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إبراهيم اجلراح وراشـد السيف أثارتهما قصيدتي فنظما قصيدتني تعارضانها وتوثقان أيام الفرح والترح  وتوصيان بالصبر واجللد

أحمد شـوقي نظم «جارة الوادي» وصف فيها رياض زحلة وتذّكر أيام صباه.. وشدت بها فيروز فزادتها جماًال ورونقًا
عزيـز أباظة أبـدع في اسـترجاع الذكريات بعـد فقـدان زوجته في «همسـة حائـرة» وغناها محمـد عبدالوهاب
علـي محمـود طه اشـتهر بقصيدته «اجلنـدول» وديوانه «الشـوق» ضـم قصيدة «األيـام» خاطب فيهـا ذكرياته

اها عبداحلميد السـيد ـن أبياتها وغنَّ نظمـت قصيدة حول غربتي وُبعـدي عن بلدي وأهلـي وأصدقائي وتراكـم الذكريات على ذهني.. وحلَّ

 

أساطني الشعر.. والذكريات صدى السنني احلاكي
مسامرات (١٦)

رحم اهللا أمير الشــعراء أحمد شوقي، فقد 
أحيا الشــعر العربي وأعاد إليه رونقه وبهاءه 
بعد أن مرت قرون وهو يتراجع عما كان عليه 
من عنفوان ورقي. لقد أتى أحمد شوقي فتسلم 
الراية من محمود سامي البارودي، وانطلق بها 
عاليا لينتج لنا هذا الشعر البديع املتنوع في 
أغراضه وأشكاله، وأذكر أشكاله ألن املسرحيات 
الشعرية التي أبدعها كانت من أهم ما أجنز في 
حياته، وألن ما صاغه من مقطوعات شــعرية 
لألطفال كان زاداً للمدارس العربية لعدة سنني، 
فحفظ أطفال العرب هذا الشعر وتغنوا به ويا 
ليت هذا التغني قد دام إلى هذا اليوم إذن لتغير 
احلــال فيما يتعلق بإجادة أبنائنا للغة آبائهم 
وأجدادهم. ولشــوقي من األشــكال - أيضا - 
العنايــة بالتاريخ فقد كان في قصائده مؤرخا 
لكثير من األحداث التي مرت بالبالد اإلسالمية 
كلهــا وخاصة بالده مصر. وكان معبرا أصدق 
تعبيــر عندما قال: والذكريات صدى الســنني 
احلاكي وقد قال هذا ضمن قصيدة وجهها إلى 
بلدة زحلة اللبنانية الشهيرة بواديها وأشجارها 
ومياهها وحدائقها الغناء املزهرة، وقد سماها 

«جارة الوادي» وهو يخاطبها بقوله:
ــي ــت وعادنـ ــوادي طربـ ــارة الـ ــا جـ يـ

ــراك ــن ذكـ ــالم مـ ــبه األحـ ــا يشـ مـ
ـــرى ـــي الك ـــواك وف ـــرى ه ـــي الذك ـــت ف مّثل

ــي ــنني احلاكـ ــدى السـ ــات صـ والذكريـ

ثم أخذ في وصف الرياض اجلميلة في تلك 
البلدة التي يزهو بها لبنان، ويرى الشاعر أن 

ما شاهده فيها قد أعاده إلى صباه:
ــوة ــاض بربـ ــى الريـ ــررت علـ ــد مـ ولقـ

ألقـــاك حيالهـــا  كنـــت  غّنـــاء 
ضحكـــت إلـــّي وجوههـــا وعيونهـــا

ووجـــدت فـــي أنفاســـها ريـــاك
ــا ــر رفرفـ ــام أذكـ ــي األيـ ــت فـ فذهبـ

بـــني اجلـــداول والعيـــون حـــواك

(الرفرف: الشــجر املسترسل بأغصانه إلى 
األرض أو إلى اجلدول املائي).

