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التقدمي / وزارة الثقافة والرياضة
ا�ضتهالل





استهالل

اأهم املفاهيم املحورية واملوؤثرة يف رقي املجتمعات وتنويرها حيث ت�شكل  اإحدى  الثقافة  اأن  مبا 

كان  واإذا  والنه�شة  االرتقاء  اإىل  يوؤدي  الذي  الفكري  والتطور  العلمي  التقدم  عنا�رص  من  اأ�شا�شياً  عن�رصاً 

اأعالم  من  بعلم  واخلليج  قطر  يف  نتباهى  فاإننا  والعلوم  الثقافة  روافد  من  اأ�شا�شياً  رافداً  العربي  ال�شعر 

ال�شعر والثقافة واالأدب اأال وهو ال�شاعر الكبري / حممد بن عبدالوهاب الفيحاين الذي ولد يف قطر )الفويرط 

الغزلية  االأبيات  �شاحب  وهو   1939 �شنة  عمره  من  الثالثني  يتجاوز  مل  �شغرياً  وتويف   )1907 �شنة 

ال�شهرية التي يقول مطلعها /

وعند ر�شوم منزلهم بكينا �شبعنا من عناهم وارتوينا     

وا�شح  التف�شري  �شهل  االأ�شلوب  ب�شيط  واقعياً  كان  بل  ب�شعره  خيالياً  الكبري  �شاعرنا  يكن  مل 

املعنى �شليم املق�شد يرتجم اح�شا�شه �شعراً ي�شل الغاية باأ�رصع ال�شبل معتمداً على ال�شدق بعيداً من 

التكلف والتعقيد

من هذا املنطلق ارتاأينا يف وزارة الثقافة والريا�شة ماثلة يف اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية اأن 

نحمل على عاتقنا م�شوؤولية احياء الرتاث ال�شعري القطري وت�شليط ال�شوء على رموزه واعالمه خدمة 

للثقافة واالأدب يف قطر خا�شة واخلليج والعامل عامة

لذلك اعادت الوزارة طباعة ديوان ال�شاعر الفيحاين للمرة الثالثة تقديراً للقارئ وخدمة للوطن 

خا�شة بعد نفاد الطبعة االأوىل والثانية من الديوان وتعد وزارة الثقافة والريا�شة الّقراء االأعزاء مبزيد 

الثقافية  الكنوز  على  ال�شوء  وت�شلط  بالذائقة  وت�شمو  الفكر  تنمي  التي  املتميزة  الواعدة  االإ�شدارات  من 

املتنوعة الزاخرة اآملني االمتاع والفائدة للجميع.

اإدارة البحوث والدرا�شات الثقافية



تقديــــــــــــم

اخللي��ج،  ومنطق��ة  قط��ر  يف  الإب��داع  اأع��ام  م��ن  عل��م  عبدالوه��اب،  ب��ن  جا�س��م  ب��ن  حمم��د  الفيح��اين، 

وامله��ج،  الأفئ��دة  ق�سائ��ده  ق��وايف  وق��ع  عل��ى  وتغن��ت   ، الركب��ان  باأ�س��عاره  ح��دت   ، مب��دع  عبق��ري  ع��ذري  �س��اعر 

العف��ة  باأري��ج  الفواح��ة  الرقيق��ة  اأ�س��عاره  و�س��اعت   ، وال��داين  القا�س��ي  ع���ره  يف  الأحل��ان  ه��ذه  �س��دى  فاأ�س��مع 

احلمي��دة. والإن�س��انية  العربي��ة  واخل�س��ال  النبيل��ة  العواط��ف  ل��كل  املث��ال  م���رب  فاأ�سبح��ت  والوف��اء  وال�س��دق 

حفظ��ت  لق��د  ب��ل   ، الإجتماعي��ة  الفئ��ات  خمتل��ف  واأ�س��ماع  قل��وب  وقوافي��ه  اأ�س��عاره  رن��ات  لم�س��ت  لق��د 

يف  فتفنن��وا  �س��عره  اأحب��وا  �س��عبيون  رواة  ه��م  �س��عره  حفظ��وا  م��ن  واأغل��ب  قل��ب،  ظه��ر  ع��ن  ق�سائ��ده  اأغل��ب 

احلف��ظ  يف   - و�س��بابا  �س��يبا   - بين��ه  فيم��ا  ويتناف���س  وال�س��عر  الرواي��ة  فن��ون  يتق��ن  جي��ل  فه��م   : واإلقائ��ه  اأدائ��ه 

يك��ون  كي��ف  الأ�س��تاذ  املعل��م  ه��ذا  م��ن  فتعلم��وا  ال�س��جية،  ال�س��عرية  الأحل��ان  له��ذه  ال�سوت��ي  والأداء  والرواي��ة 

وهب��ه  مب��دع  م�س��اعر  واأدق  ب��ل  العاطف��ي،  والقه��ر  املعان��اة  تفا�سي��ل  اأدق  ع��ن  ويع��ر  ينق��ل  وه��و  جمي��ا  ال�س��عر 

ولي�س��تطيع  ت�سوي��ر،  اأ�س��دق  ال���ريف  العفي��ف  حب��ه  ق�س��ة  لي�س��ور  املره��ف،  والأداء  الفن��ي  احل���س  ه��ذا  اهلل 

وجداني��ا. عقلي��ا  تعاطف��ا  مع��ه  تتعاط��ف  الفئ��ات  ه��ذه  كل  يجع��ل  اأن  احل�سا�س��ة  العالي��ة  الفني��ة  الأداة  به��ذه 

باحث��ن  ون�س��تطلع  الف��ذ،  القط��ري  الأدي��ب  ه��ذا  حم��راب  جنب��ات  يف  وقلوبن��ا  بعقولن��ا  جن��ول  عندم��ا 

الفيح��اين  اأن  �سنكت�س��ف  قلي��ل،  وه��و  ما�س��نجد،  نتفح���س  وعندم��ا   ، الذاتي��ة  الثقافي��ة  الفني��ة  اآث��اره  ع��ن  بلهف��ة 

ين��در  رفيع��ة،  وعلمي��ة  اأدبي��ة  ثقاف��ة  مثقف��ا  ب��ل  وح�س��ب،  وخطاط��ا  كاتب��ا  اأديب��ا  ول  فق��ط  مبدع��ا  �س��اعرا  لي���س 

املعرف��ة. مت��ام  والعلمي��ة  والقت�سادي��ة  الجتماعي��ة  اأو�ساع��ه  نع��رف  ال��ذي  الع���ر  ذل��ك  يف  لأح��د  تتوف��ر  اأن 

ب��ارزة  مكان��ة  بذل��ك  فاأكت�س��بت  واجل��اه،  بال��روة  ومتتع��ت  العل��م  اأخ��ذت   ، عريق��ة  اأ���رة  م��ن  فه��و 

ال�س��انحة  الفر�س��ة  الفيح��اين  حمم��د  ال�س��اب  له��ذا  توف��رت  اأن  وكان   ، اخللي��ج  ملنطق��ة  الجتماع��ي  التاأري��خ  يف 

م��ن  لن��ا  يت�س��ح  كم��ا  اأخ��رى،  ت��ارة  الكوي��ت  يف  املباركي��ة  املدر�س��ة  ويف  ت��ارة  الهن��د  يف  للتعل��م  ذه��ب  ،عندم��ا 

الأدبي��ة  وطريقت��ه  والجتماعي��ة،  الديني��ة  املعلوم��ات  م��ن  وال��روة  املع��ريف   الأث��ر  ل�س��عره  املتاأني��ة  الق��راءة 

بكاف��ة  واإملام��ه  عنه��ا،  والتعب��ر  تناوله��ا  يف  البديع��ة  وطرق��ه  ال�س��عرية،  مو�سوعات��ه  ن�س��ج  يف  اخلا�س��ة 

ال�س��عبي  وال�س��عر  الأدب  تاري��خ  يف  وفارق��ة  م�سيئ��ة  عام��ة  املب��دع  ه��ذا  م��ن  جع��ل  ذل��ك  كل  ع���ره.  يف  الق�ساي��ا 

واخللي��ج. قط��ر  يف 

الكت��ب  دار  ع��ن  �س��در  وال��ذي   ، الفيح��اين  لدي��وان  الأوىل  الطبع��ة  كان��ت  عام��ا  الأربع��ن  مايق��رب  ومن��ذ 

ث��اين  ال  عب��داهلل  ب��ن  عل��ي  ب��ن  اأحم��د  ال�س��يخ/  ان��ذاك  احلاك��م  م��ن  باأم��ر  هجري��ا،   1386 ع��ام  العن��وان  به��ذا 

املغف��ور  واأبي��ه  عادت��ه  عل��ى  جري��ا  الوج��ود،  اىل  اإخراج��ه  يف  اهلل-  رحم��ه  الف�س��ل-  ل��ه  كان  وق��د  نفقت��ه،  وعل��ى 

م��ا  خ�سو�س��ا  الكت��ب،  ن��وادر  ون���ر  ت�س��جيع  يف  ث��راه(  اهلل  طي��ب   ( ث��اين  ال  عب��داهلل  ب��ن  عل��ي  ال�س��يخ/  ل��ه 

واخللي��ج. قط��ر  باأه��ل  منه��ا  يت�س��ل 

�سديق��ه  الدي��وان  يف  ���ريكه  وكان  نف�س��ه،  وبالعن��وان  طبع��ات  ع��دة  بعده��ا  الدي��وان  طب��ع  كم��ا 

ال�س��اعر  لحق��ة  طبع��ات  يف  اإليهم��ا  اأ�سي��ف  ث��م  الك��واري،  �س��اهن  ب��ن  عل��ي  ب��ن  اأحم��د  املرح��وم/  وروايت��ه 

املجتم��ع  فئ��ات  قب��ل  م��ن  باهتم��ام  حظ��ي  الفيح��اين  ولك��ن  اخلليف��ي،  �سال��ح  ب��ن  ماج��د  املتمي��ز  القط��ري 

م�س��ي  وبع��د  وكاأنه��م  العذوب��ة،  البالغ��ة  ال�س��عرية  مقدرت��ه  وا�س��تحياء  والتعاط��ف  احل��ب  م��ن  وبواف��ر  دائم��ا 



تقديــــــــــــم

اخللي��ج،  ومنطق��ة  قط��ر  يف  الإب��داع  اأع��ام  م��ن  عل��م  عبدالوه��اب،  ب��ن  جا�س��م  ب��ن  حمم��د  الفيح��اين، 

وامله��ج،  الأفئ��دة  ق�سائ��ده  ق��وايف  وق��ع  عل��ى  وتغن��ت   ، الركب��ان  باأ�س��عاره  ح��دت   ، مب��دع  عبق��ري  ع��ذري  �س��اعر 

العف��ة  باأري��ج  الفواح��ة  الرقيق��ة  اأ�س��عاره  و�س��اعت   ، وال��داين  القا�س��ي  ع���ره  يف  الأحل��ان  ه��ذه  �س��دى  فاأ�س��مع 

احلمي��دة. والإن�س��انية  العربي��ة  واخل�س��ال  النبيل��ة  العواط��ف  ل��كل  املث��ال  م���رب  فاأ�سبح��ت  والوف��اء  وال�س��دق 

حفظ��ت  لق��د  ب��ل   ، الإجتماعي��ة  الفئ��ات  خمتل��ف  واأ�س��ماع  قل��وب  وقوافي��ه  اأ�س��عاره  رن��ات  لم�س��ت  لق��د 

يف  فتفنن��وا  �س��عره  اأحب��وا  �س��عبيون  رواة  ه��م  �س��عره  حفظ��وا  م��ن  واأغل��ب  قل��ب،  ظه��ر  ع��ن  ق�سائ��ده  اأغل��ب 

احلف��ظ  يف   - و�س��بابا  �س��يبا   - بين��ه  فيم��ا  ويتناف���س  وال�س��عر  الرواي��ة  فن��ون  يتق��ن  جي��ل  فه��م   : واإلقائ��ه  اأدائ��ه 

يك��ون  كي��ف  الأ�س��تاذ  املعل��م  ه��ذا  م��ن  فتعلم��وا  ال�س��جية،  ال�س��عرية  الأحل��ان  له��ذه  ال�سوت��ي  والأداء  والرواي��ة 

وهب��ه  مب��دع  م�س��اعر  واأدق  ب��ل  العاطف��ي،  والقه��ر  املعان��اة  تفا�سي��ل  اأدق  ع��ن  ويع��ر  ينق��ل  وه��و  جمي��ا  ال�س��عر 

ولي�س��تطيع  ت�سوي��ر،  اأ�س��دق  ال���ريف  العفي��ف  حب��ه  ق�س��ة  لي�س��ور  املره��ف،  والأداء  الفن��ي  احل���س  ه��ذا  اهلل 

وجداني��ا. عقلي��ا  تعاطف��ا  مع��ه  تتعاط��ف  الفئ��ات  ه��ذه  كل  يجع��ل  اأن  احل�سا�س��ة  العالي��ة  الفني��ة  الأداة  به��ذه 

باحث��ن  ون�س��تطلع  الف��ذ،  القط��ري  الأدي��ب  ه��ذا  حم��راب  جنب��ات  يف  وقلوبن��ا  بعقولن��ا  جن��ول  عندم��ا 

الفيح��اين  اأن  �سنكت�س��ف  قلي��ل،  وه��و  ما�س��نجد،  نتفح���س  وعندم��ا   ، الذاتي��ة  الثقافي��ة  الفني��ة  اآث��اره  ع��ن  بلهف��ة 

ين��در  رفيع��ة،  وعلمي��ة  اأدبي��ة  ثقاف��ة  مثقف��ا  ب��ل  وح�س��ب،  وخطاط��ا  كاتب��ا  اأديب��ا  ول  فق��ط  مبدع��ا  �س��اعرا  لي���س 

املعرف��ة. مت��ام  والعلمي��ة  والقت�سادي��ة  الجتماعي��ة  اأو�ساع��ه  نع��رف  ال��ذي  الع���ر  ذل��ك  يف  لأح��د  تتوف��ر  اأن 

ب��ارزة  مكان��ة  بذل��ك  فاأكت�س��بت  واجل��اه،  بال��روة  ومتتع��ت  العل��م  اأخ��ذت   ، عريق��ة  اأ���رة  م��ن  فه��و 

ال�س��انحة  الفر�س��ة  الفيح��اين  حمم��د  ال�س��اب  له��ذا  توف��رت  اأن  وكان   ، اخللي��ج  ملنطق��ة  الجتماع��ي  التاأري��خ  يف 

م��ن  لن��ا  يت�س��ح  كم��ا  اأخ��رى،  ت��ارة  الكوي��ت  يف  املباركي��ة  املدر�س��ة  ويف  ت��ارة  الهن��د  يف  للتعل��م  ذه��ب  ،عندم��ا 

الأدبي��ة  وطريقت��ه  والجتماعي��ة،  الديني��ة  املعلوم��ات  م��ن  وال��روة  املع��ريف   الأث��ر  ل�س��عره  املتاأني��ة  الق��راءة 

بكاف��ة  واإملام��ه  عنه��ا،  والتعب��ر  تناوله��ا  يف  البديع��ة  وطرق��ه  ال�س��عرية،  مو�سوعات��ه  ن�س��ج  يف  اخلا�س��ة 

ال�س��عبي  وال�س��عر  الأدب  تاري��خ  يف  وفارق��ة  م�سيئ��ة  عام��ة  املب��دع  ه��ذا  م��ن  جع��ل  ذل��ك  كل  ع���ره.  يف  الق�ساي��ا 

واخللي��ج. قط��ر  يف 

الكت��ب  دار  ع��ن  �س��در  وال��ذي   ، الفيح��اين  لدي��وان  الأوىل  الطبع��ة  كان��ت  عام��ا  الأربع��ن  مايق��رب  ومن��ذ 

ث��اين  ال  عب��داهلل  ب��ن  عل��ي  ب��ن  اأحم��د  ال�س��يخ/  ان��ذاك  احلاك��م  م��ن  باأم��ر  هجري��ا،   1386 ع��ام  العن��وان  به��ذا 

املغف��ور  واأبي��ه  عادت��ه  عل��ى  جري��ا  الوج��ود،  اىل  اإخراج��ه  يف  اهلل-  رحم��ه  الف�س��ل-  ل��ه  كان  وق��د  نفقت��ه،  وعل��ى 

م��ا  خ�سو�س��ا  الكت��ب،  ن��وادر  ون���ر  ت�س��جيع  يف  ث��راه(  اهلل  طي��ب   ( ث��اين  ال  عب��داهلل  ب��ن  عل��ي  ال�س��يخ/  ل��ه 

واخللي��ج. قط��ر  باأه��ل  منه��ا  يت�س��ل 

�سديق��ه  الدي��وان  يف  ���ريكه  وكان  نف�س��ه،  وبالعن��وان  طبع��ات  ع��دة  بعده��ا  الدي��وان  طب��ع  كم��ا 

ال�س��اعر  لحق��ة  طبع��ات  يف  اإليهم��ا  اأ�سي��ف  ث��م  الك��واري،  �س��اهن  ب��ن  عل��ي  ب��ن  اأحم��د  املرح��وم/  وروايت��ه 

املجتم��ع  فئ��ات  قب��ل  م��ن  باهتم��ام  حظ��ي  الفيح��اين  ولك��ن  اخلليف��ي،  �سال��ح  ب��ن  ماج��د  املتمي��ز  القط��ري 

م�س��ي  وبع��د  وكاأنه��م  العذوب��ة،  البالغ��ة  ال�س��عرية  مقدرت��ه  وا�س��تحياء  والتعاط��ف  احل��ب  م��ن  وبواف��ر  دائم��ا 



المقدمـــــة

علي��ه  ينط��وي  مل��ا   ، واخللي��ج  قط��ر  �س��عراء  اب��رز  اأح��د  الفيح��اين  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د  ولي��زال  يع��د 

املعروف��ة  وق�ست��ه  حيات��ه  �س��رة  يكتن��ف  ومل��ا  ح��ارة،  �س��عرية  ودفق��ات   ، رائع��ة  باغي��ة  �س��ور  م��ن  �س��عره 

ومدع��اة  ال�س��عري،  الإب��داع  يف  الأمث��ال  م���رب  اأ�سبح��ت  ومو�سوعاته��ا  ق�سائ��ده  اإن  ب��ل  وغمو���س،  ت�س��ويق  م��ن 

امل��وت. حت��ى  العاطف��ة  �س��دق  يف  ،والخا���س  العفي��ف  الع��ذري  احل��ب  �س��عراء  م��ن  �س��بقه  م��ن  م��ع  خلل��وده 

حيات��ه  �س��رة  يف  والتنقي��ب  والبح��ث   ، الفيح��اين  �س��عر  بتحقي��ق  للقي��ام  ق��دره  �س��يدفعه  م��ن  اأن  �س��ك  ل 

اقتع��د  ال��ذي  العبق��ري،  اخل��اق...  املب��دع...  ال�س��اعر  به��ذا  التعري��ف  يف  العن��اء  م��ن  مالقين��اه  �س��يلقى  العط��رة 

تل��ك  فق��ط،  وبين��ه  بينن��ا  ال�س��قه  اآث��ار  م��ن  �س��بب  ه��ذا  ولي���س  اأجل��ه،  ق�س��ى  حت��ى  و�س��نامه  ال�س��عر  غ��ارب 

جت��ذب  ا�س��طورة  اأ�سب��ح  ذاك  اأي�س��ا،  نف�س��ه  ال�س��اعر  م��ن  وب�س��بب  ،ب��ل  ق��رن  ن�س��ف  ع��ن  تزي��د  الت��ي  ال�س��قة 

يف  والتحقي��ق  البح��ث  ق�سي��ة  م��ن  يجع��ل  ال��ذي  الأم��ر  منه��ا،  يك��ن  مل  واإن  طبيعته��ا  م��ن  ماه��و  كل  مداراته��ا  اإىل 

وعبقريت��ه  املب��دع  به��ذا  التعري��ف  يف  جهدن��ا  معه��ا  يبق��ى  ع�س��رة،  وغاي��ة   ، �سعب��ة  مهم��ة  و�س��عره  حيات��ه 

ماق��د  تكم��ل  اأخ��رى  جه��ود  اإىل  احلاج��ة  م�سي���س  ويف  وقا���را،  متوا�سع��ا  ع���ره،  �س��عراء  عل��ى  و�سدارت��ه 

غمو���س. م��ن  جوانب��ه  ببع���س  يحي��ط  ماق��د  جتل��و  اأو  نق���س،  م��ن  ه��ذا  عملن��ا  يع��رى 

