ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش
ىٍحٓش ٓٞٓٞػ٤ش ُ٘ؼَحء حٓ٫ش حُؼَر٤ش ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص

حُٔـِي حُؼخٖٓ

ٗؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
طؤُ٤ق
حَٓ٤حُز٤ــــــــخٕ حُؼَر٢
ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤

1

2

حٛ٫ـــيحء
حُ: ٠
حُلٖٔ حرُٝ ٍٞٗ ٢ي ١حُؼِِ٣
ٍٗٞحُؼ ٝ ٕٞ٤ػَٔس حُلئحى
ٓظٔ٘٤خ ُي ًَ حُٔؼخىس
 ًَٝحُظٞك٤ن
ٝح ُٔئ ى ى
ٝحُ٘ـخف

ٝح ُي ى
ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش
حُؼَحم \ ى٣خُ \ ٠رِيٍُٝ

3

4

حُٔئُق كٓ ٢طٍٞ
َٓ٤س ًحط٤ش
حٝ ْٓ٫حُِوذ \ كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
حْٓ حَُٜ٘س \ كخُق حُلـ٤ش
طخٍ٣ن حُ٫ٞىس \ رِيٍ1944 \7\1 \ ُٝ
حُزِي \ حُؼَحم  -ى٣خُ – ٠رِيٍُٝ
حُٜٔ٘ش\ ٓظوخػي
حُلخُش حُؼوخك٤ش \ ٗخػَ ٝرخكغ
كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ ٝحى٣ذ ػَحهٓ ٢ؼَٝف
ٖٓ ٓٞحُ٤ي \ -العراق – دٌالى -بلدروز . 1944
 ٖٓ حَٓ٫س حٌُ٤ٗ٬٤ش حُظُٜ ٢خ طخٍ٣ن ػَ٣ن  ٝطَؿغ ر٘ٔزٜخ حُ ٠حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤حُلٔ٘ٝ ٢حُظ ٢حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ ح٫ػ ّ٬ػِ َٓ ٠حُؼ:ٍٜٞ
* كان ٌشؽل مدٌرا فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد

 2001م

* أهم مإلفاته "الموجز فً الشعر العربً"  ،وٌعتبر من امهات الكتب العربٌة فً األدب
والشعر عبر العصور واألزمنة ،ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً الشعر
العربً فً العصر الحدٌث والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه وتؽٌٌراتها بما
فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم ونشر باربعة
اجزاء فً مجلدٌن .
* منح شهادة الدكتوراه فً االداب من جامعة نابلس المرلمة \ 112فً عام \ 2013
* منح شهادة الدكتوراه الفخرٌة من المجلس االعلى لالعالم الفلسطٌنً المرلمة \
فً عام 2015
* منح لمب ( امٌر البٌان العربً ) فً شباط 2014
فالح نصٌؾ الحجٌة هو:
-

عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب فً العراق منذ 1985

 عضو االتحاد العام لالدباء والكتاب العرب منذ 1994 عضو مإسس فً اتحاد ادباء دٌالى فً 1984 عضو مركز االدب العربً  -العراق عضو االتحاد الدولً لعلوم الحضارة االسالمٌة عضو االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب5
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 عضو المنتدى العالمً لمكارم االخالق والتنمٌة االنسانٌة ( الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد االشراؾ الدولً عضو االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب – اتحاد المنتجٌن العرب ( جامعةالدول العربٌة)
 المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب  -فرع العراق وممثلٌاته فً نٌنوى والبصرةوبابل والنجؾ – والمستشار االدبً فٌها
 عضو البٌت الثمافً العربً والمستشار االدبً فٌه عضو اتحاد الشعراء العرب (الهٌبة المإسسة ) عضو اتحاد النمـــاد العرب ( الهٌبة المإسسة) عضو اتحاد النمــاد العرالٌٌن ( الهٌبة المإسسة ) عضو نمابة الشعراء والمبدعٌن العرب عضو اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرالٌٌن عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب عضو اتحاد االدباء والكتاب التونسٌٌن عضو اتحاد االدباء الدولً وممره فً امرٌكا نابب ربٌس رابطة المرفؤ االخٌر الثمافٌة عضو رابطة االدباء والكتاب العرب عضو رابطة الشعراء والمثمفٌن العرب عضو رابطة الشعراء العرب عضو التجمع العالمً للشعراء العرب رابطة شعراء المتنبً  -بؽداد عضو رابطة المرطاس والملم عضو رابطة المبدعٌن الٌمنٌٌن عضو التجمع العالمً للشعراء العرب عضو رابطة شعراء النخبة  -العراقـ

ػٓ ٞ٠ئٓٔش ؿٔخػش ػَحٍ حُؼوخك٤ش ٍٝثُ ْ٤ـ٘ش ح٫ىد ٝحُلٖ \ ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ

 -عضة منظمة الكلمة الثمافٌة االنسانٌة -
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 عضو مركز النور للثمافة واالعالم ومركزه فً السوٌد عضو شبكة صدانا  -االماراتٌة عضو الملتمى الثمافً العربً ػ ٞ٠حُز٤ض حُؼوخك ٢حُؼَحه ٢حُظ. ٢ٔٗٞ ٗخثذ ٍث ْ٤طلَٓ َ٣ـِش حُ٣َٜق حُلِٔط٤٘٤ش عضو هٌبة تحرٌر مجلة المرفؤ االخٌر -بؽداد عضو هٌبة تحرٌر مجلة البٌت الثمافً العرالً التونسً ٍث ْ٤حُ٤ٜجش حُؼَر٤ش ُظلَٓ َ٣ـِش ٓ٘زَ حُٔظوخػي - ٖ٣حُويّحٟخكش حُ ٠ػ٣ٞ٠ظ٘ٓٝ ٚخًٍخط ٚك ٢حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔ٘ظي٣خص ح٫ىر٤ش ٝح٫طلخىحص ٝحَُٝحر ٢ػِ٠
حٗ٫ظَٗ٤ض حٝحُلٔ٤زي .
* مبات المماالت الكثٌرة التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والمجالت العرالٌة والعربٌة
واالجنبٌة الناطمة بالعر بٌة .
* اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او
الفٌسبن وخاصة المجلس العلمً السعودي(االلوكة) وشبكة صدانا – فضاء االدٌب فالح
الحجٌة واتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب – روابع االدٌب فالح الحجٌة ومركز النور فً السوٌد
وؼٌرها كثٌر .
* و مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المإرخٌن العرب
وكل الندوات والمهرجانات سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة .
* له عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر
الفلسطٌنً محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعر نزار لبانً
والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة منهم
عماد عبد السالم رإوؾ وسالم االلوسً وحسٌن علً محفوظ وجالل الحنفً والكثٌرمن
االدباء والشعراء المعاصرٌن فً العراق وااللطارالعربٌة واالجنبٌة .
* مولعه على النت كوكل ( اسالم سٌفالٌزٌشن – الحضارة االسالمٌة )
* مدونته على كوكل باسم ( مإلفات فالح الحجٌة الكٌالنً )
* مولعه على الفٌسبن (فالح الكٌالنً ) وله عدة موالع اخرى منها:
(( امٌرالبٌان العربً \ الشعرالعربً -فالح الحجٌة \الموجز فً الشعرالعربً \ مإلفات فالح
نصٌؾ الحجٌة الكٌالنً  -صفحات شعبة المبدعٌن العرب –فرع العراق وممثلٌاته فً بؽداد
ونٌنوى والبصرة وبابل والنجؾ ودٌــالى واالنبار واربٌل ))

*********************************
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ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍحص ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
8

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ؿِءحٕ

حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
 ّٞ٣حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣

ؿِءحٕ

ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

****************************
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طٔ٤ٜــــي
حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ
حُ٘ؼَ حُؼَر ًَ ٞٛ ٢حُ٘ؼَ حًٌُ ١ظذ ح ٝه َ٤حٗ ٝظْ ك ٢أ١
ػ َٜرخُِـش حُؼَر٤ش ٝ .حُؼ َٜحُلي٣غ ُ٣وٜي ر ٚحُِٖٓ ح ٝحُٔيس حُِٓ٘٤ش
حٌُ ١طظٔ ِ٤كٜ٤خ ٓؼخُْ حُل٤خس حُلي٣ؼش ػٖ حُ٘ٓ٧ش حُٔخ٤ٟش حُظَٓ ٢ص
رخٓ٫ش حُؼَر٤ش  .كٔ٣ ٜٞؼَ كِوش ك ٢حُِِٔٔ ٍش حُِٓ٘٤ش حَُٔطزطش رخُ٘ؼَ ,
ٝهي ٝؿي ُٜخ طٔٔ٤خص ػي٣يس  ٌٙٛٝحُظٔٔ٤خص  ٢ٛحُؼ َٜحُـخٞٛٝ ٢ِٛ
ريح٣ش طٌ ٖ٣ٞحُ٘ؼَ حُؼَر ٢حٓ ٝخ  َٛٝحُ٘٤خ ٓ٘ ٖٓ ٚطِي حُلوزش حُِٓ٘٤ش
ٝحُظ ٢ط٘ظ ٢ٜرظ ٍٜٞح ّ٬ٓ٫ػْ ٣خط ٢حُؼ َٜح ٢ٓ٬ٓ٫ح ٝػٛ َٜيٍ
حًٔ ّ٬ٓ٫خ  ٚٗٞٔٔ٣ح٠٣خ ٝحٌُ٣ ١ظ٘خٗ ٍٝؼَ ػٛ َٜيٍ حًَ ّ٬ٓ٫
حُ٘ؼَ حٌُ ١ه َ٤ك ٌٙٛ ٢حُلظَس ريءح ٖٓ حٗظٜخء حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠ه٤خّ
حُيُٝش ح٣ٞٓ٫ش ك ٢حُ٘خّ حٓ ٝخ  ٠ٔٔ٣حُؼ َٜح ١ٞٓ٫ػْ حُؼ َٜحُؼزخٓ٢
ٝحٗ٫ئُٝ ٢ػَٜحًَُٞى حٓ ٝخ ٠ٔٔ٣حُلظَس حَُحًيس ح ٝحُٔظِٔش حُظَٓ ٢ص
ػِ ٠حٓ٫ش حُؼَر٤ش حرظيحءح ٖٓ حكظ ٍ٬حُٔـُ ٍٞزـيحى ٝطيٓٓ ًَ َ٤ؼخُْ
حُل٠خٍ س كٜ٤خ كظ ٠ريح٣ش رٞحى ٍ حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ك٤غ حِ١ن ػِٚ٤
طٔٔ٤ش حُ٘ؼَحُلي٣غ ريءح ٖٓ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ٝكظٓ ٠ظ٘٤خ ص
حُوَٕ حُؼَ٘ٝ ٖ٣حٌُ٣ ١لَٔ طـَ٤٤حص ًؼَ٤س ك ٢حُو٤ٜيس حُ٘ؼَ٣ش حُؼَر٤ش
حُلي٣ؼش ٜٓ٘خ ًظ ٍٜٞحُ٘ؼَحُلَ ٝحُ٘ؼَحُظٔؼٝ ٢ِ٤ظ ٍٜٞه٤ٜيس حُ٘ؼَ
حٟخكش حُ ٠روخء حُو٤ٜيس حُؼٔٞى٣ش حُظ ٢طؼظزَ حٓخّ حُ٘ؼَحُؼَر ٢هخثٔش
ٝحُظُ٫ ٢حٍ حُؼَر٣ ٢ظٌٝهٜخ ٣ٝلْ رٜخ ٣ٝظلخػَ ٓؼٜخ رٔخ ٣لٞم ًَ
حُظلخػ٬ص ٓغ ؿَٛ٤خ  ٌٙٛ ًَٝحُٞ٫حٕ حُ٘ؼَ٣ش حُلي٣ؼش  ٢ٛحٓظيحى ٝططٍٞ
ُٔوخٛي حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُوي.ْ٣
كوي ًخٕ حُ٘ؼَحُظٔؼ ٢ِ٤ح ٝحَُٔٔكٞٗ ٢حط ٚحُلٌخ٣خص حٝحُٔوخ١غ
حٌُ٤ٓ٬ش ك ٢رؼٗ ٞؼَحء حُـخ٤ِٛش ٗ ٝؼَ ػَٔ رٖ حرٍ ٢ر٤ؼش ٓؼ٬
حػ٘خء ٓطخٍىحط ٚحُـَحٓ٤ش  .حٓخ حُ٘ؼَ حُلَ ك ٜٞحٓظيحى ُِٔٗٞلخص ٝظٍٜٞ
حُ٫ؿخٍ حٗ٫ئُ٤ش حُظ ٢حٗظَ٘ص ك ٢ػٔ ّٞحُ ٖ١ٞحُؼَر ٢حٌٗحى ًٌُٝي
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ظ ٍٜٞحَُٔرغ ٝحُٔؤْ ك ٢حَُ٘م حُؼَرٝ ٢حُظ٘طٝ َ٤طزؼٜخ حٌُخٕ ًخٕ ٝ
حُٔٞحُ٤خ ٌٌٛٝح ٝؿيص حٗٞحع ٓوظِلش ٓلٔٞرش ػِ ٠حُ٘ؼَ حُؼَر ٢هي
حهَؿظ ٚػٖ حٛخُظ ٚحُٔؼٜٞىس ك ٢حُٝ ُٕٞحُوخك٤ش ٌٛ ٢ٔٓٝح رخُظط ٍٞحٝ
حُظـي٣ي طزؼخ ُِظَٝف حُِٓ٘٤ش ٝكخؿش حُ٘ؼَ حُ ٠حُظطٝ ٍٞحُظؼخٓ ٖ٣غ
ح٫ىحد حُؼخُٔ٤ش ح٫هَٝ ٟهي حِ١ن ػِ ٠حُ٘ؼَ حٌُ ١ه َ٤رؼي ٌٛح حُظخٍ٣ن
رخُ٘ؼَ حُٔؼخ. َٛ
 ٌٖٔ٣ٝط٤ٜ٘ق ح٧ىد حُؼَرٝ ًٌَ ٢كوخ ُظ٤ٜ٘ق حُ٘ؼَ حُؼَر ٢رلٔذ
حُلظَحص حُِٓ٘٤ش حُظٝ ٢حًزض حُؼٜٞى حُِٓ٘٤ش حُٔوظِلش ُِو٬كخص ح ٝحٓ٫خٍح
ص حُٔظؼخهزش ح ٝحُي ٍٝحُظ ٢كٌٔض حٓ٫ش حُؼَر٤ش ٝرٜ٘ٔ٠خ حُز٬ى حُظ ٢كظلض
ػِ ٢ح٣ي ١حُؼَد ٝحُِٔٔٔٝ ٖ٤حٛزلض طلض ٍح٣ش حُلٌْ حُؼَرً ٢ز٬ى
حٗ٫يُْ ك ٢حُـَد ٝر٬ى كخٍّ كظ ٠حُ ٖ٤ٜك ٢حَُٔ٘مًٔ .خ  ٌٖٔ٣حٕ
ٜٗ٘ل ٚرلٔذ حُٔٞحهغ حُظ ٢ه َ٤كٜ٤خ ٖٓ ٓوظِق ح٫هطخٍ حُؼَر٤ش
ٝح٤ٓ٬ٓ٩ش .ك٘و ٍٞحُ٘ؼَ حُؼَحه ٢ح ٝحُ٘ؼَ حُٔ ١َٜح ٝحُـِحثَ ١ح١
ٜ٣طزؾ رٜلش ٓلِ٤ش  -ح ٫حٗ ٫ ٢حكزٌ  ٌٙٛحُظٔٔ٤خص حُٔلِ٤ش حُظ ٢ٛ ٢ك٢
حُٞحهغ طزؼي حُ٤ٜـش حُؼخٓش ُِ٘ؼَ حُؼَر ٢ػٖ طٔٔ٤ظ ٚح٤ِٛ٫ش ٔٓٝخٍحطٚ
حِ٤ٛ٫ش ٝحك َ٠حٕ طٌ ٕٞحُظٔٔ٤ش حٗخٍس كوً, ٢ؤٕ طو ٍٞحُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك٢
حُـِحثَ ح ٝحُ٘ؼَحء حُؼَد ك َٜٓ ٢حُ ٝز٘خٕ ح ٝحُٔـَدٌٌٛٝ -ح ك٤غ حٕ
حُٞحُع حُ٘لٔ ٢ح ٝحٗ٫طزخع حُؼخّ ُِ٘ؼَحُؼَرٌ٣ ٢خى ٝ ٌٕٞ٣حكيح كًَ ٢
ٓٞحهغ حٗظخ ؿٝ ٚكً ٢خكش َٓحٓٓٝ ٚ٤وخٛي. ٙ
ٝػِ ٠حُؼٔ ّٞحػظخى ٓئٍه ٞحُ٘ؼَ حُؼَر ٢ػِ ٠ط٤ٜ٘ل ٚاُ٠
كظَط ٖ٤أٓخٓ٤ظ :ٖ٤حُ٘ؼَ حُويٝ ْ٣حُ٘ؼَ حُلي٣غ .كخُ٘ؼَ حُوي٣ ْ٣وٜي رٚ
ًَ ٗؼَ ػَر ٢ه َ٤حً ٝظذ هزَ ػ َٜحُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٍٝرٔخ ح٤ٟق حُٚ٤
ُي ٟرؼ ٞحُٔئٍهُِ٘ ٖ٤ؼَ ًَ ٗؼَ ًظذ ػِٔٗ ٠ط ٚهزَ ح ٝحػ٘خء حٝرؼي
حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ح٠٣خ ٝ.هي ٣طِن ػٌِٛ ٠ح حُ٘ؼَ ح ١حٌُ ١ه َ٤كُٖٓ ٢
حُ٘٠ٜش ح ٝرؼيٛخ ٝحٛطزؾ رخِٞٓ٫د حُ٘ؼَ ١حُؼَر ٖٓ ٢ك٤غ حُُٕٞ
ٝحُوخك٤ش رخُ٘ؼَ حُظوِ٤يٗ ًٚٗٞ ١ظْ ػِ ٠ؿَحٍ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُوي ْ٣حٝ
ًٔخ ٣وً ُٕٞٞخٕ طوِ٤يح ُ ٚح ٝهَ كَٔ ك٤١ ٢خط ٚحُِ٘ػش حُؼَر٤ش حُظوِ٤ي٣ش
ٍٝرٔخ  ٚٗٞٔٔ٣ح٠٣خ رؼٔٞى حُ٘ؼَ ح ٝحُ٘ؼَ حُؼٔٞى ٌٙٛٝ ١حُظٔٔ٤ش حكَ٠
ٖٓ حًُٝ ٠ُٝ٫ي ٌُ ٕٞه٤ٜيط ٚؿخءص ػٔٞى٣ش ٓظٌٗ ٖٓ ٚٗٞطَ ٝػـِ
ٝهخك٤ش ٓٞكيس  ُٕٝٝػخرض ك ٢ظَ حكي حُزل ٍٞحُؼَر٤ش حُلَح٤ٛي٣ش حُٔظش
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ػَ٘  ٖٓٝحٛلخد حُليحػش ح ٝحُٔؼخَٛس ٖٓ حٓٔخ ( ٙحُ٘ؼَ حُظو٤٤ي) ١
ػِ ٠حٓخّ حُٗٞ٣ ٚي ٓو٤يح رخُٝ ُٕٞحُوخك٤ش حُِظخٕ  َٕٞٓٝ٣حُظوِٜ٘ٓ ٚخ .
ٝحُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ ٗ ًَ ٞٛٝؼَ ػَرً ٢ظذ رؼي حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
هي ٣وظِق ػٖ حُ٘ؼَ حُوي ْ٣ك ٢أٓخُ٤زٓٝ ٚؼخٗٝ ٚ٤ك٠ٓ ٢خٓ٤ٓٞٓٝ ٚ٘٤وخٙ
ًٌُٝي ٟٓٞٞػخطٝ ٚحؿَح ٟٚح ٝك٘ ٚٗٞحُلي٣ؼش طزؼخ ُٔظطِزخص حُؼَٜ
ٔٓ ٌٙٛٝش ك ٢حُ٘ؼَ ك٤غ ٌَُ ػ ٖٓ َٜحُؼ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش ٓؼَ ٌٙٛ
حُظـَ٤٤حص ك٤ؼَف ٜٓ٘خ حُ٘ؼَ حُ ٠ح ١ػ٣ َٜؼٞى كِ ْ٤حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ
ًخُ٘ؼَ حُؼزخٓٓ ٢ؼ ٖٓ ٬ك٤غ حُ٤ٜخؿش حُل٘٤ش ٝحُٔؼخٗ ٢حُز٬ؿ٤ش ٝحٍُٜٞ
حُ٘ؼَ٣ش ٝحُ٘ـْ ح ٝحُٔ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ٣ش حُظٍ ٢هض ح ٝحُلخ ؿش حُٔوخٍ كٜ٤خ
ٝحُطز٤ؼش حُظ٣ ٢ؼٜ٘٤خ حُ٘ؼَحء ك ًَ ٢ػٜي ٝأٝحٕ ٝرٔخ كًُ ٢ي
حُ٘ؼَحٗ٫ئٍُٝ ٢هظ٘ٓٝ ٚخه ٚحُـٔ٘٣ ٫ َ٤ز ٚهٞس ٝؿلخء حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ
ٝحُٜلَحء حُؼَر٤ش حٌٗحى كٌَِ ٝهض ُٓٝخٕ ٗؼَٝ ٙك٘ٗٝ ٚٗٞؼَحإٙ
ٝػٌِٛ ٠ح ٗٔظط٤غ حُو ٍٞحٕ ًَ ٓخ هٗ ٖٓ َ٤ؼَ ٌٓ٘ ريح٣ش حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٝكظ٘ٓٞ٣ ٠خ ٌٛح طظٔؼَ ك ٚ٤حُليحػش ٝطظٝ َٜحٟلش ؿِ٤ش ًِٔخ طويّ ُٖٓ
ه ٌٙٛ ٍٞحُو٤ٜيس ح ٝطِي ٗل ٞحُلخ َٟطزؼخ ُظَٝف حُو٤ٜيس ٝحُ٘خػَ
حُؼَرٝ ٢طخػَ ٙرٔل٤ط ٚحُٔؼخٕ ٓٔؼِش ٌَُ ح٫كيحع حُظَٓ ٢ص رٜخ حٓ٫ش
حُؼَر٤ش .
كخُ٘خػَ حُؼَر ٢حرٖ ٝهظ٣ٝ ٚظَؿْ ػٔخ ٣ؼظَٔ كٗ ٢لٔٓٝ ٚـظٔؼٚ
ٓٝخ ٌ٣ظ٘ق ٓل٤ط ٖٓ ٚحكيحع ٍ ٢ٟحّ ُْ - َٝ٣كٞ٣ ٬ؿي ٗخػَ ػَر٢
كي٣غ حً ٫ظذ ػٖ ه٤٠ش كِٔطٓ ٖ٤ؼٝ -٬ػِ ٚ٤كخُ٘ؼَ حُلي٣غ ٔ٣ؼَ
طؼخ ٖ٣حُ٘خػَ كٓ ٢ـ٤طٝ ٚطخػٝ َٙ٤طؤػَ ٙكٗ ٝ ٚ٤لٔ٤ش حُ٘خػَ حُؼَر٢
كٗ ٢ظَط٫ ٚكيحع حُ ٖ١ٞحُؼَر ٢حُلي٣ؼش ٝحُٞحهغ حُؼَر ٢حُٔؼخٕ ٌٓ٘
ُٖٓ حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٝكظٝ ٠هظ٘خ حُلخ.َٟ
ٗٝؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٔ٣ؼِ ٕٞريح٣ش حٗط٬م حُلٌَحُؼَرٝ ٢طلٍَٖٓ ٙ
حٓ٫ظؼٔخٍ  .كٔ٣ ٜٞؼَ ػٍٞس ػَر٤ش كٌَ٣ش حىر٤ش ٗٝؼَ٣ش ٟي حُٞحهغ
حُٔخثي حٌٗحى ٗٝليى كظَس ٗٞ٠ؿ٘ٓ ٖٓ ٚظٜق حُٜ٘ق ح ٖٓ ٍٝ٫حُوَٕ
حُظخٓغ ػَ٘ كٞٓ ٢هغ ٗٞ٠ؿُ ٚيٗ ٟخ٤ٛق حُ٤خُؿُٝٝ ٢يٝ ٙحُٔؼِٞف
ٝح٫ٝى ٙك ٢حُ٘خّ ٓٝلٔٞى ٓخٓ ٢حُزخٍٝىٝ ١حكٔي ٗٞه ٢كَٜٓ ٢
ٝحُِٛخٝ ١ٝحَُٛخك ٢ك ٢حُؼَحم ٝػزي حُوخىٍ حُـِحثَ ١ك ٢حُـِحثَ ٌٌٛٝح
رو٤ش ح٫هطخٍحُؼَر٤ش ٝكظ ٠ػَ٘٘٣خص حُوَٕ حُؼَ٘ ٖ٣كٌخٕ حُ٘ؼَحء
ٝح٫ىرخء حُؼَد  ٖٓ ْٛحًًَٗ ٠حٍس حُؼٍٞس ٝكخكع ػِٜ٤خ ٝهخى حٓ٫ش
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حُؼَر٤ش ٗل ٞحُظوِ ٖٓ ٚحٓ٫ظؼٔخٍ حُٔو٤ض حًٌُ ١خٕ ؿخػٔخ ػِ ٠حؿِذ
حهطخٍ حُ ٖ١ٞحُؼَرٝ ٢ه٤خىطٗ ٚل ٞحُظويّ ٝحَُه. ٢

ى .كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ـــــش حٌُ٤ــــ٢ٗ٬
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد ك ٢حُؼَحم
ػ ٞ٠ح٫طلخى حُؼخّ ُ٬ىرخء ٝحٌُظخد حُؼَد
ػ ٞ٠حطلخى ح٫ىرــــــــــــــــــخء حُي٢ُٝ
ػ ٞ٠حطلخى حُ٘وـــــــــخى حُؼَر٢
حُؼَحم  -ى٣خُ - ٠رِـــــي ٍُٝ

****************

حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
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بدأ المجتمع العربً ٌنهض من سبات عمٌك دام لرونا طوٌلة ولد
بدت هذه الٌمضة فً النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر واوابل المرن
العشرٌن فً ولت فتح المثمون واالحرار من رجال الدٌن والمفكرون
فٌه عٌونهم فرأوا شعبهم العربً ٌؽط فً نوم عمٌك ومن فولهم
االخرون الؽرباء ٌسومونهم سوء العذاب وٌحاولون طمس معالم
االمة العربٌة واالستحواذ على كل خٌراتها واشاعة روح الجهل واالمٌة
فٌها من جهة واالستبداد  ,والجثم على الرلاب وبالموة واالكراه من
جهة اخرى فكانت بداٌة نهضة عربٌة فً الشام ومصر ثم تبعتها فً
العراق وشمال افرٌمٌا ثم شملت كل الطار االمة العربٌة .
ان االدب العربً مر بفترة ركود طوٌلة بما فٌه الشعر  .ثم تطور
او سرت فٌه نفثة حٌاة من جدٌد كمرٌض بدأ ٌتماثل للشفاء فالبد ان
ٌمر بفترة نماهة تعٌد له صحته ولوته فسار فً طرٌك التمدم والٌزال
كذلن ولد كان االدباء والشعراء من اوابل لادة المجتمع العربً وهم
اصحاب الرإٌة الواضحة والفكر الولاد ولهم الزعامة فً السٌاسة
والثمافة والثورة .
ونستطٌع ان نجمل اسباب النهضة العربٌة الحدٌثة بماٌلً :

 - 1الدور الثمافً واالجتماعً
-------------------------------------------
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تٌمظ جماعات من الشباب العربً وحملوا انفسهم على
حمل رسالة التحرر من االستعمار واالخذ بٌد الشعب العربً فً
االنطالق لدما نحو مجتمع افضل واسمى ولما كان ذلن ٌعارض
الحاكمٌن ولؾ هإالء الحاكمون بحزم وشدة لتخرٌب كل عمل من
شانه ٌموي من عزٌمة هإالء الشباب بل وعملوا على لتل مثل هذه
الحركات الثورٌة فً مهدها وبالموة واالكراه فزجوا ببعض لادتهم فً
السجون وشردوا االخرٌن خارج مواطنهم للتخلص منهم  .اال ان هإالء
الشباب كانوا كبذرة انبتت فً ارض خصبة فنمت بسرعة كشباب
المهجر فوجدت الجمعٌات السرٌة رؼما عن المستعمرٌن وكان ٌتر أس
هذه الجمعٌات االدباء والشعراء والمثمفون فزودوا افراد هذه الجم اعات
بولود الثمافة وؼذوهم بالمصابد الشعرٌة الوطنٌة التً تلتهب نارا
فتولض النهضة فً نفوس الشباب العربً .
ولد ادى ذلن الى انضواء الكثٌر من ابناء االمة العربٌة تحت لواء
هذه الجمعٌات التً عملت على تثمٌؾ ا عضاءها وؼٌرهم من الشعب
العربً ودعوهم الى التحرر من االستعما ر والى الحرٌة فانتشرالنشاط
االجتماعً ودبت الحركة الثورٌة فً المجتمع العربً وازداد النشاط
بمثابة نهضة
الثمافً وافتتحت المدارس كظاهرة حضارٌة فكانت
لومٌة او بداٌة نهضة وبداٌة ثورة روحٌة وحركة الٌة سرت فً جسد
االمة العربٌة سٌاسٌا وثمافٌا واجتماعٌا .

 - 2االتصال بالؽرب
--------------------اتصل الشباب العربً بالؽربًين بطرق شتى وتطلع المفكرون
وتثروا باالفكار التحررٌة واالسالٌب الثمافٌة
العرب على ماعند الؽرب أ
الؽربٌة ولد ظهر هذا التاثٌر واضحا فً الثمافة واالدب العربً و فً
تثروا بالترجمة وارسال البعثات الى الؽرب
شعر الشعراء خاصة كما أ
لدراسة الثمافة الؽربٌة واالطالع علٌها واٌجاد السبل الكفٌلة من نمل
بعض منها الى البالد العربٌة وكذلن كان لالرسالٌات التبشٌرٌة الؽربٌة -
ولو انً اعتمد ان هذه االرسالٌات الثمافٌة الؽربٌة الى بالد العرب
اال ان كل هذه
تمهٌدا الستعمار جدٌد من نوع اخر ولد حدث بالفعل -
الشعراء واالدبا ء والمفكرٌن العرب
االمور لد وسعت افك اخٌلة
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وافكارهم وشحذت همهم ولدحت نار الثورة العربٌة فً نفوسهم
المتعطشة الٌها فعادوا الى بالدهم جذ وة من شعلة ملتهبة انارت
الطرٌك للشعب العربً  .وكان هإالء لادتهم ورإسابهم فً التحر ر
واالنعتاق واشاعة روح التمرد على المدٌم وعلى الجهل واالمٌة والتخلؾ
وظهور عوامل التجدٌد فٌه وخصب خٌال الشعراء او نهضتهم من
نومة عمٌمة دامت لرونا طوٌلة .

-3

حملة نابلون على مصر

------------------------

ومن اسباب النهضة العربٌة ؼزو فرنسا لمصر وطرد
العثمانٌٌن االتران منه.
فمد ؼزت فرنسا مصر ب لًادة نابلٌون سنة  1217هجرٌة
تبدل
تمرٌبا ومكث نابلٌون حاكما على مصر ثالث سنوات أي
االستعما ر العثمانً باخر ؼربً افضل من االول واكثر انفتاحا على
الشعب العربً فً مصر فمد جلب معه العلماء واالدباء والمهندسٌن
واسس مكتبة عامة ومطبعة واصدر صحٌفة واسس مجمعا علمٌا
المٌام بطبع
أي اهتم بالثمافة العربٌة وادابها المدٌمة من خالل
بعض الكتب العربٌة فً شتى مجاالت الحٌاة وخاصة الدٌنٌة
والثمافٌة واالدبٌة والحكاٌات الشعبٌة مثل كتاب الؾ لٌلة ولٌلة
والزٌر سالم بما فٌها دواوٌن الشعراء المدامى والمحدثٌن وبعض
الكتب العلمٌة .
ان بعضا من الشعب المصري اخذ فً تملٌد الفرنسٌٌن فً كل
امورهم ومنها التافه ومنها والجاد فً المؤكل والملبس والعادات
والثمافة فتٌمضت العمول واالفكار فكانت بداٌة نهضة ثمافٌة
اجتماعٌة فً الشعب العربً فً مصر كما كان من ثمار هذه
النهضة ٌمضة المصرٌٌن ولٌامهم بممارعة الحملة الفرنسٌة ذاتها
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على بالدهم هذه الممارعة التً ادت الى بعث الشعور الوطنً
والعربً لدى المصرٌٌن و فً الوطن العربً و الشعور المومً
واالحساس بالظلم من المستعمرٌن المادمٌن من الخارج واٌجاد
شعور فٌاض بطردهم من البالد والمطالبة بالحك وبحكم بلدهم
بانفسهم اسوة بالشعوب الؽربٌة .
ومن مصر تسربت روح الثورة وروح النهضة الى االلطار
العربٌة االخرى فكان لها ابلػ االثر فً نهضة الثمافة العربٌة ومنها
الشعر وتمدمه حٌث انه الولود لكل الثورات وان االدباء والشعراء
والمثمفٌن هم الساسة وهم لادة الثورات فً كل زمان ومكان .

 - 4انتشار المطابع والمكتبات
*****************************
دخلت المطابع للبالد العربٌة فً سنة  1029هجرٌة على وجه
التمرٌب فساعدت على انتش ا ر الصحؾ وطبع الكتب المإلفة سابما
اوحدٌثا واطلع المفكرون ومنهم االدباء و الشعراء على ال كتب التً
طبعت وخاصة الكتب الدٌنٌة مثل المصاحؾ وكتب الحدٌث والسنن
والسٌر والمصص والدواوٌن الشعرٌة ولد تأثربعض الشعراء بالشعر
أثر
المدٌم فنهجوا المنهج الشعري المدٌم فً االؼلب مع ظهور الت
بالؽرب فكان ان ارتفع الشعر ظاهرا للوجود من جدٌد فً اكثرالبالد
العربٌة وخاصة مصر والشام والعراق حامال صوت التحرر واالنعتاق
من ربمة المٌود التً فرضت علٌه زمن الفترة المظلمة الماسٌة او زمن
الركود والمحنة الحالكة وظهرت حركة التجدٌد فً الشعر وظهرت
وكثرت المكتبات
الجمعٌات واالحزاب السٌاسٌة المومٌة او المحلٌة
اٌضا وفتحت المدارس فكانت هذه كلها روافد تصب فً معٌن الثمافة
العربٌة .
وفً ممدمتهم
هذه االسباب وؼٌرها دفعت المثمفٌن العرب
وثورت النهضة فً الدم العربً
الشعراء الى حمل رسالة امتهم
ّ
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ؾورلت هذه الشجرة المباركة من جدٌد فكانت شجرة وارفة الظالل
أ
اؼصانها ٌنابٌع الثمافة العربٌة و فنون ا الدب العربً حٌث فتحت افاق
جدٌدة وانواع جدٌدة لالدب و للشعر ونبػ الشعراء واالدباء فكانت
النهضة الشعرٌة الحدٌثة وكان هذا العدد الكبٌر من الشعراء فً كل
البالد العربٌة كان صوتهم واحد ا ونداإهم فً شعبهم العربً واحد ا
الكل ٌدعوالى النهضة والثورة على االستعمار وطرده من كل البالد
العربٌة ودفع البالد الى كل ما هو جدٌد وطارؾ .

******************************
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حُ٘ؼَ ٝحُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
بدت روح النهضة العربٌة االدبٌة وعلى راسها الشعر فً
النصؾ االول من المرن التاسع اولبٌله بملٌل – أي فً نه اٌات العصر
العثمانً – بعد ان خمدت وانتكست انتكاستها الكبرى خالل الفترة
( ا لتتار )
السوداء فً تارٌخ االمة العربٌة ابتداءا من دخول المؽول
بؽداد وحتى بداٌة المرن التاسع عشر او لبٌله بملٌل .
فمد كانت الدولة العثمانٌة تجثم على انفاس االمة العربٌة ومهٌمنة
فرق
على البالد العربٌة بحكمها الماسً حكما استعمارٌا ظالما – ال
بٌن استعمار واخر الكل ٌرٌد تحمٌك مصالح ه على حساب ا لبلد الذي
ابتلعه وٌجعله تحت سٌطرته مدة اطول  -ادى الى تأخر فً مختلؾ
نواحً الحٌاة وخاصة الثمافٌة فمد اتبع االتران سٌاسة تترٌن العرب
للؽتهم العربٌة ونشر التركٌة فً بالدهم وخاصة فً نهاٌة المرن التاسع
عشر وبداٌة المرن العشرٌن والمضاء على لؽتهم االم – العربٌة التً
هً لؽة المران الكرٌم والد ين االسالمً الذي ٌدٌن به االتران أي
فضلوا اللؽة التركٌة على دٌنهم فً سبٌل نشر لؽتهم وطمس معالم
العربٌة فً البالد التً تحت سٌطرتهم وخاصة لبٌل الحرب العالمٌة
االولى وفً زمن ( اتاتورن ) وكان نتٌجة ذلن ان ساد االمة العربٌة
ثالوث الفمر والجهل والمرض .
ولد ادى ذلن الى مهاجرة جماعات من البال د العربٌة خاصة
من سورٌا ولبنان الى خارج بالدهم خوؾ المتل والتنكٌل بهم من لبل
الحاكمٌن االتران او الفرنسٌٌن الذٌن جاإوا واستعمروا البالد بعدهم او
من ساٌرهم من الحكام العرب الذٌن كانوا ٌحكمون اهلهم واخوانهم
وجماعات
لالجنبً ولد اسس هإالء العرب المهاجرون جالٌات
وجمعٌات فً امٌركا والبرازٌل وؼٌرها من الدول التً هاجروا الٌها
وبرز منهم جماعات فً مجال االدب والشعر مثل اٌلٌا ابوماضً
وجبران والمعلوؾ وؼٌرهم.
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اما فً الشرق العربً فمد دبت الحٌاة تسري من جدٌد فً الروح
العربٌة وخاصة النهضة الفكرٌة وتسربت بٌن الشباب العربً وبعد
اتصال البعض منهم بالؽرب مثل برٌطانٌا اوفرنسا اوؼٌرها واخذ شبابنا
العربً ٌتطلع بما فً هذه الشعوب وٌدرن ضرورة التخلص من
االستعمار والثورة على العادات والنظم البالٌة والمتهربة التً البسها
هذا االستعمار لالمة العربٌة وكذلن كان من اسباب هذه النهضة
التمازج العربً مع الؽربٌٌن عن طرٌك االرسالٌات التبشٌرٌة -ولو انها
كانت تهدؾ الى استعمار من نوع جدٌد -ودخولها الوطن العربً واٌجا د
المطابع ودخولها البالد العربٌة ونشر الحرؾ العربً والفكر العربً
وطبع بعض الكتب المدٌمة ومنها الدواوٌن الشعرٌة وكذلن فتح بعض
المدارس باللؽة العربٌة بعد ؼزوة نابلٌون لمصر.
طٌلة الفترةالمظلمة -
ظل الشعر فً فترة االنحطاط والتاخر –
مطبوع بطابع الفردٌة تملٌدٌا عناٌةالشاعر تنطوي على التزوٌك
اللؽوي واللفظً دون المعنى وتحول الشعر الى صناعة شعرٌة بحتة
تكثر ؾيها الصور التملٌدٌة الماخوذة ممن سبمهم وكثرت التشبٌهات
الى حد انعدام المعانً الشعرٌة الجدٌدة اوطمسها .
ػِٞٓ ٠ػي ٓغ
ًٝخٕ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك ٢ريح٣ش حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
حُويٍ٘٣ ،ظظَ ٖٓ ٣ؤهٌ ر٤ي٣ٝ ،ٙزؼغ كً ٍٝ ٚ٤ك خ ؿي٣يس ص ػ٤ي ك ٚ٤حُلًَش
حر٤خطٝ ٚطِىَ٠ٗ َٛس
ٝحُل٤خسٝ ،طؼ٤ي ُ ٚحُيٓخء ك ٢حٛٝ٧خٍ ،كظظٍٞى
ٝؿٔخ ًٍ ٓزيع  -رؼي إٔ ظَ هًَٗٝخ ػي٣يس ٝح ٖٛحُٔؼ٘ ٠حٓ َ٤حُلٌخ٣خص
ٝحُٔلخًخس  ،هِ ٍ٢حُلًَش َ٤ًِ ،حٍٓ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ٣ش حٝحُوٞحكٝ ٢ح٫ريحع -.
ُ٤ؼ٤ي ٗ٘خ ٚ١حُٞحٓغ ٝحُؼخرض ك ٢حُ٘ل ّٞحُؼَر٤ش حُٔظؼط٘ش حُٚ٤
ٗٝخء هللا طؼخُ ٠إٔ  ٌٕٞ٣حُزخٍٝى ٞٛ ١حٌُ٣ ١ؼ٤ي حَُٝف اُ ٠حُ٘ؼَ
حُؼَرِ٣ٝ ،٢زٔ ٚأػٞح ًرخ ه٘٤زشُ ،ح٤ٛش حُِ ،ٕٞري٣ؼش حٌَُ٘ ٝحٍُٜٞس،
 ِٚٛٞ٣ٝرٔخ ٚ٤ٟحُظِ٤ي ،رلٛٞٓ َ٠زظ ٚحُلٌس ٝػوخكظ ٚحُٞحٓؼش ٝطـخٍرٚ
حُـ٘٤ش.
٘٣ ُْٝؤ هللا طؼخُ ٠إٔ  ٌٕٞ٣حُزخٍٝىٝ ٞٛ ١كي ٙكخٍّ حُلِزش
ٗٝـْ ػٝ -َٜٙإ ًخٕ ُ ٚك َ٠حُٔزن ٝحَُ٣خىس -كِو٤ض ٍٝك ٚحُ٘ؼَ٣ش
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ٗؼَح رًٌٞزش ٖٓ حُ٘ؼَحء ٖٓ
ٓخ طؼِوض رٜخ ،كٔ٨ص حُيٗ٤خ
حُٞػخرش ٗلً ٞ
ً
أٓؼخٍ :آٔخػٛ َ٤زَٝ ،١كخكع ارَحٝ ،ْ٤ٛأكٔي ٓلَّٝ،حكٔي ٗٞه٢
ٝأكٔي ٗٔٝ ،ْ٤أكٔي حٌُخٗقٝ ،ػزي حُلِ ْ٤حُٔ.١َٜكٝ َٜٓ ٢حٌُخظٔ٢
ٝحُِٛخٝ ١ٝحَُٛخك ٢ك ٢حُؼَحم ٗٝخ٤ٛق حُ٤خُؿٝ ٢ح٫ٝى ٙك ٢حُ٘خّ
ٝحرٞحُوخْٓ حُ٘خر ٢ك ٢طٝ ْٗٞؿً َْٛ٤ؼٗ ْٜ٘ٓٝ َ٤ؼَحء حُٜٔـَ
ًٝخٕ أكٔي ٗٞهٗ ٞٛ ٢ـْ  ٌٙٛحًٌُٞزش ٝأَٓٛ٤خ ر٘ٓ ٬خُع ػٖ ٍ٠ٟ
ٝحهظ٤خٍ ،كوي ٓ ٨حُيٗ٤خ ر٘ؼَٗٝ ،ٙـَ حُ٘خّٝ ،أٗـ ٠حُوِٞد.
اما فً بداٌة هذا العصر فمد تؽٌرت وطبعت بطابع التحرر واالنطالق
والدعوة الى الثورة على كل ما خلفه االستعمار من اوضاع ومفاسد
وطبع الشعر بطابع التجدٌد من جدٌد فتوسعت افك افكار وخٌاال ت
بعض الشعراء بعد اطالع بعضهم على االداب الؽربٌة والتا أثر بالشعر
العربً المدٌم الذي بد أ ٌنشر من جدٌد فً حركة ادبٌة بداءت تتحرن
وتتحرر فً البالد ومن الشعراء من اوجد شعرا جدٌدا فتحررمن
لٌود المافٌة كما هو الحال فً الشعر الحر الذي ظهر حدٌثا فً الشعر
العربً ونتٌجة اطالع الشعراء العرب على الفن المسرحً الؽربً
فوجد الشعر التمثٌلً .
الشعر العربً ٌمتمٌز فً هذا الولت ب ثورٌته و وطنًته و ٌدعو
الى استنهاض الهمم والتخلص من االستعمار والثورة على كل ما هو-
هادؾ لاد
ا
لدٌم وبال ال خٌر فٌه المتنا العربٌة – ؾكان فً اؼلبه شعر ا
البالد الى حركة وطنٌة لومٌة فكان الشعراء والمفكرون واالدباء هم
لا دة الثورات التحررٌة فً الوطن العربً ومذكوا ا وارها.

**********************
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حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٝح٫طـخٛخص حُ٘ؼَ٣ش
اوجدت النهضة العربٌة التً احدثت انمالبا فً الحٌاة العربٌة
الجدٌدة نوعا من التمدم الثمافً فً كل المجاالت الثمافٌة بما فٌها
الدٌنٌة والسٌاسٌة والتارٌخٌة واالدبٌة فً النثر والشعر كان نتٌجته
نشوء انواع جدٌدة من الشعر مثل الشعرالحر والشعر المسرحً او
التمثٌلً او الشعرالمنثور كتب فٌه جملة من الشعراء وخاصة الذٌن
تاثروا بالثمافة الؽربٌة اضافة الى عمود الشعر اذ بمً شامخا ٌكتب
فٌه الكثٌر من الشعراء العرب وال ٌزال عمود الشعر هوالسمة الواضحة
فً الشعر العربً .
ٝػٔٞى حُ٘ؼَ  ٞٛحُ٘ؼَ حُٔ ُٕٝٞحُٔول٣ٝ ٠يػ ٠رخُ٘ؼَ حُظوِ٤ي١
ح٠٣خ  ٚٗ٫طوِ٤ي ُِ٘ؼَ حُويٝ ْ٣حٓظيحى ُ ٚك ٢حُٝ ُٕٞحُوخك٤ش كخُ٘ؼَ
حُظوِ٤يٌٛ ٞٛ ١ح حُ٘ؼَ حٌُٗ ١ظْ ػِ٤ٓٞٓ ٠و ٠رلَ ٖٓ حُزلٍٞحُ٘ؼَ٣ش
حُؼَر٤ش حُٔظش ػَ٘ حُظ ٢حٝؿيٛخ حُؼخُْ حُز ١َٜحٌُز َ٤حُوِ َ٤حُلَح٤ٛي١
ٝطُٞي حُو٤ٜيس ػِٝ ١ٍٝ ٠حكي ٝهخك٤ش ٝحكيس ٝ ُٕٝٝحكي كخُو٤ٜي س
حُؼَر٤ش كٝ ٚ٤كيس ٓظٔخٌٓش ٖٓ ك٤غ حُز٘خء ًخٜٗخ ر٤ض ٝحكي ٝحؿِذ ٗؼَ
 ٌٙٛحُلظَس ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع حٌُٔ٣ ١ؼَ حٛخُش حُل٠خٍس حُؼَر٤ش ح٫ىر٤ش .
ُوي كخكع حُ٘ؼَحء ػِ ٠حٛخُش ػٔٞى حُ٘ؼَ حُؼَر٤ٓٞٓٝ ٢وخٙ
ٝحُٝحٗٝ ٚحِٞٓ٫د حُ٘ؼَ ١حُوي ْ٣حُٔظٔؼَ رخُوخك٤ش حُٞحكيس ٝحُز٤ض
حُ٘ؼَ ١حُٞحكي حُٔظٌٗ ٖٓ ٕٞطَ ٝػـِ ك ٢ط٘ٔ٤ن ٓظٔن ٝرلَ ٝحكي
أٓ ١ظٔخ ١ٝحُظلخػ َ٤حُ٤ُٗٞش حٞٓ ٝكي حُٔ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ٣ش ُِز٤ض حُٞحكي
رل٤غ طٌ ًَ ٕٞحُو٤ٜيس ٜٓٔخ ١خُض ًحص طلخػٓ َ٤ليىس حَُٟ ُٕٞرٜخ
حُٔ٤ٓٞوٝ ٢حكي ٫طوَؽ ػٔخ ٍٓٔ ٚك ٢ح َٛ٫حُ٘ؼَحء حُؼَد ٞٛٝ
حُٔخءُٞف ك ٢حُ ُٕٞحُٔ٤ٓٞوُِ٘ ٢ؼَ حُؼَرًٌُٝ ٢ي حُ٫ظِحّ رخُوخك٤ش
حُٞحكيس ك ٢حُو٤ٜيس
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٤ٓٝزوًٌُ ٠ي ػٔٞى حُ٘ؼَ َٓ ٬٣ٞ١طلؼخ ٜٓٔخ حهظِلض ح٫ؿَحٝ
ٝحُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ٝحٓخُ٤ذ حُ٘ؼَحء ٗخٓوخ  ُٚٝححُويف حُٔؼِٝ ٠حُـٞ
حٔٗ٫ذ ػِ ٠حٓظيحى حُ ٖ١ٞحُؼَر ٢ك٤غ ح ًٕ٫حُٔ٤ٓٞو٤ش حُؼَر٤ش ؿزِض
كوئ٣خ
ػِٝ ٚ٤حٓظٔخؿض ٓٔخػٝ ٚحٓظٔٔـض ًَ حٗٞحع حُ٘ؼَ ح ٫ح٣خٙ
ٝكي٣ؼخ ًخٗض حُو٤ٜيس حُؼَر٤ش حُظوِ٤ي٣ش  ٢ٛحٓ٫خّ حُ٘ؼَ ١ك ٢ح٫ىد
حُؼَرٓٝ ٢خ ؿخء رؼيٛخ ػ٤خٍ ػِٜ٤خ ح ٝطلَع ٜٓ٘خ  ْ٤ُٝحُلَع ًخَٛ٫
 ٖٓٝهٜخثي ػٔٞى حُ٘ؼَ  ٌٙٛح٫ر٤خص ُِ٘خػَ حُؼَر ٢ػِٓ ٠لٔٞى ٚ١
ك ٢ح ٓظٜ٘خ ْٔٛ ٝحُ٘ؼذ حُؼَرٝ ٢ىكؼ ٚحُ ٠حُؼٍٞس رٞؿ ٚحُطـخس
٣و ٍٞكٜ٤خ \
اخً جاوز الظالمون المدى
فحك الجها د وحك الفدا
اتركهم ٌؽصبون العروبة
مجد االبوة والسإدد ا
ولٌسوا بؽٌر صلٌل السٌوؾ
ٌجٌبون صوتا لنا او صدى
فجرد حسامن من ؼمده
فلٌس له بعد ان ٌؽمد ا
اخً اٌها العربً االبً
اري الٌوم موعدنا ال

ؼدا

اخً البل الشرق فً امة
ترد الضالل وتحً الهد ى
اخً ان فً المدس اختا لنا
اعد لها الذابحون
صبرنا على ؼدرهم لادرٌن
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المدى

وكنا لهم

لدرا مرصدا

اخً لم الى لبلة المشرلٌن
ُ٘لٔ٢

حٌُ٘ٔ٤ش ٝحُٔٔـيح

ٞٔ٣ع حُ٘٤ي ػِ ٠حٍٜٟخ
٣ؼخٗن ك ٢ؿ ٚ٘٤حكٔيح
ريحص حُٔلخ٫ٝص حُيحػ٤ش حُ ٠حُظوِٝ ٖٓ ٚكيس حُوخك٤ش ك٢
ك ٢حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗٝ ٢ك٢
حُو٤ٜيس حُٞحكيس ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر٢
حٗ٫يُْ ًظ ٍٜٞحُٔٗٞلخص حٗ٫ئُ٤ش ٝحُٔٞحُ٤خ  ٝحُٔؼِغ ٝحَُٔرغ
ٝحُٔؤْ ٝكظ ٠حُِؿَ .
ظَ حُ٘خػَ حُؼَرِٓ ٢ظِٓخ رٞكيس حُوخك٤ش ٓٞٓ ٝو ٠حُزلَ حُٞحكي
ح ٫حٕ ك ٢ريح٣خص حُوَٕ حُؼَ٘ ٖ٣ح ٝؿي ٖٓ ٗؼَحء حُٜٔـَ ٖٓ ىػ٠
حُ ٠حُؼٍٞس ػِ ٠حِٞٓ٫د حُ٘ؼَ ١حُوي ْ٣كيػٞح حُ ٠حُظلٍَ ٖٓ ٌٙٛ
حُوٞ٤ى ك٘ظٔٗ ٞؼَح ٖٓ ؿ ٖٓٝ ُٕٝ َ٤ؿ َ٤هخك٤ش ح ٝهَؿٞح ك ٚ٤ػٖ
حُٔخُٞف ك ٢حُ ُٕٞحُٔ٤ٓٞوُِ٘ ٢ؼَ حُؼَرًٌُٝ ٢ي ُْ ِ٣ظِٓٞح رخُوخك٤ش
حُٞحكيس ك ٢حُو٤ٜيس .
ٝػٖ ٗؼَحء حُٜٔـَ طَٔرض  ٌٙٛحُلخُش حُـي٣يس ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر٢
حُ ٠ح٫هطخٍ حُؼَر٤ش كظَٜص ك ٢حؿِذ حُز٬ى ٓخ  ٠ٔٔ٣رخُ٘ؼَ حُلَك٢ٜ
حٗز ٚرؼٍٞس ػِ ٠حُ٘ؼَ حُويٗ ْ٣ؼَ حُظلؼِ٤ش ك ٢ر٘خء حُو٤ٜيس ٝهي
حُظِٓض ه٤ٜيس حُ٘ؼَ حُلَ ٗـٔش حُزل ٍٞحُلَس حُٔزؼش ٖٓ رلٍٞ
حُلَح٤ٛي ١كظوِٜٞح ٖٓ ٗظخّ حُ٘طَٝحُؼـِ ٝحرظؼيٝح ػٖ حُ٘ظْ رخُؼٔٞى
حُ٘ؼَ ١حُٔظٔن حُٔظ٘خٓن ك ٢حُز٘خء ٝظَٜص ٓ٘خُػخص رٍٝ ٖ٤حى حُ٘ؼَ
حُؼٔٞى ١حٌُ ٖ٣حػظزَٝح حُ٘ؼَ حُلَ َٟد ٖٓ حٗٞحع حُ٘ؼَ ٝحٗٗ ٚو ٚك٢
ٗخػَ٣ش حُ٘خػَ ح ٝك ٢حًٗ ٚحُٔ٤ٓٞو٤ش حهَؿظ ٚػٖ حُٔخُٞف ٝرٍٝ ٖ٤حى
حُ٘ؼَحُلي٣غ حٌُ٣ ٖ٣ؼظزَٓ ٖٓ ٚٗٝظطِزخص حُؼَٜحُلي٣غ.
 ٫ٝحػِْ حٕ ًخٗض  ٌٙٛحُطَ٣وش حٗ ٢ٛو ٚكٗ ٢خػَ٣ش حُ٘خػَ
حُؼَر ٢حُلي٣غ ٓغ حُؼِْ حٕ ٘ٛخى هٜخثي ك ٢حُ٘ؼَ حُلَ ٍحثؼش ٝؿِٔ٤ش
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ًٝحص ه٤خٍ ٗخػَ ِٜ٣ ١حُٞؿيحٕ ِٛح حّ حٜٗخ ٣َ١وش ؿي٣يس ٓزظٌَس ُ٘ظْ
حُ٘ؼَ حهظ٠ظٜخ ظَٝف حُل٤خس كٌٛ ٢ح حُؼ َٜح ٫حٗ ٢حه ٍٞحٕ ١ز٤ؼش
حُؼَرٓ ٢ظزوٓ ٠ظخػَس رخُو٤ٜيس حُ٘ؼَ٣ش ًحص حُظلؼِ٤ش حُٞحكيس ٝحُوخك٤ش
حُٞحكيس ُئٓ ٟخػٜخ حٓ ٝطخُؼظٜخ ٝط٘ي حُٔٞح ٖ١حُؼَر ٢حُٜ٤خ حًؼَ ٖٓ
ه٤ٜيس حُ٘ؼَ حُلَ حُوخُ٤ش ٣ٝظَ حُٔٞح ٖ١حُؼَر٘٣ ٢ظَ حُ ٠ه٤ٜيس حُ٘ؼَ
حُلَ حٜٗخ طٔؼَ ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ٝهي حػزض حُِٖٓ ٛلش ًُي ه ٌٙٛ ٍ ٬ح٣٫خّ
ػًِ ٠ؼَس ٓخ ه َ٤ك ٢حُ٘ؼَحُلَ ٗٝظْ ك ٖٓ ٚ٤ىٝحٗ ٖ٣ٝؼَ٣ش ٝحٍٗ ٢ؿْ
ًظخرظ ٢رؼ ٞهٜخثي ١ػِٔٗ ٠ن حُ٘ؼَحُلَ ٝك ٢ه٤ٜيس حُ٘ؼَ ح ٫حٗ٢
حك َ٠حُو٤ٜيس حُُٔٗٝٞش حُٔولخس ػِٜ٤خ .
ٝحٗؼَ حٜٗخ ه٤ٜيس حُ٘ؼَحُؼَر ٢هئ٣خ ٝكي٣ؼخ ٝحٗٗ ٢ؼَص كٖ٤
حًظذ حُو٤ٜيط ٖ٤حٕ ح ٠ُٝ٫حػِ ٠هيٍح ٝحكٔٓ َ٠خػخ ٝحًؼَ طخعٍ١ح ك٢
حُٞؿيحٕ حُؼَرٓٝ ٢غ ٌٛح طزو ٠ه٤ٜيس حُ٘ؼَ كخؿش ِٓلش ُ٘ؼَ ٌٛح
حُؼُٝ َٜؼِ ٢حٍؿغ ٓٞ٣خ ُِظل َ٤٠رٜٔ٘٤خ ٝحًظذ كٜٔ٤خ .
ٖٓ حٗٗ َٜؼَحء ه٤ٜيس حُ٘ؼَحُلَ ٍٝٝحىٛخ ريٍ ٗخًَحُٔ٤خد
ٝػزي حُٛٞخد حُز٤خٗ٬ٛٝ ٢ف ػزي حُٜزٗٝ ٍٞخُى حُٔ٬ثٌش ٤ٓٝوخثَ٤
ٗؼٔ٤ش ٝؿزَح ٕ هِ َ٤ؿزَحٕ ٝؿً َْٛ٤ؼَ٤
 ٖٓٝحُ٘ؼَحُلَ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ ُِ٘خػَس ٗخُى حُٔ٬ثٌش طو: ٍٞ
ك ٢ىؿ ٠حُِ َ٤حُؼٔ٤ن
ٍحٓ ٚحُ٘٘ٞحٕ حُؤ٤٘ٛ ٙٞخ
ٝحٍحهٞح ىٓ ٚحُٜخك ٢حٌَُٔ٣خ
كٞم حكـخٍ حُطَ٣ن
------------------ٛٝزخكخ ىك٘ٙٞ
ٝحٛخُٞح كوي ْٛكٞم ػَحٙ
ػخٍ ْٛظ٘٣ ُٖ ٙٞزوٌٗ ٠حٙ
ػْ ٓخٍ ٝح ٙٞٔٗٝ
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----------كٔزٞح ح٫ػٜخٍ ١ِٞ٣
حٕ طلخٓ ٙٞرٔظَ حٝؿيحٍ
ٍٝحء ٝحٕ ٣طلئح ٟٞء حُٜ٘خٍ
ؿ َ٤حٕ حُٔـي حهٟٞ
----------------- ٖٓٝحُولزَحُٔؼطَ
ُْ ٘ٓ ٍِ٣زؼؼخ ٞٛص حُ٘٤ٜي
٤١ل ٚحػزض ٖٓ ؿ ٖ٤ػ٘٤ي
ؿخػْ ٣ ٫ظوٜوَ
------------------٣خ ُلٔو ٠حؿز٤خء
ٓ٘ل ٙٞك ٖ٤حٍى٤ٜٗ ٙٝيح
حُق ػَٔ ٗٝزخرخ ٝهِٞىح
ٝؿٔخٗٝ ٫وخء
* * *
ومن الفنون الشعرٌة الحدٌثة التً ظهرت جراء النهضة العربٌة
الشعر التمثٌلً او المسرحً وهو فن طارئ على االدب العربً التبسه
الثمافٌة
العرب نتٌجة اتصالهم بالؽرب وتاثرهم بهم من خالل البعثات
والترجمة واطالع بعضهم على المسارح الؽربٌة فمد اطلع الشعراء
العرب على حركة المسارح الؽربٌة وما ٌعرض فٌها مما كتبه االدباء
الؽربٌون من مسرحٌت شعرٌة مثلت على المسارح فالدم بعض
شعرائنا على محاكاتهم بدافع حب التشابه ا لى نظم مسرحٌات تمثٌلٌة
باللؽة العربٌة فنظموها شعرا .
ولد نجح هذا النوع من الشعر فً اول بداٌاته اال انه ركد او مال
الى الركود مع مرورالزمن ولد كانت اؼلب الرواٌات الشعرٌة مستماة
مادتها من التارٌخ ومن اشهر من كتب فً هذا الشعر واوجده الشعراء
27

احمد شولً وعزٌز اباظة من مصر و خالد الشواؾ من العراق وؼٌرهم
.
وهذا ممطع من مسرحٌة –كلٌوباترة  -شعر احمد شولً -
اونٌس – محاوال اسعاؾ الجرح –
تلن انفاسه توالى وهذا

جسمه ال ٌزال ؼضا طرٌبا

هو ذا لد تخلجت شفتاه

وتهٌا

لٌثو با

اٌها المالبكة ارفمً بجرٌح

بات تحت الرواء جرحا صبٌبا

التنادٌه بالدموع مرارا

ربما ضر جرحه ان ٌجٌبا

لسانه

انطونٌو-
كلٌوباتره عجب انت هنا

لم تموتً هم اذن مكذبون

كلٌوباترة –
سٌدي روحً حٌاتً لٌصري

امن حً

انطونٌو
بعد حٌن ال اكون
كلٌوباتره
من تعانً كذبا من لالها لن
انطونٌو
اوملبوس

النذل
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الخإون

مر فاستولفته اساءله
لال ماتت فتجرعت المنون
*

*

*

تمٌز الشعرالعربً فً نهاٌة المرن التاسع عشر وبداٌة المرن
العشرٌن بنهضته وثورٌته ؾكان اؼلب الشعر سٌاسٌا ثورٌا ناهضا
وكان الدافع الربٌس لهذا الشًء هو الحالة الجدٌدة الناه ضة فً الوطن
العربً فمد شارن الشعراء العرب فً اذكاء كل حركات التمدم و الثورٌة
العربٌة وكا نوا رإوساء اودعاة لها ا ومشتركٌن فعلٌا فٌها فهم االساس
االول فً النهضة العربٌة لذلن فالمطلع على شعر شعراء النهضة
العربٌة فً بداٌات هذا العصر ٌجد ان المصٌدة العربٌة تمطر د ما فً
ثورة جامحة صارمة ن أن ابٌات لصابدهم سٌوفا مصلتة مسلولة من
اؼمادها وهم لد ركبوا جٌادهم للجها د فً سبٌل الحك ونصر ة شعبهم
والذود عن وطنهم المسلوب وهم ٌرون ان االمم لد تماسمت اسالبهم
فهتفوا فً الشعب العربً وتؽنوا ببطوالت هذا الشعب الذي استجاب لهذا
النداء هب كالمارد ٌشك طرٌمه الى الحرٌة و االنعتاق وطرد االستعمار
وٌنشد النور واالمان و باالٌمان بلدراته وروحٌته االبٌة الطامحة الى
العلو واالرتماء والثورة والرفعة .
والشعر السٌاسً ٌمثل االحداث العربٌة تمثٌال صادلا فمد ذكرت فٌه
الصؽٌرة والكبٌرة من االحداث التً ألمت باالمة العربٌة وكان الشعراء
صوت الشعب الهادر والمدوي.
فالشعر العربً كان نار ا تلتهب لتحرق ظهور االجنبً وثورة
فً نفس العربً تزٌدها لوة واندالعا فالشعراء كل الشعراء هتفوا
للتحرر العربً وطرد المعتدٌن والفخر فً الشخصٌة العربٌة واذكاء نار
الثورة فٌها ٌمول الشاعراالخطل الصؽٌر فً هذه االبٌات من لصٌدته
سابل العلٌاء عنا والزمانا :
سابل العلٌاء عنا والزمانا
هل خفرنا ذمة مذ عرفا نا
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المروءات التً كانت بنا
لم تزل تجري سعٌرا فً دمانا
ضجت الصحراء تشكو عرٌها
فكسوناها زبٌرا

ود خا نا

ضحن المجد لنا لما رءانا
ٌد م االبطال مصبوؼا لوانا
عرس االحرار ان ٌسمى العدى
اكإسا حمرا وانؽاما حز ا نا
ومع كل ماتمدم نمول ان الفنون الشعرٌة فً بداٌات عصر
النهضة العربٌة التً ظهرت حدٌثا وانشد فٌها شعراءالعربٌة لصابدهم
كثٌرة اال ا ن اؼلبها كا ن فً الثورة العربٌة والتؽنً بامجادها ورموزها
وما اللته البالد العربٌة من نكبات واحداث ومن اهمها نكبة دمشك
ونكبة ضٌاع فلسطٌن واستالء الٌهود علٌها
لذا تبمى هذه المصابد الوطنٌة هً السمة الؽالبة لهذا العصر والمح رن
امته واعادتها الى سالؾ
الموي للشبا ب العربً المإمن برسالة
عهدها التلٌد .

******************************************
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ٗؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش

حُ٘خػَ ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿ٢
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ٗ ٞٛخ٤ٛق رٖ ػزي هللا رٖ ؿ٘ز ١٬رٖ ٓؼي حُ٤خُؿ ٢حُِز٘خٗ٢
حُلٔ ٢ٜح. َٛ٧
حُُٔٞي حُٔ١ٍٞ
ّ
ُٝ .ي ك ٢هَ٣ش ًلَ ٗٔ٤خ ٖٓ هَ ٟحُٔخكَ حُِز٘خٗ ٢ك 25 ٢آًحٍ ٓ٘ش \
 ّ 1800ك ٢أَٓس حُ٤خُؿ ٢حُظً ٢خٗض طٌٖٔ ٓ٣ٍٞخ ٝكٓ ٢ي٘٣ش كٔٚ
ٜ٘ٓٝخ ٛخؿَص حُُ ٠ز٘خٕ ٌ٘ٓٝض حُٔ َٜحُٔخكِٝ ٢هي ٗزؾ ٖٓ  ٌٙٛحُؼخثِش
ًؼ ٖٓ َ٤أكَحىٛخ ك ٢حُلٌَ ٝح٧ىدٝ .حُؼوخكش ٝحُؼِ. ّٞ
ٗ٘ؤ ٗخ٤ٛق ٓ٤خ ً٫اُ ٠ح٧ىد ٝحُ٘ؼَ ٝ ،أهزَ ػِ ٠حُيٍّ ٝحُٔطخُؼش
ر٘لٔٝ ، ٚطٜلق ٓخ ط َٜاُ٣ ٚ٤يً ٖٓ ٙظذ ك ٢حُ٘لٝ ٞحُِـش ٝىٝحٖ٣ٝ
حُ٘ؼَحء ٝ،هي ٗظْ حُ٘ؼَ  ٞٛٝك ٢حُؼخَٗس ٖٓ ػَٔ ُْٝ ، ٙطٌٖ حٌُظذ
َٔس ك ٢ػ َٜٙكٌخٕ حًؼَ حػظٔخى ٙػًِ ٠ظذ ٔ٣ظؼَٛ٤خ ٖٓ
حُٔطزٞػش ّ ٣
ص ّ
حٌُٔظزخص حُوخٛش  ،كٜٔ٘خ ٓخ ٣وَأٛخ َٓس ك٤للع ٜٓٗٞٔ٠خ ٜ٘ٓٝخ ٓخ
ٔ٘٣وٜخ رو٣ ٢ي٣ٝ .ٙلظلع رٜخ ٓ٘ٔٞهش.
 ٝرؼي حًظٔخٍ ٗو٤ٜظ ٚحُؼوخك٤ش حط َٜرخ َ٤ٓ٧ر٘ َ٤حُٜ٘خر٢
كوَر ٚاُٝ ٚ٤ؿؼًِ ٚخطزخ ً ُ ، ٚكِزغ ك ٢هيٓظ ٚحػ٘ظ٢
حٌُز ، َ٤أُٓ َ٤ز٘خٕ ّ ،
ػَ٘س ٓ٘ش ٝ ،ك٘ٓ ٢ش \ ٗ ّ 1840ل ٢ح َ٤ٓ٫ر٘ َ٤حُٜ٘خر ٢هخٍؽ حُز٬ى
كوَؽ ح َ٤ٓ٧رُ٘ ٖٓ َ٤ز٘خٕ اُ٘ٓ ٠لخٝ ٙػِ ٠حػَ هَٝؽ حُ ٖٓ َ٤ٓ٫ز٘خٕ
حٗظوَ حُ٘خػَ ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿ ٢رؤ َٛر٤ظ ٚاُ ٠رَٝ٤ص كؤهخّ رٜخ ٝطلَؽ
ُِٔطخُؼش ٝحُظؤُ٤ق ٝحُظيٍٗٝ ْ٣ظْ حُ٘ؼَ َٓٝحِٓش ح٧ىرخء كٌحع ٤ٛظٚ
ٝأٗظ.ًًَٙ َٜ
حط َٜرخَُّ ٕ١٢ُٝحٜ٣ ٖ٤٤ًَ٤ٓ٧لق ٓطزٞػخطٝ ، ْٜىعُِ ٟظؼِْ٤
ك ٢حُٔيٍٓش حُ٤٘١ٞش حُظً ٢خٕ هي أٜٓٔخ حُٔؼِْ رطَّ حُزٔظخًُٗٝ ٢ي
ػخّ \ ٝ ، 1863حٗظـَ ٓؼ ٚرظٜل٤ق حُـِء حٓ ٖٓ ٍٝ٧ؼـٔٓ ( ٚل٢٤
حُٔلٗٝ ،) ٢٤خٍى ك ٢أ ٍٝطَؿٔش ػَر٤ش ٌُِظخد حُٔويّ ( حٗ٫ـ ) َ٤ك٢
.
حُؼ َٜحُلي٣غ  ٢ٛٝ ،حُظَؿٔش حُظ ٢هخّ رٜخ حٌ٣َٓ٧خٕ
ػَٔ كٓ ٢يٍٓش حٌ٣َٓ٧خٕ ك ٢رَٝ٤ص ( حُـخٓؼش ح٤ٌ٣َٓ٧ش ) كٔ٤خ
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رؼي ٘ٛٝ ،ق ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔئُلخص حُِـ٣ٞش حُظؼِ٤ٔ٤ش طؼي ريء رؼغ حُِـش
حُؼَر٤ش حُلٜل ٠ك ٢حُؼ َٜحُلي٣غ .
أ ٤ٛذ رَٔ ٝػ٠خٍ ٓ٘ش\ ٝ ّ1869أ٤ٛذ رَِ٘ ٜٗل ٢كِِّ
ىحٍ ٙػِ ٠حػَ ًُيٝ ،ك ٢أػ٘خء َٓ ٟٚكـغ رلوي حر٘ ٚحُزٌَ حُ٘٤ن كز٤ذ
 ٞٛٝكَٗ ٢م ٗزخر ٚكٞهغ ػًُِ ٚ٤ي حُلخىع ٝهٞع حُٜخػوش ٣ ُْٝؼٖ رؼي
ًُي ا ٫أٍرؼٓٞ٣ ٖ٤خ ً ًٝخٗض ٝكخط ٚكٗ 8 ٢زخ( ١كزَح٘ٓ )َ٣ش\ .ّ 1871
ػَف حُ٤خُؿ ٢ر٘ؼَ ١ً ٙحُ٘للش حُ٤٘١ٞش حُظ ٢ط٘زؼغ ٖٓ حػٔخم
هِزٗٝ ٚلٔ ٚحُ٤٘١ٞش ٝػخرش كٗ ٢ؼَ ٙفهٜخثي ٙحُ٤٘٤١ٞش طٔظخُ رٌٜٗٞخ
حك َ٠هٜخثي ٝ ٙحٓٔخٛخ .
طَى ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿٓ ٢ئُلخص ٓظؼيىس ِٗٔض حَُٜف ٝحُ٘لٝ ٞحُز٤خٕ
ٝحُِـش ٝحُٔ٘طن ٝحُطذ ٝحُظخٍ٣ن ًٔ ،خ طَى ىٞ٣حٗخ ً ٗؼَ٣خ ً ٓظ٘ٞع
حُٟٔٞٞػخص َٓٝ ،حٓ٬ص ٗؼَ٣ش ٗٝؼَ٣ش ،
ٝأ ٌٙٛ ْٛحُٔئُلخص:
ٗ « - 1خٍ حُوَ ٟكَٗ ٢ف ؿٞف حُلَح »  ،ك ٢حَُٜف ٝحُ٘ل.ٞ
 « - 2ك َٜحُوطخد ك ٢أُ ٍٞٛـش ح٧ػَحد » ٍٓ ٢ٛٝ ،خُش ك٢
حُظٞؿٜ٤خص حُ٘ل٣ٞش.
 « - 3ػوي حُـٔخٕ ك ٢ػِْ حُز٤خٕ ».
ٓ « - 4ـٔغ حُزلَ٘٣ ٞٛٝ ، » ٖ٣ظَٔ ػِٓ ٠ظٓ ٖ٤وخٓش ػِ ٠ؿَحٍ
ٓوخٓخص حُلَٝ ١َ٣ري٣غ حُِٓخٕ حُٜٔيحٗ.٢
 « - 5ىٞ٣حٕ ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿٓٝ .» ٢ئُق ٖٓ ػ٬ع ٓـخٓ٤غ ٗؼَ٣ش ٢ٛ
حُ٘زٌس حٗٝ ٠ُٝ٫للش حَُ٣لخٕ  ٝػخُغ حُؤَٖ٣
 - 6حُؼَف حُط٤ذ كَٗ ٢ف ىٞ٣حٕ حر ٢حُط٤ذ
 - 7ك َٜحُوطخد ك ٢هٞحػي حُِـش حُؼَر٤ش
 - 8حُـ َٛٞحُلَى ك ٢كٖ حَُٜف
 ٖٓٝؿٔٗ َ٤ؼَ ٙحهظَص  ٌٙٛحُو٤ٜيس حَُحثؼش:
(ىع  ّٞ٣حْٓ )
َ ّٞ٣
ؿ ِي
أْٓ ُ ٝه ٌْ ك٢
َى ْ
ع ِ َّ ٞ٣
ٗؤٕ ِ
ِ

ٝحػ ِي ْى ُِ٘لِٔي ك ِٚ ٤أك َ
 ََ ٠حُؼُ َي ِى
33

ٔ َْ هللاُ حٌَُ٫ٝ ُْ ٣
ٝحهَ٘ ْغ رِٔخ هَ َ

ٔ َْ٣ ٢يَ َ٣
ُم ٖٓ أ َك ِي
طَز ُ
ـي َُّ٘ ِ َِ ٤
حَُ ِ

ُٓخٕ رُ َْىسً َك َ
ََ ٠صْ
ْ ُ ٌُ ِ َّ
ٝحُ َز ْ
ٍ

خى َ
كظ ٠ط ُ َل َ
ُـي حُ٧هَ ٖٓ ٟحُزُ ََ ِى

ٝى ٍُْ َٓ َغ حُ َّي ْٝ َِ ٛحٗ ُ
ظ َْ ك ٢ػَٞحه ِز ِٚ

ٌحٍ إٔ طُزظَِـ ٠ػ َ
رخَُ َٓـ ِي
َ٘٤خى َّ
ِك َ

حٌُِذ ك ٢أ َِّ ٣خّ ى َِْ ُٝظـ ِٚ
َٓظَ ٠ط َ ََ
َ
ٔـُٚ
ٝحػَِ ْْ َّ
َ
ػِ٤ي
رؤٕ
حُؼخٍ ط َ ِْزَ ُ
َ

ِ٤ي أٞ١حهخ ً ٖٓ َ
كخ َؿ ؼ َْ َُِ ْؿ َ
حُِ ٍَ ِى
ذ  ٖٓ ٫ػ َّ
ػ َّ
ٓ ِي
ٖٓ َ
ِ ٠ش حَ ٧
ِ ٠ش حٌُ ِْ ِ

حُوٗ ١ً ٖٓ َ٤ؼٔ ٍش َك َيػَضْ
 ٫طؤ ُٓ َِ
َ

حُلَ ٚ٣ػِ ٠أػٞحرـ ِ ٚحُ ُـ ُي ِى
كَ َْٞ ٜ
ُ

ٝحكَ ْ
 ٙػِ ٠حُي ِ ٍُّ إٔ ط ُ ِ
ؼط ٢ه٬ث َيُٙ
ِ
هخء كبٕ
ٛيٌ ٣
أػيَ ٟحُؼُيح ِس َ
حَُ ِ
ن كَّ ٢
ن حُؼِ ٜي ٓخ َ
د ُِ َٔ ْٖ
ر ٖ٤حُ ِ ّ
ٝأٝػ َ ُ
ٜلخ ِ
َ
ٌَُّ ُِ ُٔ ْؼ ِط ٢ػِِٛ ٠زَـ ٍش
ػِ٤ي رخُ٘ ِ
َُ ٞ
ٔـ ٌي
ًخٕ َ٣لَؼ َُ كِٗ ١ً ٢ؼٔ ٍش َك َ

َٖٓ ُ ّ٤ِ ُٔ٣ ٫
ـَ ِى
ـِ رَ ْ َٖ ٤حُي ِ ٍُّ ٝحُزَ َ
أٝحٕ حُ ِ ّ
٤ـن ُْ طَ ِــ ِي
َْ َِ١زظَـ ُٚك٢
ِ
ِ ٠
ذ َ٣ ٫يح ً رِ َ٤ي
ػخهَيصَ هِزـخ ً روِ ٍ
ٔ ٞى ََى  ١َٞ٘٣كِ ٌَِْس حُ ٌَزِ ِي
َ ٝى ْ
ع َك ُ
ٔ ِي
َُ ْْ ُ ٘٣ؾ ًٗ ٝؼٔ ٍش ٖٓ ؿخث َِ حُ َل َ
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َٓ َل ْ
ـَرـ ٍش
٠ظ ُ َي حُُّ٘ ْ
َ ٜق ػٖ ُه ٍ
زَ ٝط َ ِ
ظَ ُ٘لٔ َ
ِي ؿٛ ١َ٤خكزخ ً كؤٗخ
كخ َه ْ
ف حُ َّ ٞ٤ارَح٤ٛـ ُْ رَِيطَ٘ـخ
هي ٗ َََّ َ
َ ََ ٜؿ ََْٛ ٞسً
أٛيَصْ اُ٘٤خ َ
ٟٞحكْ ِٓ ٢
ض حَُّ٘خ ُّ طٌُ٘ ٞ
ْ َٝ ٍَ ٞ ١ك٘ظِ ِٚ
ٓخ ُحُ ِ
ٓ ََّصْ َ
ٜٜـخ
رِ ِْ ٍٝطـ ِٓٞ٣ ٚـخ ً َٗٝـَّ َ
ُ

ٗ ِي
حَُ َ
ٝهللاُ ُ
ٓزلخَٗـ ُٚحُٜخى ١اَُ ٠
َ
ػ٘ي ِر َٔخ هي َؿ َّي ك ٢حُ َز َِ ِي
ٗ ِـ ِْضُ
ُ
ف هي كخ َ
ٔ ِي
حَُُ ٝ
ٟضْ ػِ ٠حُ َـ َ
ًؤَُّٗ ُٚ
ٖٓ ٓخ ُِ٘خ ك ٢ٜهي ؿخىَصْ  ْْ َُٝط َ ُـ ِي
ًخ١ ّّ ِ ٧خُضْ ػِٜ٤خ ُ
حُِ َُٞي
ؿَرـشُ َ
َحم كِْ طََِٔ ْْ ٖٓ حُ ٌَ َٔ ِي
ُ
هٞف حُ ِل ِ

َّٞم َ
ك ٖ٤ى ٍََٟ
ػِِ٤شٌ ٖٓ ىٝحػ ٢حُ٘ ِ

ٖٓ ُُط ِلـ ِٓ ٚخ ِر َٜخ ٝحكَ ُٔ ً ٠لظ ِو ِي

ْ
د
وظَ ٍ
ُجٖ ِ ٖٓ ُْٖ ٌ٣كٔخٛخ َ
ؿِ ُٓ َ٤

ؿُٓ َ٤زظ ِؼـ ِي
كوِزُـ ُٚػٖ َٞٛحٛخ ُ

ٗلْ َُ٣حػ ٢ػَ ٜي ٛخكز ِٚ
ًٍَ ْ٣

ـَُ ُٙ
١ـَ ٌٍ ٞ
ٖٓ حُ ُٔـ َي ِى
كُ٣ ٬و ِ ّ
ُ ٜ

ُ ْ٤ك ٢أهٞح ُِـ ََُُِ ٚـ ٌَ
ٌُٓ ٌَّٜ
د َ

َ٤ـذ ُِ ُٔ٘ظَوـ ِي
 ْ٤ُٝك ٢كِؼ ِِـ ِ ٚػ ٌ
َ

٘لـَىح ً
٣وُّ ٞ
رخٓ٧ـَ رَ ْ َٖ ٤حَُّ٘ ِ
خّ ُٓ ِ
ِ

٘لـَ ِى
ٝحُـ َ٤هي ًَ ََّ ػَ٘ ُٚ
ُ
ؿِ ُٓ َ٤
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ذ ح٧ػِ ٠رَِّٔ ٜظِـ ِٚ
ِ َ٣ٝ
لط ُْ حُ َٔ٘ ٌِ َ

ٖٓ هُ َِّ ٞس حَُأ ٖٓ ٫ ١هُ َِّ ٞس حُؼَ ُ
ِ ٠ي

ػ َز ٌ
َ
غ
ػيُّٛـْ َ
حَُؿخ ٍِ ٍؿخ ٌٍ َ
ٖٓ ِ ّ
ٔزُٜـخ
ٓخُٓٝ ٢خ ُُ٘ـ ّٞحُِ َِ ٤أك ُ
كٌَ هي كظلضُ َُ َٜخ
أٛي٣ظُِ ُٚر ْ٘ضَ ٍ
طٌََّٔ٘ض رؼ َي ُ
ٔ ِٚ
ؼق ٖٓ َٗلخث ِ
ٍ ٟ
ٜٔـخ
ً َُّ حُِٔ ٬ر ِْ طَزَِٓ ٠ؼ ََ ِ ٫ر ِ
 َُ ٠حُٔيفِ ٓخ َ
ٝحُ ْٗضَ ٛخكزَـُٚ
ٝأك َ

ٝٝحك ٌي هي ًَلَ ٠ػٖ ًَؼَْ ِس حُ َؼ َي ِى
يٍ ك ٢حُ َـَِ ِي
اًح َظ ِلَصُ رٞؿـ ِ ٚحُزَ ِ
ِ ٛي
ٖٔ أٛٝخك ِِْ٘ ًَ ٚح ً رَ ٍَ ٬
ٖٓ ُك ِ
كظَّ ٠حرظََ٘ضْ ًُ ََّ رٍ ٤
ض ٗخٓنِ حُؼُ ُٔ ِي
ؼَ ٣ ٫زِ ٠اُ ٠ح٧ر ِي
ْ حُ ِ ّ
َِٓ ٝزَ ُ
٘ ِ
ْ
 َٕ ُٝحُؼََ ٝٝكِْ ط َ ْ٘وُ ْْ َُٝ ٚط َ ِِ ِى

***********************************

ح َ٤ٓ٧ػزيحُوخىٍ حُـِحثَ١
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 ٞٛػزي حُوخىٍ رٖ ٓل ٢حُي ٖ٣رٖ ٜٓطل ٠رٖ دمحم رٖ حُٔوظخٍ رٖ
ػزي حُوخىٍ رٖ أكٔي رٖ دمحم رٖ ػزي حُو ١ٞرٖ ٓٞ٣ق رٖ أكٔي رٖ ٗؼزخٕ
ٖٓ ح٫ىحٍٓش حٌُ ٖ٣كٌٔٞح حُٔـَد حُؼَر ٢ك ٢حُوَٕ حُظخٓغ حُٜـَ١
ِ٣٫ٝحُ ٕٞكَ٣ ٚ٤ؿغ ٗٔز ْٜحُ ٠حىٍ ْ٣رٖ ػزي هللا حُٔل ٞرٖ حُلٖٔ
حُٔؼ٘ ٠رٖ حُلٖٔ حُٔز ٢رٖ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ ٍٟٞحٕ هللا ػِْٜ٤
وكان عبد المادرهواالبن الثالث لمحً الدٌن (سٌدي محً الدٌن)
للطرٌمة المادرٌة الصوفٌة فً المؽرب وشمال افرٌمٌا .
اما امه فهً الزهرة بنت الشٌخ سٌدي بو دومة وكانت سٌدة
مثمفة مإمنة.
ُٝي حَ٤ٓ٫ػزي حُوخىٍ حُـِحثَ ١ك ٢حُٔخىّ ٖٓ ٓزظٔزَ ح1808ٍِٞ٣
روَ٣ش ( رٞكـَ) حُظخرؼش ُ٣٫ٞش ( ٓؼٌَٔ حُو٤ط٘ش ) ك ٢حُـِحثَ.
طؼِْ حُوَحءس ٝحٌُظخرش ك ٖٓ ٢حُوخٓٔش ٖٓ ػَٔٝ ٙطؼِْ طؼِٔ٤خ
ٞٛك٤خ ٝكلع حُوَحٕ حٌَُٝ ْ٣ىٍّ حُلي٣غ حَُ٘٣ق ٓٝوظِق حُؼِّٞ
حُي٤٘٣ش ٝحُلو٤ٜش ًٝخٕ ُٞحُي ٙحُ٤ي حُط ٠ُٞكًُ ٢ي ًٔ.خ ًخٕ كخٍٓخ
ٗـخػخ طؼِْ حُلَ٤ٓٝش ٝحُ٘ـخػش ٝك٘ ٕٞحُوظخٍ .ػْ حٍِٓ ٚحر ٙٞحُ٠
( َٛٝحٕ) كظؼِْ ػِ٣ ٠ي حٓظخً( ٙحُ٘٤ن حكٔي رٖ حُوٞؿش) ٝطؼِْ
حُلٔخد ٝحُــَحك٤ش ٝحُلِٔلش ػِ٣ ٠ي حٓظخً ( ٙحُ٘٤ن حكٔي رٖ حُطخَٛ
حُزط )١ٞ٤هخٓ ٢ٟي٘٣ش ( حٍُ ) ٞ٣ػْ ػخى حُ ٠رِيط ( ٚحُو٤ط٘ش )وهو
فً الخامسة عشرة من عمره وبعد عودته إلى بلدة ( المٌطنة ) بادر
والده إلى تزوٌجه واختارله ابنة عمه ( اللة ) وكانت تجمع بٌن محاسن
الخلك والنسب الشرٌؾ .
ًٝخٕ ٝحُيٓ ٙل ٢حُي ٖ٣اٟخكش ٌُ٤ٗ ٚٗٞن حُطَ٣وش حُوخىٍ٣ش ك ٢ر٬ىٙ
ًح ٌٓخٗش ٍك٤ؼش ر ٖ٤ػخٓش حُ٘خّ  ٖٓٝأػ٤خٗٝ ْٜهي ىكؼض آٍحثٝ ٚحكٌخٍٙ
رخُلخًْ حُؼؼٔخٗ ٢كٓ ٢ي٘٣ش ( َٛٝحٕ ) حُ ٠طلي٣ي حهخٓظ ٚك ٢ر٤ظ ٚكلٌَ
رخُوَٝؽ ٖٓ ٌٛح حُٔلزْ رخٕ ٣ظٞؿ ٚحُ ٠حُلؾ ٫ىحء كَ٠٣ش حُلؾ
ٝحٛطلذ حر٘ ٚػزي حُوخىٍ حٌُ ١رِؾ ٖٓ حُؼَٔ ػٔخٗ ٢ػَ٘ ػخٓخ كٌخٗض
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ٍكِش ٓٞكوش ٓخكَ كٜ٤خ حُ ٠طٝ َٜٓٝ ْٗٞحُلـخُ ػْ ُحٍ حُؼَحم
ٝحُ٘خّ ك٣َ١ ٢ن ػٞىط ٚػْ رَهش َ١ٝحرْ ٝهي ًخٗض ٓيس ٓلَ ْٛػ٬ع
ٓ٘ٞحص ر 1825ٖ٤و  1828مٌالدٌة .
ًٝخٕ ح َ٤ٓ٧ػزيحُوخىٍ حُـِحثَٓ ١ظٜٞكخٝ ،هي طؤػَ كٗ ٢ؼَٙ
حُٜٞك ٢رٔل ٢٤حُي ٖ٣رٖ ػَر ٢ك( ٢حُلظٞكخص حٌُٔ٤ش) ٝهِي حرٖ حُلخٍٝ
ك٤ٛ ٢خؿظ ٌُٖٝ ،ٚطٜٞك٘٣ ٚزغ ٖٓ حُٔٞحٍى ح٤ٓ٬ٓ٩ش حِ٤ٛ٧ش  ٖٓٝكزٚ
ُِ٘ز ٢حٌَُ ْ٣دمحم ٝآٍ ر٤ظ ٚحٜ١٫خٍ ملسو هيلع هللا ىلص  ،كٍ ٜٞرٔخ ٣وظِق ػٖ حطـخٛخص
(أٛلخد حُطَم ) حٌُ٣ ُْ ٖ٣ؤهٌٝح ٖٓ ح ّ٬ٓ٩حُـ َٛٞرَ ؿ٘لٞح اُ٠
حٌَُ٘ ُٝٝغ رؼ ْٜ٠رخُوَحكخص ٖٓٝ .ػْ ًخٗض ٛل٤لش ك٤خط ٚر٠٤خء ٖٓ
ؿٞٓ َ٤ء رٔخ هيّ ُيٝ ٚ٘٣ه ٖٓ ٚٓٞطوٍٝٝ ٟٞع َٝٓ ٖٓٝءس ٝاهيحّ
ٝاٍىحس ِٛزش ك ٢حُيكخع ػٖ حُيٝ ٖ٣حُٜٔٓ ٖ١ٞخ حٗظي حٌَُد ٝػظٔض
حُظ٠ل٤خص ك ٢حُِْٔ أ ٝك ٢حُلَد .
ٝرؼي حُؼٞىس حٓظوَح ك ٢هَ٣ظ (ْٜحُو٤ط٘ش ) ػْ حهيٓض ( كَٗٔخ) ػِ٠
ٖٗ كِٔش ػٌَٔ٣ش ػِ ٠حُـِحثَ ك٤ٛ ٢ق ػخّ ٝ 1830طٌٔ٘ض ٖٓ
حكظ ٍ٬حُؼخٔٛش ( حُـِحثَ) ك٤غ حٓظِْٔ حُلخًْ حُؼؼٔخٗ (٢ىح ١كٔ) ٖ٤
حُ ٠حُلَٗٔ. ٖ٤٤
التفت جموع الشعب فً الجزابرحول والده محً الدٌن وخاصة أنه
حمك عدة انتصارات على العدو المحتل  ،ولد كان عبد المادر على رأس
الجٌش فً كثٌر من هذه االنتصارات  .الترح محً الدٌن ان ٌكون إبنه
عبد المادر امٌرا للبالد بدال عنه لشجاعته ولدرته وجمع الناس لبٌعته
تحت شجرة ( دردار ) كبٌرة وتمت له المباٌعة فلمب باالمٌر فً 27
رجب 1248
هجرٌة -الموافك الثالث من تشرٌن الثانً نوفمبر  1832مٌالدٌة
وكان عمره اربع وعشرون سنة  .وتذكرنً هذه البٌعة ببٌعة رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم باٌعه المسلمون تحت الشجرة وبهذا اصبح عبد المادر
الجزابري امٌرا ولابدا للجزابر .
جعل وحدة األمة األساس لنهضة دولته واجتهد فً تحمٌك هذه
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الوحدة رؼم عرالٌل االستعمار والصعوبات التً تلماها من بعض رإساء
المبابل الذٌن لم ٌكن وعٌهم السٌاسً فً مستوى عظمة المهمة وكانت
طرٌكته فً تحمٌك الوحدة الوحدة هً اإللناع اوال والتذكٌر بمتطلبات
االٌمان والجهاد ،ولد كلفته حمالت التوعٌة جهودًا كبٌرة الن أكثر المبابل
كانت لد اعتادت حٌاة االستمالل ولم تالؾ الخضوع لسلطة مركزٌة لوٌة.
بفضل اٌمانه الموي انضمت الٌه لبابل كثٌرة بدون أن ٌطلك رصاصة
واحدة الخضاعه ا وكانت بالؼته وحجته كافٌتٌن لتؾيهم الناس اهدافه فً
تحمٌك وحدة البلد ومحاربة العدو،
لاد االمٌرعبد المادر ووالده حملة مماومة عنٌفة ضد فرنسا فؤلحك
بالفرنسٌٌن الهزٌمة مما اضطر فرنسا إلى أن تولع معه معاهدة (دي
مٌشٌل) فً شباط فبراٌر\  ، 1834معترفة بسلطته على ؼرب الجزابر
اال ان السلطات الفرنسٌة لم تلتزم بتلن المعاهدة ،األمر الذي اضطره إلى
االصطدام بالجٌش الفرنسً مرة اخرى فلجؤت فرنسا إلى المفاوضات،
وعمدت معه معاهدة (تافنة) فً ماٌو  .1837ؾأتٌحت لالمٌر عبد المادر
الفرصة لتموٌة منطمة نفوذه ،وتحصٌن المدن وتنظٌم الموات المماتلة
حٌث بث الروح الوطنٌة فً األهالً ،والمضاء على الخونة والمتعاونٌن
مع الفرنسٌٌن .
ٗ ٖٓٝؼَ ٙك ٢حُلوَ ٝحُلٔخٓش رؼي إٔ حٗظ َٜػِ ٠حُـٕٞ٤
حُلَٗٔ٤ش ٝػًِ ٠ؼ ٖٓ َ٤حُوزخثَ حُظ ٢حٗٔ٠ض اُٜ٤خ:
ُ٘خ كٌَٓٓ ًَ ٢ش ٓـخ ٍُ
 ٖٓٝكٞم حُٔٔخى ُ٘خ ٍؿخ ٍُ
ًٍز٘خ ٌُِٔخٍّ ًَ ٍٞٛ
ٝه٘٠خ أرلَح ُٜٝخ ُؿخٍ
اًح ػٜ٘خ طٞحٗ ٠حُـ َ٤ػـِح
ك٘لٖ حَُحكُِٜ ٕٞخ حُؼـخٍ
ٍكؼ٘خ ػٞر٘خ ػٖ ًَ ُّٞ
ٝأهٞحُ ٢طٜيهٜخ حُلؼخٍ
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ٗ ُٞٝيٍ ١رٔخء حُِٕٔ َٟٝ٣
ٌُخٕ ُ٘خ ػِ ٠حُظٔؤ حكظٔخٍ
ٗٝلِْ إ ؿ٘ ٠حُٔلٜخء ٓٞ٣خ
 ٖٓٝهزَ حُٔئحٍ ُ٘خ ٗٞحٍ
ٍٝػ٘خ ٓئىىح ُِؼَد ٣زو٠
ٓٝخ طزو ٠حُٔٔخء  ٫ٝحُـزخٍ
ُٔٓ ْٔٛ ْٜض كٞم حُؼَ٣خ
كٔخس حُي ٖ٣ىأر ْٜحُ٘٠خٍ
ِٓٞح طوزًَْ ػ٘خ كَٗٔخ
ٜ٣ٝيم إ كٌض ٜٓ٘خ حُٔوخٍ
كٌْ ُ ٢ك ّٞ٣ ٖٓ ْٜ٤كَد
رض حكظوَ حُِٓخٕ ِ٣ ٫ٝحٍ
لكن سرعان ما خرقت فرنسا المعاهدة من جدٌد ،فاشتبن معهم االمٌر
عبد المادر ورجاله أواخر عام\  . 1839لذا دفعت فرنسا بالمابد الفرنسً
(بٌجو) لتولً األمور فً الجزابر ،فعمل على السٌطرة على الوضع بإتباع
سٌاسة األرض المحرولة ،فدمرالمدن وأحرق المحاصٌل الزراعٌة واهلن
العباد والبالد وأهلن حتى الدواب ،إال أن األمٌر استطاع الصمود أمام
مستعٌن فً ذلن
ا
حمك العدٌد من االنتصارات،
الجٌش الفرنسً ُ ،م ا
بالمساعدات واإلمدادات المؽربٌة له ،لذا نرى فرنسا تعمل على ابعاد
المؽرب وتحٌٌده وإخراجه من حلبة الصراع ،فؤجبرت المولى ( عبد
الرحمن ) سلطان المؽرب ،على تولٌع اتفالٌة تعهد فٌها بعدم مساعدة
الجزابرٌٌن ،والمبض على األمٌر عبد المادر وتسلٌمه للسلطات الفرنسٌة
عند التجابه لألراضً المؽربٌة .وكان هذا المولؾ مشٌنا ووصمة عار
لعبد الرحمن المؽربً حٌث ادى الى اضعاؾ لوات األمٌر عبد المادر،
األمر الذي حد من حركة لواته ،ورجح كفة الموات الفرنسٌة ،حتى اذا
نفد ما لدى األمٌر من إمكانٌات لم ٌبك أمامه سوى االستسالم حمنا ً لدماء
من تبمى من المجاهدٌن واألهالً ،وتجنٌبا ً لهم من بطش الفرنسٌٌن،
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وفً كانون االول دٌسمبر\  1847التٌد االمٌر عبد المادر إلى أحد
سجون فرنسا ،عدة سنوات حتى مجٌا نابلٌون الى الحكم فً فرنسا
فاخرجه من السجن على ان ٌبمى فٌها وٌسكنها  .اال ان االمٌرعبد المادر
رفض السكن فً فرنسا فمررت فرنسا نفٌه الى خارج البالد ومن شعره
فً المنفى ٌنشد لزوجته فٌذكر حنٌنه وشوله فٌمول :
ألول لمحبوب تخلؾ من بعـــــــــــدي
علٌال بؤوجاع الفراق و البعـــــــــــــد
أما أنت حما لو رأٌت صبابتــــــــــً
لهان علٌن األمر من شدة الوجـــــــــد
و أرى المسكٌن عذبــــــه النـــــــوى
و أنهاه حما إلى منتهى الحــــــــــــد
حك هللا دابـــــم لوعـــــــــــة
و إنً و ِ
و نار الجوى بٌن الجوانح فً ولــْـــد
وال هالنً زحؾ الصفوؾ وصوتهــــا
بٌوم ٌشٌب الطفل فٌه ،مع المــــــرد
ولد هالنً بل لد أفاض مدامعـــــً
وأضنى فإادي بـل تعدى عن الحـــد
فـراق الذي أهـواه كهـال وٌافعــــــا
ً من سعادٍ ،ومن هــــند
وللبـً خـل ٌّ
فسافر إلى تركٌا ومنها إلى دمشك واختار دمشك لٌكون منفاه فٌها
ؾوصل األمٌر الٌها مع عابلته وأعوانه إلً دمشك فً عام \ 1855
وعندما استمر وضعه فٌها أسس ( رباط المؽاربة ) فً حً ( السوٌمة
) فً دمشك ،وال زال موجودا ً إلً الٌوم وسرعان ما أصبح االمٌر ذا
مكانة بٌن علماء ووجهاء الشام ،ولام بالتدرٌس فً المدرسة األشرفٌة،
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ثم الجامع األموي ،الذي كان أكبر مدرسة دٌنٌة فً دمشك آنذان ٝ .ك٢
حُ٘خّ هخّ ري ٍٝحُِٜٔق حُظو ٢حُؼخىٍ ك ٢أػ٘خء ٓوخٓ٘ٓ ٚل٤خ ك ٢ىٓ٘ن  ،اً
َ٣ؿغ اُ ٚ٤حُل َ٠ك ٢اهٔخى ُ٤ٜذ حُلظ٘ش حُطخثل٤ش حُظ٘ٗ ٢زض رٖ٤
حُِٔٔٔٝ ٖ٤حُٔٔ٤ل ٖ٤٤كُ ٢ز٘خٕ ٓ٘ش \ 1860ريحكغ ٖٓ ػو٤يطٚ
ح٤ٓ٬ٓ٩ش ِٗٝػظ ٚحُو٤ٓٞش ٝحٔٗ٩خٗ٤ش ًٝ .خٕ ىكخػ ٚػٖ حُٔٔ٤لٖ٤٤
ٝاٗوخً ح٫٥ف ٓ٘ ٖٓ ْٜحٌُٔحرق ٓل٩ ٬ػـخد ِٓٞى حُؼخُْ ٍٝإٓخث،ٚ
كزؼؼٞح اُ ٚ٤رَٓخثَ حٌَُ٘ ٜٓلٞرش رخٔٓٝ٧ش ٝاٗخٍحص حُظويًٝ َ٣خٗض
 ٌٙٛحكيٓ ٟآػَ.ٙ
ثم سافر األمٌر الى الحج ولما عاد من الحج تفرغ للعبادة والعلم
واألعمال الخٌرٌة .
طٞك ٢حَ٤ٓ٫ػزي حُوخىٍحُـِحثَ ١رٔي٘٣ش ( ىٓ٘ن ) ك ٢حُؼخُغ
ٝحُؼٍَ٘ ٖٓ ٖ٣ؿذ ػخّ \ ٛ 1300ـَ٣ش – حُٔٞحكن ُِظخٓغ ػَ٘ ٖٓ
ٓخٓ( ٞ٣خ ٖٓ )ْ٣ػخّ \ ٬٤ٓ 1883ى٣ش ٝىكٖ رـٞحٍ( حرٖ ػَر )٢حُؼخُْ
حُؼَر ٢حُ٘ َ٤ٜكٔذ ٤ٛٝظ ٚكًُ ٢ي رٔ٘طوش ( حُٜخُل٤ش ) ريٓ٘ن .
ٝك ٢ػخّ\ ٝ 1965رؼي حٓظو ٍ٬حُـِحثَٗ ٟوَ ؿؼٔخٗ ٚحُطخ َٛحُ٠
حُـِحثَ ُٔ٤ظوَ كَٓ ٢رغ حُٜ٘يحء د (ٓوزَس حُؼخُ٤ش ) حُوخٙ
رخُ٘و٤ٜخص حُ٤٘١ٞش حُـِحثَ٣ش .
ومن اهم مإلفاته :
 -1الموالؾ
 -2ذكرى العالل و تنبٌه الؽافل
 -3نزهة الخاطر فً شعر االمٌر عبد المادر -دٌوان شعر
ًخٕ ح َ٤ٓ٧ػزيحُوخىٍ حُـِحثَ ١كخٍٓخ كٔ٠ٓ ٢خٍ ح٧ىد ٗؼَح
ٗٝؼَح ٓؼِٔخ ًخٕ ٓلخٍرخ ٘٣ ٫ن ُ ٚؿزخٍ كٓ ٢خكش حُلَد ُٚٝ .ىٞ٣حٕ
ٗؼَ ؿٔؼ ٚحر٘ ٚدمحم ٝأِ١ن ػِِٛٗ( ٚ٤ش حُوخ َ١ك ٢هَ ٞ٣حَ٤ٓ٧
ػزيحُوخىٍ).
٬٣ٝكع ك ٚ٤طزخٔٓ ٖ٣ظٞح ٙحُ٘ؼَ ١ر ٖ٤ه٤ٜيس ٝأهًَ ٝ ،ٟخٗض
رؼٓ ٞوطٞػخط ٚحُ٘ؼَ٣ش طظْٔ ر٠ؼق ُـٝ ١ٞػَ ،٢ٟٝكبٕ ًُي هَِ٤
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 ٞٛٝأك ٖٓ َ٠أًؼَ حُ٘ؼَ حٌُٗ ١ظْ ك ٢ػ َٜحُؼؼٔخٗ ٖ٤٤حٌُ ١حٗليٍص
ك ٚ٤حُِـش حُؼَر٤ش رلؼَ ٓ٤خٓش حُظظَ٣ي  .ح ٫حًٗ ٚخٕ ٛخىم حُؼخ١لش ٝٝهخى
ح٩كٔخّ كظِ٘ ٙػٖ حُظزٌٍ حٌُٗ ١خع كًُ ٢ي حُؼ ،َٜكٌخٕ ٗؼَ ٔ٣ ٙؼَ
ٍٓخُش ٓـي ُِو ْ٤حُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًٔخ ًخٕ ًزخٍ ٗؼَحء حُؼَٝرش،
٣و: ٍٞ
اًح ؿِٜض ٌٓخٕ حُ٘ؼَ ٖٓ َٗف
كؤٓ ١لوَس أرو٤ض ُِؼَد
٣ٝو ٍٞك ٢ه٤ٜيس رؼغ رٜخ اُ ٠ؿ٘ٞى ٙك ٢ؿزخٍ(ؿَؿَس) ٣لؼ ْٜػِ٠
ٓٞحِٛش حُوظخٍ ًٝخٕ ح٧ػيحء هي حٗخػٞح ٓٞط ٚكِْ ٣ؼز ٚر٘خثؼخطٝ ْٜظَ
٣ـخٛي ٘٣ٝظْ حُ٘ؼَ ٓٔظيكخ ٍؿخُٔٓ ٚظ٘لَح :ْٜٔٔٛ
طليٗ ْٜ٣لٔٝ ٢طلي ١أٍْٜٟ
أًُ ٠حُٔ٘خٍُ ٣خ ُٜخ ٖٓ ٍِٓ٘
حُٜخىه ٕٞحُٜخرَُ ٕٝي ٟحُٞؿ٠
حُلخِٓٓ ٌَُ ٕٞخ ُْ ُ٣لَٔ
ًْ ؿخٛيٝح ًْ ١خٍىٝح ٝطـِيٝح
ُِ٘خثزخص

رٜخٍّ

ٝرٔوٍٞ

٣ٝوخ١ذ ُٝؿظ ٚك ٢ه٤ٜيس ٍٜٓٞح ُٜخ ٓٞحهل ٚحُ٘٠خُ٤ش ٝحٓظٔخطظٚ
كٞٓ ٢حؿٜش ح٧ػيحء كظ٣ ٠ظلَ ربكي ٟحُلٔ٘ : ٖ٤٤حُ٘ َٜأ ٝحُٜ٘خىس
ٞٓ ٢ًٌَٗ٣ٝ،هلٌٛ ٚح ر٘ؼَ ػ٘ظَس حُؼزٔ٫ ٢ر٘ش ػٔ (ٚػزِش ) حػ٘خء حُلَد
ٝحُِ٘حٍ ك٤وٗ ٍٞخػَٗخ :
طٔخثِ٘ ٢أّ حُز٘ٝ ٖ٤اٜٗخ
ُظؼِْ ٖٓ طلض حُٔٔخء رؤكٞحُ٢
أُْ طؼِٔ٣ ٢خ ٍرش حُويٍ أٗ٘٢
أؿِ ّٞٔٛ ٢حُو ّٞك ّٞ٣ ٢طـٞحُ٢
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ٝأؿ٘٤٠ٓ ٠ن حُٔٞص ٓ ٫ظ٤ٜزخ
ٝأكًٔٓ ٠خٍ حُل ٢ك ّٞ٣ ٢طٜٞحٍ
أٓ َ٤اًح ٓخ ًخٕ ؿٓ ٢٘٤وز٬
ٞٓٝهي ٗخٍ حُلَد اً ُْ ٛ ٌٖ٣خُ٢
ٝر ٢طظو ّٞ٣ ٢حُطؼخٕ كٞحٍّ
طوخُ ْٜ٘٤ك ٢حُلَد أٓؼخٍ أٗزخٍ
ٝػ٘ ٢ِٓ ٢ؿ ٖ٤حُلَٗٔ ْ٤طؼِٔ٢
رؤٕ ٓ٘خ٣خ ْٛرٔ٤لٝ ٢ػٔخُ٢
ِٓ ٢حُِ َ٤ػ٘ٗ ًْ ٢ووض أىٚٔ٣
ػِٟ ٠خَٓ حُـ٘زٓ ٖ٤ؼظيٍ ػخٍ
ِٓ ٢حُز٤ي ػ٘ٝ ٢حُٔلخٝ ُٝحَُر٠
ٝ ٬ٜٓٝكِٗخ ًْ ٣ٞ١ض رظَكخُ٢
كٔخ ٔٛظ ٢آ ٫وخٍػش حُؼيح
 ٢ِٓٛٝأرطخٗ ٫يحىح رؤرطخُ٢
ك ٬طِٜث ٢رٝ ٢حػِٔ ٢أٗ٘ ٢حٌُ١
أٛخد  ُٞٝأٛزلض طلض حُؼَ ٟرخُ٢
٣ٝوُٜ ٍٞخ ك ٢ه٤ٜيس حهَ:ٟ
ُٔٝض أرخُ ٢ك ٖ٤أهظَ ٓئٓ٘خ
ػِ ٠أ ١ؿ٘ذ ًخٕ ك ٢هللا َٜٓػ٢
ٗٝـي كٗ ٢ؼَ ػزيحُوخىٍ حُـِحثَ ١حٗ٣ ٚؼِف ػِٝ ٠طَ حُو٤ٜيس
حُؼَر٤ش ك ٢أؿٞى ٓخ ٗظْ ٤ٛخؿش ٍٞٛٝح ٗؼَ٣ش ٝر٬ؿش ٍرٔخ طوظِق
رـيطٜخ ػٔخ ٗؼَكٗ ٖٓ ٚؼَ ٙحُظوِ٤ي ١كٜ٤ق ؿٔخٍ حُزخى٣ش هٍ ٍ٬كِش
ُِ٤ٜي ك ٢حُلِٞحص ك٤و: ٍٞ
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٣خ ػخًٍح َٓ٫ة هي ٛخّ ك ٢حُلَ٠
ٝػخًُٔ ٫لذ حُزيٝ ٝحُولَ
 ٫طٌٖٓٔ رٞ٤طخ هق ٓلِٜٔخ
ٝطٔيكٖ رٞ٤ص حُطٝ ٖ٤حُلـَ
ك٤خ ُٜخ ٝهلش ُْ طزن ٖٓ كِٕ

ك ٢هِذ ّٓ ًَ ٫ٝ ٠٘٠يح ً ٌُٟ ١ـَ

ٗزخًَ حُ٤ٜي أك٤خٗخ ك٘زـظٚ
كخُ٤ٜي ٓ٘خ ٓي ٟحٝ٧هخص كً ٢ػَ
 ّٞ٣حَُك َ٤اًح ٗيص ٞٛحىؿ٘خ
ٗوخثن ػٜٔخ ِٕٓ ٖٓ حُٔطَ
ِٗو ٠حُو٤خّ ٝهي ٛلض رٜخ كـيص
ٓؼَ حُٔٔخء ُٛض رخٗ٧ـْ حَُِٛ
حُلٖٔ ٣ظ َٜك ٢ر٤ظٍٗٝ ٖ٤وٚ
٘ؼََ
٘ؼَ أ ٝر٤ض ٖٓ حُ َّ
ر٤ض ٖٓ حُ ِ ّ
حٓخ ك ٢ؿُِ ٚكٛ ٜٞخىم حُؼخ١لش ؿ٤خٗخ كُٞ ٚ٤ػش ٝطلَٔ ك ٢حػٔخم
ٗلٔ ٚحُٞحُٜش ك ٢ظ ٍ٬حُلذ ُٞٝػش حُ٣ ٟٜٞو: ٍٞ
أ ٫هَ ُِظِٓ ٢زض كئحى١
طًَض حُٜذ ِٓظٜزخ ك٘خٙ
ٓٝخُ ٢ك ٢حٌُِحثٌ ٖٓ ٗ٤ٜذ

ٝأروظ٘ ٢أ ْ٤ٛرٌَ ٝحى
كِ٤ق ٗـٌٝ٣ ٠د رٌَ ٗخى
طٞىع ِٓ٘ٞٔٓ ٚد حُلئحى

كٔ٘٤خ ٘٣ظي ر ٚحُ٘ٞم ٝحُ٤ٜخّ ٣لٜق ػٔخ كٗ ٢لٔ ٚك٤و:ٍٞ
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ٛظٍٞ؟
ا ّ٫كئحى ١رخُلز٤ذ
ُ

طؼٍٞ
ٗٝخٍ حُـ ٟٞر ٖ٤حُِٞ٠ع
ُ

ٝكِٗٓ ٢غ حُٔخػخص ٓ َٞٗ٣ـيىح ً
ٝ َ٣ٞ١ ٢ِ٤ُٝحُٔ٘خّ
ٗلٍٞ
ُ
ٝكظٓ ٠ظ ٠أٍػ ٠حُ٘ـٔٓ ّٞخَٓح ً
ُٜخ ىٓٞع حُؼ ٖ٤ػْ

طلٍٞ
ُ

ٝكٗ ٢ؼَٗ ٙـي ٙح٠٣خ ِٔ٣ؽ ك٘ ٚ٘٤اُ ٠أٝ ِٚٛأكزظٝ ،ٚهي كخٍ رٚ٘٤
ٝرٗ ْٜ٘٤ل ،ٚ٤رًٌَ٣خص حُٔؼخٍى حُظ ٢هخٜٟخ ٝ ،ك ٢ه٤ٜيس طؼي ٖٓ ػٕٞ٤
أٗؼخٍ ٙطوظَد ٓ٘ٓ ٚخ كِن ك ٚ٤حُ٘خػَ ٓلٔٞى ٓخٓ ٢حُزخٍٝىٞٛٝ ١
٣ظلَٔ ػِ ٠كَحم َٓ ٚ٘١ٝؿٔخ رؼي إٔ هِذ ُ ٚحُي َٛظ َٜحُٔـٖ،
ٝطًٌَٗ ٢رو٤ٜيس أر ٢كَحّ حُلٔيحٗ ٢حُظ ٢هخُٜخ ك ٢حٝ َٓ٧أٗـخٛخ ٝهؼخ
ك ٢حُ٘لْ ك٣ ٖ٤و: ٍٞ
أهٝ ٍٞهي ٗخكض روَر ٢كٔخٓش
أ٣خ ؿخٍط٘خ ُ ٞطؼِٔ ٖ٤رلخُ٢
أؿخٍط٘خ ٓخ أٜٗق حُي َٛر٘٘٤خ
طؼخُ ٢أهخٓٔي حُ ّٜٞٔطؼخُ٢
كؤِ١ن ٍحثي حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك ٢حُـِحثَ  ٌٙٛحّٗ٧خص ٝحُِكَحص
ك ٢ه:ُٚٞ
ك٘ ، ٢٘٤أُٗ ،٢٘٤كَطَ٠ٓٝ ٢ط٢
ىٓٞػ ،٢هٞ٠ػ ،٢هي أرخٕ حٌُ ١ػ٘ي١
 ٖٓٝػـذ ٛزَٜ٣ًَ ٌَُ ١ش
ٝكِٔ ٢أػوخ ٫طـَ ػٖ حُؼي
ُٔٝض أٛخد حُ ِز ٫ٝ ٬ً ٞ٤حُو٘خ
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ر ّٞ٤ط َ٤ٜحُٜخّ ُِزًِ ٞ٤خُـٔي
ٛ ٫ٝخُُ٘ ٢كق حُٜلٞف ٞٛٝطٜخ
ر٤٘٣ ّٞ٤ذ حُطلَ كٓ ٚ٤غ حَُٔى
ٝأٍؿخإٛخ أٟلض ظٓ٬خ ٝرَهٚ
ٓٞ٤كخ ٝأٞٛحص حُٔيحكغ ًخَُػي
٣ٝظز ٌٙٛ ٖٓ ٖ٤حُ٘ٞحٛي طؤػَ حُ٘خػَ ػزيحُوخىٍ حُـِحثَ ١رخُظَحع
حُ٘ؼَ ١حُؼَرٝ ٢ط ٚ٘٤ٔ٠رؼ ٞح٧ر٤خص أٗ ٝطَٛخ ك ٢هٜخثئً ٙخ ٣ظـِ٠
حٓظِٜخٓٓ٧ ٚـخى أؿيحى ٖٓ ٙحُؼَد حُِٔٔٔ ٖ٤حٝ٧حثَ  ْٜٔ٤ٗٝك ٢حُ٘ـيس
ٝحَُٔٝءسًُ ٖٓٝ .ي  ٌٙٛح٧ر٤خص حُظٗ ٢ظٜٔخ كٔ٘٤خ حٍطخى رٔظخٗخ ٓط٬
ػِ ( ٠ؿزَ أكي ) حػ٘خء ٓلَط ٚحُ ٠حُلـخُ ٫ىحء كَ٠٣ش حُلؾ ٣ُٝخٍس
٣َٟق ؿي ٙحُلز٤ذ حُٜٔطل ٠حٌُ ١هخٍ ك ٚ٤حُ٘ز ٢ملسو هيلع هللا ىلصٌٛ( :ح حُـزَ ٣لز٘خ
ٗٝلز . ) ٚاً ٛخؿض حًٌَُ ٟكٗ ٢لْ حُ٘خػَ ًًَ ٟؿِٝس ( حكي
)حُظخٍ٣و٤ش حُظٝ ٢هؼض روَد  ٌٛحُـزَ ك٤و:ٍٞ
طًٌَص ٗٝي حُز ٖ٤هزَ كُِٚٞ
كـخىص ػ ٢ٗٞ٤رخُيٓٞع ػِ ٠حُوي
ٝك ٢حُوِذ َٗ٤حٕ طؤؿؾ كَٛخ
َٓص ك ٢ػظخٓ ٢ػْ ٛخٍص اُ ٠ؿِي١
ٓٝخ ُٗ ٢لْ طٔظط٤غ كَحهْٜ
ك٤خ ُ٤ض هزَ حُزٓ ٖ٤خٍص اُ ٠حُِلي
اُ ٠هللا أٌٗٓ ٞخ أ٫ه ٖٓ ٢حُٟ٘ٞ
ٝكِٔ ٢ػو ٫ َ٤طو ّٞر ٚح٣٧ي١
رط٤زش ١خُذ حُؼ ٖ٤ػْ طٍَٔص
كٝ٬ط ٚكخُ٘لْ أٍر ٠ػِ ٠حُٔؼي
أٍىى َ١ك ٢رٝ ٖ٤حى ١ػو٤وٜخ
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ٝر ٖ٤هزخٛخ ػْ أُ ١ٞػِ ٠أكي
ٓ٘خٍُ ٖٓ أٞٛح١ ٙل٣ٝ ٬خكؼخ
 ٬ًٜٝاُ ٠إٔ َٛص رخُ٘٤ذ ك ٢رَى
ٝحهظْ رلؼ ٢رَحثؼظ ٚحَُحث٤ش ك٤و: ٍٞ
٣خ ػخًٍح ً
َٓ٫ة هي ٛخّ ك ٢حُل٠ـَ
ٍ
طٌٓٔـٖ رٞ٤طـخ ً
ّ
هـق ٓلِٔـٜـخ
٫
ّ

