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فحة  ص  16من  2ال

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

 ازل بالشعر وتمٌزوشتهر بنو تمٌم منذ األأ
فً الشعر الفصٌح فً عصور سابقه 

 ة .وبالشعر الشعبً فً العصور الحالٌ
 ةٌم من أعرق القبائل العربٌن بنً تمأورغم 

 ن شعرائها كان لهمأ. فً جذور التارٌخ 
بٌن  وإظهارها دور كبٌر فً شهرتها أكثر

 القبائل فكان الشاعر قدٌما ٌقوم بدور
وثقافً ومجتمعً ٌجعل منهم  عالمًاإل

منبرا فً مقدمة الشعراء فً الجزٌرة 
  :م فٌها قول شاعرهو العربٌة

 

 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو

 
 



فحة  ص  16من  3ال

 

 الشعراء المعاصرٌن
 الجزء الثامن

  
 . التمٌمً محمد بن جاسمثامنا : الشاعر : 

 رحمه هللا .

 العراق فً عاش بغداد فً ولد      

ا تعلًٌما تلقىو  (م7449 –م 7491) ًٌ  نظام

 اعتمد ثم المتوسط تعلٌمه وأكمل بغداد فً

 القراءة خالل من نفسه تثقٌف على

 الملتقٌات فً والمشاركة واالطالع

 صحفه فً عمل . األدبٌة والجمعٌات

 الٌرموك جرٌدة ومنها الثقافٌة ومنشآته



فحة  ص  16من  4ال

 

 حتى الجندي ومجلة القادسٌة وجرٌدة

 جمعٌة عضو كان . (7441) تقاعده

 جمعٌة وعضو العراقٌٌن والكتاب المإلفٌن

 نقابة وعضو األغنٌة وكتاب الشعب شعراء

 . العراقٌٌن الصحفٌٌن

 فً التفعٌلً الشعر نهج ٌنهج مجدد شاعر

 والتزام القوافً دون األوزان على المحافظة

 مشاعره عن به ٌعبر الشعري السطر

 فٌها بما بالتساإالت المفعمة نفسه وخلجات

 مما لفهمه ٌسعى لعالم ورإى تحوالت من

 من ٌكتنفه وما الرمز إلى لإلحالة به حدا

 النص تؤوٌالت تعدد تستدعً دالالت

 تستدعً التً والتناصات التراثٌة واإلحاالت

 تارٌخٌة وأحداث شخصٌات استحضار



فحة  ص  16من  5ال

 

 صائدق له المعاصر النصً بنائه مع تتعاضد

 السٌاسٌة واألحداث القضاٌا عن التعبٌر فً

 الفاو فً قصائده منها عصره فً الجارٌة

 .عنها  العراقٌٌن ودفاع

 

 :الشعري اإلنتاج

  الشعر كتاب :  قصائد . 

  الفاو لملحمة قصائد:  كتاب . 

  ومجالت صحف نشرتها قصائد 

 .  عصره

 

 



فحة  ص  16من  6ال

 

 أعاصٌرقصٌدة 

 

 ةسارٌ عٌنٌك لمنبع

 الطفولة زمان من

 تحمل

 ضوءا النخل أغنٌة

 أشاهد

 عشبا البراءة فٌها

 الجزٌره مٌاه فً وطّرادة

 هّمً اآلن ٌحدثك

 األغنٌات   عن

 البكاء   بوقت



فحة  ص  16من  8ال

 

 اللٌل   عن

 الخائفٌن أضلع على األمان ٌمدّ  حٌن

 نوافٌَره   نساقً

 الوجوه   حشرجات  

 المزدهاة   بضحكتك

 ازدهت  

 - الجزائر   فتٌات   -

 تشدو

 بوجهً ٌموج الهٌام رٌح انك

 ولكننً

 كنت

ً   أخفً  بعٌن



فحة  ص  16من  0ال

 

 القرمزٌه واألعٌن الغرابة سر  

 وباألمس  

 صحوت   حٌن

 تساءلت  

 - األبّلة   - عٌن أن هل

 وجهً تنكر

 آتً أٌن فمن

 أغّنً جعلتنً التً بتلك

 النخٌل   سعف لرّفات  

 الكآبة   لخبز

 للجند  

 موجةً  ٌا



فحة  ص  16من  8ال

 