اجله��ه  م��ن  بتكلي��ف  و�س��عره  الفيح��اين  ع��ن  العم��ل  ه��ذا  لإع��داد  بالتخطي��ط  با���رنا  من��ذ  اإنن��ا 

املت��اح  الزم��ن  حمدودي��ة  م��ن  ب�س��بب  والقل��ق  التوت��ر  م��ن  باملزي��د  ي��وم  كل  ن�س��عر  ونح��ن  املخت�س��ة  الر�س��مية 

وو�س��ائل  �س��بل  وت�س��عب  الف��ذ،  ال�س��اعر  ه��ذا  حي��اة  �س��رة  جوان��ب  مبختل��ف  الإحاط��ة  و�سعوب��ة  لإجن��ازه، 

�س��دور  يف  املحف��وظ  وكذل��ك  الب��ارع،  قلم��ه  مب��داد  املكت��وب  ومنه��ا  وخمطوطات��ه،  اآث��اره  ع��ن  والتنقي��ب  البح��ث 

الرواي��ات  �س��تى  ومقابل��ة  واملخطوط��ات،  الآث��ار  له��ذه  املتاأني��ة  الق��راءة  ع��ن  ف�س��ا  واأقربائ��ه،  وروات��ه  اأ�سدقائ��ه 

�سف��ة  م��ن  للتاأك��د  منه��ا  �س��وء  عل��ى  وثقافت��ه  واأخب��اره  ومواقف��ه  ال�س��اعر  �سف��ات  ع��ن  املتع��ددة  والأحادي��ث 

ح��دا  ال��ذي  الأم��ر  اآخ��ر،  خ��ر  م��ن  باأق��ل  ال��رواة  األ�س��نة  عل��ى  �س��ار  خ��ر  م��ن  اأو  هن��اك،  موق��ف  م��ن  اأو  هن��ا، 

اله��واء  يف  يقف��ز  كم��ن  مع��ه  وبدون��ا  اإدراك��ه،  ماميك��ن  لإدراك  ال���ريع  الرك���س  اإىل  الوق��ت-  �سي��ق  م��ع  بن��ا- 

الري��ح. به��ا  لي�س��تقر  غالي��ة  عالي��ة  ثم��ره  للتق��اط 

تل��ك  �س��واء  امل�س��ادر،  م��ن  ق��در  اأك��ر  ن�س��تويف  اأن  ال�سعب��ة  املهم��ة  ه��ذه  ملبا���رة  علين��ا  ته��ن  لق��د 

خط��ه  ومن��اذج  واأوراق��ه  خمطوطات��ه  اأو  املفق��ودة  بق�سائ��ده  املعني��ة  اأو  واأخب��اره،  ال�س��اعر  ب�س��رة  املت�سل��ة 

ب��ن  جا�س��م  ب��ن  عبدالوه��اب  الفا�س��ل/  ال�س��يد  اأخي��ه  بال�س��عوديةحيث  اخل��ر  مدين��ة  اإىل  فانطلقن��ا  وكتابات��ه، 

م��ا  خ��ال  م��ن  يعرفه��ا  الت��ي  باملعلوم��ات  تزويدن��ا  يف  جه��دا  ياأل��و  مل  ال��ذي  الفيح��اين،  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د 

ج��ده  ق���ر  يف  عا���س  ب��ل  قط��ر،  يف  مع��ه  يقي��م  اأو  ي�س��تقر  ومل   ، حمم��دا  اأخ��اه  ي��رى  مل  فه��و   ، �س��مع  وم��ا  وع��ى 

الذاك��رة،  خم��زون  ببع���س  اأودى  ق��د  العه��د  وتق��ادم  ال�س��ن  اأن  اإىل  بال�ساف��ة  ال���رقية،  باملنطق��ة  داري��ن  يف  واأبي��ه 

والآخ��ر.  احل��ن  ب��ن  ل�س��تذكاره  يرج��ع  م��امل  و  بتدوين��ه،  يق��م  م��امل  ا�س��تذكار  علي��ه  ال�سع��ب  م��ن  فاأ�سب��ح 

تع��اون. م��ن  جتاهن��ا  اأب��داه  م��ا  املحت��د  الك��رمي  الرج��ل  له��ذا  ونق��در 

واملثاب��رة  بال�س��ر  اإل  لرتياده��ا  ل�س��بيل  و�س��عابا  طرقاواأودي��ة  امل�س��ادر  ع��ن  البح��ث  بن��ا  �س��لك  لق��د 

واأنه��ا  الغ��ور،  عمي��ق  امل��وج،  متاط��م  بح��ر  اأعم��اق  يف  املكنون��ة  الدان��ة  ع��ن  نبح��ث  وكاأنن��ا  اجلهي��د،  واجله��د 

قط��ر  بح��ر  اأعم��اق  ويف  الأودي��ة،  بط��ون  يف  املتناث��رة  املتفرق��ة  القليل��ة  املعلوم��ات  تل��ك  الدان��ات  لدان��ة  حق��ا 

اجللي��ل. �س��اعرنا  ع��ن  املعط��اء، 

المقدمـــــة

علي��ه  ينط��وي  مل��ا   ، واخللي��ج  قط��ر  �س��عراء  اب��رز  اأح��د  الفيح��اين  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د  ولي��زال  يع��د 

املعروف��ة  وق�ست��ه  حيات��ه  �س��رة  يكتن��ف  ومل��ا  ح��ارة،  �س��عرية  ودفق��ات   ، رائع��ة  باغي��ة  �س��ور  م��ن  �س��عره 

ومدع��اة  ال�س��عري،  الإب��داع  يف  الأمث��ال  م���رب  اأ�سبح��ت  ومو�سوعاته��ا  ق�سائ��ده  اإن  ب��ل  وغمو���س،  ت�س��ويق  م��ن 

امل��وت. حت��ى  العاطف��ة  �س��دق  يف  ،والخا���س  العفي��ف  الع��ذري  احل��ب  �س��عراء  م��ن  �س��بقه  م��ن  م��ع  خلل��وده 

حيات��ه  �س��رة  يف  والتنقي��ب  والبح��ث   ، الفيح��اين  �س��عر  بتحقي��ق  للقي��ام  ق��دره  �س��يدفعه  م��ن  اأن  �س��ك  ل 

اقتع��د  ال��ذي  العبق��ري،  اخل��اق...  املب��دع...  ال�س��اعر  به��ذا  التعري��ف  يف  العن��اء  م��ن  مالقين��اه  �س��يلقى  العط��رة 

تل��ك  فق��ط،  وبين��ه  بينن��ا  ال�س��قه  اآث��ار  م��ن  �س��بب  ه��ذا  ولي���س  اأجل��ه،  ق�س��ى  حت��ى  و�س��نامه  ال�س��عر  غ��ارب 

جت��ذب  ا�س��طورة  اأ�سب��ح  ذاك  اأي�س��ا،  نف�س��ه  ال�س��اعر  م��ن  وب�س��بب  ،ب��ل  ق��رن  ن�س��ف  ع��ن  تزي��د  الت��ي  ال�س��قة 

يف  والتحقي��ق  البح��ث  ق�سي��ة  م��ن  يجع��ل  ال��ذي  الأم��ر  منه��ا،  يك��ن  مل  واإن  طبيعته��ا  م��ن  ماه��و  كل  مداراته��ا  اإىل 

وعبقريت��ه  املب��دع  به��ذا  التعري��ف  يف  جهدن��ا  معه��ا  يبق��ى  ع�س��رة،  وغاي��ة   ، �سعب��ة  مهم��ة  و�س��عره  حيات��ه 

ماق��د  تكم��ل  اأخ��رى  جه��ود  اإىل  احلاج��ة  م�سي���س  ويف  وقا���را،  متوا�سع��ا  ع���ره،  �س��عراء  عل��ى  و�سدارت��ه 

غمو���س. م��ن  جوانب��ه  ببع���س  يحي��ط  ماق��د  جتل��و  اأو  نق���س،  م��ن  ه��ذا  عملن��ا  يع��رى 

اجله��ه  م��ن  بتكلي��ف  و�س��عره  الفيح��اين  ع��ن  العم��ل  ه��ذا  لإع��داد  بالتخطي��ط  با���رنا  من��ذ  اإنن��ا 

املت��اح  الزم��ن  حمدودي��ة  م��ن  ب�س��بب  والقل��ق  التوت��ر  م��ن  باملزي��د  ي��وم  كل  ن�س��عر  ونح��ن  املخت�س��ة  الر�س��مية 

وو�س��ائل  �س��بل  وت�س��عب  الف��ذ،  ال�س��اعر  ه��ذا  حي��اة  �س��رة  جوان��ب  مبختل��ف  الإحاط��ة  و�سعوب��ة  لإجن��ازه، 

�س��دور  يف  املحف��وظ  وكذل��ك  الب��ارع،  قلم��ه  مب��داد  املكت��وب  ومنه��ا  وخمطوطات��ه،  اآث��اره  ع��ن  والتنقي��ب  البح��ث 

الرواي��ات  �س��تى  ومقابل��ة  واملخطوط��ات،  الآث��ار  له��ذه  املتاأني��ة  الق��راءة  ع��ن  ف�س��ا  واأقربائ��ه،  وروات��ه  اأ�سدقائ��ه 

�سف��ة  م��ن  للتاأك��د  منه��ا  �س��وء  عل��ى  وثقافت��ه  واأخب��اره  ومواقف��ه  ال�س��اعر  �سف��ات  ع��ن  املتع��ددة  والأحادي��ث 

ح��دا  ال��ذي  الأم��ر  اآخ��ر،  خ��ر  م��ن  باأق��ل  ال��رواة  األ�س��نة  عل��ى  �س��ار  خ��ر  م��ن  اأو  هن��اك،  موق��ف  م��ن  اأو  هن��ا، 

اله��واء  يف  يقف��ز  كم��ن  مع��ه  وبدون��ا  اإدراك��ه،  ماميك��ن  لإدراك  ال���ريع  الرك���س  اإىل  الوق��ت-  �سي��ق  م��ع  بن��ا- 

الري��ح. به��ا  لي�س��تقر  غالي��ة  عالي��ة  ثم��ره  للتق��اط 

تل��ك  �س��واء  امل�س��ادر،  م��ن  ق��در  اأك��ر  ن�س��تويف  اأن  ال�سعب��ة  املهم��ة  ه��ذه  ملبا���رة  علين��ا  ته��ن  لق��د 

خط��ه  ومن��اذج  واأوراق��ه  خمطوطات��ه  اأو  املفق��ودة  بق�سائ��ده  املعني��ة  اأو  واأخب��اره،  ال�س��اعر  ب�س��رة  املت�سل��ة 

ب��ن  جا�س��م  ب��ن  عبدالوه��اب  الفا�س��ل/  ال�س��يد  اأخي��ه  بال�س��عوديةحيث  اخل��ر  مدين��ة  اإىل  فانطلقن��ا  وكتابات��ه، 

م��ا  خ��ال  م��ن  يعرفه��ا  الت��ي  باملعلوم��ات  تزويدن��ا  يف  جه��دا  ياأل��و  مل  ال��ذي  الفيح��اين،  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د 

ج��ده  ق���ر  يف  عا���س  ب��ل  قط��ر،  يف  مع��ه  يقي��م  اأو  ي�س��تقر  ومل   ، حمم��دا  اأخ��اه  ي��رى  مل  فه��و   ، �س��مع  وم��ا  وع��ى 

الذاك��رة،  خم��زون  ببع���س  اأودى  ق��د  العه��د  وتق��ادم  ال�س��ن  اأن  اإىل  بال�ساف��ة  ال���رقية،  باملنطق��ة  داري��ن  يف  واأبي��ه 

والآخ��ر.  احل��ن  ب��ن  ل�س��تذكاره  يرج��ع  م��امل  و  بتدوين��ه،  يق��م  م��امل  ا�س��تذكار  علي��ه  ال�سع��ب  م��ن  فاأ�سب��ح 

تع��اون. م��ن  جتاهن��ا  اأب��داه  م��ا  املحت��د  الك��رمي  الرج��ل  له��ذا  ونق��در 

واملثاب��رة  بال�س��ر  اإل  لرتياده��ا  ل�س��بيل  و�س��عابا  طرقاواأودي��ة  امل�س��ادر  ع��ن  البح��ث  بن��ا  �س��لك  لق��د 

واأنه��ا  الغ��ور،  عمي��ق  امل��وج،  متاط��م  بح��ر  اأعم��اق  يف  املكنون��ة  الدان��ة  ع��ن  نبح��ث  وكاأنن��ا  اجلهي��د،  واجله��د 

قط��ر  بح��ر  اأعم��اق  ويف  الأودي��ة،  بط��ون  يف  املتناث��رة  املتفرق��ة  القليل��ة  املعلوم��ات  تل��ك  الدان��ات  لدان��ة  حق��ا 

اجللي��ل. �س��اعرنا  ع��ن  املعط��اء، 

حب��ه  ق�س��ة  و�س��دق  املب��دع  ال�س��اعر  عاطف��ة  ب��دفء  ي�س��عرون  تزي��د  اأو  وفات��ه  عل��ى  عام��ا  ال�س��تن  مايق��ارب 

يحت��ذى  ومث��ال  وال�س��عور،  ال�س��عر  ل�س��دق  مث��ال  واخللي��ج  قط��ر  يف  ال�س��عبي  امل�س��توى  عل��ى  فاتخ��ذوه  العظي��م 

اإن�س��ائها  ومن��ذ  ت�س��عى  العزي��زة  قط��ر  يف  والريا�س��ة  الثقاف��ة  وزارة  واإن  الرفي��ع  والفن��ي  الأدب��ي  امل�س��توى  يف  ب��ه 

يف  الأدب��ي  بال��راث  الوع��ي  وجتدي��د  لتق��دمي  قدم��ا  بال�س��عي  وذل��ك   ، واحل�س��اري  الثق��ايف  قط��ر  وج��ه  اإب��راز  اىل 

ل��كل  والإخا���س  احل��ب  يدفعه��ا  الت��ي  املهني��ة  واجباتن��ا  وم��ن   ، الأ�سع��دة  جمي��ع  عل��ى  نه���س  قط��ري  جمتم��ع 

الأدب��ي  بالتاأري��خ  والعتن��اء  والتع��رف  مبا���رته  علين��ا  لزام��ا  كان  العزي��ز  بلدن��ا  ت��راث  اىل  ب�سل��ة  مامي��ت 

املا�سي��ة. الأجي��ال  ع��ر  املبدع��ة  القطري��ة  لل�س��خ�سيات  والثق��ايف 

�س��اأنه  بل��غ  قط��ري  مب��دع  ع��ن  وال�س��نن  الن�س��يان  غب��ار  ننف���س  اأن  ا�س��تهدفنا  املنطل��ق  ه��ذا  م��ن 

له��ج  ال��ذي  القط��ري   الل�س��ان  بباغ��ة  القم��ر  وج��ه  و�س��امر   ، الن��رات  ال�س��عر  جن��وم  فح��دث   ، ال�س��ماء  عن��ان 

اخلال��د. الكب��ر  احل��ب  ���ر  وذاع  واحلكاي��ة،  الق�سائ��د  �سي��ت  ف�س��اع  احلكم��ة،  وبلي��غ  الق��ول  بفن��ون 

لراث��ه  املحب��ن  كل  يبح��ث  اأن  اأهمي��ة  عل��ى  نوؤك��د  فاإنن��ا  ال�س��عر-  يف  العل��م  بالفيح��اين-  نحتف��ي  اإذ  واإنن��ا 

الت��ي  بالأر���س  وعاقت��ه  واأخيلت��ه،  وباغت��ه  واأف��كاره  ب��ل  وكتابات��ه  وتعليم��ه  حيات��ه  جوان��ب  خمتل��ف  ع��ن 

واإبداعات��ه.          اأ�س��عاره  وا�س��تكناه  حتلي��ل  خ��ال  م��ن  وذل��ك   ، فيه��ا  ون�س��اأ  به��ا  ترع��رع 

أ.د. محمد عبدالرحيم كافود
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علي��ه  ينط��وي  مل��ا   ، واخللي��ج  قط��ر  �س��عراء  اب��رز  اأح��د  الفيح��اين  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د  ولي��زال  يع��د 

املعروف��ة  وق�ست��ه  حيات��ه  �س��رة  يكتن��ف  ومل��ا  ح��ارة،  �س��عرية  ودفق��ات   ، رائع��ة  باغي��ة  �س��ور  م��ن  �س��عره 

ومدع��اة  ال�س��عري،  الإب��داع  يف  الأمث��ال  م���رب  اأ�سبح��ت  ومو�سوعاته��ا  ق�سائ��ده  اإن  ب��ل  وغمو���س،  ت�س��ويق  م��ن 

امل��وت. حت��ى  العاطف��ة  �س��دق  يف  ،والخا���س  العفي��ف  الع��ذري  احل��ب  �س��عراء  م��ن  �س��بقه  م��ن  م��ع  خلل��وده 

حيات��ه  �س��رة  يف  والتنقي��ب  والبح��ث   ، الفيح��اين  �س��عر  بتحقي��ق  للقي��ام  ق��دره  �س��يدفعه  م��ن  اأن  �س��ك  ل 

اقتع��د  ال��ذي  العبق��ري،  اخل��اق...  املب��دع...  ال�س��اعر  به��ذا  التعري��ف  يف  العن��اء  م��ن  مالقين��اه  �س��يلقى  العط��رة 

تل��ك  فق��ط،  وبين��ه  بينن��ا  ال�س��قه  اآث��ار  م��ن  �س��بب  ه��ذا  ولي���س  اأجل��ه،  ق�س��ى  حت��ى  و�س��نامه  ال�س��عر  غ��ارب 

جت��ذب  ا�س��طورة  اأ�سب��ح  ذاك  اأي�س��ا،  نف�س��ه  ال�س��اعر  م��ن  وب�س��بب  ،ب��ل  ق��رن  ن�س��ف  ع��ن  تزي��د  الت��ي  ال�س��قة 

يف  والتحقي��ق  البح��ث  ق�سي��ة  م��ن  يجع��ل  ال��ذي  الأم��ر  منه��ا،  يك��ن  مل  واإن  طبيعته��ا  م��ن  ماه��و  كل  مداراته��ا  اإىل 

وعبقريت��ه  املب��دع  به��ذا  التعري��ف  يف  جهدن��ا  معه��ا  يبق��ى  ع�س��رة،  وغاي��ة   ، �سعب��ة  مهم��ة  و�س��عره  حيات��ه 

ماق��د  تكم��ل  اأخ��رى  جه��ود  اإىل  احلاج��ة  م�سي���س  ويف  وقا���را،  متوا�سع��ا  ع���ره،  �س��عراء  عل��ى  و�سدارت��ه 

غمو���س. م��ن  جوانب��ه  ببع���س  يحي��ط  ماق��د  جتل��و  اأو  نق���س،  م��ن  ه��ذا  عملن��ا  يع��رى 

اجله��ه  م��ن  بتكلي��ف  و�س��عره  الفيح��اين  ع��ن  العم��ل  ه��ذا  لإع��داد  بالتخطي��ط  با���رنا  من��ذ  اإنن��ا 

املت��اح  الزم��ن  حمدودي��ة  م��ن  ب�س��بب  والقل��ق  التوت��ر  م��ن  باملزي��د  ي��وم  كل  ن�س��عر  ونح��ن  املخت�س��ة  الر�س��مية 

وو�س��ائل  �س��بل  وت�س��عب  الف��ذ،  ال�س��اعر  ه��ذا  حي��اة  �س��رة  جوان��ب  مبختل��ف  الإحاط��ة  و�سعوب��ة  لإجن��ازه، 

�س��دور  يف  املحف��وظ  وكذل��ك  الب��ارع،  قلم��ه  مب��داد  املكت��وب  ومنه��ا  وخمطوطات��ه،  اآث��اره  ع��ن  والتنقي��ب  البح��ث 

الرواي��ات  �س��تى  ومقابل��ة  واملخطوط��ات،  الآث��ار  له��ذه  املتاأني��ة  الق��راءة  ع��ن  ف�س��ا  واأقربائ��ه،  وروات��ه  اأ�سدقائ��ه 

�سف��ة  م��ن  للتاأك��د  منه��ا  �س��وء  عل��ى  وثقافت��ه  واأخب��اره  ومواقف��ه  ال�س��اعر  �سف��ات  ع��ن  املتع��ددة  والأحادي��ث 

