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   والدراسـاتالبحـوث
  شاعر المحبة والحرية واالنتماء القوميبدوي الجبل 

  دالسيمحمود . د
 قامة شعرية شاخمة يف ))حممد سليمان األمحد((ُّيعد الشاعر بدوي اجلبل 

أدبنا العريب احلديث، ولقد كانت شخصيته متعددة اجلوانب، ومتنوعة األطياف، 
ًعره متميزا يف مضمونه، وساميا يف قيمه، وغنية بالرؤى والتطلعات، وهذا ماجعل ش ً

ًوحناول يف هذا البحث املوجز الوقوف على إميانه باحملبة ديدنا . ًورائعا يف ديباجته
ًله وشعارا وسلوكا وممارسة، وإميانه حبرية الفكر والتعبري مبدأ ومنطلقا إىل احلياة  ً ً ً

ًلة له وحمجا، وعلى تفاؤله العزيزة الكرمية، وعلى انتمائه القومي وتعلقه بالشام قب
  .بانتصار الشعب وبقاء األمة

  :فتح الشاعر عينيه على احملبة
 ٍّفتحت عيين على حب صفا وزكا   فصنته لضياء العني إنسانا

ًوآمن أن يف احلب اخلري واجلمال، وأن مثة تالزما ال انفصام فيه بني احلب 
  :والنور

ٌ احلب خري ونعمةوآمنت أن   ِوال خري عندي يف وغى وحروب ٌ 
 ٌوآمنت أن احلب والنور واحد   ُّويكفر بالألالء كل مريب

ومن هنا كانت نفسه صافية كالغدير يف منأى عن أي ضغينة أو كراهية، 
  :وهو القائل

ُّشف قليب كما يشف الغدير  ٌيشهد اهللا ما بقليب حقد   َّ
 احملبة واحلقد، بني وأكد أن بناء األمم إمنا يقوم على احملبة، وشتان بني

  :اجلنة والنار
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ُوما عز إال باحلنان زعيم ٌوما بنيت إال على احلب أمة   َّ ّ ْ ُ 
ُوال فوق أحقاد النفوس جحيم ِ ِ ٌوال فوق نعماء احملبة جنة   َ ِ ِ 
ُوعطر ووهج من سناك صميم ٌ ٌويا رب قليب ما علمت حمبة   ٌ َ ّ 

ٌإال انسجام مع طبيعته وجبلته ولئن كان جيمع بني احملبة واحلنان فما ذلك 
  :ِالقائمة على كليهما

ُطبعي احلب واحلنان فما أعرف   َللمجد غري حيب طريقا ُّ َ 
ًال أريد اإلنسان إال رحيما   ِباختالف اهلوى وإال شفيقا َ ُ 

َوما أروع ذلك التعاطف وتلك املشاركة الوجدانية اليت يبديها الشاعر جتاه  َ
  :وهل مثة أبلغ من قوله! وما أمساه من حب ينتظم العامل بأسره! َّاملعذبني واملتأملني

ُوأنا الذي وسع اهلموم حنانه   ّوبكى لكل معذب ملتاح َ َ ِ َ 
ًأتراح كل أخي هوى أتراحي ِّ  أشقى ملن محل الشقاء كأمنا   ُ
ْلو حلقت من خافقي جبناح ٍووددت حني هوى جناح محامة   َّ ُ 
َحب قد انتظم الوجود بأسره   احَأسد الشرى ومحامة األدو ٌّ 

وهذا مايذكرنا مبنهجية احلب لدى الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب 
  .الذي وسع حبه الوجود بأسره

ًولئن كان احلب منطلقا له ومنهجا يف حياته فإن احلرية هي األخرى  ً
  :منطلق وغاية وهدف، فريى أن

ُيف هواه وأن يـغل لسان َّ َ ِسبة الدهر أن   ُ ٌ حياسب فكرَ ْ
ِ

َ 
ولقد شارك املتنيب يف رؤيته أن الرأي قبل شجاعة الشجعان، وأن الفكر 

  :جييء يف أولوية األولويات إلصالح األمور، فها هو ذا يرى أن
ِللفكر ال لوغى وال لسالح  الكون يف أسراره وكنوزه   ً
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  :وأنه
 ال تصلح الدنيا ويصلح أمرها   ُإال بفكر كالشعاع صراح

