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تقديم
مروان البواب
عضو جممع اللغة العربية بدمشق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل خمن ال نخبِ َّي بعده.
ِ
سلسلة الكتب التي يصدرها جممع اللغة
وبعد ،فهذا الكتاب حلق ٌة جديد ٌة يف
ِ
محلوا مشا خ
عل العلم واملعرفة ،و خن خذروا
العربية بدمشق عن
أعالم ِه الراحلني الذين خ خ
ألسن ختهم وأقال خمهم للنهوض باللغة العربية والدفاع عنها ،و خب خذلوا يف سبيل ذلك فوق ما
ٍ
ٍ
ٍ
ونفوس راضية.
ماضية
وعزائم
عالية
يطيقون ،هبم ٍم
خ
و خع خلمنا يف هذا الكتاب هو األستاذ أديب التقي رمحه اهلل تعاىل.
لكل مسمى من ِ
وإذا كان ِّ
النصيب األوىف؛
حاز من ذلك
اسم ِه نصيب ،فإن خع خل خمنا خ
خ
ًّ
جهة ِ
فأما من ِ
وعلو بيانه،
أديب شاعر ،تدل آثاره عىل رفيع أدبه
اسم ِه «أديب» ،فهو
ِّ
ٌ
ِ ِ
تقي صابر ،تخنِم حياته عىل إخالصه وتقواه.
التقي» ،فهو ٌّ
وأما من جهة لقبِه « ّ
وقد تن َّبه مؤ ِّلف هذا الكتاب  -املهندس حممد باسم صندوق  -هلذه اخلخ َّل ِة احلميدة،
ٌ
خ
خف خعن خ
التقي»
التقي»؛
ْون
ففصل بعنوانّ « :
فصول الكتاب باإلشارة إىل هذا ال خع خل ِم بـ « ّ
شاعرا ،و ٌ
خامس:
التقي» ،و
التقي»
ٌ
ناثرا ،و ٌ
رابع :وطنية « ّ
التقي» ا
ثالثّ « :
ا
مع ِّل اام ،وآخرّ « :
التقي» ،وهكذا ...
قيم « ّ
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التقي» قصري اة نسب ًّيا  -فقد تويف رمحه اهلل عن مخسني عا اما -
لقد كانت حياة « ّ
ولكنها عىل ِق خصها كانت غني اة بالبذل والعطاء ،مفعم اة باهلمة والنشاط .وهكذا العلامء،
ِ
ال يقاسون بعدد ِسنِي خح خي ِ
بعدد أبيات دواوينهم ،فر َّب
واِتم ،وال بعدد مصنَّفاِتم ،وال
ِّ
ٍ
ف صغري سب خق املصنَّ ِ
مؤ َّل ٍ
وبيت من الشعر خ
فاق القصائدخ الطوال .وإنام
فات الكبار،
خ خ
يلِقها ختطاول الدهور ،وال ْي ِرمها
يقاس العلامء بآثارهم الباقية التي َت ِّلد ذكراهم ،ال ْ
وكرها ،واختالف األزمان
تراخي العصور ،بل تبقى حي اة متجدد اة عىل خم ِّر األيام ِّ
و خت خقلبِها ،يتم َّيزون هبا عن الناس بعد مماِتم ،كام خت َّيزوا هبا عنهم يف حياِتم.
آثارا
فهذا اإلمام النووي  -رمحه اهلل  -تويف عن أربع وأربعني سنة ،غري أنه خ َّلف ا
ِ
ٍ
قرون عىل وفاته  -من أهم املراجع التي ال
سبعة
أكثر من
باقي اة ،ال تزال  -بعد انقضاء خ
الطالب واملتع ِّلمني.
خيستغني عنها العلامء واملع ِّلمون خب ْل خه
خ
ٍ
سبعة وعرشين عا اما ،لكنه قدَّ م يف
وهذا العالِـم النروجيي (نِي ْلز آبِل) ،تويف عن
ِ
ٍ
ٍ
وإبداعات ال خ
كره.
نظري هلا،
اسمه وأدامت ذ خ
مثيل هلا ،خ َّلدخ ت خ
الرياضيات إسهامات ال خ
نظائر هذين ال خع خل خم ْني لطال بنا احلديث ،ولك َّن التمثيل يغني
ولو ر ْحت أستقيص
خ
ورب ٍ
قليل أبلغ من الكثري.
عن التفصيلَّ ،
*

*

*

ٍ
ِ
سنوات بحفظ القرآن
أربع
التقي» من أبوين صاحلني .وبدأ منذ كانت سنه خ
ولد « ّ
الكريم ،وكان وهو دون السابعة من عمره يتلو ٍ
آيات من الذكر احلكيم وينشد أبيا اتا من
الريض أمام أصحاب أبيه يف جمالسهم ،فكان بذلك حم َّب ابا إىل نفوسهم .ومما
ِشعر الرشيف
ِّ
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وجال ِخ ْل ٍ
قة أسبغها اهلل عليه.
زا خدهم ح ًّبا فيه ،نجاب ٌة بادي ٌة عليه ،خ
وتعليام؛ مها:
لتقي» سيدخ ْين جليلني خر خعياه يف طفولته وفتوته تربي اة
ا
و خق َّيض اهلل «ل ّ
العالمة حمسن األمني ،والرشيف صالح املرتىض ،اللذان كان هلام األثر البالغ يف تنشئته
ف عام يتلهى به أترابه.
وول ِ خع بالعلم ،و خع خز خ
النشأة الصاحلة ،فتع َّلق قلبه باملساجد ،خ
خ
نال «التقي» سن خة  1930شهاد خة احلقوق من اجلامعة السورية بدمشق ،وأعدَّ رسال خة
الدكتوراه ،فلام ِت َّيأ للسفر إىل القاهرة ملناقشتها ،عاجلته املنية يف نيسان  ،1945غري أن
رسالته طبعت بعد وفاته ،تغمده اهلل برمحته.
ِ
اشتغل «التقي» بالتدريس ،فكان خ
خ
األستاذ الناصح واملريب املرشد .وكان يف
مثال
ِ
بذور الوطنية ،فأحدث ذلك
روح العروبة و خي ْبذر
أثناء تدريسه ي ْذكي يف نفوس طالبه خ
خ
ِ
إدارة
مزقوا صور خة غورو التي كانت معلق اة يف هبو
كبريا يف نفوسهم ،حتى إهنم َّ
صدا ى ا
ِ
مديرا هلا ،فأثار ذلك حفيظة أويل األمر ،ون ِّحي عن التدريس
مدرسة (البحصة) التي كان ا
اض خط َّره كفاحه ونضاله إىل اهلجرة
مديرا هلا .ثم ْ
فدرس يف الثانوية املحسنية ،وصار ا
فيهاَّ ،
ٍ
أهلية يف السلط ثالث سنوات.
مدارس
درس يف
خ
إىل األردن ،ف َّ
ٌ
ديوان خط خب خعه سنة 1350ه ،إضاف اة إىل
خن خظ خم رمحه اهلل الشعر حتى اجتمع من شعره
ِ
ٍ
رش بعضها يف املجالت ،وبعضها اآلخر بقي
قصائدخ عديدة خن خظ خمها يف جلة مناسبات ،ن خ
ٍ
ٍ
خمطوط مل خي خر النور.
ديوان
يف
أكثر من عرشين كتا ابا يف علو ٍم خمتلفة كالتاريخ واجلغرافيا والفيزياء
أ َّلف «التقي» خ
ِ
والرياضيات ِ
عرشات املقاالت يف
وكتب
وس خري األعالم ومناهج الرتبية والتعليم والنقد.
خ
11

معظم الصحف واملجالت التي كانت تخصدر يف ذلك الوقت.
الو ِجيه
وكان «التقي» يتقن اللغ خة الرتك ّية والفارس ّية والفرنس ّية؛ فرتجم رواية « خ
ٍ
ترجات
املتحض» ملوليري عن الفرنسية ،و «رباعيات اخليام» عن الفارسية ،إضاف اة إىل
ّ
أخرى نرشها يف املجالت.
ا
عامال يف املجمع العلمي العريب بدمشق ،غري أن هذه
عضوا
انتخب «التقي»
ا
أكثر من سنتني ،خ
فخ خل خفه األستاذ الدكتور حسني سبح .وقد جرت العادة
العضوية مل تدم خ
يف املجمع أن يتحدث العضو اجلديد يف حفل استقباله عن خس خل ِفه ،فكان مما قاله الدكتور
التقي»:
سبح يف كلمته عن األستاذ « ّ
"وسلفي  -رمحه اهلل  -كان ممن تربطني به صلة الصداقة .ومعرفتي به وإن مل تكن
قديمة العهد راسخة ،فقد أتيح يل ْ
أن رافقته يف رحلة مهرجان املعري ،وقضيت
بصحبته الساعات الطوال .والسفر  -كام قيل  -يسفر عن أخالق الرجال ،فسربت
ٍ
حتىل به  -رمحه اهلل  -من سجايا ٍ
غور ِ
ٍ
رضية و خن ْف ٍ
نفس ِه وا َّطلعت عىل ما َّ
س
وأخالق
طيبة
خ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
تفكري صحيحٍ
وطنية
وشعر رقيق ،ناهيك عن
جم
وثقافة عالية،
جانب
أب َّية ،يف
وأدب ٍّ

ٍ
ومحِيَّ ٍة الهبة".
صحيحة خ

ثم خ
واسع االطالع يف
فصيح اللسان،
وشاعرا تق ًّيا،
أجل فقال" :كان رمحه اهلل أدي ابا
خ
خ
ا
علوم اللغة والتاريخ ،خع ْذ خب احلديث ،حماف اظا عىل املبادئ واألخالق اإلسالمية
يب النفس خينتص للحق ،وف ًّيا ألصدقائه ف َّع ااال للخري".
والقومية الصحيحة ،أ َّ
*

*
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وبعد ،فإن جلن خة املجمعيني األوائل يف جممع اللغة العربية بدمشق خع ِهدخ ت إىل السيد
ِ
هض هبذه املهمة عىل خري وجه؛
املهندس «حممد باسم صندوق» ب
إعداد هذا الكتاب ،فن خ
ف خج ْمع مادة الكتاب من الكتب واملجالت والدراسات (واستعان بوجه خاص بمكتبة
خ
أحاديث
التقي» ،التي أهداها ذووه إليها) ،إضاف اة إىل
الثانوية املحسنية ،ففيها مكتبة « ّ
ِ
وأبناء أصدقائه.
التقي»
التقي»  -السيد حازم التقي  -ومع طالب « ّ
أجراها مع ابن « ّ
تصويرا ح ًّيا،
التقي»
املشوق أن ِّ
واستطاع املهندس «باسم» بأسلوبه ِّ
ا
يصور لنا سري خة « ّ
ِ
خ
ثاره
أبرز فيها
خ
التقي» احلميد خة وق خي خمه السامي خة ووطني خته الصادقة ،وأن خيعرض آ خ
أخالق « ّ
عرضا ممت اعا دونام إخالل أو إسهاب ،فله خالص الشكر عىل ما بذله من
الشعري خة والنثري خة ا
ٍ
جهود خملصة يف إعداد هذا الكتاب.
ِ
للعربية وأهلِها.
خري اجلزاء ِكفا خء ما قدَّ مه
ورحم اهلل األستاذ « ّ
التقي» ،وجزاه خ
*

*
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مقدمة املؤلف
نصف ٍ
ـم أك ْن أعرف َّ
قرن من عمري سوف يتم بتحقيق حل ٍم من أحالمي
أن
خ
خل ْ
ٍ
أشخاص سمعت عنهم أو
دهر كامل ،كنت أنظر إىل
الكثرية التي ال يتَّسع لتحقيقها ٌ
قرأت بإعجاب واستغراب؛ فقد عاشوا عىل ظهر هذه األرض مدَّ اة أقص من زمن
إنجازاِتم وإبداعهم.
ِ
بكل ٍ
ومن هؤالء ِّ
فخر واعتزاز املرحومان العالمة السيد حمسن األمني واألديب
عضوا عام ا
ال يف املجمع
والشاعر أديب التقي البغدادي رمحهام اهلل ،ومها كالمها انتخب
ا
العلمي العريب بدمشق.
َّ
ولعل من حماسن األقدار وأسعدها ْ
أن حباين اهلل بفرصة التعرف الوثيق إىل هذين
ال خع خل خم ْني الكبريين من خالل الرتاث املحفوظ يف اجلمعية املحسنية بدمشق ،فإذا بالكلامت
التي خ َّطها السيد األمني بريشته حتف يب ،وإذا بالوثائق والصور والرسائل حتت بصي،
يدي وفيها مكتبة املرحوم التقي املهداة.
وإذا باإلرث الكبري ملكتبته الزاخرة بني
َّ
غدير من ٍ
فأصبحت كاحلامل بكأس من ماء معني وإذا به يلقى يف ٍ
ماء نمري.
ِ
أجماد هؤالء
هذه التجربة جعلتني أمام خيارين :األول االستسالم الجرتار
ب من هذا البحر واستخراج
األشخاص وعرضها وتنسيقها وترتيبها ،...والثاين الع ّ
شخص ْيهام
آللئه وجواهره ،و خع ْرض حتفه ودرره .فآثرت اخليار الثاين وجعلت من
خ
نرباسا وقدوة يل رجاء أن أصل إىل مواطئ أقدامهم.
وشخوص خمن ساروا عىل درهبام ا
 التسمية السابقة ملجمع اللغة العربية بدمشق.
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وإنني إذ أمحد اهلل أوالا
وكرمني  -وإن مل أك ْن أه ا
ال
وآخرا عىل ما حباين به من نعمَّ ،
ا
ِ
التقي» خماط ابا:
لذلك  -بام شاء من منخنَّ ،
أتوجه إىل أديبنا « ّ
ٍ
لقد رافقتخني يف ٍ
وكنت معي عندما بكيت عىل أجماد أمة أراد هلا
قاسية أملَّت يب،
حمنة
خ
وآثرت أن تتش َّظى إىل طوائف وفِ خرق
فأبت
اهلل أن تكون خري أمة أخرجت للناس،
ْ
ْ
عيني وأنا أبث  -ما استطعت  -اخلري والنفع والعلم
صب
ومذاهب شتّى .وستبقى ن خ
ّ
دأبت
والفائدة ملن حويل كائناا خمن كان ،ألنه من عطاء اهلل سبحانه ولعباد اهلل .وهذا ما خ
عليه عمرك.
أما أولئك الذين أكرموين بتحقيق هذا احللم ،فلهم جزيل شكري وامتناين
املؤسسني يف جممع اللعة العربية؛
وعرفاين؛ وأخص منهم بالذكر الساد خة أعضاء جلنة
ِّ
األستاذ الدكتور عبد اهلل واثق شهيد ،واألستاذ الدكتور مازن املبارك ،واألستاذ مروان
البواب.
واهلل أسأل أن يتق ّبل أعاملنا.
واحلمد هلل رب العاملني
املهندس حممد باسم صندوق
دمشق 2013
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اإلﻫداء
إىل روح والدي العزيز
البار
من بواكري ولدك ّ
صال اة ودعا اء وصدق اة جارية
حممد باسم
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ال ما خغال يف خنعتِ ِه ِ
بائعه
ْ
خ

خواملِ ْسك خما خن َّم خع خل ْي ِه َّ
الش خذا

أديب التقي البغدادي
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الفصل األول
حياته
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20

ا
أوًل :نسبه وأرسته
نسبه
البغدادي ،ولد سنة (1313ه) املوافق لسنة
التقي
هو أديب بن سعيد بن سليامن
ّ
ّ
(1895م) يف قرية «الشبعا» إحدى قرى قضاء حاصبيا يف لبنان اليوم ،وكانت آنذاك
تتبع لوالية الشام.
كان جدّ ه «سليامن» تاجر عباءات ،ينطلق ببضاعته من بلده «بغداد» إىل خمتلف
حجة.
البلدان املجاورة .وقد و ّفرت له هذه الرحالت التجارية القيام بإحدى وعرشين ّ
فتعرف فيها أرس خة
مرة وهو عائدٌ من األرايض احلجاز ّية عىل دمشقّ ،
وعرج ذات ّ
ّ
«شحادة» الشامية ،وأصهر إليهاّ ،
واَتذ من دمشق موطناا جديدا ا له ا
بدال من بغداد(.)1
وال يعرف بالضبط متى كانت هذه النّقلة ،ولك ّن األظهر َّأهنا كانت يف الثلث
األول من القرن التاسع عرش امليالدي ،وكذلك ال نعرف عن حياة األرسة يف موطنها
األصل بغداد شي ائا يمكن االعتامد عليه والوثوق به.
وعل ،وأنثى هي آمنة.
التقي ثالثة أنباء :ذكران مها :سعيد
وقد ولد لسليامن
ّ
ّ
( )1تراجع املصادر التاليةhttp://www.almoajam.org/poet :؛ األعالم ،ج ،1خري الدين الزركل،
طبعة بريوت (1990م) ص()286؛ ومقال املجمع العلمي العريب املجلد ( )21ص - 369دمشق
(1946م)؛ وأعالم دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري ،د .حممد عبد اللطيف الفرفور ص (،)29
الطبعة األوىل 1408ه1987-م؛ ودراسة بعنوان «أديب التقي البغدادي حياته وأدبه» ،إعداد األستاذ
حممد هندية من جامعة دمشق ،دارسة أعدّ ت بإرشاف الدكتور شكري فيصل للعام الداريس -1958
1959م .وجاء يف معجم املؤلفني لألستاذ عمر رضا كحالة أن والدته عام (1311ه).
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والده
أمي ،ولكنّه عىل جانب كبري من
«سعيد التقي» نعلم عن حياته النّزر اليسري؛ فهو ّ
التّقى والورع والتد ّين .وقد كان موظ افا عند الدولة «مأمور أحراج» ،وكان تب اعا
لوظيفته هذه ينتقل من مكان إىل مكان.
كان سعيد هذا خفيف الروح حارض النكتة ،رسيع البدية ،وقد ّ
تويف يف اليوم
الثالث والعرشين من شهر شباط سنة (1927م).

والدته
«فريدة معتوق» ال يعلم عنها إال يوم وفاِتا وهو الرابع عرش من شهر كانون الثاين
عام (1927م)(.)1
التقي» رمحه اهلل لفقد والديه يف سنة واحدة ،فقد كان بعيدا ا عنهام حني
وقد تأ ّثر « ّ
فارا من وجه الفرنسيني .وقد وصل نبأ نعيهام إليه يف خرب واحد(.)2
وفاِتام ،ألنّه كان ًّ

سبب تسميته بـ«أديب»
حيدثنا «حازم» ابن الشاعر أن سبب تسمية والده بـ «أديب» هوَّ :
ثمة ثالثة أبناء
أن ّ
احلي من عائلته .ولد عام
( )1من حديث مع ابنه «حازم» جرى بالشابكة (باإلنرتنت) ،وهو الوحيد ّ
1943م ،ثم سافر إىل صيدا يف لبنان يف صغره مع عائلته ومنها هاجر إىل كندا.
عي إ ّيل والداي يف شهر واحد ،وأنا يف األردن،
( )2يقول «التقي» يف قصيدة «يا
ّ
والدي» من ديوانه املطبوع« :ن خ
فكانت هذه األبيات رجع صدى لتلك الصخة وذلك النبأ ،ومطلعها:
إن غبـ ِ
ْ
ـــت يــــا بــــدر فــــال تطلــــــ ِع»
ـت يــا شــمس فــال ترجعــي
وأنـ خ
ديوان التقي ص( )205الطبعة األوىل مطبعة ابن زيدون .دمشق.
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لألرسة قضوا وهم يف مدارج الطفولة ،فأسلم والده أمره للخرافات املتداولة شعبيًّا،
واختار ملولوده اجلديد اسمه هذا ،ألنّه  -كام يقال يف هلجة أهل الشام  -فإن «أديب»
تلفظ خم ّفف اة بحذف اهلمزة؛ أي «ديب» ،وهي املخ ّففة عن كلمة «ذئب» .وحسب
عمرا ،لذلك فهم يتفاءلون بطول عمر من
اخلرافات ،فإن الذئب من أطول احليوانات ا
حيمل هذا االسم(.)1

زوجته وأوًلده
عمته «خاتة عسريان»( )2من عائلة «عسريان» املشهورة
ّ
التقي» من ابنة ّ
تزوج «أديب ّ
يف صيدا( .)3وقد رزق منها بأربعة أوالد ،هم :سهيلة وشكر ووائل وحازم ،ومل يبق
منهم عىل قيد احلياة اليوم سوى أصغرهم حازم ،ويقطن حال ًّيا يف كندا مع عائلته.
التقي» كام خ ّطها هو بنفسه.
ويف ختام املطلب حيسن بنا أن ننقل ترجة شاعرنا « ّ
وهي منشورة يف جملة العرفان املجلد احلادي عرش  -اجلزء العارش عدد ذي احلجة
(1344ه) املوافق لشهر حزيران (1926م)( .)4وهي:
السلطان ّية والعالية،
«ولد يف الشام سنة 1313ه،
وَترج من املدارس الرتك ّية ّ
ّ
و خد خر خس اآلداب والعلوم العربية والدينية عىل العال ّمة الكبري «السيد حمسن األمني
( )1من حديث مع ولده «حازم» ،وهو مقيم يف كندا.
التقي» والدته بالقول« :هي فتاة ذات جال معتدل ،وطباع هادئة ،ويد سموح كريمة،
( )2يصف «حازم
ّ
وهي عىل جانب كبري من الثقافة جتيد اإلنكليزية قراءة وكتابة» .من حديث مع السيد حازم.
( )3من دراسة األستاذ «حممد هندية» .جامعة دمشق عام 1959-1958م .ص(.)1
ناثرا».
( )4سيأيت التعريف بمجلة العرفان عند احلديث عن «التقي ا
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العامل»( ،)1وع ّني معاون مدير املدرسة السلطانية «التجهيزية» بدمشق سنة (1313ه)،
ثم
ثم ضاب اطا  -مالز اما ثان ايا  -يف اجليش العثامين الثاين يف قفقاسية أثناء احلرب الكربىّ ،
عضوا لديوان
أستا اذا للتاريخ واجلغرافية يف مدرستي التجهيز واملعلمني بدمشق ،ثم
ا
الرتجة والتأليف يف وزارة املعارف بدمشق ،حيث كان يصدر «جملة الرتبية والتعليم»

()2

عز الدين علم
الرسمية  -جملة وزارة املعارف يومئذ  -هو وزميله الفاضل السيد ّ
وعضوا يف جلنة املؤلفات املدرسية يف فرع
مديرا ملدرسة (أنموذج البحصة)،
ا
ثم ا
الدينّ ،
مديرا ثان ايا
مديرا للمدرسة العلو ّية اإلسالمية بدمشق ،ثم
ثم
ا
ا
التاريخ واجلغرافيةّ ،
وأستا اذا للتاريخ واجلغرافية يف قسم التجهيز من مدرسة السلط التجهيزية ،وله عدّ ة
مؤلفات مطبوعة وغري مطبوعة.»...
وعند البحث ع ّمن يعرفه اليوم من األحياء  -أطال اهلل عمرهم  -قادنا البحث إىل
أحد الثقات؛ فقد حدّ ثنا الدكتور :أمحد احلكيم( )3ابن صديق عمره الدكتور أسعد
التقي» ا
قائال« :كان التقي
احلكيم ،الذي كان
ا
عضوا يف جممع اللغة العربية عن صفات « ّ
( )1ستأيت ترجته واحلديث عنه عند احلديث عن أشياخه.
( )2جملة الرتبية والتعليم :صدر العدد األول منها يف كانون الثاين عام (1920م) املوافق لشهر جادى
األوىل للعام (1338ه) ومكتوب عىل غالفها :وزارة املعارف ،جملة ِتذيبية شهرية ملنشئها ومديرها
عز الدين علم الدين كاتب أرسار املجمع العلمي العريب بدمشق .وقد طبع هذا العدد يف مطبعة املفيد
بدمشق .قياسها ( )22×16وعدد أوراقها ستون ورقة تقري ابا يف العدد الواحد ،وحتوي أبحا اثا تربوية
ناثرا ومرتجاا».
التقي» برتجته .وسريد احلديث يف ذلك يف فصل «التقي ا
بعضها مرتجم ،قام « ّ
( )3د .أمحد أسعد احلكيم من مواليد (1925م) يف دمشق ،وسريد احلديث عن والده الح اقا .وهو طبيب
عمل يف دمشق .وكان هذا من حديث جرى معه يف مقابلة.

24

يب
الس خمن يف جسمه ممتل ائا ،أبيض البرشة ،أزرق العينني ،خرنو ّ
أقرب إىل الطول أميل إىل ِّ
صبورا عىل املكاره ،يؤثر
الشعر ،وكان يف طبعه جينح إىل اجلدّ  ،جلو ادا عىل العمل،
ا
الفكاهة األدبية الرفيعة ذات املغزى النبيل ،حماف اظا عىل ما أثر عن األجداد ،ناقدا ا ملا جيد
التقي».
فيه من خلل» .وهذا بعض حديثه الذي استفاض فيه عن ذكريات والده مع « ّ
التقي» يف السنوات العرش األخرية من حياته بمرض «النقرس»
وقد أصيب « ّ
وكانت تنزل به نوبات أمل شديد ٌة جدًّ ا .حتّى إنَّه أطلق الرصاص عىل قدمه اليمنى يف
إحدى هذه النوبات ليتخ ّلص من أمله فأصاب إهبامه .وقد انضاف إىل هذا يف السنة
ا ألخرية من عمره مرض الرسطان ،فراح يتداوى يف مشايف بريوت دون جدوى،
ووافته املن ّية يف العرشين من شهر نيسان سنة 1945م ،ودفن يف دمشق يف مقربة «الباب
الصغري»(.)1

( )1من حديث جرى مع ابنه حازم .وكذلك وردت هذه املعلومات يف دراسة األستاذ هندية ص (،)12
وهي دراسة جامعية أعدّ ت عن حياته وأدبه عام 1959-1958م ،جامعة دمشق.
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ثان ايا :حتصيله العلمي وأشياخه
قبل املدرسة
«ال يعلم بالضبط أين قىض الشاعر سن ّيه األوىل ،وأغلب الظ ّن أنّه تن َّقل عىل
ذراعي أمه من ٍ
بلد إىل بلد؛ سائرة إىل جانب زوجها حيث يسري ،حا ّطة معه حيث ّ
حيط،
ّ ّ
وبعد أربع سنوات من والدته نعلم أنَّه كان يضع عىل كتفه «ال َّت ْوب»( )1الذي يتدىل حتى
حي «مئذنة الشحم».
يكاد يالمس األرض ،مرس اعا خلف أبيه إىل املسجد يف ِّ
ويتحدّ ث القريبون منه أنّه كان حم َّب ابا إىل نفوس أصحاب أبيه ،وكان ممّا حي ّببه إىل النفس
نجاب ٌة بادي ٌة يف ولع بالعلم ،وتع ّلق باملساجد ،وجال ِخ ْل ٍ
قة ترتاح إليها العني .وممّا زاد يف
حب ذوي ْ
عام يت خل ّهى به أترابه عادة.
ّ
الرشد له أنَّه كان هاد ائا عاز افا َّ
ّ
ولعل والده سعيدا ا رسم صورة خيال ّية عن مستقبل ابنه الوحيد؛ فكان يبالغ
وجل كحاممة صغرية يسارع إليها ّ
عز ّ
كل من يؤم
هبندامه وأناقته حتى يبدو يف بيت اهلل ّ
املسجد من أصحاب أبيه؛ فيل ّقنه آية من القرآن الكريم ،فيطرب إىل ترجيعها من
الريض ليصل إىل مسامعه ترديده من
حنجرة ند ّية ،أو يلقي عليه شي ائا من شعر الرشيف
ّ
غضة(.)2
طفولة فصيحة ّ

( )1التوب :قطعة من القامش َتاط بحجم القرآن الكريم وتوضع عىل الكتف خحتفظ القرآن ويسهل محله
فيها.
( )2من دراسة األستاذ حممد هندية ص( )2بتصف.
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تصف والده معه
وحيدّ ثنا الشاعر نفسه عن هذه املرحلة املبكّرة من عمره ،وعن ّ
بقوله:
«كنت أ ْصغي إىل أشعار «الريض» تتْىل يف جمالس أهل ،وحلقات بني قومي وأنا
يرسه ْ
أن أقرأ أو
الزوار
دون السابعة من العمر ،وكان والدي كثري ّ
ّ
والطراق؛ وكان ّ
زهو
أخطب أو أنشد أمام أصدقائه وأنا يف تلك الس ّن تشجي اعا يل وترغي ابا وذها ابا مع ّ
النفس ،إ ْذ كنت ّأول ولد عاش له ،ون ِخع خم بسامعي أقرأ أمامه وأتلو آيات القرآن أو
أبيات الشعر.
وكان طبق ٌة من أصدقائه مولعني ّ
بالشعر يتلونه أو ينشدونه ك ّلام سمروا ،وك ّلام
السهر .وكان لدى بعضهم جمموعات خمطوطة فيها منتخبات لشعراء
اتّسع عليهم جمال ّ
خمتلفني ...،يغنّون منها أمامي فأطرب لغنائهم ،ويستهويني اإلنشاد هلا؛ فأحفظ يف
وأكرره بيني وبني نفيس ،ويعلم بذلك والدي
اليوم الثاين بعض ما كانوا يغنّونه
ّ
ويرس باستظهاري لتلك
فيستعيدين إ ّياه ويضحك من إنشادي وقرزمتي (،) 1
ّ
املقطوعات ،ويكرمني لذلك.)2(»...
تأثريا قو ًّيا منذ طفولته ويف بق ّية عمره،
وممّن أ ّثر يف شاعرنا « ّ
التقي»  -رمحه اهلل  -ا

( )1خقرزخ م الشاعر شعره :جاء به رديئااِ ،
والق ْرزام :الشاعر الدون ،حميط املحيط ص( ،)736بطرس
خ
ْ خ
البستاين ،طبع مكتبة لبنان.
( )2من كتاب «الرشيف الريض عصه وحياته منازعه أدبه» ألديب التقي البغدادي .الطبعة األوىل
1961م ،ص(.)6
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()1
التقي» عن هذا التأثري من
«الرشيف السيد صالح املرتىض»  .وقد حدَّ ثنا الشاعر « ّ

خالل ما جاء يف مقدمة كتابه :الرشيف الريض عصه ،حياته ،منازعه ،أدبه ،بقول:
عمي أحسن اهلل إليه ،يقصد يف صباح ّ
املفوه
كل جعة إىل ندوة اخلطيب ّ
«وكان ّ
ٍ
يومئذ يافع أن أرافقه إىل هذه
املرحوم السيد صالح مرتىض يف ح ّينا ،فريغب إ ّيل وأنا
الندوة ،فنستمع إىل آي الذكر احلكيم ير ّددها املقرئ ،وإىل السيد صالح صاحب الندوة
يدر كالفحل وهو يلقى السامعني بكالم من هنج البالغة ألمري املؤمنني عل بن أيب
يب،
ثم يربطه بقضايا من التاريخ
اإلسالمي والعر ّ
ّ
السحرّ ،
طالب يفعل يف النّفوس فعل ّ
الريض يف جدّ ه احلسني بن
الرشيف
أو يطلع عىل احلارضين بمرث ّية بالغة من مراثي َّ
ّ
اجلهوري إىل أعامق الصدور والشعور،
عل ،فيقرع هبا اآلذان والقلوب ،و خينفذ بصوته
ّ
أثرا أثبت الواقع َّ
تقو عىل زعزعته من النفس أو حموه
أن األيام واحلوادث مل خ
فيرتك فيها ا
من الذاكرة.
املشوقات
وهذه املجالس التي كنّا نحضها يف ندوة السيد صالح كانت من أقوى ّ

( )1السيد صالح املرتىض «أبو داود» أحد أصحاب العالمة السيد حمسن األمني ،كان صدي خقه رغم فارق
التقي» يف الديوان بقصيدة عنواهنا «لوعة حزن» قدّ م هلا بالقول:
العمر بينهام .وقد رثاه « ّ
«هذه كلمة وفاء أعدّ ت لتأبني احلسيب النسيب الصديق الفاضل املرحوم السيد صالح مرتىض
احلجة ،بعيد النّظر ذك ًّيا ،رسيع اخلاطر ،تو ّفاه
قوي ّ
كريام ،وخطي ابا مصق اعاّ ،
شهام ا
احلنفي ،وكان رمحه اهلل ا
اهلل بدمشق سنة (1328ه) » .يقول يف مطلعها:
ـوت كاهلـ ِ
إن الــورى لِ ِســها ِم املـ ِ
َّ
ـدف

مىض الردى بربيب املجد والرشـف

ديوان التقي ص( ،)192الطبعة األوىل عام 1932م ،مطبعة ابن زيدون ،دمشق.
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يل ومن أشدّ املرغبات.»...

