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ُ
حيث المهد:
ُ
ابن الثمانينيات امليالدية ،واملدن الصناعية ،من نسل أسر ٍة مبارك ٍة ،منذ والدته كان
يروضها َّ
فشد جلام
األدب مرافقه .بني اللهو واملزح العب الكلمات ،ومل يدرك أنه كان ِّ
ً
احتمال يقوده إىل
وحصنها .يكرب وتكرب الكلمة معه لتأتي أنثى الكرم ،فتفتح له
حروفه َّ
أبعاد تتوسع بتوسعه.
بني جزيئات الفوسفات ،ورائحة النرتات ،وطريق األموات انتقل ليثري العامل بالكلمات
من خالل مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي باملنطقة الشرقية.
هو شاعرنا « عبد اللطيف املبارك» من مواليد اجلبيل الصناعية الفائز جبائزة األمري عبد
اهلل الفيصل لفرع الشعر العربي.
وأمشي ..وأمشي..
ويرحل عمري سري ًعا مع اخلطوات
يف املسافة ،يف الطريق ،يف احملاولة
واحملاولة ،واحملاولة.....
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ستحق:
تتويج ُم َ
ٌ
دواوينه الفائزة جبائز األمري عبد اهلل الفيصل للشعر العربي:

(ال األرض أمي وال القبيلة والدي)
ال األرض أمي ال القبيلة والدي
هل كان ً
نطقت ِّ
ُ
بأف؟
إمثا أن

وي (كوالج الشعر)
َر ّ

أكتوي بالشعر ً
قول واحدًا
ِ

دون ِّ
َ
ّ
الروي
الوزن أو َش ْر ِك
شك ِ
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مضيئة:
مسيرة
ٌ
ٌ
طفل
الثقافة ،واألدب  ،والشعر تربّي بداخلنا احلدس ،اكتشاف اجملهول باملعلوم ،بشغف ٍ
ال يتوقف عن البحث والسؤال ،يتعلم من اجلاهل قبل العال ،ي ّ
ُركز فيما حوله بصفاء
ِ

بصريته ،فينفصل عن مجيع املشتتات؛ بذلك يوقف تدفق األفكار لتصبح نظرته أمشل
وأعمق ،فيشاهد التفاصيل الصغرية ،والصورة الكبرية ،ويدمج بينهما ،لتبدو األحداث
أساسا ؛ ليبين
متصلة ،فيخرج برؤية جديدة ،يصنع من خالهلا فك ًرا ،ويهدم ً
صنما ،ويضع ً
ً ً
ُ
يضيئ
وعي ،فاحلوار مع الذات ،ونبذ املعتقدات هو نور
عاملا قابل للتش ِكيل يف كل حلظة ٍ
الطرقات ،لنذوب يف األحرف ونتجسد بالكلمات...
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(ال األرض أمي وال القبيلة والدي)
هو :الديوان األول للشاعر عبد اللطيف بن يوسف الصادر عن دار أثر عام ٢٠١٣م .
أهدا ُه إىل معلوم نأى يف ُ ّ
ل ِة اجملهول ..
ٍ

يوما بأن امسها س ُيخّلد إىل حاضرنا..
إىل ليلى العامريّة اليت مل تعلم ً
َّ
استهل بقلقه يف رويّه!

فنشرب َ ْ
َ
ن َب املعنى!
الكلمات
يعص ُر
ُ
أفكاره..
يأخذنا من
حمراب ِ
ِ

وأزمان ،وأمكن ٍة  ،وأمسا ٍء!
فضاءات ،
إىل
ٍ
ٍ

بروحه ،اليت ُّ
سحر ُزالل!
ُياط ُبنا ِ
تشف عن ٍ
ليؤكد لنا يقي ًنا..

بأننا ُ
أعمق من جس ٍد يُفنى.

7

وي (كوالج الشعر)
َر ّ

هو :الديوان الثاني للشاعر عبد اللطيف بن يوسف

ُّرر س ًتا وعشرين لؤلؤ ًة!
َّ
دار مدارك ،عام 2061م  ،حيوي من الد ِ
الصاد ُر عن ِ
ُن ِظ َم ْت يف عقو ٍد خمتلفة ،تزامحت مجيعها على عرش اجلمال.

(تيم) سنة حب كاملة:
البحث عن جتارب جديدة ،أبعد من دائرة املألوفُ ،تدمج بها الفنون ؛ ألن قدرها كما قيل
أنها جتتمع.
يُدخلنا يف جتربة حسية متكاملة يتوحد بها القلب والعقل والروح.
ً
خطوطا تتبلور ،لتصنع لنا حلظة من السحر.
حوارات راقصة ،لوحات تنبض باحلياة،
مقطوعات متمازجة تعرب عن شعور يستوطننا ،حالة ُتعاش بشكل منفرد ،ذوبان و توهان
يرسم لنا خطوط حياة جديدة.
هذا االنفعال اجلمالي مبشروع تيم ُ ،يربنا عن مدى إدراكه للجمال من حوله ،ويعلن
لنا بأنه حال ٌة استثنائي ٌة جتذبك حمليطها بالوعي والالوعي .تتالشى األبعاد لتنتهي
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أسطورة الوقت  ،وتبقى احلقيقة الوحيدة أننا أبناء اللحظات.
املوسيقى ختلخلنا ،وموجات األلوان ُتضيء مواطن العتمة بدواخلنا لنعود لرحم احلياة،
ونولد من جديد.
تيم هو حالة متازج فين فريدة من نوعها ،لذا مت قبوله كأحد مشاريع وزارة الثقافة.
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تجليات اإلبداع:
ُ
اإلنسان املتجدد كالنهر ،يُسقي ما حوله بعذوبة روحه ،يتسلل إىل حميط اإلبداع بكل
خفة.
يتفكر يف الالموجود ؛ ليصنع لنا ظاهرة تستحق االحتفاء بها.
أكادميية الشعر العربي حميط الكلمات ،جتذب إليها أنهار األشعار من مجيع أرجاء
الوطن العربي ؛ لنعلن للعامل بأن لغة القرآن باقية يف مجيع األزمان.
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إعـــــــــــداد

ابتهال العتيبي
متابعة وإشراف
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