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 كؾؿة وزارة اإلعط 

 ألؼاها الدكتور توفقا أمحد

 

 
 

 ضػقلتل ذم يدي أذرو براء ا

 ظذ الطريؼ فعؿري مقرق خضؾ

 وتققظ اخلقؿة الزرقاء أغـقتل

 فالؾحـ بقـل وبغ الدهر متصؾ

 "ـكسشؾقامن العق"

 

 أهيا احلضقر الؽريؿ

مع احلقاة التل  سـكلق أردكا أن كختار ظـقاكًا لرحؾة صاظركا الؽبر شؾقامن العق

ت  أمالً، هجا، وتقؿت كػاًح ا، وظظُ ا، واّتسعت أفؼً ؾت ظؿؼً ا، وتقغَّ امتدت زمـً 

ا،  وتقاضعً ا، ومتقزت ظؾاًم ا، وتػردت إبداظً  و أدبً ت إباًء وكزياًء، وأضاءت ققاًم َؿخَ وَص 

 ة.ا وظزَّ امتألت فخرً و

ا هلذه الرحؾة العامرة بؽؾ ألقان التجربة اإلكساكقة الػذة، لق أردكا أن كختار ظـقاكً 

ا مـ ذلؽ العـقان الذي اختاره صاظركا الراحؾ حة ..دا وجدكا خرً سـقومقاديـفا الػ

ر ، بـػسف، لؽتاب أصدره ذم مطؾع حقاتف إدبقة، ومجع فقف أمجؾ ما قرأه ذم الشعر الع

 وأشامه:
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وكؿ كان هلذا العـقان مـ تل ر رائع، ذم كػقس إجقال التل « ... وبطقلة ب  ُح »

ا، طً سـقب سـكوكؿ كان صاظركا شؾقامن العق ‼تتابعت ظذ اقتـاء ذلؽ الؽتاب وقراءتف..

ا ذم اختقار هاتغ الؽؾؿتغ، الؾتغ دمسدان جقهر مققػف مـ احلقاة، ا، وواضحً وصادقً 

ا ومجاظة، وغاية ما يسعك إػ حتؼقؼف، بؽؾ ما يؿتؾؽ مـ ؽره ذم اإلكسان: فردً ومـطؾؼ تػ

البذل والعطاء، وأ ؿـ ما يتطؾع إلقف مـ الؼقؿ السامقة التل يتؿـك أن يراها حقثام ظذ قدرة 

ا، ا، مقحدً رًّ تؾػتت ظقـاه، ذم جقاكب احلقاة العربقة وادجتؿع العر .. الذي ضادا حؾؿ بف ُح 

ب والبطقلة فباحل‼، يتؿتع بادؽاكة الالئؼة التل يستحؼفا حتت الشؿس.. كرياًم  ا،ظزيزً 

يـفض اإلكسان مـ وهدة الذل وادسؽـة.. وباحلب والبطقلة يؼقم العدل، ويعؿ السالم .. 

التآخل، وتتقالد إحالم ادؾقكة بعامل يتجدد ظذ ِقَقؿ مـ  شـروباحلب والبطقلة يرتقي الب

 –فا ادجقد، وأن تبـل ضـقوالبطقلة تستطقع إمة العربقة أن تستعقد ماالدوام.. وباحلب 

 وادستؼبؾ ادـشقد. ضـرمعامل حقا ا ذم احلا –ئة ضـقظذ أشسف اد

، وقد كثّػ لـا حقاتف الرائعة ذم سـكهذا هق إذن صاظركا الؽبر الراحؾ شؾقامن العق

وما أدراك «. البطقلة»احلب.. ؟؟ ووما أدراك ما «.. احلب»يتللػ مـ كؾؿتغ: « سـرأك»

 ما البطقلة.. ؟؟

فؾؼد كان احلب رفقؼف إ ر، وهق يتعؾؿ حروف الؾغة العربقة، ظذ يدي والده 

خ، حتت صجرة الؼرية العريؼة.. وكاكت البطقلة بؽؾ ما تشؿؾف مـ معاين الـبؾ، شـقال

، والعطاء والـامء.. كاكت والشفامة، واإليثار واخلؾؼ الرفقع، وكراهة الظؾؿ، وظشؼ احلرية

هذه البطقلة وردة أحالمف.. ومدار أصقاقف مـذ الؽؾؿة إوػ.. إػ الؽؾؿة إخرة..   