ح��دا  ال��ذي  الأم��ر  اآخ��ر،  خ��ر  م��ن  باأق��ل  ال��رواة  األ�س��نة  عل��ى  �س��ار  خ��ر  م��ن  اأو  هن��اك،  موق��ف  م��ن  اأو  هن��ا، 

اله��واء  يف  يقف��ز  كم��ن  مع��ه  وبدون��ا  اإدراك��ه،  ماميك��ن  لإدراك  ال���ريع  الرك���س  اإىل  الوق��ت-  �سي��ق  م��ع  بن��ا- 

الري��ح. به��ا  لي�س��تقر  غالي��ة  عالي��ة  ثم��ره  للتق��اط 

تل��ك  �س��واء  امل�س��ادر،  م��ن  ق��در  اأك��ر  ن�س��تويف  اأن  ال�سعب��ة  املهم��ة  ه��ذه  ملبا���رة  علين��ا  ته��ن  لق��د 

خط��ه  ومن��اذج  واأوراق��ه  خمطوطات��ه  اأو  املفق��ودة  بق�سائ��ده  املعني��ة  اأو  واأخب��اره،  ال�س��اعر  ب�س��رة  املت�سل��ة 

ب��ن  جا�س��م  ب��ن  عبدالوه��اب  الفا�س��ل/  ال�س��يد  اأخي��ه  بال�س��عوديةحيث  اخل��ر  مدين��ة  اإىل  فانطلقن��ا  وكتابات��ه، 

م��ا  خ��ال  م��ن  يعرفه��ا  الت��ي  باملعلوم��ات  تزويدن��ا  يف  جه��دا  ياأل��و  مل  ال��ذي  الفيح��اين،  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د 

ج��ده  ق���ر  يف  عا���س  ب��ل  قط��ر،  يف  مع��ه  يقي��م  اأو  ي�س��تقر  ومل   ، حمم��دا  اأخ��اه  ي��رى  مل  فه��و   ، �س��مع  وم��ا  وع��ى 

الذاك��رة،  خم��زون  ببع���س  اأودى  ق��د  العه��د  وتق��ادم  ال�س��ن  اأن  اإىل  بال�ساف��ة  ال���رقية،  باملنطق��ة  داري��ن  يف  واأبي��ه 

والآخ��ر.  احل��ن  ب��ن  ل�س��تذكاره  يرج��ع  م��امل  و  بتدوين��ه،  يق��م  م��امل  ا�س��تذكار  علي��ه  ال�سع��ب  م��ن  فاأ�سب��ح 

تع��اون. م��ن  جتاهن��ا  اأب��داه  م��ا  املحت��د  الك��رمي  الرج��ل  له��ذا  ونق��در 

واملثاب��رة  بال�س��ر  اإل  لرتياده��ا  ل�س��بيل  و�س��عابا  طرقاواأودي��ة  امل�س��ادر  ع��ن  البح��ث  بن��ا  �س��لك  لق��د 

واأنه��ا  الغ��ور،  عمي��ق  امل��وج،  متاط��م  بح��ر  اأعم��اق  يف  املكنون��ة  الدان��ة  ع��ن  نبح��ث  وكاأنن��ا  اجلهي��د،  واجله��د 

قط��ر  بح��ر  اأعم��اق  ويف  الأودي��ة،  بط��ون  يف  املتناث��رة  املتفرق��ة  القليل��ة  املعلوم��ات  تل��ك  الدان��ات  لدان��ة  حق��ا 

اجللي��ل. �س��اعرنا  ع��ن  املعط��اء، 

المقدمـــــة

علي��ه  ينط��وي  مل��ا   ، واخللي��ج  قط��ر  �س��عراء  اب��رز  اأح��د  الفيح��اين  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د  ولي��زال  يع��د 

املعروف��ة  وق�ست��ه  حيات��ه  �س��رة  يكتن��ف  ومل��ا  ح��ارة،  �س��عرية  ودفق��ات   ، رائع��ة  باغي��ة  �س��ور  م��ن  �س��عره 

ومدع��اة  ال�س��عري،  الإب��داع  يف  الأمث��ال  م���رب  اأ�سبح��ت  ومو�سوعاته��ا  ق�سائ��ده  اإن  ب��ل  وغمو���س،  ت�س��ويق  م��ن 

امل��وت. حت��ى  العاطف��ة  �س��دق  يف  ،والخا���س  العفي��ف  الع��ذري  احل��ب  �س��عراء  م��ن  �س��بقه  م��ن  م��ع  خلل��وده 

حيات��ه  �س��رة  يف  والتنقي��ب  والبح��ث   ، الفيح��اين  �س��عر  بتحقي��ق  للقي��ام  ق��دره  �س��يدفعه  م��ن  اأن  �س��ك  ل 

اقتع��د  ال��ذي  العبق��ري،  اخل��اق...  املب��دع...  ال�س��اعر  به��ذا  التعري��ف  يف  العن��اء  م��ن  مالقين��اه  �س��يلقى  العط��رة 

تل��ك  فق��ط،  وبين��ه  بينن��ا  ال�س��قه  اآث��ار  م��ن  �س��بب  ه��ذا  ولي���س  اأجل��ه،  ق�س��ى  حت��ى  و�س��نامه  ال�س��عر  غ��ارب 

جت��ذب  ا�س��طورة  اأ�سب��ح  ذاك  اأي�س��ا،  نف�س��ه  ال�س��اعر  م��ن  وب�س��بب  ،ب��ل  ق��رن  ن�س��ف  ع��ن  تزي��د  الت��ي  ال�س��قة 

يف  والتحقي��ق  البح��ث  ق�سي��ة  م��ن  يجع��ل  ال��ذي  الأم��ر  منه��ا،  يك��ن  مل  واإن  طبيعته��ا  م��ن  ماه��و  كل  مداراته��ا  اإىل 

وعبقريت��ه  املب��دع  به��ذا  التعري��ف  يف  جهدن��ا  معه��ا  يبق��ى  ع�س��رة،  وغاي��ة   ، �سعب��ة  مهم��ة  و�س��عره  حيات��ه 

ماق��د  تكم��ل  اأخ��رى  جه��ود  اإىل  احلاج��ة  م�سي���س  ويف  وقا���را،  متوا�سع��ا  ع���ره،  �س��عراء  عل��ى  و�سدارت��ه 

غمو���س. م��ن  جوانب��ه  ببع���س  يحي��ط  ماق��د  جتل��و  اأو  نق���س،  م��ن  ه��ذا  عملن��ا  يع��رى 

اجله��ه  م��ن  بتكلي��ف  و�س��عره  الفيح��اين  ع��ن  العم��ل  ه��ذا  لإع��داد  بالتخطي��ط  با���رنا  من��ذ  اإنن��ا 

املت��اح  الزم��ن  حمدودي��ة  م��ن  ب�س��بب  والقل��ق  التوت��ر  م��ن  باملزي��د  ي��وم  كل  ن�س��عر  ونح��ن  املخت�س��ة  الر�س��مية 

وو�س��ائل  �س��بل  وت�س��عب  الف��ذ،  ال�س��اعر  ه��ذا  حي��اة  �س��رة  جوان��ب  مبختل��ف  الإحاط��ة  و�سعوب��ة  لإجن��ازه، 

�س��دور  يف  املحف��وظ  وكذل��ك  الب��ارع،  قلم��ه  مب��داد  املكت��وب  ومنه��ا  وخمطوطات��ه،  اآث��اره  ع��ن  والتنقي��ب  البح��ث 

الرواي��ات  �س��تى  ومقابل��ة  واملخطوط��ات،  الآث��ار  له��ذه  املتاأني��ة  الق��راءة  ع��ن  ف�س��ا  واأقربائ��ه،  وروات��ه  اأ�سدقائ��ه 

�سف��ة  م��ن  للتاأك��د  منه��ا  �س��وء  عل��ى  وثقافت��ه  واأخب��اره  ومواقف��ه  ال�س��اعر  �سف��ات  ع��ن  املتع��ددة  والأحادي��ث 

ح��دا  ال��ذي  الأم��ر  اآخ��ر،  خ��ر  م��ن  باأق��ل  ال��رواة  األ�س��نة  عل��ى  �س��ار  خ��ر  م��ن  اأو  هن��اك،  موق��ف  م��ن  اأو  هن��ا، 

اله��واء  يف  يقف��ز  كم��ن  مع��ه  وبدون��ا  اإدراك��ه،  ماميك��ن  لإدراك  ال���ريع  الرك���س  اإىل  الوق��ت-  �سي��ق  م��ع  بن��ا- 

الري��ح. به��ا  لي�س��تقر  غالي��ة  عالي��ة  ثم��ره  للتق��اط 

تل��ك  �س��واء  امل�س��ادر،  م��ن  ق��در  اأك��ر  ن�س��تويف  اأن  ال�سعب��ة  املهم��ة  ه��ذه  ملبا���رة  علين��ا  ته��ن  لق��د 

خط��ه  ومن��اذج  واأوراق��ه  خمطوطات��ه  اأو  املفق��ودة  بق�سائ��ده  املعني��ة  اأو  واأخب��اره،  ال�س��اعر  ب�س��رة  املت�سل��ة 

ب��ن  جا�س��م  ب��ن  عبدالوه��اب  الفا�س��ل/  ال�س��يد  اأخي��ه  بال�س��عوديةحيث  اخل��ر  مدين��ة  اإىل  فانطلقن��ا  وكتابات��ه، 

م��ا  خ��ال  م��ن  يعرفه��ا  الت��ي  باملعلوم��ات  تزويدن��ا  يف  جه��دا  ياأل��و  مل  ال��ذي  الفيح��اين،  عبدالوه��اب  ب��ن  حمم��د 

ج��ده  ق���ر  يف  عا���س  ب��ل  قط��ر،  يف  مع��ه  يقي��م  اأو  ي�س��تقر  ومل   ، حمم��دا  اأخ��اه  ي��رى  مل  فه��و   ، �س��مع  وم��ا  وع��ى 

الذاك��رة،  خم��زون  ببع���س  اأودى  ق��د  العه��د  وتق��ادم  ال�س��ن  اأن  اإىل  بال�ساف��ة  ال���رقية،  باملنطق��ة  داري��ن  يف  واأبي��ه 

والآخ��ر.  احل��ن  ب��ن  ل�س��تذكاره  يرج��ع  م��امل  و  بتدوين��ه،  يق��م  م��امل  ا�س��تذكار  علي��ه  ال�سع��ب  م��ن  فاأ�سب��ح 

تع��اون. م��ن  جتاهن��ا  اأب��داه  م��ا  املحت��د  الك��رمي  الرج��ل  له��ذا  ونق��در 

واملثاب��رة  بال�س��ر  اإل  لرتياده��ا  ل�س��بيل  و�س��عابا  طرقاواأودي��ة  امل�س��ادر  ع��ن  البح��ث  بن��ا  �س��لك  لق��د 

واأنه��ا  الغ��ور،  عمي��ق  امل��وج،  متاط��م  بح��ر  اأعم��اق  يف  املكنون��ة  الدان��ة  ع��ن  نبح��ث  وكاأنن��ا  اجلهي��د،  واجله��د 

قط��ر  بح��ر  اأعم��اق  ويف  الأودي��ة،  بط��ون  يف  املتناث��رة  املتفرق��ة  القليل��ة  املعلوم��ات  تل��ك  الدان��ات  لدان��ة  حق��ا 

اجللي��ل. �س��اعرنا  ع��ن  املعط��اء، 

املقدمـــــة

�شور  من  �شعره  عليه  ينطوي  ملا   ، واخلليج  قطر  �شعراء  ابرز  اأحد  الفيحاين  عبدالوهاب  بن  حممد  واليزال  يعد 

اإن ق�شائده  بل  املعروفة من ت�شويق وغمو�ض،  ، ودفقات �شعرية حارة، وملا يكتنف �شرية حياته وق�شته  رائعة  بالغية 

ومو�شوعاتها اأ�شبحت م�رصب االأمثال يف االإبداع ال�شعري، ومدعاة خللوده مع من �شبقه من �شعراء احلب العذري العفيف 

،واالخال�ض يف �شدق العاطفة حتى املوت.

العطرة �شيلقى  ، والبحث والتنقيب يف �شرية حياته  الفيحاين  للقيام بتحقيق �شعر  اأن من �شيدفعه قدره  ال �شك 

مالقيناه من العناء يف التعريف بهذا ال�شاعر املبدع... اخلالق... العبقري، الذي اقتعد غارب ال�شعر و�شنامه حتى ق�شى 

اأجله، ولي�ض هذا �شبب من اآثار ال�شقه بيننا وبينه فقط، تلك ال�شقة التي تزيد عن ن�شف قرن ،بل وب�شبب من ال�شاعر نف�شه 

اأي�شا، ذاك اأ�شبح ا�شطورة جتذب اإىل مداراتها كل ماهو من طبيعتها واإن مل يكن منها، االأمر الذي يجعل من ق�شية البحث 

والتحقيق يف حياته و�شعره مهمة �شعبة ، وغاية ع�شرية، يبقى معها جهدنا يف التعريف بهذا املبدع وعبقريته و�شدارته 

على �شعراء ع�رصه، متوا�شعا وقا�رصا، ويف م�شي�ض احلاجة اإىل جهود اأخرى تكمل ماقد يعرتى عملنا هذا من نق�ض، اأو جتلو 

ماقد يحيط ببع�ض جوانبه من غمو�ض.

اإننا منذ با�رصنا بالتخطيط الإعداد هذا العمل عن الفيحاين و�شعره بتكليف من اجلهه الر�شمية املخت�شة ونحن 

الزمن املتاح الإجنازه، و�شعوبة االإحاطة مبختلف جوانب  التوتر والقلق ب�شبب من حمدودية  ن�شعر كل يوم باملزيد من 

اآثاره وخمطوطاته، ومنها املكتوب مبداد قلمه  �شرية حياة هذا ال�شاعر الفذ، وت�شعب �شبل وو�شائل البحث والتنقيب عن 

البارع، وكذلك املحفوظ يف �شدور اأ�شدقائه ورواته واأقربائه، ف�شال عن القراءة املتاأنية لهذه االآثار واملخطوطات، ومقابلة 

�شتى الروايات واالأحاديث املتعددة عن �شفات ال�شاعر ومواقفه واأخباره وثقافته على �شوء منها للتاأكد من �شفة هنا، اأو 

من موقف هناك، اأو من خرب �شار على األ�شنة الرواة باأقل من خرب اآخر، االأمر الذي حدا بنا- مع �شيق الوقت- اإىل الرك�ض 

ال�رصيع الإدراك ماميكن اإدراكه، وبدونا معه كمن يقفز يف الهواء اللتقاط ثمره عالية غالية الي�شتقر بها الريح.

ب�شرية  املت�شلة  تلك  �شواء  امل�شادر،  من  قدر  اأكرب  ن�شتويف  اأن  ال�شعبة  املهمة  هذه  ملبا�رصة  علينا  تهني  لقد 

اإىل مدينة اخلرب  اأو خمطوطاته واأوراقه ومناذج خطه وكتاباته، فانطلقنا  اأو املعنية بق�شائده املفقودة  ال�شاعر واأخباره، 

ياألو جهدا يف  الذي مل  الفيحاين،  الفا�شل/ عبدالوهاب بن جا�شم بن حممد بن عبدالوهاب  ال�شيد  اأخيه  بال�شعوديةحيث 

تزويدنا باملعلومات التي يعرفها من خالل ما وعى وما �شمع ، فهو مل يرى اأخاه حممدا ، ومل ي�شتقر اأو يقيم معه يف قطر، بل 

عا�ض يف ق�رص جده واأبيه يف دارين باملنطقة ال�رصقية، باال�شافة اإىل اأن ال�شن وتقادم العهد قد اأودى ببع�ض خمزون الذاكرة، 

فاأ�شبح من ال�شعب عليه ا�شتذكار مامل يقم بتدوينه، و مامل يرجع ال�شتذكاره بني احلني واالآخر. ونقدر لهذا الرجل الكرمي 

املحتد ما اأبداه جتاهنا من تعاون.

اجلهيد،  واجلهد  واملثابرة  بال�شرب  اإال  الرتيادها  ال�شبيل  و�شعابا  طرقاواأودية  امل�شادر  عن  البحث  بنا  �شلك  لقد 

وكاأننا نبحث عن الدانة املكنونة يف اأعماق بحر متالطم املوج، عميق الغور، واأنها حقا لدانة الدانات تلك املعلومات القليلة 

املتفرقة املتناثرة يف بطون االأودية، ويف اأعماق بحر قطر املعطاء، عن �شاعرنا اجلليل.

حب��ه  ق�س��ة  و�س��دق  املب��دع  ال�س��اعر  عاطف��ة  ب��دفء  ي�س��عرون  تزي��د  اأو  وفات��ه  عل��ى  عام��ا  ال�س��تن  مايق��ارب 

يحت��ذى  ومث��ال  وال�س��عور،  ال�س��عر  ل�س��دق  مث��ال  واخللي��ج  قط��ر  يف  ال�س��عبي  امل�س��توى  عل��ى  فاتخ��ذوه  العظي��م 

اإن�س��ائها  ومن��ذ  ت�س��عى  العزي��زة  قط��ر  يف  والريا�س��ة  الثقاف��ة  وزارة  واإن  الرفي��ع  والفن��ي  الأدب��ي  امل�س��توى  يف  ب��ه 

يف  الأدب��ي  بال��راث  الوع��ي  وجتدي��د  لتق��دمي  قدم��ا  بال�س��عي  وذل��ك   ، واحل�س��اري  الثق��ايف  قط��ر  وج��ه  اإب��راز  اىل 

ل��كل  والإخا���س  احل��ب  يدفعه��ا  الت��ي  املهني��ة  واجباتن��ا  وم��ن   ، الأ�سع��دة  جمي��ع  عل��ى  نه���س  قط��ري  جمتم��ع 

الأدب��ي  بالتاأري��خ  والعتن��اء  والتع��رف  مبا���رته  علين��ا  لزام��ا  كان  العزي��ز  بلدن��ا  ت��راث  اىل  ب�سل��ة  مامي��ت 

املا�سي��ة. الأجي��ال  ع��ر  املبدع��ة  القطري��ة  لل�س��خ�سيات  والثق��ايف 

�س��اأنه  بل��غ  قط��ري  مب��دع  ع��ن  وال�س��نن  الن�س��يان  غب��ار  ننف���س  اأن  ا�س��تهدفنا  املنطل��ق  ه��ذا  م��ن 

له��ج  ال��ذي  القط��ري   الل�س��ان  بباغ��ة  القم��ر  وج��ه  و�س��امر   ، الن��رات  ال�س��عر  جن��وم  فح��دث   ، ال�س��ماء  عن��ان 

اخلال��د. الكب��ر  احل��ب  ���ر  وذاع  واحلكاي��ة،  الق�سائ��د  �سي��ت  ف�س��اع  احلكم��ة،  وبلي��غ  الق��ول  بفن��ون 

لراث��ه  املحب��ن  كل  يبح��ث  اأن  اأهمي��ة  عل��ى  نوؤك��د  فاإنن��ا  ال�س��عر-  يف  العل��م  بالفيح��اين-  نحتف��ي  اإذ  واإنن��ا 

الت��ي  بالأر���س  وعاقت��ه  واأخيلت��ه،  وباغت��ه  واأف��كاره  ب��ل  وكتابات��ه  وتعليم��ه  حيات��ه  جوان��ب  خمتل��ف  ع��ن 

واإبداعات��ه.          اأ�س��عاره  وا�س��تكناه  حتلي��ل  خ��ال  م��ن  وذل��ك   ، فيه��ا  ون�س��اأ  به��ا  ترع��رع 

أ.د. محمد عبدالرحيم كافود



امل�سل��ت  كال�س��يف  كان  املطل��وب  العم��ل  طبيع��ة  وحج��م  الوق��ت  ولك��ن  الك��رام،  قط��ر  ورج��الت  مبدع��ي  م��ن 

الك��رمي  الق��ارىء  اأيه��ا  �س��يت�سح  وكم��ا  فنح��ن   ، الفيح��اين  ودي��وان  �س��رة  يف  التحقي��ق  اأعم��ال  ج��دول  عن��ق  عل��ى 

وتع��اىل  �س��بحانه  اهلل  بع��ون   - حاولن��ا  ب��ل  ال�س��ابقة،  التقليدي��ة  طبعات��ه  يف  كم��ا  الفيح��اين  دي��وان  نن�س��خ  مل 

