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 .Gaarriye عبقریة محمد حاشي طمع غاري

1950- 2012م 

_ولد الشاعر محمد حاشي طمع  المعروف بــ " Gaarriye "  عام 1950 م. في  
مدینة ھرجیسا في _الصومال_، من أسره صومالیة ذات 
أصول أدبیة ، ونشأ تحت رعایة عمتھ الحنانة ، ثم ماتت 
عّمتھ وھو لم یبلغ سن المراھقة ، أخذه تعلیمھ  األسالسي 
والثانوي  في مدینتي ھرجسا وشیخ  ما بین عام 1960م 

1970م . 

 ثم سافر الشاعر الى عاصمة الصومال طلبا للعلم ،و إلتحق 
 College of Education""الى كلیة التربیة  "لفولي
 Department"  قسم  األحیاء والكیمیاء " Faculty of Education  ،Lafole
of Biology and chemistry "  ونال شھادة الجامعیة     "   BAبكالوریوس" 

عام 1973م .  

_في 1970-1971م. أصدر المجلس األعلى  للثورة بقیادة  رئیس محمد سیاد بري  
كتابة " الحرف الصومالي" وقد شكلت الحكومة  لجنة وطنیة لكتابة اللغة الصومالیة، 
وكان عددھم  21 كادرا ، إنضم محمد حاشي طمع غاري " Gaarriye " فورا الى 
ھذه اللجنة المنتخبة من قبل الحكومة ، ثم شاركھا الشاعربخبرتھ الواسعة ، وتوصیاتھ  
المھمةـ ومقترحاتھ  الجیدة، وھو من المعدودین الموفورین أو من یشار إلیھ بالبنان . 

 _ومن المعلوم  قامت الثورة بتوسیع  نطاق التعلیم  األساسي والتعلیم العالي في 
الوطن،  مع تطویر لغتھا الصومالیة ،  وكان من أھّم المعالم األساسیة التي تطرقت  
ھذه اللجان  فتح المدراس الحكومیة ، ومحو األمیة ،  ومنھا وضع المناھج التعلیمیة  
التي تواكب الواقع المعاش، وإنشاء المراكز البحثیة والمعاھد الدراسیة ، وفتح 
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الجامعات الصومالیة ، وغرس الثقافة الوطنیة والتراث الصومالي  في نفوس 
المواطیین ، وتدوین  األشعار، وكتابة بعض األعالم الصومالیین ، وتاریخ حركة 
الدراویش الجھادیة ، وفي ھذه الجھود الفردیة  والحكمومیة  ساھم الشاعر بقصدتھ 
التائیة "Afku Nolosha wo tiir"   المعروفة  وفي مطلعھا حكایات وقصص 
شعبیة، وذكریات وتاریخ تلید، ثم أشار فیھا دور المستعمر الغاشم الذي حارب اللغة 
الصومالیة  وما خلّفھ من  أفكار مسمومة  وثقافة قاتلة ، وغزو فكرّي وعقلي ، وفي 
القصیدة نداء وتوجیھ  الى أبناء األمة الصومالیة ،  ودعوة الى رفع لغتھم وكیانھم 

وھویتھم ، وھا ھو نص القصید  المترجم الى اإلنجلیزیة.  

" النص الصومالي " 

Caalinow, Ta' iyo Wow, Bal tixraac halkaan maro! 

Tukayaasha duulaa, Warka waysu tebiyaan, 

Waa aftahan qudhaanjadu; Geeluna tawaawaca 

Kolka biyaha loo tubo  , Ways tibaax yaqaannaa; 

Tigaaddaad arkaysaa, Kaftan ay taqaannay 

Hoos-ka-tuur u leedahay; Taaha adhigu waa hadal 

Urtu waysku tooydaa; Toggagiyo dabayluhu 

Tookh bay la reemaan; Tankiisuu aboorkuba 

Toos ugu xidhiidhaa; Daruuruhu tub gaadhay 

Heesaha u tiriyaan; Dhulku wuu tiraabaa 

Tifka roobka dayruhu, Onkod buu la taamaa. 

