
com.bakatheer.www://http 

 

 الفصل الثاني 

 الشعر 

       الشعـــــر
  الوطــنـي
 الشعـــــر      القومـــي 
       الشعـــــر



com.bakatheer.www://http 
 

)٨٧(

 *الشعر الوطني
 في حضرموت:  أوًال  

هناك استفسار يطرح نفسه ، وهو يتعلق بوطنية باكثري ، باألفكار املتعلقة برؤيته لوطنه ، وأبناء وطنـه ،                    
وهل كان باكثري يف كل ذلك       ... باهتمامه مبشاكلهم وقضاياهم ، برقيهم وتقدمهم ، مبآسيهم وآالمهم، وبتخلفهم         

ومامقـدار هـذا     ؟    كذلك ، فما هو الدور الذي لعبه فـي وطنه ؟ هل كان حيمل هم وطنـه                وطنياً ؟ وإذا كان   
االهتمام ؟ أكانت له رؤية حمددة حلل مشاكل وطنه  ؟ و ماهي  ؟ هذه إضاءات على طريق دراسة شعر بـاكثري                        

 .ومالمح الستيضاح رؤاه يف حل مشاكل وطنه " الوطين"
ذه األمة ، مث بالرؤية السليمة للنهوض هبذه األمة ، كما أن مفهومهـا              تبدأ الوطنية بالوعي الصحيح حبال ه     

 .يرتبط مبجمل احلقوق والواجبات اليت ينبغي أن يعيها املواطن فيعمل يف ضوئها ، وقد توفر يف باكثري كل ذلك 
ياً لواجبـه   ها هو يؤدي واجبه تلميذاً متميزاً ، مث ال يفتأ حىت يصري مديرأ للمدرسة  اليت درس فيها ، مؤد                   

، رأى أنه يعيش يف مملكة حيكمها السلطان منصور الكثريى ،  هذه  " سيئون  "وحني تفتح وعيه يف بلده      . املنوط به   
  تفتقد أبسط مقومات الرقي  ،  ال تعليم  ،  ال زراعة  ،  ال مدارس ،  ال مستشفيات،                          - أو السلطنة    -اململكة    

 )١(.ال صحف  ،  ال طباعة ، ال كتب ، ال ثقافة ، الصناعة ، ال مدنية  ال طرقات ،  ال كهرباء ،  ال مياه ،  
 .باكثـري الـذي رآه حـيـن رأى " وطـن" هـذا هـو 

            

وقد بدأت الدعوة إلى نوع من الوطنية في الظهور مع نهاية حكم             .الشعر الوطني هو ما تعلق بقضية الوطن أو الشعب الذي  يقطن قطراً معيناً               ) *(

 المطالبة بحقوقهم ثم تطورت الفكرة على أيدي أصحاب  الثقافة األوربية ، وبدأت تهـاجم                الترك للبالد العربية ونشأت بهدف جمع الناس حول       

فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن يهاجمهاالمتمسكون بالرابطة الدينية          . الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد           

مية ويفرق كلمتها بما يعرضها للسقوط تحت أقدام الدول األوربية واحدة تلو األخرى  وكان مصطفى ويعتبروها خطراً يهدد وحدة األفكار اإلسال     

وقد يظن الناس أن الدين ينافي الوطنية أو  أن : " م ١٩٠٠كامل من أوائل الذين فطنوا لخطر التفريق بين الدين والوطنية فقال في خطبة له عام 

ي شيء ، ولكني أرى أن الدين والوطنية توأمان متالزمان ، وأن الرجل الذي يتمكن الدين من فؤاده يحب                   الدعوة إلى الدين ليست من الوطنية ف      

 "وطنه حباً صادقاً ويفديه بروحه وما تملك يداه 

 –، مكتبـة األداب      ) ٦٥ – ٥٧( محمد محمد حسين ص     . د:انظر االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر       (
 ) م ١٩٦٢ – ٢القاهرة ، ط 

 :انظر للتعرف على الحالة الثقافية والتعليمية في عصر باكثير)  ١(
 . وما بعدها ١٧١ ص -علوي عبداهللا طاهر  :  سبتمبر٢٦الصحافة اليمنية قبل ثورة *

 . ومابعدها ١٦٣ ص-سعيد عوض باوزير : الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي * 
 .محمد أحمد العلوي: العلو م ومدارسنا: حضرموت، اليمن،مقالهـ ، سيئون١٣٥٠ربيع االول ١ ، ٨مجلة التهذيب ع*
 .حسين بن أبي بكر: دار الكتب والمطالعة: ، مقال ١٣٥٠جمادى االولى١، ١٠التهذيب   ع*
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 ، رضيع الوطنية احلقة ، ال ميكن        )٤("رشيد رضا " و )٣("أرسالن"  و )٢("اخلطيب" و )١(" السوركيت" تلميذ  
 كل اإلخالص ، فإذا كان ثائراً على حالة وطنه الراهنـة            شاب خملص لوطنه  " إنه  . أن ينظر وطنه هكذا ويسكت      

 من هنا ينطلق باكثري، خملصا ، ومصـلحا         )٥("فإمنا هذه الثورة عني اإلخالص ، وما ثورته إال الرغبة يف اإلصالح           
 " .الواعية " واعيا ، ميتلك الكثري من العزم والتصميم على التغيري ، ومن الرؤية 

 )٦(: مبكراً ، من خالل التأمل والتفكري يف حال وطنه ويتضح وعيه مبشكلة وطنه 
 يف اجلهل فوضى بال عدل وال نظم  وأرجع الطرف يف األحقاف غارقة 

 .لقد خلص وضع شعبه ، ومشاكله يف شطر
 )٧(: ويف أوىل مراحل الوعي يتحسس طريقه 

 قلب الكرمي وجيري دمعه بدم  كيف القرار على حال يذوب هلا 
 )٨(:ى الوطنإهنا الغرية عل

 أن ترى غريته يف  اضطرام  فـخليق بفتـى  كهمام 
 ويرى أمتـه فـي انقسام  إذ يرى موطنه يف احنطاط 

            
ون أن يعلم أحـد     هو الشيخ أحمد محمد السوركتي األنصاري ، كان قد أخذ العلم بمكة ، وتشبع بالمبادئ الحرة سراً بد                 : " يترجم له باكثير قائال   ) ١(

، فألم بحالة الحضارمة والحظ فـيهم       " جاكارتا"ليتولى التعليم بمدرسة انشئت ببتافيا      " جاوا"بأمره ، وأرسل من بعض أفاضل العلويين بمكة إلى          
 .) ١٤،١٥  ص -همام ، المقدمة " (جمعية اإلصالح واإلرشاد"ذلك االستعداد للوثوب وقبول الدعوة الجديدة فتأسست بإرشاده 

، وكانت بينه وبين علي باكثير مراسالت دائمة ، وكان يدعوه للمجىء إلى مصر ، وحـين أصـدر                   " الفتح"محب الدين الخطيب صاحب مجلة      ) ٢(
فـأهالً  " قرظها محب الدين الخطيب بكلمة أرسلها للمجلة نشرت في أول صفحات المجلد الذي جمعت فيه وكان منهـا                 " التهذيب" باكثير مجلة   

هذيب والقائمين عليها ، ومرحباً بالشعب العربي النشيط الذي سنتصل به عن طريقها ، وأرجو من اهللا أللوكة وادي األحقـاف النمـاء                 بمجلة الت 
م، ١٩٩١نوفمبر ٦هـ  ، ١٤١٢ربيع الثاني ٢٢، ٧٥٢الشرارة  ع: انظر . ( م١٩٣٠وقد عثر على رسالة منه لباكثير مؤرخة في العام " والبقاء

 ) .٣ ص -وروايات على أحمد باكثير التاريخية  .  ، اليمن المكال حضرموت
، أديب لبناني النشأة كان أحد مشاهير رجال البيان والسياسـة فـي األقطـار               ) م١٩٤٦-١٨٧٠(األمير شكيب أرسالن  ) ٣(

 ، لجنـة التـأليف       ٢٩٦ ص   –رئيف خـوري    : عصر اإلحياء والنهضة    :انظر في ترجمته    (العربية والعالم اإلسالمي  
التـي  " التهذيب" ، وكان باكثير ينشر ألرسالن مقتبسات من مقاالته في مجلة           ) ١/١٩٧٥لمدرسي ، بيروت ، لبنان، ط     ا

إخواني المسلمين مـن أبنـاء   :"يقول باكثير بعد أن أورد نص مقالة أرسالن        ) ٦،ع٨ع.( كان باكثير يصدرها في اليمن      
كاتب الشرق األكبر وبطل اإلسـالم األميـر شـكيب أرسـالن            أنا لم ُألخص لكم ما تقدم من مقالة         : وطني الحضرمي   

هـ من الفتح األغر إال ليكون لديكم علم بما حدث بإخوانكم           ١٣٤٩ ذي القعدة سنة   ٢١المنشورة في العدد الصادر بتاريخ      
) الفـتح ، التهـذيب    (وبمالحظة التاريخين   ) هـ١٣٥٠محرم  ١،  ٦التهذيب ع " (مسلمي طرابلس الغرب في المدة القريبه     

 .يالحظ سرعة التواصل والتأثر في ذلك العصر
همام : انظر (، أحد الذين تأثرت بهم النهضة المعاصرة في حضرموت اليمن ، وجيل هذا القرن ومنهم باكثير " المنار"محمد رشيد رضا صاحب ) ٤(

يلفت النظر وبشكل ساطع ، إلى ذلك المدى من         مجلداً من المنار وهو ما      " عشرين  " ، وقد وجدتُ في مكتبة باكثير بسيئون        ) ١٤ ص -المقدمة  
 . تبادل التأثر والتأثير 

. د: أحمد الحورش الشهيد المربى     : انظر  (وكان أيضاً لألفغاني ومحمد عبده والكواكبي تأثيرهم في نمو الحركة الوطنية عند مثقفي ذلك الجيل                
 . ) م ١/١٩٨٣ بيروت ط –ار األداب  صنعاء ، د– ، مركز الدراسات والبحوث ٥ ص –عبد العزيز المقالح 

 .٧ ص-" همام " من مقدمة حسن كامل الصيرفي لمسرحية ) ٥(
  .٨ ص -نظام البردة  ) ٦(
 .السابق )  ٧(
  .٥٦ ص -همام  ) ٨(
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  )١(:ويؤمله أكثر أن يرى شعبه عدمي اإلحساس ، هبذا االحنطاط والتخلف 
  شعور ال وال هلم قلوب  أرى حويل أناساً ليس فيهم 

 . وطنه ، وأهل وطنه يعانون أيضاً وميرضون لكنهم ال حيسون إن مرضه يتيح له الفرصة ملعرفة حال 
 )٢(:إن فجيعته يف وطنه تتجلى يف فقد العناية الصحية 
 بأرض ما هبا أبداً طبيب  وغادرين طرحياً يف فراش 

 )٣(:ويتيح له التساؤل معرفة األسباب، هاهو يسأل وجييب ، هذا السؤال
 ا بسوء تفهم ؟منيت ديانته  كيف النهوض ألمة منكودة 

 )٤(: وهذا اجلواب 
 نطقت هبا آي الكتاب احملكم  تلكم نواميس الـرقي صرحية 

 فتقدموا فـي اجملد أّي  تقدم  فهم النيب وصحبه  أسرارها 
 )٥(: وأحياناً يهتدي إىل الشعور وال يهتدي إىل احللول 

 فإذا قدمت علـى الرسول قل السالم على أبينا
 بعد  حال  املسلمينا" م احلضار" واشرح له حال 

 واسأل إهلك أن  يشفع  سيد  السادات  فـيـنا
 حتـى  يتـم  نـهوضنا ورقينا  دنيـا ودينـا

 
إن مشاعر القلق على وطنه تظل تقلقـه وتؤرقـه ،           . املشكلة واضحة لديه، لكن املخرج منها غري واضح         

 )٦(: حىت يوم العيد 
 ين الـخطوب بأسهـمالعيد أقبل و اهلموم نوازع قليب و تـرشق

 بني املسلمني على العموم ، وبني شعيب احلضرمي: قليب به شطران 
 آسـى علـى جمـد هلم متهدم وحيـى لـذاك  السؤدد  املتهدم

            
 .١٥٠ ص -أزهار الربى  ) ١(
 .السابق  ) ٢(
  .٢٢١ ص  –السابق ) ٣(
 .٢٧٣ ص   –السابق ) ٤(
 .٢٢٢ ص  –السابق ) ٥(
 .٢٢٩ ص  –ابق الس) ٦(
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 )١(: هذا اإلخالص للوطن سبب مباشر لالهتداء إىل منهج إلصالحه 
 ولشعب ال يرتضي بالدنية  إنـما الـمجد للنفوس  األبيـة 

 علـى ترهـاتـه الومهية  ر احلقائـق  بـيضـاء ملن  يؤثـ
 "الوطنية" حبأ فـي اهللا و   وملن أسس املدارس يف األوطـان 
 ومقـاالً بـعزمة حيدرية  وملن حـارب الرذائـل  فـعالً

ويفطن الشاعر إىل عظم مسئولية التغيري ، وإىل  أن جهده وحده لن يكفي إلخراج هذه األمة من ظلمـات                
  )٢(:ؤلب حوله األنصار ، ويبدأ بأخيه التخلف ، في

 "األوطان"حممودة  يف  اهللا و   وأعن أخاك على متيم غاية 
ويعد الشيخ عبداهللا    . )٤( ، مث حممد بن حسن بارجاء      )٣("عيدروس بن سامل السقاف   " مث جيد قريباً  آخر هو       

نية ، فإضافة إىل  ما كان يشاركه فيـه          أهم أنصاره يف هذه املهمة الوط     ) عامل من علماء سيئون   (بن حسني السقاف    
 )٥(:من االهتمام ألمته 

 إذ كنت مهتماً هبا مشغوالً  ما أنس  ال أنس  اعتناك بشأهنا 
 )٦(:فإنه كان يعد املرجعية لباكثري يف الكثري من دروس الوطنية 

 فذكرت رأياً لو يطاع مجيالً  إين أل ذكر إذ سألتك طبها 
 رأياً وال لعالجها تشكيـالً   ما كان غريك يستطيع ملثله

 )٧(:ملوسى " مدين"، وهو له كصاحب " التربية الوطنية" إنه أُستاذه يف مادة 
 أوليتنـي التكرمي والتبجيـال  وهششت لـى وخصصتين حبفاوة 
 ق بروح فردوس يهب عليال  حىت شعرت لديك من كرم اخلال

            
  .٨٥ ص –أزهار الربى ) ١(
 .٢٢٨ ص -أزهار الربى  ) ٢(
  .١٨١ ص –انظر أزهار الربى ) ٣(
بـين  " التهذيب"وتتضح نظرته لباكثير من خالل المعارك التي دارت على صفحات           " أم هاني   " وهو زوج أخت با كثير      ) ٤(

 )٨،٩انظر التهذيب ع (باكثير وخصومه ، 
، والشيخ السقاف هذا هو أحد أساتذة جيل باكثير وزعيم اجتماعي تنتهي إليه مشكالت البالد،               ٢٦٢ ص     –أزهار الربى   ) ٥(

 )الهامش٢٦٢ ص -ازهار الربى  : انظر(عرف بالحصافة ورجاحة الرأي 
  .٢٦٢ ص -السابق  ) ٦(
  .٢٦٣ص  -السابق ) ٧(
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 : منطلقات باآثير لإلصالح و التغيير
 :و منها  ،  ة نواحي الضعف في وطنهتقوي: األول 

 )١( : التعليم -أ
، ووضع نصب عينيه    " النهضة العلمية "  وعى باكثري أهم داء أصاب األمة ، فنذر نفسه له ، وأدار مدرسة              

 )٢(" : اليمن اجلديد" الذي سيبين " اجلديد" اجليل"ختريج 
 ال جتتنـى بتكاسل وتواين  جدوا تالمذة  املعايل  فـالعلى 
 مبدارس األمصار والبلدان  لتصري مدرسة العال تزرى غداً 
 تعلون رتبتها إلـى امليزان  وتكونوا منكم قوى  لبالدكم 
 يف ظل عدل وارف وأمان  حتيا البالد بكم ويرغد عيشها

  : الثقافة العامة-ب 
 )٣(: أدرك باكثري أن الثقافة وتنمية الفكر مها طريق اإلبداع والنهوض 

 فشمس الشعر يلحقها املغيب   ر إن تظلم  بليل مساء الفك
بـرزت يف ثوهبـا     " التهـذيب "وبعد فهذه صحيفة      : "اليت قدم هلا بقوله   " التهذيب" ومن مث حرر صحيفة     

تستمد اهللا املعونة وإهلام الصواب فيما أخذت به على نفسها من خدمة الـوطن وهتـذيب الشـعب                  . القشيب  
 )٤(" اخل ..... ، وبث روح العلم واألدب فيهماحلضرمي ، وتنوير أفكار الناشئة
 )٥(:   مفتاح هنضة شعبه -كما يرى -وحث على قراءهتا ألهنا 
 عـدد جديد بالطرايف  مفعـم  واصطبحا على " التهذيب"واستحضرا 

 سيكون فاحتة النهوض احلضرمي  قـبس تـألق  مـن سنـا  حريـٍة 
، وأحيا النقد العلمي وامتدحه     " العكظة" فيها ، وصحيفة    وكتب  " عكاظ"ومن هذا املنطلق ، حيا صحيفة       

 )٦(: وحض عليه  
 هو الرشد يهدي كل من ضله الرشد  أال التذموا االنتقاد  فإنـه 
 لـدى أمـة   حىت يشيع بـها النقد  وال يبلغ العرفان أوج متامه 

 .وألف الكتب ، وقرأها ، واستعارها، وحيا أصحاهبا، وشكرهم 

            
 :ووعى مثله الشاعر الشهيد زيد الموشكي في قوله ) ١(

  البالد فهل قدتم إليها من الفنون  زمامـا ؟أرضكم خيرة
 هل بنيتم لها المدارس تنشي أمة تعرف الحياة  تمامـاً ؟
 وبعثتم إلى العواصم بعثاً يدرس العلم والفنون الجساما ؟

 ) م ١٩٨٦ بيروت ، ط – ، دار العودة ١٧ ص –عز الدين اسماعيل . د : الشعر المعاصر في اليمن (
  .٦٧ ص  -السابق ) ٢(
  .١٥٠ ص -السابق ) ٣(
 .هـ١٣٤٩شعبان ١، ١ع) ٤(
  .٢٢٣ ص –أزهار الربى ) ٥(
  .٢١٢ ص –السابق ) ٦(
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)٩٢(

 )١(: يه بأمهية الثقافة قوياً لقد كان وع
 أن للشعب  حياةً  و قياما  ضجة األفكار برهان  على 
 ميأل األحرار مهاً و اهتماما  ومجود الشعب يف   أفكاره 
 حنو شعب قاعٍد  إال وقاما  دولة األفكار ما مدت يداً 

  : ومل يغفل النهضة الزراعية -ج 
، واهتمامه باملهندس الزراعي حممـد صـالح        " النهضة"يف جملة   فقد نشر الوعي هبا من خالل نشر مقاالته         

 )٢(:املصري الذي وفد سيئون لتطوير الزراعة باستحداث امليكنة ، فكان البد أن حيتفي به 
 يوقظ من جمتمٍع نامي  أهالً وسهالً بك من قادم 

 محاربة عوامل التخلف : الثاني 
 . فالسلبية واالنقسام : أما املرضان . مرضان ، وثالث فئات ، هي عوامل ختلف شعبه 

 )٣(: موت اإلحساس مبآسي األمة ، وعدم العمل على تغيري الواقع املزري  : 
 معرضاً غري شاعر بالرزيه  من إذا رأى منكراً مال عنه 
 نـام نومـة الغالم اهلنيه  وإذا ساد قومه  ليل خطب 
 لزهديهقال أبشر برتبة  ا  وإذا عض جاره ناب جوع 

ام    ا االنقس   - الصوفية –العلويني  : فهو ما الحظه الشاعر لدى أبناء بلده يف انقسامهم إىل ثالث شرائح            : أم
 سوى عصبيٍة وقدت أتونا  قد اختلفوا وما اختلفوا لشيٍء   ) ٤: (العلماء اجلهال 

يزالون يعيشون عصر علي    ، يأخذ عليهم الثبات الزمين حيث ال      " العلويني  " وإذ يتوجه خبطابه النقدي إىل      
 إنه وبذكاء . ، ويف جلسة عزاء ألحدهم      " موت" ، وحياول نصحهم ، من خالل حلظة        )رضي اهللا عنهما  (ومعاوية  

أن " املتـويف   " فيخاطب  . ينقلهم من عاملهم  إىل عامله ، من العداوة فيما بينهم  إىل العداوة مع أعدائهم احلقيقيني                  
  )٥(":معاوية "األمة  ال أعداء "  لإلمام علي" يشتكي 

 واشك  العدا بدل ابن هند، إىل أمري املؤمنينا
 فهمو أحق مبشتكاك من الصحاب   الذاهبينا

 )٦(:فتخاطب هؤالء الثائرين له " علي"ومن عٍل تطل روح
 صونوا محى  اإلسالم و امحوه عن املتهجمينا
 ودعوا شئون الغابرين وفكروا يف احلاضرينا

 فـي  أمرنا  تتجادلونـاهنض العدو وأنتم 

            
  .٨٨ ص –أزهار الربى ) ١(
  .٢١٦ ص –السابق ) ٢(
  .٢٢٩ ص –السابق ) ٣(
 . هـ ٢١/٥/١٣٥١ ، ٣١١ والفتح ، ع ٣٤ ص –صدى عدن ) ٤(
  .٢٧٣ ص –أزهار الربى ) ٥(
  .٢٧٤ ص –أزهار الربى  ) ٦(
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)٩٣(

א  )١(" :الصوفية"اليت وجه إليها نقده ، ودعاها للدخول إىل العصر، هي : א
 هؤالء  العلمـاء الضخـاِم  إمنا ضر الربايا  تعامي 
 ومصاب الدين يف ذا الترامي  يترامون على كل قٍرب 

 )٢(":املقابر واألضرحة" فعيب الصوفيني ثباهتم املكاين" جريالقرن األول اهل"فإذا كان عيب العلويني ثباهتم الزماين 
 ملا سرت روح التصوف والتبتل فيهم
 مقتوا احلياة  كأهنا  أشياء ال تـعنيهم
 فاملوت  مههم  و غاية مههم دار املآب
 فعنوا هلذا بالقبور و ما إليها من قباب

 )٣(: وخيوض معركته معهم 
   اخلضـرويل اهللا ذو احلبوة و األرديـة 

 وذو املسواك يف العمة قد أرىب على الشرب
 ورب السبحة الغارق يف التسبيح والذكر
 هبا يذكر يف الناس وال يذكر فـي  السر

א ، الذين يتصدرون قيادة األمة جبهل ، فيسوقوهنا إىل اجلهالة          )٤(هي فرقة العلماء اجلهال     : א
 )٥(:والتخلف

 داًء عليها يف البالد وبيال   الردى أضحى الذين يقوهنا خطر 
 يرتد مسـاً  للعليل قتوال   وكذا الدواء إذا جتـاوز حـده

 )٦(:، وينادي به" العامل احلر"إنه يبحث عن 
  فاخلع عليه التاج واإلكليال  فمىت ظفرت بعامل متحرر 

            
   .٥٦ ص –همام ) ١(
  .٤٠ ص –السابق ) ٢(
  .٨ ص  –السابق ) ٣(
 :وهم الذين شن عليهم المقالح حملته الشعواء ) ٤(

 والدين في يمن اإلسالم مشهور  أتى بأذنابه  للدين  يرجعنا 
 حباً  فمـا تبتغى منا الزنابير ؟  اهللا نعرفه حباً ، و نعبـده 

 )٤٩٨ ص  –ديوان المقالح ( 
 .وديدن الشعراء تصوير هؤالء العلماء الجهال ، وانحيازهم ضد الشعب  

 )٣٠٤ ص –انظر االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر (
  .٢٦٢ ص –أزهار الربى ) ٥(
  .٢٦٤ ص –أزهار الربى )٦(
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)٩٤(

