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 الممدمة:

 عزٌزي المارئ...

  ...هدؾ أو أهداؾ معلنةلكل تطلع 

 ،أهداؾ تطل من خلؾ الستارأو 

  ...ولت ما شاء ،صاحبها ٌكشؾ عنها

  ...التً ٌنشدها ،أو المماصد ،معلناً ما ٌرمً إلٌه من المعانً

 ،والتحاٌلأ ،أو لد ٌدسها فً لالب من التموٌه

 ،كل التؤوٌالتامٌنه مبل فً مضتالذي ٌ

 ...والتفسٌرات لدى المتلمً

 ،بٌن ٌدٌه ٌمع  مما لد 

 ...من كلم

 ،نثراً كان أم شعراً 

 

 ...لن عزٌزي المارئ

 ،أن تستشؾ ما ٌحلو إلٌن

 ...مما تستله وتستنبطه بمشٌبتنو

 ،وإرادة تولعاتن

 ،فحٌنها تتولد إلٌن من المعانً والترتٌبات الكالمٌة 

 ...ما لد ٌسولن لدماً للمعرفة



 

4 
 

 ،أو لتنفٌذ إراداتن

ً مماصد من لادن إلى أو   ...طوعا

 ...ما ترمً إلٌهلمتاهات ٌدرن هو فمط 

 ...عزٌزي المارئ

 ...هإالء السابمٌن دعنا نمتحم أؼوار 

 بما جمعته عنهم،

 فً هذا الكتاب، الذي بٌن ٌدٌن...

 ...وننعم بما لد ٌستحوذ على بعض من مساحات أذهاننا

 ً  ...ووطنٌة ..ومعرفة ..علما

 ،تتفرد بكل معانً

  المماومة والصمود.
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 اإلهداء                               

 

 "وللحرٌة الحمراء باب   بكل ٌد مضرجة ٌدق"        

 

 ...إلى كل ٌد مجروحة

 ،مدت

 فً وجه ظالم...

 ،أوطاؼٌة

 ،تفتش عن  حرٌة الكلمة 

 ...الصارخة

 ،وعن ما ضاع

 ،تحت تراب  األرض

 لسراً... المسلوبة

 

 إلٌن عزٌزي المارئ...

 جاء على لسان،ما 

 هإالء الشرفاء...

 من الشعراء.

 

 المإلؾ                                                    
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                                     (1) 

 أبو الماسم الشابًالشاعر/                          

  

 :شخصٌةمعلومات  

 . تونس( توزرفً )م  1999/ 24/2األربعاء  المٌالد: 

 .)مستشفى الطلٌان،تونس العاصمةم.  9/19/1934: الوفاة

 .شاعرالخضراء :اللمب

 .جامعة الزٌتونة المدرسة األم :الحٌاة العملٌة

 .وكاتب مإلؾ شاعر :المهنة

بمختلؾ المدن  ...لشٌخ دمحم الشابً حٌاته الوظٌفٌة فً المضاءالضى     

     العاملها الطبٌعً الخالب، ففً حٌث تمتع الشابً بجما ،التونسٌة

 ثم فً ...فً العام التالً لفصة ثم فً... سلٌانة عٌن لاضٌا فً م،1919

 م1918 مجاز الباب ثم فً... م1917 تالة ثم فً جبال...م 1914لابس 

 ... م1927 زؼوان نمل إلى بلدة وبعدها ...م1924 رأس الجب ثم فً...

، أثناء أبو الماسم وفٌها ابنه البكر ...الشٌخ دمحم  أسرته معه نمل     

   إلى  زؼوان لد بمً فً ...الشابً الكبٌر بٌن هذه البلدان، وٌبدو أنّ  هتنمل

، ورؼب فً العودة حٌنما مرض مرضه األخٌر م...1929آخر تموز أو

 .(توزر)إلى 

... فمد (توزر)لم ٌعش الشٌخ دمحم الشابً طوٌالً بعد رجوعه إلى      

كان الشٌخ دمحم الشابً رجالً م ...1929 سبتمبرتوفً فً الثامن من 

 ً ً تمٌا هذا  وفً ...ٌمضً ٌومه بٌن المسجد والمحكمة والمنزل ...صالحا

  ثالثة إخوة هم ومن المعروؾ أن للشاعر الجو نشؤ أبو الماسم الشابً...
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 أما دمحم األمٌن فمد ولد فً عام ...وعبد الحمٌد ،وعبد هللا، دمحم األمٌن

 ...عشر من عمره ثم مات عنه أبوه وهو فً الثانٌة ...فً لابسم 1917

ألدم المدارس فً المطر )...المدرسة الصادلٌة ولكنه أتم تعلٌمه فً

ولد أصبح األمٌن  ...لتعلٌم العلوم العصرٌة واللؽات األجنبٌة ،(التونسً

 ،وكان األمٌن الشابً ...لٌة نفسهامدٌر فرع خزنة دار المدرسة الصاد

 ،فً عهد االستمالل ...أول وزٌر للتعلٌم فً الوزارة الدستورٌة األولى

 ...م1958إلى عامم 1956فتولى المنصب من عام

 ةجامع كان ٌعلم على أثر تخرجه فً ...الشاعر ٌبدو بوضوح أنّ    

 ...أن للبه مرٌض ،أو لبلها بملٌل...عرق الجامعات العربٌةأ...الزٌتونة

وكان م ...1929إال فً عام ...ولكن أعراض الداء لم تظهر علٌه واضحة

فلم ٌجد أبو الماسم الشابً للتوفٌك بٌن رؼبة  ،والده ٌرٌده أن ٌتزوج

 ... وبٌن ممتضٌات حالته الصحٌة بداً من أن ٌستشٌر طبٌباً فً ذلن ،والده

الستشارة ...نوسًزٌن العابدٌن الس ذهب الشابً برفمة صدٌمة   

ولم ٌكن لد مضى على ممارسته الطب ٌومذان  ،الدكتورمحمود الماطري

وبسط الدكتور الماطري للشابً حالة مرضه وحمٌمة  فمط... سوى عامٌن

ؼٌر أن الدكتور الماطري حذر الشابً على أٌة حال  ...أمر ذلن المرض

 ،ور الماطريوبناء على رأي الدكت ...من عوالب اإلجهاد الفكري والبدنً

 ...وعمد لرانه... الزواج عزم الشابً على ،وامتثاالً لرؼبة والده

ً بالملب منذ نشؤته     وأنه كان ٌشكو  ...ٌبدو أن الشابً كان مصابا

ً فً للبه ً وتفتحا بعوامل  ...ولكن حالته ازدادت سوءاً فٌما بعد ...انتفاخا

والشابً كان فً ، التطور الطبٌعً للمرض بعامل الولتمنها  ،متعددة

ومنها  ...ومنها أحوال الحٌاة التً تملّب فٌها طفالً  ...األصل ضعٌؾ البنٌة

األحوال السٌبة التً كانت تحٌط بالطالب عامة فً مدارس السكنى التابعة 

ومنها  ...ومنها الصدمة التً تلماها بموت محبوبته الصؽٌرة ..للزٌتونة.

عتدال فً حٌاته البدنٌة فوق ذلن إهماله لنصٌحة األطباء فً اال

 ..ومنها أٌضاً زواجه فٌما بعد. ...والفكرٌة
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جري والمفز وتسلك ترن الفلم ٌ ،لم ٌؤتمر الشابً بنصٌحة األطباء    

ولعل األلم النفسانً الذي كان ٌدخل علٌه من  والسٌاحة... الجبال

 الرٌاضة كان أشد علٌه مما لو مارس بعض أنواع ،اإلضراب عن ذلن

 ...باعتدال

ولد مر ببعض م 1939-1-16بإحدى ٌومٌاته الخمٌس الشابً ٌمول      

 الضواحً:

وهنان طابفة من الشباب  ..."ها هنا صبٌة ٌلعبون بٌن الحمول 

والسهل  ،الزٌتونً والمدرسً ٌرتاضون فً الهواء الطلك

 ؟ولكن أنّى لً ذلن ...ومن لً بؤن أكون مثلهم؟ ...الجمٌل

 ًّ ً ! آه ٌا للبً ! أنت  ...ذلن والطبٌب ٌحذر عل ألن بملبً ضعفا

وأنت ظلمة األسى التً تطؽى  ،ومستودع أحزانً ،مبعث آالمً

 على حٌاتً المعنوٌة والخارجٌة"

 مد وصؾ الدكتور دمحم فرٌد ؼازي مرض الشابً فمال:ل   

للنا إن الشابً  ..." إن صدلنا أطباإه وخاصة الحكٌم الماطري 

أي أن دوران دمه الربوي لم  ...الملبٌةكان ٌؤلم من ضٌك األذنٌة 

 ً هو ضٌك أو تعب ٌصٌب  ،وضٌك األذنٌة الملبٌة ...ٌكن كافٌا

فٌجعل سٌالن الدم من الشراٌٌن من األذنٌة الٌسرى  ،مدخل األذنٌة

ً ... ،نحو البطٌنة الٌسرى ً أو أمراً معترضا  وضٌكسٌالناً صعبا

ً  الملب  ،ا ٌنشؤ عن بردوكثٌراً م ...هذا كثٌرا ما ٌكون وراثٌا

وٌصٌب األعصاب والمفاصل، وهو ٌظهر فً األؼلب عند 

ة وخاص من العمر... والشباب ما بٌن العاشرة والثالثٌن ...األطفال

 عند األحداث على وشن البلوغ ".

منهم الطبٌب التونسً الدكتور  ...عالج الشابً عند الكثٌر من األطباءت    

والظاهر من  ...فرنسً الدكتور كالوومنهم الطبٌب ال ...محمود الماطري
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األطباء كانوا ٌصفون له اإللامة فً األماكن المعتدلة  أنّ  حٌاة الشاعر

 ..المناخ.

ً  عٌن دراهم فًم 1932صٌؾ عام  اعرلضى الش     وكان  ...مستشفٌا

برؼم  طبرلة وٌظهر أنه زار فً ذلن الحٌن بلدة ،ٌصحبه أخوه دمحم األمٌن

وفً العام  ...(توزر)ما كان ٌعانٌه من األلم، ثم أنه عاد بعد ذلن إلى 

المطر  من أرض لسنطٌنة إحدى ضواحً ،التالً اصطاؾ فً المشروحة

تشرؾ على مساحات  ،وهً منطمة مرتفعة عن سطح البحر... الجزابري

ما ٌجعلها متعة  ،ومن البساتٌن ،وفٌها من المناظر الخالبة ...مترامٌة

 ...لحٌاة الدنٌا، ولد شهد الشابً بنفسه بذلنا

لٌؤخذ طرٌمة  ...مع مجًء الخرٌؾ عاد الشابً إلى تونس الحاضرة    

هذا التنمل بٌن المصاٌؾ  ؼٌر أنّ  ..فٌها. الشتاء لمضاء (توزر) منها إلى

م 1933لم ٌجدي الشابً نفعاً، فمد ساءت حاله فً آخر عام ،والمشاتً

حتى إذا  ...فاضطر إلى مالزمة الفراش مدة. ...واشتدت علٌه اآلالم

 أو الحامه  الحّمة ذهب الشابً إلى ...وجاء الربٌع ،مرالشتاء ببرده

    .طالباً الراحة والشفاء ( حامة توزر)

إلى  (توزر) ؼادر ،بعد تفالم المرض واستشراء الداء واآلالم علٌه     

أٌام فً أحد وبعد أن مكث بضعة م ...26/8/1934فً  ،العاصمة

مدٌنة  شرق (،أحد أماكن االستجمام)حمام األنؾ،  وزار ...فنادلها

 ،وكان ذلن فً أٌلول... أرٌانة نصح له األطباء بؤن ٌذهب إلى، تونس

إلى الشمال الشرلً من  ،على نحو خمس كٌلومترات رٌانة ضاحٌة تمعوأ

 وهً موصوفة بجفاؾ الهواء. ...مدٌنة تونس

وظل مرضه عند سواد الناس مجهوالً  ...ظلت تسوء لكن حال الشاعر    

 ٌزالون ٌتساءلون عن مرضه هذا: أداء وكان الناس ال ...أو كالمجهول

 مرض الملب؟. هو أم السل

شعراء  فً كتابه ...فالح الحجٌة ،ل فٌه الشاعر العرالً المعروؾلا    

 : النهضة العربٌة
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 ...شاعر مجٌد مكثر ،وهو برؼم صؽر سنه ...هو شاعر وجدانً)

فهو صاحب لفظة سهلة لرٌبة من  ،ٌمتاز شعره بالرومانسٌة

ٌصوؼها بؤسلوب أو لالب  ،وعبارة بالؼٌة رابعة ...الملوب

فهو بطبٌعته ٌرنو إلى النفس اإلنسانٌة وخوالجها  ...شعري جمٌل

وتولٌد ومساٌرة  ،من خالل توسٌعه لدابرة الشعر ...الفٌاضة

ً شعر جمٌل وابتكار أفضل للمواضٌع ف ،نفسٌته الشبابٌة

 ،مإثرة فً النفسوبحٌث جاءت لصٌدته ناضجة  ...المختلفة

 ...ملهما إٌاها كل معانً التؤثر النفسً ،خارجة من للب معنً بها

 ...مستنتجا النزعة اإلنسانٌة العالٌة ،بما حوله من حالة طبٌعٌة

 ؤثرا بالعالمٌن النفسً والخارجً.لذا جاء شعره مت

ة الحٌاة فً النشٌد إرادة جزء من لصٌد... المؽناةلصابده     

بٌر من المؽنٌن ؼناء وإنشاد عدد ك، إرادة الحٌاةالوطنً لـتونس 

 والمنشدٌن العرب...