بحث��ا  ت�سل�س��لها  يف  لت�س��كل  الكت��اب  اأج��زاء  نرب��ط  ثاني��ا-اأن  والريا�س��ة  الثقاف��ة  وزارة  يف  امل�س��وؤولن  وتفه��م  اأول، 

واهتم��ام. فائق��ة  وعناي��ة  جه��د  كل  من��ا  حتت��اج  الت��ي  وثقافتن��ا  تراثن��ا  فل��ك  يف  ي��دور  وثقافي��ا  تراثي��ا 

�س��مع  كم��ن  لي���س  راأى  فم��ن  املفق��ودة،  الفيح��اين  ق�سائ��د  ع��ن  البح��ث  نح��و  ما�س��عينا  اأولوي��ات  وم��ن 

الديباج��ة. ح�س��ن  اخل��ط  رائ��ع  كان  الفيح��اين  ب��اأن  هن��ا  نق��رر  ونح��ن 

دول  يف  تنقل��ه  ع��ن  والعارف��ون  ال��رواة  ب��ه  يحدثن��ا  م��ا  الرج��ل  ه��ذا  �س��رة  يف  النتب��اه  مايلف��ت  ولع��ل 

ب��ل  بالهن��د،  درا�س��ته  ث��م   . مدار�س��ها  بع��دة  ودرا�س��ته  ال��دول  به��ذه  النظام��ي،  التعلي��م  عه��د  بداي��ة  يف  اخللي��ج 

خمطوط��ات  م��ن  علي��ه  اطلعن��ا  م��ا  فاإنن��ا  وللح��ق   ، الإجنليزي��ة  يكت��ب  كان  باأن��ه  ذل��ك  ف��وق  يزي��دون  اأنه��م 

اأي��ن  م��ن  لنت�س��ائل  اإنن��ا  حت��ى   ، الكتاب��ة  يف  بالدق��ة  حق��ا  والنبه��ار  الإعج��اب  لتث��ر  الكت��اب  به��ذا  تتعل��ق 

م��ن  الث��اين  الثل��ث  يف  اإل  به��ا  النظام��ي  التعلي��م  يب��داأ  مل  منطق��ة  يف  عام��ا  �س��بعن  بقل��م  ال�س��اعر  ه��ذا  ات��ى 

عل��ى  الف��رة  تل��ك  يف   - الرفي��ع  العلم��ي  امل�س��توى  عل��ى  دام��غ  دلي��ل  وكتابات��ه  خط��ه  ولع��ل  الع���رين،  الق��رن 

اهلل  وع�س��ى   ، اآث��اره  م��ن  الي�س��ر  الن��ذر  اإل  ماه��و  واأ�س��عاره  اأعمال��ه  م��ن  ماو�سلن��ا  اأن  وعل��ى  املب��دع،  له��ذا  الأق��ل- 

 ، مندفع��ة  تب��دو  الت��ي  ه��ذه  مقولتن��ا  اإثب��ات  لن��ا  يت�س��نى  حت��ى  خط��ه  م��ن  من��اذج  بع���س  لعر���س  يوفقن��ا  اأن 

املتوه��ج. ال�س��اعر  ه��ذا  اآث��ار  بتتب��ع  �س��غف  م��ن  تنب��ع  والت��ي 

احل��رة  لدين��ا  يث��ر  ور�س��مه  �سورت��ه  ف��اإن  اآث��اره،  م��ن  كله��ا  ومدونات��ه  ال�س��عر،  بي��ت  اأن  وكم��ا 

م��ن  اأك��ر  بذل��ك  لنق��رب  و�س��كله  وجه��ه  وتفا�سي��ل  ماحم��ه  ع��ن  وبح��ث  �س��غل  يف  فيجعلن��ا  وال�سط��راب، 

ف��اإن  ل��ذا  النف���س،  اأعم��اق  -ع��ن  نع��رف  تنبئ-كم��ا  الوج��ه  �سفح��ة  اأو  فال�س��ورة  واأخاق��ه،  و�سفات��ه  روح��ه 

ن���رها  م��ا  اأول  ن���رها  الت��ي  ال�س��ورة  لتاأكي��د  اجتاه��ات  ع��دة  يف  ومو�س��ول  متوا�س��ا  كان  نحوه��ا  ال�س��عي 
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اهلل  بع��ون  وحت�سلن��ا  املو�س��وع،  اأ�س��ل  ع��ن  للبح��ث  والنتق��ال  ال�س��فر  اىل  دفعن��ا  متمي��زا،  ثقافي��ا  �س��بقا  ف��كان   ،

وج��ده. لوال��ده  الأخ��رى  وال�س��ور  ال�س��ورة  ه��ذه  الذك��ر  من��ه  ا�س��تقى  ال��ذي  الأ�سي��ل  امل�س��در  ع��ن 

اأن  اإل  من��ا  كان  فم��ا   ، ع���ر  الثالث��ة  عم��ره  ليتج��اوز  �سغ��ر  ل�سب��ي  نع��رف  كم��ا  ال�س��ورة  ولك��ن 

املثل��ى  الو�س��يلة  وكان��ت  الثاث��ن  اإىل  �س��نواتها  وم�ساعف��ة   ، الن��ادرة  ال�س��ورة  ه��ذه  اىل  ال�ساف��ة  عل��ى  عزمن��ا 

تق��رب  الت��ي  النتيج��ة  تظه��ر  حت��ى  املن�س��ورة  ب�سورت��ه  ومزجه��ا  واأخوات��ه  وال��ده  �س��ور  حت�س��ر  لذل��ك 

املكرم��ن،  واأقربائ��ه   - عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عبدالوه��اب   / اأخي��ه  مب�س��اعدة  ذل��ك  وكان   ، �س��اعرنا  �س��ورة  اإلين��ا 

اأ�سبح��ت  حت��ى  ع��زام،  لإ�س��ماعيل  والفني��ة  الأكادميي��ة  واخل��رة  الوا�س��عة  واملخيل��ة  املبدع��ة  الي��د  ومبه��ارة 

للعي��ان. ماثل��ة  التقريبي��ة  ال�س��اعر  �س��ورة 

وبق��ى اأن نوؤك��د عل��ى اأن ماعر�سن��اه يف ه��ذه املقدم��ة لي���س هدف��ه اإظه��ار ح�س��ن العم��ل ، اأو تاأكي��د كمال��ه، 

من��ا  يتقب��ل  اأن  اهلل  ع�س��ى  لاج��ادة  املخل�س��ة  الني��ة  تواف��ر  م��ع  والتق�س��ر  بالنق���س  من��ا  اإق��رار  ه��و  العك���س  ب��ل 

املر�س��لن.    اأ���رف  عل��ى  وال�س��ام  وال�س��اة  العامل��ن،  رب  احلم��دهلل  اأن  دعوان��ا  واآخ��ر  نوايان��ا،  �س��ادق 

المعدان المؤلفان

امل�سل��ت  كال�س��يف  كان  املطل��وب  العم��ل  طبيع��ة  وحج��م  الوق��ت  ولك��ن  الك��رام،  قط��ر  ورج��الت  مبدع��ي  م��ن 

الك��رمي  الق��ارىء  اأيه��ا  �س��يت�سح  وكم��ا  فنح��ن   ، الفيح��اين  ودي��وان  �س��رة  يف  التحقي��ق  اأعم��ال  ج��دول  عن��ق  عل��ى 

وتع��اىل  �س��بحانه  اهلل  بع��ون   - حاولن��ا  ب��ل  ال�س��ابقة،  التقليدي��ة  طبعات��ه  يف  كم��ا  الفيح��اين  دي��وان  نن�س��خ  مل 

بحث��ا  ت�سل�س��لها  يف  لت�س��كل  الكت��اب  اأج��زاء  نرب��ط  ثاني��ا-اأن  والريا�س��ة  الثقاف��ة  وزارة  يف  امل�س��وؤولن  وتفه��م  اأول، 

واهتم��ام. فائق��ة  وعناي��ة  جه��د  كل  من��ا  حتت��اج  الت��ي  وثقافتن��ا  تراثن��ا  فل��ك  يف  ي��دور  وثقافي��ا  تراثي��ا 

�س��مع  كم��ن  لي���س  راأى  فم��ن  املفق��ودة،  الفيح��اين  ق�سائ��د  ع��ن  البح��ث  نح��و  ما�س��عينا  اأولوي��ات  وم��ن 

الديباج��ة. ح�س��ن  اخل��ط  رائ��ع  كان  الفيح��اين  ب��اأن  هن��ا  نق��رر  ونح��ن 

دول  يف  تنقل��ه  ع��ن  والعارف��ون  ال��رواة  ب��ه  يحدثن��ا  م��ا  الرج��ل  ه��ذا  �س��رة  يف  النتب��اه  مايلف��ت  ولع��ل 

ب��ل  بالهن��د،  درا�س��ته  ث��م   . مدار�س��ها  بع��دة  ودرا�س��ته  ال��دول  به��ذه  النظام��ي،  التعلي��م  عه��د  بداي��ة  يف  اخللي��ج 

خمطوط��ات  م��ن  علي��ه  اطلعن��ا  م��ا  فاإنن��ا  وللح��ق   ، الإجنليزي��ة  يكت��ب  كان  باأن��ه  ذل��ك  ف��وق  يزي��دون  اأنه��م 

اأي��ن  م��ن  لنت�س��ائل  اإنن��ا  حت��ى   ، الكتاب��ة  يف  بالدق��ة  حق��ا  والنبه��ار  الإعج��اب  لتث��ر  الكت��اب  به��ذا  تتعل��ق 

م��ن  الث��اين  الثل��ث  يف  اإل  به��ا  النظام��ي  التعلي��م  يب��داأ  مل  منطق��ة  يف  عام��ا  �س��بعن  بقل��م  ال�س��اعر  ه��ذا  ات��ى 

عل��ى  الف��رة  تل��ك  يف   - الرفي��ع  العلم��ي  امل�س��توى  عل��ى  دام��غ  دلي��ل  وكتابات��ه  خط��ه  ولع��ل  الع���رين،  الق��رن 

اهلل  وع�س��ى   ، اآث��اره  م��ن  الي�س��ر  الن��ذر  اإل  ماه��و  واأ�س��عاره  اأعمال��ه  م��ن  ماو�سلن��ا  اأن  وعل��ى  املب��دع،  له��ذا  الأق��ل- 

 ، مندفع��ة  تب��دو  الت��ي  ه��ذه  مقولتن��ا  اإثب��ات  لن��ا  يت�س��نى  حت��ى  خط��ه  م��ن  من��اذج  بع���س  لعر���س  يوفقن��ا  اأن 

املتوه��ج. ال�س��اعر  ه��ذا  اآث��ار  بتتب��ع  �س��غف  م��ن  تنب��ع  والت��ي 

احل��رة  لدين��ا  يث��ر  ور�س��مه  �سورت��ه  ف��اإن  اآث��اره،  م��ن  كله��ا  ومدونات��ه  ال�س��عر،  بي��ت  اأن  وكم��ا 

م��ن  اأك��ر  بذل��ك  لنق��رب  و�س��كله  وجه��ه  وتفا�سي��ل  ماحم��ه  ع��ن  وبح��ث  �س��غل  يف  فيجعلن��ا  وال�سط��راب، 

ف��اإن  ل��ذا  النف���س،  اأعم��اق  -ع��ن  نع��رف  تنبئ-كم��ا  الوج��ه  �سفح��ة  اأو  فال�س��ورة  واأخاق��ه،  و�سفات��ه  روح��ه 

ن���رها  م��ا  اأول  ن���رها  الت��ي  ال�س��ورة  لتاأكي��د  اجتاه��ات  ع��دة  يف  ومو�س��ول  متوا�س��ا  كان  نحوه��ا  ال�س��عي 
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اهلل  بع��ون  وحت�سلن��ا  املو�س��وع،  اأ�س��ل  ع��ن  للبح��ث  والنتق��ال  ال�س��فر  اىل  دفعن��ا  متمي��زا،  ثقافي��ا  �س��بقا  ف��كان   ،

وج��ده. لوال��ده  الأخ��رى  وال�س��ور  ال�س��ورة  ه��ذه  الذك��ر  من��ه  ا�س��تقى  ال��ذي  الأ�سي��ل  امل�س��در  ع��ن 

اأن  اإل  من��ا  كان  فم��ا   ، ع���ر  الثالث��ة  عم��ره  ليتج��اوز  �سغ��ر  ل�سب��ي  نع��رف  كم��ا  ال�س��ورة  ولك��ن 

املثل��ى  الو�س��يلة  وكان��ت  الثاث��ن  اإىل  �س��نواتها  وم�ساعف��ة   ، الن��ادرة  ال�س��ورة  ه��ذه  اىل  ال�ساف��ة  عل��ى  عزمن��ا 

تق��رب  الت��ي  النتيج��ة  تظه��ر  حت��ى  املن�س��ورة  ب�سورت��ه  ومزجه��ا  واأخوات��ه  وال��ده  �س��ور  حت�س��ر  لذل��ك 

املكرم��ن،  واأقربائ��ه   - عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عبدالوه��اب   / اأخي��ه  مب�س��اعدة  ذل��ك  وكان   ، �س��اعرنا  �س��ورة  اإلين��ا 

اأ�سبح��ت  حت��ى  ع��زام،  لإ�س��ماعيل  والفني��ة  الأكادميي��ة  واخل��رة  الوا�س��عة  واملخيل��ة  املبدع��ة  الي��د  ومبه��ارة 

للعي��ان. ماثل��ة  التقريبي��ة  ال�س��اعر  �س��ورة 

وبق��ى اأن نوؤك��د عل��ى اأن ماعر�سن��اه يف ه��ذه املقدم��ة لي���س هدف��ه اإظه��ار ح�س��ن العم��ل ، اأو تاأكي��د كمال��ه، 

من��ا  يتقب��ل  اأن  اهلل  ع�س��ى  لاج��ادة  املخل�س��ة  الني��ة  تواف��ر  م��ع  والتق�س��ر  بالنق���س  من��ا  اإق��رار  ه��و  العك���س  ب��ل 

املر�س��لن.    اأ���رف  عل��ى  وال�س��ام  وال�س��اة  العامل��ن،  رب  احلم��دهلل  اأن  دعوان��ا  واآخ��ر  نوايان��ا،  �س��ادق 

المعدان المؤلفان

م��ن  اخب��اره  �س��مع  اأو  ل��ه  حف��ظ  اأو  عا���ره  اأو  ب��ه  ات�س��ل  عم��ن  نبح��ث  اأن  حر�سن��ا  اأك��ر  كان  ل��ذا 

الك��واري،  �س��يف  ال  مب��ارك  الك��رمي  احل��اذق  بال��راوي  التقين��ا  اأن  ف��كان  ال�س��مالية،  املناط��ق  اأه��ل  م��ن  ال��رواة 

رج��ل  وه��و   - والعافي��ة  بال�سح��ة  ومتع��ه  عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عام��ا  وثمان��ن  واح��دا  عم��ره  م��ن  قط��ع  ال��ذي 

�س��رته  م��ن  وبع�س��ا   ، ق�سائ��ده  اأغل��ب  ويحف��ظ  الفيح��اين  لل�س��اعر  حم��ب  اأن��ه  بي��د  يكت��ب،  يق��راأول  ل  اأم��ي 

املتعلم��ن،  عل��ى  حك��را  لي�س��ت  واملعرف��ة  الثقاف��ة  ب��اأن  مقابلت��ه  بع��د  اكت�س��فنا  وق��د  قل��ب،  ظه��ر  ع��ن  واأخب��اره 

يف  ج��دا  الف��ذ  وال��راوي  الطي��ب  الرج��ل  ه��ذا  ياأل��و  ومل   ، الأف��ق  و�س��عة  والتجرب��ة  احلكم��ة  ربيب��ة  ه��ي  ب��ل 

لن��ا  ف��كان  بالفيح��اين،  تتعل��ق  واإ�ساف��ات  ومعلوم��ات  ق�سائ��د  م��ن  ويتذك��ر  ويع��رف  مايحف��ظ  ب��كل  امدادن��ا 

والراف��د. الع��ون  نع��م 

وه��و  الغاري��ة،  قري��ة  اأر���س  عل��ى  الفيح��اين  وراوعا���ر  مف�س��ال،  رج��ل  اإىل  الطري��ق  بن��ا  ع��رج  ث��م 

وكان  وال��ده  م��ع  �سب��اه  من��ذ  التجزئ��ة  جت��ارة  خ��ر  ،ال��ذي  الك��واري  عم��ران  ب��ن  عل��ي  ب��ن  عم��ران  ال�س��يد/ 

ما�س��مع  وجت��رد  ب�س��دق  لن��ا  وذك��ر   ، املج��اورة  املناط��ق  باأه��ايل  قريته،ث��م  يف  ه��م  مب��ن  يوم��ي  ات�س��ال  عل��ى 

واخل�سائ��ل  احل�س��نة  ال�سف��ات  ب��كل  ونعت��ه   ، وفتوت��ه  و�س��بابه  �سب��اه  يف  الفيحاين،وه��و  اأخب��ار  م��ن  وع��رف 

الكت��اب. به��ذا  �س��رته  يف  ما�س��رد  نح��و  عل��ى  اأخب��اره  وذك��ر  احلمي��دة، 

التكلي��ف  ولي��د  لن��ا  بالن�س��بة  يك��ن  مل  واأخب��اره  و�س��عره  بالفيح��اين  الهتم��ام  اأن  الذك��ر  ع��ن  وغن��ي 

الأنف���س،  جنب��ات  يف  م�س��تقر  قط��ر-  اأه��ل  قل��وب  يف  ه��و  كم��ا  الفيح��اين-  ب��ل  عن��ه،  كت��اب  باإجن��از  الر�س��مي 

بري��ق   فتجلوه��ا  النف���س  ظلم��ات  عل��ى  احلقيق��ي  فن��ه  اأن��وار  ت�س��ع  بداخله��ا،  ومتي��زه  واإبداع��ه  حا�رب�س��عره 

واخلليجي��ن  القطري��ن  ال��رواة  م��ن  وك��م   ، واحلكم��ة  اجليا�س��ة  والعاطف��ة  الر�سان��ة  �س��ناه  م��ن  تنبع��ث  خ��اب 

ولك��ن  واأخب��اره،  و�س��رته  ال�س��اعر  �س��عر  م��ن  اأدبي��ة  فيو�س��ات  اأحاديث��ه  فكان��ت  الفيح��اين،  ع��ن  حت��دث  ق��د 

ذل��ك   وتوثي��ق،  ومتابع��ة  حتقي��ق  اإىل  حتت��اج  الت��ي  الرواي��ة  طائل��ة  حت��ت  نع��رف  كم��ا  تق��ع  الأحادي��ث  ه��ذه 

بع���س  م��ن  جتع��ل  ع���ره  يف  فارق��ة  اأوعام��ة  اأ�س��طورة  اىل  املب��دع  اأو  ال�س��اعر  وحت��ول   ، ال�س��هرة  اأو  الإعج��اب 

الأ�س��طورة،  اأو  العل��م  ه��ذا  ل�س��رة  العام��ة  بالأج��واء  متاأث��را  املنج��ذب،  اأو  املاأخ��وذ  حك��م  يف  يك��ن  مل  اإن   ، روات��ه 

عبق��ا،  اأجوائه��ا  غراب��ة،واىل  غرابته��ا  واإىل  �س��حرا،  الأ�س��طورة  �س��حر  اإىل  عنديات��ه  م��ن  لي�سي��ف  اأن��ه  حت��ى 

ال��رواة  ع��دد  ك��ر  ولذل��ك  منه��ا،  فه��و  احلقيق��ة  ع��ن  يك��ن  مل  اإن  مايروي��ه  اأن  م��ن  ويقين��ه  بحب��ه  ذل��ك  يف  مندفع��ا 

خ��ال  ذل��ك  كان  �س��واء  بالغ��ة،  ك��رة  ب�س��اعرنا  املت�سل��ة  املعلوم��ات  ر�س��د  يف  به��م  بال�س��تعانة  قمن��ا  الذي��ن 

باإجن��ازه. تكليفن��ا  قب��ل  خل��ت  �س��نوات  من��ذ  اأو  اأ�س��هر،  الثاث��ة  تتج��اوز  مل  والت��ي   ، الكت��اب  ه��ذا  اإع��داد  ف��رة 

�س��رة  م��ع  وتوا�سلن��ا  ر�سدن��ا  جوان��ب  م��ن  مهم��ا  جانب��ا  امل�س��ورة  اأو  املكتوب��ة  امل�س��ادر  مثل��ت  كم��ا 