 )١(:نهوض وملا يئس من صالح شأن هذه الفرق ، اجته إىل الشعب ، علّه يستجيب لنداء ال
 ياأيها الشـعب الـكرمي أما  ملوتك من نشور
 مضت الدهور عليك يف ندم  على إثر الدهور
 هبت شعوب وارتقت أمم وأنت على احلصري
 متثاقـل  متثائب كسـالن  أوهنه  الفتـور
 فيك اجلمود لقد تغلغل للقلوب من  الصدور
 ومن القلوب إىل العقول فلم يرع منا الشعور

  مكبالً  بقيوده  ويـح األسيـرأنت األسري 
 )٢(:مث يهيب هبم للنهوض ويستعطفهم 

 قوموا جملدكم   الـوقيذ لعلّه يوماً يثور
 رقوا له ال تتركوه يلفظ  النفس األخري

وإذا كان هذا موقفه من الشعب ، فما موقفه من السلطة ؟ هل اجته بــخطابه الـوطين اإلصـالحي إىل                     
 لتعليم ، وتنمية اجملتمع، ورفع مستوى الشعب؟ وهل كانت له قضية مع السلطة؟السلطة ؟ هل طالبها بإصالح ا

 :املالحظ أن الشىء من هذا كان ، وكل ما كان بينه وبني السلطة قصيدتان 
بريشـة  " علي"، وهذه صورة السلطان اجلديد    " االبن" ، وعزى فيها السلطان     " األب"رثى هبا السلطان    : א

 )٣(":علي"الفنان 
 رياض األفاعي واألسود الضواريا  ىت يف سبيل اجملد علّم نفسه ف

 )٤(:مث يهيب به أن جيدد عصر النهضة لشعبه
 تبصرنا كيف احلياة كما هيا  مليك الورى جدد لنا عصر هنضة 
 تراه  ألدواء  اجلهالة  شافيا  وشيد صروح العلم فالعلم وحده 
 ر غىن مبجدكسوى  شاعـ  وما أنا إذ  أدعوك للمجد والعال 

 !بون شاسع ، بني ثائر مع شعبه ، مستأنس مع حكامه؟
 )٥(.أيضاً، وتسري يف النمط نفسه أيضاً" علي" فهي يف السلطان القصيدة الثانيةأما 

            
  .١٧٧ ص –السابق ) ١(
  .١٧٨ ص –أزهار الربى ) ٢(
  .٢٨١ ص –السابق )  ٣(
 السابق ) ٤(
  .٢١٥ ص –ظرها في أزهار الربى ان) ٥(
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)٩٥(

هل كان الشاعر ميارى السلطة علىحساب الشعب ؟ أو كان مهمالً هلا ، متغافالً عنها متجهاً بكليتـه إىل                   
 )١(ه غري قادر على خوض املعركتني ؟ الشعب ؟ أو كان يرى نفس

لكن ، ميكن القول باطمئنان ، أن باكثري كـان          . باكثري" وطنية  " أسئلة كثرية تظل عالقة ، تظلل جانباً من         
يًا    "  أكثر منه     " مصلحًا اجتماعيًا   " ، واجته بإرادة التغيري إىل الشعب ، ولـيس إىل السـلطة ،            )٢" (ثائرًا سياس

 " السلطـة " ، ال إصالح " األمة " كوسيلة للتغيري ، فالتغيري عنده يبدأ بإصالح " ثورة الثقافية ال" وتبين أسلوب 
:االستعمار البريطاني في شعر باآثير
مستعمرة بريطانية ، ودخل باكثري عدن ومل يشعر مـن ذلـك            ) م١٩٣١(كانت عدن حني دخلها الشاعر      

وال عن اجلنود اإلجنليز ، وال عـن منـط          " املندوب السامي " دث عن   مل يتح . بشىء ، أو على األصح مل يعربِّ عنه         
، فـي باكثري " املصلح االجتماعي" الظاهر أن   )٣(فلَم صمت الشاعر عن القضية الوطنية يف عدن ؟        . احلياة السائد   
، زعـيم   )٤(هاهو فـي عدن ، يرتل ضيفا على لقمان         . ، ولكنه اليستطيع أن يلغيه      "الثائر السياسي "يتغلب على   

نادي اإلصالح اإلسالمي ، فينشرح صدره فـي هذا النادي وينطلق لسانه فـي قصيدة مل يقلها من قبـل ، ومل                    
 "أيها الظامل مهالً "      )٥(: يعنون مثلها 

 سنقـاضيك   احلسابـا  أيهـا الظـامل  مهـالً 
 أن   لـلرئبال  نـابـا  سوف تدري عن قريب 
 شرب الـموت شرابان  ال نـهاب  املوت  إنا 

 
 .وبالرغم من عدم إفصاحه عن هذا الظامل من يكون ، إال أن النغم يعد حتوالً يف الشعر الوطين عند باكثري

            
ويتسنم الزبيـري   . للشعراء مواقف في هذا االتجاه الوطني فبعضهم يتجه بثورته إلى السلطة وبعضهم يتجه إلى الشعب                ) ١(

والموشكي الصدارة في شعر اإليقاظ الجماهيري في اليمن ، حيث اتجه الزبيري إلى الحاكم ثم انتهى إلى الشعب ، فيما                    
التي " أوثاننا وأوثانهم   "واتجه المقالح أيضاً إلى الحاكم ومن ذلك قصيدته         .  يصاول الحاكم حتى سقط شهيداً     ظل الموشكي 

 :يقول فيها مقارناً أصنامنا بأصنامهم 
 :يقول كل لحظة لصانعيه …    يقيء فوق عابديه ...يبول فوق نفسه :   فالصنم الجديد 

 أنا الحياة .. منتهاه    أنا .. أنا بداية الطريق  …  أنا وهبتكم كرامة الحياة .. تكم                                 أنا خلق
 )٣٦-٦ ص –عز الدين اسماعيل  .د: انظر الشعرالمعاصر في اليمن (

 )١٧٣-١٥٩(، )٧٤-٦٠( ص –عبد العزيز المقالح . د: الشعر المعاصر في اليمن (و
ثابت . د : االتجاه الواقعي في الشعر العربي الحديث في مصر : وري انظر للتعرف على مقومات الشعر السياسي الث) ٢ (

 .٨٣ ص –بداري 
لم نعثر ولو على نص واحد يهاجم صراحة االستعمار في           :"لمقالح عن غياب الشعر عن القضية الوطنية في عدن في تلك الفترة             ا يقول الدكتور    )٣(

أما بعد ذلك فقد دخل الشعر المعركة في هذه القضية          ) ١٧٣ – ص عبد العزيز المقالح  .د:ليمنالشعر المعاصر في ا   ("الجنوب سوى بيتين للزبيري   
المقالح في أحد السالطين الذين أرادوا القيام بمهاجمة عدن تنفيـذاً   عند البردوني وعبد الرحمن قاضي وعبد العزيز المقالح وغيرهم ، ومما قاله        

 : لمخططات استعمارية وعميلة 
 دنـدة، عـدة ، بعيـعيـب

 نـوث اليديـمل الشمس يا
 ار والبدنـوت األفكـمل يا
 دنــ ع نــم رب ـأق

 )١٠٨ -١٠١ ص – عز الدين اسماعيل .د: الشعرالمعاصر في اليمن انظر (
ـ ١٩٣٠هو محمدعلي لقمان، رئيس نادي اإلصالح اإلسالمي العربي ، وقد تأسس هذا النادي بعدن عام               ) ٤( ة الثقافيـة  م ، وشارك في تنشيط الحرك

 ). الهامش٤٧ ص-صدى عدن : انظر(والفكرية والوطنية 
ازدهرت حركة انشاء النوادي  والمخيمات األدبية في معظم مناطق عـدن،            : " يقول الدكتور رياض القرشي عن هذا النادي وانتماء باكثير له           

، ومحمد سالم البيحاني ، وأحمد العبادي ، وصـالح الحامـد ،             محمد على لقمان  : وتولى عدد من الرواد قيادة هذه النوادي والمخيمات ، ومنهم           
 " .  ، وعبدالرحمن بن عبيداهللا السقاف على باكثيرو

 ) صنعاء-، مكتبة الجيل  الجديد  ٥١ ص -رياض القرشي .د : النقد األدبي في اليمن (
  .٤٧ ص -صدى عدن  ) ٥(
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)٩٦(

 ، فيشارك بقصيدة وطنية يف إحدى حفالته ، ويعرج على القضية            )١(ويربز دوره الوطين يف نادي اإلصالح     
 )٢(: الوطنية ، ولكن بشكل عام 

 وليعش ناديكمو يف كل عام  وا لألمام يابىن اإلصالح سري
 )٣(:مث يلتفت إىل اجلماهري

 غري نـاٍء قـد  ظفرمت  باملرام  فكأين  بكمو  يف  زمـن 
 أمة  العرب  امليامني  الكـرام  عندما  تظفـر  باستقالهلا 
 درن استعمار أعـداء السالم  عندما ترحض من أوطاهنا 
 ح يف الثغر ابتساموبنو اإلصال  عدن  ثغر  مجيل ضاحك 

عبودية مطلقة ،   : ويوماً بعد يوم تظهر مآسى شعبه أمامه بوضوح، وتتجلى صورة مواطنيه حتت االستعمار              
أصبح . فأبناء وطنه يكنسون للمستعمرين ، وحيملون قماماهتم ، ويغسلون منازهلم ومال بسهم  ويطهون طعامهم                

 )٤(:صور هذا اإلذالل لشعبه وي. املستعمر صاحب الدار ، وصاحب الدار الغريب 
 غري أين أجر ذيلي إذ يسحب قومي سالسالً وقيودا
 هاهم  يف بالدهم غرباء آه هاهم  للكافرين  عبيدا

 )٥(" :امرئ القيس" ويتململ الوعي لديه فيصبح ثورة ، وعلى منوال جده 
 فهريقا طالكما و اكسرا أكؤسها مث حطما الناجودا

  تشفيا من غليله منجوداواسقياين هبا دماء األعادي
وحني حتقق ما كان يؤمله، وما مّنى به أبناء اإلصالح يف ناديهم ، قبل ثلث قرن ، وسقاه أبناء اليمن  ،كما                      

 )٦ (:طلب ، سلساالً رائقاً من دماء األعداء ، حياهم بأُنشودته 
 

 " يادولـة اجلنوب " 
 أشرقت كالصباح يف ظلمة اخلطوب   يابلسم   اجلراح   يادولة   اجلنوب 
 الـعز  و الشمم ولدت يف  مهـاد  واحلرب يف ضرم   يف  حرمة اجلهاد 
 بالنصر  و الغلب بشرى من السماء  ألمة العـرب   واىف بك القضاء 
 هبا  من  الرميم عـاد وحـمـري يف يومك العظيم    اهللا أكـبــر  

دور شعر باكثري يف القضية الوطنية يف عدن ، أو أن           وإذاً ، فما كان للباحث الدكتورالسوحمي أن يلغَي كلياً          
 .)١(يغفلها ذاك اإلغفال

            
 .٥١ ص -رشي  رياض الق. د: النقد األدبي الحديث في اليمن :انظر ) ١(
 .٤٨ ص –صدى عدن ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 .٩ ص -انفاس الحجاز  ) ٤(
  .٩ ص -انفاس الحجاز ) ٥(
 . القاهرة –م ١٩٧٤ ، ١ ، مؤسسة دارالشعب ، ط٢١١ ص -مصطفى عبدالرحمن  : أناشيد لها تاريخ ) ٦(
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)٩٧(

:باآثير واإلمامة
ظلت صورة اإلمامة نقية يف ذهن باكثري ، رمبا بسبب البعد املكاين بني صنعاء وحضرموت ، وكذا العزلـة                   

وجود معارضة وطنية قوية آنـذاك      ، بل ورمبا لعدم     ) بيت محيد الدين  (السياسية ، ورمبا بسبب بداية عهداإلمامة       
ولذلك تبلور موقف باكثري من اإلمامة فصـار يقرهنـا بالنجـدة            . توصل مساوئ اإلمامة ، وتربزها      ) م١٩٣٠(

 ،  من مصـر      )٢(ومن بعيد . م ، حني صرع اإلمام حيىي       ١٩٤٨واحلمية والقوة، غري أن تلك الغشاوة انقشعت يف         
 )٣(:  املوت واحلياة الكنانه ، ينطلق صوت باكثري ليصف مشهد

 بشرى تكاد تكـذب النعيا  ملك ميوت و أمةٌ  حتيا 
 سبحان من أردى ومن أحيا  ما كان أبعد أن نصدقها 

صحيح أن باكثري خالل هذه الفترة كلها اليت رزح فيها أبناء اليمن حتت نري اإلمامة ، كان صامتا ، لكنـه                     
 )٤(:وال أهله يف اليمن حتت أية عبودية يعيشون كان يرصد كل ما يدور يف بلده صنعاء ، ويرصد أح

 تبين  ليعرب قبـةً عليـا  اليوم تبعث أمــة أنف 
 سبحان خمرجها إىل الدنيا  موءودة ثوت الثرى زمنا 

 )٥(:من خالل تبادل األكفان " امللك احلي"وموت " الشعب امليت"ويستخدم هذه املفارقة العجيبة بني حياة 
 بليت فأهـداها إىل حيـىي   وقد شعب نضا األكفان عنه

 هل كان ميلك غريها شيئا؟  أهـداه أمثن مـاحوت يده 
 )٦(:وهذه حال اليمنيني يف عهد اإلمام 

 يشكو الطوى والسقم والعريا  ما خري دار حرة لفىت 
 )٧(" :حيىي" ابن اإلمام القتيل " أمحد" وترتفع هلجته الثورية ، ونربته الوطنية ، فيصيح ناصحاً ويل العهد 

 عهد طوته يد البلى طيا  قل للذي يبغي الرجوع إىل 
 منه سيوف تعشق البغيا قد سل سيف احلق فانثلمت 

 فليبغ قوماً مثله عـميا  إن يبغ أمحد أن ُيرى ملكاً 

                                   
يتعرض لموقف باكثير من قضية االستعمار      على أحمد باكثير حياته وشعره الوطني واإلسالمي ، حيث لم           : في دراسته   ) ١(

 ) . ، فصل وطنية باكثير ١١٥-٩٠ص: انظر (البريطاني لعدن 
 م كما حياها باكثير ، وبمطالعة أهم دراسة أدبية          ٤٨لم أجد فيما بين يدي من الدراسات عن الشعر اليمني من حيا ثورة              ) ٢(

جد أي تحية لهذه الثورة عند الشعراء ،  لكنا نجد رثاًء كثيراً لها              ارخت لهذه الفترة وهي دراسة الدكتور المقالح فإنا ال ن         
 من قبل كثيرين من الشعراء ومنهم الزبيري ومحمد حسن عوبـل            –ولشهدائها بعد سقوطها في أقل من شهر من قيامها          

عبـد العزيـز    .د: انظر الشعر المعاصر في اليمن      . (ومحمد سعيد جرادة ، وإبراهيم الحضراني ، والبردوني وغيرهم          
 ومابعـدها ،    ١٦٥ ص   –أحمد قاسم المخالفـي     . د:الشعر اليمني المعاصر    (وانظر أيضاً   ) ١٧٣-١٥٩ ص   –المقالح  

 ) . صنعاء –مكتبة الجيل الجديد 
 .٦١ ص -على أحمد باكثير رائد التحديث  ) ٣(
 السابق ) ٤(
 السابق) ٥(
  .٦١ ص -على أحمد باكثير رائد التحديث  ) ٦(
 .ق الساب) ٧(
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)٩٨(

وتفشـل  . وعمل أمحد ويل العهد مبقولة الشاعر ، ونفذ ما طلب ، فما أكثر العمي يف وطن حكمه أبـوه                    
ويعود أمحد ليحكم بعد أبيه ويستمر الظالم ، ويصمت باكثري ، حىت أدركه الصباح ، صباح يـوم                   ) ٤٨( ثورة

 )١(:وها هو بنغم السكون حيىي ذلك الصباح) م٦٢-٤٨(لقد طالت ليلته تلك من.السادس والعشرين من سبتمرب
 فابتسمى للحياة صنعاء  انزاح عنك البال ء والداء 
  أبته  عليك  أرزاءحقاً  ابتسمى للحياة إن  لـها 

 واطّرحي أمسك البغيض فما أمسك إال ظلم وظلماء
 )٢(":صباحاً"ويفتح هلم " مساًء"الذي يغلق على الشعب " باب اليمن"ويصف 

 كما ثوى يف احلظرية الشاء  وباب سجن شعبك داخله 
 لكي يذوقوا العذاب أحياء  موتى من املوت بيد  أهنم 

 )٣(:م وطنه اليمن ، بل وحول هذه اهلموم إىل تاريخ ، وهذه األنشودة لليمن مل يغفل باكثري حلظة عن مهو
 وحنن فـي  نوم  عميق  هذى شعوب األرض قد صحت 
 ومل يلـح لنا  الطريـق  غايات   سيـرها   توضحـت 
 نرسف يف  القيد الوثيق  إالم  نـحيـا    كـالرقيـق 
 مـنحتيا اليمن حتيا الي  إن لـم نـحطمـه فمـن ؟ 

 )٤(: هي جزء من هذا االهتمام باليمن٤٨وحتيته للفضيل الورتالين الذي ساهم يف ثورة 
 

 بلقاك  فانعم  أيها البطل  أفضيل هذى مصر حتتفل 
 لك ظلت بني رباه تنتقل  وطن العروبة كله  وطن 
 هللا  ال غنـٌم وال نفـل  تبغي له عزاً و مكـرمة 

 
 

 !عر وطني؟أفبعد هذا يقال أن ليس لباآثير ش
 

 

    
            

 .١٢١ ص –المجموع ) ١(
وليس األمر على ما ذكر ، وليس فـي مرجعـه           " ٤٨"أورد الدكتور المخالفي هذه القصيدة ضمن شواهد ثورة         .السابق  ) ٢(

 )١٦٧–أحمد قاسم المخالفي ص .د: انظر الشعر اليمني المعاصر .(٤٨الذي استند إليه ما يثبت نسبة القصيدة إلى 
ر مطـوالً ، فـي أحـد        يوقد حدثني باكث  "  ، وقد روى الدكتور المقالح قال      ٦٠ ص   -التحديث     على أحمد باكثير رائد      )٣(

صف األربعينيات ، قال باكثير إنه كتـب        تالذي كتبه في من   " تحيا اليمن " عن صلته بالثوار اليمنيين  وعن نشيد         اللقاءات
 )٦٠ ص -على أحمد باكثير رائد التحديث  " (هذه األنشودة وعينه على شمال اليمن

 .٢٣٤ ص - شعراء اليمن المعاصرون  )٤(

١ 
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*الشعر القومي

 
بدأ الشاعر باكثري يتدرب على قضاياه القومية يف الساحة الوطنية ذلك حني فتح عينيه يوم فتحهما  على                   

وما أسرع ما اتسعت الرؤية لتصل إىل مصـر  . مث اتسعت حدقتاه لتستوعب اجلزيرة كلها     " اليمن" أوضاع وطنه   
وميته ، لتشمل الوطن العريب كله ، ومن مث فإن معاركه القومية ، ستدور يف أربـع                 وهناك يف البلد القومي منت ق     

 . فلسطني –  الوطن  العريب – مصر –اجلزيرة : ساحات 

:جزيرة العرب في شعر باآثير 
ظل باكثري عمره باحثاً عن البطل القومي الذي ينهض هبذه األمة ، فيلملم أطرافها ، وجيعل منـها أمـة                     

م ، رأى الفرصة مناسبة لنشر دعوته القومية ، من ذلك املنرب ، فـانربى               ١٩٣٢ وملا زار احلجاز عام        . عظـمى  
 )١(:ينادي بوحدة احلجاز واليمن حىت تتوحد اجلزيرة ، وانربى خياطب امللك 

 إن اجلزيرة من أوالء القوم  يف خطر مقرر
 فامدد  يديك إىل  اإلمام  فباحتادكما حترر

 حتاد به  جزيرتنا  تسـورال سور غري اال
ولعل نظرة الشاعر القاصرة، حينذاك ، كانت ال ترى أبعد من ذلك ، إذ اعترب أن الوطن العريب ، إمنا هـو                   

 )٢(: احلجاز واليمن ، ولذا فقد أسال ذوب مشاعره تعبرياً عن حبه هلذا الوطن ، وولعه به 
 واقبل فُديت حتيةً  من  شاعٍر  حـرِّ  الضميـر

 "الوطن الكبري"بابة والتغزل  يف  سوى هجر الص
 الغرير" اليمن "إىل " جند"من رىب " وطن العروبة"

 )٣(: وهذه عواطفه جتاه وطنه، وال ميلك غريها 
 ويسره منه السرور  يبكي النجيع إذا بكى 
 من األسنة والقصري  ويذود  عنه  بالطويل 
 وبنيه من دمه بسور  ولو  استطاع  حلاطه 

            
القومية تعني شعوراً مشتركاً بين جماعة من البشر بأن ثمة ما يجمعهم ويؤلف بينهم ليكونوا أمة واحدة متميزة عن سائر                    ) *(

 األمم ، وقد واكب الشعرالقومي النضال العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر، وحام شعراؤه حول أسـس ومقومـات                  
 اآلاللـم   – الماضي المشـترك     – وحدة اللغة العربية     -وحدة األصل العربي    : جعلوها محور مضمونهم الشعري ومنها      

-١٩٥ص   -الدقاق    عمر  . د: االتجاه القومي في الشعر العربي الحديث       : انظر  .( الوحدة العربية    –واآلمال المشتركة   
 ) م ١٩٨٥ -٤ بيروت ، ط – ، دار الشروق العربي ٢٠٨

  .٢٥ ص-  صدى عدن)١(
 .هـ ١٣٥١ رمضان ١٥، ٣٢٧ الفتح ،ع)٢(
  .٦٠ ص - صدى عدن  )٣(
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:ر باآثير  مصر في شع
 )١(: كانت مشاعر الشاعر متور هبوًى داخليٍّ ملصر " مصر"قبل 

 تبطنته دهراً ، وحبت به جهرا  ملطلب " مصر "ولكن قصدى صوب 
 .أما وقد وطأ تراهبا الطهور ، وانغرست أقدامه يف ثراها الذهيب ، فال بد من ينع جديد ، ومثر ذي مذاق خاص 

 باكثري هوًى فينٌّ ملصر ، وماذاك إال ملوقعها يف قلبه صغريا ،  حىت إذا                وقدظهر يف شعر  : مصر هى  الحب      
 )٢() :١٩٣٤" (أغنية النيل" فمنذ وصوله مصر بدأ يغين هلا . شب شب هواها معه

 يطفو  على املاء  والزورق الناعس 
 سيماؤه  العطف  جيرى عـلى  هنر 
 وشد ما يهفـو  يهفو   على مصر 
 راً على شهرشه  يطوى  هلا البعدا
  من بعدما  أعيا  حىت   إذا  واىف
 بكعبة  الدنيـا  طوف تطوافـا 

 )٣(:ويتوحد النيل والشاعر 
 ما عرف املاء  أواه هل جنهل 
 وحنن  أحياء  يف عزها نقتل

 )٤(:بل هي أمه وحده " بأم العرب " وتتنوع مشاهد احلب الفنية ، من فداء ملصر، إىل حتيات هلا ، إىل نعتها 
 ومصر أمان    منك  يا أمييل

 حيب وإمياين  كلتاكما  عندي
 )٥(وهو فداؤها ، ألهنا معشوقته ، وكيف ميكن أن ال يعشقها ؟ 

  جنة  يف األرض  للرمحن  أخـرى من يرى مصر وال يعشق مصرا
  كبدى من حب مصر الدهر حرى وترى يف كل شرب منه  ذكرى 

 ما شفاها ماتعب الشفتان
 "آه يامصر أحبك"

            
 .القومي معروفاً للشعراء أنذاك   ، إذ لم يكن االتجاه٧ ص – صدى عدن )١(

  .)٧٤ ص – المقالح عبدالعزيز.د: الشعـر المعاصر في اليمن :  انظر(
  . م١٩٣٤  اغسطس٦ ، ٥٧ ع ،  الرسالة )٢(
 .ابق  الس)٣(
 .١٧٤ ص - المجموع  )٤(
 .)مرجع سابق ( الرسالة )٥(

 :توله الشعراء في حب مصر ومن ذلك قول أحمد محرم 
 أن الهوى مصر أما يعلم اللوام   ألي في الهوى ؟ مالي ولالئم العذر 