  لطٌفة. ؼناء إلى طؽاة العالم -

 .وأبو بكر سالم بلفمٌه أمٌنة فاخت اسكنً ٌا جراح ؼناء -

 (. دمحم عبده ؼناء المطرب -عذبةٌ أنت  -

فدخل مستشفى الطلٌان فً  التدبٌر...عناٌة وال فاق مرض الشاعر      

 فً الٌوم الثالث من شهر أكتوبر لبل وفاته بستة ...العاصمة التونسٌة

كان مصاباً  ...وٌظهر من سجل المستشفى أن أبا الماسم الشابً ...أٌام

توفً أبو الماسم الشابً فً المستشفى فً .. بمرض الملب أو المالب.

فً الساعة الرابعة من صباح  ،فجراً م 1934التاسع من أكتوبر من عام

 ...ٌوم األثنٌن

فً  (...نمل جثمان الشاعرتوزر)على الصخر فً للشاعر تمثال نحت     

 (... ودفن فٌها، ولد نال الشاعرتوزر)أصٌل الٌوم الذي توفً فٌه إلى 

لجنة إللامة تؤلفت فً تونس م 1946ففً عام ...بعد موته عناٌة كبٌرة
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فً السادس عشر من ... الجمعة نمل إلٌه باحتفال جرى ٌوم ...ضرٌح له

 هـ. 1365جماد الثانٌة عام

التً ... والمؽرب العربً تونس أجمل تعبٌر عن أنوار ٌعبر الشاعر     

والحصري ... ابن خلدون كما هً الحال مع ،استفادت منها بالد المشرق

عن  ،ٌرهم المعبرٌن أنصع تعبٌروؼ... وابن رشٌك... المٌروانً

الذي تإهله  ،أو مدرسة الؽرب اإلسالمً ،خصوصٌة المدرسة المؽاربٌة

والذي ظل مدافعا عن  ،أن ٌكون الجسر بٌن الؽرب والشرق ...جؽرافٌته

م الداء واألعداء كما ٌمول الشاعر أبو الماسم رؼ ،ولم ٌمح ...الثؽور

 الشابً...

 

 ،سؤعٌش رؼم وحش الداء 

 ...واألعداء 

 ،كالنسر المحلك

 .الممة الشماء  فوق  

  

 :وهو الذي ٌمول

  ،إذا الشعب ٌوماً أراد الحٌاة

 ...فال بد أن ٌستجٌب المدر

 

 ،لًـــٌنج  أنللٌل  بد  وال 

 ...ٌنكسر أن   للمٌد  وال بد

 

 الحٌاةنمه  شوق ٌعالم  ومن
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 ...تبخر فً جوها واندثر 

 

 ،ومن ال ٌحب صعود الجبال

 .ٌعش أبد الدهر بٌن الحفر
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                                      (2) 

 التحانً ٌوسؾ ٌشٌرالشاعر/                           

 

 :معلومات شخصٌة 

 م  1912المٌالد: السودان 

  م1937الخرطوم:الوفاة

      :سودانًالجنسٌة

  أدٌب: المهنة

وٌحوي المصابد التجانً ٌوسؾ بشٌر ، إشرالةدٌوان : أعمال بارزة

   :التالٌة

 مالحن فٌها -أنشودة الجن -فً الموحً -الخرطوم-الصوفً المعذب 

 -للب الفٌلسوؾ -مدهش ذكره مخٌؾ األداء -ٌإلمنً شكً -الهوى واأللم

-حٌرة -فً الصباح توتً -المعهد العلمً -أنت أم النٌل -امل -الٌمظه

 :مإلفات صدرت عن أعمالهو  وؼٌرها من المصابد

المطبعة  -أحمد دمحم البدوي: التجانً ٌوسؾ بشٌر: لوحة وإطار  - 1

 .الخرطوم –الفنٌة 

مطبعة السعادة  - 3ط  -عابدٌن: التجانً شاعر الجمال  عبدالمجٌد - 2 

 .الماهرة –

 .بٌروت –ة دار الثماف -هنري رٌاض: التجانً شاعًرا وناثًرا  - 3 

 

 من سٌرته: 
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أم  ذات تعالٌم وتمالٌد فً ،فً بٌبة ذات فضل وثمافة دٌنٌة محافظة ولد

ً بصاحب م،1912... عام درمان الطرٌمة  ولمب بالتجانً تٌمنا

طابع الدٌنً ظاهر ال وهذا  .....الشٌخ أحمد التجانً، الفاسًالمعروفة،

خلوة عمه الشٌخ دمحم  أدخل وهو صؽٌر إفً فً شعره الصوفً...

فً  المعهد العلمً ومشى فً طرٌمه إلى ...لمرآن الكرٌما الكتٌابً، فحفظ

 ، فلم تختلؾ بٌبته.أم درمان

، وابتدأ ٌمرض الشعر والفمه ...اللؽة العربٌة علومدرس فً المعهد     

نشب خالؾ فكري بٌن أنداده فً المعهد وخارجه... فصل من المعهد إثر 

أمر النزاع الفكري إلى أن  اعدتصبٌن زمالبه الدارسٌن...  بٌنه وفٌما 

 ما أدلى به  بسببوصل مرحلة لصله من المعهد...فتولؾ عن الدراسة 

الممارنة ... تناول المشاركون فً النماش، بٌنه وزمالبهحاد إثر نماش 

 حافظ إبراهٌمشعر شاعر النٌل وأحمد شولى... بٌن شعر أمٌر الشعراء

 ولد جاء فً حدٌث التجانً ما ٌعنً:

 (شعر شولً كفضل المرآن على سابر الكتبفضل  إنّ ) 

 فصله. ذلن حفٌظة مدٌر المعهد الشٌخ/ أحمد دمحم أبودلن فعمد إلى فاثار  

ثم اعتكؾ فً لفترة، بالصحافة  بعد تركه المعهد... عمل التجانً     

والفلسفة،  الصوفٌة و كتبلى دراسة كتب األدب المدٌم، منزله وأكب ع

بداء  وأصٌب ...حتى دب الٌه الوهنكثٌراً ولد استؽرلته هذه الدراسات 

 .الصدر

الحمد و ،والمهر االجتماعً ،والفمر ،المرضمن ٌعانً الشاعر ظل    

السٌاسً لفترات طوٌلة عانى فٌها ما أثمل كاهله وأضنى جسمه وفكره   

 م...1937حتى انتمل إلى جوار ربه وهو على الفراش فً العام 

كثٌرا ما تجرى و ...شعراً وكتابة،إنتاجا أدبٌا ؼزٌراالتجانً  خلؾ   

أبو الماسم الشاعر/  الممارنة بٌنه وبٌن الشاعر التونسً المعروؾ

تشابهت تجربتهما ... فمرٌباحٌث انهما عاشا فً نفس الفترة ت ...الشابً

 ...لحد بعٌد
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والتً لم تتعدى الخمسة  ...تلنالتجانً خالل أٌام حٌاته المصٌرة عمل     

 ً ٌعانً من آالم المرض الجسدي لضى جلها وهو  ،والعشرٌن عاما

   ،لبٌع الولود بابعا فً محطةفكان ٌعمل  ...والنفسً

ً التجانً مات      ممارنة  ،وكتب شعره الرابع هذا وهو صؽٌر ...شابا

ن تمللتجارب عشرات السنٌن.. وكان بحك  بالمبدعٌن الذٌن خاضوا ا

 ناصٌة الشعر فؤجاد...

شعراء النهضة )فً كتابه  ...الشاعر العرالً فالح الحجٌة ٌإكد    

 ،انتهومت ،ولوته ،ٌمتاز بروعة شعره ،بشٌرالتجانى ٌوسؾ (، أّن العربٌة

أضاؾ إلى التراث األدبً فمد  ،برؼم لصر سنى عمرهوفانه  ...وجزالته

من  اتالكثٌربه تسمت   (اشرالة) دٌوانا رابعا اسماه  ،السودانى والعربً

، حتى أصبح اسم إشرالة بٌن البنات مؤلوفاً بنات السودان فً حٌنه

  ومتداوالً...

لال فً  ...والخٌال ،والبالؼة ،نشادالدٌوان لصابد روعة فً اإلٌضم     

كما وهو المعهد الذي درس به، وتعرض  (المعهد العلمً)رابعته المبدعة 

...نورد لن والزندلة بالكفر بعد اتهامه ،فصله منهلخالفات أدت لأسلفنا 

 : المصٌدةهذه فٌما ٌلً بعضاً من أبٌات 

 السحر فٌَن َوفٌَن ِمـن أَسبابـه

 َدعـةُ الـُمـِدل بِعَبمـري َشبابـه

 من ٌا َمعهدي َوَمحط َعهد ِصباي

 داٍر تَطّرُق َعـن َشبـاب نابـهِ 

 

 والٌَوم ٌَدفَعُنً الَحنٌـن فَؤَنثنـى
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 َولهان ُمضَطِربـا إِلـى أَعتابِـهِ 

ًّ فً ِمضمـاره  َسبك الَهوى َعٌن

 َوَجرى َوأَجفَل خاِطري ِمن بابهِ 

 

 َودَّعت َؼّض ِصباي تَحَت ِظالله

 َوَدفنت بٌض سنً فً ِمحرابـهِ 

 نَّضرت فَجر سنـً ِمـن أَندابِـهِ 

 َواشتَرت ملء ٌَدّي ِمن أَعنابِـهِ 

 

 نٌعهَو َمعَهدي َولَبن َحفظت صَ ه

 الذي َؼنـى بِـهِ  فؤَنا ابن سرحته 

 ذ ناشبة التُمى أَن ٌرجفوا عٌ

 ٌَمّت إِلٌَـِه فـً أحسابـهِ بفتى 

 

 ما ِزلت أَكبَر فً الَشباب َوأَؼتَدي

 َمرحى بِـهِ  َوأَروح بٌََن بخٍ َوٌا

 َحتّى ُرمٌت َولَسُت أَول َكوَكـب

 نَِفس الَزمان َعلٌَِه فَضل ِشهابـه

 

 النُفوس َوأَوجفتلالوا َوأرجفت 

 لَعاً َوهاَج َوماَج لُسـور ؼابـهِ ه
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 كفر ابن ٌوسؾ ِمن َشفً َواعتَدى

 ا أَو آبـهَوبَؽى َولَسـُت بِعاب

 

 لالو احرلُوه بل اصلبوه بل انسفوا

 للرٌح ناجس عظمه وإهابه 

 َولَو ان فَوق الَموت ِمن ُمتلمـس

ًّ ِمـن أَسبابـه  .ِللَمرء ُمـّد إِلَـ

 

فٌها إلى تجلً روحانً  لصٌده (الصوفً المعذب)التً وصلكما لال فً  

 :ؼاٌة فً العبمرٌة

 س مداهفالوجود الحك ما اوسع فً الن 

 والسكون المحض ما اوثك بالروح عراه

 اإلله كل ما فً الكون ٌمشً فً حناٌاه

 هذه النملة فً رلتها رجع صداه

  تحٌا فً ثراه هو ٌحٌا فً حواشٌها و

 تلمتها ٌداه وهً ان اسلمت الروح

 لم تمت فٌها حٌاة هللا إن كنت تراه

 

 :نشودة الجن "ولال فً لصٌدة "أ 

 ؼــن لـنـا ؼـن لـم ٌـاطرٌر الشباب

 أنــشـودة الـجـن ٌـا حـلو ٌا مستطاب
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 وأمــأل بـها دنـً وألـطؾ لً االعناب

