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الأ�شتاذ طالل العامر

من مواليد الكويت، حا�سل على �سهادة الدبلوم من كلية العلوم ال�سحية ، يعمل 

اإماما وخطيبا، اإ�سافة اإىل اإعداده للعديد من الربامج الإذاعية  يف اإذاعة القراآن 

امل�سطفى  و»مع  الدعوة«  و»اأدب  �سعرية«  مثل:»حماورات  من  وغريها،  الكرمي 

]«، وغريها  .
تراأ�ص ق�سم الرتبية الإ�سالمية يف مدر�سة التكامل العاملية، و�سارك يف العديد 

من املنتديات الثقافة.

احلديث«،  الإ�سالمي  ال�سعر  و»عمالقة  املنابر«،  ارتقاء  »قبل  موؤلفاته:  من 

و»كنا�سة الأ�سعار«.
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.

مل حتظ �سخ�سية يف تاريخ الب�سرية  مبا حظيت به �سخ�سية الر�سول ] 

من اهتمام ودرا�سة واإعجاب.. وقد يبدو هذا الأمر جاريا على وزان املنطق 

والربهان اإذا نظر اإىل الأمر من زاوية كونه كان نبيا ر�سول، لكن الذي يتوخى 

النظر من زوايا متعددة يقف على حقيقة عظيمة، وهي اأن �سخ�سية الر�سول 

والر�سالة  النبوة  �سفتي  ب�سبب  والإعجاب  الهتمام  ذلك  اإليها  جتذب  مل 

فقط، بل لأنه اإن�سان حتلى باأخالق ، وات�سف بقيم اأعطت لإن�سانيته �سفة 

فكان  اإن�سانيته،  مع  الفطري  توافقها  ر�سالته  ومنحت  ر�سالته،  مع  التناغم 

خلقه القراآن  كما كان القراآن اأخالقه  �سواء ب�سواء.

ومع تالحم هذين البعدين، فقد اأ�سحت �سخ�سية حممد ، ] ، مو�سوعا 

خ�سبا لإبداعات املبدعني ، واإن�ساد املن�سدين، وو�سف الوا�سفني.

اأبدعه  الدرا�سات عاجزة عن ر�سد ما  اإن  القول  املبالغة  ولي�ص من قبيل 

ال�سعراء والأدباء يف مو�سوع مدح النبي الكرمي  والتغني بخ�ساله ،وو�سف 

اأخالقه ، وذكر �سريته ، وذلك اأن هذا الأدب ممتد من ع�سر البعثة الكرمية 

اإىل وقتنا احلا�سر، وما يزال ميتد  ويتعدد بتعدد الأدباء وال�سعراء الذين 

يبدعون يف مدح الر�سول الكرمي ، والتغني مباآثره واأخالقه و�سريته.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  كانت  وقد 

�سباقة اإىل اإثارة مو�سوع جمع الأ�سعار التي قيلت يف مدح الر�سول ]  من 

قدمي ال�سعر العربي وحديثه ، وبادرت اإىل التوا�سل مع العديد من الدار�سني 

جهود  اإىل  حمتاج  امل�سروع  هذا  اأن  لها  تبني  وقد  املو�سوع،  يف  والباحثني 

وخربات منت�سرة على طول الوطن العربي، ومتطلب لإطار اإداري واأكادميي 

يتنا�سب مع �سخامة امل�سروع.

الإدارة  تداولت  الذين  الأ�ساتذة  �سمن  من  العامر  طالل  الأ�ستاذ  وكان 
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اإجناَز  ي�سبق  اأن  راأي��ه  فكان  ومتطلباته،  واأب��ع��اده  املو�سوع  منهجية  معهم 

»مو�سوعة املدائح النبوية« جهوٌد فردية وجماعية تقت�سر على جمع ما يقع 

حتت اأيديها من اأ�سعار يف مدح خري الربية، ثم ن�سرها تباعا... اإىل اأن تتهياأ 

ال�سبل العلمية والإدارية والفنية لل�سروع يف اإجناز تلك املو�سوعة.

العديد  التنقيب يف بطون  اإىل  العامر، م�سكورا،  الأ�ستاذ طالل  وقد بادر 

من الدواوين احلديثة ، وكانت ثمرة رحلته اأن جمع ق�سائد مزدانة بالتغني 

ب�سفات النبي الكرمي واأخالقه و�سريته العطرة، جمعها من م�سادر ال�سعر 

احلديث، وق�سمها بح�سب بيئات ال�سعراء واأديانهم، فكان ق�سم خا�ص بال�سعر 

ل�سعراء من  بال�سعر اخلليجي، وق�سم �سمل ق�سائد  املعا�سر، وق�سم خا�ص 

دولة الكويت، وق�سم �سم ق�سائد ل�سعراء ن�سارى، واخت�ص الق�سم الأخري 

بق�سائد ل�سعراء من مدر�سة احلداثة والتجديد. 

وب�سفة عامة، فاإن هذا الكتاب ميثل لبنة يف �سرح عظيم ، يقيم اأركانه  

نخبة من الدار�سني والباحثني والنقاد ، وهو داخل ، باإذن اهلل، يف مرحلة 

الرتاث  لهذا  والتحليلية  الفنية  للدار�سة  مقدمة  والتنقيب،  والتوثيق  اجلمع 

الق�سائد  منذ   ، والفنية  املو�سوعية  بخ�سائ�سه   ، انطلق  الذي  ال�سعري  

الأوىل  لالأع�سى وح�سان بن ثابت وكعب بن زهري وعبد اهلل بن رواحة،  اإىل 

ع�سرنا احلديث ، مرورا بوا�سطة عقد املادحني الإمام البو�سريي  وغريه 

من فحول ال�سعر العربي.

يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  مدح  يف  امل�سوغ  ال�سعر  بجمع  والقول 

الرتاث الأدبي العربي ليعني اخت�سا�ص هذا الرتاث به، بل اإن الآداب غري 

العربية عرفت ق�سائد يف مدح النبي الكرمي، من ال�سعر الفار�سي والرتكي 

والأردي وغريها من لغات العامل ، مما يربز عاملية مدح الإن�سانية لر�سول 

الإن�سانية ، ولغرابة يف ذلك ، فالذي جاء رحمة للعاملني  قمني باأن ترتبع 

املدلهمات،  اعتورته  اأن  بعد   ، العامل  بهذا  وجدير   . العاملني  اأ�سعار  �سفاته 

وطوحت به الفنت ،و�ساع يف مهاوي الظلمات،  ورخ�ست فيه كرامة الإن�سان 
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التي جاءت ال�سرائع لرعايتها... من كرامة للنف�ص والعقل و الدين والعر�ص 

يو�سف  ال�ساعر  قاله  ما  حاله  ل�سان  يكون  اأن  العامل  بهذا  جدير  وامل��ال... 

اخلطيب خماطبا الر�سول الكرمي:

          اأف�ص خوابي حراء من عرائ�سها    

)((

      و�سب يف الليل �سوء اهلل يف املقل

وي�سعد اإدارة الثقافة الإ�سالمية اأن تقدم هذا اجلهد املبارك اإىل جمهور 

واحل�سارية  والأدبية  العلمية  بالقيمة  التح�سي�ص  يف  منها  اإ�سهاما  القراء، 

ولعل  اأدبية،  الربية �سمن مو�سوعة  قيلت يف مدح خري  التي  الأ�سعار  جلمع 

امل�سرية تتوا�سل وتكتمل ، باإذن اهلل ، بعد اجلهود الفردية التي قام بها بع�ص 

والأ�ستاذ  البوطي  رم�سان  �سعيد  حممد  د.  اأمثال  من  والعلماء  الدار�سني 

طالل العامر وغريهما.

وما التوفيق اإل  من عند اهلل العزيز احلكيم.

 

القطرية،  »الأمة«  مبجلة  ن�سرت  حممد]«،  اإىل  :»الطريق  عنوان  حتمل  طويلة   ق�سيدة  من   -(

عدد:54، �ص: 5 ، مار�ص 985)، �ص: 46-47.  ونظرا لقيمتها الفنية والدللية، فقد جعلها الدكتور 

حممد �سعيد رم�سان البوطي  من �سمن خمتاراته يف �سعر املدائح النبوية، وذلك يف كتابه:»خمتارات 

من اأجمل ال�سعر يف مدح الر�سول«، دار املعرفة، دم�سق، ط:)، 988)، �ص: 75-70.
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- ملحة حول تاريخ مدائح امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم:

ملا ن�ساأ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف كنف عمه اأبي طالب وراأى فيه عمه 

خمايل النجابة ودلئل احلكمة والر�سد قال فيه:

ل   اإذا قا�سه احلكاُم عند التفا�سِل    فمن مثُلُه يف الن�����ا�ص اأيُّ موؤمِّ

   حليٌم ر�سيد ع����ادل غري طائ�ص   ي�وال��ي اإلهًا لي�ص عن����ه بغ��اف������ِل

رام���ِل
َ
   واأبي�ُص ي�ست�سقى الغماُم بوجهه   ِثماُل اليت�امى ع�سم���ٌة لالأ

قال اأبو طالب هذه الأبيات وهي من ق�سيدة طويلة اأوردها ابن ه�سام يف 

�سريته ملا خ�سي على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم دهماء العرب من اأن 

يكفون  علَّهم  مكة  بحرمات  رهم  وذكَّ قومه  اأ�سراف  اإىل  فيها  وتودد  يوؤذوه، 

اأذاهم عنه، ولك اأن تعجب من هذا املديح الذي ي�سدر عن قريحة كافر.

وممن مدح الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف بداية دعوته يف املدينة املنورة 

ح�ساُن بن ثابت ر�سي اهلل عنه، ومدائُحُه فيه غرة يف جبني تاريخ املدائح يف 

ال�سعر العربي.

ورمبا كانت بداية مدائحه مع هجرة امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، اإذ 

اإنه ملا هاجر �سلى اهلل عليه و�سلم تردد يف مكة �سعٌر ُذِكَر فيه خرُب مروره 

بخيمة اأم معبد وفيه:

 ربُّ النا�ص خرَي جزائه       رفيقني حالَّ خيمَتْي اأم معبد
ٌ

   جزى اهلل

فلما �سمع بذلك ح�سان بن ثابت ر�سي اهلل عنه قال جماوبًا هذا ال�سعر 

بقوله:

�َص من ي�سري اإليهم ويغتدِي    لقد خاب قوٌم غاب عنهم نبيُُّهمْ    وُقدِّ

ِد لَّْت عقوُله��م    وح����لَّ على ق�����وم بن�����ور جم���دَّ ���َل عن قوم َف�سَ   ترحَّ

وقال ر�سي اهلل عنه بعد فتح مكة:
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     عفت ذاُت الأ�سابع فاجِلواءُ      اإىل ع�����ذراَء من�����زُلها خ���الُء

وهي طويلة جاء فيها:

وقد ت�سمنت هذه الق�سيدة ردًا على افرتاءات اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه 

قبل اأن ي�سلم وغرِيِه من �سعراء قري�ص هجاًء لر�سول ] واأ�سحابه.

مهمة يف  ركيزًة  بني متيم ميثل  وفد  مع  عنه  اهلل  ر�سي  ح�سان  وموقف   

ن�ساأة تاريخ املدائح النبوية، كان ذلك حينما ا�ستدعاه النبي ] لريد على 

�ساعرهم يف عام الوفود.

قال الزبرقان بن بدر �ساعر الوفد مفتخرا بقومه:

ا امللوُك وفينا توؤخذ البيع        نحن امللوُك فال حيٌّ ُيقاِرُبنا     منَّ

فاأجابه ح�سان بقوله:

]، رفع رايتها ح�سان بن ثابت ر�سي  وهكذا م�ست املدائح الزكية فيه 

اهلل عنه وقد �سايعه اإخوانه من �سعراء ال�سحابة ككعب بن مالك وعبداهلل 

بن رواحة واأن�ص بن زنيم الذي قال فيه ال�ساعر دعبل اخلزاعي فيما رواه ابن 

حجر: اأ�سدق بيت قالته العرب:

عبدا       اأر�سلُت  قد   
ُ
اهلل وق��ال 

عني اأب��ا���س��ف��ي��ان  اأب���ل���غ  األ 

عنه فاأجبُت  حممدًا  هجوَت 

وعر�سي ووال����َده  اأب���ي  ف���اإن 

واإخوتهم فهر  من  ال��ذوائ��ب  اإن 

ير�سى بهم كلُّ من كانت �سريرُتُه

�سيعُتُهْم اهلل  ر�سوُل  بقوم  اأك��ِرم 

َبُع ُتتَّ ل��ل��ن��ا���ص  ���س��ن��ًة  ��ُن��وا  ب��يَّ ق��د 

تقوى الإله وبالأمر الذي �َسَرعوا

وال�سيع الأه�����واُء  ت��ف��اوت��ِت  اإذا 

البالُء نفع  اإن  احل��ق  يقول 

اخلفاء ب���رح  ف��ق��د  مغلغله 

اجلزاء ذاك  يف  اهلل  وعند 

ِوق��اء منكم  حممد  لعر�ص 
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     وما حملت من ناقٍة فوق ظهرها         اأبرَّ واأوفى ذمًة من حممد

وهو من ق�سيدة لأن�ص بن زنيم قالها يف مدحه ]  قبل اإ�سالمه.

وعبداهلل بن قي�ص امللقب بالنابغة اجلعدي ر�سي اهلل عنه الذي قال:

��را   ولوما على ما اأحدث الدهُر اأو َذرا   خلي�ليَّ ع��وج���ا �س���اعًة وته�جَّ

اإىل اأن قال:   

وان�سم اإىل هذا املوكب ال�سريف �ساعر هرب من جحيم الكفر ولذ اإىل 

يفء الإ�سالم فقال ق�سيدته التي تعد بحق عمدة املدائح النبوية، اإنه ال�ساعر 

التي  الرائعة  الق�سيدة  ال�ساعر كعب بن زهري ر�سي اهلل عنه �ساحب  ابن 

يقول يف مطلعها:

اإىل اأن قال، وقد اأجاد واأبدع مبعاين املدح وال�ست�سفاع:

كان ما تقدم ملحة خاطفة حول تاريخ ن�ساأة املدائح النبوية.

اأتيُت ر�سول اهلل اإذ جاء بالهدى

اأقيُم على التقوى واأر�سى بفعلها

بانت �سعاد فقلبي اليوَم متبوُل

وما �سعاُد غداَة الَبنْيِ اإذ رحلوا

اأوع��َدين اهلل  ر���س��َول  اأن  نبئُت 
ُ
اأ

م��ْه��ال ه����داك ال����ذي اأع��ط��اك

به ي�ست�ساُء  ل�سيٌف  الر�سوَل  اإنَّ 

ماأمول اهلل  ر���س��ول  ع��ن��د  وال��ع��ف��ُو 

نافلة َالقراآن فيها مواعيٌظ    وتف�سيُل

م�سلول اهلل  ���س��ي��وف  م���ن  م��ه��ن��ٌد 

ا وي��ت��ل��و ك���ت���اب���ًا ك���امل���ج���رة ن���ريِّ

اأحذرا املخوفة  النار  من  وكنت 

مكبوُل ُي��ْف��َد  مل  اإث���َره���ا  ��ٌم  ُم��َت��يَّ

َغنُّ غ�سي�ُص الطرف مكحوُل
َ
اإل اأ
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موقف الر�سول ] من ال�سعر:

للم�ساعر  داعم  فهو  وا�سح،  موقف  ال�سعر  من   [ الر�سول  موقف  اإن 

الإن�سانية النبيلة كما اأنه �سد ال�سعر عندما يكون و�سيلة للت�سليل والنفالت 

من القيم والثوابت.

مبوقف  ت�سي  اأنها  البع�ص  توهم  �سرعية  ن�سو�سا  هناك  اأن  يبدو  لكن 

متحفظ من ال�سعر كو�سيلة اإبداعية للتعبري، ومن هذه الن�سو�ص قول النبي 

]: )لأن ميتلئ جوف اأحدكم قيحا حتى يريه خري من اأن ميتلئ �سعرا(.
هذه  بغري  يخرج  الإجمال،  على  ال�سريعة،  بن�سو�ص  العامل  اأن  �سك  ول 

ال�سعر الذي ورد يف احلديث رمبا  اإن  اإذ  البع�ص،  اإليها  التي و�سل  النتيجة 

رمبا  ،اأو  والقراآن  الذكر  على  غالبا  ال�سعر  يكون  حينما  به  املق�سود  كان 

والدعوة   [ للنبي  هجاًء  امل�سركني  قرائح  به  طفحت  الذي  ال�سعر  ق�سد 

لكنا يف  واإل  ال�سعر  يق�سد مطلق  يقينا مل  فاإنه  اأية حال  وعلى  الإ�سالمية، 

حرج من مواقفه يف ا�ستن�ساد اأ�سحابه ال�سعر، ويف حث اأ�سحابه من ال�سعراء 

على الذود عنه.

ولعل املطلوب اأن تن�ساأ درا�سة اأ�سولية لتلك الأحاديث، تف�سرها يف �سوء 

الذي  اللفظ  ظاهر  على  القت�سار  دون  الأ�سوليني،  عند  املعتربة  القواعد 

قد ل يكون مق�سودا اأو قد يكون يف حاجة اإىل تقييد مطلقه، اأو تخ�سي�ص 

عمومه،اأو بيان جممله.

ويعترب رائد هذه الدرا�سة الإمام النووي، فقد قدم قراءة اأ�سولية للحديث 

ال�سابق، مطبقا يف ذلك القاعدة التي تن�ص على اأن »ما تطرق اإليه الحتمال 

�سقط به ال�ستدلل«،  وذلك يف قوله »وا�ستدل بع�ص العلماء بهذا احلديث 

على كراهة ال�سعر مطلقا،قليله وكثريه، واإن كان ل فح�ص فيه...واأما ت�سمية 

هذا الرجل الذي �سمعه ين�سده �سيطانا،فلعله كان كافرا،اأو كان ال�سعر هو 

الغالب عليه،اأو كان �سعره هذا من املذموم،وباجلملة فت�سميته �سيطانا اإمنا 
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هو يف ق�سية عني تتطرق اإليها الحتمالت املذكورة وغريها، ول عموم لها، 

.
)((

فال يحتج بها واهلل اأعلم«

يف    [ نبيه  عن  ال�سعر  تعاىل  اهلل  نفي  اأن  البع�ص  يتوهم  قد  اأنه  كما 

ال�سعر،  } كان ملنق�سة يف  قوله تعاىل: {     

مع كونه ] اأف�سح العرب، ون�ساأ يف بيئة ل يكاد يخلو منها �سخ�ص اإل وقد 

حفظ ال�سعر اأو مار�سه، لكننا عند التاأمل يف اأ�سرار ال�سريعة وفقه ن�سو�سها 

جنزم باأن هذا املوقف ما كان اإل �سيانة للت�سريع ويظهر هذا من التعليلني 

التاليني:

الأول: لكي ل يتوهم العرب اأن القراآن الكرمي �سدر من قريحة �ساعر له يف 

اعتمال ال�سعر مذهب و�سبيل. فلي�ص فيه من خيال ال�سعراء اأو رجز الكهان 

نقري من وهم الواهمني.

والتعبري  التفكري  يف  العرب  مذاهب   [ الر�سول  يذهب  ل  لكي  الثاين: 

التي تبعث عليها طبيعة اأر�سهم واإل لتكلف لها وناف�ص فيها ثم جلاراهم يف 

ذلك اإىل غايته حتى ل يكون دونهم فيما ت�ستوقد له احلميُة وما هو من طبع 

املناف�سة واملغالبة، وهذا اأمر كما ترى يدفع بع�سه اإىل بع�ص ثم ل يكون من 

بف�سائل  واأ�سبه  بالنبوة  اأزكى  هو  وعما  الدعوة  عن  ين�سرف  اأن  اإل  جملته 

القراآن ول من اأن يت�سع للعرب يومئذ بد فيقرهم على �سيء ويجاملهم على 

)((

�سيء، ومن ثم ينق�ص �سعرُه اأمَر القراآن عروة عروة.

الر�سول ] ملهم لل�سعراء:

الأدبية  للحركة  اإلهام  م�سدر  زالت،  وما  كانت،   [ الر�سول  و�سخ�سية 

يف خمتلف ع�سور تاريخ الأدب العربي �سواء كان على �سعيد الإبداع الأدبي         

اأو على �سعيد الفنون الأدبية.

ففن املعار�سات مثال كان فنا يتمحور حول القبيلة يف الذود عنها وبيان 

)- �سحيح م�سلم ب�سرح الإمام النووي، دار الفكر، بريوت، ط:3، 973)، م: 8، ج:5، �ص:4)-5).

)- اإعجاز القراآن/الرافعي.
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له  اأ�سبح   [ النبي  دعوة  بعد  لكنه  اأغرا�ص،  من  ذلك  �ساكل  وما  ماآثرها 

عن  والدفاع  اجلديد  الدين  عن  كالذود  بها  للعرب  عهد  ل  اأخرى  اأغرا�ص 

ويظهر  اآنذاك،  املواجهة  طبيعة  تطلبتها  اأغرا�ص  من  ماثله  وما   [ النبي 

ذلك على وجه اخل�سو�ص يف حث النبي ] �ساعره ح�سانا ر�سي اهلل عنه 

على رد عادية امل�سركني عنه يف قوله: »اأهجهم وروح القد�ص معك«.

وعظيم   ،[ النبي  اإليه  يدعو  كان  الذي  احلق  و�سوح  اأن  واجد  اإنك  بل 

�سخ�سيته كان لهما دور كبري يف القوة البيانية والتفوق البالغي الذي ظهر 

به فريق الدعوة الإ�سالمية خطابة و�سعرا، حتى قال زعيم وفد بني متيم بعد 

لقاء وفده بالنبي ] يف عام الوفود: »خلطيبه اأخطب من خطيبنا، ول�ساعره 

اأ�سعر من �ساعرنا، ولأ�سواتهم اأعلى من اأ�سواتنا«.

كما اأن املدائح فيه ] كانت ملهمة لفن اآخر بديع ظهر يف منت�سف القرن 

ال�سابع الهجري وقد جمع بني دقة الفن والإبداع الأدبي األ وهو البديعيات، 

وهي عبارة عن جمموعة من الق�سائد غر�سها املديح النبوي وغايتها جمع 

اأنواع البديع �سمن اأبياتها، ي�سب ذلك كله يف قالب من البحر الب�سيط وروّي 

 التي 
)((

امليم املك�سورة، هذا القالب الذي ا�ستهر من خالل بردة البو�سريي

مطلعها:

مزجَت دمعًا جرى من مقلٍة بدم ِر جي��راٍن ب��ذي �سل��م     اأمن تذكُّ

ومن اأمثلة البديعيات ما جاء يف بديعية �سفي الدين احللي حينما مثل لفن 

من فنون البالغة وهو الت�سجيع، وهو متاثل حروف نهايات الفقر، يف غر�ص 

مدحه ] يف قوله:

 باهلل معت�س�م
ٍ
 ِفعاُل منتظِم الأحواِل مقتِحِم ال�     اأه��واِل ملت���زم

يف  وهديه  و�سريته  �سخ�سيته  خالل  من    [ النبي  اأثر  ناحية  من  هذا 

الفنون الأدبية، اأما اأثره ] واإلهامه لالأعمال الأدبية الإبداعية، فاإنه بحر 

)- البديعيات يف الأدب العربي.
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زاخر ل نكاد نب�سر �ساحله، ويف هذه املقدمات ل ي�سعني الإتيان بها جميعا 

من  ونقب�ص  جناها  من  نرت�سف  اأن  علنا  لبع�سها  اأملح  اأن  و�سعي  يف  اأنه  اإل 

نورها.

التي �سميت  رائعته  يكتب  اأحمد حمرم  الكبري  ال�ساعر  املثال  �سبيل  فعلى 

بالإلياذة الإ�سالمية بناًء على اقرتاح تقدم به الأ�ستاذ حمب الدين اخلطيب، 

يف  مالحم  الأخرى  الأمم  َكًتبْت  كما  �سعرا   [ النبي  �سرية  ُتكتَب  اأن  وهو 

اأبطالها كاإلياذة هومريو�ص، فكتب ديوانه ال�سخم الرائع ديوان جمد  �سري 

الإ�سالم، كتب فيه اأحداث ال�سرية النبوية بق�سائد خمتلفة الأوزان والقوايف 

مرتبة على ح�سب الرتتيب التاريخي لأحداث ال�سرية النبوية، وجمموع اأبيات 

هذه الق�سائد يقرب من �ستة اآلف بيت مطلعها قوله:

    اإمالأ الر�ص يا حمم�د نورا    واغمر النا�َص حكمًة والدهورا

    حجبتك الغيوب �سرا جتلى    يك�سف احلْجَب كلها وال�ستورا

وقد كتبها رحمه اهلل بطريقة اإبداعية رائعة ل بطريقة النظم التعليمي.

اإ�سراقات  »من  اأ�سماه  رائعا  ديوانا  كتب  اأباظة  عزيز  امل�سرحي  وال�ساعر 

حياة  من  الكربى  الأحداث  حول  ق�سائد  عن  عبارة  وهو  الزكية«،  ال�سرية 

امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم. وقد اأوردنا يف كتابنا هذا ق�سيدة منه اأبدع 

فيها ال�ساعر يف ت�سوير وفاته �سلى اهلل عليه و�سلم وما اكتنفها من درو�ص 

وعرب، يقول رحمه اهلل يف مطلع هذه الق�سائد:

     ر�س���ول اهلل جئتك يف ذنوبي      ول�سَت ترد مقرتف��ا فت���اب���ا

)((

     �سفاعتك الكرمية يوم ندعى     فنبع�ث بع��د اأن ك�ن�ا ت�راب�����ا

وجمموع هذه الق�سائد يربو على الثمامنائة وخم�سني بيتًا.

وكذلك فعل ال�سيخ حممد عاي�ص عبيد لكن باأ�سلوب خمتلف عن �سابقيه 

اإذ األف تغريدة ال�سرية النبوية، وهو كتاب من اأربعة اأجزاء يف جملدين نظم 

)- من اإ�سراقات ال�سرية الزكية.
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النظم  عليها  غلب  وقد  ه�سام،  ابن  �سرية  خالل  من   [ النبي  �سرية  فيه 

والتكلف اإل اأنها تعد حماولة مهمة يف �سياق الكتابة الإبداعية يف �سريته ]، 

ياأتي  لها  املقابلة  ال�سفحة  ويف  �سفحة  الأبيات يف  يورد  اأن  كانت  وطريقته 

باملعنى الإجمايل لهذه الأبيات. يقول يف مطلع ملحمته:

لك يا ر�س�����ول اهلل من�ي ه����ذه تغ���ري�دت��ي

اأودعتها مكنوَن �سدري بل ع�سارَة فكرتي

اأ�سدو بها يف حبكم ذاك الذي هو �سرعتي

)((

اأهديتها لك كي اأعرَب عن �سف��اء حمبتي

اأ�سماها �سيد  وال�سيد عبداحلميد اخلطيب رحمه اهلل كتب ملحمته التي 

ولد اآدم حممد ] والتي ا�ستهرت ب� )تائية اخلطيب( يف �سرية امل�سطفى 

احلبيب. والأ�ستاذ عبداحلميد كان مدر�سا بامل�سجد احلرام ثم اأ�سبح �سفريا 

للمملكة العربية ال�سعودية يف الباك�ستان، وقد احتوت تائيته على 300) بيت 

من بحر واحد وهو بحر الكامل وروي واحد وهو التاء املجرورة، وقد قرظها 

عدد من املفكرين والأدباء كالدكتور حممد ح�سني هيكل والأ�ستاذ ح�سن البنا 

والإكرام  امللك ذي اجلالل  اإىل مالك  موؤلفها  اأهداها  والأديب طه ح�سني، 

�سبحانه، مل تقت�سر تائيته على ذكر �سريته، بل تطرقت اإىل �سيء من هديه 

ومعجزاته وتنظيم دولته وغريها من مو�سوعات يقول يف مطلعها:

)((

            

اأ�سفى يف رائعته )ملحمة بدر( بعدًا فنيا  اأحمد اخلاين  وال�ساعر املبدع 

ثالثة  ثري يف  متدفق  �سعري  في�ص  عبارة عن  وهي  النبوية،  الغزوات  على 

)- تغريدة ال�سرية النبوية

)- تائية اخلطيب.

�سري قد  الذي  احلمدهلل 

نبيه العباد  بني  من  واختار 

اأوامِر لنقل  وا�سطًة  ليكون 

الإ�سالَم ديَن احلق والن�سفات

خلفًا له يف الأر�ص من ن�سماِت

ميزات بال  ُطّرًا  لهم  املوىل 
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ميدانا  العطرة  النبوية  ال�سرية  من  الكربى  بدر  غزوة  من  جعلت  جملدات 

اأن  بعد  العقيل  عبدالرحمن  عقيل  املحقق  فيها  قال  وقد  الأدبي،  لالإبداع 

األقيت هذه امللحمة يف اأم�سية �سعرية: اإن هذه الأم�سية دخلت التاريخ. يقول 

ال�ساعر اأحمد اخلاين يف مقدمتها:

               
)((

               

يكن مقت�سرًا  و�سريته وهديه مل  ] من خالل �سخ�سيته  النبي  واإلهام 

على الإبداع ال�سعري واإمنا كان اإلهاما جلميع اأنواع الإبداع الأدبي و�سوره، 

فعلى �سبيل املثال جند الدكتور والروائي الكبري جنيب الكيالين رحمه اهلل 

يف  لمعة  وجنوما  كبرية،  روائية  اأعمال   [ النبي  �سرية  من  ا�ستلهم  قد 

 [ النبي  تتمحور حول  والتي  »نور اهلل«  الروائي منها رواية  الإبداع  �سماء 

يف �سراعه مع اليهود واملنافقني وجناحه الباهر يف فتح مكة ون�سر الدعوة 

خا�سة  النبوة  ع�سر  يف  »اإن  البديعة:  روايته  ختام  يف  قال  وقد  الإ�سالمية 

والتاريخ الإ�سالمي عامة جمال خ�سبا لالأقالم املوؤمنة ولذوي العقيدة من 

.
)((

الفنانني والأدباء«

وكتب رواية »قاتل حمزة« التي ارتكزت، على ق�سة وح�سي بن حرب قاتل 

القائل:  وهو  الكذاب،  م�سيلمة  وقاتل   [ النبي  عم  عبداملطلب  بن  حمزة 

] حمزة بن عبد املطلب  »بحربتي هذه قتلت خري النا�ص بعد ر�سول اهلل 

و�سر النا�ص م�سيلمة الكذاب«.

بن  ا�ستوحاها من ق�سة مالك  والتي  »فار�ص هوازن«  رواية  اأنه كتب  كما 

عوف زعيم قبائل هوازن وكيف اأ�سلم بعد عناد طويل وقتال مرير.

)- ملحمة بدر.

)- نور اهلل.

فجرا البكَر  حلَنُه  النوُر  عزَف 

نديٍّ حلٍن  اآَي  ال�سيُف  و�سدا 

وحرب ُحب  حْلن  اخللُد  اأبدَع 

ن�سرا اخللد  مب�سمع  فتهادى 

خطَّ باحلب يف البطولت �سطرا

يف الدياجي فكان يف النور بدرا    
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والباحثني  لالأدب  الدار�سني  من  اإن  بل  احلد،  هذا  عند  يقف  ل  والأمر 

اأحداث وغزوات  ا�ستملت عليه من  ]،  مبا  النبي  اأن �سرية  فيه من يجد 

و�سخ�سيات، كان لها بالغ الأثر يف اإلهام املبدعني يف الأدب قدميا وحديثا، 

والرتكي  العربي  كالأدب  متعددة،  ولغات  خمتلفة  �سعوب  �سعراء  بني  بل 

والأوردي والفار�سي. ول اأكون مبالغا اإذا قلت: والأوروبي كذلك.

هذا  يف  ت�سب  درا�سات  ثالث  امل�سري  جميب  ح�سني  الدكتور  كتب  فقد 

الجتاه، الأوىل غزوات الر�سول ] بني �سعراء ال�سعوب الإ�سالمية، الثانية: 

الإ�سراء واملعراج بني �سعراء ال�سعوب الإ�سالمية، والثالثة اأبو اأيوب الأن�ساري 

بني �سعراء ال�سعوب الإ�سالمية.

اأن  �سيمل  اأمناري  الأملانية  للباحثة  �سبق  ما  يوؤكد  بحث  على  عرثت  وقد 

ذكرته يف كتابها »جغرافية ال�سعراء« جاء فيه قولها:

بالعربية فقط بل كذلك  لي�ص  »ولدينا من الق�سائد ما ل يعيه احل�سر، 

بالفار�سية والرتكية والأردية، ي�سار فيها اإىل ا�سم بدر، حيث دارت املوقعة 

ال�سهرية التي حقق فيها امل�سلمون اأول انت�سار حا�سم. ولعلكم �سمعتم على 

�سبيل املثال باملرثاة الرتكية الرائعة لل�ساعر حممد عاكف، يف رثاء )جناك 

الأوىل يف معركة  العاملية  قتلوا يف احلرب  الذين  �سهيداري(، اجلنود  قلعة 

الدردنيل عام 5)9)م والذين يقارنهم ال�ساعر باأ�سود موقعة بدر، اأما موقعة 

مرات  بها  فنلتقي  مبينا  ن�سرا  طالب  اأبي  بن  علي  فيها  حقق  والتي  خيرب 

.
)((

ومرات يف الرتاث الأدبي للعامل الإ�سالمي«

واملتتبع للمدائح النبوية يف الع�سر احلديث يجد اأنها تختلف يف كثري من 

�سماتها عنها يف الع�سر القدمي، وهذا ما اأملح اإىل �سيء منه الدكتور اأحمد 

قب�ص يف كتابه النفي�ص »تاريخ ال�سعر العربي احلديث«، مع العلم باأنه قد عقد 

مبحثا م�ستقال عن حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يف ال�سعر احلديث يقول يف 

اآخره:

)- جغرافية ال�سعراء
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»واأكرث ال�سعراء اإيغاًل يف الكال�سيكية وجد يف نبي الإ�سالم كل ما يريد اأن 

يكون. وعلى راأ�ص هوؤلء، يو�سف النبهاين الفل�سطيني الذي يعد على راأ�ص 

واملاحي  والأ�سمر  غنيم  جاء  ثم  احلديث.  الع�سر  يف  املدائح  �سعر  ناظمي 

يف  عنه  الع�سر  هذا  يف  تختلف  املدائح  هذه  �سمة  ولكن  كثري.  وغريهم 

الفاطميني وما قبلها حلمًا  اأيام  ] يف  القدمية. فقد كان حممد  الع�سور 

وطماأنينة.  ا�ستكانة  يف  حوله  فيلتفون  حياتهم  النا�ص  على  مي�سك  ومهدئًا 

] بطاًل جميدًا كما هو نبي فريد.  النبي  اأ�سبح  اأما يف هذا الع�سر فقد 

حممد يف هذا الع�سر يكافح وير�سم اخلطط ويحدد املثال، وبا�سم الإ�سالم 

باإ�سارات  الوحدة  اإىل  يقودهم  ثم  من  والإ�سالم  ال�سالم،  اإىل  النا�ص  يقود 

قوية. ويف ق�سائد عبداهلل الب�ستاين وحميي الدين اخلياط و�سكيب اأر�سالن 

يقف  هوؤلء  ق�سائد  يف  و�سوقي،  وحافظ  وال�سبيبي  والر�سايف  والزهاوي 

»حممد« على ذرى الوجود اإن�سانًا حيًا وبطاًل يكره ال�ستبداد. وينادي بالعزة 

امللمات  يف  النا�ص  قب�ص  اأنه  على  حممد  و�سور  وامل�ساواة.  وال�سيادة  واملجد 

يفزعون اإليه ويهتدون به ويلتفون حوله. يرى العرب يف دولته الأوىل وحياته 

واملحبة  بالف�سيلة  خمل�سة  حلياة  خمل�سة  �سورة  الأوىل  وحروبه  الأوىل 

.
)((

واخلري وال�سالم«

] ملهم  ] ب� : »حممد  اأ�سميت خمتاراتي هذه ملدائح الر�سول  - وقد 

ال�سعراء« وما اأ�سميتها بهذا ال�سم جزافا، اإذ اإن من ال�سعراء من عرب عن 

هذا الإلهام م�سرحا به يف �سعره. كما قال الأول:

يفنى الزمان وفيه ما مل ُيو�سف ِ مادحيه مبدحه       وعلى تفنُّ

ومن اأ�سدق النماذج املعربة عن هذا الإلهام ما قاله �ساعر الأح�ساء ابن 

معاناته  يوا�سيه يف  ما   [ النبي  م�ستلهما من هجرة  )63ه�(  املقرب )ت 

وتغربه عن دار قومه اإذ يقول:

)- تاريخ ال�سعر العربي احلديث
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)((

                

وهذا ال�ساعر اأحمد �سوقي يقول يف ق�سيدته نهج الربدة:

لي �سادَق الكلِم    مديحه فيك حب �سادق وهدى  و�سادق احلب مُيْ

ويف همزيته عرب عن هذا الإلهام بقوله:

    جرت الف�ساحُه من ينابيع النُّهى       من دوح��ه وتفج�����ر الإِن�س���اء

    يف بح������ره لل�س������اب�ح��ني به ع�لى       اأدب احلي���اِة وعلِمه���ا اإر�س��اء

وقال يف بائيته يف مدح امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم:

     فما عرف البالغة ذو بي��ان     اإذا ل��م يتخ����دك ل�ه كت������اب��������ا

)((

     مدحُت املالكني فزدُت قْدرا    وحني مدحتك اجتزُت ال�سحابا

وعرب الأديب ال�سعودي عبدالعزيز الرفاعي عن اإلهام الر�سول ] لإبداعه 

بقوله:

ِعييٌّ - واإن عظمْت به البلوى - وَعَى  

من في�ص حبك - ملهما - ما قد وعى    

كما قال فيه ال�ساعر عامر البحريي:

وق�سيدي لديك كالدر ينرث       اأنت يف ظلها ترد �سالمي 

اأنت قلدتني ب�درًا وج���وه����ر       مل اأقلدك باملديح ولكن 

وفيه اأي�سا قال ال�ساعر حممود ح�سن اإ�سماعيل يف حديثه عن غزوة بدر:

)- ديوان ابن املقرب 

)-ال�سوقيات

ِلَنْبَوٍة قومي  دار  عن  رحتْل 
َ
اأ فاإن 

فقد رحل املختار عن خري منزل

راأى اإذ  قيلة  اأبناء  يف  وجاور 

َنبا اإذا  الكرمي  احلر  �ِسَيُم  كذا 

تاأبَّدا قد  فيهُم  ربعي  وي�سبُح 

ِعدا اإىل يرثٍب ت�سري به العي�ُص ُم�سْ

�سبيَل الِقلى والبغ�ِص من قومه َبدا

واأحفدا املطايا  زمَّ  وطٌن  به 
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الع�سكر يف ق�سيدته ب�سمة ودمعة يف مناجاة  الكويتي فهد  ال�ساعر  وقال 

يوم مولده ] م�سرحًا بهذا الإلهام:

    وعرائ�ُص الإلهام قد طلعت فُقم        وابِن القوايف وار�سم الأوزانا

    انظ��م لآِلَئه������ا له وعقيَق�ه���������ا        ثم انرِث الي���اق���وت واملرجانا

الإ�سالمي  الفكر  ] عند املبدعني من �سعراء  اإلهامه لالإبداع  ومل يقف 

التحرر  مدار�ص  �سعراء من  عند  له ح�سوره  كان  بل  التقليدية،  املدر�سة  اأو 

املدر�سة  رواد  ال�ساعر علي حممود طه وهو من  والتجديد واحلداثة، فهذا 

للفن،  الفن  �سعار  ترفع  التي  ال�سعرية  املدر�سة  وهي  الفنية،  اأو  الربنا�سية 

الدكتور حممد ح�سني هيكل  الوحي« يف حفل تكرمي  يلقي ق�سيدته »�سدى 

بهذا  ي�سي  ما  ق�سيدته  يف  جاء  وقد  حممد«  »حياة  كتابه  �سدور  مبنا�سبة 

الإلهام يقول:

ويف هذا املعنى قلت:

الوحي ملهم  �سدى  يل  ق��ال  هكذا 

ما اإذا  ح��ت��ى  الإل���ه���ام  وان��ت��ظ��رت 

اف رجفْت يف اجلنان كالزعزع الق�سَّ

ر ف��اأ���س��غ��ي��ُت حل���ظ���ًة ك��امل��خ��دَّ

امل�سرت اخل��ي��ال  ه��ات��ُف  ب��ي  َرنَّ 

ت����غ����ل����ي ب�����ج�����ان�����َب�����يَّ وت����������زاأر

وحيه ���س��رُّ  انتهى  ال��ن��ور  جبل  اإىل 

باآيه ب��ه��ا الأج���ي���اَل واه��ت��ف  ف��غ��نِّ 

�ساعر قريحة  من  �سمحا  واأر�سله 

والغِد ال��ي��وم  ملهُم  اإل  ه��و  وم��ا 

ُمن�سد تراتيَل  اأو  ���س��اٍد،  ترانيَم 

املجدد ْيَدِحيِّ  ال�سَّ ب��روح  يعي�ص 

فانثنوا الق�سائد  �سوغ  األهمَتهم 

م���ا ق���ل���َت ب��ي��ت��ا يف ح��ي��ات��ك اإمن���ا

َعرو�سنا حروف  من  حرف  كل  يف 

ن�سيده ل��ع��ذب  ال��دن��ي��ا  ف��اأ���س��اخ��ِت 

م��ادح��ي��ه مبدحه ق���رائ���ح  وزك����ت 

بدائعا ي��دب��ج��ون  ال�����رياع  ن��ح��و 

نفحْت خالُلك يف القري�ص روائعا

حرف �سدى يف املدح فيك م�سارعا

ُك���نَّ م�سامعا الأي����اُم  ل��و  ورج���ت 

�سافعا ال��ق��ي��ام��ة  ي���وم  ي��رج��ون��ه 
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العناية                  من  لقت  قد  القدمي  ال�سعر  يف  النبوية  املدائح  اأن  وجدت  وقد 

ما لقت بحثا وجمعا ودرا�سة وحتليال، اأما املدائح النبوية يف الع�سر احلديث 

فلم اأجد لها كثري عناية، لذا فاإنني جمعت يف كتابي هذا ما مل يجمع قبل يف 

كتب املدائح النبوية للمعا�سرين و�سنفته وفق التبويب التايل:

املبحث الأول: اإلهامه ] يف ديوان ال�سعراء املعا�سرين.

املبحث الثاين: من ديوان العلماء املعا�سرين.

املبحث الثالث: من ديوان �سعراء اخلليج العربي.

املبحث الرابع: من ديوان ال�سعر الكويتي.

املبحث اخلام�ص: اإلهامه ] يف ديوان �سعراء الن�سارى.

املبحث ال�ساد�ص: اإلهامه ] يف ديوان احلداثة والتجديد.

ومل يكن ق�سدي اجلمع وال�ستق�ساء، واإل فاإن هذا مما ينوء بحمله جهد 

خالل  من   [ النبي  لإلهام  اإملاحة  اأملح  اأن  ق�سدت  واإمنا  الفرد،  الباحث 

�سخ�سيته و�سرعه وهديه وغزواته واأ�سمائه و�سريته يف الأدب املعا�سر، كما 

الفني،  الإبداع واجلمال  اأنها فر�سة طيبة لنتقاء ق�سائد متفوقة يف عامل 

وقد اأرفقت مع بع�ص الق�سائد ما �سجله اأدباء ونقاد من ا�ستح�سان لها، كما 

ق�سيده ب��ك��ل  ��ان��ا  ح�����سّ ف��ل��ق��ي��ت 

 
ً
لآلأ امل����دي����ح  امل����ح����ب����ون  �����س����اغ 

ال��ع��روب��ة عنده ل��غ��ُة  ��رت  ف��ت��ه�����سَّ

�سياوؤها منه  فيه،  امل��دائ��ح  كتبوا 

مب�سرا ب���ان  ب��ه��ن  ال���زم���ان  ف����اإذا 

�ساعًة ب���ح���ريى  ب��ل��غ��ت  اأن���ه���ا  ل���و 

م�سارب امل���ب���دع���ني  يف  اإل���ه���ام���ُه 

فرائد خ���رَي  ال��ده��ُر  ف��ي��ه  ق���ال  اإن 

وت���ف���ت���ق���ت ل���غ���ة ال���ن���ب���وة ل���ل���ورى

ومتابعا منافحا  ال��زم��ان  ع��رب 

لوامعا فيه  ال��ده��ر  ج��ي��َد  َح��لَّ��نْي 

توا�سعا البيان  عطَف  له  ول��وت 

طوالعا ي��اأت��ِل��ْف��ن  ج��ي��ل  ك���ل  يف 

مدافعا �سار  الدهر  ل�ساُن  واإذا 

�سوامعا وث���م  ب��ي��ع��ا  ب��ه��ا  لأت����ى 

جتمعا احلبيب  ح��ب  ويف  �ستى 

جوامعا ال��ك��الُم  ل��ه  اأف���اد  فلقد 

و�سرائعا معارفا  ال��زم��ان  ط��ول 
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اأنني حر�ست على اأن اأ�سرح املفردات التي رمبا يغيب معناها عن القارئ. 

ومن املهم كذلك اأن اأترجم لل�سعراء، لأن اأغلب من اأتيت بق�سائدهم هم يف 

احلقيقة مغمورون اإل اأنهم مبدعون.
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)باقة الأ�سعار يف اأ�سماء النبي املختار(

عن جبري بن مطعم عن اأبيه قال: قال ر�سول اهلل ]: »يل خم�سة اأ�سماء: 

اأنا حممد، واأنا اأحمد، واأنا املاحي الذي ميحو اهلل بي الكفر، واأنا احلا�سر 

الذي يح�سر النا�ص على قدمي، واأنا العاقب« رواه البخاري وم�سلم.

ا�ستنبط  وقد  احل�سر،  يعني  ل  العدد  اأن  اإىل  العلماء  بع�ص  ذهب  وقد 

بع�ص العلماء اأ�سماء له ] من واقع �سريته و�سخ�سيته وهديه هي يف ماآلها 

بالت�سنيف   [ اأ�سمائه  اأفرد احلديث عن  من  العلماء  من  اإن  بل  �سفات، 

كالإمام ال�سيوطي يف كتابه »الريا�ص الأنيقة يف �سرح اأ�سماء خري اخلليقة« 

اع يف كتابه »تذكرة املحبني يف اأ�سماء �سيد املر�سلني«. والإمام الر�سّ

وما هذه الأ�سماء ال�سريفة اإل جانب من �سخ�سيته العظيمة وهديه العاطر، 

�سبيل  اإىل  لتهدي  واإنها  مكانته.  وبيان  به  التعريف  اأ�سكال  من  بديع  و�سكل 

القتداء به ومتثُّل هديه، وقد كان لهذه الأ�سماء ال�سريفة ح�سور يف �سجل 

الإبداع الأدبي من خالل املدائح النبوية.

 [ الر�سول  �ساعر   ] ثابت  بن  ح�سان  اأبدع  حممد،   [ ا�سمه  ففي 

عندما قال:

و�س����ق ل��ه من ا�سم����ه لي��ج�لَّ��������ه     فذو العر�ص حممود وهذا حممد

و�سّم الإِله ا�سم النبي اإىل ا�سمه     اإذا ق�ال يف اخلم�ِص املوؤذُن اأ�سهد

واإبداعه يكمن يف ا�ستنباطه معنى الثناء املرتدد بني حممود وحممد، فكان 

 تعاىل على نبيه الكرمي بنعمه ال�سم املبارك حممد والذي هو 
ُ
اأن اأ�سبغ اهلل

في�ص من اأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العلى.

ويف ا�سمه اأحمد ] قيلت اأ�سعار كثرية، اإل اأن من اأبرزها هذين البيتني 

اللذين وردت الب�سارة با�سم اأحمد بهما قبل مولده ] وقد قالهما احلرث 
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الرائ�ص من ملوك حمري:

�ص يف احلرام     وميلُك بعدهم رجٌل عظيم          نبيٌّ ل يرخِّ

ر بعد خمرج�ه بع����ام ع�مِّ
ُ
ى اأح�م�د، يا ليت اأن��ي          اأ     ُي�سمَّ

الكفر(  بي  بقوله: )الذي ميحو اهلل  ف�سره  والذي  املاحي   [ ا�سمه  ويف 

قيلت اأ�سعار.

ومن فيو�ص هذا املعنى ما جادت به قريحة الإمام �سم�ص الدين ال�ساحلي 

ملا راأى النبيَّ يف منامه يف ليلة جمعة اإذ يقول:

واأن�سد اآخر:

ومن اأ�سمائه ] احلا�سر وقد قال فيه: »الذي يح�سر النا�ص على قدمي«، 

ويف معنى هذا ال�سم، قال ال�سهاب اأحمد املنيني الدم�سقي:

     ر�سُل الإله تكون حتت لوائه  يومًا ُي�سيُب الطفَل هوُل املح�سر

ومن اأ�سمائه ] العاقب، اأي الذي جاء بعقب الأنبياء فلي�ص بعده نبي.

 ويف هذا املعنى اأن�سد ال�ساعر:

اأك������رم ب��ل��ي��ل��ة ج��م��ع��ة مل���ا اأت���ى

نظمُته م���ا  ب�����اأن  اإيل  اأوح������ى 

ن�سيمٌة الَقبول  م��ن  عليه  ��ْت  ه��بَّ

نفى وقد  املنام  �ِسنة  فاأفقُت من 

اأْزجيُت جنب مدائحي ت�سري اإىل

مل اإن  القيامة  ي��وَم  واَخ�����س��اري 

اإل ف���ي���ه  و����س���ي���ل���ة  اأق��������دم  مل 

���س��ي��ِد ال��ع��امل��ني دن���ي���ا واأخ�����رى

بنجاحي خم���ربًا  الب�سري  فيها 

يف امل�سطفى الهادي ال�سفيع املاحي

اح نفَّ ب��ال��ر���س��ا  اأن�����ص  رو�����ص  يف 

الأف����راح بيقظة  ال��ه��م��وم  ط��ي��ف 

ِف�ساح ل��ل��وف��ود  ف�����س��ٍل  رح���ب���ات 

واج���رتاح���ي زل���ت���ي  اهلل  ي��غ��ف��ر 

املاحي ال�سفيع  ال��ورى  خري  ح��بَّ 

وال�سماح العال  يف  اخللق  اأ�سرِف 
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ومن اأ�سمائه ] املقفي، اأي الذي قفى على اآثار من قبله من الر�سل فكان 

نباتة  بن  الدين  جمال  الأديب  الإمام  قال  ال�سم  هذا  معنى  ويف  خامتهم، 

امل�سري:

حممد  »اأنا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  الرحمة،  نبي   [ اأ�سمائه  ومن 

وقال اهلل  رواه م�سلم.  الرحمة«  ونبي  التوبة  ونبي  واملقفي واحلا�سر  واأحمد 

تعاىل فيه: {       }.

ويف معنى هذا ال�سم قال اأحمد �سوقي:

     واإذا رحمَت فاأنت اأمٌّ اأو اأٌب   هذان يف الدنيا هما الرحماء

من اآثار رحمته ] ما اأ�سار اإليه ال�ساعر وليد الأعظمي بقوله:

يا يتيما علَّم الدنيا حناَن الأبوين

اَحتني وفقريا علم النا�ص �سخاء الرَّ

قد غمرَت الكون نورا يتحدى الفرقدين

ا �سنمني وحطمت الكفر والذل فُدكَّ

حني اآخيت ِبالل بَعِليٍّ اأخوين

طعم اجلي�ص من قر�ص ال�سعري ومن
َ
من اأ

�سفاعته ُي���ح���رم  وم����ن  ال��ن��ب��ي  ذاك 

مبلته امل����اح����ي  احل���ا����س���ُر  ال���ع���اق���ُب 

وال�سجر ال��ن��خ��ل  ج����ذوُع  اإل��ي��ه  ��ت  ح��نَّ

�سقر اإىل  حو�ص  فِمن  احل�ساب  ي��وم 

والفطر الأدي������ان  م���ن  ق��ب��ُل  ك���ان  م���ا 

اأرى معجَز الر�سل انطوى بانطوائهم

هو املرتقي ال�سبَع الطباَق اإىل مدى

منارُه ل  واملقتفي  امل�سطفى  ه��و 

ُين�سر ال��ق��ي��ام��ة  ح��ت��ى  وم���ع���ج���ُزه 

جل���ربي���ل ع���ن���ه م����وق����ٌف م���ت���اأخ���ُر

ر َت����ت����ك����دَّ اأن��������������واُره  ول  ُي����ح����ط 
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] نبي امللحمة، وقد ورد ذكره عند الرتمذي واأحمد وقد  اأ�سمائه  ومن 

�سرحه الإمام ابن القيم يف زاد املعاد، قال يف معناه ال�ساعر اأحمد �سوقي:

تعاىل:          اهلل  قول  من  م�ستنبطة  وهي  النذير،  املب�سر   [ اأ�سمائه  ومن 

هذين  معنى  ويف   {        }

ال�سمني قال ال�ساعر:

ومن اأ�سمائه ] الداعي اإىل اهلل تعاىل، وهو مت�سمن لأهم اأدواره ]، 

ففيه جالل النبوة وجمال الت�سحية والبذل، وقد بني ال�ساعر يف مقطوعته 

القادمة مقام دعوته باأبيات رائعة اإذ يقول:

واأن�سد اآخر:

      حممٌد الداعي اإىل اهلل والذي      به اأر�سد اهلل الورى وهداها

الأمني  ال�سادق  البعثة:  قبل  بها حتى  ا�ستهر  التي  و�سفاته  اأ�سمائه  ومن 

]، وفيهما قال اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي:

قالوا غزوَت وُر�ْسَل اهلل ما ُبعثوا

 و�سف�سطٌة
ٍ
جهٌل وت�سليُل اأحالم

به يجهلون  �سيء  ك��لَّ  علمتهم 

�سعادتي ُل 
ْ
َفاأ ر�سوِل اهلل  ومدُح 

مهذب اأرَي�����ِح�����يٌّ  ت��ق��ي  ن���ب���يٌّ 

ِلذكره قلوٌب  ارتاحت  ُذكر  اإذا 

ن��ب��يٌّ ب��ه ازدان����ت اأب��اط��ُح مكة

�ساأنه جل  واح��د  ل��رب  دعاهم 

دعاهم اإىل دين من النور والهدى

دعاهم اإىل القراآن نورا وحكمًة

لقتل نف�ص ول جاءوا ِل�َسْفك دم

فتْحَت بال�سيف بعد الفتح بالقلم

مم حتى القتاَل وما فيه من الذِّ

اأف�����وز ب���ه ي����وَم ال�����س��م��اُء متور

ب�����س��ري ل���ك���ل ال���ع���امل���ني ن��ذي��ر

وطابت نفو�ص وان�سَرْحن �سدور

وَع�������زَّ ب����ه ث������وٌر وت������اه ِح������راُء

له الأمُر ُيويل الأمَر كيف ي�ساء

���س��م��اٌح وِرف�����ق ���س��ام��ل ووف���اء

�سفاء ال�����س��دور  ْدواِء 
َ
لأ وف��ي��ه 
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اهلل  و�سف  عظيمتان  �سفتان  وهما  الرحيم،  الرءوف   :[ اأ�سمائه  ومن 

تعاىل بهم��ا م�سطفاه يف ق��وله تع��اىل: {

        } وفيهما قال النبهاين يف همزيته:

ا باملوؤمن��ني رءوف���ا            ورحي��م����ا و�سحُبه رحم���اُء       ك���ان َب��رًّ

      كان فيه القراآن ُخْلَقا كرميا            �س�����دٌة يف حم��له���ا وَرخ���اء

ومن �سفاته ] واأ�سمائه، ال�سفيع وامل�سفع وقد وردت فيهما اأحاديث واآثار 

اآدم         ولد  �سيد  »اأنا   :[ قوله  وهو  �سحيحه  يف  م�سلم  رواه  ما  منها  كثرية، 

ول فخر، واأنا اأول من تن�سق الأر�ص عنه، واأنا اأول �سافع واأنا اأول م�سفع«. 

و قد تناف�ص يف معنى �سفاعته ] ال�سعراء واأكرثوا، ومن اأف�سل الأ�سعار 

التي عربت عن هذا املعنى ما قاله الإمام ال�سقراطي�سي:

ي��ع��رف��ه اأه����ُل ال�����س��دق والأم���ن���اُء

��ق ال���ك���رباء م��ن��ه��ا وم�����ا ي��ت��ع�����سَّ

دي���ن���ا ُت�������س���يء ب����ن����وره الآن������اء

واجلبل ال�سهل  ف��وق  ال��ربي��ة  م��ن 

اإذ قيل يف م�سهد الأ�سهاد والر�سل

ُت�سمْع و�َسْل ُتعَط وا�سفع عائدا و�َسِل

ب�سوى الأمانة يف ال�سبا وال�سدق مل

يا من له الأخ��الُق ما تهوى العال

وحدها لقامت  دي��ن��ا  ُت��ِق��ْم  مل  ل��و 

اأك��رَم من مي�سي على قدم األ�سَت 

منزلًة اهلل  عند  اخَل��ْل��ق  واأزل����َف 

قم يا حممُد فا�سفع يف العباد وقل
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 مباحث يف �إلهام �سرية

�لر�سول ] لل�سعر�ء
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املبحث الأول: من ديوان ال�شعراء املعا�شرين

اأحمد حممد ال�سامي

)1342 هـ -          (

)1924 م -           (

ترجمته:

يتيما،  ن�ساأ  اليمن.  يف  عريقة  لأ�سرة  »�سنعاء«  يف  »ال�سالع«  ببلدة  ولد   •
العربي  الأدبي  الرتاث  وتعمق يف  بالده،  العلماء يف  اأكابر  اأيدي  على  تتلمذ 

ون�سج  املعري،  العالء  باأبي  واأعجب  ال�سعراء،  فحول  دواوين  وقراأ  القدمي 

على منواله ديوانني من ال�سعر هما: »األف باء اللزوميات« و»لزوميات ال�سعر 

اجلديد«. عمل �سكرتريا مبجل�ص الوزراء )949)( ووزيرا مفو�سا لليمن يف 

لندن ))96)( و�سفريا متجول حتى اإحالته اإىل التقاعد )974)(. وعندما 

قامت ثورة اأيلول )�سبتمرب( )96) انحاز ال�سامي اإىل جانب امَلَلكية َفُحِكم 

عليه بالإعدام غيابيًا.

يكتب الق�سيدة العمودية، وله حماولت يف ال�سعر احلر. يعد من �سعراء 

الوجدان يف اليمن، واأكرثهم تاأثرا مبذهب »الفن للفن«، وله ق�سائد كثرية 

يف املنا�سبات الدينية والقومية وامل�ساجالت والعتذاريات.

�آثاره:

) - النف�ص الأول/ديوان �سعر كتب مقدمته اإبراهيم احل�سراين )القاهرة، 954)(.

) - من اليمن/�سعر.

3 - عاللة املغرتب/�سعر.

4 - اأحلان ال�سوق/�سعر.

5 - ح�ساد العمر/�سعر.
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6 - اأطياف/�سعر.

7 - اإلياذة من �سنعاء/�سعر.

8 - املووؤودات/�سعر.

9 - األف باء اللزوميات/�سعر )دار النفائ�ص، بريوت، 980)(.

0) - بنات اخلم�سني/�سعر.

)) - م�سارع الأحرار/م�سرحية �سعرية.

)) - ق�سة الأدب يف اليمن/درا�سات وتاريخ )965)(.