 دمي وفؤادي والجوانح والصدر  ه ـفإن حب مصر؟  فإن يسألوا ما 
 )٧١ ص – دب المعاصر االتجاهات الوطنية في األ:انظر (
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إن دور مصر الريادي يف املعركة  القومية  مشهود به ، والشاعر يقضي هلا هبذه الريادة : مصر الريادة 
:)١( 

 ولكن مصراً فيه  واسطة  العقد  رأيت بالد الضاد عقداً منظما
 وهل  لقضاء شئته أنا من  رد  قضيت ملصر  باإلمامة بينهـا 

 )٢(:وإذا هتفت مصر مسعها العرب 
 تعاىل صداه يف  العراق و يف جند  صر بلحن جهادها إذا هتفت م

 وجلجل يف آفاق تونس كالرعد  وخف له يف حضرموت مهلل 
شعور قومي ، ولكن أين املواقف ؟ هل كانت لباكثري مواقف جتاه املعـارك واألحـداث    " مصر  " إن حب   

 الضخام اليت واجهت مصر؟
داث تواجهها حبيبته مصر ، فال يكـاد حـدث ميـر إال             ال ميكن ملشاعر باكثري القومية أن تتوقف جتاه أح        

 )٣(. ويسجل موقفه ، ورؤاه 
 )٤(:هذه ثورة يوليو، التكاد تنطلق حىت حيييها 

 ومـا أقوى و ما  أقدر  تعاىل  اهللا  مـا أكبـر 
 دالت دولـة  املنكـر  أفيما دون ملح الطـرف 
 وعز الشعب واستبشر  و ذل القصر واستخذى 

 )٥(: تجربة واحدة بل ينطلق يف الثانية وال يكتفي ب
 حي مجهورية كالشمس ، بل أسنـى وأبـهر
 ولدهتا ثورة مثل الندى ، بـل هـي  أطهـر
 قادها جيش كحد السيف ، بل أمضى و أظهر
 حاطه بالنصر والتأييد شعـب ليـس يقهـر

 )٦(:قائد الثورة " جنيب"وحيىي 
 ـرو بالنـد و بـالعنـب  سالم اهللا باملسـك 
 علـى منقـذك األكبـر  على وثبتك الكربى 
 حبيب  الشعب و العسكر   جنيب الوطن الغايل 

            
 .٥٠٩ ص - ١، مج٤لسنة ا، ١٤٣ع ،  الرسالة )١(
  .٨٢ ص - المجموع )٢(
كانت تشغلني قضية مصر ، وقضية مصر تحت النضال ، قضية استقالل مصر كانت تهمني أكثر من القضايا                  ":  يقول   )٣(

قد كتب مسـرحية سـيرة شـجاع        ، و  ) ١١٨ ص   – حياته وشعره الوطني واإلسالمي   .. علي أحمد باكثير    ( "ىاألخر
 : والدودة والثعبان بهذا الدافع ، كما أنه من حبه لمصر جعل مصر أم الجزيرة العربية وليس العكس 

 )١١٩ ص –السابق (   مصر لها أم    زيرة العرب ـج
 . م، عمان ، االردن١٩٥٢، تشرين االول  ، ع  مجلة القلم الجدبد)٤(
 .٦٢ ص -يث  على أحمد باكثير رائد التحد)٥(
  ١٢٢ ص -  المجموع )٦(
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 )١(: التـفاتـة "  لـجمـال"و
 للعرب واإلسالم  منه  أب  إن كان عهدك عهـد معتصم 
 وبـه إلـى  غاياتنا نشب  فإلـى مجـال اليـوم مفزعنا 
 جبمن دونه األستار واحل  هو من صميم الشعب الملك

 هللت عصب حباً له ، وتزلزلت عصب" ناصر"إن قيل 
 .العصر،وال يكل عن احللم به ، أو التفكري،فشغله الشاغل أمته "  صالح الدين"،عن "البطل القومي"إنه دائم البحث عن 

 )٢(:ويسجل باكثري موقف خزى وعار للعرب،ذلك حني تركوا بريطانيا وفرنسا واليهود ، يهامجون مصر وهم ينظرون
 أمسع  غري الصدى إىل  يعود   يايىن العرب يابين العرب ال
 أقصور  تضمكم أم  حلـود  أين أنتم  الدر در  أبيكـم 
 دونكم وحده وعنكم يذود   أتركتم جيش  الكنانة حيمي
 إمنـا أنتـم  يهود يهـود   عرب أنتم؟ كذبتم  كذبتم 

 )٣( :ويصب عليهم جام غضبه ، هجاًء مقذعاً ، وذماً شنيعاً
 ووبال دان وغوث بعيد  إمنا أنتـُم شنـار وعـار 
 متتريها صواعق و رعود  لعنات من السماء عليكم 
 منكم أيها العبيد العبيد  إن أصالب يعرب لرباء

 )٤(:يلتفت إىل حبيبته اجملروحة ، فيكفكف دمعها : وأخرياً 
 حديدلواء وال ُيفل                  إيه يامصر ال ُيذل لك الدهر 

 )٥( :، ويؤرخ هلا ، ولبطولتها" بورسعيد "ويتفاعل مع معركة  

 كهول وفتيان: بكل كمي من                         هناك تصدت بورسعيد لصدهم  

            
 ."سيرة شجاع"رحيته سوقد أهداه م. م١٩٦٠، وقد ألقيت في مهرجان الشعر الثاني في دمشق سنة ١٤٥ ص - موع المج)١(
حياته وشعره الوطني ..علي أحمد باكثير :انظر( . ٥٦في العدوان الثالثي على مصر عام وقالها   .١٣٧ ص - السابق )٢(

على ملوك وزعماء ) أبو سلمى  (يوما أشبه هذه الهجمة بهجمة الشاعر عبد الكريم الكرم) ١٢٦  ص–واإلسالمي
 :العرب الذين أجهضوا القضية الفلسطينية وباعوها في دهاليز المساومات يقول 

 دودـبالح م ـيحل  وأبو طالل في ربا عمان 
 ودعبالق  والمجد وانعم لىاقعد فلست أخا العـ
 دـسعيد وليس باليمن السعيعرج على اليمن ال

 ا ثمودـي دنيـاً ال يزال يعيش فـواذكر إمام
 :ثم يلتفت إلى فاروق 

 رودـك كاذبة البـة التضليل واخلع عنـدع سبح
 ورودـال ب وـتسبيح يطلـك بالـحسبت أن الملأ

 ودـي الوجـلوكاً فـكنتم م أ ملوك العرب ال سحق
  الوريدقوموا انظروا الوطن الذبيح من الوريد إلى

  ) ٣٤٠ ص -االتجاه القومي في الشعرالعربي الحديث :  انظر( 
  .١٣٧ ص –لمجموع  ا)٣(
  . السابق)٤(
 . ص          –المجموع ) ٥(
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، كتب ملحمته )١(مستمداً من قصة هاملت عبارهتا. فحدث وال حرج ) ٦٧(، أما يف ) ٥٦(كان ذلك يف
، كما تظهر الكثري من ) ٦٧(باكثري جبالء ، يف ملحمته اليت نظمها بتأثري هزمية تظهر رؤية " . نكون  أو ال نكون"

مقومات الوعي لديه ، تلك املقومات اليت جعلته ينطلق قلمه ولسانه ، وحيرر تلك املشاهد امللحمية بصدق ، يف 
أ امللحمة بلفت نظر  وتبد)٢(.وقت دس كثري من الشعراء رؤوسهم يف الرمال يلعقون جراحهم ، ويبكون مأساهتم 

هي مرحلة من مراحل الصراع وليست هناية الصراع ، فاحتملوا أمل هذه املأساة وتأهبو لتكونوا ) ٦٧(قومه إىل أن 
 )٣(:أعظم أمة 

 غداً بين قومي وما أدىن غداً
 إما نكون أبداً
 أوال نكون أبداً

 إما نكون أمة من أعظم األمم
 ترهبنا الـدنيا وترجونا القيم

  يقال للذي نـريد ال  وال
   وال يقال للذي نأىب نعم

                                                       تدفعنـا اهلمم 
                                                       لقمم بعد قمم

                                            أو يابين قومي نصري قصـة عن العدم
                                              حتكى كما حتــكى أساطري إرم

                                                غداً وما أدىن غداً لوتعلمون 
                                                 إما نكون أبداً أو ال نكون 

النصر وهي بعيدة عن أسبابه ، إن عليها إن أرادت النصر أن جتمع بني ويتجه إىل أمته ، اليت ظلت تنتظر 
 )٤(:خريي الدين والدنيا ، واملسألة اآلن واضحة 

            
م ، وبطلهـا هاملـت ، أميـر         ١٦٠١، أما هاملت  فهو بطل مسرحية هاملت التي كتبها شكسبير عام             " أكون أم ال أكون   : "عبارة هاملت  هي     ) ١(

" واستولى على العرش ، وتدور المسرحية حول تردد هاملت ، في االنتقام ألبيه ، فيظل يـردد                  ) الملكة(ي ، قتل عمه أباه ، وتزوج أمه         دنمرك
أكون أم ال أكون ، وهكذا حتى نهاية المسرحية ، حيث يدبر الملك له مبارزة مع أحد الفرسان بسيف مسموم ، ويجهز له كأسا مسمومة  إن لم                            

يف ، وفي المبارزة يجرح هاملت ، وتشرب أمه الكأس المسمومة خطأ ، وتكتشف الجريمة ، فيوجه هاملت السيف المسموم إلى صدر                      ينفع الس 
رالف رزق اهللا ، المؤسسة الجامعية      . دراكوليدس،ترجمة د . ن.ن: دراسة في التحليل النفسي     .. هاملت  : انظر  .(الملك الخائن ،ويموت الجميع   

 ).م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ /١ بيروت ،ط-
حتى كان عدوان الخامس من يونيو هو الذروة وكانت هزيمتنا فـي تلك الحرب كارثة قومية عظيمة لـم                  :"يقول باكثير   ) ٢(

يشهد تاريخنا النضالي لها مثيالً قط فـي فداحة خسائرنا وقلة خسائر العدو وفي شدة جرحها لكبريائنا القومية ، إال أنـه      
 لم يمض وقت طويل حتى أدركنا أن تلك النكسة كانت بركة علينا ونقمة على العدو من عـدة                   كان من لطف اهللا بنا أنه     

ثم يواصل مناقشته لفوائد النكسة ، وينتقل لمجادلة االنهزاميين الـذين نشـروا مقـاالت االستسـالم والتفـوق                   " وجوه  
 .) م١٩٦٩بغداد عام انظر بحثه الذي ألقاه في مؤتمر األدباء العرب السابع في (   . االسرائيلي 

 .١ ص-نكون أو ال نكون ) ٣(
 .٢ ص –السابق ) ٤(
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 قد وضح الصبح لذى عينني
 مل يبق من شك وال من  مني

 أين اخلالص أين أين ؟
 مل  يبق بيـن بيـن

 أو خنسر الكرامتني....إما حنوز الغايتني 
 )١(:  فتعرف طريقها ، حينئذ سيكون هلا يوم آخر  حني تصحو هذه األمة

 على  عدونـا األشر.. ننقض فيه كالقدر.. البد  من يوم أغر
 وماله  منا مفر.. حىت يلوذ باجلدر.. على اليهودي الذي فجر

 والنار التبقي وال تذر إال جسوماً يف احلفر نصليه من نار سقر
 اب بددا  متروكة على التر كأهنا أعجاز خنل منقعر 

مث يلتفت لقومه يبكت صنيعهم ، ويوبخ هزيلهم ، ويرفع معنوياهتم ، وميتاح من التاريخ والسرية ، مالحم                  
 )٢(:الصرب والبطولة 

 وليأكلوا منا الكبد..ليضربونا بالعمد      وليشربوا من دمنا .. ليفعل اليهود ماشاء احلرد
 أحٌد أحد..أحٌد أحد: سد فلن نقول غريماقال بالل وهو يف الرمضاء مضروب اجل

 هيهـات أن خنضـع أو نـرتعـدا
وإذا كانت هذه املواقف على مستوى األفراد ، فهناك مواقف إبتالء أخرى ، اجتاحت األمة كلها، وهـذا                  

 )٣(:التاريخ يشهد 
 من غفلة باملسلمني واغترار بالعدد..املسلمون اهنزموا يوم حنني و أحد 

   و أحد؟هل ضعف اإلسالم من بعد حنني
 )٤(: وخيرج باتفاق مع أمته ، ال وقت للبكاء ، وحي على اجلهاد 

 إىل قبيل أم إىل دبري  إالم  يـا أمتنا  املصـري؟
 هيـا إلـى النفيـر  ال ينفع األسى وال الزفري

            
  .٧ ص –نكون أو ال نكون  ) ١(
  .٨ ص –السابق ) ٢(
  .٩ ص –السابق ) ٣(
 .١٠ ص -السابق ) ٤(
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 )١() :٦٧(مث ينطلق بعنان خياله ، ويدير معركة حامية الوطيس ،متحو مشاهد ومآسي 
 يعلو حنيبها به لو كان يف إمكاهنا النحيب.. وم عصيب ياويل إسرائيل من ي
 أن أشبع احليتان من حلم الغريب..يثين به البحر على الكثيب ..دامي الضحى خمضب املغيب 

 من رجس صهيون اللعني أبدا.. يومئذ تطهر أرض احلق واهلدى 
 مماولنشحذن اهل.. ولنوقظن األمما .. فلنقذفن احلمما ولنشهدن األرض  والسما

 بال انقطاع وبال وقوف.. مث نسري الزحوف تتبع الزحوف..للصفوف وجتمع الصفوف..لوف باأل لوفلتحشد األ
 مـن خطر مشترك مـخـوف..لتـنقـذ العـامل فـي جمموعه 

 )٢(:وينتهي إىل قسم على العزم ، وعلى االستمرار 
 ـونوقسماً ببيتـه احملـرم املص    ال والذي يقول كن ملا يشاء فيكون

 سوف نكون"كتابنا"ومثلما أرادنا    لـمثلمـا كنـا قدميـاً سنكـون 
 أعزة  مناضلون و أقوياء عادلون   سوف نكون" حممـد"ومثلما أرادنا 

 وإن تواطـأ  الطغـاة أمجعـون   ال لـن نذل أبـداً ولـن نـهون 
 فليسمعـوا ،  هـل يسمعـون ؟ 

 أعزة أو ال نكون إنا علينا أن نكون : وليشهدن العالـمون 
باكثري للصراع بني أمته وأعدائها ، جتسد موقفه القومي الواعي ، وتدفع باحتاه املوقع الذي               " رؤية"هذه هي   

 .يف هذا الصراع ، وهو ما كان بديهياً لدى باكثري " مصر"حتتله 

 
 

 


            
 .١٦ ص –نكون أوال نكون )١(
 .٣١ ص  –السابق  ) ٢(
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 شعر باآثير والوطن العربي الكبير

"الوحدة العربية "ف الرؤية والموق..
 )١(: بدأ باكثري معركته يف اليمن حول الوحدة  

 يف اجلهل فوضى بال عدل وال نظم  وأرجع الطرف يف األحقاف ، غارقة 
 حتـى يغـادرها حلماً على وضم  واخللـف حمتكـم  فيهـا ميزقهـا 

 )٢(: مت اتسع ميدانه ليشمل اجلزيرة كلها 
 إن اجلزيرة من أوالء القوم يف خطر مقرر

 ر غري االحتاد به جزيرتنـا تسـورال سو
 )٣(" :مصر"و" اجلزيرة"ومنها قفز إىل مصر فدعا إىل وحدة 

 واحد يف مغرم أو مكسب  إمنا جند ومصر وطن 
 )٤(:وهو اآلن حيلق يف مساء العرب ، فيطري من املغرب إىل اليمن  ال يعوقه شىء 

 من حدود الرباط إىل حضرموت  مهنا واحد يف حياة وموت 
 )٥(:ة  العرب فأم

 من املغرب األقصى إىل الشط ممتد على كاهل الدنيا استقلت مبوطن 
والوطن العريب هنا ميتد من املغرب إىل شط العرب ، إنه مارد ضخم ، فأما رأسه فمصر ، وأما قلبه فالبيت                     

 )٦(:العتيق 
 يرمي برأس يف كنانة مصر صوب األجنم

 مثوى قلبـه املتوقـد  املتضرم" البيت"و
 )٧(:وهو هنامكتمل الصورة جبناحيه ورأسه وقلبه 

 وطن واحد يظل جناحاه ربـاطاً إىل سواد العراق
 ومبصر دماغه ، وببيت اهللا ، مثوى فؤاده  اخلفاق

            
  .٨ ص -نظام البردة ) ١(
 . ٢٥ ص -صدى عدن  ) ٢(
  .١٢٤ ص -المجموع  ) ٣(
 . م ١٤/٢/١٩٣٥هـ ، ١٣٥٣ ذو القعدة ١٠ ، ٤٣٣الفتح ، ع )  ٤(
  .٨٤ ص -المجموع  ) ٥(
 .٧٥ ص –السابق ) ٦(
 .م٣١/١/١٩٣٥هـ، ٢٤/١٠/١٣٥٣األهرام ، ع)  ٧(

 :وهي تشبه صورة إلياس فرحات في تصويره الوطن العربي نسراً  ، يقول 
 بتاً وهو في الغيب طائرعلى األرض ث  أرى موطناً كالنسر يبدو خياله 
 الشـآم ومجمـوع  الجزيـزة سائـر  جناحاه مصروالعراق وصدره 
 وتفدي جناحيـه الضلـوع الحرائـر  يذود جناحاه عن الجسم  كله 

 )٢٩٣ ص –االتجاه القومي في الشعرالعربي الحديث : انظر . (وصورة باكثير أكثر دقة وشموالً 
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اهلوى هو الوطن العريب ، فهو أغنيته وأنشودته ، له يغين ، وعلى أمل وحدته يعيش ، وعلى جناح  الطائر                     
 )١(: فريى بناًء ممتداً يف اآلفاق فيسأل الطائر العريب يطري يف رحلة  جوية

 على كل صرح يف الزمان وإيوان  تساءلت ماذاك البناء الذي عال 
 وما بني طوروس و أكناف مشسان  تبحبح  ما بني اخلليج  و طنجة
 وأثلج صدري أن شعيب هو  الباين  فأطرب مسعي  أنه جمد  أمتـي

قه ، وُيسرُّ هبذه التركة اليت خلفها له آباؤه ، لكنه مـا أسـرع مـا                 وِلُه بوطنه ، يتعرف على حدوده وآفا      
يكتشف أموراً جعلته  يعيد النظر والفكر ، ذلك حني اطلع ورأى وهو على جناح طائره ، حدوداً ومهيةً مصطنعة                     

ـ                     دود بـني   قرى حدودية ، وأسر وقبائل واحدة ، ال يدخل القريب لزيارة قريبه  إال جبواز ، طوابري الناس يف احل
وحيدث نفسه لوأراد مواطن عـريب أن       " .... ليبيا ومصر "  "تونس وليبيا "  " اجلزائر وتونس "  "املغرب واجلزائر "

 )٢(:وهنا كان ال بدله أن يصرخ يف قومه  .. يزور بلدان وطنه كلها، فكم سيعرب من النقاط احلدودية 
 ارفعوها ارفعوا  ما هلذي  احلدود 

 لكي  يبلعـوا  ويلهم    قطعونا   
  أتظل األبـد  بأيب    يعـرب   
 والليايل جتـد     أمـم  تلعـب  

 )٣(:ويضرب مثالً هلم يف غريهم من األمم ، وهي أقل منهم مقومات وحدة
 شيع يف هوى   ولسان ودم  تلك أملانيا ائتلفت من أمم 
 نكرت بينها الوحدة اخلالدة  وبنو يعرب األمة  الواحدة
 نفد  املرتقـب  نـا آن  مـا بين

 وتطوى احلجب  أن تزال احلدود 
 .علما خمتلفاً ألواهنا  ) ٢١(نقطة حدودية ، و) ٤٢(لقد ضاق يف رحلته من أكثر من 

 )٤(:وينظر باكثري نظرةً خلفه ، وقد بلغت الرحلة منتهاها ، ويتنهد تنهيدة عميقة ،مث يتنفس 

            
  .١٥٤ ص -المجموع ) ١(
  .١٩٣٥ فبراير ١٤/ هـ ١٣٥٣ ذو الققعدة ١٠ ، ٤٣٣ ، ع الفتح) ٢(

 :وقد صور خير الدين الزركلي هذا التقاسم االستعماري بعد الحرب فقال 
 أين العهود التي لم ترع والذمم   فيم الونى وديار الشام تقتسم 

 كأنها رقعة ينتابها جلم  بالدنا ويد التقسيم تقلقها  :وقال خليل مردم 
 مزيفة أقيمت ثم قسرا  دويالت تفرقها حدود  :س فيصل على هذه الحدود ويثور إليا

 هدم اهللا ما بنو من حدود ليس بين  العراق والشام حد  :ويتبعه بدوي الجبل 
 وال خطوط كلعب الطفل تبتدع  ثقي دمشق فال حد وال سمة   : والجواهري 

 نيل انشطرضيعة الوادي إذا ال  احذروا من قسمة النيل فيا   :وشوقي 
 الشام شامي ومصر أخت لبنان  ال حد عندي إن جارت حدودهم    :ومثلهم نسيب عريضة 

 "بالد العرب أوطاني "وحينها قال فخري الباردوي أنشودته الغنائية 
  )٢٩٣-٢٧٨ ص  –االتجاه القومي في الشعر العربي الحديث   : انظر (

 .١٩٣٥ فبراير ١٤/ هـ ١٣٥٣ ذو الققعدة ١٠ ، ٤٣٣الفتح ، ع ) ٣(
 .١٦٦ ص  -المجموع ) ٤(
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 ما  أحالك فـي قليب   أال ياحلم  الوحدة 
 بعيد  أنت فـي قرب   ب أنت يف  بعدقري

 ومتسى الدهر يف هديب   تظل الدهر يف قليب
 تريها ألـق  الشمس؟  مىت  تربز   للشمس
 يا معجـزة  الـرب؟  متـى خترج  للعامل 

،  يف عصر يستحيل معه أن يكون        "املعجزة"أذاب الشاعر قلبه أمالً وأ منيات وأغنيات ، يناغي هذا احللم            
 )١(:  وجود بغري توحدها هلذه األمة

 اجعلوا الوحدة العظيمة مرماكم  مجيعاً واسعوا إليها مجيعاً
 إن  فيها  حياتكم  فأغذوا  حنوها يا بنـي سرياً سريعـاً

 .ذلك كان تصرحيه ملستقبليه يف املطار 
ـ                  يداً للفتيـان   تغىن باكثري بالوحدة ، وغىن هلا ، وحني طلبت منه وزارة التربية والتعليم مبصر أن يضع نش

ونشيداً للفتيات ، مسح خارطة اهتمامه ، فلم جيد أهم من تعليم هذا اجليل درس الوحدة ، ومل جيد أهم من شحذ                      
 )٢(:مهمهم به 

 حنن فتيانك جند للقضية   أمة  العرب سالمـاً و حتية 
 هي حميانا ومشكاة هدانا  إمنا وحدتك الكربى منانـا 
 وعلى األمة نبذ اخلائنني   من حيد عنها فقدضل وخانا 

  )٣(:وهذا للفتيات 
 ومل نسـأل إىل  أينـا  دعـا الداعـي  فلبينا 
 لرفع كرامة  العـرب  رضينـا  أنـه   د اع

 أداء الواجب  األمسى  ومهما نسع   لن ننسى 
 يقيم الوحدة العظمى  سننشىء للحمى جيالً

 جعله يتابع كل ما يتعلق بقضية الوحدة العربية ، وجعله           اهتمام باكثري بالوحدة صار مهاً يؤرقه ، وهذا اهلم        
ولعل مرثيته للملك فيصل ، ملك العـراق ، هـي           . يتعرف على املخلصني من أبناء هذه األمة  الداعني لوحدهتا           

   )٤(:إحدى شواهد ذلك 
            

ما كنت أجزئ النظرة إلى البالد العربية بلداً  بلداً بل أعتبرها : " يقول عن نظرته الوحدوية هذه  . ٧٠ ص –المجموع ) ١(
لة موحدة ، كأنها وحدة ، خصوصاً واالستعماريين أنفسهم ينظرون إلينا نظرة واحدة ، يعادوننا عداء موحداً ، ويعاملوننا معام

 ) . م١٩٦٩مع األدباء ، حديث إذاعي لعلي أحمد باكثير من إذاعة البرنامج الثاني من القاهرة ( 
 : الحلم ، فيقول –ويشترك الشاعر محمد عبده غانم مع باكثير في هذه الرؤية 

