الحظ لولها :
هل المعنى الخروج من الذات ,طً
األزمنة والذات نهر؟
النحاس ذوب فً اآلخر ,والذوب
جذور؟
أؼالب البها ُء الباهظ واألرض الممدسة؟
ٌ
أمؽلوبة صفعة تتحول إلى صراخ؟
:وفً موضع آخر من الدٌوان تمول
السر ٌرتجؾ على الشفاه ,والشفاه ضفدع
تلتمط النجوم
عذب كحبة توت ,تتدحرج من سماء
دافا ككتاب مؽلك ,أزرق كالبحر
..كطفل من رماد كان جمرا ً
تمول عن تجربتها الشعرٌة :
(نثٌرا ما صرت اشعر اننً اودع و استمبل عصرا ً فً الماضً،
فالشعر هو رإٌة تساوي او تشمل العالم بؤثره وهو خلما ً ٌُشبه الخلك
السماوي ببل أعمدة وال حدود ،لؤلسؾ هو الٌوم فً مؤساة تجابهه
موأمرة دولٌة و عالمٌة إلطفاء الشعلة الممدسة التً تحملها العروبة
واإلسبلم ،فجؤة بعد ؼلبة الشٌوعٌة فً العالم انتصب السبلم عدوا شامخا
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امام الؽرب ،الشعر الٌوم فً مؤساة و فً للك وضٌاع ،ماذا تمول
الصوفٌة امام حوادثا ً دامٌة ال نعرؾ منبعها وال نعرؾ منفذٌها وال نعرؾ
مخططٌها؟ الشعر الصافً كالمرآة الشعر الخبلق كموج البحر ٌرى
الحدود امامه تنملب اعدا ًء وأبالسة معاً ،الشعر لٌس هو صحارى فمط،
سبله التً تؽنى بها العرب والمسلمون ،وهً
بل هو السماء برإٌاه و ُ
اآلن محاطة بمإامرة شاسعة عرضها األرض من شمالها الى جنوبها
ومن شرلها الى ؼربها ،هو اآلن سجٌن ماساة كبرى آمل ان ٌستطٌع
التؽلب علٌها و العودة الى اٌمانه و ثمته وأبابه وفخره ،وكما للت الشعر
لٌس صحارى فً ضوء الممر ،بل هو لمرا ً فً ضوء السماءٌ ،جب ان
نتمسن به تمسن الروح بالجسد ،تمسن الماضً بالمستمبل ،تمسن
األرض بالماء ،الشعر الذي فً الماضً كلمة األرض والسماء ،كلمة
الوطن والسماء ،كلمة النبل والسماء ،هو فً مؤزق الٌوم وكثٌرا ما
تسٌر سٌر الهدم بؤسم الحرٌة والتجدٌد ،وهو اآلن ٌتزلزل فً مإامرة
نعرؾ مداها ونعرؾ هدفها وامام هذا الخطر الفتان علٌنا ان نتمسن
بمداسة ما عندنا حرفا ً حرفا ً و كلمة كلمة و لصٌدة لصٌدة ،الشعر هذه
حبات الرمل التً جعلت من الصحارى و الماضً ابرٌزا ً من الذهب ومن
الفضة ،اظن انه هو سٌظل أملنا فً الحٌاة واملنا فً تمدٌس األرض و
 .السماء)
من دواوٌنها الشعرٌة:
 :إلٌن 1970
 ،أناملً ..
لم 1971..
 ،لصٌدة حب 1973
 ،أذكر كنت نمطة كنت دابرة ، 1978
هاء تتدحرج على الثلج 1982
 ، .رإٌا على عرش

1989

العذر للدم
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كتاب الوجد والتواجد
وفً عالم الصوفٌة تنفتح لصابدها من خبلل رإى وأحاسٌس الشاعرة
التً تحاول أن تحٌط باإلنسان العالم فً أبعاد تضًء أمام عٌنٌها محاولة
معرفة م علومة (الشطحات) الروحٌة لعمل ٌتفجر بالبحث عن ذات اإلنسان
ومعرفتهما من حٌث هً وكٌنونتها تمول :
أنت هو ألنه خلمن صنعن ,أعطان  ,البحر فٌن
أنت هو ألنه ٌران ٌعرفنٌ ,ضٌبنٌ ,كلمن
ٌحملنٌ ,رمٌن
ألنه ٌدوسنٌ ,فتتن ٌنثرن
ٌجمع فٌن
أنت هو ألنن موجود
والعالم فً ٌده فراشة
والفراشة أعظم منن ..أجمل منن
ألنها أصؽر منن وأكبر منن
ولتلمً ضوءا ً على الشاعرٌة الذي تراها وتعٌشها ,كما نظن ,عبر
استدراج نفسً ألسبلة لد تلمٌها شاعرتنا عن ذاتها وعن عبللتها بما
حولها تمول :
أترونه جاعبلً من عذابه لكم درعا ً ,من ذاته
مرآة من صوته
ثوبا ً ,من حٌاته مسرحا ً ,من روحه
ببرا ً ,من جسده
أرصفة تدوسون علٌها
 .وزجاجا ً محطما ً ال ٌلتبم ..ال ٌبرأ
مزلوا صدره ستتولد خناجركم على وجهه كالحرٌر,
ارجموه تكرارا ً
سٌجد فً حصاكم ألوان الشفك,
لطعوا ثوبه
.ستلمون له ثوبا ً من النماء ال ٌلمس
لم ٌرمً نفسه ٌذبحها؟
545