ٝػـخًً٫
ُٔلـذ حُزـيٝ ٝحُوـلـَ
ّ
ّ
ٝطٔيكـٖ ر٤ـٞص حُط٤ـٖ ٝحُلــَ

ًُ٘ ٞض طؼِْ ٓخ ك ٢حُزـي ٝطؼٌٍٗـ٢
ٌُٖ ؿِٜض  ًْٝك ٢حُـٍَٟ ٖٓ َٜ
أً٘ ٝضَ أٛزلض ك ٢حُٜلَحء َٓطو٤خ ً
رٔخ ٍَ ٍٓ ١رـ ٚحُلٜزـخء ًخُـيٍٍ
أ ٝؿِضَ كٍ ٍٟٝ ٢ش هي ٍحم ٓ٘ظَٛخ
ُـ ٕٞؿٔ٤ـَ ّٗ٤ـن ػطـَ
رٌـَ
ٍ
طٔظ٘٘وـٖ ٗٔٔ٤ـخ ً ١ـخد ٓ٘ظ٘ـوـخ ً
ّ

٣ِ٣ي ك ٢حَُٝف ُْ  ٍَٔ٣ػِ ٠هـٌٍَ

أً٘ ٝض كٛ ٢زق ُٛ َ٤ـخؽ ٛخط٘ـٚ
ذ أ ٝؿِـض رخُ٘ظـَ
ػِٞص كَٓ ٢ه ٍ
ٍأ٣ض كٝ َّ ً ٢ؿـ ٍٓ ٚـٖ رٔخثطٜـخ

َٓرخ ً ٖٓ حُٞكٖ َ٣ػ ٠أ ٢١حُ٘ـَ

ك٤خ ُٜخ ٝهلش ُـْ طزـن ٓـٖ كـِٕ
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ك ٢هِذ ًٓ ٫ٝ ٠٘٠يّح ٌُٟ ١ــَ
ٗزخًـَ حُ٤ٜـي أك٤ـخٗـخ ك٘زــظـٚ
ُ
كٌـْ ظِٔ٘ـخ ظِٔ٤ـخ كـٗ ٢ؼخٓظـٚ
٣ـ ّٞحَُك٤ـَ اًح ٗـيّص ٞٛحىؿ٘ـخ
ًـٟٞ
كٜ٤خ حُؼٌحٍٝ ٟكٜ٤خ هي ؿؼِـٖ
ً
طٔ٘ ٢حُليحس ُٜخ ٖٓ هِلٜـخ ُؿـ ٌَ

كخُ٤ٜي ّٓ٘خ ٓي ٟحٝ٧هخص كـً ٢ػـَ
ٝإ ١ ٌٖ٣خثَح ً ك ٢حُــً ٞخُٜوـَ
ٌ
ٓـِٕ ٓـٖ حُٔطـَ
ٗوخثن ػ ّٜٔـخ
َٓهؼـخ ٍ
رؤكـيحم ٓـٖ حُـلـٍٞ
ص
ٍ
أٗ ٖٓ ٠ٜحُ٘خٝ ١حُٔ٘ط٤ـَ ٝحُٞطـَ

م ؿ٤خى حُو٤ـَ ًَٜٗ٠ـخ
ٗٝلٖ كَ ٞ
ِِٜٗ٤ـخ ُ٘٣ـش حً٧لـخٍ ٝحُوٜـَ
ُِلـ٤ُ ٢ـ ٬رؼيٓـخ ُِٗـٞح
َٗٝف
ّ

ٓ٘خُٓ ً٫خ رٜخ ُطـ ٌن ٓـٖ حُٟٞـَ

طَحرٜخ حُٔٔي رَ أٗوـٝ ٠ؿـخى رٜـخ
ٞٛد حُـٔخثـْ رخٛ٥ـخٍ ٝحُزٌـَ
ِٗو ٠حُو٤خّ ٝهي ٛلّض رٜـخ كــيص
ٓؼَ حُٔٔخء ُٛض رخٗ٧ــْ حُِٛـَ
هخٍ ح ٠ُ٧هي ٓٞ٠ح هـٜ٣ ٫ٞيّهـٚ
ٗو ٌَ ٝػو ٌَ ٓٝـخ ُِلـن ٓـٖ ؿ٤ـَ
حُلٖٔ ٣ظٜـَ كـ ٢ر٤ظ٤ـٖ ٍٗٝوـٚ
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حُ٘ؼَ أ ٝر٤ضٌ ٓـٖ حُ٘ؼَـَ
ر٤ضٌ ٖٓ
ِ
حُؼ٘ـ ٢طوـَ
أٗؼخٓ٘خ إ أطض ػ٘ـي
ّ
حُزـَ رـَ أٗــَُ ٠حًزٜـخ
ٓلخثٖ
ّ

ًـي ١ٝحَُػـي رخُٔلـَ
أٞٛحطٜخ
ّ
ٓلخثٖ حُزلَ ًْ كٜ٤ـخ ٓـٖ حُوطـَ

ُ٘خ حُٜٔخٍٓٝ ٟـخ َُِ٣ـْ َٓػظٜـخ
رٜـخ ٝرخُو٤ـَ ِٗ٘ـخ ًـَ ٓلظوـَ
كوِ٘٤ـخ ىحثٔـخ ُِلـَد ٓٔـَؿـشٌ
ٖٓ حٓظــخع ر٘ـخ رّ٘ـَ ٙرخُظلـَ
ٗلٖ حُِٔٞى ك ٬طؼـيٍ ر٘ـخ أكـيح ً
ػ ُٖٔ ٖ٤هي رـخص كـ ٢هلـَ
ٝأ١
ٍ
ّ
ٗ ٫لَٔ حُ ٖٔٓ ْ٤٠ؿـخٍ ٗظًَـٚ

ّ
حُؼـِ كـ ٢حُٔلـَ
ٝأٍٝ ٟٚؿٔ٤غ

ٝإ أٓـخء ػِ٘٤ـخ حُــخٍ ػَ٘طـٚ
ٟـٍَ
ٟـَ ٫ٝ
َ
ٗز ٖ٤ػ٘ـ ٚرـّ ٍ ٬
ٗز٤ض ٗـخٍ حُوـَ ٟطزـيُ ٝطخٍهظ٘ـخ
كٜ٤خ حُٔيحٝحس ٖٓ ؿٞع  ٖٓٝهٜـَ
ٍُٝ
ّ
ػيٗٝـخ ٓـخ ُـِٓ ٚـــخ ٌ ٫ٝ
ذ ٓـخ ٣وخُطـٚ
َٗحرٜخ ٓـٖ كِ٤ـ ٍ

ٝػ٘يٗـخ ػخى٣ـخص حُٔزـن ٝحُظلـَ
ٓخء ٤ُٝـْ كِ٤ـذ حُ٘ـٞم ًخُزوـَ

أٓـٞحٍ أػيحث٘ـخ كـً ٢ـ َّ آٗٝـش
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ٗو٠ـ ٢رؤٔظٜـخ رخُؼـيٍ ٝحُوـيٍ
ٓخ ك ٢حُزيحٝس ٖٓ ػ٤ـذ طـٌ ّّ رـٚ
ّ ٛٝلش حُـٔـْ كٜ٤ـخ ؿ٤ـَ هخك٤ـ ٍش

رخُـزـيٍ
ّا ٫حُٔـَٝءس ٝح٩كٔـخٕ
ِ
ٓو ٍٜٞػِ ٠حُل َ
َ٠
ٝحُؼ٤ذ ٝحُيحء
ٌ

ٖٓ ُْ ٔ٣ض ػ٘يٗخ رخُطؼٖ ػخٕ ٓيٟ

ك٘لٖ أ ٍٞ١هِن حَُِـ ٚكـ ٢حُؼٔـَ

****************************

ٓلٔٞى ٓخٓ ٢حُزخ ٍٝى١
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ُٝي ٓلٔٞى ٓخٓ ٢حُزخٍٝى ١ػخّ \٬٤ٓ 1839ى٣ش ًٝ ،خٕ أرٙٞ
ُٔ٘طوش(
كٖٔ كٔ ٖ٤ري حُزخٍٝى ٖٓ ١أَٓحء حُٔيكؼ٤ش ػْ ٛخٍ ٓيَ٣ح
دٍرَ)  ٖٓٝػْ (ىٗوِش) ك ٢ػٜي حُٞحُ ٢دمحم ػِ ٢رخٗخ ٝحًُٝ ، َٜٓ ٢خٕ
ؿي٧ ٙر ٚ٤ػزي هللا ري حُـَىًٓ٘ ٢خكخ ك ٢ػٜي دمحم ػِٓ ٢ؤٍٓٞح  ٝأكي
ٗخِٓ ٖ٣ٝظِٓخ ك ٢حُؼ َٜحُؼؼٔخٗ٢
ح
أؿيحى حُ٘خػَ ٝحَٓٔٓ ٚحى رٖ ٓٞ٣ق
ُزِيس (آ٣ظخ ١حُزخٍٝى) اكي٘ٓ ٟخ١ن ٓلخكظش حُزلَ٤سٝ ،هي ُوذ دحُزخٍٝى١
ٗٔزش حُ ٌٙٛ ٠حُٔ٘طوش ٝرو ٌٙٛ ٢حُظٔٔ٤ش ُٓٓ٬ش ُؼخثِظ ٖٓ ٚرؼي. ٙ
ًٝخٕ أؿيحى ٙرَرطٔٗ ٕٞز ْٜر٘ٔذ حُٔٔخُ٤ي كٌخّ ٓٝ َٜحْٜٗ
ًٓ٘ٝ ْٜخٕ حٍٗخػَ ٓلٔٞى ٓخٓ ٢حُزخٍٝىٗ ١ي٣ي ح٫ػظِحُ رٌٜح حُ٘ٔذ
ه ١ٞك ٢ؿٔ٤غ أىٝحٍ ك٤خطٚ
كٗ ٢ؼَٝ ٙك ًَ ٢أػٔخًُ ٝ ، ٚخٕ ُ ٚك ٚ٤حػَح ح
ٝك ٢حُٔ َ٤ٜحٌُ ١حٗظ ٠ٜأُ.ٚ٤
طٞكٝ ٠حُي ٞٛٝ ٙك ٢حُٔخرؼش ٖٓ ػَٔ ٙكٌلِظ ٚحٓ ٚطَ ر٤ش ٝطئٍ٣خ
َٜٓٝص ػِ ٠طؼِٔ.ٚ
طِو ٢حُزخٍٝى ٞٛٝ ١ك ٢حُٔخرؼش ٖٓ ػَٔ ٙىٍ ٚٓٝح ٠ُٝ٧ك٢
حُز٤ض كظؼِْ حُوَحءس ٝحٌُظخرشٝ ،كلع حُوَإٓ حٌَُٝ ،ْ٣طؼِْ ٓزخىة حُ٘لٞ
ٝحَُٜفٝ ،ىٍّ ٗ٤ج ًخ ٖٓ حُلوٝ ٚحُظخٍ٣ن ٝحُلٔخد ،ػْ حُظلن  ٞٛٝك٢
حُؼخٗ٤ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔ ٙرخُٔيٍٓش حُلَر٤ش.
ٗـق رخُ٘ؼَ حُؼَر ٢طظ َٜكٗ ٢و٤ٜظٚ
ًٙ
حرظيحص ٓظخ َٛكزٝ ٚ
ٝىٍحٓظ ٚكللع حٌُؼٗ ٖٓ َ٤ؼَ حُ٘ؼَحء حُويحٓٝ ٠هخٛش ٗؼَحء حُؼَٜ
حٝ ١ٞٓ٫حُؼزخٓٓ ٢ؼَ ؿَٝ َ٣ح٫هطَ ٝحُلَُىم ٝحر ٢طٔخّ ٝحُزلظَ١
ٝحُٔظ٘زٝ ٢حرٖ ُ٣يًٝ ٕٝؼ ٖٓ َ٤حٍٗؼَحء حُلل ،ٍٞك٘ظْ حُ٘ؼَ ٝحؿخى
ٝحريع كٌخٕ ٗخػَح كٌح كٓ ٢وظزَ حُ٘زخد ٝػَٔ حُٜزخ .
طوَؽ ػخّ\  ّ1845رَطزش (رخٕ
ٝرؼي أٍرغ ٓ٘ٞحص ٖٓ حُيٍحٓش
ّ
ٗخ ) ٖ٣ٝػْ ٓخكَ اُ ٠آظخٗزٓ ٍٞوَ حُو٬كش حُؼؼٔخٗ٤شٝ ،حُظلن رُٞحٍس
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حُوخٍؿ٤شٝ ،طٌٖٔ ك ٢أػ٘خء اهخٓظ ٖٓ ٚاطوخٕ حُِـظ ٖ٤حُظًَ٤ش ٝحُلخٍٓ٤ش
ًؼَ٤ح ٖٓ حٗ٧ؼخٍ رٜٔخٝ ،ىػظ٤ِٓ ٚوظ ٚحُ٘ؼَ٣ش
ٓٝطخُؼش آىحرٜٔخٝ ،كلع
ً
حُٔظٛٞـش اُٗ ٠ظْ حُ٘ؼَ رٜٔخ ٝ .ك ٢أػ٘خء ػِٔ ٚرخُـ ٖ٤حٗظَى ك٢
حُلِٔش حُؼٌَٔ٣ش حُظ ٢هَؿض ٓ٘ش ( ٕٛ ٕٔ٨ـ ُٔٔ )ّ ٔ٨ٙ٘ -خٗيس ؿٖ٤
حُو٬كش حُؼؼٔخٗ٤ش ك ٢اهٔخى حُلظ٘ش حُظ٘ٗ ٢زض ك ٢ؿَِ٣س (ًَ٣ض)٘ٛٝ ،خى
أرِ ٠حُزخٍٝى ١ر٬ء كًٔ٘خٝ ،ؿَ ٟحُ٘ؼَ ػُِٔ ٠خٗ٣ ٚظـ٘ ٠رزِي ٙحٌُ١
كخٍهٜ٣ٝ ،ٚق ؿخٗزًخ ٖٓ حُلَٝد حُظ ٢هخ ٝؿٔخٍٛخ٣ ،و ٍٞكٍ ٢حثؼش ٖٓ
ٍٝحثؼ ٚحُوخُيس :
أهٌ حٌَُ ٟرٔؼخهي ح٧ؿلخٕ
ٛٝلخ حَُٔ ٟرؤػ٘ش حُلَٓخٕ
ٝحُِ ٍٞ٘٘ٓ َ٤حٌُٝحثذ ٟخٍد
كٞم حُٔظخُغ ٝحَُر ٠رـَحٕ
 ٫طٔظز ٖ٤حُؼ ٖ٤ك ٢ظِٔخطٚ
ا٫

َّٓ٘ش حَُٔحٕ
حٗظؼخٍ أ ِ

ًخٕ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ػِٞٓ ٠ػي ٓغ حُويٍ٘٣ ،ظظَ ٖٓ ٣ؤهٌ ر٤ي٣ٝ ،ٙزؼغ
كً ٍٝ ٚ٤ك خ ؿي٣يس طزغ ك ٚ٤حُلًَش ٝحُل٤خسٝ ،طؼ٤ي ُ ٚحُل٤خس ٝحُلًَش ك٢
ٝحٖٛ
حٛٝ٧خٍ ،كظظٍٞى ٝؿ٘ظخَ٠ٗ ٙس ٝؿٔخ ً٫رؼي إٔ ظَ هًَٗٝخ ػي٣يس
.
حُزيٍٕ،حًي حُلًَش َ٤ًِ ،حُزَٜ
ٗٝخء هللا إٔ  ٌٕٞ٣حُزخٍٝى ٞٛ ١حٌُ٣ ١ؼ٤ي حَُٝف اُ ٠حُ٘ؼَ حُؼَر،٢
ِ٣ٝزٔ ٚأػٞحرًخ ه٘٤زشُ ،ح٤ٛش حُٞ٫حٕ ،ري٣ؼش حٌَُ٘ ٝحٍُٜٞسَٛٞ٣ٝ ،
كخ َٟٙرٔخ ٚ٤ٟحُظِ٤ي ،رلٛٞٓ َ٠زظ ٚحُلٌس ٝػوخكظ ٚحُٞحٓؼش ٝطـخٍرٚ
حُـ٘٤ش .
إٔ ٣٫ٝش ٓ َٜحُض اُ ٠حُوي ١ٞ٣ػزخّ ح ٍٝ٧ػْ آُ ٠ؼ٤ي
ًٝخٕ ػزخّ هي ػيٍ ػٖ هطش دمحم ػِ ٢حٌُٗ ١ظْ حُـ٘ي ٝطويٓ ٚك٫ ٖ٤كع
حٕ حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش ط٘ظَ اُ ٠حُـ ٖ٤حُٔ ١َٜرؼ ٖ٤حَُ٣زش ٝحُوِن ٌٛٝح
ٌُح
ٓخ ؿؼِ٣ ٚـ َ٤هطظ٣ٝ ٚزظؼي ػٖ ًَ ٓخ ٣ويّ حُـٝ ٖ٤حُظؼًِ ْ٤خكش
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طؼطِض حُ٘٠ٜش حُظً ٢خٗض ٓظِٜش رخُـ ٝ ٖ٤ك ٢حُٜ٘خػش ٝحُيٍحٓش
ٝحُظؼِٔٓ .ْ٤خ حػَ ػِ ٠حُل٤خس حُؼوخك٤ش ك ٢حُز٬ى ػٔٓٞخ .
طَه ٠حُزخٍٝى ١ك ٢حُِٔي حُؼٌَٔٝ ١حُِٔي حُٔيٗٝ ،٢ك َٜػِ٠
أػِ ٠حَُٔحطذ ،كٌخٕ َ٣ُٝح ً ُِٔؼخٍف ٝحٝ٧هخف َ٣ُٝٝح ً ُِلَر٤ش ٝحُزلَ٣ش
ك ٢ػٜي حُوي ١ٞ٣طٞك٤ن.
ٝرؼي ػٞىس حُزخٍٝى ٖٓ ١كَد ( ًَ٣ض) طْ ٗوِ ٚاُ ٠حُٔؼ٤ش حُوي٣ٞ٣ش
ٛخ ُِوي ١ٞ٣آٔخػٝ ،َ٤هي رو ٢كٌٛ ٢ح حُٜٔ٘ذ ػٔخٗ٤ش أػٞحّ،
٣خٍٝح هخ ً
ً
ًزَ٤ح ُ٤خٍٝحٕ  ٢ُٝحُؼٜي (طٞك٤ن رٖ آٔخػ )َ٤كٞ٤ٗٞ٣ ( ٢
ػْ طْ طؼً ٚ٘٤٤
ٌٖٓٝ ،)ّ ٔ٨٧غ كٜ٘ٓ ٢ز٘ٓ ٚظٜٗٝ ٖ٤ق حُٔ٘ش ،ػخى رؼيٛخ آُ ٠ؼ٤ش
ٌَٓطَ٤ح) ،ػْ طَى ٜٓ٘ز ٚك ٢حُوَٜ
حُوي ١ٞ٣آٔخػً َ٤خط ًزخ َُٔ( ٙ
ً
ٝػخى اُ ٠حُـ.ٖ٤
ُٔٝخ حٓظ٘ـيص حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش رٔ َٜك ٢كَرٜخ ٟي ٍ٤ٓٝخ
ٍٓٝٝخٗ٤خ ٝرِـخٍ٣خ ٝحَُٜدً ،خٕ حُزخٍٝى ٖٟٔ ١هٞحى حُلِٔش حُ٠ؤش
حُظ ٢رؼؼظٜخ ُِٓ َٜوظخٍ ُ٘ٝـيس حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤شُِٗٝ ،ض حُلِٔش ك٢
(ٝحٍٗش) أكي ػـ ٍٞحُزلَ حٞٓ٧ىٝ ،كخٍرض ك ( ٢أًَٝحٗ٤خ) رٌَ رٔخُش
ٗٝـخػش ،ؿ َ٤إٔ حُٔ٣ِٜش ُلوض رخُؼؼٔخٗٝ ،ٖ٤٤أُـؤط ْٜاُ ٠ػوي ٓؼخٛيس
(ٓخٕ حٓظلخٗٞح) كٓ ( ٢خٍّ ٝ ،)ّ ٔ٨٧٨ػخىص حُلِٔش اًُٝ ،َٜٓ ٠خٕ
حٗ٩ؼخّ ػِ ٠حُزخٍٝى ١رَطزش حُِٞحء ٝحُٓٞخّ حُٔـ٤ي ٖٓ ١حُيٍؿش حُؼخُؼش،
٘٤ٗٝخٕ حَُ٘ف؛ ُِ َٔخ هيَٟٓٝ ٖٓ ٚد حُ٘ـخػش  ٝحُزطُٞش.
ٓيَ٣ح ُٔلخكظش
ٝرؼي ػٞىس حُزخٍٝى ٖٓ ١كَد حُزِوخٕ طْ طؼٚ٘٤٤
ً
حَُ٘ه٤ش ك ( ٢ارََٓٝ ،)ّ ٔ٨٧٨ َ٣ػخٕ ٓخ ٗوَ ٓلخك ًظخ ُِوخَٛسًٝ ،خٗض
ٓ َٜك ٌٙٛ ٢حُلظَس طَٔ رَٔكِش كَؿش ٖٓ طخٍ٣وٜخ ،رؼي إٔ ؿَهض حُز٬ى
ك ٢حُيٝ ،ٕٞ٣طيهِض اٗـِظَح ٝكَٗٔخ ك ٢طٞؿ ٚ٤حُٔ٤خٓش حُٔ٣َٜش ،رؼي
إٔ ٛخٍ ُٜٔخ َ٣ُٝحٕ ك ٢حُلٌٓٞش حُٔ٣َٜشٗٝ ،ظ٤ـش ٌُُي ٗ٘طض حُلًَش
حُ٤٘١ٞش ٝطلًَض حُٜلخكشٝ ،ظ َٜط٤خٍ حُٞػ ٢حُي ٢٘٣حُ ٢٘١ٞحٌُ٣ ١وٞىٙ
حُيحػ٤ش ح ( ٢ٓ٬ٓ٫ؿٔخٍ حُي ٖ٣ح٧كـخٗٗ٩ ) ٢وخً حُؼخُْ حٖٓ ٢ٓ٬ٓ٩
حٓ٫ظؼٔخٍٝ ،ك ٌٙٛ ٢ح٧ؿٞحء حُٔ٘ظؼِش ط٘طِن ه٤ؼخٍس حُزخٍٝى ١رو٤ٜيس
ػخثَس طَٜم ك ٢أٓظ ،ٚطٞهع حُ٘خثْ ٝط٘ز ٚحُـخكَ٣ ،و: ٍٞ
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ؿِزض أٗطَ ٌٛح حُي َٛطـَرش
ًٝهض ٓخ كٛ ٖٓ ٚ٤خد  ٖٓٝػَٔ
كٔخ ٝؿيص ػِ ٠ح٣٧خّ رخه٤ش
أٗ ٠ٜاُ ٠حُ٘لْ ٖٓ كَ٣ش حُؼَٔ
ٌُ٘٘خ ؿَ َُِ٘ ٝكُٖٓ ٢
أ َٛحُؼو ٍٞر ٚك١ ٢خػش حُؤَ
هخٓض رٍ ٖٓ ٚؿخٍ حُٔٞء ١خثلش
أى ٠ٛػِ ٠حُ٘لْ ٖٓ رئّ ػِ ٠ػٌَ
ًُض ر َٜٓ ْٜرؼي حُؼِ ٝحٟطَرض
هٞحػي حُِٔي كظ ٠ظَ ك ٢هَِ
ٝرٔ٘٤خ ًخٕ دمحم َٗ٣ق رخٗخ ٍثٓ ْ٤ـِْ حُ٘ظخٍ ٣لخ ٍٝإٔ ٠٣غ
ىٓظٍٞح هًٔ ٣ٞخ ِٜ٣ق أكٞحُٜخ َ٣ٝى ًَحٓظٜخ ،كخٍ ً
ٟخ ػِ ٠حُُٞحٍس
ُِز٬ى
ً
ٓٔئ٤ُٝظٜخ ػِٓ ًَ ٠خ طو ّٞر ٚأٓخّ ٓـِْ حُ٘ٞحد ،اًح رخُلٌٓٞش
حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش طٌ٤يحٕ ُِوي ١ٞ٣آٔخػ َ٤ػ٘ي حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش
٩هٜخث ٚحُ ٖ٣َ٣ُٞح٧ؿ٘ز ٖ٤٤ػٖ حُُٞحٍسٝ ،آ٘خى ٗظخٍطٜخ اُ٣َٗ ٠ق
رخٗخ حُ ٢٘١ٞحُـٝ ،ٍٞ٤أػَٔص ٓؼخ٣ظٜٔخ ،كٜيٍ هَحٍ ٖٓ حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش
روِغ آٔخػٝ َ٤ط٤ُٞش حر٘ ٚطٞك٤ن.
ؿ َ٤إٔ (طٞك٤ن) ٌٗ ٚػِ ٠ػوز ٚ٤رؼي إٔ طؼِوض ر ٚحٓ٥خٍ ك٢
ح٬ٛ٩ف ،كوز ٞػِ( ٠ؿٔخٍ حُي ٖ٣ح٧كـخٗٗٝ )٢لخ ٖٓ ٙحُز٬ىَٗٝ ،ى
أٜٗخٍ٣َٓٝ ٙيٝ ،ٚ٣أؿزَ َٗ٣ق رخٗخ ػِ ٠طوي ْ٣حٓظوخُظٝ ،ٚهزٞٛ ٞ
ػُِٓ ٠خّ حُُٞحٍسٌِّٜٗٝ ،خ طلض ٍثخٓظٝ ،ٚأرو ٠حُزخٍٝى ١كٜ٘ٓ ٢زٚ
َ٣ُٝح ُٝ٨هخف كُٝ ٢حٍس
َ٣ُٝح ُِٔؼخٍف ٝحٝ٧هخف ،رؼيٛخ ٛخٍ
ً
ً
ٍ٣خ.ٝ
ٝهي ٗ ٜٞحُزخٍٝى ١رُٞحٍس حٝ٧هخفٗٝ ،وق هٞحٜٗ٘٤خُ ًٕٞٝ ،ـ٘ش
ٖٓ حُؼِٔخء ٝحُٜٔ٘يٓٝ ٖ٤حُٔئٍهُِ ٖ٤زلغ ػٖ حٝ٧هخف حُٔـُٜٞشٝ ،ؿٔغ
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حٌُظذ ٝحُٔوط١ٞخص حُٔٞهٞكش ك ٢حُٔٔخؿيٟٝٝ ،ؼٜخ كٌٓ ٢خٕ ٝحكي،
ًٝخٗض  ٌٙٛحُٔـٔٞػش ٗٞحس ىحٍ حٌُظذ حُٔ٣َٜش حُظ ٢أٗ٘ؤٛخ ػِٓ ٢زخٍى،
ُٜ ًٕٞٝخ ُـ٘ش ُـٔؼٜخ ،كٟٞؼض ٓخ ؿٔؼض ك٢
ًٔخ ػُ٘ ٢رخ٥ػخٍ حُؼَر٤ش ّ
ٓٔـي حُلخًْ كظ ٠طُزُٜ٘ ٠خ ىحٍ هخٛشٗٝ ،ـق ك ٢ط٤ُٞش ٛي٣و ٚدمحم
ػزي ٙطلَ َ٣حُٞهخثغ حُٔ٣َٜش ،كزيأص حُٜلخكش ك َٜٓ ٢ػٜيًح ؿي٣يًح.
ػْ ط ٠ُٞحُزخٍٝىُٝ ١حٍس حُلَر٤ش هِلًخ َُكو ٢رخٗخ اُ ٠ؿخٗذ
ُٝحٍطٝ٨ُ ٚهخف ،رؼي ٓطخُزش كًَش حُـ ٖ٤حُ٤٘١ٞش رو٤خىس ػَحر ٢رؼٍِ
ٍكوٝ ،٢ريأ حُزخٍٝى ١ك ٢ا٬ٛف حُوٞحٗ ٖ٤حُؼٌَٔ٣ش ٓغ ُ٣خىس ٍٝحطذ
حُ٠زخٝ ١حُـ٘ئ٣ ُْ ٌُٚ٘ ،ظَٔ ك ٢حُٜٔ٘ذ  ،ً٬٣ٞ١كوَؽ ٖٓ حُُٞحٍس
ٗظَح ُٔٞء حُؼ٬هش
رؼي طوي ْ٣حٓظوخُظ ٚك ٖٓ ٕٕ ( ٢أؿٔطْ ٔ)ّ ٔ٨٨؛ ً
رٝ ٚ٘٤ر٣ٍ ٖ٤خ ٝرخٗخ ٍث ْ٤حٍُُٞحء ،حٌُ ١ىّ ُ ٚػ٘ي حُوي.١ٞ٣
ػخى حُزخٍٝىَٓ ١س أهَ ٟاُٗ ٠ظخٍس حُلَر٤ش ٝحُزلَ٣ش ك ٢حُُٞحٍس
حُظٌِٜٗ ٢خ َٗ٣ق رخٗخ ػوذ ٓظخَٛس ػخري ٖ٣حُظ ٢هخّ رٜخ حُـ ٖ٤ك٢
( ٓزظٔزَ \ ٔ ٌُٖ ،)ّ ٔ٨٨حُُٞحٍس ُْ طٔظَٔ  ٌَٗٝ ، ً٬٣ٞ١حُزخٍٝى١
َ٣ُٝح
حُُٞحٍس حُـي٣يس ك ٖٓ ( ٕٗ ٢كزَحٝ )ّ ٔ٨٨ٕ َ٣ػ ٖ٤أكٔي ػَحر٢
ً
ُِلَر٤شٓ (ٝ ،لٔٞى كٗ٨ُ ) ٢ٜٔـخٍ؛ ٌُٝح أُِ١ن ػُِٝ ٠حٍس حُزخٍٝى١
ُٝحٍس حُؼٍٞس؛ ٜٗ٧خ ٟٔض ػ٬ػش ٖٓ ُػٔخثٜخ.
ٝحكظظلض حُُٞحٍس أػٔخُٜخ ربػيحى حُيٓظٟٝٝ ،ٍٞؼظ ٚرل٤غ ٌٕٞ٣
ٓٞحث ًٔخ ٓ٥خٍ حٓ٧شٓٝ ،لووًخ أٛيحكٜخٝ ،كخكظخ ٌَُحٓظٜخ ٝحٓظوُٜ٬خٝ ،كَٔ
حُزخٍٝى ٚٗ ١حُيٓظ ٍٞاُ ٠حُوي ،١ٞ٣كِْ ٔ٣ؼ ٚا ٫إٔ ٠٣غ هخطٔ ٚػِٚ٤
رخُظٜي٣ن ،ػْ ػَ ٟٚػِٓ ٠ـِْ حُ٘ٞحد.
طْ ً٘ق ٓئحَٓس هخّ رٜخ رؼ ٞحُ٠زخ ١حُـَحًٔش ٫ؿظ٤خٍ
حُزخٍٝىٝ ١ػَحرٝ ،٢طْ طٌ٘ٓ َ٤لٌٔش ػٌَٔ٣ش ُٔلخًٔش حُٔظ،ٖ٤ٜٔ
كو٠ض رظـَ٣يٍ ٖٓ ْٛطزٗٝ ْٜل ْٜ٤اُ ٠أهخ ٢ٛحُٔٞىحّٕٔ ُٝ ،خ ٍكغ
حُزخٍٝى ١حُلٌْ اُ ٠حُوي ١ٞ٣طٞك٤ن ُِظٜي٣ن ػٍِ ،ٚ٤ك ٞرظلَٞ٣
ٖٓ ه٘ ٢ِٜاٗـِظَح ٝكَٗٔخ ،كـ٠ذ حُزخٍٝىٝ ،١ػَ ٝح َٓ٧ػِ٠
ٓـِْ حُ٘ظخٍ ،كوٍَ أٗ ٖٓ ْ٤ُ ٚكن حُوي ١ٞ٣إٔ َ٣ك ٞهَحٍ
حُٔلٌٔش حُؼٌَٔ٣ش حُؼِ٤خ ٝكوًخ ُِيٓظ ،ٍٞػْ ػَٟض حُُٞحٍس حَٓ٧
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ػِٓ ٠ـِْ حُ٘ٞحد ،كخؿظٔغ أػ٠خإ ٙك ٍِ٘ٓ ٢حُزخٍٝىٝ ،١أػِ٘ٞح
ط٠خٓ٘ٓ ْٜغ حُُٞحٍسٍَٟٝٝ ،س هِغ حُويٓٝ ١ٞ٣لخًٔظ ٚاًح حٓظَٔ
ػِ ٠ىٓخثٔ.ٚ
حٗظِٜص اٗـِظَح ٝكَٗٔخ ٌٛح حُو٬فٝ ،ك٘يطخ أٓطٜٔ٤ُٞخ ك٢
حٌ٘ٓ٩يٍ٣شٌٍ٘ٓ ،ط ٖ٤رلٔخ٣ش ح٧ؿخٗذٝ ،هيّ ه٘ٔٛ٬ٜخ ًٌَٓس كٖٓ ٕ٘ (٢
ٓخ )ّ ٔ٨٨ٕ ٞ٣رٍَٝ٠س حٓظوخُش حُُٞحٍسٗٝ ،ل ٢ػَحرٝ ،٢طلي٣ي اهخٓش
رؼ٬ُٓ ٞثٝ ،ٚهي هخرِض ُٝحٍس حُزخٍٝى ٌٙٛ ١حُٔطخُذ رخَُك ٞك ٢حُٞهض
حٌُ ١هزِٜخ حُوي ١ٞ٣طٞك٤ن ٌٖ٣ ُْٝ ،أٓخّ حُزخٍٝى ٟٞٓ ١حٓ٫ظوخُش ،ػْ
ططٍٞص ح٧كيحعٝ ،حٗظٜض ريه ٍٞحٗ٩ـِٝ ،َٜٓ ِ٤حُوز ٞػُِ ٠ػٔخء
حُؼٍٞس حُؼَحر٤ش ًٝزخٍ حُوخىس حُٔ٘ظًَ ٖ٤رٜخُ ٝ ،ك ٌِ ْ ػِ ٠حُزخٍٝىٓٝ ١ظش
ٖٓ ُٓ٬ث ٚرخ٩ػيحّ ،ػْ ُهلق اُ ٠حُ٘ل ٢حُٔئري اُ ٠ؿَِ٣س( َٓٗي٣ذ).
أهخّ حُزخٍٝى ١ك ٢حُـَِ٣س ٓزؼش ػَ٘ ػخ ًٓخ ٝرؼ ٞػخّٝ ،أهخّ ٓغ
ُٓ٬ث ٚكًُٓٞٞ ( ٢زٓ )ٞزؼش أػٞحّ ،ػْ كخٍه ْٜآُ ٠ي٘٣ش ( ً٘ي )١رؼي إٔ
ىرض حُو٬كخص رٝ ،ْٜ٘٤أُوٝ ًَ ٠حكي ٓ٘ ْٜكَ٘ حُؼٍٞس ػِ ٠أهٝ ،ٚ٤ك٢
حُٔ٘لٗ ٠ـَ حُزخٍٝىٗ ١لٔ ٚرظؼِْ حٗ٩ـِ٣ِ٤ش كظ ٠أطوٜ٘خٝ ،حَٜٗف اُ٠
طؼِ ْ٤أ َٛحُـَِ٣س حُِـش حُؼَر٤ش ُ٤ؼَكٞح ُـش ى ْٜ٘٣حُل٘٤قٝ ،اُ ٠حػظ٬ء
حُٔ٘خرَ كٔٓ ٢خؿي حُٔي٘٣ش ُُ٤لوّ ٚأِٜٛخ ر٘ؼخثَ ح.ّ٬ٓ٩
ٞ١ٝحٍ  ٌٙٛحُلظَس ًخٕ حُزخٍٝى٘٘٣ ١ي حُ٘ؼَ ٣ٝوَ ٝحُو٤ٜي
كٌخٗض هٜخثي ٙهخُيس ،ك ٢حُٔ٘لٌٔ٣ ٠ذ كٜ٤خ آٝ ٚٓ٫ك٘ ٚ٘٤اُ ٠حُ،ٖ١ٞ
َ٣ٝػٓ ٖٓ ٢خص ٖٓ أٝ ِٚٛأكزخرٝ ٚأٛيهخث٣ٝ ،ٚظًٌَ أ٣خّ ٗزخرُٜٙٞٝ ٚ
ٓٝخ آٍ اُ ٚ٤كخُ٠ٓٝ ،ٚض ر ٚأ٣خٓ ٚك ٢حُٔ٘ل ٠ػوِ٤ش ٝحؿظٔؼض ػِ ٚ٤ػَِ
حَٓ٧حٝ ،ٝكويحٕ حٝ َٛ٧ح٧كزخد ،كٔخءص ٛلظٝ ،ٚحٗظيص ١ٝؤس
ٓٔق ُ ٚرخُؼٞىس رؼي إٔ ط٘خىص حٞٛ٧حص ٝطؼخُض
حَُٔ ٝػِ ،ٚ٤ػْ ُ
رٍَٝ٠س ٍؿٞػ ٚاُ ،َٜٓ ٠كؼخى كٓ ٖٕٓٔ( ٢زظٔزَ .)ّ ٔ٨٩٩
.رؼي ِِٓٔش ٖٓ أػٔخٍ حٌُلخف ٝحُ٘٠خٍ ٟي كٔخى حُلٌْ ٟٝي
ح٩كظ ٍ٬حٗ٩ـِ َُٜٔ ١ِ٤ػخّ \ 1882هٍَص حُِٔطخص حُلخًٔش ٗلٓ ٚ٤غ
ُػٔخء حُؼٍٞس حُؼَحر٤ش كً ٢خٗ ٕٞح ٍٝ٫ػخّ  1882اُ ٠ؿَِ٣س (َٓٗي٣ذ (
 .ح ١ؿَِ٣س (ٌَٓٗ٬٣خ ) حُلخُ٤ش ٓغ ٓـٔٞػش ٖٓ ٍكخه ٚحُؼٞحٍ ٝػ٘يٛخ
ٝكَٔس حُٔض
حٗ َ١خػَٗخ ػِٓ ٠خكَ ِٓ٤ُ َٜو ٢ػِٗ ٚ٤ظَس ٝىحع
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روِزٓٝ ، ٚخ طٌخى حُزخهَس طـخىٍ أٍ ٝحُ٘ َ٤حُ ٠ؿَِ٣س ( َٓٗي٣ذ ) كظ٠
ط٘ظي ػٞح١ق حُ٘خػَ حُيحكوش ُظظل ٍٞاُٜ٘ٓ ٠ي كِ٘٣ ٖ٣ظ ٢ٜاُ ٢طـَرش
ٗؼَ٣ش ٛخىهش صطـٔي ك ٢ه٤ٜيط ٚحُ٘٤ٗٞش :
ُٔٝخ ٝهل٘خ ُِٞىحع ٝأٓزِض

أٛزض رٜزَ ١إٔ ٣ؼٞى ّ
كؼِٗ٢

ٓٝخ  ٢ٛأ ٫هطَس ػْ أهِؼض
ًخُِٕٔ
ٓيحٓؼ٘خ كٞم حُظَحثذ
ٍ
ٗٝخى٣ض كِٔ ٢إٔ ٣ؼٞد كِْ ٣ـٖ
ر٘خ ػٖ ٗط ١ٞحُل ٢أؿ٘لش حُٔلٖ
ظَ ك ٢حُٔ٘ل ٠أًؼَ ٖٓ ٓزؼش ػَ٘ ػخٓخ ً ٣ؼخٗ ٢حُٞكيس ٝحَُٔٝ
ٝحُـَرش ػٖ  , ٚ٘١ٝرؼي إٔ رِؾ حُٔظ ٖٓ ٖ٤ػَٔ ٙحٗظيص ػِ١ٝ ٚ٤ؤس
حَُٟٔٝ ٝؼق رٝ َٜٙر٘خء ػِ ٠ط٤ٛٞش ح١٫زخء طوٍَ ص ػٞىط ٚاُ٠
ُِ َٜٓ ٚ٘١ٝؼ٬ؽ  ،كؼخى آُ 12 ّٞ٣ َٜٓ ٠زظٔزَ ػخّ ًٝ 1899خٗض
كَكظ ٚؿخَٓس رؼٞىط ٚاُ ٠حُٝ ٖ١ٞأٗ٘ي ه٤ٜيط ٚأٗ٘ٞىس حُؼٞىس حُظ٢
طؼظزَ ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَحُؼَر: ٢
أرخر ََ ٍأ ١حُؼ ٖ٤أّ ٜٓ ٌٙٛـَ ُ
ٗٞحػْ أ٣وظٖ حُ ٟٜٞرِٞحكـعٍ
َ

حُٔلَ
كبٗ ٢أٍ ٟكٜ٤خ ػٗٞ٤خ ً ٢ٛ
ُ
حَُٔٔ
حُزٝ ٞ٤
طيُٜ ٖ٣خ رخُلظٌْ ِش
ُ
ُ

كـٔ٠
كُِ ْ٤ؼو ٍَ ىِٓ ٕٝطخٜٗخ
ً
حُٔلَ َٓسً
كبٕ ٣يُ ٓ ٠ٓٞأرطَ
َ

ُ ٫ٝلئح ٍى ٖٓ ؿ ْ
ٓظَ
َ٘٤خِٜٗخ ُ
ػَٜ
كٌُي ػ َٜحُٔؼـِحص ً ٝح
ُ
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ًخٕ حُزخٍٝى ١كٗ ٢ؼَ ٙحُٔ٤خٓٗ ٢خهيح ً حؿظٔخػ٤خ ً ٝػخثَح ً ٤٘١ٝخ ً
ِٜٓٝلخ ً ٣َٛلخ ً ٗي٣ي حُلَ ٙػِ ٠كَ٣ش أر٘خء رِيٗ ٙخهيح ً ُٜٞحًُْٜٗٝ ْٜ
ٝطٜخ ْٜٗٝك ٢حَُى ػِ ٠حُظِْ ٝحٌُٔٞص ػِ٫ ٚ٤كع حُ٣ ٚ٤و:ٍٞ
٤ًٝق طَ ٕٝحٌٍُ ىحٍ اهـــخٓـش
ًُٝي ك َ٠هللا ك ٢حٝ ٍٝ٧حٓـ ُغ
أٍٍ ٟإٓٝخ ً هي أ٘٣ؼض ُلٜخىٛــخ
كؤ ٖ٣ـ  ٫ٝأ ٖ٣ـ حُٔٝ٢ف حُوٞحُ ١غ ؟
كٌٞٗٞح ك٤ٜيح هخٓي ٖ٣أ ٝحكِػـٞح
اُ ٠حُلَد كظ٣ ٠يكغ حُ ْ٤٠ىحكـغ
أٛزض كؼخى حُٜٞص ُْ ٣و ٞكخؿـش
أُُٝ ٢زّخٗ ٢حُٜي١ ٞٛٝ ٟخثـــ ُغ
ّ
حىٍ إٔ هللا  ٍٞٛهزٌِـــــْ
كِْ ِ

طٔخػ٣ َ٤وِن ُٔٓ ٖٜخٓـــــ ُغ

ًٝؼَ٤ح ٓخ طـ٘ ٠رٔٝ َٜؿٔخُٜخ ٓٝلَٛخ ٔ٤ٓ٫خ ك ٢حُٔ٘ل ٠اً ظِض
طِي حُوٜخثي طئًي ٓ٘خػَ ٙطـخ ٙحكزظٝ ٚ٘١ٝٝ ٚحٓظ ٚحٗظَ حُ٣ ٚ٤و:ٍٞ
ك٤خ (ّٓ ٓ )َٜي هللا ظِي ٝآٍطٟٞ
ىحكــن
ػَحى رِٔٔخٍ ٖٓ حَُ٘٤
ِ
 ٫ٝرَكض طٔظخٍ ٓ٘ي ٣ي حُٜـزخ
ٗخٗــن
أٍ٣ـخ ٣يح ١ٝػَكًَ ٚ
ِ
كخٗض كٔ ٠ه٘ٓٝ ٢ٓٞؼذ أَٓط٢
ِٓٝؼذ أطَحرٓٝ ، ٢ـَٞٓ ٟحرو٢
ر٬ى رٜخ كَ حُ٘زخد طٔخثٔـــ٢
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حَُٔ٘ك ٢رؼخٗوـــ٢
ٗٝخٗ ١ـخى
ّ
حٓظخُص َٓحػ ٢حُز٬ى ػ٘ي حُزخٍٝى ١رٜيم ح٩كٔخّ ٍٝهش
فَٗ٣ ُْ ٚع ٛي٣وخ ً أ ٝهَ٣زخ ً اً ٫خٕ ٍػخإٛ ٙخىهخ ً رؼ٤يح ً ػٖ
حُؼخ١لش ٌُح ح
ٗؼَ حُٔ٘خٓزخص٣ٝ ،زي ٝػِٗ ٠ؼَ ٙحُلِٕ حُؼٔ٤ن رؼي إٔ طِْٔ هزَ ٝكخس
ٍػخء حُِٝؿخص
ُٝؿظٝ ٚطؼي  ٌٙٛحُو٤ٜيس ٖٓ ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك٢
٣و:ٍٞ
أََ َ٣ي حُٔ٘ ٕٞهيكض أُٗ ١ـــخى

أَ١ص أ٣ش ٗؼِش رلــــئحى١

أ٘ٛٝض ػِٓ ٞٛٝ ٢كِٔش كِ٤ن
ٝكطٔض ػٞىٍٓ ٞٛٝ ١ق َ١حى
 ٫حىٍ َٛ ١هطذ أُْ رٔخكظ٢
كؤٗخم  ،أّ ٓ ْٜأٛخد ٓٞحى ١؟
أهٌ ٟحُؼ ٕٞ٤كؤٓزِض رٔيحٓـغ
طـَ ١ػِ ٠حُويً ٖ٣خُلَٛـخى
ٓخ ً٘ض حكٔز٘ ٢أٍحع ُلـخىع
كظ٤٘ٓ ٠ض ر ٚكؤٛٝـــٖ آى١
أرِظ٘ ٢حُلَٔحص كظٌ٣ ُْ ٠ـي
حُـــؼٞحى
ؿِٔٔٞ٣ ٢ف ٧ػٖ٤
ّ
حٓظ٘ـي حُِكَحص ُٞ ٢ٛٝحكـق
ٝأٓل ٚحُؼزَحص  ٢ٛٝرــٞحى١
رؼي ػٞىط ٚاُ ٠حُوخَٛس طَى حُؼَٔ حُٔ٤خٓٝ ،٢كظق ر٤ظ٨ُ ٚىرخء
ٝحُ٘ؼَحءٔ٣ ،ظٔغ أُٔ٣ٝ ،ْٜ٤ؼًٝ ،ٚ٘ٓ ٕٞخٕ ػٍِ ٠أٓ ْٜحكٔي ٗٞه٢
ٝكخكع ٓٝطَحٕٝ ،آٔخػٛ َ٤زَٝ ،١هي طؤػَٝح رٔٗٝ ٚـٞح ػِٞ٘ٓ ٠حُ،ٚ
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كوطٞح رخُ٘ؼَ هطٞحص ٝحٓؼشٝ ،أُِ١ن ػِٓ ْٜ٤يٍٓش حُ٘٠ٜش أ ٓٝيٍٓش
ح٧ك٤خء .
 ُْٝططَ حُل٤خس رخُزخٍٝى ١رؼي ػٞىط ٖٓ ٚحُٔ٘ل ٠حً طٞكظ ٚحُٔ٘٤ش
ك ٢حَُحرغ ٖٓ ٗ٘ٓ ٞش\ ٛ1322ـ  ٖٓ 12 ،ىٔٔ٣زَ  ،ّ1904رؼي ِِٓٔش
ٖٓ حٌُلخف ٝحُ٘٠خٍ .
٣ٝؼي حُزخٍٝى ١رخػغ حُ٘٠ٜش حُ٘ؼَ٣ش حُلي٣ؼش ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر،٢
كوي ٗـق ك ٢طلٔ َ٤ح١٩خٍ حُوي ْ٣طـخٍد ك٤خط ٚحُوخٛشًٔ ،خ ٗـق ك٢
اػخىس حُ٘ؼَ حُؼَر ٢آُ ٠خ ًخٕ ػِ ٚ٤ك ٢ػ ٍٜٙٞحُِحَٛس ،كؤٟلٗ ٠ؼَٙ
ٓ١خعٍ ٗؼَ حُلل ٍٞكٛ ٢يٍ حُؼ َٜحُؼزخًٓ .٢خر ٢طٔخّ ٝحُزلظَ١
ٝحُٔظ٘زٓٝ ٢خػيًً ٙخإ ٙحُلخى ٛٞٓٝزظ ٚحُلٌس ػِ ٠طلو٤ن ٌٛح حُٜيف
رٔؼخٍٟش حُ٘ؼَحء ح٧هيٓٝ ٖ٤طوِ٤ي أٓخُ٤زٓٝ ,ْٜؼخٗ ْٜ٤حُ٘ؼَ٣ش ك ٢ر٘خء
حُو٤ٜيس ٝ ،رٌُي أٛزق ٍحثي كًَش اك٤خء ح٧ىد حُؼَر ٢حُلي٣غًٝ ،خٕ
ػظ ْ٤حُظؤػ َ٤ك ٢حُٔيحٍّ حُ٘ؼَ٣ش حُظ ٢حطض ٖٓ رؼيٝ، ٙكٗ ٢ؼَ ٙط٬كع
ٓخ ٖٓ ك٤غ حُظؼز َ٤ػٖ ٗؼٝ ٍٙٞاكٔخٓٓ ُٚٝ ،ٚؼخٕ ؿي٣يس
طـي٣يًح ًِٓٔ ٞ
ٍ ٍٞٛٝحثؼش ٓزظٌَس.
ٝهي ٗظْ حُ٘ؼَ ك ًَ ٢أؿَح ٟٚحُٔؼَٝكش ٖٓ ؿٍِ ٓٝي٣ق ٝكوَ
ٛٝـخء ٍٝػخءَٓ ،طٔ ًٔخ ٜٗؾ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُوي ،ْ٣ؿ َ٤إٔ ٗو٤ٜظٚ
ًخٗض ٝحٟلش كٓ ًَ ٢خ ٗظْ؛ ك ٜٞحُ٠خر ٢حُ٘ـخعٝ ،حُزطَ حُؼخثَ ػِ٠
حُظِْٝ ،حُٔـظَد ػٖ حُٝ ،ٖ١ٞحُِٝؽ حُلخٗٝ ،٢ح٧د حُ٘ل٤نٝ ،حُٜي٣ن
ٓخ ٖٓ ك٤غ حُظؼز َ٤ػٖ ٗؼٍٙٞ
حُٞك٬ٗٝ ..٢كع كٗ ٢ؼَ ٙطـي٣يًح ًِٓٔ ٞ
ٝاكٔخٓٓ ُٚٝ ،ٚؼخٕ ؿي٣يس ٓ ٍٞٛٝزظٌَس.
حػخٍ ٙح٫ىر٤ش:
 -1ىٞ٣حٕ ٗؼَ ٣ِ٣ي ػيى أر٤خط ٚػِ ٠هٔٔش آ٫ف ر٤ض١ ،زغ ك ٢أٍرؼش
ٓـِيحص،
 - 2ه٤ٜيس ِ٣ٞ١ش ػخٍ ٝرٜخ حُز ،١َ٤ٛٞأِ١ن ػِٜ٤خ (ً٘ق حُـٔش)
( - 3ه٤ي حٝ٧حري) ً ٞٛٝظخد ك ٢حُ٘ؼَ ٓـَ ك ٚ٤هٞحٍٓٝ َٙ١خثِ ٚرؤِٓٞد
ٓٔـٞع،
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ٓ( -4وظخٍحص حُزخٍٝىٓ ٢ٛٝ)١ـٔٞػش حٗظوزٜخ حُ٘خػَ ٖٓ ٗؼَ ػ٬ػٖ٤
ٗخػَح ٖٓ كل ٍٞحُ٘ؼَحء حُؼزخٓ٣ ، ٖ٤زِؾ ٗل ٗٓ ٞأُق ر٤ض.
ً
ٝك ٢حُوظخّ حهظَص ٖٓ ؿٔ َ٤هٜخثي ٌٙٛ ٙحُو٤ٜيس حُ٘٤ٗٞش \
ُ
حُزــ٤ــٖ ٓخ أروضْ ػ ٕٞ٤حُٜٔخ ٓ٘٢
ٓــلــخ
أه ٞحُُِّزخٗش ٖٓ ٓ٘٢
كـِ٘ـــــــــزضُ ِ ُْٝ
م ٝؿــَرشٌ
ػـــ٘خ ٌء ،
٣ٝــــؤّ ٝ ،حٗــــظ٤ــــخ ٌ
ٌ
ؿزٖ
أٗ ، ٫ــ َّي ٓخ أُوـــــخ ٙك ٢حُيِ ٖٓ َٛ
كبٕ أىُ كــــخٍهـــــــضُ حُــــي٣خٍ كـــِ ٢رـٜخ
كُــــــئح ٌى أٟـــــــِظْ ُٚػــــ٤ـــ ٕٞحُٜٔخ ِٓ٘٢
اػـــــَ َُ ْل َظ ٍش
رؼــــؼــــضُ ر٣ ٚــــ ّٞحُ٘ـــٟٞ
َ
ــٖٔ
كؤٝهــــؼــــِ ٚ
ويحٍ كَ ٗ ٢
حُٔ ُ
َـَ ِى حُ ُل ِ
كـــ ٖٓ َٜكظ ٠ك ٢حُيٛــــَ ٣ـٔغ رـ٘٤ـ٘خ
رٔـٔـظـــٖ
كـــِـــ٤ــْ ًِٗ٬خ ػــٖ أهــٚ٤
ِ
ِــٞىَحع ٝ ،أٓـــزَــَِـــضْ
ُٝــٔخ ٝهـــلــــ٘ـخ ُِ َ
ٓـــــيحٓـــؼ٘خ كـــــٞم حُظـــَحثذ ًخُٔـــِٕ
أٛـــزضُ رـــــــٜزَ ١إٔ ٣ؼَ ٞى  ،كــؼـــِٗـ٢
ــٖ
ٗٝخى٣ض كــِــٔــ ٢إٔ ٣ـؼــٞد كــِــْ ِ ُ٣
ــَسٌ  ،ػــــْ أهِــؼـض
 ْْ ُٝطَــٔـْ ِ
ــ ٞاَ ٫هــ ْط َ
ـٖ
ر٘خ ػـــٖ ٗط ١ٞحُلـــ ٢أؿـِ٘لشُ حُ ُّ
ٔ ْل ِ
كـٌْ ُٓـــــٜـ ٍش ٖٓ َُ ْك ََ ِس حُٞؿ ِي كُ ٢ــظ٠
ُٓ ًْٝوـْــــَِ ٍش ِٓ ْٖ ؿــٍِس حُيٓــغ ك ٢ى َْؿ ِٖ
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ٓٝـــخ ًــــ٘ضُ ؿــــَرضُ حُ٘ـــ ٟٞهزَ ٛـٌٙ
كـــِٔخ ىٛــــظًِ٘ ٢يصُ أهــ ٖٓ ٢٠حُلِٕ
ٌُٝـــٍ٘٘ ٢حؿـــؼــــضُ ِكــــ ِْٔـٍِٝ ، ٢ىٗ٢
اُ ٠حُ َل ْ
ٍأ٣ ٫ ١ــلـــ ُّ ٞػــِـ ٠أ َ ْك ِٖ
ــــِ ِّ ٌ
ـــ٤ـــذ ػــــــــٞح١ـــ ٌَ
ٗ
 ٫ُٞٝرُـــ٘ــ٤ــخصٌ ِ ٝ
ٌ
ــَػَـضْ ٗلـٔ ٢ػِ ٠كخثِ ٍ
ٓ٘٢
ض ِ
ُــٔــخ هَ َ
ؿـــــِػضَ  ،كَرٔـخ
هــِــذ ٛــزـَح ً إ
ك٤ــخ
ُ
ِ
ع رخُِٖ ْٔ ُ٤
ٓـــُ٘ــلخ ً َ َُ ٤ْ ١حُلــــــٞحى ِ
ـــَصْ ُ
َؿ َ
كــوــي ط ُ
م ح٧ؿـــٜــخٕ رـؼي ًرـــُٞـٜخ
ـــــُ ٍٞ
ِ
ٖٛ
٣ٝــزــيٟ ٝـــ٤خء حُزــيٍ كـ ٢ظــِٔ ِش َ
حُِ ٞ
كـــٔـــــــــخّ ُْ ط ُ ِٜـــزً ُٚـــٜـــخ ُٓشٌ
ٝأ١
ٍ
ُ
حُطـؼٖ
ٍ ْٜ ُٝــــٌَ ُّ ٍُ ْٓــــقٍ ُ٣ ٫ــــلَــــ َُ ٓـــٖ
ِ
٣ـــَُٙ
ــَ ُ
ٗ ٖٓٝــــــــخؿــــــذ ح٣٧خ َّ ِ َٓ ٕ٫
ـٖ
حُٔ
ٝأٓــــِــٔــِ ٍُ ٞ١ ُٚ
ِ
ـــَحّ اَُ ٠
حُِ ْٛ ٞ
ٓٝخ حُٔــــــــَ ُء ك ٢ىٗـــ٤ـخ ٙاً ٫ـــٔــخ ُِيٍ
ٓ٘خ ِٛـــــ َؾ  ٫طوـــِ ٖٓ ٞحُٔــٝ َٜحُ َل ْ
ــِ ِٕ
كبٕ طـــٌـــــٖ حُــيٗ٤خ طـــُٞــــض رــوـ٤ـَٛخ
كؤٛــــ ٕٞريٗ٤خ  ٫طــــي ّٝػــــــــِـ ٠كَ ِّ
ـٖ!
هـــٞف حُ َٔ ِّ
ــٖ ًـــ ََّ ٍَ ُِ٣ــجـــ ٍش
طلــٔــِــضُ
ُ
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ِّ
حُٖٔ
ٝكـــٔـــ َُ ٍُ٣خ حُيٛــــَ أكــِـٖٓ ٠
ٝػــــخٗـــــَصُ أهــيحٗخ ً  ،كِٔخ رََِــــــٞط ُ ُْْ ٜ
ـيٕ
طـــٔـــ٘ــ٤ــضُ إٔ أروٝ ٠كـــــ٤يح ً رِ ٬ه ِ
حُوِٞد ٓٝخ حٗطـٞصْ
اًح ػـــــَف حُــٔـــــَ ُء
َ
ــٖ
ػـــِٓ ٚ٤ـٖ
ِ
حُزـ٠خء  -ػخٕ ػِِٟ ٠ــ ْـ ِ
٣ــــَ ٟرــــٜــــَٓ ١ــــٖ  ٫أُ ٝى ُِـــوــخ َء ُٙ
حُِلــٖ
طــؼــخف ِٖٓ
ٝطــٔٔـــ ُغ أًٗٓ ٢ــخ
ُ
ِ
أٍ ٝأٍ ٟرـٜــــخ
ًٝــ٤ــق ُٓــوــخٓ ٢رٖ٤
ٍ
ـــٖ
ٖٓ حُظِْ ٓخ أه٘ ٠ػِ ٠حُيحٍ ٝحُ َّ
ٔ ٌْ ِ
ٔ ْٔ ُغ أٗ ٖ٤حُ َـ ْ ٍِ ٞهي ٗـــــخى ٓٔٔؼ٢
ك َ
ٍٝإ٣ـــشُ ٝؿـــ ٚحُــــيٍ كــَ ػَُح َؿلــــ٘٢
ُ
ٍثــٔـخٕ ًُِ ٍش
ذ
ٛٝــؼــذ ػــــِ ١ً ٠حُُِّ ِ
حُٔـــظـٖ
َ َ٣ظ َُ رٜخ ك ٢هــــٓٞـــــــٝ ٚح٢ٛ
ِ
اًح
٣ــــَّ حُٜـــــ٘خسَ رــٔــؼِـٜخ
حُٔــــَء ُْ
ُ
ِ
طــوــط ٠اُ ٚ٤حُوـٞف ٖٓ ؿـخٗذ حٓ٧ـــٖ
ٔلخ ُ ٍٓـضْ رٚ
ًٝـٖ ٍؿ ، ً٬إ َٓ َْ ٤هــــ ْ
ــيٕ
ــــٔـــ٤ـــظُــ ُٚرــ٤ـــٖ
َك ِ
ِ
حُٜــــٞحٍّ ٝحُُِّ ِ
ك ٬هـــ ْ ََ ٤ك ٢حُــيٗ٤خ اًح حَُٔ ُء ُْ
٣ؼـٖ
ْ
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ُ
ــٖ
ٓـــ٤ٜزخ ُ  ،طـــَحٙ
حُؼً ٖ٤ـــخُ٘خٍ كـ ٢ى ْؿ ِ

*****************************************

ارَح ْ٤ٛحُ٤خُؿ٢
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ارَح ْ٤ٛرٖ ٗخ٤ٛق رٖ ػزي هللا رٖ ٗخ٤ٛق رٖ ؿ٘زُٝ ،١٬ي ك٢
رَٝ٤ص ك ٢حُؼخٗ َٜٗ ٖٓ ٢آًحٍ ٓ٘ش\  1847ك ٢ر٤ض ٞٓ ٞٛثَ حُِـش
ٝح٧ىد.
طوَؽ ارَح ْ٤ٛحُ٤خُؿ ٢كٓ ٢زخىة حُِـش ػِ٣ ٠ي أر ٚ٤حُ٘خػَ حُٔؼَٝف
ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿ ،٢ػْ ىٍّ ُ٘لًٔ ٚؼَ٤ح  ،ك٘خٍ رـيٝ ٙحؿظٜخىٝ ٙكزٚ
ُ٬ىد ٝحُِـش ًًٝخث ٚحُٔلََٓ ١حى ٙحُٔ٘٘ٞى  ،كخٛزق ػِٔخ ٖٓ حػّ٬
حُِـش حُؼَر٤ش ٗٝخػَح ٓـ٤ي ح ٝهي ٗظْ حُ٘ؼَ كٛ ٢زخ٣ٍ ٝ ٙؼخٕ ٗزخرٚ
ًٝخٕ  ٖٓ ٚ٤ُٞ٣ح٩طوخٕ ٝحُؼ٘خ٣ش ٓخ  ًَ ٢ُٞ٣أػٔخُ ٚح٫ىر٤ش ٝحُِـ٣ٞش كـخء
ٗؼَ ٙؿخ٣ش ك ٢ح٩ريحع حُ٘ؼَٝ ١هٔش ك ٢حُو٤خٍ حٌُ ١طخػَ ك ٚ٤رؤ ر،ٚ٤
كَم أىرٛٝ ٚلخ هخٝ َٙ١حٗظَ٘ص َٜٗط ٚك ٢ؿٞىس حُ٘ظْ كٓ ٢ـظٔؼٚ
ٝرو٤ش حُي ٍٝحُؼَر٤ش كٌخٕ حٕ حكظٌْ اُ ٚ٤كَ٣ن ًز ٖٓ َ٤ح٧ىرخء ٍٝٝى
ػٍِٓ ٖٓ ٚ٤خثَ حُ٘ؼَحء حُ٘٢ء حٌُؼ َ٤كظ ٠أٛزق ٓـِٔ٣ ٫ ٚوِٖٓ ٞ
رلغ ٗؼَ ١أ ٝأىر ،٢ح ٫حٍٗ ٚؿذ ك ٢ىٍحٓش حُؼَر٤ش ًِـش ٖٓ ٗلٞ
َٛٝف ٝر٬ؿش كَأ ٟكًُ ٢ي ٓخ ٘٣ـِ ٚػٖ ٓٞح ،ٙكوٍَ ٛـَ حُ٘ظْ
ٝػٌق ػِ ٠حُٔطخُؼش ٝحُٔيحٍٓش ًٔخ حٗ ٚىٍّ حُؼِ ّٞح٤ٓ٬ٓ٫ش ٝهخٛش
حُلو ٚحُل٘ل ٢ػِ٣ ٠ي حَُٔك ّٞحُ٘٤ن ٓل ٢حُي ٖ٣حُ٤خك ٢أكي ح٧ثٔش
ح٫ػ ّ٬كًُ ٢ي حُل ،ٖ٤ك٘خٍ كظخ ً ٝحكَح ً ٖٓ .حُظؼِْ حُلو ٢ٜػٌِٛٓ ٠ذ
حر ٢ك٘٤لش حُ٘ؼٔخٕ ٍكٔ ٚهللا .
حُظِّ حُ٤خُؿ ٢حُو٤ٓٞش حُؼَر٤ش ٝػَٔ كٓ ٢ز َ٤اك٤خثٜخ ٝاًًخثٜخ
ك ٢هِٞد حُ٘خٗجش حُؼَد ٝرغ حَُٝف حُؼَر٤ش حُٔظٞػزش ك ٢حُ٘زخد حُٔؼوق
حُٔظؼطٖ حُ ٠حُلَ٣ش ًٝ ،خٕ ٣ؼَٔ ػِ ٠حٓظو ٍ٬حُز٬ى حُؼَر٤ش ٣ٝطٔق
ُـؼِٜخ ٓظٔظؼش رخٓظو ٍ٬طخّ ػٖ حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤شٌُٜٝ ،ح ػ٘يٓخ طخٓٔض
حُـٔؼ٤ش حُؼِٔ٤ش حُٔ٣ٍٞش حُظ ٢أٗ٘ؤص ك ٢رَٝ٤ص ٓ٘ش \  1868حٗظٔذ
حُٜ٤خ ٍٝحف ٣زغ حكٌخٍ ٙر ٖ٤حػ٠خثٜخ كٌخٗض طظِ ٠ك ٢حؿظٔخػخطٜخ هٜخثي
ػخَٓس ٓٝوخ١غ ٗؼَ٣ش ٓؼَ٤س طظليع رؤٓـخى حُؼَد ،أَٜٗٛخ حُو٤ٜيس حُظ٢
أٗ٘ؤٛخ حرَح ْ٤ٛحُ٤خُؿٝ ٢حُظ ٢طـخٝد ٛيحٛخ ك ٢حُز٬ى حُؼَر٤ش
ػخٓشٝ..حُظٓ ٢طِؼٜخ :
ط٘زٜٞح ٝحٓــظل٤وٞح أٜ٣خ

حُؼَد
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كوي  ٠ٔ١حُوطذ كظ ٠ؿخٛض حًَُذ
ٝك٘ٓ ٢ش \  1872ػُٜي اُ ٚ٤طلَ َ٣ؿَ٣يس ( حُ٘ـخف ) كٌظذ كٜ٤خ
ٓوخ٫ص ٍحثؼش ٝرلٞع ٓل٤يس أظَٜص ٓي ٟحهظيحٍ ٙحُِـٝ ١ٞح٫ىرٓٝ ٢ويٍطٚ
حُ٘ؼَ٣ش كطخٍص ٓؼَٜٗ ٚط،ٚ
ػٔي ح٥رخء حُٞٔ٤ػ ٕٞ٤اُ ٠طَؿٔش حٌُظخد حُٔويّ كخٓظؼخٗٞح رخُ٤خُؿ٢
ح٫د ػْ رخرَحٝ ْ٤ٛكٟٞٞح اُ ٚ٤ط٘و٤ق حُؼزخٍس ٖٓ ك٤غ ح٘ٗ٩خء ٝحُٔزي
ٝحٗظوخد حُ٧لخظ ُِٔؼ٘ ٠حَُٔحى ،كٌخٕ ًُي ٓززخ ً ك ٢ىٍحٓظ ٚحُِـش حُؼزَ٣ش
ٝحَُٔ٣خٗ٤ش ُِ٤زْ ػزخٍس حُظَؿٔش حُٔؼ٘ ٠ح َ٤ٛ٧رٜيم ٝأٓخٗش ،كخٓظـَم
ػِٔ ٚك ٢طَؿٔش حٌُظخد حُٔويّ ( حٗ٫ـُِ ) َ٤ؼَر٤ش ٗل ٞطٔغ ٓ٘ٞحص
كظ ٠أهَؿ ٚرلِش أٗ٤وش ػِ ٠أكٓ َ٠خ َ٣ؿ ٠ر٬ؿش ٤ٛٝخؿشً ٝكٜخكش
ٓلَىحص.
رؼي إٔ كَؽ حُ٤خُؿ ٖٓ ٢ط٘و٤ق حٌُظخد حُٔويّ ،حَٜٗف اُ٠
طيٍ ْ٣حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ك ٢حُٔيٍٓش حُزطَ٤ًَ٣ش َُِ ّٝحٌُخػ٤ُٞي ك٢
رَٝ٤صٝ ،ك ٌٙٛ ٢ح٧ػ٘خء حهظٗٝ َٜوق ًظذ أر ٚ٤حُ٘٤ن ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿ، ٢
ك٤غ ًخٕ ٓلخهَح ً رؤىرٝ ٚػِٔ٣ٝ ،ٚئُٔ ٚإٔ ٘٣خٍ أكي ٓ٘ ٚح٘٣ ٝوي ، ٙكوي
ٗظَ كً ٢ظزٝ ٚأِٛق حُوطؤ ٜٓ٘خ ٝهخٍ أٗ ٚحهظَٜٛخٝ ،هخّ رَ٘ف ىٞ٣حٕ
أر ٢حُط٤ذ حُٔظ٘زٔٗٝ ٢ز ٚاُ ٠أر ٕ٧ ٚ٤حرخً ٙخٕ هي ريأ حُؼَٔ رَ٘كُْٝ ٚ
٘٣ـِ. ٙ
ك ٢ػخّ\  ،1884حطلن ٓغ حُيًظ ٍٞر٘خٍس ٍُُِ ٝحُيًظ ٍٞهَِ٤
ٓؼخىس كؤٛيٍٝح ٓـِش (حُطز٤ذ) كَ٘٘ كٜ٤خ ٓظَؿٔخ حُٔوخ٫ص حُِـ٣ٞش
ٝح٧ىر٤ش ٓٔخ حػزض ٓويٍط ٚك ٢حَُ٘٘ ٝح٫ريحع ٣ ُْٝ ،طَ ُٖٓ ح٫طلخم أًؼَ
ٖٓ ػخّ ٝحكي.
ٝه َ٤آٗٔظٓ ٚزخىة (حُٔخٓ٤ٗٞش) ًٝخٗض كي٣ؼش حُؼٜي ٝحُؼوخكش كخٗوَ١
كِٓ ٢ي أػ٠خثٜخ ٝأػـذ حُ٘خّ رـَأط ٚح٧ىر٤ش ِٝٗٝػ ٚاُ ٠حُٔزخىة
حُلَس ٝح٧هٌ رٌَ ؿي٣ي ػٖ ػوَ ٝكٝ ْٜاىٍحى.
ًخٕ حرَح ْ٤ٛحُ٤خُؿًِٔ ٢خ أٍٛو ٚطؼذ حٌُظخرش ٝحُظؤُ٤ق ٓخٍ اُ٠
حَُحكش َٛٝف أٝهخص كَحؿ ٚك ٢حَُْٓ ٝحُللَ ٝحُٔ٤ٓٞوٝ ،٠ه َ٤أًٗ ٚخٕ
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ى ٕٝحَُحرؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔ ٙكٟٝ ٖ٤غ أ ٍٝطو ْ٣ٞػَرًٝ .٢خٕ ُ ٚػِْ
ػَ ٝهيّ ٍحٓوش ك ٢حُِـش ٝحىحرٜخ  .ػخٍكخ ً رٔٞحٍى حٌُٜٓٝ ّ٬خىٍ،ٙ
ٝرَ٤ٜح ً رـ٤يٓٝ ٙلٔخك َ٣ٞ١ ،ٚحُ٘لْ ك ٢رلٞػ ٚحُِـ٣ٞش ،رؼ٤ي ؿٍٞ
حُلـشٓ .ظٌٖٔ كٜ٤خ .
ُٔٝخ ُْ ٣ـي حرَح ْ٤ٛحُ٤خُؿٓ ٢ـخ٧ ً٫كٌخٍٝ ٙآٍحث ٚحُلَس ك٢
ُز٘خٕ ،طًَٝ ٚطٞؿ ٚاُ َٜٓ ٠ك٤غ ح٥ىحد حُؼَر٤ش ٝكَ٣ش ح٧ه ّ٬ط٘٘ي
ًخطزخ ً ٓؼِٝ .ٚك ٢ػخّ \  1897أٛيٍ رخٗ٫ظَحى ٓغ حُيًظ ٍٞر٘خٍس ٍُُِ
ٓـِش (حُز٤خٕ) ٝأػي ُٜخ ح٫٥ص حُُٓ٬ش  ًَٝحك٤خؿخطٜخ ٓٔخ ؿؼِٔ٣ ٚخكَ
حُ ٠أٍٝٝرخ ،كـخءص حُٔـِش ٝحُٔطزؼش ٓؼخ٪ُ ً٫طوخٕٓٝ ،خ ُزؼض حُٔـِش إٔ
حكظـزض ٝحكظَم حٌَُ٘٣خٌٕٛٝ .ح ى٣يٕ حُؼوخكش ٝحُؼِْ ك ٢حُز٬ى
حُؼَر٤ش .
ٝك٘ٓ ٢ش\  1898حٓظوَ حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛربٗ٘خء ٓـِش (حُ٤٠خء)
ك ٢حُوخَٛس حُظ ٢حٗظَٜص رلٜخكش حُؼزخٍس ٓٝظخٗش حِٞٓ٧دٝ ،رو٢
ٜ٣يٍٛخ ٓيس طَر ٞػِ ٠ػٔخٗ٤ش أػٞحّ كظ ٠كخٍ حُيحء ىٝ ٚٗٝىٓ ٕٝظخرؼش
حٌُظخرش ..كَٔ ٝك ٢حُوخَٛس .
ٝكخٟض ٍٝك ٚحُطخَٛس ك ٢حُوخَٛس ك٘ٓ َٜٓ ٢ش \ ٗٝ 1906وَ
ؿؼٔخٗ ٚاُ ٠رَٝ٤ص ٝأٝىع ؿيػ ٚحَُكٔش كٓ ٢لِش حُِ٣ظٗٞش كٓ ٢وزَس
حَُ ّٝحٌُخػ٤ُٞي.
هيّ حُ٤خُؿ ٢حُؼَر٤ش رخٛط٘خع كَٝف حُطزخػش كٜ٤خ رزَٝ٤ص ًٝخٗض
حُلَٝف حُٔٔظؼِٔش كَٝف حُٔـَد ٝحٓ٧ظخٗشٝ ،حٗظوً ٠ؼَ٤ح ً ٖٓ حٌُِٔخص
حُؼَر٤ش ُظٔٔ٤ش حُٔوظَػخص.حُـي٣يس رـخٗذ ح٧رلخع ٝحُٔوخ٫ص حُؼِٔ٤ش حُظ٢
ًظزٜخ ك ٢حُٔـ٬ص  ٝروخٛش ٓـِظ (ٚحُ٤٠خء)،
حٗظَ٘ص َٜٗطٝ ٚحٓؼش ك ٍٞ١ ٢حُز٬ى ٝػَٜٟخٝ ،حطِٜض
َٜٗط ٚرز٬ى حُـَد ح٠٣خ كٔ٘ل ٚحُِٔي أٌٓٝخٍ ِٓي أٓٞؽ َٝٗٝؽ ٓٝخّ
حُؼِٝ ّٞحُل٘ٝ ،ٕٞػُ ٖ٤ػٞ٠ح ً ك ٢حُـٔؼ٤ش حُلٌِ٤ش ك ٢رخٍٝ ْ٣أٗلَّ
ٝحُِٔلخىٓ ُٚٝ ،ٍٝزخكؼخص َٗ٤ٜس ٓغ حُلٌِ ٢حُلَٗٔ ٢حٍُٜٔ٘ٞ
كٓ٬خٍُ ٝ ،ٕٞ٣
 ١زغ ٓخػَ ٟٚػِ ٠حُـٔؼ٤ش حُلٌِ٤ش ك ٢رخٍ ْ٣كٓ ٢ـِش
أػٔخُٜخ ٝكٓ ٢ـِش (حٌُ )ُْٓٞحَُ٘٤ٜس.
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هخٍ حُ٘٤ن ٜٓطلُ ٠طل ٢حُٔ٘لِ ٢١ٞك ٢ارَح ْ٤ٛحُ٤خُؿ:٢
( ٞٛأًزَ ػخُْ ُـ ١ٞك ٢حُؼ َٜحُلخٝ َٟحطلن ُٓ ٚخ٣ ٫ظ َٔ٤اُِ ٫وَِ٤
ٖٓ حُِـ ٖٓ ٖ٤٣ٞهٞس حُز٤خٕ ٝرَحػش ح٘ٗ٩خء ،ك ٜٞكوَ ٓ٣ٍٞخ ٝحُ٘خّ
هخٛش ٝحُؼَد ػخٓش ُٞٝ ،إٔ هللا أروخُِ ٙـش حُؼَر٤ش ُ٘خُض كٞم ٓخ ٗخُض
ػِ٣ ٠ي ٙهَ٤ح ً ًؼَ٤ح ً).
هيٍص حُـخُ٤ش حُِز٘خٗ٤ش ٝحُٔ٣ٍٞش ك ٢حُزَحٌُٓ َ٣خٗش  ٝهيٍ حُ٘٤ن
ارَح ْ٤ٛحُ٤خُؿ ،٢كؤهَص إٔ طـٔغ ٓزِـخ ً ٖٓ حُٔخٍ طزٌُ ٚكٓ ٢ز َ٤اهخٓش
طٔؼخٍ ٖٓ حُزَ ُٚ ِٗٝك ٢رَٝ٤ص ،كؤطْ ٓخ حٍطؤص ػخّ ٍٝ ، 1924أص رِي٣ش
رَٝ٤ص إٔ هٌٓ َ٤خٕ ٩هخٓش ًُي حُٜ٘ذ  ٞٛحُطَ٣ن حُظً ٢خٕ ٌِٜٔ٣خ
حُ٘٤ن ك ٢ك٤خط ،ٚحُطَ٣ن حُٔئى٣ش ٖٓ ٓ٘طوش حُزَؽ اُ ٠حٌُِ٤ش حُزطَ٤ًَ٣ش
ك٤غ ًخٕ ٣ؼِْ .
ٝك٘ٓ ٢ش\ ٗ 1956وَ طٔؼخُ ٚاُ ٠ه َٜحُ ٌٞٔٗٞ٤ك ٢رَٝ٤ص رللِش
حٗظًَض كٜ٤خ حُلٌٓٞش حُِز٘خٗ٤ش ٝؿَٜٔس ٖٓ ًزخٍ ح٧ىرخء ٝحُ٘ؼَحء طوِ٤يحً
ًٌَُحٝ ٙأىرٝ ٚػِٔ.ٚ
 ٖٓٝحػخٍ ٙك ٢حُِـش ٝح٫د ٝحُ٘ؼَ ٓخ: ٢ِ٣
ـ ًظذ ٓوخ٫ص ٍحثؼش ٝرلٞع ٓل٤يس ك ٢ؿَ٣يس حُ٘ـخفٓٝ ،ـ٬ص حُطز٤ذٝ،
حُز٤خٕ ٝ،حُ٤٠خء.
ـ ٓ ٖٓٝئُلخطٚ
( - 1حُؼَف حُط٤ذ كَٗ ٢ف ىٞ٣حٕ أر ٢حُط٤ذ )ً ،خٕ هي ريأ ٝحُي ٙر،ٚ
كؤطٔ ٚحُ٤خُؿ.٢
- 2ـ حهظً َٜظخرٝ ٢حُيٗ( ٙخٍ حُوَ ٟكَٗ ٢ف ؿٞف حُلَح) ك ٢حُ٘ل،ٞ
(حُـٔخٗش كَٗ ٢ف حُوِحٗش) ك ٢حَُٜف.
3ـ حهظً َٜظخد (حُـ َٛٞحُلَى) َٗٝك ٚرٌظخد ٓٔخٓ( ٙطخُغ حُٔؼي
ُٔطخُغ حُـ َٛٞحُلَى).
4ـ ُ ٚط٘و٤ق حٌُظخد حُٔويّ ُ٦رخء حُٞٔ٤ػ.ٖ٤٤
5ـ ط٘و٤ق (طخٍ٣ن رخرَ ٝآُٗ )ٍٞـٔٗ َ٤وِش حُٔي.ٍٝ
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6ـ ط٘و٤ق (ًظخد ػوٞى حُيٍٍ كَٗ ٢ف ٗٞحٛي حُٔوظُ٘ )َٜخ ٖ٤ٛػط٤ش.
7ـ ط٘و٤ق (ىُ َ٤حُٜخثْ ك٘ٛ ٢خػش حُ٘خػَ ٝحُ٘خظْ) ؿٔؼٗ ٚخًَ حُزظِ٢ٗٞ
ٝرٞر ٚرؤِٓٞد ٓيٍٓ.٢
8ـ ط٘و٤ق (ٗلق حُٛ٧خٍ ك٘ٓ ٢ظوزخص حٗ٧ؼخٍ) ؿٔؼٗ ٚخًَ حُزظِ٢ٗٞ
ربٍٗخى.ٙ
9ـ أُق ًظخد (ٗـؼش حَُحثي َٗٝػش حُٞحٍى ك ٢حُٔظَحىف ٝحُٔظٞحٍى) ك٢
أُلخظ حُِـش حُؼَر٤ش ٝطَحً٤زٜخ.
10ـ أُق ًظخد (حُلَحثي حُلٔخٕ ٖٓ ه٬ثي حُِٔخٕ) ِ٣ ٫حٍ ٓوط١ٞخ ً.
 11ـ ىٞ٣حٕ ٗؼَ أٓٔخ( ٙحُؼوي) رؼٍٓ ٞخثِ ٚحٌُٔظٞرش روط ٚحُلخٍٓ٢
حُـٔٓ َ٤ؼظٜٔخ ٓلل ٍٞػِ ٠حُِٗي ٝرؼٜ٠خ رلَٝف ٓطزؼ٤ش.
12ـ ًُ ٚظخد (َٗف حُٔوخٓش حُزي٣ٝش) ٖٓ ًظخد ٓـٔغ حُزلَ.ٖ٣
13ـ ًظخد (ط٘زٜ٤خص حُ٤خُؿ ٢ػِٓ ٠ل ٢٤حُزٔظخٗ.)٢
14ـ ًظخد (ط٘زٜ٤خص ػُِ ٠ـش حُـَحثي).
ٍ  ٝك ٢حُوظخّ حهظَص ٖٓ هٜخثي ٙحَُحثؼش  ٌٙٛحُو٤ٜيس ٖٓ ٍٝحثغ
حُ٘ؼَ حُؼَر٣ ٢و ٍٞكٜ٤خ :
د
طََ٘زَّ ُٜـٞح َٝح ْ
ـَ ُ
ٓظ َ ِل٤وُـٞح أَٜ ُّ٣خ حُؼَ َ
ذ َكظ ََّ ٠
َذ
ِ ٛ
ؿخ َ
حًَُ ُ
كوي َ ٠ َٔ ١حُ َو ْط ُ
ض ُّ
كِ َْ ٤حُظ َّ َؼُِّـ َُ ِرخَٓ ٥ـخٍ ط َ ْو َيػُـٌُْ
ـَ َٓخ َٛـٌَح حُ ََٔ٘ـخ ُّ كَوَـ ْي
هللاُ أ َ ًْزَ ُ

ِـذ
َٝأ َ ْٗظُـ ُْ رَ ٍَْ َٖ ٤ح َكخ ِ
ص َ
حُن َََٗـخ ُ
ٓ ُ
ٌَٗخ ًُ ُْ حُ َٔ ُْ ٜي َٝح ْ
د
َ
ـَ ُ
ٗظَخهَظْـ ٌُ ُْ حُظ ُّ َ

٘ظٌَ َ
ًَ ْْ ط ُ ْظَِ ُٔ َ
ٔظ ُ ْْ ط َ ْ
ُْْ ًَ َٝ ٕٞ
ْ ََُٝ ٕٞ
 ٕٞكَْ ٣َ ٬زيَُ ْْ ٌُ َُ ٝ
ؿ َ
٠زُ َ
ٔظ َ ْـ َ
ـذ
طُ ْ
ُ ٠
خٍ ِػ ْ٘ َي ًُ ُْ َْ ١زؼَخ ً
أ َ ُِ ْلظ ُ ُْ ح ُْ ََ َٕ ْٞ ٜكظ ََّ ٠
َ ٛ

ـذ
َٝرَ ْؼ ُ
ـ١ِ ٞزَـخعِ ح ُْ َٔ َْ ِء ُٓ ٌْظ َ َ
ٔ ُ
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خٍهَظْ ٌُ ْْ ُِ ُ
ط ٍِ ٞحٌُُّ ِ ٍّ َٗ ْو َٞطُـ ٌُ ْْ
َٝكَ َ
ْ ٛز ًََُـ ُْ
ـَ ًُ ُْ َُ ْـ ٞأ َ َّٕ َ
ِ ّلِلِ َ
ْ ٛز ُ

ـذ
ق ََ ٫ٝ
ْ ْ ُ٣ئ ُِ ُٔ ٌُ ْْ َه ْ
ٔ ٌ
ػ َط ُ
كََِ َْ ٤
 ٖ٤ح ُْ َو ْ َُ ٤ط َ ْ
ِكِْ ُٓ ٢ظَوَ ٠ح ُْ َو ِْ َِ ٤ك َ
د
َ ٠ط َِ ُ

ْ ٛز ٍَ َ
ؿيَح ُِِـٌُّ ِ ٍّ ُٓ ْـظ َ ِِزَـخ ً
ًَ ْْ رَ َْ َٖ ٤

ْ ٛز ٍـَ َ
ؿيَح ُِِ ِؼ ِ ّ
ـذ
َٝرَ َْ َٖ ٤
ـِ ْ َ٣ـظ َ ِِ ُ

ـَٝح َٝح ْٗ َُ ٜ
ٞ٠ح ُِِ ْٓ َ٨ـَ َٝح ْرظَي ٍُِٝح
كَ َ
٘ ِ ّٔ ُ
ٛشً َ
ـذ
ِٓ ْٖ َى ْ ْْ ًُ َِ ٛكُ َْ َ
َّٟ٘ضْ ِر َٜخ ِ
حُلوَ ُ
ٔـ ٌُ ْْ
 ٫ط َ ْزظَـُٞح رِخ ُْ َُٔ٘ ٠كَ ْـَُ ٞح ً ْٗ َ ٧لُ ِ

ذ
م حُلَ َْٓ ُُ ٞخ َُ ْْ ْ ُ٣
ْ ُ٣ ٫
َ ٜي ُ
َ ٜي ُ
م حُ َّطَِ ُ

ٜزَخ ً
ذ َ
ٓظ َ ُٝٞح ُ
ػ َ
َهُِّ ٞح حُظَّؼَ ُّ
ػ ْ٘ ٌُ ْْ َٝح ْ
َ ٜ
ذ
َ
ـخّ َٝى َْك ِغ حُ ُّظ ِْ ِْ ط َ ْؼظ َ ُِ ٜ
ػَِ ٠حُ ِٞث َ ِ
ـَ ْْ ًَ َٝ ٟكِجَـ ٍش
ْٗ َ ٧ظ ُ ُْ حُ ِلجَـشُ ََ حُ ٌُؼْ َ
ٌََٛح حٌُِ ١هَي ٍَ َِٓ ٠رخُ َّ
ق هُ َّٞطَـ ٌُ ْْ
ْ ٠ؼ ِ
َِّٓـ َ ٢حُ َـ ْ ٍَ ٞكِ ٢أ َ ْه َط ِخٍ ًُ ْْ كَـَيَصْ
ََ ٝ
َُ ٝك ِ ٌّ ـ َْ حُ ِؼ ِْـ ُؾ ِكْ َٓ ْْ ٌُ ٤غ َٓ َٜخَٗ ِظـ ِٚ
ـذ
َٓ ْ٤خ َُـَ َٗ ُٚ
ٔ ٌ
ِٓ ْٖ ًُ ِ َّ َْ ٝؿ ٍي َُِٗ ٍ

هَ َِِِ٤ـ ٍش ط َ َّْ ِا ًْ َ
ـذ
َّٔ ٟضْ َُ َٜخ حُـََِ ُ
ََ ٝ
ـذ
ؿخى ٍََ حُ٘ َّْٔ ََ ِٓ ْ٘ ٌُ ْْ ََ ْ٘ ُٓ َٞ ْٛ ٝ
٘ ِؼ ُ
َٜ ٟخ ى َ
َٝأ َ ٍْ ُ
د
ـَ ُ
ـخٍ ح ُْ َِٔ ٬ه َ
ُ ٕٝأ َ ْه َط ِ
ـٞحَ ُٙك ُْ ٤
ـذ
ـغ ْ٘ َ٣وَ ِِ ُ
ْ َ٣وظَـخ ُى ًُ ْْ ُِ ََ ٜ
ْ َُـ ُٚى ٌ
َد
ِ٣ـٖ َ ٫ٝأَى ُ
ُ٣ي ٍََْ ٤ْ ََُٝ ،ٟ
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ََ ١ًِ َّ ِ ًُ ٝهَ٘ ٍ
غ كِ ٢حُلَ ْل ِٖ ُٓ ْ٘ـَ ِٔ ٍْ

د
ِْ َ٣ىَح ُى رِخ ُْ َل ِّ
ـي كِْ َٝ ٢ؿؼَخثِـ ِ ٚحُ َـ ََ ُ

ُْ ُٛ َُ ٌْ َٓ ِْ ٜ
ُٓ ٬ك ُ ْْ ٜكُِ ُٝ ٢ؿ  ِٙ ٞحُ َو ْ
ِ
ػوَـيُٝح
ػ ْٜـ ٌي اًَِح َ
ٔظ َ ِو٤ـْ َُ َُ ْْ ٜ
ْ َ٣ ٫

َ
ََ ٟرُٞح
َِٜ َ٣ ٫ٝـ َّق َُ ُْ َٝ ْْ ٜػ ٌي اًَِح

ٓزَزَـخ ً
ِاًَح َْ َِ١زـضَ ِاَُّ ٍ ُٝ ٠ى َُ ُٜـ ْْ َ

كَ َٔخ ِاَُّ ِ ُٝ ٠ى َِ ْْ ٛ
ذ
ؿ ْ َ٤ح ُْ ُوَ٘ـَ ٠
ٓ َز ُ

ن َٝحُزُ ْطـ َُ كَِ ِٓ ٢
ع
ُـَ ٌ
َٝح ُْ َل ُّ
ِ٤حِٗ َِ ٗ ْْ ٜ

ذ
كَِ َ٤ِٔ َ٣ ٬
ٓ ََٓ ٟٞخ ََّٓ٤ـ ََ حٌَُّ َُ ٛ

م ََٓ ٝخٌُُُـ ُْ
أ َ ْػَ٘خهُـ ٌُ ْْ َُ ُٜـ ْْ ٍِ ٌّ

ذ
َر ْ َٖ ٤حُ ُّي َٓـَٝ ٠حُ ِ ّطـَٝ ٬حَُّ٘ َْ ِى ُٓ ْ٘ظ َ َُ ٜ

ٓ َٔ ُ
خٕ ِٗؼَـخؽٍ رَ ْ َٖ ٤أ َ ًْ ٍُ ِػـ ٌُ ْْ
رَخطَضْ ِ

َٝرَخصَ َ
ؿ ًَُُْ ٤ـ ُْ ُِِي ِ ٍَّ

َ َٖ ْٔ ِٟ ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ ٝ
َ ٤ْ ٟؼظِ ِٚ
كَ َ
ِ ٜ
ذ حِ ٍْ َ ٧
خك ُ
ٓ ِلٌَـضْ
ََٓ ٝخ ِى َٓخ ُإ ًُ ُْ أ َ ْؿَِ ٠اًَِح ُ

ِد
٤ـْ َٝح ٌَُْـٌ ُ
ََ ٝه ُْ َُ ٤ؿ ْ٘ي ُ ُْ ٛحُظ َّ ْي ُِ ُ

ـذ
ْ َ٣لظ َ ِِ ُ

د
ُٓ ْ
٤ذ حُي َِّحٍ ُٓ ْـظ َ ِـَ ُ
ٔظ َ ْوـ َي ٌّ َِ ٍَ ٝر ُ

ذ
ِٓ ْٖ َٓ ِ
خء َْ ٝؿ ٍ ْْ ُٜ َُ ٚكِ ٢حُلَ ْل ِٖ َ ْ٘ َ٣
ٔ ٌِ ُ

ْ أَػ ََْح ُ
 ْْ ٌُ ٟأ َ ْؿَِِ ٠اًَح ح ْٗظ ُ ٌَِٜضْ
ََ ٤ْ َُٝ
ذ
ػَ ِ
ِ ْْ ِٜ ًِ ُِْٞٔ َٓ ٝرخُ ِل ِْ ِْ ْ ُ٣ـظََِ ُ
ِٓ ْٖ ْ
ِرخهللِ َ٣خ هَ ََْ٘ٓ ٞـخ ُٛزُّـٞح َُِ٘ؤِْٗـ ٌُ ُْ

كَ ٌَ ْْ طَُ٘خىِ ُْ ٌُ ٣حْ َ ٧
ـذ
ـخٍ َٝح ُْ ُو َط ُ
ٗؼَ ُ
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ْ َٝ ٝحكظَظ َ ُل ٞح
أََُ ْ
ٔظ ُ ُْ َٓ ْٖ َ
ٓ َطٞح ك ٢حِ ٍْ َ ٧
ٗ ََْهَـخ ً ََ ٝ
ؿ َْرَـخ ً َٝػ ّ
َـِٝح أ َ َْٔ َ٘٣خ ًَ َٛزُٞح
َ ْٖ َٓ ٝأًَُُّّ ٞح ح ُْ ُُِٔ َ
خٍطَؼَـيَصْ
ٞى حُ ِ ّ
َ ٤ٜي كَ ْ
ـِ أَػ ِْٔـ َيسً
ـَٝفِ حُ ِؼ ِ ّ
َ ْٖ َٓ ٝرَ٘ٞح ُِ ُ
ُ ٜ

ََ ُْ َُ ٝ
ـذ
ـِ ٍَ حَ ٍْ َ ٧
حَُ َُ ٛ
َّٔ ِٓ ٝخ ط َ ْلظ َ َٜخ َّ
ـذ
ن َ
َٞ ٜح ِػـ ُ
ط َ ْ ١ِٞ ٜحُ َّ
ػ ْٜ٘خ َ ٢َ ْٛ ٝط َ ْ٘وَ ِِ ُ

ٛزَ ْلظُـ ُْ ًَ٬َٔ ٛ
كَ َٔخ ٌَُُْ ََ ٣ْ ٝلٌُْ أ َ ْ
 ٫ى ََُْٝـشٌ َُ ٌُ ُْ ْ َ٣
٘ظَـ ُّي أ َ ُْ ًٍَُـ ُْ
ْ ِٓ ْٖ ُك َْ َٓـ ٍش أ َ ْْ ٍَ ٝك َٔ ٍش َُ ٌُ ُْ
ََ ٤ْ َُٝ
ـ ٕٞحُظ ُّ ْـَ ِى َٗ ِخَُُـشٌ
أ َ ْهيَحًٍُْ كُ ٢
ػِ ُ٤
ف
َـَ ٌ
ْ ُ٣ي ٍََْٗ ْْ ٌُ َُ ٟؤ ْ ٌٕ ََ ٗ ٫ٝ
كََِ َْ ٤
ٓ َ ٟٞػ َََد
كََ٤خ ُِوَ َْٓ َٝ ٢ِٓ ٞخ هَ ِْٓ ٞـِ ٢
ْ ِك ٌُْ٤أ َ َُِِْ ْ٘ َٓ َُ ٛـ ٍش
ْ
ٛذ أََّٗـَ ٤ْ َُ ُٚ
ـَ ٍس
ْ كِ ْْ ٌُ ٤أ َ ُه َ ٞك ْـِ ٍّ َْ َٓ ٝوزَ َ
ََ ٤ْ َُٝ

ـذ
َْ َٝ ٝؿ ـِ ُٚػ ِ ِّ ًُ ُْ ِرخ ُْ َْ ٜـْ٘ ُٓ ِٕ ٞظ َ ِو ُ
َد
ذ ْ٘ ُ٣ظَـي ُ
ِر َٜخِ َٗ ٫َٝ ،
خَ ِْ ُِ ٌَ ٛو ِطـ ِ
ػ َّ
د
ػَِ ِْ ٌُْ٤اًَح َ
ط َ ْلُ٘ـَ ٞ
ـُ ٞ
٠ظْـ ٌُ ْْ حُُّ٘ َ
ذ
ََ ٝكوُّ ـٌُْ رَ ْ َٖ ٤أ َ ْ٣يِ ١حُظ ُّ َْ ِى ُٓـظ َ َ
ُ ٜ
ـذ
َُ ُٝ ٫ٝؿ ـٌ ٞى َ ٫ٝح ْ
ٓـ ٌْ ََُ ٫ٝوَ ُ
ََ ُ٣ ْٖ َُٝ
ـذ
َّ٤٠ـ َغ كِ َْ ُِ ًَ ُْٜ ٤ي حَُّ٘ َ
ٔ ُ
ذ
حَُط َ ُ
ـَ أ َ ْ ٝط ُ ْؼ َطُّ َُُٚ ٠
ُ٣وََِّـي حَ ْٓ َ ٧
ذ
َخّ ْ٘ ُ٣ظ َ َو ُ
ُِ ِْؼَ ْوـ ِي َٝح ُْ َلـ ِ َّ ك ٢حْ َ ٧كٌ ِ
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ْ كِ ْْ ٌُ ٤أ َ ُه ِ ٞػ ِْ ٍـْ َ ُ٣لٌَّـ ُْ ك٢
ََ ٤ْ َُٝ
ـق
ْ كَِ ْْ ٌُ ٤ى ٌّ ْٜ َ٣ظَخ ُؿ ُٚأََٗ ٌ
ََ ٤ْ َُٝ

 َِ ٜحُوَ َ
ذ
خء ٌَُْ٘ ِٓ ٝـ ْْ َؿخ َء ِ
كَ ْ
ِ ٠
ص حُ ٌُظ ُ ُ
ذ
ـخٍ ا ًْ َِ ٣ؼ ُ
ََٓ ْٞ ٣ـخ ً كَ َْ ٤يكَـ َغ ٌََٛح حُ َؼ َ

٤ـ ٞرَ ِخٍهَـشً
ٓ ِٔؼَُ ٢ٗٞ
كَخ ْ
٤ِِ ٛـ ََ حُزِ ِ
خٍِ ٝى ُٓ ْ٘ َط ِِوَـخ ً
ٓ ِٔؼَُ ٢ِٗٞ
َٝأ َ ْ
ٛـيَ ٟحُزَ ُ
ُّ ٠
ن ِػ ْ٘ َيًُـ ُْ ٌَٗ ٢ء َ ُ٣
ـٖ رِـ ِٚ
َُ ْْ ْ َ٣ز َ

د
ـغ اِ ِّٗ ٢ا ٍََُِّٗ ٠خطِـ َٜخ َِ ١ـَ ُ
ك ٢حَُّ٘ ْو ِ
ُ٣ي ّ َِِ ١ٝرـ ِ َُّ ًُ ٚهَـخعٍ ِك َ
ذ
ْ ٣َ ٖ٤
َ ٜط ِو ُ
َ
ـذ
ـَ ّٞ
ػَِ َْٜ ٤خ حٌُُّ ٍُّ َ ْ٘ َ٣
 َ٤حُُّ٘لُ ِ
ٔ ِل ُ
ؿ َ

ٓظ َ ْـُ٘ٞح ِر ََح َكظِـ ِٚ
كَزَخى ٍُِٝح ح ُْ َٔ ْٞصَ َٝح ْ
ذ
ػ َْٖ َ
ػ َْٓ ْٖ َٓ ِٖ ٤خصَ َٓ ْٞطَخ ً ُٓ ِْـ ُئ ُ ٙط َ َؼ ُ
ْ ٛز ََح ً ََ٤ٛخ أ ُ َّٓـشَ حُظ ُ ْـَ ِى حُظَِ ٢ظَِ َٔضْ
َ
َُ٘ ْطُِ ّ
ـق َٓؤ ْ ٍَرََ٘ـخ
ٔ ِْ ٤
زـٖ ِر َلـ ِ ّي حُ َّ

ـذ
ـَح ً كَؼَ َّٔخ هَِ ِ٤ـ ٍَ ط ُ َْكَـ ُغ حُ ُل ُـ ُ
َى َْ ٛ
كََِ ْ
د
ـٖ َِ ٣و َ
٤ـذ ََُ٘ـخ ِكَ ٢ؿ ْ٘ ِزـ ِ ٚأ َ ٍَ ُ

ََٗٝظْ ًَُ َّ
ُد َٓخ
َـٖ ُ
ػَُِ ٞؽ حُظ ُّ ْـَ ِى ط َ ْ٘ـي ُ
ـٖ ََٝ ََ ٣ح ٣َّ َ ٧ـخ ُّ ُٓ ْو ِزَِـس
َِ ٣َ ْٖ َٓ ٝؼ ْ

ـذ
هَـ ْي هَ َّي َٓظـْ ُٚأََ٣خىَِٜ ٣ـخ َٝط َ ْ٘ظ َ ِل ُ
ذ
َُِ٣ـُ ٞ
ف ُِ ِْ َٔ ْـَ ِء كِ ٢أ َ ْكيَحػِ َٜخ حُؼَ َـ ُ

** *
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ٛ ٞٛطل ٠رٖ دمحم رٖ رَح ْ٤ٛرٖ ًَُ ١حُطَحرِٔ ٢حُِ٤ز٢
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش (َ١حرِْ حُـَد ) ك٤ُ ٢ز٤خ.
طِو ٠طؼِ ٚٔ٤حُٔزٌَ كٓ ٢يٍٓش( ػؼٔخٕ رخٗخ) (ٝؿخٓغ ٗخثذ حُؼ)ٖ٤
ٝرؼي حٕ حًظِٔض ىٍحٓظ ٚطؼوق رخُؼوخكظ ٖ٤حُؼَر٤ش حُي٤٘٣ش ٝحُظًَ٤ش حُٞحكيس
ػْ طؼِْ ػِ ٠ػيى ٖٓ ٗٞ٤م ػ ٖٓ َٜٙحٓؼخٍ حَُٔحؿَٓ ٢حؽ  ٝدمحم ًخَٓ
ٜٓطل ٠حٌُِ ٖ٣طؼولخ رؼوخكش حُيحػ٤ش ح ٢ٓ٬ٓ٫ؿٔخٍ حُي ٖ٣ح٧كـخٗ٢
ٝهخٍ حُ٘ؼَ كٗ ٢زخر ٚؿِ٣ ٫و:ٍٞ
.
رَحٗـ ٢حُ ٠٘٠كظ ٠هـلـ٤ـض ػـٖ حُـــــٍٟٞ
١ـ ٢حُـٞؿـٞى ٓوــــــــيٍّح
ٝأٓٔـ٤ـضُ كـّ ٢
ُ
رَُٙ ُٝ
ٟٔـٔ٣ َ٤ظلـــــــــــــــَ٤
ًؤٗـ٢
ٌ
أهـيٍّ كـ ٢حٛٝ٧ـخّ ٗــــــــ٤ج ًخ  ٫ٝأٍُٟ
ٝهـي ًـ٘ـض أٌٗـ ٞهـِش حُ٘ـــــٝ ّٞحُ٠٘٠
ٔوـخّ ٝأٜٓــــــَح
كـٔـٖ ُـ ٢رؤٕ أُو ٠حُ ّ
ٝأٌَٗٗـٓ ٢ـٖ ُٔض أػـَف ؿــــــــــــَٙ٤
ٍم حُلظٝ ٠طــــــــــــــَّ٤ح؟
ٝهـخٍ ٓظّ ٠
كـٞح كـَهـٔٓ ٢ـخ أ٫هـ٤ـ ٚكـ ٢حُٜــــٟٞ
ٗٝـٞهـ ٢آُ ٠ـٖ  َٟ٣ ٫كـ٤ـٓ ٚــــخ أٍٟ
أػـ ِِّ َُ ٗلٔـ ٢رـخُِوـخء ٝأؿظـ٘ــــــــــ٢
ػـٔـخٍ حٓ٧ـخٗـ ٢كـ ٢حُـَحّ طٜــــــزَّح
َ
ػْ ػَٔ رخُظيٍ ْ٣ك ٢ؿخٓغ (ٗخثذ حُؼ ،)ٖ٤ح ٫حٗ٣ ُْ ٚلِق ك ٢ػِٔٚ
ٌُح طَى حُظيٍٝ ْ٣ػَٔ كٓ ٢ـخٍ حُظـخٍس ك ٢ر٬ى ٙػْ هخّ رَكِش
طـخٍ٣ش اُ( ٠حُلـخُ)\ ، 1891حى ٟهُٜ٬خ كَ٠٣ش حُلؾٝ ،ك ٢أػ٘خء ػٞىطٚ
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ػَؽ حُ١ٝ َٜٓ ٠زغ رٜخ ىٞ٣حٗ ٚح ٍٝ٫كٜ٤خ ٓ٘ش \ٝ ، 1892أػوزٜخ
ّ
رَكِش اُ ٠أٍٝٝرخ.
ٝرؼي ػٞىط ٖٓ ٚحٍٝرخ أٓ ْٜك ٢طلَ َ٣ؿَ٣يس (حُظَه)٢
ٓ٘ش\، 1898كٌخٕ ٓلِ ً٬ح٧كيحع حُِ٤ز٤ش حؿظٔخػ ّ٤خ ً ٤ٓٝخٓ ً٤خ .ػْ حهظَ٤
ػٞ٠ح رٔـِْ اىحٍس حُ٣٫ٞش ٓ٘ش\  1903ك ٢ػٜي حُٞحُ (٢كٖٔ
ٌُٕٞ٤
ً
ٔخ ٌُٔظذ حُلٖــٝ ٕٝحُٜ٘خثغ ك ٢ػخّ \1906
كٔ٘ ٢رخٗخ) .ػْ ػٍ ٖ٤ثً ٤
ًٝخٕ ٣ـٔغ حٟخكش اًُُ ٠ي ٜٓٔش ٓٔظ٘خٍ حُ٣٫ٞش ك ٢ػٜي حُلَ٣ن
( ٍؿذ رخٗخ).
٣ظْٔ ٗؼَ ٙرٔٓ٬ش ٝحَُٔٗٝش  ٝحٗظ َٜرـُِ ٚحٌُ ١ؿِذ ػِ ٚ٤حٍ١خرغ
حٍٛٝلٝ ٢طـِّ ٠ك ٢هيٍط ٚحُلخثوش ػِ ٍْٓ ٠حُ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش رٔخ أٝط٢
ٖٓ ٛيم ػخ١لش ٝكَحٍطٜخً ٙٝ ،ح ؿؼِٓ ٚظِٔ٤ح ػٖ ؿ َٙ٤ك ٢حِٓٞرٚ
حُ٘ؼَ٣ ١و: ٍٞ
اًح ُـْ ططنْ ً ٍّ حُٜـٛٝ ٟٞـــــــــــٞحٗٚ
ْ ٜز َُ
أٓـَح ٣ ٫ـوـ ّٞرــــــ ٚحُ َّ
كيع ػـ٘ي ً
 َٓٝإٔ ٣ؼـخكـ٤ي حٓ ُُٚ٩ـٖ حُٜــــــــٟٞ
 ُٜٚحُٜــــــــــــَ
اًح ٗجض َ
ػ ًْ٘٤خ ٣ ٫ـ٘ ِـّ ُ
حٓخ ٗو٤ٜظ ٚحُ٘ؼَ٣ش كٌخٗض ٓٔظوِشٔٓ ،خ ؿؼِ ٚحكي ٍٝحى حٍ٫طوخء
رخُ٘ؼَ حُِ٤ز ٖٓٝ ٢حُٔـيى ٖ٣ك٣ٝ ٚ٤ؼي كِوش ٖٓ كِوخص ططٔٓ.ٍٙٞخ ؿؼِٚ
ُ١وذ د( ٗخػَ ُ٤ز٤خ ح.) ٍٝ٧
٬ٗٝكع ك ٢أِٓٞر ٚأػَ حُز٬ؿش حُوئ٣شٝ ،روخٛش ك٘ ٕٞحُزي٣غ ٝحُز٤خٕ ،
ٝهٜخثي٣ ٙـِذ ػِٜ٤خ ١خرغ حُو َٜفأًؼَ هٜخثيٓ ٙظٓٞطش حُط ٍٞأٝ
هَ٤ٜس٣ .و: ٍٞ
طوّ٘ َغ رـخُـٍٞى ٓــــــــــــــــــٖ ُطلٚ

ُـ٤ـوـلـ ٢حُــٔـخ ٍَ كِـْ ٣ـوــــــــــل ِٚ
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ٍٝحهز٘ـٓ ٢وزـ ً٬كـــــــــــــــــخهظل٫ ٠
كـ٘ ّْ ػـِـ٤ـــــــــــــــــــٌٗ ٚح ػ ََْكٚ
ٝكـ ّ٤خ كؤكـ٤ـخ هظـ ََ ٤حٓ٧ــــــــــــــ٠