مايت�س��ل  كل  جلم��ع  ال��دوؤوب  و�س��عينا  وتفكرن��ا  اهتمامن��ا  م��ن  كب��را  حي��زا  �س��غلت  وق��د  �س��اعرنا،  وتاري��خ 

يف  اأو  قط��ر  يف  كان  اإن   : املختلف��ة  الإع��ام  وو�س��ائل  والكت��ب  والدوري��ات  الثقافي��ة  واملج��ات  فال�سح��ف  العل��م،  به��ذا 

ف��ا   ، الكب��ر  �س��اعرنا  واأ�س��عار  �س��رة  اإىل  طويل��ة  �س��نوات  م��دى  عل��ى  وتك��رارا  م��رارا  تطرق��ت  ق��د   ، اخللي��ج  دول 

معروف��ن  م�سدري��ن  اأو  م�س��در  ع��ن  تزي��د  ل  الكت��ب  ه��ذه  كان��ت  ومل��ا  فيه��ا،  ي��رد  عم��ا  تنق���س  ول   تزي��د  ه��ي 

ح��ول  املعلوم��ات  م��ن  املزي��د  ل�س��تظهار  لن��ا  ب��دا  فق��د  م�س��ت  طويل��ة  �س��نوات  من��ذ  للفيح��اين  تط��رق  ،ق��د 

 ، واإبداع��ه  و�س��عره  حيات��ه  جوان��ب  كل  بدق��ة  تر�س��د  بحثي��ة  خط��ة  و�س��ع  عل��ى  نق��وم  اأن  و�س��عره  ال�س��اعر 

بال��رواة  الت�س��ال  وموا�سل��ة   ، والنتق��اء  املعلوم��ات  وغربل��ة  واملتابع��ة  الدقي��ق  والبح��ث  الوق��ت  يتطل��ب  مم��ا 

ه��ذه. مقدمتن��ا  يف  اأ�س��لفنا  كم��ا  واملكتوب��ة  املخطوط��ة  ال�س��اعر  اآث��ار  ع��ن  والتنقي��ب  واملهتم��ن،  والباحث��ن 

حتقي��ق  اإىل  لن��ا،  اأتيح��ت  الت��ي  الوجي��زة  الف��رة  خ��ال  اجله��د،  و�س��عنا  م��ا  �س��عينا  فاإنن��ا  وللحقيق��ة 

اأي  اأو  الفيح��اين،  جت��اه  الائ��ق  الواج��ب  عم��ل  م��ن  اأنف�س��نا  غاي��ات  بع���س  اإىل  ن�س��ل  لعلن��ا  ذكرن��ا  مم��ا  ج��زء 

م��ن  اخب��اره  �س��مع  اأو  ل��ه  حف��ظ  اأو  عا���ره  اأو  ب��ه  ات�س��ل  عم��ن  نبح��ث  اأن  حر�سن��ا  اأك��ر  كان  ل��ذا 

الك��واري،  �س��يف  ال  مب��ارك  الك��رمي  احل��اذق  بال��راوي  التقين��ا  اأن  ف��كان  ال�س��مالية،  املناط��ق  اأه��ل  م��ن  ال��رواة 

رج��ل  وه��و   - والعافي��ة  بال�سح��ة  ومتع��ه  عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عام��ا  وثمان��ن  واح��دا  عم��ره  م��ن  قط��ع  ال��ذي 

�س��رته  م��ن  وبع�س��ا   ، ق�سائ��ده  اأغل��ب  ويحف��ظ  الفيح��اين  لل�س��اعر  حم��ب  اأن��ه  بي��د  يكت��ب،  يق��راأول  ل  اأم��ي 

املتعلم��ن،  عل��ى  حك��را  لي�س��ت  واملعرف��ة  الثقاف��ة  ب��اأن  مقابلت��ه  بع��د  اكت�س��فنا  وق��د  قل��ب،  ظه��ر  ع��ن  واأخب��اره 

يف  ج��دا  الف��ذ  وال��راوي  الطي��ب  الرج��ل  ه��ذا  ياأل��و  ومل   ، الأف��ق  و�س��عة  والتجرب��ة  احلكم��ة  ربيب��ة  ه��ي  ب��ل 

لن��ا  ف��كان  بالفيح��اين،  تتعل��ق  واإ�ساف��ات  ومعلوم��ات  ق�سائ��د  م��ن  ويتذك��ر  ويع��رف  مايحف��ظ  ب��كل  امدادن��ا 

والراف��د. الع��ون  نع��م 

وه��و  الغاري��ة،  قري��ة  اأر���س  عل��ى  الفيح��اين  وراوعا���ر  مف�س��ال،  رج��ل  اإىل  الطري��ق  بن��ا  ع��رج  ث��م 

وكان  وال��ده  م��ع  �سب��اه  من��ذ  التجزئ��ة  جت��ارة  خ��ر  ،ال��ذي  الك��واري  عم��ران  ب��ن  عل��ي  ب��ن  عم��ران  ال�س��يد/ 

ما�س��مع  وجت��رد  ب�س��دق  لن��ا  وذك��ر   ، املج��اورة  املناط��ق  باأه��ايل  قريته،ث��م  يف  ه��م  مب��ن  يوم��ي  ات�س��ال  عل��ى 

واخل�سائ��ل  احل�س��نة  ال�سف��ات  ب��كل  ونعت��ه   ، وفتوت��ه  و�س��بابه  �سب��اه  يف  الفيحاين،وه��و  اأخب��ار  م��ن  وع��رف 

الكت��اب. به��ذا  �س��رته  يف  ما�س��رد  نح��و  عل��ى  اأخب��اره  وذك��ر  احلمي��دة، 

التكلي��ف  ولي��د  لن��ا  بالن�س��بة  يك��ن  مل  واأخب��اره  و�س��عره  بالفيح��اين  الهتم��ام  اأن  الذك��ر  ع��ن  وغن��ي 

الأنف���س،  جنب��ات  يف  م�س��تقر  قط��ر-  اأه��ل  قل��وب  يف  ه��و  كم��ا  الفيح��اين-  ب��ل  عن��ه،  كت��اب  باإجن��از  الر�س��مي 

بري��ق   فتجلوه��ا  النف���س  ظلم��ات  عل��ى  احلقيق��ي  فن��ه  اأن��وار  ت�س��ع  بداخله��ا،  ومتي��زه  واإبداع��ه  حا�رب�س��عره 

واخلليجي��ن  القطري��ن  ال��رواة  م��ن  وك��م   ، واحلكم��ة  اجليا�س��ة  والعاطف��ة  الر�سان��ة  �س��ناه  م��ن  تنبع��ث  خ��اب 

ولك��ن  واأخب��اره،  و�س��رته  ال�س��اعر  �س��عر  م��ن  اأدبي��ة  فيو�س��ات  اأحاديث��ه  فكان��ت  الفيح��اين،  ع��ن  حت��دث  ق��د 

ذل��ك   وتوثي��ق،  ومتابع��ة  حتقي��ق  اإىل  حتت��اج  الت��ي  الرواي��ة  طائل��ة  حت��ت  نع��رف  كم��ا  تق��ع  الأحادي��ث  ه��ذه 

بع���س  م��ن  جتع��ل  ع���ره  يف  فارق��ة  اأوعام��ة  اأ�س��طورة  اىل  املب��دع  اأو  ال�س��اعر  وحت��ول   ، ال�س��هرة  اأو  الإعج��اب 

الأ�س��طورة،  اأو  العل��م  ه��ذا  ل�س��رة  العام��ة  بالأج��واء  متاأث��را  املنج��ذب،  اأو  املاأخ��وذ  حك��م  يف  يك��ن  مل  اإن   ، روات��ه 

عبق��ا،  اأجوائه��ا  غراب��ة،واىل  غرابته��ا  واإىل  �س��حرا،  الأ�س��طورة  �س��حر  اإىل  عنديات��ه  م��ن  لي�سي��ف  اأن��ه  حت��ى 

ال��رواة  ع��دد  ك��ر  ولذل��ك  منه��ا،  فه��و  احلقيق��ة  ع��ن  يك��ن  مل  اإن  مايروي��ه  اأن  م��ن  ويقين��ه  بحب��ه  ذل��ك  يف  مندفع��ا 

خ��ال  ذل��ك  كان  �س��واء  بالغ��ة،  ك��رة  ب�س��اعرنا  املت�سل��ة  املعلوم��ات  ر�س��د  يف  به��م  بال�س��تعانة  قمن��ا  الذي��ن 

باإجن��ازه. تكليفن��ا  قب��ل  خل��ت  �س��نوات  من��ذ  اأو  اأ�س��هر،  الثاث��ة  تتج��اوز  مل  والت��ي   ، الكت��اب  ه��ذا  اإع��داد  ف��رة 

�س��رة  م��ع  وتوا�سلن��ا  ر�سدن��ا  جوان��ب  م��ن  مهم��ا  جانب��ا  امل�س��ورة  اأو  املكتوب��ة  امل�س��ادر  مثل��ت  كم��ا 

مايت�س��ل  كل  جلم��ع  ال��دوؤوب  و�س��عينا  وتفكرن��ا  اهتمامن��ا  م��ن  كب��را  حي��زا  �س��غلت  وق��د  �س��اعرنا،  وتاري��خ 

يف  اأو  قط��ر  يف  كان  اإن   : املختلف��ة  الإع��ام  وو�س��ائل  والكت��ب  والدوري��ات  الثقافي��ة  واملج��ات  فال�سح��ف  العل��م،  به��ذا 

ف��ا   ، الكب��ر  �س��اعرنا  واأ�س��عار  �س��رة  اإىل  طويل��ة  �س��نوات  م��دى  عل��ى  وتك��رارا  م��رارا  تطرق��ت  ق��د   ، اخللي��ج  دول 

معروف��ن  م�سدري��ن  اأو  م�س��در  ع��ن  تزي��د  ل  الكت��ب  ه��ذه  كان��ت  ومل��ا  فيه��ا،  ي��رد  عم��ا  تنق���س  ول   تزي��د  ه��ي 

ح��ول  املعلوم��ات  م��ن  املزي��د  ل�س��تظهار  لن��ا  ب��دا  فق��د  م�س��ت  طويل��ة  �س��نوات  من��ذ  للفيح��اين  تط��رق  ،ق��د 

 ، واإبداع��ه  و�س��عره  حيات��ه  جوان��ب  كل  بدق��ة  تر�س��د  بحثي��ة  خط��ة  و�س��ع  عل��ى  نق��وم  اأن  و�س��عره  ال�س��اعر 

بال��رواة  الت�س��ال  وموا�سل��ة   ، والنتق��اء  املعلوم��ات  وغربل��ة  واملتابع��ة  الدقي��ق  والبح��ث  الوق��ت  يتطل��ب  مم��ا 

ه��ذه. مقدمتن��ا  يف  اأ�س��لفنا  كم��ا  واملكتوب��ة  املخطوط��ة  ال�س��اعر  اآث��ار  ع��ن  والتنقي��ب  واملهتم��ن،  والباحث��ن 

حتقي��ق  اإىل  لن��ا،  اأتيح��ت  الت��ي  الوجي��زة  الف��رة  خ��ال  اجله��د،  و�س��عنا  م��ا  �س��عينا  فاإنن��ا  وللحقيق��ة 

اأي  اأو  الفيح��اين،  جت��اه  الائ��ق  الواج��ب  عم��ل  م��ن  اأنف�س��نا  غاي��ات  بع���س  اإىل  ن�س��ل  لعلن��ا  ذكرن��ا  مم��ا  ج��زء 

لذا كان اأكرث حر�شنا اأن نبحث عمن ات�شل به اأو عا�رصه اأو حفظ له اأو �شمع اخباره من الرواة من اأهل املناطق 

ال�شمالية، فكان اأن التقينا بالراوي احلاذق الكرمي مبارك ال �شيف الكواري، الذي قطع من عمره واحدا وثمانني عاما )رحمه 

اهلل تعاىل( وهو رجل اأمي ال يقراأوال يكتب، بيد اأنه حمب لل�شاعر الفيحاين ويحفظ اأغلب ق�شائده ، وبع�شا من �شريته واأخباره 

عن ظهر قلب، وقد اكت�شفنا بعد مقابلته باأن الثقافة واملعرفة لي�شت حكرا على املتعلمني، بل هي ربيبة احلكمة والتجربة 

و�شعة االأفق ، ومل ياألو هذا الرجل الطيب والراوي الفذ جدا يف امدادنا بكل مايحفظ ويعرف ويتذكر من ق�شائد ومعلومات 

واإ�شافات تتعلق بالفيحاين، فكان لنا نعم العون والرافد.

ثم عرج بنا الطريق اإىل رجل مف�شال، وراوعا�رص الفيحاين على اأر�ض قرية الغارية، وهو ال�شيد/ عمران بن علي 

باأهايل  ات�شال يومي مبن هم يف قريته،ثم  التجزئة منذ �شباه مع والده وكان على  ،الذي خرب جتارة  الكواري  بن عمران 

املناطق املجاورة ، وذكر لنا ب�شدق وجترد ما�شمع وعرف من اأخبار الفيحاين،وهو يف �شباه و�شبابه وفتوته ، ونعته بكل 

ال�شفات احل�شنة واخل�شائل احلميدة، وذكر اأخباره على نحو ما�شريد يف �شريته بهذا الكتاب.

وغني عن الذكر اأن االهتمام بالفيحاين و�شعره واأخباره مل يكن بالن�شبة لنا وليد التكليف الر�شمي باإجناز كتاب 

عنه، بل الفيحاين- كما هو يف قلوب اأهل قطر- م�شتقر يف جنبات االأنف�ض، حا�رصب�شعره واإبداعه ومتيزه بداخلها، ت�شع اأنوار 

فنه احلقيقي على ظلمات النف�ض فتجلوها بربيق  خالب تنبعث من �شناه الر�شانة والعاطفة اجليا�شة واحلكمة ، وكم من 

الرواة القطريني واخلليجيني قد حتدث عن الفيحاين، فكانت اأحاديثه فيو�شات اأدبية من �شعر ال�شاعر و�شريته واأخباره، 

ولكن هذه االأحاديث تقع كما نعرف حتت طائلة الرواية التي حتتاج اإىل حتقيق ومتابعة وتوثيق، ذلك  االإعجاب اأو ال�شهرة ، 

وحتول ال�شاعر اأو املبدع اىل اأ�شطورة اأوعالمة فارقة يف ع�رصه جتعل من بع�ض رواته ، اإن مل يكن يف حكم املاأخوذ اأو املنجذب، 

متاأثرا باالأجواء العامة ل�شرية هذا العلم اأو االأ�شطورة، حتى اأنه لي�شيف من عندياته اإىل �شحر االأ�شطورة �شحرا، واإىل غرابتها 

اإن مل يكن عني احلقيقة فهو منها، ولذلك كرث عدد  اأن مايرويه  اأجوائها عبقا، مندفعا يف ذلك بحبه ويقينه من  غرابة،واىل 

الرواة الذين قمنا باال�شتعانة بهم يف ر�شد املعلومات املت�شلة ب�شاعرنا كرثة بالغة، �شواء كان ذلك خالل فرتة اإعداد هذا 

الكتاب ، والتي مل تتجاوز الثالثة اأ�شهر، اأو منذ �شنوات خلت قبل تكليفنا باإجنازه.

كما مثلت امل�شادر املكتوبة اأو امل�شورة جانبا مهما من جوانب ر�شدنا وتوا�شلنا مع �شرية وتاريخ �شاعرنا، وقد 

الثقافية  واملجالت  فال�شحف  العلم،  بهذا  مايت�شل  كل  جلمع  الدوؤوب  و�شعينا  وتفكرينا  اهتمامنا  من  كبريا  حيزا  �شغلت 

والدوريات والكتب وو�شائل االإعالم املختلفة : اإن كان يف قطر اأو يف دول اخلليج ، قد تطرقت مرارا وتكرارا على مدى �شنوات 

طويلة اإىل �شرية واأ�شعار �شاعرنا الكبري ، فال هي تزيد وال  تنق�ض عما يرد فيها، وملا كانت هذه الكتب ال تزيد عن م�شدر اأو 

م�شدرين معروفني ،قد تطرق للفيحاين منذ �شنوات طويلة م�شت فقد بدا لنا ال�شتظهار املزيد من املعلومات حول ال�شاعر 

والبحث  الوقت  يتطلب  مما   ، واإبداعه  و�شعره  حياته  جوانب  كل  بدقة  تر�شد  بحثية  خطة  و�شع  على  نقوم  اأن  و�شعره 

الدقيق واملتابعة وغربلة املعلومات واالنتقاء ، وموا�شلة االت�شال بالرواة والباحثني واملهتمني، والتنقيب عن اآثار ال�شاعر 

املخطوطة واملكتوبة كما اأ�شلفنا يف مقدمتنا هذه.

وللحقيقة فاإننا �شعينا ما و�شعنا اجلهد، خالل الفرتة الوجيزة التي اأتيحت لنا، اإىل حتقيق جزء مما ذكرنا لعلنا 

ن�شل اإىل بع�ض غايات اأنف�شنا من عمل الواجب الالئق جتاه الفيحاين، اأو اأي من مبدعي ورجاالت قطر الكرام، ولكن الوقت 

وحجم طبيعة العمل املطلوب كان كال�شيف امل�شلت على عنق جدول اأعمال التحقيق يف �شرية وديوان الفيحاين ، فنحن وكما 

�شيت�شح اأيها القارىء الكرمي مل نن�شخ ديوان الفيحاين كما يف طبعاته التقليدية ال�شابقة، بل حاولنا - بعون اهلل �شبحانه 



امل�سل��ت  كال�س��يف  كان  املطل��وب  العم��ل  طبيع��ة  وحج��م  الوق��ت  ولك��ن  الك��رام،  قط��ر  ورج��الت  مبدع��ي  م��ن 

الك��رمي  الق��ارىء  اأيه��ا  �س��يت�سح  وكم��ا  فنح��ن   ، الفيح��اين  ودي��وان  �س��رة  يف  التحقي��ق  اأعم��ال  ج��دول  عن��ق  عل��ى 

وتع��اىل  �س��بحانه  اهلل  بع��ون   - حاولن��ا  ب��ل  ال�س��ابقة،  التقليدي��ة  طبعات��ه  يف  كم��ا  الفيح��اين  دي��وان  نن�س��خ  مل 

بحث��ا  ت�سل�س��لها  يف  لت�س��كل  الكت��اب  اأج��زاء  نرب��ط  ثاني��ا-اأن  والريا�س��ة  الثقاف��ة  وزارة  يف  امل�س��وؤولن  وتفه��م  اأول، 

واهتم��ام. فائق��ة  وعناي��ة  جه��د  كل  من��ا  حتت��اج  الت��ي  وثقافتن��ا  تراثن��ا  فل��ك  يف  ي��دور  وثقافي��ا  تراثي��ا 

�س��مع  كم��ن  لي���س  راأى  فم��ن  املفق��ودة،  الفيح��اين  ق�سائ��د  ع��ن  البح��ث  نح��و  ما�س��عينا  اأولوي��ات  وم��ن 

الديباج��ة. ح�س��ن  اخل��ط  رائ��ع  كان  الفيح��اين  ب��اأن  هن��ا  نق��رر  ونح��ن 

دول  يف  تنقل��ه  ع��ن  والعارف��ون  ال��رواة  ب��ه  يحدثن��ا  م��ا  الرج��ل  ه��ذا  �س��رة  يف  النتب��اه  مايلف��ت  ولع��ل 

ب��ل  بالهن��د،  درا�س��ته  ث��م   . مدار�س��ها  بع��دة  ودرا�س��ته  ال��دول  به��ذه  النظام��ي،  التعلي��م  عه��د  بداي��ة  يف  اخللي��ج 

خمطوط��ات  م��ن  علي��ه  اطلعن��ا  م��ا  فاإنن��ا  وللح��ق   ، الإجنليزي��ة  يكت��ب  كان  باأن��ه  ذل��ك  ف��وق  يزي��دون  اأنه��م 

اأي��ن  م��ن  لنت�س��ائل  اإنن��ا  حت��ى   ، الكتاب��ة  يف  بالدق��ة  حق��ا  والنبه��ار  الإعج��اب  لتث��ر  الكت��اب  به��ذا  تتعل��ق 

م��ن  الث��اين  الثل��ث  يف  اإل  به��ا  النظام��ي  التعلي��م  يب��داأ  مل  منطق��ة  يف  عام��ا  �س��بعن  بقل��م  ال�س��اعر  ه��ذا  ات��ى 