.
)((

3) - من الأدب اليمني/نقد وتاريخ

)- ديوان ال�سعر العربي يف القرن الع�سرين
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ق�سيدة: حممد ر�سول اهلل ]

         لل�شاعر: اأحمد حممد ال�شامي

)اأن�سدها ال�ساعر يف حفل ذكرى املولد النبوي الكرمي بعدن )) ربيع الأول 

�سنة 364)ه� / 945)م(:

٭٭٭

)((

                

٭٭٭

)((

                

)- قلى: اأي ابتعد عنها مع كراهيته لها.

)-  اأ�سقاعه: اأي نواحيه.

ياه �سِ وال�����س��ع��وَب  امل��م��ال��َك  غمر 

وحم���ا ب��ه ال���ك���وُن ال�����س��ق��يُّ ُدج���اه

وان�����ب�����ثَّ ب����ني ال���ع���امل���ني ����س���ذاه

واأج������لِّ َم����ّن ت�����س��دو ب���ه الأف�����واه

َلَظاه ال��ع��ق��ول  يف  ت��دم��دم  ل��ه��ب��ًا 

�ِسفاه ال���وج���وُد  ف��ي��ه  ي���رى  ع��ه��دًا 

قد اأظلمت اأ�سق����اُع����ه و�َسَم�����اه 

عيناه ب���ال���ك���رى  �����ُع  �����تَّ مَتَ غ������اٍف 

يرعاه ال����ذي  ����س���ام���ُرُهُ  ال��ن��ج��ُم 

وال����ك����ائ����ن����اُت ����س���الُت���ه ودع�����اه

وال��ق��ف��ُر رو������صُ ���س��ع��وره وُرَب�����اه

َي����ْن����ُب����ُوع����ه، ول�������س���اُن���ه جم����راه

ي���اأوي اإلي��ه فق�د ق�َ��َلى دني��������اه

وال����ك����ون وامل�����ِل�����ِكِ ال�����ذي ���س��واه

م���ا ل َي�����س��ِي��ُغ وي��رت�����س��ي م����راآه

��َف��اُه ، وت��خ��ا���س��ٌم، و���سِ وت���ن���اُح���ُرٌ

ن����ور ت���األ���ق يف ال����وج����ود ���س��ن��اُه

م�سحْت به ال�سحرا َكرى اأوهاِمها

الهدى ُوِل���َد  فجره  مطلع  ي��وم  يف 

ٌيْف�سي �سفاِت »حممد« خرِي الورى

ّجَجت
َ
تاأ اجلديِد  الع�سِر  ثورُة  هو 

وتبتني امل��وب��ق��اِت  بع�سر  ُت����وِدي 

وكوُنها احلياِة  اإىل  الركوُن  كيف 

ك��م م��وق��ٍف وال��ل��ي��ُل داج وال���ورى

ب��ه��ا وح��ي��َدا حائرا ال��ن��ب��ي  وق���ف 

الورى َع��ِن  البعيُد  َم��ْع��َب��دُه  ال��َغ��اُر 

وخياله ف���ك���ِره  م�����س��ب��ُح  وال��ب��ي��ُد 

�����وؤَاُده ُفَ  : ال��زك��يُّ منبعه  وال��وح��ي 

ملجاأ يطلب  النظراِت  م�سرت�سل 

ح��ي��ن��ا ي��ف��ك��ر يف ال�����س��م��اء ورّب��ِه��ا

فريتئي ال���وج���وِد  ه���ذا  اإىل  ي��رن��و 

مطبٌق وج��ه��ٌل  واإحل������اٌد،  ظ��ل��ٌم، 
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)((

                

٭٭٭

)((

                

                  

 
)3(

                                     

٭٭٭

)- حجاه: اأي عقله.

)- ق�سعما: اأي �سخما عظيما.

3- �سيماه: اأي عالمته.

اأرب�����اُب�����ه اأ����س���ن���اُم���ه، وُح���م���اُت���ه

تروُقه ال��ب��ل��ي��ُغ  ���س��اُع��ره  وامل�����وُت 

َي�ُسوُقه ال���ذك���يُّ  ح���ادي���ِه  وال�����س��ر 

ي���ا م��ن��ق��َذ الإن�������س���ان م���ن اآلم����ه

َذٌب ُمعَّ الَف�سيح  وال��ك��وُن  ��ْل��َت  ر���سِ
ُ
اأ

ال��ع��ق��ِوُل وم�سلٌك ب��ه  ��لُّ  َت�����سِ ����ٌق  ُفُ
ُ
اأ

ه ��ع��م��ًا يف ج���ِوّ ك��ن��َت املُ��َح��ّل��َق َق�����سْ

�سابرا ت��دع��و  ق��م��َت  مل���ا  ذي������َت 
ُ
اأ

وَدَه��ْت��َك اأوب��ا���ُص احل��ي��اة بكل ما

جُمرم بنفثة  تعباأ  مل  ف�����س��رِبَت 

وهكذا الأ����س���ّم  ك��ال��ط��وِد  وث��ب��تَّ 

با�ِسمًا و�سربَت يف وجه احلواِدِث 

»مكة« ت���ودع  م�سطرا  وخ��رج��ت 

�سابرا ل��رِب��ك  حمت�سبا  ه��اج��رت 

وهكذا العبقري!  ال��ط��ري��َد  كنت 

ل���ول ث���ب���ُات »حم���م���د« و���س��م��وُده

ال�سم�ُص.. لي�ص ال�سم�ص اأنقى �سفحًة

اأعظم همًة البحر  لي�ص  والبحُر.. 

ب��ال��ق��راآن ح��ق��ا معجزا ق��د ج���اء 

اأج�اَْلُف�����ه، واملوبق�����اُت ِحج������اه

ك����ل����م����اُت����ه، وي�����ه�����زه َم����ْع����ُن����اه

������ان ����س���اء، وي�����س��ت��ج��ي��د ُح����داه اأيَّ

ب���اخل���ري واحل������ق ال������ذي ي���ه���واه

�سقاه وث�������اَر  ن���وائ���ُب���ه  ه����اج����ْت 

ت���اه���ت م���ع���ارُك���ه وط������اَل َم�����َداه

ودليَل ح�َ����ائِره، وك��ن�ت �سن������اه

ر����س���اه ت�����ري�����ْد  حم��ت�����س��ب��ا  هلل 

و�سناه ��ه  ُب��وؤْ���سُ ��ِن��ي  وُي�����سِ ُي�سِقي 

وح����دي����ِث ج���ل���ف ج���ه���ُل���ه م����وله

الرج�ل العظي�م ثب���اُته �ِس�ي�َم����اه

عقباه ال��ورى  يف  حتمد  وال�سرُب 

واأع������زُّ م���ا ي��ب��ك��ي ال��ف��ت��ى م����اأواه

ت���ط���وي ال���ف���ال ورم����اَل����َه وَل���َظ���اه

جزاه الأن����ام  م��ن  العظيم  يلقى 

وات�����اه ي���ب���غ���ي ول  م����ا  ن�����ال  م����ا 

م���ن���ه، واأي������ن َف����خ����اُره وه�����داه؟

م���ن���ه، واأي�������ن ����س���ع���ُوره ون������داه؟

ح�����������اه اأَوْ ل�����ل�����ورى  ه����دي����ا  اهلل 
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)((

                

    

٭٭٭

)((

               

٭٭٭

)3(

                

)- تقل: اأي ت�سرب منه مرة بعد مرة.

)- راعتك: اأي افزعتك.

3- ديوان ال�سامي.

اُء ت��خ��ر���ُص ع��ن��ده��ا الأف�����واه غ�����رَّ

���س��ج��دت خل��ال��ق��ه��ا ُن���ًه���ى وِج���َب���اه

زه�����ٌر ي����روُق����ك ُح�����س��ُن��ه و����س���ذاه

ُق������واه ال���ك���ائ���ن���ات  ت����ه����زُّ  روٌح 

م��ا ال�����س��ح��ُر؟ م��ا ت���اأث���ريه ورق���اه؟

َّ������������اه  من ن�ب�ع����ه، وت�ََع����لُّ م����ن ري�

ف���ك���اأمن���ا ه����و ق��ل��ب��ه وح����ج����اه.!

ح����اُدوا ع��ن احل��ق ال��ق��ومي وتاهوا

والأر�ُص والعي�ُص ال��ذي ت�ح�ي���������اه

الأواَّه! ���ُد  امل���ت���ع���بِّ و���س��ف��ي��ُه��ه��ا 

الأ�سباُه! ونا�ُسها  الأم��نُي،  احلامي 

�����راُح وه�����دُي�����ه و����س���ن���اه ال�����������سُّ

اأن������ا اأ�س�ع���ن����������ا دِين���َ����ه وع�ُ�����اله

وحقيقٌة امل��دى،  على  ي��ِرنُّ  �سوٌت 

كما خا�سعًة  الأق���الُم  له  �سجدت 

: ول��ف��ُظ��ه ���عُّ ك��ل��م��ات��ه ن������وُر ي�������سِ

بيانه ���س��ط��ور  م��ن  �سطر  ك��ل  يف 

وَخياُله؟ اإب��داُع��ه  ما  ال�سعُر؟  ما 

وت�ستقي ال��ع��ق��وُل،  �سه  ُتقدِّ وح��ي 

مفكرا ال��ك��ب��رُي  ال��ك��وُن  ب��ه  يحيا 

مع�سٌر اإن���ا  اهلل،  ر���س��وَل  �سفحًا 

وظُلمها احل��ي��اة  راع��ت��ك  قمَت  ل��و 

ف�سيلة ب��ك��ل  ال�����س��ام��ي  زن��دي��ق��ه��ا 

ها ول�سُّ  ، ال��ذك��يُّ اللبق  وَجهولها 

احلقُّ �سعاُرنا  العاملني  ه��داَة  كنا 

َلَراَعُه النبيُّ  ُب��ِع��َث  ل��و  وال��ي��وم.. 
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اأحمد حمرم

)1294 - 1364 هـ / 1877 - 1945(

ترجمته:

نقي  الر�سف،  ح�سن  م�سري،  �ساعر  عبداهلل  ح�سن  بن  حمرم  اأحمد 

الديباجة.

تركي الأ�سل اأو �سرك�سي، ولد يف اأبيا احلمراء من قرى الدلنجات مب�سر، 

يف �سهر »حمرم« ف�سمى اأحمد حمرم، وتلقى مبادئ العلوم، وتثقف على يد 

اأحد الأزهريني، و�سكن دمنهور بعد وفاة اأبيه فعا�ص يتك�سب بالن�سر والكتابة 

مثال حلظ الأديب النكد كما يقول اأحد عارفيه.

وحفلت اأيامه باأحداث ال�سيا�سة والأحزاب، فانفرد براأيه م�ستقال عن كل 

حزب، اإل اأن هواه كان مع »احلزب الوطني« ومل يكن من اأع�سائه.

له »ديوان حمرم - ط« و»ديوان جمد الإ�سالم، اأو الإلياذة الإ�سالمية - ط« 

.
)((

يف تاريخ الإ�سالم �سعرا، تويف ودفن بدمنهور

�آثاره:

حمب  العامل  �سديقه  ملقرتح  ا�ستجابة  الإ�سالم  جمد  ديوانه  حمرم  كتب 

الدين اخلطيب، ملا راأى فيه من خمايل العبقرية والإبداع الأدبي، ولأنه علم 

اأن ملحمة هومريو�ص اليونانية قد ترجمت نرثا و�سعرا اإىل اللغة العربية يف 

زمنه، وراأى اأنه من الأوىل والأجدى اأن تكتب املالحم ال�سعرية يف ماآثر الأمة 

الإ�سالمية وح�سارتها العظيمة والتي يعود اأ�سلها اإىل �سرية النبي حممد ] 

، فكانت النتيجة اأن كتب حمرم هذا الديوان الكبري، والذي هو عبارة عن 

ق�سائد مرتبة على مراحل �سرية النبي ]، م�ستوعبة اأهم الأحداث فيها 

وقد اخرتت الق�سيدة التالية من هذا الديوان العظيم.

)- الأعالم.
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ق�سيدة: �سواد بن َغِزيَّة

حليف بني النجار

لل�شاعر: اأحمد حمرم

كان �سواد بن َغِزيَّة من اأفراد اجلي�ص يف هذه الغزوة، فراآه النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم خارجا عن ال�سف وهو يعدل ال�سفوف، وكان بيده �سهم فطعنه 

به يف بطنه، وقال له: ا�ستو يا�سواد، فقال: يا ر�سول اهلل اأوجعتني، وقد بعثك 

اهلل باحلق والعدل، فاأعطني الق�سا�ص، فك�سف الر�سول الكرمي عن بطنه، 

بطنه  وقبل  �سواد  فاعتنقه  الق�سا�ص(،  وهو  قودك  خذ  )اأي  ا�ستقد  وقال: 

ال�سريف.

)((

                

)- العرام: ال�سدة.

الأي���ام���ا ب��ع��دك  م���ن  ذك���رن���ا  اإن 

ِنياما ���س��ع��وب��ا  اأي��ق��ظ��ت��ه��ا  اأن�����ت 

ال��ف�����س��وَق ح��رام��ا �����َي ذن���ب���ا ول 

ُيقاما اأن  ���س��اداُت��ه��ا  ي��اأب��ى  ح��ني 

نظاما احل����روب  يف  للجي�ص  اأن 

ُهماما ْرَي���ِح���ي���ا 
َ

اأ م��ن��َك  ���س��اَدَف��ْت 

من يع�اُف الأذى وي��اأبى الُع�رام���ا

فا�ستقاما ال��ه��دى  �سرعة  على  ���ر 

���ه��ا ف��ت��ه��دي ال�����س��ع��وَب والأق���وام���ا

َذى، وحتمي ال�سعيف من اأن ي�ساما

اعت�ساما ب��ج��ان��ب��ي��ه  وي��ب��غ��ي  ����ق 

�����ق وب���ال���ع���دل رح����م����ًة و���س��الم��ا

ي���ا اإم������اَم ال���ه���ِداة اأم������ًرا ِل���َزام���ا

ِذماما لل�سعيِف  اإنَّ  ��َت��ِق��ْد،  ف��ا���سْ

اأع���ل���ى مقامًا واأن������َت  ب����در،  ي����وَم 

َيْقَظى القوا�سب  ب��َك  ذك��رن��ا  م��ا 

َغِرَقْت يف الظالم، ل حت�سُب البغ�

وتر�سى احل��ق��وق  يف  ال��ع��دَل  تكره 

واعلم ال�سّف  يف  �سواُد  يا  ا�ستقم 

ي���ا ل��ه��ا ي���ا ����س���واد ط��ع��َن��َة �سهم

ُتِطقها مل  ب��ه��ا  الأذى  ي��ري��ُد  ل��و 

عّدِل ال�سفَّ فا�ستوى، وق�سى الأم�

مي�سي� ل���رب���ك  �����س����ِرع����ٌة  اإن����ه����ا 

ُي���وؤْ اأن  ال������رباءِة  ذا  امل����َرء  مت��ن��ُع 

للح� ُي�����ذِع�����ن  ال�����ق�����وَّي  وُت�����ري�����ه 

باحل� جئَت  وق��د  اأوجعتني  ق��ل��َت: 

اأراه اإين  الق�سا�َص  الق�سا�ص 

ق����ال: ه���ذا ب��ط��ن��ي ل��ب��ط��ن��ك كفوؤ
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)- �سراما: م�ستعال.

)- اعتنقه: عانقه.

3- ديوان جمد الإ�سالم.

ن بردا م��ا ك��ان من�ه���ا �س���رام����ا     

ِو�َس���ام�ا ا  غ�ُ���رٍّ اخل�ِ�الَل  فاعتنقَت 

ِعظ�اما �ستى  اخل��رياِت  فابتدرَت 

 مقاما
ِ
ْع���ِظ���ْم ب��ذا امل��ق��ام

َ
���س��اُن، اأ

وا����س���ط���ف���اه ل��ل��م��ت��ق��ني اإم����ام����ا

القدامى؟ كامل�سلمني  ق���وم  اأيُّ 

َطعاما؟ ل��الأق��وي��اِء  ��وا  ْم�����سَ
َ
اأ كيف 

وا���س��ت��ح��ل��وا ال����ذن����وَب والآث����ام����ا

ف��اب��ع��ث امل�����س��ل��م��ني والإ����س���الم���ا

الظالما وميحو  َغ���َوى،  �سعب  ك��لَّ 

الآ وع��اد  »�سواُد«  يا  النف�ُص  طابت 

�سكاة ب��ع��د  ال��ر���س��وَل  واع��ت��َن��ق��َت 

َلْثمًا ��َر  املُ��ط��هَّ ال��ب��ط��ن  واب���ت���درت 

والإح��� وال�سماحُة  ال��ع��دُل  هنا  ه��ا 

وه�������داه ع�����ب�����َده   
ُ
اهلل َب  اأدَّ

ع����اله؟ يف  ك���دي���ن���ه  دي������ن  اأُيّ 

اأراأي������َت ال�����س��ع��اَف يف ك��ل اأر����ص

وُظلما ب��غ��ي��ا  ال��ط��ي��ب��اِت  َم����وا  َح����رَّ

حياة ل��ل�����س��ع��وب  ���س��ئ��ت  اإن  ربِّ 

َيهِدي امل��م��ال��ك  يف  ال���ن���وَر  اب��ع��ث 
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)((

الدكتور ح�سن علي اإبراهيم

)      - 1914(

ترجمته:

ولد بالقاهرة، والتحق مبدر�سة املنرية البتدائية وح�سل منها على ال�سهادة 

البتدائية يف �سنة 6)9)، والتحق باملدر�سة اخلديوية الثانوية وح�سل منها 

على �سهادة الدرا�سة الثانوية )البكالوريا( يف �سنة )93)، ثم التحق بكلية 

طب ق�سر العيني، وكان ترتيبه الأول بني اخلريجني �سنة 937)م.

وعني طبيب امتياز �سنة 938)، فطبيبا بالق�سر العيني �سنة 939)، ثم نال 

درجة املاج�ستري يف اجلراحة العامة )وهي التي تعادل الدكتوراه الآن( �سنة 

)94)، ثم �سافر يف بعثة لإجنلرتا وح�سل على �سهادة زمالة كلية اجلراحني 

امللكية يف نوفمرب �سنة 946) .

�سنة  يف  املاج�ستري  على  ح�سوله  فور  الطب  بكلية  للجراحة  مدر�سا  عني 

اأ�ستاذا للجراحة التجريبية  )95)، ثم  اأ�ستاذا م�ساعدا يف �سنة  )94)، ثم 

�سنة )96)، ورئي�سا لق�سم اجلراحة �سنة )97)، وعميدا لكلية الطب بجامعة 

القاهرة من �سنة )97) اإىل �سنة 974)، حني بلغ ال�سن القانونية، ولكنه ظل 

اأ�ستاذا غري متفرغ. وقد ح�سل على جوائز ونيا�سني م�سرية ودولية، واختري 

لع�سوية جممع اللغة العربية مب�سر عام 978) .

اأق�ساما  فيه  واأن�ساأ  العيني،  ق�سر  يف  اجلراحة  تطوير  يف  عمليا  واأ�سهم 

جديدة مثل اجلراحة التجريبية، ثم اأ�سرف على اإن�ساء ق�سم اجلراحة بكلية 

طب اأ�سيوط، وكذلك كلية طب املن�سورة.

وقد ُدعي اأ�ستاذا زائرًا بكليات وم�ست�سفيات دولية يف فيينا وباري�ص. 

قراأ الأدب وع�سق اللغة العربية وحفظ كثريا من ال�سعر منذ �سغره، انتخب 

بعد عودته من درا�سته ع�سوا يف جممع اللغة العربية مب�سر.كتب ق�سائد 

)-  ديوان اخلالدين، م�سطفى عبد املوىل.
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كثرية لو جمعت لأ�سبحت ديوانا كبريا اإل اأنه اأحجم عن ن�سره واقت�سر على 

اهلل«،  ر�سول  »حممد  بعنوان  �سغري  ديوان  له  واجلاد.  الديني  ال�سعر  ن�سر 

اأ�ساد مبوهبته عدد من كبار الأدباء مثل �سوقي �سيف والأ�ستاذ عبدال�سالم 

هارون ود.اأحمد احلويف.

اإعجابه  »دفعه  بقوله:  اإبراهيم  د.ح�سن  �ساعرية  �سيف  د.�سوقي  ي�سف 

اأح�ص  وكاأمنا  ونقائ�سهم  النا�ص  اأخالق  اأ�سعاره  يف  ي�سور  اأن  اإىل  باملتنبي 

يف هذا اجلانب عند بع�ص النا�ص ما ي�سبه الداء الع�سال فراأى اأن يلحَّ عليه                  

.
)((

ل مبب�سعه بل باأ�سعار ت�سف الداء وت�سخ�سه«

)- ديوان حممد ر�سول اهلل.
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ق�سيدة: وقفة اأمام قرب الر�سول ]))(

لل�شاعر: ح�شن علي اإبراهيم

)((

               

)3(

                

)4(

                

)- األقاها يف اجلل�سة ال�ساد�سة من موؤمتر املجمع ال�ساد�ص والأربعني، يوم الأحد جمادى الأوىل �سنة 

400)ه�، املوافق )) من مار�ص �سنة 980)م.

)- وجيب: اأي خفقان القلب وا�سطرابه.

3- ك�سر »اخلطوات« هنا �سرورة، وكان حقها ال�سم.

4- العر�سات: الفناوات الوا�سعة اأمام الدور.

ورهبٌة َوج��ي��ٌب  قلبي  ويف  م�سيُت 

وه����ادي ح��ب��ي ن��ح��و م��ث��وى حممٍد

م ُمَيمَّ ح�سد  الأق����وام  م��ن  وح��ويل 

وفا�ست عيوُن النا�ِص دمعا واأجه�ست

ويف النف�ِص ما فيها من احلب والتُّقى

ب��ي��ن��ي وب����ني حممٍد وق���ف���ت وم����ا 

وعادت بي الذكرى ُدهورا �سحيقًة

ر�سالًة الأم���ني  ال����روُح  اأك��م��ل  هنا 

ورحمًة حبا  الأف���ق  وراء  ��ْت  و���س��عَّ

ع��ل��ى ه���ذه امل��م�����س��اِة ���س��اَر حممد

�سوُته جلجَل  الأرج�����اِء  ه��ذه  ويف 

َجِبينه ُطْهَر  البطحاُء  م�ست  هنا 

وال��ٍد جل�سَة  الأت���ب���اَع  ج��ال�����َص  هنا 

وك��م ج��اء َف���ظٌّ ق��د َع��َل��ْت��ه جهامُة

دينه �سرح  اإىل  �ساع  من  جاء  وكم 

ن�سَره يطلُب  للرحمن  خ��رَّ  هنا 

اأنف�سا ال��ه��وُل  ُي��ف��زع  ُح���د مل 
ُ
اأ ففي 

رَب����ٍا
ْ
َم����اأ ن���ال  م���ا  اهلل  ع���دو  ووىّل 

مَّ خرَي ُرَف����������ات اإىل خري قرب �سَ

َلَعْمِري - اأطيُب ال�سلوات عليه - 

الربكات م��ن��ب��ُع  ي��ث��وي  ح��ي��ث  اإىل 

ن��ف��و���ٌص مِلُ��ْن��ِج��ي��ه��ا م���ن ال��ع��رثات

ويف النف�ص ما فيها من احل�سرات

قروٌن َخَلْت ل هذه اخلط������������وات

النفحات ع��اِط��ِر  دي��ن  فجر  اإىل 

اأ�ساءت فالَة البدو والعر�س��������ات

واجلنبات الأر����ص  ب���الَد  لتغ�سى 

حجرات ومن  حم��راب  قد�ص  اإىل 

ركعات وم��ن  َوْع����ٍظ  م��ن  مَّ 
َ
اأ وك��م 

ال�سجدات يف  للرحمن  َخ��رَّ  وق��د 

رح�����ي�����ٍم ب����اأب����ن����اء ل�����ه وب���ن���ات

والب�سمات ��ر  ب��ال��ِب�����سْ ف��ق��اب��ل��ه 

ف��ف�����س��ر م���ا ي��ب��غ��ي ب��ف�����س��ل اأن�����اِة

ف��ي��ن�����س��ُره وال��ن�����س��ُر غ���رُي ُم���وات

معت�سمات اهلل  ب��ح��ب��ل  َب����ق����نِيَ 

ممتِنعات احل����ق  ق�����الُع  وظ���ل���ت 
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)- املدنف: الثقيل.

)- طنبوه: بنوه و�سدوه.

3- ال�سروات: جمع �سري: ال�سريف.

4- املهامه: جمع مهمه: ال�سحراء.

5- ال�سوؤبوب: املطر.

6- كعب بن زهري، وق�سيدته امل�سهورة، والتي اأولها:

متيم اإثرها مل يفد مكبول بانت �سعاد فقلبي اليوم متبول 

7- الأ�ساو�ص: جمع اأ�سو�ص: ال�سجاع.

َح���لَّ بيرثب ويف غ���زوة الأح����زاب 

ح�����س��اٌر وُق�����رٌّ ث���م ج����وٌع ُم��دن��ُف

فرقة بالكفر  البيت  ربُّ  ف��اأن��زل 

��ُب��وه واأدب�����روا ف��ق��و���ص م��ا ق��د َط��َنَّ

هنا قد نعى الأبطال حلظة موتهم

ف��زي��ٌد م�����س��ى ي��ت��ل��وه ج��ع��ف��ر بعده

ل��ه الأن���ب���اَء ع���رْب مهاِمه ف��اأوح��ى 

ت����ن����ام ع���ي���وُن���ه ب�������س���ري ل  اإل�������ه 

خالدا للن�سر  العر�ص  ربُّ  وقي�ص 

ب�سدٍة حينا  الإ���س��الُم  اْمُتِحن  اإذا 

ُم���وؤَزر لن�سر  ن�سر  من  �سار  وق��د 

كرميًة الثقاُل  املُ����ْزُن  ���س��ارت  كما 

��ل الإ����س���اُلم يف ف��ت��ح مكة وق���د ُك��لِّ

ليرثب امل�سلمني  وف����وُد  وج����اءت 

را ومكفِّ ت��اِئ��ب��ا  ك��ع��ٌب  ج����اء  ه��ن��ا 

فاأر�سى ر�سوَل اهلل اإذ �سار م�سلما

ورحمة عفوا  الإ���س��الم  زخ��ر  فقد 

غدوا وقد  امل�سلمني  داأُب  كان  وذا 

اأ�ساو�ص �َسّر  الهيجاِء  لدى  فكانوا 

ُعتاة ع��زم  يثنيه  م��ا  ال��َك��ْرب  م��ن 

وح�س���ٌد من الكف����ار بالعتب�������ات

الرعدات ت��ر���س��ُل  ري��ح��ا  واأر����س���َل 

ِف��������رات واأيديهُم قد اأ�سبحت �سَ

مب���وؤت���ة يف ال��ه��ي��ج��اء ح���ني وف���اة

رواحُة، كانوا خرية ال�س������������روات

ب�������ال ر�س������ل جت����ري ودون رواة

اخللجات م����درُك  جم��ي��ب  ق��دي��ر 

وقفات م��ن  ال��ع��رب  جي�ص  فمكن 

والعزمات ب���الإمي���ان  َع����مَّ  ف��ق��د 

�ُسبات عميق  م��ن  نفو�سا  فاأحيا 

ِب�ُسوؤب�وب�ه���ا حتيي م��َ����َواَت ف�����الة

واحل�سنات احل��ق  دي��ن  ب��اإظ��ه��ار 

النزغات �َساِلِف  من  ْت 
َ
َب���ِراأ وق��د 

واأن���س�د ف�ي������ه اأول ال��ب�����������ردات

دعاة خ��رَي  الإ���س��الم  اإىل  و���س��ار 

وم���ا ف��ي��ه م��ن ح��ق��د وِغ����لِّ ت��رات

بالغزوات الأر����ص  َتدين  جيو�سا 

وعند حل���ول ال�س��لم خي�����ر عف����اة
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)- الهنوات: جمع هناة: ال�سعف.

)- اللمة: مقدم �سعر الراأ�ص، والفود: �سعر الراأ�ص مما يعلو الأذن، ويريد ب�سواد الفود: ال�سباب.

3- القذال: جماع موؤخر �سعر الراأ�ص.

و�سنًة فر�سًا  الإ���س��الُم  �سرَع  هنا 

وقد قام بالتف�سيِل وال�سرح اأحمُد

ر�سائٌل �سارت  الأن��ح��اء  ه��ذه  وم��ن 

اإلههم نحو  الأر����ص  ملوَك  لتهدي 

و���س��ار مل�سجد احِل��م��ى  هنا غ��ال��َب 

وع�����اود م���ا اأ����س���ن���اُه م��ب��غ��اَة ربه

هوا وَوجَّ امل�سلمني  قلوب  ��ْت  وُغ�����سَّ

ومل���ا دن���ا وق����ُت ال��رح��ي��ل واأزل��ف��ت

مبنزل ل���ي���اأوي  هم�سا  ����ه  ربَّ دع���ا 

هنا غ��ار يف ذا ال��رتب ب��دُر هدايٍة

جميِعِهم الأِن�����ام  خ���رَي  ي��ا  بحبك 

والهوى ال��ودَّ  اأخل�ص  حبيبًا  تذكْر 

ل��دن��َك ورحمة وي��ا ربُّ ع��ف��وا م��ن 

ملبيا اأدع��و  البيت  ذاك  زرُت  فقد 

�سبيبتي ب�سرخ  نف�سي  ��ْت  َرَع��َنَ لقد 

ملَِّتي فالعذر  اأذن��ب��ت  ق��د  كنت  اإذا 

ِفعمْت
ُ
واأ ال��ق��َذاِل  �سيُب  ب��دا  فلما 

عفوه اأط��ل��ب  الرحمن  اإىل  جل���اأُت 

تفرقوا ُع���رب  ب��ني  �����ْف  لِّ
َ
اأ رب  فيا 

فتحنا فجاج الأر�ص وال�سمُل جامع

ومغربا �سرقا  الأر����ص  مناَر  وكنا 

ال��رح��م��ُن م��ن كلمات اأن����زل  مب��ا 

َج����مَّ عظات ���مَّ  ب��ف��ع��ل وق����ول ����سَ

 ِل��ِن��ْع��َم ُح����َداِة
ٍ
حت�����اَدْت ب��اأخ��ت��ام

النفثات ط��اه��ِر  دي���ن  ظ��ل  ع��ل��ى 

ب��ع��د ج��ه��د �سالة ك��ل��ي��ال  وع�����اد 

ويف اجل�س��م م��ا في��ه من الهن���وات

مبتهالت ال��رح��م��ن  اإىل  نفو�سا 

ل��ع��ي��ن��ي��ه اأن��������واٌر م���ن ال��رح��م��ات

رف���ي���ق���ا ل���ع���ال م���ان���ح اخل�����ريات

اللمعات ��اط��ُع  ���سَ ن���وٌر  غ���اب  وم���ا 

حياتي م����الأت  ق��د  اإين  وه���دِي���ك 

مماتي يحنُي  اإَذ  �سفيعا  يل  وك��ن 

احلرمات اأق��د���ص  يف  دع���ا  لعبد 

وجئُت ر�س���ولك ح���امال دع����واتي

ال�سنوات غ��اب��ر  م��ن  غ��اف��ل  ويف 

وكم يف �سواد الف��ود من ن���زوات

حياتي ب���اأوزار وفي���ص هن���������ات

ورب�����ي غ���ف���ور وا����س���ع ال��رح��م��ات

�ستات ط��ول  بعد  خطاهم  ووّح���ِدْ 

وثبات ه��دى  يف  �سرنا  وب��ال��دي��ن 

ب���ع���ل���م واإمي����������ان وخ������ري ه�����داة
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)- اللدات: الذين ولدوا يف وقت واحد.

)- الهر�ص: الثوب اخَلِلق، ويريد: نهاية حياتي.

3- ديوان اخلالدين.

فباعدت ��ى  ��تََّ ���سَ الأه����واُء  اإذ  وهنا 

نهايٌة ال��ن��ف��و���ص  يف  ج��م��ي��ل  ل��ك��ل 

م�سيُت ثقيَل اخلطو يف القلب ح�سرٌة

رف��ع��ُت اإىل م���ث���واُه م��ن��ي ن��واظ��رًا

عليك �سالُم اهلل ما اأ�سرق ال�سحى

باأبن����������اء ق����وم َواِح���ٍد ول����دات

وقد اآن ترح����ايل ِلَه���ْر�ِص حي����اة

العطرات الأع��ظ��م  م��ق��اَم  لرتكي 

م����ودع����ًة م����ن دم���ع���ه���ا ���س��رق��ات

الظلمات يف  ال��ب��در  ن���وُر  لح  وم��ا 
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خليل مردم

)1313 - 1379هـ = 1895 - 1959م(

ترجمته:

خليل بن اأحمد خمتار مردم بك، رئي�ص املجمع العلمي العربي يف دم�سق، 

واأحد �سعرائها، مولده ووفاته بها، تعلم الرتكية يف اإحدى مدار�سها، وتلقى 

الإنكليزية يف خالل ثالث �سنوات اأم�ساها باإنكلرتا يف كربه، ودر�ص الأدب 

اإن�ساء  يف  و�سارك  �سنوات،  ت�سع  بدم�سق  الوطنية  العلمية  الكلية  يف  العربي 

بع�ص املجالت، وكان من اأع�ساء املجمع العلمي العربي بدم�سق )�سنة 5)9)( 

وا�ستقالت   )(94(( للمعارف  وزيرًا  وعني   )(94(( ل�سره  اأمينا  وانتخب 

الوزارة فعاد اإىل العمل يف املجمع. ثم عني وزيرا مفو�سا للحكومة ال�سورية 

يف بغداد ))95)( فوزيرا للخارجية )953)( وان�سرف عن الوزارة فانتخب 

رئي�سا للمجمع بعد وفاة رئي�سه الأول حممد كرد علي )953)( وا�ستمر اإىل 

اأن تويف.

اآثاره:

ط«،   - الثالث  القرن  يف  ال�سام  و»�سعراء  ط«،   - �سعر  »ديوان  كتبه  من 

و»جمهرة املغنني - ط«، و»الأعرابيات - ط«، و»نوا�سع العرب يف اأعيان القرن 

الثالث ع�سر - خ«، و»اأئمة الأدب - ط« )خم�سة اأجزاء مدر�سية عر�ص فيها 

اأدب »اجلاحظ« و»ابن املقفع« و»ابن العميد« و»ال�ساحب« و�سعر »الفرزدق«( 

و�سماها باأ�سمائهم، وحقق دواوين »ابن عنني - ط« و»علي بن اجلهم - ط« 

ودرا�سات.  مبقدمات  و�سدرها  ط«،   - اخلياط  و»ابن  ط«   - حيو�ص  و»ابن 

العلمي  واملجمع  اللغة مب�سر )948)(  املرا�سلني ملجمع  الأع�ساء  وكان من 

العراقي )949)( واملجمع العلمي ال�سوفياتي )958)(.

ي�سبه  ملا  واإيثار  املغامرات،  عن  وبعد  للم�ساملة،  وحب  هدوء،  طبعه  يف 

)((

العزلة.

)- الأعالم/الزركلي
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 ق�سيدة: هدية نبوية

لل�شاعر: خليل مردم بك

اأقامتها جمعية الهداية الإ�سالمية مب�سر مبنا�سبة  التي  تليت يف احلفلة 

ذكرى املولد النبوي يف ربيع الأول 353)ه�.

َحرَم������ْت جفني من�����اَم����ه �س��امح اهلل احلم���ام�����ه   

غ������رام�َ����ه
)((

هتفْت وهن��ا  َّ������ا  بعثْت يف الق��ل�ب مل�������  

 م�سته���ام����ه
)((

ْت  �س���اقه������ا الب�رُق حجازي��������������ًا ف�َ����َرنَّ  

 هي�ام�ه
)3(

بِّ  يف ح�سا ال�سَّ ما لهذا الب����رِق ي�����وري   

�َسبَّ يف قلبي �س���رام����������ه لح يف الأف���������ق ولك����ن   

َّ����ا ب���ابت�س��ام�������ه حني ح��ي� هاج دمع��ي و�سج��اه�����ا   

٭٭٭

مل تك�������د ت�سك�����ُن حت��������������������ى ق������ارَب الليُل خت��������اَمْه  

فتع��اىل من اأذان الفج���������������������ر م���������ا راع ظ��������الم�����ه  

ن��غ���م��������ٌة ع����ل������وي�����������ة لل����������������روح راٌح وم�������داَم��������ْه  

)4(

نائي ال�سدى عذب الرخامه م����د فيه���������ا �س����������وَته   

كرب اهلل فخ���ل��ت ال������������������ك��ون ق���د ط��اأط������اأ ه�����ام������ه  

ب�اط��������ُل اللي�����ل اأم�����ام�����ه �س����اه�����ٌد باحل�����ق وىلَّ   

ف���ل����ُق ال�سب�����ح ك��الُم�������ه يا ل�ه ع�������دًل ُي����َزّك����َ��ي   

ق������ل�ت مل���������ا ذك��������ر ال������ه���������ادي ح�ب���ّ���ًا وك�������رام�������ه  

)- وهنا: اأي يف منت�سف الليل.

)- رن: �ساح رافعا �سوته بالبكاء.

3- ال�سب: امل�سوق، املتيم.

4- الرخامة: لني يف املنطق.
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)((

ي��ح��سُر ال�فج���ُر لث���ِ����اَم����ه با�س�م����ه يف ك��ل ي��������وم   

 
)((

جب���هُة الأف����ق و�س�������ام�َ��ه ت�س��رُق الدن�ي����ا وتعل�������و   

 ب�����وج����ه ال�������������سبح من ب�س�������ر ع���الَم����ه
)3(

التبا�سري  

٭٭٭

)4(

م���ول����د ق���د َب������َس����َم الده��ُر له بع������َد اجله������ام������������ه  

�����������ْهب قد كانت �سهاَمه يف ال�سم�������ا عي�������د وتلك ال��سُّ  

نا�س����������ٌر يويل رهام��������ه وعلى الأر�ص ربي����������������عٌ   

ك��������ل رو�ِص وخي��ام����َ�������ه نا�سٌر اأع����������������الم�َ���ه يف   

ب�َس����َذاه�����ا وته�������اَم�����������ه )مكة( )جندا( 
)5(

فغمت  

٭٭٭

رًا لق����د واف�����ى مَت��اَم��������ه  وهٍب( ول�َدْت  ب�����دْ 
)6(

)بنُت  

)7(

�ت�ْ�ها ك�����م����ام���ه ك��������ان اإذ �س��م�ت�ْ����ُه كالزه��������رة �س��مَّ  

يا يتيم����ا كف��������َل الل���َه ه���������������داه واعت�س������������ام�����������ه  

ن�����ال يف الع����لم الإم��اَم��ه م�ِّي��������ا ول�����ك������ن 
ُ
�َس����بَّ اأ  

)8(

�خلَق اإذ يرعى �س�َ����وام����َ�ه هل درى اأن �سوف يرعى ال�   

٭٭٭

)- اللثام: ما على الفم من النقاب.

)- الو�سامة: احل�سن واجلمال.

3- التبا�سري: اأوائل ال�سباح.

4- اجلهامة: العبو�سة.

5- فغم: مالأ اخليا�سم بالطيب.

6- هي ال�سيدة اآمنة بنت وهب والدة الر�سول عليه ال�سالم.

7- الكمامة: غطاء النور.

8- ال�سوام: املا�سية.
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�سكوى اهلل  ر����س���ول  ي���ا 

نحن يف )ال�سام( نقا�سي

م��ا ل��ن��ا م��ن اأم���رن���ا حتى

اأخ������ذوا الأم������ر واأع���ط���و

ليثا ال���ه���ر  ي�����س��ري  ه���ل 

ك������م ن����ف����و�����ص ت��ت��ل��ظ��ى

ت��غ��� ل���ل���ت���ي  ت��ت�ن�����زى    

من اإىل  اأه���دي  ع�سى  م��ا 

ب���اق���ة م����ن زه�����ر )ال���غ���و

جن� )للم�سطفى(  حملت 

وظ���الم���ه ����س���ج���ون،  ذي 

ف�����وق اأه���������وال ال��ق��ي��ام��ه

ق����المه م�����ث�����������������������ل  ول 

نا)املع����ال��ي(و)الفخامه(

ح�����ني ت�����دع�����وه اأ����س���ام���ه

ح�������������س������رات ون������دام������ه

��������س���ل ع���������ارا وم����الم����ه

م����ق����ام����ه اهلل  رف������������ع 

ط�������ة( ط���ل���ت���ه���ا غ���م���ام���ه

���������وى حم������ب و�����س����الم����ه

)((

ق�ام ي�����دع�����و لل��ه��دى يف     ح���َ�ل��َ���ُك ي�������زجي رك�����اَمه  

)((

اإن يكن اأعزل فال�ح���������ق     ل���ه �س��ي������������������ٌف وَلم���������ه  

اأو يكن ف��������ردا وحي������دا     حاول القوُم اهت�������س���ام���ه  

فه�و يف جي�ص م������ن الإي     �مان م������ا فلَّ�������وا ل��ِ�ه���َ���اَمه  

ث��������ق������ٌة باهلل واحل��������ق     ال������ذي ي��رع�ى ذم������ام���َ���ه  

خ�����ول���وه امل�ل���َك وال�م�����ا     ل وم��ا ك����ان������ا م����رام��������ه  

ي�ه ان�سج������ام�������ه ق����ال والدم����ُع ي���������وايل    فوق خ�����دَّ  

لو و�سعتم بي����������دي ال�س�     �م�َص والب�������در ق�س������ام��������ه  

مل اأدع ذا الأم��������ِر حت���ى      ي���������رفَع اهلل دع��������ام�َ�������ه  

٭٭٭

)3(

                                                       

)4(

     َ   ُ                  

)5(

 

٭٭٭

)6(

             

٭٭٭

)- الركام: املرتاكم من ال�سحاب.

)- الاّلمة: الدرع.

3- القالمة: ما �سقط من طرف الظفر وي�سرب بها املثل يف اخل�سي�ص احلقري.

4-اأ�سامة من اأ�سماء الأ�سد.

5- تنزى: توثب وت�سرع.

6- ديوان خليل مردم بك.
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عامر حممد بحريي

)          - 1408هـ /        - 1988م(

ترجمته:

من �سعراء مدر�سة اأبولو، بداأ رحلته مع ال�سعر متاأثرا بتجديد اأحمد �سوقي 

واآخرين، ونظم ال�سعر الوطني والإ�سالمي والجتماعي والإن�ساين وامللحمي 

الأ�سالة  على  وحافظ  املعا�سر،  ال�سعر  باأعالم  التقى  والوجداين.  والتمثلي 

اخلليلي.  العرو�ص  باأ�سول  واللتزام  الفنية  والطالقة  ال�سعرية  والفطرة 

بالطبيعة  والهيام  امل�سرق،  ال�سويف  والتاأمل  العاطفي،  الغنائي  ال�سعر  واآثر 

امل�سرية. 

�آثاره:

له خم�سة ع�سر ديوانا، وترجم ع�سر م�سرحيات ل�سك�سبري �سعرًا.

ومن مالحمه: »اأمري الأنبياء« و»هداة الب�سرية« و»خالد بن الوليد« و»اإيزي�ص 

واأوزيري�ص« و»ملحمة اجلالء« و»م�سر املنت�سرة« و»الأمني واملاأمون«.

وله كتب معدة للطبع هي: »ح�ساد ال�سنني« و»من ال�سعر الفار�سي« و»يف 

ريا�ص النبوة« و»مقالت يف الأدب والنقد«. وكان اآخر حديث �سحفي له يف 

جريدة الأهرام، حتدث فيه عن جتربته املتميزة يف ترجمة بع�ص الأعمال 

الغربية..

املنت�سرة« من  )40)ه�، و»م�سر   - املطبوعة: »ديوان عامر«  اأعماله  من 

اأبو  اإ�سماعيل �سربي  و»ديوان  395)ه�،   - )�سعر(  اأكتوبر  وحي احلرب يف 

واأحمد  الق�سا�ص،  حممد  مع  بال�سرتاك  )حتقيقه  )37)ه�«  ت   - اأميمة 

و»مكبث«  367)ه�،   - الإلهام«  ربى  و»على  التاأليف(،  )دار  زكي  كمال 

و»بني  367)ه�،   - القبة اخل�سراء«  و»نحو  389)ه�،   - �سك�سبري )ترجمة( 

وتقدمي(  )اختيار  370)ه�(  )ت  الده�سان  �سري  اإ�سماعيل  واجليد«  اجلد 

.
)((

403)ه�

)- معجم ال�سعراء.
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القمر ه���و  حم���م���د.. 

ل بل هو الياقوت واملر

ع��ا���ص ث��الث��ا ب��ع��د �س�

م������ع������ل������م.. ب����خ����امت

ال� الذي حما  حممد.. 

ج���م���ال���ه يف  ي�����ف�����وق 

ول �سبط،  ل  اأب��ي�����ص، 

بائنا ب���ال���ط���وي���ل  ل 

اإىل اهلل  اأر������س�����ل�����ه 

ق����ام ب���راأ����ص الأرب���ع����

قري� من  ال�سفي  وه��و 

براحة م�����س��اف��ح��ا.. 

اأو ال�سعر  منه  ي�سدل 

قوله يف  ف��اح�����س��ا  ل 

كالب�سر ل  وب�������س���ر.. 

ج���ان.. م��ا ب��ني احلجر!

نذر.. ما  فوّفى  �ستني.. 

م��ا ب��ني ك��ت��ف��ي��ه.. ظهر

ح�سر ول��ل��ب��ع��ث  ���ك��ف��ر، 

ك�����ل ج����م����ال م���زده���ر

�سعر ���س��ي��ب  ول  ج��ع��د، 

ق�����س��ر ي���ع���ي���ب���ه  ول 

ف����م����ا فرت ع�������ب�������اده.. 

����ني.. ���س��ادع��ا مب��ا اأمر

م�سر م��ن  والنقي  ��ص، 

العطر وامل�سك  كالثلج، 

وزر ف�����ال  ي�����ف�����رق�����ه.. 

غ���در م����ن  م��ع��ي��ن��ا  ول 

ق�سيدة : حممد

لل�شاعر: عامر البحريي

)((

وبدا وجُه احل�سن الأكرْم  ْ        واأتى نوُر اهلل الأعظ��م 

�سلى اهلل عليه و�سل�������م!        فدعا كل اخللق، وعلَّم 

)((

)((

                                 

)- هذا يف و�سف �سعره ]، فهو لي�ص �سبطا اأي م�سرت�سال ول جعدا بل هو و�سط بينهما.
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)((

                

)((

                  

)- زمر: اأي جماعات.

)- الن�سار: خال�ص الذهب، البدر: الكي�ص الذي تقدم فيه العطايا.

وَخَفر خ���در،  ذات  م��ن 

َق������َذْر م����ا  ي���ح���رم  ومل 

ي���ج���يء ف���ي���ه ب���ال���َه���َذر

ي����ن����ام ق���ل���ُب���ه احل������ِذر

�سحر وم��ا  ب��ه��ا..  جي�سا 

ت����و�����س����اأت م���ن���ه ُزَم�����ر

ينفجر ال���ع���ي���ون..  �����اُل 

، واعت�سر �ُقر�ص.. َفَفتَّ

مي���ي���ن���ه ح�����ني ح�����س��ر

الثمر ���س��ح  وق����د  �����ط، 

باملطر اأه���لَّ���ْت  ���س��ح��ٌب 

ال�سرر لي�سكَو  خ���رى.. 

بهر اإك��ل��ي��ل  مثل  ح���ت.. 

ِج��ْذٌع من �سجر َح��نَّ  �ى 

ك���ان م��ن ال��ذك��ر اعترب

ت�ستعر ن�������ارا  ������ن�����ِة.. 

�سعر م���ن  ون���ع���ال  ن.. 

.. اختفى خلف احلجر ديِّ

����ق خ����ائ����ٌف، وم��ف��ت��ِق��ْر

هجر اأو  ��رى،  ب��ُب�����سَ ���ن 

وِبَدْر ُن�سار،  من  ���رى.. 

ح���ي���ائ���ه يف  اأ�������س������دَّ 

طعامه م��ن  ع���اب  م��ا 

اأو احلديَث..  ي�سرُد  ل 

ت����ن����ام ع����ي����ن����اه.. ول

�سقى امل�����اء..  م����زادة 

و�سوئه م���ن  ال��ط��ه��ُر 

من اإ�سبعيه املاُء.. اأمث�

بال� ال�سبعني  واأط��ع��َم 

���ح ال���ط���ع���اُم يف و����س���بَّ

وجاءه ال�ساكي من القح�

فورها م��ن  َم��ْت 
َ
ف��ْال��َت��اأ

الأ اجلمعة  يف  وج��اءه 

فال ال�سَحب  ع  ف�����س��دَّ

امل���ن���رَب.. حت� وات���خ���ذ 

للذي يبكي..  كالطفل 

الفت� من  النا�َص  واأنذر 

كاملجا وج�����وه..  وم���ن 

لليهو ق����ت����ال  وم������ن 

الطري� قطع  ل��ه  �سكا 

الأم� الظعنيَة  َر  فب�سَّ

وم���ا ح���وْت ك��ن��وُز ك�س�



58

)((

                   

)- ديوان عامر البحريي.

خ��زائ��ُن الأر������ص.. له

وق������د اأراه����������م اآي������ًة

ال�س� لأجلها  واقرتبت 

اآمنوا قد  �سحبة..  يف 

ه���ذا اأب���و ب��ك��ر.. غدا

وَث�����مَّ م���ن ه���اج���ر، اأو

وَثمَّ ذو النورين يف امل�س�

وابن اأبي طالب.. كال�س�

ك���اأن���ه ه�������ارون.. من

وفاطم الزهراء يف الر

عائ�سة روت  وق�����د 

وق���ب���ل���ه���ا.. خ��دي��ج��ٌة

ببيتها ����َره����ا  ب���������سَّ

قامت من املبعث حتم�

و�����س����ارك����ت ع����ذاَب����ه

الأوا ْك��ُب  ال��رَّ وه��اج��ر 

واملع� ب��الإ���س��راء  وف��از 

ث�����م غ������دا م���ه���اج���را

الركا النا�ُص  ي�ستقبل 

الب� »طلع  وين�سدون: 

نظر ح���ي���ث  ي��ن��ظ��ره��ا 

ر �َسَفَ ال�����س��ب��ُح  ك��اأن��ه��ا 

القمر.. وان�����س��ق  ���اع��ُة، 

ب����رب����ه����م، وب����ال����ق����در

عمر وذا  م�����الزم�����ا، 

ن�سر اأو  ال��ن��ب��ي،  اآوى 

����ح���ف ي����ق����راأ ال�������س���ور

زاأر احل���رب  ���ي��غ��م.. يف 

مو�سى.. اإذا جد اخلطر

و����س���ة ب�����س��ع��ة ال��زه��ر

واخلرب احل��دي��ث،  عنه 

وزر ق����د  وزي�������ر  خ������رُي 

ُدَرر وم���ن  ق�����س��ب،  م��ن 

كفر م����ن  اأذاَة  ����ي���ه 

�سرب ح���ني  و�����س����رَبه.. 

يل.. والنجا�سى ما هجر

الب�سر ���س��ي��ُد  ��������راج.. 

���ْر ف���ك���ان اآي�������َة ال���ُع�������سُ

َب.. من َبَدا، ومن ح�سر

�����در ع��ل��ي��ن��ا.. وظ��ه��ر«!
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ق�سيدة: يوم الغار

لل�شاعر: عامر البحريي

»عند زيارة ال�ساعر لغار ثور الذي جلاأ اإليه النبي عليه ال�سالم و�ساحبه 

اأبو بكر، يف بطحاء مكة خالل �سهر اأبريل  من �سنة 947)«

)((

                

   
)((

                

٭٭٭

           )3(

                

)4(

                

)5(

                

)- ق�سد باملرقد: القرب، ي�سري اإىل املوت.

)- ق�سد بالفرقد: جنم ال�سماء.

3- الفدفد: الأر�ص الوا�سعة امل�ستوية ل �سيء فيها.

4- جبل النور حيث  غار الهجرة يف قمته، الوهد: جمع وهاد وهي الأماكن املنخف�سة، والأجند: جمع 

جند وهي الأماكن املرتفعة.

5- الأربد: املرعب املهيب.

التي احلياة  �سحراُء  اأن��ت  هل 

ي�����س��ح��ُب ف��ي��ه��ا ي���وم���ه وح���ده

املدى ك��ل  العمر،  ك��ل  اأن��ت  اأم 

�سطاآنه ب���ني  ب��ح��ر  اأن�����ت  اأم 

رم���ال���ه ال�������س���ف���راُء وه���اج���ٌة

راأيُت يف ال�سحراء فردا م�سى

ُيهتدى اأح��د  من  ي�سطحب  مل 

مثله اإىل  واد  م����ن  ي�����س��ري 

وق������د ت����ب����دى ج����ب����ٌل ���س��اه��ق

وك����ل����م����ا ق�������رب م����ن����ه ن������اأى

����ل ال������وه������ُم ل�����ه اأن�����ه ُي����خ����يِّ

�سفحه ع��ل��ى  اأوف����ى  اإذا  ح��ت��ى 

اأ�سله يف  ال�سخر  ثبات  وم��ن 

����ى خ����ط����وًة خ��ط��وة ث����م ت����رقَّ

املهتدي؟ ت��ي��ه��ائ��ه��ا  يف  ي�����س��ل 

غد.. من  ول  اأم�ص  من  فيك  ما 

من مولد الطفل اإىل امل���رق��د؟ 

ما بني بطن الأر�ص والف��رقد؟

تربد.. مل  ال�سم�ص  لهيب  حتت 

ُم�����ْف�����َرد.. ن��ف�����س��ه  مل��ط��ل��ب يف 

م��ر���س��د ب�����ال  ظ�����ل  اإذا  ب������ه، 

وَف��ْدَف�ٍد يف�س��ي اإىل ف����دف�������د

والأجند الوهد  خلف  الأف��ق  يف 

يبتدي.. ول  ال�����س��رُي  ينتهي  ل 

ب���ال���ي���د! ي��ل��م�����س��ه  اأن  ي����ك����اد 

َع م���ن من���ظ�����������ره الأْرب�َ������د ُروِّ

ال�سرمدي ع��م��ره  ت����وايل  ع��ل��ى 

جلمد اإىل  ي��ع��ل��و  ج��ل��م��د  م���ن 
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٭٭٭

٭٭٭

    

)((

                        

)- ديوان عامر البحريي.

واق����ف����ا ق����م����ت����ه  يف  وراح 

الأك������واَن يف عينه اأ���س��غ��ر  م��ا 

�سعيه يف  الإن�����س��اَن  اأت���َف���ه  م��ا 

يكن مل  اإذا  العي�َص  اأح��ق��َر  م��ا 

وما ب�����اًل،  امل���وؤم���َن  اأروَح  م���ا 

دائ�������رُة ال��ع��ي��ن��ني حم�����س��ورٌة

وه����ذه ال���ق���م���ُة.. م����َا اأم���ُره���ا

ن�سمة وزك����ت  ه�����واًء.  ط��اب��ت 

لها ل��ريق��ى  اإل  ��ُل��ح��ت  ���سَ م���ا 

ي��دع��و م��ن ال��ق��رب اإل���ه ال��ورى

م�سهد! اإىل  ال��ك��ون  م��ن  ي��رن��و 

املر�سد! ذل���ك  م��ن  ب���دت  ك��م��ا 

وال�����س��وؤدد امل��ج��د  اق��ت��ن��اء  اإىل 

الأخ��ل��د الأك���م���ل  ذاك  ���س��ب��ي��َل 

امللحد! امل��ن��ك��ر  ���س��ع��َي  �����س����لَّ 
َ
اأ

اأزي���د! على  ي�سرف  يرتفع  م��ن 

الأر�سد؟ امل��ع��ت��زل،  �سمتها  يف 

للمغتدى امل�سطاف،  ك�ساطئ 

ع�����ْزُم ن���ب���ي.. ����س���ادق امل��وع��د!

ولو دع����ا يف ال�سه��ل مل يبع��ِد! 
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ق�سيدة: نحو القبة اخل�سراء

لل�شاعر: عامر البحريي

نظم ال�ساعر هذه الأحلان مبكة املكرمة يف اليوم ال�سابق ل�سفره اأول مرة 

بها  وتغنى   )(947 مايو  366)ه�  رجب  غرة  )اخلمي�ص  املنورة  املدينة  اإىل 

مع اأ�سحابه يف �سبيحة اليوم التايل، وال�سيارة تقبل بهم على بلدة الر�سول 

والقبة اخل�سراء تلوح زاهية مع ال�سروق و�سط الوادي الف�سيح.

ِاط���������ِو امل�س������افَة يا ب�������ري���ُد.. ف�������اإن قل��ب���ي يخ��ف�����ُق!  

)((

والدم�����ُع من عين��ي مبه��������ُور الل�ظ�����������ى.. مت���������������دفق  

ع�ّج���������������ل ب�ن���������ا، اأو لي�ص اأنك مثلن�������ا مت�س���������������وق؟  

عجل ... ف��اإن القب�َة              اخل�سراء لحت من بعيد..  

اط�ِ��ْ�������ِو امل�س���افَة يا بريد! والقلُب �ساَح مناديا:    

٭٭٭

 

اطِو امل�سافَة يا ب��ري������������ُد.. فل��م يع����د للق��ل�ب �س�ب���ُر  

خفقت له باحلب اأجنح���ٌة.. وحل���ق من�������ه ط��ي�������������ر  

َم لظى، واأن ال�سوَق جمُر ما �سره اأن الغرا    

)((

الثوُر واجلوزاُء ي�سط�������������������������رمان بالوم�ص ال�سديد  

باحلب، فاعجْل يا بريد! وله ربي��ٌع م���ونق    

٭٭٭

)- مبهور اللظى: ق�سد به الدمع املمتزج بحرارة ال�ستياق.

)- الثور واجلوزاء يف التقومي العربي، يقابالن �سهري مايو ويونيو يف التقومي امليالدي. وفيهما ي�ستد 

احلر يف ال�سحراء خا�سة، وهو ما ي�سمى هناك بالوم�ص...
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اطِو امل�س�����افَة يا بري��د     .. فقد طويُت لك الزم������������ان  

و�سربت حتى دارت الأي����ام .. وانفج�������������ر احلن����������ان  

: اأقب��ِ�ْل، فق�������د اآن الأوان! و�سمعت هاتفَة ال�سدى    

لت: اإن����ه حظ �سعي�����������د.. ؟ ق����ا   ف�ساألتها: واحلظُّ  

فهتفُت: عج����������ل يا بري��د! َّ����ي لن�ي����������له   ح�ُ�ثَّ املط�  

٭٭٭

القبُة اخل�س����راء.. م��و  ُعدنا.. واإن ط����ال ال�س��رى  

)((

مل تلت��م�����ع ن��������اُر الق������رى ومبيتُن�ا البي������داُء.. اإن    

ولقد حثث��ن���������ا ال���ركَب .. بالأ�س����واِق م�ن اأم الق���������رى  

وامل�سطفى.. بيُت الق�سيد وجُه املدينِة ق�س�����دن���ا    

عجل.. فديتك.. يا بريد! ِعّجْل بنا، عج�������ل ب��ن�ا    

٭٭٭

يف حرم النبي

)((

                

)3(

                                       

)- القرى: ال�سيافة.

)- النفح: العطر.

3- ديوان عامر.