يف املدرسة
التقي» عن نفسه إنّه حصل عىل مبادئ القراءة والكتابة واحلساب يف
«يقول
ّ
مدرسة «األرثوذكس» يف قضاء عجلون يف «حوران»( ،)1وعندما رجع والده إىل دمشق
أدخله يف مدرسة «احلبالة»؛ وهي إحدى املدارس احلكومية الرسمية االبتدائية(،)2
ويظهر أنّه دخلها وهو يف العارشة من عمره .وبعد أن حاز عىل الشهادة من الدرجة
حتولت
املمتازة( )1أدخله والده اإلعدادية امللكية ،وملَّا قارب أن ينال الشهادة منها ّ
املدرسة من إعداد ّية إىل سلطانية ،فزادت مدّ ِتا مخس سنوات فأصبحت اثني عرش ص ًّفا
بعدما كانت سبعة ،فاقتىض األمر أن يكمل حتى حاز عىل الشهادة السلطانية من
الدرجة األوىل ،وكان خالل هذه املدّ ة مثال اجلدّ واالجتهاد ،والغرية والنشاط.)1(»...

إجازة التعليم والتدريس
بعد نيله الشهادة السلطانية داوم عىل دروس التطبيقات التعليمية يف مدرسة «دار
ثم دخل يف امتحان (البكالوريا آ)
املعلمني البريويت» فحاز إجاز خة التعليم والتدريسّ ،

( )1ذكر األستاذ «حممد هندية» يف دراسته أن هذه العبارة من خمطوط كتاب «الرشيف الريض» ،ولكنني مل
أجد يف الكتاب املطبوع هذه العبارة.
( )2ذكر األستاذ «حممد هندية» أهنا منقولة عن خمطوط كتاب بعنوان «أبو تراب» .وهو مفقود ويا لألسف.
دراسة األستاذ «حممد هندية» ص(.)3
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العمومية»(.)1

إجازة احلقوق
التقي» الدراسة املدرسية املنتظمة ليعود إليها بعد عرش سنوات،
ترك شاعرنا « ّ
فيدرس يف اجلامعة السورية ،وينال شهادة اإلجازة فيها سنة (1930م) وقد جرى يف
والطب،
السنة املذكورة يف اجلامعة السورية احتفال لتوزيع شهادات كل ّيتي احلقوق
ّ
اخلرجيني-إىل قلمه وقرطاسه ،ونسج قصيدة
فانربى الشاعر «التقي»-وقد كان أحد ّ
هي من أطول القصائد املوجودة يف الديوان املطبوع .يقول فيها:
ِ
()2
أي عذر بعـد ذا للمتـواين
ثمـ ٌ
ـرات هــي للقطــف دواينّ 


الدكتوراه



بعد ميض عرش سنني عىل نيله شهادة احلقوق ،عمل عىل إعداد شهادة الدكتوراه
الريض :عصه ،حياته ،منازعه ،أدبه» .وقد طبع هذا
التي اختار هلا كتابه« :الرشيف
ّ
الكتاب بعد وفاته ألن األجل مل يسمح له بذلك.
يقول رمحه اهلل عن ﻫذه الدراسة:
« ...عىل أنّني إذا كنت ذكرت طر افا من تلك احلوافز التي أهابت يب إىل البحث

( )1من حديث مع ابنه حازم.
التقي يف الصفحة ( ،)163الطبعة
( )2القصيدة بعنوان« :ألجل اجلامعة» صدى الوداع ،وهي يف ديوان
ّ
الطب
اختصاَص
األوىل ،مطبعة ابن زيدون ،عام (1932م) .وقد مزج يف هذه القصيدة بني
ّ
خ
واحلقوق ،وذكر فيها عاملقة كل علم ،ثم مدح اجلامعة التي قربت بني أبناء العروبة كل بعيد.
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الريض هبذه الصورة التي يعرضها هذا الكتاب وتعكسها صفحاته
الريض وأدب
عن
ّ
ّ
وأنوه بفضل جامعة فؤاد بمص وكلية
عل أن أشيد هنا ّ
وسطوره ،فمن الواجب املح َّتم ّ
اهلمة والنشاط بعد ركود طويل ...وإفساحها يل
اآلداب فيها الستثارِتا َّيف كوامن ّ
املجال لتقديم هذا الكتاب إليها أطروحة ِ
إلحراز شهادِتا العاملية (الدكتوراه) ،فقد
حافزا يل من أرشف احلوافز ،وباع اثا من أنبل البواعث.)1(»....
كانت بذلك ا
()2
احلي الذي ينسب
أ ّما السيد حمسن األمني العامل الذي كان يف مدينة دمشق يف ّ

خصها السيد
التقي» ،فكان من بني املجموعة التي ّ
اليوم إليه؛ فقد جاوره شاعرنا « ّ
التقي» منذ أيام دراسته الثانوية« ،فقرأ عليه
األمني بام عنده ورعاها ،وقد اختلف إليه « ّ
علوم النحو واملنطق واملعاين والبيان والبديع ومبادئ أصول الفقه ،وشي ائا من الفقه
والتفسري ّ
وتتحول هذه التلمذة إىل صداقة قو ّية بني الفتى وشيخه فيثابر عىل
والشعر.
ّ
والغرف من رشعته
مثابرا عىل مالزمته
الغرف من معارفه طول حياته ،وما زال
ْ
ا
ْ
لليوم.)3(»...
الريض» دور السيد حمسن األمني املؤثر فيه
ويذكر «التقي» يف مقدمة كتابه «الرشيف
ّ

( )1من مقدمة كتاب الرشيف الريض ألديب التقي البغدادي ط 1961/1380 ،1ص(.)12
( )2السيد حمسن بن عبد الكريم بن عل بن حممد األمني املولود عام 1282ه املوافق 1865م .واملتوىف
1371ه املوافق1952م .مؤسس الثانوية املحسنية بدمشق ،له تآليف يف شتى العلوم ،وهو من
جمتهدي الشيعة اإلمامية ،أقام يف دمشق قرابة مخسني عا اما من حياته وأ ّلف وعمل فيها ،وانتخب
عضوا ا
عامال يف املجمع العلمي.
ا
( )3نقلها األستاذ هندية يف ص( )4عن خمطوط مفقود للتقي عنوانه (أبو تراب).
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الريض بقوله:
وخصوصا يف النقد األديب لشعر
عمو اما يف ثقافته وعلمه،
ا
ّ
« ...وكان أستاذنا الكبري ّ
اجتهت أنظاره بعد
العالمة اجلليل السيد حمسن األمني...
ْ
الريض ،فلقي
يب عىل شعر الس ّيد
إتامنا دراسة علوم البالغة عليه إىل تدريسنا النقد األد ّ
ّ
ملحا يف نفيس ،وح ّقق رغبة شدّ ما جريت وراء حتقيقها ،وو ّثق بذلك
هوى ًّ
ذلك ا
عام طبعته يف نفيس من ارتسام جمالس السيد صالح،
عالئق بني
أماين اجلديدة املنبعثة ّ
ّ
والزوار.)1(»...
وحلقات اإلخوان
ّ
ويتابع يف بيان فضل العالمة األمني عليه ا
قائال:
احلب تتتابع وتختواىل عىل النّسق الذي يشري إليه بيت
« ...وإذا كانت مراحل
ّ
املرحوم شوقي:
نظــــر ٌة فابتســــام ٌة فســــال ٌم فكـــــال ٌم فموعـــــدٌ فلقـــــاء
فإن 
ّ
أستاذنا العالمة ح ّقق لنا الوصولإىل النصف الثاين من طريق احلب هذه،
()2
يض من مراحل النظر واالبتسام والسالم إىل
وأخرجنا  -حفظه اهلل  -يف ح ّبنا ّ
للر ّ

الصامت إىل شطره
مراحل الكالم والوعد واللقاء ،وجاز بنا من شطر
احلب ّ
ّ
النّاطق.)3(»...
التقي» قصيديت مدح للسيد حمسن األمني:
ضم ديوان « ّ
شعرا؛ فقد ّ
أ َّما ا
األوىل قدّ مها عرفا انا منه لدوره العظيم فيام وصل إليه ،فقد أهدى إليه كتابه:
( )1كتاب «الرشيف الريض» ألديب التقي البغدادي ،ط األوىل 1961م .ص (.)7
لتقي الذي ّ
تويف قبله بسبع سنني.
( )2كان السيد حمسن ح ًّيا يف حياة ا ّ
( )3املصدر السابق ص (.)7
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«مناهج الرتبية والتعليم» ،مع ستّة أبيات شعر ّية ذكر يف تقديمها:
«كتبت هذه األبيات يف صدر كتايب «مناهج الرتبية والتعليم» باكورة مؤ ّلفايت ،وقد
قدّ مته إىل ّ
العالمة اجلليل السيد حمسن األمني» .ومطلع القصيدة:
وفضل ٍ
()1
أياد ال أطيق هلا شكرا
«أبــا بــاقر» أوليتنــي نِ خع اــام كثــرا ْ 
أ ّما
 ،فقد قدّ مها له وذكر يف تقديمها« :هذه
نور تأ ّلق»
الثانية التي اختار هلا عنوان « ٌ
األبيات كالتي قبلها قدّ مت إىل ّ
العالمة -األمني ...-و«شقراء» موطنه يف جبل عامل،
وقد نشأ فيها »....يقول فيها:
ور ت خ
خــأ ّلق ِمــ ْن شــقراء مــــ ْذ ملخعــا بِــه العــراق أضــاء ْتَّ ،
والشــام معــا
نــــ ٌ
املحسن املرتقـي فـوق الس ِ
ِ 
()2
ـامك ا
أي ثنايــــــا للعــــــــال خط خلعــــــا
عـالهللِ ّ
ّ
ونجد يف الديوان املطبوع قصيدة ثالثة 
بحق» ذكر يف تقديمها ما يل:
بعنوان «وفاء ّ
خصني هبا الس ّيد السند اجلليل العالمة حمسن
«هذه األبيات جاءت جوا ابا ألبيات َّ
ٍ
ضمنْته هذه املصاريع والقوايف وما يليها من
عل ال يقوم هبا ما ّ
األمني العامل ،وله أياد ّ
بيان .وأين تقع أقوايل هذه من القول املأثور :خم ْن ع ّلمني حر افا كنت له عبدا ا» .جاء فيها:
«أبـــا بـــاقر» تفـــديك نفيســـ إنّنـــي أرى فيك مدحي قـا ا ا ،ونسـيبي

()3





التقي» .ص( .)188الطبعة األوىل عام 1932م ،مطبعة ابن زيدون.
( )1ديوان « ّ
التقي» .ص( .)189الطبعة األوىل .مطبعة ابن زيدون.
( )2ديوان « ّ
التقي» ص ( .)183الطبعة األوىل .مطبعة ابن زيدون.
( )3ديوان « ّ
املسمى« :الرحيق املختوم يف املنثور واملنظوم» القسم الثاين
ويف ديوان السيد حمسن األمني
ّ
ص( ،)96واملطبوع سنة (1348ه) يف دمشق ،باب للملح والنوادر ،وقد أورد السيد األمني أبياتاا
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ثال اثا :اجلندية
الثانوي ،حتّى أكره عىل الذهاب إىل اجلندية يف احلرب
يتم حتصيله
ّ
التقي» ّ
ما كاد « ّ
العاملية األوىل.
وال بأس أن نرافق الشاعر يف هذه الرحلة الطويلة التي ذاق فيها من ألوان العذاب
والفراق والغربة ما عاناه حتّى أدى به األمر إىل التفكري باهلرب والتخ ّفي!
التقي» بالغ التأثري فيام ظهر من شعره
ولقد أ ّثرت هذه الفرتة يف حياة الشاعر « ّ
ونثره ،وإن كان جمموع ما وصلنا حول تلك الفرتة ليس ا
قليال؛ إال أنني أعتقد جاز اما أنه
ليس ّ
كل ما قاله يف رحلته هذه وعنها(.)1
صدّ رها بالقول:
التقي قد عزم عىل السفر إىل جباع للتنزّ ه مع جاعة ،فجاءه مولود ّ
فتأخر عن
« ...وكان األديب
ّ
السفر ،فقلت عىل سبيل املطايبة:
=

=

وهـــــب اإللـــــه أديبنـــــا مولـــــودا

فأضــــاف للعيــــد املبــــارك عيــــدا

ـي ود ْم وعـ ْ
ـش
فاهنــأ بــه يــا ابــن التقـ ّ

ـــر الزمــــان ســــعيدا
يف نعمــــة عمـ خ

واذبــح لــه يــا ابــن الكــرام عقيقــ اة

تشـــفي الغليـــل وتبلـــغ املقصـــودا

واستئناف من السيد األمني الذي كنيته «أبو باقر».
ٌ
التقي،
تتمة ،ور ٌّد من
ّ
وللقصيدة ّ
التقي عام «1932م» نجد إحدى عرشة مقطوعة شعرية عن
( )1بالعودة إىل الديوان املطبوع يف حياة
ّ
احلرب ،بعضها وضعه حتت عنوان «من خواطر احلرب» ،وبعضها اآلخر مل يض ْعه .وقد بلغ جمموع
أبيات هذه القصائد ( )272بيتاا.
وعند العودة إىل الدراسة التي أعدّ ها األستاذ حممد هندية عام 1959-1958م ،وهي األقرب
إىل تاريخ وفاته ،نجد أبياتاا مل تذكر يف القصائد املطبوعة أو أهنا طبعت بعد إعادة نظر ،وهذا ي ّ
دل عىل
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التقي» قد ّأرخ لرحلته هذه يف ّ
كل مراحلها ابتدا اء من الوداع
ّ
ويصح القول :إن « ّ
ثم األحداث التي جرت معه ،والبالد التي
ثم الطريق وحديث الذكرياتّ ،
والفراقَّ ،
ّ
ثم هربه وَت ّفيه عن أنظار األتراك.
حل فيهاّ ،

الوداع والطريق
التقي» العزيز عىل قلب والديه يف حم ّطة احلجاز ،وإىل جانبه والداه يذرفان
وقف « ّ
يشجعهام ،وإنّه ملنظر
صربمها عىل فراقه ،ويلقي عىل مسمعيهام بعض ما ّ
الدموع؛ وهو ي ِّ
ٍ
يعلق َّ
بحرقة
بالذاكرة ح ًّقا ملا فيه من الشحنات العاطف ّية القو ّية فيقول« :وما أزال أذكر
والدي يوم و ّدعتهام ذاه ابا إىل ميدان القتال وأنا أر ّدد عىل
وشجا كيف تساقطت دموع
ّ
ا
مسمعيهام:
خومنْيتي يف النّـوى والقـرب واحـد ٌة إذا تكافــأت الغايــات والســبل»

()1

التقي» قصيدة يوم غادردمشق إىل القسطنطينية بعنوان« :وداع
وقد نظم « ّ
دمشق» ،وهي األوىل يف ترتيب قصائد ديوانه الذي طبعه عام (1932م) وتقع يف ثامنية
وعرشين بي اتا( ،)2ومطلعها:
يص املقاطع
التقي» قد انتقى
وتصف بام لديه وطبع ما استحسنه منها فقط .واألمر نفسه فيام ّ
أن « ّ
ّ
النثر ّية.
التقي» عن خمطوط كتابه املسمى« :الرشيف
( )1دراسة األستاذ حممد هندية ص( ،)4وقد نقل ّ
نص « ّ
الريض
بيت الشعر  -للرشيف
الريض» .وعند العودة إىل الكتاب املطبوع بعد وفاته عام 1961م نجد خ
ّ
 وال نجد قوله املذكور.التقي» ص( .)16الطبعة األوىل (1350ه1932-م) مطبعة ابن زيدون.
( )2ديوان « ّ
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ِ
ّ
نحــــل ســــطوع
شــذاك أم املســك الفتيــت يضــوع لــــه بيننــــا أنّــــى
ــتإليـ ِ
ـــك ،ومل يســــكن هلــــ ّن ولــــوع
ر خح ْلنـــا ولكـــ ْن يف القلـــوب تل ّفـ ٌ
خ
ويف دراسة األستاذ هندية ذكر يف 
الصفحة الرابعة أربعة أبيات من القصيدة مل
تطبع يف الديوان(.)1
ْ
ويف بلدة «معدن» من والية «ديار بكر» خطرت له سانحة عىل ضفاف النّهر
والوادي ،فتذكّر دمشق وهنرها بفروعه وقنواته ،ون ّبها أنينه وشوقه وشكواه مما يالقي
يف قصيدة «الذكرى» التي يقول فيها:
بــــدت يل هــــذه الــــدّ نيا فتــــا اة رأيــت بجيــدها الفيحــاء ِع ْقــدا
ْ
ـــــق إال جناناـــــاّ 
ـــورا وو ْلـدا
وليســـــت ج ّل ٌ
تقل قصورها ح ا


()2



يف بالد احلرب

«ويتساءل الفتى بعد أن ح ّط ْت به اجلند ّية يف اسطنبول» عن جدوى البكاء
والدّ موع:
ْ
هل ب ْعد أن جدّ الرحيل هبـم خنـ ْـوح الفتــى وبكــا ه جمــدي
فيمنع
القوي املعتلج يف
عاجزا أمام حنينه
عينيه عن أن تذرف دمعها ،ولكنّهوقف
ا
ّ
صدره ،فنادى عن بعد:
يــا جــرية نزلــوا عــىل «بــردى» وحيــــاتكم ّإين عــــىل عهــــدي



( )1دراسة األستاذ هندية ص(.)41
التقي» ص(.)18
( )2من قصيدة «الذكرى» ديوان « ّ
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ٍ
كثــب فــاآلن كيــف هبــا عــىل البعــد!
لكــم تتــوق الــنفس عــن
وتس ّ
لك يف «اسطنبول» رتبته العسكرية« :كوشك ضابط»( )1وسعد برتبته هذه،
ولكنّها ممزوجة بفرقة األحبّة:

ِ
الرغـد(»)2
ف ْل ْ
ـــيه خن بالفيحـــاء عيشـــكمّ إين أ خغص بعيشـة ّ

ويف «
القسطنطينية» حيث أقام فرتة من الزمن ذاق فيها ّ
كل ألوان العذاب ،وفنون
الغربة ،حتّى انطلق لسانه بام القاه يف قصيدة «وداع خفروق» من ديوانه املطبوع ،التي
يقول يف تقديمها:
« خفروق :القسطنطينية ،وكان هذا الوداع ،عند خروجنا منها إىل القفقاس أيام
احلرب الكربى» يقول فيها:
أال قـومي « خفـروق» فو ّدعينــا رحلنــا عنــك لســنا آســفينا
لقينـــا يف ربوعـ ِ
()3
ــك كـ ّ
رضأال هللِ مــا بـــك قـــد لقينـــا
ــل ٍّ
 يغادر «القسطنطينية» يقصد «
يضطر
القفقاس» فتزيد معاناته إىل حدّ أنّه
وبعد أن
ّ
ويسجل هذه املعاناة يف قصيدة عنواهنا «ذكريات
مع رفاقه إىل أكل عشب األرض،
ّ
القفقاس» قدّ م هلا بالقول:
«القفقاس :يراد هبا البالد التي إىل رشق األناضول املمتدّ ة من البحر األسود ا
شامال
( )1تعادل يف اصطالحنا اليوم :مالز اما ثان ايا ،ومعناها احلريف :ضابط صغري.
( )2دراسة األستاذ حممد هندية ص( .)5واألبيات من قصيدة «بعد الفراق» الواردة يف الصفحة ( )20من
الديوان املطبوع مع اختالف يف عجز البيت األول ونقص آخر.
التقي» ص( ،)85الطبعة األوىل عام (1932م) ،مطبعة ابن زيدون دمشق.
( )3ديوان « ّ
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إىل حدود فارس جنو ابا ،وما إليها من الواليات الرتكية ومنها« :كردستان» التي أقام
الناظم فيها يف أيام احلرب العامة زمناا وهو ضابط يف اجليش الرتكي الثاين املك ّلف بر ّد
الرويس ،فكانت بني اجليشني مصادمات ليست بذات شأن؛ وإنّام لقي
غارات اجليش
ّ
واحلمى التيفوس ،وهذه اآلفات
اجليش الرتكي األالقي بمصارعة اجلوع والربد
ّ
الثالث كادت تبتلع اجليش بر ّمته ،حتّى اقتات بعض اجلنود والضباط  -والناظم منهم
 عشب األرض ثالثة شهور ،وبعضهم اقتات باجليف وحلوم املوتى وعظامهم»(.)1يقول فيها:
ٍ
ــــو ٌع ،وتنافســوا
ـم ِجيفــة وحــش الفــالة يعافهــا تخنــازع فيهــا ج ّ
و خكـ ْ

()2

التقي» قصائد متعدّ دة
تصف معاناته يف تلك البالد وما قاساه يف
ونجد يف ديوان « ّ
السجن يف مقطوعة «بني سجينني» يف الصفحة ( )179من الديوان ،وكذلك ما عاناه
من الضباط الغالظ يف اجليش العثامين كام يف قصيدة «الضابط األسود» يف الصفحة
( )222من الديوان.
للتقي» ا
مقاال نرشه يف جم ّلة «العرفان» يف عددها لشهر
أ ّما يف جمال النثر ،فإن « ّ
رمضان من العام 1354ه املوافق لشهر كانون األول للعام 1935م حتت عنوان :من
خواطر احلرب ...ثالثة مشاهد عاطفية!» ّبني فيها مدى تأ ّثره باحلرب رغم مرور ما
يقرب من عرشين عا اما عىل أحداثها.
التقي» ص( ،)138الطبعة األوىل عام (1932م) ،مطبعة ابن زيدون دمشق.
( )1ديوان « ّ
التقي» ص( ،)138الطبعة األوىل عام (1932م) ،مطبعة ابن زيدون دمشق .ويف دراسة
( )2ديوان « ّ
األستاذ هندية أبيات َتتلف عن املطبوعة يف الديوان املذكور.
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يقول يف أول مقالهْ « :
تر يب احلادثات
دهرا ال أبكي ...وقد ّ
عشت يف هذه احلياة ا
يب عن
وهي أجرح ما تكون لقلبي ،وأنزف ما تكون لدمعي
فأزور عنها ازورار األ ّ
ّ
يب ،وأنفخ يف كبدي هلا حتى تغلظ فام أبايل بعد ذلك بعواصفها مهام اشتدّ ت
الو ّ
املرتع خ
رب ،وخلقوا
وقست! وقد ع ّلمني القائمون عىل شؤوين يف صغري وبعد أن يف ْعت التص ّ
التحمل والتجلد ،فام جتد املصيبة أو الكارثة مرس ابا إىل نفيس فتجزع ،أو ا
سبيال
ّيف خلق
ّ
إىل عيني فتدمع...
غري ّ
مرت يب يف أ ّيام احلرب الكربى املنصمة مل ت ْق خو فيها عىل
أن مشاهد ثالثة ّ
االعتصام بصالبة عودها ،وال عيني عىل االسرتسال يف جودها ،وهذه املشاهد ما تزال
وِتز قلبي يف
املمضة ،وتنبط دمعتي من حمجرهاّ ،
مرت عىل اخلاطر تثري يب الذكرى ّ
ك ّلام ّ
شغافه ،وكم يف احلياة من صور وألواح تتخاذل أمامها قوى التج ّلد ،وِتني وتضعف
التحمل.)1(»!...
عندها قدرة
ّ
غصت
ثم يذكر هذه املواقف الثالثة :األول يف «حمطة قطارات الربامكة» التي ّ
ّ
باملو ّدعات واملو ّدعني حي ّفون باجلنود املغادرين يف مشهد يف ِّطر القلب ،والثاين يف حم ّطة
«أسكيشهر» يف األناضول ،وما حصل من والدة وأخت الشهيد عثامن مع اجلنود
التقي» وصديقه «الضابط جالل» الذي كان
التقي» منهم ،والثالث ما حصل بني « ّ
و« ّ
حق أخته التي ستصري بعد
حيتض بني يديه جراء إصابته يف «القفقاس» وما أوصاه به يف ّ
موته وحيدة ال أحد هلا .وإنّه ملقال يقطر باحلزن ،ويفيض بالتأ ّثر وكأهنا حصلت للشاعر

( )1جملة العرفان ،عدد ك1935 1م ،ص( ،)495لبنان ،صيدا.
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التو واللحظة.
يف ّ

ﻫربه وختفيه
التقي» فكرة كان قد غرسها فيه أستاذه «السيد حمسن األمني»
«وَتتمر يف رأس « ّ
فيزور وثيقة تثبت أنّه «مأمور
فكرة بغض األتراك،
فيصمم عىل اهلرب من ّ
صف الرتكِّ ،
َّ
ثم يواصل سريه
حطب» ،ويستطيع هبذه احليلة أن يصل إىل «حلب» ويتخ ّفى فيها مدّ ةَّ ،
إىل «بعلبك» ومنها إىل «دمشق»(.)1
ّ
وظل يف دمشق متخ ّف ًّيا عن أنظار «أيب لبادة»( )2ثامنية أشهر ،اشتغل خالهلا كات ابا يف
بعض املحالت التجارية بأجر زهيد ليو ّفر اللرية الذهب ّية التي يدفع هبا إىل املختار حتى
يغض الطرف عن هربه من ساحة القتال(.)1
ّ
وليس يف الديوان املطبوع ما ّ
يدل عىل القصائد التي نظمها يف تلك الفرتة ،إال أنّنا
سامه سجناا
نجد قصيدة واحدة بعنوان «أنا يف سجن» يظهر فيها تضايقه من َت ّفيه الذي ّ
حتى كاد يقطع األمل من فكاكه .يقول فيها:
أي يــــــــو ٍم فيـــــــه تنفـ ّ
ــــــك قيـــــــودي
لســــــــت أدري ّ
طــــال يف الســــجن عــــذايبوذوت أوراق عــــــــودي


()3



( )1من حديث مع ولده حازم.
الفارين من اخلدمة.
( )2أبو لبادة :اصطالح عامي يطلق عىل رشطة األتراك العسكرية املك ّلفة بمالحقة ّ
التقي» ص( .)54الطبعة األوىل عام (1932م) ،مطبعة ابن زيدون ،دمشق.
( )3ديوان « ّ
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علًم
راب اعا« :التقي» ...م ا
التقي» يف ميدان التعليم إىل ثالث مراحل ،حيث اختلفت
«يمكننا أن نقسم حياة « ّ
يف كل مرحلة نفسيته ،وذلك تب اعا للظروف املحيطة به .وهذه املراحل هي:

املرحلة األوىل
وهي مرحلة صغرية دامت مدّ ة سنة واحدة فقط سبقت التحاقة باجلندية ،فام كاد
العلمي يف املدرسة السلطانية حتى «عهد إليه وظيفة التعليم
يتم حتصيله
ّ
التقي» ّ
« ّ
والتدريس يف املدرسة السلطانية ذاِتا التي نشأ فيها ،مضا افا إليها وظيفة النظر يف
فاستمر يف هذا
الشؤون اإلدارية بام يسمى يف اصطالح املدارس السلطانية «معيدا ا»
ّ
املكتب حتَّى دعي إىل اجلندية بعد سنة»(.)1
التقي» أنه «اندفع يف مهنة التعليم اندفا اعا غري ابا ،فقد كانت غايته
ويذكر املرحوم « ّ
حيس
أن يلص يف عمله ليدوم له عمله ،ويبقى عليه راتبه ،أو لع ّله ذلك االندفاع الذي ّ
مرة؛ فأفاد الناشئة إفادات ال تنكر يعلمها ّ
به ّ
كل من حيض
كل من عانى التعليم ّأول ّ
دروسه ومناقشاته مع تالمذة ذلك املكتب»(.)2
ّ
عىل ّ
سجل
أن هذه املرحلة تظهر فيها غيم ٌة تعكّر صفاءها ،ذلك أنّه ورد يف
ِ
معلام ومعيدا ا يف املدرسة السلطانية األوىل،
خدماته مايل« :ذكر يف ترجته بأنه استخدم ا
ٍ
ٍ
وتبني من الوثيقة املربوطة بأوراقه أنّه استخدم
ولكن مل يؤيد ما ا َّدعى بورقة رسم ّيةّ ،
( )1من حديث مع ابنه حازم ،وكذلك ورد فحواه يف دراسة األستاذ هندية ،جامعة دمشق.
( )2نقلها األستاذ حممد هندية عن خمطوط عنوانه «أبو تراب» ظهر الورقة األوىل .وهذا املخطوط مفقود.
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«مالز اما ثان ايا» يف اجليش العثامين»(.)1
ّ
سجل خدماته ال يمنع أن يكون قد ع ّلم ا
َّإال ّ
فعال يف املدرسة
أن ما ورد يف
السلطانية لتواتر اخلرب من وجوه عديدة.

املرحلة الثانية
وتبدأ هذه املرحلة بعد عودته إىل بلده وقد وضعت احلرب العاملية األوىل
أوزارها؛ يف اليوم التاسع عرش من شهر ترشين الثاين للعام  ،1918والتي ترافقت مع
وثبة العرب القومية ،فيندفع يف عمله بروح الثائر وعزيمة املناضل ،ويعدّ نفسه ليكون
شاعر النهضة العربية ،فيلقي بصو ٍ
هوري قصائده يف املحافل واملجتمعات مشيدا ا
ت خج
ّ
بالثوار العرب من أرض اجلزيرة العربية(.)2
َتص الثورة العربية
وإذا عدْ نا إىل الديوان املطبوع نجد قصائده متعدّ دة
ّ
ّ
فرحا هبا كادت تلوح لعينيه بيارق النص وأعالم
ورجاالِتا،
التقي»؛ إذ طار ا
فكأن « ّ
ا
متناوال مخسة وثالثني
يمس قصيدة الشاعر الشيخ فؤاد اخلطيب فيها
الفوز ،فها هو ّ
التقي»:
بي اتا .يقول فيها « ّ

ِ
الركاب حدا هبـ ّن احلـادي ح ّف ْت بِبِ ِ
صـعاد
يض ظ ابى وس ْمر
لـِ خم ِن ِّ

لــِ خم ِن البنـود خف ْقـ خن يف األنجــاد(لـِ خم ِن املضارب يف ظالل الـوادي


( )1من حديث مع ابنه حازم .ويؤيد ذلك ما ورد يف دراسة األستاذ هندية ص(.)7-6
( )2دراسة األستاذ هندية ص(.)7
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بــــالوراد)()1
ر ّيانــــة اجلنبــــات
ّ



أما يف دمشق ،فقد خق ِدم «امللك فيصل» وزار املدرسة العلوية

()2

فيها عام

التقي» حيييه بقصيدة عنواهنا «حتية الفتح»
(1337ه) ،وأقيم له احتفال ،فانربى « ّ
مطلعها:
ِ
ِ
خ
ـجدا
َتر له اهلامات يف
احلـرب س ّ
لــك اخلخــذم َّ
جتــرداّ 
الص ْم خصــام إ ّمــا ّ

()3

وعندما ّ
التقي بقصيدة عنواهنا «الرزء اجلليل»(.)4
تويف «امللك حسني بن عل» رثاه
ّ 
التقي» الراية العربية بأربعة أبيات تظهر فرحه:
التقي» ص( .)91وقد وصف « ّ
( )1ديوان « ّ
ِ
جــا وا بح ّبــات القلــوب ّ
لـك مـن سـواد القلـب فضـل لثــا ِم
فوشــعوا
ِ ِ
ٍ
ٍ
ــــأبيض كـــــالزهر يف األكـــــام ِم
وبـ
بأخضـ
ول الربيــع
ـن ِ
وزهـ ْـوت مـ ْ
ْت مـن لــون الـ ِ
ــل جماهـ ٍ
وصــــبِغ ِ
هـــو طيـــب كـ ِّ
ــد وحمـــامي
ـدماء بعنــد ٍم
ْ
وإليـ ِ
ِ
كـــل مؤ ِّم ٍ
ــك يـــوي قلـــب كـ ِّ
قـــت آمـــال ِّ
ــل مهـــــا ِم
ـــل
بـــك ح ِّق ْ
الديوان ص(.)144
( )2املدرسة العلوية :هي املدرسة التي أنشأها «العالمة السيد حمسن األمني» يف حي األمني لتعليم الطالب
مديرا هلا .وكانت
التقي» وعمل ا
درس فيها الشاعر « ّ
الفقراء واأليتام يف أوائل القرن العرشين ،وقد ّ
سميت الثانوية
أول األمر مدرسة صغرية يف حملة الرشفاء ،ثم نقلت إىل بنائها القائم حتى اليوم ،وقد ّ
املحسن ّية نسبة ملنشئها واعرتا افا بفضله.

