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 الفصل  األول
محد باكثري من امليالد إىل الوفاةعلي ا- 1 

 . بلده– أسرته –نسبه          
 

 لفصل الثانيا 

 -:مراحل حياته 
 ونيسيةداالناملرحلة   -
 يةــــمنـــاملرحلة الي -

 جازيةـــــــاملرحلة احل -

 ريةـــــــاملرحلة املص -

 

 الفصل الثالث
 

 ويترجل الفارس باكثير          
 
 
 
 
 

 -:وبلده) وأسرته(نسبه 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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א א א(7)א ،(8).

                                                 
البنان : أنظر. ب البنان المشير، توفي في حدود السبعمائة من الهجرةعيسى بن سلمة باآثير هو اقدم من عرف من هذه األسرة ، وأول من ترجم له صاح (1)

 . تعز ، اليمن-، مطابع المفضل لألوفست١٣ ص –محمد بن محمد باآثير : المشير إلى فضائل آل أبى آثير 

 

  ٢ ص–البنان المشير :  انظر (2)

 :صوًال إلى باآثير ، آما أنهم بيت ملك وهو نسب تقف الفصاحة قديمًا وحديثًا عنده، أبتداًء بامرئ القيس و(3)

  وقائد الخيل والرجال        إن قيل من في البالد مالك                                     

 آم من متوج بالجدال     قل آندة الكمل  األآابر                                          

، ١٦٠ ص –الكاشف البن حجر : انظر المراجع التي ذآرها صاحب البنان في التعرف على هذه القبيلة ومنهاو.  وما بعدها ١٠ ص -البنان المشير : أنظر(

  ).٤٦١ ص – ، وسالفة العصر البن معصوم ٢٠ ص –أحمد التروانى :  وحديقة األفراح ٥/٩٨ –وشرح اإلحياء للزبيرى

 ..١١ ص–البنان المشير ) ٤(

  أن )ابن أختم(ولم أجد جوابًا شافيًا عند من سألتهم عن ذلك؛ إ قول عمر بافضل ) باآثير( من تفسير هذه التسمية  لم أجد فيما بين يدي من المراجع(5)

))  با ((أبو فالن،، وقد حرفها العامة إلى(( فقد ذآروا أنها مأخوذة من )) باآثير)) ((با((أما . هو جد هذه األسرة التي ينتسب إليها هذا النسل من أبنائه)) آثيرًا(( 

فن القصة عند الكاتب اإلسالمي الكبير علي أحمد :انظر)) (ابن آثير ((أي)) ابن((، وقيل إنها بمعنى )) آل((بمعنى )) بيت((تخفيفًا، وقد تكون اختصارا من آلمة 

 ).م١٩٩٣ة اللغة العربية ،  الرياض ، آلي- جامعة اإلمام محمد بن سعود–، رسالة ماجستير ٢ ص–بدرية إبراهيم عبد العزيز السعيد : باآثير

 آثير أولى المجد والنائل  فروع الملوك من آل أبى    :ووجدت في بعض األشعار قولهم 

 بيروت، والدار اليمنية للنشر – ، دار المناهل ٢٠٨ص –علي احمد باآثير : أزهار الربا في شعر الصبا: ديوان: أنظر(  ))أبى فالن (( فجعلها بمعنى 

هذه ثمرة أخرى يجنينا إياها : ((فقال )) أبو ((بمعنى )) المازني(( ذآرها )) أخناتون ونفرتيتي((وفي مقدمة ). محمد أبو بكر حميد. د:  تحقيق صنعاء-والتوزيع

وأثبتها محمد بن .هرة القا–ط مطبعة مصر ،٧،٩ ص–)) وإن آتاب الصديق السيد أبى آثير تحفة جديرة بإآبار األدباء والمؤرخين .....)) آثير الصديق السيد أبو

غير أن األستاذ عمر بافضل ذآر لي أن .البنان المشير إلى علماء وفضالء آل أبى آثير : محمد باآثير في عنوان آتابه المؤرخ ألسرة باآثير بهذا المعنى فكتبها 

 )) البا((ما ذآر لي أيضًا أن هذه تذآر آخر االسم إال لألسر العريقة الحضرمية التي سكنت حضرموت من قديم الزمان ، آ هذه البا ال

وال )) أبو ((تعنى  ، ومعنى ذلك أنها ال...  بإرجاء– باآثير –هم نسل حضرمي صميم فيقلون ؛ بافضل ... تعنى سوى أن نسل آثير ، أو فضل ، أو رجاء ال

 ).م١٩٩٧أثناء لقائى به في األردن في يناير ) حفيد باآثير(بافضل  من مقابلة مع عمر)) . (ابن((

آما ترجم عبد اهللا الحبشى في . ألآثر من ستين من نوابغ هذه األسرة )) البنان المشير إلى علماء وفضالء آل أبى آثير: (( ترجم محمد محمد باآثير في آتابه  (6)

 صاحب آتاب تاريخ ي اليافعيالح البكر، وآذلك ص) صنعاء –طبعة مرآز الدراسات اليمنية ( آتابه مصادر الفكر العربي اإلسالمي في اليمن لجماعة منهم 

من شعراء سيئون ، فقد ذآر فيه جماعة : م ، وآذا عمر محمد محمد باآثير في آتابه ١/١٩٦٣ القاهرة ،ط– ي الحلبيحضرموت السياسي ، طبعة مصطفى الباب

  ). حضرموت– سيئون – طبعة محلية ٢ مخطوط، جـ١جزءان، ج. ( من شعراء آل باآثير 

أسهم الشيخ حسن بن عبد اهللا باآثير من أعظم مشاهير علماء مكة ومفتيها، ومنهم الشيخ عبد القادر بن إبراهيم بن عبد القادر ، ومنهم الشيخ أبو بكر وعلى ر (7)

روى عنه أنه بكى قبل موته فلما بن عبد اهللا بن محمد باآثير ومن مؤلفاته آتاب مطول فى علم الحساب والنجوم ، ومنهم الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم باآثير الذي ي

انظر (وغيرهم آثير .  آخر ، إنما بكائي على أربعة عشر علمًا لم يأخذها عنى أحد فتموت بموتي ءيش ما بكائي على نفسي وال: سأله الحاضرون عن السبب قال

 ) . على التوالي١٨،٣٣،٨٠،٨١البنان المشير ص

 :بقوله)) قصعة العسل((  الذي أشار إليه العارف الصوفي الشواف في  باآثير ، وهوهعيسى بن سلم: ومن متصوفتهم (8)
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  أيضًا وعالم موفى سيدي عيسى الصوفي      

  صالح وعابد هللا           بالعهد صادق يوفى       

  يامشتهر بالشارات    الخيرات) باآثير(يا      

 )١٣ ص –البنان المشير ( اهللا                                    تخفى ويظهرها    ذي هي تقع في تارات                      
عيسى بن سلمة بن عيسى : ومنهم ) . ١٤ ص –البنان المشير : أنظر( باآثير ه بن عيسى بن سلمهمحمد بن سلم: وتوفى في حدود السبعمائة من الهجرة  ومنهم 

 :ساآن البلد الحرام ، ومن شعره قوله ) ه ٩٢٥ -( بن أحمد بن محمد بن عمر باآثير عبد اهللا: ومنهم ) ١٧ ص  -البنان المشير: أنظر(بن سلمة 

 فعل اإلله فماله أن يغضبا           من آان يعلم أن آل مشاهد        

 )٢٢ ص–البنان المشير     (                عيناه من تلك الفعال ويطربا         شاهدت بل واجب أن يرتضى ما     

عبد : محمد الصبان آتابًا بعنوان  ، وآتب عنه عبد القادر١٧٠ ص –تاريخ حضرموت السياسي لعبد الصمد باآثير :  صالح البكرى اليافعى في آتابه وترجم

ط ،ى. ت ، ج حضرمو- شاعر حضرموت من القرن العاشر الهجري ، إصدار فرع المرآز اليمنى لألبحاث الثقافية  واألثار والمتاحف المكال–الصمد باآثير 

وألفا عمر محمد باآثير آتابًا يعترض فيه على . م وعمل دراسة للديوان في ثالثمئة وأربعين صفحة، فيما يقع الديوان في أربعمائة وثالثين صفحة ١٩٧٩أآتوبر 

 العابثة بشعر شاعر األمة الحضرمية ؛ طبعة يةالصبانأوهام الرسالة  األدلة الصحيحة الجلية بتفنيد: نفة الذآر وهو بعنوان بعض آراء الصبان في دراسته اآل

 .ترجم فيه لكثير من شعراء آل باآثير.  اليمن – سيئون – طبعة محلية –من شعراء سيئون :  محمد باآثير مؤلفًا أسماه  وألف عمر. اليمن-سيئون

من :  و١٧٥ ص –تاريخ حضرموت السياسي : أنظر( ن شعر وله ديوا) ه١٣٩٤-(عمه محمد محمد باآثير : ومن آل باآثير المعاصرين لعلى أحمد باآثير  

، وابن عمه عمر محمد باآثير من ) ٦٥ ص –من شعراء سيئون :انظر(، وإخوة باآثير آلهم شعراء ولهم دواوين )٧٠ ص–عمر محمد باآثير : شعراء سيئون 

 ))قصائد من شعر عمر محمد باآثير: ((  بعنوان نًااب بسيئون ديواحاد األدباء والكتأصدر له إت: (ومن أشعاره قوله ) م١٩٩٤ -(الشعراء وله ديوان 

 دار ذي ود تعاليت من دار                   وحياك من حزن الحيا وبله الساري أيا   

 .الخ.........   ومهبط أنوار ومطلع أقمار   والزلت مأوى للفضائل والعال   

 وابن أخيه أحمد عبد القادر باآثير) ١٩٨٥ اليمن،ط – حضرموت –، اتحاد األدباء والكتاب اليمنين ٢٤ ص–عمر محمد باآثير : مع على أحمد باآثير (

 م عند زيارته صنعاء،١٩٨٧قالها عام )) حبيبتي صنعاء((ومن أشعاره قصيدة أمالها علّي مشافهة بعنوان ..........) -)هـ ١٣٤٠ (

  لجبــاليــا روضة بين ا   صنعاء يامهد الجمال   :يقول فيها

  صنعـــاء يامرعى الغزال   صنعــاء يامهد المهـــا   

 أجتاز الصحاري والرمال   وافيت مــن سيئـــون    

 ومن أهفو لهم في آل حال   فوجـــدت أصحـــابي   

 وينـــبـــذون االتكـــــــال   يبنون مجدهم الجديد   

 ـرجــــالوالمـــــآذن والــــ  صفة األصالة في المباني   

                                               *********     

 صنعـــاء يامــرعى الغزال  مهــد المهــا صنعاء يا   

 هنا الجنـــوب هنا الشمال   أنا الأفــرط الأقــــول     

   وتعــانقــــت قمــم الجبال   بلـد تشابك مجــــده    

  ).٧٠ ص– ٢ جـ–من شعراء سيئون : انظر(              .              الخ.......... لمالقيتك هاجت الذآرى ودمع العين سال                      

 :وقيل فيه)  هـ٩٢٠-(ومنهم الشيخ عبد اهللا بن احمد باآثير ، وعبد اهللا بن محمد بن أحمد باآثير الملقب الغيبر 

 من سره تسرى الهداية في المال  و الحال الذي الشيخ عبد اهللا ذ                   

 )٢٧ص –البنان المشير       (  زلفى فيا هللا حال قد حال        جعل التسترديدنًا فدنا به                   

 :على أحمد باآثير من قصيدة مطلعها، قال فيه )مسجد قيدان(ومن أشهر صوفيتهم الشيخ قيدان بن عبد اهللا بن محمد باآثير ، صاحب المسجد المشهور في سيئون 

 والهوى إن فكرت فيه هوان            مالقلبى عن حبـــــه ســلوان     

 ماطر غيــــر ذى أذى هتان                  فسقى ربعهــــا بأآفافسلـع     

 – قيدان –لحجى لحلم واإو            طبقا دائمًا آما جاد شيخ العلم                                

 مستغـاث بفضــله يستعان            ملجــــأ الالجئين عند الرزايا                                
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א(1)א א(2)، ،(3)

،:أسرته ،،
– .א:(4)

א א:(5)–א ، א ،א א
אאא)).(6)((א ،(7)א

                                                                                                                                                                              
 )٣١ ص–البنان المشير (         الخ…  صيته قد سرت به الرآبان            فاضـل ماجــد فقيـــــه نبــيه                                 

 ). وما بعدها٣٩،٥٤ ص–البنان المشير : انظر. (ن عبد المعطى ، وعمر بن محمد باآثير وغيرهم ومنهم أحمد ب

    وهو من مواليد ) ه٩٨٩-٩١٢(تراجم للكثير من شعراء وأدباء آل باآثير ، وذآر منهم نور الدين على بن حسن باآثير )) البنان المشير ((  أورد صاحب (1)
 : وآذا عبد المعطى بن حسن بن عبد اهللا باآثير ومن شعره ) ١٨ص –البنان المشير : أنظر(.ومن شعراء البطحاء )) مكة(( 

 ومن فضله العميم معتمدى       يارب يامن عليه مستندى     

 ).٣٨ ص –البنان المشير  (   آلقاه عند القيام خذ بيدى              خذ بيدى قبل أن أقول لمن                   

وأيضًا أحمد بن . اخذ عن علماء الحرمين ورحل إلى الشام ودرس في جامعها ثم عاد إلى مكة ) ه ٩٤٦-(اللطيف بن أحمد بن محمد بن سلمة باآثير وآذلك عبد 

  :ومن شعره قوله ) ه١٠٤٧-(الفضل بن محمد باآثير 

 ومن الجفون تهز مرهف ذى يزن  زارت تريك البدر من وجه حسن                     

 الخ……آحًال وأرهفه بد عجيه وسن   لحظًا سقاه السحر من هاروته     

له ديوان شعر متداول في سيئون ، آان آاتب اإلنشاء للسلطان عمر بن بدر ملك الشحر ) ه١٠٢٤(وأشهرهم عبد الصمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا باآثير 

 : يرثى السلطان المذآور عند موته–وشاعره ، ومن شعره 

 فأظلم في أقطارنا الشرق والغرب ى من سماء المجد آوآبها القطبهو

 الخ..…فيالك رآن قد تضمنه الترب  تضعضع طود المجد وانهد رآنه

 )٣٣٣،٣٦١ ص-ومصادر الفكر العربى اإلسالمى( ، ) ٤١،٤٧،٦٢ص: البنان المشير : أنظر(

  ،٣٦١ ص –مصادر الفكر العربي األسالمي في اليمن :  أنظر(2)

  ، ٨والحكمة ، ع.وغيرها  ‘ ٧٦‘٥٦‘٤١‘٣٢‘١٩ ص –البنان المشير :  أنظر(3)

فن القصة عند الكاتب : و. م١/١٩٨٨، ط٨٠ لبنان، ص – بيروت –إصدار اتحاد األدباء والكتاب اليمنين ، دار الحداثة : وثائق مهرجان باآثير: أنظر (4)

  –،٤ ص –بد العزيز السعيد بدرية بنت إبراهيم ع: اإلسالمي الكبير على أحمد باآثير

 .٤ص -، وفن القصة  ٨٠ص–وثائق مهرجان باآثير : أنظر (5)

. م، وتبلغ من العمر الثمانين تقريبًا ١٩٩٥ وهى متزوجة من سالم محمد بامخرمة ، ولم يُسمح لى بمقابلتها أو الحديث معها أثناء زيارتي لسيئون في أبريل (6)

 لى بمقابلة هذه السيدة إذا ما سنحت  أبدى استعداده إلتاحة الفرصة-م١٩٩٧فضل  أثناء لقائي به في األردن في يناير عمر عوض با: غير أن األخ الزميل 

فقد تزوجت من أبن عمه عمر )) أما سلمى((جدته ، فهو حفيد أختها ، )) شيخة ((وتعد الحجة . الفرصة وترافقنا في زيارة لسيئون والزلت أنتظر هذه الفرصة 

وذآر أحمد عبد القادر ) ٨٠ ص –وثائق مهر جان باآثير : أنظر. (من األديب محمد بن حسن بارجاء محرر التهذيب )) امهانى (( باآثير وتزوجت بن محمد

إصدار ، ١ ص –أحمد عبد القادر باآثير : صفحة من حياتى مع الشعر واألدب :أنظر)) . (امهانى((هى التى تزوجت من بارجاء وليس )) خطرة باآثير أن 

  ).م١٩٨٩ ط– اليمن – سيئون –اتحاد األدباء والكتاب 

ختم القرآن وهو ابن ست سنين ، شب وتزوج في ) م١٩٢٥-ه١٣٤٣( شهر رجب عام ١٠ه وتوفى ليلة الثالثاء ١٢٧٦  ولد والد باآثير في سيئون عام(7)

هـ ثم عاد بعد ثالث سنين إلى ١٣٠٢ع سنين ثم عاد إلى حضرموت سنة حضرموت اليمن ، ثم ذهب للحج ومن هناك سافر إلى جاوه ومكث بها نحوًا من أرب

 البنان : أنظر.(ه ومكث ثالث سنين ثم ذهب إلى جاوه ، وهكذا إلى تاريخ عودته األخيرة التي توفاه اهللا فيها ١٣٢١، وعاد إلى حضرموت عام ))جاوه ((
آانوا يسمونه أمير الوقت أمين األمة، واشتهر صيته في جميع األماآن، ((  :، يقولأماصفاته فتكفى بوصف أخيه محمد محمد باآثير )١٥٢ ص –المشير =

 ينازع وال يطالب بالدين له، وال وال.. يقرض الناس ويتفضل عليهم ، ويشبع الجائع ، ويكسى العاري، ويحفظ األمائن، ويبذل في صالح الناس من ماله ،
يحب البسط في األآل والملبس ،  آثير الحضور للمدارس ، ويكثر تشييع الجنائز السيما الفقراء  ته الوآان مع سعة ماله وسعة ثرو.. يخاصم أحدًا قط،
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،(1)، א א א
א ، א .(2)א

א א ،))א((، א
.(3)א

א א(4)، ، א ، 
))((،  .א
 
 
 

 
 

 :بلده

                                                                                                                                                                              
ومن أراد اصالح طريق وصل إليه وأعطاه ، ومن أراد السفر زوده وأعانه ، ومن أراد التزوج أعانه بالدراهم وغيرها، ... والمساآين، ومن مات فقيرًا آفنه ،

، وآان آثير ...، وآان يحب العلماء ويصلهم بالصالت الجزيلة من غير علم أحد..لى قريته ذآورًا وإناث وصغارًا وآبارًا في آل شهر وآان رحمه اهللا ينفق ع

 ) .١٦٠‘١٥٩ ص –البنان المشير )) ( الخ....الصالة والذآر والمطالعة في آتب السلف 

 )١٦٣ص –البنان  (                فمن من بعد بعدك للذمار  ار لدارأخي نقلوك من د  :  مطلعها ولما توفى رثاه أخوه محمد بقصيدة

 )١٦٥ ص –البنان (                  وأبوك أمسى راحًال ماودعا  عبثًا تحاول أن تكف األدمعا            :ورثاه أيضَا أبنه على بقصيدة مطلعها

قاف، وعيدروس بن محمد بن سالم السقاف ، وعبد اهللا بن سالم بن محمد السقاف ، وعمر بن األديب محمد شيخ بن عبد اهللا المساوت السورثاه أيضَا الشاعر 

  ). وما بعدها ١٦٩ ص –البنان المشير : أنظر (–محمد باآثير وغيرهم آثير 

نور عبد الرحمن بوبسسيط ،  : ، واألخرى)١٦١- ص –البنان ( أحداهما في حضرموت اليمن وهي فاطمة بنت سعيد بن أحمد باآثير : آانت له زوجتان  (1)

 )٨٠ ص –وثائق مهرجان باآثير :أنظر. ( وهى والدة على أحمد باآثير ، وأقامتها في سورابايا بأندونيسيا 

 .١٧٦ -١٥٢      ص     – ا لبنان المشير -: أنظر في ترجمته( (2)

 .٦٠،٨٠ ص–  وثائق مهرجان باآثير -.٥ ص –بدرية السعيد :   فن القصة عند الكاتب اإلسالمي الكبير على أحمد باآثير -

 .ه١٣٥٠/ القاهرة ، ط–، المطبعة السلفية ١٣ ص– ١ع)) التهذيب ((  مجلة -

إلى روح والدى الكريم ، الذى لحق بربه فى جوار نبيه إن شاء اهللا من الفردوس : (( إلى روح والده فقال )) نظام البردة((وآتب باآثير صفحة اإلهداء في 

نظام .. (  أحق بتقديمها فى –فهو فى إحسانه وتقواه ورطابه لسانه بذآر اهللا .  أهدى هذه الذآرى ، راجيًا أن يقدمها بين يدى محمد صلى اهللا عليه وسلماألعلى ،

 ). القاهرة–البردة أو ذآر ى محمد صلى اهللا عليه وسلم على أحمد باآثير ، دار مصر للطباعة 

 .٣ ص–. ، فن القصة عند الكاتب اإلسالمي الكبير على أحمد باآثير١٠ ص – وثائق مهرجان باآثير: أنظر (3)

م، ومكث فيها قرابة عامين ، عاد إلى اليمن بعدها ولم يزر ١٩٢٧ثم عاد اندونيسيا عام . م١٩١٨ عام –وصل اليمن ألول مرة منذ والدته في اندونيسيا  ( (4)

 ).م١٩٨٦، يونيو١٦، السنة ١٣٠، مجلة الحكمة ، عمهرجان باآثير األول : أنظر( اندونيسيا حتى مات 

وقرابة سنتين وهى . وبهذا يتضح أنه لم يمكث مع أمه سوى ثمان سنوات في المرحلة األولى لبقائه في اندونيسيا وهى الفترة من مولده إلى خروجه إلى اليمن 

 . ولك الظروف لم تسمح له فماتت أمه وهو بعيد عنهاور أمه في وقت الحقحاول أن يز.الفترة الثانية التي عاد فيها إلى اندونيسيا في مرحلة الشباب

 ص –أنفاس الحجاز : أنظر( .ه١٠٦٠وباآثير  يحكي آيف آانت حضرموت مزارع وبساتين في القرن الحادي عشر ، آما جاء في المرحلة المتوآلية عام 

٢٤.( 
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א•א ،))((.°))((א
، ، א ، ،