ال��ن��ب��ي ح������رم  يف  ����س���ل���ي���َتَ 

وم�������س���ي���َت م���ي���م���ون اخل��ط��ى

ال��ي��ق��ني ن������ور  يف  وه����ب����ط����َت 

ت���ت���ل���و ال������ك������ت������اَب، وت���ع���م���ر

ف��������������اإذا وق�������ف�������َت ب����ب����اب����ه

ب����رو�����س����ه ن�����زل�����ت  واإذا 

وم�����زج�����َت روح�������ك ب���اجل���ال

و����س���م���ع���َت ه����ات����َف ����س���وت���ِه

ف���ان���ه�������ص ب�������س���ك���ر زي�������ارة

ال�����س��ذْي ال��ع��ط��ر  و���س��ع��ي��ت يف 

ف������وق ال���ب�������س���اط الأح�����م�����دي

م����دي����ن����ة ال������ن������ور ال�������س���ن���ي

امل�����ح�����راب ب���ال���ق���ل���ب ال��ت��ق��ي

ف�����اأط�����ل�����َت اإي��������������واء امل���ط���ي

ونع����م��ت بالنف�����ح ال�����زك���������ي

ال���ق���وي واحل������ب  امل���ح�������ص،  ل 

م�����ن ج����ان����ب ال����ق����رب ال��ب��ه��ي

ه���ي من�ح���ُة ال�ح������ِّق الع������لي!
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ال�ساعر عبداهلل الربدوين

)1348 - 1420هـ = 1929 - 1999م(

ترجمته:

عبداهلل بن �سالح بن عبداهلل ال�سحف املعروف بالربدوين: من م�ساهري 

�سعراء اليمن لع�سره ومن وجوه الثقافة فيها، ناقد كاتب، ن�سبته اإىل الربدون 

اخلام�سة                                                                                                                                         يف  ب�سره  وفقد  فالح،  لوالد  فيها  ولد  �سنعاء،  جنوب  يف  قرية 

اأو ال�سابعة من عمره ب�سبب اجلدري، فلم يعقه ذلك عن متابعة الدرا�سة، 

لالأدب  اأ�ستاذا  فيها  وعني  �سنعاء،  يف  العلوم  دار  مبدر�سة  تخرج  حتى 

العربي. 

بداأ يقر�ص ال�سعر منذ الثالثة ع�سرة، ومال اإىل الأدب، والتحق بالإذاعة 

يف  عقد  لل�سعراء  موؤمتر  باأول  �سارك  والق�ساء.  باملحاماة  وعمل  اليمنية 

املو�سل عام 970)م فاألقى ق�سيدة )يف ذكرى املتنبي( حاز عليها لقب اأمري 

ال�سعراء. ويف ذلك العام تاأ�س�ص احتاد الأدباء والكتاب اليمنيني، فكان اأول 

رئي�ص له بالنتخاب، ثم ا�ستقال، وبقي يهتم بالأدب وال�سعر حتى وفاته يف 

�سنعاء.

�آثاره:

 له دواوين كثرية، منها: »من اأر�ص بلقي�ص«، و»يف طريق الفجر«، و»مدينة 

الغد«، و»لعيني اأم بلقي�ص«، و»ال�سفر اإىل الأيام اخل�سر«، و»وجوه دخانية يف 

مرايا الليل«، و»زمن بال نوعية«، و»ترجمة رملية لأعرا�ص الغبار«، و»كائنات 

الع�سور«، و»رجعة احلكيم بن زائد«،  ال�سوق«، و»رواغ امل�سابيح«، و»جواب 

اأكرث  وله  الربدوين«.  عبداهلل  و»ديوان  طلقة«،  اآخر  اإىل  ق�سيدة  اأول  و»من 

من �سبعة كتب نقدية وبحثية منها: »رحلة يف ال�سعر اليمني قدميه وحديثه«، 

اليمن«،  يف  ال�سعبي  الأدب  و»فنون  مينية«،  »ق�سايا  اجلمهوري«،و  و»اليمن 

و»الثقافة والثورة يف اليمن«، و»الثقافة ال�سعبية: جتارب واأقاويل مينية«. 
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عامله  يعي�ص  اأن  ا�ستطاع  لأنه  العربي،  ال�سعر  معجزة  بع�سهم  اعتربه 

ح�سل  ناظريه.  فقدانه  من  بالرغم  واأ�سالته  اأمته  تراث  ويتمثل  وع�سره، 

اأواخر حياته على جائزة �سلطان العوي�ص من الإمارات العربية املتحدة. 

عند  ال�سعرية  »ال�سورة  كتابه:  يف  م�سوح  وليد  مثل  من  النقاد  عنه  كتب 

الربدوين«،وحممد اأحمد الق�ساة يف كتابه: »�سعر عبداهلل الربدوين«.

ومن �سعره قوله:

واأذلُّ ما يف الأر�ص �سعٌب يجتدي  

)((

م�ستعم��را وُيوؤل�ّ��ِه ا�ستبدادا     

)- تتمة الأعالم.
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ق�سيدة: يقظة ال�سحراء

لل�شاعر: عبداهلل الربدوين

األقى ال�ساعر هذه الق�سيدة يف حفل حافل بدار العلوم ممثال لها مبنا�سبة 

ذكرى املولد النبوي �سنة 376)ه�.

ال��ه��دى ع��ام��ا فعامَا ح��يِّ م��ي��الد 

ُم�ستهاما ن�����س��ي��دا  ال��دن��ي��ا  وام������الأ 

اإىل املا�سي  اإىل  �سعُر  يا  وام�ِص 

احرتاما ف��ي��ه  وُذْب  ال��وح��ي  ملتقى 

كما املا�سي  من  الذكرى  واحمل 

اجل�ساما اأم���ان���ي���ه  ال��ق��ل��ُب  ي��ح��م��ُل 

يف ال��ن��ور  ذك���ري���اِت  َرّدِد  َه����اِت 

��ن��ه��ا ال���دوام���ا ���ك الأ����س���م���ى ول��قِّ ف���نِّ

كما امل���ج���د  ت��ب��ع��ث  ذك�����ري�����اٌت 

الغراما ال��ق��ل��ب  اإىل  احل�����س��ُن  يبعث 

ف��ارت��ع�����ص ي��ا وَت�����َرَ ال�����س��ع��ر وذْب

م���دام���ا ال���ع���ب���ق���ري���ات  ك�����وؤو������ص  يف 

امل�سطفى م��ه��ِد  ح����ول  وت��ن��ْق��ل 

)((

الرخاما اأغ��ان��ي��ك  امل��ج��د  وان�����س��د 

م��ع��ان��ي��ه كما ال��ب�����س��رى  �����ت  زفَّ

)((

زف���ِت الأن�����س��اُم اأن��ف��ا���َص اخل��زام��ا

)- الرخام: ال�سهلة اللينة.

)- اخلزاما: نوع من نبات ال�سحراء.
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وجت����ل����ى ي�������وُم م����ي����الد ال���ه���دى

مي������الأ ال����ت����اري����خ اآي����������اٍت ع��ظ��ام��ا

على ال�سحرا  يقظُة  وا�ستفا�ست 

ه���ج���ع���ِة الأك�����������وان ب���ع���ث���ا وق���ي���ام���ا

ال�سما اأ����س���رار  ل���الأر����ص  وج���ال 

ابت�ساما ال���ك���ون  ف���م  يف  وت�������راءى 

ب��ه  
ُ
اهلل ب�����ع�����َث  ي���������وٌم  َج���������لَّ 

الظالما الأر�����ص  ع��ن  ميحو  اأح��م��دًا 

فا�سطفى خ�ساما  الدنيا  وراأى 

اخل�ساما ال��دن��ي��ا  م��ن  يفني  اأح��م��دا 

م���ر����س���ٌل ق����د ����س���اغ���ه خ��ال��ُق��ه

وختاما ب����دءا  ال��ر���س��ل  م��ع��اين  م���ن 

- ودٌم  ن��ار  ��ْرُق  وال��طُّ  - �سعى  قد 

)((

ي��ع��رُب ال�����س��ه��ل وي��ج��ت��از الأك����ام����ا

العدا َج���ْه���َد  ب��ال��ه��دى  وحت����دى 

)((

ح�ساما الباغي  لل�سارم  وانت�سى 

جّنة ف��اأ���س��ح��ت  الأر�������ص  ن�����زَل 

و����س���م���اًء حت���م���ل ال����ب����دَر ال��ت��م��ام��ا

واأت�������ى ال���دن���ي���ا ف����ق����ريًا ف���اأت���ت

)3(

م��ام��ا ن��ح��وه ال��دن��ي��ا واأع��ط��ت��ه ال��زِّ

���ت���ه ال�������س���م���ا وي����ت����ي����م����ا ف���ت���ب���نَّ

������ل ال���ي���ت���ام���ى وت���ب���ن���ى ع����ط����ُف����ُه كَّ

)- الأكام: جمع الأكمة، اأي املكان املرتفع.

)- انت�سى: اأي ا�ستل.

3- الزمام: القياد.
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ب��ال��ع��دل اإىل ورع�����ى الأغ����ن����اَم 

الأن���ام���ا احل����ق  م���رت���ع  يف  رع����ى  اأن 

ال�����س��ح��را كما َن  َم�������دَّ ب������دويٌّ 

النظاما احل�����س��ر  اإىل  ال��ن��ا���َص  ع��ل��م 

ملة واأع�����ل�����ى  ع������دل  وق�������س���ى 

ت��ر���س��ُد الأع���م���ى وت��ع��م��ي م��ن تعامى

الورى يف  الت�ساوي  ع��دَل  ن�سرت 

وت�سامى ف��ي��ه��ا  الإن���������س����ان  َف����َع����ال 

الَهدى ي��ا ر���س��وَل احل���ِق خ��ل��دت 

حطاما وال���ب���غ���ي  ال��ظ��ل��م  وت����رك����َت 

حَمدًثا ظلما  الكون  يف  جتد  قم 

ال���ع���دِل قاما ���ِم  ال���ع���دَل وب���ا����سْ ق��ت��َل 

ال����ع����زَل كما ت��خ��ت��ِط��ُف  وق�����وى 

احلماما اجل��و  م��ن  ال�سقُر  يخطُف 

ال�سقا ال�سرق  على  الغرُب  اأمطر 

احلماما اأ���س��ق��اه  ��ل��م  ال�����سِّ وب���دع���وى 

األ���ف���اظ���ه ال�����س��ل��م يف  ف���م���ع���اين 

ِح�����َي�����ٌل ت��ب��ت��ك��ر امل��������وَت ال�����زوؤام�����ا

ي��ا ر���س��ول ال��وح��دة ال��ك��ربى ويا

)((

���َدِت ال��ظ��ل��َم ال���ّرغ���ام���ا ث����ورًة و����سَّ

خ��ذ م��ن الأع��م��اق ذك���رى �ساعر

وت����ق����ب����ل����ه����ا �������س������الة و�����س����الم����ا

٭٭٭

)- الرغام: الرتاب.
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الأ�ستاذ عزيز اأباظة

)1899هـ - 1973م(

ترجمته:

حياتهم  طول  وقفوا  الذين  ال�سعراء  اأحد  اأباظة  عزيز  حممد  الأ�ستاذ 

مدافعني عن مدر�سة ال�سعر العربي الأ�سيل، وحمافظني على عمود ال�سعر، 

لي�ص مبقالته وحما�سراته فقط، بل باأعماله الفنية املتعددة، �سواء يف ال�سعر 

باأ�سرار  وا�سعة  دراية  ذو  كله،  فوق ذلك  وهو،  امل�سرحي.  ال�سعر  اأو  الغنائي 

اإن القارئ ليلحظ ذلك يف ق�سائده الطوال حني ت�سع  اللغة العربية، حتى 

وقد  الختبار،  مو�سع  واأ�سرارها  اللغة  ال�ساعر مبفردات  معرفة  )القافية( 

خا�سها عزيز اأباظة بنجاح.

889)م،  �سنة  يف  ال�سرقية  مبحافظة  القمح  مينا  مركز  بالربعماية  ولد 

التوفيقية  مبدر�ستي  والثانوي  النا�سرية،  باملدر�سة  البتدائي  تعليمه  وتلقى 

وال�سعدية، وبعد اأن نال �سهادة الدرا�سة الثانوية �سنة 8)9)م التحق مبدر�سة 

احلقوق وتخرج فيها �سنة 3)9)م، وعمل بعدها حماميا ثم ع�سوا بالنيابة 

العامة، ثم ع�سوا يف جمل�ص النواب. ويف �سنة 933)م، عمل بوزارة الداخلية 

فوكيال  935)م،  �سنة  البحرية  ملديرية  ووكيال  ال�سخ�سية،  لتحقيق  مديرا 

ثم  فاملنيا  فالفيوم  للقليوبية  مديرا  عني   ،(94( �سنة  ويف  اجليزة.  ملديرية 

حمافظا وحاكما ع�سكريا ملنطقة القناة �سنة )94)م، ثم مديرا للجيزة، ثم 

اأ�سيوط، ويف �سنة 947)م اختري ع�سوا مبجل�ص ال�سيوخ، وعمل بعد ذلك يف 

امليدان القت�سادي.

الفنون  لرعاية  الأعلى  باملجل�ص  ع�سوا  اأباظة  عزيز  الأ�ستاذ  كان  ولقد 

العراقي،  العلمي  باملجمع  مرا�سال  وع�سوا  الجتماعية،  والعلوم  والآداب 

واأخريا ع�سوا مبجمع اللغة العربية �سنة 959)م.
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اآثاره:

) »اأنات حائرة« �سدر �سنة )94)، وقد خ�س�سه كله لرثاء زوجته.

: م�سرحية. ) - قي�ص ولبنى  

: م�سرحية. 3 - العبا�سة  

: م�سرحية. 4 - النا�سر  

: م�سرحية. 5 - �سجرة الدر  

: م�سرحية. 6 - غروب الأندل�ص 

: م�سرحية. 7 - �سهريار  

: م�سرحية. 8 - اأوراق اخلريف 

: م�سرحية. 9 - قافلة النور  

: م�سرحية. 0) قي�سر  

قال عنه الأ�ستاذ عبا�ص حممود العقاد يف حفل ال�ستقبال الذي اأقامه له 

املجمع:

اللغة  جممع  من  وال�سعة  الرحب  لقي  اأباظة  عزيز  العامل  اللغوي  »اإن 

العربية، ر�سحته له اأعماله الف�ساح، ومل ير�سحه له �ساحب الأعمال. كاأمنا 

اإنه اهتم  �ساء اأن ي�سدقني قبل ع�سرين �سنة اإذ كنت اأقول ما اأعيده الآن: 

بالقدرة ومل يهتم بالتقدير، فلم يعرف الرا�سدون هذا الكوكب اإل وهو يف 

برجه الأ�سمى، قد جاوز جانبي الأفق واأ�سعد يف �سمت ال�سماء«.

ال�سرية  اإ�سراقات  »من  الرائع:  ديوانه  من  اخرتتها  التالية  والق�سيدة 

ال�سرية  من  �ساعرنا  ا�ستوحاه  �سعري  اإبداع  عن  عبارة  هو  والذي  الزكية« 

النبوية على �ساحبها اأف�سل ال�سالة وال�سالم.
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(((
ق�سيدة: يف الرفيق الأعلى

لل�شاعر: عزيز اأباظة

)((

َمطاه وا�ستد  الإ���س��الُم  َق���ِوَي 

���س��ن��اه اهلل  ����س���ن���ى  م�����ن  وجت�����لَّ�����ى 

وت�������وال�������ت اأ������س�����ه�����ر ن���اع���م���ة

ُرب��اه واخ�����س��رت  العي�ص  فيها  ط��اب 

م���ر����صٌ اإل  ي�������رثَب  ي��������ُرْع  مل 

اأذاه ب����احل����ق  امل����ب����ع����وَث  �������س������اَوَر 

���ت احل����م����ى ب����ه وق���دَت���ه���ا ����س���بَّ

ف���ت���داع���ت حت����ت م�������س���راه���ا ق����واه

ح��اج��ات��ه اإىل  اأف�������س���ى  ف�������اإذا 

ق�����دم�����اه ع������ن������اء  يف  ح�����م�����ل�����ْت�����ُه 

)3(

رق��رق��ت م��ن ح��ب��ه��ا زه�������رُاوؤه

ال�سقاما ف��اأن�����س��ت��ه  ال��ع��ط��ف  وم����ن 

وم���������س����ت مت����ن����ح����ه ع���ائ�������س���ة

ْن�����������س�����ًا ول���زام���ا
ُ
رح����م����ًة ت���ن���دى واأ

ول����ق����د ق����ام����ت �����س����الٌة ف��ه��وى

)4(

ف���ق���ام���ا ح���م���اه  غ���ال���ب  اأن  ب���ع���د 

)) ربيع الأول من ال�سنة احلادية ع�سرة للهجرة  ] للرفيق الأعلى يف يوم الإثنني  )- كان انتقاله 

املوافق 8 يونيو �سنة )63م.

)- املطا: الظهر.

3- زهراوؤه: فاطمة الزهراء.

4- فقاما: اأي اأنه قام فلم يقو فهوى.
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اأب�����و ب��ك��ر بها ق����ال ف��ل��ي��ن��ه�����ص 

ف�����ان�����دُب�����وه ل���ل���م�������س���ّل���نِي اإم����ام����ا

اأت�������رى ه����ل ك�����ان راأي�������ا ع���اب���را

ورام������ا ت�����وخ�����اه  ال����ع����ه����ُد  ه�����و  اأم 

ال���ردى اأن  امل�����س��ط��ف��ى  واأح�������ص 

م����اث����ٌل ف���ان���ه���لَّ ب�������س���را واب��ت�����س��ام��ا

����س���ي���الق���ي وج������َه م����ن اأر����س���ل���ه

رح����م����ًة ل��ل��ن��ا���ص ت�����س��ن��ى و���س��الم��ا

ي��ا ر����س���وَل اهلل اأك���رم���َت ال���ورى

ت�سامى ل��ل��ف�����س��ل  الإن�������س���اُن  ف������اإذا 

وب���ع���ث���ت ال���ن���ف�������ص ف���ي���ه ح�����رةًّ

ُت�ساما اأن  وت���اأب���ى  اخل�����رَي  ت��ن�����س��د 

ُمب�سرا ف��ي��ه  ال��ع��َق��ل  وج��ع��ل��ت 

)((

ف���غ���ام���ا ال���ق���ه���ُر  ج��لَّ��ل��ه  اأن  ب��ع��د 

)((

قواما للحكِم  العدل  واقت�سيَت 

ع�ساما ل��ل��خ��ل��ق  اخُل����ْل����َق  وب�����س��ط��ت 

ون�������س���رت ال���دي���ن ن�����ورا وه���دى

والظالما ع��ن��ه��م  احل�����ريَة  ي��ك�����س��ف 

ال���ذي اأب���ل���غ���ت  ر����س���ول اهلل  ي���ا 

������س�����اءُه اخل�����ال�����ُق ل��ل��خ��ل��ق ن��ظ��ام��ا

)- فغاما: اأي لزمه زمانا.

)- قواما: القوام ال�سناد والنظام.
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�سنٌة اإل���ي���ه���م  م���ن���ك  وان���ت���ه���ْت 

وخ��ت��ام��ا ب������دءا  اهلل  يف  َك������ُرَم������ْت 

غريه ع��ن  الأذى  َك���فَّ  َم���ْن  قلت 

اأِم����������َن ال�����ن�����اَر ع�����ذاب�����ا وغ����رام����ا

م�سركا اإل  ي�����اأث�����ُم  وال��������ذي 

)((

م���ق���ام���ا اهلل  رح���م���ة  يف  واج�������ٌد 

لن اأذن������ب  واإن  ي��ع��ف��و  وال������ذي 

)((

ُي����ح����َرم اخل���ل���َد م���ق���را وم���ق���ام���ا

وال�����ذي ي�����س��رت ع��ر���س��ا ك��ال��ذي

ي��رك��ب حراما ف��ل��م  ال��ن��ف�����ص  ���رَبَ  ����سَ

)3(

ي�����دا اهلل  يف  ي���ب���ذل  وال������ذي 

الكراما ��ي��ِق  ال�����سِّ يف  اأن��ع�����َص  وال����ذي 

وال�������ذي ي���دف���ع ظ��ل��م��ا وال�����ذي

وال��ي��ت��ام��ى الأي�����ام�����ى  ب���اأ����س���اء  رد 

فانثنى م�����س��ي��ئ��ا  ي��ه��دي  وال�����ذي 

فا�ستقاما ف��ي��ه  اأْوَغ��������َل  اأذًى  ع���ن 

ك�����الأوىل ع��ل��ي��ه��م  اهلل  ُي����غ����ِدُق 

و�سياما �����س����الًة  ال���ع���م���َر  ق���ط���ع���وا 

رَوح���������ه اإل�������ي�������ه  اهلل  رف���������ع 

ع���ام���ا ال���دَّ ل��ل��دي��ن  ����َت  َث����بَّ اأن  ع�����اَم 

)- مقاما: املقام بفتح امليم املكان واملجل�ص.

)- ومقاما: املقام ب�سم امليم الإقامة.

3- يدا: الف�سل واملعروف.
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اأج����������ل ل����ل����م����رء م������ق������دور ل��ه

ال����دوام����ا هلل  اإن  مي���������س����ي...  ث����م 

����ٌر ح�������س���ُب���ه وه�������و ن����ب����ي َب���������سَ

)((

اأن�����ه ق���د اأي����ق����َظ ال����ك����وَن ون����ام����ا

٭٭٭

)- من اإ�سراقات ال�سرية الزكية.
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عمر بهاء الدين الأمريي

)1334 - 1412هـ = 1915 - 1992م(

ترجمته:

عمر بن حممد بهاء الدين الأمريي �ساعر من اأهايل �سورية، ولد بحلب، 

باجلامعة  احلقوق  كلية  اإىل  وانت�سب  �سنوات.  ت�سع  وعمره  ال�سعر  نظم 

ال�سورية، ثم اأوفد اإىل ال�سوربون، فاأكمل درا�سته يف الآداب وفقه اللغة، وعاد 

مدر�سا بحلب ودم�سق. �سارك يف جي�ص الإنقاذ على اأرا�سي فل�سطني، وعني 

فتوطنها  املغربية  اململكة  اإىل  رحل  وال�سعودية.  باك�ستان  يف  مفو�سا  وزيرا 

الدرا�سات  لكر�سي  اأ�ستاذا  وكان  بفا�ص،  اخلام�ص  حممد  بجامعة  ودر�ص 

الإ�سالمية بدار احلديث احل�سنية بالرباط واأ�ستاذا لكر�سي الدرا�سات العليا 

بجامعة القروين. �سافر اأ�ستاذا زائرًا اإىل كثري من جامعات البالد العربية 

والإ�سالمية، وانتخب ع�سوا يف املجمع امللكي وجممع بغداد. 

�آثاره:

و»ملحمة  فل�سطني«،  وحي  و»من  طيف«،  و»األوان  اهلل«،  »مع  دواوينه  من 

رحاب  و»يف  واإ�سراق«،  و»اأ�سواق  الن�سر«،  و»ملحمة  و»اأمي«،  اجلهاد«، 

القراآن«، و»رياحني اجلنة«، و»الهزمية والعجز«، و»اأذان الفجر«، و»الأق�سى 

وفتح والقمة«، و»حجارة من �سجيل« و »جناوى حممدية«.

و»املجتمع  احل�ساري«،  و»الفقه  الكتاب«،  و»اأم  الإ�سالم«،  »و�سطية  وله 

املعرتك  و»الإ�سالم يف  واإ�سالم«،  و»عروبة  املعا�سرة«،  والتيارات  الإ�سالمي 

احل�ساري«.

وقد اأجنزت حول �سعره درا�سات كثرية، منها: »عمر بهاء الدين الأمريي 

علي  حممد  للدكتور  الأ�سيل«  والفن  البارة  والبنوة  احلانية  الأبوة  �ساعر 

)((

الها�سمي، و»البعد الروحي يف �سعر الأمريي« للدكتور اأحمد العلي وغريها. 

)- تتمة الأعالم.
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ق�سيدة: الإ�سالم وكفى

لل�شاعر: عمر بهاء الدين الأمريي

�سهد العامل العربي والإ�سالمي يف منت�سف القرن املا�سي �سراعا فكريا 

حمموما ولد عددا من الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية والفكرية، وقد كان لهذا 

ال�سراع انعكا�سات وا�سحة على الإبداع الأدبي، ول بد اأن يو�سع يف العتبار 

م�سارب  من  ن�ساأت  قد  والفل�سفية  وال�سيا�سية  الفكرية  التيارات  هذه  اأن 

ال�سرقي  اأو  الغربي  املع�سكرين  اأحد  اإىل  اأ�سولها  يف  بع�سها  تنتهي  خمتلفة 

يعك�ص خطابها الفكري وال�سيا�سي طبيعة ال�سراع بني هذين املع�سكرين.

هذه  قامت  العربية،  املجتمعات  يف  والتوجهات  الروؤى  هذه  ولتمكني 

اجلمعيات والأحزاب مبحاولت ابتداع اأ�سل �سرعي واأ�سا�ص اإمياين لت�سويغها 

الداعية  الإعالمية  املمار�سات  اأبرز  اأحد  ال�سعر  فكان  اإليها  الدعوة  وتربير 

تكون  وقد  والراأ�سمالية وغريها.  والبعثية  كال�سرتاكية  التوجهات  ملثل هذه 

هذه املمار�سات بق�سد وقد تكون بغري ق�سد، فمن املمار�سات التي مل تكن 

مق�سودة يف دعم توجه حزبي ما همزية اأحمد �سوقي ال�سهرية:

�سياء ف��ال��ك��ائ��ن��ات  ال��ه��دى  ول���د 

وَف���������ُم ال�����زم�����ان َت����َب���������س����ٌم وث���ن���اء

وقد جاء يف هذه الق�سيدة قوله:

ال����س���رتاك���ي���ون اأن�����ت اإم��ام��ه��م

ل������ول دع���������اوى ال�����ق�����وم وال����غ����ل����واء

فكان هذا البيت مبا ت�سمن من دعوة اإىل ال�سرتاكية �سوتا ن�سازا منكرا 

يف  واإن�ساده  البيت  هذا  فبات  الع�سماء،  الرائعة  الق�سيدة  هذه  اأبيات  بني 

ال�سرتاكي  للنظام  ومتلق  الفكري  التيار  لهذا  مبطنة  دعوة  كاأنه  املحافل 

ال�سائد وقتها.
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الإ�سالمي  الفكر  على  الدخيل  املفهوم  لهذا  الت�سحيح  بتبعة  اأح�ص  وقد 

ال�ساعر ال�سوري عمر بهاء الدين الأمريي، فكما اأن فكرة �سوقي جاءت يف 

الأمريي جاء  قبل  من  والت�سحيح  واملعار�سة  الرد  فكذلك  ال�سعري  الإطار 

اأ�سمى ق�سيدته رحمه اهلل  وقد  الإ�سالمية.  املعاين  بروح  معباأ  رائعا  �سعرا 

»الإ�سالم وكفى« وقدم لها بقول يدل على ا�ست�سعاره مل�سئولية تاريخية ملقاة 

على عاتقه ل يقوى على حملها العلماء والفقهاء، يقول رحمه اهلل مقدما لها: 

بعاطفة  الهدى«..  »ولد  الرائعة  - ق�سيدته  اهلل  �سوقي -رحمه  اأحمد  نظم 

نبيلة واإرادة خرية واأن�سدتها )اأم كلثوم( بان�سجام واإجادة، وكانت كلما رددت 

اإمامهم« هاج العامة وماجوا، واأ�سبح من تقاليد ذكرى  اأنت  »ال�سرتاكيون 

املولد الأغر ترديد الق�سيدة يف الإذاعات، واأ�سحى قوله: »ال�سرتاكيون اأنت 

اإمامهم« ماألوفا مقبول وكاأنه حقيقة م�سلمة ويف ذلك ما فيه من خطر على 

العامة وافتئات على احلق، ثم ي�سرع يف ق�سيدته قائال:

ا�ستهداُء وال���ه���وى  ي��خ��ف��ق  ب���ه���واك 

الآلء ب���ك  َك���������ْت  وَزَ و)حم����م����دا( 

ب����ك ب����دل����ْت اأي����اُم����ه����ا ال�������س���وداء

�سناء ف���ه���ي  الأخ���������الق،  مب����ك����ارم 

وم��ه��ي��م��ن��ا َف����َع����َل����ْت ب����ك ال��ع��ل��ي��اء

)((

ِح�����ب�����اء وع������مَّ  ن���ع���م���ت���ه..  واأمت 

)((

خ��الُق��ُه��م ف��ه��ُم ُه����ُم ال�����س��ه��داء

ط���وب���ى ل��ه��م ف��ه��م ب���ك ال�����س��ع��داء

)3(

ن��ت ب���ِه ال���غ���رباء ��َزَ يف ال��ك��ون ف��اتَّ

)- حباء: الكرام والعطاء.

)- مازهم: اأي ف�سلهم.

3- الغرباء: الأر�ص.

�سفاُء للقلوب  وح��بُّ��ك   - قلبي 

ي��ا م��ن ُب��ع��ْث��َت م�����س��دًدا وم��وؤي��دا

وظالمها ظلمها  »اجل��اه��ل��ي��ُة« 

َنى الدُّ حلكتها  بعد  من  وتاألقت 

اأت��ي��َت م�سدقا ِب��ْدُع��ا بل  ت��اأت  مل 

وارت�سى ب��ك  دي��َن��ه  اأك��م��ل   
ُ
اهلل

يف اأم����ة و����س���ط، وق����وم م��اَزه��م

اأنت �سهيَدهم وجميدهم وجعلت 

ع��دل حمكما اأم���َر اهلل  اأب��رم��َت 
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)((

الأع���داء به  �سهَدْت  اأم  َج��َح��َدْت��ه، 

�سماء ك��ف��ت��ي��ه  َواَزْت  الأر�������ص  يف 

)((

و����س���م���اح���ة وم���������روءة واإخ����������اء

ج�����اوؤوا ب��ال��ت��ط��رف  اأو  ب�����ه�����وادة.. 

دع������واه������م، ك����ال ف�������ذاك ُه��������َراُء

ال���دن���ي���ا واأن��������ت ر����س���ول���ه ال���ب���ن���اء

��������س�������وُة امل��ع��ط��اء
ُ
وب���ف�������س���ل���ه، والأ

ك����ل ال����رباي����ا وازده��������ى احل��ن��ف��اء

وب�����ي�����اُن�����ه و������س�����راط�����ه ال����و�����س����اء

غ�������راء واآي�������������ه  ال������ع������امل������ني،  يف 

»الإ������س�����الم« وه����و اإح���اط���ة وغ��ن��اء

ف������ذ، وك������ل ال���ف���ل�������س���ف���ات م������راُء

����س���م���اء
َ
ب��ا���س��م ت��ق��ا���س��َر دون�����ه الأ

الأع�����داء؟ ه���ُم  اأم  ال���غ���ب���اوُة  اأْه�����َي 

)3(

ال��ع��ل��ي��م م�����س��اء ح��ك��ٌم م���ن اهلل 

)4(

وك���ف���ى ب������الٌغ م������ربٌم وق�������س���اء

)- ق�سطا�سه: اأي ميزانه.

)- ال�سجاحة: اللني وح�سن اخللق.

3- الديجور: الظالم.

4- ديوان جناوى حممدية.

بف�سله ال��وج��َود  ي�سُع  ق�سطا�ُسه 

ال���ذي احل���ق  اإىل  اإل  ي��ن��ت��م��ي  ل 

�سجاحٌة ف��ي��ه  للخلق  اإن�����س��اف��ه 

ال����س���رتاك���ي���ون ل�����س��ت اإم���اَم���ُه���م

وال���راأ����س���م���ال���ي���ون ي��ن��ت�����س��ب��ون يف

اأن���ب���ي���اء اهلل يف اأن�����ت خ����امت  ب���ل 

بنبله الأم���ني  ال��رب  »امل�سطفى« 

َم���ْت ُك���رِّ ب��ك  ���س��ي��ُد خلقه  ولأن����ت 

مكاُنه اأن���ت  اهلل،  وح���ي  ال��وح��ي 

منهج لأق��������وم  ي���ه���دي  ق�����راآن�����ه 

تنزيله م���ن  اهلل  ع��ن��د  ف��ال��دي��ن 

�سرعه ال���ع���وامل  يف  ت��ف��رد  ع��ل��م 

لذاته وا���س��ت��ق��ل  واأرب�����ى،  اأوف�����ى، 

جتنيا ����س���واه  اإىل  ت��ن�����س��ب��وُه  ل 

عقوُلكم ف���اأي���ن  ودي����ج����ٌور  ن�����وٌر 

حممد دي����نُ  الإ�����س����الم  ال���ق���م���ُة 
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حممد الأ�سمر

)1900م - 1956م(

ترجمته: 

اأديب و�ساعر وناثر من اأهل م�سر ولد يف 6 ت�سرين الثاين عام 900)م، 

باإحدى  ثم  بدمياط  القراآن  حتفيظ  مكاتب  اأحد  يف  الأوىل  ثقافته  وتلقى 

املدار�ص الأهلية بها، وزاول التدري�ص بها �سهورا ثم التحق مبدر�سة الق�ساء 

الأزهر  مبكتبة  فمعاونا  كاتبا،  فيه  عني  ثم  بالأزهر  ثم  بالقاهرة  ال�سرعي 

فاأمينا عاما لها. تويف اأثناء العدوان الثالثي على م�سر عام 956)م.

اآثاره:

) - »تغريدات ال�سباح« وهو اأول جمموعة �سعرية له،  طبعت عام 946)م 

املالكة  الأ�سرة  يحتوي على ق�سائد يف مديح  املعارف مب�سر،  دار  مبطبعة 

الذي  الوطني  ال�سعر  الكثري من  وفيه  الأول.  فوؤاد  امللك  يف م�سر، وخا�سة 

ق�سائد  وبع�ص  الفرعونية،  الق�سائد  بع�ص  مع  خمتلفة  منا�سبات  يف  قيل 

الإخوانيات.

دفتيه  بني  يجمع  لل�ساعر،  الرئي�سي  الديوان  وهو  الأ�سمر«  »ديوان   -  (

ن�سرته  950)م  �سنة  حتى  ال�ساعر  قاله  وما  ال�سباح«  »تغريدات  ق�سائد: 

678 �سفحة من القطع  دار اإحياء الكتب العربية بالقاهرة وعدد �سفحاته 

الكبري.

زيد يف هذا الديوان مو�سوعات احلرب العاملية الثانية وخماطبته للحلفاء 

وبروز الفكرة العربية واإن�ساء اجلامعة العربية فيها بالإ�سافة اإىل املفا�سد 

الجتماعية التي انت�سرت اأثناء احلرب، ويف اآخرها حرب اجلي�ص امل�سري 

اجلي�ص  باأعمال  املفتخر  الناقد  موقف  ذلك  يف  موقفه  وكان  فل�سطني،  يف 

امل�سري يف فل�سطني.
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�سنة  بعد  ال�ساعر  نظمه  ما  و�سم  وفاته،  بعد  طبع  الأعا�سري«  »بني   -  3

50) �سفحة من احلجم العادي وي�سم م�ساركات  950)م، يقع الديوان يف 

وجدانية واإخوانية لأولئك الإخوان الذين �ساركوا ال�ساعر يف ماآ�سيه و�ساطروه 

احلياة مثل حممد علي الطاهر والأ�ستاذ املاحي واللواء �سالح حرب. ولكنه 

ينحو يف هذا الديوان منحى وعظيا فيفتح الطريق نحو الإ�سالح والبعد عن 

)((

النحراف.

)- تاريخ ال�سعر العربي احلديث.
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ق�سيدة: ميالد الر�سول

لل�شاعر/ حممد الأ�شمر

�سم�سني: �سم�َص �سنا و�سم�ص هدى معا

مطلعا ك��م��ك��ة  ���س��ي��ئ��ا  ب���ع���ده  م���ن 

)((

مو�سعا الب�سيطة  ف��وق  َلوؤُه 
ْ
َلأ

)((

وت�سوعا ن�����س��ارًة  ال��رب��ي��َع  اإل 

ف���ي���ه جتمعا ال����ده����ر  ك������اأن  ي�����وم 

)3(

متطلعا ج���ي���دُه  اإل���ي���ه  ي��ث��ن��ى 

لريجعا! ال�سنني،   
ِ
ه��ام على  ��ًب��ا  َوَثْ

لي�سرعا ال��زم��ان  خلف  من  ين�سلُّ 

)4(

واأتلعا! ال�سنني  يخرتُق  وان�ساَب 

اإ�سبعا ي��غ��ادر  ف��ل��م  ال��وج��ود  م���الأ 

)5(

اأنَّى جرى ترك اجلناَب املمرعا

)6(

بلقعا خرابا  كانت  ما  بعد  من 

وتق�سعا ج��ن��ب��ات��ه��ا  ع��ن  ف��اجن��اب 

فاأ�سمعا!! الرماح  �سرَع  وا�ستكربوا 

)7(

عا فروَّ الطغاَة  لق��ى  م�ستلئما، 

)- لألوؤه: اأي �سياوؤه.

)- ت�سوع امل�سك: انت�سرت رائحته.

3- اجليد: �سفحة العنق.

4- اأتلع: تطاول يف �سريه ومد عنقه.

5- املمرع: املخ�سب.

6- البلقع: الأر�ص اخلالية امل�ستوية.

7- م�ستلئما: اأي لب�سا الالمة وهي الدرع.

فاأْطَلعا ال��وج��ود  على  اأط��لَّ  فجٌر 

َترى ل  �سم�ص  ك��ل  مطالع  ظلت 

يدع فلم  لَح  الرحمن  من  قب�ٌص 

ما كان ميالُد الر�سول امل�سطفى

ي������وٌم اأغ�������رُّ ك���ف���اك م���ن���ه اأن����ه

قبله ي�����وم  ك�����ّل  غ����اب����ُر  وي����ك����اد 

اأحقابه م��ن  ل��َك��ّر  ا���س��ت��ط��َاع  ف��ل��و 

بعده ي�����وم  ك����ل  م���ق���ب���ُل  وي����ك����اد 

ف��ل��و ا���س��ت��ط��اع جل���اء ق��ب��ل اأوان���ه

الذي ال�سرف  يف  الأي��اُم  تتناف�ص 

الورى على  منه  اهلل  اأفا�ص  خرٌي 

ه ل��ت��ع��م��َر ال��دن��ي��ا به و���س��ًن��ا ج����الَّ

ُمْطِبٌق اجل��اه��ل��ي��ة  ول��ي��ُل  واف����ى، 

اأعر�سوا نادى اإىل احل�سنى فلما 

واحل��ق اأع���ُزل ل ي��روع، ف��اإن بدا
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ي��ك��ون مدرعا م���ا  اأو����س���ح  وت�����راه 

)((

املهيعا ي�سل  ومل  الطريق  عرف 

ويفزعا ي���خ���اف  ح��ت��ى  غ��ي��ه  ع���ن 

٭٭٭

)((

فاللعا �سناه،  يف  يعرث  راح  من 

م�سيعا ال�سعيف  ب��ه��ا  َت��ل��ف��نَيَّ  ل 

)تبعا( اأو  بها  تلقى  )قي�سرا(  ل 

)3(

املدقعا ال��ف��ق��رَي  ك���ان  اأن���ه  ول���و 

فتفزعا وجَهها  فاأب�سر   
)4(

َلًفا، �سَ

، ف�ساولت، فت�سع�سعا
)5(

اإل ال�سياَل

ت�سدعا وال�����س��الل  ال��غ��واي��ة  رك��ن 

ُي�سرعا اأن  كلِّها  امل��م��ال��ك  ُم��ْل��ُك 

فتزعزعا ب��ن�����س��ي��م��ه��ا  ل���ه  ب��ع��ث��ت 

)6(

اأو�سعا ملكا  العدل  لعر�ص  وبنت 

رك���ع���ا مل�������س���خ���ري���ه���م،  ل  هلل، 

متخ�سعا خ��ائ��ف��ا  اأو  م��ت��م��ل��ق��ا، 

رعى من  اأف�سُل  اهلل  يف  يرعاهم 

الأرفعا امل��ك��ان  الأخ���رى  م��ن  يبغي 

1- املهيع: الطريق البني الوا�سع.
)- »ل لعاآ لك«: دعاء على املرء باأل يقوم من عرثته .

3- الفقري املدقع: اأي �سديد الفقر.

4- �سلفا: اأي كربا.

5- ال�سيال: اأي العتداء.

6- ثلت: اأزالت.

بدا �سبٌح  )حم��م��دا(  الر�سول  اإن 

ُّ��ه��ا واف����ى ب��ه��ا ب��ي�����س��اء، ع����دٌل ك��ّلّّّ

بها ����س���وا����س���ي���ة  ك��ل��ه��م  ال���ن���ا����صُ 

اأتقاهم ب��ه��ا  اأك���رُم���ه���م  وال��ن��ا���ص 

مَقّطٌب وهو  اجل��ربوت  على  دخلْت 

وطبعه ال���ب���ق���اء  ح����بُّ  ل���ه  واأب������ى 

على بها  قذفت  اإن  الهدايُة  وك��ذا 

)الفر�ص( و)الرومان( مل يع�سمهما

قبَلها العوا�سُف  تزعزعه  مل  م��ن 

وملَكهم ال��ظ��امل��ني  ع���رو����َص  َث���لَّ���ْت 

�ُسجدا ال�سجية  على  العباد  وجرى 

وت���راه���م ح����ول ال��ن��ب��ي ف���ال ت��رى

ديُنه ال�سحيحة  امل�����س��اواة  دي���ُن 

زاهدا فاأعر�ص  الدنيا  ل��ه  ج��اءت 

واحل���ق اأخ��ف��ى م��ا ي��ك��ون جمردا

الهدى نور  راأى  اإذا  الأن��ام  بع�ُص 

ِينثنى ل  م��ع�����س��ر  ال���ربي���ة  وم���ن 
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ب��ال��ت��اج م��ن ف��وق اجل��ب��ني مر�سعا

مرقعا!! القمي�ص  لب�ص  ف�سفا�سًة 

اأجمعا الب�سيطة  ف��وق  ال���ذي  ك��لَّ 

)((

هلل ل ل�����س��واه اأف�����س��ل م��ن دع���ا

واأب�����ان اأم����َر ال��دي��ن وال��دن��ي��ا معا

٭٭٭

مت�سرعا ب�����س��ع��ره  اإل���ي���ك  واف�����ى 

موجعا وق��ل��ب��ا  م���ع���ذب���ة،  ن��ف�����س��ا 

وينفعا ي�����س��حَّ  اأن  ق����وم  وع��ل��ي��َل 

)((

فتينعا!! العميم  الغيث  من  َبَلٌل 

)3(

وم�سّفعا �سافعا  واأخ���رى،  دنيا 

)- ع�سو�سا: اأي ملكا ظاملا متجربا.

)- فتينعا: فتن�سج وت�ستوي.

3- ديوان حممد الأ�سمر.

م�سى ول  احلرير  اأث���واَب  َج��ّر  ما 

حلًة ال�سعادَة  الدنيا  األب�ص  م��ن 

ه وه���و ال����ذي ل��و ���س��اء ن��ال��ت كفُّ

دعا بل  ع�سو�سا،  ُملكا  يبغها  مل 

ر�سَله املهيِمُن  اختتم  به  م�سٌك 

يا )م�سطفى( اأدعوك دعوَة �ساعر

هب يل من النفحات ما اأ�سفى به

هموُمه ت���زول  اأن  ���س��درا  فلعل 

يناُلها ال���رج���اء  ب��ل��ة  ذا  ول��ع��ل 

���س��ل��ى ع��ل��ي��ك اهلل ج���ل ج��الُل��ه
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حممد م�سطفى حمام

)1904م - 1965م(

دل��ي��ال ال���ن���ف���اق  ع���ل���ى  ي������راه  اأو 

القليال اإل  احل���ي���اة  يف  ب��ه��ا  ���ع��د 

�����م����اِن ب������اهلل ن���ا����س���را ووك���ي���ال

ترجمته:

904)م ببلدة فار�سكور من اأعمال مديرية الدقهلية مب�سر من  ولد عام 

] تويف والداه  اأ�سرة متو�سطة احلال تت�سم بالتدين وتنت�سب اإىل الر�سول 

القراآن  وحفظ  والكتابة  القراءة  مبادئ  الكتاب  تعلم يف  ال�سن،  �سغري  وهو 

الكرمي، ثم انتقل اإىل املدر�سة اخلديوية بالقاهرة.

 �سارك يف ثورة 9)9)م فاعتقل و�سجن كثريا، ثم ا�ستغل يف وظيفة باإدارة 

التعاون يف وزارة الزراعة، وكتب كثريا يف جملة التعاون، عمل يف ال�سحافة، 

وال�سباب  الريا�ص  تعليمية وحرر يف جملة  بعثة  ال�سعودية يف  اإىل  �سافر  ثم 

وال�سرخة و�سوت ال�سرق والتعاون.

تويف عام 965)م يف الكويت اإثر مر�ص بالذبحة ال�سدرية.

�آثاره:

له ثالثة دواوين �سعرية هي:

) - ديوان حمام.

) - من املحيط اإىل اخلليج.

3 - الكويت.

ممتع  �سهل  فمن  الأ�ساليب،  تنويع  على  عجيبة  قدرة  �ساحب  حمام  كان 

اإىل �سجع ملتزم، ومن مي�سور قريب اإىل اأ�سلوب يعلو وي�سمو، وله قدرة على 

لَّ من يح�سب الر�سا عن هوان َ�سَ

ي�س� مل  اهلل  م��ن  نعمٌة  فالر�سا 

وال���ر����س���ا اآي�����ُة ال������رباءة والإي������
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ي�سع  اأن  يريد  حينما  ال�ستعمال  القليلة  املفردات  وح�سد  اللغوي  الإغراب 

�سعرا يح�سوه بذلك الغريب الذي ي�ستمده من املعجم تارة وي�سنعه بنف�سه 

تارة اأخرى، وكان بارعا يف تقليد الفحول من ال�سعراء املتقدمني واملتاأخرين، 

با�سم �سديقه  الق�سائد  كثريا من  ين�سر  وكان  �سعره،  كثريا يف  �سوقي  قلد 

الأديب اللغوي عبدالعزيز ال�سالمبويل، قال من ق�سيدة عنوانها )علمتني 

احلياة(:

علمتني احلياة اأن اأتلقى   

كلَّ األ��وانه������ا ر�سى وقب�����ول     

والفن                والأدب  ال�سعر  من  كتاب  »هذا  العقاد:  حممود  عبا�ص  عنه  قال 

.
)((

ل يجد النا�ص منه اإل ن�سخة واحدة«

)- عمالقة ال�سعر الإ�سالمي احلديث.
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دموع يف املدينة

لل�شاعر/ حممد م�شطفى حمام

َع احل��ُب ما ع�سى من دموعي َط��وَّ

البقيع ت��������راَب  اأودع������ُت������ه  ث����م 

ب�������س���ف���اء امل�������س���ب وال���ي���ن���ب���وع

الوديع ال��ن��دي  ال��ط��ي��ب  ال���رثى  يف 

وخ�سوعي ط��اع��ت��ي  واآي�������اُت  ين 

نزوعي فا�سِرْف  ال�ساحلات  واإىل 

ق����ا وب���ال�������س���احل���ات ج�����دَّ ول����وع

ال�سميع ال��ب�����س��ري  اإىل  ودع������اًء 

وت���ب���ي���ع و������س�����اح�����ب  لآل  �����م����ا 

الرفيع امل���ك���ان  يف  اخل���ل���د  ج��ن��ة 

٭٭٭

فجودا ُع������َودا  م��ق��ل��َت��َيَّ  ي���ا  اي����ه 

 يف ج���الل���ه و���س��ن��اُه
)((

»اأح���������د«

ير�سب احلزُن يف النفو�ص ويطفو

)((

ل�ك�����اأن��ي اأرى ال��ن��ب��ي ج���ريح������ا          

عنه ي���رم���ون  امل�����س��ل��م��ني  واأرى 

 ينو�ص اأويل ال�سر
)3(

والفتى »م�سعب«

)- اأحد ب�سم الهمزة واحلاء، اجلبل امل�سهور الذي �سميت با�سمه الغزوة النبوية، وهو يف ظاهر املدينة 

املنورة.

)- النجيع: الدم.

3-هو ال�سحابي ال�سهيد م�سعب بن عمري الذي قاتل دون ر�سول اهلل ونيلت اأطرافه بالبرت وهو مثابر 

على القتال، وملا �ساع يف �سفوف امل�سلمني اأن ر�سول اهلل ] قد قتل نطق م�سعب »وما حممد اإل ر�سول 

قد خلت من قبله الر�سل« وبهذا النطق نزلت الآية الكرمية بعد.

يف رحاب الهادي الب�سري ال�سفيع

دمعي الكرمية  الرو�سة  يف  �سحَّ 

وحباها اأدم����ع����ي  اهلل  ف  ����س���رَّ

بْت و�سَّ ال��ن��ب��ي  ح��م��ى  يف  ن��ب��ع��ت 

ودم���وع���ي ���س��ه��وُد ح��ب��ي واإمي����ا

وحبا اإل���ي���ك  ق���رب���ا  زدين  رب 

َخّفا بالن�سك  زل��َت  ل  ف���وؤادي  يا 

ابتهال اإل  ق��ل��َت  ل  ل�����س��اين  ي���ا 

وتكري� ال��ر���س��ول  ع��ل��ى  و����س���الًة 

و����س���ه���ي���ٍد اأح������لَّ������ُه ربُّ��������ه من

ال�سديع ال���ف���وؤاد  ل���وع���َة  ��ف��ا  خ��ِفّ

الهجوع ب��ع��د  ال��ذك��ري��ات  اأي���ق���َظ 

ك������لُّ ذك�������رى ره����ي����ن����ٌة ب���رج���وع

قد �سقى الأر�ص من طهور النج�ي�ع 

منيع �����دٍّ  َك�����������سَ دون��������ه  وه����م����و 

����ِه امل��ق��ط��وع ك ع���ل���ى رغ�����م ك����فِّ
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اأر ذوي  دم���اء  ح��ت��ى  م�ستبيحا 

ال�سر ق�سوة  من  الوليُد  وي�سيُب 

ي�����س��ت��ل��ُذ ال���ُك���ب���وَد َل����ْوك����ًا واأك����ال

ال� ر���س��ول  َع���مِّ  وراء  ح���زين  اإن 

الدم� ي���ذرُف  م�سلم  ك��لُّ  ي��زل  مل 

ال� ه��ذا  بعد  اأح��م��َد  �سفح  يف  اإن 

واقتدى امل�سلمون بامل�سطفى ال�سم�

لكن وال�����س��خ��َط  امل����الَم  ورددت 

الفا فعلى  الأ�سى  يبعث  والأ���س��ى 

النو ذي  الأك������ارم  ث��ال��ث  وع��ل��ى 

)((

وعلى م�س����������رع الإم�������ام ع�����لي        

�سل� ول  »احل�����س��ني«  �سبله  وع��ل��ى 

و����س���الم ع��ل��ى ال��ن��ب��ي وم����ن كا

وع��ل��ى ك��ل ���س��اح��ِب ل��ر���س��وِل ال�

     
)((

وعلى دوح��ِة النب��ي وم������ن �س����ل��         ِ                 ِ 

ع )بت�سديد الواو( من الرتويع وهو الإفزاع، ومُروع )ب�سم الراء (املاأخوذ املنده�ص. )- مروَّ

)- ديوان حممد م�سطفى حمام.

ح����ام����ه ب���اط�������س���ا ب���ك���ل ق���ري���ع

الفظيع اخلبيث  حقده  وم��ن  ك 

ه���ا ل���ل���دم���اء غ�����رُي َق���ن���وع ����س���رُّ

و�سلوعي ج��وان��ح��ي  ي��ك��وي  ���ل��ه 

ال�سريع ال��ك��رمي  على  �سخيا  ���َع 

مطيع عبد  لكل  در���س��ا  اخل��ط��ِب 

اجلميع نهُج  الر�سول  فنهُج  ���ح 

ال��دم��وع رُد  ع��ل��ّي  ���س��ه��ال  ل��ي�����ص 

امل��ف��ج��وع ب���ل���وع���ة  اأب����ك����ي  روق 

وخ�سوع ه��ي��ب��ة  يف  اأب���ك���ي  ري����ن 

عب����رٌة م���ن م������روع وم��������روع

ج���زوع اأو  ل�����س��اب��ر  ع��ن��ه  ������وان 

امل�������س���روع ل�����س��رع��ه  اأم���ي���ن���ا  ن 

����ل���ه وف������ى ب���ع���ه���ده امل���ق���ط���وع

����ى ع��ل��ي��ه��ا اأ���س��ول��ه��ا وال���ف���روع
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بني  يدي: من ملحمة الطريق اإىل النور

لل�صاعر: حممد منري جنباز

جنباز،  منري  حممد  لل�ساعر  طويلة  ملحمة  من  مقطع  التالية  الق�سيدة 

اجلليل  ال�سحابي  عن  ال�ساعر  فيها  حتدث  النور«،  اإىل  »الطريق  اأ�سماها: 

عند  ركابه  ا�ستقرت  حتى  ال�سداد  ال�سعاب  ومغالبته  الفار�سي  �سلمان 

امل�سطفى ] حيث اأ�سلم، يف رحلة طويلة حمفوفة باملخاطر تنقل فيها بني 

اأقاليم ومدن وبني اأديان وفل�سفات ين�سد النور والهداية حتى اأ�سلم ودلف اإىل 

النور املبني الذي كان على موعد معه يف نهاية الطريق، ثم �سار جنديا من 

جنود الدعوة الإ�سالمية الأفذاذ ل يدخر و�سعا لإجناح الدعوة ون�سرتها.

واملقطع الذي اخرتناه من امللحمة ميثل م�سهدا حا�سما يف ق�سة �سلمان 

جزيرة  اإىل  وال�سام  فار�ص  من  رحلته  عن  يتحدث  اإنه  اإذ  عنه،  اهلل  ر�سي 

العرب بحثا عن النور، بعدما تواطاأت اأقوال الرهبان والكهان الذين التقى 

بهم حول نبي يظهر يف مدينة حمفوفة بالنخل وال�سرات، ومن اأو�سافه اأنه 

ل يقبل ال�سدقة وياأخذ الهدية وبني كتفيه خامت النبوة، فوفد على بني كلب 

اليهود، ويف ذات  اأحد جتار  اإىل  لكنهم غدروا به واتخذوه عبدا، ثم باعوه 

يوم بينما هو يوؤبر نخلة ل�سيده، اإذ به ي�سمع حديثا من �سيده مع بع�ص اليهود 

حول دعوة النبي اجلديد يف يرثب، ففرح مبا �سمع فرحا عظيما وطار قلبه 

ا�ستياقا للقاء احلبيب  ].

حتقق  مدى  على  ليقف  �سدقة  اأنه  على  بطعام  اإليه  تقدم  به  التقى  وملا 

الفقراء  بني   [ ففرقها  الرهبان،  من  �سمعها  التي  املرتقب  النبي  �سفات 

من اأ�سحابه، ثم اأتاه يف يوم اآخر بطعام هدية فقبلها واأكل منها و�سكر له، 

ثم تتبعه ليتعرف على خامت النبوة الذي بني كتفيه، فلما وجده فيه ا�ستب�سر 

ا�ستب�سارا عظيما وانهمرت دموع الفرح منه، واأقبل على الر�سول ] م�سلما 

وقد األقى ع�سى الرتحال وال�سياع.
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مقاطع من ملحمة »الطريق اإىل النور«

لل�شاعر حممد منري جنباز

للعطاء ال��ر���س��ا  ���س��ل��م��اُن  ي��ج��ْد  مل 

ك�����ان ظ����م����اآن ل���ل���ه���دى وال�������س���ي���اِء

علوما ي���زي���د  اأن  ال�����س��ي��َخ  ����س���األ 

ع������ن ح�����ي�����اة مت�������وج ب�����الأخ�����ط�����اء

بو�سايا ي��ك��ت��ف��ي  ال�����س��ي��خ  ف������اإذا 

الن�ساء واع����ت����زال  ال��ه��ج��َر  ت���وج���ب 

واب����ت����ع����ادا ع����ن ط���ي���ب���ات ح��ي��اة

وِق�����ل�����ًى ل���ل���دن���ى وع���ي�������ص ان�������زواء

٭٭٭

لأر���ص ���س��ريا  �سلماَن  اأو���س��ى  ك��ان 

رو�����صِ ع���ط���ُر  ��ه��ا  ي��ح��فُّ ن��خ��ل  ذاِت 

ف���ع���ل���ى ع���ي���ن���ه���ا ت����ن����اث����ر زه������ٌر

)((

وع��ل��ى احل��اج��ب��ني ح���رات َوْم�������صِ

ال�������دار م����ن ع�����دو مغري حت���ف���ُظ 

وحت�����ام�����ي م�����ع الأ�������س������ود ل��ع��ر���ص

ق��ل��وب ب���ان���ف���ت���اح  اهلل  خ�����س��ه��ا 

وق���ر����ص ال����ب����ي����ان  اإىل  و�����س����م����اٍع 

���س��رتى ال���ن���ور ���س��اك��ن��ا يف ُذراه����ا

وي���ط���ي���ب ال������ه������واء ح���ت���ى ث���راه���ا

)- احلرات: جمع حرة وهي الأر�ص ال�سخرية احلارة.
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�سالم ر����س���وِل  امل�سطفى  م��ه��ج��ُر 

عالها ي��ب��ن��ي  امل�����س��ط��ف��ني  خ������امُت 

ر�سول اأدرك  ال���زم���اُن  اأه�����لَّ  ق���د 

ف����ه����ن����اك ال���ن���ع���ي���م ف�������وق رب����اه����ا

ترجى ال��وث��ي��ق��ة  ال�سحبة  ���س��رف 

ه���داه���ا م���ن���ه���ا  ت����ن����اُل  ����س���ع���د  اأيُّ 

٭٭٭

��ب��ا وحل���نُ ه���زار ع��ا���س��ق��اه��ا ال�����سَّ

ب���ه���م���ا م����ال����ت ال���ع���ي���ون اح��������ورارا

ت�سامى ف�������وؤاد  م����ن  ي��ال�����س��ل��م��ان 

ال����ق����رارا ي���ط���ي���ُق  ي���ع���د  ل����ل����روؤى مل 

ت�������اَق ح���ب���ا ل���ه���ج���رة وا����س���ت���ب���اق

)((

ال��ق��ط��ارا ال��دل��ي��َل  ي��ن�����س��ُد  فم�سى 

ف����خ����ذوه ه������دي������ًة  م�������ايل  ذاك 

ال����دي����ارا �����ل�����وين  واأو������سِ اأب��������ايل  ل 

٭٭٭

حنينا ي��ط��وي  ال��ط��ري��ق  يف  وم�سى 

)((

جُلينا ���س��ن��اه��ا  م��ن  ال��ب��ي��َد  وي���رى 

وارت�����ق�����ى ب���ا����س���م���ا ي���ث���ري خ��ي��ال

ال�سجينا ال����ف����وؤاَد  روُح������ه  ���س��ب��ق��ت 

)- القطار: هي الإبل املتتابعة اأو جمموعة الإبل مت�سي متتابعة.