التقي» ص( .)155مطبعة ابن زيدون ،دمشق ،الطبعة األوىل (1932م) .خخ ِذ خم السيف فهو
( )3ديوان « ّ
خخ ِذ ٌم :كان ماض ايا حديدا ا .والصمصام :السيف الصارم ال خينْ خثنِي.
( )4قدّ م التقي لقصيدته« :الرزء اجلليل يف شيخ قريش وسيد البطحاء ...صاحب اجلاللة اهلاشمية املغفور له
عامن يف أوائل العام (1350ه) ...ودفن باحتفال فخم عظيم يف املسجد
حسني بن عل حلق بر ّبه يف ّ
التقي» ص(.)200
األقىص» .ديوان « ّ
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مطلعها:
الدمع وهو دم
تصوب
رضم وح ّقها أن
ْ
خ
خ
بكــــت نــــزار ويف أحشــــائها خ خ
ولك ّن النهضة العربية انتهت إىل غري
الوجهة التي أراد هلا من ّظروها ،فاملكيدة
()1

الدولية التي كانت تد ّبر مل تنته عىل األ ّمة العربية بخري ،إذ ران عليها استعامر جديد،
ا
مناضال بلسانه وقلمه ،وقد أجربه هذا الكفاح عىل
التقي» يكافح مع املكافحني
فقام « ّ
اهلجرة إىل «األردن» تار اكا عمله بالتدريس يف دمشق .ويف األردن ساعده صديقه
()2
السلط» األهلية حيث أمىض يف
«األستاذ سعيد البحرة» ليعمل يف إحدى مدارس « ّ

مهجره هذا ثالث سنوات ،ثم عاد إىل دمشق عام «1927م»(.)3
وال نجد يف الديوان املطبوع ما يو ّثق هلذه املرحلة إال قصيدة واحدة عنواهنا« :من
البلقاء إىل الفيحاء ،أنا والنسامت» ،وهي عبارة عن تسعة مقاطع أو مشاهد كل منها
يقع يف مخسة أبيات :أربعة منها بقافية موحدة ،واألخري متوافق مع قافية مشرتكة بني
يتكرران عرش مرات ،فإذا بالقصيدة كالنشيد؛
املقاطع ،ويفصل بني هذه املشاهد بيتان ّ
ولكنه نشيد حزين يصدر عن قلب مفعم باحلزن واألسى ،وعني غاض دمعها أو كاد.
فأما البيتان اللذان يفصالن بني املقاطع ،فهام:
ــــر ْح
نســـــامت الشـــــام وغوطتهـــــا ه ِّبــــي ،خ
فالوجـــــد بنـــــا خبـ ّ




ونحوه خيصوبه :أرا خقه.
وصاب املا خء
الضام؛ وهو هلب النار.
خ
خ
الضم ِّ :خ
( َّ )1خ
التقي».
( )2سيأيت احلديث عنه عند احلديث عن ديوان « ّ
( )3من حديث مع ابنه حازم ،وكذلك أ َّيدخ ه األستاذ هندية يف دراسته ص(.)7
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ِ
ـــرب ْح
مهـــي مل خي ْ
ســكن ال َّليــل الــدَّ اجي ،وسكنـــ ــــت ،وثـــائر ّ


املرحلة الثالثة

()1



وتستمر إىل سنة وفاته عام (1945م) ،ونجد الشاعر
وتبدأ بعودته من «األردن»،
ّ
ثم يسعى إىل احلصول عىل مركز
فيها ينكمش عىل نفسه بعد أن اضمح ّلت أكثر أمانيهّ ،
علمي مرموق يريض به طموحه يف جمال التعليم وتربية النشء ،فينتسب إىل اجلامعة
ثم ينصف إىل التأليف املدريس يف
السورية وينال شهادة احلقوق عام (1930م)ّ ،
خمتلف املجاالت؛ بل ّ
لعل من الطريف أن نجده يضع الكتب الدراسية يف مواد أدب ّية
كالتاريخ واجلغرافية إضافة إىل ألوان اللغة العربية من نثر وشعر ورواية وترجة ،ثم
نجده يكتب يف احلساب النظري واجلرب واملثلثات وامليكانيك والفيزياء( )2من خالل
ميض ما يقرب من عرش
موقعه يف مديرية املعارف وجلنة التأليف والرتجة .ثم وبعد
ّ
سنوات عىل نيله اإلجازة يف احلقوق يسعى للحصول عىل شهادة «الدكتوراه» من
ا
عامال يف املجمع العلمي العريب بدمشق
عضوا
مص ،ثم ينتخب يف سنتيه األخريتني
ا
إضافة إىل إعداد املحارضات املختلفة وكتابة املقاالت كام سيأيت بيانه(.)3

التقي» ص( )31الطبعة األوىل ،مطبعة ابن زيدون ،دمشق ،عام (1932م).
( )1ديوان « ّ
( )2انظر صورة غالف ديوانه يف مالحق الكتاب ،وفيه عناوين مؤلفاته املطبوعة وغري املطبوعة.
( )3من حديث مع ابن صديقه د .أمحد احلكيم ،ودارسة األستاذ هندية ص(.)7
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خامسا :أصدقاء «التقي» وطالبه
ا
أ .أصدقاء «التقي»
رغم حياة «التقي» القصرية نسب ًّيا ،وامتالئها باألحداث العظيمة والظروف
وسفر وب ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومرض وأمل ...إال أنه كان له العديد
وهروب وظل ٍم
عد
حرب
الضاغطة من
من األصدقاء بحكم عمله يف التدريس ،ثم بحكم عمله اإلداري يف مديرية املعارف
وعضوا يف جلنة التأليف وجلنة الرتجة .هذا إضافة إىل موهبته األدبية التي
نائ ابا للمدير
ا
تنفتح عىل أشخاص كبار من أدباء وشعراء وفقهاء وغريهم.
()1
ف من طبقة األدباء :السيدة إلفة اإلدلبي
التقي» خع خر خ
وقد ذكر لنا ابنه «حازم» أن « َّ

وفارس اخلوري ووجيه بيضون ،ومن الشعراء :عمر أبو ريشة والدكتور أسعد احلكيم
وأمحد الصايف النجفي والسيد حسن األمني ،ومن الفقهاء :الشيخ مصطفى الغالييني
وحممد هبجة البيطار ،وغريهم كثري .وكل هؤالء صاروا يف ذ ّمة اهلل أحسن اهلل إليهم
ورمحهم.
التقي» املهداة إىل املكتبة املحسنية وجدت كت ابا أهديت إليه
وخالل بحثي يف كتب « ّ
صورا منها يف امللحق.
من كثري من هؤالء؛ سأورد
ا
املقربني الشاعر السيد أمحد صندوق( )2الذي تس ّلم إدارة «املدرسة
ومن أصدقائه ّ
( )1من حديث جرى مع السيد «حازم التقي».
( )2من طالب السيد حمسن األمني ،من مواليد دمشق ،عمل يف التعليم وبرع يف تعليم اللغة العربية ،وله
ديوان شعر مل يطبع .وقصائده منشورة يف جملة التمدن اإلسالمي وغريها ،وله مقاالت يف جملة
ّ
وتويف يف 1956م.
العرفان .تسلم السيد أمحد إدارة املدرسة املحسنية بعد وفاة أديب التقي،
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املحسنية» من مديرها السابق «أديب التقي البغدادي» بعد وفاته ،وقد كانت جتمعهام
صداقة قوية ،حيث ّأرخ السيد أمحد ألحداث مهمة يف حياة صديقه التقي وحفظها.
وبالعودة إىل ديوانه املخطوط واملحفوظ عند ابنه الدكتور بسام نجد ما يل:
أ -قصيدة تاريها غرة شهر رمضان للعام (1345ه) التي قدّ م هلا بالقول:
ومعز ايا عنه ولده األديب(:)1
التقي»
«وقلت راث ايا املرحوم «حممد سعيد
ّ
ّ
ٍ
ِ
ِ
اجلنـوب
طلـول عفتـه ريـح
جميــبِ م ْن
املحــب غــري
مــا ســؤال
ِّ
ٍ ِ
ِ
اخلطـــوب
أثـــرا بال ايـــا بأيـــدي
خافيــــــات منْــــــه املعــــــامل خ َّإال ا
ثم ياطبه فيها بالقول:
ـديق صـ ٍ
ــادق يف حضـ ِ
ـت خــري صـ ٍ
ــور ِه واملغيـ ِ
ــب
ّأيــا الشــهم أنـ خ
ِ
ِ
ــامض املشـ ِ
الغيوب
رأي كدْ خت فيه جتتاز حجب
لـــك يف غـ
ــاكل ٌ
ِ
أعزيـــك قـ ا
ــائال لـ خ
بطبيـب
ربا ليس يؤتى «ابن مري ٍم»
ال ّ
ــك :صـــ ا
ٍ
ِ
مصبوب
عارض
رواك يــــا رو خض التقى فيض
ـــري ّأين أقــــولّ :
غـ خ
ب -قصيدة نظِمت بمناسبة حفل «تكريم للحجاج من أبناء احلي ،وعىل رأسهم
األستاذ أديب التقي رئيس بعثة احلج»( .)2وقد صاغها السيد أمحد نشيدا ا،
أنشده الطالب أثناء احلفل الذي أقيم يف العارش من شهر صفر للعام
1363ه .يتألف هذا النشيد من مخسة مقاطع يفصل بينها بيتان (الزمة)،
( )1ديوان السيد أمحد صندوق املخطوط ص(.)14 ،13
وو خض خع التاريخ.
( )2هكذا قدَّ م للقصيدة ،خ
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منها:
ِ
ـــيوف
ـــزتم ِمــــ ْن ضـ
يا
ْ
خ
يـتم وفـ ْ
ضـيوف البيـت ح ّي ْ
ووقــــــــوف
ـــتم بِ خســــــــ ْع ٍي
ْ
يــــو خم ْ
تم ول ّبيـ ْ
أحــــر ْم ْ
رب خعـ ِ
ـــدوف
ـــن الــــدّ نيا خصـ
ْ
كـــــل ّ
نـــــزا ٍع إىل الـــــ ّ
ِ
()1
منـــــاكم وبجمـــــــ ٍع واملقـــــــا ْم
ـــــتم
ْ
بمنـــــى ن ْل ْ

معز ايا بوالدته رمحها اهلل وليس فيها تاريخ.
التقي» ّ
ج -رسالة كتبها إىل « ّ
التقي يف الساعة الثالثة من
د -قصيدة «آخر املطاف» ألقيت عىل قرب شاعرنا
ّ
عص يوم األربعاء الرابع من نيسان للعام (1945م) ،كام ذكر السيد أمحد يف
الصفحة ( )230من ديوانه املخطوط ،حيث قدم للقصيدة بمقدّ مة ليست
بالقصرية ،ثم تنساب أبيات اخلمسة والعرشين حزينة عربى.
ب .طالب «التقي»
أ ّما ّ
التقي» ،فإن الكثري منهم قد انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل ،والذي بقي لنا
طالب « ّ
ا
تلميذا يف املدرسة التي كان
ذكرى منهم «املرحوم الشيخ عباس رشف» الذي كان
التقي» ،وقد كان هذا التلميذ خطي ابا جري ائا يقرأ الشعر بطريقة
يدرس فيها أستاذه « ّ
ِّ
خطابية أعجبت أستاذه ،فأتى به وهو ما زال يف الصف األول االبتدائي ،وجعله يقف
عىل حافة بحرة املاء يف املدرسة أمام طالهبا وأسمعهم خطابته وصوته اجلهوري ،وأثنى

( )1ديوان السيد أمحد صندوق املخطوط ص(.)206
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عليه وأهداه بطاقة كتبها بخط يده تشجي اعا له( .)1وعندما كرب الشيخ عباس تأثر بأستاذه
وشاعرا ،وله ديوان مطبوع.
التقي» وقدّ ر معروفه وصار خطي ابا
ا
« ّ
ولشدّ ة تأثر التلميذ باألستاذ فقد عارض قصيدته املنشورة يف الديوان حتت عنوان
«زفرة» وذلك يف الصفحة ( ،)68مطلعها:
ليســت ِمــ ْن ِم ِ
زاجــي
قــــو ٌم مــــزاجهم اإلســــاءة وهــي
ْ
معارضا :
يقول
الشيخ عباس رشف
ا
ِ
ِ
رشيب ِمــــ ْن أجــــاجِ
مـــ ْن بعـــد مـــا ذقـــت األمـ ّ
ــر وكــــان ْ
وطعمــــت أنــــواع البقــــولوغــريي يغــذو مــ ْن دجــاجِ
ِ
الضـالل
عـــــــل با ابـــــــا ذا ِرتـــــــاجِ
أوصـدت فـرق
قدْ
ْ
ّ
كــــل األذى
وجهــــوا ّ
فكــــأين ملقــــى يف ســــياجِ
ّ
قــــدْ ّ
قـــدْ ســـدّ دوا زرق النّصـ ِ
ــول عـــىل البـــواين يف ثبـــاجي

()2

ضـــــت حيـــــايت ك ّلهـــــا خر ْهـــ خن التنـــاحر وال ّلجـــاجِ
خو خم
ْ
ــــائع أنـــا تائـــ ٌه ِمـــ ْن ذي ســـذاجِ
ــــائر ،أنـــــا ضـ ٌ
أنـــــا حـ ٌ

( )1الشيخ عباس قاسم رشف ،من مواليد دمشق 1993-1912م ،كان من تالميذ السيد حمسن األمني
العامل .عمل منذ نعومة أظفاره يف مقالع األحجار ،وعانى من شظف العيش ،ثم عمل باحلياكة.
طلب إليه أستاذه وشيخه السيد حمسن األمني أن يطب ويرثي أهل البيت (ع) .وكان من أهل
الصالح والتقوى ومن رجال اجلمعيات اخلريية .ع ِرف باخلطابة والشعر ،وله ديوان طبعه بعد وفاته
الدكتور لبيب بيضون .وقد حصلنا عىل هذه املعلومات من مقابلة أجريت مع ابنه عبد النا
( )2الثباج :ما بني الكاهل والظهر.
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.

مــــ ْن كــــان يبعــــد عــــنهم ال شـ ّ
ـك يســعد فهــو نــاجي
ٍ
ٍ
ٍ
ْ
دليـــــــل يف الـــــــدّ ياجي
جمـــريْ أو
مغيـــث ْأو
هـــل ِمـــ ْن
ِ
هــارب مــنهم والجــي
حممـــــــد  أنــا
ٌ
ّإين ْ
لكهـــــــف ّ
ــــــام ،ولـــــــه أنـــــــاجي
مــــا يل ســــوى ريب أنــــادي دائـ ا
ِ
اخللـــق العظـــيم ور ّبنـــــا ،والبحـــــر ســـــاجِ
خـــالق
يـــا
خ
ــل ِمـــ ْن سـ ٍ
وســعي خســ ّيدي هـ ْ
خ
ــبيل ِالنْفـــراجِ
قــدْ
ضــاق ْ
معصـــوب بتـــاجِ
الســـــام فـــالراس
ٌ
قـــــدْ خخ َّصـــــني رب ّ
ِ
()1
ٌ
ب بالعجاجِ
دريب
طويــــــــــل قــــــــــات ٌم والدّ رب خص ْع ٌ

املسمى (نفحات ونفثات) ،ص( ،)30الطبعة األوىل.
( )1ديوان الشيخ عباس رشف
ّ
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سادسا« :التقي» بأقالم أصدقائه وحمبيه
ا
أ .األستاذ الدكتور حسني سبح
نورد فيام يل كلمة األستاذ الدكتور حسني سبح (رئيس اجلامعة السورية) التي
ألقاها يف اجللسة التي عقدها املجمع العلمي العريب يف  13أيار سنة  1946بمناسبة
عضوا ا
عامال جديدا ا يف املجمع .وقد حتدث الدكتور سبح يف هذه الكلمة عن
استقباله
ا
خس خل ِف ِه األستاذ أديب التقي ،فقال:
ساديت األفاضل:
أرى لزا اما عل أن افتتح كلمتي بحمد اهلل عىل ما أوالين من نعم ،ثم أن أتبعها
ا
عامال يف جممعكم املوقر،
عضوا
شكر حضاتكم عىل تفضلكم عل وانتخابكم إياي
ا
وفقني اهلل ألن أكون عند حسن ظنكم.
وبعد ،فإن من تقاليد املجمع أن يلقي العضو العامل اجلديد يف جلسة استقباله
كلمة يرتجم هبا لسلفه ،ويرسد ما قام به من عمل وما أبقاه من أثر .وسلفي  -رمحه اهلل
 كان ممن تربطني به صلة الصداقة ،ومعرفتي به وإن مل تكن قديمة العهد راسخة ،فقدأتيح يل أن رافقته يف رحلة مهرجان املعري وقضيت بصحبته الساعات الطوال .والسفر
غور نفسه وا َّطلعت عىل ما َّ
حتىل به رمحه اهلل
كام قيل يسفر عن أخالق الرجال ،فسربت خ
من سجايا طيبة وأخالق رضية ونفس أبية ،يف جانب تفكري صحيح وثقافة عالية،
ٍ
وشعر رقيق ،ناهيك عن وطنية صحيحة ومحية الهبة.
وأدب جم
وقد ولد املرحوم األستاذ أديب التقي سنة  1313ه يف دمشق من أبوين صاحلني،
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وكان ول اعا يف صغره بحفظ اجليد من شعر العرب وكالمهم مع آيات الذكر احلكيم،
وأتم دراسته الثانوية يف املدرسة السلطانية يف دمشق ،وَترج يف علوم البالغة والنقد
األديب بالعالمة اجلليل السيد حمسن األمني عضو جممعكم املوقر ،وما إن أكمل حتصيله
حتى اشتعلت نار احلرب العاملية األوىل ،فأخذ ضاب اطا احتياط ًّيا وذهب إىل جبهة
القفقاس ،حتى إذا وضعت احلرب أوزارها عاد إىل بلده دمشق ،فاشتغل يف التعليم
مديرا ملدرسة
ودأب عىل تأليف الكتب املدرسية املفيدة ،وملا احتل الفرنسيون دمشق كان ا
البحصة ،وكان يذكي يف نفوس تالميذه روح العروبة ويبذر بذور الوطنية احلق ،حتى إن
صورة للجنرال غورو كانت معلقة يف هبو إدارة املدرسة مزقها الطالب يف يوم ذكرى
مديرا للمدرسة
ميسلون فأثار ذلك حفيظة أويل األمر عليه ون ِّحي عن العمل ،فعني ا
العلوية األهلية يف دمشق ،فأحسن إدارِتا وهنض هبا إىل مصاف املدارس الثانوية الراقية.
وملا اندلع هليب الثورة السورية سنة  1925غادر دمشق إىل رشقي األردن ،حيث
ع هد إليه يف تدريس األدب العريب يف مدرسة الصلت الثانوية ،ورجع إىل دمشق بعد
مخود الثورة ،وانتسب إىل معهد احلقوق العريب يف اجلامعة السورية ونال اإلجازة وعني
حمارضا يف األدب العريب يف مدرسة اآلداب
أستا اذا لألدب العريب يف جتهيز اإلناث ثم
ا
ا
عامال يف املجمع العلمي العريب ،وبينام كان يعد
عضوا
العليا ،وانتخب سنة 1942
ا
العدة للذهاب إىل القاهرة ليقدم إىل جامعتها كتابه الذي وضعه يف الرشيف الريض،
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف األدب ،عاجلته املنية يف نيسان  ،1945تغمده اهلل
برمحته.
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شاعرا تق ًّيا ،فصيح اللسان ،واسع االطالع يف علوم اللغة
وقد كان رمحه اهلل أدي ابا و ا
والتاريخ ،عذب احلديث حماف اظا عىل املبادئ واألخالق اإلسالمية والقومية الصحيحة،
أيب النفس ينتص للحق ،وف ًّيا ألصدقائه ا
فعاال للخري.
وانكب عىل الكتابة والتأليف وقرض الشعر ،فأهدى إىل املكتبة العربية بعض
الكتب القيمة ،أذكر مما طبع منها :التاريخ العام وهو يف جزأين ،وسري التاريخ
اإلسالمي ،ومناهج الرتبية والتعليم ،وسري العظامء ،وهنضة اليابان السياسية
واالجتامعية ،ومصطفى كامل باشا يف األناضول ،وغرائب العادات ،واملسيح اهلندي.
وساهم مع زمالئه األساتيذ اجلندي والقواس والرساج بوضع كتاب الطرف يف ستة
أجزاء ،ونرش عدة مقاالت يف املجالت العربية املختلفة.
أما ما مل يطبع من مؤلفاته ،فمنها تاريخ العص احلارض ،وتاريخ العهد النبوي
و اخللفاء الراشدين ،واإلمام عل بن أيب طالب ،وبسامرك بطل االحتاد األملاين،
واجلغرافية االقتصادية ،وتاريخ اخلتان وحمسناته ،واجلزء الثاين من سري العظامء ،ومئتا
مسألة يف احلساب النظري واجلرب واملثلثات وامليكانيك والفيزيك ،وجمموعة مقاالته
االجتامعية واألدبية والتاريية ،وشعر اخليام وفلسفته ،ورواية الوجيه املتحض ،ثم
مؤلفه يف الرشيف الريض ،ويعد  -عىل ما قيل  -من أفضل ما كتب عنه.
ونظم رمحه اهلل الشعر حتى اجتمع من شعره ديوان طبعه سنة 1350ه ،ا
فضال عن
القصائد العديدة التي نظمها يف جلة مناسبات ،وكلها تذكي هليب الوطنية وتدعو إىل
وبوب ديوانه املذكور تبوي ابا ينم عىل ما يالج نفسه من مشاعر يف
النهوض واليقظةَّ .
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شتى النواحي .فاستهل «نبضات قلب» بوداع دمشق نظمها عندما غادر دمشق إىل
استانبول لالنضامم إىل اجليش يف احلرب العاملية األوىل ،ومطلعها:
شذاك أم املسك الفتيت يضوع لـــه بيننـــا أنـــى نحـــل ســـطوع
ومن شعره الرقيق يف «سانحة وجد»:
لــئن بعــدت منــازلكم فقلبـــي لكـــم مـــن دوهنـــا كنـــف ودار
وإن ضن السحاب فدمع عيني لكــم مــن دون عارضــه قطــار
عتبت عىل الزمان وليت شـعري أيرجــى منــك يــا دهــر اعتــذار
هــي األقــدار تيضــ يف الربايــا فلــيس يقيــك مــن قــدر حــذار
وقال رمحه اهلل:
جيــــري بنــــا الــــدهر إىل غايـ ٍ
ـــة ســ َّيان داين اخلطــو أو شاســع ْه
إن مل يــزن حســن الفتــى خلقــه فـــــام جـــــال خلقـــــه نافعـــــ ْه
واملســك مــا نــم عليــه الشــذا ال مـــا غـــال يف مدحـــه بائعـــ ْه
وقال يف «زفرة»:
الزيت أوشـك أن جيـف وينطفـــي نـــور الرســـاجِ
غـــري معــــ ـروف الدخيلة والعالجِ
إين سأميضـــ
خ
وأظـــل يف هـــذا الـــورى أحجيــة بــني األحــاجي
وأبدع يف وصف شيخٍ تصابى وضل وفجر إذ قال:
جاز الشباب إىل شيخوخة ورثـت عــن الشــباب بقايــا اإلثــم والعـ ِ
ـار
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ِ
وأذكــار
منغمسـا مل ينهــه الشــيب يف وعــظ
ما زال منذ الصـبا بـاللهو
ا
ـــور ومزمـ ِ
يف حالتيــــه تــــراه غــــري مكــــرتث بغــــري كــــأس وطنبـ ٍ
ـــار
ِ
مخــــار
ـورا لــدى مــاخور مومســة وتــــارة هــــو يف حــــانوت
تــراه طـ ا
إىل أن قال:
ِ
الـدار
يــــا وحيــــه كثــــرت آثامــــه فمتــــى تنأى بـه الـدار أو ينـأى عـن
ورثى صديقه املرحوم أمحد شاكر الكرمي بمرثية طويلة قال فيها:
بردى بكـى وبكـت ضـفافه قــــل للحــــامم فــــام هتافــــ ْه
عــــرب عــــن أســــاه وصـــــوته هـــــذا التهافـــــه
املــــوج َّ
واآلس يف روضـــــــــــــــاته مســـــتعرب وكـــــذا خالفـــــه
إىل أن قال:
أمهـــــــــد ادا بـــــــــاملوت إن املـــــوت أمـــــر ال نخافـــــ ْه
درجـــــت عليـــــه كهولنـــــا والــــنشء تيمــــه ارتشــــافه
ال نرتيضـــ عــــيش اهلــــوان فـــــــإن أنفســـــــنا تعافـــــــه
عــــــــيش يعــــــــز قويــــــــه وتـــــئن رازحـــــة ضـــــعافه
العـــــــدل أظلـــــــم أفقـــــــه والظلـــم ال يشـــى اقرتافـــه
واألرض جمــــــزرة القــــــوي ضــــــعافه فيهــــــا خرافــــــه
والشـــــمل منصـــــدع فهـــــل يرجــى مــع اخللــف ائتالفــه
رمحه اهلل رمحة واسعة وأمد اهلل يف أعامركم زمالئي األكارم وأدامكم للعلم
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ذخرا والسالم(.)1
والفضيلة وللعرب والعربية ا

ب .األستاذ حكمت ﻫالل
نورد فيام يل مقال األستاذ حكمت هالل الذي نرشه يف جملة املعلم العريب ،وهو
بعنوان:

املجمعي الشاعر
أديب التقي البغدادي
1945 -1895م
بقلم :حكمت ﻫالل

()2

هو أديب بن حممد التقي البغدادي ،مولده ووفاته يف دمشق ،ولد من أبوين
صاحلني ،وكان مول اعا منذ صغره باملطالعة ،وحيفظ اجليد من شعر العرب وكالمهم.
أتم دراسته الثانوية يف املدرسة السلطانية بدمشق ،وتتلمذ عىل يد الشيخ حمسن األمني
والشيخ صالح مرتىض .ويف أثناء احلرب العاملية األوىل سحب ضابط احتياط إىل جبهة
القفقاس عام 1916م ،حتى إذا انتهت احلرب عاد إىل دمشق ،واشتغل يف سلك
مديرا ملدرسة (البحصة).
التعليم ،ودأب عىل تأليف الكتب املدرسية املفيدة ،وكان
ا
وكان وطن ًّيا يبث روح العروبة وبذور الوطنية يف نفوس طالبه ،ويدعو إىل النهوض

( )1عن جملة املجمع العلمي العريب املجلد ،21اجلزء األول والثاين ،ص.372-369
( )2جملة املعلم العريب ،السنة اخلامسة والستون ،خريف ،شتاء  - 2011ربيع  ،2012األعداد -442
 ،444-443ص (.)251-248
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واليقظة والتحرر ،وكان يف إدارة املدرسة صورة كبرية للجنرال (غورو) فمزقها
التالميذ يف ذكرى ميسلون ،فن ِّحي أديب التقي عن املدرسة ،واعترب هو املحرض عىل
تزيق هذه الصورة.
مديرا للمدرسة العلوية األهلية بدمشق .ويف عام 1925م ،حني
ومن ثم عني
ا
عني أستا اذا
اندلع هليب الثورة السورية ،غادر دمشق
ا
متجها إىل رشقي األردن ،حيث ِّ
للغة العربية واألدب العريب يف مدرسة الصلت الثانوية ،ثم عاد إىل دمشق وانتسب إىل
وعني أستا اذا للغة
معهد احلقوق العريب يف اجلامعة السورية ،ونال منها شهادة املعهدِّ ،
حمارضا لألدب يف مدرسة اآلداب العليا .وانتخب سنة
العربية يف جتهيز البنات ،ثم
ا
ا
عامال يف املجمع العلمي العريب .وكتب كتابه (الرشيف الريض:
عضوا
1942م
ا
عصه ،حياته ،أدبه) يف غرة رجب سنة 1363ه املوافق  20حزيران سنة 1944م،
وهو أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف مص ،فوافته املنية قبل املناقشة يف شهر نيسان
سنة 1945م.
كان  -رمحه اهلل  -يعاتب زمانه هبذه العبارات املؤثرة التي هلا أكرب وقع يف النفس:
(أتلف شبايب لقوم ال ي خقدِّ رون العمل ،وأحرق راحتي وجهدي لوطن ال يكرم اجلهد،
عل احلرمان تضحيتي لقبيل ال يفهم التضحية .لقد تركت لنفيس الكثري الذي ال
ّ
وجر َّ
عل
يبىل من زينة الفضيلة ،ونقلت لعاطفتي وعقل ما ال يفنى من خح ْل األدب ،فامذا ّ
بعد ذلك؟).
يعدَّ أديب التقي من الرعيل األول من أعالم سورية املعا
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ين ،وتعد دراساته

ا
مشعال ييضء الدرب
مصدرا ًّثرا يف البحوث التاريية واألدبية ،وكانت أفكاره وآرا ه النرية
ا
لألجيال من بعده ،وكانت أخالقه أخالق العلامء ،وتواضعه تواضع األدباء الكبار ،وكان
يب النفس ،وف ًّيا ألصدقائه.
أدي ابا
وشاعرا ،فصيح اللسان ،واسع االطالع ،عذب احلديث ،أ ّ
ا
وقد ترك يف نفوس عارفيه انطباعات صافية ،وارتسامات نقية ،وذو اقا رفي اعا،
عرف فيه سعة األفق ،وانفتاح الذهن ،واخللق السامي؛ فهو ظاهرة فريدة يف الثقافة
العربية املعا

ة ،ومؤرخ اجتامعي من الطراز األول ،فهو يع ِّلل األحداث التاريية

معربة.
ميرس ،وألفاظ ِّ
بمنهج ّ
ومن مزاياه العديدة دماثة خلقه وتواضعه ،وهدوء يف الطبع ،وال تكاد االبتسامة
تغيض .وحني يتعلق األمر بعيب من عيوب املجتمع ،يثور عىل التقاليد البالية والنفاق
الشائع فيه.
لقد واصل جهوده الثقافية يف خدمة العلم واألدب ،ونرش لواء املعرفة يف أذهان
تالميذه وعارفيه ،وكان زاهدا ا يف الدنيا ،خرج منها كام دخل ،أفنى عمره يف الدفاع عن
املثل العليا واألخالق السامية؛ فهو من املفكرين األحرار ،جنود احلق ،ودعاة
اإلصالح واملدنية.