 أو حـــرم الـفـن مـن عـبمري الرباب

 

 داواسـتـرلص الـبٌ صح فً الربى والوهاد

 مــا ٌـسحر الـؽٌدا نادواسـكب عـلى  

 رجـعـا وتـردٌـدا وفـجـر األعــواد

 مــن فـرح عـٌدا حـتى ترى فً البالد

 

 واطـمس عـلى معبد وامـسح على زرٌاب

 وامشً على األحماب وطؾ على المربد

 فــً هـدأة الـمرلد واؼـش كـنار الؽاب

  عـن روعـة المشهد عـرابوحــدث األ

 

 األعصاب وارسم على حسًصور على 

 جمالن الهٌاب من روعة الجرس

 واستدن باباً باب والعد على نفسً

 حتى ٌجؾ الشراب فً حافة الكؤس.
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                                 ( 3)           

 تاج السر الحسنالشاعر/                        

 معلومات شخصٌة:

 م1935المٌالد: 

 شمال السودان. -أورتلًفً الجزٌرة 

 الجنسٌة: سودانً

 النهود معهدم،ثم 1946كردفان- النهود االبتدابٌة فًالمراحل الدراسٌة: 

التحك بكلٌة اللؽة العربٌة  ،، وبعد أن أتم دراسته الثانوٌةم1959الدٌنً 

 والتحك بمعهد ،موسكو ثم سافر إلىم، 1969  باألزهر وتخرج فٌها 

  ثم حصل على الدكتوراه  م،1966وتخرج فٌه م ،1962 ماكسٌم جوركً

   .آلدابم فً ا 1979

 م. 2913 ماٌو  14توفً ٌوم  الوفاة: 

 العملٌة: سٌرتة

 م. 1973 -1967معهد العاللات الدولٌة بموسكو اشتؽل بالتدرٌس فً

صدرت له مجموعات شعرٌة،  ،وموسكو الماهرة أثناء وجوده فًو

وفً البرامج اإلذاعٌة ...والشعرٌةواشترن فً الندوات األدبٌة 

والتلفزٌونٌة، كما أسهم بالكتابة فً الصحؾ السودانٌة والمصرٌة 

ً عمل .. ووالعربٌة. فً السبعٌنات من  ،جامعة عدن فً بالتدرٌسأٌضا

 السودانً الكبٌر ... كما عمل بها أٌضا صدٌمه الشاعرالمرن الماضً

"لصابد من  معا دٌوانوكانا من لبل لد نشرا  ...الرحمن جٌلً عبد

 ...م1956السودان" عام 

 دواوٌنه الشعرٌة:
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لرحمن، دار الفكر عبد امع جٌلً لصابد من السودان، باالشتران  -

 .1956بالماهرة  

 م.1968ب األخضر، دار الجٌل بٌروت، المل -

 م.1991ٌدتان لفلسطٌن، دار الجٌل، لص -

 م.1992النخلة تسؤل أٌن الناس،  -

 م.1992  اآلتون والنبع  -

 الشعر فً زمن المهر، دار مروي السودانٌة.  -

 

 .بٌن األدب والسٌاسة مإلفاته

 .لضاٌا جمالٌة وإنسانٌة -

 .االبتداعٌة فً الشعر العربً الحدٌث -

  باإلضافة إلى نشره العدٌد من الترجمات من الروسٌة إلى العربٌة. 

 

  :تناول شعره بالدراسة دارسون عرب وأجانب منهم

 فً كتابه "االتجاهات الشعرٌة فً السودان"، دمحم النوٌهً

لً كتابه"تٌارات الشعر العربً فً  ودمحم مصطفى هدارة

 السودان"،

 .كما كان موضوع دراسات للماجستٌر والدكتوراه 

 

 فؤخوه ء،تاج السر الحسن من أسرة بها العدٌد من الشعرا    

 الكابلًعبد الكرٌم  ولد تؽنى له ...شاعر مجٌد الحسٌن الحسن

 . أعتذر" انً"لصٌدة 

المصٌدة التالٌة... تعتبر من المصابد المومٌة، التً أبلى فٌها    

الشاعر تاج السر الحسن بالء طٌباً... ولد لمٌت تمدٌر كل من 

لرأها من األدباء أو الساسة... من أمثال الربٌس جمال عبد 

 الناصر:

 ناشٌد المدٌمةعندما اعزؾ ٌاللبً األ

 جنح ؼٌمةفً للبً على أ وٌطل الفجر
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 رض الحمٌمةسؤؼنً آخر الممطع لأل

 ا والمالٌوللظالل الزرق فً ؼابات كٌنٌ

 سٌوٌةلرفالً فً البالد اآل

 لباندونك الفتٌة للمالٌو و

 للٌالً الفرح الخضراء فً الصٌن الجدٌدة

 لؾ لصٌدةؾ فً للبً لها أوالتً اعز

 

 صحابً صانعً المجد لشعبً ٌا

 خضر للبًاألشموعا ضإها  اٌ

  صدلابًصحابً وعلى وهران ٌمشً أ اٌ

 والمنال الحر ٌجري فً دمابً

 فرٌمٌا فدابًوأنا فً للب إ

 وعلى باندونك تمتد سمابً

 

 مات بالصفاءللوبا مفع صحابً ٌا اٌ

 ٌا جباها شامخات كالضٌاء

 عند خط االستواءعند حلفا، 

 

 زرت ٌوما اندونٌسٌا دري فانا مالست أ

 وال شاهدت روسٌاارض سوكارنو 

 فرٌمٌا الجدٌدةؼٌر أنً والسنا من للب إ
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 د راٌت الناس فً للب المالٌول

 مثل ما شاهدت جومو

 ولمد شاهدت جومو

 كضوء الفجر ٌومو مثل ما امتد 

 

 ةمصر ٌا أخت بالدي ٌا شمٌم

 ٌا رٌاضا عذبة النبع ورٌمة

 ...ٌا حمٌمة

 

 م صابرمصر ٌا أم جمال أ

 بالديخت ملء روحً انت ٌا أ

 عادين الوادي األنجتث مسوؾ 

 ٌدي الصدٌمةفلمد مدت لنا األ

 وجه ؼاندي وصدى الهند العمٌمة

 صوت طاؼور المؽنً

 .بجناحٌن من الشعر على روضة فنً

 

 مال شرقلنا فً الفجر واآلادمشك كٌ

 زاهرانت ٌا ؼابات كٌنٌا ٌا أ

 رنجوما سممت مثل المناب ٌا
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 ...ٌا جزابر

 

 الموس الموشىها هنا ٌنطلك 

 كل ممشى، من كل دار

 سٌوٌةنتاللى كالرٌاح اآل

 ناشٌد الجٌوش المؽربٌةكؤ 

 سٌوٌةوأؼنً لرفالً فً البالد اآل

 الفتٌة ولباندونك للمالٌو 

والتً كتبها الشاعر الفذ تاج السر  ...اهدٌكم هذه المصٌدة الرابعة

فً  ...هاداببتلحٌنها وأالدكتور عبد الكرٌم الكابلً م العمالق ولا ،الحسن

وتم تسجٌلها وتوثٌمها ووضعها فً  ...اول مإتمر لدول عدم االنحٌاز

   . متحؾ باندونك
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                                      (4) 

 ح عبد الصبورصالالشاعر/                            

 :معلومات شخصٌة

 .مصر -م الزلازٌك 1931, 3ماٌو : المٌالد

 لماهرةم  1981, 14أؼسطس : الوفاة 

 الجنسٌة: مصري.

 :الحٌاة العملٌة

 .دبلوماسً،  وشاعر،  وكاتب،  وكاتب مسرحً: المهنة

 ...العربً الشعر الحر أحد أهم رواد حركة صالح عبد الصبور ٌعد     

 المتؤثرة بالفكر الؽربً، كما ٌعّد واحداً من ،ومن رموز الحداثة العربٌة

الذٌن أضافوا مساهمة بارزة فً التؤلٌؾ  ،المالبل العرب الشعراء

 المسرحً، وفً التنظٌر للشعر الحر.

 1947عام فً اللؽة العربٌة لسم جامعة الماهرة التحك بكلٌة اآلداب    

 الذي ضمه إلى جماعة أمٌن الخولً... وفٌها تتلمذ علً ٌد الشٌخم... 

التً ورثت مهام الجماعة  (جمعٌة األدبٌةال)التً كّونها, ثم إلى  (األمناء)

 األولى.

ة اإلبداع األدبً والنمدي فً كان للجماعتٌن تؤثٌر كبٌر على حرك    

 تعرؾ على أصدلاء الشباب ،على ممهى الطلبة فً الزلازٌكمصر...

وعبد الحلٌم حافظ، وطلب عبد الحلٌم حافظ من ...مرسى جمٌل عزٌز

فكانت ... كمال الطوٌل وسٌلحنها له ،صالح أؼنٌة ٌتمدم بها لإلذاعة

 لصٌدة لماء.
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وعٌن بعد تخرجه مدرسا م ... 1951تخرج صالح عبد الصبور عام    

حٌث استؽرلته  ،ولكنه كان ٌموم بعمله عن مضض ،الثانوٌة فً المعاهد

 هواٌاته األدبٌة.

 :صالح عبد الصبور والشعر الحر   

لٌبدأ السٌر فً  ...لٌدىودع صالح عبد الصبور بعدها الشعر التم   

 ً تحمل فٌه المصٌدة بصمته الخاصة، زرع األلؽام فً  ...طرٌك جدٌد تماما

فعل  ،الذي كان لد ولع فً أسر التكرار والصنعة ...ؼابة الشعر التملٌدى

 ذلن للبناء ولٌس للهدم، فؤصبح فارسا فً مضمار الشعر الحدٌث.

 ته بعد نشره لصٌدتهواستفاضت شهر ،بدأ ٌنشر أشعاره فً الصحؾ    

إذ  ،(الناس فً بالدي) وخاصة بعد صدور دٌوانه األول... (شنك زهران)

، وبدر شاكر السٌاب، نازن المالبكة كرسه بٌن رواد الشعر الحر مع

وسرعان ما وظؾ صالح عبد الصبور هذا النمط الشعري الجدٌد فً 

الذي خبا وهجه  ...فؤعاد الروح وبموة فً المسرح الشعري ...المسرح

 .فً العالم العربً

تمٌز مشروعه المسرحً بنبرة م ،1932عام  أحمد شولً منذ وفاة    

كما  االنحٌاز واالنتماءات الحزبٌة... لكنها لم تسمط فً ...سٌاسٌة نالدة

 خاصة فً عمله النثري ...كان لعبد الصبور إسهامات فً التنظٌر للشعر

 .(حٌاتً فً الشعر)

... استلهامه للتراث العربً ...السمات فً أثره األدبً كانت أهم    

، تؤثر عبد الصبور بالكتاب العالمٌٌنوتؤثره البارز باألدب اإلنجلٌزي...

 ...تنوعت المصادر التً تؤثر بهاف

 إبداع صالح عبد الصبور:

ٌَر وأفكار بعض     من شعر الصعالٌن إلى شعر الحكمة العربً، مروراً بس

وبشر الحافً، الذٌن استخدمهما  ،الحالج :العرب مثل الصوفٌٌن أعالم

كؤلنعة ألفكاره وتصوراته فً بعض المصابد والمسرحٌات. كما استفاد 

 بودلٌر الفرنسً واأللمانً عند الرمزي الشعر الشاعر من منجزات
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 كٌتسوت و جون دون وٌٌتسو عند والشعر الفلسفً اإلنكلٌزي، ورٌلكه

ن فً العاللة بٌن " جرٌمة لتل الكثٌرو بصفة خاصة، لمد كتب س.إلٌوت

 لٌوت ومؤساة الحالج لعبد الصبور. إل "فً الكاتدرابٌة

ً لسفارة  ...لم ٌُِضع عبد الصبور فرصة إلامته بالهند     مستشارا ثمافٌا

ومن ثمافات الهند  ...كنوز الفلسفات الهندٌة بالده, بل أفاد خاللها من

إلً جانب تؤثره بكتاب هذا  وداوٌة،الس كافكا وكذلن كتابات ،المتعددة

   .  مسرح العبث

من َصهره لموهبته  ،صاغ الشاعر بالتدار سبٌكة شعرٌة نادرة    

من الرصٌد اإلبداعً  ...مع ثمافته المكتسبة ،ورإٌته وخبراته الذاتٌة

ومن التراث اإلنسانً عامة. وبهذه الصٌاؼة اكتمل نضجه  ،العربً

 وتصوره للبناء الشعري.