)- البيد: جمع بيداء اأي ال�سحراء، اللجني: الف�سة.
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ا�ستياقا ت��ب��دي  اإل���ي���ه  ع����ادت  ث���م 

وحت�������ثُّ امل�������س���رَي ت����اأب����ى ال��ه��وي��ن��ا

وُن���ه���ى ���س��ل��م��اَن اج��ت��ب��ت��ه��ا دي����اٌر

حينا ال���ق���ل���َب  ي���ف���ارق  مل  ر���س��ُم��ه��ا 

٭٭٭

����ه ف���م���ا ع�����اد ي����دري اأخ��������ذت ل����بَّ

���ر ����سْ
َ
م���ا ي��ح��ي��ك ال����رف����اق غ�����درا لأ

ظلما وال�������رقَّ  ال���ق���ي���وَد  اأوث�����ق�����وُه 

ث�������م ب�������اع�������وه ل����ل����ي����ه����ود وم����ك����ر

م�����ن ع���ب���ي���د ي���ه���ود ف���������اإذا احل�����رُّ

ي����ك����ت����وي ������س�����دًة ب���ط���ع���ن���ة َغ�������ْدر

وغ�������دا ����س���ل���ع���ًة ُي����ب����اع وي�������س���رى

وف���خ���ر َدلل  يف  ك������ان  م�����ن  وه������و 

٭٭٭

ق��وُم��ه ا���س��ت��ع��ب��دوا ال��ي��ه��وَد ُده���ورا

ب�������رثى »ب������اب������ل« ت����ل����ق����وا ����س���ع���ريا

وغ�����دا ال������ذلُّ ث��وب��ه��م ط�����وَل عمر

)((

ومب�����س��َر ا���س��ت��ك��وا ه��الك��ا م��ب��ريا

مب��ن��اأى ت�������س���ودوا  اأن  اأت�����ري�����دون 

اأم�����ورا ع��ل��ي��ك��م  راأت  ���س��ع��وب  ع���ن 

وق�������س���دمت مب��ل��ك ���س��ل��م��اَن َث�����اأرا

اأم������را خطريا ف���ك���ان  م���ن جم���و����ص 

٭٭٭

)- اأي هالكا مفنيًا.
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�سوما َب  وج���������رَّ ����س���اك���ن���ا  وب������دا 

ه�سما ن�������ال  م�����ن  ُي�����ع�����نُي  لإل��������ه 

ب����الدا واف������ى  ح����ني  َزاَد  �����س����رُبه 

حجما ت���ع���اظ���م  ب����ا�����س����ٌق  ن���خ���ُل���ه���ا 

نبي داَر  ت�����ك�����وَن  اأن  ورج��������ا 

ظلما ل����ي����ه����دم  ن����������وُره  ي�����رَت�����ِق�����ي 

وم�����س��ى ي���خ���دم ال����ِغ����الَظ دوؤوب�����ا

����ْرَب����ُل ُن��ع��م��ى وُن����ه����ى ق���ل���ِب���ه َت���������سَ

٭٭٭

��ه ال�����س��ف��ي��ف��ُة اأم����را اأي���ق���ن���ْت ن��ف�����سُ

ده��را ال��ل��وؤم  م��ع  عي�َسها  ف��ارت�����س��ت 

حتيا ال�����س��رَب  تلعُق  اجل���رَح  حتمل 

ال���ب�������س���ارَة فجرا ت����رى  ك���ي  اأَم�������اًل 

ويجني ال������زروع  ي��ع��ذق  وان��ح��ن��ى 

رط�����ب�����ًا ن���ا����س���ط���ا وي�����رق�����ب ����س���را

ع�����راه اإن  ب��ج�����س��م��ه  ي����ب����ايل  ل 

وح�سرا و���س��ف��ا  ي���ط���اق  م���ا  ت���ع���ٌب 

٭٭٭

وي������ه������وُد ع����ب����ي����ُد م�������ال اأح����ب����وا

م����ا ل�����س��ل��م��ان م����ن ك���ب���ري ال��ع��ط��اء

اأق���ب���ل اخل����رُي فيهم ف���رح���وا ح���ني 

ال��ن��م��اء وان���ت�������س���وا لج����ت����ه����اِده يف 
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يغايل احل���ري�������صُ  ال�����س��ي��د  واإذا 

����س���ع���َر ����س���ل���م���ان ل��ل��غ��ن��ى وال�������رثاء

�سنينا ي���ب���دو  ال���ط���ع���ام  يف  اإمن�����ا 

م�����ا ل�������س���ل���م���ِان غ������رَي خ���ب���ز وم�����اء

٭٭٭

من تيماء اإىل يرثب

يف رب����ا »ت���ي���م���اَء« اجل��م��ي��ل��ة وع���ٌد

ول������ق������اٌء و����س���ح���ب���ة �����س����وف ت���ب���دو

ظ��ن ���س��ل��م��اُن م��ب��ع��َث اخل���ري منها

َف����َع����اَل ال�������س���وُق يف ال����ف����وؤاد ووج����ُد

وب����ل����ي����ٍل »ق�����ري�����ظ�����ُة« ت�����س��رتي��ه

�سيغدو ال�������س���ب���اَح  »ي�������رثَب«  واإىل 

جهال ل���ت���ي���م���اء  ف����رق����ة  ف���ب���ك���ى 

ك����ان يحدو وق����د  ���س��ام��ت��ا  وم�����س��ى 

٭٭٭

ن���ا����س���ب���ًا ق�������درًة ت���دي���ر ال���ع���وامل

ل����ه����ائ����م خ����������ريا  اأراد  لإل������������ه 

����َر ال�����ي�����ه�����وَد دل���ي���ال ف����ل����ه �����س����خَّ

ل������ريى ي������رثب امل����ن����ى وال���ن�������س���ائ���م

وي������رى ه����ج����رَة ال��ب�����س��ري اإل��ي��ه��ا

���ت م���ن ال����رق����اِد الأك�����ارم ك��ي��ف ه���بَّ
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ف���ت���ح ال���ع���ني ف��ان��ت�����س��ى ب����روؤاه����ا

)((

حمائم ي��ا  ��ِق��ي  ح��لِّ ال��و���س��ف  اإن����ه 

�سدقا ي������رثُب  خ����ي����اُل  ي����ا  ه�����ذه 

ق���ي���ل حقا ن��ع��ت��ه��ا ك���م���ا  ف��ا���س��ت��ع��د 

كثيفا ت��������راءى  ن���خ���ُل���ه���ا  ذا  ه����و 

�����ل ط���وق���ا ورن����������ا ل������ل������ذرا و������س�����كَّ

فيها ال���ن���ور  ل��ط��ل��ع��ة  ه��ن��ائ��ي  ي���ا 

عتقا مت����ن����ي����َت  اأم��������ا  ك����ي����اين  ي�����ا 

ل���ت���ك���ون ال����رف����ي����َق ل���ل���ن���ور ظال

جت��م��ع ال���ه���دى يف ال����ف����وؤاد وت��رق��ى

٭٭٭

اأي����ن مي�����س��ي خياٌل ���س��ل��م��ان  اإي����ه 

يطري؟ اأم  ال���دن���ى  يف  ال���رك���ِب  اأم����ع 

يجري الآن  وف��ُك��رك  جت���ري  اأن���ت 

ت�سري ف����احل����ي����اة  الأم����������َر  َف����������َدِع 

رب����ه����ا خ����ط درب����ه����ا ي����ا رف��ي��ق��ي

ف����ب����اأم����ر الإل����������ه جت�������ري الأم��������ور

اإين احل��زن  واط��رد  الدمَع  فام�سح 

)((

مت����ور ال���دم���وع  اأرى  اأن  م�����س��ف��ق 

٭٭٭

)- اأي و�سف املدينة الذي علمه من الرهبان.

)- متور: تن�سب وت�سيل.
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�سكون يف  ب���ه���ا  ال���ف���ت���ى  واأق��������ام 

�����س����ارَد ال���ف���ك���ر ب��ا���س��ت��ي��اق ح��ن��ون

يناجي ال�����س��م��اء  يف  ال���وج���َه  ق��لَّ��َب 

امل���ن���ون وق������ت  ي���ط���ي���ل  ك�������وٍن  َربَّ 

وي�سحي ال��ن��ب��ي  ي����رى  ل���و  ���س��وُق��ه 

�سجون م���ن  وي��ن��ت��ه��ي  ���س��ح��اٍب  م���ن 

وُي�����������رى ع�����ام�����ال ل�����دي�����ن ق����ومي

املجون ح��ي��اة  م���ن  ال���ن���ا����َص  ُي���خ���رج 

٭٭٭

ي���ا ن�����س��ي��م��ا ي��ه��ب ف����وق ال���رواب���ي

الت�سابي ����س���وَق  ال���زه���ور  ف��ت��م��ي�����ُص 

نخال اأوؤب��������ر  ال�����س��ح��ى  يف  واأن�������ا 

)((

مت�����س��ح ال��ن�����س��م��ُة ال��ع��ل��ي��ل��ة م���ا ب���ي

ك���الم���ا ي����ق����ول  �����س����ي����دي  واإذا 

لب������ن ع�����م ل�����ه ف�������س���د اجن����ذاب����ي

������َرُوا »ل���ق���ب���اء« ف���ب���ن���وا ق��ي��ل��ة �������سَ

ول�����ق�����اء ال����ر�����س����ول والأ�����س����ح����اب

٭٭٭

ُتبدي �سوف  رْع���َدٌة  ��َم  اجِل�����سْ ف��َع��را 

َوَل���������َه ال�������س���وق م����ن ف��������وؤاد ووج����د

اه���ت���زازا ردَّ  ال��ن��خ��ي��ل  وج����ري����ُد 

وب���������دا ك����ال����ط����ي����ور ت�����اق�����ت ل���ع���ود

)- يوؤبر النخل: اأي يلقحها.
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مل ي��ع��د مم�����س��ك��ا ب���ج���ذٍع وراح����ت

ق�����س��د دون  ب���رع�������س���ة  ق�����دم�����اه 

ك��ي��ف اأدن�����و اإل��ي��ه��م��ا ل��ي��ت اأه����وي

اإ������س�����اِر ����س���وق���ي ووع�����دي واأن�������ا يف 

٭٭٭

ف��ان��ح��ن��ى ����س���ارخ���ا: اأه������لََّ َن���ِب���ٌي؟

ر����س���ي ف���ق���ل���ب���ي  ع���������س����رُه  ذا  ه�����و 

بوعد اجل���ل���ي���ُل  ال����راه����ُب  ����س���دق 

ل��دم��ع��ي ع�سي؟ ف��م��ا  ���س��ع��ري  ل��ي��ت 

�سعوري ل��ف��رط  دم��ع��ت��ي  ج���م���دْت 

َدِوي ب���ق���ل���ب���ي  ���دى  ل���ل�������سّ ب���ي���ن���م���ا 

�سياًء ظ��ل��م  ب��ع��د  الأر������صُ  ���س��رتى 

�سني ي����اأت����ي  ح����ني  اخل�����ري  م����ق����دُم 

٭٭٭

اأي���ه���ا ال���ع���ب���ُد م���ا ع��رف��ت��ك ل��وؤم��ا

مهما ف���ي���ه  ول���������س����َت  اأم��������ٌر  ذاك 

لعبد ف���ي���ه  ال���ن���ق���ا����ُص  ي�����س��ح  ل 

)((

و�سما بوجهك  وخ��ذ  نخال  ف����اْرَق 

���س��ف��ع��ٌة ق���د ت��ف��ي��ُق م��ن��ك ُل��ب��اب��ا

اأ�سما ت�����س��ري  اأو  ال���در����ص  ف��اح��ف��ظ 

اأم������ر ه�����ذا ال���ن���ب���ي ي�����س��غ��ل ح���را

ه����و ي������دري واأن�������ت ق���ل���ُب���ك اأع���م���ى

٭٭٭

)- و�سما: كناية عن �سفعة.
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وحزينا ك��ا���س��ف��ا  ال���ن���خ���َل  ���س��ع��د 

�سخينا ن���ب���ع���ا  ت���ف���ي�������ص  ب�����دم�����وع 

األ���ق���ى �سياء ال���وه���اد  ع����ربُت  ق���د 

مبينا ن�������ورا  ال�������ف�������وؤاَد  ������ي  واأم������نِّ

ع����دٌو احل�����ق�����وُد  ����س���ي���دي  واإذا 

علينا َي�����ِه�����لَّ  اأن  ال�����ن�����َور  ي����ك����ره 

خفاًء ال��ن��ب��ي  اإىل  اأغ�����دو  ����س���وف 

ي��ق��ي��ن��ا ال�����ع�����ي�����ون  ق���������رَة  واأرى 

٭٭٭

التاأكد من عالمات النبوة

�سياءا اأه���ّل���ْت  امل�����س��ط��ف��ى  ط��ل��ع��ة 

ب���ه���اءا ت�������س���ام���ى  وج����ه����ه  وُروؤَى 

وجهد ����س���رٍب  ب��َع��ْي��د  ���ْع���ِدي  ي���اَل�������سَ

ال�سفاءا ه���ذا  ال��وج��ود  يف  اأرى  اأن 

اكتمال يف  مثُله  الأر�����ص  على  م��ا 

اأ�����س����اءا اأط������ل  اإن  ال����ب����دُر  وج����ه����ُه 

ع����ط����رُه ب���ه���ج���ُة ال�����ف�����وؤاد واأن���������ٌص

�����س����اأك����ون امل�����ح�����بَّ اأن��������ى ت������راءى

٭٭٭

ُرَط����������ْب ق�����د ج���ل���ب���ُت���ه���ا ط��ي��ب��ات

ف����اق����ب����ل����وه����ا ف�����اإن�����ه�����ا ����س���دق���ات
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ل�سحب وق����ال  ط��ع��َم��ه��ا  َي������ُذْق  مل 

احل�سنات ل���ك  ف��اط��ع��م��وا،  دون���ك���م 

فهذا ن��ف�����س��ي  ف�������دُاه  ي���ذق���ه���ا  مل 

ال����زك����اة ف���ي���ه  ت����ك����ون  ل  و�����س����ُف����ه 

طعاما ْه�������ِدي 
َ
اأ ال���غ���داة  ���س��اأع��ود 

ال�سفات ف���ي���ه  ت���ك���ون  ه����ل  واأرى 

رط��������ٌب اأي�����ه�����ا ال����ن����ب����ي اإل���ي���ك���م

ح��ل��ل��ْت��م اإذ  ه�����دي�����ًة  ك��������رمٍي  م�����ن 

قبلنا وق�����ال:  امل�����س��ط��ف��ى  ���َم  َب�������سَ

م���ن���ك ���س��ل��م��ان م����ا اإل����ي����ه ق��دم��ت��ْم

�سحبا واأط��ع��م  امل�سطفى  َط��ِع��َم 

ف���ه���ن���ي���ئ���ا اأح�����ب�����ت�����ي م������ا اأك���ل���ت���م

اأتيتم ال��ر���س��ول  م��ع  خ��ري  ���س��ح��ُب 

ن���زل���ت���م)0)( َت����نِي  ح����رَّ ذات  واإىل 

٭٭٭

لكن ال����ن����ب����وة  خ��������امَت  �������س������اأرى 

ك���ت���ف���ْي���ِه؟ يف  اأراه  اأن  يل  ك���ي���ف 

ي��ع��د غ����رُي ه��ذي ف��ل��م  ي�����س��ر  رب 

�����س����ف����ة ث�������م اأط������م������ئ������ن اإل�����ي�����ه

�سمتا اجل�����ن�����ازة  ي���ت���ب���ع  ه�������وذا 

عليه وال����������رداُء  ال����ث����وَب  ي��ك��ت�����س��ي 
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اأراه ح���ت���ى  ال�����ظ�����الَل  �����س����اأك����ون 

منكبيه ع���ن  ال��������رداُء  م����ي����ط 
ُ
اأ اإن 

اأمامي واأ���س��ح��ى  جال�سًا  وا���س��ت��وى 

وحت��������ول��������ُت خ����ل����ف����ه ب����اه����ت����م����ام

ع����رف ال��ق�����س��د ي���ا ل���ه م���ن نبي

)((

م��ل��َه��م يف اج���ت���الء ���س��ر ق��ي��ام��ي

يل ف�����ب�����دا  رداءه  األ�����ق�����ى  ث�����م 

التمام ب����در  م���ث���َل  ال�������س���دِق  خ����امت 

�سكي زال  ف��ق��د  امل�����س��ط��ف��ى  اإن����ه 

اإم�������ام وخ��������رَي  اأرى  ح���ب���ي���ب���ا  ي�����ا 

٭٭٭

وم���ك���ر غ������در  رق�����ي�����ُق  اأين  ب���ي���د 

����س���ي���دي م�����ن ي����ه����ود ل��������وؤم و����س���ر

ف�����وؤادي اأن  غ���ري  ال���ن���وَر  ي��ح��ج��ُب 

م�������س���ت�������س���يء ب����ك����ل ح������ب وخ����ري

ظلما ت��ع�����س��ف  واإن  اأب��������ايل  ل 

وق���ه���ر ظ����ل����م  زواُل  ف���ي���ق���ي���ن���ي 

�سريعا م���ن���ه  جن������وُت  ب������الٍء  ك����م 

)((

وِح���م���ى اهلل ح���ني خ����ويف م���ف���ري

٭٭٭

)- اأي يف معرفة �سر قيامي.

)- ملحمة الطريق اإىل النور.
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حممود ح�سن اإ�سماعيل

)1328 - 1397هـ / 1910 - 1977م(

ترجمته:

النخيلة  ال�سعر نبوغا مبكرا. ولد يف قرية  �ساعر م�سري مقتدر، نبغ يف 

التابعة ملحافظة اأ�سيوط، وحفظ القراآن الكرمي وعمره ت�سع �سنوات، واجته 

936)، وخدم  العلوم  دار  اإ�سالمية حتى تخرج يف  يف درا�سته وجهة عربية 

على  اأحيل  اأن  اإىل  والثقافية  الدينية  للربامج  مراقبا  امل�سرية  الإذاعة  يف 

التقاعد. 

اأن وطنه مل مينحه املكانة الالئقة، فرحل اإىل  اأح�ص يف �سنواته الأخرية 

الرتبية  بوزارة  املناهج  بحوث  مبركز  العربية  للغة  خبريًا  وعمل  الكويت 

والتعليم، واختري ع�سوا بلجنة ال�سعر باملجل�ص الأعلى للفنون والآداب. تويف 

بالكويت يف 5) اأبريل 977)م.

�آثاره:

له من الدواوين: »اأغاين الكوخ« ط934) و»احلب« و»هكذا اأغني« ط937) 

و»رياح املغيب« و»اأين املفر« ط948) و»نار واأ�سفاد« ط959) و»قاب قو�سني« 

ط969)  الربزخ«  و»هدير  ط968)  و»التائهون«  ط966)  و»لبد«  ط964) 

و»�سالة ورف�ص« ط970) و»ال�سالم الذي اأعرف« و»نهر احلقيقة« ط)97) 

و»مو�سيقى من ال�سر« و»�سوت من اهلل« و»الأعمال الكاملة لل�ساعر حممود 

ح�سن اإ�سماعيل« .

�سعر  يف  الفني  »الت�سوير   : منها  عديدة  درا�سات  �سعره  حول  واأجنزت 

ح�سن  »حممود  و  ال�سعدين،  م�سطفى  للدكتور  اإ�سماعيل«  ح�سن  حممود 

)((

اإ�سماعيل« للدكتور عبدالعزيز الد�سوقي.

)- معجم ال�سعراء
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ق�سيدة: ثورة الإ�سالم.. يف بدر

هذه  اأحلان  من  �ساع  ما  يثبت  اأن  ال�ساعر  ا�ستطاع  التذكر  »جهد 

الق�سيدة..«

اأن�سدت بجمعية ال�سبان امل�سلمني  يف مهرجان ذكرى غزوة بدر يف ال�سابع 

ع�سر من رم�سان �سنة 937)م.

املطهر ب��ال��ن�����س��ي��د  ال��ق��ل��ُب  خ���ف���َق 

! ْ ف����دع ال�����س��ع��ر والأغ����������اين.. وك�����ربِّ

ال���رو ف����َدع  ن���غ���م���ًة..  ���س��ئ��َت  واإذا 

تنظر الغيب  �سرفِة  من   - - جالل  َح 

بال�سع� ي���اأت���ي���ك  ل��ل��وح��ي   
ْ
���اأ وت���ه���يَّ

تتفجر دمي��������ٍة  ����ْي����َك����اب  ك���������سَ ������ر 

البي� يف  اجل�����نِّ  مل����رَب����ِع  ���ْت  وت���ل���فَّ

�������د ت������ر اجل����������نَّ غ��������رية ي��ت��ف��ط��ر

اخلل� �ساعَر  يا  للجاحدين  فاحِك 

)((

)عبقر(! مناحَة  ْف  و�سِ ��ُاه!  ���سَ
َ
اأ �د 

ه���ال���ٌة ت�����س��ك��ب اجل������الل، وت��ن��دى

وي�سحر ُي��ف��ي��ق  ال���ه���دى  ب��وم��ي�����صِ 

اأعمى الب�سرية  كا�سف  ُرَم���ْت  ل��و 

)((

ْح��������َوْر
َ
ع���اد م��ن��ه��ا م��ب��لَّ��ج ال��ق��ل��ِب اأ

)- عبقر: وادي باليمن تزعم العرب اأن اجلن ت�سكنه، واأن ال�ساعر ياأتيه رئيه فيه.

)- مبلج: م�سفر، اأحور: اأبي�ص.
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يدعو: اهلل..  اإىل  ��ف��ه  كَّ ب��ا���س��ٌط 

فان�سر! لدينك..  الق�سا  ُح��مَّ  رَبّ! 

ُق����لٌّ ال����ب����وا�����س����َل  اأج������ن������ادَي  اإن 

وخ���م���ي�������ُص ال����ع����دو ك����امل����وج ي��زخ��ر

عليه جت���ل���ت  ك�����رى  م����ن  خ���ف���ق���ٌة 

)((

املحرب ال����رداُء  طهرها  م��ن  م��ال 

م�ستِهٌل ب�������ارٌق  ال����وح����ي  واإذا 

ر وب�سَّ ���ا  ه���نَّ ال���غ���ي���وب  ����س���م���اِء  م���ن 

الغا ع��ل��ى  وه���بَّ  ���س��َي��ف��ه!  فانت�سى 

م�������وؤزر ال�����ق�����وي  ب���ال�������س���رم���د  رة 

فتدوي ب��احل�����س��ا،  ال���ق���وَم  ي��ن��ف��خ 

)((

منحر ك��ل  يف  الإ����س���الم  اأ����س���الُت 

وج�����ن�����وُد ال�������س���م���اء م����ن ك����ل فج

ر! ُح�سَّ ال��ق��ل��ب  يف  ل��ل��ع��ي��ان!  ���ٌب  ُغ���يَّ

ت�����س��ُع��ل ال���ن���ار يف ق��ل��وب امل��ذاك��ي

��ر وت������������وؤُجُّ ال������رج������ال ن��������ارا ت�����س��عَّ

ٌق�����وة م���ن ج���وان���ب ال��ع��ر���ص هبت

امل�سهر احل���دي���ُد  ب��اأ���س��ه��ا  م��ن  ذاب 

غ�سبا )اأم���ي���ة(  ي��ل��ق��ى  و)ب�����الل( 

وي���ث���اأر م��ن��ه  ال��غ��ل��ي��ل  ف��ي�����س��ف��ي  َن.. 

)- املحرب: املزوق املنمق.

)- اأ�سالت: الرماح والنبل.
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الذواكي ال�سخوَر  َل  كم حمِّ اأم�ص.. 

)((

وت�سعر تغلي  الرم�ساء  لهيب  من 

وك���ادت الأذان!  ه��ول��ه��ا  م��ن  ���س��جَّ 

ت����ت����ه����اوى ل����ه����ا اأوا��������س�������ي امل���ن���رب

وه���و ال���ي���وَم ق�����اذٌف ���س��خ��رَة املو

وتقرب! ف���رتدى..  ت��ه��وى..  عليه  ت.. 

و)اأب��������و ج���ه���ل( ج��ن��دل��ت��ه ق���ن���اٌة

)((

يزحر ال��ب��ي��د  ج��ن��دل  ف��ه��وى حت��ت 

الكف� ي��ن��دب  ف��وق��ه  ال��ك��ف��ُر  وق���ف 

ويهذر ال���رف���ات  ع��ل��ى  وي���ه���ذي  ������َر! 

الإ�س� من  خذها  الإ���س��الم!  ع��دوَّ  يا 

املتك�سر ك��ال��ق��ن��ا  َرَدْت���������َك  �������الم.. 

طعنٌة من )معاذ())( اأخر�ص ُفوها

َف�����اك.. ب��ع��دم��ا ك��ن��ت ت��ن��ه��ى وت��اأم��ر

)م( ي�سطكُّ  الآن  بعِظمك  لكاأين 

وي���غ���ل���ي م����ن الأ������س�����ى وال��ت��ح�����س��ر

و���س��ظ��اي��ا ال��ل�����س��ان ن���دم���ان���ٌة كا

ت��ك��رب! ح��ن��ي��ن��ا  ال����ه����دى  ل���ن���ور  دت 

٭٭٭

جوعا اأع��������زَل،  ك���ف  يف  مت�����رات 

متعرث ال���وغ���ى  ب����ني   ٍ ه���������س����ي����ٍمٍٍٍٍٍٍٍٍ ن، 

)- الذواكي: اأي امللتهبة امل�ستعلة.

)- جندلته: اأي اأ�سقطته �سريعا.
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َواٍن اهلل  ����س���ي���ع���ة  م�����ن  ع����رب����ي 

)((

عن �سراع الهيجاء - حزنا - تاأخر

��ْت ح��ي��ن��م��ا ����س���اه���د ال���ن���ب���يَّ ت��ل��ظَّ

ج���م���رُة ال��ن�����س��ر يف ح�����س��اه امل��ف��رت

اإ�س� وم��ن  ح�ساما!  روح��ه  م��ن  �سلَّ 

)((

خنجر ال����روع  م�سابح  يف  ������الم��ه 

ه���ك���ذا جن�����دُة ال�����س��م��اء اأح���ال���ت

واه������َن اجل�����س��م ك��ال��ع��ت��يِّ امل���دم���ر!

الدن� ه��زت  �سيحٌة  ر  الن�سُ ف���اإذا 

�يا! وراعت بروج )ك�سرى( و)قي�سر(

ال�س� ل�سان  يف  خفقة  )ب���در(  واإذا 

ويفخر! ���س��داه��ا  ع��ل��ى  ُي���زه���ى  ����رق 

الوح� ملهِم  ���س��دى  يل  ق��ال  ه��ك��ذا 

�����ي ف���اأ����س���غ���ي���ُت حل���ظ���ة ك���امل���خ���در

ما اإذا  ح��ت��ى  الإل���ه���اَم  وان��ت��ظ��رُت 

امل�سرت اخل����ي����ال  ه����ات����ُف  ب����ي  رنَّ 

اف )م( رجْفت يف اجلنان كالزعزع الَق�سّ

ت�����غ�����ل�����ي ب�����ج�����ان�����ب�����ي وت���������������زاأر

�سباحا هاجت  الغيوب  فجاج  من 

تزجمر ه���ب���ت  ال����رم����ال  يف  ث�������ورٌة 

)- وان: اأي اأنه تاأخر �سعفا.

)- الروع: اخلوف والفزع.
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ة الناي )م(
ُ
قيل: )بدٌر( فزلزلت هداأ

وك������اد ال��ن�����س��ي��د ب����ال����دم ي��ق��ط��ر..

احلر هْبوة  يف   
)((

كالعجاج اأقبْلت 

تنفر احل��ي��ا���ص  ع��ل��ى  )ق��ري�����ٌص(  ب 

اللي� ك��غ��ا���س��ي��ة  ���س��ْح��ن��ٍة  ذي  ك���ل 

الغ�سنفر م��ن��ه  ي���رت���اع  وه�����ول  �����ل، 

����اًلل ����زى ب�����س��ي��ف��ه م����ن �����سَ ي����ت����نَّ

وال�����س��ي��ف مب�سر! ل��دي��ه!  اأع��م��ى  ه��و 

����س���لَّ���ه م����ن ق����راب����ه وه������و خ��زي��ا

)((

ي�����س��ه��ر ال����رج����ال  م����ن  لأيٍّ  ُن 

ال��رو ���س��اع��َة  ي�ست�سريه  م�سى  ل��و 

)3(

امل���ب���ع���رث ك���احل���ط���ام  اه  ل���������ردَّ ع 

اإىل احلق)م( عجبا للحديد يهدي 

وه�������ِادي�������ه ك���ال�������س���ري���ر امل����ح����ري!

٭٭٭

وخفوا امل���ن���اي���ا!  م��وك��ب  ح�����س��دوا 

���ر ل�������س���ي���اِء الإل���������ه غ�����اوي�����ن ُف���جَّ

الرم� يف  ك��ال�����س��واع��ق  ن  ي�������رتَاءْوَ

اأغرب ال���روع  م��ن  ال�سحى  ووج���ُه  ���ل، 

اللي� دج��ى  يف  جلجلت  كال�سياطني 

وت�سفر ت��ع��وي  البيد  يف  وه��اج��ت  ���ل 

)- العجاج: الغبار والدخان.

)- قرابه: اأي غمده.

3- الروع: الفزع.
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وريعت ���س��ي��وف!  ف��وق��ه��م  اأرزم�����ت 

)((

م���ن ت��ن��ادي��ه��م اأ�����س����اٌة وِم���ْغ���َف���ر

زل���زل���وا را����س���َي اجل���ب���ال! وراح���ت

م���ن���ه���م ال���ب���ي���ُد ت��ق�����س��ع��ر وُت����ذع����ر

الهي� مزعج  بينهم  ال�سرُك  وم�سى 

املت�سعر ك��ال��ل��ظ��ى  ط��ي�����س��اَن  ����ج���ة، 

ي���دي���ه ك����لَّ����ه يف  ال�����ه�����ول  ج����م����ع 

)((

يزفر ال��ه��ول  يف  باحِلمام  وم�سى 

ال��ب��الي��ا اأج�������نَّ  ك������رُبه  ي���ك���ن  اإن 

ل��ن��ب��ي الإ�������س������الم.. ف�����اهلل اأك�����رب!

٭٭٭

�سجد )الاُلت(موؤمنا !     وجثا )العزى( )م(

اأب�سر! ���س��اح  ي���ا  )م���ن���اة(:  ي��ن��اج��ي 

النو ���س��اح��ن��ا وم��ي�����ٌص م��ن  ه���لَّ يف 

الت�سور خ���ايف  ��ل��م��اح،  ال��تَّ غ��ري��ُب  ر 

رعَد ال�سفا! واأحال ال�سخر )م(
َ
ُه اأ َذرَّ

)3(

روح�����ا ي���ك���اد يف ال���رم���ل ي��خ��ط��ر

ه فلكم �سعت )م( ل من ال�سم�ص في�سُ

ت���ب���ه���ر! اأو  ت��������رع  ف����ل����م  ع���ل���ي���ن���ا 

درع  عليه  فيقال  بالأ�ساة  الدرع  وت�سبه  اأو غريه،  �سيل  امل�ستنقع من  اأ�ساة:  اأرعدت،  اأي  اأرزمت:   -(

كالأ�ساة، مغفر: زرد ين�سج يلب�ص حتت القلن�سوة حلماية الراأ�ص يف �ساعة احلرب.

)- يزفر: اإخراج النف�ص بقوة على هيئة من الغ�سب.

3- يخطر: نوع من امل�سي.
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ل م���ن ال��ن��ج��م مَل����ُح����ه.. ف��ل��ك��م ل

)((

اأ�سفر! وهنان!  ال�سياء!  كئَيب  ح 

الده� غ��اب��ر  وم��ن  ب��ه!  ن�سخنا  ق��د 

ن��ت��غ��ري! ومل  ال���ب���ل���ى  ن�����س��خ��ن��ا  �����ر 

روا.. وهم ال�سيد )م( ّلهونا.. وعفَّ
َ
اأ

���ر ع�����اله�����م ع����ل����ى ث������ران������ا امل���ع���فَّ

جالل نخ�سع  )م��ن��اة(  ي��ا  بنا  �سر 

يغفر! ال���ي���وم  ع��لَّ��ه  ال���ن���ور..  ��ن��ا  ِل�����سَ

والأ�س� امل��ح��ارُي��ب  ِت  خ���رَّ ع��ج��ب��ا!! 

يكفر! زال  م��ا  وال��ع��ب��ُد  دك����ا..  ���ن��ام 

٭٭٭

عري�ص يف  خ���ا����س���ٌع  ال���ت���ل  وع���ل���ى 

م���ن���ور زاك،  ال�����ظ�����الل  ق����د�����س����يِّ 

املحنىَّ اجل���ري���ُد  ط��ي��ب��ه  م���ن  ك���اد 

)3(

ويزهر مَيي�ُص 
 )((

البلى ذب��ول  من 

)- وهنان: من الوهن اأي ال�سعف.

)- املحنى: اأي املنحنى، البلى: اأي القدم.

3- ديوان حممود ح�سن اإ�سماعيل.
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حممود غنيم

1901م - 1972م

ترجمته:

حممود غنيم �ساعر م�سري، ولد ون�ساأ يف قرية كوم حمادة وتخرج بدار 

الأجنبي  للتعليم  مفت�سا  كان  ثم  التدري�ص  يف  وعمل  9)9)م،  عام  العلوم 

الدواوين  من  عدد  له  بجوائز،  وفاز  �سغره  منذ  ال�سعر  نظم  946)م، 

وامل�سرحيات املدر�سية التي احتفظت احلكومة بحق متثيلها. وقيل يف و�سف 

اأ�سلوبه ال�سعري: اإنه خليفة حافظ اإبراهيم.

ولد ال�ساعر حممود غنيم يف الريف امل�سري يف قرية »مليج« اإحدى قرى 

املنوفية يف الثالثني من نوفمرب عام )90)م، وعا�ص يف اأ�سرة كرمية تعمل يف 

الزراعة والتجارة، وتعلم يف مدر�سة القرية وحفظ القراآن الكرمي يف كتابها، 

5)9)م،  الأحمدي بطنطا عام  باملعهد  التحق  الثالثة ع�سرة من عمره  ويف 

يا رب قد ع�سُت يف دنياي مغرتبا

خراَي حترُمني
ُ
حا�ساك يا رب يف اأ

نعمته! ك��ف��ران  م��ن  اهلل  اأ�ستغفر 

فاأر�سدين؟ غ��يٍّ  اأخ��ا  يجدين  اأمل 

فعلمني؟ جهل  اأخ���ا  ي��ج��دين  اأمل 

الدنيا وزخرفها؟ البكاء على  وما 

اأجمِعه ال��ك��ون  اأب���ايل مب��ا يف  وم��ا 

دمي م��لء  لبيك  فمي  م��لَء  لبيك 

�سفاعُته ُترجى  من  �سفعت  اإليك 

وياله اإن اأغرتْب يف العامل الثاين!

دنياي حرماين ربِّ ح�سبَي يف  يا 

اأعطاين  
ُ
اهلل اأ�ستحق  ما  فوَق  بل 

ف��اآواين؟ م��اأوى  ذي  غري  وهائما 

فاأغناين؟ َوْج��ٍد  ذي  غرَي  وعائال 

�سليمان! دن��ي��ا  اأن��ه��ا  ول��و  �ساهت 

اإِْن �سح منه الر�سا عني واأر�ساين

ووجداين قلبي  من  رب  يا  لبيك 

يا رب اإن خفَّ يوم احل�سر ميزاين
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واأمت درا�سته  ال�سرعي  الق�ساء  التحق مبدر�سة  اأربع �سنوات، ثم  ومكث فيه 

الثانوية باملعاهد الدينية �سنة 4)9)م، وعني مدر�سا يف املدار�ص الأولية. ويف 

9)9)م وعني مدر�سا يف  5)9)م التحق بدار العلوم وتخرج منها عام  عام 

اأعذب  خاللها  نظم  �سنني  ت�سع  فيها  وعا�ص  البحرية  مبديرية  حمادة  كوم 

ق�سائده واأجملها. ويف عام 938)م نقل اإىل القاهرة واختري مدر�سا ملدر�سة 

الأورمان امل�سهورة.

وال�سحف  الن�سر  ودور  والأدباء  ال�سعراء  مع  »غنيم«  عا�ص  القاهرة  ويف 

واملجالت الأدبية التي كانت تن�سر له اإنتاجه ال�سعري.

ومتت ترقيته مفت�سا اأول للغة العربية ثم عميدا للغة العربية بوزارة الرتبية 

الفنون  لرعاية  الأعلى  باملجل�ص  ال�سعر  جلنة  يف  ع�سوا  واختري  والتعليم. 

ديوانه »يف ظالل  على  الدولة  الت�سجيعية من  ال�سعر  ونال جائزة  والآداب، 

الثورة«.

ويف الثالث والع�سرين من �سبتمرب عام )97)م ودع ال�ساعر الكبري حممود 

غنيم احلياة عن �سبعني عاما ق�ساها يف كفاح طويل وعا�سها األيفا للمحن 

فقد  والر�سانة،  والإبداع  ال�ساعرية  من  جيل  مبوته  وم�سى  الأيام  وخطوب 

كان يف طليعة �سعراء العربية واأدبائها فحولة واأ�سالة و�سدقا والتزاما.
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ق�سيدة: يف اأر�ض النبوة

لل�شاعر/ حممود غنيم

من وحي زيارة ال�ساعر لالأرا�سي املقد�سة حني حج يف عام 968)م، اأن�سد 

هذه الق�سيدة املعربة عن عاطفته الدينية الأ�سيلة:

)((

واين ول  اآٍن،  ل  ل��ب��ي��ك  ل��ب��ي��ك 

!
)((

ب������������اآذاين ل  ب���َج���ن���اين  ���س��م��ع��ُت��ه 

م�����وُج الأث������ري ح���روف���ا وه����و روح�����اين؟

)3(

���ٌب م���ن دم�����وع ال���ع���ني ه���ت���ان و����س���يِّ

وع�سياين؟ زلَّت������ي  ���س��ح��ائ��ُف  ي����دي 

وح�������س���ن ظ���ن���ي ب���رب���ي م���ن���ك اأدن������اين

)4(

���س��ك��ان ذات  يف  اأو  ي������زورك،  اأت����ى 

)- اأنى اأنيا كجثى جثيا: تاأخر واأبطاأ، واآن: متاأخر، ووان: �سعيف متكا�سل.

)-  اجلنان - بفتح اجليم - : القلب والروح.

3- ال�سيب: املطر، والهتان: الغزير.

4- ذات اأجنحة: كناية عن الطائرة، وذات �سكان: كناية عن ال�سفينة، وال�سكان: الدفة.

����س���وٌت م���ن ال���ع���امل ال��ع��ل��وي ن���اداين

اأ�سجاه من نغم ما اأعَذب ال�سَوت! ما 

ويحمله اأذٌن،  ت�����س��ُم��ع��ه  وك���ي���ف 

ل����ب����ي����ُت����ه ب�������ف�������وؤاد م�������ل�������وؤُه وج����ل

ويف الر�سول،  باب  على  الوقوُف  كيف 

اأب��ع��دين ع��ن��ك  ذن��ب��ي  ال���ن���ب���وة،  داَر 

اأجنحة ذات  يف  م��ن  ق���دَرك  َي����ْدِر  مل 
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جناحان؟ ب��ي  �سوقي  ��ر  حِّ م��ن  َط���اَر  اأو 

)((

يِد اأو من ربعك الغاين من اأهِلك ال�سِّ

وق�������راآين اأح�����ادي�����ث�����ي،  ����س���ط���ور  ويف 

�����ا ال��ت��ق��ي��ن��ا م���ن���ذ اأزم������ان ح���ت���ى ك�����اأنَّ

�سيفاين ال��ف��ي��ح��اِء  رب���وع���ه���ُم  يف  ه����ْم 

اأو ف��ي��ك م���ن بان َع���َل���م،  م���ا ف��ي��ك م���ن 

اأ�سجاين! هيجت  وك���م  ذك���ري���ات،  م��ن 

ك�����اأن�����ه ب���ح���دي���ث الأم�������������ص ن���اج���اين

ب���ق���در م����ا ف���ي���ه م����ن رم������ل، وك��ث��ب��ان

وري���ح���ان روح  م���ن  ال��ت��ح��ي��َة  ْه���������ِدي 
ُ
اأ

)((

ال�ساين احلا�ِسد  ل�سان  احلبيب  قبَل 

)- ال�سيد: جمع اأ�سيد، وهو ال�سريف العظيم.

)- ال�ساين - اأ�سلها ال�سانئ -: املبغ�ص الكاره.

ع��ل��ى قدمي ���ارا  ����س���يَّ اأت���ي���ُت���ك  ه����الَّ 

ب�سري ميتلئ  مل  واإن  عني،  غبِت  ما 

كتبي ويف  لوحي،  يف  األ��ق��اك  كنت  قد 

ج��م��ي��ال يف خميلتي ر���س��م��ًا  زل����ِت  م��ا 

بل اأه��ل��ك،  عند  �سيفا  ل�ست  ك��اأن��ن��ي 

وم���ا ط��رب��ُت ِل��َل��ْح��ٍن ل��ي�����ص ي��ذك��ر يل

خلدي يف  ح����رك����ِت  ك����م  ي��ع��ل��م  اهلل 

ك��م يف دروب���ك م��ن درب اأ���س��خ��ُت له

واأل�سنٌة اأف�������واٌه،  ���س��ع��ي��دك  م���ن  يل 

ي���ا ج����رَية احل���رم���ني الآم����ن����ني، لكم

به ُي������ِق������رُّ  جم������دا  اأورث������ك������م  اهلل 
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خ�����رُي ال���ب���ق���اع اأق�����لَّ�����ت خ�����رَي ���س��ك��ان

واأدران رج�������ص  م����ن  ل���ل���ط���ه���ارة  ب����ل 

)((

بطوفان منها  ج�سدي  ف��اغ��م��روا  ب��ل 

واأب�����������دان اأرواح  ط������ه������ارة  ف����ي����ه 

ر����س���وان ج���ن���ات  اإىل  ال���و����س���ول  ب����اب 

ع��ل��ى اأ���س��ا���س��ني م����ن: ع���ل���م، وع���رف���ان

)((

ع��ل��ى ق���واع���َد م���ن ���س��خ��ر و����س���ف���وان

ج����لَّ ال���ب���ن���اُء، وج����ل امل��ن�����س��ئ ال���ب���اين!

)3(

رع�������اِة اإب�������ل، وم�����ن ع���ب���اد اأوث���������ان

واب������ن عفان ع���ل���ي���ا،  ورب������ى  ح���ف�������ص، 

م���ب�������س���ري���ن ب�����اإ������س�����الح وع�����م�����ران

)- ل ترتعوا: ل متلئوا، والقدح: الآنية.

)- �سفوان: ال�سخر الأمل�ص.

3- �سراذم: جماعات قليلة من النا�ص متفرقة.

فكم و�سرَّ م��غ��ن��اك��م،  َف  ����س���رَّ واهلل 

زمزمكم م����اء  وردن�����ا  ل��ل�����س��راب  م���ا 

ُت���رِتع���وا م��ن م��ائ��ه��ا قدحي ب���اهلل، ل 

م�سرُبه ح����لَّ  ع��ت��ي��ق،  رح����ي����ٌق،  ه��ن��ا 

ه��ن��ا م��ف��ات��ي��ح اأغ����الق ال�����س��م��اء، هنا

جامعًة الأم������ي  امل�����س��ل��ُح  ب��ن��ى  ه��ن��ا 

ع��ل��ى ق���واع���َد م���ن ه����ْدي ال��ن��ب��وة، ل

من�سوؤُها؟ اهلل  ور����س���ول  ل  وك���ي���ف 

من �����س����راذَم  اإل  ط��اُلب��ه��ا  ك����ان  م���ا 

�����ى ال��ع��ت��ي��َق اأب�����ا ب��ك��ر ب���ه���ا، واأب����ا ربَّ

انت�سروا ال���ع���امل  رب����وع  يف  ط��الُب��ه��ا 
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رب������اين اهلل  ك�������الم  م������ن  وحم������ك������ٍم 

خرا�سان اأق�����س��ى  اإىل  امل��ح��ي��ط  اأدن����ى 

بطغيان اأو  ب����ج����ور،  ���س��ع��ب  اأح���������ص 

م�����ا ف�����رق�����ْت ب�����ني األ�����������وان واأدي���������ان

)((

وك���������ل ن�����اب�����غ�����ة ف���������ذٍّ وف��������ن��������ان

و���س��ل��ط��ان ج������اه  ذي  ك������لُّ  وه����اب����ه����م 

ع���ل���ى اجل���ب���اب���ر م����ن ف���ر����ص وروم������ان

)((

ت��ي��ج��ان ُدرَّ  و���س��لَّ��وا  ع��رو���س��ا،  ث���لُّ���وا 

ب���اإي���وان ك�����س��رى  م��ن��ه��م��و  اح��ت��م��ى  ول 

ف��اأ���س��ب��ح ال���ق���وم ����س���اء ب���ني ذوؤب������ان!

وج�����اَل يف ي��وم��ه��م ف���ك���ري، ف��اأب��ك��اين!!

)- م�سعر حرب: موقد نارها

)- البداة: جمع البادي، وهو من ي�سكن البادية

منزلٍة اهلل  ���س��م��اء  م���ن  و���س��م��ح��ٍة 

���وا����ُص ال���ربّي���ة من ج ����سُ ف��ي��ه��ا ت���خ���رَّ

فما الكتاب،  باأحكام  ال�سعوَب  �سا�سوا 

بها احل��ن��ي��ُف  ال��دي��ُن  ُع����ِرَف  �سماحٌة 

ي���وم معركة ��ع��ِر ح���رب  ُم�����سْ م���ن ك���ل 

وفل�سفة ع���ل���م  ذي  ك�����لُّ  اأج����لَّ����ُه����م 

قوتهم ����س���رَّ  ك���ان���ت  اأك�������رب«  »اهلل 

���اَد ال���ب���داُة ح�����س��ارات ب��ه��ا، وبها ����سَ

زحَفهمو عنه  اأغنى  ر  قي�سَ ح�سَن  ل 

دورَت�����ه ال����ده����ُر  داَر  هلل،  والأم�������ر 

قد جال يف اأم�سهم فكري، فاأ�سَحكني
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بن�سيان! ِن�������س���ي���اٌن  اهلل،  َي���ذك���ْره���م 

)((

العاين �سَعبك  ف��اأدِرْك  اخلطوب،  من 

)((

ع���ل���ى ت���خ���وم ع������دٍو غ�����رِي و����س���ن���ان

ف����اأن����ت ف�������وَق م�����زام�����ريي واأحل�������اين

ح�سان اإن�����س��اد  اإىل  ت�سغي  ك��ن��ت  ك��م 

ال�����س��ع��ر قرباين ال����وف����وُد، ج��ع��ل��ُت  ب��ه��ا 

ون�����وِر ق��ل��ب��ي، وب��ع�����صُ ال�����س��ع��ر ن���وراين

)3(

م��ا ن��ال اأح��م��ُد م��ن ك��ف اب��ن حمدان

اآن ال�����س��م��اء وم���ل���ُك الأر�������ص يف  م��ل��ُك 

ب��ي��ب��ان ط������رق  ت���ت���ع���ود  ب���ي�������س���اَء مل 

)- العاين: الأ�سري، اأو املرهق الذي اأ�سابه العناء

)- التخوم: جمع تخم، وهو احلد بني البالد والدول

التي ذاع  فيه  الرغم من مدائحه  الدولة احلمداين على  املتنبي من �سيف  ناله  الذي  3- يق�سد ما 

�سيتها و�سارت بها الركبان

فلم الكبري،  اهلل  ن�ُسوا  قومي!  وي��َح  يا 

به اأح����اط  م��ا  ي�سكو  ���س��ع��ُب��َك  ي����ارّب، 

َو�َسن يف  غ��ط  �سعبا  بُلطِفك  اأدرك 

ممتدحا اأن�سدك  مل  الر�ُسِل،  �سيد  يا 

حرج م��ن   - اأن�����س��دُت  اإذا   - عليَّ  وم��ا 

ال���ت���ي قدمت ال���ق���راب���ني  راأي�������ُت  مل���ا 

ري لو ا�ستطعت، نظمت ال�سعر من َب�سََ

به اأك�����س��ْب ر���س��اك  اإْن  ي��ه��ون ع��ن��دي 

ن��ظ��رِة ع��ط��ٍف م��ن��ك واح���دٍة ب��ل دوَن 

بيد امل�����س��ط��ف��ى  ب����َاب  لأط�������ُرُق  اإين 
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ب�����س��ط��ُت ك���ف���ي ل�����ذي م�����نًّ واإح�������س���ان

)((

اأجفاين ال��روع  ي��وَم  الدمع  عن  ْت  كفَّ

وه�����ل ي��غ��ط��ي ع��ل��ي��ه ط�����ول ك��ت��م��اين؟

كنكراين اإق�������راري  ك����ان  َج����َن����ْت،  مب���ا 

ق������واي، ل��ك��ن ج���ه���اد ال��ن��ف�����ص اأع���ي���اين

ح��ي��ن��ا، ف��ك��م ع����دت اأح���ي���ان���ا ب��خ��ذلن!

ثعبان ن����اب  م���ن  ل���ه  واأردى  �����س����اٍر، 

اأ�سقاين ���س��اء  اأو  اأ���س��ع��دين،  ���س��اء  اإن 

)((

اأغ������واين ال�����س��ري��َر  ���س��ي��ط��اين  اأن  اأو 

اجلاين التهمَة  يلقي  ال��غ��ري  على  لكن 

)- اأ�سفح الدمع: اأر�سله منهمرا، و�سفح الدمع �سفحا و�سفوحا: ان�سب، والروع: الفزع.

)- النف�ص الأمارة: التي تاأمر �ساحبها بال�سوء، وتزينه له، واأغواه ال�سيطان: ا�ستهواه، واأ�سله.

وما ر���س��اه،  اأ�ستجدي  ف  الكَّ واأب�سُط 

ال��دم��َع �سهال يف ح��م��اه، وكم واأ���س��ف��ُح 

زلل م���ن  اأ���س��ل��ف��ُت  م���ا   
َ

اهلل اأك���ت���ُم  ل 

�سِهدت ��َتْ  َج��َنَ ال��الت��ي  ج��وارح��ي  اإذا 

وهنت فما  اأعدائي  رب،  يا  جاهدُت، 

اإن عدت من حرِبها ال�سعواء منت�سرا

وال��ن��ف�����ُص اأف��ت��ُك ب��الإن�����س��ان م��ن �َسبع

ر يل ق�����دَّ  :
ُ
اهلل اأق�����ول  اأق������ول:  م�����اذا 

اأم����رت ���������ارًة  اأمَّ يل  اأن  ِع��������ى  اأدَّ اأو 

اأج��ح��ُده ل�ست  ذن��ب��ي  اهلل!  اأ�ستغفر 
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م����ا يف ج���ن���ان���ك م����ن ح�����ور وول�������دان؟

واأف����ن����ان؟ اأ����س���ج���ار  ذات  ق���ط���وف���ه���ا، 

وبهتان زور  م���ن  ال���ن���ا����ص  وع�����س��م��ة 

ح����ان! اأب  اأو  رءوم،  اأم  ك����ل  م����ن 

)((

بنق�سان ال��ع��ا���س��ي  امل��ذن��ب  ن��ال��ه  اأو 

)((

اجل���اين! ه��و  الدنيا  يف  اخل��ري  ميينه 

اأق������ط������رة ب�����ني اأم�����������واج و�����س����ط����اآن؟

الفاين؟ ال��ع��امل  يف  كنهها  م��ا  اأدر  مل 

ه ه�����و اأع�����ي�����ا ك������لَّ اإن���������س����ان! و�������س������رُّ

اأراح����اين ك��م  بجهلي  وع��ل��م��ي  ج��ه��ل��ي، 

)3(

ف��م��ا ت�����س��رب ����س���كٌّ ن���ح���َو اإمي�������اين

)- الأواب: العابد، والذي يرجع اإىل ربه من قريب، ول يتمادى يف الذنوب.

)- اجلاين الأوىل مرتكب اجلناية، واجلاين الثانية الذي يجني اخلري.

3- الن�سك : العبادة.

فلمن ع���رثة،  ذا  ُت��ِق��ْل  مل  اإن  رب،  ي��ا 

مل����ن ب���ن���ي���ت ج����ن����ان اخل����ل����د دان���ي���ة

انفردت بها  الكربى  الع�سمُة  لذاتك 

اأنف�ِسِهم العا�سني  على  اأح��ن��ى  واأن���ت 

خردلة الأواُب  م��ل��ك��ك  يف  زاد  م���ا 

يجني على نف�سه اجلاين، ومن زرعت

وم�����ن اأك��������وُن ب���ك���ون اأن������ت م��ب��ُدع��ه

بها ي��ح�����ص  ل  ف�������س���اء  يف  ذرة  اأم 

اأجَمعها الأ����س���راَر  يعلم  م��ن  �سبحان 

جهاِلتها م���ن  ن��ف�����س��ي  اأب������رئ  وم����ا 

ُن�ُسكي قد ق�سرُت يف  اإن كنت  يا رب، 
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�سيطاين اخِل��������ْزِي  ب���ث���وب  وع�����اد  اإل 

���ت���ي اأن������ت، وال�����ق�����راآُن ب���ره���اين؟ وح���جَّ

)((

ل��ه��و، وغ�����ريَي ي��ل��ه��و ب��اب��ن��ِة احل�����ان

ف����ي����ه، وك�����ن�����ُت ����س���ب���اب���ا ب�����ني ���س��ب��ان

)((

ينهاين وال��دي��ُن  ت��اأم��رين،  وال��ن��ف�����ُص 

����ان م����نَّ ك������ل  م������ن  ب������ه  اأع�����������وذ  اإين 

ْن���ُب ذن��ب��ان ي��ئ�����س��ت م���ن ع���ف���وه، ف���ال���ذَّ

)3(

ح���ت���ى مت�����نَّ ع���ل���ى ذن���ب���ي ب���غ���ف���ران

�سيان ب��ال��ع��ف��و،  ت�����س��م��ل��ن��ي  دم����ت  م���ا 

ر����س���ول اهلل ج���رياين ف�����س��ح��ب  اأم�����ت 

1- ابنة احلان: كناية عن اخلمر، واحلانة: مو�سع بيعها.
2- رب يف هذا البيت والبيتني قبله - للتكثري، اأي اأنه كان كثري اخلوف، وكثري كبح النف�ص، وكثري 

الطاعة.

3- ل اآلوك تلبية: ل اأق�سر يف الإقبال عليك وال�ستجابة اإليك.

ُي�ّسُكِكني �سيطاين  فيك  ج���اءين  م��ا 

��ِن��ِت��ي ب��يِّ اهلل  ور������س�����وُل  ل،  وك���ي���ف 

ي��ا رب ي����وَم ن��ه��اين ف��ي��ه خ��وُف��ك عن

عبث َع���ن  النف�ص  َك��ب��ح��ُت  ي���وم  ورب 

ورع�����ا اآت�����ه�����ا  مل  م���ع�������س���ي���ة  ورب 

ب��ط��اع��ت��ه رب�������ي  ع����ل����ى  اأم����������نُّ  ول 

ع�����س��ي��ان َرِب�����ك ذن����ٌب واح�����د، ف����اإذا

تلبية اآل��������وك  ل  ي��������ارب،  ل���ب���ي���ك، 

وطني اإىل  اأرج��ْع  اأو  اأق�ِص،  اإْن  �سيان: 

واإن ال��ذن��وب،  اأع��د ع��دت مغفور  ف��اإن 
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ُك���لُّ ال��ب��الد - ب���الَد ال��ع��رب - اأوط���اين

ب�ستان ظ����ل  يف  ����ِرَب����ت  �����سُ ����ِة  ق����بَّ م����ن 

)((

�سرباِن! الأر���ص  بجوف  الدفنَي  يكفي 

)((

ع��ل��ى ح�����س��اب دف����نٍي رف���ع���َة ال�����س��ان

واأك������ف������ان ق������رب  يف  امل�������غ�������الة  اأو 

ال��ث��اين! ال��ع��امل  اأغ�����رتْب يف  اإن  وي����اله 

ح��رم��اين دن���ي���اي  يف  ح�����س��ب��ي  رب  ي���ا 

اأع���ط���اين اأ���س��ت��ح��قُّ اهلل  ب���ل ف�����وَق م���ا 

ف�������اآواين؟ م�������اأوى  ذي  غ����ري  وه���ائ���م���ا 

؟
)3(

وع��ائ��ال غ���رَي ذي وْج����د ف���اأغ���ن���اين

1- ينكر ال�ساعر اأن تن�سب القباب على الأموات اأ�سوة باأهل ال�سنة، وذلك خمافة اأن ي�ساب مقد�سو 
هذه القباب بلوثة من الوثنية.

)- ق�سد اأن غري معروفني من الأحياء طلبوا الرفعة على ح�ساب ميتهم باملبالغة يف ت�سييعه اأو املباهاة 

يف ت�سييد قربه.

»ال�سحى« »ووجدك �سال  الكرمي يف �سورة  القراآن  ال�ساعر مبعاين  تاأثر  البيت وما قبله  3- يف هذا 

فهدى ووجدك عائال فاأغنى«.

َرب�����ِي
َ
اأ م��ن  ب���الأوط���ان  ال��ت�����س��ب��ُث  لي�ص 

يل اأْرَوُح  اهلل  ر����س���ول  ب���اأر����ص  ك��ه��ٌف 

نن�سبها؟ الأم���وات  على  القباب  فيَم 

طلبوا ك���م  الأح����ي����اء  م���ن  اخل���ام���ل���ون 

ميتكم ت�سييع  م���ن  امل��ج��د  ت��ب��ت��غ��وا  ل 

مغرتبا دن���ي���اي  يف  ع�����س��ت  ق���د  رب  ي���ا 

حتُرمني اأخ����راَي  يف  رب  ي��ا  ح��ا���س��اك 

نعمته! ك���ف���ران  م���ن  اهلل  اأ���س��ت��غ��ف��ُر 

ف���اأر����س���دين؟ غ���ي  اأخ�����ا  ي���ج���دين  اأمل 

فعلَّمني؟ ج��ه��ل  اأخ�����ا  ي���ج���دين  اأمل 
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�سليمان! دن���ي���ا  اأن����ه����ا  ول�����و  ����س���اَه���ْت 

��ي واأر���س��اين اإن ���س��ح م��ن��ه ال��ر���س��ا ع��نِّ

ق��ل��ب��ي ووج������داين م����ن  ي����ا رب  ل��ب��ي��ك 

)((

ميزاين احل�سر  ي��وَم  خ��ف  اإن  رب  ي��ا 

)- ديوان حممود غنيم

وزخرفها؟ ال��دن��ي��ا  ع��ل��ى  ال��ب��ك��اُء  وم���ا 

وم����ا اأب������ايل مب���ا يف ال���ك���ون اأج��م��ع��ِه

ل��ب��ي��ك م�����َلء ف��م��ي ل��ب��ي��ك م�����َلء دم��ي

�سفاعُته ُت��رج��ى  م��ن  ��ْع��ُت  ���س��فَّ اإل��ي��ك 



119

ق�سيدة: الركب املقد�ض

لل�شاعر/ حممود غنيم

مبنا�سبة ذكرى �لهجرة �لنبوية

ن�سرت يف الر�سالة بتاريخ 4)/5/ 964)م )العدد )06)(

)((

ي��ق��ت��ف��ي ال���ت���اري���ُخ يف ���س��وق خ���ط���اْه؟

)((

������س�����راه واحل�������ق  اهلل  ����س���ب���ي���ل  يف 

ع�ساه األ���ق���ى  ب����ه،  ال�����س��م�����ُص  و����س���ت 

)3(

ت�������س���األ ال����رك����ب����اَن ع���ن���ه وامل���������س����اه

ت�����راه ل�����و  ْت  ودَّ ��������س�������زراُء،  اأع���������نٌي 

)4(

����ُت م���ن���ه اأذن�����������اه �����س����ام����ٌع ُت����ْن���������سِ

وك�������اأن ال���ن���ج���َم م����ن ب��ع�����ص ال���و����س���اه

ن��������������اه
َ
����������ئ����������اٌد، واأ و��������س�������ع�������اراه اتِّ

)- الفالة: ال�سحراء، يقتفي: يتتبع.

)- �سرى، واأ�سرى اإ�سراء: �سار ليال.

3- لهثة: من لهث لهثا - وُلهاثا بال�سم - اأخرج ل�سانه عط�سا، اأو تعبا، اأو اإعياء.

4- الطود: اجلبل.

