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 الهىذ في ؼػش الؽاغش اليمني مدمذ غبذه غاهم
ؼهاب غاهم /د  

  خانل ٖلى ظاثؼة َاٚىع للؿالمقاٖغ بماعاحي، 

 صبيمضًغ ٖام )مخ٣اٖض( إلاضًىت مدمض بً عاقض للخ٣ىُت، 

 

٦خب الكاٖغ الُمجي الٗضوي البروٞؿىع الض٦خىع مدمض ٖبضٍ ٚاهم  
ىه الؿبٗت، ول٨ً ٢هاثضٍ التي لها  مئاث ال٣هاثض ميكىعة في صواٍو
ٖال٢ت مباقغة بالهىض هي ؤعب٘ ٣ِٞ. ألاولى ٢هُضجه "مىابذ الٗؼ" التي 

والشاهُت ٢هُضجه "اج٩اءة ٖلى  ،(1وكغث في صًىاهه الشاوي "مىط وصسغ")
 .والغابٗت "الخب والغزام" ،والشالشت "ٖلى يٟاٝ )صا٫(" ،اػ ٚاهضي"٩ٖ

ظٍ ال٣هاثض الشالر ألازحرة ميكىعة في صًىاهه الؿاصؽ "اإلاىظت  َو
ما٫ 2الؿاصؾت") (. و٢ض ؤُٖض وكغ الضًىاهحن اإلاظ٧ىعًٍ يمً مجلض "ألٖا

ت ال٩املت  ٘ اإلاظ٧ىعة ٢ض وكغث في خُجها (. و٧اهذ ٧ل واخضة مً ال٣هاثض ألاعب3مدمض ٖبضٍ ٚاهم") –الكٍٗغ
ا في صًىان. وؾجر٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلى ال٣هاثض ألاعب٘.  في صخُٟت ؤو مجلت ٢بل وكَغ

 مدمذ غبذه غاهم:

في نىٗاء  م 1994َـ/ 1415 وجىفي في ،بمضًىت ٖضنم 1912َـ/  1330 مدمض ٖبضٍ ٚاهم في /ولض الكاٖغ ص
ٗىص وؿبه الها مت. َو قمي بلى الخؿً بً ٖلي بً ؤبي َالب. و٧ان والضٍ الؿُض ٖبضٍ وصًٞ ٞحها في م٣برة زٍؼ

عي ،( جاظغا مٗغوٞا في ٖضن1956-1883ٚاهم ) ًىا في اإلاجلـ الدكَغ ًىا ماؾؿا وعثِؿا لىاصي  ،ٖو ٖو
ت في مؿخٗمغة  زُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي.ؤلانالح في مضًىت الخىاهي في مُل٘ الشال ؤ٦مل ٚاهم صعاؾخه الشاهٍى

٨ُت ببحروث٤ بالجامٗت الجامٗت ألا ، زم الخدٖضن وخهل ٖلى ب٩الىعٍىؽ آصاب بضعظت ممخاػ ٖام  ،مٍغ
غة الٗغبُت ًخسغط في ظامٗت خضًشت). 1936 (. ٦ما ها٫ الجاثؼة ألاولى ٧4ان ؤو٫ شسو مً الُمً بل مً الجٍؼ

ت التي ٣ٖضتها ظمُٗت الٗغوة الىز٣ى في الجامٗت ٖام  ها٫ زمـ ظىاثؼ ( . وؤًًا 5)1936في الؿاب٣ت الكٍٗغ
ُاهُت زال٫ ؾىىاث الخغب الٗاإلاُت الشاهُت) ت التي ٣ٖضتها َُئت ؤلاطاٖت البًر ت في اإلاؿاب٣اث الكٍٗغ   (.6قٍٗغ

مل ٚاهم في خ٣ل التربُت والخٗلُم بٗضن ختی ناع ؤو٫ ٖغبي مً ؤبىاء ٖضن ًخىلى مىهب مضًغ اإلاٗاٝع  .ٖو
، ازخاع الخ٣اٖض اإلاب٨غ 1963ؤن جيكإ الىػاعاث. وفي ٖام و٧ان طل٪ َى اإلاغ٦ؼ ألاو٫ في بصاعة اإلاٗاٝع ٢بل 

ًٖ  1969والخد٤ بالضعاؾت بجامٗت لىضن ٦ُالب زاعجي لضعاؾت الض٦خىعاٍ التي خهل ٖلى قهاصتها ٖام 
بٗذ في ٦خاب وكغجه صاع الٗىصة  ،و٢ض جغظمها بىٟؿه بلى الٗغبُت ،ؤَغوخخه "قٗغ الٛىاء الهىٗاوي" َو