 :مإلفاته الشعرٌة

هو أول مجموعات عبد الصبور  م1957 (الناس فً بالدي)     

أو الشعر الحر, أو  الشعرٌة, كما كان ـ أًٌضا ـ أول دٌوان للشعر الحدٌث 

فرادةُ  ،فٌه استلفتت أنظاَر المراء والنمادلد و ...شعر التفعٌلةما ٌعرؾ ب

واستخدام المفردات الٌومٌة الشابعة, وثنابٌة السخرٌة والمؤساة،  ،الصور

 عً انتمادي واضح...وامتزاج الحس السٌاسً والفلسفً بمولؾ اجتما

م ...)أحالم 1979م.. )تؤمالت فً زمن جرٌح(1961ألول لكم()   

اإلبحار فً  )م... 1973 )شجر اللٌل(م...1964 المدٌم(الفارس 

 م.1977الذاكرة(

 : مإلفاته المسرحٌة

  كتب خمس مسرحٌات شعرٌة:   

 م1969األمٌرة تنتظر () -

 م1964 مؤساة الحالج( ). -

  م1973بعد ان ٌموت الملن()  -
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  م1968)مسافر لٌل ( -

  م1971).لٌلى والمجنون( -

 ،إثر تعرضه إلى نوبة للبٌة حادة ...رحل الشاعر صالح عبد الصبور     

بهجت  الفنان الراحل مع ،أودت بحٌاته، اثر مشاجرة كالمٌة ساخنة

أحمد عبد المعطً حجازي، وكان عبد  عثمان، فً منزل صدٌمه الشاعر

بمناسبة عودة األخٌر من بارٌس  ،الصبور ٌزور حجازي فً منزله

 لٌستمر فً الماهرة.

 سمٌحة ؼالب: السٌدة ،تمول أرملة صالح عبد الصبور   

أحمد عبد  من لبل ...وفاة زوجً أنه تعرض إلى نمد واتهاماتسبب ) 

لنمد وأنه لوال هذا ا ...المعطً حجازي، وبعض المتواجدٌن فً السهرة

ربٌس مجلس  اتهموه بؤنه لبل منصب الظالم لما كان زوجً لد مات...

ً فً الحصول على المكاسب المالٌة، متناسٌا  إدارة هٌبة الكتاب، طمعا

الذي ٌسعى  ...والمومً فً التصدي للخطر اإلسرابٌلًواجبه الوطنً 

للتطبٌع الثمافً، وأنه ٌتحاٌل بنشر كتب عدٌمة الفابدة.. لبال ٌعرض 

 ...(نفسه للمساءلة السٌاسٌة

من خالل ممابلة  ،االتهام عن نفسه ٌتصدى الشاعر حجازي لنفً    

  لابال:  جهاد فاضل أجراها معه النالد ...صحفٌة

 ور، فهً تؤلمت كثٌراً لوفاة صالح،صالح عبد الصب عذر زوجةأنا طبعا أ)

ألول أكثر وإنما ألول على األلل  ولكن آالمها هً ال ...ونحن تؤلمنا كثٌراً 

نحن فمدنا صالح عبد الصبور، الصدٌك  ..إنما من نوع آخر تماما.

والشاعر والمٌمة الثمافٌة الكبٌرة، وهً فمدت زوجها، وفمدت رفٌك 

ً عندي فً عمرها، وفم دت والد أطفالها.. صالح عبد الصبور، كان ضٌفا

منزلً، وأٌا كان األمر ربما كان لً مولؾ شعري خاص، أو مولؾ 

ٌسبب  سٌاسً خاص، لكن هذا كله ٌكون بٌن األصدلاء األعزاء، وال

... الذي أشرؾ على الطبٌب إدي إلى وفاة الرجلٌمكن أن ٌ نمدي ما

 محاولة إنماذه.
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، أو عبد الصبور فً منزله كله سوؾ ٌحدث حتى ولو كان هذا لال إنّ  

عاللة لها بنمدنا، أو بؤي  وفاته اذن الٌمود سٌارته، ولو كان نابما... 

وٌنهً حجازي  ... مولؾ سلبً اتخذه أحد من الموجودٌن فً السهرة

  كالمه لابالً: 

فً تارٌخ الشعر الصبور شاعر كبٌر، وسوؾ ٌظل له مكانة  صالح عبد

وفً وجدان لارئ الشعر من ناحٌة أخرى، وشعره ربً من ناحٌة، الع

 ...(فحسب، وإنما إنسانٌة كبرى كذلن لٌس لٌمة فنٌة

 :مٌراث صالح عبد الصبور الفنً

أثرت فً أجٌال متعددة من  ...ترن عبد الصبور آثارا شعرٌة ومسرحٌة 

الشعراء فً مصر والبلدان العربٌة، خاصة ما ٌسمى بجٌل السبعٌنٌات، 

وجٌل الثمانٌنٌات فً مصر، ولد حازت أعماله الشعرٌة والمسرحٌة لدرا 

كبٌرا من اهتمام الباحثٌن والدارسٌن، ولم تخل أٌة دراسة نمدٌة تتناول 

وٌنه، ولد حمل شعره سمات الشعر الحر من اإلشارة إلى أشعاره ودوا

الحزن والسؤم واأللم ولراءة الذكرى واستلهام الموروث الصوفً، 

واستخدام بعض الشخصٌات التارٌخٌة فً إنتاج المصٌدة، ومن أبرز 

 أعماله فً ذلن: 

 " مذكرات بشر الحافً" و" مؤساة الحالج" و" لٌلى والمجنون"، 

الوالعً، كما فً دٌوانه:  كما اتسم شعره من جانب آخر باستلهام الحدث

" الناس فً بالدي " ومن أبرز الدراسات التً كتبت عن أعماله، ما 

فً كتابه: " الشعر العربً  عز الدٌن إسماعٌل كتبه النالد الدكتور

المعاصر: لضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنوٌة " و" الجحٌم األرضً " 

رحٌاته الشعرٌة النالد دمحم بدوي، ومن أبرز من درسوا مس للنالد الدكتور

 سرح الشعري عند صالح عبد الصبور"...ولٌد منٌرفً : الم الدكتور

تملد عبد الصبور عددا من المناصب، وعمل بالتدرٌس وبالصحافة    

الهٌبة المصرٌة العامة  وبوزارة الثمافة، وكان آخر منصب تملده رباسة
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ضال عن تؤثٌره لنمد األدبً، فا  فصول للكتاب، وساهم فً تؤسٌس مجلة

 العربٌة الحداثٌة. فً كل التٌارات الشعرٌة

 

 

 الجوابز:بعض الجوابز التً حازها

ة التشجٌعٌة عن مسرحٌته الشعرٌة )مؤساة الحالج( جابزة الدول -

 م... 1966عام

  حصل بعد وفاته علىكما 

 م... 1982عام جابزة الدولة التمدٌرٌة فً اآلداب -

 .نفس العام. فً جامعة المنٌا منالدكتوراه الفخرٌة فً اآلداب  -

     فً نفس العام جامعة بؽداد الدكتوراه الفخرٌة من -
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                                   (5) 

 الشاعر                                  

 دمحم مفتاح رجب الفٌتوري                      

 

 معلومات شخصٌة:

 .الجنٌنة،السودان -م 1939نوفمبر/تشرٌن األول 24: المٌالد

 م. 2915أبرٌل/نٌسان 24: تارٌخ الوفاة 

 :  سودانً.الجنسٌة

 : الحٌاة العملٌة

شعر  النوعاللؽة العربٌة..  لؽة المإلفات.. دمحم الفٌتوري االسم األدبً

 .الصوفٌة الحركة األدبٌة..نثرممفى،شعرحر..

 .ودبلوماسً شاعر: المهنة

 ؛ الجوابز 

 . السودان-الوسام الذهبى للعلوم والفنون واآلداب -1

 (.)بوابة األدب -2

3-  

..ٌعد من رواد الشعر شاعر سودانً بارز. دمحم مفتاح الفٌتوري   

وتم تدرٌس بعض  ..والعروبة. إفرٌمٌا الحدٌث، وٌلمب بشاعر الحر

 ستٌنٌات فً، مصر آداب اللؽة العربٌة فً أعماله ضمن مناهج

الماضً، كما تؽنى ببعض لصابده مؽنّون كبار المرن  وسبعٌنٌات

 السودان. فً
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فً  صوفً والده هو الشٌخ مفتاح رجب الفٌتوري، وكان خلٌفة    

 ..الشاذلٌة، العروسٌة، األسمرٌة. الطرٌمة

 : نشؤته

وحفظ المرآن الكرٌم فً ...بمصر اإلسكندرٌة نشؤ دمحم الفٌتوري فً مدٌنة

 حٌث الماهرة وانتمل إلى...المعهد الدٌنًمراحل تعلٌمه األولى، ثم درس ب

 ...باألزهر الشرٌؾ تخرج فً كلٌة العلوم

 : حٌاته العملٌة

عمل الفٌتوري محرراً أدبٌاً بالصحؾ المصرٌة والسودانٌة، وُعٌّن خبًٌرا 

و  1968فً الفترة ما بٌن  ،فً الماهرة، بجامعة الدول العربٌة لإلعالم

ً فً سفارة ...م1979 كما عمل  ...بإٌطالٌا. لٌبٌا ثم عمل مستشاًرا ثمافٌا

بلبنان، ومستشارا للشإون  بٌروت مستشاراً وسفٌراً بالسفارة اللٌبٌة فً

 ..المؽرب. السٌاسٌة واإلعالمٌة بسفارة لٌبٌا فً

 إبان عهد الربٌس م1974أسمطت عنه الحكومة السودانٌة فً عام     

 ،وسحبت منه جواز السفر السودانً ...سودانٌةالجنسٌة ال جعفر نمٌري

جواز  وأصدرت له الجماهٌرٌة اللٌبٌة وتبنّته ...لمعارضته للنظام آنذان

وبسموط نظام ... معمر المذافً وارتبط بعاللة لوٌة بالعمٌد ...سفر لٌبً

 فؤلام ...سحبت منه السلطات اللٌبٌة الجدٌدة جواز السفر اللٌبً ،المذافً

رجات فً ضاحٌة سٌدي العابد، جنوب  ،زوجته المؽربٌةمع  بالمؽرب

 الرباط... العاصمة المؽربٌة

جواز سفر  ، عادت الحكومة السودانٌة ومنحتهم2914فً عام    

 دبلوماسً.

 :أعماله األدبٌة

ٌعتبر الفٌتورى جزًءا من الحركة األدبٌة العربٌة المعاصرة، وٌعد من    

نجده ٌتحرر من  لصٌدة )تحت األمطار(،د الشعر الحر الحدٌث، ففً روا

كالوصؾ والؽزل، وٌهجر األوزان والمافٌة،  ،األؼراض المدٌمة للشعر
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وؼالبًا ما ٌرّكز شعره على  ،ٌشعر بها ...لٌعبر عن وجدان وتجربة ذاتٌة

الجوانب التؤملٌة، لٌعكس رإٌته الخاصة المجردة تجاه األشٌاء من 

ً أدوات البالؼة وا ،حوله التملٌدٌة واإلبداعٌة... ففً  لفصاحةمستخدما

 ٌمول الفٌتوري: لصٌدة )معزوفة دروٌش متجول(،

 ، فً حضرة من أهوى عبثت بً األشواق

  ... حدلت بال وجه

 ، ورلصت بال ساق

 ، وزحمت براٌاتً وطبولً اآلفاق

 ...عشمً ٌفنً عشمً

 ... وفنابً استؽراق 

 . مملوكن لكنً سلطان العشاق

ً فً نص الفٌتوري الشعري، شكلت فٌه مسرحا أساس أفرٌمٌا تعد    ا

ونضاله  واالستعمار الّرق محنة اإلنسان األفرٌمً وصراعه ضد

 الموضوعات التً تناولتها لصابده. أهم ،التحرري

 

... منها دٌوان )أؼانً أفرٌمٌا( ألؾ عدة دواوٌن فً هذا المضمار   

م، 1964فً عام ادرصم، و )عاشك من أفرٌمٌا( ال1955الصادر فً عام

م، ودٌوان )أحزان أفرٌمٌا( 1965ونشر فً عام و)اذكرٌنً ٌا أفرٌمٌا(

      ، حتى أصبح الفٌتوري صوَت أفرٌمٌا وشاعرها. م1966الصادر فً عام

 فً إحدى إفرٌمٌاته:الفٌتوري ٌمول 

 ،جبهة العبد) 

 ، ونعل السـٌد 

 ،وأنٌن األسود المضطهد
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 ... تلن مؤساة لرون ؼبرت 