شعره
يقول احلكيم األديب الدكتور أسعد احلكيم عضو املجمع العلمي العريب( :ومن
خرية الشعر الذي ظهر يف عامل األدب حدي اثا ديوان التقي ،وهو جمموع ما فاضت به
قرحية األديب الشاعر األستاذ أديب التقي من العواطف النبيلة ،واملعاين الرقيقة
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(جروحا وآال اما) إىل
املتنوعة ،فمن (نبضات قلب) تتقاذفه (غوارب موج) فتوقع فيه
ا
مناظر (ألواح وصور) تأخذ بمجامعه فيلهو (بأماليحها) حتت (ظالل وأفياء) تصدح
عىل غصوهنا طيور الغد (بأغاريد) األمل.
فمن (نبضات قلب) يقول يف وداع دمشق[ :من الطويل]

للعيش ِ
ِ
فيك ،ودونخنا وهاد النَّوى ،خع ْو ٌد بنـا ورجـوع
خأ ِج َّلق هل
ِ
ِ
ــر و ِم رضـــيع
خأحــن إىل خع ْيلـــ خلـــدخ ْيك وإِ َّنـــام خحيـــن إىل األ ِّم الـ َّ
ويف (غوارب موج) يقول من وحي الروض[ :من الرسيع]

جيــــري بنــــا الــــدهر إىل غايـ ٍ
ِ
ـــة ســ َّي خ
اخلطــو أو شاســع ْه
ان داين
ويف (جروح وآالم) يقول واص افا أخا احلزم[ :من الطويل]

ِ
ـرو ِع
وما رجـل األيـا ِم غـري خس خـم ْيد ٍع ك ِخم ٍّي ربيط
اجلـأش غـري م َّ
له مـن خش ِ
ـباة العـز ِم آمـن مفـز ٍع ومن ِسـ خي ِة اإلقـدا ِم خأ ْوثـق خمن خْـز ِع
ويف (ألواح وصور) يصف اهلالل يف كبد السامء فيقول[ :من البسيط]

الح يف عن ِ
ٌ
ــق
هــو
يــا ح َّبـــذا ٌ
طــوق خ
الح اهلـــالل بـــه كــأنّام خ
أفــق خ
كـرتث فاعجب ل ِ ِضح ِ
ٍ
ك ٍ
هالل يف بكا أف ِق
غريم
ْ
ْ
يبكي،ويضحكهذا خ
شعرا بمناسبة حفلة أقامتها لسموه
ويف (ظالل وأفياء) يمدح سمو األمري فيصل ا
املدرسة العلوية بدمشق بعنوان حتية الفتح[ :من الطويل]

هيــا فيصــل احلـ ِّـق املبـ ِ
ـني ومــن بــه تعــاىل منــار الــدين بالعــدل واهلــدى
واستطالت يد العـدا
بجـــــدِّ ك قـــــد اما أنقـــــذ اهلل أ َّمـــــ اة طغى البغي فيها
ْ
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ــر خت ْقتخفـــي وتعــل ملجــد العــرب
فجئـــت عـــىل آثـــاره الغـ ِّ

احـا خ
مشـ َّيدا

ويف (أماليح) يصف الشاعر كيف خرج رفاقه إىل متنزه عني الفيجة ومرج عني
كبريا بينهام يف عيد سنة  1341للهجرة لتقضية بضعة أيام
اخلضا ،فضبوا رسدا اقا ا
هناك ،فوصف الشاعر هذين املتنزهني بقصيدة رائعة ،استغرقت ثامنية وأربعني بيتاا،
وهي من عيون الوصف يف ذلك العص ،وفيها يقول[ :من الوافر]

الشـواهق عىل (اخلضا) ملن ذاك الرس ِ
اد ْق
ب خس خم ْت فوق
ْ
ملن ق خب ٌ
إذا ج ْزتم عىل (اخلضاء) يومـا خفعوجــوا واجلســوا فيــه دقـ ِ
ـائ ْق
خ
ا
بباطنِـ ِ
ـف الـن ِ
َّامر ْق
ــه صـــنوف اخلـــري شـــتّى خغدخ ْت مصـفوف اة خص َّ
ِ
س ِق ِ
خ
ـفوحك مــن خحيــاة كــل دافِـ ْـق
وروى سـ
يت
الغيث يا (خضا) ّ
ويف ديوانه (أغاريد) يصف روايب قاسيون ويشيد بدوره يف محاية الغوطة الغناء.
فيقول[ :من جمزوء الرمل]

يــــا روايب قاســــيون كل قلـب ِ
فيـك هامـا
ك َّلـــــــام زا خد بِعـــــــا ادا زاده البعـــــد هيامـــــا
ِ
حــر ٌز
صــــانك اهلل خدوامــــا
أنــت للغوطــة ْ
ِ
ِ
َّجم خهامـا
مــا ســام خصــخرك ّإال ليحاذي الن خ
وله قصيدة بعنوان (يوم امليدان) يذكر فيها مآيس الثورة السورية عام 1925م
فيقول[ :من البسيط]

ٌ
موحشــــات بعــــد إهبــــاجِ
أطـــــالل مع َّطلـــــ ٌة و خأ ْرســــ ٌم
مرابـــــع الشـــــام
ٌ
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ِ
والغوطتـــان مثـــار النَّقـــع ،روضـــهامٍ 
ـــردوس ل ِ َّالجــــي
ذاو ،وقــــد كانتــــا الفـ
خ
ٍ
إرشاق وإبـــــــالجِ
ــت أنوارهــــــا بعـــــــدخ
ْطم خس ْ
ذوت حماســن أرض الشــا ِم وان خ
شعرا عىل ما حل به
وكثريا ما يأسى ملصاب وطنه وشقاء أهليه ،فيذرف الدمع ا
ا
وبقومه فيقول[ :من املتدارك]

ـــه هــــو قــــد خشـ ِ
ــقي ْت وبأهليـ ِ
ِ ِ
ـــق خيا
خو خطـــ ٌن أهلـــوه بـــه خشـ خ
ٍ
فك ِ
ــــو خن كـــــام خل ِق خيـــــا
ـــــن اللهـــــم
ألحـــــرار فيـــــه ي ْل خقـ ْ
مــــا بــــني رشيـ ٍ
ـــد يف اآلفــــاِ ق وبـــني سـ ٍ
ــجني يف املنفـــى
فــإذا ســكتوا ِســيموا خضــ ْي اام وإذا نطقــــوا القــــوا خحتْفــــا
رشبـــوا خ ِ
وإذا خ ِ
رشبـــوا ر ْن اقـــا وإذا خط ِعمــوا خط ِعمــوا خخ ْسـ خفا
ويف قصيدة له بعنوان (الشباب الذاوي) يرثي هبا األديب أمحد شاكر الكرمي
صاحب جريدة امليزان يف احلفلة التي أقيمت سنة 1928م بعد مرور عام عىل وفاته
يقول فيها[ :من جمزوء الكامل]

بردى بكـى وبكـت ضـفافه قــــ ْل للحــــامم فــــام هتافــــه
والغوطتــــــان وقاســــــيون ومـــــــا تظللـــــــه شـــــــعافه
ِ
احلـدثان غصــنا مل خحيِـــــ ْن بعـــــد انقصـــــاف ْه
خق خصـ خفت يـد
زهــرا بعــــــد مل حيــــــن اقتطافــــــه
الــردى قطفتْــه
ا
كــف َّ
ــــــــب منـــــك بالعليـــــا شــــــعافه
هلل شـــــــــاكر أي خصـ
ٍّ
كــم مــن مقـ ٍ
ـال قــد خر خصـ ْف خت فــــراح يصــــيبنا ارتصــــافه
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خ
رف والـــــ ـــــفردوس دانيــــ ٌة قطافــــه
اخللــــد
دونــــك ّ
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ساب اعا :وطنية «التقي»
السيايس للمنطقة العرب ّية ،فاالستعامر العثامين كان
التقي» يف فرتة املخاض
عاش « ّ
ّ
والعجز ،بينام ظهرت عىل الساحة الدّ ولية قوى جديدة
يمر بمرحلة اهلرم والشيخوخة
ْ
ّ
بدأت رشارة الثورة
حتاول ترسيخ أقدام هلا بني األمم .أ ّما عىل الساحة العربية ،فقد
ْ
العربية تظهر يف املنطقة فتتناغم مع مشاعر العروبة؛ وتدغدغ أحالم أ ّمة القرآن
تر الثورة العربية بمرحلة املؤامرة واملصادرة وتدخل املنطقة يف أتون
ثم ّ
واألجمادّ .
يب.
التقسيم واالستعامر األور ّ
التقي» أشدّ تأثري ،حتى إنّه «قام بإلقاء بعض
لقد أ ّثر هذا ّ
اجلو املأزوم بشاعرنا « ّ
الساسة ،كام قام بإلقاء بعض اخلطب يستثري هبا
القصائد
ا
مادحا أو راث ايا أو هاج ايا بعض ّ
مح ّية الطالب يف مدرسته للقيام بمظاهرة يستنكرون هبا ما يرى  -أستاذهم  -من
تعسف املستعمر.
ّ
والواقع أن عص النهضة احلديثة يمتاز بمشاركة أدبائه وشعرائه يف مثل هذا
الضب من احلياة السياسية من غري أن يكون هلم فيها التأثري املبارش»(.)1
تلمس هذه الوطن ّية يف املواقف
التقي» يمكننا ّ
وبمراجعة ما وصلنا من نتاج « ّ
التالية:

مع األتراك
التقي» السيد حمسن األمني «كره األتراك واحلقد
لقد غرس أستاذ وصديق « ّ
( )1دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)7
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احلب ...كر ٌه وحقدٌ دفعه
حب العرب والتش ّبث هبذا
ّ
عليهم ،كام غرس إىل جانب ذلك ّ
معر اضا نفسه ّ
جرا عىل شخصه
لكل سوء،
ّ
وحب وتش ّبث ّ
إىل أن يرب من ساحة القتال ّ
اهلجرة.)1(»...
التقي» الذي خرب األتراك وشارك يف حرهبم ،وقاسى ما قاساه يف ذلك؛ أوضح
و« ّ
خطأ سياستهم يف قصيدة «ذكريات القفقاس» التي سبقت اإلشارة إليها ،بقوله يف
آخرها:
وس وسائس
سياســة تفريــق هبــا ضــاع م
جر ْت خمس ٌ
لكهــم وأودى بام ّ
ْ
قد ع ّلق عىل هذه األبيات يف احلاشيةبقوله« :مل ّ الشعث :إصالح الفاسد .هذا
و
البيت وما قبله وبعده إشارة إىل السياسة التي ّاَتذها رجال احلكومة الرتك ّية العثامنية
من ترتيك العنا

مستطريا عليهم وعىل البالد
رشا
ا
التي تتأ ّلف منها الدولة ،فكانت ًّ

جتزأت»(.)2
حتّى ّ

مع الفرنسيني
التقي» بانتهاء حكم األتراك مع هناية احلرب العاملية األوىل،
سبق لنا ذكْر فرحِ « ّ
وتأميله اخلري بفرتة الثورة السورية وامتداح رجاالِتا.
نظمت
ويف الديوان املطبوع ،نجد مقطوعة صغرية بعنوان« :احرتموا بالدكم»
ْ

( )1دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)8
( )2ديوان التقي ص( ،)141واحلاشية أسفلها.
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التقي» مكان وزمان نظمها( ،)1إال أهنا تتحدّ ث
غال ابا يف العام (1920م) وإن مل يذكر « ّ
عن املؤامرة عىل بالده يقول فيها:
بـــال ٌد ،دمـــاء العـــرب فيهـــا مراقـــة متى كان لألغراب ِحـ ًّال حرامهـا

()2

ويأيت اليوم الرابع والعرشون من 
شهر توز (1920م) ،فيقع وزير احلربية
«
التقي» ا
قائال:
يوسف العظمة شهيدا ا يف ثرى ميسلون ،فريثيه الشاعر « ّ
محــــــــ ٌر خغ َّســــــــلو ْه
كـم خو ِد ْدنـا إذ خثـ خوى خلـ ْو بالـ
ـدموع وهــــــــي ْ
ْ
ْ
ِ
ِ ِ
وسو ِ
ـــــــ ْو بِـــــــ ِه خقـــــــدْ خحنَّطـــــــو ْه
وع خل
اد
القلب م ْن خفـ ْرط النـز ْ
خ خ
ِ
الـر ْم ِ
ْ يــــــــ خته ْم خقــــــــدْ خد خفنــــــــو ْه
وع خل
س بِ خم ْحنـ ّي الضـل ْ
وعن َّ

()3

و«
 ويبدأ االنتداب ،فيندّ د صاحبنا باحللفاء
القوات الفرنس ّية،
تدخل يف اليوم التايل ّ
الذين خانوا عهودهم»(:)4
ِ
الغـرب» النَّ خصـ خفا
أكـــذا خي ْل خقـــى خمـــ ْن خينْشـــدك ْم« يا أحـرار
ٍ
ِ ()5
ـــــــان ف ِج خعــــــــ ْتول ِ خش ـ ْع ٍ
ــــر خقــدْ رز خيــا
هللخ ألوطـ
ا
ب ح ٍّ
الشاب املث ّقف ،
فوجد ّ
احلقيقي ال يقع عىل كاهل
أن اللوم
نظر نظرة
«ولع ّله
ّ
ّ

فهرسا بقصائده
( )1يف دراسة األستاذ حممد هندية ،ص( ،)15ذكر أنه اطلع عىل الديوان املخطوط ،وذكر
ا
وردت هذه األبيات حتت تاريخ العام (1920م).
مرت ابا حسب تاريخ النظم ،وقد
ْ
التقي» ،ص( ،)117مطبعة ابن زيدون ،الطبعة األوىل 1932م.
( )2ديوان « ّ
التقي» ،ص( ،)161مطبعة ابن زيدون ،الطبعة األوىل 1932م.
( )3ديوان « ّ
( )4دراسة األستاذ حممد هندية ،ص(.)9
التقي» ،ص( ،)113الطبعة األوىل ،مطبعة ابن زيدون بدمشق ،عام (1932م).
( )5ديوان « ّ
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تتحني الفرص
يمها أن
ّ
الشعب البسيط ،وال عىل كاهل الدّ ول األجنبيّة التي ّ
لالنقضاض عىل الشعوب املستخضعفة يف األرض ،وإنام اللوم كل اللوم عىل بعض قادة
البالد اخلونة.
خان ْتـ خ
ـك جـــدو ٌد قــدْ خع خث ـ خر ْت يــــا خشــــ ْع ابا خقا خدتْــــه خخ خونخــــ ْه
()1
 خح َّتـــــا خم ي خفـــــ ِّرق بـــــني خبن ِيــــــ خ
ـك عبد املنصب وال خك خهنخـ ْه؟
ييئس فالتفت
الزعامء
فتط ّلعصاحبنا بذلك عىل حقيقة َّ
فغسل يديه منهم ،ولكنّه مل ْ
ثم إىل هذه الرباعم والزهور اليانعة ...التفت إىل ّ
طالبه يغرس فيهم روح الوطنية،
من ّ
امللحنة( )2ليتغنّوا هبا ذاكرين أجماد أمتهم متطلعني إىل
ويؤلف هلم األناشيد احلامسية
َّ
أمانيها...
ووقف األستاذ ذات يوم يف ّ
طالبه ،يف مدرسة «أنموذج البحصة» يطب بحامسة
بالغة ،فأثار ّ
الطالب إثار اة دفعتهم إىل حتطيم صور زبانية االستعامر( )3التي أكرهوا عىل
تعليقها يف صدور ّ
حمالِتم ...وخرجوا يف مظاهرة حا ّدة ...وتصل األنباء إىل املراجع
التقي» الثائر بخطر املوقف؛ فيرتك «دمشق» الج ائا إىل «األردن».
املختصة...
ّ
ّ
فيحس « ّ
أن هذا املقطع من القصيدة املشار إليها ا
( )1الظاهر ّ
قبال ،ولكنه غري موجود يف القصيدة املطبوعة يف
الديوان ،وقد أخذته من دراسة األستاذ هندية ،ص(.)9
( )2كان يلحنّها له غال ابا األستاذ «مصطفى الصواف» ،كام ورد من حديث مع ابنه حازم .وقد أ ّيد ذلك ما
ورد يف دراسة األستاذ حممد هندية ،ص( .)9وسيأيت احلديث عن مؤ ّلفه «أغاريد التالميذ» عند
شاعرا».
التقي
ا
احلديث عن « ّ
( )3مزّ ق الطالب الثائرون صورة اجلنرال غورو احلاكم العسكري يف سورية ،التي كانت مع ّلق اة يف غرفة
إدارة املدرسة .من حديث مع ابنه حازم.
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ّ
مفرسين عمله
قرارا بطرده من العمل ّ
فاَتذت السلطات السورية إ ْثر ذلك املوقف ا
ّ
سجل خدماته« :ن ِّح خي عن العمل لتهاونه
ني ِتاو انا يف أمور اإلدارة ،حسبام جاء يف
الوط ّ
يف أمور اإلدارة»(.)1
ويف «األردن» هيأ له أحد أصدقائه ا
عمال يف إحدى مدارس «السلط» األهلية...
ويتجاوب «التقي» يف مهجره السيايس مع كل ن ٍ
ّ
وتتكشف نفسه عن
أمة تقع يف بالده،
ّ
ّ
ٍ
فيض من شعر احلنني واللوعة عىل فراق الوطن احلبيب(.)2
ّ
بحسه الوطني الصادق مؤامرة من مؤامرات االستعامر ،وهي
للتقي» ّ
وتتكشف « ّ
الفرنيس»؛ وهي ما يع ِّلق عليها بقوله:
ربط «اللرية السورية» بمقدرات «الفرنك
ّ
«الورقة السورية هذه يراد هبا اللرية السورية الورقية املربوطة مقدّ راِتا بمقدّ رات
هبطت قيمة
السوري .وقد
الفرنيس
الفرنك الفرنيس ،التي يصدرها يف سورية البنك
ْ
ّ
ّ
خربت بسببه بيوت كثريين،
هذه الورقة يوم هبط الفرنك يف فرنسا هبو اطا شديدا ا
ْ
خة عالية عنواهنا« :الورقة السورية بعد

وضاعت ثروات عظيمة»( .)3لذلك أطلق
اهلبوط» ،مطلعها:

ِ
ِ
ـــات هــــذا «البنكنـ ِ
خأيــــا ورقـ ِ
رشوط
ــدروك بـــال
ـــوط» هـــــم قـــدْ أصـ
خ




ّ
التقي».
سجل خدمات «أديب
( )1هذه العبارة منقولة حرف ًّيا عن دراسة األستاذ حممد هندية ص( ،)9عن
ّ
التقي .دارسة األستاذ هندية
( )2هذا الصديق هو األستاذ سعيد البحرة ،وسنذكره عند ذكر ديوان
ّ
ص(.)9
التقي» ،حيث قدّ م للقصيدة.
( )3حاشية الصفحة ( )221من ديوان « ّ
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ِ
ــــت أقوامــــا خســــارا خفعاقبـــ ِ
لقــــد أره ْق ِ
ــقوط
ك «املهمـــني» بالسـ
ا
ا
السورية عام (
التقي» يف منفاه يراقب
1925م) ،كان « ّ
وعندما انطلق ال ّثورة ّ
()1

الوضع ،ويصخ متأ ِّلـ اام حلال دمشق ،وما ّ
حل فيها .ويف الديوان املطبوع قصيدة بعنوان
«يوم امليدان ،من مآيس الثورة السورية عام 1925م» ،وهي قصيدة تقع يف واحد
ومخسني بي اتا .مطلعها:
الـذكر فاهتـاجي وناشدي ج َّل اقا ما ش ْئ ِ
الربق هـيج ِ
منـك ّ
ت ،أو نـاجي
ّ

()2

األردن» ،ين ّقل ناظريه يف وضع الناس
التقي» إىل وطنه من «
وبعد أن يعود « ّ
واحلكومات القائمة عىل سياستهام فرياها أبعد ما تكون عن أداء وظيفتها .ففي قصيدة
نظمها عام (1930م)( )3بعنوان ما هذي الوزارات؟ يقول:
ٍ
يف كــ ّ
ـــل يـــو ٍم لنـــا خعـ ٌ
أجنب ّيـــــات
ــرش تــــش ّيده عـــــىل املطـــــام ِع أ ْيـــــد ْ
ّ إين سئمت صـدى األلقـاب يف ٍ
()4
بلـديكــــاد يعــــوزه مــــا ٌء وأقــــوات
ويف مقطع صغري بعنوان «املعذرة» ّ
الوطن الذي زعزعتْه النائبات فعانى ما
يسل
عانى ،فال جيد غري دمه يبذله فداء له إن كانت فيه نجاته:

التقي» ص(.)221
(« )1البنكنوط» كلمة أجنبية تعني األوراق النقدية .ديوان « ّ
التقي» ص( ،)109مطبعة ابن زيدون ،الطبعة األوىل عام (1932م) ،دمشق.
( )2ديوان « ّ
ا
جدوال سلسل فيه
( )3ذكر تاريخ نظم القصيدة والقصائد األخرى األستاذ هندية يف دراسته ،حيث وضع
القصائد وتواريها ،ألنه اطلع عىل الديوان املخطوط.
التقي» ص( ،)81مطبعة ابن زيدون ،الطبعة األوىل عام (1932م) ،دمشق.
( )4ديوان « ّ
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كان خب ْذل خدمي ينجيك ِم ْن ِ
هــذا دمــي احلـ ّـر مبـ ٌ
لو خ
خطر
ـذول إليــك فــدا ىْ 


بني الرشق والغرب

()1



التقي» جيد فيه جمموعة من القصائد التي تتناول مسألة كانت
إن املتص ّفح لديوان « ّ
اهلوة بينهام ،وآثار
تؤرقه ،وهي مسألة التفاوت احلاصل بني الرشق والغرب ،واتساع ّ
ّ
ِ
ظهور املكائد
سبب هذه القصائد تسارع
ذلك سياس ًّيا واجتامع ًّيا وأخالق ًّيا ...ولعل
خ
والدسائس التي حاكتها الدول الغرب ّية آنذاك ،وتسابق لصوصها إىل هنب اخلريات
والرتاث العريق من بالد الرشق عىل اختالفها .وقد أدى هذا إىل خيبة أمل املث ّقفني
ملتنورين يف هذا الرشق الذين أملوا أن ينهض هبم الغرب وي ّلصهم من َت ّلفهم
وا ّ
وقصورهم.
حتدثت عن هذه املسألة .ففي األوىل وعنواهنا:
ونجد يف الديوان مخس قصائد
ْ
«الرشق وأبنا ه» يصخ ّ
حمذ ارا أبناء الرشق ممّا جيري من هنب خرياته ،مرج اعا سبب ما
آل إليه احلال إىل االبتعاد عن الصالح من األسالف ،و ختغري العادات والبذخ واالجتاه
نحو املاد ّية والبعد عن العلم .ومطلعها:
ــف غـــري و ٍ
ِ
()2
خ
ـــــف
ان،
فمطايـــاك عج ْ
رشق فخـ ّ
خ
صـ خ
ــيح يف خهنبـــك يـــا خ ْ
ويف القصيدة الثانية التي عنواهنا« :بني
الرشق والغرب» حول خطاب «طاغور»

التقي» ص( ،)81مطبعة ابن زيدون ،الطبعة األوىل عام (1932م) ،دمشق.
( )1ديوان « ّ
التقي» ص( ،)101مطبعة ابن زيدون ،دمشق ،الطبعة األوىل (1932م).
( )2ديوان « ّ
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شاعر اهلند ألقاه سنة 1921م( .)1يوازن بني الغرب الذي طغى واستبدّ وزها بام فيه من
تقدم عىل حساب األخالق والقيم وبني الرشق الذي زادت معاناته وهضم ح ّقه نتيجة
هذا التقدم .يقول فيها:
ـت عــىل خه ْضـ ِـمنا خح ّضــا
خن خعــ ْم إنّكــم أقــوى ،ولكــ ْن قــواكم أرى َّأهنــا خح ّضـ ْ
ِ
انحطاط ِ
منــــارا ،وروحنــــا بِ
اجل ْسم عنْد ال خعال أرىض
 خر ْغ ِم
تــــدّ ننا أعــــىل
ا
والقصيدة الثالثة عنواهنا« :تظ ّلم 
الرشق» ،وفيها يتحدث عن «لعبة حقوق
مستنكرا منه اختالف قوله عن
حق يراد هبا باطل،
اإلنسان» التي ادعاها الغرب كلمة ّ
ا
عمله ،يقول فيها:
األرسا
الرش ِق إ ْذ أنِ خ
خأ خل ـ ْي خس خص ـ خغ اارا أيــا ال خغـ ْـرب خأ ْن تــرى خهضو اما ِّ
ـف ْ
حلق َّ ْ
ِ
« حقــــوق بنــــي اإلنســــان» ،ت ْعلنهــــا
باألمس خجاهدا ا
ْت الذي خح ّر ْر خت
و خأن خ
بنبو(ة)2حممد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
والقصيدة الرابعة «ندبة الرشق» ،يذكر خج ْه
فيها هنضة الرشق التي بدأت ّ
 وما أتبعها من خري لألرض قاطبة( .)3
عىل أنه يشري  -من شدّ ة ذكائه وحسن قراءته ملا جرى  -إىل موطن الداء ومكمن

( )1هكذا جاء عنوان القصيدة يف الديوان املطبوع ص( ،)101مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل
(1932م).
التقي» ص( ،)104مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل ،عام (1932م).
( )2ديوان « ّ
التقي» قصيدته هذه يف دورية «العرفان» يف املجلد العارش اجلزء األول ،الذي صدر يف شهر ربيع
( )3نرش « ّ
األول عام (1343ه) املوافق لشهر ترشين األول للعام (1924م) ص( .)42وهي يف الديوان
املطبوع يف الصفحة (.)108
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الع ّلة حني يستنكر يف قصيدته اخلامسة ما جيري من أعامل باسم الدين وبمسوح الكهنة
زورا وهبتا انا(.)1
والرهبان ا

قضية «فلسطني»
للتقي» ّ
أن مؤامرات الغرب ضد الرشق كبرية وخطرية ،وأهنا ال َتلو من
كان
ا
واضحا « ّ
األطامع االستعامرية كام أرشنا .ولك ّن قضية فلسطني التي كانت يف بواكريها كانت بعض
هواجسه وخماوفه ،فقد أشار يف قصيدة «وداع دمشق» يوم غادر إىل القسطنطينية للمشاركة
يف احلرب العاملية األوىل عام (1914م) إىل هذه القضية
ِ
أرض الشــآم!؟ وهــل خبــدا بِ خس ِ
ــهل «أرحيــا» لليهــود « خيشــوع»؟
أ«بابــل» يف

()2

نصه
التقي» يف حاشية هذه األبيات
بام ّ
 وقد ع ّلق « ّ
ٍ
يومئذ من اَتاذ سورية ساحة حرب  ...أرحيا
«هذا البيت إشارة إىل ما كان متوق اعا
يف فلسطني ،وهذا البيت إشارة إىل األجناس املتحاربة التي جتيء إىل سورية بسبب
احلرب ،وما يتوقع الصهيونيون من يود الغرب من فتح فلسطني ليعيدوا ملك
«إرسائيل».
( )1وردت هذه القصيدة مرتني ،األوىل يف الديوان املطبوع ص( )117حتت عنوان «أين قومي» ،والثانية:
يف دراسة األستاذ هندية وعنواهنا« :عن معهد جان دارك» يف الصفحة ( .)10وقد أورد (هندية) بيتني
غري موجودين يف القصيدة املطبوعة يف الديوان يشريان إىل هذه األعامل ،مها:
ِ
الرشق تيس
أدمشق عروس ذا

ــــوب واألر ِ
ِ
زاء
هـــــد افا للخطـ
ْ

ٍ
وراهبــات و خد ْي ٍ
ٍ
ــر
قســوس
ِمــن

ِ
الفضـــاء
ــواقيس تعـــتل يف
ونـ
خ

التقي» ص( ،)18مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل (1932م).
( )2ديوان « ّ
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ثامنااِ :ق َي ُم «التقي»
التقي» يف ٍ
تغري ْت عىل إثرها أكثر
زمن عانى فيها جمتمعنا العر ّ
يب أزمة حا ّدة ّ
عاش « ّ
مفاهيمه ،فالتّململ من استعامر بغيض منغلق امتدّ أربعة قرون؛ والتط ّلع إىل عاملٍ منفتح
أبصار الكثريين لشدّ ة ْإهباره أو كاد؛ فراحوا يلهثون
منطلق نحو احلر ّية والعلم أعمى
خ
خلف ما يرون أنَّه سريوي غ ّلتهم بعد ظمأ ،وسيشفي نفوسهم بعد سقم ،وكان أثر
وتغريت أخرى.
تبدلت مفاهيم
ذلك أن
ْ
ْ
ومل يتناول هذا ا
مظهرا ب خع ْينه بل تناول عدّ ة جماالت .فقد لفت نظر
جماال واحدا ا أو
ا
ويبني
التقي هذا االنطالق
األعمى نحو املفاهيم الطارئة ْ
املبهرجة فأخذ خينْقضها وحي ّللها ّ
خ
ّ
ما خفي منها ،فقد تناول يف ديوانه املطبوع قرابة عرشة مقاطع خمتلفة املواضيع؛ أمهها
جر ذلك عىل املجتمع.
موضوع التقاليد واالختالط والسفور وحترير املرأة ...وما ّ
ففي هذه األبيات التي بعنوان( :وادي احلجري) يصف اجلامل الطبيعي ويراه أجل
ِ
التقي»:
من ألوان احلضارة املبهرجة ،يقول « ّ
ـارة مــا تشــاء ،وأعطِنــي يف هــذه ال َّت خلعـ ِ
خـ ْـذ للحضـ ِ
()1
ـات خع ـ ْي خش البــادي
طرأ عليها التغيري ،وصارت عند الناس
كثريا ما ينتقد القيم والعادات التي
ونراه ا
ا
رجاال ونسا اء  -مستساغة مألوفة وهي التي نأت عن األعراف املتّبعة والتقاليد
الصحيحة ،فنراه يف مقطع «الشارب املحلوق»( )2ينتقد حلق الشارب الذي هو من

التقي» ص( ،)124مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل ،عام (1932م).
( )1ديوان « ّ
التقي» ص( ،)219مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل ،عام (1932م).
( )2ديوان « ّ
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عالمات الرجولة ،كام يصور يف مقط ٍع ٍ
ثان بعنوان «الشيخوخة الفاجرة»( )1تصف
تعرض المرأة ذات صون ،وماذا لقي يف
شيخٍ ممن اعتاد عىل املغازلة واملراودة وقد ّ
ذلك.
ٍ
بصاحة فيقول« :كنّا وما
يبني رأيه
أ ّما فيام ّ
التقي» ّ
يص هنضة املرأة العربية ،فـ« ّ
ِ
املروجني واملح ِّبذين لنهضة املرأة يف بالدنا ،ولسنا من القائلني ببقاء املرأة
زلنا م خن ّ
ربج
متسكّعة يف اجلهالة والغباوة ولكننا لن نكون يو اما من األ ّيام من ّ
مروجي دعوة الت ّ
والتهتّك واخلروج عىل األخالق والفضيلة حتت ستار النهضة والتقدم
والتجدد!.)2(»...
ويف قصيدة بعنوان «فتاة التجدّ د» يصف الفتاة التي تركت عادة احلجاب
الزائفة فيخاطبها هبذه الصورة املعربة:
واستجابت لدعوى احلرية ّ
هال احتشم ِ
مشـــــي ِ
ِ ()3
ملـــــ القطـــــاّ 
ت اليـوم يف ِم ْشـيتك
ت ِتتـ ّ
ْ
ْ
ــــزين ْ خ
 وقرآنه الكريم من شأن املرأة ،وكان
ثم يبني كيف رفع اإلسالم بشخص نبيه
ّ
أول الداعني لتحريرها احلر ّية احل َّقة:

هنضـــتِ ْك؟
ــض عـــىل خ
أمل ْ يكـــــ ْن «أمحـــــد» فـــــيام مىضـــــّ أو خل خمـــ ْن حـ ّ
ومل يكـــــــــن يومـــــــــا كقرآنِـ ِ
ــــــــهمســــــتنكر دعــــــوى عبود ّيتِـ ْ
ـــــك
ْ ا
ْ


التقي» ص( ،)136مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل عام (1932م).
( )1ديوان « ّ
( )2العبارة منقولة من دراسة «األستاذ هندية» عن مقالة نرشها التقي يف جريدة األيام ص( ،)11دراسة
جامعية عام 1959-1958م.
التقي» ص( .)133مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل عام (1932م).
( )3ديوان « ّ
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حتررت
ويف مقطع آخر عنوانه «اجلامل املصنوع» فضح ما آلت إليه حال املرأة التي ّ
ربجت وبالغت يف ذلك بقوله:
من كل القيود وت ّ
الثياب التـي خي ْغ ِريـك زخرفهـا
ِ
والر خيـــب
حت خت
ْ
ٌ
نفـــس تدخ نِّســـها اآلثـــام ِّ
ِ ِ ِ
()1
والص ْون ِم ْن ْ
كـ خ
حتتخجـب
شأ ِهنا أيا خم خ ْ
ــان احليـــاء لـــذات اخلـــدْ ِر خمنْ خق خبـــ اةَّ 

 املسألة اليوم مسألة ِح خج ٍ
اب وسفور،
ويقول يف احلجاب والسفور« :ليست
ٍ
()2
بالسفور َّإال لغايات أخرى يف نفوسهم:
ولكنَّها مسألة رشف وأخالق»  .وما مناداِتم ّ
ور وقــالواّ 
إن هـــــــذي لعمرنـــــــا املدن َّيـــــــ ْه
خر َّوجــوا
خ
الفســق والفجــ خ
ِ
()3
الــــر ِّق واحلر َّيــــ ْه
خو خســــــ خع ْوا باملخــــــدّ رات فــــــأ ْغ خر ْوهــــا بألفــــاظ ّ

اختالط ٍ 
ٍ
وماله وأفعال مستحدثة كرقص الفتى مع
أما ما طرأ عىل املجتمع من
ٍ
أناس شهوانيني اَتذوا من أوقاع
الفتاة يف النوادي ،فهي ليست إال من اخرتاع« :أدمغة
الساحرة وسيل اة حلجب غاياِتم احلقيقية الشهوانية».
املوسيقى ّ
جر سفور املرأة عىل الشباب أن أصاهبم بداء التخنّث ...حتى صار الشاب
ولقد ّ
وكثري ِمن تلك
تفرق بني الفتى والفتاة« :
يطيل املكوث أمام مرآته حتى ما عدْ خت ّ
ٌ
الوجوه الوضيئة التي جاوزت الرابعة والعرشين دالفة إىل الثالثني ال تستطيعون أن
التقي» ص(.)77
( )1ديوان « ّ
التقي يف جريدة األيام .دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)11
( )2العبارة منقولة عن مقالة نرشها ّ
( )3هذان البيتان من دراسة األستاذ حممد هندية ص( ،)11واملطبوع يف الديوان فيه اختالف يف عجز
البيت األول .الديوان ص(.)76
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تع ِّينوها فتيا انا أو فتيات.)1(»...
وبالعودة إىل الديوان املطبوع نجد مقطوعات عالج فيها أمر هذه األندية
واملتنزهات ،ون ّبه إىل اخلطر الكامن فيها:
ّ
املقطوعة األوىل بعنوان« :يا جارتا» يتحدث فيها عن هنضة لبنان:
اآلداب وال خع خر خبـــا
ــزز
لبنــان حــني مىض ـ يف ســعيه قــــد اما ق ْلنــا :لقـــدْ عـ ّ
خ
ِ
()2
حلـدخ خبا
يســـــتخد ســـــاعدهحتّى لقينـا بـه الـويالت وا خ
لكنّـــــه مل ْ يكـــــدْ ْ
التقي» يف قصيدة أخرى 

حتول جال
عنواهنا« :ليلة يف صوفر»( )3كيف ّ
ثم يضب « ّ
طبيعة هذه املنطقة الرائع وبراءِتا البكر إىل مرتع للرذائل واملناكر.
وهناك قصيدة ثالثة أرسلها إىل صديق له أراد أن يعود إىل دمشق وهنرها ،وقد كان
قد ّ
عام قام عىل ضفافه
حل يف «منني» ،فأرسل إليه التقي من ّب اها من أفاعيه ،التي كنّى هبا ّ
من حانات ومواخري وعنوهنا« :أفاعي بردى» .وفيها:
ـــه بـــرء لِـــو ِ
واهـ ِ
«بــــردى» ويف أم ِ
ارده وســـــ ْق ْم
ٌ خ
ْ
()4
ـمْ
ال تقـــــــرب ّن ضـــــــفافهنفثـ ْ
ـت أفاعيهــا بِسـ ّ




التقي» يف «جم ّلة اإلنسانية» ،العددان 10و
( )1من مقالة بعنوان «حديث يف قطار» سمر يف سفر ،نرشها « ّ
 11من السنة الرابعة ،الصادرة عن مطبعة «ابن زيدون» يف شهر املحرم 1354ه املوافق لنيسان من
العام (1935م) ص(.)612
التقي» ص( ،)80الطبعة األوىل مطبعة ابن زيدون بدمشق ،عام 1932م.
( )2ديوان « ّ
التقي» ص( ،)131الطبعة األوىل مطبعة ابن زيدون بدمشق ،عام 1932م.
( )3ديوان « ّ
التقي» ص( ،)182الطبعة األوىل عام 1932م ،مطبعة ابن زيدون ،دمشق.
( )4ديوان « ّ

76

التقي» كان متأ ّث ارا بنعرة دينيّة
ويرى األستاذ «حممد هندية» يف دراسته أن الشاعر « ّ
شديدة الوضوح يف البداية ما لبثت أن فرتت بعد عودته من «األردن» عام 1927م.
عام
ولع ّلها اَتذت ا
منحى وطن ًّيا ،ثم يع ّلق بالقول« :أقول :لقد فرتت عصبيته الدين ّية ّ
سابقا ،عىل أنّه ّ
ا
ظل طوال حياته مثل التقى والورع ،وإنّام يف لء من
كانت عليه
احلج ،فو ّفق إىل أدائها قبل وفاته بعام
التسامح ،وبات
يتحني الفرص ليؤدي فريضة ّ
ّ
واحد»(.)1
وكمثا ٍل عىل هذه احلدّ ة والعصبية الدين ّية ،نحيل القارئ الكريم إىل مقالني فيهام ر ٌّد
يص األمور الدين ّية ،ن ِرشا يف دورية «العرفان» ،األول :ورد يف املجلد
للتقي» فيام ّ
« ّ
التاسع ص( )555من اجلزء السادس لعدد آذار (1924م) املوافق لشهر شعبان للعام
(1342ه) ير ّد فيه عىل األستاذ حممد كرد عل رئيس املجمع العلمي آنذاك تناول فيه
انتقاد األستاذ كرد عل لكتابيه «التاريخ اإلسالمي» و«التاريخ العام»( .)2والرد الثاين
ورد يف املجلد احلادي والعرشين يف ص( )108من اجلزء األول لشهر كانون الثاين عام
(1931م) املوافق لشهر شعبان للعام (1349ه) ير ّد فيه عىل األستاذ الشاعر خليل
مردم بك ملا ورد يف رسالته (ابن املقفع).