ٝكِص روز٠ـ ٢ػــــــــــــــــــــًِ ٠لّٚ

ٝأىٛن ًؤّ حُـٞىحى ١ٝــــــــــــــــــخ
كزـ ٚىػؾ حُٔلـَ كـــــــــــــــَ١ ٢كٚ
ٓٝـخٍ روـٍ َٜهـ٤ـن حُـز٘ــــــــــــــخ
أٍم ٝأُطق ٓـٖ ٛٝـــــــــــــــــــــلٚ
٣ٝو ٍٞح٠٣خ ٖٓ ؿٔٗ َ٤ؼَ حُـٍِ :
٣ـٔـَ رؼـخٗوـ٤ـــــــــــــ ِٚ
رَٝكـٓ ٢ـٖ
ُّ
كـ٤لـِـ ٞكـ ٢حُؼـ٤ـٝ ٕٞط٘ـظٜـ٤ــــــــ ِٚ
ِٓـٞص حَُحف ٝحَُ٣لـخٕ ُـٔـــــــــــــخ
رـِـ٤ـض رطـ٤زـٍٟٝ ٚـخد كـ٤ــــــــــــٚ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيط( ٚهٞص ٍٝك: ) ٢
ٛـٞحى رـَ هـٞص ًحطـــــــــ٢
ٝكـ٤ـخطـٓ َٛٝ ٢ـٞحى كـ٤ـخطـــــــــــ٢؟
إ ػـِـٔـ ٢رآ ١كٔ٘ي ٣ـظِــــــــــــــٞ
كـ٤ـٖ ػـِ ٠حُـٓ ٍٟٞؼـِحطـــــــــــ٢
ً ََّ
ٍ
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ٗـزـ ٢حُــٔـخٍ أٛـزق ىٓؼــــــــــ٢
٣ـخ
َّ
ٓـَٓ ً٬كـٛ ٢ـٞحى رـخُـزـّ٘٤ـــــــــــخص
ٗــــــــــــخٍح طِ ّظ٠
٣ـٌٍ٘ حُؼـخٗوـ٤ـٖ
ً
كـ ٢كئحىٝ ١هـٞىٛـخ ػزَحطــــــــــــــ٢
ػزْ حُٜـزَ ٓؼـَ ً
ٟخ ٝطــــــــــــــــ٠ُّٞ
ٓـٌ٘ ػـخٓـِـظـ٘ـ ٢رلٖٔ حُـظلـــــــــخص
أكزؼـي حُٜـ ٟٞأ َّ ٟػـِ ٠ػـِـــــــــــــ
ٍـْ رآ٣ـخص كٔ٘ي حُـزـخٛـــــــــــــَحص؟
ٓـَكـزًخ ٓـَكـزًخ رطـ٤لي ٣ـخ ٓــــــــــٖ
ُ٣ ٫لـَ حُِوـخء كـ ٢حُـ٤ـوــــــــــظخص
ًٝؤٕ حٍٝ٧حف ؿخٍص ٓـٖ ح٧ؿـــــــــــــ
ـٔـخ ِى كـخهظـخٍص حُِوـخ كـ ٢حُٔ٘ــــــخص
ؿـ َ٤أٗـً ٢ـخُطـ٤ق كـ ٢حُ٠ؼق ُـ ٞأ ْٗــــ
ـؼـٔض ٣ـًٓ ٞخ رـخُـُ َٛٞـْ طـَ ًحطــــــ٢
ظخٛـَح كطـ ٟٞكـزــــــ
ًـ٘ـض كـ ٢حُ٘ـخّ
ً
ـزي ؿٔٔـ ٢كٜـخٍ كـ ٢حُـٔٔ٠ــــــــــَحص
ٗٔزظـ ٢كـٛ ٢ـٞحى ٓـٌ٘ أٟــــــــــــ٤لضْ
ػـَكض رـ٤ـٖ ٓ٘ؼـٌََٗ ١حطــــــــــــــ٢
ٓلَ ٌى ؿ َّ كـ ٢حُـ ٍٟٞػـٖ ٓــــــــــــؼّ٘٠
ٜ٘ـ ٢رــٔغ ٗـظـخطــــــــــــ٢
ُـ٤ـظ ٚهـ ّ
ٓـخٌُٝ ٝـــــــــــٖ
أٓـَ ٙكـ ٢حُوـِـٞد
ٍ
ٜلـــــــــــخص
ٓـخ ُٓ ٚـٖ ٓ٠ـخٍعٍ كـ ٢حُ ِ ّ
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 ٞٛأر ٞػِ ٢حُّٔ٤ي دمحم ٓؼ٤ي رٖ حُّٔ٤ي ٓلٔٞى حُلٔ٘٢
حُ٘ َ٤ٜد (حُلزٞر. ) ٢
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش حُ٘ـق حَٗ٫ف ك ٢حَُحرغ ٖٓ ؿٔخى ١ح٫هَس ٖٓ
ٓ٘ش\ ٛ 1266ـَ٣ش حُٔٞحكن ُِوخْٓ ػَ٘ ٖٓ ح٣خٍ\ ٬٤ٓ 1849ى٣ش .
٣ؼي ٖٓ أٗ٘ٓ َٜخ َ٤ٛػ َٜٙطؼِْ ك ٢حٌُظخط٤ذ ٝحُٔٔخؿي حُوَحءس
ٝحٌُظخرش ك ٢حُ٘ـق حَٗ٫ف ًٝخٗض  ٫ٝطِحٍ ًَِٓح ػوخك٤خ ٓظِٔ٤ح ٝطظٌِٔ
ػِ ٠ح٣ي ١ػِٔخء ًخٗض ُ ْٜحٌُٔخٗش حُؼِ٤خ ك ٢ح٫ىد ٝحُؼوخكش ٝحُؼِْ
ُٔٝخ رِؾ ٖٓ حُظؼِ ْ٤ريأ ٣ظؼِْ حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝحُو ٢ػْ كلع حُوَإٓ
حٌَُ ْ٣رؼيٛخ حٓظَٔ ريٍحٓش ٓزخىة ح٫ىد ٝػِ ّٞحُِـش حُؼَر٤ش ػْ ٛخؿَ
ٓغ حرٝ ٚ٤ػٔ ٚحُ ٠حُلـخُ ٝهٗ ٠٠طَح ٖٓ ك٤خط ٚك ٢حُلـخُ ٝر٬ى ٗـي.
ُٔٝخ ػخى حُ ٠حُ٘ـق ػٌق ػِ ٠ىٍحٓش حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ٝهَٝ
حُ٘ؼَ ٝ .أهٌ ح٧ه٬م ٝحَُ٣خ٤ٟخص ػِ ٠ح٧ه٬ه ٢حٌُزَُ٤ٓ( َ٤ح كٖٔ٤
هِٝ ) ٢أًؼَ ٖٓ ٛلزظٝ ٚحُل ٍٞ٠ػ٘يٓ ٙيس ك٤خط ،ٚكخًظٔذ ٓ٘٣َ١ ٚوظٚ
ح٧ه٬ه٤ش حُظ ٢ؿؼِظٝ ٚك٤يح ً رلِ٤٠ظٜخ رً ٖ٤زخٍ حٛلخر ٖٓ ٚحُ٘ـل،ٖ٤٤
ٝىٍّ حُلوٝ ٚحٍ ٍٞٛ٧ىكخ ً ٖٓ حُِٖٓ ػ٘ي حٓ٧ظخً حٌُز َ٤حُ٘٤ن دمحم
كٔ ٖ٤حٌُخظٔ ٢ـ حُٔظٞكٛ1308 \٠ـ ـ ك٤غ ًخٕ  ٞٛحُٔيٍّ حُؼَر٢
حُٞك٤ي كُٓ ٢خٗٝ ،ٚرؼي ٝكخس حٓظخً ٙىٍّ ػ٘ي حُ٘٤ن ( دمحم ٚ١
ٗـق) حُٔظٞك ٢ػخّ\ ٛ 1323ـَ٣ش كٌخٕ ٖٓ حٗ َٖٜٓكَٝ٠ح ػ٘ي، ٙ
ٝهي ٓ٘لٝ ٚأ٣ي ٙحُ٘٤ن رٌِٔخص ًؼَ٤س حػِض ُِٓ٘ظ ٚر ٖ٤حُل٬٠ء
ٝؿؼِظ ٚك ٢حُطزوش ح.ْٜ٘ٓ ٠ُٝ٧
حٗوطغ حُلزٞرُِ ٢ظيٍٝ ْ٣حُظؤُ٤ق كظ ٠أٛزق ٓؼيٝىح ٖٓ ًزخٍ
حُؼِٔخء حُٔـظٜيَ َُ٣ ، ٖ٣ؿغ اُ ٚ٤ك ٢حُٔٔخثَ حُٜؼزش ح ٝح ٍٞٓ٫حٌُِٔ٘ش .
حطـٞٛ ٚد حُٔـظٔغ كٌخٕ ُٞٝػخ ً رظٌ ٖ٣ٞحُلِوخص ح٧ىر٤ش
حُظ ٢طٜوَ حُٔٞحٛذ ٝطؼَٛ٤خٝ .حُظلن رزؼٍ ٞؿخٍ أَٓط ٚحٌُ ٖ٣ػَكٞح
رخٗظـخُ ْٜرخُظـخٍس رٗ ٖ٤ـي ٝحُ٘ـقً .خٕ ٜ٣يف رؤُٞحٕ ٖٓ حُ٘ؼَ ُْ
٣ؼٜي حُ٘ـق ُٜخ ٓؼ ،ً٬٤ك٤ـ٘ ٢حُٔلخكَ ٝحٗ٧ي٣ش ك٤ظللٜخ روطغ ٖٓ هِزٚ
حَُه٤ن ٍٝٝك ٚحٌُزَ٤سٝ .حٓظطخع إٔ ٣ظِٔي حٓ ٍٞه ٍٞحُ٘ؼَ٣ٝ ،ظَأّ
حُلِوخص حُيٍحٓ٤ش حُظٟٔ ٢ض حُ٘ٞحرؾ ٝحُلل ٖٓ ٍٞأٍرخد ح٧ىد ،كخٟٗٞ٠
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طلض ٍح٣ظ ٚأًخرَ حُ٘ؼَحءٝ ،حٗظٔذ اُ ٠كَ٤٠طٓ ٚؼظْ ح٧ىرخء ك ٢حُ٘ـق
.
ح ُلزٞرٗ ٢و٤ٜش ًحص طؤٍ٣ن ٝحٓغ ٝك٤خس ِٓ٤جش رخُ ٍٜٞحُل٤ش
ٝحُوٞحٝ َ١حُزط٫ٞص ،كوي ًخٕ اٗٔخٗخ ً ُْ ٣ل ْٜؿ َ٤حُلن ٛيكخ ً أٓٔ٫ٝ ،٠
ؿ َ٤حٗ ّ٬ٓ٫خٓٓٞخ ً أػِ ٫ٝ ،٠ؿ َ٤حُلِ٤٠ش ٜٗـخ ً ٛل٤لخً ،ك٘ذ ػِ٠
ًُي ٝحٓظَٔ كًُ ٢ي كٛ ٢زخٗٝ ٙزخر٤ٗٝ ٚوٞهظ ٚكظ ٠حٍطلَ اُ٠
حُلَى ّٝح٧ػِ.٠
حٕ طخٍ٣ن حُلَد حُؼخُٔ٤ش ح ٠ُٝ٧هٛ ٜٚللش َٓ٘هش ُـٜخى حُّٔ٤ي
دمحم ٓؼ٤ي حُلزٞرٝ ٢أكَى كُ ً٬ٜزطُٞظٝ ٚػِٓ ٚحُِٔظٜذ ك ٢كلع ً٤خٕ
حٝ ّ٬ٓ٩حٌُٝى ػٖ ر٬ى. ٙ
أػِٖ حُـٜخى ٟي حٓ٫ظؼٔخٍ ح ١ِ٤ٌِٗ٩ك ٢حُٔخىّ ػَ٘ ٖٓ
حُٔلَّ ٖٓ ػخّ \ ٛ 1333ـَ٣ش ـ كخػِٖ ٖٓ حُ٘ـق ؿٜخىٟ ٙي حِ٤ٌِٗ٫
ٓٝخ إٔ حٗظَ٘ هزَ هَٝؿ ٚكظُّ ٠لوض ر ٚحُـٔٞع حُٔلظ٘يس ٖٓ حٌُٖ٣
ٌٍٗٝح أٗلًَٔ ُٕٜٞ ْٜحٓظٝ ْٜى ْٜ٘٣كوٜي ٓي٘٣ش ( حُ٘خ٣َٛش )ٓغ
ؿٔخػظ ٚػْ حُظلن رٓ ٚؼظْ ػ٘خثَ حُـ٘ٞد ك ٢حُؼَحم ٓٝخٍ ر ْٜاُ( ٠
حُ٘ؼ٤زش ) حُٔ٘طوش حُظ ٢ى ٗٔظٜخ أ ٍٝهيّ اٌِٗ٣ِ٤ش ٝه ْ٤ك٘ٓ ٢طوش (
حُ٘وِ٤ش ) ح ٫حٍٗ ٚؿغ حُ( ٠حُ٘خ٣َٛش ) حً ٍح ٟك ٢رؼ ٖٓ ٞكٍٝ ُٚٞف
حُطٔغ ٝحٗ٫وٌحٍ ٓغ كَ٣ن ٖٓ حُٔوِٝ ٖ٤ٜهي ؿَٔطٞٓ ٚؿش ٗي٣يس ٖٓ
ح ُْ٧ػِ ٠طٜخػي ٗل ًٞحٓ ٫ظؼٔخٍ ح ١ِ٤ٌِٗ٫ك ٢ر٬ىً ٝ. ٙخٕ هَٙ٤ٓ ٍ٬
رخُـٔٞع ٘٣لن ػِٓ ٖٓ ْٜ٤خُ ٚحُوخ.ٙ
ٝهي هيٓض ُ ٚحُلٌٓٞش حُؼؼٔخٗ٤ش هٔٔش آ٫ف َُ٤س ًٛزخ ً ًٔٔخػيس ُٚ
ػِٞٓ ٠حِٛش ؿٜخى ٙكؤر ٠حٕ ٣خهٌٛخ هخث:ً٬
(ٓخ ُُض أٓظِي حُٔخٍ ك ٬كخؿش ُ ٢رٜخٝ ،اًح ٓخ ٗلٌ ك٘ؤٗٗ ٢ؤٕ حُ٘خّ آًَ
ٓٔخ ٣ؤًِٝ ٕٞأَٗد ٓٔخ َ٘٣ر.)ٕٞ
ح٤ٛذ رَٔ ٝه ٍ٬ه٤خىط ٚحُٔـخٛي - ٖ٣رؼي حٕ هَؽ رٖٓ ْٜ
حُ٘ـق ٝحُظق ك ُٚٞح٫هَ ٖٓ ٕٝحر٘خء حُٔ٘خ١ن حُظَٓ ٢ػِٜ٤خ ك ٢حُـ٘ٞد
 حهؼي ٙػٖ حُؼَٔ ٝػٖ حُلًَش كؼخى حُٓ ٠ي٘٣ش حُ٘خ٣َٛش ٝكٜ٤خ ٝحكخٙح٫ؿَ .
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ٓخص حُلزٞر ٢ػ٘٤ش  ّٞ٣حٍ٧رؼخء حُؼخٗٗ ٖٓ ٢ؼزخٕ ٖٓ ػخّ \
ٛ1333ـ حُٔٞحكن \  ّ1915ك ٢حُ٘خ٣َٛش ٝ ،ىُكٖ ك ٢حُ٘ـق كٓ ٢وزَس
هخٛش ر ٚك ٢حٞ٣٫حٕ حٌُز َ٤رخُوَد ٖٓ ٣َٟق حٓ٫خّ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ
ٍ ٢ٟهللا ػٜ٘ٔخ .
ٍػخً ٙؼ ٖٓ َ٤حُ٘ؼَحءٝ ،أٍم ٝكخط ٚكَ٣ن ٖٓ أػ ّ٬حُٔئٍهٝ ٖ٤
ًظذ رؼ ْٜ٠ػِ ٠هزٌَٛ ٙح حُظؤٍ٣ن:
كـو٤ـ ُي حُِٔٔٔ٤ـٖ ؿـيحس أٝىٟ
كٔ٤ـذ حُي ٖ٣رٜ٘٤ـْ كو٤يح
كـبٕ ٜٗيطـ ٚأػٜ٘٤ـْ ٓؼ٤ـيح ً
كوـي كِٔظـ ٚأٍإٜٓـْ ٓؼ٤يح
أٓـ٤ـَ ى٣ـٖ
طـوـ ّي َّ ُِـٜـخى
َ

كٔـخم حُِٔٔٔ ُٚ ٖ٤ؿ٘ٞىح

ٓٝـٌ ٫هـ ٠حُٔـ٘٤ـش أٍهـٙٞ
(ٓؼٌ ٤ي ك ٢حُـٜخى ٓٓ ٠٠ؼ٤يح)
ٍػخ ٙحُ٘٤ن ؿٞحى حُ٘ز٤ز ٢رو٤ٜيس ٓطِٜخ\
ص ظُّ ٬
ػ ّْ
حُؼـ ٍٞحُٔٞك٘خ ِ
َ

ٔخ ُّ
ٝىؿض ٗ٧ي ػـَٛخ حُز ّ

ٍٝػخ ٙحُ٘٤ن ؿٞحى حُز٬ؿ ٢رو٤ٜيس ٓطِؼٜخ:
ٗخهي حًَُذ كؤَٓع ٓزخهـخ
ٝطًَض حُٜذ ِ٣ظخع حٗظ٤خهخ
ٍٝػخ ٙحُ٘خػَ حُ٘٤ن ػِ ٢حَُ٘ه ٢رو٤ٜيس ٓطِؼٜخ:
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حُؼـَ
كٔخس حُلٔ ٠هي ٗ٤ؼٞى اُ٠
ِ

حُوزـَ
كزخَُؿْ إٔ ٔ٣ظوزِٞى اُ٠
ِ

دمحم ٓؼ٤ي حُلزٞرٗ ٢خػَ ٓـ٤ي ٣ظٔٗ ِ٤ؼَ ٙرخُليحػش ؿٔغ رٖ٤
حُو٤ٜيس ٝحُٔٗٞق ٗٝظْ ك ٢حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش كوخٍ ك ٢حُٔيف
ٝحُلوَ حَُػخء ٝحُـٍِ ٝحُؤَس ٝؿَٛ٤خ ٓٔخ ػَك ٚحُ٘ؼَ حُؼَرًٝ ٢خٕ
ُِ٘خػَ حُلزٞر ٢ك ٬٠ػِ ٠أٗٗ ٚظٔ ٚك ٢ر٤جش طَ ٟإٔ حُ٘ؼَ ١ٍِ٣
رخُؼِٔخء كٌخٕ ػخُٔخ ٗخػَح ٓـخٛيح
 ٝحٗظ َٜرٔٗٞلخط ٚحُظً ٢خٗض طؼي حٓظيحىح ُِٔٗٞلخص حٗ٫ئُ٤ش
ك ٢ؿٞىطٜخ ٝؿٔخُٜخ ٝأك٤خ ٓخ حٗيػَ ٜٓ٘خ طِي حُٔٗٞلخص حُظ ٢طظْٔ
رظ٘ٞع حُوخك٤ش ٝط٘ٞع حُٔ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ٣شٗٞٓ ٖٓٝ .لخط٣ ٚو:ٍٞ
ِٛٛخ حُيٍ كٔخٓض َٓكخ
ًو٘خس ك٣ ٢يَٓ ١طؼٖ
________
ٝريص ٗٔٔخ ً ُٜخ حُـؼي رَٝؽ
ٝرويٜ٣خ َُٔطخى

َٓٝؽ

ٜزخ كٞٔ٣ ٜٞؽ
ؿخىٛخ ٓخء حُ ِ ّ
ٝػِٜ٤خ ُٔخ ١للخ
هِض ّ :
كي ٍه٣ ٢خ ًح حُلزٖ
______________
ِٓهض ػٞد حُيؿ ٠ك ٢ػـَٛخ
ػْ كخًظٗ ٖٓ ُٚ ٚؼَٛخ
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ٝحٗـِض ٓخكَس ػٖ ٗلَٛخ
ٓخ ٍآٛخ حُزيٍ أٝ ٫حٓظل٠
ٝحػظَط ٚى٘ٛش حُٔ٘يٖٛ
_________________
 ٖٓٝؿٔ َ٤هٜخثي\ ٙ
٣خ ٓٞ٣ق حُلٖٔ ك٤ي حُٜذ هي ُٔ٤خ
كؤٕ ٍأٝى ٝٞٛح ُ ٍٝ٨طؼظٔ٤خ
ٝآٖ ُ
ُُقْ ًًٞزخ ً
ؿٜ٘خ ً ٝحُظ ِلضْ ٍٔ٣خ
ِ
َ
ػيحى آٜٓٔخ ُْ طؼيى حُٔٔ٤خ
كؤٕ
حؿَ ٝؿٌ ٤ي ُحِٗ ٚؿُ ٤ي
ٝؿٚ
ّ
٣خٖٓ طـ َّ ػٖ حُظٔؼٍٞٛ َ٤طٚ

حُوط ٢طؤ٣ٞخ
ٝهخٓش ٌ طوـَ
ّ
أأٗضَ ٓؼَِّضَ ٍٝف حُلٖٔ طـٔٔ٤خ

ٗطوض رخُ٘ؼَ ٓلَح ً ك٤ي ك ٖ٤ريح
ٛخٍٝص َ١كُ َي  ٢ُ٘٘٣حُٔلَ طؼِٔ٤خ
كٍِ ٞأطي حُٜ٘خٍ ٟكً٘ ٢خثٜٔخ
حُٔظؤَ٘ٛ ٢خ ً
ط٠ُٞ
اًح ٓلَصَ
ّ
َّ
َٖٓ ُ ٢رؤُٔٗ ٢ؼ ٢ٔ٤رخُؼٌحد رٚ

ٍٜٓٞح ً ٍّرؼض َ
ك٤ي ح٧هخٗٔ٤خ
ٝإ ٗظَصَ طٞه ٌ ٠حُ٤٠ـ ُْ حَُٔ٣خ
ٝحُلذ حٕ طـي حُظؼٌ٣ذ ط٘ؼٔ٤خ
ّ
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ُ ُْ ٞطٌٖ ؿ٘ش حُلَىٝ ّٝؿ٘ظٚ
ُْ ٔ٣و٘ ٢حَُ٣ن ِٓٔخٝ ٫ط٘ٔٔ٤خ
أُو ٠حُٗٞخ َف ػِِ ٠ه ٍ َٜطٌٚٔ ٛٞ
َّ ٍٝؽ حكوخف ٍَٓ ٍ ك ٢ؿ٬ث ِِ ِٚ

ٌ٣خى ٘٣و ّي ػٜ٘خ حٌُ٘ق ٓٓٞ٠ٜخ

ػـذ
َحُلـَ ٓخه ٚ٤ك٬
حٕ أٌُْ ِ
ٌ
٘ ِٚ ِ٤رَٜح
حَُىف ٝحُٔخم ٍىح ً ٓ َ

رخَُٔثٓٞٛٞٓ ٢خ
ٗ َق
كٌ٤ق ٌ ٝ
ُ

كوي ٌٗ ٖٓ ٠ىه٤ن حُيٍُ طؤُٔ٤خ
ٝحُيٍع ٓ٘ويّس ٝحُلـَ ٓلٜٓٞخ

كٝ ٢ؿٍُٔٓ ٜٚض آ٣خص ٜٓللٚ

طُظِ٣ ُْٝ ٠وٖ هخٍ ٖٜ٣طؤػٔ٤خ

ً ٕٞٗ ١كخؿز ُٞ ٚكخإ ٙآطِٜض
كٓ ْ٤ٓ ٢زٔٔ ُْ ٚطؼ ُي كخٓٔ٤خ
ُٝلٖ ٓؼزي ٣ـَ ١ك ٢طٌٌِ ِٔ ِٚ

ْ
إ أىٓ َؾ حُِلع طَه٤وخ ً ٝطََهٔ٤خ

٣خٗخُُ ٢حََُٓ ٖٓ ٗـي حكزٌْ
ٝحٕ ٛـَطْ كلٔ٤خ ٛـًَْ كٔ٤خ
أُٔظ ُ ُْ حٗظ ُ ُْ ٍَ َ
ٔ٘خ
٣لخٕ أٗل ُ
إ ٘٣ؤ ٗو ٌْٜكِ٤يٗ٤١ ٞلٌ ُْ

َ
حَُ٣خكَٓ ٖ٤ـٌ٘٤خ ً َٓٞٔ٘ٓ ٝخ
ىَ ٕٝ
ُ ٞإٔ ُِؼ ٖ٤اؿلخ ًء ٝطَٔ٣ٜٞخ
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 َٛطٍٞى ٕٝظٔآ ًء ػٌد ٌُِِْٓ٘ ٜ
ُ ٢ر ٫ ٌْ٘٤أ١خٍ هللا رُْ ٌ٘٤

أ ّْ طٜيٍ ٕٝحٓ٫خِٗ ٢ك ٌٓٞخ ً ِٔ٤ٛخ

َ١ف ّ َ٣ى حُطَف ٓٔـٓٞخ
ؿٞ٤٠
ٍ

حٗخ ٍ٤ٟغ ٞٛح٘ٗ ٌ٘ٓ ٙؤطِ ِٚ

٘ٗٝؤط ُْ ٢طَىٗ ٢ػ٘ٓ ٚلطٓٞخ

ٓخ كِضُ ػ٘ ٫ٝ ٚػٖ ػٜي ٛزٞطٚ

ٝحٕ أ١خٍ حُـلخ ػِٓخ ً ٝطَٔ٤ٜٔخ

َ
ٓلي ىَٓ٢
كَ َّٓض ًٔ ٢ِٛٝخ كِِضَ
ٛيهضُ َٗػي طلِٝ ٬٤طَلَٔ٣خ
ػ ْٔ ٍي أ َك ٌُ ٌُٔٚ
٣خؿخثَح ً ٝػَِ ٠

ٝؿَ رخٌُّ٫ٝ ١ىطلٌٔ٤خ
أػ ِي ٍْ
ْ

ُي حُٜزخ ٝحُـٝ ٢ُ ٟٞحُؼَُِ ُ ٠ؼِ٢
ٝهَ (ُٜخى )١حُٜيَ١ ٟىح ً ٝطؤٔ٤خ

*******************

حٓٔخػٛ َ٤زَ١
ٗ٤ن حُ٘ؼَحء
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ُٝي آٔخػٛ َ٤زَ ١رخٗخ ك َٜٓ ٢رٔي٘٣ش حُوخَٛس ك ّٞ٣ ٢ح٧كي
ٗ 16زخٝ ,ّ 1854 \ ١طِو ٠حُيٍ ّٝحُؼخٗ٣ٞش كٓ ٢يحٍّ حُوخَٛس
ٗ ٝخٍ ٜٗخىس حُِٔ٤خْٗ ك ٢حُلوٞم ٖٓ ًِ٤ش ٓي٘٣ش اًْ ك ٢كَٗٔخ ٓ٘ش
 ,ّ 1878ك٤غ ِٜٛٝخ ٓغ اكي ٟحُزؼؼخص حُلَٗٔ٤شُٔٝ ,خ ػخى آَُٜ ٠
ػ ٖ٤هخ٤ٟخ  ٝط٘وَ ك٘ٓ ٢خٛذ حُو٠خء ٝح٩ىحٍس ك٤غ ٗـَ ٝظخثق
حُو٠خث٤ِٛ٫ ٖ٤٤ظ ٚك ٢كَ حُو٬كخص ٝحُِ٘حع ر ٖ٤حُ٘خّ ,ح ٝحُو٬كخص حُظ٢
ًخٗض ر ٖ٤حٌُٔخٕ ٝح٧ؿخٗذ.
ػٍ ٖ٤ثٔ٤خ ً ُٔلٌٔش حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش ح٤ِٛ٧ش ,ػْ ٓلخكظخ ً
ُٔي٘٣ش
حٌ٘ٓ٩يٍ٣ش ك ٢ػخّ\  1896ػْ ُُٞ ً٬٤ًٝحٍس حُؼيٍ ٝػ٘يٓخ رِؾ حُٔظٖ٤
أك َ٤ػِ ٠حُظوخػي  ٝكظق ر٤ظ٘ٓ ٌٕٞ٤ُ ٚظي ٟحُ٘ؼَحء ٝح٧ىرخء.
ريأ ٛزَٗ ١ظْ حُ٘ؼَ  ٞٛٝك ٖٓ ٢حُٔخىٓش ػَ٘س رؤر٤خص
ٓيف كٜ٤خ حُوي ١ٞ٣آٔخػٝ ،َ٤کخٗض أٗؼخٍ ٙطَ٘٘ كٓ ٢ـِش (ٍٟٝش
حُٔيحٍّ ) کخٕ ك ٢ريح٣ش أَُٓٞٓ ٙؼخ ً رؤٗؼخٍ حُ٘ؼَحء حُويحٓیٝ ،کخٕ
٣ؼ٘ن ٗؼَ حُزلظَ٣ٝ ١للع ىٞ٣حٕ حرٖ حُلخٍ ٝ ٝکخٗض أٗؼخٍ ٙػزخٍس
ػٖ طوِ٤ي أكِق ك ٚ٤ك٘٤خ ً ٝأهلن ك٘٤خ ً آهَ .
حِ١غ حٓٔخػٛ َ٤زَ ١ػِی ح٫ىد حُلَٗٔ ٢كليح ر ٚاُی إٔ ٣ؼ٤ي
حُ٘ظَ ك ٢أِٓٞر ٚحُ٘ؼَ ،١كؤػَ٤ٗ ٝجخ ً ك٘٤جخ ً ػٖ حُظوِ٤ي ٝحُٔلخکخس،
ٝأهزَ ػِی أِٓٞد ؿي٣ي  ٞٛحُظؼز َ٤ػٖ حُؼٞح١ق ٝح٧كخٓ ْ٤حُيحهِ٤ش ،
ٝح٧كکخٍ حُو٤ٓٞش ٝحُ٤٘١ٞشٝ ،طؼي ٓ٤ٓٞوخ ٙحُ٘ؼَ٣ش ِٓٔش ٓٝطَرش ٝ
حػظزَ ٖٓ ٍٝحى حُ٘ؼَ حُـ٘خث ٢ك ٢حُؼ َٜحُلي٣غ ،ك٤غ طـ٘ی حُٔطَرٕٞ
رخُکؼ ٖٓ َ٤أٗؼخٍٝ ٙکخٕ أِٓٞر ٚحُـخُذ ػِ ٚ٤ح٩ه ٖٓ ٍ٬حُ٘ظْ ٝحُظلٖ٘
ًٝخٕ ٗـٞكخ رَٔحؿؼش ٗؼَٝ ٙط٘و٤ل.ٚ
حٓظخُ ٗؼَ آٔخػٛ َ٤زَ ١رٔٔ ٞحُو٤خٍ ٝكذ حُلٖ ٝحُـٔخٍ
ٝهلش حَُٝف ٍٝهش حُضٕر٤ذٓ ُٚٝ ,وطٞػخص هَ٤ٜس ٝهٜخثي ِ٣ٞ١شًٝ ,خٕ
ٗؼٍَ ٙه٤وخ ً ٗخػٔخ ً ٣للَ رخُٔ٤ٓٞو ٠حُ٘ـ٤ش ٝحٌُٝم حَُك٤غ .
ًٝخٕ أٓظخً حُ٘ؼَحء ٤ٗٝو ْٜك ٢حُٜ٘خػش حُ٘ؼَ٣ش ٔ٣ظخُ
رَٔحػخس حُيهش ك ٢حَُر ٢ر ٖ٤حُٔؼ٘ٝ ٠حُظًَ٤ذ ٝر ٖ٤حُ٘لْ ٣ٝظٔٗ ِ٤ؼَٙ
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رؼخ١لظ ٚحُو٤ٓٞش حُٜخىهش ٌٙٛٝ ,حُؼخ١لش ٓظـِ٤ش ك ٢ؿُِ ٚحَُه٤ن ِْٔٗٝ
ٝطؼز َ٤ؿَٔ٤
كٗ ٢ؼًٌَُ ٙي ٓٔلش حُظَف حُلٝ ١َ٠حُِٝ ٖ٤حُـ٬ء
رؤُلخظ ِٜٓش ٓٝئػَس طُٞي ح ٝطق صٓ ٖٟؼخٕ ًؼَ٤س ٝؿِِ٤ش  ٖٓٝ..هٓ َ٤خ
طَى ِٓلٔظٗ ٖ٤ؼَ٣ظِ٣ٞ١ ٖ٤ظ، ٖ٤رِـض حُٝ٧ی هَحرش أُق ر٤ض ٢ٛٝ
(حُ٘٤ٗٞش حٌُزَ، )ٟکٔخ رِـض ح٧هَی ٓظٔخثش ر٤ض  (٢ٛحُ٣ِٜٔش حُکزَی )
ك ٢حُک٤ٗٞخص ٝحٓظؼَح ٍ ٝطخٍ٣ن حَُٓخ٫ص حُٔٔخ٣ٝش ،
ًخٕ حؿظٔخػ ٢حُ٘لْ هل٤ق حَُٝف ٣ٝويّ كَ٣ش حَُأٝ ,١هخٍ حُ٘ؼَ
ك ٢حُٔي٣ق ٝحُظٜخٗٝ ٢حُظوخٍٝ ٞ٣حُٜـخء ٝهخٍ ك ٢حُٛٞق ٝحُـٍِ
ٝح٫ؿظٔخػخص ٝحُٔ٤خٓخص ٝح٤ُٜ٥خص ٝحَُٔحػٝ ٢حٗ٧خٗ٤ي .كوي ًخٕ ٤٘١ٝخ ً
ٓٝؼخُ٤خ ً٣ ُْ .ظوَد حُ ٠أ ١حٌِٗ ١ِ٤هٓ ٢خ ىحٓٞح كًٝ .َٜٓ ٢خٗض ُ ٚك٢
حُٔ٤خٓش ٓٞحهق َٓ٘كش ٓؼَ ٝهؼش كخىػش ( ىٗ٘ٞح )١حُٔئُٔش ك٘ظْ
كٜ٤خ ه٤ٜيس ٍحثؼش\ ٣و: ٍٞ
آػخٍَٝ ْٛهِل٢
٣خ ِٓ ُ
 ١َ٤ٓ َٜػَِِ ٠

ق ك ٢أَٓ٘ـٓ ٠ـخ ُِٜ٤ـخ
طِِي حُ َٔٞحهِ َ

َّٔ٘ ِي ٓخ هخُـٞح ٓٝـخ ًظَزـٞح
ُ٣ ٫ئَ ٣

ر٤ـٖ حُزَ ََِّ٣ـ ِش طَ٤ِ٠ـَٝ ً٬طَٜٔ٣ٞـخ

حُ٘خّ ٖٓ هَ ٍٍ ٞكٔخ َٓ٘ؼٞح
إ ََ٘ٔ٣ؼٞح
َ
ـَ ٓـٖ إَٔ طَٔظَزـ َّي رـ ِٚ
ُّ
حُلن أًزَ ُ
َللاُ ظِٔـخ ً أ َّٓـشً َٗ ََ ٜــض
ٓخ َ َّ٤ٟغ َ
كَوَ ِِّيٝح حَّٓ ُ ٧شَ حٌُُزََٝ ٟهـي ٍَ ًِزَـض

حُلن ِرخٌَُُ٘٣َٝ ٟٞزيٜ٣ـخ
ن
ُّ
٘ط َ
إٔ ِ َ٣

ٌ ٣ي َٝإ ١خ ٍَ كـ ٢رُطـ ٍَ طٔخىٜ٣ـخ
حُٔلخهَ َٜٗـخ ً
ٛٝـٛ ٞخىٜ٣ـخ
اُ٠
َ
ِ
َ
َٓ َ
حُــ ُّي كخىٜ٣ـخ
حُلوخٍ
ظٖ
ِ
ًٝخٕ ِ

حػظٍِ حُؼَٔ حُلٌ ٠ٓٞػوذ أكيحع ( ىٗ٘ٞح )١اكظـخؿخ ً ػِ٠
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ٓخ أٗظٜض اُ ٚ٤حُٔلخًٔشٝ ,ػَُف ػ٘٤٘١ٝ ٚظ ٚحُٜخىهش ٛٝيحهظُِِ ٚػْ٤
حُٜٓ (٢٘١ٞطلً ٠خَٓ) ٝه َ٤حٗ ٚػ٘يٓخ هخّ ُِ٤و ٠ه٤ٜيط ٚرظخرٜٓ ٖ٤طل٠
( كخكع
ًخَٓ ؿِذ ػِ ٚ٤حُزٌخء ٝػـِ ػٖ اُوخء حُو٤ٜيس كؤهٌٛخ ٓ٘ٚ
ارَح) ْ٤ٛكؤُوخٛخ ك٘ٔزض اُ ٚ٤كظ ٠حُ.ّٞ٤
حٓخ ٗؼَ ٙكٌخٕ أٗي طؤػَ٤ح ً ك ٢حُ٘لْ ٝأػزض أػَح ًٝ .هي ٗظْ حٌُؼٖٓ َ٤
حُ٘ؼَ حُـ٘خثٝ ٢ح٧ىٝحٍ ٝحُٔٞح ٝ .َ٣ٝك ٢ه٤ٜيط ٚحُظ ٢رؼ٘ٞحٕ( ٍحكش ك٢
حُوزَ) ٓ ٍٜٞ٣خ ػخٗخ ٙك ٢أٝحهَ ك٤خط ٖٓ ٚحً ٌُٚ٘ٝ ,ّ٫٥خٕ ٛخرَح ً ػِ٠
أٝؿخػ٣ ُْٝ ,ٚظ٘ي أُْ حَُٔ ٝحًٌُ ١خٕ كٛ ٢يٍ.ٙ
حٗظوَ حُ٘خػَ حٓٔخػٛ َ٤زَ ١اٍُ ٠كٔش هللا طؼخُٝٝ ٠حكخ ٙح٫ؿَ
ك 21 ٢آًحٍ ٝ ,ّ 1923ىكٖ كٓ ٢وزَس حٓ٩خّ حُ٘خكؼ ٢رخُوخَٛس
 ٖٓٝه٤ٜيط ٚحُ٘٤ٗٞش حُکزَی ًٌَٗ  ٌٙٛح٫ر٤خص ك ٍٞأٓٔخء
هللا حُلٔ٘ی\
ُ
ٍد حُزَح٣خ
ؿ ََّ
ٗؤٕ حِ ّ ِٚ ُ٩
رَ٤ٜ
هخٌ ٤ٔٓ َٛغ
ٝحك ٌي
ٌ
ٌ
هزَ٤
ُط٤ق
ک ٌْ ػخى ٌٍ
َك َ
ٌ
ٌ
هخر ٞرخٓ ٌ
ٌ
ػِِ٣
ه١ٞ
٢
ٌ
ٌّ

ح٩كٔخٕ
ىحثْ
هخُن
حُوِن ِ
ِ
ِ
ِ
حُِٔطخٕ
ٛخكذ
ذ
ُ
ػخُ ُْ حُـِ ٤
ِ
ٗخكٌُ
حُـلَحٕ
حٝ َٓ٧حٓ ُغ
ِ
ِ
ٔ ُ
حُِٔ٤حٕ
٢
غ ُٓو ِ
ٓ َُ حُـِ ٤
َٓ ِ
ِ

ٝحؿ ٌي ٓخؿ ٌي كِ ٌْ ٤کٌَْ ٣
حُٜيٝ ٍٝأهلی
حَُٔ ك٢
٣ؼِ ُْ
َّ
ِ

إٓ
طَهذ
َ
ُ
حُوِن ػ ُٚ٘٤ک ََّ ِ
ٕ٬
ٝاُُ٤ٓ ِٚ ٤ل٘ ََُ حُؼَّوَ ِ
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ٌ
ـ٤ذ
رخٖ١
ظخَٛ
هَ٣ذ ُٓ ٌ
ٌ
ٌ

ِٗؼ َْ َٖٓ َ
رخَُٟٞحٕ
كخُ ٓ٘ٚ
ِ

ٝحػ ُي حُٔظ ّ َ
ػيٕ
ص
و ٖ٤ؿّ٘خ ِ
ٍ
ٌ
ػِ ٢ػظٌْ ٤
ُٓ٘ ِؼ ٌْ
ٝحٍع ٌّ

ظخٕ
ُِٖٔ ٝ
َ
هخف ٍ َّر ٚؿّ٘ ِ
ُ
ٝؿخٕ
اْٗ
رخػغ
حُوِن رٍ ٖ٤
ِ
ِ

ک َُّ َٖٓ ك ٢حُٞؿِ ٞى هللِ ػز ٌي
ّ
إ ٓٞ٣خ ً ط ُ ْطٞی حُٔٔخٝحصُ كِٚ ٤
 َّ ٞ٣ط ١ٜٞح٧كُ ٬
ک ٖٓ ک ِ َّ رَؽٍ

حٔٗ٩خٕ
ٝاُی هللاِ َٓؿ ُغ
ِ
ُ
كخٕ
ك ٍ ٢ا٫
حُِٔ ٖٔ٤ٜ
ک َُّ ّ
ص ُ٣ٝـ َٔ ُغ حُ ِّ٘ ُ
آكٍ ٬
َ٤حٕ

**********************

ؿٔٛ َ٤يه ٢حُِٛخ١ٝ
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 ٞٛؿٔٛ َ٤يه ٢رٖ دمحم ك ٢٠٤رٖ حكٔي رٖ كٖٔ رٖ ٍٓظْ رٖ هَٔٝ
رٖ حٔ٤ِٓ َ٤ٓ٫خٕ حُِٛخ.١ٝ
حُِٛخٗ ١ٝخػَ ٝكِٞٔ٤ف ػَحهً ٢زَ٣ َ٤ؿغ ٗٔز ٚاُ ٠أَٓس حٍ
رخرخٕ  ٖٓ ٢ٛٝح َٓ٧حٍُٜٔ٘ٞس كٔٗ ٢خٍ حُؼَحم ،حُظَ٣ ٢ؿغ ٗٔزٜخ حُ٠
هزِ٤ش ر٘ٓ ٢وِ ّٝحُؼَر٤ش ٝ ،هي ػَف رخُِٛخ ١ٝك٤غ حٕ ح٘ٓ ٖٓ ِٚٛطوش
ُٛخ ٝحُوَ٣زش ٖٓ هخٗو ٖ٤حُلخُ٤ش كٔٗ ٢خ ٍ حُؼَحم ٝحُٜ٤خ ٗٔذ ًَ .ى١
حُ٘٘ؤس ػَر ٢حٝ َٛ٫حُؼوخكش .
ُٝي ؿٔٛ َ٤يه ٢حُِٛخ ١ٝرزـيحى ك 18 ٢كَِ٣حٕ ٖٓ ػخّ \ 1863
ٓ٬٤ى٣ش .
ُٝي ك ٢ر٤ض ػِ َٗٝف ٝؿخً ٙخٕ حرٓ ٙٞلظ ٢رـيحى ٓ ٝلظ ٢حُؼَحم
ٝط٢ٜص ُ ًَ ٚظَٝف حُيٍحٓش كيٍّ حُؼِ ّٞحُطز٤ؼ٤ش ٝحُلِٔل٤ش رـخٗذ
أ
حُؼِ ّٞحُي٤٘٣ش  ٝحُيٍحٓخص ح٫ىر٤ش ٝحُ٘ؼَ٣ش كخٗؼٌٔض ػوخكظ ٚكٗ ٢ؼَٙ
كٌخٕ كِٞٔ٤كخ ٝػخُٔخ ٗٝخػَح ًزَ٤ح ًٝخٕ ٣ـ٤ي حُؼَر٤ش ٝحٌَُى٣ش
ٝحُلخٍٓ٤ش ٝح٣ِ٤ٌِٗ٫ش.
طوِي ٓ٘خٛذ كٌ٤ٓٞش ػي٣يس ك ٢ك٤خط , ٚكٌخٕ ػٞ٠ح كٓ ٢ـِْ
( حُٔزؼٞػخٕ) حُؼؼٔخٗٗٝ ٢خثزخ ػٖ رـيحى ػْ ػ ٖ٤ػٞ٠ح كٓ ٢ـِْ ح٫ػ٤خٕ
ٝػٞ٠ح كٓ ٢ـِْ حُٔؼخٍف رزـيحى ٝػٞ٠ح كٓ ٢لٌٔش حٓ٫ظج٘خف
ٝىٍّ حُِـش
ىٍّ حُلِٔلش ح٤ٓ٬ٓ٫ش رخُٔيٍٓش حٌُِٔ٤ش ّ
حُؼَحه٤ش ًٔخ ّ
حُؼَر٤ش كٓ ٢ؼٜي حُل٘ٝ ٕٞػ ٖ٤حٓظخًح كٓ ٢يٍٓش حُلوٞم ٝ .ػٓ ٖ٤يٍٓخ
كٓ ٢يٍٓش حُِٔٔ٤خٗ٤ش رزـيحى ػخّ \  ،ّ1885ػْ ػ ٖ٤ػٞ٠ح كٓ ٢ـِْ
حُٔؼخٍف ػخّ\  ،ّ 1887ػْ ٓيَ٣ح ُٔطزؼش حُ٣٫ٞش ٓٝلٍَح ُـَ٣يس حٍُِٝحء
ػخّ \ ٝ ،ّ1890رؼيٛخ ػ ٖ٤ػٞ٠ح كٓ ٢لٌٔش حٓظج٘خف رـيحى ػخّ
\ٓٝ ،ّ1892خكَ اُ ٠آظخٗز ٍٞػخّ \ ،ّ 1896كؤػـذ رَؿخُٜخ ٓٝلٌَٜ٣خ
ٝطؤػَ رخ٧كٌخٍ حُـَر٤شٝ ،رؼي حػ ٕ٬حُيٓظ ٍٞحُؼؼٔخٗ ٢ػخّ \  ،ّ1908ػٖ٤
حٓظخًح ُِلِٔلش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك ٢ىحٍ حُل٘ ٕٞربٓظخٗز ٍٞػْ ػخى حُ ٠رـيحى
ٝحٕظ ّ اُ ٠كِد ح٧طلخىٝ ،ٖ٤٣أٗظوذ ػٞ٠ح كٓ( ٢ـِْ حُٔزؼٞػخٕ)
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َٓصٝ ،ٕ١ػ٘ي طؤٓ ْ٤حُلٌٓٞش حُؼَحه٤ش ػ ٖ٤ػٞ٠ح كٓ ٢ـِْ
ح٧ػ٤خٕ.
ظَ حُِٛخ٣ ١ٝو ٍٞحُ٘ؼَ ٝح٧ىد أًؼَ ٖٓ هٔٔ ٖ٤ػخٓخ كظٝ ٠حكظٚ
حٌُ٘٤ش ٗ/23 ّٞ٣زخ 1936/ ١ـ  ٖٓ ُٚٝحُؼَٔ (. ٚ٘ٓ ) 73
ٗٝظْ حُ٘ؼَ رخُؼَر٤ش ٝحُلخٍٓ٤ش ٌٓ٘ ٗؼٓٞش أٟلخٍ ٙكؤؿخى
ٝحٗظ َٜرً .ٚخٕ ُٓ ٚـِْ ٣للَ رؤ َٛحُؼِْ ٝح٧ىدٝ ،أكي ٓـخُٔ ٚك٢
ٓو ٠ٜحُ٘ ٢رزـيحى ٓ ُٚٝـِْ آهَ ٣و ٚٔ٤ػ ّٞ٣ ًَ َٜكٓ ٢و ٢ٜحُٔ٤ي
ٍٗ٤ي كٔ٤ي ك ٢حُزخد حَُ٘ه ٖٓ ٢رـيحىٝ ،حطوٌ ك ٢آهَ أ٣خٓٓ ٚـِٔخ ك٢
ٓو ٠ٜأٓ ٖ٤كٗ ٢خٍع حَُٗ٤ي ٖٓ رـيحى ٝػَكض  ٌٙٛحُٔو ٠ٜكٔ٤خ رؼي
رٔو ٠ٜحُِٛخ ٫ٝ ١ٝطِحٍ ُلي ح ٕ٫هخثٔش  ٝطلَٔ حٓٔٝ ٚه َ٤حًٗ ٚخٕ
ُٓٞؼخ رِؼزش حُيحٓش  ٢ٛٝحكي ٟحُِؼذ حُ٘ؼز٤ش حٍُٜٔ٘ٞس ك ٢رـيحى ك٢
ريح٣ش حُوَٕ حُٔخ ُٚٝ ٢ٟكٜ٤خ طلٖ٘ ؿَ٣ذًٝ ،خٕ ٖٓ حُٔظَىى ٖ٣ػِ٠
ٓـخُٔ ٚحُ٘خػَ ٓؼَٝف حَُٛخكٝ ،٢حٓ٧ظخً ارَحٛ ْ٤ٛخُق ٌَٗ،
ٝحُ٘خػَ ػزي حَُكٖٔ حُز٘خءًٝ ،خٗض ٓـخُٔ ٫ ْٜطوِ ٖٓ ٞأىد ٔٓٝخؿِش
ٌٗٝخص ٓٝيحػزخص ٗؼَ٣شًٝ ،خٗض ًُِٔ ٚش حُل َٜػ٘ي ًَ ٓ٘خه٘ش
٘ٓٝخظَسٝ ،هخٍ ك ٚ٤حُ٘٤ن ارَح ْ٤ٛحَُحٝ ١ٝك ٢هَ ٚ٘٣حَُٛخكٗ ٢ؼَح \:
ٓوخٍ ٛل٤ق إ ك ٢حُ٘ؼَ كٌٔش
ٓٝخ ًَ ٗؼَ ك ٢حُلو٤وش ٓلٌْ
ٝأٗؼَ أ َٛح ٍٝ٧ػ٘ي ١رَٓ ٬ح
ؿٔ َ٤حُِٛخٝ ١ٝحَُٛخك ٢حُٔويّ
ًخٕ حُِٛخٓ ١ٝؼَٝكخ ػِٔٓ ٠ظ ٟٞحُؼَحم ٝحُؼخُْ حُؼَرًٝ ٢خٕ
ؿَ٣جخ ً ٞٔ١ٝكخ ً ِٛٝزخ كٞٓ ٢حهلً ،ٚؼَ٤ح ٓخ حهظِق ٓغ حُلٌّخّ ػ٘يٓخ ٍآْٛ
ِ٣و ٕٞرخ٧كَحٍ ك ٢ؿ٤خٛذ حُٔؾ ٖٓٝ ٕٝػْ ط٘ل ٌ٤أكٌخّ ح٩ػيحّ ر ْٜك٘ظْ
ه٤ٜيس ك ٢طلّ٤ش حُٜ٘يحء ٓطِؼٜخ:
ػِ ًَ ٠ػٞى ٛخكذ ٝهَِ٤
ٝك ًَ ٢ر٤ض ٍٗش ٝػَ٣ٞ
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ٝك ًَ ٢ػ ٖ٤ػزَس َٜٓحهش
ٝك ًَ ٢هِذ كَٔس ٝػَِ٤
ًؤٕ حُـيٝع حُوخثٔخص ٓ٘خرَ
ػِض هطزخء ػٞىٗ ٖٛوٍٞ
ىحكغ حُِٛخ ١ٝػٖ كوٞم حَُٔأس ١ٝخُزٜخ رظَى حُلـخد ٝأَٓف
كًُ ٢ي ،ك٤غ ٣و: ٍٞ
حٓلَ ١كخُلـخد ٣خ حر٘ش كَٜ
 ٞٛىحء ك ٢ح٫ؿظٔخع ٝهْ٤
ًَ ٗ٢ء اُ ٠حُظـيى ٓخٝ
كِٔخًح ٣وَ ٌٛح حُوي ْ٣؟
حٓلَ ١كخُٔلٍُِ٘ٞخّ ٛزق
ُحٝ َٛحُلـخد ُ َ٤رْ٤ٜ
حٓلَ ١كخُٔل ٍٞك٬ٛ ٚ٤ف
ُِلَ٣و ٖ٤ػْ ٗلغ ػْٔ٤
ُػٔٞح حٕ ك ٢حُٔل ٍٞحٗؼٓ٬خ
ًٌرٞح كخُٔلْ٤ِٓ َٜ١ ٍٞ
٣٫و ٢ػلش حُلظخس كـخد
رَ ٣وٜ٤خ طؼو٤لٜخ ٝحُؼِّٞ
ٝهخٍ ح٠٣خ ك ٢ه٤ٜيسحهَ\ٟ
ِٓه٣ ٢خ حر٘ش حُؼَحم حُلـخرخ
أٓلَ ١كخُل٤خس طزـ ٢حٗو٬رخ
94

ِٓهٝ ٚ٤حكَه ٚ٤ر٣ٍ ٬غ
كوي

ًخٕ كخٍٓخ

ًٌحرخ

ٗؼَ حُِٛخ َٜٓ ١ٝحُ٫لخظ ٝحٟق حُٔؼخٗ ٢ػَ حٗ٫ظخؽ ٣ظْٔ رخُظؤػَ
رخُؼِ ّٞحُظ ٢ىٍٜٓخ ٝحٗظ َٜرخُ٘ؼَ حُٝ ٢٘١ٞح٫ؿظٔخػٝ ٢حُلِٔلش
ٝحُٛٞق ٝحٗ٘ي ك ٢حؿِذ حُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش .
ٗ ٖٓٝؼَ ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيس ُ ٚك ٢حٌُ٘ٝ ٟٞهي طٔؼَ ك٢
ٌٗٝ ٟٞحُي ُُٞي ٙك٤ٗ ٢وٞهظ٣ ٚو\ ٍٞ
حرٞى رخٕ َ٣ى ٟرٜ٘ٓ ٢يى
ىإٔ حَُى٤ٓ ٟق ػِٓ ٚ٤ـَى
 ٌٞ٘٣طزخٍ٣لخ طٌخى طٜيٙ
٤ٗٝوٞهش ُٔ٤ض ػٖ حُٔٞص طزؼي
طؼخٍ كوزِ٘ ٢ر٘ٞٓ ٢ىػخ
حٕ كَحه ٢ػ٘ي ٣خر٘ٓ ٢ئري
 ٢ُٝك ٢ك٤خط٣ ٢خر٘ ٢رو٤ش
ٌُٜ٘ٝخ ػٔخ هِّ َ٤ــــــــــــــــط٘لي
ر٘ ٢حهْ ك٘٤خ ُل ٢٘٤كخءٗ٘٢
ػِ ٠ؿٓ َ٤خ هي ً٘ض ٖٓ هزَ طؼٜي
حرٞى ٖٓ حٓ٫خٍ ؿَ ٗلٔٚ
ٝحٗض كظ ٠ك ٚ٤حُٔ٘٣ ٠ظـيى
 ٌٖ٣ ُْٝكظخٗخ ٖٓ حُيٝ َٛحكيح
كِ ٢ح ٖٓ ٖٓ٫ح٣خُٓٝ ٚي حُـي
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حٗخ حُ ّٞ٤حٗو ٠رخُٔ٘٤ذ ٚ٘ٛٝٝ
ٝحٗض رَ٘م ٖٓ ٗزخري طٔؼي
ُؼَٔى  ٫ػٜي حُٔ٘٤ذ حٌُ ١رٚ
رَٓض  ٫ٝػٜي حُ٘ز٤زش َٓٓي
ٓٝخ ٗلٖ حً ٫خُٔٞ٤ف رلٓٞش
ٗـَى كٖ٤ـــــح ُِٞؿ ٠ػْ ٗـْـــــى

**************************
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ٜٓطل ٠ارَح ْ٤ٛحُطَحرِٔ٢

ٛ ٞٛطل ٠رٖ دمحم رٖ رَح ْ٤ٛرٖ ًَُ ١حُطَحرِٔ ٢حُِ٤ز٢
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش (َ١حرِْ حُـَد ك٤ُ ٢ز٤خ.
طِو ٠طؼِ ٚٔ٤حُٔزٌَ كٓ ٢يٍٓش( ػؼٔخٕ رخٗخ) (ٝؿخٓغ ٗخثذ حُؼ)ٖ٤
ٝرؼي حٕ حًظِٔض ىٍحٓظ ٚطؼوق رخُؼوخكظ ٖ٤حُؼَر٤ش حُي٤٘٣ش ٝحُظًَ٤ش حُٞحكيس
 .ػْ طؼِْ ػِ ٠ػيى ٖٓ ٗٞ٤م ػ ٖٓ َٜٙحٓؼخٍ حَُٔحؿَٓ ٢حؽ  ٝدمحم
ًخَٓ ٜٓطل ٠حٌُِ ٖ٣طؼولخ رؼوخكش حُيحػ٤ش ح ٢ٓ٬ٓ٫ؿٔخٍ حُيٖ٣
ح٧كـخٗٝ ٢هخٍ حُ٘ؼَ كٗ ٢زخر ٚؿِ٣ ٫و:ٍٞ
.
رَحٗـ ٢حُ ٠٘٠كظ ٠هـلـ٤ـض ػـٖ حُـــــٍٟٞ
١ـ ٢حُـٞؿـٞى ٓوــــــــيٍّح
ٝأٓٔـ٤ـضُ كـّ ٢
ُ
رَُٙ ُٝ
ٟٔـٔ٣ َ٤ظلـــــــــــــــَ٤
ًؤٗـ٢
ٌ
أهـيٍّ كـ ٢حٛٝ٧ـخّ ٗــــــــ٤ج ًخ  ٫ٝأٍُٟ
ٝهـي ًـ٘ـض أٌٗـ ٞهـِش حُ٘ـــــٝ ّٞحُ٠٘٠
ٔوـخّ ٝأٜٓــــــَح
كـٔـٖ ُـ ٢رؤٕ أُو ٠حُ ّ
ٝأٌَٗٗـٓ ٢ـٖ ُٔض أػـَف ؿــــــــــــَٙ٤
ٍم حُلظٝ ٠طــــــــــــــَّ٤ح؟
ٝهـخٍ ٓظّ ٠
كـٞح كـَهـٔٓ ٢ـخ أ٫هـ٤ـ ٚكـ ٢حُٜــــٟٞ
ٗٝـٞهـ ٢آُ ٠ـٖ  َٟ٣ ٫كـ٤ـٓ ٚــــخ أٍٟ
أػـ ِِّ َُ ٗلٔـ ٢رـخُِوـخء ٝأؿظـ٘ــــــــــ٢
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ػـٔـخٍ حٓ٧ـخٗـ ٢كـ ٢حُـَحّ طٜــــــزَّح
َ
ػْ ػَٔ رخُظيٍ ْ٣ك ٢ؿخٓغ (ٗخثذ حُؼ ،)ٖ٤ح ٫حٗ٣ ُْ ٚلِق ك ٢ػِٔٚ
ٌُح طَى حُظيٍٝ ْ٣ػَٔ كٓ ٢ـخٍ حُظـخٍس ك ٢ر٬ى ٙػْ هخّ رَكِش
طـخٍ٣ش اُ( ٠حُلـخُ)\ ،1891ك٤غ أى ٟكَ٠٣ش حُلؾٝ ،ك ٢أػ٘خء ػٞىطٚ
ػَؽ حُ١ٝ َٜٓ ٠زغ رٜخ ىٞ٣حٗ ٚح ٍٝ٫كٜ٤خ ٓ٘ش ٝ ، 1892أػوزٜخ
ّ
رَكِش اُ ٠أٍٝٝرخ.
ٝرؼي ػٞىط ٖٓ ٚحٍٝرخ أٓ ْٜك ٢طلَ َ٣ؿَ٣يس (حُظَه)٢
ٓ٘ش\، 1898كٌخٕ ٓلِ ً٬ح٧كيحع حُِ٤ز٤ش حؿظٔخػ ّ٤خ ً ٤ٓٝخٓ ً٤خ .ػْ حهظَ٤
ػٞ٠ح رٔـِْ اىحٍس حُ٣٫ٞش ٓ٘ش\  1903ك ٢ػٜي حُٞحُ (٢كٖٔ
ٌُٕٞ٤
ً
كٔ٘ ٢رخٗخ).
ٔخ ٌُٔظذ حُل٘ٝ ٕٞحُٜ٘خثغك ٢ػخّ ًٝ 1906خٕ ٣ـٔغ اُ٠
ػْ ػٍ ٖ٤ثً ٤
ًُي ٜٓٔش ٓٔظ٘خٍ حُ٣٫ٞش ك ٢ػٜي حُلَ٣ن( ٍؿذ رخٗخ).
٣ظْٔ ٗؼَ ٙرٔٓ٬ش ٝحَُٔٗٝش  ٝحٗظ َٜرـُِ ٚحٌُ ١ؿِذ ػِ ٚ٤حٍ١خرغ
حٍٛٝلٝ ٢طـِّ ٠ك ٢هيٍط ٚحُلخثوش ػِ ٍْٓ ٠حُ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش رٔخ أٝط٢
ٖٓ ٛيم ػخ١لش ٝكَحٍطٜخً ٙٝ ،ح ؿؼِٓ ٚظِٔ٤ح ػٖ ؿ َٙ٤ك ٢حِٓٞرٚ
حُ٘ؼَ٣ ١و: ٍٞ
اًح ُـْ ططنْ ً ٍّ حُٜـٛٝ ٟٞـــــــــــٞحٗٚ
ْ ٜز َُ
أٓـَح ٣ ٫ـوـ ّٞرــــــ ٚحُ َّ
كيع ػـ٘ي ً
 َٓٝإٔ ٣ؼـخكـ٤ي حٓ ُُٚ٩ـٖ حُٜــــــــٟٞ
 ُٜٚحُٜــــــــــــَ
اًح ٗجض َ
ػ ًْ٘٤خ ٣ ٫ـ٘ ِـّ ُ
حٓخ ٗو٤ٜظ ٚحُ٘ؼَ٣ش كٌخٗض ٓٔظوِشٔٓ ،خ ؿؼِ ٚحكي ٍٝحى حٍ٫طوخء
رخُ٘ؼَ حُِ٤زٝ ،٢كِوش ٖٓ كِوخص ططٔٓ.ٍٙٞخ ؿؼُِ١ ٚوذ ر٘خػَ ُ٤ز٤خ
ح.ٍٝ٧
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٬ٗٝكع ك ٢أِٓٞر ٚأػَ حُز٬ؿش حُوئ٣شٝ ،روخٛش ك٘ ٕٞحُزي٣غٝ ،هٜخثيٙ
٣ـِذ ػِٜ٤خ ١خرغ حُو َٜفأًؼَ هٜخثي ٓ ٙظٓٞطش حُط ٍٞأ ٝهَ٤ٜس٣ .وٍٞ
:
طوّ٘ َغ رـخُـٍٞى ٓــــــــــــــــــٖ ُطلٚ
ُـ٤ـوـلـ ٢حُــٔـخ ٍَ كِـْ ٣ـوــــــــــل ِٚ
ٍٝحهز٘ـٓ ٢وزـ ً٬كـــــــــــــــــخهظل٫ ٠
كـ٘ ّْ ػـِـ٤ـــــــــــــــــــٌٗ ٚح ػ ََْكٚ
ٝكـ ّ٤خ كؤكـ٤ـخ هظـ ََ ٤حٓ٧ــــــــــــــ٠
ٝكِص روز٠ـ ٢ػــــــــــــــــــــًِ ٠لّٚ
ٝأىٛن ًؤّ حُـٞىحى ١ٝــــــــــــــــــخ
كزـ ٚىػؾ حُٔلـَ كـــــــــــــــَ١ ٢كٚ
ٓٝـخٍ روـٍ َٜهـ٤ـن حُـز٘ــــــــــــــخ
أٍم ٝأُطق ٓـٖ ٛٝـــــــــــــــــــــلٚ
ٝحهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيط( ٚهٞص ٍٝك: ) ٢
ٛـٞحى رـَ هـٞص ًحطـــــــــ٢
ٝكـ٤ـخطـٓ َٛٝ ٢ـٞحى كـ٤ـخطـــــــــــ٢؟
إ ػـِـٔـ ٢رآ ١كٔ٘ي ٣ـظِــــــــــــــٞ
كـ٤ـٖ ػـِ ٠حُـٓ ٍٟٞؼـِحطـــــــــــ٢
ً ََّ
ٍ
ٗـزـ ٢حُــٔـخٍ أٛـزق ىٓؼــــــــــ٢
٣ـخ
َّ
ٓـَٓ ً٬كـٛ ٢ـٞحى رـخُـزـّ٘٤ـــــــــــخص
ٗــــــــــــخٍح طِ ّظ٠
٣ـٌٍ٘ حُؼـخٗوـ٤ـٖ
ً
كـ ٢كئحىٝ ١هـٞىٛـخ ػزَحطــــــــــــــ٢
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ػزْ حُٜـزَ ٓؼـَ ً
ٟخ ٝطــــــــــــــــ٠ُّٞ
ٓـٌ٘ ػـخٓـِـظـ٘ـ ٢رلٖٔ حُـظلـــــــــخص
أكزؼـي حُٜـ ٟٞأ َّ ٟػـِ ٠ػـِـــــــــــــ
ٍـْ رآ٣ـخص كٔ٘ي حُـزـخٛـــــــــــــَحص؟
ٓـَكـزًخ ٓـَكـزًخ رطـ٤لي ٣ـخ ٓــــــــــٖ
ُ٣ ٫لـَ حُِوـخء كـ ٢حُـ٤ـوــــــــــظخص
ًٝؤٕ حٍٝ٧حف ؿخٍص ٓـٖ ح٧ؿـــــــــــــ
ـٔـخ ِى كـخهظـخٍص حُِوـخ كـ ٢حُٔ٘ــــــخص
ؿـ َ٤أٗـً ٢ـخُطـ٤ق كـ ٢حُ٠ؼق ُـ ٞأ ْٗــــ
ـؼـٔض ٣ـًٓ ٞخ رـخُـُ َٛٞـْ طـَ ًحطــــــ٢
ظخٛـَح كطـ ٟٞكـزــــــ
ًـ٘ـض كـ ٢حُ٘ـخّ
ً
ـزي ؿٔٔـ ٢كٜـخٍ كـ ٢حُـٔٔ٠ــــــــــَحص
ٗٔزظـ ٢كـٛ ٢ـٞحى ٓـٌ٘ أٟــــــــــــ٤لضْ
ػـَكض رـ٤ـٖ ٓ٘ؼـٌََٗ ١حطــــــــــــــ٢
ٓلَ ٌى ؿ َّ كـ ٢حُـ ٍٟٞػـٖ ٓــــــــــــؼّ٘٠
ٜ٘ـ ٢رــٔغ ٗـظـخطــــــــــــ٢
ُـ٤ـظ ٚهـ ّ
ٓـخٌُٝ ٝـــــــــــٖ
أٓـَ ٙكـ ٢حُوـِـٞد
ٍ
ٜلـــــــــــخص
ٓـخ ُٓ ٚـٖ ٓ٠ـخٍعٍ كـ ٢حُ ِ ّ
********************
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7

حكٔي ٗٞه ٢ر٤ي
( حٓ َ٤حُ٘ؼَحء)

 ٞٛحكٔي رٖ ػِ ٢رٖ ٗٞه ،٢حُٔؼَٝف رؤٓ َ٤حُ٘ؼَحء.
ُٝي ك ٢حُوخَٛس ٓ٘ش \ ٝ 1868طَػَع ك ٢ظ َّ حُز٤ض حُٔخُيٕ٧ ،
ؿيطًّ ٙ ّّ ٧ ٚخٗض ٖٓ ٤ٛٝلخص حُو َٜك ٢ػٜي حُوي ١ٞ٣حٓٔخػ.َ٤
طِوّ ٠ػِ ٚٓٞح ٠ُٝ٧كٌٓ ٢ظذ حُ٘٤ن ٛخُق ،ط ُ َّْ حٗظوَ آُ ٠يٍٓش
طوَؽ رؼي ًُي ٖٓ ٓيٍٓش
(حُٔزظي٣خٕ) ٝرؼيٛخ اُ ٠حُٔيٍٓش حُظـ٣ِ٤ٜش ّ .
حُلوٞمٗٝ ،خٍ ٜٗخىط ٖٓ ٚكَع حُظَؿٔش .
أػطخ ٙحُوي٘ٓ ١ٞ٣لش ىٍحّٓ٤ش ُ٤ظخرغ ىٍ ّٝحُلوٞم ك ٢كَٗٔخ.
كظّ ٞؿ ٚحُٗٞٓ (٠ز )ٚ٤ُٞك ٢كَٗٔخ ك٤غ حُظلن رـخٓؼظٜخ ُٔيّس ٓ٘ظ ،ٖ٤ػْ
حًَٔ ىٍحٓش حُلوٞم ك ٢رخٍ ْ٣رٔ٘ظ ٖ٤أهَ .ٖ٤٣ظ َّ  ٖٓ ََٓ٣رخٍْ٣
هٜخثي حُٔي٣ق ك ٢حُٔ٘خٓزخص ُـ٘خد حُزخد حُؼخُ. ٢
ػخى حُ٘ٓ َٜٓ ٠ش ٝ 1892ىهَ كٓ ٢ؼّ٤ش حُوي ١ٞ٣ػزّخّ كِٔ،٢
ٝحٗوطغ حُٝ ٚ٤حُٗ ٠ظْ حُ٘ؼَ ٗٝخٍ كظٞس ًزَ٤س .
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ك٘ٓ ٢ش  ،1914ح ١حػ٘خء ه٤خّ حُلَد حُؼخُٔ٤ش حٝ ٠ُٝ٫رؼي إٔ
هِؼض حٌِٗظَح حُوي( ١ٞ٣ػزّخّ كِٔ ) ٢رٔزذ ٓ ِٚ٤حُ ٠ح٧طَحى حُٔظلخُلٖ٤
ٓغ أُٔخٗ٤خ ٟي ى ٍٝحُلِلخء رو٤خىس حٌِٗظَح ِ١ ،زض حُٞٗ ٠هٗ ، ٢خػَ
حُز ١٬حُوي ، ١ٞ٣حٕ ٣ظَى ٓٝ َٜإٔ ٣وظخٍ ٓ٘لخ ٙر٘لٔ ،ٚكخهظخٍ حٓزخٗ٤خ
ٓٝخكَ حُٜ٤خ ٓ٘ش . 1915
رؼي حٗظٜخء حُلَد ػخى ٗٞه ٢حُ ٚ٘١ٝ ٠ك ٢أٝحهَ ٓ٘ش 1919
كٞؿي ٝؿ َٜٓ ٚهي طـ َّ٤ك ٢ظَ ح٫كظ ٍ٬ح ، ١ِ٤ٌِٗ٫كٔخٍع حُ ٠حُظٌّ٤ق
ٓغ حُٟٞغ حُـي٣ي ،كظّ ٞؿ ٚكٗ ٢ؼَٗ ٙل ٞحُ٘ؼذ ٝه٠خ٣خ ،ٙكزخ٣ؼ ٚحُ٘ؼَحء
حُؼَد حٓخٍس حُ٘ؼَ ٓ٘ش  1927ك ٢أػ٘خء كلِش طٌَّ٤ٔ٣ش رَػخ٣ش حُلٌٓٞش
حُٔ٣ّ َٜشٌٌٛٝ . .ح ٛخٍ ُِ٘ؼَ حَٓ٤ح .
طٞكّٞٗ ٢ه٘ٓ ٢ش . 1932
ٓ٘ق هللا ٗٞهٛٞٓ ٢زش ٗؼَ٣ش كٌسٝ ،ريٜ٣ش ٓ٤خُش ،ك٣ ٬ـي ػ٘خء ك٢
ٗظْ حُو٤ٜيس ،كيحث ًٔخ ًخٗض حُٔؼخٗ ٢ط٘ؼخٍ ػِ ٚ٤حٗؼ٤خًٝ ً٫ؤٜٗخ حُٔطَ
كخَٟح رْٜ٘٤
ٔخ ر ٖ٤أٛلخر،ٚ
حُٜط٣ ،ٍٞـٔـْ رخُ٘ؼَ ٓخٗ ً٤خ أ ٝؿخُ ً
ً
ر٘و ٜٚؿخثزًخ ػ٘ ْٜرلٌَٙ؛ ٌُٜٝح ًخٕ ٖٓ أهٜذ ٗؼَحء حُؼَر٤ش؛ اً رِؾ
ٗظخؿ ٚحُ٘ؼَٓ ١خ ٣ظـخ ُٝػ٬ػش ٝػَ٘ ٖ٣أُق ر٤ض ٝهٔٔٔخثش ر٤ضُٝ ،ؼَ
ٌٛح حَُهْ ُْ ٣زِـٗ ٚخػَ ػَر ٢هي ْ٣أ ٝكي٣غ.
ًٝخٕ ٗٞهٓ ٢ؼولًخ ػوخكش ٓظ٘ٞػش حُـٞحٗذ ،كوي حٌٗذ ػِ ٠هَحءس
حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك ٢ػ ٍٜٞحُىٛخٍٛٝ ،ٙلذ ًزخٍ ٗؼَحثٝ ،ٚأىحّ حُ٘ظَ ك٢
ٓطخُؼش ًظذ حُِـش ٝح٧ىد ٝحُ٘ؼًَٝ ،خٕ ًح كخكظش ٫هطش  ٫طـي ػ٘خء ك٢
حٓظظٜخٍ ٓخ طوَأ؛ كظ ٠ه َ٤رؤًٗ ٚخٕ ٣للع أرٞحرًخ ًخِٓش ٖٓ رؼ ٞحُٔؼخؿْ
ًٝخٕ ٓـَ ًٓخ رخُظخٍ٣ن ٜ٘٣ي ػًُِ ٠ي هٜخثي ٙحُظ ٫ ٢طوِ ٖٓ ٞاٗخٍحص
طخٍ٣و٤ش ٣ ٫ؼَكٜخ ا ٫حُٔظؼٔو ٕٞك ٢ىٍحٓش حُظخٍ٣نٝ ،طيٍ ٍحثؼظ ٚحٌُزَٟ
"ًزخٍ حُلٞحىع كٝ ٢حى ١حُ٘ "َ٤حُظٗ ٢ظٜٔخ  ٞٛٝكَٗ ٢م حُ٘زخد ػِ٠
طز َٜٙرخُظخٍ٣ن هيٝ ٚٔ٣كي٣ؼ.ٚ
ٝك ٢حُلظَس حُظ ٢ه٠خٛخ ٗٞه ٢ك ٢حُٔ٘ل ٠ك ٢آزخٗ٤خ طؼِْ ُـظٜخ،
ٝأٗلن ٝهظ ٚك ٢هَحءس ًظذ حُظخٍ٣ن ،هخٛش طخٍ٣ن حٗ٧يُْ ٝحُلظق حُؼَر٢
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ُٜخٝ ،ػٌق ػِ ٠هَحءس ػ ٕٞ٤ح٧ىد حُؼَر ٢هَحءس ٓظؤٗ٤شُٝ ،حٍ آػخٍ
حُِٔٔٔٝ ٖ٤ك٠خٍط ْٜك ٢اٗز٤ِ٤ش ٝهَ١زش ٝؿَٗخ١ش.
ٝأػَٔص  ٌٙٛحُوَحءحص إٔ ٗظْ ٗٞه ٢أٍؿُٞط ( ٚى ٍٝحُؼَد ٝػظٔخء
ح ٢ٛٝ ) ّ٬ٓ٩ط 1400 ْ٠ر٤ض ُٓٞػش ػِ ) 24( ٠ه٤ٜيس ،طلٌ ٢طخٍ٣ن
حُِٔٔٔ ٌ٘ٓ ٖ٤ػٜي حُ٘زٞس ٝحُو٬كش حَُحٗيس ،ػِ ٠أٜٗخ ٍؿْ ٟوخٓظٜخ
أهَد اُ ٠حُ٘ؼَ حُظؼِٝ ،٢ٔ٤هي َُٗ٘ص رؼي ٝكخط.ٚ
ٝك ٢حُٔ٘ل ٠حٗظي ر ٚحُل٘ ٖ٤اُ ٠حُ١ٝ ٖ١ٞخٍ ر ٚحٗ٫ظ٤خم كظِٓ ٠ي
ػِ ٚ٤ؿٞحٍكٝ ٚأٗلخٓ٣ ُْٝ .ٚـي ٖٓ ِٓٗ ٟٞٓ ٟٞؼَ٣ ٙزؼُٞ ٚحػؾ ٗلٔٚ
ٝهطَحص هِزٝ ،ٚظلَ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢روٜخثي طؼي ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَحُؼَر٢
ٛيهًخ ك ٢حُؼخ١لش ٝؿٔخ ً٫ك ٢حُظُ ،َ٣ٜٞؼَ أَٜٗٛخ ه٤ٜيط ٚحُظ ٢رؼ٘ٞحٕ
(حَُكِش اُ ٠حٗ٧يُْ) ٓ ٢ٛٝؼخٍٟش ُو٤ٜيس حُزلظَ ١حُظٜ٣ ٢ق كٜ٤خ
اٞ٣حٕ ًَٔ٣ ،ٟو: ٍٞ
٘ٛض ٗلٔ ٢ػٔخ ٣يْٗ ٗلٔ٢
ٝطَكؼض ػٖ ؿيح ٍ ًَ ؿزْ
ٝهي رِـض ه٤ٜيس ٗٞه ) 110( ٢أر٤خص طليّع كٜ٤خ ػٖ َٜٓ
ٓٝؼخُٜٔخَّ ،
ٝرغ ك٘ٞٗٝ ٚ٘٤ه ٚاٍُ ٠إ٣ظٜخًٔ ،خ ط٘خ ٍٝحٗ٧يُْ ٝآػخٍٛخ
حُوخُيس ُٝٝحٍ كٌْ حُِٜٔٔٔ٘ٓ ٖ٤خ،
 ٖٓٝأر٤خص  ٌٙٛحُو٤ٜيس حُظ ٢طؼزَ ػٖ ًٍٝس ك٘ٚ٘٤
اُ َٜٓ ٠ه:ُٚٞ
كَحّ ػِ ٠ر٬رِ ٚحُيٝف
كُِ ٍ ٬ط ًَ ٖٓ َ٤ؿْ٘
ُٗٞ ٢٘١ٝـِض رخُوِي ػ٘ٚ
ٗخُػظ٘ ٢حُ ٚ٤ك ٢حُوِي ٗلٔ٢
ٜٗي هللا ُْ ٣ـذ ػٖ ؿل٢ٗٞ
ٗوٓ ٜٚخػش ٣ ُْٝوَ كٔ٢
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ػخى ٗٞه ٢اُ ٠حُ ٖ١ٞك٘ٓ ٢ش ( ٛ1339ـ = ٝ ،)ّ 1920حٓظوزِٚ
حُ٘ؼذ حٓظوزخٍ ً٫حثؼًخ ٝحكظ٘ي ح٫٥ف ُظل٤ظًٝ ،ٚخٕ ػٍِ ٠أّ ٓٔظوزِٚ٤
حُ٘خػَ حٌُز( َ٤كخكع ارَحٝ ،)ْ٤ٛؿخءص ػٞىط ٚرؼي إٔ ه٣ٞض حُلًَش
حُ٤٘١ٞش ٝحٗظي ػٞىٛخ رؼي ػٍٞس ٝ ،ّ1919طو٠زض أٍ ٝحُ ٖ١ٞريٓخء
حُٜ٘يحء ،كٔخٍ ٗٞه ٢اُ ٠ؿخٗذ حُ٘ؼذٝ ،طـَّ٘ ٠كٗ ٢ؼَ ٙرؼٞح١ق هٚٓٞ
ٝػزَّػٖ آٓخُ ْٜك ٢حُظلٍَ ٝحٓ٫ظوٝ ٍ٬ىػ ٠حُ ٠حُ٘ظخّ حُ٘٤خرٝ ٢حُظؼِ،ْ٤
٣ ُْٝظَى ٓ٘خٓزش ٤٘١ٝش اّ ٓ ٫ـَ كٜ٤خ ٓ٘خػَٓٝ ٖ١ُِٞ ٙخ ٣ـ ٖ٤ك٢
ٛي ٍٝأر٘خث ٖٓ ٚآٓخٍ.
ُوي حٗوطؼض ػ٬هظ ٚرخُو َٜحُلخًْ ٝحٓظَى حُطخثَ حُٔـَى كَ٣ظ،ٚ
ٝهَؽ ٖٓ حُول ٚحٌُٛزٝ ،٢أٛزق ٗخػَ حُ٘ؼذ حُٔٝ ١َٜطَؿٔخٗٚ
ح ،ٖ٤ٓ٧كلُ َٟ٣ ٖ٤ػٔخء ح٧كِحد ٛٝللٜخ ٣ظ٘خكَ ٕٝكٔ٤خ ر،ْٜ٘٤
ٝحُٔلظَ حٗ٩ـِِ٣ ٫ ١ِ٤حٍ ؿخػْ ػِٛ ٠يٍ حُ،ٖ١ٞ
ٜ٣ظق ك ْٜ٤هخث:ً٬
ح ّ٫حُوِق ر ٌْ٘٤حٓ٫خ
 ١ٌٛٝحُ٠ـش حٌُزَ ٟػٓ٬خ
ٝك٤ٌ٣ ْ٤ي رؼُ ٌْ٠زؼٞ
ٝطزي ٕٝحُؼيحٝس ٝحُوٜخٓخ
ٝح ٖ٣حُل َٜٓ٫ ُٞحٓظوَص
ػِ ٠كخٍ  ٫ٝحُٔٞىحٕ ىحٓخ
ٍٝأ ٟك ٢حُظخٍ٣ن حُلَػٝ ٢ٗٞأٓـخىٓ ٙخ ٣ؼ َ٤أر٘خء حُ٘ؼذ ٣ٝيكؼْٜ
اُ ٠حٓ٧خّ ٝحُظلٍَ ،ك٘ظْ هٜخثي ػٖ حُ٘ٝ َ٤حَٛ٧حّ ٝأر ٢حُُٔٝ .ٍٜٞخ
حًظ٘لض ٓوزَس طٞص ػ٘ن أٓٝ ٕٞهق حُؼخُْ ٓ٘يً٘ٛخ أٓخّ آػخٍٛخ حُٔزَٜس،
لَى ك ٢حُ٘لّٞ
ٍٝأٞٗ ٟه ٢كًُ ٢ي كَٛش ُِظـ٘ ٢رؤٓـخى َٜٓ؛ كظّ ِ ُ٣ ٠
ح٣ٝ َٓ٧يكؼٜخ اُ ٠حَُهٝ ٢حُطٔٞف ،ك٘ظْ ه٤ٜيس ٍحثؼش ٓطِؼٜخ:
هل٣ ٢خحهض ٗٞ٣غ هزَ٘٣خ
حكخى٣غ حُوَ ٕٝحُـخرَ٘٣خ
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ٝهٜٓ ٖٓ ٢ٜخٍػ ْٜػِ٘٤خ
 ٖٓٝى٫ٝطٓ ْٜخ طؼِٔ٘٤خ
ٝحٓظي ٗؼَ ٗٞه ٢رؤؿ٘لظ٤ُ ٚؼزَ ػٖ آٓخٍ حُؼَد ٝه٠خ٣خْٛ
ٓٝؼخًٍٟ ْٜي حُٔٔظؼَٔ ،ك٘ظْ كٌٗ( ٢زش ىٓ٘ن ) ٝكٌٗ( ٢زش رَٝ٤ص)
ٝك ًًَٟ ٢حٓظو٣ٍٞٓ ٍ٬خ ٜٗ ًًَٟٝيحثٜخ ٖٓٝ ،أريع ٗؼَ ٙه٤ٜيط ٚك٢
(ٌٗزش ىٓ٘ن ) حُظّ ٓ ٢ـَ كٜ٤خ أكيحع حُؼٍٞس حُظ ٢حٗظؼِض ك ٢ىٓ٘ن ٟي
ح٫كظ ٍ٬حُلَٗٔ،٢

ٜ٘ٓٝخ  ٌٙٛح٫ر٤خص \

ر٘٣ٍٞٓ ٢ش حَ١كٞح حٓ٫خٗ٢
ٝأُوٞح ػٌْ٘ ح٫ك ّ٬أُوٞح
١ٝ٬ُٝخٕ ك ٢ىّ ًَ كَ
٣ي ِٓلض ٝىٖ٣

ٓٔظلن

ُِٝلَ٣ش حُلَٔحء رخد
رٌَ ٣ي

َٓ٠ؿش

٣يم

 ُْٝط٘ـِ ٚه٠خ٣خ  ٚ٘١ٝػٖ ٓظخرؼش أهزخٍ ىُٝش حُو٬كش حُؼؼٔخٗ٤ش،
ح ٝهَ ىُٝش حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش كٌٛ ٢ح حُؼخُْ حُٞحٓغ كوي ًخٕ ُٜخ ٓلزًخ
ػٖ ٗؼٛ ٍٞخىم ٝأ٣خٕ ؿخُّ رؤ٤ٔٛظٜخ ك ٢كلع ٍحرطش حُؼخُْ ح،٢ٓ٬ٓ٩
ٝطو٣ٞش حٝ٧ح َٛرٗ ٖ٤ؼٞر ،ٚكظ ٠اًح أػِٖ( ٜٓطلًٔ ٠خٍ أطخطٍٞى)اُـخء
حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش ك ٢طًَ٤خ ٝحػِٜ٘خ (ؿٔ٣ٍٜٞش طًَ٤خ ) ٓ٘ش ٝ 1924هغ
حُوزَ ػًِ ٚ٤خُٜخػوش ٍػ ٠حُو٬كش ح٤ٓ٬ٓ٫ش حُِحثِش ٍػخ ًء ٛخىهًخ ك٢
ه٤ٜيس ٓزٌ٤ش كِ٘٣ش طلظض حٌُزي حُلَ حُلَ ٚ٣ػِ ٠حٝ ّ٬ٓ٫حُيٖ٣
حٓ ٢ٓ٬ٓ٫طِؼٜخ:
ػخىص حؿخٗ ٢حُؼَّ ٍؿغ ٗٞحف
ٗٝؼ٤ض رٓ ٖ٤ؼخُْ ح٫كَحف
ًل٘ض ك َ٤ُ ٢حُِكخف رؼٞرٚ
ٝىك٘ض ػ٘ي طزِؾ
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حٛ٫زخف

ٟـض ػِ٤ي ٓخًٕ ٘ٓٝخرَ
ٝرٌض ػِ٤ي ٓٔخُي ٞٗٝحف
أٛزق ٗٞه ٢رؼي ػٞىط ٖٓ ٚحُٔ٘لٗ ٠خػَ حٓ٧ش حُ ُٔؼزَ
ػٖ ه٠خ٣خٛخ ٫ ،طلٞط٘ٓ ٚخٓزش ٤٘١ٝش اٗ ٫خٍى كٜ٤خ ر٘ؼَٝ ،ٙهخرِظٚ
حٓ٧ش رٌَ طويٝ َ٣أُِٗظ ٚحُُِٔ٘ش حُؼخُ٤شٝ ،رخ٣ؼٗ ٚؼَحإٛخ ربٓخٍس حُ٘ؼَ
ٓ٘ش (ٛ1346ـ =  )ّ 1927ك ٢كلَ أه ْ٤ريحٍ حٝ٧رَح حُٔ٣َٜش ك ٢حُوخَٛس
ػٞ٠ح كٓ ٢ـِْ حُ٘ٞ٤مٝ ،ه٤خٓ ٚربػخىس ١زغ ىٞ٣حٗٚ
رٔ٘خٓزش حهظ٤خٍٙ
ً
(حُ٘ٞه٤خص )ٝ .هي ك َ٠حُللَ ٝكٞى ٖٓ أىرخء حُؼخُْ حُؼَرٗٝ ٢ؼَحث،ٚ
ٝأػِٖ كٌٛ ٢ح حُللَ حُ٘خػَ كخكع ارَح ْ٤ٛرخٓٔ٤ٗٝ ٚخرش ػٖ
ًَ حُ٘ؼَحء ٝح٫ىرخء حُؼَد حُلخٓ ٖ٣َٟزخ٣ؼظ٫ ْٜكٔي ٗٞه ٢ربٓخٍس
حُ٘ؼَ هخث:ً٬
ر٬رَ ٝحى ١حُ٘ َ٤رخَُ٘م حٓـؼ٢
ر٘ؼَ حٓ َ٤حُيُٝظٍٝ ٖ٤ؿؼ٢
حػ٤ي ١حٔٓ٫خع ٓخؿَىص رٚ
رَحػش ٗٞه ٢ك ٢حرظيحء ٓٝوطغ
حٓ َ٤حُوٞحك ٢هي ح ط٤ض ٓزخ٣ؼخ
ٝ ١ٌٛٝكٞى حَُ٘م هي رخ٣ؼض ٓؼ٢
ٝرٌٜح حٛزق ٗٞه ٢حَٓ٤ح ُِ٘ؼَحء  ُْٜ ٌٖ٣ ُْٝح ٓ َ٤هزَ ًُي .
حكٔي ٗٞهً ٢خٕ ًح كْ ُـَٛٓ ١ٞق ٝكطَس ٓ٤ٓٞو٤ش رخٍػش
ك ٢حهظ٤خٍ حُ٧لخظ حُظ ٢طظؤُق ٓغ رؼٜ٠خ ُظليع حُ٘ـْ حٌُ٣ ١ؼ َ٤حُطَد
٣ٝـٌد حٔٓ٧خع ،كـخء ٗؼَُ ٙلً٘خ ٛخكً٤خ ٗٝـ ًٔخ ٍحث ًؼخ ُْ طؼَك ٚحُؼَر٤ش ا٫
ُوِش هِِ٤ش ٖٓ كل ٍٞحُ٘ؼَحء.
ٝاُ ٠ؿخٗذ ػوخكظ ٚحُؼَر٤ش ًخٕ ٓظوً٘خ ُِلَٗٔ٤ش حُظٌ٘ٓ ٢ظٖٓ ٚ
ح٬١٫ع ػِ ٠آىحرٜخ ٝحُ٘ ٖٓ َٜكٜ٘ٗٞخ ٝحُظؤػَ ر٘ؼَحثٜخٌٛٝ ،ح ٓخ ظَٜ
ك ٢رؼٗ ٞظخؿٓٝ ٚخ حٓظليػ ٚك ٢حُؼَر٤ش ٖٓ ًظخرش حَُٔٔك٤ش حُ٘ؼَ٣ش
َٓ ٍٝ٧س.
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ٝهي ٗظْ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك ًَ ٢أؿَحٓ ٖٓ ٟٚي٣ق ٍٝػخء ٝؿٍِ،
ٛٝٝق ٝكٌٔش ُٚٝ ،كًُ ٢ي أٝحري ٍحثؼش طَكؼ ٚاُ ٠هٔش حُ٘ؼَ حُؼَر،٢
 ُٚٝآػخٍ ٗؼَ٣ش ًظزٜخ كٓ ٢طِغ ك٤خط ٚح٧ىر٤شٓ ،ؼَ" :ػٌٍحء حُٜ٘ي"،
ٍٝٝح٣ش "٫ى٣خّ"ٍٝ"ٝ ،هش ح"ٝ ،"ّ٥أٓٞحم حٌُٛذ"ٝ ،هي كخً ٠كٚ٤
ًظخد "أٞ١حم حٌُٛذ" ُِِٓوَ٘ٓٝ ،١خ ٤٘٣غ كٝ ٖٓ ٚ٤ػع ك ٢ػزخٍحص
ٓٔـٞػش.
ٝهي ؿٔغ ٗٞهٗ ٢ؼَ ٙحُـ٘خث ٢ك ٢ىٞ٣حٕ ٓٔخ" ٙحُ٘ٞه٤خص" ،ػْ
هخّ حُيًظ ٍٞدمحم ٛزَ ١حَُٔر ٢ٗٞرـٔغ حٗ٧ؼخٍ حُظٜٔ٠٣ ُْ ٢خ ىٞ٣حٗ،ٚ
٘ٛٝغ ٜٓ٘خ ىٞ٣حًٗخ ؿي٣يًح كٓ ٢ـِي ٖ٣أِ١ن ػِ" ٚ٤حُ٘ٞه٤خص حُٔـُٜٞش"
ٝأٗظؾ ك ٠أهَ٣خص ٓ٘ٞحص ك٤خطَٔٓ ٚك٤خط ٚحُ٘ؼَ٣ش ٝهي حٓظٔي حػ٘ظٖ٤
ٜٓ٘خ ٖٓ حُظخٍ٣ن حُٔ ١َٜحُوئٛٝ ،ْ٣خ( َٜٓع ًِٞ٤رخطَح)  ( ٝهٔز)ِ٤
َٔٓٝك٤ش حهَ ٖٓ ٟحُظخٍ٣ن حٓ (٢ٛ ٢ٓ٬ٓ٩ـ٘ٝ ،)٠ِ٤ُ ٕٞأهَٟ
ٖٓ حُظخٍ٣ن حُؼَر ٢حُوي( ٢ٛ ْ٣ػ٘ظَس )ٝ .أهَ ٖٓ ٟحُظخٍ٣ن حُٔ١َٜ
حُؼؼٔخٗ( ٢ٛٝ ٢ػِ ٢ري حٌُزَٔٓ ُٚٝ ،) َ٤ك٤ش ٗؼَ٣ش (٢ٛأَٓ٤س حٗ٧يُْ )
َٔٓٝك٤ظخٕ ٤ُِٛظخٕٔٛ ،خ (:حُٔض ٛي(ٝ ،)١حُزوِ٤ش ) .
ٗؼَحٓ ،غ إٔ رطِٜخ أ ٝأكي
 َٓ٧ٝؿٓ َ٤ؼًِ ّٞظذ َٓٔك٤ش أَٓ٤س حٗ٧يُْ ً
أرطخُٜخ حُزخٍُ ٞٛ ٖ٣حُ٘خػَ حُٔؼظٔي رٖ ػزخى.
ٝهي ؿِذ حُطخرغ حُـ٘خثٝ ٢ح٧ه٬ه ٢ػَِٔٓ ٠ك٤خطٟٝ ،ٚؼق
حُطخرغ حُيٍحًٓٝ ،٢خٗض حُلًَش حَُٔٔك٤ش رط٤جش ُ٘يس  ٍٞ١أؿِحء
ًؼَ٤س ٖٓ حُلٞحٍ ،ؿ َ٤إٔ  ٌٙٛحُٔآهٌ  ٫طُل ِوي َٓٔك٤خص ٗٞه٢
هٔ٤ظٜخ حُ٘ؼَ٣ش حُـ٘خث٤ش  ٫ٝ ،ط٘ل ٢ػٜ٘خ ًٜٗٞخ ًٍِ٤س حُ٘ؼَ حُيٍحٓ٢
ك ٢ح٧ىد حُؼَر ٢حُلي٣غ.
ػِٞٓ ٠ػي ٓغ
ًٝخٕ حُ٘ؼَ حُؼَر ٢ك ٢ريح٣ش حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
حُويٍ٘٣ ،ظظَ ٖٓ ٣ؤهٌ ر٤ي٣ٝ ،ٙزؼغ كً ٍٝ ٚ٤ك خ ؿي٣يس ص ػ٤ي ك ٚ٤حُلًَش
حر٤خطٝ ٚطِىَ٠ٗ َٛس
ٝحُل٤خسٝ ،طؼ٤ي ُ ٚحُيٓخء ك ٢حٛٝ٧خٍ ،كظظٍٞى
ٝؿٔخ ًٍ ٓزيع  -رؼي إٔ ظَ هًَٗٝخ ػي٣يس ٝح ٖٛحُٔؼ٘ ٠حٓ َ٤حُلٌخ٣خص
ٝحُٔلخًخس  ،هِ ٍ٢حُلًَش َ٤ًِ ،حٍ ٓ٤ٓٞو ٠حُ٘ؼَ٣ش حٝحُوٞحكٝ ٢ح٫ريحع
ُ٤ؼ٤ي ٗ٘خ ٚ١حُٞحٓغ ٝحُؼخرض ك ٢حُ٘ل ّٞحُؼَر٤ش حُٔظؼط٘ش حُ. ٚ٤
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ٗٝخء هللا طؼخُ ٠إٔ  ٌٕٞ٣حُزخٍٝى ٞٛ ١حٌُ٣ ١ؼ٤ي حَُٝف اُ ٠حُ٘ؼَ
حُؼَرِ٣ٝ ،٢زٔ ٚأػٞحرًخ ه٘٤زشُ ،ح٤ٛش حُِ ،ٕٞري٣ؼش حٌَُ٘ ٝحٍُٜٞس،
 ِٚٛٞ٣ٝرٔخ ٚ٤ٟحُظِ٤ي ،رلٛٞٓ َ٠زظ ٚحُلٌس ٝػوخكظ ٚحُٞحٓؼش ٝطـخٍرٚ
حُـ٘٤ش.
٘٣ ُْٝؤ هللا طؼخُ ٠إٔ  ٌٕٞ٣حُزخٍٝىٝ ٞٛ ١كي ٙكخٍّ حُلِزش
ٗٝـْ ػٝ -َٜٙإ ًخٕ ُ ٚك َ٠حُٔزن ٝحَُ٣خىس -كِو٤ض ٍٝك ٚحُ٘ؼَ٣ش
ٗؼَح رًٌٞزش ٖٓ حُ٘ؼَحء ٖٓ
ٓخ طؼِوض رٜخ ،كٔ٨ص حُيٗ٤خ
حُٞػخرش ٗلً ٞ
ً
أٓؼخٍ :آٔخػٛ َ٤زَٝ ،١كخكع ارَحٝ ،ْ٤ٛأكٔي ٓلَّٝ ،أكٔي ٗٔ،ْ٤
ٝأكٔي حٌُخٗقٝ ،ػزي حُلِ ْ٤حُٔ.١َٜكٝ َٜٓ ٢حٌُخظٔٝ ٢حُِٛخ١ٝ
ٝحَُٛخك ٢ك ٢حُؼَحم ٗٝخ٤ٛق حُ٤خُؿٝ ٢ح٫ٝى ٙك ٢حُ٘خّ ٝحرٞحُوخْٓ
حُ٘خر ٢ك ٢طٝ ْٗٞؿً َْٛ٤ؼٗ ْٜ٘ٓٝ َ٤ؼَحء حُٜٔـَ ًٝخٕ أكٔي
ٗٞهٗ ٞٛ ٢ـْ  ٌٙٛحًٌُٞزش ٝأَٓٛ٤خ ر٘ٓ ٬خُع ػٖ ٍٝ ٠ٟحهظ٤خٍ ،كوي
ٓ ٨حُيٗ٤خ ر٘ؼَٗٝ ،ٙـَ حُ٘خّٝ ،أٗـ ٠حُوِٞد.
ظَ ٗٞهٓ ٢لَ طوي َ٣حُ٘خّ ٟٞٓٝغ اػـخرُٔٝ ْٜخٕ كخُ ،ْٜكظ ٠إ
حُٔٞص كخؿؤ ٙرؼي كَحؿٗ ٖٓ ٚظْ ه٤ٜيس ِ٣ٞ١ش ٣ل ٢٤رٜخ َٓ٘ٝع حُوَٕ
حٌُ ٜٞٗ ١رٗ ٚزخد ٓ ،َٜكظٞكخ ٙح٫ؿَ ك 13 ٢ؿٔخى ٟح٥هَس 1351
 ٙؿَ٣ش  14 /أًظٞرَ ٬٤ٓ1932ى٣ش .
ٗظْ ٗٞه ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُوٜخثي كٓ ٢يف حَُٓ ٍٞحٌَُ ْ٣دمحم (٠ِٛ
هللا ػِ )ِْٓٝ ٚ٤طؼظزَ ٖٓ أريع ٗؼَ ٖٓٝ ٙأٗ َٜهٜخثيٜٗ ٙؾ حُزَىس حُظ٢
ػخٍ ٝكٜ٤خ حُز ١َ٤ٛٞك ٢رَىطٜ٘ٓٝ ٚخ ٣و:ٍٞ
ٍُهضَ أٓٔق ٓخ كــ ٢حُ٘خّ ٓــٖ ُهِن
اًح ٍُهــض حُظٔخّ حُؼـــٌٍ ك ٢حُْ٘٤
هــيٍ
٣خ ٫ثٔ ٢كــٛ ٢ـــٞحٝ ٙحُٟٜٞ
ٌ
ُـــٗ ٞلّي حُٞؿ ُي ُـــْ طؼــٌٍ ُٝــْ طِْ
ُوـــي أِٗظـــــي أًُٗخ ً ؿ٤ــــَ ٝحػ٤ــــــــ ٍش
ٍٝد ٓ٘ظٍ ٜ
ٝحُوِـــذ كـــٔٛ ٢ــْ
ض
َّ
ُ
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حة ( ُٝي حُٜيِٞٓٝ ٟح هِزٜٗ ٝ ٢ؾ حُزَىس) ٖٓ أْٛ
ٝطؼظزَ ه ٚى
حُوٜخثي ح٤ٓ٬ٓ٩ش ُ٘ٞهٝ ،٢طوغ ه٤ٜيس ( ُٝي حُٜي ) ١كٓ ٢خثش ٝٝحكي
ٝػ٬ػ ٖ٤ر٤ظًخ ،حهظخٍص ٜٓ٘خ أّ ًِؼ ّٞأٍرؼش ٝػ٬ػ ٖ٤ر٤ظًخٝ ،أػخىص طَط٤زٜخ
ػِ ٠ؿ َ٤طَط٤زٜخ ك ٢حُيٞ٣حٕ ٝؿ٘ظٜخ كٌخٗض ريحػش ك ٢ح٫ىحء ٝحُ٘ؼَ
حُٔـ٘ ٖٓ ٠أُلخٕ ٍ٣خ ٝحُٔ٘زخٜ٘ٓٝ ٢١خ:
َُ ُِ ٝي حُ ُٜي ٟكَخٌُخثِ٘خصُ ِ٤ٟخ ُء

َٝكَ ُْ َ
ٔ ٌْ َٝػَ٘خ ُء
ٓخٕ طَزَ ُّ
حُِ ِ

ف َٝحُ َٔ َ ُ٨حُ َِٔ ٬ثيُ َك َُُٚٞ
حَُُ ٝ
ظَ٤سُ طَِىَ٢ٛ
َٕ َٝ َِٞٛ٣حُ َل َ
َٝحُؼَ ُ
حَُرخ
َهخٕ
ِ
ٟخكٌَشُ ُ
ََ ٝكي٣وَشُ حُلُ ِ
كَ٣ ٢و ُ
ٔ ٍَ
ِٓ َ
ٔ ًَ ِٖٓ ٬
ِٓ َ
ط َُ َ
ََ ٝ
حُُ ٞ
ٛل٤لَشٌ
َ ٢ٜ
ُٗ ِظ َٔض أَٓخُٓ ٢
حَُٓ َِ كَ َ
َٝف
ي٣غ ُك ِٙ
حٓ ُْ حُ َـِ َُ٬ش ك ٢رَ ِ

ِيَٝ ٖ٣حُيُٗ٤خ ِر ِ ٚرََُ٘ح ُء
ُِ ِ
ِيٍسُ حُؼَٜٔخ ُء
َٝحُ ُٔ٘ظََٝ ٠ٜحُٔ َ
ٔخٕ
رِخُظَُ ُؿ ِ

ٗ ٌَِّ٣شٌ َ
ؿ ّٖـــــح ُء
َ

ف َٝحُوََِ ُْ حُزَيُ ٣غ ٍُٝح ُء
َٝحَُِ ُ ٞ
ك ٢حَُِٞفِ َٝحٓ ُْ ُٓ َل َّٔ ٍي ُ
١ـََح ُء
ق ُ٘ٛخ ُِ َي َٝحٓ ُْ َ َٚ١حُزخ ُء
أ َ ُِ ٌ

 ٖٓٝهٜخثي ٙحُظَ٣ ٢ى كٜ٤خ ػِِٓ ٠حػْ حُٔٔظَ٘ه ٖ٤حٌُٖ٣
٣يػ ٕٞإٔ ح ّ٬ٓ٩حٗظَ٘ رلي حُٔ٤ق ٣و:ٍٞ
هخُٞح ؿِٝص  ٍَٓٝهللا ٓخ رؼؼٞح
ُوظَ ٗلْ  ٫ٝؿخءٝح ُٔلي ىّ
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ؿٝ َٜط َ٤ِ٠أكٓٝ ّ٬لٔطش
كظلض رخُٔ٤ق رؼي حُلظق رخُنُْ
ًخٕ ٗٞه ٢ػخٗوخ ُِٔ٤ٓٞوٝ ٢حُـ٘خء ٝهي حكظ٤ٓٞٓ ٖ٠وخٍ ح٧ؿ٤خٍ
دمحم ػزي حُٛٞخد حٌُ٣ ١و ٍٞػ٘:ٚ
( ًخٕ ُ ٚحُل َ٠ك ٢حُظلخه ٢رٔؼٜي حُٔ٤ٓٞو ٢حَُ٘ه٤ش ٝطوي ٢ٔ٣اُ٢
حُوخىس ٝحُِػٔخء ٝأكخ ٢٘١رؼ٘خ٣ظٝ ٚهٓ ٢ُ ٜٚيٍٓخ ً ٣ؼِٔ٘ ٢حُلَٗٔ٤ش
ٝأهٌٗ ٢اُ ٢رخًٍٛ٧ ْ٣ذ اُ ٢حٝ٫رَح ٝحُٔظخكق ُ٤طِؼ٘ ٢ػِ ٢حُلٖ
حُلو٤و.٢
٣خ دمحم آ ٫طٗ َٜٔؼَ ١رؼي إٔ أٓٞص  ..طـ٘٢
ٝهخٍ ُ : ٢حٍؿٞى
هٜخثي .. ١كوِٞى ١ك ٢إٔ َ٣ىى حُ٘ؼذ ٗؼَٝ .. ١أٗض ًل َ٤رؤٕ طـؼَ
حُ٘ؼذ َ٣ىى).ٙ
ًٝحص ٝ ّٞ٣ؿٞٗ ٚه ٢ىػٞس ًِ ّ٧ؼ ّٞحُظُ ٢زض حُيػٞس ٝهخٓض
رخُـ٘خء كًَٓ( ٢ش حرٖ ٛخٗ٠ء )  ٖٓٝحػـخر ٚرخُـ٘خء هيّ ُٜخ ًؤٓخ ٖٓ
حُؤَ ٌُٜ٘ٝخ ُْ طٌٖ طَ٘د حُؤَ كظَٜكض رِزخهش ًًٝخء ٍٝكؼظ ٚػِ٢
ٗلظٜ٤خ كو ٢ى ٕٝإٔ طَط٘ق ٓ٘٠ٗ ٚء ٝهي حػـذ ٗٞه ٢رِزخهظٜخ كٌظذ
ُٜخ ه٤ٜيس ٣ -وخٍ أِٜٛٝخ ر٘لٔ ٚك ٢حُٜزخف حُظخُٝ - ٢هي ظِض حُو٤ٜيس
ٌٓ٘ ػخّ  ّ1932اُ ٢ػخّ  1944ك٤غ ػٜيص رٜخ َُ٣خ ٝحُٔ٘زخ٢١
ُظِلٜ٘٤خ ٝؿ٘ظٜخ رؼي إٔ طْ طـًِٔ َ٤٤خص ر٤ظٍٝ ٖ٤ى كٜٔ٤خ حْٓ أّ ًِؼ، ّٞ
٣وٞٗ ٍٞه ٢كٓ ٢طِغ حُو٤ٜيس :
ِٓٞح ًئ ّٝحُطٔٓ٫ َٛ ٬ض كخٛخ
ٝحٓظوزَٝح حَُحف ٔٓ َٛض ػ٘خ٣خٛخ
 ٖٓٝريحثغ هٜخثي ٌٙٛ ٙحُو٤ٜيس حُظ ٢طـ٘ ٠رٜخ حُٔ٤ٓٞوخ ٍ دمحم
ػزي حُٛٞخد  ٖٓٝرؼي ٙكٛ َُٝ٤خكزش حُٜٞص حُ٘ـ ٢حُـٔ َ٤حُ٘خػْ ً١
حُٜيكخص حُؼخُ٤ش ٝحُ٘ـٔخص حُطِ٣ٞش ح ٝحَُحهٜش ك ٢رؼ ٞحٗ٫ـخّ حُظ٢
ططَد حٔٓ٫خع ٝطَ٘٘ف ُٜٞطٜخ حُٜي:ٍٝ
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رخى
َ
ذ ِ
ْٗ َّ٤ؼضُ أك ٢ٓ٬رِوَ ِْ ٍ

ْٔ َٔ َُٝضُ ٖٓ ُ
ٗزخً٢
حُٔ٬فِ ِ
م ِ
ِ َُ ١

د ََ ٍْ َٝ ٝىُٙ
ََ ٍَ ٝؿ ؼضُ أَىٍْح َؽ حَُ٘زخ ِ
َٝرِـخِٗزَٝ ٢ح ًٍَ ٙؤ َ َّٕ ُهلٞهَُٚ

حٞٗ٧حى
أٌََٓ٘ٓ ٢خَٗ ُٜٔخ ػَِ٠
ِ
فصَ َؿ َْٜ٘شُ حُ ُٔظَزخً٢
ٍ َُ َّٔخ ط َ ََ ّ

ِٔ٬فِ اًح َهِ ٬ر ُ
ِ ِٞ٠ػ ِٚ
ٗخً ٢حُ ّ
٘خى .
ْ ِر ِ
ٍ كبًح أ ُ َِ ٤ْ ٛ
ذ ِر ِ ٚكََِ َْ ٤
..
ن َِّٓ٘خ ٣خ كُئح ُى رَوَّ٤شٌ
َُ ْْ ط َ ْز َ
ُِلُظ ُ ٍَّ ٞس أ ٝكَ ْ
َحى
ِ ُِ ٌَِٚ٠ؼ ِ
حُٟٜٞ
ٔظ َ ِز ُ
ًَُّ٘خ اًح َ
ٛلَّ ْوضَ ْ َٗ ،
ن ّ
ٝحُ َّ ٞ٤طَزؼَ ُ
غ كِ ّ ٢ك ْ َٖ ٤ط َ ُ٢ُِّٗ ٜ

خى
َُ َٗٝ
٘ ُي ٗ َّي حُؼَُ ٜز ِش حُلُظ َّ ِ
ٓخ ْ َ٣زؼَ ُ
خى
ٔ ِ
غ حُ٘خه ّٞك ٢حُُ٘ َّ

َٗ٢
٣خ َ
ؿخٍسَ حُٞحىَِ ١َ ١رضُ ٝػَخى ْ
ٓخ ْ ُ٣
َحى
٘زِ ُٚح٧كِ ًْ ًِ ْٖ ِٓ َّ ٬
ٞحى َٝك ٢حٌََُٟ
َٓؼ َّ ِْضُ ك ٢حًٌَُِ َٛ ٟ
ٛي ٟحُِٔ٘ ْ َٖ ٤حُلخً٢
ٝحًٌَُِّ٣خصُ َ
حَُ٣خِ ٝر ََ ْرٍ ٞس
َُٝوَ ْي َٓ ََ ٍْصُ ػَِ٠
ِ

َ
أُوخى
ؿّ٘خ َء ًُ٘ضُ ِك٤خَُٜخ
ِ

َ
اُُٝ ٢ؿُٜٛ ٞخ َٝػُٜٗٞ٤خ
ِ ٟلٌَضْ ًّ
خى
ٜٓخ ٍَِ ّ٣
َّ َٝ ٝؿيصُ ك ٢أٗلخ ِ
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٘خم ػَِ ٠حُ َٟٜٞ
ىٍ ٓخ ُِ ٤ْ ١
َُ ْْ أ َ ِ
ذ حُ ِؼ ِ
ْطخف رخِٗ ِي كّ٣ ٢ي١
ٝطؤ َ َّٝىَصْ أػ ُ

ٞحى
كظَّ ٠ط َ ََكَّ َ
ن ٓخ ِػي ١كَ َط ِ

َّحى
َٜٔ٣خ َهي ِ
ٝحك ًٔ ََّ ِٓ ْٖ َهلَ ِ

 ٖ٤كَ َْػ َِي ٝحُيُؿ٠
ََ ٝى َه ِْضُ كِ َِ٤َُ ٢
كخى . ..
ْ ٜزقِ حُ َُٔ٘ َِّ ٍٞ
َُٝؼ َ ْٔضُ ًَخُ ُ
َٝ ّ٬هخ َ١زَضْ
ٝطَؼَ َّطَِضْ ُُـَشُ حٌُ ِ

٘خى . ..
ػ ٢٘٤كُُ ٢ـَ ِش حُ ََ ٟٜٞ
ػ ِْ ٤
َّ

حُِٓخٕ َ ٫ٝ
ؿ ٌي
 ٫أ َ ْٓ ِْ ِٓ ْٖ ػ ُْٔ َِ
ِ
.

ُؿ ِٔ َغ َ
خٕ كَ َ
حُِ َٓ ُ
ٟخى
ٌخٕ ِ ٍِ َّ ْٞ َ٣

*************
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دمحم حهزخٍ ...
ٗخػَ حٔ٣٫خٕ  ٝحُلذ ٝحُطٔٞف

ــــ ٠ٌ٘٣ ٙٝرخُٖـــ٣ن (طظ)ٜٞ
ٞٛدمحم اهزخٍ حرٖ حُ٘٤ن ٗ ٍٞدمحمً ،خٕ أد
أ ١حُ٘٤ن ً ١حُلِوش رخٗ٧ق ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش ( ٓ٤خٌُٞص) ـ اكيٓ ٟيٕ
حُز٘ـخد حُـَر٤ش ك ٢حُؼخُغ ٖٓ ً ١حُوؼيس \ٛ 1294ـؿَ٣ش  -حُٔٞحكن 9
طَ٘ ٖ٣ػخٗٞٗ( ٢كٔزَ ) \٬٣ّ 1877ى٣ش  ٞٛٝحُُٔٞٞى حُؼخٗ ٖٓ ٢حًٌٍُٞ
.
ك ٢ػخثِظ. ٚ
أ َٛاهزخٍ ٣ؼٞى اُ ٠أَٓس رَ٤ٔٛش؛ ك٤غ ًخٕ أٓ٬ك٘٣ ٚظٔ ٕٞاُ٠
ؿٔخػش ٓلظَٓش ٖٓ ( حُ٤خٗيرض) كٝ ، )َ٤ًٔ٘( ٢حػظ٘ن ح ّ٬ٓ٩أكي أؿيحىٙ
ك ٢ػٜي حُِٔطخٕ ُ ٖ٣حُؼخري ٖ٣رخىٗخٛ 1421 ( ٙـ ـ  .)ّ 1473هزَ كٌْ
حُِٔي حُٔـ ٢ُٞحُ٘( َ٤ٜأًزَ) ِٗٝف ؿي حهزخٍ اُ٤ٓ ( ٠خٌُٞص ) حُظ٘ٗ ٢ؤ
كٜ٤خ حهزخٍ ٝىٍّ حُِـش حُلخٍٓ٤ش ٝحُؼَر٤ش اُ ٠ؿخٗذ ُـظ ٚحٍٝ٧ى٣ش،
ٍكَ حهزخٍ اُ ٠أٍٝٝرخ ٝك َٜػِ ٠ىٍؿش حُيًظٞحٍ ٖٓ ٙؿخٓؼش
(ٓٗٞ٤ن) ك ٢أُٔخٗ٤خٝ ،ػخى اُ٘٣ ُْٝ ٚ٘١ٝ ٠ؼَ ح ٫حٗ ٚهِن ُ٨ىد حَُك٤غ
ٝحُ٘ؼَ حُزي٣غ ًٝخٕ ٝػ٤ن حُِٜش رؤكيحع حُٔـظٔغ حُٜ٘ي ١كظ ٠أٛزق
ٍثٔ٤خ ُلِد حُؼٜزش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك ٢حُٜ٘ي ػْ حُؼ ٞ٠حُزخٍُ كٓ ٢ئطَٔ ( هللا
أرخى ) حُظخٍ٣و ٢ك٤غ ٗخى ٟرٍَٝ٠س حٗلٜخٍ حُِٔٔٔ ٖ٤ػٖ حُٜ٘يّٝ
ٍٝأ ٟطؤٓ ْ٤ىُٝش آ٤ٓ٬ش حهظَف ُٜخ حْٓ ح (رخًٔظخٕ)
ريأ اهزخٍ كً ٢ظخرش حُزِـْ ك ٌٙٛ ٢حَُٔكِش حُٔزٌَسٗٝ ،ـؼ ٚػِ٠
ًُي أٓظخً َ٤ٓ (ٙكٖٔ) ،كٌخٕ ٘٣ظْ حُِز٬ؿ ْ٤حُٔزِـٔش ك ٢ريح٣ش ك٤خطٚ
رخُز٘ؾحد
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ريأ دمحم اهزخٍ طؼِ ٚٔ٤كٓ ٖٓ ٢زٌَس ػِ٣ ٠ي أر ،ٚ٤ػْ حُظلن رؤكي ٌٓخطذ
حُظزِ ْ٤ك٤ٓ( ٢خٌُٞص ) ٝك ٢حُٔ٘ش حَُحرؼش ٖٓ طزِـٍٔ ٚأ ٟأر ٙٞإٔ ٣ظلَؽ
ُِؼِْ حُي ٌُٖٝ ،٢٘٣أكي أٛيهخء ٝحُي ٞٛٝ ٙحٓ٧ظخً ٓ َ٤كٖٔ ُْ ٞ٣حكن،
ٝهخٍ:
(ٌٛح حُٜزُ ْ٤ُ ٢ظؼِ ْ٤حُٔٔخؿي ٤ٓٝزو ٢ك ٢حُٔيٍٓش ٝحٗظوَ اهزخٍ اُ٠
٣يٍّ ح٥ىحد حُؼَر٤ش ٝحُلخٍٓ٤ش،
حُؼخٗ٣ٞش؛ ك٤غ ًخٕ أٓظخً َ٤ٓ ٙكٖٔ ّ
ًٝخٕ هي ًَّ ك٤خطُِ ٚيٍحٓخص ح٤ٓ٬ٓ٩ش) .
ريأ اهزخٍ كً ٢ظخرش حُزِـْ ك ٌٙٛ ٢حَُٔكِش حُٔزٌَسٗٝ ،ـؼ ٚػِ٠
ًُي أٓظخً َ٤ٓ ٙكٖٔ ،كٌخٕ ٘٣ظْ حُِز٬ؿ ْ٤حُٔزِـٔش ك ٢ريح٣ش ك٤خطٚ
رخُز٘ؾحد ٌُٖٝ ،حُٔ٤ي ٓ َ٤كٖٔ ٝؿ ٜٚاُ ٠حُ٘ظْ رِـش حٍ٧ىًٝ ،ٝخٕ اهزخٍ
 ََٓ٣هٜخثي ٙاَُُ٤ٓ ( ٠ح ىحؽ ى ) ِٟٞٛحُ٘خػَ حُزخٍُ ك ٢حُ٘ؼَ حٍ٧ى١ٝ
 ٞٔ٣ا ٫كظَس
ـ كظ٣ ٠زيٍ ١أ ٚ٣كٜ٤خٜ٘٣ٝ ،ل ٚر٘ؤٜٗخ ٘٣ٝولٜخُْٝ ،
ِ
رٔ٤طش كظ ٠هٍَ (ىحؽ ى) ١ِٞٛإٔ أٗؼخٍ اهزخٍ ك ٢ؿ٘ ٠طخّ ػٖ حُظ٘و٤ق،
ٝأطْ اهزخٍ ىٍحٓظ ٚح٤ُٝ٧ش ك٤ٓ( ٢خٌُٞص )  ،ػْ ريأ ىٍحٓظ ٚحُـخٓؼ٤ش
رخؿظ٤خُ حٓ٫ظلخٕ حُؼخّ ح ٍٝ٧رـخٓؼش رخُز٘ـخد  ،حُظ ٢طوَؽ كٜ٤خ ٝكَٜ
ٜٓ٘خ ػِ ٠اؿخُس دح٥ىحد ٬٣ّ 1897ى٣ش  ،ػْ ك َٜػِ ٠ىٍؿش حُٔخؿٔظَ٤
٬٣ّ 1929ى٣ش ٝ ،ك َٜػِ ٠طويَ٣حص َٓٓٞهش ك ٢حٓظلخٕ حُِـش حُؼَر٤ش
ك ٢ؿخٓؼش حُز٘ـخد.
ٝطِو ٠اهزخٍ ىٍحٓخط ٚحُلِٔل٤ش ك ٌٙٛ ٢حٌُِ٤ش ػِ٣ ٠ي حٓ٧ظخً حٌُزَ٤
(طٓٞخّ آٍُٗٞي )ًٝ ،خٕ أٓظخًًح ك ٢حُلِٔلش حُلي٣ؼشٝ ،كـش ك ٢ح٥ىحد
حُؼَر٤ش ٝحُؼِ ّٞح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝأٓظخًٛخ ك ٢ؿخٓؼش ُ٘يٕ.
رؼي إٔ ك َٜاهزخٍ ػِ ٠حُٔخؿٔظ َ٤ػُٓ ٖ٤ؼ٤يًح ُِؼَر٤ش ك ٢حٌُِ٤ش
حَُ٘ه٤ش ُـخٓؼش حُز٘ـخدٝ ،كخ َٟكٞحُ ٢أٍرغ ٓ٘ٞحص ك ٢حُظخٍ٣ن
ٝحُظَر٤ش حُ٤٘١ٞش ٝح٫هظٜخى ٝحُٔ٤خٓش٘ٛٝ ،ق ًظخ ًرخ ك( ٢ػِْ ح٫هظٜخى )
َٜ٣ ُْٝف حُظيٍ ْ٣دمحم اهزخٍ ػٖ ه ٍٞحُ٘ؼَ ،رَ ظَ ٞٛط٣ ٚي١ٝ
كٓ ٢لخكَ ح٧ىد ٝؿِٔخص حُ٘ؼَٝ ،حُظٜٗٞٔٔ٣ ٢خ ك٘٣ ٢ز ٚحُوخٍس حُٜ٘ي٣ش
ٓ٘خػَس .
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٣ٝئًي ُٝي ١حُزخكغ ؿٔخٍ حُي ٖ٣كخُق حٌُ ٢ٗ٬٤كً ٢ظخر ٚحٓ٫خّ ػزي
حُوخىٍ حُـ ٢ٗ٬٤طلٔ َ٤ؿي٣ي حٕ ٗخػَ ح ٖٓ ّ٬ٓ٩حُٔؼـز ٖ٤رلٌَ حٓ٫خّ
حُـٝ ٢ٗ٬٤رخِٓٞرٌٛٝ. ٚح ٝحٟق ؿيح حًح هٔ٘خ رٔوخٍٗش ُٔئُلخص حُ٘خػَ دمحم
حهزخٍ ٓٝئُلخص حٓ٫خّ حُـٝ ٢ٗ٬٤رخٌُحص حُلظق حَُرخٌٗٛٝ ٢ح ١ز٤ؼ ٢حًح ٓخ
ػِٔ٘خ حػـخد ٝطخػَ ِٓٔٔ ٢حُوخٍس حُٜ٘ي٣ش رخٓ٫خّ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ
حُـ ٢ٗ٬٤ػٔٓٞخ.
حؿظٔغ حَُٔ ٝػِ ٠اهزخٍ ك ٢حُٔ٘ٞحص ح٧هَ٤س ٖٓ ػَٔ ،ٙكوي ٟؼق
رُ َٜٙيٍؿش أٗٔ٣ ُْ ٚظطغ حُظؼَف ػِ ٠أٛيهخث ٚرُٜٔٞشًٝ ،خٕ ٣ؼخٗ٢
ٖٓ آٝ ّ٫أُٓخص ٗي٣يس ك ٢حُلِن؛ ٓٔخ أى ٟاُ ٠حُظٜخد كِوٝ ،ٚأىٟ
رخُظخُ ٢اُ ٠هلٞص ٞٛطٔٓ ،ٚخ حٟطَ ٙاُ ٠حػظِحٍ ٜٓ٘ش حُٔلخٓخسٝ ،كٌَ
ك ٢إٔ ٣وٜي ك٘٤٤خ ً ِ١زخ ُِؼ٬ؽ ا ٫إٔ كخ٫ط ٚحُٔخى٣ش ُْ طٔٔق رٌُيٝ ،طيهَ
ٛي٣وٍ ٚأّ ٓٔؼٞى؛ ك٤غ حهظَف ػِٜٞ٣ ٠رخٍ ح٤ٓ٬ٓ٩ش إٔ طٔ٘لٍ ٚحطزًخ
ٛـخٍح ٝكيع ًُي رخُلؼَ ٝحٓظَٔ
ًٗ٣َٜخ ٖٓ أؿَ أ١لخُ ٚحٌُٓ ٖ٣خ ُحُٞح
ً
حَُحطذ كظ ٠رؼي ٝكخس اهزخٍ.
ًخٕ ٖٓ أ٫ٝى :ٙحر٘ ٚآهظخد اهزخٍ حُٔلخٍُٓٝ ٢م رُٝ ٖٓ ٚحؿ ٚح،ٍٝ٧
ٝحر٘ ٚأؿخ٣ٝي ـ حُوخ ٢ٟرٔلٌٔش  ٍٞٛ٫حُؼِ٤خٝ ،حر٘ظَ٤٘ٓ ٚس رخطٝ ٞطِٝؿض
ك ٢رخًٔظخٕٔٛٝ ،خ ٖٓ ُٝؿظ ٚحُؼخُؼش؛ ك٤غ طِٝؽ اهزخٍ ػ٬ع ُٝؿخص
ٓخطض اكيحٝ ٢ٛ ٖٛحر٘ظٜخ رؼي حُ٫ٞىس.
ك ٢أػ٘خء ٌَٓٛ ٟٚح ٝحػظِحُ ٚحُٔلخٓخس ٓخطض ُٝؿظ ٚحُؼخُؼش كٓ ٢خٞ٣
٬٤ٓ 1935ى٣ش ػْ ٓخص ٛي٣و ٚحُؼٍِ ِ٣أّ ٓٔؼٞى ٖٓٝ ،حُؼـ٤ذ إٔ اهزخٍ
 ٌٙٛ ٢ٓٝحُٔلٖ ٝحٌَُد ُْ ٣ظٞهق ػٖ ٓٔخٍٓش ٗ٘خ ٚ١حُٔ٤خٓ ،٢رَ ُْٝ
٣ظٞهق ػٖ ح٩ريحع ًٝظخرش حُ٘ؼَ.
ٝك 21 ٢ارَٝ 1938 َ٣ك ٢طٔخّ حُٔخػش حُوخٓٔش ٛزخ ًكخ كخٟض
ٍٝف اهزخٍ حُطخَٛس اُ ٠رخٍثٜخًٝ ،خٕ ًٓ ٞ٣خ ػً ٤ٜزخ ك ٢ك٤خس ؿٔخ َ٤ٛحُٜ٘ي
ػخٓش ٝحُِٔٔٔ ْٜ٘ٓ ٖ٤هخٛش؛ كؼطِض حُٜٔخُق حُلٌ٤ٓٞشٝ ،أؿِوض
حُٔظخؿَ أرٞحرٜخ ٝحٗيكغ حُ٘خّ اُ ٠ر٤ظ ٚؿٔخػخص ٝكَحىٗٝ ،ٟؼخ ٙهخىس حُٜ٘ي
ٝأىرخإٛخ ٖٓ حُِٔٔٔٝ ٖ٤حُٜ٘ي ّٝػِ ٠حُٔٞحء،
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ٗؼْ طٞك ٢دمحم حهزخٍ ٗخػَحُلذ ٝحٝ َٓ٫حُل٤خس
حّ٫كخم ر٘ؼَ ٙحُزِ٤ؾ ٝكِٔلظ ٚحُؼخُ٤ش .

