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 كؾؿة آل الػؼقد

 ألؼْتفا قريـت ه الدكتورة مؾؽة أبقض

 

 اإلخقة وإخقات

 السالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل، وبعد

بعــقان  ســكلؼد كتبُت ذات يقم ذم مؼدمة كتاب مشسك يل ولزوجـل شـؾقامن العق

 ما يع:« رحؾة كػاح»

ـْ كدري أن ذلؽ   دوُم العؿَر كّؾف.شـققدٌر مجعـا ذات يقم.. ومل كؽ

: آحسام. احسام مقهبتـف الشـعرية.. احـسام سـككاكت أوػ مشاظري كحق شؾقامن العق

 ذم الساث العر ، وادـػتحة ظذ أفضؾ ُمعطقات الثؼافة الغربقة.. ؼافتف القاشعة، ادتلصؾة 

 طة، ادتقاضعة، ادتؿسؽة بؼقؿ وُمُثؾ ٓ حتقُد ظـفا.. سـقتف البصـقاحسام صخ

 ا لف، ودٓلة ظؾقف..احسام احلُُؾؿ الذي وضعف ُكصب ظقـقف، ومتاهك فقف، حتك أصبح رمزً 

د ذلـؽ احلُُؾـؿ، ســقؾـؽ الؼـقؿ واُدُثؾ،ودماحسام دأبف ذم الؽػاح والتضحقة لـدظؿ ت

 بالرغؿ مـ الَعثرات وإصقاك التل متأل الدرب.

 معف.. ذم كػس الدرب، وأصاضره الؽػاح.. ضـلوهؽذا رأيُتـل أم

 وكتب زوجي بدوره:

 هذه رحؾة كػاح..

 بدأ الرحؾة ادضـقة كؾ  مـا بؿػرده..

  ؿ صاء الؼدر أن جيؿعـا ذم مديـة حؾب

 الرحؾة.. وأن تستؿر
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 ولؽـفا كاكت قصة كضاٍل مشسك..

 وضريٍؼ واحدة هذه ادرة..

 4951مـ أيؾقل  شـربدأت يقم زواجـا ذم السابع ظ

 ه..رِّ وواجفـا فقفا قدَركا بحؾقه ومُ 

 قاكعغ بلكـا ظشـا احلقاة التل اخسكاها بلكػسـا

 ومألكاها بإحالم اجلؿقؾة..

 ٓ هُيؿّ  -عُضفا، وتبّدد الؽثر مـفا بحتّؼؼ 

 كام قؾت ذم إحدى قصائدي: –اُدفؿ أكـا 

 كسجـا مثؾام صاء اهلقى أيامـا

جك أحالمـا  وزرظـا خؾػ أشقار الدُّ

.. قـديَؾ ُخطاكا و  اكا..شـروجعؾـا احلبَّ

َؿرْ  ضـروَقـِعـا باحلؽاياِت التل خي  فقفـ السَّ

َػرْ  ضـا معًا لقَؾ السَّ  وأكـا: روَّ

 م4/2117دمشؼ: ت 

 

وغـقالن،  معـ، ة صغرة تضؿ  ال ة أوٓد: الدكتقرشـرج لؼاؤكا هذا ببـاء أوقد ُتقِّ 

ـًح سـرا ومبادية: وبنكجاز زوجل ادعروف صعرً  والدكتقرة ا، ا وقصة ومؼـآً وظؿـاًل تربقيًّ

 ا يتابع فقف كشاضف.وكضآً ظذ أكثر مـ صعقد، واختقار كؾ مـا مضامرً 

ــف أنفَ « رحؾـة كػـاح»هذه احلقاة التل أشؿقـاها  الشـاظر  ،َؼـَدت ركـَفـا إول كمبِّ

 .سـكشؾقامن العق
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ــ ا وشــتغ شـــة، وربــام كاكــت ضقيؾــة مـــ حقــث ظــدد صــحقح أهنــا اشــتؿرت  الً 

ة، شــرة إذا ما ققسـت بلحالمــا ومهقمــا الؽبـرة ظـذ صـعقد إصـرالسـقات، إٓ أهنا ق

 والعؿؾ، والـشاط الثؼاذم العؾؿل وإد ، والـضال القضـل.

ولقٓ ادساظدات التل تؾؼقـاها مــ إصـدقاء، وكـؾُّ أبــاء وضـــا أصـدقاء: وظـذ 

إػ ادــظامت وادمشسـات  د رئقس اجلؿفقرية الدكتقر بشـار إشـد، إضـافةً سـقرأشفؿ ال

ا، صــؽُركا العامــة، دــا اشــتطعـا إمتــام مــا أكجزكــاه، أكــا، وشــؾقامن، وإوٓد. فؾفــمٓء مجقًعــ

ــا  بتجــاوز هــذه ادــمامرة الؽــزى التــل حقؽــت لبؾــدكا مـــ قبــؾ الؼــقى العؿقــؼ: ومتـقاُتـ

آشتعامرية إجـبقة بؿساظدة بعض إكظؿة العربقة. وأمؾـُا كبر بالتغؾـب ظؾقفـا بػضـؾ 

 كؾَّ التققعات. الطقيؾة. التل فاقت ددةتضامـ صعبـا وصؿقده ذم وجففا خالل هذه ا

دة الـدكتقرة ســقا لؾلشؽر العؿقـؼ أيًضـويطقب يل ذم هناية هذه الؽؾؿة أن أتقجف با

ؾ: ودجؿع الؾغـة العربقـة مــظؿ احلػـؾ، ػكجاح العطار،كائبة رئقس اجلؿفقرية وراظقة احل

ولألصدقاء العرب الذيـ ظّزوا ظـ أشاهؿ لرحقؾ فؼقدكا بالؽؾامت والؼصائد وحػـالت 

 ئر وصـعاء.ام اجلزاشـقوٓ  التلبغ التل أقامقها ذم العديد مـ العقاصؿ العربقة

ه شــرادحافظـة ظـذ ترا ـف وك ظؾقـا أن كبـذل جفـدكا ذم صؽر لؾجؿقع، وظفدٌ  فللُػ 

 بؼدر ما كستطقع.

 

     