 إن يوماً يعود فيه إلى العـرب اتحـاد الجدود يوما عجيب
 عاء فال يقـال غريبيوم يمشي ابن الرافدين ببيروت وصن

  )٨٠ ص –عبدالعزيز المقالح . د:الشعرالمعاصر في اليمن ( 
  .١٨٥ ص -المجموع  ) ٢(
 .٨٧ ص -م ، المجموع  ١٩٥٩ألقي في مهرجان الشعر األول بدمشق " نشيد الفتاة العربية" من ) ٣(
 .هـ ١٣٥٣ ، اول جمادي الثاني ١٩٣٤سبتمبر١٠ ، ٦٢الرسالة ، ع ) ٤(
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)١٠٩(

 غري توحيد شعوب العرب هم  يامليكاً هامشياً مـاله 
 هتاويـل  احللمفيـراه فـي   خيتم النوم عليه جفنه 

 )١(:وكان ال بد من عتاب هلذا الراحل قبل حتقق احللم 
 أمة العرب و ملا تلتئم  فيم ودعت على أجراحها 
 لو تلبثت هبا حىت تتم  أومل تشرع هلـا وحدهتا؟

 )٢(:وكان البد من جواب للراحل العجول 
 مل أمت إال وقد فقنا  األمـم  مكرٌه لوكان أمري  بيدي 

 كشعاع النور جيري يف الظلم  ب يف وحدهتا ورأيت العر
 )٣(:وجيتمع ملك مصر والسعودية ، فريى يف ذلك مؤشر تقارب ، يبشر بفرحة كربى ستتم 

 من مناها ومراميها البعيدة   أدنيا جامعة العرب  العتيدة 
 وأقامـاها  على أس متني   وأَمالَّ صفحة منهـا جميدة 

 )٤(:رتفاع قيود اجلوازات بني السعودية والعراق ، فيطرب ويغين إنه ا: ويأتيه طائره بنبأ يقني 
 ضم بغداديف ظله واحلرم  علما يعرب مجعا يف علم 

 يامهومي ابعدي ياسروري هلم
 يقظة  مارأى مسمعي  أم  حلم

 مل هتن أمه ذكرت جمدها هذه خطوة واخلطى بعدها   
  عنـصر واحـد لغـة  واحدة  وطن واحـد أمة واحدة

 من حدود الرباط إىل حضرموت   واحد يف حياة وموت  مهنا
 )٥(:ويتجه بندائه إىل أمته علها تستجيب ، بدالً عن التنابذ والتقاتل 

 فإن  الفوز  مضمون  هلموا جنمع الشمل 
 يقيها السوء جربين  نقم وحدتنا الكربى 
 ومن  أجنب  فرعون  سواء مـن منى عاد
 ريونومن  مثواه  ج  ومن يقطن  يف فاس
 حوانا الضاد والدين   فإنا كلنـا عـرب

            
 .هـ ١٣٥٣ ، اول جمادى الثانية ١٩٣٤سبتمبر١٠ ، ٦٢ة ، ع الرسال)١(
وقد تأصل في فكر  شاعرنا االتجاه القومي الوحدوي ، وتعمقت نظرته في قضايا : " السومحي . السابق ، يقول د ) ٢(

باكثير حياته علي أحمد . ( العروبة ومشاكلها ومن هنا فلم يعد ينظر إلى هذا الوطن إال أنه وحدة ال تتجزأ وكيان واحد 
 ) . ١٣١ ص  –وشعره الوطني وإإلسالمي 

 .١١٢ ص -المجموع  ) ٣(
 .م١٩٣٥فبراير١٤هـ ،١٣٥٣ ذي القعدة ١٠ ،  ٤٣٣الفتح ، ع ، ) ٤(
  .٦٦ ص -المجموع  ) ٥(
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)١١٠(

لكن كل صرخاته وصيحاته تذهب سدى ، ويوشك املساء أن يؤوب ، وال جميب ، فما يسعه إال أن يبسط                    
 )١(:يديه إىل السماء ؛ مل يبق  إال اهللا ، فعساه يستجيب له 

 فارزق العرب مهاماً  ذا  مشم   ال نقض ملا أبرمتـه" رب"
 حضري العلم غريب  اهلمـم   العيش  معابدوي اخللق و 

 مرقوم بـدم" توحيدك"بعد    يف تاموره" الوحدة " طابع 
 ثكن اجليش كأمثال  اهلـرم   خيرج البدو فيبين  منهـم 

 ويرى القوة يف الدنيا احلكم   كربى آيه" العرفان "جيعل 
يت ظلت عقوداً كثارا، فلم يعد يتجـه        لقد يئس الشاعر من كل أبطاله القوميني ، ويئس من حتقق أحالمه ال            

 .وهو يسأله لذلك .. لقد أيقن أن اهللا مل يأذن بعد.. بأمله سوى إىل اهللا 

            
 .هـ ١٣٥٣م ، أول جمادى الثانية ١٩٣٤سبتمبر١٠ ، ٦٢الرسالة ، ع) ١(

الوحدة في صور وأمجاد الماضي والوحدة الثورية ، وقـد          : واع الوحدة   يذكر الدكتور عز الدين اسماعيل نوعين من أن       
صنف الزبيري والشامي في النوع األول فيما صنف الشرفي والبارودي في النوع الثاني ، وال أرى مكاناً لباكثير فـي                    

 .هذين التصنيفين ألنه يمثل  حالة خاصة ، إنها حالة الحلم في الوحدة 
 )١٣٥ – ١٢٨ ص -ي اليمن  الشعرالمعاصر ف: انظر (
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)١١١(

:قادة األمة في شعر باآثير
شعر باكثري خيلد يف سجله أولئك األبطال الذين كانت هلم مواقف مشرفة جتاه أمتهم ، سواء فيما يتعلـق               

يف مصـر،  " أديب وجنيب"عنا صفحات عدة يف هذا السجل ، خنتار منها صفحة لقاء         وتطال. بنهضتها ، أو بوحدهتا     
 )١(:واليت سجل فيها مشهد فرحة العروبة ، ولقاء بطليه 
 اليوم كفر عما ساءها  الزمـن  قل للعروبة الخوف وال حزن
 ليمحوا ما جناه البغي و  الوهن  قد التقى  بطالها  يف  كنانتها 

 عدت عليه عوادي الدهر واحملن   يف وطن كالمها بطل التحرير
إن مشاعر العاطفة  جتيش أمام أي موقف قومي، يرى أنه سيخدم أهداف األمة ، وسيسري باجتـاه حتقيـق                    
حلمه الذي يعيش له ، إنه أمام مثل هذه املشاعر يضعف ؛ يف الوقت الذي تقوى انفعاالته التعبريية ، وميكن القول                     

". املـىن " "األمـل ""احللـم "ولذا جند يف قصائده القومية ألفاظاً مثل        . ى الرؤية الواقعية    إن رؤاه القومية تطغى عل    
وأمرآخر مييز شعره القومي يف قادة األمة إنه شيء أشبه بالنية احلسنة ، أو الطيبة الزائدة ، أو ما ميكـن تسـميته                       

 .تكون تلك الرؤية احلاملة يف شعر باكثريلعل املرحلة الثورية اليت عاشها الشاعر هلا أثر يف ".. سذاجة سياسية "
وأمر آخر مييز شعره القومي ، هو تسجيل املراثي القومية ، تلك اليت ينعي فيها بعض القادة العـرب ذوي                    
االجتاهات القومية أولئك الذين ارتبط معهم برابطة األمل ، يف إحياء جمد هذه األمة وإعادة هنضتها ، ومن هـؤالء                    

، وكالمها حكم العراق وكانت هلما دوافع حقيقية خلدمة أمتهم ، لكنهم تركوها             )٢("م عارف عبدالسال"و" فيصل  "
والشاعر حينما يتناول هاتني احلادثتني ، يتناوهلما يف أوقات متباعـدة ؛             . قبل أن حتقق أحالمها يف التوحد والرقي        

عاما ، فإن املالحـظ  ) ٣٢(صيدتني ، ومع الفارق الزمين بني الق) م١٩٦٦-م١٩٣٤(هي القرق بني زمن موهتما    
نعي ، بكاء املصاب ، حوار مع املتويف ، ونأخذ حواره  معهما لـيلُمس               : ذلك التشابه الواضح يف بناء القصيدتني       

 :هذا التشابه بصورة واضحة 
 مستطار ميزج  الدمع بدم    يا أبا غازي وما فينا  سوى)٣(: حواره مع فيصل 

 أمـة العـرب وملا تلتئم ا          فيم ودعت  على أجراحه
 لو تلبثت هبا حتـى  تتم        أومل تشرع هلا وحدهتـا؟

            
  .١٢٣ ص -م ، والمجموع  ١٩٥٣مجلة العالم العربي ، ع يناير) ١(
 بعد انسحاب ١٩١٨دخل الشام عام . وقد عد الشعراء فيصل بن الحسين بطل الثورة العربية الكبرى ورمزاً للوطنيين ) ٢(

 م ، وامتدحه الشعراء في ١٩٢١حكم العراق عام الجيوش التركية منها وملك سوريا ثم انقلب عليه الفرنسيون فانتقل لي
: االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث : انظر.(سوريا والعراق ولم يشذ عنهم سوى الرصافي الذي هاجم حكمه 

االتجاه القومي في الشعر : و( ، )  م ١٩٧٣ / ٥ بيروت ، ط – ، دارالعلم للماليين ١٧٤ -١٣٦أنيس المقدسي من 
  ) . ٣٣٦ – ٣٣٤ ص - الحديث العربي

 .م  ١٩٣٤ سبتمبر١٠، ٦٢الرسالة ، ع ) ٣(
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)١١٢(

 )١(:حواره مع عبدالسالم عارف
 مثل هذا الوقت ترحتل  إيه ياعبد السالم أيف 
 مل حيققـه لنـا العمل  حلمنا ملا يزل حلما 

 :وهذه ردودمها
 )٢(:فيصل 

 و قد فقنـا األمممل أمت إال    مكره لوكان أمري بيدي 
 كشعاع النور جيري يف الظلم   ورأيت العرب يف وحدهتا

 )٣(: عارف 
 واطلبوا الرضوان يل وسلوا   يابين قومي اذكروا هديف 
 تنطوي ملا  انطـوى  رجل   مـاعهدنا أمـةً عظمت 
 القـائد البطـل" مجـال"و   إن أمت فالعرب بـاقية 

 يف القصيدتني ، فحلم الوحدة الزال حلماً ومشاعره مل تتبدل بل ظل ثبات مشاعره احلاملة: يالحظ أيضاً 
 )٤() :م١٩٣٤(هذا حلمه يف فيصل . أمله وحلمه كما هو رغم السنني 

 يرهب املوت وال خيشى الغمم   فيصل اليعرف اليأس وال 
 أمـل النهضة  ما امتد   األمل   فيصل العامل  ميتـد  له 

 )٥(:) م١٩٦٦(وهذا حلمه يف عارف 
 مل  حيققه  لنا  العمل   حلمنا ملا يزل حلما

) ٦٧(يبقى من شعره يف قادة األمة يف عصره ، تلك اللوحات اليت رمسها للزعماء العـرب بعـد حـرب                     
للحسني ، وعاهل الكويـت، وبومـدين ،      " وهي أربع لوحات    " حسب رؤيته   " موضحاً مواقفهم يف هذه احلرب    

 .ورئيس السودان 
 

 )٦(:العربي الفكرية والجهادية في شعر باآثير زعامات الوطن 
وتضم لوحـة   . متاماً مثلما خلد باكثري مشاهد للقادة السياسيني ، خلد هلؤالء القادة الفكريني واجلهاديني              

،  حممـد علـى      ) مصـر (، عبداحلليم بدير املصري   ) لبنان(الشرف القومية أمساء منهم ، األمري شكيب أرسالن         
            

م، بغداد ، وقد ألقيت في مهرجان الشعر العربي فـي غـزة عـام               ١٩٦٦هـ، حزيران   ١٣٨٦مجلة األقالم ، ع صفر      ) ١(
 . م ١٩٦٦

 ) .المرحع السابق (الرسالة ) ٢(
 ) .المرجع السابق(األقالم  ) ٣(
 ) .سابقالمرجع ال(الرسالة) ٤(
 ) .المرجع السابق(األقالم ) ٥(
واكب الشعرالعربي أيات البطولة في النضال العربي وخلد أبطاله ووقائعه ، مثل يوسف العظمة بطل معركة ميسـلون                  ) ٦(

بيتاً وعمر المختـار    " ١٦٨"في  " الشهادية  "في سوريا الذي كتب فيه شوقي مرثية بطولية ، وكتب فيه أبو الفضل الوليد               
 )٤٤٣ – ٤١٥ ص -االتجاه القومي في الشعرالعربي الحديث : انظر . (  خلد شوقي بطولته وغيرهم الذي
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)١١٣(

شـهيد  (، صالح الـدين الصـباغ     ) جماهد عريب (، فوزي القاوقجي    ) مصر( محد زكي باشا  ، أ ) فلسطني(الطاهر
 ) . مصر(، شهيد كلية اآلداب) مغريب ( ، عالل الفاسي) جزائري( ، الفضيل الورتالين )عراقي

:تنقسم هذه المآثر إلى عدة أقسام
ا    علي بدير املصري ، ومها مـن        األمري شكيب أرسالن والشيخ عبد احلليم     : ويضم املفكرين   :  األول منه

أرسالن ارتبط ببـاكثري    . املدافعني عن حياض وجمد هذه األمة ، أما األول فبالكلمة املكتوبة ، وأما اآلخر فبلسانه                
اليت كان يدبج فيها مقاالته ، شارحاً ماتتعرض له أمته من قبل املستعمرين ، وكان بـاكثري                 " الفتح"عن طريق جملة    

، وكان البد من " التهذيب"و" الفتح"، فنما هواه مع كل عدد من أعداد    " التهذيب"ا يف جملته    يقتبس منها ليضمنه  
التعبري عن هذا اهلوى القومي الذي ربط بني قلبني يشتركان يف اهلم ، ووحـد بني رؤيتني اتفقتا رغــم البعـد                     

 )١(:املكاين 
 لسان أمة  طـه يف  دعاويها  شكيب ياكاتب الدهر الكبري و يا
 وتستميت دفاعاً عن أراضيها  تذود عن دينها ذوداً و تنصـرها 
 فإنك املثل  األعلى  ألهليها  فيك  العروبيـة العليـا ممثلـة 

وصادفه باكثري . فهو سائح يف بالد العرب ، ينشر الدين ، وحيي ما اندثر من مآثر هذه األمة " بدير"أما 
 )٢(:يا ووجده هناك يدافع عن أمة العربحني كان يف رحالته يف الساحل الشرقي ألفريق

 حييت يابطل التذكري من بطـل خض البحار وجل يف السهل واجلبل 
 يف جملس بوجوه العرب حمتفـل  ويف جيبويت أهان  العرب ذو سفـه
 واحلق يأمل واإلسالم  يف خجـل  رمـاهـم  بأكـاذيب ملفـقـة
 ب فـي اجلدلنسفاً ومل تغفل اآلدا  فقمت تنسـف ماشادت مزاعمه

الطـاهر  . حممد على الطاهر وفوزي القاوقجي: من مآثره يف زعماء األمة فللمجاهدين   : أما القسم الثاني  
فلسطيين جماهد ، ارتبط بصداقه خالصة مع باكثري ، وكان يأوي إىل مرتل باكثري يف املنصورة أثناء مطاردة االجنليز                   

 وكان باكثري يعزه وحيبـه      )٣(. ، ولقاءات ، وجمامال ت، وأشعار      له للقبض عليه ، وله مع باكثري قصص وحكايات        
إىل فلسطني مشاركاً مع إخوانه يف اجلهاد ، فكانت حلظات فرحـة            " الطاهر" وبعد تلك املطاردات يعود     . ويوده  

  )٤(:وسرور عند باكثري 
 واهلم يكمل بعده  األنس  بعد الدجنة تطلع الشمس 
 اجلهاد حيفه  القدسساح   هذا  أبو حسن  يعود إىل
  حىت تنال مرامها  النفس  أبقى اإلله لنا  أبا  حسن
 طراً ويربح دارها النحس  إذ تستعيد العرب عزهتا 

            
 .م١٩٣٢ يونيو٩هـ،١٣٥صفر ٥، ٢٩٦مجلة الفتح، ع ) ١(
 .٤١ ص -هـ، وصدى عدن  ١٣٥٠ ديسمبر١٨ ، ٣٤٠مجلة الفتح ، ع ) ٢(
ات والده مع باكثير و خاصة قيـام بـاكثير بتوصـيل    انظر على سبيل المثال ما ذكره ابن محمد على الطاهر من حكاي      )  ٣(

 جمـادى األخـرة     ٢٦ ، الثالثاء ،     ٥٨٤٢الشرق األوسط ، ع     ( رسائل الطاهر ألسرته أثناء مطاردته من قبل اإلنجليز         
 ) .   م ، السنة السابعة عشرة ، لندن ٢٦/١١/١٩٩٤ هـ ١٤١٥

 .، الرباط ،المغرب ١٩٦٤ ،  مايو ٥٢٢العلم  ،  ع ) ٤(
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)١١٤(

، مث جاهـد يف حـرب       )م١٩٣٦( فهو من قواد ثورة سوريا ، وكان يقود ثورة فلسطني سنة             :א
ه يف موسكو يتحفز للعودة إلجناد فلسطني فوجه إليه هذه          العراق يف هنضة رشيد عايل الكيالين ، وقد بلغ الشاعر أن          

 )١(: القصيدة 
 أدرك عرينك فالعرين يضام  فوزي عليـك حتيـة  و سـالم 
 فلها علينـا شـرة و عرام  هذى الذئاب اليوم فيه استأسدت 
 طالت هبا األوجاع و اآلالم  وأصاب قومك بعد طبك  نكسة
 نكبتهمو من بعدك األيـام  فمىت تعـود إليهمو لتزيل  مـا 

أتي قسم الشهداء      ، وشهيد كلية اآلداب، ويسـجل لـألول        " صالح الدين الصباغ  "الشهيد العراقي   : ي
، يندب فيها أهله للتضحية واالستشهاد وترك البكاء ، فهم أحق بأن يبكي علـيهم، ألهنـم هـم        " وصية شهيد "

 )٢(:األموات احلقيقيون 
 أنتم أحق بتأبني الورى دوين   فيم احتشادكم هذا لتأبيين

 )٣(:ومل يذكر امسه ، لكنه ذكر أنه ذهب فداء مصر" يف شهيد كلية اآلداب"واآلخر
 مصر فليس جوابه نعم   مصر  وأي فىت هتيب به 

ين       آثره قسم للمنفي واألول جزائري شارك جماهـداً يف  " عالل الفاسي"و" الفضيل الورتالين "ومها : وهناك في م
مث خرج بعد فشلها فاراً ، وقعد علىظهر السـفينة زمنـاً مل    ) ٤٨( ومنها اليمن حني شارك يف ثورة        أكثر من بلد،  

 )٤(:مصر فدخلها " ثورة يوليو"تقبله أية دولة ، حىت قامت 
 بلقاك فانعم أيها البطل   أفضيل هذى مصر حتتفل 

،ويسطر له الشاعر مـا خيفـف      " ابوناجل"الذي نفته فرنسا إىل     " عالل الفاسي "وأما اآلخر فاجملاهد املغريب     
 )٥(:عنه ، ويظهر يف الشاعر مهه  القومي 

 وليس سوى جفين وجفنك ساهد  ذكرتك ياعالل والناس هجع
 )٦(:وصوته وهو ينادي من قربه" "ويبقي نعي شيخ العروبة  

 امجعوا أمركم على هنضة جبارة تـمأل البـالد دويـا
 يعرب مل يعرف القيد قبلكم عربياواطرحوا القيد يابين 

 .ومجيع هذه املآثر القومية جمدت أصحاهبا الهتمامهم بقضايا األمة ، مع كوهنم من بالد شىت 



            
 .١٠٧ ص –المجموع ) ١(
  .١٢٥ ص –السابق ) ٢(
  .٩٢ ص –المجموع ) ٣(
  .١٣١ ص –السابق ) ٤(
 .٢٣٢ ص –شعراء اليمن المعاصرون ) ٥(
 .م١٣/١/١٩٣٥هـ،١٣٥٣ / ١٠/ ٢٤،١٠األهرام ،ع) ٦(
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)١١٥(

:االستعمار الغربي من وجهة نظر باآثير
، رؤية باكثري لالستعمار كانت واضحة ، وتبعها وضوح موقفه منه، وقد شاهد باكثري بصمات االستعمار                

 .أو ل ماشاهد يف إندونيسيا ، مث يف عدن ، واحلبشة ، والصومال، وجيبويت، وأخرياً يف مصر
لكنه مسع أكثر عن االستعمار وفظائعة يف اجلزائر وليبيا وسوريا ، والعراق ،وفلسـطني ، وكـان لتلـك                   

.  ؤية ، وحتديد ذلك املوقـف         يف جملة الفتح ، أكرب األثريف ختليق هذه الر        " أرسالن  " الكتابات  اليت خطتها يراع      
كان الشاعــر ميتلك رؤية واضحة يف سلسلة املعارك احلضارية بني أمته والغرب ، وكان يرى أن أمته أسـتاذة                    

 )١(:العامل ، والساعة اليت أهداها الرشيد، للشرملان  ففزع منها ، هي الدليل على رقي هذه األمة وأستاذيتها
 ذا  قومـه  ضعـاف  املخايـلملارآهـا و ك" الشرملان"فرق 

 حني أهدى هبا إليه الرشيد الفرد، هارون، ذو الندى والشمائل
 إن فيها آية يف ترقي حـالة  العرب فـي العصـور األوائـل

 )٢(:ومن مث فإنه يلوم بعض أبناء قومه الذين مل تتضح هلم الرؤية احلقيقية ألمتهم القائدة فظنوا أوروبا هي القائدة 
 جهل بدينهم املوروث والشيم  روبا فراحوا يكفرون على رأوا  أو

 )٣(:ويلوم قومه على هذه الغفلة وهذا املنام ، ويوضح هلم فظائع أوروبا ، اليت ترتكبها يف بالد العرب 
 خالص للعجـم حمتسب   كل شرب مـن  مرابعكم 
 وافتقاد القوت تنتحـب   حضرموت من مكائدهم

 نانيـر  بـها كلبـوابس   وطرابلس التـي   بليت 
 للظى أسبانيـا حطـب   وأسود  الريـف   ماهلم 
 حني زاد الظلم والرهب   ورىب مراكش   انفجرت
 بالدماء احلمر ختتضـب   وفلسطني     مدمـدمة
 هلوى  األقطاب  ترتكب   وبأرض  الشام   معركة

 )٤(:وإذا كانت هذه الفظائع واضحة ، فلم مل تصبح رؤى القوم واضحة ؟ 
 بيد األعجام تنتهب  مالكم أصبحتمو غنماً 

 )٥:(وبريطانيا هي رأس حربة االستعمار، ورئيس وزرائها هو الذي وعد اليهود جبزء من أرض العرب 
 هذيان من ألوى به الربسام                                           يهذى بإعطاء اليهود بالدنا

            
 .١٠٠ ص -أزهار الربى  ) ١(
  .٤٢ ص-نظام البردة )  ٢(
  .٧٣  ص -المجموع )  ٣(
 .السابق ) ٤(
  .١٠٧ ص –ابق الس) ٥(
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)١١٦(

. فال تقل غريته لألرض العربية عن غريته للدين العريب          .   فظائع، وفضائح    ، ولفرنسا " فرنسا"مث تأيت بعدها    
ففرنسا كانت أجرأ على نشر الفساد الفكري واألخالقي  ، وعلى حمو هوية األمة يف البالد اليت تستعمرها ، ولذا                    

 )١(:فقد واجهها الشاعر بسفه مثله 
 غرب اغريبعن بالد العرب يف ال  يا ابنة العهر ، ويا أخت اخلنا
 يبـق فيهـن لنـا مـن مأرب  قوضي  عنها  مواخريك ، مل 

 )٢(" :بريطانيا " ويطلب منها أن تستفيد دروسها من العاهرة الكربى 
 كيف دناها بوادي  الذهب  فاسأيل العاهرة الكربى بنا
 كلبةً تعوي قطيع الـذنـب  وغداً نطردها مـن دارنا 