  :ً الفكر هو الذي يضيء الدروب، وميأل الكون سناء إذ يقولوأن
ُففي نفسه دنيا هي العز والكرب ًإذا ملكوا الدنيا على احلر عنوة   ُّ ّ 
ُأضاء له كون بعيد هو الفكر ٌ  ًوإن حجبوا عن عينه الكون ضاحكا   ٌ

ومن هنا كان احرتامه للفكر والرأي الصراح، وكانت ثورته على الطغاة 
  :ًتبدين، واصما إياهم باجلبناءاملس

ُوكل طاغية جبان ٍ ِوالظلم من طبع اجلبان   ُّ
ُ 

كما يرى أن الضحى والشجاع حلفا كفاح، وأنه ما احتمى بالظالم إال 
اجلبان، وأن النصر للشعوب ال للطغاة ألن الشعب هو القوي، أما الطاغية 

  :املستبد فهو الضعيف
 ٌ ضعيف- َّ مهما استبد –ٍكل طاغ    ُ قدير-  مهما استكان –ٍكل شعب 

ُللشعب، فهو القدير وهو الغفور  َوهب اهللا بعض أمسائه   ُ
ومن هنا كانت دعوته للحكام إىل أن يرجعوا إىل . لقد آمن بقوة الشعب
م مصارحة وحمبة وحتنانا   :ًشعو

 ارجعوا للشعوب يا حاكميها   ُلن يفيد التهويل والتغرير
 َّصارحوها فقد تبدلت الدنيا   ُ أمورَّوجدت بعد األمور

وتنطلق رؤيته من أن الفرد ال ميكن أن يستمر، وال ميكن أن يبقى، أما 
  :الشعب فهو املستمر، وهو الباقي إىل جانب احلق والدهر

ُويبقى بقاء احلق والزمن الشعب  أرى الفرد ال يبقى وإن طال حكمه   َ
  :قومع إميان شاعرنا بقوة الرأي وقوة احل
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ُوإن كان يف الدنيا هلا النهي واألمر  ْوما أكربت نفسي سوى احلق قوة   ُ
ًفإنه يدعو يف الوقت نفسه إىل أن يكون املرء قويا حىت يصون حقه، ألن 

  :احلياة لألقوياء، فينادي أحبته
 ُأحبابنا ال تضعفوا فالضعف داعية الفناء
ْة وصفوها لألقوياء َوتعلموا أن احليا  َ ّ ُ َّ 

وأن شريعة القوة هي املسيطرة على ممر الدهور وتوايل العصور، ويظل 
  :األقوياء مرهويب اجلانب

 ُهذي احلياة ملن مضى َكالليث مرهوب اجلوائح
ويرى من استقراء مسرية البشر عرب التاريخ أن شريعة احلياة هي إىل جانب 

  :القوي ال الضعيف
 نامّضل الذي زعم األ   َّعن القدمي تقدموا
ُكما علمت هم هم ُُ ُ  ُالناس يف كل العصور   َ
ُبه الكمي املعلم  يشقى الضعيف ويستبد   ُّ
 ّوحتلل األطماع  ما ُّختتاره وحترم

  :ًوما كانت احلياة إال مطواعا لألقوياء، مادام للقوة األمر والنهي
ُفلسيفه التحرمي والتحليل ُالشرع ما سن القوي بسيفه   ُ َّ 

ما انتقلنا إىل االنتماء القومي لدى شاعرنا فإننا جند أنه قد آمن وإذا 
ًمن أراد العروبة إميانا ((ًبالعروبة انطالقا من إميانه باحلق واخلري واجلمال، وهو القائل 

يف قلبه وفناء يف حبه، وأنسا يف وحشته، وهناءة يف سريرته، وعاملا يف وحدته، 
ً ً ً

  .ّعلى حد تعبريه )) واجلمالفليتقرب إىل نعمتها باحلق واخلري
وأشاد بالدور الذي اضطلع به املسيحيون يف خدمة الفصيحة لغة القرآن 
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الكرمي واملوحدة بني العرب، فوقفوا إىل جانبها يف حمنتها، وحافظوا عليها يف 
األديرة، وكان مثة تعاضد وتكاتف بني األذان والناقوس يف تعزيز روابط الوحدة 