ال���ف���اله ج������وف  يف  دبَّ  رك������ب  اأيُّ 

خفية ي�������س���ري  ال���ل���ي���ل  ُج����ْن����ِح  حت����ت 

ي���ق���ط���ع ال����ل����ي����َل م���������س����ريا، ف�������اإذا

وق���������ري�������������������صٌ خ������ل������ف������ه له�������ث�������ٌة

خ����ْط����َف����ِت����ه يف  ال�������������ربَق  ف�������ك�������اأن 

اإط�������راق�������ه يف  ال��������ط��������وَد  وك�������������اأن 

وك���������اأن ال������رم������َل ُي���ح�������س���ي خ���ط���وه

ث��اب��ت��ا مي�������س���ي  ال�����رَك�����ب  اأن  غ�����ري 
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ي���خ�������صَ ����س���واه ب������اهلل مل  َي�����ُل�����ْذ  م�����ن 

حماه؟ يف  مي�����س��ي  وه����و  ي��خ�����س��ى  ك��ي��ف 

)((

م����ت����ن����اه اأو  ذرُع������ه������ا  ق����ل����ي����ٌل  ل 

م���ا رم������اُل ال���ب���ي���د؟ م���ا ق���ط���ُر امل���ي���اه؟

منت�ساه ����س���ي���وٌف  ل  م���������س����رع����اٌت، 

القناه ���س��ن  اأو  ال�����س��ي��ف  ِغ������رار  ع���ن 

وم������ن ال����ت����ق����وى: ح���������س����وٌن ل��ل��ت��ق��اه

)((

يف ح��وا���س��ي ال��ل��ي��ل، ف��اجن��اب دج����اه

�سناه يف  ل��ع��م��ري  ال��ن��ج��م  ����س���رى  ب���ل 

اآه! ال�������س���م���اُء  ����ه����ا  اأر�����سُ اأق����لَّ����ت  م����ن 

ق�����دم�����ي�����ه ح�������ني ت����خ����ط����و ق�����دم�����اه

)- الذرع: الطاقة والقوة. اأي: اأن قوة هذه القلة كثرية، غري متناهية.

)- اجناب دجاه: انك�سفت ظلمته.

����ه وي��������ق��������نٌي ب��������ال��������ذي ي����ح����ر�����سُ

اآم����ن����ا مي���������س����ي  اهلل  ����س���ب���ي���ل  يف 

ع�����زم�����ة يف  ل�����ك�����ن�����ه�����ا  ِق����������ل����������ٌة 

بها؟ ق��ي�����س��ت  اإن  ال��ل��ي��ل  جن�����وُم  م���ا 

ق���ًن���ا ل  ������س�����اب�����غ�����اٌت،  دروٌع  ل 

�����ه�����ا ق�����������وُة الإمي���������������ان ُت�����غ�����ن�����ي ربَّ

وارف اأم������������ٌن  الإمي���������������ان:  وم��������ن 

رك����������ُب ط������ه واأب������������ي ب����ك����ر ����س���رى

الدجى ب��ال��ن��ج��م يف ج��ن��ح  اه��ت��دى  م��ا 

ال�����رثى اأط�������ب�������اُق  ت�����ع�����رُف  ل�����و  اآه 

ل���ث���م���ْت ح����م����ل����ت����ه،  م������ن  درت  ل������و 
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ج���ن���اه داٍن  ي������ان������ع،  ن����خ����ي����ل  م������ن 

م����ن ه���ج���ري ي�����س��ت��ك��ي ال�������س���بُّ ل��ظ��اه

)((

اأذاه ي��ب��غ��ي  م����ن  ف�����وق  وح���م���ي���م���ا 

ح�ساه وال����ذك����ر  ب��ال��ت�����س��ب��ي��ح  ����س���جَّ 

�����مَّ اجل����ب����اه حل����ن����ى ال�����������دوُح ل�����ه ������سُ

)((

م�����ه�����اه ت  ف�������رَّ ول  م����ن����ه،  ظ���ب���ي���ٌة 

)3(

ق����ط����اه رِي�����َع�����ْت  ول  ورق���������اُء،  م���ن���ه 

٭٭٭

)4(

�������دى ب��������ه��������داه وح������������������واريٌّ ت�������هَّ

ا رج�������اله ف������غ������زا ال��������ع��������امَل ط������������رَّ

)- همى ماء: �سبه، وال�سمري للمزن.

)- نفرت الظبية: �سردت ومل ت�ستقر.

3- اأجفلت: اأ�سرعت، ريعت: فزعت وخافت.

4- احلواري: النا�سر، اأو نا�سر الأنبياء خا�سة.

وا������س�����ت�����ح�����ال�����ت ج������ن������ًة وارف������������ًة

ظ���ل���ل���ه ب�������ه  املُ�������������������ْزُن  درى  ل�������و 

وه�������م�������ى م�������������اًء ع�����ل�����ي�����ه ب����������اردا

ي����ج����ت����اُزه مب�����ن  ال����ق����ف����ُر  درى  ل�����و 

ب��ه م������ر  مب������ن  ال�������������دُوح  درى  ل������و 

ن��ف��رت م����ا  ب�����ه،  ال����وح���������صُ  درى  ل����و 

اأْج���َف���َل���ت م����ا  ب�����ه،  ال����ط����رُي  درى  ل����و 

م�����ن ه�����و ال������رُك������ب؟ ن����ب����يٌّ م��ر���س��ل

رْج���������������اَلُه ب���ه���م���ا ال�������������داُر َن�����َب�����ْت
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م���ق���ل���ت���اه ت�����رن�����و  الآذان  م�����ره�����َف 

ي�������داه �����ت�����ه�����ا  وخ�����طَّ اإل  ه����م���������س����ًة 

ف����غ����دا ي�����اأت�����ي ع���ل���ى راأ����������ص ال����غ����زاه

)((

ب�����ل�����د ج����������ار ع�����ل�����ي�����ه ون���������ف���������اه

دم��������اه يف  غ�����ري�����ق�����ا  م�����ك�����ي  ك����������لُّ 

حياه ل��ل��ن��ا���ص  ال���ع���دل  ال��ق�����س��ا���ص  يف 

وم��������ن ال�����ع�����ف�����و: ع�����ق�����اب ل���ل���ج���ن���اه

٭٭٭

رع�����اه؟ م����ن  ي���رع���ى  واهلل  ل،  ك���ي���ف 

ف����وع����اه ه����ت����اف����ا،  ال�����ده�����ر  ْذِن 
ُ
اأ

����س���ج���اه ال��������ده��������ُر  ردده  ك����ل����م����ا 

)- ي�سعلها بي�ساء: اإ�سارة اإىل اأفواج النا�ص التي اأقبلت على الدين من غري اإراقة دماء.

خلفهما م�����ن  ال�����ت�����اري�����خ  وم���������س����ى 

ه��م�����س��ا م������ا  ل�������وُح�������ه،  ي�����دي�����ه  يف 

ك����اره����ا م���ن���ه���ا  ه�����اج�����َر  ي����ك����ن  اإن 

وغ������������دًا ي�������س���ع���ل���ه���ا ب����ي���������س����اَء يف

وغ���������دا ي����ع����ف����و، ول��������و ������س�����اء غ����دا

وغ���������دا ي���ج���ن���ي رءو�������س������ا اأي���ن���ع���ت

واأذى ��������س�������راٌر،  ال����ع����ف����و:  وم�������ن 

ي����رثب امل�������س���ط���ف���ى يف  رك�������ب  ح�����ل 

اأْل������َق������ْت على ب����ل  ي��������رثُب،  رح����ْب����ت 

»ط�����ل�����ع ال�������ب�������در«: ن�������س���ي���ٌد خ���ال���د
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اأي����ه����ا ال���������س����رُك، دن�����ا ي������وُم ال���وف���اه

ال��ط��غ��اه ح�����رب  يف  اهلل  ����س���ي���وَف  ي����ا 

ع�����داه ح�������رب  يف  اهلل  ج����ن����ود  م�����ن 

ج امل���ع���ل���ى: م����ن حم����اه؟ ذل�����ك ال���������رِبُ

ب����رءو�����ص ال������روم اأ����س���ي���اُف ال���ُك���م���اه؟

وغ���������دا حل�����ًن�����ا ع����ل����ى ك�����ل ال�������س���ف���اه

رواه ع��������ن  رواٌة  ي�����ت�����ل�����ق�����اه�����ا 

ع�����اب�����ُدو ال���������الت، واأت�������ب�������اُع م���ن���اه؟

ه���ب���ٌل م���ع���ب���ودُه���ا؟ ����س���اه���ت و����س���اه!

م�����داه ال����ن����ج����ُم  ي���ب���ل���غ  ل  م���ق�������س���دا 

ج���اه اأيَّ  ج���اه���ا  الأر���������ص  يف  دي����ُن����ه 

ب���ن���اه ك�������س���رى  ول  ي�����وم�����ا،  ق���ي�������س���ٌر 

����ِر ال�����������س�����رَك مب�������وت ع���اج���ل ب���������سّ

اأي�����ه�����ا الأن�����������س�����ار، ه������ذا ي���وُم���ك���م

اذك���������ري، ي����ا ب��������ُدر، م����ا ����س���اه���ِدت���ه

واح������ِك، ي���ا اإي�������َوان ك�����س��رى، ل��ل��ورى

�سنَعت م�����اذا  ي����رم����وُك،  ي���ا  وارِو، 

ي����ا ط�����ري�����دا، م�����الأ ال���دن���ي���ا ا����س���ُم���ه

وغ������������دت �������س������ريُت������ه اأن���������������س�������ودًة

ل��ي��ت ���س��ع��ري: ه���ل درى م���ن ط�����ارُدوا

اأم��������ٌة ط��������اردْت��������ه  م������ن  درت  ه������ل 

ب����واأه����ا م�����ن  ال�����غ�����ار  ط����������اردت يف 

لها �����س����اَد  م����ن  ال���ِب���ي���د  يف  ط�������اردت 

�������س������وؤدٌد ع������ايل ال���������ذرا م�����ا ����س���اده
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ف���ان���ث���ن���ى م���ن���ده�������س���ا ي����ف����غ����ُر َف������اه

�����س����داه ال�������ك�������وُن  َد  ردَّ واأذاٌن 

غ�����رِب�����ه�����ا ت���������س����دو ب���ت���ك���ب���ري الإل��������ه

)((

ك���ل���م���ا ن�������ادى امل�����ن�����ادي ل���ل�������س���اله

ل الأف������ك������ار ع�����ن ك�����ل اجت������اه؟ ح��������وَّ

ت��������درُك الأن����ف���������صُ ���س��ي��ئ��ا م����ا ع����داه

اأخ����������اه اهلل  يف  ح��������������ارَب  واأخ 

)((

ال�سياه ي��رع��ى  وم���ن  ال��ن��وق،  ي��ح��ل��ُب 

)3(

غ�����رَي ط���ي���ف م����ن خ���ي���ال يف ك�������راه

ت�����ف�����زُع ال����ع����ق����ب����اُن م���ن���ه���ا وال�����ُب�����زاه

٭٭٭

)- يهرع - على �سورة املبني للمجهول - مبعنى: ي�سرع، والزمر: جمع زمرة، وهي اجلماعة.

)- ي�سو�ص: يقود.

3- كراه: نومه.

اأذه������َل������ه م������ا  ال������ت������اري������ُخ  وراأى 

ْف�������ُق�������ه
ُ
ه�����ال�����ه ف�����ت�����ٌح ت�������راَم�������ى اأ

اأو الأر������������ص،  ب�������س���رق  وحم������اري������ٌب 

ي�����ه�����رع ال�����ن�����ا������صُ اإل����ي����ه����ا ُزم���������ًرا

ال�����ذي ال������دي������ُن  ذل�������ك  دي�������ن  ي 
ُّ
اأ

تعد مل  ح����ت����ى  الأن�����ف�����������صَ  �����س����َه����َر 

اب���َن���ه اهلل  يف  خ����ا�����س����َم  اأب  ك�����م 

ب��ا���س��م��ه اأم�����س��ى ي�����س��و���ُص الأر������صَ ِم��ْن

ي����ره مل  م������ن  ال�����ب�����َح�����ر  وي������ج������وب 

ن�����ا������س�����را م������ن ف������وِق������ه اأع������الَم������ه
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رق�����اه ي���ت���ل���و  اأو  ال������ع������ادات  ي�����خ�����رُق 

�����س����ح����َر الأل���������ب���������اَب: ق�����������راآن ت����اله

بع�ساه م���و����س���ى  ق���ب���ُل  م����ن  ي���ن���ل  مل 

ك��ه�����س��ي��م ال���ن���ب���ت م�����ن �����س����اء رع�����اه

م���ث���ل���م���ا ي������خ������رُج ط������ْل������ٌع م������ن ن������واه

)((

ب�����رع�����اَة الإب����������ِل ل���ل���دن���ي���ا رع���������اه

)- ديوان حممود غنيم.

����س���اح���را ل�����َع�����ْم�����ري  ط�����ه  ي����ك����ن  مل 

ك���������لُّ م�������ا ج���������اء ب�������ه م�������ن م���ع���ج���ز

م����ر�����س����ٌل ن�������ال ب���������اآي ال������ذك������ر م��ا

�����������َد ال������ع������رب، وك������ان������وا ب������ددا وحَّ

ق����������������وٌة ك�������ام�������ن�������ة اأخ�������رج�������ه�������ا

واإذا َت�������ْه�������ِوي،  ال����ت����ي����ج����اُن  ف���������اإذا 
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م�سطفى الغالييني

)1303 - 1364هـ = 1886 - 1944م(

ترجمته:

م�سطفى بن حممد �سليم الغالييني: �ساعر، من الكتاب اخلطباء اأع�ساء 

وتتلمذ  ومب�سر،  بها  تعلم  ببريوت.  ووفاته  مولده  العربي.  العلمي  املجمع 

اأ�سدر  العثماين  الد�ستور  كان  وملا  0)3)ه�(  )�سنة  عبده  حممد  لل�سيخ 

املدر�سة  يف  للعربية  اأ�ستاذا  فيها  وظف  ببريوت،  �سنتني  »النربا�ص«  جملة 

ال�سلطانية اأربع �سنوات، وعني خطيبا للجي�ص الرابع )العثماين( يف احلرب 

ال�سوي�ص  اإىل ترعة  ال�سحراء  الأوىل، ف�سحبه من دم�سق خمرتقا  العاملية 

اإىل بريوت مدر�سا.  وعاد  والهزمية.  املعركة  الإ�سماعيلية وح�سر  من جهة 

العربي، وعاد  للعمل يف جي�سها  اأقام مدة يف دم�سق، وتطوع  وبعد احلرب، 

مبدير  املعروف  بك«  »اأ�سعد  مقتل  يف  ال�سرتاك  بتهمة  فاعتقل  بريوت  اإىل 

اإليه  فعهد  الأردن،  �سرقي  اإىل  فرحل  عنه  واأفرج   )(9(( )�سنة  الداخلية 

اأمريها )ال�سريف عبداهلل( بتعليم ابنيه، فمكث مدة وان�سرف اإىل بريوت، 

فن�سب رئي�سا للمجل�ص الإ�سالمي فيها، وقا�سيا �سرعيا اإىل اأن تويف. 

�آثاره:

من كتبه »نظرات يف اللغة والأدب - ط«، و»لباب اخليار يف �سرية النبي 

املختار - ط« ر�سالة اخت�سرها من كتابه »خيار املقول يف �سرية الر�سول-خ«، 

و»الإ�سالم روح املدنية - ط« يف الرد على كرومر، و»نظرات يف كتاب ال�سفور 

واحلجاب - ط«، و»الرثيا امل�سية يف الدرو�ص العرو�سيه - ط«، و»اأريج الزهر 

- ط« جمموع مقالت له، و»رجال املعلقات الع�سر - ط«، و»جامع الدرو�ص 

)((

العربية - ط« ، و»ديوان الغالييني - ط«.

ومن ديوانه الذي يعد من الدواوين النادرة اخرتت الق�سيدة التالية:

)- الأعالم
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ق�سيدة: جمد العرب

اأو

ذكرى املولد النبوي الكرمي

لالأديب اللغوي ال�شاعر/ م�شطفى الغالييني

)((

خيَّما وال��ع��ز  امل��ج��ُد  ففيه  ح��م��اه��ا، 

)((

م���ا اإل��ي��ه��ا ق��ل��وُب ال��ن��ا���ص ي��ه��وي��ن ُح���وَّ

ما معظَّ ب��ي��ت��ا  ال���دي���ن  ���س��م��اء  يف  ب���ن���وا 

)3(

م����ا ف����ت����ح����رَّ اأرك�������ان�������ه،  يف  ت���ع���ل���ق 

م���الئ���ك���ُة ال���رح���م���ن ي�����س��ع��ون اأجن���م���ا

حمرما هلل  ط�����اف  م����ن  دع�����ا  جم���ي���ٌب 

)4(

ف��ح��ل��ت م��ق��ام��ا يف ِح���م���اه حم���رم���ا

)- البطحاء: م�سيل فيه دقائق احل�سى، ومثلها الأبطح والبطيحة »احلمى« ما يحمى من �سيء، وكان 

الأمري يف اجلاهلية يختط لنف�سه اأر�سا فيقول: هذا حماي. فال يرعى ول يدخله اأحد اإل باإذنه. وحمى 

مكة: حرمها. وله حدود معروفة يف كتب الفقه.

)- اأر�سا: مفعول به لفعل حمذوف والتقدير اأفدي بنف�سي اأر�سا. قد�ص ال�سيء: نزهه وطهره وبارك 

عليه »يهوين« ميلن. »حوما« حائمات.

3-  »حترم به«: متنع وحتمى به.

4- هاجر هي امراأة اإبراهيم اأم اإ�سماعيل �سلوات اهلل عليهم، »حمرما« له ذمة وحرمة.

واحلمى م���ك���َة  ب��ط��ح��اِء  ع��ل��ى  ����س���الٌم 

ها �سرَّ اهلل  ق���د����ص  اأر�����س����ا  ب��ن��ف�����س��ي 

الأىل واآب����������اوؤه  ال����ه����ادي  ن�������س���اأ  ب���ه���ا 

ي���ح���ج اإل����ي����ه امل�������س���ل���م���ون، وق��ل��ُب��ه��م

ك���ال���ب���در، حوله اإب���راه���ي���م  ب���ه ط����اف 

�سامع واهلل  اهلل،  ف���ي���دع���و  ي���ط���وف 

هاجٌر ق��ب��ُل  م��ن  اهلل  يف  ه��اج��رت  ل��ه 
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)((

ما وُعظِّ احل��ج��از  ط���اب  ب��ه��م  ك��رام��ا 

)((

ف���ه���زم ب��ال��ه��دى ال���ظ���الم امل��خ��ي��م��ا

)3(

مظلما ك���ان  م��ا  الأل���ب���اب  م��ن  اأن����ار 

)4(

وجن���م ه���دان���ا، واحل��ط��ي��م وزم���زم���ا

)5(

العرمرما ال�����س��الل  جي�ص  اأ�سعُتها 

)6(

حتطما عنها  واجل��ه��ل  العمى  وق��ي��د 

)7(

�سلما ال��ن��ج��م  ه��ام��َة  اإل  ت��ر���ص  ومل 

ف��ت��ب�����س��م��ا حم����ب����وب����ه  راأى  حم������ب 

)8(

اأ�سهما امل��ج��د  ح��وم��ة  يف  ع��زائ��م��ن��ا 

1-املثوى: املقام، »اأجنبت« ولدت جنباء اأي كراما ذوي ح�سب.
)- حتدر منهم: تنزل من اأ�سالبهم. والتحدر التنزل، ومنه التحدر من اجلبل وحتدر الدمع، »هزم«: 

هزم �سدد للمبالغة.

3- الألباب العقول واحدها لب.

4- احلطيم: جدار حجر الكعبة اأو ما بني الركن وزمزم واملقام »زمزم« بئر عند الكعبة.

5- روعت: خوفت، »العرمرم« اجلي�ص الكثري.

6- اجناب غيها: انك�سف �ساللها وانقطع.

7- طال فالن ال�سيء يطوله: عاله وترفع عليه.

8- احلومة: املو�سع يحام حوله، ومنه حومة القتال ملو�سعه.

ف��ط��اب��ت ب���ه م��ث��وى ك���رمي���ا، واأجن��ب��ت

ر م��ن��ه��م ���س��ي��ُد ال���ر����س���ل اأح��م��د حت�����دَّ

�سيد خ���ري  اأن���ب���ت���ت  اأر�����س����ا  ب��ن��ف�����س��ي 

م��ن��ارن��ا ف���ه���و  اهلل،  ب���ي���ُت  ب��ن��ف�����س��ي 

ع��ت ب����دت ���س��م�����ص ط���ه يف ح��م��اه ف��روَّ

غيُّها واجن�����اب  الأل����ب����اب،  ف��اأ���س��رق��ت 

م�ستقرها يف  ال�سم�ص  ت��ط��ول  وه��ب��ت 

ك����اأن����ه احل�����ي�����اة  ف�����ج�����ُر  ل����ن����ا  ولح 

وت�سابقت ال��ع��ال،  داع����ي  اإىل  فقمنا 
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)((

ه��دت��ن��ا ط���ري���َق امل��ك��رم��ات امل��ق��وم��ا

)((

الأمر مربما م�سى  اأم�سْت  اإن  اَء  ب�سمَّ

ل���ت���اأخ���ذ ب����الأم����ر ال�����ذي ك����ان اأح���زم���ا

)3(

ما �ُسوَّ ال��ب��وؤ���ص  اأغ���رُب  عليها  وك��ان��ت 

)4(

اأدهما الليل  حِند�َص  يجلو  البدُر  كما 

٭٭٭

)5(

خمذما وال��ع��دل  العلم  ح�سام  ف�ُسلَّ 

��ل��م��ا ب���ه���ا مل ي�����زل ت������اُج امل����ع����ايل ُم��عَّ

اأغر.  ومذكرها  البي�ساء،  احل�سنة  »الغراء«  وا�سحة،  بي�ساء  خطة  على  اأي  بي�ساء:  على  �سرنا   -(

»�سمحة« �سهلة ل عقدة فيها ول �سيق ول حرج، يقال: عود �سمح اإذا كان م�ستويا ل عقدة فيه، »املقوم« 

امل�سوى املعدل.

)- املناط: املو�سع يعلق به ال�سيء، وهو ا�سم مكان من ناط ال�سيء اإذا علقه، »عز ال�سيء« كان غري 

مقدور عليه، »ب�سماء« اأي بهمة �سماء اأي مرتفعة عالية عزيزة، اإن اأم�ست اأي اإن اأم�ست الأمر الذي 

تريده اأي اأنفذته. »م�سى الأمر« �سار »مربما« حمكما ل رجوع عنه ول منا�ص منه.

الطري حول  �سامت  »�سوما« حوما من  ال�سقاء،  »البوؤ�ص«  »الأغرب« جمع غراب،  3- دانت: خ�سعت، 

ال�سيء اإذا حامت حوله ودارت.

4- جلى ظالمها: ك�سفه واأزاله، »حند�ص الليل« ظالمه، »الأدهم« الأ�سود.

5- احل�سام واملخذم: القاطع من ال�سيوف.

�سمحٍة غ�����راَء  ب��ي�����س��اَء  ع��ل��ى  و���س��رن��ا 

وط���ْل���ن���ا م����ن����َاط ال���ن���ج���م ع�����زَّ م��ن��اُل��ه

�سجدا ال���ك���واك���ب  زه�����ُر  ل��ن��ا  ���رْت  ف���خَّ

اأهُلها ��ع��د  ���سْ
ُ
ف��اأ ال��دن��ي��ا،  ل��ن��ا  ودان�����ت 

ظالَمها فجلى  ف��ي��ه��ا،  ال��ه��دى  ن�سرنا 

ب��اجل��ه��ل مظلٌم وال���ك���ون  اأت����ى،  ر���س��ول 

ف����ك����ان مل����ي����الد ال���ب�������س���ري ف�������س���ائ���ُل
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)((

وتيمما احل��م��ى  مَّ 
َ
اأ م��ن  ��ْع��َد  ���سَ ف��ي��ا 

فهدما ال�������س���الل  ب���احل���ق  ْم���ت  ف���ه���دَّ

م��ا ت���ع���اىل ع���ل���ى ك����ل ال�������س���ه���وُر م��ك��رَّ

و�سلما ����س���ل���ى  اهلل  ع���ل���ي���ك  ك��������رمٌي، 

1- اأم وتيمم مبعنى ق�سد.

ف��ي��ا م��ول��د ال���ه���ادي ب��ْل��غ��ن��ا ب���ك املنى

ب��ن��ف�����ص ����س���ه���رًا ج���ئ���َت ف���ي���ه ه���داي���ًة

�سيٌد ال����ربي����ة  خ�����رَي  ي����ا  ف�������س���ه���رك، 

�سيٌد ال���ه���داي���ة  ب������دَر  ب����ا  اأن������ت  ك���م���ا 
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املبحث الثاين: 

من ديوان العلماء املعا�شرين

حممد اخل�سر ح�سني

)1876م - 1958م(

مناجاة الفكر

ترجمته:

ولد الإمام الأكرب حممد اخل�سر ح�سني يف بلدة )نفطة( بالقطر التون�سي 

عام 876)م من اأ�سرة علم و�سالح وتقوى يت�سل ن�سبها بالر�سول ]، وجده 

لالأب علي بن عمر، وجده لالأم م�سطفى بن عزوز، وخاله العالمة حممد 

املكي بن عزوز، و�سقيقاه العالمة اللغوي املرحوم حممد امللكي بن احل�سني 

بتون�ص والعالمة املرحوم زين العابدين بن احل�سني التون�سي بدم�سق، ملا بلغ 

من العمر الثانية ع�سر انتقل مع والده اإىل العا�سمة تون�ص والتحق بطالب 

العلم بجامع الزيتونة اأرقى املعاهد الدينية واأعظمها �ساأنا يف تون�ص، وح�سل 

ومن ط���ال  واإن  ال��ل��ي��َل  اأ���س��ه��ُر 

ل�����س��ُت مم��ن ي��ف��ق��د الأن�������َص اإذا

وما ليل  م�سى  اإن  اآ���س��ى  ل�ست 

متى ي��ن��اج��ي��ن��ي  ال��ف��ك��ُر  ذا  ه���و 

اأرى اأْف�������ٍق  اإىل  ب���ي  ي��ت�����س��ام��ى 

ا���س��ت��ه��دي��ُت��ه ك��ل��م��ا  ي������راع  يل 

اإنني ب��خ��ٌل  ال��ن��ا���ص  يف  ف��ل��ي��ك��ن 

ال�سهرا ي���ل���ذُّ  امل���ج���د  ي��ع�����س��ق 

اأ���س��ب��ح ال���رو����ص ك��ئ��ي��ب��ا اأغ���ربا

�َسَرى ط��ي��ٌف  ول  َزار  ���س��اح��ٌب 

�سحرا اأو  ���س��ح��وة  اآن�����ًا  رم����ُت 

وال��ق��م��را ��ه��ا  ال�����سُّ يف م��ع��ال��ي��ه 

��ْر���ِص واأه���دى ُدررا ال��طِّ ج��ال يف 

الورى بخَل  ي�ستكي  ممن  ل�ست 
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منه على ال�سهادة العاملية يف العلوم الدينية والعربية.

اأ�سدر جملة )ال�سعادة العظمى( وهي اأول جملة ظهرت يف تون�ص واأغلقتها 

�سلطات ال�ستعمار الفرن�سي، ثم توىل ق�ساء بنزرت عام 906)م، ومل يرقه 

فرتكه  واجلهاد،  الإ�سالح  اإىل  الدعوة  وبني  بينه  حال  اإذ  الق�ساء  ميدان 

والعربية، كما توىل  الدينية  للعلوم  اأ�ستاذا  الزيتونة  التدري�ص يف جامع  اإىل 

التدري�ص يف مدر�سة )ال�سادقية( بتون�ص.

والتحرير،  الن�سال  اإىل  ودعوته  بال�سيا�سة  ل�ستغاله  بالإعدام  عليه  حكم 

فهاجر اإىل دم�سق مع عائلته واأقام فيها مدة طويلة توىل يف مطلعها التدري�ص 

واأملانيا ثم  الأ�ستانة  اإىل  واعتقله جمال با�سا فرتة من الزمن ورحل بعدها 

عاد اإىل دم�سق فالحقته �سلطات الحتالل الفرن�سي، فرحل اإىل م�سر لجئا 

�سيا�سيا عام 0)9)م، والتقى بكبار علمائها ورجالها.

ال�سم،  نف�ص  حتمل  جملة  واأ�سدر  الإ�سالمية،  الهداية  جمعية  اأ�س�ص 

رئا�سة حترير جملة  وا�ستلم  امل�سلمني  ال�سباب  تاأ�سي�ص جمعية  وا�سرتك يف 

»نور الإ�سالم« التي ي�سدرها الأزهر واملعروفة اليوم با�سم جملة )الأزهر(، 

ثم  الدين  اأ�سول  كلية  يف  للفقه  مدر�سا  وعني  الأزهر  علماء  اإىل  وان�سم 

اأ�ستاذا.

عني ع�سوا يف جممع اللغة العربية بالقاهرة يف اأول ن�ساأته، كما عني ع�سوا 

يف املجمع العلمي العربي بدم�سق، واختري ع�سوا يف جماعة كبار العلماء بعد 

اأن قدم ر�سالته العلمية »القيا�ص يف اللغة العربية«.

ا�ستلم رئا�سة حترير جملة »لواء الإ�سالم«، كما تراأ�ص جمعية )جبهة الدفاع 

عن اإفريقيا ال�سمالية(. ثم اختري عام )95)م اإماما مل�سيخة الأزهر.

تويف عام 958)م ودفن يف املقربة التيمورية بالقاهرة اإىل جانب �سديقه 

املرحوم اأحمد تيمور با�سا رحمه اهلل رحمة وا�سعة ونفع باآثاره امل�سلمني.

.
)((

 ومن اآثاره ال�سعرية ديوان �سعر مطبوع اأ�سماه »خواطر احلياة« 

)- مقدمة ديوان خواطر احلياة.



133

من ق�سيدة : م�ساهداتي يف احلجاز

لل�شاعر/ ال�شيخ حممد اخل�رض ح�شني

ن�سرت هذه الق�سيدة يف جملة الهداية الإ�سالمية يف اجلزء احلادي ع�سر 

من املجلد اخلام�ص.

يف  وم�ساعره  م�ساهداته  فيها  الإمام  ي�سف  طويلة  رائعة  ق�سيدة  وهي 

رحلته للحج والزيارة، وقد اقت�سرنا على اإيراد اجلزء اخلا�ص بذكر رحلته 

اأف�سل ال�سالة واأزكى ال�سالم حيث ا�ستملت  للمدينة املنورة على �ساحبها 

على مدح رائق للنبي ].

يقول الإمام يف مطلعها:

ثم و�سف رحلته للحج واملنا�سك اإىل اأن بلغ يف ق�سيدته احلديث عن رحلته 

اإىل املدينة املنورة حيث و�سف باقتدار لواعج احلب و�سرام ال�سوق للبقاع 

الطاهرة حيث يقول:

�سنني م��ن��ذ  ن��رُق��ب��ه��ا  ف��ر���س��ًة 

و�سوؤون �سلع  اأر����ص  يف  ح��اج��ٌة 

اليا�سمني ن����ور  م���ث���ِل  ون����ه����اٍر 

القاطنني ي���ن���ال  ل  امل����ج����ْد 

����س���اَم يف وج��ه��ِت��ه مُي���ن���ا ول��و

هاجه م��ن  ال��ن��وى  يف  تلوما  ل 

امل�سطفى وق��رُب  البيت  �ساَقُه 

نغتنْم انه�ْص  ال�سيارة  �سائَق 

فلي �سْلٍع  اإىل  البيَد  بها  خ�ص 

ل��ي��ٍل م��ث��ِل اأح������داِق املها ب���ني 

الظاعنني وَحّيا  ال�سحَب  َع  َودَّ

باليمني ْت  مَل�����رَّ ال��ط��رَي  زج����َر 

الكنني يف  ���س��وق  لع���ُج  للنوى 

الرا�سدين اخل��ل��ف��اء  ورب�����وُع 
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)((

العيون تهوى  ما  َري��اين َخري 
َ
اأ

ت��رب��َت��ه��ا خ����رَي دفني اأوَدُع��������وا 

يدين وب���احل���ق  احل����ق  ع����رف 

)((

جربئني فيها  ال��ق��راآن  وت��ال 

)3(

القانتني الليل دموَع  يف دجى 

)4(

اإذ هوى ي�سجد يف ماء وطني

امل�سلحون ال��دع��اُة  اإل  دوح���ه 

)5(

الفاحتني بالكماة  اإل  ق��طُّ 

)6(

بون مل يكن بدٌّ من احلرب الزَّ

ع��م��رْت��ه��ا اأم����ه����اُت امل��وؤم��ن��ني

اأ����س���ٍر ي�سني �����َة امل��ن��زل م��ن  َربَّ

٭٭٭

)- الإدلج: ال�سري اأول الليل ورمبا ا�ستعمل لل�سري اآخر الليل. التاأويب: ال�سري جميع النهار.

2- جربئني: جربيل عليه ال�سالم.
3- احلرم: احلرم النبوي ال�سريف، احل�سباء: احل�سى، الواحدة ح�سبة. القانت: القائم بالطاعة 

والدائم عليها، وامل�سلي.

4- ي�سجد يف ماء وطني: يف هذا البيت يلمح ال�ساعر ملا ورد يف �سحيح البخاري عن اأبي �سعيد ر�سي 

فخطبنا  ع�سرين،  �سبيحة  فخرج  رم�سان  من  الأو�سط  الع�سر   [ النبي  مع  اعتكفنا  قال  عنه  اهلل 

و�سلم  اعتكف مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اأ�سجد يف ماء وطني، فمن كان  اأين  راأيت  اإين  وقال:.. 

فلريجع، فرجعنا وما يف ال�سماء قزعة )قطعة من ال�سحاب( فجاءت �سحابة فمطرت حتى �سال �سقف 

امل�سجد وكان من جريد النخل، واأقيمت ال�سالة فراأيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ي�سجد يف املاء 

والطني، حتى راأيت اأثر الطني يف جبهته �سلى اهلل عليه و�سلم.

5- املدر�ص: املو�سع الذي يدر�ص فيه. الكماة: جمع الكمي، ال�سجاع.

6- الق�سب: ما قطعت من الأغ�سان لل�سهام والق�سي ويق�سد بها ال�سالح والعتاد احلربي. حرب 

زبون: يدفع بع�سها بع�سا من الكرثة.

اإْذ وال��ت��اأوي��ب  الإدَلج  اأح��م��ُد 

رو�سٍة مب����راأى  ط���ريف  اأم��ِت��َع��ا 

من ك���لُّ  اإل��ي��ه��ا  ي�سبو  رو���س��ة 

اأ�صِّ الُتقى �سَادها الهادي على 

ح�سباوؤُه ��ِق��َي��ْت  ���سُ ك��م  َح����رٌم 

فا�ساألوا املحراَب عن بدر الهدى

م��ع��ه��ُد احل��ك��م��ة ل ي��ن��ب��ُت يف

العدا  
ِ
ي��رم للحرب مل  ِم��ْدَر���ٌص 

اإذا وال��ُق�����س��ب  للجند  ث��ك��ن��ٌة 

ح���ج���راٌت م��ل��ئ��ت ط���ه���را اأم���ا

��َن��ْت ف��ي��ه��ا ح��ق��وٌق اأن���ق���َذْت ل��قِّ
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)((

كالعرين مهيٍب  البدِر  َك�َسَنا 

حنني البعد  على  ُي��زج��ِي��ه  ك���اَد 

٭٭٭

)((

ل��ي��ل ج��ه��ل و���س��الل وجم����ون

ذدَت ليَل الغي عن �سبح اليقني

)3(

و�سْرَعت اجلهل طعنا يف الوتني

ب��ي��ِد الإن�����س��اف يف ح���زم ولني

العادلون يق�سي  كيف  ف��اأروه��ا 

ح��ل ب���الأم���ِة م��ن خ��ط��ب مهني

)4(

النا�سحني ثياب  يف  وخ��وؤون 

)5(

يغم�سوا عن موبقات املرتفني

)6(

وال����داُء كمني ل��ل��داء  َف��ِط��ن��وا 

٭٭٭

)7(

املبطلني �سبهات  م��ن  غ��ربٌة 

)8(

ويد ترِميِه من خلف الدجون

)- مهيب: يخافه النا�ص. العرين: ماأوى الأ�سد.

)- املجون: الهزل، يقال جمن الرجل جمونا: كان ل يبايل قول وفعال.

3- الوتني: عرق يف القلب اإذا انقطع مات �ساحبه.

4- املرهق: احلاكم الظامل اجلائر الذي يحمل الأمة ما ل تطيق. اخلوؤون: اخلائن.

5- املوبقات: املعا�سي.

6- الكمني: الداخل يف الأمر ل يفطن له.

7- الغربة: الغبار.

8- راأد ال�سحى: وقت ارتفاع ال�سم�ص وانب�ساط ال�سوء يف اخلم�ص الأول وذلك �سباب النهار. الدجون: 

جمع الدجن: اإلبا�ص الغيم الأر�ص واأقطار ال�سماء، ويق�سد بذلك الظلمات.

م���وؤن�������ص م����ق����ام  يف  ه�����اأن�����ذا 

بعدما ح�����س��ور  يف  ف�����س��الم��ا 

ج��ئ��َت ي��ا خُم��ت��ار وال���ع���امُل يف

ف��م��ح��وت ال���ه���زَل ب���اجل���ِدّ كما

�ساخما �سرحا  العلم  واأق��م��ت 

مما
ُ
اأ ف�سا�سوا  اأق��وام��ًا  �ُس�ْسَت 

��ي��ٍم وق�������س���وا ف��ي��ه��ا ب�������س���رٍع قِّ

ي��اأت��ك ما مل 
َ
اأ ال��ر���س��ل«  »خ���امَت 

علن يف  ُم����ْرِه����ق  م���ن  وي��َل��ه��ا 

ل��ي��ت ق��وم��ا ورث�����وا ه���َدي���ك مل

ل��ي��ت ق��وم��ا َوِرُث�����وا ال���راي���َة قد

ث���ارت حوله ال��و���س��اُء  دي��ُن��ك 

ال�سحى ِد 
ْ
َراأ يف  ترميه  يد  من 
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الغافلني ل���س��ط��ي��اد  ول�����س��ان 

)((

وبنني ط��اه��رات  ب��ن��ات  م��ن 

)((

وط���ن���ني دوي  ال���غ���ي  ج���ول���ة 

اإىل احل��ق املبني ال��داع��ي  اأن��ك 

)3(

�سامه اخل�سُم اأذى ل ي�ستكني

املتني ال��ع��ل��م  ��ه��ا  ق��و���سُ ب��ن��ب��ال 

)4(

مو�سرون طغاٌم  امل��اَل  ع�سَق 

)5(

اأن يعي�سوا حتت اإرهاق وهون

ناه�سني ���س��ب��اب  حت��ي��ات  م���ن 

٭٭٭

)6(

مْنَجُنون اإل  الدهُر  ما  َدٌر  �سَ

وال�������س���رورات فنون ب���د،  م��ن��ه 

)7(

ال�سخني بالدمع  الآماَق  يلذُع 

)8(

القرين مقطوع  وه��و  وت���وىلَّ 

)9(

معني م��اء  من  يَغ  �سِ ِبُجماِن 

٭٭٭

)- اأزاغوا: اأ�سلوا.

)- مل يرعنا: مل يفزعنا، طنني: ال�سوت املزعج.

3- �سامه: اأذاقه.

4- الطغام: اأوغاد النا�ص، الواحد واجلمع فيه �سواء.

5- الهون: اخلزي.

6- الورد: الإ�سراف على املاء، واملاء الذي يورد. ال�سدر: الرجوع عن املاء، املنجنون: الدولب الذي 

ي�ستقي عليها وهي موؤنثة.

7-ال�سخني: احلار.

8- القرين: املقارن.

9- اجلمان: اللوؤلوؤ، الواحدة جمانة، املعني: اجلاري.

ق���ل���ٌم واد  ك������ل  يف  ول�����ه�����م 

وُهدى عفاٍف  عن  اأزاغ���وا  كم 

من القا�سم  اأب��ا  ي��ا  َي��ُرْع��ن��ا  مل 

اأيقنوا �سبابا  ال�����س��رق  يف  اإن 

اإذا �سعب  يف  املجِد  اأ�سنى  اإن 

الهدى اأع����داَء  ي��رم��ون  وق��ف��وا 

اإذا اخل��ري  يف  ال��ب��ذَل  يع�سقون 

ع����ٍزّ على امل�����َوت يف  ي����وؤث����روَن 

ْلُته حِمّ م���ا  احل�����س��رة  واإىل 

�سَفوه ي���ك���دْر  مل  ِوْرِد  اأيُّ 

اأزم����ع ال��رك��ُب رح��ي��ال مل يكن

ف���وق���ف���ن���ا ل���������وداع، والأ�����س����ى

اأف�����اَلَ ن��اأ���س��ى ع��ل��ى ع��ه��د اأت��ى

ُه الندى ��ٌر ك��ال��رو���ص ح���الَّ َن�����سِ
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بالراحلني وال��ت��ح��َق��َتْ  َع�����ْت  ودَّ

)((

املنون اأن ي�سِرَفنا عنك  قبل 

)((

اأمني الدنيا ومن فيها:  قالت 

)- املنون: املوت.

)- ديوان خواطر احلياة.

قد وال�سم�ُص  ْع��ُت��ه  ودَّ حمًى  ي��ا 

من ال�سم�ص  كعوِد  عوٌد  لنا  هل 

و�����س����الم����ا ك���ل���م���ا رّت����ْل����ُت����ه
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م�سطفى ال�سباعي

)1333 - 1384هـ = 1915 - 1967م(

ترجمته:

خطباء  من  جماهد،  عامل  ال�سباعي:  ح�سان  اأبو  ح�سني،  بن  م�سطفى 

الإنكليز  واعتقله  وبالأزهر،  بها  وتعلم  �سورية(  )يف  بحم�ص  ولد  الكتاب. 

الفرن�سيني ف�سجنوه يف لبنان  اإىل  واأ�سلموه  اأ�سهر،  يف م�سر وفل�سطني �ستة 

30 �سهرا. وانطلق فكان على راأ�ص كتيبة من »الإخوان امل�سلمني« يف الدفاع 

عن بيت املقد�ص )948)(، واأحرز �سهادة الدكتواره يف الت�سريع الإ�سالمي 

وتاريخه بالأزهر )949)(. ا�ستقر يف دم�سق اأ�ستاذا بكلية احلقوق )950)( 

ومراقبا عاما جلمعية الإخوان امل�سلمني، وعميدا لكلية ال�سريعة )955)(. 

ب�سلل ن�سفي خالل  الإ�سالم«،واأ�سيب  واأن�ساأ جملة »ح�سارة  قام برحالت. 

�سنة )957)(. وتويف بدم�سق �سنة )967)(.

�آثاره:

الت�سريع  يف  ومكانتها  »ال�سنة  منها  ور�سالة،  كتابا   (( تاأليفه  من  ن�سر 

قانون  و»�سرح  الإ�سالم«،  و»ا�سرتاكية  اأطروحته،  كتاب  وهو  الإ�سالمي« 

الأحوال ال�سخ�سية« )ثالثة اأجزاء(، و»الدين والدولة يف الإ�سالم«، و»املراأة 

منها  �سبعة،  للن�سر  وهياأ  الإ�سالح«.  يف  و»منهجنا  والقانون«،  الفقه  بني 

الإ�سالم«  يف  الجتماعي  و»النظام  ودرو�سها«،  تاريخها  النبوية:  »ال�سرية 

.
)((

و»العالقات بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف التاريخ« 

وال�سيخ م�سطفى ال�سباعي رحمه اهلل مل يعرف ك�ساعر اإل اأنه ترك بع�ص 

ومنها         والدوريات،  املجالت  بع�ص  يف  ن�سره  ما  منها  قليلة،  وهي  الق�سائد 

ما ت�سمنه بع�ص موؤلفاته مثل كتابه: »هكذا علمتني احلياة«.

)- الأعالم.
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ق�سيدة : احملوين اإىل احلبيب وروحوا

للعامل الدكتور/ م�شطفى ال�شباعي

وُروح�����������وا احل����ب����ي����ب  اإىل  اح�����ِم�����ل�����وين 

واط��������رح��������وين ب����ب����اب����ه وا�����س����رتي����ح����وا

������ج ال���������غ���������راُم ����س���ج���اه اأن�����������ا م�������ن ه������يَّ

)((

وَب������������������َراه ال������ه������ي������اُم وال�������ت�������ربي�������ح

����ْق����ِم����ي وط���������ال ف����ي����ه ع���ن���ائ���ي ط�������ال �����سُ

ل���ي���ت ����س���ع���ري، م���ت���ى ي�������س���ح اجل����ري����ح؟

����������دٌة اإْث�������������������َر ���������س��������دٍة ت������ت������واىل �����������سَّ

ال����ف����را�����ص ط���ري���ُح ال�����ي�����وم يف  اأن�������ا  ه�����ا 

ل���������س����ُت اآ������س�����ى ع����ل����ى ل�����ذائ�����ذ ع��ي�����س��ي

اأن��������وح وال���������س����ب����اب  اجل���������اه  ع����ل����ى  اأو 

�سحبي ب����ني  م����ن  اْن�����ُت�����ِزْع�����ُت  اأين  غ����ري 

ف����ار�����س����ا ُم�����ْع�����َل�����ًم�����ا ب���ج�������س���م���ي ج�����روح

����خ����ط ِب���������سُ ُي�������������������َردُّ  ل  اهلل  ق�����������در 

وال���ت�������س���ب���ي���ح اخل�����������س�����وع  اإل  ل����ي���������ص 

ي������ا ������س�����ه�����َام الأق����������������دار خ����ل����ي ث���الث���ا

ه�����ي ع����ن����دي وج��������ُه احل�����ي�����اة ال�����س��ب��ي��ح

ف���ي���ه اأف��������ك��������ر  ع�����ق�����ل�����ي  يل  ات��������رك��������ي 

)((

واأروح ب�����ه�����ا  اأرن�������������و  وع�������ي�������وين 

)- براه: اأي اأ�سعفه واأهزله.

)- اأرنو: رنى اأي نظر اإىل اأعلى ق�سد ال�ساعر التاأمل.
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وي�����������دي مت���������الأ ال���������س����ح����ائ����ف ع���ل���م���ا

وب���������الغ���������ا وب������ال�������������س������ج������ون ت�����ب�����وح

حم���ب اإين  ال�������������س������الم  ر���������س��������وَل  ي�������ا 

)((

������س�����ري�����ح ������رٌّ  �������سُ ه���������واك  يف  ن�����ال�����ه 

ق���رب���ى ال����ع����ظ����ي����م����ة  ذات����������ك  اإىل  يل 

)((

�������س������رٌف ب������������اِذخ ٌوم�����������س�����ك ي������ف������وح

ان���ت�������س���اب يل  ي����ك����ن  مل  اإن  وب����ح����ب����ي 

روُح ل������ل������روح  واأن�����������ت  ق����ل����ب����ي،  اأن����������ت 

ي�����ا ح���ب���ي���ب���ي ق�����د اأث���خ���ن���ت���ن���ي ج����راح����ي

)3(

وي�����������ٌد م�����ن�����ك ل�����ل�����ج�����راح م�����������س�����وح

ي�����ا ح���ب���ي���ب���ي ق�����د اأث���ق���ل���ت���ن���ي ال�����رزاي�����ا

دع��������������وٌة م�����ن�����ك ب�������ال�������رزاي�������ا ُت���ط���ي���ح

مقيما ال������وف������اء  ع����ل����ى  اأب�����ق�����ى  �����س����وف 

)4(

����س���ي���ح ط���ع���ام���ي  اأم  ذُق��������ت  ع�������س���اًل 

ل���ل���رك���ب م����ا دم�������ُت حيا اأح��������دو  �����س����وف 

)6(

ق������روح
 )5(

اأَب������لَّ������ْت اأم  ال�������س���رُّ  ب���ي  زاد 

1- �سريح: اأي وا�سح وحمقق.
)-  �سرف باذخ: اأي �سرف عاٍل.

3-اأثخنتني: اأي اأوهنتني.

4- �سيح: نبات �سديد املرارة.

5- اأبلت: اأي �سفيت وبراأت.

6- الروح الإمياين يف ال�سعر العربي.
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د.يو�سف القر�ساوي

ولد املوؤلف حفظه اهلل تعاىل عام 6)9)م يف قرية )�سفط تراب( من توابع 

املحلة الكربى بالقطر امل�سري، وقد حفظ القراآن الكرمي وملا يبلغ العا�سرة 

مبعهد  التحق  قريته،  يف  الإلزامية  املدر�سة  من  تخرج  اأن  وبعد  عمره،  من 

ليتم  القاهرة  اإىل  ذلك  بعد  رحل  ثم  الثانوي،  ثم  البتدائي  الديني  طنطا 

درا�سته اجلامعية ثم العالية يف كلية اأ�سول الدين بالأزهر، ومعهد البحوث 

والدرا�سات العربية العاملية التابع جلامعة الدول العربية، وهكذا ح�سل على 

الدكتوراه عام 973)م، وقد كان متفوقا خالل درا�سته كلها.

الدعاة  من  بالعديد  وتاأثر  والتقى  ع�سره،  علماء  كبار  عن  املوؤلف  اأخذ 

بهوؤلء  وتاأثره  واأخذه  اإعجابه  بالرغم من  الإ�سالمية. ولكنه،  وال�سخ�سيات 

موؤلفاته  يف  نلم�سه  ما  وهذا  املتميزة،  الفذة  �سخ�سيته  له  كانت  العلماء، 

وبخا�سة الأخرية منها، حيث بدا فيها منقبا جمتهدا مبدعا.

واملوؤلف كثري الطالع، وا�سع املعرفة اأحب العلوم الإ�سالمية كلها، وهو، اإىل 

والرتبية  والفل�سفة  والتاريخ  الأدب  جانب ذلك، حري�ص على الطالع على 

ل  مما  الإن�سانية..  العلوم  من  ونحوها  والقت�ساد  والجتماع  النف�ص  وعلم 

غنى عنه لتكوين العامل امل�سلم املعا�سر.

جهوده يف خدمة الإ�شالم

) - يف املجال الرتبوي واجلامعي:

- عمل بعد تخرجه يف مراقبة ال�سوؤون الدينية بالأوقاف، واإدارة الثقافة 

فرئي�سا  الديني،  ملعهدها  مديرا  قطر  اإىل  اأعري  ثم  بالأزهر،  الإ�سالمية 

لكلية  موؤ�س�سا  فعميدا  الرتبية،  بكلية  الإ�سالمية  الدرا�سات  لق�سم  موؤ�س�سا 

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، ومديرا ملركز بحوث ال�سنة وال�سرية الذي 

كلف بتاأ�سي�سه واإدارته.
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) - يف املجال ال�سعبي والإعالمي:

فهو  مواهبه،  بتنوع  عطاوؤه  وتنوع  �سبابه..  فجر  منذ  بالدعوة  ا�ستغل   -

خطيب موؤثر، يقنع العقل ويهز القلب، وكاتب اأ�سيل ل يكرر نف�سه ول يقلد 

و�ساعر  وغربت..  فتاواه  ف�سرقت  والعتدال،  بالر�سوخ  متيز  وفقيه  غريه.. 

حفظ �سعره ال�سباب.

- يف املجال الإعالمي حيث اإن عطاءه كان بارزا يف هذا امليدان، وهذا من 

خالل العديد من الربامج وال�ست�سافات يف الإذاعة والتلفزيون والف�سائيات 

وال�ستفتاءات من خمتلف  الأ�سئلة  والرد على  بالفتوى  يقوم  املختلفة حيث 

البالد والأقطار، خ�سو�سا برنامج »ال�سريعة واحلياة« الذي يقدم يف قناة 

اجلزيرة، ويب�سط الق�سايا الراهنة لالأمة من منظور فقهي.

دول  خمتلف  يف  العلمية  الإ�سالمية  والندوات  املوؤمترات  يف  امل�ساركة   -

العامل.

اأنحاء  ت�سدر يف  التي  الإ�سالمية  املجالت  والبحوث يف  املقالت  كتابة   -

�ستى من عاملنا الإ�سالمي.

اإىل  بلغت  والتي  الإ�سالمية،  الثقافة  الكتب يف خمتلف جمالت  تاأليف   -

الآن اأكرث من مائة وثالثني كتابا.

موقع  مثل  الإلكرتونية  املواقع  من  عدد  على  اإ�سرافه  ذلك  اإىل  اأ�سف   -

»اإ�سالم اأون لين« الذي لقى انت�سارا وا�سعا، وما هذه العناية وهذا الإ�سراف 

الإ�سالمية  الفكرة  اإي�سال  على  اهلل  حفظه  حلر�سه  اإل  املواقع  هذه  على 

ال�سحيحة اإىل اأبعد مدى من خالل مواكبة الو�سائل الع�سرية.

- �سعره:

مازلت مغرما بتلك العالقة النادرة اليوم، وهي عالقة الفقه بالأدب اأو بتلك 

الزدواجية الالفتة للنظر، ازدواجية الفقيه ال�ساعر اأو ال�ساعر الفقيه، وقد 

وجدت من خالل البحث والدرا�سة اأن من الفقهاء من ذاع �سيتهم و�ساعت 
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تنقية  دور يف  بالأدب  لعنايتهم  وكان  بل  بالأدب،  ب�سبب عنايتهم  مذاهبهم 

عباراتهم و�سال�سة اأ�ساليبهم وقوة تاأثريهم يف عموم املتلقني واملثقفني.

ومن هوؤلء العلماء والفقهاء الأدباء وال�سعراء الإمام ابن القيم، والقا�سي 

اجلرجاين  عبدالعزيز  بن  علي  والقا�سي  املالكي،  ن�سر  بن  عبدالوهاب 

القائل يف ميميته ال�سهرية:

حجما
َ
راأوا رجال عن موقف الذل اأ يقولون يل فيك انقبا�ٌص واإمنا 

الك�ساف«،  »تف�سري  �ساحب  الزخم�سري  حممود  جاراهلل  املف�سر  والإمام 

وله ديوان �سعر �سخم وفيه قوله:

      قامت لتمنعني امل�سرَي متا�سرٌ         اأنىَّ لها وغرار عزمي باتُر

واأو�سى اأن تكتب الأبيات التالية على لوح قربه وهي من قوله:

ْلَيِل
َ
     يا من يرى مدَّ البعو�ص جناحها       يف ظلمة الليل البهيم الأ

     اغف��ر لعب���ٍد ت�����اب ع�����ن زلت���ه        ما كان مُنه يف الزمان الأول

ومنهم عروة بن اأذينة، بل هو قبلهم وهو تابعي جليل من �سعراء املدينة 

املقدمني، وهو معدود من الفقهاء واملحدثني �سمع عن عبداهلل بن عمر وروى 

عنه مالك يف املوطاأ وكان من فحول ال�سعراء، تويف يف حدود الثالثني ومائة 

وله ديوان �سخم. وهو القائل:

)((

وقد علمِت وما الإ�سراف من خلقي      اأن الذي هو رزقي �سوَف ياأتيني

حرفة  لكن  والأ�سوليني،  والق�ساة  واملف�سرين  الفقهاء  من  كثري  وغريهم 

الأدب غدت عزيزة يف الع�سر احلديث بني جموع علماء ال�سريعة والفقهاء، 

غري اأنه قد لفت انتباهي كون �سيخ الأزهر يف منت�سف القرن املا�سي كان 

اجلليل  العامل  وهو  واللغة،  الأدب  جمالت  يف  بارعا  ومتذوقا  �ساعرا  اأديبا 

حممد اخل�سر ح�سني وله ديوان �سعر كبري اأ�سماه »خواطر احلياة« جاء فيه 

)- �سعر عروة بن اأذينة.
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قوله يف رثاء زوجته:

)((

   ولولِك مل اأق�ص الرياَعة حقها           كاأن ن�سيَج الِفْكِر ِحيَك بيمناك

الدرا�سات  هذه  ومن  الظاهرة،  هذه  بتتبع  عديدة  درا�سات  قامت  وقد 

الذي  املغربي عبداهلل كنون رحمه اهلل  املحقق  الأديب  العامل  القيمة كتاب 

الفقهاء«،  »غزل  الطنطاوي  علي  الأديب  ور�سالة  الفقهاء«،  »اأدب  اأ�سماه 

بالإ�سافة  الق�سيبي،  غازي  لالأديب  الأعالم«  فقهاء  بغزل  »الإملام  وكتاب 

اإىل الدرا�سة القيمة املو�سعة لهذا املو�سوع للدكتور عزت حممود فار�ص وهي 

بعنوان »اأدب الفقهاء حتى نهاية القرن الثالث الهجري«.

و�ساعرنا يف هذه الإطاللة، وهو الدكتور يو�سف القر�ساوي، عرف فقيها 

وفتاويه  لغته  على  �ساعريته  اأ�سفت  وقد  اأديبا،  اأو  �ساعرا  كونه  من  اأكرث 

به  ت�سعبت  مهما  العلمي،  اإنتاجه  من  وجمال جعلت  رونقا  وكتاباته  وخطبه 

العلوم وجتاذبته الفنون ،اأنقى لل�سمع واأدخل للقلب واأقرب للنف�ص، حتى كتب 

له القبول يف نفو�ص النا�ص، والنت�سار يف العامل الإ�سالمي باأ�سره، فكان اأحد 

اأهم اأ�سباب هذا النت�سار والقبول اللغة ال�ساعرة والعبارة املوؤدبة.

وقد تطرق �ساعرنا يف اأ�سعاره اإىل ق�سايا هي من �سميم الأدب الإ�سالمي 

فقد كانت املرحلة التي متر بها الأمة الإ�سالمية حتتاج اإىل هذا اللون من 

من  احل�ساري  وال�سراع  والطغيان  واملحنة  ال�سجن  عن  عرب  الذي  الأدب 

�سعور  ال�سعور،  هذا  ي�سور  وهو  اهلل  حفظه  اإليه  انظر  اإ�سالمي،  منظور 

املغالبة وال�سراع وخما�ص الن�سر وانبجا�ص الأمل من الأمل يف مقدمة ديوانه 

»امل�سلمون قادمون« اإذ يقول: »وهاأنذا اأقدم هذه املجموعة للقارئ امل�سلم، اأو 

اأن يعي�ص معي ما ع�سته من م�ساعر،  اأقدم نف�سي يف هذه املجموعة، ع�سى 

اأكرثها يف جانب الأمل والأ�سى. ولكنه اأمل ين�سئ الأمل، واأ�سى يبعث الرجاء. 

فمن رحم الظالم يولد الفجر، ومن هنا ع�سنا ال�سحوة، كما ع�سنا املحنة. 

وكان تطلعنا اإىل غد الإ�سالم امل�سرق، بل يقيننا به. وهذا ما جعلني اأختار 

1- ديوان خواطر احلياة.
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لهذه املجموعة عنوان: »امل�سلمون قادمون«.

فقد قدر جليلنا اأن تكويه م�ساعر احلزن واحل�سرة على م�ساير امل�سلمني 

ف�سل  من  كان  ولكن  وتغاديه.  وتراوحه  ومتا�سيه،  ت�سابحه  التي  وماآ�سيهم 

اهلل علينا اأنه يجعل من املحنة منحة ليتميز اخلبيث من الطيب، وميح�ص 

اهلل الذين اآمنوا، وميحق الكافرين.

يف هذه الق�سائد دموع و�سموع، وجنوم ورجوم، واآلم واآمال، اأهم ما فيها: 

اأنها تعرب عن خلجات نف�سي ب�سدق، واأنها �سرخات مكلوم يف معركة كربى 

ل ميلك فيها اإل الكلمة �سالحا، واحلق درعا، والإميان ح�سنا.