 )٣(:، من خالل انتصاره لعالل الفاسي اجملاهد املغريب الذي نفته فرنساويتكرر مشهد السفه يف وصف فرنسا 
 هلا عضد يف املخزيات وساعـد  نفتك إىل اجلابون ، األم دولة
 غدا وهو يف أسواقنا اليوم كاسد  سنعلمها يوماً بـأن بغـاءها 

 )٤(:لقد شاخت هذه العاهرة ، وأمراض العهر قد خنرت جسدها 
 فمن حنرها مل يبق إال القالئد  يم عظامها فقد خنر الداء العق

 )٥(:يف قائمته السوداء ، دولة استعمارية متارس الفظائع نفسها مع زميالهتا " روما " وتدخل 
 وياويل فدم بات فينا يعاند  " ولندن" روما"و" باريس"فياويل 

 )٦(:ريب وينبثق من رؤيته ، يقينه بعدم التجانس الذي يريده هؤالء بني الغريب، والع
 كما قيء مسموم من الزاد فاسد  سنلفظكم من جوفنا و نقيئكـم 
 فليس بنـام يف ثـرانا املفاسـد  خذوا معكم إحلادكم وفجوركم 

 )٧(:إنكم نبتة بشعة غريبة ال ميكن أن تنمو يف أرضنا ، وإذاً فال بد من رحيلكم 
 املكايدإىل حيث ألقـت رحلهن    رجوعاً إىل ماخلـق طوروس و ارحلوا 
 أال كل شيء ما خال  العرب بائد  أال كل شـيء ما خـال العرب  باطل 

            
  .١٢٧ ص –المجموع ) ١(
 .السابق ) ٢(
  .١٢٩ ص –السابق ) ٣(
وقـد شـن الزبيـري والرصـافي        ) بريطانيا و فرنسا  (شن الشعراء العرب حملة شعواء على هاتين الدولتين         . السابق  ) ٤(

د البار فيتوحد مع بـاكثير      حملتهما على بريطانيا فيما هاجم الفراتي والشامي فرنسا ، وأما الشاعر القروي وحسين محم             
 :في الرؤية فيراهما كلتيهما نجساً كقول القروي  

 إن كـان ذا نجساً فهـذا  أنجس  ال تبدلوا أسـداً  بديـك  إنـه 
 قلب كعوسجــة وجلـد  أملس  لكليهما في الشرق واستعماره 

 )٣٢٥ – ٣١٧ ص –االتجاه القومي في الشعرالعربي الحديث (
  .١٢٩ ص -المجموع ) ٥(
 .السابق ) ٦(
 .السابق ) ٧(
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)١١٧(

 )١(" : الغرب"و" العرب"كله، إن املعركة اآلن قومية بني " الغرب"وتعم نقمته وثورته 
 ال تظنوا مركب الطغيان سهال  ياطغـاة الغـرب  مهـالً مث  مهال 
 ا أصـدقاء  مـخلصنيفابتغون  إن للعرب حللماً ، إن للعرب جلهال 

 )٢(:وأخالقنا ال تتفق مع أخالقكم اليت تنقلب فيها احلقائق زورا ، والعدل ظلماً 
 وعهودا هي للنـاس  غـرور  إن للغـريب حقـاً هـو زور 
 فاحذروا    باهللا كيد   اخلائنني  يدعي معدلـة حيـن جيـور 

 " أمكـرفاهللا"إهنم إن  ميكروا    "اهللا أكرب"علما الغربـي  أن  
 تغلب احلق   لقوم  مؤمنيـن  ال صواريخ املنايا ال  ابنة الذر 

 
  ) .٧٣( ، هو مفتاح النصر يوم" الـلًّـه أكـبـر " كان شعار : متاماً كما تنبأ باكثري 

:فلسطين في شعر باآثير
لكنها ومع بدايـة    م ، مل تكن القضية الفلسطينية قد دخلت اخلارطة القومية عند باكثري ،              ١٩٣٤حىت عام   

ورويـداً  . بدأت تطفو فوق سطح اهتماماته ، وبدأت تسبح يف قناة قضايا أمتـه              " فلسطني  " تصاعد أحداثها يف    
 )٣(.، كل القضايا القومية يف خارطة باكثري السياسية " قضية فلسطني " رويداً تتصدر 

ر الشاعر باجتاه  القضية ، وجـاء  بني اليهود والفلسطينيني هي بداية إشعال مشاع" م١٩٣٤"كانت معارك  
بعد هذه احلرب قرار التقسيم  ، وتكونت جلنة لإلشراف على هذا التقسيم من األمم املتحدة ، فاختارت أخصب                   

            
 .م ١٩٤٦فبراير ١٥هـ ، ١٣٦٥ ، ربيع أول ١٤جريدة أم القرى ، ع) ١(

وقد تصدى  . معركة اشتعلت في مطلع هذا القرن ، كرد فعل للقهر الغربي واستعالئه على أمة العرب                " الغرب والعرب "
 .ضارة وهو يمارس أبشع أفعال الهمجية الشعراء العرب للغرب وهاجموه ، وسخروا من ادعائه التمدن والح

 ص  –االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر    ( ، )٣٥٣ – ٣٠٣ ص   -االتجاه القومي في الشعرالعربي الحديث      : انظر  (
عبد العزيـز  .د: الشعرالمعاصر في اليمن( ،  ) ٩٣ – ٦٣ ص –االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث     ( ،  ) ٣٨

 )٨٢ ص –المقالح  
 ) .مرجع سابق (جريدة أم القرى ) ٢(
دور األديب العربي في المعركة ضد االستعماروالصهيونية ، الذي قدمه في  المؤتمر  السابع لألدبـاء                 : كتب باكثير في القضية الفلسطينية بحثه     ) ٣(

عب اهللا المختار إله إسـرائيل، والتـوراة        ش(شيلوك الجديد   : م، كما كتب أربع مسرحيات عن اليهود هي         ١٩٦٩ إبريل   ٢٨-١٩العرب ، بغداد ،   
ألني أعتقد أن قضية فلسـطين      : " ويحكي باكثيرعن أسباب اهتمامه بقضية فلسطين يقول         )٣٢ ص   -شعراء الدعوة االسالمية    :انظر(الضائعة ،   

 .العربية األخرى هي مفتاح القضايا العربية كلها ، وهي قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب العربي كله ، بخالف القضايا 
 ) .١٤٦ ص -على أحمد باكثير حياته وشعره الوطني واالسالمي  (

، السنة التاسعة ،آب أغسطس ٨فلسطين  المسلمة،ع" (أول من أرهص بمأساة فلسطين في مسرحه : " وقد روي عن سيد قطب أنه قال عنه*
 )األردن-هـ،عمان١٤١٢صفر ١/م ١٩٩١

  .١٨٣-١٦٢ ص-ن باكثير والقضية الفلسطينية في كتابه على أحمد باكثير رائد التحديث وانظر ماكتبه الدكتور المقالح ع* 
أبصـرت بالـدمعات    : وحكى خيري حماد عن عاطفة باكثير الجياشة تجاه فلسطين حين كان في قطاع غزة، قـال               *

لمحتلة ،على بعد   تتساقط من عيني األستاذ باكثير ، وهو يقف عند شريط الحدود الفاصل بين قطاع غزة واألرض ا                
، ذو القعـدة    ١٢، السنة ١٢٣البيان ، ع  .(أمتار قليلة ، وهو يرى الثكنة اإلسرائيلية وقد ارتفع عليها العلم اإلسرائيلي           

 ).م، المنتدى اإلسالمي ،لندن١٩٩٨هـ، مارس ١٤١٨
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)١١٨(

األراضي الفلسطينية وسلمتها اليهود ، وأقرت بذلك لليهود امتالك األرض العربية ، وكان للشاعر وقفة مع هذه                 
 )١(:اللجنة  

 هتكت خمازيها لنا األيام  ونة األبوين قد واللجنة امللع
 )٢(:آنذاك قرار التقسيم ، فيصمهما " القطبان العامليان" ويعتمد 

 الباغيان األكربان تواطآ لتدوس بيت املقدس األقدام
 )٣(:ويصم معهما صاحب وعد اليهود بفلسطني 

 يهذي بإعطاء اليهود بالدنا هذيان من ألوى به الربسام
يف كل قضايانا القومية ، تظهـر       " فرنسا"، والظاهر أن مواقفها مل تعجبه ، فكعادهتا         " فرنسا"مث يلتفت إىل    

تنتابه رعشـة   " فرنسا  "والشاعر يف حديثه عن     . النصح واحلياد ، وتبطن املكر واحلقد ،وكان البد من وقفة معها            
ح الصفات ويصب عليهـا سـوط       غضب،  وانفعال ، وتظهر عالمات كراهيته هلذه الدولة اللعوب، فيصفها بأقب           

 )٤(:يف احلرب العاملية الثانية لألملان " باريس"اللعنات ، وهو هنا ُيعرض بتسليمها 
 عجباً مل تعصف بالدىن زلزلة ؟

 كيف مل هتوفوق الورى شهب مرسلة ؟
 ، مثلت دورها أمة تدعى ضلة أهنا من كبار الدول!ياهلا سوءة خمجلة ! ياهلا مهزلة 

 أوطاهنا لتواري يف سوريا ويف لبنان اخلجلسلمت للمغريين 
 )٥(:، وهذه األمة القرنسية اليت فرت من املعركة "الدولة العظمى"هذه هي فرنسا 

 من ضربته األول اهنارت ككثيب الرمل اهنيارا..أمة ولت من وجه العدو فرارا
 مث خرت ساجدة حتت أقدام أعدائها املعتدين

 )٦(:ينا ويتوحشون ، هاهم هنا وادعني مساملني وهؤالء أبناؤها الذين يتعالون عل
 "السني"وحترج أبناؤها إشفاقاً على باريس عروس 

 فرأوا  أن يزفوها غري ممسوسة لغزاهتم  الفاحتيـن
 

            
 .١٠٧ ص -المجموع  ) ١(
 . السابق ) ٢(
عراء العرب لها ،  وكشف فضائحها ودحض رقيها ومـدنيتها التـي        نالت فرنسا القسط األوفر من مهاجمة الش      . السابق  ) ٣(

 فسلي العروبة  كم بنوا باستيال  فيك تحررا " الباستيل"إن حطموا : تدعيها ومن ذلك قول فؤاد الخطيب 
 ويعدون قتل فـرٍد حرامـا  أيـعدون قـتل شـعٍب حـالالً :                 وقول بدوي الجبل 

  لم تبق شبانا  هناك و شيبا  هتكت حرائرها ، نفت أحرارها :   وقول الفراتي                   
 من قلب باريس لنا مجلوبا                              هـذا تمـدنك الحديث فهـاتـه 

الشعر (،  ) ٣١٧ – ٣١٣ص–االتجاه القومي في الشعرالعربي الحديث : انظر(ومثله الشامي ونسيب عريضة وغيرهم 
 )٧٩ -عبدالعزيز المقالح ص . د:عاصر في اليمن الم

 .١٩٤٥ يونيو ٢٥الرسالة، ع )٤(
 .السابق )٥(
 . السابق ) ٦(



com.bakatheer.www://http 
 

)١١٩(

 )١(:، وحيتفظ دائماً بالتفوق للندن " لندن"و" باريس"ويقارن بني 
 إهنم ليسوا بالغالظ طباعاً كأبناء عاصمة اإلجنليز

 ماتوا عنها دفاعاً فأضحت أطالالً وخرائباًالذين است
 )٢(:ويعود من هذه املقارنة إىل اختيار اخليار األصعب واألشق ، اخليار الربيطاين 

 للعدو لنحفظها من أذاه  ،  بل ندمر لندننا  ،  باسلني ليبقى لنا حقنا يف احلياه" باريسنا"لن نسلم 
 فامسعي أنت يا باريس  ،  واشهدى أنت يا لندن

إنه يظهر اعتداده باألمة الربيطانية ، حىت مع اختالفه معها ، ويتأكد هذا يف هذا املشهد الذي احتفظ فيه الشـاعر                 
  )٣(:مبنطقه و اتزانه 

  وأن له طرفاً إىل الغيب ينظر  وقد حدثونـا أن لليـث حكمـة
 فأصبح   يف  أخطائه  يتعثـر   فهل شاخ عقل الليث أم كل طرفه

  بيوتا  تقيـه ما خياف وحيذر  للعناكب يف  اهلواويذهب يبنـي 
 )٤(:ويكتفي يهذا االستفهام اال ستنكاري التوبيخي 

 وهل يستحي أو يرعوي أو يفكر  فهل يعقل الليث احلكيم صوابه 
  )٥(:وال يكتفي مبحاسبة الدول اليت ساندت اليهود ،  وسبها ، بل يتجه إىل قادهتا بالسباب و التهديد 

 تشف الوساوس منه واألوهـام  ى صهيون  حبراً مـن دمدعها علـ
 أن العرب ليس تضام" مسطس"و  "شرشل"الذكي و " ترومان " لريى 

 )٦(:ويلتفت إىل اثنني آخرين دعما اليهود حبجة واهية هي أهنم حيمون املسيحية يف فلسطني 
 "الظالم"وال " هاري"ال أنت يا   وطن املسيح الطهر حنن محاته 

 إن  اعتذارك  باملسيـح  أثام   تذارك باملسيح ودينهفدع اع

            
 .م ١٩٤٥ يونيو٢٥الرسالة ، ع )١(
 ) . مرجع سابق(الرسالة ) ٢(
 ).مرجع سابق (٥٠٥الفتح ، ع ) ٣(
 آخرون منهم على الجندي والشاعر القروي ، شبه باكثير بريطانيا بالليث ، وجرى على هذا المنوال شعراء. السابق ) ٤(

خليل مردم فرنسا بالذئب ، فيما شبهها الشاعر القروي بالديك ، وعم بعضهم الغرب بصورة : وشبه بعض الشعراء منهم 
 ال تأمن الذئب أن يرعى لك الغنم  بعض الطباع لها من جنسها مثل :  عأمة بصورة الذئب فقال محمد الفراتي

    ولو أمطرت كفـاه  دراً  منضدا     نصحتك ال تمدد إلى أبرص يـداً :وقال القروي 
 فزد حذراً ما زاد ذئب تــودداً  ألمر يالقيـك الفرنجـي باسمـاً 

 :وأبشع صورة لالستعمار هي التني رسمها محمود أبو الوفاء حين قال 
 لما اختار إال سحنة استعمار  فلو صور الشيطان مرآة وجهه 

 )٣٥٣– ٣٠٩ ص –تجاه القومي في الشعرالعربي الحديث انظر اال( 
 .١٠٨ ص -المجموع  ) ٥(
 . السابق ) ٦(
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)١٢٠(

 )١(:ال تدافع عن املسيح بل عن اليهود ، بفعل املال " هاري"إنك يا 
 وما عليك مالم"دين املسيح "  فلديك دوالر اليهود أعز من 

 )٢(:ويرسم هذه الصورة لتشرشل رئيس وزراء بريطانيا آنذاك ، إهنا صورة ساخرة 
 بالضعف يندهبم ألخذ الثأر  يعري قومهنبا تشرشل إذ 

 يكفيهم البلوى أم السيجار  ويل له أببطنه  أم  شدقه
 .فهو يرسم له صورة ساخرة يف بروز بطنه الكبري ، وفمه الواسع الذي ال يبعد السيجار منه 

 )٣(:، مث دعا للصلح معهم ) ٦٧(الرئيس األمريكي الذي دعم اليهود يف " جونسن"وهذا هو 
 مجيعها مـن  مشـرق  ملغرب  بلوا هتويد أرض العـربإن تق

 قواد  اليهود األعظم" جونسن"  فامتثلوا لدعوة الوغد  الغبـي
 يف بيتـه  األبيض بيت الكذب  جونسن جالد الشعوب اجملرم
 بيـت الربـا الـمـركـب  بيت  اخلنـا املعشـوشـب

 )٤(:وهذه صورهتم مجيعهم 
 علو اخلنا سيماءهم واملنكري   أوزار إسرائيل يف جباههم

 )٥(:وهذه حلكام البيت األبيض خاصة 
 وهو لصهيون مباح العرض.. يذل بعضاً باطشاً ببعض ..مستأسد على شعوب األرض 

 من بيته األبيض كاملاخور.. جيعل يف النور ويف الدجيور 
 )٦(:األسرية " فلسطني"فهذه .إنه هنا يعود إىل الداخل بعد أن صب جام غضبه 

 تعاين من  العذاب عذابا  فلسطني آه  ويح فلسطيـن و
 ال طعاماً يرونه  أو شرابا  إن فيهـا أرامـالً و يتامـي 
 وكهوالً وفتيةً وشبابـا  حصد املوت كاسبيهم شيوخاً

 )٧(:إن عاطفته اجلياشة جتاه فلسطني حقيقية وهذا دليلها 

            
 .١٠٨ ص –المجموع )  ١(
 .٣٠ ص -على أحمد باكثير غنائيا  ) ٢(

 .سرت موجة تهكم وسخرية في الشعرالعربي على االستعماريين كتعويض نفسي وتنفيس عن فضائعهم االستعمارية 
  )٣٠٨،٣١٢ ، ٣٠٣ ص -القومي في الشعرالعربي الحديث االتجاه : انظر ( 

  .١ ص  -نكون أو ال نكون  ) ٣(
 . السابق ) ٤(
 .السابق ) ٥(

 :شاع لدى الشعراء العرب افتضاح أمرالصليب في عمالته لليهود يقول الزبيري في ذلك 
 أين الدهاء ، وأين العـدل والشيم ؟  ظلمتم العرب للصهيون ويحكمو

 دون الصليب وإن كانوا العبيد همو  د صليبا  تعبدونهموأضحى اليهو
 زالـت سياستكـم بالـذل تنهـزم  فال  برحتم عبيداً  لليهود ، و ال 

 .٩٧ ص -المجموع  ) ٦(
 . السابق ) ٧(
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)١٢١(

 يف فلسطني أو أحري جوابا   وفلسطني هل أطيق مقاالً
 وهلاتى تعثـراً و اضطرابا   لمايت متوت بني لساينك
 )١(:وهذه هي وأهلوها 

 منا كيد من رجس اخلليقة أشرار   فلسطني ياعظم املصاب استحلهـا
 وعاث بآثـار النبيني  فـجـار   كسا املسجد األقصى هبا اليوم ذلة 
 شقاء وتشريـد وذل وإعسـار   وأُجلي أهلوها فاضحوا يروعهـم

 )٢(:واكلها، وهذه صورة أيتامها وهؤالء ث
 جتاوب نوح الثاكالت من الدور  إذا ما ظالم الليل أرخى سدوله
 ومل يبق فيه من  طعام و ال نـور  فكم مرتل أودى بكاسبه الردى
 تصيح ، وشيخ  كاحلنية  مذعور  ترى األم حريى فيه مابني صبية
  وموجورجبوع  بنيها  من  فطيم   وقد شغلت عن ثكلها وبكائها 

 )٣(:ويصرخ منبهاً أمته إىل مأساة الالجئني الفلسطينيني املشردين من ديارهم 
 يوم أقاموا دولة اليهود  يف  أرضنا  بالنار احلديد
 واعترفت هبا األمـم  يف  غفلـة مـن األمـم
 من غري أن تدرك كيف اخترعت مـن العـدم

 ..          وكيف رويت بدم
 جئة أكثر من مليون الجئ و ال

     بعــد  احليـاة  اهلـانئـة 
     فـي ظل دور وقصور هادئة

 يالألسـى أين القيم ؟ أين العهـود والذمـم؟..  صاروا ركاماً يف اخليم كأهنم رمـم
 فـي  قرننا  الـعشريـن  كيـف تــم؟...  هـذا املصـاب الفـادح العمـم 

بل بتلـك الصـور     - كما صنع مع أعوان يهود     -بويظهرحقد باكثري وحنقه على اليهود ، ليس يف السبا        
 )٤(: وهذه صورهتا األوىل . القبيحة اليت اختارها هلم

            
  .١١٦ ص -المجموع  )١(
 ) .مرجع سابق (٥٠٥الفتح  ،  ع) ٢(
 .  ١٨ ص-نكون أو النكون ) ٣(

 :داً ما ذهب اليه باكثير من زرع الغرب لليهود في بالد العرب      ويقول المروني مؤي
 دول الغرب شوكة في حشانا  إن صهيون دولـة أوجـدتها 

 نقتلعها  سياسـة و كيـانـا  وستبقى تسومنا الخسف إن لم  
 فهل مـن مجيب يا بني  يعرب هبوا  إلى اهللا والتاريخ  ما فعل  الغرب :         ويقول حسين البار 

 
 يموت لكي يحيـا على إثـره شعب                          قضى أن شعباً أنشاتهـا   دماؤه 
  )٨٢ص -عبد العزيز المقالح  .د: الشعرالمعاصر في اليمن(

 ) . مرجع سابق(٥٠٥الفتح ، ع)  ٤(
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 يقل على  أكتافـه شـر تنيـن  تـواثب قسوراً ! فويح فلسطـني
 وينشب هذا مثل حد السكاكني  فينفث هذا  السم وهـو مبأمـن
 لطنيلقطع أوصاالً وديس على  ا  ولو زحف التنني يف األرض وحده

 )١(" :وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت " دولة إسرائيل أشبه ببيت العنكبوت، 
 بيوتا تقيه ما خياف وحيذر يف اهلوا" للعناكب"ويذهب يبين

 )٢(:فزعاً، وإن صنعوه أسداً " قـطـاً " ويصور اليهود 
 ويف الشبل مايف أصله حني يكرب وأن ليس يغدو د هره القط ضيغماً   

 )٣(: من ورق كرتونية وصهيون ملك
 وإمنا صهيون ملك من ورق إن مسه عزمية العرب احترق

إنه على ثقة بأن املعركة ليست بيننا وبني يهود، فهم أقل من أن يقفوا مع أمة العرب يف مواجهـة ، وإمنـا                       
 )٤(:معركتنا مع أعوان وأنصار يهود 

 "تنني"و" دب"ومن " ثعلبان"من  قامت عليهم وحوش البغي قاطبة
الذي " الغريب"  " الثعلبان"و" الروسي"  " بالدب" حيتمى هنا " تنني" صورة يهود التزال كما هي يف البداية       

 . يظهر العدل ويبطن الظلم 
، إهنا تتناسب مع الدور اخلفـي الـذي تلعبـه           " عقرباً  " وتدخل صورة يهود خميلته فتخرج وقد صارت        

 .تحكم يف العامل دون ضجيج، وتبث مسومها خبفاء يف أوصال العامل اليهودية يف العامل ، فتلسع دون شعور، وت
 )٥(:وتبدأ احلكاية حني كان يقف يف شاطئ النيل مساًء .  إنه يف خياله الواعي هنا، يصوغ حكاية هلذه العقرب 
 يف مهسات الريح بني الشجـر  والكون غاف ورؤاه تطوف
 ء النـهـرعلى بساط املـاء ما  يف ومضات النور نور القمر

 يف حلق شىت صفوف صفوف
وبينما كان يف هذا االستمتاع، جبو الليل والنيل والَسَحر، وهو يف حالة بني الصحو والذهول، إذا به  حيس                   

 )٦(:بقرصة يف رجله فيصرخ 
 ال شوك من حويل وال موقد نار كوت رجلي أم شوكة ؟  

 كي يتوارى الئذاً باحلجر...فر يستنجد" كجانٍّ " يسعى...والح شيء يف الثرى أسود
 )٧(:وتنازعه رغبة االنتقام يف قتلها، ويدير حواراً مع نفسه " . عقرب"ويتبينها وإذا هبا 

            
 ) .مرجع سابق (٥٠٥الفتح ، ع )١(
 . السابق ) ٢(
  .١٣٦ ص –المجموع ) ٣(
 السابق   ) ٤(
  .٢٥١ ص-شعراء اليمن المعاصرون ) ٥(
 . السابق ) ٦(
 . السابق ) ٧(
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 وقد براها هكذا الباري  ؟ ماذنبها" العقرب"هل أقتل 
 )١(:ويوشك على العفو عنها ، غري أنه رأى شيئاً آخر غري رأيه 

 "صهيون" األفق  يل من وراء  آثرت عنها العفو، لومل يلح 
 "فلسطـني"وبيـن فكيـه   مث تراءى يل  بوجه  قبـح

