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تقدمي
تفخر قطر عبر تاريخها العريق بسيرة حياة عدد كبير من أبنائها األوفياء، وتراثهم، 
وِمن  والفنون،  واآلداب  والعلوم  باملعارف  االعتناء  السبق يف  لهم قصب  كان  وأعمالهم، ممن 
هؤالء األوفياء، املرحوم سعيد بن سالم البديد املناعي، أحد رجاالت قطر الذين بذلوا الغالي 
والنفيس يف سبيل رفعة وطنهم، فهو علم بارز بني أعالم األدب والشعر وعلوم البحر وفنونه، 
القطرية  )العرضة(  فن  وهي  أال  الرجالية؛  احلماسية  الفنون  أهم  يف   املبدعني  أشهر  ومن 
العريقة، التي تعبر ـــ بصدق ــــ عن قيم األجداد التي تتوارثها األجيال؛ فقد كان املرحوم سعيد 

ِمْن أبرز شعرائها.

وشاعرنا هذا لم يبدع يف مجال الشعر واألدب والفن فحسب، بل كان عالـًما جلياًل يف 
كثير من املعارف، من أبرزها: الطب والفلك، كما كان من أشهر رواد البحر والغوص وعلومهما 
وأعمالهما: فقد دخل البحر صغيًرا يافًعا حتى أصبح من كبار نواخذة الغوص على اللؤلؤ 
يف قطر، وكان على علم ومعرفة ودراية دقيقة باملواقع البحرية والهيرات واألنواء؛ وموسوعة 
متحركة لهذه املعارف واخلبرات والعلوم التي اكتسبها - منذ طفولته - باملجالسة والتبادل 

واالتصال الوثيق مبصادر هذه املعارف.

وِمَن الغوص يف البحر بحًثا عن آللئه إلى الغوص يف بحور الشعر وفنونه، ليستخرج ـــ 
بإبداعه ــــ درر وآللئ القصائد والزهيريات. وقد ورث عن جده الشاعر )بن بديد( عذوبة الشعر 
وقوته، فكانت لديه سعة أفق يف فنون الشعر الشعبي يف قطر واخلليج، وأبدع أميا إبداع يف 
)شيالت العرضة( القطرية، فكان )شّيال( أحلان هذا الفن الوطني الذي يجمع بني األصالة 

واملعاصرة.

ومن مسؤوليتنا يف وزارة الثقافة والرياضة تعريف األجيال بأعمال هؤالء املخضرمني 
ــــ رحمهم اهلل ــــ واالستفادة من ثراء جتاربهم إبداًعا وحياًة، والّنظر فيما ساهموا به من عمل 
واخلير  والعطاء  والعمل  املعرفة  خطى  تستمر  كي  الصعد  مختلف  على  وثقوه  وما  وعلم، 

موصولة يف حياتنا لبناء حضارة راسخة تستلهم املاضي وتستشرف املستقبل.

واهلل ولي التوفيق

صالح بن غامن العلي 
وزير الثقافة والرياضة   
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مقدمـــــــــــــــة

الرواد  جيل  من  املخضرمني  املبدعني  قطر  رجاالت  أحد  املناعي،  البديد  سالم  بن  سعيد 
األوائل، والبارزين يف مجال االهتمام البالغ بسرد وتوثيق وإبراز تراثها وثقافتها وحضارتــها. وهــو 
ـــ وال ريب ـــــ أحد الذين ساهموا بفاعلية يف احلفاظ على الهوية الوطنية والطابع التقليدي لكل ما 

ميت بعالقة وطيدة لتراث وطننا الغالي وإرثه احلضاري.

لقد امتد عمر هذا الرجل القطري الفذ حتى شارف التسعني عاماً. وقد عارك ببسالة ورجولة 
ظروف احلياة الصعبة منذ مطلع طفولته، وخاض غمارها بأنفة وصبر وشرف. وخير دليل على ذلك 
دخوله عالم الغوص الشاق وهو يف ريعان الطفولة والصبا، دفعاً للحاجة، ومسايرة لواقع احلال الذي 

كان يتطلب أن يغامر حتى األطفال بركوب هذا املركب الصعب.

بل كان يحمل بني  الصعيد وحده فحسب؛  لم يكن هذا الصبي مختلفاً عن جيله على هذا 
جنبيه ويف قلبه نواة وبذرة الشاعر املبدع، والغيص املاهر، واملمارس لكل ما يحتاج أداؤه إلى حرفية 
ودقة وجرأة، فقد كان يف داخله روح الغواص الفتِّي املغامر، وجذوة الشاعر الفنان املبدع، وحنكة 
النوخذا والربان املاهر. كمـا كان ـــ منذ صباه ويفاعته ــــ مستقباًل شرهاً للمعارف واملهارات املختلفة، 
ريب  أقل  بال  ـــــ  كان  لقد  الدواء.  الداء، ويصف  يعرف  ماهراً، جريئاً،  حاذقاً،  شعبياً  فكان طبيباً 
ة، خاضت غمار احلياة وهي حتمل أُسس املعرفة، وملكة اإلبداع، ومهارات  ـــــ شخصية قطرية فذَّ

اإلتقان واحلرفية يف الكثير من جوانب األعمال التي مارسها.

فهنيئاً لقطر مثل هذه الشخصيات التي أصبحت رموزاً يشار إليها بالبنان وهي حيَّة، ثم وهي 
متوفاة عند بارئها الكرمي، الذي خلق فأحسن كل شيء خلقه، وصنع فأتقن كل شيء صنعه، وال منلك 
غير أن نقول رحم اهلل أسالفنا القطريني الذين تعلقوا بأهداب الدين احلنيف، واستمرؤوا عذابات 
احلياة الشاقة، وصبروا على شظف العيش والكدح، خضوعاً ملقادير رب العاملني وتقديره احلكيم، 

فأنعم بهم من أجداد وآباء، عظام يف هممهم، كبار يف مقاصدهم وأهدافهم ومعانيهم.

واملخضرمون  واآلباء  األجداد  ومنهم  الشخصيات -  تعايشت مع هذه  أن  بعد  تساءلت،  لقد 
من أمثال املرحوم سعيد البديد - كيف أمكن لهؤالء الذين طحنتهم الظروف الصعبة وشقاء احلياة 
املجدبة، أن تكون لهم هذه األنفس املتسامحة، والقلوب الطيبة املتدفقة باملشاعر الفياضة بالعطاء، 
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وأين نحن اآلن منهم، ونحن ننعم بالرفاهية ووسائل العيش الرغيد، ونفوسنا ال تكاد تعطينا بعض ما 
أعطتهم من بعد النظر يف معاني األخوة والتسامح ورهافة احلس؟!.

كان سعيد البديد، الشاعر والوطني واألديب والفنان والنوخذا والطبيب، نسيجاً وحده، متميزاً 
يف خصاله ومستواه النفسي والروحي؛ باراً بوطنه وأهله وعشيرته وأقاربه، مسرفاً يف العطاء من 
ذاته لآلخرين، دائم اإلشراق واالبتسام، جم التواضع، عالي الهمة، كرمي األخالق، طيب املعشر، نقي 
السريرة، طلق احمليا، تقدره وجتله وحتترمه، وتندفع مشوقاً الستقبال كلماته املرحبة التي تنبع من 

نفٍس طيبة، وروح زكية، وقلب محب.

الوطنية  ألفعاله  تقديراً  »الوطني«  صفة  الشخصية  البديد  سعيد  سمات  إلى  أضفنا  ولقد 
وشعره الوطني الذي أبدع فيه وبرز، فشيالت العرضة القطرية التي قالها أصبحت من صلب تراث 
وفن وثقافة العرضة القطرية، وهي نصوص وطنية تراثية إبداعية، غدت مع مرور األعوام محفورة 
البالغ  يف ذاكرة القطريني ملا لها من وقع حماسي يحرك مشاعر كل قطري، وملا بها من الصدق 
األثر على النفس والوجدان الوطني. إن كل مواطن -بالضرورة- وطني، متعلق بثرى وطنه، يدفع 
روحه فداء لترابه وعزته، ولكننا أردنا أن نطلق على )سعيد البديد( صفة الوطني ونلحقها بصفاته 
وسجاياه وأفعاله تكرمياً لعطائه الشعري املتدفق يف مجاالت شعر وقصائد العرضة، وباعتباره أحد 
املبدعني املعروفني لهذه النصوص احلماسية، فضاًل عن أنه شّيال للنزعات املختلفة لفن العرضة، 

وباعتباره أول احلاضرين إلقامة هذا الفن التراثي احلماسي العريق.

يقول سعيد البديد يف إحدى أشهر شيالته الوطنية:

ـــــــــــــّز ِمـــــــــــّنـــــــــــا يـــــــــــا َوطــــــــــّنــــــــــا عـــــــايـــــــلشــــــــــانــــــــــك الـــــــــــــِع كـــــــــــــل  ـــــــــــــــــّدي  ـــــــــــــــــَع ِن ـــــــــــــــــــــا  إّن واهلل 

ـــــــا ـــــــــــــــــِل الــــــــــــــــْعــــــــــــــــادات ِحـــــــّن ــــــــــــــــّدل كــــــــــــــــّل مــــــايــــــليـــــــــــا وطـــــــــــّنـــــــــــا َه ــــــــــــــــَع بـــــــــــاملـــــــــــواضـــــــــــي ِن

ــــــــــى ــــــــــّن املـــــــــــرايـــــــــــلمــــــــــــا يــــــــــنــــــــــال املـــــــــعـــــــــالـــــــــي مــــــــــــن ِتَ زومـــــــــــــــــــــــــات  زام  مـــــــــــــن  كـــــــــــــــــود 

ويقول يف شيلة أُخرى أيضا:

ــــحــــمــــيــــهــــا ــــــــْعــــــــنــــــــاهــــــــاَرايــــــــــــــــة الــــــــــِعــــــــــّز ِنــــــــْرَفــــــــْعــــــــهــــــــا وَن واملــــــــــثــــــــــايــــــــــل ِنـــــــــَعـــــــــّدلـــــــــهـــــــــا مِبَ

ـــــــّنـــــــاهـــــــاِحــــــــــــــْن َهــــــــــــــِل الـــــــــــــــــــّدار أّولــــــــــهــــــــــا وتــــالــــيــــهــــا ــــــــــــــــــــــــْرَدْع الــــــــضــــــــّد لــــــــي ِمــــــــّنــــــــه ِتَ ِن

ـــــــنـــــــا جــــــنــــــوب ومــــــــــن شـــمـــالـــيـــهـــا ـــــــــَحـــــــــارب كـــــــــّل مـــــــن جــــاهــــاكـــــــم َحـــــــَرْب وإْحـــــتـــــســـــيـــــنـــــا ِن

ـــــمـــــيـــــهـــــا ـــــنـــــايـــــاهـــــادونــــــــــهــــــــــا البــــــــــــــــٍة بـــــــالـــــــّســـــــيـــــــف َتْ َم ِتـــــــْخـــــــشـــــــى  وال  تـــــــــــــــــداري  مـــــــــا 
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ويف شيلة وطنية أخرى يقول:

ـــــــــــــــــــــــا حـــــــــالـــــــــفـــــــــنٍي مــــــــــــا ِنـــــــَخـــــــّلـــــــيـــــــهـــــــاكـــــيـــــف نــــنــــســــى الـــــــوطـــــــن الــــــلــــــي ربـــــيـــــنـــــا بـــه دارن

ْطـــــــالبـــــــه ـــــــــــــــــــــــّرِث  ِن ـــــيـــــهـــــا  عـــــل إّنـــــــــــــــــا  ِنــــــرخــــــص الـــــــــــروح لــــــي مــــــن ســــــــام شـــاريـــهـــاواهلل 

ــــْحــــمــــيــــهــــادونــــــــــــــهــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــــٍة لـــــــــلـــــــــثـــــــــار َطــــــــــــاّلبــــــــــــه َن كــــــيــــــف  ــــيــــنــــا  عــــل اهلل  يـــــشـــــهـــــد 

ــــــــى بـــه غــــاشــــيــــهــــاكـــــــــم صــــــــبــــــــيٍّ شــــــبــــــابــــــه مـــــــــا َتــــــــَهــــــــنَّ اخلــــــــيــــــــل  عــــــــجــــــــاج  نـــــــــهـــــــــاٍر  يف 

ـــــيـــــهـــــاكـــــــــــــم لـــــــــــيـــــــــــٍث دهـــــــــــــانـــــــــــــا كـــــــــــــاشـــــــــــــٍر نـــــــابـــــــه ـــــَخـــــّل ِي ـــــــــــــــــــــٍم  َرْغ عــــــلــــــى  مـــــنـــــهـــــا  َرّد 

لتراب  انتمائه  قوة  تؤكد  واملشهورة  املذكورة  أفعاله  فإن  الصادق،  الوطني  لشعره  وباإلضافة 
ثابت  واألفعال، وهذا  باألقوال  والذود عن حياضه  الثابت مبحبته،  الوجداني  وتعلقه  الغالي  وطنه 

ومتناقل ومعروف.

إن التمعن يف ثنايا ودقائق أبيات شعره وقصائده يؤكد - مبا ال يدع مجاالً للشك - ارتباطه 
الوثيق بالوطن، ومتكن هذا االرتباط واحلب من أعماق قلبه وروحه. وهذا اإلحساس األصيل ال ينبع 
إال من نفس وروح صادقة، متجردة حلبها وإخالصها من كل مكاسب الدنيا املادية. وهذا ما عهدناه 
اإلخالص  أشد  املخلص  الهمة،  العالي  السريرة،  النظيف  القلب،  الصايف  الرجل  وعرفناه يف هذا 

لوطنه وأعضاء مجتمعه.

لقد كان سعيد البديد عالي الهمة، متواضع النفس، جلداً يف حتمل كل مصاعب ومعوقات 
احلياة، وذلك منذ أن كان صبياً يركب غمار البحر وهو ال يـــتجاوز الــــعــــاشرة من عمره ـــ رحمه 
اهلل ـــ، وقد أكسبته التجارب املزيد من الصالبة اجلسدية والرجولة، وكذلك الصالبة النفسية، التي 
ال تتمثل يف قسوة القلب وغلظة األخالق، بل تتمثل يف استمراره على هذه الطباع اخليرة. ديدنه يف 
احلياة لني اجلانب واخلضوع ولطف الطباع، ومحبته واحترامه للجميع. وهذا ما عرف عنه وملسه 
كل من عايشه ورافقه يف أعمال البحر والغوص، وزامله يف العمل املكتبي فيما بعد. والشك أن لنفسه 
الشاعرة، املطبوعة على تلمس أدق املشاعر واملعاني واألحاسيس، كانت مساعداً له على تبني هذه 
اخلصال احلميدة املفيدة، فأين منا أخالق أولئك الرجال وصفاتهم وعطاءاتهم وتفانيهم وكفاءتهم 

يف البذل واإلبداع. 

البديد وقصائده منه مباشرة، واستغرق هذا  لقد عملت منذ عام 1977م على تدوين شعر 
التدوين واجلمع وإعادة الكتابة واملراجعة معه - رحمه اهلل - ما يقرب من العام الكامل، ثم قامت 
طباعة  بتولي  العثمان  محمد  بن  ناصر  األستاذ  آنذاك  مديرها  من  بإيعاز  والفنون  الثقافة  إدارة 
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أشعاره بعنوان )ديوان البديد( وإصداره يف العام 1982م، وكان ديوان البديد من أوائل إصدارات 
من محبي شعر  القطريني  لدى جمهور  طيباً  قبوالً  الديوان  هذا  وقد القى  الثقافية.  اإلدارة  هذه 
سعيد البديد. وبعد مضي ما يقرب من ستة أعوام قمت بتكليف منه - رحمه اهلل - وعلى حسابه 
الشخصي باإلعداد لطباعة الديوان بثوب قشيب جديد، وبشكل يناسب تطور الطباعة واإلصدارات 
يف ذلك احلني، حيث قمت بتكليف خطاط مصري متميز، من العاملني يف صحيفة الراية القطرية، 
وهو األستاذ الغمري عقل، بكتابة قصائد الديوان بخط النسخ، وقمت أنا باملراجعة والتصحيح، حتى 
لقيمة هذا الشاعر القطري  له وتقديراً  متكنا من كتابته كاماًل على شكل مخطوط جميل، حفظاً 
الفنان املبدع. وقد أشرف على رسم الغالف األُستاذ الفنان املبدع محمد علي عبداهلل، وقامت مطابع 
علي بن علي بطباعة الكتاب طباعة فنية متقنة، حتى أصبح من الكتب املميزة بطباعتها الفاخرة، 
وألوانها وخطوطها املتناسقة؛ فالقى فرحاً غامراً من الشاعر سعيد البديد )رحمه اهلل( إذ صدر 
أنا أشد الفرح بأن وفقت يف متابعة تكوين وطباعة  ديوانه بهذا الشكل الفني اجليد، كما فرحت 

وإصدار هذا الكتاب القطري يف هذه الهيئة وبهذا الشكل. 

ويف تلك الفترة التاريخية، وهي فترة الثمانينيات، كان هناك زخم واندفاع واضح يف منطقة 
البحوث  وكذلك  والعامي،  النبطي  بالشعر  تتعلق  التي  واملنشورات  الكتب  وإصدار  لطباعة  اخلليج 
هذا  استقبل  أن  فكان  املنطقة،  املختلفة يف  وأنواعه  الشعبي  األدب  بفنون  تتعلق  التي  والدراسات 
الديوان بحفاوة أدبية جعلت منه منوذجاً مميزاً لديوان قطري تراثي، يتعلق بفترة مهمة من تاريخ 

أدب وتراث وثقافة دولة قطر. 

وباإلضافة إلى ما قمنا به حلفظ تراث وشعر هذا الرجل املخلص، وما نقوم به حالياً بتوجيه 
من وزارة الثقافة والرياضة، )إدارة اإلصدارات والترجمة( من توثيق للكثير من جوانب حياته وتراثه 
ومقدراً من حكام قطر وأهل احلل والعقد فيها، فعالقته  الشخصي، فإن هذا الرجل كان مكرماً 
الوثيقة القدمية مع حكامها، ومع شخصياتها ورجاالتها، كانت عامرة دائماً بروح التقدير واألخوة، 
وكان سعيد بن سالم البديد رجاًل يستشار، ويرد له الرأس يف الكثير من األمور التي تتعلق بتاريخ 
وتراث وثقافة قطر، حتى كان مجلسه ملتقى جلماعته من قبيلة اسلطة الذين عاش بينهم وكأنه 
واحد منهم، بل كانوا يقدرونه ويجلونه ويكنون له كل إعزاز وتقدير. فقد نشأ والده وأُسرته الكبيرة 
بينهم منذ أزمان بعيدة، فخالطهم وجالسهم ورافقهم وتعلم منهم كل أخالق الرجال، ومهارات أهل 
الغوص، وفنون احلياة املختلفة، وذلك عندما كان جده يقيم يف منطقة اسلطة بالقرب من قصر حاكم 
قطر األسبق الشيخ عبداهلل بن جاسم آل ثاني، وقد أخذ بأسباب املعرفة والتعلم واملمارسة لكل ما 
من شأنه صنع الرجال األقوياء املغامرين املهيئني لدخول عالم البحر اخلطر وعالم الغوص األخطر، 
ولعه  عن  بها  معبراً  والنبطية،  العربية  القصائد  يردد  اسلطة  منطقة  بحر  ساحل  كنف  فعاش يف 
باألدب واحلكمة والشعر، حتى تفتقت شاعريته. وكان يستمع ـــ أيضاًـــ ويردد أشعار وقصائد شعراء 
قطر، أمثال: جده شاعر قطر القدمي سعيد بن محمد البديد )بن بديد(، ومحمد بن علي الشاعر 
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السليطي، ومطر بو غدير املناعي، والشيخ عبداهلل بن جاسم ووالده الشيخ جاسم بن محمد، وفيما 
بعد استمتع بحفظ وسماع قصائد عدد آخر من شعراء قطر، منهم: الفيحاني وعبداهلل بن صالح 
اخلليفي. حتى ترعرعت شاعريته يف أفياء ورياض هؤالء الفطاحل من املبدعني القطريني الذين 
خلدهم تاريخ قطر ومنطقة اخلليج؛ فبدأ يف نظم ونثر أحاسيسه وخلجات نفسه الشاعرة فأبدع كل 
اإلبداع، وساجل العديد من شعراء قطر واخلليج، ونافح بشعره عن بلده. سواء يف قصائد الزبارة 
والرجولة احلقة، فكانت  عن قيم اجلمال واألخالق  العرضة، ووضع نفسه مدافعاً  أو شيالت فن 
قصائده وقصائد جده حتفظ لدى الرواة من رجال ونساء عن ظهر قلب. وهذه حقيقة؛ إذ إن بعض 
قصائده املثبتة يف ديوانه استقيناها من أفواه رواة الدوحة، ألنه لم يكن ليتذكر جميع ما قال من شعر 
ملرور وقت طويل على قوله للقصيدة، والنشغاالته الكثيرة )رحمه اهلل( فمن الشعر إلى واجبات رب 
األسرة، إلى أسفار النوخذا، إلى ممارسته للمعاجلة الشعبية، إلى مسئولياته وواجباته االجتماعية، 

إلى همومه احلياتية املختلفة، إلى تعدد وتنوع اهتماماته وتطلعاته. 

كل ذلك َحدَّ من تفرغه الكامل حلفظ أشعاره واالعتناء بها، حتى قيض اهلل له من جمع شعره 
ما ميت  بكل  لإلحاطة  من خالله  نسعى  الذي  هذا،  التوثيقي  كتابنا  نفعل يف  كما  وحفظه،  ودونه 
إلى شخصية هذا الرجل بصلة، سواء تعلق ذلك مبواهبه، أو قيمه اإلنسانية والروحية، أو أهدافه 

الثقافية والفنية واالجتماعية.

إن العناية بفكرة إعداد كتاب توثيقي شامل، يجمع كل ما له صلة بإبداع وفن ومعارف وخبرات 
واملكرمني( قطر  والكرماء  الكرم  )بلد  التكرمي يف  بوادر  من  املميزة، هي  القطرية  الشخصية  هذه 
اخلير، ولفتة كرمية من قبل األفاضل يف وزارة الثقافة والرياضة، وسعيهم يف حثنا على مباشرة هذا 
العمل الثقايف التراثي األدبي التوثيقي، بل ويعبر بوضوح عن اهتمام بالغ من ِقبلهم بهذه الشخصية، 
ويؤكد إميانهم بأهمية وضرورة أعمال التوثيق التي تعنى بحياة وسيرة الرواد األوائل من القطريني 

املبرزين.

والترجمة(  اإلصدارات  )إدارة  والرياضة  الثقافة  وزارة  اعتناء  من  بدر  ما  إلى  وباإلضافة 
بشخصية سعيد البديد، ومتيز هذه الشخصية من خالل إبداعها أو عملها أو مشاركاتها الداخلية 
وحكام مجلس  قادة  قبل  من  تكرميه  وكذلك مت  البديد،  كرمت سعيد  قد  الدولة  فإن  واخلارجية، 
التعاون وذلك عام 1989م، إذ نال وسام مجلس التعاون لدول اخلليج العربية للشعر، وذلك باإلضافة 
للتكرميات احمللية الكثيرة التي شهدت له بعلو الكعب والهمة يف كل املجاالت التي اعتنى بها وطرقها 
هذا الرجل احلصيف. كما أن اجلهة الرسمية التي التحق بها وكان عطاؤه فيها ثراً ومتصاًل هي 
إدارة متحف قطر الوطني ــــ القسم البحري ــــ والذي التحق بالعمل به منذ عام 1977م على وجه 
التقريب وتكرمياً له فقد سميت إحدى القاعات باسمه بعد وفاته )رحمه اهلل(، ووضعت يف جنباتها 
مختلف األدوات واملخطوطات والقصائد التي تخصه، بصفته من العارفني بالتراث البحري أوالً، ثم 
بصفته طبيباً شعبياً له قدم راسخة يف التعامل مع الكي، وكذلك العالج باألعشاب وجتبير الكسور، 
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ثم بصفته نوخذا خبيراً بالطرق البحرية والهيرات، وله تعامل طويل مع الآللئ التي زخر بها بحر 
قطر واخلليج، فكان أن خصصت له هذه القاعة اعترافاً واعتزازاً مبكانة وخبرة ومعارف هذا الرجل 
اجلليل. وإن شعب قطر الكرمي ـــ بدوه وحضره ـــ يعرف قيمته ومكانته، لذا فإنه بعد مضي ما يقارب 
الثمان عشرة سنة على وفاته - رحمه اهلل - فإن هذا املجتمع البار ما يزال يحتفظ له مبكانته، 

ويقدره حق التقدير ويذكره باخلير.

أن  على  )سعيد بن سالم البديد التوثيقي(  العمل يف كتاب  وقد حرصنا حني إعداد خطة 
البار محمد بن  ابنه  حتيط اخلطة بكل جوانب حياته، وذلك بعون من اهلل تعالى أوال، ثم بتعاون 
سعيد، وكذلك تعاون رفقاء دربه من العاملني معه يف متحف قطر الوطني، وكذلك اجلهود احلثيثة 
التي بذلها الباحثون الذين تضامنوا معنا ومدوا لنا يد العون واملساعدة، وكذلك تعاون وتآزر فريق 
البديد  سعيد  بحياة  يتصل  ما  كل  مع  وتواصلوا  وتابعوا  ونقبوا  بحثوا  الذين  الكتاب  هذا  إعداد 
ووثائقه ومخطوطاته وأعماله وأدواته وصوره ومقابالته الصحفية وتسجيالته التلفزيونية واإلذاعية 

والتوثيقية، ورصد كل ما يتعلق بحياته وحركته يف حياته ــــ رحمه اهلل.

ومن خالل عملنا يف هذا الكتاب التوثيقي الشامل حرصنا على أن نضاعف اجلهود من حيث 
البحث والتدقيق، والتأني يف متابعة ومللمة كل ما يتعلق بتراث ومقتنيات هذه الشخصية، التي كان 
لها حضور طاٍغ يف مجتمع قطر اليومي، يشرق يف جنباته وجهه البشوش، وكلماته الطيبة املعبرة عن 
طهارة روحه، وطهارة روح قطر من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، حافظاً لكل ما ميت 
املاضي وعبق  املشرقة يستشرف جمال  واملستقبل بصلة، فبروح شخصيته  املاضي واحلاضر  إلى 
احلاضر وثقة املستقبل. ولكي نحيط بجمال شخصية وأعمال وخبرات هذا الرجل الفذ، فقد وضعنا 
خطة عمل ملدة ستة شهور، يتم فيها إعادة حتقيق وجمع ما تناثر من شعره يف التسجيالت الصوتية 

وما دون منه يف األوراق واملدونات.

وعليه، فقد أصبحت خطة الكتاب تقضي، بعد حصر أغلب ما يتوفر من مواد مكتبية وأرشيفية، 
إلى تقسيم أبواب الكتاب إلى ثالثة أبواب رئيسية، وتدخل حتت كل باب منها عدة فصول تتصل 

بنفس مجال البحث، واألبواب الثالثة الرئيسية هي:

الباب األول: )السيرة العامة(: وقسمت داخلياً إلى الفصول التالية:

اإلنسان، النوخذا، الطبيب الشعبي، الشاعر، جده سعيد بن محمد البديد )بن بديد(.

الباب الثاني: )الديوان(: وقسم داخلياً إلى الفصول التالية:

الزبارة،  الرثاء،  املتفرقات،  املساجالت،  وجدانيات،  الشكوى،  الوطنيات،  والنصائح،  احلكم 
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الشيالت، غنائيات، زهيريات البديد.

الباب الثالث: )التوثيق(: وقسمت املواد املتصلة بهذا الباب الكبير إلى املواد املالحق  التالية:

ملحق املقاالت التي تناولت سيرة حياته من قبل كّتاب قطر الكرام، ثم ملحق القصائد التي 
قيلت يف رثائه )رحمه اهلل(، ثم ملحق املخطوطات، وينقسم إلى: املخطوطات الشعرية ثم املخطوطات 
التي تتعلق بأعمال البحر والغوص، ثم ملحق ببعض الوثائق التي تتعلق به، ثم ملحق ما كتبه زمالؤه 
الذين عملوا معه يف متحف قطر الوطني، ثم ملحق عن القاعة اخلاصة التي أُطلق عليها اسمه يف 
املتحف، ثم امللحق الذي حتدث عن أعماله يف الصحافة، ثم يكون ملحق سعيد البديد وذكره وسيرته 
يف بعض الكتب التي صدرت يف قطر وخارجها، ثم امللحق التوثيقي واخلاص بتسجيل كامل سيرته 
وخبراته ومعارفه والتكشيف الكامل لهذه التسجيالت السمعية البصرية، ثم امللحق اخلاص بصوره 
العامة، ثم يكون فهرس األشعار اخلاص بكامل ديوانه، وما مت زيادته مما استطعنا احلصول عليه من 
خالل بعض مخطوطاته، أو من خالل بعض التسجيالت الصوتية من املقابالت اإلذاعية والتلفزيونية، 
ثم وضعنا فهرساً عاماً لهذا الكتاب التوثيقي حتى تتضح تفاصيل جميع املواد التي وضعت وبدقة 
بني ثنايا هذا الكتاب الذي شرفنا بالعمل به، موثقني ملختلف جوانب شخصية هذا الَعلَم القطري 
الذي أعطى يف مختلف جوانب احلياة مخلصاً لوطنه وباراً لثرى أرضه، معبراً أشد تعبير عن محبته 
وإخالصه له، كما كان مخلصاً لكل ما قام به من عمل أو إبداع أو مشاركة، فكان نعم اإلنسان ونعم 

املواطن ونعم الشاعر.

الشهداء واألبرار والصاحلني  الراحمني يف عليني مع  رحمه اهلل رحمة واسعة وجعله أرحم 
وحسن أولئك رفيقا.

املشرف على أعمال الكتاب
علي شبيب املناعي
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اإلنسان

• هو الربان والطبيب الشعبي والشاعر سعيد بن سالم بن محمد بن سيف بن عبداهلل بن جمعة 	
قطر  يف  املنتشرة  املنانعة«  »قبيلة  فروع  إحدى  وهي  )البديد(  لفخيذة  ينتسب  املناعي،  البديد 
واخلليج وعدد من أقطار الوطن العربي، وقد كنيت عائلتهم نسبة إلى جدهم »بديد«، وألسباب 
مختلفة يف مطلع القرن التاسع عشر، تفرقت العائلة فالبعض منهم نزح إلى الكويت والبعض إلى 
البحرين والبعض اآلخر إلى الشارقة ورأس اخليمة وآخرون إلى جند. وألنهم مبددون، من التبدد، 
ويف اللهجة الشعبية يقال بدايد، أي فرقاً وجماعات، فقد سمي أحد أحفادهم )بديد( وكنيت 
عائلتهم بعد ذلك باسمه، وأصبحوا )البديد(، وهم منتسبون أصاًل إلى قبيلة املنانعة، وقد عملت 

العائلة يف املاضي بالصيد والغوص على اللؤلؤ.

• ولد سعيد بن سالم البديد املناعي سنة 1334هـ، املوافق 1914م على وجه التقريب، بعد أن انتقل 	
بشمال قطر إلى  مدينة الدوحة القدمية، بالقرب من بيت  أجداده األوائل من قرية “أبو ظلوف” 
أحمد بن علي آل أحمد آل ثاني. وقد أبصرت عيناه النور يف بيت جده الشاعر املعروف سعيد بن 
إذ يضم جميع  محمد البديد الكبير املكنَّى بـــــ “بن بديد”، وكان بيت جده يسمى “بيت البديد” 
)سعيد(  خلف  والذي  له،  املترجم  والد  “سالم”  أُسرة  إحداها  أسرة،  عشرة  ثالث  وهي  العائلة 

وأخاه األصغر )محمد(. 

• فريق 	 كان يسمى قدمياً  )اسلطة(،  فريق  إلى  أخيه )جمعة(  وابن  األب )سالم(  انتقل  ذلك  بعد 
)شرق( تاركني البيت الكبير يف الدوحة القدمية، وانتقل معه أبناؤه وكانت أعمارهم إذ ذاك ال 

تتجاوز سنوات احلداثة األولى.

قالها عام 1938م: يا اهلل يا من عليه إتكالي ؛ يا من بحكمه والي الكون كله...• 
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• نشأ وترعرع ــــ بعد انتقالهم من الدوحة القدمية - يف “حي اسلطة” الذي تسكنه قبيلة )اسلطة( 	
ومفردهم )السليطي(، وكان كأحدهم، بل أصبح له ــــ فيما بعد ـــــ محبة وشأن كبير فيما بينهم. 

• بعد انقضاء فترة وجيزة ال تتعدى السنة والنصف من طفولته، تويف والده سالم، واستمر به العيش 	
يف كنف والدته وابن عمه جمعة إلى ما يقارب اخلمس سنوات، انتقلت بعدها والدته إلى رحمة 
اهلل تعالى. فتولى رعايته وأخيه ابن عمه جمعة، وقد أحاطهما بالرعاية واالهتمام إلى أن شبا 
وبلغا مبلغ الفتيان، حينذاك بلغ ابن عمه من كبر السن ما أقعده عن طلب الرزق والسعي، فأبت 
نفس االبن سعيد ـــــ مع حداثة سنه ـــــ أن تستكني أو تهدأ وهو يرى ابن عمه املقعد ــــ والذي رعاه 
وأخاه وأغدق عليهما من العطف والرعاية ما عوضهما فقدان والديهما ـــــ أن يدعه نهب احلسرة 
يف عدم استطاعته رعاية عائلته الكبيرة واملكونة من تسعة أفراد، فشمر االبن سعيد عن ساعد 
اجلد باحثاً عن عمل ليقي ابن عمه وعائلته غائلة العوز واحلاجة؛ فركب كالكثير من أبناء عصره 

البحر، ولم يتجاوز عمره آنذاك اإلحدى عشرة سنة.

• حفظ - وعمره ال يتجاوز الثامنة - جزءاً يسيراً من القرآن الكرمي لدى املطّوع النجدي محمد 	
بن شعالن، الذي أحضره الربان شاهني بن أحمد العسيري، ليقوم بتدريس أبنائه وأبناء احلي، 
وقد حفظ عنده حتى سورة )الضحى(، وبسبب صعوبة احلياة، واضطراره ركوب الغوص إلعاشة 
عائلته، قطع الدرس وعمره ال يتجاوز األحد عشر عاماً. وفيما بعد استطاع مبجهوده الذاتي أن 
يتعلم القرآن الكرمي ويحفظه كاماًل، كما تعلم الكتابة والقراءة بدون معلم، وقد كان مشهوداً له 

آنذاك بالذكاء والفطنة.

• تزوج، وعمره )17( عاماً، من إحدى بنات عمومته )بنت ولد عمه( وتسمى )فاطمة(، ثم أُصيبت 	
ــــ بعد أن قضى معها عدة سنوات - أجنبت له ولداً عاش سنة وثمانية  الزوجة مبرض؛ ولكن 
أشهر وتوفى، ثم أجنبت له ولداً آخر أسمياه )محمد( تويف بعد فترة وجيزة من والدته، ثم اشتد 
بزوجته املرض بعد أن استمر زواجه منها أحد عشر عاماً. وكانت زوجته الرؤوم تلح عليه بالزواج 
من امرأة أخرى لتنجب له الذرية، ولكنه عاهدها على أن ال يتزوج ما دامت على قيد احلياة، وقد 
أوفى بعهده لها، إلى أن انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى بعد أن قضى معها 50 سنة، فتزوج بعد سبعة 
شهور من وفاتها بإحدى بنات عمه من )املنانعة( من )أبو ظلوف( بشمال قطر، ورزقه اهلل منها 
بكراً أسماه )محمد( ثم بنتاً أسماها )عائشة(، وبنتاً أخرى أسماها )رمي(، وأخرى أسماها )مي(.

• حج خالل سنوات عمره املديد - رحمه اهلل وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ــــ خمس 	
حجج.

وانتقل إلى رحمة اهلل تعالى يف الساعة 11 لياًل، من يوم السبت 2000/1/8م، عن عمر ناهز 
86 عاماً.
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سعيد البديد يف أوان نشاطه وقوته، )رحمه اهلل(، وقد دون التاريخ على وجه التقريب.• 
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النوخذا

يتعدى  ال  وهو يف سن  )تباب(  عمل  به  معرفته  وأول  البحر،  أبناء عصره  من  كالكثير  ركب 
الثامنة، ثم )رضيف( وكان إذ ذاك يستعجل األمر ليكون »غيصاً«، فمن املعروف أن )الغيص( أي 
)الغواص( ينزل إلى قاع البحر بعد جهد يف العمل على ظهر السفينة، وبعد تدريبات عملية ونظرية 
ملدد مستمرة قد تطول وقد تقصر، وال ينزل إلى قاع البحر باعتباره )غيص( إال من كان يف سن 
ومعرفة يؤهالنه لذلك. ولكن )سعيد( الصبي أصر يف ذهابه إلى البحر للمرة األولى على أن يغوص، 
غير أن النوخذا شاهني بن أحمد العسيري ـــــ وهو من ربابنة البحر املشهورين - حذره من االندفاع 
واملخاطرة لصغر سنه، وعدم خبرته باملخاطر التي حتيط بالغيص، فاشترط سعيد على النوخذا أنه 
إذا لم يدعه يغوص يف هذه املرة، فعليه أن يرجعه إلى البر، وقد حتققت أمنيته ووافق النوخذا على 

السماح له بالغوص وهو يف سن صغيرة.

كان يعد ويستعد لهذا اليوم من قبل، فقد اشترى مسبقاً )الفطام( و)الديني( وهي لوازم عمل 
الغيص يف قاع البحر، ليستعملها لهذا اليوم، وقد ُشهد له باملقدرة وواصل عمله كغيص صغير.

استمر يف ممارسة الغوص، فركب بعد ذلك مع عدد من )النواخذة(، ولشهرته كغيص جيد كان 
اجلميع منهم يسعى ألن يركب معه يف الطرشة القادمة، وذلك بالتنافس عليه بعرض مبلغ أكبر من 
املال ومزايا أخرى. لكنه أخيراً ركب، وعمره ال يتجاوز 19 سنة، مع النوخذا سعد بن حمد النصف.. 

وقد بدأ معه غيصاً ثم جعله )نوخذا( ألول مرة.

استمر يف ركوب البحر مع النوخذا النصف، ملدة 23 سنة متواصلة، لم يتركه فيها، وكان يف وفاق 
تام معه، وعلى أثر ذلك كلفه بأن يكون نوخذا لسفينته، وحتمل جميع املسئوليات املنوطة بنوخذا الغوص.

سعيد البديد ينظر مبنظار البصر والبصيرة.• 
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بعد مدة العمل الطويلة التي قضاها مع النوخذا النصف، والتي اكتسب خاللها اخلبرات واملعارف 
الكثيرة حتى أصبح رباناً بارعاً، وغواصاً ماهراً، ونوخذاً مشهوداً له، إذ كان البحارة يتسابقون إلى 

مرافقته يف كل موسم غوص خلبرته ومراسه الطويل، وحسن معاملته لبحارته.

لعدد  تتسع  وحده،  به  خاصة  صغيرة  سفينة  )جالبوت(  اشترى  عمره،  من  األربعينيات  يف 
عشرين شخصاً، ظل يعمل بها ملدة ست سنوات. وكان يذهب لغوص )اخلاجنية(، حيث يتهافت عليه 
أقرانه من سكان احلي لركوب الغوص معه. بعدها تيسرت أحواله املادية، فاشترى سفينة أكبر حجماً 
من األولى تتسع لعدد )60( شخصاً، واستمر وبحارته يف دخول الغوص، ولكن كساد اللؤلؤ الطبيعي 
على أثر اكتشاف وظهور اللؤلؤ الصناعي الياباني، وتدهور صناعة الغوص وضعف اإلقبال على شراء 
اللؤلؤ الطبيعي، اضطر الكثير من أهل قطر ومنطقة اخلليج إلى ترك هذه املهنة الشاقة، وعليه فقد 

ترك سعيد وأبناء جيله الغوص بشكل نهائي يف خمسينيات القرن املنصرم.

كان لركوبه البحر منذ نعومة أظفاره األثر البالغ يف اكتسابه ملعارف وخبرات كثيرة متصلة 
بالبحر والغوص، فقد امتزجت روحه التواقة إلى املعرفة بحب الناس، فاتصل بهم اتصاالً حميماً 
خلف أثره الواضح على شخصيته الودودة وعلى خبرته اجليدة باملعارف البحرية املختلفة والتاريخ 
»قاموس« فهو رجل صارع احلياة مراراً،  لقب  الناس يف قطر  أطلق عليه  لقطر. وقد  االجتماعي 
واستفاد منها خبرة ومراساً وتأدباً؛ فكان خريجاً ممتازاً ملدرسة احلياة بكل ما حتمله هذه الكلمة 
من معنى، فلم يولد - رحمه اهلل - ويف فمه ملعقة من ذهب، بل ولد وعاش أول طفولته وصباه يف 

شظف من العيش، فهو عصامي اعتمد على نفسه، ولعلنا نرى ذلك من خالل أشطر املوال التالي:

مــــــٍر ســـقـــانـــي وأكــــــوانــــــي الـــــدهـــــر وشـــعـــاد

وأمــــــرار ســلــمــى تــصــّدعــنــي وآقـــــول شــعــاد

اشعاد املــتــون  هـــاذي  على  نقلته  حملك 

مــــــا هــــــي مـــــــــــروات يــــــا دنـــــيـــــا تـــخـــونـــيـــنـــي

تخونيني غــــدرًا  وانــتــقــض  الــعــهــد  خنتي 

عــظــم اجلـــبـــر لـــو بــــرى كـــســـره تــخــونــيــنــي

دوبــه يسوق الــزمــان، أصبر وآقــول اشعاد

ومن املعارف املتصلة بالبحر والتي برز فيها ـــــ باإلضافة ملعرفته بالنجوم واألنواء ـــــ خبرته املتميزة 
بأنواع الآللئ وتقييمها وفرزها؛ فقد كان جتار اللؤلؤ والطواويش يستعينون به للقيام بإعداد قوائم 

حلصر اللؤلؤ وأنواعه وتثمينه.
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السفن  عن  مسئوالً  الوطني، حيث عني  قطر  البحري مبتحف  بالقسم  بعد  فيما  عمل  وقد 
التقليدية بالبحيرة الصناعية باملتحف، وكان قبل ذلك مباشرًة، وأثناء اإلعداد إلنشاء متحف قطر 
الوطني السابق، عضواً يف جلنة اقتناء وتقييم املواد التراثية والتقليدية التي مت اختيارها وشراؤها 

لضمها إلى أقسامه املختلفة، واستمر يعمل مبتحف قطر الوطني إلى وفاته رحمه اهلل تعالى.

وعليه، فقد قامت إدارة املتاحف واآلثار آنذاك بتخصيص قاعة أطلق عليها اسم )قاعة سعيد 
البديد( تكرمياً ووفاًء له يف كل املجاالت التي أعطى فيها فأحسن العطاء.

كم سفرنا والبحر مالي ؛ فوق موٍج كّنه النيلي...• 
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الطبيب الشعبي

عرف سعيد البديد - رحمه اهلل - واشتهر بني اخلاصة والعامة يف قطر ومنطقة اخلليج 
بأنه طبيب شعبي بارع، إذ ذاع صيته حتى توافد للعالج على يديه من قطر واخلليج أعداد كبيرة ممن 

يثقون يف خبرته ودرايته بالطب الشعبي الذي تعاطى فيه العالج باألعشاب والكي.

وقد تخصص - رحمه اهلل - وأتقن الطب الشعبي ومتيز يف »الكي« على وجه اخلصوص، 
وهو العالج الذي كان سائداً يف عصر آبائه وأجداده الذين اكتسبه منهم، وذلك نظراً لعدم وجود 
الفترة  يف  احلال  هو  كما  طبياً  عالجاً  هناك  يكن  فلم  باألعشاب،  التداوي  عدا  أخرى  عالجات 
وتعاطي  بتجريب  يقوم  السابق  املجتمع يف  األمراض جعلت  التداوي من  إلى  إن احلاجة  الالحقة. 
عالجات عدة، منها ما كان سائداً يف املجتمع نفسه من أثر انتقال الثقافة من جيل إلى جيل، ومنها 

ما وفد إليهم من احمليط اخلارجي.

صناعة  ومنها  والعملية،  االجتماعية  وللظروف  البديد،  فيه  عاش  الذي  للعصر  كان  لقد 
أهل  يعرفها  أمراض مختلفة  معه  التعايش  ينتج عن  الذي  البحر  مع  ملدد طويلة  والتعامل  الغوص 
الغوص جميعاً وتنتشر بينهم، دوره املهم يف ضرورة وجود العالجات الناجعة لهذه األمراض. وعليه 

فقد تخصص البعض يف الطب الشعبي ومارسه لتوفير التداوي لآلخرين.

سعيد البديد والدكتور نبيل صبحي حنا، ومراجعات ملادة كتاب »الطب الشعبي يف اخلليج«، الذي صدر عام 1998م.• 
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ويورد الدكتور نبيل صبحي حنا، يف كتابه املوسوم »الطب الشعبي يف اخلليج«، ويف الصفحات رقم 
)130 ــــ 131(، حيث يصف عملية »الكي« وتعلمها وممارستها، وكذلك املمارسني لهذه املهنة يف 

قطر، يورد ما يلي: »أكد اإلخباريون على أن ممارسة عملية الكي ميكن أن تُتَعلم، لكن الكواء البد 
أن يكون موهوباً، ولهذا ال يصلح أي إنسان للكي، ومن يصلح للكي البد أن يجمع بني أمرين:
األول: املوهبة، أي أن يتميز بسمات شخصية جتعله شجاعاً، ويده خفيفة، ويتميز باجلرأة.

والثاني: املعرفة، مبعنى أنه يجب أن يكون على دراية مبواضع الكي الصحيحة لكي ال تؤذي 
املريض.

يف ضوء ذلك ال ميكن أن يصبح أي رجل كواء، وال ميكن أن تصبح أية امرأة كواءة، فاألمر 
ليس ملن يرغب ولكن ملن يقدر.

يقول رحمه اهلل: »لم أتعلم من أحد، ولكن بالتجارب تعلمت«. يقصد بأن أحداً لم يقم بتعليمه 
)الكي( تعليماً مباشراً، ولكن مواصفاته الشخصية هيأته لتعلم هذا النوع من العالج، خصوصاً وأن 
طريقة الكي كانت شائعة يف مجتمعه، وميكنه رؤية عملية الكي ذاتها بشكل شبه دائم، فقد كان ــــ 
رحمه اهلل ــــ لديه املوهبة واجلرأة الكتساب هذه املعرفة والتميز فيها، كما أشار اإلخباريون، وفيما 

أورده الدكتور صبحي حنا يف كتابه »الطب الشعبي يف اخلليج«.

يقول سعيد البديد ــــ رحمه اهلل: »الكي تعلمته قبل األعشاب، ولكن أحداً لم يعلمني إياه، 
وتعلمته من خالل جتارب يف الغوص، وقلياًل قلياًل تعلمت )الكي(، وذلك بسبب عدم وجود العالج 
يف وسط البحر، وكان عند الناس عموماً يف ذلك الوقت معرفة بسيطة بالكي، ولكني من التجربة 
واملمارسة تعلمته، فكان عدد كبير من الناس ميارس الكي، وأكثرهم على )احلروة( أي يصيب موضع 

األلم بالتخمني«.

كما قال: »لم أعالج الكسور )التجبير(، ولم أعنِت بتجبير الكسور، بسبب عدم وجود األدوية 
عندنا، وأُجّبر إذا كان الكسر بسيطاً، ولكني أعرف يف التجبير«.
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قال )رحمه اهلل(: ما كل من جّس العروق طبيب!...• 
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 الشاعــر

أولع سعيد البديد بالشعر يف سن مبكرة، فقد منا وترعرع يف بيئة تتذوق الشعر وتتناقله شفاهة 
من خالل املجالس التي كانت جنباتها تزخر بأفانني مختلفة من األدب وسرد التاريخ واألحداث التي 

مرت باملنطقة.

للتعلم  مرتع خصب  ذاتها  حد  هي يف  أشهر  األربعة  على  تزيد  لفترة  الغوص  رحلة  أن  كما 
كانت  الشعبية  الذاكرة  أن  كما  والنهام،  والراوي  الشاعر  السفينة  فعلى ظهر  واحلفظ،  واالستماع 
مستعدة لالستماع واحلفظ والترديد، فلم يكن هناك من الوسائل املتعددة واملختلفة ما يشتت ذهن 
املتلقي عن االستيعاب السريع لكل شاردة وواردة من األقوال واألفعال؛ بل إن الذاكرة تتسع لكل ما 

حتب االستماع إليه فتختزنه وتردده يف أي وقت تشاء.

كما أن سعيد ــــ رحمه اهلل ـــــ وباإلضافة للبيئة املهيأة لصقل روح الشاعر لديه، اكتسب الشعر 
من خالل استماعه والتصاقه وتعلقه بأشعار جده )بن بديد( سعيد بن محمد البديد، فقد انتشر 

شعره وغشى كل بيت يف الدوحة القدمية، بل طاف مبناطق اخلليج وردده املرددون.

تـلك  ــ يف  ملــع  الــــذي  املنـــاعـــي،  البـديد  بن محمد  بيت جده ســعيــد  الشاعر يف  لقد نشأ 
أكسبت  فذة  بشاعرية  جيله  بني  حينها  واشتهر  اخلليج،  ومنطقة  قطر  يف  كبير  كشاعر  ــ  الــفترة 
قصائده وزهيرياته مكانة شعبية رفيعة، لذا فإن سعيد احلفيد ترعرع يف وسط يحفظ الشعر ويردده، 
ويرن يف أُذنيه صدى أسماء وأقوال الشعراء، فأولع بالشعر واستعذب سماعه وحفظه وترديده، ثم 
حاول قرضه وهو يف سن مبكرة، إذ أتيحت له الفرصة فيما بعد ملجالسة كبار الشعراء ورواد الشعر 
من أمثال: عبدالرحمن بن بريك، وهو أحد املولعني بأشعار محمد بن عبدالوهاب الفيحاني، ومن 
الذين يرددون هذه األشعار ملحنة بصوت عذب، كما كانت للشاعر فيما بعد عالقات قوية وحميمة 
بالشعراء سبت بو شّرود، ومطر بو غدير املناعي، وجاسم جياله، وعبداهلل جياله، ومحمد بن حسن 

املعضادي، وآخرين غيرهم.

بدأ يقول الشعر وهو يف سن ال تتجاوز العاشرة، فقد تصادف والتقى بشاعر معروف آنذاك، 
وهو محمد بن علي الشاعر السليطي، الذي بادره بالسالم، وقال له: ابن من أنت؟ فقال: أنا سعيد 

بن سالم البديد، فسأله الشاعر محمد بن علي: »جدك شاعر؟؟« هل ستصبح مثله شاعراً؟!.

فأجابه سعيد قائاًل له: إلى اآلن لم أصبح. قال: أال تستطيع أن تقول لي زهيري؟ فقال له: إن 
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شاء اهلل، غداً سأحضره لك. فنظم سعيد الزهيري وكتبه وجاء به إليه، فسأله: هل كتبته منذ زمن؟، 
فرد عليه: أنت لم حتركنا إال أمس، فقرأ:

عصر األحد ريت غزالٍن سرحهن همل

وأيقنت ظني ألنهن ما يسيرن همل

سايلتهن، وين، قالن: يف برور الهمل

ظليت أنا عقبهم أبكي دموع أهمال

آزا بحبه مال )بــن علي(  يا  والقلب 

يا عم لك باشتكي من ظبيتني أهمال

وقلبي يف هواهن همل وقفن  راحــن 

قال: أعوذ باهلل.. أعوذ باهلل، هذا أنت »إلى احلني ما نقزت على املنقلة؟!!. وقد جاوبه محمد بن 
علي الشاعر رداً على مواله، ولكن املرحوم سعيد لم يكن يحفظه.
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املرحوم سعيد البديد، صفاء وهدوء وسكينة نفسية ظاهرة وباطنة.• 
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جده سعيد بن محمد البديد

عرفت أوساط الشعر الشعبي يف قطر ودول اخلليج خالل الفترة املاضية، ما بني أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل وبداية القرن احلالي، شاعراً فذاً هو سعيد بن محمد البديد املناعي، املكنى 
)بن بديد( واملولود يف منطقة »الدويحة« مبدينة الدوحة القدمية، والذي اشتهر بني العامة بشاعريته 
اجلزلة، مما أكسب أشعاره وزهيرياته شهرة واسعة، كما ردد الناس قصائده التي تساجل بها مع أملع 

الشعراء يف قطر وخارجها.

ومن املعروف بأن شعره قد دون وانتقل بني أياٍد عدة، ولكن أغلبه لم ينشر، وعلى األخص 
القصائد منه، ولعل كثيراً من الرواة يذكر جيداً بعض الزهيري الذي تساجل به مع بعض شعراء 
املنطقة، وتقبل الناس له لرصانة معانيه وقوة سبكه. وجدير بالذكر أن كثيراً من القصائد واملواويل 
الزهيرية غابت منذ تلك الفترة من بني صفحات ديوانه املخطوط، والذي كان يف البحرين بحوزة 

)علي بن ضاعن( وقد حرص على عدم النيل منه أو االطالع عليه ما دام حياً.

ولكنه رفض  آنذاك،  »البحرين«  أحد حكام  الفنية، فقد طلبه  وقيمته  الديوان  وألهمية هذا 
رفضاً قاطعاً، وأوصى بعدم التصرف به إال بعد وفاته، مما حرم كثيراً من محبي شعر )بن بديـــد(  
ــ كما يكنى حينذاك ــ من تذوقه واالطالع عليه ونشره، لهذا انحصر شعره، مما كان له أكبر األثر 
يف عدم انتشاره، أما املوال الزهيري فقد تناقل بعضه الناس لشيوع فن التساجل باملوال الزهيري 

بني الشعراء آنذاك.

من شعر سعيد بن محمد البديد )بن بديد( حيث قال يف احلكمة*:

وياله مال الليالي كل يوم ْقصور)1(

َبْن من َعاليا شامخاِت ْقصور)2( وكم َخرَّ

جرحِت فرضي وصومي كل يوِم ْقصور)3(

أّنا إلى اهلل إلى من راد شيٍّ ِقَدْر)4(

* رواية: سعيد سالم البديد وحارب راشد.

1.    قصور: يف تناقص.
2.    خربن: من اخلراب، أي دمرن.     عاليا: عاليات.

3.    جرحت فرضي: أخللت بفرضي.     قصور: قاصر وغير مكتمل.
4.    قدر: استطاع.
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فاَهْة ِقَدْر)5( ْرت حالي ومالي بالسِّ َقدَّ

لو ِيْرجع اللي مضى ما كان ليلة ِقَدْر)6(

َمشكاي هلل وبيعاني عليِّ ْقصور)7(

وقال )بن بديد( يف وصف مشاعره*:

يا َنْفس عايف مِقابيح الَعنا ِوْاْنَفْي)8(

ِواْسَعْي على من َلها اخلاِطْر َصغى واْنَفْي)9(

)10( إعلم َترى يا ِوليفي والنبي ِواْن يْفِ

أْحزان ما ذاَقها )يوسف( وال )يوِنْس()11(

ِمْتواِحش الدار مالي مونٍس يوِنْس)12(

ى وقلبي كاجَلِمْر يوِنْس)13( قالوا ِتَسلَّ

أن كان َبْسلي فهو َرْغٍم على أْنفي

وقال يف الغزل ـــ عفا اهلل عنه ـــ*:

ِفْر)14( ْن ِيْسحبون الصِّ ِة العيْد َمرِّ َعّصريَّ

ْع ِصِفْر)15( شون ِدلَّ يوطون َوْطِي احَلمام، مَيْ

5.    السفاهة: الغي وقلة التدبير.
6.    ما كان ليلة قدر: أي لو يعود املاضي لفرحت به كما يفرح من يرى ليلة القدر.

7.    بيعاني: مفردها باع، وهي مسافة ما بني الكفني إذا بسطتا.     قصور: أي قصرت عما كانت تصل إليه.
*   رواية: سعيد البديد.

8.    عايف: اتركي.     مقابيح: جمع قبيح.      العنا: العناء.     أنفي: من األنفة، أي االبتعاد عن رزايا األمور.
9.    اسعى: من السعي، السير ويقصد تسببي يف االقتراب ممن تودين.     صغى: أنصت وأطاع. أنفي: انقسم إلى قسمني أو انفتح، 

واملعنى هنا انشرح وأصبح يف سعادة.
10.    وليفي: حبيبي.     والنبي: قسم.

11.    يوسف ويونس: نبيني من أنبياء اهلل عليهما السالم.
12. متواحش: أشعر بالوحشة لوحدتي.      مالي: ليس لي.      مونس: أنيس.      يونس: يؤانسني.

13. يونس: يشعر، يحس.
*   رواية: حارب راشد وسعيد البديد وينسبها للشاعر سعيد بن محمد البديد.

14. مرن: عدين )نون النسوة(.     الصفر: املالبس الصفراء.
15. يوطون: يطأون األرض.      وطي: وطأ.      دلع: من قول العامة دالع أي مظهر حملاسنه.      صفر: يصف ألوانهم بأنها جميلة.
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دامْي ِصُفر)16( ت اجْلِ ِلْبَسْن مياديس ِمْن َتْ

ْوا ْسيوف اللواحظ ُشوُفُهْم راِعني)17( َسلَّ

ِوَلْك َبْشتكي يا )َحَمْد( ِمن الذي راِعني)18(

َمْعُهْم غزاٍل بِزينه واحِلِسْن راِعني)19(

ْع ِصُفر)20( َرْن ميشون ِدلَّ ِبِيضِّ اجلفا َدبَّ

وقال*:

ْب)21( عود الِنَفْل ِكلِّ عوٍد َمنْبِبته َطيِّ

ْب يِّ ِوَيا اْبن األكاِرْم ِواْبن اجلود والطَّ

ْب)22( َمّسيت ِردِّ امِلسا، ِوْيقول لي َطيِّ

أْهِلْك َهِل اجلود للجيران ِسْتُر ْوَحيا)23(

َلنَي أْمَحِل الروض جاَدْن باألراضي َحيا)24(

ِكرام َواْهل املكارم للوفوُد ْوَحيا)25(

ْب)26( يِّ أْهل الوفا َمْنَقع اجلودات والطِّ

وقال يف التلغيز*:

م َيا ْهل الهوى)27( ه ِبجويف َنْ ريبال َكيِّ
16. مياديس: جمع ميداس وهو نوع من األحذية قدمياً.      اجلدامي: األقدام.      صفر: صفراء اللون.

17. سلوا: جمع سل، شهر.      سيوف اللواحظ: كناية عن جمال العيون.     راعني: أثر يف.
18. راعني: أصابني.
19. راعني أعجبني.

20. اجلفا: رمبا كانت )القفا( أي الظهر.     دبرن: سارن.
*   رواية: سعيد بن سالم البديد وحارب راشد احلارب.

21. النفل: نبات عطر الرائحة، يظهر يف الربيع أو الوسمي.      منبته: أصله.
22. طيب: بحالة جيدة.

23. حياء: حياء.
24. لني: عندما.     حيا: احليا: الربيع.

25. للوفود: للضيوف.      حيا: محيني ومرحبني.
26. منقع: بالفتح، املوضع الذي يجتمع فيه املاء، لسان العرب، مادة )نقع(.

    الطيب: املعروف، أي ما تعارف عليه الناس من األعمال الطيبة.
*   رواية: سعيد البديد، وحارب راشد.
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ماشي مِشي بالِقَدْم َظْبٍي ِرَتْع بالهوى)28(

ْعت َمْجرى النجْم من زود َصْلِف الهوى)29( وضيِّ

ة وهاِت ْبها)30( ِجْس ِصبِّ لي َدلِّ ُقْم ِبالرَّ

وسِبْع امِلِدْن يف برور الَوْحش هاِت ْبها)31(

ويا فاهٍم للَمعاني قوم هاِت ْبها)32(

ِإسم الَفتى َصحِّ ِنْطَقه ِعْنِد أْهل الهوى

وله*:

َونّيت يا صاح ما مثلي َحٍد بالَوّن!)33(

من َعْظٍم ما باحلشا هّمً ِيْجِر بالَوّن

هل وين َمْسراي ِمْسرْع ما سرى بالَوّن)34(

روا يا حيف عمري ما قضى له أمْر)35( َقدَّ

ك علينا تر)36( احلادثات الذي ِمنِّ

أثراك تسعى وقصدك يا خبيت األمر!!)37(

إخالف َظنٍّ ِتيده يف َحشاي اْلَوّن؟؟)38(
فاضل  بن  )راشد  الشاعر  فيه  يخاطب  الذي  املوال  هذا  محمد(  بن  )سعيد  الشاعر  قال 

27. ريبال: عند العامية بعني “الفرجار” اآللة الهندسية، وريبال فصيحة )رئبال( تعني األسد.
28. رتع: تنعم، نال كل ما يريد.
29. صلف الهوى: شدة الريح.

30. بالرجس: بقياس مقدر، املنجد مادة )رجس(.      صب: اسكب.      دلة: الدلة: آنية القهوة.     
     هات بها: أحضر بها.

31. برور: جمع بر، أي الصحراء.      هات بها: انطلق بها من غير دليل.
32. هات بها: استخرج منها.

*   رواية: سعيد سالم البديد وحارب راشد .

33. بالون: باألنني.
34. مسراي: يقصد بها عمري.     ما سرى بالون: لم يتمهل يف سيره.

35. قدروا: أكملوا أو أنهوا.     يا حيف: يا لألسف.
36. متر: تأتي.

37. أثراك: أي إنك.      قصدك: نيتك.      خبث األمر: رديء الطبع.
38. إخالف: تغير.      حتيده: تدركه جيداً.      ألون: ثبت وتأكد.
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البنعلي(، وكانت بينهما صداقة حميمة، عندما كان الثاني يقيم يف الدوحة لسنوات طوال قبل نزوحه 
إلى )دارين( باملنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية*:

باسير بامليل وباشري لي دقل َفّني)39(

يا فاهٍم باملعاني رّد لي َفّني)40(

ناديت ورق احلمامي شايلوا َفّني)41(

يدعون من له غرمٍي بالهوى، داَره)42(

ِتْنَفاَية الشوق َطْلِسْه مالها داَره)43(

لو شفت من هو كما اجلنديل يف داَره)44(

غارق ِبَبْحِر امْلَعاني، تابٍع َفّني)45(

وقد رد عليه الشاعر )راشد بن فاضل البنعلي( بهذا املوال، وقد استعمل نفس قوايف )سعيد 
بن محمد البديد(، مع تغير مواقعها يف صيغة املوال*:

يا )سعيد( فرقاك دوالب الفكر داَره)46(

والقلب يطريك ما يوٍم ذكر داَره)47(

ْم ما ريت من داَره)48( مركب غرامي حِلَ
شاحن جواهر وساقب له ِدَقْل َفّني)49(

*   رواية: سعيد بن سالم البديد، الدوحة، وفاضل بن راشد بن فاضل البنعلي 1984/6/7م )دارين(، محمد بن راشد 

البنعلي 1989/12/11م )دارين(.
39. امليل: السفينة.     باشري: أي سأشتري.      دقل: صاري السفينة.      فني: يقصد صاري جيد يعني السفينة على سرعة السير.

40. فني: يقصد قولي الشعر.
41. شايلوا: أي ارفعوا صوتكم عالياً.      فني:  ما أبدعت من قول.

42. يدعون: يوجهون اخلطاب.      داره: اعتنى به.
43. تنفاية: من النفي واإلبعاد.      طلسة: يف غور بحر عميق.     مالها داره: أي ليس لها قرار.

44. اجلنديل: القنديل.      داره: مكانه أو منزله.
45. يقصد بأن من يتمعن يف شعره فإنه البد أن يكون ممن يبحثون عن املعاني اجلميلة والعميقة يف الشعر، وكما يقول: من تبع ما أقول 

من شعر فالبد أن يكون من الغارقني ببحور املعاني العميقة والتي ليس لها قرار.
البنعلي 1984/6/7م )دارين(، محمد بن  رواية: سعيد بن سالم البديد، الدوحة، وفاضل بن راشد بن فاضل     *

راشد البنعلي 1989/12/11م )دارين(.
46. دوالب: ما حترك ولف بشكل دائري.     الفكر: أفكار الشعر وهواجسه.     داره: جعله يدور.

47. يطريك: يذكرك.      داره: منزله أو وطنه.
48. حلم: استقر يف مياه البحر الضحلة فلم يتحرك.     ما ريت: لم أَر.      من داره: من قام بتحريكه من موقعه ليسير يف البحر.

49. شاحن: معبأ.      ساقب: رافع إلى أعلى.      دقل: صاري.      فني: من النوع اجليد.
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مشكاي هلل ومن مثلك َعَلْم َفّني)50(

طفٍل ِبُجوَفْه غدى يا )سعيد( ُمش َفّني)51(

ثقيل روزه وال من حاوله داَره)52(

مما ينسب للشاعر )علي بن محمد الشاعر( يخاطب )سعيد بن محمد البديد(*:

يا )ْسعيْد( ما ريْت أبكاٍر َغَدْت رابعه)53(

أّيام عيد ُمضى يا )سعيد( ِمْترابعه)54(

ثالْث ِعْفٍر وَمْعِهْن َشْقِرٍة رابعه)55(

نيشانهم باحلال يا )سعيد( صّف اربوع)56(

قوم انشد البادية واللي معاْك اربوع)57(

عيني عليها اهملت يا ذا الَرِبْع مربوع)58(

هذيْك لي جيْت َبْطِنْفَها َغَدْت رابعه)59(

وقد رد عليه )سعيد بن محمد البديد(، قائاًل*:

َعْن مي يا صاْح ُقْم اربْع عن الرابعه)60(

واعزْم على كُور َوْجِمْه والعزْم رابعه)61(

50. ومن مثلك علم فني: أي من يدرك بشكل جيد مقدرتي الفنية يف قول الشعر.
51. بجوفه: يف وسطه.     مش فني: أي ال رغبة لي يف معرفته، كما أني لست ممن تستهويهم هذه األمور بشكل كبير.

52. روزه: وزنه يف ميزان االحترام.     حاوله: أراد التأثير عليه.     داره: حركه من مكانه.
*   رواية: سعيد بن سالم البديد وحارب راشد احلارب.

53. أبكار: جمع بكرة وهي الناقة يف سنواتها األولى.     غدت: أصبحت.     رابعة: راحلة.
54. مترابعة: من الربعة أي الرفقة، مترافقة.

55. عفر: مييل لونهن إلى البياض.
56. نيشان: عالمة.     احلال: اجلمال.

57. انشد: اسأل أهل البادية.     اربوع: مرافقني.
58. اهملت: سالت.     مربوع: تقول العامة: دموعها أربع أربع لتعبر عن شدة احلزن والبكاء وكثرة الدموع.

59. بطنفها: أمسك بطرفها.     رابعة: ذاهبة.
*   رواية: سعيد بن سالم البديد، وحارب راشد احلارب.

60. مي: املاء.     قم: انهض.     اربع: اتبع أثرها.     الرابعة: الراحلة.
61. كور وجمه: اجلمال القوية.     العزم: العزمية.     رابعة: اتبعه أو صاحبه.
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ا تطوي الفيا رابعه)62( وعيريٍة َخلهَّ

عساْك تخبر عن اللي فات لي َمْربُوْع)63(

عّياْن ال طول يشكي ال َقْصِر مربوع)64(

عيني عليها اهملْت يا ذا الربع مربوع)65(

ْت ِمِن النوم ولهذا السنه رابعه)66( َعيَّ

ومما ينسب إليه*:

ْس وَزْمَزْم واحلطيْم أْقَبَلْن)67( بيت املقدَّ

والبيت مع كعِبة احلجاج يوْم أقبلن)68(

أهال هاًل، خمسة األركاْن يوْم أقبلن)69(

اخالفهم القرآن ِوْقدِمِهن األنبيا)70(

ومندوْر يف الدين والرحمْن واألنبيا)71(

موالي رب البرايا خالق األنبيا)72(

ْع منازلهن عليك أقبلن)73( يا )َفَرْج( َوسِّ

62. العيرية: القافلة.     خلها: اتركها.     تطوي: تعبر الصحراء.     رابعة: مسرعة.
63. فات: مضى.

64. عيان: متكامل األوصاف.     مربوع: ربعة بني احلسان.
65. هملت: سالت.     مربوع: دمعاً متواصاًل.

66. عيت: رفضت.
* رواية: حارب راشد احلارب.

67. بيت املقدس: البيت احلرام.     زمزم: عني زمزم.     احلطيم: جدار حجر الكعبة وقيل ما بني الركن وزمزم واملقام.     أقبلن: قربن.
68. ويف رواية أخرى )جن( بدل )يوم( وجن مبعنى جئن.

69. خمسة األركان: أركان اإلسالم اخلمسة، أو أراد أركان البيت العتيق باحلطيم.
70. خالفهن: عداهن.     وقدمهن: وقبلهن.

71. مندور: مبعنى منذور من النذر.
72. البرايا: هي اخلالئق جميعاً.

73. يا فرج: ويقصد هنا الشاعر “فرج بو متيوح”.
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وقد رد عليه الشاعر “فرج بو متيوح”*:

ي وما أقبلْن)74( أهال هاًل ِعّد ماَجنِّ

وتيٍة ِعِد ما راَحْن وما أقبلْن)75(

وتِعدلي خمسة األركاْن يوْم أقبلْن)76(

حنا بهم فايزيٍن باسمة األنبيا)77(

انقوْم بالدين والرحمن واألنبيا)78(

موالي َربِّ البرايا خالق األنبيا)79(

َبّش القلْب واستكن ساعْة ِلَفْن واقبلْن)80(

قال الشاعر )عيد الكبيسي( يف التنويخ*:

نوخت ِحْيد الزمل باهلل برك ما ثاْر)81(
ٍل باسم االعظم والنبي ما ثار)82( ِوْمَعقِّ

يف ركبته شِيْف مع نوٍح وأهل الثار)83(
يا )سعيد( ايش احَلَوْل ان جيت بتثوره؟)84(

وبقدرة اهلل بارك محد بثوره!)85(
هلل دّرْك اشوفْك كيف بتثوره؟)86(

* رواية: حارب راشد احلارب.

74. عد: عدد.     ماجنى: ما جاءت إلي.
75. راحن: ذهنب.

76. تعدلي: من العد أو العدد.
77. باسمة: بأسماء.

78. انقوم: نقيم الدين.
79. موالي: يا صاحب الوالية علي.

80. بش: استبشر.     استكن: هدأ.     لفن: وصلن.
* رواية: حارب احلارب.

81. نوخت: أناخ، أبرك اجلمل، هو املوضع الذي تناخ فيه.     احليد: اجلمل القوي.     الزمل: مجموعة من اجلمال.     ثار: قام.
82. معقل: مربوط ومقيد.

83. شيف: مسمار أو قضيب من حديد.
84. احلول: السنة.     

85. بثوره: ستنهضه.
86. هلل درك: هلل خيرك وفعالك.

book.indd   44 10/30/19   7:21 AM



45

بيني وبينك َبَرْك، ِمْثَلْك ِيِرد الثار)87(

وقد رد عليه )سعيد بن محمد( يف التثوير فقال*:

يا )عيد( يبدي أمر للَزِمْل قاْم وثاْر)88(
وبقدرته َقصِّ عْقلْه باسمه قام وثار)89(

أنزل عليه القضا، كن فيكون وثار)90(
ْل فيه بيثوره)91( سبحان من هو َتَكفَّ
واألنبيا ما منعْت من كان بيثوره)92(

أدعوه لعباد من هو كان بيثوره)93(
اهلل واكبر عدد ما قاْم حيِدْك ثاْر)94(

87. برك: جلس على األرض.
* رواية: حارب راشد احلارب.

88. يبدي: يظهر.     للزمل: للدابة.
89. قص: قطع عقله، عقاله أي قيده املربوط به.

90. القضا: القضاء.
91. تكفل: أخذ على نفسه.

92. لم متنع األنبياء من كان سينهضه من مكانه.
93. ادعوه: دعوه.

94. حيدك: جملك.
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الـــــديـــــــوان
الباب الثاني:
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احـــــــَذْر من الدنيا

ـــســـب إْنـــهـــا عــلــى الــكــيــف َتــعــطــيــك)1(إحــــــــــذر مــــــن الــــــّدنــــــيــــــا ُتـــــــغـــــــّرك ِوِتــــــــْغــــــــراك وال َتْ

ــــّجــــات الـــعـــســـر والـــتـــهـــالـــيـــك)2(كــــــم َكــــــــّرَفــــــــت بــــــشــــــراع مـــــْثـــــَلـــــك وَشـــــــــــــْرواك وأصـــــبـــــح بــــَل

األمـــــــــــالك كــــــثــــــر  فــــــتــــــى  يــــــــا  ِتـــــــــغـــــــــّرك  ِوْشـــــــــعـــــــــاد لـــــــو تـــــــرَبـــــــح بــــــَكــــــْثــــــرة مــــشــــاريــــكوال 

ميـــنـــاك فــــيــــه  َحــــــــــَوت  ـــــــــا  مِبْ جتـــــــــوِد  أَْن  ــــرجــــيــــكإال  لـــــي جـــــــاك مــــلــــهــــوٍف ِيـــــَســـــالـــــك ِوَي

األفــــــــالك دورات  ــــــل  ــــــْب َق لـــنـــفـــســـك  ــــــــــــّدم  ـــيـــكَق يـــَخـــّل مــــــن ال  َيـــــآتـــــيـــــك  َقــــــْبــــــل ال  مــــــن 

واقـــــنـــــع مبــــــوجــــــودك عـــــن الـــــنـــــاس يــغــنــيــكلــــــــــآخــــــــــرة َقــــــــــــــــــــّدم ِوَعــــــــــــــّمــــــــــــــر لــــــدنــــــيــــــاك

ـــــــــــاك يف ويـــــــــن مـــــــا تــــــنــــــوي تـــــــراهـــــــا تــــــبــــــاريــــــك)3(أثـــــــــــر املــــــنــــــيــــــة ويـــــــــــن مـــــــــا ِســـــــــــــــــْرت وّي

ــــآتــــيــــكحــافــظ عــلــى الــتــقــوى تـــرى الــديــن يحماك َي اهلل  مـــــــن  أَمــــــــــــــٍر  عـــــلـــــى  وإصـــــــبـــــــر 

ــــــــــْك لـــــــــــــربٍّ مــــــــن عـــــــــــــدمٍي مـــــســـــّويـــــكإّيـــــــــــــاك ال تــــشــــكــــي إلـــــــــى الـــــــنـــــــاس بـــــلـــــواك إْشــــــــــَت

تــــرى ِرْبــــَعــــة احَلـــمـــقـــني يـــا صــــاح تـــدنـــيـــك)4(أَْحـــــــــــــذرك مـــــن ِربـــــعـــــة َخـــبـــيـــثـــني األســـــــالك

يـــــَخـــــّلـــــيـــــك)5(إيــــــعــــــرِضــــــْك ِطـــــــــــــْرٍق عــــلــــى غــــيــــر َمـــــهـــــواك الــــــــلــــــــوازم  حــــــــــزات  صــــــــار  إن 

يــــــْعــــــزاك املــــــواجــــــيــــــب  الــــــلــــــي يف  َيــــْشــــفــــيــــك)6(رفـــــيـــــقـــــك  ولـــــــي َعــــزيــــتــــه يف املـــــواجـــــيـــــب 

ــــْشــــفــــق عــــلــــى شــــوفــــك ويـــــفـــــرح بـــطـــاريـــكرفـــــيـــــقـــــك الــــــلــــــي كـــــّلـــــمـــــا ِســـــــْمـــــــع َطــــــريــــــاك َي

ِعــــــــــّزه وَخــــــــــّل اجلــــــــار َحـــــْســـــَبـــــة أهـــــالـــــيـــــك)7(إحـــــــــــرص عـــــلـــــى جـــــــــــاٍر يـــــــعـــــــّزك ويــــــــــــــْدراك
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وهــــــــــــــــذاك هــــــــــــــــذا  بــــــــــــني  تــــــــــــشــــــــــــّوش  وتـــــــــّط مــــــا بــــــني الـــــرفـــــاقـــــة َشــــــرابــــــيــــــك)8(وال 

ِإّيـــــــــــــاك تـــــــهـــــــزا األجــــــــــــاويــــــــــــد،  الــــــديــــــك)9(وإيـــــــــــــــاك ال  َحــــْســــَبــــة  احُلـــــــــّر يف  وال تــــــّط 

ـــــــــــــــَده مبـــــــا جـــــــــــودك وَمـــــــّلـــــــَكـــــــْة أيــــــاديــــــكارعــــــــى الـــــّصـــــديـــــق الــــلــــي يــــــــــوّدك ويــــهــــواك إْف

وّيـــــــــــــاك تــــــخــــــّلــــــيــــــه  ال  عـــــــــــــــــــدّوك  مـــــســـــاويـــــكإحــــــــــــــــذر  خــــــفــــــايــــــا  لـــــــــه  تــــــفــــــّضــــــي  وال 

بـــــني املــــــال يـــصـــبـــح يـــبـــيـــعـــك ِوَيــــــشــــــريــــــك)10(َيــــْنــــُقــــْلــــك عــــنــــد الــــلــــي يـــــهـــــذرك ويـــشـــنـــاك

جــــاب الـــعـــذر لـــك يــعــتــذر مــخــطــٍي فـــيـــك)11(ِإيــــــــــــــاك ال تـــــمـــــل عـــــلـــــى كـــــــل مـــــــن جـــــاك

َدعــــــــاويــــــــك)12(َخـــــــــّل الــــســــمــــوحــــه بــــــني األجــــــــــــواد مــــنــــواك ــــْكــــثــــر عـــلـــيـــهـــم  ِت إســــمــــح وال 

ــــــر بــــــه نــــبــــالــــك ويـــــنـــــبـــــيـــــك)13(حــــقــــك مـــــن الــــدنــــيــــا جـــمـــيـــلـــك وحـــســـنـــاك وعــــــلــــــٍم تــــــذّك

ربـــــــــــــٍع وكـــــــــــل مـــــنـــــهـــــم بــــــــشــــــــوٍش يــــحــــّيــــيــــكأوصـــــيـــــك إلــــــي جـــيـــت املــــجــــالــــس ِوَحــــــّيــــــاك

ِيــــْعــــداك ــمــت أْحــَســن مــعــانــيــك)14(اَل ْتـــصـــيـــر مــــلــــقــــوٍف إلــــــى الــــهــــرج  إصــمــت ِوَخــــّل الــصَّ

لــــك ومـــــا جـــاك أْن ســئــلــت عـــمـــا جـــــرى  َعـــْطـــهـــم عـــلـــوٍم لـــك عــلــى غــيــر تــشــكــيــك)15(إال 

ــــــــْب لـــــــك ورّبـــــــــــاك ــــــــَع ـــــــوفـــــــا لـــــلـــــي َت ْســــَهــــَرْت يف تـــرابـــيـــك)16(جـــــــــــوِد ْب األم احَلـــنـــون الــلــي 

بـــجـــنـــة الــــــفــــــردوس جــــــزا َمــــــا ْتـــعـــبـــت فــيــكإطــــــلــــــب لـــــهـــــا مـــــــن واحــــــــــــــٍد حـــــــــّي أنـــــشـــــاك

بــــيــــوم احَلـــــِشـــــْر مــــن الهـــــب الــــنــــار يــنــجــيــكبــــجــــاه الـــنـــبـــي الــــلــــي عـــلـــى احلــــــق أهــــــداك
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ِحَكم َونَصاِئح

الـــــكـــــتـــــاب خــــطــــيــــب)1(مــــــــا كــــــــل مــــــــن َجــــــــــــــّس الــــــــــعــــــــــروق طـــبـــيـــب َشــــــــــّل  مــــــن  كــــــل  وال 

صـــــعـــــيـــــب)2(وال كــــــل مــــــن هـــــــّز الــــقــــنــــا يـــنـــطـــح الـــــعـــــدا، عــــلــــيــــه  إال  َصـــــــْعـــــــب  كـــــــل  وال 

شــــاعــــر األنـــــــاشـــــــيـــــــد  يــــــقــــــرا  مـــــــن  كـــــــل  يـــجـــيـــبوال  الــــــــــســــــــــؤال  جــــــــــــاه  مـــــــــن  كـــــــــل  وال 

تـــــــــعـــــــــّده لـــــــــــــــلـــــــــــــــوازم  رجــــــــــــــــــــــٍل  كـــــــــــــل  مـــــــن نــــــيــــــب، نــــــيــــــب)3(وال  ِشــــــــْبــــــــٍل  كـــــــل  وال 

ــــــيــــــب)4(يــــــــــــدّل املــــــعــــــانــــــي مــــــــن يـــــعـــــانـــــي بـــبـــحـــرهـــا جـــــــســـــــوٍر ولـــــــــو كـــــــــان الـــــبـــــحـــــور َغــــــِب

مـــقـــامـــه يف  َهـــــرجـــــتـــــه  يــــــَقــــــّيــــــْس  ال  يــــضــــل اجلـــــــــدا لــــــو هــــــو نــــيــــب يــــخــــيــــب)5(ومـــــــــن 

ــــــك يــــــدّل نـــــــــــــــدمٍي  عــــــــنــــــــدك  مـــــــــا  كــــــــــــان  الــــعــــيــــبإن  يـــــعـــــتـــــريـــــك  واّل  اخلـــــــيـــــــر  عــــــلــــــى 

تــــــــــــراهــــــــــــا نــــــــــــكــــــــــــوٍر والـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــور قــــــريــــــبال تـــــفـــــوز بــــقــــبــــال الــــلــــيــــالــــي إلــــــــي أقـــبـــلـــت

َجس: ملس.. 1
هز القنا: لوح بالرمح.. 2
تعده: تعتمد عليه.. 3
يؤكد الشاعر على ضرورة التمرس والتجربة يف صقل املوهبة.. 4
يعبر الشاعر بهذا البيت عن املثل العربي “لكل مقام مقال”.     اجلدا: اجلادة.. 5
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الَناِس أْجَناِس

مــــايــــلــــهزمــــــــــــــاٍن أرانــــــــــــــي مـــــــن فـــــعـــــولـــــه َهـــــوايـــــلـــــه املــــــــــوازيــــــــــن  عــــــــــــدالت  فـــــيـــــه  أرى 

أَرى مـــــا  اأَليــــــــــام  ــــَت  صــــافــــّي لـــــو  فـــيـــه  ـــَمـــد َمــَنــاِقــْب َخصايلهأرى  مــن الــنــاس مــن ِتْ

ــــنــــاٍس ولــــو ريــــت َبــْعــُضــهــم ــــــــــــــّذْر َدغــــــايــــــلــــــه)1(تــــرى الـــنـــاس أَْج يــــــراويــــــك رضــــــــــــواٍن َتَ

ـــــــْك ِبــــــَهــــــرٍج ُثــــــم يــــاخــــذ هـــروجـــك ـــايـــلـــهيـــجـــي َل َق ِكــــــْنــــــت  وال  ال  ــــــــْرٍج  ــــــــَه ِب ــــــــدي  ــــــــْب ِوَي

لــــّي صــــار بـــك ِحــــْمــــٍل ِمـــــِن الــضــيــم شــايــلــهومـــــن الــــنــــاس ِمــــــْن ِيـــــــّدي حـــقـــوق الــــلــــوازم

ـــــتـــــاِج َلــــــْه مــــا ِلــقــّيــتــه يــــــا كـــــــود َهـــــــــــــْرٍج َفـــــــايـــــــٍل مــــــن َفــــعــــايــــلــــه)2(ومـــــن الــــنــــاس لــــو ِتْ

ِفــــضــــايــــلــــهِخـــِذ الـــرآي ِواْقــصــد صــاحــب اجلـــود والثنا جـــــــزيـــــــٍل  إلــــــلــــــي  الـــــســـــمـــــا  رب 

خــالــق دون  ِمــــــن  امْلـَــــْخـــــلـــــوق  َتــــــْرِجــــــِي  ِخــــــِف اهلل ِواْســــــــــأل مــــن مـــجـــيـــٍب لــســايــلــهوال 

يـــــاخـــــذ ويــــعــــطــــي مــــــن عــــطــــايــــا نــــوايــــلــــههـــــو اهلل املــــعــــطــــي وهـــــــو خــــيــــر مـــــن دعــــي

دغايله: مكائده.. 1
فايل: خائب.. 2
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زْرع الِصّبْخ)*(

ويـــكـــفـــيـــه الـــــرضـــــى عـــــن كـــــل َمـــــْطـــــَمـــــع)1(عـــــــــــــالَم الـــــــَقـــــــلـــــــب مــــــــا يـــــــرضـــــــى ويــــقــــنــــع

يــــــــــعــــــــــاود لـــــــلـــــــرضـــــــى أيــــــــــضــــــــــًا وْيــــــقــــــنــــــعوَيـــــهـــــجـــــر مـــــــن نـــــــــوى الــــــهــــــجــــــران حــــّتــــى

حــــــالــــــه ذاك  بـــــــــــقـــــــــــاٍع  يــــــــــــــــــزرع  يــــطــــلــــع)2(ومـــــــــــــــن  َهـــــْيـــــهـــــات  الـــــصـــــَبـــــْخ  زرع  َتـــــــــرى 

يـــــنـــــفـــــع)3(تـــــــعـــــــنـــــــى لـــــــــــــــــــــــأدمِي ْيــــــــــصــــــــــح َزْرعـــــــــــــــــــك ذاك  لـــــــي  بــــالــــثــــمــــر  ويـــــثـــــمـــــر 

ـــــــوى الَشــــــــــك يــــــْطــــــَبــــــع)4(ومــــــــــــن َحـــــــــّمـــــــــل بـــــســـــفـــــنـــــه مـــــــــا يـــطـــيـــقـــه إلــــــــى َهــــــــــّب الـــــــَه

بــــــلــــــّيــــــا فـــــــاهـــــــم املـــــــــجـــــــــرى ويـــــــــــــْجـــــــــــــَزع)5(ومـــــــــــــن ســــــــافــــــــر لــــــبــــــحــــــر الـــــــهـــــــنـــــــدوانـــــــي

ــــــــعِيــــــــــِضــــــــــلِّ  ْجــــــــــــــداه مــــــالــــــه ِمــــــــــــْن ِيــــعــــانــــي ــــــــْرَف إلـــــــــــي مـــــــالـــــــه عــــــلــــــى َمــــــــــــْجــــــــــــراِه ِي

* الشاعر ال يتذكر بقية القصيدة لقدمها.
عالم: ما الذي به.. 1
الصبخ: األرض الكثيرة امللوحة.. 2
األدمي: األرض الصاحلة للغرس.. 3
ما يطيقه: ما ال يحتمله.     يطبع: يغرق.. 4
بحر الهندواني: احمليط الهندي.     بليا: بدون.     فاهم املجرى: اخلبير مبسالك السير يف عمق البحر.. 5
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َنهَضْة الّذيْب
{ وقال يخاطب السيد حمد بن سالم بن فرج املناعي يف شبابه وينصحه:

إعــــــــــداد مـــــا َغـــــّنـــــى عــــلــــى الـــــعـــــود َطـــــــــّرابلـــــك يـــــا »حـــــمـــــد« ِمـــــّنـــــي ســــــــالٍم وتـــرحـــيـــب

ـــــِر الـــِشـــيـــب ــــــــــداد مــــا ِرْكــــــَبــــــوا عـــلـــى ِفـــــطَّ ـــــــاب)1(ِوْع ـــــــّت ِوْعــــــــــــــداد مــــــا يـــــقـــــرآ املــــكــــاتــــيــــب َك

ـــي اخلـــراعـــيـــب “يا ولــد سالم” يــا َنــِســْل ذيــك األنــــاب)2(يــــا »حــــمــــد« يــــا شـــــوق الـــبـــنِّ
ــــــِقــــــيٍّ مـــــن الــــَعــــْيــــب يـــــا نـــــافـــــٍل بـــالـــطـــيـــب يـــــا طـــيـــب اأَلطـــــيـــــابإســــمــــع وصـــــاتـــــي يـــــا ِن

ــر وإنــِتــِهــْض نهضة الــذيــب تـــظـــى مبـــــا تــــهــــوى عـــلـــى كــــــّل َطــــــــــاّلب)3(يــا »حــمــد« َشــمِّ

ْر: مفردها فاطر، وهي من أسماء اإلبل بعد السنة الثالثة وعندما يظهر الناب، وبعد السنة العشرين عن سقوط األسنان.. 1 ِفطَّ
اخلراعيب: مفردها خرعوب وهي الفتاة احلسناء.. 2
شمر: استعد وتهيأ.. 3
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أّدى اأَلَماَنة
{ قال الشاعر سعيد البديد هذه القصيدة يف الزعيم )جمال عبدالناصر(:

راد مــــــــــــا  كــــــــــــــــّل  عــــــــلــــــــى  َرآداٍت  رادههلل  اهلل  ســــــــــوا  عـــــــن  مــــــالــــــه  ـــــــد  ـــــــْب والـــــــَع

وهــــــــو الـــــــــذي يـــــهـــــدي ِلـــــــــــــــَدْرب الـــــــّرشـــــــادهاخلـــــــاِلـــــــق الــــــــــــــّرازق وهـــــــو خــــيــــر ِمـــــرصـــــاد

ـــــمـــــاد ـــــــِف وْع ـــــــٍع بــــــال َســـــــْق احلـــــــــاضـــــــــر الـــــــنـــــــاظـــــــر ســـــــــوايـــــــــا عــــــبــــــادهيــــــا رافــــــــــــٍع َســـــــْب

ـــــعـــــه عـــلـــى اخلـــــــّد َخـــــــــّداد، يــــبــــكــــي وجـــــفـــــنـــــه مـــــــا قـــــضـــــى يف رقـــــــــادهقــــــال الـــــــذي َدْم

الــــــشــــــْرب والـــــــــزاد لـــــك اهلل عـــــافـــــت  وقـــــــــلـــــــــٍب تـــــــــــــــــدااله األســــــــــــــى والـــــــنـــــــكـــــــادهكـــــبـــــٍد 

لـــــيـــــت الـــــلـــــيـــــالـــــي مـــــــا َســــــــَعــــــــْت يف وكـــــــــادهعـــــلـــــٍم لــــفــــانــــي جــــعــــل مــــــا فــــيــــه األوكــــــــــاد

عـــــــاد وال  نـــــــــــهـــــــــــاره  يــــــســــــقــــــي  ال  ــــــــــوكــــــــــادهاهلل  عــــــــلــــــــٍم لـــــــفـــــــانـــــــا مـــــــــــــاِذعـــــــــــــنِي ْب

ــــت بــــه الـــدنـــيـــا عـــلـــى روس األْشــــهــــاد عــــــــلــــــــٍم لـــــــفـــــــى بــــــــــه مــــــــــّديــــــــــني اإلفــــــــــــــــادةَضــــجَّ

ــــكــــاد ــــْن يــــــــــــوٍم عـــــلـــــى الــــــدنــــــيــــــا َتـــــــــراَكـــــــــم َســــــــــــوادهقــــلــــت الـــــــوكـــــــاد وقـــــــالـــــــوا اخلـــــبـــــر َب

عــــــبــــــادهمـــــــات الـــــرئـــــيـــــس وَحـــــــــــّل بــــــه يـــــــوم مـــيـــعـــاد والـــــــــــــي  عــــــنــــــد  األمـــــــــانـــــــــة  أَّدى 

جــــــاد قــــــــايــــــــٍد  يــــــــا  قــــــلــــــت  اهلل  وســــــــعــــــــادةبـــــــأمـــــــانـــــــة  ـــــــــحـــــــــّل  ِب الــــــعــــــلــــــيــــــا  جــــــنــــــة  يف 

ــــد األســــيــــاد ـــــــالدهيـــشـــهـــد لــــك الــــتــــاريــــخ يــــا ِســــْي يـــــــا ْمــــــــــَحــــــــــّرر الــــــدنــــــيــــــا وحـــــــامـــــــي ب

ــــــك بـــــَتـــــحـــــريـــــر الــــــعــــــروبــــــه شـــــهـــــادهيـــــــا مــــــــــدي املــــــــآجــــــــوب لـــــــك بــــــاملــــــال شـــــاد ــــــِل ــــــْع ِف

َرْت بـــــســـــيـــــاســـــتـــــه وإجـــــــتـــــــهـــــــادهِمـــْن »عـــدن« إلــى أقــصــى »اجلــزايــر« وبــغــداد ـــــــــــــــــــــــــــــرَّ َتَ

ــــــــــْم دولــــــــــــٍة داســــــــــت لــــــه الــــــضــــــّد وعــــنــــاد ُمــــــــــــــرادهَك مـــــنـــــهـــــا  نـــــــــــال  اهلل  ــــــشــــــيــــــئــــــة  مِبْ

يــــعــــتــــاد عــــــــــاد  وال  الــــــدنــــــيــــــا  بـــــــه  ــــــــْت  ـــــــاقـــــــي، فــــــْكــــــرتــــــه عـــــــن طــــــــــرادهَقــــــــفَّ ب ال شـــــــي 

حــــاد وال  ـــــــــــَزْع  ـــــــــــَزْع ِت ال  أعــــــــــــــواٍم  وأيــــــــــضــــــــــًا ثـــــــــمـــــــــاٍن مــــقــــتــــفــــيــــهــــا زيــــــــــــادهعـــــشـــــرة 

ــــْنــــقــــاد مـــــســـــعـــــود َحـــــــّظـــــــه يـــــــــوم هـــــــو يف مـــــهـــــادهلــــــه ســــــيــــــرٍة ســـــــــارت عــــلــــى احلـــــــق ِت

ورفـــــــــــع لـــــهـــــا صـــــــــرح الـــــــــــــــَمـــــــَعـــــــّزه وشـــــــــادهقـــــــــاد الــــــعــــــروبــــــة مـــــــن قـــــريـــــبـــــني وإبــــــعــــــاد

ـــــــْف مــــــراســــــيــــــٍم طــــــويــــــالت األمــــــــــداد ووّضــــــــــح لـــــك طـــــــرق الــــّســــعــــد والــــســــعــــادهَخـــــــلَّ

صــــــّبــــــوا عــــلــــى الــــطــــاغــــني حـــــامـــــي وقـــــــادهتــــكــــفــــون ســــــيــــــروا ســــيــــرتــــه ِجـــــــد وأجـــــهـــــاد

واعـــــــــــــــداد مـــــــا َنــــــــْبــــــــٍت تـــــكـــــامـــــل َحــــــصــــــادهواخَلـــــــــْتـــــــــم صــــــلــــــوا عـــــــد مـــــــا َحـــــــــن َرّعـــــــــــاد
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َغالٌب َوَطالٌب
من  { قالها الشاعر يف حني مقاومة العمانيني لإلجنليز، متأثراً مبا أظهره “غالب وطالْب” 

بسالة يف مقاومتهم:

أَســــــــرارهــــــــا َخـــــفـــــايـــــا  عــــــالــــــم  يـــــــا  يـــا حـــافـــٍظ نــفــس الــفــتــى ِمـــــْن أخــطــارهــايـــــــا اهلل 

َخــــفــــى مبـــــــا  عـــــلـــــيـــــٍم  َخــــــْلــــــَقــــــه  عـــــلـــــى  ٍم َواأَلْفـــــــــــــــــــــــالك دارهــــــــــاربٍّ  حـــــلـــــيـــــٍم ِوَعـــــــــــــــــــــالَّ

ــى عــلــى الــــدّوح ســاِجــْع ـــْمـــد مــا َغــنَّ ـــِك احْلَ ــْت َســحــايــب أَمــطــارهــاَل ولـــك الــشــْكــِر مــا َهــلَّ

إْبــــــــِصــــــــر ِبـــــــَنـــــــْفـــــــٍس داِرَكــــــــْتــــــــهــــــــا أوزارهـــــــــــــاإنــــــت الـــلـــطـــيـــِف ْبــــحــــاِلــــتــــي يــــــوم َبــــْلــــِوتــــي

عـــيـــدهـــيـــه لــــــي  َدنِّ  ُقـــــــــْم  ذا  ِعــــــْقــــــب  ـــَهـــا َمــــــْع اوعـــــارهـــــا)1(ِمـــــــــْن  ـــَل ِتــــبــــوج الـــفـــيـــايف َســـْه

حـــــــــاذور ِبــــــامِلــــــْطــــــِرق ِتـــــــنـــــــاِوْش ِفـــــقـــــارهـــــا)2(إْركــــــــــــــب عــــلــــيــــهــــا يـــــــا ِنــــــديــــــبــــــي ِوِحــــــّثــــــهــــــا

ِتــــــــَدّنــــــــي حـــــــــــزوٍم راســــــــيــــــــاِت مْبــــــغــــــارهــــــا)3(تـــــــراهـــــــا َغــــــــيــــــــوٍر لـــــــي تـــــــــــــــاَدْت ِبــــســــيــــرهــــا

ــــــــب َحــــَفــــْظــــَك اهلل ِواْحـــــَفـــــظ ْوصــيــتــي وإحـــَذر على الــِطــْرَشــان َتْفضي أَْســرارهــا)4(إْرَك

ـــــــِن »الـــنـــقـــا« ِوِعـــــْقـــــب الـــيـــمـــنِي اْفــــــرّدهــــــا َعـــــــْن يـــســـارهـــاَســـــْرهـــــا ِوِحــــــــــثِّ ْبــــهــــا ميــــــنٍي ِع
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ودارهــــــــا)5(أََوّصــــيــــِك ال َتـــْقـــِصـــْر َعــــِن الــســيــر والــســرى “البرميي”  ســــاحــــاِت  ِوجْتــــيــــك 

إلـــــلـــــي جَلــــــــــوا فــــيــــهــــا قــــبــــايــــل أَخـــــيـــــارهـــــاِواْنـــــــشـــــــد َعــــــــِن ْطــــــــــروق اجلـــــبـــــال املــنــيــفــه

ــم لــي عــلــى الــشــيــخ »طــالــْب« ـــــبـــــارهـــــا َمـــــــع اصــــغــــارهــــاإلـــي جــيــت َســلِّ ـــــــــّم الـــــــســـــــالِم ْك ِع

ــــــِت الــصــبــا أثـــــــمـــــــاَرهـــــــا يف أشـــــجـــــارهـــــاســــالمــــي عـــلـــيـــهـــم كــــــلِّ مـــــا َهــــــبِّ ِوَمـــــــــــــا تـــــيـــــل 

ــْعــلــهــم لــــهــــم رايــــــــــــٍة بــــيــــضــــا طــــــويــــــٍل انــــتــــشــــارهــــاســـالمـــي عــلــيــهــم حـــيـــث لـــــْي بـــــان ِف

ـــهـــا َزْعـــــــــــــَزع احلــــــــرب َجـــْمـــَع اخطارها)6(ذي البــــــــٍة مـــــا  َهَبوا من  العظمى  الدولة  وال 

ــــــْق ــــــلِّ ِتَ ـــــــــــــــــْزوى«  »َن فــــــــوق  طــــــــايــــــــراٍت  إنــــفــــجــــارهــــاوال  ِمـــــــْزِعـــــــجـــــــاِت  ِقــــــْنــــــبــــــالٍت  وال 

ـــــــــْد ْلـــــــهـــــــم دولـــــــــــــــٍة بـــــعـــــد دولــــــــة ــــــــــــــــــدَرَعــــــــــــــــــاٍت بــــــــــــان فـــــيـــــهـــــا شــــــــرارهــــــــاكــــــــم َجـــــــــنَّ مِبْ

دوا ــــــوه ِيــــْســــهــــر لـــيـــلـــهـــا َمـــــــع َنـــــهـــــارهـــــا)7(َهـــــــل كــــيــــف َبـــــــــــــْدٍو يف الـــــقـــــرايـــــا تــــــبــــــدِّ َخــــــّل

ِفــــشــــيــــلــــه الـــــقـــــبـــــايـــــل  بــــــــني  لـــــهـــــم  ــــــْت اخـــبـــارهـــااََزْت  ِوْمـــصـــيـــبـــتـــه َكـــــــْبـــــــَرْت وخــــــاَب

عــــــــي لـــــــه حـــمـــايـــة ــــــــدِّ ه إلــــــلــــــي ِي بـــئـــس اجلـــــــوار والــــلــــي ِســــَكــــن يف ِجــــوارهــــامـــــــا َســـــــــــــرَّ

ـــــــد نـــاصـــر« الــــلــــي ســــقــــاهــــم يف احلــــــرايــــــب أَمــــــرارهــــــامــــا شـــــاف وش ســــــّوى بـــهـــم »وْل

البرميي: اسم منطقة تقع يف عمان.. 5
الدولة العظمى: اململكة البريطانية.. 6
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نشر البــــرا
{ قالها الشاعر يف حني اخلالف الذي دار بني العراق والكويت يف عهد عبدالكرمي قاسم:

َنــــْشــــر الـــــَبـــــرا شـــال املــــــراســــــيــــــل)1(يـــابـــن صــــبــــاِح إْن كـــــان  ردِّ  قــــبــــل  نـــــأتـــــي  ــــــــشــــــــوِن  َتْ

ـــــــــاّلت ورجـــــــــال ـــــــــَس ـــــــان احلـــــــرايـــــــب مــــشــــاكــــيــــل)2(نــــصــــبــــح بـــــديـــــرتـــــكـــــم ِب قــــــــــروم ِشـــــــّب

ـــْشـــعـــال ــــــْضــــــوى الـــــنـــــار ِب أهـــــــل “قــــــطــــــر” مــــــا يـــخـــتـــشـــون املــــدابــــيــــلنـــــيـــــران َحـــــــــْرب وَت

ــــْرِخــــِص املــــال واحلـــال احملــــاصــــيــــلنـــْفـــدي الــنــفــوس وِن لـــــبـــــاقـــــي  نــــــذخــــــر  وال  لـــــكـــــم 

ــــشــــي صــــــوَب الــــعــــراق بـــاحلـــال ــــشــــون َنْ لــــــني الــــــعــــــدو ِتــــــْكــــــَثــــــْر عـــلـــيـــه الـــتـــفـــاشـــيـــلَتْ

ســـــــّأل الـــــكـــــويـــــت  إَن  يــــحــــســــب  عـــــــن دولــــــــــــــٍة فــــيــــهــــا اكـــــــبـــــــار احلــــمــــامــــيــــلمــــســــكــــني 

ورجـــــــال وحـــــــــــدود  جـــــنـــــود  الــــكــــويــــت  ِشـــــــــّبـــــــــان حــــــــــــرٍب مــــــاضــــــيــــــات املــــفــــاعــــيــــلدون 

ــــــّجــــــة اخلـــيـــللـــــو شـــــــاف مـــــن وقـــــــع املــــطــــالــــيــــق مـــــا قــــال يــــــــوم الــــــزبــــــّيــــــر وهـــــالـــــتـــــه َع

تــــهــــديــــد حـــــــــرٍب ِمــــْبــــهــــمــــات الـــتـــفـــاصـــيـــليــابــن صــبــاح إْن جـــاك مـــن حـــرب األنــــذال

مـــــا نـــعـــتـــبـــر بـــــه لـــــو عــــــزا صــــاحــــب الــفــيــلنــــاتــــيــــك ســـــــيـــــــراٍت بــــهــــا الــــــعــــــدو يـــهـــتـــال

اأَلبـــــــابـــــــيـــــــل)3(مـــــا شـــــــاف أَْبـــــــــــــــَرْه يـــــــوم ِجـــــنـــــدِّ بــــاألفــــيــــال طــــيــــر  اهلل  عــــلــــيــــه  أَرســــــــــــل 

بـــهـــا أمـــثـــال تـــضـــرب  مــــــــن  البــــــــــٍة ِيــــــــــــــــْردون حــــــــوض املــــهــــاويــــلدوِن احلـــــــدود جـــنـــود 

ــــــــْدعــــــــوه يف ظــــلــــمــــة الـــلـــيـــليـــــا اهلل يـــــا املــــطــــلــــوب يـــــا خـــيـــر مـــــن ســـال َن يــــــا واحــــــــــــٍد 

ــــــــــــــــرازق عـــــلـــــيـــــٍم بـــــــاألحـــــــوال ــــُمــــعــــطــــي َعـــــطـــــايـــــا املــــجــــازيــــلاخلـــــــالـــــــق ال املــــــانــــــع الـــــ
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سالت: أسلحة.. 2
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عـــــيـــــال كــــــــــل  ــــــــبــــــــا  ِن تــــــعــــــلــــــى  ال  رب  تـــه يـــا رب ِتـــْضـــعـــف لـــه احلـــيـــل)4(يــــــــــا  وعــــن قـــوِّ

ــْشــكــيــل)5(طــــــالــــــب حـــــــــــدود دونـــــــهـــــــا نــــــايــــــف اجلـــــــال ــــال َت ــــْن َقــبــل فــيــَصــل مـــا َبــهــا َق ِم

املــــصــــاقــــيــــلكــــــيــــــف يـــــتـــــمـــــنـــــى ديـــــــــــــــــرٍة دونـــــــــهـــــــــا ســــــال بـــــالـــــســـــيـــــوف  اأَلعـــــــــــــــــادي  دم 

ــــي والشــــيــــلبــــني »الــــرشــــيــــد« وبــــــني هــــذيــــك اأَلشــــبــــال ــــــــْم ِمـــــــن طـــــريـــــٍح َطــــــــــاِح خــــلِّ َك

َتـــــْذلـــــيـــــلوالــــيــــوم »يـــــا قــــاســــم« عــلــيــك الــــدهــــر مـــال اهلل  ذلـــــــهـــــــا  ســـــــعـــــــدك  وأَيــــــــــــــــــام 

لـــــــــــت جــــيــــٍش لـــــك كــــمــــا واضــــــــح الـــــآل َضـــــك لـــلـــمـــواحـــيـــل)6(َدوَّ ـــــرِّ أَْطــــــَغــــــاك حـــتـــى َع

ـــــك َنـــبـــي نــســال ـــــّن يـــــومـــــك ســـــبـــــاهـــــيٍّ ِتـــــــِعـــــــدِّ الـــــتـــــبـــــاديـــــل)7(َســــــْل مـــــْن َتـــبـــي عـــنـــا ِوَع

املــواصــيــلعـــبـــدالـــكـــرمي كــــم فـــيـــك ِخــــيــــبــــات اآلمــــــال ذا  َوّصــــلــــك  ِوْش  مــتــى  لـــي  قـــل 

بــــاحلــــال قــــــــوم  ـــــــــــــدٍة  َنْ كــــــــان عـــــنـــــدك  ســــــاعــــــد بـــــهـــــا قـــــــــــوٍم بـــــلـــــوهـــــم اســـــرائـــــيـــــلإن 

ـــــــا وتـــــهـــــتـــــال ـــــــَشـــــــّك َدمــــــــــٍع لــــهــــا يــــجــــري كــــمــــا يــــجــــري الـــنـــيـــلدونـــــــــــــك فـــــلـــــســـــطـــــنٍي ِت

إلـــــلـــــي حــــمــــى مــــــن دونــــــهــــــا بــــاألســــاطــــيــــلتـــــزَهـــــم وال أحــــــــٍد ثــــاَبــــهــــا غـــيـــر »جــــمــــال«

أَنــــــــت َشــــّنــــاتــــك عـــلـــى اجلــــــــار تــنــقــال ــــبــــيــــل املـــهـــابـــيـــلوال  ـــــــــْقـــــــــٍص يــــــا َه َعـــــــْجـــــــٍز ِوَن

ــــــات اأَلهـــــــــوال أَرَذلـــــــتـــــــهـــــــا يــــــا خـــــايـــــب الــــــــــــرآي َتــــــْرذيــــــلَســـــّويـــــت يف املـــــوِصـــــل ِســــــوّي

مــــــا ُخــــــْفــــــت َخـــــــــــاّلق الــــســــمــــا واملـــخـــايـــيـــليـــــّتـــــمـــــت  ِوْرعـــــــــــــــــــاٍن أَطـــــــــفـــــــــاٍل ِوْجــــــــّهــــــــال