 (.عد ألبلها لم أعدلم أ

ً مكانة فً أعمال الفٌتوري     من خالل تناوله  ،للّهم العربً أٌضا

المضٌة الفلسطٌنٌة. فمد تنمل الفٌتوري بٌن  للمضاٌا العربٌة، خاصة

 ،الخرطوم وحتى اإلسكندرٌة من ،ومدنه الوطن العربً العدٌد من بلدان

العدٌد من وطرابلس، وكتب  بنً ؼازي حتى ودمشك بٌروت ومن

 كبار الشعراء العرب المعاصرٌن،من  المصابد المهمة التً جعلته واحداً 

  فهو ٌمول:

 ،لمد صبؽوا وجهن العربً)

 لكؤنن، آه... ٌا وطنً 

 حولن،  والموت والضحكات الدمٌمة 

 ...لم تتشح بالحضارة ٌوما

 (ولم تلد الشمس واألنبٌاء 

 واالستبداد ومناهضة المٌود عتاقو االنكتب الفٌتوري عن الحرٌة    

 ... ففً لصٌدة )أصبح الصبح(بالوطن منذ بداٌاته الشعرٌة واالعتزاز

 :فٌها مولٌ دمحم وردًٌ السودانً والتً تؽنى بها المؽنً

 ، أصبح الصبح وال السجن فال 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
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 ، بشهٌد لم ٌزل ٌبذر فً األرض بذور الذكرٌات

 

 ، ٌوما علٌناأبدا ما هنت ٌا سوداننا 

 ... صبح شمساً فً ٌدٌنابالذي أ

 وؼناء عاطرا تعدو به الرٌح،

 ا .فتختال الهوٌن

 

 فً لصٌدة أخرى ٌمول:   

 ربما حسب الصنم،  الطؽاة ُدمىً كل 

 ...الدمٌة المستبدة

 ...فوق صدور الرجال وهو ٌعلك أوسمة الموت

 .أنه بطالً ما ٌزال

 ،نشر الفٌتوري العدٌد من األعمال النثرٌة ...إلى جانب نظمه للشعر    

وتمت  ...وبعض الدراسات فً الصحؾ والمجالت العربٌة ،والنمدٌة

المترجمة:  ومن بٌن تلن األعمالات أجنبٌة...مة بعض أعماله إلى لؽترج

تعلٌم الكبار فً الدول ...)التعلٌم فً برٌطانٌا(... )نحو فهم المستمبلٌة ()

 (.النامٌة

 دواوٌنه الشعرٌة: 

 م...1955 أول دواوٌنه،  (أؼانى إفرٌمٌا -

 م ...1964)عاشك من إفرٌمٌا ( -

 م...1965إفرٌمٌا ( اذكرٌنى ٌا) -

 م...1966()أحزان إفرٌمٌا  -

 م...1968)البطل والثورة والمشنمة( -
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 م...1969)سموط دبشلٌم( -

 م...1979 مسرحٌة شعرٌة (سوالرا) -

 م...1971(معزولة دروٌش متجول ) -

 م...1973تار ( )ثورة عمر المخ -

 ...ات()ألوال شاهد إثب -

 م...1975)ابتسمى حتى تمر الخٌل (  -

 ..م.1983)عصفورة الدم ( -

 م...1985( )شرق الشمس... ؼرب الممر -

 .م..1989)ٌؤتً العاشمون إلٌن (  -

 م...1994)لوس اللٌل... لوس النهار ( -

 ...)أؼصان اللٌل علٌن( -

 م...1997مسرحٌة  ٌوسؾ بن تاشفٌن()  -

 م...1997 مسرحٌة الشاعر واللعبة () -

 )نار فً رماد األشٌاء(... -

 م...2995عرٌانا ٌرلص فً الشمس () -

عن  ...ٌعٌش فٌها مع زوجته المؽربٌةالتً كان ...المؽرب فًتوفً      

  .بعد صراع طوٌل ومرٌر مع المرض ،عاما 85عمر ناهز 
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                                           (6) 

 محمود دروٌشالشاعر/                                 

 

المجلس الوطنً  وعضو ...شاعٌر فلسطٌنًمحمود دروٌش      

له دواوٌن شعرٌة ملٌبة الفلسطٌنٌة...  لمنظمة التحرٌر التابع ،الفلسطٌنً

 الحداثٌة. بالمضامٌن

 تمع فً فلسطٌنٌة وهً لرٌة البروة فً لرٌةم... 1941ولد عام المٌالد: 

 عكا. لرب ساحلالجلٌل 

الالجبٌن  خرجت األسرة برفمة ....فً الجلٌل كانت أسرته تملن أرًضا    

أراضٌها موشاؾ  ألٌم على ...لبنان إلىم 1948فً العام الفلسطٌنٌٌن

بعد لرٌة الجدٌدة... و فعاش مع عابلته فً ،...(لرٌة زراعٌة إسرابٌلٌة)

انتسب  ،ٌاسٌؾ كفر فً مدرسة ٌنً الثانوٌة فً ،إنهابه تعلٌمه الثانوي

التً أصبح الحزب  صحافة وعمل فً، الحزب الشٌوعً اإلسرابٌلً إلى

           ...    جرٌدة الفجر تحرٌرها، كما اشترن فً تحرٌر مشرفًا على ،فً ما بعد

 من ءً بد ...عتُِمل محمود دروٌش من لبل السلطات اإلسرابٌلٌة مراًراأ

وذلن حتى  ...ونشاطه السٌاسً بتصرٌحاته بتهم تتعلكم، 1961العام

وانتمل بعدها للدراسة،  التحاد السوفٌٌتًا حٌث توجه إلىم، 1972عام

بمنظمة التحرٌر  حٌث التحك ...فً ذات العام الماهرة الجبًا إلى

 التابعة ،حٌث عمل فً مإسسات النشر والدراسات لبنان ثمالفلسطٌنٌة...

لمنظمة  اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة، علًما إنه استمال من

ً  ،التحرٌر مجلة الكرمل  كما أسس..اتفالٌة أوسلو. على احتجاجا

 ... الثمافٌة



 

37 
 

 :المناصب واألعمال

 وحرر ،الفلسطٌنٌٌن رابطة الكتاب والصحفٌٌن شؽل منصب ربٌس  

حٌث أنه  ...لبل عودته إلى وطنه بارٌس كانت إلامته فً ..مجلة الكرمل.

وفً فترة وجوده هنان لدم  ..بتصرٌح لزٌارة أمه. فلسطٌن دخل إلى

بالسماح له التراًحا ... والٌهود العرب اإلسرابٌلً الكنٌست بعض أعضاء

إلى م 1973ولد سمح له بذلن.فً الفترة الممتدة من سنة ،بالبماء

مجلة شإون  وعمل ربًٌسا لتحرٌر بٌروت عاش فًم، 1982سنة

لبل ...منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة أبحاث لمركز فلسطٌنٌة، وأصبح مدًٌرا

 .م..1981سنة مجلة الكرمل أن ٌإسس

أكثر من ملٌون نسخة,  لعربٌةا بٌع من دواوٌنهم 1977بحلول سنة     

، م 1991وسنةم 1975كانت مندلعة بٌن سنة الحرب األهلٌة اللبنانٌة لكن

اربٌل  بمٌادة، الجٌش اإلسرابٌلً بعد أن ؼزام، 1982سنة بٌروت فترن

منظمة التحرٌر  وطرد ،لشهرٌن بٌروت وحاصر العاصمة ...لبنان شارون

 منها. الفلسطٌنٌة

 والماهرة ولبرص سورٌا ماًل منأصبح دروٌش "منفًٌا تابًها"، متن    

 والفٌلسوؾ الشاعر ،ساهم فً إطالله واكتشافه..بارٌس". إلى وتونس

روبٌر ؼانم، عندما بدأ هذا األخٌر ٌنشر لصابد لمحمود دروٌش  اللبنانً

... والتً كان ٌترأس الثمافً لجرٌدة األنوار الملحك على صفحات

 تحرٌرها.

ٌرتبط بعاللات صدالة بالعدٌد من الشعراء  محمود دروٌش كان     

 وفالح الحجٌة ،سورٌا من ونزار لبانً ،السودان من دمحم الفٌتوري :منهم

الشرق  فً األدب من أفذاذ ...وؼٌرهم العراق من ورعد بندر ،العراق من

 فمد كان من ،األردنٌة وكان له نشاط أدبً ملموس على الساحة..األوسط.

مع عدد من المثمفٌن  ...الثمافً نادي أسرة الملم فً ،أعضاء الشرؾ

 ...وؼٌرهم وسمٌح الشرٌؾ  ،ممبل مومنً :أمثال
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ٌجمع بٌنها عاللة  ...الى عدة ألسام م النماد مراحل شعر دروٌشلس     

وبالمنفى وترن ..."المضٌة الفلسطٌنٌة"  وبمضٌته ،الشاعر بوطنه

 ..وكل ذلن فً ظل عاللته بالذات. ...الدٌار

 

 شعر دروٌش الى ثالثة ألسام:لسم النالد دمحم فكري الجزار    

 :المرحلة األولى 

هً مرحلة تواجده فً الوطن، التً تشمل بداٌات تكوٌن الشاعر وعٌه  

 وتشكٌل االنتماء لهذا الوطن فً ظل االحتالل. ،بمضٌة وطنه

 :المرحلة الثانٌة

حٌث م، 1982الثوري والتً امتدت الى عام هً مرحلة الوعً     

وفٌها تم تنظٌم مشاعر الشاعر الجمعٌة التً كانت  ...الخروج من بٌروت

 لد تكونت لدٌه فً المرحلة األولى. 

 :المرحلة الثالثة

 ..هً مرحلة الوعً الممكن والحلم االنسانً.   

انطاللا  ...ثالث مراحلشعر دروٌش الى بٌنما لسم النالد حسٌن حمزة  

ي فنٌا، وبخارج نصه أٌدولوجٌا، أي كٌؾ من عاللة الشاعر بنصه الشعر

فً  لومٌة عربٌة الى ،فً المرحلة األولى ماركسٌةال انتمل دروٌش من

دون  ...نسانً فً المرحلة الثالثةة الثانٌة، وإلى الفكر الكونً اإلالمرحل

 اؼفال فلسطٌنٌته. 

الشعرٌة فٌمكن تمسٌمها وفك ما جاء عند النالد  رتهٌأما من حٌث مس   

 حسٌن حمزة الى ثالث مراحل هً األخرى :

 المرحلة األولى: 

ٌسمٌها حسٌن حمزة بمرحلة "االتصال"، حٌث انتمى الشاعر وفك    

فً الشعر العربً  رومانسًللى التٌار ا، فً هذه المرحلة إحسٌن حمزة
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م 1964-1926شاكر السٌاب( )بدر بشعراء أمثال احتدىالمعاصر ولد 

) وهنا نالحظ سٌطرة الخطاب المباشر على م 1998-1932)ونزار لبانً(

المناع  الشاعر لتمنٌات أسلوبٌة مثل استخداممع  ،نصه الشعري

 وؼٌرها...

 المرحلة الثانٌة:

علٌها حسٌن حمزة بمرحلة  ) وهً مرحلة أطلكم، 1977-1983 

 فٌها بعض ممٌزات المرحلة تكمن ...تصال" وهً مرحلة بٌنٌة"اال

وتطورت دالالت  ...ولد طور الشاعر فً هذه المرحلة أسلوبه ،األولى

، األٌدٌولوجًشعره منفتحة على دالالت أوسع من تلن الحاضرة فً البعد 

كما اكتسبت إحاالت الشاعر الى التارٌخ والدٌن واألسطورة واألدب 

ً باإلشارات ملٌب يوالحضارة زخما اكبر، حٌث أصبح نصه الشعر ا

 . األسلوبٌة الخاصة به

) فمد أسماها النالد حسٌن حمزة م،  2998-1983  :اما المرحلة الثالثة

 .بمرحلة "االنفصال" ،بمعنى أن الشاعر انفصل تدرٌجٌا

هكذ كانت بعض شذرات من سٌرة الشاعر الثابر )محمود دروٌش(...    

فً محبوبته فلسطٌن شعر الذي عطر سماوات العروبة... بما أنشده من 

 المؽتصبة.
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 الناصر لرٌب هللاالشاعر/                          

 

 المعلومات الشخصٌة:

 

 .أم درمانم، 1918المٌالد: مارس  

 .بورتسودان –م 1953: الوفاة 

 : سودانً.الجنسٌة 

 العلمً.التعلٌم: المعهد 

 .وشاعر معلم:  المهنة

جده  ...سرة راسخة المدم فً العرالة الدٌنٌة والتصوؾألالشاعر  ٌنتمً 

المران  ... لرأمإسس الطرٌمة السمانٌة بالسودان ،الشٌخ احمد الطٌب

بالمعهد العلمى  والتحك ...فً خلوة والده الشٌخ لرٌب هللاالكرٌم 

بؤم  فً مجلسه العلمً ،الدباغ العزٌز كما تتلمذ على عبد... بامدرمان

 درمان.

