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 سؽـدرونإلكؾؿة عمعقة أبـاء لواء ا

 ألؼاها الدكتور حقدر يازجي

 

 كجاح العطار كائب رئقس اجلؿفقرية ةدة الدكتقرسـقال

 أهيا احلػؾ الؽريؿ

 :كام كان يردد دائاًم  – سـكقامن العقالشاظر شؾ

ذم جسد تبحث ظـ ماليغ اخلاليـا مــ أخقا ـا، وتؽـافح بـال هـقادة لؽـل  خؾقةٌ »

ف.. هذه إمة العربقة العظقؿـة.. ادـؽقبـة.. تُ مَّ يتحرر اجلسد، وتتػتح احلقاة..وجسده هق أُ 

 .«ادؿزقة..

 هق ابـ إمة العربقة.. سـككعؿ  إن شؾقامن العق

غ أكشــد وكتــب، أكشــد وكتــب باشــؿ ماليــغ العــرب، وأبـــاُء لــقاء وهــق حــ

 مـفؿ.. شؽـدرون جزءٌ اإل

ًة خاصة متقزهؿ ظـ بؼقة إخـقاهنؿ ذم الـقضـ العـر ، أٓ وهـل ضـقظذ أن هلمٓء ق

 ف شقرية..مّ ظـ أُ  ضـرشؽـدرون.. رأس شقرية إخإلشؾخ أرضفؿ.. لقاء ا

 قيتفؿ العربقة..ضؿَس ه -تركقا -وحماولة الدولة الغاصبة 

ـُ الؾـقاء  - ســكمـ هـا، كان مـ الطبقعـل أن ُيػـِرَد هلـا الشـاظر شـؾقامن العق ابـ

ف أخـر ذم « الـعرية قريتل»ا مـ ظطائف، مُجِع بعضف ذم كتاب ا ممقزً جزءً  -اأيًض  وبعضُـ

ا ذم قزع الؽتابان ذم هذا احلػؾ التلبقـل(، وبؼل الؽثر مـف متـا رً شـق)و« كتاب الؾقاء»

 كؾ ما كتب.
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مـ هـا أيضا، كان مـ الطبقعل أن َيُعدَّ أبـاُء الؾقاء، شقاٌء مــفؿ مــ بؼـل فقـف ومــ 

صق ؿ اُدَدّوي، الـذي  سـكغادر لؾؿحافظة ظذ ُهقيتف العربقة، أن َيُعدَّ همٓء شؾقامن العق

كـام ك أرضفؿ، وصّقر معاكا ؿ بام فقفا مـ مآٍس ومصاظب، َكَتَجت ظـ تؾؽ ادـمامرة: غـّ 

 حؽك ظـ كضاهلؿ ادستؿقت ذم مؼاومتفا.

َ ظــ تعّؾؼـف بـالقضـ،  -فقام كتبف ظـ بؾده الصـغر -ولعّؾ الشاظر  أبؾـُغ مــ ظـزَّ

 حقث يؼقل:

أيتفا إرض.. التل كحبُّفا.. وكؼاتؾ مـ أجؾفـا.. وكحِؿُؾفـا ذم جقاكحــا أّكـك كـّـا »

 ةٌ شــرريخ؟ هـؾ أكـت أُ وحقث رحؾـا  هؾ أكت ضػقلة؟ هؾ أكـِت ذكريـات؟ هـؾ أكـِت تـا

وأقارُب وأصدقاء؟ هؾ أكِت أضالٌل كؼػ ظؾقفا، وكستعقُد ذم هلػٍة حـّرى ذكريـات إحبـة 

 الذيـ رحؾقا ظـفا؟

ام  كا إػ قطعٍة مـؽ، وحيػُرها ذم أظامق وجـداكـا دون شـقاها؟ ربَـّ وما الذي يشدُّ

ف.. أو  ف. أمـا أكـا فسـئً صـقكـِت هذا كؾَّ يريت شــرلطؾ أمحـؾ ذم ا أبعد وأظؿؼ مـ هذا كؾِّ

ُت معفـا ذاَت يــقم، وكاكـت جــزءً  ـَ ظاصــت معـل، وِظْشــ ا ٓ يتجـّزأ مـــ ذاكــريت أمـاك