لربما كان مثل الشتاء ٌرٌد أن ٌموت
لربما كان مثل المسٌح ٌرٌد أن ٌحٌا
لو سؤلتموه ما هو الشعر ؟
ألجابكم ال أدري
هدى النعمانً ذات تجربة تطفح عمما ً توجد مساحاته فً النشؤة
األولى فً حضرة الصوفٌة التً وجدت تناؼما ً مع روح الشاعرة فتندفع
إلى أحضانها تطرح أسبلتها ولؽتها ,وتعٌد تشكٌلها عبر تجربتها الشعرٌة
فً مداها الجدٌد وكتابة تتناول الفلسفة والحكمة والدٌن والسٌاسة معا ً
وتتحدث عن الماضً والحاضر والمستمبل لٌمؾ أمام الوجود،و التارٌخ
ولفة الشعر وولفة التصوؾ كولفة الحلم وولفة و الؽٌب و اإلنسانٌة
 .السحر وولفة الشهادة وفً ذلن تمول :
َ
مدٌتن إن التعود فٌن
مدٌةٌ مذهلة
حاض سمة اإلذكاء والفوح
ع مد الموت وجلله
راد ٌ
ٌ
لو بات صوتن حببلً طوٌبلً ٌجنً الثمار
حرمة أسبلؾ وأنساب وأصبلب
فتنة كهنة وأحبار ونسان
عطؾ صٌرورة ولبالة ولرابٌن
لن المبلة المحٌٌة؟ لدر محتم أنت
بدء درب والنهاٌة درب.
واختم بحثً بهذه السطور من شعرها :

لٌل لها تنبهً أٌتها النابمة إلى نومن
وتٌمظً أٌتها المابمة إلى لٌامن
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من مشارق ومؽارب الكون
سٌنبلج الفجر على صدرن
لن تنامً أبدًا
فلم تنم أبدًا.
لٌل لها تؽاوي فً أثوابن
وتوهجً فً لبلبدن
فمد آثرتُ فٌن األناة والبهجة
وجبت أنتظرن على كل فج
فؤسلمت طواعٌة إلى عصارة للبه
وأحاطت خزامى للبها
بدفا العناق.