ً مدر لألبٌض م وانتمل1942التحك بالعمل بالتدرٌس فً العام      للؽة  سا

مل للتدرٌس بالمدرسة نتا ،م1945 فً العامالعربٌة بمدرسة النهضة...

لتدرٌس اللؽة العربٌة  بورتسوداناتجه إلى  ،م1951األمرٌكٌة...عام 

 م.1953تى وفاته أواخر وظل بها حبمدرسة الكاثولٌن، 
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عمال ٌن دفتٌه األٌضم ب ...بعد وفاته دٌوان "الناصرٌات"له صدر    

واالتجاه إلى  ،والحزن ،اتسم شعره بالرومانتٌكٌةله... الكاملةالشعرٌة  

السودانً  برز تالمٌذ الشاعر، وكان من أكما اتسم بالخٌال ...الطبٌعة

 المدرسة التجدٌدٌة. الذي ٌعد من اعالم...التجانً ٌوسؾ بشٌر

خاصة  ،كثٌراً من اآلالم والشماء ...عانى الشاعر فً حٌاته المصٌرة   

كما لم ٌجد من أساتذة المعهد العلمً تفهًما  م...1936لده عام بعد فمد وا

لنزعته الثابرة التجدٌدٌة، ولد عانى شظؾ العٌش والحرمان بسبب 

ً للنجاة من والع توزعه بٌن حٌاته وشعره. كان ٌهرب إلى نفسه ط لبا

ضاؼط، ولكنه ٌعود إلى مجتمعه، وهو فً تعبٌره عن ألمه الشخصً 

الطاؼً على شعره ٌستشعر آالم مجتمعه من خالل آالمه الخاصة، وهو 

مجدد فً معانٌه وأفكاره مع احتفاظه بالجزالة ومتانة  ،فً كل ذلن

دٌم...من لمعهد، وحفظه للشعر الماألسلوب، التً اكتسبها من دراسته با

 :واصفاً الطبٌعة )أم بادر(، التً ٌمول فٌها أشهر لصابده

 

 أي حظ رزلته فً الكمال  

 واحتوي سره ضمٌر الرمال

 

 فتناهً إلٌن كل جمٌل

 لد تناهً إلٌه كل جمال 

 

 وكؤن الحصباء فٌن كرات

 لد طالها بناصع اللون طالِ  
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 وتعالت هضابن المشرببات

  الثِّمال إلً مورد السحاب 

 لادنً نحوهن كُل كثٌٍب لد

  فً الممالِ  تبارى مع الصفا 

 

 ٌنفذ النور نحوها فٌوافً

  من رلٌك الظالم فً ِسربالِ  

 

 ما أخوها الجريء ٌؤمن عمباها

ببالِ     وإن كان صابد الِرّ

 

 كم لوادي الوكٌل عندي ذكرى

  .زادها ِجّدة مرور اللٌال 

 

الشاعر فتاة بدوٌة لمٌها وفً ممطع من هذه المصٌدة، ٌصؾ  ...هنا    

 فً وادي الوكٌل تجنً الثمار وهً تؽنً:

 

 ثَّم تجنً ثمر وفتاة لمٌتها 

  السنط فً انفراد الؽزالِ  

 

 تمنح الؽصن أسفلً لدمٌها
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  وٌداها فً صدر آخر عالِ  

 

 فٌظل النهدان فً خفمان الموج

  والكشح مفرَط فً الهزالِ  

 

 يً صوتها المدٌد تنادشالن

  ذاهب اآلمالِ  والعصافٌر 

 

 فتؽشٌتها وفٌها ابتسام 

 ٌحمل الخمر فً كإوس آللً

 

 أي أنس أتاحه ذلن الٌوم

 لً اوأي الجواء فٌه صف 

 

 فجزى الكاهلٌة الحب عنً 

  ما جزتنً عن ُجرأتً وإتصالً

 

ً من المصٌدة بعتتضمن كما  الحنٌن إلى تحمل فً طٌاتها  ،األبٌاتضا

 الماضً:

 اذا حننت الٌها ا دٌاراً ٌ

  فحنٌن السجٌن للترحال 
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 لست أنسان والبروق تجاوبن

  وروح النهار فً اضمحالل 

 إن تكن ٌا سحاب بللت أثوابً

  الهطال سخٌاً  بدمعن

 مذي وبشٌريفلمد ُكنت من

 اللمن ِجراح الحٌاة باإلب

 

ً بعض الفتٌات فً  ،ومن شعره فً لصٌدة )حنٌن إلى األبٌض( واصفا

 صٌؽة ؼزلٌة صرٌحة فهو ٌمول:

 

 ورعى هللا فً الحمى بدوٌات

 زحمن الطرٌك مشٌاً وجرسا

 هّن فً الحسن للطبٌعة أشباه

 وإن فمنها شعوراً وحسا

 

 ما ألفن الحٌاة فً ضجة المدن

 ن للفساتٌن لبساوال ذل

 

 بادٌات النهود ؼٌر وشاح

 صان نهداً وخان آخر مسا

 



 

45 
 

 الؽمام ٌعترض الؽٌم مثل لوس

 وال ٌوسع السحابب طمسا

 

 كل مٌاسة المعاطؾ تدنو 

 بموام ٌشابه الؽصن مٌسا

 

 توجت رأسها ضفابر سود

 تتاللى لدٌه طوراً وعكسا

 

 ً  وكست لفظها اإلمالة لٌنا

 .لم ٌخالط إالّ الشفاه اللعسا

 

وٌمول فً ذات المصٌدة ٌشجب وٌنكر، ممارسات االستعمار البؽٌضة،   

 التً أودت بخٌرات البالد حمٌعاً:

 

 رب سد بناه ما سد فمراً لفمٌر

 وال ولى الناس بؤسا

 

 ؼٌر إشباعه المزارع رلاً 

 .ما أللت ٌد المزارع فؤسا
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 كردفان اشحذي سالحن إنّا

 سوؾ نجلً الطؽاة عانٌن خرسا

 رض طهراً بعدوسنمأل األ

 أن دنست فساداً ورجسا
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                                   (8) 

 المناضلة                                

 جمٌلة بوحرٌد                         

 

ال تنسوا أنكم بمتلً تؽتالون تمالٌد الحرٌة فً بلدكم، ولكنكم لن )

 تصبح حرة مستملة(ا الجزابر من أن تمنعو

  نطك بها ضمٌر مناضلة شابة جزابرٌة ثابرة. كلمات

                      ولالت أٌضاً:

 (أعرؾ أنكم سوؾ تحكمون علً باإلعدام)

سطوة الجالد المحتل الذي جثم على وطنها واؼتصب أرضها لكن    

ها فؤصبحت أسطورة.لبل ٌومٌن فمط لررت السلطات المصرٌة الٌوم منع

كن تعتزمن زٌارة لطاع ؼزة  دخول مصر ضمن وفد من الناشطٌنمن 

المحتل للتضامن مع نساء ؼزة فً ٌوم المرأة العالمً، ولالت مصادر 

أمنٌة مصرٌة إنه سٌتم منع كل الناشطات الدولٌات مهما كان لدرهن فً 

سٌتم منعها من بمن فٌهن الجزابرٌة جمٌلة بوحرٌد، كما سماها، العالم، 

 .ر، وترحٌلها فور وصولها المطارمصالدخول ل

إزاء المولؾ األمنً الممعً للمناضالت من أجل  ،حالؤٌة ال ٌمكن ب   

 ،والمدافعات عن حموق الشعب الفلسطٌنً الممموع إسرابٌلٌا ،الحرٌة

أن نتجاهل ذكرى محفورة فً أذهان مالٌٌن  ...والمحاصر مصرٌا وعربٌا

 1962ٌتمثل فً استمبال الربٌس جمال عبد الناصر فً عام  ،المصرٌٌن

 ...مع زمٌلتها المناضلة زهرة بو ظرٌؾ ،للمناضلة جمٌلة بو حٌرد م

 واالستمبال الشعبً والرسمً الحاشد لهما.
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لدم المخرج المصري الراحل ٌوسؾ شاهٌن فٌلما سٌنمابٌا عن     

رة ماجدة الصباحً، الكبٌ لصتها باسم "جمٌلة" لامت ببطولته النجمة

وجاء فٌه الكثٌر من معاناة المناضلة الجزابرٌة ورفالها، وإن ضم الكثٌر 

 من األحداث الدرامٌة التً ال عاللة لها بالوالع.

 ...دٌراالسم: جمٌلة بوح

ًّ بوهران رلم الزنزانة: تسعونا   فً السجن الحرب

  والعمر اثنان وعشرونا

 عٌنان كمندٌلً معبد

ًّ األسودوالشعر    العرب

 كالصٌؾ ..

 إبرٌك للماء ..  كشالّل األحزان

 

  وٌد تنضّم على المرآن وسّجان

 تسترجع وامرأة فً ضوء الصبح

  آٌات محزنة اإلرنان فً مثل البوح 

 (.الفتح)و (مرٌم)من سورة

 المٌالد:

من أب جزابري  ،فً حً المصبة بالجزابرم 1935ولدت "جمٌلة" عام   

تونسٌة، وكانت البنت الوحٌدة فً أسرتها بٌن سبعة إخوة وأم  مثمؾ

شبان، لكنها فً سمات الرجولة شاركتهم.. فولفت طفلة فً مٌدان 

كان الطالب  ،حٌن هتؾ ،مدرستها تواجه ناظر المدرسة الفرنسً

 :الجزابرٌون ٌرددون فً طابور الصباح



 

49 
 

جها ناظر فؤخر(...الجزابر أًُمنا): (... فصرخت جمٌلةفرنسا أُُمنا) 

ً  ،المدرسة من طابور الصباح  شدٌداً. وعالبها عمابا

 .دٌراالسم: جمٌلة بوح

...أجمل لمحتها واحات المؽرب أطول نخلة...أجمل أؼنٌة فً المؽرب

 .أتعبت الشمس ولم تتعبطفلة 

انضمت جمٌلة لكتابب م، 1954ندلعت الثورة الجزابرٌة عام عندما ا    

الفرنسً، واشتركت فً جبهة التحرٌر الوطنً المناضلٌن ضد االحتالل 

الجزابرٌة، وهً فتاة فً العشرٌن من عمرها، ثم التحمت بصفوؾ 

فكانت أول متطوعة لزرع المنابل فً طرٌك لوات االستعمار  ...الفدابٌٌن

حتالل، وتم المبض لدى لوات اال (1)الفرنسً، حتى أصبحت مطلوب رلم 

اصة فً الكتؾ، لتبدأ رحلة لاسٌة بعد إصابتها برصم 1957علٌها عام 

 من التعذٌب فً سجون الفرنسٌٌن..

تعرضت للتعذٌب والصعك الكهربابً لمدة ثالثة أٌام كً تعترؾ على    

  :زمالبها، وكانت تؽٌب عن الوعً وحٌن تفٌك تمول

 ( الجزابر أُُمنا)                  

تمرر محاكمتها حٌن فشل المعِذّبون فً انتزاع أي اعتراؾ منها،     

 ً ، لكن آالؾ م1958مارس  7وصدر بحمها حكم باإلعدام ٌوم ...صورٌا

من العدٌد من  ...البرلٌات وصلت للجنة حموق اإلنسان فً األمم المتحدة

دول العالم تستنكر الحكم، وبعد ضؽوط عدة تؤجل تنفٌذ الحكم، ثم ُعّدل 

 إلى السجن مدى الحٌاة.

نزار لبانً فً لصٌدة بعنوان "جمٌلة وفك ما لال الشاعر الراحل    

 ...بوحٌرد"

 اسم مكتوب باللهب .. دٌراالسم: جمٌلة بوح

  مؽموس فً جرح السحب

 فً أدب بالدي.
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 فً أدبً .. 