وأَْثــــــــرا اجلـــبـــل لـــو حــــاولــــوا فــيــه َمــــا مْيــيــليـــا »آل الـــصـــبـــاح« انـــتـــو رســـيـــات اأَلجـــبـــال

األثـــقـــال حــمــل  نــقــل  سالم”  “بو  دام  كـــونـــوا بـــأَمـــان مـــا دام مـــن َيـــْعـــدل املـــيـــل)8(مـــا 

املـــــــراســـــــيـــــــلصـــــــــالة ربـــــــــي عـــــــد مـــــــا ضــــحــــضــــح الـــــــآل خـــــــيـــــــر  اهلل  نـــــــبـــــــي  عـــــــلـــــــى 
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ِدَيــــــار املَضانني

راضــــــــنيَرّوْحــــــــــــــــــت مـــــــا واَدْعــــــــتــــــــهــــــــم بــــالــــّســــالمــــي ــــــــني  احملــــــــّب عـــــــّنـــــــي  َعـــــــســـــــى  اهلل 

اإلبـــهـــامـــي راس  َعــــّضــــيــــت  األســــــــى  ـــــــــِة ْطــعــنيومــــــن  َوّنـــــيـــــت مــــن قــــاصــــي احلــــشــــا َوّن

ســــاطــــي صـــــوابـــــه مـــــا لــــقــــوا لـــــه مــــداويــــنيــــــــا َوّنــــــــــتــــــــــي وّنـــــــــــــة كـــــســـــيـــــر الــــعــــظــــامــــي

الـــــزحـــــامـــــي يـــــــــوم  الــــــلــــــي طـــــــــاح  َوّنـــــــــــــة  داَجــــــــْن عــلــيــه اخلـــيـــل مــــا عــــنــــدِه ْمــــعــــني)1(أو 

املــــــنــــــامــــــي جـــــــــفـــــــــاه  جـــــــــفـــــــــٍن  مـــــــــــن  ــــــر الــــلــــيــــالــــي واخلــــــــاليــــــــِق ْمـــنـــيـــمـــنياهلل  َســــــْه

َوْجـــــــــد مـــــن يف املـــظـــامـــي يـــــا وجـــــــــودي  ويـــــــن)2(ال  غــــــــادٍي  َدرى  مــــا  ــــع صــمــيــلــه  َضــــّي

ِوْوريــــــــــــعــــــــــــٍة تــــــســــــوى كــــثــــيــــر املـــــــــاليـــــــــني)3(َوْجــــــــــدي عـــلـــى شــــــوف األهـــــــل والـــغـــالمـــي

تـــضـــامـــي الــــــّدهــــــر مــــــا  الــــشــــيــــاطــــنياهلل عــــســــى طـــــــول  عــــــيــــــون  مـــــــن  حـــــمـــــاهـــــا  اهلل 

ِحـــــــني)4(»ومـــحـــمـــد« إلـــلـــي يف احلـــشـــا لــــه ِمــقــامــي وال  اهلل  لـــــك  بــــالــــي  عـــــن  مـــــــــازال 

ســــالمــــي عــــلــــيــــهــــا  مـــــــّنـــــــي  الــــــــغــــــــالم  إعـــــــــداد مـــــا ســـــــــاروا جــــــدا الـــبـــيـــت مـــاشـــنيوأم 

ــــــــــــــٍم زهـــــــــا بــــالــــظــــالمــــي ــــنيوإعــــــــــــــــداد مـــــــا َنْ أوِعــــــــــــــــّد مـــــــا ِتــــــْكــــــَتــــــب َصــــــــــــالة املــــصــــّل

الدينوإعـــــــــــــداد مــــــا أحـــــســـــن صـــــالتـــــه وصــــامــــي على  وَحــاَفــْظ  التقوى  على  ماشي 

الــــَغــــمــــامــــي يــــــا مـــنـــشـــي ســـــحـــــاب  ــــــــــزٍل ســـــــــــــورة تــــــــبــــــــارك ويـــــاســـــنييــــــا اهلل  ــــــــــْن يــــــــا ِم

إنـــــــــــك تـــــبـــــّلـــــغـــــنـــــي ديــــــــــــــار املــــــــضــــــــانــــــــني)5(أســـــالـــــك َبـــــْســـــمـــــاك اجِلــــــــــالل الـــعـــظـــامـــي

اجلـــــــــــــــــادل إلــــــــلــــــــي راجـــــــــــــــــٍح بـــــــاملـــــــوازيـــــــنإلــــــلــــــي بــــــُهــــــم َشــــــــّفــــــــى وغــــــــايــــــــة غـــــرامـــــي

عـــلـــى الـــنـــبـــّي الـــهـــاشـــمـــي ُمـــظـــهـــر الــــّديــــنصـــــــــــالة ربـــــــــــي ِعــــــــــــــّد َخـــــــــــط الـــــنـــــظـــــامـــــي 
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أََيـــام وقتــــــي

وإبــــصــــر بــــدنــــيــــًا تـــعـــمـــل أنــــكــــاف وّيــــــــــاي)1(يــــــا ســــــامــــــٍك َســــــْبــــــع الـــــــّســـــــمـــــــاوات ِعــــّنــــي

ـــــــي ـــــــّن إعـــــــــــداي)2(إلـــــــــــي بـــــغـــــيـــــت أســــــــعــــــــاف مـــــنـــــهـــــا أَت بـــــي  تــــشــــّمــــت  وآزت  نــــكــــرانــــهــــا 

بـــــَظـــــّنـــــي تـــــخـــــلـــــف  يــــــــــــوم  عـــــلـــــيـــــهـــــا  وأنــــــــــا بــــهــــا مـــــاثـــــق مـــــيـــــاديـــــن رجـــــــــــــواي)3(اهلل 

وأيـــــــــــام وقـــــتـــــي بــــالــــتــــعــــاويــــس ِتــــــْلــــــتــــــاي)4(ســـــــعـــــــود َحــــــــّظــــــــي بـــــالـــــعـــــنـــــايـــــا َمــــــَحــــــّنــــــي

ــــي وأوالمـــــهـــــا عــــن ِشـــــــْرع ســـفـــنـــاي بـــالـــنـــاي)5(إلــــــــي بـــغـــيـــت أْســــــــِفــــــــْر هــــــواهــــــا اْفــــَلــــَعــــنِّ

ــــــي ــــــّن ــــــَع ــــــْســــــَم ِي وال  لــــــلــــــتــــــالــــــي  ت  نــــاديــــت مــــن حـــولـــي وال يـــســـَمـــِع ْنــــــــداي)6(َصــــــــــــــــــوَّ

ـــــي بـــــاســـــتـــــكـــــّن ــــــــــنــــــــــدٍر  ب أدّور  واألمـــــــــواي)7(رّديــــــــــــــــــــت  الــهــبــايــب  أربــــــاح  عـــن  وأذري 

ــــي ــــّن ِم الــــــيــــــوم  يــــــا مـــــالـــــي غــــــــدا  ويـــــــــاله يــــــا ســـفـــنـــي تــــعــــّلــــى بــــهــــا املـــــــــــاي)8(قــــلــــت آه 

ــــي ــــّن ـــــكـــــل َف ــــــــِع ْب ــــصــــيــــت ِمــــــــــْن هــــــو ُمــــــــوَل ـــــــــن املـــجـــيـــر ومـــلـــتـــقـــى كـــــل مــــحــــتــــاي)9(ِن َزْب

ــــــــــا صــــابــــنــــي وأتــــلــــفــــّنــــي ــــــــــِه مِبْ بـــــــفـــــــراق الـــــنـــــشـــــامـــــا وّتـــــــيـــــــت َوْحـــــــــــــدايبــــاشــــكــــي َل
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َيا جفني َدع الْنوم

{ قالها عام 1938م، يشكي فراق أهله:

ٍإّتــــــكــــــالــــــي ــــيــــه  عــــل هـــــــو  مـــــــن  يـــــــا  يـــــــا مـــــــن بـــــُحـــــْكـــــمـــــه والـــــــــــي الـــــــكـــــــون ِكـــــّلـــــهيـــــــا اهلل 

َلـــــهالــــــعــــــالــــــي الــــــــوالــــــــي َعـــــظـــــيـــــم اجَلــــــاللــــــي إلــــــلــــــي مــــشــــيــــنــــا طـــــــاعـــــــٍة يف رضـــــــــــًى 

ــــــّلــــــهيــــــا بــــــاســــــٍط أرضــــــــــه ومــــــرســــــي اجلــــبــــالــــي َجــــــــــــــْزل الـــــَعـــــطـــــايـــــا ســـــايـــــلـــــه مـــــــا مِيِ

وإبــــتــــهــــالــــي َطـــــْلـــــبـــــتـــــي  ــــــل  ــــــْقــــــَب ُت َرّب  َزّلـــــــــــهيـــــــا  كـــــــــــّل  مـــــــــن  اهلل  يـــــــــا  ِوجْتـــــــــيـــــــــرنـــــــــي 

ــــهمـــــالـــــي ســــــــوى جــــــــــودك وال مــــــن أســــالــــي ــــَحــــّل َم يف  ِمــــــْفــــــتــــــرد  مــــــن  يــــــا  أنــــــــت  إال 

وإحـــــتـــــيـــــالـــــي حــــيــــلــــتــــي  ـــــــــْت  َقـــــــــلَّ َرّب  يـــشـــّلـــهيـــــــا  بــــجــــســــمــــي  وال  ثــــقــــيــــل  حــــمــــلــــي 

ــــــهالـــــــــبـــــــــارحـــــــــه نـــــــــــــوم املـــــــــــــال مــــــــــا َهــــــنــــــالــــــي ــــــّل ــــــِت ــــــــــــــّن الــــــقــــــلــــــب شــــــــــــيٍّ ِي ــــــــــّزيــــــــــت ِك َف

َخــــّلــــهأبـــــكـــــي ودمــــــعــــــي فــــــــوق األوجــــــــــــــان ســـالـــي الـــــــّنـــــــوم  َدع  َجــــفــــنــــي  يــــــا  وآقــــــــــــول 

لـــــي شـــوفـــهـــم َيــــْجــــلــــي عـــــن الــــَقــــلــــب ِعـــّلـــهأبـــــكـــــي عــــلــــى شــــــــوف األهــــــــــل والــــعــــيــــالــــي

وأنـــــــــــــا تـــــــــــرى عـــــــيـــــــدي بــــــــــــــــداٍر إْمــــــِحــــــّلــــــهكـــــــــــــلٍّ نــــــــهــــــــار الـــــــعـــــــيـــــــد َعــــــــــّيــــــــــد بـــــغـــــالـــــي

ــــــــــــه)1(مـــــا ســـــــرت أنـــــــا عــــانــــي وال أحــــــــٍد َعـــنـــالـــي َدّل َمــــــْطــــــعــــــوٍم وال شــــفــــت  مــــــا ذقـــــــت 

ــــي مـــــن الــــعــــقــــل خـــالـــي ــــــــــــــهأصــــبــــحــــت أنـــــــا كــــّن مـــــــتـــــــحـــــــّيـــــــٍر مـــــــــالـــــــــي صـــــــــــديـــــــــــٍق أدّل

يــــقــــالــــي ـــــــــي  ـــــــــّن َع أخـــــــــــــــاف  لــــــــــــوال  وأشـــــــّلـــــــه)2(واهلل  صــــوتــــي  آلُجــــــــر  ـــــل  ِهـــــِب َذا  ِإْن 
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ــــيــــالــــي ــــــــه)3(وآقــــــــــــــول ويـــــــــن الــــــلــــــي ِيـــــــــَعـــــــــّدل ِم ــــــــلَّ أبـــــــــو جـــــــديـــــــٍل فـــــــــوق األمــــــــتــــــــان َف

ــــــــل نـــــــــــور الـــــهـــــاللـــــي مــــــظــــــّلــــــه)4(فـــــــايـــــــق بــــــــنــــــــوره ِمــــــــْث مـــــــن  طـــــلـــــع  بـــــــــــــْدٍر  كـــــمـــــا  واّل 

مـــــظـــــّلـــــه)5(والـــــــعـــــــني عـــــــني الــــــلــــــي ُتــــــــــــــرّب اجلــــبــــالــــي َهــــــَدْبــــــهــــــا  الـــــلـــــي  ــــــــَزال  الــــــــَغ إم 

ــــــــــالــــــــــوداد وهـــــــــــــوى لـــي اهـــــــو حــــيــــاتــــي َجـــــْعـــــل عـــــمـــــري ِفــــــــــدًى َلــــهالـــــــلـــــــي هـــــويـــــتـــــه ب

ســـــالـــــي َعـــــــــْنـــــــــه  وال  ـــــــي  عـــــــّن ســـــــــالـــــــــٍي  ــــهال  ــــــنــــــي ِمـــــــْثـــــــل َرســـــــــــم املــــجــــّل حـــــبـــــه رَســــــْم

ــــهيـــــــــا مـــــــــن يـــــــــــــــــوّدي لـــــــــي ســــــــــــــالٍم لــــغــــالــــي ـــــــــت هـــــــــبـــــــــوٍب مــــطــــّل إعـــــــــــــــــداد مـــــــــا َهـــــــــبَّ

ـــــــــــــــم الـــــلـــــيـــــالـــــي ـــــــــــــــّد َنْ ــــــــــــي ِع ــــــهصــــــــــــالة رب ــــــّل عــــــلــــــى نـــــــبـــــــيٍّ ِمـــــــْظـــــــهـــــــر الـــــــــديـــــــــن ِك

ميالي: أخطائي.     فلّه: نثره وأسدله.. 3
أمظلة: غيمة.. 4
ترب: تعتاد.. 5
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اْم أَْحِسب األيَّ

{ قالها يف العراق.. موجهة إلى ولده محمـد:

يـــــــا مـــــــن هـــــــو رقــــيــــب املـــــطـــــلـــــوب  ـــــــــــــا الـــــــصـــــــوابيـــــــا اهلل  يــــــــا َعــــــلــــــيــــــٍم بـــــاخلـــــطـــــا ويَّ

يــــــــا إلـــــــهـــــــي مــــــــن يــــــســــــالــــــك مــــــــا يــــخــــابيـــــــا لــــطــــيــــف ويـــــــــا َســـــمـــــيـــــع ويـــــــــا ُمـــجـــيـــب

َحـــــــــــــــــــن مـــــثـــــل الــــســــحــــابيـــــــا نـــــديـــــبـــــي فــــــــــوق عــــــجــــــالت اخَلــــبــــيــــب ـــــهـــــن لـــــــي َروَّ كـــــّن

مــــــا عـــلـــيـــهـــن كــــــــود ِخــــــرجــــــك والــــــزهــــــابضــــــــــــــــامــــــــــــــــراٍت داربــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت لـــــلـــــنـــــديـــــب

تــــغــــيــــب ال  الــــــــثــــــــريــــــــا  ــــــــبــــــــل  َق َهـــــــــــــا  تــــهــــابَســـــــــــــرَّ نــــــديــــــبــــــي ال  يــــــــا  ْبـــــــهـــــــا  وإقــــــــطــــــــع 

احلـــبـــيـــب دار  لـــــــي  بـــــــغـــــــداد  قـــــصـــــر  بـــــاحلـــــســـــابمـــــــن  اهلل  لــــــــك  يــــــــــــــوٍم  عـــــــــــدا  مــــــــا 

الـــشـــبـــابلـــــي وصـــــلـــــت إْقـــــــِصـــــــْد ِبـــــهـــــا ُقــــــــــــْرٍم نــيــب َذْرب  ــــٍد«  مــــحــــمـــــ ســـعـــيـــد  »بــــــــن 

اجلــــــــــوابَبـــــــــّلـــــــــغـــــــــه مــــــــنــــــــي ســـــــــــــــالم ُثـــــــــــــــم ِجــــــــْيــــــــب رّد  بــــــالــــــَعــــــَجــــــل  نـــــديـــــبـــــي  يــــــــا 

والــــــشــــــرابوإخـــــــــبـــــــــره إنــــــــــي عـــــلـــــى الــــــفــــــرقــــــا تـــعـــيـــب زادي  ِعــــــْفــــــت  نـــــومـــــي  ِعــــــْفــــــت 

ـــــــــســـــــــب األيــــــــــــــــــام َواخــــــــــــــــــط الــــــــتــــــــرابســــــــــاكــــــــــٍن »بـــــــــــــغـــــــــــــداد« لـــــــكـــــــّنـــــــي َغـــــــريـــــــب أْح

ــــــــــــر إلـــــتـــــهـــــابنــــــــــاحــــــــــٍل ومـــــــــســـــــــاقـــــــــٍم كـــــــــّنـــــــــي صـــــويـــــب ســـــــــاهـــــــــٍر كــــــــّنــــــــي عــــــلــــــى ُح

مــــــن ِشـــــــفـــــــوٍق يـــــرجتـــــي ِمــــــْنــــــك الـــــصـــــوابيــــــا »مــــحــــمـــــــــد« إســــتــــمــــع قــــــــــوٍل مــصــيــب

وإتــــــــبــــــــِع ْطــــــــــــــروق الــــــهــــــدايــــــة والـــــكـــــتـــــابإحــــــفــــــظ الـــــتـــــقـــــوى ِوَجـــــــــّنـــــــــب كـــــــل عـــيـــب

أديـــــــــــب مـــــــــــــدلـــــــــــــوٍل  كـــــــــــــــود  تـــــــــــرابـــــــــــع  واألدابال  املــــــعــــــانــــــي  ِطــــــــــــــــْرق  يــــــــرشــــــــدك 

قــــريــــب لــــــــو هــــــــو  تــــتــــبــــعــــه  ــــــــــْه لــــــو كــــــــان يـــــْلـــــَحـــــْقـــــك الــــِعــــتــــابوالـــــــــــــــــــردى ال  ــــــــــِرَك إْت
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عَساك َيا محمـد بَخّير

{ وقالها أيضاً وهو يف العراق شوقاً إلى ابنه محمد:

ِتـــــْقـــــل ســـيـــل واديأبــــــــــــــات لـــــيـــــلـــــي ســــــــاهــــــــٍر »يـــــــــــا مــــحــــمـــــــــد« والــــــّدمــــــع مـــــن عـــيـــنـــي 

واتـــــــــوّجـــــــــد َدمـــــــعـــــــتـــــــي  وأرّدد  زاديأبــــــــكــــــــي  َلــــــــــــــّذ  وال  شــــــــــــــرٍب  لـــــــــي  ـــــــــــذ  ّل مـــــــــا 

ـــد« وال حــــولــــي أَحـــــــْد يـــــا كــــــود َمــــــْطــــــَرح مـــضـــجـــعـــي والـــــوســـــاديوحــــيــــد »يـــــــا مـــحـــمــــ

لـــــه »يـــــــا مـــحـــمـــــــد« ســــنــــاديمـــــــن ُعـــــْقـــــبـــــكـــــم كــــــّنــــــي حـــــبـــــيـــــٍس َمــــــْحــــــدد ــــكــــي وال  ــــْش َي

والــــــــبــــــــالديال يـــــــا وجــــــــــــــودي َوْجــــــــــــــد رجــــــــــــٍل مـــــشـــــّرد الــــــــوطــــــــن  مـــــــقـــــــرٍّ يف  مـــــــالـــــــه 

أحـــد وال  َكـــــّمـــــل صـــمـــيـــلـــه  مـــــن  َوْجـــــــــد  غــــــــــــادي)1(أو  ويــــــــن  دارٍي  هــــــو  وال  حـــــولـــــه 

ــــــبــــــكــــــم كــــــــّنــــــــي بـــــــــنـــــــــاٍر ِتــــــــوّقــــــــد ــــــْق بـــاقـــصـــى احلـــشـــايـــا ِقـــــــْد َصــــالهــــا فــــــؤاديمـــــــــن ُع

مــــــــــــاَرد راح  مـــــــــن  ــــــــــــــــــات  وّن ـــــــــتـــــــــي  وّن ضــــايــــع دلــــيــــلــــه مـــــا ِيــــــَعــــــرف الـــــــعـــــــوادي)2(يـــــــــا 

ــــد« بــــخــــيــــٍر وتـــســـعـــد ــــــــَحــــــــّق مـــــــن كــــــافــــــل جــــمــــيــــع الـــــعـــــبـــــاديعـــــســـــاك يــــــا »مــــحــــمـــــ ِب

بــــاملــــهــــاديإســـــلـــــم ِوَســـــــّلـــــــم لــــــي عــــلــــى مــــــن لــــكــــم َود َســــــَعــــــْت  الـــــلـــــي  احلــــــنــــــون  األم 

الـــــــــعـــــــــواديَســـــــّلـــــــم عـــــلـــــى ربــــــعــــــك جـــــمـــــيـــــٍع بـــــــال َعـــــــّد ُأســـــــــــــــــود  مـــــــــــّنـــــــــــاٍع”  “أوالد 

صميلة: قربته.. 1
العوادي: الدروب.. 2
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َطريق الِشيب
     

بـــيعـــــــلـــــــى واَشـــــــــــــّيـــــــــــــب راســــــــــــــــي واعــــــــــذابــــــــــي درى  َمـــــــــْحـــــــــٍد  ـــــنـــــي  صـــــاب مــــــــا  ـــــى  عـــــل

ـــــــــــــــــــــات الـــــــلـــــــيـــــــل بـــــــــــالـــــــــــوّنـــــــــــات ِكـــــــّنـــــــي صــــــــويــــــــٍب ســـــــاطـــــــيـــــــاٍت بــــــــي صـــــــــوابـــــــــي)1(أَب

َمــــــَحــــــّنــــــي الـــــــلـــــــي  الــــــــــزمــــــــــان  اهلل  ـــــــْلـــــــنـــــــي حــــــــمــــــــوٍل مــــــــا جتــــــــابــــــــي)2(حلــــــــى  ِوَحـــــــمَّ

ــــى ـــــــر حــــتَّ ـــــــْس ــــــرضــــــنــــــي طـــــــريـــــــق الـــــــِع ــــــعِّ حـــــدانـــــي الـــشـــيـــب يف وقــــــت الــــشــــبــــابــــي)3(َي

اهلل ــــــا  َي ـــــــــِت  إْن ِإاَلّ  َحــــلــــيــــِف  مـــــن  لـــــي  كــــــــــــــــــرمٍي مـــــــــــن يــــــــســــــــالــــــــه مـــــــــــا يـــــخـــــابـــــيوال 

رَجــــــــــــــــاي لــــــــــــي  ــــــــــب  ِتــــــــــخــــــــــيِّ ال  َعــــلــــيــــم احلــــــــــال يــــــا ِمـــــْنـــــشـــــي الـــســـحـــابـــيإلــــــــــهــــــــــي 

ساطيات: متمكنة موثرة.. 1
محني: ابتالني.. 2
حداني: دفعني إليه، حاصرني.. 3
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اْسِمي غريب!!

{ قال هذه األبيات يف لندن عندما ذهب للعالج بها:

جـــــــاعـــــــٍل لــــلــــَشــــمــــس ِمـــــــــْطـــــــــالِع ْومــــغــــيــــبيـــــا اهلل املــــطــــلــــوب يـــــا مـــنـــشـــي الـــســـحـــاب

واألحــــــــــزاب عـــيـــســـى  ْوَرّب  مـــــوَســـــى  ـــــــــــك ِتــــْســــتــــجــــيــــبَرّب  ــــــْســــــمــــــاك إّن أســـــــألـــــــك ِب

الـــــصـــــواب ُطــــــــــرق  عــــلــــى  َتـــــْهـــــديـــــنـــــي  مــــــــن يــــــســــــآلــــــك يــــــــا إلـــــــهـــــــي مــــــــا يـــخـــيـــبَرّب 

ـــــبـــــيـــــب)1(»يـــــا َحــــَمــــد« حـــالـــي َنــــَحــــل والــــــــرآس شـــاب الـــــطِّ دار  ِجـــــــــــدا  وّدونـــــــــــــــي  يـــــــــوم 

ـــــــْدلـــــــٍة مــــــن غــــيــــر جـــــيـــــب)2(َجــــــــــّردونــــــــــي »يـــــــــا َحــــــــَمــــــــد« مـــــــن الــــثــــيــــاب وألــــبــــســــونــــي َب

كـــــيـــــف يـــــســـــألـــــنـــــي وأنـــــــــــــا عـــــــنـــــــده قــــريــــبقــــــــــــام يــــــســــــألــــــنــــــي ســــــــــــــــــؤاٍل مـــــــــا يـــــجـــــاب

ـــــي شـــبـــاب ــــــك؟ قــــلــــت لـــــــه، ِســـــّن قـــــــال: إســــمــــك، قـــلـــت لــــــه: إســــمــــي َغـــريـــبقــــــــال: ِســــــّن

ومــــهــــاب ِعــــــــــّز  لــــــــه:  قــــلــــت  دارك؟  ـــــــل املـــشـــيـــبقــــــــــال:  مـــــــا يــــــَشــــــّيــــــب َشـــــْعـــــَبـــــهـــــا َقـــــــْب

ــــــــْبــــــــت الـــــــــّصـــــــــواب وأســــــألــــــونــــــي لــــــني مــــــا أقــــــــــوى أجــــــيــــــب)3(َدّلـــــــــهـــــــــونـــــــــي لـــــــــني َغــــــــيَّ

يــجــيــب»يـــــا َحـــــَمـــــد« يــــا مـــســـنـــدي يـــابـــن األنـــــاب ِمــــْثــــَلــــك  تــــــرى  َوَلــــــــــْد سالم”  “يــــــا 
احلـــبـــيـــبقــــــــوم َعـــــــْجـــــــٍل وأســـــــــــــرِع ْبـــــــَخـــــــّط الـــكـــتـــاب دار  يـــــبـــــي  هـــــــو  مـــــــن  وَحــــــّمــــــلــــــه 

نـــصـــيـــبُقــــــْمــــــت أَحــــــْســــــب ألـــــــــْف وألــــــفــــــنٍي حـــســـاب اهلل  مــــــــن  وأرجتـــــــــــــــي  وآتـــــــــوســـــــــل 

حمد: حمد بن سالم فرج املناعي وهو ابن زوجة الشاعر.. 1
جردوني: نزعوا عني.     بدلة: يقصد القميص الذي يلبس حني إجراء اجلراحة يف املستشفى.. 2
دلهوني: جعلوني أغفل عما حولي.     غيبت الصواب: غبت عن الوعي.. 3
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ـــــــــــــــــــــــة ألِفيَّ

قــــــيــــــٍل يــــســــانــــعــــنــــي عـــــلـــــى غـــــيـــــر َكــــــّتــــــابألــــــــٍف أَوّلـــــــــــف مـــــا جتـــــي ِمــــــْنــــــَه اأَلســــــبــــــاْب

ــــــج ضــــمــــيــــري وهــــــاَجــــــْه ــــــّي بــــــنــــــّشــــــاب)1(أســــــبــــــاب مــــــا َه غـــــــــرٍّ رمـــــــانـــــــي يف ضـــــمـــــيـــــري 

ــــــدنــــــي وأنــــــــــــا كــــــــــان صــــاحــــي ــــبــــت ألّنـــــــه يــــا مــــال لــــي مـــــزاحـــــي)2(الـــــــــبـــــــــاء، بــــــيَّ وإْحــــَس

وبـــــاحـــــي ِضــــــمــــــيــــــري  َتــــــــّكــــــــْن يف  ــــــه  بــــاألســــبــــاب)3(حــــــّب يـــآتـــي  إنَّ احلــــــّب  ــــِت  ــــْن وأيــــَق

ــــــــــــــــّزْلالـــــتـــــاء َتـــــــــّل الـــــَقـــــْلـــــب مـــــن ضـــــامـــــري َتـــــْل وَن ــــــــْن يف ضــــــمــــــيــــــري  ـــــــه تــــــــكَّ حـــــــّب

ـــــــه مـــــــَجـــــــّدل ـــــــَن يــعــجــب إلــــى مـــّنـــه رمــــى قــنــع األســـــــالب)4(أبــــــــــو جــــــــديــــــــٍل فــــــــــوق َمـــــــْت

ـــــىالـــــــثـــــــا، ثـــــــــــالْث وحـــــــــــــادي الــــــَعــــــْشــــــر ســــّنــــه ـــــّن ـــــَث ـــــــنـــــــه ت ـــــــْت أبــــــــــــو جـــــــــديـــــــــٍل فــــــــــــوق َم

ـــــب َوّنــــــــه ـــــْل ـــــَظـــــرنـــــي َحـــــــــْط يف الـــــَق َوّنــــــــــــــة صـــــــويـــــــٍب صـــــايـــــَبـــــّنـــــه بـــــــاالحـــــــرابإلــــــــي ِن

ـــــْروب ـــــَل الـــــِغ ـــــْب ـــــرٍع َق وأنـــــــا مــــصــــٍد مــــن َهـــــــوى الــــغــــّي بـــــآتـــــوب)5(اجلـــــيـــــْم، جــــيــــَتــــْه مـــــْف

ُجــرح الهوى ُعقْب ما طــاب)6(أبـــــــــو نـــــهـــــيـــــٍد بـــــاحلـــــشـــــى شــــــايــــــل الـــــثـــــوب َعــَلــّي  َنّقض 

ــــْعــــذيــــباحلـــــــــــاء، حـــســـنـــه مــــــا جـــــنـــــوه الـــرعـــابـــيـــب ـــــب َت ـــــْل ب الـــــَق الـــــلـــــي بـــحـــبـــه َعـــــــــــذَّ

ــــع األرقـــــــــــاب)7(جــــرح الـــهـــوى لـــني إنــتــقــض كــيــف بيطيب ــــْل يــــا كــــــود يف المــــــا هــــــوى ِت

وأبـــــدى، عــالمــك يــا ولـــد شــالــذي ريــــت؟)8(اخلـــــــــا، َخـــــــــــَزر عـــيـــنـــي بـــعـــيـــنـــه وَصــــــّديــــــت
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آنــــــــــا مـــــــصـــــــدٍّ مـــــيـــــر األقـــــــــــــــــدار وأســـــــبـــــــابقــــلــــت الــــعــــفــــو، إنـــــــت الــــــــذي بـــــك تـــّنـــيـــت

لــــــهــــــَواُكــــــم مــــشــــيــــق  إّنــــــــــــي  دام  ــــــعــــــاكــــــمالــــــــــــــــدال،  قــــــلــــــبــــــي تـــــــــــوّلـــــــــــع بــــــــــــــاملــــــــــــــوّدة َم

ِســــــــواكــــــــم مــــــــالــــــــي المـــــــــــــــٍة يف  زيــــــــــــن  تـــــــبـــــــارك واألحـــــــــــــزابيـــــــــا  ـــــــــــــّزل  َن ال والـــــــــــــذي 

جـــايـــرالــــــــــذال، ذا حـــكـــمـــك عـــلـــى الــــــــــّروح جــايــر بــــاحلــــكــــم  عـــــــاد  لـــــي  حـــيـــلـــتـــي  ِوْش 

ـــــيـــــكـــــم جــــبــــايــــر ـــــل وشـــــرع الـــهـــوى بــيــنــي وبــيــنــك وأنـــــا آلب)9(حــــــشــــــا أنــــــــــــا مـــــــالـــــــي َع

وأشــــقــــيــــت حــــالــــي يـــــا َحــــســــني الـــشـــبـــابـــيالــــــــــــــراء، راِيــــــــــــــْد لــــــي الــــعــــنــــا والـــــعـــــذابـــــي

بــــابــــي لــــــــي يف مـــــنـــــهـــــج احلــــــــــب  ِضـــمـــيـــري وال طـــابفـــــّكـــــيـــــت  وأمــــكــــن صــــوابــــك يف 

ـــّمـــه ـــــقـــــل َصـــــــــــْد لــــ اجلــــــــادل إلــــلــــي َعــــــــّذب الــــَقــــْلــــب َهــــــّمــــــه)10(الـــــــســـــــني، ِســــــــّكــــــــان الـــــَع

وأبــــــــدى يـــكـــاملـــنـــي وهـــــو دوَنـــــــــِه ْحـــــجـــــاب)11(يـــــــــــــــوٍم نــــــــــــوى َقـــــــْتـــــــلـــــــي تـــــــــلـــــــــّوى بــــكــــّمــــه

تـــــدابـــــيـــــرالـــــشـــــني، َشـــــــل الــــَقــــلــــب وآزيــــــــــت مـــــن غــيــر بــــــحــــــالــــــي  عـــــــنـــــــدي  وال  فـــــــكـــــــٍر 

ُعــــــقــــــب املـــــــــــــــوّدة َبـــــــــــــّدل احلـــــــــــّب ِبــــــحــــــرابأســـــــبـــــــاب مــــــابــــــي جــــــــــــــادٍل تــــــــــــــّوِه ْصـــغـــيـــر

ــــــــــــدى َعــــــالمــــــك يــــــا ولــــــــد مــــنــــت مـــّنـــهالــــــصــــــاد، َصــــــــّد وقــــــــال وأضــــــَحــــــك بـــســـّنـــه وأب

ـــــذكـــــر الــــلــــي فـــــــات مـــــا كــــنــــت مــــرتــــابقـــــلـــــت الــــــعــــــفــــــو، إســــــمــــــي فـــــــال تــــْنــــكــــرّنــــه مـــــا َت

ـــــــيـــــــت املـــــــــــــــــــــوّدة مــــريــــفــــه وأثــــــــــــــــرا عــــــلــــــى حـــــــــــال املــــــــــوّلــــــــــع كـــلـــيـــفـــهالـــــــــــضـــــــــــاد، َظـــــــّن

ـــــفـــــتـــــه اخَلــــطــــيــــفــــه ـــــّل ــــــــــــاب)12(دانــــــــــــــوق َحـــــــّظـــــــي َك وأبــــطــــا مـــســـّمـــر بــــي وأنـــــــا فـــيـــه َرّك

ـــــب ســـقـــيـــمـــيالـــــــــطـــــــــاء، طــــــالــــــع حـــــالـــــتـــــي يـــــــا نــــدميــــي كــــــّنــــــي عـــــلـــــى فــــــرقــــــا احلـــــبـــــّي

َعــــلــــيــــمــــي بــــــحــــــالــــــي  اهلل  وأنـــــــــــــا  هــــــو الــــــــــذي يــــعــــلــــم َخــــــفــــــّيــــــات األســـــبـــــابصـــــــابـــــــر 
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والـــَكـــبـــد َصــــــّدت عـــن لـــذيـــذ الـــطـــعـــامـــي)13(الــــــــعــــــــني، عــــيــــنــــي مــــــــا هـــــيـــــاهـــــا َمــــنــــامــــي

هـــيـــامـــي بـــــــه  غـــــــــدا  هـــــــــام وتــــــــلــــــــّوى بـــــــه مـــــــن الـــــــهـــــــّم جـــــــــّذاباهلل األحـــــــــــد حــــــالــــــي 

ـــــــْت ســـــاجـــــعـــــات احلــــــــــوادي ــــــت تــــــزاعــــــج فــــــــــــــــوادي)14(والـــــــغـــــــني، َغـــــــّن ــــــّن وأنــــــــــا إلــــــــــّي َغ

يـــــــنـــــــادي دوٍح  فـــــــــــــوق  يـــــــالـــــــلـــــــي  إنــــــــِت ْبـــــطـــــرب وآنــــــــا لـــــي الـــكـــيـــف مـــــا طـــابحــــــــمــــــــام 

وإبـــــــــصـــــــــر مبـــــــــا أبــــــــــــــدي بــــــغــــــايــــــة جــــــوابــــــيالـــــــقـــــــاف، قــــــف لــــــي وإســـــتـــــمـــــع يف جــــوابــــي

تــــنــــابــــي الـــــــــــعـــــــــــذارى  ســــــيــــــد  يــــــــا  كـــــــــــان  َعـــطـــنـــي اجلـــــــــواب وخــــــــّل َعـــــنـــــْك الـــتـــقـــاّلبإن 

يــــــا مــــنــــقــــع الــــطــــيــــبــــني يــــــا ِســــــيــــــْد الـــــكـــــرامالـــــــكـــــــاف، كـــــفـــــٍو يــــــا نــــســــل ذيــــــــك األكــــــــــرام

ـــــــُكـــــــم رام ِب وإفــــعــــل إحـــــســـــاٍن بــــالــــذي يف الــــهــــوى شـــابإبــــــصــــــر بــــــحــــــال الــــــلــــــي تــــــّنــــــى 

ُقــــــربــــــتــــــْه والــــــقــــــرايــــــبالــــــــــــــــــالم، المـــــــــونـــــــــي َهــــــــلــــــــي والــــــــَقــــــــرايــــــــب يف حـــــــــّب مـــــــن لـــــــي 

ــــع بـــالـــهـــوى شـــــاب لــــو شــــــــاب)15(شـــفـــنـــي شــــبــــاب وصـــــــرت أنــــــا الـــــيـــــوم شـــايـــب والــــلــــي تــــوّل

لـــي وال  ـــــــُكـــــــم  وصـــــــْل عــــــــن  مـــــــالـــــــي  لــــــــــو قــــــــــالــــــــــوا الـــــــــــــعـــــــــــــّذال هــــــــــــــــرٍج فـــــاللـــــياملــــــــيــــــــم، 

لــــو قـــلـــت بـــاســـلـــى صــــــرت أنــــــا الــــيــــوم كــــذابحــــشــــا والنــــــــــي مــــــن هــــــــوى الــــــزيــــــن ســـالـــي

لـــــــــي قــــــــــــــال: يـــــــــا هـــــــــــذا تـــــــــرانـــــــــي عــــويــــقــــيالـــــــــــــنـــــــــــــون، نـــــــــــــادانـــــــــــــي بـــــــــــهـــــــــــرٍج رقـــــيـــــقـــــي

َجــــــْفــــــنــــــي يف مـــــنـــــامـــــي يـــلـــيـــقـــي ــــاب)16(مــــــــا ظــــــــن  ُكـــــــّف اجلـــــــــواب وَخـــــــــْل عـــنـــك الــــتــــنــــّه

األفــــــــــالك دورات  قـــــبـــــل  هــــــــــــّون  بـــــــاألفـــــــالكالـــــــــهـــــــــاء،  قـــــــــديـــــــــٍر  لـــــــــه  كـــــــــل شـــــــيـــــــٍئ  يف 

يــــبــــدي عـــلـــيـــنـــا هـــــرجـــــٍة مـــــا بـــهـــا صـــــــــاب)17(أخـــــــــــــــاف مـــــــــن واشـــــــــــــــي هـــــــــمـــــــــوٍز وأّفـــــــــــــــاك

األبـــــــــــــــرارواخلـــــتـــــم صــــلــــى اهلل عــــلــــى خــــيــــر األبـــــــــرار خــــــيــــــر  هـــــــــو  اهلل  نــــــــّبــــــــي  عــــــلــــــى 

األبــــــــــرار املــــــجــــــّديــــــن  واألصــــــــحــــــــاب  إعــــــــــــــــــداد مـــــــــا وبـــــــــــــــٍل تــــــهــــــامــــــل بـــــســـــَحـــــابواآلل 
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َيـــــــــــــــــَزاْل َخـــــِلـــــيـــــْلمــــــن الــــــــًوْجــــــــد حـــــالـــــي والـــــــــغـــــــــَرام نــحــيــل َفـــــــْقـــــــد ِخـــــــــــلٍّ ال  َعـــــــَلـــــــى 

ــــــــــــــــاْم والــــــُبــــــعــــــْد َوالــــنــــيــــا نـــــوى الـــّســـيـــر وأْدنــــــــى لـــلـــّرِحـــيـــْل َرحــــيــــل)1(تـــــــــــــاَدْت بــــــه اأَلّي

عــــلــــى طــــــــــوْل وفــــــــــــراق اخَلــــــلــــــيــــــْل طـــويـــلَوَحــــــــــْدنــــــــــي وخـــــــالنـــــــي وحـــــــيـــــــٍد بـــغـــربـــتـــي

ــــنــــي ــــــاط الــــــــهــــــــدوْم ســــلــــيــــل)2(ســــبــــانــــي وَســــــــّبــــــــْب لــــــي فــــــراقــــــه وَســــّل كــــمــــا ســــــــّل خــــــّي

ـــــرنـــــي، حـــــدانـــــي وَحـــــّدنـــــي عـــــلـــــى شـــــيـــــل حــــــمــــــٍل ال يـــــــشـــــــاْل ثـــقـــيـــلَعــــَســــرنــــي وَعـــــسَّ

َكـــحـــيـــلرمـــــــانـــــــي وخـــــــالنـــــــي أقـــــــاســـــــي مـــصـــيـــبـــتـــي جــــرحــــنــــي بــــلــــحــــٍظ يف حــــــشــــــاْي 

بـــيـــنـــنـــا الــــــتــــــفــــــاريــــــق  أيــــــــــــــام  اهلل  جـــمـــيـــلحلــــــــى  لــــــــلــــــــوصــــــــاْل  يــــــــــــــوٍم  اهلل  ســــــقــــــى 

ــــــــــــراق احملــــــّبــــــني يــــــا مــال ــــــــــِن ْف ــــــــا بــــــي ِم صــــــــــــــــــواٍب دعـــــــــانـــــــــي بـــــــــالـــــــــغـــــــــراْم هـــبـــيـــلأن

كــلــمــا ذكــــــــر األحـــــــبـــــــاب  عــــــن  يــــهــــّب الــــهــــوى لــــي مــــن جــــنــــوْب ســـهـــيـــل)3(وال ســــــالــــــٍي 

ـــــبـــــال َحــــّيــــهــــْم ــــــِت بــــــــــراٍق ِمــــــــِن ْق تـــــــذكـــــــرت مـــــــن هـــــــو لــــلــــنــــظــــيــــْر عـــــــديـــــــل)4(إلـــــــي ِخــــــْل

ســــــحــــــاٍب يـــــشـــــوق املــــســــتــــخــــيــــْل َهــــمــــيــــل)5(تـــــــذكـــــــرت مـــــعـــــلـــــوق احلــــــشــــــا كــــلــــمــــا نـــشـــا

ــــــثــــــر الـــــــــونـــــــــنْي عــــويــــلأنــــا لـــي طــــرى لـــي مـــا مــضــى لـــي وفــاتــنــي تــــــــــرى بـــــــي مـــــعـــــا ُك

مبــضــجــعــي اهلل  لــــــك  نـــــــــوٍم  لــــــي  َلـــــــــّذ  ســـــــهـــــــيـــــــٍر وعــــــــــنــــــــــدي لــــــــــلــــــــــَغــــــــــراْم دلـــــيـــــلوال 
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سليل: خيوط اإلبرة.. 2
سهيل: كوكب مياني.. 3
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وجـــــــــفـــــــــٍن تــــــعــــــايــــــا بــــــــاملــــــــنــــــــاْم ِيــــــــــذيــــــــــل)6(دلـــيـــلـــي غـــــرامـــــي مـــــع ســـقـــامـــي ولـــوعـــتـــي

ــــــــــروٍق مـــــن جــــــــــداْه ِشـــــِعـــــيـــــل)7(ســـهـــيـــٍر يـــســـاقـــي الــــطــــرف مــــهــــراق دمــعــتــي وآخــــــايــــــل ب

ــــْد ـــــــت( تــــــــــوه لـــــــلـــــــزمـــــــاْن بــــديــــلهــــيــــا نــــديــــبــــي فــــــــوق مــــــا يـــــدنـــــي الــــبــــُع )َشـــــــفـــــــرلـــــــْي

ــــى كـــــمـــــاالتـــــه عــــلــــى كــــيــــف مــــــا تــــرى تـــــفـــــّقـــــد إســــــبــــــيــــــره وإحـــــــفـــــــظ الــــبــــنــــزيــــلمــــعــــّب

ِنــــــــِو الـــســـيـــر حـــيـــثـــك لــــلــــطــــروْق دلـــــيـــــل)8(مـــعـــا صـــيـــحـــة الــــصــــافــــور إركــــــــب وَشـــّغـــلـــه

)النقى( عــن  تياسر  )العقلة(  عــن  عـــــن الـــــّســـــْيـــــد أحــــــــذر ال يـــــكـــــوْن تــــعــــيــــل)9(تيامن 

ـــــْل َقـــــــــدر مـــــا ديـــــــر يـــــا صـــــــاح فـــكـــرتـــي وإكــــــــــتــــــــــب ســــــــــــــــالٍم لــــــــلــــــــنــــــــدمْي جــــــِمــــــيــــــْل تـــــّه

أخـــــــــن وأنــــــــــــــوج مـــــــن نــــــفــــــوح الــــــهــــــيــــــل)10(ســـــــــالٍم بـــــه الــــتــــرحــــيــــب واخلـــــيـــــر والـــبـــقـــا

ـــــــــوى الـــــلـــــي مــــــا عـــلـــيـــه بـــديـــلعــلــى مــن ســكــن يف قــاصــي الــــروح واحلــشــا هـــــــواُهـــــــم َه

يـــــــزيـــــــل)11(حـــبـــيـــٍب فــــال ذكـــــــره عــــن الــــبــــال يــضــمــحــل اخلـــــــيـــــــاْل  عــــنــــه  وال  اهلل  لــــــك 

ـــــمـــــيـــــل)12(رعــــبــــوب مـــنـــهـــوب احلــــشــــا، يـــشـــدى الـــرشـــا ـــــْك مــــــن الــــــــــرمي يـــــاخـــــد أربــــــــــــٍع َت

وكـــــيـــــلنــــظــــيــــٍر وجــــــيــــــٍد والــــــتــــــفــــــاٍت َوَمــــــْضــــــَمــــــْر عـــــــلـــــــيـــــــْه  مــــــــــا  دالٍل  يف  نـــــــشـــــــا 

عــــــن الــــــدمــــــع لــــــو قــــــــال الــــــــعــــــــذوْل هــبــيــلتــــــرانــــــي عــــلــــى فــــــرقــــــاه مــــــا كــــــف نــــاظــــري

مــــــن الــــــوجــــــد حـــــالـــــي والــــــــــَغــــــــــراْم نــحــيــلصـــالتـــي عـــلـــى املـــخـــتـــار مــــا قـــــال واشــتــكــى
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مَع الّلي يُغوُصوْن

ـــــبـــــكـــــني يــــــــا عــــيــــنــــي دمـــــــــــــــوٍع هــــمــــالــــيــــْليــــــا عـــــــنْي مــــــاِلــــــْك بـــالـــبـــكـــا تـــــالـــــي الـــلـــيـــل َت

الـــتـــعـــاذيـــل هــــــذا  إش  لــــــي:  وقـــــالـــــت  ـــــلـــــعـــــون)1(َرّدْت  َي بـــــــاألحلـــــــان  ورٍق  َمـــــــــْع  آنـــــــــوح 

الـــلـــيـــالـــي غــــــرامــــــي)2(قـــلـــْت أنـــصـــحـــْك يــــا عــــني ِمــــرحــــي ونـــامـــي تـــخـــّبـــث ذا  قـــــالـــــت: 

ـــــــــــــــــوِح ْفـــــــــــــــراق بــــــــــدر الـــــتـــــمـــــاِم وأنـــــــدب ســــــالٍم لــــه مــــع الـــلـــي يـــطـــوفـــون)3(أبـــــــكـــــــي وأن

ـــــــدب ســــــــــالٍم مــــــالزم ـــــي ِمــــــــــْن ضـــــعـــــون الـــــــــعـــــــــوازم)4(قــــــــال الـــــــَقـــــــُلـــــــْب، بـــــــاْن آِحــــــــــــّن كـــــّن

أصــبــر عــلــى الــفــرقــا ولــــو كــنــت مـــحـــزون)5(مــــــن حــــيــــث َصــــــّكــــــت بــــــي عـــــهـــــود الــــــلــــــوازم

عـــــلـــــيـــــه قـــــلـــــبـــــي نـــــــــــاح طـــــــــــول الــــــزمــــــانــــــيأصــــــبــــــر عـــــلـــــى فــــــرقــــــا َحــــــســــــني املــــعــــانــــي

عـــــانـــــي مـــــــنـــــــه  وال  مـــــــنـــــــي  عــــــــــانــــــــــٍي  أنــــــــــدْب ســـــالمـــــي كـــــــود مـــــّنـــــه يــــجــــيــــبــــون)6(ال 

ـــــــغ لـــــــي ســــــــــــالٍم وتــــرحــــيــــب ـــــــّل ل زيــــــــن الــــرعــــابــــيــــبيـــــــا طـــــيـــــر َب عــــلــــى َحـــــســـــني الــــــــــــدَّ

ــــــه مـــســـالـــيـــب ــــــِن ــــــْت َمــــــْطــــــعــــــون)7(أبـــــــــو جـــــــديـــــــٍل فـــــــــوق َم َوْنـــــــــــــات  َوْن  قــــلــــبــــي  عــــلــــيــــه 

ـــــِهـــــلـــــييــــــــــا طـــــــيـــــــر َبــــــــــّلــــــــــغ لــــــــــي ســــــــــــــــالٍم خلــــلــــي ِي دوٍم  الـــــــــدمـــــــــع  عـــــلـــــيـــــه  الـــــــلـــــــي 

مـــــشـــــّرقـــــنٍي بــــــه مــــــع الـــــلـــــي يـــــغـــــوصـــــون)8(قـــــــل لـــــــه عـــــشـــــيـــــرك صــــــادفــــــّنــــــي مـــشـــّلـــي

قــــــــوا بـــالـــســـفـــاديـــر ـــــــراهـــــــم َشــــــــرِّ ــــر)9(قــــــل لــــــه َت ــــْي وســــنــــادهــــم نـــمـــني مــــن عــــالــــي الــــتِّ

ْل، أشـــــرك الـــلـــي يـــصـــلـــون)10(قــبــل الـــَفـــجـــر ُهــــم َهــــّربــــوا بـــه عــلــى الــهــّيــر لـــي قــيــل َمــــــــوِّ

ومـــــصـــــّبـــــٍر نـــفـــســـي عــــلــــى كـــــل شــــــــــــــّدات)11(يف وْســـــــــــط هــــــيــــــٍر فـــــيـــــه َوكــــــــــــــٍر ومــــــايــــــات
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مــخــيــف مـــن ربــــٍع عــلــى الـــتـــال يـــحـــكـــون)12(مــــــتــــــخــــــّبــــــٍث بــــــــالــــــــي بـــــكـــــثـــــر احملــــــــاتــــــــات

ومـــشـــاغـــٍب قــلــبــي مــــَع الــــَهــــّم هــــوجــــاس)13(يـــا طــيــر قـــل لـــه َهـــْيـــرهـــم يف ظــهــر “داس”

والــــــراس الـــعـــقـــل  ْمـــشـــّيـــب  احلننِي”  بـــــاألفـــــراج والـــــهـــــون)14(“أبــــــا  لــــي  تـــســـرع  َرّب  يــــا 

ِجـــــد لــــي ثــــمــــاٍن وأربـــــعـــــنٍي َعــــــْن الــــــــــدار)15(بـــــــــاح الــــــــَعــــــــزا مــــــّنــــــي وأنـــــــــــا كـــــــــان َصــــــّبــــــار

دار لـــــي  ـــــم  بـــــالـــــَوْل طـــــاِلـــــْبـــــك  أنـــــــا  اهلل  ـــْف هـــواهـــم عـــن نـــواهـــم يـــســـيـــرون)16(يـــــا  ـــْخـــِل َت

ـــــــــــرْج ويــــــقــــــول َدّنـــــــــــــوا لــــــه شــــــراع ــــــــــّزاعســـــاعـــــة َف ـــــــِب الـــــلـــــي بــــــــدا فــــيــــه َن ـــــــْل ويــــــريــــــح َق

ــــــِن اْلـــــكـــــوس ِمــــْنــــداع تــســمــع لـــهـــا َنــــْضــــح الـــعـــوالـــي يــــحــــّنــــون)17(َيـــــْحـــــدي لـــهـــا َوْلـــــــــٍم ِم

َفـــــّنـــــه راس  عـــــلـــــى  لـــــــه  جـــــــابـــــــوا  ـــاَل ْتــخــوز مــّنــه)18(الـــــــيـــــــوش  ومــجــرى املــغــيــب إحـــذر َف

فــــيــــه الـــــــعـــــــذارى خـــــافـــــيـــــاٍت يـــــويـــــجـــــون)19(بــــــتــــــشــــــوف َقــــــــصــــــــٍر لــــــــلــــــــعــــــــذارى تـــــَبـــــّنـــــى

يـــــا ولــــــــد، َخــــّبــــرنــــا عـــــن الــــلــــي جــــــرى لــكواَجــــــــــْن عــــلــــّي وســــايــــلــــونــــي، إش حـــالـــك؟

ـــــــــت الـــعـــنـــا والـــتـــهـــالـــك ــــفــــو! ِذْق روفـــــــــوا بـــحـــالـــي يـــــا هـــــل اجلــــــــود ِتـــْكـــفـــونقـــلـــت الــــَع

ــــــــــــــــــــْدوًى أروحـــــــــي ـــــــــونـــــــــي جِلَ ــــــفــــــون ِدّل ــــــْك يــــا كــــــود تــــبــــرى بـــالـــوصـــايـــل جــــــروحــــــي)20(ِت

ــــْطــــرون؟صـــــــوب الــــــــذي بــــشــــفــــاه ِمــــــْســــــٍك يـــفـــوحـــي َي الــــزيــــن  َذا  ويـــــن  وقـــــالـــــوا:  َرّدوا 

ـــــــا الــــــــــعــــــــــذارى مـــــالـــــنـــــا مـــــــن ميـــــــاري داري)21(ِحـــــــّن عـــــاد  بـــُكـــم  إنـــــي  اســـمـــعـــوا  قـــلـــت: 

ـــــْدر بــــالــــلــــون)22(انـــــــتـــــــوا زهـــــيـــــتـــــوا يف جــــمــــيــــع اجلـــــــــــواري ـــْه الـــــَب الَشــــــك خـــّلـــي يـــشـــَب

ـــبـــيـــلـــي َه ذا  إن  وقــــــــالــــــــّن  ــــــّن  َهـــبـــيـــلـــي)23(تــــــضــــــاِحــــــَك َعــــْقــــَلــــْه  ِزّي  يف  الـــــــذي  هـــــــَذا 

َشــــــّفــــــُكــــــم مـــســـتـــحـــيـــلـــي الـــــــــــذي يف  اخــــــذوا احَلـــــــَذْر مـــّنـــه فـــال كـــم تــــصــــّدون)24(هـــــــــذا 
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ْح َبَحْر َشوقي َقرَّ

عـــقـــب الــــعــــزا شــــخــــٍص نــــزالــــي ووّنــــــيــــــت)1(بــــــاح الـــصـــبـــر وافـــضـــيـــت مــــا كــــــان مــكــنــون

ـــــي مــــــريــــــٍض بــــــني األضـــــــــــالع مـــطـــعـــون والـــصـــْبـــر بــــاهلل كــلــمــا أصـــبـــحـــْت وأمــســيــتكـــــنِّ

يــــــــــداوون اخلــــــاليــــــق  كــــمــــا الم  َشـــّحـــيـــت)2(َجـــــــْرحـــــــي  يــالــغــضــي مــيــر  ـــدك  ـــْن ِع ودواي 

ـــــّزيـــــتيــــــا عــــــاذلــــــني الــــقــــلــــب يــــالــــلــــي تــــعــــذلــــون ـــــَع مـــــالـــــي عــــــــزا مــــــن دونــــــهــــــم لــــــو ِت

أنــــحــــى َعــــصــــر وملــــــي وولـــــــــٍم لـــهـــم كــــيــــت)3(عـــلـــى الــــــــذي يـــــا صــــــاح لـــلـــقـــلـــب ِيـــْنـــحـــون

ْي بـــــروحـــــي يــــومــــهــــم لـــــي يــــقــــولــــون: واعـــزتـــالـــك وش طــــرى لـــك لــنــا جـــيـــت؟)4(عــــــــــدِّ

كــــف الــــــَهــــــِرْج واحــــــــذر قــــــــروٍم نــــواحــــيــــت)5(مــــالــــك عـــلـــيـــهـــم طــــايــــلــــْه لـــــــْك يــطــيــعــون

ــــــــر الـــــــعـــــــذارى عـــــن َوصــــــْلــــــُهــــــْم يـــشـــّفـــون َشّفة “ِجِرْي” يف حب “ليلى” رعى هيت)6(أَث

يــــــوم انــــثــــنــــِوا لـــــه وانــــــظــــــروا لـــــه بــنــامــيــتَصـــــــفِّ ْقــــدمــــه واقـــــــف وَســـــــــــاروا ِيــــِحــــّجــــون

يـــرعـــى الــــَشــــرْي ويـــقـــول مــثــلــه فـــال ريـــــت)7(أســـــــبـــــــاب حـــــــب الـــــــشـــــــوق مــــــالــــــه يــــنــــابــــون

ـــنـــون ـــْث َي يــــــت)8(إن أنــــــكــــــروَك اْجــــــفــــــوِك مــــا عـــــــاَد  لـــــو بـــــالـــــعـــــداِل ْمـــــحـــــال ِلــــــو بـــــه تــــــورِّ

ــــيــــت)9(وإن واِصــــلــــوَك اْشـــفـــوِك واْبـــهـــوك بــالــهــون َشـــــّديـــــت الطـــــــــراف اجلـــــدايـــــل وتــــّل

ــــيــــت)10(َحـــــــــــّذف ثــــمــــاثــــيــــٍم عــــلــــى املـــــــــْ� يـــضـــفـــون بـــــني الـــــَعـــــواتـــــق واحلــــــواجــــــب تــــّل

لــــــوال ســـنـــاهـــم كــــــان أنــــــا تــــهــــْت َوّلـــــــيـــــــت)11(مــثــل الــــبــــروق الـــلـــي دجـــــَى الــلــيــل يــاضــون

نزا: بان وظهر.. 1
هُ، مادة “أَلَم” املنجد.     شحيت: بخلت.. 2 ُه وَشدَّ الم: من ألَم اجلرح أي َضمَّ
ينحون: مييلون أو يتجهون.     أنحى: إنقضى.     وملي: من الولم وهو موافقة الريح لسير السفينة، واملقصود هنا إقبال الدنيا . 3

عليه وتيسرها له.    كيت: تيسر.
عدى: آخر عهدي.. 4
طايله: أمر ووالية.     نواحيت: شجعان، سريعو الطعن يف النزال.. 5
يشفون: يرغبون ومينعون يف الوقت نفسه.     جري: هو الشريف جري اجلنوبي، شاعر عاش يف القرن احلادي عشر الهجري. . 6

وجري:  لقب قيس ابن امللوح.     رعى هيت: سار بال ُهدى.
ينابون: ينقلون األخبار منه وإليه.     الشرى: نبات صحراوي مّر املذاق.     ريت: رأيت.. 7
يثنون: يعودون.. 8
أبهوك: أسعدوك.. 9

حذف: رمى.     ثماثيم: الثمة: القبضة من احلشيش، وقصد بها هنا الشعر.     يضفون: من ضفا الرأس أي كثر شعره.     . 10
العواتق: مفردها عاتق وهو ما بني املنكب والعنق من اإلنسان.     حتليت: نظرت بإعجاب.

البروق: كناية عن اخلدود.     وليت: ذهبت إلى غير رجعة.. 11
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ـــــِل الـــلـــيـــل مــــالــــه يـــِصـــّكـــون ـــــْف ــــــــْل خــــالــــقــــه والــــــــــي الـــبـــيـــتلـــــي صــــــكِّ ِق ـــــــْل وَجــــــــمَّ َكـــــــمَّ

ــــتــــقــــون ـــــَحـــــْر شــــوقــــي وال بــــه تــــّفــــيــــت)12(هـــــــــذا رســـــــــم قــــيــــلــــي والهــــــــــــــوب َم َب ح  قـــــــرَّ

ميــــــرون الـــــلـــــي  أيـــــامـــــنـــــا  أََعــــــــــــــــــْرِف  والــــيــــوم مـــــــدرْى كــــم أنـــــا الــــفــــرْض صــّلــيــتألّوْل 

ـــــون ـــــســـــّل ـــــوة وتــــشــــفــــي تـــّنـــيـــتَغــــــــــرايــــــــــٍس يــــــــا شــــــــــوق عــــيــــنــــي َي ـــــْن ـــــِم لــــــو تــــنــــفــــع الــــــ

ـــــون ويـــقـــول َشـــّفـــك مـــا حــصــل مــنــه َشـــّفـــيـــت)13(َمـــــــــــــــــٍر ميــــــــــــارونــــــــــــي ومـــــــــــــــــٍر يـــــحـــــمـــــَش

ــــــوا يــــســــيــــرون عـــقـــب الــــــدِمــــــْع يـــــا مــــــــوِق بـــــالـــــدم َهـــّلـــيـــتيــــــا ويــــــــح روحــــــــــي يــــــــوم قــــــفَّ

مـــــديـــــون عـــــســـــر  وال  مبــــــضــــــيــــــوٍم  تـــشـــّقـــيـــتالنــــــــــي  بــــــه  الــــغــــضــــي  إال شــــقــــا هــــجــــر 

ــــــه رَعــــــــــى ِرْعــــــــــــــــــراَع قــــلــــبــــي يـــهـــيـــفـــون ــــــّم َطـــــــــّوى مــــدالــــيــــه املـــعـــاهـــيـــد واقـــــفـــــيـــــت)14(َه

إن كـــــان يــــا ســـيـــد الــعــمــاهــيــج صـــــّديـــــت)15(رْعــــــــــــــراع جــــــــويف بــــالــــثــــمــــر مــــــا ِيــــــــــــــــِدْرزون

ـــــــْروون ـــــــٍل لــــي َصــــْفــــَصــــِف الـــهـــيـــِف َي َمـــــّزيـــــت)16(لـــــَه ذبِّ َشــــْهــــد  ـــــْريـــــاْق ال  ِت َعــــْســــْل ال  ال 

ــْســطــون ــــت)17(ْومـــَلـــْجـــلـــجـــاٍت ســـــْود يف اجلــــــوِف َي وأوجــــــــان ِمـــْنـــهـــا بــــــاِن ِقــــْنــــديــــِل َشــــبــــيِّ

تـــَوّفـــيـــت)18(واجلـــيـــِد جــيــد الـــلـــي لـــه الـــَوصـــف َيـــْرمـــون الــــذوايــــب  ِزْلـــــــِف  عـــن  َذّب  وان 

ــْب قــــاِل لـــي ِطـــْحـــت وإعـــلـــيـــت)19(مـــا مـــن عــضــيــٍد مـــن َهــــل الـــطـــول َيــْثــنــون قــــرٍم مــشــبِّ

ــــــِل الـــَضـــيـــق ِيـــــــْردون ــــلــــيــــت)20(خـــّصـــيـــت ربــــــٍع مــــن َه ْب إذا  يـــلـــتـــقـــوَنـــك  ـــــبـــــاٍع  ِس وْرَدْة 

نـــــاحـــــٍل صــــــار يف دون ـــيـــتيـــــا »عـــــلـــــي« حــــالــــي  َخــــْطــــبــــي قــــصــــيــــٍر مـــــا لــــغــــيــــرْك تـــشـــكِّ

ــــْضــــرون ـــوا عــلــى املـــخـــتـــار يـــا الـــلـــي ِتَ البيتصـــّل مـــع  احلـــجـــازي  بــأقــصــى  “محمٍد” 
أفـــــضـــــل تــــــــام الــــقــــيــــل لــــلــــذكــــر َصــــّلــــيــــتعــــلــــى الــــنــــبــــي الــــهــــاشــــمــــي لــــــه تــــصــــّلــــون

12.   رسم قيلي: معاني شعري.     متقون: من اإلتقان واإلجادة يف الشيء.     قرح: كلمة عامية تعني جزر البحر وانحساره.       بحر 
شوقي: يقصد عظيم أشواقي ولهفي.     حتفيت: من اإلحتفاء بالشيء، أي السرور به، وهنا يعني باإلضافة إلى ذلك االهتمام أو 

املباالة.
13.  مياروني: يجاذبوني أطراف احلديث مجادلة.     يحمشون: يغضبون فيقطعون احلديث.     شفك: مطلبك.     ما حصل منه: 

القدر الذي حصلت عليه.     شفيت: أخذت.
14.   رعراع: نبات.     رعرعه اهلل: أنبته مادة “َرّع” املنجد.     يهيفون: يقصد تساقط ثمرها وأوراقها.     طوى: نسى وأنكر.     مداليه 

املعاهيد: العهود غير احملفوظة.
15.   يدرزون: من درز الزرع )عامية( أي بدأت عليه عالمات النمو واإلخضرار.     العماهيج: احلسان.

16.  ذبل: الشفاه الرقيقة.     الهيف: ريح حارة تنشف املياه.     ترياق: ما يشرب ليذهب الهم.
17.  ملجلجات: من أمالج وهي نوى املُقل، مادة “ملج” املنجد.     يسطون: يؤثرون.

املنجد، ويقصد بها  18.  اجليد: العنق.     له الوصف يرمون: الغزال.     ذب: حرك.      زلف: من زلف الشيء قدمه، مادة “زلف” 
هنا طرفه.     الذوايب: الشعر.

19.  الطول: الشهامة واملروءة.     يثنون: ميدوا يد العون.     اعليت: ال أصابك مكروه.
20.  خصيت: عنيت.       هل الضيق: يقصد هنا الرجال أهل احلمية والشهامة ومن يتقدمون للنجدة والعون عند الشدة.

يردون: يهجمون على األعداء بشجاعة.
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درت األوَصاف
     

{ قالها موجهة إلى املرحوم الشاعر سبت بو شرود:

األشــــــراف دار  يــــت يف  َمــــرَّ الـــضـــحـــى  َريـــــــــــت الـــــــــعـــــــــذارى بـــــاملـــــعـــــانـــــي مــــواقــــيــــفعـــنـــد 

ـــــا يـــســـيـــر الـــقـــلـــب والـــــــِقـــــــْدم مـــــا طـــاف وآَزيـــــــــــــــــــت مـــــــحـــــــتـــــــاٍر َبـــــــَلـــــــّيـــــــا تـــــصـــــاريـــــفَعـــــيَّ

قــــال الــكــبــيــر: ْنـــخـــص ِشـــــرٍع مــخــاطــيــف)1(قـــــلـــــت: أخـــــبـــــرونـــــي مــــــا تــــــريــــــدون ِوّقـــــــــاف

قـــالـــوا: نــــروف، وقــلــت: مــا انــتــوا مْبــراويــفقــلــت: الــعــفــو، مــا انــتــو عــلــى احلــــال ِرّواف

قــلــت: الــســبــب، قــالــوا: كــالمــك خـــراريـــف)2(قـــــالـــــوا: نــظــنــك يــــا ولـــــد ِصــــــــْرت َخــــــــّراف!

ــــْشــــريــــفقــلــت: الــســمــوحــة، كـــان يف الـــَهـــْرِج ِخــْتــالف ــــــــزٍّ وَت قــــــالــــــوا: مـــــبـــــاح، وقـــــلـــــت: ِع

األوصـــــاف ِدْرَت  ِحــْســنــهــن  يف  وأنـــــا  ــــْن  اِلــْصــغــيــر يـــرجـــح بـــاحِلـــِســـْن والــتــواصــيــفَقــــفَّ

ســـــــوٍد شـــــعـــــوره ِمــــْعــــجــــبــــات الـــعـــكـــاكـــيـــف)3(أبـــــــــو جـــــــديـــــــٍل فـــــــــوق األمــــــــتــــــــان ِحـــــــــــّذاف

ـــــــــــــــــّراٍق عـــــلـــــى الـــــبـــــعـــــد ِيـــــْنـــــشـــــاف حــــاديــــه ِمـــــــــْزٍن والــــــرَعــــــْد لــــه تـــقـــاصـــيـــف)4(اخلـــــــــد َب

ــــــــــالف ـــراهـــيـــفيف عـــيـــنـــه الـــيـــمـــنـــى مـــســـاهـــيـــم َواْت َم الــــيــــســــرى ســـــيـــــوٍف  ويف عـــيـــنـــه 

نخص: ننظر إلى الشيء بتمعن.. 1
خراف: مختل العقل من الكبر.. 2
معجبات العكاكيف: يعجبك شعرهن املمشوط املضفر.. 3
تقاصيف: شدة الصوت.. 4
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ب قـــــلـــــوب الــــعــــاشــــقــــني املــــتــــالــــيــــف)5( واخلـــشـــم لـــه حـــط الــفــريــضــات األرهــــاف ــــــــــذَّ َع

ـــــعـــــد صــــــــــار َعـــــــّطـــــــاف ـــــهـــــيـــــٍد مــــــــا ب ــــَعــــْد شـــيـــف)6(أبــــــــــو ن ِوْمــــَضــــّمــــٍر ِمـــْنـــه الــنــمــا مـــا َب

ــــَل األنـــصـــاف ــــْب ـــه ِيـــبـــاهـــي لــلــقــمــر َق إبــــــو عـــشـــر َواْرَبـــــــــــــــْع عـــلـــى غـــــايـــــِة اْلـــكـــيـــفِحـــْســـَن

عــــلــــى دوح األســــيــــاف يـــجـــلـــب  عــــنــــبــــٍر  َبــــاْغــــال ثــمــن يـــشـــرى وفـــيـــه الـــتـــصـــاريـــف)7(يـــــا 

ــــــــــــــّواف ـــــــهـــــــا كـــــــــل َل الـــــتـــــعـــــاريـــــف)8(يـــــــــا دانـــــــــــــــــٍة مـــــــــا َخـــــــصَّ قــــلــــيــــل  ـــــهـــــا  ْب يــــــســــــوِم  وال 

املـــــــــــــــراديـــــــــــــــف)9(يــــــــا مــــــــهــــــــرٍة مــــــــا ِرْكــــــــَبــــــــهــــــــا كــــــــل َعــــــّســــــاف ِيــــــــــــــــــــــــِرّد  زنــــــــــــاتــــــــــــيٍّ  إال 

ــــــــــوا لــــي مــــن الــــِهــــْجــــن مــــوالف َتــــْدنــــي احلــــــزوم الـــراســـيـــات املــــشــــاريــــف)10(مــــع ذا وَدّن

ــــــــاف ـــــْن بــالــســيــر ِهــــْجــــٍن مــصــالــيــف)1(أْســـــــَبـــــــْق مـــــن الــــلــــي بــــاجلــــنــــاحــــني َرّف لـــي َزْرَفـــــَل

اْســـــفـــــاف َلـــــــــَه  خـــــــــرٍج  ودن  الـــــــشـــــــداِد  مــــشــــّكــــٍل يف غـــــايـــــة الــــكــــيــــف تــــكــــلــــيــــف)12(َدنِّ 

توصيفإركـــــــــــب وَنــــــــــــــصِّ ْبــــــهــــــا ملـــــــن كـــــــــان َعـــــــــــّراف غــيــر  مــن  “َسْبت”  الــنــشــامــا  عــبــد 

ـــــَهـــــا ْخـــــالف وَســــْبــــِع ْوثــــالثــــنٍي عــلــى االْســـــم تـــعـــريـــف)13(قـــــل لـــــه تـــــــرى عـــــن أربــــــعــــــنٍي َل

ـــاف ـــّت ــــِة الــســيــِف اِلــــْرهــــيــــف)14(هــــو الــــــذي َحــــــْط يف الـــضـــمـــيـــريـــن َه ــــْرَي ـــه بـــرانـــي َب ِحـــبَّ

عــــلــــى نـــــبـــــيٍّ مــــظــــهــــر الــــــديــــــن بـــالـــســـيـــفصــــــــــــالة ربــــــــــــي عــــــــــــدِّ مـــــــــا َمــــــــــــــرِّ َطــــــــــــــّواف

الذهب . 5 األنف، وهي مصنوعة من  الغضرويف يف ظاهر  املنخسف  لها يف  يثقب  للمرأة،  وهي حلية  “فريض”  الفريضات: جمع 
والفضة.
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مهيٍم يف هوى ِطفل

ـــــــــــــــــف بــــــاملــــــثــــــايــــــل مـــــــــا طــــــــــــرى لــــــــــــه)1(يـــــــقـــــــول الـــــــلـــــــي تـــــهـــــّيـــــض مــــــــن ضــــمــــيــــره وأّل

عـــــــــّزتـــــــــالـــــــــهَحـــــــــريـــــــــب الـــــــــنـــــــــوم وعــــــــُيــــــــونــــــــي ســــهــــيــــره ـــــــــــــه  ـــــــــــــّم َه زاد  وقـــــــــلـــــــــبـــــــــي 

ـــــــهـــــــا كـــــســـــيـــــره اشــــــتــــــعــــــالــــــه)2(لــــــــــوالــــــــــب ضــــــــــامــــــــــري كـــــــْل هــــــــــان  احلــــــشــــــا  ودوالب 

ــــــــــــــى مــــســــيــــره يــــــــــهــــــــــوِم بـــــــغـــــــّبـــــــة الــــــــعــــــــشــــــــاق دالــــــــــــــــــــه)3(يـــــــــا مــــــيــــــر احلــــــــــــــّب مـــــــــا وّن

ــــــغــــــبــــــتــــــي مــــــــــن غـــــــيـــــــر َديــــــــــــــره ــــــــــــــانــــــــــــــي غـــــــشـــــــيـــــــٍم بــــــــــــالــــــــــــَداللــــــــــــه)4(أهــــــــــــــــــــوِم ْب ورّب

صـــــغـــــيـــــره طـــــــــفـــــــــٍل  هـــــــــــــوى  يف  ــــــهــــــا ثــــــــــــوب اجلـــــهـــــالـــــهمـــــــهـــــــيـــــــٍم  ــــــحــــــّب ــــــــســــــــِت ُب ــــــــَب ِل

ـــــــــــْقـــــــــــد األهـــــــــالـــــــــهأنـــــــــــــــــــــــــاوح كـــــــــــــل مــــــــــفــــــــــجــــــــــوٍع حــــــســــــيــــــره ـــــــــنـــــــــوح وهـــــــــّمـــــــــهـــــــــا َف ت

حـــــبـــــيـــــبـــــي ويـــــــــــــن َشـــــــــــــــــــرٍق لــــــــــو شـــــمـــــالـــــهحـــــــــــمـــــــــــاٍم كــــــــــــــان بــــــــــــاجلــــــــــــاري َخــــــبــــــيــــــره

عـــــلـــــى الــــــلــــــي تــــــــــاه حــــســــنــــه واجلـــــمـــــالـــــهمـــــــــعـــــــــاك أنــــــــــــــــــدب ســــــــــــالمــــــــــــاٍت كـــــثـــــيـــــره

ـــــــون بـــــاحلـــــْجـــــلـــــني دالــــــــــــــه)5(َحــــــســــــني الــــــــعــــــــود مـــــــــدلـــــــــوِج الــــضــــمــــيــــره غــــــريــــــب الـــــــل

َخــــــيــــــالــــــهيــــــبــــــاهــــــي بــــــاحلــــــســــــن شـــــــمـــــــٍس ُمـــــنـــــيـــــره يف  يــــــــزهــــــــا  الـــــــــــبـــــــــــْدر  ـــــــــــْن  ـــــــــــِك َل
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َغــــــتــــــيــــــره شـــــــــــــــــــــــاراٍت  اخلــــــــــــــــّد  الـــــــــــآل وضـــــــــــٍح يف مــــــجــــــالــــــه)6(تـــــــــــــرى يف  تــــــشــــــوف 

شـــــهـــــيـــــره أســــــــــــهــــــــــــاٍم  الــــــــعــــــــني  يف  يـــــــصـــــــيـــــــِب ْبـــــــــهـــــــــا ملــــــــــن أنـــــــــــــــــوى قـــــتـــــالـــــهتـــــــــــــرى 

كـــــمـــــالـــــهَعـــــــديـــــــل الــــــــّطــــــــول ال مـــــــا هـــــــي قـــصـــيـــرة غــــــــايــــــــة  املــــــــطــــــــلــــــــوب يف  عـــــــلـــــــى 

ــــــــــزيــــــــــره ـــــــــمـــــــــيـــــــــجـــــــــاٍت َغ ـــــــــهـــــــــا َغ ـــــــــربـــــــــّي ربـــــــيـــــــح الـــــــلـــــــي يـــــــحـــــــطِّ بـــــهـــــا حــــــــاللــــــــه)7(ِت

عـــــلـــــى املــــــــوصــــــــوف َقــــــــاّلبــــــــي أشــــــكــــــالــــــه)8(تــــــــــراويــــــــــك ْبــــــــِحــــــــُجــــــــرهــــــــا لــــــــــــون شـــــيـــــره

ـــــــــى طــــــــــــوى ردفـــــــــــــــه َحــــــــريــــــــره ـــــــــّف كـــــــمـــــــا طــــــــــّيــــــــــات قــــــــــرطــــــــــاس احَلــــــــــوالــــــــــهإلــــــــــــي َق

عــــــــــــــذاب الــــــقــــــلــــــب مــــــــن هـــــــــــٍم وزالـــــــــــــــــــه)9(عــــــــــذابــــــــــي يـــــــــــــوم شــــــفــــــتــــــه بـــــالـــــبـــــصـــــيـــــره

رعـــــــــــــابـــــــــــــيـــــــــــــٍب خـــــــــــــراعـــــــــــــيـــــــــــــٍب ســـــــاللـــــــهتـــــــــــرانـــــــــــي ِرّيــــــــــــــــــــــت َغـــــــــــــــّضـــــــــــــــاٍت كـــــثـــــيـــــره

َهـــــــــويـــــــــت إهــــــــــــــــــواه مـــــــــا َشـــــــــّفـــــــــي بــــــدالــــــهفـــــــــــال َعـــــــــّيـــــــــنـــــــــت ألوصـــــــــــــافـــــــــــــه نـــــظـــــيـــــره

الـــــــــســـــــــريـــــــــره عـــــــــــــــــــــاّلم  اهلل  كـــــــــــــــــــرمٍي مـــــــــــا يــــــــخــــــــّيــــــــب مـــــــــــن يـــــســـــالـــــهَطـــــــــلـــــــــبـــــــــت 

طـــــــــــــــوال الــــــلــــــيــــــل مـــــــــا يـــــســـــلـــــى خــــيــــالــــهيـــــــــــــــروِف ْبــــــــحــــــــال مــــــــن َهــــــــّمــــــــه َعـــــشـــــيـــــره

ديـــــــــــــــره كـــــــــــــــل  يف  بـــــــــــــــــــــــــنّيٍ  ثــــــــــالثــــــــــنٍي عـــــــلـــــــى ِعـــــــــــــــــــّدة َكــــــــــمــــــــــالــــــــــه)10(ِســــــــــــمــــــــــــّيــــــــــــه 

طــــلــــوب الـــــّديـــــن قــــامــــوا يف احــــتــــيــــالــــه)11(ورجـــــــــــــــــــٍل جـــــــــــــاه مــــــــــن طــــــــايــــــــف نـــــــذيـــــــره 
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َعلي يا نسيم الّنود

ــبــر، وأضــحــت بـــِه الــّنــفــس هاميه يف َشـــــــْف مــــن بـــــاَنـــــِت ْبـــقـــلـــبـــي رســـــاميـــــه)1(راح الــصَّ

ــــْع مـــن الـــلـــوم الميـــــه)2(حــــــبــــــيــــــٍب صــــــفــــــالــــــي بــــــاحملــــــّبــــــة ووّدنـــــــــــــي وأنـــــا فــيــه مـــا أْســــَم

ربـــوعـــهـــا يف  ربـــــــى  الـــــلـــــي  دار  اهلل  ِمـــــِن الــــَوْبــــل ســـحـــٍب َهـــّلـــهـــا يف وســــاميــــه)3(ســــقــــى 

نـــســـيـــٍم غـــــــدا  يف الـــقـــلـــب هـــــــاوي وهـــاميـــهلــــك اهلل إلــــــي َهـــــّبـــــْت ِمـــــــِن ْقــــبــــال َحـــّيـــهـــم

ـــع صــــراميــــه)4(إلــــــــي َهــــــــــّب َذّكــــــــرنــــــــي َهـــــــواهـــــــم وشــــاقــــنــــي وَخــــطــــٍر عـــلـــى َقـــلـــبـــي تـــَقـــطَّ

نـــــحـــــيـــــٍل وجـــــســـــمـــــي مـــــــا تـــــشـــــّلـــــه قـــــواميـــــهوأنــــــــا يف هـــــواهـــــم نــــاحــــل احلــــــــال يـــــا َمـــال

ْد الــــَقــــمــــري بــــاألحلــــان هــاضــنــي أرانـــــــــــي ِمــــــــــِن اْلـــــفـــــرقـــــا أنـــــــــــاوح حـــمـــاميـــهإلـــــي َغــــــــرَّ

ال واَحــــْســــرتــــي قــلــبــي نـــــوى يف عــــزاميــــه)5(َجــــــَرْت َدمــعــتــي مـــن طــــول فـــقـــدي أحــّبــتــي

ــــــر َحـــــســـــني الــــــعــــــود اجلـــــــــــادل الــــــذي َبـــــَعـــــْد داس الميـــــــه)6(تــــــذكَّ بـــاملـــعـــانـــي مــــا  كـــمـــل 
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الميه: الئمة واحدة.. 2
وساميه: من الوسمي وهو أول املطر ويكون يف موسم “املربعانية” أي الربيع.. 3
صراميه: قصد عروقه.. 4
نوى: هي هنا مبعنى ضعف.. 5
اجلادل: احلسناء.     المية: عائبة.. 6
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إلــــي مـــن بـــــدا، يــْســفــر بـــداجـــي ظـــالميـــه)7(حـــريـــب الـــــــــّردى، جــــــاره إلـــهـــي مــــن الـــعـــدا،

شـــبـــيـــه الــــــرشــــــا، يــــرمــــي بـــعـــيـــنـــه ســـهـــاميـــهلطيف احلشى، ياطي على القلب وإن مشى،

داميـــــهأنـــا َعــــِن الـــــْمــضــنــون مـــا أقــــوى عــلــى الــْعــزا الــــنــــفــــس  دامِي  أســــلــــى  أظــــــــّن  وال 

ـــبـــي ــــلــــت َشـــــّفـــــي ومـــْطـــُل تـــــنـــــيـــــت نـــــفـــــســـــي بــــــــني ايــــــــديــــــــه نــــاميــــهولــــــو بـــالـــّتـــمـــّنـــي ِن

ـــنـــا يــــالميــــه)8(هـــــــــذاك مـــطـــلـــوبـــي وَشــــــّفــــــي ومــــْقــــصــــدي ـــْل ْق َشـــِم واســــــــآل الـــــــذي َفـــــــــرَّ

ـــــاّلم يف الــغــيــب مـــا خفى يــــعــــلــــم خــــــفــــــّيــــــات الـــــضـــــمـــــيـــــر وكــــتــــاميــــهجــزيــل الــعــطــا َع

مـــــن الــــهــــم َرّقــــــيــــــت احلـــــيـــــاة املـــــســـــاميـــــه)9(يـــــا صــــــاح لـــــو تــــــــدري مبـــــا صــــــاب حــالــتــي

ــــْح مبـــا خفى ـــْفـــس َبــــيَّ ــــِر مـــانـــي بـــــراميـــــه)10(يـــا صــــاح َصـــْبـــر الـــنَّ ــــْب وبــــــاح الــــعــــزا والــــصَّ

ــــتــــي ـــــغ َتــــيِّ ـــــــود بـــــّل عـــلـــى مـــــن بـــــخـــــّده زاهــــــيــــــاٍت وشــــــاميــــــه)11(عــــلــــى يــــــا نــــســــيــــم الـــــــنُّ

ــــــرقــــــاه صـــابـــنـــي صـــــــــــواٍب وبــــــانــــــت يف ضــــمــــيــــري َعــــالميــــهقـــــل لـــــه تـــــرانـــــي ُعـــــْقـــــب َف

ـــــرى ــــــرانــــــي عــــلــــى فـــــرقـــــاه مـــــا َلــــــــّذ لـــــي َك ســهــيــٍر وعــيــنــي ِمـــْن هـــوى الــنــوم شـــاميـــه)12(َت

الردى: األخالق السيئة.. 7
يالميه: يجمعه.. 8
رقيت: انتهيت أو وصلت إلى.     املسامية: من السأم أي امللل.. 9
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قيل يَساِنـــعني

يـــــــا حـــــــــّي يـــــــا مـــــعـــــبـــــود يـــــــا خـــــيـــــر هـــــــاديِبـــــْســـــمـــــك إلـــــهـــــي بـــــــــــادٍي كــــــــّل مــــــا أنــــويــــت

َعــــســــاك تـــرشـــدنـــي عـــلـــى احلـــــق جـــــــادي)1(أســتــغــفــرك يف كـــل مـــا أصــبــحــت وأمــســيــت

مـــالـــي ســـــواك إلــــي َحـــَدْتـــنـــي احَلـــــــــوادي)2(إنـــــــت الــــــــذي مـــــن فـــــــوق َعـــــرشـــــك تــعــّلــيــت

َزّلـــــيـــــت كــــــــان  إذا  لــــــي  تــــســــمــــح  وتــــغــــفــــر ذنــــــوبــــــي يــــــا لــــطــــيــــف الــــعــــبــــاديأرجــــــــــــوك 

ــــطــــقــــه بــــاملــــهــــادييـــــا حـــــــــّي، يـــــا مـــحـــيـــي َحــــــيــــــاٍة مـــــن املـــيـــت مــــحــــيــــي املــــســــيــــح ومــــْن

ــــيــــت وآمـــــــنـــــــت، ألّنــــــــــك خــــالــــقــــي واعـــــتـــــمـــــاديلــــــــوال أخـــــــافـــــــك، مــــــا ذَكـــــــرتـــــــك وَصــــّل

قـــــــيـــــــٍل نــــقــــيــــتــــه مــــــــن ِكـــــــنـــــــني الــــــــفــــــــواديِبــْســمــك بــديــت أيـــضـــًا وبــالــطــرس َخــّطــيــت

ـــــت مـــــا هـــــو مبـــــن حـــفـــظ الــــــروايــــــا يــــــــــزادي)3(قـــــــــيـــــــــٍل يــــــســــــانــــــعــــــنــــــي عــــــــلــــــــى تـــــنـــــّي

َوّنــــــــــــة صــــــويــــــٍب ِخـــــْلـــــفـــــي بـــــــالـــــــطـــــــرادي)4(الــــــبــــــارحــــــة يـــــــــوم أدلـــــــــــج الـــــلـــــيـــــل َوّنــــــيــــــت

هـــّيـــت اخلـــــــال  غــــــــــادٍي يف  الــــلــــي  َوَنــــــــــــْة  َضـــــّيـــــع صـــمـــيـــلـــه مـــــا درى ويــــــن غـــــــــادي)5(أو 

بـــيـــت َبـــــــنـــــــى  عـــــشـــــيـــــٍر  فـــــــرقـــــــا  مــــــــن  بــــأقــــصــــى احلــــــَشــــــا وَوّثـــــــقـــــــه بــــالــــِعــــمــــاديآوّن 

ــــي خــــــاطــــــري والـــــــفـــــــؤاديمـــن ُعـــْقـــب مـــا هـــو لـــي وأنـــــا فــيــه مـــا ريــت شـــــخـــــٍص يــــســــّل

وأبــــــــعــــــــد ديـــــــــــــــاره عــــــــن نــــــــواحــــــــي بــــــــالديوالـــــــيـــــــوم قـــــفـــــوا بـــــــه، وأنـــــــــا عـــــْنـــــه َقـــّفـــيـــت

ـــــا ْســلــيــت لــــو حـــــال مــــن دونــــــه صـــعـــوب الــــــعــــــوادي)6(لــــو هــــو ســــال عـــنـــي فـــأنـــا عـــنـــه َم

ـــــــــاديِكــــــــــْل ســــــاعــــــٍة َمـــــــــــّرت بــــهــــا قــــلــــت يــــــا ريــــت ـــــــــا لـــــــه أن لــــيــــتــــه ســــمــــْعــــنــــي يـــــــــوم أن

وآنـــــــــــــا مــــــطــــــيــــــٍع لــــــــه عــــــلــــــى مــــــــا يـــــــــــراديالــــلــــي مـــشـــى لـــــي بــــالــــهــــوى ِكــــــل مـــــا شــيــت

جادي: ثابت ومستقيم.. 1
حدتني: دفعتني.     احلوادي: اخلطوب.. 2
يسانعني: يطاوعني ويستجيب لي.. 3
أدلج: أظلم.     خلفي بالطرادي: تخلف عن اللحاق بالركب.. 4
اخلال: اخلالء.     هيت: لوحده.     صميل: قربة املاء.. 5
العوادي: مفردها عادي، وهو الطريق.. 6
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زريف الّطول

ــــــجــــــبــــــر بــــــالــــــهــــــوى قـــــــلـــــــٍب ِتــــــــَكــــــــّســــــــر)1(زريـــــــــــــف الـــــــــّطـــــــــول مــــــــا يـــــــرحـــــــم وَيـــــــــــــاوي وَي

يـــــْســـــَهـــــرويـــــــــرحـــــــــم مـــــــــن غـــــــــــدا َقــــــلــــــبــــــه شــــــقــــــاوي الــــــلــــــيــــــل  طــــــــــــــوال  صــــــــويــــــــٍب يف 

يــــــــــــداوي مـــــــــن  املــــــــــــــــــــــــَوّدة  أهــــــــــــل  يـــــــــا  ــــــــــــْر)2(أال  فــــــــــــــــــــؤاٍد فـــــــيـــــــه نــــــــــــيــــــــــــراٍن ِتــــــــــــَســــــــــــعَّ

ـــــــــــاوي ـــــيـــــت الــــــــَوُصــــــــل مــــنــــهــــم والَســــــــــــــــْر)3(أنـــــــــــــــا مـــــــــالـــــــــي بــــــــهــــــــم كـــــــــــــــود املـــــــــــَن وظـــــّن

داوي احلــــــــــــــب  بـــــــــحـــــــــور  يف  ـــــــْحـــــــَر األحـــــــمـــــــر)4(دعـــــــــــونـــــــــــي  َب تــــــايــــــٍه يف  وســـــْفـــــنـــــي 

أخـــــــايـــــــل ســـــْفـــــُنـــــهـــــم مـــــــن حـــــــني َدّبــــــــــــــــر)5(طــــــــوانــــــــي مــــــــن َدهـــــــــــــــــاوي املــــــــــــوج طــــــــاوي

الـــــــشـــــــكـــــــاوي فـــــــــــــاد  وال  أشــــــــكــــــــي  ــــــروكـــــــــــــم  آتــــــصــــــّب أقـــــــــــــــــوى  وال  أصـــــــــبـــــــــر  وكــــــــــــــم 

أْكــــــــبــــــــرحــــبــــيــــبــــي كـــــــــــان لــــــــي بـــــالـــــقـــــتـــــل نـــــــــــاوي! الــــــــــــنــــــــــــاس  رب  اهلل  عـــــــلـــــــيـــــــك 

ـــــــــــــــــك ملـــــــــــــن يـــــــــــــهـــــــــــــواك تـــــــــــــاوي َعــــــَطــــــْفــــــِت ْبــــحــــالــــتــــي وإنـــــــــت بــــهــــا أخــــَبــــرإلـــــــــــــــــو إن

لـــــــَشـــــــّره كــــــــان يـــــاهـــــاالـــــنـــــاس مــــــا أخــــَســــرولــــــــــــو كــــــــــــان الـــــــــهـــــــــوى خــــــــيــــــــره يــــــســــــاوي

ــــــــــــر)6(ولــــــــكــــــــن فــــــيــــــه ضــــــــْيــــــــَعــــــــات الـــــــَهـــــــقـــــــاوي وكـــــــــــــــــمٍّ فـــــــيـــــــه مـــــــصـــــــيـــــــبـــــــوٍب تــــــــــــأّث

يــــــقــــــاوي مـــــــــن ال  الــــــــــَهــــــــــوى  ــــــِن اْلـــــهـــــوى مــــا شـــــاف وأكـــــثـــــر)7(ومبــــــــــيــــــــــدان  يــــشــــوِف ْم

ذاوي احلــــــــــــال  دوك  شــــــــــوف  ــــــّســــــي عــــــــاد مــــــا أقــــــدرَحـــــبـــــيـــــبـــــي  ِمــــــــــْن الــــــهــــــجــــــران َب

يــــــــــاوي كــــــــــــــان  مــــــــــن ال  بـــــــحـــــــب  عــــلــــى قـــتـــلـــي مبــــاضــــي احَلــــــــــّد ِيـــــْشـــــهـــــر)8(بــــــلــــــيــــــت 

ـــــــر)9(أنـــــــــــــا َبــــــــْشــــــــكــــــــي لـــــــــــزيـــــــــــزوم الـــــــشـــــــكـــــــاوي ــــــد” الـــــلـــــي يـــــــَذّك ــــــــــــْن َســـــالـــــم َحــــــْم “إِب
ــــــــــــــْرخ الــــــــّنــــــــداوي ـــــثـــــيـــــب يـــــــا َف األشـــــــقـــــــر)10(عـــــــســـــــاِك ْت احُلــــــــر  ذاك  َمـــــْنـــــجـــــوب  ويـــــــا 
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َعّللت الفؤاد

واعــــــــنــــــــايــــــــهبـــــغـــــيـــــت أســــــــــــال وقــــــلــــــبــــــي مـــــــــا َســـــــالُهـــــــم ال  ْبـــــــــُحـــــــــّبـــــــــهـــــــــم  وقـــــــــــعـــــــــــِت 

ـــــــم ــــــــــْت جـــــــداُه ـــــــي كــــــّلــــــمــــــا َهــــــــــبَّ َحــــــشــــــايــــــهأنـــــــــــا الـــــــل يف  َقـــــــلـــــــبـــــــي  حـــــــــــــّن  نـــــــســـــــيـــــــٍم 

ـــــــم وطــــــــــــــوِل ْفـــــــراقـــــــهـــــــم ســــقــــمــــي ودايـــــــــــــــــه)1(يــــــــــذّكــــــــــرنــــــــــي َهــــــــــــــواُهــــــــــــــم َعــــــــــــــن ملـــــــاُه

واشــــــــقــــــــايــــــــهَخــــــــــــــــذوا قـــــلـــــبـــــي وقــــــلــــــبــــــي مــــــــا كـــــفـــــاُهـــــم ال  حــــــــالــــــــتــــــــي  تــــــــــــــوّلــــــــــــــوا 

هـــــــواُهـــــــم يف  ال  مـــــــــن  الــــــنــــــفــــــس  َشـــــــــــــرب كـــــــــــــاٍس هــــــــــوى احملــــــــبــــــــوب مــــايــــهيـــــــلـــــــوم 

ـــــــــلـــــــــْت الــــــــــفــــــــــؤآد بــــــــــــاْل كـــــــفـــــــايـــــــه)2(ســــــقــــــانــــــي ُحــــــبــــــهــــــم مــــــــن كـــــــــــاس مــــــاُهــــــم وَعـــــــــّل

رجــــــــاُهــــــــم تــــــقــــــطــــــع  ال  اهلل  يــــــــــا  رجــــــايــــــهعـــــــلـــــــى  ــــــَطــــــع  ــــــْق ت َوْصـــــــلـــــــهـــــــم  عــــــــن  وال 

نــــــبــــــاُهــــــم يف  وآنــــــــــــــــــا  األيـــــــــــــــــــــام  نـــــــبـــــــايـــــــه)3(قـــــــضـــــــت  يـــــــاصـــــــل  مـــــــــن  ــــــنــــــت  عــــــّي وال 

َهــــــــواُهــــــــم ـــــــــة يف  احمَلـــــــــّب وســــــــْفــــــــن احلــــــــــب مــــــــا تـــــــــْقـــــــــواه مــــــــايــــــــه)4(َجــــــــــــــــــَرْت ســـــــْفـــــــن 

ــــــم يـــــــــدايـــــــــه)5(وســـــــْفـــــــن احلــــــــــب مـــــــا جَتــــــــــــري جــــــداُه بـــــحـــــرهـــــم ســــــالــــــب  وأنــــــــــــا يف 

عـــــطـــــاُهـــــم مـــــــــن  جـــــــــزيـــــــــٍل  ــــــكــــــفــــــي  َي حـــــايـــــهوال  ــــــــيــــــــر  الــــــــَغ وداد  يف  لــــــــــي  وال 

ــــقــــلــــب مـــــن مــــاضــــي ُرَمــــــاُهــــــم وأْســـــــــــهـــــــــــاٍم ُرَمـــــــتـــــــنـــــــي مــــــــن احـــــــيـــــــايـــــــه)6(ُمــــصــــيــــِب اْل

ــــــــال لـــــيـــــايـــــه)7(زريــــــــــف الــــــطــــــول مــــــا هــــــــذا الـــــــّتـــــــواُهـــــــم؟! وصــــــــــاف الـــــلـــــي صــــــفــــــاِك ْب

َعـــــطـــــاُهـــــم الـــــــلـــــــي  َرّب  اهلل  ــــــطــــــانــــــي  ـــــطـــــايـــــهَع صــــــــبــــــــرت وقــــــــلــــــــت يـــــــــا مــــــــــــويف َع
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ما ِننسى َهواهْم

يــــــــــــذّكــــــــــــرنــــــــــــا هـــــــــــــواهـــــــــــــم بـــــــالـــــــونـــــــيـــــــنـــــــاأرانــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــّلــــــــــمــــــــــا قــــــــلــــــــنــــــــا َســــــلــــــيــــــنــــــا

ويـــــظـــــهـــــر مـــــــا خـــــفـــــى لـــــــو ِحـــــــــــْن َخـــفـــيـــنـــاويــــــحــــــديــــــنــــــا ِمـــــــــــــــِن اخْلـــــــــــــــــــــاّلن حـــــــــادي

ــــــــــا بــــنــــيــــنــــاويـــــــــرســـــــــم بــــــاحلــــــشــــــا أيـــــــــضـــــــــًا ويـــــبـــــّنـــــي ــــــــــــــهــــــــــــــدم كــــــــــــــــّل مــــــــــــا حــــــــــّن وَي

ــــــــــــّد عـــــّنـــــا ـــــــا َعــــــــــــــِن ْرضــــــــــاهــــــــــم َعــــصــــيــــنــــاإلــــــــــــوُهــــــــــــم مــــــنــــــتــــــويــــــن الــــــــــــصَّ فـــــــــال حـــــــّن

ـــــــــــا خـــــاضـــــعـــــيـــــنـــــاإلــــــــــــــو قـــــــــــالـــــــــــوا َيـــــــــــبـــــــــــون احَلــــــــــــــــــق مــــــّنــــــا عـــــــطـــــــيـــــــنـــــــاُهـــــــم وحـــــــــــّن

ــــــا ــــــهــــــْدن ــــــم َع ــــــطــــــيــــــنــــــاُه ووقـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــضـــــــــانـــــــــا بــــــالــــــيــــــمــــــيــــــنــــــاعــــــقــــــب هــــــــــــذا َع

وكــــــــــّنــــــــــا عــــــــــن َخـــــــــطـــــــــاُهـــــــــم ســــامــــحــــيــــنــــاوجـــــــبـــــــنـــــــاُهـــــــم عــــــلــــــى مـــــــــا كــــــــــــان قــــــالــــــوا

ـــــــا نــــقــــلــــنــــا الــــــضــــــيــــــم مــــنــــُهــــم مـــــاشـــــيـــــيـــــنـــــا)1(وكـــــــــــم حـــــــّن املـــــــطـــــــاعـــــــه  يف  وســـــــــرنـــــــــا 

ـــــة ســــــهــــــرنــــــا مـــــــــن جــــــــداُهــــــــم ســــــاهــــــيــــــيــــــنــــــا)2(وكــــــــــــم لـــــيـــــل اهلل  لـــــــــك  عــــــــّنــــــــا  وهــــــــــــم 

ــــــــــا لــــعــــيــــنــــاوكـــــــــــم جـــــبـــــنـــــا احلـــــــــمـــــــــام الـــــــلـــــــي يــــغــــّنــــي ــــــــــه لــــــــعــــــــى حــــــــــّن ولــــــــــــــــي مــــــــــّن

مـــــبـــــتـــــلـــــيـــــنـــــاوقــــــلــــــنــــــا يـــــــــا هـــــــــل الــــــشــــــيــــــمــــــات ثــــيــــبــــوا ــــــــــــــة  احملــــــــــــــّب يف  تــــــــــــــرانــــــــــــــا 

ــــــمــــــَوّدة الـــــــ أهـــــــــل  يــــــلــــــوم  مـــــــن  وقـــــــــلـــــــــٍب مـــــــــا صــــــغــــــى لــــــلــــــعــــــاذلــــــيــــــنــــــا)3(حلـــــــى اهلل 

ــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــَوّده تـــــــــــــــراهـــــــــــــــا ســـــــــــــــّنـــــــــــــــٍة لــــــلــــــعــــــاشــــــقــــــيــــــنــــــايـــــــــقـــــــــولـــــــــون الـــــــــــهـــــــــــوى وّي
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ـــــــــس ســـــّنـــــه ـــــــــْي ولــــــــِكــــــــْنــــــــهــــــــا َغــــــــــــــــــــدْت فـــــــــــــــــرٍض عــــلــــيــــنــــاوأنـــــــــــــــا آقـــــــــــــــول املــــــــــــــــــــــــَوّدة َل

هــــــــواُهــــــــم وْحــــــــــنــــــــــا يف  الـــــــغـــــــيـــــــر  مــــــيــــــتــــــيــــــنــــــانــــــــلــــــــوم  حــــــــــــــــيــــــــــــــــاٍة  يف  تــــــــــــــــرانــــــــــــــــا 

ــــــــــم ــــــــــواُه َه نــــــنــــــســــــى  مــــــــــا  واهلل  ولـــــــــــو هـــــــــم عـــــــــن هـــــــــوانـــــــــا نـــــاســـــيـــــيـــــنـــــا)4(حـــــــشـــــــا 

وَقـــــــــــــّفـــــــــــــوا عــــــــــن وطــــــــنــــــــا نـــــــازحـــــــيـــــــنـــــــا)5(ولـــــــــــــو هــــــــــم أبــــــــــــعــــــــــــدوا عــــــــّنــــــــا وســــــــــــــــاروا

هـــــمـــــيـــــم الـــــســـــيـــــر َعــــــــجــــــــٍل بـــــاملـــــكـــــيـــــنـــــا)6(يـــــــــــــَقـــــــــــــّرب دارُهـــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــاجلـــــــــــّو طــــــايــــــر

وصــــــلــــــُهــــــم يف  ونـــــــســـــــعـــــــى  ــــــا َعـــــنـــــيـــــنـــــا)7(نـــــــواصـــــــلـــــــهـــــــم  ولــــــــــو هـــــــم مـــــــا عــــــنــــــوا حــــــّن
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يا شفا عوْق الَعليل

اخلــــيــــال َذاك  نــــــاظــــــري  عــــــن  َجــــــــال  اجَلـــــمـــــيـــــل)1(مــــــا  وجـــــــه  عـــــن  َصــــــّديــــــت  وال  ال 

ويـــــــــن مـــــــا َهـــــــــــّب الـــــــهـــــــوى غــــصــــنــــه ميـــيـــلعــــــــــــود مـــــــــــــــوٍز رابــــــــــــــــــٍي وســــــــــــط الــــــظــــــالل

الــــقــــلــــيــــلَحـــــــــــّل يف حــــــالــــــي وحـــــــــــال احلـــــــــــال حـــــال إال  حـــــالـــــتـــــي  مــــــــن  بـــــقـــــى  مــــــــا 

ــــجــــم زال بـــــــــّت ســــــهــــــٍر يف دجـــــــــى لــــــيــــــٍل طـــــــويـــــــل)2(ِبـــــــــّت أراعــــــــــي الــــنــــجــــم لـــــني الــــَن

كـــــحـــــيـــــل)3(مـــــــن غـــــــــــــزاٍل صـــــابـــــنـــــي بـــــــأقـــــــوى الــــنــــبــــال ــــــــــال  ْب كـــــــــاحـــــــــالِت  عــــــــيــــــــوٍن  يف 

ـــــــــْدلـــــــــول الــــــعــــــدال مــــثــــيــــلكــــــامــــــل األوصــــــــــــــــاف َم مــــــثــــــلــــــه  أرى  مــــــــــا  بـــــــاملـــــــعـــــــانـــــــي 

إلـــــتـــــفـــــات وجــــــيــــــد والــــــــطــــــــرف الـــكـــحـــيـــلأربــــــــــــــٍع يــــــآخــــــذ مـــــــن أوصــــــــــــــاف الــــــغــــــزال

ــــــنــــــا الـــــتـــــمـــــانـــــي واملــــــجــــــال َحــــــّمــــــلــــــونــــــي بـــــــالـــــــهـــــــوى حـــــــمـــــــٍل ثـــقـــيـــللـــــــو يـــــــطـــــــوِل ْب

أســـــــــال عــــــــّنــــــــه  فــــــــأنــــــــا  عــــــنــــــي  ســــــــــــأل  وآتــــــــنــــــــى لـــــيـــــت يــــــــــــازي لــــــــي َحــــــلــــــيــــــل)4(إن 

قـــلـــيـــللـــــــو طـــــلـــــب مـــــــا كـــــــــان مــــــالــــــي مـــــــن حـــــالل عـــــــنـــــــدي  ذا  وآقـــــــــــــــول  بــــــــه  جـــــيـــــت 

كـــــمـــــال لـــــيـــــلـــــة  الــــــــــبــــــــــْدر يف  إنـــــــــت شــــــّفــــــي يـــــــا شـــــفـــــى عـــــــــوق الـــعـــلـــيـــليـــــــــا شـــــبـــــيـــــه 

الــــســــلــــســــبــــيــــل)5(داونــــــــــــــــــي مـــــــــن مــــــبــــــســــــٍم فــــــيــــــه الــــــــــــزالل صـــــفـــــاة  أو  رحــــــيــــــٍق  لــــــو 
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ِمْن الهجران

ـــلـــيـــلـــه ـــــــفـــــــٍس َع ـــــــهـــــــجـــــــران لـــــــي َن ـــــــــــــــْن َخـــــيـــــالـــــهِمــــــــــــِن اْل وَقـــــــــــلـــــــــــٍب مـــــــــا تــــــســــــّلــــــى َع

مــــلــــيــــلــــه يف  كــــــــــّنــــــــــي  الــــــــلــــــــيــــــــل  اشـــــتـــــعـــــالـــــه)1(أبـــــــــــــــــــات  بــــهــــا  زاد  الـــــــشـــــــوق،  ونــــــــــار 

وطـــــــيـــــــب الــــــــنــــــــوم جـــــفـــــنـــــي مــــــــا َهـــــنـــــالـــــهودمـــــــــــــــــع الـــــــــعـــــــــني مــــــــــا وّنـــــــــــــــــى َهـــــمـــــيـــــلـــــه

مـــــن الـــــّلـــــي َقــــــــّص َحـــبـــلـــي مـــــن حــــبــــالــــه)2(وَجــــــــــرحــــــــــي ســـــــــاطـــــــــٍي مـــــــــا فــــــيــــــه حـــيـــلـــه

لــهَحــــــــســــــــني الــــــــــعــــــــــود بــــــــــو عـــــــــــــنٍي كــــحــــيــــلــــه طــــــرى  وش  أدري  مــــا  الـــــّطـــــول  زريـــــــف 

ـــــفـــــيـــــلـــــه ــــــــي فـــــــــروضـــــــــه والـــــّن عــــــــدالــــــــه!قــــــطــــــع عــــــــّن أخــــــــطــــــــا  كــــــيــــــف  اهلل  ــــــــــــــــــاه  حِلَ

يــــــــوّصــــــــل صــــــاحــــــبــــــي هـــــــــــذي الــــــرســــــالــــــهعــــــلــــــى يــــــــا نـــــــــــاس مــــــــن يـــــعـــــمـــــل وســــيــــلــــه

ــــــــني لــــــــــه مبــــــــــا بــــــــــي ِوْيـــــــــحـــــــــكـــــــــي َلــــــــــْه عـــــــــســـــــــاِه ْيـــــجـــــيـــــبـــــنـــــي عــــــــّمــــــــا جــــــــــــرى لـــهيــــــــبَّ

بـــــديـــــلـــــه َقـــــــــــصـــــــــــدي  مـــــــــــا  واهلل  ـــــــــــــاه مـــــــن َعـــــــْصـــــــر اجَلـــــــهـــــــالـــــــه)3(وأنـــــــــــــــــا  وأنـــــــــــا وّي

وســــــــــــــــاعــــــــــــــــاٍت بــــــــهــــــــا حــــــــــالــــــــــي وحــــــــالــــــــهبـــــــــــــــــروض احلــــــــــــــب َكــــــــــــــم يـــــــــــــــــوٍم ولـــــيـــــلـــــه

ــــــــــــــهشــــــــكــــــــالــــــــي بـــــــــــــــاملـــــــــــــــوّدة وأشـــــــــتـــــــــكـــــــــي لــــه ــــــــه ودالل ويـــــــظـــــــهـــــــر لـــــــــــي تــــــــعــــــــّطــــــــاَف

لــــه يـــــــبـــــــي  مـــــــــــا  لـــــــــــه طـــــــــــايـــــــــــٍع يف  حــــــالــــــهأنــــــــــــــا  كـــــــــــل  شـــــــــــــــٍي يف  مـــــــــــا  مــــــــطــــــــيــــــــٍع 

ويــــــــرمــــــــيــــــــنــــــــي بــــــــلــــــــحــــــــٍظ مـــــــــــن نـــــبـــــالـــــهُعــــــــــــُقــــــــــــْب هــــــــــــــذا يـــــــــدّوســـــــــنـــــــــي بــــخــــيــــلــــه

مليلة: املليلة هي احلفرة التي فيها النار والرماد امللتهب حرارة.. 1
ساطي: متمكن.. 2
اجلهالة: الصبا.. 3
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حـــّرك األوَتار

َســــلــــيــــت)1(لـــــيـــــت تــــــــْرَجــــــــع لـــــــي لـــــيـــــالـــــي املـــــاضـــــيـــــات يـــــا ذا  بــــهــــا  الـــــلـــــي  والـــــعـــــصـــــور 

ــــــــي وأنـــــــــــــا عــــــنــــــه إنــــتــــهــــيــــتوالــــــشــــــبــــــاب الــــــلــــــي مـــــضـــــى عــــــّنــــــي وفـــــــات إنــــــتــــــهــــــى َعــــــــّن

غــــــنِّ لـــــي بــــأبــــيــــات شـــعـــر الــــلــــي ســـــديـــــت)2(َحــــــــــــــّرك األوتــــــــــــــــار واطــــــــــــــرب لـــــــي وهـــــــات

احلــــــيــــــاة دام  مــــــطــــــربــــــي  يــــــــا  لــــــــي  ــــنــــيــــتَغـــــــــــــنِّ  ـــــــكـــــــاك لـــــــي مـــــــــتِّ وَف مـــــــا يـــــفـــــيـــــِد ْب

مـــيـــتكـــــــــــل قـــــــــلـــــــــٍب مـــــــــــا تـــــــعـــــــّنـــــــى بــــــالــــــبــــــنــــــات بـــــحـــــســـــاب  مـــــــال  يـــــــا  يــــكــــتــــب  ذاك 

ْودواة قــــــــــرطــــــــــاِس  هـــــــــــات  نـــــــدميـــــــي  ــــــل بـــــــالـــــــَغـــــــوانـــــــي لــــــــو شـــــقـــــيـــــت)3(يــــــــا  بــــــآتــــــَث

الـــــــّصـــــــالة َوقــــــــــــــت  رعــــــــبــــــــوب يف  َرأيـــــــــــــــــــت)4(زارنــــــــــــــــي  مـــــثـــــلـــــه  وال  ال،   ، أحــــــــــــــــــــــوريٍّ

ثـــــبـــــات عـــــــنـــــــدي  وال  بـــــــآصـــــــّلـــــــي  ـــــــمـــــــت  َقـــــريـــــتُق إنــــــــــي  َدريـــــــــــــــت  يف صـــــــالتـــــــي مــــــــا 

عـــــــن ســـــــجـــــــودي مـــــــع تــــــّيــــــاتــــــي ســـهـــيـــتبـــــابـــــتـــــدي بـــــاحَلـــــمـــــد وأقــــــــــــرا الـــــنـــــازعـــــات

سليت: من السلوان.. 1
سديت: ألفت باتقان.. 2
بآمتثل: سأقول الشعر.     الغواني: احلسان.. 3
أحوري: من احلور.. 4
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ال يا َمعذبني

أنــــــــوي ومـــــــا َكــــــْثــــــرت عـــلـــيـــه الــــــَهــــــقــــــاوي)1(َســـــــالم يــــا َســـــْمـــــِح الــــُقــــَبــــل عـــــّد مــــا الـــــرآي

ــــــــاي وّي الــــــــــــــّدوم  دامي  ــــــــم  ــــــــواُه َه مــــــن  مــــتــــمــــكــــٍن بـــــــني الـــــّضـــــمـــــايـــــر وهـــــــــــــــاوي)2(يــــــا 

ْدواي عـــــنـــــده  أهــــــــو  َقــــلــــبــــي  َجـــــــــرح  ـــــــــه يــــــراعــــــي ويـــــــــــــاوي)3(الـــــلـــــي  ِعـــــــْنـــــــداي لــــيــــت إّن

واحلـــــــــــال مــــــن مــــــا َحــــــــــّل بــــــه مــــــا يــــقــــاويأشــــعــــل بـــقـــلـــبـــي حــــامــــي الـــــنـــــار وْحــــشــــاي

ــــــــــراي ْب لــــــــي  َتـــــــــرّفـــــــــق  يــــــــا مـــــعـــــّذبـــــنـــــي  وارحـــــــــــــم دنـــــــيـــــــٍف بـــــاحملـــــّبـــــة شــــــــقــــــــاوي)4(ال 

َشــــــكــــــواي ــــــعــــــض  َب ســـــــاعـــــــٍة  تــــــّمــــــل  عــــــســــــى ملــــــــن يــــــــهــــــــواك تــــــــــــــازي مــــــســــــاويواّل 

مــّكــنــت َســـهـــم احلـــــّب يف اجلـــــوف ثــــــاوي)5(رمــــــيــــــت مـــــــن رامـــــــــــك بــــســــهــــم الـــــتـــــعـــــّداي

ــــــديــــــت إنــــــــت رّمــــــــاي ـــن مـــا َضـــــرب يف احلـــــــراوي)6(مــــتــــى ملــــــن رامــــــــــك َغ َســهــمــك تـــكَّ

بـــــالـــــنـــــاي تـــــشـــــّقـــــيـــــه  قـــــلـــــبـــــي ال  ِخــــْذنــــي بــــــروِف وَخــــــّل عــنــك الـــــّدعـــــاوي)7(َولــــــــيــــــــت 

تــــتــــعــــب الـــــــــــُمـــــغـــــرم بــــكــــثــــر الــــتــــشــــّقــــاي وتـــــــّمـــــــل الـــــــــــَمـــــشـــــحـــــون َهـــــــــــّم ْوعـــــــنـــــــاويال 

سمح القبل: تبدو السماحة وصفاء النفس ظاهرة على وجهه.. 1
هاوي: مستقر.. 2
عنداي: عنيد.. 3
دنيف: سقيم.. 4
ثاوي: ماكن وثابت.. 5
رماي: رامي.     احلراوي: املواضع غير املقصودة.. 6
الناي: الهجر.. 7
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كم ُسْفرنا..