א א א א א(1) א א אא

                                                 
يوجد قبر النبى صالح ) غرب سيئون( ى شرقًا ، وسيئون درة وسط هذا الوادى ، فعلى امتداده  وادى حضرموت يمتد من مأرب وشبوه غربًا إلى البحر العرب •

 توجد – وعلى امتداد الوادي أيضًا -ومن الناحية الشرقية لسيئون. ، ومدينة شبام ، وقباب المشهد))سين مون(( األثرية ومعبد )) ريبون((ومدينة ) عليه السالم(

للمخطوطات ، وفيها )) االحقاف((التى تحوى مكتبة )) تربم((التاريخية والتى يوجد بها مسجد عبد الاله ، ومدينة ومقبرة أثرية قديمة ، يليها مدينة )) بور((دينة م

طة السياحية لحضرموت ، توزيع مكتب الخار: أنظر) .(عليه السالم)) (هود (( البديع بمنارته الشهيرة ، وفى األخير نجد قبر النبى )) المحضار (( مسجد 

وشيدت فيه أعظم حضارة بنيانية ذآرها اهللا بقوله  )) عاد((وعرف وادى حضرموت باسم وادى األحقاف ، وسكنت هذا الوادى قديمًا قبيلة  ).السياحة بسيئون

)) (            ) بك بعاد ، إرم ذات العماد ، التى لم يخلق مثلها فى البالد ألم تر آيف فعل ر(( وقوله (              ) واذآر أخا عاد إذا أ نذر قومه باألحقاف ، ((

 )) (                ).أتبنون بكل ريع أيًه تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ، وإذا بطشتم بطشتم جبارين ((وقوله 

راء فى اإلقليم الشرقى لبالد اليمن ، وآان فى القرن العاشر الهجرى آله ووادى حضرموت من أخصب األودية في اليمن ، وهو الخط األخضر في الرمال الصف

) م تحقيق عن حضرموت لتوفيق الحرازي١٥/١٠/١٩٩٦/ه ١٤١٧ جماد الثانى ٣الثورة ، ع الثالثاء : أنظر. (جنان خضراء ، ويسمى وادى المليون نخلة 

ى أحواض نفطية وغازية وتم افتتاح حقل المسيلة النفطى فيه حديثًا ، وهناك حقول أخرى مكتشفة وإضافة إلى هذه الثروة الزراعية والمائية ، يحتوى الوادى عل

 .حديثًا

ألف نسمة ، ويمتد تاريخها إلى األلف الثانية قبل )) ٤٧٠(( واسطة عقد وادى حضرموت ، وهى عاصمة الوادى التاريخية ، يبلغ عدد سكانها)) سيئون (( ° 

، وآتاب اإلحصاء ١٤ ص -مدينة سيئون في سطور  : أنظر. ( م١٩٦١/ه ١٣٨١ة سمشونيان للمسح األثري لوادي حضرموت عام الميالد ، حسب تقرير بعث

وأآدت النقوش األثرية المكتشفة قدم مدينة سيئون آما ذآر ذلك المؤرخ محمد عبد القادر )  صنعاء –، إصدار الجهاز المرآزى لإلحصاء . م١٩٩٧السنوى لعام 

) صلى اهللا عليه وسالم(الذى وفد على الرسول )) األشعث بن قيس الكندى(( وآخر ملوك سيئون قبل اإلسالم ) ١٣ ص –مدينة سيئون فى سطور : أنظر( بافقيه 

( وا بالء حسنا  في الفتوحات وأبل– آغيرهم من اليمنين –وشارك آثيرمن قبائل سيئون . فى السنة التاسعة من الهجرة مع وفد يضم ثمانين رجًال من حضرموت 

وفي القرن الثامن الهجرى أتخذها آل الكثيرى عاصمة لسلطنتهم، فصارت سيئون عاصمة  ).١٧ ص –عبد القادر الصبان : مدينة سيئون في سطور : أنظر

لثالث عشر بني لها سور على وفى القرن ا)) . المكال(( وفى المقابل آانت حضرموت الساحل تتبع الدولة القعيطية وعاصمتها ) حضرموت الداخل( للوادى 

: ومن أهم معالمها التاريخية ).١٩ ص –مدينة سيئون فى سطور (السدة الشرقية ، السدة الشرقية، والسدة النجدية : ثالث بوابات يحيط بالمدينة وأبوابه هى 

ه  ثم جدد على مدار التاريخ حتى ٨١٤بنى أول مابنى عام وسمى حاليًا قصر الثورة وفيه متحف سيئون ودار الكتب ، )) الحصن الدويل(( الحصن ، وآان يسمى 

 ، وصورة القصر مطبوعة فى آروت االتصال الدولى ، ونزلت فى ٢٥ ص –مدينة سيئون فى سطور ( صار بهيكله الضخم المشوق الذى هو عليه اآلن 

عبد اهللا بن على بن / رموت ، ومكة ، وُعمان ، ومن عمان الشيخ ولهم فروع فى غير سيئون آتريم وتريس من بالد حض)) . ١٠٠٠((في العملة . م٩٨سبتمبر 

عوض محفوظ بن على باآثير الذى عمل سفيرًا لبالده في اليمن ، وقام آالهما بطبع آتاب البنان المشير / السفير األستاذ ‘  أعيان مدينة ظفار دعوض باآثير اح

 ). المقدمة –البنان المشير : أنظر ( 

 :ء عن سيئون ، وتفنى بها الشعراء، ومن ذلك قول عبد القادر الصبان تحدث األدبا  (1)

 وزنادي وقوتي وعتادي لست أنسى سيئون ذخري وأنسى            

 )٥ص –عبد القادر محمد الصبان : مدينة سيئون في سطور (     درة المجد في جبين الوادي           إن يقولوا زيف فما أنت إال                    

                   :وقال فيها أحمد عبد القادر باآثير
  اإللهةسيئون يا موهب  الحياة ةسيئون يا مدين                                                

 يسيئون يا حبيبت                                                             

 صيلسيئون أنت مصدر اإللهام والفن األ

 وآل شيء في رباك شاعري ساحر جميل

 تحضنك النخيل واألشجار في مواآب الجبال

 آأنها غانية لباسها من سندس وتاجها من الآلل

 الخ.....تميس في حلتها وتسحر األلباب والدالل
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א–א א(2)א א א א ،(3)

.(4)א.

                                                                                                                                                                              
 )سمعتها مشافهة منه عند زيارتي له في منزله بسيئون ، وآتبها لي بخط يده  (

 :ثير وقال فيها عمر محمد باآ

 من حضرموت بل من مصيف          يفتر بالنخل والسدود  

٤٢ ص –مع على أحمد باآثير    (        والطيب الرطب قد تبدأ     بالمسا طاب والبكور                                                  

 :وقال على أحمد باآثير في وصفها

 جنة عدن أزلفت للمتقين       أهذه سيئون أم                                         

 منظرها الزاهر يسر الناظرين         أجملها  هللا ما              

 حديقة خضراء تسقى من معين      تحسبها من بعد   

 جنا بذ اللؤلؤ والدر الثمين               قد نثرت في تربها                                       

 روائح الورد وعرف الياسمين         تفوح في أرجائها                                        

 آما تضم طفلها األم الحنون      عليها جبل يحنو                                       

 :فقد قال عن سيئون. م١٩٨٥ذآر األديب الفلسطيني رشاد أبو شادر ذلك عندما زار سيئون للمشارآة في مهرجان باآثير 

ثم محاط بجبال بطريقة تثير الدهشة ، والذهول ، )) مكان مستوى((فعًال عندما هبطنا حتى من الطائرة نظرت إلى مكان فشعرت آأني في مكان مسرح (( 

  ).٢٠٤ ص –ير وثائق مهرجان باآث...))والمناخ جميل والحياة فيها شيء من التشابه مع مدينة فلسطينية عشت فيها فترة مبكرة

 )٩٧ ص–همام (                           منائر تخفى مرارًا وتبين    تضرب في أجوائها 

.ومن يزور سيئون البد أن يشده ذلك المنظر المهيب
 

وله ثالث دور أخرى ترآها له أبوه تقع وهذا المنزل مصيف باآثير ، ) أحد أبناء السلطنة الكثيرية ( مبنيًا من عبود سالم الكثيرى )) دار السالم ((  اشترى (1)

 ).وتسكن في الصيف)) النخيل (( ، وتسكن في الشتاء ،والمساآن  خارج السور )) البالد(( وتسمى  المنازل داخل السور ( داخل سور المدينة 

بناء مقام على غرفتين عاليتين ، يدخل الداخل فى باب على حديقة سيئون ، ويوجد بها مسبحان ملحقان بالدار هما عبارة عن )) دار السالم((يطل منزل باآثير 

 ويتسع الثاني لشخص واحد، وأعلى هذا المسبح مصطبة لالستراحة ) في الغرفة األولى( إحداهما فنجد مدرجًا يهبط بك إلى مسبح يتسع  األول لشخصين أو ثالثة 

ومستودع ومطبخ ، والدور الثاني ثالث ) األرضي( حتوي على غرفتين فى الدور األول وللدار بئر يمأل منها المسبح ، وحديقة في الحوش ، والمبنى دوران ي

األول مكتبة مقرؤءة  :تحول دار السالم حاليًا إلى متحف لباآثير ومقرًا لشعبة سيئون التحاد األدباء والكتاب، وصارت غرفه فى الدور .( غرف وحمامان 

مكتبة باآثير الشخصية ، وتحوى : والدور الثاني . ة آبيرة من صور أدباء حضرموت ، والغرفة الثانية قاعة ومسموعة والمرئية من أنشطة الشعبة ، ومجموع

قاعة منتدى األربعاء لشعبة سيئون التحاد األدباء : آتبه باآثير من المسرحيات والروايات ، والغرفة الثانية  آتبه التي آانت رافده الثقافي بسيئون ، آما تحوى ما

وصف من الواقع خالل زيارتي لسيئون فى .( رفة الثالثة خدمات الشعبة ، وفى البهو وجدران الساللم علقت صور باآثير في مختلف أطوار حياته ، والغ

  .م١٢/٤/٩٥
 تلك الجزر تواجدًا  قويًا ، حتى وقد آونوا الهم في)١٣ ص –همام : أنظر|)) ( استعمار الحضارمة لجزائر الهند الشرقية (( آتب أحد الغربيين آتابًا بعنوان  (2)

: أنظر( عند آثير من أهالي تلك البالد في أندونيسيا وماليزيا وسنغافورا..  باآثير - العيدروس-السقاف: صاروا  جزًء  من أهل تلك البالد ، وتالحظ أسماء مثل 

 ) .م١٩٨٧، يونيو١٧ه، السنة ١٣٩٤الحكمة 

صفحة من : أنظر(آما بنوا لهم مساجد هناك بأسمائهم ..وآونوا لهم قبائل هناك مثل باآثير ، بأرجاء ، باحميد .. ي  إلى الحبشة والصومال وآينيا وجيبوت (3)

 ).٢٨ ص –حياتي 

 : آتبهم وأشعارهم ، ففي آتبهم توجد العناوين التاليةتظهر هذه الميزة لدى الحضارمة في (4)

أما .الخ....... تاريخ حضرموت– صفحات من التاريخ الحضرمي – تاريخ حضرموت السياسي – أدوار التاريخ الحضرمي –تاريخ الشعراء الحضرميين =

       )٢/٨٨تاريخ حضرموت السياسي    (        :   أشعارهم فيكفى قول   باآثير 

 )٢٢٣أزهار الربي ص ( لجاءك أية في النابغينا                      ولو ثقفت يومًا حضرميًا



  http://www.bakatheer.com 
    

 9

 :مراحل حياته 
)١٩٢٠−١٩١٠(:א       :א

)١٩٣٣−١٩٢٠(א:א
)١٩٣٤−١٩٣٣(א:א

א )١٩٦٩−١٩٣٤(:א
א)١٩٢٠-١٩١٠()(*يا فى أندونيس: املرحلة األوىلتسود ، א

א אא א א ،.
א א ، א א א ،

א א ، א .، ، א (1)א

אאא א א א א א א ،
.، א א א

א א א (2).א )א(א(3)א
.(6)،(5)،(4)א:

א))(( )١٩٣٣-١٩٢٠( اليمن -:نية املرحلة الثا א א
א/א(7) . ، א א א
، אא א אא، א .א א

א א ، א א))א((א א

                                                                                                                                                                              
 سيكون فاتحة النهوض الحضرمي    تألق من سنا حرية قبس      :قوله

وهذا   يفسر . ونتيجة العتزازهم بحضرميتهم فإنهم يتكاتفون ويتواجدون آمجاميع في المهجر، وتظل عرى ترابطهم قوية في المجتمعات التي ينتقلون إليها 

 ). القاهرة– الفجالة –، مكتبة مصر ١٤٨ ص–بكر حميد  محمد أبو. د: مرآة عصرهعلى احمد باآثير في : أنظر ( عالقة باآثير بالطالب الحضارمة في القاهرة 

 ).١٦٦ ص –م ١٩٨٧/ه١٤٠٧، السنة الخامسة ، صيف ١مجلة اإلآليل ، ع: وانظر(

  .اندونيسيا بلد إسالمي يقع في جنوب شرق أسيا ، آان مهاجرًا لليمنيين وبسبب هذه الهجرة وصل اإلسالم إلى هذا البالد(*)

 )٧٦ ص –المجموع : انظر)) ( وداع رمضان((هي قصيدته  (1)

، ١٧، السنة ١٣٥أحمد عوض باوزير ، الحكمة ع: على أحمد باآثير في جاوه وحضرموت :  أنظر.( فقد ذآروا أنه درس في المدرسة   الخيرية  باندونيسيا (2)

 )م١٩٨٧فبراير 

مرحلة الطفولة ، وانتدت من الوالدة وحتى بلوغه سن التلقي ، حينما أرسله والده إلى اليمن ليتربى  : األولى:عاش باآثير فى أندونسيا مرحلتين عمريتين  ( 3)

في مرحلة الشباب ، حين أراد أن يتزوج في اليمن وطلب منه انتظار عامين حتى تكبر حبيبته : الثانية .في بيئته اليمنية ، وليأخذ العلم عن عمه محمد محمد باآثير

 .م١٩٢٨-١٩٢٧ندونيسيا لتمضية بعض هذه المدة فقضى هناك مابين عام ، فذهب إلى أ

 )، اليمن ١٩٨٦، السنة السادسة عشرة، يونيو ١٣، ع٩٩ ص -الحكمة : أنظر( ومن ذلك إسهامه في حل الخالفات القائمة بين أبناء بلده هناك  ( 4)

 ))باآورة الشعر((ومن ذلك ديوان  (5)

 . والمجالت التي آان يصدرها الحضارمة هناكساهم في الكتابة في الصحف (6)

 . آما سيأتي في الحديث عن تعليمه–وعلى يد غيره أيضًا  (7)



  http://www.bakatheer.com 
    

 10

א א א(1)א א א א א א.، א א
א .(3)א،(2)א))((א

، א א))((א א א א.(4)א
א א א(א א א א אא(5)))((:א)א

א، א ،.א))((א
א(6)א:א א .(7)א(( ، א))
א(( א))א א، א ،(8)א

،))(9)א((א
  )١٩٣٤-١٩٣٣(فى احلجاز : املرحلة الثالثة

، א א א١٤/١٢/١٣٥١))(())((א (10)١٠/٤/١٩٣٣א

،:א. א ، א ،(11).
א א(2)(1)א ،))(3)א((،

.(6)א،(5)))א((،(4)

                                                 
 .في مصر)) الرسالة (( و)) الفتح(( و)) الشئون االندونيسية في اندونيسيا (( و)) النهضة (( في الداخل ، و)) العكظة(( و)) عكاظ(( مثل صحيفة  (1)

فرفض أبوها ذلك بتأثير من بعض الوشاة والحاقدين ، مع        )) نور(( طلب باآثير يد : قال) وهو ابن آخى على احمد باآثير( لقادر باآثير حدثني أحمد عبد ا ( (2)

وآان    )) مة آل شيبان سال(( من فتاة تدعى –ثم بعد محاوالت عدة أمهله عامين ، فاضطر باآثير للتزوج خفية بغير طبول وال أفراح . أنها ابنة خالته ، وجارة له

وطلقها    )) حليمة هادى مكارم(( هذا النوع من الزواج سائدًا في سيئون ، غير أنه طلقها بعد ستة أشهر من زواجه بها ، ثم تزوج بأخرى في وقت الحق ، وأسمها 

 )  م١٢/٤/١٩٩٥من مقابلة له مسجلة في مذآراتي عند زيارتي لسيئون في .( أيضَا 

 ،))همام أوفى بالد األحقاف((  دراما شعرية أسماها في ذلك سجل آل ( (3)

لم يدم عمر هذا الزواج أآثر من ثالث سنوات ، ولم يكن عمر ابنتهما خديجة أطول من عمر زواج أبويها ، فقد سقطت بعد موت أمها في برآة ماء وماتت   ( (4)

وفى ) م١٩٨٥ سيئون ، عام –، إصدار إتحاد األدباء والكتاب  اليمنيين ، فرع حضرموت  ٣٨ ص –عمر محمد باآثير : مع على أحمد باآثير :أنظر ( ه ١٣٥٢

البحث عن على : عبد العزيز المقالح . ومقال د.قصة زواج باآثير  وإنجابه خالف آثير بين دارسيه ، واعتمدت على المرجع الشفوي الذي استقيته من أقاربه

 .٩ -م ص١٩٨٤بر ، سبتم١٤، السنة ١١٤باآثير ، الحكمة ،ع

  . م١٩٣٢آان في عدن عام  ( (5)

احتفظ بصداقة لقمان األبد ، ودبج فيه قصائد تجاوزت حد الصداقة لتصل درجة الوجد ، آما عقد صداقة مع عمر محمد محيرز في هذه الفترة ، وسيتم              (6)

 )                ٤١ ص –صدى عدن : أنظر(سة بإذن اهللا تعالى عرض ذلك في موقعه من هذه الدرا

 .٣٣ ص –صدى عدن : أنظر (7)

 )٧١ص –صدى عدن : أنظر.( للمشارآة في حل مشاآل اليمنيين هناك وألقى قصيدة بهذه المناسبة )) جببوتى (( زار مع الشيخ البيحاني  (8)

 .آتور حميد يقوم بمراجعته وتحقيقه إلخراجه إلى النوريزال الد يزال هذا الديوان مخطوطًا ، وال ال ( (9)

نبأ وصوله اليوم الثاني )) صوت الحجاز((ونشرت صحيفة .م، الرياض١٩٩٥ مارس -ه، فبراير١٤١٥ شوال –، رمضان ٥٢١مجلة المنهل ، ع: أنظر (10)

 –م ١٩٩٤ه ، أبريل ١٤١٤، شوال ١٨يبة ، المجلد الثالث ع مجلة األد: أنظر)) . ( شاعر حضر موت((م ، وأسمته ١٠/٤/١٩٣٣ه الموافق  ١٥/١٢/١٣٥١

 )الرياض

 –أنفاس الحجاز : أنظر. ( حسن آتبي في الطائف، وعبد اهللا عمر بلخير في مكة ، وعبد القدوس األنصاري في المدينة: وعقد أوثق الصالت مع ثالثة فيها (11)

 .)٢٨ص 
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א א א(7)א א א א ،(8).، א
، א א ، .(9)א

א )١٩٦٩-١٩٣٤(مصر : آخر املشوار  א אאא ((((،א א))
א((((10)))אא א א א ، א ––א

،א.א א אא א ، א א
א א ،(11). (())((، א א

،(12).))، א אאא א
א א((،))(13)א ،:א א א ، א א

א א א)).(14)א א ، א א (((15)א .
، א א ،א ، א אא א .א

א א א א ، א )).(16)א
))(((17). 