 ومن حواليـه الشياطني
 )٢(:فيتوتر هلذه الرؤية ، وتتشنج أعصابه 

 إذ دستها يف األرض ، هل من مفر ؟  فاختلط  العقرب والطني

:رؤية باآثير لحل قضية فلسطين
فإذا كان غريه يـرى احلـل يف   . )٣(لف مراحلها، ومعاركهامل تتغري رؤيته للحل، منذ بداية القضية، ويف خمت        

 )٤(: الصلح مع اليهود، فإنه اليرى سوى اجلهاد حالً هلذه القضية، وهو اختياره 
 أو أن نواثبه وحنن كرام  مل يبق إال أن نسلم للردى
 )٥(:ويربر ذلك بأن العامل  ال يسمع إال صوت القوة 

 دم من به صمممايسمع ال  اليسمع اخلطباء مظلمة 
 )٦(:، اتباعاً ألوامر الدين " اليهود املساملني"وهو يوصي بإنصاف 

 والدق باخلطى و البتـار  فإن بغوا فالذبح بالشفار
 والطمس للرسوم واآلثار  والدك للحصون والديار

ـ   . ليست لديه عصبية دينية ، بل جزاء احلسنة حسىن ، وجزاء السيئة سيئة مثلها              ادي، ولتحقيق هدفه اجله
 . حممد على الطاهر، وفوزي القاوقجي :يشحذ مهة قادة اجلهاد، من الذائدين عن فلسطني، وعلى رأسهم 

            
 . ٢٥١ ص-شعراء اليمن المعاصرون ) ١(
 . وتتناسب صورة العقرب مع يهود ألنها توحي بحقارة هذا الجنس وقدرة األمة العربية على سحقه .السابق ) ٢(
 هي مفتاح القضايا العربية كلها ، وهي قضـية حيـاة أو             اعتقد أن قضية فلسطين   : " ثبات موقفة نتاج ثبات رؤيته يقول       ) ٣(

 مـن مقـال     ٦٧٩ ص   ٣ السـنة    ١١مجلة األدب،ع " ( موت بالنسبة للشعب العربي كله بخالف القضايا العربية اآلخرى          
كانت رؤيته الرفض لكل الحلول الوسط والرفض للصـلح وال       : السومحي موضحاً رؤية باكثير للحل      . يقول د   ). لباكثير  

 .التصوير للمأساة وشرحها للرأي العام المحلي والدولي : األول : طريقين – كأديب – من حمل السالح ، وأختط لذلك بد
 )١٥٥ ص–علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني واإلسالمي ( طريقة الثورة والتحريض وإلهاب المشاعر العربية :   والثاني 

ودعا فيها إلى انتهاج العمل " ٤٨"التي كتبها بعد " ياشعلة الفداء " ر قصيدة وانظ). مرجع سابق (٩٦مصر الفتاة ، ع) ٤(
 تصاعدي تصاعدي  ياشعلة الفداء: م ومطلعها ٤٨الفدائي بديال عن الجيوش النظامية التي هزمت في حرب 

 سماء                                                                           تصاعدي ياغضبة ال
                                                                           على المدنسين دار األنبياء 
                                                                           على الذين شوهوا الوجود 

                        بالبغي والفسوق والجحود                                                    
                                                                                                 على اليهود

  ).  ٣٠ ص –م ، لندن ٢٠٠٠سبتمبر /  هـ١٤٢١ ، جماى األخرة ١١٠المستقبل اإلسالمي ، ، ع  ( 
  .٩٢ ص –المجموع ) ٥(
  .١٣٥ص . السابق ) ٦(



com.bakatheer.www://http 
 

)١٢٤(

جماهد فلسطيين ، عاش بني مصر وفلسطني ، مث قرر أن يعود إىل ساح اجلهاد، فال بد من                  " حممد الطاهر " و
 )١(: شد عضده ، وإثارة محاسه 

 قلوبنا اهلمسفلقد أمات   عد للجهاد  اجهر  بآيته
 كنا بكفك صفوها حنسوا  وأدر لنا مخر اجلهاد كما

فمجاهد عريب ، مستنفر فـي كل موقعة مع أعداء األمة ، وقد خاطبه الشاعر يطلب منه " فوزي " أما 
   )٢(:األمة مع يهود  النجدة يف معركة

 يف ظلها عيش  الكريـم حـمام   فوزي حنانيك  اجل عنا غمـة
 فـرق بـه التنيـن  و الضرغام   ي يرتاع  مـن أرنا حميـاك الذ

 يشغله دونـك خطبـة  و كالم   قد جاء دورك فانزل امليدان  ال
 كلماته  قصـر  تطيـح وهـام   السيف يف  ميناك أبلغ  حجـة
 تشف  الوساوس  منه و األوهام   دعها على صهيون  حبراً من دم

 رب ليس  تضامومسطس  أن الع   الذكى وشرشل" ترومان"لريى 
 سكت احلجى وتكلم الصمصام   إنا إذا جاز البغاة بنا  الـمدى 

  
 )٣(:ونداء اجلهاد ضرورة إلحياء هذا الركن يف هذه األمة، فاألمة إمنا تنتظر الراية 

 تلفظ إليك أسودهـا اآلجـام  وادع إىل الوغي"حطني "اطلع إىل 
 ففي الصدور أوامواسق األوام   فأرونـا !  إنَّا عطاش  للجهـاد 

 )٤(:والناس كلهم متعطشون للجهاد ينتظرون القائد 
 منهم ألوف ينظرون قيام  يف كل قطر من ممالك يعـرب
 غري املنايا القانيات  مدام  يترقبون مـجيء ساقيهم  وما
 زمراً إليك فطاب مث ندام  فإذا صببت القطرة األوىل أتوا

            
 ) مر جع سابق  ( ٥٢٢العلم ، ع ) ١(

 :  يشارك الشاعر المروني باكثير في الحل الجهادي يقول 
 خير  قوم عزماً وأقوى جناناً أيها العرب إنكم لم  تزالوا   
 يتقاضـى الشيـوخ والفتيانا  في فلسطين للعروبة  ثـأر 
 الدعم للفدا عنوانـاواجعلوا   فادعموها بكل شيء  ثمين 

 "دوى  يهز الشعور والوجدانا   وأجيبوا صوت الجهاد فقد "
  )١١٤ص  -عز الدين اسماعيل  . د: الشعر المعاصر في اليمن(

 ) .مرجع سا بق ( مصر الفتاة ) ٢(
 .السابق )٣(
 .  السابق )٤(
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الذي استشهد يف ساحة الفداء ليأخذ منه       " صالح الدين الصباغ    : "مث يستدعي أرواح الشهداء من أمثال       
 )١(:إفادة للمجاهدين ، ماذا ينتظرهم حني يستشهدون ، فيقول 

 بني اخلمائل فيها والرياحني  إين نزلت بدار اخللد يف رغد
 )٢(:ويستدعي البارودي اجملاهد، يسأله عن موقفه من اجلهاد بعد موته، فيجيب

  لتشهد حميا أمة العرب  أجفاين  لألرض بينكموددت لو اين عدت 
 بأرض عمـان أو بأحناء وهران  ألمحل سيفي يف  طليعة  جيشهـا

ويتأكد موقفـه   . نوع من الدعم املعنوي للمجاهدين      . هذا هو حال اجملاهدين ، وهذا هو حال شهدائهم          
هم ، وأعلنوا االستسالم ؛ فـانربى       ، حني ألقى كثري من رجال السيف والقلم سالح        ) ٦٧(هذا بعد   " اجلهادي  "

 .الشاعر يرفع راية اجلهاد ، ينادي األمة بإشهار السيف، ورفع القلم 
وترد مناقضة له مع أحد دعاة اهلزمية ، املنادين باالستسالم ، إنه الشاعر كمال عبداحلليم ،  الذي دعا إىل                    

هذا قصيدة خيوف األمة من     " كمال  " فقد كتب . الصلح ورفع راية السالم مع اليهود ، ألثر هزمية حزيران عليه            
اجلهاد ،  مصوراً حكاية أحد الذين قطعت إحدى أرجلهم يف اجلهاد فلم يعد قادراً عــلى اجلهــاد ومسـى                     

 )٣(" : الرقصة " قصيديته 
 أنا ال أملك ساقاً ثانية  كيف تدعوين إىل رقصتنا 

 )٤(" :شاعر اجلهاد "وما أسرع ما ينقضها باكثري 
 حنن الندعوا إليها الضعفاء  ت أدعوك إىل رقصتنا لس

 رقصة األبطال للثأر املقدس  كيف أدعوك  إىل رقصتنا
 هو أن نلعق بلوانا  و نيأس  والذى يعنيك  من قصتنا 

 :مث يتجه إليه يوخبه 
 مل تضع ساقك بل ضاع وجودك  أيها اهلائم يف وادي اخليال 
 عو إىل الـموت نشيدكشدما يد  تتغين اليوم بالسلم  احملال

  :مث ينسفه نـسفـاً 
 قبل أن تقطع كانت زائفة  أيها الباكي على ساقك مهلك
 غري أىن لست أبكى التالفة  أنا أيضاً تلفت ساقي  مثلـك 
 وهللا  أعــود..  أنا هللا    يف سبيل اهللا من أجل بـالدي

            
 .٢٣٥ ص-شعراء اليمن المعاصرون  ) ١(
المستقبل      " ياشعلة الفداء "  قصيدته ٤٨وانظر رده على دعاة االستسالم بعد . ٢٣٥ ص-شعراء اليمن المعاصرون ) ٢(

 ) .مرجع سابق ( ا    االسالمي 
 .١٣٠ص-المجموع ) ٣(
 . السابق ) ٤(
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 )١(: مث ينشد أنشودة الفداء 
 ي رقصاً هبا يف املعمعهأنرب   ليت يل مليون ساق آيده 
 لترى  نعشى والنصر معه   مث التسلم منهـا واحده

 )٢(:وتستمر أنغام الردة واالستسالم يف االرتفاع، لكن أنغام اجلهاد أكثر ارتفاعاً 
 وإن  أغار خصمنا و أجنـدا  الصلح ياقومي وإن طال املدى
 وروع القدس وهد املسجدا  وإن بغي وإن طغى و إن  عدا 

 س  العدو صلحنا  سدىيلتم
 )٣(" :كفر"إن الصلح مع العدو".. فتوى"هنا، فيصدر" العامل"الشاعر يتقمص دور

 ادع إىل الصلح سدى.. ياداعياً إىل الردى.. إن قبول الصلح كفر بل أشد
 لدحض رأى دعاة اهلزميـة ،       -هناية الزمن ؟ إن الشاعر يستعني       ) ٦٧(ملاذا الصلح ؟ ملاذا االستالم ؟ وهل        

، فيستشهد باملعارك احلامسة اليت انتصر فيها املسـلمون         "أمة الصليب "و" أمة العرب " عرفته بتاريخ الصراع بني     مب
 )٤(" :صالح الدين"و" حطني"على اليهود ويبدأ من 

 "حطني"لكن فعال كفعـال   القول بعد اليوم يا فلسطـني 
  يستنفر العرب إىل ميدانك  من عنانك" صالح الدين"هذا

 )٥(" :يـن جالـوتع"مث
 بأننـا بـعـد غـد  يا عني جالوت اشهدى 
 سنغتدى سوط عذاب  على  العدو  األنكـد

 )٦():رضي اهللا عنه"(عمر"ويعود إىل البداية إىل 
 مدينة الرسل ودار األنبياء! كيف ذلت إيليا ؟! واعمراه  

 مسرى النيب املصطفى إىل السماوات العلى
  ؟وأين ثاين احلرمني ؟واملسجد الثالث بعد املسجدين ؟أين أوىل القبلتني! واعمراه 

 ! وابيت مقدساه !  واأقصياه !         وامسجداه 
              ال  لن حيوزوا املسجدا    لنستردنه غداً      إما نكون أبدا     أو ال نكون أبداً

 )٧(:ارئاً أبعاد الغيب مث ينطلق جمدداً أبعاد املعركة ، منادياً باجلهاد طريقاً للنصر  ، ق
   احلاكمني اآلن  أئمة الطغيان   أئمة الكفرو ال هتيبوا  فقاتلوا ياعرُب 

 وال مواثيق تصان ليست هلم أميان  يف دول العدوان 

            
 : حين قا ل" الشهادية "وهي تماماً ما ردده أبو الفضل الوليد في قصيدته  . ١٣٠ ص  �المجموع )١(

 ولكنني أهوى الحياة ألثأرا   تمنيت مع فتيان قومي شهادتي
 )٤٢١ ص  -االتجاه القومي في الشعرالعربي الحديث (

  .١٥ ص –نكون أو ال نكون ) ٢(
 . السابق ) ٣(
  .١٣٥ص-المجموع) ٤(
  .١٧٥ ص –السابق ) ٥(
  .١٦ ص-نكون أو ال نكون) ٦(
  .٢٠ ص –السابق ) ٧(
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 )١(:مث يقسم 
 وحقنا اخلالد يف  طور سنني..و البلد األمني ...كال ورب العاملني 

  مثـل هـذا العـامل املهـنيفـي...ال نرتضى بأن نعيش آمنني ساملني 
 وحيث حكـام الدنـا تـهودوا...حيث احلقوق جتحـد ... حيث اخلنا يعربد
 ولنشحذن اهلمما.. ولنوقظن األمما .. ولنشهـدن األرض  والسمـا.. فلنقذفن احلممـا

 ثـم نسري الزحوف تتبع الزحوف..للصفوف وجتمـع الصفـوف..لوفباأل لوفلتحشـد األ
 من خطر مشترك  مـخـوف.. لتـنقـذ العـامل فـي جمموعه ...ال وقوف بال انقطاع وب

 فتسمع البشرى تزفهادفوف ..إىل ظالم الليل من وجه النهار.. حىت يلوذ الظاملون بالفرار
 وقد هترت الكفوف ..تقودها حنجرة هتوف..حتلها يف فرح مجاهر مجاهر تطوف

 فمـن  لطمـهـا  ألوجـه  مـعـقـوفــة  األنـــــو
 )٢(: سيكون السالم -فقط-وهنا

 فأمطرهتا بالسالم دمية تطوف  أشرقت األرض بنور رهبا الرؤوف 
 فصريهتا جنة دانية القطوف

 إنا سنلقاك  غدا   ياحلماً   جتمدا
 أو ال نكون أبدا   إما نكون أبدا

 غداً وما أدىن غداً لو تعلمون
 إما نكون أبداً أو ال نكـون

            
 . ٢٠ ص -نكون أو ال نكون ) ١(
 تشابه كبير في هذا االتجاه القومي الفلسطيني ، والمطالع في ديوان المقالح يالحظ " المقالح"و" كثيربا"بين . السابق ) ٢(

 وتبرز قصيدتاه.     ذلك االحتشاد للقضية الفلسطينية ، وسمة الصمود والتصدي لمؤمرات االستسالم والترويض 
 التي  " إلى أين ياشاعر األرض المحــتلة : "، و" سميح القاسم "التي يخاطب بها الشاعر الفلسطيني " مكانك   قف   "

  تبرز هاتان القصيدتان معبرتين عن روح اإلصرار والتحدي التي أراد الشاعر المقالح –    وجهها لمحمود درويش 
 " :األولى"    أن تسري في أوساط األمة وخاصة قادتها الفكريين ، يقول في 

 وإن مزقوك.. عذبوك وإن .. وإن هددوك .. مكانك سمر خطاك 
 لن تخور... ال تغترب ... فال تبرح األرض 
 جذوراً بظل القبور.. سوف تبقى .. عظامك إن سلخوا لحمها 

 تظل رماداً  بوجه الصخو ر... وإن احرقوها 
 تنقر عينيك كل الطيور.. ستبقى معرًى .. وإن أنت غادرت أرضك مت غريباً 

 وروتسخر منك العص.. وتسخر منك النجوم 
 :مع الذين تحدوا  يهود داخل األرض المحتلة ناعياً على الشاعر الهروب " الثانية"ويقف في 

 أكبادهم تئز تشتوي... نحن مع الذين في الحريق في اآلالم 
 ال تعرف المنام... أحداقهم مفقوءة 

 ونوحيث يذهب... مع الضحايا حيث ما كانوا .. مع الذين يصلبون ... مع الذين في السجون 
 )١٧٩ ، ٤٨ ص –ديوان المقالح (

 : وانظر أيضا معالجاته في هذا الموضوع وما يتعلق به 
 )١٣٧،١٩٢،٢٣٣،٣٩٠،٤٣١،٤٤٨،٤٦٣،٤٦٧،٤٧٣،٥٠٧،٦٢٣، ١٢٣،١٢٧، ١٠١الديوان ص (
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 شعر باآثير اإلسالمي
 

بين أمم األرض ، أمته وحدها التي يكتنفها الذل ، وتتغشاها           . مثلما كان باكثير واعياً بواقع أمته العربية ، كان واعياً بوا قع أمته اإلسالمية               
 )١(:أمته وحدها الممزقة بين أمم األرض ، كل يأكل من جهتـه . المهانة ، ويجللها الضعف 

 وب، فأضحت قصعة األمممنها القل  لقد غدت أمة اإلسالم واهلة
إنه يرى األمم كلها كيف ترقت يف سلم احلضارة ، أمم تفوقت فـي الزراعة ، وأمم فـي الصناعة ، وأمم               

ففيم تفوقت أمته ؟ ويبحث الشاعر عن جمال لتفوق أمته فـال            ..... فـي العلم ، وأمم يف الصناعات العسكرية        
 )٢(:جيد ، وال يسعه إال التحسر 

 منه املعامل فهو ذا طلل  سالم قد درست واهاً على اإل
 )٣(:وكان  البد من الشكوى ورفع الصوت بها ، وال تكون الشكوى إال من ألم 

 من أهل دينك يف الزمان املعلم  شهر اهلدى أشكو إليك  تأخـراً 
 فمتى هبوب المسلميـن  النوم  فيه الشعوب استيقظت من نومها

ولكن قبل وصف الدواء البد  من .  يعين املرض ، واملرض حيتاج دواء واألمل يقود  إىل التشخيص ، األمل
  يتابع فحص أمته ، - اآلن -"  باكثري"وصف املرض ، ماهي األعراض املرضية اليت تشكو منها األمة ؟ الطبيب

 .ضعف عام يف الدين ، وضعف عام يف الدنيا : :ويكتشف األعراض املرضية هلا 
 )٤(:ـف الديـن هذا مظهر ضـع

 إال امسه وهبا معناه مل يقم  مل يبق فيها من اإلسالم وا أسفا
 )٥( :وهذا مظهر ضعف الدنيا

 وتفرقت بشعوبه السبل  ذلت ممالكه لغصبها 
 : وهناك أسباب أدت إلى ضعف األمة في دينها 

 )٦(:البتكار واإلبداع الجهل بالدين ، وحقائقه التي تسوق إلى التعامل مع العقل، فتؤدي إلى ا: أولها 

 وجنوا عليه العار، إذ هبم ُرمى  فتأخروا" جهلوا حقائق دينهم"
 )٧(: الجمود عند حال واحدة، وهذا يؤدى إلى التوقف وعدم التطور :ثانيها 

 فالعصر من آياته التجديد  التنكروا  التجديد يف عاداتكم 
 )٨(: البدع الضالة التي انحرفت بالدين عن الفطرة :ثالثها 

 ويلمها علة من أخبث العلل  غطت بصائرها" بدع"الثت هبا
 . علماء السوء ، أولئك الذين ضروا الدين ، وشوهوا صورته ، فابتعد الناس عنه : رابعها 

 الـذين   ، كشفت حقيقة هؤالء العلماء الجهال ،      " عدن"وله وقفة مع هؤالء من خالل الحدث القصصى ، والرواية الواقعية ، لحكاية حدثت في              
 )٩(:، أحبت هذا الدين ، فأسلمت " يهودية " يبيعون دينهم بشىء من الدنيا قليل ، إنها قصة فتاة 

 وقالت له يا أيها الباطل ابعد  قلت دينها حباً بدين حممد
 )١(:وظلت تكتم  إيمانها ، عن قومها ، لكنها ظلت معذبة 

            
  .٣٦ ص – القاهرة –م ١٩٨٥ ، يوليو٣٩مجلة الشعر  ، ع ) ١(
  .٩٨ ص-المجموع ) ٢(
 .هـ ١٣٤٩شوال ١ ، ٣ ع –التهذيب ) ٣(
 ) .المرجع السابق(مجلة الشعر) ٤(
   .٩٨ ص–المجموع  ) ٥(
  )المرجع السابق(التهذيب ) ٦(
  .٦٧ ص –صدى عدن ) ٧(
  .٧٣ ص -صدى عدن)٨(
 .٥٩ص-،وصدى عدن٥٩ص-على أحمد باكثير غنائياً) ٩(
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  مقصدىبكتمان إمياىن وقدصح  أيف احلق أن يبقى ضمريى معذباً
 )٢(:يعاشرها، وقد تعلمت من دينها أن اإلسالم ال يسمح لها بمعاشرته بعد إسالمها" يهودياً"والمشكلة  أن لها زوجاً 

 وبيين دين قدمددت له يدي   ولكن ىل زوجاً يفرق بينه 
 )٣(:، ولكنها تؤثر دينها على زوجها "القديم"الجديد، وزوجها "دينها"وتقف حائرة بين

 أىب ذاك إحصاين وخلقي وحمتدى   ترضى السفاح لنفسهاوما أنا من
 )٤(:وتذهب إلى أحد أبناء المسلمين ، توسمت فيه الخير والصالح والحدب على هذا الدين 

 وأدمعها مثل اجلمان املبدد  فما لبثت أن كاشفته حباهلا
 )٥(:فيه ويأتي قراره بحمايتها، وبذل جواره لها، منقذاً لها من ذلك الصراع الذي كانت 

 وأهليه يف صاف من العيش أرغد  محاها وآواها إىل بيت زوجه
لكن القصة لم تنته بعـد ؛ إذ  . على نفسها ودينها من الفتنة ، وعاشت لحظات جميلة في لقائها مع اهللا تنهل من معين هذا الدين     " الفتاة"أمنت  

 )٦(:ة أنه سيلقنها علوم الدين يسمع قاضي المدينة بقصتها، فيدعوها إلى السكنى معه في منزله بحج

 يريـد يلقيـها رسوم التعبد  دعاها إىل السكىن لديه كمحسن
 )٧(:ويظهرأن هذا العالم السوء قد أبلغ أهلها، ليأتوا فيأخذوها من بيته 

 إلى بيت قاضي المسلمين الممجد  فما راعها إال  اليهود تدفقوا
 فإن لم يكونوا هم قد علموا بطريقتهم الخاصة ، وذهبوا إلبالغ هذا القاضي، فقام بصناعة هذا لم يذكر الشاعر شيئاً عن تعرف أهلها بمكانها، 

والمهم  أنهم قد جاءوا إلى منـزل القاضـي          . الحيلة الخسيسة ، فإن القاضي علم بها فأراد أن يحصل على المال من اليهود فأبلغها ودعاهم ألخذها                  
 )٨(:ألخذها 

 تصيح أما يل من مغيث ومنجد   وما شعرت إال وهم حيملوهنا
 "تهـودي"تشير إليها عينه أن    وبينهم القاضي يلـم  رداءه

 فقبحت يا عبد اليهود، وسبة اجلدود، وعار العرب يف كل مشهد 
 )٩(:فهو التقليد للغرب في األهواء واآلراء، في اللهو واالستمتاع  : أما السبب الخامس

 جهل، بدينهم املوروث والشيم  فراحوا يكفرون على رأوا أوروبا 
 )١٠(:ويوجه إليهم اللوم والتقريع على هذا التقليد األعمى

 مث عج باللوم العنيف على قوم  أطاعوا  أهواء  إبليسية
 أنكروا الرسل والديانات جهالً  أوقضاء لشهوة نفسية
 وانربوا يركضون يف حلبات الفسق ركضاً بدعوة احلرية

 م يا أغرار مهالً ففى ذلكم  الدرب هوة أبديـةقل له
 ليس حرية جحود الديانات ونبذ الشريعة  األحمديـة
 إنها ليست العدول عن اإلسالم دين  السعادة األبدية
 إنها ليست  التفرنج والميل إلى كـل عـادة غربيـة

الغربي، وتشـويه صـورته أمـام       " األنموذج"، فيحاول ضرب هذا     " فرنسا  " ويأخذ من دول الغرب أكثر الدول تأثيراً في التقليد واالحتذاء           
وبطوالتها التي تدعيها في الحرب العالمية ليست لها بل هي لرجال " هشة"إنها دولة . المسلمين، حتى تسقط تلك النظرة المهيبة له في أعين أبناء أمته 