*******************************************
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الشاعر الٌاس لحود

هوالشاعر إلٌاس حبٌب لحود – شاعر لبنان وبلبلها الشادي
ولد الٌاس لحود عام \ 1942م فً مدٌنة (مرجعٌون) – من اعمال
جنوب لبنان  -تعلم تعلٌمه االولً فً بلدته(،مرجعٌون ) فً مدرسة
الراهبات فً جدٌدة مرجعٌون ثم تابع دروسه الثانوٌة والعالٌة فً
(صٌدا) و(بٌروت) حصل على اجازة اللؽة العربٌة وادابها من
الجامعة اللبنانٌة فً بٌروت عام \  1969وبعد تخرجه  -مارس التعلٌم
فترة طوٌلة ،ثم انتمل إلى الصحافة الثمافٌة فشارن فً تؤسٌس مجلتً
(الفكر العربً) ،و(الفكر العربً المعاصر)  ،وأنشؤ مع عدد من أصدلابه
مجلة (كتابات معاصرة) ،وترأس تحرٌرها منذ \  1989م – ثم عمل
مدٌرالبلمور االدارٌة التحاد الكتاب اللبنانٌٌن ،و عضوا فً المجلس
الثمافً الجنوبً .
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كان والده مٌكانٌكٌا متخصصا بإصبلح السٌارات و شاعرا ً شعبٌا ً
وكذلن كان بعض ألاربه شعراء الشعبٌٌن .تؤثر كثٌرا ً بهذا الجو الشعري
واألدبً منذ صؽره .وكان هذا المٌل األدبً ٌزداد لدٌه نموا ً كلما تمدم فً
دراسته الثانوٌة والجامعٌة ،فتؤثر ببعض أدباء وشعراء العرب التجدٌدٌٌن
أمثال صبلح عبد الصبور وبدر شاكر السٌاب وعبد الوهاب البٌاتً
وخلٌل حاوي .ومن شعره الحر ٌمول :
شهمت فساتٌن النساء مزؼردات
أكؾ األ ّمهات.
ً على ّ
حٌن ط ّل األشبه ّ
ألموا على حانوت بطرس دمعتٌن
وكاد أحمد أن ٌكون جرٌدة من أذرع أو ضفّتٌن
من الحجاراألرض بٌت النار
بندلٌة جارنا عباس
تؽمزه أذا لمعت ؼمامه
األرض مملكة المٌامة
الجسم بٌت ال ٌكؾ عن المسٌر..
لال جدي ٌا ذكً إذن األرض جسمن
ال ٌضاع وال ٌباع/األرض خبزن...
أنت خبز األرض للشهداء/من عرق جبٌنن
أنت من عرق الجبٌن...
وؼمرت دؾء تراب جدّي مثل تفّاح تصدّى
وولفت وحدي
كؾ األفك والرٌحان
بٌن ّ
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لطؾ لبلة من ثؽر ٌوال
ٌمول لحود عن فترة تكوٌنه االدبً إنه كان ٌمرأ كل شًء ٌصل الٌه
من الشعراء الجاهلٌٌن حتى شعراء الحداثة مرورا ً بالرومانسٌٌن من
العرب واألجانب.وكان ال ٌمٌز فً الثمافة بٌن الشرق والؽرب .وما كان
ٌهمه اال الشعر اإلنسانً و الوصول إلى فنٌّة تجاوزٌّة تإكد تمدم الشعر
و مستمبله ٌمول فً احدى لصابده من الشعر الحر :
مطر دمعت َ ٌْ ِه:
ٌُ ُ
البر)
صور) دمعةٌ فً البحر و(الخٌام) دمعةٌ فً ِ ّ
والضحى لبور
الفضاء ْأو َرلت
تدحرجت إلى
ِ
برلا ً وسندٌان
البر على أكفّ ها الخٌا ُم ألحوانةً حمرا ًء
أزلَّةُ ِ ّ
من ٌافا إلى حنٌنها النابً وبازولٌنً:
موجةٌ أعمدةٌ ،وموجةٌ من الصخور خلفها
موجات أرجوان
صور) عطلةٌ
تنزؾ :
أزلَّة البحر على هدوء (
ُ
َ
(صور) أرجوانةٌ ُمسافره
تبسط كفَّها وتبس ُ
ط الخٌام ُكفها
مان فوق للعة (الشمٌؾ) ك ّل لبضة منارةٌ
ٌُس ِلّ ِ
وصر َختا نسور
ْ
عمل الٌاس لحود مدرسا ً فً المدارس الثانوٌة وصحفٌا ً فً مجلتً
الكفاح العربً والفكر العربً المعاصر ،وأصبح عضوا فً نمابة المعلمٌن
550