ـــــــــــيَســــــــــــّيــــــــــــدي َعــــــــــــــــــْن َوْصـــــــــــُلـــــــــــكـــــــــــم مــــــالــــــي لـــــــــــــــــو يـــــــــــــقـــــــــــــولـــــــــــــون الـــــــــــعـــــــــــذاذيـــــــــــل

ـــــــــْســـــــــكـــــــــر الــــــــــوالــــــــــي دونــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــآَعــــــــــــــــّرضــــــــــــــــه خــــــيــــــلــــــيلــــــــــــو َتـــــــــــــــَعـــــــــــــــّرض َع

اللـــــــــي دونـــــــــــــكـــــــــــــم  مـــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــَزا  ِن ـــــــــه بـــــــــأقـــــــــوى مــــــــراِحــــــــيــــــــلــــــــي)1(وإن  ـــــــــَطـــــــــَع ألْق

ْوَمــــــــــالــــــــــي َحــــــــــالــــــــــي  ــــــــوا  ــــــــبــــــــْت َطــــــــَل جـــــــيـــــــِت ْبــــــــــــه واحــــــــــــَســــــــــــْن َمــــحــــاصــــيــــلــــيوإْن 

كــــــــــــــــان يـــــــــاملـــــــــْضـــــــــنـــــــــون َتــــــــــْصــــــــــغــــــــــي لــــيَســــــــــــــّيــــــــــــــدي لــــــــــــك بـــــــأشـــــــتـــــــكـــــــي حــــــالــــــي

يــــــاالــــــضــــــنــــــا وَحــــــــّطــــــــيــــــــت َتـــــــبـــــــديـــــــلـــــــي)2(كـــــــــــــــــان َقـــــــــلـــــــــبـــــــــك نـــــــــــــاســـــــــــــِي ْوســـــــــــالـــــــــــي

عـــــــــــــّزالـــــــــــــي آه  جــــــــــفــــــــــيــــــــــتــــــــــوا  يـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــذابـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــا غـــــــــرابـــــــــيـــــــــلـــــــــيوإن 

ــــــــــــــــــــم كــــــــــــلــــــــــــه عــــــــــــلــــــــــــى بـــــــــالـــــــــي ولــــــــيــــــــلــــــــيذكــــــــــــــــــــرُك يــــــــــــــومــــــــــــــي  صــــــــــــــالتــــــــــــــي  يف 

حــــــــالــــــــي نــــــــــــــــاحــــــــــــــــٍل  ـــــــــــــــــــم  هـــــــــــــــــــواُك ــــــَيــــــصــــــفــــــي لــــييف  ـــــــبـــــــكـــــــم مـــــــــــن هـــــــــــو ب ـــــــْق ُع

حـــــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــاٍت ريــــــــــــلــــــــــــك وريـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي)3(كــــــــــــم ِقـــــــــَطـــــــــْعـــــــــنـــــــــا َمــــــــــــْهــــــــــــَمــــــــــــٍه خــــــالــــــي

ــــــــــَحــــــــــر مـــــالـــــي ــــــــــْرنــــــــــا والــــــــــَب فــــــــــــــــوق مــــــــــــــــــــوٍج ِكــــــــــــّنــــــــــــه الــــــــنــــــــيــــــــلــــــــي)4(وكــــــــــــــم ِســــــــــَف

َتـــــــْســـــــجـــــــيـــــــلـــــــي)5(َخــــــــــــــــــــــــــــاِب ظــــــــــنــــــــــي خــــــــــــابــــــــــــت آمــــــــــالــــــــــي خــــــــــــــــاْب  ـــــــــــم  هـــــــــــواُك يف 
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ياالصنا: يا من أضن بك لقربك من نفسي.. 2
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مالي: مرتفع املوج.. 4
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حــّي الَغريب

رعــــــــبــــــــوب حــــــــــــــــّب  عــــــــلــــــــي يف  بــــــــــــن  ـــــــــْج لـــــلـــــَعـــــْقـــــل َســــــــــــــــــاّلب)1(يــــــــــــا  أَْدَعـــــــــــــــــــــــْج َعـــــــــَن

وحـــــــــــــــــــــــــــراب)2(غـــــــــــــــــــرٍّ حــــــــــشــــــــــا مــــــــــــــا فــــــــــيــــــــــه عـــــــــــــــــــذروب جــــــــيــــــــش  بــــــعــــــيــــــنــــــه  إاّل 

ــــــــم نـــــــوب الـــــــــــبـــــــــــاب)3(َمــــــــــريــــــــــت َقــــــــــــْصــــــــــــدي عــــــــنــــــــدُه ورا  مـــــــــن  يـــــــــوايـــــــــج  الّنـــــــــــــــه 

ـــــــــــْمـــــــــــت وأبـــــــــــــــــدالـــــــــــــــــي مبـــــــــرحـــــــــوب حـــــــــــّي الــــــــَغــــــــريــــــــب الـــــــلـــــــي مـــــــــن أجــــــنــــــابَســـــــــــلَّ

أوجــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــا لــــــــــــلــــــــــــديــــــــــــن طـــــــــــــــــاّلبلـــــــــي قــــــــــــــال: هـــــــــل لـــــــــك عــــــنــــــدنــــــا نـــــــــوب؟

ــــــــت: أنـــــــــــــا طــــــــــــــــارش ومــــــــنــــــــدوب ــــــــــدي ْكــــــتــــــابلــــــــــه قــــــــل وعـــــــــنـــــــــدي لـــــــُكـــــــم يـــــــــا َســــــــــّي

ـــــــــــــــــــــــــــــــْق حـــــــــيـــــــــا مـــــــــنـــــــــي وَمـــــــــــــرعـــــــــــــوب اخلــــــــــطــــــــــاب)4(َدنَّ ــــــــطــــــــول  ْي مـــــــعـــــــاه  ووّدي 

ـــــــــــــفٍّ فـــــــــيـــــــــه اخلـــــــــضـــــــــابأقــــــــــفــــــــــى وردفـــــــــــــــــــــــه َيــــــــــــطــــــــــــوي الــــــــثــــــــوب يـــــــــــومـــــــــــي بـــــــــــــَك

ـــــــــــه َضــــــــــــــــــــــــــَرب قــــــــلــــــــبــــــــي بــــــــنــــــــّشــــــــابوآزمــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــتـــــــــحـــــــــّيـــــــــر ومــــــــصــــــــيــــــــوب كـــــــــــّن

ض لــــــــــي بـــــــاألســـــــبـــــــابمــــــــــــن َقــــــــــبــــــــــل شــــــــــوفــــــــــه نـــــــــــــــــــاوي آتــــــــــــوب ــــــــــــــــــــرَّ والــــــــــــيــــــــــــوم َع

ـــــــــــــــــوب  ــــــــــه أنـــــــــــــــــا مــــــــتــــــــحــــــــّمــــــــل ْذن ــــــــــل ــــــــــْب والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّب غــــــــــــــــــــّفــــــــــــــــــــاٍر ملـــــــــــــــــن تــــــــــــابَق

غنج: ذو دالل.. 1
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نوب: حاجة.     يوايج: ينظر خلسة.. 3
دنق: اخفض رأسه.. 4
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سيدي مللكه َشراني
     

مـــــــــــا انـــــــــــتـــــــــــوا حلــــــــــالــــــــــي تـــــــــــــــروفـــــــــــــــون)1(يـــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى واملــــــــــعــــــــــانــــــــــي

ْحـــــــــصـــــــــونإخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا ثــــــــــــــــــــوابــــــــــــــــــــي َتــــــــــــــــرانــــــــــــــــي داخــــــــــــــــــــــــــِل  يف  مـــــــــســـــــــجـــــــــون 

ـــــــــــــــيـــــــــــــــات الــــــــــثــــــــــمــــــــــانــــــــــي الــــــــــلــــــــــي لــــــــهــــــــم صــــــــــــــــرت َمــــــــــــــــديــــــــــــــــون)2(مــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــال

مــــــــــــــن مــــــــــــاضــــــــــــيــــــــــــاٍت بــــــــــالــــــــــعــــــــــيــــــــــون)3(َســــــــــــــــــــّلــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــلـــــــــــــــّي الــــــــــِســــــــــنــــــــــانــــــــــي

وزانـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــن  آه  يـــــــــــــا نــــــــــــــــــاس لـــــــــــــو كــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــــــــــــدرون)4(قـــــــــــــلـــــــــــــت 

دمــــــــــــــانــــــــــــــي رمٍي  َعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــز  الـــــــــغـــــــــصـــــــــون)5(مـــــــــــــــــــــن  راس  َزَهــــــــــــــــــــر  تـــــــــرعـــــــــى 

وأصــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــت لـــــــــلـــــــــُمـــــــــلـــــــــك ممــــــــنــــــــونســــــــــــــــــيــــــــــــــــــدي ملــــــــــــلــــــــــــكــــــــــــه َشــــــــــــــــــرانــــــــــــــــــي

خـــــــــــذنـــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــروٍف عـــــــــلـــــــــى هـــــــــــــــــــــون)6(قــــــــــــلــــــــــــت يــــــــــــــــــا َحـــــــــــــــســـــــــــــــني املــــــــــعــــــــــانــــــــــي

مــــــــــســــــــــنــــــــــونلــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــابـــــــــــــــــي هـــــــــــــوانـــــــــــــي ـــــــــــــحـــــــــــــظـــــــــــــنْي  ـــــــــــــل ب إال 

ــــــــــــــــيــــــــــــــــســــــــــــــــٍم مــــــــــــرحــــــــــــبــــــــــــانــــــــــــي مــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــون)7(ومــــــــــــــــب دوم  بــــــــــــاملــــــــــــســــــــــــك 

بــــــــالــــــــتــــــــمــــــــانــــــــي ــــــــــــــــــــــــــِرْت  ِخــــــــــــــــــــــــــّي وقــــــــــــــــــــــــــــارونإن  قــــــــــيــــــــــصــــــــــر  ــــــــــــــلــــــــــــــك  ُم يف 

عــــــــطــــــــانــــــــي كــــــــــــــســــــــــــــرى  ُمــــــــــــــلــــــــــــــك  لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــارونأو  جـــــــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــــــاٍت  أو 

عـــــــــمـــــــــانـــــــــي يف  عــــــــــــــاظــــــــــــــنــــــــــــــي  الـــــــــــلـــــــــــي بـــــــــهـــــــــا الـــــــــقـــــــــلـــــــــب مــــــشــــــطــــــونمــــــــــــــــــــا 
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َما بالهوى َسالم
     

ـــــــــــــري ـــــــــــــــرس واملـــــــــــــَب ـــــــــــــهـــــــــــــوى فـــــــــــــكـــــــــــــري)1(ِقــــــــــــَبــــــــــــْضــــــــــــت الـــــــــــــــطَّ وَحـــــــــــــــــــّضـــــــــــــــــــرِت ْب

وَظـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــت َدمـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــي جَتـــــــــــــــــــريوَدّنـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــَقـــــــــــــلـــــــــــــم بــــــــاكــــــــتــــــــب

األعـــــــــــــــتـــــــــــــــابـــــــــــــــي)2(عــــــــــلــــــــــى مــــــــــــــا بــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــو أســــــــبــــــــابــــــــي داس  عــــــــــشــــــــــيــــــــــٍر 

وهــــــــــــــــــو عـــــــــــــن حـــــــــالـــــــــتـــــــــي َيـــــــــــــــــــــــــــــــدري)3(قــــــــــطــــــــــع مـــــــــــــــن َوْصـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه الـــــــــنـــــــــابـــــــــي

ــــــــــــــــظــــــــــــــــه املـــــــــــاضـــــــــــي راضــــــــــــــــــيَجــــــــــــــَرحــــــــــــــنــــــــــــــي حَلْ احلـــــــــــــــشـــــــــــــــا  يف  وحــــــــــــــــــّبــــــــــــــــــه 

ــــــــــــي بــــــــــــاألحلــــــــــــاظــــــــــــي ــــــــــــتــــــــــــل مـــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاٍن بــــــــــــهــــــــــــا ســـــــــحـــــــــرينــــــــــــــــــــــــوى َق

وخــــــــــــــــــمــــــــــــــــــٍر فــــــــــــيــــــــــــه َشـــــــــــــــــــــــــــــْي ثـــــــــانـــــــــيســـــــــــقـــــــــــى بـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــاس وأســـــــــــقـــــــــــانـــــــــــي

ــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــَفـــــــــــجـــــــــــريقـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــي ثــــــــــــــــــــــــــــّم وأحــــــــــــــيــــــــــــــانــــــــــــــي ــــــــــــّل وَع

ُمـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــبٍّ بـــــــــــــــالـــــــــــــــهـــــــــــــــوى ُمـــــــــــــغـــــــــــــرموقــــــــــــــلــــــــــــــت يــــــــــــــــا زيــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــا تــــــــرحــــــــم

ـــــــَمـــــــبـــــــســـــــم الــــــــ مــــــــــــــن  َجــــــــــــــرحــــــــــــــه  ـــــــــــــبـــــــــــــريدوا  َي غـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــم  مــــــــــــــــــــن  وال 

ـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــاٍر يــــــــــــــــــــا بـــــــــــــنـــــــــــــي ســــــــــالــــــــــمتــــــــــــــبــــــــــــــّســــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــي ســــــــــالــــــــــم ُم

يـــــــــجـــــــــريَتــــــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــا بـــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــوى ســـــــــالـــــــــم الـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــا  َحــــــــــــــــــــــــــــّل  إذا 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروٍح بـــــــــــــاحلـــــــــــــشـــــــــــــا مـــــــــنـــــــــُكـــــــــموقـــــــــــــلـــــــــــــت: يـــــــــــــا ســـــــــــيـــــــــــْد لـــــــــــــي مـــــنـــــكـــــم

ولــــــــــــــــي مــــــــــــن عــــــــــنــــــــــدُكــــــــــم َحــــــــــــــــــــــــــــذري)4(أنـــــــــــــــــــــا َهـــــــــــــــــــــــــــْل كـــــــــــيـــــــــــف بــــــــــامــــــــــْنــــــــــُكــــــــــم

الطرس: القرطاس.     املبري: القلم.     حضرت: استحضرت.. 1
األعتاب: األمور التي ال أقبلها.. 2
النابي: الرسول.. 3
بامنكم: أشعر باألمان.. 4
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َدَركـــــســـــونـــــهأنــــا مــنــوتــي جـــيـــٍب، أقـــّضـــي بـــه احلـــاجـــات تــــــبــــــادل  يف  فــــهــــيــــٍم  بــــــه  أرى 

ســـــــريـــــــٍع يـــــــقـــــــّرب كـــــــل ضــــــنــــــنٍي ملـــضـــنـــونـــهجــــديــــد األوايـــــــــل مــــا تـــشـــّكـــل بــــه الـــــــواالت

يــــــشــــــوق الـــــــهـــــــوى فـــــــــنٍّ رقـــــــيـــــــٍق يــــشــــّلــــونــــهخــفــيــٍف وال بــه كـــود خــمــٍس مــن اخلــفــرات

أنـــــاظـــــر وأخـــــايـــــل كـــــل مـــــا هـــــم يــخــيــلــونــهوأنــــا مــقــصــدي مــنــهــم يـــا صــاحــبــي كيفات

غـــــيـــــاد الـــــــعـــــــذارى بـــــاملـــــواطـــــي يــــدوســــونــــهإلــى مــن وصلنا روضـــٍة تــزهــى بها األنــبــات

ســقــْتــه الــوســامــي والــقــاليــد ِمــــِن ُمـــزونـــه)1(تـــــبـــــارك تـــــــــراٍب َدّوجـــــــــــن فـــيـــه اخلـــــونـــــدات

يـــشـــّرف بــهــا نـــفـــٍس مـــن الـــهـــّم مــغــبــونــه)2(تـــرى لــلــفــتــى ســـاعـــات يــقــضــي بــهــا ســّجــات

والــنــفــس َمْضمونهوأنــــا يــا »خــلــيــفــه« كــم بــأنــدم عــلــى مــا فــات فــات  زمـــان الصبا جــد 

ـــات ـــر الـــوّن ـــثَّ ســطــت بـــه جـــروحـــه مـــا لــقــى مـــن يـــداوونـــهوأنـــــا يـــا وجــــــودي َوْجــــــد مـــن َك

َحـــســـني املـــعـــانـــي ســـاهـــم املــــــوت بـــعـــيـــونـــه)3(عــلــى جـــــادٍل يــزهــى بــهــا الــِعــْقــد والـــدانـــات

صـــويـــب الــــعــــذارى لـــي شــكــى ال تــلــومــونــهرمـــانـــي وصـــّوبـــنـــي بــقــاصــي احلــشــا بــْثــبــات

دوجن: سرن بغير نظام.     اخلوندات: احلسان.     القاليد: السحب املمطرة.. 1
سجات: رغبات سارة.     يشرف: يرفه.. 2
ساهم: سهم.. 3
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ـــبـــكـــا وأفـــضـــيـــت مــــا كـــــان مـــكـــتـــوم)1(أّحــــــيــــــه َخــــــــــــّرس لــــــي نــــظــــيــــري هــــدومــــي مــــن اْل

والــــهــــمــــومــــي األســــــــــى  ـــــثـــــر  ُك بــــــي  َحـــــــــــــّرق نـــــظـــــيـــــري يـــــــا مـــــــال ِقـــــــّلـــــــة الـــــنـــــومواْزداد 

وألـــعـــي كــمــا يــلــعــي مـــن الـــديـــد َمـــْفـــطـــوم)2(بـــــــايـــــــت أراعـــــــــــــــي راســـــــــيـــــــــات الــــنــــجــــومــــي

ــــكــــتــــه حــــيــــاتــــي بــــــال ســـــــــوم)3(أســــــبــــــاب مــــــا بــــــي مــــــن عــــشــــيــــٍر يـــســـومـــي روحـــــــــي ومــــّل

تــــــشــــــرب ثــــــالثــــــني يــــومــــي بـــاظـــمـــى ولـــــو قــــالــــوا لــــي الــــنــــاس َمـــحـــروملــــــــو قــــــــــــال: ال 

تـــقـــومـــي ال  وإنـــــتـــــظـــــر  هــــــّيــــــد،  قــــــــال  َحــــَلــــفــــت قـــبـــل إرضـــــــــاه بــــــاهلل مـــــا آقـــــــــوم)4(وإن 

ــــــــــــاله احلــــــــــــّب مـــــــا هـــــــو مبــــلــــيــــوميــــا أهـــــل الــــهــــوى مــــن هــــو حلـــالـــي يــلــومــي ــــــي َب الــــــل

ر مــــنــــظــــوم)5(إبـــــلـــــيـــــت مـــــــع طــــــفــــــٍل رشــــــــــــــوٍف بـــســـومـــي يـــضـــحـــك بـــــســـــنٍّ كـــــّنـــــه الــــــــــدِّ

رســــــومــــــي املـــــــهـــــــايـــــــا  َدّل  مـــــــــن  عــــــــنٍي وجــــــيــــــٍد وإلــــــتــــــفــــــاٍت ومــــــهــــــضــــــوم)6(عـــــلـــــيـــــه 

والــــــعــــــني كـــــــنِّ ْبـــــهـــــا جــــــنــــــوٍد مــــعــــا قـــــــــوم)7(أبــــــــــــو جـــــــــديـــــــــٍل فــــــــــــوق مـــــتـــــنـــــه ردومــــــــــــي

ـــــــي طـــــــــريـــــــــٍح ومـــــســـــمـــــومشــــفــــنــــي َعــــــلــــــى الَمـــــــــــــاه حــــــالــــــي هـــيـــومـــي بـــــــــني املـــــــــــال كـــــــّن

خرس: بلل.. 1
راسيات: محكمات.. 2
يسومي: يساوم.. 3
هيد: تريث.. 4
بسومي: باسم الثغر.. 5
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أبو جديٍل فوق متنه ردومي ؛ والعني كنِّ بها جنوٍد معا قوم• 
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أال قّلب الشجي

ـــــــــــا قـــــلـــــبـــــي ِيـــــحـــــّنـــــا عــــــــلــــــــى زيـــــــــــــــن املـــــــــعـــــــــانـــــــــي والـــــــثـــــــنـــــــايـــــــاعــــــلــــــى يـــــــــا خـــــــــــوي أن

ـــــــــــــنيَّ بـــــــالـــــــســـــــرايـــــــا)1(ومـــــــــــــن فــــــــــرقــــــــــاه أنـــــــــــــا َجــــــــــــّريــــــــــــت َوّنـــــــــــــه ـــــــح َب ـــــــْب إلـــــــــــني الـــــــصُّ

ِتــــثــــّنــــى عــــــــــــوده  مـــــشـــــى  وإن  ـــــنـــــي  ـــــجـــــْب كـــــمـــــا مـــــــــــــوٍز َتــــــــغــــــــْطــــــــَرف بـــــــالـــــــزهـــــــايـــــــا)2(َع

ــــــــــســــــــــت ِمــــــّنــــــه ــــــــت الــــــــهــــــــوى وأيَّ ــــــــْف وِرَجــــــــْعــــــــنــــــــي بـــــالـــــهـــــوى زيـــــــــن الــــّصــــبــــايــــاأنـــــــــــا ِع

ــــــا ــــــّن تـــــســـــيـــــِر ْبـــــعـــــيـــــد وأْطــــــــــوْلــــــــــت املـــــــــدايـــــــــا)3(عــــــلــــــي يـــــــــا زيــــــــــــن يــــــــــــوم أبـــــــــعـــــــــدت َع

وإلــــــــي مـــــا قــــويــــت بــــاجــــي لـــــك َحـــــبـــــايـــــا)4(أنـــــــــا بـــــــأْوَصـــــــلـــــــك لـــــــو ِجـــــــــْدنـــــــــِي ُمــــجــــّنــــى

ـــــى ـــــّن ـــــَع َت مــــــــن  لــــــــي  الـــــشـــــجـــــي  ـــــب  قـــــل يــــــحــــــّب الــــــــزيــــــــن بــــــــو نـــــهـــــد الــــــنــــــبــــــايــــــا)5(أال 

ــــــه املـــــــطـــــــايـــــــا)6(عــــــلــــــى َخـــــــــــــــــّده نــــــفــــــايــــــح ِطـــــــيـــــــب ِخــــــّن ُدّر  كـــــمـــــا  ريــــــقــــــه  وَطــــــــعــــــــم 

ـــــــــــي بــــــــاملــــــــشــــــــّقــــــــى والــــــــــهــــــــــوايــــــــــاعـــــــلـــــــى َمـــــــــْعـــــــــنـــــــــاه أنـــــــــــــا بــــــــــآقــــــــــول َفـــــــّنـــــــا ـــــــــــَغـــــــــــّن ِي

َغــــــّنــــــى َوْرق  مـــــــــا  عــــــــــــدد  اهلل  أالعــــــــــــــي بـــــالـــــلـــــحـــــن جـــــــــــّر الـــــــغـــــــنـــــــايـــــــا)7(صــــــــــــالة 
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ــــــــــي)1(تــــــــــــلــــــــــــّوى ضــــــــــــامــــــــــــري بـــــــــالـــــــــهـــــــــّم كــــــّنــــــي قـــــــــريـــــــــٍص بــــــاحلــــــشــــــا ســـــــهـــــــٍر يــــــــــوّن

ـــــــيعــــــلــــــى مـــــــــا بـــــــــي جــــــــــــرى عـــــــــــــــّزا حلـــــالـــــي ِوَنـــــــــــْكـــــــــــبـــــــــــات الــــــــــدهــــــــــر كــــــــــم لـــــــّوعـــــــّن

ـــــــي)2(يـــــــحـــــــســـــــبـــــــون املــــــــــــــــال الّنــــــــــــــــــــي بــــــــراحــــــــه ـــــــبـــــــنِّ وأنـــــــــــــــا آعـــــــــالـــــــــج هـــــــــمـــــــــوٍم شـــــــيِّ

شـــــــجـــــــانـــــــي كـــــــّلـــــــمـــــــا أضـــــــــحـــــــــى يـــــــوّنـــــــيإلــــــــــى غـــــــّنـــــــى احَلـــــــــمـــــــــام وبـــــــــــــات يـــســـجـــع

هــــــــــّون الــــــــــــــــــــورق  ذا  يــــــــــا  اهلل  ـــــــي)3(حلــــــــــــــاك  تــــــــــــرى عـــــــــّوقـــــــــت مـــــــتـــــــلـــــــوٍف يـــــــحـــــــّن

ـــــــالـــــــداجـــــــي ِوَذّكــــــــــــــــر زمـــــــــــــــاٍن بــــــالــــــطــــــرب قــــــــد فــــــــــات مــــــــّنــــــــي)4(ســــــمــــــعــــــِت ْنــــــــــــــــداك ب

ــــــــهــــــــم ــــــي)5(وخـــــــــــــــــــــــالٍن َتـــــــــــــــــــــــادى بــــــــــــي َوصــــــــْل بـــــــهـــــــم ِغــــــــــــــــرٍّ بـــــحـــــســـــنـــــه مــــــتــــــلــــــفــــــّن

يـــــحـــــّنـــــيأنـــــــــــــــا بـــــــــــه مــــــــتــــــــلــــــــٍف حـــــــــالـــــــــي ومــــــــالــــــــي وال  يــــــــــــــــروف  مــــــــــا  بــــــــــي  وهـــــــــــــو 

يـــــــراويـــــــنـــــــي الــــــــرضــــــــى ويـــــــصـــــــدعـــــــّنـــــــي)6(يـــــــنـــــــاظـــــــرنـــــــي ويـــــــغـــــــضـــــــي لــــــــــي نـــــظـــــرتـــــه
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مــــــــــــع َفــــــــّضــــــــاحآنــــــــــــــــــوِح مـــــــــن قــــــــاصــــــــي حــــــشــــــى الــــــــــــروح ـــــــكـــــــا والــــــــــــدَّ أخــــــــفــــــــي الـــــــُب

نـــــــوح ــــــــــــَحــــــــــــْر  َب يف  كـــــــــّنـــــــــي  ــــــــحــــــــت  ومــــــــــــن الـــــســـــفـــــيـــــنـــــة صــــــــــــرت َســــــــــــّبــــــــــــاح)1(أصــــــــَب

إخــــــــــــــــــــذوا ثــــــــــوابــــــــــي كـــــــــــــود أنـــــــــــــا أرتـــــــــــــاحيــــــــــا مــــــــــن يـــــــــــــــــــداوي َصــــــــــْعــــــــــب اجلـــــــــــــروح

ـــــــلـــــــفـــــــي لـــــــــــي ويــــــــــــــن بــــــــــــــآروح ـــــــْت ـــــــغـــــــدي املــــــتــــــلــــــوب يـــــــا صـــــــــــاح)2(َعـــــــــــــــــْن ِم وويــــــــــــــِن ْي

راعــــــــــــــــــــــــي املـــــــــــــــــــــــــــــــــوّدة كــــــــــيــــــــــف يــــــــــرتــــــــــاحمــــــــــــــــــــــــــادام بــــــــــــــــــاب احلــــــــــــــــــــــّب َمــــــــفــــــــتــــــــوح

وأدَعــــــــــــــــــــــــْج َغـــــــــــَنـــــــــــْج لــــــــلــــــــَبــــــــْدر َفــــــــّضــــــــاحبـــــــــــي حـــــــــــــــّب صـــــــــــــــايف اخَلــــــــــــــــــــــّد ممــــــلــــــوح

وآنــــــــــــــــــــــــــــوح آون  كـــــــــــــــــــــم  وآجــــــــــــــــــــــــــاوب املـــــــــفـــــــــجـــــــــوع بـــــــــصـــــــــيـــــــــاح)3(عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه 

وراح)4(وألـــــــعـــــــي كـــــمـــــا الــــــُقــــــمــــــري عـــــلـــــى الـــــــــدوح َنـــــــــــــــــــــــّوض  عــــــــشــــــــيــــــــٍر  عــــــــلــــــــى 

وســــــــــيــــــــــوح عــــــــــشــــــــــب  يف  ربـــــــــــــــــــى  دوبــــــــــــــــــــــــه ميـــــــــــاديـــــــــــنـــــــــــي بـــــــــــــــــــاملـــــــــــــــــــزاح)5(رمٍي 

بحر نوح: طوفان نبي اهلل نوح عليه السالم.. 1
املتلوب: امللحوق.. 2
املفجوع: من أصابته فاجعة.. 3
نوض: رحل.. 4
سيوح: مفردها سيح، وتعني األرض املنبسطة املمتدة.     دوبه: دائماً هو.     مياديني: يعطيني الفرصة.. 5
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املــــــَعــــــانــــــي حــــــلــــــو  الــــــــــّدجــــــــــا  ـــــــــرف وعــــــيــــــونــــــه كـــحـــيـــلـــهزارنـــــــــــــــــي يف  نـــــــاعـــــــس الـــــــــطَّ

اق الــــــيــــــمــــــانــــــي وردتــــــــــــــــــــــنٍي عـــــــلـــــــى َخـــــــــــــــــــّده جــــــمــــــيــــــلــــــه)1(ِكـــــــــــــــــــّن َخـــــــــــــّديـــــــــــــه بــــــــــــــــــــــرَّ

َعـــــّلـــــهـــــا الــــــــَوْبــــــــل مــــــن عـــــالـــــي مــــخــــيــــلــــه)2(والـــــــــثـــــــــنـــــــــايـــــــــا نــــــــــبــــــــــات الــــــقــــــحــــــويــــــانــــــي

مـــــســـــيـــــلـــــه)3(قــــــلــــــت لـــــــــــه: يــــــــا َهـــــــــــال بــــــالــــــلــــــي لــــفــــانــــي َوبــــــــــــــــٍل يف  عـــــــــــّد  مـــــــرحـــــــبـــــــًا 

قــــلــــت: يـــــا زيـــــــن مـــــن َيــــقــــتــــل دخـــــيـــــلـــــه؟)4(َســــــــــــــّل ســـــــيـــــــٍف مـــــــــن أحلـــــــــاظـــــــــه رمــــــانــــــي

الـــــــــــــــــّروح يف حـــــــّبـــــــك ثـــــرانـــــي الـــــــــَيـــــــــّد حـــيـــلـــهيــــــــا هــــــــــوى  نــــــاحــــــل احلــــــــــــال مــــــــا يف 

الــــثــــمــــانــــي َعــــــــــــذب  يـــــــا  روف  بـــــــي  إرحـــــــــــــم احلـــــــــــــال وإعــــــــمــــــــل لــــــــي وســــيــــلــــهروف 

يــــــلــــــَحــــــق الـــــــــلـــــــــوم أهــــــــلــــــــي والـــــقـــــبـــــيـــــلـــــهقــــــــــــــال: خـــــــــــويف مــــــــن الــــــــــواشــــــــــي يــــــرانــــــي

بـــــــــالـــــــــهـــــــــوى شـــــــلـــــــت حـــــــــــمـــــــــــوٍل ثــــقــــيــــلــــهقــــــلــــــت يــــــــا ســـــــيـــــــد: مــــــــا جـــــــانـــــــي كــــفــــانــــي

براق اليماني: ملعان السيف املنسوب لليمن.. 1
الثنايا: األسنان.     القحوياني: هو األقحوان، نبات زهره أصفر أو أبيض، ورقه كأسنان املنشار، ويكثر يف األدب العربي تشبيه . 2

األسنان الناصعة بزهرته البيضاء.     علها: سقاها.     الوبل: املطر.     مخيله: سحابة.
لفاني: وصل إلي.     مسيله: سيله.. 3
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ــــــــح واشـــــتـــــهـــــر ــــــــّي ــــُمــــحــــّبــــني اخلــــــبــــــر)1(بــــــــي َخــــــــفــــــــّي اجلـــــــــــــرح َب يــــــــوم نـــــلـــــِت ْمـــــــــِن الـــــ

ِقـــــــــــــَدر)2(يــــــحــــــســــــبــــــون إنـــــــــــــي َســـــــلـــــــيـــــــت بــــحــــّبــــهــــم ـــــرقـــــا  الـــــَف مــــــن  حـــــالـــــي  رأوا  مــــــا 

شـــــــــــــــــــــارٍب كــــــــــــــاس احملـــــــــــّبـــــــــــه بــــــالــــــّســــــكــــــركــــــيــــــف أنــــــــســــــــى حــــــّبــــــهــــــم وآنـــــــــــــــا الـــــــــذي

إنــــــنــــــي تــــــــضــــــــنــــــــون  ال  حــــــــيــــــــاتــــــــي  بـــــــــااْســـــــــال عــــــــن حـــــّبـــــكـــــم طــــــــــول الـــــدهـــــريــــــــــــا 

َشـــــّفـــــكـــــم الـــــــــكـــــــــرى يف  لـــــــــــــــــّذات  طـــــــول لـــيـــلـــي طـــــــــاول بـــعـــيـــنـــي الــــســــهــــر)3(ِعـــــــــْفـــــــــت 

ــــَمــــطــــلــــعــــي ــــــــــْت نـــــســـــيـــــم الـــــ ــــــــــبَّ ــــــمــــــا َه ـــــــــــّل دمــــــعــــــي فـــــــــوق خـــــــــــّدي وانــــــتــــــثــــــر)4(كــــــّل َه

ـــــــمـــــــر)5(كـــــــــم أســـــــــــــــال الــــــنــــــجــــــم عــــــنــــــُكــــــم كــــّلــــمــــا إنــــــتــــــحــــــى نـــــــــــٍم تــــــّفــــــيــــــت الـــــــُق

الـــــــــذي لـــــــــي يف حـــــبـــــكـــــم وصـــــــــــف  ـــــى عــــــــــن عــــــــــذولــــــــــه واشــــــتــــــهــــــرصـــــــــــار  بـــــيـــــتـــــخـــــّف

ــــــــــــرام ـــــــكـــــــتـــــــام احلـــــــــــــــّب صــــــــعــــــــٍب مـــــــــا ُي بـــــــــه بــــــلــــــي مــــــجــــــنــــــون لـــــيـــــلـــــى مـــــــــا صـــبـــرإن

بيح: بان وظهر.. 1
قدر: انتهى.. 2
طاول: تطاول وامتد.. 3
نسيم املطلعي: الرياح التي تهب من الشرق.. 4
انتحى: أفل.     حتفيت القمر: أكثرت من السؤال عنه.. 5
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حسني العود

ِيـــــــــــــَوّســـــــــــــع خــــــــــاطــــــــــري حـــــــلـــــــو املــــــعــــــانــــــيَحــــــــِســــــــني الــــــــعــــــــود يــــــــا مــــــحــــــال مــــــزاحــــــه

ـــــاحـــــه كــــــمــــــا وحــــــــــــــٍش بـــــــــَكـــــــــّف املــــــــــودمــــــــــانــــــــــي)1(ِيـــــــــِتـــــــــّل الـــــقـــــلـــــب مــــــــن أقــــــــــــوى َجـــــَن

ـــــــــْة أريـــــــاحـــــــه ـــــــــبَّ ـــــــــــــــا الــــــزعــــــفــــــرانــــــييـــــجـــــيـــــب الــــــــنــــــــود مــــــــن َه وطــــــــيــــــــب الـــــــــُفـــــــــل وّي

وشـــــــاحـــــــه يف  َقـــــــــــــــــدٍّ  الــــــــــطــــــــــول  صــــغــــيــــر الــــــســــــن بــــــــو َعـــــــــْشـــــــــِر ْوثـــــمـــــانـــــيزريـــــــــــــــــف 

مـــــــا بـــــــني إشـــــــفـــــــاه َنـــــــْبـــــــت الــــقــــْحــــويــــانــــيوعـــــــــــــــــنٍي جــــــيــــــشــــــهــــــا مـــــــــاضـــــــــي ســــــالحــــــه

ــــــــــــــْجــــــــــــــدوٍل عــــــلــــــى األْمـــــــــــتـــــــــــان تــــاحــــه هـــــضـــــيـــــم اخُلـــــــــْصـــــــــر َعـــــــــّطـــــــــاف املـــــثـــــانـــــيِوَم

ــــــــر الــــتــــمــــانــــيعــــلــــى يــــــا لــــيــــت َيــــْعــــطــــيــــنــــي الـــــّصـــــراحـــــه ــــــــْث ــــــــّف إنــــــــــــــــداه عــــــــن ُك يــــــــُك

ــــــــــــــــرمي احلـــــــــــــب مــــــــــا يــــــهــــــنــــــا ْبــــــــــَراحــــــــــه الـــــــغـــــــوانـــــــيَغ َبــــــــــْنــــــــــت  مــــــــــن  يــــــــــرتــــــــــاح  وال 

معنى صدر البيت: يأخذ بالقلب من حيث يُخشى صدوفه وإعراضه لضمان بقائه على الود.      وحش: الطير غير املستأنس.     . 1
املودماني: اآلدمي.

book.indd   115 10/30/19   7:22 AM



116

آه َيا َوْجِدي

ْمــــِع الــَهــمــيــل ــــــــــــــر َمــــــــْوِطــــــــنــــــــي لــــــــو بـــــاخلـــــيـــــالِبـــــت أَســــاقــــي الـــــَطـــــْرِف بــــالــــدَّ وآِتــــــــــــــَذكَّ

ـــــــــتِّ َســـــــْهـــــــٍر يف دجـــــــى الــــلــــيــــل الـــطـــويـــل ــــــــل الـــــــــــــزوالِب ــــــــْب وآتــــــــنــــــــى َوْصــــــــــُلــــــــــُهــــــــــْم َق

بـــالـــكـــمـــال)1(يـــــا »فـــــــــرج« ِقــــــــْل لـــــي مـــتـــى يــــــوم الـــرحـــيـــل تـــــــاري  الــــلــــي  داري  ُصـــــــوب 

ــــــْم نــحــيــل ــــــُه ــــــاَرْق ــــــَف الــــعــــيــــالشـــــــوف حـــــالـــــي مـــــن ُم َشـــــــــــوف  عـــــلـــــى  َوْجـــــــــــــــدي  يـــــــا  آه 

ــــــــــى َنـــــــــْظـــــــــَرة الـــــــطـــــــرف الـــكـــحـــيـــل ــــــــــنَّ ـــــــــَهـــــــــا عــــــــــني الــــــــغــــــــزالوآِتَ بــــــــــو عــــــــــيــــــــــوٍن ِكـــــــــنَّ

كــــــامــــــل اأَلوصــــــــــــــــــاف قـــــــــدٍّ وإعـــــــــــتـــــــــــدال)2(هــــــايــــــف اخلـــــصـــــريـــــن َنــــــــّقــــــــاض الـــثـــلـــيـــل

ــــــــــــــــــْرق املــــخــــيــــل ـــــــهـــــــا َب كـــــمـــــالبـــــــــو خــــــــــــــــــدوٍد ِكـــــــنَّ ـــــــلـــــــة  ـــــــْي َل زهــــــــــــى  بـــــــــــــــدٍر  كــــــمــــــا  أو 

ن ِمـــــــــّنـــــــــي يـــــــــا َخــــلــــيــــل ـــــــــغ اخِلـــــــــــــــــــــالَّ بـــــالـــــســـــالْم ْوِخـــــــــــــصِّ مــــــن حــــــــاز اجلــــمــــالَبـــــــــلِّ

فرج: هو فرج بن سالم املناعي.. 1
نقاض: من نقض الشيء، أي فتله.     الثليل: الشعر.. 2
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هات القلم

ـــســـوم ـــْق الــــــَقــــــْســــــِم وايفيـــــا مـــــن لـــقـــلـــٍب بـــــني اأَلحــــــبــــــاب َم يــــبــــغــــي  ـــــهـــــم  ِمـــــْن والــــــكــــــل 

ـــْســـمـــي هـــواجـــيـــس وهـــمـــوم ــــــا َق ـــقـــيـــت أَن ـــــوجـــــات الـــــــقـــــــوايف)1(وْب ـــــْع ل ِم ـــــــــــــدِّ وبـــــايـــــت أََع

ه يــــكــــايفِعــــــّزي ملـــن هـــو مـــن هــــوى الـــشـــوق مــحــروم ولــــــيــــــت الـــــــهـــــــوى ِخـــــــيـــــــره لـــــــشـــــــرَّ

وأَْفـــــضـــــي مِبـــــا َيـــّخـــفـــي احلـــشـــا واخَلـــــــوايفأَْحــــــــِســــــــب أَنـــــــــا اأَليـــــــــــــام يـــــــــوٍم َبـــــــَعـــــــْد يــــوم

إْخــــــــذ الــــســــمــــنِي ْوَخـــــــــل َعـــــْنـــــك الـــعـــجـــايفهـــات الــَقــَلــم، واكــتــب مبــا شــيــت »يـــا ْســلــوم«

لــــــــْوم وال  مــــــــيــــــــاٍل  فـــــيـــــهـــــا  مــــــــا  أَْقــــــــصــــــــد بـــــهـــــا مـــــــن لـــــــي نـــــــــــدمٍي مــــصــــايفأَبــــــــــيــــــــــات 

معوجات القوايف: القوايف الصعبة.. 1
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قال الـُمــعّنى

ــــــــى بـــــــــحـــــــــّب الـــــغـــــيـــــد ــــــــُمــــــــَعــــــــّن ويــــــــــــــــــــاله يــــــــــــا قـــــــلـــــــبـــــــي انــــــــــــــــصــــــــــــــــادي)1(قــــــــــــــال الـــــــــ

بــــــــــاإليــــــــــد وال  ــــــــــشــــــــــبــــــــــٍك  ب هـــــــــــــــو  املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادي)2(ال  مبــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــود  إال 

والـــــــــــــــــصـــــــــــــــــّد لــــــــــيــــــــــعــــــــــات وأنـــــــــــــــكـــــــــــــــاديلــــــــيــــــــالــــــــي الــــــــــــــــَوْصــــــــــــــــل ِكـــــــــْلـــــــــهـــــــــا عــــيــــد

ـــــــــالـــــــــَوْصـــــــــل بــــــاحــــــظــــــى واألســـــــــــعـــــــــــاديلــــــــــو كـــــــــــــان َحــــــــــّظــــــــــي عـــــــلـــــــى مــــــــــا اريــــــــــد ب

الـــــبـــــيـــــد ــــــعــــــيــــــد  ب بــــــــاقــــــــطــــــــع  كـــــــــــــــان  األجــــــــــــــــــــــــــــــــوادي)3(إن  دار  قـــــــطـــــــر  داري 

عــــــلــــــى الـــــــــوطـــــــــن َمـــــــــــــــّر بـــــــــك عـــــــــــــــــادي)4(يـــــــــــا ســـــــــايـــــــــق الـــــــعـــــــيـــــــس كـــــــــــــــــاِن ْتــــــيــــــد

ـــــــــــك لـــــلـــــســـــيـــــد ـــــــــــل ـــــــــــّق ســـــــــــــــــــالم يــــــــــــبــــــــــــري بـــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــوادي)5(َهــــــــــــــّيــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــا َن

لــــســــعــــيــــد بــــــــهــــــــا  داٍر  جــــــــيــــــــت  َصـــــــــــــــــــــدٍّ عـــــــــــــن الـــــــــــــشـــــــــــــرب والــــــــــــــــــــــــــزاديوإن 

ــــــــلــــــــعــــــــات َغــــــــــــّضــــــــــــات األجـــــــــــــــيـــــــــــــــادي)6(تـــــــلـــــــقـــــــى بــــــــهــــــــا ِســــــــــــْيــــــــــــد كــــــــــــل الــــــغــــــيــــــد َت
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يــــــــا ِهنـــــــــــد

ِهـــــــْنـــــــْد مــــــا عـــــّنـــــك حــــشــــا اهلل ســـالـــي ــــــــي يـــــا هـــــــوى الــــــــــروح نـــاســـيـــكيــــــا  حــــشــــا والن

ــــــــهــــــــار ولــــــيــــــالــــــي ــــــــالــــــــي ن يــــفــــز قـــلـــبـــي كـــلـــمـــا أوحــــــيــــــت طــــــاريــــــك)1(إنـــــــــــــك عـــــــلـــــــى ب

ســـبـــحـــان مــــن هــــو كـــّمـــلـــك يف مـــعـــانـــيـــك)2(يـــــــا بـــــنـــــت مـــــــن يــــقــــلــــط نــــــهــــــار املــــجــــالــــي

مــــراضــــيــــكإنــــــــتــــــــي هـــــــــــــــواي وســــــنــــــتــــــي وابــــــتــــــهــــــالــــــي مـــــــاشـــــــٍي يف  مـــــطـــــيـــــٍع  وأنــــــــــــا 

ال عـــاش مـــن ال هـــو عــلــى اخلــيــر يطريك أفــــــــديــــــــك روحـــــــــــــي والــــــــغــــــــال واحلـــــــاللـــــــي

غـــــالـــــي كـــــــــل  بــــــعــــــد  يـــــــــا  بــــــحــــــالــــــي  ويـــرجـــيـــك رويف  يــــســــالــــك  الـــــلـــــي  بـــــحـــــال  رويف 

ـــــــــــــــات عـــــلـــــى شــــــــــوف طـــــاريـــــكيــــــا ِهـــــنـــــد شـــــوقـــــك نـــــاحـــــل احلـــــــــال بـــالـــي ويـــــــــــــــوّن وّن

واحـــــتـــــيـــــالـــــي حــــــيــــــلــــــٍة  لـــــــــه  وال  ويــــرضــــيــــكحـــــــايـــــــر  يــــــســــــرك  شــــنــــهــــو  عـــــــــرف  وال 
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َما َتداري َعلّيه؟!

فـــــراقـــــه عــــــلــــــيَّ  د  َجـــــــــــــدَّ مـــــــن صـــــــاحـــــــٍب  َجـــــــّر قـــلـــبـــي كـــمـــا جـــــّر الـــشـــطـــون الـــقـــوّيـــةآه 

ــــــه شـــقـــّيـــةيـــــوم ســــاَقــــت ضـــعـــونـــه زاد قــلــبــي اعـــواقـــه ــــــراقــــــه واحملــــــّب كــــيــــف بـــــأقـــــوى ُف

واْعـــتـــنـــاقـــه ســـــاعـــــٍة  وداده  بـــأنـــســـى  ـــــــْذُكـــــــر عــــلــــّيــــه ِصــــْحــــبــــتــــه األولـــــّيـــــهكـــيـــف  يـــــــوم َت

ــــهبــــــو جــــــديــــــٍل عــــلــــى ِرْدفــــــــــــه تــــتــــّلــــه حـــالقـــه َعــــشــــّي كـــــــــّن خـــــــــده بــــــــــــــروٍق يف مــــــــــــــزوٍن 

والــــــّصــــــَداقــــــه والـــــــرضـــــــا  املـــــــــــودة  لــــــــوال  مـــا َســــَهــــْرت الــلــيــالــي ِواْحــــِتــــَمــــْلــــت األذّيـــــهآه 

مـــــّيـــــهيـــا َحـــِســـني املــعــانــي َخــــــْدت روحـــــي ِوَســـاقـــه مــــــا تـــــــــــداري عــــلــــّيــــه يــــــا شـــبـــيـــه الـــــدِّ
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رف َيا َناعس الطَّ

ســـــــالـــــــيمـــــــا أقـــــــــــوى عـــــلـــــى الــــــــَصــــــــّد والــــــهــــــجــــــران خــــــــــــــاطــــــــــــــري  وال  عــــــــــنــــــــــُهــــــــــم 

الــــــــغــــــــالــــــــييــــــــا لــــــيــــــت َقــــــــْطــــــــع الـــــــــــَوُصـــــــــــل مــــــــا كــــــان صـــــــــاحـــــــــبـــــــــي  ِجـــــــــــفـــــــــــا  وال 

ـــــــصـــــــني الــــــبــــــان أْشــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــّت بــــــــــــــــي كــــــــــــــــل عــــــــــــــّذالــــــــــــــيشــــــالــــــلــــــي َجـــــــــــــــــَرى يـــــــــا ُغ

ــــــان ــــــــــــْرف يـــــــــا الــــــفــــــتَّ ــــــــتــــــــنــــــــي ِحــــــــــــْمــــــــــــل األثــــــــقــــــــالــــــــييـــــــــا نــــــــاعــــــــس الــــــــــــطَّ ــــــــْل َحــــــــمَّ

ــــــــتــــــــنــــــــي بـــــــــــالـــــــــــغـــــــــــرام أشــــــــجــــــــان ــــــــْل مــــــــــن ُعــــــــــْقــــــــــب مــــــــــا كـــــــنـــــــت أنـــــــــــــا خـــــالـــــيَحــــــــمَّ

الــــــــــغــــــــــزالن قــــــــــايــــــــــد  يــــــــــــا  صــــــــــــــــار  َخـــــــــّلـــــــــيـــــــــت قــــــــْســــــــمــــــــي عــــــــلــــــــى الــــــتــــــالــــــيوش 

ــــــــــــــــــــــــــــة احَلــــــــــــــيــــــــــــــران خـــــــــالـــــــــييــــــــــــــا َوّنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي َوّن واخلـــــــــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــٍه  يف 
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َما تدري أّن احلّب َفّتان؟!

َعـــــــلـــــــيـــــــك يــــــــــا مــــــــــدعــــــــــوج األعـــــــــــــيـــــــــــــان)1(َســــــــــــــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــن قــــــــــــــلــــــــــــــٍب ســــــلــــــيــــــمــــــي

مــــــســــــتــــــقــــــيــــــمــــــي وداده  بـــــاقـــــصـــــى حـــــشـــــا روحـــــــــــــي ِوَســـــــــــــّكـــــــــــــان)2(الـــــــــــــــلـــــــــــــــي 

ْوكــــــــــــــــانبــــــــــلــــــــــيــــــــــت بـــــــــــــــــه طــــــــــــــفــــــــــــــٍل فــــــطــــــيــــــمــــــي ــــــــــــِه  ســــــــــــَن يف  ِكــــــــــــــَمــــــــــــــْل  حــــــــتــــــــى 

وهـــــــــــــــــــو َغــــــــــــنــــــــــــاتــــــــــــي لــــــــــلــــــــــدهــــــــــر شــــــــــانهــــــــــــــــو عـــــــــــّلـــــــــــتـــــــــــي وهـــــــــــــــــــــو َحـــــــكـــــــيـــــــمـــــــي

كــــــــــتــــــــــمــــــــــان)3(مـــــــــــــــــا يـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــذل قــــــــــــــلــــــــــــــٍب غـــــــــرميـــــــــي احلــــــــــــــــــــّب  يف  وال  كــــــــــــال 

َفـــــــــــّتـــــــــــانيـــــــــــا الميـــــــــــــــي مـــــــــــا أنــــــــــــــــــِت ْبـــــَغـــــشـــــيـــــمـــــي احلـــــــــــــــــب  إَن  تـــــــــــــــــــــدري  مـــــــــــــا 

ــــــــــــــــب الـــــنـــــســـــيـــــمـــــي ــــــــــــــر روحــــــــــــــــــــــــي عـــــــمـــــــانمــــــــــــن ويــــــــــــــــن مــــــــــــا َه قــــــــلــــــــبــــــــي تــــــــــــــذكَّ

سليمي: نظيف الطوية.     مدعوج: أسود.. 1
مستقيمي: مقيم، ساكن.. 2
غرميي: مغرم.. 3
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أخشـــــــــــــــــى!

ـــــــــــَهـــــــــــرســــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــر بــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــاري وأْضــــــــــــــــــنــــــــــــــــــى عـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــي الـــــــــــسَّ

ـــــــــــــفـــــــــــــاري ـــــــــــــــــد غــــــــــــــيــــــــــــــوب الـــــــــــــصِّ ِواخْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليف َظــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــرِعـــــــــــــــــْن

ــــــــــــــــــــٍص ِمــــــــــــــــْضــــــــــــــــمــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــنــــــــــحــــــــــربــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــّم واخَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد وّي

ُقـــــــــــــمـــــــــــــرزاهـــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــِحـــــــــــــــْســـــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــــواري وال  ـــــــــــــــــــــــــس  َشـــــــــــــــــــــــــْم ال 

وآداري احلـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــرلـــــــــــــــــــــــــــــــــوال  وأخـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــى يــــــــــــــبــــــــــــــني اخَلــــــــــــــــــَب

ــــــــــــــــــــَداري لـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــن دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َخـــــــــــــــــَطـــــــــــــــــرألســـــــــــــــــــــــــــــــــري لــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــَغ

مـــــــــــــاضـــــــــــــي وحــــــــــــــــــــــــــــــــــْدِب الـــــــــــــَظـــــــــــــهـــــــــــــر)1(عــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمٍي بـــــــــــــــــــــــــــــاري

املقصود بالندمي يف هذا البيت “السيف”.. 1
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سالم من قلٍب سليم ؛ عليك يا مدعوج األعيان...• 
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لو قيل خسران!

ــــــــُعــــــــمــــــــان دبــــــــــــــّييــــــــــــا لــــــيــــــتــــــنــــــي مــــــــــــا ِســـــــــــــــــــــــْرت ِل ْبــــــــــــــهــــــــــــــوى  ــــــــــــيــــــــــــِت  ــــــــــــَشــــــــــــّق ِت وال 

احلــــــــســــــــان اخُلــــــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــَظــــــــــــــــرْت  ِن َلــــــــــــــــــــّي)1(واَل  الــــــــــهــــــــــوى  يف  لــــــــــوونــــــــــي  الـــــــــلـــــــــي 

ـــــــــــــــــّونـــــــــــــــــي ْصــــــــبــــــــّييــــــــــــا لــــــــيــــــــت هــــــــــــــــذا الــــــــشــــــــيــــــــب مــــــــــــا بــــــــان َزاهـــــــــــــــــــــــي شــــــــــــبــــــــــــاِب ْوَت

ــــــــْعــــــــَمــــــــل إحــــــســــــان ـــــــــــــْه َدامــــــــــــــنــــــــــــــي َحــــــــــــّييـــــــــا نــــــــــــاس مـــــــــن هـــــــــو ِي ـــــــــــــِي ـــــــــــــْن ـــــــــــــوّصـــــــــــــَل ِوْي

وأشــــــــــــرب ُصـــــفـــــى مــــــن َمــــــْنــــــَهــــــج الــــــــَغــــــــّي)2(وآســـــــــــــــــــج َمـــــــــــــــــــْع َنـــــــــــْعـــــــــــســـــــــــات األعــــــــــيــــــــــان

ـــــــــــــــــِه ِإْيــــــــــــــــــــــــَدّيألجـــــــــــــل الـــــــــــــَوُصـــــــــــــل بــــــــــاســــــــــوق مــــــــــا كـــــــان ــــــــــــك ِب ــــــــــــُل املـــــــــــــــــال ومــــــــــــــا َتْ

بـــــــــاســـــــــيـــــــــر وبـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــّود بـــــــــــــال َشـــــــــــــــــــــــــّي)3(إشــــــــــــعــــــــــــاد لــــــــــــو لــــــــــــي قــــــــيــــــــل َخــــــــــــْســــــــــــران

لوني: أوثقوني.. 1
أسج: ألهو.     منهج: سبيل، مورد.. 2
باسير: سأذهب.. 3
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زين املَعاني

ـــــيهــــــات الـــســـجـــل هــــــات الـــقـــلـــم هــــــات ِلـــــــــْدواة يـــــــا صـــــاحـــــبـــــي واكـــــــتـــــــب مبـــــــا جـــــــــاك ِمـــــنِّ

ـــــــيوإكــــــتــــــب أبـــــــيـــــــاٍت مــــــن ضــــمــــيــــري مــــَنــــّقــــاة ـــــــَغـــــــّن مـــــــثـــــــايـــــــٍل َيــــــــــــْطــــــــــــَرب عـــــلـــــيـــــَهـــــا امْل

ـــــــشـــــــاه مَمْ األرض  ـــــــــــــــن  َزيَّ عـــــشـــــيـــــٍر  أبـــــــــــو جــــــــديــــــــٍل فـــــــــــوق َمـــــــْتـــــــنـــــــه ْمــــــِتــــــَثــــــّنــــــيعـــــلـــــى 

ـــــت الــــــــَبــــــــَرْد يف ثـــنـــايـــاه ـــــــيإلـــــــي َضــــــَحــــــْك ِشـــــْف ـــــــْســـــــَحـــــــَرّن راعــــــــــــــي عــــــــيــــــــوٍن ُشـــــــوفـــــــهـــــــا ِي

ــــــاله ــــــْف َم َرّب  ـــــــــــٍل  ْغـــــــــــَزيِّ ِعــــــــْنــــــــِق  ِزْيــــــــــــــن املــــــعــــــانــــــي واحلـــــــــاليـــــــــا َخـــــــــــَذّنـــــــــــي)1(الـــــــِعـــــــْنـــــــق 

ــــْظــــمــــاه ـــــي)2(َوْجــــــــــدي عـــلـــيـــهـــا وجــــــد مـــــن هـــــو مِبَ ـــــَفـــــّن ـــــع ِصــــْمــــيــــِلــــه ْومــــــــــــــــوِرِده مـــــا ِل َضـــــيَّ

احلاليا: األوصاف اجلميلة.     خذني: أخذت بلب قلبي.. 1
مظماه: صحراء.     مورده: املورد مكان املاء.     ما لفني: لم يرجع إليه.. 2
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َيــــــــــــا َهاجريني

ـــــــــــبـــــــــــب َهــــــــــــــْجــــــــــــــرُكــــــــــــــم لـــــيِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل يـــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــاجــــــــــــــريــــــــــــــنــــــــــــــي ويــــــــــــــــــش الـــــــــــسِّ

ضــــــنــــــيــــــنــــــي يـــــــــــــــــا  ِحــــــــــيــــــــــلــــــــــتــــــــــي  ــــــــيوْش  ِمــــــــــــــــــــــــــــْن هـــــــــــــــــو ِســــــــــــــــــــــَواكــــــــــــــــــــــم يــــــــســــــــلِّ

وبـــــــــيـــــــــنـــــــــي بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــك  صـــــــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــيوْش  ـــــــــــــــّل يـــــــــــــــومـــــــــــــــك ِلــــــــــــــــــَوْصــــــــــــــــــلــــــــــــــــــي ِتِ

ــــــــــــــــــــم ِمـــــــــــْهـــــــــــتـــــــــــويـــــــــــنـــــــــــي ــــــــــــييـــــــــــــــــــــــــــوم إنــــــــــــــــــــُه َمــــــــــــَحــــــــــــّل وزاُروا  َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّروا 

ـــــــــْجـــــــــفـــــــــيـــــــــيـــــــــنـــــــــي ــــــــــــــــــــم ِم ِتــــــــــِغــــــــــّلــــــــــيوآشــــــــــــــــــــوفــــــــــــــــــــُه لــــــــــــــو  َزَعــــــــــــــــــــــــــــل  أدري  مــــــــــــــا 

ـــــــــيويــــــــــــــــــــش الــــــــــســــــــــبــــــــــب يـــــــــــــــا َحــــــــِســــــــيــــــــنــــــــي ـــــــــْســـــــــتـــــــــطـــــــــّل ـــــــــِم الــــــــــ َوْردة  يـــــــــــــــــا 
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عُيونــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــا فـــــــيـــــــهـــــــاعــــــــــــــيــــــــــــــونــــــــــــــك ِشــــــــــــــْفــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــا مَيّ وَظــــــــــــــــــّن

ـــــــــــهـــــــــــا ْب ــــــــــــــــــصــــــــــــــــــد  ِت ال  ِتـــــــــــَغـــــــــــّضـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــاعـــــــــــــــيـــــــــــــــونـــــــــــــــك  ال  َدِخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــك 

َمـــــــــــــَرامـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــاعــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــك َســــــــــــْهــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــا َيــــــــــــــْرمــــــــــــــي ـــــــــــــــْخـــــــــــــــطـــــــــــــــي  َت وال 

وإرَحــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــي  روف  ِتــــــــــــَشــــــــــــّقــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــاحـــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــي  ال  ونـــــــــــــــفـــــــــــــــســـــــــــــــي 

ـــــــــــــك ـــــــــــــَفـــــــــــــّضـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــاإَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْك مـــــــــــــنـــــــــــــي ولــــــــــــــــــــــــــي ِمـــــــــــــّن ِت ال  عــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــوٍد 
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َعلى َقلب املولع خطير

كـــــــّلـــــــه شــــــــاقــــــــٍي يف هــــــــواه الـــــلـــــيـــــل  ــــــي صــغــيــرأســـــــهـــــــر  شــــــاقــــــٍي يف هـــــــواُهـــــــم يــــــــوم ِســــــّن

واملـــــــثـــــــانـــــــي ِيـــــــــــــــــِدقِّ ْبـــــــهـــــــا فـــــهـــــيـــــٍم َخــــبــــيــــركـــــــم قــــضــــيــــنــــا مـــــعـــــاُهـــــم لـــــــذيـــــــٍذ بــــاحلــــيــــاة

ـــــــْطـــــــَرب اخلـــــــــود لـــــي شـــــــال املــــغــــّنــــي غـــنـــاه ــــــــــع َخــــطــــيــــرِت كــــــــل فــــــــــنٍّ عـــــلـــــى قـــــلـــــب املــــــــــَولَّ

كـــــود مــــن بــــه صــــــــواٍب ســــاطــــٍي يف الــضــمــيــرَمــــــْشــــــَرع احلــــــب صــــعــــٍب مـــــا هـــــو كــــــلٍّ َقــــــراه
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أَسامر النجم

لـــــيـــــلـــــهجــــــفــــــنــــــي ِجـــــــــــــَفـــــــــــــاه الـــــــــــــَكـــــــــــــرى والـــــــــنـــــــــوم يف  ــــــــــــــْجــــــــــــــم  الــــــــــــــنَّ واســــــــــــــــــامــــــــــــــــــر 

ـــــــــْطـــــــــعـــــــــوم ــــــــــــد مــــــــــــــا لــــــــــــــّذهــــــــــــــا َم وْدخــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــهالــــــــــــَكــــــــــــْب اهلل  إلــــــــــــــــــــــــــــى  أنــــــــــــــــــــــــــــا 

الـــــــــــقـــــــــــوم َحـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــس  ــــــــــــــــــــــــــــــــة  َوّن َتــــــــْعــــــــلــــــــيــــــــلــــــــهآون  زاد  الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــا  مـــــــــــــــــن 

ــــــــْســــــــيــــــــوم َم َغــــــــــــــــــــدا  الــــــــــلــــــــــي  َوّنــــــــــــــــــــــــة  ــــــــهأو  ــــــيــــــشــــــكــــــي َل مــــــــــــا شــــــــــــــــاف مــــــــــــن هــــــــــــو ب

حـــــــــــــــــــــــّدر عــــــــــــلــــــــــــّي جـــــــــيـــــــــشـــــــــِه ْوخــــــــيــــــــلــــــــهعـــــــــلـــــــــى عـــــــــشـــــــــيـــــــــٍر َغــــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــي ُقــــــــــــــــــْوم

دوم مـــــــــــــــــــــودٍّ  هـــــــــــــو  مـــــــــــــا  ُعـــــــــــــْقـــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــــر تــــــــــبــــــــــاديــــــــــلــــــــــهمـــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــيَّ أقـــــــــــــــــفـــــــــــــــــى وَغ
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َشْرع الَهوى

َطـــــــــــــــــــــال اجلـــــــــــفـــــــــــا والــــــــــســــــــــبــــــــــب ِمـــــــــّنـــــــــكلـــــــــــي وَيــــــــــــــــــن يـــــــــــا صـــــــاحـــــــبـــــــي لـــــــــــي وَيـــــــــــن

ويــــــــــــــش الــــــــــــــــــذي أَخـــــــــــلـــــــــــف بـــــــــَضـــــــــّنـــــــــك؟!ويــــــــــــش الـــــــســـــــبـــــــب، يـــــــــا كـــــحـــــيـــــل الــــــعــــــني؟

يـــــــــحـــــــــكـــــــــم عــــــــــلــــــــــى َفـــــــــــــــّنـــــــــــــــي وَفـــــــــــــّنـــــــــــــكَشـــــــــــــــــــــــْرع الـــــــــــــَهـــــــــــــوى بــــــيــــــنــــــنــــــا يــــــــــــا زْيــــــــــــن

دّيـــــــــــــــن ــــــــــه  عــــــــــلــــــــــيِّ بـــــــــــــاقـــــــــــــي  كــــــــــــــــــــان  بــــــــــاطــــــــــيــــــــــع لــــــــــــــك وأطـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــه ِمــــــــــّنــــــــــكإن 

ــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــي بـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــٍل شـــــــــــــني ـــــــــــــك)1(َحــــــــــــمَّ َمـــــــــــــّن عــــــــلــــــــى  شــــــيــــــلــــــي  دت  وَزوَّ

منك: من املنة، وهي ذكر اخلير بعد فعله.. 1
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أنت شَفاِتي

يـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــي يــــــــــــــا زيـــــــــــــــــــن وأقــــــــفــــــــيــــــــت بــــــــنــــــــيــــــــاتَمـــــــــــرَّ حــــــــــــــالــــــــــــــي  يف  وأنـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــت 

ِجــــــــــســــــــــمــــــــــي عــــــــــلــــــــــى غــــــــــيــــــــــر املــــــــــــــــــــــــــــرّواتَجـــــــــــــــــّريـــــــــــــــــْت َقـــــــــلـــــــــبـــــــــي ُثـــــــــــــــــم وأســـــــبـــــــيـــــــت

ــــــــــــــشــــــــــــــدي الــــــــــزيــــــــــت إنـــــــــــــــــــــَت مـــــــــــــن احُلـــــــــــــــــــــــــور املـــــــــــــســـــــــــــّمـــــــــــــاة)1(يــــــــــــابــــــــــــو نــــــــــــــهــــــــــــــوٍد َت

ـــــــيـــــــهـــــــات)2(إنـــــــــــــــــــــــــــَت شـــــــــــفـــــــــــاتـــــــــــي لــــــــــــــــي َتـــــــــّنـــــــــيـــــــــت مـــــــْنـــــــك الـــــــــَوصـــــــــل يــــــــا زيـــــــــــن َه

جـــــيـــــت لـــــــــــــي  كـــــــــــــــــان  إن  عـــــــــــلـــــــــــّي  الصـــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــهــــــــــــريــــــــــــٍن مـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاّلت)3(نـــــــــــــــــــــذٍر 

ــــــــــــة َخــــــــــــــلــــــــــــــوٍج ورعــــــــــــهــــــــــــا فــــــــــــــــــــات)4(مــــــــــــن َفــــــــــــْقــــــــــــدُكــــــــــــم يــــــــــــا زيـــــــــــــــن َحـــــــّنـــــــيـــــــت َحــــــــــــّن
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شفاتي: بغيتي.. 2
مهالت: كامالت الهالل.. 3
خلوج: ناقة.     ورعها: ابنها.. 4
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ِهْنــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــد« فـــــــــيـــــــــك احِلـــــــــــــــْســـــــــــــــن ِكـــــــــّلـــــــــه واملـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــي والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالل»ِهـــــــــــــــــْن

ــــــــــــه ــــــــــــّل ــــــــــــــــــان َف فـــــــــــــــــــــــــــــوق َوْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍه كـــــــــــــــالـــــــــــــــِهـــــــــــــــاللَشـــــــــــــــــــــْعـــــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــَســــــــــــــــــّت

ـــــــــــه والــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــون إبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ِنـــــــــــــــبـــــــــــــــالواخَلـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــم كـــــــــــالـــــــــــّســـــــــــيـــــــــــف َســـــــــــّل

ـــــــــــــه ـــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــَغــــــــــــــــــــــَزالوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردْف لـــــــــــــلـــــــــــــثـــــــــــــوب َشـــــــــــــّل ـــــــــــــــــــْث ضـــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــٍر ِم

يـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــــــــــــــاي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزاَللغـــــــــــــصـــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــاٍن وســـــــــــــــــــــــــط ِظـــــــــــــّلـــــــــــــه

ــــــــــه ــــــــــــــــــــٍة َل ــــــــــــــــــــرِب ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن هـــــــــــــــو ُق يـــــــــــــــحـــــــــــــــتـــــــــــــــويـــــــــــــــهـــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــاحَلــــــــــــــــــــــــاللِســـــــــــــــْع

َزّلـــــــــــــــــــــــه َدْرب  يف  ِمــــــــــــــشــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــدالمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــِت كـــــــــــــــــــــــــــــود جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ  وإْع
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اق َهال يا متعب العشَّ

ــــــــي لــــــــَوصــــــــلــــــــي مــــــــــا ميـــــّلـــــي َهـــــــــال بـــــــه ِعــــــــــــّد مـــــــا ِخــــــــــــّط الــــــســــــجــــــّلــــــي)1(َهــــــــــــــال بــــــــالــــــــّل

هـــــــــــال يـــــــــــا مــــــتــــــعــــــب الـــــــــعـــــــــشـــــــــاق يـــــالـــــلـــــيهــــــــــــــاًل يـــــــــــا مــــــــرحــــــــبــــــــًا وألـــــــــــفـــــــــــني ســــــهــــــاًل

مــــــســــــتــــــطــــــّلــــــي)2(هــــــــــــــاًل يـــــــــــا نــــــــــــــور عــــــيــــــنــــــي يـــــــــــا ضــــنــــيــــنــــي صــــــــبــــــــٍح  ورد  يـــــــــا  هــــــــــــاًل 

الـــــــّلـــــــي،أنــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــوالك مــــــــــــا صــــــــغــــــــت املـــــــثـــــــايـــــــل وأنــــــــــــــا  َفـــــــــّنـــــــــي  يف  َغـــــــّنـــــــيـــــــت  وال 

وَدمـــــــــــــــــــع الــــــــعــــــــني مــــــــــن فــــــــــرقــــــــــاك َهـــــــّلـــــــيعـــــــلـــــــيـــــــك ْيــــــــــــحــــــــــــّن قـــــــلـــــــبـــــــي ويــــــــتــــــــوّجــــــــد

َتــــــــرانــــــــي حــــــــّبــــــــك  يف  الــــــــــعــــــــــود  عــــــــالمــــــــك مـــــــــا تـــــــــــــــروف بـــــــحـــــــالـــــــٍة لـــــــــي؟!َحــــــــســــــــني 

َزّلـــــــــــــــــــــــه َدْرب  يف  ِمــــــــــــــشــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــدالمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــِت كـــــــــــــــــــــــــــــود جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ  وإْع

خط السجلي: ُكتب يف السجل.. 1
مستطلي: مغطى بالندى.. 2
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نِسيت الَهوى

ـــــن بـــقـــلـــبـــي مـــضـــاريـــبـــه صــــوابــــه ِســـطـــا بــــي يــــا مــــال مــــا َتـــــَعـــــّدانـــــي)1(لـــطـــيـــف احلــــشــــا َمـــــكَّ

اخُلـــــــود شـــــفٍّ وال شــــانــــي)2(وأنــــــــا دالــــــــــٍه ســــالــــي َعــــــــْن الــــــَغــــــّي مــــالــــي بــه بــــَطــــرد  لــــي  وال 

ْضـــــــت املــــــهــــــا بـــــــــنّي أقـــــاريـــــبـــــه ــــــــــــْف ونــــــادانــــــيولــــــكــــــن َتـــــــعـــــــرَّ ــــــي، يـــــــوم َوقَّ ــــــي، عــــــذاب عــــــذاب

َعـــِن ْطـــُروق الــهــوى قلت مــا أدري به ـــيـــت َخــــاّلنــــيسألني  ِنـــســـيـــت الــــهــــوى ِمـــــــْن يـــــوم َخـــّل

ــــّســــم وراوانــــــــــــي الـــــرضـــــى مـــــن تــعــاجــيــبــه  ــــَب نسيانيِت عــقــب  الـــهـــوى  َدْرس  عــلــى  ِرَجـــْعـــنـــي 

لطيف احلشا: ضامر البطن.     مضاريبه: سهامه املؤثرة.. 1
داله: غافل.     شف: رغبة.. 2
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َحال النوى

ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــى َعـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــري وَخــــــــــــــالنــــــــــــــييــــــــــــــــوم اأَلحــــــــــــــــــــــــد َســــــــــــــــاَقــــــــــــــــْت ضــــــعــــــونــــــه أَْق

ــــــــــــــشــــــــــــــي َعــــــــــــلــــــــــــى هـــــــونـــــــه ـــــــــــــــــوه مَيْ َشـــــــــــانـــــــــــيَخـــــــــــــــــلُّ َعــــــــــــــلــــــــــــــى  تـــــــــتـــــــــعـــــــــبـــــــــونـــــــــه  ال 

ـــــــــــــــي إْحـــــــــَســـــــــانـــــــــييـــــــــــــــــــــــــــــوادع الـــــــــــــــَقـــــــــــــــْلـــــــــــــــِب َمـــــــــْضـــــــــنـــــــــونـــــــــه يـــــــــــا نـــــــــــــــاس ســــــــــــــــــــــّووا ِب

ـــــــــــــــــــْه يـــــــبـــــــيـــــــعـــــــونـــــــه ــــــــــغــــــــــالــــــــــيــــــــــَة اأَلْثــــــــــــمــــــــــــانــــــــــــيَبـــــــــــــــْشـــــــــــــــريـــــــــــــــه كـــــــــــــــــــاَن لـــــــــــــو هـــــــــــــو ِب

تــــــــلــــــــومــــــــونــــــــه ال  الــــــــــــــــهــــــــــــــــوى  ـــــــــرانـــــــــيراعــــــــــــــــــــــــــي  لــــــــــــي ســــــــــامــــــــــر الــــــــــــَنــــــــــــْجــــــــــــِم َســـــــــْه

يـــــــــــــا لـــــــــيـــــــــت لـــــــــــــي ســـــــــــــــــار َوّدانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي)1(حـــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــنــــــــــــــــوى دونــــــــــــــــــــــــــي ودونـــــــــــــــــــــه

النوى: البعد.     وداني: ذهب بي، أخذني معه.. 1
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َعن الدار أَقفى

ِبـــــَدّيـــــانـــــي بــــــأســــــّوي  يـــــا ســــلــــّيــــم وش  ـــهعــــلــــى  ـــّي شـــبـــابـــه لـــغـــيـــري واحَلـــــســـــايـــــف ِبــــــــــَدْت ِل

وأنــــا الــلــي عــلــى َوْصـــلـــه شــفــوٍق عــلــى اجَلــّيــهَحـــــِســـــني الـــــــَمـــعـــانـــي يــــــوم أْقـــــفـــــى وخــــاّلنــــي

َجـــَرْحـــنـــي جــــــروٍح يف حــشــا الــــــروح َمــْخــفــّيــهرمــــــانــــــي ِوَصـــــــّوبـــــــنـــــــي بــــلــــْحــــَظــــه وخـــــاّلنـــــي

ــــــهَعـــــَجـــــْز َدْخـــــتـــــر الــــعــــشــــاق مـــــا قــــــال داوانــــــــي ــــــه مــــــارّي ولـــــــــو قـــــــــال بــــــــــــــــآداوي أبـــــــــي مــــــْن

ـــهعـــن الــــــدار أقـــفـــى يف َضـــحـــى الـــيـــوم خــاّلنــي أجــــــــــّر الــــــونــــــني مــــــجــــــاوب الــــــــــــورق يف فـــّي

book.indd   137 10/30/19   7:22 AM



138

َملكة مدين

ويـــــــنـــــــه احْلـــــــــــــَبـــــــــــــّيـــــــــــــب  ويـــــــــــــــــن  دار  ـــــــــْن بـــــــــه وأنـــــــــــــــا َخــــــــاّلنــــــــييـــــــــــــا  ـــــــــَع َســـــــــــــــاق الـــــــــضَّ

ـــــــــــــــــف يـــــــــأّشـــــــــر لـــــــــي ِبــــــــــَرْمــــــــــَشــــــــــة عـــيـــنـــه خــــــــــوَفــــــــــه مــــــــــن الـــــــــــــــــــواش والــــــــــعــــــــــْدوانــــــــــيَوقَّ

ــــــــــْكــــــــــنــــــــــي هــــــــــــــــــــــواه وزيـــــــــنـــــــــه ــــــــــة، ْمــــــــــــديــــــــــــٍن َمـــــــــــــــــَع الــــــــّديــــــــانــــــــيإلـــــــــــلـــــــــــي َمــــــــــَل ــــــــــَك َمــــــــــْل

ْكـــــــــــَمـــــــــــْل يف ســـنـــيـــنـــه مـــــــــا  ـــــــــد  ـــــــــَع َب مــــــــــا يــــــــْفــــــــَهــــــــم اجِلـــــــــــــــــــّد مــــــــــن املـــــــزحـــــــانـــــــيَتـــــــــــــــــــــّوْه 

يــــــــــــــا لــــــــــيــــــــــت يــــــــــــــــــــــــوٍم نـــــــــــــــــــوى َوّدانــــــــــــــــــــــــــــيَقــــــــــــــّفــــــــــــــى وروحـــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــعـــــــــــاه رهــــــيــــــنــــــه
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َبدر َزاهي...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرّد الــــــــــــــــــّســــــــــــــــــالمَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وإبــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــم وأّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ِب

فـــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــٍم بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــرامِقـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــه وإفـــــــــــــــــــــَتـــــــــــــــــــــَهـــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــَجـــــــــــــــــم صــــــــــــــــابــــــــــــــــنــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــِســـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــام)1(مــــــــــــــــــــــــــن ِصــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــَع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْم« يـــــــــــــــــــــا َرشـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــَقـــــــــــــــــــــــــــــــوام)2(قــــــــــــــــلــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــا »َم

ــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــشــــــــــــــــــّي فـــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــٍم بـــــــــــــــــــــــــاخلـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــام)3(دارٍس 

وَتْ َزاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــّظـــــــــــــــــــــالمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدِر  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍر إْب

َعـــــــــــــــــــــــَلـــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــــــــــو  لــــــــــــــــــــــــــــــــــو  كــــــــــــــــيــــــــــــــــف أقــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــرامآه 

كــــــــــــــــــــــــــــــــود َوْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــّتــــــــــــــــمــــــــــــــــاممــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــّنـــــــــــــــــــــــــــدم
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باخلتام: بكل شيء.. 3
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هـــــذا مَنايــــــــا

َرّدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن هـــــــــــــــــوايـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــت َبــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــال

ِضـــــــــــــــــْحـــــــــــــــــكـــــــــــــــــِة الـــــــــــــــــــــْمــــــــــســــــــــتــــــــــحــــــــــايــــــــــابــــــــــــاملــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــســــــــــــم َضـــــــــــــــــــــــْحـــــــــــــــــــــــك لــــــــي

ــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّن َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّده ســــــــــــجــــــــــــّل لــــــــــــــــــــــــــني َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ الـــــــــــــــَغـــــــــــــــطـــــــــــــــايـــــــــــــــاِك

ِيــــــــــــــَهــــــــــــــّلــــــــــــــي ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي  ِصــــــــــــــــــــَدْف ِتــــــــــــــاليــــــــــــــاإْن  َقــــــــــــــــــــــــَرْبــــــــــــــــــــــــَتــــــــــــــــــــــــه  وإْن 

لـــــــي َحـــــــــــــــــــــــــَصـــــــــــــــــــــــــْل  هـــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــو  ل ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــايــــــــــــــــــاآه  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ُم
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يقول امُلَعنى

ـــــــــرام ـــــــُمـــــــَعـــــــّنـــــــى أَســـــــــيـــــــــر الـــــــــَغ أَســــــــــيــــــــــر الـــــــــــَغـــــــــــوانـــــــــــي، ســـــــقـــــــيـــــــٍم نــــحــــيــــليــــــــقــــــــول الــــــــ

َمـــــــــــالم اهلل  َلــــــــــــــــــَك  ـــــــــوانـــــــــي  بـــــــــالـــــــــَغ ـــــــَمـــــــَعـــــــانـــــــي مِلـــــــــــــــْن َلــــــــــــه دلـــــيـــــلوال  دلــــــــيــــــــل الــــــــ

ـــــــُمـــــــدام َطـــــــــَلـــــــــْبـــــــــَتـــــــــه َولــــــــــكــــــــــن غــــــــــدالــــــــــي بــــخــــيــــلشـــــــفـــــــانـــــــي، ســــــقــــــانــــــي بـــــــكـــــــاس الــــــــ

ســـبـــيـــلشـــــــقـــــــانـــــــي، َدعــــــــــانــــــــــي ِبـــــــــصـــــــــوت احلــــــمــــــام اهلل  َلــــــــــــــَك  ـــــــــه  ـــــــــَوْصـــــــــَل ِل لــــــــي  وال 
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أَنت قصدي

يــــــــا حــــــيــــــاتــــــي صـــــــــــار هـــــــجـــــــرانـــــــك طــــويــــليــــــــا حـــــبـــــيـــــب الـــــــــــــــــــّروح مــــــــا هـــــــــــذا الــــــزعــــــل

ميـــيـــلأســــــــأَلــــــــْك بــــالــــلــــي ُرَفــــــــــــــْع َســـــــْبـــــــِع ْوَعــــــــــــَدل مـــــــــا  ُحــــــــْكــــــــَمــــــــه  دون  مــــــــيــــــــٍل  كـــــــــل 

الــــــَفــــــَشــــــل ُطــــــــــــــــْرق  عــــــلــــــى  ِتــــــّشــــــيــــــنــــــي  ــــــنــــــي ِبـــــــْحـــــــمـــــــاك شـــــــــــــــروات الــــدخــــيــــلال  َخــــــّل

ــــَمــــَحــــل ـــــــــــْك بـــــــالـــــــذي أحــــــيــــــا الـــــ غـــــيـــــِر َشـــــْخـــــصـــــك مــــــا يــــبــــي قــــلــــبــــي بـــديـــلحـــــــالـــــــٍف َل

ــــــــل ــــــــَم ــــلــــيــــليــــــــا شـــــبـــــيـــــه الـــــــــــَبـــــــــــْدر لــــــــي َتــــــــــــــــاِه ْوِك إنــــــــــت َشــــــــّفــــــــي يــــــــا شـــــفـــــا عــــــــــوق الــــَع

ــــــــْصــــــــدي بــــــالــــــهــــــوى وإنـــــــــــت األمـــــــل َخــــلــــيــــلإنـــــــــت َق غـــــــيـــــــرك  وال  لـــــــــي  خــــــــــــلٍّ  وإنــــــــــــــت 
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َما ِعندي َدليل

ســــــــــــــوٍد َهـــــــدبـــــــهـــــــا كــــــّنــــــهــــــا داجــــــــــــــي الــــلــــيــــلِشــــْفــــت الـــعـــيـــون الـــلـــي بـــهـــا الـــســـحـــر َمــــــزروع

ــــُجــــوع ة ْعــــيــــنــــهــــا ِصــــــــــــْرت مــــْف ــــــــَطــــــــرَّ مــن ِســْحــَرهــا الــلــي َعــّطــل الــَقــلــب تــْعــطــيــل)1(وأنــــــــــا ْب

ِوْجــــــمــــــوع ويف عــيــنــهــا الـــيـــســـرى ســــيــــوٍف مـــصـــاقـــيـــل)2(يف عـــيـــنـــهـــا الــــيــــمــــنــــى مـــــــزاريـــــــق 

إيــــحــــّل بــــك مــــا َحــــــّل روعــــــة َهــــــِل الــــْفــــيــــل)3(عـــــــــــنٍي بــــــهــــــا ســـــــهـــــــٍم يـــــــهـــــــدد بــــــــك الــــــــــــــّروع

مــــظــــالــــيــــل)4(الـــــعـــــني عــــــني الـــــلـــــي ُربـــــــــــْت ســــيــــح الــــــــــدروع َهـــــَدبـــــهـــــا  الـــــلـــــي  الــــــغــــــزال  ُأم 

ـــــي َعــــــــــــْن الـــــــــَوصـــــــــف َمــــــــــــردوع مــــن حـــيـــث مــــا عــــنــــدي دلــــيــــٍل وتـــفـــصـــيـــل)5(آقــــــــــــول لـــــكـــــّن

طرة: شكل وهيئة.. 1
مزاريق: أسهم.     جموع: محاربون.     مصاقيل: مشحوذة.. 2
الروع: اجلزع.     روعة هل الفيل: ما أصاب “أبرهة” وجيشه عندما أراد هدم الكعبة.. 3
سيح: السيح األرض املنبسطة.     الدروع: قبيلة يف سلطنة عمان.. 4
مردوع: مقيد.. 5
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لـّمـــا َرأتنــــــــــــــــي

{ وقال بالفصحى*:

غـــــــــــارت عـــــلـــــى أدهـــــــــــــٍم بـــــاجلـــــيـــــش مــــــغــــــوارايــــــــا مــــــــن بـــــعـــــيـــــنـــــاه ســـــهـــــم الـــــــبـــــــني بـــــــّتـــــــارا

الــــــثــــــاراغــــــــــــارت عــــــلــــــّي بـــــجـــــيـــــٍش مـــــــن لــــواحــــظــــهــــا يــــــاخــــــذ  مـــــــن  أال  تـــــــنـــــــادي  ُخــــــــــــــوٌد 

مـــــحـــــبـــــتـــــهـــــا يف  غـــــــــــــــــــــرمٍي  رأتـــــــــــــنـــــــــــــي  أرخــــــــــت عــــلــــى وجــــهــــهــــا الـــــفـــــتـــــان أســـــتـــــاراملـــــــــــــا 

بـــه الــــــــغــــــــرام  زاد  مـــــــغـــــــرٍم  ارحـــــــمـــــــي  قـــــــاســـــــى بــــــــوجــــــــدك نــــــــــــــــارًا فــــــوقــــــهــــــا نــــــــاراقـــــلـــــت 

بـــــاخـــــطـــــاراتــــقــــهــــقــــهــــت ثــــــــم قــــــالــــــت وهــــــــــي ضــــاحــــكــــًة إال  الــــــــهــــــــوى  طـــــعـــــم  لــــــــذ  مــــــــا 

* وهذه قصيدة كتبها بالفصحى، وتسمى يف لسان الشعراء الدارج: )الشعر السلقي( أي الذي يكتب على السليقة وال يلتزم قواعد اللغة 

واإلعراب.
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ِسوى ِشيراز
     

{ هذه أبيات من قصيدة قالها الشاعر عندما كان يف مدينة شيراز بإيران عام 1969م تقريباً.