)٢‘١(א   −  :

                                                                                                                                                                              
وارتاد المنتديات ، واتصل بالناس ، وعكف على المكتبات، وتنشر أخبار تنقالته بين مدن )) اتصل بالعلماء ، ونشر فى صوت الحجاز : (( روى المجماج عن المرحلة الحجازية قال ( (1)

 ).٧٨١٥م، ع١٩٩٤ فبراير٣٠/ه ١٤١٤رمضان  / ١٠جريدة الجزيرة،   األحد : أنظر..( المملكة في الجرائد ، ويودعه الشعراء من مدينة إلى مدينة 

 م، ١٩٩٥ فبراير٩/ه ١٤١٤رمضان   / ٩، السبت ١٠٠٦٢ ، ع٣٥عكاظ، السنة : انظر))   أم القرى((و)).    والمنهل((، )) صوت الحجاز ((  صحيفة مثل (2)

  .يزال الديوان مخطوطًا ، ويبذل الدآتور محمد حميد جهدًا مشكورًا إلخراجه ال (3)

 ))همام أو في بالد األحقاف: ((أسماها  (4)

 )).نهج البرودة(( بيتَا حاآى بها )) ٢٥٦((ة طويلة قالها من وحي زيارته للمسجد النبوي تبلغ قصيد (5)

جريدة : أنظر. ( ه، ووصف سورها ونوع حجارته وأبوابها ، آما وصف مكتباتها وما بها من مخطوطات نفيسة ، آما وصف مسجد ابن عباس الشهير ١٣٥٢وصفها آما رآها عام  (6)

 ).م١٩٩٤ فبراير ٢٥/ه١٤١٤ رمضان ١٥، الجمعة ٤٧٣، ع ١٠المسلمون ، السنة : ، وأنظر )ه ١٤١٤ رمضان ١٣، عدد)األربعاء(ق األدبي المدينة ، الملح

 ونهضة العرب الكبرى لها أهب  ينهض الشرق حتى ينهض العرب  ال      :ألقى بين يدي الملك عبد العزيز مطولته (7)

 )ه، الرياض١٤١٤ذو القعدة/م١٩٩٤،مايو١٩،ع٣محمد أبو بكر حميد ، مجلة األدبية ، المجلد الثالث ، السنة . د: ة مجهولة من األدب السعودي باآثير وأدباء الحجاز ومرحل: أنظر(

 ).المرجع السابق: أنظر.( الذي آان حينذاك وزيرًا للداخلية ، والذي ظل يهاديه حتى بعد سفره إلى مصر ) رحمه اهللا(ومنهم األمير فيصل بن عبد العزيز  (8)

الرحمن الحجاج، جريدة  عبد: أوراق منسية من حياة الشاعر أحمد باآثير : وانظر مقال. الرياض-ه١٤١٤م ، شوال ١٩٩٤ أبريل ١٨، ع٣األديبة ، المجلد الثالث، السنة : أنظر (9)

 .٧٨١٥م، ع١٩٩٤ فبراير ٣٠ه، ١٤١٤رمضان ١٠الجزيرة ، 

، ١٠٣٣٧عكاظ، ع: أنظر(منصور الحازمى على محاضرة الدآتور حميد في النادي األدبي بالرياض، . م، من تعقيب د١٢/١٠/١٩٩٤ألربعاء ، ا٥٧٩٧ الشرق األوسط ، ع( ( (10)

 ) .م٢٦/١١/١٩٩٤

 .المرجع السابق (11)

 .عبده بدوى/ م، من تعليق الدآتور ١٦/١١/١٩٩٤، األربعاء ٥٨٣٢الشرق األوسط ،ع (12)

 .بن عقيل بدر: باآثير في عيون الوطن ومرآة عهده : م ، من مقال ٢٩/٩/١٩٩٥/ ه١٤١٦ جماد أول ٥لجمعة ، ا١١٢٧٩الثورة ، ع ( (13)

 . القاهرة –، آلية التربية ، جامعة عين شمس ٩٢ ص –عبد المرضى زآريا خالد . د: دراسات في األدب المسرحي  ( (14)

 .، قسم اللغة العربية ، جامعة صنعاء١٩٩٤، رسالة ماجستير ، ٦ ص– البابكرى أبو بكر: روايات على احمد باآثير التاريخية : أنظر ( (15)

 .سعيد صالح بامكريد ينقل عن الدآتور المقالح: باآثير صاحب قطية : من مقال . م ٢٩/٩/١٩٩٥/هـ ١٤١٦ جماد أول ٥، ع الجمعة ) الملحق الثقافي(الثورة  (16)

 .م١٩٣٤ودخل مصر عام ) ٦ ص–الصدى ( تبطئته دهرًا وبحث به جهرًا  ولكن قصدي صوب مصر لمطلب: اره آقوله آان يتمنى ذلك ، ويالحظ ذلك في أشع (  (17)

 .س.ع. جده ، م–، النادي األدبي الثقافي ٦٤ص -أحمد عبد اهللا السومحي، . د: حياته وشعره الوطني واإلسالمي .. على احمد باآثير : انظر
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 א      −    

)١ (القاهرة
א:(1) ، א א ، א א א :א.א

א אא،(2)א))א((א ، א א
א، א א א،(3)א א ،א))((.א
))א((

א(( .(4)))א
א))א(( א.(5)))((אא

א ))(6)א
 ): ٢(القاهرة

א א א א ، ، א א
، א א .(7)א−א–א:א

א )١٩٤٨-١٩٣٤(مرحلة االنتشار : ًأوال א א א א)1(א ،
א(2)א א א א א(4)،(3)، א א ،

                                                 
 :  أشعاره آقوله آان يتمنى ذلك ، ويالحظ ذلك فى (1)

 .م١٩٣٤ودخل مصر عام )    ٦ ص–الصدى ( تبطئته دهرًا وبحت به جهرًا         ولكن قصدى صوب مصر لمطلب (2)

 .س.ع. جده ، م–، النادي األدبى الثقافي ٦٤ص -أحمد عبد اهللا السومحي، . د: حياته وشعره الوطني واإلسالمي .. على احمد باآثير : انظر

 –محمد أبو بكر حميد ، د: على أحمد باآثير في مرآة عصره: باآثير رفيق الدرب الطويل ، من آتاب :  محمد عبد الغنى حسنمقال: انظر (3)

 . القاهرة– الفجالة -، مكتبة مصر٨٩ص

 أغسطس ٢/ه ١٤١٦ول  ربيع األ٦رشاد مصطفى بدور ، األربعاء ، : األديب الذي عشقنا بسبه القراءة وألهبت أناشيده فينا الحماس: من مقال (4)

 )ملف خاص عن على أحمد باآثير . ( الرياض-م١٩٩٥

، ))عمر العمودي(( ، تبناها باآثير ، وزوجها من قريبه وحبيبه ))إجالل((قد تزوجت قبل ، وأنجبت ابنه أسمها )) هاجر((آانت السيدة  (5)

أستاذي على أحمد باآثير : مقال عمر عثمان العمودي : أنظر.(ورة وأسكنهما شقة من ثالث غرف فوق سطح أحد المنازل بميدان الطميهى بالمنص

 ).١٤٩ ص–محمد أبو بكر حميد . د:على أحمد باآثير فى مرآة عصره : فى آتاب 

م ١٩٥٢بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل أيضَا وذلك سنة ) ١١١(سكن في القاهرة أوًال بشارع خلوصى بالمنيل، ثم انتقل إلى عمارة  (6)

محمد عبده غانم موقع هذه الدار على / وقد ذآر الشاعر الدآتور ) ١٤٩ص–محمد أبو بكر حميد . د: على احمد باآثير في مرآة عصره : انظر(

 .في داره في ضفة النيل المصفف بالمنير: النيل ، فقال

 .١٧٣ ص –على أحمد باآثير في مرآة عصره : ، أنظر)) دمعة على باآثير (( من قصيدته

آما قسمها الدآتور محمد أبو بكر حميد في محاضرته بالمرآز الثقافي التابع لوزارة الثقافة اليمنية ، والتى ألقاها ضمن فعاليات المهرجان  (7)

 م١٤/١٠/١٩٩٥م وحتى ٢٦/٩/١٩٩٥والمنعقد فى صنعاء من تاريخ ) مسرح باآثير(الثالث للمسرح اليمني 
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א(5)א א א א ،(6).
א)7(א  )١٩٥٨-١٩٤٨(مرحلة االزدهار: ًثانيا א א א)8(، א ،

א א(9)א א א، .א،(10)א
א א(11)א א ، א א ،(12). 

א)م١٩٦٩-٥٨(مرحلة االحنسار:ًثالثا אא א ،)13(،
א(15)א(14)א א א א،(16)،

                                                                                                                                                                              
وآذا ) م19/10/١٩٩٥ صنعاء–مراحل تطور باآثير الفنى ، المرآز الثقافى اليمنى : من محاضرة الدآتور حميد( . م١٩٤٤عرضت له أولى مسرحياته عام  (1)

على أحمد : آمال النجم مقال فى آتاب: الحضرمي االندونيسي شاعر المسرح المصري : أنظر(التي عرضت في التلفزيون المصري )) جلفدان هانم((مسرحية 

 )١٠٥ص..باآثير فى مرآة عصر

ومجلة ). ٢/١١/١٩٩٤، ٥٨١٨جريدة الشرق األوسط، ع: أنظر(م١٩٤٥فى فيلم سينمائى عام )) أم آلثوم ((التي مثلتها )) سالمة القس ((ومنها رواية  (2)

 ) الرياض-م١٩٩٥ايل  إبر– مارس -ه١٤١٥ ذو القعدة –الحرس الوطنى ، شوال : أنظر)) . (مسمار جحا((و))  وأسالماه  ((  م، ومثلت١٩٦٨، ٥٢الثقافة ، ع

 )).وإسالماه((مثل رواية  (3)

على أحمد باآثير شاعرًا غنائيًا : أنظر .)) (الفتاة العربية ((ونشيد )) الفتى العربي((، ونشيد )) نشيد األم((قررت بعض أناشيده فى المدارس المصرية مثل  (4)

 ).م١٩٨١/ه١٤٠٠ولية الثانية  جامعة الكويت ، الح–حوليات آلية اآلداب ) ٣٣ص –عبده بدوى . د:

 أغسطس ٢/ ه١٤١٦ربيع األول ٦األربعاء ، )) (( األديب الذي عشقنا بسبه القراءة وألهبت أناشيد فينا الحماس:   (( آتب رشاد بدور عن باآثير قائًال  (5)

 ) ملف خاص عن بكثير–م ١٩٩٥

 ). صنعاء– اليمنى الثقافيحميد فى المرآز . دمن محاضرة )) ( سالمة القس((أذيعت مقاطع من شعره فى روايته  (6)

سر الحاآم : يبارى ، ولم يكن الحكيم قد ظهر حينها على خشبة المسرح ، وعرضت له فى هذه المرحلة مسرحيات عدة منها آان فارس المسرح الذي ال (7)

 .ًبأمر اهللا، ومسمار جحا، وأبو دالمة 

 .م١٩/١٠/١٩٩٤ز وصاحب الريادات ، الشرق األوسط ، عدد األربعاء، مقال على أحمد باآثير حاصد الجوائ: أنظر (8)

 .م١٩٦٦ /١ بيروت، ط–، مؤسسة المعارف ٢٢٧ -هالل ناجى ، ص: شعراء اليمن المعاصرون : أنظر (9)

، وأذيعت )) الفهم((شرتها مجلة وعقدت لها ندوة ن)) مسمار جحا ((من ذلك تلك الضجة التي أثارتها الصحف والمجالت لمدة شهر آامل حول مسرحيته  (10)

 ) صنعاء– المرآز الثقافي -م٩٥من محاضرة الدآتور حميد فى مهرجان باآثير ( فى اإلذاعة 

 ٤إبراهيم األزهري، األربعاء، ع  : مقال على هامش مأساة باآثير فى المسرح القومي: أنظر. (وعمل مع نجيب محفوظ فى مكتب واحد برأسة يحى حقي  (11)

 ). الرياض-م١٩٩٥أغسطس ٣٠/ه١٤١٦خر ربيع األ

 ).١٠٠ص -م، اليمن١٩٨٦، يونيو ١٦، السنة ١٣٠الحكمة ،ع: أنظر(م ١٩٥٣عام  (12)

 ربيع األول ٢٠، ) ملحق جريدة المدينة األدبي(األربعاء : أنظر.( تولى أحمد حمروش رئاسة المسرح القومي فمنع مسرحيات باآثير من العرض  ( (13)

 ).م١٩٩٥ أغسطس ١٦/ه١٤١٦

في المسرح القومي فال يردون السنوات العشر األخيرة من حياة باآثير آانت مظلمة ، يكتب وال ينشر له ، ويقدم مسرحياته للمسئولين ((وآتب هشام دربك 

 ).ه١٤١٤ محرم ١٥، االثنين ١٠٥٠٨الندوة ،ع)) .( عليه

 )م١٢/١٠/١٩٩٤، ٥٧٩٧م والشرق األوسط ، ع ٢/١١/٩٤، ٥٨١٨وسط ، عالشرق األ.( أنظر مقال  األزهري، ورسائل نقابات عمال مصر ( (14)

الشرق األوسط ع ) ٢/١١/١٩٩٤، ٥٨١٨صحيفة الشرق األوسط ع: أنظر( تولى آبرها فتحي غانم ومحمود أمين العام وأمين حماد وسناء فتح اهللا  ( (15)

 )م١٢/١٠/١٩٩٤، األربعاء ،٥٧٩٧

م في حملة االعتقاالت ١٩٦٥وم وتحامل واستعداء للسلطة على باآثير ، وعرض اسمه على عبد الناصر العتقاله سنة آتب فتحي غانم تقريرًا فيه هج ( (16)

 التي شملت االخون المسلمين أنذاك ، 

 ). صنعاء–م، فى المرآز الثقافي اليمن ٩٥من محاضرة الدآتور حميد فى مهرجان باآثير )) . ( عيب هذا ضيف عندنا: ((فقال لهم عبد الناصر =
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א.(1)א אא א א ،، ،))א(())א((א
א))א(( אא ، א

א ، א ،.(2)א א
א א א،אא

،.א ، א א ، א
א א، א.(3)א :((א ((

، ، ، א ، א א ، א
א))((א.(4)א א

א א ، א ، א))((א ،
א א(5)א ؟.، ،.

א..(()):א((א
א א א ،١٩٦٨.(6)))א (((7)א

(()) :،(((8).
،   :ويرتجل الفارس باكثري ، א א

((א)( א: ، א

                                                 
وحتى األصدقاء آانوا يتحاشونه ويخشونه . حتى وجد باآثير نفسه في أيامه األخيرة بال مكتب أو وظيفة ، بال جريدة ينشر فيها وال مسرح يعرض أعماله  (1)

 ).٤ ص –م، الكويت ١٩٨٦مبر  سبت٢/ ه ١٤٠٦ ذو الحجة ٢٨، ١٧، السنة ٧٨١مجلة المجتمع، ع( ويخشون االقتراب منه لئال يصيبهم أذى الذين ظلموا  

إذآتب العالم مقاًال يهاجم فيه باآثير وفنه ، مظهرًا العيوب مخفيًا المحاسن ، فرد عليه باآثير فى )) المصور(( دارت بينه وبين العالم مواجهة ساخنة في مجلة (2)

 ). م٩٥رجان باآثير المسرحىمن محاضره الدآتور حميد فى مه. ( ورد العالم ، رد باآثير ولم ينشر رده ) المصور( 

 ).١٥٢ ص –وثائق مهرجان باآثير : أنظر)). ( رأس البر((أحمد حافظ موسى ، أنه مريض بمرض القلب ، بعد أن أصابته أول نوبة قلبية وهو فى : أبلغه طبيبه (3)

عن )) آمبردج(( من جامعة : اعة البريطانية، واآلخر ، أحدهما من هيئة اإلذ)) لندن((وعرضان من )) العربي ((جاءه عرض من الكويت لرئاسة مجلة (4)

ه يطلبه فيها ليوليه وزارة ١٣٧٩/م١٩٦٠أرسل له برسالة عام  ، ومن اليمن من السلطان الكثيرى إذ)) بيروت((، ومن )). سرجنت((طريق صديقه المستشرق 

، رسالة ماجستير ، آلية اللغة ٣٢ ص –بدرية إبراهيم السعيد :  على أحمد باآثير   الكبيرالكاتب اإلسالميفن القصة عند : أنظر. (  الحكومة ةالمعارف أو رئاس

 ، الرياض–م ، جامعة اإلمام محمد بن سعود ١٩٩٣العربية 

 .م٩٥، ومحاضرة الدآتور حميد فى مهرجان باآثير ١٢٥ ص –وثائق مهرجان باآثير : وانظر

 .حسين سالم باصديق: على أحمد باآثير بين الرفض واالغتراب : ، من مقال ٩٦ ص -م١٩٨٩، يوليو ١٩، السنة ١٦٢الحكمة ، ع: أنظر (5)

الروح الولهى : وبعد أربعة وثالثين عامًا من الغربة يفكر فى العودة إلى بالده ، تمامًا آما قال سالم زين باحميد .١٦/١١/١٩٩٤، ٥٨٣٢الشرق األوسط ، ع (6)

 يمسى أن يحيا فى قفص ذهبي إنسان العين  تحد قف فى قفص ذهبي عاشت ما.. آالم البعد عانت أنواع الحرمان ذاقت ..  الغربة فيعاشت .. من اآلفاق تعود 

 تمضى ال.. طعم  رغم المرعى الخصب ، وأعياد الفرح الزائف   تأتى ال.. سنوات الغربة قاحلة .هذى حاالت غريب الدار .. والقلب تمزقه األحزان .. صمت 
 )٢٠٣ ص –وثائق مهرجان باآثير .( وطني معذرة إني قصرت   ياواأليام تسير.. طعم 

عمر محمد باآثير : مع على أحمد باآثير : أنظر. (وينال حفاوة االستقبال في سيئون وتريم وعدن ، ويستقبله أهلها بالفرحة  والقصائد والخطب واالحتفاالت  (7)

 ). عندما عاد باآثير إلى حضرموت :  محمد الصافي ، مقال أحمد١٢٧ ص–، على أحمد باآثير في مرآة عصره ٤٣ ص –

 . صنعاء– المرآز الثقافي -م٩٥ حميد في مهرجان باآثير من محاضرة الدآتور ، (8)
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؟א (10)א

אא(( :(11)))א
אא      א א

                                                 
 .م١٦/١١/٩٤، ٥٨٣٢الشرق األوسط ، ع ( (1)

 .المرجع السابق ( (2)

 .٨١،٨٥ ص–وثائق مهرجان باآثير  ( (3)

 م١٦/١١/١٩٩٤، ٥٨٣٢الشرق األوسط ، ع (4)

 .٨٥ ص –محمد أبو بكر حميد . د: على أحمد باآثير في مرآة عصره: عبده بدوى ، من آتاب . د: على أحمد باآثير صورة عن قرب : أنظر مقال  ( (5)

 .المرجع السابق (6)

 .٨٧ ص -من آلمة ألنيس منصور في تأبين باآثير  سجلها في آتاب على أحمد باآثير في مرآة عصره  (7)

   باآثير ،١٩٦ص-قالها الشاعر سالم زين باحميد في تأبين المرجع  السابقـمن قصيدة  (8)

 .٨٧ ص –المراجع السابق  ( (9)

 .١٠٥ ص –أزهار الربا  (10)

 .١١٧ ص– ، المرجع السابق ينجيب الكيالن:  آلمة للدآتور من (11)
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 .: 

                   (10)

א ،.א א ، א ،
، ،א א א א ، א ((:(11)א

א ،א א א א א א א אא א
א  .(12)אא

 
 
 

                                                 
 .١٧٨ ص-من قصيدة لعمر محمد باآثير ، المرجع السابق (1)

 .١٤٧ ص – ، المرجع القرشيبد اهللا من آلمة لحسن ع (2)

 .١٨٠ ص–من قصيدة لعبد القادر محمد الصبان ، المرجع السابق  (3)

 .٨٦ ص – مرآة عصره في من آلمة للدآتور عبده بدوى ، على أحمد باآثير (4)

 ١٧٥ ص– من قصيدة للدآتور محمد عبده غانم ، المرجع السابق (5)

 .١٣٥ ص–السابق  من مقال لوديع فلسطين ، المرجع (6)

 .١٩٨ص – من قصيدة لمحمد سالم الحامد ، المرجع السابق (7)

 .٢٠٢ص –ه ١٣٨٩ ذو الحجة ١٢،٢٧منبر اإلسالم ، ع( 8)

 .٢٠٦ ص–لمرجع السابق ا (9)

 .١٩٠ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره : الالله ، في آتاب   من قصيدة للشاعر حسن عبد الرحمن بن عبد (10)

) ٨١ ص –وثائق مهرجان باآثير : أنظر.*( نشرت الصحف نعيه ، وآتبت عنه األدباء والكتاب: ففي مصر : نعية الصحف داخل مصر وخارجها آتبت  (11)

فن : ظرأن( ))الهالل((و)) األديب((و)) التعاون(( و )) المدينة((نعته جريدة : وفي السعودية .*وعمل له عزاء ، وأرسل عبد الناصر من يمثله في هذا العزاء

من القطن : يعمل له حفل تأبين يحضره أهل حضرموت من مختلف مناطقها : وفى اليمن )٣٤، ٣٣ ص–القصة عن الكاتب اإلسالمي الكبير علي أحمد باآثير 

 ).٩٥-٦٨ ص –مع على أحمد باآثير : أنظر .(يمدود وغيرها ، وألقيت فيه الخطب والمراث وشبام والحوطة والغرفة وتريم وتاربة و

 .م١٩٨٤ سبتمبر١٤ه ، السنة ١١٤٤عبد العزيز المقالح ، مجلة الحكمة ، . د: عن على أحمد باآثير  البحث  (12)
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منطلقات ومنعطفات فى حياة باكثري: ًثانيا   
א − א
א −  .א

א−
א  :بناؤه العلمى والثقافى  -أ א א א :א

א:א א
א:א א
א:א א
א א:א א א
.א:א

אًأوال التعليم املوجه ،))((א א א א אא
، א–))(1)((א א :–(2)א

א א א))((.(3)، ،(5)אא،(4)א
א،.(6)))א(( ، א ، .א

א((:א))(( א א ، א א
،א:((.(7) א ، ،

אא א א ،(8).((

                                                 
 )٦٠ ص –وثائق مهرجان باآثير : انظر. (م١٩٢٠آان وصولهما اليمن عام  (1)

 .٥٦ ص –المرجع السابق : انظر (2)

  في المعالي سوابق الفرسان         فات رآضًا  وآذا عمى الذي         : قال فيه (3)

 فخر الرجال واألعيان      الرفيع الذرى محمد الجحجاح                        

    الفقيه النحوي والشاعر المطبوع والعبقرى فى ذا الزمان                       

  متولي قضاء سيئون هذا العصر ينفى الشكوك بالبرهان                           

 ).٢٧٠ ص –ديوان أزهار الربى   (داني                    ببقاه قاصيهم وال       فأدام اإلله نفع البرايا                                         

من غير آل البيت بضم )) ُمحمد  ((الثانية ، وقد آان هذا هو التشكيل المتعارف عليه قبُل، إذ اليجوز  أن يتسمى)) محمد((واسم عمه ُمحمد بن محمد ، بكسر ميم 

 .)م١٩٩٧عمر عوض بافضل أثناء حديثى معه ومقابلتي له فى األردن فى يناير / أخبرني به األستاذ  هذا ما.( بكسرها )) محمد((الميم ، بل يسمى 

 اليمن ، –، طبع مدينة سيئون ٣٨ ص –محمد الصبان عبد القادر : مدينة سيئون فى سطور : أنظر. ( تأسس هذا المعهد أوائل القرن الرابع عشر الهجري  (4)

 .م١٩٧٣

من مقابلة مع أحمد عبد القادر باآثير فى . (ه١٣٣٣/ م١٩٢٠بنى مدرسة النهضة عمر بن محمد السقاف وأسهم فى بنائها أيضًا والد باآثير ، وذلك عام  (5)

 ).م١٢/٤/١٩٩٥ حضرموت ، فى –سيئون 

من مقابلة أحمد . (هـ١٣٣٣ر، وهو الذي بنى هذا المسجد في القرن العاشر الهجري، وجدد هذا المسجد على يد والد باآثير عام  هو قيدان بن عبد اهللا باآثي (6)

 .)م١٢/٤/١٩٩٥حضرموت ،في –عبد القادر باآثير في سيئون 

 .١٨٠ص – البنان المشير  (7) (8)
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א. :א
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אא: ، א:((א ،א
؛א)).(6)
א. ، א א א א.א :א

                                                                                                                                                                              
شرح الزبد، وقرأ من األسنا :  عليه فى الوجيز لإلمام الغزالي وفى آثير من آتب الفقه مثل وقرأ عليه فى المنهج مع شروحه التحفة والنهاية والخطيب، وقرأ=

والخضرى وشرح الملحة والقطر والشذور وقرأ : وفى النحو قرأ أبن عقيل على األلفية )٧ص–عمر محمد باآثير : مع على أحمد باآثير : انظر. (شرح الروض 