  :غة العربية إذ يقولالوطنية ومحاية الل
ُصانت مسوحكم الفصحى وكان هلا   ُمنكم مبحنتها األركان والعمد ُ 
ُشوق البنني وحب مرتف رغد ِ َ ٌ َ ُُمرت بأديرة الرهبان يغمرها   ٌّ ََّ 
ُوكيف خيذل قرىب كفه العضد ُمل خيذلوا لغة القرآن أمهم   ّ ُ َّ 
ُوحن للرشد اإلميان والرشد َّ َّ  ٌ فيه وآمنةٌتعانقت مرمي   َّ

ّوندد الشاعر باملؤامرات اليت تعرضت هلا العربية الفصيحة، وما كانت 
م، وأب حان  ا عامل توحيد بني العرب، وأفضل أم برة  لتتعرض هلا إال أل

  :عليهم، وما أمجل إميانه بانتصار الفصيحة على املؤامرات اليت حتاك هلا
ِفالضاد أفضل أم برة وأب ٍَّ  َّع أنساب مفرقةللضاد ترج   ٍّ
ِشجى حبلق غريب الدار مغتصب ِِ ِ  ًتفىن العصور وتبقى الضاد خالدة   ً

ولئن أشار شاعرنا إىل الروابط القومية اليت توحد بني العرب متمثلة يف اللغة 
ًفإنه مل يغفل اإلشارة إىل التاريخ معتزا باملناقب الرفيعة للفتوحات العربية ومستذكرا  ً

ًمل يعرف التاريخ فاحتا أرحم من العرب، فلنستمع إليه يقول عن : ةاملقولة املشهور
  :العريب

 ٌأرحيي تكاد تورق بالنعمى ُألعدائه القنا والنصول
ولقد تغىن شاعرنا باألرض العربية إىل جانب تغنيه بالفصيحة والتاريخ 

ِمؤكدا أن سالف الشرق، ملك قحطان وأن اليوم لقحطان، وأن ل ل، ه الغد املأموـً
  ً:ويتابع قائال

 ه هذه اجلبال املنيفاتـول    وهذي السهولباُّوتلك الر
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ويتها ًمث يعدد بعض املناطق العربية معتزا  ِّ:  
ٌأرز لبنان أيكة يف ذرانا   ُوالفراتان ماؤنا والنيل ُ 
ُخضراء أين منها الذبول؟ ِورياحيننا على تونس اخلضراء   ُ

َ 
  :أقاليمها يبقى بيت العروبة قبلة الشاعرومع تنوع املناطق العربية و

ُال طوره قصدي وال عرفاته ُبيت العروبة حني أسجد قبليت   ُ ُ ُ 
ُيوم الفخار ونيله وفراته ُُ ُمن بعض أمساء العروبة أرزه   ُ ِ 
ُُما ضره لو نـوعت أزهاره ْ ُّ ًكالروض ملتف اخلمائل ناضرا   ّ َّ 

ًبني األقطار العربية، انطالقا من ولكم كانت تسوؤه رؤية احلدود الفاصلة 
ومن هنا كان . إميانه أن األرض العربية هي أرض الوطن العريب الواحد املوحد

َدعاؤه احلار بأن يهدم اهللا هذه احلدود املصطنعة ِ:  
ِهدم اهللا ما بـنوا من حدود ََ َ  ٌّليس بني العراق والشام حد   َ

  :ا إمنا هي وطنه الذي به يعتزويرى أن األرض العربية على امتدادها واتساعه
ِما بني مبتعد منها ومقرتب ِ ٍ ٌكل الربوع ربوع العرب يل وطن   ِ ِ 

ولذلك كان يرى أن اخلالف بني األشقاء العرب مدعاة للغرابة 
  :واالستنكار

ا   ِخلف الشقيقني من قومي بال سبب  للخلف يف الناس أنواع وأغر
األشقاء، أما األمر املستكره فهو وأن األمر الطبيعي هو االحتاد بني 

  :الشقاق
 لبنان والغوطة اخلضراء ضمهما   ِما شئت من أدب عال ومن نسب
 ٍما يف احتادمها تاهللا من عجب   !ِهذا الفراق لعمري منتهى العجب