اآية يف �سورة ال�سعراء، وهي التي و�سف اهلل  لقد وقفت طويال اأمام اآخر 

فيها ال�سعراء امل�ستثنني من الذم: {

.{            

}اأن  لقد لح يل من �سر هذا الو�سف: {     

ال�ساعر املوؤمن يعي�ص اأبدا يف معركة ينت�سر فيها للحق املظلوم اأمام الباطل 

.
)((

الظامل واأنه يقاتل باحلرف اإذا كان غريه يقاتل بال�سيف

)- ديوان »امل�سلمون قادمون«.
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ق�سيدة: يف ذكرى املولد

لل�شاعر الدكتور/ .يو�شف القر�شاوي

غ من القلب يف ذكراه اأحلانا و�سُ

ُعريانا كان  �سعبا  والنور  بالعلم 

فيه عميانا وظ��ل��وا  الأن���اُم  ب��ات 

وكهانا اأح���ب���ارا  ي��ع��ب��د  وذاك 

مل َيْدِر فيه بنو الإن�سان �سطئانا

ي�سطو الكبري عليه غري خ�سيانا!

يطغى على تلكم الأ�سماك طغيانا

اأن��ي��اُب��ه ل��ل��ورى ب��غ��ي��ا وع��دوان��ا

نريانا! الأك���واَن  َلت  �سْ
َ
اأ جهالة 

وربانا! ُف��ْل��ك��ًا  ل��ن��ا  اأر���س��ل  رب���اه 

اأعجاما وعربانا اإىل اهلل  يهدي 

عنوانا التوحيُد  له  وك��ان  بدعا 

اإن�سانا اك  ���س��وَّ مل��ن  اإل  ذّل،  ل 

و�سبانا �سيبا  ���ه���ا  مَّ
َ
اأ م��ن  ُت��ِق��لُّ 

ور�سوانا منه  هدى  اإل  تبغ،  مل 

بركانا ث��ار  مهما  امل���وج  ي��ُد  ول 

اأزمانا بالعنف  خرَقها  وحاولوا 

واهلل حار�سُها من كل من خانا!

انا ح�سَّ ال�سعر  يف  فكن  الر�سوُل  هو 

ذكرى النبي الذي اأحيا الهدى وك�سا

اأط����ل ف��ج��ُر ه����داه وال���دج���ى َع��َم��ٌم

ه������ذا ي�������س���ور مت����ث����ال وي���ع���ُب���ده

ب���ح���ٌر ع��م��ي��ق ل م���ن���اَر به ال���ك���ون 

ويُل ال�سغري؟ وقد �سار الورى �َسَمكًا

ال�����روم ح����وٌت ف���اغ���ٌر فَمه ف���دول���ُة 

ك�سرت مُثله  ح���وٌت  الفر�ص  ودول���ُة 

اأظاُفرها! ال��دن��ي��ا  ��ِت  ع��مَّ وح�����س��ي��ٌة 

ي���ب���دده؟ ف���ج���ٌر  األ  ط������َال!  ال���ل���ي���ُل 

موؤِتلقا امل��خ��ت��ار  ���س��ن��ا  لَح  ه��ن��اك 

ي��ت��ل��و ك��ت��اَب ه���دى ك���ان الإخ�����اُء له

�سوا�سية اإخ���وان  فالنا�ص   .. ِك���رْبَ ل 

ب���اخ���ًرة ي���ق���ود دع����وَت����ه يف ال���ي���م 

غايتها واهلل  راي���ت���ه���ا  ال�������س���ل���ُم 

زلزلها ال��ري��ُح  ل  بركبانها  ج���رْت 

عبثا اإ���س��الَل��ه��ا  ال���ِع���دا  اأراد  وك���م 

�سانُعها؟ والرحمُن  اأت��خ��رُق  واه��ا! 
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)((

وحٌي من اهلل يهدي كل حريانا؟!

اإن�سانا؟! اهلل  خلق  خرُي  اُنها  ربَّ

الآنا بلدانه  يف  اليوم  العامل  يف 

األوانا الأ�سخا�ص  تلونت  مهما 

اأوثانا املا�سون  تِخَذ  اإن كان قد 

�سبيانا الإفال�ص  ذو  ي�سلل  كما 

قربانا الأوط�����ان  ل��ه  ي��ق��دم��ون 

ك�سرانا اليوم  فهو  �ستالني  اأم��ا 

يف الإجنليز ويف الأمريك رومانا

ترومانا وموله  اآتلي  �سخ�ص  يف 

واأن يكونوا همو يف البحر حيتانا

اأركانا للحق  ِب��ِه��ُم��و  بنى  وم��ن 

وريحانا روحا  الورى  ت�سوع بني 

واإح�سانا عدل  �سيا�ستهم  كانت 

�سِرُبوا الدَين حمرابا وميدانا
ُ
بل اأ

عن ال�سيا�سة: خذ يا ِغرُّ برهانا

)((

اأو كان اأ�سحابه يف الدير رهبانا؟

اأو كان غرُي ر�سول اهلل �سطانا؟

واأ�سبح الدين لالأ�سخا�ص ميزانا

لدنيانا نر�ساه  اجلمع:  فيعلُن 

)- بيت الأبرة: البو�سلة

)-حل�ص: مالزم اأو جلي�ص لل�سومعة

اإبرتها« »ب��ي��ُت  ���س��ف��نٌي  ��لُّ  ت�����سِ اأه����ْل 

باخرٌة ال�سطئاَن  ت�سل  ل  كيف  اأم 

ممثلٌة وال���ه���ف���ي  ال�����رواي�����ُة  ت���ل���ك 

متحٌد فاملو�سوع  ال�سُم  يختلف  اإن 

اآلهة الأه����واَء  َت��ِخ��ذوا  ق��د  فالنا�ص 

لله ت�سّ ق��������وادُا  ي��ع��ب��د  ال�������س���ع���ُب 

َهم ربَّ ال��ك��ر���س��يُّ  غ���دا  واحل��اك��م��ون 

متثلها فالرو�سيا  الفر�ُص  ماتت  اإن 

فالتم�سوا ال��روم��ان  دول��ُة  ت��ُزْل  واإن 

ل�سورته فانظر  قي�سٌر  مي��ت  واإن 

�سمكا الورى  يبقى  اأن  الكلِّ  �سيا�سُة 

ي��ا خ���رَي م��ن رب���ت الأب���ط���ال بعثُته

خلَّْفَت جيال من الأ�سحاب �سريُتهم

ومرحمة ا  ِب�����رَّ ُف��ت��وُح��ه��م��و  ك��ان��ت 

وم�سبحًة اأورادا  الدين  يعرفوا  مل 

منف�سل ال��دي��ن  اأن  ظ��ن  مل��ن  ف��ق��ل 

�سومِعِة؟ ِحْل�َص  يوما  اأحمد  كان  هل 

مرجَعهم؟ اهلل  كتاب  غرُي  كان  هل 

لدولتهم الدين د�ستورا  ل بل م�سى 

لدينهمو ب��ك��ر  اأب���ا  ال��ن��بُّ��ي  ي��ر���س��ى 
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واأبدانا اأرواح���ا  اهلل  اإىل  باعوا 

ُربانا؟! اختاروك  وكيف ل! وقد 

والنا�ص تزعم ن�سَر الدين جمانا

و�سلمانا وع��م��ارا  ب��الل  �ساغت 

باتوا على البوؤ�ص والنعماء اإخوانا

اأعوانا للخري  تعرفهم  والنُا�ص 

واحلرب تعرفهم يف الروع فر�سانا

قراآنا اخ��ت��اروه  قد  ولكن  روم��ا، 

اإن يهد حينا ي�سل الق�سد اأحيانا

اإن�سانا يحيون  ول  ي�سقطون  ل 

٭٭٭٭

وبهتانا اإ�ساعات  اأو�سعونا  كم 

ونكرانا بغيا  الهدى  اأهل  يوؤذون 

)((

اأ�سحى النفاُق لهم و�سما وعنوانا

)((

طريقنا، واحُبنا باحلق �سلطانا

اأح�سانا لل�سك�سون  وتفتح  كيدا، 

ُتوؤوي ذوي العهر �سرابا وجمانا

مي�سي فتاها غريَب الدار حريانا

حربا على الدين اإحلادا وكفرانا

٭٭٭

)- و�سما: عالمة.

)- احبنا: اأعطنا.

�ْسل ِطْب نف�سا بطائفة يا �سيَد الرُّ

قادوا ال�سفني فما �سلوا ول وقفوا

اأعطوا �سريبَتهم للدين من دمهم

اأعطوا �سريبتهم �سربًا على حِمن

عا�سوا على احلب اأفواها واأفئدة 

دعوته اأن�������س���اَر  ي��ع��رف��ه��م  اهلل 

هْجعته ��اَد  ُع��بَّ يعرفهم  وال��ل��ي��ُل 

ول َنْته  قنَّ فرن�سا  ل  د�ستورهم 

ب�سر ل  اهلل  خلق  خ��رُي  زعيمهُم 

زال��ت هتافهُمو ما  اأك��رب«..  »اهلل 

م�سللًِّة اأح��زاب��ا  اهلل  اإىل  ن�سكو 

لهب اأبي  األ��وٌف من  فينا  زال  ما 

كرثوا �سيعٌة  �سلول  لب��ن  زال  ما 

ِنر
َ
واأ اإنا ُظلمنا، فانت�سر،  يا رّب 

لنا تكيد  حكوماٍت  اإل��ي��ك  ن�سكو 

ت��ب��ي��ح ل��لَّ��ه��و ح����ان����اٍت واأن����دي����ًة

لقًة؟ مغَّ تبقى  الهدى  ل��ُدور  فما 

يا ربِّ ن�سَرك، فالطاغوت اأ�سعلها
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)((

َت���ن���ا       وح�سح�ص احلق للم�ستب�سر الآنا يا قُوم قد اأيد التاريخ حجَّ

اإنا اأقمنا على اإخال�ِص دعوِت�ن���ا        و�سدِقه�����ا األَف بره��ان وبره���انا

يحيي امل��واَت وَي��روي ك��لَّ ظم��اآن��ا لقد نفونا فقلنا: املاُء اأين ج�َرى 

 

1- ح�سح�ص: اأي و�سح وبان.
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املبحث الثالث: 

من ديوان �شعراء اخلليج العربي

عبدالعزيز الرفاعي - )من ال�سعودية(

)1342 - 1414هـ / 1923 - 1993م(

ترجمته:

عبدالعزيز بن اأحمد الرفاعي اأديب، وباحث، و�ساعر. من اأهايل احلجاز. 

ولد يف بلدة اأملج على �ساحر البحر الأحمر قرب ينبع ،ون�ساأ مبكة املكرمة 

واأخذ عن علماء احلرم، وتخرج باملعهد العلمي ال�سعودي. عمل يف عدد من 

الوظائف اآخرها م�ست�سارا بالديوان امللكي واختري ع�سوا مبجل�ص ال�سورى. 

للن�سر«،  الرفاعي  اأ�س�ص »دار  الكتب« كما  تاأ�سي�ص جملة »عامل  �سارك يف 

واأ�سدر من خاللها �سل�سلة املكتبة ال�سغرية وغريها. وكان ع�سوا يف كثري من 

املوؤمترات واللجان واملوؤ�س�سات ال�سحافية والإعالمية والعلمية، ومن اأهمها 

اللجنة التاأ�سي�سية لرابطة العامل الإ�سالمي وجممع اللغة العربية بالقاهرة 

ودم�سق، ونال عددا من الأو�سمة داخل بالده وخارجها. 

�آثاره:

األف »خم�سة اأيام يف ماليزيا« و»جبل طارق والعرب« و»اأم عمارة ال�سحابية 

البا�سلة« و»اإعالم العلماء الأعالم ببناء امل�سجد احلرام« للنهروايل )تعليق 

يف  و»احلج  واملوظفني«  الكتاب  اإىل  الكاتب  عبداحلميد  و»من  بال�سرتاك( 

الأدب العربي: ملحات عابرة« و»�سرار بن الأزور ال�ساعر ال�سحابي الفار�ص« 

و»توثيق الرتباط بالرتاث العربي« و»خولة بنت الأزور« و»زيد اخلري« و»اأرطاة 

بن �سهية: حياته و�سعره« و»الر�سول كاأنك تراه« و»ظالل ول اأغ�سان« )�سعر(

و»رحلتي مع املكتبات: مكتبات مكة املكرمة« و»رحلتي مع التاأليف« و»عبداهلل 

بن عمرو بن اأبي �سبح املزين« و»خارجة بن فليح املللي« و»كنا�سة الرفاعي« 

و»عناية امللك عبدالعزيز باملن�سر« و»ابن جبري يف احلرمني ال�سريفني«.

.
)((

األف فيه الدكتور  عائ�ص الردادي »ندوة الرفاعي«

)- معجم ال�سعراء.
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ق�سيدة:ال�سالم عليك..

لل�شاعر/ د. عبد العزيز الرفاعي

))4)ه�،  املبارك  الأول  ربيع   (( يوم  من  بدءا  الق�سيدة  هذه  )نظمت 

وختمت يف 9) منه(.

- ْب������ِدع������ا 
ُ
اأ اأن  يل  وك���ي���ف   - امل���ب���دع���ون 

مطلعا يل  اأج������د  مل  ال������روائ������َع،  ق���ط���ف���وا 

ِت���َك ال���ن���ج���ُوم وزاح���م���وا ���دَّ ����َف����ُروا ل�������سُ �����سَ

)((

ف��ي��ه��ا، ف��م��ا ت���رك���وا ه��ن��ال��ك م��و���س��ع��ا

ذه����ب����وا مب���دح���ك ح��ي��ث��م��ا ذه�����ب ال���ه���وى

ف���ح�������س���ب���ُت���ه���م اأه�����������دوا اإل�����ي�����ك روائ����ع����ا

ول����ق����د ظ���ن���ن���ُت ب����اأن����ه����م ب���ل���غ���وا ال������ذرى

�����ع�����ا.. �����نَّ مُمَ ي��������زال  ل  ف����������اإذا مب����ج����دك 

جميُعهم م���ن���ك  ال�����س��ف��ح  يف  ه����م  واإذا 

)((

واأن�����ا امل��ه��ي�����صُ اأت����ى ل�����س��رح��ك ظ��ال��ع��ا

ي�������ا، ب������ل جم�����������راُت امل������دى اأن���������ت ال�������رثُّ

ق������د ُف�����ْق�����َت�����ُه�����نَّ ج���م���ي���ع���َه���ن م���ط���ال���ع���ا

ج������اءوك يف ال���زم���ن ال��ب��ط��يء ف��اأ���س��رع��وا

م�سرعا اأت����ي����َت����ك  م����ا  ع�������س���ري  وب����رغ����م 

م��ق�����س��را ح�����ب�����وَت  اإن  ي�������س���ف���ع  احل�������ب 

ي�سفعا اأن  يل  ال������داَرْي������ن  يف  ورج�������وت 

1- �سفروا: اأي جعلوا من النجوم �سفرية يلتف بع�سها على بع�ص، ال�سدة: الباب اأو العتبة.
)- املهي�ص: الطائر الذي ك�سر جناحه، ظالع: ال�سعف يف ال�سري.
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َوَع���ى  - ال��ب��ل��وى  ب���ه  ع��ظ��م��ت  واإن   - ��ي  ع��يِّ

)((

وع��ى ق��د  م��ا   - ُملهما   - حبِّك  في�ص  م��ن 

���س��اب��ق��ا ل  �����س����ادق����ا  م����دح����ُت����ك  ول����ق����د 

وال����ع����ا�����س����ق����ون ل����ك����ل ق����ل����ب م�����ا ادع�����ى

ول�����ق�����د زع������م������ُت ب����اأن����ن����ي ل������ك ع���ا����س���ق

م�سامعا ال���ق���ل���وَب  ي�����س��ت��ه��دي  وال���ع�������س���ق 

ف������������اإذا ت�����دف�����ق خ������اط������ري ف��ب��ف�����س��ل��ه

)((

ت���ط���ل���ع���ا اأك��������ف  ل�����ن  حت����ج����ر،  واإذا 

ال���ه���وى �����س����دق  اإذا  ����س���ف���اف  وال����ق����ل����ُب 

�����عِّ الأ����س���ل���ع���ا ي����ج����ت����از ب����ال����ن����ور امل�����������سِ

ح���ي���ل���ٌة يل  م������ا  اهلل  خ����ل����ق  خ��������رَي  ي������ا 

ب���ارع���ا ف�����ري�����دا  م���ع���ن���ى  اأ������س�����غ  مل  اإن 

اأع����ط����ي����ُت م����ن ج���دب���ي وخ�������س���ُب���ك ي���ان���ٌع 

)3(

��ب��ًا ي��ان��ع��ا اأّن�����ى ي���ج���اري اجل�����دُب ِخ�����سْ

٭٭٭

ي��ك��ن واإن  امل�������ادح�������ون  ي�����ق�����ول  م���������اذا 

)4(

مهيعا اأ���س��م��ى  ف���الأن���ت  رى،  ال������ذُّ ب��ل��غ��وا 

اآي�����ات�����ه يف  ع����ل����ي����ك  ال����ع����ظ����ي����م  اأث������ن������ى 

ب���ع���ظ���ي���م ُخ����ل����ق����ك م�����ا اأج���������ل واأروع����������ا

: هو العجز عن التعبري. )- العييُّ

)- حتجر: يق�سد انحب�ص.

3- جدبي: اأي فقدي، يانع: اأي مثمر.

4- املهيع: الطريق البني الوا�سع.
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فرحة ا����س���ت���ط���اروا  م���دح���وا  اإن  ال���ن���ا����صُ 

وامل������������ادُح امل�������س���ن���وع ل���ي�������ص ال�����س��ان��ع��ا

وم������دي������ُح رب�������ك وه�������و اأن����ف���������ص م���دح���ة

وت����وا�����س����ع����ا ت����ع����ب����دا  ف����ي����ك  زاد  ق������د 

ال���������س����ك����ر ف�����ي�����ك م��������ن��������ارٌة ق���د����س���ي���ة

ت����ه����دي م����ن ات����ب����ع ال���������س����راج ال�����س��اط��ع��ا

٭٭٭

جميُعها ال�����ه�����داة  ����ُل  �����سْ ال����رَّ ن���ال���ت  ه����ل 

تخ�سعا! اأن  اأب������ت  ق����د  ل���غ���ريك  ق���م���م���ا، 

م������ن ك������ل �����س����اح����ب اآي������������ة، ل������ك اآي��������ٌة

ح������ب������اُت ت�����اج�����ك ي����اأت����ل����ق����ن ل����وام����ع����ا

وال������ك������وك������ب ال��������������دريُّ ������س�����رُّ ����س���ن���ائ���ه

)((

�سع�سعا ج��ب��ي��ن��ك  ع���ل���ى  ك���وك���ب���ني  م����ن 

ن������ه������ران م������ن ن����������ور: ف����ن����ه����ُر ر�����س����ال����ة

)((

ك���م���ل���ت، ف���ل���م ت�����رتك ل�������س���ّك م���ن���زع���ا

ن����ى اأ�����س����رْع����ت����ه����ا ل���ل���ظ���ام���ئ���ني ع���ل���ى ال����دُّ

)3(

م�������س���ب���ع���ا زلل  ري�������ا  ف�������س���ق���ي���َت���ه���م 

�سافع ���س��ري��ع��ُة  الأخ�������رى  يف  واحل����و�����صُ 

)4(

يف ال���ه���ول ل��ل��ع��ط�����س��ى، ح��ن��ان��ا م���رتع���ا

)- �سع�سع: اأي �سطع.

)- منزع: اأي حمٌل للنزاع واملجادلة.

3-اأ�سرعتها: اأي اأحتتها، زلل: اأي عذبا باردا.

4- املرتع: اململوء.
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فوقها م���ا  ب���ل  ال�����س��ب��َع  ال���ط���ب���اَق  ُج�������ْزَت 

م����ن ح���ي���ث ق����د وق������ف الأم��������ني م����روع����ا!

ول����ق����د �����س����ع����دت م�����ن امل�����ع�����ايل ���س��ب��ع��ًة

م����ن ق���ب���ل���ه���ا، واج�����ت�����زت ح���ت���ى ال�����س��اب��ع��ا

٭٭٭

ك���ع���ب���ًة ذراه������������ا  يف  امل�������الئ�������ُك  ب�����ن�����ِت 

ظ�����ل�����وا ل����دي����ه����ا ال����ط����ائ����ف����ني ال����رك����ع����ا

وب������ن������ى اأب�������������وك ك���م���ث���ل���ه���ا م�����ع�����م�����وًرة

رائ�����ع�����ا ورم�������������زا  ������س�����ل�����ًة  ظ�����ل�����ه�����ا،  يف 

وال���������رم���������ُز ت�����وح�����ي�����د الإل�������������ه ب���ق���ب���ل���ة

ه����ا ل�����ك راف����ع����ا ج�������اء اخل����ل����ي����ل، ي����ع����دُّ

ال�����ك�����ع�����ب�����ت�����ان و�������س������ي������ج������ٌة اأب�������دي�������ة

)((

ت����دين م���ن الأر��������ص ال�������س���م���اَء م���راب���ع���ا

����ه وح����ج����ج����َت ل���ل���ق���د����ص ال�������س���ري���ف ت����وؤمُّ

ب�����ل اأن�������ت ك���ن���ت ب�����ه الإم����������ام اجل���ام���ع���ا

جمعتها ال�����ث�����الُث  ال����ق����دا�����س����ات  ه������ذي 

وام�����ت�����زت ح����ني اأ�����س����ف����َت ق���د����س���ا راب���ع���ا

امل���������س����ج����د ال�����ن�����ب�����وي م������ذ َب������اَرْك������َت������ه

)((

ح����رم����ا، ل����ه الإمي���������ان ي��������اأرز ط���ائ���ع���ا

���ع���ا ج���مِّ وحل���������د  م�����ه�����د  يف  ح��������رم��������ان: 

ي��ت��ج��م��ع��ا مل  ق������ط  اأر��������س�������ك  ول�����غ�����ري 

)- و�سيجة: رابطة.

)- ياأرز: اأي يلوذ ويحتمي.
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ك��������ان اخل�������ت�������اُم ب�������داي�������ًة م���ر����س���وم���ة

ع������ا ج�������ربي�������ُل اأداه�����������������ا، وع�����������اد م������ودِّ

م�����ا ب����ع����ده ت����ه����دي ال���������س����م����اُء ر����س���ال���ة

�سعى ف���ي���م���ا  ب����ه����ا  اأ������س�����ع�����ده  ك�������ان  م�����ا 

ب�����ك�����ت�����اب رب���������ك ق�������د ت�����ت�����اب�����ع ����س���ع���ُي���ه

����ع����ا ����مَّ َق�������ه ل�����دي�����ك جُمَ ف�����غ�����دا ُم�������َف�������رَّ

٭٭٭

ب���ه���ا اأدن�������������و  ذرٌة  ك������ي������اين  يف  ل�������ك 

���ع���ا: ت���ط���بُّ رج��������وت  ط���ب���ع���ا  اأج��������د  مل  اإن 

ارت�����َوْت ���س��ف��ت��ي  ب��ه��ا  اب���َت���لَّ���ْت  اإذا   - اأب���ت���ي 

- م�����س��ي��ع��ا  اأك��������ون  ل����ن  اأين  و�����س����ع����رُت 

زي�������ادًة وه����ب����َت  ف�������اإن  ال���������س����الم..  ُردَّ 

)((

وت�������س���ف���ع���ا ت����زي����د  اأن  اأه��������ٌل  ف����الأن����ت 

)- ديوانه: »ال�سالم عليك«.
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عبداهلل اخلليلي- )من ُعمان(

)1341؟ - .... هـ / 1922 - .... م(

ترجمته:

فقيه  اخلليلي  خلفان  بن  �سعيد  بن  عبداهلل  بن  علي  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

علوم  مبادئ  وتلقى  القراآن  حفظ  عمان.  �سلطنة   - �سمائل  يف  ولد  واأديب، 

القراآن والدين واللغة، وما يت�سل بها على �سيوخ ع�سره، كما نهل من منابع 

الأمهات يف علوم الدين والفقه والأ�سول والتاريخ، وانكب على قراءة ال�سعر 

الع�سرين من  ال�سعر وهو مل يتجاوز  واأن�ص يف نف�سه قر�ص  قدميه وحديثه، 

عمره.

 تقلد العديد من املنا�سب الرفيعة يف الدولة، فقد كان م�سوؤول عن جي�ص 

م�ست�سارا  عينه  احلكم  قابو�ص  ال�سلطان  ت�سلم  وحني  )الهجانة(،  البادية 

والأوقاف  العدل  لوزارة  وكيال  ثم  ال�سلطاين  بالديوان  القومي  للرتاث 

وال�سوؤون الإ�سالمية، ثم ا�ستقال من من�سبه لعتالل �سحته وتفرغ للمطالعة 

والتاأليف.

فاز باملرتبة الأوىل يف امل�سابقة ال�سعرية الأوىل يف عمان 976)، وقلد درع 

املنتدى الأدبي الذهبي ب�سلطنة عمان مبنا�سبة احلفل التكرميي الذي اأقامه 

املنتدى الأدبي 990).

�آثاره:

العبقرية«  و»وحي   (973 ط  احلياة«  نافذة  »من  ال�سعرية:  دواوينه  من 

و»بني   (988 ركاب اجلمهور« ط  و»على   (980 النهي« ط  و»وحي   (978 ط 

من  وله   .(99( ط   - �سعرية(  ق�س�سية  )جمموعة  واخليال«  احلقيقة 

املخطوطات ديوان �سعر يحتوي على ثالثمائة بيت من ال�سعر واأربع ق�سائد 

الق�سرية  الق�س�ص  �سبع مقامات، وعدد من  النرث  ومن  ال�سعر احلر،  من 

منها: »الأ�سرة الكادحة«، وهي رواية طويلة، و»اأ�سئلة و اأجوبة يف الفقه نظمها 

�سعرا« تتوزع موؤلفاته بني الفقه والأدب.
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 كتب عنه: �سامل بن حمود ال�سيابي، و�سعيد بن خلف اخلرو�سي، ويو�سف 

الرومي،  ونورية  دروي�ص،  واأحمد  عبداحلليم،  وعبداللطيف  ال�ساروين، 

)((

والطاهر مكي.

لل�ساعر عبداهلل اخلليلي يف املديح النبوي ثالث ق�سائد يف ديوانه ال�سخم 

»وحي العبقرية«، وقد اأجاد يف ق�سائده اإجادة بالغة اإل اأن اأطول هذه الق�سائد 

]( التي جاءت يف مائة و�سبعني بيتا، ا�ستعر�ص  ق�سيدته: )علم النبيني 

من خاللها اأهم اأحداث �سرية النبي ] مع ذكر �سيء من �سمائله واأخالقه 

ت�سري بني اأو�سالها نفحات روحانية ومواجيد اإميانية. يقول يف مطلعها:
 

َم ال�سروُر وج��دَّ ما اأتطل��ع     حتى ك�����اأين للعن���اية مط�ل�ع      جَنَ

روُع
ُ
      هبط ال�سماُء اإيلَّ من عليائها      فتربجت اأر�سي فكدت اأ

ومما جاء فيها ذكره غزوة اأحد اإذ يقول:

)- معجم ال�سعراء.

حد وقد وقف الق�سا
ُ
اأ ووقفُت يف 

�ٌص ل ناك�ص ومن ال�سحابة َخاِئَ

ومن ال�سحابة من يقيك بنف�سه

حتى اإذا انك�سف الِغطا عن وجهها

جراحُهم وامل�سلمون  وتبعتهم 

ع �ُسرَّ والأ���س��ن��ُة  �سخ�سك  ب���اإزاء 

مرتجع عاطف  ال�سحابة  وم��ن 

اأ�سجع م��ن��ه  واأن����ت  ال��ن��ب��ال  وق���َع 

الأرفع الأج���لُّ  بها  واأن��ت  ظهرت 

يرتوعوا مل  ب��ال�����س��رب  حم�����س��وٌة 
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ق�سيدة: بني القرب واملنرب

لل�شاعر/ عبداهلل اخلليلي

)((

الرحم مو�سولة  يف  الأب���وة  ح��قُّ 

رو�ٌص من اخللد مل يورْق ومل يقم

يهم بها  يعلْق  وم��ن  بطوبى  يعلق 

)((

َهم غيثا من العني ل غيثا من الرِّ

)3(

مم
َ
من الر�سا نظراُت اهلل عن اأ

)4(

حلنا من احلب ل حلنا من الرمت

امل�سك يف ال�سيم
)5(

كان الوفا عن فتيق

الغ�ِسم اأخالقه  الدهر يف  ول  بها 

٭٭٭

والكرم والإج�����الل  ال��ع��ز  ب���ربدة 

والأك���م ال��ق��اع  ب��ني  فطينب  طيبا 

م���دام���َع الأول���ي���ا مم��زوج��ة بدم

علم على  ن���ورا  فاجنلى  جبينه 

1- )- معنى البيت اأن بني الريا�ص والروح والنغم تنا�سب كن�سب الأبوة والأمومة فهنالك حق الأبوة 
التي هي الع�سبة وحق الأمومة التي هي الرحم.

)-  الرهم بك�سر الراء وفتح الهاء جمع رهمة وهي املطر.

3- الأمم بفتح الهمزة وفتح امليم: القرب.

4- الرمت جمع رمتة وهي العقدة، وا�ستعارها للطائر الذي هو مبعث اللحن لأنه ل يف�سح يف حلنه 

من كالم كاأنه عقد عنه.

5- فتيق امل�سك: ما انت�سر من رائحته بعد فتقه.

 والنغِم
)((

بني الريا�ص وبني الروح

ومنربه اأه��وى  من  م�سجع  وب��ني 

رو�ٌص من اخللد من يعلْق بدوحته

بواكُره ت�سقيه  اللطف  من  رو�ص 

رو�ص من القد�ص ل تنفكُّ تخ�سله

�ساُجعه بالت�سبيح  ع  يرجِّ رو���ص 

اأرج اأزه���اره  ف��اح من  اإذا  رو���ص 

�سه تدنِّ الدنيا  ل  النبوة  رو����ص 

يا خرَي من نام حتت الأر�ص ملتحفا

يا خري من عبقت يف الرتب اأعظُمه

يا خري من �سقت الأ�سواق ُم�سَجعه

يا خري من بزغت �سم�ُص العناية يف
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احلكم من  دوح  على  البيان  ُوْرُق 

والأمل ال�سوق  بني  حلبك  نف�سي 

روحي بطيفك بني احللم واحللم

طائف الهرم
)((

بني الورى ْلجَتواهم

عن �سيغة املدح يف معنى ويف كلم

اإي����اك ك��ن��ُت ك����اأين ق��ط مل اأق��م

فيك ملادالكون من نغمي
)((

حربت

)3(

لهام من يف جنان اخللد من ن�سم

ملتزمي امل��خ��ت��ار  وي����ُد  غ���دا  ب���ه 

ب��دي��ن��ه احل���ق ب��ني اخل��ل��ق كلهم

اإع����الء ملحرتم وال���ق���رب  اأدن�����اه 

العظم مبلُغ  ط��ه  ق��در  م��ن  واأي���ن 

باأ�سوة ال�سدق والإخال�ص يف �سيمي

نبيهم يف  بالن�سارى  يرمتي  ما 

مع�سار حق اإمام الر�سل يف القدم

٭٭٭

بني ال�سوط واللجم
)4(

اأدرك يراعك

اأدرك ُطُرَو�سك بني الظلم والظلم

اأدرك لواَءَك بني احلرب وال�سلم

)- اجتواهم خافهم ومنه اجتوى املكان خافه ملر�ص حلقه فهرب منه.

)- حربت ماأخوذ من حتبري الثوب اأي نق�سه وو�سيه.

3- ن�سم جمع ن�سمة وهو ب�سم النون.

4- الرياع: القلم، وال�سوط: مدى ال�سباق، واللجم: كناية عن اخليل.

�سجعت ما  اهلل  �سالُم  عليك  مني 

خفقت ما  اهلل  �سالٌم  عليك  مني 

�سعدت ما  اهلل  �سالم  عليك  مني 

انت�سرت ل��و  حت��ي��اٌت  عليك  م��ن��ي 

ِج����لَّ ع��ن الإط����را واأك���ربه
ُ
ي��ا م��ن اأ

ممتدحا العر�ص  �سماء  ارتقيُت  لو 

ول�����و ت��غ��ن��ي��ت ب����ني ال���ع���امل���ني مبا

���ي���ني اأن�������س���ده ول�����و وق����ف����ُت ب���ع���لِّ

تباركني ���س��دق��ا  وق���ف���ًة  يل  ل��ع��ل 

ع���رف���ت اأن�����ك ع���ب���داهلل اأر����س���َل���ه

�سيُده ق��و���س��ني  م��ن  ال��ع��ب��ُد  واأن����ك 

مبلُغه علياك  م��ن  م��دح��ي  ف��اأي��ن 

اأ�سفعها الإمي����ان  اأ���س��وُة  يل  لكن 

وما ارمتى بي عن التحقيق يف مدحي

ِكلمي يف  ب��ال��غ��ت  ول���و  ب��ل��غ��ت  ول 

والقلم ال�سيف  ب��ني  اهلل  حجَة  ي��ا 

ال��ع��ل��م واحلكم ب��ني  ي��ا ح��ج��ة اهلل 

والعلم ال��رع��ب  ب��ني  اهلل  حجة  ي��ا 
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الِهمم َن���ْب���َوُة  �سيعْته  فقد  اإرث���ا 

 اخللد بني احِلِلّ واحلرم
)((

َج رَّ ُم�سَ

٭٭٭

)((

و�سم على  ج��ّزار  دع��وة  ندعوك 

ف��م��ا ل��ه��ا ت��دع��ِي��ه��ا ���س��ائ��ُر الأمم

)3(

بذل النفو�ص غداة احلادث العرم

بعهد ول خانوا على ذمم
)4(

حا�سوا

وال�سيم ال�سفو  بني  النبيني  نهر 

والقلم ال�����س��ي��ف  ب���ني  ت���ربق  هلل 

اإن يباُع مبا يف الكون من نعم ما 

ملغتنم ط���وب���ى  ف���ي���ا  ل��ل��ب��ائ��ع��ني 

٭٭٭
)5(

اإىل الأماين بني احلو�ص واخِلَيم

بني العرب والعجم
)6(

وُحلَّ رمزي 

)7(

باأْفِق �ِسّري بغري ال�سر مل ت�سم

)- م�سرج اخلد: ظاهر دمه لع�ص اأو نحوه.

)- يف دمنا كناية عن التناحر على الدنيا وحبها، واجلزار الذي يذبح الغنم، والو�سم: خ�سبة 

اجلزار التي يقطع عليها اللحم عند بيعه.

3- العرم: بفتح العني وك�سر الراء من �سفات ال�سيل اجلارف وا�ستعري للحادث.

4- خا�ص بالعهد: نق�سه.

5- النمري العذب واليم : املاء البارد.

6-  الرمز: الإ�سارة.

7-  مل ت�سم: من �سامه ي�سيمه اإذا نظر اإليه.

اأدرك ح�ساَمك اأدرك ما تركَت لنا

يده على  مقبو�سا  كتابك  اأدرك 

)((

دمنا يف  اهلل  ر�سول  يا  باُلنا  ما 

�سيمَتنا منك  ورث��ن��ا  ال��ذي��ن  نحن 

األ��ي�����ص اأب���اوؤن���ا م��ن ب��اي��ع��وك على

األ��ي�����ص اأب��اوؤن��ا م��ن ع��اه��دوك فما

 النهر �سافيًة
)5(

رِي جترعوا من مَنِ

خال�سة بالإميان  النف�ص  فاأر�سلوا 

وب���اي���ع���وه ���س��م��ريا م����ل����وؤُه ِه���َم���ٌم

ْن���ِع���م ب��ه��ا ثمنا
َ
اأ ل��ك��ن مب��ر���س��ات��ه 

اء خذ بيدي يا �ساحب الرو�سة الغنَّ

وا�سمع ل�سكواي يف �سري َويف علني

اأ�سهدها منك  طلعاٌت  �سيدي  يا 
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)((

    

الدمي م��ن  كمنهل  اخل��ف��اء  حت��ت 

اأو غبت عنها فراقا متُّ من ندم

)((

فاأمل�ُص ال�سوَق يف اأح�ساي كال�سرم

والغمم الغم  بني  ط��ودي  فاندكَّ 

فعاد طريف عن التحقيق وهو َعمي

فظلَّ �سمعي عن الإيحاء يف �سمم

قم ال�سَّ اأن��ة  فيناغي 
)3(

يهي حتى 

)4(

ُطِم
ُ
اأ اإىل  بيد  امل�سافر من  مثل 

٭٭٭

وم�سطرم اآن��ا  مب�سطرب  نف�سي 

ومن�سجم منها  م�سطرم  بني  ما 

)5(

فلم تطق كبَح ما يف احلب من نهم

الكتم حلة  يف  َوْخَطها  فاأب�سرت 

1- الفواق مقدار ما بني ال�سخبني والفواق معروف.
)- ال�سرم لهب النار.

3- طمى: طوح، والطود: اجلبل وال�سم ب�سم الغني جمع غمة وهي ال�سحابة الكثيفة.

4- الطور اجلبل الذي ذكره اهلل يف القراآن.

5- يهي: ي�سعف، ويناغي بهم�ص.

6- الأطم �سغار اجلبال.

7- قد�سيا: طاهرا، وعج: ا�ستد.

8- النهم: ال�سره و�سدة احلاجة اإىل الطعام.

9- احلناد�ص جمع حند�ص وهو �سواد الليل، والوخط امتزاج البيا�ص بال�سواد يف ال�سعر، والكتم �سبغ 

اأ�سود ي�سبغ به ال�سعر.

ترُمقني منك  ن��ظ��راٌت  �سيدي  ي��ا 

 ذبُت من حرق
)((

لو فارقتني ُفواقا

كم اختفْت دون طريف وْهَي حا�سرتي

 بي ذهويل دون روؤيتها
)3(

وكم طمى

م�سرقٌة وهي  اأمامي  ترامت  وكم 

مناجية
)4(

ُطوري على  جتلَّت  وكم 

ين�سُدها وهو  بفكري  اأقامت  وكم 

تقلُِّبها يف  ح����ايل  لأط������وار  ف��م��ا 

���ات���ي ت����ردد يف ي���ا ���س��ي��دي م���ا لأنَّ

 فعجَّ بها
)7(

قد�سيا 
 

اأهاجها ال�سوُق

اأم �سامِت احل�سَن فردا يف جاللته

)9(

اأم لح فجُر الأماين يف حناِد�ِسها

)5(

)6(

)8(
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)( (

والتهم النُّ�سح  بنَي  املحبة  يجلو 

خُمرِتم
)((

اأم يف ِحمام من الإغماء

٭٭٭

خلَف اخليال بذكر الطاهر العلم

هممي �سما  يف  ب���درا  وجتتليني 

ملتطم  
)3(

اآذيِّ على  ك��اأين  حتى 

�سمم على  الدنيا  من  ك��اأين  حتى 

فاأ�سلم النف�ص يف الوجدان للعدم

)6(

فاأورد الذات يف اللذات للخذم

�سكرت لكن بكاأ�ص غري ذي ُحرم

   
)4(

 اأحلم م�ستاقا لذي �سلِم
)7(

طفقُت

)- اللبق املثقف الفطن .

)- الغماء فقدان الوعي، وخمرتم الذي ياأخذ ال�سيء خل�سة.

3-  الآذي املوج.

4- الراح اخلمر، و�سرفا غري ممزوج، والغ�سارة الن�سارة.

5- اخلذم )بفتح اخلاء وك�سر الذال( ال�سيف.

4- ديوان اخلليلي.

)((

اأم �سرد النوم عنها طائٌف لبق

به تلذُّ  عي�ص  يف  اأه��ي  درت  فما 

تفارقني م���ا  ن��غ��م��ات  ���س��ي��دي  ي���ا 

مطالعها يف  قلبي  جم��ام��ع  جت��ل��و 

وي��رمت��ي ط��رف��اه��ا دون��ه��ا ب�سري

 يف ن�سارتها
)4(

واألب�ُص الدهر و�سيًا

�سرفا يف غ�سارتها
)5(

واأ�سرب الراح

خمائلها يف  وردا  الطيب  واأن�سق 

َلها مقبَّ ���س��وق  ع��ل��ى  ل��ث��م��ُت  اإذا 

واإن ف�س�سُت ختام امل�سِك عن دمها
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املبحث الرابع: 

من ديوان ال�شعر الكويتي

ال�ساعر/ عبداهلل الفرج

)1252 - 1319 هـ(

ولد عبداهلل الفرج يف مدينة الكويت، ويعترب اأحد ال�سعراء الفحول، نظم 

بالف�سحى وباللهجة العامية، ولقب مبحي الهوى لقوله:

 يقول حمي الهوى باحلب زايد

غرامه عط�سان ي�سكو الظما

اأ�سطول جتاريا �سخما،  امتلك  املو�سرين،  الأغنياء  اأحد  والده  كان  ولقد 

الهام  التجاري  املركز  هي  والهند  جتارته،  اأمور  لت�سريف  الهند  و�سكن 

بالن�سبة لتجار اخلليج وجتارتهم.

طائلة،  ثروة  اأح�سان  ويف  والديه  ظل  يف  الهند  يف  وترعرع  عبداهلل  ن�ساأ 

ودر�ص يف املدار�ص الهندية، وتعلم العربية على اأيدي اأ�ساتذة خمت�سني.

وملا مات والده عام 70))ه�، كان يف الثامنة ع�سرة من عمره وكان وحيد 

اللهو  اأبويه، فبدد الرثوة واأ�ساعها لنغما�سه يف مالذ احلياة ورك�سه وراء 

والطرب، حتى اإنه مات معدما اآخر حياته.

ولع باملو�سيقى حتى اأ�سبح اأحد اأعالمها البارزين ول يزال الغناء يف اخلليج 

العربي متاأثرا باأحلانه التي �سنعها وابتدعها، ثم تناقلها عنه املطربون من 

بعده حتى وقتنا احلا�سر، وما اأثر عنه من الأحلان يقدر بثالثمائة حلن.

جمعه  الذي  العامي  �سعره  غري  يبق  ومل  الف�سيح  �سعره  معظم  �ساع 

الأ�ستاذ خالد الفرج وطبعه مرتني: الطبعة الأوىل يف بومباي �سنة 338)ه�، 

اهلل  رحمه  الفرج  عبداهلل  وتويف  383)ه�،  �سنة  دم�سق  يف  الثانية  والطبعة 

�سنة 9)3)ه�.
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مقطوعة من �سعره:

القريب ب��ال��ف��رج   
ُ
اهلل وي���اأت���ي 

ن�سيب اأوف�����ى  ن�����س��ُي��ب��ن��ا  ي��ك��ون 

الن�سيب ه����ام  ب��ال��ث��ن��ا  ج  َت���������وِّ
ُ
اأ

ال�سنيب ال��ث��غ��ر  ك���ل���وؤل���وؤ  ي�����روُق 

الُّلُغوب؟ على  ح�سلت  منه  اأم��ا 

غيبي لل�سم�ص  بح�سنها  ت��ق��ول 

النقيب رج����ب  اإىل  ل���ه  ف��ق��ل��ُت 

الن�سيب اإىل  النجيب  احلب  اإىل 

العندليب م��ث��ُل  احل��م��د  ل�����س��اُن 

ف��ك��م واف�����ى ب��ط��ي��ب ب��ع��د طيب

)((

ال���ق���ل���وب و���س��ط  ث��اب��ت��ا  ودرا 

1- اأدباء الكويت يف قرنني

القريب ف����رٍج  ع��ن  اهلل  �سيغني 

م���ن���ه حتى ب��ف�����س��ل  وي�����س��م��ل��ن��ا 

راآين اإذ  ُوِدّي  اب�����ُن  يل  ي���ق���ول 

درا ب����امل����دح  ج����اه����دا  واأن�����ظ�����م 

اأب���ح���َت امل����دَح ح��ني ع��دل��َت عنه

وت��ب��دع م��ن ب��ن��ات ال��ف��ك��ر م��ا قد

جتتليها؟ رّق������ًا  اأن�����ت  م���ن  اإىل 

ى املَْرجَّ اإىل  اخل�سمِّ  الكرم  اإىل 

�سجعا ي�سيد  ع���اله  يف  م��ن  اإىل 

فرعا ث����م  اأ�����س����ال  ط�����اب  زك������يٌّ 

ن�����س��اه��د يف ال����رق����اِب ل���ه اأي�����اٍد
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ق�سيدة:  يف مدح الر�سول ]

ال�شاعر/ عبداهلل الفرج

ن������ب������ي زك�����������ي ����������س���������ادق وم�����������س�����دق

وف�������������يٌّ �����س����ف����يُّ م���������س����ت����ط����اب م��������وؤدب

������َع م�����ن اأ������س�����ل رف�����ي�����ع وع���ن�������س���ر ت������رفَّ

وين�سب ُي����ع����زى  ال���ف���خ���ُر  اإل����ي����ه  ك�������رمي، 

ه����و امل����ف����رد الإك�������س���ري واجل����وه����ر ال����ذي 

)((

م���ث���ال وال��و���س��ف ُي�����س��رب
َ
����س���راره الأ

َ
ب���اأ

ه�����و ال���ن���ق���ط���ة ال������غ������راء وال����ع����ل����ة ال���ت���ي

ت����ت����ق����ل����ب الآراء  ب����ت����ك����ي����ي����ف����ه����ا 

������ه ل����ق����د �����س����ب����َق����ْت ف����ي����ه م�������س���ي���ئ���ُة ربِّ

ت���غ���ِل���ب امل���������س����ي����ئ����َة  اإن  غ����ل����ب����ت،  وق�������د 

ل����ك����ون����ه ���������س��������رًا  اهلل  راآه  ن������ب������ي 

)((

امل���������س����ب����ب اإل  ل�������الأك�������وان  ه�����و  وم�������ا 

م���ق���دم���ا ن�����������ورا  ال�����������ذر  يف  َن������ه  ف������ك������وَّ

����ُب ي������واري������ه م�����ن ن�������ور ح�����ج�����اٌب ُم����َط����نَّ

اآدم اإي�������ج�������اد  اهلل  اأب�����������ان  اأن  اإىل 

اأُب ال������������ورى  خل������ري  اإل  اآدم  وم��������ا 

�سلبه ط�����اه�����َر  ال������ن������وَر  ذاك  ف�����������اأودع 

ف�����اأ������س�����رق م����ن����ه ب������ني ع���ي���ن���ي���ه ك���وك���ب

1- الإك�سري: مادة زعم الأقدمون اأنها حتول املعدن الرخي�ص اإىل ذهب.
2- اإن ق�سد اأن الر�سول ] هو م�سبب الأكوان فهو غلو �سريح.
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ك���رمي���ة َح������َوت������ُه  ْن 
َ
اأ ح���ت���ى  زال  ف���م���ا 

ح���������س����اٌن ل���ه���ا دي�������ُن ال���ت���ع���ف���ف م���ذه���ب

وم���ن���ه���ا اأت�������ى ال���دن���ي���ا ف�������س���اءت ب���ن���وره

)((

��ى ن����وره اجن����اب َغ���ْي���َه���ب ف��ك��م م���ن جت��لِّ

ك����رام����ة م������ن  ك������م  امل������ي������الد  ل���ي���ل���ة  ويف 

)((

ت������وال������ت ل����ط����ه ب�����رُق�����ه�����ا ي������ت������األ������ب

�����َرْت ف���ل���ل���ه م�����ا ف����ي����ه ال�����ه�����وات�����ُف َن�����������سَّ

ل����ن����ور ب�����ه ق�����د �����س����اء ������س�����رٌق وم����غ����رب

وك������م م����ع����ج����زات ق�����د ب������دت ب���ر����س���اِع���ه

ي�����������س�����دُق ب��������الآي��������ات م����ن����ه����ا امل����ك����ذب

ل����ق����د ج�������اء ط����ف����ال ب�����امل�����زاي�����ا وي���اف���ع���ا

يعجب اجل����دي����دي����ن  يف  ن�������س���ك���ا  واأل���������ف 

وح��������ال��������ف، اأف���������دي���������ه، ع�������ب�������ادة رب�����ه

ول���ي�������ص ب�������س���يء غ�����رِيه�����ا ك������ان ي���رغ���ب

����ب����ا وظ��������ل ب����ه����ا ي�������س���م���و ٌت������ق������ًى وت����رهُّ

ب������ان م���ن���ه ال���رته���ب ف���ك���م يف »ح����������راء« 

وق�����اي�����ٌة ت����ق����ي����ِه  م�����ك�����ل�����وءًا  زال  وم��������ا 

)3(

ي�����رتق�����ب م�����ا  ح�������ان  ح����ت����ى  اهلل  م�����ن 

ف���ل���م���ا من�����ا الإ��������س�������الم واع�����ت�����ز اأه����ل����ه

بب تت�سَّ ال����ع����دى  م���ن���ه  َع������َرق������ًا  غ������دت 

)- الغيهب: الظالم.

)- يتاألب: اأي يتجمع من كل جانب.

3- مكلوءا: حمميا.
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ج��اه��ل��ي��ة ك���ال���ُع���م���ي يف  وال�����������ورى  دع������ا 

وم���ل���ع���ب ل����ه����و  اجل����ه����ل  وم����ذه����ُب����ه����م يف 

ُع�����ك�����وٌف ع���ل���ى اأ����س���ن���ام���ه���م ي��ع��ب��دون��ه��ا

وم����ذه����ب �����س����واه����ا  ربٌّ  ل����ه����م  ول����ي���������ص 

اأت������اه������م ول������ي������ُل ال�����غ�����ي ُم������ل������ٍق رواق�������ه

)((

مغيب ع��ن��ه��م  ال��ر���س��د  و���س��ب��ُح  ع��ل��ي��ه��م 

ف������اأظ������ه������ره امل�����خ�����ت�����ار ب�����ع�����د خ���ف���ائ���ه

ف�����ق�����ام�����ت ب��������ه اأج�����������������������زاوؤه ت����رتك����ب

اإىل اأن قال:

���ة ل�����ق�����د ن�������������س������رْت������ُه اأم���������������ٌة ح���ن���ف���يَّ

م�سرب اهلل  يف  وال����دي����ن  ال��ت��ق��ى  يف  ل��ه��ا 

وج�������وُه�������ه�������ا ع�������������زٌّ  هلل  ������ل������ة  م������ه������لِّ

ب���ه���ا ي��ع��م��ر الإ�������س������الُم وال����ك����ف����ُر ي��خ��رب

م�����ن ال���ق���ائ���م���ني ال����ل����ي����َل ذك�������را ل��رب��ه��م

)((

اأ�سيب ال�سبح  م��ن  ي��ب��دو  م��ا  ح��ي��ث  اإىل 

رج�������اٌل ل���ع���م���ري ق����د اأن�����اب�����وا واأخ���ل�������س���وا

وب����ال����ع����م����ل امل�����������س�����رور ح����ق����ا جت���ل���ب���ب���وا

و���س��ا���س��وا اأم������وَر احل����رب ح��ت��ى ب����دت لهم

����س���واه���م حتجب غ����وام���������صُ م���ن���ه���ا ع����ن 

)- الرواق: ياأتي مبعنى ال�سقف.

)- اأ�سيب: كناية عن بيا�ص ال�سبح.



168

ال���وغ���ى اأخ������و  ال���ك���م���نُي  اإل  م���ن���ه���ُم  ف���م���ا 

)((

امل�����ج�����رب احل���������س����اُم  اإل  م��ن��ه��م  وم�����ا 

وي�����غ�����دوَن خ�����رَي ال���ن���ا����ص ����س���ف���وَة رب��ه��م

ب����اأن����ف���������س����ه����م ح����ي����ث ال������ع������دى ت���رتق���ب

وح���ي���ث رح�����ى احل������رب ال�����ع�����وان مب���اأق���ط

ُت���������������دار، ون���������������رياُن ال�������وغ�������ى ت���ت���ل���ه���ب

ف����اإمن����ا امل����ن����اي����ا  ح�����و������صَ  وردوا  اإذا 

وم��ط��ل��ب ق�������س���د  اهلل  ع���ن���د  ف���ي���ه  ل���ه���م 

����وغ ع���ل���ي���ه���م ط���ع���ُم���ه وه������و ع��ْل��ق��م َي���������سُ

)((

وي�������س���ه���ل ف���ي���ه���م وق����ُع����ه وه�����و ي���ع���ط���ب

لقائه م���ن  ع��ن��ده��م  اأح���ل���ى  ْرُي 
َ
الأ ف��م��ا 

)3(

اأع�����ذب م��ن��ه  اأف���واه���ه���م  ��َه��ُد يف  ال�����سَّ ول 

ي����ق����رب����ه����م اإق������داُم������ه������م م������ن ع����دوه����م

)4(

ُب �����زَّ وحت��م��ل��ه��م ط�����رٌي م����ن اخل���ي���ل ������سُ

عليهم م�������اذا  ي���خ�������س���ون  ل  م���داع���ُي�������ص 

)5(

جت�����ّد ������س�����روُف احل�����ادث�����ات وجِت�����ل�����ُب

ي����ل����ب����ون اأم�����������را م������ن ر�������س������ول م��ف�����س��ل

ويغ�سب ير�سى  الرحمن  يف  ال��ر���س��ل،  على 

)- الكمني: اأي �ساحب الذكاء والفطنة.

)- علقم: مر، يعطب: يتلف.

3- الأري: الع�سل.

4- اخليل ال�سزب: هي التي �سمرت من طول القياد والغزو.

5-مداعي�ص: اأي اأ�سداء.
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جت���ْد مل  ل���ل���ك���ري���ه���ة  دع�����اه�����م  م�����ا  اإذا 

ي��ت��ع��ق��ب م������ن  اهلل  ر�������س������ول  ع������ن  ب����ه����م 

ال���ت���ي والأب��������ح��������ُر  اهلل  رج����������اُل  ف���ت���ل���ك 

)((

���ُب ��ِه��م رو������صُ ال���ه���داي���ة ُي���ْخ�������سِ ��ِبّ ِب�����سَ

٭٭٭

)- من ديوان عبداهلل الفرج.
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  فهد الع�سكر

»�شجني املحب�شني«

)1910م - 1951م(

ولد يف الكويت عام 0)9)م، ن�ساأ يف عائلة عربية حمافظة، تعلم يف مدار�ص 

الكويت التي كانت تنتهج نهج املدار�ص البتدائية يف م�سر جامعة بني علوم 

الدين وعلوم اللغة العربية وبع�ص العلوم احلديثة، �ساعر من �سعراء الكويت 

العربية  اللغة  در�ص  الفيا�ص،  وال�سعور  ال�سادق  الإح�سا�ص  ذوي  املجيدين 

وبع�ص العلوم الدينية، ثم اأكب على مطالعة الأدب العربي، فتمكن من اللغة 

وا�ستقام تعبريه ال�سعري، وقد مر باأطوار عديدة، فمن تق�سف اإىل مماجنة، 

اأواخر حياته كف ب�سره، فاأ�سحى رهني  اإىل مترد وحترر، ويف  ومن تدين 

النزعة  عليها  و�سيطرت  اأفكاره  انطلقت  وقد  والعزلة،  العمى،  املحب�سني: 

ي نف�سه فتغنى مبفاتن اجلمال، وقد عالج كثريا من  الت�ساوؤمية، ثم اأخذ يغذِّ

اأنواع ال�سعر ول �سيما »ال�سكوى«. 

لي�ص له ديوان �سعر مطبوع. ويقال اإن جمموعة كبرية من �سعره اأحرقها 

واحد من اأهل بيته. كان �ساعرا �سادق ال�سعر وال�سعور وفنانا �ساحب مدر�سة 

العربية  والقومية  والو�سف  الغزل  وتناول  التجديد،  فيها  جارى  ال�سعر  يف 

وال�سكوى. قال من ق�سيدة قبل موته:

�ساعر يرثي �سباَب الع�سكر       اأنا اإن متُّ اأفيكم يا �سب��اب 

ف�غ���دا م���ن ه�م�����ه يف �سقر        �ساعٌر مثلَي ع�سته الذئاب 

وقد اأهدى فهد ق�سيدته لعبداهلل زكريا الأن�ساري وكان من رواد جمل�ص 

فهد الأدبي اأيام عزه.

اأحييه قلبي  اأع��م��اق  م��ن  ومثلك 

قوافيه الراق�ساُت  واأن��ت  ل  ومل 

حتية األ���ُف  اجل���زل  ال��رق��ي��ِق  اأَربَّ 

ال��ق��ري�����ص مهذبا اأه��دي��ه  وم��ث��ل��ك 



171

قا�سيه ورق�ست  دانيه  واأطربت 

دراريه لحت  الفن  باأفق  من  ويا 

اأهديه احل��ر  وال�ساعر  جمنحة 

كان حظ فهد من املجتمع �سيئا، فقد رماه النا�ص باأو�ساف �سلبية يف اآرائه 

يعي�ص يف وحدة مع خياله حينا ومع  فاأ�سبح  واعتزلوه،  اأهله  واأفكاره، ومله 

�سعره.  على  انعك�ست  الآلم  من  �سل�سلة  حياته  واأ�سبحت  اآخر،  حينا  كتبه 

ويف ال�سنوات الأخرية من عمره كف ب�سره فزاد ذلك من �سدة ح�سا�سيته 

رهني  كذلك  وظل  العزلة.  واإيثاره  النا�ص  من  وهروبه  نف�سه  على  وانطوائه 

املحب�سني حتى تويف عام )95)م.

كان �ساعرا مطبوعا ل يتكلف ال�سعر ول يحاكي القدامى . وقد اأخذ �سعره 

الأخري يتطور وينطلق انطالقات وا�سعة متده بروح ال�سعر ملكة اأ�سيلة وخيال 

خ�سب وعاطفة ثائرة واطالع وا�سع وثروة يف اللغة والأ�ساليب.

ولكنه                   و�سعره،  وفنه  نف�سه  يف  اأثرها  بال�ساعر  مرت  التي  ولالأحداث 

مل ي�ست�سلم للنزعة الت�ساوؤمية ومل يدعها ت�سود �سعره، فقد كان كثري التغني 

مدحه  اإىل  بالإ�سافة  وال�سرور  واملرح  الطبيعة  ومب�ساهد  ومفاتنه  باجلمال 

وهجائه وفخره ورثائه. وكان كثريا ما يقول ال�سعر ارجتال اأو �سبه ارجتال، 

ومن هنا اأخذ عليه بع�ص النقاد �سعف بع�ص ق�سائده. 

و�سعره على العموم جزل يف األفاظه واأ�سلوبه ومعانيه. وكان اأحيانا يتاأنق 

ي�ساير حركة  وكان  اختيارا دقيقا.  األفاظه  ويختار  تاأنقا كبريا  الأ�سلوب  يف 

)((

التجديد فت�سكل ل�سعره طابع خا�ص مميز.

)- ديوان عبداهلل الفرج.

ن�ساأه فاأ�سكرت  ال��وادي  يف  تغنيَت 

�سواديا ال��واث��ب��ات  الهاتفات  فتى 

ع�سكرية هاكها  قلبي  غ��ور  فمن 
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مناجاة عيد املولد

ب�سمة ودمعة

لل�شاعر/ فهد الع�شكر

الولهانا ق��ل��ب��ك  وه��ن��ئ  واف�����رح 

الأحزانا تطرد  لكيما  كاأ�سا  الِلّقا 

)((

الأحلانا ِد  وردِّ امل�سيخ  الدهر 

)((

الو�سنانا روحك  يوقظ  فع�ساه 

وج����الل����ه وج���م���ال���ه ال���ف���ت���ان���ا؟

والريحانا ال����ورد  عليه  وان�����س��ْر 

٭٭٭

ن�سوانا �ساحكا  يرق�ص  والرو�ُص 

وجمانا زم����ردا  ال�����س��ب��اُح  ن�سر 

والأغ�سانا الأوراد  وت���داع���ب 

)3(

م��ت��ب�����س��م��ا ل��ل��ق��ائ��ه م����زدان����ا

��م الأوزان����ا واب���ِن ال��ق��وايف وار���سِ

ث���م ان�����رِث ال���ي���اق���وت وامل��رج��ان��ا

٭٭٭

عنوانا ت��ك��ن  اإن  واأك�����رم  اأن���ع���م 

)4(

�سدانا اللقاء  من  نبلُّ  فع�سى 

)- امل�سيخ: امل�ستمع.