 )١١(:عرب " سردينيا"هم في فأبطال معاركها الذين افتخرت ب: آخرين ، إنها لكم أنتم أيها العرب

                                   
 . السابق ) ١(
 . السابق ) ٢(
 . السابق ) ٣(
 . السابق ) ٤(
 . السابق ) ٥(
  . السابق) ٦(
 . السابق ) ٧(
  . ٥٩ ص - ، وصدى عدن ٥٩ ص-على أحمد باكثير غنائياً )٨(
 .٤٩ ص -نظام البردة ) ٩(
 .٢٣٠ ص-ازهار الربى ) ١٠(
 . م ١٩٤٥ يونيو ٢٥الرسالة ، ع ) ١١(
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)١٣٠(

 "فرنسـا"إهنـم  ليسـوا مـن 
 األكرمين" المغرب"إنهم من أبناء 
 الميامـين" العرب"إنهم من أبناء 

 )١(:صدت الغازى فرنسا فصاحت الدنيا" بئرحكيم"وفي 

 جنود فرنسا بالًء كبريا" بئر حكيم"أبلت يف 

            
 . السابق ) ١(
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 )١(:ويأتي جواب الباكثير للدنيا
  أنهم ليسوا من  فرنساإن لم تعلمى فاعلمى

 األكرمـيـن"  أبنـاء الشـام" إنهم من 
 إنهم مـن نسـل الـعـرب الميامـيـن

ومـن مث فـال جمـال       . هلتلر" عروس السني " "باريس"وبالتايل فعزميتها هشة ، فهي اليت سلمت عاصمتها         
 )٢(:لتقليدك و احتذائك فأنت أمة خانعة 

 لدنيا غيرها لثقافات حرة واسعة إن في ا...اذهبي عنا بثقافتك الخانعة 

 )٣(:وإذا أرادت فرض ثقافتها على أمتنا بقوة السالح فلنحطم هذا السالح ألنه هش مثل ثقافتها 
 أأرادت فرض ثقافتها بالسالح ؟! ويلها 

 !فلنحطم ثقافتها والسالح معاً 
، "صفي"ويأخذ مثالً على ذلك     . سالم وتلقفها أبناؤه   هو تلك الشبهات التي بثها أعداء اإل       )٤(:في ضعف دين األمة       سادس األسباب   

 )٥(:ذلك الشاب المصرى، الذى تشبه بشبهات أعداء اإلسالم الغربيين حتى صارت الفرعونية دعوته 

 إلينــا إذ كان عهداً عظيما" الفراعني " أبتغي أن يعود عهد
  )٦(:احتالالً وحترير األقباط من اضطهاد الروم ونشر مساحة اإلسالم فيهم  يسميه  

 إن هذا الذي تسميه حتريراً أمسيـه غـزوة واغتصـابـا
       )٧(:وشبهة ثالثة تتعلق بأمية النبي ، واللغة العربية 

 كيف من ضرعها يدر البيان  حني قـالوا أمـية وبيـان
ختـار فتـاة    وحتولت روح التلمذة لديه إىل حب ألساتذته الذين يلقنونه إياها، فعزم على الزواج منهم فا              

 )٨(:اختياره هلا قائالً" الزوجة"ويربر هلذه .لينتمى كلياً للغرب فكراً وحياةً " إجنليزية"
 إذ كانوا حيكمون بالدي   ذاك ماكان يبتغيه بنو قومـك 
  تتبنى جهادهم و جهادى     منهم اخترت زوجتي كي أراها 

تعرفت على الحضارة اإلسالمية من خالل ابن عمهـا  " بريطانية"فهى فتاة  . س تماماً واألمر عندها معكو  " ليليان"ويختلف األمر بالنسبة للفتاة     

:)٩(  

 فهو أستاذى الذي حبب العرب لقلبـي فأصبحـوا كـل مهي

            
 .م١٩٤٥يونيو٢٥الرسالة ،ع)١(
 . السابق ) ٢(
 .  السابق ) ٣(
 . السابق ) ٤(
  .٤٨ص-السالمية في العصر الحديثشعراء الدعوة ا) ٥(
 . السابق ) ٦(
 . السابق ) ٧(
 . السابق ) ٨(
 . السابق ) ٩(
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 )١(":صفى"ومن ثم أحبت الحضارة العربية ، وقررت أن ترتبط بها ، فكراً وحياةً ، فاختارت 

  ومـرهفتشوقت أن أعانق حلو العيش يف ظـل نـاظريك
رأسه مملوء شبهات عن اإلسالم والعروبة ، ورأسها مملوءة         ..وهواه يف إجنلترا، وهواها يف مصر     : ويتزوجان  

 )٢(:هو يطعن يف العروبة واإلسالم، وهي تدافع عن العروبة واإلسالم : نوراً عن اإلسالم والعروبة ، وخيتلفان 
 تيـم   الوهلـانأنا ذا ك  امل  أي ذنب جنيـت ؟ يا ليـليـان  : صفى 
 وطناً أنت مـن بنيه  و شعبـا  أى  ذنب  أجل من  أن  تعـادى  : ليليان 
 إلينا إذ كـان  عهداً عـظيما  أبتغى أن يعود عهد الـفراعيـن  : صفى 
 ولبثتم  من   بعده    أحقـابا  ذلك العهد  جزتـمـوه قرونـا  : ليليان 

 ـاً و أمـة و كتـاباولسـان  ثم جـاء التحرير حكمـاً و ديناً
 أسميـه  غـزوة و اغتصـابا  إن  هذا  الذي  تسميه  تحريـراً  :صفى 
 إني  اليوم قد عرفت  الصوابا  التحاول مثل القديـم  خداعـى  : ليليان 

 ثم فقـه اللغات بابـًأ فبابـا  قد درست التاريخ فصالً  ففصالً
 ـمة و احتساباقاً وفضالً و ه  لم أجد في الشعوب كالعرب أخال
 وكمـاال وروعـة  و  شبابا  ال و ال في اللغات كالضاد حسناً

تعود إليه اآلن في هـوى العروبـة و         .وتختلف الرؤى ، فيفترقان ، وتعود للزواج من ابن عمها الذي رفضته في هوى  العروبة واإلسالم                  
وبعد عام تأتي ليليان لزيارة مصر، وتسأل       .  هناك يذكر اهللا ويرتل القرآن       فذهب يهذي ، وذهب ليحتمى باألهرام فوجد تالياً       " صفي"ويُجن  . اإلسالم  

 .وإذا به قد مات، فذهبت على قبره تريق دمعات األسى واألسف على أبناء أمة فقدوا هويتهم " صفى"عن 
          )٣(: أما أسباب ضعف أمة اإلسالم في دنياها فهي كثيرة ، وأوالها وأهمها تركها لدينها 

 وجنوا عليه العار إذ هبم رمى  هلوا حقائق دينهم فتأخرواج
 )٤(:وتفرقها واختالفها فيما بينها

 واحلال  تؤمل  و العدو يكيد  ماذا التعايل والتالحي  بينكم
 فعالم يفخر أعبد ومسود ؟  وبنو  الفرجنة سائدون عليكم

ل حقداً على العروبة أو على اإلسالم     وألن باكثري ال حيم   . تلك كانت رؤى باكثري ألسباب ضعف املسلمني        
 . فإنه يضع حلوله ملعاجلة  أمراض  هذه األمة بعيداً عن التعصب و التحيز واحلقد 

            
 .٤٨ص-شعراء الدعوة االسالمية في العصر الحديث) ١(
 . السابق ) ٢(
 .هـ ١٣٤٩شوال٣،١التهذيب،ع) ٣(
 .٦٧ ص-صدى عدن) ٤(
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 :ويلخص باكثري هذه احللول فيما يلي 

ويأخـذ  . ته   الوقوف لمخططات أعداء األمة ، وكشف مخازيهم وشبهاتهم ، وإظهار أهدافهم  الحقيقية وهي محاربة اإلسالم وحضـار          ✯
 )١(:نموذجاً ومثاالً يعلم أبناء األمة كيف يكون التصدي " شكيب أرسالن"

 وما بـه أمة الطليـان   متنيهـا  ملا كتبت بياناً عـن طرابـلس
 فصار سامعها في حكـم رائيهـا  وجسم القلم األعلـى فظائعهم

 ومادت األرض أوكادت رواسيها  تحركت أمم اإلسالم واضطربت
 )٢(:ت فضائح األعداء على مستوى اإلنسان، فماذا عن فضائحهم على مستوى اإلسالم تلك كان

 تراع  حرية  كانت  تراعيهـا  مل " الربابر"قامت فرنسا بتنصري 
 نثنى  بواطيهـا" كثلكة" تفوح  برزت" الدينية " ما بالها و هي 

 غشاوة الجهل وانجابت دياجيها  بان الحق وانكشفت " اهللا أكبر"

نموذجاً للداعية الحكيم ، الذي ينشر سماحة الدين        " بدير"نشر الدعوة والتعريف باإلسالم نقياً من األهواء واألطماع والسوء ، ويأخذ من              ✯
 )٣(:ويدحض عن حياضه 

 وما تقوم يف األخالق  من  قتل  هللا ماتنفح اإلسالم مـن  خـدم
 ال وجلشعب النبى بال خوف و  وما تحامى عن الدين الحنيف وعن

الذي أرخ لهذه السـيرة     " أحمد محرم "  إظهار محاسن اإلسالم في سيرته األولى التي ينبغي على األمة التأسى بها ، ويأخذ دور الشاعر                ✯
 )٤(:شعرياً كما هي 

 ما فات حسان من مدح وتوقير  محرم شاعر اإلسـالم صـاغ لـه
 "وميره"إن صيغ من باطل إلياذ   "ملحمة"قد صاغها من صميم الحق

 إبراز النماذج الحقيقية للمجتمعات اإلسالمية ، والحياة اإلسالمية ، حياة الحب والوحدة واالتفاق ، ويأخذ هذا النموذج الذي وجد عليـه                      ✯
 )٥(:مهاجرى اليمن في أفريقيا 

 فالقوم قومى ووادى القوم وادينا  فال تلومى إذا ما طرت مـن طرب
 سمعاً ، كمـا لم  نعر أذناً لالحينا  هممالوا إلى الصلح لم  يلقوا  لشانئ
 وفـي العـروبة إخواناً  ميامينا  فأصبحوا عصبة  للدين  واحـدة

  شحذ همم  المسلمين ليقوموا بدورهم في دعوة األمم لإلسالم ، ليتحول اإلسالم إلى اتساع ، وليتعطل ✯
 

 هاجر أبناؤه للتجارة في أندونيسيا ولم يمنعهم  ذلك من نشر القرآن             ويأخذ نموذج الشعب اليمني ، الذي     . دور المبشرين وأصحاب الشبهات     
 )٦(:واإلسالم 

  طـاولت السمـاء مسوقـا  أثرى هبا قومى وشادوا دولة للدين
 مرأى على المرأى األنيق أنيقا  نشروا بها القرآن فـازدادت بـه
 يقضوا لدينهم  القويم  حقوقا  لم يلههم  هم ابتغـاء الـرزق أن

إحياء النموذج األمثل الذي ينبغى أن تكون عليه أمة اإلسالم ، والذي كان سائداً في مختلف عصورها، أمة قائدة رائدة  قويـة عادلـة                           ✯
:)٧( 

 أعالمها فوق  قاصيهـا ودانيها  أم أنسيت دولة اإلسالم إذ  خفقـت
 والدين حيرسها ، والذكر حيميها   العدل يدعمها ، و العلم يكنفهــا

 ومل يكن أيـدها  بالبغى يغريها   مـلكها عن سبيل العدل مال هبا ال 
 )٨(: إظهار شمولية اإلسالم ✯

            
  .٢٣٥ ص –ازهار الربى ) ١(
  .٢٣٥ ص –أزهار الربى ) ٢(
   .٧٢ ص –عدن صدى ) ٣(
  .١٣٨ ص –المجموع ) ٤(
  .٢٩ ص –صدى عدن ) ٥(
  .١٠٤ ص –المجموع )٦(
  .٢٣٥ ص-ازهار الربى) ٧(
  . ٢٣٠ ص –السابق ) ٨(
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 إن دين اإلسالم  أفضل دين إنه دين  للفطرة  البشرية
 حى ديناً يرضي اإلله و يرضي العقل واالحتاد والوطنية
 حى ديناً يرضي احلقائق و العلم ويرضي احلرية الفكرية

 )١(:  المعالجات، وتجرعت األمة هذه األدوية ، شفيت من أدوائها، وتعافت من عللها، ويومئذ تتسنم قيادة العالم فإذا تحققت هذه

 "عمر"تشتكي الظلم إىل عدل   ختضع الدنيا لنا طائعة

א :א
واطف باكثري حنوها ، يف نصـرة       ، أربع دول إسالمية ، ظهرت ع      " تركيا"،  "إيران"،  " اهلند"،  " أندونيسيا"

 .قضاياها ، وشحذ مهم قادة اجلهاد فيها ، وحتية استقالهلا ، والتعبري عن عواطفه جتاهها 
 )٢(:هي أولى هذه الدول اهتماماً لقضاياها وجهادها، وإظهاراً لعواطفه تجاهها " أندونيسيا"لعل

 بـحيـايت أفـديهـا   حمط رأسى " أندونيسيا"
 دون أمـى   أحميهـا  أبقىهي أمى فسوف  

            
 .١٣ ص-صدى عدن ) ١(
 " .الشاعر العربي األندونيسي) "٩٦ع( ،  وقد أطلقت عليه جريدة مصر الفتاة ١١٧ ص-المجموع ) ٢(
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 )١(:وهي بالد قومه 

 زادها الرمحن عزا  أندونيسيا بالد قومي 
 )٢(:، وفي حفل أقيم في القاهرة يحييه "ستومو"وقد أقلقه استعمارها من قبل الهولنديين ، فوقف مع قادة الجهاد فيها وعلى رأسهم الدكتور

 ر مقاماألف أهالً وطب مبص  يازعيم الشرق القصى سالماً 
 جهدها المسلمين واإلسالما   إنها من ديار  يعرب  تؤوي 

لالضطهاد من المستعمرين ، ويعتقل وينفي ويشرد لكنه ظل وفياً لبالده ، حتى وافته المنية وهو يحمـل علـم قضـيته ،                   " ستومو"ويتعرض
 )٣(: ويخلده الشاعر 

 فاكفف دموعك أيها الرجل   يمضى النعاة ويخلـد  البطل
 لهو المقيم وأنـت مرتـحل   ذي تبكي  لرحـلتـهإن ال
 واندك من  آساسه  الجبـل   فاختفى قمر" ستومو"أودى

 )٤(:، الحركة التي أشعلت أندونيسيا ناراً على غصابها " أندونيسيا"هو مؤسس الحركة الجهادية في " ستومو"

 ورعاه حىت كاد يكتهل  شب اجلهاد هبا على يده
م ، ويتواصل الشاعر ١٩٤٩عام " هولندا"، ويمر القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر الدائرة المستديرة في    "محمد حتا "كتورويحمل الراية بعده الد   

 )٥(:مع قضيته 

 مغاوير  أحرار" حتا"وقومك يا  جنـان وأنـهـار" حتا"بالدك يا 
 وغرهمـو منها نعيم و إيـسار  لقد طمع الباغون في خصب أرضها

 فليس لهم واق وليس لهم جار  اكين  إن  تهج نسوا  أنها أرض البر
 )٦(" :أندونيسيا " وتتحرر 

 أقر هبا املخذول أم منه إنكار  اليوم حرة" أندونيسيا" قضى اهللا
 فليس  له فوق البسيطة قهار  إذا آمن  الشعب  األىب  حبقـه

، وهناك قضية أخرى في بلد من بلدان اإلسالم         "حمد مصدق م"هناك قائد آخر، يخوض معارك جهادية مع االستعمار اإلنجليزي ، إنه الدكتور           
 )٧(:، وجهادها "إيران "، إنها قضية 

  ونزلت سهالً يا أبـا األحرار  حييت يازند اجلهاد الوارى
 حتية  اإلكبار" مصر"من شعب  األىب حتية"  إيران"ياشعب 
 )٨(:حريتهما في وقت واحد، فيحييهما " أندونيسيا"و "الهند"نالله قضية فيها ، تابعها حتى نالت حريتها ، ويتفق أن ت" الهنـد " و

 طلعا بشيـرى عـزة وسـالم  علمان خفاقان لإلسـالم
 شمـمـاً ينوء  به  فـؤاد  دامي  هذا بأندونيسيا  مـتمايل 
 ذات الهضب واألعالم"الهند"في   وأخوه الح بنوره وجالله

ته جتاه تلك البالد، اليت حكمت العـامل سـتة قـرون ،             م ، مل خيف عاطف    ١٩٦٩عام  " تركيا  " وحني زار 
 " .٤٨"وأدخلت اإلسالم قلب أوروبا، وحافظت على القدس، حىت سلمتها اجليوش العربية يف 

 )٩(:، وذكرياتها، وجهادها، وتاريخها، فيرسم تلك الصورة التعبيرية لها "استانبول"وتستهويه مآذن 

  حنايانا  الشجوناأثارت يف  وكـم باالستانة  من  معاٍن
 تفجر في الفؤاد  هوى مبينا  معان ليس تعدلـها معـان
 خوالد  من  بناء  الخالدينا  جوامع  مشمخرات  حسان
 فإن  دوين  أقررن  العيونا  تراهـا من بعيد كالرواسي 
 لمعن على  رؤوس مجاهدينا  كأن قبابها  خوذات صلب

 الكافرينارماحاً في صدور   ومن ينظر مـآذنها  يجدها

            
  .١١٧ ص-المجموع )١(
 . م  ١٩٣٧سبتمبر/ هـ ١٣٥٥ جمادي اآلخرة ٢٤الفتح ، ع) ٢(
  .٩٨ ص -المجموع ) ٣(
 . السابق ) ٤(
 . جاكرتا –م ١٩٥٢مجلة الشئون األندونيسية ، ع يونيو ) ٥(
 . السابق ) ٦(
 .٣١ ص-علىأحمد باكثير غنائياً ) ٧(
 .٣١ ص-علىأحمد باكثير غنائياً )٨(
 .س . ع .   م –م  ١٩٩١نوفمبر/ اكتوبر /  هـ ١٤١٢ ،  ربيع االخر١٧٨الفيصل ، ع) ٩(
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ال توجد حدود فاصلة ، بين قومية باكثير العربية ،وقوميته اإلسالمية فجميعها دوائر متداخلة ، وقضاياه اإلسالمية متداخلة مع قضاياه العربية ، ويرى 
  )١(:أن قضية فلسطين هي قضية المسلمين جميعاً وليست قضية العرب وحدهم 

 وباكستان والصنيبأندونيسيا  واملسلمون مجيعاً من ورائكم

:א
تبدأ  أولى إشارات هذا المنطلق الديني عنـد الشاعر منذ الطفولة ، هناك فـي البيت الذي كان يحتضنه صغيرا ، عند أمه التي زودتـه                          

نها حنانها عـن غـرس القـيم        تلك األم الحنون التي لم يث     . بهذه العاطفة الدينية التي ربت فيه ، فرعت وترعرعت ، حتى صارت سمة من سماته                
 )٢:واالتجاهات الدينية لدى صغيرها، فهي تصبره على الصوم ، ولوحتى نصف نهار 

 صومي إلـى نصف النهار وإننــي لبـه فخـور
 )٣(: ، تقلق ذلك الهناء ، فال بد من السحور -على السرير-وفي المساء وهو هانىء بوداعته 

 ورشراك أهلي يف السح  وأحب ما شىء إىل 
 )٤(:فال يحتاج فيه إلى الدور األسري ، فهو سباق إليه بالغريزة " اإلفطار " أما وقت 

 وإذا دنا وقت الفطور رجعـت أستبـق الفـطـور
 فـي العبادة ؛ إذ يظل باكثير بعـد   " السمات الدينية   " باكثير ، حتى صارت سمتاً من سماته ، وتبرز أولى هذه            " التربية الدينية   " أفادت هذه   

 )٥("  : ديناً " ، بل صار عنده " تربية دينية "  غير أنه  اآلن ليس – كما تربى عـليه -ويظل يحب الصوم . ذلك محافظاً على العبادات محترماً لها 

 ولفرحة اإلفطار فيه لذة األمـل  املنيـل
 يارب أولى الفرحتين وأنت باألخرى كفيل

 منتظرون إذنك بالدخول" الريان"إنا على 

 )٦(" : عاماً " ر محطة إنزال الذنوب المحمولة وصا

 ياليت شعري هل حططنا فيه أثقال الذنوب
 )٧("  :التراويح " وصار عبادة ليلية في صالة 

 ماكان أقصرها وأطيبها ليايل كـالشبـاب
 العذاب" بالتراويح"زهرت هبا غرر املساجد

 )٨(:وأسمار ليلية لتقوية اإليمان وترقيق  األرواح 

 شيك فهي أحلان من  الشعر اجلميلأما ع
 يشدوهبا اإلميان موقعـة بأحلـان األصيل

 )٩(: وصالة في الضحى 

            
  .١٢٥ ص –المجموع ) ١(
   .٧٦ -المجموع  ص ) ٢(
 . السابق ) ٣(
   .٧٦ ص –المجموع ) ٤(
 . السابق ) ٥(
  .٧٦ ص-المجموع ) ٦(
 . السابق ) ٧(
 . السابق ) ٨(
 . السابق ) ٩(
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 هللا ما أحالك يف وجه الصباح إذا  بدا
 واستيقظ الغايف لريكع لإلله ويسجدا

 متأهلا  متعبدا" الضحى"وأقام  نافلة  
هاهو يوم فجـر    " .  األذان  "  الصالة اخلالد    ، ونداء " الصالة"، ظهرت يف    " الصوم"وكما ظهرت مسة العبادة يف      

، الـذي مل يقـف عنـده        "اخلالـد   " وليد يصحو الكون من غفوته على أصوات التوحيد، إهنا أصداء النـداء             
 )١(:شاعرقـبـلـه 

 في طلوع الفجر الوليد على الكون و إيذان  ليله بالهـروب
 وهبوب األنفاس في ردني الصبح بروح يحيى  النفوس وطيب

 قدسي الترجيع و التثويـب" أذان"ن في مسمع السكون ر

 سال حىت عم الفضاء  حناناً  ذائباً  يف شعاعـه  املسكوب
 )٢(" :الصالة " ، وروعته ، عبر عن فرحه بوقفة " األذان " مثلما عبر عن

 يف خشوع لذي اجلالل املهيب وقف الشاعر  التقي  يصلي 
 مجال من  األماني  رحيـبفي  فرحاً   قلبه   يطير   استناناً 

 جميعاً مـا مسـه  مـن  لهيب  مطمئناً لو أنه احترق الكون

وتـالزم  . ، وهي مسة تنبع من السمات الدينية لباكثري         " اإلنابة  " ،  وتأيت مسة     " العبادة  " تلك كانت مسة    
، يعمـل  " الذايت " وجهازه الرقايب ، ذلك أن باكثري شديد احلساسية جتاه الذنوب         " اإلنابة  " املراقبة واحملاسبة مسة    

بشكل متواصل، فال يتيح له فرصة لتجاوز املسموح، فإذا غفل أو تعطل قليالً، اشتغل جهاز احملاسبة ، فيوقفه أمام                   
 )٣(:والرجوع ، واالعتذار " اإلنابة " زالته وتقصرياته ، وحيكم عليه مبخالفة األمر ، فال يسعه  إال  

 "منيب"ال تبدو لعيين عبد إليك رب مل التراك عيين ؟ أ
 )٤(:إنه يعيد سبب عدم الرؤية إلى الذنوب التي حجبت قلبه عن رؤية ربه 

 فاطو  عين  احلجاب تشهد جفوين حملة من مجالك احملبوب
 )٥(:فرصة للتطهر من ذنوبه " الصالة" ويجعل من

 شاعر بالمـالم و التثريب  وأتى الشاعر الصالة بقلب
 عفوه من ضالله والحوب  له  يرجىإلى اإل" مستنيب"

 )٦(:فمعه دائماً ، حتى في حاالت النشوة " الرقابة " أما 

 يقتضى منع مقتضى األشواق  "رقيب"وعلينا من العفاف
:א

، كما التوجد لديـه     " املعري  " ، ومل يتفلسف تفلسف   "أيب العتاهية   " انطالقة    "  إهلياته"مل ينطلق باكثري يف     
 .كاملقاحل " صوفية الفكر " ، ومل ميتلك " كأيب نواس " ة حلظة أخري

