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األديب والشاصر طاهر الطاهري :حياته
وآثاره
أ/صيسى ماروك
بجامعة الجزائر2
مٝذمت:
جضخش الجضاثش بٝاماث ؤدبُت وؼّشٍت ١ان
لها حمىس باسص في اإلاؽهذ الثٝافي الجضاثشي
والّشبي ،وسٔم محاوالث هٙن الٕباس ًِ
الترار ألادبي في الجضاثش بال ؤهه ماصا ٥ال٢ثحر
مً ألاظماء التي لم ً٢ؽ ٚالىٝاب ِجها بّذ
وجحخاج حهذا وبحثا ٠بحرًً ليؽش ووبْ
اإلاىجضاث ألادبُت والىٝذًت.
وال ًٝخفش ألامش ِلى ؤلاهخاج ألادبي في
الّفىس العابٝت ٘ٝي ،بل ًمخذ لِؽمل ٘ترة
الاحخال ٥وما ؤهخجه ألادباء في جل ٤الٙترة
الحال٢ت مً جاسٍخ الجضاثش ،وسٔم الخمُِٞ
الاظخّماسي بال ؤن حُال مً ؤبىاء الجضاثش سْ٘
ّ
ساًت اللٕت الّشبُت وآدابها ،ونهن بٙىىهه
اإلاخخلٙت مً ؼّش وهثر ،و١ان لجمُّت الّلماء
اإلاعلمحن وجُاس ؤلاـالح الذوس الّٙا ٥في بشوص
ؤظماء في ؤسبُّيُاث وخمعُيُاث الٝشن
اإلااض ي مً بُجهم ألادًب والؽاِش واهش
واهشي.
٘مً هى واهش الىاهشي؟ وما هى معاسه
الحُاحي وألادبي؟ وما هي مالمح ججشبخه
ألادبُت؟ وبلى ؤي مذي ؤظهم في الحشا ٟألادبي
ؤزىاء الاحخال ٥و بّذ الاظخٝال٥؟
ؤوال/ظحرة ألادًب:
/1وؽإجه:
ألادًب والؽاِش واهش الىاهشي بً ِِس ى
مً مىالُذ ظىت  1911بٝشٍت الىىاهشٍت
الخابّت لذاثشة بىظّادة والًت اإلاعُلت ،وبها
ح َٙالٝشآن ِلى ًذ مؽاًخ اإلاىىٝت زم
اهخٝل بلى صاوٍت الؽُخ العُّذ بً ؤبي داوود

بأٜبى حُث دسط مبادت الٝٙه والىحى ،زم
١اهذ وحهخه ٜعىىُىت ومّهذ حمُّت الّلماء
اإلاعلمحن جلمُزا للؽُخ ابً بادٌغ ومالصما له
بلى ٔاًت و٘اجه ظىت 1940م ،لُلخح ٞبّذها
بالضٍخىهت بذاًت ِام  1941وٍخحفل ِلى
بحاصة الخحفُل ظىت 1944م ،وجابْ حّلُمه
الّالي في الٝعم ألادبي والؽشعي ول٢ىه اهٝىْ
في ِامه ألاخحر لٍشو٘ه الصحُت ،وِاد ألسك
الىوً لُادي سظالخه الخّلُمُت وؤلاـالحُت
في حمُّت الّلماء اإلاعلمحن ومذاسظها سٔم
مىْ ظلىاث الاحخال ٥ومحاسبتها للمّلمحن
واإلاخّلمحن ِلى العىاء( ،)1وما بن اهذلّذ
زىسة الخحشٍش اإلاباس٠ت حتى اهخشه في
ـٙى٘ها ،وهدُجت وؽاوه الىمالي حّشك
إلاحاولت أخُا ٥ظىت  1957هجا مجها بإعجىبت،
ّ
ل ً٢ظلىاث الاظخّماس لم جمهله حتى صحذ
به في السجً في هٙغ الّام إلاذة زالر
ظىىاثِ ،اد بّذها للخذسَغ بالّاـمت حتى
٘جش الاظخٝال ٥لِعاهم مْ س٘اٜه في بىاء
اإلاذسظت الجضاثشٍت ،ووا٘خه اإلاىُت ببِخه في
الّاـمت ظىت  1996بّذ ِمش حا٘ل
بالّىاء.