ولـــــــــكـــــــــن مـــــــــــا َهـــــــــــــــــوى َقــــــــْلــــــــبــــــــي ُفـــــــــراقـــــــــهأنـــــــــــــا مــــــــالــــــــي عـــــــلـــــــى »شـــــــــــــيـــــــــــــراز« طـــــاقـــــة

ِســـــــــــــــوى شـــــــــيـــــــــراز لـــــــــو مـــــــــا بـــــــــه ِصــــــــداقــــــــهعــــــذلــــــتــــــه لـــــلـــــمـــــســـــيـــــِر ْوقـــــــــــــــــــــال: مــــــالــــــي،

ـــــــــــــــه ــــــــيــــــــنــــــــي هــــــــــــــــــــــواُه ْوزيــــــــــــــــــــــــــِن َدلِّ وخــــــــــــــــــوٍد كــــــاملــــــهــــــا داَجــــــــــــــــــــْن أســــــــــــواقــــــــــــه)1(ِمــــــــَســــــــلِّ

ِبــــــَهــــــْرجــــــي داِرْس  اهــــــــــو  يــــــالــــــيــــــِت  ـــــــْهـــــــروجـــــــُهـــــــم عــــــنــــــدي ِوثــــــــــاقــــــــــه)2(عـــــلـــــى  وأنــــــــــــا ِب

ـــــــــّنـــــــــى ِتَ مــــــــــا  قــــــلــــــبــــــي  يـــــــــنـــــــــال  كـــــــــــــان  مـــــــــن الـــــــلـــــــي شـــــــــــلِّ روحــــــــــــــي بــــــالــــــِوســــــاقــــــهإن 

داجن: ِسْرَن بغير نظام.. 1
دراس: دارسون، فاهمون.. 2
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خـــــــــــــــــــــــالك

ـــــــّديـــــــكِبــــــلــــــيــــــِت يـــــــا قــــلــــبــــي بـــــــاأَلفـــــــكـــــــار َوْابــــــــــــــالك أســـــــبـــــــاب لـــــــك شــــــوفــــــة عــــــيــــــون جِتَ

ـــــواك ـــــْق ـــــــرْض لـــــك عــــلــــى غــــيــــر َه نــــــــــاديــــــــــت لـــــــكـــــــّنـــــــه أبـــــــــــــى مــــــــــا يـــــــنـــــــاديـــــــك!الــــلــــي َتـــــــعَّ

وَخــــــــــاّلك ــــــى  ــــــّف َق عــــــــاد  ال  حـــيـــلـــتـــك  خــــــــــاّلك تــــصــــفــــق بـــــــاأَلســـــــى بــــــني أيـــــاديـــــكِوْش 
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يا حبيب الروح ما هذا الزعل ؛ يا حياتي صار هجرانك طويل...• 
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الشاعر البيطار

{ قصيدة الشاعر الكويتي “محمد عبداهلل الشريدة” موجهة إلى الشاعر سعيد البديد:

َمــــحــــالــــيــــكحـــــمـــــام يــــــا مــــــن هــــاضــــنــــي زيــــــــن َمــــْغــــنــــاك ِمــــــْظــــــلــــــمــــــاٍت  نـــــــايـــــــٍح يف  ويـــــــــا 

ــجــعــة عــلــى الــــرآك وش جــاك ـــا ْمــــِرمْن الــسَّ فــيــكوَي بــــالــــَغــــيــــاهــــيــــب وش  طــــــريــــــٍد  تــــلــــعــــي 

يـــــا هلل عــــســــى خـــــيـــــٍر بـــســـجـــعـــك وطـــــاريـــــكمــــــا َحــــــــل ِمــــــْنــــــه اخلـــــايـــــنـــــة فــــيــــك وأبــــــــالك

والــــــــــروض األخـــــضـــــر ِمــــــْربــــــٍع يف مــفــالــيــكوِجـــــْعـــــل الـــربـــيـــع وهــــايــــف الـــــزَهـــــر بــحــمــاك

ـــــنـــــيـــــنـــــة َمـــــغـــــانـــــيـــــكيـــــا طـــيـــر يـــــا نــــايــــح عـــلـــى الـــــــــراك ِيـــــْرجـــــاك ـــــــــــــٍع بــــــــــاَحــــــــــْت ِك ُمـــــــــــــَولِّ

ــــــنــــــاك ِوْشــــــــــــداك ــــــْغ ـــــــْك ِتـــــــَذّكـــــــرنـــــــي مِبَ عـــــصـــــٍر مــــضــــى لــــــي َمــــــــْربــــــــٍع يف حـــــراويـــــكمـــــــاَل

ـــحـــاكـــيـــكأيــــــــــــــــام مــــــــــا ِكــــــــــّنــــــــــا نـــــــــــــــــــزوٍل عـــــــلـــــــى مـــــــاك ِمــــــــــِن »الــــــــــرفــــــــــاِع« ْبـــــــِكـــــــّل خـــــيـــــٍر ِن

ــــشــــاك ـــــــْم يــــا نـــديـــبـــي وإنــــــَهــــــْب الــــــــــدرِب مِبْ إركــــــــب »بـــــــيـــــــوٍك« لـــــك بـــــاألبـــــعـــــاد َيـــْشـــفـــيـــكُق

ـــــــْجـــــــداك َيـــْكـــفـــيـــكإجـــــنـــــب ِوَشــــــــــــــــّرق والــــــســــــالمــــــة مِبَ ِمــــــــِن الــــشــــر  بــــالــــهــــون َجــــعــــل اهلل 

ـــْنـــصـــاك َزيــــــــــــــن الـــــــعـــــــلـــــــوم وكــــــــــــل خـــــــيـــــــٍر يــــالقــــيــــكوْيـــجـــيـــك َمـــــْضـــــراب »بـــــن ثــــانــــي« مِبَ

ـــــْشـــــفـــــاك ـــــيـــــكِتـــــْلـــــقـــــى مـــجـــالـــســـهـــم َعـــــمـــــيـــــرة ِوَي فــــــيــــــهــــــا قــــــــــــــــــــروٍم لــــــلــــــضــــــيــــــافــــــة تـــــيِّ

ــــنــــاك ــــْه ــــــار فــــيــــهــــا مــــشــــاريــــكفــــنــــجــــالــــُهــــم بــــــه ريـــــحـــــة الـــــَهـــــيـــــل ِت ــــــْســــــَم ــــــِم والــــــــــــن والـــــــ

ــــْجــــبــــاك َي ِودالُلـــــــــــــُهـــــــــــــْم َرْســــــــــــــــالن صــــــفــــــٍر ِمـــــفـــــاريـــــكِوْصــــــبــــــوحــــــُهــــــم يف صــــــــايف الــــــــن 

الـــــشـــــاعـــــر الــــــَبــــــْيــــــطــــــار لــــلــــقــــيــــل َيــــْشــــفــــيــــكوحـــــيِّ الـــعـــريـــن الـــلـــي عــلــى الــــَرْحــــب َحـــّيـــاك

وأدراك بــــيــــطــــار  ْســـــعـــــيـــــد”  بــــــديــــــِد  الـــــشـــــاعـــــر املــــــــعــــــــروف، مــــــا فــــيــــه َتـــْشـــكـــيـــك“إبــــــــــن 

ــــــــــاك ــــــغ ســـــالمـــــي لــــــه عــــلــــى الــــــفــــــور وإّي ــــــلِّ ــــْيــــكَب بــــــاِلــــــْك ِتــــــوانــــــي وإظـــــهـــــر الــــلــــي ُمــــَوصِّ

ــــــت واصــــيــــكإيــــــــــــاك َتــــــْخــــــفــــــي مـــــــا َبـــــــَلـــــــْغـــــــنـــــــاك، إّيــــــــــاك ــــــْن كــــــل الـــــعـــــلـــــوم الـــــلـــــي بــــهــــا ِك

ــــمــــت يـــوحـــاك نـــــواحـــــيـــــكوِقـــــــــْل لـــــه َحـــلـــيـــفـــك لـــــو ِتــــَكــــلَّ بــــــعــــــيــــــٍد ســــــــاكــــــــٍن يف  مــــــــا هــــــــو 

وأســـــالك ِحــــــــّراس  بــــني  خليفة”  ويـــــهـــــدي مـــــن أزيــــــــــاك املــــثــــايــــل لــــكــــم زيــــك“باستاد 

ـــــيـــــكوبـــــالـــــك تــــظــــن إنـــــــي مـــــع الــــبــــعــــد بـــأنـــســـاك ـــــّب ـــــَل لــــــــك مــــــــنــــــــزٍل بــــــــني احلـــــــنـــــــايـــــــا ِي
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يــــســــاويــــكلــــــك مــــــنــــــزٍل بــــالــــعــــني والــــــَقــــــْلــــــب وأْغـــــــــالك عـــــــديـــــــٍل  مــــــالــــــه  يف ضـــــــامـــــــري 

اك ـــــــــــــدَّ ـــــــْن مــصــافــيــكيـــــــا ضـــــيـــــغـــــٍم فـــــيـــــك الـــــشـــــهـــــامـــــة وَع فـــعـــل الـــــــــردى يـــــا مـــــصـــــايٍف ِم

وجـــــعـــــل الــــــولــــــي مــــــن كــــــل شــــــــرٍّ ِيــــَنــــّجــــيــــكنــــاجــــيــــت مــــــن هــــــو بــــالــــتــــمــــاثــــيــــل نــــاجــــاك

وأنــــــــــــا عـــــلـــــى خــــــّطــــــك قــــــــنــــــــوٍع مــــجــــاريــــكجـــاريـــتـــنـــي وأوَضــــــْحــــــت لــــي َخـــــط َمــــْجــــراك

َخـــــــــرايـــــــــٍد مـــــــن خـــــــــايف اجلـــــــــــوف َتـــــْغـــــريـــــكبـــالـــقـــيـــل عــــنــــدي لــــك مــــن الــــــــُدر ِمـــْشـــكـــاك

هــــــــــــــــا َكــــــــــــــــــدانــــــــــــــــــٍة بـــــــــيـــــــــد مــــــــــــــاّلك مـــــيـــــزانـــــهـــــا عــــــنــــــدك وأنــــــــــــا راضــــــــــــــٍي فـــيـــكآعــــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــروٍم بـــــــالـــــــشـــــــدايـــــــد مـــــعـــــاريـــــكوجـــــعـــــل الــــــبــــــالد الـــــلـــــي ملـــثـــلـــك وَشـــــــــــــْرواك َربَّ

اك روَّ املــــــــــــزن  وابــــــــــــل  مـــــــن  احلــــــيــــــا  ضـــــواحـــــيـــــكفــــيــــهــــا  يف  مـــــــــــــــــــوّرٍد  والـــــــقـــــــحـــــــويـــــــان 

ـــْصـــفـــاك مِبَ املـــظـــامـــي  ِمـــــــْروي  يـــا  قطر”  عـــــــالويـــــــك“يا  لـــــــلـــــــشـــــــرايـــــــد  عــــــــــــــزٍّ  دار  يـــــــــــا 

ـــــــــْروي مــــن الـــُبـــعـــد عــانــيــكويــــــــا ســــــاحــــــٍة فــــيــــهــــا الـــــســـــالمـــــة ملــــــن جــــاك ِمــــْضــــيــــاف يــــا ِم

َعـــــــــاّلك ـــــْد صـــــروحـــــك بــــالــــكــــرم، عــــــاش والـــيـــكيف ظـــــــل ضــــــــرغــــــــاٍم عـــــلـــــى املــــــجــــــد  شـــــيَّ

َمـــــــّشـــــــاك املـــــــــــســـــــــــّرات  درب  عــــــلــــــى  ـــْكـــســـيـــكالـــــــلـــــــي  ســــــــاد األمـــــــــــان وِخـــــــــــــــــْدَرة الــــــعــــــّز َت

كـــــان هـــــذي ســـوايـــاك ــــــِن ثاني”  ْب ــــــا  “َي ـــْك عـــن هــــوى الــشــعــب مــغــريــكِســــــْر  مـــا كــــان مـــاِل

ـــــــع ْخـــــطـــــاك ِتـــــامـــــيـــــكتــــعــــيــــش قــــــايــــــدُهــــــم وُهـــــــــــم ِتـــــــبَّ والــــــنــــــشــــــامــــــى  دارك  الـــــــــــــــدار 
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أهاًل هال بك

عبداهلل  محمد  الكويتي  الشاعر  أخيه  من  قصيدة  على  رداً  البديد،  سعيد  الشاعر  قال   }
الشريدة:

ــــــاك وتـــــــّيـــــــٍة مــــــن ُثـــــــوَمـــــــة الـــــَقـــــلـــــب تـــــآتـــــيـــــك)1(أهــــــــــاًل َهــــــــال بــــــك يــــــا »مـــــحـــــمـــــد« وَحــــــّي

األفـــــــــالك مـــــواقـــــيـــــت  دارت  مـــــــا  ْبـــــلـــــيـــــال احملـــــالـــــيـــــك)2(وإعـــــــــــــــداد  ـــــــــــِم  ِعـــــــــّد مــــــا َنْ أو 

ـــــــــــــّد مــــــــا نـــــــــــاح بـــــــالـــــــراك ــــى حــــمــــاٍم عـــلـــى الـــــريـــــك)3(وْتـــــــــيـــــــــٍة لــــــــك ِع ــــّن ِوْعـــــــــــداد مــــا َغ

بــإســمــك وقــصــده لــك عــلــى اخلــيــر يدعيكوإعـــــــــــــــــداد مـــــــن َلـــــــــّبـــــــــاك أيـــــــضـــــــًا ونــــــــــــاداك

وأفـــــــــــرح ِبــــــَوْصــــــلــــــك يــــــا نـــــدميـــــي وطـــــاريـــــكإْنــــــــِشــــــــل رآيــــــــــــــات الـــــــــــَفـــــــــــَرْح يــــــــــوم نــــلــــقــــاك

َيـــحـــمـــيـــك»يــــــــا بــــــن مـــــــبـــــــارك« ال ِقـــــَطـــــْعـــــنـــــا بـــــرؤيـــــاك الــــــبــــــرّيــــــات  َرّب  َعـــــســـــى  أطـــــلـــــب 

يــــــا عــــيــــد هــــــل هـــــجـــــٍن ِلــــــَفــــــّنــــــك مـــهـــالـــيـــك»يــــــا بـــــن شــــــريــــــدة« يـــــا رجــــــا كـــــل مـــــن جـــاك

بـــيـــخـــفـــيـــكيـــــــا شـــــــاعـــــــٍر تــــــــــاج الـــــشـــــعـــــر مـــــــا َتـــــــــَعـــــــــّداك هـــــــو  وال  دامي  لـــــــك  الـــــشـــــعـــــر 

وفــهــمــت َمـــْضـــمـــونـــك مـــع أحـــســـن مــعــانــيــكأرويــــــــــــــت قــــــولــــــك يــــــــــوم أنــــــــــا كـــــنـــــت وّيــــــــــاك

ـــــداك ـــــْب َتــــشــــكــــيــــك)4(والــــــيــــــوم جــــانــــي مــــنــــك تـــســـجـــيـــل َم لـــــي وال فــــيــــه  قـــــيـــــٍل مــــــَصــــــّرح 

ثومة القلب: لبه.. 1
احملاليك: الشديدة الظالم.. 2
الرآك: شجر األراك.     الريك: تصغير لكلمة “الراك”.. 3
مبداك: ما أبديته من قول.. 4
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ـــــــْرط األيـــــــام َتــــريــــك)5(قــــــــيــــــــٍل ِيــــــــــــَوّســــــــــــع خـــــــــاطـــــــــٍر فــــــيــــــه دّكــــــــــــاك لــــي عـــــاد بــــه مــــن َف

مـــــن فــــــوق مـــــا َيـــــْدنـــــي بـــعـــيـــد املــــســــالــــيــــك)6(ســـــر يـــــا نـــديـــبـــي وإقـــــطـــــع الــــّســــيــــر بــــــــــإْدَراك

ـــــي َحــــــــق َمـــــــْنـــــــَواك ـــــبٍّ ـــــَع ال صــــار لـــك مـــاجـــوب يـــا صــــاح َيــْشــفــيــك)7(»جـــــــيـــــــٍب« جـــــديـــــد ْم

ـــــــــٍة يــــــوم أوصـــــيـــــك)8(َمــــّشــــه َقــــبــــل األشـــــفـــــاق لــــو جـــــاك مــــا جـــاك َخــــــل اجَلـــــــــدي لـــــك مَيّ

ــــــْســــــراك ـــــــر يـــــــا فـــــتـــــى مـــــــن يـــالقـــيـــكالجـــــيـــــت شــــــــرق املــــمــــلــــكــــة ِجــــــــــّد َم ِســــــيــــــر ْوتـــــــَخـــــــبَّ

ـــمـــشـــاك َحـــــــّتـــــــى تــــــبــــــنّي شـــــــــوف األطـــــــــــــالل هـــــاذيـــــكواصــــــــل وِجـــــــــّد الـــســـيـــر وأســـــــــــرِع مِبْ

األســـــالك الــــّلــــي حــســيــنــني  الــــصــــبــــاح«  ُفـــــــــّكـــــــــاك عـــــــــاقـــــــــاٍت صــــــعــــــاب الـــــشـــــرابـــــيـــــك»دار 

“إبــــــــن مــــــبــــــارك” مـــــا أظـــــــن عـــــــاد َيـــْخـــفـــيـــكلـــــي جـــيـــت ســــايــــل لـــــي عـــــن الـــــقـــــرم هــــــاذاك
ال صــــــــار مــــــا جــــــــــوٍب حــــشــــا مــــــا يـــخـــّلـــيـــكالـــــشـــــاعـــــر الـــــــــــَمـــــْشـــــهـــــور حــــــّطــــــِه ْبـــيـــمـــنـــاك

ِقـــــــْل َلـــــــْه َتـــــرانـــــي يــــا فـــتـــى اجلـــــــود نــاصــيــكَســـــــّلـــــــم عـــــلـــــيـــــِه ْوَخــــــــــّبــــــــــره ويـــــــــن َمـــــــْرســـــــاك

ـــيـــكجــــيــــتــــك مبـــــــرســـــــوٍل مَبــــــْضــــــمــــــون َدْعــــــــــــواك مــــــن صــــــاحــــــٍب لــــــك حــــــالــــــٍف مــــــا يـــَخـــّل

ـــــواك ـــــْه ــــشــــي عـــلـــى َمــــْطــــلــــوب َشــــّفــــك وَم ـــــــب ويــــــراقــــــب جــــّيــــتــــك َقــــــْبــــــل يـــاتـــيـــكمَيْ ـــــــْرُق َي

ــــــــــــــــــــــــْرواك هـــــاذيـــــكهــــــــــــــذا وعــــــــــــــــــــــــــــاداٍت ملــــــثــــــلــــــي وَش دون  ـــــْخـــــتـــــلـــــف  ِت مـــــــا  عـــــــاداتـــــــنـــــــا 

ــــــــْصــــــــرك ودنــــــيــــــاك تــــلــــقــــى بـــــهـــــا لـــــــك ســـــــاعـــــــٍة كـــــــــود ِتــــْغــــنــــيــــكيـــــــا صـــــاحـــــبـــــي أيــــــــــــام َع
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بإدراك: مبعرفة وفطنة.. 6
معبى: جاهز.. 7
األشفاق: “عامية” يقصد قبل شروق الشمس.     اجلدي: هو جنم الياه.     ميه: وجهة.. 8
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يا سعيد أنا بي عوٍق

{ أرسل الشاعر إبراهيم بن محمد اخلليفي، هذه القصيدة الغزلية يشكو فيها احلال إلى 
الشاعر سعيد البديد:

وأبـــــــــغـــــــــي املـــــــثـــــــابـــــــه يــــــــابــــــــن األجـــــــــــــــــــــــواد)1(يـــــــــــا ســــــعــــــيــــــد أنــــــــــــــا بـــــــــــي عـــــــــــــــــوٍق ْمـــــكـــــيـــــد

أســــــــــــــــتــــــــــــــــاد)2(أبـــــــــــغـــــــــــي جتــــــــــــــــــّس الـــــــــنـــــــــبـــــــــض بـــــــــاإليـــــــــد لــــــــــــــــأعــــــــــــــــواق  كـــــــــنـــــــــت  إن 

وتـــــــريـــــــد عــــــــوقــــــــي  عــــــــــن  َســـــــْلـــــــتـــــــنـــــــي  أســــــــــــبــــــــــــاب مــــــــــــابــــــــــــي، َغـــــــــــــــــــّض األنــــــــــهــــــــــادوإن 

ْيــــــــــــزيــــــــــــد دوٍم  وداده  بــــــــــــــاألمــــــــــــــداد)3(الـــــــــــــــلـــــــــــــــي  مــــــــكــــــــتــــــــوٍب  الـــــــقـــــــلـــــــب  يف 

ـــــــــــــــــــــّذة الــــــــــــــــــّزادمــــــــابــــــــي مــــــــــــرض مـــــــــن عــــــــــــوق يـــــــــا ســـعـــيـــد بـــــــــــي مـــــــــــن َحـــــــــــَرْمـــــــــــنـــــــــــي َل

ــــــــــْي لـــــــــو كــــــنــــــت أنــــــــــــا بـــعـــيـــد ــــــــــَل لــــــــــــــو بــــــــــاتــــــــــســــــــــّلــــــــــى َعــــــــــــــْنــــــــــــــه مــــــــــــــا فــــــــــاديــــــــطــــــــري َع

يـــــــــــــــــزدادلــــــــــــو يـــــــــعـــــــــذلـــــــــون الــــــــقــــــــلــــــــب مــــــــــــا يــــفــــيــــد احلـــــــــــــــــــــّب  يف  هـــــــــــــو  يـــــــــــــــــوم  كـــــــــــــل 

مـــــــــــا ذقــــــــــــــت أنــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــّذات الــــــــــــــرقــــــــــــــاد)4(خـــــــــــــّلـــــــــــــي دعـــــــــــــــانـــــــــــــــي عـــــــــقـــــــــبـــــــــه وحــــــــيــــــــد

آريــــــــــــد وال  أقــــــــــبــــــــــل  مــــــــــــا  أنــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــو خـــــــــــــــّيـــــــــــــــرونـــــــــــــــي بـــــــــــــــــني الـــــــــعـــــــــبـــــــــادغــــــــــيــــــــــره 
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ـــــــــــنـــــــــــي فـــــــــــــــــوق الـــــــــــوســـــــــــادقـــــــــــــــالـــــــــــــــوا تــــــــــــــــــــــــــــــــــوّده، قــــــــــلــــــــــت تـــــــوكـــــــيـــــــد حـــــــــبـــــــــه َطـــــــــــرْح

مـــــــــعـــــــــتـــــــــاد)5(ألــــــــــــعــــــــــــي كـــــــــمـــــــــا الــــــــــــــــورقــــــــــــــــا بــــــتــــــغــــــريــــــد غــــــــيــــــــر  مــــــــــــن  أنـــــــــــــــا  وآوّن 

حـــــــــّتـــــــــى ِســــــــــــــــــــَنْ عــــــقــــــلــــــي والـــــــــــــــفـــــــــــــــواد)6(ويـــــــــــــــــــــــاله يــــــــــــــا حــــــــــــالــــــــــــي مــــــــــــــن الـــــــغـــــــيـــــــد

الــــــبــــــيــــــد يف  َفــــــــــــــــرقــــــــــــــــاه  مــــــــــــــن  وأفــــــــــــــــــرح إلــــــــــــى مـــــــــن جــــــيــــــت الـــــــــــبـــــــــــالد)7(آهـــــــــــــــــــــــوم 

مــــــــــنــــــــــي عــــــــطــــــــيــــــــتــــــــه حـــــــــــــــق األســـــــــــــيـــــــــــــادلـــــــــــــو هـــــــــــــو بـــــــــغـــــــــانـــــــــي يـــــــــســـــــــتـــــــــوي ِســـــــيـــــــد

األورادمـــــــــــــا أبـــــــــــخـــــــــــل عــــــــلــــــــيــــــــه بـــــــــشـــــــــي زهـــــــيـــــــد َقــــــــــطــــــــــف  ـــــــــطـــــــــانـــــــــي  َع الــــــــــلــــــــــي 

تـــــــهـــــــديـــــــد دون  بــــــــــطــــــــــوعــــــــــه  بــــــــتــــــــشــــــــوفــــــــنــــــــي لــــــــــــأمــــــــــــر مـــــــــــنـــــــــــقـــــــــــاد)8(أمــــــــــــشــــــــــــي 

راد)9(لــــــــــــــو كــــــــــنــــــــــت مــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــاٍس أجــــــــــــاويــــــــــــد مـــــــــــا  اخلــــــــــــــــــّل  عـــــــــلـــــــــّي  يـــــــــفـــــــــرض 

لــــــــو هــــــــو طــــلــــبــــنــــي الـــــــــــــــروح ِوْشـــــــــــــعـــــــــــــاد)10(غـــــــــــــــــــــرٍّ عــــــــطــــــــيــــــــتــــــــه كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يــــــــريــــــــد

الورقا: الورقاء نوع من الطيور.. 5
سنب: سلنب.. 6
آهوم: أسير على غير هدى.. 7
منقاد: سهل القياد.. 8
أجاويد: أهل جود.. 9

وشعاد: ال يضير.. 10

book.indd   155 10/30/19   7:22 AM



156

جاني كتاب

{ وقد رد عليه الشاعر سعيد البديد مجاوباً:

ــــــــــــــــّصــــــــــــــــاد)1(جــــــــــــــانــــــــــــــي كــــــــــــــــتــــــــــــــــاٍب فـــــــــــيـــــــــــه تــــــجــــــيــــــد مـــــــــــن صـــــــــــاحـــــــــــٍب عـــــــــانـــــــــي وَق

األبـــــــــــــعـــــــــــــادأهـــــــــــــــــــــاًل عـــــــــــــــــدد مـــــــــــــا يـــــــقـــــــطـــــــع الــــــبــــــيــــــد دار  تـــــــــــــــقـــــــــــــــّرب  هـــــــــــــجـــــــــــــٍن 

بــــــــــاألعــــــــــيــــــــــاد)2(وإعـــــــــــــــــــــــــــــداد مـــــــــــــن ِلـــــــــــبـــــــــــس املـــــــــســـــــــاويـــــــــد صـــــــــّلـــــــــى  مــــــــــن  ِعـــــــــــــــــّد  أو 

األشـــــــــــــهـــــــــــــاد)3(وإعـــــــــــــــــــــــــــــــداد مــــــــــــــا يــــــــســــــــجــــــــع بــــــتــــــغــــــريــــــد روس  يف  لـــــــعـــــــى  َورٍق 

قـــــــــرنـــــــــاس وإنــــــــــــــت لـــــلـــــّصـــــيـــــد َصـــــــــــّيـــــــــــاد)4(ويــــــــــــا »بــــــــــــن مــــــحــــــمــــــد« َطـــــــْلـــــــعـــــــك بـــعـــيـــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّل املـــــــــــــــــــواريـــــــــــــــــــد خــــــضــــــت الــــــبــــــحــــــر مـــــــــن غــــــيــــــر َبـــــــــــــــــــــاّلد)5(فـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــْم وْت

زادشــــــــكــــــــيــــــــت لـــــــــــــي مـــــــــــــن خــــــــــــــــــــــّرد الــــــغــــــيــــــد ــــــــــــم  ُحــــــــــــبــــــــــــُه بــــــــقــــــــلــــــــبــــــــك  الـــــــــــــلـــــــــــــي 

َحـــــــســـــــن الـــــــُقـــــــبـــــــل مــــــــزمــــــــوم األنـــــــــــهـــــــــــاد)6(مـــــــــــــــــــن بــــــــــــــــوثــــــــــــــــنــــــــــــــــّيــــــــــــــــاٍت مـــــــــــفـــــــــــاريـــــــــــد

ومــــــــــــكــــــــــــّمــــــــــــلــــــــــــه َخــــــــــــــــــــــــــــــــــالّق الــــــــــعــــــــــبــــــــــادزاهـــــــــــــــــــي ِحـــــــــــــِســـــــــــــْن مـــــــــــا هـــــــــــو بــــتــــقــــلــــيــــد

تـــــــوكـــــــيـــــــد يـــــــــــــــهـــــــــــــــواك  ذا  كــــــــــــــــــــان  ويـــــــــــــــــــــــــــــــرّز لــــــــــــــــك رايـــــــــــــــــــــــــــــــات األوكــــــــــــــــــــــــــادإن 
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املساويد: اللباس األسود.. 2
روس األشهاد: رؤوس اجلبال.. 3
طلعك بعيد: بصرك حاد.     قرناس: من أسماء الصقور.. 4
املواريد: مفردها مورد: بئر املاء، وهنا يقصد األماكن واملواضع واملعارف العامة.      باّلد: من يقوم بقياس عمق البحر.. 5
بوثنيات مفاريد: ذو األسنان املتفرقة، وهي من عالمات اجلمال.. 6
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أنــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــٍع لــــــــــــــــــك ومــــــــــنــــــــــقــــــــــادإتـــــــــــبـــــــــــع هــــــــــــــــــــــواه وقــــــــــــــــــــــول يــــــــــــــا ِســـــــــيـــــــــْد

ِحـــــــــــــســـــــــــــادإتـــــــــــــبـــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــواه بــــــــــكــــــــــل مـــــــــــــــا يــــــــريــــــــد قـــــــــــــــــــــــــول  تـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاوع  وال 

وتـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــّذروا ونـــــــــــــــقـــــــــــــــول ِوْشـــــــــــــــعـــــــــــــــادكــــــــــــــــــم إخــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــونــــــــــــا بـــــــــــاملـــــــــــواعـــــــــــيـــــــــــد

وأصـــــــــبـــــــــح ذلـــــــــيـــــــــٍل ُعــــــــقــــــــب مـــــــــا ســـــــــــــــاد)7(كــــــــــــــم َطــــــــــــــــــّوعــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــرٍم وصــــــــنــــــــديــــــــد

ــــــــك »ســـــعـــــيـــــد« ــــــــَل ــــــــْب َخـــــــــــــــــــــــاّل الــــــــــــــوطــــــــــــــن وعـــــــــــــــــــــــاف الـــــــــبـــــــــالدهـــــــــم وّلـــــــــــعـــــــــــوا مـــــــــن َق

ـــــــــــــــم بــــعــــيــــد ـــــــــــــــْع هـــــــــــــواُهـــــــــــــم لــــــــــــو ُه ـــــــــــــــاَب ـــــــــَمـــــــــنـــــــــام وحــــــــــــــــــــــــارب الــــــــــــــــزادَت عــــــــــــــــاف الــــــــــ

مــــــــــــا َوّقـــــــــــــفـــــــــــــه لــــــــلــــــــِحــــــــْمــــــــل َكــــــــــــــــــــــــــــــّداد)8(ُقـــــــــــــــــم يـــــــــــــا نـــــــــديـــــــــبـــــــــي شـــــــــــــّدلـــــــــــــي ْحـــــــيـــــــد

األرصــــــــــــــــــــــــــاد)9(إركــــــــــــــــب ســــــــــريــــــــــْع وســــــــــيــــــــــْر »يـــــــــــــا عـــــبـــــيـــــد« فـــــــيـــــــه  كــــــــــتــــــــــاٍب  لــــــــــي  َوْد 

قــــــــيــــــــد الـــــــــــهـــــــــــوى لـــــــــــه َحـــــــــــــــــــّد ِوْحــــــــــــــــــــــدادُهــــــــــــــــــم قــــــــــــّيــــــــــــدونــــــــــــي بــــــــغــــــــيــــــــر تـــــقـــــيـــــيـــــد

ــــــــــــم وجــــــــــيــــــــــب إلــــــــــــــــــــِي الـــــــتـــــــواكـــــــيـــــــد قـــــــــل لـــــــــه ســــــمــــــوحــــــه يـــــــــا ابــــــــــــن األجــــــــــــــوادَســــــــــــّل

ساد: حكم وتسيد.. 7
نديبي: مندوبي.     حيد: راحلة.. 8
األرصاد: األخبار املؤكدة.. 9
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حميد السجايا

إلى الشاعر بعد عودته من  { هذه القصيدة موجهة من الشاعر “أحمد بن شبيب املناعي” 
رحلة العالج يف لندن:

وَهـــــــمٍّ جلــــا بـــأقـــصـــى احلـــشـــا والــــتــــوى ِبــــــه)1(جــفــا الـــنـــوم َجــْفــنــي والـــكـــرى مـــا اهــتــنــى به

لـــــديـــــٍغ الــــعــــوالــــي ســــاطــــيــــاٍت ِمـــــضـــــارِبـــــه)2(ســــهــــيــــٍر مــــهــــيــــٍم يف ُدْجـــــــــــى الــــلــــيــــل كـــّنـــنـــي

ـــــْت ـــــَم ـــــراُك ـــــه ِت ــــــه)3(أكـــــابـــــد ُهــــــمــــــوٍم يف احلـــــشـــــا ب ــــــنــــــاِب ـــــــــّشـــــــــر ب ووقــــــــــــــٍت بـــــــــدا شــــيــــنــــه ِوَك

ر اهلل وجــــــــاِبــــــــه)4(َدهـــــــانـــــــي مــــــن الــــــوجــــــال ُهـــــــمـــــــوٍم تـــريـــبـــنـــي َقــــــــــــدَّ مــــــا  وَصــــــــْبــــــــٍر عــــلــــى 

َجــــــرى ِبــــــهصــــــبــــــوٍر مبــــــا يـــــاتـــــي مــــــن اهلل ومــــــــا  واملــــــــــــــــالذ  املـــــــــــال  َرّب  لــــــــه  واحَلـــــــــــْمـــــــــــد 

ـــــه)5(أســـــــالـــــــك إلـــــــــه الـــــــــَعـــــــــْرش ربـــــــــي وخــــالــــقــــي تـــشـــفـــي عـــــزيـــــٍز ِمــــــــّس وأْكـــــــــــــَدر مـــــشـــــارِب

ورحــــمــــه خـــــيـــــٍر  َرّب  يــــــا  جـــــــرى  مــــــا  ـــــــك مِلـــــــــن هـــــــو ِيــــــْرجتــــــيــــــك الـــــشـــــفـــــا ِبـــــهَعـــــســـــى  ِمـــــــنِّ

ْونــــــهــــــارا لــــيــــل  ــــــــْدعــــــــوك  َي بــــــك  اَلْذ  ِومـــْنـــك الـــَفـــرج يـــا خـــالـــق الـــنـــاس قــاطــبــه)6(فـــــتـــــًى 

جلا: ثبت ومتكن.     التوى به: طغى عليه، التف به.. 1
العوالي: الثعابني.. 2
كشر: أظهر وأبدا.. 3
الوجال: استشعار اخلوف.. 4
مس: أصيب.. 5
قاطبة: جميعاً.. 6
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ــــــــزيــــــــل مــــــا بــــــه وصــــابــــهكــــئــــيــــٍب الجــــــــــٍي بــــــك يــــــا إلـــــهـــــي ويــــرجتــــي ــــــك الــــشــــفــــا ِوْت ــــــْن ِم

ـــــــنـــــــاٍت مــــواجــــبــــهأديـــــــــــــٍب رقـــــــــى يف مـــــــوَكـــــــر الـــــــعـــــــّز وإعــــتــــلــــى ـــــــّي َحـــــمـــــيـــــد الـــــســـــجـــــايـــــا َب

ــــَدت صــعــيــبــات األشــــيــــا عـــــون مــــن هــــو جلــــابــــه)7(لـــزميـــي عــلــى الـــــِشـــــّدات وذخــــــري إلــــى ِب

لـــــــــي ثـــــــــــار بــــــــــــــــــــاروٍد وَعـــــــــــــــــّج إرتـــــــــكـــــــــابـــــــــه)8(لـــــــه مـــــــوقـــــــٍف َصــــــــْعــــــــٍب عـــــلـــــى مـــــــن يـــــريـــــده

ــــــــعــــــــه ــــــفــــــى وَهـــــــابـــــــه)9(ِتـــــــــْلـــــــــقـــــــــاه بــــــــــأّوْلــــــــــهــــــــــا وقـــــــــــيـــــــــــدوم َرْب لـــــي نـــــــار ولـــــــد الـــــــــالش واْق

َجــــنــــابــــهيـــــــــــا ِمــــــــــْبــــــــــلــــــــــٍغ مــــــــنــــــــي َســــــــــــــــــالم وتــــــــّيــــــــه عـــــــزيـــــــٍز  ســـــــالـــــــم”  بـــــــن  “لسعيد 
ـــــه)10(لـــزميـــي وإبــــــن َعــــّمــــي عـــلـــى الـــلـــني والـــِقـــســـا وعــــونــــي إلـــــي َصــــــّك احَلـــــَقـــــْب يف كـــــراِب

األشيا: األمور الكبيرة.. 7
عج ارتكابه: ثار غباره.. 8
قيدوم: يف املقدمة.     نار: هرب.     اللالش: الردئ والوضيع.. 9
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هات القلم

{ هذه القصيدة وجهها الشاعر سعيد البديد للشاعر “أحمد شبيب املناعي” رداً على قصيدته 
التي بعثها إليه حني عودته من لندن بتاريخ 1985/5/9م:

مــــــال مــــــــا  كــــــــل  لــــــنــــــا  عــــــــــــــادل  يــــــــا  يــــــــا خـــــــالـــــــق األيــــــــــــــــام يــــــــا خـــــــالـــــــق الــــلــــيــــليــــــــا اهلل 

ـــــــــر وإنــــيــــليــــــــا مــــــــنــــــــزٍل ســـــــــــــورة مـــــحـــــمـــــد واألنــــــــفــــــــال ـــــــــــْوراه والـــــــــّزُب والــــــــّطــــــــور والـــــــــــّت

بـــــــاألحـــــــوال عـــــلـــــيـــــٍم  يـــــــا  أســـــــالـــــــك  مـــــحـــــاســـــٍب خـــــْلـــــَقـــــه عــــلــــى الـــــــَعـــــــدل واملــــيــــليـــــــا اهلل 

ــــــك أســتــعــني إلــــى َحـــَدْتـــنـــي الـــَغـــرابـــيـــل)1(بـــــــك أســــتــــجــــيــــر إلـــــــــى تــــــــوّزيــــــــت األهـــــــــــوال ِوْب

إكــــتــــب وَفـــــّصـــــل أْحـــــَســـــن الـــــقـــــول َتـــْفـــصـــيـــلهـــــات الـــقـــلـــم وإكــــتــــب مبــــا شـــيـــت »يـــــا هــــالل«

ـــــــــــْم تـــــعـــــّنـــــا مبـــــرســـــال صــــــــــوب الــــــــــــذي يــــفــــهــــم ِلــــــــــــــــَرّد املـــــراســـــيـــــلمـــــــن ُعــــــــُقــــــــْب هـــــــــذا ُق

ـــــــاك عــــــاقــــــات الـــــّصـــــعـــــاب املــــشــــاكــــيــــل)2(»إبــــــــن شـــبـــيـــب أحـــــمـــــد« حــــمــــيــــٍد بــــاألفــــعــــال َفـــــــكِّ

الــــــّرجــــــاجــــــيــــــلمــــــــن البـــــــــــــٍة كـــــلـــــهـــــا ســـــنـــــاعـــــيـــــس ِوْرجـــــــــــــــال ُأســـــــــــــــــود  مــــــــــنــــــــــاٍع”  “االد 
ــــــِر الـــــهـــــنـــــد والــــهــــيــــللـــــي جــــيــــت تـــلـــقـــى َمـــــْجـــــلـــــٍس فــــيــــه الــــــــْدالل ــــــنــــــَب ــــــَع ِمـــــــــَرّكـــــــــيـــــــــاِت ْب

ـــــــــــــــــــــَدّوراٍت بــــاألشــــكــــال ـــــبـــــر الــــــصــــــحــــــوِن ْم ــــر احِلــــــْيــــــل)3(ُك ــــطَّ  ِمــــْتــــخــــالــــٍف مــــن فـــوقـــهـــا ِف

الــــــرمــــــال َذّر  مـــــــا  إعــــــــــــــداد  عــــلــــيــــه  ــــــم  ِوْعـــــــــــــــــــداد مـــــــا َهــــــــّلــــــــْت مــــــــــــزون املــــخــــايــــيــــلســــــّل

مــــــن ُعـــــقـــــب فـــــرقـــــا بــــــو عــــــيــــــوٍن مـــكـــاحـــيـــلإن ســـــال عــــن حـــالـــي تـــــرى احلــــــال بــــه حـــال

ـــْشـــدي كــمــا الـــبـــان لـــي مــال ـــل احلـــســـن َتــفــْصــيــلَحـــْســـن الـــُقـــَبـــل ِي ُســـبـــحـــان مــــن هــــو فـــصَّ

عـــــــــنٍي وجـــــــيـــــــٍد والـــــــتـــــــفـــــــاِت ْوتــــــــعــــــــازيــــــــل)4(عــــلــــيــــه مــــــن َوْصــــــــــــف املـــــهـــــا أربــــــــــع خـــصـــال

توزيت: وقعت بها.. 1
املشاكيل: عسيرة احلل.. 2
متخالف: متنوع.     فطر احليل: النوق السمينة التي لم حتبل.. 3
تعازيل: ضمور البطن.. 4

book.indd   160 10/30/19   7:22 AM



161

مــــــــزاريــــــــق األنــــــبــــــال الــــيــــمــــنــــى  مـــصـــاقـــيـــليف عــــيــــنــــه  ســــــيــــــوٍف  الــــيــــســــرى  عـــيـــنـــه  ويف 

ــــــهــــــا َحـــــــــــــــّط َشــــــــّيــــــــال ـــــْهـــــَزعـــــهـــــا إلــــــــى قـــــــاَمـــــــِت ْتـــشـــيـــلأبــــــــــــو نــــــهــــــيــــــٍد مـــــــــا ب الـــــــــــــّردف ِي

ال َنــــــــــــزَّ الــــــــــــــروح  حـــــشـــــا  يف  وداده  َقــــــــــّفــــــــــى وخــــــــــالنــــــــــي أخــــــــيــــــــل املـــــخـــــايـــــيـــــلالــــــلــــــي 

عـــــــســـــــاه يـــــســـــقـــــي دارُهــــــــــــــــــم تـــــــالـــــــي الــــلــــيــــلآخـــــيـــــل بـــــــــرٍق مــــــن ِجـــــــــدا الــــــشــــــوق َشـــــّعـــــال

َهـــــــّمـــــــال ــــــــني  احملــــــــّب دار  عــــــلــــــى  يـــســـقـــي الـــغـــصـــون الـــيـــابـــســـات احملـــــاويـــــل)5(ِيـــــــْصـــــــبـــــــح 

ال ــــــــزَّ تــــــيــــــا، ويـــــعـــــّلـــــْلـــــهـــــا مـــــــن اخلــــــيــــــر َتــــْعــــلــــيــــلعــــســــى الــــــديــــــار الــــلــــي بــــهــــا الـــــشـــــوق َن

ــــيــــال ــــْق هــــجــــٍن عـــلـــيـــهـــن ِمــــْســــبــــالت الـــــصـــــراويـــــل)6(يـــــامـــــا حـــــاللـــــي َرّوَحــــــــــــــــــْن ُعــــــقــــــْب ِم

ــــــال ــــــّه ِج اهلل  حـــــشـــــا  فــــيــــهــــم  مــــــــا  عـــــنـــــد الـــــــــلـــــــــوازم يــــنــــطــــحــــون املـــــــدابـــــــيـــــــل)7(ُشـــــــــّبـــــــــان 

وكــــــم إكــــســــبــــوا مــــن غــــالــــيــــات احملــــاصــــيــــل)8(َكــــــــم ْقــــــّطــــــعــــــوا مــــــن مــــهــــمــــٍه دونــــــــــه الــــــالل

ِوْتــــــمــــــلــــــوا حـــــمـــــٍل خــــطــــيــــٍر بــــــه ميـــــيـــــل)9(وكـــــم عــــّدلــــوا مــــن صـــاغـــي احَلـــــــّظ لــــي مـــال

ــــــبــــــني املـــــفـــــاعـــــيـــــلربــــــعــــــي هـــــــل الـــــــــعـــــــــادات َحـــــــّمـــــــاَيـــــــْة الـــــتـــــال لـــــــــي جـــــــــا نـــــــــهـــــــــاٍر بـــــــــه ت

ل احلــــــــال بــــاحلــــال وأخــــــلــــــف هــــــوانــــــا عــــــن طــــــــــروق املــــواصــــيــــلُســــبــــحــــان مـــــن هـــــو َبــــــــــدَّ

ـــــــــرى دنــــــيــــــاك ِحـــــــــلٍّ وتــــــرِحــــــيــــــل)10(يـــــــا هـــــيـــــه يـــــالـــــلـــــي َغــــــــّرتــــــــه طـــــــــول اآلمـــــــــال إعـــــلـــــم َت

ــــــــــــِك ْتــــيــــللــــــو شـــــْفـــــت بـــــالـــــّدنـــــيـــــا تـــــــراويـــــــك األقـــــبـــــال البــــــــــد مــــــــن يــــــــــــوٍم ُعــــــُقــــــْبــــــهــــــا َل

ـــــعـــــديـــــلوصــــــــــــالة ربــــــــــي ِعــــــــــــّد مـــــــا َهـــــــّبـــــــت أشـــــمـــــال عــــــلــــــى نـــــــبـــــــيٍّ َعـــــــــــــــــّدل الــــــــــّديــــــــــن َت

احملاويل: املصفرة.. 5
مسبالت الصراويل: السراويل الطويلة.. 6
املدابيل: مجموعات كبيرة من اإلبل، واملقصود اجليش.. 7
الآلل: السراب.. 8
صاغي: ناقص وردي.. 9

يا هيه: يا هذا.. 10

book.indd   161 10/30/19   7:22 AM



162

كف املالم

{ وهذه القصيدة يرد بها على قصيدة أرسلها له راشد بن محمد السليطي.. ولكننا لم نحصل 
عليها:

ومــــا حــــدا احلــــــادي عــلــى روس األشــــجــــار)1(أهـــــــــــــاًل هــــــــال بــــــــك ِعـــــــــــــّد مــــــــا َهــــــــــب نــــــــودي

ـــــــــصـــــــــوت عـــــــــودي أيـــــضـــــًا ومـــــــا غــــّنــــى عــــلــــى نـــغـــمـــة الــــــطــــــار)2(ومــــــــــــا تـــــــــــــــرمّن ُمــــــــــغــــــــــرِم ْب

ودودي مــــــن  لــــفــــى  الـــــلـــــي  الـــــكـــــتـــــاب  الـــــّصـــــاحـــــب الـــــــّصـــــــايف عــــلــــى كــــــل مــــــا صــــارحــــــــّي 

مــــــن بــــــو جــــــديــــــٍل فـــــــوق األمـــــــتـــــــان نـــــــّثـــــــار)3(لـــــي يـــشـــتـــكـــي طــــــول الــــهــــْجــــر والــــــّصــــــدودي

األنــــــــــوارواخَلــــــــــــــــــــــّد َبـــــــــــــــــــــــــّراٍق حــــــــــــــــداه الــــــــــرعــــــــــودي مــــنــــه  وشــــعــــشــــعــــت  َتّ  ــــــــــــــْدِر  َب أو 

غــــــريــــــر مـــــــا يــــفــــهــــم مـــــضـــــامـــــني األخــــــبــــــارتــــــــــــــــــّوه صـــــــغـــــــيـــــــٍر زامـــــــــــــــــــــيٍّ بـــــــالـــــــنـــــــهـــــــودي

َقــــــــــــــدٍّ وَمــــــــــــــــدٍّ واعــــــــــــتــــــــــــداٍل ومــــــــضــــــــمــــــــار)4(عـــــــنـــــــده عــــــلــــــى كـــــــــل احملـــــــــاســـــــــن شــــــهــــــودي

ـــــيـــــعـــــودي ـــــــــــــــّف املـــــــــــــــالم إلــــــــــــي تـــــــــبـــــــــّدا بـــــــــاألعـــــــــذارالبــــــــــــّد »يــــــــــا راشـــــــــــــــد« َعــــــلــــــيــــــِك ْب ُك

ــــــــل لــــــه أنــــــــا لــــــك والـــــــهـــــــوى لــــــه جــــنــــودي أمـــــشـــــي عــــلــــى مــــــا رمــــــــت أيــــــضــــــًا وتــــخــــتــــارُق

وحـــــســـــودي وشــــــــــاة  دونــــــــــه  مــــــن  حــــــــال  إصـــــــبـــــــر والبــــــــــــــــّد املــــــفــــــالــــــيــــــك تـــــــــــْنـــــــــــدار)5(وإن 
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الـــــعـــــهـــــودي عــــلــــيــــه  ـــــــــــق  وّث لـــــــك  عـــــــــاد  ِوْخــــــــــِذ احَلــــــــــَذر َلـــــيـــــاك تـــــوريـــــه األضــــــيــــــار)6(وإن 

ــــات األســـــــــــرار)7(راعــــــــــــي املــــــــــــــــوّدة لـــــــو يـــــصـــــيـــــِر ْمــــــــَحــــــــدودي َخــــفــــّي يـــفـــضـــي  ـــصـــبـــر وال  َي

ــــــــــل لــــــــه أنــــــــــا بـــــيـــــنـــــي وبـــــيـــــنـــــك ســــــــــدودي ارُق ــــــــــّد مـــــــا يــــفــــشــــى عـــــلـــــى كـــــــل َمــــــــــــرَّ والــــــــــسَّ

وزودي لـــــــي  جـــــــــرى  مــــثــــلــــك  أنـــــــــا  ــــــــــــد عــــلــــى حـــــالـــــي الــــنــــارشــــفــــنــــي  مــــــن صــــــاحــــــٍب َوقَّ

ّطـــــول الــــّدهــــر وأنـــــا عــلــى احلـــمـــل َصــــّبــــار)8(الــــــــلــــــــي مـــــحـــــّمـــــلـــــنـــــي بـــــــحـــــــمـــــــٍل يـــــــكـــــــودي

وآزيـــــــــــت يف قــــيــــد الـــــّرعـــــابـــــيـــــب مـــــحـــــتـــــار)9(اخلـــــــــــود َحــــــــّطــــــــوا بـــــــي ُقـــــــــــــــــَواْت الـــــقـــــيـــــودي

نــــلــــت املـــــــــــرام ومـــــــا هـــــــوى الــــقــــلــــب واخـــــتـــــاركـــــــم أخـــــلـــــفـــــونـــــي مـــــــن ركــــــــــــوع وســــــجــــــودي

يــــــــا طــــــــــول َمــــــــْســــــــراهــــــــا عـــــلـــــى كــــــــل َعــــــّبــــــارشـــــــــــرع الــــــــهــــــــوى َوْلــــــــــــــــــٍم وَمــــــــــــــــرٍّ صـــــــــــدودي
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على يا بن شبيب

{  ويرد على علي بن شبيب:     

ـــــــــــــــــــّلْ وبــــــــــــــــٍل مــــــــــن َغــــــمــــــامــــــه ــــــــْت مـــــــن الــــــفــــــرقــــــا حــــــمــــــامــــــه)1(َهـــــــــــــال مــــــــــا َه ومــــــــــا َحــــــــنَّ

ومـــــــــــــا َيــــــــْكــــــــتــــــــب تــــــــــّيــــــــــات وســـــــــــالمـــــــــــه)2(ومـــــــــــــا َيــــــــــذكــــــــــر غـــــــــــــرمي الــــــــــشــــــــــوق شـــــوقـــــه

وَيــــــْعــــــكــــــس ِشــــــْرَعــــــهــــــا ُعـــــقـــــب الــــــــوالمــــــــه)3(ومـــــــــــــــا َهــــــــــــّبــــــــــــت هــــــــــــبــــــــــــوٍب مــــــــــــن جــــــنــــــوب

ـــــــالـــــــلـــــــي جلــــــــالــــــــي واشـــــــتـــــــكـــــــى لـــي َكــــــــــالمــــــــــه)4(َهــــــــــــال ِب لــــــــه يف  ــــــــــــــــح مــــــــا جـــــــــــرى  ووضَّ

وَمــــــــــّكــــــــــن بـــــــــه صــــــــــــــــــواٍب بــــــالــــــســــــهــــــامــــــه)5(شـــــــكـــــــى لــــــــــي مــــــــــن َتــــــــــــعــــــــــــّرض لــــــــــه هــــــــــواه

قـــــــــوامـــــــــه)6(َحــــــــــــِســــــــــــني الــــــــــــعــــــــــــود نــــــــــــّقــــــــــــال اجلــــــــعــــــــود قـــــــــــدٍّ يف  اخَلــــــــصــــــــر  ــــــِضــــــيــــــم  َه

لـــــيـــــلـــــة تــــــــامــــــــه)7(زريــــــــــــــــف الــــــــــــّطــــــــــــول َعــــــــــــّطــــــــــــاف املــــــثــــــانــــــي الــــــــــّبــــــــــْدر يف  يــــــــشــــــــادي 

َعـــــــــــــداه اجلـــــــيـــــــْش ْوخــــــــّلــــــــي يف مـــــقـــــامـــــه)8(َعــــــــــلــــــــــيــــــــــِه ْيــــــــــــــــــــــــوّن َوّنــــــــــــــــــــــــــــات الــــــطــــــعــــــني

املــــــــــــنــــــــــــام بـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــّذات  يــــــــــهــــــــــنــــــــــا  طـــــــعـــــــامـــــــه)9(وال  وأزرى  َمـــــــشـــــــربـــــــه  تـــــــــكـــــــــّدر 

ــــــــي الــــــــغــــــــوان َحــــــــــــــــب  مــــــــــــن  يــــــــــنــــــــــالم  إلــــــــي مــــــن شــــــــاف مــــــدقــــــوق الـــــــوشـــــــامـــــــه)10(وال 

ومـــــنـــــهـــــم خـــــــــــــــــــــــــّداٍع  اخلــــــــــــــــــود  يف  بـــــــهـــــــم يـــــــهـــــــديـــــــك لــــــــــطــــــــــروق الــــــســــــالمــــــهتـــــــــــــــرى 

بـــــــــــشـــــــــــاشـــــــــــاٍت وعــــــــــــطــــــــــــٍف وابـــــــتـــــــســـــــامـــــــهعــــلــــي »يـــــــا بــــــن شــــبــــيــــب« لــــــو شــــفــــت مــنــهــم

يـــــــــجـــــــــّرون الــــــــهــــــــوى َجـــــــــــــّر اخلـــــــــــزامـــــــــــه)11(كــــــــــــــذا طـــــــــْبـــــــــع الــــــــــــــعــــــــــــــذارى يــــــــــا نـــــدميـــــي

رزيـــــــــــــــن الــــــعــــــقــــــل وأصـــــــــبـــــــــح مــــســــتــــهــــامــــهوكـــــــــــم مــــــــن تـــــــــــاه مــــــــن قــــــْبــــــلــــــي َوَقـــــــْبـــــــَلـــــــك

هل: هطل.. 1
شوقه: حبيبه.. 2
شرعها: اجتاهها.. 3
جلا: جلأ.. 4
مكن: سدد.. 5
اجلعود: الشعر الكثيف.     قد: معتدل.. 6
عطاف املثاني: لني األطراف.. 7
عداه: جتاوزه.. 8
أزرى: ترك.. 9

مدقوق الوشامة: ضارب الوشم.. 10
اخلزامة: من اخلزام، وهي حلقة يشد فيها الزمام.. 11
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يا سعيد أنخاك من وقٍت عوج)*(

{ قال صالح بن سلطان الكواري يشكي على سعيد بن سالم البديد 1384/8/17هـ:

ــــــــاع الــــــــــَفــــــــــَرْج دوج)1(طــــــــارشــــــــي مــــــــن فـــــــــــوق قــــــــطَّ مـــــــركـــــــوب  نـــــبـــــي  مـــــــا  ُفـــــــــــــرٍت  طـــــــــرز 

َرج ـــــــــــِك الـــــُفـــــجـــــوج)2(عـــــــنـــــــده الـــــــــــــــِمـــــــْطـــــــَنـــــــاج واحـــــــــــــد والــــــــــــــــــرِّ والــــــرمــــــال الــــلــــي َمــــــــَع ِذِي

ِكـــــــــــنَّ يف صـــــــــــدره ثـــــــلـــــــوج)3(لــــــــــي غـــــــــــــدا لـــــلـــــقـــــيـــــر تــــــــبــــــــديــــــــِل ْوَوَهـــــــــــــــــــج ــــــن  ِيــــــَصــــــخِّ مـــــــا 

لــــــج ـــــــوج اخَلــــــــــــــّد بــــــــــــوج)4(كــــــــامــــــــل األوصـــــــــــــــــــــاف َســـــــــلـــــــــٍك بــــــالــــــدَّ مـــــثـــــل هــــــرجــــــيــــــٍل يـــــــُب

مـــــــا يــــكــــلــــف بــــالــــثــــقــــيــــل مـــــــن اخلــــــــــــــــروج)5(طـــــــــــــــرزه الــــــســــــتــــــني مـــــــــع خــــــــمــــــــٍس حـــجـــج

زوج)6(بـــــــرتـــــــقـــــــالـــــــي الــــــــــلــــــــــون مــــــــســــــــلــــــــوٍب َغـــــــَنـــــــج كـــــــــل  مـــــــــن  مــــــــــطــــــــــّرزه  هـــــنـــــقـــــلـــــنْي 

َدَرج ُثـــــــــــــــــمٍّ  وانــــــــتــــــــحــــــــا  ــــــــــــــه  ــــــــــــــِل ِوْي ســــتــــه يــــــــروج)7(َفـــــــــــــــــرِّ  واعـــــتـــــدل واْنــــــَحــــــا عـــلـــى الــــرَّ

يـــــــــعـــــــــوج)8(مـــــــــــن بــــــــــــــــــالدي مـــــــجـــــــنـــــــٍب لـــــــــــــــّمـــــــا خـــــــرج ـــــــه  عـــــــّن وال  املـــــــــجـــــــــرى  عــــــــــــــارف 

تـــــعـــــوجلــــــــــي لــــــفــــــيــــــت ســــــعــــــيــــــد ابــــــــشــــــــر بــــــالــــــفــــــرج مـــــــكـــــــانـــــــه ال  عــــــــــن  ســــــــالــــــــم  ولـــــــــــــد 

أرج بـــــــــــــــه  ســـــــــــــــــــــــــالٍم  مــــــــــنــــــــــي  ــــــــــــغــــــــــــه  يـــــــفـــــــوج)9(َبــــــــــــلِّ ِمـــــــــْســـــــــٍك  خـــــالـــــطـــــه  ورٍد  ريــــــــــح 

مــــــــن مــــــصــــــر والــــــــــشــــــــــام وديــــــــــــــــار الـــــــزنـــــــوجعـــــــــــد مـــــــــخـــــــــلـــــــــوٍق لــــــــفــــــــى مـــــــــــن كـــــــــــل فــــج

وحــــــج بـــــالـــــكـــــعـــــبـــــة  طـــــــــــاف  مــــــــن  عـــــــــــدد  يف طــــــريــــــق اجلــــــــــو والـــــــلـــــــي خــــــــــاض مـــــوجأو 
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وَثـــــــــــّج بــــــــالــــــــدعــــــــوة  َعــــــــــــــّج  مـــــــــن  عـــــــــــدد  يـــــــــــوم تـــــــاســـــــع قــــــبــــــل مــــــــا كـــــــــــٍل ميــــــــــــــــوج)10(او 

ــــــيــــــد أنــــــــخــــــــاك مــــــــن وقـــــــــــــٍت عـــــوج شــــــــــاب راســــــــــــي مــــــــن صـــــــــــــــروٍف فـــــيـــــه عـــــوجيــــــــا ِســــــِع

ــــــعــــــج ـــــــــعـــــــــل والـــــــــــهـــــــــــر ورخــــــــــــــــــــــوم الــــــنَّ يــــســــكــــنــــون الـــــنـــــايـــــفـــــات مـــــــن الــــــــــبــــــــــروج)11(الـــــــــثَّ

زرج زيـــــــــــــــزا  يف  ـــــــلـــــــس  الـــــــطِّ يف اخلـــــرايـــــب مـــالـــهـــم بـــعـــض امـــــــهـــــــروج)12(والــــــــــــــّذيــــــــــــــاب 

ــــــــــوم وطــــــــيــــــــور احَلـــــــــــــَدج ــــــــــُب َخــــــــــــم وال روج)13(والــــــــــــرَّ ـــــــال وبــــــشــــــوت الــــــــــــــــــزِّ يــــلــــبــــســــون الـــــــشَّ

فــــــــــوق مـــــــــاشـــــــــوٍر يـــــــفـــــــوج املـــــــــــــوج فـــــــــــــــوج)14(ويـــــــــــــن أنـــــــــــــا والــــــــــــوقــــــــــــت وّطــــــــــــانــــــــــــي جلــــج

بـــــالـــــفـــــرج اهلل  واطـــــــــلـــــــــب  صـــــــبـــــــري  خـــــــــاجلـــــــــي مـــــــنـــــــه املــــــــعــــــــونــــــــه والـــــــــــفـــــــــــروجبــــــــــــاح 

عـــــرج بـــــــه  مـــــــن  عـــــلـــــى  يـــــــــحـــــــــوج)15(والــــــــــــف صـــــلـــــى اهلل  يــــــــــــوٍم  الـــــثـــــقـــــلـــــني يف  شــــــافــــــع 
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ما يفيد ابها الزمان إال الهجج)*(

{  قال الشاعر سعيد بن سالم البديد رداً على قصيدة صالح بن سلطان 1384/8/22هـ:

ـــــَزج ـــــِم صــــــــامــــــــٍت مــــــــا هــــــــو بــــــــــــــذيٍّ بــــــــالــــــــهــــــــروج)1(هـــــــــات مـــــــا يــــــرســــــم عـــــلـــــى طـــــــــرف الــــــ

والـــــــعـــــــوج ــــــمــــــاحــــــه  الــــــسَّ دعــــــيــــــتــــــه يف  طــــــــاغــــــــٍي عــــــــن ســـــيـــــد حــــكــــمــــي مــــــــا يــــعــــوجلــــــــي 

واســـــــتـــــــدار الــــقــــلــــب واْطـــــــَمـــــــا فــــيــــه مـــــــــوج)2(هـــــــــاض مـــــــا بــــالــــقــــلــــب وافـــــضـــــيـــــت الـــفـــلـــج

ـــــفـــــوج)3(حــــــــني جـــــــانـــــــي خـــــــّطـــــــك الـــــقـــــلـــــب ابــــتــــهــــج ــــــــــب بـــــه تــــراحــــيــــب الـــــشِّ قــــمــــت أرحِّ

روجمـــــــرحـــــــبـــــــًا بـــــــــه عـــــــــد مـــــــــن خــــــــــــاط ونـــــســـــج مــــــــــن قــــــــــمــــــــــاٍش فـــــــيـــــــه أنـــــــــــــــــــواع الـــــــــــــــــــزِّ

وانـــــــــــــــدرج َخـــــــــــــــطٍّ  ِخـــــــــــــــطِّ  مـــــــــا  عــــــــــــدد  بــــــالــــــبــــــريــــــد ونـــــــاقـــــــلـــــــه رجــــــــــــــٍل حـــــــــثـــــــــوج)4(أو 

خـــــــرج مــــــــــا  دوج  فـــــــــــــوق  مــــــــــن  خــــــــــــــــروج)5(طــــــــــارشــــــــــي  أول  ذا  كـــــــــــود  مــــــديــــــلــــــه  مــــــــن 

ــــــــروج)6(أذهـــــــــــبـــــــــــي الـــــــــــلـــــــــــون مـــــــــــا هـــــــــــو بـــــالـــــغـــــنـــــج ــــــيــــــات بــــهــــا كــــمــــا نــــقــــش الــــــــسِّ والــــــسِّ

طــــــفــــــوج)7(شـــــــّغـــــــلـــــــه يــــــــــا طــــــــــارشــــــــــي وقـــــــــــــت الـــــشـــــفـــــج ســـــيـــــره  تـــــكـــــون يف  ال  واحلــــــــــــذر 

تــــســــج ال  واحـــــــــــــــــــــذر  الـــــــســـــــتـــــــني  ـــــــــــه  عــــــن ميــــــني الــــســــيــــر لــــــي ذيــــــــك الــــــــبــــــــروج)8(َمـــــــــــشِّ

مـــــكـــــرمـــــني الـــــضـــــيـــــف بـــــاحلـــــيـــــل الــــنــــعــــوجلـــــــــــي لـــــــفـــــــيـــــــت بـــــــــــــــــــدار وافـــــــــــــــــــني الــــــــهــــــــرج

الــــــــعــــــــوج لــــــــــِة  مــــــــــعــــــــــدِّ ْف  ــــــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــَش امْل هـــــل هـــــم الـــــــعـــــــادات لـــــي صـــــك الـــــــســـــــروج)9(الد 

لــــــــــــــــــــــــــــــــي إلــــــــــــهــــــــــــم ســــــــــــــــالمــــــــــــــــاٍت حلـــــج ألــــــــــــف والـــــــــــفـــــــــــنٍي عــــــــــــدد مـــــــــا هــــــــــــاج مــــــوجَودِّ
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عـــيـــد أهـــــل هـــجـــٍن لـــفـــت عـــقـــب الــــقــــنــــوج)10(واقــــــــصــــــــد الــــــّســــــلــــــمــــــان فــــــــّكــــــــاك احلــــجــــج

ـــــــــــــــــــروج)11(لــــــــــي لـــــفـــــيـــــتـــــه اخــــــــــبــــــــــره عــــــــــن مــــــــــا ســــبــــج قـــــــــل لـــــــــه األيـــــــــــــــــام والــــــــدنــــــــيــــــــا ت

ــــــــوجكــــــــــــان تـــــشـــــكـــــي مـــــــــن زمــــــــــــــــــاٍن بـــــــــه َعـــــــــــــــَوْج مــــــــا نـــــــــــرى بــــــــه كـــــــــــود ُعــــــــــــــــوٍج فـــــــــــوق َع

الـــهـــجـــج إال  الــــــــزمــــــــان  ابــــــهــــــا  يــــفــــيــــد  والــــــقــــــصــــــي الــــــلــــــي يــــــــــــــداري ملــــــــــخــــــــــروج)12(مـــــــا 

رج مــــــا بــــقــــى مــــــن فـــعـــلـــهـــم كــــــــود الــــــــهــــــــروج)13(ويـــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــادات املـــــــــعـــــــــالـــــــــي والــــــــــــــــــــــدَّ

عـــج عـــــــــج  مـــــــــا  عــــــــــــدد  اهلل  صــــــلــــــى  أو عــــــــدد مــــــا هــــــل وبــــــــــٍل مــــــن حـــــــجـــــــوج)14(الــــــــــــف 

احلجج: القضايا الشائكة.     القنوج: الغنوج: السير املتمايل إظهاراً للدالل، ولكنه هنا: كناية عن التعب.. 10
سبج: سبق.     تروج: تضطرب.. 11
الهجج: ضعيف العقل، األحمق.     القصي: البخيل.. 12
الدرج: املقام العالي.. 13
عج: غبار.     حجوج: سحب.. 14
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وين أنا والوقت أسقاني كدر)*(

{   قال صالح بن سلطان الكواري هذه القصيدة على لسان أخيه سلمان بن سلطان يف رمضان 
1384هـ، يخاطب فيها الشاعر سعيد بن سالم البديد:

ـــــــــــــال املــــــطــــــر مـــــــــن هـــــمـــــالـــــيـــــل الـــــــســـــــحـــــــاب املـــــــــرزمـــــــــاتمـــــــــرحـــــــــبـــــــــًا مـــــــــــا هـــــــــــل َهـــــــــــــطَّ

وارتــــــــــــــــوت مـــــنـــــه الــــــــــّريــــــــــاض الـــــّظـــــامـــــيـــــاتســــــــــــال ســـــيـــــلـــــه وانـــــــــــــــــرف مــــــنــــــه الــــــوعــــــر

واكـــــتـــــســـــت مــــنــــه الـــــغـــــصـــــون الـــــــعـــــــاريـــــــات)1(واســــــتــــــبــــــش الـــــطـــــيـــــر واخــــــــضــــــــر الــــشــــجــــر

واملـــــــــــــنـــــــــــــابـــــــــــــت البـــــــــــــــــســـــــــــــــــاٍت زاهــــــــــــيــــــــــــاتفـــــــــــاح روضــــــــــــــه واخـــــــتـــــــلـــــــط فــــــيــــــه الــــــزهــــــر

َحـــــــَســـــــر مـــــــحـــــــايـــــــيـــــــره  يف  بـــــــــــيـــــــــــدي  كــــــــاشــــــــتــــــــات)2(والـــــــــــزِّ املــــــــــواتــــــــــر  يف  واخلــــــــــاليــــــــــق 

الــــــثــــــبــــــاتمــــــرحــــــبــــــًا بـــــــاخلـــــــط والــــــــلــــــــي بــــــــه َحـــــــَضـــــــْر إال  يــــــــقــــــــول  مــــــــــا  لــــــــــــــــزمٍي  مــــــــــن 

الـــــــــــراديـــــــــــات)3(يـــــــا هــــــــــاًل ِبــــــــــــْه ِعــــــــــــدِّ ِمــــــــــــْن َســــــــــــرِّ ْوَجـــــــــَهـــــــــْر ِوالـــــــِغـــــــنـــــــا يف  بـــــالـــــطـــــرابـــــة 

ـــــــــــــــشِّ قـــــلـــــبـــــي واســـــتـــــســـــر وانــــــــشــــــــرح صـــــــــــدري عـــــقـــــب ضــــيــــقــــه وبـــــــاتيــــــــــــوم جــــــــانــــــــي َب

ـــــــــــف لــــلــــبــــشــــر ـــــــــــصِّ بــــيــــتــــه بـــــغـــــفـــــالت)4(فـــــــرحـــــــتـــــــي بـــــــــــه مـــــــــــا تـــــــــــوصَّ فــــــرحــــــة الــــــلــــــي ِق

الــــــــــــزايــــــــــــدات)5(طــــــــارشــــــــي مــــــــن فــــــــــوق مـــــعـــــنـــــون الـــــــّصـــــــدر الــــــــربــــــــوش  مـــــثـــــل  ورا  لـــــــه 

ـــــــْر فــــــــــــــــارف ضــــــافــــــيــــــاتكـــــــامـــــــل األوصــــــــــــــــــــاف واســــــــتــــــــابــــــــه َحـــــــَم َعــــــــــــْنــــــــــــِدِلــــــــــــنيِّ والــــــــــــــــرِّ

وافــــــــــيــــــــــات)6(مـــــغـــــلـــــطـــــانـــــي بــــــــــني االســــــــــمــــــــــر واحلـــــــمـــــــر أســــــيــــــاتــــــه  ــــــــــه  اجَلــــــــــاِم أزرق 

هـــــــــواتمــــــــن امـــــــريـــــــكـــــــا صــــنــــعــــتــــه طــــــــــــــرزه َشــــــَفــــــر غــــــــيــــــــره  وال  جـــــمـــــســـــي  نــــــبــــــي  ال 
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لـــــــــســـــــــفـــــــــرات)7(مـــــــــن حــــــفــــــيــــــزه مـــــــــا مــــــشــــــى حــــــتــــــى شـــهـــر يـــــــبـــــــونـــــــه  وال  مــــــــــــّرنــــــــــــوه 

ـــــــــر ـــــــــهـــــــــا حلــــــــــــــن الـــــــــوت الـــــــــــداميـــــــــــات)8(واملـــــــــكـــــــــيـــــــــنـــــــــه كـــــــــّن الـــــــــــــــــزروع  مـــــحـــــاحـــــيـــــل  أو 

وانــــتــــحــــا وانـــــحـــــا كــــمــــا وصـــــــف الـــــقـــــطـــــاة)9(فــــــــــرويــــــــــلــــــــــه واشــــــــــتــــــــــغــــــــــل ثـــــــــــــــــٍم ِطـــــــــَفـــــــــر

مـــــــــاةكــــــــــــن زولـــــــــــــــــــه لــــــــــــي تـــــــــــــــــــــــوارى واســـــــتـــــــمـــــــر ــــــــــره صــــــــــــوت الـــــــــرِّ كـــــالـــــظـــــلـــــيـــــم مــــــــــذّي

ـــــحـــــر تــــــبــــــاتاركـــــــــبـــــــــه يـــــــــا طـــــــــارشـــــــــي وقــــــــــــت الـــــسَّ ال  ولــــــــــكــــــــــن  عــــــــــنــــــــــده  والــــــــــــــغــــــــــــــدا 

ــــــــــْم يـــــــــا مـــطـــر ـــــــغـــــــه مـــــــنـــــــي ســــــــــــــــــالٍم وكـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــات)10(لـــــــــي لـــــفـــــيـــــت ســـــعـــــيـــــد َســــــــــلِّ ـــــــّل ب

الــــبــــحــــر حــــــــــــــوٍت يف  اعـــــــــــــــــداد  والــــــصــــــدف وقــــمــــاشــــه الــــلــــي فــــــــاخــــــــرات)11(والــــــــــســــــــــالم 

مـــــــــن عـــــــــــدن وحـــــــــــدودهـــــــــــا لـــــــــني الـــــــفـــــــراتِعــــــــــــــدِّ مــــــــا يف الـــــــبـــــــر مــــــــن طــــــــني وحــــجــــر

شــــــــاب راســــــــــي يــــــا لـــــزميـــــي شـــــــالـــــــســـــــواة)12(عـــــقـــــبـــــهـــــا أشــــــــكــــــــي تــــــــصــــــــاريــــــــف الـــــــدهـــــــر

وانــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــاّلل األمـــــــــــــــــــــور املــــــعــــــضــــــالتويـــــــــــــن أنـــــــــــــا والـــــــــــوقـــــــــــت أســــــــقــــــــانــــــــي كـــــــدر

يـــــــــــوم اخلـــــطـــــر الـــــــــــــــــراي يف  يـــــــــا عــــــضــــــيــــــدي يـــــــــا زبـــــــــــــــون الــــــطــــــايــــــالتيـــــــــا صـــــلـــــيـــــب 

ــــــــــــوادي واحلــــــضــــــر ــــــــــــب ويـــــــنـــــــهـــــــم أهـــــــــــــل الــــــــعــــــــلــــــــوم الـــــــطـــــــايـــــــالتويــــــــــــن شــــــيــــــخــــــان ال

رّوحـــــــــــــــــــــوا تـــــــــت الـــــــلـــــــحـــــــود الــــــبــــــالــــــيــــــاتويــــــــــــن عــــــصــــــمــــــان الــــــــــــشــــــــــــوارب والـــــفـــــكـــــر

الــــبــــشــــر ســـــيـــــد  عـــــلـــــى  اهلل  ســـــــيـــــــد الــــــــــــــســــــــــــــادات وآمــــــــــــــــــر بــــــالــــــصــــــالةوألــــــــــــف صـــــلـــــى 
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يا هال ما بان نم وازدهر)*(

{ ما قال الشاعر سعيد بن سالم البديد رداً على قصيدة الشاعر صالح بن سلطان التي قالها 
نيابة عن أخيه سلمان:

والــــــــلــــــــيــــــــالــــــــي املـــــــبـــــــهـــــــمـــــــات املـــــظـــــلـــــمـــــاتيــــــــــا هـــــــــــــاًل مــــــــــا بـــــــــــــان نـــــــــــــٍم واْزَدَهــــــــــــــــــــــــــــْر

مــــــــــن صــــــــــديــــــــــٍق فــــــــــاهــــــــــٍم كــــــــــل اجلـــــــهـــــــاتحــــــــــــي مــــــــــكــــــــــتــــــــــوٍب لــــــــفــــــــي بــــــــــــه مــــعــــتــــبــــر

واخـــــتـــــفـــــى يف اجلــــــــو مــــــن عــــقــــب الــــثــــبــــاتمــــــــرحــــــــبــــــــًا بــــــــــه ِعــــــــــــــــدِّ مــــــــــا طـــــــــــــار وشـــــهـــــر

وخــــبــــر عــــــلــــــم  مــــــــن  جــــــيــــــب  مــــــــا  عـــــــــــدد  الـــــــّنـــــــازحـــــــات)1(أو  الـــــقـــــرايـــــا  يف  أو  املـــــــــدن  يف 

ــــــرس وامــــعــــنــــت الـــنـــظـــر نــــــدميــــــي يف زتـــــــــــــــات)2(حـــــني جـــــانـــــي الــــــطِّ يــــــــا  قـــــمـــــت عــــــجــــــٍل 

ـــــطـــــر ــــــــــــيــــــــــــت الـــــسَّ الـــــــــــــدواتأحـــــــــظـــــــــرت فــــــــكــــــــري َودنِّ والــــــقــــــلــــــم واحلــــــــبــــــــر يف ظــــــــــرف 

مــــــــــن أمـــــــــــثـــــــــــاٍل واالبـــــــــــــيـــــــــــــات احملــــــكــــــمــــــاتجــــــبــــــت مـــــــــا تــــــظــــــر اذهــــــــــانــــــــــي والـــــفـــــكـــــر

ــــحــــر ــــبــــات)3(طــــــــارشــــــــي مــــــــن فــــــــــوق مـــــفـــــجـــــوج الــــنَّ ِمــــــــْن َنـــــِســـــْل ِهـــــْجـــــِن الــــوهــــيــــب مــــنــــتِّ

قــــطــــر حــــــــمــــــــى  يف  بـــــــالـــــــصـــــــيـــــــف  ــــــــيــــــــات)4(راتــــــــــــــــــــــٍع  مــــــــعــــــــّف يــــــــــــــــــزال  ال  أَّمـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــه 

ــــــــــاك ُتـــــــــومـــــــــي بـــــالـــــعـــــصـــــاةاحلــــــــــــــــــــذر يــــــــــــا طــــــــــــارشــــــــــــي ثــــــــــــم احلــــــــــــذر ــــــــــيَّ احــــــتــــــفــــــظ َل

ـــــحـــــر ـــــامـــــيـــــاتاركـــــــــبـــــــــه يـــــــــا طـــــــــارشـــــــــي وقــــــــــــت الـــــسَّ والــــــفــــــجــــــر يـــــوصـــــلـــــك ِعــــــــــــدِّ الـــــضَّ

ـــــلـــــمـــــان مـــــــن عـــــقـــــب الــــّســــهــــر ــــــه مـــحـــمـــالتاقــــــصــــــد الـــــسَّ ــــــنَّ ــــــَف ِعـــــــيـــــــَد أهـــــــــــْل ِهـــــــجـــــــٍن ِل

* املصدر: مجموعة مخطوطات ديوان صالح بن سلطان الكواري.
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ــــــــغــــــــه مــــــــنــــــــي ســــــــــــــــالم ومــــــــــــــــن حــــضــــر عـــــــــــد مـــــــــــا تـــــــتـــــــال حــــــــــــــــــروف الـــــــــــــذاريـــــــــــــاتبــــــــلِّ

والــــــــلــــــــيــــــــال الـــــــلـــــــي بـــــاهـــــلـــــهـــــا مــــعــــضــــالتكـــــــــــان يـــــشـــــكـــــي مـــــــــن تـــــــصـــــــاريـــــــف الــــــدهــــــر

والــــــبــــــشــــــر الــــــــــبــــــــــرايــــــــــا  رب  ســـــــــــــــوى  جــــــــــــاريــــــــــــات)5(ذا  امــــــــــــــــــوٍر  عـــــــــن  مـــــــــحـــــــــاٍل  ال 

ـــــَيـــــر الـــــضِّ كـــــــــود  الـــــــزمـــــــن  ذا  يف  تـــــــــرى  والـــــعـــــجـــــب واجلــــــــــــور جــــهــــر وخــــــافــــــيــــــات)6(مـــــــا 

ـــــــيـــــــمـــــــات مـــــــــا يـــــلـــــقـــــى ِوَقــــــــــــر الــــــعــــــالــــــيــــــات)7(راعـــــــــــــــي الـــــــشِّ مـــــــنـــــــزٍل يف  لـــــــه  والــــــــنــــــــذل 

بــــــاملــــــكــــــر دروٍس  عــــــــــنــــــــــده  مــــــــــــا  ــــــــــــاة)8(كــــــــــــــــان  َم واجلــــــــَســــــــاِســــــــه والــــــبــــــالســــــه والــــــــــــرِّ

ـــــــــَغـــــــــات الــــــــلــــــــي مـــــضـــــلـــــني الــــــصــــــالةدّوســـــــــــــــــــوه بـــــخـــــفـــــوفـــــهـــــن حــــــمــــــر اخَلــــــــَكــــــــْر الـــــــــطِّ

يــــســــر عــــــــنــــــــده  مــــــــــا  عـــــــــــــاد  مــــــــا يــــــــعــــــــّدونــــــــه عــــــلــــــى قــــــيــــــد احلــــــــــيــــــــــاة)9(والــــــــــــرجــــــــــــل ال 

الـــعـــســـر ذاك  عــــقــــب  مــــــــــاٍل  َحـــــــَصـــــــْل  ــــــــــــــــــــــــدوه لـــــــــــو كــــــــــــــان شـــــــــــــــــاٍة ولــــــــــــــد شـــــــاةوان  أيِّ

ــــــجــــــْر أّثــــــــــــــــــــر بــــــقــــــلــــــبــــــي هــــــــــــمــــــــــــوٍم وحــــــــــســــــــــراتعــــــقــــــب ذلــــــــــــك بــــــاشــــــتــــــكــــــي ِخـــــــــــــــلٍّ َه

أكــــــــبــــــــر خــــطــــر فــــــــــرقــــــــــاه يف  مــــــــــن  ــــــــي واملــــــــقــــــــاتصـــــــــــــرت  عـــــــفـــــــت أنـــــــــــــا لــــــــــــــــذات شــــــــرب

ْوِنــــــــــَفــــــــــر َصــــــــــــــــدِّ  أهـــــــــــارجـــــــــــه  بــــــغــــــيــــــت  ســـــــــامـــــــــٍع بـــــــــي قــــــــــــول ِحــــــــــــّســــــــــــاِد ْووشـــــــــــــــاةإن 

صــــبــــر مــــــــــا  قــــــلــــــبــــــي  أســــــــــــــــاله  بــــــغــــــيــــــت  ثــــــبــــــاتإن  عــــــــــنــــــــــدي  وال  فــــــــــكــــــــــري  تـــــــــــايـــــــــــٍه 

غـــــــــــايـــــــــــرات)10(جــــــــــــــــــــادٍل يــــــــــا صــــــــــــــاح مــــــــــــدلــــــــــــوِج َعـــــــــَفـــــــــْر عــــيــــنــــه جـــــــيـــــــوٍش  ِكــــــــــــــّنْ يف 

ـــــفـــــاةاذهـــــــــــبـــــــــــي الـــــــــــلـــــــــــون ممــــــــــــــــــزوج الــــــّســــــمــــــر هــــــايــــــف اخلــــــصــــــريــــــن مـــــعـــــســـــول الـــــشَّ

لــــــــني أصـــــــبـــــــح فــــــــايــــــــٍق بــــــــني الــــــــبــــــــنــــــــات)11(دّلــــــــــــــلــــــــــــــوه أهــــــــــلــــــــــه وهــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــّوه َبـــــــــــــــــــِزْر

ـــــــْعـــــــد الــــــَعــــــِشــــــْر مـــــــــا تــــــــــــرى مــــــنــــــه الــــــــكــــــــواكــــــــب خـــــافـــــيـــــاتكــــــالــــــبــــــدر لـــــــى تـــــــــاه ِمـــــــــــْن َب

بــــــــي صـــــــــــــــواٍب مــــــــن هــــــــــوى ِســـــــــِيـــــــــِد املـــــهـــــاةيـــــــــا ولـــــــــــد ســــــلــــــطــــــان قـــــــــل لـــــــــي شــــالــــفــــكــــر

ــــــــــت هـــــــــبـــــــــوب الــــــنــــــاكــــــبــــــاتواخلـــــــــتـــــــــم صـــــــلـــــــوا عــــــلــــــى خــــــيــــــر الــــبــــشــــر ــــــــــبَّ عــــــــــد مــــــــــا َه
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ِسنة َعليَنا َعسيرة!

{ بعد اكتشاف اللؤلؤ الصناعي الياباني قل الطلب على اللؤلؤ الطبيعي الذي هو مصدر الرزق 
الوحيد ألهل اخلليج، وتدنت نتيجة لذلك أثمانه، وجنم عن كل ذلك سوء يف احلالة االقتصادية، 
املنطقة سبل  هذه  بأهل  وضاقت  الرزق،  قليلة مصادر  اللؤلؤ  كساد  أعقبت  التي  السنوات  فكانت 
العيش، وتأثرت كل الطبقات بهذا العسر والضعف، فأطلق أهل اخلليج على هذه السنوات اسم )سنة 

العسر(، وقعت بني عام 1930م ــ 1936م تقريباً.

مــــن ذا الـــّســـنـــه إلـــــي بـــهـــا الـــــّنـــــاس يــحــكــونهـــــــاض الــــــغــــــرام وهــــــّيــــــض الــــقــــيــــل بـــفـــنـــون

عــــــــــّزي ملــــــن مــــثــــلــــي هــــضــــيــــٍم ومــــــــحــــــــزون)1(يـــــــا »جـــــــــاســـــــــٍم« قـــــــــال الـــــفـــــتـــــى ويــــتــــهــــّيــــض

ْزيـــــــــــــــــاده يف  والــــــــســــــــنــــــــة  هـــــــــــــــــوٍن  ــــــفــــــت بــــــــالــــــــقــــــــراده)2(الــــــــــعــــــــــام  وتــــــــــكــــــــــّدرت ِســـــــــْنـــــــــٍة ِل

مــــــــــــــــــراده يف  ســــــــــــــايــــــــــــــٍر  ـــــــــيـــــــــٍم  عـــــــــل ِيــــْعــــَلــــم مبـــــا يــــجــــري عـــلـــى الـــعـــبـــد ويـــكـــوناهلل 

ـــــة الـــــــَوَخـــــــل والــــّطــــاليــــب فــــــيــــــهــــــا تــــــــبــــــــنّي كــــــــــل أمــــــــــــــــٍر عــــــــجــــــــايــــــــب)3(هـــــــذا الــــســــنــــه ِســـــْن

مـــــــن جـــــــــور ســــــنــــــٍة كــــــّشــــــَفــــــت كـــــــل مـــــدفـــــونكـــــــــــــمٍّ ِصــــــــــبــــــــــٍي شــــــــــــــــاْب والـــــــــــيـــــــــــوم شـــــايـــــب

ـــــــا َمــــــَهــــــلــــــهــــــا َبــــــَهــــــْلــــــهــــــا)4(أعــــــــــــــــــوذ مـــــــــــن ســـــــــنـــــــــٍة تـــــــقـــــــّف جـــــمـــــيـــــٍل  وال  ديـــــــــن  مـــــهـــــل  ال 

َخـــــــــَذْلـــــــــهـــــــــا ســـــــــــوايـــــــــــا  يــــــكــــــافــــــيــــــنــــــا  كـــــــــّل الــــــــّتــــــــجــــــــاَرا والـــــــفـــــــقـــــــاره يـــصـــيـــحـــوناهلل 

الــــغــــوص طـــــاف وحـــســـبـــة الـــقـــيـــض حـــــــّده)5(أهـــــــــــــل الــــــــــّديــــــــــانــــــــــه أمــــــــهــــــــلــــــــوا بـــــــاملـــــــكـــــــّده

ورّده جـــــــمـــــــادي  وأشـــــــهـــــــر  الـــــفـــــطـــــر  تــــســــعــــة شـــــــهـــــــوٍر والـــــــغـــــــواويـــــــص َيـــــْســـــعـــــونشـــــهـــــر 

َعـــطـــانـــي اهلل  ـــــــا  َم كـــــــان  لــــــي  حـــيـــلـــتـــي  ـــَمـــغـــاص ْوِســـــــــْرت أَنــــــا لــلــمــيــانــي)6(إش  ِســـــــْرت الــــ

عــــانــــي ســـــــــرت  مـــــــا  اهلل  يف  الــــــــّرجــــــــا  أطــــــلــــــب إلـــــــــــٍه عــــــنــــــده الـــــــــــــــــّررزق مـــضـــمـــونلـــــــــوال 
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ــــاس ِخــــــيــــــره)7(أحــــــــــــــــٍد يــــــــقــــــــول بـــــنـــــحـــــتـــــمـــــي لـــــلـــــجـــــزيـــــرة واحــــــــــٍد يــــقــــول الــــــــــراس لــــلــــنَّ

ـــــســـــيـــــرة مــــنــــهــــا أنـــــــــا ذقـــــــــت الــــــشــــــدايــــــد واحلـــــــــــزونويـــــــــــــــاله مـــــــــن ِســـــــــــْنـــــــــــٍة عـــــلـــــيـــــنـــــا َع

بــــحــــتــــيــــاره الــــــفــــــكــــــر  آدور  أنـــــــــــا  َخـــــــــــــْذت الـــــــّرهـــــــانـــــــه ســـــــايـــــــٍر لــــــلــــــّتــــــجــــــارة)8(ظــــــّلــــــيــــــت 

ـــــــــــراره ــــــون)9(ِقـــــــلـــــــْت أَمــــــهــــــلــــــوا قـــــــالـــــــوا َنـــــبـــــيـــــَهـــــا َق مِبــــــَحــــــْت طـــــــــالٍق  واّل  ســـــنـــــْد  َعـــــْطـــــنـــــا 

ْدت أنـــــــا أبــــكــــي َدْمـــــعـــــتـــــي فـــــــوق َخـــــــّدي ــــــاس ســـــّديَعـــــــــــــوَّ وآخــــــــــاف ال أفــــضــــي عــــلــــى الــــــّن

ـــــــــب إلــــــــــــــــــٍه لـــــــــــي ســـــــــألـــــــــَتـــــــــه ميـــــــــــّدي يــــــِشــــــْمــــــتــــــونأطـــــــــل واخلـــــــــــاليـــــــــــق  هلل  مــــــشــــــكــــــاي 

بــــــْســــــرار الـــــضـــــيـــــق  َســــــــــاَعــــــــــْة  يــــــــبــــــــّدل  يـــرفـــع لـــنـــا الـــقـــمـــاْش ْويــــــْرِخــــــْص بـــاألســـعـــاراهلل 

ويــــــصــــــيــــــر ســـــــــــــــوٍق لــــــلــــــتــــــجــــــاره يــــبــــيــــعــــونتـــــســـــيـــــر مـــــــــا بـــــــــني الــــــــبــــــــالديــــــــن األخـــــــبـــــــار

ويــــــعــــــيــــــش مــــــــن هــــــــو شــــــــاقــــــــٍي يف زمــــــانــــــهويــــــــســــــــيــــــــر أمــــــــــــــهــــــــــــــاٍل بــــــــلــــــــّيــــــــا إرهــــــــــانــــــــــه

ــــــَشــــــانــــــه ِب تــــــــعــــــــاّل  هـــــــــو  مـــــــــن  يـــــــــا  اهلل  َيـــــــــــا واحــــــــــــــــٍد مــــــنــــــه اخلــــــــاليــــــــق يـــــســـــالـــــونَيــــــــــــا 

ــــــــــــــــــع لــــــنــــــا يـــــــــا خــــــالــــــقــــــي بـــــاملـــــســـــالـــــكأَســـــــــأَلـــــــــْك وأَفـــــــضـــــــي َيــــــــا إَلــــــهــــــي ســــؤالــــك َوسِّ

َمـــــالـــــك غـــــيـــــر  يــــا خـــالـــقـــي أمـــــــرك عـــلـــى الــــكــــاف والــــّنــــونمــــــالــــــي ســـــــــوى جـــــــــــودك وال 

بــــــــــــارق الح  مــــــــــــا  عــــــــــــــــّد  ربــــــــــــــــي  ــــــــاس طـــــــارقصــــــــــــــــالة  أوعـــــــــــــّد مـــــــا ألـــــــَفـــــــى مـــــــن الــــــــّن

ـــعـــونعـــــــــلـــــــــى نــــــــــــــّبــــــــــــــٍي ذكـــــــــــــــــــــــــــرُه بـــــــــاملـــــــــشـــــــــارق ـــســـْم ـــــوا عــــلــــى املــــخــــتــــار يــــالــــلــــي ِت صـــــّل
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ما بالفقر عار!

{ قالها الشاعر يف “سنة العسر” 1930م:

ـــــلـــــٍم مـــــْنـــــه املــــعــــانــــي يــــفــــيــــضــــون)1(قـــــــــال الـــــــــــذي بــــالــــقــــيــــل مـــــــا هـــــــو مبـــحـــتـــار مــــــن َعـــــْي

يــــــَغــــــّطــــــون)2(كــــــــواكــــــــٍب تــــطــــمــــي كـــــمـــــا وصـــــــــف األبــــــحــــــار مـــــوجـــــه  الــــــريــــــح  حـــــــــداه  َدمْيٍ 

بــــــــاألقــــــــدار رمــــــــانــــــــي  وقــــــــــــــٍت  يــــــــا  اهلل  مــــســــجــــون)3(يــــــــا  األروام  عـــنـــد  َحــــبــــيــــٍس  كــــّنــــي 

جـــــــار ثـــــــــــانـــــــــــٍي  وال  عـــــــــّنـــــــــي  نـــــــــــاشـــــــــــٍد  َولــــــــنيَّ يــــا الــــلــــي مــــا عــــن احلـــــــال تــــــــــدرون)4(ال 

ـــــــُمـــــــر مــــــاعــــــونالـــــــقـــــــوت عــــــنــــــدي حـــــنـــــظـــــٍل ذوقـــــــــــه أمـــــــــرار ـــــــي ْمــــــــســــــــّقــــــــيٍّ مـــــــــن الــــــــ كـــــــّن

صــــــار الـــــــــــــذي  وش  دار  يــــــــا  َســـــــْهـــــــٍر بــــــروحــــــي والـــــــبـــــــَرايـــــــا يــــــنــــــامــــــون)5(بــــــاســــــايــــــلــــــك 

ــــــْت تــــقــــول الـــــــــــدار: ذا الـــــوقـــــت غــــــّدار إنـــــظـــــر وشـــــــــوف الـــــلـــــي بـــــهـــــذا يـــــشـــــوفـــــون)6(َصــــــخَّ

دار الــــــــــّدهــــــــــر  عــــلــــيــــنــــا  الـــــــدنـــــــيـــــــا  أهــــــل الـــصـــخـــا واجلــــــــود والــــلــــي بـــيـــثـــنـــون)7(عـــــــــــالمي 

األعــــــــســــــــار آفـــــــــــــــات  فـــــــــّكـــــــــاك  يـــــــــا  اهلل  يـــــا الــــلــــي الـــــَبـــــَرايـــــا لـــــك جـــمـــيـــٍع يـــســـالـــونيـــــــــا 

ــــــــّدر الـــــبـــــاري عـــلـــى الـــعـــبـــد ِبــــْيــــكــــون)8(ِتـــــْطـــــِلـــــْق عـــــقـــــاٍل ُعـــــْقـــــب ِشــــــــــــّدات واعـــــســـــار مــــا َق

عــــســــره ويــــســــره كــــاتــــب الــــــــرزق َمــــْضــــمــــون)9(مـــــــن حـــــــــــادث األيـــــــــــــــام، مـــــــا بــــالــــفــــقــــر عـــــار
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َصرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

{ يف عهده بالشباب والفتوة والقوة ــــ رحمه اهلل ــــ استشاط غضباً على أحد كبار مستشاري 
حكومة االستعمار، فبدر منه عنفاً يعبر عن رفضه لبعض املمارسات التي كانت متارس من قبل هؤالء 
األغراب املتعجرفني، فما كان إال أن ُحكم عليه وأودع السجن، فقال هذه األبيات التي تعبر عن حالته 

وأمله. فقال رحمه اهلل تعالى:

ـــــة ُرَفــــــــْعــــــــت لــــلــــمــــولــــى َخـــــفـــــّيـــــات َشــــــــكــــــــواي)1(إْحــــــــِبــــــــْســــــــْت يــــــاربــــــعــــــي عـــــلـــــى غـــــيـــــر ِحـــــيِّ

الــــــــبــــــــرّيــــــــه رّب  املــــــــــعــــــــــُبــــــــــود  احلـــــــاضـــــــر الــــــّنــــــاظــــــر ســـــمـــــيـــــٍع لـــــــَدعـــــــوايالـــــــــــــواحـــــــــــــد 

ــــــلــــــواياهــــــــــو الـــــــــــــذي ِيـــــــْعـــــــَلـــــــم أســـــــــــــــرار اخلـــــفـــــّيـــــه أرجــــــــــــو ِيــــــــــَفــــــــــّرج لـــــــي صــــعــــيــــبــــات َب

ـــــه نـــــّي كـــــــــــــّل  خـــــــفـــــــا  َعــــــــــالــــــــــم  يــــــــــا  اهلل  يـــــــا مـــــــن عــــلــــيــــه كـــــــــلِّ ِإْتـــــــكـــــــالـــــــي ورجـــــــــــواييــــــــــا 

مــــــــابــــــــني لـــــــطـــــــفـــــــيٍّ ومــــــــــابــــــــــني َبـــــــْلـــــــحـــــــايأبـــــــــــــــرج ملـــــــــن هـــــــــو بــــــالــــــّســــــجــــــن واألذّيــــــــــــــــــه

مـــــايـــــْنـــــفـــــهـــــم ِلــــــْهــــــروجــــــهــــــم بــــــاالــــــِتــــــلــــــّوايَوأجـــــــــــــنـــــــــــــاس نــــــــــــــــاٍس كـــــــّلـــــــهـــــــا َبـــــــــْربـــــــــرّيـــــــــه

ــــــــه ــــــــــْة املــــــــاياســـــتـــــحـــــكـــــمـــــوا فـــــيـــــنـــــا أحــــــــكــــــــام الــــــــردّي وتــــــعــــــامــــــلــــــوا فـــــيـــــنـــــا عــــــلــــــى ِقــــــــــلَّ

بــــــــــااهلل ثــــيــــبــــوا وارفــــــــعــــــــوا الــــــصــــــوت وّيــــــــاييــــا أهـــــل الـــــوفـــــا، يــــا أهـــــل الـــعـــقـــول الـــوفـــّيـــه

ـــــــــْجـــــــــالٍي ومـــــــــن كـــــــل َمـــــْنـــــفـــــايرفــــــيــــــجــــــكــــــم لـــــــعـــــــبـــــــوا بـــــــــــه األجــــــنــــــبــــــّيــــــة مـــــــن كـــــــل َم

ـــــــــلـــــــــٍغ مــــــــّنــــــــي وَطــــــــــــّنــــــــــــا وَحــــــــّيــــــــه مــــــــن كــــــــل قـــــــــــــــــــّراٍي ومـــــــــــن لــــــيــــــس َقــــــــــــــّراييــــــــــا ِمـــــــــْب

هــــــدّيــــــة الـــــــرســـــــالـــــــه  هـــــــــــذي  لـــــــُهـــــــم  رســـــــــــالـــــــــــٍة فــــــيــــــهــــــا تــــــــواضــــــــيــــــــح َمـــــــْعـــــــنـــــــايوّدوا 

ــــة َحــــمــــيِّ فــــيــــهــــم  كـــــــــان  إن  لــــــُهــــــم  ورجــــــــــوايبـــــأشـــــكـــــي  ــــم  مــــنــــُه الــــــيــــــآس  ِقـــــَطـــــْعـــــت  واّل 

ــــــــت عـــــــيـــــــونـــــــي َحـــــــِفـــــــّيـــــــة أبــــــكــــــي ودمـــــــعـــــــي ســـــــايـــــــٍل فـــــــــوق َوْجـــــــنـــــــايالـــــــــبـــــــــارحـــــــــة بــــــــات

ـــــه ت بـــــــالـــــــتـــــــجـــــــايف عـــــلـــــيِّ وتـــــــعـــــــامـــــــلـــــــوا فـــــيـــــهـــــا بــــــُكــــــثــــــر الـــــــتـــــــعـــــــّدايدنــــــــــيــــــــــًا ِتــــــــــــــَبــــــــــــــدَّ

َخــــــطــــــّيــــــة فـــــــيـــــــُهـــــــم  ســــــــــّويــــــــــت  مــــــــــا  وتـــــعـــــامـــــلـــــوا فــــيــــنــــي عـــــلـــــى غـــــيـــــر َهـــــــْقـــــــوايواهلل 

ة ودليل.. 1 ِحيَّة: ُحجَّ

book.indd   179 10/30/19   7:22 AM



180

َقصدي قطر...

{ قالها وهو يف لندن سنة 1973م:

الـــغـــالـــي َمــــــنــــــزل  بــــهــــا  داٍر  عــــلــــى  ســـــالمـــــي عـــــــدد مــــــا هــــــل َوبـــــــــــٍل ومـــــــا ســـالـــيســـــالمـــــي 

ومـــــــــا نـــــبـــــا غــــــصــــــٍن مـــــــن املـــــــــــوز مـــــيـــــالـــــي)1(ســـــالمـــــي عـــلـــيـــهـــا كــــــل مــــــا َهــــــّبــــــت الـــصـــبـــا

حــــبــــيــــٍب فــــــال ذكــــــــــره عــــــن الــــــبــــــال يــــنــــزالــــيســـالمـــي عـــلـــى مــــن لــــي بـــهـــا ســـاكـــن احلــشــا

حـــقـــوٍق بـــروقـــه بــالــســمــا تــشــعــل أشـــعـــالـــي)2(ســــقــــى ديــــــرتــــــه َوبــــــــــــٍل مــــــن الــــــوســــــم عــلــهــا

صـــاحـــبـــي دار  عـــــلـــــى  بـــــــــــــــّراٍق  خـــــلـــــت  جــــرى َمـــْدمـــعـــي مـــن فــــوق وجـــنـــاي هــّمــالــيإلـــــــــي 

الــــُبــــعــــد، عــــدانــــي عــــن الـــصـــاحـــب الـــغـــالـــي!أنـــــــا مـــــا أشــــتــــكــــي الـــــهـــــجـــــران إال ملـــــن نــــوى

ـــــــويـــــــت وصــــلــــُهــــم أَن فــــيــــه  يــــــــــوٍم  َمــــْ� “ميٍغ” ســيــرهــا يــشــرح الــبــالــي)3(ســــقــــى اهلل  عــلــى 

تــــلــــفــــى بــــنــــا ديــــــــــرة هــــــل اجلــــــــــود ِوْجــــــاللــــــييف ِســــــــــــّت ســــــــاعــــــــاٍت إلـــــــــي طـــــــــال ســـيـــرهـــا

بـــهـــا املـــســـتـــقـــر، فــيــهــا مـــقـــامـــي ومــــنــــزالــــي)4(قـــصـــدي قـــطـــر، درعـــــي ِوَزبــــنــــي عـــن اخلــطــر،

إلــــــي عــــــاف لـــــذ الـــــنـــــوم ســــهــــٍر وال ذالـــــــــي)5(أال يـــــا »عـــــلـــــي« مـــــا لـــــــوم جــــفــــٍن بـــــه الـــعـــنـــا

ــــتــــي؟ وهــــــل تـــســـمـــح األيـــــــــام مـــــن هـــــو عـــلـــى بـــالـــييـــــا عـــلـــي هـــــل يــــرجــــى وصـــــالـــــي أِلَخــــلَّ

الصبا: ريح تهب من الشرق.     نبا: منا وارتفع.. 1
علها: أمطرها، سقاها.     حقوق: الغيم كثيف املطر.. 2
ميغ: اسم لنوع من الطائرات.. 3
زبني: مالذي وملجأي.. 4
ذالي: من ذال، أي أغمض.. 5
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َوجِدي على ُشوف الَوطْن

{ وقال هذه القصيدة متواجداً على أهله ووطنه:

زال نـــــاظـــــري  عـــــن  أم ســـعـــيـــد«  »يــــــا  وَكـــــــــــــّدر صــــــفــــــاَي املــــــشــــــرب الـــــلـــــي صـــفـــالـــيالـــــنـــــوم 

ــــــــــــق مـــــجـــــالـــــيوأمـــســـيـــت مــــن ُكــــْثــــر الـــهـــواجـــيـــِس يف حـــال مــــــــــتــــــــــَكــــــــــّدٍر بــــــــالــــــــي وَضــــــــــــيِّ

وَيـــــصـــــُفـــــق بــــكــــفٍّ لـــــه عــــلــــى الــــــَكــــــّف خـــالـــيال يـــــــا وجـــــــــــــودي َوْجـــــــــــــد مـــــــن َقـــــــّلـــــــة املـــــــال

رّجــــــــال ثـــــالثـــــني  ــــــَقــــــّفــــــاه  ِت ِمــــــــــْن  َوْجــــــــــــد  مــــــوالــــــيأو  لــــــــه  لــــــقــــــى  وال  َديــــــــــــــــِن  ِطــــــــــــــــاّلب 

َتـــــصـــــُفـــــق بــــــه األمـــــــــــــواج ســـــافـــــل وعـــــــالـــــــي)1(وآزيـــــــــــــــت كـــــــّنـــــــي ِمـــــــْحـــــــمـــــــٍل فـــــيـــــه ِجـــــــّهـــــــال

ازال ال  احملــــــــــّبــــــــــني  ـــــــــــــــــــر  ِذْك عـــــــلـــــــى  الــــــســــــؤالــــــيأنـــــــــــــا  يــــــــــــرد  مـــــــــن  لـــــــــي  وال  أســـــــــــــــأل 

َعــــــّنــــــي جــــــنــــــوْب وآنــــــــــا بــــُقــــطــــب الـــشـــمـــالـــيَوْجـــــدي عــلــى شـــوف الـــوطـــن، شـــوف الــعــيــال

ِمــــــَصــــــّبــــــٍر نــــفــــســــي عــــلــــى مــــــا جــــــــرى لــــــــي)2(ال حــيــلــٍة بـــيـــدي عــلــى الــــَوْصــــل »يــــا هـــالل«

واألنـــــــفـــــــال تـــــــبـــــــارك  ــــــــزل  ــــــــْن ِم يـــــــا  اهلل  يـــــــا مـــــــن عـــــلـــــى َخـــــــْلـــــــَقـــــــه رقـــــــيـــــــٍب وعـــــالـــــييـــــــا 

مــــــــا أهـــــتـــــنـــــي بــــــالــــــنــــــوم طــــــــــول الــــلــــيــــالــــيالــــــبــــــارحــــــة َدْمـــــــعـــــــي عــــلــــى اخَلــــــــــــّد هــــّمــــال

محمل: سفينة.     سافل وعالي: ناحية اجلنوب وناحية الشمال.. 1
هالل: اسم شخص.. 2
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الّرحيـــــــــــــــــــــــــل

إلى  )املهاندة( عن مدينة اخلور  قبيلة  نزح بعض من  القصيدة عندما  الشاعر هذه  قال   }
الكويت:

الـــــتـــــدابـــــيـــــر عــــلــــيــــه  هـــــــو  مـــــــن  يـــــــا  يــــــا واحـــــــــــٍد يــــعــــلــــم خــــفــــا كــــــل مـــــْضـــــمـــــور)1(يـــــــا اهلل 

مـــــثـــــبـــــور)2(يــــــا مــــــن بــــُحــــكــــمــــه يـــــنـــــوي الــــعــــبــــد ويـــســـيـــر اهلل  بـــشـــيـــئـــه  يــــســــيــــر  ال  ومــــــــن 

احلــــاضــــر الــــنــــاظــــر عـــلـــى الـــغـــيـــب وحـــضـــورالــــــعــــــالــــــي الـــــــــوالـــــــــي َعــــــلــــــيــــــم املـــــَضـــــامـــــيـــــر

ــــه مــــــن الـــبـــيـــر ـــــــــات وبــــــحــــــور)3(ُســــبــــحــــانــــه الـــــــــُمــــنــــجــــي نــــبــــّي مـــطـــمـــي عـــلـــى فـــــرعـــــون جَلّ

ِوْبـــــــــك أســـتـــجـــيـــر إلــــــي تـــــوزيـــــت اخلـــــطـــــور)4(بـــــك أســـتـــعـــني يـــــا خــــالــــق الـــــــَبـــــــْدِر الـــــُمــنــيــر

كـــــّن احلـــشـــا يـــْصـــلـــى عـــلـــى الهـــــب الـــــُكـــــور)5(قــــــــــال الــــــــــــذي أمــــــســــــى يــــــديــــــر الــــتــــفــــاكــــيــــر

فــــكــــري عـــلـــى مـــــا صـــابـــكـــم يـــــا هـــــل اخلــــــور!ســـــــهـــــــرت لـــــيـــــلـــــي أرقـــــــــــــب الـــــنـــــجـــــم وآديــــــــــر

ـــــبـــــكـــــم واملـــــقـــــاصـــــيـــــر ـــــْق قــــــصــــــور)6(جـــــيـــــت املـــــــــنـــــــــازل ُع هــــــي  مــــــا  ـــــقـــــب  ُع آثــــــــــــــــاراٍت  آزت 

ــــصــــقــــور؟)7(ســـــايـــــلـــــتـــــهـــــا ويـــــــــــن الـــــــــقـــــــــروم املـــــنـــــاعـــــيـــــر؟ اِل الَد  الــــوفــــا  أهـــــل  ويـــــن  دار  يــــا 

ســــكــــانــــة الــــعــــلــــيــــا مـــــصـــــالـــــنِي اِلــــــــــْشــــــــــرور)8(ويــــــن األجــــــــــواد أهــــــل الــــفــــعــــال املـــشـــاهـــيـــر؟

لـــي جــــارُهــــم مـــا يــشــتــكــي َهـــــْرَجـــــِة ْقــــصــــور)9(ويـــــــــن الـــــــــــذي يـــــــوفـــــــون لـــــلـــــجـــــار واجلــــــيــــــر؟

تــــأثــــيــــر عـــــــــــاد  لــــــهــــــم  أبـــــــقـــــــى  مــــــــا  دار  قـــــالـــــت: حـــشـــا مـــــا خـــلـــفـــوا كــــــــوِد اِلــــْقــــبــــور!يــــــــا 
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مـــــن ُعـــــْقـــــب مـــــا َغـــــّنـــــى بـــهـــا كـــــل غــــــنــــــدور)10(شـــــــــوف املــــــــنــــــــازل فـــــوقـــــهـــــا يــــلــــعــــي الـــطـــيـــر

ــــوا بــــــِي ْدهــــــــــــور)11(آزيــــــــــــت أنــــــــــا أبــــــكــــــي بـــــــالـــــــدمـــــــوع املـــــغـــــازيـــــر أبــــكــــي عـــلـــى َرْبــــــــــٍع تــــقــــضَّ

شــوق الــطــمــوح الــلــي على اجلـــود مــيــمــور)12(أبــــــكــــــي عـــــلـــــى ســـــتـــــر الــــــبــــــنــــــيِّ الـــــغـــــنـــــاديـــــر

بـــتـــقـــريـــر عــــنــــهــــم  دار  يـــــــا  إخـــــــبـــــــري  والــــــنــــــورقـــــلـــــت  الــــــعــــــز  ديـــــــــــرة  مَيْ  نـــــــــــووا  قـــــــالـــــــت: 

ــــــوا مــــنــــزل الـــــعـــــّز مـــــهـــــجـــــور)13(طــــافــــوا عـــلـــى الـــبـــحـــريـــن وأنـــــــــووا بــتــشــمــيــر عـــنـــهـــا وخــــــّل

بـــتـــنـــكـــيـــر نــــــويــــــتــــــي  إنـــــــــــك  يـــــــــــوم  دار  شــــامــــوا وخـــــّلـــــوا مــــنــــزل اخلـــــــور لــــلــــخــــور)14(يـــــــــا 

واملـــــــقـــــــاديـــــــر جـــــــــــرى  مـــــــــا  اهلل  مـــــــــن  مــــكــــبــــور)15(هـــــــــــذا  الــــيــــوم  شــيــخــنــا  إْن  ــــقــــول  ِت وال 

وحـــــــّنـــــــا مــــطــــيــــعــــنٍي عـــــلـــــى الــــــلــــــني والـــــــــــزورالــــــــــــراي َرآيــــــــــــه مــــــا َصــــــَغــــــى ُلــــــــواحــــــــٍد غــيــر

مبـــــقـــــدورالشـــــــك مــــــا يـــكـــتـــب عــــلــــى الــــعــــبــــد بــيــصــيــر هــــــــو  وال  يـــــــــْقـــــــــَدر  خــــــــالــــــــٍق  مــــــــن 

ذاليــــــــــــــٍل مـــــــا وقــــــفــــــت ســــــاحــــــة الـــــــــســـــــــور)16(يـــــــا َركـــــــــــب َهـــــــّيـــــــا فـــــــــوق هــــــجــــــٍن مـــضـــامـــيـــر

ــــــــوا عــــلــــيــــهــــا بــــــالــــــســــــرى واملــــخــــاطــــيــــر مــــن قـــبـــل ال يـــبـــهـــج لـــكـــم طـــلـــعـــة الـــــنـــــور)17(ِحــــــــّث

ــــــْرق خــــــابــــــر ومــــخــــبــــورلــــــي جــــيــــتــــوا الـــــــدمـــــــام عــــــوجــــــوا مـــيـــاســـيـــر ِوْتـــــــــَنـــــــــّشـــــــــدوا لــــــلــــــطُّ

الــــشــــبــــوريــــــْهــــــديــــــكــــــِم ِلــــــــــــــــــــــْداٍر بــــــهــــــا لـــــلـــــمـــــال خـــيـــر طــــويــــلــــني  الـــــلـــــي  الـــــصـــــبـــــاح  دار 

ـــــهـــــم ِمـــــــْقـــــــِدْم الـــــــشـــــــور)18(ُهـــــــــم الــــــلــــــيــــــوث إبـــــــــن الــــــلــــــيــــــوث املـــــغـــــاويـــــر ـــــراُي املـــــرشـــــديـــــِن ْب

املــــضــــايــــيــــر ْمـــــطـــــّمـــــنـــــني  الـــــــصـــــــبـــــــاِح«  ُفـــــــــــّكـــــــــــاك عــــــــــاقــــــــــات ملــــــــــن كـــــــــــــان مـــــضـــــيـــــور»آل 

وتــــعــــبــــيــــر كــــــــتــــــــاٍب  لــــــــي  َوّدوا  ـــــــــــــــب  َرْك فـــــيـــــه الـــــــســـــــالم الــــــلــــــي ِمــــــــزّكــــــــا بـــــاِلـــــْعـــــطـــــوريــــــــا 

مــــقــــهــــور)19(َســـــــــــالم يـــــــا َمـــــلـــــجـــــا الــــــــوفــــــــود اخَلـــــواطـــــيـــــر كـــــل  ذرا  السالم”  “عــــــبــــــداهلل 
ـــــــــــــــــم املـــــــزاهـــــــيـــــــر عـــلـــى الـــنـــبـــي الــــلــــي َعـــــَلـــــى ْعـــــــــداه َمـــنـــصـــورصـــــــــــــالة ربـــــــــــــي ِعـــــــــــــــــّد َنْ
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)أشوف الشيب()*(

{ يقول فرج بن سالم، وقد دار هذا احلديث يف مجلس سعيد البديد يف البدر،: عندما عدنا 
يف يوم من األيام من العام 1988م )كان ذلك من أول العام إلى شهر 5 منه(، من الشمال، وقال لي 
الوالد سعيد: اجته يا فرج إلى اخلور حيث مجلس الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني. وعندما 
دخلنا عليه مجلسه وحتدثا قلياًل يف أمور الدنيا، سأل الشيخ أحمد الشاعر سعيد عن أحواله، فقال 

الشاعر سعيد مجاوباً إياه بهذه األبيات أو القصيدة التي مطلعها:

ــــــْه ْعــــــضــــــاِي ْ يف  ـــــــــــــــنيَّ َب ـــــــيـــــــْب  الـــــــشِّ ــــيــــْب َحــــَيــــلــــي)1(أَشـــــــــــــــوف  ِشــــَكــــى لــــي مــــن ســــوايــــا الــــشِّ

ـــــلـــــي)2(ِوِرجــــــــــــلــــــــــــي مـــــــــا ِتـــــــســـــــاعـــــــدهـــــــا َعـــــــَصـــــــايـــــــْه ــــــْل َشـــــيَّ ْـــــتـــــفـــــي َعــــــاجــــــٍز َعـــــــــْن َشــــــيَّ ِوَكــــــ

ـــــيـــــلـــــي)3(ِوَســــــــــــــْهــــــــــــــٍم لـــــــــي َذَخـــــــــــــــــْرَتـــــــــــــــــْه ِلــــــلــــــرمــــــايــــــة ـــــِت أشـــــــوفـــــــه يــــنــــثــــنــــي َشـــــــــــــروى الـــــِف

*  املصدر: ورقة مخطوطة، دونت بقلم علي شبيب املناعي عن لسان السيد فرج بن سالم املناعي، وذلك بتاريخ 1988/5/29م.
عضايه: أعضائي.    سوايا: سوء األفعال.      حيلي: بدني.. 1
شيل: حمل ورفع.     شيلي: احلمل املادي واملعنوي.. 2
ذخرته: احتفظت به.    شروى: مثل.      الفتيلي: اخليط من القطن.. 3
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ديـــــرة العــــــز

{ وقال ميدح املرحوم الشيخ علي بن عبداهلل آل ثاني، طيب اهلل ثراه:

املــــضــــلــــني جـــــمـــــيـــــع  هــــــــــــــادي  يـــــــــا  اهلل  ـــــه إلــــــــه الـــــّســـــمـــــا كــــانيـــــــــا  ـــــَق يــــــا مــــــن عــــلــــى َخـــــْل

ـــــــده عــــلــــى احلــــــــق والـــــديـــــن ـــــــْب يـــــــــا جـــــــــاعـــــــــٍل لـــــلـــــحـــــق َعــــــــــــــــــــْدٍل ومـــــــيـــــــزانيــــــا وامــــــــــــٍر َع

ـــــد املـــــبـــــعـــــوث مـــــــن َنـــــــْســـــــل َعـــــــْدنـــــــانأســـــــــايـــــــــلـــــــــك بـــــــــجـــــــــاه ِســـــــــيـــــــــد الــــــنــــــبــــــّيــــــني ـــــحـــــّم ُم

ــــقــــمــــانوبــــــاحلــــــج والــــكــــعــــبــــة واألحـــــــقـــــــاف والــــتــــني ـــــــــَحـــــــــّق ُل بــــــجــــــاه الـــــنـــــبـــــي أيـــــــــــوب وْب

ـــــك الـــــّزيـــــن ـــــَل ـــــْس ــــــّديــــــنــــــي عــــلــــى َم يف كــــــــّل مــــــا يــــرضــــيــــك يــــــا عـــــالـــــي الـــــّشـــــانإنــــــــك جِتَ

خــــــذالنإنـــــــت الـــــــــُمــــعــــني يـــــا خــــالــــقــــي وإنــــــــت املـــهـــني شــــئــــت  وإن  نـــــصـــــٍر  لــــــي  شــــئــــت  إن 

الــــلــــيــــاحــــني ُحـــــــْمـــــــر  َدّنــــــــيــــــــت  ذا  مـــــــاشـــــــورٍة َتـــــْنـــــِفـــــل عــــلــــى كـــــــّل األســـــــفـــــــان)1(ِوْخـــــــــــــــالف 

ـــــــــوا عــــلــــيــــهــــا وأحلـــــــقـــــــوهـــــــا شـــــراعـــــني ـــدِر ْدخـــــان)2(َشـــــــــّل ـــْن وعــنــد الــّضــحــى تــلــفــي عــلــى َب

ـــــيـــــان)3(إلـــــــــــي لـــــفـــــيـــــتـــــوا ديـــــــــــــرة الــــــــعــــــــّز والــــــــّديــــــــن ـــــْب ِت الــــبــــنــــاديــــر  روس  عــــلــــى  حـــــّطـــــوا 

ــــــــــــّيــــــــــــٍة لـــلـــمـــحـــّبـــني الـــــلـــــي َحـــــــُمـــــــوا عــــــن دارُهــــــــــــــم كــــــل عــــــــــْدوانألجــــــــــل الـــــــــّســـــــــالم وْتِ

اللياحني: األلواح، اخلشب.     ماشورة: سفينة جديدة الصنع.. 1
دخان: مدينة تبعد عن الدوحة العاصمة مسافة 84 كيلو متراً، وتقع على الساحل الغربي لقطر، وقد حظيت باهتمام كبير منذ . 2

اكتشاف النفط يف احلقول احمليطة بها.
البنادير: جمع بندر: ميناء.. 3

book.indd   186 10/30/19   7:22 AM



187

تـــــــــــّوه جـــــــديـــــــٍد مـــــــا بـــــــــدا فـــــيـــــه نـــــقـــــصـــــان)4(ِوْخـــــــــــــالف َدّنـــــــــــــوا مــــــن خـــــيـــــار الــــّســــيــــاديــــن

والـــــلـــــني الـــــَيـــــْبـــــس  عــــلــــى  عــــجــــاالتــــه  ولـــي جــا الـــَوَعـــْر يــا طــارشــي ِتــْقــل َســـرحـــان)5(َدْرٍب 

بــــــــني ذيــــــــــك األراضـــــــــــــني َرْســــــــــتــــــــــٍة مــــــــا  تــــزهــــي ِبــــَنــــْبــــٍت بــــني ِمــــْخــــَتــــْلــــف األلـــــــــــوان)6(يف 

ــــهــــا الــــوســــمــــي عــــلــــى َنــــــــّو تــســعــني ــــّل بــــــأمــــــزانِجــــــــْد َه اإلكـــــلـــــيـــــل  َدّر  عــــلــــيــــهــــا  وأثـــــــنـــــــى 

الـــــّزيـــــن يـــفـــعـــل  ِمـــــــــْن  دار  لــــفــــيــــتــــوا  إْقــــــصــــــدوا شــــيــــٍخ مــــالــــك الــــنــــاس بـــإحـــســـانوإلـــــــــى 

َحــــــــــــــّرر ممـــــالـــــيـــــك الـــــقـــــبـــــايـــــل بــــســــْفــــطــــان»عـــــلـــــي« عــــلــــى شـــــــان الــــضــــعــــوف املـــســـاكـــني

مــفــاطــني يـــــا  الـــفـــعـــل  ذا  ِســــــَبــــــْق يف  مــــــن َعــــــْصــــــر هـــــــــــــاروٍن ولــــــــو كــــــــان مــــــن كــــانمــــحــــٍد 