 الحبٌبه الجنوب شواطً من

 تعالً

 صدري الجوع احةفتف

 المخاوف   ساورتنً وقد

ً   واشتدّ   التحّرق ف

 الغرٌبه خطواتً على بعًٌدا الطرٌق وصار

 الضباب   رٌاح أدركتنً فقد

 تعالً

 النار   وقافلة

 ضلوعً من وأحزمةً  قالًعا شّدت

 زالَ  وما

 ذاكَ 



فحة  ص  16من  10ال

 

 ٌحتوٌنً الذي السإال  

 الطٌور   تستفٌق متى

 عّشها أثقلت التً

 الوداع   أغنٌات

 

 الصحوة صالة: قصٌدة من

 

 أرضها فً عاث امرأةً  ٌا أغنٌك

 والسلُّ، الظالم التتر  

 رغم تغّنت الحّجاج، وخٌل األحزان ورٌح

 حصار  

،  األقدار 



فحة  ص  16من  11ال

 

 عرس وموكب   للمٌالد، بشرى بعٌنٌها

،  الشمس 

 إلٌها خطاه ٌحثّ 

 لم ونجوم وداع   مندٌلَ  جفنٌها فً ٌرسم

 تلثمها

 سماء، أي

ًّ  الشعر   ذاتَ  ٌا عانقتك ، اللٌل  الرائع 

 الشهداء، كؤسماء تقفٌن من ٌا

، غول ٌتحّدى صلًٌبا  الموت 

 تصبح المعمل، آالت فً تبحر امرأةً  ٌا أحبك

 فً

، مواوٌالً  الصحراء عرض  للفقراء 



فحة  ص  16من  12ال

 

 سٌدتً العالم وأٌتام

 كل   أمٌطً الخبَز، الصانعة الجرح امرأةَ  ٌا

 الدهشة ، ستارات

 شًءَ  فال الوجه هذا عن

، بهذا خوفال ٌسّمى  العصر 

 ألسنة المفتوحة، للرّشاشات هدًفا وكونً

 النار  

 اآلمال ، فٌك لتكبرَ 

 تغنً الحب عصافٌر أصوات وتكبر

 المرة، الزائفة اللحظات وت ذٌب

، وبٌن الموت بٌن ما  المجد 

، ٌمتدّ  لما عٌونك شباب أحب  وٌطفح 



فحة  ص  16من  13ال

 

 كل   مخترًقا وجهك من

 شوارعنا

 وكنائسنا

 وجوامعنا

 

 مقهى فً أمسٌةقصٌدة 

 

ً   مقهى فً  شعب

 المنكسره أحزانً ٌطارد الخوف كان

 ذاكرتً فً فتمّطت

 شّتى صور  

 عٌنٌها فً تحمل



فحة  ص  16من  14ال

 

 مورقةً  كلمات   - مٌراًثا

 - كلكامش   - بعٌنً األرز كشجٌرات

 مبهمة   آفاق   من

 حٌوانات   - غٌالنا أبصر

 المقهى رواد ٌكمن وبهدأتها

ٌّه؟؟ اآللهة سرّ  ٌسرق من  الحجر

 ًكفّ  وأصابع  

 المكسورة   الطاولة فوق

 خلود   نبت  

 وأفاع  

ٌّه ومٌاه  من

 آخرَ  ٌوم   من المقهى ذات فً



فحة  ص  16من  15ال

 

 جمجمتً فً ٌركض صهٌل   كان

 أعمى بستان   فً قتٌل   الزهر بؤن أدركت

 أغنً فنهضت

 الذنب مملكة أحاجج سوف

 الذات   إقلٌم مغادرتً بعٌدَ 

 

 المصدر : 

 البابطٌن سعود عبدالعزٌز موقع : - 7

 الثقافً .

 بغداد المرزوك نوري صباحل دراسة  – 2

 .م 2112 عام

 



فحة  ص  16من  16ال

 

صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 
 أجمعٌن

 جمعه ونقله توثٌقا :
 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع

 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 1211400100واتساب 
أسؤل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