Waxay hoga-tusaysaa, Afka nolosha waw tiir 

La'aantiisna tuur iyo, Tulux lagama waayeen, 

Tayo may lahaateen, Dhaqan lama tallaaleen 

Qaran lama tusmaysteen, Nin kastaa ha tookhee, 

Far baa lagu tanaadaa. Haddii qalinka loo tudho 

Wax qoraalka laga tago, Lama taabbaggeli karo. 
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Waaq iyo Tinniix iyo, Bal Tincaaro weyddii, 

Soo tiri ayaamaha, Taariikhda raacdee! 

Afkaygow, tabaaliyo, Maxaad tow ku nooleyd! 

Maxaad belo u taagneyd! Shisheeyuhu tab iyo xeel 

Muxuu kugu tuntuunsaday, Tisqaadkaaga dhaawacay! 

Maxaa gabay tilmaannaa, Maahmaaho toolmoon 

Maalmuhu tireenoo, Qalbigaygu tebayaa! 

Maxaa erey tafiir go'ay! Maxaan maanso teeriya, 

Tacab ba'ay ka joogaa! Sida ay u taxan tahay 

Murtidaadu tabanaa, Teelteelna badanaa! 

Maxaan sheeko taabud ah, Tawraadi faallayn 

Weli nebina soo tebin, Kaa tasoobay oo lumay! 

Ubadkaagu toos iyo, Maxay talada seegeen! 

Maxaa taar mid soo diray, Ka kaleeto tuuroo, 

Laba tulud wadaagtaa, Turjubaan u baahdeen! 

Qoraalkaagu tacab iyo  Muxuu dhigay turxaannoo 

Tartan ba'an aloosoo   Colba doc iska taageen! 

Allaylehe tabtaan rabay  Haddaa lagu tixgeliyoo, 

Tacluustiyo wadeecada   Caawaba ka togatee, 

Taw wiif ka siiyoo,   Taltallaabso maantoo, 

Murtidaadu waa toge!   Taageer hiddaayoo, 

Sayidkii ku toosoo,   Taabsii xogtaadoo, 

Ku tirow Balaayacas! Soo toosi Haabiil! 

Raage taranta gaadhsii!   U tukubi higgaaddoo, 

Soddon tirada dhaafsii!   Toban shaqal ku geeraar! 
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Shibbannaha ku taakuli!   Hadal lama tasoobee, 

Guddigii ku tiirshee Kugu taxay xuruufaha, 

Mahad iyo tahniyad sii!  Taalladay mutaysteen, 

Ka dultaag Cirjiidhyada... 

نص القصید باللغة اإلنجلیزیة  

Caalin,listen,I'mgoingtotravel 

FromAtoZcarriedbylanguage- 

Thealphabet,aliveonthepage. 

Iwritethewordsandsendthemtoyou; 

Yousingtothewindandthecrowsastheyfly 

Carrymylinesthroughthenoondaysky 

Chantingeachtoeach.Theants 

Becomeorators.Thegossipingcamels 

Crowdthewaterhole,eagerforrumours. 

Eventhetrees,astheyrustletheirleaves, 

Aresharingajoke;thesheepandgoats 

Talktoughastheysniffoutthelatestnews. 

Thehumofthebreezeintheriver-bed 

Isthelanguageofpride;thetermitestalk 

Withatapandatouch;thecloudscompose 

Poemsasonlytheycan;theland 

Speaksinproseofgrowthandgain 

Andthesoundofrainintheseasonofrain 

Rumbleslikethunderandwhythisshouldbe 
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Issomethingonlytheraincanexplain. 

Iwritethesewordsandsendthemtoyou 

Toletyouknowthatwelivethroughlanguage. 

Withoutit-deformity,ugliness,illness; 

Withoutit-noanchorforculture;withoutit 

Nomakingofmaps,nonamingofnations. 

Amanmightboastofproperty,money, 

Position,butifhe'sunabletowrite 

He'sapauper.Caalin,listen,yourpen 

Isyourwealth,you'relessthannothingwithoutit. 

AsktheoldGodshowourculturehasgrown. 

Thinkbacktothetimewhenourlanguagesuffered 

Oneonslaughtaftertheother:invasions, 

Armiescrossingourborders,thesongs 

Ourfathersoncesangdestroyedorderided, 

Ourepicsfadinginmemory,even 

Ouridiomsgraduallylosingtheirmeanings. 