وأمٌن االمور اإلدارٌة فً اتحاد الكتاب اللبنانٌٌن وعضوا ً فً اتحاد
الكتاب العرب
كتب لصابده األولى باللؽة الفرنسٌة وهو فً التاسعة والنصؾ من
عمره ،ثم كتب المصٌدة العمودٌة وهو فً العاشرة واتجه وهو فً
الثالثة عشرة من عمره إلى المصٌدة الحرة.و فً لصٌدة لجدته من
الشعرالعمودي ٌمول :
اٌا جدتً كلّما الح طٌؾ
كبٌب نسابله عن صبانا
وعن ذكرٌات ٌعود صداها
عتٌما ً فٌرتاب منه صدانا
اٌا دمعتً افرغ العمر كؤسً
كما تفرغ ألحانه الزاخره
وأرسلنً فً طبلب شبابً
وما زلت فً سنه الباكرة
نوافذنا ..والمساء توارى
حزٌنا ً ٌعاتبنا من جدٌد
وأنظارنا ..والسناء بطًء
تسوح على عالم من جلٌد
أٌا جدتً اٌن احطابنا
لمد م ّل اصؽاءنا المولد
اٌا لٌتنا ما نسٌنا زمانا ً
المنا به– حوله– ننشد
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اما دواوٌنه الشعرٌة فله العدٌد من الدواوٌن الشعرٌة منها :على دروب الخرٌؾ  1962م
السد بنٌناه 1967
فكاهٌات بلباس المٌدان  1974م
المشاهد  1980م
شمس لبمٌة السهرة  1982م
اإلناء والراهبة  1990م
ركامٌات الصدٌك توما
وكرت المسبحة
لصابد الشرفة
ثم جمعت اعماله الشعرٌة وصدرت له فً عام \  2012األعمال
الشعرٌة الكاملة فً أربعة مجلدات
شعرالشاعر الٌاس لحود ولصابد ه تمتاز بإٌماعات شعرٌةعالٌة فمد
كتب فً بداٌة حٌاته االدبٌة المصابدة العمودٌة ذات الوزن والمافٌة ثم
كتب فً شعر التفعٌلة(،الشعرالحر )المنفتحة على عوالم ومشهدٌات
متعددة متاثرا بشعراء هذا النوع من الشعر الجدٌد ذلن فً المصابد
الطوٌلة بل حتى فً لصابد مضؽوطة ولصٌرة .نبلحظ فٌها نبرة أشبه
بالتبلوة المتعالٌة أو اإلنشاد الخفٌؾ تفرض نفسها على المتلمً وعلى ما
ٌمرأه من حٌث اإلٌماع والدندنة والؽناء ،وهً صفات وممارسات تفتح
المصٌدة ذاتها على مساحات واسعة للتعبٌر فً اإلنشاد والترجٌع
والتدوٌر التً تنشؤ من لؽة المصٌدة ،ولكنه ٌظل مطاردا ً بالوزن واإلٌماع
وأحٌانا ً بالمافٌة فشعر الٌاس لحود ٌستثمر خصوبة وطراوة اللؽة العامٌة
التً كتب بها اٌضا شعرا ً عامٌّا ً وانشد المصٌدة المفتوحة على لؽة او
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لهجة تسمح بتؽٌٌر اإلٌماعات واالنتمال فً الزمن وتبدٌل الضمابر ،وهو
ما نراه فً شعره ٌمول فً احدى لصابده :
اإلناء والراهبة 1-
الفجر إناء ٌ من ال ّ
ض ْو ِء
ٌكسرهُ الفجْ ُر حو َل البٌوت ْ
ُ
السكوت
سكوتْ
س أجفانها لل ُّ
َّ
أو ُل ما تفتح ُ الش ْم ُ
النافذة
سرا ً
تُو ِ ّد ُ
ع ك َّل المصابٌح ِ َّ
ستم ِبل ُ العُ ْم َر فً النافذه
وت ْ
* راهبة
الور ُد ٌبنً إنا ًء َبنَتْهُ بؤجفا ِنها الراهب ْه
بٌنما ْ
* المشاوٌر
النهار
ٌمر
ُّ
ُ
وٌنسى مسامٌرهُ فً النوافذ ِ
الملوب
شاوٌر ُه فً
ٌَ ْلوي َم
ْ
َ
ٌسٌر النهار ُ
ُ
وٌ ْل هو وحٌدا ً على ضفَّة ِ الولت ِ ٌستمبل ُ الذاكر ْه
المشاوٌر ُ َز ْوبَ َعة ٌ ذا ِبله
* المساء
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ترجع ُ الراهبات ُ من األ ُ ْل ُح َوانات ِ لبل انتباه ِ المساء
* البراري
تجر اإلنا َء إلى الطاوله
ُزمرة ٌ من زهور البراري ُّ
* البٌوت
ض َّمة ٌ من َزوابع َ فً وجْ ِه ها ت َ ْنطفً
ع فً ٌدِها
ض َّمة ٌ من شوار َ
ض َّمة ٌ من بٌوتْ
* ابتهاالت
سٌَتْ ف َمها فً الحدٌمة ِ
عندما ن ِ
تنطك ُ الهاوٌه
س ِ
عندما تركَتْ وج َه ها فً الزجاج ِ ال ُممَ َّطب ِ ٌَ ْ
ض َّمة ٌ من ورود ِ النوافَذ ِ تُطفبها ض َّمة ٌ من هواء ٍ ضرٌر
* األُلحوانة
تجًء ُ من األ ُ ْل حوانة ِ راهبة ٌ تمطؾ ُ األلحوانَه
لمن تَهْد ُم الشمس ُ ذاهلة ً كل َّ هذا البها ْء
سماء
ركام ٌ من العشك ِ فً الصوت ِ فً الم ْملَت َ ٌْن ِ ُح َطا ُم ال َّ