 

  العمر اثنان وعشرونا

  فً الصدر استوطن زوج حمام

  والثؽر الرالد ؼصن سالم

  امرأة من لسنطٌنة

  لم تعرؾ شفتاها الزٌنة

  حجرتها األحالملم تدخل 

 

  لم تلعب أبدا كاألطفال

  لم تؽرم فً عمد أو شال

 ألبٌة اللذّة فً )بٌؽال(.  لم تعرؾ كنساء فرنسا

د من السجن، ٌرم ،خرجت جمٌلة بوح 1962بعد تحرٌر الجزابر عام    

وتزوجت محامٌها الفرنسً "جان فٌرجٌس" الذي دافع عن مناضلً 

د، والذي أسلم بعد ٌراهدة جمٌلة بوحالوطنً، خاصة المججبهة التحرٌر 

 ... واتخذ اسم "منصور" اسماً له.ذلن

تعتبر أشهر رمز نسابً فً مسٌرة النضال العربً ضد االستعمار،    

ان دارن العرب"، حسبها الكثٌرون، حتى من أبناء لمبها الكثٌرون بـ "ج

ملتزمة من شهٌدات الثورة الجزابرٌة، وهً تعٌش بٌنهم وطنها الجزابر، 

 الصمت مختارة نكران ذاتها.

 دٌراالسم: جمٌلة بوح

  تارٌخ: تروٌه بالدي 
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  ٌحفظه بعدي أوالدي

 

  تارٌخ امراة من وطنً

 جلدت ممصلة الجالّد ..

 أبعاد األبعاد .. أجرحت امرأة دّوخت الشمس

 األطلسثابرة من جبل 

 ٌذكرها .. زهر الكبّاد .. والنرجس  اللٌل 

  فرنسا ()جان دارن ما أصؽر

 بالدي.. (جان دارن)  فً جانب

كانت جمٌلة ومازالت ملهمة للكثٌر من األعمال اإلبداعٌة، فمد كتب    

 ...والعرالً بدر شاكر السٌاب ...فٌها الشعراء: السودانً دمحم الفٌتوري

والجزابرٌان الراحالن صالح  ...والسورٌان سلٌمان العٌسى ونزار لبانً

وعبد المادر حمٌدة، وتناولتها أعمال روابٌة  ...باوٌة وجمال عمرانً

وفنٌة عدٌدة، كانت فً كثٌر منها ألرب لألسطورة، ونشرت كثٌر من 

األخبار حول موتها، وحملت مدارس اسمها، وفً المناسبات ٌتم تمثٌل 

م  2913.تم تكرٌمها فً بٌروت نهاٌة ..مسرحٌات تنتهً باستشهادها

 بوصفها رمز للثورة العربٌة.

 

 هو علً جرٌش ٌمول: هذا

  اؼلى من لإلإة بضة صٌدت من شطالبحرٌن

  لحن ٌروي مصرع بضة ذات العٌنٌن الطٌبتٌن

 كتراب الحمل كحفنة ماء

  عزٌزٌن كعناق صدٌمٌن
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  مجروح مطعونن بٌن الكتفٌن كمالبس جندي

 

 ذات الخطوات الموزونة

  صدى االجراس المحزونةك 

 لهات الطفل بملب سرٌرك

 لم تبلػ سن العشرٌن 

 .واختارت جٌش التحرٌر
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                                       (9) 

 الشاعر                                     

 بدر شاكر السٌاب                                  

 :معلومات شخصٌة

 نواحً البصرة. –..فً جٌكور م.1926المٌالد: 

 ..فً الكوٌت.م.1964الوفاة: 

 الجنسٌة: عرالً.

 المهنة: شاعر مجدد...ٌعتبره الكثٌرون رابد الشعر الحر.

، إال سنوات لم تمض على وفاة الشاعر العبمري بدر شاكر السٌاب    

للٌلة، والشعب العربً فً العراق ما زال ٌذكره، بل والشعب العربً فً 

وٌذكر حٌاته المصٌرة التً لم تتعدى كل أرض العروبة ما زال ٌذكره، 

التاسعة والثالثٌن من العمر...إالّ أنها حفلت بالكثٌر من التجارب 

 والموالؾ المثٌرة... من الكفاح واآلالم واألحزان واالنفعاالت.

لضاها الصؽٌر بدر فً جٌكور، المرٌة الهادبة الجمٌلة  ...طفولة مرحة   

الّ أّن المدر حرمه من حنان األم إنواحً البصرة... ،فً جنوب العراق

وهو فً السادسة من عمره... كما أبعد والده عنه بعد زواجه...فظل بدر 

 طٌلة بمٌة عمره ٌبحث عن الحنو والعطؾ المفمودٌن...

بدأ دراسته فً جٌكور... ثم انتمل إلى ٌؽداد لتكملتها فً دار المعلمٌن   

اة المدٌنة الجدٌدة حٌث لم العالٌة...حٌث تمأل الؽربة كل دواخله فً حٌ

التً كانت تجثم  ،بل تؤصلت الطبمٌة المروعةٌعد لحٌاة الرٌؾ وجود...

حٌث للة كانت ترفل فً الؽنى والسٌادة  على أنفاس المجتمع آنذان...
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على المجتمع...وكثرة من الفمراء، الذٌن حرموا من أبسط أسباب الحٌاة 

  الكرٌمة... 

الّ أن ٌتضوي لزمرة الٌسار المناضل والمكافح وما كان للشاب الثابر إ   

وأفرد لتلن الشرٌحة من المجتمع، الكثٌر من من أجل الحرٌة والمساواة...

األشعار والمصابد الوطنٌة... التً أودت به لالعتمال واالضطهاد 

ثم فصل عن وظٌفته  ثم المرالبة الخانمة بعد إطالق سراحه...والسجن، 

شتعال ثورته اولمد زاد ذلن من رزله...وحرمانه من الحصول على 

 والتزامه بمبادبه النضالٌة...

ضالت به بالده، وأوؼل الحكام فً إٌذابه والتنكٌل به ففارق العراق    

لمد أحس بذل الؽرٌب وانكسار نفسه، فالؽربة االضطرارٌة إلى الؽربة...

مع ضٌك ذات الٌد، ألسى على النفس الحساسة األبٌة، من االضطهاد 

 والسجن والعذاب على أرض الوطن...فعاد.

عاد من جدٌد إلى التشرد والفمر والحرمان...فً أحضان الوطن، إالّ    

وأصبح ٌناجً وطنه الحبٌب، أنّه عاد للؽربة من جدٌد فذهب للكوٌت...

وٌرنو إلٌه بفكره وروحه... ٌداعبه األمل فً العود إلٌه من جدٌد،لكن  

 ض ٌحاصرانه من كل وجهة.كٌؾ ٌتم ذلن؟ فالفمر والمر

 لن  تسمعه ٌمول فً لصٌدته )ؼرٌب على الخلٌج(:

 

 الرٌح تلهث بالهجٌرة، كالجثام، على األصٌل،

 وعلى الملوع تطل تطوى أو تنّشر للرحٌل،

 زحم الخلٌج بهّن مكتدحون جوابو بحار،

 من كل حاؾ نصؾ عاري،

 وعلى الرمال على الخلٌج

 فً الخلٌج، رجلس الؽرٌب، ٌسرح البصر المحٌّ 
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 وٌهد أعمدة الضٌاء بما ٌصعّد من نشٌج:

 "أعلى من العباب ٌهدر رؼوه ومن الضجٌج،

 صوت تفّجر فً لرارة نفسى الثكلى: عراق،

 كالمد ٌصعد، كالسحابة، كالدموع إلى العٌون،

 الرٌح تصرخ بً: عراق،

 والموج ٌعول بً: عراق، عراق، لٌس سوى عراق،

 أبعد ما تكون،البحر أوسع ما ٌكون، وأنت 

 والبحر دونن ٌا عراق.

وٌمول فٌها أٌضاً... وهو ٌنبش ذكرٌاته، فً وطن ؼاب عنه... لكنها    

 ظلت بالٌة:

 باألمس حٌن مررت بالممهى، سمعتن ٌا عراُق...

 وكنت دورة اسطوانة،

 هً دورة األفالن من عمري، تكّور لً زمانه،

 فً لحظتٌن من الزمان، وإن تكن فمدت مكانه،

 ً وجه أمً فً الظالم،ه

 وصوتها، ٌتزلمان مع الرإى حتى أنام،

 وهً النخٌل أخاؾ منه إذا ادلهم مع الؽروب،

 فاكتظ باألشباح تخطؾ كل طفٍل ال ٌإوب

 من الدروب،

 وهً المفلٌة العجوز وما توشوش عن )حزام(،

 وكٌؾ شك المبر عنه أمام )عفراء( الجمٌلة،
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 إالّ جدٌلة. فاحتازها...

 وتمضً به ذكرٌاته حٌث لال:   

 أنت...أتذكرٌن، زهراء،

 تنورنا الوّهاج تزحمه أكؾ المصطلٌن؟

 وحدٌث عمتً الخفٌض عن الملون الؽابرٌن؟

 ووراء باب كالمضاء،

 لد أوصدته على النساء،

 أٌٍد تطاع بما تشاء، ألنها أٌدي رجال...

 

المصٌدة طوٌلة... شكا فٌها الشاعر حاله، من فمر.. ومرض..    

وؼربة.. وتوق للعودة للوطن.. وضٌك ذات الٌد.. ذكر أمانٌه، وآالمه، 

 اختتم لصٌدته وهو ٌمول: ٌفته...ووحرمانه، وحتى الٌؤس لم 

 فالتنطفً، ٌا أنت، ٌا لطرات، ٌا دم، ٌا..نمود،

 ى أعود،ٌا رٌح، ٌا إبراً تخٌط لً الشراع مت

 إلى العراق؟ متى أعود؟

 

 لٌت السفابن ال تماضً راكبٌها عن سفار،

 أولٌت أّن األرض كاألفك العرٌض، بال بحار!

 ما زلت أحسب ٌا نمود، أعدكّن وأستزٌد،

 ما زلت أنمص، ٌا نمود، بكّن من مدد اؼترابً،

 ما زلت أولد بالتماعتكّن نافذتً وبابً،
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 ٌا نمود، فً الضفة األخرى هنان فحدثٌنً

 متى أعود؟ متى أعود؟

 أتراه ٌؤزؾ لبل موتً ذلن الٌوم السعٌد؟

 

 سؤفٌك فً ذان الصباح، وفً السماء من السحاب 

 كسر، وفً النسمات برد مشبع بعطور آب،

 وأزٌح بالثإباء بمٌا من نعاسً كالحجاب،

 :من الحرٌر، ٌشؾ عما ال ٌبٌن وما ٌبٌن

 ن،عما نسٌت وكدت ال أنسى وشّن فً ٌمٌ

 وٌضًء لً، وأنا أمد ٌدي أللبس من ثٌابً،

 ما كنت أبحث عنه فً عتمات نفسً من جواب.

 

 وٌنتهً به المطاؾ حٌث ٌمول: 

 وا حسرتاه... فلن أعود إلى العراق!

 وهل ٌعود،

 من كان تعوزه النمود؟ وكٌؾ تّدخر النمود؟

 وأنت تؤكل إذ تجوع؟ وأنت تنفك ما ٌجود،

 به الكرام على الطعام؟

 لتبكٌّن على العراق،

 فما لدٌن سوى الدموع،

 وسوى انتظارن، دون جدوى، للرٌاح وللملوع!
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الرابع عشر من تموز،   ٌجًء المطر بعد طول انتظار، وتشرق ثورة   

ٌنطلك الشاعر معبراً عن بهجته...فلمد تحمك األمل الذي كان ٌرجوه، 

ارض الشاعر ولكن سرعان ما انحرفت الثورة عن المسار الصحٌح...فع

ً من العذاب  ذلن وأصبح ضحٌة من جدٌد ...فلمً االضطهاد وأنواعا

 ،المرض، فشل جسمه ة... حصدت صحته وأؼرلته فً متاهاتوالمطارد

ثم عجز عن الحركة  ...عكازتٌنعلى ثم  ...وأصبح ٌمشً على عكازة

تشعب األمر فؤصبح جسمه نحٌالً، ٌتسالط منه اللحم، وهو بل  اماً...تم

ً عن وطن أحبه مرض  نادر...ساله إلى الموت ففارق الحٌاة ؼرٌبا

 م فً الكوٌت.1964بإدمان...فً الرابع والعشرٌن من شهر دٌسمبر عام 

 

ومدى حبه له، وطنه العراق... كثٌرة تحكً عن لدم الشاعر لصابد    

حتى ال تكاد تخلو لصٌدة من لصابدة عن ذكره...كما أسهم إسهاماً 

من فلسطٌن ة صابد تحمل هم لومٌته العربٌة المتمددواسعاً، بتمدٌم ل

 .وحتى ألاصً المؽرب العربً

 

ً من أبٌات فً لصٌدة )لافلة الضٌاع(    صارع ...نذكر فٌما ٌلً بعضا

 مصابب الالجبٌن الفلسطٌنٌٌن وتشرٌدهم:الشاعر فٌها  

 أرأٌت لافلة الضٌاع؟ أما رأٌت النازحٌن؟

 مجاعات السنٌنالحاملٌن على الكواهل، من 

 آثام كل الخاطبٌن

 النازفٌن بال دماء

 السابرٌن إلى وراء

 كً ٌدفنو )هابٌل( وهو على الصلٌب ركام طٌن؟
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 )لابٌل( أٌن أخون؟ أٌن أخون؟

 جمعت السماء آمادها لتصٌح،

 كورت النجوم إلى نداء:

 )لابٌل، أٌن أخون؟(،

 )ٌرلد فً خٌام الالجبٌن،

 بالدواء السل ٌوهن ساعدٌه، وجبته أنا

 والجوع لعنة آدم األولى وإرث الهالكٌن

 ساواه والحٌوان ثم رماه أسفل سافلٌن

 .ورفعته أنا بالرؼٌؾ، من الحضٌض إلى العال (

 

 وعن جمٌلة بوحرٌد األٌمونة الجزابرٌة كان ٌمول:

 ٌا أختنا المشبوحة الباكٌة،

 أطرافن الدامٌة،

 ٌمطرن فً للبً وٌبكٌن فٌه،

 عن رافعٌه، ٌا من حملت الموت

 من ظلمة الطٌن التً تحتوٌه،

 إلى سماوات الدم الوارٌة،

 حٌث التمى اإلنسان وهللا، واألموات واألحٌاء فً شهمة،

 فً رعشة للضربة الماضٌة.