Everylostsyllabletellsinmyheartbeat, 

Everylostlineisascaronmyheart. 

Poemsgohand-over-handtocreate 

Achainofwisdom,achainthatgoes 

Fromstrengthtostrength;whenthiswasshattered, 

Whenourchainofpoemswasbrokenandscattered, 
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Wewereleftwithnothingbutfragments,nothing 

Butscrapsofwisdom-ourinheritance 

Nothingmorethanahandfulofimages. 

Ourstory-astorysoancientthatonly 

TheOldGodsrecallit-wasgoneforever. 

Ourchildrenwillneverrecoverthatwisdom: 

Ourlegendsandmythsandthewordsoftheprophets... 

Rememberthetimewhenamanfromthenorth 

Wrotealetterreceivedbyamanfromthesouth 

Andthesecondmanthrewtheletteraway, 

Sincethefirstman'slanguagewasforeigntohim? 

Rememberthetimewhenacamelwasowned 

Bytwomenwhoneededtotalkthingsthrough, 

Soathirdmancameinasinterpreter? 

Rememberhowpoliticiansdecided 

Togiveusawrittenlanguage?Remember 

Thefightingandfeuding,theshoutingandswearing? 

Tenyearswentbywithnothingdecided 

Untilsomeoneinpowersaid,‘Latin!'andthen 

Somaliasatdownanduncappeditspen. 

Idreamedofthatday!Thepenandthepage- 

Apoet'sstock-in-trade.Thechoice 
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Finallymade.Thealphabet 

Takingthefirstfewstepsofajourney 

Andneverlookingback.Anewage 

Ofwisdominpoetry,yes,anew 

Tradition!Go,now,andwakeSayid- 

Givehimthenews,tellallthegreat 

Poetsourlanguagelivesagain, 

Andthistimewrittentolastinlines 

Thatcan'tbelostorthrownaway. 

Caalin,writelyrics,writeepics,writeverse 

Thatbeatsinthebrainandtellsonthepulse; 

Writepoemsoflove,writepoemsthatshow 

Howmythscanreviveandlanguagegrow. 

Enough!I'vewrittenallthatIneed 

Towrite,excepttopraisethemen 

Whotalkedthelanguageintobeing- 

Statesmen,thinkers,poets,whogave 

Somalipoetsanewwaywithwords. 

Wecouldraiseastatuetothemandsetit 

AbovetheimageofJupiter... 

Orperhapsweshouldhonourtheminpoems 

ThatuseallthelettersfromAtoZ 

-اللغة الصوالیة   یعد من أھم اللغات العالمیة ،  ومن أبرز اللغات في القرن 
األفریقي، كما أیدھا البحث العلمي ، والكشوفات اللغویة ،  وقد صار محمد حاشي  
طمع خالل ھذا العمل   الفرید  عضوا فّعاال ، ونجما بارزا، وقلما مباركا  في  تلك 
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العملیة البحثیة  ،  والمراجعات  اللغویة  ووضع المصطلحات العلمیة في اللغة 
الصومالیة. 

_وفي عام 1974م.  أصبح محمد حاشي طمع غاري Gaarriye " مدرسا في 
المدراس الحكومیة ، فلمع  الشاعر بین أترابھ  في الدراسة والتدریس ، لھ صفات  
ممیزة ، وشمائل خاصة ،  الحب ینبع من قلبھ ، واإلنسانیة  تخرج من حوزتھ ، 
والكرم بین بردیھ ، إنھ معلم نبیل ، وعبقریة  صومالیة ، لسانھ شجاع وباسل، 
وإرادتھ كانت قویة ، محمد شاحي طمع غاري إشتھر عملیة إستخذام اإلشارة 

     " body language"

_ما بین 1976-1977م أصبح   محاضرا  بكلیة التربیة " لفولي" قسم التربیة، 
وكان یدرس  األدب الصومالي  " Somali Literature" وعلوم اللغة 
الصومالیة.ثم عین بفترة  قلیلة  رئیس وعمیـد  قسم األدب الصومالي   في كلیة 