ىم زم  مغاث ٖضًضة. ببحروث، و٢ض ؤُٖض وكٍغ و٢ض ٖمل ٚاهم بٗض طل٪ بضعظت بغوٞؿىع في ظامٗت السَغ

                                                           
 ٕٜٙٔصدر عن دار ادلعارؼ مبصر عاـ     ٔ
2

 ٜ٘ٛٔصدر عن دار أزاؿ للطباعة كالنشر ُب بَتكت عاـ     

3
 ٕٗٓٓصدر عن كزارة الثقافة كالسياحة بصنعاء عاـ     

4
 ٕٛٓٓعدف كصنعاء ُب شعر زلمد عبو غاًل"، د. شهاب غاًل، مطابع البياف، ديب  –تاب "صورة مدينتُت ك   

5
 ٜٙٗٔديواف "على الشاطئ ادلسحور" زلمد عبده غاًل، دار فتاة اجلزيرة     

6
 ادلصدر السابق    
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اجه ٖام  ،ظامٗت نىٗاء التي ؤنبذ مؿدكاع عثِؿها مل ٦إو٫ ٖمُض للضعاؾاث الٗلُا ٞحها ختی ٢بُل ٞو ٖو
٦ما ٧ان اإلااؾـ  ،وجغؤؽ ٚاهم في خُاجه ٖضصا مً الجمُٗاث والىىاصي مجها ظمُٗت الكٗغ بٗضن .1994
ىُاث و٢ض بلٛذ ؤٚىُاجه هدى زمؿحن  ،ي ألاو٫ للخغ٦ت اإلاىؾ٣ُُت في ٖضنالغثِسخ و٦خب ٧لماث ؤولى ألٚا

ُاهُت مً اإلال٨ت ؤلحزابِض  ماث مجها وؾام ٢اثض ؤلامبراَىعٍت البًر ؤٚىُت. و٢ض ها٫ ٖضصا مً الجىاثؼ والخ٨ٍغ
ت  لسضماجه للخٗلُم ووؾام آلاصاب والٟىىن مً عثِـ الُمً الجىىبي، وؾمُذ باؾمه اجه مضعؾت زاهٍى بٗض ٞو

في مضًىت زىعم٨ؿغ بٗضن و٢اٖت في ظامٗت نىٗاء وقإع عثِسخي في مضًىت الخىاهي بٗضن. و٢ض ٦خبذ ٖىه 
 /ٖؼة، ص /قهاب، ص/ ٢ِـ، ص /ٖضة ؤَغوخاث ظامُٗت و٦خب وصعاؾاث ؤزغي. وزل٠ ؾخت ؤبىاء َم ص

ت وزمـ و  هؼاع. ومٗٓم ؤبىاثه مً الكٗغاء واإلاالٟحن. /ٖهام، ؾىؾً وص ً قٍٗغ للض٦خىع ٚاهم ؾبٗت صواٍو
ت مٗٓمها في مجا٫ ألاصب واللٛت. ومٗٓم قٍٗغ مً  ت بالٗغبُت وؤلاهجلحًز ت وزماهُت ٦خب هثًر مؿغخُاث قٍٗغ

ً،  ،الكٗغ البُتي ؤو ما ٌؿمی الٗمىصي ول٨ً له ٖضص ٦بحر مً ال٣هاثض الخُٟٗلُت الك٩ل في صًىاهُه ألازحًر
ت ألا   زحرة بالك٩ل البُتي بِىما ٦خب مؿغخُاجه ألاعب٘ ألاولى بالك٩ل الٗمىصي. ٦ما ٦خب مؿغخُخه الكٍٗغ

 اإلاخػللت بالهىذ مدمذ غبذه غاهم كفائذ

 "مىابذ الػض" : اللفيذة ألاولى

ً بِخاجخ٩ىن ٢ ٣ى٫ ٚاهم في َامل جل٪ ال٣هُضة  هُضة "مىابذ الٗؼ" مً ٖكٍغ وهي مً بدغ البؿُِ. ٍو
بضو لي  اإلايكىعة في صًىاهه الشاوي "مىط وصسغ" بهه ؤل٣ى َظٍ ال٣هُضة في ؤو٫ ُٖض الؾخ٣ال٫ البا٦ؿخان. ٍو

