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مموّد صوّرة  صص ششاّعر الدكتوّر نوّر الدين  شي صديقي ال أرسل إل

اابِني يين وقد زياّد يبدو فيهاّ بِينناّ  الذي كاّن يبلغ من العمر سنت

تتقطت لناّ سنة وأردفهاّ صباّح المنستير مدينة بِشاّطئ 1986 ال

شةبِهذه البِياّت جاّعل لهاّ ـ تحي 2017رديسمب 5 اليوّم الثلثااّء

نناّ شمنهاّ إشاّرات في الحكمة صباّحية ـ عنوّا وقد ض



يب شســــــــحــاّ رر ال صم تد ك تعقوّ مر ال تم يب تويبلغ * ت ششباّ نن ال اس تل  ذا الطف

صد ند صج صح و ددا تسوّفـاّ فأصب يب صجديد * صجـــــــــــ نض الهإـــاّ صغ مشعوّر و ال

صب لل وماّ شاّ ته عق لر ل تهولكن * تشعــــــــــوّ تر يع صم شماّ شـ يب اليوّ صشـــــاّ

اخ نوإن ششـيـــــوّ تر الـ صمشيب وقاّ يب لوذلك أمر * ال صتىَ في الكتـــــاّ أ

صب شوإن ششباّ يو ال شن أ ابِي إ شتـصــــــاّ اببِماّ قد ي *ال تشر شدي ل يب تؤ ششــرا ال

امون اك صظ اف القوّافي وتر صعـفـاّ يب ٍوبِحث * ال شنقــــاّ علىَ ماّ وراء ال

ششعر توكم قلت ينهإل م:لل ششعرقاّل اعن * صمتاٍّب ا يب ؟ صوأين :ال صمتاّ ال

شية مساّئية ـــــ فأجبته قاّئل في مساّء نفس اليوّم بِتح

يب صجــــــــوّا مد ال ين ياّ صديقي أر يببِـشـ * إذ احســــــاّ تكٍر جزـيـٍل بِغـيـر 

دياّ ابـــــــ صصــ ني  تبن تصوّرٍة ل يب * علىَ  تعبـاّ نرا  شنـاّ وبِحـ اف ك شصـي وفـي ال

صن نعاّ فأيـــ اضي ـسـري تر يم تعم شـشـب * تهإوّ ال صن ال يت وأـيـ شـلـ تة و يبالطفوّـلـ اّ

صـنـاّ افي تر بـِـاٍّق و ششع ته ال شن لب كأحل * ولك صـعـذ مع…ُّ و اشــــ يبتي ترضـــــــاّ ـــىَ  ـص

افي صد القوّا تموّ تص يل صديقي  صمــــ * صفوّاص امن  صمتاٍّب ول  ين  ام يبصفـل  آ



شموّد يقوّل يوّم الربِعاّء ـــــ شد صديق يص صر شم  2017 ديسمبر 6 ثا

شسلم عليك هإذا الصباّح من قليبية إلىَ توّنس ولعله يصل إلىَ ال

شنوّر، وإلىَ اللقاّء يوّم السبت في ناّبِل مع محبة ن ص عاّصمة ال

صك ته هإدا اب الل يب لدر شصــــوّا ددا بِهذا الج * ال صت ر يبفأحسن ـوّا ـص

نن الخليل الـــذي صت فـ يبتجنبته في زماّن الشب *وصاّلح ـــــاّ

صت صت قديماّ وأحسن صنثر تمك عندي و * في ماّ  نذ نظ يبوقد لـ صطاّ

نرٍة تصــــــ رر في  تد شني أرى ال يستـ * فإ تي مل ثاميناّ، ول  يبيظ ـــطاّ

ته تموّ صظ صن ين إذا  ندا ولك تقــــــــوّ اار صولح * تع اضي صن يحٍر  صن يب…ُّ بِ الهإـــــاّ

شنـي صنـاّ نغـــ يح تر صف تحسن  صناّ بِ شنىَكم * صسباّ يب صاّ تتغ رـرا تر الط شطيوّ ال

صت تعد صت ف صثر صن يظم الذي قد  اعقٍد صفلح * لن يب صك ررقــاّ صلىَ الــ بِأح

صس صس بِقيٍد ولي لل ولي تهولكن * ابِــــغــ لة ش يب زين صعــاّ اكـــــــــــ يل ل



حيث أقوّل 2017 ديسمبر 7 فكاّن الجوّاب صباّح الخميس 

يب تيـــــذا لر  يبـــ اتــ تر  ششع شنماّ ال يب * أل إ ااستجـاّ لل إذا ماّ  لك جمي يب صس و

لع لق بِــديــــــ رر طلي صت ح ين شئ شماّ بِ * فإ انوإ يز صوّ يب ا صصـاّ تيــ تحوّر  تبــ الـ

صك صذا وذا تد ـ في  شموّ صص لر و ـ  شس * قــدي شق ال صش تبحوّر و يبح ال صس يبابِ ـحاّ

شل جـــمــيــــــل شن الجميل يظ يب * وإ شثــيـاّ تن الــ شدل لـوّ ومهماّ تب

صل صف تح  صيفوّ شماّ  ار ل اعط صذى ال صل ش صشك * ومث يبال ااسترا اه  اة في شزجاّج يل ال
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تت ــ شصديق الشاّعر الكبير الدكتوّر نوّر الدين وكتب في تكريم ال
شسبت والحد شموّد بِمدينة ناّبِل يوّم ال 2017 ديسمبر 10و 9 ص