ــــــك رومــــــــانيــــــــنــــــــبــــــــوْع ُجــــــــــــــــــــوٍد راجــــــــــــــــــــٍح بــــــــاملــــــــوازيــــــــن َمــــــْل ــــــســــــرى وال  ِك لــــــه  مــــــا عــــــــاد 

ـــــم صـــلـــى اهلل عـــلـــى ِمـــظـــهـــر الــــّديــــن مـــــحـــــّمـــــد املــــــبــــــعــــــوث مـــــــن َنـــــــْســـــــل عـــــدنـــــانواخَلـــــْت

السيادين: نوع من السيارات.. 4
سرحان السرحان: الذئب.. 5
رسته: طريق أو شارع، من اللغة الفارسية.. 6
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ـة َونَّ

{ هذه القصيدة قالها على لسان املرحوم علي بن سيف املناعي، عندما كان يعالج يف لندن 
بتاريخ 1970/6/4م، من مرض أصابه، يشكو فيها حاله ويبث أشواقه إلى أهله وعشيرته:

ومــــعــــبــــود َرقـــــــــيـــــــــٍب  هــــــــو  مــــــــن  يــــــــا  راديــــــــا اهلل  مــــــــا  كــــــــل  يف  األفــــــــــــــــالك  مـــــــــَدّيـــــــــر  يــــــــا 

ـــــــــار نـــــــرود يـــا مـــن بــحــكــمــه ِمـــْخـــفـــٍي مـــا َصــــَنــــْع عـــــاد)1(يـــــــا مــــنــــجــــي إبــــــراهــــــيــــــم مـــــــن ن

تــــفــــرج لــــه الـــضـــيـــقـــات يــــا خـــيـــر مـــــرصـــــاد)2(»بـــــن ســـيـــف« الجـــــي بــــك أيـــــا خـــيـــر مــقــصــود

ــــــــيــــــــود حِلْ ُعـــــــــــــّبـــــــــــــاِد  دار  يف  زاد)3(مـــــــتـــــــحـــــــّيـــــــٍر  لـــــــه  ـــــــــــّذ  َل وال  شـــــــــــرٍب  لـــــــه  لـــــــــّذ  مـــــــا 

ـــر ُفــــود ـــُب اِلــــــْعــــــبــــــادقـــــالـــــوا: ِتــــَصــــّبــــر؛ قـــلـــت: لــــي بـــالـــصَّ َخــــــــــــــــــاّلَق  اهلل  بـــــحـــــكـــــم  أصـــــــبـــــــر 

بــــــاكــــــر بـــــجـــــي لـــــــك بـــــالـــــتـــــقـــــاريـــــر األوكـــــــــــادجـــانـــي الـــطـــبـــيـــب، وقــــــال لـــــي: يــــا عـــلـــي كـــود

ـــــْق ســـــّيـــــدي هـــود ِوْمــــــــــــَصــــــــــــّبــــــــــــٍر أيــــــــــــــــوب بــــــــــأيــــــــــام األنــــــــكــــــــادقـــلـــت أســـتـــعـــني الــــلــــي َخـــــَل

ـــــت لــــــه نـــفـــســـي بــــــال َعــــــْقــــــد وشــــهــــود ـــــْم عــــــســــــاه يـــــهـــــديـــــنـــــي إلــــــــــى خـــــيـــــر األرشــــــــــــادَســـــلَّ

ـــــغـــــوا يــــــا هــــــــِل اجلــــــود ــــــــــــــــــادمــــــن ُعـــــقـــــب هــــــــذا بـــــلِّ مـــــــــّنـــــــــي ســــــــــــــــــالٍم كــــــــّلــــــــمــــــــا َحـــــــــــــــل َرّع

ــــقــــود ــــْن َم َدْرب  مـــــشـــــوا  مــــــا  الـــــلـــــي  األجـــــــــــــــــــــداد)4(لــــــاّلبــــــة  عــــــريــــــبــــــني  مـــــــّنـــــــاعـــــــي  آالد 

وْعــــــــنــــــــاديـــــــــا البـــــــتـــــــي تــــــكــــــفــــــون ظــــــلــــــيــــــِت ِبــــــْقــــــيــــــود ــــــــفــــــــر  ُك عـــــــــاداتـــــــــهـــــــــم  ديـــــــــــــــــــرٍة  يف 

صــــــــاد)5(آزيـــــــــــــــــت كـــــــــّنـــــــــي بــــــــــني قــــــــــافــــــــــات وحـــــــــــــدود الـــــهـــــوى  أوالم  َعــــْنــــهــــا  َجــــْلــــبــــٍة  يف 

يـــشـــكـــي الـــــفـــــراق ويـــشـــتـــكـــي طــــــول األبــــعــــاديـــــــــا َوّنـــــــــــتـــــــــــي وّنـــــــــــــــة طـــــــــريـــــــــٍد ومــــــــضــــــــدود

مــــســــعــــود اهلل  مــــــــن  حـــــــّظـــــــي  عــــــســــــى  األوالد)6(اهلل  مـــــالمـــــات  مـــــن  جـــــروحـــــي  تــــبــــرى 

ـــــْحـــــدود َيـــْصـــبـــر َعـــســـى حـــبـــال الـــــَفـــــَرْج َلــــْيــــه ِتـــْنـــقـــادمـــــا َقــــــــــّدر املـــــولـــــى عــــلــــى الـــــَعـــــْبـــــد َم
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بر به فَرج الصَّ

ـــرب والــــــــّزادي)1(أّحــــــــيــــــــه يــــــــا قـــــــلـــــــٍب َغـــــــــــــدا ِفـــــــيـــــــه َوّقـــــــــــــــادي ـــْت الـــشُّ وَكــــْبــــٍد َلــــك اهلل عـــاَف

مــــــع مـــــن ِحـــــْجـــــر مـــوقـــهـــا ـــــهـــــّل الــــــدَّ ــــــــــــــــادي)2(وعــــــــنٍي ِت ـــــــــّل َوْبـــــــــــــٍل بــــــــْه بـــــــــــروٍق ورّع كــــمــــا َه

ووّراديســـهـــيـــر الــــلــــيــــالــــي بــــالــــهــــواجــــيــــس والـــعـــنـــا أقـــــــــبـــــــــاٍل  تـــــاتـــــيـــــنـــــي  واألفــــــــــكــــــــــار 

ــــراق مــحــبــوبــي َعــضــيــدي وْمـــســـنـــادي)3(عـــلـــى مــــا جــــــرى بــــي وإنـــتـــحـــابـــي وصـــابـــنـــي ِبــــِي ْف

ــــرج لــــي ويــــْجــــُبــــر بـــخـــاطـــري ــــــَرت ِلــــّبــــة فـــــــــوادي)4(عـــســـى اهلل يــــْف ــــــرْج هــــمــــوٍم َخــــــاَم ــــــْف وَي

وبــــالــــلــــيــــل عـــيـــنـــي مـــــا َتـــــَهـــــّنـــــت بـــــاِلـــــرقـــــاديإلـــــــــــي بـــــــــــدا يـــــــومـــــــي تـــــبـــــاطـــــيـــــت ســــاعــــتــــي

ووّداديعــســى اهلل يــْجــَمــْعــنــا عــلــى اخلــيــر والــرضــى ُمــــــــــــوّدي  مـــــع  بـــشـــمـــلـــي  ويـــــْجـــــَمـــــع 

دار األجــــــــــوادي»مــحــمــد« حميد اجلـــود »إبـــن جــاســم« الــذي عـــــن  األقـــــــــــدار  بـــــه  َشـــــّطـــــت 

ــــــــَزع تـــــرى الـــّصـــبـــر بــــه فـــرج كــــــم صــــــابــــــٍر نــــــــال الــــتــــمــــانــــي والـــــــــــــْمــــــَرادييــــا خـــــوي ال جِتْ

ــــر مـــيـــعـــاديصـــــبـــــرك َصـــــبـــــر أيـــــــــوب يـــــــوم إبــــتــــلــــى صــبــر ــــغــــْي جـــــــاه الـــــفـــــرج يف ســـــاعـــــِة ْب

أوكــــــــــادي)5(بــــــــــــــاهلل يـــــــــــا قـــــــــــّصـــــــــــاد َجـــــــــــــــــــــدوى مــــحــــمــــد لــــي  وجـــيـــبـــوا  لــــه  ســـالمـــي  رّدوا 

بـــاخلـــيـــر وإنــــتــــو يــــا هــــل اخلـــيـــر األجــــــــواديعـــــســـــاكـــــم جتـــــيـــــبـــــون لـــــــي عـــــــلـــــــوٍم ِتـــــســـــّرنـــــي
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يا أهل الدمام

{ ما قاله الشاعر بعد زيارته ملدينة “الدمام” عام 1971م:

ِيـــــنـــــالـــــهـــــا املـــــــعـــــــالـــــــي  رام  مـــــــــن  كـــــــــل  مـــيـــالـــهـــامـــــــــا  مـــــــن  ْمــــصــــيــــبــــهــــا  ِيـــــــــــَعـــــــــــْرِف  وال 

لــــــــي صــــــــــار يـــــــــــــوٍم فـــــيـــــه أزمـــــــــــــة إرجـــــالـــــهـــــايــــــــا كـــــــــــود مــــــــن يـــــــــــــّدي حـــــــقـــــــوق الــــــــلــــــــوازم

كـــــمـــــالـــــهـــــاَســــــــالمــــــــي عـــــلـــــى ربــــــــــــٍع لــــفــــيــــنــــا بــــحــــّيــــُهــــم لـــــــلـــــــكـــــــرامـــــــة  وأدوا  كـــــــــــــــــــــراٍم 

ومــــلــــتــــقــــى وإقـــــــــــبـــــــــــاٍل  وتــــــــرتــــــــيــــــــٍب  بــــشــــاشــــة وجـــــــيـــــــٍه، شـــيـــبـــهـــا مــــــع جـــهـــالـــهـــاآداٍب 

ـــــكـــــالـــــه ومــــــالــــــهــــــا)1(عـــلـــي يــــا هــــل »الــــــدمــــــام« إنــــتــــوا هــــل الـــوفـــا إنـــــــتـــــــوا عـــــــرانـــــــني الـــــِش

لــــــــــه رايـــــــــــــــــــٍة بــــــيــــــضــــــا طــــــــــويــــــــــٍل ظـــــاللـــــهـــــابـــكـــم ســــاكــــن الـــعـــلـــيـــا »عــــلــــي« كــــاســــب الــثــنــا

ــــل احلــــمــــول إرتــــكــــى لــــهــــا)2(هــــل اجلــــــود وأهــــــل اجلــــــود واملــــجــــد والـــوفـــا ــــْق َحــــيــــٍد إلــــــى ِث

دلـــــيـــــل املـــــعـــــانـــــي لــــــي َتـــــَغـــــّلـــــق مــــجــــالــــهــــا)3(»راشــــــــــد« رشــــيــــد الـــــــــراي واحلـــــلـــــم والـــفـــهـــم

ـــــا شــــمــــالــــهــــاعــــضــــيــــد لــــعــــلــــي ِوْمــــــشــــــيــــــر رآيــــــــــه وفــــكــــرتــــه ـــــّي مــــــــا تـــــصـــــفـــــق الـــــيـــــمـــــنـــــى بـــــل

حـــــاللـــــهـــــا)4(»جـــــوهـــــر« ولــــــــوال جــــوهــــر الـــســـيـــف مـــــا غــال بـــــاغـــــال  لــــلــــُحــــكــــام  ِحــــــــــّط  وال 

ـــــــــــم دارُه ســـــقـــــى اهلل  ربـــــــــــٍع  عـــــلـــــى  َوبــــــــــــــٍل مـــــــن الــــــوســــــمــــــي تـــــــراكـــــــم خـــيـــالـــهـــاوأثـــــــنـــــــي 

طــــــــــــرق املــــــــــراجــــــــــل مــــــصــــــعــــــبــــــاٍت نـــــوالـــــهـــــاربــــــــــــــــــٍع يـــــــــــــدّلـــــــــــــون املـــــــــعـــــــــانـــــــــي بـــــــرايـــــــُهـــــــم

عـــيـــنـــي ِتـــــــِهـــــــّل الـــــــدْمـــــــع فـــيـــمـــا طــــــــرى لــهــاأنـــا لـــي طـــرى لـــي مـــن هـــل اجلــــود مـــا مضى

ـــــض ضــــمــــيــــري بــــاملــــثــــايــــل وهـــاضـــنـــي ـــــّي ـــــَه فــــــعــــــايــــــل رجــــــــــــــــــاٍل مــــــــــــــــــــــــــْورداٍت حــــبــــالــــهــــاِت

عــــــــلــــــــى نــــــــــبــــــــــيٍّ والـــــــــصـــــــــحـــــــــابـــــــــه وآلــــــــهــــــــاوصـــــالتـــــي عـــلـــى املــــخــــتــــار مـــــا قــــــال وإبــــتــــدا
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خيبات الظنون

{ كان للشاعر مركب كبير يعمل يف شركة “شل”، وكان مركبه مفضاًل على غيره من املراكب، 
وكان دائماً ما يقع عليه اختيار املسؤولني يف الشركة. وحدث ذات مرة أن اعترض بعض أصحاب املراكب 

على دوام عمل مركب سعيد وترك مراكبهم، فقال الشاعر هذه القصيدة معاتباً أولئك األشخاص:

ـــــــــــــــــــــــــــروُهـــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــالــــــــــــــــدمــــــــــــــــاركــــــــــــــــــــــان »يــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــف« ُمـــــــــــْســـــــــــَتـــــــــــشـــــــــــار َبـــــــــــــــــــــــــــشِّ

ـــــــــــع ـــــــــــْصـــــــــــَق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍس كـــــــــــــالـــــــــــــديـــــــــــــك ِي طـــــــــــــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــه والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــارَريِّ

الـــــــــَســـــــــعـــــــــدخـــــــــــــــــــــــــــــــــاض مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــاج احلـــــــــــــســـــــــــــد َدْرب  ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــَن وإْجــــــــــــــــــَت

أحــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه  وال  نــــــــــــــارال  َشـــــــــــــــــــــــــّبـــــــــــــــــــــــــاب  احلــــــــــــــــــســــــــــــــــــد  يف 

ـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــتــــــــــــــى وإحـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا قـــــــــــعـــــــــــودقـــــــــــــــــــــــــال: »يــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــف«: يـــــــــــــــا ســــــــــعــــــــــوْد ل

تــــــــــــــــنــــــــــــــــود ال  تـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــى  األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار)1(قـــــــــــــــــــــــــــــــم  ذا  عـــــــــــــن  وإكــــــــــتــــــــــشــــــــــف 

قـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــٍد مـــــــــــســـــــــــئـــــــــــول “شـــــــــــــــــــــــــــــــــل”)2(قــــــــــــــــــــــــــام »بــــــــــــــــــــــــــو راشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد« َعـــــــــــــْجـــــــــــــل

ــــــــــــشــــــــــــار)3(مــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــصـــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــفــــــــــشــــــــــل َع “لــــــــنــــــــجــــــــك”  إن  قــــــــــــالــــــــــــوا: 

ْد لـــــــــــــــيـــــــــــــــوســـــــــــــــف يــــــــصــــــــيــــــــح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ مـــــــــــــــــــــا لــــــــــــــقــــــــــــــى عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــٍم َصــــــــــحــــــــــيــــــــــحَع

مــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــواجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــس األفــــــــــــــــــكــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــود قـــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــه يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــريـــــــــــح

ـــــــــــــــــــــــــــــْم نــــــســــــيــــــر صــــــــــــــــــوب شـــــــــــاعـــــــــــرنـــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــديــــــــــــر)4(يــــــــــــــــــا »فــــــــــــــــضــــــــــــــــالــــــــــــــــه« ُق

حــــــــــــــــيــــــــــــــــث لــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــده وقــــــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود يــــــــــــــــحــــــــــــــــكــــــــــــــــي لـــــــــــــأمـــــــــــــيـــــــــــــر

ــــــــــــــــكــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــوا َجــــــــــــــهــــــــــــــالقــــــــــــــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــــم وقــــــــــــــــــــــــــــــال: ِكــــــــــــــــلِّ

َعــــــــــــــــــــــــــدال مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــه  احلـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم  َورار)5(ذا  وا  َســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ مــــــــــــــــا  لـــــــــــيـــــــــــش 
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يــــــــــــــــتــــــــــــــــرك الــــــــــــــــلــــــــــــــــي ُهـــــــــــــــــــــــــم َيـــــــــــــبـــــــــــــونقــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــوا: الــــــــــــــــشــــــــــــــــاعــــــــــــــــر يــــــــــهــــــــــون

ـــــــــــــــبـــــــــــــــات الــــــــــضــــــــــنــــــــــون ثــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرارَقــــــــــــــــــــْبــــــــــــــــــــِل َخـــــــــــــــْي

ـــــــــــــــــــــــــــرى َث يـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــاوعـــــــــــــــــــــُهـــــــــــــــــــــم  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرا)6(ال  يف  ِعــــــــــــــــــــــــــــْق  كـــــــــــلـــــــــــُهـــــــــــم 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــثـــــــــــــــرى عـــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــارب  اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار)7(أو  صــــــــــــــــعــــــــــــــــاريــــــــــــــــر  أو 

ــــــــــــــــــــــي« َنـــــــــــــــــــــــــــْب نــــــــقــــــــوم لـــــــــــــــكـــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــود ُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم)8(قــــــــــــــــــــــال »ِحــــــــــــــــــــــجِّ

يـــــــــــجـــــــــــعـــــــــــل الـــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــر دمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار)9(مـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــبـــــــــــــــــالـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــوم

عـــــــــــــــــــــــــــارف املــــــــــــــــجــــــــــــــــرى خـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــَر)10(لــــــــــــــــكــــــــــــــــن »مـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــارك« بــــــــصــــــــيــــــــر

َحــــــــــقــــــــــيــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــيٍّ  لـــــــــــــــقـــــــــــــــى  ـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه ِوْســــــــــــــــــــــــــــط الــــــــــــــقــــــــــــــشــــــــــــــار)11(وإن  َدخَّ

عـــــــــــــــن طـــــــــــــريـــــــــــــق املـــــــــــــيـــــــــــــل ُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوز)12(يــــــــــــــــا »ْعـــــــــــــــَبـــــــــــــــيـــــــــــــــد الـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــل« ُيــــــــــــــــوز

ثــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــشـــــــــــــــعـــــــــــــــل فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك نــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــق الــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــوز

هــــــــــــــــــــــواككــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــفــــــــــــــاك يف  وإعــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــل  ســـــــــــــــيـــــــــــــــر 

وراك الـــــــــــــــــشـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــر  زاروإذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  الــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــني  مــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاك  لــــــــــــــــــــــــو 

راي عــــــــــــــــنــــــــــــــــدي  »َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّ«  ورايقـــــــــــــــــــــــــال  إمــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــــم  كـــــــــــــــــــلِّ

َخـــــــــــــــــــــــــــــــداي إنـــــــــــــــــــــــــــــــه  دروا  ـــــــــــــــــــز َويـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــار)13(مــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــيِّ مـــــــــــــــــا مِيَ

يـــــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــِن بــــــــــــــحــــــــــــــالــــــــــــــي عـــــــلـــــــيـــــــميــــــــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــلــــــــــيــــــــــم

ِســـــــــــــــــْفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــُهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــرارِجــــــــــــــْعــــــــــــــلــــــــــــــُهــــــــــــــم عـــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــوف غـــــــيـــــــم

احلـــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــر)14(ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــْن يـــــــــــــــســـــــــــــــاعـــــــــــــــدُهـــــــــــــــم يـــــــطـــــــيـــــــر وادي  ورا  مـــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات األبـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــــا لــــــــــــــقــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن يـــــــجـــــــيـــــــر كـــــــــــــــــــــــــــــــــود جَلّ
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َمْعرض الَتجارة

{ قال الشاعر يف حني افتتاح معرض جتاري عام، وكان ذلك يف عهد الشيخ علي بن عبداهلل 
آل ثاني:

فـــــــــــــــيـــــــــــــــه اأَلَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْس َمـــــــــــــــــــّجـــــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــــــرض الـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــارة

واملـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــات ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــاره

والــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــرة وأملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِصــــــــــــــــــْنــــــــــــــــــع إمــــــــــــــريــــــــــــــكــــــــــــــا ونـــــــــــــــصـــــــــــــــارى

واملـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــري ربــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــانحــــــــــــــــــشــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــســــــــــــــــــاره

يـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــدن كـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــزالنحــــــــــــــــــتــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــذارى

أمـــــــــــــــهـــــــــــــــاره مــــــــــنــــــــــهــــــــــم  أدري  ـــــــــــم ِفـــــــــــــــــــِلـــــــــــــــــــْو وحـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــان)1(مــــــــــــــــــا  مـــــــــــعـــــــــــُه

ــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــانَمــــــــــــــــــــْزَيــــــــــــــــــــْنــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــم بـــــــــــــالـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــارة ــــــــــــــــــــــــَم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروى ُق

داره بــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــٍد  عــــــــــــــمــــــــــــــانفــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــم  يف  ُربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  رمٍي 

شــــــــــــــــــــارة ـــــــــــبـــــــــــي  قـــــــــــل يف  ـــــــــــــــــــــــوا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت نــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرانَحـــــــــــــــــــــــطَّ وْتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوقِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرت يــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــالنلــــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــكـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــم إشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة كـــــــــــــــــــــــــــــان أََش

وعـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــن)2(خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويف مـــــــــــــــــــــــــــــــــن املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداره

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره يف  شـــــــــــــــــانآلســــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــر  أو  الـــــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــــر  زان 

إســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــاره وَردِّ  وآزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــران أقـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــى 

فلو: مهر.. 1
املداره: احلياء.. 2
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ِمْثـــــــــل ُحــــــــــــٍر!؟

)منصور(، وهو من أنواع السفن املشهورة يف اخلليج، وكان ميلكه  { وقال يصف “السنبوك” 
املرحوم السيد خميس بن أحمد العبيدلي:

ــــــبــــــيــــــره ــــــْع َهــــــــــاِضــــــــــنــــــــــي مـــــــنـــــــصـــــــور ِبــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــاره)1(َهــــــــــــــــــــاِض فــــــــــْكــــــــــري َهــــــــــــــــــــاِض َت

ـــــــــــــــــــــارهمــــــــــــــن َذَهـــــــــــــــــــــــــــــــْب ظـــــــــــّنـــــــــــي مـــــــســـــــامـــــــيـــــــره َنّ الـــــــــــــلـــــــــــــوح  يف  َغـــــــــــــــَلـــــــــــــــْط  مـــــــــــــا 

تـــــــــصـــــــــاويـــــــــره َمـــــــــــــْحـــــــــــــال  الــــــــــّســــــــــفــــــــــن  َطــــــــــــــــــّيــــــــــــــــــاره)2(يف  بــــــــتــــــــقــــــــول  مــــــــشــــــــى  وإن 

ســــــــيــــــــره حــــــــــــــــال  مــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــــــــادى  وإخــــــــتــــــــفــــــــى عــــــــــن شـــــــــــــوف ِســـــــــــْنـــــــــــيـــــــــــاره)3(وإن 

ْلـــــــغـــــــيـــــــره تــــــــنــــــــظــــــــِر  مــــــــــــا  َطـــــــــــــــــــــــَرح  ِمـــــــــــــْثـــــــــــــل ُحـــــــــــــــــــــٍر نـــــــــــــــــــــــــاوِي طـــــــــــــــيـــــــــــــــاره)4(وإن 

مــــــــخــــــــاســــــــيــــــــره يف  ِيـــــــــــــــَحـــــــــــــــّســـــــــــــــْب  ـــــــــد” لـــــــي شــــــاعــــــت أخـــــــــبـــــــــاره)5(مـــــــــــــــا  “بـــــــــو أَحـــــــــَم
ـــــــــــــــــداره)6(َحـــــــــــــــــــــــــّطْ فـــــــــيـــــــــه اخلـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــــن خـــــــيـــــــره ـــــــــــــــــْن وإنــــــــــشــــــــــد الـــــــــلـــــــــي شــــــــــــــاف ِب

هاضني: أثار شجوني.     منصور: اسم للسفينة.. 1
تصاويره: شكله وهيئته.. 2
متادى: اهتز من أثر األمواج.     سنياره: مجموعة السفن التي يسير معها.. 3
طرح: توقف واستقر.. 4
مخاسيره: خسائره.. 5
بنداره: صارية العلم.. 6
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يا عريب اجلد

مــــــــرحــــــــبــــــــًا بــــــــــه عــــــــــد مــــــــــا هـــــــبـــــــت نــــســــيــــميــــــــا »َحــــــــــَمــــــــــد« جــــــانــــــي كــــــــتــــــــاٍب بــــــــه ســـــالم

بــــــالــــــظــــــالم تــــــــــزاهــــــــــى  نـــــــــــــٍم  َعــــــــــــــــــــــَدْد  واحلـــــطـــــيـــــمأو  َزْمـــــــــــــــــزم  زار  مــــــــا  َعـــــــــــــــــَدْد  أو 

يــــــا صــــفــــي الــــــصــــــايف ويـــــــا ِضـــــــــدِّ اخلـــصـــيـــميــــــــا عـــــــريـــــــب اجلـــــــــــد يــــــــا َنــــــــْســــــــل الـــــــكـــــــرام

ـــــــــــــتِّ مــــــــن َفـــــــــــرْقـــــــــــاك مــــــــا جـــــــانـــــــي مــــنــــام آِتــــــــــــــــــــــّرى َجـــــــيـــــــتـــــــك يــــــــــا ابـــــــــــــن الــــــــكــــــــرامِب

ـــــــــــْســـــــــــرع الــــــنــــــاجــــــيــــــتــــــك مــــــــــا نــــســــتــــقــــيــــمأســــــــــــــــــــأل املـــــــــعـــــــــبـــــــــود َخـــــــــــــــــــــــاّلق اأَلنــــــــــــــــــــام ِي

األنـــــــــــام ســــــيــــــد  عــــــلــــــى  اهلل  صــــــلــــــى  ــــــــَحــــــــرْف مــيــمألـــــــــــف  عــــــــدِّ مــــــا ِخــــــــــطِّ الــــــكــــــتــــــاِب ْب
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جيوش العذارى

{ قال الشاعر سعيد البديد - رحمه اهلل - هذه القصيدة مداعبة شعرية، يرد بها على أحد 
الشعراء الذي تعرض للعذارى ببعض القدح الذي ال ينقصهن يف شيء:

إلــــــــه الــــســــمــــا كــــــل اخلــــــاليــــــق يــــســــالــــونــــه)1(أنـــــا بــاســتــعــني اهلل عــلــيــم بــخــفــي األســــــرار

ـــار دعــــــا لــــلــــعــــذارى كــــل أبــــوهــــم يـــطـــيـــعـــونـــه )2(عـــلـــى مــــن يــــقــــول إنــــــه عـــشـــيـــره غــــــدا جـــّب

عـــلـــى مـــــن هـــجـــاهـــن كـــلـــه لـــعـــني مــضــنــونــهشــــكــــنَّ الــــــعــــــذارى وازهــــمــــنــــي لــــوخــــذ الــــّثــــار

ذا صـــار بـــــه  ويــــــش  درى  مـــــا  هـــبـــيـــٍل  مـــــــايـــــــدارونـــــــهأظــــنــــه  البـــــــــــــٍة  بــــــــه  درى  مــــــــا  أهــــــــــو 

غـــــدا لــلــبــحــر والــــبــــر بـــجـــيـــوٍش يـــبـــارونـــه )3(مــــشــــوا لــــه اســــــطــــــوالٍت بـــهـــا ضــــابــــٍط جـــّبـــار

فوق البار يـــعـــذورنـــهأنا بأنصح ابن حسني نصوح الشِّ مـــــا  بــــالــــعــــذر وإن الفــــهــــم  يـــجـــي 

ـــْة احلـــرب مــســنــونــه )4(ثــــــــرى لــــــلــــــعــــــذارى البــــــــــٍة تــــعــــطــــي األنــــــــــذار جــيــوش الـــعـــذارى َســـلَّ

أخـــبـــار عـــلـــيـــه  ردوا  املـــــذكـــــور  الـــشـــاعـــر  تـــــرى مــــن مـــشـــى ســـيـــدرونـــه يـــصـــدمـــونـــه )5(إلــــــى 

أجــــــــي بــــــالــــــعــــــذارى كــــــــان هــــــم بــــايــــعــــذرونــــهأنـــا بنصح ابـــن حــســني ال يــرتــكــب األخــطــار

عار الشِّ الــعــذارى اخلــود ويخشى من  تــــرى مــحــمــلــه الزمــــن عــلــيــهــم يــطــبــعــونــه )6(أجيب 

ابـــن حــســني مــا عــانــق السنيار )7(أرى مــحــمــل  يـــغـــوصـــونـــه  هــــيــــٍر  دون  أمـــــواجـــــه  تــــــــرده 

يــــــــروونــــــــهأنــــا آشـــــوف يـــا جـــابـــِر احــبــالــك غـــــدًا اقــصــار الــــــــلــــــــي  املـــــــــــــــــــارد  تــــــــوصــــــــل  وال 

تـــلـــيـــب الــــــعــــــذارى دونـــــهـــــم مـــــا يـــخـــلـــونـــه )8(عــلــيــك الـــبـــرا مــــــردود إلــــى ثــــار بـــك مـــا ثــار

كل أبوهم: جميعهم.. 1
ازهمني: رفعوا الصوت باالستغاثة بي.. 2
أسطوالت: جمع أسطول، وهي السفن احلربية.. 3
البة: جماعة قوية.     سلة: أسلحة.. 4
سيد رونه: كلمة غير عربية تعني عكس السير.. 5
محمله: سفينته.   يطبعونه: يجعلونه يغرق.. 6
عانق: رافق.    السنيار: مجموعة السفن وهي تسير مجتمعة.    هير: موقع تواجد اللؤلؤ يف عمق البحر.. 7
البرا: احلرب.    تليب: املطرود، امللحوق.. 8
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رسالة فيها التعازي

{ قيلت يف رثاء املرحوم حمد بن سالم املناعي)*(:

وإبــــكــــي عـــلـــى راعـــــــي الــــوفــــا راعـــــــي الــطــيــبيـــــــا عـــــــني هــــــّلــــــي بـــــــالـــــــدُمـــــــوع الــــســــواكــــيــــب

ـــــي الــــرعــــابــــيــــب الــــــــــدار واجلـــــــارإبـــــكـــــي عــــلــــى ِســـــــْتـــــــِر الـــــبـــــّن ذرا  ســـــالـــــم«  »أبــــــــو  وإبـــــكـــــي 

وَمــــــْنــــــقــــــود)1(إبـــــكـــــي عــــلــــى راعـــــــــي الـــــكـــــرم راعـــــــــي اجلـــــود عــــيــــٍب  مـــــا داس  الــــلــــي حــــشــــا 

اجلــــــــدود ورث  مــــــن  اجلـــــــــود  يــــــنــــــادي  واخــــــــــــيــــــــــــارقـــــــــرٍم  نــــــــيــــــــبــــــــني  مــــــــــــــنــــــــــــــاٍع  آالد 

إبــــكــــي عـــلـــى ِســـــْتـــــر الــــبــــّنــــى الــــَعــــمــــاهــــيــــج)2(إبـــــكـــــي عــــلــــى َوْجــــــــــــه الـــــــرجـــــــال املـــطـــالـــيـــج

ة الـــضـــيـــج ــــــارالــــســــامــــي الـــــلـــــي مـــــا خــــفــــا َحــــــــــزَّ ــــــْب َفـــــــــّكـــــــــاك عـــــــــاقـــــــــاِت املــــــشــــــاكــــــيــــــِل الــــــِك

ــــــــْد بـــــــذيـــــــك الــــقــــبــــيــــلــــةمـــــــرحـــــــوم يـــــــا راعـــــــــــي الـــــفـــــعـــــال اجلـــمـــيـــلـــة الــــــقــــــايــــــد الــــــــســــــــاِي

امِلــــــــــــْرِشــــــــــــْد بــــــــــشــــــــــُورْه دلـــــيـــــلـــــني اأَلْشــــــــــــــــوارإبــــكــــي »َحـــــــَمـــــــد« يـــــا عـــــني مـــــا ِمــــــــْن مــثــيــلــه

ـــــــري ضـــــعـــــوف اأَلرامــــــــــــل ـــــــْق كــــــامــــــل)3(مــــــرحــــــوم يــــــا ِم احَلـــــــــــَق  وايف  ِوَيــــــْعــــــطــــــي  يــــــاِخــــــْذ 

نــــــــازل اخُلــــــــلــــــــد  بـــــجـــــنـــــة  عــــــــســــــــاِه  اهلل  بــــــــني اأَلنــــــــــهــــــــــار وأشـــــــجـــــــاريــــــــا  يف جـــــــنـــــــٍة مــــــــا 

يـــــا عــــيــــد َهـــــــــْل هـــــجـــــٍن ِلـــــَفـــــّنـــــه ِمـــــــــْن ْبـــعـــيـــدمــــــــرحــــــــوم يــــــــا ِعـــــــــــــدِّ الــــــضــــــمــــــاة املــــــــواريــــــــد

* حمد بن سالم بن محمد بن سالم بن خلف املناعي، أحد أبرز الرجال يف قبيلته، عرف رجاًل شهماً، كرمياً، سديد الرأي، ثاقب البصيرة، 

كما عرف واشتهر بحنكته وكرمه وطيب خلقه.
ولد يف قرية أبا ظلوف عام 1895م تقريباً، وعاش فيها طوال حياته، وتويف - رحمه اهلل - عام 1970م تقريباً يف مدينة “شيراز” بإيران 

بينما كان برفقة أحد أقربائه للعالج، عن عمر يناهز اخلامسة والسبعني عاماً.
منقود: عيب.. 1
املطاليق: الشرفاء.. 2
مقري: من القرى وهو إكرام الضيف.. 3
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ِواجــــهــــاريـــــــا بـــــيـــــض ِلـــــــْبـــــــَســـــــنَّ احلـــــــــــــداد املـــــســـــاويـــــد ســــر  بـــيـــض يف  يــــا  “حمد”  وابــــكــــن 

ــــبــــى َلـــــــــِه اجلـــــــــود َبــــْفــــعــــالمــــــــــا كــــــــــل رّجـــــــــــــــــــــــاٍل يــــــــقــــــــولــــــــون َرّجـــــــــــــــــال ــــْن يـــــا كـــــــود مـــــن ِي

ــــــْقــــــال لـــي جــــاه مـــن يــشــكــي مـــن الــــّوقــــت اأَلْعــــســــارهــــــــــــذاك َشـــــــــّيـــــــــال احلـــــــــمـــــــــوالت الــــــِث

ـــــــــــــــــَذّري عـــــــن جــــمــــيــــع الــــهــــبــــايــــب إْنــــــشــــــد َعــــــِنــــــْه ِمـــــــــْن كـــــــان حـــــاضـــــر وغــــايــــبَكــــــــْهــــــــٍف ِي

بـــــــاأَلْنـــــــكـــــــار)4(مــــــــن يــــــــــوم هــــــــو ســــــــــنٍّ إلــــــــــي صــــــــــار شــــايــــب ــــــدي  ــــــبَّ ِت ْوال  جـــــــــاِر  َغـــــــــثِّ  مـــــا 

ـــــــــــعـــــــــــه يــــحــــامــــي واملـــــــالمـــــــيالـــــــلـــــــي عــــــلــــــى جــــــــــــــاره وَرْب اخَلــــــــطــــــــا  داس  مــــــــا  َحـــــــــَشـــــــــاه 

وتــــــرحــــــمــــــوا لــــــه لــــــي لــــفــــى الــــــــــــدار خـــطـــارإبــــــكــــــوا »حــــــمــــــد« يــــــا نـــــاقـــــشـــــات الــــوشــــامــــي

ــــــــــه بـــــدالـــــه ــــــفــــــن َل ِعـــــيـــــالـــــهنـــــــرجـــــــو عــــــــســــــــاِه ْمــــــَخــــــلِّ ــــــــــــــْد  َنــــــــــــــِواجِّ َواّل  ـــــــــــِتـــــــــــْه  الِب مــــــــن 

رســــــــالــــــــٍة فــــيــــهــــا الــــــتــــــعــــــازي مبـــــــا صـــــــــــار)5(مــــــــّنــــــــي عـــــلـــــيـــــكـــــم يـــــــــا َحـــــــمـــــــولـــــــه رســــــالــــــه

روح بـــــــــال  ـــــــــة  ِجـــــــــثِّ تــــــبــــــقــــــون  ال  قـــــــــــوم  ـــــــدوحيـــــــــا  شــــوفــــوا لـــكـــم َرْجــــــــــٍل َمـــــــَع الــــنــــاس مَمْ

ــــْعــــطــــي احَلــــــــق َمــــــْوُضــــــوح تــــــرضــــــى بـــــــــِه كـــــــْبـــــــار اجلـــــمـــــاعـــــة ولــــصــــغــــارمـــنـــكـــم وفــــيــــكــــم َي

ـــــم مــــــن تــــرتــــضــــيــــه اجلــــمــــاعــــة ِوْمـــــــــشـــــــــوا َمــــــــعــــــــاِه ْبــــــكــــــل َســــــــْمــــــــٍع وطـــــاعـــــةشــــــوفــــــوا لـــــُك

يـــــربـــــح بــــهــــا مــــــن هــــــو خــــبــــيــــٍر وبـــــيـــــطـــــار)6(واثــــــــــــــــرا املــــــــالمــــــــا يــــــــا جــــــمــــــاعــــــة بــــضــــاعــــة

غث: آذى.. 4
حمولة: قبيلة، عائلة.. 5
املالما: اجتماع الشمل.. 6
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َخذاه البـــني

{ قال هذه القصيدة يرثي زوجته األولى “رحمهما اهلل”:

والـــــــونـــــــيـــــــنـــــــاعـــــــــــــــــالَم الـــــــــــــــــــــــّدار أضــــــــنــــــــاهــــــــا احلـــــنـــــيـــــنـــــا الـــــــــتـــــــــأســـــــــي  ْبــــــــــهــــــــــا  وزاِد 

قـــــــــضـــــــــى ويـــــــــــــــــــــاي عـــــــــــــامـــــــــــــات وســــــنــــــيــــــنــــــاِوَذّكـــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــي ونــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــدار بــــــالــــــلــــــي

أَصـــــــــــــّفـــــــــــــْق راحــــــــــتــــــــــي والـــــــــــدمـــــــــــع جــــــــــاريخـــــــــــــــــذاه الــــــــــبــــــــــنّي وأوحـــــــــــــدنـــــــــــــي بـــــــــــــداري

بـــــــــــــداري هــــــــــو  مــــــــــن ال  الـــــــنـــــــفـــــــس  املـــــبـــــتـــــلـــــيـــــنـــــايــــــــلــــــــوم  يــــــــــلــــــــــوم  مــــــــــــن  اهلل  حَلـــــــــــــــى 

حلـــــالـــــيِبـــــــلـــــــيـــــــِت ْبــــــــَفــــــــْقــــــــد َمــــــْضــــــنــــــونــــــي وغــــــالــــــي يـــــــــرثـــــــــي  مــــــــــال  يــــــــــا  أْحــــــــــــــــــــٍد  وال 

ــــــيــــــالــــــي الــــــل طــــــــــــــــول  يف  آون  طـــــعـــــيـــــنـــــاســـــــهـــــــيـــــــر  كـــــــــــــّنـــــــــــــي  وّنـــــــــــــــتـــــــــــــــي  أرّدد 

بــــيخـــــــلـــــــي الـــــــــــبـــــــــــال مـــــــــــا صـــــــــابـــــــــه صـــــــوابـــــــي جـــــــــــــرى  بـــــــالـــــــلـــــــي  درى  مــــــــــا  َخــــــــــلــــــــــيٍّ 

ْح بـــعـــيـــنـــاســـــهـــــيـــــر الــــــلــــــيــــــل مـــــــــن فـــــــــْرقـــــــــا أحـــــبـــــابـــــي أنــــــــــــا أبـــــــكـــــــي والـــــــــــــدِمـــــــــــــْع َقــــــــــــــــــــرَّ

المي كــــــــــــــــان  مــــــــــــا  درى  لــــــــــــو  الميعــــــــــــذولــــــــــــي  ال  الــــــــــــعــــــــــــذَّ مـــــــــن  لـــــــــي  أصــــــــبــــــــح  وال 

دامي ـــــــب  بـــــــالـــــــقـــــــل ِذْكــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــم  مـــســـتـــلـــيـــنـــاعــــــــــلــــــــــيَّ  اهلل  حــــــشــــــا  ــــــــم  ــــــــُه َعــــــــْن َواَل 

جــــــــــــــاري اهلل  ِقــــــــــــــضــــــــــــــاه  مــــــــــــــا  عـــــلـــــيـــــنـــــا مـــــــــا ِكـــــــــــِتـــــــــــْب بـــــــالـــــــلـــــــوح جـــــــــاريولــــــــــــكــــــــــــن 

بــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــّواٍت وَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍم مـــــــــــــــا يـــــلـــــيـــــنـــــاِيـــــــــــُجـــــــــــّر احلـــــــــــــــال َجـــــــــــــــّر احَلــــــــــــــــــّد جـــــــــاري
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يلوم النفس من الهو بداري ؛ حلي اهلل من يلوم املبتلينا...• 
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الشيخ عبداهلل )*(

{ قال سعيد بن سالم البديد املناعي يف حرب الزبارة:

ــــــِك احَلــــْمــــد يــــا عـــالـــم خـــفـــا ِكــــــْل مــضــمــور يــــــــا ســـــــامـــــــع الـــــــــدعـــــــــوى ملــــــــن هــــــــو يــــســــالــــهَل

ـــــقـــــا الـــــلـــــي َيــــــْعــــــدلــــــون املــــيــــالــــهاحَلـــــــمـــــــِد َلـــــــــْك يـــــاجـــــاعـــــل احلــــــــق مـــظـــهـــور ألهــــــــل الـــــتُّ

مــــنــــصــــور اهلل  مـــــــن  عــــــــبــــــــداهلل«  ة اعـــــــيـــــــالـــــــه»الــــــشــــــيــــــخ  ــــــــــــاملــــــــــــعــــــــــــزِّ مـــــــســـــــاعـــــــديـــــــنـــــــه ِب

اقـــــــــــــــــــروم ِشـــــــــــّبـــــــــــان احلـــــــــــرايـــــــــــب ْســـــــاللـــــــهعـــــنـــــده ِذِخـــــــــــــْر لــــــني اْعـــــــتـــــــزا كــــــل مـــضـــخـــور

ـــــــــــــْت ِحــــــِزِنــــــهــــــا وألـــــِبـــــُســـــوهـــــا ِلــــْســــمــــالــــهَكـــــــْم جـــــــــادٍل عــــُقــــب أصــــفــــر اجلـــــــوخ وزهــــــور َدشَّ

ْت أفــــــعــــــالــــــهَكــــــــــــــٍم ِصـــــــعـــــــيـــــــٍب تـــــتـــــهـــــم صـــــــــــار مــــثــــبــــور ِمــــــــــْتــــــــــنــــــــــدٍم حــــــــيــــــــٍث ِتـــــــــــــــــــــــــــــَردَّ

واحــــــتــــــمــــــالــــــهقـــــل لـــلـــبـــنـــي عـــيـــســـى تــــــرى احلـــــــرب مــعــمــور لـــــــــقـــــــــوٍة  فـــــيـــــهـــــم  كــــــــــــان  إن 

ـــــــح ِلـــــْنـــــســـــور َخــــــــْذنــــــــا الـــــــــزبـــــــــارة واقـــــتـــــصـــــدنـــــا شـــمـــالـــهجــــيــــنــــا بــــــســــــيــــــراٍت كـــــمـــــا ِجـــــــْن

خــــذنــــا لـــصـــخـــيـــر ِومــــــــا ِبـــــَقـــــى ِمــــــــْن َحـــاللـــهلـــــــو كــــــــــان مـــــــاحـــــــال الـــــبـــــحـــــر بـــــــني لـــــبـــــرور

ـــــــْت أفــــعــــالــــهمـــــــرحـــــــوم يــــــــــاَوجــــــــــٍه بـــــــاألفـــــــعـــــــال مــــشــــهــــور عــــــــبــــــــداهلل الــــــلــــــي مــــــــا َتـــــــخـــــــفَّ

بــــــــــاع الـــــنـــــفـــــس وأزهـــــــــــــــد حـــــيـــــاتـــــه ومـــــالـــــهيــــــــوم إلــــتــــقــــى َجـــــــْمـــــــِع املــــــعــــــاديــــــن لـــســـبـــور

لـــصـــقـــور أوالد  مــــــن  ِيــــــــــــّدى  ـــــــْل  َقـــــــِب ــــــــــــْن نــــــــواطــــــــح ارجــــــالــــــهوأدى  أََخـــــــــــــــــْذ ِبـــــــــثـــــــــاره ِم

ــــــــــــــــــــْه وهــــــــــــــــــــذا شــــــمــــــالــــــه»إبـــــــــــِن ْحـــــــصـــــــنّي« مــــــا نــــغــــطــــه و»مـــــنـــــصـــــور« هــــــــــــــــذا ميــــــــــــــــنٍي َل

ـــلـــق ِمـــْســـنـــد الـــّشـــور »عــــــبــــــداهلل بـــــن غـــــــــامن« ِصـــــــــــــدُوِم الــــرجــــالــــهواثــــنــــي عـــلـــى َوْلــــــــِد الـــطَّ

ــــــــريــــــــك« مـــــشـــــهـــــوٍر بــــــاألفــــــعــــــال مـــيـــمـــور ــــــــــْذَكــــــــــْر بــــفــــعــــلــــه مـــــــن ِطــــــــَمــــــــْر يف زوالـــــــــهو«ب ِي

عــــــــــلــــــــــى نــــــــــــبــــــــــــٍي كـــــــلـــــــمـــــــتـــــــه الــــــــــغــــــــــزالــــــــــهوصـــــــــالة ربـــــــي ِعـــــــــدِّ مــــــا َضــــــْحــــــَضــــــِح الــــنــــور

* الشيخ عبداهلل: هو الشيخ عبداهلل بن جاسم آل ثاني )رحمه اهلل( ولد عام 1880م مبدينة الدوحة، ويف 17 يوليو 1913م أصبح حاكم قطر، 
يف عهده وقع الشيخ عبداهلل أول اتفاقية ملنح امتياز بترولي لشركة البترول االجنليزية الفارسية وذلك يف 17 مايو 1935م، ويف 1938م 

حفر أول بئر للنفط يف دخان.
للحاكم، وتنازل الشيخ عبداهلل عن احلكم البنه الشيخ علي يف 20  بعد وفاة ابنه الشيخ حمد قام بتعيني ابنه علي بن عبداهلل نائباً 

أغسطس 1949م. 
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شدنا قصر صبحا)*(

{ قال الشاعر سعيد البديد يف حرب الزبارة:

ـــــــــّوْ مـــــا الح عــيــدهــا َت عــــجــــيــــدهــــا)1(أنــــــا آشــــــــوف َصــــْبــــحــــا  آزى  االســـــــــــالم  ِصــــــَفــــــا  يـــــــــوٍم 

ـــمـــل يف جــــديــــدهــــا)2(اســـتـــبـــشـــرت ُعــــقــــِب الــــِكــــدر ِحـــــــنِيْ مــــا صــفــت وتـــايـــلـــت ُعــــِقــــب الـــسِّ

ـــــرت تـــــخـــــّي طـــــــــمـــــــــوٍح  عــــــــــــــــــذرًا  كــــــمــــــا  عـــــافـــــت قــــرايــــبــــهــــا ِوَشـــــــــاَمـــــــــْت بــــعــــيــــدهــــا)3(آزت 

ـــــــْل شــــروطــــهــــا أتــــــــم عـــلـــيـــهـــا مــــــن صــــنــــايــــع عـــــديـــــدهـــــا)4(يـــــشـــــوقـــــهـــــا مـــــــن هـــــــو ِتـــــــَكـــــــمَّ

يـــــــــوم اشـــــعـــــلـــــت نـــــيـــــرانـــــهـــــا مـــــــن حــــديــــدهــــاســـــــــاق املــــــهــــــر فــــيــــهــــا مـــــــن أخـــــــيـــــــار قـــومـــهـــا

والـــــــوهـــــــج الــــــقــــــيــــــظ  ـــــــة  كـــــــنَّ عـــلـــى ِدْبــــــــــــــَرْت املـــــولـــــى بـــــــــراٍي ســــديــــدهــــا)5(غـــــــزالـــــــهـــــــا يف 

ـــــَثـــــوا يف وريــــــدهــــــا)6(جــــــاهــــــم بـــــــــــــــــدوراٍت عـــــلـــــى غـــــيـــــر مـــــــا هــــقــــوا واخـــــلـــــف اطــــــــــروٍق َخـــــبِّ

ركــــــيــــــدهــــــا)7(والـــــــلـــــــي َتــــــَعــــــُبــــــوهــــــا عـــــلـــــى حـــــســـــب ظـــنـــهـــم صــــفــــايــــا  وأروى  بــــهــــا  ـــــم  خـــــّي

* املصدر: ورقة مخطوطة، دونت بقلم علي شبيب املناعي مباشرة من الشاعر )رحمه اهلل(، وذلك يف الشهر التاسع من عام 1979م.
صبحا: قلعة الزبارة التي بنيت يف عهد الشيخ عبداهلل بن جاسم آل ثاني )رحمه اهلل(.     صفا االسالم: أي اجتمع الناس لألمر . 1

املهم.         آزى: برز وظهر.     عجيدها: عقيدها، قائدها.
مل: املالبس البالية.. 2 متايلت: تختال من السرور.     السِّ
شامت: رغبت وتطلعت.. 3
يشوقها: يدفعها الشوق إليه.. 4
كنَّْة القيظ: شدة حرارة الصيف.. 5
دورات: خطط حربية.     خبثوا: استعلموا اخلبث واملكر.. 6
تعبوها: تبنوها وأصبحت من سجاياهم.. 7
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وانـــــــزحـــــــوا الـــــــــــــدار  عـــــــن  جــــــالهــــــم  هــــــديــــــدهــــــاذوالك  َخــــــــــــــــــــــراٍب  مـــــــنـــــــازلـــــــهـــــــم  آزت 

ـــــــــــْم يف جـــــوابـــــه ُه ـــــــــــرُّ َغ ِمــــــــــــْن  ــــــــرُهــــــــم  عــطــهــم أجــــيــــاد اخلـــيـــل واكــــمــــل وزيـــــدهـــــا)8(مــــــــاسُّ

بـــقـــولـــك يــــــا »مـــــحـــــمـــــد« صـــــــــــدوٍق  كــــــــان  ــــــدوم احلـــــرايـــــب ِوَســــــيــــــْدهــــــا)9(إن  وتـــــقـــــول ِجــــــْي

ل عـــــلـــــى ســـــيـــــف الـــــــــزبـــــــــارة بــــدولــــتــــك ـــْك الــــــذي ِلــــــْك تــــريــــدهــــا)10(َحـــــــــــــوِّ ـــْن ـــكـــاِي ْر ِم ِوَحــــــــــدِّ

ْث الـــهـــفـــا ِوَمــــــــــــْدٍح عـــلـــى غـــيـــر الـــفـــعـــايـــل نـــقـــيـــدهـــا)11(ِجــــــيــــــٍل عــــلــــى َغــــــيــــــِر الـــــــِوفـــــــا ِيـــــــــــــرِّ

نـــشـــهـــر بـــهـــا لـــــي ِمـــــــْن نـــويـــنـــا انــــعــــيــــدهــــا)12(ِحــــــّنــــــا َهــــــــــلِّ الـــــــطـــــــوالت وأفـــــعـــــالـــــنـــــا الــــــذي

ــــــــــعــــــــــاٍل نــــــــريــــــــدهــــــــا)13(مــــــــاِحــــــــْن ِمـــــــــــْن يــــخــــفــــى ســــــــوايــــــــاه يـــافـــتـــى لــــكــــنــــنــــا ِنـــــشـــــهـــــر أَف

ــــــيــــــاٍن بــــــال خــفــا ــــــِصــــــْر َصــــْبــــحــــا ِب ــــــا َق ــــــْدن صـــــغـــــنـــــا مـــــبـــــانـــــيـــــهـــــا بــــــغــــــايــــــة مــــشــــيــــدهــــاِش

نـــشـــيـــدهـــاصـــــــبـــــــحـــــــا، تـــــــنـــــــاهـــــــا غــــــــــريــــــــــٍر ورامـــــــــهـــــــــا كـــــــــود طـــــــــــاري  مــــنــــهــــا  نـــــــــال  وال 

ُهْم: نفعهم.. 8 َسرُّ
جيدوم: مقدام.. 9

ْر: أنزل.. 10 َحدِّ
جيل: أي قول.     الوفا: القيام به بالتمام والكمال.     يرث: يُعطي نتيجة.     الهفا: قلة القيمة واملكانة.. 11
نشهر:    نظهرها للعلن.    نعيدها: نكررها.. 12
سواياه:  أفعاله.. 13
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أمطرت يف الزبارة

{ وقال )شيلة( يف حرب الزبارة: 

رج والـــــــــــبـــــــــــارود خـــــافـــــيـــــهـــــا)1(مـــــــــزنـــــــــٍة رعـــــــــدهـــــــــا يـــــخـــــلـــــف بـــــــاالذهـــــــانـــــــي وبــــــلــــــه الـــــــــــــــــدَّ

يــــــزاغــــــيــــــهــــــا)2(والــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــادي بـــــــــــــــــــــــروٍق ملـــــــعـــــــهـــــــا بــــــانــــــي والـــــــــــبـــــــــــارق  اهلل  نــــــاضــــــهــــــا 

ثـــــــانـــــــي بــــــــــــــن  دار  مــــــــــــــن  وامــــــطــــــرت يف الـــــــزبـــــــارة بـــــأمـــــر والـــــيـــــهـــــا)3(وانـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــت 

تـــــوالـــــيـــــهـــــاواشـــــــــــربـــــــــــوا كــــــــدرهــــــــا راشــــــــــــــد وحلـــــــدانـــــــي يف  يــــــفــــــكــــــر  خـــــلـــــيـــــفـــــة  وبـــــــــــــن 

ـــــــْطـــــــح اجلــــــبــــــل يــــشــــهــــد مبـــــــا بــــانــــي والـــــربـــــيـــــجـــــة َهــــــــــْل الــــــّتــــــاريــــــخ تــــطــــريــــهــــا)4(يـــــــــوم َب

وبله: مطره.     الدرج: رصاص على شكل كرات صغيرة.     خافيها: ما تخفيه داخلها.. 1
ناضها: ناض: رفع وأعلى.     يزاغيها: يشترك معها.. 2
انتشت: طلعت وبرزت للعيان.. 3
بطح اجلبل: يشير إلى جبل الوكرة.     الربيجة: قرية مندثرة شرق مدينة الزبارة التاريخية.. 4
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أنا آشوف صبحا تَّوماالح عيدها ؛ يوٍم صفا االسالم آزى عجيدها...• 

book.indd   210 10/30/19   7:22 AM



211

مل يف جديدها...•  استبشرت عقب الكدر حني ما صفت ؛ ومتايلت ُعقب السِّ
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شانك العز يا وطنا

ـــــــــــــّز ِمـــــــــــّنـــــــــــا يـــــــــــا َوطــــــــــّنــــــــــا عـــــــــــايـــــــــــل)1(شــــــــــانــــــــــك الـــــــــــــِع كـــــــــــل  ــــــــــــــّدي  ــــــــــــــَع ِن إنــــــــــــــا  واهلل 

ـــــــا ـــــــــــــــــِل الــــــــــــــــْعــــــــــــــــادات ِحـــــــّن ـــــــــــــَعـــــــــــــّدل كـــــــــــــّل مــــــــــايــــــــــل)2(يـــــــــــا وطـــــــــــّنـــــــــــا َه بـــــــــاملـــــــــواضـــــــــي ِن

ــــــــــى ــــــــــّن املـــــــــــــرايـــــــــــــل)3(مــــــــــــا يــــــــــنــــــــــال املـــــــــعـــــــــالـــــــــي مــــــــــــن ِتَ زومـــــــــــــــــــات  زام  مــــــــــن  كـــــــــــــود 

ــــــا ــــــحــــــّن إْمــــــَت َحـــــــتـــــــى  نــــــــــا  ِضــــــــــدِّ َدرى  ـــــــِر األصــــــــايــــــــل)4(مـــــــــا  ـــــــْق لــــــي َعــــــَزمــــــنــــــا عــــلــــى ُش

َشــــــّنــــــا َنـــــــــْضـــــــــح  مـــــــــن  ضـــــــــامـــــــــٍي  روى  نـــــــــــــــارد الــــــــــِعــــــــــّد بــــــكــــــبــــــار الــــــــُصــــــــمــــــــايــــــــل)5(مـــــــــا 

شانك: حقك.. 1
باملواضي: بالسيوف.. 2
زام: تصرف وفعل.. 3
شقر األصايل: اخليل.. 4
نضح: رش.     شنا: القربة.     نارد: نأتي.     العد: البئر.       الصمايل: مفردها صميلة، وهي قربة املاء.. 5
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راية العّز

ــــحــــمــــيــــهــــا ــــــــْعــــــــنــــــــاهــــــــاَرايــــــــــــــــة الــــــــــِعــــــــــّز ِنــــــــْرَفــــــــْعــــــــهــــــــا وَن واملــــــــــثــــــــــايــــــــــل ِنـــــــــَعـــــــــّدلـــــــــهـــــــــا مِبَ

ـــــــّنـــــــاهـــــــاِحــــــــــــــْن َهــــــــــــــِل الـــــــــــــــــــّدار أّولــــــــــهــــــــــا وتــــالــــيــــهــــا ــــــــــــــــــــــــْرَدْع الــــــــضــــــــّد لــــــــي ِمــــــــّنــــــــه ِتَ ِن

ـــــــنـــــــا جــــــنــــــوب ومــــــــــن شـــمـــالـــيـــهـــا ـــــــَحـــــــارب كـــــــّل مـــــن جـــــاهـــــا)1(كـــــــم َحـــــــَرْب وإْحــــتــــســــيــــنــــا ِن

ـــــمـــــيـــــهـــــا َمــــــنــــــايــــــاهــــــا)2(دونــــــــــهــــــــــا البــــــــــــــــٍة بـــــــالـــــــّســـــــيـــــــف َتْ ِتـــــْخـــــشـــــى  وال  تـــــــــــــداري  مـــــــا 

ـــــــل ِيـــــــْســـــــَلـــــــم أمــــــيــــــر الــــــلــــــي ِتــــــــَواّلهــــــــادارنـــــــــــــــــــــــــا، دارنــــــــــــــــــــــا وإحـــــــــــنـــــــــــا أهــــــالــــــيــــــهــــــا ِجـــــــْع

احتسينا: أقدمنا.. 1
تداري: تهاب.. 2
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دارنا ما نخليها

دارنـــــــــــــــــــــــا حـــــــــالـــــــــفـــــــــنٍي مــــــــــــا ِنـــــــَخـــــــّلـــــــيـــــــهـــــــاكـــــيـــــف نــــنــــســــى الـــــــوطـــــــن الــــــلــــــي ربـــــيـــــنـــــا بـــه

ْطـــــــالبـــــــه ـــــــــــــــــــــــّرِث  ِن ـــــيـــــهـــــا  عـــــل إّنـــــــــــــــــا  ُنــــرخــــص الــــــــروح لــــي مــــن ســــــام شــــاريــــهــــا)1(واهلل 

ــــْحــــمــــيــــهــــادونــــــــــــــهــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــــٍة لـــــــــلـــــــــثـــــــــار َطــــــــــــاّلبــــــــــــه َن كــــــيــــــف  ــــيــــنــــا  عــــل اهلل  يـــــشـــــهـــــد 

ــــــــى بـــه غـــــاشـــــيـــــهـــــا)2(كـــــــــم صــــــــبــــــــيٍّ شــــــبــــــابــــــه مـــــــــا َتــــــــَهــــــــنِّ عــــــجــــــاج اخلــــــيــــــل  ـــــــهـــــــاٍر  ن يف 

ِيــــــَخــــــّلــــــيــــــهــــــا)3(كـــــــــــــم لـــــــــــيـــــــــــٍث دهـــــــــــــانـــــــــــــا كـــــــــــــاشـــــــــــــٍر نـــــــابـــــــه ـــــــــــــــــٍم  َرْغ عـــــلـــــى  مــــنــــهــــا  َرّد 

طالبه: مخاصمة ونزاع.. 1
عجاج: غبار.. 2
ليث: من أسماء األسد.. 3
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قل له إّنا سيوفك

قالها الشاعر يف عهد الشيخ علي بن عبداهلل آل ثاني:

بـــــــأهـــــــذالـــــــي)1(راكـــــــــــــب الـــــــلـــــــي َحـــــــشـــــــا مــــــــا َمـــــــــــــّل راكـــــبـــــهـــــا الـــــــــوديـــــــــان  َتــــــــْطــــــــوي  دارٍب 

ــــــْفــــــس يـــــــا هـــــــــذا وَتـــــْطـــــربـــــهـــــا ـــــجـــــب الــــــنَّ ـــــْع َحـــــــْل خـــــالـــــي)2(ِت مـــــا عـــلـــى كــــــوَرهــــــا كــــــود الـــــــرَّ

ـــــــّدبـــــــهـــــــا ــــــعــــــهــــــا وِم ــــــَســــــّن ــــتــــى عـــــن طـــيـــب األفـــعـــالـــيإنــــــــشــــــــد الــــــــلــــــــي ِم َيــــْخــــبــــرك يـــــا َف

ْجــــــــــل جـــانـــبـــهـــا ــــــــــــــّس الــــــــــرِّ احلــــبــــالــــي)3(حـــــــالـــــــٍف مـــــــا ِتِ ْتــــــس  خـــطـــيـــِر  َزَهـــــْمـــــهـــــا  وإن 

ـــــهـــــا الــــــلــــــي طـــــــــــروق املــــــجــــــد كـــاســـبـــهـــا ــــــْن مــــــن ُعــــــْقــــــب غـــربـــالـــيَنـــــصَّ ــــــَف عــــيــــد هـــــجـــــٍن ِل

مـــــراتـــــبـــــهـــــا وأعـــــــــلـــــــــى  قــــــطــــــر  ِســــــْحــــــب جــــــــــوده عـــلـــيـــهـــا يــــهــــمــــل أهــــمــــالــــيحـــــــــاكـــــــــٍم يف 

تـــبـــالـــيِقـــــــــل لـــــــه إّنـــــــــــا ســـــيـــــوفـــــك وإنـــــــــــت قـــاضـــبـــهـــا وال  تــــخــــشــــى  وال  ـــــــا  ـــــــْه ِب إضــــــــــــرب 

بأهذالي: بسرعة.. 1
كورها: الشد عليها. والشداد: الذي يوضع على الناقة وهو محل الركوب.     الرحل: ما يجعل على ظهر البعير.. 2
زهمها: زجرها.. 3
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ثوبها الضايف

الـــــضـــــايف ثــــــوَبــــــهــــــا  كـــــســـــاهـــــا  يـــــالـــــلـــــي  إلـــــــبـــــــَســـــــْت ثـــــوبـــــهـــــا الــــــــضــــــــايف تــــــــــــاري بـــهدار 

ــــهــــا الـــــــوايف ــــــــْن َحــــقَّ ـــــــــــْذرى َتــــبــــي ِم مـــــــا تـــــبـــــي الــــــلــــــي كــــــثــــــيــــــراٍت عـــــــذاريـــــــبـــــــه)1(ِمــــــْثــــــِل َع

يــــــــــوم االتــــــــــاليف مـــــعـــــازيـــــبـــــهَكـــــــــــــْم ِصــــــــبــــــــيٍّ حـــــضـــــر يف  يف  اهلل  َلــــــــــــــَك  ــــــــــل  ــــــــــمَّ جِتَ مـــــــــا 

الـــــغـــــيـــــب واخلـــــــــايف َعـــــلـــــيـــــم  ـــــــــــك  إنَّ يــــــــا رقــــــــيــــــــٍب وحـــــــــــــال الــــــــنــــــــاس تـــــــــــــدري بـــهيـــــــا اهلل 

عذاريبه: عيوبه.. 1
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ميمر اجلود

ــــــــاَنـــــــْحـــــــمـــــــد الـــــــلـــــــي لــــــــه عــــلــــيــــنــــا ِفــــــَضــــــايــــــل رّبــــــــــــنــــــــــــا يــــــــــــا عـــــــظـــــــيـــــــم الــــــــــــشــــــــــــان ِعــــــــّن

ــــــــــــْرســــــــــــولــــــــــــي ِتـــــــــــَعـــــــــــّنـــــــــــا)1(يـــــــــا نــــــديــــــبــــــي عــــــلــــــى َنـــــــــْســـــــــل األصــــــــايــــــــل عـــــــــيـــــــــدهـــــــــيٍّ مِبَ

ـــــــْرشـــــــدونـــــــك عـــــلـــــى َزْبـــــــــــــن الـــــــــــْمـــــَجـــــّنـــــا)2(طـــــــــارشـــــــــي لـــــــــي ِلـــــــَفـــــــيـــــــت الـــــــــــــــــدار ســـــايـــــل ِي

ــــــب الـــــــــَمــــحــــايــــل ـــــــَفـــــــْن ُعــــــْق مـــــيـــــمـــــر اجلــــــــــــــود يــــــــا حـــــــامـــــــي وَطـــــــــــّنـــــــــــا)3(عــــيــــد ِهـــــــْجـــــــٍن ِل

ـــــَمـــــرايـــــل ــــــــد« ســـــــــاد ســــــــــــــادات الــــــ ــــــــــا)4(»بـــــــــو َحــــــــَم ــــــــــّن ـــــــْعـــــــب لــــــــي مـــــنـــــه ِتَ مــــعــــطــــي الـــــــشَّ

عيدهي: جمل كرمي املنجب.. 1
زبن املجنا: ملجأ املظلوم أو اخلائف.. 2
احملايل: من احملل، أي اجلوع الشديد.     ميمر: أمير.. 3
بو حمد: املقصود الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ــ رحمه اهلل ــ حاكم قطر سابقاً.. 4
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دار بن ثاني

ـــــــْدنـــــــي الـــــبـــــْعـــــد َمـــــْســـــراهـــــا ِســــــمــــــاريــــــهــــــا)1(راكــــــــــب الـــــلـــــي ِي مـــــــن  تــــشــــتــــكــــي  مـــــــا  دارٍب 

ــــــّنــــــاهــــــا َيـــــْكـــــِمـــــِر ْبــــهــــا لـــــي ْســـــَمـــــَعـــــْت صــــــوت راعـــيـــهـــاِمــــــــــْنــــــــــَوة الـــــــــطـــــــــارش إلــــــــــى مـــــــن ِتَ

مبــــــعــــــنــــــاهــــــا تـــــــــــــــــــــاري  داٍر  ــــــــــهــــــــــا  َيــســقــيــهــاَنــــــــــصَّ الــــــَوْبــــــل  عـــســـى  ثاني”  “بــــــن  دار 

لـــــــــــني تــــــصــــــبــــــح خـــــــــافـــــــــيـــــــــاٍت مــــــراعــــــيــــــهــــــامــــــــن حــــــــقــــــــوٍق تــــــالــــــي الـــــلـــــيـــــل َمـــــْنـــــشـــــاهـــــا

دارب: مدربة.     سماريها: أخفافها.. 1
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دارنا مثل عذرى

والـــــــــي عـــــــــالـــــــــٍي  عـــــلـــــيـــــنـــــا  إنــــــــــــك  اهلل  ــــــــْفــــــــس عـــــــــــــــــاّلٍم خـــــوافـــــيـــــهـــــايـــــــــا  حـــــــافـــــــظ الــــــــنَّ

ــــــــــــــم وْظـــــــاللـــــــي ــــــــــــــّز شـــــــيـــــــٍخ عـــــلـــــيـــــنـــــا َنْ بـــــــه يف مـــــســـــاريـــــهـــــا)1(ِع نـــــهـــــتـــــدي  ــــــمــــــنــــــا  َنْ

ـــــــــــــــــْذرا َمــــــــْهــــــــَرهــــــــا غــــالــــي ــــيــــهــــا)2(دارنـــــــــــــــا ِمــــــــْثــــــــل َع ـــــهـــــا يــــــكــــــود إنـــــــــه يــــخــــّل مـــــــن َخـــــَطـــــْب

مـــــنـــــاويـــــهـــــا)3(كــــــــود مــــــن ســــــــاق فــــيــــهــــا َمـــــْهـــــرهـــــا الــــغــــالــــي َيــــْعــــطــــيــــهــــا  املــــــواجــــــيــــــب  يف 

وتـــــالـــــي أول  َحـــــمـــــاهـــــا  لـــــــي  َحــــــــَمــــــــد«  ل ْطــــــروقــــــهــــــا وأعـــــــلـــــــى مــــبــــانــــيــــهــــا)4(»بـــــــــو  َعـــــــــــــدَّ

لــــــــني صـــــــــــــارت تـــــــــــــاري مــــــــن ميـــــــاريـــــــهـــــــا)5(ســـــــــــاق فـــــيـــــهـــــا جـــــمـــــيـــــع املـــــــــــــال واحلـــــــالـــــــي

مساريها: من السرى، أي السير لياًل.. 1
عذرا: الفتاة البكر.     يكود: يستحيل.. 2
املواجيب: اللوازم.. 3
بو حمد: الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ــ رحمه اهلل ـــ حاكم قطر سابقاً.. 4
متاري: جتادل.. 5
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يا قطر

ــــْســــتــــعــــيــــنــــاَنــــــــْحــــــــِمــــــــِد الـــــــلـــــــي َلــــــــــه َعـــــلـــــيـــــنـــــا فــــضــــايــــل ِن الــــــســــــمــــــا  الـــــــلـــــــي يف  ــــــــــنــــــــــا  َربِّ

ـــــعـــــايـــــل الـــــَف ِمـــــــــّنـــــــــا  داِر  يـــــــــا  َخـــــــفـــــــى  يـــــــــــــــــــوِم ِحـــــــــــّنـــــــــــا بــــــــــاملــــــــــواضــــــــــي َحـــــمـــــيـــــنـــــامـــــــــا 

الـــــــقـــــــوايـــــــل ســـــــــمـــــــــوم  يف  مـــــشـــــيـــــنـــــا  ــــــشــــــيــــــنــــــا)1(َكـــــــــــــم  ِم حـــــــافـــــــيـــــــنٍي  ِهـــــــــــْجـــــــــــٍن  دون 

رضــــــيــــــنــــــايــــــــا قــــــطــــــر مــــــــا عـــــــــــاض فــــــيــــــك الــــــبــــــدايــــــل بـــــــــغـــــــــيـــــــــرك  ـــــــــــــا  ِحـــــــــــــّن وال  ال 

سموم: شدة احلرارة.     القوايل: مفردها قيلولة وهي وقت الظهيرة.. 1
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مبارك يا شعبنا

{ قال الشاعر سعيد البديد يف مناسبة العيد السعيد، وفيها يقدم التهنئة إلى حاكم قطر يف 
ذلك العهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - رحمه اهلل - وإلى شعب قطر:

ـــــــديـــــــدَهــــــــّنــــــــيــــــــك يــــــــــا حــــــــاكــــــــم قـــــــطـــــــر ِبـــــــْســـــــعـــــــاد وَســـــــــْعـــــــــد الــــــلــــــيــــــالــــــي لــــــــك بــــــهــــــا َتْ

الــــتــــمــــجــــيــــدحــــــــاكــــــــم قـــــــطـــــــر يــــــــــا مـــــلـــــتـــــقـــــى الــــــــــوّفــــــــــاد َيــــــــْكــــــــســــــــب  عــــــــــــــــاٍم  كــــــــــل  ويف 

أيــــــــــــــــــــام عــــــــــيــــــــــدك بــــــــــــالــــــــــــّســــــــــــرور تــــعــــيــــدولــــــــــــــــّي الـــــــــَعـــــــــَهـــــــــد َهــــــــّنــــــــيــــــــك بــــــــاأَلعــــــــيــــــــاد

مـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــارٍك يـــــــــــــــــا شـــــــــــعـــــــــــب وســــــــعــــــــيــــــــديــــــــــا عـــــــيـــــــد ِجـــــــــْعـــــــــِلـــــــــك بــــــالــــــهــــــنــــــا َعــــــــــــــــّواد
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آل مّناع

ــــَمــــخــــايــــل الـــــ مــــنــــشــــي  يـــــــا  الـــــــيـــــــوم  يــــــــــــــا رقــــــــــــــيــــــــــــــٍب عــــــــــلــــــــــيــــــــــٍم بـــــــاخلـــــــفـــــــايـــــــايـــــــا اهلل 

الـــــعـــــطـــــايـــــاخـــــــــالـــــــــق الـــــــــــكـــــــــــون عــــــــــــــــــادل كـــــــــــل مــــــايــــــل َجـــــــــــــــــْزل  يـــــــــا  األربــــــــــــــــــــاب  َرّب 

املـــــــرايـــــــل َمــــــــــــــــــــْدٍح يف  الـــــــــقـــــــــول  ُهــــــــــــْم َهــــــــــل اجلــــــــــــود حـــــامـــــيـــــني احَلـــــمـــــايـــــاأْحـــــــــســـــــــن 

ــــــعــــــايــــــل الــــــَف مـــــــــاضـــــــــني  َمـــــــــــــــّنـــــــــــــــاْع«  ِفــــــــْعــــــــلــــــــُهــــــــم بـــــــــــــان مــــــــــا هــــــــــو بـــــاحلـــــكـــــايـــــا»آل 

ـــــــــــــــــــمِّ َفــــــــــــــّكــــــــــــــوا أســــــــــــيــــــــــــٍر بـــــــالـــــــوســـــــايـــــــل وإرفــــــــعــــــــوا شــــــــان مــــــن يــــشــــكــــي الــــــعــــــرايــــــا)1(َك

العرايا: الفقر واحلاجة.. 1
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دوالب احلشا

بــه مـــــا  وأفــــضــــيــــت  احلــــشــــا  دوالب  ــــــَظــــــام)1(َفــــــّريــــــت  والــــقــــيــــل عــــنــــدي لـــــه عـــلـــى هــــــذا ِن

الــــــِفــــــْعــــــل ميــــضــــي يــــــا فــــتــــى قــــبــــل الــــكــــالممـــــا هـــــو بـــــهـــــرٍج يف املــــجــــالــــس ِيــــْنــــَحــــكــــى بــه

لــــــي صــــــــار يــــــــــوٍم فــــيــــه َعــــــــّجــــــــاِت ْوكــــــــتــــــــام)2(َكــــــــْم ِمــــــــْن ِصـــــبـــــيٍّ يف الـــــــلـــــــوازم يـــنـــهـــقـــي بــه

يـــا كـــود مـــن َيــْجــلــي الـــصـــدى يـــوم الـــزحـــام)3(الــــّســــيــــف مــــا يـــقـــضـــي الــــــلــــــوازم يف خــشــابــه

فريت: أدرت.     دوالب احلشا: هواجس القلب وأحاسيسه.. 1
جلات: كر وفر.     كتام: غبار.. 2
خشابه: غمده.     يجلي: يزيل.     الصدا: الصدأ.     الزحام: املعركة.. 3
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ماضني الفعايل

الــــَفــــعــــايــــل ِذْرب  شـــــوَقـــــهـــــا  يــــالــــلــــي  ــــــت  ــــــْن َتـــــبـــــيـــــنـــــه)1(ِب مـــــــن  احلــــــــرايــــــــب  يـــــــــوم  دّوري 

ـــــــت مـــــــرويـــــــن الــــســــاليــــل ـــــــْن املـــــْســـــتـــــحـــــيـــــنـــــه)2(إعـــــشـــــقـــــي يـــــــا ِب فــــــيــــــه  فـــــــــــاز  نـــــــــهـــــــــاٍر  يف 

مـــــا َحـــــَصـــــل كــــــود الـــفـــشـــايـــل والــــَغــــبــــيــــنــــه)3(الــــــــــــــــردي َعــــــــــــــــّود مــــــــن الـــــــنـــــــامـــــــوس فــــايــــل

ــــعــــايــــل ـــــــبـــــــق ميـــيـــنـــهإعـــــشـــــقـــــي يـــــــا ِبـــــــْنـــــــت مــــــاضــــــني الــــَف ـــــــْس واملــــــــــــراجــــــــــــل كـــــــــل مـــــــــن َت

شوقها: بغيتها.. 1
مروين السالسل: مطفئني ظمأ السيوف من دم األعداء.     املستحينه: من احلياء، ويعني من تدفعهم أخالق الرجال ملجابهة . 2

األعداء.
الناموس: الفخر.     فايل: صفر اليدين.     الغبينة: الشماتة.. 3
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بوجديل

ـــــه ــــــــــــْن َمـــــَحـــــّل يــــــــا َطـــــــــارشـــــــــي َهــــــــّيــــــــا ِتـــــــَعـــــــّنـــــــى بـــــالـــــســـــالميــــــــا راكـــــــــــــــٍب ُحــــــــــــرٍّ ِتــــــعــــــّنــــــى ِم

ـــْل َلــه ـــــــه َعــــشــــيــــرك مـــــا تــــهــــّنــــى بـــالـــــــَمـــَنـــاملــي جــيــت َمــْضــنــون احلــشــا، يــا صـــاح ِق ِقـــــــــْل َل

الـــــَظـــــالميـــــــا بـــــــو جـــــــديـــــــٍل فـــــــــوق َمــــْتــــنــــيــــنــــه ِيـــــَهـــــّلـــــه َحــــــَنــــــاديــــــس  ــــــــــــــْرٍق يف  َب واخَلــــــــــــــدِّ 

عـــــلـــــيـــــك مــــــنــــــي يــــــــا هـــــــــــوى روحـــــــــــــي ســــــالمبـــــــالـــــــروف َعـــــــــْن َقــــــْلــــــب املـــــشـــــّقـــــى ال ِتــــِتــــّلــــه 
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ما حال لعٍب

ــــــه)1(مـــــــا َحـــــــــــاَل لــــــعــــــٍب َحــــــــَضــــــــْر فـــــيـــــه ِشـــــّبـــــانـــــي ــــــِشــــــلَّ ــــــه ِي ــــــنِّ ـــــه َف ـــــِجـــــَب ـــــْع كــــــــّل مــــــن هــــــو ِي

ــــــيــــــون َمـــــــــْدعـــــــــوج األعـــــيـــــانـــــي ــــــْع ـــــــه)2(إلــــــعــــــبــــــوا ِل ـــــه ِيـــــــِهـــــــلَّ ـــــيـــــَن ـــــَن بـــــــو جـــــــديـــــــٍل فـــــــــوق َمـــــْت

ــــــانــــــي ــــــــــِه ْهــــــــــــــالل َشــــــْعــــــَب ــــــــــنَّ ــــــه)3(بـــــــــو جـــــــبـــــــنٍي ِك ــــــــْرَفــــــــَع الــــــثــــــوْب ْوتــــــِشــــــلَّ والــــــــــرداِيــــــــــْف ِت

ــــــَعــــــّدانــــــي ــــــهِلــــــيــــــت َمــــــْضــــــنــــــون احلــــــشــــــا مـــــــا ِت ـــــــــــر ِكــــــلَّ ْه ـــــــــــــــــــاه طـــــــــــول الـــــــــــدَّ لـــــيـــــتـــــنـــــي ِوّي

يشله: يرفع عقيرته بالغناء.. 1
يهله: ينثره.. 2
تشله: ترفعه عن مكانه.. 3

book.indd   228 10/30/19   7:22 AM



229

دخيلك من خطرها

ـــــــــــــــْفـــــــــــــــت املـــــــثـــــــايـــــــل ـــــَظـــــرهـــــاهـــــــــاِضـــــــــنـــــــــي يـــــــــــــــوم َولَّ بــــــشــــــوف عــــــــــــذرا تــــــشــــــوق الــــــلــــــي ِن

ـــــــــِس الــــــــطــــــــرف َمــــــــــْلــــــــــوّي اجلـــــــدايـــــــل ـــــــَشـــــــْرهـــــــانـــــــــاِع ـــــــــه ِن ـــــــــّن ذيـــــــــــــــِل َشـــــــــــْقـــــــــــرا إلــــــــــــى ِم

مــــــخــــــايــــــل يف  بــــــــــــــــــــــــروٍق  ه  َخــــــــــــــــــــــــدِّ قــــمــــرهــــاِكــــــــــــــــــــنِّ  ــــــْة  لــــــيــــــَل الــــــــــَبــــــــــْدر يف  ِتــــــــْخــــــــِجــــــــِل 

َخـــــَطـــــرهـــــا كـــــــــــلِّ مــــــــا ِشــــــــْفــــــــت َمــــــْضــــــنــــــونــــــي يــــخــــايــــل مـــــــن  يـــــــا اهلل دخـــــيـــــلـــــك  ِقـــــــْلـــــــت 
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نظرة للخود

ــــــــــــذا يـــــــــــا نـــــــــــاِقـــــــــــَضـــــــــــات اجِلـــــــــــدايـــــــــــلَنـــــــــــــْظـــــــــــــرٍة لـــــــلـــــــخـــــــود َيــــــــْجــــــــلــــــــي ِكــــــــــَدرهــــــــــا َهــــــــــــَك

ــــــــــْفــــــــــٍس تــــــــــــــادى َخــــــَطــــــرهــــــا ض َعـــــــــــــنـــــــــــــوٍد يـــــخـــــايـــــلإْرحـــــــــــمـــــــــــوا َن كـــــــــــــــلِّ مـــــــــــا َعــــــــــــــــــــــرَّ

ـــــــــه نــــــَثــــــرهــــــا ِكـــــــــــــــــــنِّ َخـــــــــــّديـــــــــــنـــــــــــه، بـــــــــــــــــــروق املـــــــخـــــــايـــــــلبــــــــــو جــــــــــديــــــــــٍل فـــــــــــــوق َمـــــــــْتـــــــــِن
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صايف النحر

مـــا عـــاد يــــوٍم لـــي بـــدا عــنــد الـــلـــوازم يــغــيــب)1(يــا ِبــْنــِت يــا الــلــي ُشــوَقــهــا عند الــلــوازم َحَظر

ــــَنــــْت ِتــــْزَهــــْم نـــهـــار اخَلــطــر ِتـــْزَهـــم وَتـــْنـــِدب كـــلِّ مــن هــو لــلــوازم يــجــيــب)2(ِلـــْعـــيـــون َعـــــــْذرا ِزيِّ

ــهــا ِمـــْن فـــوق صـــايف الــَنــَحــر ــِمــغــيــبيــا بــو جــديــٍل َهــلَّ واخَلـــــــــدِّ َبـــــــــْرٍق تـــــالال يف َســــحــــاب الـــ

شوقها: بغيتها ومرادها.. 1
تزهم: تثير النخوة.. 2
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أسير بغير زلة

ـــــــــــــاف املــــــثــــــانــــــي ـــــــــه)1(هـــــــــايـــــــــف الـــــــــــعـــــــــــود َعـــــــــــــطَّ ـــــعـــــلـــــوق َتـــــــــلَّ ـــــْم َتــــــــــــلِّ قــــلــــبــــي ِمــــــــــــِن الــــــ

ـــــــهَســــــــــــــــّل ســــــــهــــــــٍم ِمــــــــــــــــِن ْعــــــــيــــــــونــــــــه رمـــــــانـــــــي ب الــــــقــــــلــــــب يـــــــــــوم أقـــــــفـــــــى وَشـــــــلَّ َصـــــــــــــــــوَّ

الــــثــــمــــانــــي جـــــــالـــــــي  يــــــــا  روْف  لــــــــه  ـــــهقــــــلــــــت  إرَحـــــــــــــــــْم احلــــــــــــــال، َخــــــــــــّل الــــــقــــــلــــــب، َخـــــلَّ

ـــــــغـــــــيـــــــر َزّلــــــــــــــهبـــــــــــس يـــــــــــا زيـــــــــــــــن مـــــــــــا جـــــــــانـــــــــي كـــــفـــــانـــــي مــــــــــن ِيــــــــــــــَعــــــــــــــّذب أســــــــــيــــــــــِر ْب

هايف العود: ناعم القد.     عطاف املثاني: لني األطراف.        تل: سحب وجر.         املعلوق: ما يعلق به، من “الشرايني واألوردة”.. 1
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هيض القلب فّنه

ــــــه ــــــّن ــــــــَقــــــــلــــــــب َف َهــــــــــّيــــــــــَضــــــــــّنــــــــــي يـــــــــــــــوم َغــــــــــــّنــــــــــــى ونــــــــاحــــــــييـــــــــا َحــــــــــمــــــــــاٍم َهــــــــــّيــــــــــِض اْل

ــــــه ـــــــــــــــــي صــــــــــــاحــــــــــــٍب ِســـــــــــــــــــــــْرت مــــــّن ـــــــــــــــــرّن حــــــــال مــــــن دوَنــــــــــــه ْصــــــعــــــوب وســـــمـــــاحـــــي)1(َذكَّ

ـــــى ـــــــــــو جـــــــــــديـــــــــــٍل فـــــــــــــــوق َمـــــــــْتـــــــــنـــــــــه تـــــثـــــّن ــــــــــت نــــــســــــيــــــم الـــــــريـــــــاحـــــــيب ويـــــــــــــن مــــــــــا َهــــــــــبَّ

َوّنـــــــــــــــــه َجـــــــــــــــّريـــــــــــــــت  فـــــــــــــرقـــــــــــــاه  مـــــــــــــن  تـــــــــــــالـــــــــــــي يـــــــــــــــــوم َقـــــــــــــّفـــــــــــــى وراحـــــــــــــــــيآه  ِعـــــــــــــزِّ

صعوب: مفردها صعب، أي وعر.     سماحي: سهول.. 1
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احلكم اجلديد

ـــ   اهلل  رحمه  ـــ  ثاني  آل  بن حمد  الشيخ خليفة  تولى  عندما  “الشيلة”  الشاعر هذه  قال   }
مقاليد احلكم يف البالد سنة 1972م:

ِواْبـــــــتـــــــســـــــام ِبـــــــاْبـــــــتـــــــهـــــــاٍج  ِهــــــــّبــــــــي  داِر  يــــــريــــــديــــــــا  هــــــــــــو  مــــــــــــا  عــــــــلــــــــى  راداٍت  هلل 

واملـــــــجـــــــد والــــــتــــــأيــــــيــــــد لــــلــــحــــكــــم اجلـــــديـــــدلــــك بـــالـــهـــنـــا »يــــــا بــــو َحـــــَمـــــد« وألــــــــٍف ســـالم

ـــــــــــــداد مـــــا َهــــــــزِّ الـــــهـــــوا خــــــوص اجلـــريـــدســــــــالم مــــــا َغــــــّنــــــى عــــلــــى الـــــــــــــّدوح احَلـــــمـــــام ِواْع

ِدوام يــــــا ســــــورنــــــا جــــعــــلــــك  َحــــــَمــــــد  بــــــو  احلــــديــــديــــــا  َصــــــــــكِّ  إذا  املــــــانــــــع  ِدْرعــــــــنــــــــا  يــــــا 

ـــــم والـــــتـــــدبـــــيـــــر والـــــــــــــرأي الــــســــديــــدُحــــــــــــــــرٍّ ِتـــــــــَعـــــــــّلـــــــــى فـــــــــــــوق عـــــــالـــــــيـــــــة املـــــــقـــــــام بـــــاحِلـــــْل

مــــــــن يـــــومـــــنـــــا هــــــــــذا إلــــــــــى يــــــــــوم الـــــوعـــــيـــــدِحــــْن َشـــْعـــِبـــِك الــطــايــع عــلــى َحـــْســـب الــنــظــام

شـــــديـــــدِحـــــــّنـــــــا عـــــلـــــى َعــــــــْهــــــــِد الــــــوثــــــاقــــــة والـــــــلـــــــزام بــــــــــــــاٍس  لــــــنــــــا  الـــــــــــــــــالزم  بــــــــــــدا  إذا 

إنــــــــــُت هــــــل الــــــــعــــــــادات والـــــفـــــعـــــل احلـــمـــيـــدبـــســـيـــوفـــكـــم نــــــــــروي األعـــــــــــــادي واخلـــــصـــــام
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نردع الّضد

ــــــــــك مــــــــــا نـــــبـــــالـــــيدارنـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــا رضـــــــــيـــــــــنـــــــــا لـــــــــــــك ِبـــــــــهـــــــــون ـــــــــــــــــــــــــْرَدع الــــــــــِضــــــــــد َعــــــــــنِّ ِن

ـــــــــــــــْرِخـــــــــــــــِص الــــــــــــــــــــروح لـــــــلـــــــي يــــــشــــــتــــــرون غـــــالـــــيِن كــــــــــل  نــــــــرخــــــــص  املـــــــــواجـــــــــيـــــــــب  يف 

ـــــــَحـــــــْســـــــبـــــــات الـــــــــرجـــــــــاِلكـــــــــــــــان يـــــــــــا دارنــــــــــــــــــــــا مـــــــــــا نـــــــــــــــويف ْديـــــــــــــــون مـــــــــا َحـــــــَســـــــْبـــــــنـــــــا ِب

نـــــــخـــــــون مــــــــــــــا  اهلل  لــــــــــــــك  وتــــــالــــــيحـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــنٍي  أول  مـــــــــن  الـــــــــــــــــدار  َهــــــــــــــِل  ِحــــــــــــــْن 
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عيد الفرح

َعــــــــــــــــاّلم بـــــــــاخَلـــــــــفـــــــــا  لــــــــلــــــــي  يــــــــــــا  املـــــــــعـــــــــتـــــــــلـــــــــي والـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــب يــــــــــــــــــــــــدري بـــــهيــــــــــــا هلل 

اإلســـــــــــــــــالم ـــــــــــــة  ـــــــــــــّل ِم يـــــــــــــا  عـــــــــيـــــــــدنـــــــــا  عــــــــيــــــــد الـــــــــــفـــــــــــرح ِوْحـــــــــــــنـــــــــــــا نــــــــهــــــــّنــــــــي بــــهذا 

شـــــــــهـــــــــر يــــــــــــفــــــــــــوز الــــــــــــلــــــــــــي يــــــــصــــــــلــــــــي بـــــهخـــــــــــتـــــــــــام شـــــــــهـــــــــر اخلـــــــــــيـــــــــــر والـــــــــصـــــــــيـــــــــام

ــــــــــــــــْرَحــــــــــــــــٍة ِواْنـــــــــــــعـــــــــــــام ـــــــــــه َف ومــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــٍل بــــــــــــــه والــــــــــتــــــــــهــــــــــانــــــــــي بـــــهالـــــــعـــــــيـــــــد ِكـــــــــــلَّ

يـــــــــعـــــــــيـــــــــدنـــــــــا واخلـــــــــــــــيـــــــــــــــر يـــــــــــــزهـــــــــــــي بـــــهِجــــــــــْعــــــــــَلــــــــــه عــــــلــــــيــــــنــــــا كـــــــــــل حــــــــــــــول وعـــــــــــام
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يا قنوٍف تزبر

ه ــــــــــــوَّ ــــــــــــْر ِمــــــــــــــــــــــــْردٍف َن ــــــــــــَزبَّ ــــــــــــوٍف ت ــــــــــــُن ِجـــــْعـــــل ميــــطــــر عــــلــــى الــــــدوحــــــة وَيـــْســـقـــيـــهـــايـــــــــا ِق

ه ـــــْصـــــبـــــح الــــــــــــروض زاهــــــــــي والـــــــزهـــــــر َتــــــــوَّ مـــــراعـــــيـــــهـــــاِي يف  وتـــــــــزهـــــــــي  ِوْيــــــــــتــــــــــزخــــــــــرف 

ه قــــــوَّ بــــــه  والـــــطـــــيـــــر  ــــــْص  ــــــَن الــــــَق وقــــــــت  نـــــواحـــــيـــــهـــــازان  يف  ــــــــق  ــــــــَصــــــــفِّ ْت واحلــــــــــــبــــــــــــاري 

ه ــــــــــــوَّ ـــــــــِع َن ـــــــــاب ـــــــــــــــلٍّ ت ــــــــــــْدو ِك يـــــطـــــلـــــبـــــون احَلــــــــيــــــــا َشــــــــــــــــــْرِق ْوشـــــَمـــــالـــــهـــــاوأصـــــــــبـــــــــح الــــــــــــَب
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يــــا قطــــــــــــــــــــــر)*(

ــــــــــــْك رضــــيــــنــــا ــــــــــــنِّ ــــــــــْك ِوَع دارنـــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــلـــــــــــــي راضــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنٍي بــــــهــــــايــــــــا ِقــــــــــَطــــــــــْر ِمــــــــــنِّ

ربـــــيـــــنـــــا ْحـــــــــمـــــــــاهـــــــــا  يف  الـــــــــلـــــــــي  غـــــــيـــــــرهـــــــادارنــــــــــــــــــــــا  نــــــــــبــــــــــي  مـــــــــــــــا  اهلل  يــــــــشــــــــهــــــــد 

ِمــــــَضــــــيــــــنــــــا لـــــــــــــلـــــــــــــوازم  ِدعـــــــــيـــــــــنـــــــــا  إنــــــــــــشــــــــــــد الــــــــــــلــــــــــــي َفـــــــــــــــــــاِهـــــــــــــــــــٍم قـــــــالـــــــهـــــــاوإّن 

ـــــــــا مـــشـــيـــنـــا يــــــــــــــا َعــــــــــــــــــــــــــــــــروٍس بــــــــــــــامِلــــــــــــــَثــــــــــــــْل مــــــالــــــهــــــايـــــــــا ِقـــــــــــَطـــــــــــْر لـــــــــرضـــــــــاك ِحـــــــــنَّ

*  املصدر: العرضة القطرية، إذاعة قطر، إنتاج هيئة اإلذاعة والتلفزيون 2008م، الدوحة.
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يا هال ومسهال

ــــــــا حــــــــــــــي وفــــــــــــــــــــــــــــوٍد لــــــــــفــــــــــونــــــــــا بــــــــالــــــــســــــــالممــــــــــرحــــــــــبــــــــــًا عــــــــــــد مــــــــــــا الــــــــطــــــــيــــــــر غــــــــْنّ

ــــــــــــــــان نــــــــــــــــٍم بـــــــالـــــــظـــــــالميـــــــــا هـــــــــال ومــــــســــــهــــــال مـــــــــا الـــــــــرعـــــــــد حـــــّنـــــا أوعــــــــــــــــــــد مــــــــــــا ب

ــــــــا الـــــــــــــــــــــدواميــــــــــــا وفـــــــــــــــــــود الــــــــــــعــــــــــــرب إلــــــــــكــــــــــم وطــــــــّن دوم  بــــــــــالــــــــــفــــــــــرح  مـــــــــعـــــــــلـــــــــٍن 

الــــــــــــــــــــــدوامدورنـــــــــــــــــــــــــا دوركـــــــــــــــــــــــــم والــــــــــشــــــــــعــــــــــب مـــــــّنـــــــا دوم  عـــــــــلـــــــــى  مــــــــحــــــــتــــــــســــــــنٍي 

عـــــنـــــا الــــــــــــهــــــــــــم  يــــــــــــــــــــــــزول  لــــــــــقــــــــــاكــــــــــم  الــــــكــــــالميف  وزن  َفــــــــــَهــــــــــْم  الـــــــلـــــــي  ِيــــــــــــْطــــــــــــِرِب 

ــــــا ــــــّن ِســــــِف ضـــــــــــى جتــــــــــــري  الـــــــــــرِّ بــــــــحــــــــور  الــــــظــــــالميف  لــــــيــــــل  ـــــــيـــــــر يف  الـــــــسِّ ـــــــــْقـــــــــَطـــــــــْع  ِت
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سعدها من ساعة

قــــصــــدهــــم ربـــــــط الـــــصـــــداقـــــة ووّثـــــقـــــنـــــا بــهــايــــــا هــــــال يــــــا َحـــــــــّي َربـــــــــــٍع ِنـــــُصـــــونـــــا زايـــــريـــــن

ربــــعــــة الـــطـــيـــبـــني ِتــــــْشــــــرا بـــغـــالـــي أثـــمـــانـــهـــاجــعــلــهــا يـــا اهلل تــبــقــى عــلــى طــــول الــســنــني

ـــــــــْن ســــــاعــــــٍة ِوَســــــــْعــــــــد اقـــبـــالـــهـــامــــرحــــبــــًا مـــــا غـــــــاب نـــــــٍم ومـــــــا نـــــــٍم يــبــني َســـــعـــــدهـــــا ِم

البـــــــــــٍة عـــــنـــــد الـــــــــلـــــــــوازم وفـــــــايـــــــا حـــقـــوقـــهـــامـــــــا حـــــــال يـــــــــــوٍم جــــمــــعــــنــــا بـــــــربـــــــٍع طـــيـــبـــني

يـــــــوم جـــيـــنـــا دورهــــــــــم والــــتــــقــــونــــا اخــــيــــارهــــامــــا نــــقــــول انــــهــــم يـــقـــولـــون وحــــنــــا شــايــفــني
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أصبحت عذرى

كــــــــايف يـــــــــــا  يـــــــــــــــاهلل  املـــــــــطـــــــــلـــــــــوب  اهلل  فــــيــــهــــايـــــــــــا  مبــــــــــــا  عــــــــلــــــــيــــــــٍم  يــــــــــــا  ِعــــــــــــّنــــــــــــا  رب 

بـــــالفـــــيـــــهـــــاقــــــــــــــال مــــــــــن هــــــــــو بــــــاملــــــنــــــاظــــــيــــــم عــــــــــــــّرايف ــــــــــــب  تــــــــــــرحِّ داٍر  هــــــــاضــــــــنــــــــي 

يـــســـقـــيـــهـــاديــــــــــــــــرٍة يـــــــفـــــــرح بــــــهــــــا الــــــضــــــيــــــف والـــــــــــاليف الـــــــوبـــــــل  عـــــســـــى  بـــــوجـــــاســـــم  دار 

أردايف يـــــــــــردف  فـــــوقـــــهـــــا  ُجـــــــــــــوده  ــــــــــــــــْل وأحــــــــــيــــــــــا ممــــــــــحــــــــــالٍت مـــــراعـــــيـــــهـــــاِســـــــْحـــــــب  َه

عــــقــــب مــــــا ِتــــــْعــــــَبــــــْت وحــــفــــيــــت ســـمـــاريـــهـــاكـــــــــــــم َفـــــــــــــــــــــكِّ مــــــــــعــــــــــقــــــــــالٍت بـــــــــاالكـــــــــتـــــــــايف

واصـــــــبـــــــحـــــــت عـــــــــــــــذرا تـــــــــــــــاري ممـــــاريـــــهـــــايــــــا قــــطــــر يــــــــوم لــــبــــســــت لـــبـــســـهـــا الـــــّضـــــايف

خـــــــايف وال  تـــــــخـــــــّفـــــــى  مـــــــــــا  أمـــــــــــيـــــــــــٍر  ـــــــــى هـــــــــــو اْحــــــــــمــــــــــاهــــــــــا وراعـــــــيـــــــهـــــــايـــــــــــا  املـــــــــعـــــــــلِّ
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بدع املثايل*

ســــمــــاه يف  رجــــــيــــــب  هـــــــو  مـــــــن  يـــــــا  اهلل  الــــــعــــــالــــــي الــــــــوالــــــــي عــــلــــيــــم أســـــــــــرارهـــــــــــا)1(يـــــــا 

أبــــــــــيــــــــــات مــــــــــن زيــــــــــــــن املــــــــثــــــــايــــــــل قـــــالـــــهـــــايــــــقــــــول ِمـــــــــــْن َبــــــــــــــــْدِع املــــــثــــــايــــــل مـــــــا خــــفــــاه

مـــــــــن شـــــــــل فــــــالــــــدنــــــيــــــا حـــــــــمـــــــــوٍل شــــالــــهــــايــــــــــا كــــــــــل َشــــــــــــــــٍي يـــــــبـــــــتـــــــدي لــــــــــه مــــنــــتــــهــــاه

* املصدر: ورقة مخطوطة بيد الشاعر سعيد البديد.
رجيب: رقيب.. 1
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مشيه

يــــــا شــــيــــخ مـــــّنـــــا ســــالم

الــــظــــالم بـــــــدر  الح  مــــــا 

نـــشـــي ألمــــــــرك نـــظـــام

عــــــلــــــيــــــك وألــــــــــــــــف تــــيــــة

الـــعـــشـــيـــة ـــــــــرق  ب الح  مـــــــا 

ونـــــســـــيـــــر ســـــيـــــر املـــــطـــــّيـــــة

يــــــــــا شـــــــيـــــــخ مـــــــنـــــــا ســـــــالم 

الــــــظــــــالم  بـــــــــــرق  الح  مــــــــا 

نــــشــــي بـــحـــســـب الـــنـــظـــام 
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َحّي شيٍخ*

غــــــمــــــاممــــــــرحــــــــبــــــــًا ِعــــــــــــــــدِّ مــــــــــا تــــــنــــــشــــــا املــــــخــــــايــــــل ِمـــــــــــــــــــْن  جتــــــــــّلــــــــــى  مـــــــــــا  عـــــــــــــــدد  أو 

ِتــــــــرثــــــــِة اجْلـــــــــــــود ِمـــــــــــْن ِنـــــــســـــــِل الـــــــــكـــــــــرام)1(َحـــــــــــــــــــّي شــــــــــيــــــــــٍخ يـــــــــــــذَكـــــــــــــّر بــــــالــــــفــــــعــــــايــــــل

احملــــــــايــــــــل غــــــــيــــــــث  قــــــــطــــــــر  حــــــــــاكــــــــــم  مــــــــا عـــــنـــــا ُكـــــــــــــــوْد َقـــــــــــْصـــــــــــِدْه بــــــــالــــــــّســــــــالم)2(زار 

واتـــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد عــــــــــلــــــــــى ديـــــــــــــــــــن اإلســـــــــــــــــــالمواجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاٍع عــــــــلــــــــى ُطــــــــــــــــــرق املـــــــــرايـــــــــل

ســــــايــــــل لـــــــكـــــــل  مـــــــجـــــــيـــــــِب  اهلل  الــــــــــــــــدوامنــــــطــــــلــــــب  دوم  عـــــــلـــــــى  الـــــــــــــــــــــــــِوّدْ  يــــــجــــــعــــــل 

* املصدر: أوراقه املخطوطة.
ترثة اجلود: من ساللة أهل جود وكرم.. 1
احملايل: مفردها )محل( وهو القحط.. 2
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قال - رحمه اهلل - فريت دوالب احلشا وأفضيت ما به ؛ واجليل عندي له على هذا نظام...• 
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نورت املدينة

{ قال الشاعر سعيد البديد من الفنون الغنائية:

َرْت بـــاملـــديـــنـــة ـــــــــــــــوَّ ـــــالـــــفـــــرح والــــتــــهــــانــــيَســـــْعـــــَدهـــــا ِمـــــــــْن لــــيــــالــــي َن وابـــــتـــــديـــــنـــــا نــــغــــنــــي ب

نـــحـــمـــد الـــــلـــــي يـــــكـــــرر عــــيــــدنــــا بــــالــــزمــــانــــيعـــــــاد عــــيــــد اجلــــــلــــــوس، وعــــــــــاده اهلل عــلــيــنــا

ــــــْة املـــطـــربـــيـــنـــا ــــــَب ــــــْع واكــــتــــبــــوا كــــل مــــا يـــحـــال لـــتـــألـــيـــف األغــــانــــيإلـــــعـــــبـــــوا يــــــا نــــشــــامــــا ِل

دعــــيــــنــــا لـــــــــلـــــــــوازم  ِمـــــــــــــْن  إال  يف رضـــــــــي شــــيــــخــــنــــا مـــــــن بـــــعـــــيـــــٍد ودانـــــــــيحـــــــاضـــــــريـــــــٍن 
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لي َصاحٍب

لـــي َشــــــاِف ِمــــن َوْقــــتــــه جــفــا واخلـــــل َجــافــيــهَمــــْســــكــــني يــــا راعـــــــي الــــهــــوى يــــا كـــبـــر َبــــلــــواه

ْدواه ـــــِل  َحـــــصَّ مـــــا  بـــــه جـــــــرٍح ســـطـــا  عــــــاد  يـــــداويـــــهال  َجــــــــْرَحــــــــه  بـــــالـــــهـــــوى  طــــبــــيــــٍب  واَل 

ِه مْبــــجــــراه َطـــــامـــــيـــــه)1(َمــــــْرَكــــــب غـــــرامـــــي بــــالــــهــــوى َتـــــــــــوَّ واملــــــــــــوْج  ــــــٍة  ــــــّب ِغ يف  ْوَغــــــــــــدا  َدّم 

ِتــــــَبــــــاريــــــهلـــي صـــاحـــٍب بــاقــصــى قــطــر يـــا ِبـــعـــد مــربــاه أربــــــــــــع  املــــــهــــــا  َدلِّ  مـــــــن  َعـــــلـــــيـــــه 

أهـــالـــيـــه عـــــــنٍي وجــــــيــــــٍد والـــــتـــــفـــــات أيــــــضــــــًا ومــــْعــــنــــاه بـــــني  ِمــــــــْن  َطــــــَلــــــْع  مـــــا  رابــــــــي دالٍل 

توه: تاه.     دم: غرق.. 1
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يوم األحد

قــــــــــــــــفــــــــــــــــا عــــــــــــــــشــــــــــــــــيــــــــــــــــري وخــــــــــــــــالنــــــــــــــــييــــــــــــــــــــوم األحـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــاقـــــــــــــت ضـــــــعـــــــونـــــــه

شــــــــــانــــــــــيخــــــــــــــــلــــــــــــــــوه ميـــــــــــــشـــــــــــــي عـــــــــــــلـــــــــــــى هــــــــــونــــــــــه عـــــــــــــلـــــــــــــى  تــــــــــتــــــــــعــــــــــبــــــــــونــــــــــه  ال 

ــــــــــــــــي احـــــــــســـــــــانـــــــــييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادع الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــب مــــــــضــــــــنــــــــونــــــــه تـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــون ســــــــــــــــــــــوا ب

يــــــــــشــــــــــوفــــــــــونــــــــــه ال  خـــــــــــــفـــــــــــــى  مــــــــــــــــن كـــــــــــيـــــــــــد واشـــــــــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــدوانــــــــــــــــيأشــــــــــــــــــــــــــر 

يــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــت اهــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا تــــــــــعــــــــــدانــــــــــيالـــــــــــــلـــــــــــــي لــــــــــهــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــروح مـــــــــرهـــــــــونـــــــــه

تــــــــلــــــــومــــــــونــــــــه ال  الــــــــــــــــهــــــــــــــــوى  لـــــــــــــــي ســـــــــــــامـــــــــــــر الــــــــــلــــــــــيــــــــــل ســـــــــهـــــــــرانـــــــــيراعــــــــــــــــــــــــــي 
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صوت املغني

ـــــــــــيســـــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت املــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــي هـــــــــــــــــيـــــــــــــــــض غـــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــغـــــــــــّن

يــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــوى مـــــــــســـــــــعـــــــــفـــــــــّنـــــــــيذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــي الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــالــــــــــــــي

ســـــــــنـــــــــييـــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــوى لــــــــــــــــــــي ونــــــــــــــالــــــــــــــه صـــــــــــــــــغـــــــــــــــــر  يف  مـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاله 

وأيـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــرجـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــيلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالـــــــــــــــــي تـــــــــــــعـــــــــــــود

ويــــــــــــــــــــــــــــزّيــــــــــــــــــــــــــــح الــــــــــــــــشــــــــــــــــيــــــــــــــــب عــــــــنــــــــييـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــى نـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــاري بــــــــلــــــــيــــــــلــــــــي

ــــــــــب اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــرنــــــــــــيأصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــح شـــــــــــــــبـــــــــــــــابـــــــــــــــي املــــــــــهــــــــــل
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أرقب النجم*

ارقـــــــــــــــب الــــــنــــــجــــــم الــــــــــــني أنــــــــحــــــــا مـــغـــيـــبـــهالـــــــبـــــــارحـــــــة ســـــــاهـــــــٍر والـــــــــنـــــــــوم مـــــــا جــــانــــي

ونـــــــيـــــــرانـــــــي تـــــــــوقـــــــــد  يف  احلـــــــــشـــــــــا  والـــــقـــــلـــــب خـــــطـــــٍر يــــفــــكــــه مــــــن مـــقـــاضـــيـــبـــهِكـــــــــــــــــنِّ 

عــــــــــدوانــــــــــي بـــــــــــني  طـــــــــــريـــــــــــٍح  ونـــــــــــــــة  يف غـــــــــارت اجلـــــيـــــش مـــــالـــــه أحـــــــــٍد ايـــثـــيـــبـــهآون 

* املصدر: أوراقه املخطوطة.
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يا حماٍم

يـــــنـــــوْح املـــــبـــــانـــــي  رُوس  عـــــلـــــى  حـــــــمـــــــاٍم  ــــــــــــِل مـــــــا نــــــــــاح ذّكـــــــــرنـــــــــي ِبـــــــســـــــِيـــــــْد املـــــــالحيـــــــا  ِك

ــــــــه اجلــــــــروح ــــــــْت ِدَم قـــــلـــــٍب  ــــــــــْن  ِم َونـــــــّيـــــــت  ســــاهــــٍر طـــــول لــيــلــي والـــغـــضـــى يف مـــــــزاح)1(آه 

اجْلــــــنــــــاحِكــــــِل مــــا جـــيـــْت بــــاْدنــــي ِمــــــْن عـــَشـــيـــري يــــروح ِكــــــســــــيــــــِر  وخـــــــالنـــــــي  عــــــّنــــــي  راْح 

دمته: من أدمته: أي أثخنته باجلراح.. 1
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سعدها من ليالي)*(

{ قالها يف السبعينيات تعبيراً عن ترحيبه بعيد جلوس الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، كما 
أنه قام بتأديتها ضمن الفنون التي سجلها يف إذاعة قطر:

لــــيــــالــــي عـــــادهـــــا اهلل عــلــيــنــا اســــتــــســــرت شــــعــــوب الـــــــــدار واقـــــبـــــل ســعــدهــاســــعــــدهــــا مـــــن 

شــيــخــنــا الـــلـــي صــعــيــبــات املــــراجــــل صــعــدهــايــــوم عــيــد اجلـــلـــوس الـــلـــي بــحــكــمــه رضــيــنــا

مـــشـــيـــنـــا الـــــــــلـــــــــوازم  بـــــــحـــــــزات  دعـــــــانـــــــا  ســــاعــــة الــــلــــي دعـــــانـــــا مـــــا نـــخـــالـــف وعـــدهـــاوإن 

عــلــيــنــا يـــشـــهـــد  الــــبــــيــــت  ورب  شـــكـــيـــنـــا  مــــــا نـــــهـــــاب األعـــــــــــــادي لــــــو تــــــراكــــــم رعــــدهــــامــــــا 

لـــــيـــــلـــــٍة مــــــــا رقـــــدهـــــاشــيــخــنــا الـــلـــي يــــــروف بـــنـــا ويـــشـــفـــق عــلــيــنــا ســــــــاهــــــــٍر يف ســـــنـــــانـــــا 

* املصدر: العرضة القطرية، إذاعة قطر، إنتاج هيئة اإلذاعة والتلفزيون 2008م، الدوحة.
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يا أهل الهوى غنيت

ـــــــــــهبــــــــالــــــــفــــــــن يـــــــــــا أهـــــــــــــــل الـــــــــــهـــــــــــوى غــــنــــيــــت كـــــــــــــــــــــــــــــلٍّ يـــــــــــــــغـــــــــــــــّنـــــــــــــــي عـــــــــــــــلـــــــــــــــى فـــــــــــّن

ــــــــــههـــــــــــّيـــــــــــض غـــــــــــــرامـــــــــــــي حـــــــــــمـــــــــــام الــــــبــــــيــــــت لـــــــــــــــي طـــــــــــــــــــــــــّوح الـــــــــــــــصـــــــــــــــوت بــــــــــالــــــــــوّن

ــــــــــيــــــــــت ـــــــــــــــــه وّن نـــــــــــــــــّت ـــــــــــهلــــــــســــــــمــــــــعــــــــت أنــــــــــــــــــــا وَّ هـــــــــــّيـــــــــــضـــــــــــت مــــــــــــــــا بـــــــــــاحلـــــــــــشـــــــــــا َكـــــــــــنَّ

ـــــــــهذّكـــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــلـــــــــــــّي كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ســـــــّجـــــــيـــــــت امـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوى زّدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــّن

ــــــــــــســــــــــــمــــــــــــٍة مــــــنــــــهيـــــــــــــا لـــــــــيـــــــــت واقــــــــــــــــــــــــــول أنـــــــــــــــــا يـــــــــــــا لـــــيـــــت لــــــــــيــــــــــتــــــــــه حــــــــــــصــــــــــــل ب

ــــــــــيــــــــــت ــــــــهيـــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــــــوده إلــــــــــــــــــــو زّل الــــــــعــــــــفــــــــو يــــــــــــا أهــــــــــــــــل الــــــــــــهــــــــــــوى ِســــــــّن
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أيام تضي لي

{ قال الشاعر سعيد بن سالم البديد متوجداً ــــ رحمه اهلل*:

أيـــــــــــــــــــام تــــــــضــــــــي لــــــــــــي عــــــــلــــــــى اخلــــــــالــــــــييــــــــــــا طــــــــــــــــول لـــــــيـــــــلـــــــي يــــــــــامــــــــــال واطــــــــــــــــول

ـــــــــــه نــــــــــــــاحــــــــــــــٍل حـــــــالـــــــيمــــــــــا زارنــــــــــــــــــــي فــــــيــــــهــــــا زريـــــــــــــــــف الـــــــــّطـــــــــول ـــــــــــحـــــــــــبِّ الــــــــــــلــــــــــــي ِب

ــــــــــــــــْن ُعــــــــــقــــــــــْب مـــــــاحـــــــنـــــــا مــــــــعــــــــاه نــــــــــزول لـــــــــــــــى مـــــــــــــــا تـــــــعـــــــنـــــــيـــــــتـــــــه َتـــــــــــعـــــــــــّنـــــــــــى لـــــيِم

مـــــســـــئـــــول وال  ســـــــــــائـــــــــــْل  ال  ســــــــالــــــــيوالـــــــــــــيـــــــــــــوم  صــــــــــاحــــــــــبــــــــــي  وال  َعــــــــــــــــــّنــــــــــــــــــي، 

ِعــــــــــــــــّذالــــــــــــــــيمـــــــا أْســـــــــَمـــــــــْع أنـــــــــا بـــــــه َهــــــــــْرَجــــــــــْة املــــهــــبــــول بـــــــــــاطـــــــــــيـــــــــــع  وال  حـــــــــــشـــــــــــا 

املصدر: القصيدة مخطوطة بيده.
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سافرت عصر املسا*

قال يخاطب النوخذا سعد بن حمد النصف، عندما ركب معه البحر يف حداثة سنه، متوجداً 
من بعده عن أحبته وأهله:

ــــــــــــــــويــــــــــــــــت َفــــــــــــرقــــــــــــاُهــــــــــــم)1( َســــــــــــــــاَفــــــــــــــــْرت َعـــــــــــْصـــــــــــر املـــــــــســـــــــا وأَْن

ــــــــــــــــنــــــــــــــــوح َفـــــــــــرقـــــــــــاُهـــــــــــم ــــــــــــــــِهــــــــــــــــْل وْت وْدُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع عـــــــــّيـــــــــنـــــــــي ِت
)2( َفـــــــــــْرقـــــــــــاُهـــــــــــم  َمـــــــــــــا اطــــــــيــــــــق  ِبــــــــــــاْلــــــــــــَوُصــــــــــــل  نــــــــــوخــــــــــذا  يــــــــــا 
)3( رايــــــــــــــــــــــح  صـــــــــــوبـــــــــــُهـــــــــــم  ِوَقــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي  أْســــــــــــــــــــــال  مـــــــــــــا  اهلل 
ِرَتـــــــــــــــــــــــْع رايــــــــــــــــح )4( بــــــــــن َحــــــــــــَمــــــــــــد« شــــــــاِقــــــــنــــــــي ظــــــــبــــــــٍي  »يـــــــــــــا 
)5( رايـــــــــــــــح  ِمــــــــشــــــــى  وإن  ـــــــنـــــــي  َعـــــــَجـــــــْب ــــــــْه  ِحــــــــســــــــِن ِزيـــــــــــــــن  يـــــــــا 

ــــــــم ــــــــرقــــــــاُه ـــــــــــــــــْن ُطـــــــــــــــــول َف مـــــــــــا أَلـــــــــــــــــــــوم مـــــــــــن أنــــــــــــــا ِشـــــــــكـــــــــى ِم

* رواية: سعيد بن سالم البديد.
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عصر األحد

ــــــــــــن هــــمــــل َعـــــــــــــْصـــــــــــــِر اأَلحـــــــــــــــــــــد ريــــــــــــــــــِت ِغـــــــــــــــــــــزالن َســــــــــــَرْحــــــــــــِه

ــــــــــــــــْن مـــــــــــا يــــــــســــــــيــــــــرن َهــــــمــــــل ــــــــــــــــِه ـــــــــــي أَلْن َواْيـــــــــــــــَقـــــــــــــــْنـــــــــــــــِت َظـــــــــــّن

الــــــهــــــمــــــل بـــــــــــــــــــــــرور  يف  قــــــــــــالــــــــــــن  ويــــــــــــــــــن  ــــــــــــِتــــــــــــْهــــــــــــِن  ــــــــــــْل ســــــــــــاَي

ـــــــــهـــــــــم أبــــــــــكــــــــــي دمــــــــــــــــــــــــوِع اْهــــــــــمــــــــــال ـــــــــُب ـــــــــْق ظــــــــــّلــــــــــيــــــــــَت أنــــــــــــــــا ُع
مــــــــــــــــــــــال)1( بــــــــحــــــــبــــــــه  آزا  عـــــــــــلـــــــــــي«  بـــــــــــــن  »يــــــــــــــــــا  الـــــــــــقـــــــــــْلـــــــــــب 

ـــــــــمـــــــــال يـــــــــــا َعــــــــــــــــــمِّ لـــــــــــك ِبــــــــاْشــــــــتــــــــكــــــــي مـــــــــــن َظــــــــْبــــــــيــــــــتــــــــني اْه

َهـــــــــــَمـــــــــــْل هـــــــــــــــــواِهـــــــــــــــــْن  يف  وقـــــــــلـــــــــبـــــــــي  ـــــــــــــــن  وَقـــــــــــــــفَّ راَحـــــــــــــــــــــــــــــْن 

يا بن علي: يقصد الشاعر محمد بن علي الشاعر السليطي.. 1
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ِمْن َضاِمري

َدايــــــــــــــــــــــــــر)1( ـــــــــــْب  ـــــــــــُل الـــــــــــَق دوالب  دار  َضـــــــــــــــاِمـــــــــــــــري  ِمــــــــــــــــــْن 
ــــــــــــه َفــــــــــــــــــــــاَل َدايـــــــــــــــــــــــــــــــر)2( ــــــــــــَل ــــــــــــْث عـــــــــلـــــــــى ولــــــــــــــيــــــــــــــٍف َغـــــــــــــــــــــــــــَدا ِم
َدايــــــــــــــــــــــــر)3( َلـــــــــــــــــْه  ريــــــــــــــت  مـــــــــــا  ــــــــــــــْق  اخَلــــــــــــــُل َجـــــــــــْمـــــــــــع  ْرت  َدوَّ
ـــــــطـــــــيـــــــق الــــــــــــَقــــــــــــُلــــــــــــْب)4( ــــــــــــت ُعـــــــــْقـــــــــَبـــــــــه فــــــــــال َغــــــــــيــــــــــره ِي ْل بــــــــــــدَّ
ـــــــــــب)5( ـــــــــــُل الـــــــــــَق صـــــــــويـــــــــب  ـــــــــــــــــــــــــْة  َونَّ أْون  ـــــــــــه  َطـــــــــــْريـــــــــــَت إلـــــــــــــــى 

الـــــــــَقـــــــــُلـــــــــب هـــــــــــمـــــــــــوم  ِتـــــــــــــــــــْفـــــــــــــــــــِرْج  خـــــــــالـــــــــقـــــــــي  يـــــــــــــا  اهلل  يـــــــــــــا 
ــــــــــْك دايــــــــــــــــــــــر)6( ــــــــــَل ــــــــــَف يـــــــــــا عـــــــــــالـــــــــــِم احلــــــــــــــــــــــال، يــــــــالــــــــلــــــــي بــــــــــاْل

دوالب القلب  داير: أي دارت خواطره وكثرت أفكاره.     داير: دائر.. 1
فال داير: ال يوجد له مثيل.. 2
داير: شبيه.. 3
بدلت: غيرت.. 4
أون: من األنني.     صويب: جريح.. 5
بالفلك داير: متحكم يف الكون.. 6
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ُقْمت ألتجي

ــــــــــــــهــــــــــــــا)1( ـــــــــــٍد يــــــــْجــــــــي َوأْب ُقــــــــــْمــــــــــت ألـــــــتـــــــجـــــــي وأَْرجتـــــــــــــــــــــــــي ِهـــــــــــْن
ــــــــــــَشــــــــــــدِّ ِإْبــــــــــــــهــــــــــــــا)2( وأْمــــــــــــــهــــــــــــــار َقـــــــــــْبـــــــــــل الــــــــــــــــّضــــــــــــــــواري مـــــــــــا ِي
ــــــــــــــــــْدر الـــــــــــّدجـــــــــــى بـــــــــني الـــــــــِنـــــــــجـــــــــوِم أْبـــــــــــهـــــــــــا)3( ــــــــــــني َب ـــــــــــــــْن ِح ِم
ـــــــــــاْلـــــــــــغـــــــــــصـــــــــــوِن ْوتـــــــــــــــــــــــــــاه)4( يــــــــــــا ُعــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــوٍز ِتـــــــــــَعـــــــــــّلـــــــــــى ِب
ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــريـــــــــــــــاِح ْوتــــــــــــــــــــــــــاه)5( زاهـــــــــــــــــــي بــــــــــاألثــــــــــمــــــــــار وأَْط
َيــــــــــــرعــــــــــــى بــــــــــــه الـــــــــــــــــــرمي َقـــــــــــــْفـــــــــــــٍر بــــــــــــالــــــــــــريــــــــــــاِض ْوتــــــــــــــــــــــــــاه)6(
إْبـــــــــــهـــــــــــا)7( عــــــــــــــــــروِق  ــــــــــــل  ِك وأْروى  الــــــســــــيــــــل  ـــــــــــــــْه  ِب وأنـــــــــحـــــــــى 

هند: يقصد السيف.     أبها: فرس.. 1
أي أن األمهار ال يركب عليها قبل أن تكبر.. 2
أبها: من البهاء، أي أضاء وسطع.. 3
تاه: ازداد جماالً.. 4
أطياب الرياح: يقصد بها الروائح الطيبة.     تاه: انتشر.. 5
قفر: رمبا قصد منفرداً لوحده.     تاه: ضاع.. 6
انحى به: جرفه.     أبها: بها.. 7
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َقلبي َهوى

َجـــــــــــــــــــــــاري)1( الــــــــــــَهــــــــــــوى  ــــــــــْحــــــــــر  َب َهــــــــــــــــوى  َهــــــــــــــــوى يف  َقـــــــلـــــــبـــــــي 
ــــــــــــــــال جــــــــــــــــــــــــاري)2( أرَســــــــــــــلــــــــــــــت ألهــــــــــــــــل الــــــــــِفــــــــــهــــــــــم نــــــــــــْظــــــــــــٍم َب
ـــــــــــــْن ُمــــــْقــــــلــــــتــــــي َجــــــــــــــــــاري)3( ــــــِجــــــتــــــي ِم ــــــْه “ِســــــــــــيــــــــــــدوا” عــــــلــــــى ُم
ــــــــــفــــــــــا)4( يــــــــــا قــــــــــــــــاري الـــــــــــّدرســـــــــــعـــــــــــي، إْســــــــــــــــم الــــــــَفــــــــتــــــــى بــــــــــاخْلَ
ْبــــــــــخــــــــــفــــــــــا)5( ِيــــــــــســــــــــيــــــــــِر  وأربــــــــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــْشــــــــــــــــــرٍة،  َع يف  ســــــــتــــــــني 
َخــــــــــــفــــــــــــا)6( هــــــــــــو  وال  َبـــــــــــــــــــنّي  ِمــــــــْخــــــــتــــــــفــــــــي  ِفـــــــــــــــــــــــرْد  واحـــــــــــــــــــد 
ـــــــــهـــــــــا جـــــــــــــــــــــاري)7( ـــــــــهـــــــــم، ِيــــــــــْفــــــــــَهــــــــــم َل ـــــــــِف َمــــــــــــْرســــــــــــوخــــــــــــٍة بـــــــــاْل

هوى: وقع.. 1
نظم: شعر.     جاري: قارئ.. 2
سيدوا: االسم املضمور بالدرسعي.     جاٍر: منحدر، يقصد الدموع.. 3
الدرسعي: فن من فنون صياغة األلغاز بالشعر، وغالباً ما تتضمن فيه األسماء.. 4
بخفا: يف السر.. 5
وال هو خفا: ليس بخاٍف.. 6
مرسوخة: ثابتة معروفة للفاهم.     جاري: أي قارئ مطلع.. 7
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يا قايد الّرمْي

ـــــــــــــــــَحـــــــــــــــــْن)1( يـــــــــــا قـــــــــايـــــــــد الــــــــــــــــــــــــّرمْي َعـــــــــــْنـــــــــــك اجلــــــــــــــازيــــــــــــــات أَْن
هــــــــديــــــــب حــــــــيــــــــِد الـــــــــْضـــــــــعـــــــــوِن اْبــــــــــــــــــِه احلـــــــــمـــــــــول أْنــــــــــــَحــــــــــــن)2(
ــــــــــــــم الـــــــــرشـــــــــا َنـــــــــْحـــــــــو الـــــــغـــــــيـــــــوب أْنــــــــــــَحــــــــــــن)3( ــــــــــــــْن حـــــــــني َنْ ِم
أْنـــــــــــَحـــــــــــن عــــــلــــــى الـــــــــــــــــــــّدار َوأْلـــــــــــــــَفـــــــــــــــْن كــــــــــــاأَلنــــــــــــام اْذكــــــــــــــــــــــــار)4(
ــــــــــــاثــــــــــــي راِكــــــــــــــبــــــــــــــات أَْذكـــــــــــــــــــــــــــــــار)5( أنــــــــــــــا أَْعــــــــــــِتــــــــــــْجــــــــــــب مـــــــــــن أَن
بــــــــــــــــــأَْذَكــــــــــــــــــار)6( أْنـــــــــِبـــــــــنـــــــــي  ِتـــــــــْفـــــــــَهـــــــــم  صــــــــــــــــاْح  يــــــــــا  كـــــــــــــان  وإن 
ـــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــن)7( أَْن لــــــــــــلــــــــــــّديــــــــــــار  ســـــــــــيـــــــــــٍل  َذاك  ولـــــــــــــــــو  َهـــــــــــــــــــــذا 
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ولفن: من “لفى” وتعني رجع أو قفل عائداً.. 4
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أنبني: أخبرني.     أذكار: أخبار.. 6
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َدشِّ ْرمضان

{ قال الشاعر عبداهلل بن عامر البوفالسة يشكو الفراق وآالمه للشاعر:

نـــــــــــــــــا)1( َمـــــــــــــــــرِّ مـــــــــــــا  واخلـــــــــــــــــــــــــلِّ  وظـــــــــــهـــــــــــر  ْرمـــــــــــــــضـــــــــــــــان  َدشِّ 
َمــــــــــــــــــّرنــــــــــــــــــا)2( أََحـــــــــــــــــــــــــــــــْد  لــــــــيــــــــلــــــــة  وال  جــــــــمــــــــعــــــــة  يــــــــــــــــــوم  ال 
َمـــــــــــــــــّرنـــــــــــــــــا)3( وال  يـــــــقـــــــطـــــــع  صـــــــــاحـــــــــبـــــــــي  ــــــــــــَمــــــــــــه  َعــــــــــــلِّ مـــــــــــــن 

َبــــــــاشــــــــكــــــــي عـــــــلـــــــى “ســــــــعــــــــيــــــــد” يــــــنــــــصــــــف بـــــيـــــنـــــنـــــا بـــــاحلـــــكـــــم
بــــــــيــــــــنــــــــي وبــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــذي بـــــــــالـــــــــصـــــــــد جــــــــــــــــــار وحــــــــــــــكــــــــــــــم)4(
ومــــــــــــــــن غــــــــيــــــــر َشـــــــــــــــــــــــــــْرٍع كــــــــتــــــــابــــــــه بـــــــــالـــــــــبـــــــــعـــــــــاده حــــــــــكــــــــــم)5(

نـــــــــــــــا َمـــــــــــــــرِّ إذا  والـــــــــــــــثـــــــــــــــالـــــــــــــــث  عــــــــــــيــــــــــــديــــــــــــن  الــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــد 

دش: دخل.     اخلل: اخلليل واحلبيب.     َمّرنا: زارنا.. 1
َمّرنا: زارنا.. 2
يقطع: مينع الزيارة.. 3
الصد: األعراض والصدود.. 4
شرع: شريعة وقانون.. 5

book.indd   268 10/30/19   7:22 AM



269

يا ولد عامر

{ فرد عليه الشاعر البديد بقوله:

نـــــــــــــــا)1( َمـــــــــــــــرِّ الــــــــصــــــــبــــــــا  َعــــــــــــْصــــــــــــر  أرى  عــــــــــامــــــــــر  ولـــــــــــــــد  يــــــــــــا 
ـــــــــــــــّرنـــــــــــــــا)2( َم وال  وا  ــــــــــــــــــــــــــرَّ َم الــــــــــــهــــــــــــوى  ِســـــــــــــْفـــــــــــــِن  ِوبــــــــــــــــــــــــــوالم 

َمـــــــــــّرنـــــــــــا مـــــــــــــا   : تـــــــــــقـــــــــــول  هـــــــــــــــــــــــــواك،  مـــــــــــــن  لـــــــــــــي  شـــــــكـــــــيـــــــت 

ـــــــــــــْم عـــــــــلـــــــــيـــــــــك َشـــــــــــــــــــــــــــــــْرع املـــــــــــــــــــــــــــــــودة بــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــادة َحـــــــــــــَك

حــــكــــم لــــــــــك  وأنــــــــــــــــا  بــــــــــي  ِتـــــــــــْرضـــــــــــى  صـــــــــــــاح  يــــــــــا  كـــــــــــــان  ِواْن 

الـــــــــــصـــــــــــاحـــــــــــب الـــــــــــلـــــــــــي طـــــــــلـــــــــب بــــــــيــــــــنــــــــه وبـــــــــيـــــــــنـــــــــك حـــــكـــــم
مـــــــــــــــرنـــــــــــــــا)3( مـــــــــــــــا  تـــــــــــــقـــــــــــــول  وال  ـــــــــــــــــْم،  ِتـــــــــــــــــَشـــــــــــــــــيَّ ـــــــــــــــه  َعـــــــــــــــنِّ

َمّرنا: فات وانقضى عنا.. 1
بوالم: من الولم وهو موافقة الريح ملسار السفينة.     َمّرنا: زارنا.. 2
تشيم: تعزز.. 3
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يا أوالد ناصر

 { قال الشاعر هذا املوال بتاريخ 1989/2/9م، يف أبناء ناصر بن سلطان البدر، فقد جاورهم 
واستقر بينهم يف »حي البدر اجلديد«، فترة ليست بالقصيرة، فبدا له منهم جميل اخلصال وحسن 

املعشر وطيب الفعال، فقال ميتدحهم ويذكر تلك املناقب:

ـــــــــيـــــــــْت ِمــــــــــــــــْن داركـــــــــــــــــــم يــــــــــا هــــــــــل الــــــــــكــــــــــرم ِوالـــــــــــــــــِوَفـــــــــــــــــا)1( َشـــــــــلِّ

إْنــــــــــــتــــــــــــوا َهــــــــــــــــــِل الـــــــــــــــــــــــُجـــــــــــوْد ِواملــــــــــــــــعــــــــــــــــروف وأهــــــــــــــــــل الـــــــوفـــــــا

بـــــــــــــــــــني املـــــــــــــــــــــــــال ذكـــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــــــــال وســـــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــوفـــــــــــــا
مــــــــــــــــاِمــــــــــــــــْن)2( ـــــــــــــــــــــــــــم  دارُك يف  أنــــــــــــــــا  نــــــــــــاصــــــــــــر«  »اوالد  يــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــالـــــــــــــــّراحـــــــــــــــة وانـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــاِمـــــــــــــْن احـــــــــــــســـــــــــــب األّي
َحـــــــــــشـــــــــــى حـــــــــشـــــــــى مـــــــثـــــــلـــــــكـــــــم بـــــــــــــني املــــــــــــــــــال َمــــــــــــــــــــاِمــــــــــــــــــــْن)3(

ـــــــــــــــِل الـــــــــــــــــــــُجــــــــــوْد، ِواْنــــــــــــتــــــــــــو َحـــــــــايـــــــــزيـــــــــِن الـــــــــِوَفـــــــــا اْنـــــــــــتـــــــــــوا َه

شليت: ارحتلت.. 1
مامن: يف مأمن.. 2
مامن: نادر الوجود.. 3
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تعنَّى لألدمي يصح زرعك ؛ ويثمر بالثمر لي ذاك ينفع...• 
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املالحق التوثيقية
الباب الثالث:

book.indd   273 10/30/19   7:22 AM



book.indd   274 10/30/19   7:22 AM



ملحق )1( 

مقاالت عن حياته
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محاضرة عن الشاعر سعيد بن سالم البديد
2000/2/5م

علي عبداهلل الفياض

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعني، أما بعد:

نزكي على  األوفياء - وال  الطيبني الصاحلني  الليلة عن علم من أعالم قطر  نتحدث 
بأقواله  وكسب  الذكرى،  صفحات  يف  نور  من  مبداد  اسمه  ر  َسطَّ رجل   - أحداً  اهلل 
وأفعاله وابتساماته قلوب اجلميع يف قطر صغاراً وكباراً ألنه كان رمزاً لإلخالص واحلب 

والعطاء.

وهو ال يحتاج منا إلى مزيد من التعريف، فاملعروف ال يعرف، لكن وبعد رحيله إلى عالم 
اخللود فإنه من الواجب علينا أن نذكره ونذّكر به دائماً.

وهذه بادرة طيبة من املجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، ونتمنى أن تكون ُسّنة 
حسنة يسير عليها املجلس يف قابل األيام لتذكير األبناء مباضي اآلباء، وما خلفوه من 

أعمال جليلة وفضائل وخصائص وخصائل مجيدة خالدة.

وإذا كان سعيد البديد - رحمه اهلل - يستحق - وعن جداره - هذه البادرة احملمودة، 
فهناك - أيضاً - شعراء وأدباء آخرون رحلوا عن دنيانا من أزمان بعيدة، يستحقون 
كذلك إقامة األمسيات والندوات للتعريف بهم وتسليط املزيد من األضواء على حياتهم، 
وكشف املجهول من أشعارهم اجلميلة التي أبدعوها مدة بقائهم يف احلياة الدنيا، من 
أمثال: الشاعر الكبير محمد بن جاسم الفيحاني، وسعد الشاعر، وابنه عبداهلل الشاعر 
الكواري،  سلطان  بن  صالح  والشاعر  الكبيسي،  صباح  بن  حلدان  والشاعر  املهندي، 
والشاعر حسن الفرحان، والشاعر عمير بن عفيشة الهاجري، وسواهم ممن توفاهم 

اهلل إلى رحمته.

ونعود إلى شاعرنا سعيد البديد. فبعد أن استمعنا إلى املعلومات املفيدة والقيمة التي 
أحتفنا بها األخ علي شبيب، أود أن أتناول بشيء من اإليجاز ما أمكنني أن ألم به حول 
لبعض  وأنا هنا سأقدم لكم استعراضاً سريعاً  املختلفة،  الشعرية  شاعريته وأغراضه 

اجلوانب من شعره اختصاراً للوقت، ومن هذا املنطلق أقول:

إنه - رحمه اهلل - تناول يف قصائده العديد من األغراض الشعرية كالنصائح، واملديح، 
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أنواع  إلى  قصائده  يف  وتطرق  واملساجالت،  والشكوى،  والوطنيات،  والرثاء،  والغزل، 
أخرى من القول هي: الشيالت واملواويل، يقدم لنا فيها ذوب مشاعره، وعصارة ذهنه، 

وخالصة جتاربه يف احلياة يف قصائد احلكمة والنصائح، َفلْنستمع إليه.

يقول يف إحداها محذراً من الدنيا واالغترار بها وزخرفها ومتاعها الفاني الذي هو متاع 
الغرور:

وال تـــســـب أنــــهــــا عـــلـــى الـــكـــيـــف تــعــطــيــكاحـــــــــــــذر مــــــــن الــــــدنــــــيــــــا تـــــــغـــــــرك وتـــــــغـــــــراك

وأصــــــبــــــح بــــلــــجــــات الــــعــــســــر والــــتــــهــــالــــيــــككــــــــم كــــــرفــــــت بــــــــشــــــــراع مــــثــــلــــك وشــــــــــــرواك

األمــــــــــــالك كــــــثــــــر  فــــــتــــــى  يـــــــــا  تـــــــغـــــــرك  مــــشــــاريــــكوال  بـــــكـــــثـــــرة  تــــــربــــــح  لـــــــو  عـــــــــاد  وش 

ميــــنــــاك فـــــيـــــه  حـــــــــوت  مبـــــــا  جتـــــــــود  أن  لــــــي جــــــــاك مــــلــــهــــوف يــــســــالــــك ويــــرجــــيــــكإال 

األفـــــــــالك دورات  قـــــبـــــل  لــــنــــفــــســــك  يـــخـــلـــيـــكقـــــــــدم  ال  مـــــــن  يـــــأتـــــيـــــك  ال  قـــــبـــــل  مـــــــن 

واقـــــنـــــع مبـــــا جــــــــودك عـــــن الـــــنـــــاس يــغــنــيــكلــــــــــــآخــــــــــــرة قــــــــــــــــدم وعــــــــــــّمــــــــــــر لـــــــدنـــــــيـــــــاك

مــــــــن ويــــــــــن مــــــــا تــــــنــــــوي تــــــــراهــــــــا تــــبــــاريــــكأثـــــــــــــر املـــــــنـــــــيـــــــة ويـــــــــــــن مــــــــــا ســـــــــــــرت ويــــــــــاك

يــــأتــــيــــكحــافــظ عــلــى الــتــقــوى تـــرى الــديــن يحماك اهلل  مــــــــن  أمـــــــــــر  عــــــلــــــى  واصــــــــبــــــــر 

اشــــــــتــــــــك لـــــــــــــــرٍب مـــــــــن عـــــــــــــــدمٍي مــــســــويــــكإيـــــــــــاك ال تــــشــــكــــي إلـــــــــى الـــــــنـــــــاس بـــــلـــــواك

ويحذر من رفقة السوء الذين يكون ضررُهم أكثر من نفعهم فيقول:

تـــــــرى ربـــــعـــــة احلــــمــــقــــني يـــــا صـــــــاح تـــدنـــيـــكأحـــــــــــذرك مــــــن ربـــــعـــــه خـــبـــيـــثـــني األســــــــالك

يـــخـــلـــيـــكيـــــعـــــرضـــــك طـــــــــــــرٍق عـــــلـــــى غـــــيـــــر مـــــهـــــواك الــــــــــــلــــــــــــوازم  حــــــــــــــزات  صــــــــــــار  إن 

يـــــعـــــزاك املــــــواجــــــيــــــب  الــــــلــــــي يف  يـــشـــفـــيـــكرفـــــيـــــقـــــك  املـــــــواجـــــــيـــــــب  عـــــزيـــــتـــــه يف  ولــــــــــي 

يـــشـــفـــق عــــلــــى شـــــوفـــــك ويــــــفــــــرح بـــطـــاريـــكرفـــــيـــــقـــــك الـــــــلـــــــي كـــــلـــــمـــــا ســـــمـــــع طـــــريـــــاك
والتجارب  اخلبرات  واكتساب  التمرس  على ضرورة  يؤكد  أخرى  حكمية  قصيدة  ويف 

واملواهب يف جميع املجاالت، فيقول رحمه اهلل:

خـــطـــيـــبمـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن جـــــــــس الـــــــــــعـــــــــــروق طـــبـــيـــب الـــــــكـــــــتـــــــاب  شـــــــــل  مـــــــــن  كـــــــــل  وال 

الــــعــــدا يــــنــــطــــح  الــــقــــنــــا  صــــعــــيــــبوال كــــــل مــــــن هــــــز  عــــــلــــــيــــــه  إال  صـــــــعـــــــب  كــــــــــل  وال 

شــــاعــــر األنـــــــاشـــــــيـــــــد  يــــــقــــــرأ  مـــــــن  كـــــــل  يـــجـــيـــبوال  الــــــــــســــــــــؤال  جــــــــــــاه  مـــــــــن  كـــــــــل  وال 
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تـــــــعـــــــده لــــــــــــــــلــــــــــــــــوازم  رجـــــــــــــــــــــــٍل  كــــــــــــــل  نــــيــــبوال  نـــــــيـــــــب  مـــــــــــن  شـــــــــبـــــــــٍل  كـــــــــــل  وال 

جـــــــــســـــــــوٍر ولــــــــــــو كــــــــــــان الـــــــبـــــــحـــــــور غـــبـــيـــبيــــــــــدل املــــــعــــــانــــــي مــــــــن يـــــعـــــانـــــي بــــبــــحــــرهــــا

مــــقــــامــــه يف  هـــــرجـــــتـــــه  يــــقــــيــــس  ال  يـــــضـــــل اجلـــــــــــــدا لــــــــو هــــــــو نـــــيـــــب يـــخـــيـــبومــــــــــن 

يـــــدلـــــك نـــــــــــــدمي  عــــــــنــــــــدك  مــــــــــا  كـــــــــــــان  الــــعــــيــــبإن  يـــــعـــــتـــــريـــــك  وال  اخلـــــــيـــــــر  عــــــلــــــى 

تــــــــــــراهــــــــــــا نــــــــــــكــــــــــــوٍر والـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــور قــــــريــــــبال تـــــفـــــوز بــــقــــبــــال الــــلــــيــــالــــي إلــــــــى اقـــبـــلـــت

ويف قصيدة من قصائده ــــ رحمه اهلل ــــ يبني فيها أصناف البشر ومواقفهم املتباينة، 
وطبائعهم املختلفة بني خير وشر، فيقول:

مــــايــــلــــهزمـــــــــــــــــاٍن أرانـــــــــــــــــي مـــــــــن فــــــعــــــولــــــه هـــــوايـــــلـــــه املـــــــــــوازيـــــــــــن  عــــــــــــــدالت  فــــــيــــــه  أرى 

أرى مــــــا  األيــــــــــــام  صــــافــــيــــت  لــــــو  فــــيــــه  مــــن الــــنــــاس مــــن تـــمـــد مـــنـــاقـــب خــصــايــلــهأرى 

يـــــــــــراويـــــــــــك رضــــــــــــــــــــــواٍن تـــــــــــــذر دغــــــايــــــلــــــهتـــــرى الــــنــــاس أجـــــنـــــاٍس ولـــــو ريـــــت بــعــضــهــم

ــــــهــــــرٍج ثــــــم يـــــاخـــــذ هــــروجــــك قــــايــــلــــهيــــجــــي لــــــك ب كــــــنــــــت  وال  ال  بــــــــهــــــــرٍج  ويــــــــبــــــــدي 

لــــي صــــــار بــــك حــــمــــٍل مــــن الـــضـــيـــم شــايــلــهومــــــن الـــــنـــــاس مـــــن يــــــدي حــــقــــوق الـــــلـــــوازم

يـــــــــا كــــــــــــود هـــــــــــــــرٍج فــــــــايــــــــل مـــــــــن فــــعــــايــــلــــهومـــــــن الـــــنـــــاس لـــــو تـــــتـــــاج لـــــه مـــــا لــقــيــتــه

لــــــك جـــــزيـــــل فـــضـــايـــلـــهخـــذ الـــــرأي واقـــصـــد صــاحــب اجلــــود والــثــنــا الـــــلـــــي  الــــســــمــــا  رب 

خــــالــــق دون  مـــــــن  املـــــخـــــلـــــوق  تــــــرجــــــى  لـــســـايـــلـــهوال  خــــــف اهلل واســـــــــــأل مــــــن مـــجـــيـــب 

يــــــاخــــــذ ويـــــعـــــطـــــي مـــــــن عـــــطـــــايـــــا نــــوايــــلــــههــــــو اهلل املــــعــــطــــي وهــــــــو خــــيــــر مــــــن دعــــى

وفاعل املعروف يف غير أهله كمن يلقي البذور يف أرض سبخة ماحلة ال تنبت شيئاً. 
ويلخص لنا املرحوم البديد هذه احلكمة يف هذه األبيات:

ويــــــكــــــفــــــيــــــه الـــــــــرضـــــــــى عـــــــــن كـــــــــل مـــطـــمـــععـــــــــــــالم الـــــــقـــــــلـــــــب مــــــــــا يــــــــرضــــــــى ويـــــقـــــنـــــع

يــــــــــــعــــــــــــاود لــــــــلــــــــرضــــــــى أيــــــــــــضــــــــــــًا ويـــــقـــــنـــــعويــــــهــــــجــــــر مــــــــن نـــــــــــوى الــــــــهــــــــجــــــــران حـــتـــى

حــــــالــــــه ذاك  ــــــــــــقــــــــــــاٍع  ب يــــــــــــــــــــزرع  يـــطـــلـــعومــــــــــــــــن  هــــــيــــــهــــــات  الــــــصــــــبــــــخ  زرع  تــــــــــــرى 

يــــنــــفــــعتـــــــــعـــــــــنـــــــــى لــــــــــــــــــــــــــالدمي يـــــــــــصـــــــــــح زرعــــــــــــــــك ذاك  لــــــــــي  بــــــالــــــثــــــمــــــر  ويـــــــثـــــــمـــــــر 

ورجل مثل البديد يعرف قدر الرجال ويضعهم يف مكانتهم الالئقة بهم، ومن هذا املنطلق 
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ينظم قصيدة يف رثاء املرحوم »حمد بن سالم املناعي« أحد أبرز الرجال يف قبيلة املنانعة 
والذي عرف بكرمه وشهامته وحنكته وطيب أخالقه، وكانت وفاته سنة 1970م، عن 
عمر ناهز اخلامسة والسبعني تقريباً. ومن قصيدته التي تصدرت ديوانه نقتطف هذه 

األبيات:

وأبــــكــــي عـــلـــى راعـــــــي الــــوفــــا راعـــــــي الــطــيــبيــــــــا عــــــــني هـــــلـــــي بـــــــالـــــــدمـــــــوع الـــــســـــواكـــــيـــــب

واجلــــــــارأبــــــكــــــي عـــــلـــــى ســـــتـــــر الـــــبـــــنـــــي الــــرعــــابــــيــــب الــــــــــــدار  ذرا  ســـــالـــــم  ــــــــو  أب وأبــــــكــــــي 

ومــــنــــقــــودوأبـــــكـــــي عـــلـــى راعــــــــي الـــــكـــــرم راعــــــــي اجلـــــود عــــــيــــــٍب  داس  مـــــــا  حـــــشـــــا  الــــــلــــــي 

اجلــــــــدود ورث  مــــــن  اجلـــــــــود  يــــــنــــــادي  وأخــــــــــــيــــــــــــارقـــــــــرٍم  نــــــــيــــــــبــــــــني  مــــــــــــنــــــــــــاع  آالد 

أبــــــكــــــي عـــــلـــــى ســـــتـــــر الـــــبـــــنـــــي الــــعــــمــــاهــــيــــجأبــــــكــــــي عـــــلـــــى وجـــــــــه الــــــــرجــــــــال املــــطــــالــــيــــج

فــــــــكــــــــاك عــــــــــاقــــــــــات املـــــــشـــــــاكـــــــيـــــــل الــــــكــــــبــــــارالـــــّســـــامـــــي الـــــلـــــي مــــــا خــــفــــا حـــــــزة الـــضـــيـــج

ـــــــذيـــــــك الــــقــــبــــيــــلــــةمــــــرحــــــوم يــــــا راعــــــــــي األفـــــــعـــــــال اجلـــمـــيـــلـــة الـــــــقـــــــايـــــــد الـــــــســـــــايـــــــد ب

املــــــــــرشــــــــــد بــــــــــشــــــــــوره دلـــــــيـــــــلـــــــني األشــــــــــــــــوارأبــــــكــــــي حـــــمـــــد يـــــــا عـــــــني مـــــــا مـــــــن مـــثـــيـــلـــه

كـــــامـــــلمـــــــرحـــــــوم يـــــــا مــــــقــــــرى ضــــــعــــــوف األرامـــــــــــل احلــــــــــــق  وايف  ويــــــعــــــطــــــي  يــــــــاخــــــــذ 

نـــــــــازل اخلـــــــلـــــــد  بـــــجـــــنـــــة  عـــــــســـــــاه  اهلل  بــــــــني األنـــــــــهـــــــــار وأشـــــــجـــــــاريـــــــــا  يف جـــــــنـــــــٍة مــــــــا 

ولئن كان البديد يف موقف الرثاء للمرحوم حمد بن سالم، فإننا اليوم نقف موقف الرثاء 
ونعيش يف ذكراه وهكذا حال الدنيا.

وشاعرنا البديد - رحمه اهلل -  رجل مترس على أعمال البحر وفنونه ومجاريه منذ 
نعومة أظافره مما أهله ليكون رباناً بحرياً كبيراً، يصارع األمواج، وميخر عباب البحار 
غير هياب وال وجل، وميتلئ شعره بذكر البحر ومصطلحاته وتعبيراته، وجند طوابعه 
وتأثيراته وبصماته واضحة جليلة يف جميع ما نظمه من أشعار. فمثاًل يقول يف إحدى 

قصائده:

واوالمــــــــهــــــــا عــــــن شــــــــرع ســــفــــنــــاي بــــالــــنــــايإلـــــــــى بــــغــــيــــت أْســــــــِفــــــــر هـــــــواهـــــــا أفـــــــــل عـــنـــي

يــــســــمــــعــــنــــي وال  لــــــــلــــــــتــــــــالــــــــي،  نـــــــدايّصـــــــــــــــــــوت  يــــســــمــــع  مـــــــن حــــــولــــــي وال  نـــــــاديـــــــت 

بـــــاســـــتـــــكـــــنـــــي بــــــــــــنــــــــــــدٍر  أدّور  واألمــــــــــوايرديــــــــــــــــــــت  الــــهــــبــــايــــب  أريــــــــــاح  مـــــن  وأذري 

مـــنـــي الـــــــيـــــــوم  غــــــــــدا  مــــــالــــــي  يـــــــا  آه  ويـــــــــــــــاله يـــــــــا ســـــفـــــنـــــي تــــــعــــــال بــــــهــــــا املـــــــــايقـــــلـــــت 
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دون  البحر  ركوب  من  محذراً  يقول  البحرية،  ومعارفه  وممارساته  جتاربه  واقع  ومن 
استعداد وأخذ االحتياطات الالزمة من تخفيف حمل السفينة، ومعرفة املجاري واملطالع، 

فيقول رحمه اهلل:

إلــــــــــــــــى هــــــــــــب الــــــــــــهــــــــــــوا الشــــــــــــــــك يــــطــــبــــعومــــــــــــن حــــــــّمــــــــل بـــــســـــفـــــيـــــنـــــه مـــــــــا يـــطـــيـــقـــه

بــــــــلــــــــيــــــــا فــــــــــــاهــــــــــــم املــــــــــــــجــــــــــــــرى بــــــيــــــجــــــزعومـــــــــــــــن ســـــــــافـــــــــر لــــــبــــــحــــــر الــــــــهــــــــنــــــــدوانــــــــي

إلــــــــــــــى مــــــــــا لــــــــــه عـــــــلـــــــى مــــــــــجــــــــــراه يـــــرفـــــعيــــــــضــــــــل جـــــــــــــــــــداه مــــــــــالــــــــــه مــــــــــــن يـــــعـــــانـــــي

ويف قصيدة أخرى يصف الهير الذي كانوا يغوصون فيه، والذي يدعى )أبا احلنني(، وهو 
مغاص خطير كثير األمواج املتالطمة، فيقول:

الــــتــــيــــرقـــــــل لـــــــه تـــــــراهـــــــم شــــــــراقــــــــوا بــــالــــســــفــــاديــــر عـــــــالـــــــي  وســـــــنـــــــادهـــــــم نـــــمـــــني يف 

ل أشـــــــــــرك الــــــلــــــي يـــصـــلـــونقـــبـــل الـــفـــجـــر هــــم ّهـــــربـــــوا بــــه عـــلـــى الــهــيــر لـــــــي قـــــيـــــل مـــــــــــوِّ

فــــــيــــــه وكــــــــــــــٍر ومـــــــايـــــــات ومــــــــصــــــــبــــــــٍر نــــــفــــــســــــي عـــــــلـــــــى كــــــــــل شــــــــــداتيف وســـــــــــط هـــــــيـــــــٍر 

مـــخـــيـــف مـــــن ربـــــــــٍع عــــلــــى الـــــتـــــال يـــحـــكـــونمـــــــتـــــــخـــــــبـــــــٍث بـــــــــالـــــــــي بــــــكــــــثــــــر احملـــــــــاتـــــــــات

ومــــــشــــــاغــــــٍب قــــلــــبــــي مـــــــع الــــــهــــــم هـــــوجـــــاسيـــــا طــــيــــر قـــــل لـــــه هــــيــــرهــــم يف ظــــهــــر داس

والــــــهــــــونأبـــــــــا احلــــــنــــــني مــــشــــيــــب الـــــعـــــقـــــل والـــــــــــرأس بـــــــــاإلفـــــــــراج  لـــــــي  تــــــســــــرع  رب  يـــــــا 

ويصف نفسه بالسفينة التي تسير على غير هدى، تتقاذفها األمواج وليس بها بوصلة، 
وربانها ليس له خبرة وال سابق معرفة يف البحر، فيقول:

يـــــــــــــهـــــــــــــوم بـــــــــغـــــــــبـــــــــة الــــــــــــعــــــــــــشــــــــــــاق دالـــــــــــــــهيــــــــــا مـــــــيـــــــر احلـــــــــــــب مــــــــــا وّنـــــــــــــــــي مـــــســـــيـــــره

وربـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي غـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــٍم بـــــــــــالـــــــــــداللـــــــــــهأهـــــــــــــــــــــوم بـــــــغـــــــبـــــــتـــــــي مـــــــــــــن غـــــــــيـــــــــر ديـــــــــــــره

ويقول يف نفس املعنى:

هــــــــــواُهــــــــــم يف  احملــــــــــبــــــــــة  ســــــــفــــــــن  وســـــــــفـــــــــن احلـــــــــــــــــرب مـــــــــــا تـــــــــــقـــــــــــواه مــــــايــــــهجـــــــــــــــرت 

إيــــــــدايــــــــهوســــــــفــــــــن احلــــــــــــب مـــــــــا جتــــــــــــري جــــــــداُهــــــــم ســــــــالــــــــب  بــــــــحــــــــرُهــــــــم  يف  وأنــــــــــــــــا 

ويف أوائل الثالثينيات من القرن العشرين، تقع ما أطلق عليه أهل اخلليج )سنة العسر(، 
عند كساد اللؤلؤ الطبيعي بسبب اكتشاف اللؤلؤ الصناعي يف اليابان، ويقل الطلب على 
اللؤلؤ الطبيعي الذي هو مصدر الرزق الوحيد، وتتدنى نتيجة لذلك أثمانه، وجنم عن كل 
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ذلك سوء يف احلالة االقتصادية، فكانت السنوات التي أعقبت الركود االقتصادي سنوات 
ضاقت فيها سبل العيش، وتأثر اجلميع بهذه األزمة املستحكمة، وتبارى الشعراء يف وصف 
فأنشأ  خاصة،  قطر  وأهل  عامة،  اخلليج  أهل  بها  مّر  التي  الصعبة  االقتصادية  احلالة 
الشعراء منهم:  العديد من  الدوحة قصيدة عارضها  الشاعر جاسم جياله، أحد شعراء 
الشيخ شاهني املطاوعة، وشرود بن سبت. ومن الشعراء الذين عارضوها -أيضاً- شاعرنا 

املرحوم سعيد البديد، حيث يقول مصوراً احلال الذي وصل إليه الناس يف تلك الفترة:

مــــن ذا الـــســـنـــة الـــلـــي بـــهـــا الــــنــــاس يــحــكــونهــــــــاض الـــــــغـــــــرام وهـــــيـــــض الــــقــــيــــل بـــفـــنـــون

عـــــــــــزى ملــــــــن مـــــثـــــلـــــي هــــــضــــــيــــــٍم ومـــــــحـــــــزونيـــــــــا جــــــــاســــــــم قــــــــــــال الــــــفــــــتــــــى ويــــتــــهــــيــــض

زيــــــــــــــادة يف  والــــــــســــــــنــــــــة  هـــــــــــــــــوٍن  وتـــــــــــــكـــــــــــــدرت ســـــــنـــــــة لـــــــــفـــــــــّت بـــــــــالـــــــــقـــــــــرادهالـــــــــــعـــــــــــام 

مــــــــــــــــــــــّراده يف  ســـــــــــــايـــــــــــــٍر  عـــــــــلـــــــــيـــــــــٍم  يـــعـــلـــم مبـــــا يـــــجـــــري عــــلــــى الــــعــــبــــد ويــــكــــوناهلل 

فـــــــيـــــــهـــــــا تـــــــــبـــــــــني كـــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــٍر عــــــجــــــايــــــبهــــــــذا الــــســــنــــة ســــنــــة الــــــوخــــــل والــــطــــاليــــب

مـــــــن جــــــــــور ســــــنــــــٍة كـــــّشـــــفـــــت كـــــــل مـــــدفـــــونكــــــــــــــٍم صـــــــــبـــــــــٍي شــــــــــــــاب والــــــــــــيــــــــــــوم شـــــايـــــب

ــــــــا مــــهــــلــــهــــا بــــهــــلــــهــــاأعــــــــــــــــــــوذ مــــــــــــن ســــــــنــــــــة تــــــــقــــــــّف جــــــمــــــيــــــل  وال  ديــــــــــــــــْن  مـــــــهـــــــل  ال 

خــــــذلــــــهــــــا ســـــــــــــوايـــــــــــــا  يـــــــكـــــــافـــــــيـــــــنـــــــا  كــــــــل الـــــــتـــــــجـــــــارا والــــــــفــــــــقــــــــارى يـــصـــيـــحـــوناهلل 

الــــــغــــــوص طــــــــاف وحــــســــبــــة الــــقــــيــــط حــــــّدهأهــــــــــــــل الــــــــــديــــــــــانــــــــــة أمــــــــهــــــــلــــــــوا بــــــاملــــــكــــــده

ورّده جــــــــمــــــــاده  وشــــــهــــــر  الــــــفــــــطــــــر،  تــــســــعــــة شــــــهــــــور والــــــــغــــــــواويــــــــص يــــســــعــــونشـــــهـــــر 

عـــطـــانـــي مـــــــا اهلل  كـــــــــان  لـــــــي  ســـــــــرت املـــــــغـــــــاص وســــــــــــرت أنـــــــــا لـــلـــمـــيـــانـــياشــــحــــيــــلــــتــــي 

عــــانــــي ســـــــــرت  مـــــــا  اهلل  يف  الـــــــرجـــــــا  أطـــــــلـــــــب إلـــــــــــه عـــــــنـــــــده الــــــــــــــــرزق مــــضــــمــــونلـــــــــوال 

واحــــــــــــــٍد يــــــقــــــول الــــــــــــــرأس لـــــلـــــنـــــاس خــــيــــرهأحـــــــــــــد يــــــــقــــــــول بـــــنـــــحـــــتـــــمـــــي لـــــلـــــجـــــزيـــــره

مــــنــــهــــا أنـــــــــا ذقـــــــــت الــــــشــــــدايــــــد واحلـــــــــــزونويـــــــــــــــــاله مــــــــــن ســـــــــنـــــــــٍة عـــــلـــــيـــــنـــــا عـــــســـــيـــــره

بــــحــــتــــيــــاره الــــــفــــــكــــــر  آدور  أنـــــــــــا  خـــــــــــــذت الـــــــــرهـــــــــانـــــــــه ســــــــــايــــــــــٍر لـــــلـــــتـــــجـــــارةضـــــلـــــيـــــت 

مبـــــحـــــتـــــونقــــــلــــــت أمـــــــهـــــــلـــــــوا قــــــــالــــــــوا نــــبــــيــــهــــا قـــــــــــراره طــــــــــــــــالٍق  وال  ســـــــنـــــــد  عــــــطــــــنــــــا 

ـــــكـــــي دمــــعــــتــــي فــــــــوق خــــدي وآخــــــــــاف ال أفـــــضـــــي عــــلــــى الـــــنـــــاس ســـــّديعــــــــــودت أنــــــــا أب

يــــشــــمــــتــــونأطــــــــــلــــــــــب إلـــــــــــــــــــٍه لــــــــــــي ســــــــألــــــــتــــــــه ميــــــــــــّدي واخلــــــــــــاليــــــــــــق  هلل  مـــــــشـــــــكـــــــاي 

بـــــــاســـــــرار الــــــضــــــيــــــق  ســـــــاعـــــــة  يـــــــبـــــــدل  يــــرفــــع لـــنـــا الـــقـــمـــاش ويــــرخــــص بـــاالســـعـــاراهلل 
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ويــــــصــــــيــــــر ســـــــــــــــوٍق لــــــلــــــتــــــجــــــارة يــــبــــيــــعــــونتـــــســـــيـــــر مـــــــــا بـــــــــني الــــــــبــــــــالديــــــــن األخـــــــبـــــــار

ويــــــعــــــيــــــش مــــــــن هــــــــو شــــــــاقــــــــٍي يف زمــــــانــــــهويـــــــــســـــــــيـــــــــر أمـــــــــــــــهـــــــــــــــاٍل بــــــــلــــــــيــــــــا رهـــــــــانـــــــــه

بـــــشـــــانـــــه تـــــــعـــــــال  هــــــــــو  مــــــــــن  يــــــــــا  اهلل  يـــــــــا واحـــــــــــــــد مــــــنــــــه اخلـــــــــاليـــــــــق يـــــســـــالـــــونيــــــــــا 

وبعد، هذا هو شاعرنا لهذه األمسية الطيبة »سعيد بن سالم البديد« الذي تناولنا جوانب 
التي ستظل  املؤثرة،  الوقت من قصائده اجلميلة  به  ما سمح  واستعرضنا  من شعره، 
خالدة يف ذاكرة األجيال، وسيظل قائلها خالداً يف ذاكرة قطر وأهل قطر األوفياء. رحم 

اهلل سعيد البديد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومعارفه الصبر والسلوان.
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آخر زيارة للوالد سعيد البديد

بقلم محمد إبراهيم الشاعر

أخبرني األخ يوسف سالم البحر مبرض الوالد سعيد قبل وفاته بأيام قليلة وبالتحديد 
يف ثاني أيام عيد الفطر املبارك، يوم السبت 2000/1/8م، فذهبت لزيارته.. رأيته وكما 
أراه دائماً.. كتاباً مفتوحاً، كتبت صفحاته بوضوح واعتزاز وفخر.. صيغت كلماته بروعة 
اإلبداع، واستمدت معانيه من عبق التاريخ، وأحداث األيام، كنت التقيته ألضمه.. أضم 

صفحات من تاريخ قطر اخلير والعطاء، وطني.. واعياً ومدركاً لكيف تكون احلياة..

طعام  تناول  تأجيله حلني  فطلب  احلرارة  لتخفيف  الدواء  أخذ  عن  املمرضة  »سألته 
الغداء الذي سيأتيه من بيته. لم يكن مستسلماً »لعلة«.. بل.. وكما عّودنا دائماً.. كان 
راغباً  يف احلياة. فيرى أن يحيى مدركاً لقناعاته ورؤيته اخلاصة.. لقد أكسبته احلياة 
خبرة.. فأكسب أبناء وطنه صفحات من التاريخ.. رحمه اهلل.. وستظل ذكراه يف نفوسنا 
حاضرة، وَمْعلَماً من َمعالم الوطن.. الغالي، ودعته الساعة احلادية عشرة والنصف من 
ثاني أيام العيد على أمل اللقاء به يف منزله بعد خروجه من املستشفى -إن شاء اهلل- 
ولكن هي إرادة اهلل سبحانه وتعالى، ورمبا كنت آخر من التقاه من الشعراء القطريني، 

ألنه انتقل إلى جوار ربه يف مساء نفس اليوم.

وداعاً للوالد سعيد بن سالم البديد املناعي.. وداعاً لشاعر قطر الكبير والطبيب الشعبي 
ذائع الصيت بني أبناء اخلليج، الوالد الذي ترك بصماته بني أبناء اخلليج، الوالد الذي 
ترك بصماته على جوانب حياتنا ووجداننا.. وداعاً ملرجعنا يف التراث الشعبي، ورائداً 
من ّرواد الطب الشعبي، الذي ساهم مبا ميلك من خبرة وجتربة يف شفاء الكثيرين من 
أبناء الوطن واملقيمني )بإذن اهلل(.. وداعاً ألحد رموز األدب والتراث الشعبي القطري، 
والذي ساهم يف شتى مجاالت اإلبداع بقصائده الوطنية والقومية، وأسهم بشكل فعال 
يف التعريف بتراث قطر الشعبي وتاريخها االجتماعي، وهو تعبير من أبرز ربابنة البحر 

والغوص على اللؤلؤ يف قطر واخلليج العربي.

الغالي..  قطرنا  أبناء  ذاكرة  يف  أبداً  وسيبقى  الغالي..  وطننا  َمعالم  من  ِلـَمْعلَم  وداعاً 
أبناء  بني  واملتبادل  املتواصل  العطاء  حيث  أبنائه..  ويف  الوطن..  ذاكرة  أبداً  وسيبقى 
الوطن ووجدان  ذاكرة  التي تسكن  الوطن  وداعاً حلكاية من حكايات  الغالية..  قطرنا 
أهله  وألهم  جناته،  فسيح  وأسكنه  واسعة  رحمة  محمد«  »أبا  الوالد  اهلل  رحم  أبنائه. 

الصبر وذويه وأحبائه الصبر والسلوان »إنا هلل وإنا إليه راجعون«. 
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البديد .. شخصية ال تغيب من الذاكرة

بقلم حمد بن عبداهلل النعيمي

هـــــــــــاضـــــــــــنـــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــور بــــــــــــــــو شــــــــــــــــارةهـــــــــــــــــــاض فــــــــــــكــــــــــــري هـــــــــــــــــــاض تــــــعــــــبــــــيــــــره

نــــــــــــــــارهمـــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــب ظـــــــــــنـــــــــــي مـــــــــســـــــــامـــــــــيـــــــــره الــــــــــــــــلــــــــــــــــوح  يف  غـــــــــــلـــــــــــط  مــــــــــــــــا 

تــــــــــصــــــــــاويــــــــــره مــــــــــحــــــــــال  الــــــــــســــــــــفــــــــــن  طـــــــــــيـــــــــــارهيف  بـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــول  مـــــــــــشـــــــــــى  وإن 

إنه شاعر مخضرم جمع  اقتدار،  بكل  رسمها  الشاعر  استطاع  مجازية جميلة  صورة 
يف شعره أصالة املاضي وواقع احلاضر، جاء أغلب شعره على شكل مقاطع موسيقية، 
ومتيز بالسهولة يف احلفظ ومتانة املعنى، وألنه عاش وعاصر حياة ما قبل النفط فقد 
البعيد، واحلاضر القريب،  باملاضي  الفترة الكثير يف شعره ممزوجاً  نقل لنا عن تلك 
وإضافة إلى الشعر فقد برع يف مهنة الطب الشعبي »كالَكي«، وبعض وصفات العالج 
باألعشاب، إضافة إلى ذلك فهو ال يغيب، كونه أحد الرموز يف هذا املجال، جاء إلينا 
املعروف  الشعبي  والطبيب  الشاعر  إنه  الشعر األصيل..  الكثير من عبق  الليلة يحمل 

سعيد بن سالم البديد املناعي، صاحب »ديوان البديد«، و»ديوان املناعي«.

رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان. طبعاً هذه املقدمة كتبتها 
بتاريخ 6 أكتوبر عام 1999م، حيث كان من املفروض أن يشارك املرحوم يف أمسية شعرية 
أقيمت مبكتبة الشمال العامة يف ذلك التاريخ مع الشعراء: محمد بن عيسى الكبيسي، 
وحمد بن محسن النعيمي، وفالح العجالن الهاجري، إال أن ظروفه الصحية حالت دون 
ذلك يف تلك الليلة، وبعد رحيله عن عاملنا بقي لنا أن نعرف من هو الشاعر اإلنسان، 

والرجل املجرب، واألب الصديق، واألخ الناصح، سعيد بن سالم البديد املناعي.

ــــــ يعني احلديث عن جيل ألنه  ـــــ قبل كل شيء  يف اعتقادي أن احلديث عن البديد 
فعاًل ميثل فترة زمنية بأحداثها وأشخاصها وأدبها وتراثها، فمن يرى البديد يرى فيه 
مالمح الصلة باألرض، ويرى فيه كتاباً للتاريخ يحكي عن قطر خالل مدة حياته، ولذا 
فإن الكتابة عنه حتتاج للوقت الكايف، ألنني عندما أردت أن أكتب وجدت الكثير من 
املصادر من مقابالت صحفية، وتسجيالت خاصة، ومقابالت إذاعية قدمية تكلم فيها 
عن نفسه وعمله ومعاصريه ومعارفه ال ميكن حصرها يف صفحة واحدة، بل حتتاج 

لكتاب عن هذا الرجل.
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نسبه:

هو سعيد بن سالم بن سعيد بن سيف بن عبداهلل بن جمعة البديد املناعي، وفخيذة 
البديد فرع من فروع قبيلة املنانعة، وهي قبيلة عربية منتشرة يف قطر واخلليج العربي، 
وكلمة بديد اسم وليس لقب كما يعتقد البعض، كان جده الشاعر املعروف سعيد بن 
ـــــ حيث كان يف هذا البيت  ــــ كما كانت تسمى  محمد البديد، بحي الدوحة القدمية 

ثالث عشرة أسرة منها أسرة والد الشاعر سعيد.

مولده:

ولد شاعرنا حوالي عام 1334هـ، يف بيت جده، ولكنه انتقل مع والده إلى حي اسلطة 
حيث تربى هناك، وتويف والده وهو ال يزال طفاًل.  لم تكن حياته مرفهة، ألن ظروف 
العيش كانت صعبة وقاسية. ولعل هذه النشأة لشاعرنا خلقت منه اإلنسان املتمرس يف 
شؤون احلياة. وكالعادة فإن التعليم آنذاك يكون عند املطوع، وشاعرنا بدأ تعلم القرآن 
الكرمي على يد الشيخ محمد بن شعالن، الذي أحضره شاهني العسيري ليدرس أوالده 

وأوالد الفريج.

زواجه:

تزوج شاعرنا، حسب ما ذكر يف لقاء نشر عام 1987م مع جريدة اجلزيرة السعودية، 
مرتني: األولى وعمره 17 عاماً، وله منها ولد، ولم تكتب له احلياة طوياًل، ثم توفيت 
محمد  أسماه  ولداً  له  وأجنبت  الثانية  زوجته  تزوج  أشهر  سبعة  وبعد  األولى،  زوجته 

وثالث بنات، وظلت معه إلى آخر حياته.

شاعرنا والغوص:

يذكر سعيد البديد ــ يرحمه اهلل ــ، يف نفس املقابلة السابقة، أنه دخل الغوص وعمره 
ست سنوات على وجه التقريب، ودخوله الغوص يف هذا السن ال يعني النزول إلى أعماق 
البحر، ولكنه رافق الغاصة وعمل على ظهر السفينة حسب مقدرته إلى أن متكن من 
املهنة. واجلدير بالذكر أنه كان محباً للبحر منذ صغره، ومولعاً بالعمل فيه. وقد رافق 
»النوخذا سعد بن حمد النصف، قرابة 23 سنة، بدأ معه غيصاً ثم نوخذا، ثم اشتغل 
بالعمل مبفرده يف مركبه اخلاص، وظل يعمل بهذه املهنة إلى أن كسدت جتارة اللؤلؤ، 

وتركها وعمره قرابة اخلمسني عاماً.

عالقته بالشعر:

بال شك أن من ميتهن الغوص، ويعرف متاعب احلياة وقسوة العيش البد أن يكون 
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لديه انعكاس لهذا الواقع، والبد أن يبحث عن شيء يخفف هذه املعاناة، وألن الشعر 
يجالس  وأخذ  منه،  االقتراب  البديد  سعيد  حاول  فقد  واملتنفس  السائد  هو  كان 
الرواة  أحد  بريك«  بن  »عبدالرحمن  يسمى  شخصاً  ولعل  ورواته.  وأساتذته  أهله 
أحد  هو  الفيحاني،  عبدالوهاب  بن  محمد  الشاعر  أشعار  حفظ  يف  املتخصصني 
هؤالء الذين اختلط بهم البديد وحفظ منه الكثير من أشعار الفيحاني. وقد أصبح 
وسالسة  املعنى،  وقوة  بالواقعية،  شعره  ومتيز  البارزين  قطر  شعراء  من  البديد 
موضوعات  لعدة  شعره  وتطرق  احلفظ.  جعله سهل  الناس، مما  من  وقربه  اللفظ، 
اإلنسان  بحياة  يتصل  وما  والنصائح،  والرثاء،  واملدح،  العاطفية،  منها:  اجتماعية 
يكن شعره  ولم  الوطنيات.  املوال، وقصائد  إلى فن  الدنيا، إضافة  وعيشه، ووصف 
األمة  بها  أصيبت  التي  النكبات  يف  كثيرة  قصائد  كتب  بل  حوله،  ما  على  مقصوراً 
الراحل  العربية  األمة  فقيد  يف  كتبها  قصيدة  من  األبيات  هذه  نقتطف  العربية. 

ومنها: عبدالناصر،  جمال 

عــــــــاد وال  نــــــــــــهــــــــــــاره  يـــــــســـــــقـــــــي  ال  عــــــــــلــــــــــٍم لــــــــفــــــــانــــــــا ِذايـــــــــــــــعـــــــــــــــنِي ْبـــــــــــوكـــــــــــادهاهلل 

الــــدنــــيــــا عـــلـــى روس األْشــــهــــاد بــــه  ــــت  عــــــــــلــــــــــٍم لــــــــنــــــــا بــــــــــــه مــــــــــــّديــــــــــــني اإلفـــــــــــــــــــادةَضــــجَّ

يـــــــــــــوٍم عــــــلــــــى الــــــدنــــــيــــــا َتـــــــــــراَكـــــــــــم َســـــــــــــوادهقـــــلـــــت الــــــــوكــــــــاد وقــــــــالــــــــوا اخلــــــبــــــر َبـــــْنـــــكـــــاد

عــــــبــــــادهمـــــــــات الـــــرئـــــيـــــس وَحـــــــــــــّل بـــــــه يـــــــــوم مـــيـــعـــاد والـــــــــــــــي  عــــــنــــــد  األمـــــــــــانـــــــــــة  أَّدى 

جـــــــاد قـــــــــيـــــــــٍد  يــــــــــا  قـــــــلـــــــت  اهلل  وســـــــــعـــــــــادةبــــــــأمــــــــانــــــــة  ــــــــــحــــــــــّل  ِب الــــــعــــــلــــــيــــــا  جـــــــنـــــــة  يف 

يــــــــا ْمـــــــــــَحـــــــــــّرر الـــــــدنـــــــيـــــــا وحــــــــامــــــــي بــــــــالدهيـــشـــهـــد لـــــك الـــــتـــــاريـــــخ يـــــا ِســـــْيـــــد األســــيــــاد

ووّضـــــــــــع لــــكــــم طـــــــرق الـــــّســـــعـــــد والـــــســـــعـــــادهقـــــــاد الـــــعـــــروبـــــة مـــــراســـــيـــــٍم طـــــويـــــالت ملـــــداد

شعراء عرفهم:

الشاعر سعيد البديد عرف الكثير من الناس شعراء وغير شعراء، وعرفه الكثير من 
الناس، ورجل بحجم سعيد البديد البد أن يعرفه الناس، فهو وجه ظاهر للناس يعرفه 
وثيق  وكان  عاصرهم  الذين  الشعراء  من  ولكن  اجلميع،  من  قريب  ألنه  يعرفه  ال  من 
الصلة الشاعر سبت بو شرود، ومطر بو غدير املناعي، وجاسم جياله، ومحمد بن حسن 
املعضادي. هذا هو الشاعر واإلنسان سعيد بن سالم البديد املناعي، الذي رحل عن 
عاملنا بعد عيد الفطر. وقد فقدنا علماً من أعالم الشعر ال يتكرر، - رحمه اهلل - رحمة 

واسعة وألهمنا وذويه الصبر والسلون، إنه سميع مجيب.. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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البديد .. اإلنسان والشاعر والطبيب)1(

بقلم علي عبداهلل الفياض

له  واخلالدين،  البارزين  قطر  أعالم  من  َعلَم   - اهلل  رحمه   - البديد  بن سالم  سعيد 
ذكريات ال متحى من ذاكرتي، وذكراة األجيال املعاصرة له. وله أفضال ال تنسى على 
كل من عرفه وعاشره واتصل به، فهو الربان املاهر يف فنون البحر ومجاريه، والشاعر 
واإلنسان  الشعبي احلاذق،  والطبيب  وقوافيه،  وأوزانه  الشعر  املسافر يف بحور  املبدع 
الطيب ذو القلب الكبير، وصاحب االبتسامة املميزة، التي تشع بحب اخلير وحب الناس 
كل الناس، لقد أحب الراحل الكرمي وطنه، وفداه بروحه وكل ما ميلك من غاٍل ونفيس، 

ويف ذلك يقول:

دارنــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــالــــــــــفــــــــــني مــــــــــــــا نـــــخـــــلـــــيـــــهـــــاكـــــيـــــف نــــنــــســــى الـــــــوطـــــــن الــــــلــــــي ربـــــيـــــنـــــا بـــه

طــــــالبــــــه نــــــــــــــــرث  عــــــلــــــيــــــهــــــا  أنــــــــــــــــا  نـــــرخـــــص الــــــــــــروح لــــــي مــــــن ســــــــام شــــاريــــهــــاواهلل 

ومن واقع جتربته الطويلة وتأمالته الكثيرة يف احلياة، أبدع العديد من القصائد املشحونة 
باحلكمة الفريدة والنصائح الغالية، ومن شعره يف هذا اجلانب يقول:

وال تـــســـب أنــــهــــا عـــلـــى الـــكـــيـــف تــعــطــيــكاحـــــــــــــذر مــــــــن الــــــدنــــــيــــــا تـــــــغـــــــرك وتـــــــغـــــــراك

وأصــــــبــــــح بــــلــــجــــات الــــعــــســــر والــــتــــهــــالــــيــــككــــــــم كــــــرفــــــت بــــــــشــــــــراع مــــثــــلــــك وشــــــــــــرواك

ويقول ــــ رحمه اهلل:

خـــطـــيـــبمـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن جـــــــــس الـــــــــــعـــــــــــروق طـــبـــيـــب الـــــــكـــــــتـــــــاب  شـــــــــل  مـــــــــن  كـــــــــل  وال 

الــــعــــدا يــــنــــطــــح  الــــقــــنــــا  صــــعــــيــــبوال كــــــل مــــــن هــــــز  عــــــلــــــيــــــه  إال  صـــــــعـــــــب  كــــــــــل  وال 

وعلومه  ومصطلحاته  بصوره  فتمتلئ  بتأثيراته،  وتتأثر  البحر،  بطابع  أشعاره  وتتلون 
املختلفة، وذلك يف مثل قوله:

يـــــــــــــهـــــــــــــوم بـــــــــغـــــــــبـــــــــة الــــــــــــعــــــــــــشــــــــــــاق دالـــــــــــــــهيـــــــــا مــــــيــــــر احِلـــــــــــــــــّب ومــــــــــــا ونــــــــــــي مــــســــيــــره

وربـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي غـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــٍم بـــــــــــالـــــــــــداللـــــــــــهوآهـــــــــــــــــــــــوم بــــــغــــــبــــــتــــــي مــــــــــــن غــــــــيــــــــر ديــــــــــــره

املصدر: جريدة الراية ملحق )قوايف(، إشراف عبداهلل املري، الثالثاء 26 شوال 1420هـ، تابع العدد )6478(.. 1
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يراه يف  ما  كل  العاطفة جتاه  جياش  به،  مفتتناً  للجمال،  محباً   - اهلل  رحمه   - وكان 
الوجود، ومن واقع جتربته الصادقة يف احلب يقول:

ــــــــه خـــــــــــرس لــــــــي نــــــظــــــيــــــري هــــــدومــــــي مــــــن الــــبــــكــــى واخـــــفـــــيـــــت مــــــا كــــــــان مـــكـــتـــومأحــــــــّي

والــــهــــمــــومــــي األســــــــــى  كــــثــــيــــر  بــــــي  حـــــــــــرق نــــــظــــــيــــــري يـــــــــا مـــــــــال قــــــلــــــة الــــــنــــــوموازداد 

وألــــعــــي كـــمـــا يـــلـــعـــي عـــلـــى الــــديــــد مــفــطــومبــــــــايــــــــت أراعـــــــــــــــــي راســــــــــيــــــــــات الـــــنـــــجـــــومـــــي

روحـــــــــــــــي ومـــــلـــــكـــــتـــــه حــــــيــــــاتــــــي بـــــــــال ســــــومأســــــــبــــــــاب مــــــــا بــــــــي مــــــــن عــــشــــيــــر يــــســــومــــي

هذا هو الراحل الكبير الشاعر والربان والطبيب الشعبي الذي كان يعالج الناس، ويداوي 
جروحهم، ويشفي عللهم وأدواءهم، وقلبه مجروح دائم النزف.

زمنياً،  متباعدة  فترات  وعلى  قليلة،  ولكنها  عديدة  جلسات  عبر  كإنسان  عرفته  لقد 
وأعترف بتقصيري يف حق هذا الرجل الطيب املمتلئ محبة وإنسانية وكرم نفس وأصالة 
فخالل  تفارقني،  ال  احلضور  دائمة  ذكراه  أن  إال  داره  عن  داري  بعد  ورغم  عريقة. 
جلساتي املستمرة مع أخي وصديقي العزيز علي شبيب املناعــــــــــــي ـــــ الذي قام بجمع 
وحتقيق ديوانه ــــ كنا كثيراً ما نردد أشعاره ونتأمل يف قصائده ونتمثل بأقواله وحكمه.

وأذكر - عندما كنت متحمساً جلمع األدب واملأثور الشعبي - أنني جلست معه مرات 
عديدة وسجلت معه عدة أشرطة، تناقشت فيها معه حول فنون الشعر الشعبي اخلاصة 
املتداولة  الفنون  وأسهب يف شرح هذه  فأفاض  وأبجد،  وريحاني  باأللغاز من درسعي 
قدمياً بني الشعراء، كما إن لي معه تسجيالت أخرى حول شعراء قطر املعاصرين له، 
حيث أمدني - رحمه اهلل - مبعلومات مفيدة عن حياتهم، من أمثال: سبت أبو شرود، 
وعايشهم عن  الذين عاشرهم  الشعراء  من  وسواهم  وجاسم جياله،  بو غدير،  ومطر 
قرب، وكانت هذه املعلومات خير معني لي يف حتقيق تراجم لبعض الشعراء يف سلسلة 

كتابي »آللئ قطرية«، وكتاب »من أفواه الرواة«.

وهكذا، كان البديد - دائماً وأبداً -  مثاالً يحتذى به يف األدب واألخالق الرفيعة، والروح 
الطيبة املتفائلة دائماً، احملبة للخير واحلق واجلمال. وكان عاشقاً لوطنه وأهله وناسه، 
يحبه ويحترمه ويقدره الصغير قبل الكبير، رحمه اهلل وغفر له وأسكنه فسيح جناته، 
العزاء  ومحبيه  وذويه  أهله  وألهم  اجلزاء،  خير  جليلة  أعمال  من  قدم  ما  على  وأثابه 

والصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
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رصاص البديد)1(

بقلم ح . ظ

عليكم السالم.. إلى الرمل والشمس والبحر والتاريخ والكرم بالغ حزني ومواساتي.. 
ندخل يف املوضوع: ال أعرف من أين أبدأ؟ أو كيف أعبر عن رجل اقتسم لقمته مع الزمن، 
وأخذ الشراع من حتت ذراعه، وأخجل الكرم بكرم هذا الرجل، تسرح يف جتاعيده إذا 
حتدث، وحتتار يف االبتسامة والبشاشة التي ال تفارقه، كان أباً وشاعراً وطبيباً، وكانت 
خدمة الوطن والناس هي هُمه الوحيد الذي عاش من أجله. لم يبخل يوماً، وإمنا قدم 
التضحيات، وعالج القريب والبعيد، ويف آخر املطاف تداركه الوقت واملرض، ولم يستطع 
أشكر  أنا  البديد:  اختار عبده  الرب  أفنى عمره ملن حوله، وألن  نفسه ألنه  يعالج  أن 
املرض الذي جعلني أقع بني ذراعيك، لكي أسرق منك حواري هذا، الذي سوف يصدح 

يف أذني ألخر يوم يف حياتي:

هو: تعال.. اقرب مني.. أنت من ولده؟.

أنا: آنه ولد فالن بن فالن.

هو: هو »يدك« ــــ اهلل يرحمه ــــ كان أكثر من أخو، تدري كان »يدك« يكوي، بس اهلل 
يرحمه كانت يده ثقيلة.

أنا: تدري يا يبه املرض والسن له دور بعد ــــ اهلل يرحمه.

هو: أنت شتحس فيه؟ حتس بلوعة؟ وحتس »بركبتك طايحه؟ وكل ما كلت شي رجعته؟!.

أنا: إي واهلل يا يبه.

هو: ال ما عليك شر إن شاء اهلل...

- أحمد يا أحمد »برز الضو«.

- أنا: على طول يا يبه: اللي يدش »امليلس« عندي ما يطلع »وهو يضحك«.

أنا: توكل على اهلل »أقولها وأنا خايف.

هذا احلوار كان األول وهو لألسف األخير الذي جمعني مع املرحوم.. تغمد اهلل الفقيد 

املصدر: جريدة الراية ملحق )قوايف(، إشراف عبداهلل املري، الثالثاء 26 شوال 1420هـ، تابع العدد )6478(. 1
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بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

رصاصة:

سعيد بن سالم البديد املناعي.. أنت رحلت، ورمبا األيام والسنني تبعدك عني، ولكن 
اليسرى.. إال  التي وضعتها يف معصم يدي  »كيتك«  أو  توقيعك  لن تستطيع أن متحو 

بقطعها.. متت.
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سعيد بن سالم بن محمد البديد املناعي
كانت حياته وثيقة حية لتاريخ قطر

بقلم حسن توفيق

لوالده  بعد سنة واحدة من تولي الشيخ عبداهلل بن جاسم آل ثاني قيادة قطر، خلفاً 
الشاعر النبطي ومؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، شهدت الدوحة ميالد 
طفل قطري، أتيح له ـــ فيما بعد ــــ أن يعايش كل حكام دولة قطر، وأن تكون حياته ذاتها 

مبثابة وثيقة إنسانية حية لتاريخ قطر.

يف سنة 1913م تولى الشيخ عبداهلل بن جاسم قيادة قطر، ويف سنة 1914م التي شهدت 
اندالع نيران احلرب العاملية األولى، ولد سعيد بن سالم بن محمد البديد، والذي كان 
أحد شعراء قطر النبطيني. وبعد أن شب سعيد بن سالم انطلق ملعايشة احلياة بحلوها 
ومرها وبخشونتها يف ذلك الزمان، حيث تعلم من البحر، كيف يواجه احلياة ويخوض 
اإلنسان  تواجه  التي  الصعاب  على  واحلكمة  بالشجاعة  فتغلب  الهائل،  بحرها  أمواج 

خالل رحلته مع احلياة.

يف احلادية عشرة من عمره، واجه سعيد بن سالم البديد أهوال البحر للمرة األولى يف 
حياته، وقبل أن يواجه تلك األهوال، كان قد فقد أباه وهو يف السنة الثانية من عمره، 
كما فقد أمه وهو يف اخلامسة، وهكذا ذاق مرارة اليتم منذ طفولته املبكرة، لكن الطفل 
اليتيم ».. تلقى مبادئ القراءة يف الُكتَّاب، عند الشيخ محمد بن شعالن الذي أحضره 
من جند أحد وجهاء فريق اسلطة القدمي، ليقوم بالتدريس لألطفال الذين كان من بينهم 

سعيد بن سالم البديد، الذي اشتهر بني من كانوا معه بالذكاء وبالفطنة.

يف كتاب »املوال يف قطر« يقول علي شبيب املناعي عن طفولة سعيد بن سالم البديد 
وعن مواجهته للبحر: ».. يف حوالي احلادية عشرة من عمره ترك الُكتَّاب ليركب البحر 
كما كان سائداً آنذاك، وليقوم بالتالي لكسب عيشه وأخيه واملساهمة يف إعالة األسرة 
ثم  )رضيفاً(،  فعمل  اللؤلؤ  على  الغوص  مهنة  يف  العمل  حياة  ودخل  احتضنته،  التي 
)غيصاً(، واستمر كذلك يتنقل من سفينة غوص إلى أخرى حتى متـرس واكتسب خبرة 

ومهارة فائقة يف مختلف أعمال الغوص مما جعله محط أنظار أرباب الغوص..«.

ويروي علي شبيب املناعي، كيف اختار سعد بن حمد النصف ــــ أحد أشهر النواخذة 
ــــ لكي يوكل إلى سعيد بن سالم البديد مهمة قيادة سفينته، حيث  وأصحاب السفن 
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أصبح )نوخذا( للمرة األولى يف حياته، وظل سعيد بن سالم البديد ».. مخلصاً يف خدمة 
صاحب السفينة ثالثاً وعشرين سنة متتالية، إلى أن تيسرت أحواله فقام بشراء سفينة 

خاصة، وعمل بها حلسابه يف الغوص إلى أن راحت أيام الغوص..«.

وعن هذه املرحلة الصعبة أيام البحر، يروي سعيد بن سالم البديد بنفسه، ما أتيح له 
أن يعايشه، حيث يقول ـــــ يف حوار أجرته جريدة »الشرق« اإلماراتية، عدد 16 فبراير 
1994م: ».. عملت بالغوص واللؤلؤ خلمسني عاماً كمعظم القطريني الذين كان البحر 
مصدر رزقهم، ركبت الّيم صغيراً بعد وفاة والدي، وأصبحت نوخذا، وكان من النواخذة 
املعروفني حينذاك: نصر بن عبداهلل، وابنه إبراهيم، وعلي بن علي، وخليفة بن الهتمي، 
ــــ الغوص  ـــ غوص عودـ  وسلطان سويدي، وغيرهم، وكنا نغيب ألربعة أشهر وعشرة أيامـ 

الكبير يف منطقة داس وكل ما هو قريب إلى البحرين..«.

البحر يف ذلك الزمان الصعب كان يعني عند الذين يواجهونه أن يتحملوا وأن يصبروا 
على فراق أهليهم وذويهم وأحبابهم طيلة ما يقرب من خمسة شهور كل سنة، وكان هذا 
يؤجج األشواق إلى البعيدين الغائبني، فتنطلق من القلوب آهات احلنني يف هيئة غناء 
حزين أو يف صورة قصائد نبطية، يكتبها الذين لهم قدرة على القول، وبدافع من مشاعر 
الوحشة واحلنني للبعيدين، قال سعيد بن سالم البديد وهو يف صباه مستوحشاً وشاكياً 

من لفح الوجد الذي يشعله البعد:

ســـــافـــــرت عـــصـــر املــــســــا ووانــــــويــــــت فـــرقـــاهـــم

ودمـــــــــــــوع عــــيــــنــــي تـــــهـــــل وتـــــــنـــــــوح فــــرقــــاهــــم

يــــا نــــوخــــذا بــــالــــوصــــل مــــا أطــــيــــق فـــرقـــاهـــم

رايـــــــح وقـــــلـــــبـــــي صـــــوبـــــهـــــم  أســـــــــال  مـــــــا  اهلل 

»يــــــا بـــــن حــــمــــد« شـــاقـــنـــي ضـــبـــي رتــــــع رايـــــح

يــــا زيـــــن حــســنــه عــجــبــنــي وإن مـــشـــى رايــــح

مـــا آلـــــوم أنــــا مـــن شــكــى مـــن طــــول فــرقــاهــم

ونتيجة للخبرة العميقة التي اكتسبها الشاعر سعيد بن سالم البديد، ظل رجل األعمال 
الشهير وعاشق اللؤلؤ الكبير، حسني إبراهيم الفردان، يستشيره فيما يتعلق بالآللئ، 

وعاملها الفريد.

الذي يضم  ديوانه  البديد  بن سالم  وبالتحديد سنة 1982م، أصدر سعيد  بعد  وفيما 
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قصائده النبطية، ومن بينها هذا املوال الذي أوردت نصه بالكامل. وقد صدر الديوان 
بعنوان »ديوان البديد«، ثم صدر يف طبعة ثانية عن دار املوسوعة القطرية بالدوحة سنة 
1988م، وقد صدرت هذه الطبعة الثانية بعنوان »ديوان املناعي« امتداداً لالسم الكامل 
لهذا الشاعر النبطي األصيل، وهو سعيد بن سالم بن سعيد بن محمد البديد املناعي.

إلى  اللهفة  بلوعة  بالشعر حني يشعر  البحر  يواجه  النبطي األصيل  الشاعر  كان هذا 
ــــ منذ أن أصبح نوخذا »رباناً« ــــ أن يعالج الذين  البعيدين الغائبني، وكان عليه أيضاً 
تنتابهم العلل واألمراض، ممن يعملون معه، وهكذا نستطيع القول أنه كان يعالج األرواح 
بالشعر، وكان يعالج األجساد بالطب الشعبي »الكي« والذي لم يتعلمه من أحد كما يؤكد 

هو نفسه، حيث يقول:

»... كان عمري ثالثني عاماً حني تعلمت املعاجلة بالكي، كان هناك كثيرون غيري، لكن 
لم أتعلم على يد أحد، إنه إلهام وليس دراسة.. لم أتعلم، ولم أقرأ كتباً طبية:

مـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن جـــــــــس الـــــــــــعـــــــــــروق طـــبـــيـــب

خـــطـــيـــب الـــــــكـــــــتـــــــاب  شـــــــــل  مـــــــــن  كـــــــــل  وال 

صــــعــــيــــب عــــــلــــــيــــــه  إال  صـــــــعـــــــب  كــــــــــل  وال 

.. رب العاملني دلني على الطريقة الفعالة للكي، يف حني كان األولون يحيطون بكل جهات 
الوجع من دون استطاعتهم تشخيص األلم، فالكي إلهام كما الدعاء، والنوخذا عليه أن 
يكون حكيماً. عاجلت الكثير من البحارة الذين آذاهم البحر، كما كنت أدلل وأقرأ على 
الذين يصابون بالتشنج فيشفون.. ولقد أصابني البحر ثالث مرات، فهناك ثمرات بحر 
مؤذية كالدول واجلرجور واللخمة بذيلها السام.. وحني أصبت بأذى الدجاجة والدول، 

كنت أقرأ على يدي »أربعني قاف« وأنفخ عليها وأشفى بعد خمس دقائق..«.

للطب  مبمارسته  ـــــ  املناعي  شبيب  علي  يقول  كما  ــــ  البديد  سالم  بن  سعيد  ُعرف 
الشعبي، الذي ذاع صيته فيه حتى توافد للعالج لديه من قطر ومنطقة اخلليج عدد 
كبير ممن يثقون يف خبرته ودرايته اجليدة يف الطب الشعبي الذي يتعاطى فيه العالج 
باألعشاب والكي. وكان املسؤولون يف نادي اجلسرة الثقايف االجتماعي يحرصون على 
أن يصطحبوه معهم خالل األسابيع الثقافية القطرية التي نظمت يف العديد من الدول 
الشعبي  والطبيب  األصيل،  النبطي  الشاعر  بهذا  أتعرف  أن  لي  أتيح  وقد  األوروبية، 
البارع، تعرفاً وثيقاً عن قرب خالل أيام األسبوع الثقايف القطري الذي أقيم يف باريس 
وليس هذا  معه،  باحلديث  يستمتعون  الفرنسيون  الزوار  كان  منذ عدة سنوات، حيث 
بعجيب، فقد كان هذا الرجل اجلميل واألصيل محباً للناس، باسم املالمح، بل إني لم 
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أشهده ولو مرة واحدة وهو عابس الوجه خالل أيام ذلك األسبوع الثقايف القطري يف 
باريس.

تكرميه  »قمة  وكانت  يكرموه،  أن  املناسبات  من  العديد  يف  املسؤولون  هنا حرص  من 
عندما ُمنح وسام قادة مجلس التعاون اخلليجي يف قمة مسقط عام 1989م، تقديراً 
جلهوده يف مجال الشعر والفنون«. ومن هذا املنطلق نفسه يرى األستاذ ناصر محمد 
العثمان أن سعيد بن سالم البديد قد ».. أسهم بشكل كبير يف التعريف بتراث قطر 
الشعبي وتاريخها االجتماعي، وكان راوية مجيداً يحفظ الكثير من األحداث واألشعار، 
وساهم كثيراً يف إنشاء متحف قطر الوطني وعمل به، وقد اشتهر بني أبناء قطر وكان 
الكل يدعونه بـــــ »الوالد سعيد ـــ بو محمد«، وكان تواضعه ودماثة أخالقه وروعة حديثه 
والصحفي  الكاتب  يقول  قصائده  وعن  اجلميع..«،  والد  يعتبرونه  يجعلهم  الناس  مع 
القدير ».. إنه قد برع يف جتويد صوره الشعرية وتلوينها لتعبر عن مضامني قوية نابعة 
نابضة، وذات دفق  الشعبية مشحونة  للحياة، فجاءت مفرداته  الشخصية  من معاناته 

عذب ومؤثر..«.

إذا كان هذا اإلنسان اجلميل والشاعر األصيل واحلكيم قد ولد بعد سنة واحدة من 
تولي الشيخ عبداهلل بن جاسم آل ثاني قيادة قطر، فإنه قد رحل عن عاملنا يوم السبت 
الثامن من يناير سنة 2000م، وهكذا أتيح له أن يعايش كل حكام دولة قطر، وهذا ما 

يجعل حياته ذاتها مبثابة وثيقة إنسانية حية لتاريخ قطر.
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حسن إبراهيم الفردان*
عن عالقته مع املرحوم سعيد البديد

2000/2/8م

مقابلة: علي شبيب املناعي

سعيد بن سالم البديد، رجل غني عن التعريف، فهو معروف قبل أن نكون موجودين، 
فالكل يعرف البديد - رحمه اهلل  وغفر له وتغمده برحمته - وقد بدأت معرفتي به 
من أيام الغوص، حني كان يطلع الغوص مبحمله بنفسه، حيث كانت له يف البداية 
سفينة متواضعة وبحجم صغير وال تقارن بالسفن الكبيرة يف ذلك الوقت، وهذا أول 

عهدي به.

فمن طيب أخالقه وكرمه كان الغواويص يتنافسون مع بعضهم البعض للذهاب معه 
إلى الغوص، فالكل يرغب يف الركوب معه، بل ويتمنى أحدهم أن يكون برفقته ملعرفتهم 

بأنه يرعى من يركب معه رعاية جيدة، ألن حياة الغوص صعبة.

فحياة الغوص فيها صعوبة وقسوة من النواخذة، والنواخذة ال يالمون إذا قسوا على 
البحارة ألنهم يريدون إنتاجاً، وهو يف البحر ال يأتي إال بهذه الطريقة.

إلى  الذين صحبهم  الناس  قاله  ليناً، هذا كالم  وفيه  فيه شدة  أن  الرجل  وميزة هذا 
أقل  ولو أعطانا أجراً  حتى  دائماً  نركب معه  أن  نتمنى  يقولون  وتعاملوا معه،  الغوص 
من غيره، ألننا عندما نرافقه يف رحلة الغوص نشعر بأنه أخ وأب ورجل كرمي، ومع أن 
احلالة كانت يف السابق ضعيفة، واإلمكانيات قليلة، ولكنه كان يرضي اجلميع، وهذه 
صفة من صفاته احلميدة، وكل ما سأذكره عن صفات هذا الرجل قليل، فأنت تشاهد 

وجهه مبتسماً طوال الوقت مهما كانت الظروف، ومهما كان يقاسي.

كانت  وحاجته  معني،  ولغرض  حاجة  يف  مرة  ذات  جاءني  عندما  معه  عالقتي  بدأت 
مؤملة بالنسبة له، فلو كان ما يعانيه عند شخص آخر ملا استطاع أن يتحمل األمر، فقد 
جاءني وهو واقع حتت ضغط شديد، وليس بقادر على الوفاء بالتزام معني، فأتاني ولم 
يكن يعرفني معرفة جيدة، وكان متوقعاً أن أرد طلبه، وال أُعطيه ما يطلبه، فقد أتاني 
ليقترض ماالً على أثر دين حلقه، وعليه ضغط شديد لتسديد الدين الذي عليه، وهذا 

* حسني الفردان، رجل أعمال وجتارة، أسس مع أخيه حسن )مجوهرات الفردان( سنة 1954م، وقد ورثا جتارة املجوهرات من والدهما 

املرحوم إبراهيم حسن الفردان الذي كان طواشاً زمن الغوص، وأحد املتخصصني يف جتارة اللؤلؤ. والسيد حسني الفردان، عضو مجلس 
إدارة البنك التجاري القطري، وعضو شركة قطر للتأمني، وعضو مجلس إدارة مؤسسة اخلليج للنشر والطباعة.
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املوضوع من أربعني سنة تقريباً.

وعندما جاءني ألقرضه لم يكن احلال لدينا بأفضل مما هو لديه، ولكن هذا الرجل 
صعب أن ترده أو تعتذر له، حتى وإن اضطررت لالستدانة لتساعده، واحلقيقة أن ما 
طلبه مقدور عليه، فقلت له: وصلت خير، والذي تريده موجود، وحكمت على شخصيته 
منذ ذلك اليوم، فقد طلب مني أن أكتب ورقة باملبلغ، فقلت له: ال “يبه” اهلل بيني وبينك، 

اهلل شاهد، إلى أن يكون يف استطاعتك، ففي األمر سعة.

فرجل مثل سعيد - رحمه اهلل -  طلب شيئاً ليس بالكثير يف حقه، ولكنه قياساً باألحوال 
يف املاضي فإنه مبلغ ذو قيمة، املهم أني أعطيته ما طلبه، ولم أُوقعه على ورقة، مرت 
األيام وهو غير قادر على سداد الدين، وكل ما يراني يصد عني من حرجه الشديد، 
رأيته ذات يوم وأمسكته من يده، وقلت له: ليس لي شيء عندك، وأنا أريد أن أراك 
دائماً، فأنت رجل طيب وسمعتك طيبة، وعالقتي بك عالقة أُخوة، فقال: )يا خوي مب 
قادر آييك”، قلت له: خالص، يكفي هالكلمة، وتعال لي، وإذا تبي شيء بعد مقدور عليه(.

بــــ  مسرعاً  أتى  الدين  به  يسدد  الذي  املبلغ  على  حصل  ما  وأول  وجيزة  فترة  )بعد 
“البيزات”، بنفسه، يركض فرحان...!!(.

قيمة  “الهيرات”  بـــ  التي لديه  إن رجاًل هذه صفاته، أمانة وأخالق وتواضع، واملعرفة 
فقد استفدت منه كثيراً، وجلست معه جلسات كثيرة، واستعنت به يف املعلومات املختلفة 
عن الغوص، كمغاصات اللؤلؤ، وطريقة دخولهم الغوص، فإن توثيق هذه األمور أمر مهم 
بالنسبة لي، وأسأله عن هذه املعلومات ألني لم أعايشها، فقد كان ذلك قبل أربعني سنة 
من اآلن. حينها لم أِع هذه األمور، فأستعني به ألعرفها وأُوثقها منه مباشرة بالتسجيل 

والتصوير.

لؤلؤ،  أناس لديهم  بيني وبني  اللؤلؤ، فقد كان يتوسط  أما عن تعاملي معه بخصوص 
البيع بصفته  نسبة من  له  وتكون  يناسبني،  ما  وأشتري  إلّي،  بهم  فيأتي  إليه،  فيأتون 

وسيط.

لساعات  عندي  يجلس  سالم  بن  سعيد  وكان  1945م،  سنة  الغوص  يف  العمل  توقف 
طوال، أتداول احلديث معه عن طريقة دخولهم الغوص، واملعاناة التي كانوا يعانونها، 
والصعوبات التي حتصل لهم، وكيفية استداللهم على مواقع اللؤلؤ، وهم ذو قدرات قليلة، 
ولكن قوة اإلرادة والتحمل جعلتهم يجتازون الصعوبات، قال لي - رحمه اهلل: »بأننا ندخل 
الغوص وتكون الظروف املناخية غير مناسبة كالرياح الشديدة، ولكننا ندخل مكرهني 
ومغامرين بأرواحنا بسبب مصاعب احلياة والظروف االقتصادية السيئة، فإذا لم نذهب 
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ال نستطيع أن نعيش، وال أن نطعم من نعيل، فليس لدينا مصدر للدخل سوى الغوص«.

هذه هي حياتهم، وهذا هو الدخل القومي للمنطقة، إن ذهبوا إلى البحر عاشوا، وإن لم 
يذهبوا ماتوا يف مكانهم، فقد كان الزمن صعباً، فيصبرون ويتحملون، فإن اهلل سبحانه 

ألهمهم وأعطاهم خبرة ليتعاملوا مع البحر ويكسبوا رزقهم منه.

يا ليت الدافع الذي كان لدى سعيد بن سالم - رحمه اهلل - يكون مثله عند شبابنا 
اليوم، دافع العمل والطموح واستمرار احلياة، فكل هذا قوة، واحلاجة كل يوم موجودة، 
فال يقول أحد أنه مكتٍف براتبه، فالراتب محدود، أي رزق محدود، وأنه يكفي به، فالذي 
ال يعمل ال ينتج، ونصيحتي للشباب، أن يكون لديه طموح يف وظيفته، وأن يكون منتجاً 
ومبتكراً، فنحن نسمع اآلن سيرة أحد الرجال الذين كان لهم اسم ووجود يف املنطقة 
واسم المع، لقد كان من قبل رجاًل عادياً، ولكنه جّد واجتهد وبذل ما يستطيع بهدف أن 

يكون له وجود ينفع الناس، ويجني هو منفعة الناس.

بذل اجلهد، فوصل إلى الذي وصل إليه، فلم ميِش يف مجال غير مجاله، فكما نعرف 
فإنه  اللؤلؤ ومسمياتها  فإذا سألته على مغاصات  والطب،  بالهيرات  معرفة  لديه  بأن 

يذكرها كلها وطريقة الوصول إليها، فيستطيع أن يصلها النوخذا بسهولة.

يف املاضي إذا صار عندنا »تبايب«)1( غير مفروزة، ونريد شراءها من الغواص أو الوسيط، 
ـــ أي  فنقوم باستدعاء بعض النواخذة والطواويش ونتعاون معهم على فرز »القماش« 

اللؤلؤ الذي حتويه كل )تبابة(، وفرز موجوداتها.

القماش هذا  ْة« و»قولَْه«، و»جيَوْن«، فخليط  »يَكَّ الواحدة حتوي خليط، ففيها  فالتبابة 
مع  ويتعاونون  الطواويش  فيجتمع  بوزنها،  ونقوم  حده  على  نوعية  كل  ونخرج  نفرزه 
بعضهم البعض يف فرز احلصيلة التي أمامهم. فكنت أستعني بالبديد، وأطلب منه أن 
يأتي ويحضر معنا حضور خير، ونتعاون على فرز القماش وعمل »الليسته« التي يطلق 

عليها يف اللهجة الدارجة »التيب« اخلاص مبجموعة الآللئ.

»التيب« عرفت  إذا طلع  »التبابة«،  و»التيب« هو قائمة مكتوبة مبحتويات كيس الآللئ 
ة«  املوجودات كلها، وأصنافها، بعد ذلك نقعد ونتكلم عن األسعار مقابل األوزان، فا »اليكَّ
ةْ« بسعر كذا، و»البَْدِله« بسعر كذا، »الناعمة« املثقال بسعر كذا...  بسعر كذا، و»القولُوَّ

الخ.

املشتري  الطرف  يقنع  أن  يحاول  والوسيط  صاحبه،  من  اللؤلؤ  شراء  على  فنتعاون 

تبايب: مفردها »تبابة« مصطلح كان سائداً بني الطواشني والنواخذة وأهل الغوص، ويعني خليط الآللئ من جميع األحجام واألنواع . 1

مجموعة يف كيس واحد، بكمية صغيرة أو كبيرة، وهي حصيلة الغوص.
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بالسعر، والطواويش يحاولون إقناع الطرفني بالسعر، إلى أن يتفق الطرفان. وعندي 
طواويش  من  قطر  رجاالت  من  عدد  فيها  كثيرة،  فوتوغرافية  صور  اجللسات  لهذه 

ونواخذة وجتار.

هناك طريقة متعارف عليها بني الطواويش والوسطاء وجتار اللؤلؤ، فيتعاملون بطريقة 
اليد  بحركة  تنفذ  شفرة  وهي  »املداسس«،  وتسمى  غيرهم،  على  مبهمة  لهم  معروفة 
واألصابع، وتكون من حتت عباءة أحدهم بحيث ال يرى اآلخرون ما يحدث وال يعرفون 
شيء مما يدور بينهم، فيتفاهمون بأن يلمس أحدهم العقدة األولى من أصبع الطرف 
فتعني  أصبعه  من  الثانية  العقدة  يلمس  أن  أو  روبية(،  )مائة  مثاًل  يعني  فهذا  الثاني 
التاجر  يتوصل  وهكذا.  )خمسني(،  فتعني  الوسط  يف  أصبعه  يضع  أن  أو  )مائتني(، 
والوسيط إلى اتفاق فيما بينهم على السعر املطلوب، وتقيمهم ملجموع الاللئ املعروضة 

للبيع.

وبعد أن تنتهي املسألة على اتفاق معني، يعرضون السعر املتفق عليه، فإذا اتفق الطرفان 
الصور اخلاصة  )يعرض مجموعة  الآللئ،  بوزن  يقومون  واملشتري،  البضاعة  صاحب 
بجلسات االتفاق ووزن القماش(، ويعلق: هذه جلسة ننهي فيها وزن هذه التبابة كاملة، 
انظر كيف يتم الفرز، مجموعة مت فرزها، فرز على أساس أن كل نوع نضع له ثمناً معيناً، 
ـــ اهلل  هذا كما ترى )دفتر القماش( نخرج منه األوزان، وهؤالء الطواويش. هذا »مهدي«ـ 

يرحمه، و»حسن مكي« ـــــ اهلل يرحمه، وهذا »محمود«، وهذا »سعيد«، وهذا أنا.

سعيد البديد يتوسط مهدي املاجد وحسني الفردان، وهو غارق يف تأمل هذه الدرر والآللئ، حيث يقول: تربيها غميقاٍت • 
غزيرة ؛ ربيح اللي يحط بها حالله...
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فجلسات كثيرة كانت تعقد يف مكتبي القدمي لهذا الغرض، انظر هذه »دانة« وهي دانة 
، وسعيد - رحمه اهلل - ينظر إليها بدهشة وإعجاب، ومن إعجابه  كبيرة وما تزال لديَّ
الشديد بها قال للمصور: خذلي صورة وأنا أمسك بها، فأنا لم أَر بحياتي كلها واملدة 
التي دخلت فيها للغوص دانة بهذا احلد، وفعاًل انظر كيف يتأمل )سعيد( هذه الدانة، 

فكأنه محب ينظر إلى محبوبه.

التي أُعجب بها أشد اإلعجاب، وكأنه محب شغف ينظر إلى احملبوب يف دهشة •  البديد يتأمل ويناظر هذه الدانة  سعيد 
وعظيم محبة.
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وسعيد لديه طريقة يف اإلقناع، فإذا توسط يف بيع أو شراء خاص باللؤلؤ، فإنه لديه 
أسلوب رجل حكيم، فالرجل لديه طريقة مريحة لإلقناع، بحيث إنك ترتاح له وتأخذ 

برأيه، وحتى وإن لم يعجبك رأيه إال أن حديثه السلس يدفعك لألخذ به.

ــــ أن أشتري بثمن  ــــ لوال طريقة إقناعه  وأنا بهذه الطريقة ال أخسر، ولكنه ميكنني 
أقل قلياًل مما اشتريت به، فطريقته يف الوساطة ترضي جميع األطراف، فلذلك ترى 
بأنني كنت أُحب التعامل معه، فإذا طلب شيئاً، أو أتاك يف غرض ال تستطيع أن ترفض 
طلبه، فهو رجل بشوش، والعالقة التي تربطني معه عالقة إنسانية، فلم تكن العالقة 
التي بيني وبينه عالقة مصلحة مادية، بل لي بالرجل عالقة روحية، فأنا أُحبه كإنسان 
وأحبه كشاعر، وأحبه ألنه إنسان حّساس، فعندما يتحدث يف التاريخ فإن طريقة حديثه 
املشوقة تشدك، وحتب أن تستمع إليه. لقد كان يأتي ويجلس عندي وأنا لدي أشغال 
أستمتع  ألنني  الوقت،  بعض  انتظر  له:  فأقول  الذهاب،  ويستأذنني يف  تنتظر،  وناس 
بحديثه وذكرياته وأشعاره، فلقد كنت أُحب جلساته، فجلست معه مرات كثيرة، وسجلت 

له أشياء كثيرة، خصوصاً وأني مهتم بإعداد كتاب توثيقي عن تاريخ اللؤلؤ.

ولقد استعنت به وأعطاني معلومات وفيرة جداً، فالرجل فيه صفات كثيرة فهو شاعر 
وإنسان، أما التجارة فليس له عالقة بها، ولم يرغب أن يدخل يف هذا املجال، فلقد كان 

له هيبة الرجال.

وعندما جنلس ونتجاذب أطراف احلديث، فإنك حتس باحترام الناس وتقديرهم له، 
فهو ينطلق يف احلديث على سجيته، والناس حتب أن تسمع له، ملعرفتهم مبكانة الرجل 
وباعه ومراسه الطويل يف املاضي، فيستفيدون منه، فعندما يتحدث فإنه ال يتورع أن 
يتحدث يف أدق تفاصيل احلياة بعامة وحياته اخلاصة أيضاً، حلبه للناس وحب الناس 

له.