فماذا تذكر شوقي من أيام صباه، حني كان 
يشغله هواه بها يقول:

أذكـــرت هرولـــة الصبابـــة والهـــوى
ملـــا خطـــرت ُيقّبـــالن خطـــاك

ـــوى ـــى اله ـــاق عل ـــب العن ـــا طي ـــم أدر م ل
حتـــى ترّفـــق ســـاعدي فطـــواك

وتـــأّودت أعطـــاف بانـــك فـــي يـــدي
وأحمـــّر مـــن خفريهمـــا خـــداك

ـــى ـــك والدج ـــني فرع ـــي ليل ـــت ف ودخل
ولثمـــت كالصبـــح املنـــور فـــاك

وتعطلـــت لغـــة الـــكالم وخاطبـــت
ــاك ــوى عينـ ــة الهـ ــي لغـ ــي فـ عينـ

ثم بعد ذلك يقول:
ومحـــوت كل ُلبانـــة مـــن خاطـــري

وتشـــاكي تعاتـــب  كل  ونســـيت 
ــد ــان وال غـ ــر الزمـ ــن عمـ ــس مـ ال أمـ

ــاك ــوم لقـ ــكان يـ ــان فـ ــع الزمـ جمـ
لقد خلص - بعبقريته النادرة - كل ما يشعر 
به عند اللقاء مبن يحب، فقد أزال كل رغبة من 
رغباته التي تســيطر على خاطره ونســي ما 
كان يريد أن يقوله من عتاب وشكوى، فإن هذا 
اللقاء الذي يصفه قد جعله في وضع مختلف 
حتى إنه - صار في حلظته - ال يحس بيومه 
وال بغده، بل إنه ليشــعر وكأن الزمان كله قد 
جمع في يوم واحد هو يوم اللقاء مبن يهوى.

هكذا عبر شوقي، وبهذه األبيات شدت الفنانة 
اللبنانيــة فيروز بصوتها الشــجي، وال تزال 
تسمع وترى في الوسائل املتاحة. وال يزال قراء 
شعر شوقي يذكرون ما جاء في هذه القصيدة 
من ذكريات ويطربون لوقعها، وحسن سبكها. 
ولم تكن هذه هي القصيدة الوحيدة من نوعها، 
فإن له قصيدة أخرى، وردت في ديوانه حتت 
عنوان: «مصائر األيام» وقد وصف فيها الصغار 
وهم يدرسون في (املكتب) وهو شبيه باملدارس 
األهلية التي كانت قائمة في الكويت في الزمن 
املاضي، مثل مدرسة املال عبدالعزيز العنجري، 
واملال محمود، واملال اخلنيني وغيرهم كثيرون. 
إن شوقي ليصفهم في هذه املرحلة من مراحل 
حياتهم التي يحبذها ويحبذ معها املكتب الذي 

يرتاده أولئك الصغار فيقول في هذا الشأن:
أال حّبـــذا صحبـــة املكتـــب

أحبـــب بأيامـــه  وأحبـــب 
ــو ــة ميرحـ ــذا صبيـ ــا حبـ ويـ

ـــي ـــم صب ـــاة عليه ـــان احلي ن، عن

كأنهمـــو بســـمات احليـــا
ة، وأنفـــاس ريحانهـــا الطيـــب

ـــي ـــم كالقط ـــدى به ـــراح ويغ ُي
ــــع، على مشـــرق الشـــمس واملغرب

ثــم يصف هؤالء الذين يقادون إلى الدرس 
في كل يوم قائال:

عصافيـــر عنـــد تهجـــي الـــدرو
ـــب ـــي امللع ـــد ف ـــار عرابي س مه

ــا ــات احليـ ــن تبعـ ــون مـ خليـ
واألب يلقونهـــا  األم  علـــى  ة 

ـــم ـــن حوله ـــة م ـــون احلداث جن
ــب ــعة املذهـ ــه سـ ــق بـ تضيـ

وها قد فرغ من تصوير (املكتب) كما عرفه 
فــي صغره فهو بال شــك إمنــا كان معبرا عن 
مرحلــة من مراحل حياته، فقد كان - في يوم 

ما - واحدا من هؤالء الصغار الذين ذكرهم.
إذن - وقــد فرغ - فإنه ســوف ينتقل إلى 
حديث آخر يريد أن يقوله للناس في قصيدته 

هذه.
إنــه يرى أن دائرة الزمان تدور كالســاعة، 
وسوف تدور بهؤالء الصبية كما دارت بغيرهم. 
وفي هــذه الدنيا أناس ال يعدون ضمن الناس 
لسوء حظهم، وإذا غابوا عن املجالس لم يفتقدهم 