( )1هذا الكالم استفاده األستاذ هندية من صديق التقي املرحوم احلاج رشدي احلكيم الذي كان مدير
ذاتية التقاعد يف وزارة اخلزانة .الدراسة ص(.)10
ناثرا».
التقي ا
( )2سريد احلديث عن الكتابني املشار إليهام عند احلديث عن « ّ
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الفصل الثاني
ً

التقي شاعرا
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نتعرف ما يم ّثله
التقي» وأشعاره وأغراضه أن ّ
جيدر بنا قبل اإلبحار يف قصائد « ّ
شاعرنا بني الشعراء؛ فهو وإن حافظ عىل أصالة املوروث ،وسار عىل سنن األقدمني،
الرسب ،وأعملوا
فإنّه كان حلقة الوصل بني أولئك وبني املجدّ دين الذي ح ّلقوا خارج ّ
ا
ا
وتفصيال.
وتعديال ،ونقدا ا
جرحا
رأيم باآلثار ا
التقي» األستاذ األديب «سعيد البحرة»( )1يف تقديم ديوان
يقول صديق الشاعر « ّ
التقي يف كلمة بعنوان «كلمة يف الشاعر»:
صديقه
ّ
« ...ذوق سليم ،عاطفة بريئة ،تفكري ناضج ،وإحساس بعيد الغور هبنات احلياة
ٍ
روعة وهبرج ...ذلك كله إىل
حيف هبام من
وشوائب أعراضها ،ثم تقدير حصيف ملا ّ
ويتفرع عنه من شدّ ة
حب املحافظة وما يتلو ذلك
عصامية وقور مرت ّفعة قد جعت إىل ّ
ّ
بحب الوطن ومراتع األجداد؛
هو بمناقب السلف والتد ّله
احلرص عىل أجماد اآلباء ّ
ّ
والز ّ
ناضجا ،وثقافة شاملة .ذلك هو صديقنا «أديب»
وعلام
غضا ،واطال اعا واس اعا،
أد ابا ًّ
ا
ا
الذي أولينا تقديمه إىل القراء ،وأظنهم ليسوا بقالئل ،وال س َّيام ّ
أن مذهبه يف احلياة عىل
حد قوله:
ـــذا ال مـــا غـــال يف مدحـــه ِ
ِ
()2
الشـ خ
ـــم عليــــه َّ
بائعـــــه»
خ خ
خوامل ْســــك مــــا خنـ َّ


التقي» ،وكانا يف مدرسة واحدة ،يسكن يف دمشق قري ابا
( )1سعيد البحرة :كاتب أديب ولد قبل شاعرنا « ّ
التقي»  ،ومها صديقان من أيام الطفولة والفتوة ،ثم َترج من جامعة باريس يف جمال الفلسفة
من « ّ
وعلم النفس ،ساعده عندما ّفر من بطش الفرنسيني بإجياد عمل يف األردن ثم عمال يف التدريس
والرتبية م اعا.
التقي» ص( ،)11مطبعة ابن زيدون بدمشق ،الطبعة األوىل1932 ،م.
( )2مقدمة الديوان املطبوع ،ديوان « ّ
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وإليك شهادة أخرى تضاف إىل شهادة صديقه البحرة ،وهي شهادة من درس
حياته وشعره ،وهو األستاذ «حممد هندية»حيث يقول يف مقدمة هذه الدارسة:
التعمق ،وِتتم يف كثري من األحيان
فإهنا تفرض شي ائا من
ّ
« ...أما الدّ راسة اجلامعية ّ
كونت الثامر ،وترتك أمر الثمر نفسه إىل الطالب يستكمل به ثقافته...
باجلذور التي ّ
أهتم بـ«نزار القباين» و«سليامن العيسى»،
وغرست فينا هذه املز ّية اهلا ّمة ،فصت ال
ْ
ّ
كو ّهنام.
كون القباين والعيسى وغريمها ومن ّ
وغريمها إال بمقدار اهتاممي بام ّ
ووقفت عىل شخصيات كثرية تقوم من أدبنا احلديث مقام اجلذور ،ووجدت يف
وتعرفت عىل سبيل الصدفة بشخص ّيتي هذه
هذا حالوة ما كنت أشعر هبا من قبلّ ...
َّ
وأتلقف أشعاره ونثره ،وكان حايل
أتقىص أخباره
«أديب
التقي» أستاذ القباين ،ورحت َّ
ّ
أحس بصدى إىل مائه»(.)1
معه كمرتاد البحر ك ّلام امتأل جوفه من مائه ّ
التقي الشعر ّية نجدها كام يل:
وبالعودة إىل مؤ ّلفات
ّ

 .1الديوان املطبوع
التقي» ،وقد طبعه الشاعر بنفسه يف مطبعة «ابن زيدون» يف
وهو بعنوان «ديوان
ّ
دمشق ،وكان صاحبها صديق الشاعر األستاذ «وجيه بيضون»

()2

وذلك يف العام

( )1من مقدمة دراسة األستاذ حممد هندية املعدّ ة جلامعة دمشق بإرشاف الدكتور شكري فيصل للعام
(.)1959-1958
فن الروتوغرافور إىل سورية،
( )2وجيه بيضون أديب دمشقي املولد والوفاة ،عمل يف الطباعة وأدخل ّ
وأصدر من مطبعته «ابن زيدون» جملة اإلنسانية ،وله كتاب العرب ،وفن احلياة ،و

اع مع احلياة ،وف ّن
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(1350ه) املوافق لـ(1932م) ويقع يف ( )240صفحة من القطع املتوسط أبعاده
(15×23سم) وورقه أسمر.
التقي» ،ثم مقد ّمته التي حتتل الصفحتني
يبدأ الديوان بصورة نصفية للشاعر « ّ
الثالثة والرابعة ،ثم تقديامن للديوان :األول بعنوان «كلمة يف الشعر» للدكتور أسعد
احلكيم( ،)1وحتتل الصفحات من اخلامسة إىل التاسعة .والثاين :بعنوان« :كلمة يف
ثم ترد بعد ذلك القصائد
الشاعر» لألستاذ سعيد البحرة تتدّ عىل أربع صفحاتَّ ،
موسيقي اللفظ
شاعري املعنى
واملقطوعات الشعرية يف جمموعات لكل منها عنوان
ّ
ّ
تتسلسل كام يل:
نبضات قلب :وفيه عرشون قصيدة،

من (ص.)45-16

غوارب موج :وفيه ست وثالثون قصيدة،

من (ص.)82-47

جروح وآالم :وفيه اثنتا عرشة قصيدة،

من (ص.)117-83

ألواح وصور :وفيه ثامين عرشة قصيدة،

من (ص.)147-119

( )1الدكتور أسعد احلكيم :طبيب دمشق ،ولد عام 1886م ،درس يف مدرسة اآلباء العازاريني ثم انتسب
إىل املدرسة الطبية الفرنسية يف بريوت ،خدم يف السلك الطبي يف األناضول واحلجاز ثم عاد إىل دمشق
وأرشف عىل بناء مستشفيني لألمراض النفسية واألمراض اجللدية ثم أرسل إىل فرنسا للتخصص
عضوا يف
باألمراض النفسية وعاد وعمل يف وزارة الصحة .منح وسام االستحقاق السوري ،واختري
ا
املجمع العلمي العريب ،وكان أول من استقبل بالطريقة املجمعية التي أقرها املجمع ،وذلك يف احتفال
ّ
وصل عليه يف
يوم  .1923/6/22له مؤلفات كثرية ومرسحيات وحمارضات .تويف عام 1979م،
مسجد بني أمية الكبري .انظر (الدكتور أسعد احلكيم حياته وآثاره) د.عدنان اخلطيب ،و( خمن هم يف
العامل العريب) ج ،1وجملة املجمع ،و(أعالم دمشق يف القرن الرابع عرش اهلجري).
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ظالل وأوفياء :وفيه ثامن وثالثون قصيدة،

من (ص.)208-148

أماليح :وفيه عرش قصائد،

من (ص.)224-209

أغاريد :وفيه أحد عرش نشيدا ا

من (ص.)1()235-225

فهرست الديوان :بعنوان «مضامني الديوان» من (ص.)239-236
وقد رتّبه التقي حسب القوايف ،عدا القسم األخري «أغاريد» فقد رتَّبه حسب
وقوع أناشيده يف الديوان ،ثم يف نفس الصفحة  239جدول اخلطأ والصواب.
ونالحظ عىل هذه العناوين السبعة ّأهنا ال ّ
كثريا ما
تدل عىل مضامينها بد ّقة ،بل ا
تندرج القصائد ذات املوضوع الواحد يف أمكنة خمتلفة ،كام هو احلال يف «من خواطر
احلرب» إذ نجد قصيدة «وداع دمشق» ترد يف «جروح وآالم» ،و«ذكريات القفقاس»
ترد يف «ألواح وصور» وهكذا.
التقي رشح
وقد بلغ عدد قصائد الديوان ( )145قصيدة ومقطوعة ،وقد حاول
ّ
بعض ألفاظها الغريبة ،وترك ذكر املناسبة التي قيلت ألجلها إال فيام ندر.

 .2الديوان املخطوط
وهو مفقود  -ويا لألسف  -ومل ي ْب خق منه ّإال وصف «األستاذ حممد هندية» له،
وهذا الوصف ورد يف دراسته اجلامعية املعدّ ة عام 1959-1958م ،حيث اطلع عىل
الديوان وقال فيه:
مئتي ورقة من القطع
«ديوانه املخطوط :هو جمموعة كبرية
تضم ما يقرب من ْ
ّ
( )1سيأيت تفصيلها الح اقا عند احلديث عن الكت َّيب.
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التقي:
املتوسط ،مغلفة بغالف أسود ،عليه ورقة حتمل العبارة التالية« :ديوان أديب
ّ
دمشق  -سورية» ،جع الشاعر يف قسم منها أكثر إنتاجه الشعري.
خ
املخطوط إىل جزأين؛ اجلزء األول :يشغل ()154
ولقد قسم الشاعر نفسه هذا
صفحة ،وهو الذي اختار منه الشاعر ديوانه املطبوع ،وهو كام أسلفنا ساب اقا من إنتاج
الشاعر حتى سنة 1932م .وأما اجلزء الثاين :فيشغل تسع صفحات فقط ،وهذا ّ
يدل
الشعري بعد سنة 1932م .حتى إذا فكّر بإعداد الدكتوراه انقطع
عىل تضا ل إنتاجه
ّ
تا اما عن قول الشعر.
مبوب ،كام يكثر فيه التنقيح واحلذف ،ولكنه
ونالحظ يف هذا الديوان أنه غري ّ
حيتوي عىل حسنة واحدة وهي أن أكثر قصائده والس َّيام يف أول الديوان مرتّبة حسب
تاريخ نظمها؛ ولكن هذا الرتتيب ّ
شذ يف بعض القصائد حيث قدّ م الواحدة عىل
األخرى ،أو أنّه أمهل بعض القصائد فرتكها من غري تاريخ ،ولكن نوشك أن نجزم
يا مع ّيناا
بتاريخ مثل هذه القصائد ما دامت حمصورة بني قصيدتني حتمالن تار ا
متقار ابا.)1(»...
ثم يورد األستاذ هندية أسامء وعناوين القصائد يف هذا الديوان حسب تاريخ
نظمها املذكور يف أغلب القصائد ،بعضها بالتاريخ اهلجري وبعضها بامليالدي،
فالقصيدة األوىل ا
مثال« :احلنني إىل دمشق» التي هي يف الصفحة ( )5من الديوان
املخطوط تاريخ نظمها (1332ه) ،والقصيدة األخرية وعنواهنا« :تاريخ آخر» يف

( )1دراسة األستاذ «حممد هندية» ص14و  ،15جامعة دمشق.
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الصفحة ( )163وتاريخ نظمها (1353ه) ،وبينهام قصائد ومقطوعات ،حا خف خظ
التقي» عىل عنواهنا ،عندما طبع ديوانه إال يف قصيدتني.
« ّ
أما القصائد التي مل تطبع يف الديوان ،والتي هي يف تسع صفحات من الديوان
املخطوط ،فسنوردها يف الفصل الثاين من الكتاب حتت عنوان «القصائد غري املنشورة»
إن شاء اهلل تعاىل.

 .3أغاريد التالميذ  -القسم األول
التقي»« :األناشيد الوطنية» التي وردت
كتاب صغري بحجم اجليب ،وضع فيه « ّ
يف آخر الديوان املطبوع باسم «أغاريد» ،واختار عنوا انا هلا «أغاريد التالميذ» بلغت
صفحاته ثامن ايا وأربعني صفحة ،وحيوي اثني عرش نشيدا ا ،ويف الصفحات الثامين
األخرية سالمل موسيقية ألحلان األناشيد( .)1ويف املكتبة املحسنية نسخة من هذا الديوان
قياسها (13×11سم) وعدد صفحاِتا ( )40أي بنقص السالمل املوسيقية لألحلان.
التقي ملؤلفه هذا بالقول...« :وبعد فإنّه ال يقصد من إدخال درس اإلنشاد يف
قدّ م
ّ
عداد دروس املدارس االبتدائية إال تربية الشعور األخالقي والقومي يف التالميذ،...
وملا رأيت أن األناشيد املدرسية أزرى هبا بعض األحلان العا ّمية واملعاين واأللفاظ
السوقية التي جيهد أصحاهبا ليق ّلدوا هبا بعض األغاين الدارجة عىل ألسن السفلة...
ّ
ويمجها الطبع وال يكون هلا يف النفس أدنى وقع،
وجيعلوهنا يف قوالب يأباها الرشع
ّ
محلت نفيس عىل ركوب هذا املركب اخلشن مع علمي بصعوبة ّ
جتشمه ،وأنشأت عد ادا
( )1خو ْصف ابنه حازم من حديث جرى معه.
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وسميتها «أغاريد التالميذ» .وراعيت يف إنشائها التاريخ والطبيعة،
غري قليل منها
ّ
تبهيجا
احلس واملشاهدة ،واخرتت هلا أشدّ األحلان
ا
وخاطبت هبا التالميذ عن طري خقي ِّ
للنفوس ..وانتخبت لكل أغرودة حلناا (نوطة) وعهدت إىل السيد مصطفى كامل
أتت وهي فريدة يف باهبا.)1(»...
بتوقيعها حتى ْ

 .4ديوان أوار الوجد ونوار الرند
وهو مفقو ٌد  -ويا لألسف  -ومل ير ْد ذكره إال يف دراسة األستاذ حممد هندية يف
الصفحة (.)19

 .5القصائد املشرتكة
يف دور ّية «العرفان» قصائد مشرتكة بني ثالثة شعراء هم :الشيخ أمحد عارف
الزين صاحب «العرفان» ،والشيخ أمحد رضا ،والشيخ أديب التقي.
وقد وقعت عىل قصيدتني من هذا األنموذج حيث يكون هناك تقديم ملوضوع
األبيات؛ ووصف للزمان واملكان واملناسبة التي قيلت فيها ،ثم إيراد األبيات دون
داللة عىل صاحب كل منها(.)2

( )1هذه النسخة موجودة يف املكتبة املحسنية برقم ( )3623/47/33مطبوعة يف مطبعة الرت ّقي عام
1339ه  ،أي قبل طبع الديوان .وليس فيها السالمل املوسيقية لألحلان ،ويوجد عليها اسم الطالب
عباس الصوص ،وهو اآلن أستاذ قدير ملادة الرياضيات.
( )2القصيدة األوىل عنواهنا« :وصف الضباب» يف ص( )132من عدد ترشين الثاين للعام  1924املجلد
العارش .والثانية عنواهنا« :عىل نبع املأذنة» ص( )431العدد اخلامس من املجلد العارش.
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تقي
وهناك قصيدة ثالثة اشرتك فيها الشاعران :أمحد عارف الزين ،وأديب ال ّ
البغدادي فقط .وقد أشار الشيخ الزين إىل أبيات كل منهام يف احلاشية ،وهي بعنوان «يا
أيا املرج» وحتتل الصفحة ( )165من اجلزء الثاين لعدد شباط للعام (1930م)،
املجلد (.)19

 .6القصائد غري املنشورة
من دواعي الرسور ومسعدات األقدارّ ،
التقي» يف
أن األبيات التي مل ينرشها « ّ
الديوان املطبوع ،واملوجودة يف الديوان املخطوط ،مل تلحقها يد الضياع ،ومل ينسها
اإلمهال ،وذلك بفضل األستاذ حممد هندية الذي أثبت يف دراسته املعدّ ة عام -1958
1959م القصائد غري املنشورة التي نقلها من الديوان املخطوط الذي رآه ووصفه
التقي» ومل يودعها ديوانه
وأخذ عنه ،وكذلك بفضل بعض القصائد التي نرشها « ّ
املطبوع.
وهذه القصائد حسب تاريخ نظمها القطعي أو املظنون  -لوقوعها بني تأريني -
هي:
الدين والعلم

()1

ـــزج
ــج يغريـــك ْأو دعـــج يو امـــا وال
رجـــز يلهيـــك أو خه خ
ٌ
اقصـــ فـــال فلـ ٌ
ْ

التقي» يف دورية العرفان ،وذلك يف الصفحة ( )368من اجلزء الثامن من املجلد
( )1هي أول ما نرشه « ّ
التقي» بخطه البيت رقم ( ،)38وأضاف بخط يده بيتني -
الرابع للعام (1914م) ،وقد ّ
صحح « ّ
رقاممها  23و  - 24ووضع قبلهام عبارة« :خطأ مطبعي».
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ـــك فيـ ِ
ِ
األحـوال قاطبـ اة ال يغلبنَّـ خ
ْ
ـــه ال ّلــــوم واحلــــرج
امسك عىل الدّ ين يف
قــول مــن لــج يف دعــواه خمتب اطــا ال يرعوي ،واتركن من خ ْلقه س ِ
ـمج
ْ خ ْ
دع خ خ ْ َّ
ْ
خ
ِ
خ
ــرج
ال
ــرج واملخـ خ
ــم واهلـ ْ
بـــارك اهلل يف قـــو ٍم خقـــد امتهنـــوا ،ســـا خد الفســـاد هبـ ْ
ض ّلوا وع ْن خسـنخ ِن العليـاء قـدْ بعـدوا هـــم املعازيـــل ال صـــيدٌ وال كلـــج

()1

قــو ٌم قــد اَتــذوا ِ
مــنهجهم
بـئس مـا هنجــوا
والغـي
اإلحلــا خد
مسـلكهم يـا خ
ْ
َّ
ْ
ب هاجواْ ،
وإن خش خب ٌع أطغـاهم ا ْعتلجـوا
مســهم خســ ْع ٌ
هــم األفــاعي إذا مــا ّ
ِ
ـنهم قـ ّ
يدسـ خ
ـط ملــتحج
للرش ـ عـ ْ
ـون سـ َّ
قــاموا ّ
ـم اخل ْبــث يف خد خسـ ٍم ولــيس ّ

()2

******
عبثـــت أيـــدي الطغـــاة هبـــا واحلـــق منـــبلج
هللِ بيضـــة ذا اإلســـال ِم كـــم
ْ
ِ
خق ْومي األوىل ّ
العليـاء مـا عرجـوا
قط ما ِض ْيموا وال اهتضموا يو اما وعـ ْن خ ّطـة
مهـــج
ـم املعــاطس ال ينــزون ع ـ ْن خخـ خـر ِق هـــم املناجيـــب ال هـ ٌ
ــوج وال خ خ
شـ ّ
والزهـد مـا عرفـوا يومــا ،وال بســوى ِذ ْكـ ِـر العــال هلجــوا
ِصيدٌ بغـري التقـى ّ
ـــب حاشــاهم مــا هبــم خأ خف ـ ٌن وال خهـ خـوج
غـــر حمامـــدهم مـــا خأ َّمهـــم نصـ ٌ
ٌّ

()3

وراح ظــــــالم النقــــــ ِع ينْــــــبلِج
ما الح يوم الوغى يف النّقع صارمهمَّ إال
خ
()4
وشـ َّـز ٌب ِم ـ ْن مطايــا العــزم تزجرهــا كـ َّ
ـأن وقــع خطاهــا احلتــف يــرتخعج

( )1الكلج :األشداء من الرجال.
( )2امللتحج :امللتجأ.
( )3األفن :نقص العقل ،اهلوج :الطيش.
( )4الشزَّ ب :الضوامر ،يرتعج :يرتعد.
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ســوما ٌت غــدت ترعــى شــكائمها ال النّقــع حيجبهــا يو امــا وال الــرهج
م ّ
ٍ
ـجج
ــم ٌ
ــأوا ،ومل ْ تثنهـــا عـــ ْن حمتـــد لـــ خ
رات فـــال تبغـــي الريـــاح هلـــا شـ ا
مضـ َّ
()1
ـارعت خف خل اك ـا الرتــد يلتــبج
قاموا يذودون عـ ْن ذا الـدين يف مهـ ٍم لـ ْـو صـ
ْ
ــم دعـــوا إىل حيـــثام ت ْخســـمو هلـــم درج
حتـــى إذا اســـتأثر اهلل العظـــيم هبـ ْ
ٍ
وكـــم قىضـــ مـــنهم إ َّب خ
معركـــة خمــ ْن ال يروعــه عنــد الــوغى خو خهــج
ـــان
ْ
* * * * * *
احلجــــج
ـــم إىل دعــــواكم
خ
يـــا قـــوم دعـــواكم يف الـــدين باطلـــ ٌة إن مل ْ تضـ َّ
ــــان قـــــال قائلـــــه :ال حي خفـــظ احلـــق مـــا مل ت ْفـ ِ
إذ أنـــــتم يف زمـ ٍ
ــده امل خهـــج
ْ
()2
ـحوب نؤ ّملــه يو ام ـا ،وأوىف صـ ٍ
ٍ
يــتلج
والســيف أصــدق مصـ
ـديق خل ـ ْيس ْ
َّ
ــــل ذي تـ ٍ
وكـ ّ
ــــرف ال بـــــدّ خينْبـــــذه لــني احليــاة ْ
احلجــج
وإن
ْ
طالــت بــه خ
عمـل واجهــدْ ألخــراك إ ْذ يف الغــد تنْـ ِ
ٍ
خ
ْ
ـدرج
لدنياك ما تسـطيع ِمـ ْن
فاعمل
ـــب اهللخ ال تبغــــي الفســــاد وال جتـــنح ملعصـ ٍ
وراقـ ِ
ــية ِمـــ ْن بعـــدها الن خَّشـــج
ْ
خ
ــــتفزك إبـــــرا ٌم وال خخ خلـــــج
ـتكام ال يسـ ّ
واجهــدْ لتوطيــد أمــر الــدّ ين حمْـ ا
واغنم فديت خك حسن األجـر مكتسـبا طيــب الثنـ ِ
ـاء ،زك ـا خم ـ ْن ن ْخرش ـه األخ خرج
خ
ا
خ ْ
ْ ْ
()3

* * * * * *
برحـت تزهــــو بـ ِ
ِ
ـــه األ خمــــم املــــثىل وت ْبــــتهج
األديـان مـا
والعلم ِخدْ ٌن إىل
ْ
( )1يلتبج :يضطرب.
التقي» بخ ّطه.
( )2هذا البيت والذي يليه أضافهام « ّ
( )3اخللج :تق ّلص األعضاء عن ونى وتعب .اإلبرام :اإلضجار.
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ـت هلل يف اخللـ ِ
ــــات وال ح خجـــــج
ــــق آيـ ٌ
أكــر ْم بــه حججــا لــواله مــا ع ِر خفـ ْ
ــوز املبـ ِ
هـــو الســـبيل إىل الفـ ِ
ــري هنـــج العلـــم ينـــتهج
ــني ،وال فـ ٌ
ــوز ملـــن غـ خ
ــــوج
ويف األوىل ِقــدْ اما
ْ
جاشــت غــوارهبم يقـــــوده ْم خخ خطـــــل اآلراء واهلخـ خ
ِ
ــم ْن لـيس يف أسـامعهم خص خـم ٌم و خم ـ ْن عــىل درج العليــاء قــدْ خد خرجــوا
ذكـر ل خ
ٌ
ِ
ـيهم وال خعرفــوا
اهلدايــة إ ْذ فلــوا ومــا خف خلجــوا
هنــج
خ
ال العلــم مرتغـ ٌ
ـب فـ ْ

()1

* * * * * *
يــا قــوم ْ
الضيق فيها يرجتـى ال خف خـرج!
هــل هنضــ ٌة للعلــم طافحــ ٌةِ م ْن أزمة ّ
غــارت كواكبــه وأصـــبح الكفـــر يف اإليـ ِ
ــامن يعـــتلج
أمل ْ تخــروا الــدِّ ي خن قــدْ
ْ
خ
()2
ــم منــه األنْــف وال َّثــ خبج
وفــيكم العلــم قــدْ جـ َّـذ ْت ســواعده وقــدْ حت ّط خ
فِـــيم القعـــود ويف األعـ ِ
منج خبـــ ٌة يف غـ ِ
ـري طينـ ِـة زاكــي املجـ ِـد ال ت ِخشــج
ــراق خ
خ
ِ
ـم أضــواوءه الرســج
تنمى إىل ّ
الصيد م ْن عدنان ما برحوا يف قنّــة املجــد هـ ْ

ـري اجلــود مــا ألفــوا
ِ
غــاب املعــايل ّ
قــط مــا وجلــوا
وغــري
بـ ٌ
خ
ـيض مطــاعيم غـ خ
ِ
واملهـــــج
يثــنهم عــ ْن ورو ِد
املــوت معـ خ
ــرت ٌك فيـــــه تكافـــــأت األرواح خ
ْ
مل ْ
ثـارت عواصـفه ه ْو اجـــا هبـــا خحـــرج األيـــام ينفـــرج
والغرب يف العل ِم قـدْ
ْ
ِ
ــوج
واجلهل قد ط ِم خس ْت أعالمه
وغـدت قا اعــا هبــا ال يــرى أ ْم ٌ
ْ
ــت وال ع خ
وعنـــــدنا مل ْ تـ ْ
ــــزل مـــــثىل مرابعـــــه مريعــــ ٌة ،وهبــــا خز ْوج اهلــــوى هبــــج

( )1ف ّل اجليش :انكرس وخرس ،خف خل خج عىل خصمه :ظفر وفاز.
( )2ال ّثبج :ال ّظ ْهر وما حيويه.
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َّ
تنفــــك عــــامر ٌة منهـــا املنـــازل فيهـــا الفســـق مبـــتهج
ودوحــــة
ّ
الغــــي مل ْ
ِ
ِ
قد فتَّحوا ّ
فـتح لـه رتـج
اجلهـل ِمـ ْن ر ختـجٍ  والعلم -
كل ما يف
كالدين  -مل ْ ي ْ
()1
ــت تنبـــذه
لكي ال يضيع الل ْقح والنخـتخج
قح برأيـــك علـ اــام لسـ خ
ْ
خفـــا ْل ْ
واجهد ْ
أما يف الديوان املخطوط الذي أرشنا إليه فهناك قصائد مل تنرش نضعها حسب
ترتيب نظمها ا
نقال عن دراسة األستاذ حممد هندية أحسن اهلل إليه ،ونبدأ بأبيات هجاء
التقي» اسمه .وتاريخ نظم القصيدة عىل األغلب (1337ه) .وهي:
شخص مل يذكر « ّ
الكـــريم وأوعـــدخ ا
ِتـــدّ دنا بـــالقول يـــا ذا ،وشـــدّ مـــا خِتـــدّ د ذو اللـــؤم
خ
ـــارا وجمـــدا ا واعـــتال اء وســـؤ خددا
ولــيس ســكويت اليــوم عنــك بامنعــي خف خخ ا
ِ
النــــذل اللئــــي ِم بــــام بــــدا
وإِ ّين ِمــــ خن القــــوم الــــذي خن يســــيئهم مقابلــــة
ــلكت سـ خ
ــبيل اللـــؤ ِم ح ّتـــى كـــأنّام غـــدا لـــك ِمـــ ْن دون اللئـــام م خع َّبـــدا
سـ خ
ِ
ِ
املكرمـــات ســـبيلنا خ ِ
ِ
َتـ ْ
مصــــ خعدا
ونحـــن ســـبيل
ـــذناه للعليــــاء واملجــــد ْ
نفوســــا زاهنــــا اهلل بــــالتقى وبــالعل ِم واخل ْل ِ
ن ِج ّ
ــق الكــري ِم وباهلــدى
ــــل ا
ــاهال
ِ
ون ْعظِمهـــا عـــ ْن خأ ْن تشـ خ
ــاكل جـ ا
للمثالــــب أ ْبــــردا
ســــفيها تــــر ّدى
ا
()2
احلضـيض مقامـه ،وهذا ْارتقى يف ها خم ِة النَّ ْ ِ
ِ
رسـ م ْق خعـدا
وضدّ ان :هـذا يف
خ
وهذان البيتان نظام يف التاريخ نفسه ،ومها:
ـبة ِ
ِ
ــــل ومســألة اخلســيس ولــو لرشـ ِ
ِ
ــــبالء عـــــداء ذي عقـ ٍ
مــاء
ومـــــ خن الـ
ْ

( )1جملة «العرفان» ،اجلزء الثامن من املجلد اخلامس للعام ( ،)1914ص( ،)367صيدا  ،لبنان.
( )2وردت يف الصفحة ( )31من الديوان املخطوط .دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)57
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ــــأمر اللؤمـــــا عـــــىل الكرمـ ِ
وذاك عــىل النفــوس ختـ خ
خ
ــــاء
و خأشــد ِمـ ْن هــذا
خ