)٧ ص–المرجع السابق .( ومن التاريخ قرأ ابن خلكان وغيره )٧ ص–ع السابق المرج: أنظر(آثيرَا من مغنى اللبيب 
 

 

      :موت عمه وقد ذآر بعضًا من هذه المقررات شعرًا فقال عند
 وبكاك المنهاج والنهج والمنهج ثم الفتوح والتقريب           

 )٢٤٤ ص-األزهار(           ذور  وآذا القطر دمعه مـــسكوب وآذا بنت مالك فش                                                    

شيئًا من هذا،ذآر أن والده محمد محمد باآثير عاتب يومًا تلميذه على احمد باآثير لتأخره عن )) مع على أحمد باآثير: ((  روى عمر باآثير في آتابه  (1)

 قطعت ما تقرأ على   يا على ٍيألي ش    :القراءة فقال 

 ء ي             أو قطعته لغير ش باعى عنكلقصر 

 يمعي مغتنمًا مادمت ح أبن أخي خذ ما يا                                       

    : فأجابه على أحمد باآثير إرتجاًال 
             )٨ ص–مع على أحمد باآثير : انظر(    .      ي أشتكى من قدمي      غير أن    ٍيلغير ش                   

 

 .٥٧ص –وثائق مهرجان باآثير : أنظر (2)

 .١٧ ص–مع على أحمد باآثير : انظر (3)

 .١٩-١٧ ص–مع على أحمد باآثير  (4)

 .٢٠٥ ص –أزهار الربي  (5)

 .٥٧ ص –أزهار الربى  (6)
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 . 7٥  ص-أزهار الربى     (1)

 .٨٥  ص-أزهار الربى     (2)

 .٢٧ ص –في مرآة عصره . علي أحمد باآثير: م مع باآثير في مدينة الرسول لضياء الدين رجب، في آتابأيا: من مقال  (3)

 .١٤٦ ص -علي أحمد باآثير في مرآة عصر ( (4)

ار أتحاد األباء والكتاب ، إصد٣ ص–مجمد أبو بكر حميد . علي أحمد باآثير العطاء والجزاء د)) ( باآثير عدة عقول وعدة رجال: (( ومما قيل فيه أيضًا  (  (5)

)) جاء من حضرموت ولديه ثقافة واسعة ودراية باللغة العربية (( وقال زميله في الجامعة محمد عبد الغني حسن ). م١٩٨٨ فرع حضرموت، ديسمبر –اليمنيين 

علي أحمد باآثير في مرآة عصره )) (صيل إليه إال المجتهد األلإطالع ال يص(( ويقول فيه محمود يوسف .) ٨٩علي أحمد باآثير في مرآة عصره ص(

تشرب الثقافة العربية في صغره حتى نمت شجرتها في أعماقه، وضربت بأصول عروقها في عروقه، فالغرو أن يأتي باآثير بهذا (( ويقول الحبشي .) ١٠١ص

وقال ) محمد يحي الحبشي: ل باآثير عاشق اللغة العربية من مقا.  م١٩٩٥أغسطس /٢/هـ ١٤١٦ربيع األول ٦، ع)ملحق جريدة المدينة ( األربعاء)) (المستوى

 .)  ١٥علي أحمد باآثير في مرآة عصره ص)) (قدم من حضرموت يحمل في عقله موسوعة أدبية آبيرة ) (( من أدباء المملكة ( فيه حسن محمد آثير 

 .م٨٦ -م٨٥، ضمن وثائق مهرجان باآثير أحمد عبد القادر باآثير:  لمحات عن حياة وشعر علي أحمد باآثير: أنظر مقال  (6)

  .ذآريات في مكة والقاهرة: ، مقال لعبد اهللا عمر بلخير بعنوان ٢٠علي أحمد باآثير في مرآة عصره ص: (أنظر  (7)

 تسكر فيها الناس من درسه في حرم اهللا له حلقة       :قال فيه وفي حلقته (8)

 )يعده الدآتور حميد للطبع) مخطط ( ،١٠ص–أنفاس الحجاز علي أحمد باآثير : ديوان( 

باآثير وأدباء الحجاز ومرحلة مجهولة من األدب السعودي : الرياض، مقال-هـ ١٤١٤م شوال ١٩٩٨، أبريل ١٨، ع٣ المجلد الثالث، السنة –األدبية :  انظر(9)

 .محمد أبو بكر حميد. د: 

 .١٨ ص -المرجع السابق (10)

 . الرياض–م ١٩٩٥ أغسطس٢/ه ١٤١٦ ربيع األول ٦األربعاء : آما ذآر ذلك أحمد سويلم ، أنظر" صغيرًاشيخًا "  دخل باآثير مصر  ( (11)

يء أن يصرفه عن الطلب حتى ولو آان هوى الفانيات ، فحين تعترضه فتنة فتاة لشوحافظ في مصر على مستوى االجتهاد الذي عايشه في صغره ، فلم يسمح 

 :د نفسه عنها ويزجرها قائًالآانت تقف له على بوابة منزلها يص

 يبغى الصعود إلى المقام السامي  هّال ترآت فتى يعالج درسه
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א א א א ، א–א .(1)א
، א .،א−)−(א.א:א

 : الثقافة احلرة-٢
א אא א א ،א، אא

א א א א א ، אא.א ، אא.א א
א ، אא א א:א،א

אא א א א.(3)א(2)א (4)אא

، אא.א ،(5)א
.، ،א""א א
א.א א:א .א

א א א ، א،(6)א א א א ،
א.א ، א א א.(7)א ،א

א ، א."، א א(8)"א
א، א א א.(9).א א א א

א ، א א א א א א
א. א א(10)א .(11)א

                                                                                                                                                                              
 " .واقفة بالباب" من قصيدة بعنوان ) م ١٩٣٤، مايو ٢أبو للو ، ح( =

 .١٢على أحمد باآثير في مرآة عصره ص: نظرا  ( (1)

 .ربما ، وربما يكون قصد المشهورين منهم  (2)

أجرى : علي أحمد باآثير في تلفزيون الكويت  م نص ، لقاء مع األستاذ الكبير١٩٨٨نوفمبر / ه ١٤٠٩،ربيع الثاني ١٧،السنة ١١جديد ،عاليمن ال: أنظر (3)

 .م١٩٦٨اللقاء فاروق شوشة، عام 

 .١٥ص -أحمد عبد القادر باآثير ، من آتاب وثائق مهرجان باآثير: لمحات من حياة وشعر على باآثير : نظرا (4)

 .١٥ –مع على أحمد باآثير : نظر  (5)

" وآذلك آتاب)٣٦٣ص –أزهار الربى : أنظر. (من صديقه صالح بن على الحامد ، وآافأه بأن آتب له قصيدة شكر" األغاني"ومن ذلك استعارته آتاب  (6)

 )١٧٩ص–الربى أزهار :ديوان : أنظر. ( محسن بن غالب فشكره شعرًاالذي أعاره إياه السلطان عبد اهللا"عصر المأمون 

ص –" أزهار الربى"ديوان : أنظر.( آتب قصيدتين في المنفلوطى عند وصول آتابه ، آما صنع وليمة عند وصول ديوان حافظ ، وألقى قصيدة بالمناسبة  (7)

، ٢٦١ص –عبده بدوى . د: لحديث دراسات في الشعر ا: أنظر. (في سيئون نجده يحيى آتاب يهدى إليه ، ويحيى آتابًا قرأ لهم  وفى ديوانه الذي قاله)٢٨

 )م١٩٨٧/ ه ١٤٠٨/ ١ الكويت ،ط-منشورات ذات السالسل

 .٨١ ص –على أحمد باآثير في مرآة عصره :  في آتاب من أقوال محمد عبد الحليم عبد اهللا (8)

صحيح مسلم ، تيسير الوصول ، تهذيب األسماء واللغات مجلدًا ، مقدمة ابن خلدون ، تقريب التهذيب ،  ) ٢٠( المنار: احتوت مكتبته في سيئون اليمن على  (9)

، نيل األوطار، سبل السالم ، دائرة معارف، العقد الفريد ، روح المعاني ، دالئل اإلعجاز ، وسائل البلغاء، األدب النبوي، النظرات، تاريخ التمدن اإلسالمي ، 

والتي هي اآلن مقر االتحاد واألدباء والكتاب " دار السالم"ظة في مكتبته بسيئوون في داره وهى موجودة ومحفو.( المثل الكامل، إحياء علوم الدين ) ص(محمد 

 ). شعبة سيئون– ناليمنيي

 .٧٩ ص–فن القصة عند الكتاب اإلسالمي الكبير على أحمد باآثير :  انظر (10)

 .م ١٩٩٥ فبراير ٩/ه ١٤١٤ رمضان ٩، ١٠٠٦٢، ع٣٥السنة " عكاظ" جريدة : انظر (11)
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 .٨١ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره :  في آتاب من مقال محمد عبد الحليم عبد اهللا (1)

عجز ربيبه عمر العمودي عن خزنها بعد موت باآثير ، وظلت في ساللم العمارة بعد طرده من شقة باآثير بعد موته ، فلجأ إلى الشيخ سالم عبيد باحبيش  (2)

 في  بحي الزيتون بمصر ، وأسماها مكتبة باآثير ، وقد زرتها- عمارة مستشفى المرآز اإلسالمي في شارع العزيز باهللالذي تكرم فأفرغ لها الدور السابع من

آما أفرد صاحب المكتبة دوالبًا خاصًا لمؤلفات باآثير، / مكتبة شخصية ، تضم آتبًا في مختلف العلوم والفنون  م ووجدتها مكتبة عامة ال٢٠/٨/١٩٩٣

، إصدار اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين ٣٩ ص–احمد عبد القادر باآثير : صفحة من حياتي الوطنية مع الشعر واألدب : وانظر. ا آثيرًا وقد استفدت منه

 .م١٩٨٨، فرع حضرموت ، نوفمبر 

 .٣ ص–محمد أبو بكر حميد . د: العطاء والجزاء: على احمد باآثير  (3)

 .٣ ص–محمد أبو بكر حميد .  د:العطاء والجزاء: على احمد باآثير  (4)

 ).، فقد ذآر باوزير أن مكتبتة في سيئون ،احتوت على مجلدات المنار والهالل٥٧ ص –وثائق مهرجان باآثير : أنظر . ( ومنها المنار والفتح والهالل (5)

وقد أصدرها متأثرًا بالمدرسة السلفية ) م١٩٩٥ أغسطس ٢/ ه ١٤١٦ربيع األول ٦) ملحق جريدة المدينة ( األربعاء : أنظر( م ١٩٣٠إصدرها عام  (6)

الحديثة في مصر وعلى رأسها رشيد رضا ومحب الدين الخطيب، واتسعت أفاقها لتستوعب آل أنواع الثقافة ، وباستعراض أعدادها العشرة التي صدرت 

محمد عبده وابن المقفع واألفغاني والمتنبي وأبى : بي يقتبس من ، يالحظ أنها ضمت نقوًال ومقتبسات لكبار قادة الفكر محليًا وعالميًا، فعلى الصعيد العر

وعلى الصعيد . تمام وتوفيق البكرى وأرسالن والخطيب وعبد القادر المغربي ونقوًال رزق وصادق عرنوس وابن المعتز والمنفلوط  وشوقي وغيرهم

 .أفالطون وسقراط والمارتين ومونتسكيو  وغيرهم: العالمي 

 .١٣ ص–ألحمد الجدع في آتاب على احمد باآثير في مرآة عصره انظر مقال  (7)

 . جاآرتا-م١٩٥٢،ع يونيو " الشئون االندونيسية" مجلة : انظر (8)

 . المغرب-م١٩٦٤ع مايو " العلم" و

 . األردن – عمان -م١٩٥٢ع تشرين األول " القلم الجديد" و

 . بغداد–م ١٩٦٦حزيران / ه١٣٨٦، ع صفر " األقالم" و

 ).٦٨-٦٣ ص –) مخطوط " ( صدى عدن "ديوان  : أنظر(  سنغافورا –ه ١٣٥١، سنة ٣،٤ع " لنهضة الحضرميةا" و

 س. ع.  م– م ١٩٤٦فبراير ١٥/  هـ ١٣٦٥ربيع األول ١٤ع " أم القرى "و
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املوروث العلمى والفكرى ألسرته: ًثالثا
א א(1)""א א א(2)א، ،א
א""א א(3)א ، א א א א א

א ،""،(4)א א א א א ، א
א אא א.אא א א א א ، א א א

א.(5) א(6)א ،""
א א، אא.א –א

א א א א א :א.(7)א
א"א ،"א א א

א.(8)א :(9)א

                                                 
 ).م١٩٧١ديسمبر ١٥،السنة األولى ، ٨مة ،عوالحك) ١٦-ص -البنان المشير: أنظر.( يقولون إن ندرة البليد فى آل ابىآثير  آندرة الذآى فى بنى شيبة  (1)

 . عمان – الجامعة األردنية –داود غطاشة رسالة دآتوراه ، آلية الدراسات العليا . د: حرآة الشعر فى اليمانيين فى الجاهلية األخيرة : أنظر (2)

تير ، قسم اللغة العربية وآدابها ، آلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنية مفلح الفايز،   رسالة ماجس: شعر القبائل اليمانية الشامية فى العصر األموى : أنظر (3)

عبد الرحمن طيب / فى ترجمة األستاذ )  صنعاء–م ١٩٩٦سبتمبر / ه ١٤١٧، السنة السابعة جمادى األولى ٦٥ع " ( النور" مجلة : م ، وأنظر١٤٠٩/١٩٨٩

وآانت آندة منذ عهد الفتح اآثر نزوًال : " قال عن آندة ) ه٦١٣ه والمتوفى بدمشق سنة ٥٢٠فى بغداد سنة المولود "  ( أبو اليمن زيد بن الحسن الكندى "بعكر 

 ".وعند اليعقوبى أن أغلب أهل حماة من يمن وأهل حمص جميعًا من بطون يمنية من طىء وآندة وحمير وهمدان .. بالشام ومصر ، 

(  خلدون من ذرية عثمان اخى آريب نبهاء  األندلس  والذى ينسب إلى وائل به حجر الذى قدم على رسول اهللا  عبد الرحمن بن– أيضًا –وينتسب إلى هذه القبيلة 

ه بالقاهرة  وقد آان بالغرب واألندلس آثير من الحضر ميين فى مرسية وغرناطة وأشبيلية ٥٨٨وتوفى ابن خلدون ... إلى المدينة ) صلى اهللا عليه وسلم 

، ٦ص – ٤الهامش، وقد أورد مقتبسات عن قبيلة آندة من آتاب نفح الطيب للمقري، ح(١٠٣ ص –على باآثير : أزهار الربى : رأنظ. (وبطليوس وقرطبة 

 : وجاء هذا تعليقًا على قول باآثير-)٢١٢ ص– ١، حسن المحاضرة للسيوطى ح١٣٩ص– ١وج

 له فى الشرق والغرب احترام  وحسبك بابن خلدون حكيمًا     

 )     ١٠٣،١٠٤ص –أزهار الربى     (              ... تخبرك التواريخ الضخام  ندي فاسأل وعن يعقوب الك
                                                                          

 : ويظهر تأثره الشديد بامرئ القيس الكندى فى قوله  .١٨،٢١،٤١ ص –البنان المشير : أنظر (4)

 له المجد من تيجان آبائه تاجا  آل امرئ القيس فليكن ومن يك من 

 وأآرم بمناهج امرئ القيس منهاجا   ويقفه في المسعى لمجد مؤثل

).             ٣١ ص -أزهار الربى(     سراجًا منيرًا فى المكارم وهاجا   فإما أن أوسد أو أُُرى سأسعى

 )٢٧٠ ص –أزهار الربى .   (من سما فى الفخار أعلى مكان ) على (ابنه العالم الكبير  

 . صنعاء – الحبشي ، مرآز الدراسات اليمنية عبد اهللا: ومصادر الفكر في اليمن  (5)

 .بل وتمثله ، ويالحظ ذلك في تشابه آثير من جوانب حياته مع من سبقه من أسرته  (6)

عبد القادر محمد الصبان ، إصدار فرع المرآز : شاعر حضرموت في القرن العاشر الهجري.. عبد الصمد باآثير : أنظر . ( بل ونسخ ديوانه بخط يده  (7)

 اليمن لألبحاث الثقافية واألثار والمتاحف ،

 وخدينو العلوم والعرفان  أين أباؤنا بناة المعالي     :من ذلك قوله (8)

 ).٨١،٨٢ –م ١٩٧٩بر و أآت–آسب العلم والمجد الالحطام الفاني المكال  من سما مجدهم على آيوان عصبة لم يهمهم غير أبى آثير المياميمن بنى آل 

 ).٨١،٨٢ –م ١٩٧٩بر و أآت–آسب العلم والمجد الالحطام الفاني المكال  عصبة لم يهمهم غير

 .١٠٤ ص –أزهار الربى  ( (9)
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 .م١٩٢٧بكر حميد ، حيث ذآر أن باآثير بدأ عام  محمد أبو. د: قصتي مع تراث باآثير : م ، مقال ١٩٩٢ يناير ٣٠ن ١٠٠٨١ ، عجريدة البالد: أنظر  (1)

 .وقد وجد مجموعة آراريس من هذا المؤلف بخط يد المؤلف" شعراء حضرموت"بتأليف آتاب عد 

" التهذيب" مراسالت بينهما ، وآتب محب الدين الخطيب افتتاحية أول عدد من مجلة تعرف باآثير على محب الدين الخطيب من خالل مجلة الفتح ، وجرت (2)

، ينشر فيهما ، ويقتبس منهما مقاالت ينشرها في " المنار"، و" الفتح"وآان دائم التواصل مع ثالثتهم عن طريق مجلتي " . سيئون" التي أصدرها باآثير في 

مسرحيته الشعرية (ويذآر أنه طبع أول عمل له . م وهى من أقدم مراسالته ١٩٣٠ع في تواريخها إلى العام  مجلته التهذيب، ووجدت له مراسالت معهم ترج

أنظر . (في المطبعة السلفية  وهى مطبعة محب الدين الخطيب ، آما أنهم هم الذين سهلوا له دخول مصر ورغبوه فيها،ووجدت عناوينهم في جواز سفره ) همام

، روايات على أحمد باآثير )١٠٥ص -في مرآة عصره عل احمد باآثير: آمال النجم من آتاب : يسى شاعر المسرح المصري الحضرمي األندون: مقال

 ). المكال-١٩٩١نوفمبر ٦/ ه ١٤١٢ ربيع الثاني ٢٢، ٧٥٢م ، والشرارة  ع ٢/١١/١٩٩٢  ، ٤٠، الوسط ، ع٢ ص –أبو بكر البابكرى : التاريخية 

.. ابن تيمية وابن القيم إلى أن نلتقي بالحلقات األخيرة فيبرز جمال الدين األفغاني واإلمام محمد عبده ، ، ومحمد بن عبد الوهاب ابتداء من ابن حنبل و (3)

 ، ٤٠الوسط ، ع: أنظر. (إلى أن تصل إلى محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وشكيب أرسالن ، وهى الحلقة التي آان لباآثير شرف التواصل معها 

 )م٢/١١/١٩٩٢م ، ١١/١٩٩٢ /٢
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 .١٥ ص –بدرية السعيد : فن القصة عن الكاتب اإلسالمي الكبير على أحمد باآثير :  انظر (1)

 .٥٢ص –أحمد السومحى . د: على أحمد باآثير حياته وشعره الوطني وإلسالمي :  انظر(2)

 أنتقل إلى القاهرة صار صديقًا للشهيدين البنا وقطب  ، وألقى قصيدة فى الذآرى م، ولما٤٦نشر تمثيلياته في المنصورة  في جريدة األخوان المسلمون عام  (3)

االتجاه اإلسالمي فى آثار باآثير : أنظر .( العشرين لتأسيس الجماعة ، وراسله شباب اإلخوان مشيدين بتمثيلياتة، وآان الشهيد سيد قطب يزوره في رأس البر 

روايات : أنظر. (ه١٤٠٩ الرياض، –بعدها ، إصدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة   ما٤٤ص –لعشماوى عبد الرحمن صالح ا: القصصية والمسرحية 

 ).٩-٦ ص –على أحمد باآثير التاريخية 

ه، ١٤١٦ل   جماد األو٥٥مجلة النور ، ع:  وأنظر٢٦٠ ، ٢٦،  ٩٠ ص –أحمد السومحى . د:على أحمد باآثير حياته وشعره الوطني من اإلسالمي : أنظر (4)

 جاآرتا  -م١٩٥٢ع يونيو " الشئون األندونيسيا" ، مجلة ١٣٦ ص –، على أحمد باآثير في مرآة عصره ٩٦ اليمن ، وجريدة مصر الفتاة، ع–م ١٩٩٥أآتوبر 

م ، وشعراء اليمن ١٩٦٣ ، ١، مطبعة نهضة مصر الفجالة  القاهرة ، ط٦٣٠، ٢٨٢، ١٣٠ص –آامل السوافيري : الشعر العربي الحديث في مأساة  فلسطين 

  عن أثر رجاالت المقاومة في بناء شخصية باآثير ورآز فيه على أثر عالل) من المغرب( وآتب زآريا بو غدارة .٢٢٨ ص –هالل ناجي : المعاصرون 
 ).م ، اليمن١٩٩٥، أآتوبر ٥٥النور ، ع: أنظر.( الفاسى المجاهد المغربي 

م ١٩٦٩ ، مايو ٥م عن القضية الفلسطينية في مجلة اآلداب، ع١٩٦٩ أبريل ٢٨ -١٩ابع لألدباء العرب في بغداد من أنظر بحثه الذي قدمه في المؤتمر الس (5)

 . لبنان– بيروت –

 .٥ص–فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية : أنظر آتابه (6)

 .١٣ص–أزهار الربى : أنظر (7)

  .٤١ ص–صدى عدن :  أنظر( (8)

: أنظر) . (الخط األدبى( حق الدآتور الحازمى أن ينفى تأثير هذه المرحلة في سلفية باآثير ، ذلك ألنه أنهمك في هذا الخط آلية وإذن ولهذا السبب فمن  (9)

 ). ١٩٩٤ فبراير ٣٠ه ، ١٤١٤ رمضان ١٠، األحد ٧٨١٥جريدة الجزيرة ، ع

على : من آتاب .  عمر بلخير عبد اهللا: ى أحمد باآثير ذآريات في مكة عل: ، ومقال٥٦ ص –على أحمد باآثير حياته وشعره الوطني واإلسالمي : أنظر (10)