عل��ى  الف��رة  تل��ك  يف   - الرفي��ع  العلم��ي  امل�س��توى  عل��ى  دام��غ  دلي��ل  وكتابات��ه  خط��ه  ولع��ل  الع���رين،  الق��رن 

اهلل  وع�س��ى   ، اآث��اره  م��ن  الي�س��ر  الن��ذر  اإل  ماه��و  واأ�س��عاره  اأعمال��ه  م��ن  ماو�سلن��ا  اأن  وعل��ى  املب��دع،  له��ذا  الأق��ل- 

 ، مندفع��ة  تب��دو  الت��ي  ه��ذه  مقولتن��ا  اإثب��ات  لن��ا  يت�س��نى  حت��ى  خط��ه  م��ن  من��اذج  بع���س  لعر���س  يوفقن��ا  اأن 

املتوه��ج. ال�س��اعر  ه��ذا  اآث��ار  بتتب��ع  �س��غف  م��ن  تنب��ع  والت��ي 

احل��رة  لدين��ا  يث��ر  ور�س��مه  �سورت��ه  ف��اإن  اآث��اره،  م��ن  كله��ا  ومدونات��ه  ال�س��عر،  بي��ت  اأن  وكم��ا 

م��ن  اأك��ر  بذل��ك  لنق��رب  و�س��كله  وجه��ه  وتفا�سي��ل  ماحم��ه  ع��ن  وبح��ث  �س��غل  يف  فيجعلن��ا  وال�سط��راب، 

ف��اإن  ل��ذا  النف���س،  اأعم��اق  -ع��ن  نع��رف  تنبئ-كم��ا  الوج��ه  �سفح��ة  اأو  فال�س��ورة  واأخاق��ه،  و�سفات��ه  روح��ه 

ن���رها  م��ا  اأول  ن���رها  الت��ي  ال�س��ورة  لتاأكي��د  اجتاه��ات  ع��دة  يف  ومو�س��ول  متوا�س��ا  كان  نحوه��ا  ال�س��عي 

 )100 )�سفح��ة  1998م/  مار���س   )64( الع��دد  يف  ال�س��عودية  )فوا�س��ل(  جمل��ة  يف  الذك��ر  �سال��ح  امل��وؤرخ  املرح��وم 

اهلل  بع��ون  وحت�سلن��ا  املو�س��وع،  اأ�س��ل  ع��ن  للبح��ث  والنتق��ال  ال�س��فر  اىل  دفعن��ا  متمي��زا،  ثقافي��ا  �س��بقا  ف��كان   ،

وج��ده. لوال��ده  الأخ��رى  وال�س��ور  ال�س��ورة  ه��ذه  الذك��ر  من��ه  ا�س��تقى  ال��ذي  الأ�سي��ل  امل�س��در  ع��ن 

اأن  اإل  من��ا  كان  فم��ا   ، ع���ر  الثالث��ة  عم��ره  ليتج��اوز  �سغ��ر  ل�سب��ي  نع��رف  كم��ا  ال�س��ورة  ولك��ن 

املثل��ى  الو�س��يلة  وكان��ت  الثاث��ن  اإىل  �س��نواتها  وم�ساعف��ة   ، الن��ادرة  ال�س��ورة  ه��ذه  اىل  ال�ساف��ة  عل��ى  عزمن��ا 

تق��رب  الت��ي  النتيج��ة  تظه��ر  حت��ى  املن�س��ورة  ب�سورت��ه  ومزجه��ا  واأخوات��ه  وال��ده  �س��ور  حت�س��ر  لذل��ك 

املكرم��ن،  واأقربائ��ه   - عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عبدالوه��اب   / اأخي��ه  مب�س��اعدة  ذل��ك  وكان   ، �س��اعرنا  �س��ورة  اإلين��ا 

اأ�سبح��ت  حت��ى  ع��زام،  لإ�س��ماعيل  والفني��ة  الأكادميي��ة  واخل��رة  الوا�س��عة  واملخيل��ة  املبدع��ة  الي��د  ومبه��ارة 

للعي��ان. ماثل��ة  التقريبي��ة  ال�س��اعر  �س��ورة 

وبق��ى اأن نوؤك��د عل��ى اأن ماعر�سن��اه يف ه��ذه املقدم��ة لي���س هدف��ه اإظه��ار ح�س��ن العم��ل ، اأو تاأكي��د كمال��ه، 

من��ا  يتقب��ل  اأن  اهلل  ع�س��ى  لاج��ادة  املخل�س��ة  الني��ة  تواف��ر  م��ع  والتق�س��ر  بالنق���س  من��ا  اإق��رار  ه��و  العك���س  ب��ل 

املر�س��لن.    اأ���رف  عل��ى  وال�س��ام  وال�س��اة  العامل��ن،  رب  احلم��دهلل  اأن  دعوان��ا  واآخ��ر  نوايان��ا،  �س��ادق 

المعدان المؤلفان

امل�سل��ت  كال�س��يف  كان  املطل��وب  العم��ل  طبيع��ة  وحج��م  الوق��ت  ولك��ن  الك��رام،  قط��ر  ورج��الت  مبدع��ي  م��ن 

الك��رمي  الق��ارىء  اأيه��ا  �س��يت�سح  وكم��ا  فنح��ن   ، الفيح��اين  ودي��وان  �س��رة  يف  التحقي��ق  اأعم��ال  ج��دول  عن��ق  عل��ى 

وتع��اىل  �س��بحانه  اهلل  بع��ون   - حاولن��ا  ب��ل  ال�س��ابقة،  التقليدي��ة  طبعات��ه  يف  كم��ا  الفيح��اين  دي��وان  نن�س��خ  مل 

بحث��ا  ت�سل�س��لها  يف  لت�س��كل  الكت��اب  اأج��زاء  نرب��ط  ثاني��ا-اأن  والريا�س��ة  الثقاف��ة  وزارة  يف  امل�س��وؤولن  وتفه��م  اأول، 

واهتم��ام. فائق��ة  وعناي��ة  جه��د  كل  من��ا  حتت��اج  الت��ي  وثقافتن��ا  تراثن��ا  فل��ك  يف  ي��دور  وثقافي��ا  تراثي��ا 

�س��مع  كم��ن  لي���س  راأى  فم��ن  املفق��ودة،  الفيح��اين  ق�سائ��د  ع��ن  البح��ث  نح��و  ما�س��عينا  اأولوي��ات  وم��ن 

الديباج��ة. ح�س��ن  اخل��ط  رائ��ع  كان  الفيح��اين  ب��اأن  هن��ا  نق��رر  ونح��ن 

دول  يف  تنقل��ه  ع��ن  والعارف��ون  ال��رواة  ب��ه  يحدثن��ا  م��ا  الرج��ل  ه��ذا  �س��رة  يف  النتب��اه  مايلف��ت  ولع��ل 

ب��ل  بالهن��د،  درا�س��ته  ث��م   . مدار�س��ها  بع��دة  ودرا�س��ته  ال��دول  به��ذه  النظام��ي،  التعلي��م  عه��د  بداي��ة  يف  اخللي��ج 

خمطوط��ات  م��ن  علي��ه  اطلعن��ا  م��ا  فاإنن��ا  وللح��ق   ، الإجنليزي��ة  يكت��ب  كان  باأن��ه  ذل��ك  ف��وق  يزي��دون  اأنه��م 

اأي��ن  م��ن  لنت�س��ائل  اإنن��ا  حت��ى   ، الكتاب��ة  يف  بالدق��ة  حق��ا  والنبه��ار  الإعج��اب  لتث��ر  الكت��اب  به��ذا  تتعل��ق 

م��ن  الث��اين  الثل��ث  يف  اإل  به��ا  النظام��ي  التعلي��م  يب��داأ  مل  منطق��ة  يف  عام��ا  �س��بعن  بقل��م  ال�س��اعر  ه��ذا  ات��ى 

عل��ى  الف��رة  تل��ك  يف   - الرفي��ع  العلم��ي  امل�س��توى  عل��ى  دام��غ  دلي��ل  وكتابات��ه  خط��ه  ولع��ل  الع���رين،  الق��رن 

اهلل  وع�س��ى   ، اآث��اره  م��ن  الي�س��ر  الن��ذر  اإل  ماه��و  واأ�س��عاره  اأعمال��ه  م��ن  ماو�سلن��ا  اأن  وعل��ى  املب��دع،  له��ذا  الأق��ل- 

 ، مندفع��ة  تب��دو  الت��ي  ه��ذه  مقولتن��ا  اإثب��ات  لن��ا  يت�س��نى  حت��ى  خط��ه  م��ن  من��اذج  بع���س  لعر���س  يوفقن��ا  اأن 

املتوه��ج. ال�س��اعر  ه��ذا  اآث��ار  بتتب��ع  �س��غف  م��ن  تنب��ع  والت��ي 

احل��رة  لدين��ا  يث��ر  ور�س��مه  �سورت��ه  ف��اإن  اآث��اره،  م��ن  كله��ا  ومدونات��ه  ال�س��عر،  بي��ت  اأن  وكم��ا 

م��ن  اأك��ر  بذل��ك  لنق��رب  و�س��كله  وجه��ه  وتفا�سي��ل  ماحم��ه  ع��ن  وبح��ث  �س��غل  يف  فيجعلن��ا  وال�سط��راب، 

ف��اإن  ل��ذا  النف���س،  اأعم��اق  -ع��ن  نع��رف  تنبئ-كم��ا  الوج��ه  �سفح��ة  اأو  فال�س��ورة  واأخاق��ه،  و�سفات��ه  روح��ه 

ن���رها  م��ا  اأول  ن���رها  الت��ي  ال�س��ورة  لتاأكي��د  اجتاه��ات  ع��دة  يف  ومو�س��ول  متوا�س��ا  كان  نحوه��ا  ال�س��عي 
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اهلل  بع��ون  وحت�سلن��ا  املو�س��وع،  اأ�س��ل  ع��ن  للبح��ث  والنتق��ال  ال�س��فر  اىل  دفعن��ا  متمي��زا،  ثقافي��ا  �س��بقا  ف��كان   ،

وج��ده. لوال��ده  الأخ��رى  وال�س��ور  ال�س��ورة  ه��ذه  الذك��ر  من��ه  ا�س��تقى  ال��ذي  الأ�سي��ل  امل�س��در  ع��ن 

اأن  اإل  من��ا  كان  فم��ا   ، ع���ر  الثالث��ة  عم��ره  ليتج��اوز  �سغ��ر  ل�سب��ي  نع��رف  كم��ا  ال�س��ورة  ولك��ن 

املثل��ى  الو�س��يلة  وكان��ت  الثاث��ن  اإىل  �س��نواتها  وم�ساعف��ة   ، الن��ادرة  ال�س��ورة  ه��ذه  اىل  ال�ساف��ة  عل��ى  عزمن��ا 

تق��رب  الت��ي  النتيج��ة  تظه��ر  حت��ى  املن�س��ورة  ب�سورت��ه  ومزجه��ا  واأخوات��ه  وال��ده  �س��ور  حت�س��ر  لذل��ك 

املكرم��ن،  واأقربائ��ه   - عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عبدالوه��اب   / اأخي��ه  مب�س��اعدة  ذل��ك  وكان   ، �س��اعرنا  �س��ورة  اإلين��ا 

اأ�سبح��ت  حت��ى  ع��زام،  لإ�س��ماعيل  والفني��ة  الأكادميي��ة  واخل��رة  الوا�س��عة  واملخيل��ة  املبدع��ة  الي��د  ومبه��ارة 

للعي��ان. ماثل��ة  التقريبي��ة  ال�س��اعر  �س��ورة 

وبق��ى اأن نوؤك��د عل��ى اأن ماعر�سن��اه يف ه��ذه املقدم��ة لي���س هدف��ه اإظه��ار ح�س��ن العم��ل ، اأو تاأكي��د كمال��ه، 

من��ا  يتقب��ل  اأن  اهلل  ع�س��ى  لاج��ادة  املخل�س��ة  الني��ة  تواف��ر  م��ع  والتق�س��ر  بالنق���س  من��ا  اإق��رار  ه��و  العك���س  ب��ل 

املر�س��لن.    اأ���رف  عل��ى  وال�س��ام  وال�س��اة  العامل��ن،  رب  احلم��دهلل  اأن  دعوان��ا  واآخ��ر  نوايان��ا،  �س��ادق 

المعدان المؤلفان

تراثيا  بحثا  ت�شل�شلها  يف  لت�شكل  الكتاب  اأجزاء  نربط  ثانيا-اأن  والريا�شة  الثقافة  وزارة  يف  امل�شوؤولني  وتفهم  اأوال،  وتعاىل 

وثقافيا يدور يف فلك تراثنا وثقافتنا التي حتتاج منا كل جهد وعناية فائقة واهتمام.

ومن اأولويات ما�شعينا نحو البحث عن ق�شائد الفيحاين املفقودة، فمن راأى لي�ض كمن �شمع ونحن نقرر هنا باأن 

الفيحاين كان رائع اخلط ح�شن الديباجة.

ولعل مايلفت االنتباه يف �شرية هذا الرجل ما يحدثنا به الرواة والعارفون عن تنقله يف دول اخلليج يف بداية عهد 

يكتب  كان  باأنه  ذلك  فوق  يزيدون  اأنهم  بل  بالهند،  درا�شته  ثم   . مدار�شها  بعدة  ودرا�شته  الدول  بهذه  النظامي،  التعليم 

االإجنليزية ، وللحق فاإننا ما اطلعنا عليه من خمطوطات تتعلق بهذا الكتاب لتثري االإعجاب واالنبهار حقا بالدقة يف الكتابة، 

اإننا لنت�شائل من اأين اتى هذا ال�شاعر بقلم �شبعني عاما يف منطقة مل يبداأ التعليم النظامي بها اإال يف الثلث الثاين من  حتى 

القرن الع�رصين، ولعل خطه وكتاباته دليل دامغ على امل�شتوى العلمي الرفيع - يف تلك الفرتة على االأقل- لهذا املبدع، وعلى 

اأن ماو�شلنا من اأعماله واأ�شعاره ماهو اإال النذر الي�شري من اآثاره ، وع�شى اهلل اأن يوفقنا لعر�ض بع�ض مناذج من خطه حتى 

يت�شنى لنا اإثبات مقولتنا هذه التي تبدو مندفعة ، والتي تنبع من �شغف بتتبع اآثار هذا ال�شاعر املتوهج.

العك�ض  بل  كماله،  تاأكيد  اأو   ، العمل  ح�شن  اإظهار  هدفه  لي�ض  املقدمة  هذه  يف  ماعر�شناه  اأن  على  نوؤكد  اأن  وبقى 

هو اإقرار منا بالنق�ض والتق�شري مع توافر النية املخل�شة لالجادة ع�شى اهلل اأن يتقبل منا �شادق نوايانا، واآخر دعوانا اأن 

احلمدهلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�رصف املر�شلني.   

املؤلفان املعدان 

م��ن  اخب��اره  �س��مع  اأو  ل��ه  حف��ظ  اأو  عا���ره  اأو  ب��ه  ات�س��ل  عم��ن  نبح��ث  اأن  حر�سن��ا  اأك��ر  كان  ل��ذا 

الك��واري،  �س��يف  ال  مب��ارك  الك��رمي  احل��اذق  بال��راوي  التقين��ا  اأن  ف��كان  ال�س��مالية،  املناط��ق  اأه��ل  م��ن  ال��رواة 

رج��ل  وه��و   - والعافي��ة  بال�سح��ة  ومتع��ه  عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عام��ا  وثمان��ن  واح��دا  عم��ره  م��ن  قط��ع  ال��ذي 

�س��رته  م��ن  وبع�س��ا   ، ق�سائ��ده  اأغل��ب  ويحف��ظ  الفيح��اين  لل�س��اعر  حم��ب  اأن��ه  بي��د  يكت��ب،  يق��راأول  ل  اأم��ي 

املتعلم��ن،  عل��ى  حك��را  لي�س��ت  واملعرف��ة  الثقاف��ة  ب��اأن  مقابلت��ه  بع��د  اكت�س��فنا  وق��د  قل��ب،  ظه��ر  ع��ن  واأخب��اره 

يف  ج��دا  الف��ذ  وال��راوي  الطي��ب  الرج��ل  ه��ذا  ياأل��و  ومل   ، الأف��ق  و�س��عة  والتجرب��ة  احلكم��ة  ربيب��ة  ه��ي  ب��ل 

لن��ا  ف��كان  بالفيح��اين،  تتعل��ق  واإ�ساف��ات  ومعلوم��ات  ق�سائ��د  م��ن  ويتذك��ر  ويع��رف  مايحف��ظ  ب��كل  امدادن��ا 

والراف��د. الع��ون  نع��م 

وه��و  الغاري��ة،  قري��ة  اأر���س  عل��ى  الفيح��اين  وراوعا���ر  مف�س��ال،  رج��ل  اإىل  الطري��ق  بن��ا  ع��رج  ث��م 

وكان  وال��ده  م��ع  �سب��اه  من��ذ  التجزئ��ة  جت��ارة  خ��ر  ،ال��ذي  الك��واري  عم��ران  ب��ن  عل��ي  ب��ن  عم��ران  ال�س��يد/ 

ما�س��مع  وجت��رد  ب�س��دق  لن��ا  وذك��ر   ، املج��اورة  املناط��ق  باأه��ايل  قريته،ث��م  يف  ه��م  مب��ن  يوم��ي  ات�س��ال  عل��ى 

واخل�سائ��ل  احل�س��نة  ال�سف��ات  ب��كل  ونعت��ه   ، وفتوت��ه  و�س��بابه  �سب��اه  يف  الفيحاين،وه��و  اأخب��ار  م��ن  وع��رف 

الكت��اب. به��ذا  �س��رته  يف  ما�س��رد  نح��و  عل��ى  اأخب��اره  وذك��ر  احلمي��دة، 

التكلي��ف  ولي��د  لن��ا  بالن�س��بة  يك��ن  مل  واأخب��اره  و�س��عره  بالفيح��اين  الهتم��ام  اأن  الذك��ر  ع��ن  وغن��ي 

الأنف���س،  جنب��ات  يف  م�س��تقر  قط��ر-  اأه��ل  قل��وب  يف  ه��و  كم��ا  الفيح��اين-  ب��ل  عن��ه،  كت��اب  باإجن��از  الر�س��مي 

بري��ق   فتجلوه��ا  النف���س  ظلم��ات  عل��ى  احلقيق��ي  فن��ه  اأن��وار  ت�س��ع  بداخله��ا،  ومتي��زه  واإبداع��ه  حا�رب�س��عره 

واخلليجي��ن  القطري��ن  ال��رواة  م��ن  وك��م   ، واحلكم��ة  اجليا�س��ة  والعاطف��ة  الر�سان��ة  �س��ناه  م��ن  تنبع��ث  خ��اب 

ولك��ن  واأخب��اره،  و�س��رته  ال�س��اعر  �س��عر  م��ن  اأدبي��ة  فيو�س��ات  اأحاديث��ه  فكان��ت  الفيح��اين،  ع��ن  حت��دث  ق��د 

ذل��ك   وتوثي��ق،  ومتابع��ة  حتقي��ق  اإىل  حتت��اج  الت��ي  الرواي��ة  طائل��ة  حت��ت  نع��رف  كم��ا  تق��ع  الأحادي��ث  ه��ذه 

بع���س  م��ن  جتع��ل  ع���ره  يف  فارق��ة  اأوعام��ة  اأ�س��طورة  اىل  املب��دع  اأو  ال�س��اعر  وحت��ول   ، ال�س��هرة  اأو  الإعج��اب 

الأ�س��طورة،  اأو  العل��م  ه��ذا  ل�س��رة  العام��ة  بالأج��واء  متاأث��را  املنج��ذب،  اأو  املاأخ��وذ  حك��م  يف  يك��ن  مل  اإن   ، روات��ه 

عبق��ا،  اأجوائه��ا  غراب��ة،واىل  غرابته��ا  واإىل  �س��حرا،  الأ�س��طورة  �س��حر  اإىل  عنديات��ه  م��ن  لي�سي��ف  اأن��ه  حت��ى 

ال��رواة  ع��دد  ك��ر  ولذل��ك  منه��ا،  فه��و  احلقيق��ة  ع��ن  يك��ن  مل  اإن  مايروي��ه  اأن  م��ن  ويقين��ه  بحب��ه  ذل��ك  يف  مندفع��ا 