وما أشبه اليوم بالبارحة، لقد عتب على لبنان تصرف بعض بنيه يف 
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ًعداء هلا، وها هو ذا قلبه يتمزق أسى من مثل اخلمسينيات جتاه سورية وإظهارهم ال
  :هذه التصرفات املعادية فيقول

ًوترتى حقدا وكان رفيقا  ًضاق لبنان يب وكان رحيبا   ّ
 ما للبنان رحت أسقيه حيب   ًوسقاين مرارة وعقوقا
ًقد أرادوا لبنان سفحا ذليال   ًوأردناه شاخما مرموقا ً 

ن حتمل بني جواحنها إال احلب الصايف للبنان، ويبني الشاعر أن الشام مل ول
ٌّوأن هذا احلب كبري وواسع يسمو فوق اجلراح، وال يشوبه من وال أذى َ.  

وما أمسى تعبريه عن هذا املوقف املبدئي الثابت الذي وقفته وتقفه سورية 
ًجتاه أهلنا يف لبنان ماضيا وحاضرا ومستقبال ً ً:  

ٌمسحاء كالنور ال مكر وال عقد  روبة الشام يا لبنان صافيةع   ُ
ُوقد ينغص حسن النعمة النكد ٍتنـزه احلب عن من وعن نكد   ِّ ٍّ َ ّ 
ََُهل كان من دللوا القرىب كمن وأدوا واكم ونؤثركم   ّ  حنن احملبني 
ََُاحلب يف الشام ال نزر وال مثد  َحنن الظماء ونسقي احلب أرزكم   ٌ

ا االستعمار الفرنسي يف سورية، ومن ّلقد ندد الشاعر باألعمال اليت ق ام 
منا ينسى تلك القصيدة الرائعة اليت نظمها الشاعر يف تبيان أساليب املستعمرين 

  :الفرنسيني وأعماهلم إبان احتالهلم لسورية واليت مطلعها
ّرق احلديد وما رقوا لبلوانا  ّيا سامر احلي هل تغنيك شكوانا   َّ

  :ومما يقوله فيها
 ُمسعت باريس تشكو زهو فاحتها   رت يا باريس شكواناّهال تذك

َْمن األذى فتملي صرفها اآلنا ِ ًعشرين عاما شربنا الكأس متـرعة   َّ ً 
وتغىن الشاعر بشهداء الوطن وبرموز الثورة السورية على الفرنسيني 
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وبرجاالت احلركة الوطنية، من أمثال سلطان باشا األطرش وإبراهيم هنانو وسعد 
  .وغريهم... اجلابري وشكري القوتلي وفارس اخلورياهللا

ّومحل شاعرنا اهلم القومي يف فلسطني، فعرب أميا تعبري عن ذلك اجلرح 
  ً:النازف من جسم األمة، وأبان مأساة الالجئني الفلسطينيني حتت اخليام قائال

 اخليام املمزقات وأم   ُيف الزوايا وكسرة وحصري
 ٌوفتاة أذهلا العري واجلوع   ُويلهو بالرمل طفل صغري
ُخجل القصر والفراش الوثري

ِ ِ
ٌكلما أن يف اخليام شريد   ُ َّ 

ا العدو الصهيوين يف فلسطني  ّكما صور األعمال اإلجرامية اليت يقوم 
  :احملتلة من حيث احلرق واإلبادة والتدمري

ُوصغري لذحبه وكبري ُحيرق املدن والعذارى سبايا   ٌ ُ 
 دينه احلرق واإلبادة واحلقد   ُعراض والتشهريُوشتم األ

ُحىت ليـفزع التصوير َ َ ْ  ّصورته التوراة بالفتك والتدمري   ََ
ومثة حقيقة يراها يف التالزم بني جمد العروبة وجمد الشام، فإذا اعرتى جمد 

  :العروبة يف الشام خطر فاخلطر كل اخلطر على العرب كافة
إذا ظل جمد العرب يف الشام ساملا   ُملُفمجد بين قحطان يف الشرق سا

ً
 

ّومن هنا كان تعلق الشاعر بالشام وتقديره ملكانتها وموقعها على الساحة 
ا قبلته، وإن اهللا عز وجل يغفر له إن صلى والشام  ّالعربية، وحنينه الدائم هلا إذ إ