 . وما بعدها ٢٠ ص–أحمد باآثير في مرآة عصره 

 –ه ١٤١٤م ، ذو القعدة ١٩٩٤ مايو ١٩، ع٣محمد أبو بكر حميد، األدبية ، المجلد الثالث، السنة . د: باآثير وأدباء الحجاز : أنظر" . المنهل"مؤسس  ( (11)

 . وما بعدها ٣٠ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره : عبد القدوس األنصاري ، من آتاب : ومسامرات باآثير في المدينة المنورة  .ضالريا
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 .بعدها  وما١٥ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره : من آتاب، حسن محمد آتبي : باآثير وذآرياته في الطائف : أنظر (1)

 ".نظام البردة "مسرحية همام ، وديوان أنفاس الحجاز ، و:  المرحلة الحجازية ، وتضم الثالثية األدبية من نتاج (2)

 القاهرة ، –صنعاء، مطابع الشروق –، دار الكلمة ٥٦ ص –عبد العزيز المقالح . د: رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر. باآثير أحمد على: أنظر (3)

 فرع نأصدرها في آتاب اتحاد األدباء والكتاب اليمنيي. م١٩٦٨ – نجم عبد الكريم –إذاعة الكويت : أحاديث على أحمد باآثير آراء و: وانظر. بيروت 

 .م١٩٨٩ شعبة سيئون ، ديسمبر –حضرموت 

 .٨٢ص –أحمد السومحى . د:على أحمد باآثير حياته وشعره الوطنى واألسالمى : أنظر (4)

في القاهرة ، مع نجيب محفوظ ، وعادل " اأوبر"وآان أيضًا من رواد آازينو "  أخناتون ونفرتيتي " المازنى ويقدم " همام"في مسرحيته  ويقدم له الصير  5)

 جامعة الكويت ، الحولية –، حوليات آلية اآلداب ١٣ ص–عبده بدوى . على أحمد باآثير شاعرًا غنائيًا د: أنظر. ( محمد عفيفى وأمين يوسف غراب  آمال و

 .ه ١٤٠٠م ١٩٨١الثانية 

على أحمد )) ( ه إليهم لتتبلور فيه شخصية الكاتب اإلسالميوج الشعور بالرابطة  القومية ، فتاإلخوان المسلمون الذين وجد عندهم: (( يقول الدآتور المقالح (6)

 ).٥١ ص -عبد العزيز المقالح. د: باآثير رائد التحديث

 .٧٨ ص– على أحمد باآثير حياته وشعره الوطني اإلسالمي: أنظر (7)

 – ، إصدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ٢٧ ص-عبد الرحمن صالح العشماوى: في آثار باآثير القصصية والمسرحية  اإلسالمي االتجاه : أنظر (8)

) م١٩٢٥/ه١٣٤٣( نزيل زنجبار عبد اهللا بن محمد بن سالم باآثير: وله في ذلك أسوة حسنة ببعض أقاربه الذين آانوا يحبون الترحل ومنهم .ه١٤٠٩الرياض،ط، 

آخر آجله في  هومنهم الرحالة عبد القادر بن محمد بن عمر بن عبد اهللا باآثير الذي جاء  ) ٢٦٨ ص –أزهار الربى : أنظر" (رحلة باآثير " والذي له آتاب 

 فيها تالزمنى بها أبدًا شعوب قتضسأرحل عن بالد : ولهويؤآد شغفه بالترحل ق)١٤١ ص –البنان المشير : أنظر(.غرق إالبحر ، ألقى به الريح من السفينة 

 فأجتاز البالد ألرض جاوا       إلى حيث المقام بها يطيب 

 وأعبر مصر حيث العلم حيث الحضارة حيث يحترم األديب         

 ).١٥٢ ص–أزهار الربى (  إلى سيئون في فرح أأوب     ولى أمل وطيد في رجوعى 

 :بقصيدة مطلعها" وفاء العرب"ته للرحالة الدمشقي محمود خير الدين صاحب جريدة ومن ولعه بالترحل تحي
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 )١٣ ص –أنفاس الحجاز (        طويت السهول وجزت الجباال أمحمود أيان تلقى الرحاال ؟   

 .على المتوسط ، حيث ذآر بعضهم أنها أقل وقال آخرون إنها أآثر (1)

 ).١١ ص -بدرية السعيد: فن القصة عند الكاتب االسالمى الكبير على أحمد باآثير : أنظر. ( م ١٩٢٨ أبريل -.م١٩٢٧قضى فيها من مارس  (2)

 ".باآورة الشعر"  هذه المرحلة ديوانه فيآتب  (3)

 .٧٤ ص -١٩٨٩، يوليو ١٩، السنة ١٦٢الحكمة ، ع) ٢ج(حسين سالم باصديق : بين الرفض واالغتراب" على أحمد باآثير : أنظر (4)

 سبتمبر ٢٦الصحافة اليمنية قبل ثورة : وأنظر ايضًا .م١٩٦١/ ه١٣٨١/ ، ط١٦٩سعيد عوض باوزير ، ص : الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي : أنظر (5)

 . م١٩٨٥/ه ١٤٠٥ –، منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ، الكويت ١٨٧ص –علوي عبد اهللا طاهر : م١٩٦٢

 وآانت رحالته توحي له بمشروعات فنية ، آما آانت تعطيه متعة نفسية .٧٤ ص -م١٩٨٩، يوليو ١٩، السنة ١٦٢الحكمة ، ع: أنظر (6)

 )١٢ ص-إذاعة الكويت ، صدرت المقابلة في آتاب ، طبع سيئون: على أحمد باآثير أراء وأحاديث : أنظر

 " .باآورة الشعر" حين آتب ديوانه  (7)

 .ية الجتياز اختبار المقابلة الشخصية الذي عقد له قبل دخوله قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة فؤاد األول بالقاهرة حين أهلته معرفته باإلنجليز (8)

 .حاول دخول صنعاء مرتين فلم يتمكن (9)
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  لجناحيه مراميلَق فيها      ملك قد عبر األرض فلم     :عنه معبرًا عن ترحاله هذا ) سعودى (قال الشاعر حسن عبداهللا القرشى  (1) 

على أحمد باآثير فى مرآة عصره : أنظر(عاش آالكوآب في األفاق من برج لبرج فى طالب األمل الضائع من فج لفج  :وقال فيه حسن عبد الرحمن بن عبداهللا 

 ،.١٨٩ ، ١٦٢محمد أبو بكر حميد ، ص . د: 

 .٩٩ ص – اليمن -م١٩٨٦، السنة السادسة عشرة ، يونيو ١٣٠الحكمة ، ع : انظر(2)

 ). الرياض-ه١٤١٤ شوال –م ١٩٩٤، أبريل ١٨األدبية ، ع: أنظر. ( ه٤/١٢/١٣٥١وصل مكة من عدن في  (3)

ومن ثم أحس أن أحزانه لن تهدأ ، وأن جروحه لن تشفى إال : " قال الدآتور عبده بدوى واصفًا حال باآثير في الديار المقدسة ، ودورها في التخفيف عنه (4)

ص الحولية الثانية ، –على أحمد باآثير شاعرًا غنائيًا ". في هذا الجو الروحي الذي يزحم مكة ويتألق في المدينة ويزدهر في الطائفأعراقاحين يغرق نفسه 

  .هـ١٤٠٠/ ١٩١٨جامعة الكويت، 

جريدة عكاظ ،ع : أنظر. (ه١٣٥٢ل  شوا٢٣ظلت عالقته وطيدة بالبيت الملكي السعودي وبأدباء السعودية حتى بعد مغادرته أراضى المملكة في  (5)

وفى المقابل فإن " الملك عبد العزيز لم يمت" آما أنه أعد فيلمًا عن حياة الملك عبد العزيز وهو في مصر ، ونشر قصة قصيرة بعنوان ). جدة -م٢٥/٩/١٩٨٩

 واستمرت مراسالته لألدباء السعوديين آما نشر قصة في  بكسوة وساعة هدية ،–األمير فيصل ظل يهاديه حتى وهو في مصر فقد بعث له إلى مصر  بعد سفره 

بشأن القضية " ترومان" توضح موقف الملك عبد العزيز من خالل مراسالته مع الرئيس األمريكي " بين واشنطن والرياض " جريدة االخون المسلمين بعنون 

التي تدور أحداثها في نجد وتصور المقاومة " الوطن األآبر "ومسرحية " ة القسسالم" التي أسماها فيما بعد " بلبل الحجاز" آما آتب روايته. الفلسطينية 

 .اهللا بن السعود الجيش إبراهيم باشا النجدية بقيادة عبد

بيع األول  ر٦، ع " األربعاء" ملحق جريدة المدينة في الرياض ، مقال –محمد عبد الرحمن الربيع ، جامعة اإلمام . د: وقفات مع على أحمد باآثير : أنظر

عكاظ ، : و.  الرياض-ه١٤١٤ذو القعدة / م ١٩٩٤، مايو١٩محمد أبو بكر حميد ، األدبية ، ع. د:باآثير وأدباء الحجاز : وأنظر. م١٩٩٥ أغسطس ٢/ ه١٤١٦

 .م١٩٩٥ فبراير ٩/ ه ١٤١٤ رمضان ٩، السبت ١٠٠٦٢، ٣٥السنة 

 .٦٥، ٤٥ص –عمر محمد باآثير : مع على أحمد باآثير : أنظر (6)
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 .٥٧ ص –عبد العزيز المقالح . د: على أحمد باآثير رائد التحديث : أنظر (1)

 ).٢٣ص–محمد أبو بكر حميد . د: على أحمد باآثير العطاء والجزاء : أنظر ( م ١٩٦٢عام  (2)

:    على باآثير صورة عن قرب : مقال ، من ٨٠ ص –على احمد باآثير فى مرآه عصره : أنظر. ( م، وزار بعدها الكويت١٩٦٩فى مهرجان الشعر عام  (3)

 ).عبده بدوى. د

شعراء الدعوة " (أريد السفر إلى إسالمبول مدينة األلف مئذنة ألرى معلمًا من معالم اإلسالم وألعيش في جو الخالفة اإلسالمية : "آان يقول عن ترآيا  (4)

 ).م١٩٨٥ -ه١٤٠٥، ٥ لبنان ، ط–روت  بي–، مؤسسة الرسالة ٣٥ص -احمد الجدع وحسنى أدهم جرار: اإلسالمية 

  ).٢٢٧ ص –هالل ناجى : شعراء اليمن المعاصرون : أنظر. ( م٥٦ بدعوة من اتحاد آتاب رومانيا واالتحاد السوفيتى عام (5)

ة وبعض القصائد ، وآانت زيارته هذه  في بعثة حرة ، واطلع على اآلداب الفرنسية واللغة الفرنسية ، وفى المرحلة الباريسية  يكتب مأساة أوريب بالفرنسي (6)

 ).٦٩ص –اإلسالمي  وعلى أحمد باآثير حياته وشعره الوطني : أنظر. (م٥٤لفرنسا عام 

على أحمد : أيام مع باآثير في لندن ، من آتاب : أنظر مقال شوقي السكري. (سرجنت في جامعة آمبردج/ وقابل األستاذ . م١٩٦٩زار لندن في يونيو  (7)

 ).١٣٠ ص– مرآة عصره باآثير في

: أنظر. .(م في مؤتمر آتاب أسيا وأفريقيا األول الذي عقد في طشقند وألمانيا والمادبولندوا وإيطاليا وتشيكوا سلوفاآيا في رحلة واحدة . ع. حيث مثل ج (8)

: أنظر . (ا وإيطاليا وتيشيكو سلوفاآيا في رحلة واحدة وقد زار طشقند وألمانيا والنماسا ودبو لند) ١٤ ص-البالد ، على احمد باآثير في مرآة عصره جريدة 

 ) الرياض-م٣٠/١/١٩٩٢ه، ٢٦/٧/١٤١٢، الخميس ١٠٠٨١جريدة البالد ، ع 

 ). القاهرة – جامعة  عين شمس –، آلية التربية ٢٠أحمد سيد محمد  ص . د: النقد األدبي الحديث: أنظر.( هذا في المذهب الرومانسي (9)
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، ولما عاد إلى حضرموت طال عليه " نور"نور أن ينتظرها عامين بعد أن ذهب إليه إلى أندونيسيا وأقنعه بالموافقة على تزويجه من طلب منه أبو  (1)

يعد فتم حين لم " نور"سرًا في انتظار انقضاء العامين ، وطلقها بعد ستة أشهر ، أما الزواج الثاني من غير " سالمة آل شيبان "األمد فتزوج فتاة أسمها 

. ( ولما علمت زوجه نور بذلك اضطر لطالقها حتى التسوء حالتها " حليمة هادى مكارم"لمرضها ، فزوجه أهله من " نور"قادرًا على االقتراب من 

وذلك بسب ) ه١٣٠٧-(مقابلة مع أحمد عبد القادر باآثير فى حضرموت ، وفى أسرة باآثير من تزوج سرًا ومنهم الشيخ عمر بن احمد بن محمد باآثير 

 ).١٤٥ ص–البنان المشير : أنظر .   ( عدم إنجاب زوجته األولى 

إلى روح ال أسميها ، لحقت بباريها وترآتني أريثها وأبكيها ، في آالم : " قائًال " صدى عدن" آما أهداها ديوانه " همام "أهداها مسرحيته الشعرية  (2)

إلى مالآي الجميل الذى سبقنى إلى عالم الخلود ، وآلما ذآرته أو : "فقال فيه " همام "اما إهداء  " . أعانيها، وهموم أقاسيها وهوة من اليأس أتردى فيها

 ".صى إلّي

 )٨٣ ص -عبد العزيز المقالح. د: على أحمد باآثير رائد التحديث : أنظر(ه ١٣٥١عام  (3)

 .١٩ ص–المرجع السابق  (4)

 :وقد رثاه بمجموعة من المراثى منها قوله). ١٥٢ ص–البنان المشير : أنظر (م ١٩٢٤/ه ١٣٤٣عام  (5)

 )     ١٦٥ ص –البنان المشير     ( مستودعا                      وأبوك أمسى راحًال  عبثًا تحاول أن تكف األدمعا        

 ". نبيه إنشاء اهللا من الفردوس األعلىإلى روح والدي الكريم الذي لحق بربه في جوار"    :قائًال" نظام البردة "  وأهدى إلى روحه قصيدته 

  :             ، ورثاه بقوله ١٩٢٦/ ه١٣٤٥ا بأندونيسيا عام يتوفى في سورا با (6)
 ومجيرى من صولة الحدثان     من معينى على صروف الزمان

)١٩٢، ١٧٦ ص –البنان المشير   (          يترك الدمع دائم الهمالن                 آل يوم يجئ خطب جديد                              
   

 

 ".إلى روح والدى الكريم الذى لحق بربه فى جوار نبيه إنشاء اهللا من الفردوس األعلى: " قائًال" نظام البردة " وأهدى إلى روحه قصيدته 
 

 ) ٢٣٦، ٧٨ ص –البنان المشير . ( م ١٩٣١/ه ١٣٤٩ شوال ١٥وتوفى في (7) (8)

 :بقوله ) باه وأخويهأ(وذآر ثالثتهم 

 الربانى)عبد القادر(من بعد    المحسان) بمحمد(ولى الردى 

 )٢٢٦ ص –البنان المشير     ( ه النجمان يقتفيان             فهوى ل   هللا بيت خر بدر سمائه 
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 .٢٦٦-أزهار الربى : أنظر (1)

 

مضافًا إلى ذلك أزمة نفسية أليمة من جراء وفاة  شخص عزيز علّى  هو " ..يقول .  العاطفية عن تلك اآلالم التي عاشها في تجربتهإالتنمنيًا" همام"  وما  (2)

على أحمد باآثير : فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية " (  قد رثيتها في قصائد جمة تزوجي األولى التي اختطفها الموت وهى فى بواآير الشباب إذ آن

 ).٦ ص –

 .م١٩٦٥/ه١٣٨٥، ٢، منشورات مؤسسة الصبان وشرآاه، ط١٨ ص –، المقدمة )مسرحية شعرية (على أحمد باآثير : قاف همام أو فى بالد األح (3)

متخلفة من آل نواحي الحياة ، ومن ذلك قول محمد ) النصف األول من القرن الرابع عشر الهجري ( صور المؤرخون حال حضرموت في عصر باآثير  (4)

حضرموت آلها ليس بها للمعارف سوق وألروح وان وجدت بها آتاتيب لألطفال فإنما هي أمكنة حقيرة وظيفتها إخراج " : "الثغرين رحلة : "بن هاشم فى آتابه 

 " .من يؤمها من عمق األمية إلى طرفها 

يد التي تؤدى فقط ، وغالب تلك الطرق أن أمر التعليم فى حضرموت قد صار عند الكثيرين من الرسوم والتقال: "لحسن بن علوان بن شهاب " نحلة الوطن"وفى 

 " رض، مضيعة للزمن، والعجب أن طلب العلم بتلك الديار مخصوص بفريق من الناس دون غيرهم ئالمتبعة فى طرق التدريس واإلرشاد ، مفوته لل

ت منتهى درجات التأخر واالنحطاط والفوضى فى أن حضرموت فى نصف القرن الرابع عشر الهجري قد بلغ: "  وجاء فى بيان لجمعية األخوة والمعاونة بتريم 

 ....جميع نواحيها سياسيَا وثقافيًا واجتماعيًا، حيث منيت بسالطين مستبدين ، وعشائر حضرية وبدوية تثير الفتن والقالقل ألتفه األسباب 

 ... لومين ، عدالة تحمى حقوق الناس ، والمحاآم شرعية أو مدنية للفصل فى قضايا المظد وفى المدن ال توج

 -م١٩٨٧، فبراير ١٧، السنة ١٣٥الحكمة ، ع : نقًال عن " . (أما المدارس فال تعدو فى ندرتها أن تكون فى نطاق ضيق وغير منتظم وفى حالة تدعو لألسف 

 عشر الهجري يطل برأسه حتى وما آاد القرن الرابع: " ويقول مؤرخ آخر ) بتصرف(أحمد عوض باوزير: على أحمد باآثير فى جاوة وحضرموت : من مقال 
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الفكر "  .  ( آانت حضرموت من أقصاها إلى أقصاها تستلم لموجة طاغية من الجهالة عمت الحواضر والبوادى وترآت أثرها البغيض على العقول والقلوب=

 ).م١٩٦١-ه ١٣٨١/سعيد عوض باوزير ، ط : والثقافة فى التاريخ الحضرمى 

 .  القاهرة –ه، المطبعة السلفية ١٣٤٩شعبان ١، ١ ، السنة١التهذيب ، ع: أنظر (1)

 ديسمبر ٢٢أى بين تاريخ ( ه١٣٥٠جمادى األولى ١ه، ثم توقفت بعد أن صدر منها عشرة أعداد آخرها في ١٣٤٩شعبان ١ صدر العدد األول منها فى (2)

غاية الصحيفة تهذيب الشعب : " ه وآتب فى مقدمتها ١٣٥٠اهرة عام ، طبعت العشرة األعداد فى الق)  العدد العالشر١٩٣١ سبتمبر١٤ العدد األول إلى ١٩٣٠

 العادات السيئة التى نخرت فى جسم األمة دالحضرمى  وتنوير الناشئة ، وبث روح العلم واألدب فيهم ، وندب األمة إلى األخالق العالية والخالل الفاضلة ، ونق

 ) . القاهرة–ه، المطبعة السلفية ١٣٤٩شعبان ١، السنة األولى ، ١التهذيب ، ع.." (الحضرمية 

 "المكاتب وحاجة الناس إليها" ، مقال ٨ه، ع١٣٥٠ربيع األول ١، الجمعة ٨ه، ع١٣٤٩شوال ١،السنة األولى ، ٣التهذيب ،ع: أنظر (3)

 "جة الناس إليهاالمكاتب وحا" ، مقال ٨ه، ع١٣٥٠ربيع األول ١، الجمعة ٨ه، ع١٣٤٩شوال ١،السنة األولى ، ٣التهذيب ،ع: أنظر (4)

التهذيب : وأنظر أيضًا" التذآير"ه ، مقال ١٣٤٩، ذوالحجة ٥، ع" ذآرى المولد النبوى "ه ، فى مقال ١٣٥٠ربيع األول ١، الجمعة ٨التهذيب ، ع: أنظر (5)

 "مذهبىفى زيارة القبور وفى التوسل"ه، مقال ١٣٥٠ربيع الثانى ١، األحد ٩ع

  .ه١٣٥٠محرم ١ ،٦التزيب ، ع:  أنظر(6)

 .ه١٣٥٠صفر ١، ٧المرجع السابق ،ع: أنظر (7)

حيث طلب من مديرها عدم الكتابة ، ألن مقاالته التى نشرها أثارت الرأى العام عليه وأحرجت مدير التحرير الذى طلب منه عدم الكتابة فى مثل هذه (8) 

 لرأى هيحثه فيها على نشر مقاله وعدم االستكان" ر رسالة لمدير تحرير التهذيب الموضوعات ، لكن باآثير ابى إال أن يكتب ردًا على هؤالء العابثين ، وأن يحر

 إليكم مع هذا مقاًال: " المعارضين وجاء فى رسالة باآثير لمدير التحرير قوله 

 يالغنى المقرم م ، مقال عبد١٩٩٧يناير ٢/ ه ١٤١٧ شعبان ٢٣الصحوة ، : أنظر (9)
 المقال الذي يدافع آاتبه رفأملى أن ال تترددوا في نشره وإذا آان التهذيب ال ينش" التذآير"نى من خالف الواقع حول مقال آتبته بمناسبة ما شاعه بعض الحسدة ع

فيه عن الحق المهضوم ويفند فيه الباطل المزعوم ؛ فخير له أن يتوارى عن األنظار ويحتجب ليكون احتجابه عذرًا يعتذر به المعتذرون عن نشر ما يجب نشره 

نشرنا هذا المقال لقرائنا على صفحات التهذيب " وتم نشر المقال آما هو ، ونشر توضيح من مدير التحرير يقول فيه ). ٩التهذيب ، ع" (ن الحقائق والسالمم

لكن المجلة ) ٩التهذيب ، ع" . (ونقيامًا بالواجب الذي أخذناه على عاتقنا من بيان الحقائق ومناصرتها ، فليهدأ جأشك ويثلج صدرك أيها الكاتب إنا لمقالك ناشر