ومـ ظـاق هاتغ الؽؾؿتغ الساحرتغ: احلب والبطقلة، ولدت رحؾة حقاتف التل لـ متّؾ 

 سـكشؾقامن العق إجقال مـ ارتقادها، والتلمؾ ذم جمالقفا اخلصبة.. فؼد كان راحؾـا الؽبر

مـ كبار رجال السبقة ذم وضـف إم شقرية، ووضـف العر  الؽبر.. وتشفد السـقات الطقال 
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ا ذم خمتؾػ مراحؾ التعؾقؿ، وذم ظدد مـ البؾدان العربقة، ظذ ظؾّق مؼامف التل قضاها مدرًش 

ا ذم ؿ صقتً احلديث، ومـ أظاله صـرذم هذا ادقدان.. وكان مـ أبرز الشعراء العرب ذم الع

ا ذم التغـل بلصقاق إمة العربقة إػ القحدة واحلقاة احلرة الؽريؿة، ومـ أصّدهؿ تل رً 

مرات التل حتقؽفا ققى البغل اشتعامر وادستعؿريـ وادملالة الؽػاح العر  سـرم

 والعدوان ذم غابة الذئاب العادقة التل يسؿقهنا الـظام العادل قديؿف وجديده.

ار زارظل إمؾ ذم حقاتـا.. ومـ أصدق الصادقغ ذم التػاتف إػ ظامل وكان مـ كب

الطػقلة، إلغـاء قؾقب إضػال بؿشاظر احلب، وكقازع البطقلة، إليامكف بلّن هذه ادرحؾة 

ذم  –إمثؾ لـؿق غراس إمؾ بـشقء اإلكسان العر  اجلديد.. كام كان  ؾادبؽرة هل احلؼ

ا، ا، وشؾقكً ا، وإخالًص ا، وإيامكً مثآً لإلكسان احلؼقؼل وظقً  – كؾ مراحؾ هذه الرحؾة الثرة

يرة، وحمبة صافقة.. ولؼد كاكت لراحؾـا الشاظر العبؼري شؾقامن شـرا، وكؼاء وتطؾعً 

مع اإلظالم القضـل خاصة،  سـكات ٓ تـػَ قَ وَ  –ذم خضؿ حقاتف ادؿقزة  – سـكالعق

أكثر إضالٓتف صقتًا وصقرة، وكتابة، ذم  واإلظالم الـظقػ ذم القضـ العر  ظامة.. فام

ة اإلكسان العر  إػ إمام بؼصائده سـرا حيدو مخمتؾػ القشائؾ اإلظالمقة. صاظرً 

ا بآرائف الصائبة، ذم الـدوات ا متحد ً ادؾتفبة، ذم كؾ مـاشبة وضـقة أو ققمقة.. ومثؼػً 

يؽـ لقتؾؽل ظـ أي دظقة  ، وذم الصػحات الثؼافقة.. ومليةواحلقارات اإلذاظقة والتؾػز

بؿختؾػ  –لف  ُـّ ؽِ لؾؿشاركة ذم إغـاء العؿؾ اإلظالمل، والتقاصؾ مع اجلامهر التل تُ 

ا إػ ادشاركة ذم كؾ كشاط إظالمل اقً كؾ حمبة وتؼدير وإجالل.. بؾ كان شبّ  –أجقاهلا 

لعر  وإمة د ظـ حؼقق القضـ اوْ احلؼقؼة، وإظالء صلن الؼقؿ ادثذ، والذَّ  شـرهيدف إػ ك

العربقة، بشعره وكثره وأحاديثف ادم رة.. وٓ ظجب ذم هذا.. فؼد كان يتؿثؾ بالدور 

ل اإلظالمل الذي كان يؼقم بف الشاظر العر  الؼديؿ مـذ أن كان صاظر الؼبقؾة ادتبـّ 

 لؼقؿفا، اددافع ظـ وجقدها وحؼققفا بؼؾبف ولساكف الذي يبدع أروع مؼاٍل لؽؾ مؼام.
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 وبعد:

وحمبة  ا،وأمالً : الذي مأل دكقاكا ظطرً سـكحؿ اهلل صاظركا الؽبر شؾقامن العقر

ات ادملػات شـرا مـ أجؾ الؽرامة واحلرية: تشع مجقعفا مـ ظوبطقلة وكضآً مؼدًش 

 الشعرية والـثرية التل أضاففا إػ ادؽتبة العربقة.

، وباشؿ العامؾغ واشؿحقا يل ذم ختام هذه الؽؾؿة..أن أتؼدم باشؿ وزير اإلظالم

التعازي الؼؾبقة.. إلقؽؿ أهيا اجلؿفقر الؽريؿ، وإػ حمبل  ذم حؼقل اإلظالم مجقعًا، بلحرِّ 

راحؾـا الؽبر الغايل، وظارذم فضؾف العؿقؿ، وإػ آل الػؼقد الؽرام.. وكؾـا رجاء بلن 

ح سـقن يسؽـف فيتغؿد اهلل تعاػ فؼقدكا وفؼقد إدب العر  وإمة العربقة بقاشع رمحتف وأ

 ا الصز والسؾقان.جـاتف وأن يؾفؿـا مجقعً 

 والسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف.

 

     
 
 