()1

ويف إسداء املعروف دون خم ٍّن ،يقول يف العام نفسه:
ــــخ ٍ
إِذا أســـــديت معرو افـــــا لِشـ ْ
ــــروف خمـــــن
ــــاذر أن يـــــل املعـ
خ
ص فحـ ْ
ِ
()2
ـــل أجـ ٍ
ـــــروف خمــــــاحٍ  ويرســــ كـ َّ
ـــر خمــــ ْن خيمــــن
فــــــإِ َّن املــــــ َّن للمعـ
الزمان يقول:
ويف شكوى ّ
ِ
بالعاتـــب يو امـــا إِ ْن أســا خء الص ـن خْع دهــري
خل ْســـت
ِ ()3
ْهم بخـــري
خغـــــدخ خر الـ ْ
ــــدهر بِقـــــو ٍم مل ْ أكـــ ْن مـــن ْ
وبعد معركة «ميسلون» ودخول «غورو» دمشق ذهب أهل دمشق لزيارته ،فكتب
هذه األبيات يف  7آب عام  1920بعنوان «اللقاء الكافر»:
ْ ِ
كيف سـاملتم العـدى؟!
واألرس
وكيــــف رضــــيتم باملذ َّلــــة
خ
خأأهل دمشق خ
ِ
ِ
ِ
ميسلون» ،قرى الن ْ ِ
خ
ّرسـ
اهلــوان وتلكــم خضحاياكم يف «
شــوك
ــتم عــىل
خون ْم ْ
ـك رجــالكم موزعــــة األشـ ِ
ـــالء يف مهمـ ٍ
ـــه خق ْفـ ِ
ـت وتلـ خ
ـــر
بالدكــم اجتيحـ ْ
ّ
ْ
ْ
أتفضــون واألقــذاء ِمــلء جفــونِك ْم ومل خت ْث خ
هـــــالكني بـــــال ِو ْز ِر
ـــــأروا ل ِ ْل
خ
ْ
خأال ْ
بأتم إىل الك ْف ِر
ـــتم
أنكـــم إِ ْذ خـــرجتم تالقون «غورو» قدْ خص ْ
ْ
هـــل در ْي ْ

( )1وردت يف الصفحة ( )31من الديوان املخطوط .دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)61
( )2وردت يف الصفحة ( )31من الديوان املخطوط .دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)61
( )3نظمها الشاعر عام (1340ه) .وقد وردت يف ص( )69من الديوان املخطوط .دراسة األستاذ حممد
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لقائ ِ
أن َترجـــوا ل ِ ِ
ِ
ـــه
ٍ
وتلك دماك ْم يف الربى مل ْ ْ
عجـــب ْ
خ
جتري
ومـــ ْن
تزل ْ

()1

وحتت عنوان «منظر م ْفجع» كتب عام (1920م) هذه األبيات يف وصف موكب
احلسني  يف طريق عودته بعد معركة كربالء عام (61ه) ،وقد اختار هلا عنواناا ثان ايا
هو «بعد الواقعة»:
ِ
ل ِــ خم ِن الــر وس عــىل القنــا مرفوع ـ ٌة و خم ِ
بـــــالعراء تســـــري
الســـــبايا
ـــــن ّ
ــن الصــغار أنينهــا يــدمي احلشــا
خو خم ِ
وجوههـــــا التهجـــــري
الح الغـــــداة
خ
خ
ِ
ــعب الرمـ ِ
خو خم ِ
ــال يمـــور
ـــــن املك ّبـــــل باحلديـــــد َتالـــــه شـ ا
ــبحا عـــىل شـ ِ ّ
ـــوارسا خ ِ
خو خم ِ
رش خب الثـــرى ِمـــ ْن دمعهـــا والكـــور
ـــن النّســـاء النّادبـــات خح
ا
ِ
ِ
خ ِ
ــــب ســـــعري
رش خق ْ
بعربِتـــــا ويف خأحشـــــائها ل خت ختـــــاب ِع األحـــــزان خشـ َّ
ـــــت ْ
ــت فـــوق الـــذي تســـطيعه
ــــت مـــــا ال يطيـــــق «ثبـــــري»
وحتملـ ْ
قـــدْ ك ِّل خفـ ْ
ّ
ِ
ــــز نصـــــري
ــــاب كافِلهـــــا وعـ ّ
الرســى ال غـ خ
خو خ خجت َّشـ خـم ْت يف البيــد خأغبـ خ
ـاب ّ

هتـ خ
ــك العـــداة ســـتوره ّن فـــأ ْب ِر خز ْت مــــــــذعور اة مل ْ َتْفهــــــــ َّن ســــــــتور
ـــــــــــــــــــــــــ
ِ
تلـ خ
حالــــك ال ّليــــل البهــــي ِم بــــدور
كأهنــــا يف
ـــك الوجــــوه املرشــــقات ّ
ِ
ِ
ــو خحســـري
ــرف خو ْهـ خ
لـ ْـو قابلتْهــا الشــمس يف رأد الضــحى الرتــدَّ منْهـــا ال َّط ْ
ِ
()2
وجـــه ال َّثـــرى تخســــفي عليهــــا شـ ٌ
ـــمأل ودبــــور
باتـــت مر ّملـــ اة عـــىل
ْ

( )1الديوان املخطوط ص( .)54دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)58
( )2الديوان املخطوط ص( .)55دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)64
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مر ،وذلك عام
التقي» هذين البيتني رثا اء لوفاة والدية يف شهر واحد كام َّ
ونظم « ّ
1927م ،واألرجح أهنام قبل ( )17نيسان ألهنام وقعا قبل «موشحة عىل ذكر الوطن»:
يـــا ذارف الـــدّ ْم ِع عـــىل راحـ ٍ
القلـب ِمـ ْن مـدْ معي
ــلّ إين ذرفت
خ
()1
ـع األ ْدم ـ ِع
هذا دمي يف وجنتـي قـدْ جـرى خومقلتــي سـ ْ
ـالت مـ خ
وحتت عنوان« :يف منزل الصحب» نظم هذه األبيات عىل ذكر معهد «جان دارك»
معر اضا بأ ّمته الغافلة ،وذلك يف شوال من عام 1346ه:
ّ

ِ
نبـ ٌ
الشــــــهداء؟
ـــــــأ جاءنــــــــا مــــــــن األنبــــــــاء أي أمــــــر يف حــــــارة
ِ
دبــــــاء
ــــــم ن ْخبــــــة األ
عصـــــب ٌة لـــــ داب فيـــــه أقامـــــت ناد ايــــــا خض َّ
ِ
خَتــــذوه مــــوحى اهلــــوى وأقــــاموا فيـــــه ســـــو اقا للشـ ِ
ــــعراء
ــــعر والشـ
ــــل مسـ ِ
ٍ
ــــربز خن كـ َّ
ــــاء
رصــدوا مــن ظبــاء «جنــدرك» عينــا سـ
ــــانحات يـ ْ
ِ
ِ
ٍ
راميـ ٍ
ِ
نبـــــاال،
ا
اهليفــــــــاء
بالقامــــــــة
طاعنــــــــات
اجلفـــــون
ــــات ِمـــــ خن
ِ
ــــــاحرات باملقلـ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ــــــالء
ــــــة الكحـ
فاتنــــــــــات ،سـ
آرسات بلحظهــــــــــا
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ـــــب رجــــــيحٍ  عابِ
األتقيـــــــــاء
ـــــــــة
ثـــــــــات بِع َّف
العبــــــات بكــــــل لـ ٍّ
يبقينخـــــه ِمـــــن ذمـ ِ
وجيهـــز خن عـــــىل مـــــا ِ
ِ
ــــاء
جـــرح خن،
ال يـــداوي خن خمـــ ْن
ْ
ْ
ِ
ــدرك» أي خطـ ٍ
خ
الفيحــــــــــاء
ــــــــــق
بعثتْــــــــــه ِجل َّل
ــم
ــح «جنـ
خ
ويـ خ
ــب ملـ ٍّ
ـــن الفضـ ِ
قــــدْ تعــــاىل ،عـ ِ
ـــيلة نــــائي
ِ
ِ
ـــــــــذراء
ـــــــــه العـ
ل خيســــــــــو ٍع وأ ّمـ

باســـــمها شـــــ َّيد القســـــوس بنـــــا اء
ْ
َتـــــذوه لكـــــي ي ِضـــــ ّلوا ويـــــدْ عوا

( )1الديوان املخطوط ص( .)97دراسة األستاذ حممد هندية ص(.)53
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ِ
للتضــــــليل ِ
ِ
غــــــراء
واإل
صــــــح افا
ِ
ــــــوداء
أصـــــــباغها السـ
مثلـــــــه يف ْ

ينثـــــر ِ
ٍ
هنـــــار
القـــــس فيـــــه كـــــل
ـــــك الـــــر ِ
حتـــــت ذ َّيال ِ خ
قلـــــوب
داء
خ
ٌ
ّ

ـــــــــــــــــــــــــ
للخطــــــــــوب واألر ِ
ِ
زاء
هــــــــــد افا
ْ
ِ
الفضــــــاء
ونــــــواقيس تعــــــتل يف
خ
ِ
ـــــــاء
ـــــــواخري للخنــــــــا والبِغـ
ومـ
خ
ِ
( *)
حيـــــاء
كـــــان َّإال صـــــباب اة ِمـــــ ْن
ـــاء واألهـ ِ
يف مهـــاوي الفحشـ ِ
( *)
ـــواء
ْ
ْ
ــــقاء مســــتحكِ ٍم ل ِ خش ِ
ِمــــن خش ٍ
( *)
ــــقاء
ْ

ــق عـــروس ذا الرشـ ِ
ــق تْيســـ
خأدمشـ ٌ
ٍ
وراهبــــات و خد ْي ٍ
ٍ
ــــر
قســــوس
ِمــــن
ِ
للــــــرواقص خشــــــتّى
وحوانيــــــت
خ
ســـــلبتْها األيـــــام ثـــــوب عفـ ٍ
ــــاف
خ
َّ
دارك اهلل أ َّمـــــــــــــــ اة تـــــــــــــــرت ّدى
ـتمرت
صــد خف ْت عـ ْن هنــجِ العــال فاسـ َّ

ـــــــــــــــــــــــــ
ِ
ٍ
ـــــــاء
ـــــــح خب ٍة وإِخـ
ـــــــوالء وصـ
بِـ
ْ
خحيتـــــذي حـــــ ْذو أمحـ ٍ
ــــد وال ّطـــــائي
خ
خ
ـــة و ْطفـ ِ
ـــوب ِمــــن ديمـ ٍ
خهــــا بِ خصـ ٍ
ـــاء
ْ
ولِصـــــدْ أى األرواحِ خـــــري جـ ِ
ــــالء
خ

ــــدير
أيـــــا املصـــــطفى وأنـ خ
ــــت جـ ٌ

()1

ٍ
خ
أديـــب
فيـــك نفـــس
خغر خســـ ْت
قـــدْ ت َّ
ـــريض فـ خ
ِ
ـــأ ْمطِ ْر
أجــــد خب ْت تربــــة ال خقـ
ِ
إ ّنــــــام ّ
ـــــوس ِغــــــذا ٌء
الشــــــعر للنّفـ

ـــــــــــــــــــــــــ
(*) األبيات التي وضعت هلا عالمة النجمة موجودة يف الديوان املطبوع حتت عنوان« :أين قومي!» مع
اختالف يف بعض الكلامت يف الصفحة ( )117من الديوان املطبوع.
التقي» بخ ّطه إىل جانبها عبارة« :تفرد لنفسها» الديوان املخطوط
( )1هذا البيت والثالثة التي تليه كتب « ّ
ص( .)108دراسة األستاذ هندية ص(.)59
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ليت شعري أي ِ
رجع الـدّ هر قـومي؟!
إن رحــــت أنـ ِ
خو خكـ خ
ـــدب قــــومي
ـــأ ّين ْ ْ
ِ
ـــر ذيـ خ
ـــيهم
ـــر علـ ْ
ـــل العفــــاء دهـ ٌ
خجـ َّ
ٍ
ِ
ــــــرت ِ
ــــــات
اب أي رفـ
يف قـ
ــــــرار الـ ّ

خأي ـ خن قــومي؟ طــال الغــدا خة دعــائي
ٍ
( *)
ــــاطح أصـ خ
ــــام ِء
نـ
ٌ
ــــل صـــــخرة خصـ ّ
ِ
( *)
ٍ
عفـــــاء
جـــــره ل ِ ْل
أي
ذيـــــل خقـــــدْ
ّ
ِ
ِ
( *)
واآلبــــــاء
املاضــــــني
للجــــــدود
خ

ِ
يـــا رهـ خ
ــت
ــتم وطابـ ْ
ــون ال ّلحـــود ط ْبـ ْ

تربـــــة تســـــقى بالـــــدّ مو ِع الـــــر ِ
واء
ّ
ــــول الثـ ِ
ــــر البكـــــا ،وطـ خ
ــــواء
ومريـ خ
ِ
( *)
نـــــاء
فتط ّلـــــوا منْهـــــا عـــــىل األخ ْب
ــني داســـوا عـــىل الثـــرى بِ ِحـ خ
ــذ ِاء
حـ خ

إِ ّن خد امـــــــــا أر ْقتمـــــــــوه بِ خفـــــــــ ْتحٍ
شـــغلتْهم ِ
ِ
ـــنفس عــــ ْن ْ
أن
رذائــــل الـ
ْ

ِ
قـــــدْ خحســـــوه بـــــأك ِ
ــــهباء
الصـ
ْؤس ّ
ِ
ـــــالء
ـــــركم بيــــــو ِم خعـ
ي ْقتفــــــوا إِ ْثـ
ْ
ــــل العـــــال وال ّثـ ِ
فأضـــــاعوا كـ َّ
ــــراء

( *)

ْب الـــدمو ِع عليهـــا
مـــا مل ْلنـــا ســـك خ
ــــت أجـــــداثكم تشـــــ ّقق حيناـــــا
ليـ خ
تـــرب
ـــي
خقـــدْ أهـــانوا رفـــاتخك ْم ْ
ٌ
وه خ

ا
عـــــــال و خثــــــــرا اء
تـــــــركتم
قـــــــدْ
ْ
ٍ
ِ
بقـــــول
ـــــهم
ض
ْ
وإذا الـــــوحي مل ْ ي ْ

ـــــذير ْ
يضــــــري نــــــدائي
أن ال
فعـ
ٌ
خ

()1

َتص لبنان ،املقطع األول بعنوان« :دع جزيناا»:
ويف العام (1928م) نظم مقاطع ّ
ف بِ خغ ْ ِريهـــا
جزيناـــا وصـــ ّي ْ
د ِع اليـــوم ّ

جـــز ِ
ين
جزيناـــا
خ
وشـــالوف ّ
حلـــا اهلل ّ

رطانـــــة أعجـــــا ٍم بنـ ِ
ــــاز ِل خر ْبعهـــــا

ويف ســـاكنيها صـــورة املـــاء والطـ ِ ِ
ــني

الشالوف فيهـا ولـو دعـوا
لقد خمحدوا
خ

ــو «بـــول البســـاتني»
ملـــا محـــدوه ْ
وهـ خ

(*) األبيات التي وضعت هلا عالمة النجمة موجودة يف الديوان املطبوع حتت عنوان« :أين قومي!» مع
اختالف يف بعض الكلامت .يف الصفحة ( )117من الديوان املطبوع.
( )1الديوان املخطوط ص( .)108-107دراسة األستاذ هندية ص(.)59-58

97

ِ
ـج ْ ِ
الص ِ
ني
خر قامـت أو قـرارة س ّ
عىل ّ
ِ ()1
فقلت :وأي خن العني ِمن ذي املالعـني

ٍ
ومـــا خ
اممـــة
الشـــالوف غـــري ق
نـــزل
خ
وقــالوا :الظبــاء العــني حـ خ
ـول بيوِتــا

ويف هجاء الذع يقول يف بيتني حتت عنوان« :مصايف لبنان»:
قــــالوا ومــــا لبنــــان قلــــت جماو ابــــا

ِ
ِ
التعـــريص»
بمـــور ِد «
بلـــدٌ يعـــيش

أخصصــــه مكاناــــا واحــــدا ا
خأنــــا ال ّ

ـن التّخصـ ِ
خقــدْ جـ ّـل يف هــذا عـ ِ
ـيص

وحتت عنوان« :السافرات» ،يقول:
ِ
ٍ
كم ٍ
غريـر
ظبـي
عىل الشالوف ْ
ِ
ـــدود أراه يزهـــو
وور ٌد يف اخل
ْ

()2

تصـــيد القلـــب ِمنْـــه املقلتـ ِ
ــان
خ
ـن بـ ِ
كغصـ ِ
ـان
عــىل قــدٍّ يمــيس ْ
ِ
عيـــاين
حجبيـــه خعـــ ْن
بر ّبـــك ّ

شــمس
ــو
خأســافر خة املح ّيــا ْ
ٌ
وه خ
بنـ ِ
ــور ّ
الشـــمس حميـــا ل ِ ْلربايـــا

ك ِ
ووجه ِ
كـل ِ
فيـه م ْقتـل ِّ
عـان
قل ِ
ِ ()3
ِم خن األجفان وامل ِ
احل خسان

ســــألت اهللخ ينجينــــي بخـ ْ ٍ
ـــري

ونظم مخسة أبيات عام (1929م) عنواهنا (اهلل أوىص باجلار):
ــك وأنـ ِ
مـــاذا عليـ ِ
لــــو زرتِنــــا مــــر اة يــــا «أم إيفـ ِ
ـــون»
ــت اليـــو خم جارتنـــا
َّ
ّ
ْ ْ
ــد منـ ِ
رىض اإللـــه بوعـ ٍ
ــك مضـ ِ
ِ
بجـــار اجلخن ِ
ــمون
ْـــب فا ْلتميســـ
اهلل أوىص
جئــت الكنيســ خة خعــن عم ٍ
ِ
ـــل ِجــــدَّ م ْفتـ ِ
ـــل مصـ ٍّ
ـــراح كـ ّ
ـــون
ــد مصــ ّلي اة
فـ خ
ْ ْ
ِ
ســلب ِ
الرسب ِم ْن ِع ِ
ني
ــو ارا
ت ْخ
رس ِهبــا خح خ
خ ْ
ورحت مل ْ ترتكي يف ّ
عــني املهــا يف ْ
( )1الديوان املخطوط ص( .)116دراسة األستاذ هندية ص(.)60
( )2الديوان املخطوط ص( .)158دراسة األستاذ هندية ص(.)60
( )3الديوان املخطوط ص( .)118دراسة األستاذ هندية ص(.)60
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ِ
ـدو ِم ـ ْن لِـ ِ
ـني
وفيــك مــا يف نخعــا ِم الـ ِّ

ـــرت اة
ملـــ نعـــام الـــد ِّو خب ْخ خ
تشـــني خ

()1

احلمى وكان عىل األغلب يف سنته الثانية من دراسته اجلامعية ،كان
وعندما أصابته ّ
موعد االمتحان (الفحص) فقال:
ِ
ِ
أحــرتق
األجــاجِ ْ
أكــاد مــ ْن و ْقــدها ّ
ِ
مســـــتخبِق
ــــر ْ
ــــم ٌر ل ْلمعـــــايل الغـ ِّ
مشـ ّ
خ ِ ()2
قرسا ،خو ْه خـو منطلـق
قدْ يعثر ْ
الطرف ْ ا

إِ ّين أتيتـ خ
واحلمــــــى تــــــدافعني
ـــــك
ّ
ْــت تعهــدين
خســ ْلني فــإِ ّين كــام قــدْ كن خ
ــإن عثـــرت فأسـ ِ
فـ ْ
ــح ْج يف مقـــا خب خلتي
ْ
ْ

يصور فيها حاله وهو يدرس لالمتحان وقيلت يف العام
وقال يف مقطوعة
ّ
1929م:
ـــني»
رابضــــا يف «منـ ْ
يــــا ا

ــــع
حيـــــث املقـــــام املنيـ ْ

وقاب اعــــــــا يف زوايــــــــا

ــــوع
ِهبـــــا يطيـــــب القبـ ْ
ِمــــ خن الكتـ ِ
ـــيع
ـــاب تضـ ْ
ِ
ــــوع
ــــع الــــورود تخض ْ
خم خ

الفحـــص» حـ َّ
ــل فـــامذا
« ْ

املــروع؟
ــو
خ
أعــددت ْ
ْ
وه خ

ـــري
الوقــــت ْ
وهـ خ
ـــو قصـ ٌ
مـــرارة الس ِ
ـــهد يـــرىض
ّ
خ
لِع ْل ِمـ ِ
ــــــه ْ
ــــــيحلو
أن سـ
ْ

ـــــع
يمــــــر ْ
ـــــو خرسيـ ْ
وهـ خ

ٍ
ـــــطور
بـــــني س
تظـــــل
خ
ٍ
ـــــــاض
وتــــــــار اة يف ريـ

ــوع
هبـــا الطمـــوح الطمـ ْ
بعــدخ الس ِ
()3
جــوع
ــهاد اهل
ْ
ّ

( )1الديوان املخطوط ص( .)118دراسة األستاذ هندية ص(.)60
( )2الديوان املخطوط ص( .)135دراسة األستاذ هندية ص(.)61
( )3الديوان املخطوط ص( .)135دراسة األستاذ هندية ص(.)62
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ونظم يف أواخر عام (1929م) وأوائل العام (1930م) هذه األبيات عندما
ا
متسائال:
شاهد العلم الربيطاين
ِ
حواشـــــيه
ـــــر إىل خع خلـــــ ٍم
انْظ ْ

ْ ِ
والنصــ
زت بــالفتْح
قــدْ ط ّــر ْ

لــــم يظــــل عليــــه خفا اقــــا
خع ٌ

ــزة امل ْثـــري
ــوي وعـ ّ
بـــأس القـ ّ

الع ْقــــل والتّــــدبري يف شــــ ْط ٍر

واألسطول يف خشـ ْط ِر
واجل ْيش
ْ
وقـ ِـد انطــوى يف غـ ِ
ـابر الــدّ ْه ِر
ٍ ِ
ِ ()1
عســـك ٍخر جمْـــر
بفيـــالق مـــ ْن ْ

علــم!؟
خأتــرى يكــون أل ّمتــي
ٌ
ـــــورا نؤ ّيــــــده
خي ْعــــــدوه منشـ ا

التقي» مقطوعتان حول «ميامته»( ،)2األوىل عنواهنا« :أوصيكم بميًميت»
ونظم « ّ
بدنو أجله:
لدنو موعد االمتحان ّ
أحس ّ
وقد ّ
ِ
لقر ِ
(الفحـص) أوقـايت
ب
ْ
عل ْ
ضاقت َّ
ِ
عـبء سـاعايت
بعض الذي نا خءه ِمـ ْن
خ
()3
مل ِ
تبق ِم ْن م ْطمحٍ يف الـنّ ْف ِ
س لـ يت
ْ

يـــا ّأيـــا املاجـــد «املحمـــود» خمـــربه
ٍ
محلـــه
مـــ ْن يل بـ
ــرأس ِســـوى رأيس أ ِّ
ْصـ خم ْت
الثني
إن ال ّث خ
خ
واخلمس التي ان خ خ
خ
كـــان يـــوَص بأيتـــا ٍم ليـــت ِْمهم
خمـــ ْن

فـــإنّني جئـــت أ ْوصـــيك ْم بمـــياميت

()4

أيضا:
والثانية« :ألجل امليم» ا
ـــوب ْ ِ
وأنــــتم ملجــــأ املغلـ ِ
ـــيام
إن ضـ خ

شـــعري واأليـــام غالبـــ ٌة
ـــت
يـــا ل ْي خ
خ

( )1الديوان املخطوط ص( .)140دراسة األستاذ هندية ص(.)64
( )2ال يوجد ما يشري إىل املقصود بامليامت هنا.
( )3كان عمره آنذاك مخسة وثالثني عا اما.
( )4الديوان املخطوط ص( .)147دراسة األستاذ هندية ص(.)65
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إن جاء يطلـب مـنكم ِ
ْ
هـذه «املِـيام»
ْ

خ
تقولـــون ل ِ ْلمحتـــاجِ
مـــيمكم
مـــاذا
خ

()1

ويقول يف مقطع« :لذكرى العراق» ،واألغلب أنّه نظم عام (1932م) أو بعيدها:
ِ ِ
خ
ــوقي
وخ َّل ْفــت بغــدا ادا ويف ِدجلــ خة اهلــوى
وجــاذبني للــامء مــ ْن خب خــر خدى خش ْ
عىل ْ ِ
وإن كنْـــت فارقـــت العـ خ
ْ
واشـجا ِع ْرقـي
يـربح بِ ِـه
ــراق فـــإنَّني
ا
البني مل ْ ْ
ِ
()2
حنيني إىل بغدا خد واجلانِ ِ
الرشقي
ــاج ِ خيل األســـى
ب ّ
ــر ْت بغـــداد خهـ خ
إذا ذكـ خ
ا
تعرض لألذى ،وتاريها أوائل
ويصف يف قصيدة م ْن سبعة وعرشين بيتاا
شيخا ّ
ربيع األول عام 1352ه ،وعنواهنا« :يا رب سلم حليتي وعًممتي»:
ِ
ِ
ِ
ظِ ٌّ
عليــــه ِمــــ خن ال ّظــــال ِم ممخــــدَّ د
ــــل
أســـــود
الر ْبـــــوة الغنـــــاء يـــــو ٌم ْ
يف ّ
ِ
ح َّتـــــى غـــــدا يف الربكتـ ِ
روعيـــت لِلشـــيخِ
ــــني يمـــــدَّ د
فيـــه ح ْر خمـــ ٌة
خمـــا
ْ
ٍ
ِ
ٌ ِ
يتعمـــــد
خقـــــدْ غ ّطســـــوين فـــــيهام فكـــــأنَّنِي
طفـــــل بِجـــــرن كنيســـــة َّ
ِ
ـــر ْت خمعـــي
أ َّمـــا الثيـــاب فإِ َّهنـــا غم خ
محتـــــا لِلشـــــيخِ يبـــــدو عار ايـــــا
وا خر ْ خ
جــردوه ِمــ خن ال ّث ِ
وعرضــوا
يــاب َّ
قــدْ ّ

ِ
جســـدا ا لـــه ّ
جمـــرد
للش
ـــمس ْ
وه خ
ـــو َّ

خأ«بكْــربال» يــا قــوم نحــن فأغتــدي

مثـ خـل «احلسـ ِ
ـني» عــىل الـ ّـرت ِ
أوســد
اب َّ

هضـــمي وي ْلقــــ
ويبـــاح فـــيام بيـــنخك ْم ْ
خأملِثـ ِ
ــــل هـــــذا جئـــــتم تـــــدعونخنِي!

حممـــد
ــــيني عـــىل وجهـــي األديـــب ّ

ربد
كأهنـــــــــا خت ختـــــــــ َّ
يف الربكتـــــــــني َّ
ِ
ــــوأتاه فيحمــــد
للن
َّــــاس تظهــــر خس ْ

مـــا هكـــذا يـــدعى الكـــريم وي ْر خفـــد
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ِ
ــم أ ْنـــدى يـــدا ا
لســـت أنْكـــر أنكـ ْ
أنـــا ْ
ودليــــل هــــذا اجلـ ِ
ـــود َّ
أن نــــزي خلك ْم

ِ
ـــود
وأج خ
الســـامحِ ْ
مـــ ْن حـــا خت ٍم يـــو خم َّ
ِ
باملــــــاء ي ْقــــــرى أو بِ ِ
ــــــه يتمــــــدَّ د
ْ

الصــالة جاعــ اة فيهــا اســتوت
لــوال ّ

خ ْلفــي الصــفوف فراكعـ خ
ـجد
ـون وسـ َّ
الش ِ
ِ
الغــيظ ّ
ــديد وأ ْزبِــد
أرغــي مــن

ٌ
ومالـــك
تهم مـــا الشـــافعي
و خأ خمــــ ْم ْ

وأبـــو حنيفـــ خة وا ْبـــن حن خب خ
ـــل أمحـــد

يـــا ن ْقمـــ اة صـــ ّب ْت عـــىل رأيس و خمـــا
مـــن بعـ ِ
ــل ال ّثيـ ِ
ــد تبليـ ِ
ــاب وو ْق خعتـــي
ْ
ِ ِ
ِ
يــــا ليتنــــي مل ْ أمــــش مــــ ْن خداري ومل ْ
ِ
طلـب املنـى
أشعب» جازفت يف
خأنا «
ٌ

ـــنكم يــــا قــــوم فيهــــا مســــعد
ْيل بيـ ْ

لظل ْلـــت مفـ خ
ــتج ّه اام
ــرتش األســـى مـ خ

ِ ِ
ْ
حل خيتــــي
وتنــــاولوا
باهلــــذ ِر خطــــاه خر ْ

نبتــت عــىل التّقــوى و خمــا
هــي حليــ ٌة
ْ
خ
ٍ
ِ
يف ِّ
شـــعرة منْهـــا تخـــرى
منبـــت
كـــل

كـ خ
ـــان الفــــدا (خملوطــــ اة) ال حت خمــــد
ــع ذرى (املنشـ ِ
وهـــو حمـــدَّ د
ــار) ْ
أقطـ ْ
فوقعــــت ال ِر ْجـ ٌ
ـــل تقينــــي ْأو خيــــد
ال تقربــــوا ِمــــ ْن حليتــــي وتب ّعــــدوا
ـــت تغـ َّ
ـــذى بــــالتَّقى وت خســــ َّمد
خبرحـ ْ
ـــــام تتو َّقـــــد
رس اجـــــا تشـــــع و خأنْج ا

ِ
ــب
ــي يف ال َّليـــايل املظلـــامت كواكـ ٌ
هـ خ
ِ
مـــا املســـك َّإال ِمـــ ْن خشـ خ
نفحاِتـــا
ــذا

خ
الســـالكون وت ْر خشــــد
ِتـــدى إليهـــا
ــت تن خفـــد
املســـك ين خفـــد وهـــي ليسـ ْ

واستأنســـــوا فكـــــأنّام
خط ِربـــــوا هلـــــا ْ
ٍ
راســــــان دواء مشـــــــيبها
ِحنّــــــا خ

غنّـــاهم فيهـــا «ال خغـــريض و خم ْع خبـــد»
ـــو الوقــــاء وكـ ّ
ـــل صــــب ٍغ جيــــرد
فهـ خ
ْ

ــهم لِنِكـــايتي
خخـ خ
ــرب العاممـــ خة بعضـ ْ

واآلخـ خ
لحيتـــي قـــدْ عربـــدوا
ــرون بِ ْ
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خفهـــام لنخـــا للـــر ِ
بـــاب يقصـــد
زق
ٌ
ّ

رب خســــ ِّل ْم حلْيتــــي وعاممتــــي
يــــا ِّ

()1

التقي» عام (1933م)
وحتت عنوان« :إىل الراحل العظيم» فيصل األول رثى « ّ
ا
قائال:
ــت عـــ ْن محـــاه شموســـه
امل ْلـــك غابـ ْ

وخــال ِم ـن الليـ ِ
ـث الغضـ ِ
ـنفر خيســه
خ

ٍ
يعــرب
البتــار «فيصــل»
قــدْ أغمــدخ
خ

خقــــدخ ٌر كخم ْســــو ّد الــــدّ جى حنديســــه

خغ خمســـــتْه يف خو خدجِ املعـــــام ِع كفهـــــا
نـــادي العروبـ ِ
ــت ســـاحاته
ــة أوحشـ ْ

حتّــــى خت خق ّطــــر بالــــدّ ماء م ْغموســــه
ــاب رئيســـه
خو خخبـ ْ
ــت مصـــابِحه وغـ خ

ِ
ــن حممـ ٍ
ــد
ــس عـــىل الـ َّ
ر ْمـ ٌ
ــزوراء البـ ِ ّ
ِ
ثـ ٍ
بمســــنون الصــــفائحِ مفــــر ادا
ـــاو
ِ
الرشــيد رشــيدخ ها
حضــنتْه عاصــمة

ومىض الرشيد وقد حوتْه «طوسه»

وطــوى الثــرى «املــأمون» يف أبــراده
القلـــــب منفطـــــر عليـ ِ
ــــه ســـــواده
ٌ

مذ قدْ طواه ْ
ْ
وإن نأت «طرسوسه»
ِ
عليــــه حبيســــه
منطلــــق
والــــدّ مع
ٌ

بيعــــرب ك ّلهــــا مرموســــه
يفــــدى
خ
ـــم منــــه أ ّمــــ اة «ناووســــه»
قــــدْ ضـ ّ
()2

()3

ـــــــــــــــــــــــــ
الغـامر إىل الــوغى
خـاض
خأيـ خن الـذي خ
خ

ــــأس حممـــــر عليـ ِ
والبـ ْ
ــــه وطيســـــه
ٌّ

ــب بالكتائـ ِ
ــب وانْثنـــى
صــد خم الكتائـ خ

بالن ِ
ّصـــــ خ ّفـ خ
ــــاق ال ّلـــــواء مخيســـــه

خ
ــس ســيفه
أيــ خن الــذي قــدْ
أس خ
كــان ّ

حمكــــام تأسيســــه
وحجــــاه ملكاــــا
ا
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فكــان لي ْعـــر ٍ
خ
ب
ضــحى
أيــ خن الــذي
ّ
ـرب احليـ ِ
مـ ٍ
ـاض عــىل حـ ِ
ـاة وس ـ ْل ِمها

يـــــو خم الضـــــح ّي ِة نفســـــه ونفيســـــه
ِ
خ
لديــــــه وبوســــــه
ســــــيان نِعــــــامه