واختم بحثً بمصٌدته ( ممفاة فً حالة انعدام الوزن) ٌمول فٌها:
ت من جروح نبً
ماض
كماض وآ ٍ
ٍ
ٍ
ب
كؤنه الموت مصلوبا ً على الشه ِ
عروله الجمر كفَّاهُ دجى ش َج ٍر
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دموعه البحر عٌناه مدى ل َهب
ترابُهُ
ُ
ضنً
الحزن دنٌاهُ فضاء
ً
ٌ
بركان من التعَب
فً للبه انه ّد
النار تذكٌها سفابنهُ
كإوسهُ
ُ
مشتْ على النار لم تؽرق ولم ت ِؽب
رما ُدهُ المنتهى ٌمتد أوله
فٌه وآخرهُ فً دمعة العرب
ت من جروح نبً_
ض
كماض وآ ٍ
ٍ
ٍ
ب
كؤنه الموت مصلوبا ً على الشه ِ
عروله الجمر كفَّاهُ دجى ش َج ٍر
دموعه البحر عٌناه مدى ل َهب
ترابُهُ
ُ
ضنً
الحزن دنٌاهُ فضاء
ً
ٌ
بركان من التعَب
فً للبه انه ّد
النار تذكٌها سفابنهُ
كإوسهُ
ُ
مشتْ على النار لم تؽرق ولم ت ِؽب
رما ُدهُ المنتهى ٌمتد أوله
فٌه وآخر ُه فً دمعة العرب
مشرعة
أنماض
مرابض األه ِل
ٌ
ُ
ّ
من (دارمٌّة) حتى (ربعها الخرب)
الرماحِ حنتْ والخٌ ُل راكعة
كل ِ ّ
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والحكً فً المرب
ب خاشعة
والكتْ ُ
ُ
راب كذا
ال اللٌ ُل لٌ ٌل وال الخٌل ال ِع ُ
خٌ ٌل ...وال الشمس والبٌداء بعض أبً
ورق ...واللٌل من
حجر...
الخٌ ُل من
ٍ
ٍ
والسٌؾ من خشب
إبر...
ُ
والدم ُع من ٍ
لدر
كؤنما ك ُّل
ٍ
حرؾ فً فمً ٌ
أعمى ٌعلّمنً (التجلٌس) باألدب
منه تزاورنً لكننً كلما جلَّستُ
سالطةً فً حومة الؽضب
تحمر فً فمها األلفاظ شاحطةً
ُّ
كما الصوارٌخ فً صحراء من علب
كؤنما كل شًء راكب ؼلطا ً
من درفة الباب حتى نشوة الطرب
راكب خطؤ
كؤنما كل شًء
ٌ
سهوا ً على كل شًء فً مطال صبً
كؤنما كل شًء ٌمتطً بشرا ً
ٌمضً ٌُخ ٌّل فوق البحر فً عجب
فوارس فً رحاب الدهر صارخها
ٌ
ب ٌهوي ببل سبب
ٌعلو ببل سب ٍ
حتى إذا أفحلتْ واشت َّد فارسها
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فالحب ُل من فمه والذٌ ُل من لصب
كل ٌسوق بك ّل والجبا ُل هوتْ
ب سولً أ ّمةَ العَ َرب)
(ٌاأ َمة العُ ْر ِ
لبٌلة من خلٌج الوٌ ِل مركعه
إلى محٌط الشما واللٌل والنُّ وب
بطونُها فً بطون (المجد) ضامرة
صوه فً حلب
كؤنها ِحصرم م ُّ
لصٌدة من ؼروب الشعر مطلعُها
إلى الؽروب دوالٌها ببل عنب
لبٌلة فً عروق ْ
الؽزو ضاربة
لصٌدةٌ َّ
مزلتْها الرٌح فً السحب
ك ٌّل ٌؽنًّ على لٌبلهُ ٌدفنُها
حٌنا ً مع النصر أو حٌنا ً مع الهرب
األرض أرض والببل ُد ببل...
لكنّما
ُ
أ َ َّما ببلدي ببل ٌد ..آه واعجبً
لالت ببل أبدا ً نامت ببل أبدا ً
ماتت ببل أبدا ً موتا ً على الطلب