أحد.
ــا ــا املنـ ــواء وفيهـ ــا اللـ وفيهـ

ـــي ـــا النب ـــع وفيه ـــا التبي ر وفيه
ـــا ـــف الزح ـــر خل ـــا املؤخ وفيه

ـــب ـــي املوك ـــدم ف ـــا املق م وفيه

ثم يواصل هذه القصيدة وهي طويلة فيتحدث 
عن مســتقبل هؤالء الصغار الذين أدركهم في 
املكتب، ثم رآهم وقد شــبوا عن الطوق - كما 
يقال - وارمتوا في بحر احلياة، وغلبت عليهم 
الرغبة في ارتفاع الصيت وفي الكســب، وفي 
تكوين األسرة مبا في ذلك الوصول إلى مرتبة 
األبــوة. ويضيف أن العقل هو الذي يفتح باب 
الطموح أمام اإلنســان ويزيــن له أن يلج باب 
الرجــاء، ويزين للمرء أن يضع ضمن أماله ما 
لم تصل إليه عقول السابقني، فهذا هو الرجاء 

كما قال شوقي:
تنقـــل كالنجـــم مـــن غيهـــب

ـــب ـــى عيه ـــور إل ـــوب العص يج
ـــا ـــمس النه ـــعاع كش ـــدمي الش ق

ر جديـــد كمصباحهـــا امللهـــب
ـــينا الرئيــــ ـــن س ـــل اب ـــراط مث أبق

ـــي الطيب ـــل أب ـــر مث ـــس وهومي ـ
ــا ــي البنـ ــر فـ ــم حجـ وكلهـ

ـــب ـــر املعق ـــن املثم ـــرس م ء وغ

وتســتمر القصيدة على هذا املنوال إلى أن 
يصل إلى نهايتها املؤسفة التي يذكر فيها أولئك 
الذي عاصرهم، وعرفهم، وتتبع منو أنشطتهم 

ثم فقدهم واحدا بعد اآلخر:
ـــن ـــم يك ـــاق كأن ل ـــاب الرف وغ

ـــب ـــم تصح ـــد ول ـــك عه ـــم ل به
إلـــى أن فنـــوا ثلـــة ثلـــة

ـــب ـــى السبس ـــراب عل ـــاء الس فن
(السبسب: األرض الصحراوية املستوية).

أما محمود سامي البارودي الذي ورد ذكره 
فيمــا تقدم مــن حديث، فهو من مواليد ســنة 
١٨٣٨م، وكانت وفاته في سنة ١٩٠٤م. تخرج في 
املدرســة احلربية مبصر، ولكنه لم يجد مجاال 
للعمــل في تخصصه، فانشــغل بــاألدب وقال 
الشــعر، ثم تغير حاله بتغيــر حكام عصره، 
فنال ما يريد من مكانة، وشــارك في احلروب 
كما رغــب، ثم تولى مناصــب عالية في بلده، 
ولكــن األمور جرت بخالف مــا يظن، حني قام 
أحمد عرابي بثورته املعروفة في تاريخ مصر، 
وكان البــارودي معاضدا لــه. فنفى كافة قادة 
املشــاركني في الثورة إلى «ســيالن»، وأمضوا 
هناك ما يزيد على سبعة عشر سنة، ولم يعد 
هــؤالء ومعهم البارودي إال عندما حلت ســنة 

١٩٠٠م، ومات بعضهم هناك.
مضت عليه سنوات احملنة واالغتراب آخذة 
من عمره ما أخذت، ولذا فإنه عندما أحس بتقدمه 
في الســن صاغ قصيدة جميلة حتدث فيه عن 

ذلك، كان منها قوله:
كيـــف ال أندب الشـــباب وقـــد أصـ

ـــة واغتراب ـــي محن ـــًال ف ـــت كه بح
ـــاني ـــي وكس ت ـــيب جدَّ ـــق الش أخَل