ال يســــــتكني وال تفــــــل ســــــيوفه

ّ
تكــــل تروســــه
عنــــد القــــراع وال
تاجـ ِ
ـــق ِ
ـــت لرونـ ِ
ـــه «باريســــه»
ورنـ ْ

ا
حالحـــال
أغـــر
الســـني» ع ّظمـــه
ّ
و« ّ

ومشـــــى إىل اســـــتقبالِه «تيميســـــه»

متو اجــــا
الغــــرب «لندنــــه» حفتْــــه ّ
ٍ
سواســــه
يعــــرب
عرفتْــــه «ت َّبــــع»
خ

ســـيح قسوســــه
ورأتْـــه عيســــاها امل
خ

ـــــــــــــــــــــــــ
ثكـ ٌ
ــل لعمـــر خك ال يـــراض شموســـه
واحلـــــي ذوبـــــان الفـ ِ
ــــالة جتوســـــه

يـــا راحـ ا
ــال والرشـــق حيمـــل ث ْك خلـــه
ـي العروبـ ِـة جاهــدا ا
جالــدْ خت ع ـ ْن حـ ّ

ــاقت عليـ ِ
خ
ــه رموســـه
لـ
ــوالك قـــدْ ضـ ْ

ِ
الشـــعب احليـــا خة وإنّـــام
ثـــر خت يف
و خأ ْ
لـــــو مل تـــــذ ّل ْل بالسياسـ ِ
ــــة صـــــع خبه
ْ ْ
ٍ
يف كـ ِّ
ــــب
خرصـــــدخ ثعلـ ٌ
ــــل ناحيـــــة ت َّ

مــــا كـ خ
ـــان منقــــا ادا إليـ خ
ـــك تسوســــه
ــــان عليـ ِ
وأطـ َّ
ــــل رسحـ ٌ
ــــه خلبوســـــه
ِ
ــــواد ونا خلـــــه جاموســـــه
بقـــــر السـ

وهاجــــه
وحت ّفــــز النّمــــر الوثــــوب
خ
وخســــ ٌة معروفــــ ٌة
ـــوي
جشــــع القـ ّ
ّ

والرشــــ يف جشــــع يثــــور خسيســــه
ّ

ـــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
سوســـه
هـــي يف
العـــراق ورافديـــه ْ
خ
ِمنهــــا ِ
غــــدت وفؤوســــه
معاولــــه
ْ

ــرت عهـــو خد الرافـ ِ
ــدين عصـــاب ٌة
خخ خفـ ْ
يـــــوحي إليهـــــا بالرشـ ِ
ــــور مهـــــدّ ٌم
ِ
خ
هامـــاِت ْم
خيلـــك يف اللقـــا
ـــت
خأنْع ْل خ
ـــوس بِنا خقـ ٍ
ِ
ـــة
ـــم ألقحوهــــا كالبسـ
هـ ْ

خ
داس العهــو خد تدوســه
وكــذاك مــ ْن خ
ــــل جيـ ٍ
ولكـ ِّ
ــــل نوقـــــه و خبسوســـــه
104

ـــــــــــــــــــــــــ
خطــــب يــــدّ الراسـ ِ
أرض ِتامـ ٍ
ـــيات عبوســــه
ـــة
ـــم خ
ـــم احلجـ خ
ٌ
ّ
ـــاز وعـ ّ
عـ َّ
والشـــام يطغـــى وجـــده ورسيســـه
خ
أوحــش ِمــ ْن ربــاه أنيســه
و(األرز)

مــــرو ٌع
الــــركْن والبيــــت العتيــــق
َّ
ّ
ِ
خ
وحول (صنعا) ر ّن ٌة
(الرياض)
وعىل
ِ
واجـم
الصـحارى
والنيل يف صـمت ّ
ٌ
ــــامن الطمـــــة اجلبـ ِ
ــــني حزينـــــ ٌة
عـ ّ

مس حزنــــه ونسيســــه
حتــــى لــــي ْل خ
والقـــدْ س ملتـــاع احلشـــا مرسوســـه

ســـالت ِهبـــا
مـــآتم
وعـــىل العـــراق
ْ
ٌ
يف (دجلـ ٍـة) وعــىل (الفـ ِ
ـرات) مناح ـ ٌة

ـــع الـــدمع املــــراق نفوســــه
محـــام مـ خ
ا
و(الشـ ّ
ــط) مدمعـــه يفـــيض خب ِجيســـه
ِ
(للمصاب سويسه)
ضج ْت
والغرب ّ
ِ
ـــر ْت عليــــه نقوســــه
ٌ
هلـــب قــــد امحـ ّ

(سويســـه)
ــي
الرشـــق أرجـ خ
خ
ــف للنعـ ّ

()1

وعــىل مــآقي األ ْفـ ِـق مــن أثـ ِـر األســى

ـــــــــــــــــــــــــ
ٍ
ِ
هزهــــــا
أي رزء ّ
ـــــح اجلزيــــــرة ّ
ويـ خ
ِ
الشـتات حممـدٌ 
جـع
خ
م ْن قبـل قـدْ خ

ـــاب ِمــــ ْن أثباجهــــا كابوســــه
وأصـ خ
ِ
احلضـارة شوسـه
غـدت ر ْسـل
حتّى
ْ

فرســان مكّــ خة مــا «هرقــل» وجنْــده
ِ
كـــــل ق ْط ٍ
ّ
صـــــو ٌة
للحنيفـــــة
ـــــر
يف
ّ
طالئعـــه فع ّلمـ ِ
ــت ِ
ــت الـــورى
طلعـ ْ

والـ ّـروم مــا «كرســى» ومــا قابوســه
ـــور ال يــــاف طموســــه
ِتــــدى ونـ ٌ
ِ
املبـــني دروســـه
احلـــق
ودعـــت إىل
ّ
ْ
وافـــرت مـــن وجـ ِ
الزمـ ِ
ــان عبوســـه
ــه ّ
ّ ْ

خ
ــني رج ْتـ خ
ــك يعـــرب للعـــىل
واآلن حـ خ

( )1س خو ْيس الرشق يف مص ،والتي يف الغرب سويرسا ،حيث قىض فيصل األول.
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اجلهـ ِ
دار ِ
ـــــك يف ِ
ع ْتـ خ
ـــــاد من ّيــــــ ٌة
ــل الفـ ِ
ــو ا َّنـــه قبـ خ
ــداء فـــدت خ
ْك ِمـــ ْن
ولـ خ
ِ
قــديس ال ّثــرى
وهــو
طــافوا
بقــرب خك ْ
ّ

الطــــــب أخطأهــــــا وجالينوســــــه
ِ
(عمـــر العـــال) رسداتـــه ور وســـه
كالبيـ ِ
ـــت أمســــى واج ابــــا تقديســــه

ـــــــــــــــــــــــــ
ـــم يــــا ســــليامن احلكــــيم مهنّ ائــــا
قـ ْ

ــدت لـــه بلقيســـه
العـــرش قـــدْ حشـ ْ

الصـــــوجلان ّ
راح يـــــديره
الشـــــبل خ
حـول ِ
العـر ِ
خ
لوائ ِـه
ب
«غازي» ورهط ْ

خ
أرشق حتتــــــه طاووســــــه
وال ّتــــــاج
عريســــــه
أســــــدٌ تنّــــــع بــــــال ّظبى ّ

ِ
ٌ
مرشــــق
اخلامئــــل
امللــــك مزدهــــر

حممـــــــود ٌة أثـــــــامره وغروســـــــه

()1

والقصيدة التالية يقول عنها األستاذ هندية يف دراسته« :يف حمطة احلجاز :وهي قصيدة
يبق منها ّإال أحد عرش بي اتا من مطلعها .وهذه األبيات
طويلة ،فقد منها القسم األكرب ،ومل خ
حتام قبل العام (1934م)ّ ،
ألن القصيدة التي نظمت
ال حتمل تار ا
يا مع ّي انا ،ولكنّها نظمت ا
بعدها نظمت يف هذا العام»( ،)2وهذه هي األبيات:
فكم يف حنايا ِ
ِ
البهو ْلو ر ّد ِم ْن شكوى
واسـتنْطقا البهـوا
ِقفا يف حنايـا
ْ
البهـو ْ
ئــت َّإال وحر ِ
ٍ
كــت َّ
الشــ ْجوى
ـــــالوة
صــــــحائف تــــــاريخٍ وآي تـ
فــام ق ِر ْ
ّ
ِ
وذو التاجِ كرسى والتبابِ خعـة األ ْذوى
وقيصــ
احلارثــان
طــاف فيهــا
خ
لقــدْ
ٌ
ٍ
ــف ِمنْــه ل ِ
ٍ
وعـــا خد و خمـــا خمـ َّ
ــزوا
غــارة
وكــم ِمــ ْن
مخــيس خخ َّ
ــل اإلغـــار خة والغـ ْ
ْ
( )1نقلها األستاذ هندية يف ص( )53من دراسته عن نرشة خاصة أصدرِتا مطبعة العرفان يف صيدا لبنان،
وهي ال حتمل تاريخ نرشها ،وهذه النرشة مفقودة.
( )2الديوان املخطوط ص( .)159دراسة األستاذ هندية ص(.)67
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ِ
ِ
مهـوى
غر خو إ ْذ م ْن ق ْبل كنْـت هلـا ْ
فال ْ
ِِ
ِ
زهـــوا
و خأ ْلقـــى عليهـــا مـــ ْن أصـــابِعه ْ
ِ
كــل ْ ٍ
ويف ِّ
ــروى
شــرب ِمنْــه
ٌ
دمــع بِــه ي ْ

خفقت ِمن أجلِ ِ
أنفـس
ـك اليـو خم
خل ِئ ْن
ٌ
ْ ْ
ِ
بوش ِ
حماســــن َّ
الربيــــع ْ
ــــي ِه
حالهــــا ّ
ِ
كــل ٍ
عــىل ّ
حش خ
ثــراك خ
اشــ ٌة
كــف مــ ْن

ـــــــــــــــــــــــــ
والر ْجـوا
نسيم « ِمنـى» أحيـا
األمـاين ّ
خ
ٍ
ٍ
رضوى»
وكم
ذكريات ِم ْن «حراء» إىل « ْ
ْ

ِ
ِ
نح ِ
ّــرا
ــو
هــب مــ ْن ْ
إذا َّ
احلجــاز مبك ا
ٍ
ٍ
ـــوارف
ـــم اأىل و خعـ
ويف «عرفــــات»كـ ْ
ـم (خـ َّ
ـط احلديـ ِـد) بقــاط ٍع
خو خمــا خق ْطعهـ ْ
ّبــــي حمم ٍ
ِ
ِ
ــــد
أوا مــــ ْن ْ
عهــــد الن ِ ّ

ــوى
أوا خ مل ْ ت ْفصـــم عراهـــا ومل ْ ت ْلـ خ
ِ
ٍ
()1
عـدنان تـر وال ت ْخضـوى
عه ِد
خوم ْن ْ

وعندما ّ
تويف املرحوم «نورس أفندي الكيالين»( )2يف محاة ،أقيمت حفلة األربعني
التقي» راث ايا:
يوم اجلمعة  22حزيران سنة 1934م ،وقد ألقاها « ّ
ٍ
اجل ِ
لــك يف ِ
حلـ ٌ
خ
نــان معــدّ ٌة يــا «نــورس»
نســـجه َّن الســـنْدس
ــل ضـــواف ْ
ِ
ِ
ِ
ِمـــ ْن ملـــ خب ِ
ـــــم خ
ذاك امللـــــ خبس
األبـــرار ،و ْعـــد اهللِ يف
س
دار اخللـــــود ون ْع خ
ْــت تكْســى يف احليــاة بِ ِم ْثلِهــا
قــدْ كن خ
خو ِســـعت خْك يف الـــدّ نيا القلـــوب حمبـــ اة

ِمــ ْن طِ ِّي ِ
ِ
اجلميــل وت ْلــ خبس
ــب الــذك ِْر
ـك يف صــدْ ِق الــو ِ
خو خح خب ْتـ خ
الء األنفــس
خ

ـت يف ب ْط ِ
خ
ـن الثــرى
حـني هج ْع خ
واآلن خ

ــر ْت عليـ خ
ــي ختـــ خب َّجس
ــني ْ
فهـ خ
ــك العـ ْ
خثـ َّ

وهزهــــا
راع أرجــــا خء الشــــآ ِم ّ
خقــــدْ خ

نبـ ٌ
الصــــبور الكــــ ّيس
ـــأ لــــه خجـ خ
ـــز خع ّ

( )1الديوان املخطوط ص( .)159دراسة األستاذ هندية ص(.)67
ودرس فيها،
مؤسيس «دار العلوم»ّ ،
( )2نورس الكيالين ،من مواليد محاة ،عمل يف التدريس ،وكان من ّ
ومات ودفن يف محاة.
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خأمىض ـ «أبــو حسـ ٍ
ـن» كــام قــالوا عــىل

سم ِع العدى أم ذاك حدْ ٌس حيدخ س!؟
ْ
عه ِدي بـذاك ال ّط ِ
ـود يو امـا يـر خمس!؟
ْ
وكــــان بِ ِ
خ
ــــه جي ّ
ــــىل احلنْــــدس
ِمنْــــه

خأ خطــواه يف الـ ّـر ِ
مس الــر ّدى ح ًّقــا ومــا
ب بـــدْ ر دجن ٍ
الـــرت ِ
َّـــة
خقـــدْ غ ّيبـــوا يف ّ
خ

ـــــــــــــــــــــــــ
إِ ّين خل ْ
يشـــجيني ويف الـــذكرى شـــجى

ث عىل «العاَص» َّ
خجدخ ٌ
أطـل وجملِـس
ِ
يمــــل ،وهــــذا أخــــرس
خذا نــــاط ٌق ْ
وموسـ ِ
وعـ خ
ــوس
ــظ الغـــدا خة مـــد ّل ٌس
ْ

ِ
إِ ّين خليذكِ ْرنِيـ
ــــــــه ِمنْـــــــــه مق ّلـــــــــدٌ

ــــم املناقـ ِ
ــــرس
ــــب بـــــالعال متمـ ّ
جـ ّ

ـــرة
خلـ ٌ
ـــق كــــام ســــا خغ الـ ّ
ـــزالل ومـ ّ

ِ
األقـــدار إ ّمـــا تعــــبس
ورىض عـــن

خ
نواجــــــذه لــــــه
ولــــــر ّبام أبــــــدى

فمــــر يريــــب منــــه تغ ْطــــرس
رش
ّ
ّ
ِ
ــي ْي ِمـــس
ــم ٍع قلـ خ
ــت وحـ ٌ
يف أذن سـ ْ
ـــاب املغــــرس
خرشفـ ْ
ـــت منابِتــــه وطـ خ

ِ
خ
بعثــا ّ
ّفــوس كالمهــا
ــجون إىل الن
الش
ِ
ــيس خمـــا
السـ خ
ــنني مهـــا أقامـــا لـ خ
عظـــة ِّ
ِ
ٌ
العزيمـة أرو اعـا
مىض طـاوي
جدث خ

ِ
ــــوس
يب األشـ خ
وثـــــوى بع ْقوتـــــه األ ّ

ــــرت
الســـــحر يف بِ ّذاتـــــه فـــــإذا خجـ ْ
ّ
خ
كــان نــورس يف الكــرا ِم عشــري اة
خقــدْ

و خنـــــامه يف العليـ ِ
ــــاء جـــــدٌّ أقـــــدخ س
خ

ّـــت إىل خـــري األصـــول فروعـــه
مت ْ

ـــــــــــــــــــــــــ
ِ
ِ
ـــو خح ورده
الرحيــــان خصـ ّ
يــــا جمْلـ خ
ـــس ّ

وذوى بــــــه نرســــــينه والنّـ ِ
ـــــرجس
واس َّ
املـــؤنِس
ـــتقل ْ
وخبـــا ضـــيا خك ْ
وشـــدخ ْت بِم ْغ خ
خ
حلـــامم األنَّـــس
نـــاك ا خ

خ
اسـتحال اليـو خم أن خ
ْسـك وحشـ اة
كيف
خ
خغنَّت خْك ِمـ ْن قبـل العنـادل يف الضـحى
ِ
العيون من األسـى
ْت قذى
واليو خم أن خ

خت ْظــــام فرتويـ خ
ـــك الــــدموع احلــــ َّبس
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ـــــــــــــــــــــــــ
ِ
ـــات خالــــد ذ ْكـ ِ
املكرمـــات تـــذاع عنْـــه وت ْقـــ خبس
يف
ـــر ِه
يــــا مي اتــــا مــــا مـ خ
ـــت الــــثامل مل ِعتـ ٍ
لكــل أ ْم ٍ
ِ
اخلطــوب ّ
ــر يشــمس
ـــف ،واملرجتــــى
عنْــدخ
كنْـ خ
ْ
ِ
ٍ
خ
ـــروف مل ْ يــــك خي ْيــــ خئس
ومؤ ّمــــل املعـ
خصـاص خائ ابـا
عنـك أخـو
خما ارتـدّ
كالريـ ِ
ــاض أنيقـــ اة
قـــدْ عشـ خ
ــت فينـــا ّ
ِ
كأزهـ ِ
ـــار الربــــى
ـــرا ْ
خ
وصــــح ْب ختنخا دهـ ا

ــع كـــام ِتـــوى النفـــوس ومـــأنس
متـ ٌ
ــــــت جمانيهــــــا خو خر ّق امل ْل خمــــــس
خر ّق ْ
وحتـــول نعمـــى يف األنـــا ِم وأبـــؤس
ح ّتــــى تــــدار ِمــــن املنيـ ِ
ـــة أكــــؤس
خ ّ
خ

ــي ظـــاع ٌن
ح ّتـــى ظعنْـ خ
ــت وكـــل حـ ٍّ
ِ
الــردى
والــنّ ْفس تظمئهــا احليــاة إىل ّ
مــــا زال يــــتخص الكــــرام بِل ْؤ ِم ِ
ــــه
خ

ــر يضـــن عـــىل الكـــرا ِم ويـــنفس
خدهـ ٌ

رشهــــا
ال
خــــري يف دنْيــــا تطــــاول خ ّ
خ

مـــــا ْ
ــــرس
للصـ
خ
إن هبـــــا َّ
ــــاحلني م خعـ َّ

ـــــــــــــــــــــــــ
ـب العجـ ِ
ـت للركـ ِ
ـال تف ّلســوا
قــدْ ق ْلـ خ

عرســـوا
حتّـــى إذا
جئـــتم «محـــا خة» خف ّ
ْ
ِ
خق ْب خ
حمـــب مـــر خمس
ّحيـــة ِمـــ ْن
ـــل الت
ّ
أرجائ ِ
ِ
ـــــــه يتـــــــن َّفس
الـــــــورد يف
خو
ْ

ولقـــدْ تقـ ّ
ــل عـــىل النّـــوى ت ْخســـليمتي

ْلو مل تك ْن عـ ْن ِ
غـري «نـورس» حتـبس
ْ

نــورس» ر ّبــام
رب «
خ
خأهــدوا التّحيــ خة قــ خ
الــــروح والرحيــــان يعبــــق حولــــه
ّ

ـــــــــــــــــــــــــ
ــت ِمـــ ْن أركاهنـــا
«دار العلـــو ِم» و خأ ْنـ خ

وأسســـــوا
هللِ خمـــــا قـــــدْ شـــــ ّيدوه ّ
ِ
تؤســــس
دار عــــىل تقــــوى اإللــــه َّ
ٌ

خ
املنـــار ومل ْ ْ
تـــزل
يـــداك هلـــا
فعـــت
خر
ْ
خ

ـــــراء فيهــــــا تلمــــــس
آثــــــار خك الغـ ّ

و خأحـــــــق ٍ
دار خأ ْن يقـ خ
ــــــال رفيعـــــــة
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ِ
ِ
ــدرس
ولت ْبـــك مدرســـ ٌة وي ْبـــك مـ ِّ

لنرشـ ِ
ِ
ــهر خت ْ ِ
ــه
ــم قـــدْ سـ ْ
فلي ْبـــك علـ ٌ

()1

ويف  26من شهر رمضان عام 1353ه املوافق لـ 2كانون الثاين من العام 1935م
التقي» يف هذه األبيات «حسني الربازي»( )2ا
قائال:
مدح « ّ
وفضـــــــلِ ِه وب خك ْي ِســـــــ ْه
ّأيــــــا الســــــ ّيد الكبــــــري بِن ْفســــــ ْه
خو ِحجـــــــاه ْ
والعـــال خت ْعـــ ِرف ا ْبنهـــا خحـ خ
خعرفت خ
ــال خج ِّســـ ْه
كـــــريام
ْـــــك العـــــال مها امـــــا
ا
ٍْ
ٌ
خ
غافـــــل قــــــا خده ال خغـــــرور لِت ْع ِســــــ ْه
عليـــــك يف مـــــا أتـــــاه
ضـــــري
أي
ــــــك شـــــــدِّ ة ِ
دفع ْتـــــــه إليـ خ
خأ ْي خئ خســــــتْه ظنونــــــه منـ خ
يأســـــــ ْه
ـــــك خح ّتــــــى
خملب ال ّل ِ
ِ
عر ِسـ ْه
يـث يف
ْرســــ البغــــاث وأدمــــى
خ
الوجـار ا ْبـ خن ْ
ر ّبــــام ْ
استن خ خ
ـــك ِمــــن سـ ِ
خو خفز ْعنــــا إليـ خ
ـــوء خم ِّســــ ْه
رابنـــــا أمـــــره ومـــــا قـــــدْ خجنـــــاه
ْ
ـــــــــــــــــــــــــ
بأصـــــلِ ِه وبجن ِْســـــ ْه
و«الـــــربازي» ْ
كش ِ
األديــب يف ْ
ــف خب ْخ ِســ ْه
أ ْم تعــني
خ
ِ
خ
طـول ح ْب ِسـ ْه
عالك ع ْن
كيف ترىض

حسـني» املعـايل
ل ِ ْي خت ش ْعري
خ
وأنت « ْ
ــــب جيـــــزى ْ
خأَتـ ّ
ببخ ِســـــ ْه
ــــل األديـ خ
حبســـــوه عـــــن ح ِّق ِ
ـــــه وأطـــــالوا
ْ
خ خ
مـــ ْن عـــذيري ِمـــ خن الليـــايل حبـــاىل
ـــــل يــــــو ٍم أيـ ٍ
ـــــك فينــــــا بِكـ ّ
لـ خ
ـــــاد
ْ

ٍ
رش ِه م ْثــــــــل أ ْمســــــــ ْه
وهنــــــــار يف ِّ
ذطالعـــــات بأ ْف ِق ِ
شم ِســـــ ْه
ـــــه
خ
مـــــع ْ

( )1الديوان املخطوط ص( .)160دراسة األستاذ هندية ص(.)55
التقي هذه األبيات وبثه فيها شكواه لظل ٍم أصابه،
( )2حسني الربازي :كان رئيس وزراء .وقد رفع إليه
ّ
احلق الذي حبس عنه .واجلدير
ولكنا مل نستطع أن نعرف ما الذي أصابه حتى حبس عن ح ّقه ،وال ّ
بالذكر ّ
التقي» وَترج معه من كلية احلقوق.
أن الربازي كان صديق « ّ
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يف الـــــورى ال بِ
جـــــزه أو ِدم ْق ِســـــ ْه
ّ

ٍ
خ
بفعــــل
النبيــــل يزهــــى
والكــــريم

ـــــــــــــــــــــــــ
ر ّبـــــام يـــــدع الـــــوزير بحدْ ِســـــ ْه
وابتســـا ٌم فاحلــــال تقيضــــ بِعك ِْســــ ْه
()1
وتعـــاىل الـــوزير يف ِصـــدْ ِق ِح ّســـ ْه

قـ خ
ّهم بِعـــــاله
ــــال خمـــــ ْن ســـــا خء ظـــــن ْ
يغرن خ
عطـــــف تـــــراه
ْـــــك منْـــــه
ٌ
ال ّ
ـــــــذ خب اهلل كـ ّ
كـ َّ
زوروه
ـــــــل مــــــــا ّ

جلامل هذين البيتني عام 1935م:
ونظم يف ا خ
خأ خمل ي ِ
ّفــوس خبــاال
ــورث الن
خ
ٌ
()2
فأبيحوا لِلنَّاظِري خن اجلـامال

خ
وصول إليـه
احلس ِن ال
ِر ية ْ
خح ّجبــوهْ ،
ـتم ِحجا ابـا
وإن أب ْيـ ْ

التقي» قصيدة «عىل رأس العني» لذكرى بعلبك يف دورية
ويف هذا العام نرش « ّ
«اإلنسانية» وهي غري موجودة يف ديوانه املطبوع:
وانطلقــوا م ـ ْن بعـ ِـد طـ ِ
ِ
ْحبــاس
ـول ان
كـــــب و خقـــــدْ غ ّلســـــوا
أقـــــول ل ِ ّلر
ْ
َّ
بعلبــــك» انزلــــوا
هــــذي ربــــوع «

ـــوع «بعلبـ َّ
ـــدراس
ـــك» انـ
ْ
عــــدا ربـ خ
ْ
قـــــاس
وهـــــل بواديـــــا ِســـــواه ي
ْ

طبيعـــــــــ ٌة رقراقـــــــــة املجتخنـــــــــى

ــــاس
وصــــ ْفحة فيهـــــا بـــــديع اجلنـ ْ

ـــــني واديــــــا إىل ســــــفحها
مــــــا بـ ْ خ

احلـــــواس
مبـــــاهج ترتـــــع فيهـــــا
ْ
ٍ
ــــام ْس
هـ ّ
ــــب وسلســـــال تـــــالال خكـ خ

هــل م ْثــل «رأس العــني» م ـ ْن منـ ٍ
ـزل

الر ّبــــــى مــــــن ٍ
ْعش
ر َّب نخســــــي ٍم يف ّ

( )1الديوان املخطوط ص( .)162دراسة األستاذ هندية ص(.)52
( )2الديوان املخطوط ص( .)163دراسة األستاذ هندية ص(.)61
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ٍ
وزهــــــــرات ِمــــــــ ْن رياحينهــــــــا

ِ
ـــاس
حيلــــو عــــىل املــــاء هلــــ ّن انعكـ ْ
ْ
ـــــــاحرتاس
نــــــــواظِر ترمقهــــــــا بـ
ْ
أرجائـ ِ
ِ
ـــاس
واحلــــور يف
ـــه حـ خ
ـــني مـ ْ

وح ّبــــــــــذا النّســــــــــيم م ْعت ّلــــــــــ اة
خ

وجــــاس
الــــروايب
ْ
أنفاســــه جــــاز ّ

وح ّبـــــــــذا الغـــــــــدير خصـــــــــ ّفاق اة

انبجـــاس
تـــرفض بعـــد
ْ
أمواهـــه ْ

ّقـــــــــت
كـــــــــأنّام األكـــــــــامم إ ْذ فت
ْ
وص ْفصــــــافه
ـــــرج خ
خيــــــا ح ّبــــــذا املـ ْ

()1

أيضا بعض املقطوعات بفنون الشعر ،والتي كانت
ونجد يف الديوان املخطوط ا
سائدة يف عصور االنحطاط.
فهذه أبيات ش ّطرها لعنرتة وهذا التشطري الوحيد يف ديوانه:
ف خل ِ
ِ
(ال تـ ْ
مرشـــب
ـــك اهلنـــا يف مطعـــ ٍم ْأو
مهـــري ومـــا أ ْطعمتـــه)
ــذكري ْ
مثل ِ
ِ
ِ
جلدك خ
وإذا ْ
األجـرب)
جلد
(فيكون
ــــومي
بششـــــت لـــــه فـــــال ختتخلـ ّ
فــــإذا أصــــب ِ
ِ
الر خ
ّ
تــــدهني وتط ّيبــــي
ت
إليـــك وســـيل ٌة)
هلـــم
ّ
ْ
جـــال ْ
(إن ّ
ِ
ِ
ْ
خشــــت خ
وَتضـــبي)
تكحـــل
ــــم
َّ
(إن يأخـــذوك ّ
ّان مــــا بينــــي وبينخــــك ّإهن ْ
ِ
ِ
ـح ِ
(وأنـــا امـــر ٌ ْ
ب
إن يأخـــذوين عنْـــوةا)
أ خ
محـ ْـل عــىل حســك اهلــوان وأ ْسـ خ
ــرن إىل قـــدِّ ِ
ــاب وأ ْجنخـ ِ
الركـ ِ
(أقـ ْ
ــب)
املــــر الــــذ خ
عاف وإِ ْن خأحــــدْ
أجتــــرع ّ
ّ
كـــل ْ ٍ
مر ِع ِ
وأنـــا أقـــايس َّ
ـــب
هـــول ْ
(وابن الن ِ
()2
خ
مركخبـي)
ّعامة عنـدخ
ْ
ذلـك ْ

(ويكــون مركخبـ ِ
ـك القعــود ورحلــه)
تغــدو احلشــية واملطــى ِ
لــك مرك ابــا
ّ

( )1دورية «اإلنسانية» العدد الثاين من السنة اخلامسة الصادر يف ربيع الثاين عام 1354ه املوافق لشهر توز
من العام (1935م) .ص(.)79
( )2الديوان املخطوط ص( .)12دراسة األستاذ هندية ص(.)62

112

يت ليلة الثالثاء  9رجب
أما عن التأريخ بالشعر فنجد تأرياا لوفاة والدته التي تو ّف ْ
سنة 1345ه املوافق لـ 14كانون الثاين من العام (1927م) وهذه هي األبيات:
ــت فيـ خ
ــك طـــاهر ٌة
يـــا قـــرب ح ّلـ ْ
آل معتـ ٍ
ِمـ ْن « ِ
ـوق» «فريــدة» ِعنْـــ
ـان اخل ْل ِ
ـت ِجنـ خ
ــد قــدْ ْ
أرخـــ
ح ّلـ ْ

زاهنـــــا تقـــــوى وإيـــــامن
قـــــدْ خ
ــــدّ اهللِ قـــدْ أ ْمســـى هلـــا شـــان
ورضـوان)
ـت (يعمهـا ع ْف ٌـو ْ

()1

1345 = 1063 + 156 + 126

كام صنع تاريني يف وفاة والده وقد ّ
تويف يوم الثالثاء ليلة األربعاء لـ 21شعبان
سنة 1345ه املوافق لـ 23شباط سنة (1927م) ومها:
 -1هذا رضيح خأيب أديب سعيد ِم ْن
ِ
بـدر كامـ ٌـل
قـدْ
خ
غـاب فيــه وهـو ٌ
ِ
م ْ
ــذ ح َّلــه ْ
(باخللــد خأ ْمـــ
أرختــه

ِ
ــور
ــي مىضـــ إىل ٍّ
رب خغفـ ْ
آل التقـ ِّ
ـدور
وما م ْثله يو امـا
ٌ
شـموس ْأو ب ْ
ٍ
ـسى يف ِج ٍ
()2
ولدان وحور)
بني
نان خ

111 + 665

ِ
 -2هذا ِ
السعيد التقــ
رضيح
ٍ
جــــــــالل
أي
القــــــــرب ّ
طـــــوي بـ ِ
ــــه للمعـــــايل
ْ

1345 =222 + 91 +62+104+90+

ــــــي ْ
شـــــع لدنْـــــه
فاخ
ْ
ِّ
قـــدْ حجبـــوا ِ
فيـــه منْـــه
ّ
عظــــــــيم وكنْــــــــه
رس
ٌ
ٌّ

( )1الديوان املخطوط ص( .)95دراسة األستاذ هندية ص(.)62
( )2الديوان املخطوط ص( .)95دراسة األستاذ هندية ص(.)63
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مىضـــ فأرخـــت (حـ ا
ــاال
40

ريض اهلل عنْــــه)
قــــدْ
خ

()1

1345 =125+66+1010+104 +

وصنع تارياا يف وفاة «توفيق عسريان»( )2وكانت وفاته يف  2حمرم احلرام سنة
1346ه  ،وهو:
بالضـــــيحِ وحي ِ
ـــــه
الضيح خو خمـ ْن يضـم ْه
ِق ْ
طاب ّ
ـــــف ّ
خ
ِّ
خ
ــــرا ماجــــدا ااملجــــــد والعليــــــاء خمهــــــ ْه
ــــم ح ًّ
قــــدْ خض َّ
«توفيـــق» بـــدر بنـــي ع ْســــ
خ
خ
فحـــال ختــــ ْه
ــــريان األتـــم
()3
حيبـــــى ّأرخـــــوا
(عفــوا ورضــوا انا خيعمــ ْه)
ا
قـــــدْ خ
راح ْ
1346 = 125 + 1064 +157

الروماين»( )4بنتاا فكان هلذه املناسبة تاريان يوافقان
ووهب اهلل صديقه «أديب ّ
العام 1353ه:
ـاطام
 -1حبــا اهلل بِــالبك ِْر األديـ خ
ـب وفـ ا

فكانـت ِمـ خن اخلـ َّـال ِق ن ْعمـى خأ ختّهــا

اها الربيع احل ْس خن إذ أ ْق خبال خم اعا
ك خخس خ

الـتم تــ ّمها
خو خا ْل خقى عليها البـدر يف ِّ

تت كاملخها عيناـا ِ
يت
وج ْيـدا ا فس ِّـم ْ
خأ ْ

ــبهت أباهـــا وأ َّمهـــا
( خمهـــا) خأ ْشـ ْ

()5

( )1الديوان املخطوط ص( .)95دراسة األستاذ هندية ص(.)63
( )2توفيق عسريان :ابن عمة الشاعر وأخو زوجته ،كان معتمد دولة إيران يف صيدا.
( )3الديوان املخطوط ص( .)130دراسة األستاذ هندية ص(.)63
( )4أديب الروماين :كان صديق الشاعر من مواليد دمشق وكان مدير مصف الرافدين فيها.
أشبهت يف ذا أباها وأ ّمها».
( )5هكذا ورد البيت يف دراسة األستاذ هندية وفيه نقص ولعله كان« :مها
ْ

114

خو ِم ْن ِ
ب معلناـا
أجل خذا تاريها خ
(ه ّ
+191+ 7

ـــــب
 -2خحبــــــا اهلل فاطمــــــ اة واألديـ خ

خ
كأ َّن خأباها ال َّظ ْب خي خأ ْو أ َّمهـا املخهـا)

()1

1353 = 77 + 47 +7+ 943 + 10 + 71

ِ
ٍ
بِبِ
قـــــد انتظراهـــــا خمل َّيـــــا
كـــــر

ِ
عينـــــــــيه خام
أقـــــــــر هبـــــــــا اهلل
ّ

الصــــب ّي خة بعــــد صــــب ّيا
وأعطــــى َّ

تر ّبــــــــى بظ ِّلهــــــــام وتعــــــــيش

عــىل الــدّ ْه ِر ع ْي اشــا رغيــدا ا خهن َّيــا
الســــم َّيا
ـــم ْت (مهــــا) لِتبـ ّ
ـــز ّ
تخسـ ّ

وج ِههــــا
إذا مــــا رأيــــت ســــنا ْ

وقـــد أرخـــوه (رأيـــت الثر َّيـــا)

أتــت كمهـــا العـ ْ ِ
ــني ح ْســـناا و خقـــدْ
ْ

()2

1353 = 742 + 611

( )1الديوان املخطوط ص( .)130دراسة األستاذ هندية ص(.)63
( )2الديوان املخطوط ص( .)130دراسة األستاذ هندية ص(.)64
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الفصل الثالث
ً

التقي ناثرا

117
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التقي» القول املعروف« :إذا أردت أن تكون عالـ اام فاقصد إىل ّ
كل
«يصدق عىل « ّ
ف ّن من فنون العلم ،أما إذا أردت أن تكون أدي ابا فخذ من ّ
كل عل ٍم حسنه».
التقي» عىل أغلب علوم عصه النظرية وبعض العلوم العملية
وقد اطلع أديبنا « ّ
بواسطة أصدقائه املختلفي املشارب واملتنوعي املهن ،فقد درس التاريخ واجلغرافية
وأصول الرتبية كام درس احلساب وامليكانيك واطلع عىل بعض علم الطب ،فإذا ما بدأ
بالتأليف طرق علو اما متعدّ دة وموضوعات شتى قد يصعب تالقيها يف كاتب واحد.
التقي» التي أهداها ذووه إىل اجلمعية املحسنية
وقد ه ّيأ اهلل يل  -من خالل مكتبة « ّ
بدمشق  -أن أقع عىل معظم مؤلفاته إال املفقود منها الذي ال أثر له ،وذلك بعد سؤال
من بقي من أوالده وأوالد أصدقائه وأعل ِم الناس بأحواله .وهذه هي مرتّب اة بحسب
سنوات طباعتها.