إذ . الشاعر باكثري يعد واحداً من شعرائنا املعاصرين الذين احتدت هلم أنفسهم ، ومجعت عليهم أجزاؤهم                  
 .أن انسجام الوجدان والفكر يف باكثري ، أدى  به  إىل  سالمة  الرؤية 

أية منافرة مـع قيمـه      " إلهياته  " دة ، ولم يسخر من عبادة ، ولم يشك بقدرة ، ولذا فال توجد فـي                لم ينحرف باكثير بفكر ، ولم يتقول بعقي       
سوى التودد هللا ، والتقرب إليه بجميل الـدعوات ، وخـالص          " إلهياته  " ومن ثم لم يبق في    . وعقائده ، أو بين فكره ووجدانه ، أو بين عقيدته وحياته            

 )١(: االبتهاالت 

            
 .م ١٩٣٥ أكتوبر ٧، ١١٨الرسالة ، ع) ١(
 .م ١٩٣٥ أكتوبر ٧، ١١٨الرسالة ، ع)٢(
 .م ١٩٣٥ أكتوبر ٧ ،  ١١٨الرسالة  ،  ع ) ٣(
 . السابق ) ٤(
 . السابق ) ٥(
 .٦٠ ص-ازهار الربى ) ٦(
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 تحيى اإلرادة منه دارس الرمم  العرش العظيم و منياصاحب " يارب"
 يارب أمته  من قصمة القصم  بمـا بعثـت بـه خير األنـام أجـر

 )٢(:عما بدر منه من المعاصي " اهللا " واالعتذار إلى 

 إين  إليك اليوم معتذر مما جنيت من العصيان والزلل" يارب"
 )٣(:يصرح به ، ويصعب التنبؤ به بيد أن الشاعر يبادرنا بذكر ذنب فكرى ، لكنه ال

 عوراء ليس هبا إال أضاليل  هب يل  ما قد قلت من كلم " يارب" 
 وإنـما هي أوهام وتضليل  إذ ما أردت بـها ربـي مـخالفـة

 )٤("  :اليقين " ، وهذه داللة " اليقين " ، وداللته " الحب " ، وداللته أيضاً "القرب " داللة الدعاء 

 عـطاءك يارحمن  يارب يا كثير  العطاءلست مستبطئاً 
 إن في شكرها تقدم من إحسانكم شاغالً  عن استبطائي

 .،  والقناعة باملوجود ،  واالنشغال بالشكر للمنعم " الرب " عن " املربوب " إهنا داللة رضى 
 )٥( " : يتخلى" وتارة " يتجلى"هو حالة ليست ثابتة لدى الشاعر ، فهو أحياناً " التجلى " إن هذا 

 إين أحياناً أبلغهن يف مثل ملح الطرف وأقصر.. لتكن سبع مساوات أو  أربعون  أو أكثر
 بل أراين أحياناً يف قاع جهنم أهـوى هويـا.. وأراين أحياناً أعيا عن نصف مداهن عيا

 )٦(:مداه تراجع بين يدى مواله "  التجلى" فإذا بلغ به 
   برد   لـهيـبـي " آه أواه يارباه"  هـب  لي  ذنـوبي  "آه أواه يارباه "

   بين أيدى الخطوب التدعني نـهباً رب واكشف كروبي  رب فرج همومي 
 )٧(: هو  أيضاً " يتجلى " يطلب من اهللا أن  "  يتجلى " وحين 

 "منيب"رب مل التراك عيين ؟ أال تبدو لعيين عبد إليك 
 قدرته على الصمود أمام أنوار اهللا ، اليت مل حتتملها اجلبال ، فيقينه              ، ومتأكد من  "إميانه"و  " بيقينه  "إن الشاعر معتز    

 )٨(:إن وهله  باملعبود يدفعه لكتابة اسم حمبوبه يف أقسى أنواع  املعادن.أقوى من اجلبال ،وحبه يدفعه لرؤية احملبوب
 كم حتفر أشعارى أمساءك يف الفوالذ املتني.. رب كم يكون ثنائي عليك

 )٩(:ذو أحوال  " صوفي"لدائم ، بيد أن ذلك مستحيل عليه ، فهو ويتمنى الوصل ا

 يف كل حني" لروحى"دام ... ولو أن الذي يتجلى على روحي من دنو إليك حيناً بعد حني 
 )١٠(:، فإن الهوى ال يزول " الـخفاء " و" التجلي" ومهما يكن من حاالت التردد بين 

 انتهاءأنا أهواك يا إهلي وما تبدع من آيات بغري 
 ال تكلين إىل نعيم بال فكر ففى ذلك النعيم شقائي

 هيمان الدهر دون ارتواء   أكرع من مخرك  ذرين هيمان     " رب"
 يف مدارات كونك الالهنائي خبلقك يلهو ذرين طفالً " رب"
:א

 واعظاً  ؟" علي باكثير " هل  -

                                   
  . ٤٣ ص-نظام البردة ) ١(
  .٩٨ ص –ازهار الربى ) ٢(
  .  ٩٩ ص –السابق ) ٣(
  .٧٢ ص–ازهار الربى )٤(
  .١٧١ ص-المجموع ) ٥(
  .٢ ص-صدى عدن ) ٦(
 .م ١٩٣٥ ، أكتوبر ١١٨ ، عالرسالة) ٧(
  .١٧١ ص-المجموع ) ٨(
 . ١٧١ ص-المجموع )٩(
  . ١٤٢ ص –السابق ) ١٠(
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إن حياته وأخالقه ،    . د أنه الحيسن الوعظ املباشر       نعم ، بل هو من أبرز الوعاظ يف العصر احلديث ،  بي             -
كل هذا وعظ ، ولكنه وعظ غري مباشـر ، إنـه            . كله وعظ   ..وجهاده ، وشعره ، ونثره ، ومسرحه ، ورواياته          

، فقـد كـان     " فناً  " ، والرؤية  أخرجت     " رؤية  " ، والفكرة حتولت    " فكرة  " باكثري صاحب " .فنـي  " وعظ    
املوجـه ،  " الوعظ " ، أما   " وعظ " أخالقية  وإنسانية وإسالمية ، ولذا ففنه كله    :  وأهداف   ألعماله كلها أبعاد  

 )١(: فقليل عنده ، وهذا بعض حصاده  
 هالك.... كل شىء غري خالق الورى الشك

 سؤالك....فالزم الطاعات واعمل لغـد يوم 
 مآلك...وهب المال تجده ذخـرة  يـــوم

 ي خير المسالكإن خير المال ما أنفق ف
 والذي خلفته بعد الفنا ليس بما لك

 )٢(:هذا كل ما هنالك  ، أما بعد ذلك ، فله الوعظ يكون 
 وناديت يا أهل القبور أجيبوا "جبوهر"مررت على تلك القبور 

 كأن لم يكن ، إذ ليس ثم مجيب  فرجع صوتي في نواحي فضـائه

 :ويعظ أحياناً وعظ الزاهدين 
 فـإذا به مثـواه لحد ضيق  قصر واسع بينا الفتى مثواه 

 فجميع ما فيها  يبيد ويمحق  ما هذه الدنيا بدار إقامـة 
 )٣( :والنصح عنده من الوعظ 

 )٤( :فهذا أب يقسو على ابنه لمخالفته إياه ، فيستعطفه الشاعر 

 علق  نفيـس طيـب  عطفا على ابنك إنـه
 لجميل عفوك يطلـب  ولئـن أسـاء فإنـه 

 شـبابـه اليـلعـب    في  عنفوان أى امرئ
 يحنو على الولد  األب  فارفق به  فأحـق من 

  )٥(:باستعمال الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلصالح األمة " سنغافورا "في " عكاظ " محرر مجلة : ونصيحة أخرى لصديقه 

 كنسيم خلقك  نفحها املودود  طه عليك من  البحـار تـحيـة
 تخفق عليها  للفخـار  بنـود   البـالد مبـاهياًنـو ه بـآداب

 إصالح حيث  اللوم و التنديد  واندب إلى االصالح بالحسنى فال
  " : زهديات " ،  وهي كثيرة عنده ، وفيها " الحكم : " ومن الوعظ والنصح 

 )٦(فرب سر إذا أخفيته ظهرا     التخف سرك من يرجوإذاعته-
 )٧(ه خير الخـيـار قال     حسب بطن المرء ماقد-

 وعلى الدنيا  البوار   كوب ماء ورغيـف       
 )٨(من أن يكون جزوعا       إن يصبر المرء خير -

 قضاه ريب  هلوعـا        فال تكن  من  قضاء 
 )٩(وما حاسد إال ألهل المكارم     تدل على فضلي عداوة حاسدى-
 )١٠(األثاما وبسوء الظن تجنون      ليس حسن الظن إال مـزلق-
 )١١(فحسن ذاك بالخلـق الكريم      إذا ماكنت ذا خلق قبيح -

            
  .٣٦ ص –أزهار الربى ) ١(
  .٧٩ ص –السابق ) ٢(
  .٩٢ ص –ازهار الربى  ) ٣(
  .٥٣ ص –السابق ) ٤(
  .٦٨ ص –صدى عدن ) ٥(
 .٥٨ازهار الربى ص) ٦(
 . السابق ) ٧(
 . السابق ) ٨(
   .٦٤  ص  –ابق الس) ٩(
 .٦٥ ص –السابق ) ١٠(
 . السابق ) ١١(
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)١٤٠(

 كمثل البدر في الليل البهيم      فحسن الخلق في خلق قبيح
         وأبغض )١(منيته ففي العسل السموم     ورب محب شىء كان فيه-

 وعذال ولـوام  يلـوم  من على الغبرا حسود

:א
 )٢(: فوق العشق ، ولذا فال غرابة أن تتوارد له تسع  نداءات في ثالث أبيات  أحب باكثير الرسول

 ياخير من سار في سهل وفي جبل  يا أكرم الناس يا أعلى الورى شرفا
 ياصفوة الناس من حاف ومنتعل  ياسيد الخلق يا أعلى   الورى كرما
 لشفاعة عنده يا أكـرم الرسـ  ياصفوة اهللا يا من  ال تـرد  لـه 

 )٣(: للشاعر " المثل األعلى " و " القدوة"إنه 
 خير البـرية ذو الخـالق األعظم   ذاكم محمد النبي  المصطفى 

 ذكرى وأحسن  قدوة  للمسـلم   أوليس في أخالقه و مآلـه
     )٤(" : هوى " و " عبادة " ولم ال يكون حبه 

 والطيب من أردانه يستنشق  واحلسن فيه جتمعت أوصافه 
 )٥(: حضارة المعاصرة جزء من نوره  وال

  لما تحـررت  األفكار  من عقل  لوال محمد المختار من مضر

 كالليل في سدف والبحر في زجل  وما تنورت اآلفاق من ظلم

 من نور طه أنار  الغرب  بالشعل  حتى تألق في أسبانيا قبس

   نرجـو مـن  المولى        )٦(: فريد يتوسل   " صوفي  " يتحول إلى   " مـحمد   " الفكر  ، إسالمي الرؤية ، وأمام حبيبه       " سلفي  " الشاعر باكثير   

 أال يحل بسوحنـا مـا يوبـق  بجاه محمد 

 موالك يامنتهى  سؤيل ويا أملي   إين توسلت باجلاه العريض إىل          )٧(:        و 
 ليه األنيقياخير من  تحـدى  إ    ياسـيد النبـاء ياغيـث النـدى)٨(:ويتشفع بــه  

  فعسى بفضلك كل خير نرزق     جئناك راجين الشفاعـة  فاستجب 

 )٩(:فهو حبيبه  

 جد بالرضى والعوايف والشفا لعلي قل ياحبييب ملوالك الكرمي  أال 
  )١٠(: وله شوق إليه  ، ولذا فهو يطلب من اهللا أن يجمعه به في مستقر رحمته 

 ا للقـائـه تتشوقفنفوسن  يارب يف دار الرضا امجعنا بـه 
هل جتتمع السلفية والصوفية يف شاعر ؟ لكـن السـؤال           : وال يسعفنا شعر باكثري لنرد به على من  يسأل           

 .  إنه شاعر  :  يتضمن جوابه 
 ؟" أصحاب حممد " كل هذا احلب فهل أحب " حمـمداً " وإذا كان الشاعر قد أحب 

            
  .١٤٢ ص –السابق ) ١(
  .٩٨ ص  -أزهار الربى  ) ٢(
  .٢٢٢ ص  –السابق ) ٣(
 .٩١ ص -أزهار الربى )  ٤(
  .٧٣ ص-صدى عدن ) ٥(
  .٩٢ ص -ازهار الربى) ٦(
   .٩٨ ص –السابق ) ٧(
 . السابق ) ٨(
  .٩٨ ص –السابق ) ٩(
  .٩٢ص -السابق ) ١٠(
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)١٤١(

 )١(:ر استثناء نعم  ،  إنه يحبهم ويحتذيهم ويقتدى بهم كلهم بغي

 مـن نـحو طيبة بـارق يتألق  صلـى  عليك اهللا ربـي مـابـدا
 ما اهنل غيث منجـد أو معرق  "أصحاب النيب مجيعهم " وكذاك 

 )٢(" : حسانياً " ويمتدحهم مدحاً 

 بوعودهم ، وإن يقولوا يصدقوا  الطيبون ومن إذا   وعـدوا  وفوا 

 صابرون إذا البطـون  تمزقوال  السابقون إلـى الـمكارم والعال 

 وكذا الثبات إذا  الدماء ترقرق  إن الشجاعـة والبسـالة فيهـم

 وإذا السيوف تلمعت ال يفرقوا  ال يهربـون إذا  الكتائب  أقبلت

 سكتوا وألسنة األسنة  تنطـق  قوم  إذا ما األرض قد سالت دماً

א א   :sמ
بيتاً ، وقالها بعد انتهائه     ) ٢٥٦(  ، تقع المطولة في       sتعبيراً واضحاً عن مشاعر باكثير تجاه الرسول              " م البردة   نظا" تعد مطولة باكثير    

 .) ٣(لزيارة الحبيب " المدينة المنورة " من أداء مناسك الحج وعزمه الرحيل إلى 

 )٤(" : شوقي " نظم باكثري مطولته على غرار ميمية  
 أحل سفك دمي يف األشهر احلرم ان والعلمرمي على القاع بني الب
 )٥(: والبـوصـيـري 

 مزجت دمعاً جرى من مقليت بدم أمن تذكر جريان بذي سلم 
 )٦(: وأبـي تـمام 

 عليه وشم من األيام والقدم  سلم على الربع من سلمى بذي سلم

            
  .٩٣ ص –السابق ) ١(
  .٩٢ ص –السابق ) ٢(
 . القاهرة –م ١٩٩٨ ، إبريل ١٨حلمي محمد القاعود ، مجلة الشعر ، ع : مطولة باكثير اإلسالمية : انظر ) ٣(
 .م ١٩٨٦/  بيروت ، ط -  ،  دار العودة ٦١ ص – ٢ ، ج١الشوقيات ، مج) ٤(
 ٢/١٣٩٣ القـاهرة ، ط    - ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي       ٢٣٨ ص - ديوان البوصيرى ، تحقيق محمد سيد كيالني      ) ٥(

 ،  المكتب الفني     ١١٤ ص –فاروق خورشيد وأحمد كمال زكي      : محمد في األدب المعاصر     : م ، و انظر     ١٩٧٣هـ،  
 .م ١٩٥٩هـ ، ١٣٧٨/ للنشر القاهرة ، ط

 نابلس ، مؤسسة    –معة النجاح الوطني     ، جا  ١٩٦ ص –محمد محمود قاسم    . د: تاريخ المعارضات في الشعر العربي      ) ٦(
 .م ١٩٨٣هـ ،١،١٤٠٣ط/  االردن - عمان –  بيروت ، دار الفرقان -الرسالة 
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)١٤٢(

 )١(: وابن الفارض 

  والعلمأم بارق الح يف الزوراء  هل نار ليلي بدت ليال بذي سلم 
؛  فقـد    " لنهجهـا   " نفسـها أو    " للبردة  " وسواء كانت المعارضة    . في هذه الميمية وعارضه بها      " شوقي  " واألرجح أن الشاعر إنما احتذا      

بـل  " البردة  " ي  كما ف "  بالبكاء على الديار    " ، وال   " نهج البردة   " كما  فـي    " بالنسيب  " طرازاً  و حدها ، فهـي لـم تبدأ         " نظام  البردة    " جاءت  
 )٢(:  يعبر عن ذات صاحبه  " مطلع نفسي " جاءت بمطلع من نسيج خاص ، إنه 

 كوني دليلي في  محلولك  الظلـم يانجمة األمـل المغشي  باأللم 
 صخابة بصدى األرياح و الـديم في ليلية من ليالي القر  حالكة
  عميعقلي وقلبي وطرفي كل ذاك دجًى تتالى كأمواج المحيط  بها
 لوال مسيسي جسمـي غير متهم أكاد أرتاب في نفسى فأنكرها 

:  في مطلع شبابه      " نظام البردة   " قال  " باكثير  "؛  فإن    ) هـ٦٧٧(في أواخر سنـى عمره     " بردته  " قـد قال   " البوصيـري  " وإذا كـان     
)٣( 

 مرت عليَّ مرور الطيف في الحلم لم أدرك بها غرضا"  خمس وعشرون " 

بيتاً ،  أما    ) ٢٥٦(جـاءت يف   "  فالنظام  " فـي عدد األبيات    " هنج الربدة   " عن  " نظام الربدة   " ف  وختتل
بعد رحلة حج روحية  ، وقال       " نظمه  " كما ختتلف فـي التوقيت ، فباكثري أنشأ        ) . ١٩٠(فجاءت يف   " النهج  " 

) بـاكثري والبوصـريي  ( أن كال الشاعرين يف" الربدة " مع " النظم " وهو يف مصر ، فيما يتشابه " هنجه " شوقي  
 .)٤("  احلج " نظم مدحته بعد أداء مناسك 

المشـاعر  " وإلـى  "  منى" و "  مكة "  اتجه بنهجه إلى   –" في مصر   "  و هو المقيم     – فـي أن شوقي     – أيضاً   –" باكثير وشوقي   " يختلف  

ومن ثم جـاء  . s حيث كان متهيئاً لزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم محمد" ة المدينة المنور" ، فيما اتجه باكثير في نظمه  إلى " المقدسة 
 . نظامه مدحا للرسول ، ووصفاً ألحداث المجتمع المدني في عصر  الرسالة 

ه وعلى الرغم مـن      بالرغم من اعترافه بأنه تأثر في نظمه بشوقي ،  كما أن            )٥(ومن المالحظ أن باكثير لم يتبع شوقي  إال في أمور طفيفة             
وهذه بعض " . نظام البردة  " وهو يصوغ  " باكثير " لم تكن غائبة تماماً عن وعي الشاعر     " البردة  " عدم اعتراف باكثير باحتذاء البوصيري  ؛ فإن         

 )٦(:أبياته الدليل 

  مـحـمـد خري  مبدوء وخمتتم واختم مبسـك حتيـات يفوح علـى
 وما عطـا الريم بين البان والعلم " إضمما أومض البرق في الظلماء من "

  )٧(: ففيه أخذ باكثري شطراً كامالً من الربدة يف قوهلا  
 "وأومض الربق يف الظلماء من إضم "   أم هبت الريح من تلقاء كاظمة 

،  إال علـى     " محاور سبعة   " ويها  أوسع من أن تحت   " نظام البردة   " ، غير أن    )٨(" سبعة محاور   " إلى  " نظام البردة   " وقد قسم أحد الدارسين     

 – الطفولـة    –المـيالد   : في حياته كلها     sومرافقة لمحمد   . عقائده ، عباداته ، أخالقه ، تشريعاته        " : الدين كله   " إنها رحلة في    . سبيل اإلجمال   
" ومن هنا ، فهي أكثر من سـبعة         .   عمره   إلخ  ، ومعبرة عن أحاسيس الشاعر ومشاعره النفسية طوال         ..  القرآن   – المعجزات   – النبوة   –الشباب  
 ) . الشـاعر – الرسـول –الرسـالة  " : ( محاور عددا " ، إنها ثالثة " تعرضا " وأقل من سبعة " عرضا 

 : وتتوزع المحاور على النحو التالي . ففي كل محور منها أقسام " عرضاً " أما 
 )    ٤٣ –   ١(   األبيات   الشاعر  : المحور األول 
  )١٥٢ – ٤٤(  األبيات   الرسول  : المحور الثاني 

            
 .١٩٦ ص –تاريخ المعارضات في الشعر العربي  ) ١(
   . ٥ ص-نظام البردة ) ٢(
 .السابق ) ٣(
كتوراه ، جامعة اسـيوط ، كليـة         ، رسالة د   ٤٢ ص -قرشي عباس دندراوي    : شعر البوصيري دراسة فنية     : انظر  ) ٤(

ونظم شوقي نهج البردة تذكاراً لحج الخديوي عبـاس عـام           . م  ١٩٩٠/هـ  ١٤١٠اآلداب قسم اللغة العـربية ، عام     
 .م ١٩١٠

 .من شوقي ، على أن التشابه بينهما في الختام واضح " الريم والبان والعلم : "بأخذ كلمات ) ٥(
  .٤٧ ص –نظام البردة ) ٦(
  :وله وهو ق) ٧(

 وأومض البرق في الظلماء من إضم  أم هبت الريح من تلقاء كاظمة 
  )٢٣٨ ص –ديوان البوصيري (

 – السرد للسـيرة واألحكـام   – حب الشاعر لرسول اهللا     – رصد حال هذه األمة      –أمل يغشاه ألم    : وهذه المحاور هي    ) ٨(
مطولـة  : محمد عادل سليمان في مقالته      ( دعية الختام   أ..  وأخيراً   – بين اليقظة والغفلة     –بين اإلسالم ومحنة أهله     

 . مرجع سابق ) ملحق المدينة ( باكثير اإلسالمية األولى ، األربعاء 
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)١٤٣(

 )٢٣٤  –١٥٣( األبيات   الرسالة  : المحور الثالث 
  ) ٢٥٦ –٢٣٥(األبيات    الختام  

 ) .٢٥٦-٢٥٣(ثم السالم على الرسول وآله ) ٢٥٢-٢٤٤(والترضى على األصحاب والخلفاء األربعة sثم الصالة على النبي
 مـحـمـد خير  مبدوء ومختتم   فوح علىواختم بمسـك تحيـات ي

 وما عطا الريم  بين البان و العلم ما أومض البرق في الظلماء من اضم 
وإذ انتهى  هذا االستعراض لنظم البردة ، يظل ضرورياً اقتطاف بعض ما قاله النقاد فـي هذه المدحية ، ومنهم األستاذ حلمي محمد القاعود    

على عنصر المقارنة الذي يطالعنا في القصيدة يتعادل مع الموقف الشعري لدى باكثير وإذا كنا قد ألمحنا في ما مضـى                     إن التركيز   : " ، والذي قال    
إلى طفو القضايا المعاصرة من خالل التناول التاريخي فإننا نضيف إلى ذلك تناول الشاعر الحياة قبل اإلسالم بمالمحها المتعددة على مستوى العرب                      

ظيمتين في ذلك الحين ، وهو ما نراه أيضاً متعادال مع المالمح المعاصرة لحياة الناس ، حيث يعيشون تلك  الظروف أو المالمح تقريباً  أو الدولتين الع
وندرك أيضاً سر الوقفة الحضارية     .،  ومن هنا ندرك ثقل األلم الحضاري الذي يثقل صدر وعقل ووجدان شاعرنا على أحمد باكثير منذ نصف قرن                   

 ،  والتي ركزت على صفاته المعنوية، إنه حنين بل احتشاد للبعث اإلسـالمي، أو لالنبعـاث الحضـاري                    sطالت أمام شخصية الرسول             التي  
إسالمياً، وللخروج من المحنة التي يعيشها المسلمون في أيامهم الراهنة، ويكون الشاعر بوقفته الحضارية وإحساسه الذاتي، قد تهيأ ليعالج مـا عليـه       

 )١(.مسلمون اليوم من تفرق وتشرذم وشعوذة وكذب وتخلف ولهو وجهل وغفلة ونوم ال
 
 

 

            
 ) .مرجع سابق(١١٨مجلة الشعر،ع) ١(