**************************************
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سلمى الخضراء الجٌوسً

هً سلمى صبحً الخضراء الجٌوسً ،أدٌبة فلسطٌنٌة شاعرة
ونالدة ومترجمة أكادٌمٌة.
ولدت عام\  1928فً مدٌنة ( السلط ) فً االردن من اب فلسطٌنً
وام لبنانٌة ترعرعت فً مدٌنة ( عكا ) من فلسطٌن واخذت تعلٌمها
االولً فٌها ونشؤت فً مدٌنة ( المدس) ودرست الثانوٌة ثم دخلت
كلٌة ( شمٌت ) فً (المدس) اال انها بعد نكبة عام\  1948واحتبلل
الٌهود لفلسطٌن واؼلب مدنها ارتحلت الى االردن وعاشت فٌه .
نشؤت سلمى الجٌوسً فً اسرة مجاهدة  .فوالدها صبحً الخضراء
كان من مإسسً حزب (االستمبلل) فً فلسطٌن وكرس حٌاته للدفاع عن
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الحك العربً  .و امها(انٌسة ٌوسؾ سلٌم ) اللبنانٌة االصل ولفت
بحماس وصبلبة الى جانب زوجها (االب ) وشاركته رإٌاه وهمومه
الوطنٌة  .وكان احد اخوتها (فإاد سلٌم )لد استشهد اثناء الثورة
السورٌة عام \ . 1925وهكذا نشؤت الشاعرة فً محٌط تؽلفه روح
النضال الوطنً والمومً وتشربت من والدٌها مبادىء الثورة و العزة
والمماومة.
كتبة السطر الشعري ٌوم كانت فً روما  .ولما نمل زوجها
بدأت ا
الى بؽداد كان صٌتها كشاعرة لد سبمها الى بؽداد .وبعد ثورة\ 1958
فً العراق عادت العابلة الى عمان ؾجددت سلمى اتصالها بالحركة
االدبٌة العربٌة واصدرت دٌوانها ( العودة من النبع الحالم ) .تمول فً
احدى لصابدها المنثورة :
حبٌبة للبً
رأٌتن  ,للت  :هنا الوجد
البدر
للت  :لها رونك
ْ
وعٌنان حالمتان
ك كعنك الؽزال
وعن ٌ
وخصر مرٌض ( تمنٌت أطوٌه بالحب )
انتان
ونهدان ر َّم ِ
وشعر تموج كالبحر
ً الهوى ؼدابره السابحاتْ
أرخت عل ّ
..................
ً ما أطٌب الحب !
حبٌبة للب َ
أصبحت ملكً
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وري حبلل
فشهد ودؾء
ّ
وما أطٌب الحب !
م ا كنت أعلم ....
الحب ٌؽري وٌعمً .
ثم درست االدب العربً واالدب االنكلٌزي فً الجامعة االمرٌكٌة فً
( بٌروت ) ثم حصلت على درجة الدكتوراه فً االدب العربً من (
جامعة لندن ) ثم عملت كاتبة فً الصحافة واالذاعة  .وكانت لد أسست
سنة\  ( 1963التنظٌم االنسانً الفلسطٌنً) فً الكوٌت .
سافرت مع زوجها  -االردنً الجنسٌة والذي اشتؽل فً السلن
ودرست
الدبلوماسً ممثبل لبلده  -إلى عدد من البلدان العربٌة واألوربٌةَّ ،
فً جامعات( الخرطوم) و(الجزابر) و( لسنطٌنة) ،ثم سافرت إلى
فدرست االدب العربً فً عدد من جامعاتها إلى أن أسست عام
(أمرٌكا) ّ
\ 1980مشروع (بروتا )-وهو مشروع ترجمة و نمل الثمافة واالدب
العربً الى االنكلٌزٌة واللؽات الحٌة  -لنمل األدب والثمافة العربٌة إلى
العالم األنكلوسكسونً ،ولد أنتجت (بروتا) الموسوعات الواسعة وفً
الثمافة واالدب وكتبا فً الحضارة العربٌة اإلسبلمٌة ،ورواٌات