 «ودمربتل وكتاجل

والتسعغ التل  آ ـغخالل إظقام  سـكواحلؼقؼة أن الؾقاء ظاش مع شؾقامن العق

..  ظاصفا، واكتؼؾ معف حقثام اكتؼؾ وحؾَّ

ت تضـع اشـؿف ظـذ قائؿـة ادؿــقظغ مــ ومـ ادعروف أن السؾطات السكقـة كاكـ

ا مــ مغادرتـف... ولؽـفـا يـ ظاًمـشـردخقل الؾقاء، فؾؿ يزره إٓ مرة واحدة وبعد شتة وظ

 العالقـات مـع شـقرية وافؼـت ظـذ قـرار احتـاد سـغوذم إضار حماولة حت -2115مـذ ظام 

قريتـف الـعريـة،  ذم مديــة اكطاكقـة وذم ســكالؽتاب بلكطاكقة، بتؽريؿ الشاظر شـؾقامن العق

 ا حيؿؾ اشَؿف.ا ظربقًّ ا  ؼافقًّ واقساِحف )أي احتاد الؽتاب( بجعؾ بقت الشاظر مركزً 
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وقــد وقــػ الشــاظر مققــػ ادتشــؽؽ مـــ هــذه اخلطــقة، وكلكــف كــان يتققــع مـــ 

ة التل حصؾت ذم السـقات إخرة، فاظتذر ظـ  حضقر  ظدمالسؾطات السكقة تؾؽ الِردَّ

أظؼبت هذا الؼرار، والتل ُدظل إلقفا وفد مـ احتاد الؽتـاب العـرب حػالت التؽريؿ التل 

ذم شقرية، والعديد مـ اإلظالمقغ وإدبـاء مــ الـدول العربقـة. وكتـب إيّل آكئـذ قصـائد 

 يل لِؾِّقاء، يؼقل ذم إحداها: ظديدة بؿـاشبة زيارةٍ 

 كا مالظب الطػقلةتشدُّ 

 كا احلـغَيشدُّ 

 نإذ جـاحقَؽ  هقِّئ

 .. وريشتَؽ ومرةَ ً أخرى..شـكالعطألقاَكَؽ 

 ُفام.. ذم كؾ زاويةيؼظْ أؽ ضػقلتل ضػقلتَ  شتِعدْ اِ 

 الؼديؿ وصقِقـا الؼديؿ ُحبِّـابؼايا  محْؾ اِ 

 كطاكقةأارشؿ خطاكا الزغب ذم  ،ةقَ واكثْر هـاك الذكريات احلالِ 

 :«كطاكقةأباقون يف »دة صـقويف ق

 ل..الذي ما زال جيري ذم دم صـلظذ العا ْج رِّ ظَ 

 وُيؿرُّ قرَب البقت..

 بقتل

 ضـرالتقتة اخل ِقػ قؾقاًل حتَت طِؾِّ 
ِ
 اء

رها قصائد ضِػؾفا  ذكِّ

ة طِؾَّفا  وارشؿ بريشتؽ الغقيَّ

 هل ذم وريد قصائدي
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 ذم كؾ كبٍض باققةْ 

 شؾِّؿ ظذ أهع

 وأهؾؽ يا صديؼل

 كؾُّفؿ باققن

ـقبرِ   مثَؾ جذوِر أصجار الصًّ

 ذم اهلضاِب العالقةْ 

 كطاكقة..أذم باققَن.. 

بقفـاء.. كـام فعـؾ بـاقل أبــاء  بحّب، ووفاءً  ُحبًّاهلذا كؾِّف، بادل أبـاء الؾقاء صاظرهؿ 

ده أو إلشــامظف صـــقالعروبــة الــذيـ طؾــقا يســتؼبؾقكف ظــذ امتــداد الــقضـ العــر  بغـــاء أكا

قصائَده.. وهق يعاهدوكف القـقم ظـذ متابعـة رشـالتف.. جـقاًل بعـد جقـؾ.. حتـك اشـسجاع 

 ؼ.. ودحِر العدوان وادعتديـ.احل

كؾقـؾ غـار وباقـات مــ إحتقة حـب و ؿ يا أشتاذكا الؽبر مـ هذه إجقال ألُػ فؾؽُ 

 القرد والقاشؿغ يـثروهنا ظذ  راك الطاهر.

 

     
 
 