خ��ال  ذل��ك  كان  �س��واء  بالغ��ة،  ك��رة  ب�س��اعرنا  املت�سل��ة  املعلوم��ات  ر�س��د  يف  به��م  بال�س��تعانة  قمن��ا  الذي��ن 

باإجن��ازه. تكليفن��ا  قب��ل  خل��ت  �س��نوات  من��ذ  اأو  اأ�س��هر،  الثاث��ة  تتج��اوز  مل  والت��ي   ، الكت��اب  ه��ذا  اإع��داد  ف��رة 

�س��رة  م��ع  وتوا�سلن��ا  ر�سدن��ا  جوان��ب  م��ن  مهم��ا  جانب��ا  امل�س��ورة  اأو  املكتوب��ة  امل�س��ادر  مثل��ت  كم��ا 

مايت�س��ل  كل  جلم��ع  ال��دوؤوب  و�س��عينا  وتفكرن��ا  اهتمامن��ا  م��ن  كب��را  حي��زا  �س��غلت  وق��د  �س��اعرنا،  وتاري��خ 

يف  اأو  قط��ر  يف  كان  اإن   : املختلف��ة  الإع��ام  وو�س��ائل  والكت��ب  والدوري��ات  الثقافي��ة  واملج��ات  فال�سح��ف  العل��م،  به��ذا 

ف��ا   ، الكب��ر  �س��اعرنا  واأ�س��عار  �س��رة  اإىل  طويل��ة  �س��نوات  م��دى  عل��ى  وتك��رارا  م��رارا  تطرق��ت  ق��د   ، اخللي��ج  دول 

معروف��ن  م�سدري��ن  اأو  م�س��در  ع��ن  تزي��د  ل  الكت��ب  ه��ذه  كان��ت  ومل��ا  فيه��ا،  ي��رد  عم��ا  تنق���س  ول   تزي��د  ه��ي 

ح��ول  املعلوم��ات  م��ن  املزي��د  ل�س��تظهار  لن��ا  ب��دا  فق��د  م�س��ت  طويل��ة  �س��نوات  من��ذ  للفيح��اين  تط��رق  ،ق��د 

 ، واإبداع��ه  و�س��عره  حيات��ه  جوان��ب  كل  بدق��ة  تر�س��د  بحثي��ة  خط��ة  و�س��ع  عل��ى  نق��وم  اأن  و�س��عره  ال�س��اعر 

بال��رواة  الت�س��ال  وموا�سل��ة   ، والنتق��اء  املعلوم��ات  وغربل��ة  واملتابع��ة  الدقي��ق  والبح��ث  الوق��ت  يتطل��ب  مم��ا 

ه��ذه. مقدمتن��ا  يف  اأ�س��لفنا  كم��ا  واملكتوب��ة  املخطوط��ة  ال�س��اعر  اآث��ار  ع��ن  والتنقي��ب  واملهتم��ن،  والباحث��ن 

حتقي��ق  اإىل  لن��ا،  اأتيح��ت  الت��ي  الوجي��زة  الف��رة  خ��ال  اجله��د،  و�س��عنا  م��ا  �س��عينا  فاإنن��ا  وللحقيق��ة 

اأي  اأو  الفيح��اين،  جت��اه  الائ��ق  الواج��ب  عم��ل  م��ن  اأنف�س��نا  غاي��ات  بع���س  اإىل  ن�س��ل  لعلن��ا  ذكرن��ا  مم��ا  ج��زء 

م��ن  اخب��اره  �س��مع  اأو  ل��ه  حف��ظ  اأو  عا���ره  اأو  ب��ه  ات�س��ل  عم��ن  نبح��ث  اأن  حر�سن��ا  اأك��ر  كان  ل��ذا 

الك��واري،  �س��يف  ال  مب��ارك  الك��رمي  احل��اذق  بال��راوي  التقين��ا  اأن  ف��كان  ال�س��مالية،  املناط��ق  اأه��ل  م��ن  ال��رواة 

رج��ل  وه��و   - والعافي��ة  بال�سح��ة  ومتع��ه  عم��ره  يف  اهلل  اأط��ال   - عام��ا  وثمان��ن  واح��دا  عم��ره  م��ن  قط��ع  ال��ذي 

�س��رته  م��ن  وبع�س��ا   ، ق�سائ��ده  اأغل��ب  ويحف��ظ  الفيح��اين  لل�س��اعر  حم��ب  اأن��ه  بي��د  يكت��ب،  يق��راأول  ل  اأم��ي 

املتعلم��ن،  عل��ى  حك��را  لي�س��ت  واملعرف��ة  الثقاف��ة  ب��اأن  مقابلت��ه  بع��د  اكت�س��فنا  وق��د  قل��ب،  ظه��ر  ع��ن  واأخب��اره 

يف  ج��دا  الف��ذ  وال��راوي  الطي��ب  الرج��ل  ه��ذا  ياأل��و  ومل   ، الأف��ق  و�س��عة  والتجرب��ة  احلكم��ة  ربيب��ة  ه��ي  ب��ل 

لن��ا  ف��كان  بالفيح��اين،  تتعل��ق  واإ�ساف��ات  ومعلوم��ات  ق�سائ��د  م��ن  ويتذك��ر  ويع��رف  مايحف��ظ  ب��كل  امدادن��ا 

والراف��د. الع��ون  نع��م 

وه��و  الغاري��ة،  قري��ة  اأر���س  عل��ى  الفيح��اين  وراوعا���ر  مف�س��ال،  رج��ل  اإىل  الطري��ق  بن��ا  ع��رج  ث��م 

وكان  وال��ده  م��ع  �سب��اه  من��ذ  التجزئ��ة  جت��ارة  خ��ر  ،ال��ذي  الك��واري  عم��ران  ب��ن  عل��ي  ب��ن  عم��ران  ال�س��يد/ 

ما�س��مع  وجت��رد  ب�س��دق  لن��ا  وذك��ر   ، املج��اورة  املناط��ق  باأه��ايل  قريته،ث��م  يف  ه��م  مب��ن  يوم��ي  ات�س��ال  عل��ى 

واخل�سائ��ل  احل�س��نة  ال�سف��ات  ب��كل  ونعت��ه   ، وفتوت��ه  و�س��بابه  �سب��اه  يف  الفيحاين،وه��و  اأخب��ار  م��ن  وع��رف 

الكت��اب. به��ذا  �س��رته  يف  ما�س��رد  نح��و  عل��ى  اأخب��اره  وذك��ر  احلمي��دة، 

التكلي��ف  ولي��د  لن��ا  بالن�س��بة  يك��ن  مل  واأخب��اره  و�س��عره  بالفيح��اين  الهتم��ام  اأن  الذك��ر  ع��ن  وغن��ي 

الأنف���س،  جنب��ات  يف  م�س��تقر  قط��ر-  اأه��ل  قل��وب  يف  ه��و  كم��ا  الفيح��اين-  ب��ل  عن��ه،  كت��اب  باإجن��از  الر�س��مي 

بري��ق   فتجلوه��ا  النف���س  ظلم��ات  عل��ى  احلقيق��ي  فن��ه  اأن��وار  ت�س��ع  بداخله��ا،  ومتي��زه  واإبداع��ه  حا�رب�س��عره 

واخلليجي��ن  القطري��ن  ال��رواة  م��ن  وك��م   ، واحلكم��ة  اجليا�س��ة  والعاطف��ة  الر�سان��ة  �س��ناه  م��ن  تنبع��ث  خ��اب 

ولك��ن  واأخب��اره،  و�س��رته  ال�س��اعر  �س��عر  م��ن  اأدبي��ة  فيو�س��ات  اأحاديث��ه  فكان��ت  الفيح��اين،  ع��ن  حت��دث  ق��د 

ذل��ك   وتوثي��ق،  ومتابع��ة  حتقي��ق  اإىل  حتت��اج  الت��ي  الرواي��ة  طائل��ة  حت��ت  نع��رف  كم��ا  تق��ع  الأحادي��ث  ه��ذه 

بع���س  م��ن  جتع��ل  ع���ره  يف  فارق��ة  اأوعام��ة  اأ�س��طورة  اىل  املب��دع  اأو  ال�س��اعر  وحت��ول   ، ال�س��هرة  اأو  الإعج��اب 

الأ�س��طورة،  اأو  العل��م  ه��ذا  ل�س��رة  العام��ة  بالأج��واء  متاأث��را  املنج��ذب،  اأو  املاأخ��وذ  حك��م  يف  يك��ن  مل  اإن   ، روات��ه 

عبق��ا،  اأجوائه��ا  غراب��ة،واىل  غرابته��ا  واإىل  �س��حرا،  الأ�س��طورة  �س��حر  اإىل  عنديات��ه  م��ن  لي�سي��ف  اأن��ه  حت��ى 

ال��رواة  ع��دد  ك��ر  ولذل��ك  منه��ا،  فه��و  احلقيق��ة  ع��ن  يك��ن  مل  اإن  مايروي��ه  اأن  م��ن  ويقين��ه  بحب��ه  ذل��ك  يف  مندفع��ا 

خ��ال  ذل��ك  كان  �س��واء  بالغ��ة،  ك��رة  ب�س��اعرنا  املت�سل��ة  املعلوم��ات  ر�س��د  يف  به��م  بال�س��تعانة  قمن��ا  الذي��ن 

باإجن��ازه. تكليفن��ا  قب��ل  خل��ت  �س��نوات  من��ذ  اأو  اأ�س��هر،  الثاث��ة  تتج��اوز  مل  والت��ي   ، الكت��اب  ه��ذا  اإع��داد  ف��رة 

�س��رة  م��ع  وتوا�سلن��ا  ر�سدن��ا  جوان��ب  م��ن  مهم��ا  جانب��ا  امل�س��ورة  اأو  املكتوب��ة  امل�س��ادر  مثل��ت  كم��ا 

مايت�س��ل  كل  جلم��ع  ال��دوؤوب  و�س��عينا  وتفكرن��ا  اهتمامن��ا  م��ن  كب��را  حي��زا  �س��غلت  وق��د  �س��اعرنا،  وتاري��خ 

يف  اأو  قط��ر  يف  كان  اإن   : املختلف��ة  الإع��ام  وو�س��ائل  والكت��ب  والدوري��ات  الثقافي��ة  واملج��ات  فال�سح��ف  العل��م،  به��ذا 

ف��ا   ، الكب��ر  �س��اعرنا  واأ�س��عار  �س��رة  اإىل  طويل��ة  �س��نوات  م��دى  عل��ى  وتك��رارا  م��رارا  تطرق��ت  ق��د   ، اخللي��ج  دول 

معروف��ن  م�سدري��ن  اأو  م�س��در  ع��ن  تزي��د  ل  الكت��ب  ه��ذه  كان��ت  ومل��ا  فيه��ا،  ي��رد  عم��ا  تنق���س  ول   تزي��د  ه��ي 

ح��ول  املعلوم��ات  م��ن  املزي��د  ل�س��تظهار  لن��ا  ب��دا  فق��د  م�س��ت  طويل��ة  �س��نوات  من��ذ  للفيح��اين  تط��رق  ،ق��د 

 ، واإبداع��ه  و�س��عره  حيات��ه  جوان��ب  كل  بدق��ة  تر�س��د  بحثي��ة  خط��ة  و�س��ع  عل��ى  نق��وم  اأن  و�س��عره  ال�س��اعر 

بال��رواة  الت�س��ال  وموا�سل��ة   ، والنتق��اء  املعلوم��ات  وغربل��ة  واملتابع��ة  الدقي��ق  والبح��ث  الوق��ت  يتطل��ب  مم��ا 

ه��ذه. مقدمتن��ا  يف  اأ�س��لفنا  كم��ا  واملكتوب��ة  املخطوط��ة  ال�س��اعر  اآث��ار  ع��ن  والتنقي��ب  واملهتم��ن،  والباحث��ن 

حتقي��ق  اإىل  لن��ا،  اأتيح��ت  الت��ي  الوجي��زة  الف��رة  خ��ال  اجله��د،  و�س��عنا  م��ا  �س��عينا  فاإنن��ا  وللحقيق��ة 

اأي  اأو  الفيح��اين،  جت��اه  الائ��ق  الواج��ب  عم��ل  م��ن  اأنف�س��نا  غاي��ات  بع���س  اإىل  ن�س��ل  لعلن��ا  ذكرن��ا  مم��ا  ج��زء 













)2()3(

-2

-3



)1(

















..













..





ّ..





فـاقــــت







عن





















فهــد









, اهلل  رحمه  2014/7/22م  الموافق  هـ   1435/9/25 في  تعالى  رحمةاهلل  اإلى  انتقل 
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ق�سيدة مخطوطة من اأوراق المرحوم ال�سيد/ را�سد بن عبداهلل الم�سلماني - الدوحة









































































































اإ�ضدارات وزارة الثقافة والريا�ضة

اإدارة البحوث والدرا�ضات الثقافية

ال�سنةالموؤلفالإ�ضداراتم

٢٠٠٠ح�ضة العو�ضيالبدء من جديد١

٢٠٠٠فاطمة الكواريبداية اأخرى٢

٢٠٠٠د. ح�ضن ر�ضيداأ�ضوات من الق�ضة الق�ضيرة في قطر3

٢٠٠٠دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليالي4

٢٠٠٠جا�ضم �ضفرقالت �ضتاأتي5

٢٠٠١فاروق يو�ضفغنج الأميرة النائمة6

٢٠٠١�ضعاد الكواريوريثة ال�ضحراء٧

٢٠٠١اأحمد ال�ضديقيويخ�ضر غ�ضن الأمل8

٢٠٠١حمد مح�ضن النعيميب�ضتان ال�ضعر9

٢٠٠١ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت١٠

٢٠٠١د. ح�ضام الخطيبالأدب المقارن من العالمية اإلى العولمة١١

٢٠٠١د. ح�ضن ر�ضيدالح�ضن البارد١٢

٢٠٠١خالد عبيدان�ضحابة �ضيف �ضتوية١3

٢٠٠١اأمير تاج ال�ضر�ضيرة الوجع١4

٢٠٠١ح�ضة العو�ضيوجوه خلف اأ�ضرعة الزمن١5

٢٠٠١غازي الذيبةحافة المو�ضيقى١6

٢٠٠١د. هيا الكواريق�ض�ص اأطفال١٧

٢٠٠١د. اأحمد عبد الملكاأوراق ن�ضائية١8

٢٠٠١اإ�ضماعيل ثامرالفريج١9

–  ج٢٠٢ ٢٠٠٢د. اأحمد الدو�ضريالأعمال ال�ضعرية الكاملة ج١ 

٢٠٠٢معروف رفيقعلمني كيف اأحبك٢١

٢٠٠٢خليفة ال�ضيدق�ض�ص وحكايات �ضعبية٢٢

٢٠٠٢�ضدى الحرمانرحلة اأيامي٢3

٢٠٠٢عبد الرحيم ال�ضديقيجرح وملح٢4

٢٠٠٢وداد الكواريخلف كل طالق حكاية٢5

٢٠٠٢د. اأحمد عبد الملكدرا�ضات في الإعالم والثقافة والتربية٢6

٢٠٠٢د. عبد اهلل اإبراهيمالنثر العربي القديم٢٧

٢٠٠٢جا�ضم �ضفركاأن الأ�ضياء لم تكن٢8

٢٠٠٢عبد ال�ضالم جاد اهللنعا�ص المغني٢9

٢٠٠٢د. زكية مال اهللمدى3٠

٢٠٠٢خليل الفزيعقال المعنى3١

٢٠٠٢د. عوني كروميالم�ضرح الألماني المعا�ضر3٢



ال�سنةالموؤلفالإ�ضداراتم

٢٠٠٢محمد ريا�ص ع�ضمتالم�ضرح في بريطانيا33

٢٠٠٢ح�ضن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�ضعرية المختارة34

٢٠٠3د. �ضالح الق�ضبم�ضرح ال�ضورة بين النظرية والتطبيق35

٢٠٠3�ضيتة العذبةالنوافذ ال�ضبع36

٢٠٠3جمال فايزالرحيل والميالد3٧

٢٠٠3د. كلثم جبراأوراق ثقافية38

٢٠٠3علي الفيا�ص/ علي المناعيبدائع ال�ضعر ال�ضعبي القطري39

٢٠٠3ظافر الهاجري�ضبابيك المدينة4٠

٢٠٠3د. �ضعاع اليو�ضفح�ضارة الع�ضر الحديث4١

٢٠٠3غانم ال�ضليطيالمترا�ضقون »م�ضرحية«4٢

٢٠٠3د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب في اأ�ضعار ال�ضياب43

٢٠٠3�ضنان الم�ضلماني�ضحائب الروح44

٢٠٠3د. عبد اهلل اإبراهيماأ�ضوات قطرية في الق�ضة الق�ضيرة45

٢٠٠3خالد البغداديذاكرة الإن�ضان والمكان46

٢٠٠3عبد اهلل فرج المرزوقياإبراهيم العري�ص �ضاعرًا4٧

٢٠٠4اإبراهيم اإ�ضماعيلال�ضحافة العربية في قطر48

٢٠٠4علي ميرزااأم الفواجع49

٢٠٠4وداد عبداللطيف الكواري�ضباح الخير اأيها الحب5٠

٢٠٠4اإبراهيم اإ�ضماعيل,  ترجمة / النور عثمانال�ضحافة العربية في قطر »مترجم اإلى الإنجليزية«5١

٢٠٠5علي عبد اهلل الفيا�صلآلئ قطرية5٢

٢٠٠5مبارك بن �ضيف اآل ثانيالأعمال ال�ضعرية الكاملة53

٢٠٠5دلل خليفةالتفاحة ت�ضرخ.. الخبز يتعرى54

٢٠٠5عبد العزيز الع�ضيرياإدارة التغيير55

٢٠٠5د. عبد اهلل فرج المرزوقيال�ضعر الحديث في قطر56

٢٠٠5خليفة ال�ضيدال�ضرح المخت�ضر في اأمثال قطر5٧

٢٠٠5خالد زيارةلوؤلوؤ الخليج ذاكرة القرن الع�ضرين58

٢٠٠5محمد اإبراهيم ال�ضادةعلى رمل الخليج59

٢٠٠5)م�ضابقة الق�ضة الق�ضيرة لدول مجل�ص التعاون(اإبداعات خليجية6٠

٢٠٠5د. ح�ضام الخطيبالأدب المقارن و�ضبوة العالمية6١

٢٠٠5د. موزة المالكيمهارات الإر�ضاد النف�ضي وتطبيقاته6٢

٢٠٠5نورة محمد اآل �ضعدتجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح63

٢٠٠5د. اأحمد عبد الملكالمعري يعود ب�ضيرًا64

٢٠٠5ح�ضن توفيقوردة الإ�ضراق65

٢٠٠5ح�ضة العو�ضيمجاديفي66

٢٠٠5د. زكية مال اهللالأعمال ال�ضعرية الكاملة ج6٧١
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اأ�ضباب لالنتماء68

رانجيت هو�ضكوتي

ترجمة: ظبية خمي�ص

٢٠٠5

٢٠٠5ب�ضرى نا�ضرتباريح النوار�ص69

٢٠٠5د. ح�ضن ر�ضيدالمراأة في الم�ضرح الخليجي٧٠

٢٠٠5حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�ضية٧١

تطور التاأليف في علمي العرو�ص والقوافي٧٢

د. اأنور اأبو �ضويلم

د. مريم النعيمي

٢٠٠5

٢٠٠5اأمير تاج ال�ضراأحزان كبيرة٧3

٢٠٠5عيد بن �ضلهام الكبي�ضيالديوان ال�ضعبي٧4

٧5

�ضمك القر�ص والنور�ص البحري

دومينيك دو فيلبان

ح�ضام  د.  مراجعة  مخلوف.  ومحمد  �ضالح  ها�ضم 

الخطيب

٢٠٠5

٧6

م�ضلمو الغرب وم�ضتقبل الإ�ضالم

طارق رم�ضان

د. اإبراهيم ال�ضهابي 

مراجعة د. ح�ضام الخطيب

٢٠٠5

٢٠٠6علي بن خمي�ص المهنديذاكرة الذخيرة٧٧

٢٠٠6با�ضم عبود اليا�ضريتجليات الق�ص »مع درا�ضة تطبيقية في الق�ضة القطرية«٧8

٢٠٠6د. اأحمد �ضعد�ضمط الدهر »قراءة في �ضوء نظرية النظم«٧9

٢٠٠6خولة المناعيكان يا ما كان8٠

٢٠٠6د. ح�ضن ر�ضيدالظل والهجير »ن�ضو�ص م�ضرحية«8١

٢٠٠6مجموعة موؤلفينالرواية والتاريخ8٢

٢٠٠6خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�ضابهة »ق�ض�ص ق�ضيرة«83