ومسرحٌات وسٌرا ً شعبٌة وؼٌرها .ولد الدمت على هذا الشروع العظٌم
بعد ان هالها ممدار التجاهل واإلهمال الذي ٌلماه األدب العربً والثمافة
العربًة فً العالم.
عملت مدٌرة لمإسسة (بروتا) التً أنشؤتها عام \ 1980؛ لنشر
الثمافة واألدب العربٌٌن فً العالم الناطك باإلنجلٌزٌة.واستمرت بالتنمل
واإللامة بٌن (لندن )و(أمرٌكا ) وتتابع مشروعاتها الثمافٌة عبر ( بروتا
) وعبر محاضراتها فً عدد من المحافل والهٌبات الثمافٌة العربٌة
والعالمٌة و نشرت شعرها فً العدٌد من المجبلت العربٌة .دواوٌنها
الشعري (العودة من النبع الحالم) .
ة
ومن شعرها هذه السطور تمول :
أػزَٗخ حُليٝىْ؟
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هي ػزَٗخ .أ٣ؼِْ ػّ٘خه٘خ ًْ ٬ٛس طِٗٞخ؟
٤ًٝق حٓظطخُض اُ ٠حُٞ٠ء أٗٞحهُ٘خ؟
ًْ ٛيٓ٘خ ػِ ٠ىٍر٘خ ٖٓ ٓيٝىْ؟
ػخُْ
ٗلٖ ُؿِٗخ حُليٝى اُِ ٠
ْ
حُؼخٗوٕٞ
٘٣ ٫خّ رٚ
حُلخُْ
ص ٖٓ ٗزؼ٘خ
ٝػزَٗخ حُٔ٤خؿخ ِ
ِ
ْ
ٝحٌُٕٔٞ
ك٤غ ًخٕ ٞٛحٗخ حَُٟخ
حُ٘خٍ
ٝىهِ٘خ اُ٘ٓ ٠زغ ِ
ِٓٔ ٠حُـ ٢ٓٞ٤أَٗكض ػِ ٠طلَ َ٣حَُٔ٤س حُ٘ؼز٤ش حَُ٘٤ٜس
(ٓ٤ق رٖ ً )ِٕ٣ ١حُظ ٢طَؿٔظٜخ ٝأػيّطٜخ( ُ٘٤ش حُـٛٝ )٢ٓٞ٤يٍص ػٖ
ىحٍ ؿخٓؼش اٗي٣خٗخ (ٗٝ .) 1996ظ٤ـش ُ ٌٜٙحُيٍحٓش ه ّططض ٩ػيحى ًظخد
ٗخَٓ ػٖ حُؼوخكش ٝحُِـش ٝح٧ىد ك ٢ػٓ َٜخ هزَ حٝ ّ٬ٓ٩ػويص ٌُٜح
حٌُظخد ٍٗٝظ ٢ػَٔ كٓ ٢ؼٜي حُيٍحٓخص حُؼِ٤خ ك (٢رَُ )ٖ٤ك٤ٛ ٢ق
\. 1995
ػِٔض ِٓٔ ٠حُوَ٠حء حُـ ٌ٘ٓ ٢ٓٞ٤ػخّ\  1989ػِ ٠أٗطُٞٞؿ٤خ
ؿي٣يس ُِ٘ؼَ حُؼَر ٢رخٗ٩ـِ٣ِ٤ش رؼ٘ٞحٕ(ٗؼَحء ٜٗخ٣ش حُوَٕ)ًٔ ،خ حػيص
ٓـٔٞػظ ٖٓ ٖ٤حُٔوخ٫ص حُ٘وي٣ش رخُؼَر٤ش ٝحٗ٩ـِ٣ِ٤ش
ٝهي ريأص ٌٓ٘ ػخّ\ َٝ٘ٓ 1993ػخ ً ٗخُٓ ً٬يٍحٓش ح٧ىد ٝحُؼوخكش
ك ٢ى ٍٝحُٔـَد حُؼَر ( :٢حُـِحثَ ٝحُٔـَد ٝط٤ُٝ ْٗٞز٤خ ٣ٍٞٓٝظخٗ٤خ)،
ٝأهخٓض ٌُٜح حَُٔ٘ٝع ٓئطَٔح ً ًزَ٤ح ً ك٘١ ٢ـش ػخّ\ ٝ . 1995هي ىػ٤ض
آُ ٠ؼٜي حُيٍحٓخص حُؼخُ٤ش ك (٢رَُ )ٖ٤كؤٓ٠ض ػخّ  1995 – 1994كٚ٤
ك٤غ أؿَص ىٍحٓش ػٖ طخٍ٣ن طو٘٤خص حُ٘ؼَ حُؼَر ٖٓ ٢ػٜي ٓخ هزَ
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ح ّ٬ٓ٩كظ ٠حُٞهض حُلخٛٝ .َٟيٍ ُٜخ ٓٞٓٞػش ح٧ىد حُلِٔط٢٘٤
حُٔؼخ. َٛ
ُٜ ٝخ ػيى ًز ٖٓ َ٤حُيٍحٓخص ٝحُٔوخ٫ص حُ٘وي٣ش حٍُٔ٘٘ٞس ك٢
ػيى ٖٓ حُٜلق حُؼَر٤ش ٝح٧ؿ٘ز٤ش ٝ ،كَ٠ص ػيىح ٖٓ حُٔئطَٔحص
ٝحُ٘يٝحص ٗٝخًٍض كٜ٤خ رزلٞع ٓظِٔ٤س ٝ.ػ ٞ٠حُ٤ٜجش حٓ٫ظ٘خٍ٣ش
ُ٘زٌش َٓح٣خ.
ومن اهم اعمالها االدبٌة :
العود من النبع الحالم دٌوان شعر
الشعر العربً الحدٌث
أدب الجزٌرة العربٌة
األدب الفلسطٌنً الحدٌث؛
المسرح العربً الحدٌث،
حُوٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش،
حَُٔٔف حُؼَر ٢حُلي٣غ
ٓ٤ق رٖ ًِٕ٣ ١
ٗؼَحء ٜٗخ٣ش حُوَٕ
ٓٞٓٞػش طَحع حٓزخٗ٤خ حُِٔٔٔش
ح٫طـخٛخص ٝحُلًَخص ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ ك ٢ؿِأٖ٣