ــاب  ــة اجللبـ ــه رثـ ــة منـ خلعـ

ولـــوى شـــعر حاجبـــي علـــى عينــــ
ــــي حتـــى أطـــل كالهـــداب

ال أرى الشـــيء حـــني يســـنح إال
كخيـــال كأننـــي فـــي ضبـــاب 

وفي ختامها:
لـــم تـــدع صولـــة احلـــوادث منـــي

ـــاب ـــي ثي ـــة ف ـــالء هم ـــر أش غي
فجعتنـــي بوالـــدي وأهلـــي

ـــي ـــي أتراب ـــر ف ـــت تك ـــم أنح ث
كل يـــوم يـــزول عنـــي حبيـــب

ـــاب ـــة األحب ـــن فرق ـــي م ـــا لقلب ي
< < <

وممن أبدع في اســترجاع الذكريات شــعرا 
الشــاعر عزيــز أباظــة، وهو من شــعراء مصر 
البارزيــن، وكان رجال ذا مكانته في وطنه، ولد 
في ســنة ١٨٩٨م وتدرج في الدراسة هناك حتى 

تخرج في كلية احلقوق سنة ١٩٢٣م.
وعمل في مكتب أحد احملامني بعد تخرجه، ثم 
التحق بالنيابة العامة في ســنة ١٩٢٥م، وبعدها 
انتخب عضوا في مجلس النواب في سنة ١٩٢٩م. 
وبعد انتهاء مدته في املجلس تدرج في عدة وظائف 
انتخب بعدها مرة أخرى لعضوية مجلس النواب 
في ســنة ١٩٣٦م، واشتغل مديرا لعدة مديريات 
وهي التي تســمى اآلن محافظات، ونال في ذلك 

الوقت رتبة الباشاوية. 
أصيب في ســنة ١٩٤٢م بوفــاة زوجته التي 
حــزن عليها كثيرا، وعندما أصدر ديوانه «أنات 
حائــرة» كان أكثر قصائد الديوان في رثائه لها. 
ثم قام بعدة مهام منها عضوية مجلس الشيوخ 
في سنة ١٩٤٧م. كانت صفة الشاعر هي الواضحة 
فيه، ولذلك فقد ترأس جمعية الشعراء في سنة 
١٩٥٠م، وصار رئيسا للجنة الشعر في املجلس 
األعلى لرعاية الفنون واآلداب وتوج جهده األدبي 
باختياره عضوا في مجمع اللغة العربية ســنة 
١٩٥٩م. توفي بالقاهرة في اليوم العاشر من شهر 
يوليو لسنة ١٩٧٣م. ولقد ُكّرم أثناء حياته وبعد 
وفاته، وال يزال ذكره مبا تركه من تراث فكري، 
ومن أشــعار كان آخرهــا ديوانه الذي طبع بعد 
أن انتقــل إلى رحمــة اهللا تعالى، وكان صدوره 
في سنة ١٩٧٨م. زار هذا الشاعر الكويت، واتصل 
بعدة جهات، وقد أســعدني احلــظ بلقائه لعدة 
مرات خالل زيارته، ولقد وجدت فيه رجال ميثل 
املكانة التي نالها، ويستحق التقدير واالحترام.

في مجال الذكريات، فإن ديوانه «أنات حائرة» 
كان ميثل أســاه بعد فقــدان زوجته، ويصطبغ 
بالذكــرات التــي لم تغادر بالــه حتى بعد مرور 
الســنني. وأدل شــيء علــى ذلك قصيــدة نالت 
شهرة واسعة بعد أن حلنها وغناها الفنان محمد 
عبدالوهاب، وهي األغنية (القصيدة) التي ذاعت 
بعنوان «همسة حائرة» وفيها إشارة إلى الذكرى 
التي تســيطر على الشــاعر وإن لم يصرح مبن 

يقصد، يقول:
ـــة ـــي بناجي ـــا نفس ـــس م ـــة النف ـــا مني ي

ــا ــا وهجرانـ ــا نأيـ ــت بهـ ــد عصفـ وقـ
ــه ــا مدامعـ ــا ترقـ ــوان مـ ــت أسـ أضنيـ

ـــا ـــهد حيران ـــايا الس ـــوق حش ـــت ف وهج
ــة ــل عاطفـ ــمع الليـ ــودع سـ ــت يـ يبيـ

ــا ــرا وكتمانـ ــا سـ ــار بهـ ــاق النهـ ضـ
هـــل تذكريـــن بشـــط النيـــل مجلســـنا

ــكاوانا ــي شـ ــى فـ ــا فنفنـ ــكو هوانـ نشـ
ــا ــاء أنتنـ ــات املـ ــي همسـ ــاب فـ تنسـ