 وما ٢٠ ص –مع على أحمد باآثير : ، أنظر " حول قراءة البخاري في رجب " موضوعًا ) ١٠.ع(لم تلبث أن، احتجبت بعد أن نشر باآثير في العدد الالحق 

 .بعدها 
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 تصدى لها من إخفائه اسمه الصريح في الكثير من مقاالته وآتابته بأسماء وحروف ليس أدل على حجم المعرآة التى خاضها ، وحجم التحول الذى واجهمه ، واألوضاع التي (1)

 .رمزية 
على ماآان عليه حال بلدى حضرموت من التخلف عن رآب " وسبب خروجه ذاك بما واجهه من عناء نتيجة ثورته . م متجهًا إلى عدن ١٩٣٢خرج من سيئوون عام  (2)

جراء وفاة شخص عزيز على = يادين الحياة، وبالسخط على األوضاع االجتماعية السائدة هناك ، مضافًا إلى ذلك آله أزمة نفسية أليمة من الحضارة ، والتأخر فى آل ميدان من م

 ٢ القاهرة ، ط،– ، دار المعرفة٦ ص–على أحمد باآثير : فن المسرحية من خالل تجاربى الشخصية " . ( ّ هو زوجى األول التى اختطفها الموت وهي في بواآير الشباب 

                ) .م٢/١١/١٩٩٢، ٤٠الوسط ، ع" ( وموتها الذي طردنى طردًا من حضرموت : فى هجرته وأغترابه " نور " ويقول في مكان آخر مؤآدًا دور وفاة زوجه . م١٩٦٤

 ) صنعاء–م ١٩٩٧يناير ٢ه ، ١٤١٧ شعبان ٢٣والصحوة ،ع( 
 

 .١٧- ١٤ ص –) التوطئه(على أحمد باآثير ، :  أوفى بالد األحقاف همام: أنظر (3)

عبد العزيز . د: على أحمد باآثير رائد التحديث فى الشعر العربى المعاصر : و.١٨-١٤ ص–بدرية السعيد :فن القصة عند الكاتب اإلسالمي الكبير على أحمد باآثير : أنظر  (4)

 .٦٠ ص–المقالح 

 ). م ٣٠/٥/١٩٩٥ – عدن – طاهر من مقابلة مع األستاذ علوي عبد اهللا" ( رة قناة الجزي" ومنها  (5)

 ".صدى عدن" أو " العدنيات "جمعها فيما بعد باسم  (6)

 وسلوى للعليل وللحزين  سيدي لقمان طبًا فدم يا  : ومن ذلك قوله في لقمان (7)

 ).٤٠ ص–) مخطزط (لى أحمد باآثير  ع: صدى عدن  (  وآم آفكفت من دمعي السخين فكم فرجت من همي وضيقي

 ).٦٤ ص –أحمد السومحى . د: حياته وشعره الوطني واإلسالمي .. علي أحمد باآثير: انظر(م ١٩٣٤وصل مصر عام  (8)

 ).م ١٦/١١/١٩٩٤، ٥٨٣٢الشرق األوسط ،ع "  ( واهللا لم تضق بي أرض مصر الكريمة ، ولكن ضاقت بي بعض الصدور اللئيمة : "  رغم تبرئته لمصر بقوله  (9)
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 .التجاهل والتجهيل: األول 
 .املواجهة: الثاني 

،(6)אא:وفى املساق األول א ،(7)،
א א ،،(8)א א א.א...(9)א

، ،א، א ،،
א א א ، א א ، .א

                                                 
 . حتى قيل إنه مصرى من أسوان  (1)

 "جلفدان هانم " واجتماعية مثل "        مسمار جحا " وسياسية مثل " إسالماه وا" " إخناتون ونفرتيتى :" روايات ومسرحيات تاريخية من مثل  (2)

 :وقد استخدم الشعر إليصال هذا الشعور آقوله  (3)

 ) ١١ص–أخناتون فرتيتي : مقدمة              (وجدآم فرعون أضحى بكم جدي                   أبى يوم التفاخر يعرب     أبوآم                 

 ق هذا االرتباط بالزواج منهمثويو

 . المصري وأسمهان وعبده بدوي وسيد قطب وغيرهم من مثقفي المجتمعي أنفتح على المجتمع المصري فوثق عالقته بالعقاد والعال يل (4)

سالمي في أآثر من سماء تنبهت إلى ذلك شلة متسلطة على الحياة األدبية في إفلما بدأ أثره يظهر ونجمه األدبي يلمع بلون : " محمد أبو بكر حميد .  يقول د (5)

مع الشاعر اإلسالمي على أحمد " ( على أدبهالقاهرة في الستينات فعزلت باآثير عن الدائرة األدبية من خالل سحب األضواء من حوله ، وإحكام جو التعتيم 

 ) . الكويت–م ١٩٨٦ سبتمبر ٢/ ه ١٤٠٦ ذو الحجة ٢٨، الثالثاء ١٧، السنة ٧٨١محمد أبو بكر حميد ، المجتمع، ع. د: باآثير 

الدعوة ع  .." ( لعبء الجسيم الذي تحمله باآثير آتب عنه لم يكن بمستوى جسامة ا أما النقد فقد آان مقصرًا مع باآثير منذ البداية ، وما: " حميد . يقول د (6)

 ) .ه٩/١٤١١/

الشرق : أنظر.( وآذا حين بثت اإلذاعة المصرية األغاني الموجودة في الرواية ولم تنسبها لباآثير " سالمة القس " آما صنعت أم آلثوم معه حين مثلت  (7)

 ).م٥٨١٨،٢/١١/١٩٩٤األوسط ، ع

 ). المرجع السابق( ، " سالمة "، وأم آلثوم في " مسمار جحا"رحية ثلما صنع يوسف وهبي في مسم (8)

الكاتب العربي  ثم خزنت نسخها التي تبلغ عدة أآللف ولم تر النور ، وُصرقت  أتعاب المؤلفين الذين طبعت لهم دار" إخناتون ونفرتيتي " طبعت مسرحية  (9)

 ) .م٩/١١/١٩٩٤، ٥٨٢٥الشرق األوسط ، ع: أنظر ( .عدا باآثير
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א א א ."(13)א

                                                 
 .١٢٤ ص –على أحمد باآثير فى مرآة عصره : أنظر (1)

        صنعاء     –من محاضره للدآتور حميد ، في المرآز الثقافي اليمنى " ( عيب هذا ضيف عربي عندنا" لكن عبد الناصر شطب اسمه بيده ثم قال لهم  (2)

 . ٨ ص –كر البابكرى أبو ب: روايات على احمد باآثير التاريخية : وأنظر ) م١٠/١٩٩٥/ ن  

. فقد ذآر د. م٥٨٢٥،٩/١١/١٩٩٤م، الشرق األوسط ع٢/١١/١٩٩٤، ٥٨١٨ والشرق األوسط ،ع-م١٩/١٠/١٩٩٤، ٥٨٠٤الشرق األوسط ، ع : أنظر  (3)

 م،١٩٥٧حميد أن المسرح القومي أغلق أبوابه في وجه باآثير عام 

 ). م١٩٩٥ أغسطس ٢/ ه ١٤١٦ ربيع األول ٦األربعاء ، ع: أنظر.(عن المسرح الحديث في مصر ذآر فاروق صالح أن باآثير ُأهمل من قبل الذين آتبوا  (4)

/ ه ١٤١٦ ربيع اآلخر ٤األربعاء ، ع: أنظر.( م من أي جائزة  مما اضطر إبراهيم األزهري إلى الشكوى لعبد الناصر ١٩٦٧واستبعدت مسرحياته عام 

 ).م١٩٩٥أغسطس ٣٠

، ٥٨٢٥الشرق األوسط ، ع: أنظر. (، ورد عليه باآثير " المصور" التي هاجمها محمود أمين العالم في مجلة "  الغسيلحبل" آما حدث في مسرحية  (5)

 .م٩/١١/١٩٩٤

 ١٦ ص-عبد العزيز المقالح  . د: علي أحمد باآثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر  (6)

 )ملف خاص عن باآثير) (ملحق جريدة المدينة ، م، ع،س(م ١٩٩٥أغسطس ٢/ ه١٤١٦ ربيع األول ٦األربعاء ، ع (7)

 .المرجع السابق (8)

 .٢٥ ص –عبد العزيز المقالح . د: على أحمد باآثير رائد التحديث في الشعر العربي المعاصر  (9)

 .٩ ص–أبو بكر البابكرى : روايات على أحمد باآثير التاريخية  (10)

 .٦٤ص  –على أحمد باآثير في مرآة عصره  (11)

 .١٣٤ ص –على أحمد باآثير في مرآة عصره  (12)

 .٩٩ص –على أحمد باآثير في مرآة عصره  (13)
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"א/א א: א אא"".(1)א
א א ".(2)א

"א א"א"(3)א:
א א"(4)א ،" א: א אא ،"(5)א
א.،"(6)"א

א:א" ، "(7)א
א". א א אא א""(8)א

א א א א א א"،"(9)אא א א א א
א א א""(10)אא אאא

(11)."
א א א א א "א.א :

א א ، א "א."א، :
א א"א א א א ".(13)"،"(12)א

אא א ،א א אא ،א
א.א ، א ، א א

א؟א א א ،א
                                                 

 .م١٩٨٤، سبتمبر ١٤، السنة ١١٤ ، مجلة  الحكمة ، ع٩ ص–عبد العزيز المقالح . د: البدايات والنهاية .. البحث عن على أحمد باآثير  (1)

 .١٤ ص –المرجع السابق  (2)

 ٥ ص–اآثير فى مرآة عصره على أحمد ب (3)

 .، من مقال للدآتور عبده بدوى٨٣ ص –المرجع السابق  (4)

 .م٢/١١/١٩٩٢، ٤٠الوسط ، ع (5)

  اليمن –م ٥/١٠/١٩٩٥/ه١٤١٦ جمادى األولى ١١الثورة ، الخميس ،  (6)

 .البعد اإلسالمى فى أدب باآثير: من محاضرة ألقاها فى مهرجان باآثير بصنعاء حول 

 .٩٤ ص–عبد المرضى زآريا خالد . د: ت في األدب المسرحي دراسا (7)

 .م ١٩٩٥ أغسطس ٢/ ه ١٤١٦ربيع األول ٦ ألربعاءا) الرياض –جامعة اإلمام (  من مقال للدآتور محمد عبد الرحمن الربيع، (8)

/ ه١٤١٦ربيع األول ٦، األربعاء ، ) قسم المسرح –جامعة اإلسكندرية (أبو الحسن سالم . د: على أحمد باآثير رائد المسرح اإلسالمي : من مقال  (9)

 .م١٩٩٥أغسطس ٢

 .المرجع  السابق (10)

صورة : على أحمد باآثير : " ويقول حلمي محمد القاعود . ١٢٣ ص–باآثير قال لي ألحمد محمد عباد ، على أحمد باآثير في مرآة عصره : من مقال  (11)

 " التصور اإلسالمي" اطنوه ، ويدفنه أناسه حيًا بسب جريمته الكبرى التي أقترفها وهى انطالقه من واضحة لألديب الذي يظلمه قومه وينكل به مو

 .)ه١٤١٢ ذي الحجة ٢٠، األحد ١٠١٧٩الندوة ، ع(

 .م١٩٩٥ أغسطس ٢/ ه١٤١٦ ربيع األول ٦األربعاء ، ع (12)

 .١١٤ ص–مرآة عصره على أحمد باآثير في :  مصر ، في –خيري حماد : هو عنوان مقال آتبه  (13)
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א.(1) א אא א א ،
אא–א.(2)،

א אא.א אא ، א א א
א א ،א א.א،

א א ، א ، אא א ،
،،:.، א א.א א ..א

، א،(4)١٩٩٥(3)١٩٨٥א ،
א א א א א.א א א(5)א

א(6) א ((8)א،(7)،

א(9)א א א ،.
 نتـــــاجه األدبـــى والـفنــــى

 هل يستطيع باحث إحصاء نتاج باكثري؟ •

 ىــــــــرحـــســمــاله ـــــــاجـــــتـــــــن •

 صـــصـــقـــــات والـــــــــــروايـــــــــــال •

                                                 
 .١٦ص–عبد العزيز المقالح . د: على أحمد باآثير رائد التحديث : أنظر (1)

م بطلب نشر ملحمة ١٩٧١لرئيس المجلس األعلى لرعاية الفنوت واآلداب " مؤتمر القيادات السياسية والنقابية لعمال الدواء "ومن ذلك ماجاء فى رسالة  (2)

،وتحرير مذآرة من رئيس المجلس  األعلى " الدودة والثعبان" من المخازن، ودفع أتعاب باآثير عن مسرحيته " نفرتيتي وأخناتون"عمر ، وأخراج مسرحية 

، ٥٨٢٥الشرق األوسط ،ع: أنظر. ( في رسالة مؤتمر النقابات العمالية ءللفنون واآلداب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للتأليف والنشر بتنفيذ ما جا

 ).م٩/١١/١٩٩٤

 وقد شارك فيه العديد من األدباء والكتاب والمفكرين من مختلف مناطق اليمن . تضمن هذا المهرجان محاضرات وآلمات وندوات وقرارات وتوصيات  (3) 

 .ومختلف البالد العربية ، ومنح فيه باآثير وسام اآلداب والفنون 

 "رجان باآثير وثائق مه: " طبعت فعاليات هذا المهرجان في آتاب بعنوان 

وانعقد المهرجان بمناسبة االحتفال بأعياد الثورة اليمن .  شارآت شخصيًا في هذا المهرجان ، وحصلت على شهادة شكر وتقدير ومشارآة من وزارة الثقافة  (4)

، ومنها عرض مسرحيات لباآثير ، م، وتضمن محاضرات ، وندوات ، وعروض مسرحية ١٩٩٥اآتوبر ١٤) وعلى االستعمار (– سبتمبر ٢٦) على اإلمامة: (

، ) تونس (، المنصف السويسى )السعودية ( حميد رأبو بك. ود) مصر(منهم سعد الدين وهبه وآرم مطاوع : وشارك فيه ضيوف من تونس ومصر والسعودية 

م ،إصدار وزارة الثقافة ١٩٩٥در عن مهرجان باآثير دليل المهرجان ، آتيب صا: أنظر) . (المغرب(محمد براد )األردن (،محمد القباني ) الكويت(فؤاد الشطي 

 ) صنعاء –

 . إنشاء اهللا تعالى - سنورد ما وقع تحت أيدينا من هذه الكتابات والدراسات في نهاية هذه الرسالة (6)  (5)
 

  الهمداني واألستاذ علوي عبد اهللا. ومنهم د–وحضرت جلسة مع بعض أعضاء لجنة إعادة تسميات المدارس في عدن " سيئون"و" تعز"و" عدن "في  (7)

التي تنكرت له ولفنه في حياته ومماته حتى تم لهم هذا األمر " عدن"طاهر فذآروا لي آم آانت فرحتهم طاغية حين أوآل إليهم هذا العمل فأعادوا اسم باآثير إلى 

مد الهمداني أنه في فترة الهيمنة المارآسية على عدن اعتبر باآثير آاتبًا ، وقد ذآر لي الدآتور أح)م ٣٠/٥/١٩٩٥تم لقائى بهم في عدن بتاريخ . ( م ١٩٩٥عام 

 رجعيًا ، فكان شبه حضر عليه وعلى الكتابة عنه ، ومنعت آتبه

سسة ومن آخر أنشطتها اإلعالن عن مسابقة ألحسن موشح غنائي ، رصدت المؤ. م ١٩٩٦مؤسسة باآثير لألدب والفنون ، وتأسست في صنعاء عام "منها  (8)

 . صنعاء-م١٩٩٧أغسطس ٧/ ه١٤١٨ربيع اآلخر ٣، الخميس ٥٨٩الصحوة ، ع(ريال ١٥٠٫٠٠٠للفائزين مبلغ 

م، ذآرت نيل على أحمد باآثير وسام االستحقاق فى الفنون ١١/١٠١٩٩٦/ه١٤١٧جمادى األولى ٢٥، الجمعة ) ملحق أسبوعي(الثورة الثقافي : أنظر (9)

 .واآلداب بمناسبة أعياد الثورة
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 شعريةيات وقصص ــرحــــــــــســــــــــم •

 ةـــــــــــريــــــــــعـــــــــــــــدواوين ش •

 ة ـــيـــفـــحـــصـــــــال الــــــــمـــــــاألع •

 ات األدبية والنقديةــــــــــدراســــــــــال •

 ــــراتــــــــــاضــــحــــــــمــــــــــــال •

 التــــراســـرات واملـــــــــذكـــــــــــامل •

 ائى ومسرحـمـنـيــل ســــيــــثــمـــــت •

 ون ــزيـــــفــــــلـــــــوتة ــــــــــــــإذاع •

 ة ـيـبـنــات األجــغـــاللـــه بـــاجـــتـــن •

 هل نال باكثري على هذا النتاج التقدير؟ •

 هل يستطيع باحث إحصاء نتاج باكثري؟
א א אא–א–א .א،

א א א :א
−"""٦٠"(1).
.(2)"٢٢"""٥٢"א""א"−
"א"− "٥٠"(3).
א− א"٦""٧٠"א א .(4)אא
.(5)"٧٥"""א−

א"٧٠""א א .(6)א
−"٤٣"، א א א .(7)""א"١٨"א
א− (8)א

(9)א"٧٠"،"٧٠"א−

−"٩٠"،"٥٠"
.(10)"٧٠""א"−

                                                 
 .٦ص–وثائق مهرجان باآثير  (1) 

 .٩٩ص –على أحمد باآثير فى مرأة عصره : حلمى القاعود، أنظر. د (2) 

 .٨٣ص–أحمد عبد اهللا السومحى . د: على أحمد باآثير حياته و شعره الوطنى واإلسالمى : أنظر (3) 

 .١٤ ص–أزهار الربى : أنظر (4)

 .٣٥ص–بدرية إبراهيم السعيد :  على أحمد باآثير فن القصة عند الكاتب اإلسالمى الكبير: أنظر (5)

 .٦ ص–أبو بكر البابكرى : روايات على أحمد باآثير التاريخية :  أنظر (6)

 .إصدار تراث باآثير  مكتبة مصر في القاهرة على التي أخذت حق (7)

 . الرياض-ه١٤١٤ذو القعدة /  شوال –م ١٩٩٤مايو /  أبريل ١٨،١٩، العدد ٣ ، السنة ٣األدبية ،مج:  في النادي األدبي بجدة ، أنظر (8)

 .٩٢يناير ٢٧، ١٠٠٧٤ البالد ، ع (9)

 )ملف خاص عن باآثير( م ١٩٥٥ أغسطس ٢/ه ١٤١٦ ربيع األول ٦ األربعاء ،ع (10)
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 " !لن جند اثنني يتفقان " :وخالصة األمر
"، א א ، א א

؟א.
"א. א: א ،א א א ، א

א א ، א "(1)א
א"א א .א

א אא א א אא
א−א–א:א""א".(2) א –א

א א א:א:א א ، א א ، ،א
א א.(3)א א א א
א אא א":(4)א א א א
.א...א

א א א א א :"א)٥("א
א א א א (5)א

א:" א א א א א א
א א ،:א "א"(6)א

، א אא א א
:א

                                                 
 )مرجع سابق(محمد عبد الرحمن الربيع ، األربعاء . د (1)

 .م١٩٦٨فى مقابلة من إذاعة الكويت ، عام  (2)

 .٣٦ ص–لقصة عن الكاتب اإلسالمى الكبير على أحمد باآثير فن ا (3)

  صنعاء–م ١٩٩٥فبراير /٢٩ه، ١٤١٦ جماد أول ٥الجمعة ) الملحق الثقافى ( الثورة  (4)

 ، م،ع،ر١٩٩٥ فبراير ٩/ ه١٤١٤ رمضان ١٩، السبت ١٠٠٦٢، ع٣٥عكاظ ، السنة  (5)

 ).مرجع سابق(البالد  (6)
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:"."(1)אא"
א""(2)אא א

א":"(3)אא א א
א א א .(5)""–א–".(4)א ":"

(6)""(7)."
(8):א      :وشهادات منظومة 

א א   א א א
א     א

: (9)

א אא א
(10):א

א אא א א א
"א"א""א

 :ًنتاجه شعرا
א א (11):אא

אא א
אא א

א"" א          א
א– :(12)"א"−א

                                                 
 .٩ص–عبدالرحمن صالح العشماوى : ار باآثير القصصة والمسرحية االتجاه اإلسالمي فى أث (1)

 ).مرجع سابق(رشاد مصطفى بدور ، األربعاء  (2)

 ).مرجع سابق(رشاد مصطفى بدور ، األربعاء  (3)

 ).مرجع سابق(رشاد مصطفى بدور ، األربعاء  (4)

 .م١٠/١٩٩٤ /١٦. ٥٨ .٤الشرق األوسط ،ع:أنظر(ا تحدث عنه وصفه بكل حميد الخصال آان يحى حقى رئيسًا لباآثير فى وزارة الثقافة لمدة عشر سنوات ولم (5)

على أحمد باآثير وعبد الحميد السحار لم يداخلهما شك فى قيمة إنتاجهما ووجوب االستمرار فيه ، فقد  إن: " ثم قال " باآثير يعرف مايريد " قال نجيب محفوظ عن باآثير  (6)

 ).المرجع السابق" ( أما اآلخرون وأنا فكنا نعانى أزمة غريبة جدًا طابعها التشأوم الشديد .آانا ممتلئين بالتفاؤل 

طالئع :  نقًال عن آتاب -المرجع السابق" (رسم لنفسه هدفه األدبى قبل أن يرتفع صوت عن األهداف وهدفه األآبر فيما يكتب الدفاع عن قضايا أمته : " يقول عن باآثير  (7)

 ).المسرح العربي

 ).مرجع سابق(األربعاء  (8)

 .١٦١ص –أزهار الربى  (9)

 .١٦٥ ص–أزهار الربى  (10) 

 .١٩٣ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره  (11)

 .١٩٨ ص–من قصيدة لمحمد سالم الحامد ، المرجع السابق  (12)
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א     א א
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א       א א
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 .٢٠٠ ص–من قصيدة لعبد اهللا الهدار ، المرجع السابق  (1)

تتلمذت على يديه في دراستي الجامعية بجامعة صنعاء في العام الدراسي ) رحمه اهللا (، وهو الدآتور محمد عبده غانم ١٧٥ ،١٧٤ص –المرجع السابق  (2)