شاركوا  وما  أنفسهم،  على  وتقوقعوا  انطووا  نعرفهم  الذين  األشخاص  من  كثيراً  إن 
جتاربهم مع الناس، أما هذا الرجل فقد كان حاضراً، فعندما حتتاجه جتده، فلم يحصل 
أن طلبته يف حاجة إال وكان حاضراً عندي، فال تتفق معه على موعد إال وكان حاضراً 

يف موعده.

ال أذكر بأن هذا الرجل جاء ليطلب شيئاً لنفسه، ففي أحيان كثيرة كان يحضر ومعه 
أو حل  أو حل مشكلة ما، وإذا ما كان باستطاعتي مساعدته  شخص يريد مساعدة، 
مشكلته؟!، وميكن أن يكون هذا الشخص قطرياً أو غير قطري، وهذا شيء معروف عنه 
رحمه اهلل. لقد عايشته سنني طويلة، ولكنه لم يطلب يف يوم من األيام شيئاً لنفسه، بل 
كان طلبه - دائما - ملساعدة اآلخرين، لقد كان عزيز النفس وعنده حسن ظن باآلخرين.
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وأما بخصوص الصور، فإن لّدي صوراً جللسات منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة تقريباً، 
فيها الشيخ فالح بن ناصر، والشيخ جاسم بن محمد، فكنا - دائما- جنلس ويأتي كل 
واحد منا مبا لديه من قماش بغرض التشاور وتبادل الرأي يف نوعيته وقيمته، وكان 
معنا أيضاً حسن بن مكي، وحمد بن خالد، وكنا نأتي بسعيد لكي نستعني برأيه يف أمور 

كثيرة تخص هذا املوضوع.

هناك يف املنطقة من قاموا بتأليف كتب عن الغوص واللؤلؤ يف اخلليج، فبعضهم مارس 
بشكل جيد عملية الغوص والطواشة، ولكني لم أُمارس الطواشة يف صغري، عدا عندما 
كنت يف سن الثامنة من عمري رافقت والدي إلى البحر مرتني أو ثالث مرات، وكانت 
السفن تسير، فأذكر الهير، وأذكر كيف كنا نركب يف »البوانيش«، حيث يشتري والدي 

القماش، فكنت صغيراً ولم يكن لي دور يف شيء، وإمنا كنت على وعي مبا يدور.

لقد كانت نهاية الغوص يف األربعينيات، يف سنة سبع وأربعني، أذكر بعد احلرب العاملية، 
كنت صغيراً جداً، فالذكريات موجودة، فأنا لم أُمارس العمل مع أبي يف الطواشة، ولكني 

نظرت عن قرب.

فيما بعد تعاملت مع الشيخ جاسم بن محمد - رحمه اهلل -، ومع الشيخ فالح، وكان 
الشيخ فالح صاحب نشاط وحركة يف مجال شراء اللؤلؤ، فكان يشتري من كل مكان، 
من البحرين والكويت، يشتري الغالي والرخيص ويأتي به ليفرزه، وجنلس معه ونأتي 
سعيد  أمثال:  املجال،  هذا  يف  بخبرتهم  املعروفني  واألشخاص  الطواويش  مبجموعة 
أخذنا  فقد  وأيام،  أليام  العمل  يف  نستمر  أن  وميكن  واملاجد.  مكي،  وحسن  البديد، 
خبرة من تبادل احلديث مع أهل اخلبرة واملعرفة، وكيفية التعامل مع اللؤلؤ، وكل هذه 

املعلومات حتتاج يف واقع األمر إلى تسجيل وتوثيق وتعاون.
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البديد.. من رموز قطر

بقلم: د. ربيعة بن صباح الكواري

قطر،  يف  اللؤلؤ  على  والغوص  البحر  رموز  من  رمز  املناعي،  البديد  سالم  بن  سعيد 
واملؤرخ،  والراوي،  النبطي،  الشاعر  املعروف، وهو  النوخذا  وهو  املاهر،  »الغيص«  فهو 

والطبيب، واملعلم.

وإذا كانت احلياة كما يقولون مثل اآللة املوسيقية التي ينبغي توتيرها وإرخاؤها جلعلها 
مستساغة، فإن »البديد« قد كسر هذه القاعدة، وجاءنا بآلة موسيقية مستساغة يجب 

أال يتم توتيرها أو إرخاؤها.

لقد عرفته ألول مرة سنة 1988م عندما زرته يف بيته القدمي، وما دفعني لتلك الزيارة 
هو النهل مما ميتلكه هذا الرجل من تراث وتاريخ ليس لهما حدود، فقد شاهدته يف 
التليفزيون واستمعت إليه يف اإلذاعة، وتابعته عبر صفحات اجلرائد واملجالت احمللية 
واخلليجية، ولم انقطع عن زيارته، وكنت أجلس معه - دائماً - يف مجلسه اخلاص الذي 
يرتاده أبناء »حي اسلطة«، وجميع أصدقائه وأبناء عمه من قبيلة املنانعة، وقد وجدته 
إنساناً عادياً متواضعاً يعشق تراب قطر، وال يزال يهوى ركوب البحر من جديد، كما 

كان يقول.

وسعيد البديد أحد رموز الشعر النبطي يف قطر واخلليج، وقصائده الوطنية اجلميلة 
ابن  وأنا  لها  سماعي  منذ  أذني  يف  ترن  تزال  ال  )احلربيات(  العرضة  أشعار  خاصة 
العاشرة، ولم أكن أعرف أن قائل هذه القصائد الرائعة هو شاعر فذ مثل سعيد البديد 

حتى صدرت يف ديوانه سنة 1982م.

وشاعرنا الفقيد، إنسان عصرته األيام والتجارب، وخاض غمارها بكل شجاعة وإقدام 
دون تردد أو خوف، وعاصر أغلب رجاالت الغوص وجتار اللؤلؤ الطبيعي إبان فترة مجتمع 
الغوص، قبل اكتشاف النفط، ومن لم يجالس أو يلتقي بــــ )البديد( فقد خسر كنزاً ثميناً 
من كنوز هذه احلياة، وهذا الكنز هو »مدرسة البديد يف احلياة«، فقد كان -رحمه اهلل- 
يعد مدرسة موسوعية ال بديل لها يف أيامنا سوى استعادة فصولها ومعانيها، وتخليد 

ذكرى صاحبها، واالستزادة من علمه ومعرفته يف شؤون احلياة ومعاملها.

كان - رحمه اهلل - يردد: »إن كل إنسان سيغادر هذه الدنيا ألن احلياة مثل الشمعة يف 
مهب الريح، وإن املوت ليس وراء اجلبال بل وراء أكتافنا«، وجتلى ذلك يف قوله أيضاً: 
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»أثر املنية وين ما سرت وياك... يف وين ما تنوي تراها تباريك«.

السبت  يوم  مساء  الثالثة،  األلفية  بداية  يف  قطر  ودعته  الذي  البديد  سعيد  هو  هذا 
1420/10/2هـ املوافق 2000/1/8م، بعد معاناة مع املرض لم تدم طوياًل، وانتقل إلى 
جوار ربه بعد أن ترك لنا تراثاً عظيماً سيظل يتذكره أبناء هذا اجليل واألجيال القادمة.

وقد وددت أن أكتب عن شاعرنا هذه السطور املتواضعة والتي تغطي بعض اجلوانب 
املجهولة من حياته التي قد ال يعرفها بعض أبناء هذا الوطن.

والدته ونسبه:

هو سعيد بن سالم بن محمد البديد املناعي، ينتمي إلى فرع البديد من قبيلة املنانعة. 
وهي أسرة عريقة معروفة يف قطر واخلليج، وتنتشر - أيضاً - يف الشام وشمال إفريقيا 

كما أخبرني الفقيد بذلك.

وجده من جهة األم هو السيد أحمد املالكي، أما جده من جهة األب فهو الشاعر الكبير 
سعيد بن محمد البديد املناعي، واملتويف سنة 1906م تقريباً، ويعد من أبرز شعراء املوال 

يف قطر واخلليح.

التقريب،  وجه  على  1914م  عام  الدوحة  اسلطة مبدينة  الفقيد يف حي  ولد شاعرنا 
وتزوج سعيد مرتني، إذ توفيت زوجته األولى بعد أن أجنبت له ولداً وحيداً اسمه سالم، 
وقد مات صغيراً، ثم تزوج للمرة الثانية ورزق بثالث من البنات، وولد واحد هو محمد 

بن سعيد ـــ جعله اهلل خير خلف خلير سلف.

ركب البحر يف بداية حياته بوظيفة »تباب« كعادة أهل قطر قدمياً حني يركبون البحر 
ألول مرة، وكان عمره آنذاك ست سنوات، ثم عمل بوظيفة »سيب« ثم »غيص«، وبعد أن 
حتسنت أموره املادية أصبح نوخذا غواص، حيث عمل »رباناً« على منت سفينة البشري 
تزيد  ملدة  معه  العمل  واستمر يف  الدوحة،  مدينة  الغوص يف  لنوخذا  ملكاً  كانت  التي 
على العشرين سنة، بعدها استقل بنفسه وأصبح يقود سفنه اخلاصة به، وكان ميتلك 

سفينتني للغوص وهما: جيلبوت »النوط«، وجيلبوت »بستانوه«.

واستمر يف عمله حتى كساد اللؤلؤ يف حقبة الثالثينيات، وقد كان »البديد« يدين دائماً 
وقفة شجاعة  معه طوال حياته  الذي وقف  النصف  بن حمد  بالفضل لصديقه سعد 
لم ينسها أبداً، وكذلك النوخذا حجي بو غامن السليطي وأبناء )قبيلة اسلطة( الذين 
وقفوا معه والزمهم طوال حياته حتى عد واحداً منهم، كما أنه كان يتذكر سخاء الوجيه 
»ماجد بن سعد السعد« أكبر جتار اللؤلؤ املعروفني آنذاك، وكان يقيم يف »الوكرة«. وإلى 
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البحرية واألنواء وأماكن الهيرات )مغاصات اللؤلؤ(، وكذلك أشهر التباري )جمع تبراه 
وهي املغاصة التي يكثر بها احملار(، وكان البديد شخصية محبوبة لدى اجلميع سواء 
يف الدوحة أو يف شمال قطر، وكانت تربطه بهم صداقة قدمية امتدت قرابة 60 عاماً 
أو أكثر، ومن أشهر أصدقائه أمراء الغوص )الواحد منهم يسمى سردال وهو الذي يقود 
أسطول الغوص(: السردال إبراهيم بن نصر بن بخيت السليطي )الدوحة(، والسردال 
راشد بن خليفة الهتمي آل بن علي )الدوحة(، والسردال خالد بن علي بن علي اخلليفي 

)الدوحة(، والسردال أحمد بن عيسى اإلبراهيم املهندي )اخلور(.

ومن أصدقائه ربابنة الغوص )النواخذة( وجتار اللؤلؤ: سعد بن حمد النصف، وماجد 
وإبراهيم  اخلليفي،  بن خميس  وعبداهلل  السليطي،  بو غامن  السعد، وحجي  بن سعد 
البدر، ويوسف بن جابر املالكي، وخالد بن محمد الغامن املعاضيد، وشاهني العسيري 
املعاضيد، وجهام بن نهاب اجلهام الكواري، وعبداهلل بن سيف العماري، وجمعه العطشان 
السليطي، وحمد بو جنوم السليطي، وأبناء اخلال واجلفيري، وإبراهيم بن يحيى املالكي 

وغيرهم.

مارس - رحمه اهلل - الطب الشعبي، وكان يعالج املرضى عن طريق »الكي«، و»األعشاب 
الطبية« التي القت جناحاً يف معاجلة بعض األمراض مثل: أمراض املعدة، وآالم الرأس، 

والظهر، والركبة.

وعمل الفقيد يف متحف قطر الوطني منذ افتتاحه يف منتصف السبعينيات وحتى وفاته، 
وكان يعمل مرشداً للسفن، كما كان مرجعاً ومرشداً للتراث الشعبي بشكل عام.

وإنني آلمل من إدارة متحف قطر الوطني بأن حتمل إحدى القاعات يف املتحف اسم 
سعيد البديد تخليداً لذكراه، ويفضل أن تكون قاعة الطب الشعبي التي وضع لها البديد 
التراث  فعل مركز  السابق. وحسناً  املتحف  الفار، مدير  درويش  بالتعاون مع  األساس 
الشعبي بالدوحة عندما قام بتوثيق حياة سعيد البديد منذ سنوات، وكل الشكر لألستاذ 

عبدالرحمن املناعي، مدير املركز، على هذه البادرة الطيبة.

ديوان البديد:

سنة  النبطية  قصائده  أغلب  ضم  شعر،  ديوان  البديد  سعيد  الكبير  لشاعرنا  صدر 
1982م، حتت اسم »ديوان البديد« عن طريق إدارة الثقافة والفنون بوزارة اإلعالم، ثم 
السيدان علي  املناعي«، وقام بتحقيقه  ثانية سنة 1988م حتت اسم »ديوان  طبع مرة 
شبيب املناعي، ومحمد علي راشد الكواري، وهما من الشباب القطري املتحمس جلمع 
مائة قصيدة يف شتى  أكثر من  ديوانه على  واحتوى  النبطي يف قطر،  الشعر  وتدوين 
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األغراض الشعرية ومنها:

الغزليات، والوطنيات، واحلربيات، والشكوى، واملساجالت، والنصائح واحلكم، والرثاء، 
واملواويل، وقد مت تكرمي الفقيد من قبل قادة مجلس التعاون يف قمة مسقط 1989م، 

ومنحه وسام الشرف.
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سعيد البديد)1(

بقلم محمد علي املالكي

باألمس كان بيننا ينشد أحلان األصالة والوفاء.. ينثر عبير وجدانه على اجلميع، ويسكب 
هوى كلماته على أرض الوطن، ويرسم يف أفق أيامنا أجمل الصور عن عصر مضى، 

عاشه األجداد واآلباء.

سعيد البديد اسم تربع يف القلوب، وامتدت جذوره يف أعماقنا وهو يسرد لنا ذلك الزمن 
وألم  فيها من عناء  كان  ما  رغم  والوفاء  والنقاء  بالصفاء  املليئة  األيام  وتلك  اجلميل، 
وشقاء، كان تاريخاً متجوالً يف جنبات الزمن يحمل على كاهله ذكريات سنوات األهوال 
واملخاطر براً وبحراً ورباناً، وشاعراً، وطبيباً مقداماً وشهماً. كان ذا حديث سلس جميل، 
اً هائاًل من األسماء واملواقف واألماكن  يعبر بصدق عن املاضي، ذاكرته كانت تختزن َكمَّ
واألحداث، ولم يتعال، ولم يشمخ ولم يسئ.. كان لطيف املعشر، حسن الكالم، رقيق 
املشاعر والكلمات، حتدى الزمن بكل ما فيه من قوة رغم قساوته، خاض عباب البحر 

على أصوات الهولو واليامال.

سعيد البديد.. أعطى الكثير لوطنه، ومثَّل وطنه يف احملافل اخلارجية خير متثيل، كان 
صورة ناصعة من صور الوفاء ألهله وأرضه، كل من كان يلتقي به ينبهر بشخصيته الغنية 
التراث بكل جوانبه، لم  التراثية، مما جعله وجهة للكثيرين الذين كانوا يودون معرفة 
يَرّد أحداً أراد لقاءه، واجللوس معه للحديث عن املاضي والتراث، فهو كان على قناعة 
أن هذا التراث ملك للجميع، وليس حكراً على أحد.. ومثلما كان حديثه عن املاضي 
ــــ مرتبطاً بذلك كطبيب شعبي، يصف األعشاب احمللية  والتراث كان عالجه ــــ أيضاً 
أو املستوردة للمرضى الذين كانوا يلجأون إليه حتى ولو كان آخر العالج بالكي، فقد 
كان - رحمه اهلل - بارعاً يف هذا اجلانب مثلما كان بارعاً ومبدعاً يف الشعر بكل فنونه.

رحم اهلل سعيد البديد الذي قال يف أحد قصائده:

وال تـــســـب أنــــهــــا عـــلـــى الـــكـــيـــف تــعــطــيــكاحـــــــــــــذر مــــــــن الــــــدنــــــيــــــا تـــــــغـــــــرك وتـــــــغـــــــراك

وأصــــــبــــــح بــــلــــجــــات الــــعــــســــر والــــتــــهــــالــــيــــككــــــــم كــــــرفــــــت بــــــــشــــــــراع مــــثــــلــــك وشــــــــــــرواك

األمــــــــــــالك كــــــثــــــر  فــــــتــــــى  يـــــــــا  تـــــــغـــــــرك  مــــشــــاريــــكوال  بـــــكـــــثـــــرة  تــــــربــــــح  لـــــــو  عـــــــــاد  وش 

املصدر: جريدة الراية، السبت 9 شوال 1420هـ، املوافق 2000/1/15م، العدد 6461.. 1
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ميــــنــــاك فـــــيـــــه  حـــــــــوت  مبـــــــا  جتـــــــــود  أن  لــــــي جــــــــاك مــــلــــهــــوف يــــســــالــــك ويــــرجــــيــــكإال 

األفـــــــــالك دورات  قـــــبـــــل  لــــنــــفــــســــك  يـــخـــلـــيـــكقـــــــــدم  ال  مـــــــن  يـــــأتـــــيـــــك  ال  قـــــبـــــل  مـــــــن 

لقد رحل عن عاملنا املبدع سعيد البديد، ولم يبخل على وطنه وأرضه وأهله، صاغ كل 
ألوان الغناء بكلماته العذبة فهل سينساه الوطن؟.. نرجو أن ال يكون األمر كذلك.
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ورحل البديد*

بقلم جاسم صفر

كما كان بدماثة أخالقه وهدوئه وابتسامته التي ال تفارقه، رحل سعيد بن سالم البديد 
املناعي، يف ذمة اهلل تعالى بهدوء كعادته، خرج من الدنيا طيب النفس محبوباً لآلخرين، 
غرس السيرة الطيبة سنوات حياته التي عاشها. رحل البديد يف هدوء دون صخب بعد 
أن ترك لنا ولألجيال بصمته يف ذاكرة التاريخ ويف التراث... كان عطاؤه بسخاء، أثرى 
ذاكرتنا مبوسوعته التراثية بأدبها وفنونها...!! ال يحتاج شيئاً ال برنامج يبث مباشرة، 
وال أضواء، وال مؤمتراً صحفياً.. وال مذيعة لتمدح ومتدح، وال باقات زهور، وال مقابلة 
حية، وال سيارات فارهة، بعد أن رحل البديد ترك كل شيء، ألنه ال يحتاج منا سوى أن 

نتذكره، أن نعيد له ما كان يقدمه لنا، قلياًل من الوفاء.. لرجل يستحق الوفاء منا.

أعطى  يعنيهم ألنه  فهو  التكرمي،  بهذا  املطالبني  أول  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 
الكثير لهم، ال أظن أن يقابل هذا العطاء بالنسيان أو اجلحود.. أثق أنهم سيتذكرون 

بصمات البديد.. فهي ال تنسى أبداً!!

اسم  يحمل  شارع  بتخصيص  نطالبهم  أن  لنا  يحق  والزراعة..  البلدية  الشئون  وزارة 
هذه  إلنسان  جليلة  خدمات  قدم  الذي  املواطن،  اإلنسان  هذا  لذكرى  تخليداً  البديد 

األرض، رحم اهلل البديد وألهم ذويه الصبر والسلون!!

* املصدر: جريدة الشرق، األربعاء 6 شوال 1420هـ، املوافق 2 يناير 2000م، العدد 4227، السنة الثالثة عشرة، الصفحة األخيرة.
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بسمة انطفأت*

بقلم د. هيا محمد الدرهم

يف جلة األعماق، ودفق الهواء العليل، وخلف سفينة، وبني ثنيات األلواح يف مركب قطري 
صفحة  على  الوثابة،  العربية  وروحه  الشجي،  وحديثه  الباسمة،  صورته  جتد  أصيل 
تلك  الطاهر، تصافح  ترابه  الغالي، وعلى  الوطن  البياض، ويف سماء  الشديد  الشراع 
املالمح الباشة لهذا األب الذي فقده األهل واألحباب وكل قطري، إنه الوالد سعيد بن 

سالم البديد املناعي ـــــ عليه رحمة اهلل تعالى.

ترديد  من  األسماع  كل  تتمكن  وهل  خطواته؟  عن  اإلنباء  الرمال  حبات  تستطيع  هل 
أحاديثه واالستفادة من خبراته ومديد أيامه؟. لقد فقدنا بوفاته األب احلاني، والبسمة 
الواثقة، وطيبة القلب التي تنبئ عن صفاء األصل، ورحمة الوجدان. ليس غريباً أن يؤلم 
فقده كل القلوب، وتفتح املنابر محاولة التقاط بعض الذكريات معه، وتوثيق الظالل من 

أيامه، فهل تستطيع؟

مــــــا تــلــه»مـــــرحـــــوم يـــــا الــــلــــي مـــــن لـــفـــا قــــــال حــيــيــت حــــكــــى  وإن  بــــوجــــهــــك  يـــضـــحـــك 

واملــــــــشــــــــكــــــــلــــــــة مــــــنــــــهــــــو يــــــــحــــــــل مبـــــحـــــلـــــه«األقــــــــــــــدام تـــــطـــــوي راحــــــــــل ذايــــــــــع الـــصـــيـــت

كلمات بسيطة وصادقة صاغها الشاعر أحمد بن صالح السليطي، من قصيدته الرثائية 
للمرحوم، وقد أوفى بهذه الكلمات لالبتسامة والبشاشة التي تنبئ عن شخصية الوالد 
سعيد بن سالم، ولعلها هي التي وثقت ملكانته يف قلوب أهل قطر، اإلشراق يف االستقبال، 
به  يشهد  ما  هذا  احملبة،  ووايف  الصدق  بكامل  النصائح  اللقاء، وصب  واالنشراح يف 
والتلفزيونية، ويف  اإلذاعية  لقاءاته  وذكرياته يف  واستفاد من علمه وطبه  زاره  كل من 
الصحافة القطرية واخلليجية، ويف لقاءاته مع األهل واألصحاب، وهذا ما أنبأت عنه 

بعفوية جميلة أبيات الشاعر أحمد السليطي.

التاريخ حمله معه، والذكريات طوتها أحاديثه، وما الذي علينا النهوض به نحن األبناء مع 
أولئك اآلباء الذي شادوا قطر، كما قال هذا بصدق - أيضاً - الشاعر راشد بن إبراهيم 

املسند يف قصيدته الرثائية للمرحوم:

وبـــــــالدأجـــــــــدادنـــــــــا شـــــــــــــادوا قـــــطـــــر يـــــــــوم هـــــــي بـــيـــد مــــعــــالــــيــــم  وازت  اســـــــتـــــــوت  حـــــتـــــى 

األوتـــــــــــادوأرســــــــــــــوا قــــــواعــــــدهــــــا بــــســــمــــر الــــســــواعــــيــــد روس  عـــــلـــــى  مـــــنـــــايـــــرهـــــا  وعـــــــلـــــــوا 

* املصدر: جريدة الوطن القطرية، السنة اخلامسة، العدد 1600، اخلميس 2000/1/20م، الصفحة األخيرة.
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ثـــــــم حــــمــــلــــوهــــا واطــــــلــــــقــــــوا الـــــــنـــــــار بـــــزنـــــادبـــــــــاملـــــــــره واحلـــــــــــلـــــــــــوه قــــــضــــــوهــــــا رواويـــــــــــــــد

ولــــــلــــــي مـــــشـــــا ســــــيــــــرة هـــــلـــــه نـــــــــال مـــــــا رادلـــــلـــــي بـــــعـــــدهـــــم مـــــــهـــــــدوا الــــــــــــــدرب تـــهـــيـــد

»للي مشى سيرة هله نال ما راد«، هل منشي سيرة أهلنا، وهل نقوم ببعض واجباتنا، 
وهل نحقق جل آمالهم وآمالنا معهم؟.

وطن بهر األنظار بنقاوة أهله وطيب معشر أبنائه، نريد أن نحافظ على هذه الطيبة 
وأن منلك البشاشة التي صنعوها ورافقتهم، ومنضي يف بناء القواعد وإرساء القالع، 
وحفظ احلق وجالء الواجب، ولقد شيد اآلباء قطر »يوم هي بيد« ونحن منتلك اآلن 

جميع األلوان وكامل الوسائل، فهل نصنع شيئاً خالداً؟.

نرى  أن  ونريد  احلالوة،  كل   - اآلن   - جنني  ونحن  رواويد«  قضوها  واحللوه  »باملره 
بحيرات السكر وغدران العسل، فهل نتمكن؟ أرجو ذلك بكل صدق.

ال نريد أن تنطفئ تلك البسمة الوضاءة وكل البسمات، ونهوى أن يبقى ضياؤها ساطعاً 
يف سماء الوطن.. ورحم اهلل أمواتنا جميعاً وأعاننا على حمل األمانة.
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سعيد البديد*

بقلم د. درويش مصطفى الفار

يف صدر هذا األسبوع استأثرت - رحمة اهلل تعالى - بالشاعر القطري املخضرم سعيد 
بن سالم البديد املناعي - طيب اهلل ثراه، وخلفه يف أهله وعشيرته وأحبابه وعارفيه 

بالصبر اليقني.

لقد كان سعيد البديد - رحمة اهلل عليه - مدرسة بل جامعة وحده، حيث عاصر صيد 
السمك والغوص على اللؤلؤ، وذاق، راضياً، طعم املعاناة، وقسوة العيش، وإرهاق العمل 
يف تلك احلياة اجلادة التي تعتبر جامعة مفتوحة لتخريج الرجال واملثل العليا، وتدرج يف 
مدارجها بحاراً وغواصاً ونوخذا عن جدارة، ويف أثناء ذلك أتقن مهنة الطب الشعبي 
والتداوي باألعشاب، وآخر الدواء الكي، وكان املرضى الذين يؤمنون بالتداوي بالطب 
الشعبي العربي يتوافدون عليه يف الدوحة من جميع اجلهات داخل قطر وخارجها، وكان 

من مروءته - طيب اهلل ثراه ورحمه رحمة واسعة - أنه:

ال يتقاضى أجراً على هذه املهنة الشريفة الناجحة!!

الذي أكرم عباده  الذكر والتسبيح بحمد اهلل وشكره سبحانه وتعالى،  ولقد كان دائم 
يف قطر، وما حولها من املناطق، باكتشاف النفط وازدهار سوقه يف نفس الفترة التي 
طغت فيها جتارة اللؤلؤ الياباني املستزرع، مما قلل من شأن اللؤلؤ الطبيعي، الذي كانت 
جتارته هي مصدر األرزاق للناس فيما بني سوق البصرة شماالً وسوق مبباي الهندية 

جنوباً...

ويف هذا كان ال ميل نصح الشباب وتوجيههم حلسن التصرف يف نعم اهلل متمثاًل ببيت 
الشعر املشهور...

فــــــــارعــــــــهــــــــا ــــــــعــــــــمــــــــة  ن يف  كــــــــــنــــــــــت  فـــــــــــــــــــإن املـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــي تــــــــــــزيــــــــــــل الـــــــنـــــــعـــــــمإذا 

ويشهد كل من عرفوا سعيد البديد ــــ رحمة اهلل عليه ــــ بأنه كان يف خلقه ومعامالته 
واملروءة  والشهامة  اخلير  صفات  كل  يجمع  الذي  املسلم،  العربي  لإلنسان  حياً  مثاالً 

والتواضع.

* املصدر: جريدة الراية القطرية، 2000/1/13م.
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وكانت الوفود اإلعالمية والثقافية التي توفدها الدوحة على مدى نصف القرن املنصرم 
حترص - دائماً - على أن تصطحبه معها إلى مختلف بالد العالم ليعرض هنالك بعض 
األدوية الشعبية، وبعض طرائق الطب الشعبي العربي، على أولئك الذين يظنون أنهم 
هم الذين أوجدوا علوم الطب احلديثة بغير مرور على مدارس الرازي وابن سينا وداود 

األنطاكي وابن البيطار وغيرهم من أجداد سعيد بن سالم البديد ــــ رحمه اهلل.

سألته ذات يوم بعد عودته من إحدى البالد األوروبية عما أعجبه أو ساءه هناك؟، فقال: 
أعجبني لدى تلك األقوام النظافة والنظام وعدم املساومة يف البيع والشراء، وعدم خلف 

الوعد يف التعامالت الفردية...

ولكنه كان يحزنني وال يسرني يف تلك الربوع أنني لم أكن ألمتتع بسماع صوت املؤذن 
هنالك ينادي اهلل أكبر.. اهلل أكبر!!

مع  عليني  مأواه يف  واجعل  واسعة،  رحمة  البديد  سالم  بن  سعيد  عبدك  ارحم  اللهم 
عبادك الصاحلني إنك أنت السميع املجيب الرحمن الرحيم.
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وداعًا .. سعيد بن سالم البديد

بقلم محمد إبراهيم الشاعر

والوفاء واإلخالص، غالية هي  االنتماء  امليالد،  غالية هي األرض.. غالية هي حلظة 
حيث تتعانق احلياة وأحضان الرمال الذهبية ونسائم السماء.. تسطر ملحمة اللقاء بني 
اإلنسان، الوطن يف عناق أبدي وحتى يأتي امليعاد.. غالية هي أرض الوطن.. التي تضم 
تراث األجداد.. وجذور التواجد والتواصل ما بني األجيال.. تلك التي تضم كل حلظات 

حياتنا ميالداً ومماتاً تستمد قدسيتها من سنن اخللق.. من حتمية الوجود والفناء..

عزيزة هي أرضنا.. غالية بقدر شوقنا ملالمسة ترابها.. واحتضان حبيباتها.. بقدر ما 
نود لو أن نوسد وجنتينا عليها.. غالية بأبنائها.. ممن جعلوا لوجودهم معنى، وأضافوا 

بأعمالهم قيمة.. وقدموا لنا أروع األمثال يف حب الوطن وكيف يكون االنتماء.

قدموا كل جهدهم، وما قدر لهم من إمكانات ألجل إعالء وطنهم، وترسيخ وجوده بني 
األوطان.. وكانت أعمالهم وحياتهم مرآة صادقة حلال الوطن.. هم رجال عشقوا تراب 
الوطن ومياهه وسماءه.. والتحفوا بأجوائه، وجعلوا من نسماته أريجاً حلياتهم، وعبيراً 
البديد  سالم  بن  سعيد  والوالد  واالغتراب..  البعاد  طال  مهما  الشوق  على  يجمعهم 
الذين أجنبتهم قطر،  والنبالء  األرض  لهذه  البررة  األبناء  أحد  ــــ حقاً  اهلل  يرحمه  ــــ 
وكان مثاالً حياً لإلنسان القطري الشريف الذي جمع كل صفات الكرم والطيب والنبل 

والتواضع واملروءة واخلير يف خلقه وتعامله مع الناس.

وما بني حلظة امليالد واملمات لهؤالء الرجال... يكمن عبق التاريخ ولغته التي تؤرخ حلياة 
الوطن، وجعلت هؤالء الرجال معالم لتاريخ وطن ومالمح تكوين أمة.

أننا  لو  لوطننا..  حياة  معالم  فهم  ذاكرتنا..  أعماق  يف  وجداننا..  يف  معنا  باقون  هم 
نودعهم الثرى، فإننا نودعهم قلوبنا فبني خفقاتها تنبض أعمالهم.. ونودعهم عيوننا.. 
فبني مقلتينا تكون صورتهم.. باقية يف الوجدان. بقاءنا يف احلياة.. نودعهم.. أجساداً.. 
ونبقيهم أفعاالً وذكريات.. مناراً هادياً ودفئاً مينحنا الثقة يف الغد.. ألننا نستمد ثقتنا 
من تراث أجدادنا وآبائنا وكيف كانت حياتهم.. فتاريخنا كتب بلغة األعمال واألفعال 

والصراع ألجل البقاء..

كتب بلغة املالحم حيث تفوق اإلنسان على ذاته.. فقطع الفيايف وغاص يف األعماق باحثاً 
عن الرزق يف إباء وشمم..
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وداعا للوالد سعيد بن سالم البديد املناعي.. وداعاً لشاعر قطر الكبير والطبيب الشعبي 
ذائع الصيت بني أبناء اخلليج، الوالد الذي ترك بصماته على جوانب حياتنا ووجداننا.. 
وداعاً ملراجعنا يف التراث الشعبي، ورائد من رواد الطب الشعبي الذي ساهم مبا ميلك 
رموز  ألحد  وداعاً..  واملقيمني..  الوطن  أبناء  من  الكثير  شفاء  يف  وجتربة  خبرة  من 
األدب والتراث الشعبي القطري الذي ساهم يف شتى مجاالت اإلبداع بقصائده الوطنية 
والقومية وأسهم بشكل فعال يف التعريف بتراث قطر الشعبي وتاريخها االجتماعي، كما 

يعتبر من أبرز ربابنة البحر والغوص على اللؤلؤ يف قطر واخلليج العربي.

وداعاً ملعلم من معالم وطننا الغالي.. وسيبقى أبداً يف ذاكرة الوطن.. ويف ذاكرة أبنائه.. 
وداعاً حلكاية من حكايات  الغالية..  أبناء قطرنا  والتبادل بني  املتواصل  العطاء  حيث 
ــــ رحم اهلل الوالد »أبا محمد« رحمة  الوطن التي تسكن ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه 
واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان، »إنا هلل وإنا 

إليه راجعون«

إضاءة شعبية:

وإلى روحه الطاهرة أهدي هذه األبيات التي نظمتها يف حلظة صدق:

إســــعــــيــــد بــــــن ســـــــالـــــــم.. عـــــريـــــب احلــــمــــايــــلتــــــرثــــــي قـــــطـــــرنـــــا وأهــــــلــــــهــــــا ابـــــنـــــهـــــا الـــــبـــــار

وأقـــــالمـــــنـــــا الـــــلـــــي حـــــبـــــرهـــــا.. نـــــــزف ســـايـــلنـــــرثـــــيـــــه وتــــــرثــــــيــــــه الـــــــــقـــــــــوايف واألشــــــــعــــــــار

احلـــصـــايـــلبــــكــــل هــــــــــدوء عــــنــــا رحــــــــــــل.. تــــــــــارك الــــــــدار دار  واخلــــــلــــــد..  الــــبــــقــــاء  لــــــــدار 

رجـــــــــل املــــــــــبــــــــــادي.. بــــالــــفــــعــــل والــــفــــعــــايــــلراعـــــي الـــكـــرامـــة والـــــشـــــرف.. نــســل األخـــيـــار

طـــــايـــــلحــــبــــه مــــلــــك واســــتــــعــــبــــد قـــــلـــــوب األحــــــــــرار كـــــــــل  واملـــــــــــعـــــــــــروف يف  بـــــالـــــطـــــيـــــب 

الــــقــــبــــايــــلطــــيــــب الــــســــجــــايــــا مــــــا شــــكــــا مــــنــــه اجلــــــار بــــــــني  ذاع  صــــــيــــــتــــــه..  طــــبــــيــــب 

كـــــــــــــرمي ومـــــــــــداتـــــــــــه بـــــــــــــجـــــــــــــوده.. جـــــــزايـــــــلنــــــــدعــــــــي اإللـــــــــــــــه الــــــــلــــــــي رحـــــــــــــــوم وغــــــفــــــار

ــــ بــــالــــدعــــا والــــوســــايــــليــــســــكــــن »ســـــعـــــيـــــد« بـــجـــنـــتـــه بــــــني األبــــــــــرار ــــ ــــ ــــ قـــــولـــــوا ـ ــــ ــــ ــــ آمـــــــني ـ
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سعيد البديد... شاعر شعبي*
يكوي الناس مبسماره.. وقلبه مكوي باحلب...!

العروبة - الدوحة

سعيد البديد شاعر ونوخذا.. يعالج األمراض بالكي مبسماره بعد أن يحمره على النار.. 
عاش كل حياته يف البحر ومع أهواله، وله حوادث وأحداث مع الغوص واللؤلؤ والسفر 

من بلد إلى بلد.. تربى مع النغم والكلمات واألدب، ونظم الشعر النبطي اجلميل.

يكره السيارات والطيارات وال يحب إال اللنشات واحملامل ومراكب البحر، أذهل أطباء 
لندن مبسماره عندما جاءته دعوة من أحد املرضى العرب يف العام املاضي يطلب إليه 

احلضور لكيه، وكان املريض يستشفي يف أحد مستشفيات لندن الشهيرة.

وطار سعيد مع مسماره إلى لندن، ودخل املستشفى وزار مريضه وحان وقت الكي، وكان 
اجلميع ينتظرون أن يفتح سعيد حقيبة مملوءة بالعقاقير واألجهزة الدقيقة.

ولكن سعيداً سحب من جيبه مسماراً متوسط احلجم بعد أن طلب إحضار برميوس، 
الشقراوات..  احلسناوات  املمرضات  من  عدد  مع  حوله  والتفوا  األطباء،  منه  وذهل 
وحمى سعيد مسماره وكوى مريضه بكل هدوء وثقة باهلل، وبنفسه وبخبرته، وبعد أن 
أمت عمله سأل األطباء رأيهم يف عمله، فأجابوه - إننا كأشخاص - نؤمن بالكي ونقره، 

ولكن الطب احلديث ال يشجعه.

وعاد سعيد إلى شعره وفنه وأغانيه مصطحباً معه مسماره وذكرياته.

سعيد البديد إنسان وفنان يضحك - دائماً - ال تفارق وجهه ابتسامة سمحة وادعة 
حتمل الكثير من املعاني الطيبة.. إذا كلمته يرد عليك بعد إطراقة، وكأنه يفكر بأن ينظم 

لك اجلواب يف بيت من الشعر..

إنه يعتبر املمول األول بشعره ألكثر الفرق الشعبية، وبصورة خاصة لفرقتي سليم جوهر 
آل نحاس، ومبارك سعيد.

يلحن أشعاره بنفسه، ويلقيها بعفوية حلوة وهو يكوي الناس وقلبه مكوي باحلب..

* املصدر: العروبة، العدد 72، ص 49.
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ومن أعماله الناجحة األغنيتان التاليتان:

يوم األحد

قــــــــــــــــفــــــــــــــــا عــــــــــــــــشــــــــــــــــيــــــــــــــــري وخــــــــــــــــالنــــــــــــــــييــــــــــــــــــــوم األحـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــاقـــــــــــــت ضـــــــعـــــــونـــــــه

شــــــــــانــــــــــيخــــــــــــــــلــــــــــــــــوه ميـــــــــــــشـــــــــــــي عـــــــــــــلـــــــــــــى هــــــــــونــــــــــه عـــــــــــــلـــــــــــــى  تــــــــــتــــــــــعــــــــــبــــــــــونــــــــــه  ال 

ــــــــــــــــي احـــــــــســـــــــانـــــــــييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادع الـــــــــــــقـــــــــــــلـــــــــــــب مــــــــضــــــــنــــــــونــــــــه تـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــون ســــــــــــــــــــــوا ب

يــــــــــشــــــــــوفــــــــــونــــــــــه ال  خـــــــــــــفـــــــــــــى  مــــــــــــــــن كـــــــــــيـــــــــــد واشـــــــــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــدوانــــــــــــــــيأشــــــــــــــــــــــــــر 

يــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــت اهــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا تــــــــــعــــــــــدانــــــــــيالـــــــــــــلـــــــــــــي لــــــــــهــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــروح مـــــــــرهـــــــــونـــــــــه

تــــــــلــــــــومــــــــونــــــــه ال  الــــــــــــــــهــــــــــــــــوى  لـــــــــــــــي ســـــــــــــامـــــــــــــر الــــــــــلــــــــــيــــــــــل ســـــــــهـــــــــرانـــــــــيراعــــــــــــــــــــــــــي 

صوت املغني

ـــــــــــيســـــــــــــــمـــــــــــــــعـــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت املــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــي هـــــــــــــــــيـــــــــــــــــض غـــــــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــغـــــــــــّن

يــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــوى مـــــــــســـــــــعـــــــــفـــــــــّنـــــــــيذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــي الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــالــــــــــــــي

ســـــــــنـــــــــييـــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــوى لــــــــــــــــــــي ونــــــــــــــالــــــــــــــه صـــــــــــــــــغـــــــــــــــــر  يف  مـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاله 

وأيـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــرجـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــيلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــالـــــــــــــــــي تـــــــــــــعـــــــــــــود

ويــــــــــــــــــــــــــــزّيــــــــــــــــــــــــــــح الــــــــــــــــشــــــــــــــــيــــــــــــــــب عــــــــنــــــــييـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــى نـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــاري بــــــــلــــــــيــــــــلــــــــي

ــــــــــب اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــنــــــــــــكــــــــــــرنــــــــــــيأصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــح شـــــــــــــــبـــــــــــــــابـــــــــــــــي املــــــــــهــــــــــل
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البديد والشعر*

بقلم: علي آل إبراهيم

الشعر النبطي فرع من الشعر العربي، وتيار قوي، ورافد كبير، من روافده التي ال ينقطع 
جريانها، وال جتف منها صحراء العرب الكبيرة املترامية األطراف. وقد تفرع الشعر 
النبطي من الشعر العربي منذ فترة ليست قصيرة، ويقال أن الشعر النبطي برز متطوراً 
قوياً يف أواخر القرن اخلامس الهجري، على أيدي شعراء بني هالل ومعاصريهم. ولعل 
أول من ذكر الشعر النبطي هو ابن خلدون عند ذكره لتاريخ زناته، وبني هالل يف املغرب، 
وتطور الشعر النبطي تطوراً كبيراً على أيدي شعراء جند واحلجاز وغيرهم من شعراء 

البادية العربية.

وقد نبغ يف الشعر النبطي يف قطر الكثير من الشعراء، أمثال: محمد بن عيسى الكبيسي، 
ـــ مؤسس دولة قطر احلديثة، وحامد احلبابي، وسعيد  والشيخ جاسم بن محمد آل ثانيـ 

البديد الذي سنتحدث عنه كمثال على شعراء النبط.

الشاعر:

الدوحة  1334هـ، مبدينة  مواليد سنة  من  البديد  محمد  بن  سالم  بن  الشاعر سعيد 
القدمية، يف بيت جده الشاعر سعيد بن محمد البديد الذي يضم ثالث عشرة أسرة 
من بينها أسرة والد الشاعر، وقد سكن جزء من هذه العائلة الكويت، الشارقة، رأس 

اخليمة، اململكة العربية السعودية.

تنتمي عائلة الشاعر إلى قبيلة املنانعة وهي قبيلة عربية معروفة يف اخلليج، كانت متتهن 
أعمال البحر والغوص على اللؤلؤ، وقد نشأ الشاعر يف »حي اسلطة« مبدينة الدوحة 
يتيماً بعد أن فقد أباه يف السنة الثانية من عمره، وأمه يف السنة اخلامسة، وتولى رعايته 

مع أخ له أحد املسنني من أقربائه.

تلقى شاعرنا مبادئ القراءة األولى يف الّكتاب »املطوع« لدى الشيخ محمد بن شعالن 
بالذكاء  أقرانه  بني  للشاعر  شهد  ولقد  احلي.  وجهاء  أحد  جند  من  استقدمه  الذي 
والفطنة آنذاك، عاش الشاعر يف بيت جده سعيد بن محمد البديد الذي ملع كشاعر 
كبير اشتهر بني شعراء جيله بشاعرية فذة اكسبت قصائده ومواويله مكانة فنية وشعبية 
رفيعة يف قطر وسائر أنحاء اخلليج. تلك املواويل التي ساجل بها البديد »اجلد« شعراء 

* املصدر: جريدة الشرق القطرية، 12 رجب 1412هـ، املوافق 18 يناير 1992م، العدد )1404(، السنة اخلامسة.
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ذلك الزمان، لذلك نشأ احلفيد يف وسط يحفظ الشعر ويردده ويرن فيه صدى أسماء 
وأقوال الشعراء، فولع بالشعر واستعذب سماعه وحفظه وترديده، ومن ثم حاول قرضه 

وهو يف الثامنة من عمره.

بالشعر  املفعم  اجلو  ولهذا  بهم،  وثيقة  صداقات  له  وجعل  الشعر  رواة  كبار  وجالس 
والتجارب احلياتية القطرية البسيطة املعبرة بعمق عن معاناة البيئة أثر كبير على نفس 

ووجدان الشاعر، ولها دور بارز يف تكوين ثقافته ورسم معالم ما كتبه من أشعار.

بلون شعري متميز،  الذين اشتهروا  البديد من شعراء قطر املجيدين  سعيد بن سالم 
وقد برع يف جتويد مضامني قوية نابعة من معاناته الشخصية للحياة، فجاءت مفرداته 
الشعبية مشحونة.. نابضة، وذات دفق عذب ومؤثر، ألن البديد ذو جتربة حياتية عريضة 
جمعت خبرة طويلة عند أهم مفترق اجتماعي مرت به منطقة اخلليج، فقد عاش فترة 
ما قبل النفط، كابد العيش ومترس يف خبرات متعددة واندمج يف حياة ما بعد النفط 
بتفتح قلما جند مثياًل له بني أبناء اجليل املاضي، فأطل على أيامنا هذه بروح الواثق من 
مواهبه وقدراته املكتسبة وأدى دور املجرب الذي يفتي بثقة العارف يف الطب الشعبي 
والفنون الغنائية الشعبية وفنون الشعر إلى جانب جتارب الغوص والسفر والعيش يف 

أغلب موانئ اخلليج.

أشعاره  أغلب  الشعرية فجاءت يف  املفردة  عنده  به هذب  وولعه  الشعبي  للغناء  فحبه 
رقيقة عذبة يف أشطر قصيدة حافلة باملوسيقى، أقرب ألن تنساب يف حلن من أن تقرأ 

وتردد.

لقد فنت البديد باجلمال، فصورة »الفتى املغرم« الذي برح به الهوى، هي الصورة الغالبة 
على شعره، وأغلب قصائده غزلية يصور فيها مرارة البعد عن األحبة وعذاب الشوق 

إليهم مفتوناً خانه الصبر واجللد.

والبديد شاعر شعبي خليجي معتق، فهو نبطي اللفظ بصفة عامة لكثرة ما قرأ وسمع 
البحرية املستقرة يف  البيئة  ابن  نبطياً، ألنه  لكنه ليس شاعراً  النبطي،  الشعر  وعاش 
وعلى  البادية،  أهل  بلهجة  قياساً  املدجنة  الطرية  لهجتها  لها  والتي  الساحلية،  املدن 
الرغم من أن الشيالت هي أحد فنون الشعر النبطي، إال أن البديد وهو شاعر الشيالت 

وضابط إيقاعات العرس جنده شاعر املدينة وليس شاعر البادية.

والبديد كبقية الشعراء الشعبيني لم يدون أشعاره ولكن اضطلع بهذه املهمة السيد علي 
الشاعر يف نشر أشعاره وخرج ديوانه  الشاعر، ورغبة  املناعي بحكم قربه من  شبيب 

»ديوان البديد« والذي يحتوي على أغلب ما قال من شعر.
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قال البديد يصف »السنبوك« وهو من أنواع السفن املشهورة يف اخلليج:

هـــــــــــاضـــــــــــنـــــــــــي مـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــور بــــــــــــــــو شــــــــــــــــارههـــــــــــــــــــاض فــــــــــــكــــــــــــري هـــــــــــــــــــاض تــــــعــــــبــــــيــــــره

نــــــــــــــــارهمـــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــب ظـــــــــــنـــــــــــي مـــــــــســـــــــامـــــــــيـــــــــره الــــــــــــــــلــــــــــــــــوح  يف  غـــــــــــلـــــــــــط  مــــــــــــــــا 

تــــــــــصــــــــــاويــــــــــره مــــــــــحــــــــــال  الــــــــــســــــــــفــــــــــن  طـــــــــــيـــــــــــارهيف  بـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــول  مـــــــــــشـــــــــــى  وإن 

ســــــــيــــــــره حــــــــــلــــــــــى  مـــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــــــادى  واخـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــى عــــــــــــــن شــــــــــــــــــوف ســــــــنــــــــيــــــــارهوان 

لـــــــغـــــــيـــــــره تــــــــنــــــــظــــــــر  مــــــــــــــا  طـــــــــــــــــــرح  مـــــــــــــــثـــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــــــــاوي طـــــــــــــــيـــــــــــــــارهوإن 

مـــــــــخـــــــــاســـــــــيـــــــــره يف  يــــــــــحــــــــــســــــــــب  بـــــــــــــو حـــــــــمـــــــــد لـــــــــــــي شـــــــــــاعـــــــــــت أخـــــــــــبـــــــــــارهمــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــشــــــــــــــد الــــــــــــلــــــــــــي شـــــــــــــــــــاف بــــــــــــنــــــــــــدارهحـــــــــــــــط فــــــــــيــــــــــه اخلــــــــــــيــــــــــــر مـــــــــــــــن خــــــــيــــــــره وان
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وجه من بالدي*
سعيد البديد يف عينيه!! تضحك األرض

دوحة املجتمع - الدوحة

ضيفنا يف العدد األول هو: الوالد سعيد بن سالم البديد املناعي )82 سنة(، متزوج وله 
ولد وثالث بنات، ويعمل مشرفاً بحرياً يف متحف قطر الوطني منذ تأسيسه وحتى اليوم.

البديد اسم معروف يف قطر واخلليج.. فقد بدأ منذ صباه يعمل يف الغوص  وسعيد 
حتى أصبح )نوخذا( يف الغوص على اللؤلؤ.. وهو - أيضاً - شاعر نبطي وله العديد 
من القصائد املختلفة، وهو أقدم رواة التراث والتاريخ يف قطر.. عمل بعد الغوص يف 
التعاون  دول مجلس  قادة  تكرمي من  كدليل بحري.. حاصل على شهادة  شركة )شل( 
لدول اخلليج العربية.. وعلى وسام من جاللة سلطان عمان.. وشهادة تكرمي من نادي 

اجلسرة الثقايف.

هواياته )املرجله( يف الكرم ويف الشعر ويف معرفة الرجال  و- أيضاً - معاجلة األمراض 
بالطب العربي بال مقابل.

يقضي أوقات فراغه يف مجالس الرجال مع األصدقاء من الشيبان والشباب من املميزين 
يف احلكمة واملعرفة.

وعن الشتاء يف قطر يقول البديد: »يتميز شتاء قطر وخاصة أيام الوسمي عند نزول 
الطبيعة  البرية ملشاهدة  الرحالت  والزرع فتحلو  بالزهر  املطر، حيث تضحك األرض 
القطرية اجلميلة، وخاصة رحالت الربيع يف البحث عن نبت األرض )القطيفي، والنقل، 

والفقع(«.

أما صيف قطر فقدمياً كان صيد اللؤلؤ أجمل ما مييز الصيف، و- أيضاً - فقد أنعم 
اهلل على قطر ببحرها ومساحة شواطئها اجلميلة اآلمنة.

ويضيف البديد.. »أمتنى أن يفتح املجال أكثر للسياحة لكي يعرف العالم عن قطر أكثر، 
أوائل  ومع  البرية،  والرحالت  والصيد  للقنص  الشتاء  للسياحة يف  كبير  فلدينا مجال 

الصيف حيث اجلو املناسب للبحر ورحالته ورياضاته املختلفة«.

* املصدر: مجلة »دوحة اجلميع«، العدد األول، سبتمبر 1993م.
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وعندما سألنا سعيد البديد.. عن أجمل منظر رآه يف حياته؟ قال: »حكام قطر.. هم 
أجمل ما رأته عيناي، فلم يحكم قطر إال الطيبون.. فأنا ربيت يف حكم املغفور له الشيخ 
عبداهلل بن جاسم آل ثاني، وكحلت عيناي برؤية جميع حكام قطر منذ وقتها، فال أجمل 

من رؤية حاكم عدول محبوب من كل شعبه«.

وعن خدمات الدولة، يقول: »كلها شرف لنا حيث ال يوجد بها أي )قصور(، فالتعليم 
والعالج واإلسكان والكهرباء واملاء كلها باملجان، فقطر لم تقصر أبداً مع املواطن، واملقيم 

أيضاً.

كلمة أخيرة:

أهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ــــ أمير البالد املفدى، وولي عهده 
األمني سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وشعب قطر بذكرى االستقالل وأقول:

دارنــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــالــــــــــفــــــــــني مــــــــــــــا نـــــخـــــلـــــيـــــهـــــاكـــــيـــــف نــــنــــســــى الـــــــوطـــــــن الــــــلــــــي ربـــــيـــــنـــــا بـــه

طــــــالبــــــه نــــــــــــــــرث  ــــــيــــــهــــــا  عــــــل إنــــــــــــــــه  ونــــــــرخــــــــص الــــــــــــــــروح ملــــــــن ســـــــــــام شـــــاريـــــهـــــاواهلل 

يــــخــــلــــيــــهــــاكـــــــــــــم لـــــــــيـــــــــث دهـــــــــــــانـــــــــــــه كـــــــــــاشـــــــــــر نـــــــابـــــــه رغــــــــــــــــــــٍم  ــــــــى  عــــــــل عـــــــنـــــــهـــــــا  رد 
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البديد... عالم من اإلبداع*

بقلم د. حسن رشيد

بوفاة الشاعر الكبير سعيد البديد، فقدت احلركة الشعبية فناناً متعدد املواهب، أثرى 
الساحة اإلبداعية بفنون القول يف شتى فروع اإلبداع.

يعبر عن  الذي  للشعر  خاصاً  إطاراً  الكبير قد شكل - بالشك -  املبدع  أن هذا  كما 
خلجات النفس من خالل املفردة اخلاصة، هذه املفردة التي استلهمها واستنبطها من 
حياة البسطاء من الناس، واستلهمها من الواقع االجتماعي من حياة البحارة، واملهنيني، 
وشكلت يف نهاية األمر العالم اخلاص بالشاعر والفنان الشعبي والراوي سعيد البديد، 
وكونت لبنة مهمة من لبنات اإلبداع الشعري لهذا الشاعر يف طرح رؤاه للحياة وللكون 

من خالل احلروف والكلمات.

متيز أكثر ما متيز عالم اإلبداع الشعري لهذا الرائد يف نسج اخليوط اخلاصة باملفردة 
الوصف  من  فأكثر  القلوب،  أوتار  على  العزف  على  املبدع  قدرة  يف  ومتيز  الشعبية، 
املفردة  مع  وتعايش  عفيفاً،  رقيقاً  غزله  يف  كان  واملساجالت،  واإلخوانيات،  والغزل، 
الشعبية يستلهمها من رفقاء السهر والسفر يف قطر واإلمارات وعمان، حتى العراق، 
وليس معنى هذا أن الشاعر قد غلف ما قدمه يف إطار التجربة الذاتية احملضة، ولكن 
امللفت أن هذا الشاعر قد هضم التراث االعربي ألنه عاش وسط األجواء اخلاصة بروح 

القصيدة الشعبية والعربية يف آن واحد.

ومن يتصفح ديوانه األول يجد أن هذا الشاعر كان على عالقة خاصة بشعراء املنطقة، 
مع  تعامل  وإن  فهو  بخصوصيته،  متيز  فقد  هذا  ومع  القول  معهم  ويتبادل  يساجلهم 
املتعارف عليها من ألوان القول، وألن الواقع احلياتي متقارب، إال أن لكل جزئية من 
هذا الوطن مفرداته ذات اخلصوصية اخلاصة، وليس مبقدور أي مبدع أن يتعامل مع 
كل هذه املفردات إال بوعي حقيقي. هذه اخلاصية تضاف إلى خصائص يتفرد بها هذا 
املبدع من خالل قدرته على التعامل مع فنون شتى، فهو شاعر الشيالت األبرز، كما 
أنه واحد من أهم األصوات يف مجال املوال والزهيريات. وال نستغرب أن يتطرق إلى 

األبوذية. هذا الفن الذي عرفه أبناء الرافدين، يقول البديد:

* املصدر: جريدة الراية ملحق )قوايف(، إشراف عبداهلل املري، الثالثاء 26 شوال 1420هـ، 1 فبراير 2000م،  العدد )6478(.
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عـــــــنـــــــي وأخــــــــــبــــــــــر نـــــــــواديـــــــــهـــــــــم وجـــــــدهـــــــميـــــــــا طـــــــــارشـــــــــي ســــــيــــــر ميـــــتـــــهـــــم وجــــــدهــــــم

عـــــــــــنـــــــــــي راضــــــــــــــــــــــــــني اوشــــــــــــــــــمــــــــــــــــــات بــــــيــــــهعــــــــســــــــى الجـــــــــيـــــــــت ديـــــــــرتـــــــــهـــــــــم جتــــــدهــــــم

هل هذا األمر يعزى إلى قدرة الشاعر يف غوص القوالب الشعرية املعروفة، أم نوع من 
التحدي، أم غلبة شيطان الشعر يف حلظة جتلي، أم هو نوع من التأثير والتأثر واالستلهام، 
أعتقد أن هذا الطرح ال يأتي من فراغ ولكن من خالل ثقافة موسوعية شفاهية كانت 
املشهود  الرواة  أحد  املرحوم  أن  بالنا  عن  يغيب  وال  واالحتكاك،  االطالع  طريق  عن 
القدرة جتلت يف مناسبات شتى حتى حتول  والرواية، هذه  بالقدرة على احلفظ  لهم 
إلى مرجع مهم وأساسي.. عند التأريخ لكثير من الفنون الشعبية، بوقائعها وتاريخها، 
أصولها وفروعها، كما أن املرحوم قد هضم التراث الشعبي، ليس على املستوى احمللي، 
ولكن على النطاق العام لدول مجلس التعاون، كما كانت تربطه عالقات خاصة مع رموز 
الشعر يف كل دول املنطقة، هذه العالئق والثقافة الشفاهية أعطته املكانة اخلاصة بني 
املبدعني يف محيطه احمللي واخلليجي، كما أن قدرته على استيعاب التراث وهضمه، قد 
حولته إلى مرجع أساسي ومهم، وأسبغت على شعره شكاًل خاصاً. فهو صاحب املفردة 
املتميزة، ففي كثير من إبداعاته يطرح السهل املمتنع حتى أن املتلقي قد يتأمل القصيدة 

ويطرح تساؤله أين قرأها، ومتى؟...

وهل هذه الصورة والتراكيب جزء من املفردة الشعبية أم أن الصورة قد خرجت يف إطار 
لغة الضاد، هذه امليزة حتسب للشاعر الكبير، فقد استطاع أن يطرح قصائده من خالل 
مفردة قريبة إلى املتلقي العادي. كان بسيطاً يف التعبير والتركيب، وقد يكون هذا األمر 
إحدى أبرز مميزاته، أو كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثني عندما حتدث عن شعر البديد 
فقال: »إن الشعر نابع من معاناته الشخصية للحياة، فجاءت مفرداته الشعبية مشحونة 
نابضة، وذات دفق عذب ومؤثر«، قد يكون هذا الرأي يحمل جزءاً من احلقيقة ولكن 
هذا الشاعر مبا ميلك من جتارب وخبرات كان على وعي تام بكيفية التعامل مع املفردة 
الشعبية التي حتمل خصوصية النفس مع خصوصية البيئة والذي خلق دفقاً شعورياً، 
وكان وقعه مؤثراً، كما أن تعامله وامتزاجه مع التراث والفولكلور والفن الشعبي أمده 
بالشك بكثير من املفردات اخلاصة إلبراز الفنون املختلفة، التي مارسها قوالً وأداًء، مثل 
اللعبوني والسامري واألصوات واألبوذية، وأغاني البستة. هذا التعايش الفعلي مع هذه 
الفنون قد خلقت - بالشك - لدى الشاعر عاملاً آخر أكثر حميمية يف أن يقدم املفردة 
التي تالئم هذه الفنون خاصة. وقد ملك شاعرنا احلس املوسيقي الفطري، كيف ال 
وهو مرتبط باملوسيقى واإلنشاد يف عرض البحر ويف ليالي السمر، هذه املوسيقى التي 
امتزجت بكيانه، كما امتزجت بكيان إنسان هذه املنطقة ألن هذه الفنون املؤداة كانت 
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جزءاً من الطقس اليومي يف البر والبحر وجزءاً من الطقس واالحتفال.

هذه  ومتثل  يقدم،  مبا  إنشادياً  تام  وعي  على  وهو  اخلليجي  الشاعر  ينطلق  هنا  من 
الغنائية السمة املميزة يف مجمل ما طرحه هذا الشاعر، الباحث الراوية، يقول البديد:

احلـــــــــيـــــــــاة دام  مـــــــــطـــــــــربـــــــــي  لـــــــــــــي  مـــــــــا يـــــفـــــيـــــد بــــــــكــــــــاك لـــــــــي مـــــــــت وفــــنــــيــــتغـــــــــــــن 

هذه العالقة بني الفنون فنون القول وفنون اإلنسان، إحدى األركان األساسية يف فهم 
الفن يف  الشاعر والباحث بأساطني  ارتبط  عوالم اإلبداع عند شاعرنا املرحوم، فقد 

املنطقة وأمدهم بإبداعاته وخلق تواصاًل حميماً وعالقة مميزة.

فقد ارتبط بكوكبة من الفنانني من جيل اخلمسينيات والستينيات حتى اآلن مثل: محمد 
راشد الرفاعي، أحمد سند، عبدالكرمي فرج وغيرهم، هذا بجانب الفرق الشعبية التي 
كانت إحدى الركائز األساسية يف تقدمي أشعاره وإسهامه يف خلق تواصل أكثر حميمية 
مع األصوات الشابة التي أخذ بيدها وهي تشق الطريق إلثبات الذات. ولم يقتصر األمر 
على فنون اإلنشاد فقط أو اإلنشاد اجلماعي أو التطريب الفردي، ولكن يف شتى فنون 

القول كما هو معروف.

ونظراً لعمق املفردة اخلاصة به ولبساطة هذه املفردة فقد ساهم كل هذا يف احتالل 
شعره مكانة خاصة يف نفوس املؤدين واملنشدين عبر األجيال املتعاقبة، كما أن معرفته 

الدقيقة بأسرار اللهجات احمللية الصرفة، أحدى أبرز مميزاته، يقول:

دبـــــــــــــــييــــــــــــــا لـــــــيـــــــتـــــــنـــــــي مــــــــــــــا ســـــــــــــــــــرت لـــــــعـــــــمـــــــان بــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوى  تـــــــــــشـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــت  ال 

حلـــــــــســـــــــان اخلــــــــــــــــــــــــــــود  نــــــــــــــظــــــــــــــرت  لـــــيوال  الــــــــــــــهــــــــــــــوى  يف  لــــــــــــــوونــــــــــــــي  الــــــــــــلــــــــــــي 

والثقافة  الفكرة  عمق  فإن  إحدى مميزاته،  املفردة  وسهولة  املعنى  بساطة  كانت  فإذا 
لبعض قصائده  املتأمل  إن  إبداعاته،  مجال  الرائد يف  هذا  إحدى مميزات  الشمولية 
الشعبية مثاًل يالحظ أن أبيات القصيدة أقرب إلى الفصحى لغة ومفردة ففي قصيدة 

»أوصيك يا مرسال« ينشد فيقول:

بــــيــــنــــنــــا الــــــــتــــــــفــــــــاريــــــــق  أيــــــــــــــــام  اهلل  جــــمــــيــــلحلــــــــــا  لــــــــلــــــــوصــــــــال  يــــــــــــــوم  اهلل  ســـــــقـــــــى 

هــــــــواهــــــــم هــــــــو الـــــــلـــــــي مــــــــا عـــــلـــــيـــــه بــــديــــلعــلــى مـــن ســكــن يف قـــاصـــي الــــــروح واحلــشــا

عـــــــن الـــــــدمـــــــع لـــــــو قـــــــــال الــــــــعــــــــذول هـــبـــيـــلتـــــــرانـــــــي عـــــلـــــى فـــــــرقـــــــاه مـــــــا كـــــــف نـــــاظـــــري

إلى  السابقة يالحظ - بالشك - أن هذه األبيات أقرب  القارئ واملتأمل لألبيات  إن 
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الفصحى وأن الصورة الشعرية صورة تتكرر عبر القصيدة العربية منذ امرؤ القيس حتى 
اآلن، ولكن يشعر بالروح الشعبية هنا تتوثب بني احلروف والكلمات إن هذه القدرة على 
تقدمي الصورة الشعرية الشعبية األقرب إلى الفصحى ميزة لبعض الشعراء املوهوبني 

الذين هضموا التراث الشعري العربي إجماالً.

أكادميي يتصدى إلبراز مكانة كوكبة من  إلى باحث  وبعد، فنحن أحوج ما نكون اآلن 
حقهم  القطري  الشعر  رموز  وإلعطاء  الشعري،  تاريخهم  عن  الغبار  ونفض  شعرائنا، 

األدبي خاصة وأن الدراسات اجلادة شبه معدومة وبخاصة يف مجال الشعر الشعبي.

سيظل أمثال سعيد البديد شموعاً مضيئة تنير مسالك الدروب، وأعتقد أن اجلماهير 
الكبير خلف صوت  الشاعر  كلمات هذا  رددت  والستينيات قد  فترة اخلمسينيات  يف 

الفنان املرحوم محمد راشد الرفاعي حينما أنشد:

ويـــــــــجـــــــــبـــــــــر بــــــــــالــــــــــهــــــــــوى قـــــــــلـــــــــب تـــــكـــــســـــرزريـــــــــــــــف الـــــــــطـــــــــول مـــــــــا يــــــــرحــــــــم ويــــــــــــاوي

يــــســــهــــرويــــــــــرحــــــــــم مــــــــــن غـــــــــــــدا قــــــلــــــبــــــه شـــــــقـــــــاوي الـــــــلـــــــيـــــــل  طـــــــــــــــــوال  يف  صـــــــــويـــــــــب 

أكـــــــبـــــــرحـــــــبـــــــيـــــــٍب كــــــــــــــان لـــــــــــي بــــــالــــــقــــــتــــــل نـــــــــــاوي الــــــــــــــنــــــــــــــاس  رب  اهلل  عــــــــلــــــــيــــــــه 

سيظل سعيد البديد أحد أبرز رموز الفن الشعبي راوياً، شاعراً، خبيراً، وباحثاً ومنشداً 
لدى  داؤه  عليه  استعصى  ملن  العالج  بفنون  حاذقاً  ونطاسياً  احملافل،  اإلخوان يف  مع 

اآلخرين، وسيظل البديد أسطورة يف مجال خيال عشاق الفن األصيل.

وأخيراً... ما أحوجنا إلى من يتصدى إلبراز مكانة أمثاله، وإللقاء الضوء على نتاجهم.. 
شعراً وحكايات ال تنضب ومعيناً لألجيال القادمة، خاصة وأن ذاكرة األجيال ضعيفة.

رحم اهلل البديد... فقد كان األب واألخ والصديق لكل املبدعني.
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الشاعر القطري
سعيد بن سالم بن سعيد بن محمد البديد*

كتاب: اخلليج أرض اإلبداع - إذاعة قطر

واملـــــــــــــثـــــــــــــايـــــــــــــل نـــــــــعـــــــــدلـــــــــهـــــــــا مبــــــعــــــنــــــاهــــــارايــــــــــــــــــة الـــــــــعـــــــــز نـــــــرفـــــــعـــــــهـــــــا ونـــــحـــــمـــــيـــــهـــــا

ــــــــــد لــــــــــي ِمــــــــــــّنــــــــــــْه تـــــنـــــاهـــــاِحــــــــــــــــْن هــــــــــل الـــــــــــــــــــدار أولــــــــــهــــــــــا وتـــــالـــــيـــــهـــــا نـــــــــــــــــردع الــــــــــضِّ

ـــــــــــْن جــــاهــــاكـــــــم َحـــــــَرْبـــــــنـــــــا ِجــــــــنــــــــوِب ْومـــــــــــن شـــمـــالـــيـــهـــا ـــــــــــْل ِم واحــــتــــســــيــــنــــا نـــــــحـــــــارب ِك

مـــــنـــــايـــــاهـــــادونـــــــــــهـــــــــــا البــــــــــــــــــٍة بـــــــالـــــــســـــــيـــــــف تــــمــــيــــهــــا ِتـــــــْخـــــــشـــــــى  وال  ـــــــــــــــــــداري  ِت مـــــــــا 

ــــــْســــــلــــــم أمــــــــيــــــــِر الـــــــلـــــــي تـــــوالهـــــادارنـــــــــــــــــــــــا، دارنــــــــــــــــــــا ِواْحـــــــــــــنـــــــــــــا أهـــــالـــــيـــــهـــــا َجـــــــــْعـــــــــْل ِي

هكذا يعبر الشاعر سعيد البديد عن حبه لوطنه، واستعداده لفدائه بكل ما ميلك، فهو 
يرفع راية وطنه ويحميها وال يخاف يف سبيله املوت وال يهابه. يذود عنه ويحميه من كل 

غادر، فالدار داره والبلد بلده حتت قيادة أميره السالم دائماً بإذن اهلل.

وأربع  وثالثمائة  ألف  سنة  البديد  محمد  بن  سعيد  بن  سالم  بن  سعيد  شاعرنا  ُولد 
قبيلة  وهي  املنانعة،  قبيلة  إلى  ينتمي  وهو  القدمية.  الدوحة  للهجرة، مبدينة  وثالثني 

معروفة يف اخلليج العربي، كانت متتهن الغوص على اللؤلؤ واألعمال البحرية.

)النجدي(،  الشيخ محمد بن شعالن  يد  الُكّتاب على  القراءة يف  تلقى شاعرنا مبادئ 
ورغم تفوقه ومتيزه بالذكاء بني أقرانه، إال أنه ترك الُكّتاب وهو لم يبلغ بعد احلادية 

عشرة من عمره ليدخل حياة العمل يف البحر.

بدأ رضيفاً ثم غيصاً متنقاًل من مركب إلى آخر حتى اكتسب مهارة جعلته محط أنظار 
وعمل  به  خاصة  سفينة  امتلك  أن  إلى  طويلة  لفترة  رباناً  عمل  ثم  وربابنته،  الغوص 

حلسابه اخلاص.

كان لنشأة شاعرنا يف بيت جده سعيد بن محمد البديد أثر كبير يف تكوين شخصيته، 
يحفظ  وسٍط  يف  شاعرنا  نشأ  لذلك  جيله،  شعراء  بني  كبير  كشاعر  جده  ملع  فقد 
الشعر ويردده ويرن فيه صدى أسماء وأقوال الشعراء. ولم يكن غريباً أن يولع بالشعر 
ويستعذب سماعه وحفظه وترديده، وبالتالي محاولة قرضه وهو لم يبلغ بعد الثامنة 

* املصدر: برنامج »اخلليج أرض اإلبداع«، صدر عن إذاعة قطر يف مارس 1991م، ص 60 – 65.
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عشر من عمره، كما كانت له صداقات عديدة مع شعراء مجيدين وكبار رواة الشعر.. 
كل هذه الروافد أسهمت يف بناء شخصيته، ووسط هذا اجلو املفعم بالشعر والتجارب 
احلياتية البسيطة املعبرة نشأ شاعرنا، وتبلورت شخصيته، وتكونت ثقافته ورسم معالم 
فنه الشعري، ويعتبر شاعرنا سعيد بن البديد من شعراء قطر املجيدين الذين اشتهروا 
بلون شعري مميز، فهو يتميز بتجويد صوره الشعرية وتلوينها لتعبر عن مضامني قوية 
نابعة من معاناته الشخصية يف احلياة، ولذلك فمفرداته الشعبية مشحونة نابضة وذات 

دفق عذب ومؤثر.

ِويــــكــــفــــيــــه الـــــــّرضـــــــى َعــــــــــْن ِكــــــــــِل َمـــــْطـــــَمـــــْععــــــالمــــــا الــــــَقــــــْلــــــب مـــــــا يــــــرضــــــى ِويــــــْقــــــَنــــــْع

ـــــــــــوى الــــــهــــــجــــــران َحـــــّتـــــى ـــــــــلـــــــــرضـــــــــى أيــــــــــضــــــــــا ويـــــقـــــنـــــعِويـــــهـــــجـــــر ِمـــــــــــْن ِن يــــــــــــعــــــــــــاود ِل

َحــــــــــاِلــــــــــْه ذاك  ـــــــــــقـــــــــــاٍع  ِب يــــــــــــــــزرع  ـــطـــلـــعِومـــــــــــــــــــْن  ِي هـــــيـــــهـــــات  ـــــــَبـــــــْخ  الـــــــصِّ َزْرِع  ـــــــــــــَرى  َت

ــــــــــــــــــــــْك ِيـــــْنـــــفـــــعِتــــــــعــــــــّنــــــــى لــــــــــــــــــــــَأدمِي ْيـــــــــــِصـــــــــــْح َزْرِع ذاك  لــــــــى  ــــــمــــــر  ــــــالــــــّث ِب ــــــــمــــــــر  ــــــــْث ِوِي

ــــــــْل ِبـــــــِســـــــْفـــــــِنـــــــْه مـــــــا يـــطـــيـــقـــه ــــــــــــــــْن َحــــــــمَّ ـــــعِوِم ـــــطـــــَب ـــــــــــــــــْك ِي إلــــــــــــى َهـــــــــــــــبِّ الـــــــــهـــــــــوى الَش

ــــــــــــــــْن َســـــــــــاَفـــــــــــرْد ِلــــــَبــــــحــــــْر الـــــهـــــنـــــدوانـــــي َبـــــــــلـــــــــيـــــــــا فـــــــــــــاهـــــــــــــِم املـــــــــــــجـــــــــــــرى ويـــــــــجـــــــــزعِوِم

وشاعرنا ذو جتربة حياتية عريضة جمعت خبرة جيلني، فلقد عاش فترة ما قبل النفط، 
فكابد العيش ومترس يف خبرات متعددة، واندمج يف حياة ما بعد النفط بنضج قلما جند 
له مثياًل بني أبناء اجليل املاضي، ولذلك أطل على أيامنا هذه بروح الواثق من مواهبه 
وقدراته. وأدى دور املجرب الذي يفتي بثقة العارف يف الطب الشعبي، والفنون الغنائية 

الشعبية، وفنون الشعر، وجتارب الغوص والسفر والعيش يف أغلب موانئ اخلليج.

والبديد شاعر شعبي خليجي من نوع خاص، فهو نبطي اللفظ بصفة عامة لكثرة ما 
سمع وعاش الشعر النبطي، لكنه ليس شاعراً نبطياً.

ال، إلنه لم يرد ذلك!!

ولكن ألنه لم يستطع ذلك.

فهو - أوالً - ابن البيئة البحرية املستقرة يف املدن الساحلية والتي لها لهجتها الطرية 
املدجنة قياساً بلهجة أهل البادية، وهو - ثانياً - شاعر األغنية البحرية الذي ُفطر على 

التنويع والتلوين واقتناص الصور البيئية.

باإلضافة للتعبير عن املعاني يف أقل عدد ممكن من األبيات بعيداً عن الرتابة واالستطراد.
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وعلى الرغم من أن الشيالت هي أحد فنون الشعر النبطي مما ينظم أو يرجتل ليغنى 
يف رقصة العرضة. إال أن البديد وهو شاعر الشيالت وضابط إيقاع العرضة حني يقول 
الشيلة جتده شاعر املدينة وليس شاعر البادية، فأغلب ألفاظ شيالته ال ميكن اعتبارها 

نبطية بقدر ما هي السائدة والسائرة على ألسنة أهل احلضر يف املدينة.

ــــــــا ـــــــــــــْك الـــــــــــــِعـــــــــــــّزْ ِمــــــــــّنــــــــــا يــــــــــا ِوطــــــــنَّ عــــــايــــــلَشـــــــــــــاِن ِكـــــــــــــــــــْل  ْي  ـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــدِّ ِن إّنـــــــــــــــــــا  واهلل 

ـــــــا ـــــــــــــا َهـــــــــــــــــِل الـــــــــــــعـــــــــــــادات ِحـــــــنَّ بــــــــــاملــــــــــواضــــــــــي ِنـــــــــــــــــَعـــــــــــــــــِدْل ِكـــــــــــــــــــْل مــــــايــــــليــــــــــا ِوِطـــــــــــــنَّ

ــــــــــــــــْن ِتـــــــّنـــــــى ـــــــــــــِال املــــــــعــــــــالــــــــي ِم ـــــــــــــَن املــــــــرايــــــــلَمـــــــــــــا ِي َزُوَمـــــــــــــــــــــــــــــاْت  زاْم  ِمـــــــــــــــْن  ُكــــــــــــــــــوْد 

ـــــا اْمـــــَتـــــحـــــنَّ َحــــــــّتــــــــى  نـــــــــا  ِضـــــــــدِّ َدَرى  ــــــى ِشـــــــــْقـــــــــِر األصــــــايــــــلَمــــــــــا  ــــــل لـــــــى َعـــــــَزْمـــــــنـــــــا َع

َشـــــّنـــــا َنــــــــْضــــــــْح  ِمـــــــــــْن  َضـــــــــاِمـــــــــٍي  ِرَوى  ـــــمـــــايـــــلَمـــــــــا  ـــــــــــّدْ ِبـــــــــْكـــــــــَبـــــــــاْر الـــــصِّ َنــــــــــــــــــــــاِرْد الـــــــــــِع

كما يالحظ أن البديد أدخل إلى قصائده بعضاً من التعابير واالصطالحات الشعبية 
بها، املدرك ألبعاد  املتعامل  البحار  لها بعفوية  الشائعة لدى بحارة السفن، مستخدماً 

معانيها ومدى قدرتها يف مساعدته على التعبير عما يريد.

ــــفــــاديــــر قـــــــوا ِبــــالــــسِّ ـــــــــْه تـــــــراُهـــــــْم َشـــــــرِّ ـــيـــرِقـــــــــْل َل ِوْســـــــنـــــــادُهـــــــم َنـــــمـــــنْي ِمـــــــــْن عـــــالـــــي الـــتِّ

ِبـــخـــايـــور َلــــــــْك  ــــــــــــَوْوا  ِن وإْن  ـــــــْك  ـــــــاِل حِلَ أَيــــضــــا ِوجــــــابــــــوْا َمــــــْقــــــَدْم الــــــُيــــــوْش ِبــــْوشــــارعــــــزا 

كان حلب الغناء الشعبي عند شاعرنا البديد وولعه به تأثير واضح على أشعاره، فقد 
هذب عنده املفردة الشعرية فجاءت رقيقة عذبة ويف أشطر قصيرة حافلة باملوسيقى.

أو كأنه قد صاغها وهو يف جٍو من األحلان املوسيقية املعروفة يف ذلك الوقت، فأغلب 
غزلياته على منوال فنون اللعبوني واخلماري والسامري وهي أوزان شعرية، ويف ذات 

الوقت أحلان غنائية توقع على الطبل والطار.

ــــــــْد ِوالـــــــهـــــــجـــــــراْن ســـــــالـــــــيمـــــــا أْقــــــــــــــوى عـــــلـــــى الــــــــصَّ خــــــــــــــاطــــــــــــــري  وال  َعـــــــــــــْنـــــــــــــُهـــــــــــــم 

الـــــــغـــــــالـــــــييـــــــالـــــــيـــــــت َقــــــــــــْطــــــــــــْع الـــــــــــــــَوِصـــــــــــــــْل مـــــــاكـــــــان َصــــــــــاحــــــــــبــــــــــي  ِجـــــــــــــــَفـــــــــــــــْا  وال 

ــــــــــــْم لــــيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل يـــــــــــــــــــاَهـــــــــــــــــــاِجـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي ــــــــــبــــــــــْب َهــــــــــــْجــــــــــــرُك ـــــــــــــــــــــــــِش الــــــــــسِّ ِوِي

يـــــــاضـــــــنـــــــيـــــــنـــــــي ِحـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــي  ـــــــــيِوْش  ـــــــــَســـــــــّل ــــــــــــــــــــْم ِي ــــــــــــــــــــــْو ِســــــــــــــــــــواُك ــــــــــــــــــــــْن َه ِم

َويـــــــــــَنـــــــــــْه احلـــــــــبـــــــــّيـــــــــب  ِوِيـــــــــــــــــــــــــِن  دار  ــــــــَعــــــــْن ِبـــــــــــــْه َوأَنــــــــــــــــــا َخـــــــاّلنـــــــييـــــــــــا  َســـــــــــــــاِق الــــــــضَّ
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ــــــــــــــــــْف ِيــــــــــــأَِشــــــــــــْر لــــــــي ِبــــــــــــِرْمــــــــــــْش َعــــيــــنــــه ــــــــــــْه ِمــــــــــــــِن الـــــــــــــــــــواْش والـــــــعـــــــدوانـــــــيَوقَّ َخــــــــــــْوَف

وألن شاعرنا مارس هذه الفنون، وأبدع يف تأديتها، جنده يكثر من أمثال هذه املقطوعات 
الشعرية ذات األشطر القصيرة واألوزان الشعرية اخلفيفة املقبولة لهذه الفنون الغنائية، 
وهذا احلس املوسيقي الفطري للفنان الشعبي الذي يؤدي األغنية عزفاً وغناًء عزز دور 

املوسيقى يف أغلب قصائد شاعرنا البديد.

فهي قصائد مكثفة املعاني...

مشذبة وغنية بإيقاع داخلي راقص..

إلى جانب موسيقاها اخلارجية املنغمة.

ونتيجة لهذا الولع بالتكثيف أعجب شاعرنا باملوال كمقطوعة شعرية محدودة الطول 
وأبدع العديد من املواويل اجليدة.

ـــــْه َطـــــّيـــــْب ـــــِت ـــــِب ـــــْن ـــــــــِل ُعـــــــــــوٍد َم عـــــــــوٍد ِنـــــــِفـــــــْل ِك

ـــــــــِن اجلــــــــُوْد والـــّطـــيـــب ِوّيـــــــا إبـــــن األكــــــــارم ِوإِب

َطــــّيــــب لـــــي  ويـــــقـــــول  امِلـــــــَســـــــا؛  َرِد  ـــــيـــــْت  َمـــــسِّ

أْهــــِلــــْك ِهـــــِل اجْلـــــــُوْد لــلــجــيــران ِســـْتـــِر ْوَحـــَيـــا

ْض َجـــــاَدْن بـــاألراضـــي َحــَيــا َلــــنَيَ أمــحــل الـــــروُّ

ـــــا ـــــــــَكـــــــــاِرْم لـــــلـــــوفـــــوِد ْوَحـــــَي ِكـــــــــــــَراْم َوأَْهــــــــــــــْل امِل

ـــيـــب ــــْع اجلــــــــــوداْت ِوالـــطِّ ــــَق ــــْن ـــــــــِل الــــوفــــا َم أَْه

رائعة، جذورها مروية بطيب وأصالة هذه األرض،  نبتة خليجية  كانت هذه  وأخيراً.. 
وفروعها ممتدة عالية حتمل ثماراً يانعة حتكي قصة األمس واليوم والغد.
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* املصدر: مجلة املختل، ملحق »وسم«، إعداد: ابراهيم حامد اخلالدي، العدد 213 ابريل 2009، دولة الكويت.
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املرحوم سعيد البديد بصفته خبير املعلومات بالقسم البحري قطر الوطني، يتفحص سلحفاة • 
بحرية كبيرة وجدت يف إحدى املواقع البحرية بقطر، وقد مت حتنيطها ووضعها بالقسم البحري 

باملتحف وذلك عام 1977م من القرن املاضي.
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رحمك اهلل

علي عبداهلل الفياض

2000/4/25م

{ هذه األبيات قيلت يف رثاء سعيد البديد ــــ رحمه اهلل:

الـــــــبـــــــديـــــــدي ســــــعــــــيــــــد  يــــــــــا  اهلل  الـــــــــنـــــــــداويرحــــــــمــــــــك  الــــــشــــــهــــــم  يـــــــــا  اهلل  رحــــــــمــــــــك 

بــــــــالــــــــهــــــــنــــــــاويعــــــــــســــــــــاك بــــــــجــــــــنــــــــٍة تـــــــنـــــــعـــــــم ســــــعــــــيــــــدي دامي  األبــــــــــــــــــــــــــــــرار  مـــــــــــــع 

قـــــــــريـــــــــب الــــــــــــــــــــدار وبـــــــعـــــــيـــــــد الـــــــنـــــــحـــــــاويرحــــــــلــــــــت ويـــــــــــذكـــــــــــرك حــــــتــــــى الــــــولــــــيــــــدي

واحلـــــــــــــديـــــــــــــدي األداوي  ويـــــــبـــــــكـــــــيـــــــه الـــــــــــــــــــذي يـــــــبـــــــغـــــــي املـــــــــــــــــــداويوتــــــــبــــــــكــــــــيــــــــه 

وتــــــــبــــــــكــــــــيــــــــه الـــــــــــــــقـــــــــــــــوايف والــــــــــغــــــــــنــــــــــاويويــــــبــــــكــــــيــــــه الـــــــبـــــــحـــــــر وّيــــــــــــــــا الـــــصـــــعـــــيـــــدي

شـــــــــجـــــــــاٍع شــــــــهــــــــْم فــــــعــــــل اخلــــــــيــــــــر هـــــــــاويخــــــــفــــــــيــــــــٍف طــــــيــــــنــــــتــــــه قـــــــــــــــــــرٍم رشــــــــيــــــــدي

جـــــمـــــيـــــل الــــــطــــــبــــــع مـــــــجـــــــبـــــــوٍل ســــــحــــــاويلـــــــطـــــــيـــــــٍف مـــــــعـــــــشـــــــره مــــــــــا هــــــــــو شـــــــديـــــــدي

مـــــــفـــــــيـــــــدي دوٍم  لــــــــلــــــــمــــــــال  عــــــــــطــــــــــوٍف مـــــحـــــتـــــمـــــل دنــــــــيــــــــا الــــــــبــــــــالوينـــــــــــــــفـــــــــــــــوٍع 

يــــــــزيــــــــدي أو  يـــــــنـــــــقـــــــص  مـــــــــــا  يـــــــقـــــــول احلــــــــــق مــــــــا يـــــــرضـــــــى اخلـــــــطـــــــاويصــــــــــــــــــــــدوٍق 

ويــــــــــــأتــــــــــــي بــــــــاملــــــــثــــــــل فــــــــــــــــوق الــــــــهــــــــقــــــــاوييــــــحــــــب الـــــــــزيـــــــــن واحلـــــــــســـــــــن الــــــفــــــريــــــدي

مــــــــــــريــــــــــــٍض كــــــــــــــــان شــــــــــقــــــــــيــــــــــاٍن عــــــــنــــــــاوييـــــــــــــــــــــــداوي بـــــــــــــــــــــــــــــــاألداوي والـــــــنـــــــشـــــــيـــــــدي

الـــــــــــــوريـــــــــــــدي دم  نـــــــــــــــــــــــــازٍف  وهـــــــــمـــــــــه هــــــــــــــــــّوم الـــــــــَقـــــــــلـــــــــب الـــــــشـــــــقـــــــاويوجـــــــــــــرحـــــــــــــه 

ــــــــب هــــــــيــــــــمــــــــان هــــــــــــــــواوييـــــــــــبـــــــــــّدع بــــــــالــــــــفــــــــنــــــــون وبــــــالــــــقــــــصــــــيــــــدي ويــــــــــــطــــــــــــرب قــــــــل

راوييـــــــــزيـــــــــن الـــــــــــقـــــــــــول جـــــــــــزالتـــــــــــه يـــــصـــــيـــــدي كــــــــــــــان  هــــــــــو  مــــــــــن  كــــــــــل  ويـــــــعـــــــجـــــــب 

عـــــمـــــيـــــدي أصــــــــبــــــــح  الـــــــــــتـــــــــــراث  فــــــــــن  وصــــــــــــــــــــار املــــــــســــــــتــــــــشــــــــار الــــــــــكــــــــــل حــــــــــــاويويف 

ســــــــيــــــــدي هلل  وطـــــــــلـــــــــبـــــــــتـــــــــي  يــــــــــجــــــــــازي فــــــــاعــــــــل احلـــــــســـــــنـــــــة عـــــــطـــــــاويرجــــــــــــــــــــــــــاي 

وربــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــازٍي خـــــــــيـــــــــر اجلــــــــــــــــــــــزاويجــــــــــــزى مـــــــــا كــــــــــــان يــــــــــــــــــزداد الــــــرصــــــيــــــدي

الـــــــبـــــــديـــــــدي ســــــعــــــيــــــد  يــــــــــا  اهلل  الـــــــــنـــــــــداويرحــــــــمــــــــك  الــــــشــــــهــــــم  يـــــــــا  اهلل  رحــــــــمــــــــك 
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وللطب أستاذ*

الشاعر  راشد إبراهيم املسند املهندي

لفقد شاعرنا  تأثرنا جميعاً،  مثلما  تأثر،  املسند،  إبراهيم  بن  راشد  الكبير  الشعبي  الشاعر 
الكبير الراوية والطبيب الشعبي والبحار سعيد بن سالم البديد املناعي، الذي انتقل إلى جوار ربه 
مساء السبت املاضي 2000/1/8م، وقد جادت قريحة الشاعر راشد بهذه القصيدة الشعبية اجلزلة 
التي رثى بكلماتها املؤثرة وأبياتها احملكمة فقيدنا الكرمي، وخص بها جريدة الراية التي تنشرها وهي 
تشاطر الشاعر كل ما جاء فيها من معاٍن هي أقل ما ميكن أن يقال عن سعيد بن سالم البديد ــــ 

رحمه اهلل:

ــــنــــشــــادقـــــــال الــــــــذي يـــقـــطـــف إغـــــصـــــون األنــــاشــــيــــد مـــــــن ســــــــــــــدرٍة فــــيــــهــــا َحـــــســـــيـــــنـــــات َل

ـــــوادفـــــيـــــمـــــا بــــــــدالــــــــي أبـــــــــــــدع الـــــشـــــعـــــر وأعـــــيـــــد واقــــــــــــول شـــــعـــــري مــــــن صــــمــــيــــمــــات لـــــْف

عــــادأقـــــصـــــد بــــهــــا شـــــاعـــــر رحــــــــل ثـــــانـــــي الـــعـــيـــد وال  درٍب  ســـــــار  الــــــّلــــــي  مــــــن  وأصــــــبــــــح 

األجـــــــــاويـــــــــد بـــــــــني  دنـــــــــيـــــــــاه  شــــــــــاعــــــــــٍر وعـــــــــــــــــــــــراٍف ولـــــــلـــــــطـــــــب ِإســــــــتــــــــادمـــــــــعـــــــــروف يف 

ــــشــــايــــيــــد ْمـــــــــشـــــــــيـــــــــداٍت فــــــــــــوق هـــــــــامـــــــــات َلــــــْشــــــهــــــادركـــــــــــــٍن مــــــــن إركــــــــــــــــــوٍن قـــــــدميـــــــة ِم

حـــــيـــــٍد عــــلــــى شــــيــــل الـــــصـــــعـــــوبـــــات مـــعـــتـــادإســــعــــيــــد بــــــن ســـــالـــــم صـــــمـــــود الــــصــــنــــاديــــد

قــــــــــــْد لـــــــــه زمــــــــــــــــــاٍن لـــــلـــــمـــــقـــــايـــــيـــــس عـــــــــدادأبـــــــو الــــبــــديــــد إمــــعــــاشــــر الــــعــــصــــر ويـــحـــيـــد

ُعـــــــْقـــــــب جَلـــــــــدادمــــثــــلــــه يـــــجـــــدد مـــــاضـــــي الــــعــــصــــر جتـــديـــد لــــــّلــــــي ولـــــــــد يف عـــــصـــــرنـــــا 

وْبـــــــــالدأجــــــــدادنــــــــا شــــــــــــادوا قــــطــــر يــــــــوم هــــــي ِبـــيـــد مــــعــــالــــيــــم  واَزت  إســـــــتـــــــوت  حـــــتـــــى 

َلـــــــْوتـــــــادوأرســـــــــــــو قــــــواعــــــدهــــــا بــــســــمــــر الــــســــواعــــيــــد روس  عـــــلـــــى  مـــــنـــــايـــــرهـــــا  وعـــــــّلـــــــو 

ُثـــــــــــم حــــــمــــــوهــــــا وْطــــــلــــــقــــــو الــــــــنــــــــار بــــــزنــــــادبـــــــــاملـــــــــر واحلــــــــــــلــــــــــــوه قـــــــضـــــــوهـــــــا رواويـــــــــــــــــد

ـــــــْه نــــــــال مــــــا رادلـــــلـــــي بـــــعـــــدهـــــم مـــــــّهـــــــدو الــــــــــــــدرب تـــهـــيـــد ـــــــِل ــــــي مــــشــــا ســـــيـــــرة َه ولــــــّل

ـــــجـــــادكــــــــــــــٍل يــــــــــــــــــــدّور عـــــــــالـــــــــي املـــــــــجـــــــــد ويـــــــريـــــــد ويــــــــرقــــــــا عـــــلـــــى الـــــعـــــلـــــيـــــا مــــــــع كــــــــل مَل

وعـــــنـــــادهـــــــم الــــــــــــذي أوفــــــــــــــوا الـــــعـــــهـــــد واملــــــواعــــــيــــــد ضــــــــــٍد  األمـــــــــــــر  ألْهـــــــــــــل  ُنـــــــــــــــَوو  وال 

حـــــــّســـــــادإعــــــيــــــال بـــطـــنـــهـــا مــــــا مــــعــــاهــــم حـــســـاســـيـــد خلــــــــــــــــوان  بــــــــــني  مــــــــــا  دخـــــــــــــل  وال 
* املصدر: جريدة الراية، السبت 9 شوال 1420هـ، املوافق 2000/1/15م، العدد 6461.
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ويـــــــاخـــــــذ مـــــــن املـــــــاضـــــــي مــــكــــايــــيــــل وْيـــــــــــراديـــــا اهلل عـــســـا الــــلــــي ُعـــقـــبـــهـــم كـــيـــلـــه يـــزيـــد

ـــــنـــــشـــــد عــــــن املــــــاضــــــي قــــريــــبــــني وبـــعـــيـــد ادوَي روَّ كـــــــــل  نــــــشــــــد  لـــــــــي  نـــــفـــــســـــه  ويــــــفــــــيــــــد 

وّراديــــنــــشــــد كــــمــــا يــــنــــشــــد عــــطــــاشــــا الـــــــوراريـــــــد كــــــــل  عـــــطـــــش  يــــســــقــــي  مـــــــــــــــورٍد  عــــــــن 

َلـــــْعـــــبـــــادراجـــــــــيـــــــــك مـــــــــــــــوالي يـــــــــا عــــــــايــــــــد الــــعــــيــــد كــــــــل  الـــــعـــــبـــــد يف  تـــــغـــــفـــــر ذنـــــــــــــوب 

مـــخـــالـــيـــد عـــــنـــــدك  راح  مــــــن  لــــنــــا  ِلـــــــْعـــــــيـــــــادوجتـــــعـــــل  رب  يـــــــــــا  وْنـــــــــــــهـــــــــــــار  جـــــــنـــــــة  يف 

ــــــــــــــــــّد جــــــمــــــع املــــــواعــــــيــــــد ــــــهــــــادهـــــــــــذا ْوصــــــــــــــــّل ْوِع عـــــلـــــى شــــفــــيــــع اخلــــــلــــــق يف يـــــــــوم جِلْ
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خذاه املوت*

الشاعر عيسى بن سعد النصف املنصوري

واعــــــــــنــــــــــاهــــــــــا راســـــــــــــــــــــــــي  وأعـــــــــــــــــــــــــني  مــــــــــن الــــــــفــــــــرقــــــــا ومــــــــــــــن شــــــــــــــدة أبــــــكــــــاهــــــاأال 

خــــــــــــــــــــــذاه املــــــــــــــــــــــوت عـــــــــنـــــــــا مـــــــــــــا رعـــــــــاهـــــــــاومـــــــــــــن وجــــــــــــــــدي عـــــــلـــــــى شــــــــوفــــــــة عـــــــزيـــــــٍز

وخــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــدار قــــــــــفــــــــــرا مــــــــــــا يــــــبــــــاهــــــايـــــــــقـــــــــولـــــــــوا بـــــــــــن بــــــــــديــــــــــد عــــــــنــــــــا تــــــرحــــــل

ــــــــــــــــــــــا قــــــمــــــرنــــــا ســــمــــاهــــاوغـــــــــــــابـــــــــــــت شـــــــمـــــــســـــــنـــــــا ويَّ أظـــــــلـــــــم  الـــــســـــفـــــر  ذاك  وعـــــــقـــــــب 

ميــــــــــــــوت احلــــــــــــــي ويـــــــفـــــــتـــــــك مــــــــــن بـــــالهـــــاوهــــــــــــــــــــــــــذي ســـــــــــنـــــــــــة املــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــود فــــــيــــــنــــــا

اشــــعــــمــــلــــتــــي دنـــــــــيـــــــــا  يــــــــــا  اهلل  دفــــــنــــــتــــــي اجلـــــــــــــــود والــــــشــــــيــــــمــــــة وذراهـــــــــــــــاقــــــطــــــعــــــك 

يـــــــــــــــــداوي الــــــغــــــيــــــر ونــــــفــــــســــــه مـــــــــا دواهــــــــــــاوخـــــــــذتـــــــــي مـــــــــن وصــــــــــــل لــــــلــــــنــــــاس نـــفـــعـــه

وطــــــويــــــتــــــي صــــفــــحــــة املـــــــاضـــــــي وضــــيــــاهــــاهــــــدمــــــتــــــي صــــــــــــرح مــــــاضــــــيــــــنــــــا وحــــــاضــــــر

وصـــــــــدرتـــــــــي حـــــكـــــمـــــك اجلــــــــايــــــــر مــــســــاهــــاخــــــرســــــتــــــي صـــــــــــوت قـــــاضـــــيـــــنـــــا وصــــلــــحــــنــــا

وســــــــــواهــــــــــاعـــــــلـــــــى مـــــــــــن حـــــــــــل عـــــــــــســـــــــــرات املــــــشــــــاكــــــل وأوالده  الــــــــــــــوالــــــــــــــد  بــــــــــــني 

مــــــعــــــرفــــــه مــــــــــــع  حـــــــكـــــــمـــــــه  اهلل  قـــــضـــــاهـــــاعــــــــــطــــــــــاه  ال  عـــــــــنـــــــــده  إدراك  وســـــــــعـــــــــة 

ـــــمـــــة وجـــــرتـــــي عــــــلــــــيــــــنــــــا بـــــــــجـــــــــور جـــــــــــــــــورك يـــــــــــا رداهــــــــــــــامــــحــــيــــتــــي احلـــــــــــــرف والـــــكـــــل

عـــــــــــزيـــــــــــز ســـــــــــاكـــــــــــن اقـــــــــــــلـــــــــــــوب جــــــفــــــاهــــــارمـــــــيـــــــتـــــــي إبـــــــســـــــهـــــــم مـــــــــوتـــــــــك وصـــــبـــــتـــــي

ـــــــــــــي مـــــــــنـــــــــه بـــــــــــــذكـــــــــــــره مــــــعــــــانــــــا خــــــفــــــيــــــتــــــي شــــــــوفــــــــتــــــــه عــــــــنــــــــا بـــــــثـــــــراهـــــــاوحلـــــــــــــدت

يـــــســـــيـــــل الــــــــدمــــــــع ونـــــبـــــكـــــي مــــــــن أبـــــكـــــاهـــــاتــــــــركــــــــتــــــــيــــــــنــــــــا يـــــــــتـــــــــامـــــــــا مــــــــــــــن فـــــــــراقـــــــــه

ـــــــــــك عــــلــــيــــنــــا صــــفــــاهــــاســـــــدلـــــــتـــــــي اســــــــــتــــــــــار أحـــــــــــزان كـــــــــــدر  الــــــســــــعــــــد  ذاك  وعـــــــقـــــــب 

بــــــصــــــبــــــرك تـــــــلـــــــهـــــــمـــــــنـــــــا  اهلل  يـــــــــــــا  وطــــــــــــــــــــول الــــــــصــــــــبــــــــر زودلــــــــــــــــــــــــي عــــــنــــــاهــــــاأال 

تـــــــــــــــــروف بــــــحــــــالــــــتــــــه ونـــــــفـــــــســـــــه مـــــعـــــاهـــــاســـــــــألـــــــــتـــــــــك يـــــــــــــا عــــــــلــــــــيــــــــم بـــــــاخلـــــــفـــــــايـــــــا

عــــــلــــــى نــــــفــــــس الـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــــلـــــــي حــــمــــاهــــابــــلــــطــــفــــك يــــــــا خــــــفــــــي الــــــلــــــطــــــف تـــلـــطـــف

* املصدر: جريدة الشرق القطرية، األربعاء 20 شوال 1420هـ، املوافق 2000/1/26م، العدد 4241، السنة الثالثة عشر.

book.indd   339 10/30/19   7:23 AM



340

عــــــــــن قــــــــصــــــــور حـــــــصـــــــل بــــــــــــــــأول صـــــبـــــاهـــــابـــــــاســـــــمـــــــائـــــــك وعــــــــــرشــــــــــك تــــــتــــــمــــــي بــــك

ـــــقـــــاهـــــاســــــألــــــتــــــك بـــــالـــــكـــــتـــــب ومـــــــــــن أنـــــــــزلـــــــــت لـــه بــــــــــجــــــــــاه املـــــــصـــــــطـــــــفـــــــى تـــــــقـــــــبـــــــل ت

حــــــفــــــيــــــظ انـــــــــتـــــــــه عــــــلــــــيــــــهــــــا يـــــــــــا والهـــــــــــاتــــــــلــــــــوذ بـــــــحـــــــمـــــــاك عــــــــنــــــــدك يــــــــــا إالهــــــــــي

ــــــــحــــــــق الــــــــــــنــــــــــــون مــــــــــــع يــــــــــاســــــــــني وطــــــــه وقـــــــــــــــــاف احملــــــــــتــــــــــوي ســـــــــرهـــــــــا وخــــــفــــــاهــــــاب

بـــــــــغـــــــــفـــــــــرانـــــــــك وعـــــــــــــفـــــــــــــوك تــــــــتــــــــواهــــــــابـــــــــحـــــــــق ســـــــــبـــــــــع املــــــــــثــــــــــانــــــــــي املـــــــــــنـــــــــــزالت

كــــــــــــــــرمي مــــــــــــا بــــــــعــــــــد مـــــــثـــــــلـــــــك يــــــضــــــاهــــــاغــــــــــــفــــــــــــور تــــــــغــــــــفــــــــر الــــــــــــــزلــــــــــــــه وتــــــــــرحــــــــــم

لــــــعــــــبــــــدك يـــــــــا غــــــــفــــــــور اغــــــــفــــــــر خــــطــــاهــــاتـــــــــرحـــــــــم مــــــــــن أتـــــــــــــــــاك الــــــــــيــــــــــوم وتـــــغـــــفـــــر

بـــــــإحـــــــســـــــانـــــــك وفـــــــضـــــــلـــــــك يــــــــــا عـــــســـــاهـــــاوتـــــــــــعـــــــــــفـــــــــــو يــــــــــــــــا عـــــــــــفـــــــــــو ويـــــــــــــــــــــا كـــــــــــرمي

بـــــــجـــــــنـــــــات الــــــنــــــعــــــيــــــم وأمـــــــــــــــــــرك دعـــــــاهـــــــاتـــــــــــوز أمـــــــــــن الــــــــرضــــــــا عـــــــنـــــــدك وتــــســــعــــد

طــــه املــــــــــخــــــــــتــــــــــار  عــــــــلــــــــى  اهلل  ســـــمـــــاهـــــاوصــــــــــــــــــــالة  طــــــــيــــــــر يف  طـــــــــــــــار  مـــــــــــا  عـــــــــــــــدد 
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نم البديد

الشاعر خليفة جمعان

إلى روح الوالد املعلم املرحوم سعيد بن سالم البديد املناعي ــــ رحمه اهلل:

املـــــــــــرواتيــــــــا خــــــــــوي يــــــــا مـــــحـــــمـــــد عــــــــزاكــــــــم عـــــزانـــــا راعـــــــــــي  اخلــــــلــــــد  دار  يف  جــــعــــلــــه 

خــــــــيــــــــاراتعـــــــلـــــــٍم لــــــفــــــانــــــا وجــــــــــــو حــــــــــــــزٍن اعــــــتــــــرانــــــا بــــــــــه  وال  اهلل  أمـــــــــــــر  الشـــــــــــــك 

ســــمــــانــــا ودع  الـــــــــيـــــــــوم  الـــــــبـــــــديـــــــد  والــــلــــيــــل أظـــــلـــــم يف الــــعــــيــــون الـــوســـيـــعـــاتنـــــــــم 

إغـــــنـــــانـــــا بــــــــاقــــــــي يف  مــــــــــــات شــــــــعــــــــره  حــــــــــزاتمـــــــــا  كــــــــــل  يف  اإلبـــــــــــــــــــــــداع  نـــــســـــتـــــلـــــهـــــم 

اصـــــبـــــانـــــا الــــــشــــــعــــــر يف  تـــــعـــــلـــــمـــــنـــــا  عـــــالمـــــاتمــــــنــــــه  أكــــــبــــــر  والـــــــطـــــــب  األدب  يف  لـــــــه 

وحـــــلـــــحـــــل بـــــــرايـــــــه مـــــشـــــكـــــالت صـــعـــيـــبـــاتمــــــــــن عــــــلــــــمــــــه الـــــــــــــــــــوايف وفــــــــنــــــــه عـــــطـــــانـــــا

وبــــــــــنــــــــــات أفــــــــــــكــــــــــــاري لــــــفــــــنــــــي حــــــزيــــــنــــــاتنـــــــاحـــــــت حـــــــمـــــــامـــــــات الــــــــقــــــــوايــــــــل مــــعــــانــــا

املـــــــــــرواتيــــــــا خــــــــــوي يــــــــا مـــــحـــــمـــــد عــــــــزاكــــــــم عـــــزانـــــا راعـــــــــــي  اخلــــــلــــــد  دار  يف  جــــعــــلــــه 
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عزاه طويل

علي شبيب املناعي

  2000/1/27م

ــــــى الـــــــــــــُمــــــصــــــاِب الـــــَعـــــلـــــيـــــْل ـــــــــــــــه يـــــــهـــــــيـــــــْل َهــــــمــــــيــــــْليــــــقــــــول املــــــعــــــّن ِســــــــهــــــــيــــــــٍر وَدْمـــــــــــــــَع

عــــــــزيــــــــْز فــــــــقــــــــيــــــــٍد  غـــــــــــالـــــــــــي،  ذكـــــــــــــــر  ســـــعـــــيـــــد ابــــــــــــــِن ســــــــــالــــــــــْم، عـــــــــــــــــزاْه طـــــويـــــلويف 

ـــــــــــــــــــــالزم خـــــــــــيـــــــــــاِل اخَلــــــلــــــيــــــلبـــــكـــــيـــــتـــــه بـــــــــالشـــــــــك فــــــــــال هــــــــــــــٍو يــــــفــــــيــــــْد، خـــــــيـــــــالـــــــه ِم

عـــــــــــــزيـــــــــــــٍز وشـــــــــــــانـــــــــــــه عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا ِجــــــلــــــيــــــلوأصــــــــــــــــــــــــدق وآمــــــــــــــــــــن بــــــــــأمــــــــــر الـــــــعـــــــزيـــــــز

هـــــــــــــو املـــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــٍق وحـــــــــــــــــق اجلــــــلــــــيــــــلفــــــــــهــــــــــذا الـــــــــــــــــــذي قــــــــــــد دهــــــــــــانــــــــــــا أكــــــــيــــــــْد

ِجـــــــَنـــــــاْن وعـــــــنـــــــدك  عــــــالــــــي  يـــــــا  َرّب  ـــــــــْة ِظـــــــــــــــــــالل ونـــــخـــــيـــــلفـــــيـــــا  تـــــــــــّطـــــــــــْه بـــــــــجـــــــــنَّ

يــــــــصــــــــلــــــــي ألجـــــــــــلـــــــــــك بـــــــــعـــــــــصـــــــــٍر ولـــــــيـــــــلفــــــــَعــــــــبــــــــدك ِســــــــعــــــــيــــــــٍد رفــــــــيــــــــع اجلــــــــنــــــــاْب