ُاهُا ٧ان  ؤن طل٪ ٧ان في خٟل ؤ٢امخه الؿٟاعة البا٦ؿخاهُت في ٖضن. وبما ؤن اؾخ٣ال٫ با٦ؿخان ًٖ بٍغ
، ٣ٞض جدضر ٚاهم ًٖ وجالٍ في الُىم الخالي الُىم الغؾمي الؾخ٣ال٫ الهىض 1947ؤٚؿُـ  14عؾمُا ًىم 

 في ٢هُضجه بضون خؿاؾُت، وطل٪ مىظ مُل٘ ال٣هُضة التي ٣ًى٫ في ههٟها ألاو٫: ولخحن مٗاالض

 حهىا٥ حهىا٥ َظا الؿاصص الٗالي  مىابذ الٗؼ في صلهي وبىٛا٫ 

ضٍ  ِ
ُّ  ٢غن ل٣غن وؤظُا٫ ألظُا٫  حهىا٥ ما هلذ مً مجض ٌك

ت َام الهىىص بها  مً ٖهض ؤ٦بر ختی ٖهض ب٢با٫  حهىا٥ خٍغ

 نُض ؤقاوؽ في الهُجاء ؤبُا٫  ألاخ٣اب ًٖ ؾل٠ مجض جىاعزه 

م  م ال٩ىاعر ما ػالذ مأزَغ  في الهىض مىي٘ ب٦باع وبظال٫  ٚع

 ؤًام ؤ٦بر في ٖؼ وب٢با٫  صًىان ؤ٦بر لم ًٟخإ ٦ما ٖهضث 

م َضي   لغا٦ب ال٣ٟغ في خل وجغخا٫  وبغط ٢ُب مىاٍع ما ًٍغ

 خالي جاط اإلاٛى٫ به َام الٗال   وجاط آظغا ٦ما زالٍ ؾُضٍ 

 قٗب وفي لٗهغ الٗؼة الخالي  مجض حك٘ به آي الغزام ٖلى 

 ًىما بٛحر الظي ًل٣ى ٖلى با٫ لم ًسل زُبا ولم ججغ الخخٝى له

٤ بلى مُل٘ عا٢و وظضًض ٧ل الجضة،  ال ق٪ ؤن ٧ل مً ًخظو١ الكٗب الٗمىصي ًضع٥ ؤن ٚىما ٢ض جٞى
ى ًخدضر في َظا الىه٠ ألاو٫ مً ال٣هُضة ًٖ الهىىص  و٧اهذ ألابُاث التي جلخه ؤًًا عا٢هت مىؾ٣ُُت. َو

ول٨ىه ًغ٦ؼ بك٩ل ٦بحر ٖلى  .بك٩ل ٖام ٦ما ٧اهذ الهىض ٢بل الخ٣ؿُم وال ًسو با٦ؿخان في ؤبُاجه اإلاظ٧ىعة
ا ومً يمجها جاط مدل الظي زهه ُٞما بٗض ب٣هُضة ٧املت. و٧اهذ صولت اإلاٛى٫  صولت اإلاٛى٫ في الهىض ومأزَغ

اإلاباوي التي ؤ٢امتها ٦ما اقتهغ بٌٗ ملى٦ها بالدؿامذ الضًجي وبًٗهم بالٗضالت. ول٨ً صولت اؾالمُت اقتهغث ب
خدضر ٚاهم في ؤخض ألابُاث ٢اثال:  جل٪ اإلاباوي ناعث مٗٓمها في صولت الهىض. ٍو
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م  م ال٩ىاعر ما ػالذ مأزَغ  في الهىض مىي٘ ب٦باع وبظال٫   ٚع

ٗماع ؤم اإلاظابذ التي خضزذ لضي الاؾخ٣ال٫ والاهٟها٫ ول٨ىه ال ًىضر ال٩ىاعر التي ٣ًهضَا. َل هي الاؾخ
 وفي الىه٠ الشاوي مً ال٣هُضة ًسو الكاٖغ با٦ؿخان بإبُاجه ٣ُٞى٫: ؤم شخيء آزغ.