طَؿٔض كٓ ٢طِغ حُٔظ٘٤خص ػيىح ً ٖٓ حٌُظذ ػٖ حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٜٓ٘خ

::

ًظخدانجازات الشعر االمرٌكً فً نصؾ لرن -مإلفه لوٌس ٌوؼان
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حٗٔخٗ٤ش حٔٗ٫خٕ ٓ -ئُلٍ ٚحُق حٍط ٕٞرخٍ١
حُ٘ؼَ ٝحُظـَرش ٓ -ئُل ٚك ٢ؿِأ ٖ٣حٍٗ٤زخُي حًِٖ٤
حصلت على عدد من الزماالت من الجامعات األمرٌكٌة،
حصلت على عدد من االوسمة منها :
على وسام المدس لئلنجاز األدبً
.وسام اتحاد المرأة الفلسطٌنٌة األمرٌكٌة للخدمة الوطنٌة المتفولة .
ّ ١غ ف٣ظٔيّى ُ٤ـَٔ ُٝح٣خ
ٗؼَٛخ ًٔخ ٛٝل ٚحُ٘خهي ٕٝرٗ ٍٞٗ ٚ
كَكّ٤ش ػخُ٤ش ك ٢اىحٍس ّ
ٗٔن
كٖ حُوٍٞ؛  ٝطظزغ ح
حٌُحًَس .طـِّ ٢هٜخثي ٛخ َ
ٓؼ٘٤خ ٝر٘٤ش هخٛش ٗٝظخٓخ ٝط َ ْل َِكُ ُٚؿِٔشً ٍٞٛٝسً ٗؼَ ِٓٔ ٠حُـ،٢ّٓٞ٤
ِٝ٣ىٗخ رٔلخط٤ق
ػِ ٠هِّظ ٚـ  ٝحُظٗ ٢ظْط ٚكَٓ ٢كِش ٓزٌَّس ٖٓ ػَٔٛخ؛ ّ
حُـٔخُ ّ٤ش حُظً ٢خٗض ٓخثيس ػ٘ي أرَُ ٗؼَحء حُليحػش كٓ ٢ظ٘٤خص حُوَٕ
حُؼَ٘ ٖ٣طو: ٍٞ
ـ ٝكٌٍّطٜخ،
حُٔطَ
آ ٙكٌٍّطٜخ ،هِض ؿخػٞح كٌخٕ
ْ
َ
ٗٞى حُطَ٣ن
ٝهي كٜيٝح رخُٔـخػش
أٗخ حهظَص أٗ٘١ٞظ٢
ٝكِٔضُ  ١َ٤ٟٔاُ ٠حُٔلَه ْٚ
ٝأًٌٝرش َُِ٣خف ٍ٣ٝضُ
كٌخ٣خُِِٗ ١زو ْٚ
حُؼٜخك َ٤طَ١ٝ
أطظ٘٢
ُ
َ
ّٔ ُٝخ ٍأ٣ضُ حُـ٘خ َف رٌ٤ضُ
.
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لم تنشر سلمى الجٌوسي دٌوانها االول اال بعد ان نشرت لصابدها
الرابعة تمول فً لصٌدة :
أعبرنا الحدود?
لد عبرنا .أٌعلم عشالنا
كم صبلة تلونا ? ,وكٌؾ استطالت إلى الضوء أشوالُنا?
كم هدمنا على دربنا من سدود ?
نحن ُجزنا الحدود إلى عالم
ال ٌنام به العاشمون
وعبرنا السٌاجات من نبعنا الحالم
حٌث كان هوانا الرضا والسكون ودخلنا إلى منبع النار,
ماتت براءة أحبلمنا ,
واستب َّد بنا الساهرون .
ٌا اتماد الهجٌر
نحن فً رحلة الشوق ُجزنا إلٌن المحال
ؼرٌر
ْ
ًٍ
عابرٌن على عالم ؼسم ّ
فٌه حتى الطحالب ترمً الظبلل الطوا ْل
آه ماذا وجدنا وراء الحدو ْد ?
أرهمتنا األصابع
اللهٌب
عرى شجانا
ْ
ّ
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واستبد بؤسرارنا
هاتكا سترنا
جارٌا للرٌاح بؤخبارنا
( ٌا عبودٌة الضوء لن أتعرى
أحب الـظبلم الكبٌب ْ
وأحب الزواٌا المرٌرات ,
حبٌب
مع
أوثر أمسٌة ْ
ْ
التؽرب بٌن الجموع
وأحب
ُّ

واختم بحثً بهذه المصٌدة من شعر سلمى الجٌوسً وفٌها تمول:

ق ال أن ّجٌها
تؽوص سفٌنتً فً البحر  ,تؽر ُ
صمٌع اللٌل ٌ ,اوٌلً ٌ ,ك ّدِس ثلجه فٌها
فبل تمرب
أنا الموت الذي ٌؽشى
ذرى األعماق  ,ال تمرب
أنا الموت الذي تخشى,
أنا الحزن المدٌم ,
أنا ارتعاش الخوؾ والعار ,
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أما جاءتن أخباري?
صمٌع اللٌل مد جذوره عندي ,
شؽاؾ الملب
وعشّش فً ِ
من ٌنجٌن من بردي ?
أحبن ? أمس أحببنا ,
تماسمنا جنون الدؾء  ,ؼامرنا وأخصبنا,
ولما هاجت األنواء ,كنت أمامها وحدي .
تؽور سفٌنتً فً البحر  ,تؽرق  ,ال أن ّجٌها
صمٌع البحر والذروات ٌحضنها وٌطوٌها ,
وكم لاومت من شؽؾ ألدفن جذوتً فٌها
تحاول جذوةً لُ ِتلتْ ?
أما جاءتن أخباري ?
أنا موت على الذروات  ,فً األعماق
أؼسل صفعة العار
أنا الموت الذى أهوى
وفً المٌدان أشباح
وفً الشارع أشباح  ,وفً الممهى
أنا وحدي التً أحٌا
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طوتنً دون هذا العالم المحموم أرٌاح ,
ومزلنً نماء الثلج  ,هل جاءتن أخباري ?
أنا وحدي التً أحٌا
فإنً مت باألمس
ضباب اللٌل لؾ بصمته رأسً
َ
شتْنً لُ ّجة النسٌان تشفً الطعنة الخرساء فً نفسً
ؼ َ
أفٌض نماوةً فً الموت
هل جاءتن أخبارى ?
أنا أم  ,أنا أنثى ببل حب
وأمس لضٌت من عاري
ببل للب  ,ببل وطن  ,ببل دار
بعٌدا دون أستاري
تطاول ؼربة األعماق ?
حاذر كشؾ أسراري
ستبصر رعبن المكتوم ...فً للبً

********************************
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شعراء العصرالحدٌث كثٌرون وما اتٌنا علٌه اال ؼٌض من
فٌض واكتفً بهذا المدر فً هذا المجلد ولعً ارجع مرة اخرى الٌه
فاكتب فٌه لما تبمى من شعرابه و هللا ن وراء المصد.

انتهى المجلد التاسع من مجموعتً (شعراء العربٌة) ٌلٌه المجلد
العاشر باذن هللا تعالى .

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