أقوّل 

شنوّر صحىَ *أبِاّ ال يم * مر يد بِتكري وأسع

صت ششعر أنـ يمبِ * أبِوّ ال يرضْ وتحكي اق

يحـٍر صت الت * وفي كل بِـ يمكتب شرانيــ

يت ناّ صفصاّر يمكم * احساّن اثل البراعيـ

تر صت الجديـــ يم * صلن تشكر وتعظي بِ

شبــاّ تحـــ صك  يمبِد * أجيئ صمراسي تون ال

تء صب اللقاّ يمبِأحلىَ الت * فطاّ اسي شقاّ

شنوّرـ هإي كنية الصديق الشاّعر نوّر الدين صموّد التي ـ أبِوّ ال

أناّديهاّ بِهاّ في مخاّطباّتناّ الخاّصة
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ــــ ونشر قصيدا جديدا في موّقع ـ المثقف ـ فكتبت تعليقاّ

بِاّلمناّسبة فكتب تحته قاّئل

صح الخير ياّ تف( صباّ الذي قد ) تسوّ

صلــ يي صف يم )تسوٍّف(أتىَ من  صوّ عاّل يهإ و

صضاّهإي يسطــوّ( تي يو أر )أفلطوّنـاّ أ

صل يوّ صق تر  اكـ تبِنـ ين ليس  يم( ولك اظــ )ناّ

صمىَ تقــدا تة ال صض الفلسف صرف يد  فق

يم صحاّل صعاّر  شل في الش ين قد ظ صم ال

يم( لة لديهــــــــ شضل تمف يم  تته )مدين

نرمة  علىَ يم( تمح )*صغاّو  وهإـاّئــــ



: ـــ فأجبته قاّئل

صء الخير ياّ صر ( مساّ افي ) تنوّ يم * القوّا صناّظـ تر  شنك خي ار إ يشعاّ ولل

نرا اشعـــ تغ  تصوّ صن صجماّل  يم * ابِإبِداع ال صمظاّلـ صم ال صذناّ رغ مل مل صيظ

يت صتهــــاّو صفلسفٍة  ين ل صتحز يم * صفل  صعوّال تن ال ششعر تزدا يل بِاّل تق و

2018 ـ 9 ـ 23 رادس في

شم أضاّف الشاّعر نوّرالدين صموّد قاّئل : ثا

صح الخير ياّ صف ( صباّ افي )تسوّ يم*القوّا صت للشعاّر ناّظـ لقد أصبح

صت مـن الللي يم*وأضحىَ ماّ نثر رف ناّظـ اعــقـــٍد لمٍع في كـ كـ

يم ] *مديــنــتناّ، بِفرط الحسن فيهاّ،[ صدناّ رغـم المظاّلـ تظل مل

تف معـنـىَ ات الشعر فيهاّ أل يم* الـبي يـراه العاّشقوّن بِعـيـن حاّلــ

يعر  اشـ ير بِ تب لم يسك يم* إذا ماّ القــلــ تــراه للمحاّسن غــير فاّهإـ

يت ين لفـلســفـة تـهـاّو يل * فـل تـحز يم :وق تن العوّال ششعر تزدا بِاّل



يم* وتصبح كاّلرياّضْ بِدون زهإر  مدر يـبدو دون نــــــاّظ ومثــل الـ

يت  صدى الزماّن ظل صمـ صف* مدينـتـناّ  اشعرهإاّ أضعــاّ تد بِ يم( تجوّ )حـاّتـ

مزوار فبـهاّ  تس تؤنس الـ يم *وتـوّنـ تب هإاّئ بِشعـر  ظـل فـيه القــل
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شنوّر سلماّت ياّ أبِاّ ال
شموّد إلىَ بِعض شصديق الشاّعر الكبير نوّرالدين ص شرضْ ال تت بِتع علم

شماّ لزم نقله  شرضوّضْ إثار سفوّطه في إحدى ردهإاّت منزله م ال

شحاّت فأرسلت له هإذين البيتين يوّم     جاّنفي9إلىَ إحدى المص
2020



اضْ ترو صع اط ال يق صس صك صهاّ  يب صهإ ار  منوّ صبِاّ ال أ

اضْ تضــوّ مر ام ال يغ ابِر تحوّر  تب يم لل تق صف

صت ات أنـــ صحاّفاّ شز رل ال تك ال لب  طبي

اض  صقري اك ال يب صس ابِ تم  صت العلي !وأن

وبِعد أياّم قليلة إثار تماّثاله للشقاّء أرسل لي هإذه البِياّت



في بِيته مع الصدقاّء يوّسف القريتلي وأحمد جليد وسوّنياّ عبد 
شية  اللطيف يمناّسبة زياّرته إثار الوّعكة الصح

 

 ومعناّ العلمي فرج شوّشاّن1984في إيوّان كسرى بِاّلعراق 



 من اليمين إلىَ اليساّر ـ نوّر1990أماّم المعهد العربِي بِباّريس 
الدين صموّد ـ سوّف عبيد ـ الطاّعر البكري ـ مرافق ـ التاّبِعي
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