 /2وؽاوه الصحٙي:
حّىد بذاًاث وؽاوه الصحٙي بلى ظىت
الخحاٜه بمّهذ ابً بادٌغ بٝعىىُىت ظىت
 1936بخىحُه مً ؤلامام وحصجُْ مىه لىلبخه
وحثهم ِلى وؽش الجُذ مً ٠خاباتهم في حشٍذة
الؽهاب اللعان الىاو ٞلجمُّت الّلماء
اإلاعلمحن ،ل ً٢البذاًت الّٙلُت ليؽاوه
الصحٙي بذؤث بذخى ٥الجُىػ ألاإلااهُت
لخىوغ وجفشٍح الشثِعحن ألامشٍ٣ي سوص٘لذ
والبرًىاوي حؽشؼل ظىت  1943الذاعي بلى
جحشٍش الؽّىب ،حُث ٘خحذ ؤلاراِت
الخىوعُت ؤبىابها ألِماء حمُّت الىلبت
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الجضاثشٍحن إلظماُ ـىتهم واظخجهاك الهمم
جىٜا للحشٍت والاوّخا٣٘ ،ٛان واهش الىاهشي
واحذا مً ألاـىاث التي دِذ للثىسة لذ
٘شوعا اإلاهضومت ،واظخمش وؽاوه في الصحا٘ت
بحن اإلاٝالت الصحُٙت الاحخماُِت خاـت
والٝفاثذ الؽّشٍت بلى آخش حُاجه.
 /3وؽاوه الخّلُمي:
ّ
ّ
ٌّذ الجهل وألامُت مً ؤ٠بر آلا٘اث التي
ِاوى مجها الؽّب الجضاثشي خال ٥حٝبت
الاظخّماس الٙشوس ي مما دْ٘ بثلت مً ؤبىاثه
اإلاخلفحن لشْ٘ ساًت الّلم والخّلُم ومحاسبت
الخجهُل اإلاعلي ِلى سٜاب الجضاثشٍحن ،ومً
بُجهم الؽُخ واهش الىاهشي الزي و ٜٚلذ
ؤلاسادة وؤلاداسة الٙشوعُت في حّلُم ؤبىاء ووىه،
٘٣ان ؼٕله الؽأل سْ٘ الٕبن ِجهم
وجحفُجهم بالّلم لذ الجهل والخشا٘اث،
ّ٘مل ِلى جإظِغ ؤولى مذاسط حمُّت
الّلماء اإلاعلمحن بالجهت ظىت  )2(1946بّذ
ِىدجه مً جىوغ وحمىسه الاحخماُ الّام
لجمُّت الّلماء اإلاىّٝذ بالّاـمت في 20
حىٍلُت " .1946الزي ؤظٙش ًِ جىٍُماث
ّ
وجىـُاث ١اهذ ١لها في ـالح ٘خح اإلاذاسط
الحشة ،ووؽش الخّلُم الّشبي في حمُْ ؤهحاء
الٝىش الجضاثشي"( ) 3وبزل ٤ؤـبح مذًشا
إلاذسظت التهزًب بعُذي ِِس ى –والًت
اإلاعُلت -ول ً٢ظلىاث الاظخّماس ظاسِذ بلى
ٔلٝها بّذ زالزت ؤؼهش ال ٔحر ،مما دْ٘ ظ٣ان
اإلاذًىت بةٌّاص مً اإلاذًش بلى بلشاب ِام
ؤٔلٝذ ِلى بزشه اإلاحالث الخجاسٍت وِىلذ