دلـــــــيـــــــليــــــــخــــــــّطــــــــي بــــــــفــــــــجــــــــٍر ألجـــــــــــــــل الــــــــصــــــــالة خلـــــــــــطـــــــــــوه  املــــــــــســــــــــاجــــــــــد  أذان 

جــــــعــــــل حلـــــــــد َضـــــــــّمـــــــــه كـــــــــــــــــروٍض جـــمـــيـــلنـــــظـــــيـــــف الـــــــــطـــــــــوّيـــــــــة، طـــــــوتـــــــه الـــــلـــــحـــــود

ثـــقـــيـــلفـــــــــكـــــــــان األديــــــــــــــــــــب الــــــلــــــبــــــيــــــب احلـــــبـــــيـــــب وروزه  جــــــمــــــلــــــه،  الــــــــنــــــــاس  عــــــلــــــى 

بــــخــــيــــلحــــــــريــــــــٍص عـــــلـــــى احلــــــــــق حــــــــــٍق حـــــريـــــص، حـــــــــــريـــــــــــٍص  يـــــــــذكـــــــــر  يـــــــــــــــوم  وال 

ومــــــــــــــــــا ضــــــــــــــم كــــــــــــّفــــــــــــه لـــــــــغـــــــــيـــــــــره ميـــــيـــــلكــــــــــــــــــــرمي املــــــــــــنــــــــــــابــــــــــــت يــــــــــحــــــــــّيــــــــــا نــــــــبــــــــاه

غـــــيـــــْب وأَدعـــــــــــــــــــــــوك  أســــــــــألــــــــــْك  رِب  فـــــــــال غــــــــيــــــــرك أســــــــــــــــــأْل وأنـــــــــــــــت الـــــوكـــــيـــــلفــــــيــــــا 

إلـــــــــــى الــــــبــــــيــــــت خـــــــمـــــــٍس بــــــــوقــــــــٍت مـــحـــيـــلتــــــــلــــــــطــــــــف بــــــــــعــــــــــبــــــــــٍد ألجــــــــــــلــــــــــــك ســـــعـــــى

يــــــــســــــــألــــــــْك وفـــــــضـــــــلـــــــك عـــــلـــــيـــــنـــــا فــــضــــيــــلفــــــــفــــــــي طــــــــاعــــــــتــــــــك يــــــــــــا إلــــــــــهــــــــــي ســــعــــى

بــــــــجــــــــنــــــــات عــــــــــــــــــدٍن بــــــــهــــــــا الـــــســـــلـــــســـــبـــــيـــــلفـــــــــفـــــــــي جـــــــنـــــــتـــــــك يـــــــــــــا إلـــــــــــهـــــــــــي املـــــــــقـــــــــام

أســـــتـــــســـــيـــــلرجـــــــــيـــــــــتـــــــــك، دعــــــــيــــــــتــــــــك فــــــــيــــــــا خـــــالـــــقـــــي وال  أدعــــــــــــــــــو  غـــــــــيـــــــــرك  فـــــــــــال 

عـــــــــــدد مـــــــــا ســــــجــــــع بـــــــاحلـــــــمـــــــام الـــــهـــــديـــــلوأصــــــــــلــــــــــي وأســــــــــلــــــــــم عـــــــلـــــــى املـــــصـــــطـــــفـــــى

ســـــــــهـــــــــيـــــــــٍر ودمــــــــــــــعــــــــــــــه يــــــــهــــــــيــــــــل هـــــمـــــيـــــليـــــــقـــــــول املـــــــعـــــــّنـــــــى الـــــــــــــــُمـــــــصـــــــاب الــــعــــلــــيــــل
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جنس عدمي

علي شبيب املناعي

مبناسبة إجرائه عملية جراحية وجناحها بحمد اهلل وفضله بتاريخ 1999/11/3م:

يــــــــا نــــــســــــل مـــــنـــــهـــــو مـــــــوكـــــــر الـــــــعـــــــز تــــــرقــــــاهيــــــــا بــــــــو مــــحــــمــــد يــــــــا عــــــريــــــب اجلــــــــــــدودي

ـــــي لـــــنـــــا ذخـــــــــــــٍر بــــــــجــــــــوده يـــــجـــــودي حــــــــني الـــــــــــلـــــــــــوازم مـــــعـــــتـــــزيـــــنـــــه، خـــــبـــــرنـــــاهيــــــــا لـــــل

مـــجـــنـــاهجــــــنــــــٍس عــــــــــــدمٍي نـــــعـــــم بــــــــك يــــــــا وجــــــــــودي طــــــــاب  وإن  كـــــالـــــغـــــرس  طـــــيـــــٍب  يــــــا 

بــــــــــه ســـــــعـــــــودي مــــــــــا جـــــــــــــرى  انــــــــــــــــــــزاح هـــــــــــــٍم جــــــــــد دهــــــــــانــــــــــا وشــــــفــــــنــــــاهاحلــــــــمــــــــد هلل 

حـــــلـــــت بـــــنـــــا الــــــفــــــرحــــــة وشـــــفـــــنـــــا حـــــاليـــــاهســـــاعـــــة فــــــــرج يــــــا مــــحــــزمــــي يــــــا عــــضــــودي

ودودي يـــــــــــا  طـــــــــيـــــــــٍب  بـــــــــالـــــــــي  حــــــــــنٍي لـــــفـــــانـــــا الـــــعـــــلـــــم بـــــاخلـــــيـــــر مــــلــــفــــاهواســـــــــــتـــــــــــر 

يــــــــا تـــــــــــاج راســـــــــــــي يــــــــا حــــــشــــــيــــــٍم ملــــــــن جــــــاهأســــــلــــــم لـــــنـــــا ال هــــــنــــــت، هـــــــــان احلــــــســــــودي

وأبــــــتــــــهــــــل يف ســـــجـــــودي أدعــــــــــــي  يـــــــطـــــــول عـــــــمـــــــرك مــــــــا بــــــلــــــغ نـــــــــــوح يــــــــا هللوأخــــــــيــــــــر 

مــــــحــــــمــــــد املـــــــــخـــــــــتـــــــــار، الــــــــســــــــيــــــــد، اجلــــــــــاهوألـــــــــــف الـــــــصـــــــالة تـــــخـــــص فـــــــــــرٍد وحـــــيـــــدي
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رحل كبير القلب

علي عبداهلل الفياض
2000/2/6م

هذه أبيات، قلتها يف رثاء فقيد الوطن الوالد الشاعر املرحوم سعيد بن سالم البديد املناعي، 
رحمه اهلل رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته:

بــــــــو مـــــحـــــمـــــد الـــــــلـــــــي كــــــــــان نــــــــــور املـــــكـــــانـــــيرحـــــــــل كــــبــــيــــر الـــــقـــــلـــــب يـــــــا طـــــيـــــب طــــــارّيــــــه

واملـــــــعـــــــانـــــــيمــــــــرحــــــــوم يــــــــا الـــــــلـــــــي طــــــيــــــبــــــاٍت مــــعــــانــــيــــه الــــــــــوفــــــــــا  رّب  يــــــــــا  مــــــــــرحــــــــــوم 

بـــــالفـــــيـــــه يـــــــــرحـــــــــب  دوٍم  شــــــــــهــــــــــٍم كـــــــــــــــــــرمٍي بــــــــــــاســــــــــــٍم مــــــعــــــشــــــرانــــــيمــــــســــــتــــــبــــــشــــــٍر 

حـــــلـــــٍم وحـــــســـــن أخـــــــــــالق، طــــيــــب وحـــنـــانـــيأنــــــــا اشـــــهـــــد أنــــــــه مـــــعـــــدن اجلــــــــــود حــــاويــــه

بــــانــــيلـــــــــي جـــــــــــاه مـــــــحـــــــتـــــــاٍج يــــــكــــــّثــــــر حــــســــانــــيــــه الـــــــعـــــــوق  بـــــــه  مــــــــرضــــــــاٍن  جـــــــــاه  وإن 

ويــــــحــــــذّيــــــه لـــــــي شــــــافــــــه ضـــــعـــــيـــــٍف وعـــــانـــــييــــــكــــــوي مبـــــســـــمـــــاره رجـــــــــا الـــــــــــــرّب شـــافـــيـــه

وراضــــــيــــــه اهلل  مـــــــع  دامي  الـــــــرجـــــــل  حـــــافـــــظ عــــلــــى الـــــطـــــاعـــــات طـــــــول األوانـــــــــينـــــعـــــم 

ـــــــه جــــمــــيــــع اخلــــــلــــــق قــــــاصــــــي ودانــــــيــــــه الــــلــــســــانــــيَحـــــــبَّ ذرب  الـــــطـــــبـــــع،  جــــمــــيــــل  قـــــــــرم 

مــــــن طـــــــاب َجـــــــــــّده طـــــــاب جـــــــاب حلـــصـــانـــيشـــــــخـــــــٍص مـــــــهـــــــدب والـــــــــبـــــــــرايـــــــــا تـــــدانـــــيـــــه

أنــــــانــــــيحــــــــــاوي خـــــصـــــال اخلـــــيـــــر هــــــي كــــلــــهــــا فــيــه هـــــــــو  وال  ــــــــــاٍض..  بــــــــــغــــــــــّي هـــــــــو  ال 

بـــــــــحـــــــــره غـــــــــــزيـــــــــــٍر حـــــــــــالـــــــــــٍي بـــــالـــــبـــــيـــــانـــــيشـــــاعـــــر يـــجـــيـــد الــــــقــــــول، والــــــقــــــول يـــزهـــيـــه

تـــــصـــــفـــــيـــــد أســــــــــــتــــــــــــاٍد يـــــــــصـــــــــفِّ املــــــبــــــانــــــيحـــكـــمـــه وحــــســــن أســـــلـــــوب، والـــــقـــــاف يــبــنــيــه

وشـــــــانـــــــيشـــــاهـــــد عــــلــــى عــــــصــــــره، جـــمـــيـــلـــة حـــكـــاويـــه دوٍر  الـــــــــــــــــــدار  تــــــــــــــــراث  يف  لــــــــــه 

صـــــــــــارع غـــــــزيـــــــٍر الــــــــيــــــــّم، مـــــــا هـــــــو جـــبـــانـــيربـــــــــان مـــــاهـــــر يف الــــبــــحــــر َعــــــْصــــــر مـــاضـــيـــه

ذكـــــــــــــــــراه تـــــبـــــقـــــى لـــــــــو رحـــــــــــل قــــــيــــــل فـــــانـــــييــبــكــي الــــوطــــن، وأهــــــل الــــوطــــن دوم تــبــكــيــه

ريــــــــــــاض اجلــــنــــانــــيعــــــســــــى ولـــــــــــي الــــــــكــــــــون يـــــغـــــفـــــر ويــــنــــجــــيــــه مـــــــقـــــــّره يف  ويـــــجـــــعـــــل 

ويــــــحــــــســــــن عــــــــزانــــــــا مــــــــن بــــــعــــــيــــــٍد ودانـــــــــــييــــــرثــــــي قــــــطــــــرنــــــا، كــــلــــنــــا الــــــــيــــــــوم يــــرثــــيــــه

طـــــاريـــــه مــــــــــات  وال  شــــــاعــــــرنــــــا  مــــــــــات  مــــــــخــــــــلــــــــٍد ذكـــــــــــــــــــــــراه طـــــــــــــــول الــــــــزمــــــــانــــــــيمــــــــا 
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غــــــريــــــدمـــــــــــــــاذا تــــــــقــــــــول مـــــــشـــــــاعـــــــري وقـــــصـــــيـــــدي الـــــــــــــنـــــــــــــدى،  جـــــــــــــــّم  شــــــــــــاعــــــــــــٍر  يف 

لـــــــــكـــــــــنـــــــــه بــــــــــــــــــــــــــاٍق عـــــــــــلـــــــــــى الــــــــتــــــــأكــــــــيــــــــدمــــــــــــــاذا أقــــــــــــــول لـــــــنـــــــوخـــــــذا عــــــصــــــر مـــضـــى

صــــعــــيــــدمــــــــــــاذا يــــــقــــــول الـــــشـــــعـــــر يف طــــــــــــوٍد قـــضـــى كــــــــــــل  طـــــــــــــــاف  قــــــــــــد  رائـــــــــــــــــــــــٍد  يف 

الـــــــــبـــــــــحـــــــــر يـــــــــعـــــــــرفـــــــــه ودنـــــــــــــيـــــــــــــا الــــــبــــــيــــــدتــــــســــــعــــــون عــــــــامــــــــًا بــــــــل تـــــــزيـــــــد مــــكــــافــــحــــًا

حـــــافـــــظ روايــــــــــــــــــة  يــــــنــــــســــــى،  وال  ــــــــــــل عــــــــــــــــــــارف ثــــــــبــــــــت مــــــــــــع الــــــــتــــــــرديــــــــديـــــــــــــــروي  ب

حــــكــــى إذا  الــــــــــــتــــــــــــراث  ســـــــفـــــــر  مـــشـــيـــدفـــــــكـــــــأنـــــــه  غــــــيــــــر  الــــــــــــعــــــــــــادات  مـــــتـــــحـــــف  أو 

شــــاهــــد والــــــــعــــــــراقــــــــة  األصــــــــــالــــــــــة  فــــــــــــــــــــــإذا تــــــــــــــــــدث فـــــــــهـــــــــو جـــــــــــــد ســـــعـــــيـــــدهــــــــو يف 

شـــهـــيـــدديـــــــــــــوانـــــــــــــه املـــــــــطـــــــــبـــــــــوع بــــــــعــــــــض تــــــــراثــــــــه خــــــيــــــر  واألخـــــــــــــــــــــالق  اخلــــــــيــــــــر  يف 

حــــــــــيــــــــــاة صــــعــــبــــة تـــــــبـــــــســـــــم يف  مـــــــــــن  بـــعـــيـــديـــــــــــا  الـــــــهـــــــيـــــــرات غـــــيـــــر  مــــــــن غــــــــــاص يف 

تـــنـــمـــحـــي بـــــســـــمـــــة ال  رأيـــــــــتـــــــــم  قـــــــــد  تـــــــلـــــــك الــــــــتــــــــي ضــــــــــــــــاءت بــــــــوجــــــــه ســــعــــيــــدهـــــــــل 

صــــــــفــــــــوا وطــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــورد مــــــــــن مـــــــــــــورودالــــــــــــــــــــــــــــــــــواردون إلــــــــــيــــــــــه نــــــــــــالــــــــــــوا رائــــــــــقــــــــــًا

مــــــلــــــوع أتــــــــــــــــــــاه  إذا  احلــــــــكــــــــيــــــــم  فـــــيـــــطـــــيـــــب جـــــــــــــرح قـــــــبـــــــل عـــــــــــــرف الـــــــعـــــــودوهــــــــــــــــو 

الـــــعـــــيـــــدلـــــــــــم يــــــتــــــخــــــذ مـــــــــــــــــااًل عـــــــلـــــــى خــــــدمــــــاتــــــه حـــــــــيـــــــــاة  يف  املـــــــــــــــــــــــــروءة  وكــــــــــــــــــذا 

فــــــــراقــــــــه قــــــــبــــــــل  األلــــــــــــفــــــــــــني  ودع  تــــــغــــــريــــــدقــــــــــــد  يف  ظـــــــــــــل  قـــــــــــــــــرن  بـــــــــعـــــــــد  مـــــــــــــن 

كـــــــالـــــــلـــــــؤلـــــــؤ املــــــــــــذخــــــــــــور بـــــــعـــــــد حــــصــــيــــدأفــــــــــضــــــــــالــــــــــه كـــــــــــانـــــــــــت لـــــــــكـــــــــل مـــــــــراجـــــــــع

رونـــــــــــــــق يف  وجــــــــــــــــــديــــــــــــــــــده  يــــــــــا طـــــــيـــــــب مــــــــــا أعــــــــطــــــــى لـــــــكـــــــل جـــــديـــــدوقـــــــــــــــدميـــــــــــــــه 

تـــــغـــــمـــــدي الـــــــــــكـــــــــــرمي  اهلل  رحـــــــــمـــــــــة  فـــــقـــــيـــــديـــــــــــا  أعـــــــــــــــــز  يف  فـــــــــقـــــــــدنـــــــــا  روحــــــــــــــــــــــــــًا 

* املصدر: جريدة الراية القطرية، الثالثاء 19 شوال 1420هـ، املوافق 25 يناير 2000م، العدد 6471.
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راعي املودة والوفا

الشاعر حماد سيف الدوسري

إلى الوالد املرحوم سعيد بن سالم البديد - رحمه اهلل - أهدي هذه األبيات املتواضعة، متمنياً 
له اخللود يف جنة اخللود:

يــــــــا عــــــــني هــــــلــــــي وأبــــــــكــــــــي الــــــــيــــــــوم غــــالــــيعـــــلـــــم لـــــفـــــانـــــي وخــــــــاطــــــــري مـــــنـــــه مـــكـــســـور

مــــــذكــــــور دوم  والــــــــــوفــــــــــا  املـــــــــــــــــودة  بـــــلـــــســـــم يــــــعــــــالــــــج جــــــرحــــــنــــــا والــــــلــــــيــــــالــــــيراعــــــــــــــي 

والـــــشـــــور الــــعــــلــــم  لــــــه  الـــــلـــــي  الـــــبـــــديـــــد  وأصـــــــبـــــــح مـــــكـــــانـــــه عــــقــــبــــه الـــــــيـــــــوم خــــالــــيراح 

مـــــجـــــالـــــيوالـــــشـــــعـــــر مــــــن عــــقــــبــــه غــــــريــــــٍب ومــــهــــجــــور بــــــــــه  وال  اهلل  أمــــــــــــــر  الشــــــــــــــك 

مــــقــــهــــور فــــــــرقــــــــاه  عـــــقـــــب  مــــــــن  أنــــــــــا  ويــــــــا طــــولــــهــــا حــــــــزن الــــلــــيــــالــــي اخلـــــوالـــــيواهلل 

يـــــا حــــيــــف أنـــــــا وقـــــتـــــي قــــصــــر مـــــا صـــفـــالـــينــــــح يــــــا حـــــمـــــام الـــــــــــورق يف عـــــالـــــي الــــســــور
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آخر غناك*

الشاعر عبدالرحمن بن إبراهيم املناعي

إلى روح أستاذي ووالدي سعيد بن سالم البديد املناعي، وإلى كل من عرفه شاعراً أو مداوياً 
أو بحاراً أو راوياً ــــ رحمه اهلل رحمة واسعة وجزاه خير اجلزاء ملا قدمه لوطنه وأهله:

وتــــبــــكــــيــــكيـــــا بـــــو مـــحـــمـــد ال الـــــثـــــرا يــــوســــع إخـــطـــاك دمــــــــــع  الــــــعــــــيــــــون  وســـــــعـــــــت  وال 

بـــــيـــــفـــــديـــــكصـــــخـــــت مــــســــامــــعــــنــــا عـــــلـــــى آخـــــــــر إغـــــنـــــاك كـــــــــــل  كــــــــــــــان  بـــــــــاملـــــــــقـــــــــدر  وال 

يـــعـــافـــيـــكعــــلــــمــــتــــنــــا حـــــــــــرف وكـــــــنـــــــا عــــــلــــــى ارجـــــــــــاك اهلل  نــــطــــلــــب  انـــــتـــــعـــــلـــــم،  تــــــونــــــا 

بـــــيـــــت جـــــنـــــابـــــك كــــــــل مـــــضـــــيـــــوم يـــنـــخـــيـــكحـــــــــزت الــــــــــذرابــــــــــة، والـــــــوجـــــــاهـــــــة مـــحـــيـــاك

قـــــــــــرم رفـــــــيـــــــع الــــــــشــــــــأن زانـــــــــــــت مــــعــــانــــيــــكحـــــلـــــت صـــــعـــــيـــــبـــــات الـــــتـــــشـــــاكـــــيـــــل ميــــنــــاك

ســــــــــواك مـــــــــــــال  وال  ســـــــــــــوق  رفـــــــــعـــــــــك  عـــــــلـــــــم وســـــــــمـــــــــت واملـــــــــعـــــــــرفـــــــــة مـــــبـــــانـــــيـــــكال 

عـــــنـــــدك بــــشــــاشــــة تـــــبـــــري جـــــــــروح شـــاكـــيـــكلــــيــــمــــن تــــعــــســــر شــــــاكــــــي الـــــــعـــــــوق يـــنـــصـــاك

نــــبــــحــــر بـــفـــهـــمـــك نـــفـــتـــكـــر مــــــن مــــوانــــيــــكيـــــا بـــــو مـــحـــمـــد مـــــا صـــخـــى الـــــوقـــــت ويـــــاك

وبــــنــــظــــل نـــــنـــــدب لــــــك مـــــراســـــيـــــل تــعــنــيــكقـــــــل يـــــــا ســــعــــيــــد الـــــــفـــــــال حـــــنـــــا ســـمـــعـــنـــاك

وتـــــخـــــضـــــعـــــت كـــــــــل الــــــــــقــــــــــوايف تــــنــــاجــــيــــكإنـــــــــت خــــــذيــــــت الـــــــقـــــــول ســـــمـــــت بـــيـــمـــنـــاك

مــــعــــانــــيــــكقـــــــــــول تــــشــــيــــلــــه إقــــــــــــــــروم وتـــــــــــــرد مــــــبــــــداك ردد  والــــــــكــــــــل  الــــــبــــــديــــــد  قــــــــــال 

صـــــبـــــاك أول  مـــــــــن  قــــــــولــــــــك  لــــــنــــــا  تـــعـــطـــيـــه مـــــن فـــنـــك ومــــــن بــــحــــره يــعــطــيــكحــــــلــــــو 

تـــثـــنـــيـــكأبـــــــحـــــــرت يف لـــــيـــــل وكـــــــــم طـــــــــاب مـــــســـــراك الـــــــــدوالـــــــــيـــــــــب  كـــــــــل  قــــــــــــــدرت  وال 

يـــلـــفـــيـــكلــــيــــمــــن ثــــمــــر قــــــــوع احلـــــصـــــابـــــي بـــيـــلـــقـــاك اخلــــــــيــــــــر  فــــــــالــــــــق  شـــــــــــــــراع  أول 

تـــــــــــــدري بـــــهـــــيـــــراتـــــك وتــــــــعــــــــرف مـــــرافـــــيـــــكويـــــــا ســـعـــيـــد ســــالــــم مـــــن ركـــــــب يـــــــوم ويـــــاك

ـــيـــكيـــــــا نـــــــوخـــــــذا الـــــقـــــفـــــال يـــــــا ويـــــــــن مـــلـــفـــاك ـــّف ـــــــو مــــحــــمــــد تـــل جــــــنــــــات عــــــــــدن يـــــــا ب

ـــــريـــــكيـــــا ســـعـــيـــد يـــجـــعـــل جــــنــــة اخلـــــلـــــد مــــثــــواك يـــــّب الــــــــبــــــــرايــــــــا  رب  لـــــــــك  مــــــغــــــفــــــور 
     

* املصدر: جريدة الوطن القطرية، االثنني 2000/1/17م، العدد 1597، السنة اخلامسة، ص 24.
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ه وإن حكى ما تلِّ

الشاعر أحمد بن صالح السليطي

ونــــــــــــــــة مــــــــــــصــــــــــــاٍب فــــــــــــاقــــــــــــٍد عــــــــــــــــــــــــزوًة لــــهالـــــــبـــــــارحـــــــة مـــــــع هــــجــــعــــة الـــــــنـــــــاس ونــــيــــت

لـــهعـــلـــم اخلــــطــــأ الــــلــــي فــــاجــــأ الــــنــــاس يــالــيــت مـــــــــن  كـــــــــل  ذرا  يـــــــــا  عــــــنــــــك  مـــــــــاهـــــــــوب 

ولـــــــــي قــــــــــــّدر املـــــــولـــــــى عـــــلـــــى الـــــعـــــبـــــد شـــلـــهاألقـــــــــــــــــــدار تـــــــاتـــــــي لـــــلـــــمـــــأ لــــــــو تــــخــــّفــــيــــت

مــــــا تــلــهمــــــرحــــــوم يــــالــــلــــي مــــــن لــــفــــا قـــــــــال: حـــيـــّيـــت حــــكــــى  وإن  بــــوجــــهــــك  يـــضـــحـــك 

واملــــــــشــــــــكــــــــلــــــــة مـــــــنـــــــهـــــــو يــــــــحــــــــل مبــــحــــلــــهاألقـــــــــــــدار تـــــطـــــوي راحــــــــــــٍل ذايــــــــــع الـــصـــيـــت

تــــنــــحــــيــــت لــــــــــو  بـــــــاقـــــــيـــــــة  دامي  يــــالــــلــــي بــــحــــيــــاتــــك مــــــا صــــــــدر مــــنــــك زلــــهذكـــــــــــــــــــراك 

يـــــســـــكـــــنـــــك جـــــــــنـــــــــات الــــــنــــــعــــــيــــــم املـــــظـــــلـــــهلـــــك رحـــــمـــــة املـــــولـــــى ودعــــــــــوة َهـــــــــِل الـــبـــيـــت

لـــهكـــــم مـــــن مـــــريـــــٍض لـــــي شــــكــــى لـــــك تــعــنــيــت فـــــــزعـــــــة  وعـــــــنـــــــوتـــــــك  ادواه  تـــــــوصـــــــف 

مــــــــيــــــــر املـــــــــــــنـــــــــــــاوي خــــــــالــــــــفــــــــت كـــــــــــل مــــلــــهنــــــفــــــديــــــك يــــــالــــــلــــــي نـــــلـــــكـــــه لـــــــــو تـــنـــيـــت

ــــِل البيت كـــلـــهجــعــل اخلــلــف يف مـــن بــقــى مـــن َه ـــــــق  اخلـــــــل خـــــــالـــــــق  رٍب  ويـــــــرحـــــــمـــــــك 
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يف جّنة اخللد

خليفة السيد محمد املالكي

2000/1/19م

ــــــبــــــي وتـــــــّلـــــــه وتــــــكــــــدر اخلـــــــاطـــــــر، قــــــالــــــوا اخلـــــبـــــر جــــاكهـــــــــــز اخلـــــــــبـــــــــر مـــــــــعـــــــــالق قــــــل

ــــه بـــــفـــــرقـــــاكمــــــــــات الـــــــبـــــــديـــــــد، مــــــــــات مــــــــن غـــــيـــــر عــــّل يــــجــــيــــلــــك  مــــــــن  يــــــصــــــّبــــــر  اهلل 

ـــــه تـــــّل هلل  يــــــــــا  الـــــــــــــفـــــــــــــردوس  جـــــــنـــــــة  يــــامــــا عــــطــــت ميــــنــــاك مـــــا تــــــــدري يــــســــراكيف 

ــــه وشــــــــافــــــــاه ربـــــــــي مـــــــن ســـــبـــــب ملـــــــس ميــــنــــاككـــــــــم مـــــــــن عـــــــــويـــــــــٍج يـــــــــــاك يـــــشـــــكـــــو بــــعــــّل

وســـــط الــســفــيــنــة الـــصـــيـــف والــــبــــر مــشــتــاكولـــــــــــــــد الــــــــبــــــــحــــــــر والـــــــــــبـــــــــــر كـــــــــــــــٍل بــــحــــلــــه

وفـــــــّلـــــــه ورده  خـــــــــــــذت  مـــــــنـــــــه  هـــــــيـــــــر  وكــــــم مـــــن جـــمـــيـــلـــه إلـــبـــســـت قـــبـــض ميـــنـــاككــــــــــم 

ــــه كـــــــم شـــــيـــــلـــــٍة قــــيــــلــــت بــــحــــســــك وطــــــريــــــاكقــــــلــــــت الــــــشــــــعــــــر والــــــــــقــــــــــول فــــــــــــٍن تــــشــــّل

تــــــرّجــــــاكيــــــــــــــــاهلل تـــــــغـــــــفـــــــر لــــــــــــه هــــــــفــــــــا كــــــــــــل زّلــــــــــــه مــــــــن  وال  طــــــــاّلبــــــــك  خــــــــــاب  مــــــــا 

مــــحــــّلــــه زاهــــــــــــــي  روض  بــــــقــــــبــــــره  عــــطــــايــــاكأجـــــــعـــــــل  مـــــــن  راحـــــــــــــٍم  يـــــــا  وال تــــــرمــــــه 
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يف مسمع التاريخ

علي شبيب املناعي

2000/1/15م

مـــــــــن عــــــلــــــيــــــٍم شــــــحــــــت مبـــــــــذخـــــــــور مـــــاهـــــاقـــــــــال الـــــــــــذي يف بـــــــــدع األشــــــــعــــــــار مـــحـــتـــار

ع وتــــــنــــــهــــــار حــــــــزنــــــــي لـــــنـــــفـــــســـــي ضــــــمــــــهــــــا ولـــــــتـــــــواهـــــــامـــــــــــن هــــــمــــــهــــــا ظـــــــلـــــــت تـــــــــــــــــــــروَّ

وســـــــــــط احلـــــــشـــــــا يف حــــشــــاهــــاعـــــلـــــى الــــــــــــذي حـــــبـــــه بــــقــــلــــبــــي لـــــــه اثـــــمـــــار مـــــتـــــمـــــكـــــٍن 

عـــــيـــــنـــــي تـــــــهـــــــرق دمــــــعــــــهــــــا ســــــحــــــب مـــــاهـــــاأنـــــــــــــدب ووجــــــــــــــــدي مــــــــا تــــــنــــــاهــــــى ِتــــــعــــــّبــــــار

خـــــــطـــــــٍر عــــــلــــــى عـــــــــني الـــــشـــــقـــــيـــــه عــــمــــاهــــاالــــــيــــــوم تـــــاســـــع مــــحــــجــــر الـــــعـــــني مــــــن فــــار

دار بـــــــنـــــــى  ــــــمــــــعــــــزة  لــــــل خــــــلــــــيــــــلــــــي  مــــــســــــتــــــواهــــــاألنــــــــــــــه  عــــــــــــالــــــــــــٍي  رفــــــــيــــــــعــــــــة  داٍر 

جــــــار وال  جــــــــــــار  الغــــــــــــث  مـــــــــن  يـــــــــــا راكــــــــــــــــــب هـــــــــــــــام الـــــــــعـــــــــال وعــــــتــــــنــــــاهــــــامـــــــــرحـــــــــوم 

جـــــــــيـــــــــدوم حــــــــــــاز املـــــــرجـــــــلـــــــة وازدهـــــــــــاهـــــــــــامــــــرحــــــوم يــــــا كـــــاســـــب ثــــنــــا املـــــجـــــد والـــــكـــــار

حــــــــرميــــــــهــــــــا، يــــــــحــــــــرم عـــــلـــــيـــــهـــــا ضـــــنـــــاهـــــامــــــن مــــثــــل بـــومـــحـــمـــد فــــــال جـــــابـــــت صـــغـــار

والــــــعــــــار الــــــشــــــر  وذا  مـــــــن  صـــــــــــدره  روحـــــــــــه تـــــعـــــاطـــــا اخلـــــــيـــــــر، خـــــيـــــر عـــطـــاهـــاســــلــــيــــم 

مـــــــن طـــــيـــــب جــــنــــســــه مـــــــا تــــغــــيــــر صـــفـــاهـــابــــــــســــــــام ضــــــــــحــــــــــاٍك فــــــــــال شــــــــابــــــــه أكـــــــــــــدار

مــــــــــــذخــــــــــــور لــــــــلــــــــي بــــــــاملــــــــعــــــــانــــــــي قــــــــراهــــــــاصـــيـــتـــه يـــــطـــــري يف الــــــوطــــــن شـــــــاع تــــذكــــار

مــــــــنــــــــك وشـــــــــيـــــــــالتـــــــــك تـــــــــــــــــــردد صــــــــداهــــــــايف الـــــدوحـــــة الـــفـــيـــحـــا تـــنـــاجـــيـــك األشــــعــــار

إغـــــــنـــــــاهـــــــايف مـــســـمـــع الــــتــــاريــــخ تــــصــــدح لـــــك أطـــيـــار املــــــــــــولــــــــــــع  آذان  ويــــــــشــــــــنــــــــف 

مــــــحــــــكــــــم مــــــــزامــــــــيــــــــل الـــــــــــقـــــــــــوايف بـــــنـــــاهـــــاأنـــــــــا أشــــــهــــــد إنـــــــــه بــــــــــــارع الـــــــقـــــــول بـــيـــطـــار

مــــــقــــــدار لـــــلـــــشـــــعـــــر  وطـــــــيـــــــت  وال  تــــقــــطــــف جــــنــــي األشـــــــعـــــــار طــــيــــب جـــنـــاهـــاشـــــــاعـــــــر 

األخـــــــطـــــــار داس  مــــــــن  لـــــــــلـــــــــداء،  عـــــالهـــــامــــــــــــــــداٍو  املــــــعــــــتــــــلــــــي يف  الـــــــــكـــــــــرمي  فــــــضــــــل 

كــــــم نــــفــــس تـــشـــكـــي تــــقــــصــــدك مــــــن وذاهـــــــاطــــبــــيــــب طـــــبـــــك شــــــــــاع يف كــــــــل األقــــــطــــــار

بــــــالهــــــابــــــــــإذن الــــعــــلــــيــــم جتــــــس جـــــرحـــــه مبـــســـمـــار شــــــــــــــٍي  كـــــــــــن  مـــــــــــا  األلـــــــــــــــــــــم،  زال 
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جلــــــــــة غـــــــــزيـــــــــز لـــــــيـــــــس يـــــــــــــــــدرك مـــــــداهـــــــاكـــــــم خـــــــــاض بــــــحــــــٍر طــــــامــــــي املـــــــــــوج هـــــــدار

مـــــــتـــــــســـــــنـــــــم هـــــــــــــــــام املــــــــــعــــــــــالــــــــــي رقـــــــــاهـــــــــاجــــــــاب الـــــبـــــحـــــور الــــســــبــــع مــــــقــــــدام ســـنـــيـــار

الــــــّتــــــجــــــّبــــــار يـــــــــــوم عــــــصــــــر  شــــــــــال الــــــثــــــقــــــال الـــــــكـــــــايـــــــده واحـــــتـــــســـــاهـــــاال مـــــــــا جتــــــبــــــر 

حــــــشــــــيــــــم نــــــــفــــــــٍس ســــــــــادهــــــــــا واعـــــــتـــــــالهـــــــاحــــــــلــــــــٍم ومـــــــــــــعـــــــــــــروٍف وعـــــــــــــــــــدٍل ومــــــــقــــــــدار

دار والـــــــفـــــــلـــــــك  لــــــــأســــــــف  عــــــنــــــا  ْه تــــنــــاهــــارحــــــــلــــــــت  أمــــــــــــر الـــــــعـــــــزيـــــــز الــــــــلــــــــي ِبــــــــــــعــــــــــــزِّ

أشــــبــــار وايف  يــــــا  الــــــعــــــرش  رب  يــــــالــــــلــــــي مــــــــقــــــــادمي الــــــــشــــــــرف تــــــزدهــــــاهــــــايــــرحــــمــــك 

ذراهـــــــــــــــاعــــــــســــــــاك مــــــــــرحــــــــــوٍم بـــــعـــــيـــــد عـــــــــن الــــــنــــــار عــــــــــالــــــــــي  اجلــــــــــــنــــــــــــات  جــــــــنــــــــة  يف 

مــــــتــــــوثــــــق حــــــبــــــل الـــــــــعـــــــــرى مـــــــــن عــــــراهــــــايف صــــحــــبــــة األبــــــــــــــرار يــــــا جــــنــــس األبــــــــــرار

مــــــحــــــمــــــد املـــــــــبـــــــــعـــــــــوث لــــــــلــــــــنــــــــاس جــــــاهــــــاوأخـــــــيـــــــرًا صــــلــــى اهلل عــــلــــى خــــيــــر األبـــــــــرار
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املخطوطات
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1 - املخطوطات الشعرية:

ترى للفتى ساعات يقضي بها َسّجات ؛ يشرف بها نفٍس من الهم مغبونه...• 
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شرع الهوا ولٍم وَمٍر صدودي ؛ يا طول مسراها على كل عّبار...• 
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356

قال من هو بالتماثيل عرايف ؛ هيضه داٍر ترحب بالفيها...• 
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ما كل من رام املعالي ينالها ؛ وال يعرف امصيبها من ميالها...• 
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358

يقول من بدع املثايل ما خفاه ؛ أبيات من زين املثايل قالها...• 
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359

يا اهلل إني طالبك يا مجيب السايلني ؛ يا إله العرش يا عالم خفايا أسرارها...• 
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من ناظري دمعي علي خدي سكيب ؛ أبكي زماني يوم أنا وقت الشباب...• 
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361

حمام غّني فوق عالي املراقيب ؛ نّقض علّي جرح الهوى عقب ما طاب...• 
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362

باهلل يا هاجريني ؛ ايش السبب هجركم لي...• 
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بالفن يا هل الهوى غنيت ؛ كٍل يغني على َفنِّْه...• 
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365

يا قوم ال تبقون جثه بال روح ؛ شوفوا لكم رجٍل مع الناس ممدوح...• 
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جفني جفاه الكرى والنوم ؛ ويسامر النجم يف ليله...• 
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جاني كتاٍب فيه مجد وشهامه ؛ أهاًل هال به عد ما قامٍي قام...• 
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368

بديت املثايل بالداليل ودلّني ؛ دليٍل ودالني على مزمل القايف• 
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يا غزاٍل تعرض لي براس العدامة ؛ قلت بأرميه ما طاعت مييني رماته...• 
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370

ونسج على إيقاع ووزن ُمحبه: »الفيحاني«، أرانا كلما قلنا سلينا ؛ يذكرنا هواهم بالونينا...• 
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كحيل الطرف فتاني ؛ رحيم العود رياني...• 
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حسني العود يا محال مزاحه ؛ يوسع خاطري حلو املعاني...• 
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سعيد البديد ..... يف باريس*

بقلم: درويش مصطفى الفار

سعيد بن سالم البديد، مثال حي صادق لإلنسان العربي املسلم، الذي جتتمع يف شخصيته كل 
مميزات الرجل العربي، من شمال إفريقيا ومصر والشام والسودان والعراق واجلزيرة العربية، يف 
البادية واحلاضرة.. وهو قطري مخضرم، عاصر صورتني مختلفتني من الزمان، قبل وبعد اكتشاف 
البترول، واستخرج من جتربته الطويلة فلسفة بسيطة واضحة، يعيش بها حياة خالية متاماً من عقد 
الرياء، واألنانية، والتظاهر، والكبرياء، والغموض، والطمع والوهم... عاش سعيد حياة البحر، يوم 
كان بأسماكه وآللئه مصدر العيش األوحد يف املنطقة كلها، وذاق ما عاناه أترابه من شظف العيش 
وخشونته أيام االنقطاع للغوص بحثاً عن اللؤلؤ، شهوراً كل عام، ال طعام فيها إال التمر والسمك، 
وترقى بجده ومثابرته، واكتسابه الذكي للخبرة، من »صبي« غواص إلى »نوخذا« يعرف أسرار البحر 
ومسالكه، ومظان احملار يف قيعانه، ويحسن قيادة جماعات الغوص وصيد السمك، مبختلف طبقاتهم 
وتخصصاتهم محققاً بينهم العدل والنظام والهدوء واألمل وازدراد املشقة.. وعاونته فطرة الشاعر 
التي يف أعماقه على احتمال صدمة الهزة االقتصادية التي نتجت عن غزوة اليابان الضارية لسوق 
اللؤلؤ يف الثالثينيات بعد أن استطاع علماؤها العباقرة »زراعة« الآللئ للتجارة.. وقاده إميانه العميق 
باهلل رب العاملني، إلى تأمالت يتذاكرها معي كلما تشعبت بنا شجون احلديث، مؤداها أنه ال ميكن 
أن يترك »للصدفة« وحدها تزامن كساد سوق اللؤلؤ مع اكتشاف البترول، يف هذه املنطقة من العالم، 
إمنا هي يف يقني سعيد البديد، من أفضال اهلل على عباده.. ومن هنا تراه يستنكر ويكره كل سلوك 
يؤدي إلى ضياع املال يف أي من أبواب الترف والكماليات، ويرى أن من أوجب واجبات الشكر هلل 
تعالى، الذي عوضنا عن كساد اللؤلؤ زيتا »من الصخر« ال حتصى خيراته، أال نصرف أي مال يف 
متاهات الضياع، وأن يتعاون الشعب مع احلكومة بكل األمانة واإلخالص، لتأمني مستقبل األجيال 
القادمة، باملشروعات النافعة الباقية املثمرة... لم يشتر سعيد سيارة خاصة بعد، ال عن ضيق يف ذات 

* درويش مصطفى الفار: هو املرحوم الدكتور درويش مصطفى الفار، عمل منذ 1976/2/8م مديراً ملتحف قطر الوطني، وقد كانت له 

عالقة يومية مميزة مع املرحوم سعيد بن سالم البديد. وقد استلم الدكتور الفار إدارة متحف قطر الوطني يف 1976/2/8م، وظل على 
رأس عمله حتى عام 1991م، وهو من مواليد مدينة العريش )محافظة سيناء( بجمهورية مصر العربية عام 1925م، والتحق بكلية العلوم 
ثم عمل  املصرية حتى 1956م،  باملساحة اجليولوجية  مايو 1950م، وعمل جيولوجي  بكالوريوس يف  األول وحصل على  فؤاد  بجامعة 
مديراً للمتحف اجليولوجي بالقاهرة حتى عام 1975م، ثم مديراً عاماً لشركة فوسفات البحر األحمر حتى 1976م، ثم أعير من مصر 
إلى قطر مديراً ملتحف قطر الوطني. حصل على جائزة الدولة التشجيعية يف العلوم عام 1964م، كما حصل على وسام اجلمهورية عام 
1965م، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة قناة السويس 1989م. له العديد من البحوث والكتب واإلصدارات، وهذه بعضها: 
)1( سطور عن تاريخ املتاحف. )2( ديوان الصحراء عام 2004م. )3( مطالعات ثقافية. )4( قطرات مداد. تويف إلى رحمة اهلل تعالى يف 

2017/10/31م.
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يده، ولكن ألنه ال يحب أن يضيف عبئاً إلى زحام املدينة، وألنه يؤمن بضرورة تنمية وترقية وسائل 
املواصالت العامة جلميع الناس... وحني يتذكر سعيد البديد، أن حظه من التعليم لم يتجاوز »فك 
اخلط« فإنه يؤكد لك بكل مالمح اإلنسان العربي، يف وجهه ونبرات صوته، أن الشباب القطري، وقد 
أتيحت له اليوم كل فرصة لتحصيل العلم إلى أرقى املستويات بفضل رعاية حكومته الرشيدة، ال 
يلومن إال نفسه على التقصير يف طلب العلم، واالنصراف إلى املظهرية التي ال جدوى منها، وإضاعة 
والدكاترة  واملهندسني  األطباء  أسماء  قلب  ظهر  عن  يحفظ  وجدته  ولقد  »السوالف«..  يف  الوقت 
القطريني بكل اعتزاز وافتخار، دون نظر إلى قبيلة أو حمولة أو عائلة.. ووجدته يعرف عن كل ُقطر 
من بالد العرب ميزات ورجاالت ومشاهير متاماً كمعرفته عن طرفة بن العبد، وقطري بن الفجاءة، 
والفيحاني، ورحمة بن جابر، ويؤرخ بطريقته املبسطة لكثير من قيادات الوطن العربي كما يفعل حني 
يسرد معلوماته عن عهد الشيخ عبداهلل بن جاسم - رحمه اهلل - . ذهب سعيد إلى باريس، يف وفد 
إعالمي، وعاد منذ أيام... سألته عما شاهد وسمع فذكرني جوابه برد كان الشيخ محمد عبده، شيخ 
األزهر الشريف بالقاهرة، قد أدلى به لسائل سأله عن انطباعاته بعد رحلة ألوروبا... فقال سعيد 
البديد... أعجبتني هناك النظافة ... إنك ال تراهم يدخنون يف الشوارع.. وسحرني الهدوء رغم 
الزحام الشديد.. إنك ال تسمع هنالك نفير سيارة أبداً... واحترمت لديهم »عدم املساومة« عند البيع 
والشراء... فاألثمان مكتوبة على السلع... ويتعجب سعيد عن كيفية »احلصول« على املسلة املصرية 
الضخمة، وأين كان أصحابها غافلني حني نقلت؟؟؟ ويتساءل عن السبب يف أنهم ال يزرعون النخيل 
على ضفاف السني... واملشكلة الكبرى التي واجهت »أبا سالم« هناك... هي أنه لم يتمتع بسماع 
»أذان الفجر« هنالك طوال أسبوعني!!! ولم يَر إال مسجداً واحداً يكاد أن يكون مهجوراً .. ثم يلح 
على السؤال عن السبب يف »قلة« املساجد هنالك.. فقلت لسعيد البديد... دع هذا املوضوع اآلن.. 

فتلك إحدى اجلرائم التاريخية »مللوك الطوائف« باألندلس، يف حق البشرية كلها.
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أمراض وإصابات الغوص وطرق عالجها يف املاضي

بقلم: إبراهيم فؤاد أحمد*

األطباء  أشهر  كان من   - - رحمه اهلل  البديد  الكرمي، سعيد  الوالد  أن  بالذكر  مما هو جدير 
الشعبيني يف ذلك الوقت، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى اخلليج العربي كله. 

لقد مارس أبو محمد هذه املهنة السامية طوال مدة عمله يف البحر، خالل أعوام الغوص الطويلة، 
لعالج ومداواة الغاصة، وأطقم سفن الغوص، مستخدماً أنواعاً مختلفة من األعشاب، كما مارس عملية 
»الكي«، وكان شديد اإلميان بالقرآن الكرمي وقراءاته كعالج شايف بإذن اهلل للكثير من األمراض التي 

يصعب عالجها بالوسائل التقليدية.

ولعله من اإلنصاف أن نذكر أن كثيراً من األجانب )غير العرب( ومنهم: األوربيني، قد استعانوا 
بالوالد سعيد، لعالجهم بالطب الشعبي ومت شفاؤهم بإذن اهلل بعد أن فشل عالجهم يف بالدهم بوسائل 
يتقاَض أجراً يف حياته عن هذه  لم  ــــ  ـــ يرحمه اهلل  البديد  السيد سعيد  بأن  الطب احلديث، علماً 

األعمال اخلّيرة التي قام بها.

كما وجد الكثيرون عنده اإلجابة الشافية عن املاضي وتاريخه وأمجاده يف قطر واخلليج، خاصة 
فيما يخص البحر، ولقد استقينا منه - رحمه اهلل - الكثير من املعلومات القيمة الواردة يف كتابنا »قطر 

والبحر«.

وسنذكر فيما يلي بعضاً من هذه املعلومات الهامة والضرورية ملن يهتم بالبحر وشئونه، وتاريخ 
وتراث اآلباء واألجداد املشّرف والعريق:

بعض األسماك واحليوانات البحرية اخلطرة التي تواجه غواصي اللؤلؤ:

جيالتيني  قرص  وكأنها  املاء  يف  تبدو  التي  الهالمية  البحرية  احليوانات  من  واللويثي:  الدول 
هالمي شبه شفاف، وهي مزودة بلوامس قصيرة أو طويلة أحياناً كاخليوط الرفيعة، تنطلق منها قذائف 

* األستاذ إبراهيم فؤاد أحمد، أحد الذين زاملوا املرحوم سعيد بن سالم البديد، حيث التحق بإدارة املتاحف واآلثار، متحف قطر الوطني 
)القسم البحري( منذ 1977/11/2م، وقام باإلشراف على هذا القسم وعلى معرض األحياء املائية الذي يعتبر األول من نوعه يف منطقة 
واألبحاث  واملقاالت  واملؤلفات  الكتب  العديد من  له  بريطانيا.  بيولوجيني من  تأسيسه مع خبراء ومستشارين  وقد ساهم يف  اخلليج، 
املنشورة يف عدد من املجالت العلمية واإلصدارات التعليمية احمللية. كما انتدب لعدة سنوات متتالية لتدريس املقررات البيولوجية بكلية 

العلوم بجامعة قطر، ويشغل - حالياً - وظيفة مشرف األحياء املائية مبتحف قطر الوطني اجلديد.
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إبرية مجهرية تصوبها نحو الفريسة مصحوبة مبواد كيمائية، وتُسبب التهابات وجروحاً مؤملة وحادة مع 
حكة شديدة قد تُؤدي إلى قروح تتلوث بعد ذلك بالبكتريا والفيروسات املرضية، وإذا لم تُعالج فوراً فقد 

تتطور وتُسمم اجلسم وتُؤدي إلى الوفاة.

الرمادي: نوع من قنافذ البحر، أسود اللون، له أشواك إبرية طويلة حادة جداً تُسبب جروحاً مؤملة 
إذا المست أصابع اليد، أو أي جزء من جسم الغيص، وإذا أهملت قد حُتدث تَسمماً يف الدم.

ديك البحر والفريالة: نوع خطير من األسماك املنتسبة علمياً إلى عائلة سمكية تُسمى عائلة 
األسماك العقربية، نسبة إلى العقرب، وتعيش بني الشعاب املرجانية »الفشوت«، وجتيد متويه جسمها 
لهذه  والصدرية  الظهرية  الزعنفة  بسهولة.  رؤيتها  ال ميكن  وبذلك  بها  احمليط  الوسط  واالختباء يف 
م اخلطير القاتل يف جسم أو  السمكة مزودة بأشواك حادة تستطيع أن تستخدمها يف حقن نوع من السُّ

يد الغيص غير املنتبه إلى وجودها، وقد تودي بحياته إذا لم يُسعف ويُعالج فوراً.

اإلنكليس البحري أو الناجوج: مخلوق بحري خطير مفترس، ثعباني الشكل، يختبئ بني الشقوق 
والصخور والفوهات املرجانية، يطل منها برأسه املزود بأسنان خطيرة حادة جداً يف انتظار فريسته 
التي قد تكون يد أو رجل أحد الغواصني الباحث عن احملار، فيقبض بفمه عليها ناهشاً حلمها، وُمسبباً 

جروحاً قطعية عميقة وخطيرة.

سمكة البوزيزي )املهرج(: سمكة البوزيزي سمكة صغيرة ملونة ومخططة بألوان وخطوط بنية 
داكنة وبيضاء وصفراء، تأتي يف املاء بحركات بهلوانية غريبة، تتعايش عادة مع شقائق النعمان )حياة 
يدري  أن  دون  وعشها  جحرها  من  يقترب  الذي  الغواص  على  السمكة  هذه  خطورة  وتكمن  تكافل(. 
بوجودها فتنطلق بسرعة فائقة جتاه عينه وتفقأها، وقد فقد عدد غير قليل من الغاصة أعينهم نتيجة 

السلوك الغريب لهذه السمكة العجيبة.

اجلرجور )اليريور(: نوع خطير من أسماك القرش املفترسة، ورغم ندرة احلوادث اخلطيرة التي 
نتجت عن هجوم أسماك القرش على الغواصني يف بحر قطر واخلليج عامة، إال أنها كانت مصدراً 

للرعب واخلطر الذي يهدد حياة الغواصني نظراً لشراستها وعدوانيتها املعروفة.

القوابع الالسعة )اللخم(: تعيش على قاع البحر، دافنة أجسامها يف الرمال، وال يبرز منها سوى 
العيون والثغور التنفسية والذيل املزود بشوكة أو أكثر، ولهذه الشوكة نسيج غدي سام، تستطيع اللخمة 
بواسطتها أن حتقن ُسّماً خطيراً يُسبب جروحاً خطيرة، وآالماً مبرحة يف قدم أو جسم الغواص الغير 

منتبه إلى وجودها.

أمراض وإصابات الغوص وطرق عالجها باملاضي:

من األمراض واإلصابات واملشاكل الصحية التي كانت شائعة بني الغاصة وأطقم سفن الغوص 
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على اللؤلؤ أثناء عملهم الشاق، الذي كان يستمر ويتواصل لعدة أسابيع، ورمبا عدة أشهر، ما يلي:

الطنان: وهي إصابة يعاني منها الغيص بسبب تغيير حجم الهواء يف صدره مع زيادة الضغط 
اجلوي الواقع عليه يف األعماق. وحتدث اإلصابة عادة يف اجليوب األنفية واألذن الوسطى، ويصاحبها 
دائماً ألم شديد ونزيف من اجليوب األنفية، وخرق لطبلة األذن أحياناً. وحتدث هذه اإلصابات إذا لم 
يستطع الغيص معادلة الضغط أثناء نزوله إلى القاع. ومن املعروف أن الضغط الواقع على الغواص 
يزداد بزيادة عمق املاء، ويصبح هذا الضغط كيلو جراماً واحداً على كل سم مربع من اجلسم عند عمق 
عشرة أمتار، وهو ما يساوي ويعادل ضعف الضغط اجلوي الواقع على اإلنسان وهو على سطح األرض.

السمط: وهو مرض جلدي يصيب الغاصة نتيجة احتكاك أجسامهم مع بعض األحياء البحرية 
التي تنتشر بكثرة يف مغاصات محار اللؤلؤ »الهيرات«، مثل: أنواع املرجان، وهذا يؤدي إلى التهابات 
وحكة شديدة، ثم إلى قروح وطفح صديدي، وكانوا يعاجلونه بالشب وقشور الرمان املسحوق، وبغمر 

أجسامهم يف العيون اجلارية من املياه اجلوفية.

أبو اكشاش: وهو مرض األسقربوط الذي تتداعى وتسقط فيه األسنان وتتقرح اللثة نتيجة نقص 
احلمضيات يف طعام الغاصة، وبالتالي فيتامني ج.

حشوة: وهو يصيب الصدر، ويُسبب حشرجة وصعوبة يف التنفس، وقد مينع الغيص من مزاولة 
عمله، وما يزال الكثير من جيل اآلباء، ممن يزالون على قيد احلياة يعانون من هذا املرض حتى اآلن.

هذه  ملثل  املاضي  يف  الصحيح  الطبي  التشخيص  توفر  وعدم  اإلصابات  هذه  لتكرار  ونتيجة 
األمراض، مع عدم توفر وسائل وطرق العالج السليم يف ذلك الوقت، فقد أدت هذه اإلصابات يف بعض 

األحيان إلى عجز هؤالء الغاصة عن الغوص نهائياً.

وكان العالج - حتى ذلك الوقت - يعتمد أساساً على الطب الشعبي، وهو الطب التقليدي الذي 
ظل يُستخدم ومُيارس يف قطر، كما يف بقية بالد اخلليج والعالم عبر قرون عديدة على أيدي رجال 
متخصصني من اآلباء واألجداد، ذوي خبرة وباع طويل يف هذا املجال، توارثوه جياًل بعد جيل عن الرواد 
من علماء الطب املسلمني، أمثال: الرازي، وابن سينا، وابن النفيس، وابن البيطار، ممن نقل عنهم الغرب 
القواعد والعلوم الطبية احلديثة، ثم أضافوا عليها وطوروها فيما بعد. وقد ساهم هذا النوع من العالج 
يف إنقاذ الكثير من احلاالت املرضية، وكان العالج الشعبي التقليدي يرتكز على ثالثة مرتكزات أساسية:

الشعبية  الطبية  والنباتات  البذور  ومستخلصات  باألعشاب  العالج  باألعشاب:  العالج  أواًل: 
بائع األعشاب  املستوطنة واملعروفة محلياً، أو املستوردة من بعض البالد املجاورة. وهي متوفرة عند 
)احلواج أو العطار(، وكانت تُستخدم إما على حالتها الطبيعية، أو بعد جتفيفها وسحقها، أو بعد إذابتها 
وغليها يف املاء، كما يتم تناولها منفردة أو مخلوطة وممزوجة مع مواد وعناصر أخرى طبيعية أيضاً، 

أهمها: عسل النحل الذي أوصى به اهلل عّز وجل يف القرآن الكرمي.
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الطبية  والنباتات  والبذور  األعشاب  من هذه  املختلفة  األنواع  مئات  تضم  قائمة طويلة  وهناك 
املرض  نوع  حسب  محددة،  وطرق  وكميات  بجرعات  األمراض  كافة  لعالج  املتخصصون  بها  يوصي 

املطلوب عالجه.

ثانيًا: احلجامة: وهي جراحة بسيطة اعتادها الغواصون سنوياً قبل بداية موسم الغوص، وتتطلب 
إحداث جروحاً يف أعلى الرقبة أو الكتف، ثم يٌشفط الدم منها بكاسات خاصة، وكانوا يعتقدون أن الدم 
الفاسد يخرج من اجلسم بهذه الطريقة، ألن الدم الذي يُشفط يكون عادة داكناً، ثم يتم تضميد اجلرح 

بعد ذلك بالرماد أو اجلير ملنع تلوثه.

ثالثًا: الكي: كان يستخدم يف الكي قطعة معدنية ساخنة لدرجة االحمرار تسمى )مجوة(، تشبه 
امليدار الكبير إو إبرة صناعة وترقيع غزول الصيد التي تسمى )الدفرة( وتوضع على األلم يف املكان 

الذي يشكو منه الغيص بعد عملية الغوص نتيجة تأثير ضغط املاء عليه، وكان يشعر براحة بعده.

خبرة ومراس طويل يف آخر العالج.• 
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قصص وروايات
سعيد بن سالم البديد املناعي

)طيب اهلل ثراه(

بقلم: محمد أبو هندي آل بوهندي*

أواًل: بدايات حياته وقصة دخوله إلى البحر:

روى لي الوالد سعيد بن سالم البديد املناعي كيف كانت بداية حياته أثناء مرحلة الطفولة، 
وكيف كان حبه وولعه بالبحر حينما لم يتجاوز عمره التاسعة، حيث ذهب بنفسه ــــ يف هذا العمر 
املبكر ـــــ ألحد كبار النواخذة ــــ يف ذلك الوقت ـــــ وهو »حيي بن غامن السليطي«، ليطلب منه وبإحلاح 
وإصرار السماح له مبصاحبته يف رحلة الغوص خالل موسم الغوص »العود« آنذاك. وقد اعتذر له 
النوخذا - يف ذلك الوقت - نظراً لصغر عمره، وعدم حتمله مشاق هذه الرحلة الصعبة، ورغم ذلك 
ظل الوالد سعيد يلح يف طلبه ورجائه عدة مرات كي يسمح له النوخذا مبصاحبته حتى وافق »حيي 
بن غامن السليطي« إزاء هذا اإلصرار، وسمح له بالعمل يف وظيفة »تباب« خلدمة البحارة على ظهر 

السفينة.

لم تسع الفرحة الوالد سعيد آنذاك، كما روى لي، فقام بتجهيز نفسه للرحلة، ونظراً لولعه 
الشديد بالبحر والغوص، فقد قام بشراء عدة ومالبس الغوص كاملة، ومنها: فطام، وديني، وحجر 
وغيرها من أدوات ولوازم عمل غواص اللؤلؤ، وذلك دون علم النوخذا، وبعد وصول احململ إلى موقع 
له  الوالد سعيد منه السماح  النوخذا بطلب  للغوص، فوجئ  الطاقم  اللؤلؤ، ومتام جاهزية  هيرات 
بالغوص مع بقية الغاصة، فرفض النوخذا بشدة طلبه، وأفهمه أن ذلك لصغر عمره، وقلة خبرته، 
وعدم توفر معدات الغوص معه، حينئذ فاجأه الوالد سعيد بتوفر أدوات الغوص معه، فطلب النوخذا، 
نتيجة حلماسه وإصراره، من أحد الغاصة احملترفني مصاحبته ومراقبته جيداً، ومنذ هذا الوقت 
مارس الوالد سعيد مهنة الغوص بنجاج وكفاءة شهد له اجلميع بها، حيث كان يخرج - دائماً - من 
املاء بسلته اخلاصة بجمع احملار )الديني( ممتلئة مبحار اللؤلؤ، وُعرف وُشبه الوالد سعيد آنذاك 
بالدغس )الدولفني( لكفاءته ومهارته يف الغوص، وتسابق النواخذة يف احلصول عليه واالستعانة به 

كغيص محترف أثناء رحالتهم خالل موسم الغوص.

* األستاذ محمد أبو هندي عبداهلل البوهندي: أحد زمالء املرحوم سعيد بن سالم البديد، حيث التحق بالعمل مبتحف قطر الوطني )القسم 
البحري( منذ 1986/6/12م، وعمل مساعداً ملشرف القسم البحري، ثم أصبح رئيساً للقسم البحري، ثم شغل عدة وظائف كان آخرها 
مساعداً ملدير إدارة التاريخ الشفاهي مبتحف قطر الوطني وال يزال. له جهود ومشاركات يف مختلف جلان إعداد متحف قطر الوطني 

اجلديد، وكرم يف العديد من احملافل التي تتعلق بأعمال املتاحف والتوثيق.
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رحمه اهلل يجلس متحدثاً يف إحدى غرف متحف قطر الوطني السابق.• 
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علماً بأن الوالد سعيد ظل يتدرج ويرتقي يف عمله على ظهر سفن الغوص إلى أن أصبح نوخذا 
من أشهر نواخذة الغوص، ثم امتلك سفينته اخلاصة به بعد ذلك، والتي كانت من أكبر سفن الغوص 

يف اخلليج العربي.

ثانيًا: زمن املعاناة:

ومن ضمن ما رواه لي - املغفور له إن شاء اهلل - الوالد سعيد البديد، وصفه لبعض سنوات 
املعاناة والكرب التي مر بها مع اجلميع من أهل قطر واخلليج العربي عامة، لضيق ظروف احلياة 
واملوارد احملدودة املتاحة يف ذلك الوقت، وكيف استعان الوالد سعيد آنذاك بأحد كبار جتار اللؤلؤ 
من كرام األثرياء، وهو الوالد ماجد بن سعد آل سعد، الذي كان يقيم يف مدينة الوكرة يف بيت يقع 

بالقرب من البحر.

حدث ذلك يف شهر رمضان الفضيل حيث سار الوالد سعيد على قدميه من الدوحة، وهو 
صائم إلى بيت الوالد ماجد آل سعد يف الوكرة، لطلب العون، حيث التقى صدفة مع أحد أفراد عائلة 
اخلليفي، وكان ممتطياً حماره، وجاء قاصداً - أيضاً - الوالد الكرمي ماجد آل سعد، طلباً للعون، 
وقد وصال معاً إلى بيت آل سعد بالقرب من مغرب هذا اليوم، حيث تبادل اجلميع التحية، وعندما 
فاحتاه يف املوضوع، أمهلهما بتواضع إلى ما بعد تناولهما طعام اإلفطار، ثم أمهلهما مرة أخرى إلى 
ما بعد االنتهاء من صالة العشاء والتراويح، وبعدها أمهلهما مرة ثالثة حلني االنتهاء من تناول وجبة 

السحور واالنتهاء من صالة الفجر قائاًل: من أصبح أفلح.

بعض •  الغوص بحضور  البديد يف عرض ألدوات  الشاعر سعيد  والوالد  الوطني  املال، مدير متحف قطر  يوسف  د. خالد 
مسؤولي املتحف وهم: عبداهلل املفتاح ومحمد بوهندي، ويعقوب سرور.
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الوالد  أن أخذ حاجته من  بعد  انصرف  الوالد اخلليفي قد  بأن  الوالد سعيد  لي  وقد روى 
الكرمي آل سعد، الذي التفت إلّي وطلب مني أن أُدير وجهي إلى جهة اليمني، ثم تناول طرف غطرتي 
وعقد بها شيئاً وأغلق العقدة جيداً وطلب مني أال أفتح هذه العقدة إال بعد وصولي إلى بيتي يف 
ذ الوالد سعيد الوصية ورجع إلى الدوحة سيراً على األقدام، حيث فتح العقدة ليجد  الدوحة، وقد نفَّ
مبلغ ثالثني روبية، باإلضافة إلى طلب صرف )شّتي، أو جتي( لعدد 2 كيس كبير )يونّية( أحدهما 
عيش )أرز(، واآلخر طحني من عمارة اخلال يف سوق واقف، واستطرد الوالد سعيد، بأنه حينئذ رفع 

يديه إلى السماء داعياً اهلل أن يجزي ماجد آل سعد خيراً.

وتلك كانت عادات وتقاليد أهل قطر من تكافل وعطاء وكرم من أهل اخلير إلى من يطلب 
العون.

ثالثًا: مواقع مغاصات اللؤلؤ )الهيرات(:

وصف لي الوالد سعيد البديد حوالي 120 من مواقع جتمع محار اللؤلؤ، مواقع مغاصات اللؤلؤ 
»الهيرات«، التي تقع جميعها حول شبه جزيرة قطر، وتعتبر من أفضل مواقع التكاثر والنمو السريع 
الصحي للمحار، من حيث: العمق وطبيعة القاع الصلب الضروري اللتصاق احملار، ونوعية املياه، 

وتوفر غذاء احملار من الهائمات النباتية واحليوانية املجهرية )البالنكتون(.

ووفقاً للوالد سعيد، كانت هذه »الهيرات« من أكبر وأوسع مواقع محار اللؤلؤ يف اخلليج العربي، 

سعيد البديد واألستاذ محمد بوهندي واألستاذ إبراهيم اجلابر.• 
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نظراً ملواقعها الفريدة، حيث يقع معظمها على بعد حوالي 30 متراً من الشاطئ، ويتم التعرف عليها 
بعمقها، الذي نادراً ما يتجاوز 15 باعاً، والباع نحو ستة أقدام، كما يُحدد موقع »الهير« بدقة بواسطة 
بوصلة النجوم، ولكل »هير« اسمه اخلاص الذي يُطلق عليه ألسباب معينة، ومواصفات كل »هير« 
اخلاصة بطبيعة القاع ونوعيته، وشدة تيارات مياه البحر به، ودرجة عكارة املياة، ثم أنواع محار اللؤلؤ 
السائدة يف كل »هير«: هل هي من الصديفي، أو العيسيرين، أو الزنية، أو أخرى. كما وصف الوالد 
سعيد أنواع األسماك واحليوانات البحرية األخرى التي تكثر وتسود يف كل »هير« )مبا فيها األنواع 
السامة واخلطرة(، وأخيراً، وصف الوالد سعيد أدوات الطواش وتاجر اللؤلؤ وطرق حتديد أحجام 

وأوزان وجودة اللؤلؤ بأنواعه املختلفة.

رابعًا: قاعة البديد مبتحف قطر الوطني:

بعد وفاة الوالد ـــ املغفور له إن شاء اهلل تعالى ــــ سعيد بن سالم البديد املناعي يف الثامن 
من يناير عام 2000م، قامت إدارة املتاحف واآلثار، بصفتها ممثلة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والتراث آنذاك، بإطالق اسم الوالد سعيد على إحدى قاعات املتحف الهامة، التي مت تخصيصها 

للمحاضرات والندوات واملعارض، وذلك تخليداً وتكرمياً لذكراه العطرة.

خامسًا: الوالد سعيد نوخذا لسفينة البتيل )اإلعالم(:

الوالد سعيد  بعد بناء سفينة اإلعالم »البتيل« وتدشينها يف 1989/6/4م، وقع اختيار اسم 
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البديد ليصبح أول نوخذا شريف لهذه السفينة، وذلك بتوجيهات سامية من سمو األمير األب الشيخ  
خليفة بن حمد آل ثاني - طيب اهلل ثراه -.

وما تزال هذه السفينة، حتى يومنا هذا، ترسو شامخة، يف مرسى السفن التراثية اململوكة 
ملتاحف قطر.

سادسًا: الوالد سعيد البديد مشرفًا عامًا على السفن التراثية املعروضة والراسية يف بحيرة 
متحف قطر الوطني:

يف  مباشرة  الصناعية  والبحيرة  البحري  القسم  ثم  الوطني،  قطر  متحف  افتتاح  بعد 
التي  اللجنة  رئيس يف  بصفته عضو  املناعي،  البديد  سالم  بن  الوالد سعيد  قام  1977/10/22م، 
كانت ُمشكلة آنذاك للتجهيز واإلعداد الفتتاح متحف قطر الوطني، باختيار وإعداد السفن اخلشبية 
اللؤلؤ، وسفن صيد األسماك، والسفن  الغوص على محار  للعرض كنماذج لسفن  الالزمة  التراثية 
التجارية التي كانت سائدة وتبحر يف قطر واخلليج العربي يف مطلع القرن العشرين، تخليداً للتراث 
املشرف الذي نفخر به لآلباء واألجداد، ثم أصبح الوالد سعيد مسئوالً عن هذه السفن، ومشرفاً على 
صيانتها مع طاقم من الرعيل األول من اآلباء واألجداد، واستمر محافظاً عليها حتى وفاته -رحمه 

اهلل - وما تزال هذه السفن ترسو يف مرسى السفن التراثية ملكاً ملتاحف قطر حتى اآلن.

سعيد البديد يتوسط اللجنة املشرفة على نقل سفينة »فتح اخلير« من القسم البحري مبتحف قطر الوطني لعمل »الدركال« • 
للسفينة.
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العم سعيد بن سالم البديد

بقلم عبدالرحمن بن عبداهلل املناعي*

أُوفق يف إعطاء حملة  أن  راجياً  البديد،  بن سالم  العم سعيد  املرحوم  الكتابة عن  لي  يطيب 
تعريفية مقتضبة عن هذه الشخصية القطرية الشامخة. فالعم سعيد البديد نوخذا غوص معروف، 
وهو كذلك من كبار شعراء قطر، وله ديوان شعٍر طبع مرتني، كما أن له معرفة واسعة بالطب الشعبي 
العالج  هذا  طالبو  كان  اخلليج، حيث  دول  مختلف  إلى  املجال  هذا  ووصلت شهرته يف  التقليدي، 

الشعبي يحضرون إلى الدوحة ليقوم بتقدمي العالج املناسب لهم.

كنت أعرف العم سعيد عن طريق السماع من آبائنا، مما كانوا يقولونه عن شديد ذكائه وفطنته 
وكرمي أخالقه وشيمته، ويعلم اهلل أنني لم أَر وجهه عبوساً أبداً عندما عرفته، فقد كان يبتسم للكبير 

والصغير، وكان حنوناً وعاطفياً وصاحب مواقف كرمية.

لقد عرفت وسمعت الكثير عن هذه الشخصية احملبوبة منذ أواخر الستينيات، إلى أن جمعني 
وقد أصبحت  باملتحف،  اليومي  العمل  لي يف  زمياًل  الوطني،  به عام 1975م يف متحف قطر  اهلل 
بحيرة  يف  )الشراعية(  التقليدية  السفن  صيانة  عن  مسئوالً  عني  فقد  ووطيدة،  قوية  به  عالقتي 
الشيخ حمد بن  الوالد  باالفتتاح سمو األمير  عام 1977م، وقام  افتتاحها رسمياً  التي مت  املتحف، 

خليفة آل ثاني، عندما كان سموه ولياً للعهد.

وقد مت تعييني مسئوالً للعالقات العامة باملتحف، ومن ثم كنت مسئوالً عن استقبال ضيوف 
املتحف الرسميني، مستعيناً - آنذاك - بالعم سعيد البديد ليقوم بالشرح والتعريف بكل ما يخص 
السفن التقليدية وصناعتها وتاريخها يف قطر ومنطقة اخلليج. وقد كان العم سعيد على علم ودراية 
إملاماً  كاملة بعالم البحر وشئونه وشجونه، كما كان على معرفة باللؤلؤ وأنواعه وخصائصه، وملماً 
جيداً بأنواع األحياء البحرية املختلفة. وألن ضيوف املتحف من رؤساء وزائرين ال يكتفون بالشرح 
فقط، بل إنهم يطرحون األسئلة ملزيد من املعلومات، فقد كانت االستعانة بالعم سعيد البديد أكثر 
من ضرورية، بل وذات فائدة ونفع كبيرين، وكان من بني أولئك الضيوف يف تلك الفترة الشيخ زايد، 
والشيخ عيسى بن سلمان، وامللك خالد بن عبدالعزيز، وقد استمتعوا كثيراً بحديث العم سعيد عن 

املاضي، مما جعل من زيارتهم للمتحف زيارة ناجحة، وهي من ذكرياتي اجلميلة التي ال تنسى.

البديد يف العمل مبتحف قطر الوطني، وقد التحق يف  األستاذ عبدالرحمن بن عبداهلل املناعي: أحد زمالء املرحوم سعيد بن سالم   *
بداية عمله كمأمور عالقات عامة يف عام 1975/1/20م، ثم عنّي بعد ذلك مسؤوالً للعالقات العامة منذ عام 1979م، ابتعث فيما بعد 
إلى جمهورية اسكوتالندا للحصول على دبلوم يف العالقات العامة ملدة ثالث سنوات، وهو خبير باألحجار الكرمية واملعادن واألصداف 

والقواقف يف البيئة القطرية، وله كتب تتعلق بهذه املعارف.
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مع سعادة  الرسميني  الضيوف  مقدمة مستقبلي  البديد يف  العم سعيد  ما جنعل  عادة  وكنا 
الوزير، وذلك بتوجيه وتعليمات من مكتبه. وكان بعض الوزراء عندما يجيئ إلى املتحف مع ضيوف 
الشئون  وزير  األنصاري،  علي  واملرحوم  العامة،  الصحة  وزير  املانع،  خالد  املرحوم  مثل  ــــ  وزارته 
االجتماعية والعمل ـــــ يسألوني أول ما يسألوني عن العم سعيد بن سالم، وهل هو متواجد أم ال، 
وتبدو لي رغبتهم يف وجوده عارمة، وذلك لطالوة حديثه، وبالغة لسانه، وجمال أشعاره التي كان 

يلقى بعضها عليهم.

كما كانت وزارة اإلعالم والثقافة ترشحه للمشاركة يف الزيارات التي كان يقوم بها املرحوم 
الوالد األب سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، إلى الدول التي يدعى لزيارتها، ويشارك العم سعيد 
يف الفعاليات التي تقام مبناسبة هذه الزيارة. كما كان يشارك يف الرحالت واألسابيع الثقافية التي 
كان يقيمها نادي اجلسرة الثقايف يف دول العالم. وأعرف أنه كّرم وحصل على وسام مجلس التعاون 

اخلليجي لألدب والشعر، وذلك عام 1989م من قبل رؤساء وحكام مجلس التعاون.

كما مت تكرميه بأن أطلق اسمه على إحدى قاعات العرض مبتحف قطر الوطني، إذ سميت 
وخبراته  وإبداعاته  وأعماله  وتقديراً جلهوده  له،  تكرمياً  وذلك  البديد”،  “قاعة سعيد  القاعة  هذه 

املتنوعة.

االجتماعية، وسعادة •  والـشؤون  العمل  وزير  األنصاري  بن علي  أحمد  السيد  املناعي، وسعادة  البديد، وعبدالرحمن  سعيد 
محمد بن عبدالرحمن اخلليفي وكيل وزارة اإلعالم، يف افتتاح معرض املسكوكات يف فندق شيراتون الدوحة عام 1982م.
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وقد عرفت خالل معايشتي له باملتحف )القسم البحري(، ولطول زمالتي معه، بأنه - رحمه 
اهلل - من مواليد عام 1914م، وأن جده الشاعر سعيد بن محمد البديد هو من قام بتنشئته يف 
منطقة “اسلطة القدمية”، وحسب ما كان يحدثنا فإنه تلقى مبادئ القراءة يف الكّتاب عند الشيخ 
محمد بن شعالن، الذي أحضره من جند املرحوم الشيخ حمد بن عبداهلل آل ثاني، لغرض التدريس 

يف أحياء الدوحة آنذاك.

البداية  يف  فعمل  مبكراً،  اللؤلؤ  على  الغوص  مهنة  يف  العملية  حياته  بدأ  بأنه  حدثني  كما 
)غيصاً(، واستمر كذلك حتى اكتسب خبرة ومهارة يف مختلف أعمال الغوص، وأصبح نوخذا يشار 

إليه بالبنان.

ومما أعرف أن له ديوانا بعنوان )ديوان البديد( من منشورات إدارة الثقافة والفنون بوزارة 
اإلعالم، وذلك عام 1982م، ثم صدر لهذا الديوان طبعة أخرى بعنوان )ديوان املناعي(.

كما أنه تفضل - رحمه اهلل - مبساعدتي وإعطائي كافة املعلومات عن مسميات األصداف 
والقواقع للكتاب الذي أجنزته بعنوان “األصداف يف البيئة القطرية” والذي سيصدر قريباً عن طريق 

املؤسسة العامة للحي الثقايف )كتارا(.

هذا وأرجو أن أكون قد شاركت يف إحياء ذكرى هذا الرجل الكرمي، الذي يعتبر إحدى العالمات 
البارزة واملضيئة يف تاريخ وثقافة وتراث قطر الغالية.
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وخالف ذا دنيت حمر اللياحني ؛ ماشورٍة تنفل على كل ألسفان...• 
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قاعة البديد
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إطالق اسم سعيد البديد 
على إحدى القاعات مبتحف قطر الوطني*

الوطني  باملجلس  واآلثار،  املتاحف  إدارة  مدير  اخلليفي،  جاسم  محمد  السيد  صرح 
القاعات  إحدى  على  البديد  سعيد  اسم  إطالق  تقرر  قد  والتراث،  والفنون  للثقافة 
مبتحف قطر الوطني )قاعة سعيد البديد(، تخليداً لذكراه وإسهاماته الكبيرة يف مجال 
الشعر الشعبي، وجمع التراث، والطب الشعبي، وتقديراً منا خلدماته التي قدمها طوال 

* املصدر: جريدة الراية القطرية، الدوحة.
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الذي قام به عندما كان أحد  الكبير  الدور  الوطني، وكذلك  فترة عمله مبتحف قطر 
أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة بجمع املقتنيات التراثية قبل إنشاء متحف قطر الوطني.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن القاعة التي مت اختيارها لتسمى »قاعة سعيد البديد«، قد 
الثقافية مثل: معرض املسكوكات اإلسالمية، ومعرض  الفعاليات  أقيم بها العديد من 
العمارة  صور  ومعرض  قطر،  يف  البدوية  احلياة  لصور  ومعرض  الفلسطينية،  اآلثار 

التقليدية يف قطر، والعديد من احملاضرات والندوات والفعاليات الثقافية.
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* املصدر: جريدة الشرق القطرية - العدد 4245 - السنة الثالثة عشر - الصفحة االخيرة - األحد 24 شوال 1420هـ - 2000/1/30م

* املصدر: جريدة الوطن صفحة )نبض الوطن( العدد 1610 - األحد 2000/1/30م

book.indd   468 10/30/19   7:25 AM



469

* املصدر: جريدة الراية القطرية - شؤون محلية العدد 6477 - االثنني 25 شوال 1420هـ - 2000/1/31م
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* املصدر: جريدة الشرق القطرية - اخلميس 4 ربيع اآلخر 1421هـ املوافق 6 يوليو 200م
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* املصدر: جريدة الراية - السبت 11 شوال 1421هـ - 6 يناير 2001م العدد 6818
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سعيد البديد يف الصحافة
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* املصدر: أخبار اخلليج - السنة األولى العدد)175(
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* املصدر: قوايف - ملحق أسبوعي ثقايف يعنى باألدب الشعبي - الثالثاء 26 شوال 1420هـ - 1 فبراير 2000م
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* املصدر: الوطن - ملحق أوراق - 2000/1/20 السنة اخلامسة - العدد )138(
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* املصدر: جريدة الراية - ملحق )قوايف( - الثالثاء 26/شوال/1420هـ املوافق 2000/2/1م العدد )6478(
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* املصدر: جريدة الراية - ملحق )قوايف( - الثالثاء 26/شوال/1420هـ املوافق 2000/2/1م العدد )6478(
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* املصدر: جريدة الراية - ملحق )قوايف( - الثالثاء 26/شوال/1420هـ املوافق 2000/2/1م العدد )6478(
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* املصدر: جريدة الراية - يناير 2000م، العدد )6458(
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* املصدر: جريدة الوطن - األحد 23 يناير 2000 العدد )1603(
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* املصدر: جريدة اجلزيرة - ديسمبر 1987م العدد )5566(
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ملحق )8( 

ماذا قالوا عن الشاعر سعيد 
بن سالم البديد يف الكتب

book.indd   485 10/30/19   7:26 AM



486

األمم  تطور  يف  مركزية  وممارسة  ثقافية،  ظاهرة  واألعالم  الشخصيات  سير  كتابة  تُعد 
واحلضارات. وال يعني هذا إال البحث يف التاريخ بكافة أبعاده، بحيث يشمل األحداث عينها، وما 
يتعلق بهذه الشخصيات، وما كان لها من أثر بالغ يف مسار أمة ما، وهذا رمبا يفسر وجود باحثني 
مهتمني بكتابة سير الشخصيات واألعالم، وغالباً ما يكون هؤالء من الباحثني املتخصصني يف هذا 

املجال.

وعند التمعن يف قراءة سيرة الشاعر والنوخذا والطبيب الشعبي املرحوم سعيد بن سالم البديد 
املناعي، جند عدداً من عوامل النجاح الكثيرة واملتنوعة واملتعددة يف سيرته الناجحة واملعروفة، وجند 
يف سيرة حياته كل العبر ألنه عايش عدداً من املهن واألعمال التي مارسها. ومتيز بأحلى وأفضل 

الصفات من الصبر واإلميان والشجاعة وغيرها...

والباحثون عن هذه احلقائق، ينقبون يف األحداث والذوات، كي يقدموا لنا صورة واضحة عن 
حياة الشخص وإجنازاته، باإلضافة إلى املنعطفات التي شكلت حياته، وما ناله من تقدير، وكذلك 
إلى أهم منجزاته، وهذا ال يقتصر على األدباء وحسب، إمنا يشمل الشخصيات العامة سواء أكانوا 
أمراء، أو رجال علم، أو شعراء، أو نواخذة.... الخ، وهذا يشمل الكثير مما ميكن أن نطلق عليهم 

الشخصيات العامة.

وعند البحث جند أن عدداً من الكتاب ذكروا شاعرنا يف مؤلفاتهم من خالل املقابلة الشخصية 
معه، وكيف تطرق كل منهم إلى ذكر إحدى خصائص سعيد بن سالم البديد يف هذه الكتب التي 
ألفها هؤالء الباحثون والكتاب، ولنتأمل على سبيل املثال قيمة ما كتبه هؤالء يف كتبهم عن شخصية 

شاعرنا.

ولنستنتج بأن من أهم غايات كتابة سير الشخصيات، هو إظهار أثر أفعاله ومكانته يف املجتمع، 
واألهم أن تبقى هذه الشخصيات يف ذاكرتنا الوطنية اجلمعية لهذا املجتمع.
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أشرطة بيتاكام
)فيديو(

)تكشيف املادة(
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496

رقم 
مدة الـــــــــــــــــــراويالشريط

احملتـــــــــــــــــوىالشريط

1
بت/192

سعيد سالم 
البديد املناعي

 20
دقيقة

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
تعريف باسم )البديد(، وجد الشاعر وأهله وأقاربه.
والنواخذة  الغوص  وركوبه  وحياته  الشاعر  نشأة 

الذين ركب معهم.
تلقي الشاعر القرآن عند املطوع.

2
بت/193

سعيد سالم 
البديد املناعي

 20
دقيقة

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
األلعاب الشعبية القدمية يف عهد الشاعر.

احلياة االجتماعية يف املاضي.
ذكريات الشاعر.

3
بت/194

سعيد سالم 
البديد املناعي

 20
دقيقة

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
الزبارة.

بعض اجلوانب التاريخية.
الذين  والشعراء  الشعر  مع  الشاعر  بدايات 

عاصرهم.

4
بت/195

سعيد سالم 
البديد املناعي

 20
دقيقة

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
العسيري  مع  وركوبه  الغوص  مع  الشاعر  بدايات 

والنوخذا سعيد بن حمد.
املدة التي قضاها يف البحر.

بدايات الشاعر كنوخذا وشرائه ملركب خاص به.
نظام الغوص ومدته.

5
بت/196

سعيد سالم 
البديد املناعي

 20
دقيقة

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
املعارف البحرية )النايلة(.

حياة الشاعر اخلاصة وأوالده.
فن العرضة.

6
بت/197

سعيد سالم 
البديد املناعي

 20
دقيقة

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
احلساب الشعبي )التقومي(.

7
بت/198

سعيد سالم 
البديد املناعي

 20
دقيقة

حتتوي مادة الشريط على اآلتي:
احلساب الشعبي.

أوزان اللؤلؤ.

تكشيف املادة الفلمية املسجلة مع املرحوم سعيد بن سالم البديد*

* املادة الفلمية من أرشيف مركز التراث الشعبي بالدوحة، والتي نقلت فيما بعد لوزارة الثقافة والرياضة -  إدارة التراث والهوية.
قام بهذه املقابالت األستاذ عبدالرحمن بن ابراهيم املناعي مدير مركز التراث.
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رقم 
مدة الـــــــــــــــــــراويالشريط

احملتـــــــــــــــــوىالشريط

8
بت/199

سعيد سالم 
20 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
املعامالت التجارية املرتبطة بالغوص.

بعض القصص واحلوادث املرتبطة بالغوص.

9
بت/200

سعيد سالم 
20 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
تقسيم أسهم الغوص.

متوين الغوص.
الوجبات الغذائية وأنواعها يف فترة الغوص والوظائف 

املهنية على سطح السفينة.

10
بت/201

سعيد سالم 
20 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
أسماك البحر السامة وكيفية العالج من إصابتها.

األمراض التي تصيب البحارة يف فترة الغوص.
أسماك القرش وبعض املصاعب التي واجهت الشاعر 

ورفاقه يف فترة الغوص.

11
بت/202

سعيد سالم 
24 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
الغواصني  على  املصاريف  أسهم  وتقسيم  توزيع 

والنوخذا وعن اللؤلؤ.
فترة  يف  الغاصة  بني  حتصل  التي  اخلالفات  بعض 
الغوص وكيفية الفصل والبت فيها من قبل النواخذة.

مالك  وعلى  الغواصني  املصاريف على  أسهم  تقسيم 
السفينة وعن انتقال الغواصني من سفينة إلى أخرى.
وما  املصاريف  دفع  والغيص  السيب  استطاعة  عدم 

يترتب عليه من مشاكل وخالفه.
وضع قانون ملعاقبة البحارة يف دولة البحرين.

عمل الراوي بالشركة.
شخصية بودرياه.
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498

رقم 
مدة الـــــــــــــــــــراويالشريط

احملتـــــــــــــــــوىالشريط

12
بت/203

سعيد سالم 
24 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
الغوص وأسمائها وأنواع األخشاب املستخدمة  سفن 

يف صنعها وأجودها.
قبل  السفينة  األخشاب يف  لتثبيت  احلبال  استخدام 

مجئ، واستخدام املسامير.
سفن الغوص والفوارق التي بينها.

صناعة السفن يف قطر والعائالت التي اشتهرت بهذه 
الصناعة.

النهام ومهنته على سطح السفينة وعن أشهر النهامني 
يف اخلليج.

الغناء والسمر على سطح السفينة يف فترة الغوص.
تعلم الشاعر العالج باألعشاب الشعبية.
أسماء األعشاب الشعبية واستخداماتها.

األشخاص  لبعض  معاجلته  عن  الراوي  يتحدث 
باألعشاب الشعبية )العشرج(.

13
بت/204

سعيد سالم 
24 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
فوائد العشرج وفوائد بعض األعشاب الشعبية.

تعلم الشاعر الكي.
األمراض وأسمائها وعالجها بواسطة الكي.

األدوات املستخدمة يف الكي.
جتبير الكسور.

كيفية عالج الدمامل والبثور.
كيفية عالج الفتاق.

14
بت/205

سعيد سالم 
24 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
العالج بالطب الشعبي )الكي(.

املستشفيات يف قطر قدمياً.
والطب  املستشفى  بواسطة  تعالج  التي  األمراض 

الشعبي.
التداوي بواسطة الكي.

التداوي بواسطة األعشاب الشعبية.
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499

رقم 
مدة الـــــــــــــــــــراويالشريط

احملتـــــــــــــــــوىالشريط

يف  احلجامني  وأشهر  احلجامة  بواسطة  التداوي 
اخلليج.

15
بت/206

سعيد سالم 
23 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
والكي  الشعبية  باألعشاب  والتداوي  الشعبي  الطب 

وأشهر املمارسني له.
األمراض وعالجها.

بعض األبيات الشعبية.

16
بت/207

سعيد سالم 
حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:23 دقيقةالبديد املناعي

مجموعة لقطات لشخصية الراوي يف منزله.

17
بت/208

سعيد سالم 
24 دقيقةالبديد املناعي

حتتوي مادة الشريط على حديث عن اآلتي:
أماكن  عدة  يف  الراوي  لشخصية  لقطات  مجموعة 

وهي كاآلتي:
 سوق السمك.

مبنى إدارة السياحة واآلثار واملتاحف.
األعشاب  بعض  عن  حديث  ــــ  الوطني  قطر  متحف 

املرجانية.
البحيرة املائية ملتحف قطر.

بعض السفن الشراعية وأسمائها وصناعتها.
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الصور العامة
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502

سمو األمير األب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يكرم الشاعر سعيد بن سالم البديد• 

سمو األمير األب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أثناء تكرميه ثلة من املبدعني القطريني ومنهم رجل التراث سعيد بن سالم • 
البديد املناعي.
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503

املرحوم سعيد بن سالم البديد، يف صورة تذكارية خارج مبنى مركزالتراث الشعبي بالدوحة بعد الفراغ من توثيق سيرة حياته • 
ومعارفه باملركز.
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504

جلسة تقييم الآللئ خلبراء اللؤلؤ.• 

سعيد البديد وحسني الفردان وفرز اللؤلؤ.• 
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سعيد البديد يتأمل كميات الآللئ ويتذكر رحالت العناء.• 

كمية اللؤلؤ توازي ومستوى اخلبراء.• 
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506

مجموعة صور تشهد لسعيد البديد بالعالقات الطيبة وحجم اخلبرة واملعارف.• 
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507

سعيد البديد يتابع األستاذ يوسف املاجد يف ورشة السفن التقليدية براس بوعبود، عندما كان يقوم بصناعة سفينة »البتيل«.• 
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508

سعيد البديد سعيد بجلوسه يف صدر إحدى السفن.• 

سعيد البديد يتابع عملية فلق محار رحلة الغوص.• 
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509

سعيد البديد عندما أشرف على آخر رحلة غوص سجلها تلفزيون قطر.• 

يبحث عن الدانه يف محار بحر قطر الغني.• 
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510

تهيئة الشاب لعالج الكي.• 

سعيد البديد يضع مسمار الكي يف املوضع الصحيح ملكان العلة.• 
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سعيد البديد يف الثمانينيات يرتدي دقلة قطرية قدمية يف ساحة متحف قطر الوطني.• 
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512

سعيد البديد واألستاذ محمد بوهندي يف صورة تذكارية قرب بحيرة متحف قطر الوطني.• 
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513

مدير املتحف آنذاك د. خالد املال وسعيد البديد وموظفو متحف قطر الوطني يف استعراض ألدوات الغوص والطواشة.• 

جلسة توثيق املعلومات بني سعيد البديد واألستاذ بوهندي.• 
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514

سعيد البديد سعيد باستالمه ألول نسخة من )ديوان البديد( وذلك عام 1980م.• 
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رحمك اهلل أيها الرجل البار بأهله وعشيرته ووطنه.• 
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السيد عبدالهادي يعقوب مدير األندية البحرية يستقبل النوخذا سعيد بن سالم البديد يف النادي البحري يف دولة الكويت • 
يف منتصف ثمانينيات القرن املاضي.
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املرحوم سعيد البديد، والدكتور نبيل صبحي حنا، والباحث عبدالعزيز املطاوعة خالل العمل امليداني ملشروع الطب الشعبي.• 

book.indd   517 10/30/19   7:27 AM



518

فهرس األشعار
رقم الصفحةالعنوانمطلع القصيدة

 احِلَكم َوالنَصائح

50إحذر من الدنياإحذر من الّدنيا تُغّرك ِوِتْغراك

52ِحَكم َونَصاِئحما كل من َجّس العروق طبيب

53النَاِس أْجنَاِسزماٍن أراني من فعوله َهوايله

54زْرع الِصّبْخعالَم الَقلب ما يرضى ويقنع

55نَهَضْة الّذيْبلك يا »حمد« ِمّني سالٍم وترحيب

الوطنّيات

58أّدى األََمانَةهلل َرآداٍت على كّل ما راد

59َغالٌب َوَطالٌبيا اهلل يا عالم َخفايا أَسرارها

61نشر البــــرايابن صباِح إْن كان نَْشر البَرا شال

الشّكوى

66ِديَــــــار املَضاننيَرّوْحت ما واَدْعتهم بالّسالمي

67أَيَـــام وقتــــــييا سامٍك َسبْع الّسماوات ِعّني

68يَا جفني َدع النْومياهلل يا من هو عليه ٍإّتكالي

71أَْحِسب األيَّاْميا اهلل املطلوب يا من هو رقيب

72عَساك يَا محمـد بَخّيرأبات ليلي ساهٍر »يا محمـد«

73َطريق الِشيبعلى واَشّيب راسي واعذابي
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رقم الصفحةالعنوانمطلع القصيدة

74»اْسِمي غريب!!«يا اهلل املطلوب يا منشي السحاب

وجدانيات

ـــــــــــــــــــــــةألٍف أَوّلف ما جتي ِمنَْه األَسباْب 78ألِفيَّ

81من الوجد حالي والغراممن الًوْجد حالي والغَرام نحيل

83مَع اللّي يُغوُصوْنيا عنْي ماِلْك بالبكا تالي الليل

ْح بََحْر َشوقيباح الصبر وافضيت ما كان مكنون 85َقرَّ

يت يف دار األشراف 87درت األوَصافعند الضحى َمرَّ

89مهيٍم يف هوى ِطفليقول اللي تهّيض من ضميره

بر، وأضحت بِه الّنفس هاميه 91َعلي يا نسيم الّنودراح الصَّ

94قيل يَساِنـــعنيِبْسمك إلهي بادٍي كّل ما أنويت

95زريف الّطولزريف الّطول ما يرحم ويَاوي

96َعلّلت الفؤادبغيت أسال وقلبي ما َسالُهم

97ما ِننسى َهواهْمأرانا كلّما قلنا َسلينا

99يا شفا عوْق الَعليلما َجال عن ناظري َذاك اخليال

100ِمْن الهجرانِمِن الْهجران لي نَفٍس َعليله
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520

رقم الصفحةالعنوانمطلع القصيدة

101حـــّرك األوتَارليت تْرَجع لي ليالي املاضيات

102ال يا َمعذبنيَسالم يا َسْمِح الُقبَل عّد ما الرآي

103كم ُسْفرنا..َسّيدي َعْن َوْصلُكم مالي

104حــّي الَغريبيا بن علي يف حّب رعبوب

105سيدي مللكه َشرانييا أهل الهوى واملعاني

رس واملبَري 106َما بالهوى َسالمِقبَْضت الطَّ

107َصويب الَعذاَرىأنا منوتي جيٍب، أقّضي به احلاجات

108ِشِفني َعلى الَماه!أّحيه َخّرس لي نظيري هدومي

110أال قلّب الشجيعلى يا خوي أنا قلبي ِيحّنا

111حلاَك اهلل يا ذا الوَرقتلّوى ضامري بالهّم كّني

112إخذُوا ثوابيآنوِح من قاصي حشى الروح

113من يقتل دخيله؟!زارني يف الّدجا حلو املَعاني

ْكمبي َخفّي اجلرح بَّيح واشتهر 114يف شفِّ

115حسني العودَحِسني العود يا محال مزاحه
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ْمِع الَهميل 116آه يَا َوْجِديِبت أَساقي الَطْرِف بالدَّ

117هات القلميا من لقلٍب بني األَحباب َمْقسوم

118قال املُعّنىقال الـُمَعّنى بحّب الغيد

119يــــــــا ِهنـــــــــــديا ِهنْْد ما عّنك حشا اهلل سالي

د عليَّ فراقه 120َما تَداري َعلّيه؟!آه من صاحٍب َجدَّ

رفما أقوى على الَصّد والهجران 121يَا نَاعس الطَّ

122َما تدري أّن احلّب َفّتان؟!َسالم من قلٍب سليمي

123أخشـــــــــــــــــى!سامر بليلي ساري

125لو قيل خسران!يا ليتني ما ِسْرت ِلُعمان

126زين املَعانيهات السجل هات القلم هات ِلْدواة

127يَــــــــــــا َهاجرينيِباهلل يا هاجريني

128عيُونــــــــــــــــــــكعيونك ِشْفتها مَيّي

129َعلى َقلب املولع خطيرأسهر الليل كلّه شاقٍي يف هواه

130أَسامر النجمجفني ِجَفاه الَكرى والنوم
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131َشْرع الَهوىلي ويَن يا صاحبي لي ويَن

يتني يا زين وأقفيت 132أنت شَفاِتيَمرَّ

133ِهنْــــــــــــــــــــــــــــد»ِهنْد« فيك احِلْسن ِكلّه

اقَهال باللّي لَوصلي ما ميلّي 134َهال يا متعب العشَّ

ن بقلبي مضاريبه 135نِسيت الَهوىلطيف احلشا َمكَّ

136َحال النوىيوم األَحد َساَقْت ضعونه

137َعن الدار أَقفيعلى يا سلّيم وش بأسّوي ِبَدّياني

138َملكة مدينيا دار وين احْلبَّيب وينه

139بَدر َزاهي...َمّرني وإبتسم

140هـــــذا منَايــــــــاكلما جيت بَأسال

141يقول املَُعنىيقول الـُمَعّنى أَسير الَغرام

142أَنت قصدييا حبيب الّروح ما هذا الزعل

143َما ِعندي َدليلِشْفت العيون اللي بها السحر َمزروع

144لـّمـــا َرأتنــــــــــــــــييا من بعيناه سهم البني بّتارا
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145ِسوى ِشيرازأنا مالي على »شيراز« طاقة

146خـــــــــــــــــــــــالكِبليِت يا قلبي باألَفكار َواْبالك

الـُمَساَجالت

150الشاعر البيطارحمام يا من هاضني زين َمْغناك 

152أهاًل هال بكأهاًل َهال بك يا »محمد« وَحّياك

154يا سعيد أنا بي عوٍقيا سعيد أنا بي عوٍق ْمكيد

156جاني كتابجاني كتاٍب فيه متجيد

158حميد السجاياجفا النوم َجْفني والكرى ما اهتنى به

160هات القلميا اهلل يا عادل لنا كل ما مال

162كف املالمأهاًل هال بك ِعّد ما َهب نودي

164علي يا بن شبيبَهال ما َهّلْ وبٍل من َغمامه

اع الَفَرْج 165يا سعيد أنخاك من وقٍت عوجطارشي من فوق قطَّ

167ما يفيد ابها الزمان إال الهججهات ما يرسم على طرف الـِمَزج

ال املطر 169وين أنا والوقت أسقاني كدرمرحباً ما هل َهطَّ

171يا هال ما بان جنم وازدهريا هاًل ما بان جنٍم واْزَدَهْر
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املتفرقات

176ِسنة َعلينَا َعسيرة!هاض الغرام وهّيض القيل بفنون

178ما بالفقر عار!   قال الذي بالقيل ما هو مبحتار

179 َصرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــة!إْحِبْسْت ياربعي على غير ِحيِّة

180َقصدي قطر...سالمي على داٍر بها َمنزل الغالي

182َوجِدي على ُشوف الَوطْنالنوم »يا أم سعيد« عن ناظري زال

183الّرحيـــــــــــــــــــــــــليا اهلل يا من هو عليه التدابير

ْ يف ْعضاِيْه يْب بنَيَّ 185)أشوف الشيب(أَشوف الشِّ

186ديـــــرة العــــــزيا اهلل يا هادي جميع املضلني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيا اهلل يا من هو َرقيٍب ومعبود 188َونَّ

بر به فَرجأّحيه يا قلٍب َغدا ِفيه َوّقادي 189الصَّ

190يا أهل الدمامما كل من رام املعالي ِينالها

191خيبات الظنونكان »يوسف« ُمْستَشار
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193َمْعرض التَجارةيا َمْعرض التجارة

194ِمثْـــــــــل ُحــــــــــــٍر!؟َهاِض فْكري َهاِض تَْعبيره

195يا عريب اجلديا »َحَمد« جاني كتاٍب به سالم

196جيوش العذارىأنا باستعني اهلل عليم بخفي األسرار

الرثاء

200رسالة فيها التعازييا عني هلّي بالدُموع السواكيب

202َخذاه البـــنيعالَم الّدار أضناها احلنينا

الزبارة

206الشيخ عبداهلللَِك احَلْمد يا عالم خفا ِكْل مضمور

207شدنا قصر صبحاأنا آشوف َصبْحا تَّوْ ما الح عيدها

209أمطرت يف الزبارةمزنٍة رعدها يخلف باالذهاني

الّشيالت

214شانك العز يا وطناشانك الِعّز ِمّنا يا َوطّنا

215راية العّزَراية الِعّز ِنْرَفْعها ونَحميها
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216دارنا ما نخليهاكيف ننسى الوطن اللي ربينا به

217قل له إّنا سيوفكراكب اللي َحشا ما َمّل راكبها

218ثوبها الضايفدار ياللي كساها ثوبَها الضايف

219ميمر اجلودنَْحمد اللي له علينا ِفَضايل

220دار بن ثانيراكب اللي ِيْدني البْعد َمْسراها

221دارنا مثل عذرىيا اهلل إنك علينا عالٍي والي

222يا قطرنَْحِمِد اللي لَه َعلينا فضايل

223مبارك يا شعبناَهّنيك يا حاكم قطر ِبْسعاد

224آل مّناعيا اهلل اليوم يا منشي الـَمخايل

225دوالب احلشاَفّريت دوالب احلشا وأفضيت ما به

226ماضني الفعايلِبنْت ياللي شوَقها ِذْرب الَفعايل

227بو جديليا راكٍب ُحرٍّ ِتعّنى ِمْن َمَحلّه

228ما َحاَل لعٍبما َحاَل لعٍب َحَضْر فيه ِشّباني

229دخيلك من خطرهاهاِضني يوم َولَّْفت املثايل
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230نَْظرٍة للخودنَْظرٍة للخود يَْجلي ِكَدرها

231صايف النحريا ِبنِْت يا اللي ُشوَقها عند اللوازم َحَظر

اف املثاني 232أسير بغير زلةهايف العود َعطَّ

233َهّيِض الَْقلب َفّنهيا َحماٍم َهّيِض الَْقلب َفّنه

234احلكم اجلديديا داِر ِهّبي ِبابْتهاٍج ِوابْتسام

235نردع الّضددارنا ما رضينا لك ِبهون

236عيد الفرحيا هلل يا للي باخَلفا َعاّلم

ه 237يا ِقنُوٍف تَزبَّْريا ِقنُوٍف تَزبَّْر ِمْردٍف نَوَّ

238يــــا قطــــــــــــــــــــــريا ِقَطْر ِمنِّْك ِوَعنِّْك رضينا

239يا هال ومسهالمرحباً عد ما الطير غنّْا

240سعدها من ساعةيا هال يا حي ربٍع نصونا زايرين

241أصبحت عذرىيا اهلل املطلوب ياهلل يا كايف

242بدع املثايليا اهلل يا من هو رجيب يف سماه

243مشيهيا شيخ مّنا سالم
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244َحّي شيٍخمرحباً ِعدِّ ما تنشا املخايل

غنائيات

249نورت املدينةسعدها من ليالي نّورت باملدينة

250لي َصاحٍبَمْسكني يا راعي الهوى يا كبر بَلواه

251يوم األحديوم األحد ساقت ضعونه

252صوت املغنيسمعت صوت املغني

253أرقب النجمالبارحة ساهٍر والنوم ما جاني

254يا حماٍميا حماٍم على رُوس املباني ينوْح

255سعدها من لياليسعدها من ليالي عادها اهلل علينا

256يا أهل الهوى غنيتبالفن يا أهل الهوى غنيت

257أيام متضي لييا طول ليلي يامال واطول

زهيريات البديد

261سافرت عصر املساَساَفْرت َعْصر املسا وأَنْويت َفرقاُهم

262عصر األحدَعْصِر األَحد ريِت ِغزالن َسَرْحِهن همل
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263ِمْن َضاِمريِمْن َضاِمري دار دوالب الَقلُْب َداير

264ُقْمت ألتجيُقْمت ألتجي وأَْرجتي ِهنٍْد يْجي َوأبْها

265َقلبي َهوىَقلبي َهوى يف َهوى بَْحر الَهوى َجاري

267يا قايد الّرمْييا قايد الّرمْي َعنْك اجلازيات أَنَْحْن

نا 268َدشِّ ْرمضانَدشِّ ْرمضان وظهر واخللِّ ما َمرِّ

نا 269يا ولد عامريا ولد عامر أرى َعْصر الصبا َمرِّ

270يا أوالد ناصرشليت من داركم ياهل الكرم والوفا
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املصادر واملراجع

أواًل: املصادر:
مجموعة مصادر وقصاصات ورقية مدونة بخط يد الشاعر سعيد بن سالم البديد املناعي       •

)رحمه اهلل(.

•     مجموعة القصائد املدونة شفاهة من الشاعر لكامل قصائده وزهيرياته واملدونة منذ عام 1977م 
- 1985م، وهي بقلم علي شبيب املناعي.

•     مجموعة التسجيالت الصوتية املسجلة من قبل علي شبيب املناعي وعلي عبداهلل الفياض منذ 
عام 1977م ـــــ 1985م.

ديوان البديد، للشاعر سعيد البديد، الطبعة األولى، صدر عن إدارة الثقافة والفنون، وزارة       •
اإلعالم عام 1982م.

•     ديوان املناعي، للشاعر سعيد بن سالم البديد املناعي، الطبعة األولى، طبع على نفقته )رحمه 
اهلل(، عام 1988م.

الدوحة، عام  القطرية،  املوسوعة  دار  اخلليفي،  بن محمد  إبراهيم  للشاعر  اخلليفي،  ديوان       •
1988م.

•     ديوان الشيالت القطرية، دار املوسوعة القطرية، الدوحة، عام 1991م.

•     كتاب صالح بن سلطان الكواري، حياته وشعره وديوانه، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، 
2012م.

ثانيًا: املراجع:
•     البداوة يف الكويت، إبراهيم الشكري، الطبعة األولى 1981م، دار الكتب، الكويت.

تاريخ الكويت احلديث، د. أحمد مصطفى أبو حاكمه، الطبعة األولى 1984م، ذات السالسل،       •
الكويت.

•     تاريخ املوسيقى الشرقية، سليم احللو، دار مكتبة احلياة، بيروت، لبنان.
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•     قصص القرآن، محمد أحمد جاد املولى، محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، السيد 
شحاته، الطبعة العاشرة 1385ه، دار إحياء التراث العربي.

مواويل من اخلليج، اجلزء األول، علي شبيب املناعي، الطبعة األولى، 1984م، مركز التراث       •
الشعبي، الدوحة.

•     لسان العرب، ابن منظور، الطبعة األولى، دار صادر، بيروت.

•     املنجد يف اللغة واألعالم، الطبعة السادسة والعشرون، دار املشرق، بيروت.

املعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثانية، إدارة إحياء التراث اإلسالمي، الدوحة،       •
قطر 1985م.

•     الطب الشعبي يف اخلليج، تأليف: نبيل صبحي حنا، إصدارات مركز التراث الشعبي، الدوحة، 
1998م.

•     احللي الداني يف سيرة الشيخ علي آل ثاني، تأليف: خالد بن محمد بن غامن آل ثاني، الدوحة ـــ 
قطر، 1430هـ - 2009م.

ثالثًا: الرواة:
ـــ الدوحة. •     الراوي املرحوم حارب بن راشد احلاربـ 

ـــ الدوحة. •     الراوي املرحوم  أحمد بن بدر ماجد البدرـ 

ـــ دارين. •     الراوي املرحوم  محمد بن راشد بن فاضل البنعليـ 

ــ دارين. •     الراوي املرحوم  فاضل بن راشد بن فاضل البنعليـ 

ـــ الدوحة. •     الراوي املرحوم يوسف مال صالح اجلابرـ 

ــــ الدوحة. •     األديب املرحوم يوسف بن عبدالرحمن اخلليفيـ 
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