التربیة لفولي. 
_وفي عام 1980م  انتقل الشاعر الى األكادیمیة الوطنیة  للعلوم  والفنون 
واآلداب .ومن المعلوم أیضا أن محمد حاشي طمع غاري Gaarriye أبـدع علم 
العروض والقافیة في األدب الصومالي، حیث وضع بأبجدیاتھ  األساسیة ، وقواعده 
  " Miisaanka Maansada " الثابتة،ھذا ما یسمي باللغة الصومالیٮة المیزان األدبي

 xidgtaوفي بدایة 1976م نشر ھذا اإلبداع األدبي  بمجلة  نجمة أكتوبر"ء_
Oktoobat " بكشل مستمر ، حتى صارت فكرتھ األدبیة في ھذا المجال مشھورة 
ببن أو ساط المجتمع الصومالي ، وتناولھا األدبیاء والشعراء  بإبداعھ المشرق ، ثم 
 Miisaanka "  أب المیزان األدبي Gaarriye  عرف محمد حاشي طمع غاري

 ."Maansada

 Eed hooyo laga" وفي عام 1979م  ألف الشاعر برویاتھ المشھورة_  
galay"یتحدث الشاعر في ھذه الروایة األدبیة  قصة فتاة صومالیة ، وأرود فیھا 
 wiil،Bixiso :قصائد كثیرة،  وأغاني روحیة ، ومن أھم ھذه األشعار
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dhaleeco، gaabsi وغیرھا . وفي نفس ھذا العام، بــدأ الشاعر یقصیدتھ الشھیرة 
الدالیة"Deelley".    كما شاركھا أیضا  السلسلة السینیة  حقبة 1973م  ولھ أربعة 

قصائد في ھذه  الملحمة السینیة . 

_الشاعرمحمد حاشي طمع المعروف بــ "غاراي" Gaarriye، وھو أحد أشھر 
الشعراء الناطقین باللغة الصومالیة  ، ونشأ وترعرع في ھرجیسا كما ذكرنا . في 
أوائل السبعینات من القرن الماضي ،   كان من بین العدید من معاصریھ الذین 
یعیشون في مقدیشو _ عاصمة _جمھوریة الصومال،  والذین كان ینظر إلى 
أعمالھم على أنھا تؤثر على الوضع االجتماعي السیاسي السائد في البالد ، كانوا 
مدفوعین بالدرجة األولى وكانوا متأثرین بمشاعرھم الوطنیة والتأثیر السیاسي 

الیساري الذي كان لھ شعبیة دولیة في تلك الحقبة. 

    كان الشاعرمحمد حاشي طمع المعروف بــ "غاراي" Gaarriye،ھو المبادر 
  "Deelley لسلسلة الشاعریة الشعریة المشھورة والمعروفة باسم "دالي أو الدالیة
ومؤلف كتاب "ھاجرالوي " hagar laawe" ، و ھي قصائده التي جمعھا ، بما 
یكفي إلثبات شھرتھ كشاعر عظیم بین الشعراء الصومالیین، وھناك كتاب آخر یسمى 
 guri"ومؤلفھ  عبد الرحمن عبد هللا فارح  المعروف ب "Mahadho"
barwaaqo" وزیراإلعالم والثقافة  والوعي  لوالیة صومالند ،  وھو كتاب ضخم 
جمع فیھ من أھم  أفكاره وأعمالھ األدبیة ، وبعض قصائد الشھیرة مترجمة باللغة 
اإلنجلیزیة ، وفیھ ملحق ودلیل  لمحادثتھ ألتي أجرتھ  االجرائد العالمیة ، والقنوات  
الشھیرة .  وقفد أثبتت الدراسات األدبیة ما یسمى "عالیمة األدبة"  أنھ شاعر عالمي، 
وأدیب إنساني  ، وموجھ روحي ، ولغوي خبیر في صناعة الشعر واألدب العالمي.  

_ إن مساھماتھ في األدب والثقافة الصومالیة كشاعر وباحث ومفكر لیبرالي 
وشخصیة إجتماعیة على مدى العقود الثالثة الرھیبة ، معروفة جیداً. وعلى نفس 
القدر من التقدیر الذي ال یقل عن ذلك ، فإن دفاعھ الذي ال یعرف الكلل عن حقوق 
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اإلنسان ، وحریة الفكر والتعبیر ، وكراھیتھ العنیفة لكل أشكال التدھور البشري ، 
تتجلى ببراعة في شعره.  

_إنھ من أھم الشعراء الصومالیین الذین یشكلون مجموعة كبیرة ومتنوعة من 
المواضیع رمن األسلحة النوویة  الشعریة ، فھو في المدح بحر رقراق  وعاشق 
مستھام ، وفي الھجاء باسل وسیف مھند، وفي الحكمة  كنز وموسوعة كاملة ، وفي 
التدریس عمالق وعالمة، وفي الغزل  بحر بال ساحل ، ومن أھم قصائده الشھیرة في 
 "Carshigii jamaalka" وأغنیتھ "Fad galbeed" الغزل والشعق، قصیدتھ
وأغنیتھ    "ka kafriyey jacaylkii" .محمد حاشي طمع غري  شاعر الجمال، 
وفنان عمالق، ورسام متفنن في بجور القوافي  وبنیات  العروض، فھا ھي قصیدتھ " 

fad gal beed " المترجمة  من اللغة الصومالیة الى اإلنجلیزیة والعربیة. 
نص القصیــد  باللغة الصومالیة 
Gabbal-dhaca cadceed-yahay  U sii faano-guratee 

Casar gaaban liiqii       Godka weeraraysaa! 

Go'e fuley miyaad tahay?  Waa maxay garmaamadu?  

Ma googooska sagalkiyo    Gamasyada shucaacaa, 

Gaade kaa horreeyiyo   Gurigaad ku hoyan layd 

War ku gubay ka soo direy?  

Mise gabadhan dhoolkiyo   Gu'goo shaalka xaytiyo 

Fad galbeed la moodaa,   Kolkaad gelin is-dhugateen 

Guluubkaagii shiikhoo  Dib-u guradku waa baqe?  

Mise ganac-jabkaagiyo   Waxaad galabta mudataad 

Intay goori goor tahay,   Dayax soo lug-gu'i laa 

Sii war-geli is-leedahay?  

Gedgeddoonka hirarkee  Iyagoo garaaro leh, 

Gaatin-socodka laafyaha   Xarragada u gaarka ah 
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Goonyahaaga tiiciyo,  Gaardiga daruuraha 

Kugu gaaf-wareegee,   Gumucaad ridaysiyo 

Goolli-baadh fallaadhaha,  Shafka kaga garaacdee 

Isu rogay guduudkee,  

Dhiiggooda gobo'liyo  Giirgiirka caadka leh, 

Ku sibbaaqday guudkiyo   Gara-saar-dabtoodii 

Maxaa maanta gaasirey?    Miyay kugu giriifeen?  

Mise waxay ka giigeen   Gobaad haybaddeediyo, 

Gantaalaha jacaylkiyo     Kalgacaylka beereey 

Indhaheedu ganayaan?  

Afartaa siddiri-gam  Waxaan gocanayaa weli,  

Tiiyoo gareyskiyo   Marta debec u gunuddoo 

Guranaysa hoobaan,    Oo aan geyaankeed 

Geesaha ka filanayn,   Dabayshii gadoodee 

Uurkayga garatee   Gaadmada ku qaaddee, 

Gosha iyo horaadkiyo   Gaaddada u faydiyo, 

Garba-duubka maraday   Durba "geb" isku siisiyo, 

Gabbashada xishoodka ah    Gorodday lulaysiyo 

Ugubnimo-gandoodkii. 

نص القصیــد باللغة  اإلنجلیزیة 

Passing Cloud  

Setting sun 

You're on the run: 
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Late afternoon 

And gone so soon! 

What are you scared of? What's the rush? 

Is it the spears of light that shine 

Back at you from rock and bush? 

Is it the dark creeping up on you 

Or bad news from the depths of night 

That makes you want to hide your light? 

Or is it this girl, more beautiful 

Than rain in the season of drought, whose grace 

Is greater by far than the subtle pace 

Of a passing cloud when it's nudged by the wind? 

When you and she exchanged glances just now, 

It was you who grew pale, it was you who shrank 

From the gleam in her eye and the glow of her smile. 

Setting sun 

You're on the run: 

Late afternoon 

And gone so soon! 

Have you gone 

To warn the moon 

That she must face 

This greater grace? 

The roll of the clouds, the furl of the waves - 

A sea of cloud stained purple and red, 

The swing of her arms, the swing and the sway 

Of her hips as she walks is just like the way 
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You sway and dip and the end of the day. 

Now the clouds turn their backs on you. 

They only have eyes for the eyes of the girl: 

Eyes that launch love-darts, darts that sink 

Into the flanks of the clouds and draw 

Droplets of blood that stain the sky. 

Setting sun 

You're on the run: 

Late afternoon 

And gone so soon… 

These are the lines 

That seemed to fall 

To hand when first 

I saw the girl. 

Now this is what 

I most recall: 

The way she reached up to gather fruit 

Believing herself to be alone 

Until she saw me there, wide-eyed, 

As the wind read my mind and sent a gust 

To part her dress and lay her breast 

Bare for the space of an indrawn breath. 

Ah, yes, I remember that…and the way 

She caught at the cloth and fastened it, 

Turning her face from mine, her eyes 

Lowered, as if to say: No man 

Has seen before what you saw today 
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نص القصید باللغة العربیة 

غروب الشمس أنت ھارب: 

وقت متأخر من الظھیرة 

وذھب قریبا جدا!  مم أنت خائف؟ ما ھو االندفاع؟ 

ھل ھي رماح الضوء التي تلمع 

رجوع إلیك من الصخور واألدغال؟ 

ھل ھو الظالم یتسلل علیك 

أو أخبار سیئة من أعماق اللیل 

ھذا یجعلك ترید إخفاء نورك؟ 

أم أنھا ھذه الفتاة ، أكثر جماال 

من المطر في موسم الجفاف الذي نعمة 

أكبر بكثیر من الوتیرة الخفیة 

سحابة عابرة عندما تغمرھا الریح؟ 

عندما تبادلت أنت ونظراتھا للتو ، 

لقد كنت أنت الذي أصبح شاحبًا ، لقد تقلصت أنت 

من اللمعان في عینیھا وھج ابتسامتھا. 

غروب الشمس 

أنت ھارب: 

وقت متأخر من الظھیرة 

وذھب قریبا جدا! 

ھل ذھبت 

لتحذیر القمر 
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أنھا یجب أن تواجھ 

ھذه نعمة أكبر؟ 

لفة الغیوم ، لف األمواج - 

بحر من الغیوم ملطخة باللون األرجواني واألحمر ، 

تأرجح ذراعیھا ، والتأرجح والتأثیر 

من الوركین لھا وھي تمشي ھو تماما مثل الطریق 

أنت تتأرجح وتراجع ونھایة الیوم. 

اآلن تحول الغیوم ظھورھم علیك. 

لدیھم عیون فقط لعیون الفتاة: 

العیون التي تطلق سھام الحب ، السھام التي تغرق 

في أجنحة الغیوم ورسم 

قطرات من الدم التي تلطخ السماء. 

غروب الشمس 

أنت ھارب: 

وقت متأخر من الظھیرة 

وذھب قریبا جدا ... 

ھذه ھي الخطوط 

یبدو أن السقوط 

لتسلیم عندما األولى 

رأیت الفتاة. 

اآلن ھذا ما 

أتذكر أكثر: 
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الطریقة التي وصلت بھا لجمع الفاكھة 

االعتقاد بنفسھا لتكون وحدھا 

حتى رأتني ھناك ، واسعة العینین ، 

كما الریح قرأت ذھني وأرسلت عاصفة 

لفصل ثوبھا ووضع ثدیھا 

العاریة للفضاء أنفراوند. 

آه ، نعم ، أتذكر ذلك ... والطریق 

قبضت على القماش وثبتھ ، 

تحول وجھھا من عیني ، عینیھا 

خفضت ، كما لو أن أقول: ال رجل 

لقد رأیت من قبل ما رأیتھ الیوم 

_ إنھ  شاعر لم یخاف أبدا من المشاركة في السیاسة من خالل شعره ،كانت الرقابة 
الرسمیة وأثرھا الضار على العدالة االجتماعیة من بین الموضوعات الرئیسیة التي 
ذكرھا محمد حاشي طمع المعروف بــ "غاراي" Gaarriye  بسبب ھجومھ الشعري 

الذي ال یتزعزع. 

_ لذلك كان دفاعھ عن السالم قویا بال تحفظ. في ھذا المجال، كان المثال التاریخي 
الجدیر بالذكر ھو 30 أبریل 1992 ، في الوقت الذي خربت فیھ أرض الصومال من 
جراء الصراع المدني أو القبلي . بعد أن أخذ موقفھ في "خییریة او ھنونن " 
Hanuunin " ،  الساحة العامة الرئیسیة في ھرجیسا ، خاطب الجماھیر المتجمعة 
على جنون الحرب وعواقبھ المرعبة. وذّكر جمھور الناس بالتكلفة الباھظة لفقدان 
حواسھم الصائبة المطالبة بوقف فوري إلطالق النار والدعوة إلى السالم.،  كان ھذا 
ھو السمة الممیزة لقصیدتھ الشھیرة  "إرجو Ergo"  ھنا لم ینَس ، منذ البدایة 
باستخدام أسلوب أسرتھ في قراءة قصیدتھ ، على ذكر الحقبة العسكریة  ، حسب 
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 Kabo" و "Hashii Cosob" وجھة نظره ،ومن أعمالھ الشھیرة  الساخرة مثل
Caseeye" و "Madax Goodir" و "Qiyaame" و "Run" ، وخاصة عندما 
تلیت في األماكن العامة ، قدرتھ كممثل غیر عادي. وبنثرتھ المألوفة في ھذه القصائد 
وغیرھا من القواسم المتساویة ، كشف عن عجز الحكومة المثیر للشفقة وعن خواء 

النظام الذي یتبجح بھ. لم تفشل الجماھیر الصومالیة أبدا في فھم جوھر رسالتھا.  

وبعد إنھیار الحكومیة المركزیة الصومالیة، وظھور الملیشیات المسلحة في الساحة 
السیاسیة ، عاد  الشاعر الى عملھ األول أي فن التدریس والتعلیم ، والتحق الى شعبة 
ھئیة التدریس بجامعتي جامعة عمود"Amoud University " في مدینة 
بومارا  ،وجامعة ھرجیسا "Hargaysa University "في ھرجیسا، وصار علما 
المعا  بین الھیئات التدریس والتعلیم آن ذاك، وترك لنا التاریخ والتراث المجید، ومن 
أشھر قصائد  بعد اإلنھیار قصیدة دبتحن "Daba taxan "  وھي ملحمة 
شعریة ،قص فیھا أحوال الصومال ، والسیاسیة الخارجیة، والداخیة ، وإعادة  التنویر  

وبینة التحتیة مرةّ ثانیة ،  إنھ شخصیة عظیمة ، وشاعر فرید. 

_ الشاعرمحمد حاشي طمع المعروف بــ "غاراي" Gaarriye كاتب وشاعر 
صومالي ، لھ الكثیر من القصائد  والمحاضرات الصوتیة والمرئیة من دروس 
إجتماعیة وسیاسیة وأخرى تاریخیة ، وأمسیات شعریة  وندوات أدبیة .  فقد شارك 
بعدة من المؤتمرات التصالحیة ، والجلسات األدبیة ، والمناقشات السیاسیة ،  
والندوات األدبیة العالمیة. وقد وصفھ  یاسین عیسى بوص   ،كاتب وإعالمي  

صومالي مستقل فقال: 

االدیب والشاعر ..كان شخصیة ذات  مؤثرة..نتذكر بأن لھ أسلوب خاص في إلقاء •
القصائد بطریقة  ذات جاذبیة خاصة.. یصفھ جمیع من عایش معھ اسطورة 
تاریخیة في المجتمع الصومال ، كان نموذجا حیا في تصویر القضایا عن كثب . 
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تمیّز  االدیب غاري  بمساره األدبّي والمسرحّي، وحصل على ُشھرة كبیرة في •
عالم االدب الصومالي،  بعد نشره مسرحیّات عدیدة   فقد حرص على الخلط بین 
الواقعیّة والرمزیّة بأسلوب عمیق وخیالّي  بعید عن أّي غموض ، وصار ھذا 
األسلوب الكتابّي ھو الذي تتمیُّز بھ مسرحیاتھ ومؤلّفاتھ ، وأصبحت رموزه األدبیّة 
بعیدةً عن المبالغة والغموض، كما تمیّز أسلوب الكتابة عنده بالقدرة على 
التصویر، وجمع الدالالت والمعاني ، والدقّة الشدیدة  ؛ حیث إستخدم ُجمالً 
وعباراٍت قلیلةً ، ال یستطیع غیره صیاغتھا في صفحات طوال ، سواء عند كتابتھ 

المسرحیات أو الروایات . 

الّف محمد حاشي طمع غاري" Gaarriye"  العدید من القصائد الشعریّة في •
حیاتھ ، وتحدیداً القصائد. ویُعّد ھو األدیب األول الذي ساھم في إضافة أنواع 
جدیدة من الروایات إلى األدب الصومالي  مثل: الروایة المعتمدة على الحوار، 
وروایة الرسائل،  والروایة المعتمدة على الیومیّات ، كما ألَّف القصص المتنوعة؛ 
سواء الفكاھیّة ، أو االجتماعیّة ، أو الفلسفیّة. أطاب هللا ثراه .ذاك العالم 

والمدرس ، واالدیب والمؤلف الفذ.قلما یوجد مثیلھ في الساحة الصومالیة.أھـ. 

_ إمتلك األدیب محمد حاشي طمع غاري "Gaarriye" ملكة فقھیة ، دائما نراه 
یستشھد بآبات من القرآن الحكیم، إنھ أتقن األدب العربي  وذاق عسیلتھ  الفقھیة ، فھو 
مولع باللغة العربیة ، وبارع بفنونھا المختلفة، ثم درس األدب الغربي  وطاف  أنھاره 
وبحوره الزاخرة ، عاش وأحّب الشاعر بھذه األیات القرآنیة ، تاتي تتحدث قیمة 
ْحَمُن (1)  البیان والتبیات، والبالغة والفصاحة ، والدیباجة اللغویة ، قال تعالى:  الرَّ
ْنَساَن (3) َعلََّمھُ اْلبَیَاَن (4) الشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَاٍن (5)  َعلََّم اْلقُْرآَن (2) َخلََق اْإلِ
َماَء َرفََعھَا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن (7) أَالَّ تَْطَغْوا فِي  َوالنَّْجُم َوالشََّجُر یَْسُجَداِن(6) َوالسَّ
اْلِمیَزاِن (8) َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزاَن (9) َواْألَْرَض َوَضَعھَا لِْألَنَامِ 
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ْیَحاُن (12)  (10) فِیھَا فَاِكھَةٌ َوالنَّْخُل َذاُت اْألَْكَماِم (11) َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ
بَاِن (13) .  فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

_توفي األدیب  محمد حاشي طمع غاري "Gaarriye"1 أكتوبر 2012م في 
نورویج   وقد نقل  بجثتھ  الكریمة وروحھ الزكي  الى  "الصومال" جیث  دفن في 
مسقط رأسھ  _ھرجسا _ عاصمة والیة صوماالند ، وترك لنا كأبناء 
الوطن  تاریخا ودیوانا  وفلسفة  أنساینة، أّما أوالده فأربعة من البنات 
 .Hibo, ھبوا،Hiddo ھّدو،Hoodoھودو، Hodonوھّن، ھدن
وفي الختام أسأل هللا تعالى التوفیق والسعادة  في الدارین ، وأختتم 
بھذه األبیات  ماقالھ  الشاعر العربي  ابن الرومي ، وھي أجمل ما 

قیل في الرثاء. 

بكائكما یشفي وإن كان ال یجــدي     فجودا فقد أودي نظیركما  عنــــدي 
بنّي الذي أھدتھ  كفّاي  للثّـــرى     فیا عزة  المھدي، ویا حشرة  المھدي 
أال قاتل هللا المنــــایا ورمیھا         من القوم حبّات القلوب  على عمـــد 
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