الحُاة بلى ؤن جشاحّذ ؤلاداسة الٙشوعُت ًِ
ٜشاسها جحذ لٕي الؽاسُ .واظخمش الؽاِش
وألادًب واهش الىاهشي في بداسة اإلاذسظت بلى
ؤن ّ
صحذ به ظلىاث الاظخّماس في السجً
ظىت 1957م هدُجت وؽاوه الثىسي .و سٔم

ّ
الّشاُٜل و اإلاثبىاث بال ؤهه جخشج مً هزه
اإلاذسظت جالمُز هجباء ؤ٠ملىا حّلُمهم باإلاّهذ
البادٌس ي بٝعىىُىت وحتى في جىوغ ،و ؤـبح
ال٢ثحر مجهم في ظل ٤الخّلُم الّام بّذ
الاظخٝال ،٥و ًٝى ٥الىاهش واهشي حى٥
ِمله بمذسظت التهزًب...":ظشها باإلاذسظت في
ّ
جفذًىا ل٣ل واست بما
خمم ألاحذار و
ٌعخحٝه مً مى ٜٚمؽشٗ ،ظشها باإلاذسظت
ؼهىسا لم اٜبن ُ٘ه دًىاسا واحذا ِلى ِملي
ألهني ؤها الجامْ لهاالء ألاِماء الجذد الزًً
اظخجابىا لذِىحي بل دِىة حمُّت الّلماء
في بِئت ٘ٝحرة مادًا و ٘٢شٍا و لم ً ً٢في
ؤ٠ثرهم اظخّذادا لخٝبل دِىجىا ٘برهىا لهم في
ظبُل اإلافلحت الّامت بالخضحُت بمفلحخىا
الخاـت )4(".وسٔم هزه الٍشوٗ الٝاظُت بال
ؤهه بّذ خشوحه مً السجً ِام 1960م ِاد
بلى مهىخه بالجضاثش الّاـمت ،واظخمش بّذ
الاظخٝال ٥ؤظخارا في ظل ٤الخّلُم الثاهىي
ًل ًٝاليؾء مبادت اللٕت الّشبُت وآدابها
وجخشج ِلي ًذًه ال٢ثحر مً بواساث الجضاثش
وؤدبائها.
ّ
الٙىُت ِىذ الؽاِش:
زاهُا /اججاهاجه
حمْ الؽاِش ٜفاثذه اإلاخٙشٜت في زىاًا
الجشاثذ واإلاجالث الجضاثشٍت وجىوعُت مجها:
الؽهاب والبفاثش الجضاثشٍخان والضهشة
والفباح الخىوعِخان في ٠خابه "ؤًام ومز٠شاث
الحاج واهش الىاهشي" في ٜعم معخٝل ظماه
"ٜعم الؽّش" لمذ ٜ 28فُذة ومٝىىِت
ؼّشٍت ِذا ألابُاث اإلابثىزت داخل ال٢خاب،
وبحن ؤظىش الشظاثل التي ١ان ًدبادلها مْ
مؽاًخه وؤـذٜاثه مً ؤِماء حمُّت
الّلماء اإلاعلمحن ١الؽُخ البؽحر ؤلابشاهُمي،
والؽُخ خحر الذًً( هاثب سثِغ ج ُ م )
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والؽُخ ِِس ى ِلُت (بمام اإلاسجذ الّخُٞ
بعُذي ِِس ى) ؤحرهم...