رؼي حٕ ٓ٨

٣ٝو ٍٞػ٘١ ٚخؿ ٍٞـ ٗخػَ حُٜ٘ي:
( ُوي هِلض ٝكخس اهزخٍ ك ٢أىر٘خ كَح ً
ؿخ أٗز ٚرخُـَف حُٔؼوٖ حٌُ٫ ١
٘٣يَٓ ا ٫رؼي أٓي  ،َ٣ٞ١إ ٓٞص ٗخػَ ػخًُٔ ٢بهزخٍ ٓ٤ٜزش طلٞم
حكظٔخٍ حُٜ٘ي حُظ ُْ ٢طَطلغ ٌٓخٗظٜخ ك ٢حُؼخُْ).
طَى ُ٘خ اهزخٍ ػَٝس ٟؤش ٖٓ ػِٔٝ ٚحىر ، ٚهِٔخ طًَٜخ أكي ٓخص ك٢
ٓؼَ ٓ٘ ٖٓٝ ٚآػخٍ ٙـ ٓ ٝخ  َٛٝاُ٘٤خ ٜٓ٘خ ـ :ػًَ٘ ٕٝظخ ًرخ كٓ ٢ـخٍ
ح٫هظٜخى ٝحُٔ٤خٓش ٝحُظَر٤ش ٝحُلِٔلش ٝحُلٌَ ٝطَى أ ً٠٣خ رؼ ٞحٌُظخرخص
حُٔظلَهش ٝرؼ ٞحَُٓخثَ حُظً ٢خٕ ٣زؼغ رٜخ اُ ٠أٛيهخث ٚأ ٝأَٓحء حُي،ٍٝ
ًُي اُ ٠ؿخٗذ ٍٝحثؼ ٖٓ ٚحُ٘ؼَ حُٞؿيحٗٝ ٢حَُٓٝخٗٔٝ ٢حُظ ٢ؿؼِظٚ
ٓ١ظلن إٔ  ٠ٔٔ٣رٔززٜخ ( ٗخػَ ح.)ّ٬ٓ٩
أر٤خص حُٔوظخٍس
 ٌٙٛٝرؼ ٖٓ ٞح ٙ
حُُ٘ ٖ٤ٜخ ٝ ،حُؼَد ُ٘خ ٝ ----حُٜ٘ي ُ٘خ ٝ ،حٌَُ ُ٘خ
أٟل ٠حُ٘ ّ٬ٓ٩خ ى٘٣خ ٝ ----ؿٔ٤غ حٌُُ٘ ٕٞخ ٘١ٝخ
طٞك٤ي هللا ُ٘خ ٗ---- ٍٞ

أػيىٗخ حَُٝف ٌُ٘ٓ ٚخ

حٌُ٫ٝ ٍِٝ٣ ٕٞطٔل ---- ٠ك ٢حٌُٛ ٕٞلخثق ٓئىىٗخ
ر٘٤ض ك ٢حٓ ٍٝ٧ؼخريٗخ ٝ ----حُز٤ض حً ٍٝ٧ؼـزـظـ٘خ
 ٞٛأ ٍٝر٤ض ٗللظ ---- ٚرل٤خس حُــَٝف ٣ٝللظـ٘خ
**
هُٞٞح ُٔٔخء حٌُُ ٕٞوي ١ ----خُ٘ٝخ حُ٘ـْ رَكؼظ٘خ
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٣خىُ َٛوي ؿَرض ػَِ٤ٗ ---- ٠حٕ حُ٘يس ػِٓظ٘خ
ٞ١كخٕ حُزخ٣ ُْ َ١ـَم  ----ك ٢حُوٞف ٓل٘٤ش هٞط٘خ
***
٣خأٍ ٝحُ٘ ٖٓ ٍٞحُلَٓ٤ـ  ----ـٖ ٣ٝ ،خٓ٬٤ى َٗ٣ؼظ٘خ
ٍ ٝٝحٝ ّ٬ٓ٩ىٝكظ ---- ٚك ٢ظِي ٍٝحٛخ ىٓ٘خ
ٝدمحم ًخٕ أٓ َ٤حًَُـ  ----ـذ ٣وٞى حُلَُٜ٘ ُٞط٘خ
إ حْٓ دمحم حُٜخىٍٝ ---- ١ف حٓ٥خٍ ُ٘٠ٜظ٘خ

 ٖٓٝه٤ٜيط ٚحَُحثؼش ( كي٣غ حَُٝف ):
كي٣غ حَُٝف ٍُٝ٨حف ٝ ١َٔ٣طيًٍ ٚحُوِٞد ر ٬ػ٘خء
ٛظلض ر ٚكطخٍ ر ٬ؿ٘ــــخف ٗٝن أٗٛ ٚ٘٤يٍ حُل٠خء
ٓٝؼــيٗ ٚطَحرـــُٝ ٢ــٌٖ ؿَص كُ ٢لظُ ٚـش حُٔٔخء
******************
ُ ٌٞ٘٣ي حُِ ْٜهِذ ُْ ٣ؼٖ حُ ٫لٔي ػ٬ى ك ٢حًٞ٧حٕ
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ٖٓ ًخٕ ٜ٣ظق رخْٓ ًحطي هزِ٘خ ٖٓ ًخٕ ٣يػ ٞحُٞحكي حُوٜخٍ
ػزيٝح حٌُٞحًذ ٝحُ٘ـ ّٞؿٜخُش ُْ ٣زِـٞح ٖٓ ٛيٜ٣خ أٗٞحٍح
 َٛأػِٖ حُظٞك٤ي ىحع هزِ٘خ ٛٝي ٟحُوِٞد حُٝ ٚ٤حٗ٧ظخٍ
ٗيػ ٞؿٜخٍح  ٫حُ ٟٞٓ ٚحٌُ٘ٛ ١غ حُٞؿٞى ٝهيٍ ح٧هيحٍ
***************
حًح حٔ٣٫خٕ ٟخع ك ٬أٓخٕ  ٫ٝىٗ٤خ ُٖٔ ُْ ٣ل ٢ى٘٣خ
 ٢ٍٟ ٖٓٝحُل٤خس رـ َ٤ى ٖ٣كوي ؿؼَ حُل٘خء ُٜخ هَ٘٣خ
ٝك ٢حُظٞك٤ي ُِ ْٜٔحطلخى  ُٖٝطز٘ٞح حُؼٓ ٬ظلَه٘٤خ
***************
أُْ ٣زؼغ ٓ٧ظٌْ ٗزـــٞ٣ ٢كيًْ ػِٜٗ ٠ؾ حُٞثــخّ
ٜٓٝللٌْ ٝهزِظٌْ ؿٔ٤ؼخ ٓ٘خٍ ُّ٨هٞس ٝحُٔـــّ٬
ٝكٞم حٌَُ ٍ ٍكٖٔ ٍك ْ٤حُٝ ٚحكي ٍد حٗ٧ـــخّ
*********************************
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ِٓٔ٤خٕ حُزخٍ٢ٗٝ
 ٞٛػزي هللا رٖ ِٓٔ٤خٕ رخٗخ حُزخٍٝ ٢ٗٝهي ُٝي حُ٘خػَ ِٓٔ٤خٕ
حُزخٍ٘ٓ ٢ٗٝش\ 1870كٓ ٢ي٘٣ش( ؿخى )ٝح ( ٝكٔخ )ٞ١رِ٤ز٤خ.،
ٍكَ ٛـَ٤ح ١خُزخ حُؼِْ ٝػَٔ  ٙحكي ٟػَ٘س ٓ٘ش حُ ٠حُوطَ
حُظِ٤ُ ٢ٔٗٞظلن ١خُزخ رـخٓغ حُِ٣ظٗٞش ػْ ٍكَ حُُِ َٜٓ ٠يٍحٓش
رخُـخٓغ ح, َُٛ٧ػْ حُ ٠حُـِحثَ ُيحٍٓش حٌُٔٛذ ح٧رخٌٛٓ( ٢ٟذ
ٓؼظْ حُ٘ؼذ حٓ٫خُ٣ـ )٢ك ٢حُـِحثَ ٓيس أًؼَ ٖٓ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝ.ك٢
ٓ َٜطؼَف ػِ ٠حُِٜٔق ح ٢ٓ٬ٓ٩حٌُز َ٤حُ٘٤ن دمحم ػزيٛٝ ٙخىهٚ
ٝطٞحٓ َٛؼ ٚكٌَ٣خ ٝػوخثي٣خ .
ػخى اُ٤ُ ٠ز٤خ رؼي ٓ٘ٞحص ِ٣ٞ١ش ٖٓ حُظَكخٍ ِ١ٝذ حُؼِْ ً ,خٕ هي
أٛزق ٗخرخ ٗخٟـخ ٘ٓ ,لٗٞخ رخَُٝف حُ٤٘١ٞش حُٔؼخى٣ش ُٓ٬ظزيحى حُظًَ٢
ك٤ُ ٢ز٤خ ح ٫حٗ ٚرؼي ػٞىطٓ ٚـٖ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝحكَهض حُِٔطخص حُظًَ٤ش
حُلخًٔش حٌٗحى ًظخر ( ٚحُٛ٫خٍ حَُ٣خ٤ٟش ) حٌُ ١حٛيٍ ٙرؼ٬ػش حؿِحء ,
كخٟطَط ٚحٟٝ٫خع ك ٢رِي ٙآُ ٠لخٍهش حُ ٖ١ٞكٍ ٢كِش ِ٣ٞ١ش ِٗٔض
طٝ ْٗٞحُـِحثَ ٝكَٗٔخ ٓٝخُطخ . َٜٓٝ
ٝك ٢حهَ ٌٛح حُظَ٘ى حٓظوَ ر ٚحُٔوخّ رٔ َٜحُظً ٢خٗض ِٓـؤ
ٓ٤خٓ٤خ ٝكٌَ٣خ ُِٔؼولٝ ٖ٤حُٔ٤خٓ ٖ٤٤حُؼَد ٝحُِٔٔٔ ٖ٤حُلخٍٖٓ ٖ٣
حٟ٫طٜخى حُظًَ. ٢
حْٓ ك٘ٓ َٜٓ ٢ش \ ٓ 1906طزؼش حٓٔخٛخ( ٓطزؼش حُٛ٫خٍ
حُزخٍ٤ٗٝش ) ٝحٛيٍ كٜ٤خ ٛل٤لش رخْٓ ( حٓ٫ي ح٤ٓ٬ٓ٫ش ) ػخّ \ 1908
ىػ ٖٓ ٠هُٜ٬خ ح ٝطز٘ ٠رٌظخرخط ٚكٌَس حٗ٘خء ( حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٫ش )
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ػْ هخّ رطزغ ىٞ٣حٗ ٚحٌُ ١حٓٔخ ( ٙىٞ٣حٕ ػزي هللا حُزخًٍٔ )٢ٗٝخ هخّ رطزغ
حُـِء حُؼخُغ ٖٓ ًظخر ( ٚحُٛ٫خٍ حَُ٣خ٤ٟش ).
ػْ ٍؿغ ٖٓ ٓ َٜحُ٤ُ ٠ز٤خ ِٓز٤خ كخؿش ٝ ٚ٘١ٝحُيكخع ػ٘ ٚػ٘يٓخ
ٛخؿْ ح٣٫طخُ ( ٕٞ٤حُطِ٤خٕ ) ُ٤ز٤خ ٝكخُٞٝح حٓظؼٔخٍٛخ .
ِٓٔ٤خٕ رخٗخ ححُزخٍٓ ٢ٗٝـخٛي ُ٤ز ٖٓٝ ٢ح ْٛحُٔ٤خٓ ٖ٤٤ك٤ُ ٢ز٤خ
حهظ َ٤ػٞ٠ح ٓٔؼ ٬ػٖ ٓي٘٣ش َ١حرِْ ٓ٘ش \  1910كٓ ٢ـِْ (
حُٔزغٝػخٕ ) ك ٢حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش حٌُٔ٣ ١ؼَ ٓـِْ حٓ٫ش حٓ ٝـِْ حُ٘ٞحد
كًُ ٢ي حُٞهض ٌُح ٍكَ حُ ٠حٓ٫ظخٗش رؼي ح٬ٛ٫كخص حُظ ٢كِٜض رؼي
حٗو٬د حُظًَ ( ٢طًَ٤خ حُلظخس ) ٝك َٜػٍِ ٠طزش( حُزخٗ٣ٞش) ك٤غ حٛزق
ٝحُ٤خ ػِ٤ُ ٠ز٤خ.
 ُٚٝحُؼي٣ي ٖٓ ح٬ٛ٫كخص ك٤ُ ٢ز٤خ هٝ ٍ٬ؿٞى ٙك٤ُ ٢ز٤خ حٟخكش
:
( حُٔزؼٞع حٕ) حُؼؼٔخٜٗ٘ٓ ٢خ
حُ ٠ػ٣ٞ٠ظ ٚكٓ ٢ـِْ
( حُزخٍ٤ٗٝش )
 - 1حٛيٍػِٔش حٓٔخٛخ
 - 2حْٓ ح ٍٝؿٔ٣ٍٜٞش ك ٢حُ ٖ١ٞحُؼَر ٢ك ٢ؿَد ُ٤ز٤خ حٜٓٔخ
( حُـٔ٣ٍٜٞش حُطَحرِٔ٤ش )
- 3حْٓ حُٔيٍٓش (حُزخٍ٤ٗٝش ) رٔي٘٣ش (٣لَٕ ) رِ٤ز٤خ
ٝك٘ٓ ٢ش\  ّ 1919حػظٍِ حُؼَٔ حُٔ٤خٓ ٢رؼي حػظَحف ا٣طخُ٤خ
حُِٔ٣ق رخُلٌٓٞش حُ٤٘١ٞش حُِ٤ز٤شٝ.ك ٢ػخّ\ ّ1922
حٓظَٔ ح ٫كظ ٍ٬ح٣٫طخُ ٢ػِ٤ُ ٠ز٤خ ٖٓ \ ُٔٝ . 1911خ حكظِض ا٣طخُ٤خ
ُ٤ز٤خ ػخّ\ 1911ػخى كٍٞح اُ ٠ر٬ىٝ ٙحٗ ْ٠اُ ٠ه٤خىس حُٔوخٓٝشٌُٖ .
طًَ٤خ َٓػخٕ ٓخ هخٗض حُِ٤ز ٖ٤٤اً رخػض ُ٤ز٤خ ٣٩طخُ٤خ ٝكوخ ُٔؼخٛيس (ِٛق
أ )٢ٗٝحُظٓ ٢لزض رٔٞؿزٜخ ٓخ طزوٟ ٖٓ ٠زخٜ١خ ٝؿ٘ٞىٛخ حًٌُ ٖ٣خٗٞح
٣يٍر ٕٞحُٔـخٛي ٖ٣حُِ٤ز٣ٝ ٖ٤٤لخٍرٓ ٕٞؼ ْٜحُـِحس ح٣٫طخًُٝ ٖ٤٤خٕ
( ٜٓطل ٠حطخطٍٞى) هخثي حٗو٬د ( طًَ٤خ حُلظخس ) حٍ ٍٝث ْ٤ؿٔ٣ٍٜٞش
طًَ٤ش رؼي حُو٠خء ػِ ٠حُيُٝش حُؼؼٔخٗ٤ش أكي ٛئ٫ء حُ٠زخ)!١
كوي ٍك ٞحُزخٍٓ ٢ٗٝؼخٛيس حُِٜق ٝهخى ؿ٘خف حُٔوخٓٝش حُ٤٘١ٞش
.
ٗلٓٞش
ؿزخٍ
ك٢
حٓ٫خُ٣ـ٤ش
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ٝهٞ٘ٓ ٍ٬حص حٓ٫ظؼٔخٍ ح٣٩طخُ ٢حُلخٗ ٢حٓ٫ظ٤طخٗ ,٢هخٝ
حُ٘ؼذ حُِ٤زٓ ٢وخٓٝش أٓط٣ٍٞش رٔؼ٘ ٠حٌُِٔش طلض ُػخٓش هخثي أٓط١ٍٞ
ػظ ْ٤رٔؼ٘ ٠حٌُِٔش ٤ٗ ٞٛٝن حُٔـخٛي , -ٖ٣أٓي حُٜلَحء ػَٔ حُٔوظخٍ,
ٝحًٌُ ١خٕ ٍؿْ ٓ٘ٞحط ٚحُؼٔخٗ٣ ,ٖ٤ل٘ ٞر٘يه٤ظ ٚرخُزخٍٝى ٝآ٣خص حُوَإٓ.
ًخٕ هخثيح ٖٓ ِٛذ حُ٘ؼذ .كوَ٤ح ٓؼَ أر٘خء حُ٘ؼذ ِٔ٣ ٫ي ا ٫ر٘يه٤ظٚ
ٝهَآٗٗٝ ٚظخٍط ٚحُطز٤ش ٍ ٝكَٓ ٚحُز٠٤خء  .-ػْ أؿزَط ٚحُِٔطخص
ح٣٩طخُ٤ش ػِٓ ٠ـخىٍس َ١حرِْ ك ٖ٤هخٓ ّٝلخُٝش رؼ ٞحُِ٤ز ٖ٤حُِـٞء اُ٠
حٓ٫ظٔ٣٬ُ ّ٬طخٍُٝ ٖ٤٤كِٛ ٞق ( حرٖ حىّ ) ٓغ ح٣طخُ٤خ ٝح َٛػِ٠
ٓٞحِٛش حُـٜخى .
ط٘وَ ر ٖ٤طًَ٤خ  ٝكَٗٔخ ٓلخ ٫ٝحُؼٞىس اُ ٠حٍ ٝحُ٘ٓ ٌُٚ٘ٝ ٖ١ٞغ
ٖٓ هزَ حُِٔطخص حُـخُ٣ش ح ٖٓ ٝحُلخًٔ ٖ٤رخٜٓٔخ ك٤ُ ٢ز٤خ كخٓظوَ رٚ
حُٔوخّ كِٓ ٢ط٘ش ػٔخٕ ٓ٘ش \  1924ك٤غ ػَٔ ٓٔظ٘خٍح ُي( ٟحٓ٩خّ دمحم
رٖ ػزيهللا حُوِ )٢ِ٤آخّ ػُٔخٕ.
ٍكَ حُ ٠حُٜ٘ي كٍ ٢كِش ػ٬ؿ٤ش ٖٓ َٓ ٝحُٔ٣ٍ٬خ حٌُ ١ح٤ٛذ
ر ٚػخى حُِٓ ٠ط٘ش ػٔخٕ ٌٓٝغ كٜ٤خ كظ ٠طٞكظ ٚحُٔ٘٤ش كِٓ ٢ط٘ش
ػٔخٕ ٓ٘ش\ . 1940
ٔ٣ظخُ ٗؼَ حُزخٍ ٢ٗٝرخُ٤٘١ٞش ٓٝوخٍػش حُـِحس حُٔؼظي ٖ٣رَٝف
آ٤ٓ٬ش ا٬ٛك٤شٝ .حِٓٞر٤ش ٍه٤وش رٔ٤طش ٝػوخكش ُ٤ٜوش رٔٞحهلٚ
حُٔ٤خٓ٤ش حَُٔطزطش رلٌَس حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُو٬كش حُؼؼٔخٗ٤ش  .ػوخكظٚ
حُ٘و٤ٜش طـٔغ ر ٖ٤حُؼوخكش حٓ٫خُ٣ـ٤ش ٝحُؼَر٤ش ح٤ٓ٬ٓ٩ش اُ ٠ؿخٗذ
ا٬١ػ ٚػِ ٠حُؼوخكش حُلَٗٔ٤ش  .طٌخى ٍإ٣ظ ٚحُٔ٤خٓ٤ش هي طٔؼِض ك ٢حُيػٞس
اُ ٠حُـخٓؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝحُللخظ ػِٜ٤خ .
 ٖٓٝهٜخثي ٙحُ ٌٙٛ ٚ٤٘١ٞح٫ر٤خص :
٘ ْؼ َُ حٌُٟ
ٌٛح  ٞٛحُ َّ

ٜٗي حُلَٝد حُٜخث٬ص
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٘ ْؼ َُ حٌُ١
ٌٛح  ٞٛحُ َّ
ٜٗي حُلَٝد حُٜخث٬ص
ٝػِ ٚ٤حٓطَص حُو٘خرَ
ًخُٜٞحػن ٗخُ٫ص
هخ ٝحُٔؼخٓغ ٜ٣٫خد
ػِ ٠حُـ٤خى حُٜخك٘خص
كزخ رظط َ٤ٜحُٔٞحٖ١
ٖٓ ر٘ ٢ح٣٫طخُ٤خص
آُ٤ض حٕ ٣زو ٠حُ٠
حٕ ٣ؼزَ حُـ٘ي حُو٘خس
َُ٘ ٟحُـِحس ػِ٠
ٟلخف حُ٘ َ٤طلظي رخُزـخس
َ١ َٟٗٝحرِْ حُؼِِ٣س
ك٤ُ ٢خُ ٢رخَٛحص
طوظخٍ ك ٢رَى حُٜ٘خ
رخٗ٫ظٜخٍ ػِ ٠حُطـخس
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ٝطٔٞى حػ ّ٬حُوِ٤لش
ك ٢حُز٬ى حُ٠خثؼخص
 َٟٗٝحُٓ ٍ٬ٜظٞؿخ
ؿٍِ حُٔل ٢٤حُوخُيحص
حً ًحى ٣لِن رٖ٤
حكٞحؽ ح٫ػخظْ ٝحُـِحس
ٓخر ٖ٤طٝ َ٤ِٜطٌزَ٤
ٝطوي٬ُِٜ ْ٣س
ك ٌٕٞ٤ػ٘ٞحٕ حُلظٞف
ٓي ٟحُؼ ٍٜٞحُيحثَحص
ٌٌٛٝح ٣زو ٠حًح ُْ
ٗ٘ظ َٜكظ ٠حُٔٔخص
٣خٖٓ ٝػيص حُِٖٔٔٔ٤
حُ٘ َٜحٖٓ٘ رخُل٤خس
*****************************************
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ػزي حُٔلٖٔ حُيحظٔ٢
ٗخػَحُزيٜ٣ش ٝحٍ٫طـخٍ
 ٞٛحر ٞحٌُٔخٍّ ػزي حُٔلٖٔ رٖ دمحم رٖ ػِ ٠رٖ ٓلٖٔ رٖ دمحم
رٖ ٛخُق رٖ ػِ ٢رٖ ٛخى ١حُ٘وؼُ٬ٓ ٖٓ ٢ش حٗ٧ظَ حُ٘وؼٝ ٢ه َ٤أٗٚ
٘٣ظٔذ َٓ٧س ػِٔ٤ش ٣ظٔٗ َٜزٜخ رخٓ٩خّ ٓ ٠ٓٞحٌُخظْ ٍ ٢ٟهللا ػ٘. ٚ
ُٝي ك ٢رـيحى ػخّ ٬٤ٓ 1871ى٣ش
ىٍّ ك ٢حٌُخظٔ٤ش ٝحُ٘ـق حَٗ٫ف
ٝػزي حُٔلٖٔ ٗخػَ كلًَ ،خٕ ِ٣وذ ر٘خػَ حُؼَد .حٓظخُ
رخٍطـخٍ حُوٜخثي حُطِ٣ٞش حَُٗخٗشُٝ .ي كٓ ٢لِش (حُيٛخٗش) رزـيحى٘ٗٝ ،ؤ
ك ٢حٌُخظٔ٤ش ،ك٘ٔذ اُٜ٤خًٝ .خٕ أؿيحى٣ ٙلظَك ٕٞحُظـخٍس رـِٞى حُوَحف
كٔٔ٤ض حَٓط( ٚرٓٞض كَ )ٕٝرخُلخٍٓ٤شٓٝ ،ؼ٘خ( ٙطخؿَ حُـِٞى) ٝطؼِْ
ٓزخىة حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٍٝؿزش ٝحُي ٙك ٢حُؼَٔ ك ٢حُظـخٍس ٝحٍُِحػش
ح ٫حَٗ٣ ُْ ٚؿذ رخُؼَٔ رخٜٔ٘ٓ ١خ ٝطَى حُؼَٔ رٜٔخٝ .حٓظٜٞح ٙح٧ىد
ٝحُ٘ؼَ كوَأ ػِٝ ٚٓٞكلع حٌُؼ ٖٓ َ٤حر٤خص حُ٘ؼَ ُلل ٍٞحُ٘ؼَحء ػْ
طؼِْ ٗظْ حُ٘ؼَ ك٘ظْٝ .أٓ ٍٝخ ٗظْ حُـٍِ ،كخَُػخء ،كخُلوَٝ .ػ٘يٓخ َٓ
حُٔ٤ي ؿٔخٍ حُي ٖ٣ح٧كـخٗ ٢رخُؼَحم ،حط َٜر ٚكخطـٜض اُ ٚ٤أٗظخٍ ٍؿخٍ
حُلٌٓٞش ٝحُـٞحًٓٔٝ ْ٤ظزٞح ػ٘ ٚحُٗٞخ٣خص حُ ٠حُزخد حُؼخًُُٝ ٢ي
ك ٢ػٜي حُِٔطخٕ ػزي حُلٔ٤ي حُؼخٗ ٢كطٍٞى ك ً٬رخًُٞخُش حَ٣٩حٗ٤ش
رزـيحى .كلـزظ ٚػٖ حٗ٫ظخٍ ح ٫حٗ ٚهخف حُ٘ل ٢أ ٝح٫ػظوخٍ كٔخكَ حُ٠
حُـ٘ٞد ٓٝخف ٗل٘ٓ ٞظ ٖ٤ك ٢ػ٘خثَ حُؼَحم حُـ٘ٞر٤ش ٓ ٝخكَ حُ٠
آخٍحص حُوِ٤ؾ حُؼَرٝ ٢حُ ٠حَ٣ح ٕ ٝحُٜ٘ي ،ػْ ٓخكَ حُ٘ٓ َٜٓ ٠ش \
٬٤ٓ1911ى٣ش ػِ ٠حَٓ إٔ ٞ٣ح َٙ٤ٓ َٛاُ ٠أٍٝٝرخ كطخٍص َٜٗط ٚح٫
124

حٗ ٚكَؿض ٣ئٓ ٙخ حىهَ كِْ ٣زن ػ٘يٓ ٙخٍ ٔ٣خكَ ر . ٚكِو ٢كَٜٓ ٢
حُ٘٤ن حُِٜٔق ح ٢ٓ٬ٓ٫دمحم ػزي ٙحٌُٓ ١ي ُ٣ ٚي حُؼٝ ٕٞحُٔٔخػيس
ٝرَ ٙحُولٓ ٢خ كزذ اُ ٚ٤حُٔوخّ رٔ َٜكؤهخّ كٜ٤خ ٝ .أ٤ٛذ رًَٔٛ ٝذ
رز َٜٙا ٫هِ.ً٬٤
ُٔٝخ ٓخص دمحم ػزي ، ٙكؼخٕ ك٢
ٗلْ ػخُ٤ش .

ٟ٘ي ٔ٣ظَ ٙارخء ٝ ْٔٗٝػِس

ُوذ ر٘خػَ (حُزي٤ٜ٣ش ٝحٍ٫طـخ ٍ) ٖٓ ٚٗ٫حِ٤ٔٓ ْٛحص ٗو٤ٜظٚ
ٓويٍط ٚحُؼظٔ٤ش ك ٢حٍطـخُ ٚحُ٘ؼَ  ،كوي ًخٕ ِ٣و ٢حُوٜخثي ك٘ٓ ٢خٓزخص
ٓظؼيى ٙكَ٤طـَ حُوٜخثي حُطٞحٍ ٖٓ هٔٔ ٖ٤حٓ ٝظ ٖ٤ر٤ظخ ى ٕٝحًٍ ١خًٚ
حٟ ٝؼـــق .رَ ًخٕ ك ٢حك٤خٕ أهََ٣ ٟطـَ حُٔخثٝ ٚحُٔخثٝ ٚحُؤٕٔٞ
ٓ٘ـَهخ ك ٢حُلخظٓٝ ٚؼخٗ. ٚ٤
ُٝوذ ح٠٣خ ر٘خػَ حُؼَد ٝر٘خػَ حٌُلخف حُوخُي ًٝخٕ ٗؼَٙ
ٗؼَ حُزيحٝس ٌُؼَس كلظُِ٘ ٚؼَ حُويٝ ْ٣ه َ٤حًٗ ٚخٕ ٣للع حػ٘ ٢ػَ٘حُق
ر٤ض ٖٓ حُ٘ؼَ ٗٝؼَٔ٣ ٙظخُ رٔظخٗش حُظؼز َ٤رؼٌٝرش حُ٫لخظ ٝ ٝهٞس حُٔؼخٗ٢
ٝكٜخكش حُز٤خٕ ٝك ٚ٤حرظؼخى ػٖ حُٔيف حٌُخًد ٝطـ٘ذ ح٫هٞحٍ حُِ٣ِٜش
ً.خٕ ٗخػَ حُؼَٝرش ك٤غ طـ٘ ٠رؤٓـخى حُؼَحم ٝحُ٘خّ ٝ َٜٓٝحُلـخُ
ٗٝلٌ حُ ْٜٔحُؼَر٤ش ٝ...كخٍد حٓ٫ظؼٔخٍ ٝحٓ٫ظزيحى ٗٝؼَ ٙك ٚ٤ػٍٞس
ػخٍٓش ٗي٣يس طلْ رٜخ ٝحٗض طوَح ٗؼَ.ٙ
ٗؼْ ُوي حػَ طؤػ٤ــَح ٓزخَٗح ػِ ٠حُ٘ ٚ٠ٜح٫ىر ٚ٤رٌظزٗٝ ٚؼَٞٛٝ ٙ
ه َ٤حى٣ذ طلوــَ ر ٚحُؼَٝرش ٝطؼظـــِ ر ٚحُ٠ــخى ً .خٕ َ٣طي ١حُؼٔخٓٚ
حُز٠٤خء ٝحُـز ٚحُل٠لخ. ٟٚ
ػخٕ حًؼَ ك٤خط ٚك.َٜٓ ٢
ٓ ٨حُٜلق ٝحُٔـ٬ص ٗؼَح ً ٟٝخػض ٓ٘ظٓٞخص ٛزخٝ .ٙؿٔغ
أًؼَ ٓخ كلع ٖٓ ٗؼَ ٙك ( ٢ىٞ٣حٕ حٌُخظٔ. ) -٢
 .ىٝح١ : ٚ٘٣ٝزغ حُٔـٔٞػش ح ٖٓ ٠ُٝ٧ىٞ٣حٕ حٌُخظٔ ٢ػخّ 1940
ٝحُٔـٔٞػش حُؼخٗ٤ش ػخّ ٝ 1948حُٔـٔٞػظخٕ حُؼخُؼش ٝحَُحرؼش ػخّ 1987
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 ُٚٝهٜخثي حٌُخظٔ٢
حٌُخظٔ1960 .٢

1919

ٓؼِوخص حٌُخظٔ 1924 ٢ػَحه٤خص

ٗٝؼْ ٓخ هخٍ:
َٓٝ٤ح ر٘خ ػزوخ ً ٗٝـــيّح َٝ٤ٓ ...ح ر٘خ ٓٔٔـــخ ٓٝـيح
َٓٝ٤ح ٗــٌد ػٖ حُلٔـّ َٗٝ .. . ٠ى ػ٘ــ ٚحُٔـٔظزـــيح
ٗلٔ ٢كٔــ ٠أ١ٝخٗ٘ــخ ٜٜٗٞٗٝ .. .ـخ ؿٍٞح ٗٝـــــيح
ٓ٤ــَٝح ٗئُق ِٜٗٔــخ ٗٝ .. .ؼ٤ــيٛخ ػويح ٝػوــــيح
طخهلل  ٫حٍط٠ـــ ٢حُل٤خس  ...أٍُ ٟيٜ٣خ حُؤـــق ٍٝىح
َٓٝ٤ح ٗ٘ــي ُي٣خٍٗـــخ ..

 .ػـــيٜ٣ ٫ي حُظِْ ٛــــيّح

٫كظ٘٘٣ ٚي رؼ٣ٍٞش \:
أَ ٤ْ َٓ ٞ٣ ١ي أػظ ُْ
َّ
ؿِ ٢حُٔؼخُُّ ٢
أ َّ ٞ٣ط٘ ّي حَُك ََ أّ  ّٞ٣طُو ِي ُّ؟
ٓٞ٣خى اٛ ٫ل٤لشٌ
َ
أؿي َّى ٓخ
َ ٤ْ َٓ ٞ٣ ٬ً ْ٤ُٝي ا ٫ػِٔ٣شً

كوَ حَُؿخ ٍِ َْ ُ٣ٝهَْ
َ ُ٣و ّ ٢رٜخ ُ
ُ٘٣خى رٜخ ٓـ ُي حُزِ ٬ى ُ٣ٝيػَْ

َ
ُد
كَ ُٓ ٞ٤ي إ طَكَ
ٓٞ٣ٝي إ طَئ ْ
َِّْٓ
ٓز ٌَ ٤اُ َ٤ْ َٗ ٠حٓ٧خُٗ ٝ ٢
ٛٝق ُ ٚحهظلٞح
اًح ّ ٛق ُِٖ٤ٓٞ٤
ٌ
ٓٔٞح
ُ ٝؿيّٝح ػِ ٠آػخٍٝ ٙطََ َّ
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ٝؿ ّيس ٌ
َ
كٓٞ٤خى ِؿ ٌّي ُِل٤خس ِ

َ
ٗ ٌْ ٜي ك ٢حٌُٔحم ٝػِوْ
ٓٞ٣ٝخى َ

حُ٘خػَ حُ٘٤ن ػزي حُٔلٖٔ حٌُخظٔ ٢حُ٘ َ٤ٜرخٍ٫طـخٍ ٝحُ٘خػَ
حٌُ ١أؿٔغ حُؼي٣ي ٖٓ حُ٘وخى ػِ ٠هيٍط ٚرخٍطـخٍ حُ٘ؼَٝحًٌٌُ ١ح ُي ٌٛ٣ذ
كٗ ٢ؼٌَٓ ٙحٛذ حُ٘ؼَحء ح٧هيٓ..ٖ٤
ٝأٛ ْٛلش ك ٢حٌُخظٔ ٢ح٫ػظيحى ر٘لٔٝ ٚحُلخكظش حُؼـ٤زش ٝحٍطـخُٚ
حُ٘ؼَ كنى ٍ ٟٝحَُٔك ّٞحُيًظ ٍٞػِ حُي ٖ٣آٍ ٣خٓ ٖ٤حًٌُ ٖ٣خٕ ٣طِذ
حُؼِْ ك -َٜٓ ٢حٌُ٘خٗش حٕ حٌُخظٔ ٢ىػَٓ ٠س حُ ٠كلَ أه ْ٤كَٜٓ ٢
ك٤غ هيٓ ٚػَ٣ق حُللَ ُ٫وخء ه٤ٜيس كٔخ ًخٕ ح ٫حٍطـخٍ ه٤ٜيس ؿَحء
ػٜٔخء صؿخُٝص أر٤خطٜخ ٓجش ر٤ض ٝر٤ض ر ٖ٤ى٘ٛش ٝحٓظـَحد كٍٞ٠
ًُي حُللَ حُلخٗي..
ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى
 ٖٓٝحٌُ ٖ٣أريٝح هيٍس حٍطـخٍ حٌُخظٔ٢
ٝػزي حُوخىٍ حُٔـَرٝ ٢كِٝ ،ًَْٓ ْ٤أٓؼي ىحؿَ ًٔٝخٍ حرَحٝ ،ْ٤ٛدمحم
ٜٓي ١حُزٝ َ٤ٜأكٔي حُٜخك ٢حُ٘ـلٝ ٢آهَ.ٕٝ
ػخٕ حٌُخظٔ ٢ك ٢أٍ ٝحٌُ٘خٗش أًؼَ ٖٓ ( ) 39ػخٓخ٘ٛٝ ،خى
١ل٘ظ ٚحُلخؿش ك٤غ حٗظـَ ًٔخ ٍ ٟٝآٍ ٣خٓ ٖ٤حٗ ٚحٗظـَ كٗ ٢وَ حُلـخٍس
ٝحُـٔ٣ ُْٝ ٚي ٣ي ٫ ٙحُ ٠هَ٣ذ  ٫ٝحُ ٠رؼ٤ي ارخء ٝحػظيحء ًٝخٕ ٫
 ٠َٟ٣أريح إٔ ٟٞٓ ٌٕٞ٣غ ػطق ح٥هَٝ ٖ٣ك ٢أهَ٣خص أ٣خًٓ ٚخٕ ١َٝ٣
حُٔوَر ٕٞحُ ..ٚ٤أًٗ ٚخٕ ٣ليع ك٠خٍ ٓـِٔ ٚػٖ أَٓحٝ ٟٚأكِحٗ ٚكوي
ًخٕ هي حٓظي ر ٚحُؼَٔ (( ) 70ػخٓخ ٟٝؼق رٛٝ َٜٙخٍ ٝ ِ٤ٔ٣ ٫ؿٙٞ
ٓـِٔ ٚحًٌُ ٖ٣خٕ هز ٬كخكَ رخُٔيحػزخص ٝح٧كخًٝ ٚ٤حُٔطخ٣زخص
ٝحُٔٔظِٔلش ؿ َ٤حُٔويٗش.
ٝك ٢حُ ّٞ٤حُؼخٗٓ ٖٓ ٢خ( ْ٣ح٣خٍ) ٓ٘ش \ ً 1935خٗض هخطٔش ك٤خس
حُ٘خػَ حٌُخظٔ ٢ك َٜٓ ٢حٌُ٘خٗش ك٤غ طٞك ٢ك ٢حُوخَٛس  ٍٟٝ ٝحٍػَٟ
٘ٛخى ٌٌٛٝح حكظ٘٠ظ َٜٓ ٚحٌُ٘خٗش ك٤خ ٟٔٝض ٍكخط٤ٓ ٚظخٍ ..كْ س هللا
ػِ ٠حٌُخظٔٗ ٢خػَ حُؼَٝرش  ٢ًٌٓٝكظ َ٤حُؼٍٞس ٓٝوخٍع حٓ٫ظزيحى
ٝحٓ٫ظؼٔخٍ
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ٛخٍ ٝؿخٍ حُ٘٤ن حٌُخظٔ ٢كٗ ٢ؼَ١ ٙخٍهخ ٗظ ٠ح٧ؿَحٝ
حُٔي٣ق ٝحُـٍِ ٝحَُعحء ٝحُٔ٤خٓش.
َٓٝ٤ح ر٘خ ػزوخ ً ٗٝـــيّح َٝ٤ٓ ...ح ر٘خ ٓٔٔـــٓٝ ٠ـيٟ
َٓٝ٤حٗــٌد ػٖ حُلٔـ.. ٠

ّ َٗٝ .ى ػ٘ــ ٚحُٔـٔظزـــيح

ٗلٔ ٢كٔــ ٠أ١ٝخٗ٘ــخ .

ٜٜٗٞٗٝ ..ـخ ؿٍٞح ٗٝـــــيح

ٓ٤ــَٝح ٗئُق ِٜٗٔــخ

ٗٝ ...ؼ٤ــيٛخ ػويح ٝػوــــيح

طخهلل  ٫حٍط٠ـــ ٢حُل٤ـخ  ...س حٍُ ٟيٜ٣خ حُؤـــق ٍٝىح
َٓٝ٤ح ٗ٘ــي ُي٣خٍٗـــخ .

 ..ػـــيٜ٣ ٫ي حُظِْ ٛــــيّح

ًٔخ .حًٗ ٚخٕ ٣غصٗ ٠كٓ ٢ؤًِِٓٝ ٚزٔٝ ٚه٤خكظ ٚك٤غ ًخٕ َ٣طي) ١حُـزش
ٝحُِرٝ ٕٞحُِهٔشٝ ..حُؼٔش ح ٝحُؼٔخٓش).
٣ٝو ٍٞحُ٘خػَ حُيًظٓٞ٣ ٍٞق ػِ حُي ٖ٣ػ٘: ٚ
(ٗخػَ حُؼَد حً٧زَ حُ٘٤ن ػزي حُٔلٖٔ حٌُخظًٔ ٌٖ٣ ُْ ٢خظٔ٤خ أٝ
ػَحه٤خ كلٔذٝ ،حٗٔخ ًخٕ ػَر٤خ َٗه٤خ ٝهق ٗؼَ ٙػِ ٠أٓظَٗٝ ٚهٚ
ٝطـ٘ ٠كٜٔ٤خ رؤؿَٔ ح٧ؿخٍ٣ي ٝأػٌد حُ٧لخٕ ٝطخٍ٣ن ك٤خطٓ ٚؼَٝف كوي
ٛ َٜٓ َٛٝخٍرخ ٖٓ حُـ٤ُ ٍٞـَى أؿخٗ ٢حُٔـي ػِ ٠أك٘خٕ حُلَ٣ش ٘٘٣ٝي
أٗخٗ٤ي حٓ٫ظو ٍ٬حُظُ ٢هَ ٗؼَ ٙرؤُٞحٜٗخ) ..
ٝىٞ٣حٗ ٚحٝ ٍٝ٧حُؼخٗ ٢ه َ٤ىُٝ َ٤أٜٗغ رَٛخٕ ٝػِ ٠حَُؿْ ٖٓ
إٔ ًٓ َٜخٗض  ٚ٘١ٝحُؼخٗ ٢ح ٫حٕ حُلً٘ ٖ٤خٕ ٣ؼخٝى ٙحُ ٠حُؼَحم
ك٘لْ ك٘ ٚ٘٤حٌُ٣ ١ؼظَ ًَ ١ؿَ٣ذ كظ٘ظخر ٚحًٌَُ٣خص حُ ٠أِٚٛ
ٝػَ٘٤ط\ ٚ
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ا ٫هزَ ٖٓ ػ٘خ٣خ حُؼَحم
٣طِغ حٍُٝ ٝس ططَم
 َٛحُيحٍ رؼيً ١ؼٜي ١رٜخ
٣زخًَٛخ حُؼخٍ ٝحُٔـيم
ٝرؼي حٕ ٣لَه ٚحُٞؿي ٝحُل٘٘٣ ٖ٤ط ١ٞػِٗ ٠لٔ٣ٝ ٚلِ كئحى ٙحُلَحم
حُلٖ طظِظٝ ٠ؿيح ٝكَٔس ٝطظلَم ؿل٘خ ٙػِ ٠حُي٣خٍ ٔ٣ٝخٍ حُيحٍ،
ح
٣ٝيع
 َٛ ٌُٖٝطظٌِْ حُي٣خٍ ػ٘يٓخ ٤٣ي حٕ ٔ٣ظخف أهزخٍ حُؼَحم.
أٓؼخٛيس ح٧كزخد  َٛهزَ
طَٔ ١ر ٚحٍٝ٧حف ٓخ طَٔ١
٣ٝوِ ٚحُيًظٓٞ٣ ٍٞق ػِ حُي ٖ٣حُ ٠حُو:ٍٞ
(ٝهي ًخٕ حٌُخظٔ ٢أٗ ٍٝخػَ كَٔ ُٞحء حُٞكيس حُؼَر٤ش ٝحُيػٞس حُٜ٤خ
ٝحُظـ٘ ٢رٜخ ً ّٞ٣خٗض ح١ٝ٧خٕ ٗ ٍٞحُؼٝ ٖ٤كيحء حُ٘لْ ٔ٤ُٝض ٌٓخٗخ ُِٜٞ
ٝه٠خء حُل٤خس ريٍٓ ٕٝخُش حٛ ٝيف ٓؼ).ٖ٤
ٗ ٖٓٝؼَ حٌُخظٔ ٢ك ٢كذ حُٝ ٖ١ٞحُل٘ ٖ٤حُ٣\ ٚ٤و:ٍٞ
أكٖ حًح ه َ٤حُؼَحم ٝأؿ٘٢
ٝأٜٗن حٕ ه َ٤حُ٘خّ ٝأُكَ
ٝأَ١م حٕ ه َ٤حُلـخُ ػِ ٠ؿٟٞ
ٝأػـذ أٓخ هٝ َٜٓ َ٤أرَٜ
ٓ٘ ٠حُ٘لْ حٕ ِ٣و ٠حُؼَحم ٝؿَٙ٤
ٖٓ حُوٓ َ٤خ ٓٝ ٟٜٞ٣خ ٣ظوَ٤
ؿٔ٤غ ر٬ى حُؼَد ك ٢حُويٍ ٝحكي
حًح ٝحُٗٞح حُزِيحٕ ٓٞ٣خ ٝهيٍٝح
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ٗ ٖٓٝؼَٙ
ُْ  ٌٖ٣رخص ك ٢حٌُ٘خٗش ؿٔٔ٢
كلئحى ١رخٌَُم رخص ٍ٘٤ٛخ
حٍكخم حُٜزخ  ْ٤ُٝكَحٓخ
حٕ أٗخىٍ ١كخه ٢ح٧هيٓ٘٤خ
ٗ ٖٓٝؼَ٣ ٙو: ٍٞ
رٌْ ٣خ كٔخس حُي ٖ٣هي آٖٓ حُلٔـ.. ٠
ٗـَ حُٔـ َ٤حُٜٔخؿـْ
 .هي ٛـٔـٞح ّ
هٌٝح حُلٌٍ ٖٓ ٗؤث ٢حُظوٗٝ ّٞزّ ٜٞح .
 .ظزــخًْ حُ٤ً ٠ي حُؼي ٝحُٔظــخهْ
.
 ٫ٝطؼطلٌّْ٘ ٍهّش كـ ٢هيٝىٛـْ ..
 .كظل٘ـٞح ػِ ٠طِي حُويٝى حُ٘ٞحػـْ

*************************************

130

10

صالح المٌروانً
(الشاعرالشرٌؾ )
هو السٌد صالح بن عمر سوٌسً المٌروانً من تونس
الخضراء ولد ولد بمدٌنة المٌروان التارٌخٌة سنة \  1871و لضى
\ 1876
جزءا من طفولته بحاضرة تونس بعد انتمال والده ألٌها سنة
وان والدته هً بنت الشٌخ علً العوانً الشّرٌؾ الحسٌنً وهو بذلن
ٌعتبر نفسه من األشراؾ  .حفظ المرآن بؤحد كتاتٌب مدٌنة تونس لمد
نشؤ صالح سوٌسً ٌتٌما إذ فمد أباه سنة \  1886وهو فً الخامسة
عشرة من عمره .
عاد إلى المٌروان سنة \  1886بعد فمد ابٌه  .ولم ٌعرؾ عنه
أنه تلمى تعلٌما منتظما بل درج على لراءة الكتب والمجالّت والدّواوٌن
الشّعرٌة حتى تكونت له ملكة أدبٌة وشؽؾ بالكتابة فهو أحد أدباء
ّ
المعتزٌن بمدٌنتهم الحرٌصٌن على حمل نسبتهم ألٌها.
المٌروان
سلفٌة التً دعى لها رواد
ولد تؤثّر صالح سوٌسً بالحركة ال ّ
النهضة العربٌة االوابل منهم السٌّد جمال الدٌن األفؽانً والسٌد دمحم عبده
فكان له منزع
وسعد زؼلول وابن بلده الشٌخ دمحم النخلً المٌروانً
إصالح ال ٌخلو من الجرأة مما ادى الى نفٌه إلى مدٌنة ( توزر) بالجنوب
التونسً سنة \ 1897لمدة ثالثة أشهر.
ولما مات أبوه لامت والدته بتربٌته وو ّج هته إلى مصر للتعلّم
واكتساب ما ٌلزمه من المعارؾ التً ٌدافع بها عن وطنه ودٌنه.
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وصالح سوٌسً كما ٌصفه بعض الذٌن عاٌشوه من أهل بلده
ولم تكن له
كان مثال األدٌب المنمطع لخدمة األدب لم ٌباشر عمال ل ّط
مهنة معروفة سوى أنه ( شاعر) وكان ٌرتزق من بشعره وال ٌستكنؾ
من تسخٌر موهبته ألبسط الناس وكثٌرا ما شكا الفمر وسوء حظ األدٌب
فً شعره.
وكانت ج ّل لصابده على الدعوة إلى اإلصالح ونبذ التمالٌد الفاسدة
والبدع التً تسًء إلى الدٌن .ولبن اشتمل دٌوانه على أه ّم األؼراض
التملٌدٌّة فمد ؼلب علٌه التؽنً بمدٌنة المٌروان وتارٌخها العرٌك والمدٌح
النبوي والنمد االجتماعً ٌتخلل ذلن مٌل إلى الشكوى المشو ب بالنفور
ي وتفضٌل حٌاة البداوة.
من المدنة
حاول تجربة الشعر الحر او لصٌدة النثر فلم ٌفلح و كتب بعد
ذلن ( دلٌل المٌروان ) ،المطبوع بسوسة ،سنة \  1911وٌحتوي على
وأول
اربعة السام المسم األول كان مدخال تارٌخٌا ٌبدء او ٌتّصل بالفتح ّ
سسٌن للحكم العربً بإفرٌمٌة
لواد الجٌش العربً والمإ ّ
الوافدٌن من ّ
والمسم الثانً ٌتعلّك بالمعمار ،بٌنما ٌتناول المسمان األخٌران تراجم
األعالم المدفونٌن بالممابر الشهٌرة فً المسم الثالث  .ومن هم مدفونون
داخل السور فً المسم الرابع .وٌختم الكتاب بما سماه :
(( النّشٌد الوطنً)) لتالمٌذ المدارس .
انفن

ولد حمك من خالل تالٌفه لدلٌل المٌروان لنفسه رؼبتٌن ما
ٌسعى إلٌهما وٌجلٌّهما فً كل ما ٌكتب :
األولى إبراز حبّه الموي لمدٌنته المٌروان واعتزازه بتارٌخها وأمجادها
والثانٌة إفصاحه عن منزعه اإلصالحً  .لمد انخرط صالح سوٌسً فً
ٌفوت على نفسه
الحركة اإلصالحٌّة ال ّ
سلفٌة كما ب ينت سابما وكان ال ّ
فرصة الدّعوة إلى مبادبها ومنهجها فً تحلٌل أوضاع العالم اإلسالمً
والتفكٌر فً حلول لمشاكله المابمة  .ولد ٌستؽرب المارئ من جرأته حٌن
سلطة السٌاسٌة ورجال الدٌّن وٌستطرد من حٌن
ٌمؾ شاخصا نالدا ال ّ
آلخر لتصوٌب سهامه ونمده الالذع إلى جمعٌة األولاؾ مثال واألؼنٌاء
سون بجوع الفمراء من الشعب او بؾ واجع الٌتامى
المترفٌن الذي ال ٌح ّ
والمساكٌن كما س ّماها.
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تشدّدٌن فً الدٌّن ،
سلؾ لم ٌكونوا م
إنه ٌإمن بؤن علماء ال ّ
وأنّ هم كانوا حرٌصٌن على مصالح الناس وأنهم ( كانوا ٌمولون الحك
وٌموتون علٌه ) .ولد نشؤ صالح سوٌسً وٌتمه المبكر نسبٌا  ،إذ فمد
أباه سنة\  1886وهو فً الخامسة عشرة من األسباب التً رلمت للبه
على الٌتامى بالخصوص  ،فس ّخر للمه الستعطاؾ ذوي الٌسار علٌهم
جو من الحزن والكآبة لكثرة ما
وعلى سابر البإساء حتى خ ٌّم على آثاره ّ
خاض فً هذا الؽرض.
لمد مرض فً اخرٌات حٌاته فوافاه اجله
التونسٌة وهً مسمط راسه سنة \.1941

فً مدٌنة المٌروان

صالح السوٌسً المٌروانً رجل عاش باألدب ولألدب واستطاع-
رؼم رلّة حاله – أن ٌرفع صوته بالدّعوة إلى اإلصالح والنهضة وٌس ّخر
للمه لؽاٌات نبٌلة وٌحمّك نجاحا ال بؤس به بالنّظر ألى ظروؾ عصره
وأحوال جٌله وطبٌعة تكوٌنه .انه ادٌب و شاعر وكان ظرٌفا ً حاضر
النكتة ٌعد فً اوابل من طرلوا الموضوعات االجتماعٌة والوطنٌة
من ادباء تونس.
ٌمول فً احدى لصابده :
رض تُضا ُم ِبها
لَ ّ ِوض ِرحالَن عَن أ َ ٍ
راق ال ُمما ُم بِها
َواِسكُن بٌُوتا ً إِذا َ

فَال َ
فس ال ُح ِ ّر ٌَردٌها
ضٌ ُم ِإن دا َم نَ ُ
ََاِمكُث َوإِال َخفٌؾ ال َحمل ٌَطوٌها

سب بشعره ال على أبواب األمراء كما
كان ٌعٌش بؤدبه و ٌتك ّ
كان الشّعراء ٌفعلون بل حتّى لدى عامة الناس أدرن فً هذه المجاهرة
بالنممة والؽٌظ من المخاطرة والجرأة.
اما اثاره اال دبٌة له العدٌد من أالعمال منها:
الهٌفاء وسراج اللٌل
دلٌل المٌروان.
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منجم التبر فً النظم والنثر
والجامع الٌتامً
زفرات الضمٌر
دٌوان صالح السوٌسً المٌروانً
سوق البال ط
ومن جمٌل لصابده هذه المصٌدة \
شهم حوى فً سبٌل هللا رضوانا
لد خاض من بؤسه فً الحرب مٌدانا
هٌا أحملونً إلى نحو (الهالل)
فما أبؽً عن الحرب إحجاما وسلوانا
وال أبالً إذا ما صرت منجرحا
فان لً من رضا الرحمن ؼفرانا
ولست أسال عن أهلً وعن ولدي

إذا وجدت بؤهل الدٌن إحسانا ً

هذا الدواء أتى من معشر شهروا
بٌن الكرام وألوى الناس إتمانا
ال تبخلوا فً اكتتاب (الهالل) بدا
فسوؾ ٌصلً بخٌل الموم نٌرانا
إن الٌتامى وجرحى الحرب كلهم

ٌدعو لنا ذلكم سرا ً وإعالنا.

*********************
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حافظ ابراهٌم
شاعر النٌل
هو دمحم حافظ بن ابراهٌم فهمً المهندس من مصر ولد فً
مدٌنة( دٌروط ) فً ٌوم  24شباط عام \ 1872ولٌل ولد حافظ
ابراهٌم على متن سفٌنة كانت راسٌة على النٌل أمام ( دٌروط )
وهً مدٌنة صؽٌرة تابعة لمحافظة( أسٌوط ) من أب مصري وأم
تركٌة .ابوه كان مهندسا و أحد المشرفٌن على لناطر ( دٌروط )
بمحافظة أسٌوط .وأمه من أسرة كرٌمة وتارٌخ والدته ؼٌر معروؾ
بالضبط حسب األوراق الرسمٌة .عندما أرٌد تعٌٌن حافظ إبراهٌم
فً دار الكتب لدر المومسٌون الطبً عمره تسعة وثالثٌن عاما
وتؤسس على هذا أنه ولد فً شباط \ .1872
مات ابوه وعمره اربع سنوات فعادت به أمه من( دٌروط) إلى بٌت
أسرتها فً الماهرة .وتولى خاله دمحم نٌازي الذي كان مهندسا
بمصلحة التنظٌم أمره .وتوفٌت والدته عام \  1908م .وعندما نمل
خاله إلى عمل بمدٌنة ( طنطا ) ذهب حافظ معه وإلتحك بالجامع
األحمدي وهنان أخذ حافظ ٌدرس فً الكتاتٌب .أحس حافظ إبراهٌم
بضٌك خاله به مما أثر فً نفسه فرحل عنه وترن له رسالة كتب
فٌها:
ثملت علٌن مإونتً إنً أراها واهٌة
فافرح فإنً ذاهب متوجه فً داهٌة
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وٌمال انه بعد أن خرج من بٌت خاله هام على وجهه فً طرلات
مدنٌة طنطا حتى انتهى به األمر إلى مكتب المحا مً دمحم أبو شادي،
أحد زعماء ثورة  1919وعمل معه وهنان اطلع على كتب األدب
وأعجب بالشاعر محمود سامً البارودي .وبعد أن عمل بالمحاماة
لفترة من الزمن التحك حافظ إبراهٌم بالمدرسة الحربٌة فً عام\
 1888م وتخرج منها ضابطا عام \  1891م فً الجٌش المصري
وعٌن فً وزارة الداخلٌة .وفً عام \ 1896م أرسل إلى السودان
مع الحملة المصرٌة إال أن الحٌاة لم تطب له هنالن  .فثار مع بعض
الضباط .نتٌجة لذلن .
وفً عام \ 1911م  ،عٌن ربٌسا للمسم األدبً فً دار
الكتب المصرٌة ووصل إلى منصب وكٌل دار الكتب أي الرجل الثانً
فً هذه الدار  .وحصل على الباكوٌة عام \ .1912و أطلك علٌه
لمب ( شاعر النٌل )  .وكان ملم ا بالفرنسٌة وترجم كتاب ( البإساء)
لفٌكتور هٌجو وإشترن مع الشاعر خلٌل مطران فً ترجمة كتاب
(موجز اإللتصاد) وعندما عمل فً الشرطة كان مالحظا لمركز بنً
سوٌؾ ولمركز اإلبراهٌمٌة.
حافظ إبراهٌم أحد أعاجٌب زمانه ،حٌث كان كثٌر الحفظ او
شدٌد الموة على الحفظ والتذكر لٌس فى جزالة شعره فحسب بل
فى لوة ذاكرته التى لاومت السنٌن ولم ٌصبها الوهن والضعؾ
على مدى\  60سنة هى عمر حافظ إبراهٌم فإنها وال عجب إتسعت
آلالؾ اآلالؾ من المصابد العربٌة المدٌمة والحدٌثة ومبات المطالعات
والكتب وكان بإ ستطاعته – بشهادة أصدلابه – أن ٌمرأ كتاب أو
دٌوان شعر كامل فى عد ة دلابك وبمراءة سرٌعة ثم بعد ذلن ٌتمثل
ببعض فمرات هذا الكتاب أو أبٌات ذالن الدٌوان .وروى عنه بعض
أصدلابه أنه كان ٌسمع لارئ المرآن فى بٌت خاله ٌمرأ سورة الكهؾ
أو مرٌم او طه فٌحفظ ما ٌموله وٌإدٌه كما سمعه .
ٌعتبر شعره سجال لألحداث فً زمنه ٌسجلها بدماء للبه
وأجزاء روحه وٌصوغ منها أدبا لٌما ٌحث النفوس وٌدفعها إلى
النهضة الحدٌثة فمد كان ٌتربص بكل حادث هام ٌعرض فٌخلك منه
موضوعا لشعره وٌملإه بما ٌجٌش فً صدره.
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كان حافظ إبراهٌم رجل مرح النفس صاحب نكتة وسرٌع
البدٌهة ٌمأل كل مجلس ببشاشته و فكاهاته الطرٌفة التى ال تخطؤ
مرماها.
و يروى عن حافظ أبراهٌم موالؾ ؼرٌبة مثل تبذٌره الشدٌد
للمال فمد لال عنه صاحبه عباس محمود العماد ( مرتب سنة فى ٌد
حافظ إبراهٌم ٌساوى مرتب شهر )
كان لحافظ إبراهٌم طرٌمته الخاصة فً اٌصال فكرته ولصٌده
الى الناس اذ لم ٌكن حافظ ٌتمتع بمدر كبٌر من الخٌال ولكنه أستعاض
عن ذلن بجزالة الكتابة وترتٌب الجمل وتراكٌب الكلمات وحسن
الصٌاؼة ولٌل انه ٌتمتع بموة ولدرة حسن فً إنشاد ًه للشعر .ومن
أروع المناسبات التى أنشد حافظ فٌها شعره بكفاءة هى حفلة تكرٌم
الشاعر أحمد شولى ومباٌعته أمٌرا ً للشعر فى دار األوبرا حٌث
ولؾ فً دار االوبرا المصرٌة وأعلن فً هذا الحفل باسمه ونٌابة
عن كل الشعراء واالدباء العرب الحاضرٌن مباٌعتهم الحمد شولً
بإمارة الشعر لابالً:
بالبل وادي النٌل بالشرق اسجعً
بشعر امٌر الدولتٌن ورجعً
اعٌدي االسماع ماؼردت به
براعة شولً فً ابتداء وممطع
امٌر الموافً لد ا تٌت مباٌعا
وهذي وفود الشرق لد باٌعت معً
تبًن مصطفى كامل ومما ٌبرهن
وأٌضا ً المصٌدة التى أنشدها فً أ
ذلن الممال الذى نشرته أحدى الجرابد والذى تناول بكامله فن إنشاد
الشعر عند حافظ .وكان عكس الشاعر أحمد شولى الذي لٌل عنه انه
لم ٌلك فى حٌاته لصٌدة على مأل من الناس حٌث كان المولؾ ٌرهبه .
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ولد تزوج حافظ بعد عودته من السودان من إحدى لرٌبات
زوجة خاله .ولكنها لم تطك طبٌعة حٌاة حافظ المنطلمة وإنتهى األمر
بالفراق بعد بضعة أشهر ولم ٌتزوج بعدها .
وله لصٌدة عن لسان صدٌمه ٌرثً ولده جاء فً مطلعها :
ولدي ،لد طال سهدي ونحٌبً
جبت أدعون فهل أنت مجٌبً؟
جبت أروي بدموعً مضجعا
فٌه أودعت من الدنٌا نصٌبً
حافظ ابراهٌم من الشعراء ا لمصرٌٌن والمشهورٌن ولد
ٌوم كا ن االستعمار االنكلٌزي ٌجثم على بلده ونار الثورة تلتهب
بمٌادة احمد عرابً باشا نشأ بهذا الخضم الجسٌم من االحداث ولمب
بشاعر النٌل النه كان لسان لومه المعبر عما ٌكنه او ٌعلنه هذا
الشعب العربً بمصر من ثورة عارمة على االستعمار فكان ال تمر
حادثة اال وسجلها فً شعره فاصبح شعره تارٌخا للفترة التً
عاٌشها هذا الشاعر ولد عٌن ربٌسا لدار الكتب المصرٌة .
ٌمول عنه خلٌل مطران :
كان (أشبه بالوعاء ٌتلمى الوحى من شعور األمة وأحاسٌسها
ومإثراتها فى نفسه ,فٌمتزج ذلن كله بشعوره و إحساسه فٌؤتى
منه المول المإثر المتدفك بالشعور الذى ٌحس كل مواطن أنه صدى
لما فى نفسه).
شكلت لجنة ٌرأسها (أحمد أمٌن) عمٌد كلٌة اآلداب جامعة
فإاد األول ولتذان .ووعد الوزٌر اللجنة بجمع لصابد (حافظ إبراهٌم)
وشرحها وإعداد الدٌوان لتموم وزارة المعارؾ بطباعته على نفمتها.
وكتب ممدمة الطبعة األولى (أحمد أمٌن) ونشرت الدٌوان ( دار
الكتب ) التً كانت تابعة لوزارة المعارؾ عام \  . 1937وصدرت
الطبعة الثانٌة عن الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب عام \  1980م .كان
138

من مٌزات حافظ أنه ٌحسن إلماء الشعر وٌتولى إلماء شعره بنفسه
ومن اروع شعره هذه االبٌات :
كم مر بً فٌن عٌش لست أذكره
ومر بً فٌن عٌش لست أنساه
ودعت فٌن بماٌا ما علمت به
من الشباب وما ودعت ذكراه
أهفو إلٌه على ما ألرحت كبدي
من التبارٌج أواله وأخراه
لبسته ودموع العٌن طٌعة
والنفس جٌاشة والملب أواه
فكان عونً على وجد أكابده
ومر عٌش على العالت ألماه
إن خان ودي صدٌك كنت أصحبه
أو خان عهدي حبٌب كنت أهواه
لد أرخص الدمع ٌنبوع الؽناء به
وا لهفتً ونضوب الشٌب أؼاله
كم روح الدمع عن للبً وكم ؼسلت
منه السوابك حزنا فً حناٌاه
لالوا تحررت من لٌد المالح فعش
حرا ففً األسر ذ ّل كنت تؤباه
فملت ٌا لٌته دامت صرامته
ما كان أرفمه عندي وأحناه
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بدلت منه بمٌد لست أفلته
وكٌؾ أفلت لٌدا صاؼه هللا
أسرى الصبابة أحٌاء وإن جهدوا
أما المشٌب ففً األموات أسراه
سافر حافظ إبراهٌم إلى سورٌا وعند زٌارته للمجمع العلمً بدمشك
لال هذٌن البٌتٌن:
شكرت جمٌل صنعكم بدمعً
ودمع العٌن ممٌاس الشعور
الول مرة لد ذاق جفنً
 على ما ذاله  -دمع السرورالحظ الشاعر مدى ظلم المستعمر وتصرفه بخٌرات بالده فنظم
لصٌدة بعنوان االمتٌازات األجنبٌة ،ومما جاء فٌها:
سكتُّ فؤصؽروا أدبً
وللت فاكبروا أربً
ٌمتلنا بال لود
وال دٌة وال رهب
وٌمشً نحو راٌته
فنحمٌه من العطب
فمل للفاخرٌن :أما
لهذا الفخر من سبب؟
أرونً بٌنكم رجال
ركٌنا واضح الحسب
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أرونً نصؾ مخترع
أرونً ربع محتسب؟
أرونً نادٌا حفال
بؤهل الفضل واألدب؟
وماذا فً مدارسكم
من التعلٌم والكتب؟
وماذا فً مساجدكم
من التبٌان والخطب؟
وماذا فً صحابفكم
سوى التموٌه والكذب؟
جرت
حصابد ألسن ّ

إلى الوٌالت والحرب

فهبوا من مرالدكم
فإن الولت من ذهب
توفً الشاعر حافظ إبراهٌم فً  21تموز عام \  1932فً
مدٌنة الماهرة ودفن فً ممابر السٌدة نفٌسة (رضً هللا عنها).
ترن حافط ابراهٌم اثارا ثمافٌة وادبٌة منها :
الدٌوان .دٌوان شعره
البإساء :ترجمة عن فكتور هوؼو.
لٌالً سطٌح  -فً النمد االجتماعً.
فً التربٌة االولٌة.
الموجز فً علم االلتصاد
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حافظ ابراهٌم مات فمٌرا معدما و تمجد باالمة العربٌة وابطالها
ودعى الى ا لتحرر من العادات والتمالٌد المدٌمة التً ال تنسجم
اجتماعٌا مع التطور الجدٌد والتحلً بالخلك الكرٌم .
ٌتمٌز شعره بالروح الوطنٌة الوثابة نحو التحرر سهل المعانً
واضح العبارة لوي االسلوب متٌن البناء اجاد فً كل االؼراض
الشعرٌة المعروفة .
خاطب الشباب العربً
ة
وفً الختام ومن لوله فً م
المصري هذه المصٌدة ٌمول :
اهال بنابتة البالد ومرحبا
جددتم العهد الذي لد اخلما
التٌاءسوا ان تستردوا مجدكم
فلرب مؽلوب هوى ثم ارتمى
مدت له االمال كم افالكها
خٌط الرجاء الى العلى فتسلما
فتجشموا للمجد لن عظٌمة
ان رأٌت المجد صعب المرتمى
من رام وصل الشمس حان خٌوطها
سببا الى اماله

وتعلما

حملوا علٌما بالزمان وصرفه
فتنموا فً سلبنا
أ

وتؤنما

هزوا مؽاربها فهابت باءسهم
ٌاوٌلن ان لم تهزوا المشرلا
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فتعلموا فالعلم مفتاح العال
لم ٌبك بابا للسعادة مؽلما
ثم استمدوا منه كل لواكم
ان الموي بكل ارض ٌنتمى
وامشوا على حذر فاءن طرٌمكم
وعر اطاؾ به الهال ن وحلما

*************************************
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12
الشاعر خلٌل مطران
هو خلٌل بن عبده بن ٌوسؾ مطران
ولد فً االول من حزٌران من عام  1872فً مدٌنة بعلبن من
اعمال لبنان .وتلمى دروسه التعلٌمٌة االولٌة بالمدرسة البطرٌركٌة فً
بٌروت ثم درس العربٌة وبالؼتها وادابها ولواعدها على ٌدي استاذٌه
االثيرٌن االخوٌن ابراهٌم وخلٌل ولدي ناصٌؾ الٌازجً وبعد اكتمال
دراسته العربٌة سافر الى فرنسا حٌث انكب على دراسة االدب الؽربً
فً المدارس الفرنسٌة فً بارٌس واالطالع على ما كتبه الشعراء
الؽربٌون وخاصة الفرنسٌٌن منهم فً مجال االدب والثمافة
وهنان اطلع على اشعار الشاعر الفرنسً الشهٌر فكتور هٌجو .
خلٌل مطران شاعر لبنانً ومصري ولد فً لبنان ودرس
فٌها حتى اكتمل انتمل الى مصر فعاش فً الماهرة حتى مات فٌها
عرؾ بؽوصه فً بحور المعانً العربٌة واسالٌبها وتراكٌب مفرداتها
وجمعه بٌن الثمافة العربٌة واألجنبٌة ،وكان من كبار الكتاب كتب
فً االدب والتارٌخ والترجمة،اضافة الى الشعر و كثٌرا ما شبهه
االدباء العرب باألخطل لتشابه اسلوبه الشعري بمصابد االخطل
التؽلبً االموي ووصفوه اٌضا ان مولعه الشعري ٌتوسط بٌن
الشاعرٌن حافظ ابراهٌم واحمد شولً .
عرؾ مطران بؽزارة معلوماته وسعة اطالعه باألدب الفرنسً
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واالنجلٌزي اي فً االدب باإلضافة لرلة طبعه ومسالمته وهو الشًء
الذي انعكس على أشعاره ولد أُطلك علٌه لمب (شاعر المطرٌن)
وبعد رحٌل الشاعرٌن حافظ ابرهٌم و احمد شولً لمب خلٌل مطران
(شاعر العربٌة).
او المسرحً
اهتم مطران بالشعر المصصً والتصوٌري
والذي تمكن من استخدامه للتعبٌر والؽور فً التارٌخ والحٌاة
االجتماعٌة العامة التً ٌعٌشها الناس فاستعان بمصص التارٌخ
ولام بعرض أحداثها بخٌاله الخاص ،باإلضافة لتعبٌره عن الحٌاة
االجتماعٌة وكان مطران متفولا ً فً هذا النوع من الشعر فكان ٌصور
الحٌاة البشرٌة من خالل خٌاله الخصب مراعٌا ً جمٌع أجزاء المصة.
عمل مطران على ترجمة لمسرحٌات شكسبٌر وؼٌرها من
األعمال األجنبٌة كما كان له دور فعال فً النهوض بالمسرح
المومً بمصر.
خالل فترة إلامته فً مصر عهدت إلٌه وزارة المعارؾ المصرٌة
بترجمة كتاب الموجز فً علم االلتصاد باالشتران مع الشاعر حافظ
إبراهٌم وصدر له دٌوان شعر مطبوع فً أربعة أجزاء عام \ 1908
ونظرا ً لجهوده األدبٌة الممٌزة لامت الحكومة المصرٌة بعمد مهرجان
ادبً لتكرٌمه حضره كثٌر من األدباء والمفكرٌن من بٌنهم األدٌب
الكبٌر طه حسٌن.
مرض خلٌل مطران فً الماهرة واشتد به المرض حتى وافته
المنٌة فً اجله المحتوم فً االول تموز سنة \  1949فً الماهرة
وهكذا شهدت مصر وفاته كما شهدت لبنان والدته فهو بحك
شاعر المطرٌن .
لدم خلٌل مطران للمكتبة العربٌة العدٌد من الكتب النادرة
فً النثر منه ا :
ٌنابٌع الحكمة
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واألمثال
دٌوان الخلٌل
إلى الشباب
ؾ
و العدٌد من المترجمات لكل من شكسبٌر وفٌكتور هوجو .اضا ة
الى دٌوانه الشعري الكبٌر.
دعا خلٌل إلى التجدٌد فً األدب العربً والشعر خاصة فكان
أحد الرواد الذٌن اخرجوا الشعر العربً من أؼراضه التملٌدٌة والفاظه
البدوٌة التً كانت ٌتؽنى بها الشعراء العرب وٌحافظون علٌها إلى
أؼراض حدٌثة تنسجم وطبٌعة العصر وحداثته ونهضته ام ته مع
الحفاظ على أصول اللؽة والتعبٌر فً النحو والصرؾ والبالؼة
والبحور الشعرٌة وٌعتبر من اوابل الذٌن كتبوا الشعر المصصً
.
والتصوٌري او المسرحً فً األدب العربً
خلٌل مطران ٌتمٌز بحسه الوطنً فمد شارن فً كثٌر من
الحركات الوطنٌة التً أسهمت فً تحرٌر الوطن العربً وانتمل من
حٌث عمل كمحرر
بارٌس الى مصر لٌكون فً احضان الماهرة
بجرٌدة األهرام لعد ة سنوات ثم لام بإنشاء ( المجلة المصرٌة ) ومن
بعدها جرٌدة ( الجوانب المصرٌة ) الٌومٌة والتً كان فٌها مناصرا
لزعٌم الثورة المصرٌة (مصطفى كامل ) فً حركته الوطنٌة ضد
االستعمار و فً سبٌل النهضة العربٌة وتمدم الشعب العربً فً مصر
ولد استمر فً إصدارها على مدى اربعة اعوام ولام بترجمة العدٌد
من الكتب .الحظه ٌمول فً احدى لصابده الثابرة :
ـار َهـا بَحْرا ً َوبَرا
شـردُوا أ َ ْخ ـٌَ َ
ِّ
صا ِلحا ً
صـا ِلـ ُح ٌَـ ْبمَى َ
ِإنَّـمـا الـ َّ
ٌر َها
َـسروا األ َ ْلال َم َه ْل ت َ ْك ِ
س ُ
ك ُ

َو ْالـتُـلـوا أَحْ َرار َها ُح ّرا ً فَ ُح َّرا
ـر ال َّد ْه ِر َوٌَ ْبمَى الش َُّّر ش ََّرا
ِ
آخ َ
ص ْخ َرا
ش َ
ٌَ ْمنَ ُع األ َ ٌْدي أ َ ْن ت َ ْنمُ َ
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لَ ِ ّ
ـدي َهـ ْل ت َ ْم ِطٌعُها
ـطـعُـوا األ َ ٌْ َ
أ َ ْط ـ ِفـب ُوا األ َ ْعٌُ َن َه ْل ِإ ْطفَا ُإ َها
اس َهذَا ُج ْهدُك ْم
أ َ ْخ ِـمـدُوا األ َ ْنفَ َ

ٌَـمنَ ُع األ َ ْعٌُ َن أ َ ْن ت َ ْن ُ
ظرشزراَ
ص َع َد َز ْف َرا
اس أ َ ْن ت ْ
ٌَ ْمنَ ُع األ َ ْنفَ َ
َوبِـه َمـ ْنـجـاتُـنَـا ِمـ ْن ُك ْم فَش ْك َرا

وصاحب مدرسة
عرؾ مطران كواحد من رواد حركة التجدٌد
متجددة فً الشعر والنثر،و تمٌز أسلوبه الشعري بالصدق الوجدانً
واألصالة العربٌة والنؽمة الموسٌمٌة وٌعد مطران من مجددي الشعر
العربً الحدٌث و من مجددي النثر فؤخرجه من األسالٌب األدبٌة
المدٌمة.
حاكى الشاعر خلٌل مطران فً بداٌاته الشعرٌة شعراء عصره فً
أؼراض الشعر التملٌدٌة من ؼزل مدح ورثاء اال انه أستمر على
المدرسة الرومانسٌة والتً تؤثر فٌها بثمافته االجنبٌة الفرنسٌة
فمد عنى خلٌل مطران بالخٌال الشعري واالٌحاء وأثرت مدرسته
الرومانسٌة الجدٌدة على العدٌد من الشعراء فً عصره ومن شعره
الرومانسً هذه االبٌات التً انشدها عندما سبل عن حبٌبته :
ت
ور العَ ٌْ ِن ُم ْذ ُك ْنتُ َو ُك ْن ِ
ب َونُ َ
ٌَا ُمنَى ا ْلمَ ْل ِ
ت
ص ْن ِ
ص ْنتُ َو ُ
اس ِب َما ُ
لَ ْم أَشَؤ ْ أ َ ْن ٌَ ْعلَ َم النَّ ُ
َو ِلـ َمـا َحـاذَ ْرتُ ِم ْ
ت
ـه ْم فٌِنَا فَ ِط ْن ِ
ـن فِـ ْطـنَـتِ ِ
ت
سـعَادِي َم ْن ا نَ ْن ِ
ي َو ِهـ ْنـدِي َو ُ
إِ َّن لَـ ٌْـالَ َ
ت
س َّمى ُها أ َ ْن ِ
ـر األ َ ْ
س ـ َمـا ُء لَـ ِك َّن ال ُم َ
تَـ ْكـث ُ ُ
شهدت حٌاة مطران جل األحداث السٌاسٌة والوطنٌة واالجتماعٌة
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الهامة فً العالم العربً وكان بالػ التؤثر بها وعبر عن الكثٌر منها
من خالل لصابده ،وعرؾ فٌها برلة مشاعره واحساسه العالً األمر
الذي نراه منعكسا فً لصابده فكانت اشبه بمرآ ة نرى فٌها االحداث
على حمٌمتها ولد تمٌزت بنزعة إنسانٌة ممزوجة بروح عربٌة
وطنٌة كما كان للطبٌعة نصٌب فً شعره كبٌر عبر عنها وتؽنى
بها فً الكثٌر من لصابده شعره بالوصؾ ،ولدم الكثٌر المصابد
الرومانسٌة وتعد لصٌدة (المساء) من أشهر لصابد مطران رومانسٌة
ٌمول فٌها:
شفَابًِ
دا ٌء ألَ َّم فَ ِخ ْلتُ فٌِ ِه َ
ٌَا لَل َّ
ستَبَدَّا بًِ َو َما
ض ِعٌفَ ٌْ ِن ا ْ

ص ْب َو ِتً فَت َ َ
عفَتْ بُ َر َحا ِبً
ضا َ
ِم ْن َ
فًِ ال ُّظ ْل ِم ِمثْ ُل ت َ َحك ُِّم ال ُّ
اء
ضعَفَ ِ

صبَابَةُ َوا ْل َج َوى
ب أَذَابَتْهُ ال َّ
لَ ْل ٌ
سٌ ُم تَنَ ُّه ٍد فًِ
الر ْو ُ
ح ب ٌْنَ ُه َما نَ ِ
َو ُّ
ور ُه
َالم ْ
َوال َع ْم ُل ك ِ
صبَاحِ ٌَ ْؽشَى نُ َ
َهذَا الَّذِي أ َ ْبمَ ٌْتِ ِه ٌَا ُم ْنٌَتًِ

اء
َو ِؼالَلَةٌ َرثَّتْ ِم ِن األَد َْو ِ
َاء
ً الت َّ ْ
ب َو ال ُّ
صعَد ِ
ص ِوٌ ِ
َحالَ َ
َكد َِري َوٌُ ْ
ض ِعفُهُ نُ ُ
وب ِد َمابًِ
ض ُ
ِم ْن أ َ ْ
شتًِ َوذَكَابًِ
ضلُ ِعً َو َحشَا َ

ٌن أ َ َ
ص ْف ِت ِنً
ض ْعتُ لَ ْو أ َ ْن َ
ع ُْم َر ٌْ ِن ِف ِ

س ِفً َوبُكَابًِ
لَ ْم ٌَجْ د َُرا بِتَؤ َ ُّ

ع ْم َر ُم َخلَّ ٍد
ع ُْم َر ا ْلفَتَى ا ْلفَانًِ َو ُ

اء
ِببٌَانِ ِه لَ ْوالَ ِن فً األَحْ ٌَ ِ
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إِنًِّ أَلَ ْمتُ عَلى الت َّ ِعلَّ ِةبِال ُمنَى

فًِ ُ
ؼ ْربَ ٍة لَالوا تَك ُ
ُون د ََوابًِ

ٌب َه َوابِ َها
ْؾ َهذَا ا ْل ِج ْ
ِإ ْن ٌَش ِ
س َم ِط ُ

ٌر َ
اء
ٌب َه َو ِ
ان ِط ُ
أٌَُلَ َّطؾ ال ِّن َ

س ُن ُممَا َم َها
س ِن ا ْل َح ْوبَا َء ُح ْ
أ َ ْو ٌُ ْم ِ

اء
سكَةٌ فًِ البُ ْع ِد ل ْل َح ْوبَ ِ
َه ْل َم ْ

ث َط َوافًِ فًِ ا ْل ِبالَ ِد َو ِعلَّةٌ
عبَ ٌ
َ

ست ْ
اء
اي ل ِ
ش َف ِ
ال ْ
ِفً ِعلَّ ٍة َم ْنفَ َ

صبَابَتًِ ُمتَفَ ِ ّرد
ُمتَفَ ِ ّر ٌد بِ َ

بِكَآبَتًِ ُمتَفَ ِ ّر ٌد

شان ِإلى البَحْ ر ا ْ
اط ِري
ٍ
راب َخ َو ِ
ض َط َ
ص َّم َولَ ٌْتَ ِلً
ثا ٍو َ
ص ْخ ٍر أ َ َ
علَى َ
ج َك َم ْوجِ َمك َِار ِهً
ٌَ ْنتَابُ َها َم ْو ٌ
ب َ
ك
ضابِ ٌ
َوالبَحْ ُر َخفَّا ُ
ق ا ْل َج َوانِ ِ
ت َ ْؽشَى ا ْل َبر ٌَّةَ ُكد َْرةٌ َوكَؤَنَّ َها
ك ُم ْعت َ ِك ٌر لَ ِرٌ ٌح َج ْفنُهُ
َواأل ُ ْف ُ

بَعَنَابًِ

اء
اح ِه ال َه ْو َج ِ
فٌَُ ِجٌبُ ِنً ِب ِر ٌَ ِ
اء
َ
ص ْخ َر ِة ال َّ
ق ْلبا ً َك َهذِي ال َّ
ص َّم ِ
س ْم ِم فًِ أ َ ْع َ
ضابًِ
َوٌَفُت ُّ َها كَال ُّ
اء
َك َمدا ً ك َ
س ِ
اإل ْم َ
صد ِْري َ
ساعَةَ ِ

ً ِم ْن أَحْ شَابً
ص ِعدَتْ إِلى َ
َ
ع ٌْنَ َّ
اء
ٌُ ْؽ ِضً َ
علَى ا ْلؽَ َم َرا ِ
ت َواأل َ ْلذَ ِ
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ب َو َما بِ ِه ِم ْن ِع ْب َر ٍة
ٌا لَ ْلؽُ ُرو ِ

لرابً
ل ِل ْم ْ
ست َ َه ِام َو ِع ْب َر ٍة ِل َّ

ص ْرعَةً
س نَ ْزعا ً ِللنَّ َه ِار َو َ
أ َ َولَ ٌْ َ

ش ْم ِس َب ٌْ َن َمآ ِت ِم األ َ ْ
اء
ِلل َّ
ض َو ِ

ٌن َو َم ْبعَثا ً
أ َ َولَ ٌْ َ
س َط ْمسا ً ِل ْلٌَ ِم ِ

ل ِلش َِّّن بَ ٌْ َن َ
اء
ؼالَبِ ِل ال َّظ ْل َم ِ

دى
أ َ َولَ ٌْ َ
س َمحْ وا ً ِل ْل ُو ُج و ِد ِإلى َم ً

َوإ َبا َدةً ِل َم َعا ِل ِم

*******************

13

150

األ َ ْ
اء..
ش ٌَ ِ

معروؾ الرصافً
هو معروؾ عبد الؽنً الرصافً البؽدادي.
ولد ببؽداد سنة\  1294هجرٌة\  1875مٌالدٌة ودرس فً الكتاتٌب
فً بؽداد ومن ثم فً المدرسة الرشيدٌة .
درس االدب العربً فً جامع الفضل الكابن فً محلة الفضل
فً شارع الكفاح حالٌا حٌث أتصل بالشٌخ العالمة محمود شكري
األلوسً والزمهُ أثنتً عشرة سنة ،وتخرج علٌ ِه وكان ٌرتدي العمامة
وزي علماء الدٌن وسماهُ شٌخهُ األلوسً (معروؾ الرصافً)
لٌكون معروفا فً الصالح والشهرة والسمعة الحسنة ،مماثال لمعروؾ
الكرخً .
عٌن الرصافً معلما ً فً مدرسة الراشدٌة التً أنشؤها الشٌخ
عبد الوهاب النابب شمال األعظمٌة ،ثم انتلل لٌكون مدرسا ً لألدب
العربً فً األعدادٌة المركزٌة ببؽداد ،أٌام الوالً نامك باشا الصؽٌر
عام \  1902مٌالدٌة  ،وظل فٌها حتى أعالن الدستور العثمانً عام \
 1908مٌالدٌة .
ومن دواعً الصدؾ انه لدم الى مدٌنة بلدروز عن طرٌك النهروان
من جنوب بؽدادعام \  1908ممتطٌا جوادا والتزم الطرٌك الى
عشٌرة ( الداٌنٌة ) الساكنة فً جنوب بلدروز ووالتً تبعد عن بؽداد
لرابة \  50كم فً الجنوب الشرلً لمدٌنة بؽداد بٌنما الطرٌك من
مدٌنة بلدروز الى بؽداد لرابة مرورا بناحٌة كنعان ومدٌنة بعموبة
ومنطمة خان بنً سعد لرابة\  120كم وكان لد حمل معه الى
شٌخها ( هاون ) كبٌر وزنه  20كؽم الٌزالون ٌحتفظون به  .وكان
لد مدح شٌخ عشٌرة الداٌنٌة انذان (الحاج عبعوب بن دمحم المطلن )
بمصٌدة زودنً بها صدٌمً العزٌز لبل عدة اٌام ابنه ( الحاج بدر
عبعوب) الساكن لرٌبا من داري الحالٌة فً الحً العصري فً
بلدروز وٌحتفظ بها فً بٌته منها هذه االبٌات :
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الدهر بٌن فً كتاب شهادة
بالنور فوق جبٌنه مسكوب
ان السماحة والشجاعة والعلى
جمعت لعمري فً عبعوب
شهم

تولع بالعطاء بنـانه
مثل الرٌاح

تولعت بهبوب

اسد نمت آلل لٌس فً العلى
اباء مجد

لٌس بالمكذوب

ورث المكارم كل ٌوم فً الورى
بسمو بعارم عزمه المرهوب
مازال ٌولد كل ٌوم فً الورى
نارٌن نار لرى ونار حروب
ٌهدي جموع المدلجٌن لبٌته
فً اللٌل ضوء لهٌبها الشبوب
خلمت من الحسب الصٌم اكفه
لجناب سابمة وكشؾ كروب
حمدت ولابعه السٌوؾ بكفه
والخٌل كل مطـهم

ٌعـبوب

ٌلمى الفورس والسكٌنة ورعه
وٌخوض ؼمرالموت ؼٌر هٌوب
ان ٌشن فوق ظهورهن اؼارة
ترن العدو بلوعة المحروب
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فخر الكرام على المكارم والندى
لامت دعابم بٌته المضروب
للجود مؽلوبا

تراه ولم ٌكن
للجٌش فً الؽزوات بالمؽلوب

ٌتفمد االضٌاؾ ملا دٌاره
عند الصباح وعند كل ؼروب
كالعبد ٌخضع للضٌوؾ وانه
فً الموم اكبر سٌد مهٌوب
عم االرامل والٌتامى بسٌبه
فؽدت تعٌش بماله الموهوب
خلك الكرٌم ابن الكرام دمحم
لسرور محزون جبر للوب
تا هللا لوكان الكرام بالؼة
كان الكرٌم العجز االسلوب
سافر االرصافً إلى اسطنبول لعله ٌحضى برعاٌة الحكومة
العثمانٌة اال انه لم ٌحظ برعاٌتها فرجع الى بؽداد ثم عٌن مدرسا ً
لمادة اللؽة العربٌة فً الكلٌة الشاهانٌة ومحررا ً لجرٌدة ( سبٌل الرشاد
) والتً كانت تصدر فً بؽداد عام \ 1909مٌالدٌة .
انتخب عضوا فً مجلس( المبعوثان ) العثمانً مرتٌن فً
عامً \ 1912و\ 1914مٌالدٌة وكذلن انتخب عضوا فً مجلس
النواب العرالً مرات عدٌدة .
ثم اشتؽل مدرسا فً دار المعلمٌن العالٌة ببؽداد و مفتشا فً
وزارة المعارؾ العرالٌة اال انه عزؾ عن العمل الحكومً  .وبعد ذلن
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عاش منزوٌا فً داره ولد حاق به الفمر فً اخر اٌامه حتى لٌل انه
لام ببٌع السكاٌر المفردة للعٌش مما تدره علٌه لعدم تمكنه من العمل
وال ٌوجد له من ٌعٌله فً كبر سنه .
عٌن مدرسا ً فً دار المعلمٌن فً المدس عام \ 1920م ،وعاد
إلى بؽداد عام\  1921م.
صبوا
وعندما احتل اإلنجلٌز العراق سنة \1920م ،سرعان ما ن ّ
وأنشوا برلمانا
أ
فٌصل بن الحسٌن ملكا ً على البالد وأصدروا دستورا
وأصبحت أمور البالد بؤٌدٌهم فثار الشعب العرالً بوجه االستعمار
البرٌطانً وفً لدمة الثابرٌن الشاعر الرصافً حٌث كانت لصابده
تلتهب نارا ثورٌة مستعرة لتحرق ظهور االستعمار واعوانه ولد هزأ
بسخرٌة من االنكلٌز واذنابهم ومما لاله لصٌدته الفابٌة لوله :
علم ودستور ومجلس أمة
محرؾ
كل عن المعنى الصحٌح
ّ
أسماء لٌس لنا سوى ألفاظها
أما معانٌها فلٌست تعرؾ
من ٌمرأ الدستور ٌعلم أنه
وفما لصن االنتداب مصنؾ
فالدستور الذي سن فً نظره ما هو إال وثٌمة جدٌدة لالنتداب
الذي فرضه اإلنجلٌز على العراق ،دستور مزٌؾ وعلم الدولة مزٌؾ
هو اآلخر ،وحتى المجلس الذي ٌسمى ب(مجلس األمة ) أٌضا كان
مزٌفا ،ثم نالحظ الشاعر الرصافً ٌصرخ ساخرا لٌمول:
ٌا لوم ال تتكلموا
إن الكالم محرم
ناموا وال تستٌمظوا
ما فاز إال النوم
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وتؤخروا عن كل ما
ٌمضً بؤن تتمدموا
ودعوا التفهم جانبا
فالخٌر أن ال تفهموا
أما السٌاسة فاتركوا
أبـدا ً وال تنـدموا
سافر إلى اإلستانة( استانبول ) عام \  1922م ،وعاد إلى بؽداد
عام \ 1923م ،وأصدر فٌها جرٌدة (األمل) وأنتخب عضوا ً فً مجمع
اللؽة العربٌة فً دمشك ،عام \ 1923م ،وبعد ذلن عٌن مفتشا ً فً
مدٌرٌة المعارؾ ببؽداد عام \ 1924م ،ثم عٌن أستاذا ً فً اللؽة
العربٌة بدار المعلمٌن العالٌة عام \  1927مٌالدٌة .
الشاعر العرالً جمٌل صدلً الزهاوي
عاصر معروؾ الرصافً
َ
ولد دعى كالهما إلى تحرٌر المرأة ونزع الحجاب (العباءة) التً كانت
وال تزال مستخدمة فً العراق..
اختلؾ الرصافً والزهاوي وتشنج احدهما من االخر كثٌرا
واختلفت االراء اال ان هذه الحالة كللت بالصلح بٌنهما لبل وفاتهما
فً جلسة حٌث أصلح بٌنهما السٌد ( محمود صبحً الدفتري ) فً
داره فً الحٌدرخانة ببؽداد ولد حضر الجلسة المفكرون ورجال
الثمافة منهم \ عبد العزٌز الثعالبً وروفابٌل بطً وفإاد السمعانً
والعالمة دمحم بهجت األثري.
ارتحل الرصافً من بؽداد الى الفلوجة التً تبعد عنها لرابة
\80كم بعد أن سبم الحٌاة فً بؽداد ،ونزل فً ضٌافة ( آل عرٌم )،
الذٌن أنزلوه أحد منازهم المطلة على نهر الفرات وهٌإا له الجو
المكناسب ليتفرغ للمطالعة والكتابة فكان ٌمضً فترة الصباح حتى
الظهر بالكتابة .
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اجتمع الملن فٌصل االول مع الرصافً فً مجلس عام
الملن على بٌته الشعري الذي ٌمول فٌه:
( ٌعدد أٌاما ً وٌمبض راتبا ً)
فمال لهٌ( :امعروؾ أنا الذي أعدد أٌاما ً وألبض راتبا ً ؟)
فؤجابه الرصافً :
( أرجو أن ال تكون كذلن ٌاصاحب الجاللة ).

ؾعاتبه

اشتؽل الرصافً فً دار المعلمٌن العالٌة ببؽداد و مفتشا فً
وزارة المعارؾ العرالٌة اال انه عزؾ عن العمل الحكومً بعد ذلن
وعاش منزوٌا فً داره ولد حاق به الفمر فً اخراٌامه حتى لٌل انه
لام بٌع السكاٌر المفردة للعٌش مما تدره علٌه لعدم تمكنه من العمل
وال ٌوجد له من ٌعٌله فً كبر سنه .
توفً الرصافً بدار ِه فً محلة السفٌنة فً األعظمٌة ببؽداد
لٌلة الجمعة فً ربٌع الثانً عام \ 1364هـجرٌة الموافك للسادس
عشر من مارس (آذار )  1945مٌالدٌة ،وشٌع بموكب مهٌب سار فٌ ِه
األدباء والعلماء واألعٌان ورجال الصحافة ورجال الدولة ودفن فً
ممبرة الخٌزران ببؽداد .
شٌد للشاعرالرصافً نصبا تذكارٌا هو تمثال كبٌر نصب فً
الساحة الممابلة لجسر الشهداء فً شارع الرشٌد الذي ٌعد افضل
واحسن شوارع بؽـداد عند تماطع الشارع االتً من صوب الكرخ عبر
جسر الشهداء مع شارع الرشٌد المجاور لسوق السراي ( سوق
الورالٌن ) من جهة الشمال والمدرسة المستنصرٌة األثرٌة من جهة
الجنوب فً بؽداد وسمٌت الساحة باسمه ( ساحة الرصافً ) و ال
ٌزال التمثال لابما وشامخا ٌزٌن الساحة المذكورة .
ٌتمٌز شعر معروؾ الرصافً بسهولة االلفاظ وجزالتها وعلو
االسلوب وبالؼته ولد اشتهر بالشعر السٌاسً و ملارع ة االستعمار
االنكلٌزي كثٌرا وناضل فً سبٌل تحرٌر بلده العراق وامته العربٌة .
و برع فً الوصؾ والؽزل والمدح والفخر وحث على تاسٌس
التخر واالنحطاط االجتماعً .
المدارس والمعاهد والثورة على أ
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الحظ لصٌدته اذ ٌمول:
ابنوا المدارس واستمصوا بها األمال
حتى نطـاول فً بنٌانها زحال
جودوا علٌها بما درت مكاسبكم
ولابلـوا باحتمار كل مـن بخال
ال تجعلوا العلم فٌها كـل ؼاٌتكم
بل علموا النشء علما ٌنتج العمال
ربـوا البنٌـن مع التعلٌم تربٌة
ٌمسً بهـا ناطك الدنٌا به المثال
فجٌشوا جٌش علم من شبٌبتنـا
عرمرما تضـرب الدنٌا به المثال
أنا لمن أمة فً عهد نهضتنا
بالعلم والسٌؾ لبال انشات دوال
برع فً الوصؾ والؽزل والحكمة والفخر وحث على الثورة
وصؾ لؼروب
ه
التخر واالنحطاط والفمر ومن لصٌدة له فً
ضد أ
الشمس هذه االبٌات :
نزلت تجرالى المؽٌب ذٌوال
صفراء تشبه عاشما متبوال
تهتز بٌن ٌد المؽٌب نأنها
صب تململ فً الفراش علٌال
ضحكت مشارلها بوجهن بكرة
وبكت مؽاربها الدماء اصٌال
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لد حان فً نصؾ النهار دلوكها
هبطت تزٌد علىالنزول نزوال
حتى دنت نحو المؽٌب ووجهها
كالورس حال به الضٌاء حٌوال
وؼدت بالصى االفك مثل عرارة
عطشت فابدت صفرة وذٌوال
ؼربت فابمت كالشواظ عمٌبها
شفما بحاشٌة السماء طوٌال
شفك ٌروع الملب شاحب لونه
كالسٌؾ ضمخ بالدما مسلو ال
ٌحكً دم المظلوم مازج ادمعا
هملت ٌها عٌن الٌتٌم همو ال
رلت اعالٌه واسفله الذي
فً االفك اشبع عصفرا محلو ال

----------------------------------------------
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امٌن الرٌحانً
فٌلسوؾ الفرٌكة
.
هو أمٌن بن فارس بن أنطوان بن ٌوسؾ بن المطران
باسٌل البجانً المارونً
ولد فً  24أكتوبر  /تشرٌن االول  1876فً بلدة (الفرٌكة)
من لرى منطمة المتن الشمالً فً جبل لبنان ،وهو من أسرة مارونٌة
تعود بجذورها إلى لرٌة (ب ّجة) فً بالد جبٌل اللبنانٌة.
انتملت اسرته منذ حوالً منتصؾ المرن السابع عشر إلى ضٌعة (بٌت
شباب) فً هذا المتن ،ومنها إلى (الشاوٌة) مع المطران باسٌلٌوس
عبد األحد سعادة البجانً ،الجد الثانً لوالد أمٌن ،وٌحكى أن منزل
األسرة هنان كان محاطا بشجر(اآلس) أو الرٌحان ومن هذه عرؾ
ببٌت الرٌحانً.
والد فارس (انطوان الرٌحانً) من الشاوٌة ،ووالدته (أنٌسة
جفال طعمه )من (المرنة الحمراء) .
عمل والده فً تجارة الحرٌر ونمت عابلته حتى أصبحت تضم
ستة أوالد هم على التوالً :أمٌن (البكر)،و سعدى و أسعد ،وٌوسؾ
و أدال و ألبرت .ومما ٌإثر عنه ان طفولة أمٌن عرفت شماوة ممٌزة
بٌن الصبٌة لحدة فً طبعه فمد كان كثٌرا ما ٌعود إلى المنزل بعد
عران مع رفاله ،أو بعد تالسن والتتال بسبب اللعب مع أوالد المرٌة،
وللما كان ٌرضخ إلرادة ذوٌه ،وكثٌرا ما كان ٌصر على ما ٌرٌد ،و
لٌل انه إذا زار معمل والده فانه ٌزوره لٌس للعون والمساعدة ،بل
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لفضول عنده لمعرفة ما ٌجري ،فٌستمع وٌرالب الفتٌات العامالت،
وحٌن ٌصلٌن ٌجد نفسه خارج الجمع فال ٌشارن فً الصالة ،ولعل
طبعه هو الذي دفعه من حٌث ال ٌدري إلى التذمر واإلنزعاج من أمور
كان ٌصادفها فً البٌت اومعمل الحرٌر اوازلة المرٌة ،ومما ٌذكره
شمٌمه ألبرت:
(أن أمٌنا فً طفولته ما كان ال ٌتمٌد بالشعابر الدٌنٌة أسوة بوالدته ).
كانت نشؤة امٌن الدراسٌة األولى ؼٌر منتظمة ،ولم تكن مادة
الدراسة تختلؾ عن مادة الكتٌبات األولٌة المتداولة فً مدرسة (تحت
السندٌانة) فً ذلن الزمان كانت أولى دروسه اإلبتدابٌة على ٌد معلم
المرٌة ،أمام كنٌسة (مار مارون) المجاورة لمنزل والده شتاء وتحت
زٌتونة هرمة لرب العٌن فً الخرٌؾ والربٌع.
وٌذكر الرٌحانً عن هذه الفترة من تعلٌمه أنه كان ٌمرأ كراسة
األبجدٌة ،والمزمور األول من مزامٌر داود ؼلٌه السالم على ٌد
(الشدٌاق متى ) ،تحت الجوزة فً الساحة السفلى من (بٌت شباب)
وٌنتمل إلى مدرسة (نعوم مكرزل) حٌث ٌتلمن مبادئ الفرنسٌة إلى
جانب المراءة العربٌة والحساب والجؽرافٌة ،ولد عرؾ خالل دراسته
بذكابه وتفوله على أترابه.
أرسله والده فً صٌؾ  1888مٌالدٌة مع عمه إلى أمرٌكا
وكان عمره اثنتً عشرة سنة  ،وفٌها تعلم مبادئ اللؽة اإلنكلٌزٌة،
وبرز مٌله إلى المطالعة .ثم ترن المدرسة لٌتسلم مهمة المحاسبة فً
.
متجر عمه فً مدٌنة ( منهاتن) االمرٌكٌة
اندفع الرٌحانً إلى المطالعة لٌل نهار ،فاطلع على أعمال
الشعراء والكتاب أمثال شكسبٌر وهٌجو وسبنسر وهاكسلً وكارلٌل
وآخرٌن من المعاصرٌن والمدامى،وفً عام 1895التحك بفرلة تمثٌل
محلٌة بعد أن ولدت فٌه المطالعات مٌالً إلى فن التمثٌل ،حٌث بمً
فٌها ثالثة أشهر ،ثم تركها ألسباب مجهولة لم تعرؾ واخالها نفسٌة
وفً عام  1897التحك بمعهد الحموق فً جامعة نٌوٌورن ،واستمر
فٌه سنة اال انه احس بالمرض فؤشار علٌه الطبٌب بالعودة إلى لبنان،
فعاد إلٌه عام  ،1898وهنان درس اإلنكلٌزٌة فً مدرسة أكلٌرٌكٌة،
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وتعلم اللؽة العربٌة بالممابل وبدأ فً كتابة المماالت فً جرٌدة
(اإلصالح) التً اتخذها منبرا ً للهجوم على الدولة العثمانٌة.
وفً عام  1899رجع الرٌحانً إلى أمرٌكا فاشتؽل بالتجارة
واألدب ،وبدأ فً إصدار الكتب وكان أولها كتاب ( موجز الثورة
الفرنسٌة) ،كما ترجم إلى اإلنكلٌزٌة مختارات من شعر الشاعر
والفٌلسوؾ العربً  -أبً العالء المعري ،ومنذ ذلن الحٌن كرس حٌاته
للكتابة ،وفً هذا اإلطار تعترؾ صحٌفة (األوبزرفر) اللندنٌة بؤن
(أمٌن الرٌحانً هو أول من كتب كتبا ً باإلنجلٌزٌة عن البالد العربٌة
والشرق األدنى).
وفً سنة  1904عاد الرٌحانً إلى لبنان مرورا ً بمصر ،فزار
الخدٌوي (عباس حلمً) ،واتصل بؤبرز األدباء والزعماء السٌاسٌٌن،
وتباحث معهم فً أحوال الشرق العربً االجتماعٌة والسٌاسٌة
والفكرٌة ووسابل النهوض بها،
وفً لبنان تابع نشاطه الفكري واالجتماعً الكثٌر والمتعدد األوجه،
وأصبحت صومعته فً لرٌته (الفرٌكة) ملتمى عشرات األدباء من
أمثال :دمحم كرد علً وبٌرو باولً واألخطل الصؽٌر والشٌخ مصطفى
الؽالٌٌنً وؼٌرهم ،كما كان ٌنتمل من مدٌنة إلى أخرى ٌلمً الخطب
داعٌا ً إلى الحرٌة ومهاجما ً اإللطاع والخضوع لالستعمار والجهل،
وٌحاضر فً الجامعة األمرٌكٌة فً بٌروت وفً معاهد أخرى فً لبنان
وسورٌا ،وٌكتب وٌنشر فً المجالت والجرابد العربٌة واإلنكلٌزٌة.
وفً سنة  1911لفل أمٌن الرٌحانً راجعا ً إلى نٌوٌورن
لٌطبع كتابه (كتاب خالد) ،ومنذ ذلن الحٌن أصبح ٌتنمل بٌن نٌوٌورن
وبلدته الفرٌكة .وأصبح معروفا فً أمرٌكا وإنكلترا وكندا ،وكذلن فً
أوروبا والشرق األدنى والبالد العربٌة.
فً عام  1911جرى اختٌار أمٌن الرٌحانً عضوا ً مراسالً
للمجمع العربً بدمشك ،وكان عضوا ً فً جمعٌة الشعراء األمرٌكٌٌن
وفً منتدى الصحافة النٌوٌوركٌة ونادي المإلفٌن األمرٌكٌٌن
والجمعٌة الشرلٌة األمرٌكٌة ،كما اختاره معهد الدراسات العربٌة فً
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المؽرب األسبانً ربٌس شرؾ له.
فً الحرب العالمٌة األولى كان الرٌحانً أحد أعضاء (اللجنة
السورٌة ـ اللبنانٌة) التً مارست نشاطا ً سٌاسٌا ً ضد السٌطرة التركٌة.
ومما ٌذكر اٌضا اشتران الرٌحانً سنة \  1918فً مإتمر انعمد فً
واشنطن من أجل الحد من التسلح ،ولد زار أوروبا عدة مرات حٌث
التمى فً إحدى زٌاراته الفٌلسوؾ (ولز) صاحب النظرٌة المستمبلٌة
و جرى نماش ووجهات نظر بٌنهما حول الشرق والؽرب..
فً عام  1922بدأ رحلته الى الجزٌرة العربٌة حٌث لابل
فٌها شرٌؾ مكة  -الحسٌن بن علً وسلطان لبابل حاشد واإلمام
ٌحٌى إمام الٌمن وعبد العزٌز آل سعود امٌر نجد وأمٌر الكوٌت أحمد
الجابر الصباح وشٌخ البحرٌن أحمد بن عٌسى وفٌصل األول ملن
العراق ووثك ذلن كتابة عن رحالته بالعربٌة واإلنجلٌزٌة وشرح
لضابا العرب فً أمرٌكا وطالب باستمالل لبنان من االستعمار الفرنسً
تمرر نفٌه خارج لبنان
وطرده من لبنان االمر الذي جعلت فرنسا
فنفته إلى العراق فانتمل الى بؽداد ولم ٌعد إال بعد ضؽط كبٌر من
الجالٌات العربٌة فً المهاجر .حٌث عاد منها عام 1934
تؤثر امٌن الرٌحانً كثٌرا بمبادئ الثورة الفرنسٌة وإنتمد
المادٌة الؽربٌة وكان معجبا بنشاط األمٌرٌكٌن ولد كان مإثرا فً
كتاباته فً األوساط األمٌركٌة والؽربٌة ولد كتب عن الرلً ومعناه
وعن الحٌاة السٌاسٌة واإلجتماعٌة وكان ٌحض المؽتربٌن على
التطوع للدفاع عن أوطانهم واستمالل بالدهم ولد تؤثر بفلسفة
شكسبٌر وكارلٌل وفولتٌر.وخالل السنوات مابٌن  1927ـ ، 1939
حاضر الرٌحانً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حول مخاطر الدور
الصهٌونً فً الوطن العربً ،وشن حربا ً ثمافٌة شدٌدة الولع دفاعا ً
عن الحرٌة والتحرر والحموق اإلنسانٌة ،ولد طلب إلٌه الحاج ( أمٌن
الحسٌنً ) أن ٌشترن فً الوفد الفلسطٌنً لمفاوضة الحكومة
البرٌطانٌة فاعتذر.
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فً  15أؼسطس آب عام \  1947تعرض أمٌن الرٌحانً
لحادث إثر سموطه عن دراجة اعتاد أن ٌركبها على طرلات الجبل
حول بلدته الفرٌكة وأدخل المستشفى
توفً فً  12سبتمبر عام  . 1947ودفن فً بلدته الفرٌكة .
وألٌم له تمثاالً نصب فً باحة كلٌة اآلداب فً الجامعة اللبنانٌة.الٌزال
شاخصا اعترافا بفضله ومكانته الثمافٌة .
منح أمٌن الرٌحانً عدة أوسمة منها :
ـ وسام المعارؾ األول
ـ وسام المعارؾ األول للمؽرب اإلسبانً
ـ وسام االستحماق اللبنانً األول المذهب.
من أهم مإلفاته:
هاتؾ االودٌة ( دٌوان شعر )
موجز الثورة الفرنسٌة
ملون العرب
للب العراق
المؽرب األلصى
للب لبنان بالعربٌة و اإلنجلٌزٌة.
أمٌن فارس أنطوان الرٌحانً ادٌب و شاعر و باحث و مإرخ
و كاتب و روابً ولصصً و مسرحً و رحالة و سٌاسً و عالم آثار
و نالد ادبً و خطٌب و رسام كاركتٌر اضافة الى انه داعٌة من دعاة
اإلصالح اإلجتماعً ،وعمالق من عمالمة األدب العربً وواحد من
رجال الفكروالثمافة العربٌة والعالمٌة ،ولد لمب ب(فٌلسوؾ الفرٌكة )
امٌن الرٌحانً ترن تراثا أدبٌا وتارٌخٌا ضخما ولٌما كما
كتب المسرحٌات والمصص بالعربٌة واإلنجلٌزٌة وكان من أشهر أدباء
المهجر بعد جبران خلٌل جبران.
ٌعتبر الرٌحانً األب المإسس لما ٌُس ّمى باألدب العربً األمرٌكً
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واألدب المهجري ،له تسعة وعشرون مإلفًا باللؽة اإلنكلٌزٌة وستة
وعشرون مإلفًا باللؽة العربٌة.
ومن نثره الجمٌل ٌمول فً وصؾ الشعر\
( الشعر أمواج من العمل والتصور تولدها الحٌاة وٌدفعها الشعور،
فتجًء الموجة كبٌرة أو صؽٌرة ،هابجة أو هادبة ،باردة أو فاترة أو
محرلة ،بحسب ما فً الدافع من لوة الحس والنظر والبٌان.
ولكل موجة من األمواج لالب من اللفظ ،شعرا كان أو نثراٌ ،صٌؽه
الشاعر فً حال التمٌد أو االطالق ،فٌجا مجسما أو عدال ،مبتذال أو
مبتكرا ،سمجا أو جمٌال ،بحسب ما عنده من علم وذوق وصناعة.
وإذا ما جاء صؽٌرا ٌفمدها الضؽط جمالها ومعناها ،إذن لكن موجة
لالب ال تهنؤ فً سواه أو بالحري لكل فكر صٌؽة ال ٌسلم وال ٌصح وال
ٌكون جمٌال إال فٌها) .
الرٌحانً أدٌب بارع وشاعر فذ ألبس الشعر والنثر جلبا ًبا
جدٌدًا .وهو المصاص الذي ٌسحرن بٌانه وٌجذبن إلى نهاٌة المصة
وهو الممثل الذي ٌؽرٌن فنه وتستهوٌن تعابٌره ومظاهره .ولد تؤثر
كثٌرا بالشاعر األمرٌكً ( وولت وٌتمان ) وكان أول من أدخل الشعر
الحر (ؼٌر الموزون) إلى الشعر العربً.
ٌع ّد أمٌن الرٌحانً أول من كتب الشعر المنثور فً األدب العربً،
رواد الرومانسٌة
حٌث أصدر \ دٌوان هتاؾ األودٌة  .وٌعد من اوابل ّ
العربٌة ومن أسبك الداعٌن إلى تحرٌر الشعر من أسر األوزان
والموافً. .
من جمٌل شعره هذه المصٌدة بعنوان ( ارز لبنان ) \
رفعت حجرا من حجارة الطرٌك إلى فمً
فمبلته ورعا ،حامدا ،آمال؛
لبل أن دخلت الظالل المدسٌة،
واستؽفرت األرز المتهانً حرمة عزلته؛
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هذه العزلة الفرٌدة فً أعالً الجبال،
فوق وكر النسور،
وراء حجب اآلفاق.
استؽفرت األرز،
ألنً جبت أشك ستار كعبته،
جبت أستكشؾ مكنون سره..
إٌه ربة األشجار
 ،وسٌدة الجبل الجبار،
أنت الرافعة أعالمن الخضراء بٌن هذه الصخور الدكناء،
بنت الجدٌدٌن،
وأخت الممرٌن،
حدثٌنً،
وعلمٌنً،
وارفعً بً إلى علٌاء إٌمانن؛
فمد جبت مستمدا من ٌنبوعن العالً
الموة والحكمة

*****************
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علً الجارم

هو علً بن دمحم بن صالح بن ابراهٌم الجارم
ولد بمدٌنة ( رشٌد ) المصرٌة سنة \ 1881م والده الشٌخ دمحم
صالح الجارم أحد علماء األزهر والماضً الشرعً لمدٌنة (دمنهور )
والمتوفً عام 1910م  ،وكان جده ابراهٌم الجارم مالذا البناء
المدٌنة من جور الحاكم التركً فٌها.
عاصر علً الجارم دخول اإلحتالل الفرنسً لمصر عام\ 1882م
فتم حل الجٌش الوطنً عام\  1883وأجبر اإلحتالل مصر على إخالء
السودان عام\  1884م.
و( رشٌد) مدٌنة مصرٌة تمع على الناحٌة المصوى من الشاطا
الؽربً للنٌل اي فرعه المسمى باسم المدٌنة ( فرع رشٌد ) ،تستمد
منه الحٌاة و الجمال والجالل وتمزج بحمابك التارٌخ الحدٌث
ولال فٌها:
أرشٌد ٌا بلدي وٌا ملهى الصبا
بٌنً وبٌن مدى الضبا أعوام
أٌام لً فً كل سرح نؽمة
وبكل ركن ولفة ولمام
ألهو كما تلهو الطٌور حدٌثها
166

شدو ورؾ جناحها أنؽام
وهً مدٌنة محافظة وٌعتمد أهلها أنهم ٌنحدرون من لبٌلة
لرٌش بالجزٌرة العربٌة .
درس علً عند الكتّاب حتى سن الحادٌة عشرة حٌث تلمى فً
دروسه ما تٌسر من المرآن الكرٌم وشٌبا ال باس به من المراءة
والحساب إنتمل بعد الحادٌة عشرة من عمره إلى الماهرة مع شمٌمه
الشٌخ دمحم نعمان الجارم وإلتحك باألزهر وسكنا فً درب السلحدار
بحً األزهر بؼرفة بسطح أحد البٌوت وإلتحك باألزهر وتلمى علوم
الدٌن على ٌدي الشٌخ االمام دمحم عبده ثم إلتحك بدار العلوم .
وكان من بٌن زمالبه الدكتور طه حسٌن واألستاذ أحمد أمٌن
ومن األزهر إلتحك بدار العلوم فً عام 1902م  ،وإعتبرها موبل
العربٌة ففٌها تحٌا وفً ؼٌرها تموت  ،ووجد فً دار العلوم خٌر
طالب األزهر من الذٌن ٌتذولون األدب وهام شاعرنا حبا بمعهده
الجدٌد وبؤساتذته:
هً فً مصر كعبة بعـــــــــث
الشر ق إلٌها طوابؾ الركبان
لد أعادت عهد األعارٌب فً مصر
إلى ناعم من العٌش هانً
وأطلت من الخــــــــــــباء علٌهم
فســــبتهم بسحرها الفتان
كتب لصدٌمه امٌرالشعراء احمد شولً ٌمول :
( نشؤت فى أسرة فتنت باألدب وأؼرمت بفطرتها وباستعدادها
الموروث  -براوبع الشعر على اختالؾ ألوانه وفنونه وكان أبى إذا
جلس بعد العشاء ،التؾ حوله أبناإه فتنمل بهم من أدب إلى تارٌخ إلى
بحوث سلسلة فى اللؽة  ،ثم شعر جزل رصٌن  ،ولمد كان  -رحمه هللا
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 كثٌر المراءة  ،لوى الحافظة  ،حسن العرض واألداء  ،فكان متاعا ًأن نستمع له  ،وأن ترؾ نفوسنا حوله طلٌمة مرحة فى هذا الجو
العجٌب)
اثرت األحداث الجارٌة فً بلده على حسه المومً والوطنً
وإنعكست على شعره وتوجهاته الفكرٌة والثمافٌة دون أن ٌشتؽل
بالسٌاسة أو ٌنتمً إلى حزب من األحزاب وبموت الخدٌوي توفٌك
ظهر على الساحة الوطنٌة شخصٌتان هما  ..الخدٌوي عباس حلمً
الثانً ومصطفى كامل وتم اإلتفاق الودي بٌن إنجلترا وفرنسا عام
\ 1904ثم دخلت إلى مشاعر المصرٌٌن وأحساسٌهم الوطنٌة مؤساة
دنشواي عام\  ، 1906حٌث كان عمر الشاعر \  26سنة ..او لل لبل
تخرجه من دار العلوم عام \1908م فإستوعب من أهله ومن حٌاته
كل هذه األحداث السٌاسٌة وترسبت فً وجدانه ولكنه لرر أن ٌحتفظ
بالوطنٌة بعٌدا عن الحزبٌة وبالمومٌة بعٌدا عن أي جماعات
سٌاسٌة  ،وأن ٌحتفظ فً أعماله بالوالء للعروبة واإلسالم .
عٌن مدرسا بمدرسة التجارة المتوسطة ثم سافر فً بعثة إلى
إنجلترا  .وفً مدٌنة (نوتنجهام) درس أصول التربٌة ولد بمً فٌها
اكثر من اربع سنوات .
وفٌها ٌمول :
أَبصرت أَعمى فً ال َ
بلندن
ب
ضبا ِ
ٍ
مبصر
الهداٌة
ٌ
فؤَتاه ٌسؤَله ِ
فالتاده األَعمى فسار وراءه

ٌمشً فال ٌشكو وال ٌتؤ َ َوهُ

الظالم وٌعمهُ
حٌران ٌحبط فً
ِ
أَنَّى تو َّجه خطوهُ ٌتو َّجهُ

وهنا بدا المدر المعربد ضاحكًا
ومضى الضباب وال ٌزال ٌمهمهُ
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رجع من لندن لٌكون مدرسا فً مصر بدار العلوم عام
\ 1912مٌالدٌة
وفً عام \1919م كانت الثورة الشعبٌة الكبرى بمٌادة ( سعد
زؼلول ) تجتاح البالد وكان شاعرنا مفتشا للؽة العربٌة بوزراة
المعارؾ أفصح لجمهور التربٌة من المعلمٌن والمدرسٌن والطلبة أن
الثورة الشعبٌة (ولٌدة إرادة األمة هذه االمة التً عانت من الكبت
والحرمان ومن اإلحتالل لرابة أربعٌن عاما).
وبعد عمله بدار العلوم نمل عام\  1917م مفتشا بوزارة المعارؾ
ورلً إلى وظٌفة كبٌر مفتشً اللؽة العربٌة حتى عام \  ، 1940وظل
وكٌال لدار العلوم إلى أن أحٌل إلى المعاش عام \ 1941مٌالدٌة .مع
العلم انه أصبح عام \ 1932مٌالدٌة عضوا بمجمع
اللؽة العربٌة بالماهرة .
وتعرؾ علً الجارم إلى ( محمود فهمً النمراشً ) او بمى
لت الٌه إلى أن أؼتٌل محمود فهمً النمراشً ؾرثاه
وفٌا على صدا ه
بمصٌدة تعد اخر لصٌدة كتبها على الجارم .
بٌنما كان ولده بدرالدٌن ٌلمً لصٌدة والده -نٌابة عنه حٌث
كان ٌعانً من وعكة صحٌة  -فً رثاء صدٌمه الحمٌم محمود فهمً
النمراشً لفظ الوالد االنفاس .
لمد توفى الشاعرعلً الجارم فً مساءالٌوم الثامن من شباط من
عام \ 1949مٌالدٌة .
ترن لنا علً الجارم بعد موته جملة من المإلفات والرواٌا التً
كتبها عدا الشعر ومن مإلفاته :
 - 1دٌوان شعر بارٌعة اجزاء طبع عام 1938
- 2فارس بنً حمدان
 - 3هاتؾ من األندلس
 - 4مرح الولٌد
 - 5فً سٌرة ٌزٌد األموي
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 - 6المعتمد بن عبا د
 - 7ابن زٌدون وشاعر ملن
 - 8الفارس الملثم
 - 9الشاعر الطموح المتنبً
 - 10نهاٌة المتنبً .
 -11سبات الخٌال
وعدد اخر من المإلفات
وكذلن إشترن فً إصدار:
( - 1المجمل من األدب العربً )
( - 2المفصل فً األدب العربً )
( - 3النحو الواضح) فً ستة أجزاء
( - 4البالؼة الواضحة) فً جزأٌن
كان ٌحن لشبابه كثٌرا فً شٌخوخته ؾٌمول:
آه لو ٌشتري الزمان لرٌضً
بسنٌن تعد لً فً حسابه
ما الذي تبتؽً ٌد الدهر عنً
ودمً ال ٌزال ملء لعابه
المتتبع لشعر علً الجارم ٌجد ان اؼلبه لٌل فً المناسبات
الوطنٌة والمومٌة وفٌه اٌضا التفاتة الى الؽزل بما ٌستهوي النفوس
المتعطشة للحب والؽرام وهنا لن لصابد فً الرثاء وكانت اخر لصٌدة
نظمها فً الرثاء هً التً نظمها فً ممتل صدٌمه النمراشً ٌتمٌز
شعره بحسن االداء والرومانسٌة وكؤنه ٌؽرؾ من بحرالحٌاة شعورا .
ٌتؽنى علً الجارم فً بؽداد تؽنً العاشك المحب بحبٌبته
فٌمول فً لصٌدته :
( بؽداد )ٌ ،ابلـد (الرشــٌد)
ومـنـارة المجـــــد التلـــٌد
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ٌـا بـــسمـــة لمــــا تــــــــــزل
زهــــراء فً ثؽـر الخلـــود
ٌـا ســــطر مجــد للــعروبــــــة
خــــط فً لـوح الوجــــود
ٌا راٌـة اإلسالم ،واإلسالم
خـفــــــــاق الـــــــبنـــود
ٌـا مــؽرب اللــٌل المــدٌم
ومــشرق األمـــل الجـــدٌد
ٌـا بنت (دجلــة) ،لـد ظـمبت
لرشـــــؾ مـبسمن البرود
ٌـا بهــــجة الصــحراء ،ردي
بهـــــجة الدنـــــٌا وزٌــدي
كم جاش جٌشن بالفـــوارس
مـن أســـــــاورة وصـــــٌد
للنـــــــــــصـر فً أعـــالمــهم
صــلة بؤبنــــــاء الؽـمـــــــود
مـــــلن إذا صـــــــورتــه
عجز الخٌـال عن الصـــــــعود
************************************
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الشاعر حبٌب فارس
امٌر المنابر
.