وتســـتثير ســـكون النهـــر جنوانـــا

وميضي قائال إن النيل الفضي لم يشهد الفني 
مثلهما يذوبان تباريحا وأشــجانا، ويكادان من 
بهجة اللقاء ونشوتهما بسببه يريان الدنا شجرة 
وارفة، والدهر بستانا، وعلى الرغم من ذلك فاحلياء 
مينعهما من جتاوز احلدود، وذلك ما صوره بقوله:

لـــم نعتنـــق والهـــوى يغـــري جوانحنـــا
وقلبانـــا روحانـــا  تعانـــق  وكـــم 

ــى ــة وتقـ ــي عفـ ــاء ونغضـ ــي حيـ نغضـ
ــا ــذ كانـ ــب مـ ــاب احلـ ــاء ثيـ إن احليـ

ال نشــك في أنه يصف حبــا عذريا ذهب أدراج 
الرياح، وصار للشاعر ذكريات يردد صداها في شعره.

< < <
وجاء على إثر شــوقي شاعر رقيق متنوع 
الشعر، له اهتمام كبير بالوصف وشعر الغزل 
واحلديــث عن األيام وما تفعلــه بالناس، وما 
يعانيه هو منها. هذا الشاعر هو علي محمود طه 
املهندس، الذي اشتهر بقصيدته املعّناة: اجلندول 

التي غناها بلحنه الفنان محمد عبدالوهاب.
ولد علي محمود طه في مصر سنة ١٩٠٣م، 
وتوفــي بهــا ســنة ١٩٤٩م، ودرس الهندســة 

التطبيقية فكان مهندسا إال أن األدب، والشعر 
بخاصــة مــن أهم ما كان يعنى بــه إضافة إلى 
عمله في الهندســة، ونظــرا لبروزه في املجال 
الثقافــي فقد مت اختياره لكي يكون وكيال لدار 

الكتب املصرية وكان منصبا مهما في حينه.
له عدة دواوين منها: املالح التائه، وليالي املالح 
التائه، والشوق العائد، وأغنية الرياح األربع. وله 
ترجمات لبعض اآلثار الشعرية األجنبية ضمنها 
كتابه: أرواح شاردة، وهي ترجمة شعرية لتلك 
اآلثار. في ديوانه الشوق العائد قصيدة بعنوان 
«األيام» يتحدث فيها عن األيام التي متر بالناس 
فمنهم من يسعد بها ومنهم من يشقى فمن يسعد 
بها تظهر على محّياه السعادة، ويتقلب في النعيم، 
ولكن من يشقى فإنه يضع املالمة على األيام التي 
يعتبرها مسببة كل ما يصيبه من بؤس وشقاء. 

وفي هذا السبيل يسير الشاعر فيخاطبها:
ــه ــن خانـ ــت ملـ ــدوة أنـ عـ

ـــق املعني ـــت الصدي ـــظ، وإن كن ح
ـــه ـــي رأي ـــأ ف ـــن أخط ـــاك م حل

ــن ــي تفكريـ ــت التـ ــا أنـ كأمنـ
ـــه ـــي عيش ـــع ف ـــاء الصن ـــن أس وم

كيـــف تســـيئني وال حتســـنني؟
والمـــك الضليـــل فـــي دهـــره

ـــني! ـــالل املب ـــه الض ـــك ال من فمن
ـــه ـــي حب ـــان ف ـــو احلرم ـــى أخ حت

ـــني ـــب الضن ـــت احلبي ـــا أن كأمن

ثم يقول لأليام: ومع كل ذلك فأنت ال تبدين 
الشكوى، وال يهمك ما ترين أو تسمعني، ولقد 
عرفت ضعف الناس في هذا العالم، ولذا أخذت 
أراجينهم باحلسنى، وصبرت ألنك تعلمني أن 
ضعفهــم هو الذي يدفع بهم إلى ما ترين، ولذا 
فإنك تطلبني لهم النجاة. وهو بذلك راض عن 
دنياه، ويخاطبها قائال: إنه يعلم جيدا مبا تصنعه 
له وللناس، وما تتمثل به من لبس، فهي التي 
تفسح له الضيق إن وافاه خالل عمره، ويواصل:

ـــا ـــي، وم ـــو عذاب ـــا ميح ـــك م لدي
ـــخني ـــام س ـــو ه ـــي، وه ـــأ دمع يرف