 ، وآانت عالقتنا باألدب ميتة حتى جاء فأحياها ، استمتعت بمحاضراته أيما استمتاع ، لم تغب صورته ،ولم يغب صوته عنى حبب إلينا األدب) م٧٧/١٩٧٨(

 :زال أسمعه يرددأ حظة منذ أآثر من عشرين عاما؛ ماحتى  الل

 عن سأآنى صنعاء حديثك هات وأفوج النسيم

 وخفف المسعى وقف آي يفهم القلب الكليم

 يرعى العهود إال الكريم هل عهدنا يرعى ،وال

 .اعنا ويأسر بها قلوبنا ، فتبعث فينا حبَا وشوقَا للشعر الجميل آان يلتقط لنا عيون التراث فيصبها لنا بصوته الرخيم ونبراته الراعشة العذبة فيغزو بحالوتها أسم

ومنحنى عليه درجة االمتياز " الشعر اليمنى في العهد الصليحى "تعلمت على يديه مناهج البحث األدبي ، وأشرف على بحث التخرج الذي تقدمت به بعنوان 

 ).رحمه اهللا رحمة واسعة(
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א א א א
א א א א

"" "א""א"
א""א" א"א
א"א" א

א" א"א א
אא"א""א"

א
א א

א א
:حان اآلن وقت تقسيم نتاجه األدبى والفىن

 :نتاجه املسرحى -أ
א א א ،א א אא  :א

املسرح السياسي: القسم األول 
א א(1)א א א"، "א

 :مسرحيات مطبوعة  - أ
א)١٩٥١(: −١ א ،(1) 
א −٢ א (2)א:א

א:א −٣  (3)א
א:א −٤ א א א  (4)א
א −٥ (א  (5)א)١٩٥٩:
(א −٦ א"")١٩٦٦:  .(6)א

                                                 
 ).٦٠ص–روايات على أحمد باآثير التاريخية " ( تمثيلية عن مختلف القضايا العربية واإلسالمية " ٧٠"باآثير فى المسرح السياسي إن نتاج : "يقول البابكرى *  (1)

 ).م٢٧/١/١٩٩٢، ١٠٠٧٤ع(وجاء فى صحيفة البالد مايؤآد هذ الرقم     * 

 ) ).مرجع سابق(األدبية (مسرحية " ٨٠"ويرى باحث أخر أنها     * 

 ).١٩٩٥مهرجان (عمًال مسرحيا " ٦٠"ية وثائق مهرجان باآثير ذآرت أنها وإحصائ    * 

 ). المقدمة–مسرح السياسة " (زهاء خمسين تمثيلية "ويقول باآثير إنها      * 

 .٦ص –روايات على أحمد باآثير التاريخية  (1)

 .م٢/١١/١٩٩٤، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع (2)

 .٦ص– روايات على أحمد باآثير التاريخية (3)

 . إصدار مكتبة مصر- أبو محجن الثقفى- عمر المختار-إبراهيم باشا: وجاءت ضمن الثالثية (4)

 .٦ص –روايات على أحمد باآثير التاريخية : وبعدها شن اليساريون هجماتهم عليه ، أنظر (5)

 )١٠ ص–روايات على أحمد باآثير التاريخية : أنظر. (حكم تنكر للمبادئ التى آان يحملها ويرددها مع باآثيروآان بورقيبة صديقًا لباآثير ، وآان بيت باآثير مأوى له فى مرحلة التشرد ، فلما  (6)
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א −٧  .(1)א:א
א −٨ א
אא −٩  (2)א
١٠−
(3)א:א−١١

א− )١(א
٢(−١٣(
א−١٤ )٣(א
)٤(א−١٥
٥("١٥"−١٦(
٦(−١٧(
א−١٨ )٧(א
)٨(א−١٩
א−٢٠ )٩(א
א−٢١ (4))١٠(א

 :مسرحيات سياسة خاصة بالقضية الفلسطينية
 

(א−٢٢/١ .(5)א)١٩٤٤:
(אאא−٢٣/٢ אא)١٩٦٧: א א .(6)א
א−٢٤/٣ .(7)אא:א
א−٢٥/٤

(8)

א−٢٦/٥ א

                                                 
 .٩ص–وثائق مهرجان باآثير : أنظر) ١(

 .١٠ ص–روايات على أحمد باآثير التاريخية : أنظر (2)

 ٤ –، وعلى أحمد باآثير في مرآة عصره ٢/١١/٩٤، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع: أنظر(وقد نشرتها مجلة الرسالة تباعًا  (3)

 . القاهرة –، مكتبة مصر " مسرح السياسة "وردت هذه المسرحيات العشر في آتاب واحد ، أصدره باآثير باسم  (4)

 )مرجع سابق)  (ملحق ثقافي(رشاد بدور ، األربعاء :أنظر (5)

 شعبان -٥جمادى األخر / م ١٩٨٩ مارس  –، يناير ٣٥زيز المقالح ، دراسات يمنية ، ععبد الع. د:على أحمد باآثير آخر العناقيد وآخر األيام : أنظر (6)

 .م١٩٨٨نوفمبر / ه١٤٠٩،ربيع الثاني ١١محمد أبو بكر حميد ، اليمن الجديد ، ع. د:قراءة وتحليل "التوراة الضائعة : أنظر.ه١٤٠٩

 .١١٨ص–االتجاه اإلسالمي في آثار باآثير القصصية والمسرحية : أنظر (7)
)٨(

 .٥٦ص–فن القصة : أنظر 
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א−٢٧/٦ א )١(א
)٢(א−٢٨/٧
٣(            −٢٩/٨(
)٤(           א−٣٠/١٠
)٥(           א−٣١/١١
(1))٦(          א−٣٢/١٢

א−٦٦−٣٣ א א א .(2))١٩٤٨−٤٥(א
  : مسرحيات خمطوطة أو خمططة-

: فى القضية الفلسطينية -أ   
א:−٦٧/١ א א ."""א "
א−٦٨/٢ א:א .א
א"−٦٩/٣ .(3)א

 :امة ـــة عــــــــــاســـــــسي - ب
א−٧٠ .(4)א
א−٧١ א אא א א א אא א
)((5).
א−٧٢
٧٣−(6)

                                                 
طبعت راشيل والثالثة الكبار ومعجزة إسرائيل  في آتاب مسرح السياسة ، ضمن . م ٤٨-٤٥ المسلمين بين عامي ننشرها جميعها في جريدة اإلخوا (1)

 . عن مكتبة مصر–مسرحيات أخر 

م بلغت زهاء خمسين مسرحية ، احتوى ١٩٤٨-٤٥بين عامى " دة اإلخوان المسلمين ذآر باآثير في مقدمة مسرح السياسة أن مسرحياته التي نشرتها جري (2)

" ١٦ "اما ذآرناهمسرحيات أخرى مما نشرته الجريدة ، فيكون مجموع " ٤"مسرحية منها وذآرنا في المسرح الفلسطيني " ١٢"آتابه مسرح السياسة على 

 .مسرحية" ٣٤"باقي مسرحية ، ويخفضها من الخمسين التي ذآرها باآثير يصير ال

أن يرتب لزيارة لألغوار حيث األعمال الفدائية ليكتب مسرحية عن الجهاد الفلسطيني فجاءته الموافقة يوم رحيله إلى ) فلسطيني ( طلب من خيري حماد  (3)

 ).م١٩٨٨ فرع حضرموت ، ديسمبر –الكتاب اليمنيين محمد أبو بكر حميد إصدار اتحاد األدباء و. د: على أحمد باآثير العطاء والجزاء : أنظر. ( الدار األخره 

 )) .مرجع سابق(األدبية : أنظر(آتبها بعد وفاة الملك عبد العزيز  (4)

 ).م١٢/١١/١٩٩٢، ٤٠الوسط ، ع: أنظر (٦٨وهى من نتاج زيارته األخيرة لليمن عام  (5)

 .محمد أبو بكر حميد. د: على أحمد باآثير العطاء والجزاء : أنظر (6)

 :عن هذا النوع من نتاجههناك أقوال أخرى تتحدث و

 ). اليمن - المكال-م٧٥٢،٦/١١/١٩٩١الشرارة ،ع( مسرحيات جاهزة لم يتم نشرها من قبل ١٠* 

 ).السابق( تمثيلية لم يسبق نشرها ، ومسرحيات فى صورها األولى ٧٠* 

البالد . (م ١٩٨٠عن مكتبة الطليعة بأسيوط عام " لسياسي المسرح ا" أحمد السعوني أصدر الجزء األول من أدب باآثير المسرحي * 

 ). م١٠٠٨١،٢٨/١١/١٩٩١،ع

 ).ه١٤١٤ محرم ١٥ /١٠٥٠٨الندوة ،ع (منها مكتبة مصر " ٥" أعمال تحت الطبع ،نشرت ١٠* 

 ) .م٥٨١٨،٢/١١/١٩٩٤الشرق األوسط ، ع(مسرحية في القضايا السياسية " ٢٠"يقرب من  آتب قبل الثورة ما* 

 ).المرجع السابق(أخذت معلومات عن فلسطين من مسرحيات باآثير : ول سيد قطب يق* 



  http://www.bakatheer.com 
    

 44

 (*)املسرح اإلسالمى والتارخيى : القسم الثانى
 :عاملطبو  -أ
.א−١
א−.−٢
א−٣ א
.א−٤
א−٥ (1).א
 )١(א:−٦

.................................אא−25
(2)

א−٣٢ א
א−٣٣ (3)א

א(−٣٤ )א
)١(א−٣٥
٢(−٣٦((4)

 
                                                                                                                                                                              

 ).المرجع السابق) ( م١٩٦٩-٥٨ مسرحية طبعت له بين عامي ١٢* 

ى ولإلسالمي باآثير رائد المسرح الدين: أبو الحسن سالم. ويقول د) م٢٧/١/١٩٩٢، ١٠٧٤ع(تمثيلية تاريخية دينية " ٧٠"ذآرت جريدة البالد أن لباآثير (*)

 )) .مرجع سابق) (ملف خاص عن باآثير(األربعاء  (آتب مايربو على أربعين  مسرحية تتناول موضعات دينية إسالمية قصيرة 

 .م١٩٩٥ عرضتها فرقة المسرح الوطني في مهرجان باآثير الذي أقامته وزارة الثقافة بصنعاء عام  (1)

 .إصدار مكتبة مصر" هكذا لقي اهللا عمر"واحد بعنوان صدرت السبع المسرحيات المذآورة في آتاب  (2)

، ربيع ١١اليمن الجديد ،ع: مع على أحمد باآثير في تلفزيون الكويت ، أنظر ، ولقاء١٣٠ ص–االتجاه اإلسالم في أثار باآثير القصصية والمسرحية : أنظر (3)

 .م١٩٨٨نوفمبر /ه ١٤٠٩الثاني 

 )محمد الحسناوى : عن األدب اإلسالمي ( ٥٧ص –فن القصة :،أنظر٦١-٥٩-٣٠-٢١ الكويت ،ع–سالمي الثالث في مجلة الوعي اإلنشرت هذه  (4)
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 (1)                        
 
 
 
 

 ب- خمطوطات ومشروعات:
.א−٥٠

 (2).א−٥١
.א−٥٢
(3)א−٥٣

 القسم الثالث: املسرح االجتماعى
 (4)       א−١:א− .1

)٥(א−٢
٣−  .(6) 
א−٤ א (7)א

(8)א−٥

                                                 
 ).٥٧ص -فن القصة أنظر(ه ١٤١١ جماد اآلخر ١٦٨نشرت في مجلة الفيصل السعودية بداية من العدد   (1)

 .٥٧ص –فن القصة : أنظر (2)

 –روايات على أحمد باآثير التاريخية .( لومات عن قلعة القسطنطينية ، وآان يخطط لعمل أدبي عن فتح هذه القلعة مات باآثير وبين يديه رسومات ومع: يقول البابكرى   (3)

 ).٢٦ص–فن القصة (مدينة األلف مئذنة ألرى معلمًا من معالم اإلسالم وألعيش في جو الخالفة " إسالمبول"أريد السفر إلى : وآان باآثير يقول ).١١ص

على : أنظر(يرغب في األدب لكنه يجاريها حتى يرضيها  م تحكى قصة سيدة تعشق األدب وتريد من حفيدها أن يكون أديبًا بدًال عن أديب عشقته فمات ،وحفيدها ال١٩٦٣صدرت عام  (4)

 ).٥٣ ص –بدرية السعيد : ، وفن القصة ٦٥ص –أحمد باآثير في مرآة عصره 

بدرية : فن القصة : أنظر..( الحماة – الزوجة - أألب–زوجة األب :بين جواذب متعددة داخل األسرة ) االبن (ب ووقوع الزوج تحكى قصة الصراع بين األقار) ١٩٤٥(صدرت عام  (6)

 ).٥١ص –السعيد 

بدرية : فن القصة : أنظر(ب الغفران منقذ منه سوى التوبة وطل تعالج موضوع الفساد األخالقي وخطورة انتشاره بين األقارب ،وأنه يتفشى آالسلة ويترابط مثلها ، وال) ١٩٤٩( (7)

 )٥١ص –السعيد 

 )٥١ص –ن القصة ف: أنظر) (١٩٦٢(تعالج مشاآل المرآة العاملة  (8)
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−:
٦−(1)

(2)א−٧

א−8  (3)א

 (*) القسم الرابع : املسرح النفسى واألسطورى 

 
١٩٤٩(−١((4) 
 (5)א−٢

(6)אא−٣

١٩٥٩(−٤((7)

א−٥ (8))١٩٤٣(א

١٩٦٢(−٦((9)

 (10)א−٧
 

                                                 
 .م١٦/١/٩٢ ،٦٧، والبالد ،ع٥٧ص–ن القصة ف: أنظر(المسرحية الوحيدة المكتوبة بالعامية المصرية  يوه (1)

 . السابقيننالمرجعي: أنظر (2)

 .سابقينالمرجعين ال: أنظر (3)

االتجاه اإلسالمي في آثار باآثير القصصية ( األسطورة مما يتعارض مع العقيدة يصيفيباآثير : "يقول العشماوى عن المسرح األسطورى لباآثير (*)

 )٩١ص–والمسرحية 

على أحمد باآثير في : أنظر.(هام القدر بالظلم عن العقيدة ،و عن ات وعرضها عرضًا جديدَا ، دافع فيها" أوديب ملكًا"آتبها استيحاء لمسرحية سوفوآليس  (4)

 ).٧٤ص–،واالتجاه االسالمى في أثار باآثير باآثير القصصية والمسرحية ٦٥ص -مرآة عصره

 –مسرحية االتجاه اإلسالمي في أثار باآثير القصصية وال: أنظر( األسرة التي حطمتها األسطورة بسبب الخطيئة نآتبها دفاعًا عن النظام االجتماعي وع (5)

 ).١٠ص–، وروايات على أحمد باآثير التاريخية ٧٥ص

فلسفت تصرفات الحكام بأمر اهللا الفاطمي ،وردتها إلى الرياضة النفسية التي آان يمارسها لترويض نفسه حتى تصل إلى المعرفة الحقيقية للحق والباطل  (6)

 ).٤٧ص–بدرية السعيد :من القصة : أنظر. (والتمييز بينهما 

 ).٥١ص–ن القصة ف: أنظر(صور الصراع بين الخير والشر وانتصار الخير أخيرًا في شخصية أبن أوزوريس بعد مقتل أبيه من قبل القوى الشريرة ت (7)

م تتكشف الحقيقة مرآة أخيه ثاأسطورة فرعونية قديمة تحكى الصراع بين الفضيلة والرذيلة تنتصر الثانية أوًال فينفى األخ الطاهد  الرافض للوقوع فريسة  (8)

 ).٥٢ص–ن القصة ف: أنظر(الفرعون الموعود  " ليحكم مصر ليصير يويعود المنف

 )٥٢ص–المرجع السابق (المالك واإلنسان  تحكى قصة الملكين الذين نزال مملكة بابل بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد (9)

 ).٧٥ ص-االتجاه اإلسالمي في أثار باآثير القصصية والمسرحية. (ن الشيطان يمكر في الدنيا فقطسلطان لغير اهللا فيها ، وأ دفاع عن اليوم األخر وأن ال (10)
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 ب- الروايات والقصص
 (1) א):١٩٤٤(א−١ ".א""א"א

א):١٩٤٥(א−٢ (2)א

א):١٩٤٦(א−٣ א .(3)אא
א−٤ א):١٩٤٩(א א א (4)א

א):١٩٥٥(−٥  .(5)א
א−٦ (6))١٩٦٥(א

א):(א−٧ א
(7).א

א−٨ א:א א א א א
א−؟.(8)א (9 :א

 جـ- مسرحيات وقصص شعرية 
א)١٩٣٤(א):١٩٣٣(−١ ،.(10)

א−٢ :١٩٣٦(א א) (11).٣٦א

                                                 
، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع: أنظر(م ١٩٤٢م ، وذآر حميد أنها آتبت عام ٤٠،١٢/١١/٩٢، والوسط ،ع٨٩ص–على أحمد باآثير فى مرآة عصره : أنظر (1)

٢/١١/٩٤.( 

 .م١٩٩٥أآتوبر / ه١٤١٦ولى ،جمادى األ٥٥النور ،ع: أنظر (2)

 .٥٨ص–ن القصة ف: أنظر (3)

 ص،–روايات على أحمد باآثير التاريخية : أنظر (4)

" شاور"الحريص على وطنه فى مواجهة والده الوزير " شجاع"وزير الخليفة الفاطمى ، وتوضح موقف " شاور"ابن الوزير " شجاع "وهى تحكى قصة  (5)

 ).ص  –بدرية السعيد :ن القصة ف: أنظر. (على يد والده " شجاع"ى القصة بمصرع الذى يتحالف مع الفرنجة وتنته

 .١٠ ص–روايات على أحمد باآثير التاريخية : أنظر (6)

 .١٢ ص–روايات على أحمد باآثير التاريخية : م وانظر١٩٥٠نشرت فى مجلة الهالل المصرية ، ع يناير  (7)

 -ه١٤١٤ذو القعدة / م،شوال ٩٤مايو / ،أبريل١٩ ،١٨ ع٣ ، السنة٣األدبية ، مج : أنظر. ( م ١٩٤٨سلمين عام نشرت أجزاًء منها جريدة اإلخوان الم (8)

 .الرياض 

 ).٦ ص –على أحمد باآثير  شاعرًا وآاتبًا مسرحيًا : في بحثه : وعلى عبد القادر السقاف . ٦، ٦٦ ص–باآثير  وثائق مهرجان: أنظر (10)

 ).م١٩٣٤أي عام (، وترى الباحثة بدرية أنه آتبها في العام األول من دراسته  ٢١ ص– أزهار الربى: أنظر (11)

  أتعرف هذى البالد ؟: هذه فيوال تسأل القبطان   )من حوار بين فيوال والقبطان : ( وهذا نموذج منها 

    أجل بالدي أعرفها جيدًا          :               القبطان           

 ن الساع تكفى لتو                 صلنا منشأ ثّم والمولدا          ثالث م

 ومن يتلى حكمها؟:فيوال

 سيد                     زآا خلقًا ، وسما محتدا:                  القبطان

 وماذا  اسمه؟: فيوال

 ُأرسنوُ:                القبطان
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א−٣ :א"א אא" (1).
א−٤ (2)                  :א

א     :−٥ ،א
א     א א א"א א"א

(3).א   

 :بالشعر احلر •
א):١٩٣٦(−٦ א א א−א–א:א  (4).א−א
١٩٣٨(−٧:(، א א א אא א (5).א

א−٨ א:א א א א (6).א

 : أوبريت •
(7).،/):א(א−٩

א−١٠ א"א:(8):א "א

                                                                                                                                                                              
 بى آان سماه لي ُمحِمداُأرسنو ؟                   أ:                  فيوال

                         وأعزب آان؟

 وأعزب لم                 يزل ، فقريبًا توشى الصدى :               القبطان

 الجمي  لِه  ليثعياإوب                        بإغرامه

 هي                                                   ما-

                                     عذراء مثل الندى             -

 عام   وأوصى بها نجله األوحدا                      أبوها شريف قضى منذ

 نى الردىث                    أخاها الحبيب إليها الذي    به بعد ذلك 

 ). القاهرة –م ١٩٣٦ أبريل ١٣، ١٤٥الرسالة ،ع(                          داترى أوتعا       شر من بعده رجًال أب                     فآلت أسى ال

 -٢٧٧ص –حسين األسمر : دراسة لهذه المسرحية في آتاب المسرح في اليمن : وانظر.  ٢٥٠ص –عبده بدوى . د: دراسات في الشعر الحديث : أنظر (1)

 .م١/١٩٩١ الجيزة مصر ، ط –، مطابع المنار العربي ٢٨٥

 .م١٦/١/٩٢ ، ١٠٠٦٧البالد ،ع : ، أثبتها آاملة في نهاية الكتاب ، وأنظر٢٠٥ ص–عبد العزيز المقالح . د: على أحمد باآثير رائد التحديث : أنظر (2)

 .م من مقال لفارون لقمان٢٢/٤/١٩٩١، ٤٥٢٨الشرق األوسط ، ع: أنظر (3)

 .م١٦/١/٩٢ ، ١٠٠٦٧مد الشاذلى                    والبالد ، عحم  من مقال لم١٢/١١/١٩٩٢، ٤٠                   والوسط ، ع

 ).مرجع سابق) (ملف خاص عن باآثير( األربعاء : أنظر (4)

 الثورة ، ع (وديع العبسى : دراسة إلخناتون ونفرتيتي :مقال : وأنظر). مرجع سابق) (ملف خاص عن باآثير( األربعاء : أنظر (5)

واألدبية . م ٩/٢/١٩٩٢ه ، ١٤١٤ رمضان ٩، ١٠٠٦٢عكاظ ، ع: وأنظر)دراسة إلخناتون  (٢٧٦ -٢٥١ ص –ن األسمر حسي: وآتاب المسرح في اليمن 

 ).مرجع سابق(

. م ٩/٢/١٩٩٢ه ، ١٤١٤ رمضان ٩، ١٠٠٦٢عكاظ ، ع: وأنظر.ه ١٤١٤ رمضان ١٣األربعاء ، : أنظر(عز الدين إسماعيل عليها دراسة نقدية . عمل د (6)

 ).سابقمرجع (واألدبية 

 .٢٨ص –ن القصة ف، و٤ص –روايات على أحمد باآثير التاريخية : أنظر (7)

 ه ١٤١٤ محرم ١٥، ١٠٥٠٨ع: أنظر. (أن له خمسن مسرحيات شعرية مجهولة " (الندوة"وتقول جريدة . ٧٠ص– في مرآة عصره على أحمد باآثير: أنظر (8)
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:دواوين شعرية  •
א−١
٢−
א−٣ א
א−٤
٥−

:
١٩٢٨−٢٧−١
١٩٣٢−٢٣−٢
١٩٣٤−٣٣−٣
١٩٦٩−٣٤−٤.