هو فلٌكس حبٌب بن فارس ،ولد فً ( صلٌما ) من اعمال
(لبنان) سنة  1882من أب محام دكتور فً الحموق وأم مثمّفة هً
(لوٌزة شفالٌه ) سوٌسرٌة بؤ ِ ّمها فرنسٌّة ألبٌها.

سل لمضاٌا أ ُ َّمته نشد ال ُح ّرٌة
كان حبٌب  -والد فلٌكس  -كاتبا ً ت َ َر َّ
واإلصالح ما أؼضب الدولة العثمانٌة ،فاضطهدته .فسافر لسرا ً إلى
مصر حٌث أصدر مجلّة (صدى الشَّرق ) سنة  .1891فتؤثر فلٌكس
سٌة.
بثمافة والده العربٌّة
وتحرره كما تؤثر بثمافة أ ُ ِ ّمه الفرن ّ
ّ
مض فلٌكس فارس أكثر من سنة ونصؾ فً المدارس،
لم ٌُ ِ
منها سنة فً مدرسة ( صلٌما ) وستة أشهر فً المدرسة الوطن ٌّة
سست سنة  .1888ولد أكَّد بنفسه
لنعٌم صواٌا فً (بعبدات ) التً تؤ ّ
ُمدَّة دراسته هذه بمناسبة مرور عشر سنوات على تؤسٌس المدرسة
الوطنٌّة ،فمال سنة  1898فً لصٌدته بهذه المناسبة:
مرت سرٌعا ً
سنة بالدروس ّ
وهً تحكً أحالمنا الذهبٌّة
ولد كفتنً ِعلما ً وكانت ختاما
وهً كانت حٌاتً المدرس ٌّة
ولكن فلٌكس فارس انصرؾ إلى تثمٌؾ نفسه فؤخذ العلم على
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ب
الحرٌة
والده وتؤث ّ َره بوالدته وجدَّت ِه أل ُ ِ ّمه .وأخذ روح ال ِنّضال و ُح ّ
ّ
عن والده الذي دافع عن لضاٌا لبنان الوطنٌّة فً مجلّته صدى الشّرق
التً تولفت عن الصدور سنة 1917مٌالدٌة بعد ثمانٌة وعشرٌن
عاما ً من صدورها .
أ ّما والدة فلٌكس فمد أثَّرت فٌه شفافٌتها وح ّببت الٌه اللّؽة
ّ
ب اللؽّة
الفرنسٌّة
والفن والموسٌمى .كما أن جدَّته لوالدته ن َّمت فٌه ُح ّ
سٌة وساعدته على اتمانها.
الفرن ّ
واتماء لالضطهاد هربت العابلة إلى (المرٌجات ) ،وبدالً من
بجو العابلة
خباء الذهن فمد شحذ االضطهاد ذكاء فلٌكس فإندمج
ِّ
أحب اللُّؽة العرب ٌّة وأتمنها،
سً ونَظمهُ ،كما
وأحب ال ِ ّ
الثمافً
شعر الفرن ّ
َّ
ّ
حتى لمب(أمٌر المنابر) كما نظم الشّعر ،وكانت بواكٌره فً لرٌة
(المرٌجات) بلبنان  .أما سنة انتمال العابلة إلى المرٌجات فلٌست
معروفة بالضبط  .وربما كانت  1894مٌالدٌة بعد سفره مع والده
إلى (اسطنبول).
كان فلٌكس جرٌبا ً شجاعا ًٌ .ظهر فً المناسبات فٌخطب أو ٌمول
شعر ولد بدأ االنشاد وهو فً الرابعة عشرة من عمره  .وكانت
ال ِ ّ
ؼالبٌة لصابده التً لالها بٌن  1896و 1898لصابد مناسبات جمعها
صبا ) ،وبدأ بعد هذا التارٌخ بالترجمات،
الربا فً ِ ّ
شعر ال ِ ّ
باسم (ز ّهر ُّ
وٌتبدى من بواكٌر ترجماته مٌله إلى محاسن األخالق واإلصالح
ً.
االجتماع ّ
فً التاسعة عشرة من عمره (  ) 1901درس اللؽة واألدب
بالعربٌّة والفرنسٌّة ،تمأله الثمة بالنفس والرؼبة فً نمل ما ثمَّؾ
فدرس لدى الكبوشٌٌن فً
نفسه به إلى مجتمعه وخدمة هذا المجتمعَّ .
أحب التعلٌم وباشر
عبٌه وفً مدرسة اآلداب الوطن ٌّة فً الشبانٌة .و
َّ
عربة بممدمة
بتؤلٌؾ كتاب المراءة وسبك نصوصه المختارة وال ُم ّ
طوٌلة بٌّن فٌها ما ٌراه الزما ً فً تعلٌم المواد المختلفة ؛ ألنّه لم
ٌنسجم مع الفوضى السابدة فً التعلٌم ،فمد ترن هذا الحمل إلى حم ٍل
آخر كان مٌاالً إلٌه هو الخطابة وكتابة المسرحٌات وأخذ منذ سنة
ٌ 1902نشر فً مجلّتً (أنٌس الجلٌس ) و(لوٌتس ) المصرٌتٌن
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لصاحبتهما (الكسندرا افبٌرٌنو ) .ساعده فً ذلن معرفة والده بالسٌدة
المذكورة .وألَّ ؾ رواٌة (المضاء أو نُصرة العُرفان ) و(العدل والحب أو
الحب الصادق ) .وباكرا ً إشتهر فلٌكس بمصابده بناظم باشا والً
رواٌة
ُّ
الشام فلمّب بشاعر دولتلو (ناظم باشا ) ( ) 1908 - 1902وبلػ من
تمدٌر ناظم باشا وإحترامه له وإعترافه بإستمامته أن التماه ٌوما ً وٌد ُه
ُمل َّطخة بال ّطٌن فؤبى أن ٌُس ِلّم علٌه إالّ وهً كذلن ولال له :
 ّملوثة بهذا ال ّطٌن لهً أنظؾ من أٌدي الوزراء واألُمراء -
إن ٌدا ً ّ
على ما رواه مارون عبّود.
ولكن التعلٌم لم ٌكن مدرارا ً فٌكٌفه ،فترن مهنة التعلٌم إلى
أي منها .لما كان علٌه هو
أعمال أخرى .لم َ
ٌلك صعوبة فً ولوج ّ
من جرأة ووالده من إحترام .
سكن الحدٌدٌّة تم ُّد الخطوط
كانت اإلدارة العامة الفرنسٌّة لل ِ ّ
الحدٌدٌّة بٌن (حماه وحلب)  ،فاتَّصل بها والده وطلب لبول ابنه
لٌعمل فٌها .فمُبل فورا ً فً تشرٌن األول  .1905وكان حسن السٌرة
لوي الشخصٌّة فصٌح اللسان ،شاعراً ،رلٌك العاطفة ،رزٌن
فً العمل
ّ
فكون صدالات فً ( بعلبن ) بٌنه وبٌن
الكلمة فرض إحترامه ومحبَّتهَّ ،
أهلها وبٌنه وبٌن رإسابه فً العمل ،وبرزت موهبته الشعرٌّة وكثر
طالبو سماع شعره أو ذ ِكرهم فً لصٌدة ،ولم ٌنُ ممترا ً أو بخٌالً ؛
سب ،فترن( بعلبن ) والعمل
ولكن األجر لم ٌنُ كافٌا ً وهو لم ٌعت ّد التك ُّ
فٌها سنة .1907
شهد فلٌكس ما أصاب والده حبٌب من مصابب واضطهاد من
صرفٌن ،فلم ٌتعا َط السٌاسة حتى سنة  ، 1908ولكنّه كان
ُ
الوالة والمت ُ ّ
ٌرالب وتختمر فً نفسه مآخذه ومالحظاته على األوضاع ال ُم ّ
ضطربة
ٌزود
المابمة ،وابتداء من سنة  1908أخذ فلٌكس  -من المرٌجات ّ -
صحؾ والمجالّت بالمصابد والمماالت .فً لبنان وفً المهاجر
ال ُّ
والمؽتربات ؛ فراسل مجلّة الجامعة وجرٌدة ال ُهدى لنعوم مكرزل فً
المهاجر األمٌركٌة .وجرٌدة النَّصٌر فً لبنان.
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ٌعد الشاعر فٌلكس حبٌب واحد من اللبنانٌٌن المت ّحمسٌن
للعروبة ،الذٌن لمع نجمهم فً عالم األدب والصحافة والمحاماة
ّ
والفلسفة شعرا ً ونثرا ً وترجمة وتؤلٌفا ً وخطابة ومرافعات.
وبعد شفابه من حادث تعرض له بحرٌك منزله فً المرٌجات
سرا ً على اإلصالح فً
انتمى الى (جمعٌة االتحاد والترلًّ ) العاملة ِ ّ
السلطنة العثمانٌّة وعلى التخلُّص من عبد الحمٌد ال ثانً وإستمالت
إلٌها ضباطا ً من الجٌش لخلع عبد الحمٌد واستبداله بشمٌمه دمحم رشاد،
ً ونشؤ مجلس
ووضعت دستورا ً للسلطنة ُمستمدا ً من الدُّستور الفرنس ّ
صب هذه الجمعٌة للمومٌّة
( المبعوثان ) ومجلس شٌوخ ،ولكن تع ُّ
التُرك ٌّة جعل الشعوب ؼٌر التُرك ٌّة فً السلطنة تتكتَّل ِضدَّها وساندتهم
المعارضة فتؤسس ( حزب االبتالؾ )؛ وامتد االنمسام إلى لبنان بٌن
الحزبٌن.
وكان فلٌكس فارس تعلَّم أُسس الثورة الفرنسٌّة ُ :حرٌَّة -
مساواة  -إخاء ،فإعتلى المنابر دون أن ٌخشى أخصامه ودافع عن
) ومبادبها.
(االتحاد والترلًّ
جمعٌة
ش ِد األواصر بٌن األدٌان وكُر ِه
وكان فلٌكس فارس ٌسعى للتمّ ِرٌب و َّ
صب الدٌنً فؤحبّه المسلمون والمسٌحٌّون على ح ّد سواء
التع ُّ
ً طلعتِه.
وأعجبوا ب ُحسن بٌانه وبه ّ
وفً سنة  1909أصدر فارس فً بٌروت صحٌفة ( لسان االتحاد )
ولد تولفت سنة  1911مٌالدٌة ولد شاركه العمل فٌها كل من  :أمٌن
الرٌحانً وحبٌب فارس وماري عجمً األدٌبة السورٌّة صاحبة ( مجلة
العروس ) وولً الدٌن ّ
ٌكن ،إالَّ أن حاله مع العثمانٌٌن ساءت كثٌرا .
وبؤثناء صدورصحٌفة ( لسان االتحاد ) سافر فارس إلى االستانة
سنة  1910لٌحضر احدى جلسات مجلس (المبعوثان) .ومن االستانة
سلطانٌّة،
إستدّعى لتدرٌس اآلداب واللّ ؽة الفرنسٌّة فً المدرسة ال ُ
وبمً مدرسا فٌها حتّى أواخر الحرب العالمٌة األولى ( ) 1917وبؤثناء
عٌّن تُرجمانا ً
التركٌَّة ،سنة ُ 1912
وجوده فً االستانة أتمن اللؽة ُّ
لوالٌة بٌروت ،ولم ٌعمل بهذه الوظٌفة اال أربعة أشهر عاد بعدها إلى
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مدٌنة حلب وكتب فً مجلّتً (العروس ) و(المرالب ) )السورٌتٌن،
ولمً نجاحا ً باهرا ً وانهمرت علٌه رسابل الشُّكر والتمدٌر من االهلٌن
ومن األدباء.
بعد الحرب
أواخر العمد الثانً ومطلع العشرٌنات من هذا المرن
العالمٌة األولى ،أي بعد  ،1918جرت محاولة توحٌدٌة للدول العربٌة
بمٌادة األمٌر فٌصل ،وكان لصوت فارس على المنابر آذان تسمع
1919
ونظرات ترنو ،ولد أعجب به سامعوه فً خطاب ألماه سنة
وفتحت أمامه كل الدوابر وسعت إلٌه الوظابؾ،ؼٌرأن إخالصه
لوظٌفته وامتناعه عن المحاماة ،كل ذلن ،كان سببا ً فً إنهاء وظٌفته
المهربٌن .وهو
فً دابرة إنحصار التّبػ ،فؽٌره كان أسلم تعامالً مع
ّ
الذي رفض دابما ً ال لماء معهم  :فعاد فارس الى لبنان سنة ، 1920
وأعجب فارس ،كما الؽالبٌة اللبنانٌة ،بجرأة الجنرال (ؼورو) ،ولامت
الرجلٌن كان من نتٌجتهما أن سمح الجنرال
صدالة وإحترام بٌن َّ
ؼورو ألمٌن الرٌحانً بالعودة الى البالد على مسإولٌة فلٌكس
فارس.
وفً سنة  1921سعى فارس لتؤسٌس رابطة فنٌّة تجمع بٌن
فرٌك وانحدار
أبناء الوطن من مختلؾ الطوابؾ وتُماتل التع ُّ
صب والت ّ ِ
ُّ
وتعزز مكانة اآلداب والفنّون ،ولد أراد ان تكون ( بٌروت )
األخالق
مركزا ً لها ،ولكنّه كان مرٌضا ً وسافر إلى الوالٌات المتّحدة ( - 1921
 ) 1922برفمة جان والٌاس الدبس ،بهدؾ العمل على توحٌد
المهاجرٌن.
وتعدّدت خطبه فٌهم فً أمٌركا وعرض علٌهم مصابب المجاعة
وأحٌا فٌهم الحنٌن إلى وطنهم .فإعتمل ستة عشر ٌوما ً مع رفٌمٌه فً
جزٌرة ( اللٌس ) لبل الوصول إلى أمٌركا ألن اإلنكلٌز كانوا ؼٌر
سفرة فجاء دور ( أمٌن الرٌحانً ) فً إنماذهم،
موافمٌن على هذه ال َّ
وساءت صحة فارس و ُح ِ ّطمت تماثٌل المجاعة التً كان ٌحملها.
وفً الوالٌات المتّحدة تمتَّنت أواصر الصدالة بٌنه وبٌن
المهاجرٌن ،وبخاصة االدباء منهم وفً ممدمهم جبران خلٌل جبران
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سلّم مفاتٌح مدٌنة
ونعوم مكرزل ومٌخابٌل نعٌمة ورشٌد أٌوب ولد ُ
(دٌتروٌت ) .وأعجب جبران بفارس الخطٌب والشاعر وكتب عنه فً
جرٌدة ( السابح ) ولد بمً اإلثنان ٌتبادالن الرسابل ،وكان فارس
عندما إشت َّد به المرض فً أمٌركا أوصى بملمه لجبران.
السوري فً
وفً شباط  1922كان فارس من خطباء المنتدى
ّ
ماس ) الذي ٌرأسه األدٌب فادي مراد .وفً الشهر الالحك
(لورنس
ّ
( أذار) إنتخبته الجمعٌّة السورٌّة التهذٌبٌّة عضو شرؾ فٌها وفً
ً وفً أٌار خطب فً جمعٌة الصلٌب
نٌسان خطب فً المنتدى اللبنان ّ
االحمر الفرنسٌّة اللبنانٌّة وفً تموز إتصل به أحد كبار السٌاسٌٌن فً
نٌوٌورن الفونس تونٌتً وطلب ممابلته إلجراء حدٌث معه عن
أوضاع وأحداث الوطن كما ٌراها فارس وذلن بعد أن لرأ مماالً له فً
التاٌمز .وكان لفارس نشاط فً الصحؾ .فاضافة الى التاٌمز كتب فً
جرٌدة ( فري والجورنال والسابح وال ُّهدى و األخالق ) ،وعن لمابه
بجبران ٌمول فارس  ( :جالست جبران ساعات طوٌلة تركت فً نفسً
أثرا ً لم تترن مثله أٌّة شخصٌّة كبٌرة عرفتها فً حٌاتً)
 .أما جبران فمد ترجم لصٌدتٌن لفارس الى اإلنكلٌز ٌّة.
عاد فارس الى لبنان سنة  1922ولكنه لم ٌنمطع عن مراسلة
صحؾ األمٌركٌّة.أما مع الجنرال وٌؽان فاألمر فً المعاملة إختلؾ
ال ُّ
عما كان علٌه مع الجنرال ؼورو ،فف َّ
الحرة ودرس
ضل فلٌكس المهنة
َّ
المحاماة على والده المحامً المشهور حبٌب ولد زكَّاه عدد كبٌر من
صحؾ.
المحامٌن لممارسة المهنة ونشرت مرافعات عدٌدة له فً ال ُّ
و بعد ُمدّة لصٌرة من العمل فً لبنان  ،فكَّر بالسفر إلى مصر
والعمل فً ص ُحفها ،وبعد استشارة أصدلابه ال ُخلَّص ف َّ
ضل العمل فً
الترجمة فً بلدٌة االسكندرٌّة حٌث أختٌر على إثر مباراة دخلها
ّ
فوري
أربعون متبارٌا ً..وكان فارس ٌنمل بترجمة فور ٌّة وبتعرٌب ّ
باللؽّة الفُصحى مع الحفاظ على النَّص وترجمته حرفٌا ً
.
(ال ُخطابة
ولم ٌكتؾ بالترجمة فً مصر ،بل حاضر وخطب بعنوان
والخطٌب وتؤثٌرهما فً األ ُ َمم والجنون االختٌاري فً حرب
سكرات ،وصالح المجتمع بصالح األُسرة والثمافة الشرلٌّة ) وٌطول
الم ّ
بنا السرد ما ٌستوجب دراسات وكتبا ً.
177

صحفا ً أفرٌمٌّة ومجالّت برازٌل ٌّة
وأثناء وجوده فً مصر راسل ُ
ً زٌادة ورسالة إلى جبران ،وتوثّمت عُرى
ونشرت له رسالة إلى م ّ
ً زٌادة ودامت هذه الصدالة طوٌالً
الصدالة بٌن فارس وبٌن م ّ
ص حافة ،ولم ٌتركها فً
وبٌنهما رسابل متبادلة فً التش ّجٌع والنّ مد وال َّ
محنها حتى ٌوم إتَّهمتْ بالجنُّون ،وكاتب مصطفى صادق الرافعً
وتعرؾ إلٌه كما أن أحمد حسن الزٌّات زاره وؼٌرهما.
ّ
توفً فلٌكس فارس فً  27حزٌران  1939بمصر على اثر
مرض أصابه ،ونمل جثمانه إلى لبنان فً  12تموز من السنة ذاتها
ودفن فً لبنان .
مإلـفـاته :
ٌمول فلٌكس فارس فً مسته ِ ّل كتابه (هكذا تكلّم زرادشت) المطبوع
فً االسكندرٌة سنة ّ 1938
فان مإلفاته هً :
 - 1رسالة المنّبر الى الشرق العربً.
 - 2هكذا تكلّم زرادشت  -تؤلٌؾ الفٌلسوؾ االلمانً فرٌدرٌن نٌتشه -
مترجمة.
سٌه ُ -مترجمة ولد
 - 3اعترافات فتى العصر ،تؤلٌؾ الفرد دي مو ّ
أُعٌد طبعها.
الحب الصادق -
 - 4رواٌة
ُّ
 - 5شرؾ وهٌام -
 - 6النجوى إلى نساء سورٌا
وأما ما ٌنتظر النشر فهو
 - 1المراحل  :سٌاسة وأدب واجتماع.
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 - 2المٌثارة  :دٌوان شعر.
 - 3للعة حلب  -وكتب أخرى.
 - 4األحرار فً الشّرق  -بالعرب ٌّة.
 - 5األحرار فً الشرق  -بالفرنسٌة.
متصوؾ عربًّ  -بالفرنسٌّة.
 - 6رإى
ِّ
 - 7من إلهام الشّرق  -بالفرنس ٌّة.
 - 8من حدابك الؽرب ُ -مختارات ُ -متّرجمة.
 - 9بٌن عهدٌن .لبل االحتالل وبعده.
 - 10أمام المحاكم  :اإلجرام والمانون.
 - 11األؼالل  :مسرحٌة متّرجمة.
 - 12ثورة أثٌنا  :مسرحٌة شعرٌّة نثرٌّة.
 - 13حدٌث األزهار
ومن شعره هذه االبٌات الرابعة :
حٌان للبً اٌا فردوسً الحالً
فانت مسرح آالمً وآمالً
علٌن ٌاطرس حٌث ال احد
ارمً على صدره فً الوجد اثمالً
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علٌن ٌاللمً المً الهموم اذا
تنازعتنً نهبا واعتلى بالً
وفٌن ٌا ابحر االشعار اؼرق ما
ٌطفو على مدمع كالوبل سٌال
الأنت اشبه شًء بالتً سلبت
للبً الهناء وآهاتً واداللً
اثنان ندها الشٌت كل هوى
فابد ال عزو اكثاري بالالل
معنً الحٌاة واعالء الوفاء فما
لمٌت ؼٌر تبارٌحً واذاللً
فكلما زدت ادراكا ازٌد ضنى
كلما زدت ودا ذاد عذالً
كذان عٌش الفنى بٌن المبادٌوالمح
سوس ال ٌلتمً العرفان بالمال
فمالن المال اعمى الملب ٌمتلن
الدنٌا وتبمى اسٌرا عبد اؼالل
وطالب الحك حس كم اشبهه
براصد فوق طود ممفر عال
فٌرسل الفكر جوا اال لٌرفع ما
ٌشمً الورى وهو ثبت ؼٌر جوال
فان افاد افاد الناس كلهم
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من دونه وهو معط دون تسآل
فما ارجً من الدنٌا ولد بمٌت
فٌها العمابد الوال بالوال
ااترن الجبل العالً واسمط ما
بٌن االنام كطٌر بٌن اطالل
وارؾ عندي رفع الناس معتلٌا
اهمال عمل لؽٌر المال مٌال
وعندما انظر االٌام مظلمة
وان سمطت كجنج النفس حمالً
تحوم من حوله االرواح تنشده
حنٌن نفسً باعظام واجالل
وسوؾ ٌاتً زمان فٌه ٌسمعنً
ان الحٌاة ولكن بعد ترحالً

*******************************
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حلٌم دموس

حلٌم دموس أدٌب وكاتب وشاعر من الرعٌل األول ،نادى بالنهضة
العربٌة ،ورفع لواء الضاد عالٌاً ،وأدى رسالة الشعر الوطنٌة على أكمل
وجه ،فذاع صٌته وطبمت شهرته العالم العربً وال تزال النوادي األدبٌة
تذكر موالفه الرابعة وجوالته فً دنٌا الشعر والنثر وهو أحد مإسسً
(الرابطة األدبٌة) فً دمشك عام .1921
ولد حلٌم دموس فً عام \ 1888مٌالدٌة بمدٌنة ( زحلة
)زحلة من اعمال ( لبنان ) ،وكان والده ( إبراهٌم جرجس) شاعرا
ووالدته السٌدة ( نعمة عبود ) راوٌة للشعر واألناشٌد المومٌة.
تلمى دراسته االولٌة فً المدرسة األمرٌكٌة ،ثم مدرسة الروم
األرثوذكس وتابع دراسته الثانوٌة فً الكلٌة الشرلٌة فً( زحلة )حتى
عام  ،1904وتتلمذ على كبار األساتذة منهم المإرخ ( عٌسى اسكندر )
(وجرجٌس همام ) ،و( ابراهٌم ؼزالة ) و( بولس كفوري
هاجر عام  1905إلى( البرازٌل ) وهو فً السابعة عشرة من عمره
وعمل فً التجارة مع أخوته فً مدٌنة ( نورومبا ) عاصمة بوالٌة (
ماتا كروسو) ودرس ودرس ( اللؽة البرتؽالٌة ) وأتمنها جٌدا وترجم
بعض المصابد ن اللؽة البرتؽالٌة الى العربٌة ونشرها فً الصحؾ
العربٌة فً المهجر وكذلن اسس جمعٌة ادبٌة فً (كورومبا) .اال انه
لم تستهوه الحٌاة فً ( البرازٌل) وكان كثٌر الحنٌن إلى وطنه وإلى
مسمط رأسهمدٌنة ( زحلة ) وإلى أهله وأصدلا به فش َّد الرحال عام \
 1908ولفل راجعا الى ( زحلة ) بعد ؼٌاب دام ثالث سنوات ونشر
لصٌدته (من وراء البحار) التً تدل على وطنٌته الخالصة ومشاعره
العاطفٌة لال:
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أرض األحبة ما أبهى مؽانٌها

وما أحٌلى زمانا ً لً مضى فٌها

حٌث المسرة ال بإس ٌمازجها

وال بالد بطٌب العٌش تحكٌها

وفً عام  1909عٌن أستاذا ً للؽة العربٌة فً ( الكلٌة العلمانٌة )
فً ( بٌروت ) حٌن تؤسٌسها ،ثم عاد إلى ( زحلة) وعمل فً الصحافة
محررا ً فً جرٌدة (المهذب) التً أنشؤها المإرخ ( عٌسى اسكندر
المعلوؾ) لمدة ست سنوات ولمع فٌها شاعرا ً مرمولاً ،ثم سافر إلى
مدٌنة ( دمشك ) عام \  1919حٌث عٌِّن موظفا فً إدارة سكة حدٌد
الحجاز ناببا لربٌس المحاسبة فٌها لمدة سنتٌن.
وفً عام  1919تزوج من (هٌفا سلٌم التبشرانً) فً (
الشوٌر) ،وكان عضوا ً عامالً فً العدٌد من الجمعٌات (النهضة األدبٌة)،
و(بزوغ شمس اإلحسان) و(مؤوى العجزة) و (الرابطة األدبٌة ) حٌث
كان احد مإسسٌسٌها فً ( دمشك) عام  1921مع عدد من االدباء
منهم دمحم الشرٌمً وخلٌل مردم وسلٌم الجندي واحمد شاكر الكرمً
وؼٌرهم وكان لد احب اللؽة العربٌة وتؽنى بها كثٌرا ومن فصابده فٌها
:
ً ال ُمنى
لـو لم تك ُْن أ ُّم اللؽـا ِ
ته َ
لكسرتُ ألالمً و ِعفتُ ِمدادي
لؽـةٌ إذا ولعـتْ عـلى أسما ِعنا
كانتْ لنا بردا ً على األكبا ِد
ـؾ بٌننا
سـتظ ُّل رابطـةًتإلّ ُ
لناطـك بال ّ
ضا ِد
ً الرجـا ُء
فه َ
ٍ
لٌـس ٌضـٌرهُ
ُ
َ
وتمارب األرواحِ
َ
الدٌار تباعـ ُد األجسـا ِد
بٌن
ِ
ً بعٌدةٌ
أفما رأٌـتَ
َ
الشمس وه َ
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ع ألن ُج ٍد و َوها ِد
تُهـدي الشُّعا َ
كٌؾ سرتُ أرى األنا َم أحبّتً
أنا َ
والمـو َم لومً والبال َد بالدي
 .وٌمول فً لصٌدة اخرى فً اللؽة العربٌة اٌضا

ال تلمنً فً هواها ...أنا ال أهوى سوا ها
لست وحدي أفتدٌها ...كلنا الٌوم فداها
نزلت فً كل نفس ...وتمشّت فً دماها
ف ِبها األم تؽنّت ...وبها الوالد فاها
وبها الفن تجلى ...وبها العل ُم تباهى
مر زمان ...زادها مدحا وجاها
كلما ّ
لؽة األجداد هذي

رفع هللا لواها

فؤعٌدوا ٌا بنٌها ...نهضة تحًٌ رجاها
لم ٌمت شعب تفانى

فً هواها واصطفاها

وكانت لصابده لد نشرت فً الصحؾ والمجالت فً ( زحلة) و(بٌروت
)و (دمشك ) وانتشرت فً البالد العربٌة وطبع دٌوانه األول مرتٌن مرة
فً( المدس )  1921واالخرى فً مطبعة (دار األٌتام السورٌة)
ونال عدة جوابز فً مسابمات شعرٌة.
انشؤ فً عام \  1933جرٌدة (األلالم) فً ( بٌروت) وكانت
أسبوعٌة واستمرت فً الصدور مدة ثالث سنوات .وفً عام \ 1935
انضم إلى جرٌدة (االتحاد اللبنانً) التً كان ٌصدرها ( انطوان عمل )
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.لمب ( حسان ) تٌمنًا باسم شاعر الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص حسان بن ثابت ولد
ألٌم له مهرجان تكرٌمً فً ( زحلة ) عام \  1966تكلم فٌه كبار شعراء
ومثمفً لبنان
توفً فً عام  1957بمدٌنة (بٌروت ) ودفن فً ممبرة العابلة فً (
جونٌة )
له العدٌد من المإلفات المطـبوعـة نذكر منها :
« دٌـوان حلـٌم» طبعة

 1919و، 1921

«المثالث والمثانً» الجزء األول
، 1930

صٌدا  ، 1926والجزء الثانً

« لاموس العوام» ( ،) 1923
« فً سبٌل التاج» ،رواٌة تمثٌلٌة للكاتب الفرنسً
(،) 1926
« رباعٌات وتؤمالت» (جزءان)

فرانسوا كوبٌه

، 1952

« دٌوان ٌمظة الروح» أو «ترانٌم حلٌم» (الماهرة

) 1949

« فاجعة بٌروت» ،رواٌة.
ٌتمٌز شعره بسالسته وسهولته ونالحظ فٌه مٌل الشاعر الى
التفكٌر الفلسفً الروحً والتؤملً ،ولد اتجه فً السنوات األخٌرة من
حٌاته إلى عالم الروح ووحدة األدٌان وكان به اشتٌاق إلى عالم الحك
والخٌر والجمال والعدل .والطبٌعة ومن جمٌل شعره نشيد عذب ارتسم
:في ذاكرة المبنانيين من تمحين األخهين فميفل
عميك مّني السالم يا أرض اجدادي
المقام وطاب إنشادي
ففيك طاب ُ
أههى ُعيهن العسل – أههى سهاقيها
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أههى ثمهج اْلجبل – ذابت آلليها
هذي مجاري االمل  -سبحان مجريها
المقل – في أرض أجدادي
ذابت كدمع ُ
ِ
تناجيه
ياقهم هذا الهطن نفسي
ُ
ِ
اح أهميهِا
فعالجها في الم َحن جر َ
عاصر حلٌم دموس عصر أركان نهضة الشعر العربً فً المرن
العشرٌن  ،كما كان شاهدًا على مجرٌات هذا العصر ٌتفتح دو ًما على
جدٌد ،فكان شعره ٌزاوج بٌن هدفٌن :أن ٌإكد ذاته الفنٌة مستخد ًما
أسالٌب الشعراء المعاصرٌن لهٌ ،تجاوب مع بشابر التجدٌد ومظاهر
التحدٌث التً تستهل بٌن الحٌن واآلخر .فكتب المصٌدة ،والموشحة،
والملحمة ،والشعر المنثور ،وكتب فً األؼراض التملٌدٌةى منث المدٌح
والوصؾ و الرثاء والؽزل وانشد شعر الوطنٌة الحمة ووصؾ الحٌاة
االجتماعٌة ،وفً شعره نظرة الى معطٌات الحضارة المادٌة الجدٌدة ،فً
سٌاق معاكس لٌمظة الروح.
...وا ذا لم تذدعن حوضها أندان طورها
وعلمت أن الظلم فً الناس شٌمة ..
أن كإوس المجد حلو مرٌرها
وعلمت أن الشر بالشر ٌتمى
 ..ذا الفتنة العمٌاء عمت شرورها
وعلمت أن المال فً األرض لوة .
 .أن المنى ال ٌلتمٌها فمٌرها
وأن صؽار الطٌر ٌسهل لنصها .
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 .أن أسود الؽاب ٌخشى زبٌرها
وحدثت عن ذل الضعٌؾ بؤمة
 .خاذل أهلها وعاث ؼدورها
وعلمتها صبر الكرٌم وحلمه
 ..ذا ما الرٌاح الهوج سح طٌرها
 ..ذا لم تذدعن حوضها أندان طورها
وعلمت أن الظلم فً الناس شٌمة ..
أن كإوس المجد حلو مرٌرها
وعلمت أن الشر بالشر ٌتمى
 ..ذا الفتنة العمٌاء عمت شرورها
وعلمت أن المال فً األرض لوة .
 .أن المنى ال ٌلتمٌها فمٌرها
وأن صؽار الطٌر ٌسهل لنصها .
 .أن أسود الؽاب ٌخشى زبٌرها
وحدثت عن ذل الضعٌؾ بؤمة
 .خاذل أهلها وعاث ؼدورها
وعلمتها صبر الكرٌم وحلمه
 ..ذا ما الرٌاح الهوج سح طٌرها
واختم بحثً بهذه المصٌدة الرابعة التً الماها الشاعر حلٌم دموس فً
مهرجان لتكرٌم الشاعرالمتنبً المام فً دمشك ٌمول فٌها :
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طلعت على الضحى فحٌتن حورها
 .وخضت لوافٌها فدانت بحورها
فتحت فتوحات تراءت حدودها .
 .وألهبت أرواحا ً تظلى سعٌرها
وأضرمتها فً عالم الشعر ثورة .
 ..على ربوات الخلد دق نفٌرها
خلت حلب الشهباء من سٌؾ الدولة ..
 .ودولتن العصماء باق سرٌرها
فملن وال تاج وفتح وال دم
والراٌات نصر للنشور نشورها
هً الحكمة الؽراء جاءتن تزدهً
ولٌس سوى تلن الموافً خدورها
سالم على ام اللؽات فوحٌها .
 ..أؼان على األسماع ٌحلو مرورها
هً العروة الوثمى هً المنٌة التً
ٌ .هز للوب المخلصٌن بشٌرها
تركنا ربى لبنان والشام لصدنا
وفً النفس من أشوالها نا ٌثٌرها
حملنا إلٌها الشعر والشوق والهوى
 ..وذكرى لٌال لٌس ٌنسى سرورها
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وفً مٌسلون كان للركب ولفة
على تربة من هالة العٌن سورها
إذا رفعوا إلسم البطولة لبة
 .مشٌنا إلٌها خاشعٌن نزورها
وهبت لنا من جانب الشام نفحة
كؤن ربى الفردوس فاح عبٌرها
حللنا مؽانٌها وفً كل دارة
على بردى من جو مصر طٌورها
مواكب ألطاب البالد تزاحمت
فطابت لٌالٌها والحت بدورها
إلى المجمع العلمً خفت
وبالمعرض السوري حفت صمورها
وحٌّت صالح الدٌن حول ضرٌحه
ففاضت مآلٌها وجاشت صدورها
إلى الخلفاء ..
ولد بسمت للخالدٌن ثؽورها
مفاخر سفٌان ومجد أمٌة
 .وآثار مروان حوتها لصورها
ؼدة حٌرة النعمان حٌرى كؤنم
خورنمها هذا وهذا سٌرها
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دلابك نمش فً فنون صناعة
فؤولها ٌسبً النهى وأخٌرها
ٌمر علٌها الدهر وهً جدٌدة
وتبمى بماء الزهر زهراء دورها
وأكبر رمز من رموز حدٌد
مصانع عمران ٌعج هدٌرها
فحدث عن صلب الحدٌد ترابها
وحدث عن لطؾ النسٌم حرٌرها
إذا ذكروا للجاهلٌة منبرا
أطل فتى ذبٌان وهو مشٌرها
وناجى عكاظ الشعر ربع أمٌة
 .أخطلها ٌشدو وٌشدو جرٌرها
وإن خطبوا ؼر المعالً رنت إلى .
بً الطٌب الجبار تٌها مهورها
وهللت الفصحى آلٌات دمحم
 .سار إلى رب البٌان سفٌرها
إلى شاؼل الدنٌا ومالا سمعها
 .لى الطابر المحكً تعنو نسورها
تؽلؽل فً للب الحٌاة ولبها
لم تلهه أعراضها ولشورها
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إذا امتشك األسٌاؾ صل صلٌلها ..
و امتشك األلالم صر صرٌرها
صرٌع العلى والخٌل واللٌل لفتة .
 .لى أمم فً الشرق صرعى أمورها
وٌا شاعر اإلعجاز صٌحة ثابر .
سى من وراء الؽٌب ما ٌستثٌرها
وٌا طالما استصرختها فتنبهت
 ...لى زأرات ال ٌنام هصورها
فعلمتها معنى الحٌاة وإنها
 ...ذا لم تذدعن حوضها أندان طورها
وعلمت أن الظلم فً الناس شٌمة ..
أن كإوس المجد حلو مرٌرها
وعلمت أن الشر بالشر ٌتمى
 ..ذا الفتنة العمٌاء عمت شرورها
وعلمت أن المال فً األرض لوة .
 .أن المنى ال ٌلتمٌها فمٌرها
وأن صؽار الطٌر ٌسهل لنصها .
 .أن أسود الؽاب ٌخشى زبٌرها
وحدثت عن ذل الضعٌؾ بؤمة
صرٌع العلى والخٌل واللٌل لفتة .
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 .لى أمم فً الشرق صرعى أمورها
وٌا شاعر اإلعجاز صٌحة ثابر .
سى من وراء الؽٌب ما ٌستثٌرها
وٌا طالما استصرختها فتنبهت
 ...لى زأرات ال ٌنام هصورها
فعلمتها معنى الحٌاة وإنها
...وا ذا لم تذدعن حوضها أندان طورها
وعلمت أن الظلم فً الناس شٌمة ..
أن كإوس المجد حلو مرٌرها
وعلمت أن الشر بالشر ٌتمى
 ..ذا الفتنة العمٌاء عمت شرورها
وعلمت أن المال فً األرض لوة .
 .أن المنى ال ٌلتمٌها فمٌرها
وأن صؽار الطٌر ٌسهل لنصها .
 .أن أسود الؽاب ٌخشى زبٌرها
وحدثت عن ذل الضعٌؾ بؤمة
 .خاذل أهلها وعاث ؼدورها
وعلمتها صبر الكرٌم وحلمه
 ..ذا ما الرٌاح الهوج سح طٌرها
 ..ذا لم تذدعن حوضها أندان طورها
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وعلمت أن الظلم فً الناس شٌمة ..
أن كإوس المجد حلو مرٌرها
وعلمت أن الشر بالشر ٌتمى
 ..ذا الفتنة العمٌاء عمت شرورها
وعلمت أن المال فً األرض لوة .
 .أن المنى ال ٌلتمٌها فمٌرها
وأن صؽار الطٌر ٌسهل لنصها .
 .أن أسود الؽاب ٌخشى زبٌرها
وحدثت عن ذل الضعٌؾ بؤمة
 .خاذل أهلها وعاث ؼدورها
وعلمتها صبر الكرٌم وحلمه
 ..ذا ما الرٌاح الهوج سح طٌرها

*******************************************
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بشارة الخوري
االخطل الصؽٌر

هو بشارة بن عبد هللا الخوري المعروؾ ب (االخطل الصؽٌر)
ولد ب(بٌروت ) لبنان سنة \  1885وكنً (باالخطل الصؽٌر) تٌمنا
بالشاعراالموي االخطل التؽلبً ( االخطل الكبٌر ).
تلمى تعلٌمه األولً فً الكتّاب ثم أكمل دراسته االولٌة فً مدرسة
الحكمة ثم فً مدرسة الفرٌر.
ولما نشؤ واكتمل أنشؤ عام  1908جرٌدة( البرق) ولد تولفت هذه
الصحٌفة عن الصدور طوعٌا وحسب رؼبة صاحبها اثناء الحرب
العالمٌة االولى  1918 – 1914ثم عادت للصدور واستمرت فً
الصدور حتى بداٌة عام ، 1933حٌث أؼلمتها السلطات الفرنسٌة
وألؽت امتٌازها نهابٌا ً.
اصبح نمًاب للصحفٌٌن فً لبنان فً ظل االستعمار الفرنسً سنة
\ 1928مٌالدٌة.
ب اللبنانً ) وهوحزب سٌاسً ٌهدؾ الى تحرٌر
اسس( حزب الشبًة
واستمالل لبنان وطرد االستعمار الفرنسً منها .
كانت حٌاته سلسلة من المعارن األدبٌة والسٌاسٌة نذر خاللها للمه
وشعره للدفاع عن أمته وإٌماظ هممها ضد االستعمار والصهٌونٌة،
وكانت اللؽة العربٌة دٌدنه ومدار اعتزازه وفخره،) .
لمب بشارة الخوري اضافة الى لمبه (االخطل الصؽٌر) بلمب اخر
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حٌث لمب ب (شاعرالهوى والشباب ) بعد ان انشد رابعته او لصٌدته
( الهوى والشباب ) .
اصبح بشارة الخوري ربٌس وزراء لبنان مرتٌن أثناء االنتداب
الفرنسً األولى كانت من  5حزٌران \  1927لؽاٌة  10اب \ 1928
الثانٌة من  9حزٌران \  1929لؽاٌة  11تشرٌن االول .) 1929
و تم انتخابه ربٌسا لبلدٌة ( برج حمود ) فً عام  1930وأسس سنة
 1932الكتلة الدستورٌة التً تحولت إلى حزب سٌاسً عام \ .1955
فً الحادي والعشرٌن من شهر اٌلول \  1943إنتخب ربٌسا ً
للبنان وبمً ربٌسا للجمهوٌة اللبنانٌة لمدة الل من ثالثة اشهر ثم اعتمل
فً  11تشرٌن الثانً  1943من لبل الفرنسٌٌن مع الربٌس (رٌاض
الصلح ) وعدد من أعضاء حكومتهم فً للعة ( راشٌا ) وذلن بسبب
طلبهم االستمالل عن فرنسا فادى اعتمالهم الى ثورة عارمة ل لشعب
فً لبنان فاضطر الفرنسٌون فً آخر األمر ع ن االفراج عنهما واالعتراؾ
باستمالل لبنان بعد عشرة اٌام من اعتماله واعلن استمالل لبنان فً ٌوم
اطالق سراحه وبمٌة المناضلٌن فً لبنان ضد االستعمارالفرنسً فً ٌوم
 22تشرٌن الثا ني (نوفمبر) من سنة  1943ثم انتخب بعدها ربٌسا ً
للجمهورٌة فكان أول ربٌس للبنان بعد االستمالل .وبعدها أ صدر مع
رٌاض الصلح المٌثاق الوطنً الذي نظم أسس الحكم فً لبنان.
شهد عهده الذي إستمر مدة تسع سنوات توالً  15حكومة و9
رإساء حكومات .وفً عهده شهدت العرب حرب فلسطٌن \عام 1948
واحتاللها من لبل الصهٌونٌة العالمٌة والٌهود وهذه شذرات من لصٌدته
فً ذكرى حرب فلسطٌن :
سابل العلٌاء عنا والزمانا
هل خفرنا ذمة مذ عرفا نا
المروءات التً كانت بنا
لم تزل تجري سعٌرا فً دمانا
ضجت الصحراء تشكو عرٌها
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فكسوناها زبٌرا ود خا نا
ضحن المجد لنا لما رءانا
ٌد م االبطال مصبوؼا لوانا
عرس االحرار ان ٌسمى العدى
اكإسا حمرا وانؽاما حز ا نا
ومن العدل لدٌهم ا ننا
نزرع النصر وٌجنٌه سوانا
كلما لوحت بالذكر لهم
اوسعوا المول طالءا ودهانا
ٌاجهاد ا صفك المجد له
لبس الؽا ر علٌه اال ر جوانا
ٌا فلسطٌن التً كدنا لما
كابدته من اسى ننسى اسا نا
نحن ٌااخت على العهد الذي
لد رضعناه من المهد كال نا
شرؾ للموت ان نطعمه
انفسا جبارة تاءبى الهوا نا
انما الموت الذي ماتوا له
حمنا نمشً الٌه اٌن كا نا
لكنه فً عام\  1952أجبر على االستمالة بعد مظاهرات ضخمة بعد
اتهامه بالفساد.
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انتشرت شهرته لتشمل كل ابناء االلطار العربٌة شرلا وؼربا ولد
كرم عدة مرات فً لبنان وفً الماهرة ولمب ب (امٌر الشعراء) بعد
وفاة الشاعر احمد شولً فً حفل بهٌج أنشد فٌه لصٌدته الر ابعة ولد
تبٌن فٌها مفهومه للشعر منها لوله:
شعر كما شاءه اإلبداع مبتكر
تدفمت فٌه أمواج من الصور
ؼنى العروبة الحانا مجنحة
من دمعة اللٌل أو من بسمة السحر
من سحر لبنان ،من شالل لمته
وما تسلسل من
آٌاته الكبر
توفً شاعر الهوى والشباب بشارة الخوري او االخطل الصؽٌر.
فً بٌروت عام \ . 1968
صدر له دٌوان الهوى والشباب عام\ .1953
و دٌوان شعر األخطل الصؽٌر عام\ .1961
اتسم شعره باألصالة ،ولوة السبن  ،وجزالة األسلوب ،وانتماء
العبارة ،ووضوح الصورة الشعرٌة وطرافتها  ،و تنوع األؼراض التً
كتب فٌها وتعددها.
تؤثر األخطل الصؽٌر بحركات التجدٌد فً الشعر العربً المعاصر
وٌمتاز شعره بالؽنابٌة الرلٌمة والكلمة المختارة بعناٌة فابمة .وان سر
فنه الشعري جاء بتلن الحٌوٌة التً تمتاز بالعاطفة الشاعرٌة التً تمتزج
وتستوحً من
بالحروؾ فتنسج منها لصٌدة مشرلة االلوان والظالل
المعانً صورا شعرٌة فً ؼاٌة البداعة والنضوج .
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تؽنى الفنانون العرب فً شعره كثٌرا اطرب الناس وحبب الٌهم
شعره ومنها هذه االبٌات التً تؽنى بها دمحم عبد الوهاب امٌرالؽناء
العربً :
جفنه علم الؽزل
ومن العلم ما لتل
فحرلنا نفوسنا
فً جحٌم من المبل
ونشدنا  ،ولم نزل ،
حلم الحب والشباب
حلم الزهر والندى
حلم اللهو والشراب
هاتها من ٌد الرضى
جرعة تبعث الجنون
كٌؾ ٌشكو من الظما
من له هذه العٌون
ٌا حبٌبً  ،أكلما
ضمنا للهوي مكان
أشعلوا النار حولنا
فؽدونا لها دخان
لل لمن الم فً الهوي ،
هكذا أحسن لد أمر
إن عشٌمنا  ...فعذرنا
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أن فً وجهنا نظر
كما ؼنت له المطربة اللبنانٌة المشهورة ( فٌروز) ذات الصوت
المالبكً الناعم الشجً لصٌدته ( ٌبكً وٌضحن ) ومنها هذه االبٌات :
ٌـبـكـً وٌـضـحـن الحـزنـا ً وال فـرحـا
كـعاشك خـ َّط سطرا ً فً الهوى ومحا
ٍ
من بسمة النجم همس فً لصابده

ومـن مـخالـسـه الـ ّ
ضـبـً الذي سـنحا

لـلب تــمـرس بــاللـذات وهــو فـتـى
ٌ
مـالأللاحٌة السـمراء لـد صـرفت

كـبـرعـم لـمـسـتـه الرٌـح فـانفتحا
عـنّـا هـواهـا؟أرق الـحسن مـاسمحا

لو كـنت تدرٌن مـا ألماه مـن شـجن
لـكنت أرفـك مـن آسـى ومـن صفحا
ومن لصابده المؽناة اٌضا هذه المصٌدة ولد ؼنتها المطرٌة العرالٌة
عفٌفة اسكندر والمطربة اللبنانٌة فٌروز :
ٌـاعالد الـحاجبٌن
على الجبٌن اللجٌن
إن كنت تمصد لتلً
لـتلتنً مـرتٌن
مـاذا ٌـرٌبن منً
ومـاهممت بـشٌن
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صـفرةٌ فً جبٌنً
أ ُ
أم رعشة فً الٌدٌن
تَـمر لـفز ؼزا ٍل
بٌن الرصٌؾ وبٌنً
وما نصبت شباكً
وال أذنت لـعٌنً
تـبدو كؤن الترانً
ومـلء عٌنن عٌنً
ومـثل فعلن فعلً
وٌلً من األحممٌن
موالي لم تبك منً
حـٌا ً سوى رممٌن
صبرت حتى برانً
وجدي ولرب حٌنً
ستحرم الشعر منً
ولٌس هـذا بهٌن
أخاؾ تدعو الموافً
علٌن فً المشرلٌن
كانت لصٌدة ( الهوى والشباب) التً كانت عنوانا الحد دواوٌن
الشاعر هً الرب إلى شعر اللوعة والتحسر وما ٌختلج فً الملب من
لواعج العاطفة تهز الملب هزا عنٌفا فهو ٌخاطب فٌها للبه مرة وحبٌبه
مرة اخرى وٌكاد الٌؤس ٌؽلبه حٌن ٌمول:
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الهوى والشباب واألمل المنشود
توحً فتبعث الشعر حٌّا
الهوى والشباب واالمل المنشود
ضاعت جمٌعها من ٌد ٌّا
ٌا أٌها الخافك المعذب ٌا للبً
نزحت الدموع من مملتٌّا
فحتم على إرسال دمعً
كلما الح بارق فً مح ٌّا
حبٌبً ألجل عٌنٌن ما المى
وما أول الوشا علٌّا
أأنا العاشك الوحٌد لتلمً
تبعات الهوى على كتف ٌّا
وكثٌر ؼٌر الذي ذكرته من لصابده مؽناة من لبل اشهر المطربٌن
العرب من امثال دمحم عبد الوهاب وفرٌد االطرش وفٌروز ونرجس شولً
وودٌع الصافً والمطربة العرالٌة عفٌفة اسكندر وؼٌرهم .

******************************
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18
سلٌم رشٌد الخوري
الشاعرالمروي.

هو رشٌد بن سلٌم الخوري  .ولد فً \  17نٌسان من عام \
 1887م بمرٌة (البربارة ) اللبنانٌة وكان ابوه معلما ثم ترن التعلٌم
بعد زواجه ومارس تجارة التبػ والحرٌر.
انتمل الى مدٌنة ( صٌدا )حٌن بلػ الثالثة عشرة للدراسة فدرس
فً مدرسة الفنون االمٌركٌة ثم فً مدرسة سوق الؽرب ثم انتمل الى
( بٌروت ) لٌكمل دراسته فً الكلٌة السورٌة االنجٌلٌة والتً تؽٌر اسمها
فٌما بعد الى ( الجامعة االمرٌكٌة) والتزال تحمل هذا االسم فً ( بٌروت ).
لمب الشاعر رشٌد سلٌم الخوري ب( الشاعرالمروي ) وسبب
تسمٌته ذكرها الشاعر نفسه فً أحد دواوٌنه وهً :
أن الشاعر االردنً ( ٌعموب العودات) الملمب (البدوي الملثم) سؤله
كٌؾ اخترت لمب الشاعر المروي ،فمال:
 بعد أن صدر دٌوانً الرشٌدٌات ،لم ٌُرق للنالد (لسطنطٌن الحداد )،فظل الحداد ٌنمده فً جرٌدة تسمى بـ ( المإدب ) وفً أحد المرات
لرأ رشٌد سلٌم الخوري أحد النعوت التً لد نعت بها من لِبـَل
النالد المذكور ومن هذه النعوت( الشاعرالمروي ) الذي أعجبه
كثٌرا ؾوجد رشٌد سلٌم الخوري فٌه ضالته فً هذا النعت .
عمل فً التعلٌم وتنمل بعدة مدارس فً لبنان ولم ٌكن سعٌدا
بعمله وال لانعا به لذا هجر مهنة التعلٌم و لعدم كفاٌة مردودها المالً
لعابلته الكبٌرة  .فاشتؽل بعدة مهن مختلفة بجانب انصرافه الى لول
الشعر فاصدر مجموعته االولى او لل دٌوانه االول بعنوان :
( الرشٌدٌات ) .
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كان الشاعر رشٌد سلٌم الخوري من أبناء جٌله الذٌن شهدوا ظلم
ٌتحرى عن هوٌته وشخصٌته
األتران ،وكان اللبنانً فً تلن الحمبة
َّ
التً تع ٌِّ ُن مكانَه من نفسه ومن العالم .
ثار العرب ضد االتران فً عام \  1916م عندما نشبت الحرب
العالمًة االولى فً عام \  1914بٌن الدولة العثمانٌة والمانٌا من
جهة والحلفاء من جهة اخرى ووعد االنكلٌز العرب باالستمالل ان
اصبحوا بجانبهم وبعد انتهاء الحرب لم ٌفً الحلفاء بوعودهم للعرب
بل عملوا على تمسٌم البالد العربٌه بٌن االنكلٌز وبٌن الفرنسٌن
والطلٌان بموجب معاهدة ((ساٌكس بٌكو )) المشهور ة فاستعمرت
برٌطانٌا كل من مصر والسودان والعراق والسعودٌة واالردن
وفلسطٌن والمؽرب وكانت حصة فرنسا لبنان وسورٌا وتونس
لٌبً ثم ان االنكلٌز توجوا استعمارهم
والجزابر وحصة اٌطالٌا كانت ا
باعالن وعد بلفور السًء الصٌت الذي بموجبه اعلنوا ان فلسطٌن
وطنا لومٌا للٌهود على اشالء عرب فلسطٌن واموالهم وعملوا على
تهوٌد المدن الفلسطٌنٌة ولد جاء هذا الوعد فً اعالن اصدره ( بلفور
) وزٌر خارجٌة انجلترا عام \. 1917
ولد اعلن العرب استنكارهم ومماومتهم لهذا الوعد المشإوم
وهب الشعراء واالدباء لٌمولوا كلمتهم فٌه وكان للشاعر رشٌد باع
طوٌل فً ذلن ٌمول فً لصٌدة بعنوان( وعد بلفور )
منها هذه االبٌات :
أكبر
الح ُ
ك منن َومن وعودن َ ُ
تع ُد الوعو َد وتمتضً إنجازها
المكارم لم تكن
لو كُنتَ من أه ِل
ِ

متجبر
فؤحسب حساب الحك ٌا
ُ
عم ُر
سبتَ ٌا ُمست َ ِ
مهج َ العبادِ؟ َخ ِ
َ
سنًا ٌا بلفُ ُر
ب
ؼٌرن ُمحْ ِ
من جٌ ِ
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ِعد ْ
من تشاء بما تشا ُء فإنما

س ُر
دعواه خاسرةُ ووعد َُن أخ َ

ُ
ُ
أضعؾ أم ٍة
ونحن
نفوز
فلمد
ُ

األلدر
وتإوب مؽلوبا ً وأنت
ُ

فلكم ولى متواضعا إطراله
المتكبر
وكبا بفضل ردابه
ُ
مات والده عام \  1910م تاركا له مسإولٌة اعالة عابلة كبٌرة
و رعاٌة اخوته عابلته مكونة من والدته واخوته ( لٌصر وفٌلٌب
وفإاد وأدٌب وندٌم وأختٌه فكتورٌا ودعد) فلم ٌعد ٌحتمل معٌشتهم
وضالت الدنٌا بوجهه فمرر الهجرة الى خارج لبنان وكان له عم اسمه
( اسكندر) ٌمٌم فً البرازٌل فسافر الٌه فً عام  1913فاستمر
مسكنه فٌها بعد ان توفرت سبل المعٌشة له وفً عام  1924استمدم
أمه وأخوته الى البرازٌل ومن جمٌل شعره لوله فً الطبٌعة وفً
شروق الشمس :
عرتنً خشــٌـةٌ هلل لـما
رأٌت الشمس تؤذن بالشروق
فلم أرفع ٌدي بالحمد حتى
ذكرت بضاعتً وكساد سولً
ولما لمت منصرفا ً لشؤنً
تذكرت الصالة على الطرٌك
***
حملت بضاعتً  ..ألمً اتكالً
على المولى ووعد من صدٌك
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فلم أبصر جمال الروض حتى
عرتنً هزة الشعر الرلٌك
ولما عدت من نظم الموافً
تذكرت الصدٌك على الطرٌك
***
وإنً فً ذهول الشعر ٌوما ً
أحوم به على ؼصن ورٌك
إذا بحمام ٍة تبكً

بكا ًء

له جمدت دمابً فً عرولً

فلما ذاب فً سمعً صداها
تذكرت المرٌض على الطرٌك
***
كؾ أعمى
سمعتُ كمنجةً فً ّ
فلما كنتُ منجذبا ً إلٌها
ب رزلً
ذُهلتُ عن الصال ِة وكس ِ

تثٌر كوامن الحس العمٌك
ت إلً ّ بالم ِ ّد الرشٌك
وم ْل ِ
ِ
ش ْعري والكمنجة والطرٌك
و ِ

تطوع الشاعر سنة  1917لٌحارب فً صفوؾ الجٌش العربً فً
سورٌا جٌش الملن فٌصل عندما اصبح ملكا علٌها بعد الحرب العالمٌة
االولى واحتالل االنكلٌز للبالد فمد ولؾ أمام أحد المبور لٌرى معاناة
الموت من خالل معاناته الحٌاة ولساوتها ،
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وذلن لبل مؽادرته إلى البرازٌل .فٌمول :
ب بمٌَّ ِة األجدا ِد
فو َ
ق الترا ِ
ب وأ َّمةُ
ْ
وطنً،
ولكن للؽرٌ ِ
ٌا أ َّمةً أعٌتْ لطول جهادها
هل نرتمً ٌوما ً وملء نفوسنا
ب َم ْن
ٌا أٌُّها المبر األنٌس بمر ِ

وأندب أ َّمتً وبالدي
أجثو
ُ
وملعب األضدا ِد
ملهى الطؽا ِة
ُ
ُ
ُ
سكون ُرلا ِد
ت أم
أسكون مو ٍ
سوق وذلَّةُ المنمــا ِد
َو َج ُل ال َم
ِ
ٌجلو دُجان بنوره الولَّــا ِد

َّ
إن الذٌن تركتَهم فً ساحة
الدنٌا ُه ُم األحزان فً أجسا ِد
وأصدر أول مجموعة من أشعاره بعنوان ( الرشٌدٌات ) ثم اصدر
دٌوانه الثانً اسماه ( المروٌات ) وولع شعره فٌه باسم ( الشاعر
المروي ) فؤصبح معروفا بذلن االسم ثم أصدر دٌوانه الكبٌر الذي
حوى جمٌع ما لد كان أصدره من شعره المتناثر وعاد الشاعر الى
لبنان عام  1958م فمامت وزارة التعلٌم فً عهد الوحدة العربٌة بٌن
سورٌا ومصر باعادة طبع دٌوانه تمدٌرا لشعره ومكانته االدبٌة
الرفٌعة.
لم ٌجد فً السفر ما ٌنمصه فً البالد ،فمد اللى بشرا ً لم ٌؤلفهم من
لبل ،ولم ٌشاطرهم أفراحهم وأتراحهم ،وكان دأبه حب الوطن،
والهروب من األتران ،بعد ان وجد الناس هنان ٌلمبون العربً ب
نس لهم ،بل هم أناس لذواتهم ولٌس لبعضهم البعض.
(التركو) فلم ٌا َ
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فانشد لصٌدته لبل سفره :
سفر
سفر نهاٌتهُ ْ
ٌ

ممر
مثل النسٌم بال ْ

حتَّام أبمى دابرا ً
كالممر
حول البسٌطة
ْ
أصطا ُد أطٌار السعادة
تفر
وهً من وجهً ْ
أٌوب س ِلّم صولجانن
صبر
لست أعظم من
ْ
لو ذلتَ ٌوما ً ما أذوق
كفر
لكنت أول من ْ
وٌزٌد فً الطنبور أنً
نـاس كالبـمر
بٌن
ٍ
ال ٌفهمون من الحٌاة
سوى البطالة والبطر
ْ
كن بٌنهم رجل الزمان
تظ ُّل "تركو" محتـمر
البر لد سخروا
حتى عبٌد ِ ّ
وطنً وٌا لن موطنا ً
ٌشمى الممٌم الٌوم فٌن

بنا مع من سخر
لد َّ
مزلته ٌ ُد ال ِؽٌَ ْر
ولٌس ٌسل ُم من هجر
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وفً ثورة الشعب العربً فً الشام اي فً سورٌا ولبنان ٌمول هذه
االبٌات مخاطبا فٌها الزعٌم الدرزي ( سلطان األطرش) حٌن أعلن ثورته
علً الفرنسٌٌن سنة\  - 1925أن ٌماتلوا أعداء األمة بسٌؾ دمحم صلى
هللا علٌه وسلم ففً النصر والظفر :
فتى الهٌجاء ال تعتب علٌنا

ْ
تحسن صنٌعا
عذرنا
و أح ِ
سن َ

تمرستم بها أٌام كنا
نمارس فً سالسلنا الخضوعا
ُ
فؤولدتم لها جثثًا وها ًما
إذا حاولتَ رف َع الضٌم فاضرب
أحبوا بعضكم بعضًا ُوعظنا
أال أنزلتَ إنجٌالً جدٌدًا
أجرنا من عذاب النٌر ال من
ِ
و ٌا لبنان مات َبنون موتا ً
ألم ترهم ونار الحرب تُصلى

وأولدنا المباخر والشموعا
بسٌؾ محم ٍد واهجر ٌسوعا
بها ذببًا فما ن َّجت لطٌعا
ٌع ِلّمنا إبا ًء ال خنوعا
عذاب النار إن تن مستطٌعا
وكنت أظنَّ هم هجعوا هجوعا
َّ
كؤن دماءهم جمدت صمٌعا
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حرا
بدت لن فرصةٌ لتعٌش ًّ
و ما لن بعد هذا الٌوم ٌو ٌم

فحاذر أن تكون لها ُمضٌعا
ْ
تستطع لن تستطٌعا
فإن لم
ْ

كان ال ٌشعر بالهزٌمة أمام لوى الشر واالستبداد واالستعمار والظالم
فً وطنه ،بل كان ٌرد علٌها بالشعر كسالح ٌدافع به عن
حك شعبه بالوجود والكرامة والحرٌة ٌمول :
ا المأل الذٌن أُح ُّب هم
َم ْن ٌُنب ُ
والؾ
إ ِنًّ على دٌن العروبة
ٌ
الحب الممٌم ُ ألهلها
إنجٌلً
ُّ

فٌكافبون الحب بالعدوان
سبُحاتها ولسانً
للبً على ُ
والذود عن ُح ُرماتها فرلانً

أرضٌتُ أحم َد والمسٌ َح بثورتً
وحماستً ،وتسامحً وحنانً
ٌا مسلمون وٌا نصارى دٌنكم

ُ
اثنـان
دٌن العروب ِة واح ٌد ال
ِ

بٌروتكم كدمشمكم ودمشمكم
مان
كرٌاضكم ورٌاضكم كعُ ِ
ٌمن إلى
ستج ّدِدون ال ُملن من ٍ

بؽـدان
شام إلى
مصر إلى ٍ
ٍ
ِ

وفً البرازٌل تولى تحرٌر مجلة ( لرابطة ) الكثر من ثالث
سنوات وترأس جمعٌة ( العصبة االندلسٌة ) فكان ربٌسها الثانً بعد
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(مٌشٌل معلوؾ) ،وظل فً المهجر مدّة خمس ٍة وأربعٌن عاماً؛ ٌتعاطى
التجارة وكسب الرزق وٌنشد الشعر وٌكتب االدب وعٌنه ساهرة لما
ٌحدث فً بلده بل فً كل االلطارالعربٌة .
لما شعر بالشٌخوخة وكبرالسن عاد إلى وطنه لبنان وسكن
فً مسمط راسه الى ان وافاه االجل فً لرٌة (البربارة) المرٌة التً
شهدت والدته ووفاته فمد توفً الشاعر رشٌد سلٌم الخوري الملمب (
الشاعرالمروي) فً عام\ . 1984
اعٌد طبع مإلفاته الكا ملة فً  1998 \1\1اي بعد اثنتً
عشرة مضت على وفاته .
الشاعرالمروي دعى الى توحٌد الصفوؾ ابناءالعروبة بؽض
النظر عن الدٌن والطابفة والمذهب والمطر اوالمدٌنة ٌمول :
ٌا فاتح األرض مٌدانا ً لدولته
ً ٌذكّركم
ٌا لو ُم هذا مسٌح ٌّ
فإن ذكرتم رسول هللا تكرمة

صارت بالدُن مٌدانا ً لكل لوي
ق إال حبُّنا األخوي
نهض الشر َ
ال ٌُ ِ
فبلّؽوه سالم الشاعر المروي

رشٌد سلٌم الخوري بحك شاعرالنهضة العربٌة اذ شارن فً ما
حدث فً زمنه من احداث لالمة العربٌة وتحررها ودعى بكل جهده
لنهضتها مما هً فٌه و تمنى فً أكثر من موضع أن ٌعود العرب
الى سابك عهدهم وتعود الى بؽداد واألندلس عهودهم الذهبٌة وفً
ذلن ٌمول :
وأندلس
ٌا حبذا عهد بؽداد
ٍ

عهد بروحً أف ِدّي عَو َد ُه وذوي
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من كان فً رٌب ٍة من َ
ض ْخم دولته
فلٌت ُل ما فً توارٌخ الشعوب ُروي
ومن شعره العاطفً هذه االبٌات :
ألمٌت فً سمع الحبٌب كلٌمـــــــــــة
جرحت عواطفه فما ألسانـــــــــً
لطع الحدٌث وراح ٌمسح جفنـــــــه
فوددت لو أجزى بمطع لسانـــــــــً
ومضى ولً للب على آثـــــــــــــاره
وٌدان باألذٌال عالمتـــــــــــــــــــــان
فطفمت من ألمً أكفكؾ أدمعـــــــــً
ورجعت من ندمً أعض بنانــــــً
حتى ظفرت به فمد ٌمٌنـــــــــــــــــه
ودنا إلً برلة وحنــــــــــــــــــــــان
وبكى وعانمنً ولال عدمتنـــــــــً
إن كان لً جلد على الهجـــــــــــران
لل ما تشاء وال تؽب عن ناظـري
وفدان ذلً فً الهوى وهوانــــــــــً
واختم ممالتً بهذه االبٌات الوطنٌة من شعره :
بالدم
السٌؾ
فط َر
صٌاما ً إلى أن ٌُ ِ
ُ
ِ
ك ٌا فمً
وصمتا ً إلى أن ٌصدح الح ُّ
طر وأحرار الحمى فً مجاعـة؟
أ َ ِف ٌ
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وعٌ ٌد وأبطال الجهــاد بمؤتـم؟!
بالدن ل ّدِمها على كـ ِ ّل ملَّـة
مس هذا الصوم أكبا َد ظلَّ ٍم
فما َّ

ص ِم!
فطر ومن أجلها ُ
ومن أجلها أ َ ِ
وال َّ
نـو ِم
هز هذا
الفـطر أرواح َّ
ُ

رب أ َّمـةً
ً عٌدا ً ٌجعل العُ َ
هبون َ
رهم!!
وسٌروا بجثمانً على دٌن بَ ِ
فمد َّ
مزلت هذي المذاهب شملنا
ب
ومنسم
ولد حطمتنا بٌن نا ٍ
ِ
كفر ٌو ِ ّحد بٌنــنا
سال ٌم على ٍ

وأهال ًَ وسهالً بعـده بجهـنَّم

*******************************************
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مٌخابٌل نعٌمة
ناسن الخرشوب
ولد مٌخابٌل نعٌمة بمرٌة ( بسكنتا ) فً جبل صنٌن من اعمال
لبنان فً شهر تشرٌن األول ( اكتوبر) من عام\  .1889وكنً ( بنعٌمة)
نسبة إلى بلدة ( النعٌمة) التابعة لمحافظة( اربد ) فً المملكة االردنٌة
الهاشمٌه حسبما ذكره مٌخابٌل نعٌمه فً حواره مع الكاتب االردنً
والمإرخ روكس بن زابد العزٌزي
رحل مٌخابٌل نعٌمة رحلة العلم فً ( الناصرة ) فلسطٌن ٕٓ-ٔ٩
ٔ٩ٓ٦فمما كتب نعٌمة فً سٌرته الذاتٌة ٌتحدث عن سفره إلى فلسطٌن
ٌمول :
(كان عالمً رحما ً مؽلفة بظلمات ضمن ظلمات .فؤصبح سرٌرا صؽٌرا
من خشب ٌؽمره النور فً النهار والظالم فً اللٌل .ثم بٌتا صؽٌرا سطحه
من تراب وأرضه من تراب .ثم حٌا فً ضٌعته .ثم ضٌعة بخراجها الممتد
إلى أعالً الجبال المحٌطة بها .وها هو ..لد آن سفري إلى الناصرة..
ٌمتد بعٌدا بعٌدا إلى فلسطٌن ...وأٌن أنت ٌا فلسطٌنٌ .ا أرض المٌعاد
التً تدر لبنا وعسال؟ أٌن أنت ٌا حلم موسى وسبٌة ٌشوع بن نون .وٌا
حبٌبة داوود وسلٌمان .وٌا ملهمة أشعٌا وكاتب سفر أٌوب .وٌا مسرحا
تعالبت علٌة ادوار أنبل حٌاة وفصول افجع مؤساة منذ مؤساة عدن؟ وأٌن
أنت ٌا ناصرة النجار ٌوسؾ وخطٌبته مرٌم التً منها يطل تٌنن الحٌاة
والمؤساة ؟ وما أبعدن ٌا ارض اللبن والعسل .وهل فٌكما ما ٌعنً هذا
الٌافع الذي لم ٌكمل بعد عامه الثالث عشر .وهل فٌكما ما ٌؽنٌه عن وكره
المتواضع ..وعن أهله)..؟
من لرٌة (بسكنتا) الجبلٌة حمل نعٌمة معه بطالة نفوسه (الباسبورت)
وٌمم إلى فلسطٌن بحرا متجاوزا حدود بلدته وبجعبته رٌاال مجٌدٌا وهو
الزاد للمؤكل والمشرب ..وكم تمنى مٌخابٌل نعٌمة بؤن تكون هذه النمود
فً البٌت مع عابلته لما لهم بحاجة أكثر منه… و ما هً إال أٌام حتى
تكحلت عٌناه بعروس فلسطٌن ( حٌفا ) العربٌة التً احتضنت الساحل
بجمالها..
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نزل نعٌمة بشوارع (حٌفا) ولد البسته امه لتلن السفرة لمبازا
جدٌدا ..و طربوشا احمر ومداسا جدٌد.ا.
وصؾ نعٌمة تلن الزٌارة لمدٌنة ( حٌفا ) بشوارعها وبٌوتها
العرٌمة والسكة الحدٌثة وبما فٌها ( الناس والجمال والحمٌر والبؽال
والكالب والعربات تلهب ظهور جٌادها أسواط الحوذٌٌن وهم ٌنادوهن
بؤعلى صوتهم ( ظهرن ٌا حرمة ..وجهن ٌا أفندي ..جنبن ٌا عتال…
فٌها النساء المإزرات ..المحجبات ..والرإوس المعممة والمتملنسة
والمطربشة..فٌها باعة المرطبات ٌحملون المراب أو المنانً الزجاجٌة
الكبٌرة لٌطفا بها الشاري أو السابر نارا ظمأ ه ..وفً أٌدٌهم صحون
من النحاس ال ٌنفكون ٌمرعون بعضها ببعض وٌنادون ..بورد ٌا
عطشان! )
ٌتحرن نعٌمة للسفر إلى (الناصرة ) ترافمه الذاكرة لما رأته عٌناه
وسمعته أذنٌه من أحاسٌس وصور وانطباعات إلى الناصرة إلى مدٌنة
بشارة ومنشؤ المسٌح علًه السالم… راكبا العربة وهً تسٌر متخطٌة
التالل والسهول ومشاهد الطبٌعة وجبال الجلبوع التً لم تخفٌها حتى
اكبر السحاب…
تلن هً المناظر التً شاهدها مٌخابٌل حٌن تخطى الطرٌك بٌن
حٌفا والناصرة..المسكوبٌة! المسكوبٌة الناصرة ٌا أفندي هكذا أعلن
سابك العربة أو الحوذي بؤعلى صوته لٌستٌمظ نعٌمة من ؼثاء السفر
الذي انهنه والذي استؽرق ثمانً ساعات)..
هكذا بدا نعٌمة مشواره مع العلم فً الناصرة كما ٌتحدث نعٌمة
عن نفسه عاش فٌها مدة ست سنوات كان ؼذاإه الكتاب والمرطاس
والملم  .حتى أنهى دراسته المدرسٌة فً مدرسة الجمعٌة الفلسطٌنٌة
فً الناصرة ،
ثم سافر الى روسٌا الكمال دراسته الجامعٌة فً( بولتافٌا األوكرانٌة)
بٌن عامً \  1905و  1911حٌث تسنّى له االضطالع على األدب
الروسً،
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بعد اكماله الدراسة فً روسٌا حصل على منحة دراسٌة فً فرنسا
بحامعة السوربون فسافرالى بارٌس عام 1911
سافربعدها الى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لدراسة الحموق فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً كانون األول عام \ 1912ثم حصل على
الجنسٌة األمرٌكٌة.
انضم إلى (الرابطة الملمٌة ) التً أسسها األدباء العرب فً المهجر
وكان ناببا لربٌس الرابطة الملمٌة جبران خلٌل جبران اال انها اؼلمت بعد
وفاة جبران عام\ 1932وعودة نعٌمه من المهجر الى بلده لبنان .
عاد إلى ( بسكنتا) لرٌته االولى التً ولد فٌها عام \  1932واتسع
نشاطه األدبً .ولمّب ب (ناسن الشخروب) ،وبمً فٌها بمٌة عمره
متفرؼا للكتابة والتالٌؾ .
وفً لرٌته (بسكنتا ) بلبنان توفً فً  22شباط ( فبراٌر).1988
مٌخابٌل نعٌمه مفكر عربً كبٌر وهو احد لاد ة النهضة العربٌة
الفكرٌة والثمافٌة وداعٌة من دعاة التجدٌد فً الفكر العربً  .له فً
المكتبة العربٌة مكانا ً واسعا لما كتبه وما كتب عنه  .فهو شاعر ولاص
ومسرحً ونالد وكاتب ممال متبصر وفٌلسوؾ فً الحٌاة والنفس
االنسانٌة ولد كتب آثاره بالعربٌة واالنجلٌزٌة والروسٌة وهً كتابات
تشهد له باالمتٌاز وتحفظ له المكانة السامٌة و المنزلة الرفٌعة .
نشر مجموعته المصصٌة االولى( سنتها الجدٌدة ) عام  1914عندما
كان ٌتابع دراسته فً امرٌكا ونشر لصته الثانٌة( العالر ) عام 1915
ونشر لصته الثالثة ( مرداد ) عام  1946وتعتبر هذه لمة انتاجه
المصصً حٌث ٌتداخل فٌها انتاجه المصصً فً فلسفته الفكرٌة
وشخصٌته الكتابٌة اما فً عام \  1956فمد اصدر مجموعته ( اكابر )
وفً عام \ 1958اصدرلصته ( ابوبطة ) التً اصبحت مرجعا للدراسة
فً المدارس والجامعات لالدب المصصً اللبنانً والعربً المتجه نحو
االدب العالمً .
وفً سنة  1949وضع نعٌمة رواٌته الوحٌدة بعنوان (مذكرات
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األرلش).
اما عمله المسرحً فهو (مسرحٌة اآلباء والبنون ) كتبها نعٌمة سنة
\ ،1917و مسرحٌة ( أٌوب) صدرت عام \ .1967
كتب نعٌمة لصة حٌاته الشخصٌة فً ثالثة اجزاء على شكل سٌرة
ذاتٌة بعنوان ( سبعون ) معتمدا انه سٌموت فً السبعٌن من عمره لكنه
عاش حتى لارب مابة عام .
اما انتاجه الشعري فمد اصدر دٌوانه بعنوان ( همس الجفون ) باللؽة
االنكلٌزٌة وعربت بعد ذلن من لبل االستاذدمحم الصابػ وطبعت بالعربٌة
عام  1945وطبع عدة طبعات بعدها .
 .وفٌه
اما طبٌعة شعره فٌمتاز بالسهولة والبالؼة والكالسٌكٌة
حالوة وجمال وموسٌمى عذبه تنسال الى النفس والملب كالماء المتدفك
من عٌن ثرة تحؾ بها موالع الزهور والشذى المعطور بعٌدا عن العنؾ
والكبرٌاء .ولد انشد فً اؼلب اؼراض الشعر وخاصة شعر االحداث
السٌاسٌة وما ألم باالمة العربٌة خالل سنً عمره فمد ترجم احداثها كما
فعل اؼلب شعراء العربٌة من لبله وبعده ٌمول بعد احتالل فلسطٌن من
:
لبل الؽزاة الصهاٌنة لصٌدته المشهورة ( اخً ) متهكما
ب َ
أخً ! ْ
إن َ
ً بؤعما ِل ْه
ض َّج بع َد الحر ِ
ؼ ْر ِب ٌّ
ش أبطا ِل ْه
َّس ِذ ْك َر َم ْن ماتوا و َ
ع َّظ َم بَ ْط َ
ولَد َ
فال تهزجْ لمن سادوا وال تشمتْ ِب َم ْن دَانَا
دام
بل
ب خا ِ
ْ
ش ٍع ٍ
اركع صامتا ً مثلً بمل ٍ
لنبكً َح َّظ موتانا
***
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أخً ! ْ
ندي ألوطانِ ْه
إن عا َد بع َد الحر ِ
ب ُج ٌّ
وألمى جس َمهُ
َ
أحضان ِخالّنِ ْه
المنهون فً
ِ
لألوطان خالّنَا
عدْتَ
فال
تطلب إذا ما ُ
ْ
ِ
ْ
َّ
ٌترن لنا صَحْ بَا ً نناجٌهم
ع لم
ألن الجو َ
سوى أ ْ
شبَاح َم ْوتَانا
***
أخً ! ْ
إن عا َد ٌحرث أر َ
ٌزر ْ
ع
ضهُ الفَالّ ُ
ح أو َ
وٌبنً بع َد ُ
الم ْدفَ ْع
ط و ِل الهَجْ ِر كُو َخا ً َه َّدهُ ِ
س َوا ِلٌنا َو َه َّد الذّ ُّل َمؤ ْ َوانا
فمد َجفَّتْ َ
ٌترن لنا األعدا ُء َ
ْ
أراضٌنا
سا ً فً
ولم
ؼ ْر َ
ِ
سوى أجْ ٌَاؾ َم ْوتَانا
***
أخً ! لد ت َ َّم ما لو لم نَشَؤْهُ نَحْ ُن َما تَ َّما
ع َّما
ع َّم البال ُء ولو أ َ َر ْدنَا نَحْ ُن َما َ
ولد َ
ش ْك َوانَا
ص ِؽً ِل َ
فال
تندب فؤ ُ ْذن الؽٌر ِ ال ت ُ ْ
ْ
ْ
بل اتبعنً لنحفر خندلا ً
والم ْع َول
بالرف ِش ِ
نواري فٌه َم ْوتَانَا
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***
أخً ! َم ْن ُ
ار
نحن ؟ ال َو َط ٌن وال أ َ ْه ٌل وال َج ُ
ار
إذا ِن ْمنَا إذا لُ ْمنَا ِردَانَا ِ
ي وال َع ُ
الخ ْز ُ
لمد َخ َّمتْ بنا الدنٌا كما َخ َّمتْ بِ َم ْوتَانَا
ش وأتبعنً لنحفر خندلا ً آ َخر
الر ْف َ
فهات ّ
نُ َو ِاري فٌه أ َ َح ٌَانَا
***********
مٌخابل نعٌمة وضع \  22كتابا  -عدا ماذكرناه من كتبه فً المصة
والمسرحٌة والشعر -فً الدراسات والمماال ت االدبٌة والنمد والتالٌؾ
والرسابل المختلفة وهً:
المراحل ،دروب  -وجبران خلٌل جبران.
وزاد المعاد –والبٌادر -وكرم على درب األوثان  -و النور والدٌجور
وفً مهب الرٌح -وأبعد من موسكو ومن واشنطن  -والٌوم األخٌر -
وهوامش .ومماالت متفرلةٌ ،ا ابن آدم .نجوى الؽروب
ومختارات من مٌخابٌل نعٌمة .وأحادٌث مع الصحافة
ورسابل من وحً المسٌح .1977
واخٌرا كتب كتابه المشهور (الؽربال الجدٌد ) كما احتفظ فً مكتبتً
الخاصة بعدة مإلفاته له .
ومن جمٌل روابع شعره هذه المصٌدة \
نهر هل نضبتْ مٌا ُه َن فانمطعتَ عن الخرٌـر ؟
ٌا ُ
أم لد َه ِر ْمتَ وخار عز ُم َن فانثنٌتَ عن المسٌر ؟
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***
الحدابـك والزهـور
باألمس كنتَ مرنما ً بٌن
ِ
ِ
َ
أحادٌـث الدهـور
تتلو على الدنٌا وما فٌها
***
باألمس كنتَ تسٌر ال تخشى الموان َع فً الطرٌـك
والٌو َم لد هبطتْ علٌن سكٌنةُ اللح ِد العمٌـك
***
باألمس كنـتَ إذا أتٌت ُ َن باكٌـا ً سلَّ ٌْتَنـً
والٌو َم صـرتَ إذا أتٌت ُ َن ضاحكـا ً أبكٌتنـً
***
باألمس كنتَ إذا سمعتَ تن ُّهـدِي وتو ُّج ِعـً
ِ
تبكً  ،وها أبكً أنا وحدي ،وال تبكً معً !
***
ُ
األكفان ؟ أم هذي لٌـو ٌد من جلٌـد
ما هذه
لد كبَّلَتْ َن وذَلَّلَتْ َ
البـر ِد الشدٌـد ؟
ـن بها ٌ ُد ْ
***
ق علٌه وال جمـال
ها حولن
الصفصاؾ ال ور ٌ
ُ
مرتْ بـ ِه رٌـ ُح الشمـال
ٌجثو كبٌبا ً كلما َّ
***
ـن ناثـرا ً أؼصانَـهُ
س َ
وال َح ْو ُر
ٌندب فوق رأ ِ
ُ
ـون فٌـ ِه مـر ّدِدا ً ألحانَـهُ
س ُ
ال ٌسرح الح ُّ
***
ك فً الفَ َ
ضـا
أسراب من
تؤتٌه
الؽربـان تنعـ ُ
ٌ
ِ
ـن لـد َم َ
فكؤنها ترثًِ شبابا ً من حٌاتِ َ
ضـى
***
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وكؤنـها بنعٌبها عن َد الصبـاحِ وفً المسـاء
شٌِّ ُع جس َم َ
ق ٌُ َ
دار البمـاء
جو ٌ
ـن الصافً إلى ِ
***
لكن سٌنصرؾ الشتا  ،وتعود أٌـا ُم الربٌـع
َ
ّ
جسمن من ِعمَا ٍل َم َّكنَتْهُ ٌـ ُد الصمٌـع
فتفن
***
وتكر موجت ُ َن النمٌةُ ُح َّرةً
نحـو ال ِب َحـار
َ
ّ
بؤنـوار النهـار
بؤسرار الدجى  ،ثملى
ُحبلى
ِ
ِ
***
وتعود تبس ُم إذ ٌالطؾ وج َه َن الصافً النسٌم
وتعود تسب ُح فً مٌا ِه َن أنج ُم اللٌ ِل البهٌـم
***
والبدر ٌبس ُ
َ
علٌن سترا ً من لُ َج ٌْـن
ط من سماه
ُ
باألزاهر منكبَ ٌْ َ
العارٌَ ٌْـن
ـن
تستر
والشمس
ُ
ُ
ِ
ِ
***
والم ـ َحن
ب ِ
وال َح ْو ُر ٌنسى ما اعتراهُ من المصابـ ِ
وٌعود ٌشمخ أنفُهُ وٌمٌس ُم ْخ َ
ـر الفَنَـن
ض َّ
***
ب أٌا ُم الشبـاب
وتعود
ِ
للصفصاؾ بعد الشٌ ِ
س ُ
ـون فوق ؼصون ِه بد َل الؽـراب
فٌؽرد الح ُّ
***
ٌ
ضاحن مثل المروج
للب
لد كان لً ٌا
نـهر ٌ
ُ
ُح ٌّر كملبِ َن فٌه أهـوا ٌء وآمـا ٌل تمـوج
***
لد كان ٌُضحً ؼٌر ما ٌُمسً وال ٌشكو ال َملَل
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والٌوم لد جمدتْ
ج األمـل
كوجه َن فٌه أموا ُ
ِ
***
ت األٌـا ُم فٌه  :صبا ُح هـا ومسـاإها
فتساو ِ
وتوازنَتْ فٌه الحٌاةُ  :نعٌ ُمـها وشمـاإها
***
الخرٌؾ أو الشتاء
سٌّان فٌه ؼدا الربٌ ُع مع
ِ
ح البابسٌن  ،وضحنُ
أبناء الصفاء
سٌّان نو ُ
ِ
***
نَ َبذَتْهُ ضوضاء ُ الحٌا ِة فمـا َل عنها وانفـرد
فؽـدا جمادا ً ال ٌَ ِح ُّن وال ٌمٌ ُل إلى أحـد
***
لوم َ
كـان لبـالً منهـ ُم
وؼدا ؼرٌبا ً بٌن ٍ
وؼدوت بٌن الناس لؽزا ً فٌه ٌ
لؽـز مبهـ ُم
***
َ
أران مكبَّـال
نـهر ! ذا للبً أراه كما
ٌا
ُ
سوؾ تنش ُ
ط من عما ِل َن  ،وهو ال
ق أنَّن
والفر ُ
َ
***
-------------------------------
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دمحم رضا الشبٌبً
سفٌرثورة العشرٌن
هو دمحم رضا بن جـــواد بن دمحم بن شبٌب االسدي
ولد فً مدٌنة النجؾ االشرؾ العرالٌة سنة \  1889مٌالدٌة ٌنتمً
إلى األسرة الشبٌبٌة المعروفة فً النجؾ ،وأول من استوطن هذه
الحاضرة -حاضرة النجؾ  -من رجالها الشٌخ دمحم بن شبٌب بن الشٌخ
راضً بن إبراهٌم بن صمر بن دلٌهم من لبٌلة بنً أسد من فخذ ٌسمى
(المواجد) ،وكان مسكنهم فً ناحٌة الجزابر من لضاء الجباٌش التابع
لمحافظة ذي لار فً جنوب العراق.
دمحم بن شبٌب إلى
ٌنحدر من أسرة علمٌة حٌث هاجر جده
النجؾ لتلمً علوم الفمه واللؽة واألدب وعلوم المران الكرٌم  ،تلمى
تعلٌمه األولً على ٌد والده حٌث علمه مبادئ المراءة والكتابة والدٌن،
ثم تلمى تعلٌمه لعلوم اللؽة العربٌة على أكثر من شٌخ فً طلٌعتهم الشٌخ
دمحم حسن المظفر .وعلوم المنطك والفمه واألصول فمد لرأها على ٌد
الشٌخٌن مهدي بحر العلوم وحسٌن الحمامً فؤخذ منهما الكثٌر فؤثر ذلن
فً نمط تفكٌره .واجازه أستاذه الكبٌر هبة الدٌن الحسٌنً فً الفلسفة
والمنطك .فً بداٌة الٌمظة الفكرٌة فً البالد ،
وعندما شب شارن فً ثورة العشرٌن مع بعض شٌوخ عشابر الفرات
األوسط .و كان أحد األعضاء البارزٌن لحزب ( االستمالل ) الذي ترأسه
السٌد ( دمحم الصدر) انذان .
أصبح نابــــبا للربٌس فً (حزب الشعب ) ثم استمال منه ،وأصـــبح
عضوا فً الهٌبة اإلدارٌة ل (حزب اإلخاء الوطنً ) \ 1930م الذي ترأسه
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ٌاسٌن الهاشمً ثم استمال منه وهذه االحزاب تعبر عن تنظٌمات سٌاسٌة
- 1918
ولفت بوجه االستعماراالنكلٌزي ابان احتالله للعراق مابٌن
 1958لبل ثورة  14تموز . 1958
لمب ب ( سفٌر ثورة العشرٌن) حٌث استطاع ان ٌصل الى لابد
الثورة العربٌة فً الحجاز التً اندلعت عام\  1916الشرٌؾ حسٌن بن
علً شرٌؾ مكة بعد ان حمل مطالٌب وتوالٌع االحرار العرالٌٌن
المطالبٌن بؤختٌار أحد أنجال الشرٌؾ حسٌن ملكا ً على العراق بعد تٌّمنهم
بؤن المستعمر اال نكلٌزي كان ٌنوي ابماء العراق تحت الحكم العسكري
البرٌطانً المباشر أو ادارة العراق عن طرٌك ( الهند ) تلن المستعمرة
االنكلٌزٌة التً كان ٌطلك علٌها البرٌطانٌون ( درة التاج البرٌطانً )
ألهمٌتها الحٌوٌة المصوى من الناحٌتٌن االستراتٌجٌة واللوجستٌة
لالستعمار البرٌطانً كونها فً الاصً اسٌا ووسطها وفً الشرق
االوسط وصوال لشبه الجزٌرة العربٌة والعراق والهالل الخصٌب
وذات الموارد العظٌمة من الناحٌة االلتصادٌة
أستطاع الشبٌبً ان ٌتخفى وٌصل الى الحجاز عن طرٌك
الكوٌت مضلال االستخبارات البرٌطانٌة وهو ٌتنمل على ظهر جمل حامال
مضبطة وتوالٌع العرالٌٌن مخفٌة طً مجلد محكم صنع خصٌصا لهذا
الؽرض فً نسخة المرآن الكرٌم التً كان ٌحملها الشٌخ الشبٌبً  .كما
استطاع من الحجاز ان ٌبلػ بالد الشام بالثورة العرالٌة الشعبٌة حٌن
اندلعت ثورة العشرٌن فً الفرات االوسط وكان ٌمدها باالخبار اضافة الى
ما تنشره جرٌدة (الفرات) الناطمة بلسان حال الثوار التً أصدرها شمٌمه
األصؽر الشٌخ دمحم بالر الشبٌبً و جرٌدة االستمالل الناطمة بلسان حال
الثوار اٌضا والتً اصدرها المإرخ عبد الرزاق الحسنً .
انتمل الى بؽداد وسكن فٌها وتملد وزارة المعارؾ العرالٌة خمس
مرات ووزارة العدل مرة واحدة وأصبح عضوا لمجلس النواب فً ثمانً
دورات كما اختٌرا ربــــٌسا لمجلس االعٌان فً دورته الثالثة \ 1933
وكان ذلن فً العهد الملكً اي لبل ثورة  14تموز ( ٌولٌو) . 1958
أسس دمحم رضا الشبٌبً المجمع العلمً العرالً سنة \  1948وا
صبح ربٌسا ً له إلى أن استمال منه عام\. 1963
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كان عضوا ً فً المجمع العلمً فً دمشك فً عام\  1923وعضواً
فً المجمع العلمً فً الماهرة فً عام\  1947وعضوا فً مجمع
الخالدٌن فً الماهرة عام \  1947ومنح شهادة الدكتوراه الفخرٌة من
جامعة عٌن شمس تمدٌرا لشخصٌته االدبٌة وموالفه المتمٌزة ونشاطه
الثمافً .
كان من المعارضٌن المعتدلٌن للسٌاسة البرٌطانٌة فً العراق وأٌة
سٌاسة أجنبٌة أخرى كذلن كان شمٌمه األصؽر الشاعر الشٌخ دمحم بالر
الشبٌبً ( الذي توفً لبله ) لكن دمحم رضا كان ٌظهر معارضته بحدة
التعرؾ علٌه بوضوح من مطالعة لصابده
عالٌة وبموة وبنمد الذع ٌمكن
ّ
المشهورة التً تنتمد المحتل البرٌطانً واذنابه ،
تم تؤلٌؾ العدٌد من الدراسات عن سٌرة حٌاة الراحل الشٌخ دمحم رضا
الشبٌبً وفً العدٌد جوانب شخصٌته كشاعر وادٌب ورجل سٌاسة
ونولشت العدٌد من اطروحات الماجستٌر والدكتوراه المإلفة بحمه فً
جامعات بؽداد والماهرة واالسكندرٌة .
أدى رسالته الثمافٌة وأنشطته الفكرٌة واألدبٌة على اكمل وجه  ،فمد
سعى إلى بعث تراث األمة العربٌة وإحٌاء مجدها ،وٌتجلى ذلن النشاط فً
أشعاره ومماالته التً ا طلع بها على الشعب من خالل الصحؾ
والمجالت،وساهم فً المنتدٌات السٌاسٌة والمومٌة والوطنٌة
واالجتماعٌة مثل نادي الملم ،واألدبٌة .
وكان الشبٌبً ٌشخص الداء وٌصؾ الدواء ،وٌموم بعرض السبل
الكفٌلة النجاح المشارٌع اإلصالحٌة وٌسجل المساوئ المجتمعٌة
ولد لال بحمه (أحمد حسن
والحكومٌة وٌنمدها نمدا بناءا والذعا .
الزٌات ):
(إنه كان ال ٌنافك وال ٌداهن وال ٌمالك وال ٌداجن ).
كان الشبٌبً وطنٌا ً بل كان لومً الهوى محبا ألبناء بلده العراق
امته الهربٌة ولعروبته و فً أشعاره ولصابده ماٌثبت مناصرته الدابمة
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لكل االحداث التً كانت تحدث فً البالدان العربٌة وٌعد من شعراء
النهضة العربٌة وروادها .
انه بحك رجل لاوم االحتالل واالستعمار االجنبً وذاد عن بالده
وااللطار العربٌة جمٌعا .
توفً الشاعر دمحم رضا الشبٌبً فجر ٌوم االحد الموافك\ 17تشرٌن
االول ( اكتوبر)من عام \ 1960بعد عودته من المإتمر العربً الذي
انعمد فً المدس .
ترن مإلفات عدٌدة مهمة ،مطبوعة ومخطوطةمنها :
دٌوان الشبٌبً
ابن الفوطً مإرخ العراق بجزبًن
وفالسفة الٌهود فً االسالم،
فضالً عن مبات البحوث والمماالت التً نشرت فً الصحؾ و المجالت
العرالٌة والعربٌة.
تمٌزت لؽته ولصٌده بالفصاحة والسالسة ودلة التعبٌر فهو شاعر
بارع وسٌاسً متمكن وكاتب لدٌر ،
ومن جمٌل لصابده هذه المصٌدةالتً ٌخاطب بها الشباب رجال
الؽد حٌث ٌمول :
س ْإ ُد ِد
ْنت ُ ُم ُ -متّ ْعت ُ ُم بالّ ّ
سوا فآجْ ت َ ًهدوا
ٌاشَبابا ً د ََر ُ
ع َد هللاُ ِب ُك ْم أوطانَ ُك ْم
َو َ

ٌاشباب الٌَ ْو ِم  -أشٌْا ُ
خ ال َؽ ِد
َ
ِلٌَنالوا ؼاٌَةَ ا ْل ُمجْ ت َ ِه ِد
آن نَ ُ
ولَمَ ْد َ
جاز ال َم ْو ِع ِد
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أنت ُ ُم ِجٌ ٌل َجدٌ ٌد ُخ ِلمُوا
س ُخها
الوحْ َدةَ ال ت َ ْف َ
ك َّونوا َ
أنا باٌَ ْعتُ عَلى ْ
الأرى
أن َ
صروا
عمَ ُد العالَ ِم َ
ُ
شتّى فآحْ ُ
واضعَةً
ِلتك ُْن آمالُ ُك ْم ِ
أفكار ُك ْم ُم ْب ِدعَةً
ش
ِلت َ ِع ْ
ُ
ض ٌْ ُم ِم ْن ُك ْم جانِبا ً
ال ٌَنا ُل ال ّ
أو ت َ َخلّون  -وأنت ُ ْم سا َدةٌ
الوفا ِح ْف ُ
ظ ُك ُم أو َر ْعٌُ ُك ْم
ال ت َ ُمدّوها ٌدا ً وا ِه ٌَةً
تُ ْ
ض الّتً تَحْمونَها
األر ُ
ش ِبهُ ْ

ت ُج ُد ِد
ور ُم ْمبِال ٍ
ِلعُ ُ
ص ٍ
الرأْي ِ وال ُم ْعت َ َم ِد
نَ َزعاتُ ّ
فُرلَةً،ها ُك ْم عَلى هذا ٌَدِي
َه ّم ُك ْم فً َح ّل تلن آلعُ َم ِد
ع ٌْنَ ٌْها َحٌاةَ األبَ ِد
ْب َ
نُص َ
د ََأبُها إٌجا ُد مالَ ْم ت َ ِج ِد
َ
سور َمنا ُل الفَ ْرلَ ِد
ؼ ٌْ ُر َم ٌْ ٍ
ِألعادٌِ ُك ْم َ -م َ
سٌّ ِد
كان ال ّ
ع ْه َد البَلَد
هللا َ -
 بعد َع ْه ِد ِ
ِلٌَ ٍد ُم ْف َر َ
ؼ ٍة فً ّ
الز َر ِد
ْداء َ
عبَ َ
س ِد
َ
ث األع ِ
اب األ َ
ؼ َ
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دبّروا األروا َح فً أجسادِها
ع ْمبَى ال ِع ْل ِم ِم ْن َ
ّ
ؼ ٌْ ِر ُهدَى
إن ُ
َم ْن أتانا بال ُهدى ِم ْن َح ٌْ ُ
ث لَ ْم
َ
ؼ ٌْ ُر ُمجْ ٍد-إن َج ِه ْلت ُ ْم لَد َْر ُك ْم-

س ِد
َ
الروحِ دا َء ال َج َ
فاق دا ُء ّ
هذه العُ ْمبى الّتً لَ ْم تُحْ َم ِد
ّب حابِ ٌر لَ ْم ٌَ ْهت َ ِد
ٌَتَؤد ْ
ع َد ُد ال ِع ْل ِم و ِع ْل ُم ال َع َد ِد
َ

صدوا أحْ والَ ُك ْم
وإذا لَ ْم ت َ ْر ُ
ََ

ص ِد
الر َ
ل ْم ت ُ ِف ْد ُك ْم د ََرجاتُ ّ

ست َ ِم ْم ْ
أخاللُ ُك ْم
وإذا لَ ْم ت َ ْ
وض ال أرتا ُد لً
ع ّد َ
َ
الر َ
ع ْن َن ّ
شبَةٌ َم ٌْ ُمونَةٌ
وركَتْ نا ِ
بُ ِ
ََ
َم ْن َجنَ ى ِم ْن ِع ْل ِم ِه فابِ َدةً

هاب ّ
الز َب ِد
ب ال ِع ْل ُم ذَ َ
ذَ َه َ
َ
وض النّدي
ؼ ٌْ َر
الر ُ
ً ّ
أخالق ه َ
ٍ
شَؤتْ فً ِظ ّل هذا ال َم ْع َه ِد
َ
ست َ ِف ِد
ؼ ٌْ ُر َم ْن
عاش فَلَ ْم ٌَ ْ
َ

ش ْع ِري-وا ِل ٌد
ماٌُ َر ّجى-لَ ٌْتَ ِ

الولَ ِد
أ ْه َم َل التعلٌ َم ِع ْن َد َ

اآلباء فٌِنا لُد َْوةٌ
سٌرةُ
ِ
ِ

ك ٌل ِط ْف ٍل بؤ ِب ٌْ ِه ٌَ ْمتَدِي
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ّعر ما ت َ ْر ُوونَه
لٌس هذا الش ِ

ّ
إن هذِي لِ َط ٌع ِم ْن َكبِدِي

***************************************
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21

عبد الحمٌد بن بادٌس
االمام المصلح

هو اإلمام المصلح المجدّد الشٌخ عبد الحمٌد بن مح ّمد بن المصطفى
بن المكًّ بن بادٌس المسنطٌنً الجزابري ،ربٌس جمعٌة العلماء
المسلمٌن بالجزابر ،ورابد النهضة الفكرٌة واإلصالحٌة والمدوة الروحٌة
لحرب التحرٌر الجزابرٌة.
ُولد عبد الحمٌد بن دمحم بن المصطفى بن المكً بن بادٌس
الجزابري بمسنطٌنة سنة \ 1889م وسط أسرة من أكبر األسر
المسنطٌنٌة ،مشهورة بالعلم والفضل والثراء والجاه ،عرٌمة فً التارٌخ،
ّ
المعز بن بادٌس الصنهاجً ،فهو فً ممابل اعتزازه
ٌمت ّد نسبها إلى
ؾ أصله األمازٌؽً بل كان ٌُبدٌِه وٌُ ْع ِلنُهُ ولد
بالعروبة واإلسالم لم ٌُ ْخ ِ
أول مراحل تعلّمه بمسنطٌنة فً السنة الثالثة
أ ت ّم حفظ المرآن الكرٌم فً ّ
عشر من عمره ،على ٌد الشٌخ( مح ّمد المدّاسً) وتمُدم لصالة التراوٌح
اماما بالناس على صؽره ،وأخذ مبادئ العربٌة ومبادئ اإلسالم على ٌد
شٌخه ( َحمدان لُونٌِسً )ولد أثّر فٌه المرآن الكرٌم ّ
لٌكرس فٌه
وهز كٌانه ّ
بعد ذلن ربع لرن من حٌاته فً محاولة إرجاع األ ّمة الجزابرٌة إلى هذا
المصدر والنبع الربانً بما ٌحمله من حمٌمة توحٌدٌة وهداٌة أخاللٌة،
وهو طرٌك اإلصالح والنهوض الحضاري.
فً سنة  1908التحك الشٌخ عبد الحمٌد بجامع الزٌتونة بتونس
فؤخذ عن جماعة من كبار علمابها األجالّء وفً طلٌعتهم زعٌم النهضة
مح ّمد النخلً المٌروانً )
الفكرٌة واإلصالحٌة فً تونس العالّمة (
والشٌخ (مح ّمد الطاهر بن عاشور) اضافة الى مربٌن آخرٌن من المشاٌخ
الذٌن كان لهم تؤثٌر فً نمو عملٌته و استعداده لتمبل العلوم وتع ّهدوه
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بالتوجٌه والتكوٌن منهم (البشٌر صفر) و( سعد العٌاض السطاٌفً ) و
( مح ّمد بن الماضً) وؼٌرهم ،ولد سمحت له هذه الفترة باالطالع على
البلدان العربٌة واإلسالمٌة من
العلوم الحدٌثة وعلى ما ٌجري فً
إصالحات دٌنٌة وسٌاسٌة ،فً مصر وفً الشام والعراق وؼٌرها م ّما
المستمرة
كان لهذا المحٌط العلمً والبٌبة االجتماعٌة والمالزمات
ّ
لرجال العلم واالدب واإلصالح األثر البالػ فً تكوٌن شخصٌته ومنهاجه
فً الحٌاة.
تخرجه وتؤهٌله بشهادة التطوٌع سنة  1912عاد من تونس
وبعد ّ
للتفرغ للتدرٌس الممثّل فً بداٌته بعمد حلمات
متؤ ّهبًا بطموح
ّ
لوي ٍ
ّ
دراسٌة بالجامع الكبٌر ،ؼٌر ّ
أن صعوبات واجهته فً بداٌة نشاطه
العلمً حالت دون تحمٌك طموحه وآماله ،وبعد طول تؤ ّمل رأى من المفٌد
تزامنًا مع موسم الح ّج أن ٌإدّي فرٌضة الحج مؽتن ًما الفرصة فً رحلته
المشرلٌة لالتصال بالعلماء والمفكّرٌن من مختلؾ أنحاء العالم اإلسالمً
والتعرؾ
األمر الذي ٌسمح له باالحتكان المباشر وتبادل الرأي معهم،
ّ
على موالع الفكر اإلصالحً ،فضالً عن االطالع على حمٌمة األوضاع
االجتماعٌة والسٌاسٌة والثمافٌة السابدة فً المشرق العربً .وفً أثناء
تواجده بالحجاز حضر لدروس العلماء من مختلؾ البلدان الوافدٌن إلى
هذه البماع الممدّسة كالشٌخ (حسٌن الهندي) الذي نصحه بالعودة إلى
دروس بالمسجد
بالده الحتٌاجها إلى علمه وفكره ،ولد حظً بإلماء
النبوي الشرٌؾ من بعض الشٌوخ الذٌن كانوا ٌعرفون مستواه ،ولد
المهاجرة مثل (مح ّمد
تعرؾ على كثٌر من شباب العابالت الجزابرٌة
ّ
البشٌر اإلبراهٌمً) ولد استفاد الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس من التٌارات
الفكرٌة ومدارس اإلصالح الدٌنً بالمشرق التً ظهرت فً العالم
اإلسالمً وبعد عودته إلى لسنطٌنة سنة  1913ساهم فً بلورة الفكر
اإلصالحً مٌدانًٌّا وتطبٌك مناهجه التربوٌة عملًٌّا ،ساعده زمالإه
ع ُ
ضدَه َولَ َّو ْوا زناده ،فكان تعاونهم معه
شدُّوا َ
األفاضل من العلماء الذٌن َ
فً هذه المه ّمة الملماة على عاتك الدعاة إلى هللا تعالى منذ فجر النهضة
العربٌة دافعًا لوًٌّا وعامالً فً انتشار دعوته و سطوع نجمه ،وذٌع
تمر به الجزابر بٌن الحربٌن
صٌته ، ،كما ساعده أٌضًا الوالع الذي كانت ّ
العالمٌتٌن.
ولد شرع ابن بادٌس رحمه هللا تعالى فً العمل التربوي،
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وانتهج فً دعوته منه ًجا ٌوافك الفكر اإلصالحً فً البعد والؽاٌة ،وإن
كان له طابع خاص فً السلون والعمل ٌموم على ثالثة محاور أساسٌة،
االول إصالح عمٌدة الجزابرٌٌن ببٌان التوحٌد لذلن ظهرت عناٌته
األكٌدة بتربٌة الجٌل على المرآن وتعلٌم أصول الدٌن وعمابده من اآلٌات
المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة ،إذ كان ه ّمه تكوٌن رجال لرآنٌٌن ٌو ّج هون
التارٌخ وٌُؽ ٌّرون األ ّمة ،ولد تجلّى ذلن فً بعض مماالته حٌث ٌمول
رحمه هللا« :فإنّنا والحمد هلل نربً تالمذتنا على المرآن من أول ٌوم،
ونو ّجه نفوسهم إلى المرآن فً ك ّل ٌوم…».
أ ّما المحور الثانً فٌتمثّل فً إصالح عملٌة الجزابرٌٌن ،بإصالح
العمول بالتربٌة والتعلٌم ،ولتكوٌن أجٌال لابدة فً الجزابر ،تعمل على
بعث نهضة شاملة تخرج بها من حالة الجمود والركود إلى الحٌوٌة
والنشاط ،ولد كان ٌرى ّ
أن تحمٌك هذه النهضة المنشودة ٌتولّؾ بالدرجة
األولى على إصالح الفرد الجزابري وبعث الروح الوطنٌة فٌه من الناحٌة
الفكرٌة والنفسٌة.
والمحور الثالث ٌظهر فً إصالح أخالق الجزابرٌٌن ،حٌث ان هذا
كثٌرا نتٌجة لفساد العمول وفساد العمٌدة الدٌنٌة كنتٌجة
المٌدان لد تدهور ً
لمرب الجزابر من فرنسا وما لامت به من احتالل للجزابر وماولة فرنسة
االوضاع واللؽة فٌها وطمس المعالم العربٌة واالسالمٌة منها ولد كانت
عناٌته بالؽة من داخل الفرد بتطهٌر الباطن الذي هو أساس الظاهر،
وإصالح
وتهذٌب النفوس وتزكٌتها وإنارة العمول وتموٌم األعمال
العمٌدة
باشر عمله ونشاطه االصالحً جاعال من المسجد منطلما
فاهتم بتعلٌم الصؽار وتوعٌة الكبار واتخد من الصحافة وسٌلة أخرى
لنشر الوعً الدٌنً والسٌاسً حارب الخرافات والبدع ورفض فكرة
ادماج الجزابر بفرنسا فً ولت االحتالل الفرنسً وأعتبر كل من تجنس
بالجنسٌة الفرنسٌة مرتدا
بدأ الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس مهمته اإلصالحٌة بعد أن
نضج وعٌه اإلسالمً و تؤثر بؤفكار الجامعة اإلسالمٌة  ،و أدرن أن
طرٌك اإلصالح ٌبدأ بالتعلٌم ألنه ال ٌمكن للشعب الجاهل أن ٌفهم معنى
التحرر و محاربة االستعمار  ،لذلن باشر بن بادٌس تؤسٌس المدارس و
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تولّى بنفسه مهمة التعلٌم  ،و ّ
ركز على تعلم الكبار بفتح مدارس خاصة
لمحو األمٌة  ،كما اهتم بالمرأة من خالل المطالبة بتعلٌم الفتٌات إذ أنشؤ
أول مدرسة للبنات بمسنطٌنة سنة  ، 1918واعتبر تعلٌم المرأة من
شروط نهضة المجتمع تعلٌم المرأة ال ٌعنً تجاوز التمالٌد و األخالق
اإلسالمٌة .وسع بن بادٌس نشاطه لٌفتتح عدة مدارس فً جهات مختلفة
ساهم فً فتح النوادي الثمافٌة مثل نادي الترلً بالعاصمة الجزابر
 ،وساعد على تؤسٌس الجمعٌات المسرحٌة
المنفذ والشهاب و البصابر
اشرؾ على عدة مجالت منها
وعمل على تفسٌر المرأن الكرٌم وفً سنة  1931كان من اشهر العلماء
البارزٌن المتحمسٌن فً تؤسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن
كان عبد الحمٌد بن بادٌس مفكرا ومرشدا ومربٌا سخر كل
طالاته المادٌة والبشرٌة الصالح أحوال المجتمع الجزابري وللحفاظ على
الهوٌة الجزابرٌة االسالم وكان منهجه االصالحً ٌنبثك من الثالثٌة
(االسالم دٌننا والعربٌة لؽتنا والجزابر وطننا ) تصدى لفكرة االدماج عن
طرٌك اصدار الفتاوى ونجح فً بناء جٌل ساهم بموة فً اذكاء ثورة
تشرٌن الثانً عام .1954
كان عالما دٌنٌا وشٌخا فاضال سخر كل جهوده فً نهوض شعب
الجزابر البطل وبث روح الثمافة العربٌة والنهضوٌة واالسالمٌة فً
نفوس السباب وؼرسها فً للوبهم
توفً االمام فً  16نٌسان  1940وأعتبر ٌوم وفاته ٌوم العلم
احٌاءا لذكرى وفاته اذ انه أحد أبناء وأبطال الجزابر العربٌة بادٌس رحم
هللا اإلمام المصلح المجدّد الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس المسنطٌنً
الجزابري فمد ربٌسا لجمعٌة العلماء المسلمٌن بالجزابر ،ورابد النهضة
الفكرٌة واإلصالحٌة والمدوة الروحٌة لحرب التحرٌر الجزابرٌة.
انشد الكثٌر من الشعر فً الدٌن والسٌاسة واالجتماع وكان شعره
هادفا ؼلبت علٌه السمة الدٌنٌة ومن شعره هذه المصٌدة التً ٌعرؾ بها
الشعب الجزابري بعروبته وردا لاطعا للفرنسة ودعاتها الظالمٌن وٌدعوه
للثورة والحٌاة\
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سـ ِلـ ٌم
ـب
َ
الجـزابر ُمـ ْ
ش ْع ُ
ِ
ص ِلـ ِه
َم ْن لَــا َل َحـا َد ع َْن أ ْ
أ َ ْو َرا َم إد َمــا ًجــا لَــهُ
ٌَانَش ُء أ َ ْنـتَ َر َجــا ُإنَــا
ُخ ْ
سالَ َحـهـا
ـذ ِلل َحـٌـا ِة ِ
ـنـار ا ْلـ َعـ ْد ِل َواإل
َواْ ْ
رفع َم َ