  :قبلته فيقول
ِويا رب إن صليت والشام قبليت   ُفأنت غفور للذنوب رحيم ّ 
ُأطل عليه الذنب وهو وسيم  َّلل عفو اهللا للذنب عندما   َّ

  :ًومجيل جدا قوله
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ُولكن قليب بالشآم مقيم ًتطوحين األسفار شرقا ومغربا   ّ ً ّ 
  :وما أرقه من قول

ُأجل، واهلوى إين جبلق هائم ّ ٌلقد زعموا أين جبلق هائم   ْ ّ 
  :ولكم كان حين إىل الشام يف غربته فيناديها

ُوضم جمدكما انتساب  يا شام يا لدة اخللود   َّ
ُوقد أحل يب اغرتاب  من يل بنـزر من ثراك   َّ
 ََفأمشه وكأنه لعس   ُالنواهد واملالب
 ُّوأضمه فرتى اجلواهر   كيف يكتنـز الرتاب
ُوأحالم عذاب  ٌّهذا األدمي مشائل غر   ٌ
 هذا األدمي أيب وأمي   ُوالبداية واملآب

ُمى الطفولة والسخابود  ووسائدي وقالئدي   ِّ
ُوال أالم وال أعاب ُ  َّأغلى علي من النجوم   ُ

إذا كان شاعرنا املبدع يتسم برقة املشاعر ونبل األحاسيس ومسو القيم 
وروعة البيان فإن احلكمة تزين تلك السمات كافة، واحلكمة هي أصفى رحيق 

َيقطره عقل اإلنسان، ومن حكمه ِ ّ:  
ُ األجماد يوم قصريويضم  قد تطول األعمار ال جمد فيها   ٌ

د احلقيقي هو الذي يبىن على املكابدة واملعاناة واملشقة  ُويرى أن ا
  :والصعوبات

ُت األماين وللخطري اخلطري  لصغار النفوس كانت صغريا   ُ
ـ   ٌـد صعاب ويكثر التزوير د والدروب إىل ا  يندر ا

ُيس عسريه وال بدع فالنف  علموا أنه عسري فهابو   ُ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  :كما يقول
ُإن خلف األجماد مها وسهدا  ْقل ملن حيسد العظيم ترفق   َ

  :وما أروع حكمته يف الدعوة إىل القوة والتضامن
 ٍفقل لضعيف راح يسأل رمحة   ُرويدك ما للضعف يف الناس راحم
 َالقرب أهلهوقل للذي جاىف على    ُرويدك تقوى باخلوايف القوادم

وما أعمق حكمته يف بث التفاؤل يف نفوس أبناء األمة عندما يشري إىل أن 
  :احملتلني والغزاة ال حمالة زائلون

ُرياح هبت وحنن ثبري  ُسألوين عن الغزاة فجاوبت   ّ
ُرمال تسفى وحنن الصخور ُ  ُسألوين عن الغزاة فجاوبت   ٌ
 ُلغزاة فجاوبتسألوين عن ا   !ٍليال متضي وحنن الدهور

لقد اتسم شعر البدوي باخللود، ألنه كان الناطق بلسان التاريخ والعامل، 
ًباجتاه إنساين انطالقا من إميانه أن وظيفة الشعر تتمثل يف الدفاع عن إنسانية 
م  اإلنسان يف هذا العامل، وأن الذين محلوا مشاعل املثل اإلنسانية اندلعت شعال

ًر، انسجاما مع الرغبة الدائمة للتعبري بطريقة تغين قيم من وهج التفكري والشعو
ًاخلري واجلمال، وتوضح احلقيقة ختليدا للمعاين الروحية والعاطفية وصوال إىل خلود  ً

  .العبقرية اإلنسانية
ّال ملك جبار وال سفاح ّ ُ ُفالدهر ملك العبقرية وحدها   ِ ْ ِ 

ن من إيفائك بعض ومعذرة منك أيها الشاعر الكبري إذا كنت مل أمتك
حقك، ولتسمح لنا أن نستعري من دررك هذا البيت لنستشهد به على تقصرينا 

  :جتاه اإلحاطة بفكرك
 واعذر إذا مل أوف جمدك حقه   ّجلج اخلضم طغت على السباح

 