أ ا
وًل :الكتب
 .1مناﻫج الرتبية والتعليم
التقي» بتكليف من مدير
وهو كتاب يبحث يف أصول الرتبية والتعليم ،خع َّربه « ّ
يبني بعض ما
املعارف السورية السيد عمر فرحات اجلزائري هبدف «وضع كتاب ّ
ّ
السوي ليكون ا
للمهذبني
دليال
ينبغي أن يراعى يف تربية األحداث وتعليمهم عىل النهج
ّ
واملعلمني واملشتغلني بتعليم األحداث وِتذيبهم فجاء كتابنا املسمى بمناهج الرتبية
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والتعليم بفضل اهلل ضامناا للمطلوب ا
كافال باملقصود»(.)1
بتصف وبعض زيادات أديب
التقي» الذي ذكر عىل غالف كتابهّ « :
ولكن « ّ
عربه ّ
التصف كبري يظهر من األمثلة
عربه منها ،ولكن
التقي البغدادي» مل يذكر اللغة التي ّ
ّ
ذات الروح اإلسالمية والعربية التي يستشهد هبا عىل نظرياته .بل إنه أضاف إىل
ا
فصوال كاملة كفصل «مكانة العلم يف احلياة».
الكتاب
يقع الكتاب يف ( )152صفحة قياسها (14×20سم) .وقد قسم الكتاب إىل قسمني:
«قسم الرتبية ،وقسم التعليم .وقدمنا األول ملكانته ،ورتّبناه عىل ثامنية فصول ،كام ر ّتبنا
لتتم الفائدة».
الثاين عىل أربعة ...وذيلناه ببعض مباحث أخالقية اجتامعية ّ

ِ .2س َري التاريخ اإلسالمي
أيضا توجد منه نسخ ٌة يف املكتبة املحسنية ،ناقص ٌة وبدون غالف،
كتاب
مدريس ا
ّ
بقي منها فقط ثامنون صفحة قياس (13×18سم) .طبع هذا الكتاب يف مطبعة الرت ّقي
ِ
سرية النبي ،
موجزا ل ِ ِس خري ( )27شخصية بد اءا من
عام 1340ه ،وحيوي الكتاب
ا
ناقص كام ذكر.
ويف الفصل ( )28عنوان «املقايسة بني أعامل هؤالء وفتوحاِتم» ،وهو ٌ

 .3التاريخ العام
مدريس يقع يف جزأين من القطع املتوسط (14×20سم) ،يتناول اجلزء
كتاب
ٌ
ّ
األول منه القرون األوىل والوسطى حتى فرتة املسلمني ويقع يف ( )184صفحة،
التقي يشغل منصب نائب مدير املعارف ،ولذلك ورد عىل غالف الكتاب« :إدارة معارف
( )1كان
ّ
سورية» .والعبارة منقولة من املقدمة ص( ،)3الطبعة األوىل 1337ه  ،مطبعة املفيد ،دمشق.
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ويتناول اجلزء الثاين القرون األخرية والعص احلارض ويقع يف ( )192صفحة .وكان
مقررا للتدريس رسم ًّيا يف مدارس سورية والعراق واحلجاز لربنامج
هذا الكتاب
ا
املدارس األمريية .وقد طبع اجلزء األول منه يف مطبعة الرتقي عام (1341ه) يف
دمشق ،وطبع اجلزء الثاين منه يف مطبعة العرفان يف صيدا عام (1342ه) .وقد ذكر لنا
مرات ،وأن
«الدكتور لبيب وجيه بيضون» ابن صديقه أن هذا الكتاب قد طبع أربع ّ
املسامة «ابن زيدون» بدمشق ،وكانت يف العام
الطبعة األخرية منه كانت يف مطبعة والده ّ
1928م(.)1
التقي» قد اعتمد عىل مصادر عربية قديمة وحديثة يف كتابه هذا،
كام ذكر لنا أن « ّ
وكذلك مراجع باللغة الرتكية والفرنسية واإلنكليزية .وقد ب َّينها يف الكتاب املذكور
حتت عنوان :الكتب التي أخذنا عنها(.)2
التقي» قدّ م كتابه هذا إىل «فارس
ويف مقابلة مع الدكتور لبيب بيضون ،ذكر لنا أن « ّ
بك اخلوري» وذلك يف العام 1930م وأنّه وضع هذين البيتني يف التقديم:
ســــفر مــــن التــــاريخ جــــاء كأ َّنــــه طِ
ــــرف أعــــدّ وه ليــــوم تنــــاف ِ
س
ٌ
خ
ٌ


ودرسها يف جامعة دمشق وله
( )1الدكتور لبيب بيضون من مواليد دمشق عام (1938م) درس الفيزياء ّ
مؤلفات كثرية ،وقد ترجم لكثري من رجاالت حي األمني يف كتابه «حياة وذكريات» الذي يقع يف ثالثة
أجزاء ،ومن جلة الذين ترجم هلم صديق والده شاعرنا «التقي» .وكان هذا من حديث ومقابلة جرت
معه يف دمشق.
( )2النسخة املوجودة يف املكتبة املحسنية برقم  ،3127/55/23وهي الطبعة األوىل يف مطبعة العرفان يف
صيدا (1342ه) ،وليس فيها ثبت باملراجع التي أخذ عنها كتابه.
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ِ
ِ
للفــارس
فارســـا» وكــذا النجيــب هديــ ٌة
أهديتـــه ن خ
ضـــو الوقـــائ ِع « ا

()1

ِ .4س َري العظًمء «اجلزء األول»
وهو كت ّيب يتناول تراجم وسري بعض الشخصيات العربية وعددها ( ،)33وقد
بدأها من سرية النبي حممد  ،ثم اخللفاء الراشدين ،ثم بعض الصحابة والتابعني ،ثم
بعض خلفاء األمويني والعباسيني ،ثم بعض املامليك ،ثم السلطان حممد الفاتح ،ثم عاد
لذكر بعض رجاالت اجلاهليةّ ،
كل ذلك باختصار ،حيث بلغت صفحاته ( )112من
القطع (.)14×18
طبع هذا اجلزء يف مطبعة العرفان يف صيدا عام 1345ه1926-م ،ويبدو أنّه
ٍ
بجزء ٍ
ثان ّ
ظل خمطو اطا ومل يطبع ،ثم فقد مع كتب أخرى(.)2
أحلقه

( )1فارس اخلوري (1962-1873م) من مواليد الكفري/حاصب ّيا /تع ّلم هبا ،وهو من رجاالت السياسة
واألدب ،درس يف اجلامعة األمريكية ببريوت وانتخب نائ ابا عن دمشق يف جملس املبعوثان ثم احرتف
عضوا يف املجمع العلمي
التقي) .انتخب
املحاماة (َترج من جامعة دمشق عام  1930مع شاعرنا
ا
ّ
رئيسا ملجلس النواب،
وزيرا للمعارف ،ثم ا
وزيرا للاملية ،ثم ا
العريب عام  ،1919شغل عدة مناصب :ا
فرئيسا للوزارة .م ّثل سورية يف األمم املتحدة عدة مرات ،وله مؤلفات كثرية .األعالم ج5
ا
ص( ،)128جملة املجمع العلمي العريب .291 :37
وجدير بك أن تعرف عظامء
( )2يبدو ممّا جاء يف مقدمة اجلزء األول ص(« :)2أنت يا بني رجل الغد...
ٌ
أيضا ،وتنظر يف أخبار هؤالء فتجتهد
أمتك من العرب ،كام جيب أن تعرف العظامء من غري أمتك ا
لتحذو حذوهمّ »...
فلعل اجلزء الثاين الذي كان خمطو اطا ومل يطبع وفقد كان حيتوي عىل سري العظامء
من غري العرب.
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 .5الط َرف
التقي مع جاعة
مدريس جاء يف ستة أجزاء ،اشرتك يف جعه ورشحه أديبنا
كتاب
ٌ
ّ
ٌّ
من املدرسني وهم :أبو اخلري القواس ،وسليم اجلندي ،وعل الرساج .وقد جاء عىل
الغالف ما يل:
قررت وزارة معارف اجلمهورية السورية اجلليلة تدريسه يف املدارس الثانوية»
« ّ
وذكر حتت اجلزء اخلامس عبارة« :الصف اخلامس».
وقد جعوا أخبارهم وطرفهم من أمهات الكتب الرتاثية ،كاألغاين ،والعقد
الفريد ،وبلوغ األرب ،ووفيات األعيان وغريها؛ وليس هناك داللة عىل اختيار أي
منهم للخرب أو املوضوع املختار.
طبع هذا الكتاب عام 1354ه1935-م يف مطبعة «ابن زيدون» بدمشق بقياس
(17×24سم) وعدد صفحاِتا بني ( )185-150لكل جزء.

 .6الرشيف الريض :عرصه ،حياته ،منازعه ،أدبه
ٍ
بزمن كبري يف مطبعة كرم عام 1380ه-
التقي»
طبع هذا الكتاب بعد وفاة « ّ
1961م ،وهو الكتاب الذي قد أعدّ ه لنيل شهادة الدكتوراه يف األدب العريب من
اجلامعة املصية كام مر معنا ساب اقا.
بث فيه روحه وفكره ّ
درته النفيسة وحتفته األثريةَّ ،
وكل كيانه
يعترب هذا الكتاب ّ

()1

الريض استلهمت
التقي» يف تقديم كتابه وإهدائه للرشيف الريض ص(« :)5أيا الرشيف
( )1يقول « ّ
ّ
روحي من روحك ،واستقى فكري وأديب من فكرك وأدبك ،ورافقتني يف مراحل عدّ ة من حيايت...
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وأهناه قبل عام تقري ابا من وفاته كام ّأرخ هو :دمشق غرة رجب سنة 1363ه20/
حزيران سنة 1944م.

 .7الكتب املفقودة
التقي» ديوانه يف مطبعة ابن زيدون ،وضع
يف عام 1932م1350-ه عندما طبع « ّ
عىل غالفه األخري قائمة بأسامء كتبه حتت عنوانني :األول :الكتب املطبوعة ،والثاين:
الكتب غري املطبوعة.
فأما املطبوعة فقد عددنا منها ستة إضافة إىل الديوان وبقي منها ما يل:
 -1هنضة اليابان السياسية واالجتامعية.
 -2مصطفى كامل باشا يف األناضول.
 -3غرائب العادات.
 -4املسيح اهلندي.
وهذه الكتب مفقودة منذ زمن طويل ،ولكن من حماسن الصدف ومسعدات
التقي» ر ّبام يكون قد ّ
بث يف مقاالته املنشورة التي سيأيت احلديث عنها
األقدار أن « ّ
بعضا من هذه الكتب كام يبدو من عنواناِتا.
ا
أما الكتب غري املطبوعة التي وردت عىل غالف الديوان فهي:

 -1تاريخ العص احلارض.

 -2تاريخ العهد النبوي واخللفاء الراشدين.
الريض أقدّ م هذا السفر».
يب والرشيف
فإليك أيا السيد األ ّ
ّ
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 -3اإلمام عل بن أيب طالب.

 -4بسامرك بطل االحتاد األملاين.

 -5اجلغرافية االقتصادية.

 -6تاريخ اخلتان وحمسناته.

 -7سري العظامء (اجلزء الثاين).

 -8مئتا مسألة يف احلساب النظري واجلرب واملثلثات وامليكانيك والفيزيك.

 -9جمموعة مقاالته االجتامعية واألدبية والتاريية.

 -10شعر اخليام وفلسفته.
املتحض ( )Bourgeois gentilhommeوهي رواية انتقادية
 -11رواية الوجيه
ّ
هزلية ملؤلفها موليري (.)Molière
وحول هذا املوضوع حيدّ ثنا ابنه حازم( ،)1فيقول:
«بعض هذه الكتب مل يأخذ شكله النهائي ،ور ّبام بدأ ببعضها ومل يبدأ بالبعض
أفكارا فقط حتى إذا انصف إىل الدكتوراه تركها ومل يعمل هبا ،ثم فقد
اآلخر ،بل وضع
ا
الكثري منها».
التقي قد وصف
وحلسن احلظ فإن األستاذ حممد هندية يف دراسته املعدّ ة عن أديبنا
ّ
بعضا من املخطوطات التي وجدها فأسهب يف ذلك ،وإننا إذ نشري إىل هذا الوصف
ا
بعضا من عدم وجودها بني أيدينا اليوم ،ونبدأ بمخطوط كتاب عن أمري
نعوض ا

( )1من حديث مع ابنه حازم.
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املؤمنني عل بن أيب طالب بعنوان «أبو تراب»(:)1
«هو كتاب يشتمل عىل ترجة حياة أمري املؤمنني ،ووحي رسول رب العاملني ،باب
النبوة اإلمام عل بن أيب طالب عليه السالم ،بدأ
املدينة ،ومعدن احلكمة ،وشجرة ّ
املؤلف يف كتابته يف أواخر جادى الثانية سنة 1336ه ،وكان الفراغ من تسويده صباح
األربعاء الثاين والعرشين من شهر شوال سنة 1336ه يف دمشق املحميّة.
جاء املخطوط يف ( )188صفحة من القطع املتوسط عىل ورق أسمر ،يبدأ بورقة
فارغة تليها ورقة أخرى حتمل العنوان «أبو تراب» وقد حذفه املؤلف ليضع حم ّله:
«الفاروق األعظم» ،ويل ذلك مضمون الكتاب وسنة تأليفه ثم جاء عىل ظهر الورقة
التقي» وقد بلغت أربعة عرش مؤل افا تليها ترجة خمتصة عن املؤلف بقلمه.
مؤلفات « ّ
يتألف الكتاب من مقدّ مة وستّة أبواب وخاتة ،أما املقدّ مة وقد أخذت الصفحتني
فيبني فيها الداعي الذي حدا به إىل تأليف هذا الكتاب ،ثم يل ذلك استطراد
األوليني ّ
بسيط يف رضورة تحيص احلقائق ،ورضورة االجتهاد ،وفضل عل وأبيه عىل اإلسالم،
ولء عن الرشيعة اإلسالمية.
ثم يبدأ الباب األول ص( ،)30-10ويبحث يف نسب عل ،ويأيت الباب الثاين
ّ
ويتضمن الباب الثالث ص( )70-46الكالم عىل
ص( )46-31ويبحث يف نشأة عل،
ّ
عل وغزواته مع النبي  .أما الباب الرابع ص( )147-71فيبحث يف خالفة
حروب ّ

استقر عىل تسميته يف العام 1350ه عىل «اإلمام عل بن أيب
التقي» يف تسمية الكتاب ،ويبدو أنّه
ّ
( )1تر ّدد « ّ
طالب» ،كام ورد عىل غالف ديوانه املطبوع ذلك العام.
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عل
عل وحسن سياسته ،ويل ذلك الباب اخلامس ص( )164-148فيبحث يف أخالق ّ
ّ
وصفاته .أما الباب األخري وهو الباب السادس ص( )173-165فيبحث يف رجال
خمصصة لبحث اجلور الذي نزل يف أهل
عل ،وتل هذه األبواب السنة اخلاتة وهي ّ
ّ
التقي» كتابه بتخميس الشاعر عبد الباقي الفاروقي عىل اهلمزية املشهورة
البيت ،وينهي « ّ
للشيخ صالح التميمي يف الصفحات ( .)185-181ويف الصفحتني التاليتني يأيت
فهرست الكتاب .ويف الصفحة ( )188بيان بأسامء الكتب التي اعتمد عليها يف
تأليفه»(.)1
نصا من هذا املخطوط من الصفحة ( )64منه تتناول
وقد ذكر يف دراسته الح اقا ًّ
إحدى غزوات عل  مع النبي  هذا نصها:
«غزاة بني املصطلق:
أناس من بني عبد
وكان الفتح يف هذه الغزاة له  بعد أن أصيب يومئذ ٌ
عل  رجلني من القوم مها مالك وابنه ،وأصاب رسول اهلل  منهم
املطلب ،ف خقتخل ٌّ
وقسمه بني املسلمني .وكان حممد  قد أصاب يومئذ يف السبايا جويرية
كثريا ّ
سب ايا ا
بنت احلارث بن أيب رضار ،فجاء أبوها فقال :يا رسول اهلل ابنتي كريمة ال تسبى ،فأمره
فتزوجها النبي .)2(»
يريها فاختارت اهلل ورسولهّ ،
أن ّ
( )1من دراسة األستاذ حممد هندية ص( ،)21دراسة جامعية أعدّ ت عام 1959-1958م.
نموذجا
التقي» حيث اختارها
ا
( )2العبارة نقلها األستاذ حممد هندية عن املخطوط يف حديثه عن نثر « ّ
للنص الواضح الذي يستهدف املعنى بأسلوب واضح وكلامت بسيطة وتراكيب سهلة .وهي يف
ّ
الصفحة ( )49من الدراسة.
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الريض» الذي
وكذلك فقد أسهب األستاذ هندية يف وصف خمطوط كتاب «الرشيف
ّ
طبع فيام بعد ألمهيته كام يقول ،فكان وصفه ا
نصه:
دقيقا وأهنى حديثه بام ّ
التقي» عىل
«هذا هو عرض خمطوط «الرشيف
أهم مؤلفات « ّ
الريض» ،وهو من ّ
ّ
اإلطالق .عىل أن العالمة «سليامن ظاهر»( )1الحظ بعد قراءته املخطوط ّ
أن املؤ ّلف مل
ِ
الريض «ولعل يف نفسه نزو اعا إىل االستزادة من هذا الفصل الق ّيم
يستوف دراسة أدب
ّ
الفذة ّ
بل وفصول أخرى ربام كانت هلا عالقتها بدراسته ّ
الريض» وما
لكل ما قصد إليه «
ّ
طرق أبوابه من موضوعات الشعر مما كان فيه وحيد عصه بل العصور ك ّلها عند من
الريض» ،وهي مالحظة هلا
أنصفه»( .)2لقد حالت املن ّية بينه وبني إتام دراسته عن «
ّ
قيمتها ،يشعر هبا بوضوح كل من قرأ املخطوط».

ثان ايا :املقاًلت
التقي يف معظم النرشات والدوريات التي كانت تصدر يف ذلك األوان،
شارك
ّ
فقد نرش يف «جريدة األ ّيام» ،وكتب عد ادا ال بأس به من املقاالت يف دورية «العرفان»

()3

( )1الشيخ سليامن ظاهر عامل وأديب كتب يف عدة موضوعات ،عضو املجمع العلمي العريب .وقد كتب
مقاالت كثرية يف دورية «العرفان» التي سيأيت احلديث عنها بعد قليل.
( )2العبارة منقولة من دراسة األستاذ هندية ص( .)23وعند العودة إىل الكتاب املطبوع وإىل تعليق الشيخ
بنصها.
الظاهر ال نجد العبارة ّ
( )3جملة «العرفان» كان يصدرها الشيخ أمحد عارف الزين يف صيدا .بدأت بالصدور عام 1909م،
واستمرت حتى التسعينيات من القرن املايض ،وكان يكتب هبا مثقفو تلك الفرتة كالشيخ أمحد رضا =
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التي كانت تصدر يف صيدا ،وكان أول مقال له فيها بعنوان« :اليابان واليابانيون» نرشه
يف اجلزء الثالث والرابع من املجلد السادس اللذين صدرا يف جادى األوىل والثانية
لشهري شباط وآذار من العام 1921م(.)1
لسنة 1339ه املوافق
خ
أما آخر مقال نرشه فكان يف العدد األول والثاين من املجلد الثالثني الذي صدر يف
املحرم وصفر من سنة 1359ه املوافق لشهري شباط وآذار من العام 1940م وهو
بعنوان« :يف دكاكني احلالقني ...احلكمة الضا ّلة»(.)2
التقي» األديب «وجيه
وأ ّما يف جملة «اإلنسانية» التي أصدرها صديق شاعرنا « ّ
بيضون» شهر ًّيا من مطبعته بدمشق املسامة «ابن زيدون» ،فقد نرش التقي ا
مقاال عنوانه
«الطب واإلنسانية» يف العدد الثالث من أعداد السنة األوىل الصادر يف شهر املحرم
للعام 1350ه املوافق حلزيران من العام 1931م(.)3
= والسيد حمسن األمني والشيخ سليامن ظاهر والدكتور أسعد احلكيم واألستاذ أديب فرحات والشيخ
التقي.
حسن حوماين وكثريون إضافة إىل أديب
ّ
أيضا ،مقال بعنوان «السينام الناطقة» .يف مالحق
( )1من جلة املقاالت التي نرشها يف جملة «العرفان» ا
الكتاب صورة عنه.
( )2كانت مشاركته األوىل بقصيدة «الدين والعلم» ص( )367من ج 9من املجلد اخلامس (1914م).
( )3حدثنا الدكتور لبيب وجيه بيضون عن هذه املجلة يف مقابلة معه ا
قائال :هي جملة صدرت ابتدا اء من
شهر نيسان للعام (1931م) بواقع عدد واحد شهر ًّيا ،واستمر صدورها ست سنوات حتى العدد
لشهري حزيران وتوز من العام (1937م) وكانت حتوي
( 11و )12من السنة السادسة ،الذي كان
خ
مقاالت وترجات عدّ ة لكتاب من ذلك الزمان ،وقد أشار الدكتور لبيب إليها يف كتابه «حياة
وذكريات».
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هذا إضافة إىل مقال ٍ
ثان بعنوان« :حديث يف قطار» وردت اإلشارة إليه عند
التقي»(.)1
احلديث عن قيم « ّ
تنم عىل ّأهنا إ ّما أجزاء من
وبالعودة إىل مقاالته املبثوثة يف «العرفان» نجد عناوين ّ
التقي
بعض الكتب املفقودة التي أرشنا إليها ،أو هي نواة لدراسة مستفيضة أعدّ ها
ّ
الح اقا يف كتاب مستقل(.)2
التقي» أربعة مقاالت نقدية ،هي:
ويف جملة املجمع العلمي العريب نرش « ّ
« .1روابط الفكر والروح بني العرب والفرنجة» ،وهو عنوان كتاب ملؤلفه
األستاذ إلياس أبو شبكة .نرش هذا املقال يف املجلد الثامن عرش ،اجلزء األول والثاين،
ص ( ،)366-360كانون الثاين وشباط سنة 1943م/ذو احلجة  1361املحرم
1362هـ(.)3
« .2ر ياي» ،وهو عنوان رسالة لألستاذ عارف العارف .نرش هذا املقال يف
املجلد التاسع عرش ،اجلزء األول والثاين ،ص ( ،)86-83كانون الثاين وشباط سنة
1944م /املحرم وصفر 1363هـ(.)4

( )1العددان  11 ،10من السنة الرابعة الصادر عن شهر املحرم للعام 1354ه املوافق لشهر نيسان من
العام 1935م.
( )2من عنوانات بعض هذه املقاالت :املسيح اهلندي ،وغرائب العادات ،واليابان واليابانيون ،وأمثال
التاريخ ،و...
( )3يف مالحق الكتاب صورة عنه.
( )4يف مالحق الكتاب صورة عنه.
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« .3املثل األعىل يف احلضارة» ،وهو عنوان رسالة لألستاذ الدكتور حييى اهلاشمي.
نرش هذا املقال يف املجلد التاسع عرش ،اجلزء اخلامس والسادس ،ص (.)279
« .4محاة» ،وهو عنوان كراسة صغرية بقلم السيد عبد الرمحن عياش املحامي.
نرش هذا املقال يف املجلد التاسع عرش ،اجلزء اخلامس والسادس ،ص (.)280

ثال اثا :الرتمجات
مر معنا ّ
التقي» كان يتقن العثامن ّية (الرتك ّية) ،والفارس ّية ،والفرنس ّية إضافة إىل
أن « ّ
ّ
املتحض» ملوليري عن الفرنسية  -كام أرشنا إىل ذلك
لغته األ ّم ،وقد ترجم رواية «الوجيه
ّ
يف كتبه غري املطبوعة  -ونحن ال نعلم عن هذه الرواية شي ائا ويا لألسف.
أيضا «رباعيات اخليام»( )1الشهرية ،وقد أخربنا يف حديث خاص
وترجم
التقي ا
ّ
الدكتور بسام صندوق  -ابن صديقه الشاعر أمحد صندوق  -الذي كان زميل ولده
التقي»
املرحوم «وائل
كبريا بخط والده « ّ
ّ
التقي» أنّه أراه  -يعني املرحوم وائل  -كتا ابا ا
حيوي الرباعيات املرتجة عىل الشكل التايل :الرباعية األصل باللغة الفارسية وحتتها
ترجتها إىل العربية وحتتها ترجتها إىل اللغة الفرنسية! وقال« :إن حجم الكتاب كان
كبريا ،ولكن ال أعلم عدد الرباعيات التي ترجها .وعند سؤاله عن مكان الكتاب قال:
ا

مر ذكر كتاب غري مطبوع للتقي عنوانه« :شعر اخليام وفلسفته (نقد وحتليل)» ،وقد يكون الكتاب
(ّ )1
املشار إليه غري هذا حسب الوصف الذي سيأيت.
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كان عند ولده وائل ،وال أعلم عنه شي ائا»(.)1
ووجدْ ت يف دورية «العرفان» ا
جا عن خطاب للعالمة األستاذ «ساطع
مقاال مرت ا
()2
التقي» بعنوان( :صفحة من تاريخ الفن ،مثال من أمثلة العزم
بك احلصي» ترجه « ّ

والرجاء ،قياس املرت) ،ومل يذكر اللغة التي ترجها عنها .نرش هذا املقال يف عددين
متتاليني من أعداد املجلد السابع من «العرفان» الصادر يف العام (1340ه) املوافق
للعام (1921م) ومها العددان الرابع واخلامس.
حب
ويوجد يف دورية «العرفان» ا
أيضا مقاالن مرتجان ومها بعنوان« :الوطن» ،و« ّ
الوطن» ترجهام عن خطاب للعالمة احلصي باقتضاب ،ومل يذكر اللغة التي ترجهام
عنها ،وقد احتال الصفحات ( )329وما بعدها من عدد شباط للعام (1923م)؛
و( )419وما بعدها من عدد آذار (1923م) املج ّلد الثامن.
التقي» العديدخ
مرت اإلشارة إليها ،فقد ترجم « ّ
أما يف جملة «الرتبية والتعليم» التي ّ
من املقاالت ذات الطابع الرتبوي والتعليمي ،بحيث ال يكاد يلو عدد من هذه
اسمه
التقي» خ
األعداد من مقال مرتجم له .وقد وضع « ّ

اح اة يف بعضها ،وأضاف إليه

( )1الدكتور بسام أمحد صندوق طبيب دمشقي من مواليد العام (1944م) وهو آخر أوالد املرحوم الشيخ
التقي ،يامرس مهنته يف عيادته بحي األمني بدمشق ،وستأيت ترجة الشيخ أمحد
أمحد صندوق صديق
ّ
التقي».
صندوق عند احلديث عن أصدقاء « ّ
التقي» يف الصفحة ( )206من املجلد السابع من دورية العرفان التي كانت تصدر يف
عرفه « ّ
( )2هكذا ّ
صيدا  -لبنان.

132

حيناا احلرفني (أ.خ) ،واكتفى حيناا هبذين احلر خفني( .)1ومل خيذكر  -يف األعم األغلب -
مصدر املقال األصل وال لغته األصل.

خب يف
( )1أعداد هذه املجلة موجودة يف املكتبة املحسنية .يف بعضها
ٌ
التقي» بقلمه ،و خكت خ
كلامت َّ
صححها « ّ
بعضها عبارة :ترجة أديب التقي البغدادي.
نصف العدد الثامن من املجلد األول  -الذي صدر يف ذي القعدة 1338ه
خ
ومن املدهش أن
التقي» وحده .وهذا العدد مطبوع
املوافق لشهر آب 1920م ،وفيه ٌ
نحو من  60صفحة – هو برتجة « ّ
يف املطبعة احلربية بدمشق ،وموجود يف املكتبة املحسنية برقم .3784/208/33
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املالحق
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امللحق ( :)1صورة للشاعر أديب التقي
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امللحق ( :)2صورة نادرة لألستاذ أديب التقي بلباسه العسكري (الثاين من اليسار يف
الصف الثاين) مع السيد حمسن األمني (اجلالس يف الوسط) والرشيف صالح مرتىض
(اجلالس إىل يمني السيد حمسن األمني)
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امللحق ( :)3صورة مقال (السينام الناطقة) املنشور يف جملة العرفان
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امللحق ( :)4صورة مقال «روابط الفكر والروح بني العرب والفرنجة»
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امللحق ( :)5صورة مقال «ر ياي»
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التقي»
امللحق ( :)6صورة الغالف اخلارجي لديوان « ّ
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امللحق ( :)7صورة غالف (الثقافتان الصفراء والبيضاء) وعليه إهداء مؤلفه الشيخ
التقي»
هبجة البيطار لألستاذ « ّ
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امللحق ( :)8صورة صفحة اإلهداء من كتاب (أمواجي) وعليها إهداء مؤلفه أمحد
التقي»
الصايف النجفي لألستاذ « ّ
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امللحق ( :)9صورة غالف (ديوان الغالييني) وعليه إهداء مؤلفه الشيخ مصطفى
التقي»
الغالييني لألستاذ « ّ
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التقي» عىل
امللحق ( :)10صورة غالف (ديوان الطغرائي) وعليه العبارة التي يكتبها « ّ
الكتب التي يضمها إىل مكتبته مذيلة بخاته
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