ـب
إلى الـعُـروب ِة ٌَـنتَـ ِ
س ْ
َو َ
َـذب
أ َ ْو لَــا َل َمـاتَ فَمَ ْد ك ْ
ـب
َرا َم الـ ُم َحـال من ال َّطـلَ ْ
َو ِب َ
رب
صبـا ُ
ـن ال َّ
ح لَـ ِد ْالـت َ ْ
الخـ ُ
ـض ْ
هب
ـوب َوالَ ت َ ْ
ط َ
َو ُخ ِ
صـ ُد ْم َمـن َ
ص ْب
ـسـان َوا ْ
حْ
ؼ َ
ِ

َ
ـــابـنٌن
ـذور ال َخ
َواللَ ْع ُج َ
ــالـم َ
ـٌن
وس ال َّظ ِ
َوأَذِقْ نفُ َ

ـب
فَـمـ ْنـ ُهـم ُك ُّل ا ْلـعَـ َط ْ
سـ ًّمـا ٌُـ ْم َ
ـب
بالـر َه ْ
ُ
ـزج َّ

َوا ْه ُ
ـام َ
دٌن
ـز ْز
نـفـوس ال َج ِ
َ
َم ْن كَــان ٌَ ْبؽـً َو َّدنَــا
ْأو ك َ
َـــان ٌَ ْبؽـً ذُلَّـنـَا

َـب
ً ا ْلـ َخـش ْ
فَ ُربَّـ َمـا َحـ ّ
حب
الـر ْ
َــرا َمــ ِة َو ّ
فَعَلَى ا ْلك َ
ـر ْب
فَلَهُ الـمـ َ َهـانَـةُ والـ َح َ
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َهـذَا نِـظـا ُم َحـٌَـاتِـنَـا
حتَّى ٌَعو َد لـمَــومــنَـا
َهــذا ل ُك ْم عَـهْــدِي بِـ ِه
ص ٌْـحـتـً
فَــإذَا َهلَ ْكتُ فَ َ

ـب
بالـنُّـور ِ ُخــ َّط َو ِباللَّـ َه ْ
من َم ِجــدِهم َمــا لَ ْد ذَ َه ْب
ـر ْب
أو َّ
َح تَّى َ
ســ َد فً الـت ُّ َ
ـعـر ْب
تَحٌـَا ال َج
ـزابـر َو ا ْل َ
ُ

*******************************
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ابراهٌم المازنً
هو إبراهٌم بن دمحم بن عبد المادر المازنً
ولد عام بمرٌة ( كوم مازن) بمحافظة المنوفٌة المصرٌة  1890م
واكمل دراسته االولٌة والثانوٌة فً ( المنوفٌة ) ثم تطلع المازنى إلى
دراسة الطب بعد تخرجه من المدرسة الثانوٌة التدا ًء بؤحد ألاربه ،ولكنه
ما إن دخل صالة التشرٌح بكلٌة الطب حتى أؼمى علٌه .
ترن الدراسة الطبٌة وذهب إلى مدرسة الحموق ولكن مصارٌفها
او اجورها زٌدت فً ذلن العام من خمسة عشر جنٌها إلى ثالثٌن جنٌها،
فعدل عن الدراسة فً مدرسة الحموق إلى مدرسة المعلمٌن .وعمل بعد
تخرجه منها عام  1909مدرسا ً .
ضاق بمٌود الوظٌفة,بعد ان حدثت له بعض المعولات فاعتزل
التدرٌس وعمل بالصحافة لكً ٌكتب بحرٌة ,عمل بجرٌدة ( األخبار ) مع
أمٌن الرافعً ،ثم محررا بجرٌدة (السٌاسة ) األسبوعٌة ،و عمل بجرٌدة
(البالغ ) مع عبد المادر حمزة وؼٌرهم فً الكثٌر من الصحؾ األخرى،
كما أنتشرت كتاباته ومماالته فً العدٌد من المجالت والصحؾ األسبوعٌة
والشهرٌة.
عرؾ عن المازنً تمكنه من اللؽة اإلنجلٌزٌة والترجمة منها إلى
العربٌة فمام بترجمة العدٌد من المصابد الشعرٌة إلى اللؽة العربٌة،
انتخب عضوا ً فً كل من مجمع اللؽة العربٌة بالماهرة ،والمجمع العلمً
العربً بدمشك.
عرؾ المازنً انه شاعر من شعراء العصر الحدٌث ،كما عرؾ
كواحد من كبار الكتاب فً عصره و عرؾ بؤسلوبه الساخر سواء فً
الكتابة األدبٌة أو الشعر واستطاع أن ٌلمع على الرؼم من وجود العدٌد
من الكتاب والشعراء الفطاحل حٌث تمكن من اٌجاد مكاناة مرمولة
بجوارهم على الرؼم من اتجاهاته المختلفة ومفهومه الجدٌد لألدب ،فمد
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جمعت ثمافته بٌن التراث العربً واألدب اإلنجلٌزي كؽٌره من شعراء
مدرسة الدٌوان التً ٌنتمً الٌها كواحد من مإسسٌها االوابل .
حاول المازنً ان ٌبتعد عن العمود الشعري ولصٌدة المافٌة الوزن
فجاء بتجربة الشعرالحر او كتابة لصٌدة النثركمجدد نملته هذه الوضعٌة
من كتابة الشعر المرسل إلى الكتابة النثرٌة ،فخلؾ لنا تراث ؼزٌر من
المماالت والمصص والرواٌات باإلضافة للعدٌد من الدواوٌن الشعرٌة ،كما
عرؾ كنالد متمٌز.
اهتم اٌضا بمراءة الكتب الفلسفٌة واالجتماعٌة ،ولام بترجمة الكثٌر
من الشعر والنثر إلى العربٌة ولد لال االٌب عباس محمود العماد عنه (
إننً لم أعرؾ فٌما عرفت من ترجمات للنظم والنثر أدٌبا ً واحدا ً ٌفوق
المازنً فً الترجمة من لؽة إلى لؽة شعرا ً ونثرا ً) .
ٌعد المازنً من رواد مدرسة الدٌوان وأحد مإسسٌها مع كل من
عبد الرحمن شكري ،وعباس محمود العماد ،عشك الشعر والكتابة األدبٌة
وعمل فً شعره على التحرر من األوزان والموافً ودعا كؽٌره من
مإسسً مدرسة الدٌوان إلى الشعر المرسل ،اال انها كانت اشبه
بمحاوالت فمد ؼلب على شعرهم وحدة المافٌة وعمود الشعرالعربً
الخالد،
اتجه المازنً للنثر كما انه أدخل فً أشعاره وكتاباته بعض المعانً
الممتبسة من األدب الؽربً ،وتمٌز أسلوبه بالسخرٌة والنكتة واتخذ فً
كتاباته الطابع الساخر وعرض من خالل أعماله الوالع الذي كان ٌعٌشه
فً شخوص أو تجارب شخصٌة أو من خالل حٌاة المجتمع المصري فً
تلن الفترة ،فعرضه بكل سلبٌاته وإٌجابٌاته من خالل رإٌته الخاصة
وبؤسلوب مبسط بعٌدا ً عن التكلؾ الشعري واألدبً.
تولؾ المازنً عن كتابة الشعر بعد صدور دٌوانه الثانً فً عام
1917م ،واتجه إلى كتابة المصة والممالة الصحفٌة والنمد االدبً
لمد كان المازنً شاعرا ً ٌعظم الشعر وٌجسد فٌه كل انفعاالته وٌصورفٌه
همومه وأحزانه وذكرٌاته  .امتاز شعره بجزالة اللفظ ونصاعة الفكرة
جمع بٌن الثمافة العربٌة التراثٌة وبٌن الثمافة الؽربٌة وكان وزمٌاله
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شكري والعماد من اتباع المدرسة الرومانسٌة ومن أصحاب مدرسة
الدٌوان ،وكان بٌنهم وبٌن مدرسة شولً وحافظ مساجالت نمدٌة حٌث
أصدر كتابا ً بعنوان( :شعر حافظ) كما أصدر مع العماد كتاب (الدٌوان)
نمدا فٌه الشاعرٌن حاف ًظ ابراهٌم – شاعر النٌل واحمد شولً
امٌرالشعراء وتعرض بعد ذلن فً دراسة نمدٌة لشكري والمنفلوطً،
ولمد تمٌز أسلوبه بالسخرٌة والفكاهة التً شاعت فً مماالته وله فلسفة
خاصة فً الحٌاة ظهرت من خالل عمله فً الصحافة فترة من الزمن
حٌث كتب فً األهرام والهالل والبالغ والرسالة وؼٌرها من الصحؾ
والمجالت وكان ٌمدم تجارب حٌاته الٌومٌة فً لصصه التً جمعها بعد
نشرها فً الصحؾ فً كتب وٌصفه النالد الدكتور ( دمحم مندور ) بؤنه كان
رابدا ً للتجدٌد األدبً عامة والشعر بخاصة فً النصؾ األول من هذا
المرن.
توفً الشاعر ابراهٌم عبد المادر المازنً سنة 1949
ترن لنا المازنً ثروة ثمافٌة وادبٌة و العدٌد من األعمال الشعرٌة
والنثرٌة الممٌزة نذكر من أعماله:
إبراهٌم الكاتب
وإبراهٌم الثانً – رواٌاتان،
أحادٌث المازنً -مجموعة مماالت
حصاد الهشٌم فً النمد
خٌوط العنكبوت،
دٌوان المازنى
رحلة الحجاز
صندوق الدنٌا( فً السٌاسة واالجتماع )
عود على بدء
لبض الرٌح
الكتاب األبٌض
لصة حٌاة
من النافذة
فً الطرٌك
شعر حافظ
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الدٌوان باالشتران مع عباس محمود العماد
الجدٌد فً األدب العربً
لمد كان المازنً أدٌبا ً عظٌما ً وصاحب مدرسة ومذهب فً األدب
لٌس له نظٌر فً أدب المشرق والمؽرب فً إجادته ألدب الترجمة فهو
ٌترجم الشعر و النثر كؤسلوب الجاحظ ولد أضفى على ترجماته من حسه
وروحه وطالوته وموسٌماه مما جعل الناس ٌمبلون بشوق وشؽؾ علٌها
واتسم نتاجه بالخصوبة والتنوع ولد تاثر فً شعره بشعرالشرٌؾ
الرضً وابن الرومً وبشار بن برد وؼٌرهم من الشعراء العباسٌٌن
وكان ٌكثر من الشكوى وااللم والحسرة ٌمول :
خٌم الهم على صدري ٌا صدٌمً
وبدت فً لحظة اللٌل الهموم
لمدكان منذ صؽره أخلص األدباء للشعر واألدب والكتابة ورسم
صورة للمٌة تنبض بنبض حٌاته فً مسراتها وأحزانها ولوتها وضعفها
فً طلٌعة رواد النهضة العربٌة ولعمري لست اتحسس شٌبا هو أحلى
جنى وأعذب زالال من الشعر إذا صدلنا لابله وترفع عن التملٌد الذي ال
حاجة بنا إلٌه وال ضرورة تحملنا علٌه ،وتنزه عن مجاراة الناس
ومشاٌعة العامة وتو ّخً مرضاتهم فإن لنا أعٌنا حداسة ولوة حساسة
وتذلا سلٌما ومادة الشعر واسعة فٌاضة ال تفنً وال تزول .
وما الشعر إال معان ال ٌزال اإلنسان ٌنشبها فً ذاته وٌصرفها فً
فكره وٌناجً بها للبه وٌراجعها فً عمله ،معانٌها فً كل ساعة تتجدد
وفً كل لحظة تتولد لتشكل احساسا صادلا منبعثا من للب مفعم بالشوق
ؼارق بالعاطفة ثم تنهال محتدمة علٌه االفكارالمتعلمة باهداب الخٌال الثر
وتشده االحاسٌس فً شعر رومانسً لل مثٌله لٌكون نؽما صادلا ولحنا
را بعا ٌسع الدنٌا ومن فٌها ذلن هو الشاعر المازنً
ومن روابعه لوله:
فإادي من اآلمال فً العٌش مجدب
وجوى مسود الحواشً ممطب
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تمر بً األٌام وهً كؤنها
بٌض للعٌون تملب
صحابؾ
ٌ
كؤن لم ٌخط الدهر فٌهن أسطرا
ٌبٌت لها اإلنسان ٌطفو وٌرسب
حاضر
شؽلت بماضً العٌش عن كل
ٍ
كؤنً أدركت الذي كنت أطلب
وما كلت األٌام من فرط عدوها
خطب عصبصب
وال عطل األفالن
ٌ
وما فتا الممدار ٌمضً لضاءه
وما انفن صرؾ الدهر ٌعطً وٌسلب
وما زلت ظهر األرض فً جنباته
ح لم ٌبؽً المراح وملعب
مرا ٌ
للباى خالجته همومه ترى
ولكن
ً
أي ملهى طٌب لٌس ٌجنب
وكٌؾ ٌسري عنه ملهى ومطرب
وما ٌطبٌه ؼٌر ما بات ٌندب
لمد كان الدنٌا بنفسً حالوةٌ
فؤضجرنً منها األذى والتملب
ولد كان ٌصٌبنً النسٌم إذا هفا
وٌعجبنً سجع الحمام وٌطرب
وٌفتننً نوم الضٌاء عشٌةً
على صفحة الؽدران وهً تسبسب
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َللا الشباب وجهله
فمالً سمى َ

أرانً كؤنً من دمابً أشرب

وما لً كؤنً ظللتنً سحابة
فها من مخوفات األساود هٌدب
ولٌ ٍل كؤن الربح فٌه نواب ٌح

على أنجم لد ؼالها منه ؼٌهب

تجاوبها من جانب الٌم لجةٌ
نزاءر فٌها موجها المتوثب
كؤن شٌاطٌن الدجى فً أهابه
تؽننً على زمر الرٌاح وتؽرب
لمٌت به ذا جن ٍة وتدلةه

وللب معذب
له مملةٌ عبرى
ٌ

فملت له وٌلً علٌن ولهفتً
ترى أٌن ٌومٌن السرى والتؽرب
ب
ركبت الدجى واللٌل أخشن مرك ٍ
فهل لن عند اللٌل وٌبن مطلب
ع
فمال وفً عٌنٌه لم ٌع مرو ٌ
تراب صم حسنن أنه
لٌهن
ٌ

وفً شفتٌه رجفةٌ وتذبذب
عارض متصبب
سٌروٌه منه
ٌ

سماها وروانً من المزن سمحةٌ
فإنً فً ملحودها سؤؼٌب
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كفانً إذا ما ضم صدري صدرها
تحٌة سحب للبها ٌتلهب
أأنت معٌنً إن لضٌت بدمعة
عطؾ علٌنا وٌسكب
ٌحدرها
ٌ
فملت له ما لً لدى الخطب عبرةٌ
للب ٌرق وٌحدب
تراق وال ٌ
سكنت فما أدري الفتى كٌؾ ٌؽتدي
تجد به األشجان طورا ً وتلعب
ولكننً إن لم تعنن مدامعً
سؤستهول الموت الذي بت تخطب
سؤصرخ أما هاجت الرٌح صرخةً
تمول لها الموتى أال أٌن نهرب

------------------------------------------------
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الشاعر اٌلٌا أبو ماضً
شاعر األمل والتفاإل
ولد اٌلٌا ظاهر ابو ماضً فً لرٌة (المحٌديثة) فً لبنان سنة
 1890ورحل إلى مصر عام . 1902ونزل مدٌنة (االسكندٌة) ثم
( الماهرة ) وعمل فً بٌع السجابر والدخان ، .وكان مولعا باالدب
والشعر فانكب على لراءة الشعر وحفظه ومطالعة االدب من اوسع
مصادره العربٌة خاصة وان مصر كانت مركزا ً للمفكرٌن اللبنانٌٌن
الهاربٌن من لمع األتران فً ظل الدولة العثمانٌة ثم االستعمار
الفرنسً بعد الحرب العالمٌة االولى .
ت لبنانٌة صادرة فً مصر ،أهمها
نشر لصابد له فً مجال ٍ
مجلةا(لعلم )ومجلة (االكسبرس) وهنان ،تعرؾ إلى األدٌب( أمٌن تمً
الدٌن)  ،الذي تبنى المبدع الصؽٌر ونشر أولى اعمال إٌلٌا فً مجلته
(الزهور) .
هاجر إلى أمرٌكا عام  1911واتخذها مهجرا ً .ولذلن فهو من
شعراء المهجر وهم الشعراء العرب الذٌن هاجروا من الشام ومصر إلى
أمرٌكا وكتبوا وألّ فوا هنان باللؽة العربٌة،
أحتضنته الطبٌعة فً طفولته ،وكانت لرٌة (المحٌدثة ) تفتن إٌلٌا
أبو ماضً بؤشكال الجمال األخضر والجداول المؽردة للجمال الطبٌعً ،
فتعلم حب الطبٌعة والتحلٌك فً االجواء اللبنانٌة ذات الشذى العبك
والنسٌم المنعش االخاذ الذي ٌعً للنفس هناءتها وٌشعرها بالفرح الؽامر
بحٌث تتفتح اعطافها فٌنشرح الملب وتنشط الروح – وكان احد اخوالً
لد باع بستانا كامال ملٌبا باشجارالنخٌل والبرتمال والكروم فً خمسٌنات
المرن الماضً الجل ان ٌسافر من العراق الى لبنان لتمتع بهوابها
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وعبمها الشذي ولٌنفس عن للبه الضٌك والكمد فعاد معافى  -وتعلك
بمناجاتها ومحاكاتها  .ثم انه لاسى مرارة الفمر ،اذ نشؤ من اسرة فمٌرة
رفٌما للفمراء  ،لذا نراه
معدمة فنشؤته فً لسوة الفمر ،جعلت منه
يكتب دوما ً عن المساواة االجتماعٌة ،فكلنا من تراب ،ال فرق بٌن ؼنً
وال فمٌر .وفً لصٌبدته ( الطٌن) المشه ورة خٌر دلٌل على ذلن ثم انه
عانً من االؼتراب منذ صؽره،و كان التشرد فً الؽربة ثانً دٌدن فً
اتجاه أبً ماضً ،ومن التشرد تعلم الوفاء للوطن  ،فؤؼزر واكثر فً
الشوق الٌه والحنٌن لوطنه والعناٌة بطٌفه الباقي فً للبه .فنراه ٌجتمع
فً الؽربة بابناء وطنه لبنان وابناء عروبته هذا االختالط هو الذي مهد
له السبٌل للتعرؾ بالنخب العربٌة المهاجرة  ،ففً المهجر ،كان أ بو
ماضً منؽمسا ً فً عاللته برواد النهضة العربٌة ولادة الفكر التحرري
األدبً العربً  ،من امثال مٌخابٌل نعٌمة وجبران خلٌل جبران واحمد
ابوشادي وؼٌرهم فاستفاد منهم  ،وبنى منهجه الشعري وأسلوبه
األدبً الجدٌد.
وكان لبنان فً نظر أبً ماضً خرٌدة نفٌسة من خرابد الزمان،
ودرة ؼالٌة من درر الكون ،فال شمس تشبه شمسه ،وال ماء أعذب من
مابه ،وال جبال أكثر شموخا ً من جباله ،وال سهول أمرع من سهوله.
وفوق ذلن كله  ،فلبنان أبً ماضً كان انفتاحا ً بالنسبة الٌه على
الحضارة العالمٌة  ،وتفاعالً إنسانٌاً ،ووحدة مشتركة تصهر جمٌع أبنابه
فً بوتمة واحدة ٌجمعهم حب الوطن واالخالص له ال زٌؾ فٌها وال
خالؾ وال ضؽٌنة.
وأحب شاعرنا الحٌاة وتفاءل بها فإذا هو ننهر ٌنساب بٌن
الؽدران ،وروض اخضر ٌشع سناءا و ٌفوح عطرا ً وعبٌراً ،ونجم ساطع
ٌمزق جلباب الظالم وٌهتن استار الظلم  ،وفجر ٌشع على الكون حبا ً
وبشاشة ونورا ً وامال وسعادة وهناء ..
فً مصر ،أصدر أبو ماضً أول دواوٌنه الشعرٌة عام \، 1911
ؾ
بعنوان (تذكار الماضً ) وكان ٌبلػ من العمر \ 22سنة ً  ،كما ان شعره
السٌاسً والوطنً جعله عرضةً لمضاٌمات السلطة الرسمٌة ،فهاجر عام
 1912إلى أمرٌكا الشمالٌة ،وصل أوالً إلى مدٌنة ( سٌنسٌناتً)حٌث ٌمٌم
اخوه مراد وهنان عمل مع أخٌه فً التجارة ،وتنمل بعدها فً الوالٌات
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المتحدة إلى ان استمر فً مدٌنة (نٌوٌورن )عام  1916وهنان عمل ناببا ً
لتحرٌر جرٌدة مرآة الؽرب وتزوج من ابنة صاحبها \ السٌدة دورا نجٌب
دٌاب التً أنجبت له اربعة أوالد.
تعرؾ إلى عظماء الملم فً المهجر ،فؤسس مع جبران خلٌل
جبران ومٌخابٌل نعٌمة الرابطة الملمٌة ،التً كانت أبرز ممومات األدب
أب ماضً
العربً الحدٌث ،وتعتبر هذه الرابطة أهم العوامل التً ساعدت ا
على نشر فلسفته الشعرٌة.
فً  15أبرٌل  ،1919لام إٌلٌا أبو ماضً بإصدار أهم مجلة عربٌة فً
المهجر ،وهً (مجلة السمٌر ) التً كانت موبال ومنارا لأللالم العربٌة
المؽتربة ،ولدمت الشعر الحدٌث على صفحاتها ،واشترن فً إصدارها
معظم شعراء المهجر ال سٌما أدباء المهجر فً امرٌكا الشمالٌة ولام
بتحوٌلها عام  1936إلى جرٌدة ٌومٌة .وتمٌزت هذه الصحٌفة بوجهها
العربً المشرق و لم تتولؾ (السمٌر ) عن الصدور حتى فارق الشاعر
الحٌاة اثر نوبة للبٌة
نشر أبو ماضً فً حٌاته أربعة دواوٌن وهً \
تذكار الماضً
و دٌوان اٌلٌا أبو ماضً
و الجداول
و الخمابل ،
وأعد للطبع دٌوانه الخامس \ تبر وتراب .
اشتهر اٌلٌا أبو ماضً بالتفاإل وحب الحٌاة واإلٌمان بجمالها،
ودعا الناس إلى األمل ،كما دعا إلى المساواة بٌن الؽنً والفمٌر .ومن
أشهر لصابد اٌلٌا ابي ماضً (لصٌدة الطًن) و(فلسفة الحٌاة).
اطلك علٌه النماد لمب ( شاعر األمل والتفاإل )والشاعر ٌستحك هذا
اللمب عن جدارة الحظ لوله \
لال السماء كبٌبةً وتجه َم،

للت ابتسم ٌكفً التجهم فً السما
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لال الصبا ولّ ى فملت له ابتسم،
المتصرما
لن ٌرجع األسؾ الصبا
ّ
إٌلٌا أبو ماضً شاعر رومانسً حالم ،أحب الطبٌعة فؽناها أجمل
شعره ،ورأى فً هدوبها وروعتها ما تمر به نفسه .أعجبته فً بساطتها
وجمالها وبعدها عن أدران الحٌاة وأكدارها ،فكان ٌنشد الراحة بٌن
أفٌابها والهدوء بٌن مناظرها ،فؤلهمته صورا ً رابعة ،وأخٌلة مجنحة،
ومعانً تسمو باإلنسان إلى مراتب السمو والجالل .و كان االمل الجمال
حاضرا ً فً أؼلب أعمال أبً ماضً ،الذي امتاز بعشمه للطبٌعة والحٌاة
الطبٌعٌة ٌمول:
لص ألسرق فً الضحى،
ٌا لٌتنً ٌ

سر اللطافة فً النسٌم الساري
َّ

جس مإتلك الجما ِل بؤصبعً
وأ َ َّ

األفك الجمٌ ِل العاري
فً زرلة
ِ

وجعل هذا الجمال لرٌنا ً لكل شًء،
ابوماضً كان ٌحمل روح الشرق فً المهجر ،ويحمل هم أمته
العربٌة وما تماسً من االم وهموم وهً ترزح فً ظل االستعمار الؽربً
الذي سرق كل شًء المال واالرض والنفوس العربٌة وحاول طمس
معالم هذه االمة واذاللها فكتب لمصر عندما هددها الطؽٌان الحظ لوله
فً مصر :
َخ ِ ّلنً أستصر ُ
خ المو َم النٌاما
لمصر أن تُضاما
أنا ال أرضى
ٍ
فتى
ال تلُم فً نصرة
ِ
الحك ً

ُ
العابث بالحك فالما
هاجه

ومع كل هذه االمور لم ٌنس أوجاع الفمراء والمسحولٌن فكتب لهم كثٌراً
وجعلهم من ثوابت للمه ارابه وكتاباته ٌمول فٌهم \
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وإن هم لم ٌمتلوا األشمٌاء،
وال ٌحزننك ُم موتُه ْم،
ولولوا كذا لد أراد اإلله

ْ
ٌمتلون
شعري من
فٌا لٌت
َ
ْ
فإنه ُم للردى
ٌولدون
ْ
ٌكون
وإن لدر هللا شٌبا

أما كتاباته عن وطنه لبنان هذا الوطن الؽالً فً نفس كل
عربً فلم ٌؽب عنه فً ؼربته فكان لبنان محور ٌومٌات اٌلٌا أبي
ماضً ،لال فٌه\
اثنان أعٌا الدهر أن ٌبلٌهما
لبنان واألمل الذي لذوٌه
وأجاد مع الحرب العالمٌة فً ترجمة الحنٌن إلى العابلة االم واالخوان
واألرض شعرا ً الحظ لوله :
وكان لً امل اذ كان لً وطن
ال

ٌا جارتً كان لً أه ٌل وإخوان

فبتت الحرب ما بٌنً وبٌنهم
كما تمطع أمراس وخٌطان
فالٌوم كل الذي فٌه مهجتً ألم
وكل ما حولهم بإس وأحزان
اما فً الحب والشوق والحنٌن الى الحبٌبة فمد كانت تجارب
أبً ماضً لاسٌةً عاطفٌاً ،ولكنه احتفظ باألمل الذي لم ٌفارق كتاباته،
فكان ٌخرج دوما ً حالما ً مبررا ً المسوة واالنكسار جاعالً من هذا االنكسار
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ومن لسوة الحب للعة تفاإل وتمسن بالحب وصدله ممزوجة بالحزن
واللوعة مع أنه لم ٌنؾ الحزن فً للبه ،اال انه مٌزه عن الٌؤس :
إنما تلن أخلفت لبل لٌلٌن من موعدي
لم تمت ال وإنما أصبحت فً سوى ٌدي
شؽؾ شاعرنا الحٌاة وتفاءل بها فإذا هو نهر ٌنساب فً
الؽدران ،وروض رٌاض ٌفوح عطرا ً وعبٌراً ،ونجم ساطع ٌمزق جلباب
الظالم ،وفجر ٌشع على الكون حبا ً وبشاشة ونورا ً.
ابو ماضً شاعر فلسؾ الحٌاة فمد كان ذو رإٌ ٍة فلسفٌة فً كل
فلسفة وفً
شًء حوله فله فً الموت فلسفة وفً الكون والوجود
السٌاسة وفً المجتمع وفً الحب فلسفة .
كان ٌإمن أن اإلنسان خالد وأن الموت لٌس آخر المطاؾ ،بل تكملة
للمسٌرة ،شارن جبران خلٌل جبران فً اٌمانه بالتممص والعودة بؤشكا ٍل
حٌاتٌة أخرى ،خصص مساحةً من شعره ل ما بعد الموت صب العداء
على التعصب والطابفٌة ،ونبذها فً لصابده مبشرا ً بدٌانة اإلنسان
وانسانٌته الفاضلة .
وتوفً اثر نوبة للبٌة عام \  1957فً نٌوٌورن\.امرٌكا .
وٌعتبر اٌلٌا أبو ماضً من أهم شعراء المهجر فً أمرٌكا الشمالٌة.
ومن الممٌزات التً ظهرت فً أسلوبه الشعري هً وحدة الموضوع
وشدة االرتباط بٌن أجزابها وعناصرها باإلضافة إلى الفكرة الموحدة،
لذلن وضع عناوٌن لمصابده تتناسب مع ما تناولته هذه المصٌدة اوتلن
فمدأحدث تجدٌدا ً فً الكلمة الشعرٌة ،وجعلها تتسع لتشمل فضاءات
متدفمة حٌاتا لمضامٌن شعرٌة جدٌدة وواسعة فً الحٌاة االجتماعٌة
والفكرٌة والنفسٌة من ؼٌر أن تخرج عن إطار البساطة والوضوح.
وفً الختام نطلع على بعض من شعره ٌمول فً لصٌدة الطٌن
وهً من اروع لصابده :
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نسى الطٌن ساعة أنه طٌن
حمٌر فصال تٌها ً وعربد
وكسا الخز جس َمه فتباهى

سه فتمرد
وحوى الماَل كٌ ُ

ٌا أخً ال تَمل بوجهن عنً
ما أنا فحمة وال أنت فرلد
سن السمم
أٌها المزدهً إذا م َّ
َُ أال تشتكى؟

أال تتنهد؟

لمر واحد ٌطل علٌنا وعلى
الكـوخ والبناء الموطد
إن ٌكن مشرلا ً
لعٌنن إنً
ِ
ال أراه من كوة الكوخ أسود
النجوم التً تراها أراها
حٌن تخفى وعندما تتولد
لستَ أدنى على ؼنان إلٌها
مع خصاصتً لستُ أبعَد
وأنا ْ
أنت مثلً من الثرى وإلٌه
فلماذا ٌا صاحبً التٌه والصد؟
وٌمول فً رابعته االخرى لصٌدة ( ابتسم )
لال :السماء كبٌبة ،وتجهما
للت :ابتسم ٌكفً التجهم فً السما
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لال :الصبا ولّ ى فملت له ابتسم
لن ٌرجع األسؾ الصبا المتصرما
لال :التً كانت سمابً فً الهوى
صارت لنفسً فً الؽرام جهنما
خانت عهودي بعدما ملكتها
للبً فكٌؾ أطٌك أن أتبسما ؟
للت :ابتسم واطرب فلو لارنتها
ل ّ
ضٌت عمرن كله متؤلما
لال :التجارة فً صراع هابل
مثل المسافر كاد ٌمتله الظما
أو ؼادة مسلولة محتاجة
لدم وتنفث كلما لهثت دما
للت :ابتسم ما أنت جالب دابها
وشفابها فإذا ابتسمت فربما..
أٌكون ؼٌرن مجرما وتبٌت فً
وجل كؤنن أنت صرت المجرما
لال :العدى حولً علت صٌحاتهم
أأسر واألعداء حولً فً الحمى ؟
للت :ابتسم لم ٌطلبون بذمة
لو لم تكن منهم أجل وأعظما
لال :المواسم لد بدت أعالمها
وتعرضت لً فً المالبس والدمى
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وعلً لألحباب فرض الزم
ّ
لكن كفً لٌس

تملن درهما

للت :ابتسم ٌكفٌن أنن لم تزل
حٌا ولست من األحبة معدما
لال :اللٌالً جرعتنً علمما
للت :ابتسم ولبن جرعت العلمما
فلعل ؼٌرن إن رآن مرنما
طرح الكآبة جانبا وترنما
أتران تؽنم بالتبرم درهما
أم أنت تخسر بالبشاشة مؽنما
ٌا صاح ال خطر على شفتٌن
أن تتثلما والوجه أن ٌتحطما
فاضحن فإن الشهب تضحن
والدجى متالطم ولذا نحب األنجما
لال :البشاشة لٌس تسعد كابنا
ٌؤتً إلى الدنٌا وٌذهب مرؼما
للت :ابتسم مادام بٌنن والردى
شبر فإنن بعد لن تتبسما
****************************************
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أحمد زكً أبو شادي
هو أحمد زكً بن دمحم ابوشادي بٌن
ولد بحً (عابدٌن ) بالماهرة فً التاسع من شباط (فبراٌر)سنة
 1892م وكان والده نمٌبا ً للمحامٌن وأحد كبار (حزب الوفد )البارزٌن,
وكان أبوه ذا مكانة مرمولة فً المجتمع نمٌبا ً للمحامٌن وصاحب جرٌدة
( الظاهر ) وله صالون أدبً ٌلتمً فٌه كبار شعراء مصر وأدبابها وفً
هذا الجو نشؤ أحمد زكً أبو شادي .
دخل المدرسة وهو ابن الرابعة من عمره وتلمى أحمد زكً تعلٌمه
االبتدابً بمدرسة الهٌاتم األولٌة بحً الحنفً ثم بمدرسة عابدٌن
االبتدابٌة .وأكمل دراسته الثانوٌة بالمدرسة التوفٌمٌة الثانوٌة فً مدٌنة
(شبرا ) وفً المسم الداخلً حٌث افترق ابواه عن بعضهما سنة 1905
وتخرج من المسم العلمً منها سنة  1911وكان فً أثناء دراسته
الثانوٌة صوتا مدوٌا فً مدرسته للحركة النهضوٌة العربٌة المتمثلة
بالزعٌم المصري الثابر ( مصطفى كامل ) فكان ٌنظم الشعر وخاصة
الوطنً وٌثٌر عواطؾ الطلبة وٌحرن الدم فً للوبهم ونفوسهم الشابة
الثابرة اضافة الى كتابة المماالت فً الصحؾ المصرٌة انذان ولٌل انه
الؾ بعضا من الكتب اثناء دراسته الثانوٌة  .وكان البٌه مجالس لالدباء
والشعراء ٌحضرها احمد زكً ولد تعرؾ على كثٌر من الشعراء الذٌن
ٌحضرون مجلس ابٌه اذكر منهم احمد شولً بن امٌرالشعراء وحافظ
ابراهٌم شاعرالنٌل وخلٌل مطران شاعرالمطرٌن .
1913
التحك أحمد زكً بمدرسة الطب بمصر العٌنً ،وفً سنة
وعمره عشرون سنة سافر إلى انجلترا لٌدرس الطب .وتزوج من سٌدة
انجلٌزٌة فوفرت له الجو المالبم ولد أتم دراسة الطب وتخصص فً
علمً األمراض الباطنٌة والجراثٌم وفاز فً عامٌن متتالٌٌن بشهادة
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الشرؾ وجابزة ( وب )فً علم البكترٌولوجً من مدرسة مستشفى
(سانت جورج ) وهً إحدى مدارس جامعة لندن الشهٌرة وعندما رجع
الدكتور أحمد زكً أبو شادي إلى وطنه مصر عمل طبٌبا ً
متنمالً بٌن
الماهرة واالسكندرٌة والسوٌس وبورسعٌد وظل ٌعمل فً الوظٌفة
العمومٌة حتى أصبح وكٌالً لكلٌة الطب بجامعة االسكندرٌة  .حٌث أتمن
اللؽة االنجلٌزٌة واطلع على آدابها .ثم تخصص فً البكترٌولوجً  .ثم
تحول إلى النحالة وأسس(نادي النحل الدولً) .كما أسس جمعٌة آداب
اللؽة العربٌة .وفً سنة  1922عاد إلى مصر لٌعٌد نشاطه الثمافً
والوطنً وبعودته كانما أعٌد إلٌها نشاطه الوطنً .والثمافً
فمد أنشؤ فً سنة  1933مجلته (ابوللو ) ودعى فٌها إلى التجدٌد
فً الشعر العربً والتخلص من التمالٌد التً تحجرت وكان من انصار
دعوته الشاعرٌن ابراهٌم ناجً وعلً محمود طه اال ان دعوته
اصطدمت بجدار لوي وواجهت دعوته بحرب لاسٌة وشدٌدة من لبل
الشعراء المحافظٌن بل وحتى من أنصار التجدٌد (مدرسة الدٌوان التً
ٌرأسها العماد والمازنً) فؤصٌب بخٌبة أمل شدٌدة .جعلته ٌفضل الهجرة
على البماء فً مصر .
ضاق أبو شادي بالنمد الموجه له والهجوم علٌه ،فهاجر إلى
نٌوٌورن سنة  1946فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة و كتب فً بعض
صحفها العربٌة ،وعمل فً التجارة وفً اإلذاعة العربٌة فً امرٌكا ،
وألؾ فً نٌوٌورن جماعة أدبٌة أسماها ( رابطة منٌرفا ) ولد ضمت
الرابطة عددًا من األدباء والمفكرٌن العرب  .كما درس العربٌة فً معهد
اسٌا بنٌوٌون فً امرٌكا .
كانت وفاته فجؤة فً واشنطن حٌث لضى نحبه فً الثانً عشر من
نٌسان ( ابرٌل )عام \1955
امتازت شخصٌة الشاعرالمجٌد والطبٌب المدٌر والمفكر االدٌب
احمد زكً أبً شادي بالطموح والثمة بالنفس واالٌمان الموي بمدرات
االنسان والتحلً بالمثل العلٌا والكفاح الثابت من أجل تحمٌك ما ٌصبو
إلٌه فً مجال خلك التعاون واالخاء األدبً وخدمة اللؽة العربٌة والنمد
االدبً .
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وترن لنا العدٌد من الدواوٌن الشعرٌة حٌث انه ٌمتاز بكثرة االنتاج
الشعري وٌعد من المكثرٌن فً الشعر العربً منها :
الشفك الباكً
أطٌاؾ الربٌع
أنٌن ورنٌن
أنداء الفجر
أؼانً أبً شادي
مصرٌات
شعر الوجدان
أشعة وظالل
فوق العباب والٌنبوع
الشعلة
الكابن الثانً
و دعوة الراعً
كما نظم لصصا ً تمثٌلٌة منها :
أردشٌر
إحسان
عبده بن
الزباء ملكة تدمر
االلهة
اخناتون فرعون مصر
كان أبو شادي شاعرا ً صادق الحس رلٌك الشعور ,ولد مكنته
حٌاته فً انجلترا وأمرٌكا من الولوؾ على التٌارات الفكرٌة المعاصرة
فتؤثر بها وتحمس لها .واشتؽل باألدب والنمد ونظم الشعر بالعربٌة
واالنجلٌزٌة ,وأسس فً أمرٌكا جماعة أدبٌة سماها «رابطة منٌرفا»
ولام بتدرٌس اللؽة العربٌة فً معهد آسٌا بنٌوٌورن واختٌر عضواً
عامالً فً «لجنة حموق اإلنسان» .وكان هواه موزعا ً بٌن أؼراض
مختلفة ال تمارب بٌنها فبالولت الذي نراه شاعرا ذا انتاج شعري ثر
ووفٌرؼلب على شعره الطابع الوطنً والحنٌن الى مصر
انظرالٌه ٌمول :
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أران ٌا (مصر) مرة
فرٌدة الحسن حرة

وددت لبل مـماتً
وإن أكن فً جنان
وٌمول اٌضا :
وطنً لو دعٌت أن افتدٌه

ما تمنٌت ؼٌر تخلٌد رمسً
اخرج لنا العدٌد من الدواوٌن الشعرٌة ولد انفك علٌها كل ماورثه عن
ابٌه من ثروة وما كسبه فً اعماله وكان ادٌبا ناثرا له العدٌد من الكتب
االدبٌة والنمدٌة ومن خالل صفحات مجلته ( ابو للو) .فً الولت الذي
كان عضوا فً ( جمعٌة حموق االنسان ) نراه مإسسا لنادي النحل
الدولً اي ان حٌاته كانت متشعبة الجوانب ومختلفة االمور ولد اثبت
كفاءته فً كل جانب طرله منها .
 .ولد صدرت عدة دراسات عنه وعن تؤثٌره الفكري والثمافً فً تطور
الشعر العربً الحدٌث .
ومن لصابده هذه المصٌدة بعنوان ( المناجاة )
طرفتْ  ،فلما اؼرورلتْ عٌنً

ص َحتْ صحوتُ للوعةالب ٌْ ِن
و َ

خمس من السنوات لد ذهبتْ
ٌ

ِّ
بـؤعـز مـا سمٌتُه «وطنً»

ح» تنهبهُ
مـا زالـ ِ
ت «األفرا ُ

و ْهً «المآت ُم» فً رإى الفَ ِطن

ب
ح» سادا ٍ
«أفـرا ُ
ت له نُ ُج ٍ

صـعلون و ُم ِّ
متن
مـن كـل
ُ

طـالـتْ أٌادٌهم ،وإذ لمسوا

أعلى الذُّرا سمطوا عن المُنَن

ٌـا لٌتهم سمطوا وما تركوا
تـركوا الوصول ٌٌّن ،صا ِع ُد ُه ْم

ُز َمـرا ً

تُـتـابـعهم بال أ َ ٌْن

ـو لهابطهم ،أخو َ
ضؽَن
ِصـ ْن ٌ
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وكـؤنَّـهـم

ُ
أكـواز سالٌ ٍة

بـالـشـر
دوارةٍ
َّ
ّ

لـلفَ ِطن

ال شـً َء ٌشؽلهم وٌسعدهم

الـسر والعلن
إال األذى فـً
ِّ

عـبـثوا بنا وبك ِ ّل ما ورثتْ

مصر) العزٌزةُ من ِؼنى َّ
الزمن!
( ُ
****

ٛـٌح حَُرُ ٤غ حُٔٔ ُقٝ،حًلُُٚ

حُزئّ ك٢٘١ٝ ٢
ىٓؼٝ ..٢ىٓ ُغ
ِ

ٓ َ
ٞحٕ ..هي ِٓزٞح
هـَِّـلظُ ُٚأ َ ْ

هـٜـَح ً ٗٝـخث َؾ ٗل ِؼ ِ٢ّ٘ٓ ٚ

َهـَِّـلـظَُ ٢ٗ ٫ ٚء ٘٣ـِ٘٢

اْٛ ٝ ، ُٙ٫ـ ٞرـ٘ــِ ٚػِّ٘!٢

ٝطـًَظُ ٚح٧ؿِ ٠حٌُ ١كُظ٘ضْ

ٍٝكـ ٢رٝ ،ٚأٗخف ػٖ ك ِّ٘٢

٣ـخ ُـِـَر٤غ ُٓٔخُكخ ً كَ َِكخ ً

ُٝـجـٖ رٌِّ٘ ُ٘ٓ ٝ ،٠لخ ً أًُٗ!٢

كْ ر ِٚ
أُٛـــ ٢اُ ٫ٝ ٚ٤أ ُ ُّ

ٛٝـٞح ٙكـ ٢هِزٝ ٢ك ٢ػ٢٘٤

٣ـــَ٣ٝ ١ـولِ كٓ ٢يحػز ٍش

َ
ٗـ٘ـٞحٕ ٓـٖ كََ٘ ٍٖ اُ ٠كٖ٘

ٝحُـْ٘ٔ هي طًَضْ ؿ٬ثَِٜخ
ُ

َٗـٜـزـخ ً ُي ،ٚ٣كِ َّؾ ك ٢حُ ِلظَٖ

ٔٝ ُٚهي ُُٝيصْ
ٝرـيصْ ػَحث ُ

كـ ٢حُـلـَ ٍحهٜشً طُـخُُ٘٢

ن
ػ َِـَ٣ـضْ ٤ً َُّ ًٝ ،خٜٗخ َ
ػزَ ٌ

ٝأ١ـ٤ـخف ٖٓ حَُِّ ْٕٞ
ٍٝإٟ
ٌ

٣ـخ ُُـطـلَٜخ كٓ ٢خ طُزخىُ٘٢

ـٔـ٘ٞعٍ ٖٓ ٓلَٛخ حُل ِّ٘!٢
ِر َّ

أهِ ٚرٜخ
ٝأٗـخ ًـؤّٗـُْ ٢
َّ

ٗـؼَِ٣ ُْٝ ١هَ رٜخ ُٓ٘٢
ِ
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ًٝـؤّٗـٔـخ ؿلَصْ ُٓـخٗزظ٢

ٍٝأصْ
أٓـخ ١أؿ ََّ ٖٓ َى ْ!٢٘٣
َ

د
لْ
ٗؼُٓ ٍٞـظَ ٍ
َ
ٓـٖ ًح ُّ ُ٣

ؿـ٤ـَ حُـَر٤غ ريٓؼ ِ ٚحُ َٜظِٖ
ُ

ؿـ٤ـَ (حُطز٤ؼش)  ٢َ ٛٝكخٗ٤شٌ
ُ

طـٔؼٝ ٠طٔ٘ل٘خ حٌُ ١طـ٘٢؟

ٛـ ٢رْٞ َُٝ ٢ػش ٜٓـظ ٢أىٍٟ
َ

ٝرـٌـ ِ َّ ٓـخ أُوخٓ ٖٓ ٙلٖ

ُٝـجٖ طٌٖ ػٜلضْ كـَ ْ
٠زَظُٜخ

ٖٓ
ُِِ ٞ
ِ
ٗـزـ ُٚحُؼظخد ُٔ٣خ ح َ

ْ
إ كـخٍ ىُ ٕٝوخثٜخ َٓ٢ٟ

لخَٛح ً ً٢٘ٛ
َحٕ ُٓ ِ
ٝؿـيح حُ ِل ُ

كـزـٌـ ِ َّ ؿخٍك ٍش ُٜخ ٗـل٢

ٝرـٜـح أظـ َُّ ُٓ٘خؿ٤خ ً !٢٘١ٝ
****

=================================
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خٌر الدٌن الزركلً

هو الشاعر والكاتب خٌرالدٌن الزركلً
ولد بمدٌنة ( بٌروت) من أبوٌن سورٌٌن وبالتحدٌد من دمشك
ونشؤ فً (دمشك ) وترعرع فٌها  ،ودرس على علمابها أمثال جمال
الدٌن الماسمً وعبد المادرالبدران ،وأبً الخٌر المٌدانً ،فنش أ محبا
لالدب شؽوفا بالعربٌة ولؽتها وادابها ٌسري فً للبه الوالء للدم العربً
ونشاطه
ولومٌته الخالدة ونستبٌن ذلن من خالل موالفه الوطنٌة
السٌاسً للذود عن حٌاض وطنه وامته وتحررها من اٌدي االستعمار
الفرنسً األمر الذي دفع المستعمر الفرنسً إلى الحكم علٌه باإلعدام
لكنه عندما سنحت له الفرصة هجر بلده الشام مرؼما وتخلصا من اذى
اعداء بالده المستعمرٌن والطؽاة وظل شاعرنا ٌتنمل حٌنذان بٌن مكة
المكرمة والماهرة وعمان وٌنشر لصابده الوطنٌة ومنها المصٌدة التً
وصؾ معركة مٌسلون الشهٌرة والتً تعتبر من روابع الشعر العربً
فٌصور الفاجعة التً حلت بوطنه الؽالً فلسطٌن العربٌة .
وكانت الصحؾ تتنالل هذه المصابد التً كانت تتسالط على
المستعمر سهاما ً مسمومة وضربات موجعة له بل تعد سٌاط ممضة
اباط يله م وتثٌر
ونار الهبة تحرق المستعمرٌن الفرنسٌٌن و تفضح
الرأي العام العربً و العالمً ضده م ولنمرأ معا هذه االبٌات للشاعر خٌر
الدٌن الزركلً وهو ٌصور معركة مٌسلون الخالدة هذه المعركة ؼٌر
المتكافبة ٌمول فٌها :
هللا للحدثان كٌؾ تكٌد
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بردى ٌؽٌض ولاسٌون ٌمٌد
ؼلت المراجل فاستشاطت أمة

عربٌة ؼضبا ً وثار ولود

زحفت تذود عن الدٌار ومالها
من لوة ،فعجبت كٌؾ تذود
محومات حولها
الطابرات
ّ

والزاحفات صراعهن شدٌد

واثناء وجوده فً مصرعام \  1929ألٌم مهرجان خطابً شعري
لمساندة ومإازرة الثورة العربٌة فً سورٌا ضد االستعمار الفرنسً
فولؾ ا امٌر الشعراء احمد شولً لٌلمً لصٌدته المافٌة الرابعة والتً
تعتبر من روابع الشعر العربً فً العصر الحدٌث اٌضا ومطلعها :
سالم من صبا بردى ارق
ودمع ال ٌكفكؾ ٌا دمشك
ولؾ خٌر الدٌن الزركلً بعده وأنشد لصٌدته الرابعة ومطلعها :
األهل أهلً والدٌار دٌاري
.

 .وشعار وادي النٌرٌن شعاري

لمد تؽنً خٌر الدٌن الزركلً بؤفراح سورٌا خاصة والشام عامة ،
وبكى أتراحها وكانت موالفه مشهودة محمودة فمد اشتهر معظم شعره
بالطابع الوطنً الجٌاش الذي ٌفٌض عاطفة وٌمطر ثورة فً نفوس
الشباب الشامً والعربً عموما ،وهذا ما ٌنم عن انه شخصٌة وطنٌة
عربٌة فذة تحمل بٌن جنباتها روحا عربٌة خالصة .فمد كان صوت الشام
المدوي والناطك بلسانها والمعبر عن خلجاتها ومشاعرابنابها ؾكان
حما ً شاعر الشام و ابنها البار .
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توفً خٌر الزركلً فً عام \  1976مٌالدٌة تاركا خلفه ثروة
طابلة للؽة العربٌة وامتها ولرابها وهو( كتاب االعالم ) النفٌس الذي
صدر فً عدة أجزاء و مجموعة من الكتب والمإلفات والمصابد .
وفً نهاٌة بحثً الدم لصٌدة ( الفاجعة ) التً انشدها فً احتالل
دمشك من لبل الفرنسٌٌن عام \  1920مٌالدٌة وهذه هً :
هللا للحدثان كٌؾ تكٌد
بردى ٌؽٌض ولاسٌون ٌمٌد
بلد تبوأه الشماء فكلما
لدم استمام له به تجدٌد
النت عرٌكة لاطنٌه ومادروا
أن الضعٌؾ معذب منكود
ما تنفع الحجج الضعٌؾ وإنما
حك الموي معزز معضود
ؼلت المراجل فاستشاطت أمة

عربٌة ؼضبا ً وثار رلود

زحفت تذود عن الدٌار ومالها
من لوة فعجبت كٌؾ تذود
الطابرات محومات حولها
والزاحفات صراعهن شدٌد
ولمد شهدت جموعها وثابة
لو كان ٌدفع بالصدور حدٌد
جهروا بتحرٌر الشعوب وأثملت
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متن الشعوب سالسل ولٌود
خدعون ٌاأم الحضارة فارتمت
تجنً علٌن فٌالك وجنود
والشعب إن عرؾ الحٌاة فما له
عن درن أسباب الحٌاة محٌد
 حلم على جنبات الشام أم عٌدال الهم هم والالتسهٌد تسهٌد
 ٌاٌوم أٌار والنٌران ملهبةعلى دمشك تلظٌها جالمٌد
 ذكرى سجونن ماتنفن ماثلةلم ٌمح من هولها عٌد وتعٌٌد
 هذي ضحاٌان فً األٌام آبدةوللضحاٌا على األٌام تؤبٌد
 الطفل فً المهد لم تهدأ مضاجعهمروع من لهٌب النار مكمود
ّ
 تلفه أمه مابٌن أضلعهاومولد النار مطراب وؼرٌد
 فمل لصحبن واألمواج تحملهمهل الحضارة تذلٌل وتعبٌد

*****************************************
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حكٔي حُٜخك٢
( ٗخػَ حُٔؼخٗ) ٢

 ٞٛأكٔي رٖ ػِ ٢رٖ ٛخك ٢حُ٘ـل٢
ُٝي ػخّ \ 1897ح ١هزَ ريح٣ش حُوَٕ حُؼَ٘ ٖ٣ك ٢هَ٣ش ّ ٕ هَٓ ٟي٘٣ش
حُ٘ـق ك ٢أَٓس ػِٔ٤ش ى٤٘٣ش ً ٝخٕ ٝحُي ٙػِ ٢حُٜخك ٢هي ٍٝع ػِّٞ
حُي ٖ٣ػٖ أؿيحى. ٙ
أٓخ ؿيّ ُٚٓ٧ ٙك ٜٞحُ٘٤ن دمحم كٔ ٖ٤حٌُخظٔ ٢أًزَ ػِٔخء ػُٚٝ َٜٙ
ػيى ٖٓ حُٔئُلخص حُي٤٘٣ش .طؼِْ حُٜخك ٢رؼ ٞحؿِحء حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ػِ٣ ٠ي
(ٗ٤وش) ك ٢حُ٘ـق ػْ طؼِْ حٌُظخرش ٝأًَٔ هَحءس حُوَإٓ حٌَُ ْ٣ك٢
(حٌُظّخد) ح ١ك( ٢حُٔٝ )ّ٬حٍُٔ ٬ؿَ حطوٌ ٜٓ٘ش طؼِ ْ٤حُوَحءس ٝحٌُظخرش
رخُطَ٣وش ح٫رـي٣ش ٝطؼِ ْ٤حُوَحٕ حٌَُ ْ٣كظ ٠حطٔخٓ ٚػِ ٠حكٖٔ ٝؿٚ
ًٝخٗض  ٌٙٛحُطَ٣وش ٓٞؿٞىس ػ٘ي حُؼَحهُ ٖ٤٤لي حُٔظ٘٤خص ٖٓ حُوَٕ
حُؼًَ٘ ٝ. ٖ٣خٕ رَؿْ ٛـَ ػَٔٞ٘٣ ٙد ػٖ حُٔؼِْ ك ٢طيٍ ْ٣حُو٢
ُِظ. ٌ٤ٓ٬
طٞكٝ ٢حُي ٙرخٌَُ٤ُٞح حُظ ٢ػٔض حُؼَحم ػخّ\ ًٝ 1907خٕ
أكٔي ك ٢حُؼخَٗس ٖٓ ػَٔ ٙكوخّ ٗو٤و ٚحً٧زَ دمحم ٍٟخ ربػخُش حُؼخثِش.
رؼي طوَؿ( ٖٓ ٚحُٔ )ّ٬ىٍّ حَُٜف ٝحُ٘لٝ ٞحُٔ٘طن ٝحُٔؼخٗٝ ٢حُز٤خٕ
ٝأ ٍٞٛحُلو ٚػًِ ٠زخٍ حٓ٫خطٌس ٝحُٔـظٜي ْٜ٘ٓ ٖ٣حُٔ٤ي أر ٞحُلٖٔ
حٛ٧لٜخٗ ٢ك٤غ ىٍٜٓخ ػِ٣ ٠يُ ٙؼٔخٗ٤ش حػٞحّ كؤطوٖ  ٌٙٛحُؼِ ّٞرـيحٍس
ٝكخُ ػِٜ٤خ ًٝ .خٕ ٣و ٍٞحُٜخك ٢ػٖ رِيط ٚحُ٘ـق( كٜخىٍحص رِيط٢
ٓ٘خ٣ن ٝٝحٍىحص رِـيط ٢ؿ٘خثِ) .
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ًخٕ أكٔي حُٜخكٟ ٢ؼ٤ق حُز٘٤ش كؤٍٛوظ ٚحُيٍحٓخص كظ ٠أ٤ٛذ
رخ٤ٜٗ٫خٍ حُؼٜز ٢حُ٘ي٣ي كؤٗخٍ ح١٧زخء ػِ ٚ٤حُظٞهق ػٖ ٓظخرؼش حُيٍحٓش
كخطـ ٚاُ ٠حُٔطخُؼش ك ٢ح٧ىد حُويٝ ْ٣هخٛش حُ٘ؼَ ٝهَحءس حُٜلق
حَُ٘٣ق ٝحُٔـ٬ص كخًظٔذ ٓؼِٓٞخص ػوخك٤ش ػخٓش ٝحٓؼش ٝأهٌ َ٘٘٣
ٓوخ٫ط ٚكٓ ٢ـِظ ٢حُٔوظطق ٝحًُٝ ٍ٬ٜخٗض ٓـِش حُٓ ٍ٬ٜـِش ٛـَ٤س
حُلـْ ٍٜٓٞس ؿخٓؼش طَ٘٘ ٓوخ٫ص كٜ٤خ حٌُؼٔٓ َ٤خ ٣ليع ك ٢حٍٝرخٝ،
ًخٗض طؼو٤ل٤ش ٣ـي حُوَحء كٜ٤خ ًَ ٓخ  ٞٛؿي٣ي ٖٓ حٗ٫ـخُحص حُؼِٔ٤ش
ٝح٫كٌخٍ حُٔظطٍٞس ك ٢حٍٝرخ ً ٝخٗض  ٌٙٛحُٔـِش ط َٜحُؼَحم كظ ٠حُزَٜس
 ٌٖ٣ ُْٝرٓٞؼَٗ ٚحءٛخ كٌخٕ ٣وَأٛخ ك ٢حٌُٔظزش حُؼخٓش ك ٢حُزَٜس ًٔخ
٣و ٍٞحُ٘خػَ ٓظليػخ ػٖ ٗلٔ.ٚ
حٓخ ٓـِش ( حُٔوظطق ) كٌخٕ ٜ٣يٍٛخ كَ٣ن ٖٓ حُٔؼول ٢ٛٝ ٖ٤حٍٝ
ٝحٝكي ٓـِش ػِٔ٤ش ًخٗض طٜيٍ ك ٢حُؼخُْ حُؼَر ٢ٛٝ ٢حُٔـِش حُٞك٤يس
ػَكض حُؼخُْ حُؼَر ٢ر٘ظَ٣ش طط (ٍٞىحًٍٝ )ٖ٣ٝخٗض طٜيٍ ٖٓ
حُظّ ٢
حُوخَٛس
ٝػ٘ي رِٞؿ ٖٓ ٚحُؼَ٘ٝ ٖ٣حرخٕ حُلَد حُؼخُٔ٤ش ح ٠ُٝ٧حٗظوَ ٖٓ
حُ٘ـق اُ ٠حُزَٜس رلؼخ ػٖ حُؼَٔ ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝلع رظِي حُلَٛش ُ٠ؼق
ر٘٤ظٝ ٚحػظٛ ٍ٬لظ ,ٚكظًَٜخ ٓٝخكَ اُ ٠ػزيحٕ ٜ٘ٓٝخ اُ ٠حٌُ٣ٞض .ػْ
ػخى حُ ٠حُ٘ـق رؼي أٗ َٜهِِ٤ش ك٤غ ُْ ٣ـي ػٔ ٬كخٌٗذ ػِ ٠ىٍحٓش
حُِـش حُؼَر٤ش ٝهٞحػيٛخ ٝكٜ٘ٗٞخٌٌٛٝ .ح حُؼِٔخء ٝح٫ىرخء ٣ئػَ ٕٝحُيٍحٓش
ػِ ٠كخُظ ْٜحُٜل٤ش .
ك ٢ػخّ \ٗ ّ1920خٍى  ٝحٓٓ ْٜغ حه ٚ٤حٜٓخٓخ كؼخ ٫ك ٢حُؼٍٞس
حُؼَحه٤ش حُ٘ؼز٤ش( ػٍٞس حُؼَ٘ ) ٖ٣حُظ ٢حٗظؼِض َٗحٍطٜخ ٖٓ حٍ ٝؿ٘ٞد
حُؼَحم كلٌْ ػِ ٠حه ٚ٤رخ٫ػيحّ حٌُ ١هلق حُ ٠حُٔـٖ كٔ٤خ رؼي رٔ٘٤خ ٞٛ
حٗٓ ِّٜظول٤خ ٍٝحف ٘٣ ٞٛظْ حُ٘ؼَ ٜ٣ٝخؿْ حٓ٫ظؼٔخٍ ٝحُـخٛز ٖ٤كظ٠
أُٜذ حُلٔخّ ك ٢هِٞد حُ٘ؼذ حُؼَحهٗٝ ٢يى ػِ٠ٜٗ ٠ظٝ ْٜػٍٞطٝ ْٜهي
طٌٖٔ ٖٓ اٜ٣خٍ ٍٓخُش حُؼٍٞس  -ػٍٞس حُؼَ٘ - ٖ٣ك٘ٓ ٢خ٠ٛش هٟٞ
ح٫كظ ٍ٬حٓٝ ١ِ٤ٌِٗ٫طخُزظ ٚرخٓ٫ظو ٖٓ ٍ٬ه ٍ٬حٌُؼ ٖٓ َ٤حُوٜخثي
ٝى ٕٝكٜ٤خ طلخ َ٤ٛحُؼٍٞس ٞٓٝحهق حُؼٞحٍ ٝح٫كيحع
حُ٤٘١ٞش حُظً ٢ظزٜخ ّ
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حُظ ٢كِٜض ٖٓ حُٔوخٓٝش حُزخِٓش ٝحُوظخٍ حٌُ ١طٌزيص ك ٚ٤رَ٣طخٗ٤خ
ٝهٞحطٜخ حكيف حُؤخثَ ٜ٣ٝق ٗلٔ ٚكًُ ٢ي ك٤و:ٍٞ
ٓؼ٤ض ُظل َ٤ٜحُٔؼخىس ؿخٛيح
كِحى ٗوخث٤ٟ ٖٓ ٢خع ؿٜٞى١
كطٍٞح كٔذ حُؼِْ ٣لزٓ ٞؼخىس
اًح حُٔؼي ٗ ٢٘ٔ٣ل ًَ ٞرِ٤ي
ٍٞ١ٝح ظ٘٘ض حُ٤ٜض ٔ٣ؼي أِٚٛ
كِْ أٓظلي رخُ٤ٜض ؿ َ٤هٞ٤ى
ُٔٝخ ٗيىص ػِ ٚ٤حُوٞحص ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش حٓظطخع حُٜخك ٖٓ ٢حُظول٢
ٝحُظ٘وَ ٖٓ رِيس حُ ٠حهَ ٟكٛ ٢لٞف حُؼٞحٍ كظ ٠حٗظ ٠ٜر ٚحَُٜد اُ٠
اَ٣حٕ كؼٌق ٘ٛخى ػِ ٠ىٍحٓش حُِـش حُلخٍٓ٤ش ٝػَٔ ٓيٍٓخ ُ٬ىد حُؼَر٢
ك ٢حُٔيحٍّ حُؼخٗ٣ٞش كَٜ١ ٢حٕ ٝ .رؼي ػخٓ ٖ٤طَى حُظيٍٝ ْ٣حٗظـَ
رخُظَؿٔش ٝحُظلَ َ٣ك ٢حُٜلق حَ٣٩حٗ٤شٝ .حٓظوَ ر٣٫ٞش (َٗ٤حُ) ٘ٛٝخى
طؼِْ حُِـش حُلخٍٓ٤ش ٝػَٔ ٓيٍٓخ ً ُ٦ىحد حُؼَر٤ش ك ٢ػ٬ع ٓيحٍّ ٝطخرغ
َٗ٘ ٓوخ٫ط ٚك ٢حُٜلق ٝحُٔـ٬ص كِلض حٗ٧ظخٍ اُٝ ٚ٤حٗظوذ ػٞ٠حً ك٢
حُ٘خى ١ح٧ىرٝ ٢رؼيٛخ ػ ّٖ٤ػٞ٠ح ً كُ ٢ـ٘ش حُظؤُ٤ق ٝحُظَؿٔش ،ػْ ًِلظٚ
ُٝحٍس حُٔؼخٍف ك ٢حَ٣حٕ طَؿٔش ًظخد ك( ٢ػِْ حُ٘لْ) ُٔئُل ٚ٤ػِ٢
حُـخٍّ ٝأكٔي أٓ ٖٓ ٖ٤حُؼَر٤ش اُ ٠حُلخٍٓ٤ش ً٣ ٢ظْ طيٍ ٚٔ٣ك ٢ىحٍ
حُٔؼِٔ ٖ٤رطَٜحٕ كظَؿٔ ٚريهش حُ ٠حُلخٍٓ٤ش ػْ طَؿْ ٍرخػ٤خص حُو٤خّ
ٖٓ حُلخٍٓ٤ش اُ ٠حُؼَر٤ش ك٤غ طؼظزَ طَؿٔظ ٖٓ ٚأك َ٠حُظَؿٔخص
ُ ٌٜٙحَُرخػ٤خص ٗ ٚٗ٧وِٜخ ػٖ ح َٛ٧حُلخٍٓ١ٝ ٢زؼض َُِٔسٍ ح٠ُٝ٧
كَٜ١ ٢حٕ.
حٓخ ٓٞهل ٖٓ ٚحٓخٍس حُ٘ؼَ – كٌخٕ ٘٣ؼَ َٜ٣ٝف حٕ ُُِ٘ ْ٤ؼَ
حَٓ٤ح كخًح ًخٕ ُ ٚحٓ َ٤ك٣ٜٞؼ٘( ٢حُٜخكٗ ٢لٔٔ٤ُٝ )ٚض حكٔي ٗٞه ٢حً
حٕ حكٔي ٗٞهً ٢خٕ ٗخػَ حُويٝ ١ٞ٣طَر ٠رؼِٝ ٙحٗٔخ ٝ ٞٛأ٤ِ٣خ حرٞ
ٓخٝ .٢ٟكًُ ٢ي ٣و: ٍٞ
(ٓؤُظـ٘ ٢حُ٘ؼَحء أ٣ـٖ أَْٓٛ٤
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كؤؿزـض ا٤ِ٣ـخ روـٓ ٍٞطِن)
(هخُٞح ٝأٗض! كوِض ًحى أًَْٓ٤
كؤٗخ حٓ٧ َ٤ٓ٧ش ُْ طوِن).
ه ٠٠ػٔخٗٞ٘ٓ ٢حص كَٜ١ ٢حٕ ػْ ػخى اُ ٠حُؼَحم رطِذ ٖٓ
حُلٌٓٞش حُؼَحه٤ش ٝأٛيهخث٤ُ ٚويّ رِي ٙحُؼَحم كؼ ّٖ٤هخ٤ٟخ ً كٓ ٢ي٘٣ش
حُ٘خ٣َٛش ٗـِٜخ ُؼ٬ع ٓ٘ٞحص.
ػخى ُِؼَحم رؼي\ ٞ٘ٓ 8حص ه٠خٛخ ك ٢اَ٣حٕ ٓؼظٛ ٌُٖ ٬لظٚ
طظيٍٞٛص رٌَ٘ َٓ٣غ ٝطٌخُزض ػِ ٚ٤حَٓ٫ح ٝحُٔوظِلش كٜ٘ل ٚح١٫زخء
رخُٔلَ حُ ٠حُ٘خّ ( ٓ٣ٍٞخ ُ ٝز٘خٕ)٫ػظيحٍ حُـ ٞكٜٔ٤خ ٓٔخ ٣ؼ ٚ٘٤ػِ٠
حَُحكش ٝحٓ٫ظ٘لخء.
ك ٢ػخّ \ 1930طْ ٓلَ ٙاُ٣ٍٞٓ ٠ش ُٓ٬ظ٘لخء ًٝخٕ ٣ظ٘وَ رٖ٤
ىٓ٘ن ٝرَٝ٤ص ٓظخرؼخ ً ٍٓخُظ ٚح٧ىر٤ش.
ػ٘يٓخ حٗيُؼض حُلَد ر ٖ٤حُلِلخء ٝحُٔل ٍٞػخّ \ 1941أىهَ حُٜخك٢
حُ٘ـل ٢حُٔـٖ ك٣ٍٞٓ ٢خ رؤَٓ حُِٔطخص ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ٌٓ ٝغ ك ٢حُظٞه٤ق
أٍرؼٓٞ٣ ٖ٤خ ً طلض اىحٍس ح ٖٓ٧حُؼخّ حُلَٗٔ ٢ػْ أكَؽ ػ٘ٗٝ ٚظْ ك٢
حُٔـٖ ىٞ٣حٗ( ٚكٜخى حُٔـٖ) ٓ٘ ٌٙٛ ٚرؼ ٞح٧ر٤خص حُظٓ ٢ظٜٔخ ك٢
حُٔـٖ:
(ُجٖ أٓـٖ كٔخ ح٧هلخ ٙا٫
ُِ٤غ

حُـخد أُِ ٝؼ٘يُ٤ذ)

(أ٣ ٫خ رِزٓ ً٬ـ٘ٞى ظِٔخ ً
ك٘لض ُلَهش حُـ ٖٜحَُ٤١ذ).
حٗظ ّي ػِ ٚ٤حَُٔ ٝك ٢حُٔـٖ ٝکخٕ حٗ٩ـِ٣ ِ٤ؼِِّ ٚٗٞکَ  ّٞ٣رؤْٜٗ
َٓ ػِ ٚ٤هَحرش
أرَهٞح اُ ٢حُلکٓٞش حُؼَحه٤ش ٔ٣ؤُٜٗٞخ ٍأٜ٣خ كٝ ،ٚ٤هي ّ
حُ٘ٔ٣ ٞٛٝ َٜظـ٤غ ٖٓ حُيحء ٔٔ٣ ٫ٝل ٕٞر٘وِ ٚاُ ٢حُٔٔظ٘لُِ ٠ؼ٬ؽ
حُ ٝظول٤ق حّٔ ُٝ ، ٚٓ٫خ حٗظيّص ػِ١ٝ ٚ٤ؤس حُيحء أٗ٘ي هخث: ً٬
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ٓ ِـ٘ضُ ٝهي أٛزلض ِٓٞط٢
ُ
وخّ
أػخُ ُؾ
رخُٜزَ رَ َف حُ ّ
ٔ ِ
ِ

ػيُِّٟ٧ ١ؼ٢
حُٔوَْ ،
ٖٓ
ِ
ّ
٘٣ـغ
ػ٬ؿُْ ٢
ُٝکٖ
َ
ِ

ي١
أطخٗ٢
حُطز٤ذ ُ ٢ ُّٝٝ
ُ
ٓ ً

٘٣لغ
ٍٝح َف حُ٘لُ ٤غ كِْ
ِ

حٛ٫طزخٍ
ٝکْ هّ ِ ٓ ََ ٤ي ْى ٓي١
ِ

ک ك ٬طـِع
ٜٔٓٝخ ػَح َ

حٛ٫طزخٍ
ٝکْ ًح أٓ ُّي ٓي١
ِ
ُٝکّ٘ٛ ْٜخىكٞح ػويسً

كبٕ ُىصُ كِ ٓ ٢يُّ٣ ٙوطغ
رؤَٓ ١طُؼِ ٢٤كـ ٢حُٔ٧ؼ٢
َ

كکٓٞشُ
َ
ُز٘خٕ هي ٍحؿؼض
طٔطغ
كَٗٔخ ُل ِکّ ٢كِْ
ِ
حٗ٩کِِ٤
ٍٝحكض كَٗٔخ اُ٢
ِ
ُ
حُؼَحم
حٗ٩کِِ٤
ٝهي ٍحؿ َغ
َ
َ
حُٔخٓؼٕٞ
كوِضُ  :اػـزٞح أّٜ٣خ
هٞطَٛ ٢صُ أّ ٖٓ ٟؼ ِلْٜ
ِ
أٖٓ ّ

َٓؿغ
طَحؿؼَُ ْٜؿ ََّ ِٖٓ
ِ
ّٞ٤ُِٝ
ِ
ِ
رخُٜ٣ ُْ َٓ٧يَعِ
ن هُٞٞح ٓؼ:٢
٣ٝخ أّٜ٣خ حُوِ ُ
أٍرغ؟!
هطَ٤ح ً ػِ ٢ىٍَ ٍٝ
ِ
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أٓ ٠٠حُٜخك 36 ٢ػخٓخ ً ٓظ٘و ً٬ر٣ٍٞٓ ٖ٤ش ُٝز٘خٕ ًٝخٗض
حُٔوخٟ ٢ٛخُظ ٚك ٢ىٓ٘ن ك٤غ ًخٕ َ٣طخى ٓوخٓ ٙؼ٘٤ش ٓؼَ (حُٜخكخٗخ)
( ٝحٌُٔخٍ) ( ٝحَُٟٝش) ٜٗ٫خ ًخٗض ِٓظو ٠حُ٘ؼَحء ٝح٧ىرخء ٝحُٜلل.ٖ٤٤
٣ٝظـٍِ رلز٤زظ٣ٍٞٓ ٚخ ك٤و:ٍٞ
٣خ ٓ٣ٍٞخ ٓخ أٗض ؿ َ٤هَ٣يس
هي ًؼَ حُؼ٘خم ك٤ي ؿٔخٍ
ٌٛح حُـٔخٍ ػِ٤ي ؿَ ٜٓخثزخ
إ حُـٔخٍ ػِٝ ٚ٣ًٝ ٠رخٍ
هي ًخٕ ٣ؼط٤ي حُٔلذ كئحىٙ
ُ ٞػِ ٓ٘ي ػِ ٠حُٔلذ ٛٝخٍ
ٝك ٢ىٓ٘ن هخٍ :
( أط٤ض ؿِّن ٓـظخُح ً ػِ ٠ػـَ
كؤػـزظ٘ ٢كظ ٠حهظَطٜخ ٘١ٝخ)
( ٌ٣خى  ٠ٔ٘٣ؿَ٣ذ حُيحٍ ٓٚ٘١ٞ
كٍ ٢رؼٜخ ٣ٝؼخف حٝ َٛ٧حٌُٔ٘خ).
ٜ٣ٝق حٓٞحٍ رؼِزي ٝهِؼظٜخ ٝحػخٍٛخ ك٤و:ٍٞ
ح ُٔض ٖٓ حُؼٞحٓ٤ي ظِض
ً٘ٔٞع حُي َٛطـِ ٞحُظٓ٬خ !
هي طؼخُ ٖ٤كخطليٕ ٍإٓٝخ،
ػْ أكٌٖٔ ك ٢حُؼَ ٟح٧هيحٓخ
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كٌخ٣خص  ٢ٓٝحُل٠خ أهٞحص
هي طٔخٌٖٓٝ ،حطليٕ ؿَحٓخ
ٝكي حُلٖٔ رٖٜ٘٤

رظخؽ
ك٤غ ك ٢حُلٖٔ هي رِـٖ حُظٔخٓخ

كظؼخٛيٕ كً ٢لخف حُِ٤خُ٢
٣ ٫زخٍكٖ هط ٖٜحِٜٗحٓخ
أً ٝوٞحى ؿللَ هي أِٞ١ح
٣ؼي ٕٝحٍ٥حء ٝح٧كٌخٓخ
ًخٕ حُٜخك ٢هِ َ٤حُيهَ ٟؼ٤ق حُلخٍ كخطوٌ ؿَكش هئ٣ش ك٢
(ٓيٍٓش حُو٤خًٝ )ٖ٤١خٕ ٖٓ أٛيهخث ٚريٓ٘ن حُيًظ ٍٞػزي حُّٔ٬
حُؼـٓٝ ٢ِ٤ؼ٤ي حُـِحثَٝ ١ػَٔ حر٘٣ٍٞش ٝكوَ ١حُزخٍٝىٝ ١حكٔي
حُـ٘يٝ ١ري ١ٝحُـزَ  ٖٓٝ .أٛيهخث ٚكُ ٢ز٘خٕ حُ٘خػَ حُوَ١ٝ
٤ٓٝوخثٗ َ٤ؼٔ٤ش ٓٝخٍ ٕٝػزٞىٝ .ؿ ٖٓ َْٛ٤حُوخٓخص ح٫ىر٤ش حُؼَر٤ش .
ٝك ٢اهخٓظ ٚكُ ٢ز٘خٕ ًخٕ َ٣طخى ٓٝو ٠ٜحُزلَٓٝ ٖ٣و ٠ٜكخٍٝم ٓٝو٠ٜ
حُلخؽ ىحٝى ٝك ٢حُٔٔخء ًخٕ ٣ؤ ٟٝاُ ٠ؿَكش ٓظٞحٟؼش هَد ٓٔظ٘ل٠
(أٝط َ٤ىً ٝ.)ٞ٣خٕ ك ٌٙٛ ًَ ٢حُٔوخٓ ٢ٛؼ ٚحُ٘خ ٍؿِ٤ش ٣يهٖ رٜخ ٢ٛٝ
ٓٔخٍٓش ٗخثؼش ك ٢حُؼَحم ُٝز٘خٕ ٣ٍٞٓٝخ ٝك. َٜٓ ٢
ػخٕ حكٔي حُٜخك ٢حُ٘ـل ٢ك٤خس حُلؤًَ -خ ٜ٣ل ٚحكي حًٌُ ٖ٣ظزٞح
ػً٘ - ٚخٗض ح٣خٓ ٚرخثٔش ر ٖ٤ؿَكش رخثٔش رٔٞم حُلٔ٤ي٣ش ريٓ٘ن ٓٔخ ًء
ٝرخُٔوخٜٗ ٢ٛخٍح ً .ك ٌٙٛ ٢حُـَكش ًخٕ ٣ظيكؤ رَإ٣ش حُٜٔزخف ٝك ٢حُٔو٠ٜ
ًخٕ ِ٣ظلق رخُـَحثي كٛ ٍٞيٍ ٙإ ٓٔ ٚحُزَى  ٢ٛٝهَح ٚٔ٤١أ٠٣خًً ،خٕ
٣ي ٕٝهٜخثي ٙػٍِٝ ٠هٜخ ًٝخٕ ٣لٍَ ٓخ ًظز ٚػِ ٠كٞحٗ ٢حُـَ٣يس أٝ
أؿِلش ػِذ حٌُٔخثَ ػْ ٣لٍَٛخ رؼي ػٞىط ٚاُ ٠ؿَكظ ٚك ٢ىكخطَ أٗؼخٍ).ٙ
ٜ٣ٝق كخُظ َٟٚٓٝ ٌٙٛ ٚحٌُ٣ ُْ ١لخٍهٞ١ ٚحٍ ك٤خط ٚك٤و: ٍٞ
٠٣ؼ٠غ حُيحء أ٣خٓ ٢كؤٌٜٓٔخ،
٣ٝوظَ حُي َٛآٓخُ ٢كؤكٜ٤٤خ

267

طز٘ ٠ػِ ٠حُِ٤خُٞٗ ٖٓ ٢حثزٜخ
ٓـ٘خ ،كظ٘لي ٍٝكٓ ٖٓ ٢زخٜٗ٤خ
٣خ ػِش ٍحكوض ؿٔٔ ٢رُٔٞيٙ
كظ ٠حٓظلخُض ًـِء حَُٝف أكٜ٣ٞخ
أهخف كوي ك٤خط ٢ك ٖ٤أكويٛخ،
ٝأهظ٘ ٖٓ ٠ك٘خث ٢ك ٖ٤أكٜ٘٤خ
ًخٗض ىٓٞػ ١َ٤ٜٗ ٢ػ٘ي ًخٍػظ،٢
طَٕ َٗ٤حٕ أكِحٗ ٢كظطلٜ٤خ
أٓٓ ٠٠يس\  46ػخٓخ ٓظ٘و ٬ر٣ٍٞٓ ٖ٤خ ُٝز٘خُٕ .وي حهظخٍ
حُؼَٝرش ٝحظ َٜحػظيحىٝ ٙحٔ٣خٗ ٚحُٔطِن رٜخ ُ ْ٤ُٝؼو٤يس ح ٝكِد
ٓؼ ٖ٤كخُٜخك ٢روٓ ٢لظلظخ رِزخٓ ٚحُؼَحه ٢حُـ٘ٞرُ ٢زخّ حٌُٞك٤ش
ٝحُؼوخٍ ٝحُيٗيحٗش ُزخٓخ ػَر٤خ ٓٔ ِ٤ح.
ُوي ػخٕ حُٜخك ٢حُ٘خػَحٌُز َ٤ك٤خس حُلوَ حُٔيهغ ًُٝظ ٚكوخٍ
ٜ٣ق كخُظٓٝ ٚخ ؿَط ٚػِٗ ٚ٤خػَ٣ظ: ٚ
ُوي ؿَ ُٗ ٢ؼَ ١حُ٘وخء ًؤٗ٘٢
ر٘ظْ هَ ،٠٠٣أٗظْ حُزئّ  ٫حُيٍح
هزِض رلعٝ ،حٍط٤٠ض رؤٔ٢
ٖٓ حُ٘ؼَ ُ ٞأٓظط٤غ إٔ أَٗ٘ حُ٘ؼَح
ح٤ٛذ ك ٢حُلَد ح٤ِٛ٫ش حُِز٘خٗ٤ش ك٤غ حٛخرظٍٛ ٚخٛش ١خث٘ش
أِ١وٜخ ه٘خ ٙك٘ٓ ٢ظٜق ٘٣خ ّ1976 \ َ٣رٔ٘٤خ ًخٕ حُ٘خػَ ٣زلغ
ػٖ ٍؿ٤ق هزِ ٣ؤًِ ٚرؼي إٔ أٓ ٠٠ػ٬ػش أ٣خّ ُْ ٌ٣م كٜ٤خ حُطؼخّ كلِٔٚ
رؼ ٞحُٔخٍس اُ ٠حُٔٔظ٘لُٔٝ ٠خٕ كخُ٣ ٚو: ٍٞ
َ
حَُٛخٗ ٙليصُّ
رٖ٤
ٓ ٖٟٔؼخٍىٍ
ِ

ص ٛخ أٗخ ٓخُ ُْ
أٗق حُِٔ ٞ
كزَؿْ ِ
ِ
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ػوٞد ك ٢ؿيحٍ ١هٔٔشٌ
ُٜٝخ
ٌ

ّ
 ٖٛٝػ٬ث ُْ
هي أهطؤصْ ؿٔٔ٢

٣ ُْٝطَ رٜخ ٌٓٞػُٜ ٚؼٞرش حُٟٞغ حُوخثْ حٌٗحى  ,ك٘وَ اُ ٠رـيحى
ٝهي ًق ر َٜٙهزَ ػٞىط ٚكِٔخ ِٜٛٝخ حٗ٘ي هخث:٬
٣خػٞىس

ُِيحٍ ٓخ أهٔخٛخ
أٓٔغ

رـيحى  ٫ٝأٍحٛخ

ٝك ٢رـيحى حؿَ٣ض ُ ٚػِٔ٤ش ؿَحك٤ش ٩هَحؽ حَُٛخٛش ٖٓ
ٛيٍ ٌُٖٝ ٙحُؼِٔ٤ش ُْ ط٘ـق ُٝحىص ؿٔيٗ ٙلٟٝ ٫ٞؼلخ كخِْٓ حَُٝف
رؼي ػيس ح٣خّ ٖٓ حؿَحثٜخ كظٞك ٠ك ٢حُٔخرغ ٝحُؼََٜ٘ٗ ٖٓ ٖ٣
طٔ ٖٓ )ٞ٤ُٞ٣(ُٞػخّ\ ٝ 1977هي ٗخ ِٛحُؼٔخٗ ٖٓ ٖ٤حُؼَٔ.
ػَُف حُٜخك ٢ر٘خػَ حُٔؼخٗ٣ٝ ٢ظٔ ِ٤رُٜٔٞظٗٝ ٚظَط ٚحُزٔ٤طش
ٝإ
هخٍ ٖٓ حُظؼو٤ي ك٘ؼَ ٙحٗز ٚرَٔآس ٓـِ٤ش طؼٌْ ك٤خطٓٝ ٚـظٔؼٚ
أ ٍٝطِي حُِٔٔ٤حص ٝأٜٔٛخ  ٢ٛحُزٔخ١ش كَ١ ٢ف ح٧كٌخٍ ٝط٘خ ٍٝح٤ٗ٧خء،
ٝحُٔؼخُـش حُل٘٤ش ُِٟٔٞٞػخص٣ ٞٛٝ ،ؼزَ ػٖ ًُي أٛيم طؼز. َ٤
ٝك ٢هٜخثي٬ٗ ٙكع طـخٍر ٚرٔ٤طش ح ٫حٜٗخ ؿ٘٤ش ٗخرؼش ٖٓ ٝحهؼٚ
حُٔؼٝ ٢٘٤ط٘ط ١ٞػِٗ ٠ظَط ٚحُلخكٜش ُِل٤خس حطـخ ٙحٔٗ٫خٕ ٝحُٞحهغ
ٓٝخ ٣ل ٢٤رٝ ٚرل٤خس ح٫هَ ٖ٣ك٘ؼَٔ٣ ٙظخُ رخِٓٞر ٚحُٔ َٜحُٔٔظ٘غ
ٝحُٔٔظغ ِْٓ حِٞٓ٫د ٓخثؾ حُٔلظٝ ٟٞحٟق حُٔؼخٗ ٢ؿِ٤ش رؼ٤يس ػٖ
حُـٔٝ ٝٞح٫رٜخّ ٗخرؼش ٖٓ ػوخكظ ٚحُؼخٓش ٝهي طيحهِض كٜ٤خ حُطَحكش
ٝحُٔوَ٣ش ك ٢رؼٜ٘ٓ ٞخ ٔ٤ٓ٫خ ك ٢حٗظوخىٛٝ ٙـخث ٚػِ ٠هِظ. ٚ
ٍٝكْ هللا ح٫ى٣ذ ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى حٌُ ١هخٍ ك: ٚ٤
( ًخٕ حُٜخك ٢حٗؼَ ٗؼَحء حُؼَر٤ش )
ٛيٍص رؼي ٍكٓ ِٚ٤ـٔٞػظ ٚحُ٘ؼَ٣ش ( هٜخثي ١ح٧هَ٤س )حُظ ٢طْ٠
آهَ ٓخ ًظذ ٖٓ هٜخثي.
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ٖٓ ٓئُلخط ٚحُ٘ؼَ٣ش:
حٞٓ٫حؽ ٛيٍص ػخّ \1932
حٗؼش ِٓٗٞش ٛيٍص ػخّ \1938
ح٫ؿٞحٍٛيٍص ػخّ \ 1944
حُلخٕ حُِ٤ٜذ ٛيٍص ػخّ \ 1944
َٗحٍٛيٍص ػخّ \ 1952
حُِللخص ٛيٍص ػخّ \ 1955
ًٔخ ُٓ ٚوخ٫ص ؿٔؼض كً ٢ظخد ػ٘ٞحٗٚ
كٜخى حُٔـٖ
ٍرخػ٤خص ػَٔ حُو٤خّ\ ٛيٍص ػخّ\  1934طَؿٜٔخ ٖٓ حُلخٍٓ٤ش حُ٠
حُؼَر٤ش
حهظْ رلؼ ٢ر ٌٜٙح٫ر٤خص ٖٓ ه٤ٜيط( ٚىُٝش حُ٘ؼَ ) :
حُ٘لخم أٟؼضُ ػَٔ١
رٔـظٔغ
ِ

ٝكٞٓ ٢م حٌُٔخ ِى ػَٟضُ ٗؼَ١

 ٫ُٞٝأٗ٘ ٢أٍ٤ٟضُ كّ٘٢
رؤ ١أؿَ
ر٘ؼَٓ ١خ ظلَصُ
ّ
ُٔخٕ
٤ً ٌُٖٝق أِٓ ٞػٖ
ٍ
هّٞ
َّ ٛ ُٞٝق حُطُ ٬
ٍ ١٧
م ّ
أ ُٓضُّ ُ ْٜرـٔٔ ٫ ٢رَٝك٢

ٝطخٍ٣نٍ ط ًَ َّٖٔ ٠حؿَ
إً َِّ١وضُ ه ٌ٘ٓ ٢ٓٞىَٛ
ؿ َ٤ػ١َٜ
ٝأك٤خ رٖ٤
ٍ
ػِ َٜ

ؿٗ َ٤ؼز٢
ً٘ٝضُ حهظَصُ ٗؼزخ ً َ

َُُٞٝػخ ً رخُلوخثن ُك ََّ كٌَ
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٤ًٝق أػخف أؿٔ ََ ًًَ٣خط٢
م ٓلُ ٤
ٞٓ ٢ءٍ
ِِّ ٌُ٣ل٘ ٢حُ٘لخ َ
أرؼ َي حٍ٧رؼ ٖ٤أػخف ُه ِْو٢

ٓٔظوَ؟
ٝػَ ٜي ِٛزخ ً روِز٢
ّ
ٝطؤرّٔ ٛ ٠ظْ َٗ ُْ ٣ًَٝ ٢ـَ١
ٓ ْلَ١
ٝكظ ٠حُٓ ّٞ٤خ َُ ّٞػضُ ِ

أٍ ٢ُ٘ٓ ٟطـخ َٝ ٢َِ٘ٛاٗ٢
حُِٓخٕ ػَكضُ هيٍ١
ػٍِ ٠ؿْ
ِ
٣ٞٛضُ َ ٬ٛك ٟٞٛٝ ُٚكٔخى١
ٓٔظَٔ
ًٗ٬خ ك٠ٗ ٢خ ٍٍ
ّ
حًٌُِّ ٕٞل٘ ٢كٔخىح ً
ُ
اًح ٓخ
ٟٓٞغ ك ٢حٌُ ،ٕٞهزَ١
كؤؿٔ َُ
ٍ
م ػِ ٠رٍ ٬ى
ٝإ ٓخى حُ٘لخ ُ
كؤؿَد ٓخ طَحٝ ٙؿُ ٞى ُك َّ
ُ
ٍأ٣ضُ حُؼِ َْ ُ٣لٔي ُؿ ََّ ه٢ٓٞ
رٌٍٝ
حُؼِْ طؤط٘٤خ ر٘ٞىٍ
ِ
ُ

رَ٘
ًؤٕ حُؼِْ ٓـزٌٍ ٞ
ّ
ٝطؤطٗ٨ُ ٢خّ روَُٛ َ٤

ًٝخٗض ىُٝشٌ ُِ٘ؼَ ىحُضْ
ٝىحُض ٓؼِٜخ ى٫ٝصُ ٗؼَ
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ٝؿخءص ىُٝشٌ ُِٔخٍ طٔؼ٠
ْ
ٌُٖٝ
حُ٘ؼَ هي رخٛض
ر٘زٌ
ِ
كو َْ ُـ «حرٖ حُؼِٔ ٤ي» ٓؼيصَ ػٜيح ً

ٝطخؿَ أُِٜٛخ ْ
ٌُٖ ر ُؤَ
َ
حُٔؼَ)١
طًٌخٍ
ّ
طُظخؿَ رخْٓ ( ِ
حُ َ٣ُٞريٍُْ ِٝ ٕٝ
كوي ً٘ضَ
َ

------------------------------------
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27

حرَحٗ ْ٤ٛخؿ٢
ٗخػَحٍ٬١٫
 ٞٛارَحٗ ْ٤ٛخؿ ٢رٖ أكٔي ٗخؿ ٢رٖ ارَحٗ ْ٤ٛخؿ ٢حُوٜزـ٢
ُٝي ك ٢كٗ ٢زَح رخُوخَٛس ك ٢حُلخىٝ ١حُؼ٬ػً َٜٗ ٖٓ ٖ٤خٕٗٞ
ح( ٍٝ٫ىٔٔ٣زَ) ػخّ \ ٖٓ ، 1898أَٓس حُوٜزـ ٢حُٔؼَٝكش رظـخٍس
حُو ١ٞ٤حٌُٔٛزش ،ػَٔ ٝحُي ٙكًَٗ ٢ش حُزَم (حُظِـَحف)ًَٗ ٢ٛٝ ،ش
اٗـِ٣ِ٤ش ،حً ًخٗض ٓ َٜطلض حُ٘ٔ٤ٜش حُزَ٣طخٗ٤ش ،كؤؿخى حُِـش حٗ٩ـِ٣ِ٤ش،
ٝطٌٖٔ ٖٓ حُلَٗٔ٤ش ٝح٣٩طخُ٤شًٝ ،خٕ ٗـٞكخ ً رخُٔطخُؼشٝ ،حٓظِي ك ٢ر٤ظٚ
ٌٓظزش كخكِش رؤٜٓخص حٌُظذ،
ك٘٘ؤ حر٘ ٚارَح ْ٤ٛػِ ٠كذ حُٔطخُؼشٗٝ ،ـؼ ٚػِ ٠حُوَحءسًٝ ،خٕ ٜ٣ي١
اُ ٚ٤حٌُظذ ،كؤطوٖ حُؼَر٤ش ٝحُلَٗٔ٤ش ٝحٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٝحُٔ٧خٗ٤شٝ ،أٓ٢ٛ ٚ
حُٔ٤يس (ر٤ٜش ر٘ض ٜٓطلٓ ٠ؼٞى )١حُظ٘٣ ٢ظٔٗ ٢ٜزٜخ اُ ٠حُلٔ ٖ٤حُٔز٢
رٖ ػِ ٢رٖ حر١ ٢خُذ ػِ ٚ٤حُٔٝ ،ّ٬طٔض رِٜش هَر ٖٓ ٠ؿٜش ح٧هٞحٍ
اُ ٠حُ٘٤ن ػزيهللا حَُ٘هخ. ١ٝ
كٗ َٜخؿ ٢ػِٜٗ ٠خىس حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ٓ٘ش \  1917ػْ حٗظٔذ
اُ٤ًِ ٠ش حُطذٝ ،طوَؽ ٖٓٛخ ٓ٘ش ٝ ،1923حكظظق ػ٤خىس رٔ٤يحٕ حُؼظزش
رخُوخَٛسًٝ ،خٕ ٣ؼخَٓ َٟٓخٓ ٙؼخِٓش ٤١زشٝ ،كً ٢ؼ ٖٓ َ٤حُلخ٫ص ريٕٝ
أؿَس ٓؼخ٘٣ش  ،رَ ٣يكغ ُزؼ ْٜ٠ػٖٔ حُيٝحء ،ػْ ٗـَ ػيس ٓ٘خٛذ ك٢
ُٝحٍحص ٓوظِلش ،كوي ٗوَ اُٛٞٓ ٠خؽ ػْ حُٔ٘٤خ ػْ حٍُٜٔ٘ٞسٝ ،حٓظوَ كٜ٤خ
ٖٓ ػخّ\  1927اُ ٠ػخّ\  1931ػخى اُ ٠حُوخَٛس  ٌٖٓٝكٜ٤خ .
.
ػخٕ ك ٢رِيط( ٚحٍُٜٔ٘ٞس) ك ٢ريح٣ش ك٤خطٝ ٚكٜ٤خ ٍأ ٟؿٔخٍ
حُطز٤ؼش ٝؿٔخٍ ٗ َٜحُ٘ َ٤كـِذ ػِٗ ٠ؼَ ٙح٫طـخ ٙحُؼخ١لًٝ .٠خٕ هي َٜٗ
ٖٓ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُوئ٣ش كيٍّ حُؼَٝ ٝٝحُوٞحكٝ ٢هَأ ىٝح ٖ٣ٝحَٜٗ
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حُ٘ؼَحءحُٔظ٘زٝ ٢حرٖ حَُٝ ٢ٓٝأرٞٗ ٢حّ ٝؿ ٖٓ َْٛ٤كل ٍٞحُ٘ؼَ
حُؼَرًٔ ،٢خ ٗ ٖٓ َٜحُؼوخكش حُـَر٤ش كوَأ هٜخثي ٗٝ ٢ِ٤رٝ َٕٝ٤آهَٖ٣
ٖٓ ٍٓٝخٗٔ ٢٤حُ٘ؼَ حُـَر.٢
ريأ ك٤خط ٚحُ٘ؼَ٣ش كٞحُ ٢ػخّ  1926ػ٘يٓخ ريأ ٣ظَؿْ رؼ ٞأٗؼخٍ
حُلَ٣ي ى ٝ ٚ٤٤ٓٞٓ ١طٓٞخّ ٓٗ ٍٞؼَح ً َٛ٘٘٣ٝخ كٓ ٢ـِش (حُٔ٤خٓش)
حٓ٧زٞػ٤ش ٝ ،حٗ ْ٠آُ ٠يٍٓش ( أر) ُٞٞػخّ  ّ1932حُظ ٢أكَُص ٗوزش
ٖٓ حُ٘ؼَحء حُٔٝ ٖ٤٣َٜحُؼَد حٓظطخػٞح ه٤خىس كًَش طـي٣ي ٣ش ٍُو٤ٜيس
حُؼَر٤ش حُلي٣ؼش ٖٓ حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُو٤خ٫ص ٝح٣٩وخػخص حُٔظٞحٍػش .
طلظلض ٓٛٞزش ارَحٗ ْ٤ٛخؿ ٢حُ٘ؼَ٣ش ٓزٌَح كوي ٗظْ حُ٘ؼَ ٞٛٝ
ك ٢حُؼخٗ٤ش ػَ٘س ٖٓ حُؼَٔٗٝ ،ـؼٝ ٚحُي ٙػًُِ ٢ي ٝكظق ُ ٚهِحثٖ
ٌٓظزظٝ ،ٚأٛيح ٙىٞ٣حٕ ٗٞه ٢ػْ ىٞ٣حٕ كخكع ٝىٞ٣حٕ حَُ٘٣ق حَُ،٢ٟ
ٗ ٖٓٝؼَ ٙك ٢حُٜزخ ه٤ٜيس هخُٜخ  ٞٛٝك ٢حُؼخُؼش ػَ٘س ٖٓ ػَٔ،ٙ
ػ٘ٞحٜٗخ \ػِ ٠حُزلَٝ ،كٜ٤خ ٣و: ٍٞ
اٗ٢

ًًَطي

رخً٤خ
ٝح٧كن ٓـزَ حُـزٖ٤

ٝحُْ٘ٔ طزي٢ٛٝ ٝ
طـَد ٗز ٚىحٓؼش حُؼٕٞ٤
ٝحُزلَ ٓـ٘ ٕٞحُؼزخد
٤ٜ٣ؾ ػخثَس ؿ٘٢ٗٞ
حرَحٗ ْ٤ٛخؿ َ٤ٔ٣ ٢حُ ٠حَُٓٝخٗٔ٤ش ًٔخ حٗظ َٜر٘ؼَ ٙحُٞؿيحٗ. ٢
ًٝخٕ ُٔ ٬٤ًٝيٍٓش (أر ) ُٞٞحُ٘ؼَ٣ش حُظـي٣ي٣ش ٝطَأّ ٖٓ رؼيٛخ ٍحرطش
ح٧ىرخء ك ٢حٍ٧رؼ٤٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخ. ٢ٟ
طَؿْ ارَحٗ ْ٤ٛخؿ ٢رؼ ٞحٗ٧ؼخٍ ػٖ حُلَٗٔ٤ش ٍ(رٞىُ) َ٤طلض
ػ٘ٞحٕ( أُٛخٍ حَُ٘ )ٝ ،طَؿْ ػٖ حٗ٩ـِ٣ِ٤ش ٍٝح٣ش( حُـَٔ٣ش ٝحُؼوخد)
ُئ٣ظٞكٌٔٝ ، ٢ػٖ ح٣٩طخُ٤ش ٍٝح٣ش( حُٔٞص ك ٢اؿخُس )ًٔ ،خ َٗ٘ ىٍحٓش
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ػٖ( ٌٗٔزًٝ )َ٤ظذ حٌُؼ ٖٓ َ٤حٌُظذ ح٧ىر٤ش ٓؼَ (ٓي٘٣ش ح٧ك ٝ ّ٬ػخُْ
حَٓ٧س) ٝ .هخّ ربٛيحٍ ٓـِش (كٌ ْ٤حُز٤ض)  ٖٓٝ .أٗ َٜهٜخثي ٙه٤ٜيس
ح ٍ٬١٧حُظ ٢طـ٘ض رٜخ أّ ًِؼُ ٝ .ّٞوذ (ر٘خػَ ح.) ٍ٬١٧ػخّ \ 1953
 ٌُٜٙٝحُو٤ٜيس هٜش ك ٢ك٤خطٓ ٚئُٔش :
كوي حكذ كظخس أ٣خّ ًخٕ ك ٢حُيٍحٓش حُؼخٗ٣ٞش ًخٗض ُِٓ٤ظٝ ٚطؼِن رٜخ
ح ٫أٜٗخ طِٝؿض رـ َٙ٤كظٜيٓض ٓ٘خػًَٝ ٙظذ أًؼَ هٜخثيَٜٗ ٙس ػٖ
ٗظَط ٌُٜٙ ٚحُظـَرش ٍٜٓٞح ً إٔ ٓخ رو ٖٓ ٢ػَٔٓ ٙـَى أَُٝ ٍ٬١كٚ
 ٌُٚ٘ٝػخى كٜٗ ٢خ٣ش حُو٤ٜيس ٔ٣ظِْٔ ُِويٍ  ٝحُو٤ٜيس ػ٘ٞحٜٗخ (ح)ٍ٬١٧
ٝطوغ ك ٢أًؼَ ٖٓ ٓخثش ٝػ٬ػ ٖ٤ر٤ظخ ً ػِٓ ٌَٗ ٠وخ١غ ٗؼَ٣ش ٣ظؤُق ًَ
ٓوطغ ٖٓ أٍرؼش أر٤خصٗ ،ظٜٔخ ػِ ٠رلَحََُٓ ٝرظَٜف ٝهي ؿ٘ض أّ ًِؼّٞ
ٓوخ١غ ٜٓ٘خ ٓغ رؼ ٞحُظؼي َ٣ك ٢حُ٧لخظ  ٝرؼي ٓ ْٟوخ١غ ٖٓ ه٤ٜيس
أهَ ٟػ٘ٞحٜٗخ (حُٞىحع):
٣ .خ كئحى ٫ ١طَٔ أ ٖ٣حُٟٜٞ

ًخٕ َٛكخ ً ٖٓ ه٤خ ٍ كٟٜٞ

كَٜٗ ٢ح ٖٓ ٍِٞ٣ػخّ \ٛ 1932يٍ حُؼيى حٓ ٖٓ ٍٝ٧ـِش (ؿٔؼ٤ش
أرًٝ ،)ُٞٞخٕ ٍث ْ٤طلََٛ٣خ\ أكٔي ًُ ٢أرٗ ٞخىٝ ،١هي حٗظَى ارَحْ٤ٛ
ٗخؿٓ ٢غ أكٔي ًُ ٢أرٗ ٞخى ١ك ٢اٛيحٍ حُٔـِشٝ ،ك ٢حُؼيى حُؼخٖٗٓ ٢
حُٔـِش طْ ح٩ػ ٕ٬ػٖ طؤٓ ْ٤ؿٔؼ٤ش أر ُِٞٞحُ٘ؼَ٣ش .
ك ٢طَ٘ ٖ٣حُؼخٗٗ ٖٓ ٢لْ حُؼخّ حؿظٔغ ُل٤ق ٖٓ ح٧ىرخء ك٢
ًَٓش حرٖ ٛخٗتٝ ،ك ْٜ٤ارَحٗ ْ٤ٛخؿٝ ،٢حٗظوذ أكٔي ٗٞهٍ ٢ثٔ٤خ ً
ُِـٔؼ٤ش ٌُٚ٘ٝ ،طٞك ٢رؼي أٍرؼش أ٣خّ ،كوِلٗ ٚخثزٓ ٚطَحٕ هِٓ َ٤طَحٕ،
ًٝخٕ ارَحٗ ْ٤ٛخؿ ٖٓ ٢ح٧ػ٠خء حُٔئُٜٓٔ ٖ٤خ ٝ ،رؼي أهَ ٖٓ ػخّ ؿَص
حٗظوخرخص ؿي٣يس كٓ 22 ٢زظٔزَ ح ٍِٞ٣ػخّ \ٝ 1933حٗظوذ ٓطَحٕ ٍثٔ٤خ ً
ٝأكٔي ٓلَّ ٝارَحٗ ْ٤ٛخؿٝ ٖ٤ِ٤ًٝ ٢أكٔي ًُ ٢أرٗ ٞخىٌَٓ ١طَ٤ح ً.
ٛيكض  ٌٙٛحُـٔخػش اُ ٠حُزؼي ػٖ ح٧ؿَح ٝحُظوِ٤ي٣ش ٝحىد
حُٔ٘خٓزخ ص ٝطٞؿٜض ُظٞؿَ ك ٢ح٫طـخ ٙحٌُحط ٢أ ١طؼز َ٤حُ٘خػَػٖ
ٌٓ٘ٗٞخص ٗلٔٓٝ ٚخ ٣ؼظِؾ ك ٢هِز٣ٝ ٚلْ ر ٚكوخ ٛٝيهخ رٍٜٞس
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حًؼَ حٗلظخكخ ٝهَرخ ٖٓ ح٫ىد حُـَر ٢حٟخكش حُ ٠حُظلٍَ ٖٓ حُٜ٘ؼش
ٝحُظٌِق .
َٗ٘ ارَحٗ ْ٤ٛخؿٓ ٢ؼظْ ٓخ ًظذ ٖٓ ٗؼَ ٓٝخ طَؿْ ػِٛ ٠للخص
ٓـِش حرًٝ ، ُِٞٞخٕ ٖٓ أٗٓ َٜخ طَؿٔ ٚه٤ٜيس (حُزلَ٤س) ُِ٘خػَ
حُلَٗٔٓ٫ ٢خٍطٝ ٖ٤ه٤ٜيس (أؿ٘٤ش حَُ٣ق حُـَر٤ش) ُِ٘خػَ حٗ٩ـِ١ِ٤
حَُٓٝخ ٗظٝ ،٢ِ٤ٗ ٢ٌ٤هي ٛيٍ ٖٓ حُٔـِش هٔٔش ٝػَ٘ ٕٝػيىح ً ٖٓ
ح 1932\ ٍِٞ٣اًُ ٠خٗ ٕٞح ،1934\ٍٝ٫ػْ طٞهلض ػٖ حُٜي.ٍٝ
حٗظٗ َٜخؿ ٢ر٘ؼَ ٙحُٞؿيحٍٗٝ ٢أّ ٍحرطش ح٧ىرخء ك َٜٓ ٢ك٢
حٍ٧رؼ٤٘٤خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخٝ ٢ٟػَف ػ٘ ٚطؤػَ ٙرخُ٘خػٍَ ٖ٣ك٤وٚ٤
ّّ حُل٤خس كخهٌ ٌ٣ظذ هٜخثي حُٜـخء
ٓطَحٕ هِٓ َ٤طَحٕ ٝأكٔي ٗٞه .٢أ
كٌٛ ٢ح ًٝحى ٣ ٝظَؿْ ٌ٣ٝظذ حُو ،ٜٚكٌظذ هٜش (ٓي٘٣ش ح٧ك،)ّ٬
طليع كٜ٤خ ػٖ كز ٚحُطل ٢ُٞحَٛ٘ٗٝ ،ٍٝ٧خ ٓغ ه ٜٚأهَٓ ٟئُلش
ٓٝظَؿٔش كً ٢ظخد ٣لَٔ حُؼ٘ٞحٕ ٗلٔ ،ٚهخٍ كٓ ٢ويٓظٝ( :ٚىحػخ ً أٜ٣خ
حُ٘ؼَٝ ،ىحػخ ً أٜ٣خ حُلٖٝ ،ىحػخ ً أٜ٣خ حُلٌَ).
ٗوَ حُ٘خػَ اُُٝ ٠حٍس حٝ٧هخف ،ك٤غ ػٍ ّٖ٤ث ْ٤حُؤْ حُطز،٢
كخٔ١ؤٗض ٗلُٔٔ ،ٚخ ٝؿي كٜ٤خ ٖٓ طويٝ َ٣طٌَٝ ،ْ٣هي ػخ َٛػ٬ػش ٍُٝحء
ًخٗٞح ٣ويٍ ٕٝحُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَح ء ْٛٝ ،ػزي حُٜخى ١حُـ٘يٝ ١ارَحْ٤ٛ
حُيٓٞهٝ ٢ػزي حُلٔ٤ي ػزي حُلن ٝك ٌٙٛ ٢حَُٔكِش أهٌ ٔ٣يف ًَ ٖٓ
ٓخػيٓٝ ٙي ُ٣ ٚي حُؼًٝ ٕٞخٕ ٖٓ أرَُ ٖٓ ٓيك ْٜارَح ْ٤ٛحُيٓٞهَ٣ُٝ ٢
حٝ٧هخفٝ ،ك ٢ح٫كظلخٍ حُطز ٢حٌُ ١ػوي ػخّ \ 1937حٌُ ١ك َٙ٠حُؼي٣ي
ٖٓ حُٞكٞى ٖٓ ح٫هطخٍ حُؼَر٤ش هخ ٍ ه٤ٜيط ٚحُظخُ٤ش َٓكزخ :
حَُر٠
ٗخػَ حُٞحى١
٣خ
ٝؿَ٣ي ّ
ّ
َ
ن ٝكخىُٛخ كلَ ْظضُ
َٜٓحُؼَُ ٣

هُ َْ
ُِٞ٤٠ف طلّ٤شً ٓ٬ٓٝخ
ِ
ٌُُْ َ ْٛيح ً ػُِ ٠
َٓ ُٝخٓخ
 ٍٞ ١حُ َٔيِ ٟ

ُٔظ ُ ْْ رٜخ ُ
ؿ ََرخ َء ,أ َ ْٗظ ُ ْْ أ َ ُِْٜٛخ

أََّٗ ٠كَِِظُْ طَّ٘ ًَُُِِِ ٕٞحٓخ
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م َٓ ٌْ ٜي ُِ٘زٞؽِ ٌ ُْٞ َٓ ٝي
حُ٘ َّْ ُ
حُ٘زٞس كِ ٢ك َٔخ ٍُٝ ٙػَْػضْ
ًََُض
ّ
زخد ٝك ّـَ
ُٓ ٠ٓٞحٌَُ ١
ٗ ّ
ن حُؼُ َ
ػ ٠ٔ٤حٌُ ١كيّ ٟحُٞؿَ ٞى ٝػِْ
إٔ ٓل ّٔيح َ
ل٤ي ّ
ٓٝل ّٔ ٌي َ ٌْ َ٣
م حُؼظٍِ٣ ُْ ْ٤
ٌٛح  ٞٛحُ٘ َّْ ُ

َذ ُ
ؿٓ٬خ
ْ
ُِٔـ ِي كٍَ ٚ٤رَخ ّ ٗٝ
ٝطؤُّوض ًخُلَهي َّ ِٗ ِٖ ٣ظخٓخ
حُّ ٜوَ حُؼَ٘ ٤ي ٓٞحًزخ ً طظَحٓ٠
َ
ٝح٩كٔخٕ ٝحًَ٩حٓخ
حُـلَّحٕ
ر ّٖ٤حُزَِ ّ٣ش أَ َْ ٝؿ َي حٓ٬ٓ٩خ
ٍٗٞح ً ُٖٔ ٍَحّ حُٜيٝ ٟآخٓخ

أهَؽ ٖٓ ٝظ٤لظ ٚػخّ ٣ ٌٖ٣ ُْٝ ،1952يهَ ٗ٤جخ كؼخٕ
كٟ٘ ٢ي ٝطٌَ٘ ُ ٚأهَد حُ٘خّ اُ ،ٚ٤رٖٔ كُٝ ْٜ٤ؿظٌُ ،ٚح طـَ٤ص كخُٚ
ٝأهٌ ٘٣ـْٔ ك ٢حُٔٝ ،َٜك ٌٙٛ ٢حَُٔكِش طؼَف اُ ٠حُٔٔؼِش ُحُح ٝأكزٜخ
ٗٝ ،ظْ كٜ٤خ ه٤ٜيس ٓطُٞش رخٜٓٔخ ٍٜٓٞح ً ا٣خٛخ رخَُر٤غ حٌُ ١كَ ػِ٠
هَ٣ق ك٤خط ٝ ٚك ٢ه٤ٜيط( ٚأٗٞحٍ حُٔي٘٣ش) ٣و:ٍٞ
ٟلٌض ُؼ ٢٘٤حُٜٔخر٤ق حُظ٢
طؼٍِ ٞإ ّٝحًُ٘ َ٤خُظ٤ـخٕ
ٍٝأ٣ض أٗٞحٍ حُٔي٘٣ش رؼيٓخ
١خٍ حًُِٔٔٝ َ٤ض حُويٓخٕ
ٝكٔزض إٔ ١خد حُوَحٍ ُٔظؼذ
ك ٢ظَ طل٘خٕ  ًٍٖٝآٓخٕ
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كبًح حُٔي٘٣ش ًخُ٠زخد طزوَص
ٝطٌ٘لض ُ ٢ػٖ ًٌٝد حٓخٗ٢
هيٍ ؿَ٣ ُْ ٟـَ ك ٢حُلٔزخٕ
 ٫أٗض ظخُٔش  ٫ٝحٗخ ؿخٗ٢
ح َٔٛحرَحٗ ْ٤ٛخؿٛ ٢لظ ٚك ٢حٝحهَح٣خًٓٝ ٚخٕ ٜٓخرخ ريحء حٌَُٔ١
٣ ٫ٝ ،ؤهٌ حُؼ٬ؽ ،كخٗظي ػِ ٚ٤حَُٔ ٝىحء حٌَُٔ،١
طٞك ٢كٓ 25 ٢خٍّ ( ح٣خٍ )  1953ػٖ ػَٔ ٗخ ِٛحُوخٓٔش
ٝحُؤٔٝ ،ٖ٤ىكٖ اُ ٠ؿٞحٍ ؿي ٚٓ٧ ٙحُ٘٤ن ػزي هللا حَُ٘هخ ،١ٝك٢
ٓٔـي ٙرـٞحٍ ٓوخّ حُلٔ ٢ٍٟ ٖ٤هللا ػ٘.ٚ
ٛيٍص ػٖ حُ٘خػَ ارَحٗ ْ٤ٛخؿ ٢رؼي ٍك ِٚ٤ػيس ىٍحٓخص ٜٓٔشٜ٘ٓ ،خ:
ُِ٘خػَ ٛخُق ؿٞىص
ارَحٗ ْ٤ٛخؿ٢
حرَحٗ ْ٤ٛخؿُِ ٢يًظٍٞس ٗؼٔخص أكٔي كئحى
ًٔخ ًظزض ػ٘ ٚحُؼي٣ي ٖٓ حَُٓخثَ حُؼِٔ٤ش رخُـخٓؼخص حُٔ٣َٜش
حرَحٗ ْ٤ٛخؿ َٓ ٢رظَٝف ػ٤ٜزش ك ٢ك٤خطٝ ٚطوِ ٠ػ٘ ٚح٧هخٍد
ٝح٧كزخد ك ٢أك٤خٕ ًؼَ٤س ٌُح ؿخء ٗؼَٓ ٙؼزَح ػٖ ِٗٝع كَىٍٓٝ ١خٗٔ٢
كِ ،ٖ٣ك٘ؼًَ ٙحطٌ٣ ،٢خى  ٌٕٞ٣هخُٜخ ً ُِلذ ٝحُٞؿيحُِٕ ،وٝ َٜحُلَٓخٕ،
ك٣ ٜٞؼزَ ػٖ هِذ ٓلَٜ٣ٝ ،ّٝيٍ ػٖ ٍإ٣ش ٓظ٘خثٔشٗٝ ،ظَس كِ٘٣ش،
ٍٝٝف ٌٓظجزش .كخٗض ط٘ؼَ ٝحٗض طوَح ٗؼَ ٙر٘ٞع ٖٓ حُؼٌحد حٝحُلَهش ػٖ
حُلز٤ذ ًظذ ٣و: ٍٞ
ٓؤُظي ٣خ ٛوَس حُِٔظوٓ ٠ظ٠
٣ـٔغ

278

حُيٓ َٛخ كَهخ

اًح َٗ٘ حُـَد

أػٞحرٚ
ٝأِ١ن ك ٢حُ٘لْ ٓخ أِ١وخ

أٍ٣ي ٓ٘٤ذ حُلئحى حُ٘٤ٜي
ٝحُ٘٤ذ ٓخ ًَِ حُٔلَهخ
حُ٘خػَ ٍٓٝخٗٔ٣ ٢ـي ٟخُظٓ ٝ ٚؼخىط ٚك ٢ظ ٍ٬حُلذ حُوخُيس
رخػظزخٍ٣ ٙلَٔ ػخ١لش هي ط ْ٠حٌُ ٕٞرؤَٓ ٙك ٜٞىحثٔخ ٝأريح كِ٣ ٖ٣زلغ
ػٖ ػٞحُْ حُٔؼَ حٔٗ٫خٗ٤ش حُظ٘٘٣ ٢يٛخ ُ٤ـَم كٜ٤خ ٣و:ٍٞ
اٗ ٢حَٓإ ػ٘ض ُٓخ ٗ ٢كخثَح ٓؼٌرخ
أٓ٘ ٢رٜٔزخكٝ ٢ك٤يح ً ك ٢حَُ٣خف ٓظؼزخ
أٓ٘ ٢ر٣ُٝ ٚظً ٚخى ر ٚحٕ ٠٘٣زخ
ػ٘ض ُٓخٗ ٫ ٢أٍُ ٟوخكوٓ ٢ظوِزخ
ح ٫حٕ ٗؼَ٣ ٫ ٙوِ ٖٓ ٞح٧ر٤خص حُٔظلخثِش رخُطز٤ؼش ٓؼَ ه٤ٜيطٚ
(حَُر٤غ) ٝحُظ٣ ٢وخ١ز ٚكٜ٤خ رو:ُٚٞ
َٓكَٓٝ ٠ك٣ ٠خ ٍر٤غ حُؼخّ
أَٗم كيطي ٓ٘خٍم ح٣٧خّ
رؼي حُ٘ظخء ٝرؼي  ٍٞ١ػزٚٓٞ
أٍٗخ ر٘خٗش ػـَى حُزٔخّ
ٝحرؼغ ُ٘خ أٍؽ حُ٘ٔٓ ْ٤ؼطَح ً

ٓظوطَح ً ًوٞح َ١ح٧كّ٬

 ٝه٤ٜيس ًظزٜخ ٓوخ١زخ ار٘ ٚ٤ػٔخى ٝأَٓ٤س:
٣خ حر٘ظ ٢اٗٗ٧ ٢ؼَ أٗ٢
ٓ٨ص ٜٓـظَ٤٘ٓ ّٞٔٗ ٢س
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أَٗهض كَكظخٕ ػ٘ي١
كُ ١ٌٜؼٔخى َ٤ٓ٧ ٌٙٛٝس
أٗظٔخ كَهيحٕ  ٞٛٝ ،ؿي٣ي
رخٌُٗ ١خُٝ ٚأٗض ؿيَ٣س
حؿ٘ٔخ ًَ ٓخ ٣ط٤ذ ٝكُٞح
رخَُٔٔحص ٝحٓ٧خٗ ٢حُٞكَ٤س
ٝحكَكخ رخٌُ٣ ١ط٤ذ َ٣ٝؿ٠
ػ٘٤ش َٗ٠س ٝػ ٖ٤هََ٣س
 ٖٓٝه٤ٜيس رؼ٘ٞحٕ ٓ٣ َٜلظظلٜخ رو:ُٚٞ
أؿَ إ ًح ٣ ُٖٔ ّٞ٣لظيَٜٓ ١ح
كٔ ٢ٛ َٜحُٔلَحد ٝحُـ٘ش حٌُزَٟ
أؿَ ػٖ ٓخء حُ٘ َ٤هي َٓ ١ؼٔٚ
ط٘خ ٚٗٝحُلظخى ُْ ٣يػٗ ٞزَح
كٝ ٬ٜهلظْ ىٜٗٝخ طٔ٘لٛٞخ

أًلخ ً ًٔخء حُِٕٔ طٔطَ هَ٤ح

ٓٓ٬خ ٗزخد حُ٘ َ٤كٞٓ ًَ ٢هق
ػِ ٠حُي٣ َٛـ٘ ٢حُٔـي أ٣ ٝـِذ حُلوَح
طؼخُٞح كوي كخٗض أٓ ٍٞػظٔ٤ش
كً ٬خٕ ٓ٘خ ؿخكَ  ْٜ٣حُؼَٜح
ٗزخد ُِٗ٘خ كٓٞش حُٔـي ًِ٘خ
٣ ٖٓٝـظي٘٣ َُِٜ٘ ١ظِع حَُٜ٘ح
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ٝحهظْ ٓوخُظ ٢ػٖ حُ٘خػَ حرَحٗ ْ٤ٛخؿ ٢رو٤ٜيس (ح )ٍ٬١٫حُظ٢
٫طِحٍ َٗىىٛخ ػِٗ ٠لخ٘ٛخ َ٤ٓٝىىٛخ ح٫ؿ٤خٍ رؼيٗخ ٝطؼي ٖٓ
ٍٝحثغ حُ٘ؼَحُؼَر: ٢
٣خ كئحىٍ ،١كْ هللا حُٟٜٞ
ًخٕ َٛكخ ٖٓ ه٤خٍ كٟٜٞ
حٓو٘ٝ ٢حَٗد ػِ ٠أُٚ٬١
ٝحٍ ٝػ٘١ ،٢خُٔخ حُيٓغ ٍٟٝ
ً٤ق ًحى حُلذ أٓٔ ٠هزَح
ٝرٔخ١خ ً ٖٓ ٗيحٓ ٠كِْ

ٝكي٣ؼخ ً ٖٓ أكخى٣غ حُـٟٞ
 ْٛطٞحٍٝح أريحً ٞٛٝ ،حٗطٟٞ

*****************
٣خ ٍ٣خكخًٜ٣ ْ٤ُ ،يح ػٜلٜخ
ٗ٠ذ حُِ٣ض ٜٓٝزخك ٢حٗطلخ
ٝأٗخ أهظخص ٖٓ  ْٛٝػلخ
ٝأك ٢حُؼَٔ ُ٘خّ ٓخ ٝك٠
ًْ طوِزض ػِ ٠ه٘ـَ٫ ٙ
حُٓ ٟٜٞخٍ ٫ٝ ،حُـلٖ ؿلخ
ٝاًح حُوِذ  -ػِ ٠ؿلَحٗ– ٚ
ًِٔخ ؿخٍ ر ٚحُ٘ َٜػلخ
***************
٣خ ؿَحٓخ ً ًخٕ ٓ٘ ٢ك ٢ىٓ٢
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هيٍح ً ًخُٔٞص ،أ ٝك١ ٢ؼٔٚ
ٓخ ه٘٤٠خ ٓخػش ك ٢ػَٓٚ
ٝه٘٤٠خ حُؼَٔ كٓ ٢ؤطٔٚ
ٓخ حٗظِحػ ٢ىٓؼش ٖٓ ػٚ٘٤
ٝحؿظٜخر ٢رٔٔ ٖٓ ٚكٔٚ
ُ٤ض ٗؼَ ١أَٜٓ ٚ٘ٓ ٖ٣ر٢
أٛ ٢٠ٔ٣ ٖ٣خٍد ٖٓ ىٓ ٚ؟
***************
ُٔض أٗٔخى ٝهي ٗخى٣ظ٘٢
رلْ ػٌد حُٔ٘خىحس ٍه٤ن
٣ٝي طٔظي ٗل٤ً ،١ٞي
ٖٓ ه ٍ٬حُٔٞؽ ٓيص ُـَ٣ن
آ٣ ٙخ هزِش أهيحٓ ،٢اًح
ٌٗض ح٧هيحّ أٗٞحى حُطَ٣ن
ٝرَ٣وخ ً ٣ظٔؤ حُٔخٍُٚ ١
أ ٖ٣ك ٢ػ٘٤٘٤ي ً٣خى حُزَ٣ن ؟
******************
ُٔض أٗٔخىٝ ،هي أؿَ٣ظ٘٢
رخٌٍُ ٟحُْ٘،كؤىٓ٘ض حُطٔٞف
أٗض ٍٝف كٔٓ ٢خثٝ ،٢أٗخ
ُي أػِ ،ٞكٌؤٗٓ ٢لٍٝ ٞف
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٣خ ُٜخ ٖٓ هْٔ ً٘خ رٜخ
ٗظ٬هٝ ،٠رَٔ٘٣خ ٗزٞف
ٗٔظ٘ق حُـ٤ذ ٖٓ أرَحؿٜخ
 َٟٗٝحُ٘خّ ظ ٍ٬ك ٢حُٔلٞف
****************
أٗض كٖٔ كٟ ٢لخٍِ٣ ُْ ٙ
ٝأٗخ ػ٘ي ١أكِحٕ حُطلَ
ٝروخ٣خ حُظَ ٖٓ ًٍذ ٍكَ
ٝه ١ٞ٤حُ٘ٗ ٖٓ ٍٞـْ أكَ
أُٔق حُيٗ٤خ رؼٓ ٢٘٤جْ
ٝأٍ ٟك ٢ُٞأٗزخف حَُِٔ
ٍحهٜخص كٞم أٗ٬ء حُٟٜٞ
ٓؼ٫ٞص كٞم أؿيحع حَٓ٧
********************
ًٛذ حُؼَٔ ٛزخء ،كخًٛز٢
ُْ ٝ ٌٖ٣ػيى اٗ ٫زلخ
ٛللش هي ًٛذ حُي َٛرٜخ
أػزض حُلذ ػِٜ٤خ ٓٝلخ
حٗظَٟ ١لٌٍٝ ٢ه٢ٜ

كَكخ ٝأٗخ أكَٔ هِزخ ً ًرلخ

َ٣ٝحٗ ٢حُ٘خّ ٍٝكخ ١خثَح ً
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ٝحُـ٣ ٟٞطل٘٘١ ٢لٖ حَُك٠
******************
ً٘ض طٔؼخٍ ه٤خُ ،٢كٟٜٞ
ح ُٔوخى َ٣أٍحىص ٣ ٫ي١
٣ٝلٜخ ُْ ،طيٍ ٓخًح كطٔض
كطٔض طخؿٛٝ ،٢يص ٓؼزي١
٣خ ك٤خس حُ٤خثْ حُٔ٘لَى

٣خ ٣زخرخ ً ٓخ ر ٖٓ ٚأكي

٣خ هلخٍح ً ٫كلخص ٓخ رٜخ
ٖٓ ٗـ٣ ،٢خ ٌٓ ٕٞح٧ري
************************
أ ٖٓ ٖ٣ػ ٢٘٤كز٤ذ ٓخكَ
كٗ ٚ٤زَ ٝؿٝ ٍ٬ك٤خء
ٝحػن حُوطٞس ٌِٓ ٢٘ٔ٣خ ً
ظخُْ حُلٖٔ ٢ٜٗ ،حٌُزَ٣خء
ػزن حُٔلَ ًؤٗلخّ حَُر٠
ٓخ ْٛحُطَف ًؤك ّ٬حُٔٔخء
َٓ٘م حُطِؼش ،ك٘ٓ ٢طوٚ
ُـش حُ٘ٝ ،ٍٞطؼز َ٤حُٔٔخء
*******************
أٓ ٢٘ٓ ٖ٣ـِْ أٗض رٚ
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كظ٘ش طٔض ٓ٘خء ٠٘ٓٝ
ٝأٗخ كذ ٝهِذ ٝىّ
ٝكَحٕ كخثَ ٓ٘ي ىٗخ
 ٖٓٝحُ٘ٞم ٍٓ ٍٞر٘٘٤خ
ٗٝي ْ٣هيّ حٌُؤّ ُ٘خ
ٓٝوخٗخ ،كخٗظل٘٠خ ُلظش
ُـزخٍ آىٓ٢

ٓٔ٘خ !