٢٠٠6د. يون�ص لوليديالم�ضرح والمدينة84

٢٠٠6د. زكية مال اهللالأعمال ال�ضعرية الكاملة ج85٢

٢٠٠6ح�ضة العو�ضيالدفتر الملون الأوراق86

٢٠٠6ن�ضرين قفةالظل واأنا8٧

٢٠٠6�ضفاء العبدحقيبة �ضفر88

89)Gulf ٢٠٠6غانم ال�ضليطيم�ضرحيات قطرية )اأمجاد يا عرب - هلو

–  الهوية - العولمة(9٠ ٢٠٠6د. اإ�ضماعيل الربيعيالعالم وتحولته ) التاريخ 

٢٠٠6حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »ن�ضان م�ضرحيان«9١

٢٠٠6مريم النعيميحكاية جدتي9٢

٢٠٠6اإمام م�ضطفى�ضورة المراأة في م�ضرح عبدالرحمن المناعي93

94

تاريخ اللغات وم�ضتقبلها, عالم بابلي

هارالد هارمان

�ضامي �ضمعون, 

مراجعة محمد فرززات

  

٢٠٠6

95

فل�ضطين في ال�ضعر الأ�ضباني المعا�ضر

محمد الجعدي

محمد الجعدي,

مراجعة د. ح�ضام الخطيب

  

٢٠٠6

96

هل كّنا مثل اأّي عا�ضقين؟

نفتاج �ضارنا

د. منذر محمد

  

٢٠٠6
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٢٠٠٧ح�ضن حمد الفرحانديوان ابن فرحان9٧

٢٠٠٧حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »مترجم اإلى الفرن�ضية«98

٢٠٠٧خالد البغداديالفن الت�ضكيلي القطري.. تتابع الأجيال99

٢٠٠٧حمد الفرحان النعيميدرا�ضة في ال�ضعر النبطي١٠٠

٢٠٠٧فاطمة الكواريبداية اأخرى »مترجم اإلى الإنجليزية«١٠١

١٠٢

وجع امراأة عربية »مترجم اإلى الإنجليزية«

The pain of Arab woman
٢٠٠٧تاأليف/ كلثم جبر, ترجمة/ النور اأ�ضامة ابوبكر 

٢٠٠٧�ضالح الجيدةالخيل.. ريا�ضة الآباء والأجداد١٠3

١٠4

�ضجرة الغاف

باحثون من جامعة قطر

مجموعة باحثين, جامعة قطر

  

٢٠٠٧

١٠5

بداية جديدة 

A new beginning
تاأليف/ فاطمة الكواري , 

ترجمة/ النور اأ�ضامة ابوبكر 

٢٠٠٧ 

١٠6

موال الفرح والحزن والفيلة 

La chanson du Bonheur ET Malheur
تاأليف/ حمد الرميحي , 

ترجمة علي زينل

  

٢٠٠٧

١٠٧

الق�ضية الم�ضتركة

د. فيليب اآغران

عبدالودود العمراني مراجعة د. ح�ضام الخطيب

  

٢٠٠٧

٢٠٠8د. مريم النعيميالنقد بين الفن والأخالق, حتى نهاية القرن الرابع الهجري١٠8

٢٠٠8ح�ضين اأبو بكر المح�ضاروداع الع�ضاق١٠9

٢٠٠8د. لطيفة ال�ضليطيالوزة الك�ضولة١١٠

٢٠٠8خليفة ال�ضيد محمد المالكيالمهن والحرف وال�ضناعات ال�ضعبية في قطر١١١

٢٠٠8خولة المناعيالع�ضر الأوائل.. رائدات الفن الت�ضكيلي في قطر١١٢

٢٠٠8عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى١١3

٢٠٠8د. عبد القادر حمود القحطانيدرا�ضات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�ضر١١4

ال�ضالحف البحرية في دولة قطر١١5

د. جا�ضم عبد اهلل الخياط

د. مح�ضن عبد اهلل العن�ضي

٢٠٠8

١١6

تجليات اللون في ال�ضعر العربي الحديث

في الن�ضف الثاني من القرن الع�ضرين

٢٠٠8د. ماجد فار�ص قاروط

١١٧

ع�ضر النفط

ليوناردو ماوجري

د. اإبراهيم ال�ضهابي

  

٢٠٠8

١١8

حكايات من الأدب ال�ضعبي الفار�ضي

مقتطفات من �ضهنامه الفردو�ضي

د. م�ضطفى باكور

  

٢٠٠8

١١9

بنت عرب

اإفلين �ضاكر

اأمل من�ضور, 

مراجعة د. فائقة �ضديقي

  

٢٠٠8

٢٠٠9د. زكية مال اهللالمو�ضوعة ال�ضيدلنية١٢٠

١٢١

المدار�ص الم�ضرحية

منذ ع�ضر الإغريق حتى الع�ضر الحا�ضر

٢٠٠9اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

٢٠٠9علي عبد اهلل الفيا�صمن اأفواه الرواة١٢٢
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٢٠٠9د. اإبراهيم اإ�ضماعيل�ضورة الأ�ضرة العربية في الدراما التلفزيونية١٢3

دور الدراما القطرية في معالجة م�ضكالت المجتمع١٢4

د. ربيعة الكواري

د. �ضمية متولي عرفات

٢٠٠9

٢٠٠9اإ�ضماعيل تامرديوان الغربة١٢5

٢٠٠9خالد �ضالم الكلبانيالحب والعبودية في م�ضرح حمد الرميحي١٢6

١٢٧

عناق الأ�ضرة

نوبو كوجيما

د. منذر محمد

  

٢٠٠9

٢٠١٠حمد الرميحيق�ضة حب طبل وطارة »مترجم اإلى الإنجليزية«١٢8

٢٠١٠د. ح�ضن المخلفالتراث وال�ضرد١٢9

٢٠١٠تحقيق: د. محمود الر�ضوانيديوان الأع�ضى )جزاآن(١3٠

٢٠١٠لولوة ح�ضن العبداهللتوظيف التراث في �ضعر �ضميح القا�ضم١3١

١3٢

اإ�ضاءة الوالدين اإلى الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�ضادي لعالجها

٢٠١٠اأمل الم�ضلماني

٢٠١٠يا�ضين الن�ضير�ضحنات المكان١33

٢٠١٠عبدالكريم قا�ضم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان١34

٢٠١٠ح�ضن توفيقاأزهار ذابلة وق�ضائد مجهولة لل�ضياب١35

١36

و�ضاح اليمن

درا�ضة  في موروثه ال�ضعري

٢٠١٠د. با�ضم عبود اليا�ضري

١3٧

عروق القد�ص النازفة

مجموعة باحثين, تحرير د. منير العك�ص

٢٠١٠د. منير العك�ص

١38

اللغة والثقافة

كلير كرام�ص

د. اأحمد ال�ضيمي

مراجعة عبدالودود العمراني

٢٠١٠

١39

م�ضتقبل الدرا�ضات الأدبية

هـان�ص غومبرخت, والتر موزر

د. ربى محمود

ود. منذر محمد

٢٠١٠

١4٠

ع�ضارة الأيام

�ضمر�ضت موم

٢٠١٠د. ح�ضام الخطيب

١4١

ُكُتب تحترق, تاريخ تدمير المكتبات

لو�ضيان بول�ضترون

عبدالودود  مراجعة  مخلوف.  ومحمد  �ضالح  ها�ضم 

العمراني

٢٠١٠

١4٢

الترجمة والعولمة

مايكل كرونين

محمود الها�ضمي 

وعبدالودود العمراني 

مراجعة د. ح�ضام الخطيب

٢٠١٠

١43

العلم في الترجمة

�ضكوت مونتغومري

د. اإبراهيم ال�ضهابي 

مراجعة وفاء التومي

٢٠١٠

١44

ق�ضة حب طبل وطارة والقرن الأ�ضود 

 the love story of tambourine and drum and
black horn

تاأليف / حمد الرميحي, 

ترجمة / عبدالودود العمراني 

٢٠١٠

٢٠١١ندى لطفي الحاج ح�ضينقطر الندى١45
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٢٠١١ف�ضل الحاج عليالوحي الثائر »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١46

٢٠١١الجيلي �ضالح الدين�ضيء من التقوى »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١4٧

٢٠١١محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١48

٢٠١١م�ضطفى طيب الأ�ضماءالمغاني »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١49

٢٠١١اأبو القا�ضم عثمانعلى �ضاطئ ال�ضراب »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١5٠

٢٠١١ال�ضيخ عثمان محمد اأون�ضةديوان اأم القرى »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١5١

٢٠١١محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١5٢

٢٠١١د. �ضعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١53

٢٠١١ح�ضين محمد حمدنا اهلل�ضّبابتي »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١54

٢٠١١محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١55

٢٠١١د. محيي الدين �ضابرمن التراب »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١56

٢٠١١محمد محمد عليالمجموعة ال�ضعرية الكاملة »�ضل�ضلة �ضعراء من ال�ضودان«١5٧

١58

�ضفدع مقاطعة كالفيرا�ص وق�ض�ص اأخرى

مارك توين

٢٠١١خليفة الهزاع

محا�ضرات الحائزين على جائزة نوبل في الأدب١59

عبدالودود العمراني 

مراجعة وفاء التومي

٢٠١١

١6٠

ج�ضور اإلى الالنهاية

مايكل غيلن

د. عامر �ضيخوني 

مراجعة بدرالدين عالء الدين 

ووفاء التومي

٢٠١١

١6١

الهند تظفر بالحرية

اأبو الكالم اآزاد

د. نبيلة الزواوي

مراجعة اأ.د. محمد لطفي اليو�ضفي

٢٠١١

١6٢

منظومة حيوانات قطر

محمد جا�ضم العبدالجبار

بدور القحطاني 

و�ضامي بن �ضغير

مراجعة فران�ضي�ص غيل�ضبي

٢٠١١

١63

الحرية الفترا�ضية

داون نون�ضياتو

اأنور ال�ضامي. 

مراجعة وفاء التومي

٢٠١١

٢٠١٢اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�ضتوري في دولة قطر١64

٢٠١٢اإ�ضماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية١65

٢٠١٢محمد اإبراهيم ال�ضادةال�ضردية ال�ضفاهية١66

٢٠١٢خليل الفزيعحادي العي�ص١6٧

١68

المال العزيز

مارثا ماكفي

عبدالودود  مراجعة  محمود.  محمد  منذر  اأ.د. 

العمراني

٢٠١٢

١69

مت �ضعًيا لل�ضّ

جورج برو�ضنيك

٢٠١٢د. اإبراهيم ال�ضهابي مراجعة وفاء التومي

١٧٠

المتعة في تعّلم اللغات

فابيو كاون

٢٠١٢ترجمة /د. ر�ضيد بلحبيب
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١٧١

مهر ال�ضياح

THE KORAK COUNCIL

تاأليف / اأمير تاج ال�ضر

ترجمة/ عبدالوهاب عبداهلل,

اأمل عبداهلل

٢٠١٢

الحائزين على جائزة نوبل لالآداب ١985-١٧٢١999

عبدالودود العمراني

مراجعة

٢٠١٢

١٧3

La fable du lac
)اأ�ضطورة الإن�ضان والبحيرة(

دلل خليفة

٢٠١٢د.جالل الغربي

دليل الموؤلف وكاتب ال�ضيناريو –دليل عملي للكتابة١٧4

ناديج ديفو

ترجمة :اأ.د �ضكري المبخوت
٢٠١٢

٢٠١٢اإعداد/محمد ح�ضن الكواريدليل الموؤلفين القطريين ١٧5

٢٠١3د. هند المفتاحهموم في الإدارة١٧6

٢٠١3عبدالرحمن المناعيهال�ضكل يا زعفران )م�ضرحيتان باللهجة العامية(١٧٧

٢٠١3عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر١٧8

٢٠١3محمد قجةالقد�ص في عيون ال�ضعراء١٧9

٢٠١3ح�ضين الجابرالم�ضورون في قطر١8٠

ب�ضرى نا�ضرعناكب الروح١8٠

٢٠١3

١8١

الخليج العربي

درا�ضات في الأ�ضول التاريخية والتطور ال�ضيا�ضي

٢٠١3د. م�ضطفى عقيل الخطيب

١8٢

فّن الر�ضم عند الأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

٢٠١3�ضو�ضن ع�ضفور

٢٠١3اأحمد محمد ال�ضديقواحات وظالل١83

١84

اأنا اليا�ضمينة البي�ضاء )باللغة الإيطالية(

gelsomino bianco  lo
٢٠١3دلل خليفة

١85

)INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY
العابرون اإلى الداخل 

جمال فايز

ترجمة: محمد مبخوت

  

٢٠١3

١86- LES ARTS ISLAMIQUES مجموعة من الموؤلفين

  

٢٠١3

خليفة هزاعالأريكة الب�ضرية /اإدغاو رانبو١8٧

  

٢٠١3

  عبدالودود العمرانيالثورة الرومن�ضية تيم بالنينغ١88

  

٢٠١3

٢٠١4ح�ضن توفيقحلم يتفتح في �ضخر١89

٢٠١4محمد ابراهيم ال�ضادةانا�ضيد البالبل١9٠

٢٠١4عبد اهلل ال�ضالمعيوب ال�ضعر ١9١

٢٠١4اأحمد من�ضور محمد عليالم�ضكالت العملية في المناق�ضات والمزايدات١9٢

٢٠١4اأحمد بن يو�ضف الخليفيالخليج ح�ضارة وتاريخ ١93

٢٠١4اأ.د. ح�ضن ح�ضين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�ضعبية القطرية١94

٢٠١4د. اإبراهيم ا�ضماعيلالإعالم المعا�ضر و�ضائله, مهاراته, تاأثيراته, اأخالقياته١95
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١96

الإ�ضدارات الثقافية للوزارة 

من ١9٧6-٢٠١3

٢٠١4محمد الكواري - �ضيخة الكواري

١9٧

»�ضحر الطبيعة في قطر 

» The Magic of Qatar landscape «
٢٠١4اأحمد بن يو�ضف الخليفي

٢٠١4د. يحيى زكريا الأغا�ضميح القا�ضم في ظل الغياب١98

٢٠١4لولوة البنعليالأرنب خرنوق ١99

رواية الوردة )غيوم دو لوري�ص(٢٠٠

ترجمة: نزار  �ضقرون

اأ. نعيم عا�ضور

٢٠١4

٢٠١4ال�ضاعر / يون�ص اأبو الهيجاء كيف يفقهني المقام ٢٠١

٢٠١4ترجمة /عبدالودود العمرانيترجمة مبارك بن �ضيف األ ثاني – للفرن�ضية٢٠٢

٢٠١5خالد الم�ضلمانيلم�ضات معمارية٢٠3

٢٠4

البنية النحوية في �ضعر مبارك بن �ضيف اآل ثاني

)درا�ضة نحوية دللية(

٢٠١5د. علي الطوالبة

٢٠١5ب�ضام علوانيقاريء ال�ضرفات٢٠5

٢٠١5د. عبد الغفور الهيتيحراثة في الذاكرة٢٠6

٢٠١5محمد ح�ضن الكواريالدوريات في قطر  ٢٠٧

٢٠8

 Bracelets de violettes – Recuil de poesie
اأ�ضاور البنف�ضج

�ضميرة عبيد

ترجمة للفرن�ضية/ عبداهلل فريج 

٢٠١5

٢٠9

ثقافة قطر وتراثها 

)روؤية نقدية في ال�ضرد القطري - الق�ضة الق�ضيرة نموذجًا(

٢٠١5اإعداد/جمال فايز  

٢٠١6ح�ضة المن�ضوريالن�ضوية في �ضعر المراأة القطرية٢١٠

٢١١

الق�ضة الق�ضيرة في قطر - 

بيبليوجرافيا �ضاملة ودليل و�ضفي تحليلي 

اإعداد / اأ.د �ضبري حافظ , 

د/ محمد م�ضطفى �ضليم , 

د/اإكرامي فتحي ح�ضين 

٢٠١6

٢٠١6عبد الرحمن المناعيالمرزام-م�ضرحية ٢١٢

٢٠١6د. رامي ابو �ضهابالن�ضاق الثقافية في الق�ضة القطرية –درا�ضة اأدبية ٢١3

٢٠١6د.اأحمد طعمة حلبيالقيم الجمالية في ال�ضعر القطري٢١4

٢١5

مدى - ديوان �ضعري - بثالث لغات 

العربية والإنجليزية والفرن�ضية

٢٠١6تاأليف /د.زكية مال اهلل

٢٠١6اعداد نزار عابدينر�ضالة الغفران٢١6

٢١٧

الفكرة القاتلة 

)ال�ضيا�ضة , الأعمال , الثقافة ... - اإ�ضرار الأفكار الخالدة(

نيكول بوردا�ص - 

مراجعة وتحرير /نزار �ضقرون 

٢٠١6

٢١8

ال�ضيا�ضة العامة للم�ضوؤولية الجتماعية في دولة قطر 

»دور منظمات المجتمع المدني« 

٢٠١6تاأليف /منى الخليفي

٢٠١6�ضمة �ضاهـين الكواري وردة وخم�ص بتالت »مجموعة ق�ض�ضية« ٢١9

٢٠١6محمد ابرهيم ال�ضادة ديوان منهل ال�ضادي ٢٢٠
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٢٠١6عبدالرحمن عبداهلل الدليميهالل في منت�ضف ال�ضعر٢٢١

٢٢٢

مختارات من ق�ض�ص ق�ضيرة قطرية

Crops 
Anthology of Qatari Short Stories

ترجمة / �ضمر حمود ال�ضي�ضكلي

 Translation
Samar Hamoud Alchichakli

٢٠١6

٢٢3

مختارات ق�ض�ضية لموؤلفين قطريين - الترجمة لتركية  

KATAR ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
 :Türkçesi

 Mehmet Şayir
٢٠١6

٢٢4

العمارة التقليدية في قطر - الترجمة لتركية  

KATAR›DA GELENEKSEL MİMARİ

 Muhammed
Casem El Holeyfi

Çeviren Abdulkadir Abdelli
٢٠١6

٢٢5

الزواج في قطر

ُنظمه وَعاداته وتقالَيدة

Marriage in Qatar
 Its Regulations,Custumes and Traditions

الموؤلفة: 

نورة بنت نا�ضر بن جا�ضم اآل ثاني

Noora Bint Nasser Bin Jassem Al Thani
٢٠١6

٢٠١6نوال الكبي�ضي , اأني�ضة �ضيار دليل الجوائز والم�ضابقات في دولة قطر ٢٢6

٢٠١6د/فا�ضل الربيعيمدخل لالإح�ضاء التطبيقي في تقييم الأداء الثقافي ٢٢٧

٢٢8

الفنون الإ�ضالمية - الترجمة الإنجليزية 

ISLAMIC ARTS
Heritage Identity and Globalized Society 

الترجمة لالإنجلزية/ 

محمد طرابل�ضي

المراجعة /عبدالودود العمراني

٢٠١6

٢٢9

الفنون الإ�ضالمية –الترجمة الإنجليزية 

ISLAMIC ARTS
Heritage Identity and Globalized Society 

الترجمة لالإنجلزية /محمد طرابل�ضي

المراجعة /عبدالودود العمراني

٢٠١6

٢٠١٧ترجمة / �ضمر حمود ال�ضي�ضكليخطابات الحائزين على جائزة نوبل في الآداب ١9٧٠-٢3٠١984

٢3١

قطاف

مختارات من ق�ض�ص ق�ضيرة قطرية

ERNTE
 Ausgewählte Kurzgeschichten

aus Katar

الترجمة لالألمانية/اإيفيلن اأغباريا

Evelyn Agbaria
٢٠١٧

٢3٢

قطاف - مختارات من الق�ضة الق�ضيرة في قطر 

)باللغة العربية(

٢٠١٧مجموعة كتاب قطريين



رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: ٥٠٠ / ٢٠١٧

الرقم الدويل )ردمك(: ٩-٧٢-١٢٢

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية

٥٠٠ / ٢٠١٧

٨١١،٠٩٢ علي عبدالله الفيا�ض

حممد بن عبد الوهـاب الفيحـاين / علــي عبـد الله 

الفيا�ض، علي �شبيب املناعي. 

الدوحة: وزارة الثقافة والريا�شة، ٢٠١٧

٤٠٠ �ص ؛ ٢١ �شم.