حّخبر الصحا٘ت "مىبر ال٣اجب والؽاِش
واإلاّل ٞالعُاس ي واإلافلح الذًني والاحخماعي،
و١ان لها الٙمل في وؽش اللٕت الّشبُت
والحٙاً ِلحها ،وؤداة للخذاو ٥والخّبحر
الخي"(١ )5اهذ مالر الؽاِش الزي لجإ بلُه
لخّبحر ّ
ِما ًخخلج بحن حىبُه وَّخمل في ـذسه
والجضاثش بش١ان ٜذ بذؤث جباؼحر زىسجه جلىح،
٘٣ان الاججاه الٝىمي ألابشص في ٜفاثذ الؽاِش
بلى حاهب اججاهاث ٘ىُت ؤخشي هىسدها ُ٘ما
ًلي:
/1الاججاه الٝىمي:
ؤظهم الؽّشاء الجضاثشٍىن في بر١اء الشوح
ّ
الىوىُت وبث الجزِت الخحشسٍت في هٙىط ؤبىاء
الؽّب الجضاثشي لذّ٘هم بلى الثىسة ِلى
اإلاحخل ،و١ان للؽاِش واهش الىاهشي في هزا
اإلاُذان ـىالث وحىالث إلاا ُِ ّشٗ ِىه مً
ّ
حبه للىوً وبٕمه للمعخّمش الزي ظلبه
حشٍخه و٠شامخه وؤمًّ في ججهُله وجٝٙحره ،وٜذ
١ان للخيؽئت وللبِئت زم الاجفا ٥بمّهذ ابً
بادٌغ الذوس ال٢بحر في بشوص هزه الجزِت ِىذ
الؽاِشُٝ٘ ،ى ٥مخاوبا مّؽش الؽّشاء:
مالي سؤًخ ٤ال جمىس
ًا ِلُم الؽّش الُٕىس
حشب جذوس ِلى حماٟ
وؤهذ هامذ الصخحر
ِهذي بفىجِ ٤الُا
ًٙشي اإلاٝالت للحمىس
ٜل لي بشب ٤ما ِشاٟ
ؤًً ـذي الؽّىس
باألمغ جفذح في اإلاحا٘ل
والشٍاك مْ الىُىس
وحٕني للفٝش اإلافٙذ

ِله ًىما ًىحر
بن ١ان ـمخ ٤للحُاة
٘ال حُاة مْ الٝؽىس
هبغي حِّؾ مْ الخٙاِ٘ؾ
والخىا٘غ في الجحىس
آه ِلُ ٤برا جىاسي
مٝى ٥اللعً الجذًش
وجمىث ُ٘ ٤مىاهب
لى حعخٝحها ٘ما حٕىس
ٜذ ٠ىذ جشصح مً ِذاٟ
–خال ٟرم -ؤال جثىس
6
ّ
وجمم ـىج ٤للٝىابل الىاظٙاث للٝفىس( )
ًذِى الؽُخ الىاهشي ألادباء والؽّشاء
ِلى وحه الخفىؿ الظخجهاك الهمم وجٝذم
الفٙىٗ في مّش٠ت الحشٍت وال٢شامت ألنهم
هخبت اإلاجخمْ ومثُٙٝه الزًً ًحخزي بهم،
وألهه الىالب اإلاجذ والؽاِش الٙز اإلاىلْ ِلى
جشار ألامت الّشبُت ٘هى ًذس ٟدوس الؽّش
وم٣اهت الؽّشاء في ُٜادة الؽّب وجىححههم
وبزاسة حماظتهم وجىحُه د٘تهم ـىب الحشٍت.
وألن الجضاثش حضاثشٍت وال ًيبغي لها ؤن ج٢ىن
٘شوعُت وهى ما ؤ٠ذه بمامه ابً بادٌغ في
ّ ّ
بن هزه ّ
ألامت الجضاثشٍت
ٜىلخه الؽهحرة  " :زم
ّ
ؤلاظالمُت لِعذ هي ٘شوعا ،وال ًم ً٢ؤن
ج٢ىن ٘شوعا ،وال جشٍذ ؤن جفحر ٘شوعا ،وال
حعخىُْ ؤن جفحر ٘شوعا ولى ؤسادث" (ٝ٘ )7ذ
ظاس الؽاِش ِلى ههج مّلمه ًذِى الؽباب بلى
ّ
ؤن ٌّتزوا بّشوبتهم وبخاسٍخهم الحا٘ل
باألمجاد مً ؼش ٛالبالد بلى ٔشبها ،وبما
لؽّبهم مً مأزش ال ًى٢شها بال حاحذ.