**********************
هي ػَك٘خ ُٞٛش حُـْٔ حُظ٢
طلٌْ حُلٝ ،٢ططـ ٠ك ٢ىٓخٙ
ٔٓٝؼ٘خ َٛهش كٍ ٢ػيٛخ
ٓ ١ٞؿ٬ىٝ ،طؼٌ٣ذ اُٚ
أَٓط٘خ ،كؼ٘٤ٜخ أَٓٛخ
ٝأر٘٤خ حٌٍُ إٔ ٣ـ٘ ٠حُـزخٙ
كٌْ حُطخؿ ،٢كٌ٘خ ك ٢حُؼٜخس
َ١ٝىٗخ هِق أٓٞحٍ حُل٤خٙ
******************
٣خ ُٔ٘ل ٬ٟ ٖ٤٤ك ٢حُٞػٍٞ
ىٓ٤خ رخُ٘ٞى كٜ٤خ ٝحُٜوٍٞ
ًِٔخ طؤ ٞحُِ٤خُ ،٢ػَكخ
ٍٝػش ح ّ٫٥ك ٢حُٔ٘ل ٠حُطٍٜٞ
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َ١ىح ٖٓ ًُي حُلِْ حٌُزَ٤
ُِلظٞظ حُٔٞىٝ ،حُِ َ٤حَُ٣َ٠
٣وزٔخٕ حٍُ٘ٝ ٖٓ ٍٞكٜٔ٤خ
ًِٔخ هي ٟ٘ض حُيٗ٤خ رٍ٘ٞ
******************
أٗض هي َ٤ٛص أَٓ ١ػـزخ
ػَص ك ٢ُٞأ٤١خٍ حَُر٠
كبًح هِض ُوِزٓ ٢خػش
هْ ٗـَى ُٔ ٠ِ٤ُ ٟٞأر٠
كـذ طؤرُ ٠ؼٓ ٢٘٤ؤٍرخ
ؿ َ٤ػ٤٘٤يٓ ٫ٝ ،طِزخ
أٗض ٖٓ أٓيُٜخ ٫ ،طيػ٢
أٗ٘ ٢أٓيُض  ١ٌٛحُلـزخ
*********************
ٛ ٌُْٝخف ر ٢حُ٤ؤّ حٗظِػٜخ
كَ٤ى حُويٍ حُٔخهَ  :ىػٜخ
٣خ ُٜخ ٖٓ هطش ػٔ٤خءُٞ ،

أٗ٘ ٢أر٤ٗ َٜجخ ً ُْ أ١ؼٜخ

 ٢ُٝحُ َ٣ٞاًح ُز٤ظٜخ
 ٢ُٝحُ َ٣ٞاًح ُْ أطزؼٜخ
هي ك٘ض ٍأٓ ًَ ُٞٝ ،٢حُوٟٞ
ط٘ظَ ١ػِس ٗلٔ ُْ ،٢أرؼٜخ
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********************
٣خ كز٤زخ ً ٍُص ٓٞ٣خ ً أٌٚ٣
١خثَ حُ٘ٞم ،أؿ٘ ٢أُٔ٢
ُي ارطخء حُي ٍ٫حُٔ٘ؼْ
ٝطـ٘ ٢حُوخىٍ حُٔلظٌْ
ٝكُ٘ ٢٘٤ي  ١ٌٞ٣أػظٔ٢
ٝحُؼٞحٗ ٢ؿَٔحص ك ٢ىٓ٢
ٝأٗخ َٓطوذ كٟٞٓ ٢ؼ٢
َٓٛق حُٔٔغ ُٞهغ حُويّ
**************
هيّ طوطٝ ،ٞهِز٘ٓ ٢زٚ
ٓٞؿش طوط ٞاُٗ ٠خ١جٜخ
أٜ٣خ حُظخُْ  :رخهلل اًُْ ٠
أٓلق حُيٓغ ػِ١ٞٓ ٠جٜخ
ٍكٔ ٚأٗض ،كٍ ٖٓ َٜكٔش
ُـَ٣ذ حَُٝف أ ٝظخٓجٜخ
٣خ ٗلخء حَُٝفٍٝ ،ك ٢ط٘ظٌ٢
ظِْ آٜٓ٤خ ،اُ ٠رخٍثٜخ
*******************
٣ي١
أػط٘ ٢كَ٣ظٝ ٢حِ١ن ّ

ٗ٢
اٗ٘ ٢أػط٤ض ٓخ حٓظزو٤ض ّ
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آ ٖٓ ٙه٤يى أىٓٓ ٠ؼ٢ٜٔ
ُْ أروٓٝ ،ٚ٤خ أرو ٠ػِ ٢؟
ٓخ حكظلخظ ٢رؼٜٞى ُْ طٜٜ٘خ
ٝا ّ٫حٝ ،َٓ٧حُيٗ٤خ ُي! ١
ٛخ أٗخ ؿلض ىٓٞػ ٢كخػق
ػٜ٘خ اٜٗخ هزِي ُْ طزٌٍ ُل٢
*********************
ٛٝذ حُطخثَ ٖٓ ػ٘ي ١خٍح
ؿلض حُـيٍحٕٝ ،حُؼِؾ أؿخٍح
 ٌٙٛحُيٗ٤خ هِٞد ؿٔيص
هزض حُ٘ؼِشٝ ،حُـَٔ طٞحٍٟ
ٝاًح ٓخ هزْ حُوِذ ؿيح ٖٓ
ٍٓخى ٫ ،طِٔ٤ً ٚق ٛخٍح
 ٫طَٔ ٝحًًَ ػٌحد حُٜٔطِ٢
 ٚ٤ًٌ٣ ٞٛٝك٣ ٬وزْ ٗخٍح
*******************
ٍ ٫ػ ٠هللا ٓٔخء هخٓ٤خ ً
هي أٍحٗ ًَ ٢أكٓ ٢ٓ٬يٟ
ٝأٍحٗ ٢هِذ ٖٓ أػزيٓ ٙخهَح ً
ٖٓ ٓيٓؼٓ ٢وَ حُؼيح
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ُ٤ض ٗؼَ ،١أ ١أكيحع ؿَص

أُِٗض ٍٝكي ٓـ٘خ ً ٓٛٞيح!

ٛيثض ٍٝكي ك ٢ؿٜ٤زٜخ
ًٌٝح حٍٝ٧حف ٣ؼِٛٞخ حُٜيح
************************
هي ٍأ٣ض حٌُ ٕٞهزَح ً ٤ٟوخ ً
ه ْ٤حُ٤ؤّ ػِٝ ٚ٤حٌُٔٞص
ٍٝأص ػ ٢٘٤أًخً٣ذ حُٟٜٞ
ٝح٤ٛخص ًو ١ٞ٤حُؼٌ٘زٞص
ً٘ض طَػٝ ،٢ُ ٢طيٍ ١أُٔ٢
ٍُ ٞػُِ ٠يٓغ طٔؼخٍ ٞٔٛص
ػ٘ي أهيحٓي ىٗ٤خ ط٘ظ٢ٜ
ٝػِ ٠رخري آٓخٍ طٔٞص
*******************
ً٘ض طيػ١ ٢ٗٞلًِٔ ،٬خ
ػخٍ كزٝ ،٢ط٘يص ٓوِ٢
ُٝي حُلنُ ،وي ػخٕ حُٟٜٞ
ك١ ٢لٔٗٝ ،٬خ ُْ ٣ؼوَ
ٝأٍ ٟحُطؼ٘ش اً ٞٛرظٜخ
كٔ٘ض ٓـ٘ٗٞش ُِٔوظَ
ٍٓض حُطلَ ،كؤىٓض هِزٚ
ٝأٛخرض ًزَ٣خء حَُؿَ
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******************
هِض ُِ٘لْ ٝهي ؿِٗخ حُ٤ٛٞيح
ػـِ٘٣ ٫ ٢لغ حُلِّ ٝث٤يح
ٝىػ ٢حُٗ ٌَ٤ٜزض ٗخٍٙ
طؤًَ حًَُغ كٝ ٚ٤حُٔـٞىح
٣ظٔ٘ٝ ٢ُ ٠كخث ٢ػٞىس ٝحُٟٜٞ
حُٔـَٝف ٣ؤر ٠إٔ ٗؼٞىح
ُٗ ٢ل ٞحُِٜذ حٌُحً ٢رٚ
ُلظش حُؼٞى اًح ٛخٍ ٝهٞىح
********************
ُٔض أْٗ أريح ً ٓخػش ك ٢حُؼَٔ
طلض ٍ٣ق ٛلوض ٍ٫طوخ ٙحُٔطَ
ٗٞكض ًٌَُِ ٌٗٝض ُِؤَ
ٝاًحٓخ َ١رض ػَريص ك ٢حُ٘ـَ
****************
" أٜ٣خ حُ٘خػَ طـلٞ
طًٌَ حُؼٜي ٝطٜلٞ
ٝاًح ٓخ حُظخّ ؿَف
ؿ ّي رخُظًٌخٍ ؿَف
كظؼِْ ً٤ق ط٘ٔ٠
ٝطؼِْ ً٤ق طٔلٞ
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أً ٝـَ حُلذ ك٢
ٍأ٣ـي ؿلـَحٕ ٛٝلق ؟
***************
ٛخى كخٗظَ ػيى حَُٓـــــَ

هِٞرخ ً

ٔٗٝخء

كظوٓ َ٤خ ط٘خء
ًٛذ حُؼَٔ ٛزخء
 َٟك ٢ح ٍٝ٧حٌُ١
٘٘٣ي أر٘خء حُٔٔخء
أٍٝ ١كخٗ٤ش طؼـــــَٜ
ٖٓ ٓٝ ٖ٤١خء؟ "
***************
أٜ٣خ حَُ٣ق أؿٌَُٔ٘ ،خ
 ٢ٛكزٝ ٢طؼ٬ط٣ٝ ٢ؤٓ٢
 ٢ٛك ٢حُـ٤ذ ُوِز ٢هِوض
أَٗهض ُ ٢هزَ إٔ طَ٘م ٗٔٔ٢
ٝػِٞٓ ٠ػيٛخ أ١زوض ػ٢٘٤
ٝػِ ٠طًٌخٍٛخ ٓٝيص ٍأٓ٢
***************
ؿ٘ض حَُ٣ق ٗٝخىطــــــــــٚ
ٗ٤خ ٖ٤١حُظّ٬
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أهظخٓخ ً ! ً٤ق ٣لُِ ٞي
ك ٢حُزيء حُوظخّ ؟
*************
٣خ ؿَ٣لخ ً أِْٓ حُـــــــــــَف
كز٤زخ ً

ٌٗؤس

٣ ٫ ٞٛزٌ ٢اًح حُ٘ـــــــــــخػ٢
ر ٌٜح

ٗزؤٙ

أٜ٣خ حُـزخٍ  َٛطٜــــــــَع
ٖٓ أؿَ حَٓأ ٙ؟
*******************
٣خ ُٜخ ٖٓ ٤ٛلش ٓخ رؼؼض
ػ٘ي ٙؿ َ٤أُ ْ٤حًٌَُ
أٍهض ك ٢ؿ٘ز ،ٚكخٓظ٤وظض
ًزوخ٣خ ه٘ـَ ٌَٓ٘ٔ
ُٔغ حُ٘ٗٝ َٜخىحُٚ ٙ
كٔ٘ٓ ٠٠ليٍح َُِٜ٘
ٗخٟذ حُِحىٓٝ ،خ ٖٓ ٓلَ
ىُ ٕٝحى ؿٌٛ َ٤ح حُٔلَ
**********************
٣خ كز٤ز٢ٗ ًَ ٢ء رو٠خء
ٓخ رؤ٣ي٘٣خ هِو٘خ طؼٔخء
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ٍرٔخ

طـٔؼ٘خ أهيحٍٗخ
ًحص  ّٞ٣رؼيٓخ ػِ حُِوخء

كبًح أٌَٗ هَ هِٚ
ٝط٬ه٘٤خ ُوخء حُـَرخء
 ًَ ٠٠ٓٝاُ ٢ؿخ٣ظٚ
 ٫طوَ ٗج٘خٝ،هَ ُ ٢حُلع ٗخء !
********************
٣خ ٓـ٘ ٢حُوِي٤ٟ ،ؼض حُؼَٔ
ك ٢أٗخٗ٤ي طـُِ٘ ٠زَ٘
ُ ْ٤ك ٢ح٧ك٤خء ٖٓ ٔٔ٣ؼ٘خ
ٓخ ُ٘خ ُٔ٘خ ٗـُِ٘ ٢لـَ !
ُِـٔخىحص حُظٔ٤ُ ٢ض طؼ٢
ٝحَُٓٔ٤خص حُزٞحُ ٢ك ٢حُللَ
ؿٜ٘خٞٓ ،ف طَحٛخ حٗظل٠ض
طَكْ حُ٘خىٝ ١طزٌُِٞ ٢طَ
**********************
٣خ ٗيحء ًِٔخ أٍِٓظٚ

ٍى ٓوٍٜٞح ً ٝرخُلع حٍططْ

ٛٝظخكخ ً ٖٓ أؿخٍ٣ي حُٔ٘٠
ػخى ُٞٗ ٞٛٝ ٢حف ٗٝيّ
ٍد طٔؼخٍ ؿٔخٍ ٘ٓٝخ
٫ف ُٝ ٢حُؼٗ ٖ٤ـٝ ٞظِْ
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حٍطٔ ٠حُِلٖ ػِ ٚ٤ؿخػ٤خ ً
ُ٣ ْ٤يٍ ١أٗ ٚكٖٔ أْٛ
*******************
ٛيأ حُِ ٫ٝ َ٤هِذ ُٚ
أٜ٣خ حُٔخ٣ َٛيٍ ١كَ٤طي
أٜ٣خ حُ٘خػَ هٌ ه٤ؼخٍطي
ؿٖ أٗـخٗي ٝحٌٓذ ىٓؼظي
ٍد ُلٖ ٍه ٚحُ٘ـْ ُٚ
ٝؿِح حُٔلذ ٝرخُ٘ـْ كظي
ؿ٘ ،ٚكظ ٠طَٓ ٟظَ حُيؿ٠
ِ١غ حُلـَ ػِ ٚ٤كخٜٗظي
************************
ٝاًح ٓخ َُٛحص ًػَص
ٍٝأ٣ض حَُػذ ٣ـ٘ ٠هِزٜخ
كظَكن ٝحطجي ٝحػِف ُٜخ
ٖٓ ٍه٤ن حُِلٖٝ ،حٓٔق ٍػزٜخ
ٍرٔخ ٗخٓض ػِٜٓ ٠ي ح٠ٓ٧
ٝرٌض ٓٔظَٜهخص ٍرٜخ
أٜ٣خ حُ٘خػََُٛ ٖٓ ًْ ،س

ػٞهزض ُْ ،طيٍ ٓٞ٣خ ً ًٗزٜخ !

***************
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دمحم ٜٓي ١حُـٞح١َٛ
ٗخػَ حُؼَد
 ٞٛدمحم ٜٓي ١حُـٞحٝ ١َٛحَٓط ٚأَٓس ٗـل٤ش ٓلخكظش ػَ٣وش ك٢
حُؼِْ ٝح٧ىد ٝحُ٘ؼَ طُؼَف رآٍ حُـٞحٔٗ ، َٛزش اُ ٠أكي أؿيحى حَٓ٧س
ٝحٌُ٣ ١يػ ٠حُ٘٤ن دمحم كٖٔ ٛخكذ حُـٞحٝ ، َٛحٌُ ١أُّق ًظخرخ ً ك ٢حُلوٚ
ٝحٓٔخ( ٙؿٞح َٛحٌُ ّ٬كَٗ ٢ف َٗحثغ ح.) ّ٬ٓ٩
ُٝي حُـٞح ١َٛكٓ ٢ي٘٣ش حُ٘ـق حَٗ٫ف ك ٢حُٔخىّ ٝحُؼَٖ٘ٓ ٖ٣
طٔ ُٞػخّ ُٝ ّ 1899ي ٖٓ أَٓس ٗـل٤ش ٓلخكظش ػَ٣وش ك ٢حُؼِْ ٝح٧ىد
ٝحُ٘ؼَ طُؼَف رآٍ حُـٞحًٝ ، َٛخٕ ُ ٌٜٙحَٓ٧س ًٔ ،خ ُزخه ٢ح َٓ٧حٌُزَ٤س
ك ٢حُ٘ـق ٓـِْ ػخَٓ رخ٧ىد ٝح٧ىرخء َ٣طخىً ٙزخٍ حُ٘و٤ٜخص ح٧ىر٤ش
ٝحُؼِٔ٤ش .
ٓي٘٣شحُ٘ـق ًخٗض ٫ٝطِحٍ ًَِٓح ى٤٘٣خ ٝأىر٤خ ُِ٘ٝ ،ؼَ كٜ٤خ أٓٞحم
طظٔؼَ كٓ ٢ـخُٜٔخ ٓٝلخكِٜخ ًٝ ،خٕ أر ٙٞػزي حُلٔ ٖ٤ػخُٔخ ً ٖٓ ػِٔخء
حُ٘ـق  ،أٍحى ٫ر٘ ٚحٌُ ١ريص ػِ ٚ٤ػ٬ثْ حًٌُخء ٝحُٔويٍس ػِ ٠حُللع إٔ
 ٌٕٞ٣ػخُٔخ ً ٖٓ ػِٔخء حُيٌُُ ، ٖ٣ي أُزٔ ٚػزخءس حُؼِٔخء ٝػٔخٓظٞٛٝ ْٜ
ك ٖٓ ٢حُؼخ َٗس.
هَأ حُوَإٓ حٌَُ ٞٛٝ ْ٣كٓ ٖٓ ٢زٌَس ٝطْ ًُُ ٚي ر ٖ٤أهَرخء ٝحُيٙ
يًٍٓ ٖ٤زخٍ ُ٤ؼِٔ ٙٞحٌُظخرش ٝحُوَحءس،
ٝأٛيهخث ،ٚػْ أٍِٓٝ ٚحُي ٙاُّ ُٓ ٠
ٝػِ ّٞحُِـش حُؼَر٤ش ُظَحر ٢ػِ ّٞحُِـش رؼِ ّٞحُوَحٕ حٌَُ ْ٣كؤهٌ ػٖ
ٗٞ٤ه ٚحُ٘لٝ ٞحَُٜف ٝحُز٬ؿش ٝحُلوٓٝ ٚخ اًُُ ٠ي ٓٔخ ٓ ٞٛؼَٝف ك٢
ٜٓ٘ؾ حُيٍحٓش آٌٗحى ٝ .هطٝ ُٚ ٢حُيٝ ٙآهَ ٕٝإٔ ٣للع ك ّٞ٣ ًَ ٢هطزش
ٖٓ ٜٗؾ حُز٬ؿش ٝه٤ٜيس ٖٓ ىٞ٣حٕ حُٔظ٘ز ٢ك٤زيأ حُلظ ٠رخُللع ٞ١حٍ
ٜٗخٍ٘ٓ ٙظظَح ً ٓخػش حٓ٫ظلخٕ ٓٔخءح رلخٍؽ حُٜزَ ٝ ،رؼي إٔ ٘٣ـق ك٢
حٓ٫ظلخٕ ٔٔ٣ق ُ ٚرخُوَٝؽ ك٘٤ؼَ حُٗ ٚهِن ٖٓ ؿي٣ي ،ػْ ٛلذ ٝحُيٙ
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آُ ٠ـخُْ حٌُزخٍ .
أظً ً٬٤ٓ َٜزَ٤ح ٌٓ٘ حُطلُٞش اُ ٠ح٧ىد كؤهٌ ٣وَأ كً ٢ظخد حُز٤خٕ
ٝحُظزٓٝ ٖ٤٤ويٓش حرٖ هِيٝ ٕٝىٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَحُؼَر ، ٢ك٘ظْ حُ٘ؼَ ك٢
ٖٓ ٓزٌَس ٓ ،ظؤػَح ً رز٤جظٝ ، ٚحٓظـخرش ُٔٛٞزش ًخٓ٘ش ك. ٚ٤
ًخٕ أرَ٣ ٙٞؿذ حٕ  ٌٕٞ٣ػخُٔخ ً ٗ ٫خػَح ً ُِ٘ ِٚ٤ٓ ٌُٖ ،ؼَ ؿِذ
ػِٝ . ٚ٤ك٘ٓ ٢ش  ، 1917طٞكٝ ٢حُيٝ ٙرؼي إٔ حٗو٠ض أ٣خّ حُلِٕ ػخى
حُ٘خد اُ ٠ىٍٝ ٚٓٝأٟخف اُٜ٤خ ىٍّ حُز٤خٕ ٝحُٔ٘طن ٝحُلِٔلشٝ ..هَأ
ًَ ٗؼَ ؿي٣ي ٓٞحء أًخٕ ػَر٤خ ً أّ ٓظَؿٔخ ً .
ًخٕ ك ٢أ ٍٝك٤خطَ٣ ٚطي ١حُؼٔخٓش ُ ٢ٛٝزخّ ٍؿخٍ حُي ٖ٣ك٤غ ٗ٘ؤ
ٗ٘ؤسً ىٓ ٚ٤٘٣لخكظش ٝ ،حٗظَى رٔذ ًُي ك ٢ػٍٞس حُؼَ٘ ٖ٣ػخّ\ ّ1920
ٟي حُِٔطخص حُزَ٣طخٗ٤ش ٓؼٔٔخ كٌخٕ ٖٓ حُيػخس ُٜخ ٣ٝيػ٤ُ ٞو٠ش ػَحه٤ش
ػَر٤ش ٟي حُٔٔظؼَٔ ، ٖ٣حٗظوَ حُ ٠رـيحى ك٤غ حٗظـَ ٓيس هَ٤ٜس ك ٢ر١٬
حُِٔي ك َٜ٤ح ٍٝ٧ػ٘يٓخ طُٞؽ ٌِٓخ ً ػِ ٠حُؼَحم ًٝخٕ ِ٣ ٫حٍ َ٣طي١
حُؼٔخٓش  ،ػْ ٛـَ حُؼٔخٓش ًٔخ طَى حٗ٫ظـخٍ ك ٢حُز ١٬حٌٍُِٔٝ ٢حف ٣ؼَٔ
رخُٜلخكش رؼي إٔ ؿخىٍ حُ٘ـق اُ ٠رـيحى  ،كؤٛيٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٜلق
ٜٓ٘خ ؿَ٣يس ( حُلَحص ) ٝؿَ٣يس ( حٗ٫و٬د ) ػْ ؿَ٣يس ( حَُأ ١حُؼخّ )
ٝحٗظوذ ػيس َٓحص ٍثٔ٤خ ً ٫طلخى ح٧ىرخء حُؼَحه. ٖ٤٤
ُْ ٣زن ٖٓ ٗؼَ ٙح٢ٗ ٍٝ٧ء ٝ ، ًٌَُ٣أ ٍٝه٤ٜيس ًُ ٚخٗض هي َٗ٘ص
كً َٜٗ ٢خٗ ٕٞحُؼخٗ ٢ػخّ ٝ ، 1921أهٌ ٞ٣حُ ٢حَُ٘٘ رؼيٛخ كٓ ٢وظِق
حُٜلق ٝحُٔـ٬ص حُؼَحه٤ش ٝحُؼَر٤ش .
َٗ٘ أٓ ٍٝـٔٞػش ُ ٚرخْٓ ( كِزش ح٧ىد ) ػخٍ ٝكٜ٤خ ػيىح ً ٖٓ
حُ٘ؼَحء حُويحٓٝ ٠حُٔؼخ. ٖ٣َٛ
طَى حُ٘ـق ػخّ \ 1927رؼي حٕ طْ طؼٓ ٚ٘٤٤ؼِٔخ ً ػِ ٠حُٔ٬ى ح٫رظيحث٢
ك ٢حٌُخظٔ٤ش ًٝخٕ ٣طٔق حٕ ٣ؼٓ ٖ٤يٍٓخ ػِ ٠حُٔ٬ى حُؼخٗ ١ٞريٖٓ ٫
ح٫رظيحث. ٢

296

أٛيٍ ك ٢ػخّ\  1928ىٞ٣حٗخ ً أٓٔخ ( ٙر ٖ٤حُ٘ؼٝ ٍٞحُؼخ١لش ) َٗ٘
كٓ ٚ٤خ حٓظـي ٖٓ ٗؼَ. ٙ
حٓظوخٍ ٖٓ حُز٘ٓ ١٬ش ٜ٤ُ ، 1930يٍ ؿَ٣يس (حُلَحص)  ، ،ػْ
أُـض حُلٌٓٞش حٓظ٤خُٛخ رؼي حٛيحٍ حُؼيى حُؼَٜ٘٘ٓ ٖ٣خ كآًُُٔ ٚي ًؼَ٤ح ً ،
ػ ِّٓ َٖ ٤ؼِٔخ ً
ٝكخ ٍٝإٔ ٣ؼ٤ي اٛيحٍٛخ كِْ ٞ٣كن  ،كزو ٢ري ٕٝػَٔ اُ ٠إٔ ُ
ك ٢أٝحهَ ٓ٘ش\  1931كٓ ٢يٍٓش (حُٔؤٓ٤ٗٞش ) ،ػْ ٗوَ حُ ٠ىٞ٣حٕ ُٝحٍس
حُٔؼخٍف ( حُظَر٤ش كخُ٤خ ) ٍثٔ٤خ ً ُيٞ٣حٕ حُظلَ. َ٣
 ٝك ٢ػخّ\ 1935أٛيٍ ىٞ٣حٗ ٚحُؼخٗ ٢ربْٓ ىٞ٣حٕ حُـٞح. ١َٛ
ٝك ٢أٝحهَ ػخّ \ 1936أٛيٍ ؿَ٣يس (حٗ٫و٬د) اػَ حٗ٫و٬د
حُؼٌَٔ ١حٌُ ١هخى ٙرٌَ ٛيهٗ ٌُٚ٘ ٢ؼَ رخ ٗلَحف كٌٓٞش حٗ٫و٬د ػٖ
أٛيحك ٚحُظ ٢أػِٖ ػٜ٘خ كزيأ ٣ؼخٍ٤ٓ ٝخٓش حُلٌْ كٔ٤خ  َ٘٘٣كٌٙٛ ٢
حُـَ٣يس  ،كلٌْ ػِ ٚ٤رخُٔـٖ ػ٬ػش أٗٝ َٜرب٣وخف حُٜل٤لش ػٖ حُٜيٍٝ
َٜٗح ً .
ٝرؼي ٓو ١ٞكٌٓٞش حٗ٫و٬د ؿ َ٤حْٓ حُـَ٣يس اُ( ٠حَُأ ١حُؼخّ) ،
٣ ُْٝظق ُٜخ ٓٞحِٛش حُٜي ، ٍٝكخؿِوض َٓحص ػي٣يس رٔزذ ٓخ ًخٕ ٌ٣ظذ
كٜ٤خ ٖٓ ٓوخ٫ص ٗخهيس ً٫ٝػش ُِٔ٤خٓخص حُٔظؼخهزش .
ُٔخ هخٓض كًَش ٓخٍّ\  1941حُظٗ ٢لٌٛخ حُٔ٤ي ٍٗ٤ي ػخُ ٢حٌُ٢ٗ٬٤
ٝحُ٠زخ ١ح٫كَحٍ أّ٣يٛخ حُـٞح ١َٛح ٫حٜٗخ كِ٘ض رٔزذ ٝؿٞى هٞحص
حٓ٫ظؼٔخٍ حُزَ٣طخٗ ٢ك ٢حُؼَحم ٝرؼي كِٜ٘خ ؿخىٍ حُؼَحم ٓغ ٖٓ ؿخىٍ اُ٠
اَ٣حٕ  ،ػْ ػخى اُ ٠حُؼَحم ك ٢حُؼخّ ٗلٔٔ٤ُ ٚظؤٗق اٛيحٍ ؿَ٣يط. ٚ
ك ٢ػخّ\ ٗ 1944خٍى كَٜٓ ٢ؿخٕ أر ٢حُؼ٬ء حُٔؼَ ١ك ٢ىٓ٘ن .
ػْ أٛيٍ ر ٖ٤ػخٓ 1950 ٝ 1949 \٢حُـِء حٝ ٍٝ٧حُؼخٗ ٖٓ ٢ىٞ٣حٗٚ
ك١ ٢زؼش ؿي٣يس  ْٟكٜ٤خ هٜخثي ٙحُظٗ ٢ظٜٔخ ك ٢حٍ٧رؼ٤٘٤خص ٝحُظ ٢رَُ ص
كٜ٤خ ٗخػَ٣ظً ٚحٌُزَ٤سً .
ٗخٍى ك ٢ػخّ\  1950ك ٢حُٔئطَٔ حُؼوخكُِ ٢ـخٓؼش حُؼَر٤ش حٌُ١
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ػُوي ك ٢حٌ٘ٓ٫يٍ٣ش ػْ حٗظوذ ٍثٔ٤خ ً ٫طلخى ح٧ىرخء حُؼَحهٗٝ ٖ٤٤و٤زخ ً
ُِٜلل. ٖ٤٤
ٝحؿ٠ٓ ٚخ٣وخص ٓوظِلش ك ُٖٓ ٢كٌٓٞش حُِػ ْ٤ػزي حٌَُ ْ٣هخْٓ
حُظ ٢حػِٖ طخ٤٣يُٜ ٙخ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ُٔخ حًظ٘لٜخ ٖٓ حكيحع ىحٓ٤ش كخٟطَ
ُٔـخىٍس حُؼَحم ػخّ \ 1961اُُ ٠ز٘خٕ ٘ٛ ٖٓٝخى ٓخكَ حُ ٠حٍٝرخ
ُٔ٤ظوَ ر ٚحُٔوخّ ك( ٢رَحؽ ) ٤ٟلخ ً ػِ ٠حطلخى ح٧ىرخء حُظٌِ٘ٞٓٞ٤كخً. ٖ٤٤
أهخّ ك( ٢رَحؽ ) ٓزغ ٓ٘ٞحص ٛٝ ،يٍ ُ ٚكٜ٤خ ك ٢ػخّ\  1965ىٞ٣حٕ
ؿي٣ي ٓ ّٔخ ( ٙرَ٣ي حُـَرش ) .
ػخى اُ ٠حُؼَحم ك ٢ػخّ\  1968رؼي ه٤خّ كٌٓٞش كِد حُزؼغ حُؼخٗ٤ش
رو٤خىس حَُٔك ّٞحكٔي كٖٔ حُزٌَ ٝهٜٜض ُ ٚكٌٓٞش حُؼٍٞس ٍحطزخ ً
طوخػي٣خ ً هيٍ 150 \ٙى٘٣خٍح ً ك ٢حُ٘. َٜ
ك ٢ػخّ\ ٛ 1969يٍ ُ ٚك ٢رـيحى ىٞ٣حٕ (رَ٣ي حُؼٞىس) .
 ٝك ٢ػخّ\  1971أٛيٍص ُُٝ ٚحٍس حُؼوخكش ٝح٩ػ ّ٬حُؼَحه٤ش ىٞ٣حٕ
( أٜ٣خ حٍ٧م) ٝ.ك ٢حُؼخّ ٗلٍٔ ٚأّ حُٞكي حُؼَحه ٢حٌُٓ ١ؼَّ حُؼَحم ك٢
ٓئطَٔ ح٧ىرخء حُؼَد حُؼخٖٓ حُٔ٘ؼوي ك ٢ىٓ٘ن ٝ .ك ٢حُؼخّ ٗلٔ ٚأٛيٍص
ُُٝ ٚحٍس ح٩ػ ّ٬ىٞ٣حٕ ( هِـخص ) .
ك ٢ػخّ ٍ 1973أّ حُٞكي حُؼَحه ٢آُ ٠ئطَٔ ح٧ىرخء حُظخٓغ حٌُ١
ػوي ك ٢ط. ْٗٞ
حُـٞحٗ ١َٛخػَ ًز َ٤كظلض رِيحٕ ػي٣يس أرٞحرٜخ حُُ ٚ٤ظلظٚ٘٠
ُٝظ٤٠لٓ ٚؼَ ٓ ،َٜحُٔـَدٝ ،حٍ٧ىٕ ٣ٍٞٓٝخ ٝؿٌِٞٓٞ٤كخً٤خ رِٔ٣ي ٖٓ
ح٫ؿٝ ٍ٬حُظوي ٝ َ٣ح٫كظَحّ حٌُ ١كظ ٢ر ٚح ٫حٗ ٚحهظخٍ ىٓ٘ن كخٓظوَ
كٜ٤خ ٝحٔ١ؤٕ اُٜ٤خ ٝحٓظَحف كٌخٗض ٓلطش ٓ ٫ظَحكظ ٚح٫هَ٤س .
ًَٓ ٚحَُث ْ٤حُٔ ١ٍٞكخكع حٓ٧ي رٔ٘ل ٚأػِٓٝ ٠خّ ك ٢حُز٬ى رؼي
حُوخء ه٤ٜيط ٚىٓ٘ن ٝحٕ ه٤ٜيس حُ٘خػَ حُـٞح( ١َٛىٓ٘ن ؿزٜش حُٔـي )
ُ ٢ٜحَٗحهش ؽى٣يس ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ .
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طٞك ٢حُـٞح ١َٛك ٢حُٔخرغ ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣طٍٔٝ ، 1997 \ُٞكَ
رؼي إٔ طَٔى ٝطلي ٟحُِٖٓ ٝحُطـخس حُظخُٔٝ ٖ٤ىهَ ٓؼخٍى ًزَٝ ٟهخٝ
ؿَٔحطٜخ ٝحًظ ٟٞرَ٘٤حٜٗخ كٌخٕ رلن ٗخٛي ػِ ٠حُؼ َٜفُْ ٣ـخَٓ ُْٝ
٣لخد أكيح ً َٟ٣ ُْٝ , .ن ٫كي كٌخٕ ٗخٍح كٞم ػِْ ٝحٕ حُـٞحُٜٞ ١َٛ
ٓظ٘ز ٢حُؼ َٜحُلي٣غ ُظ٘خر ٚحِٓٞر ٚرخِٓٞرٝ ٚهٞس ه٤ٜي ٓٝ ٙظخٗش ٗؼَٙ
رٔظخٗش ٗؼَ.ٙ
 ٖٓٝىٝحػ ٢حُٜيف حٕ حُـٞحُٝ ١َٛي ٝطٞك ٢كٗ ٢لْ حُ٘،َٜ
ًٝخٕ حُلخٍم ٓٞ٣خ ً ٝحكيح ً ٓخ ر ٖ٤ػ٤ي ٓ٬٤ىٝ ًًَٟٝ ٙكخط .ٚكوي ُٝي ك٢
حُٔخىّ ٝحُؼَ٘ ٖٓ ٖ٣طٔ ُٞػخّ \ ٝ 1899طٞك ٢ك ٢حُٔخرغ ٝحُؼَٖ٘٣
ٖٓ طٔ\1997 ُٞ
٣ظٜق أِٓٞد حُـٞح ١َٛرخُٜيم ك ٢حُظؼزٝ َ٤حُوٞس ك ٢حُز٤خٕ
ٝحُلَحٍس ك ٢ح٩كٔخّ حُِٔظلْ رخُ ٍٜٞحُ٘ؼَ٣ش حُٜخىٍس ًخُظ٤خٍ ك٢
حُ٘لْ ٣ ٌُٚ٘ٝ ،زي ٖٓ ٝه ٍ٬أكٌخٍٓ ٙظ٘خثٔخ ً كِ٘٣خ ً ًٌَ حُ٘ؼَحء
حُؼَحه ٖ٤٤حُٔليػُٔ ٖ٤خ أُْ رزِي ٖٓ ْٛحكيحع  ٖٓ ٝحُل٤خس  .طـِق ٗؼَٙ
ٓٔلش ٖٓ حٌُآرش ٝح٩كٔخّ حُوخطْ حُلِ ٖ٣طوَؽ ٖٓ ٗلٔ٤ش ٓؼويس ط٘ظَ
اُ ًَ ٠أَٓ ٗظَ حُلِٞٔ٤ف حُ٘خهي حٌُ٢ٗ ٚ٤َٟ٣ ٫ ١ء.
 ٖٓٝهٜخثي ٌٙٛ ٙح٫ر٤خص حَُحثؼش :
َ
أ٣ـٖ  ٖٓٝػؼ َ َِ
أٍف
ًٍخري ٖٓ ٍ
د ٍُكضَ طَوطؼُٚ
ًلخى
ٓٞكٖ ىٍ ٍ
ُ
ٛي ٍٍَ
ٍٝى ٍ ٝكَ ٢
٣ٝخ أهخ حُط َ٤كْ ٢
ػَ٣خٕ ٣لَٔ ِٓ٘وخٍح ً ٝأؿـ٘لشً
َ

ؿٓ ٕ٬٤لٔ ً٫ٞػِ ٠هـطَ ِ
ًلخى
ِ
َّ
ٓــزَس ُـ َ٤رَ ٓ ٬ل َِ
ًؤٕ
َّ
ٗـَ
ٖ ػـِ٠
كٍ ََّ ً ٢
 ُٚ ّٞ٣ػـ ُ ٌ
ِ
ٓ َل َِ
أهـق ٓخ ُ َّْ ٓـٖ ُح ٍى أهَ ٞ
َّ
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حُ٘ل ّٞرٚ
ٔ َي ٓخطؼ٤خ
ذ َٗل َ
ُ
رلٔ ِ

ٖٓ كَ٘ٓ ١طِن ٍ أ ٝكَ٘ٓ ١ليٍ

ٓ٘ظلَ
أٗخٗ ٌي أٗض كظلخ ً َ ٘ٛغ
ِ

ٌ
ٗخري أٗض ٓ ,ـظَح ًَ ٣ ,ي حُويٍ
أّ

َ
٘خك٤ي  ٫طِٜأ رؼخٛل ٍش
َ ٞؿ
هلـ َّ ْ

ُٜ ٟٞ١خ حَُ٘ٔ ً٘ل ٚ٤كِْ ٣طَ ِ

ذ
أُلِ ُٚ ٠ػزَسً ك ٢ؿئؿ ٍئ هٍ ٠

ٖٓ ؿَ ٝ ,َٙ٤ؿ ـ٘خفٍ ِٓ٘ ٌَِٔ٘ٓ ٚ

ٌ َٓ٣
٢٘٠
٣خٓخَٓ حُل ٢رٌ ٞٗ ٢
م ِ
َ
ص ,اُ ٠حُ٘ـ ٟٞاُ ٠حُٔ َٔ َِ
اُ ٠حَُِّيح ِ
٣خٓخَٓ حُل ٢ر ٢ىح ٌء ٖٓ حَُ ٠ـ َِ
ٓ َٜحُؼ٘خم ٘٣زؼَ ُْٜ
 ٫أىَّػ٢
َ

٣خٓخَٓ حُل ٢رْ ٢ؿـٞع اُ ٠حُٔ ََِ ٜ
َ

د
٣خٓخَٓ حُل ٢كظ ٠حُ ٖٓ ْٜىأ ٍ

د ٖٓ حُوي ٍَِ
ػِـ ٚ٤آد اٍُ َٟ ٠

٣خٓخَٓ حُلَّ ٢
ذ
حٕ
حُي ًٝ َٛػـ ٍ
َ
َ
ًؤٕ ٗـُؼٔخء ٙكزِ ٠رؤرئٓ ِٚ

ُ
ٝحُٞطَ
ٍٗـ٤ـٖ حٌُـؤّ
ػخٛخ ٙكظ٠
ِ

حُـِ ٠ػِ ٠حُ ِلٌ ََِ
أػ٤ض ٌٓحٛزٚ
ٌ

ٖٓ ٓخػ ِشحُٜل ٞطؤطٓ ٢خػش حٌُـَي ٍَِ

ْٔ ػخثٌَسً
طـ٘يّ ك ٢حُ٘ـَّـ٘ٞحص حُ ُل ِ
ُ
 ١ٌٛكـُظـيًٍٜخ ح٧هَ ٟػِ ٠ح٧ػ َ َِ
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٣يًٍُٚ
َ٘٣ـٌ ٚحُؼٌَ ٖ٤
إ حُ َٔٞص ِ
ٝحُؼَٔ ًخُِٗ َ٤ـلٓ ٚ٤٤ـخُطش
ُ

ٝحُظلَ
ك٘لٖ ٖٓ ً ِ ٖ٣ر ٖ٤حُ٘خد
ِ
َِ ٜ
٣ـٌُ٘ ٖٓ ٠حُط ٍٞأ ٖٓ ٢ٌ٘٣ ٝحُ ِو َ

ق
٣ٝخٓ٬ػــذ أطَحرـ ٢رٔ٘ؼَ َط ٍ
َ

َ
كخُـ ُِ ٍِ
ٖٓ حُلَحص اُ٠
ًٞكـخٕ ِ

أَٗػ ٍش
كخُـَٔ ػٖ ؿخٗز ٚ٤هل ُ
ُ
ن ِ

ًخُطٍَ
ٍكـّخك ٍش ك ٢أػخُ ٢حُـٞ
ِ

اُ( ٠حُوٍٗٞن) رخم كٔٓ ٢خكز ِٚ
أػَ
ٖٓ أرٖ ٓخء حُٔٔخ
ٌ
ٓخؿَ ٖٓ ِ
طٌِْ (ٗوخثوُ )ٚــْ طــؤٍ ٗخَٗسً
ؽ رٜخ
ر٠٤خ َء كَٔح َء أَٓحرخ ً ُ ٞٔ٣

ٗٞحكؾ حُٔٔي ك٠ـّظٜخ ُ ٣ي حُ َٔ َط َِ
ٍ ٖ٣حُطٞح ْ٣ٝأٓ ٝـ َ ْٗٞـ٤ش حُ َل َز َِ
ُ

َ
ُ٣ ٕ٦ـُطَد ٓٔؼـ ٢كٞٗ ٢ح١جٚ

ٝػـ ٢حُ٘ـخس ٝحُزوَ
ف حُلٔـخّ
ٛي ُ
ُ

ُ
حُيٓغ كٟٞ ٢ءٍ ٖٓ حُوَ َٔ َِ
ٝحَُِٓش ُ
ٔٔ ُق ر ٖ٤حُٔـُٞف ٝحُ ُل َـ َِ
ٝحُٔيٍ ُ
ؽ حُ َ
٣خ أ٘ٛؤ حُٔخع ك ٢ىٗـ٤خ ١أؿ َٔؼُٜخ

حُلِ ٖٓ ٞػَُٔ١
اًح ػيىصُ حُ٢ٜ٘ء
َ

طٜٞرـَّ ٖٓ ٢ػ ٍَ كظـ ٠اًح اٗ َليٍَصْ

ٞف ٌُحى حََُٓ كخٗ َليٍ١
ر ٢حُلظـ ُ ُ
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طـُٔل ٠حُـ٠خٍحص ك ٢حُيٗ٤خ ٓٗ ٟٞلن
د ٓؼِٜخ ؿ َ
َِ ٠
ٖٓ حُطلُٞش ػـٌ ٍ
ص ٟٓٞ
ٝطـُٔظطخٍ
ٞ٤١ف حًٌَُ٣خ ِ
ُ

٤١ق ٖٓ حُٜٔي كظ ٠حُـِلي ُٓ ٌيً ََِ
ٍ

ك(٢ؿ٘ـَّـش حُوِي) ١خكض ر ٢ػِ ٠حٌُـزَ
ٓـ٘ـَّـلخصُ أكخٓـ٤ـْ ٍ ٝأهِ٤ش
َّ
أٛطخى ٖٛرِػَٔٗ ٢ُ ٢ٛٝ ٢ىٍ
د ػِ ٠حُ٠ـَ
أهظخىٛـ ُ َّٖ اُ ٠كَ ٍ

حَُ ٜـ َِ
ٍإ٣خ ٗزخ ٍ
د ٝأكٓ ٍ ّ٬ـٖ ِ

حُ٘٠ـَ
ٓؼَ حُلَحٗخص ك ٢كوَ حُٜـِزخ ِ
ٜ٣طخىُٗ ٢رخُٔ٘خ ٝحُِطـِق ٝحُو َل َِ
حُ٠ـَ
ٜطِٖ ػِ ٠كَرٓ ٢غ
كْ ٤
ِ

------------------------------------------------------
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29

دمحم حُؼ٤ي حُٔ٘خ١َ٤ٛ
ٗخػَ ػٍٞس حُـِحثَ

 ٞٛدمحم حُؼ٤ي رٖ دمحم ػِ ٢رٖ هِ٤لش ٖٓ ٓلخٓ٤ي (ٓٞف )
حُٔؼَٝك (ٖ٤رخُٔ٘خ ٖٓ )َ٤ٛأ٫ٝى ( ٓٞف) ٖٓ َٗم حُٜلَحء .
ُٝي كٓ ٢ي٘٣ش _(ػ ٖ٤حُز٠٤خء )ٓ ٢ٛٝي٘٣ش رؤه ٠ٜحَُ٘م حُـِحثَ١
رظخٍ٣ن \ ٘٣ٝ 1904ظٔذ حُ ٠هزِ٤ش حُٔلخٓ٤ي حُِ٤ز٤ش حٝ ٬ٛحُظٛ ٢خؿَ
رؼ ٞحر٘خثٜخ حُ ٠حُـِحثَ .
كلع حُوَإٓ حٌَُ ْ٣كٓ ٖٓ ٢زٌَس  ٚ٘ٓٝى ٕٝحُؼخٗ٤ش ػَ٘ ٖٓ
حُؼَٔ ٝىٍّ حُلي٣غ ٝأ ٍٞٛحُي ٝ ٖ٣حُِـش حُؼَر٤ش ٝحىحرٜخ ػِ٣ ٠ي
حُ٘٤و ٖ٤دمحم حٌُخَٓ رٖ ػِ ٝ ُٝأكٔي رٖ ٗخؿ. ٢
حٗظوَ ٓغ أَٓط ٚآُ ٠ي٘٣ش ( رٌَٔس )– حُظ ٢طؼظزَ رٞحرش حُٜلَحء
حُـِحثَ٣ش ٘ٓ -ش ٝ 1918ػَٔ ٙحٍرؼش ػَ٘ ػخٓخ ُٝ٢ح َٛىٍحٓظ ٚرٜخ
ػِ ٠ح٣ي ١حُٔ٘خ٣ن ػِ ٢رٖ ارَح ْ٤ٛحُؼوز ٢حَُ٘٣ق ٝحكٔي ٌٓ ٢حُـ٘٤ي١
ٝحُٔوظخٍ رٖ ػَٔ حُ٤ؼ.١ٝ٬
ؿخىٍ حُ٘خػَ اُ ( ٠ط )ْٗٞك ٢ػخّ \  1921ك٤غ حُظلن د(ؿخٓغ
حُِ٣ظٗٞش (حٌُ٣ ١ؼظزَ رٔؼخرش ؿخٓؼش ػِٔ٤ش حٓ٤ٓ٬ش ػَر٤ش ٝىٍّ كٜ٤خ
ػِ ٠ح٣يٓ ١ـٔٞػش ٖٓ حُؼِٔخء ُٔيس ٓ٘ظ ٖ٤ػخى رؼيٛخ حُٓ ٠ي٘٣ش(رٌَٔس)
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ُ٘٤خٍى ك ٢كًَش ح٬ٛ٩ف ػٖ ٣َ١ن حُظؼِ ٝ ْ٤حَُ٘٘ ك ٢حُٜلق ٝ
حُٔـ٬ص ٜٓ٘خ ( ٛي ٟحُٜلَحء ) ُِ٘٤ن أكٔي رٖ حُؼخري حُؼوز( ٝ ٢
حُٔ٘ظوي ) ( ٝحُٜ٘خد ) ُِ٘٤ن حُؼٓ٬ش ػزي حُلٔ٤ي رٖ رخى ْ٣حُِٜٔق
حٌُزٝ َ٤حٌُ ١طَؿٔض ك٤خط ٚك٤غ ٌٛح حٌُظخد ( ٝح٬ٛ٩ف ) ُِ٘٤ن حُط٤ذ
حُؼوز.٢
ىػ ٢اُ ٠حُؼخٔٛش (حُـِحثَ )ك ٢ػخّ\ُِ 1927ظؼِ ْ٤رٔيٍٓش
حُ٘ز٤زش ح٤ٓ٬ٓ٩ش حُلَس ك٤غ ػٓ ٖ٤يٍٓخ كٜ٤خ ػْ حٛزق ٓيَ٣ح ُٜخ ٓيس
حػ٘ ٢ػَ٘ ػخٓخ .
ٝك ٌٙٛ ٢حُلظَس أٓ ْٜك ٢طؤٓ( ْ٤ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء حُِٖٔٔٔ٤
حُـِحثًَ ٝ )ٖ٤٣خٕ ٖٓ أػ٠خثٜخ حُ٘٘طٝ ٖ٤رو٤ض كظ ٠ػخّ\ .1931
 ٝهي طٌٖٔ ٖٓ َٗ٘ حٌُؼ ٖٓ َ٤هٜخثي ٙكٛ ٢لق حُـٔؼ٤ش ٓؼَ (حُزٜخثَ)
(ٝحُّٔ٘ش) (ٝحَُ٘٣ؼش) ( ٝحَُٜحًٌُ ٝ ) ١ي كٛ ٢ل٤لظ( ٢حَُٔٛخى)
( ٝحُؼزخص ( حُظخرؼظ٤ُِ٘ ٖ٤ن (دمحم ػزخرٔش ح٧هًٝ . )١َ٠خٕ ىحثٔخ
رـخٗذ حُلن ٣و: ٍ ٞ
ن ّإٔ طُل٘ ٠حَُإُٚ ّٝ
ٓخ أؿيٍ حُل ّ
ٝإٔ ُ٘٣خٍ ػِ ٠ح٫ػ٘خم ًخُؼِْ
حُلن ػٞد طؼخُ ٠هللا ٗخٓـٚ
طزّض ٣يح ًَ ػخع ك ٚ٤رخُـِْ
كَٔ حُ ٠حُلن ك ٢حُيٗ٤خ طُٜذ أٓ٬
ن ٖٓ أُْ
٤ُٔ٘٣ي ٓخ هي ٞ٘٣د حُل ّ
 ًٖٝػِ ٠حُزـ ٢كَرخ  ٫طٌٖ ِٓٔخ
ِْٔ
كخُُِّ٘ َٜلَد ُ ْ٤حُّ٘ ُِ َٜ
 ٫طوٖ ٓ٤لخ ٖٓ حُزخؿ ٫ٝ ٢هِٔخ
كـخٍس هللا كٞم حُٔ٤ق ٝحُوِْ
حُ ّظِْ ك ٢حٓ ٍٝ٫خٍ ًخُ ّظ ّ٬رٜخ
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ًٝخٗق حُ ُّظ ِْْ كٜ٤خ ًخٗق حُ ُّظَِْ
ك٘ٓ ٢ش  1940رؼي ٗ٘ٞد حُلَد حُؼخُٔ٤ش حُؼخٗ٤ش ؿخىٍ حُؼخٔٛش
حُـِحثَ آُ ٠ي٘٣ش( رٌَٔس)  ٝػْ آُ ٠ي٘٣ش( رخط٘ش ) -كَٗ ٢م حُـِحثَ
ٝحُظ ٢طؼظزَ ػخٔٛش حٍٝ٫حّ رخَُ٘م حُـِحثََٗ٪ُ- ١حف ػِٓ ٠يٍٓش
حُظَر٤ش  ٝحُظؼِ ْ٤ك٤غ رو ٢كٜ٤خ هَحرش ٓزغ ٓ٘ ٖ٤ػْ حٗظوَ آُ ٠ي٘٣ش (ػٖ٤
ِِٓ٤ش ) حُظ ٢طزؼي ػٖ ٓي٘٣ش( هٔ٘ط٘٤ش) رلٞحَُٗ٪ُ ) ًْ 50 ٢حف ػِ٠
ح٩ىحٍس  ٝحُظيٍ ْ٣رٔيٍٓش حُؼَكخٕ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ٝرو ٢كٜ٤خ اُ٘ٓ ٠ش 1954
ك٤غ حٗيُؼض حُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش حُٔزخًٍش كٝ ٢ؿ ٚحٓ٫ظيٓخٍ حُلَٗٔ٢
حُـخًْٗٝ .خٗض َٗحٍطٜخ ٖٓ حٍٝ٫حّ ٣و\ٍٞ
هق ك٤غ ٗؼزي ٜٓٔخ ًخٕ ٓٞهلٚ
حَُأ٘ٓ ١ؤٔخ
طو ٍٞأٟلٗ ٠ظ٤ض ّ
كٌٖ ٓغ حُ٘ؼذ ك ٢هٝ ٍٞػَٔ
َُ َ٣ ٫ٝهي ٗل٤ق حٌُحص ٓخثؼٜخ
أػي ٟػي ٟحُوُ٣ ٖٓ ّٞؼِٔٗ ُْٜ ٟزخ

ْ َ٫ٝكخٗي ػ٘ٓ ٚ٘ٓ ٞ٠لٔ ُْ
ٝأٗض ػ٘ٗ ٚظ٤ض حَُأ٘ٓ ١ؤْ
رخَُؿَ حُّ٘ؼز ٢طظّْٔ
حٕ ً٘ض ّ
ًخُٔخء كٝ ٢ؿ ٙٞحُ٘خّ طَطْٔ
ٔٔ٣ٝغ حُويف ك٣ ٞٛٝ ْٜ٤زظْٔ

أؿِوض حُٔيٍٓش حًٌٍُٔٞس ًـَٛ٤خ ٖٓ ٓيحٍّ ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء
حُِٔٔٔ ٖ٤رؼي حٗي٫ع حُؼٍٞس ك ٢حُـِحثَ  ٝأُو ٢حُوز ٞػُِ ٝ ٚ٤ؽ حُ٘خػَ
دمحم حُؼ٤ي ك ٢حُٔـٖ ًٝحم َٓحٍس حُظؼٌ٣ذ ح٫حٗٛ ٚزَ ٓلظٔزخ ٓؼِٓ ٚؼَ
حهٞحٗ ٚحُٔـخٛئُ ٝ ٖ٣خ ُْ ط٘لغ ٓؼ ٚؿٔ٤غ أٓخُ٤ذ حُ٠ـٝ ٢حُظَ٤ٛذ
رخىٍص حُِٔطش حٓ٫ظؼٔخٍ٣ش رب٬١م َٓحك ٝ ٚكَٟض ػِ ٚ٤ح٩هخٓش حُـزَ٣ش
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كٓ ٢ي٘٣ش( رٌَٔس ) كِزغ ٓؼِ ٫ٝػٖ حُٔـظٔغ طلض ٍهخرش ٓ٘يىس اُ ٠إٔ
كَؽ هللا ػِ ٝ ٚ٤ػِ ٠حُ٘ؼذ حُـِحثَ ١رخُظلٍَ  ٝحٓ٫ظو ٖٓٝ .ٍ٬هٜخثيٙ
٣ؼزَ ػٖ حكٔخٓ ٚحُحء ٓؤٓخس حُؼخٖٓ ٖٓ ٓخ 1945 ْ٣حُيحٓ٤ش:
كظخثغ ٓخًٌّ ١رض ًَ ّ
ِٓػْ
ٓخٍٝؿ ٙٞرخكّ٬
ٍُٓٝ ْٜض
ّ
ى٣خٍ ٖٓ حٌُٔخٕ طوٌِٗ ٠خ٣ش
ٝػٔلخ ٝحك٤خء طٔخم ٍٓ٧خّ
٤ٗٝذ ّ ٗٝزخٕ ٔ٣خًُٓ ٕٞش

رؤٗٞحع ٌَٓ ٫طل ّي رٔو٤خّ

ٝؿ٤ي ٖٓ حُز ٞ٤حُلٔخٕ أٝحْٗ
طٜخٕ ػِ ٠أ٣ي ١أٍحًٍ أٌٗخّ
ِٔ٣ٝزٖ ٖٓ كِّ ٢
َُٛٓ ٖٜغ
رٌَ ًَ ٖٓ ْ٣ؿٔخٕ ٝأُٔخّ
ٌُ٘٣ٝزٖ ك ٢ػَّ ٝ
ُٓ ٖٜطَٜ

ٓ ٕٜٞحُلٞحّٗ٤١ ٢ذ حُؼَف ًخّ٥

هخّ حكي طٌٓ٬ط٣ ٚـٔغ هٜخثي حُيٞ٣حٕ ٓ٘ش ٝ ,ّ 1952طْ ١زؼٚ
دُظؼَف ػِ ٠هٜخثي
ٓ٘ش  ,ّ 1967ػْ هخّ ح٫هَ ٖٓ طٌٓ٬ط ٚح٠٣خؽ ح
حُ٘خػَ حُظ ُْ ٢طَ٘٘ كوخّ رـٔؼٜخ ٖٓ حُٜلق حُ٤٘١ٞش حُوئ٣شٖٓٝ ،
حُ٘ٔوش حُٔوط١ٞش ٖٓ ىٞ٣حٕ حُ٘خػَ ٖٓٝ ،أَٓطٓٝ ٚؼخٍك, ٚكـٔغ
حُؼي٣ي ٖٓ حُوٜخثي ٝطؼظزَ رٌُي طٌِٔش ٝحٓظيٍحى ػِ ٠حُيٞ٣حَٕٛ٘ٗٝ،خ
كً ٢ظخد حٓٔخ ٙرـ (حُؼ٤ي٣خص حُٔـُٜٞش (.
رؼي حٓظو ٍ٬حُـِحثَ ٝحكيحع حُؼٍٞس ٬ٓٝرٔخطٜخ آػَ ٗخػَحُـِحثَ
حٌُزٗٝ َ٤خػَحُؼٍٞس حُـِحثَ٣ش حِٝٗ٫حء ك٤غ ُْ ٜ٘٣لٍ ٚؿخٍ حُؼٍٞس
ٝحًٍ ٕ١ؿخإٝح ٖٓ رؼي ْٛك٘ل ٙٞحُ ( ٠ط ) ْٗٞكظلَؽ ُِؼزخىس ٝح٫ػظٌخف
ُِظؼزي كظ ٠طٞكّخ ٙهللا طؼخُ ٠ك٠ٍٓ ٢خٕ ٛ1399ـ (ًٝ )ّ 1979 )ٞ٤ُٞ٣خٕ
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ٓ٘ل٤خ كخٍح ري ٚ٘٣ك(٢ط ٖٓٝ )ْٗٞػْ ٗ٤غ ؿؼٔخٗ ٚحُ ٠حُـِحثَ  ٝىكٖ ك٢
ٓي٘٣ش ( رٌَٔس) حُظ ٢ه ٠٠رٜخ حؿِٓ ٢يس ١لُٞظٗٝ ٚزخر ٚرخُـ٘ٞد
حَُ٘ه ٖٓ ٢حُـِحثَ.
ُ٣ؼ ّي دمحم حُؼ٤ي آٍ هِ٤لش ٖٓ ٍٝحى حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٍٝٝحى حُ٘ؼَ
حُؼَر ٢حُلي٣غ .
٣و ٍٞكٍ ٚ٤ث ْ٤حُؼِٔخء ٤ٗٝن ح٧ىرخء دمحم حُز٘ َ٤ح٩رَح: ٢ٔ٤ٛ
(ٍحكن ٗؼَ ٙحُ٘٠ٜش حُـِحثَ٣ش ك ٢ؿٔ٤غ َٓحكِٜخ ُٚٝ ,كٞٗ ًَ ٢حكٜ٤خ,
ٝك ٖٓ ٍٞ١ ًَ ٢أٞ١حٍٛخٝ ،كٓ ًَ ٢ـَ ٛخىم ُ ٌٜٙحُ٘٠ٜش ٝػَٝ
ٍحثغ ٞ١٧حٍٛخ(..
رظٝ ٍٜٞحٟق ُلٌَٙ
حُ٘خػَ دمحم حُؼ٤ي ٘٣طِن كٗ ٢ؼَٙ
ُّ
ح٬ٛ٩كٝ ،٢حطّـخ ٚٛح ٖٓ ٢ٓ٬ٓ٩أٍرغ ًِ٤خص  : ٢ٛح ، ّ٬ٓ٩حُ، ٖ١ٞ
حُؼَٝرش ٝحٔٗ٩خٗ٤ش ٣و: ٍٞ
هق ك٤غ ٗؼزي ٜٓٔخ ًخٕ ٓٞهلٚ
حَُأ٘ٓ ١ؤٔخ
طو ٍٞأٟلٗ ٠ظ٤ض ّ

أ ْ َ٫ٝكخٗي ػ٘ٓ ٚ٘ٓ ٞ٠لٔ ُْ
ٝأٗض ػ٘ٗ ٚظ٤ض حَُأ٘ٓ ١ؤْ

كٌٖ ٓغ حُ٘ؼذ ك ٢هٝ ٍٞػَٔ
رخَُؿَ حُّ٘ؼز ٢طظّْٔ
حٕ ً٘ض ّ
َُ َ٣ ٫ٝهي ٗل٤ق حٌُحص ٓخثؼٜخ

ًخُٔخء كٝ ٢ؿ ٙٞحُ٘خّ طَطْٔ

أػي ٟػي ٟحُوُ٣ ٖٓ ّٞؼِٔٗ ُْٜ ٟزخ
ٔٔ٣ٝغ حُويف ك٣ ٞٛٝ ْٜ٤زظْٔ
كٌخٕ ٓـ ٬أٓ٘٤خ ٧كيحع حُ ٖ١ٞحُٜـٝ َ٤حٌُز َ٤ػِ ٠حُٔٞحء,
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ٓٝؼزَح ػٖ آٓخٍ حٓ٧ش ٝآٜٓ٫خ ٗٝؼَ٣ ٙطـ ٠ػِ ٚ٤حُطخرن حُي٫ٝ ٢٘٣
طٌخى طوِ ٞه٤ٜيس ٖٓ ٌٛح حُطخرغ حُي ٢٘٣كظ ٠ك ٢حُوٜخثي حٌُحط٤ش ٝهٜخثي
حَُػخء ٝحُٛٞق.
٣و ٍٞك ٢حكي ٟهٜخثي:ٙ
ٔ٣خثِ٘ ٢ػٖ ٗٔـزظٝ َُّ ً ٢ح ِك ٍي

ْ
ْ
ٝػٖ ًُ٘ ِْ ٓ ٚطِز٢
ٝػٖ ٗؼَ،١
ػِ،٢
َّ

ٓ٢٘١ِ ٞ
أٍ ٌ
 ٝحُؼَٝر ِش ْ
كوِضُ ُْ :ْْ ٜ

ٝى٣ـ٘ ُٞٛ ٢حٝ ،ُّ ٬ٓ٩حُويٝسُ حَُّ٘ز٢

ٖٓ آػخٍٙ
 :أٗ٘ٞىس حُ٤ُٞي
ٍٝح٣ش ر ٍ٬رٖ ٍرخف (َٓٔك٤ش ٗؼَ٣ش)
ىٞ٣حٕ دمحم حُؼ٤ي.
حُؼ٤ي٣خ ص حُٔـُٜٞش
٣وٞىٗخ اُ ٠حُلي٣غ ػٖ حُ٘ؼَ ح ٢ٓ٬ٓ٩حُلي٣غ ك ٢حُـِحثَ .ك٢
ٌٛح حُٔوخّ ٣و ٍٞحُيًظ ٍٞحُ٘خػَ ( ٛخُق حُوَك )٢ك ٢ىٍحٓش ُ ٚػٖ ٗؼَ
دمحم حُؼ٤ي( :
(٣لِن دمحم حُؼ٤ي ك ٢ح٧كخم حُزؼ٤يس َُِٓخُش حُٔٔخ٣ٝش ٝحُٔٞحهق حُزط٤ُٞش
ُظ ٍٜٞحٝ ,ّ٬ٓ٩حُظًَ ِ٤ك ٢ك٤خس *دمحم ملسو هيلع هللا ىلص* ػِ ٠ؿخٗذ حُـٜخىٝ ,حُٞهٞف
ِٓ٤خ ػ٘ي كظٞكخطٝ ٚطِي ٓ ٢ٛطخٓق حُ٘ؼذ حُـِحثَ٣ ٞٛٝ ,١ؼخٖٗٓ ٢
حُظلٌْ ح٧ؿ٘ز)٢
ًٝخٕ ُٔلٔي حُؼ٤ي ك٤ُٞخص ٗؼَ٣ش حػظخى اُوخءٛخ ك ٢حُٔ٘خٓزخص
حُوخٛش رـٔؼ٤ش حُؼِٔخءٝ ،كٜ٤خ ط٘ ٚ٣ٞرخُو ْ٤حُٔخٓ٤ش ُِي ٖ٣ح،٢ٓ٬ٓ٩
٣.و ٍٞحُ٘٤ن دمحم حُؼ٤ي رو٤ٜيس ػٜٔخء ٣يك ٞكٜ٤خ حرخ َ٤١حكي
حُلَٗٔٝ ٖ٤٤حٌُ ١طـخ ُٝػِ ٠حُٜٔلق حَُ٘٣ق ٘ٓٝخكلخ كٜ٤خ ػٖ ًظخد
هللا ػِ  ٝؿَ حُوَإٓ حٌَُٛٞ٘ٓ ٝ ، ْ٣خ ً كٜ٤خ رٔٞهق حٓ٩خّ(ػزي حُلٔ٤ي رٖ
رخىٍ) ْ٣ث( ْ٤ؿٔؼ٤ش حُؼِٔخء حُِٔٔٔ )ٖ٤حًٌُ ١ظذ ِِٓٔش ٖٓ حُٔوخ٫ص
ٔظؼَٔ حُلَٗٔ.٢
كٓ ٢ـِش (حُزٜخثَ (ك٘ي كٜ٤خ أًخً٣ذ  ٝأرخ َ٤١حُ ُٔ
ِ
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ٜ٤ٛ.خص ٣ ٫ؼظَ ١حُوَإٓ طزيَ٣
ٝإ طزيٍ طٍٞحس ٝاٗـَ٤
هَ ٌٍُِٞٓ ٖ٣ح ٌٛح حٌُظخد رٔخ
ُْ ٣ظلن ٓؼَٗ ٚف ٝطؤَ٣ٝ
 َٛط٘ز ١ًٝ ٕٜٞحُ٧زخد ك ٢هِن
أً ٫خ ط٘ز ٚحُ٘خّ حُظٔخػَ٤
كخػِٝح ح٧رخُ َ٤١وَإٓ ٝحرظيػٞح
ك ٢حُوٜ٤ٛ ٍٞخص  ٫طـي ١ح٧رخَ٤١
ٝحٍُٝح ػًِٔ ٚ٤خ ٗخءص كٌِْٓٞ
كبٗ ٚكٞم ٛخّ حُلن اًَِ٤
ٓخًح طو ُٕٞٞك ٢آٓ ١لِٜش
ٜ٘٣ِ٣خ ٖٓ كْ ح٣٧خّ طَطَ٤
ٓخًح طو ُٕٞٞكٓ ٢لَ ٛلخثلٚ
ٛي ٖٓ ٟهللا ٓٔ ٞك ٚ٤ؿزََ٣
آ٣خط ٚرٜي ٟحٓ ّ٬ٓ٩خ رَكض
طٜي ١حُٔٔخُ٤ي ؿ ٬٤رؼي ٙؿَ٤
كآ٣ش ِٓئٛخ ًًَٝ ٟطزَٜس
ٝآ٣ش ِٓئٛخ كٌْ ٝطلَ٤ٜ
كِ ْ٤ك ٫ ٚ٤ػِ ٠حُ٘خّ ُِٓ٘ش
ػيٕ) ٝك٧ ٚ٤ىٗ ٠حُ٘خّ ٓـَ٤
(
 ٫ٝحكظ٤خٍ  ٫ٝؿٔٓ ٫ٝ ٚطَ
 ٫ٝحؿظ٤خٍ ٗ ٫ٝـٝ ٚطٌَ٘٤
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إ  ٞٛاٛ ٫يُِ٘ ٟخّ ٓ٘زِؾ
ٟخك ٢حُٔٔٔ ٠أؿَ ح ْٓ٫طَِ٘٣
ُجٖ ٓ٠ض ػ٘ ٚأؿ٤خٍ ٝأُٓ٘ش
طظَ ٟكٓ َٜخٓٗ ٚوٝ ٞطلَ٣ٞ
ٓخ رخٍ (آٗ )َ٤ك( ٢حُيرٔ٣ )ٖ٤وَ.
 ٖٓ.آ٣خص ٓلٌٔش ً ٫خٕ (آٗ(َ٤
ٓخ رخٍ (آٗ ١ٌٜ٣ )َ٤كٓ ٢وخُظٚ
ًلخُْ ٍحػ ٚك ٢حُ٘ ّٞطوَ٤٤
ٓخ رخٍ (آٗ ١ٍِ٣ )َ٤حُِْٔٔٔٛٝ ٖ٤
ؿَ حُؼَحثي حٗـخد رٜخَُ٤
أكٌخٍ ْٛرٜي ٟحُوَإٓ ػخهزش–
ك٣ ٬وخَٓٛخ ك ٢حَُأ ١طَ٤ِ٠
ٝأَٓ ْٛرٝ ٍٟٞٗ ْٜ٘٤ىْٜ٘٣
كظق ٖٓ هللا ٫ ,هظَ ٝطٔؼَ٤
٣ ٫ؼيّ حُلن أٜٗخٍح طل ٢٤رٚ
ٍٓٞح ً ُٞٝؼَص ك٘٤خ حٟ٧خَُ٤
ٌٛح حرٖ رخى٣ ْ٣لٔ ٢حُلن ٓظجيح
ًٌحى ٣ظجي حُْ٘ حٓ٧خعٍ١
( ػزي حُلٔ٤ي) ٍػخى هللا ٖٓ رطَ
ٓخ ٢ٟحٌُ٘ٔ٤ش ٣ِٞ٣ ٫ي طَ٣ٜٞ
ىٓـض أهٞحٍ (آًٗٔ )َ٤خ ىٓـض
أرطخٍ (أرَٛش) حُط َ٤ح٧رخرَ٤
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ػِ٤ي ٓ٘ٝ ,٢إ هَٜص ك٢ًِٔ ٢
طل٤ش ِٓئٛخ رَ٘ ٝطلَِ٤
ٝهزَ حٕ حهظْ ٌٛح حُزلغ حه: ٍٞ
ٟلض حُـِحثَ كٓ ٢ز َ٤كَ٣ظٜخ ط٠ل٤ش ٣ؼظِ رٜخ حُظخٍ٣ن ًٝ.خٗض ؿزخٍ
حٍٝ٫حّ ٖٓ حَُٔحًِ حُٜٔٔش  ٝحٓ٫خٓ٤ش حُظ ٢حٗطِوض ٜٓ٘خ حَٗ ٍٝحٍس
حُؼٍٞس ٟي حٓ٫ظؼٔخٍ حُلَٗٔ ٢حُـخْٗ ٝ -حٌُ ١كخ ٍٝكَٗٔش حُـِحثَ
ٓ ْٔ١ٝؼخُٜٔخ حُؼَر٤ش ٝهخٛش حُِـش حُؼَر٤ش ك٤غ كخ َ٘ٗ ٍٝحُِـش
حُلَٗٔ٤ش ريُٜخ ٝ -هيٓض ػَ٘حص ح٫٥ف ٖٓ أر٘خثٜخ ح٫رطخٍ ٟلخ٣خ ك٢
ٓز َ٤طلَ َ٣حُـِحثَ ٝحٓظوُٜ٬خ كٞهق حُ٘خػَ ػِ ٠هز ٍْٛٞك ٢ػ٤ي
حٟ٫لٝ 1965٠ؿخٗض ػٞح١ل ٚرخُو٤ٜيس حُظخُ٤ش ٣و ٍٞكٜ٤خ:
ٍكْ هللا ٓؼَ٘ حُٜ٘يحء

 ٝؿِح ْٛػّ٘خ ًَ ْ٣حُـِحء

ٓٝو ٠رخُ٘ؼ ْٜ٘ٓ ْ٤طَحرخ
ٓٔظطخرخ ٓؼطَ حٍ٫ؿخء
كٞطْْٜ
 ٌٙٛك ٢حُؼَ ٟهزَ ٍٞ

أّ ه ٍٜٞطٔٔ ٞػِ ٠حُـُٞحء

أٜ٣خ حُِحثَٓ ٕٝخكش حُطَٜ
هيٓٝ ٢ػِس
اّٗ ْٜػ٘ي ٍرّ ْٜكٍُ ٍٞم

حُوؼٔخء

َٓحء
ٓ٘ ٚكٗ ٢ؼٔش  ٝكّ ٢

ٌٌٛح أهزَ ح ُٚ٩كٜيَّم
ٗزؤ هللا أٛيم حٗ٧زـــــــــــخء
ٜٗيحء حُظٔي ٖ٣ك ًَ ٢ػَٜ
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َٓؽ ح ٍٝ٧رَ ٗـ ّٞحُٔٔخء
ُْ أؿي ك ٢حَُؿخٍ أػِٓٝ ٠خٓخ ً

ٖٓ ٗ٤ٜي ٓو ّ
٠ذ رخُيّٓخء

َّ
إ ًًَ ٟحُ٘٤ٜي أٍكغ ٖٓ إٔ
ٜوَس حُّٔ ٜخء
طَكؼٛٞخ رخُ ّ
ٝحهظيٝح ٝحثظٔٞح ر ْٜك ٢حُِٔح٣خ
حٗ ْٜأ َٛهيٝس ٝحثظٔخء
ٝحهِل ْٛٞرخُٜيم ك ٢هيٓش
حُ٘ؼذ  ٝك ٢أٝ ِْٜٛك ٢ح٧ر٘خء
اٗ ْٜهخىس حُل٤خُن ك ٢حُِكــق
ُو ٝٞحُٔؼخٍى حُلَٔحء
حٍٗ ْٜحىس حُزطُٞش ك ٢حَُٜ٘

ّ
ٝػِحُلٍٔٝ ٠كغ حُِٞحء

اٗ ْٜأٝكٞح حُؼٜٞى ك َٜأٗـظْ
ُٔ٤ؼخه ٖٓ ْٜحٝ٧ك٤خء
اٗ ْٜطَرش حُـِحثَ ٜٓي
ػزوَُ ١ؼٍٞس حُؼظٔخء
 ٢ٛٝأٍ ٝح ١ً ّ٬ٓ٩حُٔزيأ
حُٔٔـق ٝأٍ ٝحُؼَٝرش حُؼَرخء.
ٌٌٛح ًخٗض حُـِحثَٓ٤ؼخ
ىح ًَٔ٣خ ٧هيّ ح٣٫لخء
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طظؼخُ٘ٓ ٠خثَ حُلن كٜ٤خ
ٖٓ رؼ٤ي ُوخث ٢٠حُظِٔخء
ّ٘ؼَ أٗظـض ػٍٞس
ػٍٞس حُ ِ
حُ٘ؼذ ٝػخىص ػِ ٚ٤رخ٫٥ء
ًَ ٖٓ ُْ ٣ؼَ ػِ ٠حُٕٜٞ
ٝحٌُُش ىحٓظ ٚأٍؿَ ح٧ه٣ٞخء
أٜ٣خ حُ٘ؼذ أٗض ِٓٗ ْٜؼَ١
كً ٢لخكِٜٓٝ ٢ذ ح٫ك٘خء
أ٘ٓ ٖ٣خ ٓخ ٓخٓ٘خ ٖٓ ػٌحد

أّ٘ٓ ٖ٣خ ٓخ ٓخءٗخ ٖٓ ٗوخء

ؿ َّ ٖٓ أه٠غ حُ ّطـخس كٌُٞح
ٝػِ ْٜ٤ه ٠٠رلٌْ حُـ٬ء
أٛزلض أٍٟ٘خ ٓؼخ ٖٓ ٫حُلَ
ى ّٝك ٢أٖٓ ٗؼزٜخ ٝحُٜ٘خء

*****************************
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30

كخكع ؿَٔ٤
ُٝي كخكع ؿٔ َ٤رزـيحى ػخّ \  ٖٓ 1908أَٓ ٙػَ٣وٓ ٚلخكظ,ٚ
ك٘٘ؤ ك ٠ر٤جش ٓلخكظش ٓظِٓظش ٗي٣يس حُظِٓض  .ىٍّ حُِـ ٚحُؼَر٤ش ٗٝلٛٞخ
ٝر٬ؿظٜخ َٛٝكٜخ ٝح٫ىد حُؼَر ٠ػِ٣ ٠ي حٓ٫ظخً ( َٓ٘٤حُوخ. ) ٢ٟ
هَ ٝحُ٘ؼَ ٛز٤خ ك٤غ أٛيٍ ٓـٔٞػظ ٚحُ٘ؼَ٣ش حٞٛٝ ٠ُٝ٫
ِ٣٫حٍ ػِٓ ٠وخػي حُيٍحٓ ٚحُؼخٗٝ .\ٚ٣ٞهي حٓٔخٛخ ( حُـٔ٤ِ٤خص ) .
ٓخكَ ػ٘يٓخ رِؾ حُٔ٘ش حُٔخرؼ ٚػَ٘ ٖٓ ػَٔ ٙحُُ ٠ز٘خٕ ٌٖٓٝ
ك ( ٢رَٝ٤ص ) .ك٤غ ىٍّ ك ٠حُـخٓؼ ٚحٝ ٚ٤ٌ٣َٓ٫أَٜٗف حُ ٠ىٍحٓش
حُؼِ ّٞكظلظلض ُي ٚ٣آكخم ػي٣يٝ ٙػٞحُْ ؿي٣يس ُْ ٣ؤُلٜخ ك ٠رـيحى ُْٝ
ٜ٘٣ي ٓؼِٜ٤خ ك ٠ر٤جظ ٚحُٔلخكظ ٚكٔٔخ ٗخٛيٝ ٙحٗز َٜرّٗ ٚخٍىس حُلظ٤خص
ك ٢حُيٍحٓش حُـخٓؼ٤ش  ٝك ٠حٗ٫ي٣ش ٝحُٔـظٔؼخص ٍٝأٓ ٟؼخُْ حُل٠خٍٙ
رلٝ٬طٜخ َٓٝح ٍطٜخ ًٔ.خ ٗخٛي ًئ ّٝحُؤَ طيحٍ ٝكِوخص حَُه ٚط٘ظظْ
فأٗطِن ٖٓ ٍٝف حُ٘زخد حُٔلَ ّٝحُ ٠حكخم حٓٝغ ك٘ظْ أؿَٔ حُوٜخثي ك٠
حَُٔأس ػ٘يٓخ ًخٕ ١خُزخ ك ٢حُـخٓؼ ٚح ٚ٤ٌ٣َٓ٫كُ ٠ز٘خٕ ٜ٘ٓٝخ هٜخثي(
حُـُِ٢
س
٣خط٣ ٖ٤خٍٓخٕ ٣خػ٘ذ) ( ٝرخثؼش حٍُٞى) ٝؿَٔٛ٤خ ٖٓ حُوٜخثي
ك٤غ ٣و: ٍٞ
٣خط٣ ٖ٤خطٞص ٣خٍٓخٕ ٣خػ٘ذ
٣خهٓ َ٤خ أؿ٘ض ح٧ؿٜخٕ ٝحٌُغد
٘٣ٝخؿ ٠حٌُخّ  ٝحَُحف  َٟ٣ٝك ٢حُؤَس حُؼ٬ؽ حٍٗخك ٝ ٢ىٝحء
ٌَُ ًِ ّٞحُ٘لْ ٝحٝؿخػٜخ حُول٤ش ك٘٘٤ي هخث٬؛
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أً َٓ٫خٕ أػظٔ٘ٗ ٢وخءح
ٝأًؼَٗ ٢ر ٌَٓ ٬ػ٘خءح
ٝأُِٗ٘ ٢ػِ ٠أكٌخّ ىَٛ
ه ٠٠إٔ  ٫أٍى ُ ٚه٠خءح
ػخى كخكع ؿٔ َ٤حُ ٠رـيحى رؼي إٔ أٗ ٠ٜىٍحٓظ ٚك ٠رَٝ٤ص ٝحُظلن
رِٔي حُظيٍ ٌُٖ , ْ٣ك٤خط ٚرو٤ض طظـخًرٜخ ػٞحَٓ ٓظزخ٘٣ش ٓٝظ٘خهٞس ,
روٓ ٠ظو٤يح رخ َٛ٫حُؼَر ٠ح َ٤ٛ٫كٓ ٠زخٗٓٝ ٚ٤ؼخٗ ٚ٤ؿخٓؼخ ر ٖ٤حُويّ ٝ
حُليحػش ٖٓ ٗؼَحء حُؼَد ح٫هيٓٗٝ ٖ٤ؼَحء حُ٘ ٚ٠ٜحُؼَر٤ش حُلي٣ؼ. ٚ
كخكع ؿٔ َ٤ىٍّ ح٫ىد حٝ ِٟ٤ٌِٗ٫ك٘ ٚٗٞح ٫أٗ٣ ُْ ٚظؤػَ ٗؼَ ٙر٫ ٝ ٚ
ر ٍٜٙٞحُ٘ؼَ٣ش ٌُح روٗ ٢ؼَ ٙرؼ٤يح ػٖ حُظطٝ ٍٞحُؼوخكش حُـَر٤ش ك٤غ ُْ
٣لخ ٍٝإٔ ٜ٘٣غ أٓخُ٤ز ٚرٔخ طوظ ٚ٤٠كخُش حُظـٝ . َ٤رؤ٘٣ ٢ؾ  ٫كِظٚ
حُ٘ؼَ٣ش رٔ٘ٞحٍ حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢ح ٓخُ٤ز ٚحُ٘ؼَ٣ش حُوئ٣ش ٝحُلي٣ؼش ٔ٘٣ٝؾ
.
حُو٤ٜيس ٝكن حُٔل ّٜٞحُؼَر ٢حُوخُٚ
حُ٘خػَ كخكع ؿٔ٣َٓ َ٤غ حُزيٛ١ش  َ٣ٞ١حُ٘لْ ًؼ َ٤طٜل٤ق
ٗؼَٝ ٙحَُؿٞع حُ٘٤ُ ٚ٤وي حُو٤ٜيس حُظ٘٣ ٠ظٜٔخ ٗويح هخٓ٤خ ًِٔ ِٕ٣ٝخطٜخ
ٝأر٤خطٜخ ٝكن حُِٔ٤حٕ حُ٘ؼًَٔ ١خ  ُٕٞ٣حٌُٛذ حُوخُ ٚكِ٤ٓ ٢حًٗٔ ٝ ٚخ
ًخٕ ٣لؼَ( ُ َ٤ٛرٖ أر )٠ِٔٓ ٠ك ٠ك٤ُٞخطَٝٓ(ٝ ٚحٕ رٖ أر ٠كل )ٚك٠
ٓي٣لًٔٝ , ٚخ ًخٕ ٣لؼَ حُ٘خػَ ح٫ى٣ذ حُلَٗٔ( ٠ؿٓٞظخف كِٞر)َ٤
ٛخكذ حُظَر ٚ٤حُؼخ١لٝ ,ٚ٤هي طؤػَ كخكع ؿٔ َ٤ر٘ؼَ أرٗ ٠ئحّ ٝأرٖ
حَُٝ ٠ٓٝحُٔظ٘ز. ٠
حٗظ َٜكخكع ؿٔ َ٤رـُِ٤خطٝ ٚهَٔ٣خط ٚحُظ٣ ٠ؼزَ كٜ٤خ ػٖ هِذ كظ٠
ٝػخ١ق َٓٛلش
س
ٗزخر٣ ٫ ٢ئٖٓ رخُٗٝ َّٜؼ٣ ٫ ٍٞؼَف حُ٘٤وٞهش ,
ؿ٤خٗش طلٌ ٢كٌخ٣خ حُ٘زخد كٓ ٢خػش َٜٓٛخ ًُٜٞ ٝظٜخ  ٝػخٕ ٖٓ
حٌُُٜٞش رخٓ٧خٍ ٤ُٝظَهذ ( ُ٤خُُ ٠ز٘خٕ ) ٣ٝلٖ حُ ٠حٌُؤّ ٣ ٞٛٝو: ٍٞ
كزذ رٔخ ٣لُِ ٞي٣ي ٠ِٔٓٝ
رخُؼ ٖ٤حٕ أكززض حٝرخُٔزْٔ
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كٔذ حُلز٤زش ُلظٜخإٔ ِٓٔض
ٗٝلخٛخ حٕ أٓٝؤص ُِْٔٔ
حُلز٤ذ هخث: ٬
س
ٌ٣ٝظذ ػٖ حُ٘ٞم حُ٠
ٓخًح

أٍحى ػِ ٠حًظجخ د
حٕ ًخٕ ٓخر ٠كٞم ٓخري؟

ٔ٣ٝوُ ٢ـلخء حُلز٤زش حٕ ٛـَط ٚحٛ ٝيص ػ٘ ٚك٤وخ١زٜخ هخث: ٬
ٝىػض

ػٜيى ٝحٗظ٤ٜض
ٝهَؿض ٓ٘ ٚرٔخ حًظل٤ض

حُٖٔ٫
س
ٗٝؼَ كخكع ؿٔ َ٤رؼي ًُي كُ ٢ز٘خٕ ٝك ٠رـيحى ٓخثَ ػِ٠
حُطل ٍٞحُـَٔ٤س ٘ٗٝؤطٛٝ ٚزخٙ
س
ٓلزذ حُ ٠حُوِٞد كزـيحى ُٝيط٣ًًَٝ ٚخص
ؿَحد إٔ ٣وخ١زٜخ ٣ٝظـٍِ رـٔخٍ ػ٘٤وش ١لُٞظٛٝ ٚزخ ٙك٤وخ١زٜخ :
س
ك٬
ُـَ٤ى ٣خرـيحى ُْ ٜ٣ق ؿخٗل٢
ٗ ٫ٝخه٘ ٢ك ٢ظِي إٔ أٗيٝ
١٫ٝخد ُ ٢ك ٢ؿ َ٤ىؿِش َٓطغ
 ٢ُ ٌُ ٫ٝك ٠ؿٗ َ٤خ١جٜخ ٗي
كخكع ؿٔ٣ ٫ َ٤ؼظَف رخُٞ٣ ٫ٝ َّٜىع حُلذ  ٝحُ٘زخد  ٞٛٝكٖٓ ٢
حُٔظ ٖٓ ٖ٤حُ٘٤وٞهش ُ ٚحٌُؼ ٖٓ َ٤حُوٜخثي ك ٢حُلذًٝ .خٕ حُ٘خػَ
أٛزق َٓحٛوخ رؼي ٖٓ حُٔظ ٖ٤ك٤غ ٣و:ٍٞ
ٓخُ ٠أ٫ٝ ْ٤ٛص ك٤ٛ ٖ٤خّ
أ ٌٕٞ٣ك ٢حُٔظ ٖ٤ريء ؿَحٓ٢
أٓخ ُز٘خٕ ك ٜٞحَُٔطغ حَُٝك٣ ٫ ُٚ ٠لظؤ ٤٘٣ي رٔلخٓ٘ٓٝ ٚلخٓيٙ
كٌخٕ ًٜق ٓ٘٤ز٣ ٞٛٝ ٚو: ٍٞ
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ىٍ حُيٓغ حُِٔق ٣ِ٣ي ًٝلخ
كٔخُي ؿُ َ٤ز٘خٕ ٝط٘ل.......٠
أظِض ك ٢حُ٘زخد كٌخٕ ً٘ٝخ
ٝكطي ك ٢حُٔ٘٤ذ كٌخٕ ًٜلخ
ُ ٖٓٝي ك ٢حُ٘ٞحٍُ حٕ أُٔض
رؤٍػ ٠ىٓٝ ٚ٘ٓ ٚأٝك٠
٣ٝو ٍٞكُ ٢ز٘خٕ :
٣وٓ ُٕٞٞخٗؤُٗٝ ٢ز٘خٕ ًِٔخ
طـ٘٤ض ك ٚ٤ؿٖ ك ٢حُ٘ؼَ ٗ٤طخٗ٢
كوِض ٛز ٢ٗٞكوَ رـيحى ٓلظيح
ٖٓٔ ؿُ َ٤ز٘خٕ ٍػخٍٗٝ ٢رخٗ٢
 ٖٓٝؿُ َ٤ز٘خٕ حىح ٓخ ٛٝزظ ٚك٤خط٢
أكخٍ ح ٍُ٫هزَح كٞحٍحٗ٢؟
ُِ٘خػَ كخكع ؿٔ َ٤ػيس ىٝحٜ٘ٓ ٖ٣ٝخ\
ٗز ٞحُٞؿيحٕ,
حُِٜذ حُٔول,٠
حُـٔ٤ِ٤خصٝ ..كٜ٤خ ٗؼَ حُٜزخ ٝحُ٘زخد
 ٌٙٛٝرؼ ٞحر٤خص ٖٓ ه٤ٜيطَٛ( ٚه ٚحَُ٘٣ي)
أٌٗٓ ٟٞخٍكؼض أّ حكظـخؿخ
ٝكي حُٔ٤ق هَٔٛ٤خ ػ٬ؿخ
طلِْ هزِي حُٔطزٞع ؿ٬ٜ
كِحى ؿٜخُ ٚحُزخؿُ ٢ـخؿخ
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 َٛٝطَى حُظِِْٔ ٓ٘ي آهي١
ٝأًؼَ ٓ٘ي َُِ٘ أكظ٤خؿخ
ًل ٠رخُِ ٖ٤كٓ ٢ؼٞؽ ١زغ
٣ظَ ٣ِ٣ي ٙحُِ ٖ٤حػٞؿخؿخ
٣ َٛٝظؤُْ حَُ٘١ َ٣زؼخ
 َٛٝطظزيٍ ح٫كؼِٓ ٠ؿخ
٣ٝو ٍٞك ٢ه٤ٜيس حهَ: ٟ
ٖٓ ُ٣ق حُ٘خّ أه٬هخ ٝأٔ٣خٗخ
ٛٝزَ حَُحٛذ حُِٓ٤ض ٗ٤طخٗخ
كٝ٬س حُٔخٍ ُْ طظَى ُيٍٝ ١ع
ى٘٣خ َُ ٫ٝه٤ن حُوِذ ٝؿيحٗخ
٣ٝو ٍٞح٠٣خ :
ٛخص ٜٛزخءى ٣خهٔخٍ ٛخص
أأهخف حُٔٞص كزخ ...حُل٤خس
 ُٖٔٝأك٤خ ٝػَٔ ١إٔ ٣طَ
ك ٜٞرخُٔخػخص  ٫رخُٔ٘ٞحص
 ُٖٔٝأٛلُ ٞؼَٔ حٌُٟ
أكظٌَٔٓ ٢ح رٌَٓ ٖٓ ٚحط٢
كزٌح حُ ّٞ٤حُي ١حهطؼٚ
ر ٖ٤هَٔ ٝهخٕ ٓٝ.........وخس
ُٔٝخ طويّ حُؼَٔ رخُ٘خػَ كخكع ؿٔ َ٤رؼي حٕ حك َ٤ػِ ٠حُظوخػي
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ٝػخٕ ك٤ٗ ٢وٞهش ٛخىثش ٛخٗجش حُ ٠إٔ ٝكخ ٙح٫ؿَ ك ّٞ٣ ٢حُـٔؼ ٚحَُحرغ
ٖٓ ٓخ (ْ٣أ٣خٍ ) ٓ٘ش \ 1984ك ٢رـيحى رؼي حٕ ٗخ ِٛحُؼٔخٗ ٖ٤ػخٓخ.
طَى ُ٘خ ػَٝس ٗؼَ٣ش ك ٢ىٝح ٚ٘٣حُظَٛ٘ٗ ٢خ :٢ٛٝ
ٗز ٞحُٞؿيحٕ,
حُِٜذ حُٔول,٠
حُـٔ٤ِ٤خصٝ ..كٜ٤خ ٗؼَ حُٜزخ ٝحُ٘زخد
 ٖٓٝؿٔٗ َ٤ؼَ ٌٙٛ ٙحُو٤ٜيس رؼ٘ٞحٕ ( حُِـش حُؼَر٤ش ) :
ٍؿؼض ُ٘لٔ ٢كخطٜٔض كٜخط٢
ٗٝخ ى٣ض ه ٢ٓٞكخكظٔزض ك٤خط٢
ٍٓ ٢ٗٞرؼوْ ك ٢حُ٘زخد ٤ُٝظ٘٢
ػؤض كِْ أؿِع ُو ٍٞػيحط٢
ُٝيص كِٔخ ُْ أؿي ُؼَحثـــٔـــ٢

ٍؿـخٝ ً٫أًـلــخ ًء ٝأىص رـ٘ـــخط٢

ٓٝؼض ًظخد هللا ُلظخ ً ٝؿــخ٣ــش
ٓٝخ ٟوض ػٖ آ ٍ ١رٝ ٚػظخص
كٌ٤ق أ٤ٟن حُ ّٞ٤ػٖ ٛٝق آُش
ٝط٘ٔ٤ن أٓٔخءٍ ُـٔوـظـَػــخص
أٗخ حُزلَ ك ٢أك٘خث ٚحُيٍ ًخٖٓ
كٓ َٜؤُٞح حُـٞح ٙػٖ ٛيكخط٢
ك٤خ ٣ٝلٌْ أرِٝ ٠طزِٓ ٠لخٓ٘٢
ٝ ،ٌْ٘ٓٝإ ػـِ حُـيٝحء ،أٓـخطـ٢
أ٣طَرٌْ ٖٓ ؿخٗذ حُـَد ٗخػذ
319

٘٣خى ١رٞأى ١كٍ ٢ر٤غ ك٤خط٢؟
!
أٍ ّٞ٣ ًَ ٟك ٢حُـَحثي ُِٓوخ ً
ٖٓ حُوزَ ٣ـيٗـ٤ـ٘ ٢رــ٤ـَ أٗخس!!
ٝأٓٔغ ٌُِظخد كٟ َٜٓ ٢ـشً
كـؤػـِــْ إٔ حُٜخثلـ٤ـٖ ٗؼخط!!٢
أٜ٣ـَٗ ٢ه ٢ٓٞػلخ هللا ػْٜ٘
اُُ ٠ــــش ُــْ طـظـ َٜرـــَٝحس؟
!
َٓص ُٞػش ح٩كَٗؾ كٜ٤خ ًٔخ َٟٓ
خد ح٧كخػ ٢ك َ٤ٔٓ ٢كَحص
ُُؼَ ُ
د ٓ ْٟزؼٍ ٖ٤هؼش
كـخءص ًؼٍ ٞ

٘ ٌََِّشَ حُ٧ـٞحٕ ٓـوـظـِـلــــــخص
ُٓ َ

آُ ٠ؼَ٘ حٌُظخد ٝحُـٔغ كخكَ
ٌَٗخطِ٢
رٔطض ٍؿخث ٢رؼي رَٔ ٢
كبٓخ ك٤خس طزؼغ حُٔ٤ض ك ٢حُزِ٠
ٝآخ ٓــٔخص  ٫هـــ٤ــخٓــش رؼـــيٙ

ٝط ُ ْزِ٘ضُ ك ٢طِي حٍَُٓ ّٞكخط٢
ــْ رٔٔـخص
ٓــٔخص ُؼَُٔ٣ ُْ ١وَ ْ

**************************************
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حر ٞحُوخْٓ حُ٘خر٢
ٗخػَ حُوَ٠حء

أر ٞحُوخْٓ حُ٘خرٗ ٢ؼَ ط ْٗٞحُوَ٠حء ُٝي ك ّٞ٣ ٢حٍ٧رؼخء
حَُحرغ ٝحُؼَ٘ٗ ٖٓ ٖ٣زخ( ١كزَح )َ٣ػخّ  ّ 1909حُٔٞحكن حُؼخُغ ٖٓ َٜٗ
ٛلَ ٓ٘ش ٛ 1327ـ كٓ ٢ي٘٣ش( ط )ٍُٞحكيٓ ٟيٕ ط ْٗٞحُوَ٠حء
ه ٠٠حُ٘٤ن دمحم حُ٘خرٝ (٢حُي ) ٙك٤خط ٚحٌُِٔٔ٤ش ك ٢حُو٠خء ك٤غ
ًخٕ هخ٤ٟخ ٣ظ٘وَ رلٌْ ػُِٔٔ ٚوظِق حُٔيٕ حُظ٤ٔٗٞش ك٤غ طٔظغ حُ٘خر٢
رـٔخُٜخ حُطز٤ؼ ٢حُو٬د ٖٓٝ ،حؿِذ ح٫كظٔخ٫ص إٔ  ٌٕٞ٣حُ٘٤ن دمحم هي
ٗوَ أَٓطٓ ٚؼٝ ٚكٜ٤خ حر٘ ٚحُزٌَ أر ٞحُوخْٓ ٣ ٞٛٝظ٘وَ ر ٌٙٛ ٖ٤حُزِيحٕ،
ٝه َ٤حٕ حُوخ ٢ٟدمحم حُ٘خر ٢حٌُز َ٤هي رو ٢كٓ ٢ي٘٣ش( ُؿٞحٕ) كظَٝٓ ٠
َٓ ٟٚح٧ه َ٤ػْ ٍؿذ ك ٢حُؼٞىس آُ ٠ي٘٣ش( ط )ٍُٞكَؿغ٣ ُْٝ ،ؼٖ
حُ٘٤ن دمحم حُ٘خر ً٬٣ٞ١ ٢رؼي ٍؿٞػ ٚاُ ( ٠ط ) ٍُٞكوي طٞك ٢ك ٢حُؼخٖٓ
ٖٓ أٓ(– ٍِٞ٣زظٔزَ)  1929حُٔٞحكن ُِؼخُغ ٖٓ ٍر٤غ حُؼخٗٛ 1348 ٢ـ.
حُ٘٤ن دمحم حُ٘خرً ٢خٕ ٍؿٛ ً٬خُلخ ً طو٤خ ً ٣و ٚٓٞ٣ ٢٠ر ٖ٤حُٔٔـي
ٝحُٔلٌٔش ٝحٍُِٔ٘  ٌٙٛٝكخٍس ًؼَ٤ح ٓخ طٍ ُّ٬ؿخٍ حُو٠خء ٝكٌٛ ٢ح حُـٞ
ٗ٘ؤ أر ٞحُوخْٓ حُ٘خر ٢كوي ُٝي ك ٢ػخّ ٝ 1909ه َ٤ك ٢ػخّ  1917ك٢
( هخرْ) ٝهُٝ َ٤ي (حُ٘خر٤ش ) ٝحُٜ٤خ ٗٔذ ػْ ٓخص ػ٘ ٚأر ٞٛٝ ٙٞكٖٓ ٢
حُلخى٣ش ػَ٘ ٖٓ ػَٔ ٌُٚ٘ٝ ٙأطْ طؼِ ٚٔ٤ك ( ٢حُٔيٍٓش حُٜخىه٤ش) أهيّ
حُٔيحٍّ ك ٢حُوطَ حُظُ ٢ٔٗٞظؼِ ْ٤حُؼِ ّٞحُلي٣ؼش ٝحُِـخص ح٧ؿ٘ز٤ش ٝهي
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أٛزق حٗ ٞٛٝ ٖ٤ٓ٧و٤ن حر ٢حُوخْٓ حُ٘خر ٢حُ٘خػَ ٓيَ٣ح ُلَع هِٗش ىحٍ
حُٔيٍٓش حُٜخىه٤ش ٗلٜٔخ ػْ حٛزق ح ٖ٤ٓ٧حُ٘خر ٢أُِ َ٣ُٝ ٍٝظؼِ ْ٤ك٢
حُُٞحٍس حُيٓظ٣ٍٞش ح ٠ُٝ٧ك ٢ػٜي حٓ٫ظو ٍ٬كظ ٠ُٞحُٜٔ٘ذ ٖٓ ػخّ
 1956اُ ٠ػخّ .ّ 1958
طوَؽ حر ٞحُوخْٓ حُ٘خر ٖٓ ٢ؿخٓؼش حُِ٣ظٗٞش حػَم حُـخٓؼخص
حُؼَر٤ش ًٝخٕ ٘٣ؼَ ه ٍ٬ىٍحٓظ ٚأٗ ٞ٣َٓ ٚهِز ٚح ٫حٕ أػَح ٝحُيحء ُْ
طظ َٜػِٝ ٚ٤حٟلش ا ٫ك ٢ػخّ ًٝ 1929خٕ ٝحُيٍ ٙؿذ رظِ٣ٝـٝ ٚحُق
ػِ ٚ٤كًُ ٢ي كِْ ٣ـي أر ٞحُوخْٓ حُ٘خرٓ ٢غ ٗؼ ٍٙٞرخَُٔٝ ٝحُِٜحٍ رـ٤ش
حُظٞك٤ن رٍ ٖ٤ؿزش ٝحُيٝ ٙرٓ ٍٖ٤وظ٤٠خص كخُظ ٚحُٜل٤ش ريح ً ٖٓ إٔ
ٔ٣ظ٘١ َ٤ز٤زخ ً كًُ ٢ي .
ًٛذ حُ٘خر ٢رَكوش ٛي٣و ٚحُٔوِ ٚحُ ٖ٣ُ ( ٚ٤حُؼخري ٖ٣حُٔ٘)٢ٓٞ
ٓ٫ظ٘خٍس حُيًظٓ (ٍٞلٔٞى حُٔخ ٖٓ ٞٛٝ )١َ١حك َ٠ح١٧زخء ٌٖ٣ ُْٝ ،هي
ٓ ٠٠ػِٔٓ ٠خٍٓظ ٚحُطذ ٌٓٞ٣حى ٓ ٟٞػخٓٝ ٖ٤رٔ ٢حُيًظ ٍٞحُٔخ١َ١
ُِ٘خر ٢كخُش َٓٝ ٟٚكو٤وش أَٓ ًُي حَُٔٝ ٝهي كٌٍ حُ٘خر ٢ػِٖٓ ٠
ػٞحهذ ح٩ؿٜخى حُلٌَٝ ١حُزيٗٝ ٢ر٘خء ػٍِ ٠أ ١حُيًظ ٍٞحُٔخٝ ١َ١حٓظؼخً٫
َُؿزش ٝحُي ٙػِّ حُ٘خ ر ٢ػِ ٠حُِٝحؽ ٝطٔ ٠ػوي هَحٗ.ٚ
ًخٕ حر ٞحُوخْٓ حُ٘خرٜٓ ٢خرخ ً رخُوِذ ٌٓ٘ ٗ٘ؤطٝ ٚأًٗ ٚخٕ ٌٞ٘٣
حٗظلخهخ ً ٝطلظلخ ً ك ٢هِزٓٝ ٚغ ٓ ٢٠ح٣٫خّ ٍ كخُظ ٚحُٜل٤ش حُىحىص ٓٞءح ً
كٔ٤خ رؼي رؼٞحَٓ ٓظؼيىس ٜٓ٘خ حُظط ٍٞحُطز٤ؼ َُِٝٔ ٢رؼخَٓ حُِٖٓ ػْ حٕ
حُ٘خرً ٢خٕ ك ٢حٟ َٛ٧ؼ٤ق حُز٘٤ش ٗل َ٤حُـْٔ ٜ٘ٓٝخ أكٞحٍ حُل٤خس حُظ٢
طوِّذ كٜ٤خ ك١ ٢لُٞظٜ٘ٓٝ ٚخ ح٧كٞحٍ حُٔ٤جش حُظً ٢خٗض طل ٢٤رخُط٬د
ػخٓش كٓ ٢يحٍّ حٌُٖٔ حُظخرؼش ُـخٓؼش حُِ٣ظٗٞش ًحص حُظخػ َ٤حُٔ٢ء ػِ٠
ك٤خطٜ٘ٓٝ . ٚخ حُٜيٓش حُظ ٢طِوخٛخ رٔٞص ٓلزٞرظش حُٜـَ٤س ٝحُظً ٢خٗض
ٖٓ حٓزخد أٛخُ٤ُٜ٘ ٚلش ح١٧زخء ك ٢ح٫ػظيحٍ ك ٢ك٤خط ٚحُزيٗ٤ش ٝحُلٌَ٣ش
ٜ٘ٓٝخ أ٠٣خ ً ُٝحؿ ٚكٔ٤خ رؼي .ك٤غ ُْ ٣ؤطَٔ حُ٘خر ٢ر٘٤ٜلش ح١٧زخء ا٫
رظَى حُـَٝ ١حُولِ ٝطِٔن حُـزخٍ ٝحُٔ٤خكش ُٝؼَ ح ُْ٧حُ٘لٔ ٢حًٌُ ١خٕ
 ِْ٣ر ٖٓ ٚحٟ٩طَحد ػٖ ًُي ًخٕ أٗي ػِٔٓ ٚ٤خ ُٓ ٞخٍّ رؼ ٞأٗٞحع
حَُ٣خٟش رخػظيحٍٝ .هي ًظذ كًٌَٓ ٢حطٓٞ٣ ٚخ كوخٍ :
( ٛخ ٘ٛخ ٛز٤ش ِ٣ؼزٕٞ
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ر ٖ٤حُلو٘ٛٝ ٍٞخى ١خثلش ٖٓ حُ٘زخد حُِ٣ظٝ ٢ٗٞحُٔيٍَٓ٣ ٢طخ ٕٟٞك٢
حُٜٞحء حُطِن ٝحُٔ َٜحُـٔ ٢ُ ٖٓٝ َ٤رؤٕ أًٓ ٕٞؼِ ْٜ؟  ٌُٖٝأٗ٢ُ ٠
ًُي ٝحُطز٤ذ ٣لٌٍ ػًُِ ٢ي  ٕ٧روِزٟ ٢ؼلخ ً ! آ٣ ٙخ هِز ! ٢أٗض ٓزؼغ
آٔٓٝ ٢ٓ٫ظٞىع أكِحٗٝ ٢أٗض ظِٔش ح ٠ٓ٧حُظ ٢ططـ ٠ػِ ٠ك٤خط٢
حُٔؼ٘٣ٞش ٝحُوخٍؿ٤ش).
ٝهي ٛٝق حُيًظ ٍٞدمحم كَ٣ي ؿخُ َٝٓ ١حُ٘خر ٢كوخٍ:
(إ ٛيه٘خ أ١زخإٝ ٙهخٛش حُلٌ ْ٤حُٔخ ١َ١هِ٘خ إ حُ٘خرً ٢خٕ ٣ؤُْ ٖٓ
٤ٟن ح٤ًٗ٧ش حُوِز٤ش أ ١إٔ ىٍٝحٕ ىٓ ٚحَُثً ٌٖ٣ ُْ ١ٞخك٤خ ً ٤ٟٝن ح٤ًٗ٧ش
حُوِز٤ش ٤ٟ ٞٛن أ ٝطؼذ ٤ٜ٣ذ ٓيهَ ح٤ًٗ٧ش ك٤ـؼَ ٓ ٕ٬٤حُيّ ٖٓ
حَُ٘ح ٖٓ ٖ٤٣ح٤ًٗ٧ش حُٗ َٟٔ٤ل ٞحُزط٘٤ش حُٗ٬٤ٓ َٟٔ٤خ ً ٛؼزخ ً أ ٝأَٓحً
ٓؼظَٟخ ً (ٓز٤ٟٝ )ِٚ٤ن حُوِذ ٌٛح ًؼَ٤ح ٓخ ٍٝ ٌٕٞ٣حػ٤خ ً ًٝؼَ٤ح ً ٓخ ٘٘٣ؤ
ػٖ رَى ٤ٜ٣ٝذ ح٧ػٜخد ٝحُٔلخ٣ ٞٛٝ َٛظ َٜك ٢ح٧ؿِذ ػ٘ي ح١٧لخٍ
ٝحُ٘زخد ٓخ ر ٖ٤حُؼخَٗس ٝحُؼ٬ػٝ ٖ٤هخٛش ػ٘ي ح٧كيحع  ْٛٝػِٗٝ ٠ي
حُزِٞؽ).
كخ١٧زخء ًخٗٞح ٜ٣ل ُٚ ٕٞح٩هخٓش ك ٢حٓ٧خًٖ حُٔؼظيُش حُٔ٘خم.
ه ٠٠حُ٘خر٤ٛ ٢ق ػخّ  1932ك( ٢ػ ٖ٤ىٍحٔٓ )ْٛظ٘ل٤خ ً ًٝخٕ ٜ٣لزٚ
أه ٙٞدمحم ح٣ٝ ٖ٤ٓ٧ظ َٜأُٗ ٚحٍ كًُ ٢ي حُل ٖ٤رِيس( ١زَم) رَؿْ ٓخ ًخٕ
٣ؼخٗ ٖٓ ٚ٤ح ،ُْ٧ػْ أٗ ٚػخى رؼي ًُي اُ (٠طٝ )ٍُٞك ٢حُؼخّ حُظخُ ٢حٛطخف
ك (٢حَُٔ٘ٝكش) اكيٟٞ ٟحكٓ ٢ي٘٣ش ( هٔ٘ط٘٤ش) ٖٓ أٍ ٝحُوطَ
حُـِحثَ٘ٓ ٢ٛٝ ١طوش َٓطلؼش ػٖ ٓطق حُزلَ طَ٘ف ػِٔٓ ٠خكخص
ٓظَحٓ٤ش ٝكٜ٤خ ٖٓ حُٔ٘خظَ حُو٬رش  ٖٓٝحُزٔخطٓ ٖ٤خ ٣ـؼِٜخ ٓظؼش حُل٤خس
حُيٗ٤خ ٝهي ٜٗي حُ٘خر ٢ر٘لٔ ٚرٌُي ٓٝغ ٓـ٢ء حُوَ٣ق ػخى حُ٘خر ٢اُ٠
ط ْٗٞحُلخَٟس ُ٤ؤهٌ ٣َ١وش ٜٓ٘خ اُ (٠طُ )ٍُٞو٠خء حُ٘ظخء كٜ٤خ .ؿَ٤
إٔ ٌٛح حُظ٘وَ ر ٖ٤حُٜٔخ٣ق ٝحُٔ٘خط٣ ُْ ٢ـي حُ٘خرٗ ٢لؼخ ً كوي ٓخءص كخُٚ
ك ٢آهَ ػخّ ٝ 1933حٗظيص ػِ ٚ٤ح ّ٫٥كخٟطَ آُُ٬ٓ ٠ش حُلَحٕ ٓيس.
كظ ٠اًح َٓ حُ٘ظخء رزَىٝ ٙؿخء حَُر٤غ ًٛذ حُ٘خر ٢اُ ٠حُل ّٔش أ ٝحُلخٓٚ
(كخٓش ط١ )ٍُٞخُزخ ً حَُحكش ٝحُ٘لخء ٖٓ َٓ ٟٚحُٔـ٘ٓٝ ٍٜٞؼ ٚح١٧زخء
حٗ٫ظـخٍ رخٌُظخرش ٝحُٔطخُؼش .ؿخىٍ حُ٘خر ٢ط ٍُٞاُ ٠حُؼخٔٛش ٝرؼي إٔ
ٌٓغ ر٠ؼش أ٣خّ ك ٢أكي ك٘خىهٜخ ُٝحٍ كٔخّ حٗ٧ق ،أكي أٓخًٖ حٓ٫ظـٔخّ
َٗم ٓي٘٣ش طٜٗ ْٗٞق ُ ٚح١٧زخء رؤٕ ٌٛ٣ذ اُ (٠أٍ٣خٗش) ًٝخٕ ًُي ك٢
أٗ ٖٓ ٍِٞ٣وْ حُؼخّ (ٝحٍ٣خٗش )ٟخك٤ش طوغ ػِٗ ٠ل ٞهْٔ ًِٓٞ٤ظَحص
323