ـــا ـــي، وم ـــي هموم ـــا يفن ـــك م لدي
ـــني ـــو دام طع ـــي وه ـــرئ قلب يب

وفي أثناء احلرب العاملية الثانية، وبالتحديد 
في سنة ١٩٤٤م، كان العالم في هذا الوقت يترقب 
نهايــة تلك احلرب الطاحنة. وقد بدأ الشــاعر 
في حينها وهو يرنو إلى املستقبل الذي متنى 
أن يعيــد له ما قبل ســنوات احلرب من راحة 
واطمئنــان بعد أن ذاق هــو وغيره من الناس 
مرارة أيام الهية. ولذا فهو يخاطب ذكرياته قائال:

ـــا ذكرياتي ـــي ي ـــس جئتن ـــد خم بع
واألمانـــي بـــني مـــوت وحيـــاة

بعـــد خمـــس يـــا لهـــا فـــي الســـنوات
حملـــت كل ذنـــوب الكائنـــات

أرجعـــي لـــي بعـــض أحالمـــي وهاتـــي
صفـــو أنغامـــي وردي صدحاتـــي

ثم إنــه يخاطب الذكريــات وكأنه يخاطب 
املســتقبل فقد جمــع بني املاضــي والقادم من 

األيام في قوله:
عليـــا أقلـــت  كيـــف  ذكرياتـــي 

ــا ــر القصيـ ــر والبحـ ــزت البـ ــف جـ كيـ
ــا ــا دمويـ ــون جلـ ــت الكـ ــف حضنـ كيـ

عييـــا النـــار  طاغـــي  وشـــواظا 
ذكرياتـــي جـــددي هـــذا الروّيـــا

شـــجيا عذبـــا  نغمـــا  وابعثيـــه 

هــذا هو علي محمود طه وهذا هو شــعره، 
ويا ليت في األمر فسحة إذن لقرأنا معا كثيرا 

من إنتاجه البديع.
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في السنة الدراســية ١٩٥٧م - ١٩٥٨م، كان 
أحــد أبناء الكويت يتلقــى العلم في العاصمة 
املصريــة (القاهرة) وذلك ضمــن إخوة له هم 
أعضاء البعثة التعليمية الكويتية التي كانت 
دائرة املعارف هنا ترسلهم إلى حيث مقر الدراسة 
املالئم، ولم تكن سبل االتصال بالبالد متاحة - 
في ذلك الوقت - كما هي اليوم، بل كان البريد 
هو ما ميكن أن يفيد في ذلك، وقد ضاقت بهذا 
الطالــب الدنيا، وكان ضيقه يــزداد كلما تذكر 
بــالده وأهلــه وأصدقاءه، فكتــب قصيدة عبر 
فيها عن كل ما يحس به. هذا الذي أحتدث عنه 
في هذه الســطور هو كاتب هذه الكلمات الذي 
مــر بهذه التجربة، فكتب ما يلي بعد شــعوره 
بتراكم الذكريات على ذهنه، وإحساســه ببعد 
املســافة، وطول املدة الباقية على لقاء األحبة 

الذين فارقهم، وهذه هي القصيدة املشار إليها:
ــجنا ــل الشـ ــرى وخـ وّدع الذكـ

ـــا ـــا وضن ـــب هم ـــا قل ـــبنا ي حس
ـــى ـــب أس ـــأل القل ـــرى مت رب ذك

ــا ــا وهنـ ــاض أنسـ ــان فـ لزمـ
ــا ــن دونهـ ــت مـ ــال قطعـ وليـ

ـــى ـــباب املن ـــاه أس ـــا نلق ـــم م رغ
ــه ــر بـ ــم الثغـ ــان باسـ وزمـ

ــا ــر حنـ ــام والدهـ ــت األيـ صفـ
ـــرا ـــي عاب ـــف يأت ـــت كالطي أصبح

يجلـــب اآلالم والهـــم لنـــا
ماضيـــا حلـــوا وعيشـــا صافيـــا

ـــا ـــن أيامن ـــش م ـــو العي ـــن صف أي
كـــم تذكرنـــاه عهـــدا حســـنا

أحســـنا زمنـــا  وبكينـــاه 
عصفـــت عاصفـــة الدهـــر بـــه

اإلحنـــا  بـــذاك  فتلقينـــا 
ـــم ـــب فل ـــا قل ـــراك ي ـــرح ذك اط

جتـــن مـــن ذكـــراك خيـــر املجتنـــي
ـــوى ـــار اجل ـــا ن ـــت بن ـــذ أجج من