٘ار٠شوا برا وعِخم جلمعان
ومً ؼادوا ه٣له الىلاحا
وار٠شوا ألاولغ ألاؼم برا زاس
ُ٘لٝي بش١اهه اإلاجخاحا
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ّ
ٜذسوا واحب البالد ِلُ٢م
ّ
لمذوا باإلاشاهم ألاحشاحا
ّ
شحزوا ِضم٢م وحذوا و٠ذوا
(وامحمىا ًىد)
8
بِى٢م والعماحا( )
وال ًم ً٢لالظخٝال ٥ؤن ًخح ٞٝما لم ًخفذس
الؽباب الفٙىٗ وَؽمشوا حًّ ظىاِذ
الجذ وَصحزوا الهمم إلاحاسبت اإلاعخّمش
وؤرهابه ،حاِلحن مً وحذتهم الّشوة الىزٝى
التي ٌّخفمىن بها
/2الاججاه ؤلاـالحي:
ًشحْ جبني الؽاِش للخُاس ؤلاـالحي بلى ؤًام
بٜامخه بضاوٍت آٜبى ظىت  1934وما وـله مً
ؤخباس حهىد ٘شٍ ٞمً ِلماء الجضاثش
ومفلححها ِلى سؤظهم الؽُخان ابً بادٌغ
والبؽحر ؤلابشاهُمي ،وسٔم مّاسلت اإلاحُىحن
به الهممامه للمّهذ البادٌس ي بال ؤهه اهخشه
في هزا الخىحه إلًماهه الّمُ ٞبإن وشٍٞ
الخحشس جبذؤ بخحشٍش الجضاثشي مً الجهل
وألامُت٣٘ ،اهذ دِىة ابً بادٌغ بحُاء لألمت،
ومّهذه الشثت الزي جىٙغ الؽباب الجضاثشي
خاـت ؤو٠سجحن الحُاة ٠ما ًٝى ٥الؽاِش:
ؤًىظ ٚهُجذ لي ظا٠ىا
ور٠شجني بضماوي العُّذ
صماها مط ى بشبُْ الحُاة
ُ٘ا حب ر٠شا بخل ٤الّهىد
ِهىد الذسوط دسوط ؤلامام
وما ١ان ًبزله مً حهىد
٘إحُا بفُحخه ؤمت
9
ج٣اد جمازل مً في اللحىد( )
٘ىهب حُاجه للّلم والخّلُم ولم ًحل بِىه
وبحن الذسط بال الى٘اة ،لؽّىسه ال٢بحر
باإلاعاولُت اججاه ؤبىاء ووىه٣٘ ،اهذ دِىجه
لىلب الّلم دًذهه ومحاسبت الجهل واحبه:

حّالىا بلى الّلم هبني الىٙىط
٘ترْ٘ ّ
للّض هاري الشئوط
وَؽّش بالىاحباث الٍّام
10
ؤخى الّلم ال الجاهل اإلاعخمام( )
وألن الحٙاً ِلى الهىٍت الجضاثشٍت هى ما
ًح َٙلها وحىدها٣٘ ،ان ّسده واإلاخلفحن
بالخمع ٤بالّشبُت وؤلاظالم لحُ٠ َٙان ألامت
مً الزوبان في آلاخش.