 مً مجهل بالىمحر الٗظب ؾُا٫  الُىم ًىم٪ با٦ؿخان ٞاٚترفي 

 جغهى بلُ٪ بُٝغ اإلاعجب ال٩الي َظي الكٗىب قٗىب ألاعى ٢اَبت 

٣٪ في ْل ال  زابذ بالص لها مً ْله والي  جىاح ٞما ق٣ي ٍَغ

والجىاح َى مدمض ٖلي ظىاح ؤو٫ عثِـ لبا٦ؿخان. وحؿخمغ ال٣هُضة ختی جهاًت ال٣هُضة جخدضر ًٖ ظىاح 
ماء الهىض وزهىنا اإلاهاجما ٚاهضي الظي زهه بال٣هُضة الشاهُت في  وبا٦ؿخان. و٧ان ٚاهم ًدترم بٌٗ ٖػ

 لٛاهضي. صًب مدمض ٖلي ل٣مان نض٣ًا شسهُاامي وألا َظا البدض. و٧ان والض ػوظت ٚاهم اإلاد

 "اجياءة غلى غياص غاهذي" :اللفيذة الثاهيت

بي في الشماهُيُاث ٖىضما قاَض  ٧ان مدمض ٖبضٍ ٚاهم ٌٗمل مؿدكاعا ز٣اُٞا في الؿٟاعة الُمىُت في ؤبْى
٣هُضة "بج٩اءة ٖلى ٩ٖاػ الٟلم الهىلُىصي الكهحر اإلاٗىىن "ٚاهضي". و٢ض ؤوحى له طل٪ الٟلم ٦ما ؤزبروي ب

زم ُٞما بٗض في صًىان "اإلاىظت  ،. و٢ض وكغث في الصخاٞت في السلُج1983ماعؽ  27ٚاهضي" التي ٦خبها في 
ت ظُضة ٢بل طل٪ بؿحرة ٚاهضي )بل ٧اهذ ػوظخه ٢ض الخ٣ذ اإلاهاجما ٚاهضي  الؿاصؾت". ا مٗٞغ ٧ان ٚاهم ٖاٞع

٣ت ؤبحها( ول٨ً ٞلم  اثوهي َٟلت و٧اهذ ًىمها بٞغ  48ٍلت مً ٨ٞخب ٢هُضة َى  ،ٚاهضي ؤٖاص لٛاهم الظ٦ٍغ
، ع٦ؼ ٞحها ٖلى ٖضة مكاَض مجها مظبدت ؤمغحؿاع و٠ُ٦ عص ٚاهضي ٖلحها بالالٖى٠، بِخا مً الكٗغ الٗمىصي

لت لٛاهضي م٘ ؤٖىاهه بلى قاَئ البدغ لهىاٖت اإلالر في جدٍض ل٣اهىن اؾخٗماعي ٧ان  ومؿحرة ملر صاهضي الٍُى
ُاهُا ومهاو٘ ماوكؿتر ًدخ٨غ نىاٖت ا إلالر، زم صٖىة ٚاهضي الهىىص بلى م٣اَٗت ال٣ماف اإلاهىٕى في بٍغ

ُاوي. وجدضر ٚاهم ًٖ  والٗىصة للمٛؼ٫ الُضوي لهىاٖت ال٣ماف اإلادلي في مداعبت ب٢خهاصًت للمؿخٗمغ البًر
لبُت الهىضوؽ وألا٢لُت اإلاؿلمحن وؤزحرا اٚخ ُاله ٖلى ًض سجً ٚاهضي ونُامه لُى٠٢ اإلاظابذ بحن ألٚا

اهضي: مخٗهب. ُاوي ٚو ى ٌكحر في َظٍ ألابُاث بلى اإلاؿخٗمغ البًر   ٣ُٞى٫ ًٖ مظبدت ؤمغحؿاع َو

 ؤو لِؿذ َظي الجباٍ التي ٧اهذ بطا الح مً َىان حٛىع 

ى الخا٦م ال٣اَغ ال٣ىي ال٣ضًغ  ٠ُ٦ جل٣اٍ بالخمغص َو

 لِـ بال الىحران جهلي بها ٢هغا ٞحرضخی بالظلت اإلا٣هىع 

 غنام ٣ًطخي ٖلُه * ٞابخالَا به ٞؼاص الهضًغًْ ؤن ال

 بهه الكٗب بن جمغص َاهذ * َل٣اث الغنام مهما جُحر

 ؾ٣ِ الكُش والغيُ٘ وؤَىث * ؤمت للثري وزل٤ ٦شحر

 و٠٢ ال٩ل نامضا صون خغب * مى٢ٟا صوهه ًمُض "زبحر"

 بؿالح ؤمطخی مً الٗى٠ بالالٖى٠ ؤؾماٍ مى٪ نىث ظهحر

 * خحن لبذ نٗلى٦ها وألامحرٞاؾخجابذ له الخكىص حؿاوي 

ُما ل٩ل الُب٣اث و٧ان ًىاصي بٟلؿٟت الالٖى٠ ؤو  وفي لىخت  .""الؿاجُاٚغاَاوبالٟٗل ٣ٞض ٧ان ٚاهضي ٖػ
 زاهُت ًخدضر ًٖ مؿحرة ٚاهضي هدى البدغ الؾخسغاط اإلالر:

 ؤمؿ٨ذ ٦ٟه الُمحن ب٩ٗاػ بطا ؾاع ٞالجمُ٘ ٌؿحر

حر٢ض جىلى بهم بلى قاَئ البدغ، إلااطا؟ في ا  لبدغ ملر ٞو
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 ؾٝى ًضعي الضزُل مً ًد٨م الهىَض ومً طا له جاو٫ ألامىع 

 مى٠٢ عاج٘ له في الخدضي * مى٠٢ الالحٗاون اإلاكهىع 

ُاوي: دب٘ َظا اإلاى٠٢ الخدضي بسهىم ٚؼ٫ ال٣ماف وم٣اَٗت ال٣ماف البًر  ٍو

ا لِـ ٨ًؿى  * ما جىاعي بال بػاع ٢هحر خاؾغا ؾاع ٖاٍع

ى مً نخ٘ ٦ٟه زكً اإلالم غَو  ـ ل٨ىه مخحن مٍغ

 الضوالُب في مهاو٘ ميكؿتَر لم ٤ًُ بُجها ما ًضوع 

 و٢ٟذ ٧لها لدكهض خحري* ٠ُ٦ ٨ًؿى آلاالٝ هى٫ نٛحر

 وفي لىخت ؤزغي ًهىع مدا٦مت ٚاهضي وسجىه و٠ُ٦ و٠٢ له ال٣اضخي في بظال٫:

ى في سجىه بالء زُحر ُم سجحن * َو  ؤل٣ى ال٣بٌ ٞالٖؼ

 ه في ظالله والخًىع ًا لهظا ألاؾحر ٢ض و٠٢ ال٣اضخي ل

 ؾٝى ًضعي ال٣ًاة ؤن الظي ظاع ٖلُه ال٣ًاء ال ٌؿخجحر

ُم ألاؾحر م الٖؼ  ما ظغي للهىىص ٢ض قمسىا باأله٠ ًدضَو

 خان و٢ذ الجالء ٢ض ؤصع٥ اإلادخل ؤن الب٣اء ٞحها ؾٗحر

 ٢هغ الهىلجاَن ٩ٖاُػ ٚاهضي * ٠ُ٦ ٌٗلى ٖلُه خ٣ض خ٣حر

و٠ُ٦ خاو٫ ٚاهضي ؤن ًى٢ٟها بالهُام ولى ؤصي  ،ُٟت بحن الهىىصوفي ؤبُاث ؤزغي ًخدضر ًٖ الخغب الُاث
ىجر ٚاهضي في ب٣ًاٝ الهغإ ؤَل٤ ؤخض الهىضوؽ اإلاخٗهبحن ٣ٞض ول٨ً لى٢ذ ٢هحر  ،به بلى اإلاىث. ٍو

ا اإلاهاجما ٚاهضي ًٖ ٖمغ ًىاَؼ  ضعى هازىعم ظىحسخی زالر عناناث ٢اجلت ؾ٣ِ ٖلى ؤزَغ  :ٖاما 78ٍو

 لى ألاعى وبحن الهىىص خغب جضوع ٠ُ٦ ًضٖى بلى الؿالم ٖ

 ٞلُٗض للهُام ختی حٗىص الخغب ؾلما ال ًيخهي ؤو ًدىع 

 وبطا بالؿالم ٌٗلً في الىاؽ ول٨ىه ؾالم ٢هحر

 ٠ُ٦ ًغصًه بالغنام ٚبيٌّ * مً بجي الهىض ظاَل مٛغوع

 ٠ُ٦ وٛخا٫ مً ؤعاص لىا السحر وج٣طخي ٖلُه ُٞىا الكغوع

بحروكخ٩ي لٗىت اإلاظابذ باؾم الضًً وا  لضًً عويت ٖو

ُاهُت ؤن جمىذ الجاثؼة لٛاهضي ؤَم صٖاة  ًذ جدذ يٍٛى بٍغ و٧اهذ لجىت ظاثؼة هىبل للؿالم ٢ض ٞع
ً. ول٨ً في ماعؽ  ُاهُا جمشاال في لىضن في ؾاخت جُل ٖلحها ؾاٖت  2015الالٖى٠ في ال٣غن الٗكٍغ ؤ٢امذ بٍغ