 

א א א
:א

)א(א−١
)(א−٢

، א.(1)، א א ""א
:א١٩٨٧א  

א ♦  (2)א
א א א :א

אא :א
א •
 (3)א •

א""א
:א

♦  
 א ♦

 
                                                 

 .٢١ص –أزهار الربى : أنظر (1)

  .م١٩٨٧ صنعاء ، عام –روت ، والدار اليمنية للنشر والتوزيع دار المناهل بي: طبع (2)

 )٢١ ص -أزهار الربى  : أنظر(ى كنسخ منه باآثير نسخًا عدة ، وترك واحدة منها فى مكتبة الحرم الم (3)
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.א–א––
" .)٦٩−٣٤(א:

א א א ، .(1)"א
א אא ، א א א

א א א.א אא–א−:(2)א –א–א
א א–א א–א−א אאאא–א–א–א א ، א

، א א א.........אא א א א א א א
א""א א א ، א א ، א א א א

א א ، :א."٨٢"א،
א   (3)א

:א
 (4)א 
 (5) 

 : شعره الىت ظهرت حىت اآلنوبهذا تصري دواوين
 

)(אא−١
٢−)(
)(א−٣
א−٤ )(א
)(א−٥
٦−)(

                                                 
 ).مرجع سابق) (ملف خاص عن باآثير(األربعاء  (1)

، ٩٢ ص–عبد المرضى زآريا خالد .  ، ودراسات فى األدب المسرحى د١٣ص–ره ، وعلى أحمد باآثير فى مرآة عص١٥ص –أزهار الربى : أنظر (2)

 .والمجموع من شعر باآثير المنشور

 .يعده اآلن للطبع (3)

 .م ، وهى من نتاج المرحلة الحجازية١٩٣٤طبعها باآثير في حياته عام  (4)

 .م٦٧لم تطبع بعد ، وقد آتبها بعد هزيمة  (5)
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  األعمال الصحفية -د
:א"١٩٣١  א.،"

.(1)

א   (2)""אאא
 .(3)"א" 
 (4)"א"א 
 .(5)"""א" 
 .(6)"א""""א"א 
א"א"  אא  (7).א
א  א  :א

אא:א−١ א א א אא (8).א

א−٢ א א:א א (9).א

א−٣ א (10)"א"א

א−٤ (11):א

.(12)אא−٥
(13)א−٦

 .(14)א−٧
 

                                                 
 . ٢٠ص –عمر أحمد باآثير : ثير مع على أحمد باآ: أنظر (1)

 .٢٢ص –عمر أحمد باآثير : مع على أحمد باآثير : أنظر (2)

 .٢٣ص  –عمر أحمد باآثير : مع على أحمد باآثير : أنظر (3)

 .م١٢/١١/٩٢، ٤٠الوسط ، ع : أنظر (4)

 .م٢٧/١/١٩٩٢، ١٠٠٧٤البالد ، ع : أنظر (5)

 .م١٩٨٩، يوليو ١٦٢الحكمة ، ع : أنظر (6)

 .م١٩٦٨من تقديم نجم عبد الكريم له في إذاعة الكويت ، عام  (7)

 .ه١٣٤٩ شعبان ١ ، ١ع: أنظر (8)

 .ه ١٣٤٩ رمضان ١ ، ٢ع (9)

 .ه ١٣٤٩ رمضان ١ ، ٢ع (10)

 .ه١٣٤٩ شوال ١، ٣ع (11)

 .ه١٣٤٩ شوال ١، ٣ع (12)

 ه١٣٤٩ ، ذو القعدة ٤ع (13)

 ه١٣٤٩ ، ذو القعدة ٤ع (14)
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.(1)א:א−٨
א−٩ .(2)א
א−١٠ א א .(3)א
אא−١١ .(4)א
א−١٢ א:א א .(5)א
א−١٣ .(6)א
.(7)אא−١٤
א−١٥ .(8)א
  الدراسات األدبية والنقدية -و
א١٩٢٧):(א−١ א ، א א ،

، ، ، א ، א א
א .(9)א

،:אא−٢ א א א
א ، (10).١٩٢٩/١٣٤٧א

א−٣ א א .(11)א:א
א"−٤ א .א:"א
א .(12)"א"א
א−٥ א .(13):א
(14)""אא:א−٦

                                                 
 ه١٣٤٩ ذو الحجة ١ ، ٥ع (1)

 ه١٣٤٩ ذو الحجة ١ ، ٥ع (2)

 .ه ١٣٥٠ محرم ١ ، ٦ع (3)

 .ه ١٣٥٠ صفر ١ ، ٧ع (4)

 .ه١٣٥٠ صفر ١ ، ٧ع (5)

 .ه١٣٥٠ربيع األول ١، ٨ع (6)

 ه١٣٥٠ ربيع الثاني ١ ، ٩ع (7)

 ه١٣٥٠ جماد األول ١ ، ١٠ع (8)

 ٤٠/١٢ع م ، الوسط ، ٣٠/١/٩٢، ١٠٠٨١، البالد ع١٢ ص–مع على أحمد باآثير : أنظر (9)

 .٢٣ ص–أزهار الربى : أنظر (10)

 .١٩ص–مع على أحمد باآثير : أنظر (11)

 ٨، ٥ ، ٤التي آان يصدرها في حضرموت ، أنظر األعداد  (12)

 .٢٤ ص –روايات على أحمد باآثير التاريخية : أنظر (13)

 .٢٢ ص–مع على أحمد باآثير : أنظر (14)
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:א"א−٧ א" .(1)א
،./١٣٥٢א:א−٨ ، א

א ،.(2)

:א"א−٩ א.א" א א א א א
א .(3)א
:"א−١٠ ""٣٥"،""(4)

א−١١ א:א א א .(5)א
א−١٢ א א א א:א א א א א

אא.١٩٦٩ א (6).٩٠–א

  احملاضرات -ـه
א−١ .(7)א
א−٢ א א א א א ).١٩٥٨((8)א
א"(9):א−٣ א א ،א א א א א א
(10).٢٢١٩٦٩−١٦א

  املذكرات واملراسالت -ز
א−١ א .(11)א
א"٤٠٠"−٢ א .(12)א
אא−٣ א .(13)""א
.(14)א−٤

                                                 
 .٨٦ص –وثائق مهرجان باآثير : أنظر (1)

 .م٢٥/٢/٩٤/ه ١٤١٤ رمضان ١٥، ٤٧٣م ، المسلمون ع١٩٩٤مايو / ابريل /١٨/١٩األدبية ،ع: أنظر (2)

 .٦٤ص –فن القصة : أنظر (3)

 .بعدها  ص وما–على أحمد باآثير : مسرحية أخناتون ونفرتيتي : أنظر (4)

 . القاهرة –طبع مكتبة مصر  (5)

: أنظر( بغداد – دار الجمهورية – بغداد وصدر عن المؤسسة العامة  للصحافة والطباعة –ًا عن وزارة الثقافة واإلعالم وصدر أيض. م١٩٨٩، يوليو ١٦٢الحكمة ، ع: أنظر (6)

 ).٨٧ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره : أنظر . (يوذآر أنيس منصور أن لباآثير دراسات في التاريخ الديني والسياس) . ٣١ ص-ن القصة بدرية السعيدف

 ١٤ ص–السعيد :  فن القصة : ريةأنظربد (7)

 محمد أبو بكر حميد. ، على أحمد باآثير العطاء والجزاء ، د٦٤ ص–المرجع السابق  (8)

 .١١٩ ص –على أحمد باآثير في مرآة عصره :  أنظر (9)

 .٣١ ص–ن القصة ف: أنظر (10)

 ).ه محرم١٤١٤ ١٥، ١٠٥٠٨الندوة ، ع: أنظر( عثر عليها د حميد ضمن تراث باآثير المخزون في مصر  (11)

 ).م٢/٥/١٩٩١/ه ١٧/١٠/١٤١١، ٤٥٣٨الشرق األوسط ، ع: أنظر. (م ١٩٣٠أقدمها رسالتان األولى من األمير شكيب أرسالن ، واألخرى من محب الدين الخطيب عام  (12)

 .المرجع السابق : انظر (13)

 –وثائق مهرجان باآثير : وأنظر. أآتشافات تراث باآثير : حضرموت ، من مقال سعيد سبتى-المكال. م٦/١١/١٩٩١/ه ١٤١٢ ربيع الثاني ٢٢، ٧٥٢الشرارة ، ع: أنظر (14)

 .٤٨ص
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 متثيل سينمائى ، ومسرح ، وإذاعة ، وتلفزيون . ح
 :أعماله الىت أخرجت فى السينما: ًأوال
١−) א)١٩١٦: א .(1)""א
(2)""א:א−٢

.(3))א(א−٣
  أعمال أخرجت فى املسرح: ًثانيا
א−١ א١٩٤٨،:א א١٩٧١، ،"٢٣"א

.(4)""א
٢−) א)١٩٥١: א ، א .(5)א
א:א−٣ א א א א א .(6).١٩٥٣א
א:א−٤ .(7)א
אא−٥ (8):א

.(9)א):א(−٦
:٦٥/١٩٩٦٦(א−٧ א) .(10)א
א−٨ ،:א א א א ""א
.(11)–١٩٩٥א
٩−:.(12)

א١٩٩٥א""،–א:א−١٠
א .(13))(א

                                                 
 .م ١٩/١/١٩٩٤، ٥٨٠٤الشرق األوسط ، ع: أنظر (1)

 م٢/١١/١٩٩٤ ، ٥٨١٨، الشرق األوسط ، ع٨٩ ص –على أحمد باآثير فى مرآة عصره  (2)

تفق فى اوجاء فى مجلة النور أن باآثير جدد فكرة فيلم آان قد آتب له سيناريو ، وذلك عن الملك عبد العزيز ، و ).ع سابق ملف خاص عن باآثير ، مرج( األربعاء : أنظر (3)

 ). اليمن –م ١٩٩٥أآتوبر / ه ١٤١٦، جماد ى األولى ٥٥النور، ع( هذا الشان مع صديقه عبداهللا بلخير السعودى ، والمخرج توفيق صالح 

، وأن وزير الثقافة قد وجه " مسمار جحا " وذآرت صحيفة الشرق األوسط أن فيلما قد أخرج فى عمله  م٢٤/٣/١٩٩٥، الجمعة ٥٩٦٠ألوسط ، عالشرق ا: وأنظر أيضًا 

 ).٢/١١/١٩٩٤، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع " ( جلفدان هانم" بإخراج فيلم عن 

 .م٢/١١/٩٤، ٥٨١٨، الشرق األوسط ، ع١٣٢ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره :  أنظر(4)

 .م٢/١١/٩٤، ٥٨١٨، الشرق األوسط ، ع١٣٢ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره : أنظر (5)

 .١٠ ص–روايت على أحمد باآثير التاريخية : أنظر (6)

 .م٢/١١/٦٤، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع: أنظر (7)

 .م٢/١١/٦٤، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع:  أنظر(8)

 .م مع نجم عبد الكريم ١٩٦٨، ومقابلة من إذاعة الكويت عام ) السابقالمرجع (الشرق األوسط : أنظر (9)

 ).المرجع السابق( الشرق األوسط : أنظر (10)

  . صنعاء–دليل المهرجان ، إصدار وزارة الثقافة : أنظر.  من إخراج على يافعى (11)

 .المرجع السابق: أنظر.  من إخراج محمد عوض باصالح (12)

إلى مسرحية وتقدمت بطلب عرضها " الثائر األحمر" وحكى الدآتور أبو الحسن سالم أن أمينة الصاوى حولت  .المرجع السابق: أنظر.  بحصو فيصل   من إخراج(13)

 ). مرجع سابق –ملف خاص عن باآثير ( األربعاء : أنظر( للمسرح القومى 
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 إلذاعة والتلفزيون  قصائد شعرية ومسرحيات أخرجت فى ا:ًثالثا
א:א−١ א א (1).א

א:א−٢ א ، א .(2)א
א:א−٣ א א"٦٧"א א א (3)א

 (*) نتاج باللغات األجنبية -طـ 
،""،١٩٤٦:א−١ א

א א (4)א

٢−:(5).
.(6)،:א−٣
٤−:(7).
.(8):א−٥
٦−:(9).
.א(10).א:אא−٧
٨−(11).
٩−(12).
١٠−(13).
 א.        א−١١

١٢−  
                                                 

 .١٣٢، ١٠٥ ص –على أحمد باآثير فى مرآة عصره : أنظر (1)

 .٥٠ ص–رجع السابق الم: أنظر (2)

  ص-على أحمد باآثير رائد التحديث: أنظر (3)

 )  المرجع السابق –الشرارة : أنظر( سبتى إن باآثير آان ينوى أن يتحول إلى العالمية  يقول سعيد(*)

 :ووجد له فى صندوق تراثه األدبى 

 . مشروعات قصائد باإلنجليزية-

 ،) ٢٧/١/٩٢، ١٠٠٧٤د ، عالبال: أنظر(  قصائد ومسرحيات بالفرنسية  -

 ).١٣٥ ص –على أحمد باآثير فى مرآة عصره ( وقد فكر أواخر أيامه بالكتابة باإلنجليزية 

 .٢٥ ص–على أحمد باآثير في مرآة عصره : أنظر (4)

 .١١٧ ص–، روايات على أحمد باآثير التاريخية ) المرجع السابق ( ٧٥٢الشرارة ، ع: أنظر (5)

 .١١٧ ص–، روايات على أحمد باآثير التاريخية ) المرجع السابق ( ٧٥٢عالشرارة ، : أنظر (6)

 .١١٧ ص–، روايات على أحمد باآثير التاريخية ) المرجع السابق ( ٧٥٢الشرارة ، ع: أنظر (7)

 .المرجعين السابقين  (8)

 .المرجعين السابقين  (9)

 .م١٢/١١/١٩٩٢، ٤٠الوسط ، ع: أنظر (10)

 .١١٧ ص – أحمد باآثير التاريخية روايات على: أنظر (11)

 .م٢٧/١/١٩٩٢، ١٠٠٧٢البالد ع : أنظر (12)

 .م٢٧/١/١٩٩٢، ١٠٠٧٢البالد ع :  أنظر(13)
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.(1)א                           
 :ال األخري ويظل السؤ

 

؟ א
א ،:א א א"، א

א ، א.(2)"، ، א א א
(3).، ، אא .א

 : هذه جوائز حصدها 
 

א"":١٩٤٠−١ א א .(4)א
א:١٩٤٣−٢ א א"א .(5)"א
א"א:١٩٤٤−٣ .(6)"אא
א"א:":١٩٤٥−٤ .(7)א
א:١٩٤٧−٥ א א א א .(8)"٥٠٠"אא
א:١٩٥٠−٦ א א""א א ".(6)א
א"א"א−٧ .(7)"א"א
א:١٩٦٠−٨ א א א"א א(8)"א א، .א

א  .א
א:١٩٦٢−٩ א א (1)"א

                                                 
 الشرق األوسط ، : أنظر( فرنسي – إنجليزي –عربي : مسرحية مخطوطة " ١٥" ووجدت له  .م٩/٢/٩٥ه ١٤١٤ رمضان ١٩، ١٠٠٦٢عكاظ ، ع: أنظر (1)

 روايات على أحمد: أنظر( ويذآر البابكرى أن في تراث باآثير خمس مسرحيات مترجمة إلى اإلنجليزية   ).لفاروق لقمان  ن مقالم م٢٢/٤/١٩٩١، ٤٥٢٨ع 

حميد لبعض المسرحيات إلى .  نائب رئيس رابطة األدب اإلسالمي قصة ترجمة د–وروى الدآتور عبد القدوس أبو صالح  ).١١٧ص – باآثير التاريخية 

 ) .ه ١٤١٤ رمضان ١٥البالد ، ع: أنظر. (  وآيف أعجب أستاذه بها وشكل فرقة مسرحية لعرضها -أثناء دراسته في أمريكااإلنجليزية 

 ) .م٢٧/١/١٩٩٢، ١٠٠٧٤ع . ( إلى العربية ولعله ضمنها أحد دواوينه . أن صالح جودت ترجم إحدى قصائد باآثير الفرنسية : وجاء في صحيفة البالد أيضًا

 .٦ ص–مد باآثير رائد التحديث على أح (2)

 :على أحمد باآثير في مرآة عصره ، فقد حوى مقاالت من مثل هآتاب: أنظر (3)

 . مأساة باآثير في محكمة الضمير األدبي-

 . لم ينل باآثير ما يستحق من التقدير-

 . باآثير المفترى عليه-

 .وغيرها آثير. ....... لماذا ظلمنا باآثير -

 .م٢/١١/٩٤، ٥٨١٨ط ، عالشرق األوس (4)

 .م٢/١١/٩٤، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع (5)

 .٢٩ ص –، فن القصة عند الكاتب اإلسالمي الكبير على أحمد باآثير ) مرجع سابق( الشرق األوسط  (6)

 ) جنيه٣٠٠(، ومقدار الجائزة ٤٦ ص–،وعلى أحمد باآثير في مرآة عصره ) مرجع سابق(الشرق األوسط  (7)

 .٤٦ ص –، وعلى أحمد باآثير في مرآة عصره ٢٩ ص – فن القصة (8)

 ).مرجع سابق ( الشرق األوسط  (6)

 ٤٨ ص–على أحمد باآثير فى مرآة عصره  (7)

 .٣٧٤ ص–فؤاد دواره : ، وفى النقد المسرحى ١١٥ ص–م ، على أحمد باآثير فى مرآة عصره ١٩/١٠/٩٤، ٥٨٠٤الشرق األوسط ع  (8)
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א"א"א:١٩٦١−١٠ א .(2)א
א−١١ .(3)א

 :وأومسة ناهلا
א:١٩٦٢−١ א א א א .(4)א
א:١٩٦٣−٢ א א א .(5)א
א:١٩٦٣−٣ ، א .(6)א
אא:١٩٨٥−٤ א א א .(7)א.א
א:١٩٩٨−٥ א א

 :إجازات تفرغ حصل عليها
 

.(8)א"""")١٩٦٣−٦١(١٣١٨−١
א−٢  .(9)א
 
 
 
 

 
 
 
 

 :ومهرجانات بامسه
 

                                                                                                                                                                              
 .٢٩ن القصة صفرموت وض ح– المكال –م ٢٣/٨/١٩٨٩، ٦٥٣الشرارة ، ع (1)

 .م ١٩/١٠/٩٤، ٥٨٠٤الشرق األوسط ، ع  (2)

 .م٢/١١/٩٤، ٥٨١٨الشرق األوسط ، ع (3)

 ) .مرجع سابق( األدبية  (4)

 ).مرجع سابق(، واألدبية ٥٨٠٤،١٩/١٠/٩٤الشرق األوسط  ع (5)

 ).المرجع السابق(الشرق األوسط  (6)

 )مرجع سابق( لبالد ، وا) مرجع سابق(الثورة  (7)

 .٢٩ ص –ن القصة ف، و١٢٦ ص– الخاتمة –على أحمد باآثير : حرب البسوس : أنظر (8)

 . مأساة زينب  والدودة  والثعبان– ، هي أحالم نابليون ١٠ ص–روايات على أحمد باآثير التاريخية  (9)
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.(1)"א"١٩٨٥−١
א−٢ א א א١٩٨٥א (2)א

א−٣ א""א)א(א ٢٦א
–١٤١٥(3).

                                                 
 ).مرجع سابق( البالد : أنظر (1)

اللجنة التحضيرية ، واتحاد : آلمات من الجلسة االفتتاحية للمهرجان باسم : ، ومن فعاليات هذا المهرجان ) مرجع سابق ( ) الملحق الثقافي ( الثورة : أنظر (2)

 ندوة  من – ، واتحاد األدباء والكتاب العرب ومحافظة حضرموت ، وخطاب رئيس الوزراء ، وقرار منح باآثير وسام اآلداب والفنون ناألدباء والكتاب اليمنيي

 دراسة للدآتور المقالح حول الرواية التاريخية عن – محاضرة لدآتور مصطفى عبود – محاضرة للدآتور عبده بدوى –آثير لمجموعة آبيرة من المشارآين با

 . والتوصيات ت أحاديث عن المهرجان لشعراء وأدباء يمنيين وعرب ، القرارا–باآثير 

 :تضمن المهرجان فعاليات مختلفة ومنها  (3)

.  د–على المخالفى .  د–عبد الرضا على . د:  المقالح شارك فيها للدآتور: المعاصر على أحمد باآثير رائد التحديث فى الشعر العربي : دوة حول آتاب  ن-

 .محمد النهاري 

 .على أحمد باآثير من االزدهار إلى االنحسار :  محاضرة للدآتور محمد أبو بكر حميد بعنوان -

 .باآثير على الخط الناري حتى الموت : يونالبرد  عبد اهللا محاضرة لألستاذ-

 .تجربة على أحمد باآثير:  محاضرة  حسين سالم باصديق -

 .عدة فرق مسرحية من صنعاء ، وحضرموت وعدن، وإب، وأبين ، وتعز ، والحديدة   عرضت في المهرجان أربع عشرة مسرحية من قبل-

 ممسمار جحا  ، حضر المهرجان وشارك فيه مجموعة من األدباء والنقاد – حبل الغسيل –اللقاء العظيم : آثير  عرضت في المهرجان ثالث مسرحيات لبا-

، ) الكويت ( ، فؤاد الشطي ) تونس( المنصف السويسى -)السعودية ( أبو بكر حميد . ، د) مصر( آرم مطاوع ، سعد الدين وهبه: والمسرحيين العرب ومنهم 

 ).المغرب( محمد برادة –) ناألرد(محمد القباني 

 ).، آتاب صادر عن وزارة  الثقافة والسياحة بمناسبة المهرجان " باآثير"المهرجان الثالث للمسرح اليمني : أنظر(

 

 

 

 

 

 

 