ـــنا ـــي وس ـــول الليال ـــذق ط ـــم ن ل
ونعيـــم الوصـــل ذقنـــا بعـــده

ــا ــوان العنـ ــاه ألـ ــوم فارقنـ يـ
ـــذكاره ـــن ت ـــر م ـــزل يخط ـــم ي ل

ـــنا ـــاف الس ـــالم رف ـــر األح خاط
يحمـــل النفـــس علـــى مـــا يرتضـــي

ــا ــه حزنـ ــب منـ ــق القلـ ويذيـ

وقد حلن هذه األبيات وغناها الفنان املرحوم 
عبداحلميد السيد، وأذيعت. وقد أثارت األحاسيس 
التي وردت في هذه القصيدة شاعرين هما: اخلال 
إبراهيم سليمان اجلراح، واألستاذ راشد السيف. 
فكتب كل منهما قصيدة تعارضها. ومما قاله اخلال:

رب لفـــظ رق حتـــى فتنـــا
ــا ــر األذنـ ــب وسـ ــة القلـ رفـ

ــه ــاءت بـ ــرة جـ ــة عابـ نغمـ
فأزالـــت بصداهـــا اإلحنـــا

ومنها قوله:
ــا ــت بهـ ــت فأحييـ ــد تفننـ قـ

ميـــت الشـــعر فألقـــى الكفنـــا
ــى ــد فتـ ــال قصـ ــت بـ وحتّديـ

ـــا ـــا علن ـــي صداه ـــاق أن يحك ض
ـــم ـــعر فل ـــى الش ـــت عل  فتطفل

ــنا ــداه الرسـ ــي مـ ــًا فـ أرخ عّيـ
 يـــا لهـــا أغـــرودة لـــو أنهـــا

ـــجنا ـــي ش ـــا ل ـــج أحلانه ـــم ته ل

وفي ختام قصيدته:
ــى ــي علـ ــام ال تأتـ ــادة األيـ عـ

فرحـــة إال اســـتحالت حزنـــا
ـــا ـــلت مرح ـــا، وس ـــلبت أنس  س

ـــا ـــا الثمن ـــذ منه ـــن يأخ ـــن م أي
أتراهـــا ترعـــوي عـــن غدرهـــا

أم تراهـــا اتخذتـــه ديدنـــا
عشـــت غريـــدا كمـــا شـــئت علـــى

ــا ــاق اجلنـ ــة اآلداب خفـ دوحـ
بلبـــال مـــا قفـــزت عـــن فـــنن

رجلـــه، إال اســـتقلت فننـــا

أما الشاعر راشد السيف فقال في البداية:
ـــجنا ـــدي الش ـــعر يب ـــي الش واقع

ـــا ـــى عن ـــه مثل ـــري ب ـــن غي ـــم يك ل
ــدا ــي جاهـ ــاول حلـ ــذا حـ ولـ

رمـــز ســـر ورث القلـــب الضنـــا
ـــه ـــف ل ـــم اكش ـــر ول ـــى األم فانته

غيـــر حســـن الظـــن ذاكـــرا حســـنا

ثم يقول بعد ذلك:
أيهـــا الباكـــي علـــى مـــا قـــد مضـــى

ـــا ـــل ههن ـــكوى مح ـــس للش لي
ـــوا ـــك س ـــم ال ش ـــي اله ـــا ف كلن

ـــى ـــو املجتن ـــر حل ـــر أن الصب غي

وقال في اخلتام:
يـــا أخـــي يعقـــوب أقبـــل مـــا تـــرى

بعـــد غـــض الطـــرف عـــن عيبـــي أنـــا
ـــا ـــي دائم ـــودت مثل ـــم ع ـــت ك أن

ــنا ــوال حسـ ــذر قبـ ــة العـ حالـ

هذه ذكرى أيام مرت بخيرها وشرها، واحلمد 
هللا علــى العافية. وبهــذا، ينتهي هذا احلديث 
الــذي تأمل أنه عرض ما يفيــد كما ابتعد عما 

ُميِل. وإلى اللقاء.

بقلم: 
د.يعقوب يوسف الغنيم
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