ومىظ  ٢ا٫ ٖىه طاث ًىم بهه ٣ٞحر ٖاع."بج بً" بجاهب جمشا٫ زهمه اللضوص الؿحر ووؿخىن حكغقل الظي 
ً ٞبٗشذ بلى ال٣ىهل الٗام  ،ؾىىاث اخخٟلذ ال٣ىهلُت الهىضًت بضبي بظ٦غي ٚاهضي و٦ىذ مً اإلاضٍٖى

ت  ،آهظا٥ الؿُض ُٞىى عاظمىوي وسست مً ٢هُضة والضي ؤٖالٍ ٣ٞامذ ال٣ىهلُت بترظمتها بلى ؤلاهجلحًز
وبطا ٧اهذ ال٣هُضة ألاولى "مىابذ الٗؼ" حٗخمض ٖلى  ىهلُت.وبغوػتها وويٗتها في مضزل الخٟل في مبجی ال٣

 اإلاىؾ٣ُى الغا٢هت، ٞال٣هُضة الشاهُت "اج٩اءة ٖلى ٩ٖاػ ٚاهضي" حٗخمض ٖلى حسجُل ألاخضار الهامت.

 "غلى لفاف دال" :اللفيذة الثالثت

ؾُت والخ٣ىُت الخد٣ذ بجامٗت عوع٧ي التي ٧اهذ وماػالذ حٗض في َلُٗت الجامٗاث الهىض ،1968في ٖام 
٘ اإلااثُت  غ مىاعص اإلاُاٍ. و٧ان يمً مخُلباث الضعاؾت ؤن هؼوع اإلاكاَع الهىضًت وهلذ مجها اإلااظؿخحر في جٍُى

اعاث طَبذ م٘ ػوظتي وهدً في ألاقهغ ألاولى مً ػواظىا  ،ال٨بري في ٧ل ظهاث الهىض ألاعب٘. وفي بَاع جل٪ الٍؼ
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ىاظاع" ٖانمت ٦كمحر في وؾ٨ىا لبًٗت ؤًا .بلى ٦كمحر الغاجٗت الجما٫ م في ٢اعب ٖلى بدحرة "صا٫" في "ؾٍغ
وػعها مىخجٗاث زالبت خىلها مشل "ؾىهماعط" و"ظلماعط" و"بهالجم". والضي ٧ان ًدب ألاؾٟاع  .٢ؿمها الهىضي

٧ان م٣غعا خدضر ًٖ البالص الٗغبُت والٗالم"، وػاع ٖكغاث الضو٫ بل له ٦خاب في الجٛغاُٞا ٖىىاهه "ٖضوي ً
ؿىت الغابٗت الابخضاثُت وؤُٖض َبٗه زمان مغاث، بل ٧ان ًإزظ ػوظخه وؤوالصٍ مٗه وؤها مجهم في بٌٗ ٖلى ال

ا في ن٠ُ ؤؾٟاٍع ومجها عخلت ممخٗت  ٟا٫ مً ؤبىاء 1947بالُاثغة بلى بعجٍغ ، ولٗلىا ٦ىا ؤو٫ ؤو مً ؤواثل ألَا
م ٦ثرة ؤؾٟاٍع لم ًؼع الهىض  ت. ول٨ً والضي ٚع في عخلت بلى  1983بال في ؤ٦خىبغ ٖام ٖضن ٣ًىمىن بغخلت ظٍى

٦كمحر ؤوخذ له ب٣هُضجه "ٖلى يٟاٝ صا٫" وػاع ؤًًا هُىصلهي وؤما٦ً ؤزغي في الهىض مجها آظغا وجاط مدل 
ج٣٘ ٢هُضة "ٖلى يٟاٝ صا٫" في زالزحن بِخا ٖمىصًا. . الظي ؤوحى له ب٣هُضجه الغابٗت "الخب والغزام"

ظا الباب مً الكٗغ مما جمحز به ٚاهم في ٦شحر مً ٢هاثضٍ التي وال٣هُضة ونُٟت حٗخمض عؾم الهىع َو
ىا ًيبػي ؤن هخظ٦غ ؤن ٚاهما ٧ان ًماعؽ الغؾم باأللىان اإلااثُت زهىنا في مغخلت  جخٛجی بجما٫ الُبُٗت َو
ت ٧اهذ جدى٣ل في هىاحي ٖضن لغؾم الُبُٗت. وؤًًا ٧ان ٚاهم ًجُض  السمؿُيُاث و٧ان ًٖىا في مجمٖى

ا الًباب:الٗٝؼ ٖلى ال ى ًه٠ البدحٍر ٨ًؿَى  ٗىص. ٣ًى٫ اإلا٣ُ٘ ألاو٫ مً ال٣هُضة َو

 بدحرة صا٫ ما ؤبهی ؤلاَابا * و٢ض ٚمغث هًاعجه الغخابا

اٞخه عجابا  و٢ض ؤل٣ى الًباب ٖلُه زىبا * قُٟٟا في َع

 جغي ُٞه الؼواع١ وهي وكىي * جغهذ وهي جيؿاب اوؿُابا

 ب التهاباو٢ض خملذ ٖلحها ٧ل وظه * وضخيء اللمذ ًلته

 ما٫ باإلاجضاٝ ختی * لُبٗض ُٞه ؤلخاها ٖظابا
ّ

 و٠٦

 ًىاجي قُ٪ اإلاكبىب قى٢ا * لس٣ٟخه ُٞىؾٗه اهتهابا

ا * ؤإلاذ بالغبى ٚابا ٞٛابا
ّ
 ٞخى٣لها الؿٟىح السًغ إلا

 وحؿلمها خىِىا لؤلٖالي * ًُاو٫ َامها ال٣هىي اهخهابا

ما في ٢ِغاٍ الشلج طا جز٫ في عخاب الشلج يُٟا * ٦ٍغ  باٍو

 وؾا٫ بلى البدحرة في اهبشا١ * مً ألاهضاء ًإبى ؤن ٌٗابا

وفي اإلا٣ُ٘ الخالي ًخظ٦غ الكاٖغ ؤمام الجما٫ يُإ قبابه ٞهى ٦شحرا ما ًغبِ في ٢هاثضٍ بحن الجما٫ 
اعجه ل٨كمحر ٢ض ظاوػ الؿبٗحن مً الٗمغ. ٣ًى٫:  والكباب و٧ان ٖىض ٍػ

ى قبابي * وؤٞجی في مؿحرجه ا
ّ
 لغ٧اباؤجِخ٪ بٗض ؤن ول

 ٞلُذ الخؿً إلاا ظض ُٞىا * ؤظض لىا الك٨ُمت والكبابا

 ِٞكبٗىا اقتهاء واعجىاء * ووكبٗه اخخٟاال واخخ٣ابا

 و٦م ًدلى الخبِب بطا جىاءي * ٞؼاص٥ بالبٗاص له ا٢ترابا

 لىل٣ى ٖىضٍ في البٗض ٢غبا * ُٞٛضو اإلاُل صون ال٣ىؽ ٢ابا

 لكاٖغ ًٖ ٚمىى السخغ وسخغ الٛمىى:وفي ال٣ؿم الشالض وألازحر مً ال٣هُضة ًخدضر ا

 بدحرة صا٫ في ٦كمحر ماطا * ؤعاص بىا الهىي إلاا ؤَابا

ٗىا الهىابا ُّ م َىها * ٞإزُإها وي  و٦ىا هدؿب التهٍى

كت "جغهغ" وكغ الًبابا ٥ لؤلطَان عؾم * بَغ
ّ

 ٨ٞم ظال

 ٞإوصٕ في ٚمىي٪ ؤي سخغ * ٧ىظه الٗغؽ ٢ض ؤعدى الى٣ابا

ى َىا ًخدضر ًٖ الغؾام دُت الًبابُت. َو  ؤلاهجلحزي الكهحر "ظىػ٠ٍ جغهغ" اإلاكهىع بلىخاجه الٍؼ
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 "الحب والشخام" : اللفيذة الشابػت

اعجه م٘ ػوظخه "لخاط مدل" في "آظغا" في ؤ٦خىبغ  وهي ٢هُضة  ،1983ال٣هُضة الغابٗت وألازحرة هي مً وحي ٍػ
لخبه "إلامخاػ مدل" بظل٪ البىاء ؾُغا ًخدضر ٞحها ًٖ ٢هت جسلُض "قاٍ ظهان"  39جُٟٗلُت الك٩ل في 

يُاث مً الٗمغ  1969ل٣ض ػعث "جاط مدل" للمغة ألاولى ٖام  الغاج٘ مً الغزام. م٘ ػوظتي وؤها في آزغ الٗكٍغ
 وبهغوي طل٪ الهغح الغزامي الغاج٘ ٨ٞخبذ ًىمها ٢هُضة ؤ٢ى٫ ٞحها: 

 :مٗؼوٞت بلى جاط مدل

 بماطا ؤقبه َظا الجماال

 الو٢ض بلٜ الًٟ ُٞه ال٨ما

 وظاوػ في السل٤ ختی السُاال

 وظؿض ُٞما اخخىاٍ اإلاشاال

*** 

 ؤ٢برا ؤعي ؤم ؤعي ُٞ٪ ٢هغا

 ”آظغا“جإل٤ جاظا ٖلى َام 

 وؤيٟى ٖلى البضع في ألا٤ٞ سخغا

 
 
 وعجل في مؿم٘ ال٩ىن قٗغا

*** 

 ٣ٞا٫: ٢طخی الخؿً ٢بل ألاوان

 و٢ض ٧ان مً صٍَغ في ؤمان

 ُٞا للمهاب وللكاظهان

 هىع اإلا٩انو٢ض ؤَٟإ اإلاىث 

*** 

 ٞٗبر ًٖ خؼهه للمهاب

 بإن بٗض الخؿً بٗض الُٛاب

 وبٗض مىاعاجه في التراب

 وزلضٍ بحن جل٪ ال٣باب

*** 

 ل٣ض ؤبضٖذ ُٞ٪ ؤًضي الٛغام

 ظماال ججلى بإخلى هٓام

 ظماال جدضي ٞىىن ال٨الم

 بإن ه٣ُذ ُٞه آي الغزام

*** 

 بطا ما حٛكا٥ ٌُٞ ال٣مغ

 ومغ اليؿُم ٦س٤ٟ الىجغ
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 ًٖ الخـ نّب ؾ٨غٌُٛب 

 بما طا٢ه مً خمُا الهىع 

*** 

 ؾخٗبض بال٩ىن ؤًضي اإلاىىن 

ٗه٠ بالخؿً ٦غ ال٣غون  َو

 وجب٣ى به ٢بلت للٟىىن 

 ًذج الى ؾاخها اإلاٛغمىن 

بي في مُل٘ الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي ؾٗاصة مدمض خامض ؤههاعي  ذ بلى الؿٟحر الهىضي في ؤبْى و٢ض حٗٞغ
ى آلان هاثب عثِـ ظمهىع  ا في مجلت نىث الكغ١ )َو ٍت الهىض( وؤَلٗخه ٖلى جل٪ ال٣هُضة ٞؿإع بلى وكَغ

ا الهىض في ال٣اَغة. و٢ض الخ٣ُىا بٗض طل٪ ٖام  ُاهُا و٧ان ًىمها  2000التي ٧اهذ جهضَع في هضوة مٛل٣ت ببًر
 ؤزىاء ٞترة الىض

 
ى مش٠٣ عثِؿا لجامٗت ٖل٨ٍُغ ٞخظ٦غ ل٣اءاجىا الؿاب٣ت و٦شحرا ما جىاولىا الىظباث مٗا وة َو

و٢هُضة والضي الخُٟٗلُت "الخب والغزام" ج٣ى٫ هٟـ ألا٩ٞاع التي في ٢هُضحي  ٦بحر ول٠ُُ الصسهُت.
ى ًخ٩ئ ٖلى ٢اُٞت الٟاء الؿا٦ىه، ومجها:  ول٨ىه ًه٠ جٟانُل ؤلابضإ في البىاء والى٣ىف ببهاع عاج٘ َو

 نىث الغزام

 بطا جدضر بل بطا ٚجی وكُض الخب

ٌِ ؤوكض باإلاىاثغ.. با  ل٣باب البُ

 باأل٢ىاؽ.. باألبغاِط 

 بالكٝغ ألاه٣ُِت 

.
ْ

 بالضٖاثم بالؿ٣اث٠

.
ْ
 ب٨غاثم آلاي اإلاىشر بالى٣ىف وبالؼزاٝع

.
ْ
 نىث الغزام بطا قضا في ٧ل خٝغ مىه ٖاٝػ

" واخخىي  ًَ َ
 نىث الغزام بطا "حَؿْمٟ

.
ْ
 بيكُضٍ ألابىا١ وألاوجاع في ٧ل اإلاٗاٝػ

 ل٨ُغؽ الخب الُٗٓم

ضٞ٘ ألاًام با  ألًامٍو

.
ْ

 ختی جمخي والخب ٖا٠٦

 نىث الغزام و٢ض مطخی ًغوي خضًض الخب

.
ْ

 إلاا ؤن جدضي اإلاىث واظخاػ الٗىان٠

× × × 

 ما ماث خب "الكاظهان"

 ولم جمذ "ممخاػ"

 ٦ال لم جمذ

 بل لً جمىث

.
ْ

 و"جاط آظغا" الٟغص وا٠٢