 



 

61 
 

تطول المصٌدة، وتنتصر جمٌلة، وتهب الجزابر حرة طلٌمة، من بعد    

 ..إلى دار البماء.رحٌل الشاعر إلى رحاب باربه.

 

 

 ة:الرٌاد

فً رأي كثٌر من األدباء... وأصحاب الملم، ٌعتبر السٌاب هو رابد   

الشعر الحر )شعر التفعٌلة(... وأمنوا على ذلن بالحصول على أول 

لصٌدة كتبت من ؼٌر تفعٌلة، ضمن لصابد السٌاب... وهً لصٌدة )هل 

م... وهً لصٌدة تعتبر سابمة 1946/ 11/ 29كان حباً( والمإرخة فً 

 كتبت على نهج )شعر التفعٌلة(... لكل لصابد

 بعضاً من أبٌاتها:هنا نورد 

 هل تسمٌن الذي ألمى هٌاما؟

 أم جنوناً باألمانً؟ أم ؼراما؟

 أم خفوق األضلع الحرى، إذا حان التاللً

 بٌن عٌنٌنا، فؤطرلت، فراراً باشتٌالً،

 عن سماء لٌس تسمٌنً، إذا ما؟

 جبتها مستسمٌاً، إالّ أواما.

 

 الحور، لو أصبحن ظالً فً شرابًالعٌون 

 جفت األلداح فً أٌدي صحابً،

 دون أن ٌحظٌن حتى بالحباب

 ً  هٌبً ٌا كؤس ، من حافاتن السكرى، مكانا
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 تتاللى فٌه ٌوماً شفتانا

 فً خفوق والتهاب

 وابتعاد شاع فً آفاله ظل الترابً.

 

 كم تمنى للبً المكلوم لو لم تستجٌبً،

 من بعٌد للهوى أو من لرٌب،

 آه لو لم تعرفً، لبل التاللً من حبٌب!

 ،أّي ثؽر مس هاتٌن الشفاها

 ساكباً شكواه آهاً...ثم آها؟

 ؼٌر أنً جاهل معنى سإالً عن هواها؟

 أهو شًء من هواها ٌا هواها؟

 

 أحسد الضوء الطروبا

 موشكاً، مما ٌاللً، أن ٌذوبا

 فً رباط أوسع الشعر التبلما،

 آناً، وآناالسماء البكر من ألوانه 

 ال ٌنٌل الطرؾ إالً أرجوانا،

  لٌت للبً لمحةُ من ذلن الضوء السجٌن،

 أهو حب كل هذا؟! أخبرٌنً.
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ً وٌدل ذلن على أنها نظمت فً  المصٌدة فً طٌاتها تحمل ؼزالً صرٌحا

بواكٌر صبا الشاعر حٌث اللهفة وثورة الشباب التً تحمل الصبٌان إلى 

 التصابً...

ً عرفت أّن الشاعر كان خجوالً وا ...بحسب ما لرأت    فً  ،نطوابٌا

ؼٌر أنه كان ٌمتلن روحاً  ...ٌخشى االختالط مع الجنس اآلخر... طفولته

من  ،تتلهؾ للتمازج العاطفً مع أنداده من الصباٌا الصؽٌراتجٌاشة، 

كان ٌمثل هذا أّن حٌاءه  رؼم فرط ما عاناه نتٌجة فمده لحنان األم واألب، 

 صلباً دون ذلن.حاجزاً 

، وسط زمرة من األطفال ،ٌرعى ؼنمه عندما كان حدث فً طفولته     

ٌرلبهم وٌرؼب تصرفاتهم عن  ...كان ٌنزوي بعٌداً عنهم من الجنسٌن،

هنا ٌتوؼل الؽنم فً  ،وٌبمى كذلن إلى أن ٌؽادر الجمٌع إلى بٌوتهمبعد، 

واحدة من   التً كانت تلهو بها ،صؽار البهم، ٌفتش عن أحدى المرعى

ٌمسن بها ففابرة... فً حنان الصؽٌرات، من الراعٌات، تحتضنها وتمبلها

محاكٌاً ثم ٌطلك سراحها...وٌظل ٌمبلها لبالت حرى فً مواضع متعددة 

 ولد لال لً ذلن عندما نمت شاعرٌته:فً ذلن تلن الراعٌة الصؽٌرة...

 ولبلت حتى البهم لما رأٌتها،

 ثابر...تمبل تلن البهم لبلة 

 فمد أهتدي فً لبلة إثر لبلة،

 على أثر من ثؽرها ؼٌر ظاهر.

 

ها فً التً حرم من ،الزم الشاعر هذا الحنان وتلن العاطفة الجٌاشة      

وباعدت  ،عندما اشتدت به لسوة الحٌاة صؽرة بل وتمدد ذلن إلى كبره...

لعضال أو للمرض ا ،الهجرة ... إما للتشرد بسبببٌنه وبٌن أطفالهفٌما 

على مدى عمره بكامله، فمد عاش الشاعر الحرمان  ...الذي ألم به

تمؾ شاهداً على ذلن نورد فٌما  (مرحى ؼٌالنولعل لصٌدته ) ...المصٌر

 ٌلً بعضاً منها:
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 )بابا...بابا(

، كالمطر الؽضٌر، ًّ  ٌنساب صوتن فً الظالم، إل

 ٌنساب من خلل النعاس وأنت ترلد فً السرٌر،

 اء؟ أّي سماوة؟ أّي انطالق؟من أّي رإٌا ج

 وأظل أسبح فً رشاش منه ، أسبح لً عبٌر،

 فكؤّن أودٌة العراق،

 فتحت نوافذ من رإان على سهادي، كل واد

 وهبته عشتار األزاهر والثمار. كؤّن روحً

 فً تربة الظلماء حبة حنطة وصدان ماء.

 أعلنت بعثً ٌا سماء.

 هذا خلودي فً الحٌاة تكّن معناه الدماء.

 

 )بابا...( كؤّن ٌد المسٌح 

 فٌها، كؤّن جماجم الموتى تبرعم فً الضرٌح.

 تموز عاد بكل سنبلة تعابث كل رٌح.

 

 )بابا...بابا(

 ٌا سلم األنؽام أٌة رؼبة هً فً لرارن؟

 )سٌزٌؾ( ٌرفعها فتسمط للحضٌض مع انهٌارن،

 ٌا سلم الدم والزمان: من المٌاه إلى السماء

 من تراب أبً وجديؼٌالن ٌصعد فٌه نحوي 



 

64 
 

 وٌداه تلتمسان ، ثّم، ٌدي وتحتضنان خدي 

 فؤرى ابتدابً فً انتهابً.

 

نجد الشاعر فً موالؾ من لصابد أخرى ٌتصارع فً بمٌة أٌامه فً    

الحٌاة مع الموت بعد أن نهش المرض ما نهشة من صحته حتى أنذشبح 

أّن الحٌاة  الموت خٌم على حٌاته فؤخذ ٌنظر إلى كل شًء من خالله حتى

ً فمط...لمد تضاءل كل شًء فً عٌنٌه إالّ شبح  فً نظره أصبحت موتا

 وكان ٌحس به فتجده ٌمول:الموت الذي صار ٌكبر وٌكبر بال انتهاء...

 )أهكذا السنون تذهب 

 أهكذا الحٌاة تنضب

 أحس أننً أذوب...أتعب 

 أموت كالشجر.(

إّن الشاعر ظل ٌعانك موته...وٌصارع موته...الموت موته الخاص، ال    

شرٌن له فٌه وال نصٌر...فمرحلته األخٌرة هذي، حرمته من كل شًء 

حتى المشً، فؤصبح الشعر رفٌمه الوحٌد ...لم ٌتبك له حران فً بدنه 

ؼٌر عمله فكان ٌمرض الشعر وٌكتب عنه ما ٌمول إمالء ردهاً من الزمان 

 فارق الحٌاة.حتى 

لرفٌمة حٌاته  ، من الكوٌت،نختم لماءنا مع لصٌدته التً خط كلماتها   

وهو فً لمة مرضه وإعٌابه...ومن المرجح أن تكون هً آخر  )إلبال(...

  لصابده:

 وما وجد ثكلى مثل وجدي إذا الدجى

 تهاوٌن كاألمطار بالهم والسهد

 أحن إلى داٍر بعٌٍد مزارها
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 لى بعدوزؼب جٌاع ٌصرخون ع

 ، وأرتجًوأشفك من صبح سٌؤتً 

 .مجٌباً له ٌجلو من الٌؤس والوجد

 

 اللٌل طار وما نهاري حٌن ٌمبل بالمصٌر

 اللٌل طال: نباح آالؾ الكالب من الؽٌوم

 ٌنهل، ترفعه الرٌاح، ٌرن فً اللٌل الضرٌر

 وهتاؾ حراس سهارى ٌجلون على الؽٌوم

 األخٌر. اللٌل والعشاق ٌنتظرون فٌه على سنا النجم

 

 ٌا لٌل ضمخن العراق،

 بٌن النخٌل، بعبٌر تربته وهدأة مابه

 إنً أحسن فً الكوٌت وأنت تثمل باألؼانً والهدٌل

 أؼصانن الكثلى و)ٌا لٌل( طوٌل،

 ناحت مطولة بباب الطاق فً للبً تذكر بالفراق،

 فً أّي نجم مطفؤ األنوار ٌخفك فً المجرة،

 ألمت بً األلدار كالحجر الثمٌل،

 فوق السرٌر كؤنه التابوت لوال أنّة ودم

 ٌراق...

 فً أحشاء مستشفى حوامل فً ؼرفة كالمبر

 باألسرة.
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 ٌا لٌل أٌن هو العراق؟

 أٌن األحبة؟ أٌن أطفالً؟ وزوجً والرفاق؟

 ٌا أم ؼٌالن الحبٌبة صوبً فً اللٌل نظرة

 نحو الخلٌج. تصورٌنً ألطع الظلماء وحدي،

 حننت إلى الدٌارلوالن ما رمت الحٌاة وال 

 حببت لً سدؾ الحٌاة مسحتها بسنا النهار

 والباب أؼلك فهو ٌسعى فً الظالم بدون لصد.

 

 وخوض فً الظلماء سمعً تشده

 بجٌكور آهات تحدرن فً المد

 بكاء وفالحون جوعى صؽارهم

 تصبرهم عذراء تحنو على مهد

 ٌؽنً أساها خافك النجم باألسى 

 بالورد.وتروي هواها نسمة اللٌل 

 

 أٌن الهوى مما أاللً واألسى مما أاللً؟

 ٌا لٌتنً طفل ٌجوع، ٌبن فً لٌل العراق!

 أنا مٌت ما زال ٌحتضر الحٌاة 

 وٌخاؾ من ؼده المهدد بالمجاعة والفراق،

 إلبال مدي لً ٌدٌن من الدجى ومن الفاله،
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 جسً جراحً وامسحسها بالمحبة والحنان

 ً ضحاهبن ما أفكر ال بنفسً: مات حبن ف

 وطوى الزمان بساط عرسن والصبا فً

 العنفوان.

 

 

 

 إلى اللماء،،،،                                                   
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 الصور                            
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