)- الو�سنان: الغافل.

3- مزدانا: اأي مبتهجا م�سرورا.

4- الأوام: العط�ص ال�سديد.

الهتَّانا دم���ع���َك  ���ك  ب���رِبّ َك���ْف���ِك���ْف 

واه��ت��ف و���س��ف��ق واْح�������ُص م��ن راِح

ال��ل��ق��اء مب�سمع اأن��ا���س��ي��َد  وا���س��ك��ب 

اأتى ال����ولدة ق��د  ي���وُم  ب�����س��راك ذا 

وب���ه���اءه ����س���ف���اَءه  راأي�������َت  م���ا  اأو 

ه ال�����س��وق امل��ل��ح وحيِّ ي���ا اأخ����ا  ق���م 

ٌع �ُسجَّ وال��ب��الب��ل  ت�����س��دو  ال�������ُوْرُق 

لل�سحى تب�سم  وهي  الأزاهر  وعلى 

طيَبها ل��ت��ن�����س��ر  ن�����س��ائ��ُم��ه  ه��ب��ت 

متهلال م�����س��رق��ا  ي���ب���دو  وال����ك����ون 

فُقم طلعت  قد  الإل��ه��ام  وعرائ�ُص 

ان�����ُظ�����ْم لآل���ئ���ه���ا ل����ه وع��ق��ي��َق��ه��ا

عنوانها ي���ا  الأي�������ام  اأ����س���ع���َد  ي���ا 

َواَم��ن��ا
ُ
اأ ال��ذك��ري��ات  راُح  ت�سِف  مل 
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وحنانا ع��واط��ف��ا  ت��ف��ي�����ص  م��ن��ا 

ق���د ���س��ف��ق��ت م���ذ بانا وق��ل��وب��ن��ا 

والولدانا احل���ور  ���س��ن��اه  و���س��ب��ى 

٭٭٭

الأ�سجانا وب����ِدِد  ال��ن��ف��و���ص  ع��ل��ى 

)((

الإميانا واأيقظ  املم�ص  الياأ�َص 

)((

الأكوانا �سناوؤها  اأن��ار  �سم�سا 

الوجدانا بك  ْغ���َرْت 
َ
اأ ح�سنه  من 

واللمعانا ال�������الألء  ت���ع���دم  مل 

الأذهانا الهدى  قب�ص  يف  واأ�ساء 

)3(

والأدران����ا الغ�ص  عنها  واأزال 

والطغيانا الظلم  �سياه  فمحا 

ف���م���ن �����س����واك ن��ب��ث��ه ���س��ك��وان��ا

الأوث�����ان�����ا ت���ع���ب���د  ����س���ع���وب���ا  اإل 

مهانا ت����راه  اأن  ْك�������رِبْ 
َ
واأ اأع������ِزْز 

اإن�����ا ن��ب��ذن��ا ال���دي���ن وال���ق���راآن���ا

ع���ل���ي���ن���ا ي������ا ن�����ب�����يُّ ِع������َدان������ا

اأ�سقانا ف��م��ا  ب��ه��ا  ال��ك��ت��اب  ج���اء 

ح��ت��ى األ��ف��ن��ا الإث�����م وال���ع���دوان���ا

ينهانا ع�����س��ي��ان��ه  ع��ن  وال���دي���ُن 

1- املم�ص: املوؤمل واملحزن.
)- راأد ال�سحى: اأي �ساعة انب�ساط �سم�سه.

3- الأدران: الأمرا�ص.

ي���ا اأب������رَك الأع���ي���اد األ����ف حتية

حلَمها بفجرك  ر�سَفت  اأرواُح��ن��ا 

جمَاله بال�سماء  امل��الئ��ُك  ع�ِسق 

اأطّل ال��ه��ادي  ولدة  ي��وم  فَجر  ي��ا 

واطرد العواطِف  مْيَت  بها  وابعث 

بك اأ�سرق املختاُر يف راأد ال�سحى

م�سحة ج��م��ال��ك  يف  لأمل����ح  اإين 

غ��رٌة ���س��ن��اه  م��ن  جبينك  وع��ل��ى 

ي��ا م��ن ب��ه��ذا ال��ي��وم اأ���س��رق ن��وُره

واأن�����ار ب���الإمي���ان اأف���ئ���دَة ال���ورى

�سقوطه بعد  ال��ع��دل  م��ن��اَر  وب��ن��ى 

اإليك ن�سكو  كي  اهلل  ر�سول  يا  قم 

ترى وانظْر هل  ر�سول اهلل  يا  قم 

واأهله احلنيف  الديَن  وانظر  قم 

قلوبنا خ��راَب  واعْمر  واهدنا  قم 

الباري �سلَّط  حتى  اهلل  ن�سينا  اإنا 

التي ال��ت��ع��ال��ي��َم  اأه��م��ل��ن��ا  وي����اله 

معا وال��ت��ق��وى  ال���رِبَّ  تركنا  اإن  م��ا 

م�سلح ف���رد  ك��ل  اأوام�����َر  نع�سي 
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)((

عميانا اأط��م��اُع��ن��ا  وت��ق��وُدن��ا 

ِعنانا ل��دي��ه  ت��ل��ق��ى  وم���ا  ي��ج��ري 

ح�����اٌل ت��ث��ري ال���ه���مَّ والأح����زان����ا

الآذان�����ا ���س��ك��ات��ه  دون  ���مُّ  ون�������سُ

والإِح�سانا ال��ع��ط��ف  ي��ع��رف��ان  ل 

واحلرمانا ذاك  التعا�سَة  اأِل���َف 

والإذع���ان���ا الت�سليم  َت����َر  مل  اأو 

الرنانا الأ����س���ف���َر  ن��ف��دي  ك��ي��ف 

والأث����������اث ي���ف���اخ���ر الأق�����ران�����ا

ال�سبيانا؟ نهمل  اأن  اأفينبغي 

حنانا الأم��ه��ات  ب�سدر  ي��ج��دوا 

ون�سانا رج��ال��ن��ا  ذن���ب  وال���ذن���ُب 

والغفرانا ال�سفَح  بعُد  ي��رج��ون 

٭٭٭

فهدانا ج��اءن��ا  م��ن  اإىل  ن�سكو 

النريانا اأوق�����دوا  م��ن  اإىل  قلقا 

الهتانا دم��َع��ه  وام�����س��ح  ع��ي��ُد  ي��ا 

الربكانا بنف�سه  ت��ث��ري  ف��ع�����س��ى 

والتيجانا الأع����اَلم  �سوا  نكَّ ه��الَّ 

وال�سلطانا امل��ل��ك  ���س��اد  ك��ي��ف 

)((

ب��زئ��ريه��ا اأ���س��ب��اُل��ه الإي����وان����ا

)- اخلتل: اخلداع.

)- الغ�سنفر: الأ�سد.

بنا فتكا  قد  والتدجيل  واخل��ْت��ُل 

ك���لٌّ مب��ي��دان ال��ل��ذائ��ذ وال��ه��وى

حاله عن  ت�سْل  فال  الفقرُي  اأم��ا 

ه حظَّ وي��ن��دُب  ي�سكو  ل  م�سكني 

وميينه ف��ق��ل��ُب��ه  ال���غ���ن���ي  اأم������ا 

ترى بينا  الهنا  ُح��َل��ِل  يف  يختال 

عبيده ون���ح���ن  ���س��ي��دن��ا  امل������اُل 

وال�سمائر باملبادئ  ترانا  ما  اأو 

واملالب�ص ب��امل��وائ��د  م��ن��ا  وال��ك��ل 

ال�سوارَع م�سكنا اأطفاُلنا اتخذوا 

ومل ي��رح��م��ون��ه��م  ل  اآب�����اوؤه�����م 

ِلبانه �سرَع  والفح�ساُء  في�سبُّ 

اأرباُبها وه���ل  ج��رائ��ُم��ن��ا  ه���ذي 

منا فاإِ اإل��ي��ك  ن�سُك  اإن  ع��ي��ُد  ي��ا 

حائرا ي���رن���و  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل 

فوا�سه امل�سري  جهل  ق��د  وي��اله 

ثه قد طاب احلديُث عن الأىل حدِّ

الأر�ص اأهل  وملوِك  جمدنا  عن 

ث عن الفاروق عنواِن العدالِة حِدّ

وعن الغ�سنفر �َسْعٍد هالَّ زلزلْت
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��ه ال��روم��ان��ا ق ج��ي�����سُ اأي������اَم م����زَّ

��د الأرك���ان���ا اأع��ل��ى ال��ب��ن��اَء و���س��يَّ

وال�سجعانا يَد  ال�سِّ ق��اد  لل�سني 

)((

قاد ال�سْفَن ملَّا اأن غزا الإ�سبانا

)((

��مُّ وران����ا« اأم��ام��ن��ا اأم���ا اخِل�����سَ

البلدانا ���س��ن��اوؤه��ا  اأن����ار  �سم�سا 

لوانا ماك  ال�سِّ ه��ام  على  ط��رب��ا 

الريانا ���س��ب��اب��ه  ال���وج���ود  ع�����س��ق 

اأب�������دا وك���ن���ا ب���ع���ده���م ع��ب��دان��ا

فكفانا �سملنا  ���س��ت��ت  واجل���ه���ُل 

٭٭٭

�سغانا
َ
والأ الأح��ق��اَد  ان��ب��ُذوا  هيا 

روا الأوط��ان��ا م��رتا���س��ف��ني وح������ِرّ

و�سنانا ���س��ارم��ا  ميلك  ك��ان  م��ن 

واأعلنوا حربا عليك عوانا �سواك 

�سيطانا ت�����رى  ن���اح���ي���ة  وب���ك���ل 

الرحمانا ل��ن�����س��األ  الأم����ان  اأي���ن 

الإن�سانا ت���ط���ارد  وال���ط���ائ���راُت 

اأج����رى ال���دم���اَء وف���رق الأب��دان��ا

وال�سكانا ال�����دور  مت��ح��و  وي����اله 

)- ال�سيغم: من اأ�سماء الأ�سد كذلك.

)- اخل�سم: البحر.

وعن الفتى املقدام اأعنِي خالدًا

الذي معاوية  وعن  ال�سام  وعن 

الذي ذكر  اأ�سماعنا  على  واأدر 

زياٍد طارق كيف ابن  وال�سيغِم 

العدو »اإن  ق��وَل��ه  ب��رب��ك  ����ْع  رجِّ

وعن الر�سيد وكيف اأ�سرق تاُجه

يف ع�سره الذهبي �سفق راق�سا

َعٍل م��ن  ُمطل  م��زده��ٌر  وامل��ج��ُد 

الب�سيطة �سادة كانوا على وجه 

ملكنا فبعرث  بنا  الف�ساُد  عبث 

ٌة ي��ع��رب وال���ك���وارُث جمَّ اأب��ن��اَء 

وت�ساندوا وت��ك��ات��ف��وا  وت��اآل��ف��وا 

�سوى ب��ه  يعي�ص  ل  بع�سر  ���ا  اإنَّ

على العواَن  احلرَب  اأعلنوا  هم 

ٌة مغربَّ وال�سما  ترجف  الأر���صُ 

متجهما عاب�سا  يبدو  والبحر 

دى غ��اٌز واأل��غ��اٌم بها َك��ُم��َن ال��رَّ

اأفواهها م��ن  وامل����وُت  وم��داف��ُع 

راُخها �سُ القلوَب  �سَرع  وقنابل 
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وال�سبانا ال�سيَب  وُت����ردي  منها 

ودخ���ان���ا حم���رق���ا  ����س���واظ���ا  اأو 

الع�سيانا اأع��ل��ن  اإن  واح�����س��رت��ا 

وب����ك����ل ن���اح���ي���ة ت������رى م���ي���دان���ا

العقبانا ف���اح���ذروا  ج��و  ك��ل  يف 

العريانا ال���رثى  وج���َه  ��ب��ْت  خ�����سَّ

ي��ا مولنا م��ن ح��ول��ه��ا الأ����س���الء 

رجانا؟ يخيب  وهل  يعود؟  فمتى 

٭٭٭

ان���ا ه���ال ���س��ف��ي��ت��م ق��ل��ب��ه��ا احل���رَّ

الأجفانا تغم�سوا  األ  ق���وُم  ي��ا 

ول�سانا ع��ق��ي��دة  ���س��ادق��ني  ���ون��وا 

مكانا احل��ِي��اة  �سجُن  اأي��روق��ك��م 

٭٭٭

القربانا ق��دم  ق��م  رج���اءه���ا.... 

هوانا تطيَق  ل  اأن  على  ��ْم  ْق�����سِ
َ
اأ

تتفانى واأن  ل��ه��ا  ال�����ولء  ع��ل��ى 

وخانا ���ذَّ  و����سَ ه 
َ
م����ب����داأ ب����اع  م���ن 

جبانا تكون  ل  اأن  على  يهاجمها 

الأكفانا تلب�ص  اأن  للوغى  ����ادي 

الربهانا واأعطها  الن�ُصء اجلديد 

)((

والأع��وان��ا الأن�����س��اَر   
ِ
تعدم اإن 

)- اأدباء الكويت يف قرنني.

مه
ُّ
واأ الر�سيُع  الطفُل  ي�سلِم  مل 

حديدا اإل  ترى  فال  التفَت  ��ى  اأنَّ

وق��وُده��ا ال�سعيف  ول��ك��نَّ  ن����اٌر 

ال��ق��ت��ال تعددت م��ي��ادي��ُن  ه���ذي 

ه �سمَّ ينفث  العقباُن  انربى  فقد 

م�ستنقعاٌت  ا  فالِدمَّ ربي  رحماك 

وتناثرت فوقها  اجلماجُم  َطفِت 

غياُبه ط��ال  ال�سلم  اأي��ن  عيد  يا 

ت�ستكي وال��ع��روب��ُة  يعرَب  اأف���راد 

هي ت�ستجرُي بكم فقوموا واق�ِسموا

وك� الوثقى  بالعروة  وا�ستم�سكوا 

وحتررت تقدمت  ال�سعوب  ك��لُّ 

يا ن�صَء اأمة يعرب َعَقَدْت عليك

و�سوؤَلها البالِد  اأم��َل  يا  ن�صُء  يا 

تظلَّ واأن  تناَم  ل  اأن  لها  اأق�سم 

باأر�سها يعي�َص  ل  اأن  على  اأق�سْم 

اأن حاول  اخل�سُم  ما  اإذا  اأق�سم 

املن� نادى  اإن  ن�ُصء  يا  لها  اأق�سم 

اأيها اإل��ي��ه��ا  ���س��ع��ادَت��ه��ا  واأع�����د 

ال��ع��وُن ج���لَّ جالُله ِن��ع��م   
ُ
ف���اهلل
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ال�ساعر/حممد امل�ساري

)1355؟ - .... هـ / 1936 - .... م(

ترجمته:

البتدائية  درا�سته  اأمت  الكويت،  ولد مبدينة  امل�ساري،  اأحمد خالد  حممد 

يف  البكالوريو�ص  على  بح�سوله  اجلامعية  درا�سته  واأنهى  بها،  والثانوية 

القت�ساد البحت من كلية التجارة والقت�ساد بجامعة القاهرة.

عمل حما�سبا يف دائرة املطبوعات والن�سر، ثم معاونا ماليا، ثم �سكرتريا 

اأول ل�سفارة دولة الكويت يف اليابان، ثم مديرا لالإدارة القت�سادية يف وزارة 

لالأعمال  ذلك  بعد  وتفرغ  كينيا،  يف  الكويت  لدولة  �سفريا  ثم  اخلارجية، 

احلرة.

يف  من�سورة  ق�سائد  وله  الكويتيني،  الأدباء  برابطة  ع�سوية  على  ح�سل 

)((

ال�سحف واملجالت الأدبية.

)- معجم ال�سعراء.
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الهجرة

�سجًا يعرتي نف�سي ودمعي له ال�سدى

دا ع��ل��ى ط���ول ع��م��ري ل ي����زال م����ردِّ

وهديه امل�����س��عِّ  ال��ف��ج��ر  اإىل  حنينا 

جتددا ال����دروُب  ح��ويل  اأظ��ل��م��ت  اإذا 

نوُره ال��ك��ون  يف  ف��ا���صَ  لعهد  هنيئا 

وم�������زق اأ�����س����ت����ار ال����ظ����الم وب�����ددا

ها مدُّ اخل��ل��ق  م���دى  لأي����ام  هنيئا 

)((

�سرمدا اخل��الئ��ق  ب��اأع��م��ار  ت��ظ��ل 

ورهطه ال��ن��ب��ي  لأ���س��ح��اب  هنيئا 

ي�����رون حممدا مل���ن ع��ا���س��وا  ه��ن��ي��ئ��ا 

الورى �سيَد  ي��ا  اهلل  ر���س��وَل  حبيبي 

وي��ا رح��م��َة ال��ب��اري وي��ا خ��رَي ُمقتدى

م�سّفعا احل�����س��اب  ي��وم  �سافعا  وي��ا 

مر�سدا العي�ص  يف  للنا�ص  هاديا  وي��ا 

وي��ا م��ن ب��ه ال��رح��م��ُن اأح��ي��ا عبَاده

ف��ب�����س��ره��م ب��ال��ف��وز ي���وم���ا واأْوَع�������دا

بف�سله ه���دان���ا  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  �����نُّ  مَيُ

مت�����ردا م���ه���م���ا  اإله  غ���ال���ب���ا  ول 

٭٭٭٭٭

جماعٌة اإل  ل��الإ���س��الم  ك���ان  وم���ا 

����دا ي��ح��ي��ط ب���ه���م ك���ف���ار م���ك���ة ُر�����سَّ

)- �سرمدا: اأي دائما.
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لدينه ن�����س��را  اهلل  اأراد  ف��ل��م��ا 

بالهدى امل��دي��ن��ة  يف  ق��ل��وب��ا  ََن  َلَ
َ
اأ

وخ���زرٌج اأو�����صٌ  الأن�����س��اُر  فبايعِت 

العدى م��ن  مي��ن��ع��وه  اأن  ال��ه��دى  ن��ب��يَّ 

موؤمن ك��لُّ  امل�سطفى  قبل  فهاجر 

وتكبدا َب�����اَل  َق�����ْد  َم�����ْن  م��ن��ه��م  وك����م 

اأطلقوا ق��وُم  ي��ا  ق��ال  �سهيٌب  فهذا 

الفدا يل  فمايل  �سئتم  واإن  �سراِحي 

الغنى ��ه  ه��مُّ وم���ا  ف��ق��ر  وه��اج��ر يف 

ول��ك��ن��ه الإمي��������اُن اأغ���ن���ى واأ����س���ع���دا

رًا ي��ق��ول ر����س���ول اهلل خ����ريا م���ك���رِّ

���س��ه��ي��ٌب ب���ه���ذا ن����ال رب���ح���ا م���وؤك���دا

٭٭٭٭٭

ب����دا ل��ب��غ��اة ال�����س��رك م��ن��ُع حممد

واأرغ�����ى ب��ه��م ���س��ي��ط��اُن ِك���رْبٍ واأزب�����دا

ببيته ي��ق��ت��ل��وه  ك���ي  ب���ه  اأح����اط����وا 

ف��اأع��م��اه��ُم ال��رح��م��ُن ع��ن��ه واأق���ع���دا

مكَرهم مي��ح��ُق  واهلل  م��ك��روا  وق��د 

وي��ح��م��ي��ه م��ن��ه��م اآم����ن����ا وم�������س���ددا

ب���َدْت ق���د  اآي�����ُة اهلل  ث���ور  غ���ار  ويف 

)((

ف�سبحان من يعنو له اخللق �سجدا

ث��م ه���ذي حمامة ف���ذي ع��ن��ك��ب��وٌت 

وق�����د غ���دت���ا ل��ل��ح��ق ج���ن���دا م����وؤِّي����دا

)- يعنو: يذل ويخ�سع.



180

بعدما �ُسَراقَة  اأثنى  ال��ذي  ذا  وم��ن 

)((

واأبعدا املُِجدَّ  الرَكب  يطلب  م�سى 

ث��الث��ا ج����واُده اأ����س���ب���اٍب  َك���َب���ا دون 

)((

وغ�����ارت ب���ه رج����اله ح��ت��ى ت������اأودا

ه �سرُّ الأم����ر  يف  ب��د  ل  اأن  ف����اأدرك 

اأح���م���دا ���س��ك  ل  اهلل  ر����س���ول  واأن 

فاتكا ج��اء  وق��د  ع��ون��ا  لهم  ف�سار 

ُمْنِجدا ال��ع��داوة  ب��َع��د  لهم  واأ���س��ح��ى 

رت ت���ه���لَّ���ل ك�������وٌن وامل����دي����ن����ُة ن������وَّ

ب��ط��ل��ع��ة ب�����در م����ن م�����س��ارف��ه��ا ب���دا

حبيبه ه����ذا  اهلل  ر�����س����وُل  ف���ه���ذا 

ي��ظ��ِل��ّل��ه ال�����س��دي��ق واحل������رُّ اأوق�����دا

ِبِب�ْسِرها امل�سلمني  وج��وُه  وفا�ست 

ت���َرّح���ُب ب��امل��ب��ع��وث ج��م��ع��ا م���زغ���ِردا

واأ����س���ف���رِت ال��دن��ي��ا ب���ن���ور ه��داي��ة

ِعدا ُم�سْ �سائر اخللق  بعدها يف  �سرى 

التي الهجرِة  يف  الآي���اُت  و�سطرت 

خملدا �سفرا  ال�سرك  �سالل  اأطاحت 

٭٭٭٭٭

ومنهجا الدنيا حياًة  الدين يف  اأرى 

ُيْبَتَدا ح��ني  ينتهي  اح��ت��ف��ال  ول��ي�����ص 

)- املجد: اأي امل�سرع يف م�سيه.

)- كبا: اأي تعرث، تاأودا: اأي تعوج وتثنى.
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اأرى الدين معنى لي�ص �سكال ومظهرا

وزخ������رَف اأق������وال وجم����دا و����س���وؤددا

والتقى ب���اهلل  والإمي�����ان  ال����رِبُّ  ه��و 

)((

مق�سدا اهلل  ر���س��ا  اإل  ن��رى  واأل 

)- ديوان حممد امل�ساري.
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املبحث اخلام�س: 

من ديوان �شعر الن�شارى

)((

اإليا�ض قن�سل

)1333 - 1401 هـ(

)1914 - 1981م(

ترجمته:

وهو  وهاجر  فيها،  البتدائي  تعليمه  تلقى  ب�سورية،  »يربود«  بلدة  ولد يف   

يف العا�سرة من عمره مع والده اإىل الربازيل، ثم عاد اإىل وطنه عام 0)9)، 

ب�  متجول  بائعا  فيها  وعمل  الأرجنتني  اإىل  جديد  من  هاجر  اأن  يلبث  ومل 

»الك�سة«.

در�ص العربية والإ�سبانية والفرن�سية، علم نف�سه، ومل ينقطع عن القراءة 

والت�سال بالأدب رغم ظروفه احلياتية ال�ساقة، وقد اأتاح له ذلك امل�ساركة 

»املناهل«  با�سم  جملة  اأن�ساأ  ثم  بالأرجنتني،  ال�سادرة  ال�سحف  حترير  يف 

باجلريدة  العربي  الق�سم  وتراأ�ص   ،)(940  -  (937( �سنوات  ثالث  عمرت 

ال�سورية اللبنانية اثنتي ع�سرة �سنة، وحرر يف جريدة »ال�سالم« الأرجنتينية، 

عاود  لكنه  »الفنون«  با�سم  جملة  واأ�سدر  �سورية  اإىل  عاد   (954 عام  ويف 

958) وفتح متجرا لبيع »اخلردة« فيها حتى وفاته  الهجرة لالأرجنتني عام 

يف 0) اآذار )مار�ص( )98)م. 

اخلطابة  يف  وبرع  والفرن�سية،  الأ�سبانية  عن  الأعمال  بع�ص  ترجم 

القا�سية عليهم،  الأثرياء حلملته  قلوب  ال�سخط يف  يثري  وكان  اجلماهريية 

مار�ص كتابة الق�سة واملقالة والنقد، اإىل جانب ال�سعر، واأخذ يطبع اآثاره يف 

)- ديوان ال�سعر العربي يف القرن الع�سرين.
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كتب �سغرية متتابعة، وكان اأخ�سب اأديب عربي من اأدباء املهجر اجلنوبي.

والنظرات  واحلكمة،  واحلنني،  الوطنية  بالعاطفة  زاخر  تقليدي  �سعره 

الجتماعية، لكنه �سئيل احلظ من الإبداع الفني.

�آثاره:

) - »على مذبح الوطنية«/�سعر.

) - »ال�سهام«/�سعر )935)م(.

3 - العربات امللتهبة/�سعر.

4 - النبي العربي الكرمي.

5 - اأحلان الغروب/�سعر.

6 - رباعيات قن�سل/�سعر.

7 - ب�سمات الفجر/�سعر.
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ق�سيدة: النبي العربي الكرمي

لل�شاعر/ اإليا�س قن�شل

الكرمي«:  العربي  »النبي  ملحمته  مقدمة  يف  قن�سل  اإليا�ص  ال�ساعر  قال 

العربية،  الأمة  على  الكافر  التحامل  هي  فاإذا  مقالة،  الكتاب  لأحد  »قراأت 

والتلميح الفاجر اإىل جمودها لتم�سكها بالقراآن الكرمي.

وكررت اإىل التاريخ اأراجع، مرة جديدة، �سرية النبي الها�سمي، فاإذا بي 

واملواقف اجلبارة، خططت  ال�سامية،  الأخالق  دنيا من  اأمام  مرة جديدة، 

يبحث  التي  ال�سحيحة  الجتماعية  والعدالة  والهدى  �سراط احلق  للعاملني 

عنها النا�ص، وي�سفكون بني الفرتة والفرتة، لرتكيزها، دماءهم!

اإىل  العامل  يقودوا  اأن  يريدون  اأنهم  يدعون  الذين  اأعمال  وا�ستعر�ست 

ريا�ص ال�سالم والطماأنينة فلم اأجد اإل اأظافرهم متزق املقد�سات الإن�سانية،           

لتحامل  ا�ستغرابي  فخف  يكتمون  وفيما  يبدون  فيما  واخلداع  الكذب  واإل 

الكاتب وت�سليله: هو مندوبهم، هو املدافع عن منكراتهم.

وراأيتني اأتقدم اإىل الرد عليه ب�سل�سلة من املقالت ك�سفت نياته، وف�سحت 

ترهاته، وجعلته من القوم اخلا�سرين.

ا�ستق�ساء  يف  اأمعن  واأنا  �ساورين،  الذي  ال�سعور  جالء  اإىل  اندفعت  ثم 

ق�سيدتي  فكانت   - ال�سماء  يف  وفرعها   - اأمتي  يف  ظهرت  التي  البطولت 

هذه.

الواحد  عبادة  اإىل  النا�ص  دعا  نبي  حياة  الر�سول  �سرية  يف  اأطالع  مل  اأنا 

القهار، فح�سب، واإمنا طالعت فيها - اإىل ذلك - ا�ستعرا�سا لوقائع العزة 

اإىل  عمدت  لو  الفعال  من  تاأتيه  اأن  اأمتنا  ت�ستطيع  عما  و�سورا  والكرامة 

الأخالق العربية فجعلت منها النور الذي يهديها �سواء ال�سبيل«.
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قال ال�ساعر اإليا�ص قن�سل:

)((

وج��دان ذي  لكل  اجلهاُد  خُلق 

)((

باخلذلن الُبْطِل  غ��رُي  اآب  ما 

للعميان ال���ن���ور  ج��م��ال  ف����اأِع����ْد 

وم���ل���ف���ف ب���ن���وا����س���ع الأك����ف����ان

اليونان ب��ن��و  زخ���ارَف���ه���ا  ���ى  و����سَّ

)3(

حمْقت َر�سِي�َص ال�سرك والكفران

والهذيان الو�سوا�ص  من  �سرب 

ب��ال�����س��ر ن��اب�����س��ة، وب��الأ���س��ع��ان

ال���ربك���ان ث�������ورَة  ي����واج����ه  ورٌق 

)4(

مكان كلَّ  العدل  بعذب  ف��روى 

وح���ن���ان ب����راأف����ة  اأراد،  ومل�����ن 

احل�سبان ل��وح��ة  يف  ح�����س��ن��اُت��ه 

حل���دي���ث ع����م ن���ا����س���ح ح����ريان

)5(

اأذهان ومن  »للفل�ص« من مهج 

ج����اءت اإل��ي��ك ���س��ي��ادة الأق����ران

النكران ع��ا���س��َف  اأث����ارت  ِرَي���ب���ًا 

)- طوارق: نوازل.

)- البطل: اأي املبطلون.

3- ر�سي�سه: ف�ساده.

4- عب�سة البيداء: اأي �سدتها وق�سوتها.
5- عنت: اأي خ�سعت وذلت.

م�����اذا ت���ه���مُّ ط�������وارُق احل���دث���ان

ال موؤمِّ فيه  فام�ص  �سرُعك  احل��قُّ 

اأهوائها من  النا�ص  نفو�ُص  عميْت 

ب�سالله ���ٍف  م���ل���فَّ ب����ني  ف�����رق  ل 

ب�سفحة املعجبني  ب��ني  ك��َن��ت  اإن 

نه�سة ت���ق���اب���ُل  ت���ق���دي���ر  ف����ب����اأي 

ظ���ن ال���ذي���ن ت���وع���دُت���ه���م، اأن��ه��ا

وقلوُبهم ل��ن��زال��ه��ا،  ف��ت��ج��م��ع��وا 

اأذى م��ن  اأع����دوا  ف���اإذا بهم ومب��ا 

غماُمها �سال  البيداء  عب�سة  من 

عنوًة اأب���اه���ا،  مل��ن  احل��ي��اَة  يحبو 

تكن مل  وج��ودا  فتحت  نه�سة  هي 

م�سغيا حم��ُم��د!  ي��ا  ذك��رَت��ك  اإين 

يغريك بالذهب الوفري، وكم َعَنْت

م�سودا ت��ك��ون  اأن  تبغي  كنت  اإن 

وال���وق���اُر غالُفه وحم���ا ج���واُب���ك، 
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)((

ي���ت���األ���ب���ون ت���األ���ب ال�����ذوؤب�����ان

ال�سيطان اأ���س��اب��ُع  الف�ساد  ل��ي��َل 

)((

الآذان ُم��غ��ل��َق  ��ح  ي��ف��تِّ ���س��وٌت 

)3(

وب���ك���ل وغ����د ح���ان���ق ����س���ن���اآن

)4(

ح��ت��ى ي��ت��م ال��ن�����س��ر ل���ل���دي���ان

ب��ال��ر���س��د، والإ���س��غ��اء والإذع����ان

ال���ع���ب���دان �����ُة  ِح�����طَّ وف���ي���ه���ا  اإل 

و����س���ن���ان مب���ه���ن���د  حت���ت���م���ي  ل 

اجلي�سان فيلتقي  ال��ده��ور!  ع��رب 

ك�������رُثْت ذخ����ائ����ره ل�������س���يء ف���ان

وطعان غ�����ارة  خ������وارَق  ل��ي�����س��ت 

ال���روم���ان ع���اه���ُل  م��ن��ه  واأذلُّ 

اأع�������وان ب�����ال  ن���اح���ي���ة  ك�����ل  يف 

ب���ال���ع���دل خ���اف���ق���ة وب���ال���ع���رف���ان

الإن�سان ب��ن��ي  يف  الأخ�����وة  روح 

ل��ي��ذي��َع م��ن��ه��ا اأ����س���رف الأحل����ان

ل ف���رق يف الأج��ن��ا���ص والأل����وان

ت���رَج���ْح ب��ف�����س��ل��ك ك��ف��ُة امل��ي��زان

)- يتاألبون: يتداعون ويحت�سدون.

)- التالد: القدمي.

3- حانق: اأي مغتاظ، �سناآن: عداوة.

4- ل تني: اأي ل ت�سعف.

والِعَدى حممد،  ي��ا  ذك��رت��َك  اإين 

وقلوبهم اأب�سارهم  على  �سربْت 

وغرورهم جهلهم  ت��ال��َد  وي��ق�����صُّ 

وباحل�سى بالرتاب  فيالحقونك 

ل���ك همة َت���ِن���ي  ت��دع��و ل  وت��ظ��ل 

مُتِلي على التيجان وَحيك نا�سحا

لهجًة انبعاثك  قبل  ي�سمعوا  مل 

بدعوة م�ستهزئني  وا���س��ت��ك��ربوا 

مهيئا ال���زم���ان  دولُب  وي�����دور 

ج��ي�����ص ي��ح��ارب ل��ل�����س��م��اء، واآخ���ر

ف��ت��ه��لُّ م��ن اأف���ق ال��ك��ف��اح خ���وارٌق

���ه ك�����س��رى مي����رغ ب���امل���ذل���ة راأ����سَ

بظلمهم امل��ع��َج��ب��ون  واحل��اك��م��ون 

وال��ن�����س��ر يف ك��ف ال��ع��روب��ة راي���ٌة

نا�سرا حم��م��د  ي���ا  ذك���رت���ك  اإين 

ي��ع��ل��و ب����الُل ال��ع��ب��ُد اأ����س���َرف قبة

اأهُلها ر  ي���ق���دَّ اأن  امل���واه���ب  ح���ق 

��َع بغريٍة ل��الأع��م��ال ف��ا���سْ واحل��ك��م 
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اأ�سراك: اأ�سرى ال�سك والع�سيان

بالغليان احل��ق��د  جل���د  ظ���ف���روا 

اأوري�����ت�����ه�����م مب�����ع�����رة وه�������وان

)((

املح�سان القادر  �سفَح  كان  بل 

ل��ل��ج��ه��ل وال�����س��ه��وات وال���ع���دوان

)((

قا�سي الوجود �سالحها والداين

اإمكاين؟ يف  النجم  اأع��دُّ  �سرٌف، 

)3(

اأف�����ٌق ت��زي��غ ل��ب��ع��ده ال��ع��ي��ن��ان

ت����اري����ُخ جم����د ط����ائ����ٍل ن�����وراين

)4(

مب��ح��ال��ه��م، ع��اجل��ت ب���امل���ران

)5(

بالأر�سان تقاُد  النفو�ص  بع�ُص 

خ�سران من  العطف  ُزوُر  جرَّ  كم 

اإىل واقع الأمة العربية باملقارنة اإىل م�سدر عزتها وهو  ثم يقول م�سريا 

الر�سول حممد ]:

)6(

نحن امل�سادُر ل الزمان اجلاين

)7(

الُقر�سان حتاُمِل  يوَم  بهداك 

)- واه: �سعيف

)- القا�سي: البعيد

3- تزيغ: تذهل

4-�سمخ: اأي تطاول، مبحالهم: بعنادهم، املران: �سيغة تكثري للمرة، ق�سد هنا اجلهاد.

5- الأر�سان: جمع ر�سن وهو الزمام الذي يو�سع على اأنف الدابة.

6- امل�سادر: اأي نحن الأ�سباب.

7- القر�سان: هم ل�سو�ص البحر.

مقابال ر����س���وُل  ي���ا  ذك���رت���َك  اإين 

ولو رِغ��ب��وا،  مثلما  ب��ك  يظفروا  مل 

جترمَيهم ت�ساأ  فلم  اأن��ت،  وظفَرت 

خائف واه  �سفح  �سفُحك  ك��ان  ما 

خمِابئا امل�����س��رك��ني  ق��ل��وب  ك��ان��ت 

وب��ن��ي��ت اأع��ظ��َم دول���ة ن�����س��رت على

كلُّها م���ن���اَق���ب  م���ن  اأع������دد  م�����اذا 

له ب���ح���را،  ��ه  ب��ك��فِّ ي�����س��مُّ  م���ن ذا 

ك���ان���ت ح���ي���اُت���ك: ك����لُّ ث��ان��ي��ة لها

عاجَلت باحل�سنى، ومذ �سمخ الِعدا

تهتدي ب��احل��ق��ي��ق��ة  ن��ف�����ص  ك���ل  م���ا 

ملري�سه رث��ى  اإذا  الطبيُب  يجني 

فالأننا روائ��ه��ا،  بع�ُص  غ���اَب  اإن 

نُلْذ ومل  بالفعال،  ل��َك  منتِثل  مل 
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ال�سرطان مبع�سل  يقا�ص  ل  م��ا 

الفتيان ن��خ��ب��ة  ف��ت�����س��م��ع  ي��دع��و 

)((

اخل����وان ال��ع��اب��ث  روح  وي�����س��ل 

)((

الن�سيان! ق�سيمة  تكون  ك��ادت 

ل�ساين �سعف  �ساهدت  اإذا  عذرا 

ب��ه ب�ستاين ي��زه��و  م��ن خ��ري م��ا 

ع��ان��ي��ُت ك��اَم��ن ح��ق��ده��ا واأع���اين

اأجفاين و�سغارهم  �سرهم  ع��ن 

اإعالين يف  ج��ال  م��ا  �سوى  �سري 

غ�سان ب���ن���ي  م����ن  ك�����رمي  ُح������رٍّ 

)3(

بياين ال��ك��الم  لغو  ع��ن  وي��ع��فُّ 

)- يقد: يقطع

)- ق�سيمة: اأي مالزمة

3- املهاجرة واملهاجرون، د. خالد حمي الدين. واملدائح النبوية بني املعتدلني والغالة، د. حممد بن 

�سعيد بن ح�سن.

واأ�سابنا اأخ��الُق��ن��ا،  ف��ت��خ��اذَل��ْت 

بقائد ت���ف���وُز  ه���ل  ل��ل��ع��روب��ة!  ي���ا 

ح�سامه ال��ق��ي��ود  اأو����س���اَل  ف��ي��ق��دُّ 

وي��ع��ي��ُد ل��ل��وط��ن ال��ع��زي��ز ك��رام��ًة

بكماله ح��م��ا���س��ت��ي  ي��ث��ري  م���ن  ي���ا 

اإل��ي��ك، زهُورها ت��ه��دى  ب��اق��ة  ه��ي 

اأظافرا احل��ا���س��دون  اأع���د  ف����اإذا 

ُمغِم�ٌص ف��اإين  �سربي،  فليغنموا 

ولي�سمعوا ف�سَل اخلطاب، فلي�ص يف

عن والتلفيَق  الإي�����ذَاء  اأب��ع��َد  م��ا 

عروَبتي الأق���رب���ني  ِع����داُء  ت��اأب��ى 
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عبداهلل يوركي حالق

)1329 - 1417هـ / 1911 - 1996م(

ترجمته:

اأديب و�ساعر، ولد يف حي الهزازة بحلب - �سورية، علم نف�سه بنف�سه، واأن�ساأ 

مكتبة غدت من اأكرب املكتبات اخلا�سة، وح�سل على دبلوم يف ال�سحافة من 

القاهرة، نظم ال�سعر وهو دون ال�سابعة ع�سرة، واأذيع �سعره يف الكثري من 

حمطات الإذاعة العربية والأجنبية، در�ص اللغة العربية والأدب والتاريخ يف 

اأكرب معاهد حلب، اأن�ساأ جملة »ال�ساد« التي تخطت عامها الثالث وال�ستني، 

وعمل مديرا لتحرير جملة »الكلمة« . 

كانت له ع�سوية بقيادة جمل�ص اإدارة احلزب الوطني بحلب اأيام النتداب 

واحتاد  الد�ستور،  وجلنة  بالقاهرة،  الحتادي  الأمة  وجمل�ص  الفرن�سي، 

ال�سحافيني يف �سورية، واحتاد الكتاب العرب، وجمعية العاديات بحلب، كما 

كان ع�سوا بالعديد من اجلمعيات الإن�سانية والأدبية.

�آثاره:

 ،(993 و»اأ�سديات« ط   ،(94( الغمام« ط  »خيوط  ال�سعرية:  دواوينه  من 

و»ح�ساد الذكريات« ط، و»ع�سر احلرمان« ط. وله: »الزفرات« )ق�س�ص 

موؤلفاته:  ومن  طويلة(.  )رواية  احلرم«  حمى  و»يف   ،(933 ط   - �سغرية( 

»املنذر ملك احلرية« و»و�سوح الإمالء« و»�سفراء بدون تكليف ر�سمي« و»من 

اأعالم العرب« و»قطاف اخلم�سني« و»حلبيات« و»ع�ست مع هوؤلء الأعالم«.

وح�سل  �سعره،  وترجم  عديدة،  واأجنبية  عربية  مو�سوعات  باأدبه  نوهت 

على و�سام القد�ص 988)، وو�سام مارفرام برتبة فار�ص، وو�سام ال�ستحقاق 

.
)((

ال�سوري 985)، وغريها

ق�سيدته املختارة تعترب بحق من اأ�سهر ق�سائد الن�سارى يف مدح النبي 

)- معجم ال�سعراء
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حممد ]، بل اإن مديحه فيه ] تكرر يف موا�سع عدة من دواوينه املخطوطة 

واملطبوعة، تاأمل قوله من ق�سيدة له:

       وحممد األ��ُق النب����وة     يف الك�ت��اب املنزل

    �سرُع الهداية �س���رُعه     مذ ك���ان مل يتبدل

   هو ِم�سعُل الدين املخلَّد      وهو ن�����ور امل�سعل

ويظهر اعتزازه بالقراآن يف ق�سيدة له اأخرى األقاها يف حمفل عام 958)م 

اإذ يقول:

رها   األي�ص فيه �سياء الواحد الأحد َب الدنيا ونوَّ     وم�سحف هذَّ

وقوله:

    العرب اأهلي وجدُّ اجلِدّ غ�ساين    وال�س���اد اأمٌّ ون�������وُر اهلل قراآين

اأ�سابه  955)م  اأوروبا عام  القروي يف  ال�ساعر  وعندما حل �سيفا مبنزل 

اأرق يف اإحدى الليايل ومل ي�ستطع النوم حتى الفجر، مما لفت نظر م�سيفه، 

املحطات  اإحدى  اإىل  املذياع  من  ي�ستمع  فوجده  نومه  غرفة  عليه  فدخل 

الإذاعية الإ�سالمية وهي تبث اأذان الفجر، وقد لحظ القروي الدموع تكاد 

تنهمر من عيني ال�ساعر حالق ف�ساأله: ما دهاك يا عبداهلل؟ فرد عليه:

)((

�سوُت املوؤذن يف ال�سباح الباكر و�سمعُت حيَّ على الفالح ف�ساقني 

)- جملة الوعي الإ�سالمي عدد )484(
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ق�سيدة :قب�ض من ال�سحراء

لل�شاعر/ عبداهلل يوركي حالق

اأقيم  الذي  الثالث  الدوري  ال�سعر  مهرجان  يف  الق�سيدة  هذه  األقيت 

بدم�سق يوم 3) اأيلول )96)م، وبلغ من �سهرة هذه الق�سيدة اأن اأبياتا منها 

تعتمد كزخرفة تزيينية على جدران امل�ساجد التي يتم بناوؤها يف مدينة حلب 

وغريها، كما تقوم بتدري�سها بع�ص املدار�ص ال�سرعية يف حلب.

ف��َج��ال ظ���الَم اجل��ه��ل ع��ن دنيانا

��ر الأك���وان���ا ��ل ع��طَّ واأري������ج ف�����سْ

ف��رع��ى احل��ق��وق وف��ت��ح الأذه��ان��ا

ن���ب���غ���اَء ي���ع���رب ح��ك��م��ة وب��ي��ان��ا

العربانا و����س���رف  ال��ل��غ��ات  اأم 

ت��ع��ل��ي��م��ك الأدي���ان���ا ������ْدَت يف  جمَّ

وث���ن���ي���ة ون���ف���ْح���ت���ه���ا الإمي����ان����ا

الطغيانا تقمع  �سحبك  اأ�سياُف 

البهتانا ت��زه��ق  ���س��دٍق  �سفعاِت 

الإح�سانا ن�سرها  يف  وت�سابقت 

عنوانا ال��ع��ل��ى  ���س��ف��ر  يف  واأراه 

القراآنا وع��ل��م  احل���دي���ث  ���س��اغ 

الوجدانا وه��ذب  النفو�َص  �سقَل 

الأوث��ان��ا فحطم  اجل��ه��اد  �سيَف 

ل��ل��ُع��رب جم���دا راف����ق الأزم���ان���ا

نوُره �سْع�سع  ال�سحراء  من  قب�ٌص 

الهدى َعبُق  اأردان���ه  ففي  وم�سى 

بعَث ال�سريعَة من عميق �سريحها

���������يٍّ ي���ع���ل���ُم ���س��ف��ُره م���رح���ى لأِمّ

من ذا يجابه ذا الفخار وقد حمى

ميينه ن�����س��ُج  وامل����ج����ُد  اأحم����م����ٌد 

اأم���ي���ة يف  اهلل  ذك������َر  ون�������س���رت 

دت وجرِّ بعثَت  َل��ُدْن  اجلهاُد  ُبِعَث 

وت�ساعد ال�سعفا وت�سفع من بغى

ْت به واأم���رت���ه���ا ب���ال���رِبّ ف���اع���ت���زَّ

حم��م��ًدا ِج��������لُّ 
ُ
اأ م�����س��ي��ح��ي  اإين 

واأطاأطئ الراأ�ص الرفيَع لذكر من

لأن����ه ب���ال���ر����س���ول  اأب����اه����ي  اإين 

وانت�سى اجل��ه��ال��ة  دا�����ص  ولأن����ه 

وابتنى ال���ع���روَب���ة  ح��ف��ظ  ولأن�����ه 
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��َف ب��ا���س��م��ه الآذان����ا وه��ف��ا ف�����س��نَّ

الأ�سجانا ُي��ذِه��ب  ع��ي��ٌد  ذك���راك 

الإخوانا ع��ان��ق��وا  ���س��دق  اإخ����وان 

ب�����س��ي��اج ع����زٍّ ل���ن مي�����ص ه��وان��ا

حممٍد ذكُر  البكَر  الفخاَر  �سان 

َز الف�سحى ومطِلَع �سم�ِسها اأمعزِّ

حولنا وجتمع  جتمُعنا  ذك���راك 

اإخ��اَءن��ا ن�����س��وَن  اأن  حلفنا  اإن���ا 
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جورج �سيدح

)1311 - 1398هـ(

)1893 - 1978م(

ترجمته:

ولد يف احلي القدمي بدم�سق واأمت تعليمه البتدائي والثانوي يف مدار�سها، 

وتخرج يف كلية عينطورة بلبنان، عمل يف التجارة مب�سر حتى عام 5)9)، 

عام  فنزويال  اإىل  هاجر  فرن�سية،  فتاة  من  وتزوج  باري�ص،  اإىل  وغادرها 

7)9) ومكث فيها ع�سرين عاما ق�ساها يف العا�سمة »كراكا�ص« اأن�ساأ خاللها 

جملة با�سم »الأرزة«، ثم حتول اإىل الأرجنتني اأواخر عام 947) حيث اأن�ساأ 

»الرابطة الأدبية« يف العا�سمة وانتقل منها اإىل �سان باولو عام 950)، وظل 

يف  لي�ستقر   (954 عام  غادرها  حتى  فيها  والتجاري  الأدبي  ن�ساطه  يزاول 

بريوت حلني وفاته.

اأجاد الفرن�سية والإ�سبانية ونظم ال�سعر بهاتني اللغتني، اإىل جانب �سعره 

وقد  الكبري،  ووطنه  ولغته  باأمته  معتزا  قوميا  وطنيا  كان  بالعربية،  ونرثه 

ر�سد ريع اأحد دواوينه لن�سرة جماهدي فل�سطني يف الأربعينيات، كما اأرخ 

لأدباء املهاجر الأمريكية باأمانة ومو�سوعية يف حما�سرات األقاها يف معهد 

الدرا�سات العربية العالية بالقاهرة واأ�سدرها يف جملد كبري.

يرى العقاد اأن �سيدح من اأ�سعر �سعراء املهجر واأن�سعهم ديباجة واأعظمهم 

وقوفا على اأ�سرار ال�ساد، واأكرثهم جتديدا، واأعلمهم بفن ال�سعر.

�آثاره:

) - ديوان »النوافل« )الأرجنتني، 947)(.

) - ديوان »نب�سات« )باري�ص، 953)(.

3 - ديوان حكاية مغرتب )بريوت، 960)(.

4 - �سظايا حزيران/�سعر ) مطابع دار الريحاين، بريوت، 970)(.
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العربية،  الدول  ): جامعة  الأمريكية )ط  املهاجر  واأدباوؤنا يف  اأدبنا   -  5

القاهرة، 956). ط ): دار العلم للماليني، بريوت، 957) ط 3: 964)(.

�سدرت  الفرن�سية  باللغة  كبرية  )مو�سوعة  املعا�سر  العربي  ال�سعر   -  6

.
)((

بباري�ص عام 968)(

)- ديوان ال�سعر العربي يف القرن الع�سرين.
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ق�سيدة: يف مدح النبي ]

لل�شاعر/ جورج �شيدح

ال����ع����ن����ان �����س����ق  لوؤُه 
ْ
لأ

)((

وف���ي���ه اأن���ف���ا����ص اجل����ن����ان

ي��ك��ف��ي ق��ري�����ص الأزه��������ران؟

امل�����ث�����ان؟ ب���ال�������س���ب���ع  اهلل 

م��ه��د ال���ر����س���اع���ة واخل���ت���ان

ال�������������س������م������اء ت������ك������ذب������ان؟

٭٭٭

ك���اْن ل��ل�����س��يء  ك���ن  ق����ال  اإن 

)((

���س��ح��راُء ي���رثب اأُق����ُح����وان

ال����ط����ف����ل اآي�������ُت�������ه ال���ب���ي���ان

الرتجمان ون��ع��م  ي��رتج��م��ه، 

الأذان ل����غ����ة  ف����ت����خ����لَّ����َدت 

ال�������ر��������س�������ول ت�����ك�����ذب�����ان؟

ال��دن��ي��ا م��ك��ان؟ ك���ح���راَء يف 

امل�����س��ط��ف��ى اأْخ��������َذ ال��ب��ن��ان

و�����س����ان م���ع���ج���زة ال����زم����ان

ع���ل���ى ال���ي���ت���ي���م م����ع ال���ل���ب���ان

����َوِر احل�������س���ان م������يُّ ب����ال���������سُّ

)- النريات: النجوم.

)- اأقحوان: نبت مزهر.

وج��������ٌه اأط����������لَّ ع����ل����ى ال����زم����ان

ات ف�����ي�����ه �������س������ع������ُاع ال��������ن��������ريِّ

�����س����اق����ت ق����ري���������ص ب�������ه، اأم�����ا

ي��ن��اغ��ي ط���ف���ال  راأى  ذا  م����ن 

ن�����ب�����ذ ال�����ت�����م�����ائ�����َم وه���������و يف

اآلء ب����������اأي  �����س����اح����ب����ي،  ي������ا 

ال���������ذي اهلل  ي������ع������ج������ُز  ل 

اأم�����������َر ال�������رم�������ال ف���اأط���ل���ع���ت

ل����ل����ر�����س����ل اآي������������������اٌت، وه�������ذا

ال������������������������������روُح مي���������ل���������ي م�����ا

رب������ه اآذَن  ب������ال�������������س������اد 

اآلء ب����������اأي  �����س����اح����ب����ي،  ي������ا 

�����س����رف����ًا ح���������راُء ال������غ������ُار، هل

�سفاه م����ن  ال�������س���ه���ادَة  اأخ��������َذ 

ال���ن���ج���يَّ ������س�����مَّ  �������س������دره  يف 

ال����ك����ت����اب اأمُّ  وت������ن������زل������ْت 

الأ ذل������ك  الأع������������ارَب  ف����ه����دى 
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����س���ان اهلل  وع����ن����د  �������س������اأٌن 

ال��������ن��������ب��������ي ت�������ك�������ذب�������ان

٭٭٭

)((

م���ن ل ي���دي���ن ب��ه��ا ي������دان

ب����ال���������س����واع����د وال����ل���������س����ان

ع���ل���ى ال�������س���الل���ة وال����ه����وان

ت�سان واأرواح  ُت���ْق�������س���ى 

ال�سمان ل���ه  ال���ك���ت���اُب  ك��ت��ب 

����ن����ان ّ ال���������سِ ح�������دُّ  ووراءه 

ال�������ر��������س�������ول ت�����ك�����ذب�����ان؟

٭٭٭

ب���ان َي��������نْبِ  م����ا مل  ل��ل��م��ج��د 

ب���ا����س���م اب�����ن اآم����ن����ة اأم�����ان

)((

��ه ت��ق��وى اجل���ن���ان واأ���س��ا���سُ

ام���ت���ن���ان ول  ف���ي���ه  م�����ن  ل 

)3(

ف�����ة ب���ي���ع���ٌة ل����ل����دي����دب����ان

ي��ف�����س��ل��ه ك��ي��ان؟ ال���غ���رب  يف 

ال�������ر��������س�������ول ت�����ك�����ذب�����ان؟

)4(

وج�����ْزَت اأ����س���واط ال��ع��ن��ان

)- يدان: يحا�سب.

)- حائط: اأي حار�ص، اجلنان: قلب.

3- الديدبان: احلار�ص والرقيب وقد ق�سد به اخلليفة.

4- العنان: ما يظهر للناظر من املاء.

لهم ال����دن����ي����ا  ويف  اأ�����س����ح����وا 

اآلء ب���������اأي  �����س����اح����ب����ي،  ي������ا 

�����َر �����س����رع����ًة ال������وح������ي ������س�����طَّ

���ُر ور�����س����ال����ُة الإمي���������ان ُت���ْن�������سَ

وال��������ع��������رُب اأخ�������������الٌق ت����ث����وُر

ف����ت����ح����وا ال��������ب��������اَلد، ف����ذم����ٌة

�������ْذر ال�������ذي ي�������وف�������ون ب�������ال�������نَّ

و���س��ع��ه يف  �����دى  ال�����نَّ و����س���ع���وا 

اآلء ب���������اأي  �����س����اح����ب����ي،  ي������ا 

زه���������ِت ال�����ع�����روب�����ُة واب���ت���ن���ت

ت��������غ��������زو، ول������ك������ن ح����رُب����ه����ا

ال������ع������دل ح�����ائ�����ط ُم����ْل����ِك����ه����ا

�����ٌم ف�������ر��������صُ ال��������زك��������اة حم�����تَّ

والأم�������������ُر �������س������ورى، واخل�����ال

ه�������ذا ك�����ي�����اُن ال�����������س�����رق، هل

اآلء ب���������اأي  �����س����اح����ب����ي،  ي������ا 

ي���ا م���ن ����س���ري���َت ع��ل��ى ال�����رُباق
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اآن امل����������ع����������راج،  ل�����ي�����ل�����ة 

ف���ف���ي���ه اأق��������دا���������صٌ ُت����ه����ان

�����س����ري����ُح����ه وامل���������س����ج����دان

ك��������������اأن احل�������������س������ر ح������ان

)((

ال���ن���رياُن م��ن��ه��ا وال���دخ���ان

ك����اأن����ه����م ق����ط����ع����ان ����س���ان

ف���اأ����س���ب���ح ال����غ����ازي ج���ب���ان؟

دف��������َع امل����ه����ان����ة ب��ال�����س��ن��ان

وخ�����������������������ريات ح�������������س������ان

ال�������ن�������ب�������ي ت�������ك�������ذب�������ان؟

احل���������قُّ واخ������ت������ل ال���������وزان

ك�����اأن�����ه�����ا خ�����ي�����ُل ال�����ره�����ان

وت�����اآم�����رت ب���ا����س���م احل���ن���ان

مب������ا جت��������ود ب������ه ال�����ي�����دان

)((

ُع���ُن���ِق الأع������ارب اأف����ع����وان

امل������ك������ان ق���������د����������صُ  ول 

)3(

���ع��رب��يِّ ل��ل��ح��رب ال����َع����وان

٭٭٭

امل�ستعان ال�������س���ف���ي���ُع  ن���ع���َم 

ال���ط���ع���ان اإىل  ال���ن���اف���ري���ن 

)- �سدوم: بقع �سحابية كثيفة متوهجة.

)- النري: القيد.

3- العوان: اأي ال�سديدة.

د ْن    ُت�����������ج�������������������دِّ
َ
اآن  الآواُن     لأ

ج ع���ل���ى ال���ق���د����ص ال�����س��ري��ف ع������رِّ

������س�����جَّ احل�����ج�����ي�����ُج ب������ه ورِي����������َع

وال�������ق�������وم األ�����������س�����ن�����ٌة م���ب���ل���َب���ل���ة

�����اَع�����ُد ه��������ذي ��������س�������دوم، َت�����������سَ

وال������ذُع������ر ي����ح����دو ال�������س���اردي���ن

م�������اذا ده�����اه�����م؟ ه�����ل ع�����س��وك

اأن����������������ت ال����������������ذي ع����ل����م����ت����ه����م

ون������������ذرت ل����ل���������س����ه����داء ج����ن����اٍت

اآلء ب�������������اأي  ������س�����اح�����ب�����ي  ي��������ا 

����س���م���ع���ًا ر������س�����وَل احل�������ق، ����س���اع

ال�����ب�����ق�����اَء ت������ن������اَزُع������ن������ا  اأمم 

ب����ا�����س����م ال�����������س�����الم ت�������س���لَّ���َح���ت

ع����ِم����ل����ْت ع���ل���ى خ���ن���ق ال�������س���ع���وب

�������رُي يف ���������َق���������ت، ف�������ال�������نَّ وت���������اأنَّ

ت���رَدع���ه���ا الإن���������س����ان  رح����م����ُة  ل 

لأق����������ل م������ن ه��������ذا م���������س����ى ال�����

ف����ا�����س����ْف����ع ل��������ه، واأِع���������ْن���������ه ي��ا

ب����������������اِرْك ج������ه������اد امل�����وؤم�����ن�����ني
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)((

ال���غ���ران وال�����س��ح��ب  الآل 

وح�������قِّ م����وِح����ي����َك ال����ق����ران

)((

يان ال�سِّ فل�سطنَي  وام��َن��ْح 

)- على الرغم من كون ال�ساعر ن�سرانيا اإل اأنه قد نحل �سفات للر�سول ] ل جتوز اإل هلل تعاىل 

فالإعانة وال�ستعانة وال�سراعة ل يتوجه بها اإل اإىل اهلل تعاىل.

)- كتاب املهاجرة واملهاجرون.

با�سم اإل����ي����ك،  ال�������س���ارع���ني 

وب�����ي�����وم م�����ول�����دك ال�������س���ن���ي،

دم�����اَءه�����م، ت�������س���ون  ل  اأن 
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مي�سال مغربي

)1319 - 1398هـ = 1901 - 1977م(

لأب  بالإ�سكندرية  ولد  البارزين،  املهجر  �سعراء  من  مغربي:  مي�سال 

حم�سي، وتعلم بها اللغتني العربية والإجنليزية. ويف العا�سرة من عمره انتقل 

فالتحق  اأ�سهر،  باأربعة  ولدته  بعد  تويف  والده  وكان  اإىل حم�ص،  والدته  مع 

بالكلية الإجنيلية، وتفتحت �ساعريته، ون�سر ديوانه الأول عام ))9)، وبعد 

ذلك �سافر اإىل ت�سيلي، ثم رحل اإىل الربازيل، فا�ستغل بالتجارة، وعكف على 

املطالعة، ونظم ال�سعر. وتويف بالربازيل.