حّلم ٠خاب هللا واظل ٤ظبُله
ج ً٢خحر ظاُ ها ٥ؤظمى الشٔاثب
وخز مىه ما ٌٕىُ١ ًِ ٤ل ٜالت
والصمه ًىِ ٚى١ ٤ل الؽىاثب
٘ال جله ِىه ًا بني بضاثل
وداوم وال حعإم جٙض باإلاىالب
هى الّشوة الىزٝى ٘ال جخؾ مٙفما
جمع ٤به ١ي جشقى ؤِلى اإلاشاجب()11
اٜخط ى الىا ْٜالعُاس ي والثٝافي في الجضاثش
ببان الحٝبت الاظخّماسٍت ؤن ٌعحر الاججاهان
الٝىمي وؤلاـالحي مّا ٘ال جخلى ٜفاثذ
الؽاِش مً الجزِخحن الٝىمُت وؤلاـالحُت
/3الاججاه الشوميس ي:
ًٍهش مُل ٠ثحر مً ؼّشاء الجضاثش بلى
الخإزش بالجزِت الشوميعُت في ؤؼّاسهم هدُجت
احخ٣ا٠هم بضمالئهم في اإلاؽش ٛالّشبي مً
ؤمثا ٥ؤبي الٝاظم الؽابي ؤحره...
وٍٍهش هزا الخإزش في ٜفاثذ الىاهش الىاهشي
بح٢م دساظخه في جىوغ واجفاله بالؽّشاء
الخىوعُحن في جل ٤الٙترة خاـت مً خال٥
وؽاوه الصحٙي٘ ،جاء ؼّشه مّٙما بىـٚ
الىبُّت والخحاوس مّها والخإمل في ِىاـشها
ومىاحاة ال٣اثىاث ،وهي العمت التي وظمذ
ؼّشاء اإلاهجش خاـت٣٘ ،اهذ الىبُّت
اوّ٣اظا لىاّٜه الاحخماعي والىٙس ي وٍشي في
جٝلب الىبُّت وزىستها زىسجه الىٙعُت وما
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ًخخمش في ٘ااده مً هبز لىا ْٜؤـبح ًم ٞبه
١العُل الّشم الزي ًجشٗ ما في وشٍٝه.
ؤهٍش للىادي وؤعجب مً جالومه *** بر ٜذ
ؤحى العُل باألشجاس ًضححها
٠إن بالىادي ؤـالال ٘هُجها
وآ ِلى ؤزشها ً٣اد ًفمحها
ّ٘مها العُل ّ
ّ
هذاسا جىازبه
ولم ججذ مخشحا ًبذو ُ٘ىجحها
وححن لا ٛبها الىادي الزي ٘جئذ
ُ٘ه ٘جشث ؤـىال ١اهذ جلهحها
سمُذ ِلى لٙخُه ما ٌّاسلها
12
واوعابذ ـاثحت جتروا بىاديها( )
٠ما جٍهش له الىبُّت وادِت وظا٠ىت في
ظاِاث الفٙى والهىاء ،وما اٜلها في حُاة
ؼاِش زاثش ومّلم مهمىم بمفحر مئاث مً
والبه الزًً ًفاسِىن الجهل والاظخّماس
ِلى العىاء
ر٠شاً ٟا داس جضحُني إلاشآ ***ٟوسبّ ٤الضاهي
ٌٕشٍني بمٕىاٟ
٠م ّ
مش لي ُ٘ ٤مً ـبح ؤعٞ
ومً ٠شام ِش٘ىاهم بمإواٟ
مط ى لي ُ٘ ٤ؼباب ١له ِبر
وما وعِذ ِهىدا  ُٚ٠ؤوعاٟ
ِبء اللُالي ٘ال ًإلى ِلى ٠بذي
هل صوسة الشمل حؽُٙني بلُٝاٟ
ُّ َ
ِلى وعُم (الثي َُّا) ًجخلي ظٝمي
٘ىىدش ي باسثا ًىما بشٍا)13(ٟ
٘الؽاِش ًازش وٍخإزش بما حىله وال ًٝخفش
ؼّشه ِلى اججاه واحذ ،ؤو ٔشك دون ٔشك
مً ؤٔشاك الؽّش٘ ،الحُاة بخٝلباتها ومحجها
وآمالها وآالمها جش٠ذ بفمتها في حُاة الؽاِش
ومً زمت في ؼّش ٘ترحمها ؤحاظِغ ساُٜت
وسُٜٝت.
/4ألأشاك الؽّشٍت:

بلى حاهب ما ّ
جٝذم مً مىلىِاث وشٜها
الؽاِش واهش الىاهشي ًمم ٠خابه بحن
حىابخه ال٢ثحر مً اإلاىلىِاث الىحذاهُت
ال٢الظُُ٢ت ١الشزاء والهجاء والؽى ٛألهل،
والىٝذ الاحخماعي لبّن الٍىاهش التي ١اهذ
مّؽؽت في اإلاجخمْ الجضاثشي ببان الاحخال٥
١الذحل والؽّىرة والخشا٘اث ،و١ان لى٘اة
والذجه التي ّ
حٕشب ِجها مىز ـٕشه ألازش البالٖ
في هٙعِخه ٘شزاها بٝفُذة مىىلت ّ
ِذد ٘حها
مىاٜبها وخفالها .هلمغ ٘حها الفذ ٛوألالم
الزي ٌّخفش ٘ااده لٙشاٜها:
آًا هاجٙا ٜذ ٠ىذ دوما ّ
حعشوي
٘ما ب٘ ٤جش الُىم جىعى ٘خٙجْ
وُّذ لىا ؤما سئوما ِضٍضة
ِلُىا ٘ٙالذ بالٙجُّت ؤدمْ
ّ
ّ
وؤظىد في الّحن ما هشي
ّ٘م ألاس ى
وٌل صئام اإلاىث في ألارن ًٝشُ
ًفىس لي مشآها وهي وشٍحت
ج٣ابذ مً ؤوـابها ما ججشُ
وجىٍش للّىاد هٍشة مؽٞٙ
ِس ى ؤن جشي لصخص ي لها ًدعمْ
ول٢جها ألاًام دوما حّىٜىا
14
٘ما وـلذ بال جشاها جٝىْ( )
وجىالذ ِلُه الٙىاحْ في ؤبُه وؤخُه ألا٠بر،
٘هاحذ ؤحضاهه وظالذ دمىِه حضها ِلى ٘ٝذ
ظىذه في الحُاة ،وما ؤـّب الحُاة ححن
جٙجّىا ُ٘مً هحب ،ووّخٝذ ؤن الؽّش
ًخ ٚٙمً هزا الؽّىس الٝاس ي ل ً٢ال
ظبُل لزل: ٤
ؤًا الثمي ًِ دمعي الجاسي هل جذسي
ؤواػ لشامي ـذسها خلعت هبل
سمى سمُت اإلاىجىس لاُ ـىابه
ّ
وحشله ًِ ٜخل ٘اسظىا الذخل
٘إخشظني را ٟاإلافاب وهاض ي
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٘هل لي لعان في ُ٠اوي ؤو ِٝل
ومالي بال ؤدمْ ّ
ـبها ألاس ى
ومالي بال ص٘شة وجملل()15
ولِعذ الحُاة ١لها ٠ذس وحضن٘ ،البذ مً
ؤن وٕخىم ظاِاث الفٙى في حمشة ألاـذٜاء
وألاحباب٘ ،ىجذ الؽاِش ًىٍم ٜفُذة في لىم
ـذًٝه ٜىٍذس ِلُت ِىذما ؤخل ٚوِذه
بّذما اجٝٙا ِلى العٙش مّا للّاـمت،
وٍخضح مً خاللها سوح ال٣ٙاهت والذِابت
التي ًخمخْ بها الؽاِش مً خال ٥حّشٍمه
بفاحبه
ِلُت ؤمشِ ٟىذي ٔشٍب
أله ٤للىٝن ؤهذ ٜشٍب
٘تربم ؤمشا وجىٝمه
٘عُان ِىذ ٟبض ٥وهِب
ِلُت جزهب مخخُٙا
جىاسي شخفِخ ٤مثل رئٍب
جام الجضاثش مىٙشدا
وجتر ٟخال وُ٘ا ؤسٍب()16
وهى لىم ّ
ًىم ًِ الفذاٜت واإلاحبت التي
ججمّهما وال ًىً ٤ٙماصح ؤصحابه وَّاجبهم
ّ
وٍلىمهم ِما ًبذس مجهم في ؤظلىب سِ ُٜٞزب
ال ججشٍح ُ٘ه وال ؼذةُٝ٘ ،ى ٥في ِخاب
ـذًٝه ِلي مال ٤إلاا اوؽٕل ًِ ـذاٜتهما
بإمىس الذهُا:
ِهذج ٤ما ٥جمل ٤الحضم و الشؼذا
وجفٙى ألـُٙاث ٤الىد و الحمذا
جىاظِذ ؤم وعِذ ِمذا ِهىدها
وما ١ان دؤب ّ
الحش ؤن ًى٢ث الّهذا
ّ
الحب للحمى
ِهذج ٤ؼهما ـادٜا
17
وماصا ٥سؤي ُ٘ ٤لً ًدبذدا( )
في ٜفُذة جىم ًِ خفا ٥حمُذة جحلى بها
الؽاِش واإلا٣اهت التي ّ
ً٢جها لفذًٝه ٘لم ًشك

ؤن جحى ٥بُجهما مؽأل الحُاة وهىاثب
الذهش.
الخاجمت:
ٌُ ّ
ّذ الؽاِش وألادًب واهش الىاهشي
واحذا مً ؤدباء اإلاىىٝت الزًً ١اهذ لهم
معاهمت ّ
ُٜمت في جاسٍخ اإلاىىٝت ،وسٔم جٙشٔه
للخّلُم والخذسَغ في اإلاعاحذ سدحا مً الضمً
ّ
واوؽٕاله بالصحا٘ت والخإلُ ،ٚبال ؤهه خلٚ
جشازا ؼّشٍا ًحخاج بلى الّىاًت والذساظت
جحُٝٝا ووباِت ،بر هجذ ؼّشه ٌّبر ًِ سوح
ِفشه ،وسجال ـادٜا للحىادر جل ٤الٙترة
الهامت مً جاسٍخ الجضاثش٠ .ما ؤهه ًخمحز بُٝمت
٘ىُت جترحم اإلاؽهذ الؽّشي خاـت لجُل
١امل مً الؽّشاء ووعخخلق مما ظب:ٞ
 سٔم الخمُِ ٞالاظخّماسي وٜلتؤلام٣اهاث لخذسَغ اللٕت الّشبُت
وألادب الّشبي بال ؤن رل ٤لم ًمىْ
مً بشوص ؤظماء ظىشث حشو٘ها مً
رهب في جاسٍخ الذب الجضاثشي
الحذًث والؽُخ الىاهش الىاهشي
واحذ مجهم.
 حمْ ولبت ابً بادٌغ وخشٍجياإلاّهذ ألاخمش و الضٍخىهت للّمل
الصحٙي وؤلاهخاج ألادبي بلى حاهب
مهمتهم الشثِعت واإلاخمثلت في
الخذسَغ.
 حصجُْ ابً بادٌغ ولبخه ِلىالخىك في مخخل ٚالٙىىن ألادبُت
ججاسبهم
وـٝل
والصحُٙت
وجىححههم.
 جىىُ وحّذدها خاـت ألأشاك التيجشجبي اسجباوا مباؼشا بالحُاة
الُىمُت ،بلى حاهب البّذ الٝىمي
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والىوني في ٘ترة حال٢ت مً جاسٍخ
الجضاثش.
 ما ًضا ٥ال٢ثحر مً الترار ألادبيواللٕىي الجضاثشي وي اليعُان
وٍحخاج ٔلى حهىد ِلمُت وبحثُت
الظخجالثه وبخشاحه للّلً.
 للؽُخ ألادًب بهخاج ببذاعي صاخش روُٜمت ٘ىُت ساُٜت  ،وله باُ في الؽّش
مً خال ٥ألأشاك التي هٍم ٘حها.
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