اُ ٠حُ٘ٔخٍ حَُ٘هٓ ٖٓ ٢ي٘٣ش طٞٛٞٓ ٢ٛٝ ْٗٞكش رـلخف حُٜٞحءٌُٖٝ .
كخٍ حُ٘خر ٢ظِض طٔٞء ٝظَ َٓ ٟٚػ٘ي ٓٞحى حُ٘خّ ٓـ ً٫ٜٞأٝ
ًخُٔـًٝ ٍٜٞخٕ حُ٘خّ ِ٣ ٫حُ٣ ٕٞظٔخءُ ٕٞػٖ ٌَٓٛ ٟٚح ٞٛ َٛ :ىحء
حَُٔ  ٞٛأّ َٓ ٝحُوِذ؟.
ػْ أػ٤خ َٓ ٝحُ٘خر ٢ح١٫زخء ػِ ٠ػ٘خ٣ش ٝطير َ٤كَى ٖ٤٣كيهَ
ٓٔظ٘ل ٠حُطِ٤خٕ ك ٢حُؼخٔٛش حُظ٤ٔٗٞش كظَٜحٜٗٓ ٚخد رَٔ ٝحُوِذ
طٞك ٢أر ٞحُوخْٓ حُ٘خر ٢ك ٢حُٔٔظ٘ل ٠ك ٢حُظخٓغ ٖٓ أًظٞرَ ٖٓ
ػخّ  1934كـَح ً ك ٢حُٔخػش حَُحرؼش ٖٓ ٛزخف  ّٞ٣ح٧ػ٘ ٖ٤حُٔٞحكن ُِّٞ٤
حٍ ٖٓ ٍٝ٧ؿذ ٓ٘ش ٛ 1353ـ.
ٗخٍ حُ٘خػَ حُظ ٢ٔٗٞحٌُز َ٤حر ٞحُوخْٓ حُ٘خر ٢رؼي ٓٞط ٚػ٘خ٣ش ًزَ٤س
ٗ ١وَ حُٚ٤
كل ٢ػخّ  ّ1946طؤُلض ك ٢طُ ْٗٞـ٘ش ٩هخٓش ٣َٟق حٍٙ
ؿؼٔخٗ ٚرخكظلخٍ ًز َ٤ؿَ ّٞ٣ ٟحُـٔؼش ك ٢حُٔخىّ ػَ٘ ٖٓ ؿٔخىٟ
حُؼخٗ٤ش ػخّ ٛ 1365ـ.
٣ٝظؼزَ حُ٘خر ٢حكٗ ٍٞخػَ ك ٢أؿَٔ طؼز َ٤ػٖ حٗٞحٍ طْٗٞ
ٝحُٔـَد حُؼَر ٢حُظ ٢حٓظلخىص ٜٓ٘خ ر٬ى حَُٔ٘م ٝحُٔـَد حُؼَر٢
ٗظْ حُ٘خر ٢هٜخثي ٙكٓ ٢ي ٟػٔخٗٞ٘ٓ ٢حص أ ٝػَ٘ ك ٢حً٧ؼَٔٓ .خ ِ٣لض
حُ٘ظَ إٔ حُ٘خر ٢ظ َٜكـؤس ً٘خػَ طخّ حُ٘٠ؾ ًٔخ ٣و ( ٍٞحُلِ ) ١ٞ٤أٝ
ػِ٢ٗ ٠ء ًز ٖٓ َ٤حُ٘٠ؾ ك ٜٞهي ٗزؾ ك ٌٙٛ ٢حُ٘ؼَ ٗزٞؿخ ٝهخٍ حُ٘ؼَ
ٛز٤خ ٗٝؼَ ٙك ٢حُٜزخ ًخٕ طخٓخ ًخٓ ٖٓ ٬ك٤غ حُز٬ؿش ح٫ىر٤ش
ٝحُظ َ٣ٜٞحُ٘ؼَ ١حُـُِٔ َ٤طز٤ؼش حُظ ٢حكظظٖ رٜخ ك ٜٞحرٖ طْٗٞ
حُوَ٠حء حُظ ٢طِْ ر ًَ ٖٓ ٚؿخٗذ ٞٛٝد حٟخكش حًُُ ٠ي كٗ ٜٞخػَ
ٝؿيحٗ ٞٛٝ ٢رَؿْ ٛـَ ٓ٘ٗ ٚخػَ ٓـ٤ي ٌٓؼَ ٔ٣ظخُ ٗؼَ ٙرخَُٓٝخٗٔ٤ش
كٛ ٜٞخكذ ُلظش ِٜٓش هَ٣زش ٖٓ حُوِٞد ٝػزخٍس ر٬ؿ٤ش ٍحثؼش ٜٞ٣ؿٜخ
رخِٓٞد ح ٝهخُذ ٗؼَ ١ؿٔ َ٤ك ٜٞرطز٤ؼظ َٞٗ٣ ٚحُ ٠حُ٘لْ حٔٗ٫خٗ٤ش
ٝهٞحُـٜخ حُل٤خٟش ٖٓ ه ٍ٬ط٤ٓٞؼُ ٚيحثَس حُ٘ؼَ ٝط٤ُٞئٓٝ ٙخ َ٣س
ٗلٔ٤ظ ٚحُ٘زخر٤ش كٗ ٢ؼَ ؿٔٝ َ٤حرظٌخٍ حكُِٞٔ َ٠ح٤ٟغ حُٔوظِلش رل٤غ
ؿخءص هٚحثيٗ ٙخٟـش ٓئػَس ك ٢حُ٘لْ هخٍؿش ٖٓ هِذ ٓؼ٘ ٢رٜخ ِٜٓٔخ
ح٣خٛخ ًَ ٓؼخٗ ٢حُظخػَحُ٘لٔ ٢رٔخ ك ٖٓ ُٚٞكخُش ١ز٤ؼ٤ش ٍحثؼش ٓٔظ٘ظـخ
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حُِ٘ػش حٔٗ٫خٗ٤ش حُؼخُ٤ش ٌُح ؿخء ٗؼَ ٙػخُ ٢حُـٞىس ك ٢حؿِزٓ ٚظخػَح
رخُؼخُٔ ٖ٤حُ٘لٔٝ ٢حُوخٍؿ. ٢
ؿَد حُ٘خر ٢كٗ ٢ؼَ ٙػِ ٠أِٓٞر : ٖ٤حِٓٞد كوْ ٓظ ٖ٤حُ٘ٔؾ
ؿخء ر ٚك ٍٙٞ١ ٢ح ٍٝ٧ك ٢حً٧ؼَ ٝه ٚر ٚهٜخثي ٙك ٢حُلٌٔش ٝحَُػخء
ٝحُلوَ  ٝ ،أِٓٞد حهَ ُ ِْٓ ٖ٤ؿخء ر ٚك ٢حُوٜخثي حُظٞ١ ٢حٛخ ػِ٠
أؿَح ٟٚحُٞؿيحٗ٤ش ٝحُو٤خُ٤شًٝ .خٕ ٖٓ حُطز٤ؼ ٢إٔ ط ْ٠هٜخثي ٙحُظ٢
ػِ ٠حِٞٓ٧د ح ٍٝ٧حُلخظخ ً ؿُِش ٝحُلخظخ ً ؿَ٣زش ٝإٔ طٌٓ ٕٞظوَ٤س طيٍ
ػِ ٠اكخ١ظ ٚرخُوخٓ ّٞحُؼَر ٢اُ ٠كي ًز.َ٤
ٝحُ٘خرً ٢خٕ ػخثَح ػِ ٠ػٔٞى حُ٘ؼَ حُؼَرٝ ، ٢ػِ ٠حُل٤خس حُؼَر٤ش
ح٤ِٛ٧ش  ،أٍحى إٔ ٣ظـ٘ذ حُ٧لخظ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ًحص حُ٘لل ٚحُؼَر٤ش ٓ٬ٓٝلٜخ
ُ٤ظزيٍ رٜخ أُلخظخ ً ٝػ٘٤ش ح َٛ٧ػخٓ٤ش حٓ٫ظؼٔخٍ ك ٢رؼ ٞهٜخثي، ٙ
ٝهٜٛٞخ ً ك ٍٙٞ١ ٢حُٔظؤهَُٔ.خ ٣لٔ ٚك ٢هَحٍس ٗلَٔٓ ٖٓ ٚحٍس حُل٤خس
ك ٢حَُٔٝ ٝػيّ ؿي ٟٝحُؼ٬ؽ ٓٝؤٓ ٖٓ ٚحُل٤خس ك٤غ حٗ ٚكٗ ٢ؼَٙ
ٗز ٚػٍٞس ػِٓ ًَ ٠خٓ ٞٛخٝ ٝهي. ْ٣
ٝحُظَحً٤ذ حُ٘ؼَ٣ش ػ٘ي حُ٘خرً ٢خُلخظ ٚطـَٓ ١ـَٓ :ٖ٤٣ـَٟ
أٓخُ٤ذ حُؼَد ٓٝـَ ٟآهَ ًؼ َ٤حُظلٍَ ٝحٗ٫ل٬ص ٖٓ حٓ٧خُ٤ذ حُؼَد٣ش
٣ـذ إٔ  ٌٕٞ٣حُظًَ٤ذ ٛل٤لخ ً ٓظ٘٤خ ًٗٝ .ؼ٘ ٢رخُظًَ٤ذ حُٜل٤ق إٔ طـَ١
حُـِٔش ػِ ٠حٓ٧خُ٤ذ حُؼَد٣ش ك ٢حُظَط٤ذ ٝٝؿٞد حُظويٝ ْ٣حُظؤه َ٤أٝ
ؿٞحُٔٛخ ٝك ٢حٟٔ٫خٍٝح٫ريحٍ ٓٝخ اًُُ ٠ي ٖٓ حُوٞحػي حُِـ٣ٞش حُؼَر٤ش
ٝحُ٘ؼَ٣ش ٖٓ حٗخهش حُظؼزٍٛٝ َ٤خٗظٝ ٚأٛخُظ ٢ٛ ٌٙٛٝ ٚحُيػخثْ ح٠ُٝ٧
حُظ٣ ٢و ّٞػِٜ٤خ حِٓٞد حُ٘خر ٢حٌُ ١حٓظخُ رخُزؼي ػٖ (ح ًَُخًش ) حُظ٢
أهٌص ػًِ ٠ؼٗ ٖٓ ٖ٣َ٤ؼَحء حُؼَر٤ش .
٣ظٔ ِ٤حُ٘خر ًٚٗٞ ٢ه٤خُ ٢حُظلٌ َ٤ه٤خُ ٢حُظؼز٣ َ٤زلغ ػٖ ٓؼَ أػِ٠
ٖٓ ٘ٛغ ٌٛح حُو٤خٍ ك٣ ٬ـي ٙك ٢حُؼخُْ حٌُ٣ ١ؼ ٖ٤ك ٚ٤ك٘٤وِذ ٗخً٤خ ً رخً٤خ ً
ػْ طٜطزؾ آٍحإٝ ٙطؼخر َٙ٤رخٝ ٠ٓ٧حُلِٕ ٝحٌُآرش ٝحُٞؿ ٝ .ّٞهي حٓظِي
ٗخ٤ٛش حُ٘ؼَ حُٔٔظِؿش رخُو٤خٍ ٍٝؿْ حٌٗٓ ٚض ػٖ حُو٤خٍ ػ٘ي حُ٘خر٢
إٔ حُظ ٍٜٞػ٘ي حُ٘خرً ٢خٕ ٛخىهخ ً كو٤وخ ً ُٖٔ ػخٌَٗٞ٘ٓٝ ْٛح ٗلٔٚ
ٝطوَرٞح حُٝ ٚ٤حٗطزؼٞح كٍٝ ٢ك ٢ٛٝ ٚحٗزخف ٗ٧خّ كو٤و ٫ ٖ٤ه٤خُٖ٤٤
كٔخ ًخٕ حرٍِٓ ٙٞح ً ه٤خُ٤خ ً ً ٫ٝخٗض ػَ٘٤س ٛزخ ٙرـ٘ش ٗخػَ أ ٝكِْ
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ًخًد.حٗ٣ ٚظَؿْ كٗ ٢ؼَ ٙحُلو٤وش ًحطٜخ ٓٝغ ًَ ًُي ًخٕ ُِ٘خر ٢ه٤خٍ
ُٓٞي ٓٞؿَ ك ٢حُـَحرش ٜ٣ط٘غ ٖٓ ح ٍٞٓ٧حُؼخى٣ش ٓ٘خٛي ٝهٜٜخ ً ؿِٔ٤ش
.
ٝك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ ٗـي حُـي ٣ـِذ ػِ ٠هٜخثي ىٞ٣حٕ حُ٘خر٣ٍ ٫ٝ ٢ذ ك٢
إٔ ًخٕ ك ٢ح٣خّ طٌِٔط ٚهزَ حٕ
حٕ حطـخ ٙحَُؿَ ًخٕ ؿي٣خ ً كِ٘٣خ ً ٣ ٌُٖٝزيٙ ٝ
٣ؼِْ َٓ ٟٚأ ٝهزَ إٔ ٣يٍى هطٍٞس َٓ َ٤ٔ٣ ٟٚاُ ٠حُٝ ٍِٜحُٔؼخرؼش ًٌَ
ٗخػَ آهَ أ ًٌَ ٝأٗٔخٕ كٛ ٢زخ ٙحٝكيحػظ. ٚ
حٓخ حؿَح ٟٚحُ٘ؼَ٣ش كوي ًخٗض أؿَح ٝحُ٘خرٓ ٢ليٝىس ك٢
ٗطخهٜخ ك ٢ٜطي ٍٝك ٢حُٞؿيحٗ٤خص ٓٝخ ٣ظزؼٜخ ٖٓ حُظؤَٓ ك ٢حُل٤خس ًٝخٕ
حُ٘خرٛ ٌ٘ٓ ٢زخٝ ٙك ٢ح ٍٝحك٤خط ٚحُٖعٍ٣ش هخٍ اٗ ٚػخُف ػٖ حُلٕ٘ٞ
٣ؼزَ ك ٚ٤ػٖ ٗؼٗٝ ٍٙٞلٔ٤ظ، ٚ
حُ٘ؼَ٣ش حُٔؤُٞكش ح ٝحُظوِ٤ي٣ش ِٓ ٝظِّ رٔخ ّ
ٌُح ٗ٬كع حٕ ح ٫ؿَح ٝحُ٘ؼَ٣ش حٝحُل٘ ٕٞحُ٘ؼَ٣ش ك ٢هٜخثئٓ ٙظٞكخس
ٖٓ حُظؤَٓ ك ٢حُل٤خس حُطز٤ؼ٤ش كٓ ًَ ٢ـَ٣خطٜخ ك٣ ٜٞظ٘وَ رُ ٖ٤هِهش
حُؼٜخكٝ َ٤طـَ٣ي حُز٬رَ ٞٗٝف حُلٔخّ ٣ٝظ٘وَ ر٘ؼَ ٙح٘٘٣ٞٛ ٝي ٗؼَٙ
ر ٖ٤حُـخرخص ٝحُليحثن ٝحُزٔخطٝ ٖ٤حٍُٝٞى ٝحُـزخٍ ٝحُ٘ـَ ٝك ٢حُل٤خس
ح٫ؿظٔخػ٤ش  ٝحُٔ٤خٓ٤ش ٝحُ٤٘١ٞش ٝحُل٤خس ح٧ىر٤ش رٔخ طِٔ ٚ٤ػِ ٚ٤حُظَٝف
 ٝرٔخ ٗ١ؼَ ر ٚحُحء ًَ ٜٓ٘خ ًٌُ ٝي ك ٢حُل٤خس حُؼخٓش ٓٝخ ٘٣ؼَ ر ٚحُحء
حُل٤خس ٝحُٔٞص .
حٓخ حُٟٔٞٞػخص حُٞؿيحٗ٤ش ٓؼَ ٍػخء أر ٚ٤ح ٝحٗ ١و ٚػِِ٣ػِٚ٤
ح ٝح٫رخء ٝحُظلْ  ٝحُٔـي ٝحُٟٔٞٞػخص حُ٘لٔ٤ش ح٫هَ ٟكوي ًخٗض
هٜخثي٤ِٓ ٙجش رٜخٓ ،ؼَ حُظزَّ رخُل٤خس  ٝحُ٘ؼ ٍٞرخُ٤٠ن  ٝرخُـٍِ ٝحُلذ.
كوي طؾٗ ٠دحُل٤خس ٝحُلذ ًؼَ٤ح ٗ ٌَُٝخػَ ِٓٞر ٚكًُ ٢ي .
 ٖٓٝحٍٝع ٓخ هخُ ٚحرٞحُوخْٓ حُ٘خر ٢ه٤ٜيط( -ٚحٍحىس حُل٤خس ) حُظ٢
ِ٣٫حٍ ًَ حُ٘ؼذ حُؼَر ٢ك ٢حَُٔ٘م ٝحُٔـَد ٝهي هِيط ٚحًؼَ ٖٓ ح١
ه٤ٜيس حهَ ٟهخُٜخ كخُو٤ٜيس ريح٣خطٜخ ٍحثؼش ٓٝطِؼٜخ ؿٍٔٝ َ٤حثغ ٝحهظْ
رٜخ ٓوخُظ: ٌٙٛ ٢
أٍح َى ح ُْ َلَ٤ـخسَ
اًح حُ ّ
٘ ْؼ ُ
ذ َٓ ْٞ َ٣خ ً َ

كَ ٬رُ َّي ْ
٤ذ حُوَـيٍَ
إٔ ْ َ٣
ٔظ َ ِـ َ
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َ ٫ٝرُـ َّي َُِِّ٤ـْ َِ ْ
إٔ َ ْ٘ َ٣ـ ِِــ٢
م ح ُْ َلَ٤ـخ ِس
َُ٣ ْْ َُ ْٖ َٓ ٝؼَخِٗ ْوُ َْٞ ٗ ُٚ
٘ ْوـ ُٚح ُْ َلَ٤خسُ
كَ َ ْْ َُ ْٖ َٔ ُِ ٌَ ٣ْ ٞط َ ُ
ـ ٢حٌَُخثَِ٘خصُ
ًٌَ ُِ َي هَخَُـضْ ُِ َ
َٝىَٓ َي َٓ ِ
ض ِّ
حَُُ ٣ق رَ ْ َٖ ٤حُ ِل َـخؽِ
اًَح َٓخ َْ َٔ ١لـضُ ا ُِـَ ٠
ؿـخٍ َ٣ش
د
ُـ ٍٞحُ ِ ّ
َ ْْ َُٝأَط َ َـَّ٘ ْذ ُٝػ َ
٘ؼَـخ ِ
حُـزَـخ ٍِ
ذ ُ
َِ ُ٣ ٫ ْٖ َٓ ٝل ّ
ٛؼَُ ٞى ِ
د
كَؼَ َّـضْ ِروَ ِْ ِزِ ٢ى َٓخ ُء حُ َّ
٘زَـخ ِ

َ ٫ٝرُ َّي ُِوَ ِْ ٤ي أ َ ْٕ َ٣ـ ْ٘ ٌَِٔـَ
ـَ كَ ٢ؿ ّ َِٛ ٞـخ َٝح ْٗ َيػَـَ
ط َ َز َّو َ
ْ ٛلؼَـ ِش حُؼَـيَّ حُ ُٔ ْ٘ظ َ َِٜ
ِٓ ْٖ َ
ٔظ َ ِظَ
ََ ٝك ّيػَ٘ـُ ٍُٝ ٢ك ـ َٜخ حُ ُٔ ْ
٘ َـَ
حُـزَخٍ َٝط َ ْلضَ حُ َّ
َٝكَ َْ ٞ
م ِ
ٍَ ًِ ْزضُ ح ُْ َُٔ٘٤ََِٔٗٝ ٠ضُ حُ َلٌٍَ
ٔظ َ ِؼـَ
ذ حُ ُٔ ْ
ًَُ ٫ٝزَّـشَ حَُِّ َٜـ ِ
ٖ أَرَ َي حُ َّي ْ َِ ٛرَ ْ َٖ ٤حُ ُللَـَ
ِ َ٣ؼ ْ
ََ ٝ
ف أ ُ َهَ
ٜي ٍَِْ٣ٍِ ١خ ٌ
َّ ٟـضْ ِر َ

حَُػُِ ٞى
ِ ٛـُِ ٢وَ ْ
َٝأ َ ْْ ََ ١هضُ  ،أ ُ ْ
ِ ٜ
ق ُّ
حََُ٣خف َْ َٝ ٝه ِغ حُ َٔ َطـَ
َٝػ َِْ ِ
ف ِّ
ٓؤ َ ُْضُ :
َٝهَخَُضْ ُِ َ ٢حُ ٍْ َ ٧
َّٔ َُ - ٝخ َ
أ َََ٣ـخ أ ُ ُّّ َ َْ ٛط َ ٌْ ََ َِ ٛ
 ٖ٤حُزَََ٘؟
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أُرَ ِخٍىُ ك ٢حَُّ٘ ِ
خّ أ َ ْ ََ ٛحُ ُّط ُٔٞفِ
َّٗ ٢
حُِ َٓ َ
ـخٕ
ٝأ َ ُْؼَ ُٖ َٓ ْٖ َٔ ُ٣ ٫خ ِ

ػ ْ ِٖ ٤حُ َل َـَ
ـٖ َ
َْ ٣َ ٝوَ٘ ُغ ِرخُ َؼ ِْ ٤

ـذ حُ َلَ٤خسَ
ُ َٞ ٛحٌُ ََْ ُٕ ٞك ٌِّ ُ٣ ، ٢ل ُّ

َْ َ٣ٝلظ َ ِو َُ ح ُْ َٔ ْ٤ضَ َٓ َْٔ ٜخ ًَـزَُ

ن ْ َ٣ل ُ
ٍٞ
كَ ٬حْ ُ ٧ك ُ
٤ْ َٓ ُٖ ٠ضَ حُ ُّطِ ُ٤
حَُإُّٝ
َْ َُٝـ ٫ٞأ ُ َُٓٓ ٞشُ هَ ِْزَِّ ٢
٘ ْوـ ُٚحُ َلَ٤ـخسُ
كَ َ ْْ َُ ْٖ َٔ ُِ ٌَ ٣ْ ٞط َ ُ
٣ق
ٝكٍ َِ٤ْ َُ ٢ش ِٓ ْٖ ََُ٤خ ُِ ٢حُ َو َِ ِ
ّٞ
ٓ ٌِ َْصُ ِر َٜخ ِٓ ْٖ ِِ ٟ
َ
٤خء حُُّ٘ ُـ ِ
ٓؤ َ ُْضُ حُ ُّي َؿ  َْ َٛ :٠ط ُ ِؼُ ٤ي ح ُْ َلَ٤خسُ
َ
ّ٬
كََِ ْْ طَظ َ ٌََِّ ْْ ِ
ٗلَـخ ُ ٙحُ َّظ ِ
ـخد كٍِ ٢هَّـ ٍش
َٝهَخ ٍَ ُِ َ ٢ح ُْـَ ُ

ُٞد حُ َو َطـَ
َْ َ٣ ْٖ َٓ ٝ
ٔظ َ ِِـٌُّ ًٍُ َ

َ ٫ٝحَُّ٘ ْل َُ َِ ِْ ٣ؼ ُْ َٓ ْ٤ضَ َّ
حُِ َٛــَ

َُ َٔخ َ
ض حُ َٔ ْ٤ضَ طِ ِْ َي حُ ُللَـَ
ِ َّٔ ٟ
ِٓ ْٖ َُ ْؼَ٘ ِش حُ َؼـي َِّ حُ ُٔ ْ٘ظ َ ِٜـَ!"
ٓ ـَٝ ٠حُ َّ
َ ٠ــَ
ُٓؼَوََِّـ ٍش ِرخَ ََ َ ٧
ََ ٝ
ٓ ٌِـَ
ؿَّ٘ ْ٤ضُ ُِ ِْ ُل ِْ ِٕ َكظ ََّ ٠
ُِ َٔخ أ َ ًْرََِظْـِ ٍَ ُٚرَ ٤غ حُؼُ ُٔـَ؟
ٔ َلَ
َ ْْ َُٝطَظ َ َََّٗـ ْْ َ
حٍ ٟحُ َّ
ػٌَ َ
ـن ح ُْ َٞطَـَ
ُٓ َلزَّزـ َ ٍش ِٓؼْ ََ َه ْل ِ
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ٗظَخ ُء حُ َّ
د
ِ َ٣ـُ ٢ء حُ ِ ّ
٘ظَخ ُء ِ ،
٠زَخ ِ

ٗظَخ ُء ح ُْ َٔ َطـَ
ٗظَخ ُء حُؼُُِّٞؽِ ِ ،
ِ

ٕٞ
ٓ ْل َُ حُـُ ُ
ٔ ْل َُ ِ ،
كََ ْ٘ َ٤ط ِل٠ء حُ ِ ّ
ِ ٜ
ٓ ْل َُ ُّ
ٓ ْل َُ حُؼ َّ ََٔ
ِ َٝ ٍٞ
َِ ٝ
حُِ ُِ ٛ
ِ٣غ
ٔ ِ
َِ ٝ
ٓ ْل َُ ح ُْ َٔ َ
خء حُ٘ َِّـ َّ ِ ٢
حُٞى ِ
ٓ ْل َُ ح ُْ ُٔ َُٝؽِ حُ٘ َِّ ٢ّ ٜحُؼَ ِطَ
َِ ٝ
ُ ٜ
َٝ ٕٞأ َ ٍَْ ٝحهُ ـ َٜخ
َٝط َ ْ ١ِٞ ٜح ُْـُ ُ

ذ َٗ ِ٠ـَ
ـخٍ َ
ػ ٍْ ٜي َك ِزٍ ٤
َٝأ َ ُْ َُ ٛ

حَُُ ٣ق كَٝ َّ ِ ًُ ٢ح ٍى
َٝط َ ِْ ُ ٜٞرِ َٜخ ِ ّ

ٔ ْ٤ـ َُ أَّٗ ٠ػَـزََ
ََ٣ٝيْكُ٘ـ َٜخ حُ َّ

ِ٣ـغ
َْ َ٣ٝلَ٘ ٠حُ َـ ُِٔ ٤غ ًَ ُل ِْ ٍْ رَي ٍ

ـن كَ ْٜ ُٓ ٢ــ ٍش َٝح ْٗ َيػَـَ
طَؤََُّ َ

 ٍٝحُظُ ٢ك ِ َِّٔـضْ
َٝط َ ْزوَ ٠حُزُـٌُ ُ

٤ـَسَ ػ ُْٔ ٍَ َؿ ِٔـَ ٍَ ٤
ؿـزََ
ًَ ِه َ

ْ ٍُ َٝ ، ٍ ٍٜٞإَ٣خ َكَ٤خ ٍس
َ ََٟ ًْ ًِ ٝكُ ُ
ُٓؼَخِٗوَـشً َ ٢َ ْٛ ٝط َ ْلـضَ حُ َّ
د
٠زَخ ِ
٤ق حُ َل َ٤ـخ ِس حٌَُٔ ُ٣ ٫ ١ـ َُّ
َُ ِط َ
ََ ٝكخ ُِ َٔـشً ِرؤ َ َ
ـٍٞ
ؿـخِٗـ ٢حُ ُّطِ ُ٤

َٝأ َ ْ
ٗزَخف ُى ْٗ َ٤خ طََٗ٬ضْ ُُ َٓـَ

َٝط َ ْلضَ حُؼُُِّٞؽِ َٝط َ ْلـضَ ح ُْ َٔيٍَ
ِ ِ ١حُ َو َِ٠
٤غ حُ َّ
َٝهَ ِْ َ
ذ َّ
ٌ٘ ّ
حَُرِ ِ
َِ ٝػ ْط َِ ُّ
ْ ١َ َٝ ٍٞؼ ِْ حُؼ َّ َٔـَ
حُِ ُِ ٛ
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ََٓ ٝخ َُ ٛ
ـ ٞاَِ ًَ َّ٫و ْل ِ
ـن حُ َـَ٘خفِ

ٜـَ
َكظَّـَٔ َٗ ٠خ ٗ َْٞهُـ َٜخ َٝح ْٗظ َ َ

كٜيّػض ح ٖٓ ٍٝ٧كٞهـٜخ
ٝأرَٜص حٌُ ٕٞػٌد حٍُٜٞ
ٝؿـخ َء حَُر٤ـ ُغ رؤٗـخٓـٚ

حُؼطـَ
ِ
ٛٝزـخُٙ
ٝأكٓ٬ـ ِِ ٚ

ٝهزِّـٜخ هزـ ً٬ك ٢حُ٘لـخٙ
طؼ٤ي حُ٘زخد حٌُ ١هي ؿزـَ
ض حُل٤خسَ
ٝهخ ٍَ َُ َٜخ  :هي ُٓ٘لـ ِ
حُ٘ـ ٍٞكخٓظوزـِ٢
ٝرخًٍـي
ِ
ُ
حُ٘ـ ٍٞأكٓ٬ـُٚ
 ٖٓٝطؼزـ ُي
َ
اُ٤ي حُل٠خء  ،اُ٤ي حُ٤٠ـخء

ِٗٔي ح ُْ ُٔيّهـَ
ص ك٢
ُ ٝهِّي ِ
ِ
ٝهٜذ حُؼَُٔ
ٗزخد حُل٤خ ِس
َ
َ
٣زخًٍُٚ
حُ٘ـ ٍٞأّٗـَ ٠ظ َٜ
ُ
اُ٤ي حُؼَ ٟحُلخ ُِ ِْ ح ُْ ُٔ ِْ َى َِٛ

اُ٤ي حُـٔخٍ حٌُ٣ ٫ ١ز٤ـي
اُ٤ي حُٞؿٞى حَُك٤ذ حَُ٘٠
ض كٞم حُلوٍٞ
كٔ٤ئً ١خ ٗج ِ
رِلِ ٞحُؼٔخٍ ٝؿـ ٞحُِٛـَ
ٗٝخؿ ٢حُ٘ٔٗٝ ْ٤خؿ ٢حُـ٤ـّٞ
ٗٝخؿ ٢حُ٘ـٗٝ ّٞخؿ ٢حُؤـَ
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ٗٝخؿـ ٢حُل٤ـخس ٝأٗٞحهـٜخ
ٝكظ٘ـش ٌٛح حُٞؿـٞى ح٧ؿـَ
ػٔ٤ن
ٗٝق حُيؿ ٠ػٖ ؿٔخٍ
ٍ
ٓ ْل ٌَ َ
٣ذ
َّ ُٓ ٝي َ
ػَِ ٠ح ٌُْ َِْ ِٕ ٞ
ؿ َِ ٌ

٘٣ذ حُو٤ـخٍ  ٢ًٌ٣ٝحُلٌَ
ـَ ُٓ ْوـظَيٍِ
َ ُ٣
ٓ ِ
ـَكَُ ُٚ
ـخك ٌ
ِّ ٜ

 ّٞحُ َِ ٞ
ََ ٝ
ٟخء
ٟخ َءصْ ُ
ٗ ُُٔ ٞ
ع حُُّ٘ ُـ ِ
َّ ٍٞ
ََ ٝ
حُِ ََٛ
ٟخ َ
ع حُ َز ُوَ ٍٞر ُو ُ
ف َ
٣ذ حُ َـ َٔخ ٍِ
ف ٌٍُ ٝ
َْ ٍَ ٝك ََ َ
ؿ َِ ُ

خء ح ُْوَ َٔـَ
ِرؤ َ ْؿِ٘ َلـ ٍش ِٓ ْٖ ِِ َ٤ٟ

َّّ
َُ ٤َِ٘ٗ َّٕ ٍَ ٝي ح ُْ َلَ٤خ ِس ح ُْ ُٔوَـي ِ

ـلَ
ٓ ِ
كٌَ٤ْ َٛ ٢ـ ٍَ َكخ ُِ ٍْ هَ ْي ُ

َٝأ َ ْػَِ َٖ ك ٢ح ٌُْ َْ ِٕ ٞأ َ َّٕ حُ ُّط َُٔ ٞف
ّٞ
ِاًَح ََ َٔ ١لضْ ُِ ِْ َلَ٤خ ِس حُُّ٘لُ ُ

ف حُ َّظلَـَ
٤ذ ح ُْ َلَ٤ـخ ِس َُ ٍُٝ ٝ
َُ ُِ ٜ

٤ذ ح ُْوَـي ٍَْ
كَ ٬رُ َّي أ َ ْٕ ْ َ٣
ٔظ َ ِـ َ

********************************
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ػَٔ حر٘٣ٍ ٞش
هو عمر بن شافع بن الشٌخ مصطفى أبو رٌشة ،من منطمة
المرعون فً سورٌا وكان ابوه لابمممام ا فً( منبج ) و (الخلٌل )،ولد
أمضى سنٌن طوٌلة منفٌا ً أو دابم الترحال ،وبعد عودته من المنفى ألام
فً (حلب ) ،حٌث عمل فً الزراعة ،ثم ترن الزراعة ،عندما اصبح لابم
ممام (طرابلس ) .وكان شافع شاعرا ً مجٌداً ،كتب عدة لصابد فً رثاء
شولً وحافظ وعمر المختار .
ايا واندحه هٍ خُسة هللا بُج إبساهُى عهٍ َىز اندٍَ انُشسطٍ ،اصهها
يٍ فهسطٍُ يخصىفت يُر طفىنخها اشخهسث بانطسَقت انشاذنُت وعُها اخرها
حُث كاٌ ابىها شُخ يدَُت (عكا ) وَركس عًسابى زَشت اٌ واندحه كاَج
بًثابت يكخبت ثًُُت ححفع انقصائد واالشعاز وانًطىالث واَها كاَج حسوٌ
انشعسانصىفٍ  .وند فٍ (يُبج ) فٍ سىزَا عاو  1910و وَشأ َخًُا
وحهقً حعهًُه االبخدائٍ وانثاَىٌ فٍ (حهب ) و اشخهس يٍ إخىحه وأخىاحه
ظافس وشَُب .فقد كاٌ ظافس شاعسا ونه دَىاٌٌ شعس االول بعُىاٌ (يٍ
َافرة انحب) واالخس بعُىاٌ (نحٍ انًساء) ،وأيا شَُب فكاَج شاعسة
و جُدة ،حهافخج كبسَاث انصحف عهً َشس قصائدها .ونه اخج كبسي اسًها
(سازة ).وأكًم دزاسخه انجايعُت ببُسوث فٍ انجايعت األيسَكُت وحصم
عهً انبكانىزَىس فٍ انعهىو عاو \ 1930و .
حٍِٓ ٚحرًٔ٫ ٙٞخ ٍ ىٍحٓظ ٚكُ٘ ٢يٕ كيٍّ حٌُ٤ٔ٤خء حُٜ٘خػ٤ش ك٢
٘ٛخػش حُ٘ٔ٤ؾ  ،كُ٘ ٢يٕ هخّ ريػٞس ٝحٓؼش ُِي ٖ٣ح، ٢ٓ٬ٓ٩
٣ؼظزَ ػَٔ أر٘٣ٍ ٞش ٖٓ ًزخٍ ٗؼَحء ٝحىرخء حُؼ َٜحُلي٣غ ُٚٝ
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ٌٓخٗش َٓٓٞهش ك ٢ىٞ٣حٕ حُ٘ؼَ حُؼَر ٞٛٝ ٢حٔٗ٩خٕ حُ٘خػَ ح٧ى٣ذ
حُيرِٓٞخٓ ٢حٌُ ١كَٔ ك ٢ػوِٝ ٚهِز ٚحُلذ ٝحُؼخ١لش ُِٔٗ٪ُٝ ٖ١ٞخٕ
ُِٝظخٍ٣ن حُٔٝ ١ٍٞحُؼَرٝ ٢ػزَ ك ٢حػٔخُٗٝ ٚؼَ ٙرؤٍهٝ ٢أريع حٍُٜٞ
ٝحٌُِٔخص ٝحُٔؼخٗ.٢
ػَٔ ػَٔ أر٘٣ٍ ٞش ٓيَ٣ح ُيحٍ حٌُظذ حُ٤٘١ٞش ك ٢كِذ ٝحٗظوذ
ػٞ٠ح ك ٢حُٔـٔغ حُؼِٔ ٢حُؼَر ٢ريٓ٘ن ػخّ ٝ 1948ػ ٞ٠حً٫خىٓ٤ش
حُزَحُ٤ِ٣ش ُ٦ىحد ٝػ ٞ٠حُٔـٔغ حُٜ٘يُِ ١ؼوخكش حُؼخُٔ٤ش ٝػَٔ ِٓلن ح
ػوخك٣ٍُٞٔ ٢ش ك ٢حُـخٓؼش حُؼَر٤ش ػْ ػٓ ٖ٤ل َ٤ح ٍٓ٣ٍٞخ ك ٢حُزَحَُ٣
ح
ٝرؼيٛخ ط٘وَ ك ٢ػِٔ ٚحُيرِٓٞخٓ ٢ر ٖ٤حٍ٧ؿ٘ظٝ ٖ٤ط٘ٝ ٢ِ٤حُٜ٘ي
ٝحُ٣٫ٞخص حُٔظليسٝ .رو٣ ٢ؼَٔ ك ٢حُِٔي حُيرِٓٞخُٓ ٢زِيٞ١ ٙحٍ ك٤خطٚ
كٔٓ ٜٞؼَ ُزِي٣ٍٞٓ ٙخ ك ٢حُؼي٣ي ٖٓ حُي ٍٝك ٢حُؼخُْ .
ك َٜػِ ٠حٌُؼ ٖٓ َ٤حٔٓٝ٫ش ٝحٗٝ٫لش ٜٓ٘خ ٓخ: ٢ِ٣
حُٗٞخف حُزَحُ٢ِ٣
حُٗٞخف حٍ٧ؿ٘ظ٢٘٤
حُٗٞخف حُ٘ٔٔخ١ٝ
حُٓٞخّ حُِز٘خٗ ٢رَطزش ٟخر ٢أًزَ
حُٓٞخّ حُٔ ٖٓ ١ٍٞحُيٍؿش ح٠ُٝ٧
آهَ ٓٝخّ ٗخُٓٝ ٞٛ ٚخّ حٓ٫ظلوخم ٖٓ حُيٍؿش حٝ ٠ُٝ٧هي ٓ٘ل ٚا٣خٙ
حَُث ْ٤حُِز٘خٗ ٢اُ٤خّ حَُٜح.١ٝ
ح َُىهَ ػَٔ حر٘٣ٍ ٞش حُٔٔظ٘ل٩ ٠ؿَحء ػِٔ٤ش هِذ كٌظذ ٤ٛٝش
ٝؿِلٜخ ِٜٔٓٝخ ُِٝؿظِ١ٝ ٚذ ٜٓ٘خ ػيّ كظلٜخ ح ٫رؼي هَٝؿٖٓ ٚ
حُٔٔظ٘ل ٠ظخٗخ أٗٞٔ٤ٓ ٚص كٌظذ هللا طؼخُ ُٚ ٠حُ٘لخء ُٔٝخ هَؽ ٓؤُٜخ
ػٖ حَُٓخُش كلظلظٜخ ٝاًح كٜ٤خ ٤ٛٝظٗ ٚؼَح ٜ٤ٛٞ٣خ رٜخ :
ٍكـ٤وظ ٫ ٢طُـوزَ ١اهٞط٤ً ٢ق
ػِ ٢حػظيٟ
حَُى٤ً ٟق ّ
إ ٣ـٔؤُٞح ػ٘ٝ ٢هي ٍحػَْٜ
إٔ أرـَٜٝح  ٢ٌِ٤ٛحُٔٛٞيح
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 ٫طـوِو ٫ ٢طُـطَه ٢ه٘ؼشً
 ٫طٔـٔلُِ ٢لِٕ إٔ ُٞ٣يح
ٓخكَ هُْٜ ٢ُٞ
هـُ ٢ُٞـْٜ
َ

ذ ٓٞػي ح
إ ُـ ٚكـً ٢ـٍ ًٞ

طٞك ٢حُ٘خػَ ػَٔ أر٘٣ٍ ٞش كٓ ٢ي٘٣ش (حَُ٣خ)ٝك ٢حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش
حُٔؼٞى٣ش  ّٞ٣حُٔزض حُؼخٗٝ ٢حُؼَ٘ ١ً ٖٓ ٖ٣حُلـش ػخّ ٛ 1410ـ،
حُٔٞحكن َُِحرغ ػَ٘ ٖٓ ٗ َٜكَِ٣حٕ ٖٓ ػخّ ٗٝ ّ1990/وَ ؿؼٔخٗ ٚحُ٠
رِيٝ ٙىكٖ كٓ ٢ي٘٣ش (كِذ ) ك٣ٍٞٓ ٢خ .
ُِ٘خػَ ػَٔ أر٘٣ٍ ٞش حٌُؼ ٖٓ َ٤ح٫ػٔخٍ ٝحَُٔٔك٤خص حُ٘ؼَ٣ش
حُٜخٓش ك ٢طخٍ٣ن حُ٘ؼَ حُؼَر ٢حُلي٣غ ٌٙٛ ٖٓٝ .ح٧ػٔخٍ ٝحُيٝحٖ٣ٝ
ٝحُٔـٔٞػخص حُ٘ؼَ:ًٌَٗ ٚ٣
• ىٞ٣حٕ ر٤ض ٝر٤ظخٕ.
• ىٞ٣حٕ ٗٔخء.
• ىٞ٣حٕ ًخؿٞحٍى .كوززْ٤
• ىٞ٣حٕ ؿ٘٤ض كٓ ٢ؤٓظ.٢
• ىٞ٣حٕ أَٓى ٣خ ٍد.
• َٓٔك٤ش طخؽ ٓلَ
• َٓٔك٤ش ػِ٢
• َٓٔك٤ش ٓٔ َ٤حْٓ٤
• َٓٔك٤ش ٓلٌٔش حُ٘ؼَحء
• َٓٔك٤ش حُلٖٔ٤
• َٓٔك٤ش ٗؼَ٣ش ٍح٣خص ً ١هخٍ
• َٓٔك٤ش حُطٞكخٕ
• ٓـٔٞػش هٜخثي ٗؼَ٣ش
• ٓ٬كْ حُزطُٞش ك ٢حُظخٍ٣ن ح٢ٓ٬ٓ٩
ُِ٘ٝخػَ حٌُز َ٤ىٞ٣حٕ ٗؼَ رخُِـش حٗ٩ـِ٣ِ٤شٝ ،حٌُؼ ٖٓ َ٤حُٔئُلخص
ٝحُوٜخثي حُ٘ؼَ٣ش حُٜخٓش ٝحُظ ٢طؼي ٖٓ أريع ح٧ػٔخٍ حُ٘ؼَ٣ش ػ٘ي ٗؼَحء
حُؼَر٤ش ك ٢حُٜ٘ق حُؼخٗ ٖٓ ٢حُوَٕ حُؼَ٘،ٖ٣
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ػَٔ أر٘٣ٍ ٞش ٖٓ ٍٝحى حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٝحػ ّ٬حُ٘ؼَ حُؼَر٢
َٗىط ٚحٌُِٔش حػ٘ٝ ٖ٤ػَ٘ ٖ٣ػخٓخ ك٘ٓ ٢خٍم حٓٝ ٍٝ٧ـخٍرٜخ.
حُ٘خػَ ػَٔ أر٘٣ٍ ٞش ٗخػَ أٓ َ٤ٛظٌٖٔ كٓ ٢ـخٍ حُ٘ؼَ ُٚ
أِٓٞر ٚحُٔٔٝ ِ٤حُٔ٘لَى ٣َ١ ُٚٝ ،وظ ٚك ٢حُ٘ؼَ ٔٓٝظ ٚحُظ٣ ٢ظٔ ِ٤رٜخ
ػٖ ؿ ٖٓ َٙ٤حُ٘ؼَحء كؤٗض طوَأ ه٤ٜيس ٖٓ ٗؼَ ٙطٔ َ٤ػِٓ ٢ٔٗ ٠ؼٖ٤
٣ ٌُٚ٘ٝلخؿجي ك ٢أهَٛخ رز٤ض ٣وظْ ر ٚه٤ٜيط ٚطِي ٌٛ ٌٕٞ٣ٝح حُز٤ض
ه٬ف ٓخ طظ ٍٜٞك ٌٕٞ٤ر٤ض ٓلخؿؤس أ ٝاػخٍس رخٟ٩خكش اُ ٠إٔ حُ٘خػَ
٣ل٘ي ًٔخ ً ٛخث ٖٓ ٬حٍُٜٞحُ٘ؼَ٣ش ٝح٧هِ٤ش ك ٢ه٤ٜيط ٚكظٌُ ٠ؤٗي ٢ٓٝ
ٓؼٔؼش ٖٓ حُٔلخؿآص ٝحُو٤خ٫ص ٝحُظٞح َٛحُظ ٫ ٢طظوِٜ٤خ ك ٢حُٔٞهق
كٔؼ ٬ك ٢ه٤ٜيط( ٚحهَحثٜ٤خ) ٕؿي :
اٜٗخ كـَطُ ٢وي ٛية حُ٘ٔ٤خٕ
كٜ٤خ ٗٝخم كٜ٤خ حٌُٔٞص
حىهِ ٢رخُ٘ٔٞع ك ٖٓ ٢ٜحُظِٔش
 ًَٝكٛ ٢يٍٛخ ٓ٘لٞص
ٝحٗوِ ٢حُوط ٞرخطجخى كوي
٣ـلَ ٓ٘ي حُـزخٍ ٝحُؼٌ٘زٞص
ػ٘ي ًؤٓ ٢حٌُٔٔ ٍٞكِٓش أٍٝحم
ٝػَٔ ك ٢ىكظٜ٤خ ٗظ٤ض
حُ٘خػَ ػَٔحر٘٣ٍٞش ٣ويّ ه ٍ٬ه٤ٜيط ٚحُٞحكيس ًٔخ ٛخثٖٓ ٬
حُٝ ٍٜٞح٧هِ٤ش .حُظ ٢طٜ٘خٍ ػِ ٠ه٤خٍ حُ٘خػَ ٝهي ٣لِن ك ٢حُل٠خء ٓغ
ٌُٖ
حُ٘ـٝ ّٞحُ٘ٔٝ ّٞحٌُٞحًذ ًٝؤٗٔخ ٘٣ؼَٗخ أٗ٣ ٚظطِغ اُ ٠حُٜؼٞى ٙ
ٓؼٞهخص حُٞحهغ طو٤يٗ ُٚٝ ٙظَس ٓخٓ٤ش ػِ٤خ ٣ؼزَ ػٜ٘خ ًؼَ٤ح رخُ٘ـّٞ
ٝحٌُٞحًذ ٝحُْ٘ٔ ٝحُل٠خء ٗـيٛخ ك ٢حُؼي ٣ي ٖٓ هٜخثي ٙىحٜٗخ ًِٔخص
طظؼِن رخُٔٔخء ٝحٜٗخ ُظؼزَ ػٖ ٗلٔ٤ش حُ٘خػَ حٌُ ١ػخٕ ٣زلغ ػٖ حَُه٢
ٝحٌُٔخٍ ٝحَُكؼش ٝحُؼِٝ ٞحُظؤُن كٛ ٜٞخكذ ٔٛش ػخُ٤ش ٝحٍطوخء ك ٢حُلٌَ
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ٝحُِٔٞى  ٠َٟ٣ ٫رخُ٤ٟٞغ رَ ٣لذ حٕ ٣لِن ػخُ٤خ ػِ ٠حَُؿْ ٓٔخ ٣ؼخٗٚ٤
ٖٓ ٓؼٞهخص ٓ ٖٓٝظخػذ ؿ٘ظٜخ ػِٔٛ ٚ٤ظ ٚحُؼخُ٤ش ا ٫حٗ ٚظَ ًٌُي ٣و:ٍٞ
ػ٘ض كَح رِـض ؿ٘ش ىٗ٤خ١
ٝؿل٘ ٢رٍ٘ٛٞخ حًظل٬
اٜٗخ ٗؼٔش أهطغ

كٜ٤خ
حُؼَٔ ٓٔظـلَح ٓٝزظ٬ٜ

حػق ػ٘٣ ٢خٍد ريى ٢ٓٞٔٛ
كِوي ػ٘ض َٓس ٍؿ٬
٬ٗٝكع كٗ ٢ؼَ حُ٘خػَ ٗزَس حُلوَ ٝح٫ػظِحُ رخُ٘لْ ٝحُؼوش
ٝهي طـَع ؿ ٜٚحُٔـي ُ َٜ٤آُ ٠زظـخ ٝ ٙرٌٍ ٖٓ أؿِ ٚحٌُؼ َ٤كخٓظطخع
إٔ  َٜ٣اُ ٠حٌُؼٔٓ َ٤خ طٔ٘خٓ ٙغ ح٫كظلخظ رٌَحٓظ ٚحُظَ٣ ٢حٛخ أػِ ٝحؿِ٠
ٓخ ُيٓٝ . ٚ٣خ أؿِ ٠حٌَُحٓش ٝحُٔـي ٣و ٍٞك ٢حُللِش حُظًٌخٍ٣ش حُظ ٢أُهٔ٤ض
ك( ٢كِذ ) حرظٜخؿخ ً ر ّٞ٤حُـ٬ء (ؿ٬ء حُلَٗٔ )ٖ٤٤ػٖ ٓ٣ٍٞش:
٣خ ػَ ّٝحُٔـي طٝ ، ٢ٜ٤حٓلز٢
كـٓ ٢ــخٗ٘٤خ ً٣ـ ٍٞحُـٜ٘ذ
ُـٖ طـَ ١كـل٘ش ٍَٓ كٞهٜخ
أرـ٢
ُـْ طـؼطَ ريّ كـَ
ّ
ىٍؽ حُـزــ ٢ػـِٜ٤خ كـوزش
ٛٝــ ٟ ٞى ٕٝرـِٞؽ حٍ٧د
ٝحٍطـًٔ ٠ـزَ حُـِ٤خُ ٢ىٜٗٝخ
ُـ ٖ٤حُـ٘خد ًـِ َ٤حُـٔوِذ
٣ ٫ـٔٞص حُـلن ٜٓٔخ ُطٔض
ػـخٍ ٚ٤ٟهـز٠ش حُٔـظٜذ
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ٓـٖ ٛـ٘خ ٗـن حُٜي ٟأًٔخٓٚ
ٝطـٜخىٓ ٟـًٞزخ كـًٞٓ ٢ذ
ٝأطـ ٠حُـيٗ٤خ كـَهّض ١ـَرخ
ٝحٗـظ٘ض ٓـٖ ػزو ٚحٌُٔ٘ٔذ
ٝطـــ٘ض رخَُٔٝءحص حُـظ٢
ػـَكظٜخ كـ ٢كـظخٛخ حُؼَر٢
أٛـ٤ي ٟـخهض رٛ ٚلَحإٙ
كـؤػـيط٧ ٚكــن أٍكــذ
\
ٛـذ ُـِلظق كـؤىٓ ٠طـلظٚ

َ
ؿـز ٖ٤حًٌُٞذ
كـخكَ حُـَٜٔ
ُ

ٝأٓـخٗ ٚ٤حٗـظلخ ٝحٖٓ ٍٝ٧
ؿـٜ٤ذ حُـٌٍ  ًٍٝحُــٜ٤ذ
ٝحٗـط٬م حُـ٘ ٍٞكظَ٣ ٠ط١ٞ
ًـَ ؿـلٖ رـخُؼَٓ ٟوظ٠ذ
كـِْ ُٝـُٝ ٠ـْ ُ٣ــَف رٚ

ٗـَف حُٔٔؼٗٝ ٠ز َُ حُٔطِذ
ُ

٣ـخ ػَ ّٝحُٔـي ١خٍ حُِٔظو٠
رـؼيٓخ ١ـخٍ ؿ ٟٞحُٔـظَد
ٓـٌَص أؿـ٤خُ٘خ كـُٛٞٛ ٢خ

ٝؿـلض ػـٖ ًـ٤ي ى َٛهِّذ

ٛٝـلـٗٞخ كــبًح أػـ٘خه٘خ
ٓـؼـو٬ص رـوٞ٤ى ح٧ؿـ٘ز٢

337

كـيػٗٞخى كـِْ ٗـٔٔغ ٟٓٞ
ِ

ُكـَس ٓـٖ ٛـيٍى حٌُٔظجذ

هـي ػـَك٘خ ٓـَٜى حُـخُ ٢كِْ
ٗـَه ٚحُـٔٗ ُْٝ َٜلظٔذ
ًـْ ُـ٘خ ٓـٖ ٓٗ ِٕٞٔ٤ل٠ض
ػـٖ ؿـ٘خكٜ٤خ ؿـزخٍ حُظؼذ
ًـْ ٗـزض أٓـ٤خك٘خ كِٓ ٢ؼذ
ًٝـزض أكـَحٓ٘خ كـِٓ ٢ؼذ
ٓـٖ ٗـ٠خٍ ػخػَ ٜٓطوذ
ُـ٘ـ٠خٍ ػـخػَ ٓـٜطوذ
َٗف حُٞػزش إٔ طَ ٢ٟحُؼِ٠
حُـٞحػذ أّ ُـْ ٣ـِذ
ؿـِذ
ُ
ٝهٛ٬ش حُو ٍٞحٕ ػَٔ حرخ ٍ٘٣ش ٗخػَ رخٍع ٓلؼْ رخَُٓٝخ ٗٔ٤ش
ك ٢حؿِذ هٜخثيٝ ٙحػَٛخ ٝحٟق ك٣ٍ ٢خىطُٔ ٚلخ٫ٝص حُظـي٣ي ك ٢حُ٘ؼَ
حُؼَرً ٢ح حِٓٞد ٗؼَٓ ١ئػَ  ٍٞٛٝك٤ش ٓزظٌَس ٗخرؼش ٖٓ حػٔخم حُل٤خس
ٓظخػَس ك ٢رؼ ٞح٫ك٤خٕ رخَُِٓ٣ش حُ٘ؼَ٣ش .
ٔي ٖٓ هٌٛ ٍ٬ح حَُ٘ٔ حؿظَحد
ٝحهظْ رلؼٌٛ ٢ح رو٤ٜيط ) َٔٗ ( ٚحُظ٣ ٢ـ ّ
حُلَى حُٔؼخٝ ، َٛأُٔٗٝ ٚؼ ٍٙٞرخُٞكيس ٝ ،رؤٗٓ ٚظَٝى  ٖٓ َٜٔٓٝهزَ
حُٔـظٔغ ٣ٝؼظي ر٘ٔٞه ٚحُؼَر ٢حُٔظؼخُٗٝ ٢و٤ٜظ ٚحُؼَر٤ش حُلٌس ٝطٔؼَ
حٗط٬هخ ك ٢حكن حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش ٣و: ٍٞ
أٛـزق حُـٔلق ِٓؼزخ ً ٍُِ٘ٔٞ
كخؿ٠ز٣ ٢خ ًٍح حُـزخٍ ٝػ١ٍٞ
٣ظِٟٞ
ٝهق
َ
حَُ٘ٔ ؿخثؼخ ً ّ
ُ

ٗؼَ٤
كٞم ِٗ ٍ ٞػِ ٠ح َُٓخٍ ِ
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ٝػـخف حُزـخع طيكؼُٚ
ُ
د
ؿٕ٘ٞ
َٔصْ كٍ ٚ٤ػ٘شٌ ٖٓ
ك َ
ِ

حُوَ٤ٜ
حُـٝ ٞحُـ٘خف
حُٔوِذ
ّ
ِ
حٛظِ ّ
ّ
ُٔوٍَٝ
ِٛسَ ح
حُ ٌِزَ ٝ
ِ

ٓ ٠٠ٓٝخكزخ ً ػِ ٠ح ٧كن
ٓ٘وٍٞ
ٗوخًَ ٌ٤ٛ ٝ
رَ أ
َ
ِ
ح ٧ؽ ِ
حُـ٤خٛذ ٝحؿظخُ
ٝاًح ٓخ أط٠
َ

ّ
حُظٖ ٖٓ  َ٤ٟٔح ٧ػَ٤
ٓيٟ

م
ؿِـِض ُٓ٘ ٚػوشٌ ٗ ّ
٘ ِ
ض ح٥كخ َ
كَٛٝ ٖٓ ٟـٜخ ح ُٔٔظطَ٤
ّ
 ٟٞٛٝؿؼشً ػِ ٠حٌٍُٝس ح ُّ٘ٔخء

حُٜٔـٍٞ
كَِٙ ًْ ٝ ٖ٠
ك٢
ِ
ِ

أ٣ـٜخ حَُ٘ٔ  َٛأػٞى ًْ ػيص
أّ حُٔلق هـي أٓخص ٗؼ١ٍٞ
*****************************************
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حمزة شحاته
شاعرالحجاز

 1910م ٌتٌم االب
ولد حمزة شحاته فً مكة المكرمة سنة
نشؤ وتربى فً مدٌنة ( جدة) لدى جاره العم والمربً ( دمحم نورجمجوم ) ،
درس فً مدارس الفالح النظامٌة فً ( جدة ) وكان متفولا ً فً دروسه
ومتمدما ً على سنه فٌها  ،ولد أثّرت أجواء هذه المدٌنة االنفتاحٌة فً
شخصٌة شحاتة كما فعلت مع بمٌة أبناء جٌله من الشباب فً تلن الفترة،
ثم درس لكبار كتاب التٌارات التجدٌدٌة والرومانسٌة العربٌة التً
انتشرت فً البالد العربٌة والمهجر ،ولد تؤثر كثٌرا ً بجبران خلٌل جبران،
واٌلٌا أبوماضً وجماعة الدٌوان.
رحل إلى الهند ،والام بها مدة سنتٌن ،مبعوثا ً لمباشرة األعمال
التجارٌة إلحدى البٌوتات التجارٌة فً (جدة) وتشكل هذه الرحلة منعطفا
تارٌخٌا فً حٌاته ،حٌث انكب فٌها على تعلّم اللؽة اإلنجلٌزٌة والتزود
بالمعارؾ واالطالع على اإلنتاج األدبً البرٌطانً الؽربً  ،فكانت رافداً
أساسٌا فً تكوٌن شخصٌته الفكرٌة ونزعته التجدٌدٌة اوجدت رإٌا
فلسفٌة حكٌمة فً النتاج الشعري والنثري له الذي كان فً زمن بعٌدعن
والع العالم من حوله ،نظم خالل هذه الفترة لصٌدته المشهورة ( جدة)
ٌتجول بكلماته الشعرٌة بٌن تؤمالته للمكان الذي ولد وعاش فٌه وسط
أناس لم ٌمدروا فكره ،ولذلن لم تكن مجرد ممطوعة شعرٌة تجسدت فً
شخصٌة الشاعر وكانت معشولة الفٌلسوؾ الؽامض كما وجده الكثٌرون،
فهً لصٌدة حملت دالالت فلسفٌة ولد لال عنه احد اصدلابه إنه:
(لمة عُرفت ولم تُكتشؾ).
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ولصٌدة (جـدة ) التً أطلمت عنانها ؼربة لاسٌة من نفحات ذاكرة
رجل ولد داخلها عام  1328هـ ،وعاش راكضا بٌن أزلتها وتنملت
طفولته بٌن رابحة حاراتها العتٌمة ..الشام ..الٌمن ..البحر ..المظلوم..
لتكون بكل ذلن جسدا ؼضا المرأة عذراء مراهمة ساحرة الموام ،تتلحؾ
ببحرها ،المطرز بالزرلة ،كما وجدها شحاتة منذ أول رحلة له فً صباه
إلى الهند لمزاولة العمل لعدة سنوات ،والتً تركت أثرها فً نفسه،
و تمول ابنته الصؽرى ( زلفى):
(رحلته إلى الهند كانت منعطفا ثمافٌا فً حٌاته)
عاد من الهند شابا فارع الطول مرتب الهندام وطامحا مكافحا
وسٌما وصاحب ثمافة دسمة استطاع تكوٌنها من ولعه بالمراءة التً ال
ٌتولؾ عنها أبدا فً أي مكان ٌكاد ٌصله ،تمول( زلفى ) :
(إنه مولع بها بشكل كبٌر ،ولٌس ذلن فحسب ،لمد كان واجبنا الٌومً
الذي إن لم نفعله نعالب علٌه ،وما زلت أتذكر كلماته لنا رؼم صؽر
عمري( :ستمرإون ..ستمرإون ..اآلن بعد للٌل ..ستفعلون ذلن )).
ذاع صٌت شحاتة فً المشهد الثمافً بالحجاز فً محاضرة مطولة
وشهٌرة ألماها فً خمس ساعات متواصلة فً جمعٌة اإلسعاؾ الخٌري
بمكة المكرمة فً عام 1938م ،حٌث لام بتؽٌٌر عنوان هذه المحاضرة
الى( الرجولة عماد الخلك الفاضل) بدال من ( الخلك الفاضل عماد الرجولة)
الذي اختارته جمعٌة االسعاؾ الخٌري عنوانا لمحاضرته ولم ٌتمٌد به
مما أثار به فضول واندهاش شٌوخ ومثمفً مكة من بالؼته ونمط
تفكٌره ،دلل على أبعاد فكرٌة ومضامٌن فلسفٌة واجادات لؽوٌة جاءت
باكرة فً حٌاة شاب فً الثالثٌن من عمره .
احب المطالعة وكان ٌستمتع كثٌرا بالمراءة والموسٌمى التً كان
ٌعزفها بالفطرة على العود رؼبة منه فً التحلٌك لعوالم ما وراء الحٌاة
فً نتاجه الفكري فكان شبٌهه بؤبً العالء المعري الشاعر الضرٌر الذي
رأى العالم من حوله بملبه وعمله ولم ٌره بعٌنٌه .
حمزة شحاتة شاعر الحجاز وأدٌب مكة وفٌلسوؾ الحرٌة فً
الجزٌرة العربٌة ،وطلٌعة الخطاب النهضوي واألخاللً فٌه .انه لمة
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الحجاز التً لم تكتشؾ ،وهً الصرخة األخاللٌة التً سبمت زمانها،
وارهاصة الشعر الحدٌث فً ثوبها الرٌادي على مستوى الحجاز
والسعودٌة ،والجزٌرة العربٌة أجمع.
وناثر
ا عتبر حمزة شحاتة من رواد الشعر الحدٌث فً الحجاز
ٌ
مفوه بانطاللات أخاللٌة وأفكار
بمضامٌن فلسفٌة عمٌمة ،وخطٌب
ّ
نهضوٌة .كما تبٌن انه عازؾ على العود وملحن وموسٌمً بارع.
عرؾ بنفوره االضواء و الشهرة وحرٌص على العزلة فً المشهد
الثمافً على الرؼم من إجماع ألرانه على رٌادته وعبمرٌته وتمدٌمهم له.
عُد شعره ونثره  -من لبل النماد  -فً طلٌعة األدب الحجازي ،وضمن
الرعٌل االول حٌث انه ترن من خلفه مدرسة أدبٌة وفكرٌة عرٌضة
فً الحجاز.،
رحل إلى الماهرة ساخطا ً على أحوال البلد عام 1944م ،وهو ذات
التارٌخ الذي تولؾ فٌه تولفا تاما ً عن نشر أي إنتاج أو أدب ،كما لم ٌشؤ
لط التواصل مع أدباء مصر على الرؼم من عز األدب فً مصر فً تلن
الفترة ،ورؼم كل المحاوالت التً لام بها (عبد هللا عبد الجبار ) و( عبد
المنعم خفاجً ) من تمدٌمه ألدباء مصر .إال أن االباء كان سمة من
سمات الشحاتة الواضحة .فمد عاش فً مصر منعزالً فً شمته صارفا
اهتمامه فً آخر سنواته إلى تربٌة بناته الخمس وتعلٌمهن المراءة
والكتابة والتلحٌن دون نشر أو تسجٌل.
وفً اخرٌات اٌامه فمد البصر لبل وفاته .ولد توفً عام 1972م
فً (الماهرة ) ،ونمل جثمانه الى الحجاز ودفن فً (مكة المكرمة ) فً
(ممبرة المعالة) ،عن عمر ٌناهز ال  62عاما.
من مإلفات ومنتجات شحاتة :
 -1الرجولة عماد الخلك الفاضل -محاضرة أخاللٌة ونهضوٌة - 1940
 -2رفات عمل -نثر فلسفً رابد.
 -3حمار حمزة شحاتة  -نثر فلسفً.
 -4المجموعة الشعرٌة الكاملة أو دٌوان حمزة شحاتة  -ولد جمعها
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(دمحم علً مؽربً وعبد المجٌد شبكشً ).
 -5ؼادة بوالق -ملحمة شعرٌة كتب ممدمتها النالد المصري ( مختار
الوكٌل).
 -6شجون ال تنتهً  -من مطبوعات دار الشعب  /الماهرة.
- 7إلى ابنتً شٌرٌن -تحفة فً أدب الرسابل الرومانسٌة.
إضافة إلى العدٌد من المصابد واألعمال النثرٌة الفلسفٌة واآلراء
الفكرٌة التً ال تزال مخطوطة ،كانت موزعة لدى أشخاص دمحم نور
جمجوم وعبد الحمٌد مشخص ودمحم علً مؽربً ودمحم سعٌد بابصٌل ،ولد
تعهدت ابنته مإخرا ً بطباعتها.
من أجود شعر شحاتة لصٌدة بعنوان (المعاناة) ..ولصٌدة شهٌرة
فً وصؾ مدٌنة جدة ،و تتزٌن إحدى مٌادٌنها بمطلع المصٌدة الذي
ٌمول:
النهى بٌن شاطبٌن ؼرٌك
والهوى فٌن حالم ما ٌفٌك
ورإى الحب فً رحابن شتى
ٌستفز األسٌر منها الطلٌك
كُتب فً مسٌرة شحاتة النضالٌة والرٌادٌة العدٌد من التراجم لعل
أشهرها :
كتاب عزٌز ضٌاء (حمزة شحاتة لمة عرفت ولم تكتشؾ)،
كتاب (حمزة شحاتة ..ظلمه عصره) لألدٌب عبد الفتاح أبو مدٌن .كما
امتألت المكتبة النمدٌة بالدراسات النمدٌة حول شعره وخصابصه ،مثل
كتاب الدكتور عبد هللا الؽذامً (الخطٌبة والتكفٌر) والمنشور عام
 1983م ،إضافة إلى كتاب الدكتور عاصم حمدان
كتاب (لراءة نمدٌة فً بٌان حمزة شحاتة الشعري) للدكتور عاصم
حمدان والذي كتب ممدمته رابد النمد الحدٌث بالسعودٌة األدٌب عبد هللا
عبد الجبار،
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إضافة إلى العدٌد من الدراسات والمماالت النمدٌة .كما كرمه مإخراً (عام
 ) 2006الملتمى السادس لمراءة النص بنادي (جدة األدبً الثمافً ) تحت
رعاٌة وزٌر الثمافة واإلعالم السعودي إٌاد مدنً ،فً احتفالٌة وظاهرة
نمدٌة كبٌرة امتدت إلى خمسة أٌام..
من ألوال حمزة شحاتة من خطبته الشهٌرة (الرجولة عماد الخلك
الفاضل) :
(الرذٌلة ال تنتصر إال متى كان صوتها لوٌا ،وصوتها ال ٌكون لوٌا إال إذا
نفخت فً بوق الفضٌلة ).
(كانت الموة فً الرجل مصدر اإلعجاب والتمدٌس ،والموة ما تعرؾ
الهوادة فً تؤمٌن سبٌل حٌاتها ومطالبها ).
فمن لصٌدة (سطوة الحسن) مطلع لصابد دٌوان حمزة شحاتة ومنها
هذه االبٌات :
وتهٌؤت للسالم ولم تفعل
فؤؼرٌت بً فضول رفالً
هبن أهملت واجبً صلفا
منن فما ذنب واجب األخالق
بعد صفو الهوى وطٌب الوفاق
ٌا معافى من داء للبً و ُح زنً

ّ
عز حتى السالم عند التاللً
وسلٌما ً من ُحرلتً واشتٌالً

هل تمثَّلتَ ثورة الٌؤس فً وجهً
وهول الشماء فً إطرالً؟
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وٌمول:
سطوة الحسن حللت لن ما كان
حراما فافتن فً إرهالً
أنت حر والحر الٌعرؾ المٌد
فصادر حرٌتً ..........
واختم البحث بلصٌدة للشاعر حمزه شحاته ( مالً اراها ) :
مــالــً أراهــــا ال تـــــرد ســالمـــً
حـرمـت عـنــد الـلـمـاء كـالمــً
هــل ّ
أم ذان شـــؤن الـؽـٌـد ٌـبـدٌـن الـجـفـا
و فـإادهــن مــــن الـصـبـابـة دامــــً
ٌـــا لـلــب وٌـحــن إن مـــن علـمـتـهـا
رأت الـوفـا فــً الـحـب ؼـٌـر لـزام ِ
هـــً ال تـبـادلـن الــؽــرام فـنـاجـنـً
لـمـا أنـــت فـــً أحضـانـهـا مـتـرامـً
مـا كـان ٌبكـً ٌـومـه كــً تضحـكـً
مـــا كـــان ٌـسـهــر لـٌـلــه لـتـنـامـً
بل كـان ٌنشـد فـً هـوان سعـادة
فجعلتـهـا حلـمـا مـــن األحـال م ِ
ٌـــا ربّـــة الـطــرؾ الكـحـٌـل تـذكــري
عهـدي وخافـً هللا فـً استسالمـً
لـــوال رجـابــً فــــً ودادن و الــوفــا
لكرهـت عٌشـً فـً الهـوى وممـامـً
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أصـبـحــت عــبــدا فــــً هـــــوان
و إننً لسلٌل لوم ماجدٌن كرام ِ
روحــً فـدان إذا ملـكـتـً تـرفـمـً
الــلــوام ِ
ال تـتـركـٌـنـً فــرٌــســة
ّ

**************************************************
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احمد علً باكثٌر
شاعر حضرموت
هو علً بن أحمد بن دمحم باكثٌر الحضرمً من لبٌلة( كندة) فً
الجزٌرة العربٌة  ،وٌنتسب علً أحمد باكثٌر إلى واحدة من أعرق األسر
فً حضرموت وأُكثرها إٌؽاالً فً العروبه ،فؤسرة باكثٌر ٌنتهً نسبها إلى
كندة وهو نسب تمؾ الفصاحة لدٌما ً وحدٌثا ً عنده ولفة اجالل واكبار .
ولد فً  15ذي الحجة  1328هـ الموافك  21كانون االول
(دٌسمبر )من عام \ 1910م ،فً جزٌرة (سوروباٌا) بإندونٌسٌا ألبوٌن
ٌمنٌٌن من منطمة حضرموت.
وحٌن بلػ العاشرة من عمره سافر به أبوه إلى حضرموت لٌنشؤ
هنان نشؤة عربٌة إسالمٌة مع إخوته ألبٌه فوصل مدٌنة ( سٌبون )
بحضرموت فً  15رجب سنة  1338هـ الموافك الخامس من نٌسان
(أبرٌل ) سنة \  1920م.
ولم ٌكن فً حضر موت فً ذلن الولت أي نوع من المدارس
النـظامٌة ،وإنما كان التالمٌذ ٌتلمون علم مبادئ المراءة والكتابة فً
الكتاتٌب ثم ٌتلمون الدروس المتمدمة فً اللؽة والعلوم العربٌة والفمهٌة
على أٌدي مشاٌخ ٌلزمونهم حتى ٌتموا معهم لراءة مجموعة من كتب
النحو واللؽة والبالؼة والفمه وحفظ النصوص المطلوبة  .ولد انتظم
باكثٌر فً الدراسة بهذه المدرسة ( مدرسة النهضة العلمٌة) لمدة أربع
سنوات وختم دراسته بها حوالً سنة  1342هـ ،كان فٌها من المتمدمٌن،
ولد شهد له فً حضرموت من رفاق دراسة الصبا بالنبوغ ،فمد كان على
للة التزامه أكثرهم تفولا ً وفهما ً .ولٌل أن علٌا ً إذا ؼاب مرة عن دروس
العلوم المستعصٌة ٌسؤل الزمالء عن موضوع الدرس فٌطلع علٌه فً
مظانه ثم ٌعود فً الٌوم التالً إلى المدرسة ولد نظم تلن المعانً شعراً
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سهل على التالمٌذ حفظه.
فٌُ ِ ّ
وهنان تلمى تعلٌمه فً مدرسة (النهضة العلمٌة) ودرس علوم
العربٌة والشرٌعة على ٌد شٌوخ أجالء منهم عمه الشاعر اللؽوي
النحوي الماضً( دمحم بن دمحم باكثٌر) كما تلمى علوم الدٌن أٌضا على ٌد
الفمٌه (دمحم بن هادي السماؾ )وكان من ألران علً باكثٌر حٌنها الفمٌه
واللؽوي (دمحم بن عبد الاله السماؾ ).
ظهرت مواهب باكثٌر مبكرا ً فنظم الشعر وهو فً الثالثة عشرة من
عمره ،وتولى التدرٌس فً مدرسة (النهضة العلمٌة ) وتولى إدراتها
وهو دون العشرٌن من عمره .
كان طبٌعٌا ً أن تتفجر ٌنابٌع الشعر فً نفس علً أحمد باكثٌر فً
سن الثالثة عشرة من عمره ،فمد كان الشعر فً أسرته مٌراثاً ،وكانت
البٌبة العربٌة الخالصة فً حضرموت لم تعرؾ ـ فً ذلن الولت ـ من
فنون األدب ؼٌر الشعر ٌبدع فٌه األدباء خٌر ما تجود به لرابحهم
وٌصورون فٌه لضاٌاهم ولضاٌا مجتمعهم ومن خالله ٌؤلمون وٌؤملون
وٌرسمون أحالمهمٌ .مول باكثٌر من لصٌدة نظمها وهو فً الثالثة
عشرة من عمره :
أما الدنٌا تصٌر إلى الفناء
فـما هذا الضجٌج مع البكاء
أما هذي الجبال الشم ٌوما ً
تصٌــر إذا أتــى مثل الهباء
إذا جــاء الحمام فال فرار
لدٌن ولٌس ٌجدي من دُعا ء
ولما توفً والده وهو فً سن السادسة عشرة فرثاه بمصٌدة
طوٌلة نجتزيء منها هذه االبٌات:
عبثا ً تحـاول أن تـكؾ األدمعا
348

وأبون أمسى راحالً مستودعا
بموضع
كٌؾ السلو وما مررت
ٍ
بمعدم
كٌؾ السلو وما مررت
ٍ

إال وسـاد الحزن ذان الموضعا
إال وأجهــش بالبكاء مر ّج عا؟

والعٌش أضٌك ضٌك لكن إذا
مـــا حلت اآلمــال فٌــه توسـعا
ولمد سبمت العٌش فً الدنٌا
وما جاوزت بعد ثالث عشر وأربعا
علما ً بؤن سرورها ال ٌنتهــً
حــــزن ٌهـــز األضلعا
إال إلـــى
ٍ
وفً عام\ 1938م  -ألؾ مسرحٌته (أخناتون ونفرتٌتً) بالشعر
الحر لٌكون بذلن رابد هذا النوع من النظم فً األدب العربً .ثم التحك
باكثٌر بعد تخرجه فً الجامعة بمعهد التربٌة للمعلمٌن وحصل منه على
الدبلوم عام\ 1940م وعمل مدرسا للؽة اإلنجلٌزٌة لمدة أربعة عشر
عاما.
تزوج باكثٌر مبكرا ً عام\  1346هـ ولكنه فجع بوفاة زوجته وهً
فً ؼضارة الشباب ورٌعان الصبا  .فؽادر حضرموت عام \ 1931م
وتوجه إلى عدن ومنها إلى الصومال والحبشة واستمر زمنا ً فً الحجاز،
وفً الحجاز نظم مطولته( نظام البردة) كما كتب أول عمل مسرحً
شعري له وهو( همام أو فً بالد األحماؾ) وطبعهما فً مصر فً أول
لدومه إلٌها.
وصل باكثٌر إلى مصر سنة \  1352هـ ،الموافك\  1934م ،والتحك
بجامعة فإاد األول (جامعة الماهرة حالٌا ً) حٌث حصل على لٌسانس
اآلداب لسم اللؽة األنجلٌزٌة عام \ هـ 1939 /م ،ولد ترجم عام\ 1936
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م أثناء دراسته فً جامعة فإاد االول مسرحٌة ( رومٌو وجولٌٌت)
لشكسبٌر بالشعر المرسل ،ساهم فً شعره فً المضاٌا العربٌة ومما لاله
فً ثورة ماٌس فً العراق فً حفلة تؤبٌنٌة كبرى ألٌمت لشهٌد عربً-
لتل ظل ًما -لال األستاذ علً أحمد باكثٌر لصٌدة كانت حدٌث المجتمعٌن
منحى مفاجب ًا ،إذ جاء بالمصٌدة على لسان
كلهم؛ ألن الشاعر لد انتحى
ً
البطل الشهٌد العرالً صالح الدٌن الصباغ ولد ولؾ فً وجه اإلنجلٌز ..
ولسوء حظه ولع فً ٌد من لبض علٌه لٌنفذ فٌه حكم اإلعدام فٌه علنًا
ببؽداد ،فهاج الرأي العربً العام فً كل مكان ،فتؤججت مشاعر الشاعر
فكل هذه المصٌدة مبتدب ًا بموله على لسان الشٌهد:
علً باكثٌر ا
فٌم احتشادكمو هذا لتؤبٌــــنً
أنتم أحك بتؤبٌن الورى دونـً
إنً نزلت بدار الخــلد فً رؼ ٍد
بٌن الخمابل فٌها والرٌــاحٌن
فً جنة ما بها خوؾ وال حـزن
لوال رثاء لحال العرب ٌشجٌنً
ال تندبونً فإنً لم أمت ضـرعًا
فإن علمتم عنً الـذل فابكونً
وإن ترٌدوا لوجه هللا تكــرمتً
فابؽوا الشهادة للدنٌا وللدٌــن
فؤٌن الولـٌد على الٌرمون ٌرلبكم
ولٌث أٌوب ٌرعاكم بحطــٌن
تزوج باكثٌر مرة ثانٌة فً مصر عام\ 1943م من سٌدة مصرٌة
ومن عابلة محافظة لها ابنة من زوج سابك ،ولد تربت اإلبنة فً كنؾ
باكثٌر الذي لم ٌرزق بؤطفال .وبعد انتهاء الدراسة فضل اإللامة فً مصر
حٌث أحب المجتمع المصري وتفاعل معه وأصبحت صلته برجال الفكر
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واألدب وثٌمة ،من أمثال العماد والمازنً ومحب الدٌن الخطٌب ونجٌب
محفوظ وؼٌرهم .
اكتسب باكثٌر الجنسٌة المصرٌة بموجب مرسوم ملكً فً عام
 1371هـ  22 /اب أؼسطس \ 1951م.
سافر باكثٌر من مصر إلى فرنسا عام\ 1954م فً بعثة دراسٌة
و بعد انتهاء الدراسة فضل اإللامة فً مصر حٌث أحب المجتمع
المصري وتفاعل معه حٌث أصبحت صلته برجال الفكر واألدب وثٌمة،
من أمثال العماد والمازنً ومحب الدٌن الخطٌب ونجٌب محفوظ وؼٌرهم
كما شؽل بمضٌة العرب المصٌرٌة لضٌة فلسطٌن فالؾ الكثٌرمن
المسرحٌا ت والرواٌات والمصابد الشعرٌة فٌها
اشتؽل باكثٌر بالتدرٌس فً مصر خمسة عشر عاما ً منها عشرة
أعوام ب(المنصورة) ثم نمل إلى ( الماهرة)  .وفً سنة\ 1955م انتمل
للعمل فً وزارة الثمافة واإلرشاد المومً بمصلحة الفنون ولت إنشابها،
ثم انتمل إلى لسم الرلابة على المصنفات الفنٌة وظل ٌعمل فً وزارة
الثمافة حتى وفاته.
حصل باكثٌر على منحة تفرغ لمدة عامٌن (  ) 1963- 1961حٌث
أنجز الملحمة اإلسالمٌة الكبرى عن الخلٌفة الراشد عمر بن الخطاب فً
 19جزءاً ،وتعد ثانً أطول عمل مسرحً عالمٌاً ،وكان باكثٌر أول أدٌب
ٌمنح هذا التفرغ فً مصر .كما حصل على منحة تفرغ أخرى أنجز
خاللها ثالثٌة مسرحٌة عن ؼزو نابلٌون لمصر (الدودة والثعبان  -أحالم
نابلٌون  -مؤساة زٌنب)
طبعت األولى فً حٌاته واألخرتان بعد وفاته.
زار باكثٌر العدٌد من الدول مثل فرنسا وبرٌطانٌا واإلتحاد
السوفٌتً ورومانٌا ،باإلضافة إلى العدٌد من الدول العربٌة مثل سورٌا
ولبنان والكوٌت التً طبع فٌها ملحمة عمر .كذلن زار تركٌا حٌث كان
ٌنوي كتابة ملحمة مسرحٌة عن فتح المسطنطٌنٌة ولكن المنٌة عاجلته
لبل أن ٌشرع فً كتابتها.وفً المحرم من عام  1388هـ الموافك
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نٌسشان أبرٌل 1968م زار باكثٌر حضرموت لبل عام من وفاته.
كان باكثٌر ٌجٌد من اللؽات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة والمالٌوٌة
باإلضافة إلى لؽته العربٌة.
توفً علً باكثٌر فً الماهرة بمصر فً ؼرة رمضان عام\
 1389هـ الموافك  10تشرٌن الثانً (نوفمبر)\  1969م ،إثر أزمة
للبٌة حادة ودفن بمدافن اإلمام الشافعً فً ممبرة عابلة زوجته الثانٌة
المصرٌة.
تنوع أنتاج باكثٌر األدبً بٌن الرواٌة والمسرحٌة الشعرٌة
والنثرٌة ،ومن أشهر أعماله الروابٌة (وا إسالماه) و(الثابر األحمر) ومن
أشهر أعماله المسرحٌة (سر الحاكم بؤمر هللا) و(سر شهر زاد) التً
ترجمت إلى الفرنسٌة و(مؤساة أودٌب) التً ترجمت إلى اإلنجلٌزٌة.
كما كتب باكثٌر العدٌد من المسرحٌات السٌاسٌة والتارٌخٌة ذات
الفصل الواحد وكان ٌنشرها فً الصحؾ والمجالت السابدة آنذان ،ولد
أصدر منها فً حٌاته ثالث مجموعات .
لم ٌنشر باكثٌر أي دٌوان فً حٌاته وتوفً وشعره إما مخطوط
وإما متناثر فً الصحؾ والمجالت التً كان ٌنشرشعره فٌها.
االانه صدرت له ثالثة دواوٌن شعرٌة :
االول ( ازهار الربى فً اشعار الصبا ) أصدره الدكتور (دمحم أبو بكر
حمٌد) عام\  1987وٌحوي المصابد التً لد نظمها باكثٌر فً
حضرموت لبل رحٌله.
الثانً ( سحر عدن وفخر الٌمن ) اصدرته مكتبة كنوز ب( بجدة ) سنة
 2008وضم شعره بٌن  1933 – 1932وهً السنة التً لضاها فً
عدن بعد مؽادرته حضرموت .
الثالث (صبا نجد وأنفاس الحجاز) وفٌه شعره الذي نظمه سنة\ 1934
السنة التً أمضاها فً المملكة العربٌة السعودٌة لبٌل هجرته النهابٌة
إلى مصر .
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عضوا فً
شارن فً كثٌر من المإتمرات األدبٌة والثمافٌة واختٌر
ً
لجنة الشعر والمصة بالمجلس األعلى لرعاٌة الفنون واآلداب ،كما كان
عضوا فً نادي المصة وحصل على منحة تفرغ لتؤلٌؾ ملحمة تارٌخٌة
ً
عن عمر بن الخطاب.
وفٌرا حٌث ألؾ أكثر من ستٌن لصة ورواٌة،
ترن إنتا ًجا أدب ًٌا
ً
بٌن مسرحٌة شعرٌة ونثرٌة .
ٌتحدث باكثٌر نفسه فً لضة العرب الكبرى لضٌة فلسطٌن
حٌن ٌمول:
(على أثر حرب فلسطٌن التً انتهت بانتصار الٌهود على الجٌوش
العربٌة مجتمعة انتابنً إذ ذان شعور بالٌؤس والمنوط من مستمبل األمة
العربٌة والخزي والهوان مما أصابها ،أحسست أن كل كرامة لها لد
دٌست باأللدام ،فلم تبك لها كرامة تصان ،وظللت زمنًا أرزح تحت هذا
األلم لمعض الثمٌل ،وال أدري كٌؾ أنفس عنه)
ومن العجب أن باكثٌر عالج لضٌة فلسطٌن لبل ولوع الكارثة فً
ثالثة مسرحٌات:
األولى :عام\  1944تحت عنوان (شٌلون الجدٌد) لبل النكبة ،ولد تنبؤ
فٌها بنكبة فلسطٌن ولٌام الدولة الٌهودٌة وخروج أهلها العرب.
الثانٌة :شعب هللا المختار.
الثالثة :إله إسرابٌل.
ثم كانت مسرحٌته بعد نكسة الخامس من حزٌران بعنوان:
(التوارة الضابعة) وكان ٌرى أن لضٌة فلسطٌن ما زالت تنتظر
العمل األدبً الذي ٌتكافؤ مع خطرها وأهمٌتها.
باكثٌر ال ٌإمن بالفصل بٌن العاطفة والعمل ،ولكنه ٌرى أنه من
الطبٌعً أن تركز األعمال الشعرٌة فً لضٌة فلسطٌن على العاطفة؛ ألن
أولبن الشعراء ٌصفون الجراح الؽابرة التً فً للوبهم ....والرسالة التً
ٌحملها هإالء الشعراء هً أن ٌعمموا إحساس األمة بالمؤساة وٌذكرونها
353

بؤنها لضٌة حٌاة أو موت ،لضٌة مصٌر وٌثٌرون همم الرجال فً طرد
المعتدٌن الٌهود ولٌام النهضة العربٌة او لل االمة العربٌة لومة رجل
واحد فً ذلن .
لمد كان باكثٌر على اتصال دابم بالحٌاة األدبٌة فً مصر والشام
والعراق من خالل ما صدر فٌها من مجالت وصحؾ وكتب كانت تصل
إلٌه بشكل منتظم ،وكانت هنان أشواق لالنفتاح على ما فً تلن البالد من
حركة نهضوٌة لوٌة وتجدٌد وفكر و ٌصل صدى كبار الشعراء العرب و
المحدثٌن ،المسٌطر على األسماع هنان ولهذا كان وجود شولً وحافظ
أكثر من وجود العماد وطه حسٌن مثالً.
ومن بدابع لصٌده هذه االبٌات من لصٌدة بعنوان ( لوثمفت
حضرمٌا ) ٌمول:
عــلى إخــواننــا الـمتدٌـرٌـنــا
(أدٌس ابابا) سالم المخلصـٌـنا
ســالم الـشاكرٌن لما بنوا من
عـال لـبـنـً الـعـروبـة اجمعٌنا
تـذكـرنا بهـم عـهد (النجاشً)
وهـجـرة آل طـه األكـرمـٌـنــا
أبوا ضـٌـم األعـادي ٌـمتطٌهم
بـدار الـشرن فامتطوا السفٌنا
الى حـٌث الـمـمـام ٌـطـٌب فٌه
لــعــبـــاد اإللـــه الـذاكـرٌـنــا
رأت أخاللهم عٌن (النجاشً)
فــآمـن إذ رأى الـحـك المبٌنا
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فٌــا لـمـواطـن هـبطـت الـٌـهـا
مـالبـكـة الـسـالم مـبـشـرٌـنا
تــلـمـتـهـم بـحـب واحـتـــــرا
كـمـا ٌـسـتـمبل الخدن الخدٌنا
***
عــلــــى ذان األساس فـشٌدوهــا
مــدارس عـامـرات للـبنـٌنــا
على ذان االسـاس فــشـٌـدوهــــا
ن

ن ـوادي للـشبــاب الناهـضـٌنا

هـنـالـن فـؤرفـعوا االسالم شـؤنــا
وبـثـوا هـدٌه فً الـعـالـمـٌنـا
وكونوا حجة لـلــدٌـن فـٌــــــهـــم
وردّوا عـادٌـات الـمـعـتـدٌـنا
أال لـلـه دركــم رجــــــــــــــــــاال
سـعـٌـتـم لـلـعـال مـتـكـاتـفـٌنا
(بـنـادي االتـفـاق ) لـد اتـفـمـتــم
عـلـى إعـالء شـؤن المسلمٌنا
رحـلـتـم تبتؽون هـنـان رزلـــــا
فـعـدتم تـنـشرون هنان دٌنا!
رأٌـتم سـوء عـالـبـة التعـــــاد
فـكـنـتـم بـاإلخـا مـسـتمسكٌنا
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فهـل لبنً أبٌنا أن ٌــــروكــــــم
بؤلصى الشرق هل لبنً ابٌنا
لـعـلـهـم بـكـم إمـــــــا رأوكـــــم
نـهـضـتم بــالـتـآخً ٌـمتدونا
وأهـــــواء بـؤدمـؽـة صـؽـــــار
تالعبت كالصوارٌخ بالكرٌنا
ؼرور) لد مشى (حسد) الـٌـه
عـلـى عـلـمـٌـهـمـا ٌـتـمـاتـلونا!
فمن خمرٌهما اضحوا سكارى
وفـً كؤسٌهما إحتسوا المنونا
فوا أسفا شعوب األرض ترلى
ولـومـً بـٌـنـهـا ٌـتـشـاتـمـونا
اذا طالعت صحفهم بدت لــــً
أفـاعـً الـحـلـؾ رافعة لرونا
بـهـا األهـواء عـالـٌـة صـراخا
ولـٌـس بـهـا صدى للمصلحٌنا
***
فــثـوبـوا لـلـوفـاق وال تكونوا
(برالش) واسمعوا النصح الثمٌنا
ودعـوا األلـدار لـلتارٌخ ٌرلم
عـلـٌـكم أولـكـم مـا تـعـلـمـونــــــا
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وربــكـم بـكـم أدرى تـعـــالـى
فـفـٌم عـلـى الـمـدى تـتـنـابـزونــا
؟
ومن ٌحسن وٌعمل صالحات
فـإن الـلـه ٌـجـزي الـمـحـسـنـٌـنــا
مضى زمن الجمود فودعوه
ووافـاكـم زمـان الـعـامـلـٌـنــــا !
زمــان لـٌـس ٌـعـلو فـٌـه إال
عـصـامـً جـرى فً السابمٌنا
وإن لـنـا مـواهـب سـامـٌـات
بنً األحماؾ -أدهشت المرونا
اال فاستعملوها فً الـمـعـالـً
تنالوا فً الورى المجد األثـٌـنتا
فـمـد لـعـبـت بـؤدوار كـبــــار
جـدودكـم الـكـرام الـسـالـفـونــــا
ولـو ثـمـفت ٌوما (حضرمٌا)
لـــجــابـن آٌــــة فــً الـنـابـؽٌنا

**********************
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التجانً ٌوسؾ بشٌر

هو التجانً احمد بن ٌوسؾ بشٌر بن األمام جزري الكتٌابً ٌنتسب
الى لبٌلة الجعلٌٌن العربٌة فً السودان .
ولد بمدٌنة (أم درمان) عام  1912عاصمة السودان الثانٌة ،
وفٌها تلمى دراسته االولٌة والثانوٌة ولم اكمل دراسته فً المعهد العلمً
حٌث فصل ألسباب سٌاسٌة وبالحمٌمة هً لٌست سٌاسٌة اذ انه مثل
بعض لصابد الشاعر احمد شولً بدالبل بعض اٌات المران الكرٌم مما
اثار ؼضب وحفٌضة االسرة التعلٌمٌة علٌه فطرد من الدراسة .
التجانً أحمد بن ٌوسؾ بشٌر من لبٌلة (الجعلٌٌن)؛ شاعر سودانً
متمكن ولد فً ( أم درمان ) من أسرة علم وأدب فحفظ المرآن الكرٌم فً
ولت مبكرثم التحك بجامع أم درمان حٌث المعهد العلمً الذي أصبح اآلن
(جامعة أم درمان اإلسالمٌة. ) .
عمل التجانً فً الصحافة وكان مشهورا ً بالذكاء وسعة اإلطالع
واإللمام بؤدب العالم العربً المدٌم والمعاصر بل تعدى ذلن لٌكون مطالعا ً
على األدب الؽربً وصحافته .لكنه عاش حٌاة عملٌة بابسة حٌث عمل
فً أكثر مهنة برواتب زهٌدة كان أفضلها اإلشراؾ على أحد المجالت
تحرٌرا ً وإخراجا ً وتصحٌحا ً ممابل أربعة جنٌهات شهرٌا ً .
و عمل بابعا فى محطه بنزٌن بعد ان انسدت ابواب الحٌاة ومنها
السفرالى مصر الكما ل تعلٌمه فما تمكن من مواصلة تعلٌمه فانكب على
دراسة كتب االدب مجهدا نفسه حتى اعتلت  .الحظ لوله :
أملى فى الزمان مصر فحٌا
هللا مستودع الحضارة مصرا
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نضر هللا وجهها فهى ما تذداد
اال بعدا علً وعسرا
وتتكرر هذه االالم والمتاعب فً جل لصابده ٌمول فى لصٌدته
(حٌره) :
بٌن اثنٌن اسر ام ابكى
لبس الٌمٌن وجذوة الشن
فى النفس حاجات وان خفٌت
فلعلها ضرب من النون
حبن المضاء شراكه ورمى
للعمل منه بضٌك ضنن
والعمل ٌنصب من حبابله
نصبا معالدها من الشون
انا من فوادح ما تجر ٌد
ابدا لنٌصة ذلن الحبن
مازلت الطعه وٌعمدنى
والمرء بٌن لاللل ربن
ولد اصٌب بمرض عضال نتٌجة الجهد المضنً والتعب الشدبد
فٌرزح الشاعر تحت وطؤة االالم النفسٌه والجسدٌه والروحٌه والتى
ظهرت فى شكل شا من الوسواس المهرى فى لصٌدته (ٌإلمنى شن )
الحظ لوله :
ما كنت أإثر فى دٌنى وتوحٌدى
خوادع اآلل عن زادى ومورودى
ؼررن بى وبحسبى ان رواٌتى
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مألى هرٌمت على ظمؤى من البٌد
افرؼتها وبرؼمى انها انحدرت
بٌضاء كالروح فى سوداء صٌخود
ورحت ال انا عن مائ بمنتهل
ماء وال انا عن زادى بمسعود
اشن ٌإلمنى شكى وابحث عن
برد الٌمٌن فٌفنى فٌه مجهودى
اشن ال عن رضا منى وٌمتلنى
شكى وٌذبل من وسواسه عودى
هللا لصرح الدٌن من رٌب
مجنونه الرأى ثارت حول معبودى
ان راوؼتنى فى نسكى فكم ولجت
بى المخاطر فى دٌن وتوحٌدى
ٌصؾ الشاعر حالته المرضٌه فى اخر لصٌده كتبها وهو ٌصارع
الموت فٌمول :
انا الٌوم ال حران كؤن لد
شد فى مكمن الموى أوثاق
بت استنشك الهوى التسارا
نفس ضٌك وصدر طاق
وحناٌا معرولة ....وعٌون
ؼابران ....ورجفة ....ومحاق
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توفً وهو فً الخامسة والعشرٌن من عمره وذان عام \ .1938
التجانى ٌوسؾ بشٌر ٌمتاز بروعة شعره ولوته ومتنانته وجزالته
فهو برؼم لصر سنى عمره التى ما تجاوزت الخمس والعشرٌن سنة
فؤضاؾ الى التراث االدبى السودانى والعربى دٌوانا رابعا اسماه
(اشراله) وتسمت الكثٌر من بنات السودان فً حٌنه بهذا االسم تٌمنا
باسم الدٌوان وٌضم هذا الدٌوان لصابد روعة فً االنشاد والبالؼة
والخٌال والفن الشعري فهذه السنوات المصٌرة من عمره كانت ملٌبه
باآلالم والمحن ٌ .مول :
قـ
ٌا ُمظلم الروح كم تشمى على ُح َر ٍ
مما ٌكاب ُد َ
ح
منن
الملب والرو ُ
ُ
ٌحؾ به
ح
هدى بجنبن مذبو ٌ
ُّ
ً

ح
للب منن مذبو ُ
فً عالم ال َّ
صدر ٌ

التجانً شاعر مبدع فمد تمكن فً اللؽة والفصاحة واألسلوب
الشعري و فً شعره تتمثل البٌبة السودانٌة وعاداتها وأخاللها وتمالٌدها،
وٌعد من شعراء الرومانسٌة العربٌة الحدٌثة .وله شعر فً حب الوطن
وممارعة المستعمرٌن ٌمول عنه د.عبدهللا الطٌب:
(لم ٌجد التجانً ٌوسؾ بشٌر من نماد العربٌة ما ٌستحمه من
التمدٌر ،ولم ٌشتهر بما هو أهل له من االشتهار وذلن عابد لحداثته
ولكونه من السودان ) .
واختم بحثً من جمٌل لصابده هذه المصٌدة بعنوان
( الصوفً المعذب) ٌمول فٌها :
 ..هذه الذرةُ كم تحم ُل

فً العالم سرا ً!

لؾ لدٌها وامتزج فً ذاتها عمما ً وؼورا
وبرا
جوها
ِ
المملوء إٌمانا ّ
وانطلك فً ّ ِ
ص ؽرى
وتنمَّ ْل بٌن كبرى فً
الذراري ِ و ُ
ّ
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تر ك َّل الكون ال ٌفتر تسبٌحا ً وذكرا
َ
وانتش الزهرةَ ,والزهرة كم تحمل عطرا
ندٌتْ واستوثمتْ فً األرض إؼرالا ً وجذرا
خض ٍل ٌفتؤ نضرا
وتعرتْ عن طرٌر ِ
هزار الحمل من أنبتَهُ وردا وزهرا
س ْل
َ
وس ِل الوردةَ من أو َدعَها طٌبا ً ونشرا
وتسمع بٌن أعمالِ َن أمرا
تنظر الرو َح
ْ
ِ
***
الحك ما أوسع فً النفس مدا ْه
الوجو ُد
ُّ
ُ
والكون
ُ
المحض ما أوثك بالروح عُراهُ
ك ُّل ما فً الكون ٌمشً فً حناٌاه اإلل ْه
هذه النملة فً رلتها رج ُع صدا ْه
هو ٌحٌا فً حواشٌها وتحٌا فً ثرا ْه
ت الرو َح تلمّتْها ٌدا ْه
وهً إن أسلم ِ
هللا إن ك ْنتَ ترا ْه
لم تمت فٌها حٌاةُ ِ
***
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س ْه
أنا وحدي كنت استجلً من العالَ ِم هم َ
ُ
س ْه
اسمع الخطرة فً الذر
وأستبطن ح َّ
س ْه
واضطراب النور فً خ ْفم ِت ِه أسم ُع جر َ
ُ
س ْه
وأرى عٌ َد فتى الور ِد واستمب ُل عر َ
س ْه
وانفعا ُل
الكرم فً فمعتِ ِه أشه ُد ؼر َ
ِ
َ
س ْه
رب سبحانَن! إن
الكون ال ٌمدر نف َ
ِّ
س ْه
نورن إ ْن َ
نار َن ِج ِنٌَّّهُ ومن ِ
ص ْؽتَ من ِ
***
رب فً اإلشرال ِة األولى على طٌنة آد ْم
ِّ
ب وفً الطٌنة عالَ ْم
أم ٌم
تزخر فً الؽٌ ِ
ُ
ح تحاو ْم
ونفوس تزحم الما َء وأروا ٌ
ٌ
ْ
وآمن
ك وسبّحْتُ وآم ْنتُ
سبَّ َح الخل ُ
ْ
وآذن
ب وآذ ْنتُ
وتسل ْلتُ من الؽٌ ِ
الدهر دراكا ربذ الخطو إلى ْ
من?...
ومشى
ُ
***
فً تجلٌاتن الكبرى وفً مظهر ذاتِ َن
الفٌاض من بعض صفا ِت ْن
والجال الزاخر
ُ
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ْ
ُ
حٌاتن
فٌض
ق الوضا ُ
والحنان المشر ُ
ح من ِ
ْ
سبحاتن
والكما ُل األعظم األعلى وأسمى
لد تعبدت ُ َن ُزلفى ذابدا ً عن ُحرما ِت ْن
فَنٌِتْ نفسً وأفر ْؼتُ بها فً صلواتِ ْن
***
ثم ماذا ج َّد من بعد ِ ُخلوصً
أظلمت

روحً ..ما عدتُ أرى

وصفابً
ما

راء
زنا
ِ

ثُم فً صح ِو سمابً أٌهذا العثٌر الؽالً وللموت رجابً
للمناٌا

السود

ٌوم

آماٌا

لضابً

الجبار من زادي ومابً
آه ٌا موت جنونً آه لؾ تزو ْد أٌها
ُ
والترب
ْ

َّ
إن

ُمثْمَ ٌل

فإادي

حاء
بالبُ َر ِ

**********************************
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طْ ٌٛح حُٔـِي  ٞٛٝحُٔـِي حُؼخٖٓ ٖٓ :
( ٓٞٓٞػش ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ٗ -ؼَحء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش -
رؼ ٕٞهللا طؼخُٝ ٠ك. ِٚ٠
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انفهسس
االهداء
انًقديت
انُهضت انعسبُت
انشعس وانُهضت انعسبُت
انُهضت واالحجاهاث انشعسَت
شعساء انُهضت انعسبُت -:
ٗخ٤ٛق حُ٤خُؿ٢
ح َ٤ٓ٫ػزي حُوخىٍ حُـِحثَ١
ٓلٔٞى ٓخٓ ٢ح ُزخٍٝى١
حرَح ْ٤ٛحُ٤خُؿ٢
دمحم ٓؼ٤ي حُلزٞر٢
حٓٔخػٛ َ٤زَ١
ؿٔٛ َ٤يه ٢حُِٛخ١ٝ
حكٔي ٗٞه٢
دمحم حهزخٍ
ِٓٔ٤خٕ حُزخٍ٢ٗٝ
ػزي حُٔلٖٔ حٌُخظٔ٢
ٛخُق حُوَٝ٤حٗ٢
كخكع حرَحْ٤ٛ
هِٓ َ٤طَحٕ
ٓؼَٝف حَُٛخك٢
حٓ ٖ٤حَُ٣لخٗ٢
ػِ ٢حُـخٍّ
كز٤ذ كخٍّ
كِ ْ٤ىّٓٞ
ر٘خٍس حُو١ٍٞ
ٍٗ٤ي ِٓ ْ٤حُو١ٍٞ
ٓ٤وخثٗ َ٤ؼٔ٤ش
دمحم ٍٟخ حُ٘ز٤ز٢
ػزي حُلٔ٤ي رخىْ٣
حرَح ْ٤ٛحُٔخُٗ٢
حكٔي حرٗٞخى١
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ه َ٤حُي ٖ٣حًٍُِِ٢
دمحم حرَح ْ٤ٛحَُٔحً٘٢
حكٔي حُٜخك ٢حُ٘ـل٢
حرَحٗ ْ٤ٛخؿ٢
دمحم ٜٓي ١حُـٞح١َٛ
دمحم حُؼ٤ي حُٔ٘خ١َ٤ٛ
كخكع ؿَٔ٤
حر ٞحُوخْٓ حُ٘خر٢
ػَٔحر٘٣ٍٞش
كِٔس ٗلخطٚ
حكٔي ػِ ٢رخًؼَ٤
حُظـخٗٓٞ٣ ٢ق رَ٘٤
حُلَّٜ

*****************
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ٖٓ ٓئُلخص كخُق ٗ٤ٜق حُلـ٤ش حٌُ٢ٗ٬٤
ح-حُيٝح ٖ٣ٝحُ٘ؼَ٣ش :
1978
ٗلؼخص حُوِذ
هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ 1986
20 0 8
ٖٓ ٝك ٢حٔ٣٫خٕ
2010
حُٜ٘خىس ٝحُ٣َ٠ق
2011
حُلَد ٝحٔ٣٫خٕ
2014
ٓ٘خءحص َٓ٘هش
2016
ٗز ٞحُل٤خس
د – حٌُظذ حُ٘ؼَ٣ش :
- 1ك ٢ح٫ىد ٝحُلٖ
- 2طًٌَس حُ٘و٤ن كٓ ٢ؼَكش حىحد حُطَ٣ن – ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٗٝف حُو٤ٜيس
حُٔ٘ٔٞرش ُِ٘٤ن ػزي حُوخىٍحٌُ٢ٗ٬٤
- 3حُٔٞؿِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر \ ٢ىٍحٓش ٓٞؿِس ك ٢حُ٘ؼَحُؼَر ٢ػزَ حُؼ ٍٜٞريءح
ٖٓ حُؼ َٜحُـخٝ ٢ِٛكظ ٠حُٔؼخ . َٛحػظزَ ح ٝه ٖٓ ْ٤هزَ ح٫ىرخء ٝحُ٘وخى ٝحؿِذ
حُٔٞحهغ ح٫ىر٤ش ػِ ٠حُ٘ض حٗ ٚحكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك ٢ح٫ىد ٝحُِـش ك٢
ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝح٫ىد  َ٘ٗٝك ٢حٍرؼش حؿِحء رٔـِي١ ٖ٣زغ ىحٍ ىؿِش
ٗخَُٗٞٓٝ ٕٝػ ٕٞػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
َٗ- 4ف ىٞ٣حٕ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗٝ ٢ٗ٬٤ء ك ٢طٜٞك – ٚىٍحٓش ٗخِٓش ك٢
حىد حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍحًًٌُٞٔ٘ ٢ٗ٬٤ؽ ُِ٘ؼَحُٜٞكَٗٝ ٢ف حُوٜخثي
ح حُٔ٘ٔٞرش حُ٣ٝ ٚ٤وغ حٌُظخد حٍرؼش حؿِحء.
 - 5ح ٍٞٛك ٢حّ٬ٓ٫
ًَ - 6حٓش كظخس  -هٜش ِ٣ٞ١ش
 - 7ػٌٍحء حُوَ٣ش (هٜش ِ٣ٞ١ش )
 - 8حٗ٫و٤خء ( ٓـٔٞػش ه ٜٚهَ٤ٜس )
 - 9رِيٍ ُٝػزَ حُظخٍ٣ن
 - 10ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَ حُٔؼخٝ َٛه٤ٜيس حُ٘ؼَ ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 - 11حُـٍِ ك ٢حُ٘ؼَ حُؼَر١ ٢زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 – 12ػزي حُوخىٍ حٌُٞٓٝ ٢ٗ٬٤هل ٖٓ ٚحٌُٔحٛذ ٝحُلَم ح٤ٓ٬ٓ٫ش ىٍحٓش
َٗ-- 13ف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش \ ٓغ ىٍحٓش رلؼ٤ش كٗ ٢خػَٛخ حُ٘٤ن ػزي حُوخىٍ حٌُ٢ٗ٬٤
ٓ - - 14ي٘٣ش رِيٍ ُٝك ٢حٌُحًَس ١زغ ك ٢حُوخَٛس ٝرَٝ٤ص ٝحَُ٣خٝ
ٌٍٗ - 15حص ٖٓ حَُٔ٤س حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ -حٍ٫ىٕ
 – 16حُ٘ؼَحُؼزخٓ ٢ر ٖ٤حٌُ٤ٌ٤ٓ٬ش ٝحُظـي٣ي ١زغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ  -حٍ٫ىٕ
 ٖٓ - 17ػ ٕٞ٤حُ٘ؼَ حُٜٞك٢
 – 18ىٍحٓخص ك ٢حُ٘ؼَحُؼَرٝ ٢حٓخٍحط١ ٚزغ ىحٍ ىؿِش ػٔخٕ – حٍ٫ىٕ
 - 19حَُٔأس حُؼَر٤ش ك ٢حُ٘ؼَحُـخٌٓ َ٘ٗ ٢ِٛظزش حٓ٫خُ - ٕٝحٛيحٍ ٓـِش ( حُٜي)ٟ
حُ٘خ١وش رخُِـش حُؼَر٤ش ك٣٫ٝ ( ٢ش ُ ّٞحٗـِْ ح٤ٌ٣َٓ٫ش )
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ؽٞٓٞٓ -ػش حُظلٔ َ٤حُٟٔٞٞػُِ ٢وَحٕ حٌَُٝ ْ٣هي ٛيٍٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
 - 1حٛلخد حُـ٘ش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 2حُوَحٕ ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 3ح٫ىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
 - 4حٔٗ٫خٕ  ّٞ٣ٝحُو٤خٓش
 - 5حُوِن  ٝحُٔؼخى ك ٢حُوَإٓ حٌَُْ٣
ؿِءحٕ
 ّٞ٣ - 6حُو٤خٓش ك ٢حُوَحٕ حٌَُْ٣
ى – ٓٞٓٞػش ( ٗؼَحء حُؼَر٤ش ) ك ٢ػَ٘س ٓـِيحص
ٗ - 1ؼَحء ؿخٕٞ٤ِٛ
ٗ - 2ؼَحء ٛيٍ حّ٬ٓ٫
ٗ - 3ؼَحء حُؼ َٜح١ٞٓ٫
ٗ - 4ؼَحء حُؼَٜحُؼزخٓ ٢حٍٝ٫
ٗ - 5ؼَحء حُؼ َٜحُؼزخٓ ٢حُؼخٗ٢
ٗ - 6ؼَحء حُؼَر٤ش ك ٢حٗ٫يُْ
ٗ - 7ؼَحء حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخٗ٤ش
ٗ - 8ؼَ حء حُ٘٠ٜش حُؼَر٤ش
ٗ - 9ؼَحء حُليحػش حُؼَر٤ش
ٗ - 10ؼَحء حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش

حُٔـِي حٍٝ٫
حُٔـِي حُؼخٗ٢
حُٔـِي حُؼخُغ
حُٔـِي حَُحرغ
حُٔـِي حُوخْٓ
حُٔـِي حُٔخىّ
حُٔـِي حُٔخرغ
حُٔـِي حُؼخٖٓ
حُٔـِي حُظخٓغ
حُٔـِي حُؼخَٗ

ٝكٜ٤خ حٌُظذ حُظخُ٤ش :
ؿِءحٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ
ؿِء ٝحكي
ؿِءح ٕ
ؿِءح ٕ

****************************
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