�سارك يف تاأ�سي�ص »الع�سبة الأندل�سية«، ويعد ديواناه »العوا�سف« و»اأمواج 

البارزين، وقد �سدر  املهجر اجلنوبي  �سعراء  اآخر حبة يف عنقود  و�سخور« 

والتاأمل  الو�سف واحلنني واحلرية  الأخري بعد وفاته، وعالج فيه فنونا من 

.
)((

والق�س�ص ال�سعري. كما اأنه نظم يف ال�سعر الوطني

)- اإمتام الأعالم.



200

الر�سول العربي

لل�شاعر/ مي�شال مغربي

ال�سريف  النبوي  املولد  منا�سبات  اإحدى  يف  الإ�سالمي  امل�سجد  يف  األقيت 

بدعوة من اجلمعية اخلريية الإ�سالمية يف �سان باولو.

�سيُده وه����و  اإل  ل��ل��ع��رب  ع���ي���َد  ل 

��ُدُه ع��ي��ُد ال��ر���س��ول ال���ذي ف��خ��را ُن��َع��يِّ

ما دارت الأر�ُص حوَل ال�سم�ص دورَتها

���س��وؤدده الأر������ص  يف  و����س���وؤُدده���ا  اإل 

عروبَتنا ��ى  َغ�����سَّ اأ����س���ًى  غ��م��اٌم  ول 

ت���ب���دده �����ْت  ه�����بَّ واأن�����������س�����اُم�����ه  اإل 

حائطها ي��ن��ه��دُّ  ل  ال���ع���روب���ة  ه���ي 

ي�سنُده اهلل  ر����س���ول  دي�����ُن  دام  م���ا 

٭٭٭

فيا اليتيَم  ��اك  ذيَّ اهلل  ا�سطفى  قد 

وي�سِهده ال����ب����اري  ي��ك��رم��ه  ل��ل��ُي��ت��ِم 

حاملة الآزال  رح�����ُم  ب���ه  ك���ان���ت 

)((

وك����ان م���ول���َد ن����ور احل����ق م����ول����ُده

طالُعه اليمُن  وق��ال��وا  الأم���نُي  قالوا 

)((

فرقُده الإ�سعاد  ب�سوى  ي�سىْء  فلم 

يده ويف  اإل  م��ت��ج��ر  م���ن  ع����اد  م���ا 

ي�����زوده ال�����ب�����اري  ب����ه  ح�����الل  رزٌق 

)- الآزال: الأزمان القدمية.

)- فرقده: اأي جنمه.



201

باأوحِدها ال��دن��ي��ا  متخ�سِت  ح��ت��ى 

���ُده ف��ك��ان يف ال���غ���ار م�����س��ه��ودا ت���وحُّ

ده وك��������ان َث��������مَّ جل�����ربي�����َل ت��������ردُّ

)((

ح���ت���ى ي��ب��ّل��غ��ه م����ا ق�����ال م�����وف�����ُده

من �سحائَف  اأم���يٌّ   
ُ
ف��ي��ق��راأ اإق����راأ.. 

ت�سهده ع���ني  اأو  ُي����دِرك����ه  ع��ق��ل  ل 

وينزل الوحُي، يا �سعُر اختبئ فلقد

تعهده ل�����س��ت  ب�����س��يء  ال���ن���ب���يُّ  َف������اَه 

ف�������اه ال����ن����ب����ي ب������اآي������ات م���ن���زل���ٍة

وخ����لَّ����د ال���������س����اَد ق����������راآٌن ي��خ��ل��ده

٭٭٭

وينهزم ى  وال���ع���زَّ ال����الُت  وت�سقط 

يطرده الإ���س��الم  ن��زل  ال��ذي  ال�سرك 

كِبِد العرب من  ب��وادي  رم��ال  وم��ن 

ال�����س��ح��راء ي��ن��ب��ع ل��ل��ع��م��ران م���ورده

ال��ع��رب قومَتهم اأم���ٌر، وق��ام  وك��ان 

ُيخمده ب���ح���َر  ل  اإمي���ان���ه���م  وج���م���ُر 

ال�سام مذعنٌة كاأر�ص  العراق  اأر�ُص 

)((

وال��ن��ي��ُل وال�����س��رق اأدن�����اه واأب���ع���ده

انطالقتهم يف  فتح  يتلوه  وال��ف��ت��ح 

���ده َت�������س���هُّ اإل  ������س�����ارد  ع���ل���ى  وم������ا 

)- موفده: اأي الذي بعثه اهلل جل جالله.

)- مذعنة: اأي خا�سعة.
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اأع���ِج���ْب ب��ه��م ق��ل��ًة ل ع���دَّ ل ع��دٌد

ت���ق���ي���ُم اأع����ظ����م ���س��ل��ط��ان وت��ق��ع��ده

مزريٌة وه��ي  »روم���ا«  اخل��دَّ  ُر  عِّ ُت�سَ

)((

حت�سده اأْزرت������ه  وال�����ذي  وت��ن��ث��ن��ي 

فتك�سُره »ك�����س��رى«  ب��ه��ا  وي�ستهني 

���ده ول���ي�������ص ُي����ن����ج����ده ج���ن���د ي���ج���ِنّ

تكاثرُه ه���ذا  ل  وال���غ���رب،  ال�����س��رق 

ده مت������رُّ ه������ذا  ول  ع���ل���ي���ه  ي����ج����دي 

دم�������س���ُق ن���اه���ي���ٌة ب����غ����داُد زاه���ي���ٌة

ي��ع��ق��ده اهلل  ب���اخل���ل���ف���اء  وال�����ع�����زُّ 

اأن����دل���������ص هلل  اأن�����دل�����������ص،  وث�������م 

ب��ال��ع��رب ���س��ع��ٌر وه���ي جيُده الأر������صُ 

٭٭٭

ده وك������ان م����ا ك�����ان مم����ا ل ن���ع���دِّ

نفقده ن��ح��ن  م���ا  ع��ل��ى  ل��ن��ب��ك��ي  اإل 

مفاخرنا وان���ه���ارت  ال��وج��ه  ل  ت��ب��دَّ

�����س����وُده
َ
اأ واراه  ���ه  اأب���ي�������سُ وال����ده����ُر 

ف��ل��ي�����ص ب��ال��ذك��ر م���ن م��ل��ك من���ّدده

ول��ي�����ص ب��ال��ف��خ��ر م���ن جم���د جن���دده

اأي��ن ال��دراي��ُة اأي��ن ال��وع��ي ي��ا وطنا

ح���ت���ى خم�����اط�����ُره ل��ي�����س��ت ت���وح���ده

ت����خ����اذل وان���ق�������س���ام وال�����ع�����دوُّ له

)((

يع�سده البع�ص  وان��ع��زاُل  م��راُم��ه 

)- مزرية: اأي حمتقرة متغطر�سة.

)- يع�سده: ي�ساعده.
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بلد يف  الإ�����س����الم  راي������َة  اأت��ع��ت��ل��ي 

ده ًة ي����وم����ا ت����ه����وِّ ل���ك���ي ن������رى ه���������رَّ

كعبُته الأح�����زان  ع��ل��ى  ت��ن��اَم  وك���ي 

م�سجُده الأ���س��ج��ان  ع��ل��ى  وي�ستفيق 

حمِتُدنا العني  م��لُء  زال  ما  ق��وُم  يا 

)((

حم��ِت��ُده يحميه  ل  ال�سعب  لكنما 

وموقُفه يق�سي  ي��وُم��ه  م��ا  يحميه 

ي���دع���و اإل����ي����ه وم�����ا ي���وح���ي ب����ه غ���ده

اِرُمُه �سَ ل��ل��ع��دوان  ق��وُم  ي��ا  ك��ان  اإن 

)((

مهنده الأي����دي  يف  »ل��ل��زي��ت«  ف���اإن 

٭٭٭

موالده يف  من  يا  العيد  �ساحب  يا 

اأزه��������ى واأح�����م�����ل ق��������راآين اأج������وده

من�سدٌة لآل���ي���ه���ا  ال���ع���ق���وُد  اأي�����ن 

)3(

مم����ا اأت������ى ف����م اأم�������يٍّ ي���ن�������س���ده

ين�سفه لي�ص  غربا  اأغ��َرب  ك��ان  ما 

)4(

تن�سده الآب�����اد  م��ا  ين�سد  ول��ي�����ص 

وفل�سفة ع��رف��اٌن  ل��ل��غ��رب  ك���ان  اإن 

)5(

ُده حممَّ اأعطى  ما  يكفيه  فالكون 

)- املحتد: ال�سرف.

)- الزيت: يق�سد النفط.

3- من�سدة: م�سفوفة مرتبة.

4- الآباد: الأزمان املتطاولة.

5- كتاب املهاجرة واملهاجرون.
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املبحث ال�شاد�س: 

من ديوان احلداثة والتجديد

بدر �ساكر ال�سياب

)1344 - 1384هـ / 1926 - 1964م(

بدر بن �ساكر بن عبداجلبار بن مرزوق ال�سياب، �ساعر، من رواد ال�سعر 

احلر يف العراق، ولد يف قرية جيكور - اإحدى قرى اأبي اخل�سيب يف حمافظة 

الب�سرة، العراق، وفقد اأمه وهو ما زال طفال �سغريا وظل حمروما من حنان 

املراأة فانعك�ص ذلك على �سعره.

)الفرع  الب�سرة  يف  العدادية  واأكمل   ،(938 �سنة  البتدائية  يف  تخرج 

اللغة  )ق�سم  العالية  املعلمني  دار  اإىل  وانت�سب   ،)(94(( �سنة  العلمي( 

الإنكليزية( فتخرج فيها �سنة 948)، ويف هذه الدار نبغت موهبته ال�سعرية 

املتميزة بوا�سطة )جماعة عبقر( ومن خالل ندواتها ومهرجاناتها. 

عني بعد تخرجه مدر�سا يف مدينة الرمادي، وف�سل لن�ساطه الوطني، فعمل 

يف �سركة التمور العراقية ويف �سركة نفط الب�سرة ثم عمل يف مديرية الأموال 

املجمدة، ويف اأوا�سط الأربعينيات انتمى اإىل احلزب ال�سيوعي العراقي، حتى 

�سنة 953)، وكانت ق�سائده الطويلة امل�سهورة: »املوم�ص العمياء« و»الأ�سلحة 

والأطفال« و»حفار القبور...« تعك�ص منحى انتمائه ال�سيا�سي اآنذاك.

ويف اأوا�سط اخلم�سينيات قطع عالقاته مع احلزب ال�سيوعي وان�سم اإىل 

التيار القومي بتاأثري من �سديقه القدمي الأديب حميي الدين اإ�سماعيل، ثم 

اأيد حركة البعث يف ال�سحافة كاتبا ومرتجما.

الأوروبية،  الأدبية وال�سعرية يف �سورية وبع�ص الأقطار  املوؤمترات  وح�سر 

الدار�سون  وعني  اللغات،  بع�ص  اإىل  �سعره  وترجم  وا�سعة،  ب�سهرة  وحظي 
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ب�سعره وثقافته وتتلمذ جيل على �سعره حتى كاد ي�سبح مدر�سة لها ق�سماتها 

ال�سعرية الفا�سلة.

يعد من رواد ال�سعر احلر اأو احلديث يف الوطن العربي يف القرن الع�سرين، 

كتب �سعره يف بداية الأربعينيات فاأ�سدر ديوانه الأول )اأزهار ذابلة - 947) 

يف القاهرة( وطبع ديوانه الثاين )اأ�ساطري( يف النجف - 950)، ثم ظهرت 

 - الأقنان«  و»منزل   )(960  - املطر  )اأن�سودة  ال�سخمة  ال�سعرية  اأعماله 

اأو�سع  اإىل  ب�سره  ميتد  �ساعر  عبا�ص:  عبداجلبار  الناقد  عنه  يقول   ،(963

اأفق امتد له ب�سر �ساعر عراقي اآنذاك، يحت�سن ماأ�ساة العراق ويلتقط منها 

نب�ص املاأ�ساة وتوقع اخلال�ص.

تويف بالكويت ودفن مبقربة احل�سن الب�سري بالب�سرة. واأقيم له متثال 

على �سط العرب يف الب�سرة �سنة )97). 

كان �سعره حمور عديد من الدرا�سات من بينها ما كتبه عبداجلبار عبا�ص 

والدكتور اإح�سان عبا�ص.

يظهر يف بع�ص ق�سائده اأثر الثقافة الإ�سالمية مثلما هو احلال يف ق�سيدته 

اأيوب عليه ال�سالم ما ي�سري  اأيوب« حيث ا�ستوحى من بالء  ال�سهرية »�سفر 

اإىل املعاناة التي قا�ساها ال�ساعر يف حياته، كما اأنه اقتب�ص بع�ص املعاين من 

اآيات كتاب اهلل تعاىل كقوله يف ق�سيدة له:

ت��ظ��ل مت��ط��ر ك���ل �سعفه ال��ن��خ��ل ح��ي��ث  وحت����ت 

الرطب اإن���ه   - تفجر  وه��ي  الفقائع  تراق�ست 

لهفة ت��ه��ز يف  وه���ي  ال���ع���ذراء  ي���د  ت�����س��اق��ط يف 

بجذع النخلة الفرعاء تاج وليدك الأنوار ل الذهب

الأعمى �سيربئ  الآخ��ري��ن،  ح��ب  منه  �سي�سلب 

التعب ال���ق���رب م��ي��ت��ا ه����ده  ق�����رار  وي��ب��ع��ث م���ن 
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فمن ال��وا�سح اأنه اقتب���ا�ص من ق��ول اهلل ت�ع�اىل: {

.{          

ملا اأ�سابه املر�ص يف اآخر عمره راجع نف�سه يف بع�ص املفاهيم املغلوطة عن 

بال�سفاء �سفينة  باأن مين عليه  اإىل اهلل  الدين واتخذ من املناجاة والتو�سل 

تبحر به اإىل بر الهدوء والطماأنينة، تاأمل قوله:

ل������ك احل�����م�����د م���ه���م���ا ا�����س����ت����ط����ال ال����ب����الء

الأمل ا����������س���������ت���������ب���������د  وم����������ه����������م����������ا 

ع����ط����اء ال����������رزاي����������ا  اإن  احل������م������د  ل��������ك 

ال�����ك�����رم ب�����ع�����������ص  امل�����������س�����ي�����ب�����ات  واإن 

ل��������ك احل�������م�������د ي��������ا رام��������ي��������ا ب�����ال�����ق�����در

)((

ال�����������س�����ف�����اء ذاك  ب����ع����د  ك����ات����ب����ا  وي��������ا 

)- معجم ال�سعراء/اجلبوري، بدر �ساكر ال�سياب/ اإح�سان عبا�ص
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ق�سيدة: مولد املختار

لل�شاعر/ بدر �شاكر ال�شياب

)((

ونوُح الثكاىل عا�سٌف فيه ي�سفر

وتبذر اأمٌّ  احل��ق��َد  ف��ي��ه  ��ر  ُت��َق��ِطّ

)((

ويقمر ليل  لُّ  يخ�سَ وقد  جنوٌم 

)3(

ويف كل عقل ظلمٌة لي�ص ت�سفر

)4(

وان بال�سر يثمر كدوح من ال�سّ

)5(

روا دما يعربيا وا�ستباحوا ودمَّ

)6(

ويعدو على الأحرار ك�سرى وقي�سر

٭٭٭

وين�سروا يهبُّوا  اأن  موتى  واأو�سَك 

)7(

ويا خري ما جاد الزماُن املقرت

واإن جاءنا ن�سٌر فذكراك تن�سر

ُن�سمر ك��ن��ا  كفيه  ع��ل��ى  ���س��ل��ي��ٌب 

ال�سيد  العالمة  مكتبة جامع  ال�سياب، وحمفوظة يف  ب�سوت  �سريط  م�سجلة على  الق�سيدة  )- هذه 

لقدم  �سعوبة  ذلك  يف  ووجد  العبدالواحد،  موؤيد  كتابة  نقلها  وقد  املعقل.  يف  املو�سوي  عبداحلكيم 

ال�سريط وعدم و�سوح ال�سوت يف موا�سع منه واملقاطع فيها ت�سري اإىل وقفات ال�سياب اأثناء الإلقاء. 

ولعلها من نتاج �سنة )96)، األقاها ال�سياب مبنا�سبة املولد النبوي فاأعطاها موؤيد العبدالواحد هذا 

العنوان.

)- يخ�سل: اأقبل طيب برده.

3- �سدفه: ظلمة.

4- ال�سوان: �سرب من احلجارة يتطاير منه �سرر عند قدحه بالزناد.

5- اأقيال: الزعماء وامللوك.

6- تابع: ق�سد طغيان اأتباع الروم من العرب على قبائل العرب من ال�سام.

7- املقرت: البخيل.

تقطُر الليل  دجى  يف  اليتامى  دموُع 

واأغ��ف��ى ع��ل��ى الآه����ات ط��ف��ٌل ميتَّم

ولألأت ال�سحاري  يف  ليل  جنَّ  اإذا 

ففي كل قلب من دجى الليل �سدفٌة

وقامت من الأن�ساب يف البيت ع�سبٌة

فار�ص اأقياُل  النهرين  على  واأج��رى 

ويف ال�سام يطغى يف حمى الروم تابٌع

ت نواوي�ُص يف الدجى واأ�سرقَت فاهتزَّ

للورى ن��ف��ح��َة اهلل  ي��ا  ال��ه��دى  ن��ب��َي 

ً اأولَّ للفخر  كنت  افتخرنا  م��ا  اإذا 

هوى ول  عرو�ص  ت  اندكَّ ما  ول��ولك 
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بقراآنك الهادي ويف الغرب ع�سكروا

ر ُمقدَّ فيها  اأْن����َت  بعث  وم��ي��ع��اُد 

٭٭٭

ور امل�سِّ ال��ظ��الُم  وي��ن��ه��دُّ  فنحيا 

يفجر اأي��ان  الأح���راُر  في�ستب�سُل 

من الوحل والقار املدمي تزجمر

َث��مَّ منرب وان��ه��وى  ت قباب  وخ���رَّ

وم�سعر ن��اٌر  للفر�ص  تنطفئ  ومل 

اأكرب« »اهلل  الغازين  راع��ت  ول 

٭٭٭

ومنذر قي�ٌص  اأب��ق��اه  م��ا  ب��اأ���س��الِء 

)((

وبالعدل اأخرى حتتمي وهي منكر

معفر دام  وه���و  ت��ه��اوى  ع��زي��ز 

)((

وهيهات يخطي بالذي �ساء اأحمر

مظهر للعار  فهي  ن�سروها  واإن 

تنذر بالويل  املنكوب  اأفِقنا  على 

)3(

و�سرٌم ملن باملال ي�سرى ويوؤجر

�سعاعا من املعراج ذكراه َمْطهر

الفتنة  اأ�سماء  من  رقطاء:  �سدهم،  والتع�سب  العرب  حمتقري  على  يطلق  م�سطلح  �سعوبية:   -(

لتلونها.

)- قرمط: حمدان قرمط من تن�سب اإليه فرقة القرامطة الباطنية.

3- �سرم: كما �سمعت ولعلها �سحر.

وكم �سار يف �سرق من الغرب جحفٌل

وي����ا م���ول���َد امل���خ���ت���ار م���ي���الُد اأم���ة

الدجى يف  تنف�سَت  مم��ا  قب�سٌة  األ 

مقفراتنا يف  ال���ربك���اَن  ت��ف��ج��ُر  األ 

غيمٌة ي��خ��ف��ي��ه  ال��ل��ي��ل  وج����ُه  ��د  ت��ل��بَّ

منائٌر ال�سرير  الأف��ق  على  وم��ال��ْت 

اأحمد ميالُد  بالنور  ي�سىء  مل  كاأن 

�ساِمٌدٌ ال�سليبيَّ  اجلي�ص  ُيدِحِر  ومل 

َرْمَت راأ�سها اأفعى من الفر�ص تعتدي

���س��ع��وب��ي��ٌة رق���ط���اُء ب��ال��دي��ن ت���ارة

منهم ذلَّ  اإن  العرُب  اإل  الديُن  وما 

هي الرايُة احلمراُء من عهد قرُمط

مكَمن لل�سر  ف��ه��ي  ��اأوه��ا  خ��بَّ اإذا 

غيمٌة ال��ي��ه��ودي  الكيد  م��ن  ولح��ت 

ى ل��ظ��اه��ا ف��ه��و ن����ور ورح��م��ة ت���ب���دَّ

ت����ذك����رُت وامل�����ي�����الُد ح�����ال ب���ن���وره
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)((

املطهر ال�����رباُق  ��اه  ت��ل��قَّ ��ي  ن��بٌّ

منور جنم  الظلماء  يف  لح  كما 

وب���الإث���م م��ن��ا ف��ي��ك ���س��ق ومعرب

كاأن حلَّ بالأر�ص العذاُب امل�سعر

٭٭٭

خيرب ����اَة  امل����دمَّ فل�سطني  ك����اأن 

)((

اأبو ح�سن من بابها فهي ت�سفر

)3(

قلوٌج اأباحوا وا�ستباحوا ودمروا

يقرب اأي����ُن  بعلها  ع��ن  ك��واَك��ب��ه 

)4(

فيكوي جبنَي الظلم مما ي�سعر

ف��ي��ه يقطر ق��ل��ب��ي مب���ا  ول��ك��ن��ه 

ف���اإين ك��ك��ل ال��ن��ا���ص ع���اٍن حمري

تثمر لي�ص  تي  جنَّ وحتى  �سلوعي 

)5(

ومن يهده - واهلل ِ- هيهات يخ�سر

)- مطاوي: ق�سد بها من فرا�سه ].

)- دحا: اأي دخل.

3- قلوج: كذا �سمعت، ولعلها علوج.

4- اأواره: ناره.

5- ديوان بدر �ساكر ال�سياب.

�سما من مطاوي نومه يق�سُد ال�سما

ها بيا�سُ يندى  بي�ساء  �سخرًة  اأت��ى 

بالدجى �ُسدَّ  قد  املعراج  �سخرَة  فيا 

منفٌذ وال��ن��ا���ِص  اهلِل  ب��ني  ع���اد  ف��م��ا 

م�سرٌد ِق������دٌم  اهلل  ب��ب��ي��ت  وع������اَث 

دحا ول  اإل��ي��ه��ا  ط���ه  ي�����س��ر  ك����اأن مل 

والأر����صُ حولها وه��ران  وما زال يف 

اأمي ك���ل  ����س���اءَل���ْت  ل��ي��ل  ج����نَّ  اإذا 

اأواُره يلظى  اهلل  ا���س��م  على  ج��ه��اٌد 

خانني ال�سعر  اإذا  عذرا  الهدى  نبَي 

�سافعا اهلل  لدى  يل  كن  الهدى  نبي 

تهدمت ح��ت��ى  ب����الآث����ام  ���ت  ����سَ مت���رَّ

ول���ك���نَّ م���ن ي��ن��ج��ده ط���ه ف��ق��د جنا
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اأحمد زكي اأبو �سادي

ترجمته: 

ثم  والثانوية،  البتدائية  درا�سته  اأمت  وفيها  )89)م،  عام  بالقاهرة  ولد 

انتقل اإىل لندن حيث در�ص الطب وتخ�س�ص بالبكرتيولوجيا وتربية النحل، 

وبعد اأن عاد اإىل وطنه بعد ع�سر �سنني، عمل �سكرتريا جلمعية اأبولو الفنية 

واأ�ستاذا لكلية الطب بجامعة الإ�سكندرية واأمينا لعدد من اجلمعيات املهنية 

اإىل ذلك يزاول ن�ساطه الأدبي  يف جمال الزراعة وتربية احليوانات، وكان 

يدعو  كان  اإنه  وحيث  اأبولو،  جملة  اأهمها  جمالت  عدة  فاأن�ساأ  وال�سحايف، 

وا�سطهادا  عنتا  لقي  فقد  اخلرافة،  �سيطرة  من  والقلم  الفكر  حترير  اإىل 

من فئات عديدة، فا�سطر اإىل الهجرة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية عام 

946)م، وظل فيها حتى تويف هناك عام 955)م.

يعترب اأحمد زكي اأبو �سادي من املجددين يف ال�سعر العربي واأغلب �سعره 

اأبولو  وجملة  اأ�س�سها  التي  اأبولو  جلماعة  وكان  واحلب،  الطبيعة  حول  يدور 

.
)((

التي اأ�سدرها اأثر كبري يف نه�سة ال�سعر العربي وبث دماء جديدة فيه

والعاطفة  الو�سف  والواقعي، ونظم يف  والرمزي  الرومان�سي  ال�سعر  نظم 

الق�سيدة،  اإىل وحدة  والأوبرات، ودعا  الق�س�سي  ال�سعر  واأن�ساأ  والفل�سفة، 

ال�سعر  رواد  من  وهو  الفتعال،  عن  والبعد  القدمية،  القوالب  من  والتحرر 

املر�سل.

�آثاره:

»نداء الفجر«، القاهرة 0)9)م - »زينب«، القاهرة 4)9) - »م�سريات«، 

القاهرة 4)9)م - »اأنني ورنني«، القاهرة 5)9)م - »رجع ال�سدى«، القاهرة 

- »وطن الفراعنة«، القاهرة 6)9)م - »اأ�سعة وظالل«، القاهرة )93)م - 

1- ال�سعراء العرب يف القرن الع�سرين.
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»الينبوع«، القاهرة 933)م - »اأطياف الربيع«، القاهرة 933)م - »ال�سعلة«، 

العباب«،  »فوق   - 934)م  القاهرة  الباكي«،  »ال�سفق   - )93)م  القاهرة، 

نيويورك  ال�سماء«،  »من   - )94)م  الراعي«،  »عودة   - 935)م  القاهرة 

948)م.
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ق�سيدة: املولد النبوي

لل�شاعر/ اأحمد زكي اأبو �شادي

بجماِله حياتها  ج��م��اَل  وراأت 

وظالله �سيائه  ب��وح��ي  َن��ِع��َم��ْت 

ا�ستقالله يف  ال��ع��ق��ل  ول��ي��َد  اإل 

بهالِله وت��ع��ل��ق��ت  ف���ج���ره،  يف 

اأبطاله من  ال�سمُّ  الرجاُل  َخِلَق 

اأغالله م��ن  الإن�����س��ان  ِر  ل��ت��ح��رُّ

وك��م��ال��ه ن������وره  وت����ب����ل����ورت يف 

جهاله ل����دى  ي��ب��ق��ى  ل  واحل�����قُّ 

حاله �سعادة  اإىل  ال��وج��ود  نهُج 

عقاله ل��ف��ك  وم��ل��ه��وٌف  ي���دع���و، 

نواله وبع�َص  ف��دًى  الدماَء  جعل 

اأمثاله ع��ن  وج���لَّ  ا�ستعزَّ  وب��ه��ا 

٭٭٭

ل��ك ن��ن��ت��م��ي، ول���ع���امَلٍ ب��ك واِل����ِه

جالله ع��ظ��ات  اإىل  ت��ث��ار  ح��ت��ى 

لرجاله ك��واك��ب��ا  ال��ع��ل��وَم  و���س��ع 

مباله ُي�������ِدلُّ  م��ف��ت��ون  زه�����َو  ل 

)((

اأمواله وعن  ملك  عن  واأ�ساح 

1- خلة: اأي �سفة.

بجالله ازده�������ْت  امل���الي���ني  ع���ي���ُد 

كلُّها اإذ  ���ه���ا،  ك���لِّ ال����ربي����ة  ع���ي���ُد 

تكن عيُد احل�سارة، فاحل�سارُة مل 

اأنبتت ال��ع��م��ي��م��ة،  امل�����س��اواة  ع��ي��ُد 

ال��زم��ان وبا�سمه ع��ي��ُدالإخ��اء م��دى 

عيُد الهدى والت�سحيات على الهدى

ع���ي���ُد ال�����س��رائ��ع ج��م��ع��ت اآي���اُت���ه���ا

وحدها باحلقيقة  الت�سبث  ع��ي��ُد 

وح��ُده والت�سامي  الت�سامي،  ع��ي��ُد 

م���ت���ح���رر م���ي���ث���اق���ه  اإىل  ع����ي����ٌد 

حتقيُقه ورمب�����ا  ال�������س���الم،  ع���ي���ُد 

ع���ي���ُد ال���ن���ب���وة ل��ل��ح��ي��اة ر����س���ال���ٌة

����س���رف���ًا اإم�������َام امل�����س��ل��ح��ني لأم���ة

�سعوبَه ال�����س��ن��يِّ  مب���ول���دك  األ���ِه���ْم 

عقُله م���ن  ي���ا  الأم�������ي،  اأي���ه���ا  ي���ا 

ببالغه ل����وج����وده  اك���ت���ف���ى  وم�����ن 

ي����ا م����ن ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ق�����س��ف خ���لَّ���ًة
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ن��ب��َل خالله ت��زي��ن  ل��ل��م��ف��ل��ح��ني 

ال���ه ل��ل��ح��ق م���اأ����س���ورا ل����دى ُخ���ذَّ

اإذلل��ه م��ن  العبد  عتقت  م��ن  ي��ا 

)((

وناله ال��ع��ت��يِّ  على  ال��ث��ائ��رون 

)((

اأهواله يف  كالتيه  ينتهي،  ل 

مقاله خلبث  واحتكموا  للظلم، 

وت����رمن����وا ب�����س��الح��ه وف��ع��ال��ه

و�ساله با�سم  عليه  بعُد  ���نُّ  ومُيَ

اأف�ساله م��ن  َف��ُي��َع��دُّ  ل���ه،  ن��ه��ب��ا 

اآم���ال���ه يف  الآلم  وا����س���ت���ع���ذَب 

حماله لنيل  ال��ك��ربى  باليقظة 

نباله ��مِّ  ب�����سُ ّوُل����ه����م 
َ
اأ واجل���ه���ُل 

)3(

مل��ج��اه��د م�����س��ت��ق��ت��ل ب��ق��ت��ال��ه

)4(

اأقياله م��ن  لق���اه  ال���ذي  م��ث��َل 

زلزاله! يف  َجفَاك  الطغاة  وعلى 

1- ناله: ما يناله.
2- التيه: القفر ي�سل فيه.

3- م�ستقتل: م�ستميت.
4- اأقياله: روؤ�ساوؤه وملوكه.

ي���ا م���ن مت����اَث����َلَ ِح���ل���ُم���ه واإب�������اوؤه

ر�سالٍة وح���َي  م��ن��َك  اأ���س��م��ُع  ال��ي��وَم 

ه��ي��ه��ات ت��ر���س��ى ل����الأن����ام م��ذل��ًة

حميًة ال���ك���ف���اُة  ه���م  وامل�����س��ل��م��ون 

وعلى الل�سو�ص الغادرين، وغدُرهم

�سريعًة ك��ال��وب��اء  ال��ت��ب��ج��ح  ج��ع��ل��وا 

با�ستعمارهم الأق���واَم  وا�ستعبدوا 

نا�سر ح�سٍن  ك��لَّ  ُي���ْرَه���ُق  كالعبد 

فيغتدي ال�سليم  يف  يوغل  وال�سقم 

الإذع����ان دون حقوقه اأب��ى  ي��ا م��ن 

اأِهله ع���زَة  الإ����س���الم  اإىل  اأرج�����ْع 

بحظهم امل��ت��ح��ك��م��ني  م���ن  واأِدْل 

ول���ي���ْب���َق م���ول���دك الأغ�������ُر م���ن���ارًة

اأعدائه م��ن  الإ���س��الُم  جنى  ولكم 

اإقباله يف  ر���س��اَك  ال���ه���داِة  ف���اإىل 
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ال�ساعر: علي حممود طه

) 1902 - 1949م(

ترجمته:

ولد يف املن�سورة - م�سر عام )90)م، تعلم القراءة والكتابة واحل�ساب يف 

الكتاب، وتخرج يف مدر�سة الفنون التطبيقية مهند�سا للبناء، فغلب عليه لقب 

املهند�ص و�سار يعرف بعلي حممود طه املهند�ص، عمل يف الوظيفة وتقلب يف 

اأوروبا  زار  النواب،  رئي�ص جمل�ص  مكتب  مديرية  اآخرها  كان  منا�سب عدة 

نهر  حول  ق�سائده  ونظم  واأملانيا  واإيطاليا  و�سوي�سرا  والنم�سا  938)م  عام 

الراين وبحرية كومو، بداأيكتب ال�سعر وعمره خم�سة وع�سرون عاما، واأخذ 

ين�سره منذ عام )93)م يف جملة اأبولو، ثم يف جملة الر�سالة.

الفرن�سيني  الرومان�سيني  وال�سعراء  املهجر  ب�سعراء  تاأثر علي حممود طه 

اأمثال بودلري وفرلني، وهو واحد من جماعة اأبولو. نظم ال�سعر الرمزي، وله 

�سعر وطني و�سيا�سي بعد اأن حتول من النزعة الرومان�سية املغرقة يف الذاتية 

وفل�سطني  اجلندول  الغنائية  ق�سائده  اأ�سهر  من  لعل  واقعي.  �ساعر  اإىل 

وكليوباترا وليايل كليوباترا التي غناها حممد عبدالوهاب، تويف علي حممود 

طه عام 949)م.

�آثاره:

»املالح التائه«، القاهرة 934)م - »ليايل املالح التائه« - »اأرواح �ساردة« - 

»اأرواح واأ�سباح« - »زهر وخمر« - »�سرق وغرب« - »ال�سوق العائد« - »اأغنيات 

الرياح الأربع«.

من �سعره قوله حمييا ال�سيد اأمني احل�سيني مفتي فل�سطني الأكرب عندما 

جاء م�سر قادما من باري�ص:
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واآلُم ج����راح����اٌت  ���َل���ْت���َك  وَق���بَّ

ع��روب��ٌة وث��َب��ْت ف��رح��ى واإ���س��الُم

ب��ه��ا ل��ي��اٍل م��ن ال���ذك���رى واأي����اُم

واأح���الم اآم���اٌل  ال�سرق  يف  َح��ّي��ْت��َك 

ِته و�سفَّ ال���وادي  على  وا�ستقبلتك 

وهفْت اأ�سرقْت  جهاد  من  وحقبٌة 
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ق�سيدة:�سدى الوحي

لل�شاعر/ علي حممود طه

األقاها ال�ساعر يف حفلة الكونتيننتال لتكرمي الدكتور حممد ح�سني هيكل 

احلفل  هذا  خطباء  من  وكان  حممد«،  »حياة  كتابه  �سدور  مبنا�سبة  با�سا 

الأ�ساتذة الأجالء: لطفي ال�سيد با�سا، والدكتور طه ح�سني بك، وم�سطفى 

عبدالرزاق با�سا، واأنطون اجلميل بك، وال�ساعر حممد الأ�سمر.

ِد �سدى الوحي يف اأ�سلوبه املتجدَّ

�سدا احلبُّ يف ناي الربيع املغرِد

املردد ال��زم��ان  ث��ْغ��ِر  على  ق��دمٌي 

والغد ال��ي��وم  ملهُم  اإل  ه��و  وم��ا 

من�سد تراتيل  اأو  ���س��اٍد،  ترانيَم 

)((

ْيَدِحي املجدد يعي�ص بروح ال�سَّ

٭٭٭

د املتعبِّ ال��ك��ات��ب  ف�����وؤاُد  ح��واه��ا 

ليال، على غري موعد زْرت��ه  وقد 

)((

رفيٌف، كهم�ص الروح يف ظل معبد

)3(

من النور، يف عْيَني اأديب م�سهد

ب���ب���ارق���ة م����ن ذه���ن���ه امل��ت��وق��د

��������ٍة وت�����ودد ِرقَّ ي�����دي يف  ي������داه 

)- ال�سيدحي: اأي ال�سيت املطرب.

)- رفيف: حركة الرياح اخلفيفة.

3- جماجة: ق�سد بقية ال�سوء.

لد املخَّ اجل��م��ال  ن��ب��ع  م��ن  ب��ي��اُن��ك 

كاأمنا ق��ل��ب  ك���ل  يف  حل��ُن��ه  ���س��رى 

كعهده وه��و  الأ���س��م��اع  م��ن  غريبا 

وحيه ���س��رُّ  انتهى  ال��ن��ور  جبل  اإىل 

باآيِه واه���ُت���ْف  الأج���ي���اَل  ب��ه  ف��َغ��نِّ 

�ساعر قريحة  من  �سمحا  واأْر�ِسله 

��ى م��ن ج����الٍل، وروع���ٍة ع����وامُل ���س��تَّ

ذك����رُت، ول��ل��ذك��رى ح��دي��ٌث حمبب

ول��ل��ري��ح حوله اإ����س���غ���اٌء،  ول���لَّ���ي���ِل 

جُماجًة اإل  امل�����س��ب��اُح،  ه���داأ  وق��د 

وتنثني حينا،  الأف��ق  وراَء  َت��َرام��ى 

و�ساَفَحْت فحيا،  هم�سا،  يْته  فحيَّ
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امل�سرد اإم��ع��اَن اخل��ي��ال  ف��اأم��َع��ن 

وتغتدي ت��روح  بالنجوى  مالئُك 

م�سهد غري  على  تهفو  باأجنحة 

واليد ال�سريرة  َع��فُّ  قلٌم  ج��رى 

مق�سد لأن����ب����ل  ف���ل���ب���اه  دع������اه 

هي احلق يف دنيا اجلماِل املجرد

املتج�سد الر�سا يف طيفها  ي�سيُع 

املتمرد �سطَوة  ه��داه��ا  وي��ط��وي 

)((

وجوَه الليايل من و�سيء واأربد

ت��وا���س��ع مر�سد ن��ب��ي، يف  ج��الل 

املوؤيد العزيز  ب�سلطان  يطوف 

)((

ول حلَّ منه التاج يوما مبعقد

)3(

املتاأود النخلة  جل��ذع  وي���اأوي 

املرتغد ال��ع��امل  ه���ذا  م�����س��اي��ُر 

)4(

فلله دنيا ذلك ال�ساغِب ال�سدي

�سجد اهلل  �سيعة  م��ن  م��الأ  على 

)5(

وهم جبهُة امللك العري�ص املوطد

و�سيِّد َم�ُسوٍد  معنى  عرفوا  فما 

1- اأربد: اأي اختلط �سواده بكدرة.
2- �سفر: اأي ن�سج اإكليل الزهور على راأ�سه.

3- املتاأود: اأي املتقو�ص.
4- غرثان: جائع، �ساديا: ظامئ.

5- عفاة: فقراء.

وبينه بيني  ال�سمِت  و�ساع جالُل 

واأم�سيُت اأرعاه فالحْت خلاطري

منطق غري  يف  ال��ق��وَل  اإليه  ُت�سر 

حٍف ُغرِّ احلوا�سي كرميٍة على �سُ

كاتٍب القول يف كفِّ  نبيُل مرامي 

�سريًة ال�����س��رِق  ل��روح��ان��ي��ِة  يخط 

قر�سية �����س����ورة  يف  ���َل���ه���ا  مت���ثَّ

ورحمة ُحبا،  الأر�َص  �سناها  يبث 

وَغرّيت احلياة  جمَد  منت  حياٌة 

تنادى بها الراوؤون، فاعجب ملا راأوا

ل��واوؤُه وفيها  الدنيا  عن  ت�سامى 

مبفرق يوما  الأك��ل��ي��َل  �سفر  فما 

الرثى يفرت�ص  ح��ني  اإل��ي��ه  اأح���بُّ 

ميينه وط����ْوُع  نعليه،  ويخ�سف 

ومي�سي اإىل الهيجاء غرثاَن �ساديا

ول���ك���ن���ه دي������ن اأف���������اء ظ���الَل���ه

عفاٍة، كاأن مل ميلكوا قوَت يومهم

حموا لفظة الأرباب من كلماتهم
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املتفرد امل��ع��ج��ز  ب���ن���اَء  ب��ن��اه��ا 

٭٭٭

)((

وما ال�سعُر من اإبداعك املتعدد؟

مورد واأع���ذِب  ميعاد  خ��ري  على 

�سماءك �سم�ص اأطلعت فجَر مولدي

و�سوؤُددي قومي  ركُن  اإل  هو  فما 

حممد النبِّي  مر�ساُة  فح�سبك 

1- يق�سد حممد هيكل

ه���و امل���ث���ُل الأع���ل���ى وم��ب��ع��وُث اأم���ة

يدي؟ وما  اإليك  �سعري  ما  حممُد، 

منا �سَّ ال�����س��ف��اع��ة  ح��و���صُ  ول��ك��ن��ه 

من����ايِن اإق��ل��ي��ُم مَن����اك، واأْط���َل���َع���ْت

رَكنه �ِسْدَت  الذي  باملجد  �ِسُد 
َ
اأ فاإن 

مدحًة بال�سعر  اأر�سيك  ما  حممُد: 
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ح�سن الإمراين 

)     -1368(

)      -1949(

ترجمته

العليا  درا�سته  وا�سل  باملغرب،  ال�سرقية  باملنطقة  »وجدة«  مدينة  يف  ولد 

من  ويعد  العايل،  للتعليم  اأ�ستاذا  يعمل   ،)(988( الدكتوراة  �سهادة  ونال 

ال�سوفية  باللغة  ت�سبعا  ال�سعراء  اأكرث  من  املغرب0وهو  يف  الطليعة  �سعراء 

والدينية 0

ال�سريف  واحلديث  الكرمي  والقراآن  القدمي  ال�سعر  اإىل  خا�ص  ميل  له 

في�ستعري منها كثريا من ال�ست�سهادات واملعاين. اهتم بت�سكيل لغته اخلا�سة 

وباعادة قراءة املنت الديني بعني فاح�سة.

ال�سقوط يف  العبارة ور�سانتها ،دون  ال�سعرية �سال�سة  اأهم ما يطبع لغته 

التقريرية.وتقوم ق�سائده على ك�سف الواقع وتعرية �سلبياته والندماج الكلي 

ي�سكن  اإن�ساين  حزن  من  �سحابة  �سعره  يف  واآمالها.  باآلمها  الأمة  واقع  يف 

اأعماق ال�ساعر.

اآثاره:

)-احلزن يزهر مرتبني   / �سعر )مطبعة النه�سة،فا�ص،974)(.

)- مزامري /�سعر)975)(.

علي  حممد  و  الدحاين  الطاهر  مب�ساركة  غدا/�سعر  ي�سل  الربيد   -3

الرباوي.

4-الق�سائد ال�سبع /�سعر )من�سورات جملة امل�سكاة،املغرب،984)م(.

5-ديوان مملكة الرماد)من�سورات جملة امل�سكاة، املغرب، 987)م(

6- الزمان اجلديد/�سعر )دار المان،الرباط،988)م(.
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من �سعره قوله :

الرحيال ع�سقت  ك��م  ال�سعر  اأي��ه��ا 

وب�����اأر������ص ال����ن����وى اأق����م����ت ط��وي��ال

الدهر م��ن  حينا  الأوه���ام  اأثقلتك 

واأل������ق������ت مب���ع�������س���م���ي���ك ال���ك���ب���ول

طليقا اإل��ي��ن��ا  ُع�����ْد  ال�����س��ع��ر  اأي���ه���ا 

م��ث��ل��م��ا اأن���������ص احل����م����ام ال���ه���دي���ال

اإل��ي��ن��ا جميال ال�����س��ع��ر ع���د  اأي���ه���ا 

جميال ال����وج����ود  يف  ك���ن���ت  م��ث��ل��م��ا 

ن�سرت له من�سورات امل�سكاه ق�سيدة )كاملية ال�سراء( يف كتيب م�ستقل.

ويظهريل اأن ال�ساعر ح�سن المراين قد ت�ساوق مع ال�ساعر عمر بهاءالدين 

الأمريي هذه الق�سيدة يف غر�ص معار�سة همزية اأحمد �سوقي:

�سياء ف��ال��ك��ائ��ن��ات  ال���ه���دى  ول����د 

وف�������م ال������زم������ان ت���ب�������س���م وث����ن����اء

ويبدو اأن الذي اأثارهما للمعار�سه هو قوله :

ال�����س����رتاك����ي����ون ان�����ت اإم���ام���ه���م

ل�������ول دع����������اري ال�����ق�����وم ال����غ����ل����واء

وقد اأبنت عن مالب�سات حول هذا البيت و�سوء  فهمه ، جتد تف�سيله بني 

يدي حديثنا عن  ق�سيدة الأمريي.
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ق�سيدة : كاملية ال�سراء

لل�شاعر الدكتور/ ح�شن المراين

البطحاُء ف���اأم���اَم���ك  ت��ل��ت��ف��ْت  ل   

وع�����ب�����رُي م����ك����َة رح����م����ة و�����س����ف����اُء

واأم����اَم����ك ال���ت���اري���ُخ زي����ن ���س��دَره

اء ب�����امل�����ك�����ُرم�����ات ع����ق����ي����دٌة َغ���������رَّ

ون�����داُء اإب���راه���ي���َم  اأن����دى م��ن بكا

ءال����ن����اِي ت��ب��ع��ُث ����س���ج���َوه ال��ف��ق��راء

نفخٌة اإل  ال���ت���وح���ي���د  ب������ريُق  م����ا 

ع������ل������وّي������ة وج���������الل���������ٌة وب�������ه�������اُء

تتابعت ال��ب��ت��ول  الأر�������ص  وب���ه���ذه 

)((

وال�سهداُء ب��احل��ق  ال��ه��دى  ر���س��ُل 

ق���د����س���ي���ة اآي�����������ٌة  رك�������ن  ك������ل  يف 

وب�����ك�����ل ن����اح����ي����ة �����س����ج����ًا وب�����ك�����اُء

لها تعنو  ال��ت��ي  ال��ع��زِّ  ���س��ج��دٌة  ِه���َي 

العظماء وت�����س��ُغ��ُر  امل���ل���وك  ���س��ي��ُد   

الهدى واغ���رتف  قلبُ   ي��ا  تلفْت  ل 

ال�سهباُء وامل�������روُة  ال�����س��ف��ا  ه����ذي 

)- »)« البتول : الطاهره
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كلُّها وامل�����س��اه��ُد  دون����َك  وال���رك���ُن 

ه�����ذا احل���ط���ي���ُم وزم��������زٌم وح������راُء

وقَعها اأ�سمعُ   الإمي��اِن  ُخطى  هذي 

)((

ل��ك��اأن��ه��ا م���ن وق��ع��ه��ا ال���ق�������س���واء

�سارع ن��ب�����س��ة  ال���ت���اري���خ  وك���اأن���ه���ا 

وال�����ك�����ون م����ن ن��ب�����س��ات��ه اإ����س���غ���اء

مكتومة اأن���������ًة  اأ����س���م���عُ  لأك���������اُد 

ِظ���م���اُء وال�����س��ي��اطُ   ي��ا���س��ر  اآل  م���ن 

راعفا حقدا  الأج�ساد  علي  ر�سمْت 

)((

ْت���ُه م��ن��ه��م ع���زم���ٌة وم�������س���اء ����س���دَّ

لها ي��ا���س��ر(ي��ا  األ  )���س��ربا  وي��ق��ال 

ال�سحراء ل��ه��ا  ت���ن���دى  دع�����وة  م���ن 

وي���ك���اد ي��ظ��ه��ر  يل ب�����الٌل ف���وَق���َه

)3(

الرم�ساء وحت��ت��ه  ال�سفاح  ���س��ْم 

اأك�����رَبَ منهم. ال��ق��ه��ر  وي��ظ��ل حت��ت 

)اأح������ٌد( َت��ن�����س��ُر ع��ط��َره��ا اجل����وزاُء

من�سورة ب����ي����ارُق  الأذان  ه�����ذا 

)4(

وف����ي����ال����ٌق م���ن�������س���ورٌة ون�����������داُء

�سرِيَ به.
ُ
)- الق�سواء :ا�سم الدابة التي امتطاها ر�سول اهلل ] ليلة اأ

)- راعفا :�سائال والرعفا هو الدم النازل من الأنف .

3- �سم ال�سفاح :احلجارة العري�سة.

4- البيارق: مفردها بريق وهي الراية اأو العلم.



223

خ���ّف���اق���ٌة راي���������ٌة  اأك���������رب«  »اهلل 

�����س����واء الأن�����������ام  ك�������لُّ  ظ����ل����ّه����ا  يف 

وط����الئ����ُع ال��ف��ت��ح امل���ب���ني ر���س��ال��ٌة

بي�ساُء ال�������ورى  ت��ن��ت��ظ��ُم  ب����احل����ّق 

من فالكوُن  بجرانه  الهدى  �سرَب 

)((

اإح���������س����ان����ه م����ت����األ����ق و��������س�������ّاء

�ساللٌة ال��وج��وُد  الذبيَحنْي  اب��ن  ي��ا 

)((

وال����ع����امل����ون ت����ه����ار�����صٌ وع����������واء

اإن ال���زم���ان ق��د ا���س��ت��داَر ك����اأْن مل

ال���ط���ل���ق���اء ول  ل���ه���ب  اأب�������و  ي�������ربّح 

����ِي الأ�����س����رية ج��ّم��ٌة وج������راُح اأم����ِتّ

ورث���������اُء دٌم  م���ن���ع���ط���ف  ك�������لِّ  يف 

غ�ساوة العيون  وعلى  ال��ورى  ظِميَء 

َع���م���اُء ال���ق���ل���وب ج���ه���ال���ٌة و  وع�����ال 

لٌَّة �سِ امل��ذاه��ُب  و  ه��دُي��ك  وال��ه��ديُ  

ال���ّذم���اُء ذم���اُء و ال��ع��ه��ُد ع���ه���ُدَك و 

كرامًة الوجود  على  �سناك  فا�سكْب 

و ان�����س��ر ���س��ن��اءك ف��ال��ق��ل��وب ه���واء

)- اجلران: باطن العنف ، ويف حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها :)حتى �سرب احلق بجرانه اأي احلق 

قد ا�ستقام وقرَّ يف قراره.

)- تهار�ص: اأي خ�سام وفو�سى.
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م��ادح��ا  اأت���ي���ت���ك  م���ا  اإيّن  م�����ولي 

ال�سعراء ي���زده���ي  مب��دح��ك  م���ن  ي���ا 

: اأت��ي��ت م����رددا  ي��ا حبيبي م��ا  ان���ا 

ع�سماء ق�����س��ي��دٌة  ه�����واك  يف  يل 

غدا  م��ن  مي��ج��ّد  اأن  ل�سعري  اأّن����ى 

ل������ه م������دح������ٌة م������ن رّب����������ه وث����ن����اء

ف�سيلة  فيك  والع�سق   ، عا�سق  اأن��ا 

)((

حلاء فيه  الع�سق  ،وبع�ص  عظمت 

يوؤذي منا�ِسَمها احل�سى   لناقتي  

)((

الإن���������س����اء ول  ل  امل����ف����اوز  ع���رب 

مركبًا ال��ت��ّذل��ل  اإل  اأج����د  مل  اأن����ا 

)3(

����س���ن���اء ه�����واك  يف  ال���ت���ّذل���ل  اإن 

حينما ا���س��ت��ي��اق��ا  ال��ق��ل��ب  وت��ف��ط��ر 

ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ن��ا ال���ق���ب���ة اخل�������س���راء

وجدتني احل��ن��ني  ب��ي  ا���س��ت��ب��ّد  مل���ّا 

)4(

���س��وق��ي اجل��ن��اح وه��ّم��ت��ي ال���ورق���اء

)- حلاءك : اي ادعاء .

)- اي ل ناقة يل :  وهذا كقول امريء القي�ص :)على ل حب ل يهتدي مبناره( وكقول الآخر: ل ترى 

ال�سّب بها ينجحر .،منا�سمها : اأي اأخفافها.

3- �سناء: اأي رفعة.

4- الورقاء: اأي مبثابة احلمامة البي�ساء تطري �سوقا ملن اأحبت.
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: هاتفا  �سوقي  ج��اّله  ال��ذي  �سوقي 

)((

�سياء ف��ال��ك��ائ��ن��ات  ال��ه��دي  )ول���د 

���م وث����ن����اء( وف������م ال����زم����ن ت���ب�������سّ

وال���������س����رك م��ن��ك�����س��ف ب����ه ����س���ّراء

ب��اي��ع طائعا ال��ق��ل��ب  ه���ذا  م����ولي 

الأع�������س���اء اأج�����اب�����ِت  اأ�����س����ار  واإذا 

وقد قلبي  ح��ادي��ا  با�سمك  وهتفُت 

ت�����اه ال���دل���ي���ل ب���ن���ا، وع�����ز ح������داء :

ي������ا ل����ي����ل����ة ق����د�����س����ّي����ة ع����ل����وّي����ة

ي����زه����و ب���ه���ا امل�����ع�����راُج وال������س�����راء

ليلة ي��ا  ال��ه��دى  اإىل  ال��ط��ري��ق  اأن���ت 

و���س��ئ��ت ب��ه��ا ال��ك��ل��م��ات والأ����س���ي���اء

يكن ومل  ال�سماء  اإىل  الطريق  اأن��ت 

وال���ظ���ل���م���اء ال���ظ���ل���م  ال  ق���ب���ل  م����ن 

م�سرّد ك����ّل  ت����اج  ال���ك���رام���ة  ف�����اإذا 

����س���ف���اء و  حم����ب����ة  وال������ع������امل������ون 

�سرعة ع��ن��دك  الإن�����س��ان  وك���رام���ة 

ب������ذاك خفاء م����ا  ع�����دل  وال�������س���ي���ف 

)- )�سوقي(: الأوىل �سوقه، و)�سوقي( : الثانية اأي ال�ساعر اأحمد �سوقي وقد �سمن يف بيته مطلع 

همزيته.
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ال����س���رتاك���ي���ون ل�����س��ت اأم���ام���ه���م

)((

ال����ف����رق����اُء اأول  م����ا  وت���خ���ّر����ص 

م�سى وق���د  العظيم  ال��ع��دل  لكنك 

ب�����ني ال���������ورى ف���ت���ح���ريَّ احل���ك���م���اء

فاأ�سبحت الوجود  على  يداك  مّرت 

خ�������س���راء م����ن ب���رك���ات���ه���ا ال���ب���ي���داء

زينة لك   ، �سيدي  يا   ، التقى  ُحَلُل 

ال�سعفاء اأح����ب����اَب����ك  غ�����دا  ول���ق���د 

،ب��ا���س��م اهلل،ي������اأوي حائر واإل���ي���ك 

ال���ف���ق���راء ي���ل���ج���اأ  ظ����الل����ك  واإىل 

جّمة وامل���ك���اره   ، درب����ك  اخ�����رتُت 

ب���الء وال�����ب�����الء  اخ����ت����ي����اري  دون 

ودع���وة ال��ط��ري��ق  يل  اأ����س���اء  ن�سب 

)ال������س�����راء( ت���اج���ه  ان���ت���م���اء  ويل 

كاأنني ال���ب���الد  يف  ط�������اَرد 
ُ
اأ م���ايل 

ب����ني اجِل�����م�����اِل ال���ن���اق���ُة اجل����رب����اُء

مهرطق ال�سالح  رم��ُت  اإن  وُي��َق��ال 

)((

الأه��������واء..... ب��ه  تلهو  م��ت��ط��ّرف 

)- يعار�ص �سوقي يف قوله: 

)ال�سرتاكيون اأنت اإمامهم          لول دعاوي القوم والغلواء(

)-مهرطق: اأي املتحدث مبا ل يفهم.
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ُمف�ِسد ات��ب��اَع��َك  �سئُت  اإن  وي��ق��ال 

ال���ك���رباء ق��ال��ه��ا  ق���دم���ًا   . ���س��ري  ل 

يكن فمن  ا�ستدار  ق��د  ال��زم��ان  اإن 

)((

الأرزاء.... ب��ه  ع�سفت  ه��ّم��ة  ذا 

البنى وانحطم  الأح��ق��اُب  وت��وال��ت 

وت������اأّل������ه ال���������س����اه����ات وال����ع����ق����داء

تفا�سل احل�����س��اب  ي���وم  بينهم  م��ا 

امل����اء ���ح���اَب  ال�������سّ ف�����س��ل  ك���م���ا  اإل 

دمى حتركها  ُدم��ى  العرو�ص  وعلى 

خ�������س���ب م���������س����ّن����دة ل����ه����ا اإمي�������اء

ق��د ج��اءه��م م��ا ف��ي��ه م��زدج��ر من 

الأن������ب������اء ل�����و ن���ف���ع���ت���ه���م الأن�����ب�����اء

���ة الأم�������ر ع������ْدو وامل�������س���اج���د ظ���ِنّ

ال��ن�����س��ي��ح��ة داء و  ُج�����رم   وال���ّن���ه���ي 

�سيا�سة حكم،واحلجاب  وال�سمت 

اخل��ط��ب��اء ي�������س���دع  اأن  خ���ي���ان���ة  و 

حتّوطا ال��دروب  يف  امل�سانق  ن�سبوا 

�سو�ساء ل��ه��م  غ����دت  وامل����خ����ربون 

)- الأرزاء: النوازل والباليا
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و الأّم��������ُة ال����غ����رّاء ج����رح ن���ازف

ف����ك����اأن����ه����ا جل�����روح�����ه�����ا اأ������س�����الء

الذي الأم��ر  من  ُمنا  عوا�سِ ج��اأرت 

��ت ل���ه الأم��������وات ل الأح���ي���اء غ�����سّ

حكمها لل�سريعة  تعطي  ف��ا���ص  ل 

�سنعاء ل   ، الف�سفاط  ل   ، ال�سام  ل 

عليهم ال���ق���دمي  ال������داء  ي���ت���ط���اول 

وت�����ن�����ازع الأق�����������وام ب���ئ�������ص ال������داء

ن�����س��ب��وا لأن��ف�����س��ه��م ع����دوًا منهم   

وِب�������َداره�������م ي����رتّب���������ص الأع���������داء

وت��ق��ا���س��م��ت ���س��قَّ ال��ث��ي��اب اأظ���اف���ٌر

وت�������س���اف���ر الأه������ل������ون وال����ب����ع����داء

باأر�سهم  
)((

ال��ق��داح امل��اء  ي��ت��دّف��ق  

وه�����م ع���ل���ى ن���ب���ع ال�������س���ف���اء ظ��م��اء

اأّمتي و  العجاب  النفط  يت�سل�سل 

الغرباء  
)((

��م وي��ب�����سَ ال��ف��ت��ات  ره���ن 

هم اأعرا�سُ ج��ري��رة  دون  وُت��دا���ص 

دم������اء ال�����ع�����امل�����ني  دون  وت�����������راق 

)- املاء القداح: اأي املاء ال�سايف الذي مل يخالطة �سيء

)- يب�سم: من الب�سام اأي التخمة



229

�سعفاوؤهم للردى  اأُي�سلم  فاأعجب 

وامل�������س���ل���م���ون دم������اوؤه������م اأك����ف����اء

ي��اث��ال��َث احل��رم��ني ح��زُن��ك غامر

ن���ب�������س���اُت���ن���ا وج�����راح�����ن�����ا ن����ك����راء

ِهْم حُت�سِ مل  واإن  اأق���وام���ي  ل��ك��ّن 

واح�����س��رات��اه - غثاء ف��ه��م -  ع����ددا، 

ال�����س��ي��ف م���رت���ه���ن مب���وؤمت���رات���ه���م

 ن�������اَرُه ال���دخ���الُء
َ
واحل�������رُف اأط����ف����اأ

�سابغًا   ذّل  ث��ي��اَب  ���س��ار  واخل����وُف 

ال�سرفاء ب���اأم���ّت���ي   َي�����س��ي��ع  ول���ك���م   

ْج جموَحك وانتف�ص واغ�سب لقد اأجِّ

ال�سمّاء ال����ذرى  ل��ه��داأت��ك  غ�����س��َب��ت 

حدق بوجه ال�سم�ص و ان�سر كربياءك

واإب�����������اء ع�����������ّزة  ج������رح������ك  اإّن 

بغريه ح��ي��اة  ل   ، ك��ت��اب��ك  واق������راأ 

ت�ساء ح��ي��ث  احل����ق  ف�����اّن  وا�����س����دع 





1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر




