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مقدمة الطبعة الثالثة

بعـــد �أن نفدت �لطبعة �لثانية - ب�سبـــب قلة ما طبع منها، و�سوء طباعتها، وكثرة ما 
�أهدي منها - �حترت فيما �أفعله لهذه �لطبعة، فقد تجمعت لدي مادة، تحتاج �إلى ترتيب 
وتبويـــب، كما تحتاج لمقابلتها بالمادة �لموجودة في �لكتـــاب منعًا للتكر�ر، وهذ� يحتاج 

�إلى وقت وجهد، و�لوقت �سحيح، )و�لجهد مليح(، كل من لقيت ي�سكو )وقته(.
وهنا بع�س الملحوظات والتعقيبات على الكتاب.

1- نجد واأ�ضداء مفاتنه ال�ضعرية:
�طلعـــت على �لطبعة �لثانية مـــن كتاب �لأ�ستاذ �ل�ساعر خالـــد بن محمد بن خنين 
)نجـــد و�أ�ســـد�ء مفاتنه �ل�سعريـــة( في 3 مجلـــد�ت 1426هـ لم ي�سر فيـــه لكتابي )�سبا 

نجد(، )ربما( لم يره لأنه كان في دم�سق، ملحق ثقافي للمملكة.
�ألفيتـــه ذكر �أن هـــذه �لطبعة من كتابه ت�سم 759 بيتًا مـــن �ل�سعر عن نجد، لـ 215 
�ساعـــرً�، وكانـــت طبعته �لأولى بعنـــو�ن )نجد ومفاتنـــه �ل�سعرية( في مجلـــد و�حد عام 
1413هــــ، بينما �سدرت �لطبعـــة �لأولى من كتابي )�سبا نجد( عـــام 1404هـ، �أ�سدرها 

نادي �لريا�ض �لأدبي.
وفـــي كتابـــي هذ� فـــي طبعته �لثانية مـــا قاله �أكثر مـــن 300 �ساعـــر، و�أكثر من 30 
ناثـــرً�، تغنو� بنجـــد، و�سباه، و�سيحه، وخز�مـــاه، وعر�ره، �أو تحدثـــو� عنه في رحالتهم 

وزيار�تهم.

2- المو�ضوعة ال�ضعرية/ اأبو ظبي:
وذكر لي �لأ�ستاذ عبد�هلل �ليحيى �لذي كان ز�ر مكتبة قي�ض هو و�لأ�ستاذ د. �سالح 
�ل�سامر�ئـــي من )�لعر�ق( قبـــل �سنو�ت، ذكر وجود قر�ـــض )C.D( �أ�سدرته )�لمو�سوعة 
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�ل�سعريـــة / �أبو ظبـــي(، ي�سم �لقر�ض 1559 بيتًا عن نجد، قالهـــا )410( من �ل�سعر�ء، 
وقد تكرم و�أهد�ني �لقر�ض، لآخذ منه.

وقـــد تعذر ��ستخر�ج ما حو�ه هذ� �لقر�ض من تلـــك �لأبيات لأ�سباب كثيرة، فر�أيت 
تاأجيل ذلك �إلى طبعة قادمة.

3- عاتق بن غيث البالدي:
وتكـــرم �لأ�ستاذ �ل�ساعر �لرحالة �لموؤلف عاتق بن غيث �لبالدي �ساحب )د�ر مكة 
للن�ســـر و�لتوزيـــع( فاأهد�نـــي ملحوظات وت�سحيحـــات قيمة على )�سبا نجـــد(، �ستاأخذ 

طريقها في �لكتاب في هذه �لطبعة.
وقبـــل ذلـــك كان �أر�ســـل لـــي - رحمـــه �هلل - �لق�سيدة �لتاليـــة ومقدمتهـــا بتاريخ 

1418/11/6هـ، بعد �أن �أهديت له �لطبعة �لثانية من )�سبا نجد( )500 �سفحة(.
)�إلـــى )�لأ�ستاذ �لأديب( �لأريـــب محمد بن عبد�هلل �لحمد�ن �أبـــي قي�ض بمنا�سبة 

هديته �لقّيمة، كتابه )�سبا نجد(.
»�صالم من تهامة«

�إل���������ى ن�����ج�����ٍد ����ص���ق���ت ن�����ج�����َد �ل���غ���م���ام���ة�أب������������ا ق����ي���������س �������ص������الم������اً م�������ن ت����ه����ام����ة

و�الإق����������ام����������ة�����ص����ق����ت ن����ج����د �ل��������رو�ئ��������ح و�ل�������غ�������و�دي �ل��������ت��������رُب��������ُع  ب��������ه  وز�ن 

ول��������������ك��������������ّن ب�����������د�خ�����������ل�����������ه ظ�������الم�������ةق����������������ر�أُت ك�����ت�����اب�����ك ف��������وج��������دُت ِع����ل����م����ا

وح�����ت�����ى �ل������رم������ث ت�����ذك�����ر و�ل����ث����غ����ام����ْهذك�����������������������رَت ع�������������������ر�ر ن��������ج��������د ورب���������������اه

وك�����������������ّل م�������ظ�������ه�������ٌر م���������ّن���������ا غ���������ر�م���������ْه�أل���������������ص�������ن�������ا ك������ل������ن������ا ع���������������ص�������اق ن�����ج�����ٍد

وه�����������������ذي �أري���������ح���������ي���������ة و�������ص������ه������ام������ْهذك������������������رَت �ل������ف�������������ص������الء خ������ي������ر ذك������ر

ب����م����ك����ة م�����ا������ص�����ق�����اً ع����ن����ك����م ح���������ص����ام����ْهف���ه���ل »�����ص����ر �ل����ث����الث����ة« م����ن ت����رك����َت؟!

ف������غ������ط������ي������َت ع�����ل�����ي�����ه�����ا ب�����ال�����ع�����م�����ام�����ْهث�������الث�������ة ق��������د ك������ت������ب������ُت ل������ح������ب ن���ج���د

�لم�صامْهوت��������ذك��������ر م��������ن ������ص�����غ�����ار �ل����ك����ات����ب����ي����ن����ا وال  �ل���������ص����د�د  ف����ي  ال  وم�����ن 

�آل����ي���������س ع���ل���ي���ك ف�����ي ه�������ذ� م�����الم�����ْه؟!وت����ن���������ص����ى ذ�ئ�������������َد �ل�����ع�����ج�����م �ل����ط����غ����ام
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وق�������ا��������ص�������ي�������ُت ه������ج������ي������ره وظ��������الم��������ْهل�����ق�����د ط�������وف�������ُت ف�������ي �أح�������������ص������اء ن����ج����ٍد

ط����وي����ق وذر�  ������ص�����ه�����وب�����ه  �������ف�������ُت  وج�������������ص������ت ج������ن������وب������ه ح������ت������ى �������ص������اآم������ْهو��������صَ

ب�������ق�������رَت �ل�����ع�����ل�����م ب�������ل ف�����ل�����ق�����َت ه�����ام�����ْهو�أن�������������ت ف�������ي )������ص�����ب�����ا ن������ج������د( �أدي���������ب

ت���������������ر�ه م���������ن ب�����ع�����ي�����د ك�����ال�����ع�����������ص�����ام�����ْهول��������ك��������ن ف������ي������ه ن�������������ص������ن������ا�������ُس دخ������������اِن

و�ل�����������ص�����الم�����ْه������ص�����الم م������ن ج����������و�ر �ل����ب����ي����ت و������ص����ل����م �ل������ع������و�ف������ي  وُزِوْدَت 

�أخوك: عاتق بن غيث �لبالدي(
مكة �لمكرمة في �ل�ساد�ض من ذي �لقعدة �سنة 1418هـ«

وفي �لق�سيدة عتاب، لعدم �إير�د ما كتبه من �سعر ونثر عن نجد.
ويعلـــم �هلل �أنـــي لم �أطلع على ديو�نـــه )�ألحان و�أ�سجان( �لذي طبـــع عام 1417هـ، 
و�أهـــدى لي - موؤخرً� - ن�سخة م�سورة منـــه، رفق ر�سالته �لم�سار �إليها �أعاله، و�سفحاته 
155، وفيه ق�سيدة عن نجد �ض123 عنو�نها: )هلل عين �ساقها نجد(، جاءت في 23 بيتًا 
تاريخهـــا 1411/5/15هــــ، وكتب في �آخر �لق�سيدة )مهد�ة �إلـــى �لأخوين د. نور �لدين 
�سّمـــود، و�ل�ساعر مقبل �لعي�سى، ن�سقـــا لق�سيدتيهما في �لعدديـــن 463 و466 لل�سنتين 

545 و55 من مجلة �لمنهل.
قلــت: وقد ن�سرتا في كتابـــي )�سبا نجد( �سفحة 212 و�سفحـــة 139 من �لطبعة 

�لثانية 1417هـ، مطلع �لأولى:
نجد ل������رب������وع  و�ل�������ه�������وى  وه������ل ي���ح���ل���و �ل�����ث�����رى ف�����ي غ���ي���ر نجدغ��������ر�م��������ي.. 

ومطلع �لثانية:
ع������������اد �ل�������������ص������ب������ا وت�����ب�����������ص�����م�����ت دع������ده�����������ذي �ل������ق������ل������وب ت�����������ص�����وق�����ه�����ا ن���ج���د

ومـــن طر�ئف ديـــو�ن )�أ�سجان و�ألحـــان( ق�سيـــدة لل�ساعر يعار�ض فيهـــا ق�سيدة 
)لأحدهم(، جاءت في 45 بيتًا، قافية كل بيت كلمة )�أمريكا(.
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وهذه �أبيات من �لق�سيدة �لمعنونة )هلل عين �صاقها نجد()1(:
نجد ي���������ص����وق����ه����م����ا  �������َدْي�������ن  ن������ج������دوُم�������ن���������������صِ �����������ص����������اق����������ه����������ا  ع�����������ي�����������ن  هلل 

�صامقة �ل���������ص����م  �ل����ه���������ص����اب  وم������������ر�ب������������ط �ل�������خ�������ي�������ل وم��������������ا ت����ل����د�أر���������������سُ 

ر�ت��������ع��������ة �الآر�م  ت����������������رى  وف�������ج�������اج�������ه ت�����ح�����ر������ص�����ه�����ا �الأُ����������ص���������دف��������ي��������ه 

�م�����ط�����رت �إذ�  ن�����������ص�����رت�����ه  زي����������ن  ������ص�����ه�����ب وف���������������اح �ل����������ّن����������ور و�ل��������رن��������دي��������ا 

غ����ن����م����ا ب����������ه  ل������ي������ل������ى  رع�������������ت  وز�ورت����������������������ه����������������������ا ت����������رب����������ه����������ا ه�����ن�����دو�إذ� 

و�����ص����م����ع����ت �������ص������وت �ل�����ن�����ج�����ر ي���رت���ع���دط������������اب �ل�������رب�������ي�������ع وف���������ا����������س ري�����ق�����ه

و�أق���������ب���������ل���������ت �ل���������ح���������ي���������ر�ن ت�����������ص�����ت�����ّدو�أرزم�������������������������ت �ل�������خ�������ل�������ف�������ات م����ج����ل����ب����ة

ي����ن���������ص����ي����ك����ه����ا �الإت������������ه������������ام ي���������ا ����ص���ع���ده��������������ذي ل�����ن�����ف�����������ص�����ك م����������ن ت����ع����ل����ت����ه����ا

وخ��������ا���������ص��������ع ت�����������ص�����ب�����ي�����ح�����ه �ل�����ح�����م�����دف�������ف�������ي �ل��������ح��������ج��������از ك����������ل خ�����ا������ص�����ع�����ة

لهم م���ح���ي�������س  ال  ي�����وم�����ا  ع��������ن��������ه ف��������ق��������د ج���������������اء ب�����������ه �ل��������وع��������دي����خ���������ص����ون 

م���غ���ف���رة �الأرك���������������ان  ذي  �ل����ب����ي����ت  وب�����������������ه م�������������ن �الآث�����������������������������ام م�������������ص������ت������ّدف������ي 

ت����غ����دوف����ف����ي �ل�����������ص�����الة وف��������ي �ل�������ط�������و�ف به �أو  رح�����������ت  م��������ا  �إذ�  �أج��������������ر 

ف��������ف��������ي ث������������ر�ه������������ا ي����������ت����������رب �ل������خ������دوب������ط������ي������ب������ة �ل�������خ���������������ص�������ر�ء ت������ذك������رة

ذك����������������رى �ل������ح������ب������ي������ب م����������ا ل�������ه�������ا ن����دي����������ا ط�����ي�����ب�����ه�����ا ذك�����������������رى م������ع������ط������رة!

ن����ج����دو�ذك����������������ر دم�������������وع �ل�������ق�������د��������س ب����اك����ي����ة ف��������ت��������ى  وال  م�������ج�������ي�������ب  وال 

�أم��������ت��������ن��������ا �إن  �أك�����������������ب�����������������ر،  م���������ج���������ي���������دة ف����������ارق����������ه����������ا �ل������م������ج������د�هلل 

وذكـــر �لموؤلف �ل�ساعر فـــي �آخر �لديو�ن موؤلفاته �لتي بلغـــت 32 كتابًا، و�أ�سماءها، 
ومعلومـــات مخت�ســـرة عـــن كل و�حد منها، ثم �أر�ســـل لي - رحمـــه �هلل - ر�سالة، بتاريخ 

1418/12/14هـ قال فيها )بعد �لديباجة(:

)1( ديو�نه )�ألحان و�أ�سجان( �سفحة 123، وقال �إنها ن�سقًا لق�سيدتي �سّمود و�لعي�سى �لمن�سورتين في مجلة 
�لمنهل - كما تقدم -.

مقدمة �لطبعة �لثالثة
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»�أما بعد - فبناءً� على تو�سمك في �أخيك خيرً�، وطلبك قر�ءة )�سبا نجد(، و�إبد�ء 
�لمالحظة، �أجدني �أقدم �لعذر، لأ�سباب.. من �أهمها: �أنه منذ و�سول كتابك �إلى �لآن قد 
و�ســـل �إلّي نحو 12 كتابًا، منها كتاب مـــن �بن جمر�ن، في نحو 883 �سفحة، و�آخر �إ�سمه 
)ميـــز�ن �لحكمة( في �ستة مجلـــد�ت، ومع هذ� �ساأقدم لك نموذجًا، م�ساهمة في تطوير 

هذ� �لعمل �لقيم، فاإذ� ر�أيت منهجي فاإني على يقين �أنك �ستكمل �لعمل بنف�سك«.
و�أورد ملحوظـــات وت�سحيحات في �سفحتيـــن، �ساأ�ستفيد منها �إذ� قدر �هلل للطبعة 

�لثالثة �أن ترى �لنور.
قلــت: وكنت بد�أت كتابـــة مقدمتها لأعتذر لالأ�ستاذ �لبـــالدي، ولأثبت ما �قترحه 
علـــّي، وما تف�سل به من �لق�سيـــدة و�لملحوظات، �إل �أن حاب�ســـًا حب�سني عن ذلك، فقد 

�سغلتني مكتبة قي�ض، وعو�ئق �أخرى كثيرة.

طرائف واأمثال �ضعبية من الجزيرة العربية:
وبالمنا�سبة هذ� �أحد �لكتب �لجيدة و�لطريفة للبالدي رحمه �هلل.

وقـــد تحدثـــت عنه فـــي كتابي �لـــذي �قترحه علّي ف�سيلـــة �ل�سيخ محمـــد بن نا�سر 
�لعبـــودي، وكتب )جز�ه �هلل خيرً�( تقديمًا لـــه، وهو )معجم �لمطبوع من دو�وين �ل�سعر 

�لعامي �لقديمة(.
وكنــت قلت: هناك فـــي �ل�سفحات )197 - 200(: �لطبعـــة �لأولى، بيروت �سنة 

1975، د�ر �لقلم، �لطبعة �لثانية 1396هـ.
و�لكتاب مكون من جز�أين في مجلد و�حد.

الجزء الأول:
طر�ئف من �لجزيرة �لعربية 189 طرفة، من �سفحة 13 �إلى �سفحة 96.

قـــال �لموؤلـــف في �لمقدمـــة: )�إنه ن�ساأ فـــي �لبادية بين عامـــي 1354، 1366هـ من 
نو�حـــي خلي�ض �سمال مكـــة �لمكرمة، وكان و�لـــده ر�وية، �ساعرً�، ق�سا�ســـًا، يجتمع في 
منزلـــه معظـــم �لليالي رجال �لحي في�سمعون منـــه، وكان هو  يكاد يحفظ كل ما يقال في 
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تلـــك �لمجال�ض، ثـــم توفي و�لده، فجاء �إلى مكة وتعلم فـــي مد�ر�سها، ثم �لتحق بالجي�ض 
و�جتمـــع باأنا�ـــض من عدة مناطق، ثم بـــد�أ ي�سجل ما ي�سمع، وما ت�سعفـــه به �لذ�كرة �لتي 

بد�أت ت�سعف.
و�أر�د �أن يخـــرج في هذ� �لكتاب �ســـورة �جتماعية و��سحة لأبناء هذه �لجزيرة كما 
ر�آها و�سمعها، و�أ�سار �إلى وجود بع�ض �لألفاظ �لنابية وغير �لم�ستح�سنة في ثنايا �لكتاب، 
ول يوجـــد د�فع له غيـــر �لأمانة، لإعطاء �ل�ســـورة كما هي بعيدة عـــن �لت�سويه و�لتنميق 

و�لغ�ض �أو �لخد�ع.
وهنا قال في �لهام�ـــض )حذفنا �أثناء �لطبع نو�در وطر�ئف لم ي�ستح�سنها �لنا�سر، 
ّوْرُتُهم  اأو بالأح���رى خاف تعطي���ل الكتاب ب�صببها، فبقي���ت في المخطوط(، ثم ق���ال: �صَ
فـــي حديثهـــم وق�س�سهم و�أمثالهم مـــن �أفو�ههم، لم نزد فيها ولم ننق�ـــض(، كما �أورد 

�لن�سو�ض بلهجات �أهلها.
و�أ�ســـاف: )ومـــع كل ما تقـــدم حذفت كثيرً� مـــن �لعبار�ت هي متد�ولـــة وم�سموعة 
تتـــردد في كل مكان في بالدنا(، وقال فـــي �لهام�ض �أي�سًا )حذفت بع�ض �لطر�ئف �أثناء 

�لطبع(.

الجزء الثاني:
�أمثـــال �سعبية من �لجزيرة �لعربية جمـــع فيه �أكثر من 800 مثل �سعبي، مرتبة على 

حروف �لهجاء. وله - رحمه �هلل - كتاب )�أمثال �ل�سعر �لعربي(.

�ضيء عن الكتاب:
ومـــن باب حـــب �ل�ستطالع وروؤية ما ُحذف من �لكتاب مـــن طر�ئف، طرقت �أبو�ب 
�لمكتبـــات �لعامة في �لريا�ض ومكتبات بع�ض �لجامعـــات فوجدت نق�سًا في �ل�سفحات 
26، 27، 28 و�ل�سفحـــات 70، 71، 73، نق�ـــض في �ل�سفحـــات ونق�ض في �لطر�ئف من 
�أرقامهـــا، ومن وجود �أول �لطرفة فقط، �أو �آخرها فقـــط، كما وجدت �أثر �أور�ق منزوعة 

من بع�ض �لن�سخ.

مقدمة �لطبعة �لثالثة
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ومن باب حب �ل�ستطالع �أي�سًا، كتبت للموؤلف �أرجوه تزويدي بال�سفحات �لناق�سة 
من �لكتاب �أو �لمادة �لموجودة فيها، لأكمل �لطر�ئف �لناق�سة من �أولها �أو من �آخرها، 
فاعتذر باأنه لم يعد يتذكر �سيئًا عن �لكتاب، ولم تعد م�سود�ته موجودة لديه، وهنا توقف 
�لبحـــث، و�أ�سدل �ل�ستار عن �لمو�سوع، وبقيت تلك �لطر�ئف في �لكتاب ك�سيحة ومبتورة 

وناق�سة، و�هلل �لم�ستعان!

ر�ضالتان:
وكنـــت �أر�سلـــت لالأ�ستاذ عاتق بن غيث �لبالدي رحمـــه �هلل �لر�سالة �لتالية )بدون 

تاريخ(:
وفقه �هلل »�أخي �لأ�ستاذ عاتق بن غيث �لبالدي  

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
�أ�سير للمحادثة �لتي تمت بيننا بالهاتف، ي�سرني �أن �أر�سل لك هدية متو��سعة كتيب 
)�سبـــا نجد( و�أخيه )بنو �لأثير(، وبرفقه بيـــان لل�سفحتين �ل�ساقطتين �أو �لمنزوعتين 
مـــن �لن�سختيـــن �لموجودتيـــن لدي، مـــن كتابك )طر�ئـــف و�أمثال �سعبية مـــن �لجزيرة 

�لعربية(.
�لرجـــاء �لتف�ســـل باإر�سال مـــا نق�ض و�إن �أمكـــن ما حذف من �لنـــو�در و�لطر�ئف، 

ف�ستكون ممتعة لي.
وتقبل تحيات �أخيك محمد بن عبد�هلل �لحمد�ن(.

فرد علّي بهذه �لر�صالة �لموؤرخة 1418/11/6ه�
حفظه �هلل )�أخي �أبا قي�ض  

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أما بعد:
�أمـــا �ل�سفحـــات �لتي طلبت فكانت فـــي �لطبعة �لأولى، وهذ� �لنـــزع جرى على يد 

�لنا�سر، ولي�ض لي في ذلك حيلة، علمًا �أنه خير، ل قيمة لما نزع.
لي بع�ض �لمالحظات �أرجو بها كمال هذ� �ل�سفر، �أرجو �أن ت�سلك بعد حين، وهذه 

�لق�سيدة �لعتابية فر�ست نف�سها فر�سًا )كلنتنيًا(، فر�سخت لها ر�سوخًا عربيًا.
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و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �أخوك عاتق بن غيث �لبالدي(.

مقابالت مع عاتق البالدي:
ووجـــدت مع ن�سختي �لم�ســـورة من كتاب )طر�ئـــف و�أمثال �سعبيـــة(، �سفحة من 
جريدة �لندوة ت�سم �لحلقة �لأولى من مقالة �لدكتور حمد �لز�يدي عن �لموؤلف ومقابلة 

معه، من عناوينها:
- مع �لبالدي في )معالم مكة �لمكرمة(.

- ل يفتاأ يبد�أ �لرحلة بعد �لرحلة، ويقرن �لعلم بالعمل.
- جاءت رحالته موؤلفات قائمة بذ�تها، دون �أن يبحث عن �لأ�سو�ء.

- �أ�ساف بوقوفه معرفة حقيقية بتلك �لأماكن ليعيد تحديد �لمو�قع.
- مقالته �أقرب على �لبحث �لعلمي منها �إلى �لمقالت �ل�سحفية.

كما وجدت �سفحة من جريدة �لجزيرة، تاريخها 1418/10/23هـ، في �سفحة )لقاء�ت( 
)�أور�ق من �لأم�ض( �أجر�ها معه �لأ�ستاذ/ حماد بن حامد �ل�سالمي.. من عناوينها:

- عاتق �لبالدي.. ر�عي �لخلفات �لذي تحول �إلى ع�سكري، ثم �إلى باحث، ورّحالة، 
ونا�سر كتب.. يقلب �أور�قه:

- »�ألفت 32 كتابًا، ودر�ست �ل�سحافة، و�للغات، وتعلمت في �لع�سكرية �لنظام.
- هذه ذكرياتي عن �للو�ء �ل�سعودي �لـ11 في �لأردن.

- مات �لعطار وهو لم يعرف من هو )عامر حجازي(؟
- ل �أح�سر �لمنتديات لأن فيها من يبيع �لبي�ض على �سالقيه.

)ن�ســـب حرب( طبـــع 3 مر�ت، و)معجم معالم �لحجاز( كاأنـــه �أحد �أبنائي، مريدو 
تح�سين �لأن�ساب ياأتون وجيوبهم مليئة بالأمو�ل، فاأقول لهم: �لأن�ساب �لم�ستر�ة كالزجاج 

�سرعان ما يتك�سر.. �إلخ.
�لجا�سر �سيخي، �ثنينيتي ل ترقى لثنينية خوجه«.

وبعــد.. فهذه م�ساركة ب�سيطة، وبع�ـــض �لو�جب مما ي�ستحقه هذ� �لرجل �لفا�سل 
�لمحقق �لمدقق �ل�ساعر.

مقدمة �لطبعة �لثالثة
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و�طلعت في بع�ض �سحفنا على كلمات عنه للدكتور عبد�للطيف �لحميد وكاتب هذه 
�ل�سطور.. وغيرهما.

وقـــام �لأخ �لأ�ستـــاذ �أحمـــد بن محمـــد �سالم �لأحمـــدي بجمع بع�ـــض �لمر�ثي �لتي 
ُكِتبـــت وُن�ِســـرت عنه، و�أخرجها في كتاب، �أرجو �أن يكـــون �أولده قّدرو� عمل هذ� �لأ�ستاذ 

�لأحمدي، ووزعو� �لكتاب، �سكرً� لمعّده ، وبرً� باأبيهم.
كما �أرجو �أن يقومو� بطبع ما لم يطبع من موؤلفاته، وخا�سة )ح�ساد �لأيام( �لذي 
�أ�سار له في ديو�نه �سمن موؤلفاته �لـ)32(، كما جاء في ديو�نه )�أ�سجان و�ألحان(، و�لتي 
جاء عددها و�أ�سماوؤها في كتابه )معجم معالم �لحجاز 43 كتابًا، �آخرها )ومّرت �لأيام( 

ذكريات �سابط �سابق، طبعة خا�سة.
رحـــم �هلل عاتق �لبالدي و�أ�سكنـــه ف�سيح جناته، ووفـــق �أولده ليحلو� محله في د�ر 

مكة، وفي جل�سته، وفي �إخر�ج ما لم يتمكن من �إخر�جه مما خط قلمه.

وهذه �لطبعة �لثالثة من )�سبا نجد( تميزت باإ�سافة عدد من 
�لمو�سوعات منها: مقال حمد بن محمد �لجا�سر، ومعي�ض بن علي 

�لبخيتان، وغير ذلك.
و�هلل ولي �لتوفيق،

محمد بن عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لحمد�ن
�أبو عبد�هلل وقي�س
www.abu-gais.com
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مقدمة الطبعة الثانية

منذ �أن �سدر هذ� �لكتاب - في طبعته �لأولى - عام 1404هـ بو��سطة �لنادي �لأدبي 
بالريا�ـــض و�أنا كلما ر�أيـــت ق�سيدة �أو كلمة عن نجد في كتاب �أو مجلة �أو جريدة �أ�سفتها 

لم�سّود�ت �لكتاب، �أماًل في طبعه مرة ثانية، وقد ��ستاأذنت �لنادي في طبعه، فاأِذن.
ولكـــن ظروف مكتبة قي�ـــض �لمالية و�ن�سغالي بها وب�ساحبهـــا و�إخو�نه لم تترك لي 
فر�ســـة مو�تية لإعـــادة طبع �لكتاب، فم�ست �لأيام و�ل�سهور بـــل و�ل�سنون دون �أن �أحرك 
�ساكنًا، �إل في هذه �لأيام حين تنف�ست �ل�سعد�ء )كما يقولون( ولملمت �أور�قي و�ن�سغلت 
عـــن زوجتـــي و�أولدي و�أقاربـــي و�أ�سدقائـــي و�نطويـــت على نف�ســـي �أكثر ممـــا كنت فيه، 
و)�أعلنت �لتعبئة �لعامة( و)حالة �لطو�رئ( في �لوقت �لذي قّلت بع�ض �لهموم وتر�كمت 

�لإ�سافات حتى �متالأ )�لكرتون(.
مـــع ك�سل وهمة )منثبطة( �أي غير ن�سطة في تتبـــع ما ين�سر، حيث لم �أعد �أرى من 
�ل�سحـــف و�لمجالت �ســـوى )�لجزيـــرة( و)�لم�سائية( و)�لعـــرب( و)�لمجلة �لعربية( 
و)�لحر�ـــض �لوطني( و)�لد�رة( و)�لفي�سل( �أحيانًا، بل �إني لم �أ�ستطع �لرجوع لما بقي 
لـــدي مـــن دو�وين �ل�سعر �لتي ��سطـــررت لبيع معظمها، قبل �أن �أنقـــل ما فيها عن نجد، 
تمامـــًا كمـــا فعل ح�سين بن عبد�هلل بن جري�ض رحمه �هلل فـــي كتبه �لتي باع معظمها بما 

فيها من فو�ئد و�إ�سار�ت عن )محا�سن نجد(.
وكنـــت وعدت - في �لطبعـــة �لأولى - في باب )�سعر�ء �آخرون( �سفحة 135 باإير�د 
مـــا قاله 28 �ساعـــرً� وناثرً� في �لطبعة �لثانية، �إل �أني لم �أجـــد تلك �لمادة لطول �لعهد، 

فمعذرة لهم ولكم.
وقـــد ��ستفدت فـــي هذه �لطبعة من كتـــاب �لأ�ستاذ خالد بن خنيـــن )نجد ومفاتنه 

�ل�سعرية( �لذي �سدر عام 1413هـ بعد �لطبعة �لأولى لـ)�سبا نجد( بت�سع �سنو�ت.
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ولـــم �أ�ساأ �لرجوع لما تبقى من م�سّود�ت كتاب )محا�سن نجد( لأنها كثيرة جدً� بل 
بها مادة لكتاب �آخر، ولعل هذ� يكون في فر�سة قادمة.

و�إنـــي متاأكد من وجـــود فر�سة كبيرة لقارئ هذ� �لكتاب لإبـــد�ء مالحظات كثيرة، 
كما فعل د. محمد بن �سعد بن ح�سين جز�ه �هلل خيرً� )�ل�سفحات 341-336(.

و�أعلـــن هنا - على روؤو�ض �لأ�سهاد - تق�سيري و��ستعد�دي للترحيب باأي مالحظة، 
َدَقك( و)�لم�سلم مر�آة �أخيه( و)�لناقد  و�أ�سكـــر �ساحبها - مقدمًا - فـ)�سديقك من �سَ

ب�سير(.
ومـــن �أ�سباب �عتر�فـــي بالتق�سير �أني ل�ست من فر�سان هـــذ� �لميد�ن فل�ست �أديبًا 
ول �ساعـــرً�، ولكنها محاولة من محاولتي )�لطفيليـــة( لجمع ما يمكن مما قيل في نجد 
و�سباه و�سيحه وخز�ماه وهو�ئه �لعليل ورماله �لذهبية وجباله ونباته �لجميل، لأني �أحب 
كل ذلـــك حبًا جمًا و)من �سويد�ء �لقلب(. و�لمو�ســـوع و��سع جدً� ومن �ل�سعب �لإحاطة 

به.
وفعلـــت ذلك كمـــا �سنعت مع )ديـــو�ن �ل�سامري و�لهجيني( لحفـــظ ن�سو�ض ذلك 
�لتـــر�ث، ومثله ديو�ن حميـــد�ن �ل�سويعر، وقبـــل ذلك تر�جم بني �لأثيـــر �لإخوة �لثالثة 

)�لفر�سان(، وكتاب )�لبير(.
وهنـــا �أقـــرر قاعدة معروفة وهي �أنه ينبغي �أن ل يغ�سب �ساحب �أي عمل من �لنقد، 
فـ)�لنقـــد( �لهادف طريق �لبنـــاء ولي�ض منا مع�سوم، و�لمكابـــر �أو )�لُمْخِمل( هو �لذي 

يغ�سبه �لنقد.
مرة �أخـــرى �أكرر رجائي باإبد�ء �أي مالحظات، �أو ذكـــر �أي �إ�سافات، ف�ستجد �أذنًا 

�ساغية و�سدرً� رحبًا، �أو�سع من )�لدهناء( بحمد�هلل )قولو� ما �ساء �هلل(!.

محمد بن عبد�هلل �لحمد�ن
�لريا�س - �لبير

مقدمة �لطبعة �لثانية
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مقدمة الطبعة األولى

هـــذ� بحث قدمته للموؤتمـــر �لأول لالأدبـــاء �ل�سعوديين �لذي عقدتـــه جامعة �لملك 
عبد�لعزيـــز في مكة �لمكرمة عـــام 1394هـ. �أقدمه للقر�ء بناء على رغبة �لنادي �لأدبي 

بالريا�ض، و��ستجابة لثقة من طلب مني ذلك، بعد �أن �أ�سفت �إليه �أ�سياء كثيرة.
وكان عنـــو�ن �لبحث )نجد.. في �ل�سعـــر �لعربي(، و�قترح �ل�سديق �لدكتور محمد 
بـــن �سعد �ل�سويعـــر ت�سميته )�سبا نجد(، فا�ستح�سنت �لفكـــرة و�أطلقت عليه هذ� �ل�سم 

�لجميل �لذي ينطبق كلية على �لمو�سوع.
و�أثنـــاء �إعد�دي لذلـــك �لبحث وجدت �أن من بين موؤلفات �بن �لجوزي - رحمه �هلل 
- كتاب )�سبا نجد( وهو موجود من بين �لمخطوطات �لعربية في مكتبة )�ل�سكوريال( 
ف���ي اأ�صبانيا - وقد ح�صلت على المخطوط بوا�صط���ة ال�صيخ نا�صر المنقور �صفير بالدنا 
هناك - �آنذ�ك - وكانت �لمفاجاأة حين وجدت �أن �لكتاب ل يمت �إلى عنو�نه ب�سلة، فهو 

ل يخرج عن محيط �لوعظ و�لن�سائح.
ولل�ساعـــر طاهر زمخ�سري ديو�ن �أ�سمـــاه )رباعيات �سبا نجد( �قتطفت منه بع�ض 

�أبيات �سمنتها هذ� �لكتاب.
و�أوردت في �آخره �أبياتًا من �ل�سعر �لعامي قيلت في نف�ض �لغر�ض.

محمد بن عبد�هلل �لحمد�ن
�لريا�س - �لبير
1403/7/1هـ
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مقدمة البحث

�أيها �ل�سادة)1(:
�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته:

�أحييكـــم ما هبت ن�سيم )�سبا نجد(، وما �زد�نت رباه، وريا�سه بال�سيح و�لقي�سوم 
و�لخز�مى و�لعر�ر.

�أحييكـــم و�أرجـــو �أن �أوفق في �ختيار بع�ض مـــا قاله �ل�سعر�ء عـــن )نجد( وربوعه، 
لأن ��ستق�ساء ما قالـــه �ل�سعر�ء عن )نجد( و)�سبا نجد( و�لتغني برباه وهو�ئه �لعليل، 
ونباتاتـــه �لعطرة �لجميلة لي�ض بالأمر �لهين، لكثرة ذلك في �أقو�ل �ل�سعر�ء ممن عا�سو� 
فـــي )نجد(، و�سحرتهم بطبيعتها �لخالبـــة، �أو تغنو� بها رغم بعدهم عنها - وهذ� ما ل 
يمكـــن �لإلمام به كله �أو حتى جله في هذه �لعجالـــة، ولعلي �أتمكن من ب�سط �لكالم عليه 

في �لكتيب �لذي �أنوي �إخر�جه في نف�ض �لمو�سوع.

)نجد( وحدوده:
يح�سن بنا �أوًل - �أن نلم �إلمامة ق�سيرة ب�سيء عن )نجد( وحدوده..

قـــال ياقـــوت في )معجـــم �لبلد�ن( »نجـــد بفتح �أولـــه و�سكون ثانيه قفـــاف �لأر�ض 
و�سالبها وما غلظ منها و�أ�سرف، �أي �أنه ما �رتفع من �لأر�ض«.

وقـــال �لأ�سمعي »كل ما �رتفع عن تهامة فهو )نجد(.. و�لنجود عدة: )نجد( برق، 
)نجد( خال، )نجد( عفر، )نجد( َكْبَكْب، )نجد( مريع«.

وقال �ل�سيخ عبد�هلل بن محمد بن خمي�ض في كتابه - �لمجاز بين �ليمامة و�لحجاز 

)1( هذه مقدمة �لبحث �لمقدم لموؤتمر �لأدباء.. �آثرت �إير�دها هنا بدون تغيير.
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- بعد �أن �أورد بع�ض ما قيل في ذلك )من هذه �لأقو�ل ومن غيرها مما هي على �ساكلتها 
تتبيـــن حدود )نجد( من �لحجاز، وحدود �لحجاز من تهامة، فهي في مجموعها تعطينا 
بًا حتى يف�سخ �لجبال فهو  قا فهو نجد، وما �سال ُمغرِّ �أن ما �سال من جبال �ل�سرو�ت ُم�َسرِّ
حجـــاز، وما َخْلَف �لجبال �إلى �لبحـــار فهو تهامة، - وم�سى يقول - بقي �أن نعرف حدود 

)نجد( من �لنو�حي �لأخرى..
مـــن �لأقـــو�ل �لمتقدمة ومـــن غيرها ومما هـــو متعارف عليه �أن )نجـــد�( يحد من 
�لناحيـــة �ل�سماليـــة ب�سو�د �لعـــر�ق وم�ســـارف �ل�سام، ومـــن �لناحية �لجنوبيـــة )بالربع 
�لخالـــي()1(، ومن �لناحية �ل�سرقية بالأح�ساء وجوفهـــا �ل�سمالي �إلى حدود �لكويت على 

�ختالف ي�سير في بع�ض �لجهات ل يخرج ما قلنا عن حقيقته �أبدً�..((.
ولالأ�ستـــاذ ر�سدي بيك �ل�سالح ملح�ض بحث َعن �ليمامـــة قال فيه.. )تقع )نجد( 
فـــي قلب جزيرة �لعـــرب �أو هي �سرتها. وت�سمى �ليمامة، و�لِعْر�ض، و�لعار�ض، وجو، وهي 

�أ�سماء �أربعة لم�سمى و�حد.
ولمـــا كان جبل �ليمامة مكونًا من جبل �لجير �لبر�ق فاإن خ�سومه )روؤو�سه ترى من 

بعيد ُم�ْسَرَعًة كاأنها �أ�سياف م�سلتة كما �سبهها عمرو بن كلثوم في قوله:
ك������اأ�������ص������ي������اف ب����������اأي����������دي م�������ص���ل���ت���ي���ن���اف����اأع����ر�����ص����ت �ل����ي����م����ام����ة و������ص����م����ّخ����رت

وقـــد �أنجبت هذه �لمقاطعة �سعر�ء، منهم جرير بن عبد�هلل �لخطفى، وكان منزله 
فـــي »َحْجر« وهي �لمدينة �لتي قامت على �أنقا�سها مدينـــة �لريا�ض)2(، وولده ُعماَرُة بن 
عقيل وكان ينزل بلدة )�أثيفية(. و�ع�سى قي�ض في منفوحة. و�لحارث بن ِحَلزة �لي�سكري 
فـــي )ملهـــم(. وذو �لرّمة فـــي )�سدير(. وزياد بن منقـــذ، وعبده �ل�سعدي فـــي )�أُ�َسّي(. 

ويحيى بن طالب في )�لبرة((.
وفي بحث �آخر له مقتطف من كتابه »جغر�فية �لبالد �لعربية �ل�سعودية« قال: )كان 

)1( �لرملة.
�أعالم  �لبلد�ن و�لأغاني وديو�ن جرير و)من  �أن منزله في )�أثيفية( كما جاء ذلك في معجم  )2( �ل�سحيح 
�ل�سعر �ليمامي(. وهذه �لبلدة تقع في منطقة �لو�سم �سمال غرب �لريا�ض على بعد 180 كياًل، وهي بين مر�ة 

)مر�ت( و�سقر�ء على طريق �لحجاز �لقديم وينطق ��سمها �لآن )وثيثيا(.

مقدمة �لبحث
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�ليونـــان ي�سمون هذ� �لإقليم )عربة �لقفرة( و�أطلق عليه �لعرب )نجدً�(. وي�سمل �لبالد 
�لتـــي تقع بين �لحجـــاز وع�سير من �لغـــرب، و�لخليج من �ل�سرق، و�ليمـــن من �لجنوب، 
و�لعر�ق و�ل�سام من �ل�سمال، - ثم قال - و�لخال�سة �أن ��سم )نجد( هو علم ��سطالحي 
جغر�فـــي خا�ض يطلق على �لق�سم �لغربي من هـــذ� �لإقليم ول ي�سمل مقاطعتي �لعار�ض 
و�لبحريـــن - وقد ��سطلح �لجغر�فيون علـــى ت�سمية �لإقليم كله )نجدً�( من باب �إطالق 

�لجزء على �لكل(.

نجد واليمامة:
وحيـــث �أن �ليمامـــة جـــزء من )نجـــد( �أو هي نجد فاإنـــي �أورد هنا مـــا ذكره �أحمد 
�لهمذ�ني )�بن �لفقيه( في )كتاب �لبلد�ن( �لذي طبع في ليدن )هولند�( �سنة 1302هـ 
)�سميـــت �ليمامة بامر�أة مـــن ط�سم بنت مرة وكانت منازل ط�ســـم وجدي�ض �ليمامة وما 
حولهـــا �إلـــى �لبحرين.. وباأعالهـــا قرية يقال لها نعـــام)1( بها نهر يقال لـــه �سيح نعام.. 
وذ�ت �لن�ســـوع ق�ســـر باليمامة.. - حجـــر -)2( عليه ق�سر م�سيد عجيـــب من بناء ط�سم 
ومعتق ق�سر عيد بن ثعلبة وهو �أ�سهر ق�سور �ليمامة من بناء ط�سم على �أكمة مرتفعة.. 

)و�لثرملية( ح�سن من ح�سون ط�سم.

خم�س خ�ضال:
ويقول �أهل �ليمامة غلبنا �أهل �لأر�ض �سرقها وغربها بخم�ض خ�سال..

1- لي�ض في �لدنيا �أح�سن �ألو�نًا من ن�سائنا.
2- ول �أطيب طعامًا من حنطتنا.

3- ول �أ�سد حالوة من تمرنا.
4- ول �أطيب م�سغة من لحمنا.

5- ول �أعذب من مائنا.

)1( نعام: بلدة بين حوطة بني تميم و�لحريق.
)2( )حجر( قامت على �أنقا�سه مدينة �لريا�ض.
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فاأمـــا قولهم في ن�سائهم فاإنهن دريات �لألو�ن كما قال ذو �لرمة.. )كاأنها ف�سة قد 
م�سهـــا ذهب(. وكقول �مرئ �لقي�ض.. )كبكر �لمقاناة �لبيا�ض ب�سفرة(.. وذلك �أح�سن 

�لألو�ن.. ويقال ل تبلغ مولدة مائة �ألف درهم �إل يمامية.
و�أمـــا حنطتهـــم فت�سمـــى بي�ســـاء �ليمامة وهـــي )وعذي ل�سقـــي( يحمل منـــه �إلى 

�لخلفاء..
و�أمـــا تمـــره فلو لم يعرف ف�سلـــه �إل �أن �لتمر ينادى عليه بيـــن �لم�سجدين )يمامي 
�ليمامـــة.. يمامي �ليمامـــة(، فيباع كل تمر لي�ض من جن�سه ب�سعر �ليمامي، وبها �أ�سناف 
�لتمـــور، وبها نخلة ت�سمى �لعمرة ويقال �إنها نخلة مريم. وجمعها �لعمر، و�لجد�مية تمر 
ينفـــع من �لبو��سير، و�ل�سفرقان تمرة �سود�ء طيبة وزب رباح.. يقال في �لمثل )�ألذ من 
زبد بـــزب(. و�سرفان جالجل)1(.. هذه كلها تمور �ليمامة �ألو�ن ملونة.. قالو� �أجود تمر 

�ليمامة �لبردي و�لزرقاء و�لجد�مية.
و�أمـــا لحـــم �ليمامة فاإنه يطيب لطيب مر�عيهم)2( ومـــاوؤه نمير، يجلو �لبلغم وينقي 
�ل�ســـدر، وفيها قالت �ل�سعر�ء: �أرق من ماء �ليمامة.. و�ليمامة �سرة نجد، ومدينة نجد 
يَّة عن عدة بلد�ن كان جو�به عن �ليمامة )�أهل  َحْجـــر)3(. ولما �ساأل �لحجاج.. �بـــن �لِقرِّ

جفاء.. وجلد.. وثروة.. وعدد.. و�سبر.. ونكر()4(.
وما تقدم في �لفقرة �ل�سابقة ي�سح �أن ي�سمى )محا�سن نجد( ولدى �ل�سيخ ح�سين 
بن عبد�هلل بـــن جري�ض مجلد�ت �سخمة �سماها )محا�سن نجد(، منذ عدة �سنو�ت وهو 

يجمع فيه من بطون �لكتب مطبوعها ومخطوطها. فع�ساه يخرجه للنا�ض!)5(.

�لقاعية(،  ما  برد  ويا  بجالجل  �سلج  )يا  قولهم:  ومن  بالتمر،  م�سهور  وهو  �سدير،  بلد�ن  �أحد  )1( جالجل: 
�ل�سلج: نوع من �لتمور �لجيدة هنا.

)2( كالرمث فهو غذ�ء طيب يجعل �للحم لذيذً�، ومثله نباتات �أخرى م�سهورة.
)3( �ل�سفحات 30-27.

)4( �سفحة 94.
)5( من �لموؤ�سف �أن تلك �لمجلد�ت �لقّيمة ل يعرف م�سيرها �لآن!

مقدمة �لبحث
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نجد.. في النثر
وم���ن االأف�ص���ل اأن اأورد نبذة ق�صيرة مم���ا قيل في نجد( من غي���ر ال�صعر الت�صاله 

بالمو�صوع ات�صااًل كبيرًا.

1- اب��ن جبير، اأبو الح�صين محمد ب���ن اأحمد الكناني )539-614ه�( و�صف نجدًا في 
رحلته فقال:

)بع���د مغ���ادرة المدينة بثالثة اأيام نزلنا بوادي العرو�ض ث���م �صعدنا منه اإلى اأر�ض 
)نج���د(، وم�صينا ف���ي ب�صيطة من االأر����ض ينح�صر الطرف دون اأدناه���ا، وتن�صمنا ن�صيم 
)نج���د( وهواءها الم�صروب به المثل، فانتع�صت النفو�ض واالأج�صام ببرد ن�صيمه، و�صحة 

هوائه.
وما اأرى في المعمورة اأر�صًا اأف�صح ب�صيطًا، وال اأطيب ن�صميًا، وال اأ�صح هواء، وال اأمد 
ا�صت���واء وال اأ�صفى جوًا، وال اأنقى تربة، وال اأنع�ض للنفو�ض واالأبدان وال اأح�صن اعتدااًل في 

كل االأزمان من اأر�ض )نجد(. وو�صف محا�صنها يطول، والقول فيها يت�صع(.

2- اب��ن بطوطة، محمد بن عبداهلل بن محمد الطنجي )703-779ه�( في رحلته مّر 
بنجد قا�صدًا العراق بعد اأدائه فري�صة الحج وو�صف )نجدًا( بقوله:

)ودخلن���ا اأر�ض نجد، وه���و ب�صيط من االأر�ض مد الب�ص���ر، فتن�صمنا ن�صيمه الطيب 
االأرج. وه���ذا المو�صوع - القارورة - هو و�صط اأر�ض نجد، ف�صيح، طيب الن�صيم، �صحيح 

الهواء، نقي التربة، معتدل في كل ف�صل(.

3- اآن بلنت، )1258-1341ه�(.
والرحال���ة االإنجليزي���ة ال�صيدة اآن بلنت قالت في كتابه���ا )رحلة اإلى بالد نجد(.. 
تح���ت عن���وان )ن�صيم نجد( )وفي نف����ض الوقت كان اأمامنا على اأية ح���ال اأربعة اأيام.. 
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اأربعة اأيام من الراحة ومن الهدوء الذي تمنحه ال�صحراء وحدها، واتفقنا على التمتع 
بها حتى النهاية.

هناك �صيء ما في هواء )نجد( كفيل باأن يبهج حتى اإن�صانًا مدانًا.. من الم�صتحيل 
اأن تح����ض حق���ًا باأن���ك مغموم اأو قل���ق حقًا م���ع �صم�ض �صاطع���ة كهذه وهواء نق���ي منع�ض 

كهذا(.

4- محمود �سكري الألو�سي، )1273-1342ه�(.
وق���ال ال�صيد محمود �صكري االألو�ص���ي في كتابه )تاريخ نجد( )اإن نجدًا من اأح�صن 
اأقطار االأر�ض العربية واأعدلها مزاجًا واأرقها هواء واأعذبها ماء واأخ�صبها اأر�صًا واأنبتها 
اأزه���ارًا ونبات���ًا، اأوديت���ه كالريا�ض واأغواره كالحيا����ض ولم يزل ال�صع���راء قديمًا وحديثًا 
يترنمون بذكره ويلهجون بو�صف بالده وقطره، ويعطرون االأندية بن�صر خزاماه وعطره.

وال باأ�ض باإيراد �صيء من ذلك العرار، فاإن اأحاديث )نجد( ال تمل بتكرار - وبعد اأن 
اأورد مقاطع من اإحدى وخم�صين ق�صيدة لالأبيوري قال - ولو ا�صتق�صينا ما تمثل به اأكثر 
ال�صع���راء المجيدين بطيب هوائ���ه ومحاّله لطال الكالم. وفي ما ذكرن���ا كفاية بالمرام 

لذوي االأفهام.
وتبي���ن مما اأوردناه م���ن ال�صواهد اأن )نجدًا( هي من اأح�ص���ن بالد جزيرة العرب، 
واأرقه���ا هواء واأع���ذب.. طيبة التربة، مياهها عذبة، فيها اأح�ص���ن الفواكه والثمار، نبتها 
الخزام���ى والرند والعرار ون�صيمها كن�صي���م االأ�صحار، ووح�صها الظباء االأوان�ض، واأ�صدها 
ال�صجعان والفوار�ض، فيها التمر الذي ال يوجد في غيرها من االأقطار، والريا�ض االأنيقة 
المفتح���ة االأزه���ار ليلها ل�صفاء الهواء نه���ار، ونهارها كاأيام الموا�ص���م لالأنظار، فلذلك 
اأ�صبح���ت كعبة قل���وب العا�صقين، ومط���اف اأذهان الوامقي���ن، ومترنم األ�صن���ة ال�صعراء 

المفلقين، ال زالت محرو�صة بعين عناية رب العالمين(.

5- د. عبدالوهاب عزام، )1312-1378ه�(.
وللدكتور عبدالوهاب عزام في كتابه )مهد العرب( قطعة نثرية رائعة عن )نجد(.. 
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قال فيها:
))نج���د( الفيح���اء الخ�ص���راء، ذات االأودي���ة والمروج، والُق���رى والحدائق، وذات 
���ب القبائل الكبي���رة، وم�صرح الجي���اد العربية  الجب���ال وال�صه���ول، والم���در والوبر، متقلِّ

االأ�صلية(.
با والنُّعامى، ومنبت العرار والخزامى، ومرتع ال�صعراء، تجاوبت  )نجد( ملعب ال�صِّ
ها اأخباَرهم، بالد اأم���رئ القي�ض، وطرفة،  اأرجاوؤه���ا باأ�صعاره���م، وروت غدراُنها وريا�صُ
والحارث بن ِحلِّزة، واأو�ض بن َحَجر، وزهير، وعنترة، ومن�صاأ جرير والفرزدق التي حفظ 

العربي ذكراها، وردد خارج الجزيرة �صداها وحّن اإلى �صباها..
ل��ق��د ز�دن����ي م�����ص��ر�ِك وج����د�ً ع��ل��ى وجد�أال يا �صبا )نجد( متى هجِت من )نجد(

اأت ليلى والمجن���ون. )نجد( اأجا و�صلمى  )نج���د( التي اأثارت اله���وى والفتون، ون�صَّ
واأبان���ان، وحيث �صهل الق�صيم وال�صمان، وحيث اليمامة ذات النخيل والزروع، واالأودية 

والعيون.
م�ش���ارح الجالل والجمال، وم�شاه���د البداوة والح�شارة، مجال���ي الن�شاط والقوة، 

ة. والمروءة والُفُتوَّ
)نجد( اأو�صع اأقاليم الجزيرة، يمتد بين �صحراء النفود في ال�صمال اإلى ال�صحراء 
الكبرى اأو )الربع الخالي()1( في الجنوب، وما بين الحجاز واالأح�صاء غربًا و�صرقًا. طول 
)نج���د( من ال�صم���ال اإلى الجنوب زهاء ثمانمائة ميل، وعر�صه���ا من ال�صرق اإلى الغرب 
زهاء مائتين وع�صرين)2( وارتفاعه بين خم�صة اآالف قدم في الغرب، واألفين وخم�صمائة 

في ال�صرق.
وفي ال�صمال )نج���د( اأر�ض �صمر والق�صم ال�صرقي من )نجد( ي�صمى الو�صوم، وقد 
َم���ة. ومنها وادي  ع���ده ياقوت من اليمام���ة. وفي )نجد( اأودية كثي���رة اأعظمها وادي الرُّ

حنيفة ووادي الدوا�صر(.
)1( الرملة.

)2( )نجد(: قد ال يقل عر�صها عن طولها ح�صبما هو م�صطلح عليه في جغرافيتها.
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6- فوؤاد �ساكر، )1323-1392ه�(.
لالأ�صت���اذ ف���وؤاد �صاك���ر في هذا المجال �ص���والت وجوالت من �صع���ر ونثر دبجها في 
كتابه - رحلة الربيع - الذي اأّلفه اإثر رحلة له في ربوع )نجد( وريا�صها في عام مخ�صب 

زاهر.. لن�صمعه يقول:
)فالواحدة من رو�صات )نجد( مكان مع�صب، كثير النبت، مختلف االألوان واالأ�صكال، 

مو�صى باأ�صناف االأزهار اليانعة البا�صمة ذات االأََرج الفياح، والعبير الزكي الفيا�ض.
فاأنت اإذا قدمَت على الرو�صة �صبقك اإليها طيب العبير بعرف زكي ي�صل اإلى القلب 
م���ن غير حجاب، فيبعث فيه الن�صوة وال�صرور، واإذا طال���ت المدة التي تق�صيها بين اأرج 
ذل���ك الرو�ض ازداد ال�صع���ور باالإن�صراح وال�صرور، لما يحمل���ه النظر من ح�صن المنظر، 

ولما يبهج النف�ض من زكي الرائحة.
وطبيع���ة النباتات واالأزهار في بوادي )نجد( وحوا�صره���ا، تختلف عن غيرها في 
كثي���ر من الجه���ات، فقد امتازت بتلك الريا�ض الطبيعية التي ل���م تعملها يد اإن�صان، ولم 
ينمقها عقل ب�صري، ذلك باأن الرو�صات في )نجد( - وفي هذا الربيع على االأخ�ض، وهو 
الربي���ع الفذ الذي لم ي�صهد منذ رب���ع قرن من الزمان - ذات منظر عجيب خالب يبعث 

الفكر على التاأمل في جمال �صنع اهلل.
فاأنت ت�صه���د بعينيك م�صاحة كبيرة من الع�صب النا�صر المزهر على جملة م�صاهد 
مختلف���ة تبعث في نف�ص���ك االإيمان العاجل باأن هذا ال�صنع لي�ض م���ن �صنع الب�صر، ولي�ض 
ه���و في مقدور االإن�صانية، فقد ترى رو�ص���ة طال الع�صب فيها اإلى ارتفاع متر مت�صعد في 

الف�صاء، وهي كلها من زهر واحد ذي لون واحد وعبق زكي واحد.
فهذه رو�صة تتجول فيها على �صيارتك ع�صرات من الدقائق، وكلها ذات زهر مت�صعب 

االأوراق في نظام دقيق واحد، جل من اأبدعته �صنعته.
وتل���ك رو�صة اأخرى كبيرة الم�صاحة، ذات لون واحد كله اأبي�ض نا�صع البيا�ض زكية 
الرائحة تطالعها فكاأنما تطالع اأر�صًا ك�صيت بقطع الثلج الزاهر الم�صرق، اأو كاأنما نثرت 

فيها االأقطان يد النداف ال�صناع فاأ�صرقت من �صناعته البقاع.
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وهن���اك رو�ص���ة ثالثة لي�ص���ت بالبي�صاء وال ال�صف���راء، فهي زرقاء الل���ون من طراز 
واح���د، رو�صة كبيرة الم�صاح���ة ال يدرك الطرف اأولها، وال يبل���غ ال�صير اآخرها لوال جهد 
ال�صيارة، واأننا نطوي االأر�ض على غير الناقة والبعير، فنظل نم�صي م�صافة غير ق�صيرة، 
ونحن ماأخوذون بجمال ما ن�صهد من منظر رائع فتان، وهو اأزرق اللون، دقيق ال�صنع، قد 
ُنِمَق���ْت اأزهاره في اأغ�صانه تنميق���ًا منظمًا كاأنما هو مق�صود اأن يكون على ما كان، تفوح 
من���ه رائحة زكية منع�صة، فهو �ص���رور في المنظر والمخبر، وذك���رى عاطرة في المغيب 

والمح�صر.
وهن���اك رو�شة رابعة لي�شت بالبي�ش���اء وال ال�شفراء، ولي�شت بالزرقاء، فهي ب�شاط 
�شند�شي رائع اأخ�شر اللون، كاأنما فر�شت اأر�شه بب�شاط اأنيق اأينعت فيه الخ�شرة وزهت 
ونمت واأَْرَبت فطال نبته وا�صتطال، وبلغ من غايته كل منال، تعالى الع�صب فيها اإلى ذلك 

القدر الباهر من الطول، وراح النظر ي�صرح فيها غير ملول.
وهن���اك رو�ص���ة خام�ص���ة، لي�ص���ت بالبي�ص���اء وال ال�صف���راء، ولي�ص���ت بالزرقاء وال 
الخ�ص���راء فهي خلي���ط نثرته قدرة اهلل في م���كان واحد، وجعلته معج���زة القدرة بذلك 
التنوي���ع الجمي���ل، اإذ ترى فيها النبت األوانًا وغير األ���وان، �صنوانًا وغير �صنوان، فمن كل 
�صجرة زهرة، ومن كل زهرة �صجرة وقد ت�صادف غ�صنًا واحدًا يحمل جميع االألوان، وقد 
ت�صادف لونًا واحدًا مبعثرًا في اأغ�صان!! فاأنت من ذلك الخليط الرائع في ب�صتان، ومن 

ح�صنه في جمال فتان.
َق جفون���ه و�صهدها في  ولق���د كان لكات���ب هذه ال�صطور م���ن ال�صعور الخا�ض م���ا اأرَّ
التفكي���ر في )نجد(، وما هي )نجد( بع���د اأن �صحذ نف�صه واأوقد �صوقها ما قراأه في كتب 
المتقدمين واأ�صعارهم من الروايات واالأ�صاطير عن )نجد( ومرابعها ومنازلها وريا�صها 
ومن اأنجبت من كرام ال�صعراء، وما قال فيها كرام ال�صعراء، �صواء كان تحقيقًا اأو تقليدًا، 

و�صواء كان قديمًا اأو جديدًا.
وَم���ْن ِمَن االأدباء اأو ال�صعراء من ال يحف���ظ عن ظهر قلب ع�صرات الق�صائد ومئات 
ف مغانيها  االأبي���ات من ال�صعر، فيها الكثي���ر من ذكر )نجد( والحنين اإلى )نجد(، وو�صْ
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ومرابعه���ا ومفاتنه���ا ومباهجها �ص���واء كان في الحقيق���ة اأو في الخيال! و�ص���واء كان في 
القديم اأو في الحديث.

فاأم���ا ف���ي القديم فقد ان�صرف ال�صع���راء اإلى ذلك عن طبيع���ة وعلم وخبرة، وعن 
مكابدة و�صوق وحنين.

اأما في الحديث فقد اندفع ال�صعراء المعا�صرون وغير المعا�صرين اإلى ذلك اندفاع 
طبيع���ة و�صجية ال اأثر للتكلف فيه، واإن زع���م ذلك المتعنتون المتزمتون، والذين يعرفون 
والذين ال يعرفون، فقد يوجد فريق من االأدباء المجددين يلومون على القديم ويزعمون 
التجدي���د فينقمون على الذين يذك���رون المرابع والديار، والمن���ازل واالأوطار، واالنجاد 

واالأغوار، الأنها في نظرهم من الكالم القديم الذي ال لزوم لترديده واإعادة ذكراه.
وقد ي�صترك في هذا اللوم والتقريع من لم يعرف )نجدًا( من قبل، اأما الذي يعرف 
ما هي )نجد( وما مرابعها ومنازلها وخيامها وم�صاربها، وريا�صها وغدرانها، واأغوارها 
عي���ن، ال اأقل من اأن يكون هذا  عًا للمقرِّ واأنجداده���ا، فاإن���ه يعود الئمًا على الالئمين مقرِّ
�صع���ور �صاعر عربي مثل كاتب هذه ال�صطور، ه���و  وليد )نجد( وحبيبها اإن لم يكن بم�ض 
الت���راب فلمنازل االأحباب، ومباءة االأن�صاب واالأح�صاب وجوهر االأدب اللَّباب، وهو مدين 

في ذلك اإلى عاطفة االأدب وخ�صوبة ال�صاعرية المطبوعة(.
وق���ال فوؤاد �صاكر اأي�صًا في مقال له بعنوان )نجد على األ�صنة ال�صعراء(: ))نجد(. 
ثي���ن واالأدباء منذ الق���دم، وتغنى ب���ه ال�صعراء في  ا�ص���م تداولت���ه األ�صنة ال���رواة والُمحدِّ
منا�صبات عديدة، واإنني على �صعة ما قراأت وما وعيت عن ذكر )نجد( في بطون الكتب 

والمخطوطات ال اأ�صتطيع االإحاطة في كلمة اأو مقال بكل ما قيل في هذا المو�صوع()1(.

7- اأحمد بن اإبراهيم الغزاوي، )1318-1401ه�(.
وال�صي���خ اأحم���د بن اإبراهيم الغ���زاوي كتب مق���ااًل رائعًا في الع���دد االأول من مجلة 
)الجزيرة( التي كان ي�صدرها االأ�صتاذ عبداهلل بن محمد بن خمي�ض قبل اأعوام، وعنوان 

المقال »)نجد( و�صباه و�صيحه وخزاماه في ال�صعر العربي« قال فيه:

)1( وما قاله �صعرًا �صياأتي في ال�صفحات 122 - 124.
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)فما كان ل�صاعر اأن يرتل اأهازيجه واأنا�صيده بال�صبا وال�صيح.. وبالخزامى والرند 
والب���ان.. وهو يعن���ي هذه الق�صبان المائ�ص���ة اأو االأزهار اللينة اأو الياب�ص���ة.. فما اأكثر ما 
يجده���ا االإن�ص���ان اأزكى واأن�صر واأزه���ى واأزهر في كل �صقع وتح���ت كل كوكب بين اأقطار 
االأر����ض.. وفي ثنايا المجاهل القا�صية.. ولكنه حب الوطن.. وما احتواه من وبر ومدر.. 

وظل وماء و�صجر وزهر.
بهذا الباعث ومن اأجله لم يخل ال�صعر الجاهلي وال االإ�صالمي.. من ريا�ض االأندل�ض 
و�صواط���ئ المحي���ط االأطل�صي اإل���ى �صفاف دجلة والف���رات.. و�صيحون وجيح���ون.. واإلى 
اأعماق بالد الهن���د.. وال�صين. وجاوى. والفلبين من الترن���م بن�صمات ال�صبا.. وبالرند 
والب���ان.. وبال�صي���ح والخزامى حتى ولو لم تك���ن من نباتها تعلقًا بمهاب���ط الوحي ومهاد 

المجد ومرابع الغزالن، ومالعب الفر�صان بجزيرة العرب.
وبالرغم من اأن �صعراء المعلقات من �صميم اأقحاح العرب، ومن اأ�صالبها واأعقابها 
فاإن���ي لم اأجد ف���ي �صعرهم اإال النادر من ه���ذه االأ�صماء والم�صمي���ات.. واأح�صب اأن ذلك 
ل���م يكن عن زهد اأو ال مب���االة بها، ولكن مبعثه االأرجح في نظ���ري اأنهم لم يريموا عنها 
وه���ي م���ن مرئياتهم العادية.. ولو ارتمت بهم النوى اإلى م���ا يبعدهم عنها لكان لها دوي 
ف���ي الماأثور م���ن ق�صائدهم الخالدة ولع���ل لذلك �صببًا اآخر يطرفنا ب���ه عالمتنا الكبير 

وبحاثتنا الجليل واأديبنا الفذ االأخ ال�صيخ حمد بن محمد الجا�صر(.

8- علي الطنطاوي، اأديب وعالم �صوري معا�صر ولد عام 1327ه� وتوفي عام 1420ه�.
لل�صيخ علي الطنطاوي راأي في )نجد( ن�صره في كتابه )من نفحات الحرم( وفيه يقول:

)وه���ل ف���ي معجم القومية كلمة اأظه���ر واأكبر واأي�صر من كلم���ة »نجد«؟ )نجد( دار 
العرب ومثابة الهوى، وملهمة ال�صعراء.

ه���ل في االأر�ض كلها على رحبه���ا واد اأو جبل اأو بحيرة اأو اأيكة، اأو رو�صة من ريا�ض 
الح�ص���ن، اأو جن���ة من جنان الفتون ق���ال فيها ال�صعراء )�صعراء كل اأم���ة( مثل الذي قال 
�صع���راء العرب ف���ي )نجد(؟ من �صعراء الجاهلية االأولى اإلى ه���ذه االأيام ال ي�صيق مكان 

القول في )نجد(، وال يفرغ ال�صعر من الكالم عن )نجد(.
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»ت����������م����������ت����������ع م���������������ن ���������ص��������م��������ي��������م ع�������������������������ر�ر )ن�������������ج�������������د(«

)ن�������ج�������د(« م��������ن  ه�������ج�������ِت  م������ت������ى  ن������ج������د  ������ص�����ب�����ا  ي��������ا  »�أال 

»ف��������ي��������ا دم������������ع �أن��������ج��������دن��������ي ع������ل������ى ������ص�����اك�����ن�����ي )ن��������ج��������د(«

»���������ص��������م��������م��������ت )ب�����������ن�����������ج�����������د( ��������ص�������ي�������ح�������ة ح���������اج���������ري���������ة«

»خ������������������ذ� م�����������ن �������ص������ب������ا )ن�����������ج�����������د( �أم��������������ان��������������اً ل�����ق�����ل�����ب�����ه«

ولو مررت اأ�صير اإلى ما يح�صرني االآن من النجديات لمالأت �صفحات))1(.

9- حم��د بن محمد الجا�سر، باحث واأدي���ب �صعودي معا�صر ولد عام 1328ه� وتوفي 
عام 1421ه�.

ولم���ا عر�ص���ت مقال ال�صيخ الغ���زاوي على �صيخنا حمد بن محم���د الجا�صر - اأثناء 
وجوده في الريا�ض هذه االأيام - اأملى عليَّ )رحمه اهلل( الجواب التالي:

)لم اأقراأ مقال اأ�صتاذنا الكبير و�صاعرنا المبدع اأحمد بن اإبراهيم الغزاوي المن�صور 
ف���ي الجزء االأول من مجلة الجزيرة - حينما كانت مجلة - في �صهر ذي القعدة 1379ه� 
اإن لم تخني الذاكرة - ولي�ض لي من تعليق عليه �صوى التعبير عن بالغ اإعجابي وتقديري 
ب�صعة اطالع اأ�صتاذنا الغزاوي على ال�صعر العربي القديم. وال غرو فهو كما عرفته وعرفه 

القراء ممن اتخذ الكتاب �صاحبًا وجلي�صًا.
اأم���ا ال�صعر الرقيق الوارد في المق���ال عن )نجد( و�صباه و�صيحه وخزاماه فاأح�صب 
اأن اأكث���ره لي����ض منبعثًا عن ق���وة عاطفة. فال�صع���راء: الر�صي، والمع���ري، وابن الرومي، 
وب�ص���ار، وال�صري الرف���اء، وديك الج���ن، وكل ال�صعراء المولدين حاول���وا تقليد القدامى 
بذك���ر المن���ازل وو�صفه���ا. واأرى اأن ذكرهم )لنجد( ه���و من قبيل التقلي���د. وال اأقول اأن 
اأولئ���ك ال�صعراء عديم���و ال�صلة بنجد و�صكانه، بل اأكثرهم يرجع���ون اإلى اأرومة.. منبتها 

)نجد( من اإحدى القبائل العربية.

)1( وله مقال رائع عن ال�صحراء في نف�ض كتابه )من نفحات الحرم( �ض55، ون�صر له مقال في مجلة )قافلة 
الزيت( عنوانه )حلم في نجد( �صدر اأخيرًا في كتاب �صغير.
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ولي����ض غريب���ًا اأن يح���ن االإن�صان اإل���ى اأ�صله ومنبت���ه وموطن قبيلته. ولع���ل �صاعرنا 
الكبي���ر وبحاثتنا المحقق حينما قال باأنه لم يجد في �صعر �صعراء المعلقات من االأ�صماء 
اأو الم�صمي���ات الت���ي اأوردها اإال النادر، لعل���ه يق�صد اأن �صعر اأولئك خ���ال من الرقة التي 
تفي����ض بها اأ�صعار المولدين، ولم يق�صد نفي ورود اأ�صماء موا�صع كان ال�صعراء القدامى 
م���ن اأ�صحاب المعلقات يحن���ون اإليها باعتبارها مراتع لهوهم ومراب���ع اأن�صهم. وال يت�صع 
المج���ال الإيراد ع�صرات االأ�صماء الواردة في اأ�صعار المعلقات وكلها في قلب الجزيرة في 

)نجد( واأطرافه.
وح�صبن���ا االإ�صارة اإلى المحاولة التي ق���ام بها ال�صيخ محمد بن عبداهلل بن بليهد - 
رحمه اهلل - في كتابه )�صحيح االأخبار عما في بالد العرب من االآثار( فقد حاول ح�صر 

تلك االأ�صماء وتحديدها في ذلك الكتاب(.

10- عبداهلل بن محمد بن خمي�س، اأديب وباحث و�صاعر �صعودي، ولد عام 1339ه� 
وتوفي عام 1432ه�.

قال في كتابه )المجاز بين اليمامة والحجاز(:
)وم���ا )نجد( بالنكرة في �صع���ر العربية.. بل ما نظن اأن مكان���ًا حظي بوجدانيات 
ال�صع���ر ورقائق���ه وداعياته ووطنياته وحنين اأُاّلفِه مثلما حظ���ي )نجد(. فلنقف قلياًل مع 
النجدي���ات..( وبع���د اأن اأورد بع�ض ما قيل م���ن ال�صعر في )نجد(.. ق���ال )هذه نفحات 
ي�صي���رة مما قيل ف���ي )نجد(، وكم من فرائ���د و�صوارد ترق�ض الم�صتمعي���ن وتهز الرواة 
والمتحدثي���ن. تفتق���ت عنها قرائ���ح الّل�صن وتنف�صت به���ا ملكات البلغاء، واأت���وا فيها بما 

يعجب ويطرب..(.

11- عبداهلل بن عبدالعزيز بن اإدري�س، اأديب و�صاعر �صعودي ولد عام 1349ه�.
قال في كتابه )�صعراء نجد المعا�صرون(:

)عندم���ا ننطق )نجدًا( تن���وء باأذهاننا التفافة اإلى ما�صي م�ص���رق مجيد، ما�صي 
مر�صع باآيات الفكر، ومنقو�ض بروائع الفن والجمال.. في عالم ال�صعر ودنيا الفن الرفيع، 
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منذ نط���ق العرب ال�صعر واأن�صدوه غناء تعبيريًا م�صحونًا بالطاقات الفكرية، واالإنفعاالت 
النف�صي���ة ال�صادق���ة، وال�ص���ور المجلوة لواقع حياته���م االجتماعية ونظمه���م وطبائعهم 

واأخالقهم وعاداتهم على اأديم هذه الجزيرة العربية الخالدة.
لق���د كان���ت )نجد( م���ن اأحفل بقاع الجزي���رة بال�صع���ر وال�صعراء واأكثره���ا خ�صبًا 
بال�صاعريات الملهمة والملكات الموهوبة الدافقة، واإن من يرجع اإلى التاريخ لي�صتنطقه، 
والنتاج الفكري - في االأمة العربية - لي�صتوحيه اأمجاده واأ�صالة تراثه البد له من اإدراك 
ه���ذه الحقيق���ة. ولقد امتد اأمد ازدهار الحياة ال�صعرية ف���ي )نجد( بالقدر الذي حفظه 
التاري���خ - زه���اء �صتة قرون، ف���ي العهود الجاهلية ث���م بعد ظهور االإ�ص���الم، حتى نهاية 

الع�صور العبا�صية.
ولي����ض من �ص���ك في اأن )نجدًا( خالل ق���رون م�صت كانت المنت���دى الزاهر لدولة 

ال�صعر واالأدب، والمنتجع الف�صيح للف�صاحة والبالغة واالأن�صودة العذبة على كل ل�صان.
وكان خلفاء بني اأمية يبتعثون اأبناءهم لتلقي االأدب والتدرب على اكت�صاب الف�صاحة 
والتجل���ي بال�صيم العربي���ة على اأيدي دهاقن���ة العلم واالأدب في �صح���راء )نجد(، وبين 

م�صارب الخيام ومراتع االأنعام.
األي�ص���ت )نجد( التي اأنجبت �صع���راء هذا الكتاب )�صعراء نج���د المعا�صرون( هي 
)نجد( التي اأنبت���ت امرئ القي�ض، واالأع�صى، وزهير، وعنترة، وعمرو بن كلثوم، وعلقمة 
الفح���ل، وكثيرين غيرهم في العه���د الجاهلي، واأمثال جرير، واب���ن الطثرية، وقي�ض بن 
المَل���ّوح، ث���م الُبْحُتري، واأبي حف�ص���ة، وبكر بن النطاح، ويحيى ب���ن طالب، وغيرهم في 

الع�صور االإ�صالمية الزاهرة..
وح�صب )نجد( اأحقية في اأن ال تن�صى في عالم ال�صعر الرفيع اأن ال�صاعر االأندل�صي 
)عب���داهلل بن زمرك( لم���ا اأراد اأن يمتدح مدينته العربية )غرناط���ة( وي�صهد بمكانتها 
ف���ي عال���م ال�صعر واأندية االأدب لم يجد م���ا يثير كوامن االأ�صواق ويله���ب الم�صاعر اإال اأن 
َب َوْجَه ال�صبه بين )نجد( وغرناطة بالحفول بال�صعر الجيد واأنديته  يمث���ل )بنجد( ِلُيقرِّ

الم�صهورة فيقول في مطلع اإحدى ق�صائده:
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بو�ديها(ي����ا م����ن ي���ح���ن �إل�������ى )ن����ج����د( ون���ادي���ه���ا )ن���ج���د(  ث����وت  ق���د  غ���رن���اط���ُة 

12- محمد بن علي ال�سنو�سي، �صاعر �صعودي معا�صر.
ومن جنوب الجزيرة يقول ال�صاعر محمد بن علي ال�صنو�صي:

)ل�)نج���د( في تاري���خ االأدب العربي بعام���ة وال�صعر بوجه خا����ض ذكريات عاطرة 
واأ�ص���داء رنانة وروؤى �صاحرة.. اإذ لم يتغن ال�صعراء العرب - على كثرة ما تغنوا وحنوا - 
ببقع���ة من بقاع جزيرتهم الفيحاء كما تغنوا )بنج���د(، وعرار )نجد(، و�صبا )نجد(.. 

وحنوا اإلى ذلك كله حنينًا �صادقًا.. و�صغفوا به �صغفًا �صديدًا(.

13- د. علي جواد الطاهر، اأديب وباحث عراقي معا�صر.
)والذي لدي اأن )نجدًا( نجدان.. نجد الحقيقي - وهو المو�صع الجغرافي - ونجد 
المج���ازي الذي �صار رمزًا الأر�ض طيب���ة كريمة حبيبة اإلى النف�ض مت�صلة بالقلب الأوطار 
ف���ي الح���ب والوداد والهوى. وقد بقي نج���د المجازي مو�صوعًا عل���ى التاريخ االأدبي، واإن 
ال�صاع���ر ليذك���ره دون اأن يعرفه اأو يراه اأو يعي�ض فيه وكاأن���ه وطنه بل وطن اأوطاره. وتجد 
هذا عند �صعراء كثيرين. والحقيقة اأن نجدًا في كل مكان من ال�صعر العربي في الع�صور 

االأخيرة خا�صة()1(.

14- محمود �ساكر الالذقاني.
وقال محمود �صاكر الالذقاني في كتابه )�صبه جزيرة العرب.. نجد(:

))نج���د(.. كلم���ة فيها معاني الق���وة واالإ�صراف، فالنجد هو م���ا ارتفع من االأر�ض 
و�صل���ب، و)نجد( ي�صرف بارتفاعه على ما حوله فيجع���ل االإن�صان ي�صبح بنظره في ذلك 
االأفق الرحب، فال حاجز يحول دون اأن ياأخذ النظر مداه الطبيعي وال حائل يحجز العين 
ف���ي اأن تجيل طرفه���ا في اأماكن �صا�صعة، وهذا ما جعل ات�ص���اع النظر ورحابة االأفق عند 
ال�صكان، وهذا االإ�صراف جعل هواءه اأكثر لطافة، ون�صيمه اأكثر عذوبة. ولقد اأكثر �صعراء 

العربية القول في طيبة ترابه وجودة هوائه وح�صن نباته(.

. )1( من ر�صالة خا�صة اأر�صلها اإليَّ
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)نج���د(.. »م�صطبة اأهل ال�صحارى« الم�صطبة الت���ي يجل�ض عليها اأولئك ال�صمار 
يتحدث���ون في �ص���وء القمر، ال يحجزهم عن نوره مانع، وال يغادرهم حتى ينتهي �صمرهم 

اأو يكون االأفق الغربي قد حجز بينهم وبينه.
)نج���د(.. ذل���ك المكان الذي ترنو اإليه اأعين �صكان ال�صحارى المحيطة فيرون به 

ريا�صهم، ويرون به نعيمهم، ومن هنا كثرت اأ�صماء الرو�صة والروي�صة والريا�ض فيه.
)نج���د(.. ذل���ك المرتفع الذي تهب علي���ه ن�صمات الريح اللطيفة بع���د اأع�صر اأيام 
ال�صي���ف الالهب في�صعر القاطن���ون باأثر تلك الن�صمات تداع���ب اأج�صامهم فتعيد اإليهم 
الن�شاط وهناءة الحياة، بعد اأن كاد يقتلها حر الظهيرة، فيخرجون من اأماكنهم يتن�شقون 
اله���واء العليل في الخ���الة، وتتن�صم في الليل نفحات عذبة لي�ض ف���ي عذوبتها اإال ن�صمات 

اأ�صهر الم�صايف.
هذه النفحات وتلك الن�صمات ال يعرفها رجال ال�صحارى المجاورة في بواديهم، لذا 
ي�صت�صع���رون ريح )نجد( اأينم���ا انتقلوا. وحيثما هبت ريح هادئة اأو ن�صمة ن�صطة اأعادوها 

اإلى )نجد( اأو ظنوا اأنها من هوائه(.

15- د. محمد بن �سعد بن ح�سين.
)واإن���ي محدثكم هنا عن وطن ال كاالأوطان في وف���رة ن�صيبه من ال�صعراء قديمهم 
وحديثه���م حتى الذين لم يقدر لهم اأن يطاأوا ترابه رددوا ذكره وتن�صقوا من ثنايا ال�صعر 
عط���ره، بعدما اأ�ص���اع الق�صيد في اأرواحهم �صحره. اإنها )نج���د(. ولقد تغنى باآرام نجد 
وطي���ب هواه���ا من لم يطب له اأن يط���اأ ثراها من �صعراء الجزي���رة العربية حتى اأقا�صي 
ب���الد العرب، كاالأندل�ض والمغ���رب ف�صاًل عما دونها في الم�صافة كم�صر وال�صام.. �صيان 
في ذلك قديمهم وحديثهم. اإن اأبناءها في اأيام الجاهلية حتى هذه االأيام قد مالأوا �صمع 
االأدب وب�ص���ره با�صم )نجد( ثناء وتع�صقًا اأو حنينًا وت�صوقًا، بل لقد كان تزود الظاعنين 
م���ن �صذا �صيحها وقي�صومها، وع���رف خزامها و�صميم عرارها، اأم���رًا ي�صتحق االهتمام 
والتوا�صي به قبيل الرحيل.. فاأما نفحات ن�صيمها وريا �صباها فذلك عندهم دواء العليل 

و�صفاء الغليل وهو لديهم جدير باأن تنفرج له الجبال وتنخف�ض له التالل(.
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16- عبداهلل بن عبدالعزيز البابطين.
))نج���د(.. ما اأحاله من ا�صم، وما اأروعه من نغم.. اأحببتك منذ زمن بعيد، فيوم 
عرفت���ك اأدركت اأنك جدي���رة بالحب، ففيك للوفاء �صور خال���دة، فاأنت معين ال ين�صب، 
وعط���اء ال ينف���د، وروؤى �صاحرة تتجدد. اإنني ا�صتاق لك كلم���ا عزمت على الفرقة ونويت 
البعاد، واأحترق �صوقًا كلما بعدت عنك، ففي ال�صوق حرقة، وفي اللقاء متعة، فهل اأحظى 

بك قريبة مني تعطرني �صماوؤك، ويوؤن�صني مراآك، واأنعم باأح�صانك الدافئة(.

17- عبداهلل بن �سالم))(.
))نجد(.. هذه اله�صبة الناه�صة بطبيعتها.. النا�صهة باأهلها وم�صتوطنيها العاطرة 
بذكرياتها واأمجادها.. المعطرة بن�صيمها و�صيحها وعرارها.. هذه المنطقة المتو�صطة - 
جغرافي���ًا - في �صبه الجزيرة العربية. برغم موقعها الجغرافي في و�صط ال�صحراء فهي 
خ�صب���ة االأرا�ص���ي. رائعة الجو  رغ���م ق�صوته �صيفًا و�صتاًء فاإن روعت���ه تتمثل في �صال�صته 
وان�صج���ام النف�ض معه و�صرعة التعود عليه. لذلك ع�صقه���ا الكثيرون ممن ا�صتوطنوا فيها 
وتغنى بها ال�صعراء والمحبون لما تمتاز به طبيعتها من الدفء الوجداني والحنان.. كاأنها 

اأم رءوم توزع عطفها وحنانها على بنيها فال ي�صتطيعون البعد عن اأح�صانها.
وع�ص���ق )نج���د( وحبها لم يقت�صر عل���ى اأهلها وم�صتوطنيها ف���كل من مر على هذه 

البقعة الجذابة ياأبى اإال التغني بها(.

18- م�سلم بن عبداهلل الم�سلم: )هو االأ�صتاذ عبدالعزيز بن محمد ال�صالم(.
)ف���اإذا اأخ�صبت االأر�ض في نج���د فلي�ض لها مثيل اإذ اأنها تلب����ض ثيابًا مزرك�صة من 
االألوان الزاهية اإلى جوانب الروائح الزكية، ففي كل نبتة لون ولكل زهرة رائحة، والنبات 
كم���ا هو متعدد االألوان فاإنه كذل���ك متعدد االأ�صكال مختلف االأحجام، واإذا اأمعنت النظر 
واأجل���ت الب�ص���ر في رو�صة م���ن الريا�ض وجدت ب�صاط���ًا زمرديًا �صنعته الق���درة االإلهية 
فاأح�صن���ْت �صنع���ه واأفا�صت عليه من الح�ص���ن والجمال، ي�صد االأنظ���ار وي�صتهوى االأنف�ض 

)1( مجلة الدعوة 1403/1/22ه�.
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ويخلب االأب�ص���ار، ما بين مظاهر االألوان المحت�صدة في االأغ�صان واالأزهار، وما تزدهر 
ب���ه من اأع�ص���اب وما تكونه االأمطار من غ���دران تجد االأطيار على مائه���ا واالأ�صجار على 

حافاتها ت�صر الناظرين مراأى، وت�صعد النفو�ض رائحة ومرعى.
لق���د حكى لي �صديق كان يعي�ض في ال�صام قال اإنه كان يعجب من ذكر ال�صعراء في 
نجد لمواطنهم وتردادهم لذكرها، وقال اإنه في بادية ال�صام توجد اأزهار واأ�صجار عندما 
تت�صاق���ط هن���اك االأمطار لكن عندم���ا راأى مظهر الربيع في نجد ع���رف �صدق ال�صعراء 
هن���ا، فال االأزه���ار هناك لها رائحة االأزهار هنا، وال االأ�صجار هن���اك لها األوان االأ�صجار 

هنا. ولذلك اأدرك لماذا يتغنى ال�صعراء في نجد بجمال الطبيعة فيها()1(.

19- محمود رم�سان الطهطاوي))(.
)عندم���ا ينط���ق ال�صعر فاإن )نجدًا( - هذه الفاتنة ال�صم���راء التي تتجلبب بالطهر 
وتتدث���ر بالعفة والنق���اء - البد اأنها �صتك���ون الق�صيدة العربية التي ال تم���ل االأ�صماع من 
ترديدها واالإ�صغاء اإليها، وما ذكراها اإال تلك ال�صحابة التي تهمي اإلهامًا لقرائح ال�صعراء 
عب���ر الع�صور، وت�صتنبت االإبداع في اأنف�صهم حتى ي���ورق ال�صعر وتزهر القوافي في ربوع 

هاته الفاتنة.
ف������م������ا ب������ع������د �ل�����ع�����������ص�����ي�����ة م��������ن ع��������ر�رت����م����ت����ع م������ن ����ص���م���ي���م ع����������ر�ر )ن����ج����د(

اإن���ه الحب واالإنتماء الذي ي�صرب بجذوره في اأعم���اق هذه االأر�ض وي�صتطيل فوقها 
�صموخًا بالما�صي التليد وازدهارًا بالحا�صر المجيد(.

20- حمد بن عبداهلل القا�سي))(.
)كي���ف اأوحت ه���ذه التالل المقفرة وه���ذه الرمال الم�صتعرة بما ل���م توح به جنات 
ال�ص���ام واأودية لبن���ان، اإن في اأر�ض نجد مر�صًا جمياًل ينبت ف���ي القلب هو مر�ض الحب 

)1( جريدة الجزيرة 1403/7/19ه�.
)2( المجلة العربية جمادى االآخرة 1412ه�.

)3( المجلة العربية / جمادى االآخرة 1412ه�.
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تمامًا كما ينبت الع�صب. هذا ال�صوؤال الزاهي كخزامى )نجد(، الغام�صر كليل �صحرائها 
يطرح���ه االأديب والعالم الجليل ال�صي���خ علي الطنطاوي في كتابه ال�صغير الجميل )حلم 

في نجد((.

21- محمد بن عبدالرحمن ال�سخاوي))( )831-902ه�(.
)وف���ي يوم الخمي����ض خام�ض ع�صرين���ه )846ه�( ح�صر جماعة م���ن عرب )نجد( 
اإل���ى القاهرة كان ال�صلطان )الملك ُجْقُمْق اأح���د ملوك ال�صراك�صة( اأر�صل بطلبهم ليولي 
كبيرهم اإمرة المدينة النبوية لكونهم من اأهل ال�صنة قمعًا للراف�صة، واأن يم�صوا على مكة 
والمدين���ة ليخل�صوا اأهلها من ال�صيعة والراف�صة، فاأنزلهم ال�صلطان بالميدان ورتب لهم 

على مقدارهم واأكرمهم لكن لم يتم له ما رامه لغر�ض بع�ض اأهل الدولة(.

22- عبدالكريم بن �سالح الطويان))( حديث نجد:
)منذ اأن �صكن العربي )نجدًا( وعا�ض في واحاتها وريا�صها و�صهولها، كانت عالقته 
به���ا، عالقة وّد وحّب، لق���د اأحب العربي في )نجد(، �صفاء ليله���ا، ونقاء �صمائها، اأحّب 
�صهولها النقية وريا�صها العذبة، ووهادها الغنية.. اأحبها حين تمطرها ال�صماء، فتجري 
وديانه���ا، اأحبه���ا حين تفوح روائح نبتها، ويغّرد طيرها، وت�ص���رق �صم�صها.. اأحب حطبها 
الج���زل، وه�صابها ال�صمر، ولياليها المقمرة.. اأحّب منظ���ر النخيل في واحاتها، وقطار 

االإبل في �صهولها، ورك�ض الخيل في �صهوبها، وقطعان ال�صاء في ريا�صها..
اأحّب هواءها العليل، و�صجرها الظليل، وفجرها الجميل.. اأحّب الكالأ في مراتعها، 
والكم���اأ في مرابعه���ا، والمها ف���ي اأوديتها، والعزة ف���ي قبائلها.. اأحّب مغ���ارب �صم�صها، 
ومطال���ع اأهّلته���ا، وم�صارق قمرها، وبيا����ض النجوم في ليلها.. اأح���ّب »�صهيلها« المب�صر، 
و»و�صمه���ا« المنب���ت، و»جديه���ا« الدليل، و�صتاءه���ا الرائ���ع، وربيعها المزه���ر، و�صيفها 
المثم���ر.. اأحّب مرابع ديارها، ومتالع وديانه���ا، وم�صافي رمالها، ومعالي روابيها.. اأحّب 

)1( التبر الم�صبوك في ذيل ال�صلوك، ومجلة )العرب( ج� 7، 8 �ض 24 محرم و�صفر 1410ه�.
)2( المجلة العربية، العدد 211 �صهر �صعبان 1415ه�.
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خيامها المن�صوبة، وبيوتها المربوعة، ونيرانها الم�صبوبة.
اأح���ّب العربي )نجدًا(، ميدان���ًا لخيوله، ومرتعًا الإبله و�صات���ه، ومغر�صًا لنخيله، 
ودارًا لظعن���ه واإقامت���ه.. اأحّب العربي )نج���دًا( مثلما اأحّب لغت���ه، وعربيته، وعّزته، 
واأ�صالت���ه.. اأحّب العربي )نجدًا( ك�صدى ل�صلي���ل ال�صيوف، و�صهيل الخيول، وهزيم 

الرعد، ووقع المطر..
اأح���ّب العربي )نج���دًا(، دارًا لل�صيافة العربية، حيث الك���رم الحاتمي االأ�صيل، 

عند معاقد الدخان، ووقدة النار، ورائحة القهوة، وتعليل ال�صيف ب�صهي الحديث..
لق���د اأحّب العربي )نجدًا( فتغنى فيها، وقال ف���ي ذكرها اأجمل الق�صائد العربية، 
واأع���ذب االألحان الندية، فتحولت )نجد( االأر�ض اإل���ى محبوبة رائعة الجمال، منحت - 
ب���اإذن اهلل - االإن�صان العربي اأجمل المعان���ي واأدّق الم�صاعر، واأرهف االأحا�صي�ض، واأبهى 

ال�صور.. فما اأجملك »حديث نجد« ما اأروع مطارحتك، وما اأمتع ذكرك.
فه���ل )َنْج���ُد( بكل ه���ذا الو�صوح والعذوب���ة والجمال، ه���ي التي اأثَّرت ف���ي الل�صان 
العرب���ي، ليكون - باإذن اهلل - طلق���ًا ف�صيحًا، وبالم�صاعر العربي���ة لتكون �صاعرية اللغة 

جميلة البيان؟!
وهل هذه ال�صحراء الرائعة بكل �صماحتها و�صعتها وحريتها هي البيئة المنا�صبة التي 
�صقل���ت الل�صان العربي فجعلته على هذا الم�صتوى من البيان والف�صاحة والجمالّ؟ وهل 
ه���ذا الحّب المو�صول بهذه االأر�ض، هو الذي جعل من العرب���ي اإن�صانًا متميزًا بفرو�صيته 

وف�صاحته ومروءته، وو�صوحه؟!
اأ�صئلة تترى، تنبعث من وقائع م�صاهدة، لكن الذي ن�صتطيع اأن نوؤكده هو اأن االإن�صان 
العرب���ي ف���ي تاريخه القديم لم يكن بقادر على اأن ينطل���ق من اأ�صر هوى )نجد(، بل ظل 
حبي�ض هواها اإال في فترات نادرة من تاريخ )نجد(، تلك الفترات التي ي�صح فيها المطر 
ل�صن���وات متتالية، اأو تلك الفترات التي تتطاحن فيها القبائل على الحمى والموارد.. في 

هذه الفترات كان العربي يغادر )نجدًا( وفي قلبه ح�صرات عليها.
فه���ذه قبائل )بني هالل( في تغريبتها الم�صهورة، نق�صت خيامها، و�صّدت رحالها، 
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وركب���ت مطاياها، تاركة )نكدًا( خلفها ف���ي هجرة جماعية اإلى خارج الجزيرة العربية، 
�صعي���ًا اإلى بالد مخ�صبة ممرعة، بع���د اأن �صح القطر على ثرى )نجد( ل�صنوات متتابعة، 

فرحلت القبيلة باأكملها، وفي قلوبها لوعة على )نجد(.
ل���������ك���������ن �ل���������ج���������ف���������ا م���������ن���������ك د�ي��������������ميا )نجد( لو �أن �لجفا منك مرة، �صبرنا

هكذا خاطب �صاعر بني هالل في ق�صيدته الوداعية )نجدًا( وكاأنه يخاطب اقرب 
االأحباء اإليه، بل اإنه ا�صتخدم تعبير )الجفاء( وهي كلمة عتاب رقيقة، ال ينطقها االإن�صان 

اإال الأقرب النا�ض اإليه.
وال�صاعر هنا يلوم محبوبته )نجد( على تعدد مرات هجرها ويعلن لها اأن �صبره قد 
نفد، الأن الجفاء اأ�صبح طبيع���ة دائمة فيها، ولي�ض ا�صتثناءًا عار�صًا.. والق�صيدة طويلة، 
ول���وال »عاميتها« لم�صينا مع الق���ارئ العربي الكريم نتاأمل معانيه���ا الجميلة، ون�صتبطن 

م�صارب ع�صق هذا العا�صق ل�)نجد( الجميلة.
واإذا تتبعت كثيرًا من الق�صائد العربية الف�صحى والعامية، وجدت ال�صاعر العربي، 
ي�صتفتح الق�صيدة بذكر محبوبته، واإذا عدل عن محبوبته )المراأة( فاإن محبوبته )نجد( 

هي البدل االآخر واالأن�صب.
ه���ذا وليعذرني الق���ارئ العربي على بيت ال�صعر العامي ال���ذي ا�صت�صهدت به، واإني 
الأعطيه كامل الحرية لي�صاألني �صوؤااًل �صريحًا: ها اأنتم ت�صعون جادين في بالدكم لتوطين 
قطعان المها التي انقر�صت في �صحراء )نجد( فهل اأنتم عازمون على توطين الف�صحى 
ف���ي واحات ال�صح���راء؟! واإذا اأمكنن���ا اليوم اأن ن���رى عندكم قطعان الظب���ا في مهدها 
االأول، فهل ياأتي اليوم الذي ن�صمع فيه �صاعرًا بدويًا لم تخرجه اأق�صام النحو واالأدب في 
جامعاتكم تجود قريحته، وينطلق ل�صانه، بمثل هذه الق�صيدة التي اأن�صدها اأحد اأجداده 

االأقدمون:
�لحيا ره������م  ب�����ه  ج��������ادت  �إذ�  �لجعد�ون�����ج�����د�ً  ���ف���ل  و�ل���نَّ �ل���م���ك���ن���ان  ب����ه  ر�أي�������ت 

و�صّيف رب���ي���ع  م����ن  ن����ج����د�ً  �هلل  رب��ي��ع �صقى )نجد�((���ص��ق��ى  ت��رّج��ي م��ن  وم���اذ� 
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23- عبداهلل بن حمد الحقيل))(: ن�صيم نجد وريا�صه.
)هطلت االأمطار هذه االأيام بغزارة واأدركت رحمة اهلل الكثير من الريا�ض واالأودية 
وتبدل���ت االأر�ض وتحولت غلى جنان خ�صراء مختلفة النبات جميلة الم�صاهد والمناظر، 
وكان���ت فر�صة طيب���ة للذهاب والتجول بي���ن ريا�ض )نجد( ومرابعها مم���ا ذكر في قول 

ال�صريف الر�صي:
حاجرية ����ص���ي���ح���ة  )ب����ن����ج����د(  ف��اأم��ط��رت��ه��ا دم���ع���ي و�أف���ر����ص���ت���ه���ا خدي����ص���م���م���ت 

وقول االآخر:
باأر�صها و�ل��م��ق��ي��م  )ن���ج���د�ً(  �هلل  ����ص���ح���اب���اً غ�������و�د خ����ال����ي����ات م����ن �ل���رع���د���ص��ق��ى 

وبالق���رب من مدينة المجمعة حيث الريا����ض الجميلة والنباتات البرية كالخزامى 
والقرقا����ض، والحوذان، والب�صبا�ض، وال�صيح، والن�صي، والنفل وغير ذلك من النباتات، 

والحمدهلل على هذا الخير الكثير مما جعلني اأردد قول ال�صاعر:
و�صّيف رب��ي��ع  م���ن  )ن���ج���د�ً(  �هلل  )نجد�ً(���ص��ق��ى  �صقى  رب��ي��ع  م��ن  ت��رّج��ى  وم����اذ� 

وكن���ت اأرنو لتلك الريا����ض واالأودية وال�صعاب وم�صاهدة تل���ك اله�صبات م�صتعر�صًا 
اأقوال ال�صعراء كقولهم:

ف������م������ا ب������ع������د �ل�����ع�����������ص�����ي�����ة م��������ن ع��������ر�رت����م����ت����ع م������ن ����ص���م���ي���م ع����������ر�ر )ن����ج����د(

وقول االآخر:
)ن����ج����د( ه���������ص����ب����ات  ذر�  م������ن  ت�������ر�ه�������ات����م����ت����ع  �أال  م�������و��������ص�������ك  ف�����������اإن�����������ك 

وقول االآخر:
ويطربه )ن����ج����د(  �إل������ى  ق��ل��ب��ي  خ����ف����اق����اً))(ي�����ص��ت��اق  ه�����ب  م�����ا  �إذ�  ن���ج���د  ن�������ص���ي���م 

)1( الجزيرة العدد 8252 - 1415/12/3ه�.
)2( انظر البيت مع رفاقه من ق�صائد الحاجري �ض 108.
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وتتميز المجمعة بكث���رة االأودية والريا�ض المحيطة بها والقريبة منها، وفي الربيع 
تك�صوه���ا االأع�صاب وتزينها الورود ومياه ال�صي���ول مما زاد في جمالها، وجعلنا ننتقل بين 
تلك الريا�ض مثل رو�صة »مطربة«، والنظيم، و)الخفي�صة(، والكظيمة، و�صبحا، و�صدحا، 

ونبا، وحطابة، وزبدة، والزيرعة، وغيرها مما ال يت�صع المقام لذكره.
وهلل در القائل، وين�صب البن خلدون:

�أه����ل )ن��ج��د( وم���ا )ن��ج��د( و�صاكنها و�لعين())(ي��ا  �لفردو�س  جنة  �صوى  ح�صناً 

24- مرت�سى بن علي بن علوان))(.
»بالد نجد:

ث���م قال: )وفي هذه الم�صافة مررنا على بالد نج���د، فاإذا هي بالد عظيمة، رحيبة 
�صاع، طيبة الهواء، لطيفة الماء، وردنا منها ثالثة من البالد. البقاع، عظيمة االتِّ

�الأولى: يقال لها )نفي(.
و�لثانية: بعد يومين )ثرمداء(.

و�لثالثة: بعد يومين دخلنا بلدًا ا�صمها )اْلُعَيْيَنة( وهي اأعظم الثالث.
ا�ض ما ال يوجد مثله اإال في �صالحية دم�صق ال�صام،  اد والّنفَّ وفيه���ا من الحم�ض اْلُكبَّ
واأم���ا المي���اه فال تقا�ض بغيره���ا طيبًا و�صف���اءًا وه�صم���ًا، �صاألنا عنها فقي���ل: كلها اآبار، 
وبع�صه���ا مالحة، وف���ي هذه البالد اأرزاق وخيرات كثيرة، ق���ال: )وقد ح�صل لنا ت�صوي�ض 
م���زاج في هذا الطريق مدة ثالثة وثالثي���ن يومًا، اإلى اأن و�صلنا هذه البالد، و�صربنا من 
مائه���ا وتعطرنا بن�صيمها، وحللنا ُرَباها، َمنَّ اهلل وله الحمد علينا بالعافية، فلما تحركت 

الحرارُة الغزيرة ُقْلت ارتجااًل على طريق البديهة وكتبت معها كتابًا اإلى ال�صام:
�لتالقيا؟ فاأين  )َن��ْج��ٍد(  في  ْرُت  �صِ �أن������ا القيا؟َلَقْد  ب���م���ا  ���ي  ُم����ْخ����ِب����ٌر ع���نِّ وَم�������ْن 

)1( انظره مع زمالئه اأبيات ابن خلدون �ض113.
)2( هذا رحالة دم�صقي حج عام 1120ه� وكتب عن بع�ض ما �صاهده في رحلته.

ا�صتعر�ض الرحلة - باخت�صار - ال�صيخ حمد بن محمد الجا�صر في مجلة )العرب( الجزء 3، 4 من ال�صنة 
ال�صاد�صة ع�صرة رم�صان و�صوال 1411ه� وهذا ما يتعلق ب�)نجد(.
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َبا نجد اأن تبّلغ اأ�صواقه وتحياته  في اأربعة وثالثين بيتًا على هذا النمط، يروم من �صَ
اُهم واحدًا واحدًا(. اإلى اأقاربه في ال�صام، ممن �َصمَّ

25- د. عبدالقدو�س اأبو �سالح))(.
»ومع كثرة �صعر الحنين في اأدبنا القديم، فاإن المتتبع له البد اأن ينتهي اإلى اأن معظم 
هذا ال�صعر يدور حول الحنين اإلى )نجد(، وهذا ما اأدركه ياقوت الحموي اإذ قال: )ولم 

يذكر ال�صعراء مو�صعًا اأكثر مما ذكروا نجدًا وت�صوقوا اإليها من العرب المت�صمرة(.
واإن االإن�ص���ان ليح���ار ف���ي تف�صير هذه الظاه���رة التي ت�صافرت فيه���ا عوامل عدة.. 
ف�)نجد( موئل ال�صعر العربي ودوحته البا�صقة، على اأر�صه درج معظم فحوله وفي بواديه 
مج���ر رماحه. و)نجد( - وهي قلب الجزيرة العربي���ة - اأ�صبحت عند ال�صعراء القدماء 
رم���زًا للجزي���رة كلها، حتى تغنى بها �صع���راء ال عهد لهم بها، كاالأبي���وردي في نجدياته، 

وحتى جعلها بع�صهم لفظًا مرادفًا لمعنى الوطن.
وق���د خ�ض اهلل )نجدًا( بجمال ال�صحراء، الفريد في ريا�صها واأزهارها وواحاتها 

ومرابعها وغزالنها ومهاها.
وم���ا من �صك اأن كثي���رًا من نماذج �صعر الحنين اإلى )نج���د( تت�صابه في م�صمونها 
ومحتواها، ولكن هذا الت�صابه ال يفقدها اأ�صالتها المميزة، وال يوقعها في الرتابة الممّلة، 
ونح���ن نرى في اأكثر النماذج و�صفًا ل�)نجد( تم���زج فيه محا�صنها باأ�صواق ال�صاعر حتى 

تتج�صد هذه المحا�صن اأمام عينيك.
وربم���ا ا�صت���روح ال�صاعر الغري���ب )�صبا نجد( فه���اج حنينه، اأو ا�صتم���ع اإلى هديل 

حمامة فحركت اأ�صجانه.
وما اأكثر ما ي�صيم ال�صاعر البرق ي�صتطير من )نجد( فين�صد:

يرتقي ب�����ات  �ل�������ذي  �ل����ب����رق  �أي����ه����ا  )نجد�(�أال  ذّك��رت��ن��ي  �لظلماء  ذرى  ويجلو 

وتبل���غ رهاف���ة الح�ض عند �صع���راء )نجد( مبلغ���ًا عجيبًا حت���ى اأن كل �صيء حولهم 

)1( �صعر الحنين في االأدب القديم / مجلة كلية اللغة العربية بالريا�ض )ج3( 1393ه�.
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يذكرهم ب�)نجد(.
وكثي���رًا ما يقارن ال�صاعر ف���ي غربته بين )نجد( وغيرها م���ن المواطن التي يحل 

فيها، وهيهات اأن يجد طعم الراحة حتى يعود اإلى )نجد(.
ولننظر اإلى هذا ال�صاعر النجدي يفت�ض في بالد ال�صام عن غريب مثله حتى ي�صعده 

بدمعه:
حزينة ع����ي����ن  ب����ال���������ص����ام  ه�����ل  �أعينهاخ���ل���ي���ل���ي  ل���ع���ل���ي  )ن�����ج�����د(  ع���ل���ى  ت���ب���ك���ي 

ومهم���ا طال���ت غربة ال�صاعر ع���ن )نجد( فهو يح���دث نف�صه دائمًا بالع���ودة اإليها، 
وهيه���ات اأن ين�ص���ى ال�صاعى حنينه اإل���ى )نجد( مهما كان يائ�صًا من الع���ودة اإليها، فاإذا 
اأدرك ال�صاعَر الموُت وهو في ناأيه وغربته كانت و�صيته اإلى اأ�صحابه اأن ال يدفنوه اإال في 

)نجد((.

26- عبدالرحمن بن زيد ال�سويداء))(.
)نجد( ملهمة ال�صعراء ومهدهم االأول:

)ل���و اأمعنا النظر لوجدنا معظم �صعراء العربية في العهد الجاهلي و�صدر االإ�صالم 
من هذه البقعة، فقد اأنجبت )مئات( ال�صعراء، ومنهم فحول ال�صعراء واأ�صحاب المعلقات 
الم�صه���ورة الذي���ن ولدوا فيه���ا وعا�صوا بداخلها وف���ي تخومها، ابتداء م���ن امرئ القي�ض 
ب���ن َحَجر الكندي، وعمرو بن كلث���وم التغلبي، والحارث بن حّل���زة الي�صكري، وطرفة بن 
العبدالبك���ري، وزهير بن اأبي �صلمى المزني، ولبيد بن ربيعة العامري، وعنترة بن �صداد 

العب�صي، والنابغة الذبياني، وَعِبيد بن االأبر�ض االأ�صدي، واالأع�صى ميمون بن قي�ض.
ف�صع���راء )نجد( ه���م الذين اأخذ عنهم ال���رواة اللغة، قال عمرو ب���ن العالء اأو اأبو 
عبي���دة واالأ�صمعي: »والعرب ال تروي �صعر َعِدّي بن زي���د العبادي التميمي الأنه عا�ض في 
الحا�ص���رة في الفرات ول���م يع�ض في )نج���د(، واألفاظه غير )نجدية(« وق���ال: »اإنه من 
ال�صعراء بمنزلة �صهيل في النجوم، يعار�صها وال يجري مجراها« وكذلك الحال في �صعر 

)1( كتابه )االألف �صنة الغام�صة من تاريخ نجد( )ج1(.
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»اأبي دوؤاد االأيادي الأن األفاظه لي�صت )نجدية(«.
وق���د األهم �صباه���ا وهواه���ا ومروجها وجباله���ا وحزومه���ا وحزونه���ا )واأنفادها( 
وريا�صه���ا وفيا�صه���ا وقيعانها وحماده���ا و�صيحها وقي�صومه���ا وعبيثرانه���ا، واأقحوانها 
ونفلها وخطميها وخزاماها وبانها وعرارها وغ�صاها ورمثها وحم�صها واأثلها وطرفائها، 

وظباها وغزالنها ومهاها وحمر وح�صها وخ�صوفها وخيولها واإبلها وطيورها ال�صداحة.
ه���ذه العنا�صر وغيرها من الكائنات الحي���ة والمعالم الطبيعية قد األهمت ال�صعراء 
العابثي���ن والالهين والمرحين غرر ق�صائدهم الرائع���ة التي بقيت تفي�ض بالحياة وتعج 
بالحيوي���ة والن�شاط كما �شهرت ق�شاوتها و�شدتها وعمي���ق التجربة فيها الحكماء منهم، 
فبقيت ق�صائدهم تتج�صد فيها الحكمة والمثل ال�صائر الذي بقي حقيقة �صاخ�صة تنطبق 

في كل زمان ومكان على مختلف �صئون الحياة.
باالإ�صاف���ة اإلى ذلك م�صاهمة ال�صعراء النجديين ب�صوق عكاظ »التي تقع على عدوة 
من ماءة يقال لها نقعاء بئر ال تنكف« قال محمد بن حبيب: عكاظ باأعلى )نجد( قريب 
م���ن عرف���ات، واأر�صها لبني ن�صر واتخ���ذت �صوقًا بعد الفيل بخم�ض ع�ص���رة �صنة، ويبداأ 
ة ع�صرة اأيام«. وقال محمد  �صوق عكاظ �صبح هالل ذي القعدة ع�صرين يومًا و�صوق مجنَّ

بن �صهل: من مخالف مكة النجدية عكاظ وتربة وبي�صة وتبالة.
وكان لل�صع���راء النجديي���ن دورًا هامًا في هذا ال�صوق حيث يمثل���ون العمود الفقري 

فيه، فهم اأغلب �صعرائه، ومنهم اْلَحَكم في اأكثر االأحيان.
ولوجوده���م اأث���ر كبير ف���ي تدفق اللغة العربي���ة الف�صحى من ه���ذا المنبر الثقافي 
وال�صيا�صي والتجاري والحرب���ي واالجتماعي الهام، حيث تجتمع فيه ال�صفوة من زعماء 

القبائل وفر�صانها و�صعرائها من مختلف اأ�صقاع الجزيرة العربية.
ه���وؤالء ال�صع���راء الذين يعدون بالمئات )وربما ب���االآالف(، وال غرابة في اإيراد هذا 
الرقم اإذا علمنا اأن قبيلة كطيء مثاًل يوجد فيها 220 �صاعرًا و�صاعرة، منهم 74 �صاعرًا 
و�صاع���رة جاهلي���ة و72 �صاع���رًا اإ�صالمي���ًا باالإ�صافة اإل���ى 74 �صاعرًا و�صاع���رة مجهولي 
االأ�صم���اء والع�صور من جاهليي���ن واإ�صالميين ممن عرفوا باألقابه���م، ولم يهتد اأحد اإلى 
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ع�صرهم واأ�صمائهم، فاإذا كانت قبيلة واحدة قد نبغ منها هذا العدد من ال�صعراء فيمكن 
اأن تقا�ض عليها القبائل االأخرى كتميم واأ�صد وعامر وعب�ض وذبيان وغيرها، واإذا كان من 
تغن���وا ببع�ض المعالم في هذه البقعة باأبيات من ق�صائدهم واأوردٌت �صواهد من اأبياتهم 
في هذا البحث يقارب المائتي���ن والثمانين �صاعرًا و�صاعرة، فهذه المنطقة منبع ال�صعر 
وراف���د هام من رواف���د اللغة العربية ف���ي الجاهلية و�صدر االإ�ص���الم، وموطن للف�صاحة 

العربية كما اأ�صار اإلى ذلك اأبو تمام بقوله:
فيهم و�ل���ب���اأ����س  �ل���ج���ود  �أنَّ  ����ص���كَّ  )نجد(وم����ن  في  �لف�صاحة  �أنَّ  في  �صكَّ  كمن 

�صواء فيمن انتقل من �صعرائها خارجها اإلى الحوا�صر العربية االإ�صالمية في العهد 
الرا�ص���دي واالأم���وي والعبا�صي اأو من بقي فيها، واإذا كان���ت بقعة كهذه تعج بهذه االأعداد 
الهائلة من ال�صعراء الذين يمثلون مختلفة القبائل حيث دون لها 32 ديوانًا لقبائلها وتمثل 
54% م���ن دواوين القبائل العربية البالغة 60 ديوانًا غير ما �صاع منها ولم يدون ممن قد 
عف���ى عليه الزم���ن من �صعرائها واأ�صعارهم منذ عهد االأف���وه االأودي الذي يعتقد اأنه قبل 

ميالد الم�صيح.
ه���ذه الدواوين التي تحتوي عل���ى ذخيرة هائلة من مفردات اللغة العربية قد نحتها 
اأولئ���ك ال�صع���راء و�صاغوها في ق�صائده���م معبرين بها عما تكن���ه جوانحهم من لواعج 
ال�ص���وق اأو الحزن اأو العواط���ف الجيا�صة نحو من يحبونهم، اأو نظرتهم لتفاعالت الحياة 
م���ن حولهم بما فيها م���ن �صلبيات واإيجابي���ات اأو و�صفهم للمح�صو�ص���ات التي تقع عليها 
اأعينه���م، وتج�صي���د النواحي الجمالية في ه���ذه المح�صو�صات، ور�صمه���م لمعالم الطرق 
واالأمكن���ة التي يحتاجونه���ا في اأمورهم الحياتي���ة، والحكم واالأمثال الت���ي �صاغوها من 
عن�ص���ر التجربة في معترك الحياة الفعلية اأو الطموحات الت���ي يتطلعون اإليها ويرومون 

تنفيذها، اأو االأماني التي تدغدغ اأخيلتهم وي�صبون اإلى تحقيقها.
كل ه���ذه التفاعالت التي اأبرزه���ا هوؤالء ال�صعراء في هذه المنطق���ة كانت انعكا�صًا 
وا�صح���ًا لحياتهم، ورافدًا َثّرًا لينبوع اللغة العربي���ة الف�صحى، وقد ا�صتعان بها اللغويون 
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ك�صواهد عند تدوين اللغة العربية في الع�صرين االأموي والعبا�صي.
وقد بقيت )نجد( مثار االإعجاب على مر القرون والع�صور وحتى في وقتنا الحا�صر 
وقد قيل فيها من ال�صعر ما لم ُيَقل في اأي بقعة من االأر�ض، وال غرو في ذلك، فكما تقدم 

هي منبع ال�صعر العربي ومنبت ال�صعراء الفحول.
ما قيل في )نجد( من ال�صعر)1(:

ول���و تق�صين���ا ما قيل في )نجد( م���ن ال�صعر لطال بنا الم�ص���ار الأن ما قيل فيها من 
ال�صع���ر اأكث���ر م���ن اأن يذكر، وذل���ك لعدة اأ�صب���اب، منه���ا: اأن معظم ال�صع���راء قبل بزوغ 
االإ�صالم من هذه البقعة وخا�صة كبار ال�صعراء واأ�صحاب المعلقات، كما اأ�صرنا عن ذلك 

في الجزء االأول.
ومن هوؤالء ال�صعراء من ت�صوق اإلى )نجد( وج�صد م�صاعره في حنينه اإليها وت�صوقه 
اإل���ى ربوعه���ا، ومنهم م���ن األمح اإليه���ا اإلماحًا، ول���م يقت�صر حب )نج���د( وذكرها على 
ال�صع���راء م���ن �صكانها واأهلها بل تعدى ذلك اإلى �صواهم م���ن �صعراء العربية في مختلف 

اأقطار العالم العربي واالإ�صالمي، �صواء اأكان ذلك ابتداء اأو اقتداء بغيرهم«.

27- نج��د.. موط��ن ال�سح��ر والجمال.. ومه��وى اأفئدة ال�سع��راء: بقلم يحيى 
ال�صبرقي:

ن�صر هذه المقالة بجريدة الريا�ض بتاريخ 1429/5/16ه�.
اإنه���ا نجد.. لذكرها يطرب الب�صر، ويترن���م با�صمها الطير والحجر، ق�صيدة ع�صق 
مطرزة بروع���ة البيان، فتنت ال�صعراء فهاموا بها، وكتبوا فيها غرر الق�صائد، فكان من 

حقها اأن تتيه فخرًا لتزاحم نجم ال�صماك االأعزل... اإلخ.
ا�صتعر����ض الكات���ب حدود نجد ومناطقه���ا وت�صاري�صها، ثم ع���رج على هذا الكتاب 
)�صب���ا نجد(، فذكر ما قاله النا�ص���رون وال�صعراء عن نجد.. ومنه���م: علي الطنطاوي، 
عبدالوه���اب عزام، ال�صمة الق�صيري، اأبو فرا����ض الحمداني، اأبو الطيب المتنبي، خالد 

)1( الم�صدر ال�صابق: )االألف �صنة الغام�صة من تاريخ نجد( )ج2(.
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الفي�صل، بدر بن عبدالمح�صن، محمد بن اأحمد ال�صديري، ريم ال�صحراء.
)�أقو�لهم و�أ�صعارهم موجودة في هذ� �لكتاب(.

28- نج��د.. �سوت الح�سارات، وجه التاريخ.. ل ي�سيق مكان الكالم عنها.. 
ول يفرغ ال�سعر منها: بقلم: م�صلط بن عبداهلل الع�صياني:

ن�ص���ر كالمًا جمياًل ع���ن نجد، وم���ن اأنجبت من ال�صع���راء وال�صاع���رات واالأدباء.. 
ومنهم:

ام���روؤ القي����ض، زهير بن اأب���ي �ُصلمى، عبيد ب���ن االأبر�ض، عنترة ب���ن �صداد، علقمة 
الفحل، عمرو بن كلثوم، االأع�صى، دريد بن ال�صمة، كعب بن زهير، الخن�صاء، الحطيئة، 
النابغة الجع���دي، ال�صمة الق�صيري، جرير، الفرزدق، ذو الرمة، يزيد بن الطثرية، ابن 

الدمينة، علي الطنطاوي، اأم ح�صانة المزّية، حمد الحجي، محمد الفهد العي�صى.
رجع الكاتب في مقاله لكتاب: النجديات/ حلم في نجد/ تاريخ البالد ال�صعودية.

وبي���ن ي���دي اأيها ال�صادة - اأق���وال اأخرى كثيرة في هذا ال�صدد ل���كل من االأ�صاتذة: 
عثم���ان بن نا�صر ال�صالح، �صعيد فيا�ض، محمد �صالح بربندي، اأحمد عبدالجبار، علي 

حافظ، محمد بن دخيل، �صحيان العبداهلل.. تركتها خ�صية االإطالة)1(.

)1( قلت هذا في الطبعة االأولى. ولطول العهد )13 عامًا( لم اأجد تلك االأقوال.
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نجد.. في الشعر
كم���ا تقدم في عدد من ال�شفح���ات الما�شية، فقد اأكثر ال�شع���راء والأدباء من ترداد 
ذكر )نجد( و�شباه وربيعه، و�شيحه، وقي�شومه، وخزاماه، وعراره، وهوائه العليل، ونباتاته 

العطرة، بل وجماله، ورماله، واإبله.
وفي هذا الف�شل تاأتي نماذج كثيرة جدًا ت�شهد على ما قالوا ويقولون:

ياقوت الحموي:
قال ياقوت الحموي في معجم البلدان )ولم يذكر ال�شعراء مو�شعًا اأكثر مما ذكروا 
)نج���دًا( وت�شوقوا اإليها من الأعراب المت�شم���رة، و�شاورد منها بع�ض ما يح�شرني..( 

اأ. ه�.
واأورد ف���ي معجم���ه �شت ع�شرة ق�شيدة ل�شت���ة ع�شر �شاعرًا، جعله���م كلهم اأعرابًا، 
اأي اأن���ه ل���م ي�شم ايًا منهم، وكذلك فع���ل ال�شيخ عبداهلل بن محمد ب���ن خمي�ض في كتابه 
)المج���از بي���ن اليمامة والحجاز( - اإل في القليل - ولع���ل لياقوت بع�ض العذر في ذلك، 
لأن���ه اأقام بعيدًا عن )نجد( ولم يختلط باأهلها، ويظهر اأنه لم يبذل جهدًا في ن�شبة تلك 

الأ�شعار لقائليها.
ومما اأورده ياقوت من�شوبًا لأعرابي هذان البيتان:

و�صّيف رب��ي��ع  م���ن  )ن���ج���دا(  اهلل  �صقى )نجدا(���ص��ق��ى  رب��ي��ع  م��ن  ��ى  ت��رجِّ وم����اذا 

حمداب�����ل�����ى اإن������������ه ق�������د ك����������ان ل����ل����ع����ي����ن ق�����رة م���ن���زل���ة  وال���ف���ت���ي���ان  ول���ل���ب���ي�������ض 

والبيتان لل�شمة بن عبداهلل الق�شيري.. من الق�شيدة التي مطلعها:
بدا اأو  ال��ه�����ص��ب  ق��اب��ل��ت��م��ا  اإن  جهداخ��ل��ي��ل��ّي  ت��ب��ك��ي��ا  اأن  ال�����ودك�����اء  ���ص��ن��د  ل���ك���م 
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ومنها:
�صنينه ف���������اإن  )ن������ج������د(  م������ن  ل���ع���ب���ن ب����ن����ا ����ص���ي���ب���ا و����ص���ّي���ب���ن���ن���ا م������ردادع������ان������ي 

الحيا ِرَه��������ُم  ب����ه  ج������ادت  اإذا  الجعدا)ون����ج����د(  ����َف����ل  وال����نَّ ال���م���ك���ن���ان  ب����ه  راأي�������ت 

وُن�ِش���ب البيت���ان المتقدمان اأي�ش���ًا لمجنون ليل���ى )قي�ض بن المل���وح( من ق�شيدة 
مطلعها:

زف�����رة ح�����ر  اأط�������ف�������اأت  ل���ي���ل���ى  ل����ي����ت  رداًاأال  ل����ه����ا  اأ�����ص����ت����ط����ي����ع  ال  اأع�����ال�����ج�����ه�����ا 

ومثل ذلك الق�شيدة التالية:
اأنظراأك���������رر ط����رف����ي ن���ح���و )ن�����ج�����د( واإن����ن����ي ال����ط����رف  ي������درك  ل����م  واإن  اإل����ي����ه 

وعنبرح���ن���ي���ن���ا اإل����������ى اأر�������������ض ك����������اأن ت����راب����ه����ا وم���������ص����ك  ع�������ود  ُم������ط������رت  اإذا 

ب������رد محبرب���������اد ك������������اأن االأق����������ح����������وان ب����رو�����ص����ة و�����ص����ي  االأق������اح������ي  وَن�����������ْور 

وحاجتي ال���ح���ج���از  اأر��������ض  ع���ل���ى  خ��ي��ام )ب��ن��ج��د( دون���ه���ا ال���ط���رف يق�صراأح������ن 

اأن���ظ���روم���ا ن��ظ��ري م���ن ن��ح��و )ن���ج���د( بنافعي ذاك  اإل��������ى  ول���ك���ن���ي  ال،  اأج���������ل، 

ل����ع����ي����ن����ك م������ج������رى م�����ائ�����ه�����ا ي���ت���ح���دراأف������������ي ك�������ل ي����������وم ن������ظ������رة ث�������م ع����ب����رة

ب���������ح���������رب واأم���������������������ا ن�����������������ازح ي�����ت�����ذك�����رم����ت����ى ي�������ص���ت���رح ال����ق����ل����ب اأم��������ا م����ج����اور

ه���ذه الأبيات اأوردها عبدال�شتار اأحمد فراج في تحقيقه لديوان المجنون على اأنها 
من �شعر المجنون، وجاء باأربعة اأبيات من اآخرها. وزاد عليها بيتين اآخرين...

  

كما اأورد ياقوت الأبيات التالية:
ه���وا����ص���ب���هف����ي����ا ح�����ب�����ذا )ن�����ج�����د وط�����ي�����ب ت����راب����ه ب���ال���ع�������ص���ي  ه�������ص���ب���ت���ه  اإذا 

تن�صمت م����ا  اإذا  )ن����ج����د(  ���ص��ب��ا  اأو����ص���رت ُج��ْن��ح ال��ظ��ام جنائبهوري������ح  ��ح��ًى  ���صُ

ال��ك��اف��ور وال��م�����ص��ك �صائبهب����������اأج����������رع م���������م���������راع ك��������������اأن ري������اح������ه ���ص��ح��اب م��ن 
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�صاعة ع�������ص���ت  م����ا  اأن���������ص����اه  ال  يعاقبهواأ�����ص����ه����د  ن���ه���ار  ع����ن  ل���ي���ٌل  اْن�����ج�����اب  وم�����ا 

لوعة م�����ص��ك��ن  ال���ق���ل���ب  ه������ذا  زال  �صاربهوال  ال����م����اء  ي����ت����رك  ح���ت���ى  ب�����ذك�����راه 

وذك���ر اأنه���ا لأعرابي بينما مح���ب الدين الخطي���ب اأثبتها في )الحديق���ة( بعنوان 
»نجدي���ة تحن اإلى )نجد(« و�شاق حكاي���ة )اأم ح�شانة المرية( حين ف�شلت و�شع رجليها 

في الماء على الطواف في ب�شتان زاهر، واأن�شدت:
ه �صاكبهاأق������������ول الأدن������������ى ������ص�����اَح�����ِب�����يَّ اأُ��������ص�������رُّ ال���ك���ح���ل  ي���ح���در  دم�����ع  ول��ل��ع��ي��ن 

القذى ن������ازح  ب���ال���ل���وى  ل��ن��ه��ي  م�صاربه))(ل���ع���م���ري  ط����رق  غ��ي��ر  ال���ن���واح���ي  ن��ق��ي 

ماعبهاأح��������ب ال����ي����ن����ا م�����ن �����ص����ه����اري����ج ُم���ِل���ئ���ت ل�������دي  ت���م���ل���ح  ف����ل����م  ِل������ُل������ْع������ٍب 

فيا حبذا... اإلخ.
وكذلك ن�شبها الجاحظ في )ر�شالة الحنين اإلى الأوطان( لأم ح�شانة الُمِرية.

الخالف حول قائلي بع�ض الق�صائد:
واأح�ش���ب اأن���ه ل داعي لال�شتم���رار في ذكر الأمثل���ة على الخالف ف���ي ن�شبة بع�ض 
الق�شائد لأكثر من �شاعر. ولأورد فقط اأمثلة ثالثة لق�شائد م�شهورة جدًا يتنازعها اأكثر 

من �شاعر..
فالق�شيدة التي اأولها:

ف��ق��د زادن����ي م�����ص��راِك وج����داً ع��ل��ى وجداأال يا �صبا )نجد( متى هجِت من )نجد(

جاءت في ديوان مجنون ليلى، تحقيق عبدال�شتار فراج، ومطلعها:
ب���ي ع��ل��ى االأب�������رق الفرد ُم������ّرا  م���ن عهدخ��ل��ي��ل��ي  ذاك  ح���ب���ذا  ب��ل��ي��ل��ى  وع���ه���دي 

وبعد البيت المتقدم قوله:
ال�صحى رون����ق  ف���ي  ورق�����اء  ه��ت��ف��ت  الرنداأاإن  ال���ن���ب���ات م����ن  ف���ن���ن غ�������ض  ع���ل���ى 

)1( النهى: الغدير.
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ُلبانة ك�����ل  ����ص���ق���ّي���ت  ق�����د  اإل������ى )نجد(واأ�����ص����ب����ح����ت  ق��ل��ب��ي  وا����ص���ت���اق  ت��ه��ام��ي��ة 

اإلى اأن قال:
ه���وى )نجد(اأح��������ن اإل��������ى )ن�����ج�����د( ف���ي���ال���ي���ت اأن����ن����ي ���ص��ل��وان��ه م��ن  ع��ل��ى  �صقيت 

ت����راب����ه وط�����ي�����ُب  )ن������ج������ُد(  ح�����ب�����ذا  العهداأال  ع��ل��ى  )ن���ج���د(  ك���ان  اإن  واأرواُح�������ه 

دن����ا اإذا  ال����م����ح����ب  اأن  زع������م������وا  الوجدوق�������د  م���ن  ي�����ص��ف��ي  ال����ن����اأي  واأن  َي����َم����لُّ 

�����ِف م�����ا بنا البعدب����ك����ٍل ت�����داوي�����ن�����ا ف����ل����م َي�����������صْ م���ن  خ��ي��ر  ال������دار  ق����رب  اأن  ع��ل��ى 

بنافع ل���ي�������ض  ال���������دار  ق������رب  اأن  ودع���ل���ى  ب������ذي  ل���ي�������ض  ت����ه����واه  م����ن  ك������ان  اإذا 

مينة، ون�شبت اأي�شًا ليزيد بن الطثرية. هذه القطعة ُن�شبت لعبداهلل بن الدُّ
وكان الأ�شت���اذ عل���ي الطنط���اوي قد عل���ق في مجل���ة )الر�شالة( ع���ام 1359ه� 
عل���ى ديوان مجن���ون ليلى )رواية اأبي بكر الوالبي( ال���ذي حققه جالل الدين الحلبي 
وطبعت���ه مطبعة م�شطفى البابي الحلبي اآنذاك، وذكر اأن الديوان حوى عدة ق�شائد 
لي�ش���ت للمجن���ون ومن �شمنها هذه الق�شي���دة التي جزم الطنط���اوي باأنها ليزيد بن 

الطثرية)1(.
  

وكذلك جزم الطنطاوي باأن الق�شيدة التالية التي وردت في ديوان المجنون في كل 
من الطبعتين اأعني رواية الوالبي وتحقيق فراج.. وهي:

تهوى وال����ع����ي���������ض  ل�������ص���اح���ب���ي  ب����ن����ا ب����ي����ن ال���م���ن���ي���ف���ة ف����ال���������ص����م����ار))(اأق����������ول 

ف������م������ا ب������ع������د ال�����ع�����������ص�����ي�����ة م��������ن ع��������رارت����م����ت����ع م������ن ����ص���م���ي���م ع����������رار )ن����ج����د(

)ن�����ج�����د( ن�����ف�����ح�����ات  ح�������ب�������ذا  ي��������ا  ورّي��������������������ا رو�����������ص����������ه غ����������ب ال������ق������ط������اراأال 

)ن�����ج�����دا( ال�����ح�����ي  ي����ح����ل  اإذ  زارواأه�������ل�������ك  غ������ي������ر  زم��������ان��������ك  ع������ل������ى  واأن����������������ت 

ال�شامن  حاتم  وتحقيق  �ض68،  الر�شيد  �شعد  بن  نا�شر  د.  تحقيق  الطثرية(  بن  يزيد  )�شعر  )1( وانظر 
�ض68 اأي�شًا.

)2( ال�شحيح اأنه )الغمار( ا�شم مو�شع.
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��������ص�������رار������ص�����ه�����ور ي���ن���ق�������ص���ي���ن وم���������ا �����ص����ُع����رن����ا وال  ل�������ه�������ن  ب���������اأَن�������������������ص���������اف 

واأط������������ول م������ا ي�����ك�����ون م������ن ال�����ن�����ه�����ار))(ف������������اأم������������ا ل������ي������ل������ه������ن ف�������خ�������ي�������ر ل����ي����ل

مة بن عبداهلل الق�شيري. وهذا ما يراه ال�شيخ حمد بن محمد الجا�شر  جزم اأنها لل�شِّ
في مجلة الع���رب اأثناء ترجمته لل�شاعر الق�شيري. اأما الجاحظ في )ر�شالة الحنين اإلى 

الأوطان( فقد ن�شبها لأبي عمرو البجلي)2(.
والمثال الأخير في هذا ال�شدد الق�شيدة الم�شهورة التي منها هذا البيت:

ي����ودع����اِق��َف��ا َوّدَع����ا )ن��ج��دا( وم��ن َح���لَّ بالِحَمى اأن  ع����ن����دن����ا  )ل����ن����ج����د(  وَق����������لَّ 

مة بن  ن�شب���ت لمجنون ليل���ى، بينما عدها حمد ب���ن محمد الجا�شر من �شع���ر ال�شِّ
عبداهلل الق�شيري �شمن ق�شيدة طويلة رائعة تبلغ )59( بيتًا.. منها:

َزَجْرَتها ف��ل��م��ا  ال��ي�����ص��رى  َع���ْي���ُن���ك  ع���ن ال��ج��ه��ل ب��ع��د ال���ِح���ْل���م اأ���ص��ب��ل��ت��ا معاب��ك��ت 

ومنها:
الجوى م��ن  ي�صفي  ك���اد  ب��ق��ول  ��ت  ت���������ص����دع����اَف��ر���صَّ اأن  اأك��������ب��������ادن��������ا  ب��������ه  ت�����ل�����م 

ي����ودع����اق��ف��ا ودع����ا )ن���ج���دا( وم���ن ح��ل بالحمى اأن  ع����ن����دن����ا  ل������)ن�����ج�����د(  وق��������لَّ 

الربى اأط��ي��ب  م��ا  االأر�����ض  ت��ل��ك  والمتربعابنف�صي  ال��م�����ص��ط��اف  اأح�������ص���ن  وم����ا 

ت�صدعاواأذك��������������ر اأي������������ام ال����ح����م����ى ث������م اأن����ث����ن����ي اأن  خ�����ص��ي��ة  م����ن  ك���ب���دي  ع���ل���ى 

ع���ل���ي���ك ول����ك����ن خ�����ل ع���ي���ن���ي���ك َت����ْدَم����َع����اف��ل��ي�����ص��ت ع�������ص���ي���ات ال���ح���م���ى ب����رواج����ع

ب��ي�����ض نواهد ف���ي���ه  ل����ي  ب�����دت  ُقطَعاو�����ص����رب  اأم�����ص��ي��ن  ال��و���ص��ل  ���ُص��ْم��ُت��ُه��ن  اإذا 

الحيا دي����م  ال��ح��م��ى  اهلل  ���ص��ق��ى  منقعاف��ق��ل��ت  ب���ال�������ص���م  اهلل  �����ص����ق����اك  ف���ق���ل���ن 

اأرى ف�����ا  ال���������ص����ام  ع���ل���ي���ك���ن  مقنعاوق�����ل�����ت:  ع��ن��ه  ال��ح��م��ى  دون  م���ن  ل��ن��ف�����ص��ي 

تق��ا�شر ليله��ن فخ�����ير لي��������ل           واأط�����يب ما يك���ون من النه���ار )1( وفي رواية:  
)2( وانظر )ديوان ال�شمة الق�شيري( تحقيق د. عبدالعزيز بن محمد الفي�شل �ض78، الطبعة الأولى 1401ه�.
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ك����اذب����اً ك���ن���ت  اإن  اهلل  اأراك  اأقطعاف���ق���ل���ن:  ذراع�����ي�����ك  ي���م���ن���ى  م����ن  ب���ن���ان���ك 

واآخرها:
نتجمعا))(ك��������اأن��������ا خ����ل����ق����ن����ا ل������ل������ن������وى وك������اأن������م������ا اأن  االأي�����������ام  ع���ل���ى  ح��������رام 

ق�صائد اأخرى ذكرها ياقوت:
واأثبت ياقوت في معجمه ق�شائد اأخرى.. منها:

حزينة ع����ي����ن  ب����ال���������ص����ام  ه�����ل  اأعينهاخ���ل���ي���ل���ي  ل���ع���ل���ي  )ن�����ج�����د(  ع���ل���ى  ُت����ب����ّك����ي 

اأو االأ����ص���ى ب��ن��ف�����ض  ن��ف�����ص��اً  ب���ائ���ع  حنينهاوه�����ل  ب����������ذاك  ف�����اأج�����اه�����ا  اإل�����ي�����ه�����ا 

حمامة اإال  ال����ب����اك����ون  اأ����ص���ل���م���ه���ا  م������ط������وق������ة ب�������ان�������ت وب��������������ان ق����ري����ن����ه����اق�����د 

لينهات����ج����اوب����ه����ا اأخ����������رى ع����ل����ى َخ������ْي������ُزَران������ة االأر������������ض  م�����ن  ����ي����ه����ا  ُي����َدنِّ ي����ك����اد 

اأ�صتبينهان����ظ����رُت ِب���َع���ْي���ن���ي م���وؤن�������ص���ي���ن ف���ل���م اأك����د ن����ظ����رة  ����ص���ه���ي���ل  م�����ن  اأرى 

اأرج������ع������ت نظرة ث�����م  ن���ف�������ص���ي  يقينهاف���ك���ذب���ت  )ل����ن����ج����د(  �����ص����وق����اً  ل�����ي  ف���ه���ي���ج 

  

ي�سرني ع��ل��ي��ك  �إ����س���ف���اق���ي  ف����رط  ت��ج��دي وجديوم����ن  اأن  ِك ع��ن��ي خ���وف  ���ُل���وَّ ����صُ

�صرى اإذا  ال��خ��ي��ال  ط��ي��ف  م���ن  )نجد(واأ����ص���ف���ق  ���ص��اك��ن��و  ب���ه  ي�����دري  اأن  م��خ��اف��ة 

  

ت����راب����ه وط�����ي�����ب  )ن������ج������د(  ح�����ب�����ذا  وغ���ل���ظ���ة دن����ي����ا اأه�������ل )ن����ج����د( ودي���ُن���ه���ااأال 

اأ�صتبينهان��ظ��رت ب��اأع��ل��ى )ال��ج��ل��ه��ت��ي��ن( ف��ل��م اأكد ل���م���ح���ة  ���ص��ه��ي��ل  م����ن  اأرى 

  

اأ�صيمهاراأي��������ت ب�����روق�����اً داع�����ي�����ات اإل�������ى ال���ه���وى )ن���ج���دا(  اأن  ن��ف�����ص��ي  ف��ب�����ص��رت 

ذك����رت����ه ع�����ن�����دي  االأوط�������������ان  ذك�������ر  اأقيمهااإذا  )ن����ج����دا(  اأن  ن��ف�����ص��ي  وب�������ص���رت 

)1( انظر مجلة العرب الجزء 2 ال�شنة 2 وانظر ديوان ال�شمة الق�شيري )�ض86( تحقيق اأ. د. عبدالعزيز بن 
محمد الفي�شل الذي طبعه النادي الأدبي بالريا�ض عام 1401ه� طباعة غير جيدة بحروف �شغيرة، وقراأت 

اأنه طبع مرة ثانية عام 1428ه�، ولم اأجد هذه الطبعة.
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جنوبه وم����ج����رى  )ن����ج����د(  ح����ب����ذا  ن�صيمهااأال  ال��ع�����ص��ي  ب�����رد  م����ن  ط�����اب  اإذا 

ك ال ي��ن�����ص��ي��ك )ن�����ج�����دا( واأه���ل���ه نعيمهااأِج����������دَّ ت�����ول�����ى  ق������د  دن�����ي�����ا  غ����ي����اط����ل 
  

يرتقي ب�����ات  ال�������ذي  ال����ب����رق  اأي����ه����ا  ويجلو دجى الظلماء ذكرتني )نجدا())(اأال 

اأرى وم������ا  اأذرع������������ات  م�����ن  بعداوه���ي���ج���ت���ن���ي  ع��ل��ى ذي ح���اج���ة ط���رب���اً  )ب��ن��ج��د( 

ب��ع��ي��ن��ي��ك رّي�����ا م���ا ح��ي��ي��ت وال )ن���ج���دا(اأت���ب���ك���ي ع��ل��ى )ن���ج���د( ورّي������ا ول����ن ترى

)َوْجرة( )اأق��ف��ار(  ع�صت  ما  م�صرفاً  جعدا))(وال  ث����رى  ت��رب��ه��ن  م���ن  واط���ئ���ا  وال 

ت�صوقها ال���خ���زام���ى  ري�����ح  واج�������دا  وه����داوال  اأو  ك�������ادك  ت���ع���ل���و  ال�������ص���ب���ا  ري�������اح 

ط���ول���ه ي���ق�������ص���ر  ال����ل����ي����ل  اأن  ت������ر  )ب����ن����ج����د( وت�����������زداد ال������ري������اح ب�����ه ب�����ردااأل���������م 

  

وقال اأعرابي من بني طهية:
ف�صاقني ال���ق���اف���ل���ي���ن  رح����ي����ل  ف��ق��ل��ت اق������راأوا م��ن��ي ال�����ص��ام ع��ل��ى دعد���ص��م��ع��ت 

ط���وال ال��ل��ي��ال��ي م��ن ق��ف��ول اإل���ى )نجد(اأح����������ن اإل����������ى )ن������ج������د( واإن�����������ي الآي���������ض

فاعترف دع����د  وال  )ن���ج���د(  ف���ا  ب���ه���ج���ر اإل�������ى ي������وم ال���ق���ي���ام���ة وال����وع����دَت����َع����زَّ 

  

وقال اآخر متغربًا ببغداد:
ن������ازح ب�����ب�����غ�����داد  ل�����م�����ح�����زون  ه������ل  مجيباأال  ال����ب����ك����اء  ج����ه����د  ب����ك����ى  م�����ا  اإذا 

اآم�����ن�����ا ك�����ن�����ت  وان  ب������ب������غ������داد  غ���ري���بك�������اأن�������ي  ال����م����ح����ل  ن�����ائ�����ي  دٍم  ط�����ري�����د 

)1( ن�شبها موؤلف )الألف �شنة الغام�شة من تاريخ نجد( ل�شحيم بن المخرم نقاًل عن )الحما�شة(، كما ن�شبها 
موؤلف )نجد ومفاتنه ال�شعرية( لداود بن ب�شر الكالبي، وانظر �ض205 من هذا الكتاب.

)2( جاءت هذه الق�شيدة في كتاب عاتق بن غيث البالدي )معجم معالم الحجاز( الطبعة الثانية 1431 )7( 
اأبيات، وكانت في الطبعة الأولى من كتابه )4( اأبيات وجاءت في كالم الموؤلف على موقع )وجره(، والبيت 

ال�شابع هو:
بيتها وج��������������ارات  ري��������ا  م������ن  ق�������رى ن���ب���ط���ي���ات ت�������ش���م���ن���ن���ي م�����ردات����ب����دل����ت 

وبدل )اأقفار( جاءت )اأبقار(، واأهل مكة اأدرى ب�شعابها.
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م�صيبف���ي���ا الئ���م���ي ف����ي ح����ب )ن����ج����د( واأه���ل���ه ال����م����ه����م  ب������االأم������ر  اأ������ص�����اب�����ك 

  

َق���ال������ع������م������ري ل������م������ك������اء ي�����غ�����ن�����ي ب����ق����ف����رة ���رَّ ب��ع��ل��ي��اء م����ن )ن����ج����د( ع����ا ث����م ����صَ

اأبلقااأح����������ب اإل�����ي�����ن�����ا م������ن ه�����دي�����ل ح���م���ام���ة ال��ل��ي��ل  وم����ن ����ص���وت دي����ك ه���اج���ُه 

  

قدم �شاعر من )نجد( اإلى بغداد فا�شتوباأها فقال:
وليلة ي������وم  ك�����ل  ي����دن����و  ال�����ري�����ف  بعدااأرى  و����ص���اح���ب���ه  )ن����ج����د(  م����ن  وازداد 

ب���غ���ي�������ص���ة ب�����������اد  ب��������غ��������داد  اإن  رغ�����دااأال  م���ع���ي�������ص���ت���ه���ا  ك�����ان�����ت  واإن  اإل���������ي 

مري�صة ف���ي���ه���ا  ال�����ري�����ح  ت����ه����ب  تندىب�������اد  اأو  ُت���ْم���َط���ر  ح��ي��ن  خ��ب��ث��اً  وت������زداد 

ق�صائد ذكرها �صاحب )المجاز.. بين اليمامة والحجاز(:
واأثب���ت عب���داهلل بن محمد بن خمي�ض ف���ي »المجاز« ق�شائد اأخ���رى �شّدرها بقوله 

)قال بع�ض الأعراب( وهي كلها لالأبيوردي في ديوانه المطبوع المحقق.. وهي:
��������ة ال���������ُم���������ْل���������د))()ون�����������������ج�����������������د(    داره�������������������������������ا    وب�������ه �������َب�������ا ال��������َخ��������ِط��������يَّ ��������صَ

ت���������������ب���������������اري���������������ح م�������������������ن ال�������������وج�������������دوب���������������������������ي ������������������ص�����������������وق ت���������ل���������ّق���������ح���������ه

َف��������������������َوا َل���������َه���������ِف���������ي ع�������ل�������ى )ن�������ج�������د(وي�������������ب�������������ك�������������ي�������������ن�������������ي ت�����������������ذك�����������������ره

  

حنة ب�����ال�����غ�����ور  ول������اأن�������������ص������اء  )ن���ج���د())(اأح�����������ن  ب���رب���ى  اأوط���ان���ه���ا  َذَك������رت  اإذا 

وم���ن اأي���ن ت���دري م��ا ال���ع���راُر م��ن الرندوت�������ص���ب���و اإل�������ى رن������د ال���ح���م���ى وع�������راره

  

)1( ديوان الأبيوردي ج 2 النجديات �ض 267 و�شتاأتي الق�شيدة اأكثر من ذلك �ض99.
)2( الم�شدر ال�شابق �ض 172 وقبل البيتين قوله:

ت����ع����رف����ان����ه م�������ا  ال������ح������ب  اإن  ال��وج��دخ����ل����ي����ل����ي  م���ن  ال��ح��ن��ي��ن  اأن  ت��ن��ك��را  ف���ال 
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اأرق��������ن��������ي اإذ  ال����������ب����������رق  ح�صَنا))(واأران�������������������������ي  )ن����ج����د(  اأر��������ض  م����ن  ب��م��ن��ى 

ب������ع������دم������ا اخ���������ت���������ار ف�������������������وؤادي وط�����ن�����ام�����������ن�����������زل ح�������������ل ب�������������ه ل�������������ي ������ص�����ك�����ن

  

فاإنني ع�������ودي  ب�����اْل�����َح�����ْزِن  الُحْزن))(اأََل�����ْي�����لَ�����َت�����َن�����اَ  ل��وع��ة  على  اأح�����ص��ائ��ي  اأط��ام��ن 

ت�صّبها وه�����ي  ال�������ص���وء  اأه������ل  ِق�����ص��د ال���خ���ّط���ّي ب��ال��م��ن��دل اللدنف���ح���ّي���ي���ت  ع��ل��ى 

ْجنف��ق��ال��وا م���ن ال�����ص��اري وق���د ب��ل��ه النَّدى الدَّ ليلة  ف��ي  ظ��ل  اأر����ض  اب��ن  فقلت 

والحمى وال���������دار  ب���ال���غ���ور  ح���اج���ة  و)ن���ج���د( ه�����واه وه����ي ت���ع���رف م���ا اأعنيل����ه 

ق�صائد ُعرف اأ�صحابها:
والأن - اأيه���ا ال�شادة - لن�شتعر�ض �شيئ���ًا مما قاله بع�ض ال�شعراء في )نجد( اأو في 
الأماكن اأو النباتات الم�شهورة. وكما اأ�شلفت فاإن المرور على كل - اأو حتى جل - ما قيل 

في ذلك، �شيء �شعب جدًا لكثرته وكثرة من قاله.

1- مالك بن الريب: )000-60ه�(.
يرثي هذا ال�شاعر نف�شه، ويتمنى اأن يبيت - ولو ليلة - بجنب الغ�شا قبل اأن يموت، 

وكان قد خرج غازيًا في �شبيل اهلل فلدغته اأفعى فلما اأح�ض بالموت قال:
ليلة اأب����ي����ت����ن  ه�����ل  �����ص����ع����ري  ل����ي����ت  النواجيااأال  القا�ض  اأزج��ي  الغ�صا  بجنب 

عر�صه ال��رك��ب  يقطع  ل��م  الغ�صا  لياليافليت  ال����رك����اب  م��ا���ص��ى  ال��غ�����ص��ا  ول���ي���ت 

تقا�صرت ارت��ح��ل��ن  ي���وم  ال��غ�����ص��ا  م���ا ورائ���ي���اول��ي��ت  اأرى  ال��غ�����ص��ا ح��ت��ى  ب���ط���ون 

م���������زار ول�����ك�����ن ال����غ���������ص����ا ل���ي�������ض دان����ي����القد كان في جنب الغ�صا لو دنا الغ�صا

الرحى ت��غ��ي��رت  ه���ل  ���ص��ع��ري  ل��ي��ت  هيااأال  كما  ب�)فلج(  اأم�صت  اأو  اْلُمثل  رح��ى 

واأن�����زل�����وا ج��م��ي��ع��ا  ح���ل���وه���ا  ال����ح����ي  ب����ه����ا ب�����ق�����را ُح���������مَّ ال�����ع�����ي�����ون ����ص���واج���ي���ااإذا 

)1( الم�شدر ال�شابق �ض 178.

)2( الم�شدر ال�شابق �ض 220.
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يجنها ال������ظ������ام  ك��������اد  وق��������د  ���ْف���َن ال����خ����زام����ى م�����رة واالأق����اح����ي����ارع�����ي�����ن  َي�������صُ

ليااأق���������ول الأ�����ص����ح����اب����ي ارف����ع����ون����ي ف���اإن���ه ب��������دا  ����ص���ه���ي���ل  اأن  ل���ع���ي���ن���ي  ي����ق����ر 

فانزال ال��م��وت  دن���ا  رح��ل��ي  �صاحبي  ب��������راب��������ي��������ة اإن����������������ي م������ق������ي������م ل����ي����ال����ي����اف��ي��ا 

  

2- مجنون ليلى: قي�ض بن الملوح بن مزاحم العامري )000-68ه�(.
ه���ذا ال�شاع���ر - الذي �شم���ي بالمجنون، ومن���ازل قبيلته في منطق���ة الأفالج قرية 

)الغيل( في جنوب )نجد( - يحن اإلى )نجد( حنينه اإلى ليلى:
ه���وى )نجد(اأح��������ن اإل��������ى )ن�����ج�����د( ف���ي���ال���ي���ت اأن����ن����ي ���ص��ل��وان��ه م��ن  ع��ل��ى  �صقيت 

ت����راب����ه وط�����ي�����ب  )ن������ج������د(  ح�����ب�����ذا  العهداأال  ع��ل��ى  )ن���ج���د(  ك���ان  اإن  واأرواح�������ه 

قنا ع�����وار������ض  ه�����ل  ����ص���ع���ري  ل���ي���ت  ت���غ���ي���رت���ا بعدياأال  ه����ل  ال���ت���ن���ائ���ي  ل����ط����ول 

ج����رت اإذا  ال������ري������ح  ع�����ل�����وي�����ات  ب��ري��ح ال��خ��زام��ى ه��ل ت��ه��ب ع��ل��ى )نجد(وع��������ن 

جعدوع�����ن اأق�����ح�����وان ال����رم����ل م����ا ه����و فاعل ب�����ث�����رّى  ل���ي���ل���ة  اأ�������ص������رى  ه�����و  اإذا 

* * *

وله: )اأو.. لبن �شنان الخفاجي()1(:
خليا ب����������اهلل  ن�����ع�����م�����ان  ج�����ب�����ل�����ي  ن�صيمهااأي�������������ا  اإل������ّي  ي��خ��ل�����ض  ��ب��ا  ال�����صَّ ن�����ص��ي��م 

����ي ح�����رارة ِم����نَّ ت�����ص��ف  اأو  ب����رده����ا  �صميمهااأج������د  اإال  ي����ب����ق  ل������م  ك����ب����د  ع����ل����ى 

تن�صمت م�����ا  اإذا  ري������ح  ���ب���ا  ال�������صَّ ت��ج��ل��ت همومهاف��������اإن  م���ح���زون  ن��ف�����ض  ع��ل��ى 

* * *
بعدها )نجد(خلت عن ثرى )نجد( فما طاب  اإذن  لطاب  )نجدا(  راجعت  ول��و 

* * *

ها قالت: ما فعلت ريح كانت تاأتينا ونحن  )1( وقيل تزوج تهامٌي نجديًة فاأخرجها اإلى تهامة، فلما اأ�شابها َحرُّ
بنجد يقال لها ال�شبا، قال يحب�شها هذان الجبالن.. فاأن�شدت: اأيا جبلي نعمان... اإلخ.
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ويو�صي �صاحبه باأن يتمتع من ُذرى ه�صبات )نجد(:
)ن����ج����د( ه�������ص���ب���ات  ُذرى  م�����ن  ت������راه������ات���م���ت���ع  ال  اأن  م������و�������ص������ك  ف���������اإن���������ك 

م�������داه�������ااأودع������������ه������������ا ال����������غ����������داة ف������ك������ل ن���ف�������ض ب������ل������غ������ت  اإذا  م��������ف��������ارق��������ة 

* * *
و������ص�����ّب�����ح ل����ل����رح����م����ن ح����ي����ن راآن��������������ي))(واأج���ه�������ص���ت ل�����)ال����ت����وب����اد( ح���ي���ن راأي���ت���ه

* * *
ق����وم����ي ج������م������ال  راأي��������������ت  اإذا  حنينااأح������������ن  ل�����ه�����ا  �����ص����م����ع����ت  اإن  واأب��������ك��������ي 

ب������اد قومي ال���م���ج���ي���د  ال���غ���ي���ث  َب���ل���ي���ن���ا����ص���ق���ى  واإن  ال��������دي��������ار  خ�����ل�����ت  واإن 

اأر��������ض )نجد( و����ص���اك���ن  )ن����ج����د(  ت�������ح�������ي�������ات َي��������������ُرْح��������������َن وي�����غ�����ت�����دي�����ن�����اع���ل���ى 

  

3- جميل بثينة: جميل بن عبداهلل بن معمر )000-82ه�(.
اأه����ل )ن���ج���د( واأهلنا ام�����روؤ م���ن  َت�������ه�������اٍم ف����م����ا ال�����ن�����ج�����دي وال����م����ت����غ����ورواأن�����ت 

* * *
�������ِل�������هو��������ص�������ري�������ع�������اً م���������ن ال�������ث�������م�������ام ت������رى ع����������ارم����������ات ال��������م��������دب ف��������ي اأَ��������صَ

وخ��������زام��������ى ح��������ن��������وة  ذات  �صبلهرو����������ص���������ة  م��������ن  ال������رب������ي������ع  ف����ي����ه����ا  ج����������اء 

* * *
تكن واإن  ف��������وؤادي   - غ������ارت  اإذا  اإلى )نجد())(ي���غ���ور  الفوؤاد  َيِهْم مني  ب�)نجد( 

* * *
تحملوا ال����ذي����ن  ج���ي���ران���ي  اهلل  يهطل���ص��ق��ى  ال��رم��ث  ب��ذي  اأ���ص��ح��ى  بمرتج�ض 

������م وم������ن������ه ع�����������ص�����ار ف�������ي ت�����ه�����ام�����ة ُب�����ّه�����لل������ه �����ص����ل����ف م����ن����ه ب������)ن�����ج�����د( ُم������َريَّ

  

)1( التوباد جبل مطّل على قرية الغيل في منطقة الأفالج التي قاعدتها )ليلى(.
)2( كتاب )نجد.. ومفاتنه ال�شعرية(.
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4- ال�صمة بن عبداهلل الق�صيري: )000-95ه�()1(.

وله���ذا ال�شاعر النجدي ق�شائد رنانة في )نجد( ورباه.. منها القطعة التالية التي 
مطلعها:

ق���رق���رى ي������وم  ن���ي���ة  اأ�����ص����ك����و  �صعوبهااإل��������ى اهلل  �����ص����ت����ى  االأه���������������واء  م����ف����رق����ة 

ظللته ال����ب����اه����ل����ي  ب���ح�������ص���ن  اأك����ف����ك����ف ع������ب������رات ت���ف���ي�������ض غ���روب���ه���اوي������وم������ا 

ت��������ح��������اذره ن����ف���������ض ف���������ص����ب ����ص���ب���وب���ه���اوي����وم����ا ع���ل���ى ت����ب����راك اأي���ق���ن���ت ب���ال���ذي

طبيبهاوي�����وم�����اً ب�����ق�����رٍن ق�������رِن ن���خ���ل���ة راج���ع���ت )ب����ن����ج����د(  زف���������رات  ب��ن��ف�����ص��ك 

ال����ح����رام تجلدت ال��ب��ي��ت  ل����دى  ع��ل��ى م���ا يريبهاوي����وم����اً  اإك����راه����اً  ال��ن��ف�����ض  ل���ك 

ولّقيت ���ص��ق��ي��ت��م  ال  )ن����ج����د(  اأه������ل  رك������اب������ك������م ر��������ص�������دا وح������ل������ت ذن����وب����ه����اف���ي���ا 

وعريت )ن����ج����د(  اأه������ل  اأت���ي���ت���م  م����ا  ْت��������ُك��������ْم وق������د ط������ال دوب���ه���ااإذا  ق���ائ�������ض اأَدَّ

تحية ف���������اق���������روؤن  ع����ل����ي����ه����م  و�صيبهاف�����م�����ّن�����ي  ق����وم����ي  ����ص���ب���ان  ب���ه���ا  ي���خ�������ض 

ي�����راه�����م اأن  اإل�����������ى  م���������ص����ت����اق  ورج����������ع اأم������اث������ي������ل ي������ف������ّدى ع���ري���ب���ه���ات����ح����ي����ة 

اأر�صكم ن��ح��و  م���ن  ال���ري���ح  اأت��ت��ن��ا  م���ا  اأت������ت������ن������ا ب������ري������اك������م ف������ط������ال ه���ب���وب���ه���ااإذا 

ال��م�����ص��ك خ���ال���ط عنبرا ب��ط��ي��ب  جنوبهااأَت����ْت����َن����ا  ب���اك���رت���ه���ا  ال����خ����زام����ى،  وري������ح 

* * *

بالريا�ض 1401ه� طبعة غير  الأدبي  النادي  الفي�شل طبعه  اأ. د. عبدالعزيز بن محمد  )1( جمع ديوانه وحققه 
جيدة ل�شغر حروفها، بمقدمة لطيفة ظريفة ذكر فيها المحقق اأن عم ال�شاعر )والد رّيا( ا�شترط لزواجه من 

ابنته خم�شين ناقة، ا�شتعد والده بدفعها، اإل اأنها نق�شت واحدة، فرف�ض قبولها، فاأبى والد ال�شاعر اإكمالها.
واأمام هذا غادر ال�شاعر لل�شام تاركًا بالده وعمه ورياه والنياق، فا�شتقبله الخليفة في دم�شق واألحقه 

بالفر�شان، ثم لحق بالجيو�ض الإ�شالمية وتوفي هناك، وقبل وفاته قال:
ن�����اظ�����راً ل���������ص����ت  اأن  ع�������ب�������اداهلل  عيدهااأح������ق������ا  ال��ن��ف�����ض  ع�����اود  اإال  ال��ه�����ص��ب  اإل�����ى 

وي�شبهه في هذا من بع�ض الوجوه يحيى بن طالب الحنفي الذي قال:
ن�����اظ�����راً ل���������ص����ت  اأن  ع�������ب�������اداهلل  الغبراأح������ق������ا  واأع����ام����ه����ا  ي����وم����اً  ق����رق����رى  اإل������ى 

وقبل هذا ن�شر الأ�شتاذ حمد بن محمد الجا�شر معظم �شعر ال�شمة في مجلة )العرب(
وفي اأحد اأعداد المجلة العربية ُن�ِشر مقال طويل جميل بقلم اإبراهيم ونو�ض من �شوريا اأثنى فيه على 

نجد، وعلى ال�شمة و�شعره، وخا�شة العينية )58 بيتًا( ومنها هذا البيت الجميل:
زجرتها ف���ل���م���ا  ال���ي�������ص���رى  ع���ي���ن���ك  ع����ن ال���ج���ه���ل ب���ع���د ال���ح���ل���م اأ����ص���ب���ل���ت���ا معاب���ك���ت 

وجعل الكاتب عنوان مقاله: نجد.. في �شعر ال�شمة الق�شبري، نجد ملهمة ال�شعراء العرب على مّر الع�شور.
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وي�صور وجده فيقول:
ب��������واح��������دة داع������������ي ال�����م�����ن�����اي�����ا األ�����م�����تف����وج����دي ب���ط���ي���ا وج������د اأ�����ص����م����ط راع����ه

بها ق������ذف������ت  اأع�������راب�������ي�������ة  وج���������د  ���ص��روف ال��ن��وى م��ن حيث ل��م ت��ك ظنتوال 

ُي�����ْق�����َدر ل���ه���ا م����ا تمنتت����م����ن����ت اأح������ال������ي������ب ال�����ل�����ق�����اح وخ���ي���م���ة )ب���ن���ج���د(، ف���ل���م 

وطيبه ال����ع����ذي����ب  م�������اء  َذَك�������������رْت  اأرنتاإذا  )ن��ج��د(  اأر�����ض  م��ن  الح�صا  وَب����ْرد 

������������������ٌة ق�����ب�����ل ال�����ع�����������ص�����اء واأّن�������������ٌة ����ت))(ل�����ه�����ا اأَنَّ ������َت������اََه������ا َل����ُج����نَّ ����ص���ح���ي���راً ول�������وال اأَنَّ

* * *
ويتذكر )نجدا( مخاطباً خليليه:

ال��ق�����ص��ر فانظرا اأ���ص��رف��ا  ل��ن��ا )نجدا(خ��ل��ي��ل��ّي ق��وم��ا  ت���وؤن�������ص���ان  ه���ل  ب��اأع��ي��ان��ك��م 

ه ُع������ُل������وَّ ع����ل����ون����ا  اإن  الأخ���������ص����ى  ُبعداواإن�����������ي   - وي��ح��ك��م��ا   - ت�����زداد  اأن  وت�����ص��رف 

)نجدا(ن�����ظ�����رت واأ������ص�����ح�����اب�����ي ب�����������ذروة ن���ظ���رة اأب�صرتا  عيناي  َتف�ْض  ل��م  فلو 

فليتني م�������ص���ع���دي���ن  رك�������ب  م�������ّر  عبداًاإذا  ل��ه��م  الم�صعدين  ال��رائ��ح��ي��ن  م��ع 

* * *
ويقول من ق�صيدة:

ليلة اأب����ي����ت����ن  ه�����ل  �����ص����ع����ري  ل����ي����ت  اأه���ل���ه���ا �صعداأال  ب�����ص��ع��د ول���م���ا ت���خ���ل م����ن 

وق����د ����ص���ال م�����ص��ي��ا ث���م ���ص��ب��ح��ه��ا النجدوه������ل اأق���ب���ل���ن ال����ّن����ْج����َد اأع������ن������اَق اأْي����ن����ق

الهوى م���ن  ورّي�����ا  )ن���ج���دا(  اأرى  ف��م��ا م��ن ه��وائ��ي ال��ي��وم رّي���ا وال )نجد(وك��ن��ت 

كليهما )ون�����ج�����د(  رّي�������ا  م����ن  الجندف���دع���ن���ي  غ�������دا  م�����ا  اإذا  غ�������اد  ول���ك���ن���ن���ي 

* * *
ن����اظ����راً ل�������ص���ت  اأن  اهلل  ع����ب����اد  ال��ن��ف�����ض عيدهااأح������ق������اً  اإال ع���اود  ال��ه�����ص��ب  اإل���ى 

زف������رة ب����ع����د  ع�����ب�����رة  ا�����ص����ت����ه����ل����ت  ����ص���ع���وده���اواإال  ي����ل����م  اأن  ق����ل����ب����ي  ي���������ص����دع 

)1( هذا البيت لم يورده اأ. د. عبدالعزيز بن محمد الفي�شل في )ديوان ال�شمة الق�شيري( الذي حققه، وطبعه 
النادي الأدبي بالريا�ض عام 1401ه� كما تقدم.
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نظرة ب����ع����د  ال�����ه�����وى  اهلل  ق�����ات�����ل  اأف�������ادك�������ه�������ا ي���������وم ال�����ل�����ق�����اء م���ف���ي���ده���ااأال 

* * * وله:
بدا اأو  ال��ه�����ص��ب  ق��اب��ل��ت��م��ا  اإن  جهداخ��ل��ي��ل��ي  ت��ب��ك��ي��ا  اأن  ال�����ودك�����اء  ���ص��ن��د  ل���ك���م 

خ���زازى وم��د ال��ط��رف ه��ل اآن�����ض النجدا���ص��ا ع��ب��د االأع���ل���ى ح��ي��ث اأوف�����ى ع�صية

اإل�����ى ج��ب��ل االأو������ص�����ال م�����ص��ت��خ��ب��ي��اً ب���رداف��م��ا م���ن ق��ل��ى ل��ل��ن��ج��د اأ���ص��ب��ح��ت ههنا

ب���داول�����ك�����ن ح������اج������ات ال����ف����ت����ى ق�����ذف�����ت به ي���ط���ال���ب���ه���ا  اأن  م����ن  ي���ج���د  ل����م  اإذا 

�صنينه ف���������اإن  )ن������ج������د(  م������ن  ل���ع���ب���ن ب����ن����ا ����ص���ي���ب���ا و����ص���ي���ب���ن���ن���ا م������ردادع������ان������ي 

الندى ذا  ت��ح�����ص��ب��ه عبدالحى اهلل )نجدا( كيف يترك  ال�����ق�����وم  ب���خ���ي���ا وح������ر 

حلة ك�������ص���ان���ي  ق����د  )ن�����ج�����دا(  اأن  عبداع���ل���ى  ظ���ن���ن���ي  ج����اه����ل  راآن����������ي  م�����ا  اإذا 

واأخ����اق����اً م���ن ال�����ص��وف بعدما اأران��������ي )ب���ن���ج���د( ن���اع���م���اً الب�������ص���اً ب����ردا����ص���واداً 

الحيا ره�����م  ب����ه  ج������ادت  اإذا  الجعداو)ن�����ج�����دا(  وال���ن���ف���ل  ال���م���ك���ن���ان  ب����ه  راأي�������ت 

و�صٌيف رب��ي��ع  م���ن  )ن���ج���داً(  اهلل  )نجدا())(���ص��ق��ى  �صقى  ربيع  من  ى  ُيَرجَّ وم��اذا 

ط���ول���ه ي���ق�������ص���ر  ال����ل����ي����ل  اأن  ت������ر  )ب���ن���ج���د( وي���������زداد ال���ن���ط���اف ب����ه ب����ردااأل���������م 

حمداب�����ل�����ى.. اإن���������ه ق�����د ك�������ان ل���ل���ع���ي�������ض ق����رة م���ن���زل���ة  وال���ف���ت���ي���ان  ول���ل���ب���ي�������ض 

* * * وقال:
تهوي وال����ع����ي���������ض  ل�������ص���اح���ب���ي  ب����ن����ا ب����ي����ن ال���م���ن���ي���ف���ة ف����ال���������ص����م����ار))(اأق����������ول 

ف������م������ا ب������ع������د ال�����ع�����������ص�����ي�����ة م��������ن ع��������رارت����م����ت����ع م������ن ����ص���م���ي���م ع����������رار )ن����ج����د(

)ن�����ج�����د( ن�����ف�����ح�����ات  ح�������ب�������ذا  ي��������ا  ورّي�������������������ا رو�����������ص����������ه غ�������������ّب ال������ق������ط������اراأال 

)ن�����ج�����دا( ال�����ح�����ي  ي����ح����ل  اإذ  زارواأه�������ل�������ك  غ������ي������ر  زم��������ان��������ك  ع������ل������ى  واأن����������������ت 

��������ص�������رار������ص�����ه�����ور ي����ن����ق���������ص����ي����ن وم����������ا ����ص���ع���رن���ا وال  ل�������ه�������ن  ب��������اأن�����������������ص��������اف 

)1( ُن�شب البيتان لمجنون ليلى في كتاب )نجد ومفاتنه ال�شعرية( �ض 191.
)2( الأ�شتاذ عاتق بن غيث البالدري في كتابه: )معجم معالم الحجاز( )10 اأجزاء( ن�شب البيتين الأولين 

ومعهما ثالث )من غير هذه( ن�شبها ل�)جعدة بن معاوية الق�شيري(.
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واأق�������������ص������ر م�������ا ي������ك������ون م�������ن ال����ن����ه����ارف������������اأم������������ا ل������ي������ل������ه������ن ف�������خ�������ي�������ر ل����ي����ل

* * *
وقال اأي�صاً:

ي����ودع����اق��ف��ا ودع����ا )ن���ج���دا( وم���ن ح��ل بالحمى اأن  ع����ن����دن����ا  )ل����ن����ج����د(  وق���������ّل 

َبى الرٌّ اأط��ي��ب  م��ا  االأر�����ض  ت��ل��ك  والمتربعابنف�صي  ال��م�����ص��ط��اف  اأح�������ص���ن  وم����ا 

ت�صدعاواأذك��������������ر اأي������������ام ال����ح����م����ى ث������م اأن����ث����ن����ي اأن  خ�����ص��ي��ة  م����ن  ك���ب���دي  ع���ل���ى 

تدمعاف��ل��ي�����ص��ت ع�������ص���ي���ات ال���ح���م���ى ب����رواج����ع ع���ي���ن���ي���ك  َخ��������لِّ  ول����ك����ن  ع���ل���ي���ك 

ع���اول����م����ا راأي��������ت ال���ب�������ص���ر اأع�����ر������ض دون���ن���ا وج����ال����ت ب���ن���ات ال�������ص���وق َي����ْح����ِن����نَّ ُن���زَّ

زجرتها ف���ل���م���ا  ال���ي���م���ن���ى  ع���ي���ن���ي  ع��ن ال��ج��ه��ل ب��ع��د ال��ع��ل��م اأ���ص��ب��ل��ت��ا معا))(ب���ك���ت 

قّطعاو���������ص��������رب ب�����������دت ل��������ي ف������ي������ه ن������واه������د اأم�����ص��ي��ن  ال���و����ص���ل  ���ص��م��ت��ه��ن  اإذا 

كاأنما ه���ون���ا  ال�������ص���ي���ل  اط��������راد  ُظ���لَّ���َع���ام�����ص��ي��ن  ِم���������ص����َن  اإذ  ب������االآق������ام  ت�����راه�����ن 

الحيا دي����م  ال��ح��م��ى  اهلل  ���ص��ق��ى  منقعاف��ق��ل��ت  ب���ال�������ص���م  اهلل  �����ص����ق����اك  ف���ق���ل���ن 

اأرى ف������ا  ال�����������ص�����ام  ع���ل���ي���ك���ن  مقنعاوق�����ل�����ت  ال��ي��وم  ال��ح��م��ى  دون  م��ن  لنف�صي 

ك�����اذب�����اً ك����ن����ت  اإن  اهلل  اأراك  اأقطعاف���ق���ل���ن  ذراع�����ي�����ك  ي���م���ن���ى  م����ن  ب���ن���ان���ك 

�صلعاف���ل���ي���ت ِج�����م�����ال ال����ح����ي ي�������وم ت���رح���ل���وا م���زاح���ي���ف  اأم�������ص���ت  ����ص���ل���م  ب�����ذي 

براكب م�����ص��ي��اً  ي��ح�����ص��ّن  ال  مهيعاف��ي�����ص��ب��ح��ن  ك��ان  وان  )ن��ج��د(  ف��ي  ال�صير  وال 

نتجمعاك��������اأن��������ا خ����ل����ق����ن����ا ل������ل������ن������وى وك������اأن������م������ا اأن  االأي��������������ام  ع����ل����ى  ح����������رام 

  

5- كثّير ّعزة: كثّير بن عبدالرحمن بن الأ�شود )23-105ه�(.
ي�صف عميق حبه ل� -عّزة- بقوله:

و�صيجة )ب���ن���ج���د(  دام�������ت  م����ا  وم���������ا اأن������ب������ت������ت اأُْب����������لَ����������ى ب�������ه وُت�������ع�������اُراأح����ب����ك 

ط���ّي���ب ت����ه����ام����ة  م������ن  واٍد  ������ص�����ال  ب������������ه ُق������������ُل������������ب ع������������ادي������������ة وِك��������������������راروم�������ا 

)1( وقيل اإن التي بكت هي الي�شرى، بعد الحلم.
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م����ب����اك����ي����ر ل�������م ي������ن������دب ب�����ه�����ن ������ص�����رار���ص��ق��اه��ا م����ن ال�����ج�����وزاء وال����دل����و خلفة

اأب�������ك�������ار م������ن ال������م������زن م������ا لها غ������وارب����������درة  ب����ال����ن����ج����اد  ا����ص���ت���ه���ل���ت  م������ا  اإذا 

* * *

وال بّد له اأن ينظر اإلى )نجد( ولو من بعيد:
�صمانة م���ن���ي  ب����ال����غ����ور  ام���������راأ  واأخ�����رى )ب��ن��ج��د( م���ا ت��ع��ي��د وم���ا تبديوك����ن����ت 

تهامة ن���ح���و  ال�����ط�����رف  اأك��������ر  اأك����ر ال���ط���رف ك���را اإل����ى )نجد(ف�����ط�����وراً  وط�����وراً 

* * *

ومن �صعره:
ع�����ص��ت ليلة م���ا  اأن�������ص���اك  م����زاره����اف��اأق�����ص��م��ت ال  و�����ص����ط  دار  ����ص���ط���ح���ت  واإن 

ثوى وم����ا  ت���ج���ري،  االأرواح  ه��ب��ت  م���ق���ي���م���ا ب�����)ن����ج����د( ع���وف���ه���ا وت���ع���اره���اوم����ا 

  

6- جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى: )30-110ه� اأو 33-114ه�(.
وهذا اأحد �شعراء )نجد( يترجم �شعوره نحو )نجد( وثراه بقوله:

ف���غ���ار ال����ه����وى ي����ا ع���ب���د ق��ي�����ض واأن����ج����دااأح����ب ث���رى )ن��ج��د( وف���ي ال��غ��ور حاجة

* * *
)ن�����ج�����د( وم�����ال�����ك م�����ن غ�����وري�����ة حجراإن�������ي ن���ف���ي���ت���ك ع�����ن )ن�����ج�����د( ف���م���ا لكم

* * *
ف�����ل�����ب�����ت�����ن�����ي ال������ت������ه������ائ������م وال������ن������ج������وده���������وى ب����ت����ه����ام����ة وه�����������وى )ب����ن����ج����د(

* * *
خزية ل����ل����ف����رزدق  ب�����)ن����ج����د(  يغورهااأ�����ص����اع����ت  ف��ي��م��ن  ال����غ����ور  ج���ب���ال  وغ�������ارت 

* * *
لَعح��ّل��وا االأج�����ارع م��ن )ن��ج��د( وم���ا نزلوا وال�صَّ ���ْي���ُت���ون  ال���نَّ ي��ن��ب��ت  ب��ه��ا  اأر�����ص����اً 

* * *
رواح����ل����ن����ا ت���ل���ق���ى  م������ا  ع����ث����م����ان  اأم  مم�صاناي������ا  ح��ي��ث  م��ن  م�صبحنا  ق�صت  ل��و 
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�صوانات��رم��ى ب��اأع��ي��ن��ه��ا )ن���ج���دا( وق����د قطعت وال�����روح�����ان  ���لَ���ْوَط���ِح  ال�������صَّ ب���ي���ن 

وح������ب������ذا �����ص����اك����ن ال�������ري�������ان م������ن ك���ان���اي������ا ح�����ب�����ذا ج����ب����ل ال������ري������ان م������ن جبل

ت����اأت����ي����ك م�����ن ق����ب����ل ال������ري������ان اأح����ي����ان����اوح���������ب���������ذا ن�����������ص�����م�����ات م���������ن ي����م����ان����ي����ة

* * *
مامة ���ص��م��ع��ت��م  )ن����ج����دا(  ن����زل����وا  ها�صماإذا  اآل  اأو  االأع����ي����ا�����ض  م����ن  ب��ج��م��ع 

* * *
تهاميق���د ط����ال ح��ب��ك ل���و ي�����ص��اع��ف��ك الهوى ب���ن���خ���ل���ت���ي���ن  واأن����������ت  )ن������ج������دا( 

* * *
ق����و ج�����������رع�����������ات  ح����������ب����������ذا  ي�����������ا  وح�������ي�������ث ي�����ق�����اب�����ل االأث���������������ل االأراك���������������ااأال 

وم����������ن )ن�������ج�������د( و������ص�����اك�����ن�����ه ُم����ن����اك����اف����ل����ي����ت����ك ق�������د ق���������ص����ي����ت ب�����������ذات ع�����رق

* * *
�������ُر اأه����������ل )ن����ج����د( وح������ي������ا ط�����ال�����م�����ا ان������ت������ظ������روا االإي�������اب�������ااأج��������������ّدك م������ا ت�������ذكَّ

واأع��������ظ��������م��������ن��������ا ب��������غ��������ائ��������رة ه���������ص����اب����ا����ص���ت���ع���ل���م م�����ن اأع���������ز ح����م����ى ب�����)ن����ج����د(

* * *
)ن����ج����د( ح����م����ام  ال����ح����م����ام  ط�������رب  ن������ع������ى ج�����������ار االأق���������������������ارع وال������ح������ت������اتاإذا 

* * *
ع���������ص����ي����ة ه����������ّم �����ص����ح����ب����ك ب��������ال��������رواحاأت���������ص����ح����و ب������ل ف��������������وؤادك غ����ي����ر ����ص���اح

وم�����������ا ��������ص�������يء ح�����م�����ي�����ت ب����م���������ص����ت����ب����احاأب�����ح�����ت ح����م����ى ت����ه����ام����ة ب����ع����د )ن����ج����د(

* * *
ف����ي )ن����ج����د( ح�������ص���اة تعدها ل����ك  وم������ا ل�����ك ف�����ي غ��������وري ت���ه���ام���ة اأب���ط���حف���م���ا 

* * *
ُثوا ُتحدَّ ت��ي��م  ي���ا  ع��ن��ك��م  ُت�������ص���األ���وا  يقينهاواإن  ب����)ن���ج���د(  ي��خ��زي��ك��م  اأح�����ادي�����ث 

* * *
حاجة ب����ال����غ����ور  اأن  اأ�����ص����ك����و  اهلل  ب���دا ليااإل�������ى  اأب�����ص��رت )ن���ج���دا(  اإذا  واأخ�����رى 

* * *
وق������ّت������ل������ن������ا ال������ج������ب������اب������رة ال����ع����ظ����ام����ام���ن���ع���ن���ا ب�����ال�����رم�����اح ب����ي����ا�����ض )ن����ج����د(
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ب������اأي������دي������ن������ا ي�����ع�����ار������ص�����ن ال���������ص����م����ام����اب���������ج���������رد ك���������ال���������ق���������داح م�������������ص������وم������ات

* * *
وهاجها ه������دء  ب���ع���د  ق���ل���و����ص���ي  المعت���ح���ن  ال�������ص���ا����ص���ل  ذات  ع���ل���ى  وم���ي�������ض 

اإل�������ى اأه�������ل )ن����ج����د( م����ن ت���ه���ام���ة ن����ازعف����ق����ل����ت ل����ه����ا ح����ن����ي روي��������������داً ف����اإن����ن����ي

  

7- نوح بن جرير بن عطية:
يتمنى هذا ال�شاعر اأن تكون ميتته )بنجد( في قوله:

ت�صيبني ال���م���ن���اي���ا  اأن  اأرى  ق����د  ُب�����دُّاأال  ان�����������ص�����راف وال  ع���ن���ه���ن  ل�����ي  ف����م����ا 

ب��ب��غ��داد ميتتي ت��ج��ع��ل  ال��ع��ر���ض ال  )نجد(ف���ذا  ب����ل����داً  ح���ب���ذا  )ب���ن���ج���د(  ول���ك���ن 

واْلَتَقى ال���ب���راغ���ي���ث،  ع��ن��ه��ا  ن�����اأت  ب���دب����اد  وال���رُّ وال���ع���ف���ر  واالآرام  ال���ِع���ي���ن  ب��ه��ا 

8- ذو الرمة:
غي���ان ب���ن عقبة الع���دوي �شاحب الدهن���اء و�شاعر ال�شح���راء والطبيعة والحب 

)77-117ه�(.
ع����ل����ت����ه ال���������ص����م���������ض ف�������������ادرع ال�����ظ�����االوف���������ي االأظ���������ع���������ان م�����ث�����ل م�����ه�����ا رم�������اح

َف ك���������ل اأرط��������������������اة رب������و�������ض م��������ن ال������ده������ن������ا ت�����ف�����رع�����ت ال�����ح�����ب�����االَت�������������َج�������������وَّ

اإال اأوالَك  ك�������اأن�������ه�������ن  �صئاالاأوالَك  االأرط�����������ى  ل���������ص����واح����ب  �����ص����وى 

ت�����ه�����ل�����ل ف���������ي م�������������ص������ارب������ه ان������ه������االوم����������ا ال�����و������ص�����م�����ي اأول���������������ه )ب�����ن�����ج�����د(

�����ص����ب����وب ال����ب����ل����ق ت�������ص���ت���ع���ل ا����ص���ت���ع���االب�������������ذي ل�������ج�������ب ت�������ع�������ار��������ص�������ه ب����������روق

ع����������رق بطن ال����������ب����������وارق  ت����������دع  م�������������ص������االف�����ل�����م  اإال  �������ص������ي������ل������ه  رغ����������ي����������ب 

ي�صحي ال����������ح����������وذان  م�������ن�������ّور  ي�����������ص�����ب ع������ل������ى م�������������ص������ارب������ه ال�������ذب�������االك������������اأن 

* * *
بجمهور )حزوى(، فابكيا في المنازل))(خ��ل��ي��ل��ّي ع���وج���ا م���ن ����ص���دور ال���رواح���ل

)1( حزوى: في الدهناء، وحزوى بجانب �شدو�ض، قرب مدينة الريا�ض.
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البابلل���ع���ل ان������ح������دار ال�����دم�����ع ي���ع���ق���ب راح�����ة ن��ج��ي  ي�����ص��ف��ي  اأو  ال��ق��ل��ب،  اإل����ى 

* * *
والر�صدح���ن���ت اإل�������ى ن���ع���م ال����ده����ن����ا ف���ق���ل���ت لها ال���ت���وف���ي���ق  ع���ل���ى  ه�����اال  اأم������ي 

* * *
����ٍب من�صمب����وع���������ص����اء ده�����ن�����اوي�����ة ال�����ت�����رب َط����يِّ ك�����ل  م�����ن  االأرواح  ن�������ص���م  ب���ه���ا 

ناقتي ب���خ���ف���ان  ال����ده����ن����ا  اإل��������ى  المترنمت���ح���ن  ���ص��وت��ه��ا  م���ن  ال���ه���وى  ���������ى  َواأَنَّ

* * *
لجيرة اأه������ل������ي  اإن  اأال  ل����ه����ا  الأك�����ث�����ب�����ة ال�����ده�����ن�����ا ج���م���ي���ع���ا وم����ال����ي����اف���ق���ل���ت 

* * *
جانب ن���ح���و  م����ن  االأرواح  ه���ب���ت  ق��ل��ب��ي هبوبها))(اإذا  ه���اج  )ن���ج���د(  اأه����ل  ب���ه 

حبيبهاه������وى ت�������ذرف ال���ع���ي���ن���ان م����ن����ه، واإن����م����ا ح����ل  ح���ي���ث  ن���ف�������ض  ك����ل  ه������وى 

* * *
له ����ص���ت  ع���رَّ ال����ه����وى  داء  ���ص��ق��ام��ا م���ن االأ����ص���ق���ام ���ص��اح��ب��ة الخدرل��م�����ص��ت�����ص��ع��ر 

اأه����ل����ه����ا دار  ن������ج������دي������ة،  القطرت����م����ي����م����ي����ة،  ���ص��ب��ل  م���ن  ال�����ص��م��ان  ه  ُم������وِّ اإذا 

ابت�صامها ال���ح���دي���ث  م���و����ص���وع  ُن������َزف الخمري��ق��ّط��ع  ت��ق��ط��ع م����اء ال���م���زن ف���ي 

اق ال�����ث�����ن�����اي�����ا ك�����اأن�����ه اق��������اح��������ي و������ص�����م�����ي ب���������ص����ائ����ف����ة ق���ف���رت�����ع�����اط�����ي�����ه ب���������������رَّ

ُح�����ّر )ن���ج���د( تهللت ت�صريف��م��ا رو����ص���ة م���ن  وال�������ص���ب���ا  ل��ي��ل��ة  ����ص���م���اء  ع��ل��ي��ه��ا 

وح����ن����وة ال�����ن�����ب�����ات  غ�����������ضّ  ُذَرٌق  ع���ل���ى َكفرب����ه����ا  َك����ف����راً  ت���ع���اوره���ا االأم�����ط�����ار 

هجعة ب����ع����د  ن���ك���ه���ة  م���ن���ه���ا  الن�صرب�����اأط�����ي�����ب  ط���ي���ب���ة  وع���������ص����اء  وال  ون���������ص����را 

  

9- تما�صر بنت م�صعود بن عقبة: اأخي ذي الرمة.
اأرى النخل هل  ذو  القف  ودون��ي  الرملنظرت  ذرى  من  ال�صحى  اآل  في  اأج���ارع 

)1( كت����اب )الحنين اإلى الأوطان( لمحمد بن �شهل الكرخي البغدادي المن�شور في مجلة )المورد( ربيع 1987م، 
وف����ي دي����وان ذي الرمة تحقي����ق د. عبدالقدو�ض اأبو �شالح وق����د جاءت )به اأهل مّي( ب����دل )به اأهل نجد( �ض 

.2/694
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ث��ن��اه��ا ع���ل���ّي ال���ق���ف خ��ب��ا م���ن الخبلف����ي����ال����ك م������ن ������ص�����وق وج�����ي�����ع ون����ظ����رة

ب���ي���ن )ح��������زوى( و����ص���ارع واأنقاء )حزوى( من حزون ومن �صهل))(اأال ح���ب���ذا م����ا 

بال�صحى ال��م��ك��اك��ي  الأ����ص���وات  بالدحلل��ع��م��ري  الرمث  و�صوت �صبا في حائط 

الحبلو�����ص����وت ����ص���م���ال زع����زع����ت ب���ع���د ه������داأة م���ن  واأرط�������ى  واأ����ص���ب���اط���ا  اأاَلءاً 

ودي���ك و���ص��وت ال��ري��ح ف��ي �صعف النخلاأح����������ب اإل�����ي�����ن�����ا م������ن �����ص����ي����اح دج����اج����ة

ليلة اأب����ي����ت����ن  ه�����ل  �����ص����ع����ري  ب��ج��م��ه��ور )ح�����زوى( ح��ي��ث رب��ت��ن��ي اأهليف���ي���ال���ي���ت 

  

10- العيوف بنت م�صعود بن عقبة: اأخي ذي الرمة.
وانظرا ال��ط��رف  ف��ارف��ع��ا  ق��وم��ا  متراخياخليلي  ون�����ظ�����را  ������ص�����وق  ل�������ص���اح���ب 

ف��اع��ل - ���ص��اء  ن��رى - واهلل م��ا  اأن  ب���اأك���ث���ب���ة ال����ده����ن����ا م����ن ال���ح���م���ى ب���ادي���اع�صى 

دونهم والبعد  ال��رم��ل  ع��ر���ض  ح��ال  ف��ق��د ي��ط��ل��ب االإن�������ص���ان م���ا ل��ي�����ض رائياوان 

رّماح بن حكيم الطائي: )000-125ه�(. 11- الطِّ
قال ي�شف اأمهاته:

م�صكنها ال�������خ�������زر  ع�������ن  اأطراف )نجد( من اأهل الطلح والكنب))(م�����ع�����ال�����ي�����ات 

* * *
وله:

الخفافاأن��������ا اب������ن ال���م���ان���ع���ي���ن ����ص���ن���ام )ن���ج���د( ب���ال���ب���ي�������ض  ال���ج���ب���ل���ي���ن  اإل��������ى 

* * *
وقال:

)نجد( اإل����ى  �صبيل  م��ن  ه��ل  اأال  ث���رى جعِداأ����ص���اح  ال��خ��زام��ى غ�صة م��ن  وري���ح 

)1( تقدم الكالم عن )حزوى(.
)2( ديوانه تحقيق د. عزة ح�شن �ض14.
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ال����رم����ث رجعة ب������ذي  ل��ل��ي��ال��ي��ن��ا  فت�صفي جوى االأح�صاء من العج الوجدوه������ل 

عالج رم�����ل  وال  )ن����ج����د(  م����ن  اإل������ى م�����ص��ر ال���ف���ج ال���م���ي���ام���ن م����ن زندف���م���ال���ك 

* * *
وله اأي�صاً:

م���ن )ن���ج���د( وال رم����ل عالج ل���ك  مقيلهاف��م��ا  م�����ا  ف����ان����ظ����رْن  م����ه����اة  م���ق���ي���ل 

* * *
وقال يفتخر ويهجو الفرزدق:

م�صيمل��ن��ا م��ع��ق��ا )ن���ج���د( ع��ل��ى ال��ن��ا���ض كلهم ك�����ل  ح�������رز  )ب����ن����ج����د(  ون����ح����ن 

  

12- يزيد بن الطثرية: )000-126ه�(.

ف��ه��ي��ج ل���ي م�������ص���راك وج�����دا ع��ل��ى وجداأال يا �صبا )نجد( متى هجت من )نجد(

ال�صحى رون����ق  ف���ي  ورق�����اء  ه��ت��ف��ت  الرنداأاإن  ال���ن���ب���ات م����ن  ف���ن���ن غ�������ض  ع���ل���ى 

�صبابة ال����ح����زي����ن  ي���ب���ك���ي  ك���م���ا  والجهدب���ك���ي���ت  ال���م���ب���رح  ال����ح����زن  م����ن  وذب������ت 

ال���م���ف���رق م����ن بد ال���ب���ي���ن  وه��������ل ل����ل����ي����ال ق������د ت�������ص���ل���ف���ن م������ن رداأال ه����ل م����ن 

والبعدوي���ا ل��ي��ت ���ص��ع��ري م��ا ال���ذي ُت��ْح��ِدَث��نَّ لي ال���م�������ص���ق���ة  ب���ع���د  غ����رب����ة  ن������وى 

دن����ا اإذا  ال����م����ح����ب  اأن  زع������م������وا  الوجدوق�������د  م����ن  ي�����ص��ف��ي  ال����ن����اأي  واأن  ي���م���ل 

البعدب����ك����ل ت�����داوي�����ن�����ا ف����ل����م ي�������ص���ف م������ا بنا م���ن  خ��ي��ر  ال������دار  ق����رب  اأن  ع��ل��ى 

ولي�ض بهذا الجل�ض من م�صتوى )نجد(ه����������واي ب�����ه�����ذا ال������غ������ور غ��������ور ت���ه���ام���ة

* * *
الهوى على  العقيق  اأه��ل  من  وم����ن اأه�����ل )ن���ج���د( ب��ال��ع��ق��ي��ق ف���ري���د))(واأ�صبحت 

* * *

)1( نجد ومفاتنه ال�شعرية �ض166.
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ي������ودع������ا))(ق��ف��ا ودع����ا )ن���ج���دا( وم���ن ح��ل بالحمى اأن  ع����ن����دن����ا  ل���ن���ج���د  وق���������لَّ 

اأهله ب���م���ا ه����و  ا�صمعا����ص���اأث���ن���ي ع���ل���ى )ن����ج����د(  ق���ل���ت  اإذا  )ن����ج����د(  راك����ب����ي  ف���ي���ا 

م�����������زارك م������ن ري�������ا و����ص���ع���ب���اك���م���ا معاح���ن���ن���ت اإل���������ى ري�������ا ون���ف�������ص���ك ب����اع����دت

طائعاً االأم��������ر  ت����اأت����ي  اأن  ح�����ص��ن  وّدع������اف���م���ا  ال�������ص���ب���اب���ة  داع��������ي  اإن  وت�����ج�����زع 

تدمعاول���ي�������ص���ت ع�������ص���ي���ات ال���ح���م���ى ب����رواج����ع ع���ي���ن���ي���ك  خ�������ّل  ول����ك����ن  ع���ل���ي���ك 

تقطعاواأذك��������������ر اأي������������ام ال����ح����م����ى ث������م اأن����ث����ن����ي اأن  خ�����ص��ي��ة  م����ن  ك����ب����دي  ع���ل���ى 

ع���اول����م����ا راأي��������ت ال���ب�������ص���ر اأع�����ر������ض دون���ن���ا وج����ال����ت ب���ن���ات ال�������ص���وق ي���ح���ُن���نَّ ُن���زَّ

وج���ع���ت م����ن االإ�����ص����غ����اء ل��ي��ت��ا واخ���دع���ات���ل���ف���ت ن����ح����و ال����ح����ي ح����ت����ى وج���دت���ن���ي

الهوى ت�صرفوا  اأن  ت��رج��ون  كنتم  فينقعا))(ف���اإن  ال�����ص��راب  ف��ي  وي����روى  بيهما 

اأو غ��ي��روا الهوى ال��ري��ح  فتمنعاف����ردوا ه��ب��وب  ال����ح���������ص����ا  األ��������������وان  ح������ل  اإذا 

  

13- يحيى بن طالب الحنفي: )000- نحو 180ه�(.
ف���ي ح�شن جبل طوي���ق وفي قلب )نجد( في )قرقرى( ق���رب بلدة )البرة(: عا�ض 
ه���ذا ال�شاعر اليمامي ف���ي القرن الثاني الهجري.. ث���م اأ�شابه َدْيٌن، فف���ّر اإلى خرا�شان 
وم���ن هناك اأر�شل ر�شوًل ليرى ما ح���ل ببلده وقومه من بعده ولما راأى الر�شول يغادر اإلى 

اليمامة.. قال:
ن����اظ����راً ل�������ص���ت  اأن  اهلل  ع����ب����اد  الُغْبراأح������ق������اً  واأع���ام���ه���ا  ي���وم���اً  ق���رق���رى  اإل����ى 

وكرك�������������اأن ف������������������وؤادي ك�����ل�����م�����ا م��������ر راك��������ب اإل������ى  ن��ه�����ص��ا  رام  غ������راب  ج���ن���اح���ا 

ج������داول ف��ا���ص��ت م���ن ج��وان��ب��ه��ا تجرياأق�����������ول ل����م����و�����ص����ى وال��������دم��������وع ك���اأن���ه���ا

حجة ����ص���ت���ي���ن  واب��������ن  ل�������ص���ي���خ  ه�����ل  ب���ك���ى ط���رب���ا ن���ح���و ال���ي���م���ام���ة م����ن عذراأال 

رفقة ال���ي���م���ام���ة  ن���ح���و  ارت����ح����ل����ت  ق��ل��ب��ك للذكراإذا  واه����ت����اج  ال���ه���وى  دع�����اك 

)1( تقدمت ن�شبة هذه الق�شيدة لل�شمة الق�شيري �ض 73، ولكن بين الق�شيدتين اختالف.
)2( وفي رواية )بقينا( بدل )بيهما(.
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ومن م�صمر ال�صوق الدخيل اإلى )حجر(ف������وا ح����زن����ي م���م���ا اأُِج�����������ٌن م����ن االأ�����ص����ى

ال�صبرت����غ����رب����ت ع����ن����ه����ا ك�������اره�������اً وه���ج���رت���ه���ا م�����ن  اأم����������ّر  ف����راق����ي����ه����ا  وك��������ان 

و�صافيا رن����ق����ا  ب�����االأن�����ق�����اء  ����رب����ك  اأع�����ف واأع���ف���ى م���ن رك���وب���ك ف���ي البحرَل���������صُ

* * *

وقال:
قرقرى اأر�������ض  ع���ن  اهلل  واأي������م  وع���ن ق���اع )م��وح��و���ض( وزدن����ا ع��ل��ى بعدب��ع��دن��ا 

* * *

وله بعد اأن ا�شتقر بخرا�شان، وهاجت ذكرياته نحو )نجد( ومرابع �شباه:
ب���ط���ن تو�صح ال����ق����اع م����ن  اأث�������اث  ح����ن����ي����ن����ي اإل������������ى اأط������ال������ك������ن ط����وي����لاأي������ا 

قليلوي��������ا اأث������������اث ال������ق������اع ق����ل����ب����ي م���وك���ل َغ���������ْي���������ِرُك���������نَّ  وج��������������دوى  ب�����ك�����ن 

م����ل �صحبتي ق����د  ال����ق����اع  اأث�������اث  مقيلوي�����ا  ظ����ل����ك����ن  ف������ي  ف����ه����ل  م���������ص����ي����ري 

ونظرة ال����خ����زام����ى  ����ص���م  اإل������ى  ه����ل  �صبيلاأال  ال����م����م����ات  ق���ب���ل  ق�����رق�����رى  اإل��������ى 

�صربة ال���ح���ج���ي���اء  م�����اء  م����ن  عليلف���اأ����ص���رب  ال����م����م����ات  ق����ب����ل  ب����ه����ا  ُي���������������َداَوى 

راجعا ل�����ص��ت  اأن  ال��ن��ف�����ض  ع��ن��ك  ال�������ف�������وؤاد دخيلاأح�����دث  ف�����ي  ف����ح����زن����ي  اإل�����ي�����ك 

في�صدني ن����ح����وه����ا  رج������وع������ا  ث���ق���ي���لاأري�����������د  ع�������ّل�������ي  َدْي�������������������ٌن  رم�������ت�������ه  اإذا 

ولم���ا بلغت ه���ذه الق�شيدة الخليفة الر�شيد اأمر ب���رّد ال�شاعر وق�شاء دينه فوجدوه 
قد مات.

* * *
وقبل موته قال:

فيكما اهلل  ب����������ارك  ع�����وج�����ا  الركائبخ���ل���ي���ل���ي  �����ص����دور  ال��ع��ل��ي��ا  ال����ب����رة  ع���ل���ى 

بنجوة ح�����ّل  ال�������ص���ي���ف  م����ا  اإذا  طالبوق�������وال  ب����ن  ي���ح���ي  اهلل  ���ص��ب��ي��ل  ف����ي  اأال 
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َمْيَنة: )000-180 اأو 183ه�(. 14- ابن الدُّ
وجد))(اأال يا �صبا )نجد( متى هجِت من )نجد( على  وج��دا  م�صراِك  زادن���ي  لقد 

اأحبهم اأن����ا�����ص����ا  ن���ج���د  م�����ن  اهلل  ف��ل��و ن��ق�����ص��وا ع��ه��دي ح��ف��ظ��ت ل��ه��م وديرع������ى 

باأر�صها وال���م���ق���ي���م  ن���ج���دا  اهلل  الرعد���ص��ق��ى  م����ن  خ���ال���ي���ات  ع���������واداً  ����ص���ح���اب���ا 

ال�صحى رون����ق  ف���ي  ورق�����اء  ه��ت��ف��ت  الرنداأاإن  ال���ن���ب���ات م����ن  ف���ن���ن غ�������ض  ع���ل���ى 

ج��ل��ي��داً واأب����دي����ت ال����ذي ل���م اأك����ن اأب����ديب���ك���ي���ت ك���م���ا ي���ب���ك���ي ال���ول���ي���د ول�����م اأك����ن

العهدوح���ن���ت ق��ل��و���ص��ي م���ن ع�����دان اإل�����ى نجد ِق��������َدم  اأوط����ان����ه����ا  ي��ن�����ص��ه��ا  ول������م 

* * *
هجرته ه����ج����ر  ب����ع����د  ن�����ج�����دا  الغمائمودع����������ت  ����ص���ق���ت���ه  ف���ح���ي���ات���ي  ق����دي����م����اً 

* * *
ال�����ص��ع��رى ق��ري��ع هجان))(ذك������رت������ك وال�����ن�����ج�����م ال����ي����م����ان����ي ك����اأن����ه وق���د ع��ار���ض 

غمامة والح��������ت  الأ�����ص����ح����اب����ي  ت������ري������انف���ق���ل���ت  م���������ا  هلل  اأال  ب���������)ن��������ج��������د( 

م�����ن ال�����ط�����رف اأب�����������ص�����ار ل����ه����ن روان�������يف������ق������اال ن���������رى ب�������رق�������اً ت����ق����ط����ع دون�������ه

* * *
ل��������ُب��������لَّ ن����ج����ي����ع����ا ن�������ح�������ره وب����ن����ائ����ق����هرم���ت���ن���ي ب����ط����رف ل�����و ك���م���ي���اً رم������ت به

�صقائقه))(ب������ن������ور ب���������دا م�������ن ح����اج����ب����ي����ه����ا ك�����اأن�����ه )لنجد(  تهدى  الهوى  بروق 

* * *
ب��ال��ب��ي��ن م�صطلعا اأح�����ص��ب��ن��ي  ك��ن��ت  تغميرق���د  ذاك  م�����ن  وال  ����ص���ف���اه  ب�����ي  م�����ا 

العيرح��ت��ى ا���ص��ت��ه��ام ف�������وؤادي ب��ع��د م���ا طلعت ب���ه���ا  ت����ح����دى  م���ول���ي���ة  )ن�����ج�����دا( 

اأدرك����ن����ي ال���ب���ي���ن  ق���ب���ل ذاك  ل��ي��ت��ن��ي  المقاديري����ا  وق����ادت����ن����ي  ال���ح���م���ام  ح���ت���ف 

* * *

)1( تقدمت ن�شبة هذه الأبيات ل�)يزيد( بن الطثرية �ض )...(، اإل اأن الختالف وا�شح بين الق�شيدتين.
)2( الألف �شنة الغام�شة من تاريخ نجد )ج2( نقاًل عن )الحما�شة( و)النجديات(.

)3( ورد البيت في كتاب )نجد ومفاتنه ال�شعرية(.. هكذا:
�شقائقهوّل���������ْم���������ٍح ب���ع���ي���ن���ي���ه���ا ك�����������اأن وم���ي�������ص���ه )نجد(  ل�  َتهدي  الحيا  ومي�ض 
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بي ال�صْمد اأنظر نظرة هل اأرى )نجدا(اأي�����������ا اأخ���������������ويَّ ب����ال����م����دي����ن����ة اأ������ص�����رف�����ا

�صبابة اإال  االإ��������ص�������راف  زادن���������ي  بعداف���م���ا  م���ع���ارف���ه���ا  ع�����ن  اإال  ازددت  وال 

ب�������ران�������ي حبه م�������ن  )ب�����ن�����ج�����د(  جلداف�����������اإن  وال  ع���ظ���ام���ا  م���ن���ي  ي����ت����رك  ف���ل���م 

مكلف اأن������������ت  ال�����م�����دي�����ن�����ي�����ان  ل����ه رداف������ق������ال  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ال����ه����وى ال  ب����داع����ي 
  

15- اأبو تمام: حبيب بن اأو�ض الطائي )190-231ه�(.
اأق�������وت م��غ��ان��ي��ك��م بعدي وم����ّح����ت ك���م���ا م���ّح���ت و����ص���ائ���ع م����ن بردل���ع���م���ري ل���ق���د 

)نجد(واأن�����ج�����دت�����م م�����ن ب����ع����د اإت������ه������ام دارك�������م �صاكني  على  اأن��ج��دن��ي  دم��ع  فيا 

* * *
واأر�صها ب���)ن��ج��د(  ال�����ص��ي��زى  ل���ن���ا خ����ط����وة ف����ي ع���ر����ص���ه���ا ول����ه����م فتروق�صمتنا 

* * *
ق�صفت اأع�������ص���ف���ت  م����ا  اإذا  ال����ري����اح  بالرتماإن  ي���ع���ب���اأن  ول�����م  )ن����ج����د(  َع�����ْي�����دان 

  

16- ديك الجن الحم�صي: عبدال�شالم بن رغبان بن عبدال�شالم )161-235ه�(.
وبدرها ال��ق�����ص��ور  ���ص��م�����ض  اإل�����ى  واإل������������ى خ�����زام�����اه�����ا وب����ه����ج����ة زه����ره����ااأن���ظ���ر 

ف����ي وجههال�����م ت����ب����ل ع���ي���ن���ك اأي�����������ص�����اً ف�����ي اأ������ص�����ود ك�����ص��ع��ره��ا  ال���ج���م���ال  ج���م���ع 
  

17- عبدال�صمد بن المعدل بن غيالن: )000 - نحو 240ه�(.
يذكر هذا ال�شاعر عددًا من نباتات )نجد(:

مدنرت���������رى الم���������ع االأن������������������وار ف�����ي�����ه ك�����اأن�����ه و�����ص����ي  ال���ع���ي���ن  اع���ت���ر����ص���ت���ه  اإذا 

واأم�����ام�����ه�����م�����ا رن��������د ن�������ص���ي���ر وع���ب���ه���رت���������ص����اب����ق ف����ي����ه االأق���������ح���������وان وح����ن����وة

وع����ن����ب����ري�����م�����ج ث�������راه�������ا ف�����ي�����ه ع�������ف�������راء ج����ع����دة ورد  م�����������اء  ن��������داه��������ا  ك�������������اأن 

ال�����ص��ي��ح وال��ق��ي�����ص��وم ع��ن��د فروعه و���������ص��������ث وط���������ب���������اق وب���������������ان وع������رع������رب����دا 
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18- ابن الرومي: اأبو الح�شن علي بن العبا�ض بن جريج )221-283ه�(.
منهم غ������������ادرت  ال�������������ص������اآم  ب�����غ�����ور  غ������ائ������راً م����وف����ي����ا ع����ل����ى اأه���������ل )ن����ج����د(ك������م 

* * *
ب���ع���ده ب�����اب�����ن�����ّي  م����ّت����ع����ت  وان  ل����ذاك����ره م���ا ح��ن��ت ال���ِن���ّي���ب ف���ي )نجد(واإن������������ي 

* * *
اأح������ف������ظ������ه������ا ل������ل������م������اء ي������������وم ال������������وردوخ����ي����ر ح����و�����ض م����ن ح���ي���ا����ض )ن���ج���د(

* * *
)ن�����ج�����د( ن�����ف�����ح�����ات  ح�������ب�������ذا  ي��������ا  ال�صعيداأال  ب����م����ن����ع����رج  اأم�����������ص�����ى  وم��������ن 

* * *
ال�����خ�����زام�����ى اأرج  ن���������ص����ي����م����ه����ا  واله���������������������ا ب���������ع���������د و����������ص���������م���������ي ول�������������ّيك������������اأن 

الأف����������ن����������ان ال������غ�������������ص������ون ب������ه������ا ن���ج���يه����������دي����������ة ����������ص���������م���������األ ه��������ب��������ت ب����ل����ي����ل

  

19- محمد بن داود بن علي الأ�صبهاني: )225-397ه�(.
وديمة وب������اَّ  ال����ق����اع  رم�����ل  اهلل  ل��ت��ح��ي ب���ه ���ص��ك ال���ر����ص���وم ال�����دوار������ض))(���ص��ق��ى 

لقائها ودون  )ن����ج����د(  اإل�������ى  وب�صاب�ضاأ�����ص����وق����ا  ق��ط��ع��ه��ا  ي��خ�����ص��ى  اأه������اوي������ل 

تهوله ل��ي�����ص��ت  ع���ب���دال�������ص���وق  اأن  الدوام�ضع���ل���ى  وال��ل��ي��ال��ي  ال��ف��ي��اف��ي  ح�����زون 

  

20- اأبو الطيب المتنبي: اأحمد بن الح�شين )303 - 354ه�(.
)بنجد( ����ص���األ���ن���ا  وق������د  اأدرى  ي�����ط�����ولن���ح���ن  اأم  ط�����ري�����ق�����ن�����ا  اأق�������������ص������ي������ر 

ت�����ع�����ل�����ي�����لوك�����ث�����ي�����ر م��������ن ال�����������������ص��������وؤال ا�����ص����ت����ي����اق رده  م��������������ن  وك����������ث����������ي����������ر 

* * *
بتطرية م���ج���ل���وب  ال���ح�������ص���ارة  مجلوبح�����ص��ن  غ���ي���ر  ح�������ص���ن  ال������ب������داوة  وف������ي 

الحواجيباأف����������دي ظ����ب����اء ف�������اة م�����ا ع����رف����ن بها ���ص��ب��غ  وال  ال���ك���ام  م�����ص��غ 

)1( الحب العذري / اأحمد عبدال�شتار الجواري �ض 98.
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م���ائ���ل���ة ال�����ح�����م�����ام  م������ن  خ�����رج�����ن  اأوراك���������ه���������ن �����ص����ق����ي����ات ال����ع����راق����ي����بوال 

ل��ي�����ص��ت مموهة ُك������لِّ م����ن  مخ�صوبوم�����ن ه�����وى  غ���ي���ر  م�����ص��ي��ب��ي  ل�����ون  ت���رك���ت 

رغ��ب��ت م���ن ���َص��َع��ٍر ف���ي ال���راأ����ض مكذوبوم���ن ه���وى ال�����ص��دق ف��ي ق��ول��ي وعادته

  

21- اأبو فرا�ض الحْمداني: وا�شمه الحارث بن �شعيد بن حمدان )320 - 357ه�(.
ري�����اح�����يف�������ل�������وال اأن��������������ت م��������ا ق�����ل�����ق�����ت رك������اب������ي )ن�������ج�������د(  اإل������������ى  ه�����ب�����ت  وال 

* * *
ق���ب���ي���ل���ة ب��������ع��������اَد  �����ص����ئ����ن����ا  اإذا  )ن���ج���دا(واإن���������������ا  اأه���ل���ه���ُم  دون  ع���ج���اال  ج��ع��ل��ن��ا 

* * *
اأر�صها ح�����ّل  وم�����ن  )ن����ج����د(  اأي����ا ����ص���ِاَج���ْي ن���ج���واي ه���ل ي��ن��ف��ع الذكرت���ذّك���رن���ي 

* * *
�صيوفه ب����)ن���ج���د(  ���ص��ّل��ت  ال�����ذي  ه�����و غائروع���ّم���ي  م�����ن  ب���ال���غ���ور����ص���ي���ن  ف���������رّوع 

  

22- بديع الزمان الهمذاني: اأحمد بن الح�شين بن يحيى )358 - 398ه�(.
اإنه يدعو اهلل اأن ي�شقي )نجدا(. ول يخفى �شبب �شغفه )بنجد(:

)نجدا( ذك���روا  كلما  )ن��ج��دا(  اهلل  ب�����ه وج�����دا�صقى  اأه�����ي�����م  اأن  )ل����ن����ج����د(  وق�������ّل 

بليلة �����ص����م����ال  وه����اج����ت����ن����ي  وج������دت ل���م�������ص���راه���ا ع���ل���ى ك���ب���دي ب����رداط�����رب�����ت 

وع����ي���������ض ت�����رك�����ن�����اه ب���������ص����اح����ت����ه رغ������داوي�������ا ح�����ب�����ذا )ن�����ج�����د( وب���������رد اأ����ص���ي���ل���ه

* * *
داري ل������������������و ق������������������ر ف����������ي����������ه����������ا ق������������������������راريا����������������ص���������������ك���������������ن���������������دري���������������ة 

وب����������������ال����������������ح����������������ج����������������از ن���������������ه���������������اريل�������������ك�������������ن ل�����������ي�����������ل�����������ي )ب�����������ن�����������ج�����������د(
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23- ال�صريف الر�صي: محمد بن الح�شين بن مو�شى )355 - 406ه�(.
وهذا ال�شريف الر�شي �شاحب الحجازيات يعطي )نجدا( حقها من �شعره فيقول:

حاجرية ����ص���ي���ح���ة  )ب����ن����ج����د(  ف��اأم��ط��رت��ه��ا دم���ع���ي واأف���ر����ص���ت���ه���ا خدي����ص���م���م���ت 

عنديذك�����رت ب��ه��ا ري����ا ال��ح��ب��ي��ب ع��ل��ى النوى ب��ي��ن��ه��م��ا  ُب���ع���د  ي����ا  ذا،  وه���ي���ه���ات 

* * *
وله:

وركائبي ال���ع���ا  ال���دن���ي���ا  ف����ي  م��ق��ل��ق��ل��ة م����ا ب���ي���ن غ������ور اإل�������ى )ن���ج���د(واأط����ل����ب 

* * *
ويقول))(:

ب�������وادي ال��غ�����ص��ا م�����اء ن���ق���اخ���اً وال ب����ردات�������زود م����ن ال����م����اء ال���ن���ق���اخ ف���ل���ن ت���رى

وال����رن����داون����ل م���ن ن�����ص��ي��م ال���رن���د وال���ب���ان نفحة ال����ب����ان  ي���ن���ب���ت  واد  ف���ه���ي���ه���ات 

ط������وال ال���ل���ي���ال���ي ذل�����ك ال���ع���ل���م ال���ف���رداوع�����ج ب���ال���ح���م���ى ع���ي���ن���ا ف��ل�����ص��ت ب���رام���ق

)نجدا(وك����������رَّ اإل����������ى )ن������ج������د( ب����ط����رف����ك اإن������ه وال  عقيقا  ينظر  ال  ي��ع��د  م��ت��ى 

غمرة وال����ع����ي����ن  ال�����رك�����ب  دون  وق�����د م���ده���ا ���ص��ي��ل ال�����دم�����وع ب���م���ا م����ّدات���ل���ف���ت 

* * *
وله))(:

لعلكم رائ������ح������ي������ن  ل�������رك�������ب  اليمانيااأق���������������ول  ال��ع��ق��ي��ق  ب���ع���دي  م���ن  ت��ح��ل��ون 

والمطالياخ����ذوا ن��ظ��رة م��ن��ي ف��اق��وا ب��ه��ا الحمى ال���ل���وى  وك��ث��ب��ان  و)ن����ج����داً( 

ف���ق���ول���وا ل����دي����غ ي��ب��ت��غ��ي ال����ي����وم راق���ي���اوم������������روا ع����ل����ى اأب�������ي�������ات ح������ي ب����رام����ة

مداوياع������دم������ت دوائ�������������ي ب������ال������ع������راق ف���رب���م���ا ل���ي ط��ب��ي��ب��اً  ب����)ن���ج���د(  وج���دت���م 

* * *

)1( الألف �شنة الغام�شة من تاريخ نجد، نقاًل عن )النجديات(.
)2( بحوث ندوة الأندل�ض )مكتبة الملك عبدالعزيز العامة(.
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ويخاطب الريح قائًا:
ي��ا ري��ح م��ن جانب الحمى ُرب������ى )نجد(خ��ذي نف�صي  ن�����ص��ي��م  ل���ي���ا  ب����ه  ف���اق���ي 

عهديف���������اإن ب���������ذاك ال������ح������يِّ اإل������ف������ا ع���ه���دُت���ه ب���ه  ي���ط���ول  اأن  م��ن��ي  وب���ال���رغ���م 

الوجدول����وال ت����داوي ال��ق��ل��ب م��ن األ����م الجوى م����ن  ق�����ص��ي��ت  ت���اق���ي���ن���ا  ب����ذك����ر 

* * *
ويتذكر )نجدا(:

ن���������ص����ادي ع����ي����ون����اً م�����ن ال�����دم�����ع ُرْم�������داك��������اأن��������ا )ب�������ن�������ج�������د( غ��������������داة ال��������������وداع

َب��������������ْرداواأي���������������ص�������ر م��������ا ن�����������ال م������ن������ا ال����غ����ل����ي����ل ال���������م���������اء  م���������ن  ن�����ح�����������ض  اأال 

* * *
ويت�صوق لنفحات )نجد( و)�صيحه(:

رواقول�������ق�������د اأق���������������ول ل�����������ص�����اح�����ب ن���ب���ه���ت���ه وال������م������ط������ي  ال������رح������ال������ة  ف���������وق 

نفحة االأب����������ارق  ب�����ذي  ���ص��م��م��ت  م����ا  الم�صتاقاأو  ال���ف���ت���ى  ك���ب���د  اإل������ى  خ��ل�����ص��ت 

���ي���ح م����ن وج������ٍد له �����َب االآم����������اقف��ج��ن��ى ن�����ص��ي��ُم ال�������صِّ ُح�������������َرَق ال����ح���������ص����ا وت�����ح�����لُّ

ر�������ص������ل ال�������ه�������وى واأدل���������������ة االأ���������ص��������واقاآه����������ا ع����ل����ى ن����ف����ح����ات )ن������ج������د( اإن����ه����ا

* * *
ويقول:

ومي�صه ك���������اأن  )ن������ج������د(  م������ن  ري����مت������األ������ق  م����ن����اك����ب  اأو  ر�������ص������وى  ق������واع������د 

* * *
وينادي جبلي )نجد( لعلهما ي�صتجيبان:

�ُصقيتما اأب����ي����ن����ا  )ن�����ج�����د(  ج���ب���ل���ي  م����ت����ى زال���������ت االأظ��������ع��������ان، ي������ا ج���ب���اناأي�������ا 

تعياناأن������ادي������ك������م������ا �������ص������وق������اً واأع���������ل���������م اأن�������ه ال  ال�����ق�����ول  َرْج�����������ُع  ط������ال  واإن 

* * *
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وله))(:
اأن����ت م���ن )ن���ج���د( و�صاكنه ال�صاريي���ا ق��ل��ب م���ا  ال���م���دل���ج  وراء  ن���ج���دا  خ��ّل��ف��ت 

ع������ل������ى ب������ق������اي������ا ل�������ب�������ان�������ات واأوط����������������ارراح�����������ت ن�������������وازع م�������ن ق����ل����ب����ي ت���ت���ّب���ع���ه

ل���ي ركابهم ت��ع��ل��و  ال���رك���ب  اإل�����ى  م����ن ال���ح���م���ى ف����ي اأ����ص���ي���ح���اق واأط����م����اراأه���ف���و 

ثيابهم م����ن  )ن����ج����د(  اأرواح  ع���ن���د ال�����ن�����زول ل����ق����رب ال���ع���ه���د ب����ال����دارت�������ص���وع 

وح����دث����ان����ي ع�����ن )ن�����ج�����د( ب�����اأخ�����ب�����ار))( ي���ا ���ص��اح��ب��ّي ق��ف��ا ل���ي واق�����ص��ي��ا وط���ري

اأم ُمِطرت ال��َوْع�����ص��اء  ���ْت ق��اع��ة  ����صَ ُروِّ وال����غ����اره��ل  ال�����ب�����ان  ذات  ال���ط���ل���ح  خ���م���ي���ل���ة 

كاظمة دون  وداٌر  اأَِب��������ي��������ُت  ه�����ل  �ُصمارياأم  ال���ح���ي  ذاك  و����ص���م���ار  داري، 

* * *
وله))(:

�صاكنه وح���������ص����ن  )ن�����ج�����د(  ط����ي����ب  ل������و اأن������ه������م اأن��������ج��������زوا ال����������ذي وع��������دواي�����ا 

ي������ردق����������ال����������وا وق�������������د ق��������رب��������ت رك�����ائ�����ب�����ن�����ا وال  ب������ه������م  ي�����ظ�����م�����ا  وال�������ق�������ل�������ب 

)اأن���������ج���������د( ق����ل����ب����ي اأع�������������رق ال���ج�������ص���داأت���������������������ارك اأر���������ص��������ن��������ا ف�����ق�����ل�����ت ل���ه���م

  

24- اأبو الح�صن التهامي: علي بن محمد بن نهد )000 - 416ه�(.
ه���ذا ال�شاعر ردد )نج���دا( في �شعره كثيرًا، كما ردد الحج���از باأقل من ذلك.. اإنه 

يقول:
كلهموت�����ص��ت��ف��ي ب�����ص��ب��ا )ن���ج���د( ف�����اإن خطرت ال���ن���ا����ض  دون  ل����ك  ج�����وى  ك���ان���ت 

�صَبابَته )ن���ج���د(  ���ص��ب��ا  ت��ع��ف��ي  ����َط����ِرموك���ي���ف  وال�����ري�����ح زائ���������دة ف�����ي ك�����ل ُم���������صْ

* * *

)1( ديوانه، طبعة دار �شادر ودار بيروت 517/1.
)2( في طبعة دار �شادر ودار بيروت: )يا راكبان( بدل )يا �شاحبّي(.

)3( جريدة الريا�ض 1414/6/23ه�.
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ويقول:
������َرىزارن������ي ف���ي دم�����ص��ق م���ن اأر�������ض )نجد( ل�����ك ط���ي���ف اأ�������ص������رى ف���ف���ك���ك اأَ�������صْ

ال�ص���������� ب��اأر���ض  )ن��ج��د(  ب���دور  �������������������������ام ب�����ع�����د ال�������ه�������دو ب�����������درا ف�����ب�����درافاجتلينا 

* * *
وله:

و�صاكنه )ن����ج����دا(  ط��ي��ُف��ه��ا  ل��ن��ا  والح�صراأه������دى  ال��ب��دو  ِظ��ب��اء  اقتن�صنا  ح��ت��ى 

* * *

وال يعترف بالُبعد عن )نجد( الأنه:
ب��ال��ث��غ��ور فمهجتي ���ص��خ�����ص��ي  ي���ك  )ب��ن��ج��د( ���ص��ق��اه ال���م���زن ���ص��وب غمامهف����اإن 

م���������ج���������اورة ب��������ال��������دو ب����ي���������ض ن����ع����ام����هف���ه���ل َت������َرَي������ْن ع���ي���ن���اي ب���ي�������ض خ������دوره

وق�����ي�����������ص�����وم�����ه و������ص�����ي�����ح�����ه وب���������ص����ام����هف������اأ�������ص������ت������مُّ م�������ن ح��������وذان��������ه وع������������راره

* * *

وي�صف )نجدا( واأهله بقوله:
دارف���ا����ص���ف���ح )ب����ن����ج����د( م������اء ع���ي���ن���ك اإن���م���ا )ن����������ج����������د(  ك����������ل  ل������ل������ع������ام������ري������ة 

وب���������ك���������ل م�����������ص�����ق�����ط م���������زن���������ة اآث��������������ارول������ه������ا ب�������ه م�������ن ك�������ل م����������اء م���������ص����رف

طنبوا ط����ن����ب  ال�����م�����زن  م�����ا  اإذا  ������ص�����ارواق�������وم  ق��������وم  دي����������ار  ن����ح����و  ������ص�����ار  اأو 

* * *

ويخاطب البرق النجدي مت�صائًا:
الوجدبدا البرق من )نجد( فحّن اإلى )نجد( م����ن  ن�������ص���رت  م�������اذا  ب����ارق����ا  اأي�������ا 

يحن اإل��ى )ن��ج��د( لمن ح��ل ف��ي )نجد(وم�����ا ح����ن م����ن وج�����د )ب���ن���ج���د( واإن����م����ا

* * *
ويدعو لنجد بالغيث العميم:
ف����اإن����ي )ن�������ج�������دا(  ال����ح����ي����ا  اهلل  َل�������������ُذو ق�����ل�����ب اإل�����������ى )ن�������ج�������د( َن�������������ُزوِع����ص���ق���ى 
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ل��������ه ج�����������ود ك�������ج�������ود اأب��������������ي ال����م����ن����ي����ع��������ص�������ق�������اه واب�����������������ل َغ�����������������������ِدُق ِم���������ِل���������ثِّ

  

25- مهيار الديلمي: )000 - 428ه�(.

قلب هذا ال�شاعر ل ينقلب اإلى غير نجد.

لي وراءك  غ���رب���ي���اً  ال����رك����ب  ����ص���ائ���ق  اإل�����ى غ��ي��ر )ن���ج���د( غ��ي��ر منقلبي����ا  ق��ل��ب 

* * *
ي����ت����ن����اج����ي����ن ب������اأن������ف������ا�������ض ال�����خ�����زام�����ىو�����ص����م����م����ت ف�����ي�����ك اأن������ف������ا�������ض ال�������ص���ب���ا

على اآه�������������اً  ال����غ���������ص����ا  ل�����ج�����ي�����ران  ط���ي���ب ع���ي�������ض ب��ال��غ�����ص��ا ل����و ك�����ان دام����اق�������ل 

وث����م����ام����اح������م������ل������وا ري�����������ح ال�����������ص�����ب�����ا ن���������ص����رك����م ����ص���ي���ح���ا  ت����ح����م����ل  اأن  ق����ب����ل 

* * *

ويقول ل�)�صبا( )نجد(، ول�)بان( الغ�صا:

الغ�صا ب�������ان  وي�������ا  )ن�����ج�����د(  ����ص���ب���ا  ارف���������ق���������ا ب���������ي ال�����ت�����ث�����ن�����ي وال������ه������ب������وبي�����ا 

* * *
اأع����������دل َح��������رَّ ال�����َق�����ْل�����ِب ب���ا����ص���ت���ب���راده���اي������������ا ط����������رب����������ا ل������ن������ف������ح������ة ن������ج������دي������ة

* * *

ويقدم ن�صائحه واإر�صاداته الأهل نجد:

ب�������ك�������اء ت������ه������ام������ي ي�����ه�����ي�����م ب�����ُم�����ْن�����ج�����ِداأي����ا اأه����ل )ن���ج���د( ك��ي��ف ب��ال��غ��ور بعدكم

ن�����دى اليداأغ���������������������درا وف������ي������ك������م ذم������������ة ع����رب����ي����ة وب����خ����ا، وم���ن���ك���م ي�����ص��ت��ف��اد 

* * *
واأ�����ص����ونوف���ي ال��رك��ب اأّن����ى اأن���َج���َد ال��رك��ُب حاجة ت��ق��ت�����ص��ى  اأن  ���َم���ه���ا  ا����صْ اأُج��������لُّ 

ج����ن����ونوع�����ودن�����ي ع���������راُف )ن�����ج�����د( ب���ذك���راه���ا ال����������غ����������رام  ان  ف�����اأع�����ل�����م�����ن�����ي 

* * *
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ويدعو على من يلومه في حب )نجد(:
ح���م���ل���ت ت��������رب ال����غ���������ص����ا ب�����ان�����ا ورن��������داف���������������������اإذا ه�������ب�������ت �������ص������ب������ا اأر��������ص�������ك�������م

ا�صتن�صحته وم�������ا  ن����ج����د  ف������ي  ن�����ج�����دااأُالم  اهلل  اأراه  ال  ب���������اِب���������ل���������ٌي 

* * *
ويو�صح ما في فوؤاده لنجد:

�������ْدِعك����م )ب���ن���ج���د( ل����و وف������ى اأه�������ل )ن���ج���د( ��������صَ اأو  �����ص����ع����ب����ة  م�������ن  ل���������ف���������وؤادي 

* * *
ويعتبر نجدا �صفاًء وُرْقَيًة من الخبل:

بعدها ع����ل����ى  )ن������ج������دا(  ل������ي  ي���������ا ول�����������ه ال�����م�����������ص�����ئ�����م ب�������ْال�������ُم�������ع�������رِق����ص���م���ي���ت 

م����ه����ج����ت����ي ف�������م�������ا  ح�������ب�������ي  ب�������ه�������ا  ُرق���������يداو  )ب�������ن�������ج�������د(  م������خ������ب������ول  اأول 

  

ى: علي بن الح�شين بن مو�شى )355 - 436ه�(. 26- ال�صريف الُمْرَت�صَ
���ى اأخو �شاح���ب الحجازيات ه���و الآخر تغنى بنج���د ومرابعها  وال�شري���ف الُمْرَت�شَ

كقوله:
ِبَعرفه ف�����اح  ال���ن���ج���ديَّ  ال����ث����رى  اإل�����ى ال���رك���ب رج�������راُج ال��ع�����ص��ي��اِت مائراأح������ب 

* * *
وقوله))(:

قربااأه���������������������ب ث�����������������رى ن�����������ج�����������ٍد ب������ع������ي������دة ت���ف���د  ل����م  واإن  ن���ج���د  ح����ب����ذا  اأال 

وق������د �����ص����دق����وا، ل���ك���ن���ن���ي م���ن���ه���م، حباي��ق��ول��ون ن��ج��د ل�����ص��ت م���ن ���ص��ع��ب اأهلها

�صقاوة ن����ج����داً  ف����ارق����ت  وق������د  ي���ب���ت���غ���ي قلباك����اأن����ن����ي  ق���ل���ب���ه  ف����ت����ى �����ص����ل ع����ن����ه 

* * *
ثم قوله:

ُمْنَبِعقاً اهلل  ���ص��ق��اك  )ن���ج���د(  اأر������ض  م������ن ال�����غ�����م�����ام غ�����زي�����ر ال������م������اء م����اآن����اي���ا 

)1( مجلة الحر�ض الوطني / �شوال 1428ه�.
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ملتمعا ال�����ب�����رق  م���ن���ه  ت�������ص���اح���ك  اإِْرن������ان������ااإذا  ال�����رع�����ُد  اأرنَّ  ح���اف���ت���ي���ه،  ف�����ي 

مطفلة االآرام  َوْح�������َص���ه���ا  ت����رى  وف������ي م���ن���اب���ت���ه���ا ال���ق���ي�������ص���وم َواْل�����َب�����اَن�����ااأر�������ض 

مختبر ط�����رف  ث����راه����ا  ف����ي  ُت���ج���ل  وغ�������دران�������اوان  ح������دي������ق������ات  اإال  ت�����ل�����ق  ال 
* * *

ولنَر ما يقوله عن الخزامى واالأقاحي:
يحفها ال����خ����زام����ى  ب������ات  رو�����ص����ة  يتفتحوم������ا  �����ط�����ه�����ا  َو������صْ االأق���������������اح  وَن���������������وُر 

اأقبلت ح���ي���ن  اأردان������ه������ا  م����ن  يترنحب����اأط����ي����ب  درع�����ه�����ا  ف�����ي  ال����ن����ق����ا  وغ���������ص����ن 
  

27- اأبو العالء المعري: اأحمد بن عبداهلل بن �شليمان )363 - 449ه�(.
ُم���������داح���������ه ي������ك������ث������ر  ال  �������ص������دهوال�������������������ص���������يء  اإل�����������������ى  ق������ي�������������ض  اإذا  اإال 

ل��������م ي������ث������ن ب�����ال�����ط�����ي�����ب ع������ل������ى رن��������دهل������������وال غ�����������ص�����ا )ن���������ج���������د( وث�����م�����ام�����ه
* * *

وله:
ال ي��ح�����ص��رون، وف��ق��د ال��ع��ز ف��ي الح�صرال������م������وق������دون ب������)ن�����ج�����د( ن��������ار ب����ادي����ة

* * *
وقال))(:

زوده ال����ب����ح����ر  اأورد  م�������زن  ف���ل���م���ا ت��������رّوت �����ص����ار ����ص���وق���ا اإل�������ى نجداع������ار�������ض 

بجنده ال�����ري�����اح  م���ل���ك  ن����ح����وه  وال������������ود����ص���ي���م���ا  االإرادة  دون  ف������م������زق������ه 

ي�����ري�����ده م�������ا  ف������ات������ه  اإذ  ل���������ه،  ���ص��وق��ي وال وج����ده وجديب����ك����ي����ت  ���ص��وق��ه  وم����ا 

بمطلب َي�����ِج�����ْدَن  ال  ال���ل���ي���ال���ي،  ع���ل���ى عهدك������ذاك  ���ص��ي��ئ��ا  ي��ب��ق��ي��ن  ل���خ���ل���ق، وال 

* * *
ويقول عن الخزامى:

ف�����ت�����ق�����وده�����ا ُذُل�����������������ًا ب����غ����ي����ر خ�����زائ�����موت���������ص����وم رائ�����ح�����ة ال����خ����زام����ى اأْي���ن���ق���ي
  

)1( ديوان )�شقط الزند(، بيروت �شفحة 204.
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28- ابن زيدون: اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد بن غالب )394 - 463ه�(.
ومن الأندل�ض يذكر ابن زيدون الو�شمي والخزامى:

الُنعامى ح��ج��ر  ف���ي  ال��ن��ب��ت  ط��ف��ل  الخزامى))(ب����ات  ح��ج��ر  ف��ي  ال��ط��ل  الح��ت��راز 

ال�صبا اأن�����ف�����ا������ض  ال����و�����ص����م����ي  ف�������ه�������وت ت�����ل�����ث�����م اأف������������������واه ال�����ن�����دام�����ىو�����ص����ق����ى 

  

در: علي بن الح�شن بن علي البغدادي )000 - 465ه�(. 29- �صرَّ
)نجد( اأر���������ض  م����ن  ال���ن���ج���اء  ب����وج����دال���ن���ج���اء  ال����������ف����������وؤاد  ي����ع����ل����ق  اأن  ق�����ب�����ل 

�����ص����وق����اً ل����ي����ن����ب����ت  ال�������ث�������رى  ذاك  �صلداإن  ال�����ل�����ب�����ان�����ات  م����ي����ت  ح���������ص����ا  ف������ي 

ب���ه���ن���دك��������م خ������ل������ي غ�����������دا اإل��������ي��������ه واأم�������������ص������ى اأو  ب������ع������ل������وة  ي�������ه�������ذى  وه�����������و 

بجندو�������ص������ب������اء ف�����ي�����ه ت������اق������ى ال������ُم������وال������ي ال�����ج�����م�����ال  م�������ن  وال�������م�������ع�������ادي 

و�������ص������ق������ام م��������ن ال�����م�����ح�����اج�����ر ي����ع����ديب���������ص����ت����ي����ت م��������ن ال�����م�����ب�����ا������ص�����م ي����غ����ري

������ت ل�������ج�������ن�������اي�������ات�������ه�������ا ب������������راث������������ن اأ���������ص��������دوب���������ن���������ان ل�����������وال ال������ل������ط������اف������ة ُظ������نَّ

ن���د ل��������م  �����ص����م����ع����ن����اه  اإذا  ����ه����دوح��������دي��������ث  ِب���������صَ اأم  ن���������ص����ح����ن����ن����ا  ب����خ����م����ر  ر 

خ�����������������دود ق�����������د ب�������رق�������ع�������وه�������ا ب�����������ورداأن�������ف�������ت م�������ن ب�������راق�������ع ال������خ������ز وال�����ق�����ز

  

30- الأبيوردي: )457 - 507ه�(.
اأب���و المظفر محمد ب���ن اأبي العبا�ض اأحمد ب���ن اإ�شحاق، ينت�ش���ب لمعاوية الأ�شغر. 
�شاع���ر فحل، ي�شميه بع�شهم ب�)المتنبي الثان���ي( وهو في مقدمة من ذكروا نجدًا بكثرة 

في �شعرهم.
ول���د بخرا�شان وتج���ول في البلدان ومّر عل���ى )نجد()2( ومكث به���ا زمنًا، وذكرها 
ف���ي �شع���ره اأكثر من اأربعي���ن مرة. ق�شم �شع���ره اإلى ف�ش���ول ثالثة، �شماه���ا النجديات، 

)1( الُنعامى ب�شم النون هي ريح الجنوب.
)2( يرى الدكتور علي جواد الطاهر وغيره اأن الأبيوري لم ير نجدًا.
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والوجدي���ات، والعراقيات.. في طبعة قديمة غير محققة، ولالأ�شتاذ ممدوح حقي درا�شٌة 
ع���ن هذا ال�شاعر في كت���اب اأ�شماه )الأبي���وري ممثل القرن الخام�ض ف���ي برلمان الفكر 
العرب���ي(. وللدكتور عبدالوهاب ع���زام، وال�شيخ علي الطنطاوي كتاب���ات عنه في مجلة 
الر�شال���ة. والنجدي���ات منف�شلة موج���ودة مخطوطاتها في اأكثر من مكتب���ة في المدينة 
المنورة والقاهرة. حقق الدكتور عمر الأ�شعد ديوانه وطبعه بمجمع اللغة العربية بدم�شق 

عامي 1394 و1395ه� في مجلدين بلغت �شفحاتهما 1040 �شفحة.
من �شعره في نجد قوله)1(:

وطن لنا  )ن��ج��د(  م��ن  ال�صيح  َح������نَّ م���غ���ت���رُب))( ِب��َم��ْن�����َص��ِط  اإال  ت���ج���ر ذك�������راه  ل����م 

مختمرا ب��ال��ظ��ل��م��اء  االأف�������ق  راأى  منتقباإذا  ب����ال����دم����ع  ون������اظ������ره  اأم���������ص����ى 

�����َت�����ه ����راه����ا م�������ص���ه���ا َل���َغ���بون���������ص����ق����ة م�������ن ع������������رار َه������������ّز ِل�����مَّ ُرَوْي��������ح��������ٌة ف�����ي �����صُ

يزحزحه ال  ب�������ص���دري  غ��ل��ي��ا  من�صكبت�����ص��ف��ي  االأ��������ص�������واق  ب�����ه  ت���ه���ي���ب  دم������ع 

* * *
وقوله:

تمنتواآل���������ف���������ة ل�����ل�����خ�����در ط��������اه��������رة ال����ن����ق����ا م�������ا  ع�������ام�������ٍر  ف�������ي  الأ������ص�����رت�����ه�����ا 

العا ح����ل����ت  م����ن����زال  )ب����ن����ج����د(  ب������ه ف����ا�����ص����ت����ق����رت ع�����ن�����ده واط�����م�����اأن�����تت����ح����ل 

فحنتت����ذك����رت����ه����ا وال������رك������ب م����غ����ٍف و����ص���اه���ر ح���ن���ي���ن���ي  م����ط����اي����اه����م  وه����������اج 

لها ن�������ص���م���ت  ال�������ص���ب���ا  ري������ح  اإذا  غنتت���ه���ي���م  ال����������ُورق  االأي����ك����ي����ة  اأو  )ب����ن����ج����د( 

وم�������ن اأج�����ل�����ه�����ا ح�����ّن�����ت ورّن�����������ت واأّن���������توت�����ص��ب��و اإل����ى ل��ي��ل��ى وق���د ���ص��ط��ت النوى

* * *
وله:

ب���ه���ا �صلفت واأي���������ام  ل����ي )ب���ن���ج���د(  �صوى حجج))( م����ن  بما�صيها  ما طال عهدي 

)1( وتقدمت له 4 اأبيات �ض 58 لم اأُِعْد ِذْكَرها هنا.
)2( ديوانه �ض 290 ج2.

)3( ديوانه �ض295.
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م���������ص����ع����دة واالأي����������������������ام  ظ������م������ي������اء  ب�����ا م���ن���ع وال ح���رجهلل  ب���ال���و����ص���ل م���ن���ه���ا 

اأم�������ل�������ود  ب���������ان، وال����ن����ق����ا عجز كال�صبجال�����ق�����د  ال�����ص��ع��ر  وذاك  ب����در  وال����وج����ه 

ن���ف�������ص���ي ال������ف������داء ل����ط����رف ف����ات����ر دع���جت������رن������و ب������ط������رف غ�����������زال ف������ات������ر دع�����ج

* * *
وله اأي�صاً يحن اإلى )نجد( وغ�صاه:

الغ�صا �صقي  الغ�صا  وادي  اإل���ى  ح���ي���ا ك����ل غ������اد م����ن ����ص���ح���اب ورائ���������ح))( حننت 

ب��ط��رف اإل���ى )ن��ج��د( على ال��ن��اأي طامحاأك��������������ر اإل��������ي��������ه ن�������ظ�������رة ب������ع������د ن����ظ����رة

ط���ائ���حول��م��ا ج��زع��ن��ا ال���رم���ل ق���ال ل��ن��ا ال�صرى �����ص����اه����م����ات  ع�����ن  رف�����ه�����وا  اأال 

* * *
وقال مقارناً بين بغداد ونجد:

اأال خاب من ي�صرى ببغدادكم )نجدا())( اأب�����غ�����دادك�����م ت��ن�����ص��ي��ه )ن�����ج�����دا( واأه����ل����ه

* * *
ك�����م�����ا واري��������������ت ب������ال������ق������رب ال����ن���������ص����االف������ح������ال������ت دون���������ه���������م ت������ل������ع������ات ن���ج���د

* * *
بعدُهُم )ن����ج����د(  ي����ا  ت��ع��ج��ب��ن��ا  اأن������ت  كاناال  ك����م����ا  ع���ي�������ض  ب���ال���ح���م���ى  ل����ن����ا  وال 

* * *

وحانت منه اْلتفاتٌة نحو )نجد( فقال:
ف������ب������ات ف����������������وؤاده َع�������ِل�������ق�������اً ب�������وج�������د))( َت�������لَ�������ف�������َت ب�����ال�����ث�����وي�����ة ن�����ح�����و )ن�����ج�����د(

�����ْت اإل������ي������ه َب�������ْع�������َد وه����ن �����ص����ب����ا ع������ث������رت ع�����ل�����ى َل�����َغ�����ب�����ب ب����رن����دوق��������د َخ�����لَ�����������صَ

ت�����ك�����ف�����ك�����ف غ�������رب�������ه�������ا ح�������ل�������ق�������ات ق����دف���������ه���������اج ح������ن������ي������ن������ه اإب�����������������ا ط�������راب�������ا

ت������راب )نجد( ال����ع����راق  ع���ل���ى  ف����������ا األ����������ف����������ت م������را�������ص������ي������ه������ا ب����������وردي���ح���ث���ون 

* * *

)1( ديوانه �ض248.
)2( ديوانه �ض12.

)3( لم اأجدها في ديوانه.
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الُبرى ف���ي  ال���ن���واف���خ  ول���������اأُْدم  ه����ذي����م حنينن���ظ���رت  ي�����ا  )ن�����ج�����د(  ب���������ص����رق����ّي 

* * *
ويبكي على نجد مخاطباً �صاحبيه فيقول:

ت����ح����ذره ك����ن����ت  ف������راق������ا  اإن  ����ص���ع���د  دن�������ا ل����ي����ن����زع م�����ن اأح���������ص����ائ����ك ال���ك���ب���داي������ا 

ف��ل��ن ت����رى ب��ع��د )ن���ج���د( ع��ي�����ص��ًة رغ���داه����ل����م ن����ب����ك ع����ل����ى )ن������ج������د( و����ص���اك���ن���ه

به ال�������ص���ل���ّو  ط�����اف  ف���ق���د  ُه����َذي����م����ا  وع��������ن ق�����ري�����ب ت����������راه ي����ل����ت����وي ك���م���داوَدع 

ي���ذي���ب م����ن اأدم����ع����ي ذك�������راه م����ا جمداوي�������ا ه�����ذي�����م اأم���������ا ت���ب���ك���ي ع����ل����ى وط����ن

علقت �����ص����ي����ق����اً  ف����������������وؤاداً  َن����َج����َدااأت������ن������ج������دان  اَْت����َه����ْم����ُت����م����ا  ان  ال�������ص���ب���اب���ة  ب����ه 

اأح������داًم����ت����ى ت���غ���ي���ب���ا ول��������م ي���م���ن���ع���ك���م���ا ك����رم ال����ه����وى  ب����اأح����ادي����ث  ت���خ���ب���را  اأن 

ُعُيوُنُكما )ن����ج����د(  َع����لَ����َم����ْي  راأت  وال رع���ى ب��ال��ح��م��ى )ن�����ص��وا ك��م��ا( اأب���داف����ا 

* * *
كما يخاطب خليله �صعداً بهذه االأبيات:

����ص���ع���دااأق������������ول ل�������ص���ع���د وه��������و خ�����ّل�����ي ب���ط���ان���ة ل������ه  اأن������ب������ه  ل������م  ع����ظ����ي����م  واأي 

اأَُب�����ْل ل���م  ن��ك��ب��ت )ن���ج���دا( م��ط��اي��اك  رغ����دااإذا  ���ا  َخ�������صِ ����ص���ادف���ت���ه  وان  ب��ع��ي�����ض 

الجعدات������ل������ب������ث ق������ل������ي������ا َي���������������������ْرم ب�����ن�����ظ�����رة ال���ن���ف���ل  ت���ن���ب���ت  رب���������وات  اإل��������ى 

منجد وال����ق����ل����ب  اأع�����رق�����ت  اإن  ن���دم���ت ول�����م ت�����ص��م��م ع��������راراً وال رن����داف�����اإن�����ك 

النوى زادك  ال������ذي  ال����م����اء  َت�������ِرد  وق�����د ذق�����ت م�����اء ال����راف����دي����ن ب����ه وج����داول�����م 

�َصلَّة االأع������اج������م  اأر���������ض  ب���ن���ا  ف�����ت�����زداد ع���م���ن ت�����ص��ت��ه��ي ُق�����ْرَب�����ه ُب���ع���دااأت�����رم�����ي 

����ٌة )نجدا(وه������ا اأن�������ا اأخ���������ص����ى وال������ح������وادث َج����مَّ ب��ع��ده��ا  ت���رى  ال  اأن  زرت���ه���ا  اإذا 

* * *
وله:

بعُد))( ط��رب��ن اإل����ى )ن��ج��د( واأن�����ّى ل��ه��ا )نجد( ل��ن��ا م���وع���داً  ُت��ْن��ج��ْز  ل���م  وب���غ���داد 

)1( لم اأجدها في ديوانه.
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ق��ل��ي��ًا وك��ف��ك��ف م���ن دم���وع���ك ي���ا �صعدفيا ن�صو ال يجمح بك ال�صوق وا�صطبر

الهوى م���ن  ب���ي  ال�����ذي  دون  ب��ك��م��ا  ال�����وردف��م��ا  االأ������ص�����د  ي���ج���زع  اأن  اأب������ى  ول���ك���ن 

النوى غ��رب��ة  ب��ن��ا  ط��ال��ت  واإن  الجعد���ص��ت��رع��ى  النفل  رو�صها  حوا�صي  ف��ي  ُرب��ى 

ع���ل���ي���ن���ا وي�����رخ�����ى م�����ن ذوائ�����ب�����ه ال���رن���دوب���ت���ن���ا ب�����رو������ض ي���ن�������ص���ر ال����ط����ل زه�����ره

* * *
ويهدي �صامه قائًا:

ع���������������ل���������������ى دي������������������������������������ار �������������ص������������ع������������اِدق�����������ف�����������ا )ب�������������ن�������������ج�������������د( ن���������������ص�������لِّ�������م

ب���������ه���������ا ال����������ط����������ل����������ول ال���������������������ص����������واديف�������������ل�������������ي دم��������������������������������وع ُت��������������������������������������َروَّى

واديوك��������������������������م ب�������������ه�������������ا م�������������������ن ظ����������ب����������اء ������������������������ص�����������������������رارة  ح�������������ل�������������ت 

ك���������������ال���������������ب���������������ات���������������رات ال���������������ح���������������دادت���������������ص�������ب�������ى االأ�������������������ص������������������ود ب������ُن������ج������ل

م�������������م�������������ل�������������وءة م����������������ن رق��������������������������������اد))(ك������������������اأن������������������ه������������������ا م������������������������ن ف������������ت������������ور

ف����������م����������ا وج������������������������دت ف��������������������������������������وؤادي))(اأب���������������غ���������������ي ال��������������������ف��������������������وؤاد ل�������دي�������ه�������ا

* * *
ويتحدث عن الهوى النجدي:

ُد))( ف���اأح�������ص���ُن اأح���������وال ال����ه����وى ك�������وُن رب����ِه م����وؤم����ل ح�����ال ط�������اَل ف���ي���ه���ا ال�������ت�������ردُّ

منهجا ال��ع��ا  تح�صب  ال  ال�صبا  يتبغددن�صيَم  ال  ال����ن����ج����دي  ال�����ه�����وى  ف��������اإن 

* * *
ويخاطب )نجدا( بقوله:

���������ك م�����ث�����ُل�����ه�����ْم قطي�������ا )ن�������ج�������د( م�������ا الأح������ب������ت������ي ����ص���ط���وا ل�������م ي������ح������ِم اأر����������صَ

ت����ف����ارق����ه����م ال  ف�����م�����ال�����ك  ح����ّط����واَظ��������َع��������ُن��������وا  واإن  رح������ل������وا  اإن  ق����ل����ب  ي������ا 

)1( و�شف عجيب!.
)2( م�شكين!.

)3( لم اأجدها في ديوانه.
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تخطووك���������������������اأن ع�����ي�����������ص�����ه�����م ع�������ل�������ى ح�������دق دم�����وع�����ه�����ا  ال�����ج�����ف�����ون  ت�����دم�����ي 

* * *
وَيْلَمُح من بعيد برَقا فين�صد:
ي��������ل��������م��������ع ُب�����������������������������َرْي�����������������������������ق  ي���������ه���������ج���������عالح  ال  ل������������������م������������������غ������������������رم 

ُت��������������ط��������������وى ع��������ل��������ي��������ه االأ�����������ص����������ل����������عوه���������������������������اج وج��������������������������������داً ل����������������م ي�����������زل

دم����������������������������������ٍع ف�����������������������������������������وؤاد م�����������وج�����������عوك����������ي����������ف ي�������خ�������ل�������ي ال��������ع��������ي��������ن م����ن

�����������������دَّ اإل�����������������ي�����������������ه ال�������م�������ط�������ل�������ع��������ص�������ب�������ا اإل���������������������ى )ن�������������ج�������������د( وق���������د ������������������صُ

ال�����غ�����������ص�����ا وادي  اإل�������������������ى  ف������������ي������������م������������ا اأظ�����������������������������������ن م�����������رج�����������عل�������ي���������������ض 

������������������ا وال�����������������ح�����������������م�����������������ى واالأج������������������������������������������رعي��������������ا ح�����������ب�����������ذا )ن��������������ج��������������د( وريَّ

ل������������������ي������������������ه( غ������������������دي������������������ر م�����������ت�����������رعوظ��������������ل��������������ه االأل��������������������م��������������������ى )ح�����������������وا

م����������رب����������عرّي������������������������ا ال������������ت������������ي اخ����������ت����������ي����������ر ل�����ه�����ا االأراك  ب��������������������������ذي 

* * *
ويجيب الئميه قائًا:

�صبابًة واأب�����ك�����ي  )ن�����ج�����د(  ع���ل���ى  روي�������دك ي����ا دم����ع����ي، وي�����ا ع����اذل����ي رفقااأُالم 

اأ�صقىف���ل���ي ب���ال���ح���م���ى م����ن ال اأط����ي����ق ف���راَق���ه ول���ك���ن���ن���ي  ال����وا�����ص����ي  ي�����ص��ع��د  ب����ه 

وح����ب����ه ن�����������واه  م�����ن�����ي  َي�������������َدع  ل�������م  ���ص��وى رم���ق ي��ا اأه����ل )ن��ج��د( ف��ك��م اأبقىاإذا 

* * *
ومرة اأخرى يخاطب خليليه قائًا:

الغ�صا ب�����ذي  ل��ي��ل��ى  رب������ُع  ه�����ذا  و���ص��ق��ا كماخ��ل��ي��ل��ي  وال��غ�����ص��ا  ل��ي��ل��ى  ���ص��ق��ى اهلل 

اأخ����اك����م����اوق����د ك��ن��ت��م��ا ل���ي م�����ص��ع��دي��ن ع��ل��ى البكا ت���������ص����ع����دان  ل����ك����م����ا ال  ف����م����ا 

اأح����ب����ه م������ن  اأرى  ال  وح�������ي�������داً  ل���ي م���ن خ��ل��ي��ل �صواكمااأظ���������ل  ب��ال��ح��م��ى  وه���ل 

قواكماول������و غ������اب ع���ن���ي واح�������د م��ن��ك��م��ا وه���ت ال��زم��ان  اأوه���ى  ال  ال�صبر،  ق��وى 
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ت����ج����ل����داً ع����ن����ي  ال�����ه�����م  اأذود  ِكاكماف����ك����ي����ف  )ن��ج��د(  اأر�����ض  ع��ن  وق���د غبتما 

* * *
ويتحرق �صوقاً اإلى )نجد( ويقول:

ن))( اأخ���������ا ال������ُع������َرْي������ِب اأم���������ا ت���ن���ف���ك ب����ارق����ة َح�صَ اأو  ال��ري��ان  اإل��ى  بطرفي  ت�صمو 

وال���ق���ل���ب م�����ص��ت��م��ل م��ن��ي ع��ل��ى ال����َح����َزِناأ���ص��ب��و اإل���ى اأر�����ض )ن��ج��د( وه���ي نازحة

����ِنواأ�������ص������األ ال����رك����ب ع���ن���ه���ا وال�����دم�����وع دم ب���ن���اظ���ر ل����م َي����ِخ����ْط ج��ف��ن��ا ع���ل���ى َو�����صَ

َغِر�َصْت تلقائها  م��ن  ال��ب��رق  ���ص��رى  ���ي ب�����ذى ���ص��ل��م م����ن م���ب���رك خ�صنوان  ِع�������صِ

ن�صحت ع���ل���وي���ة  ن�����ص��م��ت  اإن  ����ة ُع������ْل������ِوي اإل�������ى ال���وط���نوال�����ري�����ح  ب����ال����دم����ع ح����نَّ

و�صاكنه )ن�����ج�����د(  اإل�������ى  ����ص���ب���ي���ٌل  بالثَِّفنف���ه���ل  ال������ح������وذان  ِل�����َم�����َم  م�������ّنْ  ي���ه���ز 

يمنف��ل��ي��ت ���ص��ع��ري وك����م غ���ر ال��م��ن��ى اأم���م���اً م����ن  واالأذواء  ع����دن����ان  ف�����رع  م����ن 

الهتنه������ل اأه�����ب�����ط�����ن ب�����������اداً اأه�����ل�����ه�����ا ع����رب العار�ض  �صوب  غير  ي�صربوا  لم 

ب��������ي ت������ل������وح ع����ل����ي����ه����ا رغ������������وة ال����ل����ب����نع�����ل�����ى م�����ط�����ّه�����م�����ة ج����������رد ح���ج���اف���ل���ه���ا

ج�����ل�����وده�����م اإال  ل������ه������م  دروع  جننف��������ا  م��ن  االأح�����ص��اب  ���ص��وى  عليهم  وال 

بهم  - هذيم  ي��ا   - �صملي  اهلل  يجمع  الزمناإن  ع��ل��ى  ب���ال���زاري  ع�صت  م��ا  فل�صت 

* * *
وي�صف �صجرة نجدية )�صرحة( )قالت( في ظلها ح�صناء:

يرويهاو������ص�����رح�����ٍة ب�����رب�����ى )ن������ج������د( م����ه����دل����ٍة ظ������لَّ  غ����دي����ٍر  ف����ي  اأغ�������ص���ان���ه���ا 

يه�صبها وال���م���زن  ن�����ص��م��ت  ال�����ص��ب��ا  يناجيهااإذا  اأَْي�������������ٍن  ع����ل����ى  ال���ن�������ص���ي���م  م�����ر 

ت������ك������اد ت����ن���������ص����ره����ا ل����ي����ن����ا وت����ط����وي����ه����ات����ق����ي����ل ف�������ي ظ����ل����ه����ا ب����ي���������ص����اء اآن���������ص����ة

ح����م����ر م���ج���ا����ص���ده���ا ����ص���ف���ر ت���راق���ي���ه���ا�������ص������ود ذوائ������ب������ه������ا ب����ي���������ض ت����رائ����ب����ه����ا

بجارتها ط���رف���ي  ف���ات���ق���ت  ك��ال�����ص��م�����ض ع���ار����ص���ه���ا غ���ي���م ي���واري���ه���اع���ار����ص���ت���ه���ا 

اأع����راب����ي����ة عر�صت ح����ب  م����ن  ت������ع������وم ف�������ي ع�������ب�������رات ك�����ن�����ت اأذري�������ه�������اوال���ع���ي���ن 

)1( وفي رواية )اأر�ض العذيب اأما تنفك(.
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اأك����ث����ره����ا ل������ي - واالآم���������������ال  ب���ال���دن���ي���ا وم�����ا فيهاف���ل���ي���ت���ه���ا   - ال��ن��ف�����ض  ب  ت����ع����ذِّ

* * *
ويذكر تلعات )نجد(:

ف������اه������ااأظ��������������ن ال������خ������م������ر ري�����ق�����ت�����ه�����ا وظ����ن����ي ق�������ب�������ل�������ت  اإذا  ت������ح������ق������ق������ه 

وم�����������ا �����ص����غ����ف����ي ب������ه������ا ل�����������وال ه������واه������ااأح��������������ب ل�����ح�����ب�����ه�����ا ت������ل������ع������ات )ن������ج������د(

* * *
ويوحي اإليه الن�صيم القادم من )نجد( باأبيات.. منها:

ن�صيماً )ن�����ج�����د(  رب�������ى  م�����ن  ي�����غ�����ازل ف�����ي اأب�����اط�����ح�����ه االأق��������اح��������ي))( واأن�����������ص�����ق 

* * *
والق�صائد ال�صت ع�صرة التالية لاأبيوري في )نجد(:

دار ل�������ل�������ع�������ام�������ري�������ة  ب���������رب���������اه���������ا م���������ع���������ّر����������ض االأه����������������������واءوب������������)ن�����������ج�����������د( 

ه�������ي دائ�����������ي م����ن����ه����ن وه���������ي ����ص���ف���ائ���يغ���������������ادة ت��������م��������اأ ال�������ع�������ي�������ون ج������م������ااًل

* * *
ي�����������ص�����ل ب������ه������ا االداح����������������������ّي ال������ن������ع������اُمن��������اأي��������ت وب�����ي�����ن�����ن�����ا رب���������������وات )ن�����ج�����د(

م�����ن اأج������ل������ك، ث�����م ����ص���اع���ه���م ال�������ص���امف������ح������ي������اك ال�������غ�������م�������ام وغ��������ي��������ث ب���ك���ر

* * *
بالحمى ال����ج����زع  ل���ي���ل���ة  ح���ت���ى  ع��ل��م��ي )نجد(وت���ن���ك���ر  م���ن  ب��ال�����ص��ف��ح  ل��ي��ال��ي��ن��ا 

بالرندف���ل���وال اب���ن���ة ال�����ص��ع��دي ل���م ي���ك منزلي ي��ل��ت��ف  ال��غ�����ض  ال����ع����رار  ب��ح��ي��ث 

غ�صوية ن����ف����ح����ة  �����ص����وق����ي  ه��������اج  ال���ع���ران���ي���ن م���ن )نجد(وال  ت��ل��ق��ت��ه��ا  غ�����داة 

ال��خ�����ص��وع لقومها اأب�����دي  اأج��ل��ه��ا  خ���ديوم���ن  واأوط����ئ����ه����م  ودي  واأم���ح�������ص���ه���م 

* * *
ال�صحبون���ح���ن ف����ي رو�����ص����ة ج����ر ال��ن�����ص��ي��م بها اأدم����������ع  م�����ن  ب����ل����ل  ب�����ه  ذي�������ا 

)1( لم اأجد البيت في ديوانه.
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و����ص���اك���َن���ه )ن������ج������دا(  ب���ه���ا  ذك���������رُت  و���ص��ع��ت ُح���ب���وة ح��ل��م��ي ف���ي ي���د الطرباإذا 

* * *
كتيبة اإل���ي���ك���م  �����ص����ارت  ال����ه����وى  وال�صهلول������وال  الحزن  )نجدّيها(  من  يع�صل 

اأت����ى ب��ي ال��رم��ل حبي اأه��ل��ه - �ُصِقَي ال��رم��ل -ول�����م ا����ص���ت���ط���ب ����ص���م ال�����ع�����رار وال 

* * *
اأرق��������ن��������ي اإذ  ال����������ب����������رق  ح�صنا))( واأران�������������������������ي  )ن����ج����د(  اأر���������ض  م����ن  ب��م��ن��ى 

ب�����ع�����د م��������ا اخ��������ت��������ار ف������������������وؤادي وط����ن����ام�����������ن�����������زل ح�������������ل ب�������������ه ل�������������ي ������ص�����ك�����ن

م�������ن�������ظ�������راً اأ��������ص�������ب�������و اإل��������ي��������ه ح�������ص���ن���اك��������ل��������م��������ا ���������ص��������ئ��������ت ت�����������اأم�����������ل�����������ت ل�����ه

* * *
وك����������������ان ب��������االأب��������رق��������ي��������ن م����ع����ه����ده����اوف�������������ي ف��������������������وادي ت������������ب������������واأت وط�����ن�����ا

غ����ادي����ة اأخ������ط������اأت������ك  )ن������ج������د( ال  اأغ������������زره������������ا ل�����ل�����ح�����م�����ى واأج�����������وده�����������اي������ا 

م��������ورده��������اح�������ت�������ى ت������ن������ا�������ص������ي اأراك������������������������ه اإب�����������ل ي�������ن���������������ضّ  ال  خ��������وام�����������������ض 

ي�صهره ع���ن���ك  غ���ب���ت  م�����ذ  ذك������������رى ل������ي������ال ق�������د ك����������ان ي����رق����ده����اف����ال����ط����رف 

���������ص��������ادرة ال�����������رك�����������اب  راأي������������������ت  ��������ص�������ار ب����ق����ل����ب����ي اإل��������ي��������ك م����ن����ج����ده����ااإذا 

* * *
وراءه���������ا ن����ج����د  ب����ط����ح����اء  خ���ل���ف���ت  ال���رك���ب���ا))( اإذا  ت��ق��ف  اأن  ب��م��ن��اع��ي��ن  ف��ل�����ص��ن��ا 

وماءه العذيب  يهوى  م��ن  ال��رك��ب  اأه�����ل�����ه عتباوف��ي  ع���ل���ى  اأح�����ي�����ان�����اً  وي�������ص���م���ر 

با�صم اإل�����ى وادي������ه وال����رو�����ض  هباوي�����ص��ب��و  اإذا  ال���ن�������ص���ي���م  ع�����اف�����ي  ي�����غ�����ازل�����ه 

* * *
نوا�صز))( اأخ���������������ي اأق���������������م اأع�������ن�������اق�������ه�������ن ل�����ح�����اج )ن���ج���د(  ب��ط��ح��اء  ع��ل��ى  ف��ه��ن 

* * *

)1( تقدم البيتان الأولن �ض )67(.

)2( لم اأجد هذه الأبيات في ديوانه.
)3( و ل هذا البيت.
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و�صائعاً ال���رب���ي���ع  ي��ك�����ص��وه��ا  زال  )نجِد())( ف����ا  علمي  ع��ل��ى  ح��وا���ص��ي��ه��ا  ت���رف 

ب����دا ال�������ري�������اح، وال  ع�����ل�����وي  ه�����ب  هندف����م����ا  اإل����������ى  ط�����رب�����ت  اإال  ب����������ارق  �����ص����ن����ا 

نطاقها ال����رب����ي����ع  ح�����ل  رو������ص�����ة  الربدوم�������ا  ح���ا����ص���ي���ة  االأن����������وار  ب���ه���ا  وج������رت 

لثامها ال���ن���ع���ام���ى  ف���ي���ه���ا  ح�������درت  واْل���ت���ف بالرنداإذا  ال����ح����وذان  ث��ن��ى ع��ط��ف��ه 

ق�صائد ب���ب���ال���ي  ت���خ���ط���ر  ل����م  ه���واب���ط ف���ي غ����ور ط���وال���ع م���ن )نجد(ول��������والك 

* * *
بنظرة االأراك  ذي  م��ن  ���ص��اح��ب��ي  اإل����ى ال���رم���ل ع��ج��ل��ى ث���م ك���رره���ا الوجُدرم���ى 

ال����رن����دم�����ت�����ى ط����رق����ت����ن����ي ن����ف����ح����ة غ�������ص���وي���ة اأو  ال�������ع�������رار  ب�����ري�����اه�����ا  ي�����ف�����وح 

م�صتقره ع����ن  ال�������ص���ب  ف��������وؤاد  ب����وج����د ك���م���ا ي���ف���ت���ر ع�����ن ن��������اره ال���زن���داأزال����������ت 

نطاقه ح����ل  ال����ج����ود  ال����غ����م����ام  م����ا  )نجد(اإذا  �صمه  وم���ن  )ن��ج��د(  ب��ه  فخ�ض 

* * *
�صميدع ال��������رداء  ف�����ص��ف��ا���ض  ك����ل  اأ����ص���ح���اب م��ن��ه ف���ي ال���وق���ائ���ع اأروع��������ا))( م���ع���ي 

منقعاغ�����ذت�����ه ُرَب�����������ى )ن������ج������د( ف�������ص���ب ك����اأن����ه ال�������ص���م  ي���ق���ط���ر  م�������ص���رف���ي  ����ص���ب���ا 

* * *
والح�صا االأراك���������ة،  ذي  ب������وادي  مو�صُعوق��ف��ن��ا  ال��ق��ل��ب  ف��ي  لل�صبر  وم���ا  ي���ذوب 

م���������ودع ح�����ب�����ي�����ب  اإال  ب���������ه  م�صيعول������ي�������������ض  دم����������ع  ي�����ت�����ل�����وه  وج����������ل  ع�����ل�����ى 

ن������اأت اإذ  ال����م����ال����ك����ي����ة  ِج������م������ال  ��َرى وُظْلُعف���ل���ي���ت  َح�����صْ اأق���ام���ت )ب��ن��ج��د( وه���ي 

تمله ال  ب����ال����ح����م����ى  م�������ص���ي���ف  ال������ب������داوة مربعوه���������ذا  ي����ه����وى  ل���م���ن  وف����ي����ه 

* * *
رح����ي����ا ب�����ك�����رت�����م  اإن  ال������ح������ي  ف�������ال�������ب�������ث�������وا ل������ل������م������ودع������ي������ن ق����ل����ي����ااأي�������ه�������ا 

���������� �صقياوم������ع ال����رك����ب ظ���ب���ي���ة ت�������ص���رع االأُ�����صْ ك����ال����م���������ص����رف����ي  ب����ع����ي����ن  ��������د 

قل�� ف�����ا������ص�����ت�����ودع�����ت  ل��������ل��������وداع  �������ب������ي وج���������������دا و��������ص�������ب�������وة وغ����ل����ي����اب�����������رزت 

)1( ول هذه.
)2( لم اأجد البيتين في ديوانه.
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�صليمى ب���خ�������ص���ر  ����ص���ن���ى  ن����ح����ي����اوب���ج�������ص���م���ي  ي�����������������زال  ال  ف�������ه�������و  م������ث������ل������ه 

كلياو�������ص������ف������ائ������ي م������ن������ه ن���������ص����ي����م ي�����غ�����ادي������ اإل��������������ّي  ي������رن������و  وط������������رف  ������ن�����ي 

ب�����ع�����ل�����ي�����ل�����ي�����ن ي�������������ص������ف������ي������ان ع����ل����ي����اه���ل ���ص��م��ع��ت��م ي���ا ���ص��اك��ن��ي اأر������ض )نجد(

* * *
تظلهم )ن�����ج�����د(  م�����ن  ال����ط����وال����ع  ����ْم����ُر ال����ق����ن����ا، اأن������������زارا ي������ّدع������ون اأب�����ام�����ن  �����صُ

مثّقفة ب������اأرم������اح  )ن������ج������دا(  ال�صهباي���ح���م���ون  اأط���راف���ه���ا  ف���ي  االأ����ص���ن���ة  ت��ح��ك��ي 

* * *
نجد اأر���������ض  م����ن  ال���ح���م���ى  ن����زل����وا  ك������ف������وه ت������رق������ب ال��������دي��������م ال��������غ��������وادياإذا 

* * *
ب�������ك�������اظ�������م�������ة ���������ص��������ح��������ب��������ي  �����������ص����������ن����������ا ن������������������������ار ع������������ل������������ى ُب���������ع���������دراأى 

ف�����������������ت�����������������اة ������������ص�����������ل�����������ت�����������ة ال�����������خ�����������دوف���������ي���������م���������ن ي���������������ص�������ت���������������ص�������يء ب�����ه�����ا

ب�������������������������اأع�������������������������واد م�������������������ن ال�������������رن�������������دوت�������������ذك�������������ي�������������ه�������������ا ع�������������ل�������������ى خ�������ف�������ر

خ�����ط�����رت اإن  االأر����������������������ض  ب�������������������������ذاك ال������������ف������������اح������������م ال�������ج�������ع�������دت������������������واري 

����������ص���������ب���������ا ال���������خ���������ط���������ي���������ة ال���������ُم���������ل���������دو)ن��������������������ج��������������������د( داره�����������������������������������ا وب������������ه

ت���������������ب���������������اري���������������ح م�������������������ن ال�������������وج�������������دوب�����������������������������ي �������������������ص������������������وق ت��������ل��������ق��������ح��������ه

ف��������ي��������ا َل����������َه����������ِف����������ي ع��������ل��������ى )ن��������ج��������د(وُي��������������ب��������������ك��������������ي��������������ن��������������ي ت���������������ذك���������������ره

  

غرائي: الح�شين بن علي بن محمد )455 - 513ه�(. 31- الطُّ
لهذا ال�شاعر راأي فريد في )نجد( وهوائه:

ُل�������������ْدن واأن�������ف�������ا��������ض ال����ن���������ص����ي����م رق�������اقي�����ا ح����ب����ذا )ن�����ج�����د( واأع������������راق ال���ث���رى

ح�������ال�������ي االأدي�����������������م وم�����������������اوؤه رق����������راقف��������ه��������واوؤه خ���������ص����ر ال����ن���������ص����ي����م وت����رب����ه

ال���ن���وى ب���ن���ا  ا����ص���ت���ق���ر  اإن  ُت�����ص��ف��ى ال���ن���ف���و����ض وُت���م�������ص���ك االأرم�������اقوب�������ص���اك���ن���ي���ه 

* * *
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ويقول))(:
ل��ن��ا ح�����ص��ن وا���ص��ت��ق��ب��ل��ت��ن��ا ���ص��ب��ا )نجد(اأي�������ا ح�������ادي االأظ�����ع�����ان غ�����رد ف���ق���د بدا

ب���وا����ضٍ م���ن ال����ح����وذان وال��ن��ف��ل الجعدوب���������ص����رن����ا وع�������د م�����ن ال�����م�����زن �����ص����ادق

* * *
وله:

�صحوة ال����رك����ائ����ب  �����ص����دو  ح����ب����ذا  مقيلاأال  اإخ������ف������اق������ه������ن  م��������ن  ول�����ل�����ظ�����ل 

�صحرية ن���ف���ح���ة  )ن����ج����د(  ����ص���ي���ح  ت�����������ص�����اه�����م ف�����ي�����ه�����ا �������ص������م������األ وق�����ب�����ولوم�����ن 

* * *
ل�����ن�����ا اأخ�������������رى ال�����ل�����ي�����ال�����ي م�������ن ق�������رارت�����ع�����زَّ اأخ���������ا ال����ع����ري����ب ف����م����ا ب�����)ن����ج����د(

وه����������ل ب�����ع�����د ال����ع���������ص����ي����ة م��������ن ع��������راراأت����ط����م����ع ف�����ي ����ص���م���ي���م ع��������رار )ن����ج����د(

* * *
وها هو يرى اأن الريح الطيبة البد اآتية من )نجد(، »تن�شب اأي�شًا البن الخياط«.

)نجد(اأج����������دك م�����ا ت���ن���ف���ك ب����ال����غ����ور ن����ا�����ص����داً م��ن  لقلبك  ي��ا  )ب��ن��ج��د(  ف�����وؤاداً 

ع���ن ال���ح���ي ب���ال���رع���اء م���ا ف��ع��ل��وا بعدياأقيموا �صدور العي�ض وا�صتخبروا ال�صبا

وعندها اإال  ال����ري����ح  ن�����ص��ر  ط�����اب  اأخابير من )نجد( وعن �صاكني )نجد(وم�����ا 

وه��ي��ه��ات، اإن����ي ف��ي ال��ه��وى اأم����ة وحديت��ظ��ن��ون ح��ال��ي ف��ي ال��ه��وى م��ث��ل حالكم

  

32- ابن الخياط: اأحمد بن محمد التغلبي )450 - 571ه�(.
ن�شب - اأخونا - نف�شه طبيبًا وو�شف عالجًا لعليل، بقوله:

اأم����ان����ا لقلبه ف������ق������د ك�����������اد رّي���������اه���������ا ي�����ط�����ي�����ر ب���ل���ب���هخ�����ذا م����ن ���ص��ب��ا )ن����ج����د( 

ف�����اإن�����ه ال����ن���������ص����ي����م  ذاك  م���ت���ى ه����ب ك�����ان ال����وج����د اأي�������ص���ر خطبهواإي��������اك��������م��������ا 

لعلمتما اأح����ب����ب����ت����م����ا  ل�������و  م��ح��ل ال���ه���وى م���ن م��غ��رم ال��ق��ل��ب �صبهخ����ل����ي����ل����ي 

)1( جريدة الريا�ض 1414/6/23ه�.
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الهوى وذو  ت�����ص��وق  وال����ذك����رى  ال����ح����ب ي�صبهت���ذك���ر  ب����ه  ي���ع���ل���ق  ي����ت����وق وم�����ن 

و�������ص������وق ع����ل����ى ب����ع����د ال������م������زار وق����رب����هغ��������رام ع���ل���ى ي�����اأ������ض ال�����ه�����وى ورج����ائ����ه

نفحة ال���رم���ل  ج���ان���ب  م���ن  خ���ط���رت  �صحبهاإذا  دون  داءه  م���ن���ه���ا  ت�������ص���م���ن 

* * *
وال���رن���د بالحمى ال���ب���ان  ن�����ص��ي��م  والرنددع���اه���ا  ال���ب���ان  م��ن��ب��ت  م��ن��ه��ا  وه���ي���ه���ات 

ال���ق���رب والنوى ع��ل��ى  ل���ب���اً  ب��ه��ا  والق�صدي��ط��ي��ر  ال��ج��ور  ع��ل��ى  ���ص��وق��اً  ويحملها 

)نجد(اأج�����������ّدك م�����ا ت���ن���ف���ك ب����ال����غ����ور ن���ا����ص���داً م��ن  لقلبك  ي��ا  )ب��ن��ج��د(  ف�����وؤاداً 

* * *
ح������ب������ذا اأن�����������ت ل�������و م�����������ررت )ب����ن����ج����د(ي�����ا ن�������ص���ي���م ال�������ص���ب���ا ال�����ول�����وع ب���وج���دي

واْن�����َع�����ْت غرامي ن���ِع���ْم���َت  ذك������ِري  عندياأْج�������ِر  ل�����ك  ي���������داً  وْل����ت����ك����ن  ب���ال���ح���م���ى 

ه�������ا ب�����م�����ا �����ص����ئ����ت م�������ن ع������������رار ورن�������داأه��������������د ل��������ي ن�����ف�����ح�����ة ت�������������ص������ّم������ُن ري������ا

  

33- ابن خفاجة الأندل�صي: اإبراهيم بن اأبي الفتح )450 - 533ه�(.
هذا �شاعر اأندل�شي.. من هناك من وراء البحار قال:

اأم����������������������������ا ل���������ط���������ي���������ف���������ك م�����������������ص��������رىي���������������ا ل����������ي����������ل وج��������������������د )ب���������ن���������ج���������د(

واأن������������������ج������������������م ال�������������ج�������������و اأ��������������ص�������������رىوم�������������������������ا ل�������������دم�������������ع�������������ي ط�������ل�������ي�������ق�������ا

ل���������������م ي���������ع���������ق���������ب ال�������������م�������������د ج���������������زراوق�������������������������د ط�������������م�������������ا ب�������������ح�������������ر ل�������ي�������ل

ف������ي������ه ال����������������ط����������������رف  ي���������ع���������ب���������ر  غ�����������ي�����������ر ال�������������م�������������ج�������������رة ج�����������������ص��������راال 

  

34- الأرَّجاني: اأحمد بن محمد بن الح�شين )460 - 544ه�(.
ي�شائل هذا ال�شاعر ركب الن�شيم عن اأخبار )نجد(:

اعتر�صته ال��ن�����ص��ي��م  رك���ب  ���ص��رى  م��ا  متن�صمااإذا  اأح�����ب�����ب�����ت�����ه  م�������ن  الأخ��������ب��������ار 
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تب�صماف���ي���ا ل���ي���ل )ن����ج����د( م����ا ���ص��ب��اح��ك عائد وه�����ن�����ا  ب�����ال�����غ�����ور  م������ن  ول�����ك�����ن 

* * *
ويقول:

واأي����������������دي ال������رك������ائ������ب وه�������ن�������اً رك�������وداأرق�����������ت و�����ص����ح����ب����ي )ب�����ن�����ج�����د( ه���ج���ود

ج�����ف�����ون�����ي وح�����������ّن ال���������ف���������وؤاد ال���ع���م���ي���دل���������ب���������رق ت������ب�������������ص������م ف������ا�������ص������ت������ع������ب������رْت

ب�������رودك�����������������اأن ت��������������األ��������������وؤه ف�����������ي ال�������ظ�������ام ل�������ص���ل���م���ى  ث�����غ�����ر   - الح  اإذ   -

* * *
وله:

م����ن الوجد ي�������دّي  ق���ل���ب���ي  ع���ل���ى  )نجد(اأ�����ص����م  �صبا  ن�صيم  وه��ن��اً  ���ص��رى  م��ا  اإذا 

* * *
وقال:

غ����������������������درت ب���������ه���������ا ل���������ل���������غ���������ور غ���������درووف����������������������ى ل���������ه���������ا )ن�������������ج�������������د( وق���������د

* * *
وله:

اأوم�صاف����ا ت����ذّك����ران����ي ع���ه���د )ن����ج����د( واأه���ل���ه ال��ب��رق  اإذا  اأو  ه��ّب��ت  ال��ري��ح  اإذا 

ال����ذي انق�صىفما في �صميري اليوم من طارق االأ�صى ال�����ص��رور  ل��ت��ذك��ار  م��ك��ان 

* * *
وقال:

واإنما ���ص��ب��اه��ا  )ن����ج����دا(  ع���ّط���رت  ���س��رى وه���و م��ج��رور ع��ل��ى �إث����ره �لمرطوم����ا 

* * *

وله اأي�صاً:
م��ن عرا�صها م��ع��اً  )ن��ج��د(  مرطها���ص��رت و�صبا  ب�����اأع�����ط�����اف  اإال  ع���ب���ق���ت  ف����م����ا 

* * *
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ومن �صعره في نجد:
بنظرة )ن����ج����د(  اأع��������ام  اإل�������ى  المعالمرم����ي����ُت  ت���ل���ك  م���ن���ه���ن  در������ص�����ْت  وق������د 

ال���ع���ي���ن عبرة اأ����ص���ت���ج���ل���ب  ب���ه���ا  ك���������اأن���������ي واالأط�����������������������ال ب������������ّو ورائ������������موق����ف����ت 

* * *
اأي�صاً.. له:

�صاكنه اأ����ص���ت���اق  ك��م��ا  )ن����ج����دا(  �صجنت�����ص��ت��اق  ل�������ه  م�������ا  ف�������������وؤاد  ل������ح������ّي  وه���������ل 

  

35- الموفق بن اأحمد الخوارزمي: )484 - 568ه�(.
رغم ُبعد هذا ال�شاعر عن )نجد( فاإنه يخاطب برقه بقوله:

واأ���ص��رم��ت ف��ي االأح�����ص��اء ث��ائ��رة الوجداأيا برق )نجد( هجت �صوقي اإلى )نجد(

بعيدة غ���ي���ر  وه������ي  ن����ج����دي  الوجدخ�����������وارزم  ع��ن  برغمي  ِعْي�ِصي  حلئت  وق��د 

  

36- �صبط بن التعاويذي: محمد بن عبداهلل بن عبداهلل )500 - 583ه�(.
اإنه يو�شي رفيقيه الذاهبين اإلى )نجد( قائاًل:

م���������رِدي���������ا رف�������ي�������ق�������ّي ه���������ل ل���������ذاه���������ب اأي���������ا م���������ن  ح������م������ي������دة  ت�����ق�����������ص�����ت  م 

)ن�����ج�����ِد(اأن�����ج�����دان�����ي ب����وق����ف����ة م�����ن م����غ����ان����ي ال����� ب������اأع������ام  ج����زت����م����ا  اإن  �����ح����ي 

بعديواب������ك������ي������اه������ا ب����م����ق����ل����ت����ي وا��������ص�������اأاله�������ا ال�����م�����دام�����ع  م�������اء  ����ص���ق���اه���ا  م�����ن 

ُي����ع����ديج�����ن�����ب�����اً ع�����ن�����ده�����ا م�������������ص������ارع م�������ن ما ال������غ������رام ف����ال���������ص����وق  ب���������داء  ت 

ب������ي������ن اأث���������واب���������ه���������ا ب���������راث���������ن اأُ����������ص���������ِدف����������ب����������اأ ك�������ن�������اف�������ه�������ا ج�����������������������اآذر رم��������ل

  

37- ال�صهروردي: عمر بن محمد بن عمويه )539 - 632ه�(.
يقول في )نجد( من ق�شيدة(

اأخ����و وج����د نطارحه ن���ب���اري���هم���ا ف���ي ال�����ص��ح��اب  خ������ل  وال  )ن�������ج�������د(،  ح�����دي�����ث 
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38- ابن الفار�ض: عمر بن علي بن مر�شد )576 - 632ه�(.
ال����������زوراء م�����ن  �����ص����رى  ال���ن�������ص���ي���م  �������ص������ح������راً ف������اأح������ي������ا م�����ي�����ت االأح�������ي�������اءاأرج 

ع���رف���ه )ن�����ج�����د(  اأرواح  ل����ن����ا  ف�����ال�����ج�����و م�����ن�����ه م����ع����ن����ب����ر االأرج���������������اءاأه����������دى 

* * *
م�صباحا؟اأوم������ي�������������ض ب���������رق ب�������االأب�������ي�������رق الح�����ا اأرى  )ن���ج���د(  رب����ى  ف���ي  اأم 

اأ����ص���ف���رت ال����ع����ام����ري����ة  ل���ي���ل���ى  ت���ل���ك  ل����ي����ًا ف�������ص���ي���رت ال���م�������ص���اء ����ص���ب���اح���اً؟اأم 

اأم�������ا م����ن رحمة �����ص����راح����ا؟ي����ا ����ص���اك���ن���ي )ن����ج����د(  ي�����ري�����د  اإل����������ف ال  الأ������ص�����ي�����ر 

* * *
البراقع؟اأب���������رق ب������دا م�����ن ج����ان����ب ال�����غ�����ور الم���ع ل��ي��ل��ى  وج����ه  ع���ن  ارت��ف��ع��ت  اأم 

الغ�صا ب��ذي  و�صلمى  �صاءت  الغ�صا  ال���م���دام���ع؟اأن��ار  ح��ك��ت��ه  ع���م���ا  اب��ت�����ص��م��ت  اأم 

حاجر ع�����رف  اأم  ف�����اح  خ����زام����ى  �صائع؟اأن�������ص���ر  ع�����زة  ع���ط���ر  اأم  ال�����ق�����رى،  ب������اأم 

ف��ت��و���ص��ح م�صند )ن����ج����د(  ب���رب���ى  اأه����ي����ل ال���ن���ق���ا ع���م���ا ح���وت���ه االأ�����ص����ال����ع؟وه�����ل 
  

39- الحاجري: عي�شى بن �شنجر بن بهرام )000 - 632ه�(.
يخاطب ن�شيم ال�شبا الذي هيج وجده، فلنر ما يقول له:

ال�صبا ن�������ص���ي���م  ي������ا  وج���������دي  مرحباه����ي����ج����َت  ف����ي����ا  )ن�����ج�����د(  م�����ن  ك����ن����ت  اإن 

ال�صبا ع���ه���د  ال���ن���ف�������ض  َف������َدْت������َك  ب������ىج������دد  ب��������ذك��������رك ال��������ح��������ي، وت������ل������ك ال������رُّ

* * *
وال يخفي ا�صتياق قلبه )لنجد(، ون�صيم )نجد(:

ويطربه )ن����ج����د(  اإل������ى  ق��ل��ب��ي  خفاقاي�����ص��ت��اق  ه������ّب  م�����ا  اإذا  )ن�����ج�����د(  ن�������ص���ي���م 

فيخبرني اأح����ي����ان����اً  ال����ب����رق  ع��ن��ه��م ب���م���ا ي���م���اأ االأح���������ص����اء اإح����راق����اواأ�������ص������األ 

ومهراقااإن اأوم�������ض ال��ب��رق )ن��ج��دي��ا( ب��ع��ث��ت له م��������درارا  ال����دم����ع  م����ن  ����ص���ح���اً 

لقلقله ����ص���خ���ر  م������ن  ق���ل���ب���ي  اأن  ال��م��ن��ح��ن��ى �صاقال������و  ���ص��ف��ح  ي�����وم  ب���ه���ا  ح������اٍد 

* * *
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ال����رك����ب حاجة ن�������ص���األ  ب����)ن���ج���د( ف���اإن���ا ق���د ع��رف��ن��ا ب��ه��ا عرفاخ��ل��ي��ل��ي ع���وج���ا 

اأراك�������������ًة ل����ث����م����ت  اإن  ت�����ع�����ذالن�����ي  العطفاوال  ت��ع��ل��م��ت  ���ص��ل��م��ى  ف���م���ن  ب��م��ي��ل 

اأُوِق������������َدْت ب��ال��م��خ�����ص��ب  ن��������اراً  اأن  و)ل��ي��ل��ى( )ب��ن��ج��د( ق��ل��ت ه��ات��ي��ك داره���اول������و 

* * *
وله:

رحالها ����ص���دت  االأظ�����ع�����ان  ع���ل���ى  اإل���ى غير )ن��ج��د( واالأح��ب��ة م��ن )نجد(ح������رام 

* * *
وله اأي�صاً:

)ب������ن������ج������د( ُي������ع������ل������ل������ه������ا  ح����������������اِد  ف���ي���ن���ق�������ص م�����ا ب����ه����ا م�����ن ف�������رط وج����داأال 

ت�������ص���ت���ف���ي���ق ه�������وى و�����ص����وق����اً اإل�������������������ى م���������������اء ب��������ك��������اظ��������م��������ٍة ورن�����������د������ص�����رت ال 

������ُت������ه������ا اإل�������������ى )ن��������ج��������د( دل����ي����ل )ن����ج����د(َت������لَ������فُّ ب�������اأر��������ض  ال�������غ�������رام  اأن  ع����ل����ى 

ل���ط���ي���ب مرعى ال����غ����وي����ر  اإل��������ى  وردت����ح����ن  وب�������������رد  ال������غ������وي������ر  ب�������������ص������ح������راء 

ج����رت ج����ري ال��ع��وا���ص��ف ح��ي��ث تحديول�������������و غ�������ن�������ى ب����������رام����������ة ح�������ادي�������اه�������ا

* * *
ويتذكر نجداً، واأيامها:

بها واأي��������������������اٍم  )ن��������ج��������د(  ع�����ل�����ى  اأي�����������ام اأف��������راح��������ي وع���������ص����ر ب�������ص���ائ���رياآه������������ا 

* * *
والبرق النجدي اأي�صاً يحرك �صجونه:

اأ������ص�����َرُقل����ب����رق ال����ح����م����ى ع����ه����د ع����ل����ّي وم����وث����ق ب���دم���ع���ي  )ن����ج����دي����اً(  الح  اإذا 

* * *

وبيدي نوعاً اآخر من الحنين اإلى )نجد(:
������ْت ع�����ن رب��������اك ال���خ���ي���اماأي���������ا ����ص���ع���ب )ن������ج������د( رق�����������ادي ح������رام �������صَ م����ت����ى َق������وَّ

ل������ه������ن ب��������اأك��������ت��������اف )ن���������ج���������د( غ���������رامواأح���������ن���������و اإل��������ي��������ك ح�����ن�����ي�����ن ال�����ن�����ي�����اق

* * *
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وقال مخم�ساً ق�سيدة �بن �لخياط))(:
تربهخ����ل����ي����ل����ي ع������وج������ا ب�����ال�����غ�����وي�����ر وك���ث���ب���ه ل���ث���م  م����ن  ال��م�����ص��ت��اق  ت��م��ن��ع��ا  وال 

�صحبه دون  ال��ه��وى  ي�صيبه  ال�صب  اأم����ان����ا لقلبهه��و  خ�����ذا م����ن ���ص��ب��ا )ن����ج����د( 

ف������ق������د ك������������اد ري���������اه���������ا ي�����ط�����ي�����ر ب���ل���ب���ه

* * *
وي�صف الريح القادمة من )نجد(:

ري�������������ح ل����ن���������ص����ي����م����ه����ا اأري�������������������ج ال�����ن�����ده����ب����ت ف���ع���ل���م���ت اأن������ه������ا م������ن )ن����ج����د(

  

40- محي الدين ابن عربي: محمد بن علي بن محمد )560 - 638ه�(.
)نجد( من  تباركت  )نجد(  ث��رى  يا  جود))( اأال  على  ج��وداً  المزن  �صحاب  �صقاك 

* * *
العلماي�����������ا خ������ل������ي������ل������ي األ�����������م�����������ا ب�����ال�����ح�����م�����ى وذاك  )ن��������ج��������داً(  واط�����ل�����ب�����ا 

* * *
م��ه��ا )نجد( ب��ل��غ  ال���ري���ح  ن�����ص��ي��م  ي���ا  العهداأال  م����ن  ت���ع���ل���م���ون  م����ا  ع���ل���ى  ب����اأن����ي 

الحمى م���وع���دن���ا  ال���ح���ي  ل���ف���ت���اة  غ��دي��ة ي����وم ال�����ص��ب��ت ع��ن��د ُرَب�����ى )نجد(وق�����ل 

الفردعلى الربوة الحمراء من جانب ال�صوى وال���ع���ل���م  االأف��������اج  اأي����م����ن  وع�����ن 

  

41- ابن الجوزي: اأبو الفرج عبدالرحمن بن اأبي الح�شن )581 - 654ه�(.
رملة ف�����وق  ���ص��ج��ع��ة  اإال  ال���ع���ي�������ض  ب��ن�����ص��ر ال����خ����زام����ى وال������ع������رار ت����ف����وح))( ه����ل 

)1( تقدمت �ض )...( ومطلعها:
ف�����������ق�����������د ك���������������������اد رّي�������������������اه�������������������ا ي���������ط���������ي���������ر ب�������ل�������ّب�������هخ���������������ذا م������������ن ��������ص�������ب�������ا ن��������ج��������د اأم���������������ان���������������اً ل����ق����ل����ب����ه

)2( كلمة )تبارك( ل تقال اإل هلل تبارك وتعالى.
)3( من كتابه )مثير الغرام ال�شاكن اإلى اأ�شرف الأماكن(.



111�شبا نجد )نجد.. في ال�شعر والنثر العربي(

وع���ن���دي ه���وى ت��ح��ت ال�����ص��ل��وع �صحيحي������م������ر ب������اأن������ف������ا�������ض ع������ل������ي م����ري���������ص����ة

  

42- ابن العديم الدم�صقي: عمر بن اأحمد بن هبة اهلل )588 - 660ه�(.
اأراك����������م اأو  ت���ن���ق�������ص���ي  ال  اأن����������ة  اأو اأب�����ص��ر )ن����ج����داً( وه����و ب��ال��ح��ي اآه���لوب��������ي 

  

43- ابن نباتة الكبير: محمد بن محمد بن محمد )686 - 768ه�(.
ي�شتقبل �شاعرنا القادمين من نجد باأبيات.. منها:

ميعادح����ب����ذا ال�����ق�����ادم�����ون م�����ن ط������رف اْل����َح����� ع����ل����ى  م���ن���ه���م  )ون�������ج�������د(  ��������زن 

ن�����ف�����ح�����ات ت���������ص����ف����ي ع����ل����ي����ل ال��������ف��������وؤادت������ت������ل������ق������اه������م ب�����ن�����������ص�����ر ال�������خ�������زام�������ى

  

44- عبدالرحيم بن اأحمد البرعي: )000 - 803ه�(.
يتمنى ال�شاعر ن�شمة )نجد( وريح الخزامى:

تهب لي )ن��ج��د(  �صفح  م��ن  ن�صمة  النوا�صِرع�صى  وال���ب�������ص���اِم  ال���خ���زام���ى  ب���ري���ح 

فربما ال����ف����ري����ق  ح�������ال  ل�����ي  ب����ذك����رى م���ن���ج���د وج�����د غائروت���������ص����رح  اأزاح���������ت 

* * *
ترى.. ما راأيه في ال�صبا النجدي:

اإال ال������ن������ج������دُي  ����ب����ا  ال���������صَّ ع����ب����ر  ُي�������م�������ط�������ر ن�����������اظ�����������ري دم��������������ا وم�����������اءوم��������ا 

ف������اأ�������ص������ب������ح ك��������ل م��������ا وه�������ب�������ت ه����ب����اءم���������ص����ت اأي��������������ام ج����ي����رت����ن����ا )ب����ن����ج����د(

* * *

وله:
ال����لِّ����وى ب����ان����ات  َع�����َذب�����ات  ت�����رى  م����ا  المتعطراأَو  ن�������ص���ي���م���ه���ا  روح  ت������رت������اح 

ومعنبرول�����������ع ال������ب�������������ص������ام ب����ن����ف����ح����ة ن����ج����دي����ة ب���ع���ن���ب���ر  ال�����ري�����ا������ض  ت���غ�������ص���ي 

* * *
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ومثله:
َج��َب��لَ��ْي )ن��ج��د( ن�صيُم �صبا واأ�����ص����ج����اه����ام��ا ه��ب م��ن  واأ������ص�����ج�����ان�����ي  اإال  ل����ل����غ����ور 

* * *
ويبين �صبب تعلقه باأهل )نجد(:

�صماريذك��������رُت ج�����ي�����َرَة )ن����ج����د( ي�������وَم داُره�������م ال����ح����ي  ذاك  و�����ص����م����ار  داري 

* * *
ويعود لذكر �صبا )نجد( واأثياته:

اأث�������ي�������اُتوي���ا اأث���ي���ات )ن���ج���د( م���ا ل��ع��ب��ِت �صحى ي�������ا  ب����ق����ل����ب����ي  ل�����ع�����ب�����ِت  اإال 

اإذا ال���م�������ص���ت���ه���اِم  ق���ل���ب���ي  ل�����وع�����َة  ه��ب��ت ب��ن�����ص��ر ال�����ص��ب��ا )ال���ن���ج���دي( هباُتت���ه���ي���ج 

* * *
ما اأعجبه.. اإنه يكره الم�صك ويرتاح للخزامى:

لهم )ن��������ج��������د(  �����ص����ب����ا  ه�����ب�����ت  رب������ى )ن����ج����د( كاماواإذا  ع����ن  ����َم����ْت����ُه����م  َف����هَّ

ي����ك����ره ال���م�������ص���ك وي������رت������اح ال����خ����زام����ىع��������ن��������دَي ال���������وج���������ِد وق�����ل�����ب�����ي ف����ي����ه����ُم

عن ي����ن����ف����ك  ال  ال��������ع��������ذري  الِحماماوال�����ف�����ت�����ى  ذاق  واإن  ال���������ص����وق  ع����ه����دة 

ق����ل����ب����ت ق����ل����ب����ي ع�����م�����ي�����دا م�������ص���ت���ه���ام���اه������ي������ج������ت������ن������ي ن���������������ص�������م�������ة ن������ج������دي������ة

* * *
واإن )نجداً( بين عينيه دائماً:
الركب عن )نجد( بكى �صجنا طربااإن حّدث  ب��ك��ى  )ن��ج��د(  ف��ي  ال��ن��ار  اأُري  واإن 

التهباوال�����������ُوْرق ����ص���اج���ع���ة ت����غ����ري ال�����غ�����رام به اإذا  وج��������دا  ي���ل���ه���ب���ه  وال������ب������رق 

* * *

وقال:
����ى ����وي����ج����َع االأث������������ات َغ����نَّ ع������ل������ى م�����ط�����ل�����ول�����ة ال��������ع��������ذب��������ات رّن��������ا����ص���م���ع���ت �����صُ

وَث����������ّن����������ت ب��������االإج��������اب��������ة ح������ي������ن ث����ّن����ىاأج����������اب����������ت����������ه م������������غ������������ردة )ب�������ن�������ج�������د(

عي�صا ال����ن����ج����دي  ال�������ص���ب���ا  ب������������ذات ال�������ب�������ان م�������ا اأم�����������������راأ واأه������ن������اوذّك�������رن�������ي 
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���اذك��������������رت اأح�������ب�������ت�������ي ودي����������������ار اإن�����������ص�����ي وراج��������ع��������ت ال��������زم��������ان ب�����ه�����م ف�������ص���نَّ

ف���ل���م���ا ي���������ص����ل����و  اأن  ال�����ق�����ل�����ب  ������اوك�������������اد  ت���������ذّك���������ر اأب������������������رق ال�������ح�������ن�������ان َح������نَّ

* * *
وها هو ي�صاأل القادمين من �صوب )نجد( عن قلبه:

اأر���������ض )نجد( م����ن  ال����ق����ادم����ون  ه������ل وج������دت������م ق����ل����ب����ي ه�����ن�����اك ن���زي���ااأي����ه����ا 

* * *
ويت�صاءل:

ِب�����ُرَب�����ي )ن����ج����د( اأع������د خبرا منهدمي����ا ن��������ازاًل  ال�����رم�����ل  ب���ع���ق���ي���ق  م���ع���ه���د  ع�����ن 

* * *
وعن ريا�ض )نجد( وُتربه.. يقول:

ف�����������������ص��������ي��������ة ن����������������وره����������������ا ح���������������ص�������انري����������ا�����������ض )ن����������ج����������د( ب�������ك�������م ح�����ن�����ان

م�������������ص������ك وح�������������������ص���������ب���������اوؤه ُج��������م��������انوت����������������������رب وادي���������������ك���������������م )ب��������ن��������ج��������د(

* * *
ويتمنى روؤية تلك الريا�ض:

رو�������������ص������������اً ت�������ن�������اغ�������ت ب����������ه ال������غ������ي������ومول��������ي��������ت ع������ي������ن������ي ت�������������رى )ب������ن������ج������د(

  

45- ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن محمد )732 - 808ه�(.
ابن خل���دون الم���وؤرخ الجتماعي الم�شه���ور، يتغنى بب���الده واأر�ض اآبائه واأج���داده.. اإنه 

يقول:
اأه����ل )ن��ج��د( وم���ا )ن��ج��د( و�صاكنها والِعيني��ا  ال���ف���ردو����ض  ���ص��وى ج��ن��ة  ح�����ص��ن��اً 

ذك������رُك������ُم م�������ّر  ق������د  م������ا  اأن  يثنينياأع�����ن�����دك�����م  ال�����������راح  ك���������اأن  ان����ث����ن����ي����ت  اإال 

ُكُم اأر�صِ اأن���ح���اء  م��ن  ال��ب��رق  اإل���ى  ي�صبينياأ���ص��ب��و  ك������ان  م����ا  ول������والُك������ُم  ����ص���وق���اً 
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46- �صهاب الدين بن معتوق المو�صوي: )1025 - 1087ه�(.
ف�����ه�����ام ب����ه����ا وح����������ّن اإل����������ى ال���م���ج���ان���يل����ق����د ����ص���غ���ف���ت ح�������ص���ا����ص���ت���ه )ب���ن���ج���د(

* * *
�����������ة ال�����������ص�����ب ال����م���������ص����اب�����ص����ل����وه����ا ه�������ل ل�����ه�����ا وج���������د )ب����ن����ج����د( ��������ت رقَّ َف��������رقَّ

ي��������ج��������اري رع������������ده ط����������ول ان����ت����ح����اب����ي������ص�����ق�����ى )ن���������ج���������دا( واأه�������ل�������ي�������ه ُم����ل����ث
رب�����ي�����ع�����اً ب���������ه  ال�����������زم�����������ان  ب������������رح  ي��������ط��������رز زه���������������ره ح������ل������ل ال���������رواب���������يوال 
ان������ت�������������ص������اق������اً ل����������ه  ت�������م�������ل  ال  ك��������������اأن ه��������������واه اأن��������ف��������ا���������ض ال������ك������ع������اِبزك��������������ي 

ال������ق������ل������ب ري ل���������������ص�������ادي  ك����������������اأن ب�������م�������ائ�������ه ب�������������رد ال��������ر���������ص��������اِبب����������م����������ورده 

واأن�����ف�����������ص�����ن�����ا ت���������ص����ي����ل ع�����ل�����ى ال�������ت�������راِبت�������ص���ي���ر ج���������ص����وم����ن����ا ف��������وق ال���م���ط���اي���ا

اْل�������ت�������ه�������اِبف�������ك�������م م����������ن ف��������اق��������د ف�������ي�������ه ف����������������وؤادا ذات  م�����ه�����ج�����ة  وواج����������������د 
وت�������������رزم ت����ح����ت����ن����ا خ������و�������ض ال�������رك�������اِباإل����������ى ن����خ����ل ال����ن����خ����ي����ل ت����ح����ن �����ص����وق����اً

ف����ن����ح���������ص����ب����ه ث�������غ�������ور ب������ن������ي ح�����������ص�����اِبون�����ل�����ث�����م م�������ن ث�����ن�����اي�����ا ال�������ج�������ذع ب����رق����ا
  

47- عبداهلل بن علوي الحداد: )1044 - 1132ه�(.
والوجداأَُج���������ْوُد ب��دم��ع��ي وال����دم����وع ع��ل��ى الخد وال��ح��زن  االأ����ص���واق  على  �صهود 

ل��م��ا ن��ال��ن��ي م���ن وح�����ص��ة ال��ب��ع��د وال�صداأح�����������������ض ب����ق����ل����ب����ي ح�������������ص������رة وك�������اآب�������ة

تزاحمت ُدُن��������ّواً  )ن���ج���د(  م���ن  رم����ت  ع��ن )نجد(اإذا  ال��ب��ع��د  تقت�صي  اأم����ور  ع��ل��يَّ 

* * *
وقال:

ومحجر ال����ن����ق����ا  ظ����ب����ي  ع����ل����ى  وغ����������زال )ن�����ج�����د( م���ن���ت���ه���ى اأوط����������اريل���ه���ف���ي 

محا�صن ذات  االأع��������������راف  ت���������ص����ب����ي ال����ل����ب����ي����ب ح�����م�����ي�����دة االآث�����������ارم�������ص���ك���ي���ة 

  

48- عبدالغني بن اإ�صماعيل النابل�صي: )1050 - 1143ه�(.
ح��������ب��������ي��������ب��������يط�������ل�������ع�������ت ف�������������ي ظ�������ل�������م�������ة االل�����������������وا اأن�������������������������������������������������������وار  ن 
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ال�����ق�����ري�����ِبف����������اه����������ت����������دى ال�������������������������ص������������اري اإل�������������ى ال������ن������ائ������ي  ال�����ح�����م�����ى  ذاك 

م�����������ن ُرَب����������������������ى )ن�����������ج�����������د( وط��������ي��������ِبو����������ص���������م���������م���������ن���������ا ع���������������������رف م�������������ص������ك

* * *
وقال م�صطراً ومعجزًا ق�شيدة ابن الفار�ض )اأومي�ض برق()1(:

�صفاحااأوم������ي�������������ض ب���������رق ب�������االأب�������ي�������رق الح�����ا ال�������ص���ح���اب  ع���م���د  ع����ن  ي�����ص��ت��ل 

لنا ب�������دت  ال����ح����ج����از  اأع����������ام  ن�������ار  م�صباحاًاأم  اأرى  )ن����ج����د(  ُرَب�������ى  ف����ي  اأم 

وهذه الق�شيدة في 52 بيتًا.
  

49- محمد بن اإ�صماعيل ال�صنعاني: )1099 - 1182ه�()2(.

هذا ال�شاعر اليمني الأمير ال�شنعاني ير�شل �شالمه من هناك.. اإلى نجد:
يجدي�صامي على )نجد( ومن ّحل في )نجد( ال  الُبعد  على  ت�صليمي  ك��ان  وان 

رب������اه������ا وح�����ي�����اه�����ا ب���ق���ه���ق���ه���ة ال����رع����دلقد �صدرت من �صفح �صنعا �صقى الحيا

�صرت اإن  ال��ري��ح  ين�صد  اأ�صير  م��ن  اأال يا�صبا )نجد( متى هجت من )نجد(���َص��َرْت 

ل��ق��د زادن�����ي م�����ص��راك وج����دا ع��ل��ى وجدي����ذك����رن����ي م���������ص����راك )ن�����ج�����دا( واأه����ل����ه
  

50- البيتو�صي الكردي: عبداهلل بن محمد )1161 - 1221ه�(.

قال مجيبًا اأحمد اآل عبدالقادر:
وت����م����ن����ى االأب�������������رق ال������ف������رد واأّن���������������ى))( ه����اج����ه ال�����وج�����د اإل��������ى )ن�����ج�����د( ف����اأّن����ا

* * *
وقال:

ك���رخ���هاإن��������ي اأح��������ن اإل��������ى ال������ع������راق ول������م اأك�����ن م������ن  وال  ر�����ص����اف����ت����ه  م������ن  ال 

)1( تقدمت �ض 108.
)2( وقد افترى عليه اأحد اأعداء الدعوة ال�شلفية، وزعم اأنه قال ق�شيدة مطلعها:

رجعت عن القول الذي قلت في النجدّي    
)3( لم اأ�شتطع العثور على ما قاله اأحمد اآل عبدالقادر.
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و�صرخهل������ك������ّن ف�������ي ب�������غ�������داد ل�������ي م�������ن ق����رب����ه ال�������ص���ب���اب  م����ن  اإل��������يَّ  اأ�����ص����ه����ى 

ال�ص� �����ص����وق  ل����ه  ����ص���وق���ي  ال�������ذي  لفرخهب����اأب����ي  ال��ظ��ل��ي��م  اأو  ال�����ص��ف��اء  اإل����ى  ���ق��ي��م 

اإل�������ى ح�����ن�����ت  اأع�������راب�������ي�������ة  �������ص������وق  اأط���������ال )ن�����ج�����د( َف������اَرَق������ْت������ُه وم���رخ���هاأو 

فقل دن����������ف  ع������ن������ده  اأ�������ص������ي������ر  ف���ل���ي���رخ���هق����ل����ب����ي  اأ�����������ص����������اره  ي�����ح�����ل  ل��������م  اإن 

  

51- عبدالغفار بن عبدالواحد الأخر�ض: )1225 - 1290ه�(.
�شاع���ر عراقي، مو�شلي، له دي���وان مطبوع في 500 �شفحة، ج���اء ذكر )نجد( في 

�شعره كثيرًا. ها هو ي�شاأل عن )نجد( وثمامه وخزاماه:
وه�������ات�������ي�������ك االأج�����������������������ارع وال������ب������ط������اح������ص�����األ�����ت�����ك ع�������ن م�����ن�����ازل�����ن�����ا )ب����ن����ج����د(

ال����خ����زام����ى اأو  ال����ث����م����ام  َن������َب������ت  ف������ع������ّط������ر ف������ي������ه اأن��������ف��������ا���������ض ال�������ري�������احوه�������ل 

* * *
ويذكر ما يوؤول اإليه حال من يبتعد عن )نجد(:

ف�������������زاد ب��������ه وج�������������ود ال��������ذك��������ر وج��������دات����ذك����ر ف�����ي رب��������وع )ال�����������ص�����ال( ع����ه����داً

ف����اأ�����ص����ب����ح ب���ال�������ص���ن���ا ع����ظ����م����اً وج�����ل�����داًواأ�������ص������ن������اه ال������ه������وى ب������غ������رام )ن����ج����د(

* * *
وعن �صبا )نجد( يقول:

َرْن�������������ُد االأرواح  م��������ن  ب�����ه�����ا  ف���������ص����وق����ه����ا اإل������������ى االأط�����������������ال وج�����داأَم�����������������رَّ 

ف�����م�����ا ف����ع����ل����ت ب�����ه�����ا �����ص����ل����ع )ون������ج������د(وت�����ي�����م�����ه�����ا ������ص�����ب�����ا )ن��������ج��������د( غ�����رام�����ا

* * *
ومن لم ي�صتطع الو�صول اإلى )نجد( فلي�صاأل عن اأخبارها:

ن����ا�����ص����داً م���ن���ه ك���ي���ف خ���ل���ف���ت )ن����ج����دا(ي���������ص����األ ال�����رك�����ب ع�����ن م�����ن�����ازل )ن���ج���د(

ال�����ن�����اأي عهداي���ت�������ص���اف���ى م������ن ع����ه����ده����ا ب�����االأح�����ادي������ ل���ه���ا ع���ل���ى  ������ث وي�����رع�����ى 

عليه ح�����ق�����وق�����ا  ل�����ه�����ا  ي����ق���������ص����ي  ُي�������������وؤَدىف�����ه�����و  اأن  ي����ن����ب����غ����ي  م�������ا  وي����������������وؤدي 

* * *
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وعن البرق النجدي يقول:
ل��ي��ًا فراعها ال���ب���رق  �صنا ال��ب��ارق )ال��ن��ج��دّي( وْق���داً على وْقدو���ص��ام��ت وم��ي�����ض 

* * *
ويناج���ي �شعدًا باأ�شواقه نح���و )نجد(، وهو هنا يحذو حذو الأبيوردي في نداء �شعد 

وهزيم:
���ج ال���ت���ذك���ار م���ن الع����ج الوجدم��ت��ى ت��رن��ي ي��ا ���ص��ع��د وال�����ص��وق مزعجي ب��م��ا ه���يَّ

ل��ه��ا ق��ل��ب م���ف���وؤود ال���ف���وؤاد اإل����ى )نجد(اأح��������ث اإل��������ى )ن�����ج�����د( م����ط����اي����ا ك���اأن���ه���ا

اأهاجها )ن��ج��د(  اأرواح  ا�صتن�صقت  والرنداإذا  ال�صيح  م�صتن�صق  من  هاج  جوى 

* * *
وي�صف �صعوره تجاه )نجد( واأخبار )نجد(:

ف�����������روى ع�������ن اأه�����������ل )ن�������ج�������د( خ����ب����راب����������ارق ال�����������ص�����ام اإل����������ى ال������ك������رخ ����ص���رى

����رىغ���������نِّ ل�������ي ي�������ا ح�������������ادَي ال����ع����ي���������ض وال ت���ه���م���ل ال�������ص���ي���ر ف����ق����د ط�������ال ال���������صُّ

ان���ك�������ص���راواأع������������������د اأخ�����������ب�����������ار )ن���������ج���������د( اإن������ه������ا م������ا  اإذا  ال����ق����ل����ب  َت������ْج������ُب������ُر 

وق�����د ط�������ال�������ت  ل�����ي�����ل�����ٍة  م��������ن  ك��������م  ذك����������������روا )ن�����������ج�����������داً( وه�����������م ق���������ص����رااآه 

اأه����ل����ه����ا اأر����������ص���������اً  اأع�������������ص������ق  ال  �����ص����م����ل����ت األ������ط������اُف������ه������ْم ك���������لَّ ال���������ورىك�����ي�����ف 

ف�صلهم واذك���������ر  ����ص���ئ���ت  م�����ا  ب���ه���م  ال�����َف�����َراق�����ل  ج�������وف  ف�����ي  ����ي����د  ال���������صَّ ك�����ل  اإن 

* * *
ويقول:

واأ���������ص��������ل��������ت ال����������دم����������وع ل������ه������ا غ�����������زاراوح������ن������ت اأَْي��������ُن��������ق��������ي وب������ك������ت رف�����اق�����ي

ق�����ك ال������ع������رار الأر�����������ض )ن����ج����د( ع����������رارااأ������ص�����وَّ وال  �����ص����م����م����ت  �����ص����ي����ح����ا  وال 

* * *

ويعتبر نجداً واأ�صجارها �صفاء، واأيٌّ �صفاء.. في قوله:
وق���������د ��������ص�������اءت ل�����ه�����ا ب�����اأ������ص�����ع�����د ح�������اُلراآه�������������ا  ق��������د  اأ���������ص��������ّر  ب�����ه�����ا  ال����ك����ال

�����ص����م����الف������ذّك������ره������ا �����ص����م����ي����م ع�����������رار )ن�����ج�����د( ه������ب������ت  اإذا  ������ص�����ي�����م�����ا  وال 
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ل����ه����ي����ب ال�����������ص�����وق وال�������دم�������ع ال�����م�����ذالف�����ح�����رك�����ه�����ا واأي���������������ن ل�����ه�����ا )ب�����ن�����ج�����د(

ف�����اأط�����ل�����ق�����ه�����ا ول������ي�������������ض ب������ه������ا ع�����ق�����الوق�������������د ك��������ان��������ت ك����������������اأن ب�������ه�������ا ع�����ق�����اال

ت�����ح�����ام�����اه�����ا ال�����������ص�����ن�����ا واالخ��������ت��������الول���������وال ال�����ن�����ازل�����ون ه���������ص����اب )ن����ج����د(

* * *
ويروي �صبب علة مطاياه:

ُث�������م�������ام وال  ت�������������ص������م  َرْن�����������������������ٌد  واي��������������ن ال���������رن���������د م�����ن�����ه�����ا وال������ث������م������امف����������ا 

ع�����ل�����ي�����ِك ال�����������ص�����ب�����ر ي�����وم�����ئ�����ذ ح��������رامم���������ف���������ارق���������ًة اأح�������ب�������ت�������ه�������ا )ب������ن������ج������د(

* * *
ويو�صي الظاعنين اإلى )نجد( باأن ير�شلوا له �شيئًا من ن�شيم ال�شيح والخزامى:

الهيامااأي���������ه���������ا ال���������ن���������ازح���������ون ع������ن������ا ب���ق���ل���ب وا�����ص����ت����ج����دَّ  ال�������ص���ب���َر  اأخ�����ل�����َق 

ي���ح���م���ل ال�������ص���ي���ح ع���ن���ك���م���و وال����خ����زام����ىع������ل������ل������ون������ا م������ن������ك������م ول�������������و ب����ن���������ص����ي����م

وب������ل������وغ ال�����م�����������ص�����وِق ف���ي���ه���ا ال�����ُم�����رام�����ااأي���������ن ع�����ه�����ُد ال�����ه�����وى ب������������اآرام )ن����ج����د(

* * *
ل ال�صبا النجدي �صامه: ويحمِّ

�صاماوي��������ا ري��������ح ال���������ص����ب����ا ال������ن������ج������ديِّ ب���ّل���غ )ن�����ج�����د(  ����ص���ب���ا  ي�����ا  ����ص���ل���ي���م���ى 

* * *
ل ن�صمات )نجد( �صامه لبغداد: كما يحمِّ

بّلغي )ن������ج������د(  ن���������ص����م����ات  ي������ا  هلل  و�����ص����ام����يب������ا  ت����ح����ي����ت����ي  ال�������������ص������ام  دار 

* * *
ويعود للحديث عن ال�صبا النجدي:

برحت م��ا  ال�صمر  وال���ق���دود  مهجة  يحييهال��ي  ال���ن���ج���دُي  وال�������ص���ب���ا  ُت��م��ي��ُت��ه��ا 

* * *

ويزيد في و�صف تلك النباتات العبقة:
رق�������ة م�����������ن  ِخ��������ُل��������ت��������ه  ح�������ت�������ى  ال����خ����زام����ىَرقَّ  واأن�����ف�����ا������ض  ال�������ص���ي���ح  اأَرَج 
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رو�����ص����ة ف������ي  �����ص����ب����ا  ه�����ّب�����ت  ك����ل����م����ا  ت���ن���ب���ت ال�������رن�������َد �����ص����ب����اه����ا وال����ث����م����ام����ااأو 

  

52- الأمير عبدالقادر الجزائري: )1222 - 1300ه�(.
جميعها ال�����ب�����ح�����ار  اأن  ل������و  ���ص��ب��ب��ن ل���ك���ان ال���ح���ر اأ����ص���ع���اف م���ا كانال������واع������ج 

ن�صيمها ّه������ب  )ن�����ج�����د(  م�����ا  اإذا  وت�������ذك�������و ب������������������اأرواح ت�������ن�������اوح األ�������وان�������ات���ئ���ج 

مخيمي )ن��������ج��������د(  ع��������ن  ونعماناواأ������������ص�����������األ  ال���رق���م���ت���ي���ن  رو�������ض  واأط����ل����ب 

  

53- محمد عبدالمطلب: )1288 - 1350ه�(.
ال�شي���خ محمد عبدالمطلب بن وا�شل ال�شاعر الم�شري، ذكر )نجدًا( - في ديوانه 

- اأكثر من ع�شرين مرة. اإنه يقول:
ب�������ى ن������ف������ح������ٌة ج�����������اء ب������ه������ا ري�����������ح ال���������ص����ب����اج���������������ددْت ع�������ه�������دي ب���������اأي���������ام ال�������رُّ

���ااإي������������ه ي�������ا ن���������ص����م����ة )ن�������ج�������د( ع����ن����ُه����ُم ج���������ددي ع����ه����د ال����ت���������ص����اب����ي وال�������ص���بِّ

* * *
وقال من ق�صيدة في الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �صعود:

ي���������ا ��������ص�������وق ه���������ل ل���������ك غ�������اي�������ة ب�����ع�����ُدب���������������رق ي���������ل���������وح و����������ص���������ائ���������ق ي������ح������دو

اأن������������ا ب�����ال�����غ�����وي�����ر وداره����������������م )ن�����ج�����د(ون���������������وى ت�����������ص�����ط ب������ن������ا ُم�������ط�������رَح�������ٌة

ت�����م�����ت�����د)ن������ج������د( ت����م����د اإل����������ى ال�����ح�����ج�����از ي������داً اهلل  ل��������غ��������ي��������ر  ل�������ي���������������ص�������ت 

م�����������ن ت������ح������ت������ه������ا ن��������ج��������دي��������ة ُج���������������ْردك�����ال�����ط�����ي�����ر ت�����خ�����ف�����ق ف���������ي م�����راق�����ب�����ه

ل������ل������ب������اأ�������ض ف��������ي َزَف���������رات���������ه���������ا وْق�����������ُدي����ح����م����ل����ن م�������ن )ن�������ج�������د( غ�����ط�����ارف�����ًة

يقدمها ال�����خ�����������ص�����راء  ال����ف����ي����ل����ق  م������ل������ك اأ����������ص���������م وك���������وك���������ب )ن������ج������د(ف������ي 

* * *
وقال من ق�صيدة اأخرى:

ُعُرو�صها ع��ه��د  ع����اد  )ن����ج����داً(  اأن  ل����ب����ك����اه ع����ار�����ص����ه����ا وَح������������نَّ االأج������������رُعول����و 
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و)عن� )اأع�����ص��اه��ا(  فهو  )ق��ي�����ض(  قيل  و)اأ�صجع())( ان  )بغي�ض  ذك���رت  اإذا  ���ت��رة( 

ج���ري���ره���ا ف����ه����و  ت���م���ي���م  ذك���������رت  الِم�صقعواإذا  ال���ح���ك���ي���م  واأك���ث���م���ه���ا  ����ص���ع���راً 

* * *
ويذكر موا�صع ونباتات في )نجد( فيقول:

بالغ�صا )ن�����ج�����د(  اأه��������ل  ت����رب����ع  قبيلواإذا  ����رْي����ِف  ب����ال���������صُّ م���ن���ه���م  ق�������اظ  اأو 

���ر ُم���َن�������صَّ ك�������لُّ  ال����ن����ي����ل  وادي  ل�����ل�����ع�����ي�����������ض ف�������ي�������ه غ�������������رة وح�������ج�������ولف����ب����غ����ور 

وَدُخ��������ولب������ال������رم������ل م����ن����ه����ا م������ن������زل اأ�����ص����ت����اق����ه ح�����وَم�����ُل  ����ْن����ِوي  �����صِ �����ص����اق  اإن 

* * *
ويناجي ال�صبا قائًا:

والهرم ال�صيب  بعد  ال�صوق  ب��ك  الهرماأْغ���رى  اإلى  البيَد من )نجد(  �صاٍر طوى 

ال���ب���ان والعلموي�����ا ���ص��ب��ا رّوح�������ي ُروح�������ي ف���ق���د ذهبت ع��ه��د  ب��ع��د  ����وى  ال����نَّ ب��ه��ا 

* * *
ويتحدث عن الطائرة، ولكنه ال ين�صى )نجداً(:

���ح���ب االإم����ام����اي���������ا خ�����ل�����ي�����ل�����ي اح�������م�������ان�������ي ف����وق����ه����ا ع��ل��ن��ي األ����ق����ى ع���ل���ى ال�������صُّ

ال��������ذي ال��������ب��������رق  ذل����������ك  اأح��������ي��������ي  اإل����ى م�����ص��ر الظامااأو  ���ص��ق م���ن )ن���ج���د( 

ذم���ام���اف�����ذك�����ا ال�������������ص������وُق ب����ق����ل����ب ل������م َي�����ُخ�����ْن ����ص���ط���ت  وان  )ن�����ج�����د(  ِل������ُرَب������ى 

بالخزامىم������ا ري������ا�������ض ال����ن����ي����ل م������ا ع�����ه�����دي بها ك���ع���ه���دي  ال���ع���ي�������ض  ن�����اع�����َم 

ال����ث����رى ك�������ان  واإن  م�������ص���ر  ث�������رى  ِر�����ص����ام����ام�����ا  ك�������ان  وان  )ن�����ج�����د(  ك�����ث�����رى 

* * *

وعن ن�صمات )نجد( يقول من ق�صيدة مطلعها:
وغ��������������رد ف���������ي خ�����م�����ائ�����ل�����ك ال�����ح�����م�����امرب������������������وَع ال��������ح��������ي ح��������ي��������اك ال�����غ�����م�����ام

* * *

)1( بغي�ض: قبيلة عنترة بن �شداد العب�شي، واأ�شجع هو ابن عمرو بن �شليم، وكان مت�شاًل بالبرامكة، وله فيهم 
اأ�شعار كثيرة )�شرح ديوان عبدالمطلب(.
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����������������������ا ن������ي������امت������ذك������رن������ا ب�����ه�����م ن�����������ص�����م�����ات )ن�����ج�����د( ف�����ت�����ن�����ع�����������ص�����ن�����ا ول���������������و اأنَّ

  

54- حافظ اإبراهيم: محمد حافظ ال�شعيد )1287 - 1351ه�(.
وفي م�شر لم ين�ض �شاعرنا وهو يبايع اأحمد �شوقي باإمارة ال�شعر اأن يذكره ب�)نجد( 

ومكانتها في ال�شعر:
مبايعاً اأت����ي����ت  ق����د  ال����ق����واف����ي،  وه����ذي وف����ود ال�����ص��رق ق���د ب��اي��ع��ت معياأم����ي����ر 

بنظرة واع����ط����ف  ال���ن���ي���ل  رب�������وع  ع��ل��ى ���ص��اك��ن��ي ال��ن��ه��ري��ن وا����ص���دح واأب����دِعف����غ����ّن 

اإن��ه��ا م��ن��ب��ت الهوى ت��ن�����ض )ن���ج���داً(  وم����رع����ى ال���م���ه���ا م����ن ����ص���ارح���ات ورّت������ِعوال 

لتون�ض واج������ع������ل  ل����ب����ن����ان  ذرا  ووزِعوف�������ي  وق�������ص���م  ال�������ص���ل���وى  م����ن  ن�����ص��ي��ب��ا 

  

55- اأنور العطار: )1326 - 1392ه�(.
وب���������������������������ه ال����������������ق����������������ل����������������وب ت�������ع�������ل�������قح�������ن�������ت اإل�����������������ى )ن�����������ج�����������د( ال�������ه�������وى

  

56- د. زكي مبارك: زكي عبدال�شالم مبارك )1308 - 1371ه�(.
�شاحب )األحان الخلود( و)مدامع الع�شاق( و)البدائع( وغيرها:

الخيف بعدها اأو  )ن��ج��داً(  ت��ذك��روا  )نجد(ف��ا  اأو  الخيف  عن  مغانيها  ت�صامت 

  

57- محمد بن محمد الأ�صمر: )1318 - 1376ه�(.
ب�������������ه ������������ص�����������دى ��������ص�������ع�������ر )ن���������ج���������د(ف��������������ك��������������ل �������������ص������������ع������������ر �������������ص������������دون������������ا

* * *
وعزمة خ�����اال  )ن�����ج�����داً(  ل���ن���ا  الروا�صياج����ل����وت  وك���ن���ت  )ن���ج���د(  ���ص��ب��ا  ف��ك��ن��ت 
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58- فوؤاد �صاكر: )1323 - 1392ه�(.
ولل�شاعر فوؤاد �شاكر اليد الطولى في الإ�شادة بنجد و�شباه و�شيحه وخزاماه.. �شعرًا 
ونث���رًا )تقدم بع�ض ما قاله نث���رًا()1(. وفيما يلي بع�ض ما قاله من �شعر في نجد وريا�ض 

نجد، وتاأتي في مقدمة ذلك.. القطعة التالية الم�شماة »حولية نجد«:
ُرب���ى )نجد( )ن��ج��د( ف�صائل  ه��ذه  العهداأج���ل  ال��ع��رب االأم��ج��اد م��ن �صالف  ع��ن 

والحجى والحزم  واالأخ��اق  الدين  ال�����ص��ع��ر وال���ت���اري���خ وال���ع���ز والمجدعن  ع���ن 

والقنا وال�صيف  واالأ���ص��ب��اح  الخيل  ع���ن ال������راأي واالإق�������دام وال���ح���زم والجدع��ن 

والرعدع��ن ال��ل��ي��ل وال��ب��ي��داء وال��ظ��ْع��ن والنوى والغيث  وال�صحراء  الّدْجن  عن 

ّمرا ع��ن ال��ن��وق واالأخ�����اق وال��ع��دو والوخدع��ن ال�����ص��اف��ن��ات ال��ج��رد ك��ال��ري��ح �صُ

نا�صع اأب����ي���������ض  ال�����ت�����اري�����خ  ه�����ي  زها مجدها كالح�صن في �صفحة الخدب�������اد 

عبيرها ن���ف���ح  ه������ّب  اإذ  ل��ل�����ص��ب��ا  »اأال يا�صبا )نجد( متى هجت من )نجد(«ف���ق���ل 

ريا�صها وه������ذي  )ن����ج����د(  ه�����ذه  وت����ل����ك اأف������اوي������ح م�����ن ال�����ب�����ان وال����رن����داأج������ل 

ت����ف����ّت����ح ع�����ن َن����������ْور واأ��������ص�������رق ع�����ن َن�����دِّاأج��������ل ه�������ذه )ن�����ج�����د( وه��������ذا اأق����اح����ه����ا

والوهدفمن »رو�صة الخف�ض« التي فاح عطرها الغور  في  التنهات«  »رو�صة  اإلى 

ت����ف����ّت����ح����َن ع������ن وردت�����ط�����اول ف���ي���ه���ا ال���ع�������ص���ب ح����ت����ى ك����اأن����ه اأك������م������ام  ����ص���ن���اب���ل 
ال��ف��ج��ر م�صرقاً ف���ي م��ط��ل��ع  َن�����وره  ُودِّزه����ا  ع��ن  يب�صم  كالمحبوب  ال�صم�ض  م��ع 

بردب��������دا اأ�������ص������ف������راً ف������ي اأب�����ي�����������ض ف���ك���اأن���ه ف��ي  ل��ف  ق��د  ال�صم�ض  قر�ض  �صماوة 

الُخلدوف���������������اح ����������ص���������ذاه ب������������االأري������������ج ك������اأن������ه ج���ن���ة  م����ن  رّي�������اه  ����ص���رى  ع��ب��ي��ر 

ك���اأن ق��د ���ص��ق��اه ال����ورد ف��ي ���ص��ورة الورد�����ص����ق����اه ول��������ي ال����غ����ي����ث �����ص����ي����ب م���ائ���ه

ت����ب����اك����ره ب���ال�������ص���وق ب���������دءاً ع���ل���ى َع�����ودت��������روح اإل�����ي�����ه ال����ط����ي����ر وه�������ي اأوان�����������ض

�صائغاً ال�����ص��ه��د  اأزه��������اره  م���ن  ك��م��ا ا���ص��ت��ار م��ن اأزه�����اره ال��ن��ح��ل لل�صهدف��ت�����ص��ت��ار 

ُبْعدت�������ن�������اوح�������ه ري�����������ح ال�����������ص�����ب�����ا ف����ت����ه����زه م��ن  ال��رو���ض  ف��ي  يهتز  اإذ  فيختال 

)1( ال�شفحات 36-34.
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تحية االأ������ص�����ي�����ل  ����ص���م�������ض  راأدت�������ص���اف���ح���ه  في  قبل  من  ال�صم�ض  �صافحته  كما 

ت����روح ج���اء ال��ن��ور ف��ي االأع���ي���ن الرمدف���ت���ن���ق���ل م������ن م�����������راآه ل���ل���ع���ي���ن �����ص����ورة

وم��������ن ح�����ول�����ه م��������اء ت�����دف�����ق م������ن ِع������دِّوه����ذا غ��دي��ر ف��ا���ض ف���ي اأي���م���ن الحمى

ن�صائُم م���ن���ه  ال�����م�����اء  وج�������َه  ����ُن  ف���ت���ب���دو ك���ح���ب���ات ت���دح���رج���َن م����ن عقدُت����َغ���������صِّ

ُوْل�������داأط�������������ل )ط���������وي���������ق( ف�������وق�������ه وك�������اأن�������ه ع����ل����ى  ت�����ق�����وم  اآرام،  ح�������ص���ي���ن���ُة 

�صاعراً ال��ق��ي�����ض  ام����روؤ  اإال  ي��ك��ن  ل��م  ت��ن��ق��ل ف����ي ال�����غ�����دران وه�������داً اإل������ى وهدف��ل��و 

�صاعر ت����ذك����ر  م�����ن  اأج���������دى  ك������ان  ط�����وى ذك������ره االأح�����ق�����اب ح���اف���ل���ة العدل���م���ا 

وح�����ص��ُب ال���ع���ذارى م��ا ل��ق��ي��ن ع��ل��ى عمدف��ح�����ص��ب��ك م���ن���ه وال����غ����دي����ر وم�����ا جرى

رب��ى )نجد(ف��ي��ا ���ص��ائ��ل��ي ع��ن )ن��ج��د( وع���ن ريا�صها في  ما  بع�ض  ه��ذا  فديتك، 

* * *
ويقول من ق�صيدة اأخرى في نجد:

اأر���ض )نجد( ال����ت����اري����خ ف�����ي ع�����ز ومجد�صائلوا )ن��ج��داً( وم��ن في  َب�����َن�����ى  َم�������ْن 

م�������ن اأف����������اوي����������ح، ون�������������ص������ري������ٍن، ورن�������دوان�����������ص�����ق�����وا م����ن����ه����ا ع�����ب�����ي�����راً ع�����اط�����راً

مختالة ال���������ص����ب����ا  ف���ي���ه���ا  وورد�����ص����اف����ح����وا  ري�����������ح�����������اٍن  ب������ي������ن  ت�������ت�������ه�������ادى 

ب�����ي�����ن غ����������ور م��������ن ب�������وادي�������ه�������ا ووه��������دل�����ل�����م�����ه�����ا ف������ي������ه������ا م���������غ���������ان ت�����رت�����ع�����ي

* * *
وله من ق�صيدة:

عبيره وه��������ذا  )ن�����ج�����د(  ����ص���ب���ا  ي�������ص���اف���ح���ه ري�������ا م������ن ال����ب����ي����ت ع���اط���رف����ه����ذا 

* * *
و.. من اأخرى:

َع����ْرُف����ه ف������اح  اإذا  )ن����ج����د(  ����ص���ب���ا  وتنطقك�������اأن  ت�������ص���دو  ب���ال���ح���ب  اأه����ازي����ج����ه����ا 

وت�صبقت��������ك��������اد ح������ن������ي������ن������اً ل������ل������ق������اء ول������وع������ة ت��اق��ي��ك م���ن )ن���ج���د( ج��م��وع��اً 

* * *
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وي�صف )نجداً( والحجاز بقوله:
������اَم������َت������ْي������ن ح�������واه�������م�������ا خ���ده���������ذا ال������ح������ج������از وت����ل����ك����م����و )ن�����ج�����د( ك������ال�������������صَّ

* * *
ويقول:

و��������������ص�������������دا ال�������������م�������������ط�������������ي  ي�������ه�������وى م���������ن االأر���������������������ض )ن�������ج�������دا(َزمَّ 

اأف���������������������دي ال���������ح���������ج���������از و)ن�����������ج�����������دا(ق�����������ي�����������ل: ال����������ح����������ج����������از و)ن�����������ج�����������د(

ف�����������ق�����������ل�����������ت ج���������������������������������ددت ع����������ه����������داق�����������ي�����������ل: ال����������ح����������ج����������از و)ن�����������ج�����������د(

  

59- عزيز اأباظة: )1316 - 1393ه�(.
ف�����دل ع��ل��ي��ه��ا ال����ب����ان وال�������ص���ي���ح وال���رن���داأه�������������ذي ُرَب�������������ى )ن�������ج�������د( ن�����ع�����م اإن�����ه�����ا

�صمائل ب����ع����ي����د  م������ن  ع���ل���ي���ه���ا  م�������وؤرج�������ة ت���������ص����ري وع�������اط�������رة ت���غ���دوودل����������ت 

)نجد(لك ال�صرف المنفو�ض يا )نجد( وال�صنا ي��ا  وادي���ك  القي�صين  جمع  فقد 

  

60- اأحمد ال�صافي النجفي:
واللحد))(لقد جئت من )نجد( وعدت اإلى )نجد( م��ه��دي  بين  )ب��ن��ج��د(  واأح��ي��ا 

وم����اأم����ًا روح��������اً  االأوط����������ان  ك���ان���ت  )نجِد(اإذا  ف��ي  العظيمة  واآم��ال��ي  ف��روح��ي 

بينها ال�����ن�����ور  ن���ن�������ص���ر  ب���������اداً  فعا�صت ع�صوراً في �صنا العرب ت�صتهديف���ت���ح���ن���ا 

اإلى اأن قال:
العهداإل����ى )ن���ج���د( ع�����ودوا ق���د ك��ف��اك��م تغرب �صالف  ّيمحي  كيا  ال��ع��رب  بني 

)1( هذه اأبيات من ق�شيدة اأر�شلها ال�شاعر ل�شديقه الأخ عبدالعزيز الربيعي من�شورة �شورتها بخط ال�شاعر 
في ال�شفحة التالية.
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ق�صيدة اأحمد ال�صافي النجفي.. بخطه



نجد.. في ال�شعر 126

61- محمد بن �صعد بن م�صعان:
قال من ق�شيدة عنوانها )اأنَّة غريب(:

وطني في  كنت  ما  اإذا  عي�صي  العي�ض  اأن����ت����ق����لال  ح�����ي�����ن  ح������ي������اة  ال�����ح�����ي�����اة  وال 

ت��رح��ل وخ��ذ بيدي العي�ض ال  االأه�������ل واالأح�����ب�����اب مرتحلي��ا ح���ادي  اإل������ى  اإن������ي 

�صلفي اأفيائها  في  عا�ض  التي  ن�صل؟)ن��ج��د(..  اآم�����ال�����ن�����ا  اإل��������ى  اإل�����ي�����ه�����ا،  م����ت����ى 

واأل�����������ف األ���������ف ������ص�����ام ل������األ������ى ن����زل����واع���ل���ى ال����ري����ا�����ض �����ص����ام وال�����ذي�����ن بها

بها حيث  الغيث  �صقاها  )ن��ج��د(  والجبلب��اأر���ض  ال�صهل  ويحنو  ال��رواب��ي  تحنو 

* * *
وقال من ق�صيدة بعنوان )اإني.. واإني(:

و����������ص���������ي���������اه ق����������وم����������ي وال���������ِج���������م���������الاإن��������������������ي اأح��������������������ن اإل��������������������ى ال����������رم����������ال

ون��������������������ار اأه������������ل������������ي و)ال��������������������������������ّدالل(و)ال������ن������ج������ر( ي�������ص���ت���دع���ي ال�������ص���ي���وف

وج����������ن����������َت����������ي )ب�����������ن�����������ت ال�����������ح�����������ال(وال��������ب��������رق��������ع ال������م������ح������ظ������وظ الم�����������ض

اإل�����������ى )ال�����م�����������ص�����اف�����ع( و)ال�����������ص�����ي�����ال(اإن���������������ي اأح���������������ن اإل���������������ى )ال������ب�������������ص������وت(

ال���������ل���������ي���������ل م���������������������ص����������دود ال�������ح�������ب�������الو)ال������������خ������������در( اأ����������ص���������ود م��������ن ب����ق����اي����ا

ال��������ط��������ل��������ح ت�������ف�������ت�������ر��������ض ال��������ط��������ال)وال���������ب���������ه���������م( ت�����ث�����غ�����ي ف���������ي رح���������اب

ف�������������������رت واأل�����������������ق�����������������ت ب�������ال�������ع�������ق�������الوال�������������ن�������������اق�������������ة ال�������������ع�������������ف�������������راء ق�����د

ال�����������راع�����������ي واأن���������������������ص����������ام ال�����������ص�����م�����الوال���������������������������ص�������������ام�������������رون ع���������ل���������ى ح���������دا

)ع�����������ن�����������ت�����������را( ����������ص���������م ال�������خ���������������ص�������الي���������������ص�������غ�������ون وال��������������������������������راوي ي����ق����ل����د

  

62- د. محمد رجب البيومي: اأديب و�شاعر م�شري معا�شر.

)ن�������ج�������د(اأك�������������������ذاك ي�������������ص������رم ن��������������اره ال������وج������د ب�������ن�������ا  ������ص�����ن�����ع�����ت  م����������ا  هلل 

الفهدي��������م��������م��������ت��������ه��������ا ف���������ل���������م���������ت الع��������ج��������ة ب���م���ث���ل���ه���ا  �����ص����ط  ال���������ص����در  ف�����ي 

�صمنت �����ص����ب����ا  ب����ه����ا  ال����ن���������ص����ي����م  ف�����رده������ب  ع�����ط�����ره�����ا  ي����ن���������ص����ى  ل����ي���������ض  اأن 
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)رب�������ت�������ه( اأدر  ل��������م  ه����������وى  ل�����������ك�����������ن�����������ه ي�����������غ�����������ل�����������و ف�������ي���������������ص�������ت�������داأوح���������������ت 

ع������ج������ب������اً وم�����������ا م��������ن ق�������اط�������ن ي����ب����دوي�������ب�������دو ل������ن������ا ال�����م�����غ�����ن�����ى ف���ن���ع�������ص���ق���ه

ال������رم������داأت�������������رى ال������ق������ل������وب ت���������رى ع�����ل�����ى ول�����ه االأع�����������ي�����������ن  ت���������������راه  ال  م���������ا 

ف����ه����ي بها ال����ح���������ص����ن  رب����������وع  ت���غ���دوع�����رف�����ت  اأو  ت���������روح  ال���������ص����غ����اف  ح�����ي�����رى 

�صلد!اأاأك����������������ون ف������ي )ن������ج������د( واأذه��������������ل عن �����ص����خ����رة  اأن���������ا  وم�������ا  »ق�����ي�����������ض« 

م����ك����ت����ئ����ب����اً ف�������ل�������ذت  ع������ن������ه  زدت  ب�����ال�����������ص�����م�����ت وه�����������و م�������غ�������رد ي���������ص����دوب��������ل 

ت��������������������روي وك����������������ل م����������رن����������م ي������ح������دو���������ص��������اغ ال�����ن�����������ص�����ي�����ب ف������ك������ل غ����ان����ي����ة

وت������خ������ات������ل������ت اأع������ط������اف������ه������ا ال������ُم������ْل������دق������ا�������ص������ت ب��������ه )ن��������ج��������د( و�����ص����اك����ن����ه����ا

خ�����ط�����رت ان  ال�����������غ�����������ادات  ذك����������������راه ف������ه������و ال�������ف�������ار��������ض ال����ن����ج����دت�������ت�������زاف�������ر 

ازده��������رت ب�����ه  اأن  »ل����ي����ل����ى«  �����ص����ي����ت����ا ورف��������������رف ف�����وق�����ه�����ا ال���م���ج���دي���ح�������ص���دن 

ع��������ذب��������اً )ون����������ج����������د( ل����ل����ح����ج����ا م���ه���در��������ص�������ع ال������ب������ي������ان ب�����م�����ه�����ده ����ص���ل�������ص���اً

بها ال��������وري��������ق  ������لَ������م  وال�������������صَّ ي��������وح��������ى، ف����ك����ي����ف ال��������ب��������ان وال������رن������دال�����������ص�����ال 

ه���ت���ف���ت ح������م������ائ������م  االأراك  ال�صهدوع�������ل�������ى  ل����ق����وم����ه����ا  ف�����ط�����اب  ������ص�����ح�����راً 

فانبعثت ال����ط����ي����ر  ل�����ح�����ون  �������ص������ع������راً ل��������ه ف��������ي ال������ع������ال������م ال����خ����ل����د������ص�����رق�����وا 

ف�������ي�������ه�������ي�������ج ���������ص��������اح��������ب��������ه وي������ح������ت������داأه������������وى ال���������ص����ع����ور ي���������ص����ب م���ن���دف���ع���اً

�صلم ب���������ذي  ه�������ام�������وا  م�������ن  ك���ن�������ص���ي���ب م�����ن ����ص���ل���ف���ت ب����ه����م )ن����ج����د(ك����ح����ن����ي����ن 

ويح�صرني )ن�����ج�����د(  ف�����ي  م��������ن اأه������ل������ه������ا م��������ا ي�����خ�����ط�����يء ال����ع����داأاأع�����ي�����������ض 

�صمرا ال����ح����م����ى(  )ع���������ص����ي����ات  وي����������ف����������وح ف����������ي اأرج����������ائ����������ه����������ا ال�����ن�����دت�����ن�����دى 

ب�����ال�����������ص�����ام ي�����رم�����������ض ق����ل����ب����ه ال����ب����ع����دو)ال�����������ص�����م�����ة( ال���م�������ص���ك���ي���ن ����ص���اع���ره���ا

وغ������������د))( ي�������رج�������و ع�����������ص�����ي�����ات ال������ح������م������ى دن����ف����ا اإذن  اإن������������ي  واأع������ي�������������ص������ه������ا، 

)1( اإ�شارة اإلى قول ال�شمة �شفحة 73:
تدمعاول���ي�������ص���ت ع�������ص���ي���ات ال���ح���م���ى ب����رواج����ع ع���ي���ن���ي���ك  خ�������ّل  ول�����ك�����ن  اإل�����ي�����ك 
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ال�����ل�����ح�����داأذك�������������������������رت ق�������������ص������ت������ه ف������خ������ي������ل ل����ي ودون��������������������ه  اأراه،  اأن�����������������ي 

ال�����ق�����دي�����م فهل ف�������ي  ت������وغ������ل  ب�������ي�������ن ال��������ح��������دي��������ث وع�������ي�������ن�������ه �����ص����دق�������ال�������وا 

ت���������رت���������اد م���������ا ي���������ن���������اأى ب���������ه ال����ع����ه����درح����������ل����������ت ب������������ه ل������ل������غ������ي������ب ذاك����������������رة

ت���ع���دوق��������ل��������ت: ال�������ق�������دي�������م ل���������ه ق�����دا������ص�����ت�����ه ف����م����ا  )ن������ج������د(  ف������ي  ك����ن����ت  اإن 

ف��������������ي ك��������������ل ن����������اح����������ي����������ة ل����������ه����������ا ن�����ده������ي ف������ي ال�����ح�����دي�����ث ك����غ����ي����ره����ا وط����ن

م����������ن����������ه ل����������ك����������ل م����������دي����������ن����������ة رف����������د������ص�����م�����ت ق�������دي�������م�������اً ل�����ل�����ن�����ه�����ى غ������دق������اً

هتفت م�������ا  االأ��������ص�������ع�������ار  م�������ن  م�����������������اذا ل�����ع�����ي�����ن�����ك ب�������ع�������ده�������ا ي�����ب�����دوف�������ان�������زع 

م���������ن ح������ي������ه������ا، وت��������داف��������ع��������ت ت�����ع�����دوح������ت������ى ������ص�����ب�����اه�����ا ه��������اج��������رت اأم�������������داً

ال������ع������راق لها ف�����������������اإذا ال����������ع����������راق ك���������اأن���������ه )ن������ج������د(ح�������ّن »ال���������ص����ري����ف« م�����ع 

ب�����ي�����د ال�����������ص�����ب�����ا ي����ه����ت����اج����ه����ا ال�����وج�����دواْل������������ت������������اع )م��������ه��������ي��������ار( ف���م���ه���ج���ت���ه

ل������ك������ن������م������ا ن���������������ص�������م ال���������������ص�������ب�������ا ب��������ردن�����ف�����������ض ب�����ل�����ف�����ح ال���������������ص�������وق م���ل���ت���ه���ب

�صلفا ال�������ص���ب���ا  ع�������ص���ق���وا  م�����ن  رّب���������������������اه، �������ص������ل ب�����م�����ث�����ل�����ي ال����ق���������ص����داأاأع������������د 

ق�صرت �����ص����اع����راً  ج���ئ���ت���ك  )ن����ج����د(  اآم���������������ال���������������ه وك�����������ب�����������ا ب�������������ه ال������ج������ه������دي����ا 

يعجبني ل����ي���������ض  ال�����ح�����������ص�����ارة  ف����������اأن����������ا اإل�����������������ى م������ا�������ص������ي������ك اأرت�������������دزي��������ف 

  

63- �صليم ناجي)1(:

ي��ا )نجد( ف��دي��ت��ك  )ن��ج��د(  �صبا  ي��ا  ف��ي )نجد(اأال  ب��االأح��ب��اب  ك��ان عهدك  متى 

التنهات( كيف همو بعديم��ت��ى ك��ن��ت ف��ي��ه��م.. ف���ي م��وا���ص��م حبهم وفي )رو�صة 

اأن�����ص��ي��وا عهدياأي��ذك��رن��ي ال��خ��ان ف��ي ال��و���ص��م عندما اأم  ال���م���زن  ب����روق  ت��ل��وح 

حافظاً ب����ع����ُد  اأزل  ل����م  اأن�������ي  لعهد الهوى النجدي.. عهد فتى )نجد(واأق���������ص����م 

  

)1( هذه الأبيات الأربعة جاءت 14 بيتًا �شفحة 135 من�شوبة لل�شاعر محمد الفهد العي�شى، وهذا اأقرب لوجود 
)رو�شة التنهات( فيها، وكذلك اأ�شماء بع�ض النباتات.
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64- اأ�صعد بن محمد )ابن الطويل(:

ُبعداأي�����ا م���رب���ع االأح����ب����اب ح��ب��ب��ت م���ن عهد م����ن  ل����اأح����ب����ة  م����رع����ى  زل������ت  وال 

ال�������ص���ع���ون بمهجة ح������ادي  ي����ا  اأذي������ب������ت ب����ن����ي����ران ال����ت����ب����اع����د وال�������ص���دروي�������دك 

اأوه��ن��ه الجوى )نجد(ورف��ق��اً بمن ف��ي ال��رك��ب  م��ن  المعاهد  نحو  اإل��ى  وي�صبو 

ظباوؤها اأي������ن  ب����ل  )ن����ج����د(  اأي������ن  الُبعداأال..  في  زاد  َم��ن  الطرف  واأي��ن كحيل 

  

65- عبداهلل بن محمد بن خمي�ض:
قال في جبل اليمامة )طويق(:

�����ْرَب�����َا ال�����زم�����ان تحوالي������ا ج����اث����م����اً ب����ال����ك����ب����ري����اء َت�����������صَ م������دى  اب���ت���غ���ي���ت  ه����ا 

م���ا ���ص��ع�����ص��ع��ْت م��ن��ك ال����ح����وادث كاهًا������ص�����اب ال�������غ�������راب واأن������������ت ج����ل����د ي���اف���ع
�صامقاً ال���م���ن���اك���ب  م���ع���ت���دل  ت����ب����دو ب�����ك ال�������ص���م ال������رع������ان م����واث����ًاواأراك 

اأع����ر�����ص����ت اإذ  خ����ال����ه����ا  َع�������ْم�������راً  م��ث��ل ال�����ص��ي��وف ال��م�����ص��ل��ت��ات ن���واح���ا))( وك����������اأن 

معاقاي�������ا اأي�������ه�������ا ال������ع������م������اق زدن������������ا خ����ب����رة ذراك  ف������ي  اأق�������ام�������وا  ع����م����ن 

اأخبارهم م���ن  ال���ي���وم  ع��ل��ي��ن��ا  ال�صائاواق�����ص�����ض  ي���ج���ي���ب  اأح��������د  م�����ن  َث��������مَّ  م�����ا 

جبروتها وع����ن  ح��دث��ن��ا  )ط�������ص���م(  ل��م��ا ا���ص��ت��ب��اح��ت م��ن )ج��دي�����ض( عقائاع���ن 

منهم ل����ت����ث����اأر  ه����ّب����ت  اإذ  منا�صاو)ج�����دي�����������ض(  ال����رغ����ام  ت���ح���ت  ل���ه���م  ت��خ��ف��ي 

ال����ح����زون مراحاواذك�������ر ع����ن )ال������زرق������اء( م����ا ف���اه���ت به ت���ط���وي  ن���ظ���رة  ع���ن 

ع���ن )ح��ن��ي��ف��ة( م�صهبا واذك�����ر )رب��ي��ع��ة( ف���ي ح��م��اك و)وائ�����ا(واذك������ر ح��دي��ث��ا 

ف�صائًاواق�ص�ض عن )االأع�صى( و)هوذة( واالألى ال���ح���ي���اة  م������اأوا  ب��ع��ده��م  م���ن 
�صارخاً ح��ن��ي��ف��ة(  )وادي  ان��ب��رى  ف������ي اأم����������ة ت�����دع�����و ال�����ق�����ب�����ور و�����ص����ائ����اح��ي��ث 

* * *

)1( ي�شير اإلى بيت عمرو بن كلثوم:
ك�������اأ��������ص�������ي�������اف ب����������اأي����������دي م�������ص���ل���ت���ي���ن���اف����اأع����ر�����ص����ت ال����ي����م����ام����ة وا�����ص����م����خ����ّرت
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ال�صهى ط���ام���ن���ت  ف����ودي����ه  ع���ل���ى  م�������ن ج����ان����ب����ي����ه����ا ف��������ازده��������ى وت�����غ�����زالج���ب���ل 

تبلجت ال����ف����ات����ن����ات  ال�����ق�����واف�����ي  ح������������وراء رائ������ع������ة ت�����ب�����رج ف������ي ال���ح���ل���ىم����ن����ه 

ل�صدوها ي�������ص���ت���ري���ح  غ�����ران�����ق  مهلاب���ي�������ص���ا  وي�������ص���ت���ج���ي���ب  ال���������ص����م����اء  ط����ي����ر 

واأجمام������ا )الب���������ن ك�����ل�����ث�����وم( ع���ل���ي���ه م������ن يد ب�����ص��ط��ت  وق����د  ي���دي���ك  ����ص���روى 

كلها ال�����ج�����زي�����رة  اأر��������ص�������ى  م������ا  ط��������ود ال����ي����م����ام����ة را�������ص������خ������اً وم���ك���ل���اوك�����������اأن 

تلقيا ع�����ن�����ه  ق�����ح�����ط�����ان  اأو  اأغ�������ر محجاع�������دن�������ان  ال���ف�������ص���ح���ى  ن�������ص���ت  م�����ا 

تحية االأ���������ص��������م  ال�����ج�����ب�����ل  اي������ه������ا  ت�����زج�����ي اإل������ي������ك ف����رائ���������ص����ا ون�����واف�����اي�������ا 

م�����ن م��ن��ك��ب��ي��ك ����ص���م���ت اإل�����ي�����ك ت����ف����اوؤالل���ي�������ص���ت م�����ن ال����ل����غ����و االأث������ي������م واإن�����م�����ا

* * *
وله:

اإن��������ه جبل م�����م�����راع م����ج����د ل���م���ع���ت���ام وم�������ص���ت���ارياأح�����ب�����ب ب�������ص���ف���ح )ط������وي������ق( 

ال����واريت�����ف�����ي�����اأت�����ه )ت������م������ي������م( ف��������ي ف����ت����وت����ه����ا وا���ص��ت��ق��دح��ت م���ن ذراه زن���ده���ا 

�صلفوا واالأل�������ى  و)ق�������ص���ي���ر(  من )جعدة( في ُرَبى )كرز( و)هدار())( و)ع����ام����ر( 

مرتفقا ال��ع��ر���ض  حيث  )حنيفة(  ي��ف��ي�����ض ف����ي ع���دوت���ي���ه م�������اوؤه ال���ج���اريوم��ن 

����ص���م���اء ف����ي م�������ص���ت���ج���ار ف���رع���ه���ا ع����ارياأح�������������ب ف�����ي�����ك ط�������وي�������ق ك��������ل ف�����ارع�����ة

ال��ب��ي�����ص��اء معر�صة ال�����ص��ف��ح��ة  م����ث����ل ال�������ص���ب���ي���ك���ة ف������ي ت����ف����وي����ف زن������ارواأع�����ص��ق 

ت�������ص���ي���ق ع���ن���ه���ا ت���ران���ي���م���ي واأ�����ص����ع����ارياأْل����َه����ْم����َت����ِن����ي ي����ا )ط�����وي�����ق( ك����ل �����ص����اردة

قيثاريوك������ن������ت اأب��������ع��������ث األ�������ح�������ان�������ي م����ول����ه����ة  - ف��ي��ك  اإال   - ح��ط��م��ت  وال���ي���وم 

وادعة ال��م��م��راع  ح�صنك  م��ن  واآث���������������اِرواخ��ت��رت  اأ�����������ص����������رار  ذات  رب������������وة  ف��������ي 

* * *
وقال اأي�صاً:

هيامه ال������ن������اأي  ����ص���اع���ف  ل�������ص���ب  اليمامةم�����ن  )َح�����ْج�����ر(  اإل������ى  ح�����ّن  ُم�����ْدِن�����ف 

ال�����������ص�����ب�����ا ري���������������ح  ل�����������ه  رق  ع�����������اج ت�����������وا ع�������لَّ�������ه ي��������������روي اأوام��������������هك������ل������م������ا 

)1( كرز هو )الأحمر( في الأفالج، والهدار.. هناك.
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�������ص������اري������ة اأن��������������ج��������������دْت  م�����������ا  ح������م������ل ال���������ب���������رق م��������ن��������اه و������ص�����ام�����هواإذا 

ث���م���ام���ةح�������ب�������ذا )َح����������ْج����������ر( وم����������ن ي�������ص���ك���ن���ه وادي  م������ن  ال����������ود  واأَه���������ْي���������ل 

نحبه ع����ل����ي����ه����ا  االأع�������������ص������ى  م�����ا ق�������ص���ى ����ص���ن���اج���ة ال�����ع�����رب م���رام���هوق�����������ص�����ى 

  

66- را�صد بن محمد الحمدان: المجمعة.
وم�صاعري ج����وارح����ي  ف���دت���ك  م����ه����م����ا ن�������اأي�������ُت وب�����اع�����دت�����ن�����ا ������ص�����راُب)ن���ج���د( 

ال�صفا خ������ان  واأي���������ن  ال�����رف�����اق  )دراب(اأي��������ن  وق����ب����ل����ه����ن  ال��������رم��������ال  اأي�����������ن 

اأي������ن )ال�������ص���م���ي�������ص���ي( ُب�����ْع�����ُدُه�����نَّ ع����ذابو)خ�����ري�����������ض( اأي��������ن ط���ري���ق���ه وم���رب���ع

ف�صوله اأي�������ن  ال���م���ح���ب���وب  ف����ي����ه����ن ل�����ل�����وط�����ن ال����ح����ب����ي����ب ����ص���ب���ابوال���م���ع���ه���د 

  

67- اأحمد بن محمد ال�صامي: �شاعر يمني معا�شر.
الحر )اليماني( )الحجازيا( على )نجد( حيث المجد يرفل زاهيا))( �صام من 

والبواديا�������ص������ام ع�����ل�����ى ع�����ب�����دال�����ع�����زي�����ز واآل����������ه ال���ق���رى  ه��ات��ي��ك  ح����ال  وم����ن 

يريقه ال��ن�����ص��ي��م  ع���ط���ر  ����ص���ذى  متواليا����ص���ام  ف���اغ���م���ا  )ن����ج����د(  ���ص��ف��ح  ع���ل���ى 

  

68- ال�صيد ح�صن بن ال�صيد علوي:
وت���������ح���������دي ك���������ل ج������ي������ل م���������دع���������ي))( ح�����دث�����ي ي������ا )ن������ج������د( ع������ن ت���اري���خ���ن���ا

ي�صمِعوات���������رك���������ي ف��������ي ك��������ل ق�����ل�����ب �����ص����رخ����ة ل������م  م������ن  ال������ت������اري������خ  ت�������ص���م���ع 

م�����وط�����ن ال���������ص����ع����ر وم�����ه�����د االأل����م����ع����يوت�������خ�������ط�������ي ق�������م�������م ال�������م�������ج�������د ع����ل����ى

ف������ل������ي������ال������ي ال��������ح��������ب ل�������م�������ا ت�����ه�����ج�����ِعواب�����ع�����ث�����ي االأح���������������ام م�������ن م����رق����ده����ا

ِك ال�����������ص�����اح�����ر ل�����ح�����ن ����ص���ام���ت و��������ص�������ن�������اك ال�������ح�������ر م�����������لء االأرب�����������������ِعَج����������������وُّ

)1( جريدة ال�شرق الأو�شط 1403/3/26ه�.
)2( ن�شرت في مجلة )العرب( الجزء العا�شر من ال�شنة الثانية بعنوان )نجد.. موطن ال�شعر(.
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ي��������ت��������ب��������ارى وه��������ج��������ه ف����������ي اأدم��������ع��������يوع������ل������ى ذك��������������راك ك�������م ه�����ج�����ت ه�����وى

ل��������م ت�����������زل خ������اف������ق������ة ف��������ي اأ�����ص����ل����ع����ي��������ص�������م�������رات ال��������ح��������ي م���������ا اأج�����م�����ل�����ه�����ا

م�صمعيول���������ح���������ون ال������ط������ي������ر م���������ا اأروع���������ه���������ا ف�������ي  اأن�����غ�����ام�����ه�����ا  ت���������زل  ل�������م 

و�����������ص����������اع ال�������ف�������ج�������ر ل�������م�������ا ي���������ص����ط����ِعك����������م ل���������ي���������ال �������ص������ك������ر ال����������ب����������در ب����ه����ا

مقلتها ف�������ي  ال�����ح�����������ص�����ن  وي������������ذوب ال���������ص����ح����ر ح��������ول ال����م���������ص����رِعي���������ت���������راءى 

ف�����������ي ل���������ق���������اء ح���������ال���������م م���������ص����ت����م����ت����ِعغ�������ازل�������ت اأع�����ي�����ن�����ه�����ا �����ص����ه����ب ال�����دج�����ى

االأب�������������دعوغ��������ف��������ت اأن��������غ��������ام��������ه��������ا م�����������ص�����ح�����ورة ذاك  ال�������ح�������ق  ب�����ال�����ج�����م�����ال 

مهجتي ف�������ي  َب�������������������ْت  َذوَّ اأم���������������اٍن  �����ص����ور ال����م����ا�����ص����ي ال���ب���ع���ي���د االأن���������ص����ِعك�������م 

ك�������م اأ�����������ص����������اروا ن�����ح�����وه�����ا ب�����االأ������ص�����ب�����ِع�����������������ص����������������ور ف�������������ات�������������ن�������������ة خ����������اب����������ة

وروؤى ���ص��ح��ر  ال��خ�����ص��ر  ال�����رواب�����ي  وع������ل������ى ال�����������ص�����ف�����ح ج����������ال ال�����م�����ب�����دِعف����ي 

ف��������وق��������ه ال���������������������ُورق ب�����ل�����ح�����ن م����م����ت����ِعك������ل������م������ا �������ص������ف������ق غ�������������ص������ن ه����ت����ف����ت

درج�����������������وا ف������������وق ث��������������راك ال������م������م������رِعف������اذك������ري ي�����ا )ن�����ج�����د( اأي����������ام االأول��������ى

ب�����������دم ال������ق������ل������ب وف������ي�������������ض االأدم����������������ِعو�������ص������ق������وا ت������رب������ك ي�������ا م�����ه�����د ال���ن���ه���ى

  

69- علي حافظ: �شحفي و�شاعر �شعودي معا�شر.
ال����ري����ا�����ض وح�������ّي ك�����ل م�����ن فيها لحاميهاح������ّي  واه���ت���ف  الأع���ام���ه���ا  واه���ت���ف 

غطارفة ع���ن  ح����دث  ح��ن��ي��ف��ة(  ����د ت��خ��ط��ر ف����ي ح�����ص��ب��ائ��ه تيها)وادي  ك����االأُ�����صْ

يرويهاوه��ل )ط��وي��ق( ���ص��وى ط��وق ي�صيء لما ال��خ��ل��د  م��ع��ان��ي  م��ن  �صفحه  ف��ي 

�صبها ل����ه����ا  ع���ي���ن���ي  راأت  م�����ا  ي�صاهيهام�����راب�����ع  �����ص����ي����ئ����اً  وال  م���ث���ي���ا  وال 

  

70- الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي:
دار ل������ك  وال������ع������ا  ال���������ص����م���������ض  والفخاردارك  ال�����ص��ن��ا  اأن������ت  )ن�����ج�����د(..  اإي������ه 

بالنو ال���م���ج���ل���ل  االأم�������������ض  ك�����ب�����ارذك������ري������ات  ذك������������ري������������ات  وب�������ال�������م�������ج�������د  ر 
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�������ي������ال وه���������ي ال�����ح�����دي�����ث واالأ�������ص������م������اره���ي ت����روي ع��ل��ى ال��ع�����ص��ور ع��ل��ى االأجي�

ل�صعب ال����ك����ب����ي����ر  ال�������ت�������اري�������خ  خ�������ل�������دت�������ه االأع��������������م��������������ال واالآث���������������������اروه����������ي 

�صناه م���ن���ك  وال�����ده�����ر  )ن�����ج�����د(..  وح�����������������������اه.. وذك��������������������ره ال�����م�����ع�����ط�����اراإي������ه 

)ن����ج����د( فا�صت ي����ا  اأن������ت  ث���������م م�������اج�������ت ك�������اأن�������ه�������ا االأع���������������ص�������ارو����ص���ح���اري���ك 

ودث������������������������������ار ل����������دي����������ن����������ه و����������ص���������ع���������اران����������ت ي��������ا )ن��������ج��������د( م�������وئ�������ل وم��������اذ

اأن���������ت لها اأن�������������ت..  ال�������وح�������ي(  ح�����������ص�����ن ورك�������������ن وم�����ع�����ق�����ل وج����������دار)م�����ك�����ة 

منك اأب�����ط�����ال�����ه�����ا  ك��������ان  وم����������ن����������ك ال���������ف���������ت���������وح ن���������������ور ون�����������ارال�����ف�����ت�����وح�����ات 

اأطلعته ق���د   - )ن���ج���د(  ي���ا   - ف��ج��ر  م�������ن ب����ن����ي����ك االأ��������ص�������او��������ض االأح�������������رارك���ل 

دارم����ن ب���ن���ي )ن����ج����د( وال����ح����ج����از واأر�������ض وال��������ك��������واك��������ب  ل����ل���������ص����م���������ض  ه��������ي 

م�صتعارك������������ل ع������������ز اإل��������ي��������ه��������م��������و م�����ن�����ت�����ه�����اه م����ج����ده����م  م������ن  م����ج����د  ك������ل 

الكبرى ح�������ص���ارت���ه���م  ل���ل���دن���ي���ا  ف�����������ص�����ارت اأع������ام������ه������ا ح����ي����ث ������ص�����ارواوب����ن����وا 

ربيع ال������زم������ان  ب�����ك  )ن�����ج�����د(  واالم�����������ا������������ص�����������ي ك������ل������ه������ا اأ���������ص��������ح��������اراإي������������ه.. 

الزمان وطابت ب��������ك ف�����ي�����ن�����ا االأي�������������������ام واالأع���������������ص�������ارطبت - يا )نجد( - في 

ال���������ت���������ي ق�����������د خ�������ل�������دت�������ه�������ا ن�����������ص�����ت�����اراأن��ت - ي��ا )ن��ج��د( - م��ن باغتك االألى

وم����������ن����������ا ال���������ب���������ي���������ان واالأ�����������ص����������ع����������ارمنك - يا )نجد( - الحب وال�صحر والعطر

البا ما�صيك حا�صرك   - )ن��ج��د(   - ������ص�����م ي����ح����ي����ي����ه وال��������ع��������ا وال�����ف�����خ�����اراأي��ه 

  

71- اأبو عبدالرحمن/ محمد بن عمر بن عقيل:
عالم واأديب وباحث و�شاعر �شعودي معا�شر:

وت��������ب��������اري��������ح ال���������ه���������وى ي���������ا رف������اق������يم�����ن ����ص���ب���ا )ن�����ج�����د( ودم��������ع ال����م����اآق����ي

ليلى ح�������ب  ف�������ي  ال��������ع��������ذري  ن������������ازف ال��������ج��������رح اأ�������ص������ي������ر ال��������وث��������اِقوه�����������وى 

ل������م ي����ك����ن ف������ي �����ص����رع����ن����ا ب����ال����م����ط����اِق������ص�����ن ل����ل����ع���������ص����اق �������ص������رع������اً ك���������������وؤوداً
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ك�����م ت�����اق�����ي ف�����ي ال�����ه�����وى م�����ا اأالق�������يم��������ن ������ص�����م�����اري�����خ )ط���������وي���������ق( رع��������ان

م�����������ن ق���������ل���������وب دام�������������ي�������������ات رق���������������اِقه����������دم����������ت ذروات���������������ه���������������ا م�����ب�����ك�����ي�����ات

ل����������م ي�����ن�����ل�����ه�����ا ط��������رف��������ه ب��������ارت��������م��������اِقت�����ع�����ج�����ز ال������ط������ي������ر ح���������ص����ي����ر م������داه������ا

م��������ن دج��������اه��������ا ب��������������دره ف��������ي م������ح������اِقم�������ن ل�����ظ�����ى )ن�������ج�������د( ع����ل����ي����ه ����ص���م���وم

)ن����ج����د( رب����ي����ع  ف�����ي  ال���ع���ي�������ض  اأذم  ا�صتيقاقيال  ج������ور  ال����ع����دل  ي����خ����اف  اأو 

  

72- ع�صام الغزالي: �شاعر م�شري معا�شر.
ف���ي���ِك������ص�����ام ي������ا )ري��������ا���������ض( ع����ل����ى ذوي������ك االأه�����������ل  ����ص���ط���ر  اأن  وح���������ص����ب����ي 

ف������ه������ل ح�������ي�������اك ��������ص�������در ي�����ح�����ت�����وي�����ِك����ص���م���م���ت ه������واءه������ا وم����������اأت �����ص����دري

وق����������������ل.. ه������ب������ي وغ�������ي�������ث ي����ق����ت����ف����ي����ِك)ت����م����ت����ع م������ن ����ص���م���ي���م ع���������رار »ن����ج����د«

وم����������ا اأن�������������ا ب�������ائ�������ع م��������ن ي���������ص����ت����ري����ِكوي���������ا اأر��������������ض ال������ري������ا�������ض ع������ل������ّي حق

وم���������ن ول�������دت�������ه ف�������ي ح���������رم ����ص���ري���ك���يواأم�����������ي ف������ي ال�����ر������ص�����اع�����ة م����ث����ل اأم������ي

ب����ي����ت����اً ل�����ق�����ل�����ت  ي�������ق�������ال  اأن  ي����ف����ي����ِكول��������������وال  وال  اإل����������ي����������ك..  ������ص�����اأر������ص�����ل�����ه 

  

73- ح�صن البرزنجي:
وتخطراأح����ن اإل����ى )ن��ج��د( واأ���ص��ب��و اإل����ى ال�صبا ت��م��ي�����ض  واق�������ت  وق������د  ���ص��م��ي��ر 

باللوى ال���م���ع���ال���م  ت���ل���ك  اإل������ى  يبكرواأه�����ف�����و  ب���������������االأراك  َح�����م�����ام�����ا  واأه���������������وَى 

ب����ذي الغ�صا اأف���ي���اء ���ص��رح  اإل����ى  ت����ك����ن����ف اأرط���������اه���������ا َب�������������ص������ام وع�����رع�����رواأح���ن���و 

  

74- حي�ض بي�ض العراقي:
قال حين وجد نف�شه في )مرو(:

اإن����������م����������ا ي������ب������ع������ث ال������ت������ح������ي������ة وج�������دح���ي )ن����ج����داً( واأي�����ن م���ن م����رو )نجد(
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وْخ��������دع����ر�����ص����ت ب���ي���ن���ن���ا ال������ب������اد واأ�����ص����ح����ى ال����������ت����������زاور  دون  ل����ل����م����ط����اي����ا 

  

75- محمد الفهد العي�صى:
�شاعر �شعودي معا�شر ولد عام 1343ه�:

ف��ي )نجِد(اأال ي��ا ���ص��ب��ا )ن��ج��د( ف��دي��ت��ك ي��ا نجدي ب��االأح��ب��اب  ك��ان عهدك  متى 

بعديم���ت���ى ك���ن���ت ف��ي��ه��م ف����ي م���وا����ص���م حبهم التنهاة( كيف هموا  وفي )رو�صة 

ت��ل��وح ب���روق ال��م��زن.. اأم اأن�����ص��ي��وا عهدياأي��ذك��رن��ي ال��خ��ان ف��ي ال��و���ص��م عندما

ريا�صها ب��ي��ن  ك��ن��ت  اأر�����ص����اً  اهلل  اأري�����ق ك���وؤو����ض ال���ب���وح وج�����داً ع��ل��ى وجِد���ص��ق��ى 

�صاعر اأ�����ص����ل����ع  ب���ي���ن  ل���ح���ن���اً  ك���ن���ت  والبعِدب���ه���ا  ال��ق��رب  ف��ي  ال�صوق  لليلى  يغني 

وبعدها ل��ي��ل��ى  ن������اأي  ج���ري���ح���اً  وذكرى ليالي الو�صل في المنهل الرغِدوي���ب���ك���ي 

وقلبي - غريب - مثل ما عندها عنديت��ع��ل��ق��ت ل��ي��ل��ى وه�����ي ب���ع���د - غ���ري���ب���ة -

مترعا ال��ك��اأ���ض  نحت�صي  ول��ي��ل��ى  كال�صهدوك��ن��ت  ك���ال�������ص���ع���اع���ة  ك��������راح  ب�������ص���وق 

و�صالها ن������دي  ف�����ي  ان���ت�������ص���اء  ل��ي��ال��ي.. م���ا ك��ان��ت م���ن ال���زم���ن الحرِدوه����م����ت 

رطبه ال�������ص���ي���ح  م�����ن  ف���ي���ه���ا  ال���ن���ِدي���ظ���ل���ل���ن���ي  اأو  االأق�������ح�������وان  ع���ب���ق  ول�����ي�����اي 

واأه�����ل�����ه ال�������ف�������راق  اهلل  ل����ح����ى  ي������ا  ل���ح���ى ال���ق���ل���ب م���ن���ي ب���ال���ت���ول���ه وال����وق����ِداأال 

بعدها ال��َع��ْرف  ما  الطيب  ما  يا�صبا  وما الزهر.. ما القي�صوم.. ما العبق للورِداأال 

مثلما الدهر  �صفا  قد  ما  �صبا..  يا  تناهى اإلينا - الحب - في الرو�ض من )نجد(اأال 

بعدها  - العمر  لحظة   - ك��ب��رق  الجرِد))(وم���رت  اْلَمْهَمِه  في  االأي���ام  بي  تناهت 

  

76- نور الدين �صمود:
�شاعر تون�شي معا�شر:

ع������������اد ال�������������ص������ب������ا وت�����ب�����������ص�����م�����ت دع������ده��������ذي ال�����ق�����ل�����وب ت���������ص����وق����ه����ا )ن����ج����د(

)1( هذه الق�شيدة جاءت - اأي�شًا - في ديوان )األحان واأ�شجان( لل�شاعر عاتق بن غيث البالدي.
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ول��������خ��������ول��������ة اأط���������ال���������ه���������ا ال�������ج�������ردل���������ع���������ن���������ي���������زة ذك������������������������رى م�����ح�����ب�����ب�����ة

وع������ل������ي������ه م���������ن اأم���������ج���������اده���������م م���ج���دوع�������ك�������اظ ي����ح����ل����م ب���������االأل���������ى رح�����ل�����وا

بلغت وق��������د  م���ع���اط�������ص���ه���م  ���������د����ص���م���خ���ت  ه������������ام ال�������ج�������ب�������ال ك�������اأن�������ه�������م اأُ����������صْ

يدفعهم ال����رم���������ص����اء  ع����ل����ى  ع�����������������زم ق�����������������وي ����������ص���������ام���������د ������ص�����ل�����د�������ص������اروا 

وع����������د ال�����������������ص��������راب، وم���������ل���������وؤه وْق����������ُدوم����������ف����������اوز ال�������������ص������ح������راء ي����غ����م����ره����ا

ك����ب����د ال�����������ص�����ح�����راء، �����ص����ي����ره����ا وْخ��������ُدوت����������ل����������وح ف�������ي�������ه ق����������واف����������ل ������ص�����رب�����ت

وي���������ظ���������ل خ�������ل�������ف ب�������ع�������ي�������ره ي������ح������دوف��������اإذا ����ص���دى ال�����ح�����ادي م�����ص��ت ُق����ُدم����اً

م�صت ال����ح���������ص����ان  ال����غ����ي����د  ب�������������ص������ع������اد ف����������ي اأع��������ق��������اب��������ه��������ا ه����ن����دوه�������������وادج 

على ال���������ري���������اح  ن���������ص����ج  ل��������ي  ذه����������������ب ال��������������رم��������������ال ك������������اأن������������ه ب��������ردوي��������ل��������وح 

ر�صمت ف����ك����م  ال�����������ص�����ح�����راء،  ق�صدت���ت���ف���ن���ن  وم������ال������ه������ا  ال������ج������م������ال  �������ص������ور 

ع���ل���ى ت������ه������ب  اإذ  ت�����ن�����������ص�����د  الن�صدوت�������ظ�������ل  ف���ي���روق���ن���ا  ال�����ل�����وى(  )����ص���ق���ط 

اإث�������������������ر ال���������ب���������ن���������اء ت�������������������راه ي�����ن�����ه�����دُّول�������ك�������م ب������ن������ت م��������ن رم������ل������ه������ا ج����ب����ًا

ال�����ط�����ودن����ح����ت����ت ب������اإزم������ي������ل ال�������ه�������وى ف����ه����وى ال�����������ص�����ام�����خ  ذاك  وان�����������������دّك 

م�صطرب ال����رم���������ص����اء  ف�����ي  ف�������ي�������ه ي���������ل���������وح ال�����������ج�����������زر وال���������م���������َدوال�����رم�����ل 

ع��������ال��������ي ال������������غ������������وارب م���������ا ل���������ه ������ص�����ّدف������������ك������������اأن������������ه ����������ص���������ي���������ل ل����������������ه ث������ب������ج

وت��������روق��������ن��������ي ب�����ج�����م�����ال�����ه�����ا )ن������ج������د(وع�������������رار )ن�������ج�������د( ي�������ص���ت���ب���ي خ����ل����دي

�صدت )ال��ري��ا���ض(  في  )اليمامة(  ف�����ت�����م�����اي�����ل�����ت اأغ�������������ص������ان������ه������ا ال������ُم������ْل������دواأرى 

م���ه���دق��������م��������ري��������ة ت�����������������ص��������دو ع��������ل��������ى ف����ن����ن ل�������������ص������دوه������ا  ال������غ�������������ص������ون  اإن 

ف��������ي �������ص������دره������ا ي���������ت���������اأالأ ال�����ع�����ق�����د؟»م��������ن اأي����������ن ي������اأت������ي ال�������ُح�������زن غ���ان���ي���ة

وذا ال�������ع�������رو��������ض،  م�����ث�����ل  ل���������ون ال�����خ�����������ص�����اب ب���������ص����اق����ه����ا ي����ب����دووت����خ���������ص����ب����ت 

ت�������ص���دو«وت���������رن���������م���������ت ب�������ه�������دي�������ل�������ه�������ا، ف����ل����ه����ا اإذ  االأغ�������������ص������ان  ت����ت����راق���������ض 

م������ا ط�������اب م����ن����ه ال����ق����ط����ف وال���ح�������ص���دغ������ن������ت ب��������اأم��������ج��������اد االأل�����������������ى زرع�����������وا
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ع��������ي�����������������ض رخ�������������������ي ن������������اع������������م رغ����������دوام��������ت��������د م�����ن�����ه�����م ت������ح������ت ك��������ل ����ص���م���ا

ف������ي������ه������ا ي�������������رف ال�������ط�������ي�������ر وال����������������وردف�������غ�������دت رم��������������ال ال������ب������ي������د �����ص����اح����ك����ة

ي�����ن�����ال�����ه�����م ال  ل���������ي���������وث���������اً  ��������ص�������ي�������م، ول�������ي���������������ض ل�������ع�������زه�������م ح����دك������������ان������������وا 

�صنا ف����ج����ر  ال�����������ص�����ح�����راء  ف������ي  ع��������ن��������وان��������ه االإ��������������ص�������������ام وال������ح������م������دوي�����ه�����ل 

�صيعا ب�����ه�����ا  ك�������ان�������وا  االأل��������������ى  ������ص�����ل�����ت خ�����ط�����اه�����م م��������ا ل�����ه�����م ر�����ص����دج�����م�����ع 

  

77- محمد بن يحيى قابل الجداوي:
ا�صتياقه ف���ه���اج  ن���ج���دي���اً  ال����ب����رق  وم�����ن ل��ب�����ص��ه االأ�������ص������واق ����ص���ل���ب وق�����ارهراأى 

���مَّ ���ص��ب��ا )ن���ج���د( وف����ي ط���ي ن�صرها انت�صارهو����صَ م��ن��ه  ط����اب  ق���د  ����ص���ذى  ���ص��م��ي��م 

ل���م���ن ����ص���اق���ه ����ص���ي���ح ال���ح���م���ى وع�������رارهه�������داي�������ا ت�����ح�����ي�����ات ت����ب����ل����غ����ه����ا ال�������ص���ب���ا

ي������ح������د اإل�������ي�������ه�������ا ح������������ده واب����������ت����������دارهوم����ن ت���ك ف���ي )ن���ج���د( ل���ب���ان���اَت َوْج�����ده

ل���ك���ل متيم ال����ن����ج����دي  ال���ح���م���ى  ������ص�����ج�����ون غ�����������رام ه���������ص����ب����ه وح�����������رارهف���ك���ل 

* * *
وله:

ع���ل���ي���ه ب������راع������ات ال����ر�����ص����ائ����ل وال���ك���ت���بولي فيك معنى يا �صبا )نجد( ما احتوى

م�صمعي ال�صيح  �صاكني  بذكرى  ال�صبف�صنف  ق����ل����ب  ����ص���ف���ا  ف����ي����ه  ف�����ذك�����راه�����م 

  

78- ح�صين الراوي:
اأرب�����ي م��ن��ت��ه��ى  و)ن����ج����د(  داري  وب���ال�������ص���ب���ي���ك���ة ا�����ص����ع����اف����ي واإ������ص�����ع�����اديب����غ����داد 

  

79- ال�صاعر اليماني اإ�صماعيل بن الح�صن الحمزي:
ن���������ص����م����ة رب����������اه����������ا  ن���������اج���������ت  ق����دم����ت م�����ن ق����ب����ل ن����ج����واه����ا اع����ت����ذارواإذا 
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ما ك�������ل  )ن�������ج�������د(  روح  م�������ن  وع�����������رارن����ق����ل����ت  رن�������������دا  االأرواح  ي����ن����ع���������ض 

  

80- اإبراهيم بن محمد بن بهادر القر�صي:
ن�����������ص�����ح�����ياأي���������������������ا م�������������ن ي�����������ع�����������ذل ال�������ع���������������ص�������اق ودع  ل������������وم������������ي  دع 

)ال����ن����ج����دي( ال������ب������ارق  راأى  م������ا  ي������������ل������������وح ب����������ج����������ان����������ب ال�����������������ص��������ف��������ِحاإذا 

وي�������������������ق�������������������دح اأي�������������������م�������������������ا ق�������������������دِحي�����������ه�����������ي�����������ج م��������������������ث��������������������اره ق�������ل�������ب�������ي

  

81- ال�صعيد نور الدين الباخرزي:
ال�������دي�������ارات�������ذك�������ر )ن����������ج����������دا( ف������ح������ل ادك��������������ارا ت�����ل�����ك  اهلل  �����ص����ق����ى  وق������������ال 

  

82- محمد الغزي:
ب����ان����واي����ا ح����ب����ذا ال���ع���رع���ر ال���ن���ج���دي وال����ب����ان ال����ح����م����ى  ب�����اأك�����ن�����اف  ق�������وم  ودار 

�لأح�����ب�����اب ميد�نواأط���ي���ب االأر������ض م���ا ل��ل��ق��ل��ب ف��ي��ه هوى م����ن  �ل���خ���ي���اط  ����س���م 

* * *
وله:

وح���دث���وا ع���ن ���ص��ب��ا )ن���ج���د( وال حرجااأه���ل ال��ح��م��ى ال ت��ث��ي��روا ال��ن��دل اإال رجا

* * *
وقال:

اأ�صجاني ف��ه��ي��ج  وه���ن���ا  ����ص���رى  فاأ�صجانياأََب������������ْرٌق  االأراك  ف��ي  غ��ن��ى  ال��ط��ي��ر  اأم 

اأم ال��م�����ص��ك م���ن داري������ن ع��ط��ر اأردان������ياأم ال���َع���رف م���ن )ن���ج���د( وط��ي��ب ع���راره

* * *
لناظري راح�����ت  ال���غ���ن���اء  ال���رو����ص���ة  ب����واناأم  ���ص��ع��ب  اأم  ال���ف���ي���ح���اء  ال���ح���ل���ة  اأم 
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ال�صبا ت����راوح����ه  م��م��ط��ور  ال����رو�����ض  والباناأم  وال����رن����د  ال������ورد  ب��ن�����ص��ر  ف���ت���اأت���ي 
  

83- اأحمد بن ح�صين با�صا الكيالني)1( الدم�صقي:
)ن�������ج�������د( ري��������������ح  هلل  ب����������ا  ع�������ل�������ى ف��������������������وؤاد ط��������اف��������ح ب������ال������وج������دت�����ن�����ب�����ه�����ي 

* * *
ال���ل���وى ع�����ن  رح�����ل�����وا  اإذ  اأن�������ص���ه���م  وي������م������م ال��������ح��������ادي ه�����������ص�����اب )ن�����ج�����د(ل�����م 

  

84- ال�صيخ ابن ال�صوداء:
ال�شي���خ ابن ال�شوداء قا�شي في )قرية( من قرى المنطقة ال�شرقية في عهد الملك 
عبدالعزي���ز، اأر�شل كتابًا للملك عبدالعزيز يريد نقله من هذه البلدة اإلى )نجد( واأر�شل 

مع الكتاب ق�شيدة.. منها:
ن���ن�������ص���ق���ه���ا ال�������ج�������ن�������وب  ه������ب������ت  ال�صاماإذا  ن��ح��م��ل��ه��ا  ال�����ص��م��ال  ه��ب��ت  واإذا 

ومن الطريف اأنه اأجاب لما �شئل عن �شبب طلبه النقل بقوله: الماء هماج.. والأر�ض 
عجاج.. ون�شاأل اهلل المخراج. وله طرائف، اإحداها في البخور، ودخانه.

  

85- مبارك الب�صام:
ولل�شي���خ مب���ارك بن م�شاع���د الب�ش���ام ق�شيدة بعثها م���ن الهند يح���ن فيها لبالده 

)نجد(.. منها قوله:
الق�صايم من )نجد( في  داراً  كالند�صقى اهلل  ال�������ص���ي���ح  ����ص���ي���ر  وج�������ٍد  ����ان  ِب����ه����تَّ

ب���ه���ا عهديل���ق���د ه���اج���ت االأ������ص�����واق م���ن���ي وغ�����ردت ب�����ادك�����اري  ����ص���وق���ي  ب���اب���ل 

ب���ه ���ص��م��ح��ت ف���ك���ري و���ص��اه��ده��ا وج���ديون����وب����ت اأق�����ام�����ي ب��ت��ح��ب��ي��ر ب��ع�����ض ما

وت�صتكي ال�����������ص�����ام  ع����ن����ي  م��ن ال�����ص��وق م��ا ق��د ج���اوز ال��ق��در بالحدت���ب���ل���غ���ه���م 

  

)1( اأو الكيواني.
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86- نا�صر بن �صالم بن �صعيد بن بنيان: من حائل.
يمدح )نجدًا( واأهلها. في ق�شيدة.. منها:

م���ع���ط���ل���ة ال����ع����ل����ي����اء م���ع���ت���ل���ة ال���م���ج���داأال ك��ل اأر����ض ل��م تكن م��ن ث��رى )نجد(

اإلى اأن قال:
ل��ه��ا ن���خ���وة ت��ن��ف��ي ال��ت�����ص��ع��ر ف���ي الخدوان������������ه������������م م������������ن ف�������ت�������ي�������ة ع������رب������ي������ة

ومنها:
ب���ا����ص���رف فتية ����ص���رف���ت )ن����ج����د(  هدل���ق���د  اأ�صهى من ال�صَّ ال��روع  لها الموت يوم 

  

87- مروان الأ�صغر:
اأم���ا م���روان الأ�شغر - حفيد مروان بن اأبي حف�شة، وول���د يحيى بن اأبي حف�شة - 

فيردد )نجدًا( عدة مرات في اأبيات قالها يحّن اإلى )نجد(..
وي���ا ح��ب��ذا )ن���ج���داً( ع��ل��ى ال��ن��اأي والبعد�صقى اهلل )نجداً( وال�صام على )نجد(

وب����غ����داُد دونها  - )ن���ج���د(  اإل�����ى  )نجد(ن���ظ���رت  من  وهيهات  )نجداً(  اأرى  لعلي 

زي���ارت���ه���م عنديو)ن�����ج�����د( ب���ه���ا ق������وم ه����واه����م زي����ارت����ي م���ن  اأح���ل���ى  ����ص���يء  وال 

  

88- ح�صن جاد:

ولل�شاعر ح�شن جاد )الم�شري( ق�شيدة طويلة عنوانها )هذه نجد(.. منها:
ال�������������ص������ع������ر وال���������ت���������اري���������خ وال�����م�����ج�����دت�����ل�����ك ال�������ري�������ا��������ض وه�������������ذه )ن�����ج�����د(

وع��������ل��������ى رب���������اه���������ا رف���������������رف ال�����ُخ�����ل�����دم����ا�����ص����ي ال������ع������روب������ة ف������ي م���ف���اخ���ره���ا

ف������ي َح������ْج������ِره������ا و�����ص����ف����ا ل����ه����ا ال��������وردواأروم����������������ة ال����ف���������ص����ح����ى وق��������د درج������ت

ف�������رع�������ت�������ه وه��������������ي ل������ع������ب������ق������ٍر م����ه����د�������ص������ب ال�������ب�������ي�������ان ال������ع������ب������ق������ري ب���ه���ا

ه������ط������ل ال������ح������ي������ا وت������ف������ج������ر ال���������ص����ل����دوع��������ل��������ى ث����������راه����������ا م����������ن م�����������ص�����ارع�����ه
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هتفت ������ص�����اع�����ر  م��������ن  اط�����ل�����ع�����ت  �������������دك��������م  واالأُ��������������صْ االآرام  ب�����ق�����������ص�����ي�����دة 

ملهمًة �����ص����ب����اك  اأي����������ن  )ن������ج������د(  َرْوُدي������ا  رف�������ي�������ق�������ة  وه�������������ي  ل�����ل�����������ص�����ع�����ر 

�����ة ال������ن������ف������ح������ات ����ص���م���خ���ه���ا ال������ع������ب������ه������ر ال������م������ن�������������ص������ور وال��������رن��������دم�����������ص�����ك�����يَّ

)ن������ج������د(و�������ص������م������ي������م ذي���������������اك ال�����������ع�����������رار وق������د ي��������ا  وراق  ال�����ع�����������ص�����ي  رق 

وختمها بقوله:
����ده����ا غ����������دق ع����م����ي����م ال�����������ص�����ح ي�������ا )ن�����ج�����د(و�����ص����ق����ى دي�������������اَرك غ�����ي�����َر ُم����ْف���������صِ

  

89- عبدالرحمن بن داره:
غريب اأَْمُر هذا ال�شاعر.. اإنه يريد اأن ل يدفن بعد موته اإل في )نجد(:

منيتي ب���ح���م�������ضٍ  ح����ان����ت  ان  اإل����ى )نجد(خ���ل���ي���ل���ي  ف���ا ت��دف��ن��ان��ي وارف���ع���ان���ي 

باأعظمي ال���ج���ن���اب  اأه�������ل  ع���ل���ى  الق�صدوم�������را  على  الجناب  اأه��ل  يكن  ل��م  وان 

ف�صّلما ت����رف����ع����ان����ي  ل�����م  اأن����ت����م����ا  الفردواإن  ف���االأب���ل���ق  ف���ال���ُق���وْر  ع��ل��ى �����ص����ارٍة 

اأوم�����ص��ت له ال����ذي  ال���ب���رق  اأرى  ل��ن��ا يبديل��ك��ي��م��ا  وم�����اذا  ُع���ْل���ِوّي���اً  ال���م���زِن  ذرى 

وقبل ذلك كان يتوق �صوقاً اإلى )نجد(.. لن�صمعه يقول:
َقّطَعا ك��ال��ق��ري��ن��ي��ن  )ون�����ج�����داً(  ���دَّ ل���ه���ا َعْقدف����اإن����ي  ُي�������صَ ق�����وي م����ن ح���ب���ال ل����م 

م���ن خ��ل��ي��ل مفارق )ن���ج���داً(  ال����ع����دى ع���ن���ه وم�����ا ق�����دم العهد���ص��ق��ى اهلل  ع����دان����ا 

  

90- محمد بن علي ال�صنو�صي: �شاعر �شعودي معا�شر.
ف���������ص����د اأوت��������������ار ق����ل����ب ف����ي����ك م���ف���ت���ون���ص��م��اء )ن���ج���د( ل��ق��د ه���ز ال���ه���وى قلمي

�صور ع���ل���ى  رف�������اف  ال�������ص���ع���ر  م����ن  م�����ن ال����م����غ����اف����ر ف�����ي اآف������اق������ك ال����ج����ونروح 
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91- عبدالرحمن بن عبدالكريم العبّيد: اأديب و�شاعر �شعودي.

ل���ه ديوان �شغي���ر �شماه )�شبا نجد( ل���م ي�شر فيه لكتابي ه���ذا - رغم �شدوره قبل 
ديوانه )ربما لم يره(، ولما اأخبرته عنه لم يهتّم.

ف������ان�������������ص������اب ف��������ي ح��������ب وف�����������ي وج������دل�����ث�����م ال�����ق�����ط�����ار �������ص������ذى م�������ن ال�����رن�����د

ن����ج����د(ه�������������ذا )��������ص�������ب�������ا ن��������ج��������د( ي����ع����ان����ق����ه )�������ص������ب������ا  اهلل  اأوح���������������������ض  ال 

ال����م����ج����دل������ب������ي������ك ي�����������ا ح�������ل�������م�������اً ل������ث������م������ت ب����ه ذروة  ال��������م��������راب��������ع  ب������ي������ن 

ف�����������وق ال�������ن�������ج�������ود ت�������ل�������وح م���������ن ب���ع���داأزج�����������������������ي م��������اح��������ن��������ه م����خ���������ص����ب����ة

ف�����ي�����ف�����ي�����������ض ف���������ي ج������������زر وف������������ي م���دب����������ي����������داء ي������م������ت������د االأ����������ص���������ي���������ل ب����ه����ا

م��������ن ������ص�����اع�����ر ف�����ح�����ل اإل�������������ى ال�����رف�����دك��������م ب�������رح�������ت م��������ن م�������دن�������ف ودع��������ت

ف�����ي ال�������ص���ي���ف ل�����م ي�����رك�����ن اإل���������ى غمدال��������وا���������ص��������ف��������ون ل������ن������ا �����ص����ج����اع����ت����ه����ا

ب�������ال�������ب�������ان ق��������د م�������زج�������ت وب������ال������رن������دال������م������و�������ص������ح������ون ل������ن������ا م����ح����ا�����ص����ن����ه����ا

ي���ا و  ال�����������ع�����������رار  ن������ف������ح  ي���������ا  اأَرج�������������������اً ه������ن������اك ي�����������ص�����وع ب����ال����وج����دل�����ب�����ي�����ك 

اأ�����ص����م����ع����ت����ن����ا؟.. اإن���������ا ع����ل����ى ال����ع����ه����د))( اإن��������������ا ع������ل������ى ع������ه������د ال�������������ص������ب������اب ه���ن���ا

* * *

ولل�صاعر ق�صيدة.. عنوانها )نجد( قال فيها:
ال�صبا األ����ح����ان  َوَح�������يِّ  ب���ال���رح���اب  ����ا م����ورق����اط���ف  َح���������يِّ ال�������ع�������رار ي�������رف غ���������صَّ

تراق�صت ال�������ص���اج���ي���ات  ال�����رواب�����ي  اأع���������ص����اب����ه����ا ف���ح���ك���ت خ�������ص���اب���ا اأزرق���������اَح������يِّ 

الهوى اأط�������ال  َوَح��������يِّ  ال��ن�����ص��ي��َم  تفرقاَح������يِّ  ك���ي���ف  ال�����ص��م��ل  اج���ت���م���اع  ���ص��ك��ت 

  

92- اأحمد بن م�صرف: 
ب����رق����ا �������ص������ام  م�������ا  اإذا  ل����ف����ت����ى  ت���������األ���������ق ه�����ج�����ع�����ة ه������ج������ر ال�����م�����ن�����ام�����اف�����م�����ن 

)1( كتاب )الجبيل( من �شل�شلة هذه بالدنا، اإ�شدار الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب.
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)ن���ج���د( اأر���������ض  م����ن  ����ص���ب���ا  ه���ب���ت  ِب�������َع�������ْرف ال�������ص���ي���ح م���ن���ه���ا وال����خ����زام����ىواإن 

ك�����������اأن ه����ب����وب����ه����ا ي���������ص����ق����ى ال�����ُم�����دام�����ات�����������ص�����اب�����ى ق�����ل�����ب�����ه واه���������ت���������ز وج���������دا

وق����ل����ب����ي ع����ن����د م������ن ����ص���ك���ن ال���خ���ي���ام���ات����ذك����رن����ي ال����خ����ي����ام ب������اأر�������ض )ن����ج����د(

  

93- دوقلة الدم�صقي: 
با ال�صَّ ه���ب���ت  اإذا  )ن����ج����د(  اإل������ى  بااأح������ن  وال�صِّ ال�����ص��ب��ي��ب��ة  ���ص��رخ  اإل����ى  واأ����ص���ب���و 

وجّنبال���ع���م���رك م�����ا �����ص����رخ ال�������ص���ب���ي���ب���ة راج�����ع ع���ن���ك  ال���ع���م���ر  ت����ول����ى  م�����ا  اإذا 

الفنا ع���ل���ى  ت������دل  ����ص���ع���رات  قّطباول���ل�������ص���ي���ب  ال��م��رء  ع��ار���ض  ف��ي  اب��ت�����ص��م��ت  اإذا 

* * *
وقال:

منجدي ل���ع���ل���ك  )ن�����ج�����د(  ع���ل���ى  م�صعديع������رج  ����ْع����دى  �����صُ وب����ذك����ر  ب��ن�����ص��ي��م��ه��ا 

خ���ب���ائ���ه���ا دون  االأل���������ح���������اظ  خ����ي����ل ت��������روح اإل��������ى ال����ه����ي����اج وت���غ���ت���ديب�������دوي�������ة 

* * *
وله:

وق������د ب����ع����دت ل���ي���ل���ى ف��ل��ي��ل��ي ب����ا فجراأرى ال�صبر عن )نجد( اأمّر من ال�صبر

فالحمى الهجر  يد  اأبكي من  كنت  الهجروق��د  ع����ل����ى  ب���ك���ي���ت  ت���ف���رق���ن���ا  ف���ل���م���ا 

لبكيتهم �����ص����خ����رة  ق���ل���ب���ي  ك�������ان  ك��م��ا ب��ك��ت ال��خ��ن�����ص��اء ح��ي��ن��اً ع��ل��ى �صخرول�������و 

  

94- طاهر زمخ�صري: �شاعر �شعودي معا�شر. 
�شدر لل�شاعر طاهر زمخ�شري ديوان بعنوان )رباعيات �شبا نجد( جاء فيه:

ال�صعد رف���رف  على  )ن��ج��د(  �صبا  ي��ا  ل��ق��د ط��ف��ت ب��ال��دن��ي��ا اإل����ى اأن��ب��ل الق�صداأال 

* * *
بتحناني ���ص��ري��ت  )ن���ج���د(  ���ص��ب��ا  ي���ا  لبناناأال  ب�����رد  اإل������ى  ال���ظ���م���اآى  واأن���ف���ا����ص���ي 
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باألحاني ت���رق���رق  )ن���ج���د(  ���ص��ب��ا  ي���ا  للبناناأال  االأث�����ي�����ر  م������وج  ع���ل���ى  وخ�����ذه�����ا 

فر�صان ب���م���ي���دان  )ن���ج���د(  ���ص��ب��ا  ي���ا  لبناناأال  اأرز  م��ن  ال��ع��ط��ر  ون��اغ��ي  ت��رق��رق 

خان ب�����اأف�����راح  )ن����ج����د(  ����ص���ب���ا  ي����ا  ي�����زغ�����رد ب����االأن����ف����ا�����ض ف�����ي ك�����ل م���ي���داناأال 

* * *
���ص��ل��م��ت ف��ل��م يزل ي���ا ���ص��ب��ا )ن���ج���د(  اأح���ل���ى م���ن ال�صهداأال  ي��ع��ط��ي��ه  ب��م��ا  ن�����داك 

م�صاعري ي���ذك���ي  ف���ي���ك  ع���������راراً  �صهدياأ�����ص����م  على  ويق�صي  اإح�صا�صي  ويوقظ 

لطافة ت�����ص��ي��ع  ال���ج���ذل���ى  ت����ن����اغ����م اأن�����ف�����ا������ض االأزاه��������������ر وال���������وردواأن���������ص����ام����ك 

االأري������������ج هدية م����ن����ك  ج�����اءن�����ي  ع��رف��ت ب��ه��ا م��ع��ن��ى ال���وف���اء ع��ل��ى البعدوق�������د 

* * *
ِب�����َذْوِب�����ه ي����ا ���ص��ب��ا )ن����ج����د( ف��������وؤادي  ت�صرياأال  ب�صمة  ل��و  م��ن��ك  ي��رج��و  ي��ن��ادي��ك 

* * *
ل���م يزل اأري����ج����ك  ي���ا ���ص��ب��ا )ن���ج���د(  اأ�صواقياأال  وي���ل���ه���ب  اإح�������ص���ا����ص���ي  ي����داع����ب 

* * *
ع���ل���ى بحر ي���ه���ب  )ن����ج����د(  ���ص��ب��ا  ي����ا  ي��ع��رب��د ف���ي ط���رف���ي ب���م���وج م���ن الجمراأال 

* * *
ب�صحرٍة اأت����ان����ي  )ن����ج����د(  ���ص��ب��ا  ي����ا  ف��اأي��ق��ظ اإح�����ص��ا���ص��ي وح����رك م��ن وجدياأال 

ْد ب���ذك���راه���ا ف��ق��د ه��اج��ن��ي وجدياأال يا �صبا )نجد( متى هجت من )نجد( َف����َغ����رِّ

* * *
ال���ذي �صرى ���ص��ذاك  ي��ا �صبا )ن��ج��د(  الغرباأال  ف����ي  واخ����ت����ال  ال�������ص���رق  وج�������اوز 

انت�صارنا ل�����واء  )ن���ج���د(  ���ص��ب��ا  ي���ا  ي��ه��ط��ل كال�صحباأال  ال��ع��ط��ر  ي���رف وم��ن��ك 

ف��ي��ك م��ن �صذا ب��م��ا  ي��ا �صبا )ن��ج��د(  ن��م��د ظ���ال ال��ح��ب ف��ي ال��ب��ع��د والقرباأال 

�صعورنا روي������ت  )ن����ج����د(  ���ص��ب��ا  ي����ا  و���ص��اع��ف��ت ف���ي اأع��م��اق��ن��ا خ��ف��ق��ة القلباأال 
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95- عميرة بن طارق اليربوعي: 
رغ���م ُبعد هذا ال�شاعر ع���ن )نجد( فقلبه قريب من نجد يو�ش���ح ذلك في الأبيات 

التالية:
و�صوت القطا في الطل والمطر ال�صربواإن������ي اأح�����ب ال���رم���ث م���ن اأر�������ض عاقل

اأهله اهلل  ���ص��ق��ى  )ن���ج���د(  م���ن  اأك  ب����م����ن����اآن����ة م����ن����ه ف���ق���ل���ب���ي ع����ل����ى ق����ربواإن 

اله�صبول���م ي��ب��ق م��ن )ن��ج��د( ه���وى غ��ي��ر اأنني ذرى  ال��ج��ن��وب  ري����ح  ت��ذك��رن��ي 

  

96- محمد �صعيد الحبوبي:  
�صيمااأ�������ص������ي������م ب���������رق ث������ن������اي������اه ف���ي���وه���م���ن���ي اإذا  ن�����ج�����دي�����اً  ال������ب������رق  ت������األ������ق 

اأحبكم ال���رم���ل م���ن )ن���ج���د(  ن���ازل���ي  فيما؟ي���ا  هجركم؟  ففيم   - هجرتم  وان   -

وم�صموماًاأل�����������ص�����ت�����م اأن�������ت�������م ري�������ح�������ان اأن���ف�������ص���ن���ا م��ج��ن��ي��اً  ال���ري���اح���ي���ن  دون 

* * *
ت����ح����ي����ة ل������م ت�����ر������ض غ����ي����ر ال���������ص����م����األب�����������اهلل ي��������ا ري�����������ح ال�����������ص�����ب�����ا ت���ح���م���ل���ي

ن�������ص���ر ال�����خ�����زام�����ى و�������ص������ذا ال���ف���رن���ف���لت��ط��ي��ب ف����ي ن�����ص��ر ال����ه����وى ت���رغ���ب عن

* * *
اأت�����������رى ال����ب����ي����ن ح��������ّل ت����ل����ك ال���ق���ب���اب���ااأي�����ن ت��ل��ك ال���ق���ب���اب م���ن اأر�������ض )نجد(

* * *
ه����ا اأب�����������ال�����������ك  ال  ل�������ل�������ري�������ح  وعقيقاق�������ل�������ت  ع����ال����ج����اً  ب����ال����ج����زع  ج�����زع�����ت 

ح����ري����ق����اف���ل���ن���ا ب���ال���ع���ق���ي���ق م�����ن اأر����������ض )ن���ج���د( ق�����ل�����ب�����ي  اأذاب  ق��������د  ر���������ص��������اأ 

لقينا م������ا  ال������ه������وى  م������ن  ي����ل����ق����ى  ف�����ل�����ق�����د ك�����������ان ع������ا�������ص������ق������اً م����ع���������ص����وق����اه������و 

* * *
����ح����ه����اه�������������ي ب�����������ان�����������ة ه���������ي���������ف���������اء رن������ح������ه������ا م�����������ّر ال�����������ص�����ب�����ا وال��������ط��������ل و�����صَّ

ت����ك���������ص����و رب���������ى )ن�������ج�������د( واأب����ط����ح����ه����اب�������م�������ط�������ارف ل������ل������زه������ر ق���������د ن���������ص����رت
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97- ابن مع�صوم:  
من )حيدر اأباد( في الهند حّن هذا ال�شاعر اإلى )نجد( فاأن�شد:

���ىت��������ذك��������ر ب������ال������ح������م������ى ر�����������ص����������اأ اأغ�������ن�������ا وه�����������اج ل�������ه ال�������ه�������وى ط�������رب�������اً ف���غ���نَّ

���������ىوح����������ن ف�����������������وؤاده �������ص������وق������اً )ل�����ن�����ج�����د( واأي�����������ن ال����ه����ن����د م������ن )ن������ج������د( واأنَّ

ُوْرق االأي��������������ك  ف������������روع  ف�������ي  ف��������ج��������اوب��������ه��������ا ب���������زف���������رت���������ه واأّن�������������������اوغ������ن������ت 

م���ن���ه االأ�������������ص������������واق  الع�������������َج  وه����ن����اواأورى  الَح  ب��������االأب��������ي��������رق  ب����������وي����������رُق 

ت��������ذك��������ر ذل������������ك ال������ع������ي�������������ض ال����م����ه����ن����ام��������ع��������ّن��������ى ك�������ل�������م�������ا ه��������ب��������ت ������ص�����م�����ال

  

98- علوي بن اإ�صماعيل البحراني:  
لن�شمع هذا ال�شاعر يقول �شيئًا عن )نجد(:

وي����ث����ن����ي����ن����ي ل�������ه ال���������ص����غ����ف ال����ق����دي����ماأ�������ص������ي������م ال�������ب�������رق وه���������و ع�����ل�����ى �����ص����وم

)ن�����ج�����د( ُق����������ْم����������ريَّ  ي�������ا  اهلل  ت����ن����ي����مرع������������اك  وال  ت����������ن����������ام  ف�����������ا  ت����������ن����������وح 

�صجتني ل����م����ا  ال�����م�����ن�����ج�����دون  ر��������ص�������ومول����������وال  وال  ب�������ال�������غ�������وي�������ر  ط��������ل��������ول 

ت������ع������ودوا ول����������م  م������ن������ج������دون  ي�������ا  ل�����ق�����د اأب���������ط���������اأُت���������ُم ف����م����ت����ى ال������ق������دوماأال 

  

99- عبدالعلي الحويزي:  
������ا ت����ت����رام����ى ������يَّ �صهامال�����م�����ن ال����ع����ي���������ض َع�������������صِ ال����ب����ي����ن  �����َق�����ُق  ������صُ َت������َرَك������ْت������ه������ا 

لثاماك������ل������م������ا ب������رق������ع������ه������ا ري�������������ح ال���������ص����ب����ا ال������دم������ع  اأح������م������ر  م������ن  ل���ب�������ص���ت 

�������ع�������اً اأع������ن������اق������ه������ا ك�����ل�����م�����ا ه�����������ّز ل��������ه ال��������ب��������رق ح���������ص����ام����اوت�����������رام�����������ت ُخ���������������صَّ

وه�������ي ت���ث���ن���ي ل�����رب�����ى )ن�����ج�����د( زم����ام����ا������ص�����ف�����ه�����ا ج������������ذب ب���������راه���������ا ل���ل���ح���م���ى

  

100- ال�صرواني:  
بقربها ت���ق�������ص���ت  اأي�������ام�������اً  اهلل  ول���ي���ات اأف�����راح خ��ل��ت ف���ي رب���ى )نجد(رع�������ى 
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101- محمد الر�صا:  
ي�شف هذا ال�شاعر عرار نجد باأنه عالج �شاف:

َق���ى ف������ال������ح������ب اآخ�����������������ره خ�������ي�������ال م���ف���ج���عق����ال����وا ت����ع����وذ م����ن ����ص���ق���ام���ك ب���ال���رُّ

���������ى ال�������ص���ل���و ول���ي�������ض لي م�����ن�����زعف���اأج���ب���ت���ه���م اأنَّ اأو  م�������ف�������زع  اأك����������اب����������د  م������م������ا 

اإن�������ه )ن�������ج�������د(  ع������������رار  �����ص����م����ي����م  المهيعاإال  ال���ط���ري���ق  ه����و  ال�������ص���ف���اء  ن���ح���و 

* * *
وقال يعار�ض ق�صيدة البيتو�صي التي مطلعها:

ك���رخ���هاإن��������ي اأح��������ن اإل��������ى ال������ع������راق ول������م اأك�����ن م������ن  وال  ر�����ص����اف����ت����ه  م������ن  ال 

* * *
و����ص���م���هاإن����������ي اإل����������ى )ن������ج������د( اأح������������ّن واإن�����ن�����ي م������ن  وال  دوا���������ص��������ره  م������ن  ال 

و�صيحه ال���ق�������ص���ي���م  ق����ي���������ص����وم  و�صمهل����ك����ن  ال����ع����ب����ي����ر  م������ن  اإل�����������يَّ  اأ������ص�����ه�����ى 

  

102- اأبو بكر المخزومي:  
ير�شل هذا ال�شاعر تحياته اإلى )نجد( واأهله:

و�صاكنه )ن����ج����د(  ع���ل���ى  ����ص���ام���اً  ب����ادياأق��������راأ  اأو  ك�����ان  اإن  ب���ال���ل���وى  وح���ا����ص���ر 

منزله )ب��������غ��������دان(  م����غ����ت����رب  باإنجاد������ص�����ام  َي���ْف���ُه���ْم  ل���م  ال���ن���ا����ض  اأن���ج���د  اإن 

  

103- قعنب ابن اأم �صاحب)1(:  
طالت به الغربة عن )نجد( فجادت قريحته بهذه الأبيات:

فهيجني )ن��ج��د(  ع��ن  اأق�صرت  كنت  ���ُنق��د  ����اُن واْل���َح�������صَ ع���ل���ى ت���ذك���ره���ا ال����َخ����فَّ

اأع����رف����ه����ا ل�������ص���ت  ب�����������اداً  وردُت  و���ص��اق��ن��ي ذك����ر اأخ������رى ه����اج ل���ي َح�����َزُنل����م����ا 

َقَرُنف��ق��ل��ت ق���د ح����ان م���ن اأر�������ضٍ ول�����دُت بها ال��ن��وى  اأوٌب وق��د ح��ان ف��ي ���ص��رف 

)1( المنازل والديار ومجلة كلية اللغة العربية بالريا�ض.
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ت���ري���ع فقد اأن  ي���وم���اً  ب���ك  ال���ن���وى  ت���دن���و ال���غ���ري���ب���ة ح���ت���ى ي���دن���و ال���وط���ُنع����ّل 

  

104- النمر بن تولب العكلي:  
ف�����ام�����رع�����ت لح�����ت�����ي�����ال ف��������رط �أع���������و�مم����ي����ث����اء ج��������اد ع���ل���ي���ه���ا م�������ص���ب���ل هطل

دي������م َب�������لَّ�������ه�������ا  ث���������راه���������ا  ي������ج������ف  م������ن ك�����وك�����ب ن����������ازل ب�����ال�����م�����اء ����ص���ج���اماإذا 

ب���ال���ل���ي���ل ري������ح )ي����ل����ن����ج����وج( واه�������ص���امك������������اأن ري����������ح خ�������زام�������اه�������ا وح����ن����وت����ه����ا

  

105- اأبو عبداهلل بن الحكيم:  
ومن الأندل�ض جاءت هذه الأبيات:
)ن������ج������د(ب�������ي �������ص������وق اإل������ي������ه������م ل����ي���������ض ُي������ع������َزى ل�����������ص�����ك�����ان  وال  ل�����ج�����م�����ي�����ل، 

ي���وم���اً ����ْب����ِت  �����صِ اإذا  ال�������ص���ب���ا  ن�����ص��ي��م  م��������������اأت اأر��������ص�������ه�������م ب���������ص����ي����ح ورن��������دي����ا 

عليهم ال���������م���������رور  ع�����ن�����د  وح����������ق����������وق����������اً ل��������ه��������م ع��������ل��������ي ف���������������اأدِّف����ت����ل����ط����ف 

  

106- قائد بن حكيم الربعي:  
رافعاتنا ب��ن��ا  م�����ص��ر  م���ن  ال��ع��ي�����ض  قالهام��ت��ى  ل���ع���ي���ن���ي  ب��������اٍد  اأو  ن����ج����د  اإل��������ى 

ق��م��و���ض ال��ق��رى ف��ي ال��ب��ع��د ي��خ��ف��ق اآلهاوُم�����������زٍج اإل����ي����ه����ا ال�����ط�����رف ح���ت���ى ي�����رده

جمالهاع�����ل�����ى م�����ت�����ن ع���������������ادّي ك������������اأن اأم������������اره اأْف�����لَ�����َت�����ْت�����ه�����ا  ت�����ن�����ادي  رج���������ال 

* * *
منيتي ب���م�������ص���ر  ح����ان����ت  اإن  قبراخ���ل���ي���ل���ّي  ب���ه���ا  ل����ي  ت���ح���ف���را  اأن  واأزم���ع���ت���م���ا 

الغ�صا ع��ل��ى  ل���ي  ت���ق���راآ  اأن  ت��ن�����ص��ي��ا  ن����زراف���ا  ق��ل��ي��ا وال  ����ص���ام���ا ال  و)ن����ج����د( 

بالغ�صا رب����ي  ���ص��ب��ح��ان  ي���ا  ����ص���رت  ْعراواإن  �صُ مخي�صة  )ن��ج��د(  م��ن  ال��م��رِت  اأو 
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107- محمود خيتي:  
)ن�����ج�����دا(ي������ازم������ن������ي ف������اأب������ق������ى ط����������ول ل���ي���ل���ي ال�����ت�����ري�����اق  راأى  ك�����م�����ل�����دوغ 

  

108- يحيى الفاخوري:  
م�����اآث�����را ف���ي���ه���ا  ت����ل����ق  ن�����ج�����داً  زرت  وم����������ن ال���������ع���������رار ت���������������زودت ����ص���م���ي���م���ااإن 

اأه����������������ًا وط��������اب��������ت ت�������رب�������ة ون����ع����ي����م����ات����ل����ك ال����ب����ق����اع ب����ق����اع م����ج����د ق�����د زك����ت

  

109- دو�صر بن ذهيل القريعي:  
لهذا ال�شاعر ق�شيدة في نجد.. مطلعها:

ل��ي��ل��ى وع����ن هندوق������ائ������ل������ة م�������ا ب����������ال دو��������ص�������ر ب����ع����دن����ا اآل  ع���ن  ق��ل��ب��ه  ���ص��ح��ا 

قال فيها:
اإل���ى )نجد( ع���دان  العهدوح��ن��ت قلو�صي م��ن  ق������دم  اأوط�����ان�����ه�����ا  ي��ن�����ص��ه��ا  ول������م 

مثله ال���ق���ل���ب  ف����ي  الق���ي���ت  ال������ذي  اإل����ى اآل ن��ج��د م���ن غ��ل��ي��ل وم���ن وج����د))(واإن 

  

110- محمد �صهاب الدين الم�صري:  
ال�����ق�����ب�����ول ن�����������ص�����ي�����م�����ات  ه������ب������ت  ف�������ق�������اب�������ل م�������������ا  روت����������������ه ب�����ال�����ق�����ب�����ولاإذا 

اإل�����������ى ال�����ع�����������ص�����اق اأخ��������ب��������ار ال�����ر������ص�����ولون����������وه ب����ال���������ص����ب����ا ال�����ن�����ج�����دي وان����ق����ل

ي����ه����ي����ج ال�����������ص�����وق ل����ل���������ص����ب ال����ج����ه����ولاأل�����������م ت����ع����ل����م ب�����������اأن ن���������ص����ي����م )ن�����ج�����د(

  

111- �صاعر ال�صاطيء ال�صوري:  
ن�صداي��ا اأه����ل )ن��ج��د( ه��ل ال��ب��ط��ح��اء �صامعة وان  غ���ن���ى  ب���ه���ا  ال���ح�������ص���ام  اإذا 

  

ومفاتنه  )نجد  كتاب  وفي   )150 �ض  )الأ�شمعيات  يربوع  بني  من  رجل  هو  الأبيات  هذه  قائل  اإن  )1( قيل 
ال�شعرية( ن�شب البيت الأول ل�)ابن الدمينة( �شفحة 102، وفي �شفحة 127 من الكتاب المذكور ُن�شب 

البيت لالأ�شمعي.
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112- اأبيفانيو�ض:  
وم�������ن�������ا اق�������ب�������ل اأك��������ال��������ي��������ل ال��������������ورودوزدن�����������ا م������ن ����ص���م���ي���م ع����������رار )ن����ج����د(

العهودوذك���������رن���������ا ال������غ������ط������اري������ف ال�����ق�����دام�����ى ف����ي  و������ص�����ادوا  ا����ص���ت���ه���روا  م����ن 

  

113- عزة ب�صور:  
وت������������������راث االأم������������ج������������اد ل������اأم������ج������ادح��������ي )ن����������ج����������داً( ع�����ري�����ن�����ة االآ���������ص��������اد

  

114- طاهر النعمائي الحموي:  
َدِنق�������رم ت�����ح�����در م�����ن )ن�����ج�����د( ن�������ص���م به ���ي���ن وال�����������رَّ ري������ح ال�����ع�����رار م����ن ال���ك���فَّ

مننا ل���ن���ا  اأ�������ص������دى  ف���ك���م  )ن�����ج�����د(  والفَطِنهلل  ال��ل��ب  ذو  ح�����ص��ره��ا  ع���ن  ف��ع��ي 

  

115- محمود م�صطفى الداغ�صتاني:  
ظافرة اهلل  ح���م���اك  )ن���ج���د(  اأر�������ض  ���ص��م��ي اإل����ي����ك اأُب���������اة ال�������ص���ي���م وارب���ع���يي���ا 

* * *
ي��ا )ن��ج��د( ي��ا ���ص��ام ح��ان��ت وح���دة الَعَرِبي���ا اأر������ض ي���ع���رَب ق����ري واه���دئ���ي وثقي

  

116- باقر ال�صيبي:  
ن�صيده ف�����ي  ال�������ص���ب���ا  ع���ه���د  �صام على عهد ال�صبا في ربى )نجد())(وذك�����رن�����ي 

  

117- علي بن �صليمان اآل يو�صف:  
�صديُدو����ص���وق���ي اإل�����ى )ن���ج���د( واأط�������ال رام����ٍة ه����ذي����م  ي����ا  ال������غ������وادي  ���ص��ق��ت��ه��ا 

  

)1( من ق�شيدة األقاها ال�شاعر بنادي القلم العراقي معار�شًا بها ق�شيدة الدكتور زكي مبارك التي عنوانها 
)من جحيم الظلم في القاهرة اإلى �شعير الوجد في بغداد(.
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118- دروي�ض محمد الطالوي:  
اأر�شل هذا ال�شاعر ق�شيدته التالية من الروم اإلى ال�شام:

ب������ال������ع������ه������د ف����������ي زم�������������ن ال���������������ص�������روراأن�������������ص������ي������م������ة ال�����������رو������������ض ال����م����ط����ي����ر

�����������ج����������دة ��������ص�������ن�������اه�������ا ع������������ن خ����ف����ي����ري��������غ��������ن��������ي��������ك م����������ت����������ه����������م����������ًة وم��������ن���������

وح���������������دك ع���������ن م�������������ص������رى ال��������دب��������ورث�������������م ان�������������ب�������������رت م�������������ع ال��������ج��������ن��������وب

االأرا ع����������ل����������ى  ن������������زل������������ت  ث����ب����ي����رح����������ت����������ى  ع��������ل��������ى  ر���������ص��������ي��������ت  اأو  ك�����������ة 

م���������ى وال�������ب���������������ص�������ام ع������ل������ى ال����خ����ب����ي����رف�����������ص�����ق�����ط�����ت م���������ن اأر�������������������ض ال������خ������زا

ي���������������ص�������ت�������ل م��������������ن اث����������������������������واب ق�����ي�����روط�������ل�������ع�������ت )ن�������������ج�������������داً( وال��������دج��������ى

م���������������ا ب����������ي����������ن ح�����������������������������وذان وخ��������ي��������روم���������������������ص����������ي����������ت ف����������������������وق ع����������������������راره
  

119- اأحمد بن علي العلقمي:  
��������ام����ذ ن�������ص���ي���ُم ال�������ص���ب���ا ع���ل���ى ال����رن����د هبا ���������ص��������ح��������راً ن�������ب�������ه ال�������������ف�������������وؤاد وَن��������بَّ
حديثاً )ن����ج����د(  ُع����ري����ب  ع����ن  ف�������دع�������ا ق������ل������ب م���������ن ي������ح������ب ف����ل����ّب����ىَوروى 

  
120- ح�صن بن �صعيد:  

اأن�شد ل�شان الدين بن الخطيب في )الإحاطة( لح�شن بن �شعيد ق�شيدة.. منها:
اأريجة ال���ق���رن���ف���لوق����د ن��ف��ح��ت م���ن ن��ح��و )ن���ج���د(  ب�����ري�����ا  ه����ب����ت  ن���ف���ح���ت  اإذا 

  
121- محمد بن اأبي �صاكر الإربلي:  

اأه���ل���ه اإل�������ى )ن�����ج�����د( رع������ى اهلل  ب��ال�����ص��ام )نجده(اأح�������ن  ال��م�����ص��ت��اق  واأي�����ن م���ن 

تحيتي ح���م���ل  ال����ري����ح  رك������ب  وف�����دهواأ�������ص������األ  االأح������ب������ة  ن���ح���و  �����ص����رى  م�����ا  اإذا 

ال��ح��ج��از تحملوا اأر�������ض  ق��ا���ص��دي  ت���ح���ي���ة �����ص����ب ط��������ال ب�������االأل�������ف ع���ه���دهاأي�����ا 

اأع����������ام )ن�����ج�����د( ف����ل����ي بها غ����ري����م َم������ُط������ْول ل���ي�������ض ي���ن���ج���ز وع�����دهودون������ك������م 

بوقفة ل���ي  ت�����ص��م��ح��وا  اأن  ت��ب��خ��ل��وا  ي���ب���ي���ت ب����ه����ا �����ص����وق ال����م����ح����ب ووج�������دهوال 
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122- �صليم بن جرج�ض الدم�صقي:  
قال في ديوانه - المطبوع عام 1885م)1( من قطعة بعنوان )�شحر هاروت(.

��ا ع��ل��ى م���ي ال��غ��رائ��ب م���ن وجديحنانيكما عوجا بذي الطلح من )نجد( وق�����صّ

  

123- عبداهلل بلخير:  اأديب و�شاعر �شعودي معا�شر.
من ق�شيدة طويلة له بعنوان )حلم ليلة ربيع، في �شيافة الأع�شى بالدهناء في نجد()2(.

���رب��ي��ع ع��ل��ى )ال��ده��ن��اء( ي��زه��و ويخطُردعاني الهوى في من دعا حين اأقبل ال�

ي��ع��ب��ق رو�صها ع��ل��ى )ال��ت��ن��ه��ات(  واأط������ي������اره������ا ت���������ص����دو  ب����ه����ا وت�������ص���ف���ُرن��زل��ن��ا 

ال��ن�����ص��ي��م خيامنا ف���ي م��ج��ري  ي���ح���ف ب���ه���ا زه������ر ال����ري����ا�����ض ال���م���ن���وُرت���رف���رف 

و�����ص����ي����ح وق����ي���������ص����وم ورم����������ث واذخ����������ُروق����د ف����اح ف���ي االأج��������واء ط��ل��ح وحرمل

نلتقي ال�����ن�����ار  اأ������ص�����وائ�����ه  ع���ل���ى  ون�صمُرن�������ص���ب  ون���ل���ه���و  ن���زه���و  ����ص���وئ���ه���ا  ع���ل���ى 

ف�����اح عنبُرون������ح������ن ع�����ل�����ى رم���������ل ت������ع������رت ت����ال����ه ك���م���ا  ف���ي���ه���ا  ال����ن����دى  ي����ف����وح 

خيامنا دع���ت���ه���م  ق�����د  م�����ن  وا�������ص������واوؤه������ا ف�����ي ال���ل���ي���ل وه������ي ت���ن���وُري�������ص���ام���رن���ا 

���ْب���ن���ا ب���ه���م ح���ي���ن اأ����ص���ف���روا����ص���ي���وخ وف����ت����ي����ان م�����ن ال�����ب�����دو اأق���ب���ل���وا ع��ل��ي��ن��ا َف���َرحَّ

�صماتهم ب���ن���ب���ل  ����ص���ع���ت  و)�صمُر(اأ������ص�����اري�����ره�����م  و)ح��رب(  و)قحطان(  )تميم( 

���ص��رح ك��ال�����ص��ح��اب من�صُر���ص��م��اري��خ م���ن ع��ل��ي��اء )ن���ج���د( وم����ن له ع��ل��ى )ال��ن��ي��ر( 

�صماعه ت�����م�����ادى  �����ص����وت  ل�����ي  �������َل  ب��������اأذن��������ي ي������������دوي ه�����ام�����������ص�����اً ي����ت����ك����رُرَوُخ�������يِّ

ي������ف������ىء اإل�������ي�������ه م�������ن ي������������روح وي����ب����ك����ُريقول لي: االأع�صى على )الخف�ض( نازل

�صمعتموا ق���د  م���ن  ال��ي��م��ام��ي��ون  تح�صروارف���اق���ي  اأو  م��ن��ه��م  ت����ب����ادوا  م���ن  ب��ه��م 

ال� ت���اأخ���روارفيقي في ال�صعر )ابن حّلزه( �صاعر  اأو  اأ����ص���ل���ف���وا  ���ي��م��ام��ة ف���ي م���ن 

تعرفونه م�����ن  وه������و  )زه�����ي�����ر(  ي�صعُروه�������ذا  بال�صعر  ق��ام  م��ن  ف��ي  ال�صعر  اأب���و 

)1( موجود بمكتبتي.
)2( جريدة الجزيرة 1400/11/28ه�.
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ُح��ج��ر وه��و ف��ي ال�صعر رائد ب��ن  الذرى وهو في الو�صف الل�صان الم�صوُرواأو�����ض 

ال� مناقع  حيث  )ال�صمان(  على  ونجزُرنفي�ض  ن��م��د  )ال����ده����ن����اء(  وع���ل���ى  ���ح��ي��ا 

)نجد( عطاريف مجدها في  نحن  تنثُروها  )ال������ج������زي������رة(  اأك������ب������اد  واأف�����������اذ 

به وم���ن  )ال���ح���ج���از(  بم�صتثني  م����ن اأب�����ن�����اء َع�������مٍّ ك���ال���ك���واك���ب اأزه��������رواول�����ص��ت 

ال��م��ح��ي��ط تنورواوال )ال��ي��م��ن( االأدن����ى و)ال��ي��م��ن( الذي ال��ب��ح��ر  ���ص��اح��ل  ع��ل��ى 

مازحاً ي�����ص��ح��ك  وه����و  )زه����ي����ر(  ال���م���اح���م عنتُروق�����ال  �����ص����داد(  )اب������ن  وم���ن���ا 

)اب������ن جعدا( ال���ن���اب���غ���ان  وف���ي���ن���ا  ال��ق��رى و)اب���ن ذب��ي��ان( ال��وق��ور الموقُروم���ن���ا 

ب�)حزوى( وماوؤها ال�صودا  )رم����������اح( ع���ل���ي���ه ال�������������واردون ت���ك���اث���رواو)ذو الرمة( 

�صنوه و)ال������ف������رزدق(  )ج����ري����ر(  ع��ل��ى )ال��م��رب��د( ال��ن��ائ��ي ل��ه��م َث���مَّ منبُروم���ن���ا 

مف�صُروي�����ص��األ��ن��ي االأع�����ص��ى وق���د م���ال وانت�صى وال�����������ص�����وؤال  )زه�����ي�����ر(  م����ق����ول 

)الحجاز( الهوى يروى وي�صرى وي�صعُري�����ص��ائ��ل��ن��ي ك���ي���ف ال���ح���ج���از ف���ق���ل���ت في

ربيعة( و)اب�����ن  و)ال���ع���رج���ى(  ث��اث��ت��ه��م )ع������ود( و)ن�������اي( و)م����زه����ُر()ك���ث���ّي���ر( 

* * *
وله من ق�صيدة اأخرى)1( عنوانها: ذكريات يفوح بها اأريج مكة وعبير الريا�ض:

)ن��ج��د( حينما عبقت اأن��ف��ا���ض  م��ن  ب���ه���ا ق����واف����ي����ك م���ث���ل ال����ن����د ف�����ي ال���ن���ارفيها 

الريا�ض ف����ي  ����ص���ب���اب���ي  ف��ي��ه��ا  وتذكاري���ص��م��م��ت  واأيامي  )الريا�ض(  ذكرى  فيا 

ك����ل����ه عبق ب������)ن�����ج�����د(  ب�����ذك�����ري�����ات ت���ف���ن���ى وال������ه������وى �����ص����اريرب�����ي�����ع ع�����م�����ري 

م����ط����ارف����ه ف������ي  اأت�������ان�������ا  ال�����رب�����ي�����ع  وف���اح���ت االأر�������ض ف���ي اأن���ف���ا����ض االأزه�����اراإذا 

������ص��م��ان و)ال���ح���ف���ر( م���ن رو������ض واآب�����ارما بين )حزوى( وما بين )الل�صافة( وال�

���ب��ت ب��ه��ا خ��ي��ام��ي وك���م ق�صيت اأوط����اريفي رو�صة )الخف�ض( و)الدهناء( كم ن�ص�

اأوب�����������اروط���ال���م���ا اخ���ت���ل���ت ف����ي ك��ث��ب��ان��ه��ا مرحا ذات  �������ص������وف  �����ص����م����ل����ة  ع������ل������يَّ 

)1( جريدة البالد 1397/6/17ه�.
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����ِب����ُح ف��ي��ه��ا وال����رم����ال بها ���ي واأُ�����صْ م������ع������ازف ال�����ج�����ن ف������ي اأن�������غ�������ام زم������اراأُْم�������صِ

تبعثرها ب��������اأوراق��������ي  ال������ري������اح  ف����ي خ��ي��م��ت��ي، وب����اأق����ام����ي، واأح����ب����اريت���ع���ث���و 

م���ن )ج����ن ع��ب��ق��ر( ���ص��م��اري ع��ل��ى ناريوط�����ال�����م�����ا �����ص����ه����رت ح�����ول�����ي ع����ب����اق����رة

بهم ت�صيل  الخالي(  )ال��رب��ع  واري))(ج��اءوا من  زاخ��������ر  ع���ج���ي���ج  ف�����ي  ك���ث���ب���ان���ه 

واأن�صدهم اأج�������دادي  ���ص��ع��ر  ل���ي  باالأ�صعاري�����روون  )ال��ده��ن��اء(  فتمتليء  �صعري 

م�صطحباً ال��م��اء  و�صحبى  وردت  ل��ل��ه��وى �صاريف��ك��م  ب���دل���وي  ع��ل��ى )رم�������اح( 

م�صعرة ك����ل  ن���ج���د(  )ري������م  م����ن  ل��ل��ع�����ص��ق ي���خ�������ص���ى ه�����واه�����ا ك�����ل م���غ���وارع��ل��ي��ه 

وجارتها )ح����رب(  اأو  )ال���دوا����ص���ر(  والثارري���م  العزم  )�صبيع(  من  اأو  )قحطان( 

عفته االإ���������ص��������ام  خ����ل����ق  م������ن  ال���ط���رف للجارف����ي����ه����ن  ���ص��ج��اي��اه غ�����ض  وم����ن 

ال���������ص����ب����اح على ال������ب������دوي������ات  باأطمارياأزاح������������م  ي��ل��ه��و  وال����ه����وى  ال������دال  ج����ر 

العاريم���ن ك���ل وارف������ة االأه��������داب ����ص���ام���رة االأ زن���ده���ا  ي��دل��ي )ر�����ص����اه(  ح�����ص��اء 

  

124- هادي بن محي بن حمزة الخفاجي)2(:  
هوى وطني واأهلي:

ت�������ه�������ادي�������ه ال������ر�������ص������اف������ة ل����ل����ي����م����ام����ه�������ص������ام م����ث����ل����م����ا �����ص����ج����ع����ت ح����م����ام����ة

ت��������ح��������ي��������ات ل�������������زرق�������������اء ال������ي������م������ام������هوم������ن ل���ي���ل���ى وق������د م���ر����ص���ت )ع���ي���ون���ا(

وف���������ارق���������ت ال�������م�������ال�������ة، وال�����������ص�����اآم�����هب������ل������ق������ي������اه������ا ن������ف������ي������ت ال���������ه���������م ع����ن����ي

ع���ام���هي�����ن�����ازع�����ن�����ي ه���������وى وط������ن������ي واأه������ل������ي اأدري  وم�������ا  )ن������ج������د(  ه�������وى 

�صامي ن����ج����د(  )����ص���ب���ا  ع���ن���ي  ����ص���ام���هخ������ذي  ل������ي  وُرٌدي  اأه������������وى  ل����م����ن 

* * *

)1( الرملة.
)2( من ديوانه )لحن الهوى(.
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وله.. في ربوع نجد:
ال�صبا اإل������ى  اأ����ص���ت���ري���ح  ن����ج����داً  مقاميي��م��م��ت  ي���ط���ي���ب  ق����د  )ب���ن���ج���د(  وق����ل����ت 

وال���ه���وى ال���ر����ص���اف���ة  ودع������ت  اأن������ا  ف����ع����ن����دي ج�����دي�����د م������ن ه��������وى وه����ي����امواإن 

ودج���ل���ة ال������ف������رات  غ������اب  اإذا  م�����ن�����اه�����ل م����������اء م�������ن ن������م������ار ي����م����ام����يوع�����ن�����دي 

وت���������س����رب����ه �لأن����������������و�ء ������س�����وط غ���م���امت����ح����ل����ب����ه ال�������ده�������ن�������اء ف�������ي ف����ل����وات����ه����ا

كاأنما ع����ذب����اً  ال�����زف�����واه  ع���ل���ى  ي����������������ذوب ف������ي������ه������ا ���������ص��������ك��������راً ب��������م��������داِموي����ج����ري 

عندها ت���ب�������ص���ر  ت����ن����ف����ّك  م�����ا  ح�����م�����اِمي���ن���اب���ي���ع  ���������ص��������دور  اأو  ي������م������ام  ورود 

الثرى اأ�����ص����األ  م��ن��ف��وح��ة  ل����دى  ل������ع������ل ل���������ه ع������ل������م������اً ب�����ب�����ع�����������ض ن������ي������اِموق���ف���ت 

واأه������������ل ق�����ع�����ود ف������ي ال������ه������وى وق�����ي�����اِماأ������ص�����ائ�����ل�����ه ع������ن اأه����������ل ك������اأ�������ض وق���ي���ن���ة

اأََط��������ْل��������ُت ����ص���ك���وت���ي ع����ن����ده����ا وك����ام����يون�����اع�����م�����ة خ�����������ص�����راء م������ن ����ص���م���رات���ه���ا

اأم�����ام�����يت����م����د غ���������ص����ون ال���������ص����ع����ر ف��������وق ن���دي���ة ال�����ع�����رو������ض  اأوراق  وت����ن����ث����ر 

�صادراً )م��ي��م��ون(  ع��ا���ض  ق��د  هنا  ق��������واِمفقيل:  ����ص���ج���ي���ع  اأو  ������ص�����اف  ط�����ري�����ح 

م������رت )ه������ري������رة( نفحة ه���ن���ا  م���ن ال���ح���ب ت�����ص��ري ت��ح��ت ج��ن��ح ظ���اِموق����ي����ل: 

تنثني )ق���ت���ي���ل���ة(  ك����ان����ت  ه���ن���ا  بجاِموق����ي����ل:  ت��ط��وف  اأو  ت�����ص��دو  ��ْن��ج  ال�����صَّ ع��ل��ى 

و����������ص���������ود اأث����������اف����������ي وب������ي�������������ض خ�����ي�����اموف���ت�������ص���ت ع����ن ن�����ار ال���م���ح���ل���ق وال����ن����دى

رج��������اِمت�������ص���اءل���ت ع�����ن ب���ق���اي���ا رم��������اد ل���ط���ارق غ����ي����ر  ال������������دار  ع����ن����د  اأر  ف����ل����م 

اأ�صرقت ح��ن��ي��ف��ة(  )وادي  ج����رى  وج������������وه ل�������ه�������دار ال����������غ����������وارب ط�����ع�����اِموي����وم 

ب�������ح�������رب ن�����ف�����ّدي�����ه�����ا ب��������األ��������ف ������ص�����اِماأن��������اف ع���ل���ى )درع������ي������ة( ي����ن����ذر ال������ذرى

فوقها ي�صحب  )ال��ب��ط��ح��اء(  ع��ل��ى  ه���������ص����اب رغ����������ام ف������ي ه���������ص����اب رك��������اِموم���ر 

  

125- علي اأحمد النعمي:  
اأدري ل�������ص���ت  رك����ائ����ب����ي  ع���������ادت  وت�����خ�����ل�����ت ع�������ن ن����������ور رو�������������ض وزه�������رك����ي����ف 
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ا�صتقريح�����م�����ل�����ت�����ن�����ي ل������ق������ري������ت������ي ث���������م ق�����ال�����ت  - ال����زم����ان   - ه���ن���ا  ل��ح��ي��ات��ي 

)نج� م����ن  اأع����ظ����م  ال�����ح�����زام(  )ذات  اأ�����ص����راإن  ذات  م����ت����ع����ة  اأو  �����ص����ف����اء  ���������د( 

عمري(ق������ل������ت ك��������ا ف����ل����ي���������ض ت������ل������ك ك����ه����ذي )ب��ط��اق��ة  ع���ن���دي  )ن����ج����داً(  اإن 

* * *
وقال:

مكاني واأع������ل������ت  )ن������ج������د(  وح���م���ت���ن���ي م������ن م���ع�������ص���ات ال�����زم�����انك���رم���ت���ن���ي 

�������ن������ي ح������ن������ان������ا ي��������ف��������وق ك���������ل ح�����ن�����ان����ص���م���ن���ي �����ص����دره����ا ال����ح����ن����ون واأول�����ت������

خ�����ي�����ر م�������ن ع�����������ّرف االأن���������������ام ب�������ص���ان���يج����ه����ل ال�����ن�����ا������ض م������ن اأك������������ون ف���ك���ان���ت
ج������������ازانق�����دم�����ت�����ن�����ي ل������ه������م اأدي�����������ب�����������اً اأري��������ب��������اً م���������ن  ت�����م�����ت�����د  ج���������������ذور  ذا 

  

126- اأحمد ح�صين �صرف الدين:  
بفر�صة ت�����ع�����ود  اأن  ل����ن����رج����و  ت����ج����ود ب���ه���ا االأي����������ام ن���ح���و ُرَب���������ى نجدواإن������������ا 

ي����ن����ازع����ه����ا ف������ي م����ج����ده����ا ك������ل م���رت���دف����)ن���ج���د( ه���ي ال��ح�����ص��ن ال��م��ن��ي��ع الأمة

  

127- اأحمد بن اإبراهيم الغزاوي: وكان قال من النثر الجميل �شفحة )37/36(:
الوجداأج����ل ه���ذه )ن��ج��د( ف��ه��ل ���ص��اق��ك الرند ب����ك  ف��ا���ص��ت��ق��ّر  ���ص��ب��اه��ا  وه���ب���ت 

وطيبه ه�����واه�����ا  ع�����ن  ح���دث���ت���ن���ي  ف����رائ����د رق�����ت وا����ص���ت���رق���ت ب���ه���ا االأ����ص���دف���ك���م 

عذباتها ف����ي  االأي�������ك  ����ص���اج���ع���ات  ت�صدووك�����م  اإث��ره��ا  ف��ي  ف��ه��ي  �صجوني  اأث����ارت 

  

128- د. محمد بن �صعد بن ح�صين: وتقدم نثره �شفحة )42(:
اأب������رح الحمى اإل�����ى )ن���ج���د( ول����م  ح����م����اه����ا ك��������اأن ق�����د ح�������ال دون��������ي ِب����ي����ُداأح�����ن 

م�صرحي وه����ي  اأف���ي���ائ���ه���ا  اإل�����ى  فتجودواأه����ف����و  ب����ه����ا  و������ص�����ل  اإل���������ى  واأ������ص�����ب�����و 

ل����ه����ا م�����ن�����زل ب����ي����ن ال���������ص����ل����وع وح���ي���دت����ف����ي����اأت����ه����ا �����ص����ع����ث����اء غ�������ب�������راء ح����ل����وة

ف����ح����ا�����ص����ره����ا ب����ي����ن ال����ع���������ص����ور ف���ري���دف���ك���ي���ف وق������د ن�������ص���ت ث����ي����اب����اً وج������ددت
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والح�صا القلب  م�صمر  في  لها  ��������ص�������ري�������رة ح���������ب ب�������ال�������ب�������اء ت�����زي�����د�صتبقى 

  

129- محمد الم�صيطير:  
ورب�������������������ع�������������������اً ق����������������������رب اأه��������ل��������ي��������ن��������ااأت�������������������ذك�������������������ر ذل���������������������ك ال�������م�������غ�������ن�������ى

ك�������������م�������������اء ال���������������م���������������زن ي�����������ص�����ق�����ي�����ن�����اب����������������������ه ل����������������������ل����������������������روح م����������ح����������ي����������اة

ف������ن������ن�������������ص������ق م���������ن���������ه م�����������������ا  ������ص�����ي�����ن�����ا���������ص��������ب��������ا )ن�������������ج�������������د( ت�������������ص������اف������ح������ه

ت�������������������������ص������������وع ف������������������ي ن���������واح���������ي���������ن���������اف������������م������������ن �����������ص����������ي����������ح ل�������ق�������ي���������������ص�������وم

  

130- عبدالكريم بن عبدالعزيز الجهيمان)1(:  
وج������د�ن������ي ������س�����وق�����ه  ف���������رط  ف�������ي  واأت���������ان���������ي م�������ن ال�������ه�������وى م�������ا ب�����ران�����يذ�ب 

ب������ادي  - ال����ب����ع����اد  ف������ي   - وت���������ذك���������رت ف��������ي ال��������ن��������وى اإخ��������وان��������يوت������ذك������رت 

وه��������واه��������ا وط������ي������ب ت�����ل�����ك ال����م����غ����ان����يوت�����������������ص��������ورت ب������ل������دت������ي و������ص�����ح�����اه�����ا

ف������������ي رب������������اه������������ا ب��������م��������دم��������ع ه������ت������انوت�������ج�������ول�������ت ف���������ي ال�������خ�������ي�������ال م���ل���ي���ا

والحوذ وال�����ص��ي��ح  ال��ق��ي�����ص��وم  م����راأى  المبانياإن  زخ������رف������ات  م�����ن  اأ�����ص����ه����ى  ان 

م������ن ف�������������وؤادي وم�������ن دم�������ي ول�������ص���ان���يي��������ا ب������������ادي اإل��������ي��������ك م�����ن�����ي �����ص����ام����ا

  

131- اأعرابي:  
ب����������اد ال��������غ��������ور وال������ب������ل������د ال����ت����ه����ام����ااأران�������������ي �����ص����اك����ن����اً م������ن ب����ع����د )ن����ج����د(

������َت������م������ا م���������ص����ي����ت ب�����ح�����ر )ن�����ج�����د( ��������َت��������م��������ا ������ص�����رب�����ت ب�������ه ال����خ����ي����ام����اف������ُربَّ َوُربَّ

���������َت���������م���������ا راأي���������������ت ب�����ح�����ر )ن�����ج�����د( ع�����ل�����ى ال�������������������اأواء اأخ���������اق���������ا ك�����رام�����اوُربَّ

ال�صامااأل����ي���������ض ال������ي������وم اآخ���������ر ع����ه����د )ن����ج����د( ف���اق���راأوا ع��ل��ى )ن��ج��د(  ب��ل��ى.. 

  

)1( و�شتاأتي له ق�شيدة اأخرى، في رقم 223 �شفحة )207(.
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132- َمرحى رَحاب الأكَرمين)1(:  

�شعر د. عاتكة الخزرجي )�شاعرة واأديبة عراقية معا�شرة(:
����� ُغ��������ْرَب��������هق�������ال�������وا اْغ�������ت�������رب�������ِت ف�����ق�����ل�����ُت ح����ا�����صَ ال��������َم��������ْه��������ُد  ي�������ك�������ون  اأن  ���������ا 

�������������ُرَف�������������ْت ع��������روق��������ي ح����������ق����������ب����������ًة ف��������������ي اإْث����������������������������ر ح�����ق�����ب�����ةاأر���������������������������ضٌ ��������������صَ

ف�������ان�������َج�������ل�������ْت ف���������ي ال�����������������روح ُك�������رَب�������ةك�����������م زارن����������������������ي م������ن������ه������ا �������ص������َب������اه������ا

ل����������روح����������ي َرْوٌح  �������������������ه  ��������������ةوك�������������������اأنَّ االأِح��������������بَّ َن�����������َف�����������������������ضُ  ب������������ه  اأو 

درب�����������ه)ن������������ج������������د( وك����������������م ه����������������ام ال����������ف����������وؤا ف���������اأ����������ص���������ل  ب�������������ص������ح������ره������ا  د 

�������ة)َن�����������ْج�����������ٌد( ح�����م�����ى َل������ْي������لَ������ى وق����ي���������ٍض م����������ه����������د اأ��������������ص�������������ف�������������ار ال�������م�������ح�������بَّ

�����������هوب�������ه�������ا ن����������رى ال������ُح�������������ص������َن ال�����رف�����ي�����َع َق ربَّ َف����������ن����������ْح����������َم����������ُد ال�����������������َخ�����������������اَّ

������اَن ������������هوب�������ه�������ا ن����������رى ال������غ������ي������َد ال������ِح�������������صَ ك�������������اأن�������������ه�������������ن ف�����������������ري�����������������ُد َل������������بَّ

م�����������������ص��������ب��������ح��������اً ب��������ال��������ح��������م��������د رّب��������������هاأر����������������������ض ب�������ه�������ا ُول�����������������د ال�������ر��������ص�������ول

* * *
ولها من ق�صيدة))( مطلعها:

وه���اك���م ف������وؤادي ل���و ب��ق��ي ب��ع�����ص��ه عنديوداع��������ا وداع��������ا ي����ا اأح����ب����اب����ي ف����ي نجد

ومنها:
ق�صائدي وغ�������ر  ع���ل���م���ي  ُوّديواأه�����دي�����ك�����م  واأم���ح�������ص���ك���م  ق��ل��ب��ي  واأُم���ن���ح���ك���م 

  

133- ولم���ا اطل���ع االأ�صتاذ المحق���ق الرحالة ال�صاعر عاتق ب���ن غيث البادي 

على �صعرها قال: ما لعاتكة ونجد؟!  واأ�صاف:
ت��������ن��������ج��������دي ال  ع������������ات������������ك������������ا  ل�����������������������ص�����������ِت ب���������ن���������ج���������د ت���������������ص�������ع�������ديي�����������������ا 

)1( جريدة الجزيرة 1404/6/1ه�.
)2( المجلة العربية التي قالت اإن ال�شاعرة عا�شت في الريا�ض اأيامًا جميلة، كانت فيها اأ�شتاذة زائرة في كلية 

البنات.
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وانظر ق�شيدتي ال�شاعر عاتق البالدي في مقدمة هذه الطبعة �شفحة )14/12(.
  

134- حمد بن �صعد الحجي: )مفاتن الربيع()1(.
َتْرِحيبا ال����َك����ْوُن  َف���َم���ا����َض  ِب���ي���ُع  ال���رَّ َتْطِريَباَج�����اَء  االأْي������ِك  َف������ْوَق  اْل��������ُوْرُق  ����ِت  َوَغ����نَّ

َجَواِنُها ���راً  ُم���ْخ�������صَ االأْر��������ضُ  �����اَرِت  وَباَو������صَ َوَمْن�صُ َم���ْف���ُرو����ص���اً  َت���ْل���َق���اُه  ��ْب��ِت  ب��ال��نَّ

َوَما ال��ُرَي��ا���ِض  َن��ْح��َو  حًى  َن��َظ��ْرَت �صُ َوَم�ْصُكوَباَف��لَ��ْو  َم��ب��ُث��وث��اً  اْل��ُح�����ْص��ِن  ِم���َن  ِف��ي��َه��ا 

َبا�َصَمًة االأْزَه�����������اَر  َع���ْي���ُن���َك  ُبوَباَوَط����اَل����َع����ْت  َم�صْ َوال����َم����اء  ���اِدَح���ًة  ����صَ ���ْي���َر  َوال���طَّ

َتِلقاً ُموؤْ ال���َغ�������ضُّ  ِب���ي���َع  ال���رَّ اأَنَّ  َمْحُجوَبااأَْي����َق����ْن����َت  َلْي�َض  لكن  اْلُخْلِد..  ِمَن  َمْغنى 

َكَما اْل���ح���َي���اِة  اآالُم  َع���ْن���َك  اْرَت�����َم�����ْت  َمْكُروَباُث�����مَّ  ال��َم��ْح��ُب��وُب  َم������ُل  االأَ ���َع���َد  اأَ����صْ َق���ْد 

م�ْصجرٍة ����اب  اأَْع���������صَ اإَل�����ى  َغ��������َدْوَت  ُحوَبا؟َف���َه���ْل  َم�صْ اْل��َع��ْي�����ِض  ِب��َك��َم��ال  ُت���َرى  َك��ْي��َم��ا 

ُف������ٍق ���ِع���ي���داً اإَل������ى اأُ ِويَباَوُرْح���������َت َت���ْن���ُظ���ُر َت�������صْ َت�صْ ����َج����اِر  ااْلأَ�����صْ اإَل�����ى  َوَط��������ْوراً  َزاٍه 

اِفَيًة �صَ ال�����ُغ�����ْدَراَن  َع���ْي���ُن���َك  ����َرْت  َتْرْتِيَباَواأَْب���������صَ ْه���ُر  ال���زَّ َح��ْول��ِه��نَّ  ِم���ْن  ��فَّ  َق���ْد ���صُ

��ْدِر ِحيَن َتَرى َمْقُلوَباالأَْن���َت َن�����ْص��َواُن َرْح���ُب ال�����صَّ االأَْر�������ضِ  ِب���َوْج���ِه  ��َم��اء  ال�����صَّ َوْج����َه 

ُم�������َج�������اِوَرًة ُب�����ْل�����َدان�����اً  َزاَر  ِل�����ْل�����ِذي  َم�ْصُلوَباُق�������ْل  ال���َم���ْخ���ُدوع  َع��ْق��ِل��ِه  ِم����ْن  َف���َب���اَت 

ُمَجنََّحًة ْك�����َرى  ال�����ذَّ ِب�����َك  َت����ْذَه����َب����نَّ  َمْنُهوَبااَل  ��ْح��ِب  ال�����صُّ َف������ْوَق  ِب����َك  َوَت����ْرِق����ي 

ِب��ي��ع، ِل���َذا َمْن�صوَباَف����»َن���ْج���ُد« اأَْف����َع����ُم ُح�����ْص��ن��اً ِب��ال��رَّ اْل��َي��ْوَم  ِل�»نجد«  اْلَجَماُل  اأَْم�َصى 

َب���َواِت ال��ِف��ي��ِح َق���ْد َخلََقْت اإَل���ى ال���رَّ َي������ُد اْل������َج������َاِل َع����لَ����ْي����ِه����نَّ اْل���َج���َاِب���ي���َب���ااْن��ُظ��ْر 

َطَرب ِفي  اَح  الَفوَّ ِعْطِرَها  �َصَذى  يَباَواْن�َصْق  الطِّ َي��ْح��ِم��ُل  َن�����ِص��ي��ٍم  َع��ِب��ي��َر  ���َم���ْم  َوا����صْ

���وُع ِبَما َي�������صُ َمْحُروَباَف���ِم���ْن ُخ����َزام����ي اإل�����ى َرْن������ٍد  اْلَهمَّ  ي  َوُيْق�صِ ُدوَر  ال�صُّ َي�ُصِفي 

َواِث������َب������ٌة االآَراُم  ِب�����َه�����ا  َم������َع������اٍن  ِذيباًَوِم����������َن  َواَل  ���اداً  ���يَّ ����صَ ِخ���ْف���َن  َم����ا  َي���ْم���َرْح���َن 

َجَذٍل ِفي  َراِء  اْلَخ�صْ َبى  الرُّ َنْوَر  َم�ْصُروَباَيْقَطْعَن  اْل����َم����اء  ُل���َج���ْي���َن  َوَي���ْن���َت���ِح���ي���َن 

)1( كتاب )ال�شاعر حمد الحجي( للدكتور محمد بن �شعد بن ح�شين، ال�شفحات 68-66.
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������َج������اَن َن������اِف������َرًة َتْهِذيَباَم�����َف�����اِت�����ٌن َت����������َدُع االأَ�������صْ ��ْف�����َض  ال��نَّ َوَت��ْك�����ُص��و  اْل���ُق���ُل���وِب  ِم���َن 

َوَمْعِرَفًة ���اح���اً  اإْف�������صَ ���ْي���ُر  ال���طَّ اأُوِت�������َى  َت�ْصِبيَباَل����ْو  ���ْع���َر  ال�������صِّ ِف���ي���َه���ا  َي���ْن���ظ���ُم  َل��������َراَح 

ِبَم�ْصَهِدَها َواْن���َع���ْم  ���َص��اَع��ًة  َل��َه��ا  َتْعِذيَباَف��اْج��َع��ْل  ُدْن����َي����اَك  ف���ي  َت��ْل��م�����ُض  ُك���ْن���َت  اإْن 

���رَّ ِبَها ���ا َق����ْد اأ����صَ ��ْف�����ُض َت��ْن�����َص��ُط ِم���مَّ َمْوُهوَباَف��ال��نَّ اْل��ِح�����ِض  َن��َغ��َم��اِت  ِم���ْن  ُدْم����َت  َم���ا 

َمَناِهِلَها ِم����ْن  َف���اْن���َه���ْل  ��ِب��ي��َع��ُة  ال��طَّ ااْلأََعاِجيَباِت���ْل���َك  ِف��ي��ه��ا  َت����َرى  َك����ْي  ِب��َه��ا  َوِق�����ْف 

ُمْبِدِعَها َت��ْم��ِج��ي��ِد  ال��ِف��ْك��ُر ف��ي  ِب���َك  َواأُ�ْصُلوَباَي��ْع��ُل��و  َت��ْك��ِوي��ن��اً  اْل��َخ��ْل��َق  اأَْح�������َص���َن  َم���ْن 
ُمْنطِلقاً اْل����َح����اِل  ِل�������َص���اُن  َي�������ُروُح  ���ى  َمْرُغوَباَح���تَّ ���ْوِت  ال�������صَّ َرِف���ي���َع  ���َاِل  ال���تِّ َب���ْي���َن 

َغًة ُم�َصبَّ اأَْل������َوان������اً  ال�����َك�����ْوِن  ُم���ْل���ِب�������َض  يَباَي����ا  اأََها�صِ اأَْو  ���ُه���واًل  ����صُ اْل����َج����َم����اِل  ِم�����َن 

����ى ُم�����ْدِب�����راً َوَب������َدا ���َت���اِء َت����َولَّ َمْحُبوَباَوْج�������ُه ال�������صِّ ��ْغ��ِر  ال��ثَّ ��ُح��وَك  ���صَ ِب��ي��ِع  ال��رَّ َوْج����ُه 

�����َن�����اُف َرْوَع������ِت������ِه َمْنُكوَباَوَم��������ا َت����������ُروُق َل���ن���ا اأَ������صْ ��ْي��ِف  ال�����صَّ ِب���لَ���ْف���ِح  َي�������ُزوَل  ���ى  َح���تَّ

����اَم����َن����ا َن����ْوَع����ْي����ِن ِم����ْن����َك، َف����َذا َم���ْرُغ���وَب���اَج���َع���ْل���َت اأَيَّ َذاك  َوَي�����ْب�����ُدو  َره���ي���ب���اً  َي����ْب����ُدو 

* * *
وله:

م��ف��ن��اه��ا ومرتعها )ن���ج���د(  ف���ي  اأ�صماءاأ���ص��م��اء  )ن����ج����د(  رواب�������ي  ف����ي  ح���ب���ذا  ي����ا 

* * *
وقال - اأي�صاً - :

ال�صبا ب��ه��ا  َذَك������رت  )ن���ج���د(  ُذِك������رت  خدياإذا  على  يجري  العين  دم��ع  فاأر�صلت 

وف�صائها َب������ى  ال������رُّ ت���ل���ك  اإل�������ى  والوهداأح�������ن  وال�����ص��ه��ل  وال����رم����ل  وط���ائ���ره���ا 

بع�صه ت��ح��م��ل  ال����ري����ح  اأن  ل����و  اإل����ى ���ص��اك��ن��ي رب��ع��ي ل���ذاب���وا م��ن الوجدح��ن��ي��ن��ا 
حالياً ل��ب��ن��ان  اأر�������ض  ف���ي  م���ا  ك���ل  ول����ك����ن����ه رغ��������م اف����ت����ت����ان����ي ل������م ُي�����ْج�����ِداأرى 

و�صاحة ك���)ن��ج��د(  ل��ي مغنى  اأي���ن  م���ع���ط���رة االأرج�����������اء ب���ال�������ص���ي���ح وال����رن����دف��م��ن 
راق�صاً ي��خ��ت��ال  ال��ن��خ��ل  راأي������ت  م���ا  عندياإذا  َج���وى  م��ن  خافياً  اأب���دي  ببيروت 

اأط�����ال�����ع اأم����ا�����ص����ي واأ����ص���ل���وب���ه���ا وح����دياأران�����ي غ��ري��ب ال����دار ف��ي ال�����ص��ام مبعدا
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االأ�����ص����ى ب�����ه  ي���ع���ي���ث  ك�����م  ل���ق���ل���ب���ي  ودي))( واآٍه  ذوي  وُب���ع���د  خ��ل�����ص��ا  ن�����اأي  ع��ل��ى 

* * *
وله:

بينكم ب���ع���د  اإن�������ا  )ن����ج����د(  ����ص���اك���ن���ي  �صفودي����ا  االأ�������ص������اع  �����ص����وى  ق�����د  ك����اأن����م����ا 

بكم ن��ل��ت��ق��ي  ان  ال��������ورى  اإل������ه  ف�����������اإن اأي������ام������ن������ا م�������ن ب�����ع�����دك�����م �����ص����ودف�����ادع�����وا 

ال�����ص��ع��ب ع��ن كثب ت��ب�����ص��رون  ح�����ت�����ى ب�����ي�����ن ال�����������ذي ي�����ل�����ق�����اه م���ع���م���ودي��ا ليتكم 

مرتع�صا اأم���������ص����ي����ت  ذك�����رت�����ك�����م  ك�����اأن�����ن�����ي ف������ي م����ه����ب ال������ري������ح اأم�����ل�����وداإذا 

التجاعيد))( اأن����������ا ال����م����ت����ي����م واالأح�����������������داث �����ص����اه����دة وج��ه��ي  ع��ل��ت  ال��ه��م��وم  م��ن 

  

135- اأحمد فرح عقيالن)3(: اأديب و�شاعر فل�شطيني.
)هو نجد(:

وت���������ذك���������ْر ب��������ه ال��������ُع��������ه��������وَد االأول����������������َىه������و )ن������ج������ٌد( ِق���������ْف ع���ل���ي���ه ال���ح���م���وال
ولثماً ����م����اً  �����صّ ال������ع������راِر  ح������قَّ  ث���������م اأو�������������ص������������ْع اأراَك���������������������������ُه ت���ق���ب���ي���اواق�����������ضِ 

���ع���ُر )ن���ج���ٌد( ح���������يِّ )ن���������ج���������داً( م������راب������ع������اً وق���ب���ي���اال����ه����وى وال����ج����م����اُل وال�������صِّ

ف�����ا������ص�����ت�����ه�����ام�����ْت ُك��������ث��������ّي��������راً وج����م����ي����اف����ي����ه َغ�����ّن�����ى ق����ي���������ٌض اأغ��������اري��������َد ل���ْي���لَ���ى

نخياف�������ي ري��������ا���������ضٍ م����ط����ل����ول����ة ن�����ا������ص�����رات وم������اج������ْت  ُخ�����������ص�����رًة  ط���ف���ح���ت 

ن������ظ������م ال�����������زْه�����������ُر ف������وق������ه������ا اإك�����ل�����ي�����اك�����ّل�����م�����ا غ���������������اَزل ال�����ن�����������ص�����ي�����ُم ُرَب��������اه��������ا

���������َب���������وات ُع��������������ذرّي��������������ٌة زاك���������ي���������اٌت يميا����������صَ اأن  ال����ه����وى  ي���ح���ر����ُض  ُط����ه����ُره����ا 

����ك����ان نجٍد �����صُ �����ص����رع  ف�����ي  قتيال���ي�������ض ع���ي���ب���اً  ل�����ل�����غ�����زاِل  ال�����ل�����ي�����َث  ت��������رى  اأن 

لقلبي ف������������اإن  ال�������ه�������وى  ق������دي������م  ح����دي����ث����اً طويادع  ال�����ه�����وى  اأه��������ل  ب����ي����ن 

حديثا )ن����ج����د(  م���ج���د  ع����ن  ك����ي����ف ي���ب���ن���ي م�����ج�����داً ط����ري����ف����اً اأث����ي����اوت����ح����دث 

)1( جريدة الق�شيم 1385/10/25ه�.
)2( جريدة الريا�ض 1416/8/9ه�، انظر مقال م�شلط بن عبداهلل الع�شيباني في هذا الكتاب �شفحة )55(.

)3( ديوانه )جرح الإباء(.
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ُك����ن����ا�����ص����ا ل�����ل�����ظ�����ب�����اء  ك�����������ان  ت������ق������ل  غياال  ل����ل����غ���������ص����اف����ر  زال  م��������ا  ف�����ه�����و 

وف�����ع�����واًلي���ا ���ص��ب��اب االإ�����ص����ام ف���ي غ��ي��ل )نجد( ق������ائ������ًا   - ع�����دم�����ن�����اك  ال   -

طوعاً ال����ن����وم  ت��ه��ج��ر  اأن  ب����دع����اً  ل����ت����ح����ي����ل ال�������ق�������ف�������ار ِظ��������������ًا ظ���ل���ي���ال��ي�����ض 

  
136- د. ح�صين علي محفوظ:  

)�شميم »نجد«()1(:
��ل َث������َرى اأَْه������ �����ٌد( ف��ق��بِّ اراِه�����َي ه�����ِذى )َن�����ّجْ ������ِل�����ك ������ص�����وق�����اً وُق�����������ْم وَح�����������يِّ ال�����������دَّ

ْن���� اَراواْل���َت���ِم�������ْض ف���ي ِرَي���ا����ص���َه���ا َع����َب����َق ال���رَّ ������������وَّ �����������ا ُي�������������َف�������������اِوُح ال������������نُّ ������������ِد َذِك�����������يَّ

�����������ا ُرَب��������اَه��������ا ������ْم َع������ِط������ْي������ر ريَّ اأَرج����������������اً ط����������اَب َن������ْرِج�������������ص������اً وَب��������َه��������اَراوَت������َن�������������صَّ

* * *
���ي ْث��������لَ��������َة )ااْلأََب������������ْي������������ِرِق( َع���نِّ ����ِم����ْي����َم����َه����ا َواْل���������َع���������َراَراَع�����اِن�����َق�����ا اأَ �����َت�����ِم�����اَّ �����صَ وا������صْ

ِحْيحاً �صَ )َن����ْج����ٍد(  َح����ِدْي����َث  اأْرِوي  ���َت���ِف���ي�������ص���اً َع����ْن����َه����ا ِط�����������َوااًل ِك�����َث�����اَرااأََن������ا  ُم�������صْ

����ٌب ِع����دٌّ ُي��������َج��������اَرىَل�������فَّ ِع������ْرِق������ي ِب����ِع����ْرِق����َه����ا َح���������صَ اَل  ������������ٌل  ٍم������������وؤَثَّ ������������ٌد  َوَم������������ّجْ

( وِم���������َن )رب�����ي�����ع�����ًة( اأَْخ����������َوا ���������ِديُّ ِل�������ْي، واأُْن������َم������ى اإَِل��������ى )َت����ِم����ْي����ٍم( ِم��������َراَرا)اأَ����������صَ

* * *
��������َع��������َدِك اهلُل اأَ���������صْ ِدي�����������ار االآَب����������������اِء  ������اراَي�������ا  ْم�������������صَ ي ااْلأَ ������اأَ ِح�����ّم�����ى ُم�����ْع�����رق�����اً �������صَ

������َق������اِك َج����������ْوُد اْل���������َغ���������َواِدي ِث�����َق�����ااًل ��������اَراَو�������صَ ���������ْوُب َدْج����������ِن����������ِه َت��������يَّ وَه��������َم��������ى ����������صَ

) �����َب�����ا( ����ص���اَف���َح���ْت ُه����َن����ا )اأَن������م������ارا(ُم����ْل����َت����َق����ى )ِح�����ْم�����َي�����ٍر( ُه����َن����ا َو)َم������َع������دٍّ َو)������صَ

واالأر ال���ك���ري���م���ة  )ال���������ص����اد(  ح��������������ام اأه��������������������ًا اأح������������ب������������َة اأب��������������������راراج��م��ع��ت��ن��ا 

الفي� ال�������ع�������رب(  )ج�������زي�������رة  وداراورع�����ت�����ن�����ا  م�����ن�����اط�����ا  ب�����ه�����ا  اأك��������������رم  �������ح������اء 

* * *
����ْي����� �����َن�����ا ااْلأََك����������������������اِرِم ُح����يِّ َق���������َراَراَي�������ا َب������ِن������ي َع�����مِّ َوِط�����ْب�����ُت�����ْم  َداراً  َوَط�����ْب�����ُت�����ْم  ُت������ْم 

)1( مجلة )العرب( ج� 9 و10 �ض 24.
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�����َراِة َق����ْوِم����ي واأَْه���������ِل اْل���� َداَرااأَْن�����ُت�����ُم ِم�����ْن ������صَ ���ا����ِض  ال���نَّ �����َرُف  ������صْ واأَ ِف���ْي���ِه���ْم  ��ِل  ���َف�����صْ

�����اَح�����ًة ِرْي�����������ُح )َن������ْج������ٍد( ِب�����ْي�����ِع ِن�����َث�����اَراَغ����لَّ����لَ����ْت����ُك����ْم ن�����فَّ ������َي ال�����رَّ ����ْت����ُك����ْم َو�������صْ َوَك���������صَ

* * *
�����َرْت�����ِن�����ي )َن�����ْج�����ٌد( ُع���ُم���وَم���ِت���ي اْل����ُغ����رَّ واآِل������������������ي َوَق��������������ْوِم��������������َي ااْلأَْط��������������ه��������������اَراَذكَّ

ِف���ي )اأََج�����ا( َو)���َص��ْل��َم��ى( َعِرْيٌن ِل���ي  اَراَك����اَن  واأَِب�����������������ي َك�������������اَن َف�������ْح�������ُل�������ُه اْل�����������َه�����������دَّ

����اِئ����ِم )ُح���������ْزَوى( ����ْق����ُت ِم������ْن َن���������صَ ���������ْذَك���������اَراَوَت����َن���������صَّ ��������ُج ال���������تَّ َن���������َف���������َح���������اٍت ُت��������َه��������يِّ

* * *
َنْج� با  �صَ َي��ا  )اأَاَل  ْك���َرى:  ال���ذِّ �����ٍد( َف���ت���اَه���ْت ه����ِذى اْل����َق����َواِف����ي َح���َي���اَرىاأَْدَه�����َص��ْت��ِن��ي 

�ِصَخاباً )َن�����ْج�����ٍد(  ْن�����َف�����ا������ُض  اأَ وَح����������َذاَه����������ا ِم����������ْن َن������������������ْوِرِه اأْزَه������������������اَراَق����لَّ����َدْت����َه����ا 

���قُّ اْل���� �����َه�����ا ِم�����ْن ����َص���ِم���ْي���ِم )َن�����ْج�����ٍد( َت�������صُ �����َح�����اَرااإِنَّ ���ُخ ااْلأَ������صْ ���مِّ �����َف����ْج����َر َع�����ْط�����راً ُي�������صَ

* * *
���������اَي ِف������ي َم�������َراب�������ِع )َن������ْج������ٍد( ُم���������وَع ِغ������������َزاَراَي������ا اأَِح���������بَّ َذَرَف���������������ْت َع�����ْي�����ِن�����َي ال���������دُّ

����ي����راً �������اَراَق���������ْد َل�����ِق�����ي�����َن�����اُك�����ُم َزَم��������ان��������اً َق���������صِ وؤَْي��������ِة ااْلأْب���������������صَ وَك�����َح�����ْل�����َن�����ا ِب��������ال��������رُّ

����َت����َط����اَراَوَك��������������������اأََن ال�������لِّ�������َق�������اَء َط�������ْي�������ُف َخ������َي������اٍل َف����ا�����صْ ُح����ْل����َم����ْه  ����ْب����ُح  ال���������صُّ َع  َروَّ

َم������������اَن ِظ������������لُّ َن�������َه�������اٍر اإَزاَراَوَك������������������������اأََن ال������������زَّ َع�����لَ�����ْي�����ِه  َج������ى  ال������دُّ اأْرَخ������������ى  ُث��������مَّ 

* * *
�����ْت�����ِك َوْط�����َف�����ا َي�������اِر َح�����يَّ ُت������َج������اَرىَي������ا ُرُب������������وَع ال�������دِّ اَل  �������ٌة  �������ا��������صَ َرجَّ �����ُك�����وٌب  ������صَ ُء 

�����ا َه�����ُت�����ْون�����اً �������َق�������اِك اْل�����َح�����َي�����ا ِم�����ِل�����ثَّ ���������ْوَم وااْلآَث���������������������اَراَو��������صَ ����������صُ ى ال���������رُّ َي�������َت�������َق�������رَّ

ف����ي����َه َه���ِن���ْي���ئ���اً ْف��������ِل َراِف��������ه��������اً ِم���������������ْدَراَراَوَح�������َب�������اِك اْل����َع����ْي���������ض ال����رَّ �����اِب�����َغ ال��������رَّ ������صَ

��ي��ُم ِف����ي َرْب�����ِع�����ِك ااْلأْخ������� �����صِ ���ى ال��نَّ َه�������������������اَراَوَت���َم�������صَّ ����ِر َرْط�������ب�������اً ُي��������َط��������اِرُح ااْلأّزْ ����������صَ
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137- مقبل بن عبدالعزيز العي�صى)1(:  
)حنين اإلى نجد..!(:

)نجد(؟!غ������رام������ي.. وال�����ه�����وى ل����رب����وع )ن���ج���د( غ��ي��ر  ف��ي  ال��تَّ��رى  يحلو  وه���ل 

وليل ف����ي����ه����ا..  ���ب���ا  ل���ل�������صِّ ي�����ج�����ود ب�����ن�����ف�����ح�����ٍة.. وه������زي������م رع��������د!!و������ص�����وق�����ي.. 

ل�������دى �����ص����ي����ٍح وق�����ي�����������ص�����وم.. وَرن�����������د!!رب��������������������وٌع.. ك����������ان ل��������ي ف�����ي�����ه�����ا م��������اٌب

���ت ب������ه ال����ك����ث����ب����ان ف������ي ������ص�����ْف�����ِح ووه�����������ِد!!ل�������دى زه�������ر االأق���������������اح.. وق�������د ت���و����صَّ

فيها ال����ّط����ل����ق  ال�����رب�����ي�����ع..  ي���زي���د ����ص���ب���اب���ت���ي.. وُي���ط���ي���ل وج������دي!!ف�����اأط�����ي�����اف 

* * *
�صميماً �����ي  م�����نِّ ع�������راره�������ا  ..؟!ف��������اأي��������ن..  الم�صتجدِّ ب���ي���ع  ال���رَّ ك���اأن���ف���ا����ض.. 

ل����������ريٍّ م�����ن�����ي�����ح�����ٍة.. وَع��������َن��������اق دع��������د؟!واأي�����������ن غ������دي������ره������ا.. ي���ب���ق���ى �����ص����ه����وراً

�����ي؟! ������ان م�����نِّ وم���������ص����ب����وب ال���غ�������ص���ا ف�����ي ك�����ل رف�������د؟!واأي������������ن ج����م����ال����ه����ا ال������ف������تَّ

�َصعد؟!واأي������������ن.. م����ن����اخ����ٌة ُت��������������اأوي.. وُت�����ْب�����دي وَه�����ب�����وب  م������������روءٍة..  اأ������ص�����وَل 

ق���ي���ٍظ ������ص�����م�����وُم  ال�����م�����ط�����يَّ  اأع������ي������ا  وْرد!!اإذا  ب�����������ص�����ف�����اء  ك�������ب�������ده  اأب����������لَّ����������ت 

يلقى ع����ل����ي����ه  ال��������زم��������ان  ج���������ار  !!واإْن  ���������ص��������دوراً.. ل�����م ت���ب���ح ي�����وم�����اً ب�������ص���دِّ

وودِّ!!�������ص������خ������اٌء.. رغ��������م اإع���������������ص�������ار.. وب������ذل ك�������������رِم  م��������ن  االإي����������ث����������ار  ه��������و 

* * *
!!ب���ن���ف�������ص���ي م�����ن ه������وى )ن�����ج�����د( ج������ذوٌر ب�������ص���دِّ واأ����ص���ق���ت���ن���ي  ع�������ص���ق���ي..  روْت 

ابتعاداً ع�����ص��ق��ي..  م���ن  ع��ان��ي��ت  وج�������رح ال����ق����ل����ب.. م����ن �����ص����دٍّ وُب�����ْع�����د!!ف���ك���م.. 

اإال م�������ا ح�������������ّن..  ع�����ا������ص�����ق  ل���ن���ب���ل ������ص�����م�����اِئ�����ل.. وع�����ط�����اء م����ج����د!!وق������ل������ب������ي.. 

!!ف��ي��ا ل���ي م���ن ����ص���دى )ن����ج����د..( وي����ا لي م������ن االأل�����������دِّ م�����ن االأق��������ف��������ار.. وال������زَّ

���ح���دي!!ت���������ذك���������رُت ال������ح������ي������اة ب������ه������ا ف�������اأدم�������ى ج���روح���ي ال��ب��ع��د ع��ن��ه��ا.. وال���تَّ

!!وط������ال������ت غ����رب����ت����ي ع�����ن�����ه�����ا.. الأ����ص���ق���ى ب����اع���������ص����ار ال������ح������ي������اة.. ال���م�������ص���ت���ب���دِّ

)1( المجلة العربية العدد 209.
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بغمد!!ف����ك����ن����ت ال�������ك�������فَّ ل�������م ي����ظ����ف����ر ب���ع���ط���ٍر ي���ه���ن���اأ  ل����م  ���ي���ف..  ال�������صَّ وك����ن����ُت 

  

138- عبدالرحمن بن زيد ال�صويداء)1(:  

)ت�شاءل ال�شيخ علي الطنطاوي في برنامجه التلفازي في اإحدى الحلقات عن ال�شر 
الكام���ن وراء كثرة ما قيل ف���ي )نجد( من الأ�شعار والأقوال من���ذ القدم مما لم يقل في 
اأي بقعة اأخرى من الأر�ض على مرِّ الع�شور، مع اأن له كتّيب �شغير عنها ا�شمه »حلم في 
نج���د«. وف���ي نظري اأنه ل يعرف هذا ال�ش���ر اإل من عا�ض في )نج���د( و�شرب من مائها، 
وا�شتن�ش���ق هواءه���ا، و�شمه كنفها بين اأهله واأحبابه، وقد اأثارن���ي هذا الت�شاوؤل فحاولت 

اإي�شاح ما يجول في نف�شي بهذه الأبيات(:
��������اَءَل ِف���������ي َل������ْه������َف������ٍة ��������ْي��������ٍخ َت�����������������صَ ������اَءَل������َة اْل�������َح�������اِئ�������ِر اَْل�������ُم�������ْط�������ِرِقَو���������صَ ُم�������������صَ

���َن���ا َي��������ِزْي��������ُد َع�����لَ�����ى اْل�������َح�������دِّ َواْل�����َم�����ن�����ِط�����ِقِل�������َم�������اَذا َع�����لَ�����ى )َن�������ْج�������ٍد( َه���������َذا ال���ثَّ

�������ْوِر َل�������َه�������ا َح��������ْظ��������َوٌة َح�����ِدْي�����ث�����اً َوِف���������ي اْل������َغ������اِب������ِر اْل�����ُم�����ْع�����ِرِقِب��������ُك��������لِّ اْل�������ُع���������������صُ

�����ْع�����َب�����ُة اْل�����َم�����ْف�����ِت�����ِقَل�����������ُه اْل���������َح���������ُق ِف������ْي������َم������ا َت�����������������راَءى َل�������ُه �������َراُرَه�������ا ������صَ َف�������اأ��������صْ

����ُم����وَخ اْل����َج����ِب����ْي����ِن َوَم���������ْج���������داً َي��������ُل��������ْوُح َع�����لَ�����ى اْل������َم������ْف������ِرِقَف�����لَ�����ْم َي�������َر ِم����ْن����َه����ا �����صُ

ْذ ِب��������َه��������ا َن�������ْك�������َه�������ًة ي������ِقَوَل�������������������ْم َي����������َت����������لَ����������ذَّ ������ُف ِم����������ْن َط�����ْع�����ِم�����َه�����ا ال������رَّ وي������ر�������صُ

������اِم������َه������ا ������لَّ������ْع ِب������اأْن�������������صَ ����ِق����ْيَوَل����������������ْم َي������َت�������������صَ ع����ب����ي����َر اْل������َح������ي������اِة اْل�����َع�����ِل�����ْي�����ِل ال����نَّ

����������َة اأْرَداِن����������������َه����������������ا ���������مَّ َب����������نَّ ���ْي���ِح َواْل�����َع�����ْرَف�����ِج اْل�����ُم�����ْوِرِقَوَم�����������������ا ����������صَ ����َذَى ال�������صِّ �����صَ

�����َه�����ا اْل���ُم���ْع���ب���ِقَوَن������ْف������َح اْل�����ُخ�����َزاَم�����ى ِب����َم����ْت����ِن ال���ْك���َث���ِي���ْب َوَق���������ْد َف��������اَح ِم�������ْن َرْو������صِ

�������َدَى اْل�������نَّ َي������ُم������جُّ  ااْلأُْق�������������ُح�������������َواُن  ����ِرِقاإَذا  ����ي����اَء ِم�������ْن اْل����َم���������صْ ُي�����َن�����اِغ�����ْي ال���������صِّ

���َب���ا ����َم����اِت ال�������صَّ ����َخ����ْت َن���������صَ ����مَّ ����َت����ِق����ْيَوَق�����������ْد �����صَ اأَزاه�����������ْي�����������ُر ِم����������ْن َط�����لِّ�����َه�����ا َت���������صْ

ُنَها ُح�صْ ���َت���ا  ال�������صِّ ِف�����ي  َي������ْط������ِوِه  ������ِق������ْيَوَل���������ْم  ُل�������َي�������ْي�������لَ�������َة ِم�����������ْن َب�����������ْرِدَه�����������ا َن������تَّ

)1( ديوانه )لواعج( 102-99.
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ُم������ْغ������ِدِقَوَل������������ْم َي�����ْل�����َت�����ِح�����ْف َخ���������دَّ َب����ْط����َح����اِئ����َه����ا ِم���������ْن  �����ْي�����ُل  ال�����������صَّ َع�����لَّ�����َه�����ا  اإَذا 

���َح���ْي���راً َوِف�������ي ال����لَّ����ْي����ِل َم�����ا َق������ْد َب���ِق���ْيَوَم����������ا اْل�������َت�������فَّ ِف�������ي ِل������ْي������ِن ُك����ْث����َب����اِن����َه����ا ����صُ

* * *
َل�����ُع�����وٍب َخ�����������ْوٍد  ِم������ْث������َل  ����ِح����َك����ْت  �����صَ ْوَن����������ِقاإَذا  �����ِن َوال����������رَّ ����ح����ر ِب�����اْل�����ُح�����������صْ ِل����َت���������صْ

�����اِق�����َه�����ا ������ْو�������ضٌ َه����������ُن����������ْوٌف ِل�����ُع�����������صَّ ����ِرِقَب�������������صُ َي�����ِه�����ْي�����ُم�����ْوَن ِف������ي َوْج�����ِه�����َه�����ا اْل����ُم���������صْ

������اَم������اِت������َه������ا وُت�����������ْوِع�����������ُدُه�����������ْم َه�������اُه�������َن�������ا َن�����ْل�����َت�����ِق�����يُت���������َداِع���������ُب���������ُه���������ْم ِب������اْب������ِت�������������صَ

����ِقَوَت�����ْم�����َن�����ُع�����ُه�����ْم ِم��������ْن ُب��������ُل��������ْوِغ ال�������َم�������َراِم ����يِّ �����َن�����ا ال���������صَّ َف������َت������ْج������ِذُب������ُه������ْم ِب�����اْل�����������صَّ

* * *
َروؤُْوٍم اأُمٍّ  ِم�������ْث�������َل  َع������َط������َف������ْت  �����ِف�����ِقواإن  َت���������ُج���������وُد ِب�������َق�������ْل�������ٍب َل��������ُه��������ْم ُم�����������صْ

������ْدِرَه������ا ������مُّ َب�����ِن�����ْي�����َه�����ا َع������لَ������ى �������صَ ت����������������ُذْوُب َح������َن������ان������اً َل�������َم�������ْن َت�����ْن�����َت�����ِق�����ْيَت�������������صُ

���������َواِع���������َدَه���������ا َخ������ْل������َف������ُه������ْم ُم��������َاَط��������َف��������َة اْل������������َواِل������������ِه اْل�������ُم�������ْغ�������ِدِقَت���������ِل���������فُّ ����������صَ

����ُف ِب�����اْل�����َخ�����َط�����ِر اْل������ُم������ْح������ِدِقُت���������َن���������اِف���������ُح َع��������ْن��������ُه��������ْم ِب�����������اأْزَن�����������اِدَه�����������ا َف����َت����ْع���������صِ

* * *
ِب����اْل����َج����ِب����ْي����ِن �����َب�����ْت  َق�����طَّ �����اَع�����ًة  ������صَ ����ْم����ِت����َه����ا اْل����ُم����ْط����ب����ِقواإن  ُت���������َن���������اِوُر ِف�������ي �����صَ

�������ْزِر َن�����ْظ�����راَِت�����َه�����ا �����اُب ِم��������ْن ��������صَ ���َظ���ى اْل�����ُم�����ْب�����ِرِقَوَت�����ْن�����������صَ ����َه����اٌم َك������َرْم������ي ال�������صَّ �����صِ

����ِق����ْيَف������������������������َذاَك ِع������������َت������������اٌب الأْب���������َن���������اِئ���������َه���������ا �����صَ َف��������ِرْي��������ٌق  ِم������ْن������ُه������ْم  َك�����������اَن  اإَذا 

�����و َع������لَ������ْي������ِه������ْم الإر�������ص������اده������م �����ِح ااْلأْب������لَ������ِقَف�����َت�����ْق�����������صُ ����لَ����ِك اْل�����َوا������صِ اإَل��������ى اْل����َم���������صْ

* * *
ج�����اِل ������ِقَف�����َك�����ْم اأْن�����َج�����َب�����ْت ِم������ْن ُدَه����������اِة ال�����رِّ ������بَّ ك���������م���������اًة َوِم���������������������ْن ِف��������ْت��������ي��������ٍة �������صُ

�����َج�����اَي�����ا ِب������ِه������ْم َت����ْل����َت����ِق����ْيَي�����ِم�����ْي�����ُل�����ْوَن َق������������ْدراً ِب�������������َوْزِن اْل�����ِج�����َب�����اِل ِك��������������َراُم اْل�����������صَّ

������َب������اِت اْل������َب������َن������اِت ِب������َم������ْن������َب������ِت ُط�������ْه�������ٍر َوَج���������ْي���������ٍب َن�����ِق�����ْيَوَك������������ْم َوِل����������������َدْت َط������يِّ

َج��������اِل اْل�����ِع�����َظ�����اِم ب����اأم����ث����ال����ه����م )َن��������ْج��������ُدَن��������ا( َت������ْرَت������ِق������ْيَي�����ُق�����ْم�����َن َم������َق������اَم ال��������رِّ
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���������ٌة َمْنِطقْيَف����������ِت����������ْل����������َك َم�������������اآِث�������������ُرَه�������������ا َج���������مَّ ����ِرَه����ا  َح���������صْ َع������ْن  ����ُر  َوَي����ْق���������صُ

* * *

وله: )مامح نجدية())(.
اأهواها القلب  �صميم  من  التي  خاياها)نجد(  ف����ي  ن��ب�����ض  ال����ج����زي����رة  ق���ل���ب 

���ص��ي��ئ��اً م��ن �صمائلها ال��ب��ع�����ض  ك����اب����ن ال�����م�����ل�����ّوح غ����ن����ى ف�����ي م����زاي����اه����اق��د غ���ازل 

* * *
فجّللها م����خ����ت����ااًل  ال������م������زن  اأ�صعلهات�������ص���اب���ق  ب������االآف������اق  ال���������ص����وء  ����ص���ق���ائ���ق 

انتثرت ق���د  م�������ص���روراً  ال���رو����ض  مفتلهات��ب�����ص��م  �����ص����د  ع������ق������وداً  ال����ج����م����ان  م�����ن 

* * *
اأزواالول�����ل�����ظ�����ب�����اء ن�����ف�����ي�����ر م��������ن م����رات����ع����ه����ا االأف�������ق  م���ج���ال  ف����ي  ع���اي���ن���ت  اإن 

اأجمعها واالأط������ي������ار  ال�������ص���ي���د  ت�����ع�����ددت ل������ل������روؤى ح����ج����م����اً واأ������ص�����ك�����ااًلم����رات����ع 

* * *
وت��������������ّوج راأ���������ص��������ه ُع������������رف ال�����خ�����زام�����ىاأري���������������ج ق��������د ت�����ن�����ّه�����������ض وا�����ص����ت����ق����ام����ا

و�������ص������ي������ح ب��������ث اأن�������ف�������ا��������ص�������اً ت���������ص����ام����ىوق������ي�������������ص������وم ت�������������ص������وع ف���������ي �������ص������ذاه

روؤاه ف��������ي  ال�������دي�������دح�������ان�������ة  ع����رو�����ض ال����رو�����ض ي�����ص��ق��ي��ه��ا ال���ُم���دام���اي�����������ص�����م 

* * *
م������غ������ط������اة ب�������اأ��������ص�������ن�������اف ال������م������راع������يت�������ل�������ب�������دت ال�����������وه�����������اد م����������ع ال�������ت�������اع

وم�������������ن خ�������ي�������ل م���������������ص�������ّوم�������ة ��������ص�������راعم��������ن االأغ�����������ن�����������ام ق������ط������ع������ان ت������ه������ادت

ال������غ������وال������ي االإب�����������������ل  م���������ن  راع�������يواأذواد  �������ص������وت  ت�������رّن�������م  اإن  ِح��������داه��������ا 

* * *
ق������د اج����ت����م����ع����وا اإل����������ى ق��������رب ال��������داللب����������������)رّف( ال����ب����ي����ت م�����������اأوى ل����ل����رج����ال

ب���������ص����اف ال�����ب�����ن م�����������ص�����روب ال�����رج�����الدع����اه����م �����ص����وت )ن����ج����ر( ح���ي���ن ي����دوي

)1( ديوانه )لواعج( وهي طويلة اقتطفت منها هذا.
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ي����������دي����������رون ال�������������ص������ئ������ون ب���������ا ك������الف�����ه�����ذا م���ج���ل�������ض ال�������������ص������ورى ل���دي���ه���م

م����ف����ال����يوي����������ت����������خ����������ذون راأي�������������ه�������������م ج����م����ي����ع����ا اأو  ل���������ص����ل����م  اأو  ل�������ح�������رب 

* * *
معنى ال����ن����ف���������ض  ف������ي  ل����ه����ا  �صمعنااأه��������ازي��������ج  اإذ  �������ص������داه������ا  م�������ن  ط����ب����ن����ا 

مح�ض ب�����ك�����ل  االأك��������������ف  م�����ن�����ح  م��������ن االإي�����������ق�����������اع ت���������ردي���������دا ول�����ح�����ن�����اًع�����ل�����ى 

* * *
ب���������ف���������ط���������رت���������ه ت��������ع��������ل��������م ك���������������ل ف�����ناأح�����������ب م�������ن ال��������ب��������داة ������ص�����ف�����اء ذه�����ن

ت�������ث�������ق�������ف�������ه وت���������������ص�������ق�������ل�������ه ل�����ي�����ب�����ن�����يب������م������در�������ص������ة ال�������ح�������ي�������اة ل������ك������ل ف������رد

* * *
الق�صور ف�����ي  االإق�������ام�������ة  م���������زارع���������ه���������م ت���������ج���������ود ل�������ك�������ل م����ي����رول���ل���ح�������ص���ر 

ل������������ذا ج���������������ادت ب������������اأن������������واع ال�����ت�����م�����ورف���ق���د غ����ر�����ص����وا ال���ن���خ���ي���ل واأك����رم����وه����ا

ع����ل����ى االأغ�������������ص������ان ب����ال����ث����م����ر ال���وف���ي���رواأ����������ص���������ن���������اف ال��������ف��������واك��������ه دان��������ي��������ات

غرا�صا ����ص���ق���وا  ال���ج���ب���ي���ن  ع������رق  بيرف���م���ن  اأع���������م���������اق  م�������ن  ال�������م�������اء  ب������ن������زف 

* * *
ال�صواني ال���ب���ئ���ر  ع���ل���ى  ن�������ص���ب���وا  ل����م����ت����ح ال�������م�������اء م�������ن غ�����ي�����ر ام����ت����ه����انوق�����د 

م��������ن االإب���������������ل ال����م����ع����ت����ق����ة ال���������ص����م����انب��������اأ���������ص��������ط��������ان ت�������ج�������اذب�������ه�������ا ه�����ج�����ان

�������ص������ج������ّي ق���������د ت�����ع�����م�����ق ب����ال����م����ع����ان����يوع����������������زف ل�������ل�������م�������ّح�������ال ب�������ك�������ل ل����ح����ن

دالء ت������ح������م������ل������ه������ا  اإذا  وت�������ص���ح���ك ح���ي���ن ت�������ص���ك���ب ب���ال���ت���وان���يَت��������������ِئ��������������نُّ 

* * *
ت�����ت�����وج�����ه�����ا ال�����������ص�����ن�����اب�����ل ب�����ال�����م�����ن�����ونوام�����������رع�����������ت ال���������������������زروع ب������ك������ل ل������ون

ت�����ه�����ادى اإذا  ال����ن���������ص����ي����م  وف�����������ي م�������وج�������ات�������ه ������ص�����ي�����غ ال�����ف�����ن�����وني�����داع�����ب�����ه�����ا 

ل����ل����ع����ي����ونف�����ي�����ر������ص�����م�����ه�����ا ب�����ري�����������ص�����ت�����ه ������ص�����ط�����راً ت�������ب�������رز  ال�������ف�������ن�������ان  روؤى 

ب�����ك�����ل حينوو������ص�����و������ص�����ة ال���������ص����ن����اب����ل ه����ام���������ص����ات ال������م������ج������ّد  ي����ج����ن����ي  ك����������ذا 

* * *
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المقاهي اإل��������ى  ال�����رج�����ال  دل������ف  وك�������������������ٌل ف�����������ي ف��������اح��������ت��������ه ي�����ب�����اه�����يل���ق���د 

�صين ف�����ن�����ج�����ان  ف�������ي  ال������ب������ن  ال�صفاِهوداَر  ف����ي  ت���ج���ري  ال���غ���ي���د  وح����ل����وى 

�����ص����ئ����ون ال������ق������وم ي���ب���ح���ث���ه���ا ال������دواه������ياأح������������ادي������������ث ت�����ق�����ا������ص�����م�����ه�����ا �����ص����ج����ون

ف����ي����ل����ق����ى ال������ح������ل م�������ن اأم�����������ر ون�����اه�����يي�������������دار ال�������������ص������ان م��������ن دي����������ن ودن�����ي�����ا

* * *
ن�������������������داء ف������������ي م���������ن���������ارت���������ه ي��������ن��������اديوح������������ان ال�������وق�������ت م�������ا ب�����ي�����ن ال����ع����ب����اد

ف������رو�������ض ال������دي������ن ف������ي �����ص����ن����ن ع������داده�������ل�������م�������وا ل�������ل�������ع�������ب�������ادة ث����������م ������ص�����ل�����وا

ي�����ق�����وم ال������دي������ن ف������ي ح���������ص����ر وب��������اديب�������ت�������وج�������ي�������ه االإل����������������������ه ل��������ك��������ل ف����ع����ل

ع�����ل�����ى م�������ا ك���������ان ف�������ي ع�����ه�����د ال������������ودادن������ق������ي م���������ن ��������ص�������وائ�������ب ك���������ل رج�����������ض

* * *
ف����ق����د ق����ف����ز ال���������ص����ب����اب اإل���������ى ال�����م�����زاحب������������زوغ ال��������ب��������در ي������وح������ي ب�����ان�����������ص�����راح

م����ن����ادي����ه����م ي�������ص���ي���ح )ع����ظ����ي����م �����ص����اح(ون�����������������ص��������وا م����������ن ث������ي������اب������ه������م ل����ل����ه����و

ي���م���ار����ص���ه���ا ال���������ص����ب����اب ع����ل����ى ال���ب���ط���احواأل�����������ع�����������اب ت�������ف�������وق ال�������ع�������د ح�����������ص�����راً

وت�����������ص�����م�����ي�����د ل����م����خ����ت����ل����ف ال�������ج�������راحب��������ن��������ور ال���������ب���������در ت�����ن�����ف�����ي�����������ض ل���ك���ب���ت

* * *
عجل م�������������ررت  ال���������رم���������ال  ط������ري������ا ك�����ال�����ح�����ري�����ر ت����م���������ض رج����ل����يب�����ك�����ث�����ب�����ان 

ب�صكلت���������وه���������ج م��������ث��������ل ت��������ب��������ر ق�����������د ع��������اه ي�������ص���ك���ب���ه  ال���������ص����م���������ض  �����ص����ي����اء 

)������ص�����ب�����ا ن������ج������د( ي����ن����م����ن����م����ه����ا ب����زج����لوق����������د زان�������������ت ظ�������واه�������ره�������ا ن����ق����و�����ض

* * *
الحبيبة )ن����ج����د(  روؤى  م����ن  ق���ري���ب���ةف����ه����ذي  اب�����ت�����ع�����دت  اإذا  وم����ا�����ص����ي����ه����ا 

وجها اأَْوَل���������ْت���������َك  اإن  ال�����ف�����ردو������ض  الم�صيبةه�����ي  ف���ج���ف���وت���ه���ا  ������ص�����دت  واإن 

ب������������������������������اأرواح ت����������ب����������اع ب��������ك��������ل ط����ي����ب����ةح������م������ي������ن������اه������ا واأج��������������������������داد ف�������دوه�������ا

* * *
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وقال: )الربيع في نجد())(.
ط�����رق�����ت ����ص���م���ع���ي اأه��������ازي��������ج ال����رب����ي����عن����اغ����م����ي����ن����ي ي�������ا اه����������ت����������زازات ال�����رب�����ي

الخريعاأق���������������ح���������������وان ب�������ل�������ج�������ت اأك��������م��������ام��������ه ال����رم����ل  ع���ل���ى  ح�������وذان  و����ص���ط 

ل����ه����ا الح  م������������ا  ك������������ل  كال�صفيعوخ��������������زام��������������ى  اإل�����ي�����ه�����ا  ��������ص�������ارت  وه�����������دة 

المريعم����ا�����ص����ت االأن��������ف��������ال ف������ي اأغ���������ص����ان����ه����ا ال�������ص���ه���ل  )رب�����ل�����ة(  وت���خ���ط���ت 

ع����ب����ق����ا ي����ن���������ص����اب ف�������ي وق���������ع ����ص���ري���عن������ث������ر ال������خ������ط������م������ي م���������ن اأع���������راف���������ه

الرفيعوا�������������ص������������راأّب ال���������ص����ي����ح ف�������ي اأردان��������������ه االأف������ق  ف���ي  ال��ق��ي�����ص��وم  ي�����ص��ب��ق 

ف�������ي م������وي������ج������ات ك��������اأح��������ام ال������ودي������ع�����ص����اف����ح����ت ري��������ح ال���������ص����ب����ا اأع����ط����اف����ه

���������ْت اأزه���������������������اره ه����ام���������ص����ة ���������َو����������صَ الربيعَو����������صْ )ن�����ج�����د(  ف�����ي  ي���خ���ت���ال  ه����ك����ذا 

* * *
وله: بعنوان )اأنفا�ض الربيع(.
اِدْي���َص��َح��اِئ��َب ال��َغ��ْي��ِث ُع��لِّ��ي َج���اِن���َب ال�����َواِدْي ال�صَّ ��ب  ��يِّ ِب��ال�����صَّ ُه  َخ������دَّ َوَدغ�����دِغ�����ي 

�����ِج�����ِه �����اِح�����ِك�����ْي�����ِه ِب�������َب�������ْرٍق ِف������ي َت�����َوهُّ الَهاِديَو������صَ ��ِه  اإْي��َم��ا���صِ ِف���ي  ���ْرَف  ال���طَّ ُي���َغ���اِزل 

َمراَِبعَها ي  واَ�ْصَتْق�صِ )َن��ْج��ِد(  ُرَب��ى  ي  ِم��������ْن ال������ِج������َب������اِل َواْن���������َج���������اٍد َواأْن��������َف��������اِدُعمِّ

ُمْن�َصِكباً ال�����َوْدَق  ُع��لِّ��ي  ال��َغ��ْي��ِث  َوَن����اِغ����ِم����ْي����ن����ي ِب����َت����ْغ����ِرْي����ِدي َواإْي�������������َراِدي���َص��َح��اِئ��ُب 

ِبَن�ْصَوِتَها ْت�����ِن�����ي  َوَه�����زَّ َط�����ِرْب�����ُت  و���ض وال����َواِديَف����َق����ْد  ِت��ْل��َك االأَغ���اري���ُد َف���ْوَق ال��رَّ

ي واَْنَتِف�صِ ي�����َض  ال��رِّ ي  ُه���زِّ ���َص��اِل��َم«  »اأُمَّ  اِديَي��ا  ال�صَّ ِل��ْل��ُم��ْغ��رِم  ���َدِح���ي  َوا����صْ ِدي  َوَغ������رِّ

َمَاِب�ِصَها اأْزه����ى  ف��ي  َت������ْزَداُن  ��ْب��ِت َم��ْح��ُف��وف��اً ِب���اأْب���راَِدَف����االأْر�����ضُ  ِم���ْن ���ُص��ْن��ُد���ِض ال��نَّ

��َم��اِء )َت�����َا اَل( َخ���ْل���َف اأْب���َع���اِدَك���������اأَنَّ َن��������ْوَر االأَق������اِح������ي ِف�����ي َج���َواِن���ِب���َه���ا َن���ْج���ُم ال�����صَّ

����َم����ًة َب����ا�����صِ ال�����ِغ�����ْي�����ِد  َك�����ُث�����ُغ�����وِر  اأْن�����������ُه  ���ُه َب������اِدياأْو  َت����َه����اَن����َف����ْت ِل���َح���ب���ْي���ٍب ����َص���ْخ�������صُ

ُمْبَت�ِصماً ِب��ال��َح��ْوَذاِن  ْفُح  وال�صَّ ُو���ُض  َه����ا ال����َغ����اِديَوال��رَّ َي���ْح���ِك���ي َدَن����اِن����ْي����َر ِت����ْب����ٍر َب����ذَّ

)1( ديوانه )لواعج( �ض83.
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���َت���ُه ����اِن َب���نَّ ْي���������صَ َوِم������ْن اأِرْي��������ِج اْل����ُخ����زاَم����ى ُم���ْف���َع���ٌم َن�����اِديَف����ِف����ْي����ِه م����ن َن�����َف�����ِل ال����رَّ

ُمْتَرَعًة ��وم  َوال��َق��ْي�����صُ ��ْي��ِح  ال�����صِّ ��ِة ال��َج��ْع��ِد َوال���َخ���ْط���ِم���يِّ َوال���َج���اِديَوَن���ْف���َح���ُة  ِب�����َص��مَّ

َماَزَجَها ْي�����ِض  ال��ُق��رَّ َن�����ْص��َم��ة  م��ن  �����َب�����ا������ٌض ِب��������اأْج��������راَِدَوِف���ْي���ِه  ُع������َب������ْي������ِث������َراٌن َوِب�����������صْ

����اِح����راً َه������اِديَم�����َراب�����ٌع َي����ْخ����ِل����ُب االأْل������َب������اَب َم���ْن���َظ���ُرَه���ا �����ا �����صَ َت�����ُف�����وُح ِع�����ْط�����راً َن�����ِديَّ

َخَها َو�َصمَّ َن����ْج����ِد(  ���َب���ا  )����صَ ��لَ��ْت��َه��ا  �����َن�����اٍد َواإْي��������َج��������اِدَت��َح��مَّ ِب������ْي������ُع َب�����ا������صْ َه���������َذا ال������رَّ

ُمَجْلِجلًَة ُع���ْوِدْي���َه���ا  ال���َغ���ْي���ِث  ِف������ي ُك��������لِّ َح����������ْوٍل ِب���������اإْب���������َراٍق َواإْرَع���������������اِد����َص���َح���اِئ���َب 

* * *

ْحرائي())(. وقال من ق�صيدة عنوانها: )�صَ
ْحرائي �صَ اأْح���َب���ْب���ُت  َف���َق���ْد  َت��ع��ُذُل��وِن��ي  ����ا َت����َغ����ْل����َغ����َل ف����ي اأْع������َم������اق اأْرَج������اِئ������يال  ُح����بًّ

ري ���وُر ف��ي َب�صِ ���ْب���ِح اأْف���َن���اِن���ياأْح��َب��ْب��ُت��َه��ا ح��ي��ن ���َص��عَّ ال���نُّ َوَداََع�������َب�������ْت َن�������ص���َم���اُت ال�������صُّ

َمنِكبَها َف����وَق  ِب���َخ���ْط���وْي  َدَرْج������ُت  ����َت����دٍّ َوَم������ْي������َث������اِءِح��ي��َن  اأِدْي�������ُم�������َه�������ا َب�����ي�����َن ُم���������صْ

���ُت���َه���ا ف���ي ُم����ْج����َري����اِت َدِم����ي ����َرْت َم���َح���بَّ اِت ِج�����ص��م��ي َب���ي���َن اأْج����َزاِئ����ي�����صَ َج������َرْت ِب��������َذرَّ

َجاِنَبها ال���َغ���ْي���ُث  َع����لَّ  ِح���ْي���َن  ��ْق��ُت��َه��ا  ُز ال�����َخ�����دَّ ُغ�������������ْدَراٌن م����ن ال����َم����اِءَع�����صِ ُت������َط������رِّ

ُيَناِفُحِني َن���ْج���ٍد(  ��َب��ا  )���صَ ِف��ْي��ه��ا  ������َم������اٍت َرِق��������ي��������َق��������اٍت َواأْن��������������������َداِءَع�����ِص��ْق��ُت  ِب������َن�������������صَ

َهَجُعوا َق��ْد  النَّا�ِض  َوُج��لُّ  �ُصَحْيراً  اِئيَطاَفْت  َواأْع�صََ ِق��ْل��ِب��ي  ف��ي  وح  ال�����رُّ ِل��ُت��ْن��ِع�����َض 

َمراِبِعَها ِف����ي  ���ْي���ف���اً  ����صَ ال����َح����رَّ  اإْغ����َف����اِءُت�����َط�����ارُد  ُدْوَن  ����ِري  َوَت���������صْ ����ْي����ِل  االأ�����صِ َم�����ْع 

ُمْنَت�صباً َظ����لَّ  َج��ِب��ْي��ن��اً  ِف���ْي���َه���ا  ��ْق��ُت  �����َواِءَع�����صِ َوَه�����اَم�����ًة ����َص���َم���َخ���ْت ِم����ن َدْف�������ِق اأ������صْ

������������اِم راِك�����َع�����ًة َع�����ْل�����َي�����اِءَف�������َا َت������َراَه������ا َم��������دَى االأيَّ َف����������ْوق  م�����ن  ِل����َخ����اِل����ق����َه����ا  اإال 

َحا�َصِرًة ��ْم��َر  ال�����صُّ ال��ِج��َب��اَه  ِف��ي��َه��ا  َت����ْج����ِرْي َم�����ْع ال����َوْق����ِت ف���ي ع����زٍّ َواإْي�����َم�����اِءَع�����ِص��ْق��ُت 

َثاِنيٍة ُك����لِّ  ف���ي  َل���َه���ا  ِع�����ْص��ق��اً  ِه���ْم���ُت  ْحَرائيَق����ْد  �صَ ال���َي���وَم  َع�����ِص��ْق��ُت  اأِن����يَّ  غ���رو  ال 

  

)1( ديوانه )اأ�شجان(.
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139- عثمان اأبو ماهر �صيف قا�صم المخالفي: )قي�ض ال�شوق()1(.
ال�����ورد ف���ي )ُتبن(م������ن ل������ي ب�����ك�����اذب�����ة ي������ا ق�����ب�����وة ال����م����دن ����ص���ذى ك���خ���دود  ل��ه��ا 

ُب����ُدن����ي)نجد( الريا�ض وهل في الرو�ض من �صكن ت����رت����وي  ب���رح���ل���ي  اأَن������ْخ������ُت  اإذا 

م�صرعة واالأب�������ص���ار  ال��ف��ج��ر  مب�صم  المدنف��ي  و����ص���ل���ة  ت���رج���ي  ال�������ص���م���اء  ن���ح���و 

دمي بين  الحب  ثقيف(  وادي  ري��م  وين�صرني)ي��ا  ي��ط��وي��ن��ي  ����ص���م���اوي  ����ص���وت 

منت�صبا ال��ي��وم  فينا  القي�ض  ام���راأ  الكفناأرى  ظ���ل���م���ة  م���ق���ل���ت���اه  ف�����ارق�����ت  ق�����د 

منت�صيا ال����ي����وم  ف���ي���ن���ا  ج������اء  ق����د  ب����ق����وٍل ي����ا ل���ي���ت ه������ذا ال����ي����وم اأدرك����ن����ياأراه 

ي�صكنها ع����ا�����ض  ع�����ه�����وداً  اأن  ي������در  ب���االأم�������ض م���ث���ل ع���ه���ود ال����ي����وم ل����م تكنل����م 

�صفف ف���ي  غ��ن��ي��ت  اإذا  غ��ن��ي  )ن���ج���د(  ال�صجني���ا  ����ص���ب���اب���ة  واع�����زف�����ي  وال����ح����ن����ي 

ر�صى القري�ض  من  لملمي  تنجدي  وطنياإن  ف���ت���ه���ام���ة  زم����زم����ي  ت��ت��ه��م��ي  اأو 

من اأن�صج  ال�صمر،  عار�صيك  ف��ي  )اليزني(اأذوب  الملتقى  ثياب  ال��خ��دود  ن��دى 

تملوؤني)���ص��م��ي��م ن��ج��د( ت�����ص��اب��ان��ي، وك��ي��ف ولي ب���ال���ح���ب  ت�����زل  ل����م  ب����ه  ذك������رى 

المحنذك��رى ال��ت��راب ال��ذي من جوفه انبثقت ظ���ل���م���ة  ت���م���ح���و  اهلل  ر�����ص����ال����ة 

ال���خ���ل���ق قاطبة َه������بَّ خ���ي���ر  م����خ����ل����وق وف��������ي علنم����ن غ������اره  م����ح����م����د خ����ي����ر 

محنتها ح�����ول  ت��ب��ك��ي  واالأر����������ض  وال���ن���ا����ض م����ن وث�����ن ق����د ه�����ام ف����ي وثناأط������ل 

  

140- عبداهلل بن حمد ال�صبانة: من ق�شيدة عنوانها )ُرَبى نجد()2(.
اأوؤوب�������������ا اأن  اأرج�������������و  )ن�������ج�������د(  ف������األ������ق������ي ف�������ي رواب�������ي�������ه�������ا ال���ح���ب���ي���ب���ااإل�����������ى 

ف�����ق�����د اأ������ص�����ب�����ح�����ت ب�����ع�����ده�����م غ����ري����ب����اواأ�������ص������ع������د ب�����ال�����ل�����ق�����اء، ل������ق������اء اأه�����ل�����ي

ق�����ل�����وب�����اي���������ذك���������رن���������ي ب���������اأه���������ل���������ي ك�����������ل ي��������وم ال  ج���������������ص�������وم�������اً  ت������ف������رق������ن������ا 

وم��������ن ح����ب����ي ل�������)ن������ج������د( ل������ن اأت�����وب�����اف�����ق�����ل�����ب�����ي م�����ع�����ه�����م وه�����������������واي ف���ي���ه���م

)1( جريدة الريا�ض، العدد 7546 في 1409/7/13ه�.
)2( الم�شدر ال�شابق.
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ول�����������ن ت�����ل�����ق�����ى اأخ��������������ا َه��������������مٍّ ط������روب������اح�������ي�������ات�������ي ف����������ي ف��������راق��������ه��������م ه�����م�����وم

وج�����ّن�����ب�����ك ال����م���������ص����ائ����ب وال����خ����ط����وب����ااأي����������ا وط�����ن�����ي ال����ح����ب����ي����ب رع����������اك رب����ي

����ص���وق���ي زاد  اأر��������ص�������ك  غ������������ادرت  نحيبااإذا  ت�����ح�����ن�����ان�����ي  و���������ص��������ار  اإل��������ي��������ك 

ك��������ل همي ي������ذه������ب  اأع���������������ود  ك��������اأن��������ك ك�����ن�����ت ل��������ي اأب������������������داً ط���ب���ي���ب���اوح������ي������ن 

ج���ن���وب���ااأح���������ب���������ك م������وط������ن������ي ب��������������راً وب�������ح�������راً اأو  �������ص������م������ااًل  اأو  و�������ص������رق������اً 

�صبر وك��������ل  وال������ح������ج������از  ن�������ص���ي���ب���او)ن��������ج��������دا(  الأ���������ص��������واق��������ي  ف������ي������ه  اأرى 

  

141- �صالح بن اإبراهيم العو�ض: )مفاتن الربيع()1(.
الفجراأه�����اج ���ص��ج��ي ال��ق��ل��ب ف���ي ���ص��وئ��ه البدر ي���ن���ج���ل���ي  اإذا  ذك����������راه  وه����ي����ج 

�������ى ل���ه �صبروداع�������ب�������ه ت������ذك������ار )ن������ج������د( واأه����ل����ه����ا ف��ل��م ي�����ص��ت��ط��ع ����ص���ب���راً واأنَّ

مقامه ال��ن��خ��ي��ل  اأر��������ض  ف����ي  ك�����ان  اأن�������ص���ز القفراإذا  وب��ي��ن��ي وب���ي���ن ال���ح���ب م���ا 

ن�صيمها اأرق  م�������ا  )ن�������ج�������د(  تبرف����ل����ل����ه  وج����ل����م����وده����ا  در  ف����ح���������ص����ب����اوؤه����ا 

ت����ه����ت����اوؤه �صحر����ص���ق���اه���ا م�����ن ال����و�����ص����م����ي غ��������اٍد ُرب����اب����ه ال���ل���ي���ل  �����ص����واد  ي�������ص���يء 

ومنهج ال���ر����ص���ي�������ض  ب���ط���ح���اء  القطرواأت�����������رع  ف��ي�����ص��ه  م����ن  ال�������ص���م���اء  واإّم���������رة 

ن�������ص���ي���م���اً ن������دي ال���ع���ط���ر ك���ّل���ل���ه ال���زه���رف�����اأع�����ق�����ب�����ه�����ا رّي������������ا ت������ف������وح ري����ا�����ص����ه����ا

  

142- نا�صر اأبو حيمد: اأغنية حب اإلى نجد)2(.

ح�����������������ادي ي�����������������ا  ب�����������������ي  ق�����������������ف  اأال 

ف������������ث������������م������������ة ب������������ل������������ب������������ل ���������������ص��������������ادي

ع����������ل����������ى اأوط�����������������������������������ان اأج������������������������������دادي

* * *

)1( الم�شدر ال�شابق.
)2( من ديوانه )قلق(.
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������������ص�����������ج�����������ي ال�������������ل�������������ح�������������ن غ����������ري����������د

ب��������������رب��������������ك ه����������������ا ه����������������م ال���������������ص�������ي�������د

* * *
وت�������������ل�������������ك م�������������������������ص������������ارح االأ��������������ص�������������د

م��������������������������������������دارج اأم�������������������������������ة ال���������م���������ج���������د

* * *
ب������������رب������������ك ق��������������ف ع���������ل���������ى ال�����������������������وادي

ح��������ن��������ي��������ف��������ة م�����������ل�����������ج�����������اأ ال�������������������ص���������اد

اأي���������������������������ا ل����������ل����������م����������وك����������ب ال��������������ه��������������ادي

* * *
وق�������������������������د رف�������������������������ت ل�������������������ه ال���������ب���������ي���������د

وم���������������������������������دت ن�����������������ح�����������������وه ال���������غ���������ي���������د

* * *
ث�����������������غ�����������������وراً ����������ص���������غ���������ن م���������������ن زه����������ر

ن�����������������ح�����������������وراً ب������������ال������������ه������������وى ت��������غ��������ري

* * *
غ�������������������ادي اأال  �����������������ص����������������ار  اأال 

ف��������ي��������ن��������ظ��������ر روع���������������������������ة ال��������������ن��������������ادي

اأ)ن����������������ج����������������د( ت��������ل��������ك ي������������ا ح����������������ادي؟

* * *
ب������������������رّب������������������ك م������������������ا ه������������������و ال��������ع��������ي��������د

وم������������������������ا ه������������������������ذي االأغ���������������������اري���������������������د
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* * *
ح���������������������داة ال�������������رك�������������ب ف�������������ي ال������ق������ف������ر

ت������������ن������������اج������������ي ط����������ل����������ع����������ة ال������������ب������������در

ه�����������ن�����������ا ي�����������������ص��������ت��������ل��������ه��������م ال���������������ص�������ع�������ر

ه�����������ن�����������ا ال�����������ع�����������ل�����������ي�����������اء وال���������ف���������خ���������ر

ه������������ن������������ا م������������ج������������د ه������������ن������������ا �������ص������ح������ر

* * *
ه�����������ن�����������ا اال���������������ص��������������ع��������������اد وال�������������ج�������������ود

واأب�����������������������������ط�����������������������������ال ������������ص�����������ن�����������ادي�����������د

* * *
���������ص��������م��������وا ب��������ي��������ن ال�����������������������ورى م������ج������دا

و����������������������ص���������������������اروا ل���������ل���������ع���������ا ح���������������ص�������دا

* * *
ت������ب������ر اأم  ذاك  ات������������������رب������������������ك 

ب������������در اأم  ذاك  اأن���������������������������������������ورك 

* * *
وق�������������ل�������������ب�������������ي م�������������������ا ل�������������������ه ب����������اك����������ي

ي�����������������ت�����������������م ن�����������������ح�����������������و ذك����������������������������������راك

ل���������������ق���������������د ح���������������ن���������������ت ل���������م���������غ���������ن���������اك

* * *
م�����������������������ص�����������اع�����������ر �������������ص������������اع������������ر �������ص������ب

ي����������ف����������اح����������ر ب�����������ال�����������ه�����������وى ال����������ع����������ذب

* * *
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اإل�����������������������������ى ����������ص���������ه���������ل���������ك وال���������������وع���������������ر

اإل����������������������������ى رو������������������ص�����������������ك وال����������ق����������ف����������ر

* * *
ال�������م�������غ�������ري؟ ال�������م�������ن�������ظ�������ر  م�����������ا  اأال 

ت����������������رق����������������رق َث��������������������������مَّ ك�������ال���������������ص�������ح�������ر

وظ���������������������ل ب������������خ������������اط������������ري ي���������������ص�������ري

* * *
)ن���������ج���������د( اأال  )ن��������������ج��������������د(  اأال 

ل����������ق����������د اأ����������ص���������ق���������م���������ن���������ي ال����������وج����������د

* * *
وح�������������������������نَّ ف�����������������������������������وؤادي ال���������خ���������اف���������ق

ب�������������������دم�������������������ع ه�������������������ام�������������������ل داف�����������������������ق

* * *
اإل������������������������ى اأغ���������������������������������������رودة ال������������ح������������ادي

وه�������م���������������ض ال����������������������ُورق ف����������ي ال����������������وادي

ون������������ج������������وى ال�������ب�������ل�������ب�������ل ال�����������������ص��������ادي

* * *
������ص�����ه�����ب اأوم�������������������������ص������������ت  م��������������ا  اإذا 

ل����������ه����������ب ب�������������������م�������������������وق�������������������د  رف 

وغ���������������������ن���������������������ى راك�����������������������������������������ب ت���������ع���������ب

ع���������������ل���������������ى وج������������������ن������������������ائ������������������ه ي��������ث��������ب
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143- اأحمد بن محمد اآل خليفة)1(:
البعِد!ي��ه��ي��م ف���������وؤادي ل���اأح���ب���ة ف����ي )ن���ج���ِد( م��ن  بطيٍب  ه��ّب��ت  ال�صبا  م��ا  اإذا 

ال�صذى في  المحبين  عطر  لنا  تهدي!فتهدي  م��ا  ط��ي��ب  م��ن  االأرواح  فتبتهج 

ع�صيٍة ك�����ل  ال����ع���������ص����اق  ي���م���ث���ل  الوجِد������ص�����ذى  م���ن  ال����ف����وؤاد  ت���ب���اري���ح  وي�����ص��ف��ي 

اإن�����ي ف���ي رواب����ي����ك مولٌع الوعِدف��ي��ا )ن���ج���د(  على  واف��ى  الطلق  الربيع  ما  اإذا 

والنجِدواأي�����ن�����ع�����ت االأزه�������������ار ف�����ي ك�����ل رو�����ص����ٍة الغور  في  ال��غ��دران  بها  و�صالت 

ف��اأدن��ي��ت م��ا ي��ط��وي ال�����ص��راب ب��ا جهِداأت���ي���ت م���ن ال��ب��ح��ري��ن ي��دف��ع��ن��ي الهوى

مطيتي وال����ح����دي����د  ل�����)ن����ج����ٍد(  بعِداأت����ي����ت  م�����ن  الح  م�����ا  ل����اأب���������ص����ار  ت����ق����رب 

ورب�����������وٍة ب�������������واٍد  ت�����������دري  وال  والرعِدت���������ص����ي����ر  ب��ال��ب��رق  ال��ظ��ل��م��اء  ف��ي  وت�صخر 

وجهها ال����ري����ا�����ض  ل����ي  ت��������راءت  ب���������ص����و�����ض ت���ج���ل���ى ب���ال���م���ح���ب���ة وال���������وِدول����م����ا 

���ص��غ��وف ب��م��ا ف��ي م��ف��رق��ي��ِك م��ن المجِدف���ق���ل���ت اأي�������ا )ن�����ج�����د( ال���ح���ب���ي���ب���ة اإن���ن���ي

ق�صائدي ال���ل���ق���اء  ي����وم  ف���ي  م��ن ال��ح��ب واالأ����ص���ع���ار اأث��م��ن م��ا عندي���ص��اأه��دي��ك 

ال���رو����ض ترجمت ع��ل��ى  غ��ن��ى  ط��ائ��ر  اأغ����ان����ي����ه ع����ن �����ص����وٍق م���ل���ّح وع�����ن وج����ِداإذا 

ف��ري��ح��ت��ه اأزك�������ى م����ن ال���م�������ص���ِك وال���ن���ِداأح��������ب رب�������ى )ن������ج������ٍد( و�����ص����م ع����راره����ا

اإفى الفجر ال ي�صكو المحب من ال�صهِدل��ي��ال��ي��ِك ي��ا )ن��ج��د( ي��ط��ول ب��ه��ا الهوى

ال��دق��ائ��ق بالعِدوفي )نجد( ت�صلو ال ترى الوقت م�صرعاً ت��ح�����ص��ي  وف���ي غ��ي��ره��ا 

اأن����ا ف���م���ا  �����ص����يٍء  ك����ل  اأن�������ص���ى  ك���ن���ُت  الفجر في )نجِد(واإن  نا�ٍض قهوة  )وحقِّك( 

ال���ب���ن عذبٌة م����ن  )ف���ن���اج���ي���ن(  ال�صهِدت���ج���يء  م���ن  اأ���ص��ه��ى  وال��ط��ع��م  اأرٌج  ل��ه��ا 

الربى ع���ل���ى  ف����ي خ����ي����اٍم  ع��ل��ي��ن��ا  ت�صتجديت�������دور  ال�صم�ض  نورها  اأوج��ه من  بها 

اأ�����ص����داء م���ن ف����وق ال��ن��ج��ائ��ب وال���ج���رِدب����ه����ا م�����ن ب����ن����ي ق�����وم�����ي رج���������ال اأع�������زة

تزخرفت االأوف�������ي�������اء  اأي��������ن  ق���ل���ت  بالورداإذا  ال��رو���ض  يثمر  االأر����ض حتى  لك 

)1( مجلة اليمامة العدد 1274 - 1414/4/13ه�.
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اأخ�صر ال���ق���ف���ر  ���ص��ي��ر  ���ص��ع��ب��اً  ت����ر  ف�صرنا نرى االأزهار في الحجر ال�صلِداأل������م 

����ص���دة البعداأت��ي��ت ل��� )ن���ج���ٍد( ا���ص��ت��ط��ب م��ن ال�صنى ب���ه���ا  ق��ل��ب��ي  وه����ان����ت ع���ل���ى 

معالٍج ط���ب���ي���ب  م�����ن  ال  ب���ه���ا  والرنِد����ص���ف���ي���ُت  ال�����ص��ي��ح  ن��ف��ح��ة  ���ص��ف��ت��ن��ي  ول���ك���ن 

وح�������دي!ي�������ب�������دد اآالم����������������ي �����ص����م����ي����م ع�������راره�������ا اأع������رف������ه  ك����ن����ت  دواء  وه��������ذا 

بوعكٍة ي����وم����اً  اأح�����ص�����ص��ت  اإذا  ذا  )نجِد(!ف���م���ن  اإل���ى  خ��ذون��ي  الأ�صحابي  اأق���ول 

  

144- محمد العمري: من ق�شيدة عنوانها )لمى نجد()1(.
بعدي ال��ل��ي��ل م��ن��ت��ج��ع��اً  ث����راك  ف���ي  وع�����ص��ق��ي ي��ت��ي��م راق����ه ال��ن��ور ف��ي )نجد(ذوى 

يميرني م���ن  ال���ث���رى  ح���م���ام���ات  ي���ا  ه��وى رج��رج��ا، اأخ��ف��ي ب��ه غير م��ا اأبدياأال 

ب����ارق الح  اإذا  ال���������ص����اري  وح�������ص���ة  الرندوب�����ي  ف����ي  ال���ي���ن���ع  اأي����ن����ع  اأو  ب�����دارك�����م، 

الخطى محتلج  ال��ت��رب  يتيه  وي��م��ت��اح م���اء ال��ك��ب��ر م���ن اأر����ص���ه النجدب���)ن��ج��د( 

)ال��ي��م��ام��ة( مونق ف���ي  ���ص��وع  م���اج  ت�صربل قلبي من لمحي )نجد( بالوجدوان 

بال�صهدوما )نجد( اإال هجعة الجفن في الكرى ال��ل��ي��ل  رق���رق���ي  ع��ي��ن��ي،  اأراغ������م 

ح�صبته ح���ت���ى  ال�����ري�����م  ع���ن���ي  يتيم الهوى في نجده والهوى )نجدي(َت�������������َزاَور 

ال�صوت والوقداأي���ا )ن��ج��د( م��ن اأوك����ى ف��م��ي ع��ن غنائه ولي فيك مغنى واج��ف 

اإل�����ى )نجد(وط���������اٍر ع���ل���ى ه�����م ال�����زم�����ان م����واج����دي ي��م��م  ال�����ص��ط��اآن  ف���اأع���ول���ت 

ن�������اداك م������اذا تجيبه بال�صداأي������ا ط����ل����ح.. م����ن  تغريه  عنه  �صاحت  )ن��ج��د(  اإذا 

اإل�����ى )ن���ج���د( م��خ��ائ��ل وح�صة ل���ع���ن���دم���ه���ا م������ن ع�����ن�����دم راع����������ف ف����ردح��دت��ن��ي 

الحيا ج��ل��ل��ه��ا  )ن����ج����د(  م����ا  اإذا  النداأم����ي����ل  واك�����ف�����ة  اأح������ذي������ه  ف���ي���ئ���ه���ا،  اإل��������ى 

هنا اإل������ى  ع�����رج  ال����ب����رق  م��خ��ي��ل  ي����ا  ت�صدياأال  اأم����رع وال  ال��رع��د  ه��زي��م  ي��ا  اأال 

ي��ن��اك��ف��ن��ي ال��ت��رح��ال ف���ي ال��ج��ي��د والقداأي���ا )ن��ج��د( ي��ا ���ص��وع الم�صافات ي��ا دمي

)1( مجلة اليمامة العدد 1090 - 1410/6/27ه�.



179�شبا نجد )نجد.. في ال�شعر والنثر العربي(

)نجدها( �صر  اج��ت��وت  الخيل  ولي من ع�صيف الخيل يا )نجد( ما  ت�صريتاعبت 

المدى ك��م غالها  )ن��ج��د(  ي��ا  ي��دي  ال���ه���ن���دي م�����ص��ن��ون��ة الحدتكل  ل���ه���ا  واأن�������ت 

هوى يا  النواجل  وا�صتق�ض  واْرَق  فذي )نجد( نجاء ال�صبا فيك ت�صتعدياأِج���ْل 

باأر�صها« وال��خ��ل��ي  )ن���ج���داً(  اهلل  الجرد»���ص��ق��ى  ف��ي  النبت  تخ�صب  غيث  زم���ازم 

  

145- �صبا )نجد( خبرني عن الربع والحمى)1(.

  

146- �صل البرق عن )نجد( اإذا لح من )نجد()1(.

  

147- د. اإبراهيم بن محمد الزيد:
قال من ق�شيدة بعنوان )ريح الخزامى(:

واإح�صا�ِضم���ا ف���ي ال��ت��غ��ن��ي ب��ح��ب ال�����دار م���ن با�ض ���ص��دق  ع���ن  ال��ح��ب  اأت����ى  اإذا 

ب�����داف�����ق م�����ن دم�������اء ال���ق���ل���ب وال�����را������ِضاأف��������دي ث�������راك ب�������ادي اأي���ن���م���ا وج����دت

اأر�����ض ول���و ظمئت اأغ��ل��ى م��ن ال��ت��ب��ر ب��ل اأب��ه��ى م��ن الما�ِضفحبة )ال���رم���ل( ف��ي 

ي���ذك���ي مودتنا ب��ه��ا  )ال����خ����زام����ى(  الإينا�صيري����ح  ت���ج���دي���د  )ال�������ص���ي���ح(  وري�������ق 

ي�������ص���ري ن������داه ب���ن���ا اأ����ص���ه���ى م����ن االآ������ضومنبت )ال��رم��ث( ف��ي اأر����ض ول��و بعدت

بموطنه ع������ز  ف������ي  ال������م������رء  ب�)تك�صا�ض(ف���ع���ي�������ص���ة  ال���دن���ي���ا  )وف��������اء(  اأغ����ل����ى 

حوزتها ف���ارق���ت  اإن  ال���ح���ب  ي���ل���ج ب�����ي ه���اج�������ض ي����ذك����ي ل���و����ص���وا����ِضاأ���ص��ت�����ص��ع��ر 

�صحراً ال�����ص��ب��ا  ه���اج  اإذا  )ن���ج���داً(  نبرا�صياأح����ب  اهلل(  )ح�����ج�����از  اأح��������ب  ك����م����ا 

وميا�صيواأف����ت����دي ب��رع��م��ا ف����وق )ال�������ص���راة( نما دل  ف���ي  ال�����ص��م�����ض  ي�����ص��اح��ك 

  

)1( مطلع ق�شيدة قديمة مغّناة، لم ا�شتطع تفريغها من ال�شريط لعدم و�شوحها، ولم اأجدها مكتوبة، لعل اأحدًا 
من القراء المهتمين يزودني بها. هذه هي الطبعة الثالثة، وبين الأولى والثالثة عقود، ولم يردني �شيء.
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148- عبداهلل العلي الزامل:
والرند�صل البرق عن )نجد( اإذا الح من )نجد( وال�����ص��ي��ح  وال�����ص��ف��ح  ب���ان���ه  وع����ن 

بعد غيبتي ُهُمْوا  اأه��ل )نجد( هل  اأم االأح���ب���اب ق��د غ�����ادروا بعديوعن  اأق���ام���وا 

لثابت ال����ق����دي����م  ال���ع���ه���د  ع���ل���ى  ف��ب��ع��دك��م��وا م���ا ح��ل��ت ع���ن ذل����ك العهدف�����اإن�����ي 

ل����دي����ك����ُم ب����ق����ي����ت  م�������ا  اإال  ك�����ن�����ت  الوجدف�������ا  م����ن  اأف����ي����ق  ال  ا����ص���ت���ي���اق���اً  اأح������ن 

حماكُم ع�����ن  ����ص���ل���وة  اأب�����غ�����ي  ���دٍر م���ن م��ن��ا���ٍض ع���ن ال���وردوه����ي����ه����ات  ول��ي�����ض ِل�������صِ

ال��خ��ي��ال لم�صجعي ت��ب��ع��ث��وا ط��ي��ف  ال�صهدف���اإن  م�صتوثق  ال��ط��ي��ف  ي���زور  فكيف 

ُرْم�����ت ع��ن��ك��م ط����ول ع���م���ري ت�صليا الق�صدوم����ا  منية  ي��ا  ال�����ص��ب��ر  اأط��ي��ق  فكيف 

اإذا الح من )نجد(و���ص��ل��وا ع��ل��ى ال��م��خ��ت��ار م���ا ق���ال من�صد البرق عن نجد  �صل 

  

149- عمير بن �صييم القطامي:
اأق����������اح وح����ن����وة ع�����ازبوم�������ا ري�������ح رو���������ض ذي  ال�����ح�����زن  ُق����ل����ة  م�����ن  ن����ف����ل  وذي 

فنقعت ظ�������ل  ذات  ������ص�����م�����اء  ن���ط���اف���ا ول����م����ا ي��������اأت ����ص���ي���ل ال���م���ذان���ب�����ص����ق����ت����ه 

تمايلت م�����ا  اإذا  ل���ي���ل���ى  م�����ن  م���ن ال��ل��ي��ل و���ص��ن��ى، ج��ان��ب��اً ب��ع��د جانبب����اأط����ي����ب 

* * *
وله:

و�������ص������اب ال����ه����ي����ف ف�����اب�����ت�����در ال����غ����م����امدع�����ت�����ه�����ن ال������ه������واج������ر ن�����ح�����و )ن�����ج�����د(

* * *
وقال يفخر بقومه وبالبادية على الح�صارة:

ف��������������������اأيَّ اأن������������ا�������������ض ب����������ادي����������ة ت�������ران�������اوم���������ن ت�����ك�����ن ال�����ح�����������ص�����ارة اأع����ج����ب����ت����ه

فينا ف���������اإن  ال����ج����ح����ا�����ض  رب��������ط  �����ْل�����ب�����اً واأف��������را���������ص��������ا ح�������ص���ان���اوم��������ن  ق������ن������اً ������صُ

ج�����ن�����اب ع������ل������ى  اأغ�����������������رن  اإذا  واأع���������������وزه���������������ن ك�������������وز ح�������ي�������ث ك�����ان�����اوك�����������ن 



181�شبا نجد )نجد.. في ال�شعر والنثر العربي(

و��������ص�������ب�������ة اإن����������������ه م����������ن ح�������������ان ح�����ان�����ااأغ�����������رن م������ن ال���������ص����ب����اب ع����ل����ى ح����ال

اأخ�������ان�������اواأح����������ي����������ان����������اً ع������ل������ى ب������ك������ر اأخ�����ي�����ن�����ا اإال  َن���������ِج���������ْد  ل��������م  م��������ا  اإذا 

  

150- �صليمان العي�صى )�صوريا(:
قال من ق�شيدة:

ل��ي��ل��ى وقي�ضي������ا )�����ص����ب����ا ن�����ج�����د( ����ص���م���م���ن���ا ن�������ص���ره ال����ه����وى  ف����ي  وا����ص���ت���ع���دن���ا 

  

151- تقي الدين بن دقيق العيد:
ن�صيمها وط��ي��ب  )ن���ج���د(  ف���ي  ك��ن��ُت  فمحجرياإذا  ب����ال����ل����واء  اأه�����ل�����ي  ت�����ذك�����رت 

ولوعة ����ص���وق���اً  ذب�����ت  ف��ي��ه��م  ك���ن���ت  ت�صبريواإن  وع���ي���ل  )ن���ج���د(  ���ص��اك��ن��ي  اإل�����ى 

ومع�صريوق����د ط����ال م���ا ب��ي��ن ال��ف��ري��ق��ي��ن ق�صتي اأه��ل��ي  بين  ب�)نجد(  ل��ي  فمن 

* * *

وقال اأي�صاً:
اأ�������ص������ت������ل������م������ح ال���������ب���������رق ال�����ح�����ج�����ازي�����اي�����ه�����ي�����م ق�����ل�����ب�����ي ط���������رب���������اً ع������ن������د م���ا

اأ�������ص������ب������ح ل��������ي ح�����������ص�����ن ال�����ح�����ج�����ازي�����اوي���������ص����ت����خ����ف ال��������وج��������د ق�����ل�����ب�����ي وق�����د

واأغ����������������������د ال���������������ُب���������������ْدن ال�������م�������ه�������اري�������اي�����ا ه�����ل اأق���������ص����ي ح����اج����ت����ي م�����ن منى

األ��������������������ذ م������������ن ري����������������ق ال�������م�������ه�������اري�������اواأرت����������������������وي م��������ن زم��������������زم ف������ه������ي ل���ي

  

152- محمد بن م�صطفى الغالمي:
ال�����ص��ب��ا م����ن )نجد( ن�����ص��م��ت ري�����ح  ووق������������ديم����ا  ل������وع������ت������ي  اأث���������������������ارت  اإال 

ب����������ارق م����������ن  ب����������������ارق  اأ������������ص�����������اء  وج����������ديوال  رع�����������������ود  وه��������زت��������ن��������ي  اإال 

النقا ب�������ان  ع����ل����ى  ال������������ُورق  ������ص�����دا  ل�����ر������ص�����ديوال  ع����������ادم����������اً  و���������ص��������رت  اإال 

ان����ث����ن����ت م�������ا  ف������ت������اة  اهلل  رع����������ى  ال�������رن�������دف�����ي�����ا  ع����������ذب����������ات  اأم������������ال������������ت  اإال 
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ق������ال������ت ل�������ه اق�����������ص�����ر ف����ل���������ص����ت ق�����ديت�������ط�������اول ال����غ���������ص����ن ل����ي����ح����ك����ي ق����ده����ا

  

153- فاطمة القرني)1(:

ال�صبا ع��ان��د  م��ا  ن��ج��د(  ث�����راك وم����ا ج���رع���ت م���ن ل���وع���ة الفقد�صاما )ف��ي��اف��ي 

ل��ي بقطرة ن��ج��د( م��ن  اأف��ي�����ص��اً ع��ل��ى ال��خ��ال��ي��ن ل��ف��ح��ا ع��ل��ى خدي��ق��ول��ون )تهمي 

ا ل��م��ن غ��ن��ت��ك ع��م��را م���ن الهوى ب��م��ن ق��ا���ص��م��ت��ه��ا ����ص���ادق العهداأ�����ص����دًّ اأغ�������دراً 

عندي�صلي النخل.. هزي الجذع.. األف حكاية ما  تدرين  تنهّل..  االأ�صى  طواها 

�صكنته ف��ي��ك  ال��ح��ب  ظ��ل  ال���ظ���ل..  ال���ه���وى يعدي�صلي  اأن  اأي��ق��ن��ت  وق���د  اأِح������ًا. 

  

154- عبدالعزيز بن محمد الم�صلم)2(:

هنا ن���ج���د(  )����ص���ب���ا  ه���ب���ت  اأن  غ�����رو  ف��م��ن ال�����ص��ب��ا ان��ت��ع�����ص��ت م��واط��ن جرهمال 

ف���اإن���م���ا االأراك  ال���ب���ي���د  ف�����ي  ف������اح  ن����ف����ح ال�����خ�����زام�����ى م�����ن م����ن����اب����ع زم�����زماأو 

  

155- عمران بن محمد العمران: )�شاعر واأديب �شعودي معا�شر(.

قال من ق�شيدة بعنوان )جرير()3(:

�������اَف�������َه ال���������زم���������اَن وِغ��������������ْرُد ���ْه���دب����ل����ب����ل ��������صَ ������ْدُح������ُه ل���ل���خ���ي���ال وال����ف����ك����ر ����صَ �������صَ

والخل��������� وال�����ص��ح��ر  ب��ال��ج��م��ال  ���ص��دا  ����������د واأغ����������������������راه ب�������االأن�������ا��������ص�������ي�������د ق������ّدك��م 

ال���ح���ب )نجد(األ������ه������م������ت������ه ال������ح������ي������اة ف�������ن�������اً رق�����ي�����ق�����اً ف���ي  ال���ك���وؤو����ض  و���ص��ق��ت��ه 

ف����ي مجالي� رو�����ص����ة  ي����ا  )ح����ج����ر(  ت�صدواإي������ه  ب����ال����ف����ن  ال����ط����ي����ور  ث�����غ�����ور  �����ه����ا 

)1( من ق�شيدة لها األقيت في مهرجان الجنادرية الحادي ع�شر / مجلة الحر�ض الوطني العدد 126.
)2( عبدالعزيز الذكير في زاويته )نافذة الراأي( بجريدة الريا�ض 1415/8/28ه�.

)3( ديوانه )الأمل الظامئ(.
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���������ه��������ام م������غ������ن������ى ول�������ل�������ب�������اب�������ل م����ه����درو���������ص��������ة ل�����ل�����خ�����ي�����ال ن�������ب�������ع، ول�������اإل��������

ُج�������������ْوُدف����������ي رب����������اه����������ا ت�����ف�����ت�����ح�����ت زه��������������رات و  ال��������ج��������ال  م��������ن  وم��������ع��������ان 

ت���������ص����دو ب�������ال�������ع�������ن�������ادل  اهلل  و�����ص����ه����دزان���������ه���������ا  راح  وال�����������ص�����ع�����ر  ث��������م��������ات، 

* * *
وله من ق�صيدة اأخرى عنوانها )مراتع الهوى())(:

وا�����ص����ت����م����ت����ع ال�������غ�������م  ���������ص��������دوف  ب��������رو���������ص��������ة ف�������ي�������ح�������اء ف����������ي ب�����ل�����ق�����ِعاأزح 

رب���������وع���������ه���������ا.. م������ع������ط������رة ال�����م�����ن�����ج�����ِعن������دي������ة االأع�����������ط�����������اف.. ح������ّي������ا ال���ح���ي���ا

الربلة ه�����ي  ه�����ا  ال�����خ�����زام�����ى..  ت������م������اأ اأن�������������ص������ام ال�������ه�������وى ال�����م�����م�����رِعه������ذي 

ب�����ي�����ن ������ص�����ن�����وف ال�����ط�����ل�����ع واالأج���������������ذِعورح�������������ت األ��������ه��������و م��������ع رف�������������اق ك��������رام

ت�����غ�����ن�����ى هنا ق��������د  م�����ع�����ن�����ّى  م��������ن  ب�����������وج�����������ده وك����������اأ�����������ص����������ه ال��������م��������ت��������رِعك��������م 

كندة اأخ��������و  ال����ق����ي���������ض(  )ام�����������روؤ  االأدرِعاأي��������ن  وذو  )ال�������خ�������در(  اأخ���������و  اأي���������ن 

)ع����ب����ل����ة( اأو  ال����ع����ب���������ص����ي  ع����ل����ى �����ص����ف����اف )ال�������رم�������ة( االأ�������ص������دِعو)ع������ن������ت������ر( 

واأي����������������ن ق�����ي�����������ض ط������ي������ب ال�����م�����������ص�����رِعواأي�������������ن م�����ي�����م�����ون ال������ط������ا وال������ج������وى

وال�������ب�������رق�������ِعاأي������������ن )ع�������ل�������ي( و)ع��������ي��������ون ال����م����ه����ا( ال������غ������ن������ج  ذوات  اأي��������������ن 

م��������رت��������ع��������ه ف������������ي ه����������������ذه االأت������������ل������������ِعه����ي����ا اأ�������ص������رع ال����خ����ط����و ف���������اإن ال����ه����وى
ع�����ال�����ق�����اً غ��������������داً  ��������ب  ال��������لُّ ت��������اأم��������ن  ب�������������ص������ب������ي������ة ف������������اره������������ة ال������م������ط������ل������ِعال 

وال��������ط��������رف م����ن����ه����ا اأح�������������ور ال����م����ل����م����ِعن��������اه��������دة ال�������������ص������در رق������������اق ال���ح�������ص���ا

م�������دل�������ي�������ة ب�������������ص������ع������ره������ا ال�������م�������ف�������رِعاأ��������ص�������ي�������ل�������ة ال��������خ��������دي��������ن م����ع���������ص����ول����ة

ال�صبا ت�������رف  ال����م����غ����ن����ى  م��������ن ح������ول������ه������ا ف��������ي ول�����������ه م���������ص����ج����ِع)ن�����ج�����دي�����ة( 

االأل�����م�����ع�����يك�����ري�����م�����ة االأ���������ص��������ل اإل������������ى )ي������ع������رب( )َم�����������ْع�����������ِد(  اأو  ِت�������ْن�������َم�������ى 

م������م������زوج������ة ب�����ال�����ط�����ب�����ع ل��������م ت�������ص���ن���ِعت�����������ص�����ون�����ه�����ا ب�������ي�������ن ال�������������������ورى ع����ف����ة

  

)1( الم�شدر ال�شابق.
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156- ابن �صنان الخفاجي: عبداهلل بن محمد بن �شعد )000 - 466ه�(.
تغني االأي������������ك  ف������ي  ال��������������ُورق  اإن������ه������ا ت�������ص���م���ر ح������زن������اً م����ث����ل ح���زن���ياأت������ظ������ن 

ب����ع����ده����ا )ن����������ج����������داً(  اهلل  اأراك  تجبنيال  ل�����م  اإن  ب���ه���ا  ال������ح������ادي  اأي�����ه�����ا 

غ�صنه�������ل ت�����ب�����اري�����ن�����ي اإل�����������ى ب�������ث ال�����ج�����وى ذات  ن�������ص���وى  ال����ح����ي  دي�������ار  ف����ي 

علمت ه��������ل  ال�����غ�����������ص�����ا  اأن��������ه��������ا ت����م����ل����ك ق����ل����ب����ي ق�����ب�����ل اأذن����������يواأح������������ادي������������ث 

  

157- جارية من بني عقيل)1(:
تن�صمت ال��ع��ق��ي��ق  ن��ح��و  م���ن  ال���ري���ح  ت��ج��دد ل���ي ���ص��وق ي�����ص��اع��ف م���ن وجدياإذا 

واأه����ل����ه )ن����ج����د(  ن���ح���و  ق��ف��ل��ن��ا  م����ا  )نجد(اإذا  اإل��ى  قفول  الدنيا  م��ن  فح�صبي 

  

158- ابن �صناء الملك:
بالحمى وال�����ص��ب��اب��ة  ب����)ن���ج���د(  َلْيلَى))(اأروي  ف��ي  وال��ل��ب��ان��ة  ب�����ص��ع��دى  واأك���ن���ي 

فاإنني ال��ح��ب��ي��ب  رب�����ع  ����ص���وى  اأذك����������ره حزناواأن�������ص���ى  دم�����وع�����ي ح���ي���ن  ت�������ص���ي���ل 

  

159- زياد الأعجم:
اأر�������ض )ن���ج���د( وغورها ل���ُك���ُم ف���ي  ل�صابرف��م��ا  ���ص��ب��ر  ب���ال���ح���ق،  اق���ت�������ص���م���وا  اإذا 

  

160- محمد ر�صا ال�صبيبي:
ال����������ذي ال���������ع���������راق���������ي  ذاك  ذك������������ر ال���������������ص�������ام ون���������اج���������ى ال����ي����م����ن����ااإن����������ن����������ي 

ع������دن������ااإن�������ن�������ي اأع�������ت�������د )ن���������ج���������داً( رو�����ص����ت����ي ع����������دن����������ي  ج��������ن��������ة  واأرى 

  

)1( عيون الأخبار/ ابن قتيبة الِدْيَنَوِري 28/4 وله ق�شة طريفة هناك.
)2( القافية في البيتين مختلفة كما ترى.
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161- البزاز:
م�صتهاماه����ل )����ص���ب���ا ن����ج����د( ع���ل���ى ����ص���ك���ان رام����ا ف������ع������ادت  ه����ب����ت  ������ص�����ح�����راً 

��������ص�������ارج ب���������������������وادي  ج��������������زت  ف����اح����م����ل����ي م�����ن�����ه ع�������������رارا وخ������زام������ىواإذا 

ح�����اج�����ر م�������غ�������ان�������ي  اهلل  رع�������������ى  و����ص���ق���ت���ه���ا ال����م����زن ج��������وداً ف�����)ره����ام����ا(ي����������ا 

  

162- العبا�ض بن محمد بن علي:
�صبيل))(ف���ل���ي�������ض اإل���������ى )ن�����ج�����د( وب���������رد ت����راب����ه االإي����������اب  ُح�������ّو  ال����ح����ول  اإل�������ى 

  

163- عبدالرحمن بن عبداهلل اآل عبدالكريم:
اأورى ق����د  ال���ل���ي���ل  اآخ�������ر  ل����ب����رق  َرىاأرق��������ت  ُب�صْ اإل��ى  )نجد(  �صوح  �صناه  م�صيئاً 

الفخرات�����ح�����در ت����ل����ق����اء ال����خ����ل����ي����ج م����زم����ج����راً ت�صاعقه  عند  يحكي  الرعد  به 

�صدره األ���ه���ب  ال��ه��ج��ر  داع�����ي  ك����ان  ع�صرااإذا  ي�صره  ع��ن  فاعتا�ض  الغ�صا  بنار 

����ص���وق���ه ال���������ص����د  �����ص����اع����ف  ُربَّ  واأْل��َح��ب دم��ع الوجد في خ��ده المجرىف����ي����ا 

  

164- رامة بنت الح�صين الأ�صدية)2(:
هوى ذا  ي���ك  وم����ن  )ن���ج���د(  ع��ل��ى  ���ص��ت��ى نزائعهاأُالم  ال�����ص��وق  َي��ِه��ْج��ُه  ب���)ن��ج��د( 

بن�صرها ت��غ��دو  ح��ي��ن  ال��ج��ن��وب  الم���ع���هَت���ِه���ْج���ه  الح  اإن  وال�������ب�������رق  ي����م����ان����ي����ة 

ف���ي ح���ب )ن���ج���د( واأهله )ف���ل���ي���م( ع���ل���ى م���ث���ل واأوع���������ب ج���ادع���هوم����ن الم���ن���ي 

مقلد غ������م������را  ل�����ل�����غ�����م�����ران  ف������������ذو ن������ج������ب غ��������ان��������ه ودواف���������ع���������هل�����ع�����م�����رك 

ذه�����اب�����ه �����ص����ق����ت����ه  خ�������و  اإذا  واأم��������������������رع م������ن������ه ت�����ي�����ن�����ه ورب������ائ������ع������هو)خ����������������ّو( 

)1( وفي رواية للبيت:
مياهه وب��������رد  )ن�����ج�����د(  اإل��������ى  �صبيلاأل����ي���������ض  االإي��������اب  ����ص���ح  اإن  ال����ح����ول  اإل������ى 

)2( فرحة الأديب، وقيل اإنها ل�)بنت ال�شماخ(.
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موهنا ت�����ج�����اوب  )م����ك����اك����ي(  م���ن ال��ل��ي��ل م���ن ي�����اأرق ل���ه ف��ه��و �صامعهو������ص�����وت 

ت������زاق������ى وم��������ن ح������ي ت����ن����ق ����ص���ف���ادع���هاأح����������ب اإل�����ي�����ن�����ا م������ن ف�������راري�������ج ق���ري���ة

* * *
غ�ص�صا اأ�صبحت  وليت  �صعري  ليت  ب��ه��ا دور))(ي��ا  ل��ي�����ض  ق���ري���ة  اأه���ب���ط���ْن  ه���ل 

و����ص���اك���ن���ه )ن�����ج�����د(  اإل���������ى  ����ص���ب���ي���ل  مهجوراأال  االأه�����ل  ح��ب��ي��ب  ف���)ن��ج��د(  ال  اأم 

و�صاكنه )ن�����ج�����د(  م�����ن  ت���ب���دل���ت  وال�صنانيرل���ق���د  ي���زق���و  ال���دي���ك  ب��ه��ا  اأر�����ص����اً 

  

165- اإبراهيم بن محمد العواجي)2(:
و�صاحلي ت����ال����ي  ك����ان����ت  واإن  )نجدا(واإن���������ي  ل��ي  ك��ان  فالهوى  ع�صق  م��رات��ع 

ت�صيئها ح����ي����ن  ال����ل����ي����ل  ن����ج����وم  ب���ح���ور م����ن االإ�����ص����ع����اع ت��خ��ط��ب��ه��ا ال�����وداك��������اأن 

�صهولها ���ص��م��ت  ف�����وق  ت����ه����ادى  م����ا  ك���ع���ا����ص���ق���ة ت���ك�������ص���و ����ص���ف���ائ���ره���ا ال���خ���دااإذا 

رمالها اأ����ص���ح���ت  ك��ي��ف  ت�����ص��األ��ي��ن��ي  ���داف���ا  ب����ح����ور وق������د ك����ان����ت ل���ه���ا خ���ل���ق���ة ����صْ

* * *

وله اأي�صاً))(:
ربيعه واأت�������ت  )ن����ج����دا(  ال����ه����وى  وري����������اح����������ه م�����ه�����م�����ا ت����������������وارت ت���ن���ج���دع�����رف 

خ���ري���ف���ه مو�صم ف����ي  ال����خ����زام����ى  ي���ن���م���و ب�����ه ال���ع�������ص���ق االأ�����ص����ي����ل وي���ول���دع���ب���ق 

اأ����ص���ب���ح مزهرا ال��ط��ل��ح  م�صتجدوال���ط���ل���ح ح��ت��ى  ظ��ل��ل��ه  ه��م�����ض  م����ن  اأ�����ص����واك����ه 

راق�������ض دالل  ف����ي  ت���م���ط���ر  ت����رع����دوال�������ص���ح���ب  ت�����رح�����ال�����ه�����ا ال  ف�������ي  ت�����خ�����ت�����ال 

  

)1( )الألف �شنة الغام�شة من تاريخ نجد( و)نجد ومفاتنه ال�شعرية(.
)2( ديوانه )مّد.. وال�شاطىء اأنِت(.

هي  والخيوط  اأنا(  والخيوط  اأنِت  )خيمة  عنوانه  لـ)�شاعر(!!  والغيبة  �شعرائنا(  )الأحد  ديرانًا  تذكرت   
الأطناب لم يعرف ا�شمها!!؟ ل ف�ّض فوه!.

)3( المجلة العربية.
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166- �صالمة بن جندل)1(:
ح������������ّل������������وا ع��������ل��������ى وج�������������������ٍل ت������ه������ام������ةوم�������ن�������ع�������ت�������ه�������م )ن����������������ج����������������داً( ف����ق����د

ع���������ّي���������ت ب�����ب�����ي�����������ص�����ت�����ه�����ا ال�����ح�����م�����ام�����ةع����������������ّي����������������وا ب����������������اأم����������������رُه����������������م ك������م������ا

ن���������������ص�������م واآخ�������������������������ر م�������������ن ث������م������ام������ةج��������ع��������ل��������ت ل����������ه����������ا ع��������������ودي��������������ن م�����ن

م������ام������ةاإم������������������������ا ت������������رك������������ت ت������������رك������������ت ع�����ف������ ف�����������ا  ق������ت������ل������ت  اأو  �������������������واً 

  

167- عبدالرحمن بن اإبراهيم الأ�صولي)2(:
والحمى ال��ب��ان  ع��ن  ح��دث  ال�صبا  الدمىن�صيم  الخرد  من  ح��زوى  �صاكني  وع��ن 

وع���ن رك���ب ج��ي��ران ال��غ�����ص��ا اأي���ن يّمما؟وع���ن م��ع��ه��د اأق�����وى م���ن ال��ع��ف��ر والمها

رام�����ة ب����ط����ن  اأم  ال�����ب�����ان  ذات  خّيمااأّي������م������م  ال���ف���رد  ب����االأج����رع  اأم  ال���ج���زع  اأم 

ون�صيمه ال����ح����م����ى  اهلل  ف�����رع�����ى  ���ص��اك��ن الحمىاأال  األ���ق���اه م���ن  وان ج���ّل م���ا 

المتيماوت����ّي����َم����ك����م ي�����ا اأه��������ل )ن�����ج�����د( ف���اإن���ن���ي ال���م�������ص���وق  ت����ل����وم����ون  اأراك����������م 

  

168- اأحمد بن اإبراهيم القي�صي الللياني)3(:
ه��ج��ت��م��ا ب����ال����م����ام �����ص����وق����اً ووج����������دا))(خ����ّل����ي����ان����ي ي������ا �����ص����اح����ب����ي و)ن������ج������دا(

ال�������ج�������وان�������ح ود ب������ي������ن  ����ع����َدىف������ل�������)ن������ج������د(  ِل���������صُ رب�����ع�����ا  دام  م������ا  م�������ص���ت���ج���د 

* * *
وله:

اأي���������ن ال���������ذي ي���ق�������ص���ي ب�����ه ال������وج������د))(ه������������ذا ال�������ع�������ذي�������ب وه��������������ذه )ن������ج������د(

)ن�����ج�����د(ف����ع���������ص����ى ال������ل������ق������اء ي������ك������ون م����ق����ت����رن����اً ب�����ه�����ا  ك�����ل�����ف�����ا  ان��������ج��������دت  ان 

  

)1( المجلة العربية.
)2( رحلة التجاني.

)3( الم�شدر ال�شابق.
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169- معي�ض بن علي البخيتان)1(:
الن�صبه������������ذه )ن���������ج���������د( وه���������������ذا ال�����ع�����رب�����ي �����ص����ري����ح  ال����م����ج����د  ����ص���اخ�������ض 

ال�����ي�����ع�����رب�����ياأم�����������������ه ������ص�����ل�����م�����ى وع����������م����������رو خ�����ال�����ه ذاك  ت�������رب�������ة  ب���������ورك���������ت 

ح����ك����م����ة ال�������ت�������اري�������خ ف�����ع�����ل ال���ح�������ص���بك���������م ت�����م�����������ص�����ى ذك��������������ره م���������ص����ت����وق����ف����اً

ي���������ص����م����د ال�����ب�����ن�����ي�����ان ف���������وق ال���ق�������ص���بك����������ذب ال����������واه����������ون ل�������م ي����خ����ل����د ول�����م

م���������ن ه���������������داة ك�������������ال�������������دراري ون������ب������ّيك������ل������ن������ا �������ص������ع������ب ع���������ري���������ق اأ�������ص������ل������ه

م���������ص����رئ����ب ال�������ل�������ون زاك�����������ي ال�����ط�����ربه�������������ذه )ن����������ج����������د( وه����������������ذا ن����ف����ح����ه����ا

م�����������ص�����رق ال�����ب�����ع�����د ع����ظ����ي����م ال����م����ذه����به�������������ذه )ن����������ج����������د( وه����������������ذا وج�����ه�����ه�����ا

ف�������ي ه�������واه�������ا م�������ص���ت���م���ي���ت ال���م���ط���ل���به������������ذه )ن���������ج���������د( وق������ل������ب������ي م�����وغ�����ل

ف�������ي ع�������روق�������ي ب�����ال�����ل�����ذي�����ذ االأط������ي������بك�����ل�����م�����ا اأم��������م��������ت اأر������������ص�����������اً �����ص����رخ����ت

م�����������ن ث�����������راه�����������ا وف���������������م م�����������ن ل����ه����بواْل�������������ت�������������وت ف����������ي ك����������ل ع�������������رق اآي����������ة

اأ�����ص����ت����ه����ي ف������ي م�����اأك�����ل�����ي وال����م���������ص����ربع�������ن ي����م����ي����ن����ي ع�������ن �����ص����م����ال����ي اأي����ن����م����ا

  

170- ل�صان الدين ابن الخطيب)2(:
ال������رواق������ا ������ص�����دل  ق������د  وال�����ل�����ي�����ل  ������ص�����ع�����اع ال��������ب��������رق ي������اأت������ل������ق ائ����ت����اق����اراأت 

)نجد( وم���ي�������ض  ال���وم���ي�������ض  ف������ه������اج ف����������وؤاَده����������ا )ن�������ج�������د( و�����ص����اق����اوح���ق���ق���ت 

وع�����ار������ص�����ه�����ا ال�����ع�����ق�����ال ف�����م�����ا اأط������اق������اون�������ازع�������ه�������ا ال���������زم���������ام ف������م������ا ث����ن����اه����ا

* * *
وله:

وه������اج ب����ي ال�������ص���وق ال���م���ب���رح وال����وج����دات�����األ�����ق ن����ج����دي����ا ف�����اأذك�����رن�����ي )ن�����ج�����داً(

مغفا ال���غ���م���ام���ة  ب�����رد  راأى  ف����م����ّد ي��������داً ب���ال���ت���ب���ر اأع����ل����م����ت ال����ب����رداَوِم����ْي���������ضٌ 

)1( ديوانه )�شالل قلب(، وانظر مقاله عن كتاب )�شبا نجد( ال�شفحات 355-349 .
)2( نفا�شة الجراب في عاللة الإغتراب.
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ومي�صه ك����������اأن  ب��������رق  م������ن  اهلل  ي��د ال�����ص��اه��ر ال��م��ق��رور ق��د ق��دح��ت زندال������ك 

ف���غ���ادر اأج�������راع ال��ح��م��ى رو����ص���ة تندىت����ع����ل����م م�������ن �����ص����ك����ان����ه �����ص����ي����م ال�����ن�����دى

َب������ى الملداوت����������وج م������ن ن��������ّواره��������ا ق����ن����ن ال������رُّ ال��ق�����ص��ب  اأزه����اره����ا  م���ن  وخ���ّت���م 

عر�صاتها ف���ي  اع���ت���ل  ال��ن�����ص��ي��م  م���ا  ت���ن���اول ف��ي��ه��ا ال���ب���ان وال�����ص��ي��ح وال���رن���دااإذا 

بذكرها ن�صحت  م��ا  )ن��ج��داً(  اهلل  ب�����ردا�صقى  ل����ه����ا  وج���������دت  اإال  ك�����ب�����دي  ع����ل����ى 

ل���ل���ع���ه���د حافظ ف����ه����و  ق���ل���ب���ي  وق����ّل ع��ل��ى االأي������ام م���ن ي��ح��ف��ظ العهداواآن�������������ض 

ذب����ال����ة اإال  ي����ب����ق  ل������م  واإن  اإذا ا�صتقبلت م�صرى ال�صبا ا�صتعلت وقدا�����ص����ب����ور 

وحاجر ب����)ن���ج���د(  اأه������ذي  ك���م  اهلل  �ُصْعَدىل���ي  اأو  غ���رام���ي  ف���ي  ب��دع��د  واأك���ّن���ي 

ت�صاءلت ال���ح���ج���از  رك����ب  ي���ا  لك االأر�ض مهما ا�صتعر�ض ال�صهب وامتدان�����ص��دت��ك 

خ����داف��ن��ب ع��ن بعيد ال����دار ف��ي ذل���ك الحمى ب������ه  وع�����ف�����ر  دم�����ع�����ا  ب������ه  واذرف 

  

171- اأبو بكر بن حبي�ض)1(:
ال�صباي���ا اأه����ل )ن���ج���د(.. وم���ن وج���د دعوتكم ب��ي��ن��ن��ا  ف��ي��م��ا  ����ص���ّد  ق���د  وال���ب���ي���ن 

بحبكم ل���م�������ص���غ���وف  ر�����ص����اك����م  ع����داًلَه������ُب������وا  اأو  ه����واك����م ج�����ار  ب���ح���ك���م  را���������ضٍ 

االأوط�������ان منقطعا ع���ن  ���ُل���وا غ��ري��ب��ا  اإل�����ى االأح����ب����اب مت�صا����صِ ي���ه���دي ح��ن��ي��ن��ا 

* * *
وله:

م����ن )�صبا واأع����ط����ر  اأن�������دى  رن�������دهون�����ص��ي��م��ه  اأو  ع��������������راره  ون�����������ص�����ر  ن������ج������د( 

  

172- ابن ال�صراج المالقي)2(:
يرتقي ظ����ل  ال�������ذي  ال����ب����رق  اأي����ه����ا  )نجداً(اأال  ذكرتني  الظلماء  دج��ى  ويجلو 

)1( كتاب )مختارات من ال�شعر المغربي والأندل�شي لم ي�شبق ن�شرها(.
المخرم،  بن  ل�)�شحيم(  ن�شبت  كما  الأخرى،  في  عما  زيادة  الق�شيدتين  من  كل  وفي  ال�شابق،  )2( الم�شدر 

ول�)داود( بن ب�شر الكالبي(.
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ال������ذي الح م����ن هنا ال����ب����رق  اأي����ه����ا  جهداًوي�����ا  وحّملتني  ���ص��وق��اً  ل��ي  ه��ج��ت  ل��ق��د 

اأي����ه����ا ال����ب����رق ال�������ذي ط�����ال عهده ع���ل���ّي ل��ق��د اأ����ص���رم���ت ف���ي ك���ب���دي وج���داوي�����ا 

ط���ول���ه ي���ق�������ص���ر  ال����ل����ي����ل  اأن  ت������ر  ب�����)ن����ج����د( وت���������زداد ال�����ري�����اح ب���ه���ا ب����ردااأل���������م 

  

173- اأبو بكر محمد بن طفيل:
الحمىاأََل�������ّم�������ت وق������د ق������ام ال���م�������ص���ب���ح وه����ّوم����ا م��ن  العقيق  وادي  اإل���ى  ���َرْت  واأ����صْ

منّجدا ف������راح  )ن����ج����د(  ع���ل���ى  منّعماوراح�������ت  ف����اأ�����ص����ح����ى  ب���ن���ع���م���ان  وم����������ّرت 

  

174- مهيار الديلمي)1(:
����ص���ن���ح���ت وظ����ب����ّي����ك����م ب������)ن�����ج�����د( اأم����ل����حوت������م������ل������ح������ت ف���������ي ظ�����ب�����ي�����ة غ������وري������ة

  

175- اأبو المطرف بن عميرة)2(:
بالوجد ال���م�������ص���رح  ال���ق���ل���ب  اأي����ه����ا  اأم�����ا ل���ك ف���ي ب�����ادي ال�����ص��ب��اب��ة م���ن ُب���دِّاأال 

لمتيم ي�����رت�����ج�����ى  �����ص����ل����و  م�������ن  ال�صدوه���������ل  وروع�����ة ذي  ال�������ص���ادي  ل��وع��ة  ل���ه 

اإل������ى )ن����ج����د( وه���ي���ه���ات حرمت اإل���ى )نجد(ي���ح���ن  ي��ع��ود  اأن  ال��ل��ي��ال��ي  ���ص��روف 

  

176- ابن الأزرق الغرناطي)3(:
لعلعم���������ص����وق ب����خ����ي����م����ات االأح�������ب�������ة م���ول���ع وت������غ������ري������ه  )ن�������ج�������د(  ت�������ذك�������ره 

الهوى ع���ل���ى  ي����ا الئ���م���ي���ن  ف��ل��م ي��ب��ق ل��ل�����ص��ل��وان ف��ي ال��ق��ل��ب مو�صعم���وا����ص���ع���ك���م 

  

)1( بحوث )ندوة الأندل�ض(، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالريا�ض.
)2( الم�شدر ال�شابق.
)3( الم�شدر ال�شابق.
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177- ابن زمرك)1(:
ن������������ادي ال�������ه�������وى وم�����خ�����ي�����م االآم������������الي���ا ���ص��اك��ن��ي )ن���ج���د( وم���ا )ن���ج���د( �صوى

ع����ط����ا وه�������ن م�����ن ال����ج����م����ال خ����وال����يم�������ا ل����ل����ظ����ب����اء االأن���������������ص�������ات ب���رب���ع���ك���م

ب���ل���ي���ل���ة وه�����������ي  ت������ه������ب  ل������ل������ري������اح  بلبالياأو  وم�������ن  وج���������دي  م������ن  ف���ت���ه���ي���ج 

بال�صاليه����������ي ������ص�����ي�����م�����ة ع����������ذري����������ة ع������ودت������ه������ا ي�������رى  م������ا  �����ص����ع����اع����اً  ق����ل����ب����اً 

ه������ا ����ص���م���ح���ت ول��������و ب����ط����ي����ف خ���ي���الي������ا ب����ن����ت م������ن غ����م����ر ال�����ع�����ف�����اة ن����وال����ه

* * *
وقال:

م�����������ب�����������اك�����������راً رو��������������ص�������������ه ال�������غ�������م�������ام�����ص����ق����ى ب�������)ن������ج������د( ُرب�����������ى ال���م�������ص���ل���ى

* * *
وله:

بواديهاي�����ا م�����ن ي����ح����ن اإل��������ى ن����ج����د( ون����ادي����ه����ا )ن����ج����د(  ث�����وت  ق����د  غ���رن���اط���ة 

ب����اأن����دل���������ض م����غ����ان����ي����ه  ال�����ح�����ج�����از  معانيهااإن  م���ن���ه���ا  ط����اب����ق����ت  األ����ف����اظ����ه����ا 

من�صجم ك����ل  ����ص���ق���اه���ا  )ن����ج����د(  فيحييهاف��ت��ل��ك  ي����ح����ّي����ي����ه����ا  ال�����غ�����م�����ام  م�������ن 

م�������ن ال������ث������غ������ور ي����ح����ّل����ي����ه����ا م���ج���ّل���ي���ه���اوب������������������ارق وع���������ذي���������ب ك���������ل م���ب���ت�������ص���م

  

178- الأ�صتجي الحميري)2(:
يحيا���ص��رت م���ن رب���ى )ن���ج���د( م��ع��ط��رة الريا واآون����������������ة  ق����ل����ب����ي  ل�����ه�����ا  ي������م������وت 

بليلة االأراك  اأع�������ط�������اف  اللمياوت����م���������ص����ح  ال���ت���رب���ة  ع����ن  ك������اف������وراً  وت���ن���ث���ر 

  

)1( بحوث )ندوة الأندل�ض(، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
)2( الم�شدر ال�شابق.
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179- ابن اإبراهيم المليك�صي)1(:
ويا )نجد( حتى اأنت تهوى الذي اأهوىف���ي���ا ري�����ح ح���ت���ى الآن������ت م���م���ن ي���غ���ار بي

  

180- ابن خفاجة الأندل�صي)2(:
بج�صمه راح��������ت��������ّي  ك����ل����ت����ا  ف����ط����وراً اإل�����ى خ�����ص��ر وط������ورا اإل�����ى نهدت���������ص����اف����ر 

تهامة ك������ف  ك�������ص���ح���ي���ه  ف������ي  )نجد(ف���ت���ه���ب���ط  اإل��ى  اأخ���رى  نهديه  م��ن  وت�صعد 
* * *

وله))(:
و��������ص�������ب�������ي�������ل خ�������ب�������ط�������َت�������ه وم�����������ص�����ي�����لو����������ص���������واء )ن��������ج��������د( ه�������ن�������اك ووه��������د

االأ����ص���ي���لوق�����������د اأع��������ت��������ل ب������ي������ن ������ص�����ح�����و وط������ل وذاك  ال�������ص���ب���ا  ت���ل���ك  ن�������ص���ر 

يميلوان�����ت�����������ص�����ي ٍرّي��������������ا ك�������ل ق�����ط�����ر ف����ل����وال ل�����ك�����ان  ال����ع����ل����ى  ت����ل����ك  ه���������ص����ب 
  

181- ابن حمدي�ض:
نجد( )�صبا  اإل���ّي  اأه���دت  ال�صبا  وق�������د م���ل���ئ���ت اأن����ف����ا�����ص����ه ل�����ي ب���ال���وج���داأم�صك 

  

182- ابن خفاجة الأندل�صي)4(:
وم�������ص���ع���ِفي����ا اأه�������ل )ن����ج����د( ه����ل ل���ن���ا ف����ي حيكم م�������ص���ع���د  م������ن  ح����ب����ك����م  اأو 

ت�صوقي اأط������ل������ت  م����ع����اه����دك����م  ت�صوفيف������اإل������ى  ق���������ص����رت  ع����ه����ودك����م  وع�����ل�����ى 

* * *
وله))(:

ي�صافح )ن����ج����د(  اأع��������ام  ب�������ارق  ت����ذك����رت ع����ه����داً ب���ال���ح���م���ى وه������و ن����ازحاأم�������ن 

)1( بحوث )ندوة الأندل�ض(، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالريا�ض.
)2( الم�شدر ال�شابق.
)3( الم�شدر ال�شابق.
)4( الم�شدر ال�شابق.
)5( الم�شدر ال�شابق.
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م�صافحي��������ل��������وح ب����������اأف����������اق ال������ث������ن������اي������ا ك������اأن������ه ب���ال�������ص���ام  وداد  ُم�������ص���اف���ي 

بجيرة ال�������م�������زار  ب����ع����د  ع����ل����ى  ج����وان����ح����ن����ا وج�����������داً اإل�����ي�����ه�����م ج����وان����حك����ل����ف����ت 

  

183- ابن الزقاق)1(:
ب�صعاديذرن�������ي و)ن������ج������داً( ال ح���م���ل���ت ن���ج���ادي ����ص���ع���ي���ده���ا  اخ����ب����ط  ل�����م  اإن 

الدمى اإل������ى  ال����ظ����ام  واأ�������ص������اف������ح������ن �������ص������وال������ف االأج�������ي�������ادواأخ�������ص���خ�������ص���ّن 

اإب������ل������ي ورّج�������ع�������ت ال�������ص���ه���ي���ل ج����ي����اديول���ق���د م������ررت ع���ل���ى ال��ك��ث��ي��ب ف����اأرزم����ت

  

184- علي بن محمد الأن�صاري)2(:
�����ص����ك����ت ال�����ج�����ه�����د وب������ع������د ال�����م�����رَت�����م�����َىي�������ا ح������������داة ال����ع����ي���������ص����ى رف������ق������ا اإن�����ه�����ا

ك�����ل�����م�����ا واف���������������ت ب���������)ن��������ج��������د( ع���ل���م���اف�����ه�����ي ت���������ص����ت����ن���������ص����ق ه������ب������ات ال�������ص���ب���ا

ل����ت����ع����ان����ي ال�����������ص�����وق م����ث����ل����ي ف���اع���ل���م���اي������������ا خ�������ل�������ي�������ل�������ّي روي���������������������������داً اإن��������ه��������ا

يتن�صمااأن�������������ص������ق������اه������ا ن�����ف�����ح�����ة )ن������ج������دي������ة( اأن  ال�����م�����������ص�����ت�����اق  راح�������������ة 

  

185- اأبو الح�صن علي بن جودي)3(:
الركب����ص���ل ال����رك����ب ع����ن )ن����ج����د( ف������اإن تحية ت��ح��م��ل��ه��ا  ق���د  ل�����ص��اك��ن )ن���ج���د( 

الوجى ع���ل���ى  ال���م���ط���ي  ب�����ال  ف���م���ا  خ���ف���اف���ا وم������ا ل���ل���ري���ح م���رج���ع���ه���ا رط���بواإال 

* * *
وله:

ذك���رن���ا )نجداً(اأح����������ن اإل����������ى ري��������ح ال���������ص����م����ال ف����اإن����ه����ا وم���ا  )ن���ج���داً(  ت��ذك��رن��ا 

)1( بحوث )ندوة الأندل�ض(، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالريا�ض.
)2( الم�شدر ال�شابق.

)3( كتاب: مطمح الأنف�ض وم�شرح التاأن�ض في ِمَلح اأهل الأندل�ض �ض103.
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وب����������دل م������ن اأه�����ل�����ي�����ه ج����اث����م����ة ُرب��������دات����م����ر ع����ل����ى رب��������ع اأق������������ام ب������ه ال����ه����وى

* * *
وقال:

بنجدهم ف�������اإن  )ن����ج����د(  م����ن  م�������ص���ي���ف���ا ل���ب���ي���ت ال�����ع�����ام�����ري وم���رب���ع���اخ���ل���ي���ل���ّي 

ف���اإن���ن���ي ال����ح����دي����ث  ع���ن���ه���ا  رّج�����ع�����ا  المرجعااأال  ال��ح��دي��ث  ل��ي��ل��ى  م���ن  الأغ���ب���ط 

التجمعاع����زي����ز ع���ل���ي���ن���ا ي�����ا اب����ن����ة ال�����ق�����وم اأن����ن����ا ن���ط���ي���ق  ال  ����ص���ت���ى  غ����ري����ب����ان 

وم�صئم ي������م������اٍن  م����ن����ا  ه��������وى  مطعماف�����ري�����ق  ي�����ح�����اول  اأو  ي����اأ�����ص����ا  ي�����ح�����اول 

نتجمعاك��������اأن��������ا خ����ل����ق����ن����ا ل������ل������ن������وى وك������اأن������م������ا اأن  االأي��������������ام  ع����ل����ى  ح����������رام 

  

186- ح�صين عمر مدكور)1(:
�صباني )ن����ج����د(  ف����ي  ال����رو�����ض  واأي��������ق��������ظ ح���������ص����ن����ه ح�����ل�����و االأم�������ان�������يج���م���ال 

واأ�������ص������ع������دك االإل������������ه م��������دى ال�����زم�����اناأي�������ا )ن����ج����د( ال����ع����روب����ة ط���ب���ت اأر�����ص����اً

ون�����ل�����ت ال����ح����م����د م������ن ق������ا�������ضٍ ودان��������يع�����ل�����وت االأر��������������ض اأم���������ج���������اداً و��������ص�������اأواً

وعجبا ع����ج����ب����اً  ت������ر  )ن��������ج��������داً(  وح������ان������يف��������زر  راع،  م���������ن  اهلل  ت������ع������ال������ى 

ل������ت������اه������وا ب�����ال�����ج�����م�����ال واالإف�������ت�������ن�������انُب�����ن�����اة ال�������ص���ع���ر ل�����و ُب����ع����ث����وا ب�����)ن����ج����د(

ول����������م ت���������ص����ب����ع ق�����رائ�����ح�����ه�����م م����ع����ان����يف������ل������م ت���������ص����ع����ف م������واه������ب������ه������م ل����غ����ات

ن����اظ����ري����ه����م اأب�������ه�������ج  ال����ح���������ص����ن  واأف�����������ص�����ى ب����ال����ع����ق����ول اإل����������ى اف����ت����ت����انالأن 

يقينا ع�����ل�����م�����وا  وم���������ا  ي��������������دروا  الجنان؟ف�����ل�����م  ف���ي  اأم  ن����ا  ال����دُّ ف���ي  اأ)ن�����ج�����ٌد( 

ع����������ذارى ال����ن����خ����ل ت���ح�������ص���ب���ه���ا غ����وان����يري������ا�������ض ال���������ص����ه����ل ت�����رق�����ب ف������ي ه���ي���ام

وت���ق�������ص���ي ال���ع���م���ر ف�����ي خ���ي���ر ام���ت���ن���انف����ت����ع���������ص����ر ق����ل����ب����ه����ا ح�������ب�������اً و������ص�����وق�����اً

التهانيت���������ص����وع ي������ا ع���ب���ي���ر ب�������اأر��������ض )ن����ج����د( ال����دن����ي����ا  اإل��������ى  م���ن���ه���ا  و�����ص����ق 

)1( المجلة العربية العدد 11 ربيع الثاني 1402ه� والعدد 173 جمادى الآخرة 1412ه�.
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اآنت����م����ت����ع م������ن ����ص���م���ي���م ع����������رار )ن����ج����د( ك����������ل  ف����������ي  ط������ي������ب������ه  م����������ن  ون�������������ل 

كفانيي������ق������ول ال����ح���������ص����ن ف�������ي ح�������ب و������ص�����وق )ن����ج����د(  ف����ي  ال���ع���ي�������ض  ك���ف���ان���ي 

ف����ي )ن����ج����د( طيوف ال���ع���م���ر  ������ص�����ن�����ون ال�������ده�������ر ف����ي����ه����ا ك����ال����ث����وان����ي����ص���واع���ي 

وي�������ب�������دو ف�������ي ال�����������ص�����ق�����اء ب�������ا زم�������اني�����م�����ر ال�����ع�����م�����ر ف�������ي �����ص����ع����د ����ص���ري���ع���ا

  

187- عبداهلل بن حمد القرعاوي)1(:
ع�������������ل�������������ى ��������������ص�������������ف�������������اه خ�������������زام�������������ةي�������������������ا ق����������������ط����������������رة م�������������������ن غ����������م����������ام

ل��������������ن��������������ج��������������م��������������ة وغ���������������م���������������ام���������������ةاأّرق������������������������������������ت ع�������������م�������������ري ����������ص���������وق���������اً

ع�����������ل�����������ى ح����������������������������دود ال���������ي���������م���������ام���������ةوت�������������������������������������ّل رج������������������������������م ���������ص��������غ��������ي��������ر

اأم����������������������������������ي ب�����������������ع�����������������ود ث���������م���������ام���������ةوم�����������������ق�����������������ل�����������������ة ك�����������ّح�����������ل�����������ت�����������ه�����������ا

* * *
وله مناجياً )نجداً(:

ل�������ي�������ل ك���������������������ل  ف���������������������ي  ���������ص��������م�����������������ص��������اً ت��������ن��������ي��������ر ط�������ري�������ق�������ياأراك 

وب���������������������������دراً ن�����������ج�����������م�����������اً  و������������ص�����������ط ا����������ص���������ت���������ع���������ال ال�����������ب�����������روقاأراك 

ع����������ري����������ق����������اً ن��������������خ��������������ًا  ف���������������������وق ال������������������ت������������������راب ال���������ع���������ري���������قاأراك 

  

188- مقبل بن عبدالعزيز العي�صى)2(:
وه����ل ي��ح��ل��و ال���ث���رى ف���ي غ��ي��ر )نجد(غ������رام������ي.. وال�����ه�����وى ل����رب����وع )ن���ج���د(

ي�������ج�������ود ب�����ن�����ف�����ح�����ة.. وه��������زي��������م رع�����دو������ص�����وق�����ي ل���ل�������ص���ب���ا ف�����ي�����ه�����ا.. ول����ي����ل

ل��������دى ������ص�����ي�����ح.. وق�����ي�����������ص�����وم.. ورن������درب�����������������وع ك��������������ان ل����������ي ف������ي������ه������ا م�������اب

ك������اأن������ف������ا�������ض ال������رب������ي������ع ال���م�������ص���ت���ج���دف��������اأي��������ن ع����������راره����������ا م������ن������ي ����ص���م���ي���م���ا

)1( المجلة العربية العدد 11 ربيع الثاني 1402ه� والعدد 173 جمادى الآخرة 1412ه�.
)2( المجلة العربية العدد 173 - جمادى الآخرة 1412ه� بع�شه نقاًل عن مجلة الحر�ض الوطني.
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ل������������ري م������ن������ي������ح������ة.. وع���������ن���������اق دع������دواأي�����������������ن غ�������دي�������ره�������ا ي�����ب�����ق�����ى ل���ح���ل���و

  

189- علي بن المقرب العيوني: )572 - 630ه�()1(.
�صحرة ب���ال���م���ه���ت���ك  )ن�����ج�����د(  عليااأن�������ص���ي���م  ال���ع���ل���ي���ل  ال����ك����ب����د  ذي  ل�������ص���ف���اء 

ر�صالة ال�����ع�����راق  اأر����������ض  اإل��������ى  ع����ن����ي ف����م����ا اأر��������ص�������ى �������ص������واك ر�����ص����والاح����م����ل 

تتخلفن ال  ال����ف����ي����ح����اء  م���ي���اوال�����ب�����������ص�����رة  ت�������ت�������ج�������اوزْن�������ه�������ا  وال  ع�����ن�����ه�����ا 

* * *
اإل������ى ال����ع����راق اإل������ى )ن����ج����د( اإل������ى اأدم�����ام��ن��ا ال���ذي اأ���ص��ح��ب ال��م��ج��ت��از م��ن حلب

* * *
ب�����ص��ات��ي��ن مرغم َل���َع���م���ري م����ن  على ذي المجاري طلُح )نجٍد( و�ُصوُعهاف��خ��ي��ر 

* * *
َك��َن��َف��ي وبِلاأ��������ص�������اع ل���ع���ب�������ض ب����ال���������ص����ام واأرق������ل������ت اإل���ى  ب��ه العي�ض م��ن )ن��ج��د( 

* * *
ق����ذف����ت بهم اأ�����ص����ع����اف����ه����م  )ن�������ج�������د( م�������ن االآك���������������ام وال����غ����ي����ط����انو������ص�����واق�����ط 

* * *
عقيقة ب�����)ن����ج����د(  م�����ن  ����ص���ن���اه  غمامهاوخ�������ال  دج�������ن  ي�������وم  ع���ن���ه���ا  ُي�������ص���ق���ق 

* * *
واأرك������ان������اك����ان����وا ج����ب����اال ل�����)ن����ج����د( ت�����ص��ت��ق��ر بها م�����اج�����ت  اإن  ال������������زالزل  ع�����ن 

  

190- �صم�ض الدين الفار�صي:
وغ�������ص���ا ������ص�����در  ذات  ف������ي  ب������ي  م�����وح�����������ص�����ة اأن������ب������ي������ه������ا ذئ������������ب ع������وىاُْغ��������������ُد 

�صجني وب�����)ن����ج����د(  )ن�����ج�����داً(  م����ه����اج����راً م�����ن ال�����ه�����وى اإل��������ى ال���ه���وىاأط����ل����ب 

  

)1( ديوانه.
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191- محمد الع�صكري:

بعث لل�شاعر زاهر الألمعي بق�شيدة مطلعها:
تن�صاب من )نجد( االأ�صواق  المجدطيوف من  ذروة  ع��ل��ى  ط��ي��ف��ي  ب��ه��ا  ف��ي�����ص��دو 

  

192- د. زاهر بن عوا�ض الألمعي: يعار�ض ق�شيدة الع�شكري.
م���ن )نجد( ت��خ��ي��ل  م����اذا  ف��ان��ظ��روا  والمجداأال  الفخر  دوح��ة  اأم  ال�صبا  ن�صيم 

ن�صيمه ف���ه�������ّض  م���خ���ت���ال  ال�����رو������ض  الوجداأم  من  العليل  ي�صفي  ال�صذى  ونفح 

اأبقلت ال���غ���ي���ث  ج����اده����ا  م����ا  اإذا  ف����واح����ة النددي�������ار  ال���ن���ب���ت  ب�����ص��ت��ى ����ص���ن���وف 

ب����اد )االأل���م���ع���ي���ي���ن( رو�صة ف���ي  المجديت����رى  بالوابل  الريح  غ��وادي  �صقتها 

اأج���م���ل الربى ب��ل��ب��ل االأي����ك����ات م���ا  وما اأروع الم�صطاف في الرو�صة النهدف��ي��ا 

ال���م�������ص���ط���اف غ�����رد بلبل ال�صعدوف�����ي دوح�������ة  ط����ائ����ر  اأف���ن���ان���ه���ا  ع���ل���ى  وغ����ن����ى 

�صدوه ن��غ��م��ة  ال�������ص���ع���ر  ط���ي���وف  )نجد(ف���ه���زت  ذرى  م��ن  ا���ص��داوؤه��ا  رددت  وق��د 

* * *
وله:

ت����وّل����ه �صاعر )ن����ج����د(  رب�����ى  ف����ي  ال��ح��ج��از معلقاً))(ول�����ي  ف���ي  ق��ل��ب��ي  ب���ات  وق���د 

  

193- ابن الملحي:
وه�����ب�����ت ����ص���ب���ا )ن�����ج�����د( ف���������زاد اأن���ي���ن���هب����دا ال���ب���رق م���ن ح�����زوى ف���ه���اج حنينه

  

194- الحافظ بن بكار:
�صام على )نجد( ومن حل في )نجد(وفي القلب ما فيه من ال�صوق والجوى

)1( المجلة العربية، �شعبان 1404ه�.
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ن�����زح�����ت بنا ف��اأ���ص��ب��ل دم���ع���ي ك��ال��ج��م��ان ع��ل��ى خديواأذك��������رك��������م وال������������دار ق�����د 
* * *

ف���م���ا ع���ه���د )ن����ج����د( ع���ن���دن���ا ب���ذم���ي���م))(ف����اإن ك��ن��ت ق���د ف���ارق���ت )ن����ج����داً( واأهله
  

195- عبداهلل بن عبدالعزيز بن اإدري�ض)2(:
وح���������ي ع�������ن ك�����ث�����ب �����ص����ع����ب����اً ي���ف���دي���ه���اق���م ح���ي )ن����ج����داً( وح����ي ن��ه�����ص��ة فيها

فيهاوح�����������ي م�������وط�������ن اآ����������ص���������اد غ�����ط�����ارف�����ة رب���������وا  واأع������������ام  ال����م����ل����وك  م������ن 

معهدها زرت  م����ا  اإذا  زالاًل  �����ص����ادي����ه����اوان����ه����ل  اإرواء  ب�������ه  ف�����ب�����ال�����ع�����ل�����وم 
  

196- قال اأعرابي لما �صمع حنين الدواليب)3(:
واأح���������������ّن م�������ن ط���������رب اإل�����������ى )ن������ج������ِد(ح���������ّن���������ت ول��������������ي ت�������ح�������ن م�����������ن وج�������د

بها ال������ري������ا�������ض  ت����ح����ي����ا  ودم����������������وع ع�����ي�����ن�����ي اأح����������رق����������ت خ������ديف�����دم�����وع�����ه�����ا 

وج��������ديوب�����������ص�����اك�����ن�����ي )ن��������ج��������ٍد( ك����ل����ف����ت وم�����ا وال  ك�����ل�����ف�����ي  ب������ه������م  ي�����غ�����ن�����ي 

ال����ع����ال����م����ي����ن على ِق�����ْي�����������َض وج��������د  وج�������������دي ل�������������زاد ع�����ل�����ي�����ه م��������ا ع����ن����ديل������و 
  

197- جعفر بن علية الحارثي:
رائ����ي����ا ل�������ص���ت  اأن  اهلل  ع�����ب�����اد  الخواليااأح�������ق�������اً  ال�صنين  وتلك  نجد  �صحارى 

  

198- طرفة بن العبد)4(:
ُوُق������رح���ي���ث���م���ا ق������اظ������وا ب������)ن�����ج�����د( و����ص���ت���وا ِث����ْن����َي����ْي  م����ن  ال����ح����اذ  ذات  ح������ول 

  

)1( اأدب المراأة العراقية/ د. بدوي طبانة.
)2( ديوانه )في زورقي(.

)3( المختار من قطب ال�شرور في و�شف الأنبذة والخمور.
)4( ديوان المتلم�ض.
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199- الحطيئة:
ه��ج��ع��وا - هند م���ا  ب��ع��د   - )نجد())(اأال ط��رق��ت��ن��ا  بنا  وات��اأب  خم�صاً  �صرن  وق��د 

هند ب����ه����ا  واأر�������������ض  ه����ن����د  ح�����ب�����ذا  ال���ن���اأي والبعداأال  اأت�����ى م���ن دون���ه���ا  وه���ن���د 

  

ي)2(: نِّ 200- عروة بن حزام ال�صِّ
ع����ل����ى ك�����ب�����دي م������ن ������ص�����دة ال���خ���ف���ق���انك��������������اأن ق�������ط�������اة ع�����ل�����ق�����ت ب����ج����ن����اح����ه����ا

حكمه ال�����ي�����م�����ام�����ة  ل�������ع�������راف  �صفيانيج����ع����ل����ت  ه���م���ا  اإن  )ن�����ج�����د(  وع���������راف 

يعلمانها ُرق������ي������ة  م������ن  ت�����رك�����ا  �����ص����ق����ي����ان����يف����م����ا  وق�����������د  اإال  �������ص������ل������وة  وال 

لنا م�����ا  واهلل  اهلل،  �����ص����ف����اك  ���ن���ت م���ن���ك ال�������ص���ل���وع ي�����دانف�����ق�����اال:  ���مِّ ب���م���ا ����صُ

* * *
غيره:

الغنى ذا  )ن��ج��داً( كيف يترك  ت��ح�����ص��ب��ه عبدا))(�صقى اهلل  ال���ق���وم  وج��ل��د  ف��ق��ي��راً 

  

201- الكميت بن معروف بن ثعلبة الفقع�صي:
حاجبا ي����رف����ع  ال�����ّط�����ّف  ح����م����ام  ع��ل��ي��ه��ا وي���اأت���ي���ن���ا ب����)ن���ج���د( ج���واب���ه���ا))(ف���ل���ي���ت 

  

202- اأحمد الحفظي الأول: )1145 - 1233ه�()4(.
واأزك������������ي ت���ح���ي���ات���ي ل���ت���ل���ك ال����رواب����ي����اعلى العار�ض )النجدي( اأهدي �صاميا

������ص�����ام ع����ل����ى ح���������ص����اره����ا وال�����ب�����وادي�����ا�������ص������ام ع�����ل�����ى اأع������ام������ه������ا واآك�����ام�����ه�����ا

)1( ديوان مختارات �شعراء العرب، و)نجد ومفاتنه ال�شعرية(، ويروى وا�شتبان لنا )نجد(.
)2( مجال�ض ثعلب �ض292 ط1 و242 ط2، الق�شم الأول، وله ق�شة طريفة هناك.

)3( الم�شدر ال�شابق.
)4( نفحات من ع�شير )�شعر(.
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وح������ي������ا م����ح����ي����اه����ا و������ص�����ع�����دا ل����ث����اوي����ا���ص��ق��اه��ا ال��ح��ي��ا ال��م��ح��ي��ي ورع���ي���ا لحيها

  

203- محمد بن اأحمد الحفظي: )1178 - 1237ه�()1(.
ت��م��ه��د للمهدي )ن���ج���د(  ف���ي  تحيي م��وات ال��دي��ن ف��ي ال��ق��رب والبعدع�����ص��ائ��ب 
ف���ب���ورك م���ن ب���رق وب�����ورك م���ن )نجد(وب�����ارق�����ه�����م م�����������ازال ب����ال����خ����ي����ر الم����ع����اً

ال���ب���راق ط���ول���ت ف���ي ال�صرى اأي���ه���ا  والر�صدف��ي��ا  وال��خ��ي��ر  ب����االأن����وار  وح��ث��ح��ث��ت 

ودوه����ي����ج����ت ق���ل���ب���ي ل���ل���م�������ص���ي���ر ول����ّل����ق����اء ع���ل���ى  وداً  ال���ق���ل���ب  و����ص���ط  واأدخ�����ل�����ت 

ق�����درة ال���خ���ي���ر  ب�������ارق  ي�����ا  ل�����ي  اأن  ول���ي�������ض م���ع���ي ع������ذر ل��ج��ئ��ت��ك��م وح����ديول������و 

  

204- اأحمد الحفظي الثاني: )1250 - 1317ه�()2(.
وديب�����������������������اهلل ي�����������������ا ري�����������������������ح )ن������������ج������������د( اأه���������������������������ل  ع�����������ل�����������ى  ه��������������ّب��������������ي 

ل������������م������������ن ب���������ن���������ف�������������������ص���������ي اأف�����������������������ديث�������������م اذك��������������������������ري ط������������������ول ع�������ه�������دي

م���������������ن اأه������������ل������������ن������������ا وال��������ع�����������������ص��������ائ��������ر

م�������������������ن ك����������������رب����������������ة واغ�������������������ت�������������������رابب������������ث������������ي ل������������ه������������م ك������������������ل م������������������ا ب������ي

وم������������������ا م�����������������ص��������ى م�������������ن �������ص������ب������اب������يوف������������ق������������د ع�����������������ص��������ر ال�������ت���������������ص�������اب�������ي

ب����������ي����������ن ال���������������������ص����������ي����������وخ االأك���������������اب���������������ر

اط������������������������و ال������������م������������ه������������ام������������ه ط���������ّي���������اف���������������ي���������������ا ر������������������ص�����������������ول�����������������ي ه�����������ّي�����������ا

ح�������ّي�������ام�����������������������ع ط�������������������ل�������������������وع ال�������������ث�������������ري�������������ا ج������������������زت  اإذا  وان��������������ظ��������������ر 

م������������ا ق��������ول��������ه��������م ف������������ي ال������م�������������ص������اف������ر

  

)1( الم�شدر ال�شابق.

)2( الم�شدر ال�شابق.
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205- �صاعر:
وال�����دم�����ع غالب ح�����ل�����وان  م�����ن  اإلى اأهل )نجد( اأين حلوان من )نجد())(ت���ل���ف���ّت 

الندى ي�صربها  حين  )نجد(  َباء  األ����������ّذ واأ������ص�����ف�����ى ل���ل���ع���ل���ي���ل م�����ن ال�������وردَلَح�صْ

بكيتهم اأن����ا�����ض  ع����ن  ����ص���ع���ري  ل���ي���ت  ل����ف����ق����ده����م ه�������ل ي����ب����ك����ي����ن����ه����م ف����ق����دياأال 

�صبابتي ح�����ر  ال�����م�����اء  ب����ب����رد  وم����ا ل��ل��ح�����ص��ا وال��ق��ل��ب غ���ي���رك م���ن برداأداوي 

  

206- �صاعر:
ب���ال���ع���ذي���ب���ي���ن كلما م����ن  اإل�������ى  ت����ه����ب ج�����ن�����وب ب���ال���ع���ق���ي���ق ������ص�����دي�����د))(ح��ن��ي��ن��ي 

الهوى على  العقيق  اأه��ل  من  ب���ال���ع���ق���ي���ق فريدواأ�صبحت  اأه�������ل )ن����ج����د(  وم������ن 

الحمى ����ص���اك���ن  اإل������ى  م�����ص��ت��اق  لبعيدوق���ل���ب���ي  ال����ح����م����ى  اأه��������ل  وم�������ن  غ����ري����ب 

  

207- �صاعر:
واإن ت�صكني )نجداً( فيا حبذا )نجد())(ف������اإن َت����َدع����ي )ن�����ج�����داً( اأدع�������ه وم�����ن به

لقائنا ي������وم  ال�����وع�����د  ي������وم  ك������ان  الوعدواإن  م��ت��ى  اأق������ول  اأن  ت��ع��ذل��ون��ي  ف���ا 

  

208- �صاعر:
ب���)ن��ج��د( منازله َم����ْن  ت��ب��ك��ي  ب��ال�����ص��ام  وت������ن������دب رب�����ع�����ا ق������د ت�����ف�����رق اآه�������ل�������ه))(اأ 

مائلهت����ح����ن غ����ل����ى م�����ن ال ي����وات����ي����ك دائ����ب����اً ال���ق���ل���ب  اأ�������ص������ور  اإل�����ي�����ه  واأن���������ت 

نيله ف�����ات�����ك  االأم�����������ر  م������ا  اإذا  ف��م��ا ك����ان م���ن ي���ه���وى ه����وى ه���و نائلهَت�������َع�������زَّ 

  

)1( كتاب )الحنين اإلى الأوطان( للكرخي البغدادي المن�شور في مجلة )المورد( )ربيع 1987م(.
)2( الم�شدر ال�شابق.
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209- الأحيمر ال�صعدي)1(:
واب�����ل زال  ال  ال�����ق�����اع  �����ص����ج����رات  ع���ل���ي���ك���ن م����ن����ه����ل ال�����غ�����م�����ام م����ط����ي����ر))(ف����ي����ا 

و�صيجة ب����)ن���ج���د(  دام�����ت  م���ا  غ����دي����ر���ص��ق��ي��ت��ّن  ب����ي����ت����ك����ن  ي���������ص����ق����ي  زال  وال 

  

210- اأحمد بن علي بن خاتمة الأن�صاري الأندل�صي: )000 - 770ه�()3(.
ي�����ص��ح��و لائمة ال  وال���ق���ل���ب  ����ص���اح  �صمٍةي���ا  اإل����ى  )ن���ج���د(  م���ن  م��ل��ت  اإن  ب���ا هلل 

بنا�صمة ل��ت�����ص��ف��ي��ن��ي  ���ص��ب��اه��ا  كاظمٍةع����ار�����ض  ����ص���رق  م����ن  ال����ب����ان  اإل������ى  وم�����ل 

ف���ل���ي اإل�������ى ال����ب����ان م����ن ���ص��رق��ي��ه��ا ط���رب

* * *
)نجد( ُرَب���ى  م��ن  ال�صبا  ن�صيمات  ند))(تهب  ع��ن  ويعبقن  طيب  ع��ن  فينفحن 

في َي������ُج������ْل������َن  اأن������ه������ن  اإال  ذاك  م����ع����اه����دن����ا ب����ي����ن االأث�������ي�������ات وال����رن����دوم��������ا 

طيبه الم�صك  على  يربي  الثرى  ودوح�����ات�����ه ت������زري ع���ل���ى ال��ع��ن��ب��ر ال�����وردهناك 

الودم����ع����اه����د ن�����ه�����واه�����ا وت������ه������وى ل����ق����اءن����ا على  ال��ع��ف��اف  حكم  م�صى  ق��د  بها 

الهوى غ��اي��ة  وال��م��ن��ى  ���ص��ع��ري  ل��ي��ت  ُرَب����ى )نجد(اأال  اأح���ل  اأم  اأاأب�����ص��ر )ن���ج���داً(، 

ع��ل��ى ك��ب��د ل���م ي��ب��ق م��ن��ه��ا ���ص��وى الوجدوه������ل اأن����ق����ع����ن م����ن م������اء ظ���م���ي���اء غلة

اأْن��ِزل��ْن م��ن حيها - ج��اده الحيا - م����ن����ازل����ه����ا عنديوه��ل  ج����ّل����ت  ق�����د  م�����ن�����ازل 

* * *
ذك������راه ب�����ك  ه���ف���ت  اأم  ����ص���ل���ع  اأ�صباه))(اأ�����ص����اق����ك  ع��ن��دك  ال��ل��ي��ل  ه���ذا  ف�����ص��اع��ات 

)1( الم�شدر ال�شابق و)نجد ومفاتنه ال�شعرية(.
)2( الم�شدر ال�شابق.

)3( ديوانه تحقيق د. محمد الدانة/ دم�شق/ 1399ه�، وهو القائل:
و����������ص���������ّوت اإن���������������ص�������ان ف������ك������دت اأط�����ي�����رعوى الذئب فا�صتاأن�صت بالذئب اإذ عوى

وهذا العجز: وبعران ربي في الفالة كثير.  
)4( الم�شدر ال�شابق.
)5( الم�شدر ال�شابق.
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ق�����ص��د جهاته ال����ب����رق  وم���ي�������ض  اأج���ل م�صراهاأح������ب  م��ن  ال��ري��ح  ن�صيم  واأه����وى 

يعي�صكم )ن����ج����د(  اأه������ل  ق��ل��ب��ي  يتمناهاأح����ب����ة  م������ا  ال����م���������ص����ت����اق  ي���ب���ل���غ  ت�������رى 

ترفقوا ال����ق����دي����م  ال���ع���ه���د  اإاّلهن�������ص���دت���ك���م  م�����ن�����ي  ي�����ب�����ق  ل��������م  رم����������ق  ع�����ل�����ى 

مقلتي اأن  ب����ن����ت����م  اإن  ب����ل����واهاأع������ن������دك������م  ت�������ص���ك���ن  ال����ق����ل����ب  واأن  ت�����ن�����ام 

خاطري ق�����ّر  وال  ع��ي��ن��ي  ف���رح���ت  اهللاإذن  ح�������ص���ي���ب���ك���م  اأو  ح�������ص���ي���ب���ي  وك���������ان 

ان�صقا ب���ودك���م���ا  )ن����ج����د(  م����ن  ن�����ص��ي��َم ال�����ص��ب��ا، ه���ل ع��ط��ر ال���ب���ان ري���اهخ��ل��ي��ل��ي 

اأج������رع الحمى اأردان��������ا ع��ل��ى  ف�������اأه�������دى ت����ح����اي����ا رن����������ده وخ������زام������اهوه����ل ج���ر 

ل���ذي هوى �صبيل  )ن��ج��د(  اإل����ى  ه��ل  ال��ع�����ص��اق )ن���ج���داً( وحّياهاأال  ���ص��ق��ى م��دم��ع 

ال�صبا ت��ف�����ص��ح  اأن��ف��ا���ص��ه��م  ب���رح���ت  ه����ب����وب����ا ل�������دى اأ�������ص������ح������اره وع���������ص����اي����اهوال 

* * *
وله:

)نجد( ذك�����رت  اإذا  )ن���ج���د(  اإل�����ى  وي���ع���ت���اد ق��ل��ب��ي م����ن ت���ذك���ره���ا وج������د))(اأح�����ن 

ن�صيمها ي���ه���ب  اأن  ج�������ص���م���ي  ع��ل��ي��ًا ل���ه ب����االأث����ل اأث�����ل ال��ح��م��ى عهدوي���ع���ت���ل 

عهدها ذك��ر  وال  )ن��ج��د(  مق�صدي  )نجد(وم��ا  داره  غ����دت  م���ن  ل���ج���رّي  ول��ك��ن 

بالحمى ت���ق�������ص���ي���ن  الأي�����������ام  ه������ل  ب���ه الجهداأال  ل����ذي وج����د ت��ن��اه��ى  ���ص��ب��ي��ل 

الرعد���ص��ق��ى اهلل اأك����ن����اف ال��ح��م��ى ك���ل واك���ف اأخ���ل���ف  اإذا  ي��روي��ه��ا  ال���دم���ع  م���ن 

يعدووح���ي وج����وه ال��ح��ي م���ن ج��ان��ب الغ�صا وال  ب��خ�����ص��ب  ُي����ع����دي  ح���ي���ا  ب���ك���ل 

* * *
وقال:

ُغ������زّي������ي������ٌل �����ص����ي����ُف ط�����رف�����ه ب������دم������ي))(م��������ا ب������ي������ن ن������ج������د وت������ل������ع������ة اْل������َع������لَ������م

ف�����ي ال����ق����ل����ب ف����ت����ك ال���م���ه���ن���د ال����خ����ذمك�����ل�����ي�����ل ل������ح������ظ ال�������ج�������ف�������ون ف����ات����ك����ه

به ج�������������واَي  م�������ا  ت���������در  ل�������م  ك�����ن�����ت  ف���������ص����ل �����ص����ن����ا ن�����اظ�����ري�����ه ع�������ن األ�����م�����ياإن 

  

)1( الم�شدر ال�شابق.
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211- �صاعر:
اأت�����ت اإذا  ال�����ري�����اح  ه������وج  ف����ا�����ص����اأال  ب��ري��ح ال��خ��زام��ى ه��ل ت��م��ّر ع��ل��ى )نجد(اأال 

بالحمى الآب��ي��ت��ّن  ه���ل  ���ص��ع��ري  ل��ي��ت  ���ص��ل��ي��م��ا م���ن االأزم������ان ���ص��ي��ف��ا ع��ل��ى هنداأال 

غ���زال ب���ذي االأرط����ى ت��ح��ّن اإل���ى )نجد(اأف�������������ي ك��������ل م��������ا ه�����ب�����ت ل��������ك ال�����ري�����ح

���ص��ل��ي��م��ا وم���ا ت�����ص��ف��ي��ك ه��ن��د م���ن الوجدوق���د ك��ن��ت ف��ي )ن��ج��د( ب��م��ن��ع��رج اللوى

  

212- �صاعر:
ن����ع����ام م����ه����اة ال����وح���������ض م�����رت�����اع ف�����ارداأف��������ي ك�����ل )ن�����ج�����د( م�����ن ب������اد وغ���اب���ر

بالنوى ال���م���ح���ب���ي���ن  اأك������ب������اد  رم����ت����ن����ا ب����ه����ا ي�������وم ال���ع���ذي���ب���ي���ن ن���اه���دي����را�����ص����ق 

وم����ا ال��ق��ل��ب م��م��ا اأخ���م���ر ال��ق��ل��ب جامدف���م���ا ال���ق���ل���ب م����ن ذك������رى اأم���ي���م���ة ن����ازع

  
213- �صاعر:

ح��ل��ل��ن ح��م��ى )نجد(ح������������دود ب�������ح�������واري�������ن اأدم�����������������اء رات�������ع ي���ذك���رن���ي ح������وراً 

الحمى ب���ذي  ع��ي��ن��ا  ال��ع��ي��ن  ورود  الرندي����ردن  م���ن  رّن�����ت  االأي������ك  ن���ائ���ح���ات  اإذا 

�صفائرا ال���ن���ب���ات  ل���ي���ل  م����ن  ع���ل���ى ن���ف���ح ف����ي ال����وج����ه ����ص���رج ب���ال���وردواأر�����ص����ل����ن 

بال�صدي��ق��رب��ن ب��ال��ن��ج��ل ال��م��را���ض م��ن الهوى ت����ق����ّط����ع  دوام�����ي�����ه�����ا  ق�����ل�����وب�����اً 

  
214- �صاعر:

ف�صاقني الحجاز  نحو  م��ن  ال��ب��رق  وك���������ل ح�������ج�������ازي ل�������ه ال�������ب�������رق ����ص���ائ���ق�صما 

  

215- �صاعر:
ف��ه��اج �صبابتي )ن���ج���دي���اً(  ال���ب���رق  ك�����اأن�����ي ل����ن����ج����دي ال������ب������روق ن�������ص���ي���ب))(���ص��م��ا 

)1( الألف �شنة الغام�شة من تاريخ نجد، وللبيت الأو�شط رواية اأخرى.. هي:
ج����ن����وبب���دا ك��ان�����ص��داع ال��ل��ي��ل ع��ن وج���ه �صبحه االأراك  ب������ي������ن  وت���������ط���������رده 
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تهامة غ�����ور   - ال����غ����ور  ب�����رق  ه�����اج  ت����ه����ي����ج م������ن �����ص����وق����ي ع�����ل�����ّي �����ص����روباإذا 

ابت�صامه ف����ي  ����ص���اح���ك���اً  ت������راه  وط��������������ورا ت������������راه ق�������د ع����������اه ق����ط����وبف����ط����وراً 

  
216- �صاعر:

ون�����ّورت )ن���ج���د(  ق���ري���ان  اأم����رع����ت  من البقل لم اأنظر بعينّي في )نجد())(واإن 

  

217- عروة بن الورد)2(:
بالقنا ال�����ق�����وم  اأول  ع���ن���ه���ا  وب�����ي�����������ض خ������ف������اف وق�����ع�����ه�����ن م�������ص���ّه���رن����ط����اع����ن 

وع����رع����روي����وم����ا ع���ل���ى غ��������ارات )ن����ج����د( واأه����ل����ه �����ص����ث  ذات  ب������اأر�������ض  وي������وم������اً 

  

218- نظام الدين اأحمد بن مع�صوم بن ن�صير الدين الح�صيني: )1027 - 1086ه�(.
و)نجده(م����ث����ي����ر غ����������رام ال����م���������ص����ت����ه����ام ووج��������ده �صلع  غ��ور  م��ن  �صرى  ومي�ض 

التهابه ال���رق���م���ت���ي���ن  ب����اأع����ل����ى  ف�����ظ�����ل ك�����ئ�����ي�����ب�����اً م��������ن ت������ذك������ر ع����ه����دهوب��������ات 

وب������ان������ات )ن�����ج�����د( وال����ح����ج����از ورن������دهي�����ح�����ّن اإل���������ى ن����ح����و ال�����ل�����وى وط���وي���ل���ع

  

219- محمد بن علي بن حيدر الح�صيني: يعار�ض ق�شيدة نظام الدين ال�شابقة.
���ص��ل��ع و)نجده(ن�صيم ���ص��رى ع��ن ���ص��ي��ح )ن��ج��د( ورن���ده ���ص��رى م���ن غ���ور  وب����رق 

وه�����������ذا م����ث����ي����ر ح�������ر وج�����������دي ب�����ب�����ردهف�����ذل�����ك ُم������������وٍر ن��������ار �����ص����وق����ي ب����زن����ده

  

220- اأحمد مخيمر)3(: )من ق�شيدة طويلة(.
بليلة ����ص���ري���ت  )ن�����ج�����د(  ����ص���ب���ا  ي�����ا  ف���ه���ج���ت ب����ن����ا ل���ل�������ص���اك���ن���ي���ن ب�����ه وج�����دااأال 

�صنينه ل����ك����ن  ق�����ب�����ل..  م�����ن  اأره  ل���ع���ب���ن ب����ن����ا ����ص���ي���ب���ا، و����ص���ي���ب���ن���ن���ا م�����رداول�������م 

)1( مجلة العرب، حمد بن محمد الجا�شر، ج7، 8 �ض16 محرم و�شفر 1402ه�.
)2( الأ�شمعيات.

)3( المجلة العربية العدد الرابع - الجماديان 1397ه�.
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اإل���ي���ه.. واح��م��ل��ي م��ن جوانحي ح��ن��ي��ن��ا، وم���ن روح����ي غ��رام��ا ل��ه ُيْهَدىف��ع��ودي 

����ص���ام عليكم )ن�����ج�����د(..  ���ص��اك��ن��ي  ب�����ه ورداف���ي���ا  ن�����ث�����رت  ب�����ه ظ���������ا..  ن���������ص����رت 

ال���ن���ي���ل ن�صمة ����ص���اط���ئ  م����ن  ب����ه  والوجداب���ع���ث���ت  ال�����ص��وق  ق��ل��ب��ي  م���ن  وح��م��ل��ت��ه��ا 

والتقى ال���ح���ل���م  ت���ن���ب���ت  ب���������اداً  ال�����ص��ب��ر والجدااأح�������ب  اأب��ن��ائ��ه��ا  ف���ي  وت��غ��ر���ض 

)نجدا(واأه������وى ع����رار ال���غ���ور م���ن رم����ل حاجر يبلغني  من  )ن��ج��دا(..  واأع�صق 

  

221- ح�صن بن عبداهلل القر�صي)1(: 
م�������ن ب�����������ادي �������ص������وق������اً اإل�����������ى ب�����غ�����داداإي����������ه ب������غ������داد م�����وج�����ة ال�����ح�����ب ت���ع���دو

واالأورادت�������ص���ب���ق ال�����ري�����ح وال������م������دى وال���ل���ي���ال���ي ب�����������ال�����������زه�����������ور  ث����������������رة 

ت�صري ل����ك  )ن����ج����د( ح���ن���ة  ����ص���ب���ا  ك����ال���������ص����ب����اح ال�������رف�������اف ف������ي ال���م���ي���ادم����ن 

البي� ع���ب���ق  ل������)ب�����اب�����ل(  اأه���������دي  ���������ت ن�������دي�������ا ك�����������ص�����ي�����ب�����ات ال��������غ��������واديج���ئ���ت 

وم����������راي����������ا م���������ن ن�������ج�������دة واع���������ت���������دادزم���������������زم وال������������ف������������رات ح��������ب��������ات ق���ل���ب

  

222- عبدالرحمن الداخل )�صقر قري�ض()2(: 
راأى في الأندل�ض نخلة فريدة فقال:

ال����ر�����ص����اف����ة نخلة و�����ص����ط  ل���ن���ا  ت���ن���اءت ب���اأر����ض ال���غ���رب ع���ن ب��ل��د النخلت����ب����دت 

ال��ت��غ��رب والنوى ف���ي  ���ص��ب��ي��ه��ي  وط�����ول ال��ت��ن��ائ��ي ع���ن ب���ن���يَّ وع����ن اأهليف��ق��ل��ت: 

غريبة ف����ي����ه  اأن����������ِت  ب������اأر�������ض  مثلين�����������ص�����اأِت  وال��م��ن��ت��اأى  االإق�����ص��اء  ف��ي  فمثلك 

بالوبل�صقتك غوادي المزن في المنتاأى الذي ال�����ص��م��اك��ي��ن  وي�����ص��ت��م��رئ  ي�����ص��ّح 

* * *
وقال اأي�صاً:

ف�������ي االأر�����������������ض ن�����ائ�����ي�����ة ع�������ن االأه���������لي���������ا ن������خ������ل اأن���������������ت ف���������ري���������دة م���ث���ل���ي

)1( جريدة ال�شرق الأو�شط - 1407/4/2ه� )1986/12/3م(.
)2( �شعر الحنين في الأدب القديم/ د. عبدالقدو�ض اأبو �شالح.. مجلة كلية اللغة العربية بالريا�ض 1393ه�.
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ع����ج����م����اء ل������م ُت�����ْج�����َب�����ل ع����ل����ى َج����ْب����ِل����يت�������ب�������ك�������ي، وه��������������ل ت������ب������ك������ي م����ك����م����م����ة

لبكت اإَذْن  ع�����ق�����ل�����ت  اأن��������ه��������ا  م�����������اء ال����������ف����������رات وم������ن������ب������ت ال����ن����خ����لول����������و 

  

223- عبدالكريم بن عبدالعزيز الجهيمان: )مناجاة نخلة()1(. 
وك���������ان ب������ي ����ص���ج���ن زادت�����������ه اأ�����ص����ج����ان����اراأي�����ت�����ه�����ا ف������ذك������رت ال����ط����ل����ح وال����ب����ان����ا

طلعتها ع����ي����ن����اي  راأت  ل����م����ا  وذّك��������رت��������ن��������ي اإخ�����������وان�����������ا واأوط����������ان����������ااأن�����������ص�����ُت 

وتحناناح��������ازت ب���م���ظ���ه���ره���ا ح����ب����ي واأورث������ن������ي اأ������ص�����واق�����ا  ال�����ل�����دن  ق����وام����ه����ا 

�صانا�����ص����م����ت ب����ه����ام����ت����ه����ا ع������������زاً وم����ك����رم����ة اأو  ع������اب  وع�����ّم�����ا  ال����دن����اي����ا  ع�����ن 

�صمم م�����ن  ت���ب���دي���ه  ب���م���ا  ال���ن���ف�������ض م�����ا كاناف���اأع���ج���ب���ت���ن���ي  اأح��������ب ع����زي����ز  اإن��������ي 

ع�صباناي��ا ن��خ��ل��ة ق��د ���َص��َم��ْت ف��ي االأف����ق هامتها ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  ف���ي  واأر����ص���ل���ت 

قامتها ال�����ري�����ح  ن�������ص���م���ات  م�����ن  وال���خ���و����ض ي��ل��ق��ي اأغ������اري������داً واأل���ح���ان���ات���ل���ي���ن 

ك����ان����م����ا ه�����و ي�����ب�����دي ال���������ص����وق ول���ه���ان���ات������رى ال���ع�������ص���ي���ب ي�����دان�����ي خ����دن����ه مقة

عمتنا ال�����ده�����ر  ع����م����ر  ان�������ك  غ�������رو  ع�������ص���ن���ا واإي��������������اك اأح�����ق�����اب�����ا واأزم�������ان�������اال 

وجوًى �صجًى  من  لقيت  ما  لنا  �صكوانافا�صكي  ����ص���ك���واك  اإل�������ى  ن���ل���ق���ي  ون����ح����ن 

����ص���اأن���ن���ا كانااأو فا�صتري ما لقيت - الدهر - من عنت ف�����ي  ن�������ص���ت���ر م�����ا  ون����ح����ن 

  

224- عبدالعزيز بن �صليمان النعام)2(:
ال����رب����ي����عي��������ا )ن��������ج��������د( ه������ب������ي ن���������ص����ي����م ع���ط���ر وورد  ال������خ������زام������ى  ب�������اأري�������ج 

ب������ل������ون �����ص����ه����ول����ك وب�����������رد ال�������ص���ق���ي���عب��������ل��������ون �������ص������م������اك وغ��������ي��������م ال����م����ط����ر

ع�������ص���ى ي�������ص���ت���ج���ي���ب ل���ل���ق���ل���ب ال���وج���ي���عف��������اأي��������ن ال����ن���������ص����ي����م واأي���������������ن ال����خ����ب����ر

م�صر ال����ك����ن����ان����ة  اأر�������������ض  وح��������ائ��������ل ع��������ن��������وان خ������ل������ي ال�������ودي�������عف����ع����ن����وان����ي 

)1( �شعراء نجد المعا�شرون، والق�شيدة اأطول من ذلك، وانظر الجهيمان اأي�شًا في رقم 130 �ض 157.
)2( جريدة الريا�ض - 1405/5/1ه�.



نجد.. في ال�شعر 208

ج�������������اء ال�����ن�����������ص�����ي�����م ك��������اب��������ن م����ط����ي����عف��������ح��������م��������داً ل��������رب��������ي واأل�������������������ف �����ص����ك����ر

ال�صهر ����ص���ر  م�����ا  ال���خ���ط���ب  م�����ا  ل�������م�������اذا ال�������������ص������راخ ك����ط����ف����ل ر����ص���ي���عوق�������ال 

الجميعف�������ق�������ل�������ت ل�������������ه اإل�������������������������يَّ ب������ال������خ������ب������ر ح������ال  م�����ا  ط���ف���ل���ت���ي  ح������ال  م�����ا 

الو�صيعب�����ح�����ائ�����ل ف������ك������ري اأ�������ص������ن������اه ال�������ص���ه���ر ب���ال�������ص���ه���ل  االأه���������ل  ب���م���وط���ن 

  

225- قي�ض بن معاذ المجنون)1(:
مري�صة ع���ي���ن  ب���ال�������ص���ام  ه����ل  اأعينهاخ��ل��ي��ل��ي  ل���ع���ل���ي  )ن�����ج�����د(  ع���ل���ى  ت���ب���ّك���ي 

حمامة اإال  ال����ب����اك����ون  اأ����ص���ل���م���ه���ا  م������ط������وق������ة ب�������ان�������ت وب��������������ان ق����ري����ن����ه����اق�����د 

  

226- ال�صري الرفاء)2(:
مخيمة )ن������ج������د(  رب�������ى  ط���ل���ب���ت  اأرباإذا  غ����ي����ره����ا  ط��������اب  ف������ي  ف����م����ال����ه����ا 

* * *
غ���م���ام���ا وج����������دت  اإن  ال������ب������رق  ف��ا���ْص��ق )ن���ج���دا( ب���ه وم���ن ح���ّل )نجدا(اأي������ه������ا 

ظ�����ب�����ي�����ات ي����ف����ت����ك����ن ب����ال���������ص����ب ع����م����داَوت�������ع�������ه�������د ت������ل������ك ال�������خ�������ي�������ام ف���ف���ي���ه���ا
* * *

واأّرق�������������������ه ال��������ب��������رق ل�����م�����ا ا������ص�����ت�����ط�����ارات�������ذك�������ر )ن����������ج����������داً( ف�������ح�������ّن ادك�������������ارا
* * *

غ�������ارت ن����ج����وم ال���ح�������ص���ن ف�����ي اأغ���������وارهه����ل ي���ن���ج���دن ف����ري����ق )ن����ج����د( ب���ع���د ما

  

227- محمد بن عبداهلل العثيمين)3(:
مهايعهاأل��������������م ت���������ر اأظ��������ع��������ان��������ا ت�����������ص�����د ل���ن���ي���ة )ن�����ج�����د(  وال����ق����ل����ب  ت���ه���ام���ي���ة 

  

محرم  �شهر  اأول  الأيام  هذه  �شحفنا  وفي  وغيرهم.  والكوفيين  الب�شريين  من  النحويين  العلماء  )1( تاريخ 
1438ه� قراأت خبرًا عن زواج فالن بن فالن المجنون فقد يكون هذا العري�ض من اأحفاد جده ال�شاعر.

)2( ديوانه - ن�شر مكتبة القد�شي 1355ه�.
)3( ديوانه )العقد الثمين من �شعر محمد بن عثيمين( اإعداد: �شعد بن روي�شد.
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228- ح�صن فليح)1(:
ال���م�������ص���ت���اق �����ص����ب����اب����ة  ع�������ن  ت���������ص����ل  �����������اقال  وت������������رف������������ق ب������ق������ل������ب������ه اْل�����������َخ�����������فَّ

ظ���م���اأى ب�����غ�����داد  اإن  )ن�����ج�����د(  ي�����ا  ت��������ت��������ل��������ظ��������ى ل�����������������ص��������م��������ة وع����������ن����������اقاإي��������ه 

م����������ن ع��������������ذب م�������ائ�������ه�������ا ال����������رق����������راقح���م���ل���ت���ن���ي ل������ك ال����ت����ح����ي����ة م������ن دج���ل���ة

ب����ل����غ اهلل  ن�������������ص������دت������ك  ق��������ال��������ت  اأه���������ل )ن�����ج�����د( ت���ح���ي���ت���ي وا����ص���ت���ي���اق���يث����������م 

بقلب اأج����ت����ل����ي����ك  )ن������ج������د(  ي������ا  م�������������������ص���������ت���������ه���������ام م���������ت���������ي���������م ت����������������واقج����ئ����ت 

ج�����ن�����اح ذات  اإل����������ي����������ك  م��������ن ب�������ن�������ات االأج����������������������واء واالآف����������������اقح�����م�����ل�����ت�����ن�����ي 

اأري�������ج�������ا ت�������ف�������وح  ب�����ال�����������ص�����ب�����ا  �����ص����ي����ق ال�������ع�������رف ط�����ي�����ب االن����ت���������ص����اقواإذا 

فحطي )ن������ج������د(  ع����������رار  ه��������ذا  �������اقق����ل����ت  ن�����������ت�����������زود م�����������ن ط������ي������ب������ه ال�������ع�������بَّ

ث������م حطت اأر��������ص�������ه  ن����ح����و  ب�����م�����ع�����ان�����ي ال��������ج��������ال واالإ������������ص�����������راقف����ان����ث����ن����ت 

ث������م������ل ب������ي������ن �����ص����ح����ب����ت����ي ورف�������اق�������يط�������ف�������ت ف�����������ي اأر����������ص���������ه���������ا وك���������اأن���������ي

ت���������غ���������ن���������ي ب��������ل��������ه��������ف��������ة ال�������������دف�������������اقوت�����������ص�����اءل�����ت اأي���������ن �����ص����ن����اج����ة ال����ع����رب

فالمقراة ف��ت��و���ص��ح  ال���ل���وى  ���ص��ق��ط  ي����������ا ق�������������وم ه����������ل ل�������ه�������ا م����������ن ب�����اق�����ياأي����ن 

الركب ا����ص���ت���وق���ف  ال������ذي  ب���ه���ا  ل������ي������ب������ك������ي ب��������دم��������ع��������ه ال��������م��������ه��������راقي��ت��غ��ن��ى 

�����ص����داد اب�������ن  ع���ل���ي���ه���ا  ال����ق����ى  دار  ���������ص��������ام��������اً ي�����ف�����ي�����������ض ب���������االأ����������ص���������واقاأي��������ن 

ن��������ج��������وى ال������م�������������ص������ت������اق ل����ل����م���������ص����ت����اقاأي������ن ���ص��ف��ح ال����ت����وب����اد ي���زخ���ر ب����االآه����ات

ك�����������ان م��������ن اأم�������������ر ������ص�����ي�����د ال����ع���������ص����اقاأي�����������ن ق����ي���������ض واأي�������������ن ل����ي����ل����ى وم���������اذا

وم������������ن������������اأى ال����������غ����������دو واالإط�����������������������راقاإي������ه ي����ا )ن����ج����د( اأن������ت ف���خ���ر ال����ب����وادي

  

229- القتَّال الكالبي:
اأح����ب����ه����ا ك���������ان  االأرواح  ه�����ب�����ت  ن��ح��و )ن���ج���د( هبوبهااإذا  ال���ت���ي م���ن  اإل������ّي 

)1( الألف �شنة الغام�شة من تاريخ نجد )ج2( نقاًل عن مخطوطة.
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الهوى ط���اع���ة  اإل������ى  ل��ي��دن��ي��ن��ي  قلوبهاواإن��������ي  م������را�������ض  اأت��������������راب  ك������واع������ب 

طبيبهاب����ه����ن م�����ن ال����������داء ال��������ذي اأن��������ا ع�����ارف اإال  االأدواء  ي�����ع�����رف  وم�������ا 

  

230- �صوار بن ال�صراب:
ت�������ص���اف���ح���ه اأي��������دي ال�����ري�����اح ال���غ���رائ���باأي���������ا ح�����ب�����ذا )ن������ج������د( وط�����ي�����ب ت����راب����ه

ب������ه ل������ك اأت�������������راب ع����������ذاب ال����م���������ص����اربوع����ه����د ����ص���ب���ا ف���ي���ه ي����ن����ازع����ك ال���ه���وى

  

ق�صائد يتيمة

وحي���ث تقدم فيم���ا اأورده ياقوت ف���ي كتابه ق�شائد ل���م تن�شب لقائ���ل معين.. فقد 
تجمعت لدي بقية لها.. وجدتها هنا وهناك.. اأثبتها فيما يلي)1(:

-231
وم������ن َع�����ْل�����وى ال�����ري�����اح ل���ه���ا ه����ب����وب))(اأ�������ص������اق������ت������ك ال����������ب����������وارق وال�����ج�����ن�����وب

ع وال����������ع����������رار ب�����ه�����ا م���������ص����وباأت������ت������ك ب���ن���ف���ح���ة م������ن ����ص���ي���ح )ن����ج����د( َت���������������ص�������وَّ

  
 -232

مر����ض اأعراب���ي)3( ل���دى الوليد ب���ن عبدالملك فبع���ث اإليه الأطب���اء فاأن�شاأ 
يقول:

تخالهم ح���م�������ض  م����ن  االأط�����ب�����اء  كالمجانينج�����اء  اأَُداَوى  اأن  ج��ه��ل��ه��م  م���ن 

ي�صفينيق�����ال االأط�����ب�����اء م����ا ي�����ص��ف��ي��ك ق���ل���ت لهم ال��ت�����ص��ري��ر  م����ن  رم�����ث  دخ������ان 

)1( وتقدم غيرها في ال�شفحات الما�شية.
)2( بل قائلهما هو اأبو هالل الأ�شدي )نجد ومفاتنه ال�شعرية(.

)3( هو الأبر�ض ال�شالني كما ذكر الهمداني.
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محتطب اأدخ������������ان  اإل���������ى  اأح���������ن  م�����ن ال���ج���ن���ي���ن���ة ج���������زٍل غ����ي����ر م�������وزوناإن���������ي 

ولكن هذا الأعرابي توفي قبل اأن ي�شله الدواء! كما قيل.
  

233- �صاعر:
ب����ع����ده����ا )ن����������ج����������داً(  اهلل  اأراك  تجبنيال  ل�����م  اإن  ب���ه���ا  ال������ح������ادي  اأي�����ه�����ا 

  

234- �صاعر:
وي���ا ح��ب��ذا )ن��ج��د( ع��ل��ى ال��ق��رب والبعد�صقى اهلل )نجداً( وال�صام على )نجد(

  

235- �صاعر:
ب��ل��ي��ل ع��ل��ى )ن���ج���د( ت��ذك��رن��ي )ن���ج���داً(ن�����ص��ي��م ال��خ��زام��ى وال���ري���اح ال��ت��ي �صرت

الحمى م��ن  ال�����ص��در رط��ب��اً  ن�صيم  ف��ذك��رن��ي )ن����ج����داً( وق��ّط��ع��ن��ي وج�����دا))(اأت��ان��ي 

  
-236

ق���ال الفتح بن خاقان ورد علّي اأعرابي م���ن البادية نجدي ف�شيح فبات ليلة عندي 
عل���ى �شط���ح ُم�ْشِرٍف على ب�شتان ف�شمع فيه �شوت الدواليب فقال ما اأ�َشبُه هذا ال بحنين 

البل.. واأن�شد:
واأح��������������ن م�������ن �������ص������وق اإل������������ى )ن�����ج�����د(َب�����������َك�����������َرْت ت�����ح�����ن وم���������ا ب�����ه�����ا وج�������دي

بها ال������ري������ا�������ض  ت����ح����ي����ا  ودم����������������وع ع�����ي�����ن�����ي اأح����������رق����������ت خ������ديف�����دم�����وع�����ه�����ا 

  
237- �صاعر:

و�صّيف رب��ي��ع  م���ن  )ن���ج���داً(  اهلل  وخ�������ض ب���ه���ا اأ����ص���راف���ه���ا ف���ال���ج���وان���ب))(���ص��ق��ى 

)1( وفي رواية: فذّكرني ليلى.
)2( فرحة الأديب.
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فراه�ض ف��ال��م��ط��ال��ي��ي��ن  اأََج�����لَ�����ى  يقارباإل������ى  ����ص���ي���ئ���اً  اأن  ل����و  ال����ه����وى  ه����ن����اك 

  
238- �صاعر:

م�������ت�������ى رع������������������ان ال�������ع�������ق�������ي�������ق ت������ب������دوي���������ا ������ص�����ع�����د ق���������ل ل���������ي واأن�����������������ت ُح���������رُّ

واأي������������������ن م������ن������ي ال�����������غ�����������داة )ن������ج������د(اأ���������ص��������ت��������اق )ن������������ج������������داً( و�����ص����اك����ن����ي����ه

  
239- �صاعر:

اإل�����ى ي�������ص���ي���ر  اأو  ب������اأر�������ض  ي�������ص���ت���ق���ر  اأخ�������رى ب�����ص��خ�����ض ق���ري���ب ع���زم���ه نائيال 

بالخلي�صاءي���وم���اً ب����ح����زوَى وي����وم����اً ب��ال��ع��ق��ي��ق ويو وي�����وم�����اً  ب���ال���ع���ذي���ب  م�����ا 

تيماِءوت�������������ارة ي����ن����ت����ح����ي )ن���������ج���������داً( واآون�����������ة ق�����ص��ر  وح���ي���ن���ا  ال����ح����زون  ���ص��ع��ب 

  
240- �صاعر)1(:

تحملوا ب�������ص���رى  اآل  م����ن  رف����ق����ة  ���ي���ِت م���ن رف���ق���ة ُر�����ص����دا))(اأي�������ا  ر���ص��ال��ت��ن��ا ُل���قِّ

ف���ب���ل���غ���وا �����ص����ال����م����ي����ن  و�����ص����ل����ت����م  ي��رى )نجدا(اإذا  اأن ال  ق��د ظ��ن  تحية م��ن 

مكبا ال�����������ص�����ادري  ت����رك����ن����ا  ِب��َق��ْي��َدْي ه��وى من حبكم م�صمرا وجداوق������ول������وا 

  
241- �صاعر:

وي����ق����ري����ن����ي ع������ن ال���������ص����ي����ح ال�������ص���ام���اي���ح���دث���ن���ي ال���ن�������ص���ي���م ع�����ن اْل�����ُخ�����َزاَم�����ى

ري����ا�����ض )نجد( ال����ري����ا�����ض  ع���ل���ى  احت�صامات���م���ر  ل���ه���ا  ال���غ�������ص���ون  ف��ت��ن��ع��ط��ف 

ت������ذك������رن������ي ال�������م�������ن�������ازل وال�����خ�����ي�����ام�����اوت����ق����ل����ق����ن����ي ح������م������ام االأي���������������ك ن����وح����ا

  

)1( لعّله ال�شادري كما جاء في البيت الثالث.
)2( وفي رواية:

���دااأي�������ا رف����ق����ة م����ن ن���ح���و م�������ص���ر ت���روح���ت ت�����وؤم ال��ح��م��ى ُل���ّق���ي���ت م���ن رف���ق���ة ُر����صْ
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242- �صاعر:
يتذكر )نجدًا( عند الموت:

ح�شر ب�شاط الحجـــاج رجل تعين عليه القتل وح�شر اأهل القود بح�شوره، فلما �شل 
ال�شيف اتفق اأن مالأ الرجل عينه في حاله تلك فراأى بريق ال�شيف ولمعان برق فا�شتنظر 

ثم اأن�شد مرتجاًل:
م�صغولت����األ����ق ال����ب����رق م����ن )ن����ج����د( ف��ق��ل��ت له ع���ن���ك  اإن�������ي  ال����ب����رق  اأي����ه����ا  ي����ا 

م�صلولي��ك��ف��ي��ك م����ا ق����د ت�����رى م����ن ث���ائ���ر حنق ال�����م�����اء  ك�������ص���ب���ي���ب  ك����ف����ه  ف�����ي 

فعطف عليه الحجاج ودفع الدية واأخلى �شبيله)1(.
  

243- ابن مّيادة: الرّماح بن اأبرد المري )000 - 149ه�()2(.
و�صاكنه )ن�����ج�����د(  م�����ن  اأت����ي����ت����ك  ب���ه���ا العربل����م����ا  ن��ف��ح��ة ط������ارت  ل����ي  ن��ف��ح��ت 

* * *
ف���ق���ل���ت ه�������ص���ي���م���ة م������ن اأه���������ل )ن����ج����د(اأم����������رت����������ك ي��������ا ري�������������اح ب��������اأم��������ر ح������زم

* * *
)ن��ج��د( حميدة اأه���ل  ع��ن  اإذ جلت  ف����ق����ي����رجلت  ج��������������اء  ال  غ�������ن�������ي  ج��������������اء 

  

244- قال اأعرابي: ذهب مع الجي�ض اإلى اأر�ض الروم)3(.
وم����م����ن يحله )ن�����ج�����د(  م�����ن  والجنُدت����ب����دل����ت  االأع������اري������ب  م����ا  ج���ن���د  م��ح��ل��ة 

  

245- قي�ض بن ذريح: )�شاحب لبنى(.
ب����)ن���ج���د( �صحابة ي���وم���اً  اأم���ط���رت  ب����االأج����راع ط��ل��ح وتن�صبوم����ا  اخ�����ص��رَّ  وم����ا 

  

)1( وفيات الأعيان 2/46.
)2( �شعر ابن ميادة.

)3( نجد ومفاتنه ال�شعرية، من هذه الفقرة 244 اإلى رقم 311، اأي من �شفحة 213 اإلى �شفحة 226.
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246- محمد الِخَيمي: 
عرفتهُم م����ذ  ب����)ن���ج���د(  ال���ع���ري���ب  ن�صبه����م  وال  م������ال  م���ع���ه���م  ل�����ي  ي���ب���ق  ل�����م 

  

247- اإبراهيم بن العبا�ض ال�صولي: 
الغ�صا ذي  ب�صاكن  �صفحا  ال�صبا  هبوبهاتمر  ي����ه����ب  اأن  ق���ل���ب���ي  وي���������ص����دع 

الأن����ن����ي وذاك  )ن�����ج�����د(  ف�����ي  هبوبهااإخ������ال������ك  ه�����ب  ال�����ري�����ح  م�����ا  اإذا  اأُراح 

* * *
اأح�����ال ع��ل��ى )نجد(ول���������ص����ت ك�����ب�����اك م������ن ت����ه����ام����ة م����ن����زاًل ف��ل��م��ا ق�����ص��ى ن��ح��ب��اً 

  

248- عرقلة الكلبي: 
وم�����ذ َب�����ُع�����َدت ل��ي��ل��ى ف��ل��ي��ل��ي ب����ا فجراأرى ال�صبر عن )نجد( اأمّر من ال�صبر

االأ����ص���ائ���ل وال�صحى ف���ي  ���ص��وق��ا  ببرء الهوى )النجدي( حي الهوى العذرياأع���ال���ج 

  

249- الحارث بن ظالم: 
ت�������ك�������ون ل������م������ن ي������ح������ارب������ه������م ع������ذاب������ا�����ص����ب����ح����ُت ����ص���ظ���ي���ة م���ن���ه���م ب�����)ن����ج����د(

  

250- عبداهلل بن عجالن النهدي: 
ي������م������وت))( ح������ج������ازي ال������ه������وى َغ�������ِل�������ٌق ب�����)ن����ج����د( وال  ي���ع���ي�������ض  ال  ����ص���م���ي���ن 

  

251- عمر بن اأبي ربيعة: 
�����ْف�����َن ب���ه���ا ف���ق���ل���ن ل���ن���ا ب����)ن���ج���د( م�������ن ال������ح������ر ال�����������ذي ن����ل����ق����ى ُف��������������ُروُجَو������صِ

* * *

)1( الغلق: الأ�شير لم ُيْفَد.
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ل���م نزل ث���م  ن��ح��وك��م  ُغ���رن���ا  ���ص��ئ��ت  )نجدا(واإن  ق���اب���ًا  ت��ج��ل�����ص��وا  ح��ت��ى  ب��م��ك��ة 

* * *
)ن�����������ج�����������د( ح��������������ب��������������ذا  ي����������������ا  �����������ِك�����������َن�����������ه�����������ا اأر�����������ص����������ااأال  وم����������������ن اأُ������������صْ

  

252- عمار بن البولنية: 
ترابها وط����ي����ب  ن����ج����دا  ل�����ي  ل���ي���ت  ب����ه����ذا ال�������ذي ي����ج����ري ع���ل���ي���ه ال�����ن�����وارجاأال 

  

253- اأبو العز م�صطفى ال�صعدي: 
)ن����ج����د( ع��������رار  االأراك  ب�������ذي  ف����ع����ط����ر َع������������رف اأن�������ف�������ا��������ض ال������ري������احوف��������اح 

������ل �����ص����ح����ن خ������د ال������������ورد وج������دا ع������ل������ى ������ص�����غ�����ف ب���������ه ث������غ������ر االأق���������������احوق������بَّ

  

254- البحتري: 
عبرته االأط����������ال  ا����ص���ت���دع���ت  َلَمَحاورب�����م�����ا  اإذا  )ن���ج���د(  م���ن  ال���ب���رق  و���ص��اق��ه 

* * *
بيننا وال�����م�����ه�����ام�����ه  ج�����ب�����رون�����ي  ارف�ّض غيث من تهامة في )نجد(ُه����������ُم  كما 

* * *
)نجد(ت����ت����اب����ع����ت ال�������ط�������اءان ط�����و������ض وط�������ّيء في  �صئت  واإن  في خرا�صان  فقل 

* * *
ق������دره دون  اأق���������داره���������م  كما انخف�صت �صفلى تهامة عن )نجد(م���خ���ف�������ص���ة 

* * *
وَزُرودهل����و ����ص���ئ���َت ع�����دت ب�����اد )ن����ج����د( ع����ودة ع����ق����ي����ق����ِه  ب�����ي�����ن  ف������ن������زل������َت 

* * *
اأر������ض )نجد( ي�����ص��ري ف��اأ���ص��رق��ت  �����راه ووا�������ص������ل ال����غ����ي����ث )ن����ج����دا(ج����اء  ِل�����������صُ

* * *
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وقال ي�صف �صحابة:
ْع��������ِد ال��������رَّ ب����ح����ن����ي����ن  ارت��������ج��������از  ������دوُق ال�����َوْع�����ِدذاُت  ْي������ِل �������صَ م������ج������رورُة ال������ذَّ

ْم��������ِع ِل�����َغ�����ْي�����ِر َوْج��������ِد ل�����ه�����ا َن�����������ص�����ي�����ُم َك�����َن�����������ص�����ي�����ِم ال�����������������َوْرِدم�������ص���ف���وح���ُة ال��������دَّ

������������ِد ول�������م�������ُع َب����������������ْرٍق ك���������ص����ي����وف ال������ِه������ْن������ِدورّن���������������������ٌة م��������ث��������ُل زئ��������ي��������ر االأُ�������������صْ

��ب��ا م���ن )َن����ْج����ِد( �����اِر ال����ِع����ْق����ِدج�����اءت ب��ه��ا ري�����ُح ال�����صَّ ف����ان����ت����ث����رت م�����ث�����َل اْن�����ِت�����������صَ

ب������ى ف�����ي ُب�������رِدف������راح������ت االأر���������������ض ب�����َع�����ْي�����������ٍض َرْغ����������ِد م�����ن و�����ص����ي اأن�����������وار ال������رُّ

�������م�������ا غ�������دراُن�������ه�������ا ف�������ي ال�������َوه�������ِد ������ْرِدك�������اأنَّ َي������ْل������َع������ْب������َن م������ن َح�����ب�����اِب�����ه�����ا ب������ال������نَّ

  

255- اأبو العبا�ض اأحمد بن �صعيب: 
و�����ص����اك����ن����ه����ا )ن��������ج��������ٌد(  ال�������ه�������وى  ب����������دٌر اأم������������ان ال����ن����ف���������ض م������ن )ن����ج����د(دار 

وا��������ص�������ت�������ن ف��������ي ق�����ي�����ع�����ان�����ه�����ا ال������ج������رده��������ل ب�������اك�������ر ال������و�������ص������م������ي �����ص����اح����ت����ه����ا

ب���ه���ا ال�����ن�����������ص�����ي�����م  م�����ع�����ت�����ل  ب������������ات  م���������ص����ت���������ص����ف����ي����ا ب�������ال�������ب�������ان وال��������رن��������داأو 

  

256- الفرزدق: 
المنجدي��������غ��������ور ب������اأع������ن������اق������ه������ا ال�������غ�������ائ�������رون م������ع  )ن�������ج�������دا(  وي����خ����ب����ط����ن 

* * *
)ن���ج���د( ب����غ����ور  ل���ق���ي���ت  اإن  ����َت����ْخ����َزى  ع������ط������ي������ة ب�������ي�������ن زم����������������زم وال�������م�������ق�������ام�����صَ

  

257- عمرو بن معدي كرب: 
وع����ل����ق����م����ة ب������ن �����ص����ع����د ي��������وم )ن����ج����د(ُه�������������ُم ق�����ت�����ل�����وا ع���������زي���������زاً ي����������وم ل���ح���ج

  

258- العماد ال�صلما�صي عثمان بن اإ�صماعيل: 
ك�����ل�����ف و وج�����د اأخ�������������ي  م��������ن  ودي��������ص�������ام  واأه����������ي����������ل  ج������ي������رت������ي  ع����ل����ي����ك����م 
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واأي����������ن ال���ع���ي�������ض ف�����ي ت����ل����ع����ات )ن����ج����د(ذك��������رت ال���ع���ي�������ض ف�����ي ت���ل���ع���ات )ن���ج���د(

  

259- �صعيد بن عبدالرحمن: 
بالعهد ت�����وف  ول�����م  ����ْع����َدى  �����صُ ول������م ت�������ص���ف ق���ل���ب���ا ت���ي���م���ت���ه ع���ل���ى عمداأب����ائ����ن����ة 

به �صكنت  م��ا  ال��غ��ور  ذاك  ال��غ��ي��ث  اإل���ى )نجد(���ص��ق��ى  اإذا ���ص��ارت ن��واه��ا  و)ن��ج��د( 

  

260- اأبو العبا�ض الأعمى: 
مجا�صع ف����ي  ���ٌق  ُم���ْل�������صَ اإال  اأن������ت  ن��ف��اك ج��ري��ر ف��ا���ص��ط��ررت اإل����ى )نجد(ف���ه���ل 

  

261- امروؤ القي�ض: 
ي�����������ص�����ّوف اآن������������اء ال����ع���������ص����ي ال�����ب�����رائ�����راوم��ن ح��ّل ف��ي )ن��ج��د( وم��ن ح��ّل مخيفا

  

262- زهير بن اأبي �ُصلمى: 
دونكما وال����غ����ور  ان����ظ����را  ����ص���اح���ب���ّي  ه����ل ي����ب����دوّن ل���ن���ا ف��ي��م��ا ن�����رى ال���ُج���ُم���ُدي����ا 

والثمده������ي������ه������ات ه������ي������ه������ات م���������ن )ن������ج������د( ال���ب���غ���ث���اء  دون������ه  اأت������ى  ق����د  م����ن 

  

263- يزيد بن مجالد: 
م������ودة اأن  غ����ي����ر  ال������غ������وان������ي  ���ي���ت اآخ������ره������ا َب����ع����ُد�����ص����ل����وت  ل����ذل����ف����اء م�����ا ق�������صّ

ف��ي��ا ح��ب��ذا )نجد(ف������اإن ت���دع���ي )ن����ج����دا( اأدع�������ه وم�����ن به ت��ن��زل��ي )ن��ج��دا(  واإن 

  

264- الأخيطل المخزومي: 
وط�����ن�����ي ف������ت������ه������ام������ة  ت�����ت�����ه�����م�����ي  )ن����ج����د(اإن  ال������ه������وى  ي����ك����ن  ت����ن����ج����دي  اأو 
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265- ال�صخر بن الجعد المحاربي: 
بعدنا ت���غ���ي���ر  ه�����ل  �����ص����ع����ري  ل����ي����ت  )نجُد(اأال  حاله  على  اأم�صى  اأم  العهد  عن 

ون����ح����ن ب����دن����ي����ا ث�����م ل�����م ن���ل���ق���ه���ا َب����ْع����ُدوع��ه��دي ب���)ن��ج��د( م��ن��ذ ع�����ص��ري��ن حجة

  

266- الحادرة: 
)نجد(ون���ح���ن م��ن��ع��ن��ا م����ن ت��م��ي��م وق�����د طغت ت�صمنها  ح��ت��ى  اْل���َم���َا  م��راع��ي 

  

267- اأبو زياد الكالبي: 
رائ����ي����ا ل�������ص���ت  اأن  اهلل  ع�����ب�����اد  )نجدا(اأح������ق������ا  ���ص��اك��ن��ا  وال  ق��وم��ي  وال  ب����ادي 

وك�����ان ب��ه��ا ع��ه��د ال�����ص��ب��ا ن�����ص��را �صعداب����������اد ب�����ه�����ا ن�����ي�����ط�����ت ع�������ل�������يَّ ت����م����ائ����ي

  

268- تميم بن كميل: 
�سبابة �ل���خ���ب���اط  ذو  ق��ل��و���س��ي  و�����ص����دة وج������ٍد م����ن ت����ذك����ره )ن�����ج�����دا())( ي���ح���ن 

ُب����ع����دات��ذك��ر )ن���ج���دا( َم��وه��ن��ا ب��ع��د م��ا انطوت اإل������ف������ه  ع������ن  وازداد  ث���م���ي���ل���ت���ه 

الكبدات�����ذك�����ر )ن������ج������دا( ح������ادي������ا ب����ع����د ق������ادم ي�صدعا  اأن  ال�����ص��وق��ان  يلبث  وال 

اأ����ص���اب ِح���م���ام ال���م���وت اأ���ص��ع��ف��ن��ا وج���داف��ق��ل��ت ل���ه ه��ي��ج��ت ل���ي ���ص��اع��ف الهوى

  

269- ابن الأعرابي: 
اأ�صرفا ال���ي���م���ام���ة  ���ص��ج��ن  َوال�����َي�����ْي  بي الق�صر اأنظر نظرة هل اأرى )نجدا(اأي������ا 

������ص�����واب�����ق دم��������ع م������ا م����ل����ك����ت ل����ه����ا رداف�������ق�������ال ال�����ي�����م�����ام�����ي�����ان ل�����م�����ا ت����ب����ّي����ن����ا

)1( وفي )الزهرة( جاء البيت هكذا:
�سبابة �ل����ح����ي����اط  ذو  ق�����ع�����ودي  ب���م���ك���ة وه�����ن�����ا م������ن ت������ذك������ره )ن�����ج�����دا(ي���ح���ن 
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ب������ردة ذات  اأع������راب������ي������ة  اأج����������ل  ت��ب��ك��ي ع��ل��ى )ن���ج���د( وت��ب��ل��ى ك����ذا وجدااأم����������ن 

ف�����ردال�����ع�����م�����ري الأع��������راب��������ي��������ة ف��������ي ع�����ب�����اءة اأو  ����ص���وي���ق���ة  م�����ن  دم�����اث�����ا  ت���ح���ل 

ب���ط ي��ظ��ه��رن��ه كيدااأح���ب اإل���ى ال��ق��ل��ب ال���ذي ل��ج ف��ي الهوى م���ن ال��اب�����ص��ات ال���رَّ

  

270- ليلى الأخيلية ترثي توبة بن الحمّير: 
المتغورك��������اأن ف���ت���ى ال���ف���ت���ي���ان ت����وب����ة ل�����م ُي����ِن����ْخ م����ع  ي���ه���ب���ط  ول������م  ب�����)ن����ج����د( 

  

271- محمد بن يزيد المبرد: 
ال�صبا م������ع  ذه�����ب�����ن  الأي������������ام  ول�������ي�������ٍل ل�����ن�����ا ب������االأب������رق������ي������ن ق�������ص���ي���ِر�����ص����ق����ي����اً 

و�صيرنا ال��ك��ا���ص��ح��ي��ن  ل��ي��ل��ى  م�صيِروت���ك���ذي���ب  ل���غ���ي���ر  م����ط����اي����ان����ا  ب������)ن�����ج�����د( 

  

272- الأخطل: 
ف����اأ�����ص����ح����ت وه��������ي م������ن ق����ي���������ض ق���ف���ارت�����رب�����ع�����ن�����ا ال�������ج�������زي�������رة ب������ع������د ق���ي�������ض

������ون ال���ح���م���ي���ر ب������اأر�������ض )ن����ج����د( وم���������ا َل��������ُه��������ُم م�������ن االأم��������������ر ال����خ����ي����اري������زجُّ

  

273- الأع�صى: 
ول�������ي�������ت�������ه�������م ق��������ب��������ل ت��������ل��������ك غ���������������ارواف�����ل�����ي�����ت�����ن�����ا ل�����������م ن���������ح���������ّل )ن���������ج���������دا(

  

274- الراعي النميري: 
���اَق���ه���ا ������ٌة ����صَ �����لَ�����ٌة م�����ن ق���ي�������ض ُك������بَّ وافتقارهاُق�����َب�����يِّ ل���وؤم���ه���ا  )ن���ج���د(  اأه�����ل  اإل�����ى 

  

275- اأبو نباتة الكالبي: 
باأر�صه اأََل���������ظَّ  )ن����ج����دا(  اإن  وح����رت����ه ال���ع���ل���ي���ا ال���غ���ي���وث ال���رواج�������ضاأََرْي�������َت�������َك 



نجد.. في ال�شعر 220

الطيال�ضوع���������اد ن�����ب�����ات االأر��������������ض رط�����ب�����ا ك����اأن����ه ال����ري����اح  ف���ي���ه  اط�������ردت  اإذا 

���������ل���������ٌع ت�����ل�����ك ال�������ب�������اد ف���ن���اظ���ر اآي�ضاأَُم���������طَّ ذاك  م����ن  اأن�������ت  اأم  اأه���ل���ه���ا  اإل�������ى 

  

276- طفيل الغنوي: 
)ن����ج����د( اأه���������ل  م�����ن  ه����ال����ك����اً  اأر  َك���������ُزرع���������ة ي���������وم ق���������ام ب�������ه ال�����ن�����واع�����يول�������م 

)ن���ج���د( ي������وم  ال����ف����وار�����ض  اأردى  غ���������ام���������ا غ�������ي�������ر م����������ّن����������اع ال������م������ت������اعل���ق���د 

  

277- دّراج بن زرعة: 
ظعائن ف�����ي  غ�������دت  �����ص����ري����اح  اأم  ط���وال���ع )ن���ج���د( ف��ا���ص��ت ال��ع��ي��ن تدمعاإذا 

  

278- ثعلبة بن اأو�ض الكالبي: 
ي�����م�����اٍن ِن������ق�������������ضٌ  م���������ص����ف����ر  ذو  ب��������)ن�������ج�������د( ك����������ان م�����غ�����ت�����رب�����ا ن����زي����ع����اوم����������ا 

�����ص����ن����اه ل��������ه  الح  ال��������ب��������رق  م��������ا  ح�������ج�������ازي�������ا ������ص�����م�����ع�����ت ل���������ه ����ص���ج���ي���ع���ااإذا 

جميعاب��������اأك��������ث��������ر ُغ�����������لَّ�����������ًة م�������ن�������ي ووج����������������داً ب����ن����ا  ك��������ان  ال���������ص����م����ل  اأن  ل������و 

قلياوم���������ا َع�����������ود ي�����ح�����ن ب����ب����ط����ن )ن�����ج�����د( م�������ص���ط���م���ر  ال���������ص����وق  ُم����ع����ال����ي 

ع����ل����ى اإظ��������م��������اري ال����ه����ج����ر ال���ط���وي���اب��������اأك��������ث��������ر ُغ�����������لَّ�����������ًة م�������ن�������ي ووج����������������داً

  

279- يزيد بن الحكم الثقفي: 
ال���������ص����ري����فح�����وي�����ت ف�����خ�����اره�����ا غ���������ورا و)ن������ج������دا( �������ص������رف  م����ن����ت����ه����ى  وذاك 

  

280- القا�صم بن مروان: 
الفتيقَوَه���������بَّ اأري����ج����ك����م م����ن اأر���������ض )ن���ج���د( ب���ال���م�������ص���ك  �����ص����ي����ب  ن�������ص���ي���م���ا 

غليلي و������ص�����ف�����ى  م����ه����ج����ت����ي  واأط���������ف���������ا م��������ا ب����ق����ل����ب����ي م��������ن ح����ري����قف�����اأح�����ي�����ا 
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281- اأحمد بن عبداهلل بن عبدالملك)1(: 
ب���م���ذم���م ي��������رح  ل������م  ل����ي����ا  اهلل  ع���������ص����ي����ة داران���������������ا )ب�������ح�������ور م������وؤم������ل(رع��������ى 

ال���ق���رن���ف���لوق���د خ��ف��ق��ت م���ن ن��ح��و )ن���ج���د( اأريجة ب������رّي������ا  ه����ب����ت  ن���ف���ح���ت  اإذا 

وانثنى ال��������دوح  ع���ل���ى  ُق����م����ري  ال��ري��ح��ان م��ن ف��وق جدولوغ��������ّرد  ق�صيب م��ن 

����ِلت���رى ال��رو���ض م�����ص��رورا ب��م��ا ق��د ب���دا له ع������ن������اق و��������ص�������ٌم وارت���������������ص�������اف م����ق����بَّ

  

282- م�صكين الدارمي: 
������ت ت�����ه�����ام�����ة ب�����ال�����رج�����الاأت��������وع��������دن��������ي واأن����������������ت ب��������������ذات ع������رق وق���������د ُغ�������������صَّ

ب������ج������رد ال�����خ�����ي�����ل واالأ����������ص���������ل ال����ن����ه����الوق������د �����ص����ال ال����ف����ج����اج ف����ج����اج )ن���ج���د(

  

283- مروان بن اأبي حف�صة يرثي معن بن زائدة: 
م���������ك���������ارم ل���������ن ت�����ب�����ي�����د ول�����������ن ُت������ن������االم�����������ص�����ى ل���������ص����ب����ي����ل����ه م�������ع�������ٌن واأب�������ق�������ى

زاالوك���������������ادت م��������ن ت�����ه�����ام�����ة ك��������ل اأر�����������ض غ�����������داة  ت�����������زول  )ن�������ج�������د(  وم���������ن 

  

284- لبيد: 
َعِلمُتُهُم ح����ي  خ���ي���ر  م����ن  ع����ام����ر  وب����اط����اب���ن���و  زورا  االأع�������������داء  ن����ط����ق  ول�������و 

جفانهم ال���������ص����م����ال  اد  �������رَّ ��������صُ االأفائاُت������������َورع  ت�����ص��وق  )ن���ج���د(  اأ���ص��ب��ح��ت  اإذا 

  

285- �صالم بن دارة: 
الخللاأب����ق����ى ال���ل���ي���ال���ي م����ن ع�����دي ب����ن حاتم م��ن  ���ُص��لَّ  ال�صيف  كن�صل  ح�صاما 

)1( َن�َشر البيتين الأولين اإبراهيم ونو�ض )�شوريا( في مقالة عنوانها )درا�شات في الأدب ال�شعودي.. نجد في 
�شعر ال�شمة الق�شيري(.. )نجد ملهمة ال�شعراء العرب على مّر الع�شور(، تكلم فيه عن نجد، واأورد �شعرًا 
لآخرين )اأبو الطيب.. اأبو العالء.. �شاعر اليتيمة، وهذا ال�شاعر الذي اأ�شماه: اأبو جعفر، اأحمد بن عبداهلل 
بن �شعيد الأندل�شي، وزير الملك اأبي �شعيد عثمان بن عبدالموؤمن بن علي، في القرن ال�شاد�ض الهجري. 

ن�شر المقال في المجلة العربية.
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ء ال�����ص��ه��ل والجبلواأن���������ت���������م زم������������ام م��������ن اأزم���������������ة ط��������يِّ ب���)ن��ج��د( ح��ي��ة  واأن���ت���م 

  

286- محمد بن الح�صين: 
ج�����رت م�������ا  اإذا  ال�������ري�������ح  م�����ن ن����ح����و )ن�����ج�����د( اأي���������ن م���������ص����راُك����ُمي�������ص���ت���ن�������ص���ق 

ه���ف���ا م���������ا  اإذا  ال���������ب���������رق  م�����ن اأر����������ض )ن�����ج�����د( �����ص����وق روؤي������اُك������ُموي�����������������ص��������األ 

  

287- علي بن غدير الفنوي: 
ب�����ن ع����ي����ان كلها ق���ي�������ض  و�صامهاَم��������ْن م���ب���ل���غ  )ن��ج��د(  اأر����ض  منها  اج��ت��از  بما 

ظامهاف������ا ُت����ْه����ِل����َك����ْن����ُك����م ف���ت���ن���ة ك������ل اأه���ل���ه���ا داج  ط���خ���ي���اء  ف����ي  ك���ح���ي���ران 

  

288- ن�صيب بن رباح: 
لطائف ال�������ف�������وؤاد  ه�������بَّ  اأم  نائمةاأي�����ق�����ظ�����ان  وال����ع����ي����ن  ال����رك����ب  ف���ح���ّي���ا  األ��������مَّ 

ون����ح����ن ق����ري����ب م�����ن ع����م����ود ����ص���وادم���ة�صرى م��ن ب��اد ال��غ��ور حتى اه��ت��دى لنا

ب���ع���ه���دي رجيلة ك���ان���ت  وم�����ا  فاطمةب����)ن���ج���د(  ال��ل��ي��ل  ���ص��رى  ف��ي  ف��ك��ر  ذات  وال 

  

289- عمرو بن كلثوم: 
ع���ن���ا ال������ط������م������اح  ب������ن������ي  �������ص������ائ������ل  �����������ا ف�����ك�����ي�����ف وج�����دت�����م�����ون�����ااأال  َوُدْع�����������ِم�����������يًّ

ق����ب����ي����ل ال�����������ص�����ب�����ح م���������������رداة ط����ح����ون����اق�������ري�������ن�������اك�������م ف�����ع�����ج�����ل�����ن�����ا ق�������راك�������م

ول������ه������وت������ه������ا ق�����������ص�����اع�����ة اأج����م����ع����ي����ن����اي������ك������ون ث�����ف�����ال�����ه�����ا ������ص�����رق�����ي )ن�����ج�����د(

  

290- �صحيم بن الأعرف: 
رح����ل����ن����ا ال����ع����ي���������ض ت���ن���ف���خ ف������ي ُب�����راه�����ااإل��������ى ح���������ص����ان م�����ن اأط������������راف )ن����ج����د(

وي���������ص����ع����د ب������ال������ق������راب������ة م�������ن رع�����اه�����ان���������ع���������ّد ق����������راب����������ة ون����������ع����������ّد ������ص�����ه�����را
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291- دعبل الخزاعي: 
ب�������)ن������ج������د( ُت��������������رب  ح�������ب�������ذا  ي��������ا  وق�������ب�������ر �������ص������م اأو������������ص�����������ال ال�����و������ص�����ياأال 

  

292- �صاعر: 
ذنوبهات��ب��ي��ت اأ������ص�����اري ف����ي ال���ح���ب���ال وم�����ا لها )ن�����ج�����د(  ح�����ب  ول����ك����ن  ُذن���������وب 

جنوبهاك����اأن ال���ي���راع ال���ُج���وف م��ن ت��ح��ت لحيها )ن���ج���د(  ن�����ص��ر  اأ���ص��ع��ط��ت��ه��ا  اإذا 

  

293- اآخر: 
بقاعها وم�������اء  )ن����ج����د(  اإل�������ى  ه����ل  ع�������ط�������راِتاأال  ب������ه������ا  واأرواح  �����ص����ب����ي����ل 

ق���ب���ل وفاتيوه��������ل اإل����������ى ت����ل����ك ال���ط���ل���ي���ح���ة ع������ودة ال����ح����ال  ت���ل���ك  م���ث���ل  ع���ل���ى 

واأرع����������ى م�����ع ال�����غ�����زالن ف�����ي ال����ف����ل����واِتف���اأ����ص���رب م���ن م����اء ال�����ص��م��اء ف����اأرت����وي))( 

  

294- رجل من مزينة: 
اأرى ف�����ا  ع����وج����ا  ب����ال����ب����وب����اة  ال���م���ق���ي���دخ���ل���ي���ل���ي  ج�����دي�����ب  اإال  م������ن������زاًل  ب����ه����ا 

ت�����ه�����ام�����ة ف�������ي ح�����ّم�����ام�����ه�����ا ال����م����ت����وق����دن�����ذق ب�����رد )ن����ج����د( ب���ع���د م����ا ل��ع��ب��ت بنا

  

295- �صاعر: 
تنعى ف���ق���ل���ت  ال����زب����ي����ر  ال����ن����اع����ي  ف���ت���ى اأه��������ل ال����ح����ج����از واأه���������ل )ن���ج���د(ن���ع���ى 

  

296- اآخر: 
بيننا ال�����ص��م��ل  ي��ج��م��ع  ���ص��ع��ري  ل��ي��ت  ب�����ص��ح��راء م��ن ن��ج��ران ذات ث���رى جعداأال 

)1( فيه �شقط.
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م���زاح���م ����َي  ِح���������صْ ال����ده����ر  اأردّن  وق���د ���ص��رب��ت��ه ن��ف��ح��ة م���ن ���ص��ب��ا )نجد(وه������ل 

  

297- غيره: 
ِب���َج���ْن���ي���ِت���ِه االأول�������ى وي������ورد ع��ل��ى ورديوم���ن َي�����ْرَع )ن���ج���دا( ُي��ْل��ِف��ن��ي ق��د رعيته

  

298- اآخر: 

اإن������������ي ��������ص�������اأب�������دي ل��������ك ف����ي����م����ا اأب����������دي

�����َج�����ن ب������)ن�����ج�����د( ������َج������َن������ان، ������صَ ل�������ي �������صَ

���������َج���������ن ل�����������ي ب���������ب���������اد ال�����������ص�����ن�����د و����������صَ
  

299- �صاعر: 
�صرى اإذا  ال��خ��ي��ال  ط��ي��ف  م���ن  )نجد(واأ����ص���ف���ق  ���ص��اك��ن��و  ب���ه  ي�����دري  اأن  م��خ��اف��ة 

  

300- غيره: 
مزعزعة ه���ب���ت  ال����ت����ي  ل���ل�������ص���م���ال  ادق�����ل  ����رَّ ت��������ذري م�����ع ال���ل���ي���ل ����ص���ّف���ان���ا ِب���������صُ

و�صاكنه )ن���ج���د(  ع��ل��ى  ���ص��ام��ا  ب����ادياأق������ري  اأو  ك�����ان  اإن  ب���ال���ل���وى  وح���ا����ص���ر 

باإنجاد��������ص�������ام م�����غ�����ت�����رب ب��������غ��������دان م����ن����زل����ه َي���ْه���ُم���ْم  ل���م  ال���ن���ا����ض  اأن���ج���د  اإن 

  

301- اآخر: 
َم�����ْن ت���ه���وى وح�����ال ب���ه العهدن��ح��ن اإل����ى )ن��ج��د( وق���د ُرع��ي��ت )نجد( وخ���ان���ك 

وب�����رد مياهها ت����رد )ن����ج����دا(  م���ا  ت����ج����ده����ا وم�������ا ف���ي���ه���ا ل�������ذي غ����ل����ة وردم��ت��ى 
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302- اآخر: 
ب���������ص����رى ال������ري������اح واأذك�������������رت )ن����ج����دا(َب����������َك����������َرت ع�����ل�����ي�����ك ف����ه����ي����ج����ت وج��������دا

ُذِك�������������رت اإذا  ��������ص�������وق  م��������ن  )ن��������ج��������د( واأن����������������ت ت�����رك�����ت�����ه�����ا ع����م����دااأت���������ح���������ّن 

  

303- اآخر: 
بالحمى ت��ب��رق��ع��ن  ح����ورا  اأرى  ه���ل  واأح�����ص��ب م��ن )ن��ج��د( ع��ل��ى ك��ب��دي بردااأال 

  

304- اآخر: 
ب��ع��ي��ن��ّي اأن������ي ل�����ص��ت م����ورده����ا )ن���ج���دا(ت��ح��ن َق��ُل��و���ص��ي ن��ح��و )ن��ج��د( وق���د اأرى

الحمى اأج����ب����ل����ة  اأم������������واه  واردا  جهداوال  ورده����ا  ع��ل��ى  نف�صي  اأره���ق���ت  واإن 

  

305- قال رجل من بني ِحّمان: 
يكيدهم م���م���ن  ال�������ص���ام  اأه������ل  واأه���ل���ي ب���)ن��ج��د( ���ص��اء ذل���ك م���ن ن�صِراأاأن���������ص����ر 

نّوموا ال���ن���ا����ض  اإذا  ت���رذي���ن���ي  البحرب���راغ���ي���ث  ����ص���اح���ل  ع���ل���ى  اأق����ا�����ص����ي����ه  وب�������ّق 

كالجمرف������اإن ي����ك ف���ر����ض ُب����ْع����ُده����ا ال اأَُع���������ْد له ال���دن���ان���ي���ر  ح��م��ر  ب���ذل���وا  واإن 

  

306- وقال غيره: 
مخبر ال���غ���م���ام���ة  ب�����رق  اأو  ال����ري����ح  ����ص���م���ائ���ر ح�������اج ال اأط�����ي�����ق ل����ه����ا ذك�����راه����ل 

وتن�صمت ال�������ص���ب���ا  ري������ح  َدَرَج�����������ت  ن�صرااإذا  و����ص���اك���ن���ه  )ن����ج����د(  م����ن  ت���ع���رف���ُت 

ن������زرات�����ق�����ّرف ُق�������رح ال���ق���ل���ب ب���ع���د ان���دم���ال���ه وال  ج������م������ودا  ال  دم�����ع�����ا  وه������ّي������ج 

  

307- امراأة من طيء: 
برقه اأوم���������ض  ال���م���زن  ���ص��ب��ي��ب  م���ا  ب�����ب�����غ�����داد ل������م ي���م���ل���ح ب����ع����ي����ن����ّي ب����ارق����هاإذا 
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مخيلة م����ن����ه  ت�����اأت�����ي�����ك  م����ت����ى  �صائقهول�����ك�����ن  الب����د  ال���ب���رق  ف�����ذاك  ب����)ن���ج���د( 

  

308- �صاعر: 
بكى اإذا  ف���ك���ي���ف  ع���ق���ل���ت  وم������ا  ������ْت  ال���ب���ك���ا م�����ن يعقلَح������نَّ ي������ام ع���ل���ى  ����ص���وق���ا 

وق���������رى ال������ع������راق ول���ي���ل���ه���ن االأط���������ولَذَك�������َرْت ق���رى )ن���ج���د( ف��اأق��ل��ق��ه��ا الهوى

  

309- �صاعر: 
منازله ب���)ن��ج��د(  َم���ْن  تبكي  ال�����ص��ام  وت�������ن�������دب رب�������ع�������اً ق�������د ت������ف������رق اآه�����ل�����هاأب���ا 

اإل���������ى م������ن ال ي�����وات�����ي�����ك دائ����ب����ا مائلهت����ح����ن  ال���ق���ل���ب  اأ�������ص������ور  اإل�����ي�����ه  واأن���������ت 

نيله ف�����ات�����ك  االأم�����������ر  م������ا  اإذا  ف���م���ا ك����ل م����ن ي���ه���وى ه������وًى ه����و نائلهَت�������َع�������زَّ 

  

310- �صاعرة: 
فاأتهماف����اأر�����ص����ل����ه����ا َرْه����������������واً رع������������ااًل ك����اأن����ه����ا )ن�����ج�����د(  ري������ح  زه����ت����ه  ج��������راد 

  

311- �صاعر: 
كلما ت�����ه�����ام�����ة  غ���������ور  َج������َب������لَ������ي  اأ���ص��رق��ت ل��ي ذراكمااأي������������ا  َت��َط��اَل��ْل��ُت )ن���ج���دا( 

�صداكمااأ����ص���اب���ك���م���ا م����ن ح����ب )ن����ج����د( ح�����رارة ب����م����اء  ُي����������روى  ف�����ا  وُغ����������لٌّ 

  

312- ال�صيد محمد �صهاب الدين)1(: 
قلت مقرظًا لحا�شية االأزميري وقد تم طبعها م�شمواًل بت�شحيحي �شنة 1258ه�:

ال�����ق�����ب�����ول ن�����������ص�����ي�����م�����ات  ه�������ّب�������ت  ف�������ق�������اب�������ل م����������ا روت�����������������ه ب�����ال�����ق�����ب�����ولاإذا 

)1( ديوانه المطبوع بم�شر �شنة 1277هـ والم�شدر كتاب )محا�شن نجد( المخطوط لح�شين بن عبداهلل بن 
جري�ض.
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اإل�����������ى ال�����ع�����������ص�����اق اأخ��������ب��������ار ال�����ر������ص�����ولون���������ّوه ب���ال�������ص���ب���ا )ال�����ن�����ج�����دي( وان���ق���ل

ي����ه����ي����ج ت�����������ص�����وق ال�����������ص�����ب ال����ج����ه����ولاأل�����������م ت����ع����ل����م ب�����������اأن ن���������ص����ي����م )ن�����ج�����د(

ليلى ب�����ح�����ي  ال�����ح�����ج�����ال  ع�����ل�����ى  ال���ج���ح���ولي�����م�����ر  ذاك  ������ص�����ذا  ع������ن  وي����خ����ب����ر 

ال�صمولوي���������������روي ع��������ن �����ص����م����ائ����ل����ه����ا ح����دي����ث����ا ك�����اأ������ض  ال���ن���ه���ى  ع���ل���ى  ي����دي����ر 

  

313- محمد جواد الدجيلي.. من العراق)1(: 
تعبق ال���ط���ب���ي���ع���ة  ب����اأن����ف����ا�����ض  ري�������������ح ت��������غ��������رد ل�����ل�����م�����ن�����ى وت���������ص����ف����قج���������اءت 

ق�������دم وف�������ي ق����م����م ال���ط���ب���ي���ع���ة م���ف���رقواأت���ت���ك م���ن )ن���ج���د( رادح�����ا ف���ي الثرى

وي�����ظ�����ل )ن������ج������د( ل��������اأج��������ادل م���رف���قوي�����ظ�����ل )ن������ج������د( ل���ل���ح���م���ائ���م م���وط���ن

بعيدة وال�������دي�������ار  )ن�����ج�����د(  ح�����ي�����اك م����ن����ه����ا ال����ع����ب����ق����ري ال����م����ع����رقي�������ااأر��������ض 

ك�����ل مغرب اأق����������ام  )ب������ادن������وه������ام(  الم�صرقف�����ي  ال���ب���اد  )ن���ج���د(  ف���ي  وه������واه 

وب�����ك�����ل اأح�������م�������ال ال����ط����ب����ي����ع����ة م�������ص���وقه����ذا ال�����ص��ب��ا م��ن��ك ي���ا )ن���ج���د( مفوف

الجو�صقي�������ا  ري�������ح )ن������ج������د( ق���اب���ل���ت���ك م����راب����ع وال���ت���ق���اك  ال��م��ج��ان��ي  خ�����ص��ر 

  

�صعراء اآخرون: 
وبع���د اأن اأبدى لنا اأكثر من )200( ناثر و�شاع���ر)2(. بع�ض م�شاعرهم نحو )نجد( 
ورباه وخزاماه.. هناك �شعراء وكتاب اآخرون عديدون لو اأردت اأن اآتي بنماذج مما قالوه 

حول )نجد( لطال بنا المقام ول�شتغرق ذلك �شفحات و�شفحات.
ومن اأولئك ال�شعراء.. على �شبيل المثال:

314- محمد بن �صليمان الرعيني.
315- عبدالجبار بن حمدي�ض الأزدي.

)1( جريدة الريا�ض 1389/3/25ه�.
)2( اأ�شبحوا في الطبعة الثانية اأكثر من 348 �شاعر، و 28 ناثرًا، بينما هنا في هذه الطبعة بلغوا )376(.
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316- غ��الم عل��ي الح�صيني )ح�صان الهند( طبع ديوان��ه بمطبعة كنز العلوم حيدر 
اأباد الدكن.

318- اأحمد بن محمد الكوكباني. 317- اأحمد عبدالجبار.  
320- عبدالرحمن الجامي المدني. 319- اأ�صعد حلبي العبادي.  

322- علي �صدر الدين المدني. 321- جمال الدين بن مطروح. 
323- محمد بن يحيى قابل الجداوي.

324- اأحمد اأبو الن�صر الحر�صاني.
326- عارف حكمت. 325- محمد ال�ّصوكاني.  

328- �صالمة بن جندل. 327- العبا�ض بن مردا�ض.  
330- حريث بن �صلمة. 329- هارون الر�صيد.  
332- محمد بن دخيل. 331- �صعيد فيا�ض.   

334- جران العود النميري. 333- ق�صير بن عطية العبيدي. 
336- اأبو ال�صامت الأ�صدي. 335- اأبو الح�صن بن جوده.  

338- العداء بن م�صاء. 337- ابن �صنان الخفاجي.  
339- ابن حجة الحموي.

وغيرهم.
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نجد.. والحجاز:
واإذا كان )نج���د( قد حظى بهذا الن�شيب الوافر من اهتمام ال�شعراء والأدباء فاإن 

الحجاز قد ا�شتقطب اأنظار الكثيرين منهم، كيف.. ل.. وفيه الحرمان ال�شريفان..
وفي مقدمة اأولئك �شاحب الحجازيات ال�شريف الر�شي.. وغيره.

�صبا نجد: 
وبق���در م���ا ذكر ال�شع���راء )نجدًا( ذك���روا )�شبا نج���د( وهي الري���ح القادمة من 
ال�ش���رق)1( ذات الن�شي���م الطيب والهواء العليل. وقد اطلع���ت على بع�ض ذلك فيما جمعه 
ال�شي���خ ح�شين بن عبداهلل بن جري�ض رحمه اهلل �شاحب )محا�شن نجد( فوجدت اأقواًل 
كثيرة جدًا في ذلك �شعرًا ونثرًا، حتى قيل اإن ال�شبا هي التي جاءت بريح يو�شف ليعقوب، 
ْرُت  واأنها التي �شخرت ل�شليمان بن داود عليهما ال�شالم، وقال �شلى اهلل عليه و�شلم: »ُن�شِ

با(.. با« )وتقدم �شيء عن ال�شَ بال�شَ
وللدكت���ور محمد عو�ض محمد مقالة بعنوان )الرياح( ُن�شرت في مجلة )الر�شالة( 

قال فيها)2(:
)وبالطب���ع قد اأكثر �شعراء الع���رب من ذكر الرياح، وبوجه خا����ض اأكثروا من ذكر 
ال�شب���ا، واأه���ل الحجاز يدعونها �شبا نجد لأنها تهب عليه���م من تلك الناحية. وهي ريح 
لطيفـــة جافـــة لي�شت بالحارة وال بالبـــاردة. واأظن االإكثار من ذكرها فـــي االأ�شعار يرجع 
اإل���ى عذوبة ا�شمها اأكثر مما يرجع اإلى عذوبة الم�شّمى، اأو لعل �شعراء )نجد( هم الذين 
اأكثروا من ذكرها، اإذ كانوا يفدون اإلى الحجاز ليتاجروا بما لديهم من تمر و�شمن ووبر 
وقم���ح، ثم تهيج ال�شب���ا �شوقهم اإلى اأوطانهم في�شيح �شاعرهم: »األ يا �شبا )نجد(...« 
فالأ�ش���ل ف���ي التغني بريح ال�شبا اأن يكون �شادرًا عن النجدي وهو في الحجاز، ثم يقول 

الآخرون بالتقليد(.
  

)1( بل مما بين ال�شرق والجنوب وهو المعروف عند اأهل )نجد( ب�)مطلع ال�شم�ض(.
)2( العدد 11 ال�شنة الأولى �شهر �شفر �شنة 1352ه�.
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اإ�صافات.. للطبعة الثالثة
340- د. عبداهلل بن �صالح العثيمين: 

والرطباأت�����ي�����ت اأح�����م�����ل م�����ن ن����ج����د اأ����ص���ال���ت���ه���ا وال��ق��ي�����ص��وم  ال�����ص��ي��ح  رف���اق���ي 

ن�صائمه اأذك���������ت  ����ص���ب���ا  م�����ن  تن�صكبوط�����ائ�����ف  ال������ف������واح  ب����ال���������ص����ذا  غ����م����ام����ة 

تربتها ف��������وق  م�����غ�����ان  م������ن  واأزه�������ى االأدبوروع������������ة  ����ص���ع���راً  ال���ح���رف  ت���دف���ق 

  
 :...............

منظرها االأل�������ب�������اب  ي���خ���ل���ب  ت����ف����وح ع�����ط�����راً ن�����دي�����اً �����ص����اح����راً ه�����اديم�����راب�����ع 

و�صمختها ن���ج���د(  )����ص���ب���ا  ه��������ذا ال�����رب�����ي�����ع ب�����اإ������ص�����ن�����اٍد واإي�������ج�������اِدت��ح��م��ل��ت��ه��ا 

مجلجلة ع���ودي���ه���ا  ال���غ���ي���ث  ف�������ي ك�������ل ح���������ول ب���������اإب���������راق وارع��������������اِد����ص���ح���ائ���َب 

حائل ))/0)/))))ه�
  

341- عبداهلل بن عبدالرحمن الزيد: 
اأهوىق����ف����ا ودع����������ا ن������ج������داً ف������ي م����ث����ل م���اب���ه ال����ذي  وف��ي��ه  ي�صقى  ال����ذي  وف��ي��ه 

اإن �صاقت االأر���ض من دمي ال��ذي  اأن�����دى م���ن النجوىوفيه  ت��ذل��ل ح��ت��ى ���ص��ار 

المدى ع��ن خاطر  غ��اب  اإن  ال��ذي  فا االأر�ض كل االأر�ض تهدي لي ال�صلوىوفيه 

جريدة الجزيرة 6)/0)/8)))ه� جداول االأ�صتاذ حمد بن عبداهلل القا�صي
  

342- د. عاي�ض بن عبداهلل القرني: 
ف����)ن���ج���د( م����رف����اأ ت���رح���ال���ي واإب����ح����اريخذ يا �صبا )نجد( ف�صا وحي اأفكاري

وانبعثت ال����ح����ب  ف���ي���ه���ا  ج������دد  ر����ص���ائ���ل ال�������ص���وق ت������روي ك����ل اأخ����ب����اريون����ج����د 

ال����ج����م����ال بها اآي����������ات  واأ�صعاِرون����ج����د م���ه���ب���ط  ���ص��ح��ر  م���ن  ال��ح�����ص��ن  م���اع���ب 

زواِررف����ق����ا ب��ق��ل��ب��ي ي����ا ن���ج���د ال����ه����وى ف���اأن���ا م��������ن��������ك  ل��������خ��������ي��������ال  م������ت������ي������م 

جريدة الجزيرة ))/))/6)))ه�
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343- عرو�ض ال�صحراء )نجد(/ عبداهلل البهالل: 
ال��ع��ط��ر من�صكبي���ا ن��ج��د ت��ي��ه��ي ع��ل��ى االأم�������ص���ار معلنة ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���رو����ض  اأن�����ا 

ف��ي وله ال��رو���ض  الخزامى وزه��ر  يقتربعطر  ث�����م  ي�����ن�����اأى  ال�������ص���ي���ح  ي�����داع�����ب 

مرابعنا اأغ�����ل�����ى  ي�����ا  ال�����ع�����روب�����ة  واالأدبن����ج����د  م���غ���ن���اك  ف����ي  ال�����ص��ع��ر  ت����رع����رع 

ق���دم ف����ي  االآداب  م���ن���ب���ت  ي����ا  ن���ج���د  والَعَجبي����ا  ال���ُع���ْج���ب  اأن������ت  ت���زال���ي���ن  وال 

اإن عبثت ال��م��ح��زون  ���ص��ل��وة  ي���ا  وال�صخبي���ا ن��ج��د  ال�����ص��ي��ق  ول�����ّج  ال��ه��م��وم  ف��ي��ه 

ال��ن�����ص��ي��م به اإن م�����ّر  ن���ج���د رو�����ص����ك  ي�صطربي����ا  ال����ري����ح  ع��ل��ت��ه  ب���ح���ر  اأم��������واج 

يماثلها ال  ون����ج����د  ن�����ج�����دا..  في الح�صن �صم�ض وال االأقمار وال�صحب����ص���م���وك 

باأكملها ف���ال���دن���ي���ا  ن���ج���د  ي����ا  غ������رو  وال���ي���ل���بال  ال�����ت�����اج  ف�����اأن�����ت  زي����ن����وه����ا  اإن 

ملهمتي ح�������ص���ن���اء  ي�����ا  ب�����اأن�����ك  واأن�������ن�������ي ل���ب���ن���ي���ك ال���������ص����ي����د اأن���ت�������ص���بي���ك���ف���ى 

مجلة الجزيرة الثقافية ))/)/0)))ه�
  

344- عبدالعزيز بن محمد الغزي:

فال تعذل محبًا اأر�ض نجد / نجد بلندن )1(:
�صاألوا واإن  ال،  ال  ال  ب���ل���ن���دن؟  المثلن���ج���د  ب�����ه  ي���ح���ي���ا  م�����ا  ح���ق���ي���ق���ة  ف����ق����ل 

بدلم��ا ع��ا���ض ف��ي ن��ج��دن��ا ع��ن ن��ج��دن��ا وطن ع���ا����ص���ن���ي  اأو  ب����ه  ا���ص��ت��ع��ي�����ض  وال 

و�صاكنها ن��ج��د  ع���ن  ي�����ص��ل��ي��ك  ل��ي�����ض  اأم�������ر �����ص����وى م�����ن ل�����ه ف�����ي ل����ن����دن ن���زلب���ل 

* * *

ما لي بلندن )2(: 
�صبا الن�صيم  ه��ّب  وق��د  �صبحا  ن���ج���دا وال����ه����وى �صطنخ��رج��ت  ال���ق���ل���ب  ي���ذك���ر 

اأ�صاأله ح��ي��ن  م��ج��ي��ب  م���ن  ه���ل  ف����ل����م اأج���������د غ����ي����ر اأق�������������وام ل����ه����ا رط����ن����ص���األ���ت 

ك���ان���وا وال قربوا ف���ا  م��ن��ه��م  ك��ن��ت  ل���و فطنوام���ا  ال��ح�����ص��ن  ب�����ص��ح��ر  ك��ن��ج��د  وال 
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بتطلية ت����م����زج  ل�����م  االأ������ص�����ال�����ة  ب���ه افتتنوات����ل����ك  ب��م��ا ع��ن��ه��ا  ���ص��ع��ري  ل��ي��ت  ي���ا 

* * *
نجد.. وما نجدا )3(: 

ي�����ت�����رّن�����ح وال�����������ص�����ب�����ا  ودفء  واالأي���������������ك م����ل����ت����ف ال�����م�����غ�����ان�����ي اأف�����ي�����حم�����ط�����ر 

تب�صم وال�����������ص�����م�����ا  ن���������ور  ورب�������اب�������ه�������ا ف����ي���������ص����ا ي������ج������ود وي����ن����ف����حواالأر�������������������ض 

فتعانقت ال���ه���وى  م���ن  ت��م��ي�����ض  وي�صجحق�����ص��ب  ال���ن�������ص���ي���م  ب���ه���ا  ي���م���ي���د  �����������ى  اأَنَّ

ل������ي������ن������اً ق��������������دود ال������ك������اع������ب������ات ت����ل����وحف����ت����م����اي����ل����ت ط������رب������ا ك������������اأن ق������دوده������ا

ل����ن����دن �صرد اأر����������ض  ف�����ي  ت���غ���رن���ي  يو�صحل�����م  ال���ح�������ص���ن  ب�������ات  وف����ي����ه����ا  م���ن���ه���ا 

ت�صدحل���������وال اب��������ت��������ذال �������ص������اءن������ي ف���ك���ره���ت���ه وال�������ص���ب���اب���ة  و����ص���م���ع���ا  ب�������ص���را 

ي���ب���رحن����ج����د ل����ع����م����ري م���ت���ع���ت���ي و����ص���ب���اب���ت���ي ب����ه����ا ال  ������ي  اأُْن�������������صِ و������ص�����ع�����ادت�����ي، 

ي���ط���رحح�����ب ال�����ك�����رام�����ة ح�����ب ن����ج����د وال����ه����وى ذل��������ك  وغ�����ي�����ر  ذاك  ك��������ان  م������ا 

م�صرحن�����ج�����د.. وم������ا ن�����ج�����د؟! ل���ع���م���ري اإن���ه���ا وال�����م�����ك�����ارم  ل���ل���ف�������ص���ائ���ل  ه�����ي 

ت�����ه�����وى اإل�����ي�����ه�����ا ال����م����ك����رم����ات وت�������رزحه�����ي م���ن���ت���ه���ى ال����غ����اي����ات م����ج����دا ت���ال���دا

مذهب اأ����ص���رف  ال��ن��ج��دي  ال���ه���وى  يف�صحذاك  اأو  الأه������ل������ه  ي���������ص����ىء  م������ا  ال 

* * *
لحم�صة قفرة من اأر�ض نجد )4(: 

اأر������������ض نجد ق�����ف�����رة م������ن  وم���������ص����ه����د )اآل�������ه�������ا( ت����ح����ت ال�����������ص�����راِبل���ح���م�������ص���ة 

ول�������ف�������ح ه������ج������ره������ا ب������ي������ن ال��������رواب��������يوق�����������ار������������ض ب����������رده����������ا ف����������ي ك����������ل ف����ج

اآٍن ك��������ل  ف�����ي�����ه�����ا  ال��������ري��������ح  و�����ص����ي����ري ف�����ي ال����م����وام����ي وال���ه�������ص���اِبو���������ص��������وت 

اأح�����اب�����ياأع�������������ز ع�������ل�������ّي ب��������ل اأ�������ص������ه������ى واأذك�������������ى ������ص�����واه�����ا ال  م������ن  واأ�������ص������م������ى 

�����ي األ����ي���������ص����ت م���ج���ل���ب ال����خ����ي����ل ال������ع������راِباأل����ي���������ص����ت م���ن���ب���ت���ي وم�����ط�����اف اأُْن�����������صِ

وف����ي����ه����ا م������ا ����ص���م���ع���ت م������ن ال������ج������واِبف��������ا ت�������ع�������ذل م�����ح�����ب�����ا اأر����������������ض ن���ج���د

�����ص����اب����يف�����م�����ا ع�����ا������ص�����ت ب�����ه�����ا ب�����اري�����������ض ي����وم����ا اأن������������ت  ب�����ل�����ن�����دن  ع����ن����ه����ا  وال 

اإ�شافات.. للطبعة الثالثة
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رب�����ي�����ع�����ا ف������االأ�������ص������ال������ة ف�������ي ال�������ت�������راِبواإن����������������ي ل��������و راأي����������������ت ���������ص��������واك ن���ج���د

ت�������ص���ام���ى اأو  ح�������ب  ق����ي���������ض  م�������ا  راِباإذا  ال�����م�����ج�����د  ن�����ج�����د  ف�����ي�����ك  ف����ح����ب����ي 

االأبيات المتقدمة 7) بيتاً لل�صاعر االأ�صتاذ عبدالعزيز بن محمد الغزي من مقال 
طويل واأبيات كثيرة )�صفحة كاملة( ن�صرت في جريدة الجزيرة في ))/8/7)))ه�.

  

345- د. غازي بن عبدالرحمن الق�صيبي: 
ال����ح����ج����از ون�����ح�����ن نجد ن����ح����ن  وه�������ن�������اك مجداأج���������ل  ل�������ن�������ا..  م�����ج�����د  ه�����ن�����ا 

���������دون�����ح�����ن ج������زي������رة ال������ع������رب اف����ت����داه����ا وي�����ف�����دي�����ه�����ا غ��������ط��������ارف��������ة.. واأُ����������صْ

ون�������ح�������ن ج�������ن�������وب�������ن�������ا.. ك������ب������ر اأ�������ص������دون�������ح�������ن �������ص������م������ال������ن������ا.. ك������ب������ر اأ�������ص������م

ع�صير م����ط����ل����ب����ه����ا  ع���������ص����ي����ر  ورع�����������دون������ح������ن  ب��������������رق  ج������ب������ال������ه������ا  ودون 

ال���������ص����رق����ي بحر ال���������ص����اط����ىء  وح�صدون�����ح�����ن  واأ��������ص�������ي�������اف..  واأ�����������ص����������داف.. 

جريدة ال�صرق االأو�صط )/990/9)م

  

346- علي بن اأحمد باكثير: )ال�شاعر الإ�شالمي(.
َب�����ىي��������ا �����ص����ب����ا )ن��������ج��������د( ب��������اأم��������ي واأب����������ي ط����ي����ب اأن����ف����ا�����ص����ك م�����ن ت����ل����ك ال�����رُّ

ب�����ه�����ا اهلل  ق�������������������رن  رب�������������������ى  م������ن������ب������ت ال���������ع���������ز وم���������ه���������د ال�������ع�������ربم���������������ن 

ل����������رم����������ال ال������م������ن������ح������ن������ى وال������ك������ث������بم�������غ�������رم�������ا ت������ه������ف������و ب�����������ه اأع�����������راف�����������ه

وال�������خ�������زام�������ى وال��������رب��������ى م�������ن ُغ���������ُربوالأك������������ن������������ان ال���������ل���������وى م���������ن ح�����اج�����ر

رح������������ل������������وا ع��������ن��������ا ك��������������������رام ُن��������ُج��������باأرب���������������������������ع ك������������ان������������ت الآب���������������������������اء ل�����ن�����ا

الحمى ج�������اء  اإذ  ال����م����ي����م����ون  ل��������م ي����������رم )ن���������ج���������دا( ول����������م ي����غ����ت����ربرك�����ب�����ك 

مجلة )اأهًا و�صهًا( نوفمبر 998)م
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347- �صاعر اليتيمة)1(: 
وط�����ن�����ي ف�����ت�����ه�����ام�����ة  ت�����ت�����ه�����م�����ي،  )ن�����ج�����ُد(اإن  ال������ه������وى  اإن  ت����ن����ج����دي،  اأو 

ع������ر�������ص������ات������ه������ا وي������ق������ه������ق������ه ال��������رع��������ُدم������ن ط�������ول م������ا ت���ب���ك���ي ال����غ����ي����وم على

ن����������������������ور، ك����������������������اأن زه���������������������������اءه ب��������������رُدف�����ك�����������ص�����ت ب������واط������ن������ه������ا ظ������واه������ره������ا

  

348- اأبو تمام)2(: 
فيهم وال���ب���اأ����ض  ال���ج���ود  اأن  ���ص��ك  )نجد(وم����ن  ف���ي  ال��ف�����ص��اح��ة  اأن  ���ص��ك  ك��م��ن 

قليل  باختالف  المخزومي(  ل�)الأخيطل  من�شوبًا  الكتاب  هذا  من  الثانية  الطبعة  في  جاء  الأول  )1( البيت 
بينهما:

وط�����ن�����ي ف�����ت�����ه�����ام�����ة  ت�����ت�����ه�����م�����ي،  نجداإن  ال�������ه�������وى  ي�����ك�����ن  ت�����ن�����ج�����دي،  اأو 

)2( من كتاب: )الألف �شنة الغام�شة من تاريخ نجد(/ عبدالرحمن بن زيد ال�شويداء.

اإ�شافات.. للطبعة الثالثة
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الشعر العامي

1- الأمير خالد الفي�صل: )دايم ال�سيف)))).
)�سريت) عنوان ق�سيدة اأهداها ال�ساعر للأمير �سلمان بن عبدالعزيز قال فيها:

القمرا���س��ري��ت ل��ي��ل ال���ه���وى ل��ي��ن ان��ب��ل��ج ن���وره وت�سامرني  الجدي  على  اأم�سي 

واأن��ف��ا���س )ن��ج��د( بها ج��رح ال��ده��ر يبراط��ع�����س وغ���دي���ر وق��م��ر ون���ج���وم منثورة

ط��ف��ل��ة ه����ال وب���ن���ت اأرب������ع ع�����س��ر ب���درايا)نجد( الأحباب.. لك حدر القمر �سورة

معذورة ف��ي��ك  ع��ي��ن��ي  )ن���ج���د(  م��ع�����س��وق��ة ال��ق��ل��ب ف��ي��ه��ا ل��ل��ن��ظ��ر �سحراحبيبتي 

القمر في )نجد( م�سحورة �سعاع  م��ن ���س��اف ل��م��ع��ة ق��م��را ف��ي خ����دٍة �سمراف�سة 

* * *
وله:

رو�ستك )ن����ج����د(  ال����ري����م  خ�����س��ي��ف  ري�سانهاي����ا  ع����ل����ى  ع���ق���ب���ي  ج�������رى  و��������س 

* * *
رف��������ي��������ع��������ة ال�������������������س���������ان ع���������ج���������اب���������ه))(ت���������������س�������ت�������اه�������ل ال�����������ح�����������ب ن������ج������دي������ة

ل���������ق���������ل���������وب الأح�����������������ب�����������������اب ن������ه������اب������ةال���������ع���������ي���������ن ي��������������ا ع���������ي���������ن ب������ح������ري������ة

ت�������ج�������ف�������ل م������������ن ال�����������������������زول ل������ع������اب������ةوال����������ج����������ي����������د ي������������ا ج��������ي��������د ري������م������ي������ة

ن���������ب���������ت ال�����������خ�����������زام�����������ى ت�������ه�������ن�������ا ب�����هوال��������������ري��������������ح ي������������ا ري����������������ح و������س�����م�����ي�����ة

ي��������������وم ال�����������������ذي �������س������اب������ن������ي ������س�����اب�����ه�������س������ف������ي������ت م�����������ع ��������س�������اف�������ي ال�����ن�����ي�����ة

ج�����ّي�����ه او  روَح������������������ة  ل���������ي  ع������������اد  وق�������������������ف ه��������������وان��������������ا ع����������ل����������ى ب�������اب�������هم���������ا 

* * *

))) ديوانه )الديوان الثاني)، والجزيرة العدد 7022 في 4)/4/6)4)هـ.
)2) ديوانه: ق�سائد نبطية �ص87 وهي مما يردده ال�ساعر �سليمان بن حاذور في �سامرياته.
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بدون عنوان)1):
غ����ال����يل�����ي�����ال�����ي ن�����ج�����د م��������ا م����ث����ل����ك ل����ي����ال����ي ال������ح������ب  وزاد  اأول  غ���������اك 

طيبي ل����ل����م����ح����ب����وب  ن�����ج�����د  اأم����������ان����������ة ن�����������ور ع�����ي�����ن�����ي ي���������ا ل����ي����ال����يل�����ي�����ال�����ي 

حبيبي ان���������ه  ذك�����������رت  ل�������ي  ب����ال����يح����ب����ي����ب����ي  وزان  ح����ظ����ي����ظ  اأن�����������ي  دري�����������ت 

ح���ال���يع����ل����ى �����س����ان����ه ت�����ه�����اون�����ت ال���م�������س���اي���ب ر�������س������اه  لأج����������ل  ال�����م�����ر  اأذوق 

ل�����ق�����ي�����ت ب�������ق�������رب م�����ظ�����ن�����ون�����ي ظ��������اِلواإل������������ى م������ن ال�������زم�������ان ا�����س����ت����د َح��������ّره

اأول ج������ان������ي  م�����م�����ا  ع�����ن�����ه  اهلل  غ���������س����ل ح�����ب�����ه ج����م����ي����ع ال������ه������م ت����ال����يع�����ف�����ا 

* * *

وهذه ترجمة الق�سيدة اإلى اللغة الإنجليزية:
Nights of najd
Nights of Najd، Like you there are no nights
I loved at ftrst and grow love›s delights
Nights of Najd to a loved one are perfume
O nigts، you hold of my eyes the light
My dorling، oh when I remember my darling
Happy am I and bless my fate
For her sake al hardships I deem slight
Tasting a bitter cup to please my sweet
And when the days increase their heat
By my darling›s side I find my shade
May God Forgeve her what she ftrst did
Her love has washed all cares aside

خالد الفي�صل
  

))) جريدة الم�سائية 2)/5/9)4)هـ.
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2- الأمير بدر بن عبدالمح�صن)1):
نيابـــة عـــن الأمير �سلمان بن عبدالعزيـــز كتب الأمير بدر بـــن عبدالمح�سن اأبياتًا، 

محاكاة لق�سيدة خالد الفي�سل )�سريت)، منها:
ال�سورة ج�سد  �سعرك  الليل  ���س��اري  الغدراي��ا  ب��ن��ج��وم ح��رف��ك ���س��ف��ح��ة  زي��ن��ت 

عفرافرحت بك ه�ساب )نجد( و�سحكت زهوره بكرة  الم�سامي  في  ط��رب  وحّنت 

وتقرال��و ك��ل ���س��اع��ر ك��ت��ب م��ن ���س��ادق �سعوره تكتب  والم�سايل  ال�سخر  �سفت 

  

3- الأمير محمد بن اأحمد ال�صديري: من )الدمعة الحمراء).
�سحايبه�سقى )نجد( من نور ال�سما �سادق بالحيا ت���ق���اف���ا  ه���ط���ال  ال����ه����رف  م����ن 

�ساحبهاأن���ا ع��ف��ت )ن��ج��د( و���س��اح��ب��ي ب��ي��ن حيها دار  ج���ف���ا  م���ح���ب���وب  ذك�����ر  ول 

ك����ف جاذبهول����ك����ن ح���ب���ي���ب���ي ح����ي����ل دون��������ي ودون�������ه ال����رج����ا م����ن ق���ط���ع  وح���ب���ل 

الح�سا ي�سكن  وحبها  )ن��ج��د(  عفت  يداعبهاأن���ا  ق���ل���ب���ي  ال����ج����ار  ع����زي����ز  وف���ي���ه���ا 

زه������ر ع�����س��ب��ه��ا ف���ي���ه���ا م���غ���ط���ي ذواي����ب����ه���س��ق��ى ن���ج���د م���م���ا ق���ل���ت ت�����س��ع��ي��ن حجة

)ب��ن��ج��د( ب�ساعة ول����ي  )ن���ج���د(  حريب الردا ما رخى على الذل حاجبهت��رك��ت 

* * *
����س���واك وناقتي ال����ذك����رى  م���ن  ل���ي  وري���������م غ�������دا و������س�����ط ال������دي������ار غ���ري���بم���ا 

�سعيبوري���ا����س )ن���ج���د( ون��ب��ت��ه��ا ع��ق��ب �سيلها ك�����ل  ����س���ف���ح  ف�����ي  ل�����ك  ول�����ق�����اي 

* * *
النفل ب����ه  ب����رو�����س  ل��ق��ي��ان��ا  اهلل  ع�سيب���س��ق��ى  ال���ف���ي���اح  رح�����ب  ال���ح���ي���ا  ����س���ق���اه 

يطيب))(ع����راره و���س��ي��ح��ه م��ن رواي���ح���ك عطرها المري�س  ْرْك(  )ال����دَّ �سمها  لو 

والغ�سا الرط���������اة  ب���ي���ن  ل���ق���ان���ا  ال����ن����ي����اق عزيبت���ذك���ر  ب����ال����رخ����م  وان�������ت  وان�������ا 

))) الديوان الثاني للأمير خالد الفي�سل، والجزيرة العدد 7022 في 4)/4/6)4)هـ
ْرُك: الم�سرف على الهلك. )2) الدَّ
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ترابها م����ن  ف���را����س���ن���ا  )ب���ن���ج���د(  نغيبن���رت���ع  ب����ال���������س����راب  ن�����ح�����اذر  م�����ن  وع������ن 

* * *
طبيبرع��ى اهلل )ن��ج��د( وراع م��ن ه��و يروعها ال������ق������ل������وب  ل������ع������ات  ه�������واه�������ا 

ب�سامري ���س��واب  �سيمة  ي��ا  اأظ����ن  ع�����س��ى ال���ك���ود ب���ه م���ا ل���ه ����س���واك طبيبواأن����ا 

* * *
)ن����ج����د( وروح�������ي معذبة ي����ا  م���ا ه���ي بطايبهت���رك���ن���اك  ال��ن��ف�����س  ل���و  ت���رك���ن���اك 

ب����ق����ب����ر غ����م����ي����ق ح������ال������ك������ات غ���ي���اه���ب���هاأن���ا اخ��ت��رت ع��ن )ن��ج��د( ث��راه��ا ونومتي

ي�سمني ق����ب����ر  )ن������ج������د(  ث��������رى  ك����ٍل يحا�سبهاب��������ي  ال�����رب  ي����وم  ال��ح�����س��ر  اإل�����ى 

* * *
وقال:

ع����ل����ى �����س����ان����ه ي����ج����ي م�����ن ي�����م )ن����ج����د(اإل����������ى ه������ب ال������ه������وى ي������������زداد وج������دي

* * *
وقال:

المحناة ح���ق���وق  م���ن  ���س��ق��اه��ا  ُج��َن��ي��ه ح�ساها)ن���ج���د(  ت��م��ح��ل -  ع��ن��دي - ول���و 

* * *
وله:

وي�������ب�������ري ل�����وع�����ت�����ي ������س�����رب�����ي ل����م����اه����ااأن���������ا م������ن )ن������ج������د( ي���ك���ف���ي���ن���ي ه����واه����ا

* * *
وله من ق�سيدة:

اأح�������ب�������ه�������ا واأح�����������������ب ������س�����م�����ة ه������واه������اان ك��ان ب��ي ع���ذروب حبي لأه���ل )نجد(

غ����اه����ااأح�����ب�����ه�����ا ي��������وم اأن������ه������ا دي����������رة ال���م���ج���د ب����ال���������س����م����اي����ر  ت����م����ك����ن  دار 

َب����ْج����د م���ه���ج���ت���ي  َب�������اْج�������ٍد  غ����اه����ا  �����س����م����اه����ادار  ظ�������ال�������ي  دار  ل������ن������ا  دار 

وجد على  وج��د  الحقت  عنها  غبت  م����ت����ذك����ر ع����ق����ب ال����ب����ط����ا ب��������رد م���اه���اان 



)24�سبا نجد )نجد.. في ال�سعر والنثر العربي)

����ي����د ت����������روي ق���ن���اه���اي�����ا م�����ا غ������دا ف���ي���ه���ا م����ه����ار ل���ه���ن رج���د م������ن ف����وق����ه����ا �����سِ

* * *
وله اأي�ساً: بل هي لـ )�سليمان التركي ال�سديري) رواية ال�ساعر )عبداهلل ال�سلوم):

ل���ن���دن وغيمه ي��ن��ق��ل م���ط���ر  ال�سمالل���ي���ت م����ن  ب�����ل�����دان  وي��������ّم  )ن�����ج�����د(  ي�������ّم 

  

4- م�صاعد بن اأحمد ال�صديري:
الحجاز ب���و����س���ط  ق���ع���د  ال���ل���ي  العذيةواع��������ذاب  )ن����ج����د(  ه�����وى  ف����ي  ت���ل���ذذ  م����ا 

الجودريةم���رت���ع ال���خ���ل���ف���ات وال�������س���ي���د ال����ج����وازي م��ف��ي�����س  م���ن  اأح���ل���ى  ع��ن��دي 

  

5- عبدالمح�صن البعادي:
قال من ق�سيدة يحث ابنه فيها على العودة اإلى نجد وكان قد ذهب لطلب العي�ص:

القراني�س ف������روخ  ت�����س��ه��ر  ك���م���ا  الرا�سا����س���ه���ر  )ُق��ل��ة(  ومنزلك  )لنجد(  اظهر 

بهاني�س ه��و  ل��و  )ن��ج��د(  ح��ي��ث��ه ع���ذي م��ن ج��م��ي��ع��ات الأدن����ا�����س))(ي��ا حلو مك�سب 

  

6- ال�صاعر علي المف�صي)2):
اختار م����ا  ن���ج���د  ع����ن  خ���ي���رت  ل����و  غ�����اه�����اواهلل  ف���������ي  م�����ث�����ل�����ه�����ا  دار  وف�������ي�������ه 

ال�سعار ب��ال���س��م��اع  ت����ورق  ع��ه��ده��ا  وال�������س���ع���ر م�����ا ي���ل���ح���ق م��������داه ل���م���داه���اف���ي 

  

7- زبن بن عمير:
ياكلون)ن��ج��د( اح��ب��ه ل��و ط��ع��ام��ي م���ّر ال�سجر اللي  واآك��ل  اأهله  ابم�سي مع  ب�س 

  

))) بهاني�ص: قليل جدًا.
الألباب  �ساحرة  عنوان: )نجد  تحت  في 428/3/7)هـ، ق�سائد  العامي  ال�سعر  الجزيرة �سفحة  )2) جريدة 

وق�سيدة الع�سق الذي ل يبلى).
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8- عمير بن زبن بن عمير:
ب���ام���ر رب كريم وه����واه����ا  )ن���ج���د(  و�سامع���ج  اأثمن  عندي  جبيني  في  �سفق  ل 

  

9- حمد بن معمر:
ال���م���ج���ّزل وخ�����س��م ط���وي���ق قدامي عايمهاه����ذا  ب���ان���ت  اإل������ى  ب����)ن���ج���د(  اأه�������ًا 

  

10- ريم ال�صحراء:
اكي���ا )ن���ج���د( ل���و ح��ب��ي��ت م���ا اح����ب مثلك غطَّ ب���ال���ع���ز  )ن����ج����د(  ي����ا  وال�������ذي  ل 

روح����ي م��ع��اه ال��ع��م��ر ي��ا )ن��ج��د( تفداكح��ب��ك ب��و���س��ط ال��ق��ل��ب ي���ا )ن���ج���د( يكبر

جبالك ب���ع���ال���ي  ي����زه����ر  ال���ن���ف���ل  يرعاكج���ع���ل  وال��خ��ي��ر  ي�سقيك  ال��وب��ل  ج��ع��ل 

وال����ع����دل مبداكي����ا )ن����ج����د( ي����ا ع������زي وي������ا ع����ز غيري وال����ج����ود  ال���وف���ا  ي����وم 

ع����زي����زة داي����������م  ال����ع����ي����ن  ف������ي  درة  ي�������ا ب����ه����ج����ة ل�������ل�������روح ن����ع����ت����ز ب���ح���م���اكي������ا 

�سحابك ت���ع���دى  اهلل  ب��ف�����س��ل  �سيماك���س��ي��ت��ك  وال���م���ج���د  الأف����ع����ال  م�����س��ه��ورة 

بفعلك ت�������س���ه���د  ل���ل���ت���اري���خ  ين�ساك����س���ف���ح���ات  وال����ك����ل  ال���ج���ن���ح���ان  م�����ف�����رودة 

قديمة واه����ل����ك  )ن����ج����د(  ي����ا  ك���������ٍل ل�������ك ب����ق����ل����ب����ه م������ع������زة وي������ه������واكم����ودت����ك 

ب���ال���ي ع���ل���ى زي�����ن طرياكل����ك ذك�����ري�����ات ف����ي ال���ع���م���ر م����ا ت������وارت ل���ه���ا  ي���ط���رب 

ع�����س��ن��ا م���ع ال��غ��ال��ي��ن ف���ي زي����ن مرباكي���ا دي�����رة الأج�������داد ي���ا م���رب���ى الأح���ب���اب

  

11- ناظر بعيد:
لف��������ح �����س����م����وم����ك ل������ي ن����ع����ي����م وج����ّن����ةي���ا )ن���ج���د( ل���و ت��م��ح��ل وت��ي��ب�����س ركاياك

ي�����س��ق��ي��ك وال������رب يرعاك ال��ح��ي��ا  ظ���ن���هج��ع��ل  اهلل  ي�����خ�����ل�����ف  ع�������������دوك  ح������ت������ى 
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12- �صليمان بن قماع)1):
ابت�سامها و����س���اق���ن���ي  ت��ب�����س��م  م�����ع زي����ن����ه����ا ت����ط����رب اه����ل����ه����ا ب���دلل���ه���ا)ن����ج����د( 

الخبر تعطيني  )نجد(  اب�ساأل  اها  و����س ذا ال��ت��ب�����س��م م��ع��ج��ب��ه و����س ب���دا لهاقلت 

الطرب زاده������ا  ال���ط���رب  ذا  ف���ي  مثالهال��ع��ل��ه��ا  ب����اف����خ����ر  الإل�����������ه  وي�����زي�����ده�����ا 

بدحالهاي��ا )ن��ج��د( اأ���س��األ��ك ب��ال��ذي ف��ل��ق النوى ال����ب����ال����ي����ة  ال����ع����ظ����ام  م����ح����ي 

وعجلي خ���ب���ري���ن���ي  ال���ت���ب�������س���م  ذا  ي���ف���رح���ن���ي وق����ل����ب����ي ����س���ف���ا لهاو�������س  ت���������راه 

ح���ال���ه���اق��ال��ت ن��ع��م اط����رب وان����ا ال��ل��ي ي��ح��ق لي اهلل  ب���������دل  ح������ال������ي  ع���������اد  ل 

العرا ا����س���ك���ى  اأول  ن����ي  م����ا  ع���ق���ب  ل����ب���������س����ت ت���������اج ال�������ع�������زة ه�������ي ج���م���ال���ه���ام����ن 

ال�سما �سامك  ف�سل  م��ن  ردون���ه  و�سمالهاا�سحب  وج���ن���وب  ����س���رق  ع���ل���ّي  ي���رف���ل 

  

13- راكان بن حثلين:
ال�سفايف))(ي��ا )ن��ج��د( ل ج���اك ال��ح��ي��ا ف��ازع��ج��ي له م��وم��ي��ات  وال  ال��ط��ي��ر  م��ع 

* * *
الهوى را���س��ه  على  ن�سن�س  م��ن  هني  فنودهاوا  ال���خ���زام���ى  ع�����ود  م����ن  وت��ن�����س��ق 

* * *
ولغيره:

الحنين ع���ل���ي���ك  ك����ث����رن����ا  )ن�����ج�����د(  اأي�����������س�����اً وك����ث����رن����ا ع���ل���ي���ك ال���ت���واج���ي���دي�����ا 

  

14- عبداهلل بن عبدالرحمن اللويحان: )لويحان) 2)3) - 402)هـ.
الحريب�تنحر )نجد( حيث �أن )نجد( م�ضبوط كمامه منزحة  العوجا  هل  مقدم  �سابطه 

ذيب))(واهلل ان ركبي على هر�س ومن فوقه م�سامة لون  لونه  كن  ْم�َضْلَوط  جلده  ��ضهب 

))) من ق�سيدة في الملك عبدالعزيز، رواها لي اأخوه محمد القماع في الريا�ص عام 402)هـ.
)2) وفي رواية: مع الطير وال ذاريات الهبايب.

)3) الهر�ص: الجمل الكبير في ال�سن، الهزيل.
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�سربي الما همج في اأوطاني كما �سرب الحليبفي هبايب نجد وام�سي من عدامة في عدامة

ما يحو�س الليل معهم كود مقرود الن�سيبانه ا�سوى من ركوب الغي�س مع خطوى الفدامة

  

15- عبداهلل بن عبدالرحمن ال�صلوم:
ومعازيبت����رى ال��م��ق��ام ب��و���س��ط ���س��ي��راز م���ا طاب رب�����ع  ب����)ن���ج���د(  ذك������رت  ال�����ى 

ت��������رى ل����ه����م ح������ق ع�����ل�����ّي وم����واج����ي����بل ����س���ار ع���ن���دي ط��ي��ف��ه��م م���ا ب��ع��د غاب

وح�ساب ق��ي�����س  ب��ا  حبيتك  )ن��ج��د(  وال�سيبي��ا  ال�����س��ب  رج���ال���ك  ك���ل  وح��ب��ي��ت 

وتكذيبوح���ب���ي���ت ج������ّوك ل����و ي���ج���ي ع����ج وت�����راب زي����ف  دون  ���س��ي��ف��ك  وح��ب��ي��ت 

م��ن��ك وه�ساب زم����ت  ك���ث���ب���ان،  ال�سخانيبوح��ب��ي��ت  ع���ال���ي���ات  ال���ل���ي  وج���ب���ال���ك 

م�سراب بالقلب  �سار  حبك  )ن��ج��د(  والتطابيبي��ا  ال��������دوا  ك���ث���ر  ب����ه  ف������اد  م����ا 

باب ب���ع���ده���ا  ل��ل�����س��ف��ر  اف���ت���ح  ف����ا  وتجاريبواهلل  درو���������س  وال����دن����ي����ا  خ��ل�����س��ت 

* * *
وله:

�سماه وظ��ل��ل��ت��ن��ي  ع�����س��ت  )ن����ج����د(  وح��ب��ي ل��ه��ا ب��ال��ك��ون م��ا ه���وب مو�سوفف����ي 

وم�����اه�����ا ث�����م�����ره�����ا  م�������ن  غ�����ذت�����ن�����ي  ول����ه����ا ب���ق���ل���ب���ي م����ن����زل خ�����ط ب����ح����روفاأم 

ل���ع���ل���ي اأوف����ي����ه����ا ول������و ب���ع�������س م���ع���روفح�����ب�����ي ل�����ه�����ا واج�����������ب وزاي�������������د غ����اه����ا

ج�����زاه�����ا ع�����ل�����ّي�����ه  �����س����ع����ب  ف������ان������ا  م��غ��رم وملهوفوال  ال��ع��م��ر  ل��و ع�ست ط���ول 

ن�ساها م����ا  خ����اط����ري  ع���ن���ه���ا  غ���ب���ت  وم�سغوفان  م����ول����ع  ف���ي���ه���ا  وه������و  داي��������م 

او����س���اف )ن���ج���د( وبهاها وا���س��ف��ق ل��ه��ا م��ن زاي����د ال��وج��د بكفوفت��ط��ري ع��ل��ّي 

ح�ساها م����ع  ج���ب���ال���ه���ا  ع���ل���ّي  عا�سوفوت����ط����ري  ك�����ل  ب���ه���ا  ي��������ذري  ورم����ال����ه����ا 

م����ن حجاها ال���ن���اي���ف���ة  ع���ل���ّي  ولجوفوت����ط����ري  وح��������زوم  ودي��������ان  ب���ه���ا  واذك��������ر 

ن�����س��م��ة هواها ال���م���ح���زون  ت��ن��ع�����س  ب���ات م�سيوفك����م  ح���اج���ٍر  م���ن  ذع���ذع���ت  ان 
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غ�ساها ن���ب���ات���ه  ال���و����س���م���ي  ب����ّك����ر  م�سعوفوان  القلب  به  واأ�سبح  الحا  وزاد 

وه������ي ع���ل���ى ك����ل ال���ق�������س���اي���د ب���ه���ا ن���وفق�������س���اي���د ال���������س����ّع����ار ت����ا�����س����ف ح���اه���ا

ف���ي ح��ف��ل��ة ف��ي��ه��ا ال��ت��ع��ب ���س��ار مخلوفغ�����ن�����ي�����ت م�����������س�����ت�����اق ل������ه������ا ول����ث����ن����اه����ا

* * *
وقال اأي�سًا:

نجد
ال�سيف ي�سّمونه  بها  ال��غ��ري��ب  ي������وم������ه ي�����ه�����ّم�����ل ف�������ي ك����ث����ي����ر ال������ب������اِد)ن��ج��د( 

المعاديوان �ساف بع�س النا�س من وقته الحيف ظ���ل���م  خ�����اف  م����ن  ب���ه���ا  ي��ل��ج��ي 

وال�سيف وال���ع���دل  ال���دي���ن  ح��ك��م��ه��ا  ي����رج����ع ب���ه���ا ال����ت����اي����ه ل�������درب ال����ر�����س����اِددار 

الطيف ع���اب���ر  ����س���ّدن���ي  ع��ن��ه��ا  غ��ب��ت  وواديان  رو�������س������ة  ك������ل  ف���ي���ه���ا  وذك�����������رت 

�����س����ك ول زي����ف ف����ي����ه  ل����ه����ا م������ا  ح�������ب ت����غ����ل����غ����ل ف�������ي ج�������وان�������ح ف���������واديح����ب����ي 

و����س���م���وم���ه���ا ل�����و ج�������ار ع�����ن�����دي َب����������َراِدع��ن��دي ���س��ت��اه��ا ل��و ي��ج��ور ال��ده��ر �سيف

وال��غ��رب والهيف ال�����س��رق  ف��ي  ف���ي���ه���ا ال�����ح�����ن�����ان ب���ق���ل���ب���ه���ا والي�����������اديم��ا مثلها 

الكيف غ���اي���ة  وه�����ي  ال���دن���ي���ا  دّرة  ت���اري���خ���ه���ا اأب���ي�������س م����ا غ�������س���اه���ا ����س���واِده����ي 

  

16- �صّباب ال�صوينع:
ل����و ���س��ف��ت ����س���وف���ات ي���ث���ي���رن الإع����ج����ابل ���س��ك م���ان���ي ع��ن��ك ي���ا )ن���ج���د( ع���ازي

الأج���ن���ابه����اك ال�����س��ه��ول ورو�������س ه����اك ال���ن���وازي دار  ول  ال��ج��ن��ة  ك��م��ا  ع���ن���دي 

ع��������زاز واأه�������ل�������ه�������ا  ال��������ع��������زة  ب�����ه�����ا  الن�سابدار  ع���رب���ي���ن  ال���م���ذه���ب  ح���ف���اظ���ة 

  

17- را�صد بن جعيثن:
الأوراق وابر�ست  العود  في  الحيا  ال��ن��ب��ت خامة�ساق  م���ن  ال�����س��ح��را  ك�����س��ا  اهلل 

ف�����اق ل�����ون�����ه�����ا  خ������ام������ة  ك���������س����اه����ا  والخزامةاهلل  ال��ن��ف��ل  ن��ب��ت  اخ��ت��ل��ط  ف��ي��ه��ا 
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كمامة����س���ح���را ب���ه���ا ج���������وازي ال�����ري�����م ط���اق ف������ي  ال���������ذي  ال�����������ورد  وت����ل����ط����م 

بي�ستاق ال�������س���ح���ارى  ����س���وف  ع���ل���ى  و����س���ه���ام���ةك����ل  ط�����ن�����اة  ب������ه  م������ا  ال���������ذي  اإل 

النعامةوه���اك ال��رم��ال ال��ح��م��ر ط���اق ع��ل��ى طاق ه���ي���ق  ب���ل���ون  ال���ج���ب���ال  و�����س����ود 

خيامةوال��ع�����س��ب ل��ب��ي��وت ال�����س��ع��ر ك���اأن���ه رواق ب���ال���م���ج���ان���ي  ال����زب����ي����دي  وط������ق 

  

18- عبداهلل بن �صقيه:
ع�������س���ى ع���ل���ى )ن����ج����د( ت���ه���ل اأم���ط���اره���ارّج�������ال )ن����ج����د( ال���ل���ي ي���ن���ّت���ب م����ا يبور

النخيل وع����ام����رة  ���س��ح��اري��ه��ا  ي�������������س������وق ب�����������ال رج�������ال�������ه�������ا ن�������واره�������ات�����س��ق��ى 

م��ن��ت��ج ح��اح��ي��ل )وحتول( �أن���ه���ا  م�����س��ق��ي��ن م����ن ت�����اه ال���ط���ري���ق م����راره����اح��ي��ث 

* * *
وله:

����س���ل���وم ت���ن���وم�������س ج������دي������دات ودرا����������سِف���ي )ن���ج���د( ك���ل ����س���يء ب�����س��ل��وم جدانه

حواميها ال���ب���اغ���ي  ع���ن  ت���ران���ا  وقرطا�ِس)ن���ج���د(  ح���ب���ر  ج���اب���ه���ا  م����ا  ب��ال�����س��ي��ف 

خ�سونتنا ال����ع����ال����م  م�����ع  ع���ي���ب���ت���ن���ا  النا�ِسم�����ا  وان�������س���د  ���س��ادق��ت��ن��ا  ال������دول  ك���ل 

جنحانه زي����ن  ي���غ���رك  ل  ال��ب��ح��ر  الحا�ِسط��ي��ر  ري�����س��ه  ي��اك��ل  ال��م��ق��ان��ي�����س  ح���ل 

طوابيره وال��ت��ح��م��ت  ال��ج��م��ع  م�سى  رّج�����ال )ن���ج���د( ل�����س��ده ك��ال��ج��ب��ل را�سيال���ى 

ك�����ل م��������داح م������دح داره اإل��������ى  ه����ي ام���ن���ا زاه����ي����ة م����دق����وق الأل����ع����ا�����ِس)ن�����ج�����د( 

* * *
وله اأي�سًا:

وط������وي������ق م������ع������روف ت������زّب������ن ن����واي����ف����هك��ن��ه ط��وب��ق م��ن ا���س��ت��ك��ى ال�����س��ي��م يزبنه

  

19- خالد بن �صلهوب بن ثويني: من العمور )الدوا�سر).
ال���ع���ذي���ة ومليت �سهلها����س���اف���رت م���ن )ن���ج���د(  م����ع  ل���ج���ب���ال���ه���ا  ان������ا  وا����س���ت���ق���ت 



247�سبا نجد )نجد.. في ال�سعر والنثر العربي)

ليت وي������ا  ب���ال���ت���م���ن���ي  ا�����س����ع����داهلل  و  ف�����ي جبلهال  ال�����زه�����ر  ن�������وار  �����س����اف  م�����ن 

ن���زل���ه���ايا )نجد( يا )نجد( العذية لك ال�سيت م������ن  ي���ف���ت���خ���ر  ال�����م�����ع�����زة  دار 

ك������ان �سديت ول������و  ق���ل���ب���ي  ه������وى  ب�����دل�����ه�����اان������ت  ن�������������������دّور  م����������ا  ح��������ن��������ون  اأم 

والميت ح��ي��ي��ن  الأب�����ط�����ال  ازال�������ت جهلهام��ن��ت��وج��ه��ا  ال���ل���ي  ال����رج����ال  ف���ح���ول 

  

20- عبداهلل بن �صعود ال�صقري:
ا����س���م ���س��م��ي��ت��ي ب����ه م���ث���ل م����ا ���س��م��ي بكي��ا )ن��ج��د( م��ن �سّماك )ن��ج��د( لنا طاب

جنابكا�����س����م ت���ع���ل���ى ف������وق ه����ام����ات الأق����ط����اب ������س�����ّرف  ال����ع����ز  ع����ط����اك  واهلل 

ترابكيا )نجد( يا اأم المجد من حاربك خاب ي���دن�������س  ال���غ���ا����س���ب  ع���ل���ى  ح�����رم 

الأن�ساب عالين  اب��ن��اك  غير  )ن��ج��د(  م����ا اح�����د ت���ه���ق���وى ي���ق���ت���رب ع���ن���د بابكي��ا 

خ�����س ال�����ذي ف���ي ك���ل ح����ال اع��ت��ن��ى بكي���ا )ن���ج���د( اه���ّن���ي ب���ك ���س��ب��اب��ك و�سياب

ال��ل��ي ب��ه��م ي��ا )ن��ج��د( ي�����س��رب ح�سابكاأه�����ن�����ي ال���ح���ا����س���ر ودّق�����������اق الأط�����ن�����اب

والأقطاب الجزيرة  فخر  ي��ا  )ن��ج��د(  ي����ا ق������دوة ال���ل���ي ق���دم���ك واق����ت����دى بكي��ا 

* * *
وله:

ا�����س����م ����س���م���ي ب�����ك ب���ال���ف���خ���ر وارت������ف������اِعيا )نجد( من �سماك )نجد( بك م�سيب

غ��ي��ر ال��ف��خ��ر ي���ا )ن���ج���د( وال��م��ج��د �ساِعي��ا )ن��ج��د( واهلل م��ا ظ��ه��ر ب��ك عذاريب

وال�������س���ج���اِعيا )نجد( بك رو�س العرب مركز الطيب وال���������س����رف  ال�����ك�����رم  اأم  ي�����ا 

ال��خ��ي��ر ك��ل��ه بترتيب المراعيي���ا )ن���ج���د( ف��ي��ك  وخ�������س���ب  وال����دن����ي����ا  ال����دي����ن 

����س���ام وترحيب م���ن���ا  ل����ك  )ن����ج����د(  وال���������زراِعي����ا  ال������ب������وادي وال���ح�������س���ر  ام  ي����ا 

  

21- اأغاريد ال�صعودية:
������س�����ح�����اي�����ب زرق�������������ا و���������س��������در ح�����ن�����وِني��ا ح��ب��ي ال��ل��ي م��ن �سما )ن��ج��د( غطاك
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ومن�ساك ا���س��ل��ك  وم��ن��ه��ا  رب���ي���ت  غ��ط��ت��ك )ن����ج����د( ب�������س���اف���ي���ات ال�������ردوِنف��ي��ه��ا 

ال�سجوِني���ا )ن���ج���د( ق��ل��ب��ي ل���ك ح��ب��ي��ب ويهواك ب��ك م��ن ���س��اف��ي��ات  ك��م ع�����س��ت 

ي���رع���اك ع�������س���ى اهلل  وي�����س��ق��ي ث�����راك م���ن ال��ح��ي��ا وال����م����زوِني���ال���ل���ي رع���ي���ت���ي���ن���ا 

ال������دار بخطاك ت��ب��ع��د ع���ن  ق��ل��ب ل  عيونيي���ا  م�������س���ن���ة  م������ن  ق�����ري�����ب  خ����ل����ك 

ت������ه������وِنع�س و�سط )نجد( اللي بها ايام مرباك م��������ا  غ������ال������ي������ة  واهلل  اأي����������������ام 

���س��وق��ك وح��ب��ك ونجواك رب�����ي�����ع�����ه�����ا ل��������ك ي��������ا ف���������������وادي ف�����ت�����وِنف���ي و���س��ط��ه��ا 

ابان�ساك دي���رة هلي كيف  ي��ا  )ن��ج��د(  م��ا ان�����س��اك اأن���ا ي��ا )ن��ج��د( ل��و يبعدونيي��ا 

  

22- �صليمان بن حاذور)1): عندما كان في باري�ص.
ل��ن��ا ف���ي )ن���ج���د( ري���ح الحبايبق���������رب ال����������������وداع وك���������ل ع�����ي�����ن دع���ت���ن���ا وه���ّب���ت 

غ���ذت���ن���ا دره  ح�����ل�����و  ي�������ا  ام������ن������ا  ي�������س���ف���ق ع���ل���ي���ه���ا ك������ل ������س�����اب و����س���اي���بوه���������ي 

ال���وه���اي���بن�������ف�������رح ب������ه������ا م������م������ا ن�������������وده ع���ط���ت���ن���ا ع���ل���ى اهلل ج����زي����ل  وال���������رزق 

الم�سايبي�������ام�������ا رج�����ي�����ن�����اه�����ا وي��������ام��������ا رج����ت����ن����ا ج��م��ي��ع  ل����ه  ���س��ك��ي��ن��ا  وي����ام����ا 

ك�ستنا ب����ع����زه  ال����ع����ز  ك�������س���اه���ا  والغايب)ن����ج����د(  ال�����س��ق��ا  ي�����وم  ال���ت���ع���ب  ع���ق���ب 

والتفتنا ن���ب���ي  )ن�����ج�����د(  ي�����ا  لأه��������ل ال����غ����ا وم���������س����ق����رات ال�����ذواي�����بوال������ي������وم 

* * *
وله))(:

تخيلهاأن������������ا ال��������ب��������ارح ع�����ل�����ى ال��������ذك��������رى لي وع�����ي�����ون�����ي  ال��������ب��������راق  �������س������رى 

الجميلةاأن����������ا ف������ي )ن������ج������د( ل ي������ا ع������ز غ���ال���ي ال���ح���ل���وه  ي����ا  ب����)ن���ج���د(  ع���ل���ى 

ال���������س����م����ال ه���������ّب  )ن�������ج�������د( ل  م�سيله�����س����ب����ا  وادي  ال����ح����ي����ا  م������ن  �����س����ق����اه 

الأ�����س����ي����ل����ةك�����ف�����ى ل�������وع�������ات ق����ل����ب����ي وا�����س����ت����غ����ال����ي )ن������ج������د(  ي������ا  اهلل  ح�����م�����اك 

))) ديوانه )ديوان رو�سة من الزهور) �ص46 و32).
)2) الم�سدر نف�سه.
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�سمال )ن������ج������د(  ه��������وى  م������ن  ي�����������س�����وق�����ن�����ي ه���������واه���������ا ل���������و ق���ل���ي���ل���ةن�������س���ي���م 

ي�������������س������ور ل���������ي خ������ي������ال������ه ك���������ل ل���ي���ل���ةاأن������������ا ب�����ال�����ط�����اي�����ف ال������غ������ال������ي ق����ب����ال����ي

الجمال اأح����ل����ى  ي����ا  ب�����)ن����ج����د(  عليلةاأق��������ول  وغ�������������س������ون  ال���������������ورد  زه�������������ور 

  

23- م�صحي الزغيبي)1):
ل���)ن��ج��د( مواليف اأه���ل )ن��ج��د(  الخاجل �سك  ط����واه����ا  ال���ل���ي  ال���خ���ل���وج  م���ث���ل 

  

24- �صعد بن محمد بن مقرن)2): )القرينة)
)ن����ج����د( ك�ساف ع���ل���ى  ب�����رق  ي����ا  اأخ�������ي�������ل ب�������راق�������ه واأن�������������ا ف�������ي ت���ه���ام���ةك����ري����م 

اأرداف م����زن����ه  غ�������دا  م����ّن����ه  ل  غمامهع���������س����اه  ت���ه�������س���م  ����س���ح���ب���ه  وت�����راك�����م�����ت 

ُرَب���ى )ن��ج��د( وه��ذي��ك الأط���راف اليمامةي�سقي  واأر��������س  وال���ع���ار����س  وط���وي���ق 

وي�����ع�����م ����س���ي���ل���ه ل���ل�������س���ه���ل م������ع ع����دام����هي�����اأخ�����ذ ����س���ه���ر َوْب������ِل������ه م����دي����م وه����ّت����اف

اأ���س��ك��ال واأ�سناف ف��ي ري�����س��ان��ه  زب����ي����دي وح������رف وال���ن���ف���ل وال���خ���زام���هوال��ن��ب��ت 

تغرياف ل����ه  غ�����دا  ل  ����س���وف���ه  زي�����ن  ت����رن����م حمامهي����ا  دوح��������ه  ف�����ي  زي������ن  وي������ا 

تعّطاف رب����وع����ه  ف����ي  ال�����ج�����وازي  ت�����رت�����ع ب����ه����ا غ����������زلن ري�����م�����ه وادام����������هل��ت��ل��ع 

����ن����ات م������ا ل���ح���ق���ه���ن م���ام���هخ��������ود ن�����زي�����ه�����ات �����س����ري����ف����ات وع����ف����اف وم����ح���������سّ

وم�سياف م�����راب�����ع  ف���ي���ه���ا  ل����ن����ا  �سرامهدي��������ار  ت����ق����ارب  م����ّن����ه  ل  وم���ق���ي���ا����س 

* * *
وقال:

له ان��ا  وا�ستقت  الهوى من )نجد(  ي����ا زي�����ن )ن����ج����د( وزي������ن ري���ح���ة هواهاه��ّب 

* * *

))) جريدة الريا�ص 3)/4/6)4)هـ.
)2) ديوانه: ديوان �سعد بن محمد بن مقرن٫ جمعه: عبداهلل الح�سن.
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وله))(:
ال����ه����ج����ر ط����ال ع���ل���ي���ه  ق����ل����ب  م�����ن  واأهلهااهلل  )ن���ج���د(  ل�����س��وف  و���س��ف��ق  م��ه��ي��م 

منهام��ا ان�����س��اح ل��ي خ��اط��ر ول ارت����اح ل��ي بال ����س���اف���رت  ي����وم  الأول  ال���ي���وم  م���ن 

جهلهااأدّل�����������ه ال���ن���ف�������س ال����ح����زي����ن����ة ب�����الآم�����ال ي���ت���زاي���د  وال�����ع�����ذل  وب���ال���ن�������س���ح 

وع���������������ّزاه م�������ن ع�����ي�����ن ت������ج������دد زع���ل���ه���اوال����ع����ي����ن م�����ن ف���ارق���ت���ه���ا ل���ي���ل���ه���ا ط���ال

والآ�����س����ال ال�����غ�����وادي  ف����ي  وارزم  واأ�����س����م ن�����س��م��ات ال�����س��ب��ا واط�������رب لهااح�����ن 

اأظ�����ن�����ه�����ا م��������رت ب�������)ن������ج������د( واأه����ل����ه����ان�������س���ي���م���ه���ا ي���ن���ع�������س ف����������وادي ل����ي����ا ج����ال

وجبلهااهلل ع��ل��ى م���ن ����س���اف ه���اذي���ك الأم���ث���ال ���س��ه��ل��ه��ا  ف���ي  وت��م�����ّس��ى  وط�����اف 

ق��ي��ع��ان��ه��ا ع�����س��ب وهجال اك��ت�����س��ت  نفلهااإل�����ى  )ال�����زب�����ي�����دي(  ن���ب���ت  وم����خ����ال����ط 

واأ�سكال األ�������وان  ن����واره����ا  وزه�����ى  �سبلهاوزاف  تخالط  و)ال��رب��ل��ة(  و)ال���ح���رف( 

همال غب  و)النفل(  )الخزامى(  طفلهاوري��ح  ع����ل����ي����ه����ا  ك����ال����ع����ن����ب����ر  ت������ف������وح 

الحال وت����رّي����ع  ال���ق���ل���ب  ي���ري���ف  ومللها����س���وف���ه  ع���ن���اه���ا  ي�������س���ك���ن  وج������وارح������ي 

عللهاوتجا الهموم وتنع�س الروح في الحال ال��ع��ل��ي��ل��ة  ال���ن���ف�������س  ع����ن  وت���ب���ع���د 

ون�������س���ي���م���ه���ا وم������اه������ا ع��������اج له���ل���ه���ا)ن����ج����د( ب���ه���ا ����س���ل���وة وع������ّز و����س���ع���ة بال

وعدلهام����ن����ي ع���ل���ي���ه���ا ع������د م������ا اأزه�����������ر وم������ال ال���ن�������س���ي���م  داع����ب����ه����ا  اأغ���������س����ان 

م�����ن�����ي )ل�����ن�����ج�����د( وك���������ل ح�������ي ن���زل���ه���ا������س�����ام وت����ح����ي����ة وت����ع����ظ����ي����م واج��������ال

وي�سال ال���ب���ع���د  ع���ل���ى  م�������س���ت���اق  نحلها�����س����ام  و�����س����واي����ل  ال�������س���ه���د  م����ن  اأح����ل����ى 

مثلهااأح����ب )ن��ج��د( وم���ن ع��ل��ى )ن��ج��د( نزال اط����ال����ع  ي������وم  ق���ل���ب���ي  وي���خ�������س���ّر 

اح��������ب وا������س�����اف�����ي واع�������������ادي لأج���ل���ه���اف��ي ح��ب )ن��ج��د( م��ا ا�سغي لقول عذال

ومحلها))(ن��ف��خ��ر )ب��ن��ج��د( ول ن��ب��ي غ��ي��ره��ا بدال ب���رخ���اه���ا  ون���ع���ت���ز  ن���ر����س���ى 

))) ديوانه.
)2) َمَحْلها: جدبها.
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�����ود واأب���ط���ال مثلها)ن���ج���د( وط���ن���ا م��ن��ت��ج اأُ������سُ ب����ه  ول  اأح�������د  اأه���ل���ه���ا  م���ث���ل  م����ا 

واأه���ل���ه���ا ول زال ف���ي )ن���ج���د(  ي����ن����ب����وع����ه وي������رج������ع لهاال��م��ج��د  ن�������س���ا  م���ن���ه���ا 

الأجيال اأه���ل )ن��ج��د( على م��ر  اأهلهام��ا مثل  و�����س����ف����وة  ال����دن����ي����ا  ����س���ف���وة  ه����م 

* * *

ول���ه - رحم���ه اهلل - ه���ذه الق�سي���دة )�سامري���ة(، �سمعتها مـــن �سريط بلحن جميل 
بدون طبول، ون�سرت في ديوانه 45 بيتًا �سفحة 87.

ب��ه��ا وف�����زت بهار����س���ال���ة ال���ح���ب ج��ت��ن��ي وان��ع�����س��ت بالي وال�����س��اه��د اهلل ف���رح���ت 

��ي��ت��ه��ا ف���وق ���س��دري وْرَج����َع����ْت حالي �سبايبهار���سّ م���ن  ت�����س��اف��ت  ق��ل��ب��ي  وج������روح 

����س���اح���ب غالي م�����ن  غ���ال���ي���ة  كاتبهار�����س����ال����ة  ال����ح����ب  وح����ب����ر  ال�����م�����ودة  ح���ب���ر 

مطالبهاي�����ا ����س���اف���ي ال����خ����د ي�����ا زي������ن ال����ت����ع����ّزال غ����اي����ة  ي�����ا  ال���������روح  ل��������ّذة  ي�����ا 

معذبهام�����س��ك��ور م�����س��ك��ور ي����ا غ�����رو ب��ع��ث��ه��ا لي ي�����ا  ع���ي���ن���ي  ن������ور  ي�����ا  م�������س���ك���ور 

واقبالي واق����ف����اي  ع���ّل���ت���ي  ���س��ب��ب  ومتعبهاان�����ت  رج���ل���ي  م��ح��ف��ي  ال�����ذي  وان�����ت 

اأح��ي��ا ب���ذك���راك ف��ي ال��دن��ي��ا واع��ي�����س بهاوان����ت ال����ذي م��ا ظ��ه��ر م��ث��ل��ك بالجيال

  

25- من�صور الع�صيمي)1):
ب��ال��ج��م��ال وتغنت ال���ل���ي نظرهاف���ي )ن���ج���د( ع��ا���س��ت  ت�������س���وق  )ن����ج����د(  ري����ا�����س 

تبنت ب����ال����ت����ط����ور  )ن������ج������د(  ك������ف  َوْرده���������ا م����ن زهرهاف������ي  ي���ن���ع���رف و������س  م����ا 

تهّنت وروح�����������ي  ع���ي���ن���ي  ن����ظ����ر  اأح����������ب ت����رب����ت����ه����ا واأع��������ان��������ق ح���ج���ره���اف���ي���ه���ا 

ع����ل����ى خ����������دود ط�����وي�����ق رب��������ي ع���م���ره���اي��ا )ن��ج��د( غ��ن��ي.. وال��ري��ا���س ارجهنت

  

))) جريدة الجزيرة العدد 87)4 - 4)/404/6)هـ.
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26- عبدالعزيز بن محمد ال�صعب)1):
ع��ل��ي��ك م���ن ال��ح��ي��ا وب����ل ت��ه��ل��ه راي����ح مزونهاأل يا )نجد(.. يا رو�س رعى به قايد الغزلن

�سامي لك على ال�ساكن يذوب القلب لعيونهاأل يا )نجد(.. يا ريحة خزامى عطرها وجدان

يفز القلب ل �ساروا جميع النا�س.. يطرونهاأل يا )نجد(.. وين اللي �سكن من جملة الخان

على الم�سحوب غنّى له خفوقي �ساجع لحونهاأل يا )نجد(.. بك خلي اأحبه ما �سواه ان�سان

هتان  - م��ط��ر  داره  ع��ل��ى  ه��ّل��ت  غيمة  ي��ا  ي����ردون����هاأل  ل  ����س���ام���ي  ل���ل���غ���ال���ي  اهلل  ع���ل���ي���ك 

لونهعذابي - غرة طاحت تغطي طرفه الخجان القمر  ب��ه  ا���س��وف   - ف�سة  لمعته  وخ��ٍد 

عليه القاف والمعنى - ق�سيدي يكتب فنونهاأل يا )نجد(.. ياليل �سرى في ناظري طربان

  

27- الأمير عبدالعزيز بن �صعود الكبير)2):
بالإقبال لك  �سفا  اإل��ى  )نجد(  مثل  رو����������س م�����ن ال����ج����ن����ة ت�����داع�����ج ن����ه����ورهما 

بمنزال ل���ك  وا����س���ت���وى  ح��ظ��ك  ج����اد  م����������وج ت������اط������م ب�����ال�����م�����ع�����زة ب�����ح�����ورهان 

تعورهاإن جاد )نجد( اأرق��ى على را���س ما طال ل  ل���ل���غ���داء  ��������ْف  اََوقِّ �����س����ان..  وان 

وح�����ن�����ا ظ�����ام�����ه ف�����ي ل�����زوم�����ه ون�������ورهه���و ث��وب��ن��ا ال�����س��اف��ي ع��ل��ى ك���ل الأح�����وال

وال�����������روح ف�����ي ح�����ب ال�����ب�����اد م����ع����ذورة)ن��ج��د( ال��وط��ن وال��ع��ز وال��ج��اه والمال

  

28- محمد بن مقعد العتيبي)3):
)ن��ج��د( غلطان غلطان ف��ي  اأح������ب������ه������ا واأح��������������ب م�������ن ه�������و ه�����واه�����ام��ن لمني 

الأزم�������ان ع���ب���ر  وال�������س���ع���ر  ال��م��ح��ب��ة  ي����ق����ول����ه����ا ق����ل����ب����ي وي�����ا������س�����ف غ����اه����ادار 

))) مجلة اليمامة العدد 286) - 4/7/9)4)هـ.
)2) الجزيرة )/5/7)4)هـ.

)3) الم�سائية 4/2/24)4)هـ.
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ل������و ال���������س����ق����ا وال�����ب�����ع�����د ع���ي���ن���ي ك����واه����ا)ن��ج��د( ال��ع��ذي��ة دي��رت��ي )ك���ان م��ا كان(

  

29- عبدالعزيز ال�صويح:
قولهم عر�س  في  يف  ال�سِّ اأه��ل  و�س لك ب�)نجد( هي وع�سرات جوعها))(يقولون 

طبوعهاواأن��������ا اأق��������ول ي��ك��ف��ي��ن��ي ه����واه����ا وم���اه���ا خ�����ف�����اف  اأب������ط������ال  وم������راب������ع 

الحيا تمطر  غيمة  )ن��ج��د(  اهلل  نجوعها�سقى  م������ع  ����س���ك���ان���ه���ا  ب����ه����ا  ت���ح���ي���ا 

  

30- ابن هذال)2):
لنا ال��ح��ي��ا �سيحي  )ن��ج��د( ل ج���اك  و����س���ب���ي ل���ن���ا ف����ي را�������س ال���م���ق���وق���ي ناري��ا 

اأرخ�سك عندي ما  يا )نجد(  انا  غ����ي����ر ال������ده������ر وال�������وق�������ت ف����ي����ن����ا ج����ارحلفت 

م�������ات ال������ح������ال وي���ب�������س���ت الأ�����س����ج����ار����س���ب���ع ����س���ن���ي���ن م������ا ل����م����ح ف����ي����ك ب������ارق

وغ����م����ر ال���ح���ط���ب ل ح����ط ف������وق ال���ن���اري���ا )ن���ج���د( ���س��ف��ي ف��ي��ك ط���ي���رة وعبرة

ع����م����اري���ا )ن���ج���د( ل ج����اك ال��ح��ي��ا و����س���ي لنا ف�����ار������س�����ل�����ي  وق�������ت�������ك  زان  ل 

  

31- تركي بن محيا:
الب�سارة واأ�������س������وق  ي���ب�������س���رن���ي  م����ن  ال�سخاتيري����ا  ح��ق��وق  )ن���ج���د(  ع��ل��ى  ع�����س��ى 

وال�������ن�������ذارة ال������ح������دا  ����س���ق���ع  ب����ه����ا  وال���ج���واخ���ي���ردار  ال����رخ����ا  دار  م����ن  اأخ����ي����ر 

ق�����راره ي�����س��ق��ي  ال�����ع�����ذي، اهلل  المغاتير)ن����ج����د(  ال����ب����ك����ار  زرق����������ات  م�����ده�����ال 

ب������ال������دواوي������ري������ا ح����ل����و م����رب����اع����ه وم���������س����رب ب����ي����اره ج����ي����ان����ه����ا  ق����ط����ب����وا  ول 

  

يف )بك�سر ال�سين) هو ال�ساطئ. ))) ال�سِّ
)2) جريدة الريا�ص 4/4/26)4)هـ، وهو عبداهلل بن ماجد بن هذال، والم�سدر في ا�سمه كامًل هو �سفحة 

ال�ساعر علي المف�سي التي م�ست قبل عدة �سفحات �ص )24.
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32- �صهل بن بندر العتيبي)1):
ع����ي����ن����ي م������ح������ارب������ِة ل������ذي������ذ ال�������رق�������اِدال��ب��ارح��ة م���ا غ��م�����س ال��ج��ف��ن ي���ا حمود

اأن������ه يناديك����ن����ي ����س���ج���ي���ِن دون��������ه ال�����ب�����اب م�������ردود م����ا ح�����ٍد ���س��م��ع ����س���وت���ه ل����و 

ال�سود وه�����س��اب��ه  )ن��ج��د(  ب�����س��وف��ة  ���ي ف����ي )ن����ج����د( غ����اي����ة م������راديودي  وت���م�������سّ

والجود وال���ع���ز  وال���ط���ي���ب  ال���ك���رم  ن����ع����م ال������رج������ال ون�����ع�����م ه�������اك ال�����ب�����اِداأه�����ل 

ال�����وط�����ن ف�����ي ف�������وؤاديح���ب ال���وط���ن ي���ا ن���ا����س م���ا ف��ي��ه منقود اهلل خ���ل���ق ح�����ب 

م�������س���ي���ون���ة م����ا دن�������س���وه���ا الأع������������ادي))(اح�����ب�����ه�����ا ي���������وم ان������ه������ا م����ن����ق����ع ال�����ج�����ود

  

33- عبدالمح�صن بن �صليمان القويفل:
الجنوبيا )نجد( من القبلة اإلى ال�سرق يا )نجد( اإل�����ى  ح������دوده  ال�����س��م��ال  وم����ن 

)اأب��و رجد( ال�سلع  الجنوبو�سطه جبال طويق  عري�س  الأو���س��ح  الجمل  مثل 

ق��ب��ل��ه الجد ثوبيم���رب���اي وم���رب���ا الب وم���ن  م����ث����ل  ولب���������س����ه  ك�������س���ان���ي  ح����ب����ه 

وح���������ره وب�����������رده غ����اي����ت����ي وم���ح���ب���وب���ي�سلعه ظ��ال ورم��ل��ه ف��را���س م��ن �سجد

�لهبوبو����س���م���ة ه������واه ال��م�����س��ك وي�����ن م����ا وجد ع���ل���ي���ك  ه���ب���ت  م����ا  ح���ي���ث  م����ن 

�سرجد وال���ل���ح���م  ب����ال����دم  �����س����رى  للكعوب))(ح���ب���ه  ول��ع��ب��ت��ي  ح��ي��ات��ي  اأول  م���ن 

ي�سجد ال�����م�����زن  م��������روح  ع���ل���ي���ه  والدعوبع�������س���ى  الأودي�������ة  اأث�����ره  ع��ل��ى  ت��م�����س��ي 

  

34- �صعود بن عبداهلل المالكي)4):
ب��ل��غ��ي )ن���ج���د( م��ن��ي ك���ل ����س���وق و�سامي��ا ه��ب��وب ال��ج��ن��وب ال��ل��ي ت���داوي العليل

))) الجزيرة 7/4/29)4)هـ.

)2) على لغة: اأكلوه البراغيث.
)3) ي�سير اإلى لعبة )الكعابة) من الألعاب ال�سعبية القديمة الجميلة الم�سهورة.

)4) الجزيرة )/7/5)4)هـ.
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���س��وب ري���ح ال��خ��زام��ى وال��ن��ف��ل والمراموار���س��ل��ي ���س��وق��ي ال��ل��ي ف��ي ه��واه��ا يميل

م�����ق�����ام طويل ف���ي���ه���ا  ل�����ي  ك�������ان  ن��ق�����س الو�سامدي���������رة  ح��ب��ه��ا ف���ي ع���روق���ي م��ث��ل 

بخيل ليلي  �سار  عقبك  )نجد(  يا  المنام)اآه(  زود  )ن���ج���د(  ل��ي��ال��ي  ي��ع��و���س  م���ا 

الجليل العروبة والمقام  الظام)نجد( ح�سن  ع��ق��ب  ال���دي���ن  م���ن���ار  ع����زك  دام 

  

35- غالب بن �صعود الحربي)1):
يا )نجد( ق��ال  �ساعر  همومهيا )نجد( كم من  روا���س��ي  ا�سمك  يجلي  �سان  م��ن 

يلومهم���ن ع��ا���س ب���ك ل���و اب��ت��ع��د ع��ن��ك م���ا حد ل����ّل����ي  ب�������س  ك����ره����ه  اط��������روك  ل 

يومهُب����ع����دك ع���ل���ى م��غ��ل��ي��ك م����ا ي��ع��ت��ب��ر ُبعد ت�����م  ب�������س���ي���اف���ت���ك  ه����اج���������س  ك�����م 

وي�سد ل������اأرواح  منع�س  ال���ه���واء  واأن�����������ا ب����ع����ي����د ع����ن����ك ن���ف�������س���ي ت����روم����هوف��ي��ك 

  

36- عبداهلل بن ح�صين بن �صويحي:
ذك���رك ل���)ن��ج��د( ي���ودع ال��ج��رح جرحيني����ا خ������وي ي����ا م�������س���ك���اي ب���ّي���ح���ت ����س���ّدي

ثوبينت�������س���ك���ي ع���ل���ى )ن�����ج�����د( وه������ي م�����ا ت���رد ال����ع����ز  م����ن  ل��ب�����س��ت  واأب���������س����رك 

ال�سياطينث�������وب ال���ن�������س���ر وث���������وب ����س���ت���ر و�����س����ور ج��م��ي��ع  م���ن  ح��م��اه��ا  واهلل 

ردي ع�������اد  ل���ل���ف���ت���ى  ردي  )ن�����ج�����د(  وي��ا )ن��ج��د( ودي ل��و ي��ا )ن��ج��د( تحكيني�����ا 

)ِوْج������ِدْي( ي��ا )ن��ج��د( واهلل  ال��ع��م��ر  المحبين))(راح  واأ���س��وف  رم��ل��ك  على  ارق���د 

فا�سينوي���ا )ن���ج���د( اأن����ا راح����ت ح��ي��ات��ي تحدي وال��ن��ا���س  )ن��ج��د(  ي��ا  العمر  راح 

ق���ال���وا وق����ّل����وا ب�����س ي���ا )ن���ج���د( تكفيني����ا )ن����ج����د( ي���ام���ا ق���ي���ل ������سٍ م����ا بعدي

  

))) الجزيرة 7)/7/6)4)هـ.
)2) ِوْجِدْي: اأتمنّى.
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37- محمد بن ح�صين بن �صويحي:
باأ�سعار ت��ه��ي�����س��ت  ال�������س���رق���ي  ه���ّب���ت  ي�����ا ح���ي���ث���ه���ا م��������ّرت ب�����)ن����ج����د( وت����راب����هل 

  

38- اأبو فهد: د. عبدالرحمن العثمان:
ب����رى حالياأل يا هوى )نجد( وغيرك هوى ما ابيه ب��ال��م��ح��ب��ة  ال���ّل���ي  ه����وى  ال 

  

39- محمد بن عبدالعزيز المعجل:
متعلمينا))(ح��ن��ا ب����)ن���ج���د( ون���اك���ل ال�����س��م��غ وال���ِق���ّد وال���ل���ي���ن  ال���ق�������س���ا  وع����ل����ى 

وال����م����ّد ال�������س���اع  ع���ل���ى  م���ع���ّب���ره���ا  ال�سنيناوربِّ  ب����ب����اق����ي  ي����ع����ّب����ره����ا  ن�����رج�����ي 

* * *
ف���ي )ن���ج���د( واق��ف��ي��ت ب�سمال وال������ل������ي م����ق����زي����ن����ي ح��������ال ال�����رج�����الخ��ل��ي��ت��ه��م 

  

40- حمد بن عبدالكريم المعجل:
داويي��������ا )ن��������ج��������د( م��������ا ان�������ت�������ي ب���م���ن���ح���ّل���ة ان������������ا  م������������ار  خ���������اط���������ري  م���������ن 

ل����ل����ه����اويح���������ب���������ك ع��������ل�����������������س��������ان ه���������اْل���������ِم���������ّل���������ه )ن��������ج��������د(  ي��������ا  ان������������ِت  وال 

  

41- اإبراهيم بن عبداهلل المعجل:
ال���������دوب وال�����م�����ا كّمل ل���ح���ق���ن���ا  ل�����ه  ال�������ج�������راِدق�����ل  ع����ل����ي����ه  دّب  ب�����ق�����ى  وال�������ل�������ي 

وتنحل ت���ق���ب���ل  ل����ي����ن  ع���ل���ي���ك���م  وي����ق����ال ����س���ال���ت )ن����ج����د( ف����ي ك����ل واديدرب���������ي 

وتقبل ت��ق��ف��ي  )ن����ج����د(  ����س���واي���ا  ق������د ع����ل����م����ون����ا اع����م����ام����ن����ا والج������������داده�����ذي 

* * *

وتيّب�ص  تقدد  الجلود  والِقد:  ونحوه.  كالطلح  البرية  الأ�سجار  بع�ص  جذوع  تفرزه  القديم  الغرا  ))) ال�سمغ: 
وت�ستعمل )�ِسرح) لإخراج الماء من الآبار كما ت�ستعمل ل�سنع وربط بع�ص الأدوات الزراعية كالمحالة.
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ح���ري���ة دار  ه������ي  ول��������و  ب��������اد  ن���دان���ي���ه���ان����ن����ح����ر  م������ا  واّل  ال������وق������ت  ي����ح����دن����ا 

ال���خ���د بيديهاوال�����ى ب�����س��رون��ا وق����ال����وا )ن���ج���د( ملية ت���م���وج  ال���ل���ي  ج��ي��ن��ا ع��ل��ى 

  

42- محمد بن عبدالرحمن المعجل:
اب������وي ه�����ذي )ن����ج����د( وان������ا ولدها م����ن ن�����ام ع�����ام وع���ج���ز ع����ن ق�����وت را�سهي����ا 

نكدها ك����ث����ر  م�����ا  ال����ن����ا�����س  ت����ب����ّذ  التعا�سةدن����ي����ا  ذاق  واح������د  ل����ه  ���س��ف��ت  اأح�������ٍد 

  

43- �صلطان بن محمد المعجل:
الليالي ����س���ود  م����ع  )ن����ج����د(  مطّية���س��ي��ب��ت��ن��ي  ل�����ي  ي�������س���ّن���ع  ل  ح����ظ����ي  ع����ج����ز 

  





الفصل الرابع

ما قيل عن بعض نبات نجد





261

نبات نجد

وحي���ن تغنى ال�صعراء )بنجد( و�صباه ورباه لم يهمل���وا نباتاته العطرة، ذات الرائحة 
الزكية، المنوعة، والألوان الزاهية العديدة.. وذات الميزات المختلفة..

ولقد و�صفه���ا الأ�صتاذ فوؤاد �صاكر في قوله المتقدم)1(، واإنها كذلك واأكثر، حين يبكر 
المط���ر ف���ي الو�سمي وهو ال���ذي اإذا ُمَطرت فيه الأر����ض تجود بخيراته���ا، وت�سبح كب�ساط 

�صند�صي.. وقد حدث هذا عام 1360ه� والعام )1403ه�( وغيرهما.
واأ�ستطيع اأن اأقول اإن ال�سيخ عبداهلل بن محمد بن خمي�ض - رحمه اهلل - كان بداأ في 
اإخ���راج كتاب عن نبات )نجد(، و�سي�سبغه ول �س���ك ب�سبغة اأدبية، فهو من اأقدر من يفعل 

ذلك، )اإل اأن هذا لم يتم(.
واإن جامع���ة المل���ك �سعود ممثلة في اإحدى كلياتها تن���وي ح�سر بع�ض نباتات )نجد( 

وبيان مميزاتها العلمية)2(.. 
والجدي���ر بالذك���ر اأن معظ���م تلك النبات���ات التي وردت ف���ي �سعر الأقدمي���ن معروفة 

باأ�سمائها اإلى الآن. ومنها: على �سبيل المثال:
الع���رار، القت���اد، العرف���ج، ال�سيح، الثغام، الحرم���ل، ال�سرم، القي�س���وم، ال�سمر، 
َفل، الغ�سا، الم���رخ، الرمث،  َل���م، الأثل، الأق���وان، النَّ الن�س���ي، الحن���وة، الخزامى، ال�سَّ
الُع�َس���ر، الرند، الجثج���اث، البان، الأراك، الح���وذان، ال�سرح، الأرط���ى، الطلح، الثمام 

)1( في كتابه )رحلة الربيع( انظر ال�سفحات 34-36 من هذا الكتاب.
)2( ثم قامت الجمعية العربية ال�سعودية للثقافة والفنون قبل اأكثر من 15 عامًا بتكليف الإخوة الأ�ساتذة عبداهلل 
بن محمد بن خمي�ض، محمد بن نا�سر العبودي، �سعد بن عبداهلل بن جنيدل، ح�سين بن عبداهلل بن جري�ض، 
وكاتب هذه ال�سطور بتاأليف معجم �سامل للنبات في المنطقة الو�سطى من المملكة ي�سمل و�سف النبات وخوا�سه 
الطبية، و�سوره، وغير ذلك. وقد �سرعوا فيه، ثم توقف العمل، ربما ب�سبب تفرق الأع�ساء وان�سغالهم، ما عدا 
ال�سيخ محمد بن نا�سر العبودي فقد اأخرج - من �سمن كتبه الكثيرة في الرحالت وغيرها - كتاب: )�سجر البرية 

واأع�سابها في الماأثور ال�سعبي( عام 1436ه� في 570 �صفحة.
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)بنوعيه(، اأبو حبيبه، ال�سعه.
ول باأ�ض من اإيراد نبذة ي�سيرة عن بع�ض هذه النباتات التي قد ل توجد في غير نجد، 

وخوا�سها، علمًا باأن اأ�سكال بع�سها تبينها ال�سور المرفقة.. ف�)العرار( لم اأره.
ولكن الأ�ستاذ محمد بن جبرين اأمير حوطة بني تميم �سابقًا ذكر لي وجود العرار بين 
الحوط���ة والأف���الج، )�سيرد تف�سيل لهذا في اآخر هذا الباب(. كما ذكر الدكتور محمد بن 

ح�سين اأن العرار وجد من قبل وزارة الزراعة اأو جامعة الملك �سعود.
و)ال�سي���ح( ال���ذي ورد ذك���ره كثيرًا في هذا الكت���اب له رائحة زكي���ة وي�ستعمل عالجًا 
لبع����ض الأمرا�ض، ويباع بعد يب�س���ه كدواء في اأماكن عدة من �سب���ه الجزيرة العربية. وقد 
اأخذت���ه مرارًا من ال�سحراء بعروقه وترابه وزرعته في منزل���ي فعا�ض اأكثر من �سنة واأورق 

من جديد لما جاء الربيع.
وقري���ن ال�سي���ح: )القي�سوم( يختلف ع���ن ال�سيح قلياًل ورائحته اأق���ل ومنظره جميل. 
وي�سبه���ه ف���ي ال�س���كل )البعيثران( ويخت����ض برائحة زكية ت�س���م من بعيد وتعط���ر الأجواء 

المحيطة به.
اأما )الخزامى( التي تغنى بها ال�سعراء كثيرًا ف�سكلها جميل واألوانها زاهية ورائحتها 
عبق���ة وتنبت في الرمال والأماكن الرملية وتاأكلها الإبل وق���د نقلتها من ال�سحراء بترابها 
اإلى منزلي واإلى دارة الأ�ستاذ عبدالعزيز الرفاعي فلم تع�ض طوياًل وذبلت ويب�ست في اأيام 

معدودات.
و)الأقح���وان( بزهره الأبي�ض الجميل ي�س���ر الناظرين وقد �سبه ال�سعراء به اأ�سنان 

العذارى ب�سفاء بيا�سها )انظر ال�سورة( ولهم اأ�سعار كثيرة في ذلك.
والرم���ث )وهو الحم����ض( رائحة ناره ودخانه زكية وهو ينبت ف���ي ال�سهول والفيا�ض 
وتاأكله الإبل والغنم فيطيب لحمها واإذا لم يكن قرب الرعاة �سيء منه و�سعوا لها في الماء 

ملحًا تحم�ض به وهو اأي�سًا حطب جيد اإل اأن جمره يتحول اإلى رماد ب�سرعة.
وق�س���ة واأُْمِنَي���ة الأعراب���ي اأن ي�س���م دخان الرمث لأن���ه �سيكون �سفاءه م���ن مر�سه.. 

موجودة في هذا الكتاب.
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�سج���ر )الب���ان( جميل ج���دًا واأغ�سانه )ر�سيق���ة( ل تمل النظر اإليه���ا وخا�سة اإذا 
تمايلت بفعل الهواء. فال غرابة اإذن اأن �سبه بها ال�سعراء قوام العذارى.

و�سجر البان لي�ض كثيرًا في نجد الآن، ولم اأر منه �سوى �سجيرات جنوب الأفالج في 
وادي )ال�سطبة( غرب )البديع()1(.

و)الأرط���ى( وي�سميه البدو )العبل( ينبت في الرمال وهو حطب جيد وتكبر اأعواده 
واأغ�سانه وكانت ت�ستعمل اأوراقه الخ�سر لدبغ الجلود..

والثم���ام الذي ج���اء ذكره في ال�سعر اأي�س���ًا اأعواده رقيقة جدًا، تاأكل���ه الإبل والبقر 
والغنم وهو اأنواع.. منه: )ال�سعة( و)اأبو حبيبه( ينبت في مجاري الأودية الرملية.

َف���ل طيب الرائحة اأخ�س���ر اللون ينبت في الريا�ض التي يحير الماء فيها، وي�سبه  النَّ
البخت���ري مع اخت���الف قليل والبختري ي�ستعمل طيبًا ِل�َسْع���ر الن�ساء كما هو م�سهور وكما 

جاء في ال�سعر ال�سعبي كثيرًا.
و�سجر )المرخ( مجوفة اأعواده وذكر الأ�ستاذ البالدي اأنها غير مجوفة وكان ي�ستعمل 
اأقالم���ًا يغم�سونها في حبر ي�سنعونه باأنف�سهم هنا م���ن )ال�سنو( وهو الدخان المتراكم 
ف���ي الحديدة )المقر�سة( وهي قطعة الحديد المقببة التي ت�سنع فوقها القر�سان )من 
الأكالت ال�سعبي���ة اللذيذة الم�سهورة هنا في نجد( وخا�سة حين يو�سع معها الباذنجان 

والقرع واللوبا والقفر )القديد(، وكذلك ال�سبيب والر�ساع )المرا�سيع(.
و�سج���ر )الُع�َسر( كانت ت�سقف باأخ�سابه المن���ازل والم�ساجد)2( وله ثمر ي�سبه ثمر 
الأت���رج ل ي���وؤكل، و�سمعت اأن في ثمره حبات من ال�سكر.. وا�سته���ر الع�سر ب�سنع البارود 

من بع�ض اأجزائه.
)الجثج���اث( �سج���ر اأخ�سر ي�سبه العرف���ج في بع����ض األوانه واأ�سكال���ه، ويظهر اأن 
ال���دواب ل تاأكله، ربما لأن طعمه غي���ر م�ست�ساغ، ولهذا تلّف به ثمار النخيل فتحميها من 

)1( وذكر الأ�ستاذ عاتق بن غيث البالدي وجود �سجر البان بكثرة في �سعاب نعمان وجبال حرب.
ت�سلح  ل  ه�سة،  مجوفة  اأعواده  اأن  الكتاب  لهذا  ت�سحيحاته  في  البالدي  غيث  بن  عاتق  الأ�ستاذ  )2( وذكر 

لال�ستعمال في اأي �سيء.
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الدبا )�سغار الجراد( ومن الجراد نف�سه.
و)الأراك( ال���ذي ت�ستخرج من عروقه اأعواد ال�سواك، يطول الحديث عنه لو اأردت 
ا�ستق�س���اء خوا�سه، ويكفي اأن اأقول اإن الطب الحديث اأثبت وجود فائدة كبيرة فيه للفم 
والأ�سن���ان كما ن�سر عن ذلك في ال�سح���ف والكتب، و�سدق ر�سول الهدى �سلى اهلل عليه 
و�سل���م )ال�سواك مطهرة للفم مر�ساة للرب( )لول اأن اأ�سق على اأمتي لأمرتهم بال�سواك 
عند كل �سالة(. و�سجر الأراك موجود بكثرة في الحجاز وتهامة وموجود في نجد - كما 
راأيت���ه - في مو�سعين جنوب الأف���الج في وادي ال�سطبة وفي منطقة الِعْر�ض )القويعية( 
في وادي ي�سمى �سعيب الراك، �ساهدته هناك بمعرفة ال�سيخ ح�سين بن جري�ض في الأول 
وال�سيخي���ن اإبراهي���م البي���ز ومحمد بن جبرين ف���ي الثاني. وربما يوج���د في غير هذين 

المو�سعين..
الكماأة )الفقع( تنبت في الو�سمي وهو نزول المطر مبكرًا في اأول الربيع، ول تنبت 
في غير هذا الوقت مهما كثرت الأمطار، وهي على �سكل البطاط�ض اإلى حد ما، تنبت في 
باط���ن الأر�ض فاإذا كبرت تفتقت الأر�ض عنها ف���اإذا راأوا هذا حفروا المكان فيجدونها، 
واإذا كب���رت اأكثر من ذلك اأزاحت ما فوقها من ت���راب وبرزت للعيان وابي�ست واأ�سبحت 
م���دورة كحبة رمان���ة اأو تفاحة وي�سبهون بها نه���ود العذارى، وخا�سة ف���ي ال�سعر العامي 

الذي اأجاد في مثل هذا. والفقع اأنواع: اأ�سهره واأح�سنه واألذه )الزبيدي(.
قال ال�ساعر ال�سعبي:

م�صّلعاتوال�����ن�����ه�����د زب�������ي�������دي ف�������ي دع���������ب ق�������ارة ال������ق������راح  ال����م����ا  ق��������رار  ف�����ي 

واأخي���رًا.. فاإنني ل���و ذهبت اأ�ستعر�ض نبات���ات نجد وخوا�سه���ا واأ�سكالها وروائحها 
وفوائدها الطبية ل�ستغرق ذلك �سفحات و�سفحات، ولأ�سبح كتابًا ثانيًا. ويكفي اأن اأقول 
اإن في نجد نباتات جميلة ذات روائح واأ�سكال متعددة وطعم خا�ض واأنها ل توجد في غير 

هذه البقعة. ولعل الموؤ�س�سات العلمية لدينا تعنى بذلك.
وبع����ض النبات���ات ياأكله���ا الإن�س���ان ول���كل منه���ا طع���م خا����ض مث���ل )القرقا�ض( 
و)ب�س���ل الب���ر( و)العرج���ون( و)البق���را( و)الب�سبا����ض( و)الذعل���وق( و)الحما�ض( 
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و)الحمب�سي�ض( و)الفقع( )الكماأة( والحّوا..
ول اأري���د اأن اأختم ه���ذا الف�سل الق�سير دون اأن اأذكر )الح���زا( وهو نبات اأخ�سر 
ي�ستعمل عالجًا ووقاية من ال�سمم )وهو تاأثر الجرح بالروائح الخارجية( التي تزيد من 
م�ساعفاته، كما ي�ستعملون لذلك )المر(. واإنها لعادة ماألوفة في ال�سابق وربما ما زالت 
موج���ودة اأن ت���رى الأعرابي وقد �سد اأنفه بك�س���رة )مر( لئال تنفذ الروائ���ح العطرية اأو 

نحوها لداخل ج�سمه فيت�ساعف جرحه.
وبع�ض الأ�سجار تحوي مواد �سامة. كما ثبت ذلك علميًا.. واأكثرها فيه عالج لكثير 

من الأمرا�ض يعرف ذلك المتخ�س�سون في الطب العربي وال�سعبي.
وف���ي ُكتيب )البير( الذي اأعددت���ه عن قريتي )البير()1( ذك���رت �سيئًا عن النبات 
ف���ي البير وفي نجد، و�سردت اأ�سماء بع�ض كتب النب���ات التي ت�سمها مكتبتي المتوا�سعة 
ومكتب���ة قي����ض المتخ�س�سة في �سراء وبي���ع المخطوطات والكت���ب والجرائد والمجالت 

والدوريات القديمة والنادرة، اأورد بع�سها هنا للفائدة:

بع�ض كتب النبات:
1- كت���اب النبات لأب���ي حنيفة الّدْيَنَوِري وهو اأوفى كتاب ف���ي النبات كما قرر ذلك 
المتخ�س�سون، ولكنه مفقود �سمن ما ُفقد من تراث هذه الأمة في نهر دجلة وغيره وقد 

ُوِجَدْت منه اأجزاء وقطع �سغيرة.. مثل:
اأ - الج���زء الثال���ث والن�س���ف الأول من الجزء الخام����ض/ حققه و�سرحه 

وقدم له برنهاد ليفين/ في�ض بادن 1394ه�.
ب - قطع���ة من الجزء الخام����ض/ ُعني بن�سره ب لوي���ن )لعله ال�سابق(.. 

ليدن 1953م.
ج - الق�س���م الثان���ي من القامو����ض النباتي حروف ����ض - ي )ملتقطات ما 

ُن�سب اإليه عند المتاأخرين. اعتنى بجمعها محمد حميداهلل.

)1( �سين�سر �سمن �سل�سلة )هذه بالدنا( التي ت�سدرها الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب.
لقد ُن�سر، ورقمه في ال�سل�سلة 63.
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2- كتاب النبات/ للالآ�سمعي تحقيق د. عبداهلل بن يو�سف الغنيم )الكويت(.
3- تاريخ النبات عند العرب/ د. اأحمد عي�سى بك 1363ه�.

4- معجم اأ�سماء النبات/ د. اأحمد عي�سى بك 1349ه�.
5- معجم اأ�سماء النباتات الواردة في تاج العرو�ض/ محمود م�سطفى الدمياطي.

6- معجم النبات )اإنجليزي - فرن�سي - عربي(/ جامعة الدول العربية.
7- الر�سالة النباتية/ م�سطفى ال�سهابي.

8- حديقة الأزهار في ماهية ال�سعب والعّقار/ اأبو القا�سم الوزير.
9- المخ�س�ض/ لبن �سيده، فيه ف�سول عن النبات.

10- النباتات البرية في الجبيل وينبع/ الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
11- النبات���ات ال�سعودية الم�ستعمل���ة في الطب ال�سعبي/ مجموع���ة من الدكاترة، 

ن�سر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)1(.
12- النباتات البرية الماأكولة في المملكة العربية ال�سعودية/ د. اإبراهيم العري�ض 

و�سعود الفرج.
13- كت���اب ال�سج���ر والنبات وكتاب النخيل/ القا�سم بن �س���الم، تحقيق محمد اآل 

يا�سين )مجلة المجمع العراقي(.
14- النبات���ات ف���ي المعجم���ات العربي���ة/ محم���د اآل يا�سي���ن )مجل���ة المجم���ع 

العراقي(.
15- ثغور الربيع البا�سمة من الأع�ساب/ عبدالرحمن بن زيد ال�سويداء.

16- النب���ات ف���ي ال�سراة )في كت���اب: في �سراة غامد وزه���ران(/ حمد بن محمد 
الجا�صر.

17- المعجم المف�سر لألفاظ النبات في القراآن والحديث.
18- كتاب النبات/ اأبو حنيفة الدينوري )وجدت منه اأجزاء( تقدم ذكره.

)1( اقترحت على الموؤلفين والنا�سر اأن يكون ا�سم الكتاب في )طبعته القادمة( )النباتات الم�ستعملة في الطب 
ال�سعبي في المملكة العربية ال�سعودية( لأن النبات ل ين�سب للدولة بل لالأر�ض التي فيها الدولة، وقد عملوا 

باقتراحي في الطبعة الثانية دون اأن ي�صيروا لذلك.
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19- معجم النبات والزراعة/ محمد ح�سين اآل يا�سين.
20- النباتات البرية في مراعي �سمال المملكة/ حمدان الح�سن.

21- النبات.. في جبال ال�سراة والحجاز/ اأحمد ق�سا�ض.
22- نباتات.. في ال�صعر العربي.

23- زخرف الأر�ض من نبات نجد/ خالد اأبو بطين.
24- دليل النباتات البرية الكويتية.

25- النباتات البرية في المملكة/ عائ�ض الحارثي.
26- النبات.. في ع�سير/ محمد الألمعي.

27- �سجر البرية واأع�سابها في الماأثور ال�سعبي/ محمد بن نا�سر العبودي.
28- النباتات البرية في الجبيل وينبع.

29- النب���ات الب���ري.. في المنطق���ة ال�سرقية من المملكة، مجل���دان �سخمان 
1118 �سفحة/ تاأليف: حميد بن مبارك الدو�سري)1(.
30- معجم �سجر الب�ساتين ونباتها/ محمد بن نا�سر العبودي.

Flora of Saudi Arabia/ A. M. Mojahid -31
Wild Flowers of Central Saudi Arabia / Betty -32

The Desert Flowers / Riadh University )Now King Saud University( -33

)1( الطبعة الثالثة على نفقة يو�سف بن �سليمان ال�سلوم، �سدقة جارية لوالديه.
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نبات العرار

ُقل���ت ف���ي الطبعة الأولى من ه���ذا الكتاب )1404ه�( ����ض )143(، اإني لم اأر نبات 
العرار، والآن اأقول هذا، واأ�سيف اأن اأمير حوطة بني تميم اآنذاك الأ�ستاذ محمد بن فهد 
بن جبرين ذكر اأنه موجود قرب حوطة بني تميم، ولم اأتمكن من م�ساهدته وت�سويره في 
ذلك الوقت. وذكر لي عبدالرحمن بن زيد ال�سويداء - قبل اأيام - اأنه موجود في منطقة 

الريا�ض، واأنه راآه في ربيع العام الما�سي 1416ه� قرب مطار الريا�ض، وو�سفه لي.
وكدت اأن�سى مو�سوعه في هذه الطبعة، اإل اأني في اآخر لحظة وبعدما تم طبع الكتاب 
عزم���ُت على البحث عنه وت�سويره، لأهميته وورود ا�سمه )51( مرة على األ�سنة ال�سعراء 
وغيره���م في ه���ذا الكتاب، ف�ساألت ال�سديق َمْر�سد الم�سَل���م فوعد ب�سوؤال جماعته عنه. 
وات�سل���ت بمحافظ حوطة بني تمي���م ووكيله فوعدا خيرًا، وعند توجهي وزوجتي واأولدي 
لم�ساي���ف المملك���ة )اأبها، والباح���ة والطائف وما بينها( عب���ر وادي الدوا�سر ونجران، 
في الأول من �سه���ر ربيع الثاني 1418ه� اغتنمت الفر�سة ومررت على محافظة الحوطة 
فتف�س���ل وكيلها فيحان بن لبده باإر�س���ال ال�سائق )خزام( معي ليدلني على الموقع الذي 
يوجد فيه العرار، وبحذقه وفرا�سته دلني عليه واأرانيه فتم ت�سويره وو�سعه في الكتاب.
وذك���ر خ���زام اأن في العرار نكه���ة لذيذة ورائحة زكي���ة، فلذا ي�سعون���ه في ال�ساي، 
وي�سمي���ه بع�ض اأهالي الحوطة العرع���ار كما ي�سميه بع�ض اأهالي الجنوب الْعرار )ب�سكون 

العين(!. ولعل �صوره هنا تغني عن و�صفه)1(.
ف������م������ا ب������ع������د ال�����ع�����������ص�����ي�����ة م��������ن ع��������رارت����م����ت����ع م������ن ����ص���م���ي���م ع����������رار )ن����ج����د(

)1( ال�سفحات 294 / 313 / 315.
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الصور والمناظر
1- )الربيع(

)1( الربيع الجميل في نجد )الطوقي(

)2( الموؤلف.. بين الماء والخ�ضرة، قرب الأرطاوية، ربيع عام 1401هـ
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)3( الأقحوان )القحويان(.. في ريا�ض ال�ضمان عام 1415هـ

)4( طريق في الربيع، ومخيم في اإحدى رو�ضات ال�ضمان
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)6( طريق.. في الربيع، ومنظر جميل اأخاذ
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)8( الغدير والربيع.. في �ضعيب ال�ضوكي 1411هـ في قلب نجد
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)9( الربيع.. الماء والخ�ضرة في الطوقي، ربيع عام 1403هـ

)10( الربيع.. الماء والخ�ضرة في نجد
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)11( الموؤلف.. يحتطب من ال�ضجر الياب�ض في الدهناء ربيع 1403هـ

)12( الع�ضب يغطي الرمال في الدهناء عام 1403هـ
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)13( لوحة جميلة
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)15( الربيع والعرفج، وراعي الإبل

)16( اأحد اأنقية الدهناء الجميلة

2- رحالت ورمال وكثبان
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)17( في قلب الدهناء، )هبوط(

)18( في الرملة، )الربع الخالي( ا�ستعداد للهبوط من حبل )جبل( الرمل
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)19( في عمق الدهناء )هبوط(

)20( نقى وجمل وربيع ومنظر جميل
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)21( جبال )حبال( من الرمل في عمق الدهناء، ويرى في اأعاله بع�ض �ضباب اآل حمدان )اأهل البير(

)22( اإخراج ال�ضيارة من التغريز
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)23( �ضيارة وحطب ورمال وربيع وطبيعة وهدوء في و�ضط الدهناء

)24( الرمال تحيط بالقافلة و�ضط الدهناء
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3- اإلبل

)25( فور الوالدة

)26( الناقة وحوارها
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)27( الإبل تحاول الأكل من �ضجر الطلح

)28( الرجل يحلب، والحوار ينتظر دوره على اأحر من الجمر
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)29( الإبل والربيع

)30( هدارة الجمل
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)31( مزاح.. وجمل ينتظر دوره ليمزح!!

)32( لقافة و�ضفاحة
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)33( االإبل وحليبها وراعيها

)34( حليب الإبل، والرغوة تعلوه )الغذاء الكامل(
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)35( �سجر االأرطى، مرتفع عن االأر�ض على غير عادته، الدهناء عام 1411هـ

)36( �ضجر البان

4- األشجار
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)37( �سجر البان، ويرى ال�سيخان محمد بن نا�سر العبودي، وح�سين بن عبداهلل بن جري�ض

)38( �ضجر الأراك  )الراك( الذي يوؤخذ ال�ضواك من عروقه
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)39( ال�ضجر يعانق الحجر في )جزال( بالقويعية

)40( �سجر ال�سرح.. و�سرحة بربى نجد مهدلة
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)41( �ضجر القر�ضي

)42( �ضجر الغ�ضا، وُيرى بجانبه الأخ منيع القحطاني - رحمه اهلل - المكان: غرب جبل طويق الأ�ضم
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)43( �ضجر الُع�َضر

َلم )44( �ضجر ال�ضَّ
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)45( �ضجر العو�ضق )العو�ضج( ما فيه ل�ضمحين الوجه مقيل

)46( �ضجر الأرطى في و�ضع طريف ولطيف
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5- الشجيرات واألعشاب

)47( نبات العرار
ــــد الــــعــــ�ــــضــــبــــة مــــــن عــــــرارت�����م�����ت�����ع م��������ن �����ش����م����ي����م ع��������������رار ن���ج���د ــــع ــــا ب ــــم ف

)48( نبات العرار
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)51( ال�ضيح
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297�ضبا نجد )نجد.. في ال�ضعر والنثر العربي(
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)54( الجثجاث
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)56( ب�ضل الَبّرْ
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)63( من نبات الرمال

)64( من نبات الرمال )ف. ع(



303�ضبا نجد )نجد.. في ال�ضعر والنثر العربي(

)65( من نبات الرمال

ْبَلة )66( الرِّ
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ه( )67( العرجون )الِعْرِجنِّ

)68( العرجون والأرطى.. في الدهناء ربيع 1411هـ
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)72( الحزا
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)74( القفعا )الكفنة(
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)75( الحوذان

)76( الن�ضي
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)78( الحرمل
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)79( النخل وثمره غب اللقاح
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ملحق

)83( اإعداد القهوة و�سط الربيع، يقوم به االأ�ستاذ فلحي بن عايد اآل فلحي من �سكاكا )الجوف(

)84( �ضجر الأرطى في الدهناء، ربيع عام 1411هـ
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)85( �ضجر الأرطى وي�ضمى )العبل( ربيع عام 1411هـ

)86( نبات العرار
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)88( الربيع، في ريا�ض ال�ضمان عام 1415هـ
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)89( نبات العرار

)90( الأقحوان والحنوة في ريا�ض ال�ضمان 1415هـ
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أوالً - بعض ما كتب ونشر وأذيع
عن الكتاب في طبعته األولى

)1( الأ�ستاذ الدكتور/ يو�سف عز الدين

المحترم )الأخ الفا�سل )الأ�ستاذ(/ محمد بن عبداهلل الحمدان  
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته - وبعد:

اأ�سك���رك اأجمل ال�سكر واأعذب���ه على هديتك الجميلة، وهل بي���ن الهدايا اأجمل من 
)�سب���ا نجد(؟! اإنه �سبق اأدبي وبحث فني وجدت فيه المتع���ة ال�سعرية والجهد الم�سكور 
والختي���ار الموف���ق وال�س���ور الرائع���ة اأرجو اأن تت���اح لك فر�س���ة اإخراج الج���زء الثاني 
ل�ستكم���ال ال�سعر الذي نظمه ال�سعراء العرب في اأقطارهم المختلفة حنينًا اإلى )نجد( 
و�سباها وعرارها وخزاماه���ا دون اأن يروها. مثل عبدالباقي العمري والبزاز والجومرد 
عل���ى �سعف �سعرهم���ا والحليين فقد وجدت جمهرة من �سع���راء العرب تطفح اأ�سعارهم 

بالحنين والوجد اإلى ديار العرب وموئلهم الأ�سيل.
ج���زاك اهلل اأكرم الجزاء واآم���ل اأن اأرى )تاأمالتك( والجن����س اللطيف والغزل في 

ال�سعر مطبوعة في القريب العاجل، وا�سلم لأخيك(.

يو�سف عز الدين
1405/1/11ه�



بع�س ما كتب ون�سر واأذيع عن الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية 320

)2( د. محمد رجب البيومي)1(

)ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اأخي )الأ�ستاذ الأديب( )محمد بن عبداهلل( ويا له من ا�سم! فلتْكتِف به!

اأكرمني اأخي الأ�ستاذ/ �سعد العتيبي بكتابك الرائع )�سبا نجد( فق�سيُت معه ليلة 
كانت من اأحلى ليالت العمر، وكيف ل َتْحلو �سبا نجد لمثلي، وكّل م�ساعري تتلهب حنينًا 
لذكري���ات الُعذرّيين في نجد، وق���د اأكون اأحدهم بالإح�سا�س، كم���ا لحظت اأنك حذفت 

بيتْين نادرْين من بائية ابن الخياط هما:
ُحْجِبِهوُم����ح����ت����ج����ٍب ب���ي���ن الأ�����س����ن����ة ُم���ع���ر����ضٍ م��ث��ُل  اإع��را���س��ه  م��ن  القلب  وف��ي 

اأّن������ة ال�����ح�����ّي  ف�����ي  اآن���������س����ُت  اآوؤا  ل�سّبهاأغ�����������اُر  ت������ك������وَن  اأْن  ع����ل����ي����ه  ح��������������ذاراً 

ادَف تجربًة لي في هوى يائ�س مرير، حيث قلُت من مقطوعة: والبيت الأخير �سَ
اأّن����ٌة ال��ل��ي��ل  ُدَج�����ى  ���س��م��ع��ي  َط���رَق���ْت  ت����وه����م����ُت����ه����ا م������ن ه������ائ������ٍم ب������ك م���غ���رمواإْن 

اأما الأبيات التي اأرجو اأن ت�سيفها اإذا اأعدَت طبع الديوان فهي اأنفا�ٌس حاّرة ل�ساعر 
اأندل�سي ي�سّمى اأبا الح�سن بن علي الجودي تتلّهب في قوله:

بنجدهم ف������اإن  )ن����ج����د(،  ع����ن  ومربعاخ��ل��ي��ل��يَّ  ال�����ع�����ام�����رّي  ِل���ب���ن���ت  م�������س���ي���ف���اً 

ف���اإن���ن���ي ال����ح����دي����ث  ع���ن���ه���ا  رّج�����ع�����ا  المرّجعااأل  ال��ح��دي��ث  ل��ي��ل��ى  م���ن  لأغ���ب���ط 

التجمعاع�����زي�����ٌز ع���ل���ي���ن���ا ي�����ا اب�����ن�����ة ال�����ع�����ّم اأّن�����ن�����ا ن���ط���ي���ق  ل  ����س���ّت���ى  غ����ري����ب����ان 

وم�سئم ي�����م�����اٍن  ْم�����ّن�����ا  ه��������وًى  مطمعاف�����ري�����ٌق  ُي������ح������اوُل  اأو  ي����اأ�����س����اً  ي�����ح�����اول 

تتجّمعاك��������اأّن��������ا خ����ل����ق����ن����ا ل������ل������ّن������وى، وك�����اأن�����م�����ا اأن  الأي��������������ام  ع����ل����ى  ح����������رام 

وليت���ك ل���م تذكر بيت زكي مبارك �س94 )2( فهو ل ي���دري ما يقول، ولعّلك ت�سحك 
حين تجده يقول في هذه الأبيات:

)1( ر�سالة خا�سة.
)2( �سفحة 123 في الطبعة الثانية و�سفحة 121 في هذه الطبعة الثالثة.
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عْهدي!!اأب������غ������داُد ف����ي ع���ه���د ال���ر����س���ي���د ت�����اأّرج�����ْت في  وه��ي  اأنفا�سها  من  باأطيب 

وق���د اأح�سنَت حين حذفت ال�سع���ر النبطي لأن عربيًا ُمعرّقا ف���ي البالغة ل يقروؤه! 
وكذلك ما ابُتليْت به م�سر من ال�سعر ال�سعبي!! وكفى.

حنين �سادق:
ج���اء في الجزء الأول من الأمالي لأبي علي القالي �س 186 الطبعة الثانية: اأن�سدنا 

اأبو بكر الإنباري قال اأن�سدنا ابن الأعرابي:
���ِرف���ا ر اأنظْر نظرة هل اأرى )نجدا())(اأََي�������ا واِل�����َي�����ْي ���س��ج��ن ال��ي��م��ام��ة اأ����سْ بي الَق�سْ

ل����ه����ا رداًف������ق������ال ال�����ي�����م�����ام�����ي�����ان: ل�����م�����ا ت���ب���ّي���ن���ا َدْم����������ع م�����ا م����ل����ك����ْت  ������س�����َواب�����َق 

ب�������ردٍة ذاِت  اأع������راب������ي������ٍة  اأج�����������ِل  ت��ب��ك��ّي ع��ل��ى ن��ج��د )وت���ْب���ل���ى( ك���ذا وْج���دااأِم�����������ن 

ف������ْردال�����ع�����م�����ري لأع��������راب��������ّي��������ة ف�������ي ع������ب������اءٍة اأو  ����س���وي���ق���ه  م�����ن  دم�����اث�����ا  ت����ح����ّل 

م���ن ال��اب�����س��ات ال���ري���ط ي��ظ��ه��رن��ه كيدااأح����ّب اإل���ى ال��ق��ل��ب ال���ذي ّل���ج ف��ي الهوى

َوْيلي، وهْل اأجمل من اأعرابّية في عباءة؟
وال�سالم عليك ورحمة اهلل(.

اأخوك
محمد رجب البيومي
1996/8/20م

)1( تقدمت �س 240.
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)3( صبا نجد
لـ: محمد بن عبدهللا الحمدان

بقلم - محمد بن نا�سر العبودي

)�شديقن���ا االأديب الح�شيف )اال�شتاذ( محمد بن عبداهلل الحمدان جم الن�شاط، 
رحب الجولت، كثير الت�سال بالأدباء والباحثين.

ومن اأهم ما عني به ما يتعلق ببالدنا بحثًا وجمعًا وا�ستق�ساء. فمكتبته الخا�سة - 
وه���ي غير )مكتبة قي�س( التي اأن�ساأها - حافلة باإ�سبارات واإ�سمامات ومجموعات تتعلق 

بهذا المو�سوع.
فعل���ى �سبيل المثال ل���م اأر من اأح�سى ما طبع ون�سر م���ن مجموعات ال�سعر العامي 

مثلما اأح�ساهم )الأ�ستاذ( الحمدان.
ولم اأر اأحدًا جمع في المقدار وال�سمول من المراجع عما كتب عن الملك عبدالعزيز 

اآل �سعود - رحمه اهلل - مثل ما جمعه )الأ�ستاذ( محمد بن عبداهلل الحمدان.
عرفت���ه خبي���رًا بالمراج���ع لمثل ه���ذه المو�سوعات الت���ي ذكرتها مم���ا ن�سر في 
ال�سح���ف والمج���الت اأو طبع من الكت���ب والمجلدات حتى �سرت اأرج���ع اإليه لمعرفة 
طباع���ة كت���اب فيها، اأو �سدور مقالة عنها، اأو بحث ف���ي جريدة من الجرائد اأو مجلة 

من المجالت.
ول �سك اأن غيري يفعلون مثل ذلك لما يجدونه عند )الأ�ستاذ(/ محمد بن عبداهلل 

الحمدان من علم واطالع و�سعة �سدر، وكرم حاتمي بالمعلومات.
وم���ع كل ما ذكرته فاإن )الأ�ستاذ( الحمدان لم يكتب م���ن التاآليف التي يكتبها من 
ه���م دون علم���ه، بل من ل علم عندهم في بع�س الحالت اإل القليل. ف�سار بذلك كذبالة 
ال�س���راج التي ت�س���يء للنا�س وتن�سى نف�سه���ا، واأذكر اأنني عرفت منذ �سن���وات اأنه معني 
ب�سع���ر حميدان ال�سويع���ر �ساعر نجد ال�سهير في القرن الح���ادي ع�سر وهو الذي طبقت 
�سهرته البالد ودخل �سعره فيها كل بيت وقّل من ل يرويه اأو يروي �سيئًا منه في وقت من 
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الأوقات.
وكان )الأ�ست���اذ(/ الحمدان قد تعب في ذلك الوق���ت في ا�ستق�ساء �سعر حميدان 
ف�سافر اإلى عدة بلدان. وا�ستكتب عددًا من الرواة ل�سعر حميدان من دون اأن يحفزه اإلى 

ذلك حافز اإل حب المعرفة وتوفيرها لمن يريدها من الباحثين.
فقل���ت له: اإنك قد تعبت في هذا الجمع اأكث���ر من تعب من يوؤلف كتابًا فيه، واأحوال 
حمي���دان ال�سويعر ت���كاد تعتبر مجهولة لكثير م���ن النا�س فهم يعرف���ون �سعره ولكنهم ل 

يعرفون اأحواله. ول الظروف التي قيلت فيها بع�س اأ�سعاره.
وف���ي ظني اأن �ساعرية حميدان ال�سويعر، و�سي���رة حياته فيها نواح غام�سة ت�ستحق 
اأن يجلوه���ا الباحثون، وذلك يحتاج اإلى عدد من البحاث والكتاب. اإذ ي�سعب على كاتب 

واحد اأن يجلوها كلها اأو اأن يحيط بحثه بالمطلوب منها جميعًا.
وقلت له: اأن �سهرة حميدان ال�سويعر في بالدنا في زمنه ربما عادلت �سهرة الحطيئة 

في بالدنا في عهده، وفي �سعر ال�ساعرين كليهما مالمح ت�سابه.
فالحطيئة هجا نف�سه واأمه وزوجته وحميدان ال�سويعر هجا نف�سه وابنته وابنه وزوج 

ابنه. فيما يروى من �سعره.
وق���د عا�سا في بيئة مت�سابهة هي البيئة العربية النجدي���ة النقية من ال�سوائب ولذا 
ي�س���ح القول اأنهم���ا ا�ستوحيا �سعرهما وا�ستمطرا �ساعريتهما م���ن عوامل متقاربة، وفي 

ظروف لي�ست متباعدة الت�سابه.
وقد ف�سلت بينهما من عوامل الزمن قرون اأحد ع�سر فعل فيها الزمن فعله العظيم 
باللغة العربية في جزيرة العرب بل في قلبها الناب�س بال�سعر واللغة النقية في نجد، مع 

عدم تغير الظروف فيها تغيرًا ي�سل اإلى حد التغير في اللغة اأو يقرب منه.
ل���ذا اأرى اأن المقارنة بين �سع���ر ال�ساعرين الحطيئة وحمي���دان ال�سويعر يعتبر من 
المقارن���ة بين عهدين بعيدين في ال�سنين قريبي���ن في الظروف اللغوية وال�سعرية الفنية 

في بالدنا.
ولو لم يكن فيه اإل معرفة ما فعلته القرون باللغة وال�سعر والألفاظ الفنية في الكالم 
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ف�ساًل عن المثل والأخالق.
ناهي���ك باأغرا����س ال�سع���ر، ومناحيه وُمُثل���ه، واأعظم من ذلك معرف���ة ما طراأ على 

الألفاظ ال�سعرية والتعبيرات الفنية.
والجم���ل الت���ي تت�سم���ن المدح والجم���ل التي تت�سمن الق���دح؛ وما ي���دل عليه �سعر 

ال�ساعرين فيما يتعلق بالطعام واللبا�س واأ�سماء النبات.. اإلخ.
فتلك المقارنة بين عهدين يف�سل بينهما اأحد ع�سر قرنًا من الزمان مهمة عظيمة 

الفائدة.
واقترحت اأن يكون عنوان الكتاب »الحطيئة الثاني« ولم اأكن اأق�سد بت�سمية حميدان 
ال�سويع���ر بالحطيئ���ة الثاني اأنه مثل���ه في كل �سيء.. فذل���ك لم اأرده، ول اأظ���ن اأن باحثًا 
محقق���ًا يمكن اأن يري���ده واإنما المراد من ذلك بيان المقارنة لناحية من نواحي �ساعرية 

حميدان بناحية من نواحي �ساعرية الحطيئة.
وقد م�سى )الأ�ستاذ(/ محمد بن عبداهلل الحمدان في بحثه عن حميدان فاأ�سدر 

طبعتين من كتاب له عنوانه »ديوان حميدان ال�سويعر«.
وه���و عندي اأكثر و�سوح���ًا من الكتاب الثاني الذي �سدر ع���ن حميدان ال�سويعر في 
الوق���ت نف�س���ه الذي �سدر فيه كتاب الحم���دان وهو لالأ�ستاذ الدكت���ور عبداهلل بن نا�سر 
الفوزان بعنوان )�سحافة نجد المثيرة في القرن الثاني ع�سر - رئي�س التحرير: حميدان 
ال�سويع���ر( وقد وج���دت اأن عنوان كتاب الحم���دان اأقرب اإلى الواقع ف���ي ع�سر حميدان 
وحتى في بالدنا اإلى ما قبل عقدين اأو ثالثة عقود من عنوان كتاب الدكتور الفوزان، واإن 

كان الفوزان قد و�سع عنوان كتابه على طريق ال�ستعارة والت�سبيه.
ول�س���ت بهذا اأقارن بين كتابي الأخوي���ن الكريمين عن حميدان فذلك له مكان غير 
هذا المكان وقد يقوم بذلك من يجدون من الوقت وي�سخون بالجهد لهذا المو�سوع اأكثر 

مما اأ�ستطيع.
وعل���ى اأية حال ف���اإن )الأ�ستاذ(/ محمد بن عبداهلل الحم���دان لو كان يوؤلف الكتب 
كم���ا يجمع البحوث لكانت ح�سيلة ذلك ع�س���رات من الكتب المفيدة النافعة التي تحمل 
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ا�سمه وي�ستفيد منها القراء والباحثون.
وقد وجدت اأخيرًا اأنه اتجه اإلى التاأليف واإن كان ذلك على قلة.

�سبا نجد:
ومن الكتب التي األفها واأ�سدرها النادي الأدبي في الريا�س في اإ�سداراته ال�سنوية 

كتاب )�سبا نجد(.
قال الموؤلف في مقدمته: »اأحييكم ما هبت ن�سيم )�سبا نجد( وما ازدانت رباه، 
وريا�س���ه بال�سيح والقي�سوم والخزامى والع���رار، اأحييكم واأرجو اأن اأوفق في اختيار 
بع�س ما قاله ال�سعراء عن نجد وربوعه، لأن ا�ستق�ساء ما قاله ال�سعراء عن )نجد( 
و)�سبا نج���د( والتغني برباه وربوعه، ونباتاته العط���رة الجميلة لي�س بالأمر الهين. 
لكثرة ذلك في اأقوال ال�سعراء ممن عا�سوا في نجد و�سحرتهم بطبيعتها الخالبة، اأو 
تغن���وا به���ا رغم بعدهم عنها - وهذا ما ل يمك���ن الإلمام به كله اأو حتى جله في هذه 
الُعجالة، ولعلي اأتمكن من ب�سط الكالم عليه في الكتيب الذي اأنوي اإخراجه في نف�س 

المو�سوع«.
ث���م ذك���ر حدود نج���د، وكون اليمام���ة من نجد و)نج���د في النثر( ث���م )نجد في 
ال�سع���ر( وه���و اأكبر اأق�سام الكتاب ثم )نب���ات نجد(، ذيله ب�سور جميل���ة نادرة لبع�س 
الأع�س���اب ولل�سج���ر في نجد اإبان الربيع وختم الكت���اب بالفهار�س. وقد بلغت �سفحاته 

235 �سفحة.
وم���ع ذل���ك فاإن )الأ�ستاذ(/ الحم���دان ح�سد في موؤلفه من ال�سع���ر والنثر في نجد 
م���ا لم يجمعه كت���اب قبله في هذا المو�سوع مما اطلعت عليه واأقل ما يو�سف به اأنه جمع 

فاأوعى.
والمالح���ظ المعروف لالأدباء والباحثين اأنه يمك���ن اأن ُيَق�سم المت�سوقون اإلى نجد 
والمتغزل���ون ف���ي �سباها ورباه���ا والذاك���رون لأماكن ومن���ازل فيها مثل الحم���ى والَعَلم 
والحاج���ر اأو العازف���ون على الألف���اظ الرنانة ل�سجره���ا ونباتها كالب���ان والرند وال�سيح 
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والقي�سوم والخزامى والعرار، كل اأولئك ينق�سمون اإلى ق�سمين:
اأحدهما ق�سم من اأهل نجد عرف نجدًا لأنها بالده عا�س فيها وتن�سم ن�سيمها ونعم 

بطيب هوائها و�سحره ربيعها فذكرها دون اأن يذكر جدبها وق�سفها وجوعها.
اأو هو من غير نجد ولكنه مر بها مجتازًا اأو قا�سدًا لق�ساء اأويقات في زمن خ�سيب 
وربيع اأو في وقت معتدل بين ذلك، ف�سعر في ذلك بما ي�سعر به من )تبدى( نجدًا، فخرج 
اإليه���ا مثاًل من الب�س���رة وما ماثلها من بالد الخليج في ف�س���ل ال�سيف الذي يركد فيه 
اله���واء ويطول فيه )الومد( فوجد في �سبا نجد ن�سيم���ًا علياًل، وهواء جافًا، حانيًا مبراأ 
من رطوبة البحر. )وومده( وتغنى بذلك مثلما تغنى َمن َقبله من اأهل البالد النجدية اأو 

من عرفوا نجدًا معرفة حقيقية وت�سوقوا اإليها ت�سوقًا واقعًا.
وثانيهم���ا: جماعة م���ن ال�سعراء الذين لم يعرفوا نجدًا اإل م���ن الكتب ولم يتن�سموا 
هواءه���ا اإل ف���ي الخي���ال الذي داع���ب اأنوفهم. ولم����س عقولهم من ق�سائ���د النجديين 

والمت�سوقين العارفين بنجد معرفة تجربة ويقين.
واأكث���ر اأولئك واإن لم يعن ذلك عدم وجوده عند غيرهم هم اأهل المغرب والأندل�س 
التي هي اأق�سى بالد اهلل التي قالت ال�سعر العربي عن نجد م�ساحة، واإن لم تكن كذلك 
�سع���رًا و�سعورًا حتى اأ�سبح التغني ب�سبا نجد وباأي���ام الحمى والَعَلم والحاجر يكاد يكون 
لزمًا لل�سعر عند اأولئك القوم تقليدًا اأو تخليدًا لتقليد قديم �ساروا ي�سيرون عليه واإن لم 
يك���ن ذل���ك �سادرًا عن تجربة �سعرية حقيقية مثلما �سار الغ���زل لزمًا في اأول الق�سيدة 
ال�سعري���ة واإن لم يكن ناظمها متغزًل حقيق���ة، بل ربما لم يكن يعرف قلبه الحب قط، اأو 

لم يحبه اأحد قط.
وال�سعر الذي فيه ذكر نجد من هذا النوع كثير كثرة ل يمكن ح�سرها، ويمكن جمع 

موؤلفات منه، وقد اأورد الأ�ستاذ محمد الحمدان جملة �سالحة منه اأكثرها للم�سارقة.
ولك���ن اأدباء المغارب���ة وعلى راأ�سهم الأندل�سيون ل يقل مثل هذا ال�سعر عندهم عما 

هو عند زمالئهم �سعراء العربية في ال�سرق.
اأم���ا �سعر الق�سم الأول وهم الذين تغزل���وا بنجد وذكروا �سباها وطيبه حتى ذكروا 
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اأن ناقة اأحدهم:
ه����وائ����ه وط�����ي�����ب  ن������ج������داً  ذك����������رت  ���تاإذا  وَب������������رد ح���������س����اه اآخ����������ر ال����ل����ي����ل ح���نَّ

ف���اإن اأولئك - في راأي - هم الذين ينبغي الحر����س على جمع اأ�سعارهم والح�سول 
منها على ال�سور ال�سعرية الحقيقية.

ولم يق�سر الأ�ستاذ محمد الحمدان في اإيراد طائفة �سالحة من اأ�سعارهم بل ربما 
�سار اأوفى مرجع ي�سم هذا ال�سعر الوطني الجميل.

اإل اأن ال���ذي كن���ت اأتمن���ى على )الأ�ست���اذ(/ الحمدان اأن يفعله ه���و اأن يخّرج هذا 
ال�سع���ر ول���و بعزوه اإلى م�سدر واحد حت���ى يكون القارئ على علم بم�س���ادر هذا ال�سعر، 

وبالتالي يعرف ع�سور الموؤلفين القدماء الذين اأوردوه في كتبهم.
م���ع اأن الكت���اب ل���م يخل من ذلك ب���ل تطرق اإلى ذك���ر المراجع الت���ي ن�سبت بع�س 
الق�سائد اإلى �ساعر بعينه ون�سبتها مراجع اأخرى اإلى �ساعر اآخر، واأن كان ذلك باخت�سار 
وع���دم احتفال كبير. مثال ذلك الق�سي���دة الرائية التي ي�ستهر منه���ا اأحد اأبياتها و�سار 

على الدهر وهو:
ف������م������ا ب������ع������د ال�����ع�����������س�����ي�����ة م��������ن ع��������رارت����م����ت����ع م������ن ����س���م���ي���م ع����������رار )ن����ج����د(

مة بن عب���داهلل الق�سيري.  فذك���ر اأن الأ�ست���اذ علي الطنطاوي ج���زم بن�سبتها لل�سّ
وهذا ما يراه الأ�ستاذ حمد الجا�سر في مجلة العرب اأثناء ترجمته لل�ساعر الق�سيري. اأما 
الجاح���ظ في ر�سالة »الحنين اإلى الأوط���ان« فقد ن�سبها لأبي عمرو البجلي )�س31ط1( 

من الكتاب اأي )�سبا نجد(.
واأقول: اإن الختالف في ن�سبة هذه الأبيات قديم ووا�سع، وهي كما اأوردها )الأ�ستاذ( 
م���ة بن عبداهلل  محم���د الحم���دان موؤلفة من �ست���ة اأبيات ف���ورد في الحما�س���ة اأنها لل�سّ
الق�سيري )راجع �سرح الحما�سة للمرزوقي ج3 �س1240( وكذلك في معاهد التن�سي�س 
����س 463 )طبع بولق( وهي في كتاب »المنا�س���ك وطرق الحج« لالإمام الحربي، تحقيق 
الأ�ست���اذ حمد الجا�سر وردت في �س318 من�سوب���ة لعلي بن محمد ال�ساعر وفي �س 603 
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من الكتاب غير من�سوبة.
وهي كذلك في المحا�سن والم�ساوئ �س 315 والأزمنة والأمكنة ج2 �س249 ومعجم 
البلدان ر�سم )ال�سمار( اأي بدون ن�سبة وقد وردت اأي�سًا في »اأمالي القالي« ج 1 �س 31-
32 »وزه���ر الآداب« �س 704 وقال ال�سنعاني: ال�سحيح اأنه���ا لجعدة بن معاوية العقيلي 

)راجع تاج العرو�س ج 3 �س 353 مادة �س م ر(.
وم���ع اأن الحمدان ا�ستق�سى ما في المراجع التي ح�سل عليها من الأ�سعار في نجد 
وبخا�س���ة م���ن اأ�سعار اأهل نجد واأ�سع���ار الذين ذكروها اأو و�سفوها ع���ن تجربة فاإنه من 
الطبيعي اأن تفوته اأ�سعار في المو�سوع �ساأن اأي موؤلف ت�سدى لمثل هذه الأمور، لأن كتب 
التراث العربي ل يزال اأكثرها غير مفهر�س، بل اأن بع�سها ي�سعب الو�سول اإليه والإطالع 

عليه مجرد اطالع رغم كونه مطبوعًا، اأو كونه مخطوطًا ولكنه غير معروف المكان.
ومن الأمثلة على ما وجدته فات )الأ�ستاذ( الحمدان الأبيات التي روى ق�ستها اأبو 
عل���ي القالي عن يحي���ى بن �سعيد الأموي قال: تزوج رجل من اأه���ل تهامة امراأة من اأهل 
نج���د، فاأخرجه���ا اإلى تهامة، فلما اأ�سابها حرها قالت: م���ا فعلت ريح كانت تاأتينا ونحن 

بنجد يقال لها ال�سبا؟
قال: يحب�سها عنك هذان الجبالن، فاأن�سدْت)1(:

خليا هلل  ب�������ا  ن�����ع�����م�����ان  ج����ب����ل����ي  ن�سيمهااأي������������ا  اإل������ّي  ي��خ��ل�����ض  ال�����س��ب��ا  ن�����س��ي��م 

م���ن���ي ح������رارة ت�������س���ف  اأو  ب����رده����ا  �سميمهااأج�������د  اإل  ي����ب����ق  ل������م  ك����ب����د  ع����ل����ى 

تن�سمت م�����ا  اإذا  ري������ح  ال�������س���ب���ا  همومهاف��������اإن  ت��ج��ل��ت  م���ه���م���وم  ن��ف�����ض  ع���ل���ى 

وق�س���ة اأخ���رى ذكرها الع�سكري وه���ي اأن خالد ب���ن عبداهلل الق�س���ري كان يطعم 
الأع���راب في حطم���ة - اأي مجاعة - اأ�سابته���م. وفي كل يوم ُيطعم ثالثي���ن األف اإن�سان 

خبزًا و�سويقا وتمرًا، فقيل لأعرابي: لو اأتيت خالدًا فاإنه يطعم الأعراب، فقال:
ت��ج��ه��ز، ول تمت اب����ن ح���ج���اج:  ه�������������زال ب��������ح��������ران ت��������ع��������اوي ك����اب����ه����اي���ق���ول 

)1( تقدمت �س 68، و�سكرًا لأبي نا�سر.
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ج����دي����ده ان  ال������رك������ب������ان  خ����ب����ر  م������ب������اح، ورت������ع������ان������ا �����س����ب����اع����ا رغ����اب����ه����اف����ق����د 

وقربة  - ا���س��ت��ه��ي��ت  م���ا   - ف�����رات  �سرابهاوم�����اء  ف���ي���ك  ال���ن���ح���ل  دب����ي����ب  ي������دب 

رغ�������ف�������ان خ����ال����د اب�������ت�������اع  ب��������������اأرواح )ن�����ج�����د( م�����ا اأق����������ام ت���راب���ه���اف����اق���������س����م ل 

وهن���اك مقطوعات �سعرية اأخرى في المو�سوع ل���م اأر )الأ�ستاذ( الحمدان ذكرها 
منها هذه الأبيات التي اأوردها البيهقي.
بالحمى؟ ت��ب��رق��ع��ن  ح����وراً  اأرى  ه��ل  بالعين م��ن خ��ده��م وردا؟األ  اأج��ت��ن��ي  وه��ل 

بالحمى ح��ل  وم���ن  )ن���ج���داً(  اأرى  بردالعلي  ك��ب��دي  ع��ل��ى  )ن��ج��د(  م��ن  فاح�سب 

�سلبته ع����ق����ًا  داوي���������ت  ه�����ل  ب�سحط النوى والبعد من قربهم عمدا؟خ���ل���ي���ل���ي، 

الجوى م��ن  ي�سفي  ال����دار  ب��ع��د  ار  ول ال��ق��رب اأي�����س��اً م��ن دي���اره���م اأج���دىف��ل��م 

وهذه المقطوعة الجميلة:
ي���ا ب����رح ع��ي��ن��ي ان ك����ان ال����ف����راق غ���دا!ت���ح���ق���ق ال���ب���ي���ن م�����ن ل���ب���ن���ى وج���ارت���ه���ا

فعلت ان  الأت����راب  على  الهوينا  ت�������وؤم ال���غ���دي���ر زه����ت����ه ال����ري����ح ف����اط����رداتم�سي 

ي�سحبه ن���ع���م���ان  م����ن  ب��اخ�����س��ر  ق����ب����ل ال�����������س�����راب ب����ك����ف رخ���������س����ة ب�����ردات��ج��ل��و 

غدر ذا  وال����ك����اف����ور  ال��م�����س��ك  ق����دداي�����س��ّم��ن  ول  ���ْب���ط���اً  ����سَ ل  الأ�������س������اود  م���ث���ل 

وهذا البيتان ل�ساعر اآخر:
)نجداً())(ن�����س��ي��م ال��خ��زام��ى وال���ري���اح ال��ت��ي جرت ت��ذك��رن��ي  )ن��ج��د(  على  بليل 

الحمى م��ن  طيباً  ��در  ال�����سِّ ن�سيم  ف���ذك���رن���ي )ن�����ج�����داً( وق���ط���ع���ن���ي وج����دااأت��ان��ي 

وقال الورد بن الورد الُعجلي:
مهرة؟ دار  ف����ي  اأ����س���ب���ح���ت  غ���ري���باأم���غ���ت���رب���اً  ه�����ن�����اك  )ن�������ج�������دي(  ك������ل  األ 

وج���دت���ن���ي ال������ري������اح  ع�����ل�����وي  ه�����ب  ك�������ان�������ي ل������ع������ل������وي ال���������ري���������اح ن�������س���ي���باإذا 

ت�ستطيعه ل����و  الأ�����س����ع����اد  ح����ب����ذا  ع�سيباأل  اأق������������ام  م������ا  ل  اأج����������ل  ول�����ك�����ن 

)1( �سياأتيا �سفحة 353، في مقال الأ�ستاذ معي�س بن علي البخيتان.
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فقلبه م���������س����ع����دون  رك�������ب  م������ر  ال���رائ���ح���ي���ن جنيبف���������اإن  ال��م�����س��ع��دي��ن  م����ع 

وقول حميد بن ثور:
طليقي����ه���������ض )ل������ن������ج������دي( ال�������ري�������اح ك����اأن����ه الإ���������س��������ار  دان����������ي  ك�����رب�����ة  اأخ����������و 

ن�سيمها وط����ي����ب  رب�����اه�����ا  ط����ي����ب  ط����روقف����ي����ا  ال���ن���ه���ار  ح���ام���ي  م����ن  ح�����ان  اإذا 

وه���ذه اأي�سًا اأبيات لثالث �ساعرات من العرب: اإحداه���ن رامة بنت ال�سماخ، حيث 
تقول:

هوى ذا  ي���ك  وم����ن  )ن���ج���د(  ع��ل��ى  ينازعه))(الم  �سّتى  ال�سوق  يهجه  )بنجد( 

بن�سرها ت���ب���دو  ح��ي��ن  ال���ج���ن���وب  لم���ع���هت��ه��ج��ه  لح  اإذ  وال�������ب�������رق  ي����م����ان����ي����ة، 

والثانية امراأة من طيء قالت:
برقه اأوم���������ض  ال���م���زن  ���س��ب��ي��ب  م���ا  ب����ب����غ����داد ل������م ت���ب���ل���ج ب���ع���ي���ن���ي ب�����وارق�����هاإذا 

مخيلة م����ن����ه  ت����ب����د  م������ا  م����ت����ى  �سائقهول�����ك�����ن  ب����ٌد  ل  ال���ب���رق  ف�����ذاك  )ب���ن���ج���د( 

والثالثة هي الخن�ساء ال�ساعرة الم�سهورة تقول:
اآن�������س���ت ال����ع����ي����ن  ان  ق���ل���ب���ي  تهامياُم�����ب�����ت�����در  غ���ي���ر  )ب���ال���ن���ج���د(  ب�������ارق  ����س���ن���ا 

ي������ق������اد اإل�����������ى اأه�����������ل ال����غ���������س����ا ب�����زم�����امف�����ل�����ي�����ت ������س�����م�����اك�����ي�����ا ي�����ط�����ي�����ر رب������اب������ه

تلح ف����ا   )...( اأه������ل  م����ن  ك���ن���ت  ب�������س���ام))(ف������اإن  ف���ل���ح  )ن����ج����دي����اً(  ك���ن���ت  وان 

ذكر هذه الأبيات الأ�سبهاني في كتاب الزهرة.
وبع��د.. فال�سع���ر في )نج���د( كثير وقد ح�سر من���ه �سديقنا )الأدي���ب ال�ستاذ( 
الحم���دان م���ا لم يح�سره َمْن قبله مم���ن اطلعنا على موؤلفاته���م، فا�ستحق بذلك ال�سكر 

والثناء من اأهل الأدب قاطبة.

)1( تقدم البيتان ومعهما غيرهما �س 185.
)2( وبعد الأبيات قولها:

اأحبهم م���ا  م��ع�����س��ر   ..... واأه�������ل ال��غ�����س��ا ق�����وم ع���ل���ّي ك����رامف���اأه���ل 
وذكر محقق )الزهرة( اأنه لم يجد الأبيات في ديوان الخن�ساء.
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وكلم��ة اأخيرة.. وهي اأن الداعي لكتابة هذه الحروف عن هذا الكتاب القيم هو 
م���ا لحظنا من اأن اأكثر الكتب القيمة اإنما يتناوله عن���د �سدوره كاتب اأو كاتبان بتعريف 
�سري���ع لما يلبث اأن ين�ساه القراء فال يعرف اأكثره���م حتى �سدوره، ف�ساًل عن اأن يعرف 

قيمة الكتاب وما عاناه الموؤلف في تاأليفه.
واهلل من وراء الق�سد(.

محمد بن نا�سر العبودي
الأمين العام الم�ساعد لرابطة العالم الإ�سالمي )�سابقًا(
وموؤلف اأكثر من 200 كتاب في الرحالت
واأكثر من 50 كتابًا في غيرها
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)4( في دروب الحياة))(
بقلم/ عبداهلل بن حمد الحقيل

)من اأجمل الآثار الأدبية التي اأم�سيت فيها وقتًا ممتعًا منذ ب�سعة اأيام كتاب »�سبا 
نج���د في ال�سع���ر العربي« لموؤلف���ه )الأ�ستاذ الأديب( محمد بن عب���داهلل الحمدان حيث 
ي�س���م في�سًا م���ن ق�سائد ال�سعراء التي تغنى بها ال�سعراء ف���ي نجد واحتوى الكتاب على 
عر����س �سامل وم�سوق لما قيل من اأ�سعار ممتعة تت�سم برهافة الح�س وعمق ال�سعور ودقة 
القول وبالغة البيان وعمق التعبير عن العواطف.. ول �سك اأن القارئ ليح�س ب�سغف كبير 
وه���و يقراأ هذه الأ�سعار التي قيلت في نجد التي �سغلت ال�سعراء والأدباء والرواة، وم�ست 
معه���م جنبًا اإلى جنب عبر الع�سور، ول غرو في ذل���ك في�سف الجتماعيون الأوروبيون 

اأمة العرب باأنها اأمة تاريخية و�ساعرة.
اإن الكت���اب يحمل بين دفتيه باقة عطرة من ال���ورود ي�ستوحي القارئ منها البالغة 
والبي���ان وال�ساعري���ة والحب والجم���ال.. ويقول العق���اد )نجد( فج���رت ينابيع البالغة 

العربية.
واإذا كان النقاد يقولون �سرف الأ�سعار ب�سرف مو�سوعاتها فقد كان اأولئك ال�سعراء 
ي�ستهدف���ون مثاًل اأعلى وغاي���ة كبرى، فجاء �سعرهم حافاًل بالمعان���ي الم�ست�ساغة نلم�س 
�س���دق ذلك في اأقوالهم ونفح �سذاها، فهو اإ�سراق قريب من النفو�س والقلوب، وفي هذه 
الأ�سع���ار رواية تاريخية قديمة وحديثة، ولقد كان ال�سعر ديوان العرب والمثل الأعلى في 

البيان و�شلوة االأدباء ومناط االأمثال.
اإن ذكر )نجد( على األ�سنة ال�سعراء لهو في�س زاخر، اإذ نقراأ اروع الق�سائد واأحلى 
ال�سع���ر الرقيق ال���ذي يدغدغ النف�س فينع�سه���ا، وفي هذا الكتاب ق�سائ���د فواحة العبير 
ته���ز الم�ساعر وترق�س القل���وب وتاأخذ بالألباب، ولقد قيل اأن اأجم���ل الكالم واأوقعه في 
النف����س هو ال�سعر.. لذا فاإن الكثير من ال�سع���راء قديمًا وحديثًا تغنوا ب�)نجد( وعرارها 

)1( جريدة البالد - 1412/9/25ه�.
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وقي�سومه���ا و�سيحه���ا وخزاماه���ا وريا�سها ومرابعه���ا ومراتعها، ولقد ق���ال العقاد )اإن 
نج���دًا حظي���ت بنفحات �سعرية، ووجداني���ات ال�سعر ورقائقه وحنينه الت���ي تهز ال�سامع، 
حيث حفلت تل���ك الأ�سعار بما يعجب ويطرب( وهذا الكتاب ذخيرة طيبة ل�ستق�ساء ما 
قال���ه ال�سعراء عن )نجد( والتغني بها، وكم يج���د المرء في ذلك من متعة ذهنية وفنية 
م���ن خالل هذا العطاء ال�سعري وما يمت���از به من جمال مو�سوعي وت�سوير وتعبير رقيق 

جميل(.
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)5( لماذا »نجد«؟!!))(
محمد اأبو حمراء

)اأح���ب الع���رب )نجدًا( في الجاهلي���ة والإ�سالم.. وتغنوا بها حت���ى تفننوا في هذا 
المج���ال وكانت نج���د في الجاهلية موطنًا محبب���ًا اإلى العرب العارب���ة والم�ستعربة حتى 

كثرت الهجرات اإليها.
ول���م تك )نجد( ذات اأنه���ار اأو ما يغري باأن يع�سقها اأهله���ا والمهاجرون اإليها، بل 
كانت �سحارى يكثر فيها ال�سيد والأ�سجار ال�سحراوية التي يعتبرها العربي ظله ومنزله 
عندما يمتطي �سهوة جواده، غير اأنهم ركزوا ب�سكل ملفت اإلى عليل هوائها وقراح مائها، 
وجم���ال األ���وان ن�سائها!! وفي بح���ث )لالأ�ستاذ( محمد بن عبداهلل الحم���دان عبر كتابه 

»�سبا نجد« يتحدث فيه عن »نجد« في ال�سعر العربي يقول الحمدان:
»ويقول اأهل اليمامة غلبنا اأهل الأر�س �سرقها وغربها بخم�س خ�سال:

1- لي�س في الدنيا اأح�سن األوانًا من ن�سائنا.
2- ول اأطيب طعامًا من حنطتنا.

3- ول اأ�سد حالوة من تمرنا.
4- ول اأطيب م�سغة من لحمنا.

5- ول اأعذب من مائنا.
قل���ت يغفر اهلل لي ولك يا اأب���ا عبداهلل، اأبهذه ال�سهول���ة ت�سدقهم في جزافهم في 
الفق���رات الخم�س اأعاله. اإنها مبالغة كما يقولون ولكن هوؤلء يجازفون بالكالم. اأو اأنهم 

لم يعرفوا غير محيطهم حتى حكموا بهذا الحكم الجائر جدًا.
فاأر�س اهلل مملوءة بما ي�سر العين والفم من ماأكولت الأر�س المختلفة!!.

غير اأن )نجدًا( لها �سحر خفي يجذب اأهلها اإليها كما تجذب الأعنة اأعناق الجياد 
فه���م به���ا يهيمون، ولها يع�سقون، حتى اأن من يزورها يكرر الزيارة اإليها وقد قال العرب 

)1( جريدة البالد - 1413/10/25ه�.
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»م���ن �سرب من ماء النيل فالب���د اأن يعود اإليه« وهذا اأي�سًا م���ن مجازفاتهم فقد �سربت 
و�سرب الكثيرون من ماء النيل ولم اأعد ولم يعودوا.

ونع���ود اإل���ى )نج���د( العربية الأ�سيل���ة فنقول اإن معا�س���رة اأهل )نج���د( تقوم على 
الب�ساط���ة والدعة ودماثة الخلق حتى اأن من )يخت���لء( معهم ل يح�سب نف�سه اإل منهم. 
ومن عا�س في قراها ال�سغيرة وعاي�س الحر والقر فالبد اأن ي�سحره هواوؤها العليل وظل 

�سجرها الظليل حتى ي�سبح بطبيعة )نجد( هائمًا وقد اأح�سن ذلك المودع لها.
ف������م������ا ب������ع������د ال�����ع�����������س�����ب�����ة م��������ن ع��������رارت�����م�����ت�����ع م��������ن �����س����م����ي����م ع�������������رار ن���ج���د

وهذا ال�سميم يغري كل من ي�ستن�سق رائحته بعد اأن يعله المطر حتى ي�سبح اغراء 
واأي اإغ���راء. واأم���ا ما ذكره اأبو عبداهلل من خم�س خ�س���ال ففيها مجازفة، خا�سة واأنهم 

يقولون »اأهل الأر�س �سرقها وغربها!!!«.. واهلل الم�ستعان(.
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)6( »نجد في الشعر العربي«
الأ�ستاذ الدكتور/ محمد بن �سعد بن ح�سين)1(

)مو�س���وع هذا الكتاب تردد في ذهني كثي���رًا، واأ�سرُت به على بع�س الباحثين على 
الرغم من ميلي اإلى الكتابة فيه.

وف���ي اإح���دى حفالت زواج ابنة اأح���د الأ�سدقاء في عام م�س���ى، جرى حديث بيني 
وبي���ن )ال�سيخ()2( محمد ب���ن حمدان قال لي فيه اإنه ُيعد في ه���ذا المو�سوع فان�سرفت 

عنه و�سرفت عنه اأي�سًا من اأ�سرت به عليه.
وف���ي الليل���ة التا�سعة ع�سرة م���ن رم�سان المب���ارك �سنة 1404ه� زارن���ي )ال�سيخ( 

الموؤلف وفي يده هذا الكتاب، فكان مما �سامرته من الكتب في هذه الليالي المباركة.
فاأم���ا موؤلفه فاإن���ه )ال�سيخ( محمد بن عبداهلل بن حمدان م���ن اأبناء بلدة )البير( 
اإح���دى قرى محافظة المحمل التي ُول���د بها ون�ساأ ن�ساأته الأولى، ث���م التحق بمعهد اإمام 
الدع���وة بمدينة الريا�س ليتخرج منه اإل���ى كلية ال�سريعة بجامعة الإمام محمد بن �سعود 
الإ�سالمية حيث ح�سل على اللي�سان�س في علوم ال�سريعة ليلتحق بالديوان الملكي، ومنه 

اإلى وزارة العمل وال�سئون الجتماعية، ثم اإلى اإمارة منطقة الريا�س.
غير اأن حبه للبحث والقراءة دفعه اإلى التفرغ والإقبال على هذه الهواية كما يعبرون 

عنها.
وللموؤل���ف اإ�سهامات ح�سنة في التاأليف وال�سحافة، من ثمارها )الفر�سان الثالثة( 

ثم هذا الكتاب، وكتب اأخرى في طريقها للمطبعة.
اأم���ا كتابه )�سبا نجد( فقد ن�سره نادي الريا�س الأدبي في 225 �سفحة من القطع 

المتو�سط.
ويبدو من قراءة ثبت المو�سوعات اأن الموؤلف لم ي�سطنع منهجًا معينًا لبحثه، ولم 

يبوبه تبويبًا منظمًا، ولذلك فاإن عر�سه لي�س بالي�سير في بحث ق�سير كهذا.

)1( اأذيع من اإذاعة الريا�س في برنامجه الإذاعي )من المكتبة ال�سعودية(.
اإنما ال�سيخ من يدب دبيبا )2( َزَعْمَتِني �سيخا ول�ست ب�سيخٍ 
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والتنبي���ه الذي في داخل الغالف الأخير ل يب���رر كثيرًا مما ذكر من اأجله، ومنه ما 
�سلفت الإ�سارة اإليه.

ويبدو من عنوان الكتاب على الغالفين الخارجي والداخلي اأن الموؤلف �سماه )نجد 
ف���ي ال�سعر العربي(، وانقيادًا لراأي الدكت���ور محمد بن �سعد ال�سويعر و�سع على الغالف 
الخارجي )�سبا نجد( ظنًا منه اأن هذا العنوان اأكثر �ساعرية، وما درى اأن ا�سم )نجد( 
�س���ار ف���ي ال�سعر العربي م�س���در اإيحاء وينبوع جم���ال، ومن اأجله �س���ار ل�)ال�سبا( في 
النف����س من الهوى ما فيها واإذا نحينا هذا الأمر جانبًا ويممنا المو�سوعية في العنوانين 

وجدنا الفرق بينهما وا�سحًا جدًا.
فالم���ادة الت���ي قدمه���ا الموؤلف تتحدث ع���ن )نجد( ف���ي ال�سعر، )نج���د( ا�سمها، 
ه���ا، ووديانها، وجبالها، ورمالها، ونبته���ا، و�سباها، وكل ما ا�ستملت عليه )نجد(  وريا�سُ

في حدود اأر�سها، واأعماق تاريخها، واأمجاد اأبنائها.
اأم���ا العن���وان الثاني )�سبا نجد( فاإنه يفر�س على الموؤل���ف اأن ي�ستبعد كل ما لم يرد في 
ذكر ال�سبا، وحينئذ يخرج ُجل مادة كتابه عن مدلول هذا العنوان )�سبا نجد( فلعل ال�سديق 
العزي���ز ُيعي���د النظر عن���د اإعادة طبع هذا الكت���اب. ولقد قراأت مقدمة الموؤل���ف بعد ما كتبت 
فوجدت���ه قد ا�ستح�سن هذه الت�سمي���ة بعدما اأ�سار بها الدكتور ال�سويعر، وهو �سديق عزيز علّي 

وعلى الموؤلف، فاإذا اختلفنا في الراأي فقديمًا قالوا )واختالف الراأي ل يف�سد للود ق�سية(.
وتب���داأ مقدمة البحث في ال�سفحة ال�سابعة، وفي هام�سها ذكر الموؤلف اأنها مقدمة 
البح���ث ال���ذي تقدم به في الموؤتم���ر الأول لالأدباء ال�سعوديين ع���ام 1394ه� اأوردها كما 
ه���ي، ومن حقه ذل���ك؛ واإن كنا اإلى تنحيتها اأو اإعادة النظر فيه���ا اأَْمَيل - ويبداأ المبحث 
الأول )»نج���د« وحدوده( في ال�سفحة ال�سابعة وفيه ب���داأ الحديث بقوله )ويح�سن بنا(، 

فلو اأنه حذف واو العطف لأح�سن)1(.
ث���م اأورد اأقواًل لبع����س العلماء كان يعت���ري اأكثرها �سيء من الخط���اأ، وكنت ح�سبته 
�سُيعقب عليها بت�سويب ما وقع في بع�سها من خطاأ، لكنه اأردف قائاًل في ال�سفحة العا�سرة 

)1( حذفت الواو في هذه الطبعة، ف�سكرًا للدكتور محمد.
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)وحي���ث اأن اليمامة جزء من )نجد( اأو هي نجد( ثم اأورد ن�سًا عن اأحمد الهمذاني »ابن 
الفقيه« وهو ن�س جميل ُيمتع النف�س وما حب�سنا عن اإيراده �سوى الطول.

عل���ى اأن الموؤل���ف ق���د اأورد تحديدًا ل�)نجد( ف���ي ال�سفحة الثامن���ة نقله عن كتاب 
المج���از لل�سيخ عبداهلل بن خمي�س، وهو تحديد ح�س���ن لو اأنه اكتفى به عن قول »ياقوت« 

وقول »ملح�س« لكفاه.
اأما ما ذكره عن عمل ال�سيخ ح�سين بن جري�س فلعل هذا الذكر يكون ُملزمًا له باإنجاز هذا 
العم���ل ون�سره، واأعن���ي بذلك كتاب ابن جري�س )محا�سن نجد(. ولق���د اأراد الموؤلف اأن يقطف 
من ثمار اأقالم الكاتبين طاقة من النثر يمهد بها للحديث عن ال�سعر �سغلت عنده من ال�سفحة 
الثانية ع�سرة اإلى ال�سفحة ال�ساد�سة والع�سرين قطف فيها من اأقوال ثمانية ع�سر كاتبًا، ونحن 
لها على غيرها، ولكن لأن القلم �سبق اإلى تحديدها، ف�)اإبن  بدورنا نقطف ثالث عبارات ل نف�سّ
جبي���ر( الرّحالة يقول )وما اأرى ف���ي المعمورة اأر�سًا اأف�سح ب�سيط���ًا ول اأطيب ن�سيمًا، ول اأ�سح 
ه���واء، ول اأم���ّد ا�ست���واء ول اأ�سفى جوًا، ول اأنقى ترب���ة، ول اأنع�س للنفو����س والأبدان ول اأح�سن 

اعتداًل في كل الأزمان من اأر�س )نجد(. وو�سف محا�سنها يطول، والقول فيها يت�سع()1(.
والرحال���ة الإنجليزية »اآن بلن���ت« تقول )هناك �سيء ما في ه���واء »نجد« كفيل باأن 
يبهج اإن�سانًا مدانًا()2( وال�سيخ علي الطنطاوي يقول )وهل في معجم القومية كلمة اأظهر 
واأكب���ر واأي�سر من كلمة »نجد«؟ )نجد( دار العرب ومثاب���ة الهوى، وملهمة ال�سعراء. هل 
ف���ي الأر�س كلها على رحبها.. واد اأو جبل اأو بحيرة اأو اأيكة، اأو رو�سة من ريا�س الح�سن 
اأو جن���ة م���ن جنات الفتون ق���ال فيها ال�سعراء )�سع���راء كل اأمة( مثل ال���ذي قال �سعراء 
العرب في )نجد(؟ من �سعراء الجاهلية الأولى اإلى هذه الأيام، ل ي�سيق مكان القول في 

)نجد( ول يفرغ ال�سعر من الكالم عن )نجد()3(.
ول���و اأن الموؤل���ف اأعق���ب اأقوال ه���وؤلء الأدب���اء بتحلي���الت ي�سوغ في���ه خال�سة تلك 
المحا�سن، وُيّلم �ستاتها في نظام واحد لنجا ببحثه من اأن يكون �سردًا لأقوال الباحثين.

)1( تقدم �سفحة 31.

)2( تقدم �سفحة 31.

)3( تقدم �سفحة 37.
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على اأن مثل هذا العمل الذي قدمه لي�س بالي�سير اإل على باحث َجْلد �سبور وال�سيخ 
محمد الحمدان من هذا الطراز.

وف���ي �س27 بداأ �سلب المو�سوع بهذا العنوان )نجد في ال�سعر( وفي �سدره تحدث 
ع���ن التن���ازع الذي جرى على بع�س الق�سائد فتحدث في ه���ذا حديثًا ح�سنًا كنت اأتمنى 
ل���و ب�س���ط الحديث فيه، واإن كان هذا قد يناآ به عن �سل���ب المو�سوع، وذلك لأن مثل هذا 

الحديث ي�سغل بال كل باحث.
ومم���ا اأورده م���ن الأبيات الت���ي ُن�سبت اإلى اأكثر م���ن �ساعر هذا )البي���ت الذي اأكد 

الموؤلف اأنه لل�سمة بن عبداهلل الق�سيري وهو:
�سنينه ف���������اإن  )ن������ج������د(  م������ن  ل���ع���ب���ن ب����ن����ا ����س���ي���ب���ا و����س���ي���ب���ن���ن���ا م������ردادع������ان������ي 

وك���م تاأذي���ُت باأقوال بع����س النحاة عندما ي�سرح���ون هذا البيت فيفهم���ون منه اأنه 
�سك���وى من )نجد( وخ�سونة عي�سها على حد تعبيرهم، وم���ا علموا اأن ال�سبابة هي التي 

لعبت ب�سيبهم و�سيبت مردهم كما في قول ال�ساعر:
يكابده م�����ن  اإل  ال���������س����وق  ي����ع����رف  ُي���ع���ان���ي���ه���ال  م������ن  اإل  ال���������س����ب����اب����ة  ول 

مة بن عبداهلل الق�سيري هو الذي يقول: وكيف وال�سّ
ي����ودع����اق��ف��ا َودِّع����ا )ن���ج���داً( وم���ن ح���ّل بالحمى اأن  ع����ن����دن����ا  ل������)ن�����ج�����د(  وق��������ّل 

بى الرُّ اأط��ي��ب  م��ا  الأر�����ض  ت��ل��ك  والمتربعابنف�سي  ال��م�����س��ط��اف  اأح�������س���ن  وم����ا 

ت�سدعاواأذك��������������ر اأي������������ام ال����ح����م����ى ث������م اأن����ث����ن����ي اأن  خ�����س��ي��ة  م����ن  ك���ب���دي  ع���ل���ى 

ع���ل���ي���ك ول����ك����ن خ�����ل ع���ي���ن���ي���ك ّت����ْدَم����َع����اف��ل��ي�����س��ت ع�������س���ي���ات ال���ح���م���ى ب����رواج����ع

ث���م م���ّر الموؤلف ب�س���يء مم���ا اأورده ياقوت في معجم���ه، وابن خمي�س ف���ي المجاز، 
ليخل����س من ذلك اإلى ه���ذا العنوان )ق�سائد ُعرف اأ�سحابها( �س36 وفي �سدر حديثه 
ه���ذا ق���ال )والآن - اأيها ال�سادة - لن�ستعر�س �سيئًا مما قال���ه بع�س ال�سعراء في )نجد( 
اأو ف���ي الأماكن اأو النبات���ات الم�سهورة، وكما اأ�سلفت فاإن المرور على - اأو حتى جل - ما 
قي���ل في ذلك �سيء �سعب جدًا لكثرته وكثرة م���ن قاله. واأول �ساعر ذكره واأورد له �سعرًا 
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»مال���ك بن الريب« ثم ثنى بقي�س بن الملوح المجن���ون، ثم جميل بن معمر، ف�)ال�سمة( 
وهكذا. ومن هذا الن�سق يتبين لنا اأن الموؤلف الفا�سل لم يرتب �سخ�سيات نماذجه على 
اأي نحٍو من الترتيب كما اأ�سلفنا في �سدر هذا الحديث، وكان يمكنه اأن ي�ستعمل الترتيب 

الهجائي اأو التاريخي اأو نحوهما.
ونم���ّر بعد هوؤلء ب�سبعة ع�سر �ساعرًا لن�سل اإلى بديع الزمان الهمذاني، وهو الثاني 
والع�سري���ن فيمن م���ر ذكرهم، فنجده يقول عن���ه )اإنه يدعو اهلل اأن ي�سق���ي »نجدًا«. ول 
يخف���ى �سبب �سغفه »بنجد«( فما هذا ال�سبب الذي بلغ من الو�سوح عند الموؤلف اإلى حد 

اأنه ت�سور عدم خفائه على كل قارئ؟)1(.
اأن م���ن الأخط���اء التي يقع فيه���ا بع�س كب���ار المثقفين ت�سورهم عل���م القارئ بما 

يعلمون.
ونم�سي مع الموؤلف نتن�سق نفحات العبير مما األّف، طاقة بعد طاقة حتى ن�سل اإلى 
»علي بن الح�سن البغدادي« �س61 فنجده يحاول النجاة من حب نجد، لعلمه اأنه ما م�ّس 

�سغاف قلب اإل اأ�سباه فيقول:
)نجد( اأر���������ض  م����ن  ال���ن���ج���اء  ب����وج����دال���ن���ج���اء  ال����������ف����������وؤاد  ي����ع����ل����ق  اأن  ق�����ب�����ل 

�����س����وق����اً ل����ي����ن����ب����ت  ال�������ث�������رى  ذاك  �سلداإن  ال�����ل�����ب�����ان�����ات  م����ي����ت  ح���������س����ا  ف������ي 

ب���ه���ن���دك��������م خ������ل������ي غ�����������دا اإل��������ي��������ه واأم�������������س������ى اأو  ب������ع������ل������وة  ي�������ه�������ذي  وه�����������و 

بجندو�������س������ب������اء ف�����ي�����ه ت������اق������ي ال������ُم������وال������ي ال�����ج�����م�����ال  م�������ن  وال�������م�������ع�������ادي 

و�������س������ق������ام م��������ن ال�����م�����ح�����اج�����ر ي����ع����ديب���������س����ت����ي����ت م��������ن ال�����م�����ب�����ا������س�����م ي����غ����ري

������ت ل�������ج�������ن�������اي�������ات�������ه�������ا ب������������راث������������ن اأ���������س��������دوب���������ن���������ان ل�����������ول ال������ل������ط������اف������ة ُظ������نَّ

والموؤلف الجليل كثير الزهد في الكالم، ولذا نجده يوجز ول يف�سل، ومنه قوله عن 
الأيب���وردي في هام�س �س62 )يرى الدكتور علي جواد الطاهر اأن الأبيوري لم ير نجدًا( 

وكان يمكنه اأن يدلل على بطالن هذا الإدعاء بمثل قول الأبيوردي:

)1( لعله موجود في الأبيات نف�سها.



341�سبا نجد )نجد.. في ال�سعر والنثر العربي(

)نجداً(اأب�����غ�����داد ك����م ت��ن�����س��ي��ه )ن�����ج�����داً( واأه���ل���ه ببغدادكم  ي�سري  من  خ��اب  األ 

وقوله:
ف��ل��ن ت����رى ب��ع��د )ن���ج���د( ع��ي�����س��ة رغ���داه����ل����م ن����ب����ك ع����ل����ى )ن������ج������د( و����س���اك���ن���ه

اإن مث���ل ه���ذا ال�سعر ل يمكن اأن يكون م�س���دره محاكاة اأو تقلي���د اأو نحو ذلك مما 
ق���د يحمل عليه �سعر من لم يزر نج���دًا، واإنما هو نفثة �سبابة مالأت اأن�سام )نجد( �سدر 
�ساحبه���ا.. ونغذ ال�سير عبر ريا�س هذا الكتاب حت���ى ن�سل اإلى رو�سة ال�سيخ محمد بن 
عبدالمطل���ب الذي ذكر )نجدا( كثي���رًا، منه ق�سيدته في الملك عبدالعزيز رحمه اهلل، 

ومنها:
والهرم ال�سيب  بعد  ال�سوق  ب��ك  �ساٍر طوى البيد من )نجد( اإلى الهرم))(اأغ���رى 

ونم�س���ي مع الموؤلف حتى ن�سل اإلى �س135، فنجده يعدن���ا فيها بتاأليف جزء اآخر 
فمت���ى؟)2( ثم يورد بع�س الأبي���ات التي ذكر اأنها من ق�سائد �سلف���ت، عثر عليها اأخيرًا. 
بع���د ذلك انتقل اإل���ى الحديث عن نباتات )نجد( فوقف عندها وقفة ح�سنة، و�سف فيها 

النباتات خال الرند مع كونه قد ذكره.
ثم عطف على نماذج لم يعثر عليها اإل متاأخرًا كما ذكر في المقدمة، اأتبع ذلك ب�سور 
للنباتات وبع�س المناظر الأخرى، ثم ختم الكتاب باأن طلب من كل من وجد فيه عيبًا اأن 
ينبه���ه عليه، وتلك عادة العلماء الذين يقدرون اأمانة العلم ويتحلون بالتوا�سع ويفتر�سون 

النق�س في كل عمل يقدمونه على الرغم من كون اأعمالهم اأقرب اإلى الكمال.
وعل���ى اأي ح���ال فاإن ه���ذا الكتاب اإ�ساف���ة ممتازة ج���دًا اإلى مكتبتن���ا الأدبية، فلعل 
الموؤلف يزيد اإح�سانه اإح�سانًا با�ستكمال المادة التي وعد بها، وينظم ذلك كله في منهج 

علمي يزيد في جماله ويي�سر ال�ستفادة منه(.
د. محمد بن �سعد بن ح�سين

)1( �سفحة 119.
م اإلى هذه الطبعة، و�سكرًا للدكتور. )2( ها هو �سُ
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)7( محمد العبداهلل الجميح

المكرم الأخ/ محمد بن عبداهلل الحمدان.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

ا�ستلمن���ا ببالغ ال�سرور ن�سخة من كتابك الجديد »�سبا نجد« وذلك بعد عودتنا من 
الخ���ارج �سباح يوم الثنين الموافق 1404/12/15ه� وقد �سرنا ما ورد فيه عن نجد في 
ال�سع���ر العربي، ول ي�سعني اإل اأن اأبارك لك جه���ودك الطيبة التي اأثمرت في اإعداد هذا 

الكتاب عن نجد مع اأطيب تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح.
وتقبل خال�س تحياتنا،،،

اأخوك
محمد العبداهلل الجميح
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ثانيًا - بعض ما كتب ونشر وأذيع
عن الكتاب في طبعته الثانية

صبا نجد
تأليف: محمد بن عبدهللا الحمدان - الطبعة الثانية 1417هـ

)8( بقلم - حمد بن محمد الجا�سر

)ه���و عن���وان لمجموعتين من ال�سعر، مما اأُتحفُت به ف���ي الأيام الأخيرة، اإحداهما 
اأعمهم���ا واأ�سملهم���ا، وهي كما كتب موؤلفه���ا الأخ الأ�ستاذ محمد بن عب���داهلل الحمدان: 
)نج���د في ال�سعر والنثر العربي( وهي الطبع���ة الثانية من هذه المجموعة، وقد �سدرها 

بالبيتين الم�سهورين:
ي��ا �سبا ن��ج��د م��ت��ى ه��ج��ت م��ن نجد ل��ق��د زادن�����ي م�����س��راك وج�����داً ع��ل��ى وجدال 

ف������م������ا ب������ع������د ال�����ع�����������س�����ي�����ة م��������ن ع��������رارت�����م�����ت�����ع م��������ن �����س����م����ي����م ع�������������رار ن���ج���د

وال ارتب���اط للبي���ت الثاني بعنوان الكتاب، واإن كان ذا �شل���ة بمو�شوعه العام، اأو اأن 
الموؤل���ف الكري���م لمح من منحى بعيد اأثر ال�سبا في ن�س���ر اأريج عرار نجد، الذي هو من 
النباتات الطيبة الرائحة، اإذ العرار كما هو معروف نوع من النبات، من ف�سيلة الجثجاث، 
اإل اأن �سجيرت���ه اأ�سغر، وزهرته اأكبر، وقد حدثني ال�سيخ محمد بن عبدالعزيز بن ُهليل 
ع���ن الأمي���ر �سلمان بن محمد - رحمهما اهلل - اأنه كان يتخ���ذ من العرار �سرابًا كمنقوع 
ال�ساهي، وهو من النباتات ذات ال�سهرة في القديم في بالد نجد، اأما في الوقت الحا�سر 
فق���ل من يعرفه، واإن ر�سم الموؤل���ف �سجيراته على غالف الكتاب كالبان والأقحوان، وما 

اأرى البان من الأ�سجار التي تكثر معرفتها في نجد، وقد يكون معروفًا لدى الخوا�س.
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وقب���ل التو�سع في المو�سوع اأح���ب اأن اأ�سير اإلى اأن �سبا نج���د واإن اأطراها ال�سعراء 
النجدي���ون فاأكث���روا م���ن ذلك فهي بالن�سبة لم���ن في بالد نجد تعد نعم���ة، وكما و�سفها 
الثعالبي ف���ي كتاب »ثمار القلوب في الم�ساف والمن�سوب« -656-: )ال�سبا مخ�سو�سة 
من بي���ن الرياح برقة الن�سيم، وطيب الهبوب، لنخفا�سها ع���ن برد ال�سمال، وارتفاعها 
ع���ن حر الجنوب، وقد اأكثر النا�س من ذكرها(. واأورد �سواهد �سعرية على ذلك، اإذ هي 
كم���ا هو معروف تهب من ال�سرق، وال�سرق بالن�سب���ة لأقليم نجد هو من اأخ�سب المرابع 
والمراتع للبادية، لجودة نباته وخ�سوبته وكثرة النبات الطيب الرائحة فيه ك�)الدهناء( 

ّمان(. و)ال�سُّ
وله���ذا فم���ا ياأتي من جهة �سرق نج���د بالن�سبة لمن هو في اأعاله ه���و مما ترتاح له 
النفو����س وُت�َسرُّ به، اأم���ا بالن�سبة للبالد الأخرى غير نجد فاإنها قد تعد نقمة، كالحال في 
ب���الد العراق وغيره���ا حيث تنقل ريح ال�سبا روائح من م�ستنقع���ات واأمكنة غير نظيفة، 
فيتاأثر �سكان تلك الجهة بذلك، ويتاأذون، وقد راأيت لأحد القدماء كالمًا في هذا اأُن�سيُت 

م�سدره.
ه���ذه المجموعة الحافلة بالمقطوعات والق�سائد من قديم ال�سعر وحديثه هي مما 
انتق���اه الموؤل���ف، وب�سرف النظر عن �سح���ة ن�سبة الأ�سعار القديم���ة، فالمق�سود هو ما 

تحويه من معان.
وقد �سدر الموؤلف هذه المجموعة بكلمة عن نجد وحدوده، معتمدًا على ما نقل عن 
ياق���وت م���ن المتقدمين - وكل ما نقل عنه لي�س فيه تحدي���د وا�سح - وما نقل عن ال�سيخ 
عب���داهلل ب���ن خمي�س في كتابه )المجاز بين اليمامة والحج���از( الذي ا�ستخل�س منه اأن 
قًا فهو نجد، ومن الناحية ال�سمالية يحد ب�سواد العراق  ما �سال من جبال ال�سروات م�سرِّ
وم�س���ارف ال�سام، ومن الناحية الجنوبي���ة ب�)الربع الخالي()1(، وم���ن الناحية ال�سرقية 
ب�)الأح�ساء( وجوفها ال�سمالي اإلى حدود الكويت، م�سيفًا: على اختالف ي�سير في بع�س 

الجهات ل يخرج ما قلنا عن حقيقته اأبدًا.

ملة. )1( الرَّ
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كم���ا نقل ع���ن ر�سدي ال�سال���ح ملح�س تعريفًا لنج���د باأنه في قل���ب الجزيرة اأو هو 
�سرته���ا، واأورد ل���ه راأي���ًا عن نجد باأن���ه ي�سمل البالد الت���ي تقع بين الحج���از وع�سير من 
الغرب، والخليج من ال�سرق، واليمن من الجنوب، والعراق وال�سام من ال�سمال، واأ�ساف: 
والخال�س���ة اأن ا�سم نجد علم ا�سطالحي جغرافي خا�س، يطلق على الق�سم الغربي من 
هذا الإقليم، ول ي�سمل مقاطعت���ي )العار�س( والبحرين، وقد ا�سطلح الجغرافيون على 

ت�سمية الإقليم كله نجدًا من باب اإطالق الجزء على الكل.
ث���م اأورد تعريفًا لليمام���ة باأنها جزء من نجد، ونقل عن كتاب »البل���دان« ِلْلَهَمَذاني 
- بفت���ح المي���م وال���ذال المعجمة - ن�سبة للبل���دة التي من بالد فار����س - المعروف بابن 
الفقيه، وما نقل عنه هو »مخت�سر كتاب البلدان« وهو في الثناء على ما كان يعرف با�سم 
ى، واأو�سح َمْن ح���دده هو اأبو محمد الح�سن  )اليمام���ة( ولي����س فيه تحديد وا�سح للم�سمَّ
ب���ن اأحمد بن يعق���وب الهمداني)1( - باإ�س���كان الميم وبالدال المهملة ن�سب���ة اإلى القبيلة 
المعروف���ة - واأ�س���ار اإلى اأن لل�سيخ ح�سين ب���ن جري�س موؤلفًا يقع ف���ي مجلد �سخم �سماه 
)محا�س���ن نجد( جمع فيه م���ن الكتب مطبوعها ومخطوطها وتمن���ى اأن يخرجه للنا�س. 

وكل هذه الأقوال قابلة لالأخذ والرد.
والواقع اأن تعريف اأق�سام الجزيرة كان يتاأثر دائمًا بما كانت عليه وقت التق�سيم من 
الناحي���ة الإدارية، ولي�س هناك حدود طبيعية فا�سلة �سوى جبال ال�سروات غربًا وجنوبًا، 
اأما ما عدا ذلك فالأمر ل يعدو اأن يكون منقوًل عن اأحد المتقدمين ممن تاأثر بالأو�ساع 

الإدارية في عهده.
ث���م عدد موا�سع لل�سع���راء فقال عن جرير: وكان منزله في )َحْجر( ولعله نقل هذا 
ع���ن بحث لر�س���دي ملح�س عن اليمامة، وقد اأح�سن الموؤل���ف حين علق على ذلك قائاًل: 
ال�سحيح اأن منزله في اثيفية كما جاء في بع�س الم�سادر - التي �سماها - وهذه البلدة 
تقع في منطقة الو�سم �سمال غرب الريا�س على بعد 180 كياًل، وهي بين مرات و�سقراء 

على طريق الحجاز القديم وينطق ا�سمها الآن )وثيثا(.

)1( في كتابه »�سفة جزيرة العرب«.
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والواق���ع اأن جري���رًا كان ينزل مدينة )َحْجر(، اإذ كان���ت قاعدة البالد، وهو يود اأن 
يك���ون بقرب الوال���ي، ولهذا عا�س في )حجر( غير مطمئن لكون���ه هجا اأهل البالد وهم 
بن���و حنيفة فوكل به والي اليمامة المهاجر بن عبداهلل الكالبي عددًا من الجند من اأهل 
ال�س���ام لحرا�سته)1(، اأما بالده فهي )الو�سم( هو وبنوه، وقد احتفرركية في )المّروت(، 

ال�سحراء الواقعة في جنوب الو�سم مت�سلة به.
وقال عن الحارث بن حّلزة: اإن بلدته )ملهم(.

ول اأدري من اأين ا�ستقى هذا؟
وع���ن ذي الّرم���ة قال: في )�ِسَدير( وهذا من اأوه���ام العوام، فذو الرمة - منها من 
ي�سك���ن اإقليم )�سدير(، اإل اأنه عا����س بدويًا متنقاًل بين )الدهن���اء( و)ال�سمان(، ولما 
ح�سرت���ه الوفاة قال: اأين �ساأقبر؟ فقالوا ل���ه - ما معناه -: كما يقبر غيرك من الأر�س، 
فاخت���ار اأن يدفن في )راأ�س الفرنداد)2(( م���ن اأعلى انقية الدهناء الرملية، ولذلك خبر 

غير معروف متناقل.
اأم���ا بالن�سبة اإلى )�ُسدير( وربط هذه الن�سب���ة ب�)ق�سر غيالن( فهذا من خرافات 

العامة لي�س هناك من التاريخ ما ي�سنده.
ث���م ابت���داأ الف�سل الأول ع���ن )نجد في النث���ر( واأورد مقتطفات م���ن رحالت: ابن 
جبي���ر وابن بطوطة واآن بلن���ت، ومما ورد في كتاَبي »تاريخ نجد« لالألو�سي و»مهد العرب« 
لعبدالوهاب عزام، و»رحلة الربيع« لفوؤاد �ساكر، والأ�ستاذ ال�ساعر اأحمد الغزاوي وال�سيخ 
علي الطنطاوي، ونقل عني كالمًا ذكر اأنني اأمليته عليه في الريا�س، وا�ستر�سل في النقل 
ع���ن الأ�ست���اذ عبداهلل بن محمد بن خمي�س وعبداهلل ب���ن عبدالعزيز بن اإدري�س ومحمد 
ب���ن علي ال�سنو�س���ي والدكتور علي جواد الطاه���ر ومحمود �ساكر - ولي����س هو المعروف 
به���ذا ال�سم، بل هو محمود �ساكر �سعيد الالذقي، ولكنه �سار ي�سع موؤلفاته في المملكة 

)1( انظر عن ذلك كتاب )ابن عربي موطد الحكم الأموي في نجد( �س217. موؤلفه هو ال�سيخ حمد بن محمد 
الجا�سر كاتب المقال.

)2( عن هذا المو�سوع انظر )ق�سم المنطقة ال�سرقية( من »المعجم الجغرافي« �س1293، وهو من موؤلفات 
ال�سيخ الجا�سر.
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من�سوب���ًا اإلى ه���ذا ال�سم المخت�سر، وله���ذا لقيت بع�س الرواج - كم���ا نقل عن الدكتور 
محمد بن �سعد بن ح�سين وعن عبداهلل بن عبدالعزيز البابطين، وعن عبداهلل بن �سالم 
وعبدالعزيز بن محمد ال�سالم، واآخرين ممن ل نطيل بذكرهم، ومنهم بع�س المتقدمين، 

ح�سرهم مع غيرهم من المتاآخرين. ووقع هذا الف�سل في )25( �سفحة.
والف�س���ل الثاني: )نجد في ال�سعر العرب���ي( واأراد من هذا الف�سل اأن يجمع كل ما 
عثر عليه في المو�سوع، ل�ساعر متقدم اأو متاأخر، جيد اأو غير ذلك، ول داعي لال�ستر�سال 

والتو�سع في الحديث عن هذا ال�سعر، ووقع هذا الف�سل في )206( من ال�سفحات.
اأتبع���ه الموؤلف بف�سل ثال���ث عن )نباتات نجد( تحدث فيه ع���ن عدد من النباتات 

الم�سهورة في نجد، ولي�س عن كل النبات كما يفهم من العنوان.
ول اأرى ما يدعو لإلحاق هذا الف�سل بالكتاب، ولعله لمح من جانب بعيد اأن الت�سوق 
اإل���ى نجد قد يرتبط ب�سميم النبات، ولكنني كنت اأود اأن يتو�سع في المو�سوع واأن ي�سيف 
نبات���ات اأخرى وي�سع موؤلفًا خا�سًا عن اأ�سهر النبات في نجد، ووقع هذا الف�سل في )6( 

�سفحات.
اأما الف�سل الرابع فعن: نجد في ال�سعر العامي )ال�سعبي(.

واأنا لي نظرة خا�سة نحو هذا ال�سعر، قد ل تر�سي الأخ ابن حمدان ول بع�س اأحبابنا 
مم���ن يتعاط���ى نظم هذا النوع من ال�سع���ر، وقد اأو�سحت هذه النظ���رة في مقدمة كتاب 
»�ساع���رات من البادي���ة« ول اأريد الآن اإعادتها، واإن كنت اأرت���اح كثيرًا ل�سماع مقطوعات 
وق�سائ���د من هذا ال�سعر، ومنها ق�سائد لل�ساعر الأمي���ر خالد الفي�سل واأخرى لل�ساعر 

قيه، ومن القديم ل�سعر ابن لعبون وابن �ُسَبّيل ولمعا�سريهما. عبداهلل بن علي بن �سْ
وجاء هذا الف�سل في )22( �سفحة.

واأورد الموؤلف ف�ساًل خام�سًا عن: )بع�س ما كتب ون�سر واأذيع عن الكتاب في طبعته 
الأول���ى(، وقد ناق�س الموؤلف بع�س ما عر����س من ذلك، ومعروف ما يهدف اإليه - غالبًا 

ولي�س دائمًا - ما يكتب لتقريظ الموؤلفات وهذا وقع في )55( �سفحة.
اأم���ا الف�سل ال�ساد�س ف�سور وا�سحة عن مناظر البادية واأ�سجارها ونباتاتها، وهو 
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م���ا اأتمنى لو اأ�سافه اإلى مجموع خا�س عن النبات يفرده بالتاأليف، وهذه ال�سور هي في 
الحقيق���ة بالن�سب���ة لي اأبرز ما ا�ستثار �سع���وري، ودفعني اإلى مطالع���ة الكتاب، ويقع هذا 

الف�سل في )39( �سفحة.
ثم م�سور للجزيرة العربية )خريطة(، وبعده الفهار�س العامة التي تقع في )103( 
م���ن ال�سفحات، وينتهي الكتاب بنهاية ال�سفحة ال����)494( وقد �سدرت الطبعة الثانية 

من الكتاب �سنة 1417ه�.
حق���ًا لقد بذل الأ�ستاذ محم���د الحمدان جهدًا بارزًا في اإع���داد هذا الكتاب وجمع 
مواده، واإبرازه بال�سورة التي توّخى فيها النفع والإفادة، وهو بهذا جدير باأن يذكر جهده 
واأن ي�سكر، ولول اأنني اأدركت �سعة �سدره عندما قدم لي ن�سخة من هذا الكتاب، فاأبديت 
مالحظات���ي فرغ���ب اأن اأو�سحها كتابة - لول ه���ذا لوجدت في الكتف���اء بعر�س الكتاب 
مجاملة، مندوحة عما اأ�سرت اإليه، رغبة في اأن يبدو جهده بخير �سورة ي�ستطيعها لإفادة 

القراء.
واهلل الموفق.

حمد بن محمد الجا�سر
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صبا نجد
بقلم: األستاذ األديب الشاعر المؤرخ النسابة

)9( معيض بن علي البخيتان )وانظر قصيدته عن نجد( صفحة 188، رقم 169

بع���ث اإل���ى الكاتب الأ�ستاذ محمد بن عب���داهلل الحمدان مجموعة م���ن موؤلفاته في 
طبعاته���ا الجديدة.. والحمدان واحد من القلة المت�سبثي���ن بالأر�س اأو بحبها وفرادة ما 
يرتب���ط بها.. عرفته منذ عقدين م�سي���ا، حيث اأنه يمتلك مكتبة خا�سة، عز نظيرها في 
زمنن���ا هذا، وكنت اأت���ردد عليها بين الحين والآخر، واأحيانًا ق���د ل اأملك النقود الكافية 
ل�سراء ما ل اأ�ستطيع �سراءه، ويعلم اهلل اأنني ما وجدته فيها اإل ها�سًا مقباًل علّي وكاأنه ما 
جل����س اإل لق�ساء حاجتي، والحتفاء بمجيئ ومتابعة ما اأريده.. وعلمت فيما بعد اأن هذا 

ديدن الرجل معي ومع غيري، خا�سة من يتو�سم فيهم حب البحث وح�سن الطالع..
فلم���ا تاأك���دت بعد م���دة من هذه الهب���ة الإلهية ك���دت اأن اأغمطه على ه���ذا الخلق، 
وعل���ى ه���ذه ال�سعة الجامعة.. وكلما اأردت �سّر عيني الي�س���رى قلت ما �ساء اهلل، ومن لنا 
بم���ن يتحفنا بالترحاب ويعيرنا الجمي���ل.. محمد بن عبداهلل الحمدان قروي بم�ساحته، 
اأعراب���ي ف���ي �سملته.. م���ا تذكرته اإل وذكرت عال���م العربية اأبا عب���داهلل محمد بن زياد 

الأعرابي فكالهما اأعرابي ومغرم بالبئر..
فاب���ن الأعرابي له كتاب عن البئر جم���ع فيه الألفاظ التي تو�سف بها الآبار وكيفية 
حفره���ا وا�ستخ���راج المياه منها وكذل���ك اأجزاء البئ���ر واأنواعها واأ�سماء كل ن���وع واأنواع 
المياه الخارجة منها اأو قلة المياه الم�ستخرجة اأو كثرتها واآلت ا�ستخراج المياه كالبكرة 
والحب���ال والدل���و وما �سابه ذلك و�ساكه���ه.. وابن الأعرابي 150ه���� - 231ه� ومعا�سروه 
القريب���ون منه هم العمدة والنواة في ر�سد المعاجم التي تلت.. وهذا الكالم يطول، اأما 
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كاتبنا محمد الحمدان فبئره التي تذكرني به وابن الأعرابي بلدته التي ربما كانت منهاًل 
للبادي���ة ثم �سكن حولها من �سكن من القرويين ث���م �سارت فيما بعد اإحدى المجموعات 
المعروفة في منطقة المحمل التابع للريا�س اإداريًا.. فلهذا اإذن بئره ولذاك بئره.. هذه 
بئ���ره �سفيره وذاك بئره منتجع بعيره، ق���د يقول قائل لماذا تعيد وتبدي حول الرجل ولم 

تحدثنا عن موؤلف من موؤلفاته.. نحن ل يهمنا من يكون ول كيف التداعي..
ّثْنا عن جهده واأذكر )رولن بارت( وعلى الأ�سماء الرحمة في زمن القانطين..  َحَدّ
ولم���ا العجلة؟. ل باأ�س، لك���ن األي�س من الواجب اأن نم�سك بالخيط الموؤ�سل اأو التهيئة اإن 
�سئت���م ولو مثل خطف الطائر ليتمكن المتابع من معرف���ة الإ�ستعداد اأو الألفة التي حدت 

بالجامع اأو المنتقي اإلى تاأليف اأو انتقاء اآثاره..
اإن الواج���ب ف���ي نظري اأن نعطي الرجال حقهم حت���ى واإن خالفناهم وبينا بالدليل 
وج���ه الخت���الف، ول اأظن بع���د هذا اأن الحم���دان �سيحرمنا من ا�ستع���ارة اأو ت�سوير ما 
نري���ده م���ن مكتبته الحافلة م�ستقب���اًل ولكونه لم يعودنا ونعرف عن���ه طيب الأريحية وقد 

بررنا له الغاية والجعل منا�سفة.
اأما موؤلفه الذي �سدني واأمتعني وجعلني اأ�سيح في عالم من الهوى وال�سباب وبراءة 
التوج���ه فه���و كتاب���ه )�سبا نجد( وهو ف���ي المجمل حنين ع���ارم بالوط���ن وللوطن.. فيه 
اللفت���ة.. والوجد المعرق وفيه الحرقة الطيارةوالوف���اء المت�سل بين الغرين في الأبدان 
والواقعي���ة الأ�س���ل.. لقد كانت ه���ذه الرقعة الظامئ���ة )نجد( هجي���راء الكلمة لأ�سوات 
خل���دت في الذاكرة العربية منذ القدم، وظلت معينا ل ينهنهه الزمن ول تكدره الدلء.. 
خا�سة واأن ال�ساعرية الهادرة باإعجازها وا�ستقطابها قد �سارت الغالبة اأو هي كل ال�سمة 

لالإن�سان العربي.
ولي�س ِبدعًا اأن يقول راوية العربية اأو عمرو بن العالء ما جاءكم من �سعر العرب اإل 
القلي���ل.. اإل���ى اآخر العبارة فهو اإذًا تاريخ هذا الجن�س ودللته وتوقه، بل ر�سي�س ما يعتمل 
في وجدانه.. ولما جاء الإ�سالم وانداحت المواهب كان هو الموؤ�سر ال�ساعد لطالقة هذا 
الجن����س وتميزه الح�ساري.. والموؤلف من �سدة ولعه بنجد وه���ي القفر اليبي�س ال�سامر 
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ج���اء ليذكرن���ا بع�سق الأ�سالف ووقوفهم الطوي���ل، اأو بالأحرى ما �سغله���م واأغناهم عما 
�س���واه.. والح���ق اأن الظاهرة الموغلة في بني اآدم ل تزيد عل���ى الأمومة ول َتْعِدلها ب�سيء 
اآخ���ر.. كم���ا ل يوجد اأح���د على ظهر الأر�س اأن�س���د في ترابه وفتن به حت���ى الجنون مثل 
القبائ���ل العربية وم���ا اأودعه اهلل في اأرواحها من اللت�ساق بح���ب المكان حتى اأنهم من 
�ش���دة هذا الف���رط الم�شتحكم كانوا اإذا رحلوا ياأخذون في مزاودهم - ما ا�شتطاعوا من 
ت���راب بلدانهم، اإما لال�ستئنا����س وطرد الوح�سة اأو للتفاوؤل بالرج���وع والعودة ال�سريعة.. 
واإذا اأ�سي���ب اأحده���م بوعك���ة اأو عار�سة اأو عار����س فتحوا زواداته���م وت�سمموا من ذلك 
الت���راب، وقلبوه باأيديهم فيتوهمون العافي���ة وتتجدد لديهم الحاجة.. وقد ياأخذ بع�سهم 
اإذا اأح����س بالمر����س اأو الكتئاب قب�سة اأو كما يقولون قبي�سة م���ن هذا الرمل المحمول 
في�سعونه في اإناء وي�سبون عليه الماء ويحت�سونه على فترات ويعاودون هذا ال�سلوك حتى 
ت�ستقي���م حالهم وتنتع�س اأرواحه���م، �سواء اأكانوا في فار�س اأو ف���ي ال�سام اأو في م�سر اأو 

حتى في المغرب والأندل�س..
حكاي���ات وق�س�س تمالأ التاريخ عجبًا وتفك���رًا عن اأبناء الجزيرة العربية.. كما لم 
ين�س���وا طيب نباتهم وحالوة مذاقهم وحرافة ما تبعثه في النف�س حتى واإن �سادوا وقادوا 

في البلدان الجديدة. قال اأحدهم:
م���ذي���ق���ة ي��������وم  ك������ل  وج������دن������ا  م������ا  وخ�����م�����������ض ت�����م�����ي�����رات ������س�����غ�����ار ك�����وان�����زاإذا 

ال���ن���ا����ض ع��ي�����س��ا وغبطة الهزاهزف��ن��ح��ن م���ل���وك  ع���ن���د  ال����غ����اب  اأ������س�����ود  ون����ح����ن 

والمذيقة هنا يعني بها قلياًل من اللبن م�سوبًا بالكثير من الماء اأو بالماء.. اأما الهزاهز 
فيعن���ي به���ا الم�سائب اأو الحروب على اأقرب وجه.. الهزاه���ز واحدها هزهزة الفتنة يهتز 

فيها النا�س، وقال ثعلب ل واحد لها وعليه جرى �ساحب الل�سان ومتن اللغة. اأ ه�..
اأقول ل���م تن�سهم ولم ت�سغلهم الأنهار الهادرة ول الأ�سج���ار المثقلة بطلعها وينعها، 
ول الجم���ال والدلل ووفرة الماأخذ من الطبيعة عن وطنهم الأم: �سجره ال�سامر ورماله 
ومناهل���ه وحيوانه.. هذا اأح���د �سعرائهم وهو يتقلب في النعم الوفي���رة خارج نجد يقول 

ل�ساحبه متلهفًا..



بع�س ما كتب ون�سر واأذيع عن الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية 352

بحائل الأق�������ح�������وان  ل���ط���ي���ب  وع����رف����جل���ع���م���ري  لآء  ب����ي����ن  ال�����خ�����زام�����ى  ون��������ور 

البنف�سجاأح���������ب ال����ي����ن����ا ي������ا ح���م���ي���د ب������ن اأرق�������ط وده����ن  وال��خ��ي��رى  ال����ورد  م��ن 

اأح���������ب ال����ي����ن����ا م������ن �����س����م����ان����ى وت��������درجواأك���������������ل ي������راب������ي������ع و��������س�������ب واأرن�������������ب

انوفها تدمى  ال�سهب  القا�ض  ي����ج����ب����ن ب�����ن�����ا م�������ا ب�����ي�����ن ق�������و وم���ن���ع���جون�ض 

ال���ل���ي���ل يرتجاأح����������ب ال����ي����ن����ا م������ن ����س���ف���ي���ن ب���دج���ل���ة ي���ظ���ل���م  وب��������اب م���ت���ى م�����ا 

ويدخل في هذا الباب فراق الأهل والع�سيرة، فمما يروى اأن نائلة بنت الفراف�سة 
الكلبي���ة عندما تزوج به���ا عثمان بن عفان الخليفة ر�سي اهلل عن���ه كرهت فراق اأهلها 
وحزن���ت حزن���ًا �سدي���دًا، اأو لعله���ا راغبة فيم���ا �سوى ع�سيرته���ا، وكانت كل���ب بن وبرة 
الق�ساعي���ة القحطاني���ة المعروفة تقطن ف���ي اأماكن قبيلة ال�س���رارات الحالية مما يلي 
منطق���ة الجوف وطبرجل اإلى الغ���رب وال�سمال، ويقول بع����س الن�سابة المعا�سرون اإن 
ال�س���رارات ه���م بقية كلب اإل اأننا ل زلنا نجهل كيف تغي���ر ال�سم.. قالت نائلة تخاطب 

اأخاها �سب..
م�����راف�����ق�����ة ن�����ح�����و ال�����م�����دي�����ن�����ة اأرك������ب������ااأل���������س����ت ت�������رى ي������ا �����س����ب ب�������اهلل اأن����ن����ي

عامر ب����ن  ع�����وف  اأولد  ف����ي  ك�����ان  المطنبا؟!اأم������ا  الحباء  يغني  م��ا  ال��وي��ل  ل��ك 

غ���ري���ب���ة اأك�������������ون  اأن  اإل  اهلل  اأب��������ااأب�����������ى  ول  ل����������دي  اأّم������������������اً  ل  ب�����ي�����ث�����رب 

وقال غيرها:
بيننا ال���ده���ر  ي��ج��م��ع  ���س��ع��ري  ل��ي��ت  ب�����س��ح��راء م��ن ن��ج��ران ذات ث���رى جعدال 

اأف�����ن�����ان لمتي ال����ري����ح  ي��ن��ف�����س��ن  ع��ل��ى لح����ق ال��رج��ل��ي��ن م�����س��ط��م��ر وردوه�����ل 

م���زاح���م ح�����س��ي��ي  ال����ده����ر  اأردن  وق���د ���س��رب��ت��ه ن��ف��ح��ة م���ن )���س��ب��ا نجد(وه������ل 

فالم�ساأل���ة هنا هي حب الوط���ن والإفتتنان والتعلق باأمومته، اأو بالأحرى بناء ما في 
الأج�ساد من ترابه ومائه..

ولأب���ي الحديد - في �سرح نه���ج البالغة تعليق لطيف على تتي���م الأعراب بديارهم.. 
)ونجد( بالذات �سارت اإحدى اأ�ساطير الع�سق التي ي�سرب بها المثل، وتوظف لهذا الغر�س، 
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لعدة اأمور، منها: قربها من مراكز الإ�سعاع، والنتقال الطوعي للقبائل العربية الف�سيحة.. 
فدم�سق وبغداد والب�سرة والكوفة هي الحوا�سر التي �سارت قبلة الآخذ والمعطي..

قالت رامة بنت ال�سماخ:
داره ت�����ك  وم�������ن  )ن�����ج�����د(  ع����ل����ى  ينازعهاألم  ���س��ت��ى  ال�������س���وق  ي��ه��ج��ه  ب��ن��ج��د 

بن�سرها ت����ب����دو  ح���ي���ن  ج����ن����وب  لم����ع����هت���ه���ج���ه  لح  اذ  وال��������ب��������رق  ي����م����ان����ي����ة 

وقال غيرها:
ب����ل����ي����ل ع����ل����ى ن����ج����د ت�����ذك�����رن�����ي ن���ج���دان�����س��ي��م ال��خ��زام��ى وال���ري���اح ال��ت��ي جرت

الحمى م��ن  طيبا  ال�����س��در  ن�سيم  ف����ذك����رن����ي )ن�����ج�����دا( وق���ط���ع���ن���ي وج����دااأت��ان��ي 

وقال الآخر:
بالحمى ت��ب��رق��ع��ن  ح����ورا  اأرى  ه���ل  وه���ل اج��ت��ل��ى ب��ال��ع��ي��ن م���ن خ��ده��م وردااأل 

بالحمى ح��ل  وم���ن  )ن��ج��دا(  ارى  ف��اأح�����س��ب م��ن )ن��ج��د( ع��ل��ى ك��ب��دي بردالعلي 

وهن���اك من وهم في �سرح هذا البيت من النح���اة واللغويين الذين كان هذا البيت 
اأحد �سواهدهم وهو لل�سمة الق�سيري اأو لغيره..

�سنينه ف���������اإن  )ن������ج������د(  م������ن  ل���ع���ب���ن ب����ن����ا ����س���ي���ب���ا و����س���ي���ب���ن���ن���ا م������ردادع������ان������ي 

وه���ذا واهلل منتهى التاأوه الذي ياأخذ باأفئدة المحروقين اأينما كانوا.. ولتاأكيد هذه 
الأ�سطورة الحادة الموغلة يقول علي بن الح�سم البغدادي بعد اإطالعه على هذا الركام 

الملفت:
)نجد( اأر���������ض  م����ن  ال���ن���ج���اء  ب����وج����دال���ن���ج���اء  ال����������ف����������وؤاد  ي����ع����ل����ق  اأن  ق�����ب�����ل 

����س���وق���ا ل����ي����ن����ب����ت  ال�������ث�������رى  ذاك  �سلداإن  ال�����ل�����ب�����ان�����ات  م����ي����ت  ح���������س����ا  ف������ي 

ب���ه���ن���دك��������م خ������ل������ي غ�����������دا اإل��������ي��������ه واأم�������������س������ى اأو  ب������ع������ل������وة  ي�������ه�������ذي  وه�����������و 

و�������س������ق������ام م��������ن ال�����م�����ح�����اج�����ر ي����ع����ديب���������س����ت����ي����ت م��������ن ال�����م�����ب�����ا������س�����م ي����غ����ري

�������ْت ل�������ج�������ن�������اي�������ات�������ه�������ا ب������������راث������������ن اأ���������س��������دوب��������ن��������ان ل�����������ول ال������ل������ط������اف������ة ُظ�������نَّ



بع�س ما كتب ون�سر واأذيع عن الكتاب في طبعتيه الأولى والثانية 354

وحي���ث اأن الموروث ال�سعري ال�سخم عن العربية ي���كاد ينح�سر على �سعته ما بين 
جب���ال ال�سروات اإلى ال�سرق اإلى منقطع الرم���ال الكثيفة مما يلي َهَجر الأح�ساء حاليًا اأو 
م���ا ا�سطلح عليه الجغرافيون القدماء، الحجاز ونجد ف���اإن الحنين والتذكر الغائر ومن 
�سمنه���ا الع�سق ه���و الفتنة كما قلنا، ولك���ون ال�سواهد قد �سرقت وغرب���ت، فالعربية لغة 
العل���م والثقافة والح�سور المنظم لل�سرائح الفاعلة.. ه���و هذا المنهل الحي ولي�س بدعا 
اأن تجد �ساعرًا في اأق�سى ال�سرق اأو ما ي�سمى ببالد ما وراء النهر يتمثل بريح ال�سبا اأو 
في الغرب والأندل�س يلهج ويتمايل برخاء الجنوب ونبات العرار والرند امتثاًل لما ا�ستقر 
ف���ي الذهنية العربية الإ�سالمية.. كم���ا اأن المحك الأول والأخير ما �سححه ورتبه علماء 
العربية في مجاميعهم.. فالأجيال التي هاجرت لم تكد ت�ستقر اأو تلتهي بما �سادفها حتى 
جاءها المدد مزبرا بنكهته التي ل تتبدل، ومن هنا لم يعد لها عذر تن�سى بوا�سطته، بل 
نراها ت�سحذ ما في ذاكرتها م�سيفة اأو م�سححة.. ثم ن�ساأ من جاء بعدهم ليجد هذا هو 

المن�سط والروؤية، ومن اأولى بحب الآباء من اأبنائهم..
اأم���ا كتاب )�سبا نج���د( واإن كان هذا الحديث منه واإلي���ه، فجهد ل يقل عن جهود 
ال���رواد الذين قاربوا بين ما كت���ب عن تاريخ وجغرافية و�سط الجزيرة العربية كالجا�سر 
وابن خمي�س والعبودي والأ�ستاذ المدقق الثقة �سعد بن جنيدل وكلهم رجعوا اإلى المعاجم 
والمت���ون الموج���ودة ونقلوا لنا منها، ول���م يزيدوا على ما فيها اإل الوق���وف على الأماكن 
والإ�سارة اإلى الم�ساف���ات والت�سميات المتاأخرة، اأو ذكر المناطق والأق�سام الإدارية التي 

طراأت فيما بعد.
ف�)�سب���ا نجد( كتاب يمالأ الوجدان زهوًا وفخ���رًا لأنه جمع بين دفتيه نوادر ال�سعر 
ال�سادق وتنهدات اأقوام عرفوا بالفطرة ما �سربوه وح�سرموه.. والكتاب واحد من زينة 

المجامع المنتخلة الخا�سة.
وقد راجعت ذيل المراجع في اآخر الكتاب فوجدت اأن جامعه قد اجتهد ما ا�ستطاع 
واإن كان ف���ي الأمر مت�س���ع لمن اأراد اأن ي�سيف.. وعلى ذكر كلم���ة تاأليف الإبل وجمعها.. 
كذل���ك جمع الأ�سابير والتقريب فيما بينها، ولي�س هناك عمل مهمًا كان اإل وهو م�سبوق 
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واإناطته بما �سبقه علمية لبد منها، �سواء اأكان مبتدعًا اأو م�سيفًا اأو مخت�سرًا، اللهم اإل 
الأعمال الإبداعية المح�سة.

يق���ع ه���ذا الكتاب ف���ي 287 �سفح���ة من القط���ع الكبير، وه���ذا هو المتن ث���م تاأتي 
المالح���ق المتممة، ومن اأجملها ملحقًا خا�سًا عن ردود الفعل بعد طبعته الأولى اأو لنقل 
الإحتفاء والإ�ستئنا�س من قبل بع�س الكتاب الالمعين، يليه ملحق عن النباتات التي ورد 
ذكره���ا في ال�سعر العربي كال�سيح والقي�سوم والبان والعرار وغيرها، م�سورة بالألوان، 
ث���م الفهار�س، وبيان الت�سني���ف الرئي�سي.. والكتاب حري بالإقتن���اء ومعاودة المراجعة 
والإط���الع، بل يركز عل���ى الإنتقاء والجودة وما اأكثرها، ولي ف���ي اأخي الموؤلف ما للمودة 
الحميم���ة بين الأحباب في اأن يعتبر ه���ذا من باب تزكية العمل، واأن يتاأكد اأن قراء الأثر 
لي����س بال�سرورة من اأهل منطقته الذين جعلوا هجيراه���م ارتكا�س الأمية والغناء كيفما 

يجب.
معي�ض بن علي البخيتان
من كتابه: )قراءة.. في جهود مختارة(
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بين صبا نجد.. والنجديات

بع���د �شدور هذا الكتاب عام 1404ه� اأ�شدرت دار الر�شي���د بالريا�ض كتابًا عنوانه 
)النجدي���ات( تاألي���ف د. محم���ر اإبراهي���م ن�شر اأورد في���ه ما قاله 17 �شاع���رًا عن نجد 
وا�شتعر����ض في مقدمته المحاوالت التي بذلت في ه���ذا ال�شاأن، بدءًا ب�)ياقوت( وانتهاء 

بكاتب هذه ال�شطور. وقد قال عن كتابي ما يلي:
محم��د بن عب��داهلل الحمدان: وقد اأ�ش���در اأخيرًا كتابًا بعن���وان )�شبا نجد( 
ن�شره له النادي االأدبي بالريا�ض، وهو العدد الحادي والخم�شون من اإ�شدارته 1404ه�، 
وي�ش���م هذا الكت���اب ما قاله مائة وت�شع���ون �شاعرًا وناثرًا عن نجد، كم���ا ي�شم اأكثر من 

خم�شين منظرًا اأو �شورة عن نجد ونباتاته.
وقد خال هذا الكتاب من الدرا�شة اللهم اإال اإ�شارات �شريعة يقدم بها النماذج حينًا، 
كم���ا خال من �شبط االأبيات بال�ش���كل، وبخا�شة تلك االأبيات التي ي�شعب على القارئ اأن 
ا لغرابتها، اأو ل�شرورة ال�شعر التي تحتم ت�شهيل المهموز، اأو الت�شكين اأو  ُيحكم ُنطقها اإمَّ

التحريك اأو ما اإلى ذلك مما البّد من مراعاته في ال�شعر.
وق���د لفت نظ���ري: اأن بع�ض النماذج وردت في الكت���اب مت�شلة بع�شها ببع�ض، ولم 
يف�شل بينها بفا�شل يدل على اأنها من ق�شيدتين مختلفتين، ال من ق�شيدة واحدة، كما 

في النموذج الذي ورد في �ض71 لالأبيوردي، والذي اأوله:
و�شائعاً ال���رب���ي���ع  ي��ك�����ش��وه��ا  زال  َت�����������ِرقُّ ح���وا����ش���ي���ه���ا ع���ل���ى ع���ل���م���ي نجدف����ا 

والنموذج الذي ورد في �ض 72:
بنظرة الأراك  ذى  م��ن  ���ش��اح��ب��ي  ره���ا الوجدرم���ى  اإل����ى ال���رم���ل ع��ج��ل��ى ث���م ك���رَّ

ف���كان البدَّ م���ن و�شع فا�شل بي���ن النموذجين حت���ى ال يحدث لب����ض، وبخا�شة الأن 
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النموذجين ينتهيان بحرف الدال.
  

اأم���ا نح���ُن: فلنا منهج التزمن���ا به في ال�شل�شل���ة التي ن�شدرها بعن���وان من )عيون 
ال�شعر( وهو منهج يقوم على العناية التامة بعر�ض النماذج ال�شعرية... اإلخ.

واأ�شاف د. محمد اإبراهيم ن�شر: وقد حاولنا في المدخل الذي بداأنا به الكتاب اأن 
نك�شف ال�شتار... اإلخ..

وق���د كتبت مقااًل في جريدة الجزيرة بعددها 5165 بتاريخ 1407/3/17ه� بعنوان 
)بي���ن �شبا نج���د.. والنجدي���ات( اأبديت فيه بع����ض المالحظات على كت���اب النجديات 

ورددت على مالحظات د. ن�شر.
وعقب موؤلف )النجديات( على مقالي بمقال عنوانه )رد على مقال بين �شبا نجد 
والنجديات( وذلك في الجزيرة العدد 5191 في 1407/4/14ه� ثم كتبت مقااًل عنوانه 
)بي���ن �شبا نجد والنجدي���ات.. مرة اأخرى( فندت فيه بع�ض ما ج���اء في مقال د. ن�شر 
وذل���ك في عدد الجزيرة 5198 ف���ي 1407/4/21ه� ثم عقب د. ن�ش���ر على مقالي هذا 
بمق���ال عنوانه )لي�ض ردًا عل���ى مقال.. بين �شبا نجد والنجدي���ات مرة اأخرى( في عدد 
الجزيرة 5212 في 1407/5/5ه�. واأخيرًا.. كتبت مقااًل في نف�ض الجريدة العدد 5268 

الموؤرخ 1407/7/5ه� عنوانه )اأال يا �شبا نجد( ختمت به المناق�شة.
ولطراف���ة ما جاء في تلك المقاالت الخم�شة وربما فائدت���ه اأوردها فيما يلي ليطلع 
عليه���ا م���ن يريد من قراء هذا الكت���اب ممن لم يطلعوا عليها حي���ن ن�شرت قبل اأكثر من 

ع�شر �شنوات اأو ن�شوها.
وبمنا�شبة الن�شيان اأهديكم هذه االأبيات:

����ا�أَْف�������������������������َرَط ن���������س����ي����ان����ي �إل�������������ى غ����اي����ة ل��������م َي���������������َدع ال�����ن�����������ش�����ي�����ان ل��������ي ح���������شّ

م�������ل�������ّح�������ة ������ش�����م�����ن�����ت�����ه�����ا ال�����ط�����ر������ش�����اف������ك������ن������ت ك������ل������م������ا ع�������ر��������ش�������ت ح�����اج�����ة

راحتي ف����ي  ال���ط���ر����س  اأن�������ش���ى  و���������ش��������رت اأن���������������ش�������ى اأن��������ن��������ي اأن�����������ش�����ىف�������ش���رت 

وها هي المقاالت التي ن�شرت بين موؤلف هذا الكتاب وبين د. محمد اإبراهيم ن�شر:
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المقال الأول:

بين صبا نجد والنجديات
بقلم: محمد بن عبدهللا الحمدان

حينم���ا اأ�شدرت كتيب )�شبا نجد. نجد في ال�شع���ر العربي( ن�شره )النادي االأدبي 
بالريا����ض( رجوت ممن يج���د فيه مالحظة اأو نق�شًا اأو ي�شيف �شيئًا اأن يتكرم بذلك وله 
من���ي ال�شكر الجزيل وقلت ذلك مرارًا ف���ي مقابالت اإذاعية و�شحفية.. ولما �شدر كتاب 
)النجدي���ات( للدكت���ور محمد اإبراهيم ن�ش���ر )اإ�شدار دار الر�شي���د بالريا�ض( فرحت 
به كثي���رًا الأنه �شي�شيف معلومات جدي���دة لمو�شوع حبيب اإل���ى النفو�ض.. وقد ت�شفحت 
الكتاب على اأمل اأن اأتمكن من قراءته قراءة متاأنية ثم م�شت �شهور ان�شغلت فيها بمكتبة 
قي�ض للكتب القديمة حتى جاءت منا�شبة الألقي �شوءًا على والة اليمامة ونجد الذين جاء 
ذكره���م في الكتاب.. وقد قال المحق���ق ح�شين بن جري�ض اإن تلك االأ�شماء لي�شت دقيقة 

واأن بها خلطًا كبيرًا بين والة اليمامة ووالة البحرين.
وكذلك قال ال�شيخ حمد الجا�شر لما قراأت عليه عددًا من تلك االأ�شماء..

تل���ك المنا�شب���ة اأتاحت لي قراءة بع�ض الكت���اب واآن كانت لي�شت ق���راءة متاأنية اإال 
اأنها اأح�شن من االأولى فوجدت في الجزء الذي قراأت اإ�شافات ت�شلح للطبعة الثانية من 
)�شبا نجد( التي تجّمع لدي منها ال�شيء الكثير وذلك في ال�شفحات 47/46/40/25/7 
والحظ���ت مالحظات طفيفة اأرجو اأن يتقبلها الموؤلف وهي ال تقلل من الكتاب اأبدًا ولي�ض 
لها عالقة - من قريب اأو بعيد - بقول الدكتور عن �شبا نجد اأنه خال من الدرا�شة فهذا 
ح���ق واعترف���ت به �شابقًا والحق���ًا.. وال بقوله اأن الكتاب خال من �شب���ط االأبيات بال�شكل 
فهذا راجع للن���ادي االأدبي الذي طبعه و�شيا�شته التر�شيدية التق�شفية.. اأما قول الدكتور 
اأن بع�ض النماذج وردت في الكتاب مت�شلة ببع�شها ولم يف�شل بينها بفا�شل فال اأوافقه 
عليه والنموذج الذي اأورده يوجد به فا�شل )خط( بينه وبين الذي يليه �ض/72 كالفوا�شل 
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االأخرى وال اأدري ما الذي جعل الدكتور ال يرى هذا الفا�شل )يا اهلل القدوة(.!
وم���ع هذا اأكون �شاكرًا لو دلني على اأمثلة الأتالفاها في الطبعة الثانية ومالحظاتي 
التي خرجت بها بعد قراءتي ال�شريعة لجزء من كتاب )النجديات( اأقدمها بتوا�شع واأعلن 

اأني ل�شت دكتورًا وال اأديبًا ولكني متطفل على االأدب محب له.. وها هي المالحظات..
1- ����ض51 ق���ال الموؤلف عن نف�ش���ه )اتجهت( )ا�شهبت( ب�شيغ���ة المفرد ثم عمد 
اإل���ى �شيغ���ة الجمع وال اأدري هل ان�شم اإليه اأحد اأم اأن���ه لجاأ اإلى �شيغة التعظيم والتكبير 
الت���ي يعم���د اإليها كثير م���ن الموؤلفين والباحثي���ن - مع االأ�شف - فقد ق���ال بعد ذلك في 
نف����ض ال�شفح���ة )�شبقتن���ا( وفي �شفحة 54 ق���ال )اأما نحن( فلنا منه���ج التزمنا به في 
ال�شل�شل���ة التي ن�شدرها ولعله هنا اأ�شاف اإليه �شاحب دار الن�شر.. ثم قال )وقد حاولنا 

في المدخل الذي بداأنا به الكتاب اأن نك�شف( وهذا قام به وحده على ما اأعتقد..
2- ل���م اأتاأث���ر مطلقًا حين �شم���ى عملي في كتيب )�شبا نج���د( محاولة - فهو فعاًل 
محق���ًا وحقًا محاولة لجمع �شتات بع�ض ما قيل في نجد في مكان واحد ولكني لم اأ�شت�شغ 

ت�شميته ما قام به ياقوت واالألو�شي وابن خمي�ض وغيرهم محاولة.!
3- ����ض5 في البي���ت الم�شهور اأال ي���ا �شبا نج���د... ن�شب الموؤلف الت���اء في هجت 
وال���كاف في م�شراك وال�شح���ة بك�شرهما الأن ال�شمير يرجع ل�شب���ا نجد )الريح( وهي 
موؤنثة وهذا يغلط فيه الكثيرون ممن ال يفرقون بين ال�شبا بفتح ال�شاد وال�شبا بك�شرها. 

اأو ال يعرفون اأن ال�شبا - بالفتح - موؤنثة..
4- ����ض10 مقاالت حمد الجا�ش���ر في مجلة العربي و�شحتها العرب بدون ياء والبد 

اأن الياء زيادة من المطبعة..
5- ����ض13 زادت االأخ���ت المطبع���ة األف���ًا والم���ًا على م�شع���ب بن الزبي���ر فاأ�شبح 

)الم�شعب(.
6- �ض19 بلدة ال�شيح اأ�شبحت ال�شنج )�شين نون جيم(.

7- وفي نف�ض ال�شفحة )تمكن القرامطة اخ�شاع( وال اأدري من اأ�شقط )من( هل 
هو الموؤلف اأم المطبعة.
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8- وفي هذه ال�شفحة اأي�شًا زادت المطبعة نقطة على دال الهمداني..
9- �ض20 العيون خطاأ و�شحته العيوني اآخره ياء..

10- وفي �شفحة 21 تكرر الخطاأ في العيوني ثالث مرات.
11- وفي �شفحة 22 تكرر الخطاأ اأي�شًا مما يثير ت�شاوؤاًل..

12- وف���ي نف����ض ال�شفح���ة جملة )مم���ا دف���ع العيوني���ون( �شحته���ا )العيونيين( 
يادكتور..

13- وف���ي ال�شفحة - ذاته���ا قال الموؤلف )ا�شتولى على حكم االح�شاء ع�شفور بن 
را�ش���د حوالي �شنة 630 وكان ذكر في ال�شفحة الت���ي �شبقت هذه اأن الدولة الع�شفورية 

بداأت �شنة 636 ففي هذا تناق�ض..
14- �ض23 بيكال �شحتها معكال.

15- �ض24 قال الموؤلف: نقاًل عن المحا�شرة المنوه عنها )لم ينوه عن �شيء(.
16- ح�شن بن غنام �شحته ح�شين في نف�ض �ض24.

17- وفي ذات ال�شفحة لم يكمل الموؤلف ا�شم كتاب ال�شيخ ح�شين بن غنام وتكملته 
)وتعداد غزوات ذوي االإ�شالم( ولعله فعل ذلك اخت�شارًا في�شبح من االخت�شار المخل.

18- وم���ا زلنا في �ض24 فقد ذكر الموؤل���ف اأن ال�شيخ عثمان بن ب�شر األف كتابًا عن 
الدولة ال�شعودية في جزاأين ولم يذكر ا�شم الكتاب وهو )عنوان المجد في تاريخ نجد(.

19- ����ض25 خطاأ في ا�شم كتاب اإبراهيم بن عي�شى و�شحته )عقد الدرر فيما وقع 
في نجد من الحوادث(.. ولي�ض كما ذكر الموؤلف )عقد الدرر في تاريخ نجد(.

20- وفي نف�ض ال�شفحة كتاب عمر الفاخري )االأخبار النجدية( ولي�ض )الحوادث 
النجدية( كما ذكر �شاحب النجديات.

21- �ض26 لم تعجبني جملة )برئا�شة تحريره( ولم ارتح لها، لعلي على خطاأ.
22- ذك���ر الموؤل���ف مجموع���ة ممن �شماه���م والة نجد في عهود الخلف���اء االأمويين 
والعبا�شيي���ن وغيرهم وفي هذا - كما اأ�شلفت - زيادة ونق�ض وخلط عجيب بين اليمامة 
والبحرين، وح�شر اأ�شماء اأ�شخا�ض لم يتولوا �شيئًا من ذلك، وعند االأ�شاتذة حمد الجا�شر 
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وعبداهلل بن خمي�ض وح�شين بن جري�ض وغيرهم من المحققين الخبر اليقين.
23- ل���م يذكر م�شادره التي اأخذ منها تلك الق�شائد �شوى قليل في المقدمة لي�ض 

من بينها )�شبا نجد( رغم اأنه �ُشمع ي�شاأل عن ق�شيدة فاأجيب باأنها في )�شبا نجد(.
24- �ض29 لم يكد ي�شيء حتى يخمد لعل �شحتها ال يكاد ي�شيء حتى يخمد.

25- �ض31 و32 ال�شوح هل هي بفتح ال�شين اأم ب�شمها.
26- �ض34 بلدة )مراة( ولي�شت )مرات( كما اأوردها الدكتور.

27- �ض39 تزكي بالزاي �شحتها تذكي بالذال.
28- �ض36 النوؤى جاءت مرتين وليته ا�شتبدلها بكلمة األطف منها اإن كانت ف�شيحة.

29- �ض37 اأورد الموؤلف عبارة يرددها بع�ض ال�شحفيين وهي:
)اإن دل على �شيء فاإنما يدل( مما ذكرني بعبارة غوار عن البرازيل.

30- �ض52 لما قراأت العبارات التالية: )وقد اأورد - ياقوت - في هذا المعجم �شت 
ع�ش���رة ق�شي���دة ل�شتة ع�شر �شاع���رًا ولكنه يوؤخذ عليه اأنه جعلهم كله���م اأعرابًا ولم ي�شم 
اأحدًا منهم( تذكرت اأني كتبت مثلها تمامًا في )�شبا نجد( �ض27. وربما تكون الخواطر 

قد تواردت و)تاآلفت(.
31- وكذلك الجملة )وقد اأورد فيه - المجاز بين اليمامة والحجاز - ق�شائد لعدد 

من �شعراء نجد ولكنه لم ين�شب معظم هذه الق�شائد اإلى اأ�شحابها(.
تذكرت اأي�شًا اأني كتبتها اأو مثلها في �شفحة 27 اأي�شًا واهلل اأعلم!!.

  

وبع����د فه����ذه مالحظات عابرة على ق����راءة خاطفة لجزء من كت����اب )النجديات( واهلل 
ي�شامح مكتبة قي�ض التي لم تدعني اأقراأه قراءة متاأنية فقد اأخرج بمالحظات اأكثر من هذه.

وم���ا ذكرت ال يقل���ل من قيمة الكت���اب وال موؤلفه وال نا�شره اللذي���ن اأ�شكرهما حيث 
اأتاحا لي فر�شة االطالل على قراء الجزيرة فقد يكون فيما اأوردته فائدة.

ونح���ن - اأن���ا والقراء - ف���ي انتظار الجزء الثان���ي من النجدي���ات وال�شالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته.
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المقال الثاني: رد على مقال..

بين صبا نجد والنجديات
بقلم: د. محمد إبراهيم نصر

طالعتن���ا الجزي���رة الغراء في عددها 5165 ال�شادر في ي���وم االأربعاء ال�شابع ع�شر 
م���ن ربي���ع االأول 1407ه� بمق���ال عنوانه )بين �شب���ا نجد والنجدي���ات( بقلم: محمد بن 

عبداهلل الحمدان.
والحقيق���ة اأنني بعد اأن ق���راأت المقال، وما اأورده الكاتب م���ن نقد ترددت في الرد 
عليه، ذلك الأن النقد الذي �شار عليه بع�ض النقاد، واتجهت اإليه اأقالم كثير منهم يتجاوز 

حدود النقد االأدبي اإلى النيل والتجريح.
والنق���د في حقيقته هو الم���راآة ال�شادقة التي تعك�ض نواح���ي الح�شن والجمال في 
العم���ل االأدبي اأو نواح���ي ال�شعف والتخلف ابتغاء النهو�ض بجن����ض ذلك العمل، من غير 

تجريح وال اعتداء.
والناق���د الحق: هو الذي يميز بين النغمة ال�شحيحة والنغمة ال�شاردة، بين االإيقاع 
ال�شلي���م والن�شاز )الخارج( عن ال�شحة، بي���ن الغرور المتعالي وبين �شماحة العطاء من 

غير تزييف وال خداع.
اإنه بذلك يحمل اأمانة الكلمة، فعليه اأن يتحرى �شحتها ودقتها قبل اأن يكتبها، وقبل 

اأن يطلقها حكمًا قاطعًا ال مرد له، فت�شيء اإلى العمل االأدبي اأو اإلى الناقد نف�شه.
واالإ�ش���الم يدعو اأبناءه اإلى التثبت، ويرى اأن الكلمة اأمانة كبرى، ويرتب عليها اآثارًا 
بعي���دة المدى في حي���اة الفرد والجماع���ة، فالكلمة اإذا ابتعدت عن الح���ق والخير هوت 

ب�شاحبها في نار جهنم، على نحو ما قرره ر�شولنا الكريم �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقد �شرب القراأن الكريم اأعظم االأمثلة »�شرب اهلل مثاًل كلمة طيبة ك�شجرة طيبة 
اأ�شلها ثابت وفرعها في ال�شماء، توؤتي اأكلها كل حين باإذن ربها« وقال: »ومثل كلمة خبيثة 
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ك�شجرة خبيثة اجتثت من فوق االأر�ض ما لها من قرار«.
واالأدب م���ن �شاأن���ه يرقى بالح����ض االإن�شان���ي، ويق���رب االإن�شان اإلى الح���ق والخير 
والجم���ال، فه���و من بقية العلوم بمثابة الزهرة من ال�شجرة، الأن العلم اإذا كان ينظر اإلى 
االإن�ش���ان نظره اإلى اأيد ظاهرة من ظواهر الطبيع���ة، فاإن االأدب ونقده يوؤن�شان الطبيعة، 
ويبثان فيها حالوة الحياة، ويوجدان ن�شبًا و�شهرًا بين اأبنائهما ال يقل بحال عن الروابط 

التي تربط الفرد باأ�شرته.
  

وم���ن هن���ا كان ترددي في الرد على االأخ/ محمد بن عب���داهلل الحمدان الذي كنت 
اأرجو اأن يكون مو�شوعيًا في نقده ال يتجاوزه اإلى اال�شتعانة بعالمات ال�شخرية واال�شتهزاء 
وال اإل���ى النيل من ال�شفة العلمية »الدكتوراة« فلو ق�شر نقده على ذكر الملحوظات التي 

اأثارها ثم عر�شها عر�شًا علميًا لكان له ولنقده �شاأن اآخر.
وبع���د هذه المقدمة لم يب���ق اإال اأن اأتناول بع�ض ما جانبه التوفيق في نقده. واأو�شح 

له حقيقة ما غاب عنه:
الملحوظ��ة الأول��ى �ص91: الت���ي تقول فيها: »ق���ال الموؤلف عن نف�ش���ه »اتجهت« 

و»اأ�شهب���ت« ب�شيغة المفرد، ثم عمد اإلى �شيغ���ة الجمع، وال اأدري هل ان�شم اإليه اأحد اأم 
اأنه لجاأ اإلى �شيغة التعظيم والتكبير التي يعمد اإليها كثير من الموؤلفين والباحثين - مع 
االأ�ش���ف - فقد قال بعد ذلك في نف�ض ال�شفح���ة »�شبقتنا - ثم قال: اأما نحن فلنا منهج 

التزمنا به في ال�شل�شلة التي ن�شدرها.. اإلخ.
والح���ق ي���ا اأخي حم���دان، اأنني لم اأق�شد تعظيم���ًا لنف�شي، ولم اأ�ش���ع من وراء هذا 
االنتق���ال من �شيغة االأفراد اإلى �شيغة الجمع اإلى �ش���يء من ذلك، فاالنتقال من التعبير 
باالإف���راد اإلى التعبي���ر بالجمع ال يدل بال�شرورة على التكب���ر اإال اإذا �شاحبته قرينة تدل 
علي���ه وهذا االأ�شلوب ورد كثيرًا في القراآن الكريم، بل اأن حديث المرء عن نف�شه ب�شيغة 
االإف���راد قد يوح���ي بالتعظيم ويدل عليه اأ�ش���د من داللة التعبير ب�شيغ���ة الجمع، فالمرء 
يدع���و اهلل منفردًا قائاًل: »اهدن���ا ال�صراط الم�صتقيم« والمق���ام مقام خ�صوع ال يق�صد 
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من���ه تعظيم وال تكبر، واإبلي�ض حين تكب���ر وع�شى اأمر ربه عبر عن نف�شه ب�شمير الواحد 
المتكلم فقال: »اأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين«..

وقد ا�شت�شعرت حين كتابة المقدمة اأنني لو قلت: »اأما اأنا فلي منهج التزمت به« اأن 
التعبي���ر ب�»اأنا« فيه كبري���اء اإبلي�ض، فعدلت عن »االأنا« هذه اإل���ى »نحن« الأنني اأجد نف�شي 
واح���دًا من الموؤلفين نهجي من نهجه���م، و�شلوكي االأدبي من �شلوكه���م »اأعاذنا اهلل من 

الكبرياء، يا اأ�شتاذ حمدان«.
  

وف��ي ملحوظتك الثانية: لم ت�شت�شغ ت�شمية ما ق���ام به »ياقوت« و»االألو�شي« و»ابن 

خمي�ض« في كتابتهم ع���ن النجديات »محاولة«!! وعددت هذه الت�شمية كبيرة من الكبائر 
ال تليق بهوؤالء الكبار.

والحقيق���ة: اأنني اأكن ل���كل عالم ولكل اأديب تقديرًا عظيم���ًا، وهوؤالء في نظري من 
ال�شف���وة الممت���ازة، وال يقل���ل من قدره���م بحال من االأح���وال اأن اأ�شم���ي عملهم با�شمه 
الحقيق���ي، واأ�شف���ه بال�شفة الت���ي تالئمه وتتفق معه، فهل كان م���ا جمعوه عن نجد، وما 
تحدث���وا به عنها عماًل يهدف اإلى اإبراز النجديات كتي���ار من تيارات االأدب التي ظهرت 

في الجزيرة؟
ه���ل اتجهوا اإلى اإب���راز خ�شائ�شه و�شمات���ه المميزة على النحو ال���ذي �شعينا اإليه 
ف���ي محاولتنا؟ و»)نا( في �شعينا، وفي محاولتن���ا. لي�شتا للتعظيم وال للتكبير - يا اأ�شتاذ 

حمدان«.
اإنه���م ل���م يتجهوا اإلى ذلك، ولم يعمدوا اإليه، ولو اأنهم عمدوا اإلى ذلك واتجهوا اإليه 
لتغيرت العبارة من غير �شك، فاأعمالهم في هذا المجال ال تعدو اأن تكون محاولة بالن�شبة 
لم���ا اتجهنا اإليه من اإظهار النجديات كتيار اأدبي، وال يغ�ض هذا من �شاأنهم، وال ينال من 
قدره���م - فال داعي لمثل ه���ذه التحفظات، فكل اإن�شان يوؤخذ م���ن قوله ويرد اإال �شاحب 
الر�شال���ة عليه ال�شالم، واأذكرك بعبارة عماد الدي���ن االأ�شفهاني التي يقرر فيها، اأنه »ما 
كت���ب كات���ب في يومه كتاب���ًا اإال قال في غده لو زيد كذا لكان اأح�ش���ن، ولو حذف كذا لكان 
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ي�شتح�شن، ولو نق�ض كذا لكان اأف�شل.. وهذا دليل على غلبة النق�ض على جميع الب�شر«.
  

وف��ي ملحوظت��ك الثالث��ة: تق���ول: »ن�شب الموؤل���ف التاء في »هج���ت« والكاف في 

»م�ش���راك« وال�شحة بك�شرهما الأن ال�شمي���ر يرجع ل�شبا نجد »الريح« وهي موؤنثة، وهذا 
يغل���ط فيه الكثي���رون ممن ال يفرق���ون بين ال�شبا بفت���ح ال�شاد، وال�شب���ا بك�شرها اأو ال 

يعرفون اأن ال�شبا بالفتح موؤنثة«..
والح���ق والحقيقة اأنن���ي اأنا وغيري من المهتمي���ن باالأدب واللغة ن���درك اأن ال�شبا 
بالفت���ح وهي الري���ح يغلب عليها التاأنيث ويجوز فيها التذكي���ر الأن القاعدة النحوية تقرر 
اأن الموؤن���ث المج���ازي يجوز تاأنيث الفعل له ويجوز تذكي���ره والتاأنيث اأكثر فتقول )طلعت 
ال�شم����ض وطل���ع ال�شم�ض(. وق���د رجعت اإلى اآيات الق���راآن الكريم وهي المث���ل االأعلى في 
الف�شاحة والبالغة فوجدت قول اهلل تعالى: »ولئن اأر�شلنا ريحا فراأوه م�شفرا لظلوا من 
بعده يكفرون« »االآية: 51 من �شورة الروم« فاأعاد ال�شمير على الريح مذكرًا ولو اأنثه لقال 

»فراأوها م�شفرة« »وظلوا من بعدها«.
عل���ى اأنني في الموا�ش���ع االأخرى التي ذك���رت فيها )ال�شبا( اأنثته���ا فاأعدت اإليها 

ال�شمير موؤنثًا وك�شرت التاء في )هجت، والكاف في م�شراك(.
وف���ي عر�شك لهذه الملحوظة يا اأخ���ي حمدان - خطاأ بين �شاأنبئك به في اآخر هذا 

المقال اإن �شاء اهلل.
  

وفي ملحوظتك الخام�سة �ص13: التي تقول فيها متظرفًا: »زادت االأخت المطبعة 

األفًا والمًا على م�شعب بن الزبير، فاأ�شبح الم�شعب«.
واأق���ول ل���ك يا اأخي حمدان: اأن االأخت المطبعة لم ت���زد �شيئًا وال نفتري عليها، ولكن 
ال���ذي زادها هو الموؤلف مقتديًا في ذلك بابن جرير الطبري وبغيره من المراجع الموؤثقة 
ففي المجلد ال�شاد�ض من تاريخ الطبري )دار �شويدان - بيروت تحقيق: محمد اأبو الف�شل 
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اإبراهيم في �ض94، 95، 96، 97 وما بعدها زاد االأخ الطبري االألف والالم على )م�شعب( 
فقال: »فكتب الم�شعب اإلى المهلب« وقال: »وذهب محمد بن االأ�شعث بكتاب )الم�شعب(... 

اإلخ. وقد تكرر ذلك منه اأكثر من 20 مرة في ال�شفحات التي اأ�شرت اإليها.
وفي ملحوظتك الثالثة ع�سرة: التي ترى فيها تناق�شًا حيث ا�شتولى »ع�شفور بن 

را�شد بن عميرة على االح�شاء 630ه� مع اأن الدولة الع�شفورية اأرخ لها ب�شنة 636ه�«.
فالواقع اأنه ال تناق�ض الأنه ا�شتولى على حكم االح�شاء 630ه�، وعلى القطيف حوالي 

636ه� وبذلك اأعلن قيام الدولة الع�شفورية في هذه ال�شنة.
  

وف��ي ملحوظت��ك الرابع��ة والع�سري��ن ���ص29: »لم يك���د ي�شيء حت���ى يخمد لعل 

�شحتها ال يكاد ي�شيء حتى يخمد«.
فعلى اأي دليل بنيت هذا الت�شويب؟! واهلل �شبحانه وتعالى يقول: »اإذا اأخرج يده لم 
يكد يراها« )40 �شورة النور( فورد الفعل )يكاد( منفيًا )بلم( كما ورد منفيًا »بال« وقد 
جم���ع د. محم���د عبدالخالق ع�شيمة ما قيل في كتب النح���و واللغة عن )كاد( في حالتي 
النف���ي واالإثب���ات في كتابه »درا�شات الأ�شل���وب القراآن الكريم - الق�ش���م الثالث - الجزء 

االأول �ض444«.
وم���ن ا�شتقراء ما قيل في »كاد« وج���دت اأن التعبير الذي ذكرته ال غ�شا�شة فيه وال 

يحتاج اإلى ت�شويب.
  

وف��ي ملحوظتك الخام�سة والع�سرين ���ص 31، 32: )ال�شوح: هل هي بفتح ال�شين 

اأم ب�شمه���ا(؟ والج���واب اأنها بال�شم كم���ا ذكرتها واإذا راجعت مخت���ار ال�شحاح وجدت 
في���ه االإجابة عن ت�شاوؤلك يقول: )�شاحة ال���دار: باحتها، والجمع �شاح و�شاحات، و�شوح( 

بال�شم ولي�شت بالفتح.
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وفي ملحوظتك 26 �ص34: تقول: اأ، بلدة )مراة( بالتاء المربوطة ولي�شت )مرات( 

بالتاء المفتوحة كما اأوردها الدكتور(.
والحقيق���ة: اأنن���ي اعتمدت ف���ي ذكرها على م���ا اأورده االأ�شتاذ عب���داهلل بن اإدري�ض 
ف���ي كتاب���ه القيم: )�شعراء نجد المعا�ش���رون: الطبعة االأول���ى 1960م في �ض201( وقد 
ذكره���ا: »مرات« بالتاء المفتوح���ة ورجعت اإلى ل�شان العرب فوجت���ه قد ذكر كلمة مرت 
وقال المرت: المفازة ال نبات فيها واأورد: اأر�ض مرت، ومكان مرت: قفر النبات فيه وقيل 
الم���رت: الذي لي�ض ب���ه قليل وال كثير، وقيل هو الذي ال يجف ث���راه وال ينبت مرعاه ونقل 

قول خطام المجا�شعي:
ظ�����ه�����راه�����ا م����ث����ل ظ�����ه�����ور ال���ت���ر����ش���ي���نوم������ه������م������ه������ي������ن ق�������ذف�������ي�������ن م�����رت�����ي�����ن

جبتهم���ا بالنعت ال بالنعتين )هكذا( ومن ذلك يتبين اأن )مرات( بالتاء المفتوحة 
هو االأقرب اإلى ال�شحة الحتمال اأن تكون الكلمة في االأ�شل )مرت( ثم طراأ عليها تطور 

لغوي ففتحت الراء بداًل من الت�شكين، ثم مدت.
والظاه���ر اأنك يا اأخ حمدان: اعتمدت عل���ى ما يردده العامة عن بلدة )مرات( من 
اأنها ت�شتق ا�شمها من كلمة )مراآة( بك�شر الميم على اأنها عندهم )مراآة الو�شم( ولكننا 

رجعنا اإلى الم�شادر العلمية ال اإلى ما يردده العامة.
  

وف��ي ملحوظت��ك الثامن��ة والع�سرين ���ص36: تقول: )النوؤى ج���اءت مرتين وليته 

ا�شتبدلها بكلمة األطف منها اإن كانت ف�شيحة(.
وق���د راجعت �ض36: فلم اأجد كلمة )النوؤى( تكررت مرتين ولكنها وردت في بداية 
ال�شفحة في �شباق تعبيرات لم ت�شب االأ�شلوب بال�شعف والوهن.. بل كانت فيه متما�شكة 
بم���ا قبلها وبما بعدها من كلم���ات، وهذا هو التعبير الذي وردت فيه )كما كانت الطبيعة 
بنوؤيه���ا واأحجاره���ا، ونجادها، ووهادها، وجبالها، واأكامه���ا، و�شعابها ووديانها مما فتن 

ال�شعراء اأي�شًا فكثر حديثهم عنها(.
وه���ذا التعداد ال���ذي تناول تلك المفردات يرجع اإل���ى اأن ال�شعراء ذكروا فعاًل هذه 
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الم�شمي���ات وهاموا بها فكان البد من الن�ض عليها عل���ى هذا النحو )وفي عر�شك لهذه 
الملحوظ���ة خطاأ لغوي يعده اللغويون فادحًا الأنه يقلب المعن���ى راأ�شًا على عقب و�شاأدلك 

عليه(.
اأما االأخطاء االأخرى التي اأ�شرت اإليها فاأنا اأ�شكرك عليها وهي اأخطاء ال ي�شلم منها 

كتاب.
وف���ي مقالك الذي كتبت���ه في اأربعة اأعمدة اأكثر من ع�ش���رة اأخطاء بع�شها من فعل 

المطبعة وبع�شها فات على الم�شحح اأو ربما فات عليك من غير عمد، ومن ذلك:
1- تق���ول: فه���و فعاًل محقًا: وال�شواب: فهو فعاًل مح���ق بالرفع الأن كلمة محق خبر 

عن المبتداأ.
2- وتقول: ن�شب الموؤلف التاء في هجت، والكاف في م�شارك: وال�شواب: اأن تقول 
بنى الموؤلف التاء على الفتح في )هجت( والكاف على الفتح في م�شراك( الأن ال�شمائر 
كلها مبنية، والن�شب من عالمات االإعراب. وهذا الخطاأ عند النحويين يرقى اإلى درجة 

الخطيئة.
3- وتق���ول: لي�ض من بينها �شب���ا نجد رغم اأنه �ُشمع ي�شاأل: واالأف�شح اأن تقول: على 

الرغم اأو بالرغم.
4- وتق���ول: وليته ا�شتبدلها بكلمة األطف منها: وهذا التعبير يعك�ض ما تريد تقريره 
الأن الب���اء تدخل على المت���روك كقوله تعالى: )ي�شتبدلون الذي هو اأدنى بالذي هو خير( 

فالمتروك ما دخلت عليه الباء: وهو الذي هو خير.
5- وتقول: وفي ذات ال�شفحة: واالأف�شح اأن تقول: وفي ال�شفحة ذاتها.

6- وتق���ول: في نف�ض ال�شفحة: واالأف�شح اأن تق���ول وفي ال�شفحة نف�شها وقد تكرر 
ذلك اأربع مرات.

7- ومن االأخطاء المطبعية: ال لقىء: وال�شواب اللقي.
8- الة اليم���ن: وال�شواب )والة اليمن( وال اأح���ب اأن اأ�شتطرد ولكن بقيت ملحوظة 
اأخي���رة ال يفوتن���ي ذكره���ا: وهي اأن���ك ت�شاأل العلم���اء االأفا�ش���ل عن االأح���داث والوقائع 
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التاريخي���ة وع���ن ال�شخ�شي���ات التي اأوردتها ف���ي التاريخ لوالة نجد، وتق���ول: اأن عندهم 
الخب���ر اليقي���ن وال اأوافقك عل���ى هذا االتجاه. فم�ش���ادر المعرفة ه���ي الكتب والمراجع 
العلمي���ة الموثقة وهي والحم���دهلل مي�شرة، والرجوع اإليها لم يعد �شعبًا ع�شيرًا والعلم هو 
ما تحفظه ال�شطور ال ما تعيه ال�شدور الأن االإن�شان ين�شى وبخا�شة اإذا لم تكن االأحداث 

التي ت�شاأل عنها معا�شرة.
وبعد: فاأرجو يا اأخي حمدان: اأن تكون من�شفًا في نقدك واأن تبتعد عن التجريح وال 
تتخ���ذ من )الدكتوراه( مادة �شخري���ة فالدكتوراه و�شام علمي يدفع �شاحبه فيه اأغلى ما 

يملك من وقت وجهد ومال وب�شر.
وال ي�شعني اإال اأن اأتمنى لك التوفيق وال�شداد..
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المقال الثالث:

بين )صبا نجد( و)النجديات(.. مرة أخرى..
بقلم: محمد بن عبدهللا الحمدان

كن���ت كتبت في العدد 5165 في 1407/3/17ه� من ه���ذه الجريدة مقالة �شمنتها 
مالحظات طفيفة )31( مالحظ���ة على كتاب النجديات للدكتور محمد اإبراهيم ن�شر، 
وقد رد الموؤلف على مقالتي تلك بمقالة ن�شرت في هذه الجريدة بعددها 5191 ال�شادر 
ف���ي 1407/4/14ه� بداأه���ا بمقدمة عن النقد اأقحم فيها كلمات كثيرة مثل النيل )بفتح 
النون(.. التجريح.. االإعت���داء.. النغمة ال�شاردة.. الن�شاز الخارج عن ال�شحة.. الغرور 
المتعال���ي.. تزيي���ف.. خداع.. حكمًا قاطعًا ال مرد له.. ه���وت ب�شاحبها اإلى نار جهنم.. 
كلم���ة خبيث���ة.. جانبه التوفيق في نقده.. اإلخ، وال اأدري م���ا الذي اأغ�شب د. ن�شر وجعله 
ي�شت�شي���ط غ�شبًا ويورد كل ه���ذه الكلمات والجمل الغا�شبة مع اأن )الزعل ممنوع والرزق 

على اهلل(.
ودعون���ي - اإن �شئت���م - اأناق����ض االأ�شت���اذ ن�ش���ر على قول���ه عني بعد ه���ذه القائمة 
)الجميل���ة( من الجمل والكلم���ات )النابية( »كنت اأرجو اأن يك���ون مو�شوعيًا في نقده ال 
يتج���اوزه اإلى اال�شتعانة بعالم���ات ال�شخرية واال�شتهزاء وال اإلى النيل من ال�شفة العلمية 
)الدكت���وراه(«. وردًا على هذه التهمة �شاأورد ما قلته بن�شه )وف�شه( لتحكموا بعد ذلك 

لي اأو له: لعل الكلمات والجمل التي اأثارت غ�شب اأخينا واعتبرها �شخرية.. هي قولي:
1- وال اأدري م���ا الذي جع���ل الدكتور ال يرى هذا الفا�شل )ي���ا اهلل القدوة( وجملة 
)يا اهلل القدوة( دعاء اأن يهبنا اهلل التب�شر والتب�شير وروؤية ما اأمامنا وت�شتعمل اأحيانًا 

كمثل عامي يعني عدم روؤية ال�شيء.
2- »وفي نف�ض ال�شفحة جملة مما دفع العيونيون �شحتها العيونيين يا دكتور »وهذا 

- في راأيي مجرد نداء وتنبيه.
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3- »اأورد الموؤلف عبارة )اإن دل على �شيء فاإنما يدل( مما ذكرني بعبارة غوار عن 
البرازي���ل« وهذا من باب الدعابة التي تت�شم بها بع�ض كتاباتي المتوا�شعة لتلطيف الجو 

والترويح عن النف�ض والقراء.
4- »اأقدمه���ا بتوا�شع واأعلن اأن���ي ل�شت دكتورًا وال اأديبًا ولكن���ي متطفل على االأدب 

محب له.
هذه هي الجمل االأربع التي ربما اأثارت غ�شب الدكتور ونرفزت اأع�شابه وكما قلت 

�شابقًا فاإن الحكم للقراء.. اأما )الدكتوراه( ف�شياأتي جوابي عليها بعد حين.
ويقاب���ل هذه الجمل جمل متوا�شعة ج���دًا اأوردتها في مقالتي تلك ربما لم ينتبه لها 

الدكتور ن�شر لت�شفع لي عنده. لعل من المنا�شب و�شعها هنا:
1- »حينما اأ�شدرت كتيب )�شبا نجد( رجوت ممن يجد فيه مالحظة اأو نق�شًا اأن 

يتكرم باإبالغي بذلك وله مني جزيل ال�شكر«.
2- »ولما �شدر كتاب الدكتور ن�شر فرحت به كثيرًا الأنه �شي�شيف معلومات جديدة 

لمو�شوع حبيب اإلى النفو�ض«.
3- »وج���دت في الكت���اب اإ�شافات ت�شلح للطبع���ة الثانية من �شب���ا نجد وذلك في 

ال�شفحات 7، 25، 40، 46، 47«.
4- »والحظ���ت على الكتاب مالحظات طفيفة اأرجو اأن يتقبلها الموؤلف وهي ال تقلل 

من قيمة الكتاب اأبدًا«.
5- ومع هذا اأكون �شاكرًا لو دّلني على اأمثلة الأتالفاها في الطبعة الثانية«.

6- »ومالحظاتي.. هي: اأقدمها بتوا�شع..«.
7- »لم اأتاأثر مطلقًا حين �شّمى عملي في كتّيب )�شبا نجد( محاولة فهو فعاًل وحقًا 
محاول���ة«. وبالمنا�شبة فكلم���ة )محقًا( التي �شححها الدكتور ف���ي رده لي�شت من عندي 
فه���ي زيادة من المطبعة اأو اجتهاد من الم�شحح الأني رجعت ل�شورة المقال الذي بعثت 

به للجزيرة فلم اأجدها فيه.
8- »لم تعجبني جملة )برئا�شة تحريره( ولم اأرتح لها ولعلي على خطاأ«.
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9- »وبعد فهذه مالحظات عابرة على قراءة خاطفة.. وما ذكرت ال يقلل من قيمة 
الكت���اب وال موؤلفه وال نا�شره اللذين اأ�شكرهما )اأحدهما لم يقبل ال�شكر( حيث اأتاحا لي 

فر�شة االإطالل على قراءة الجزيرة فقد يكون فيما اأوردته فائدة«.
10- »ونحن - اأنا والقراء - في انتظار الجزء الثاني من )النجديات(«.

بع���د ه���ذا اأ�شاأل القراء ه���ل فيما تقدم �شبب لغ�ش���ب الدكتور و�ش���رد تلك القائمة 
م���ن الجمل الغا�شبة.. حتى نار جهنم لم يتركه���ا رغم اأننا في ف�شل ال�شتاء ونرتعد من 

البرد؟!

بين )نحن( و)اأنا(:
بع���د هذا اأع���ود - اأيها ال�ش���ادة وال�شي���دات - لقول الدكتور ن�ش���ر عن �شيغة 
الجم���ع واالإف���راد حيث قطع وجزم ب���اأن االإنتقال من التعبير بالمف���رد اإلى التعبير 
بالجم���ع ال يدل بال�شرورة على التكبر والتعظي���م اإاّل اإذا �شاحبته قرينة تدل عليه، 
وه���ذا - ف���ي راأيي - خط���اأ ال يوافق الدكتور عليه اأحد بل العك����ض هو ال�شحيح الأن 
التعبي���ر بالجمع نف�شه قرينة ت���دل على التعظيم. وبعد هذا اأت�ش���اءل ُترى ما الذي 
اأح���وج �شاحبنا للعودة ال�شتعمال �شيغ���ة الجمع في رده خم�ض مرات هي )�شعينا - 
محاولتن���ا - اتجهنا - ولكننا - رجعن���ا( وال يوجد مطلقًا ما يمنع من قول )�شعيت 
- محاولت���ي - اتجه���ت - ولكنني - رجعت( فاأين )اأنا( في ه���ذه الكلمات اإنها تاء 

وياء فقط يا دكتور؟
اأم���ا قول الدكتور )بل اإن حديث المرء عن نف�شه ب�شيغة االإفراد قد يوحي بالتعظم 
وي���دل عليه اأ�شد من داللة التعبير ب�شيغة الجم���ع( فهذا - في راأيي - غير �شحيح البتة 

فهل في )اتجهت( اأية رائحة للتعظيم بل اإن هذا هو التعبير ال�شحيح.
والطري���ف اأن الدكت���ور ن�شر الذي قال اإنه يك���ره كلمة )اأنا( اأتى به���ا في رده دون 
�ش���رورة لها وذلك في قوله )في اأول العمود الثال���ث( »والحق والحقيقة اأنني اأنا وغيري 

من المهتمين باللغة واالأدب..«.
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الريح:
واأح���ب اأن اأنبه االأخ ن�صرا ب���اأن االآية الكريمة )اهدنا ال�ص���راط الم�صتقيم( يجب 
اأن تق���راأ كما ه���ي �شواء كان القارئ واحدًا اأو اأكثر ولم يوفق ف���ي ا�شتدالله بهذا، كما لم 
يوفق في ا�شتدالله على اأن الريح تذكر وتوؤنث بقول اهلل تعالى: »ولئن اأر�شلنا ريحا فراأوه 
م�شف���را لظلوا من بعده يكفرون« فزعم اأن ال�شمير في )راأوه( وفي )بعده( راجع للريح 
وه���ذا غير �شحي���ح )البّتة(، بل اإنه راجع في االأولى اإلى اأثر رحمة اهلل )الزرع والنبات( 
وفي الثانية اإلى ا�شفراره اأو هذا الحال طبقًا لما جاء في تف�شير ابن كثير ال�شفحة 455 
الج���زء الثال���ث. وتف�شير الن�شفي ال�شفح���ة 19 الجزء الثالث. وكيف م���ع هذا فات على 
الدكت���ور اأن الري���ح ال لون لها وال طع���م وال رائحة وال ترى فكيف ت�شف���ر وال�شفرة لون، 

وكيف يرونها؟!!

مراة:
ذكر موؤلف النجديات كالمًا كثيرًا عنها، ولّت وعجن ولّف ودار وحاول اإيجاد تبرير 
لراأي���ه ح���ول بلدة )مراة(، واأوج���ز ردي باأن الكت���ب العادية - مع احترام���ي لموؤلفيها - 
لي�ش���ت حجة في �شب���ط اأ�شماء المواقع والبلدان. فلنعرج عل���ى )معجم اليمامة( لل�شيخ 
عب���داهلل بن محمد بن خمي�ض لنج���ده يقول )مراأة بفتح اأوله بلفظ الم���راأة من الن�شاء، 
والمتاأخ���رون ي�شهلون همزته���ا فيقولون )م���راة( ويخطئ بع�ض المتاأخري���ن فيكتبونها 
وينطقونها بتاء مفتوحة )مرات(، ومراة بلدة عامرة بها نخيل ومزارع.. ول�)مراأة( ذكر 
ف���ي كت���ب المنازل والديار فهي بالد بني امرئ القي�ض ب���ن تميم ووهم من ظن اأنها بالد 

امرئ القي�ض بن حجر الكندي.
ق���ال ياق���وت )قرية بني ام���رئ القي�ض بن زيد من���اة بن تمي���م ب�)اليمامة( �شميت 
ب�شطر ا�شم امرئ القي�ض ثم نقل ما قاله �شاحبا )بالد العرب( و)�شفة جزيرة العرب(. 
ول�شاح���ب الدهناء �شاعر الحب والطبيع���ة وال�شحراء واالإب���ل )ذو الرمة( وعمارة بن 

عقيل وغيرهما اأ�شعار في هذه البلدة.
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وق���د ذه���ب الدكتور ن�شر بعي���دًا جدًا حي���ن حاول محاول���ة يائ�شة اأن يج���د اأ�شاًل 
ل�)م���راة( با�شتنتاج���ات واهية. وذه���ب اأبعد من ذلك حين ظ���ن )�شامحه اهلل و)بع�ض 
الظ���ن اإثم( اأن���ي اعتمدت في �شبط ا�شم )م���راة( على ما يردده العام���ة من اأن اأ�شلها 
)مراآة( بك�شر الميم ومد الهمزة وهذا لم يخطر لي على بال، ولم اأ�شمع بهذا التعبير اإاّل 
من الدكتور )وهذه فائدة جديدة(. ولكن اأين الم�شادر العلمية التي رجعتم )الميم التي 
يحبها الدكتور هدية مني له( اإليها يا دكتور؟ هل الكتاب االأدبي )مع احترامي للجميع( 

يعتبر مرجعًا ال�شول الكلمات؟ اأم اأن المعاجم وكتب اللغة هي الم�شدر؟.
وال اأريد اأن اأ�شتر�شل في نقا�ض ياأخذ وقتًا من القراء ومني ومن الدكتور وقد ي�شبح 
مماًل ولكن البد من ذكر �شيء عن )النوؤي( التي تكررت مرتين في �شفحة 36 من كتاب 
)النجدي���ات( واأنك���ر الدكتور ذلك وقال اإنه���ا لم تاأت �شوى مرة واح���دة واإني اأ�شر على 
قول���ي ال�شاب���ق باأنها جاءت مرتين في ال�شفحة المذك���ورة، وبالتحديد في ال�شطر االأول 

)الكلمة الرابعة على اليمين(! وفي ال�شطر االأخير )الكلمة االأخيرة على الي�شار(!
وال زل���ت على راأي���ي باأن هذه الكلمة )ثقيلة دم(. كما ال زل���ت اأي�شًا على راأيي حول 
جمل���ة )ال يكاد ي�شيء حتى يخم���د( واأنها اأن�شب من )لم يكد ي�شيء حتى يخمد( واالآية 
الكريمة التي اأوردها الدكتور )اإذا اأخرج يده لم يكد يراها( تختلف �شيغتها، وعلى كل.. 

اأحدنا على �شواب، واإلى اهلل المرجع والماآب، ونرجو من اهلل المتاب.
اأما اأنك يا اأخي ال توافقني على اأن عند االأ�شاتذة حمد بن محمد الجا�شر وعبداهلل 
بن محمد بن خمي�ض وح�شين بن عبداهلل بن جري�ض وغيرهم من الباحثين الخبر اليقين 

عن والة اليمامة والبحرين فذلك �شاأنك واأنت حر.

الدكتوراه:
ك���دت اأن�ش���ى مو�شوعًا مهم���ًا لم اأكن الأتطرق اإلي���ه لوال اأن الدكتور اأث���اره واأجبرني 
عل���ى اأن اأقول راأيي في���ه، اأال وهو الدرجات العلمية من دكتوراه وغيرها فلم اقل �شيئًا في 
مقال���ي ال�شابق عنها، �شوى اأنن���ي ناديت الدكتور ن�شرًا بقول���ي )األي�ض كذلك يا دكتور( 



بع�ض ما كتب ون�شر واأذيع عن الكتاب في طبعتيه االأولى والثانية 378

وقول���ي )اإني ل�شت دكت���ورًا وال اأديبًا(. ولي�شمح لي هو والق���راء اأن اأذكرهم بالمناق�شات 
)الطويل���ة العري�شة( التي جرت عل���ى �شفحات بع�ض �شحفنا حول )دكتوراه ال�شيف(. 
والت�شريحات الت���ي ن�شرت في ال�شحف من الدكتور محمد ال�شالم الم�شوؤول في جامعة 
االإمام محمد ب���ن �شعود االإ�شالمية والدكتور عبدالرحمن بن �شالح ال�شبيلي م�شوؤول في 
وزارة التعلي���م العالي. وال ي�شتطيع اأحد اأن ينكر اأن هناك درجات علمية يمكن الح�شول 
عليه���ا بالمرا�شل���ة، ومنه���ا ما تنال ببح���وث عادية ثانوي���ة وتافهة اأحيان���ًا وال تحتاج الأي 
تع���ب.. كم���ا ال ينكر اأح���د اأن كثيرين ح�شلوا عل���ى درجاتهم العلمية بع���د معاناة وجهد 
و�شب���ر ومثابرة و�شهر، وف���ي مو�شوعات جيدة ي�شتفيد منها الوط���ن والمواطنون والعلم 

والعلماء.
وحا�شا اأن اأتهم اأحدًا بعينه، ولكنها حقيقة ينبغي اإي�شاحها. وقول الدكتور ن�شر اإن 
)الدكتوراه و�شام علمي يدفع فيه �شاحبه اأغلى ما يملك من وقت وجهد ومال و�شبر( ال 

اعترا�ض لي عليه، بعد اأن ي�شمح لي بو�شع كلمة )بع�ض( قبل كلمة )الدكتوراه(.

حول النقد:
وبعد.. فلي راأي في النقد قلته و�شاأقوله دائمًا وهو اأن النقد عندنا �شعيف ومجامل 
لعدة اأ�شباب لعل من اأهمها: اأن بع�ض الموؤلفين والكّتاب والباحثين ي�شيقون ذرعًا بالنقد 
ويردون ردودًا غا�شبة تحيل المو�شوع اإلى مهاترات �شخ�شية وتنحرف بالنقد عن مجراه 
اء الذي فيه تجريح �شخ�شي  ال�شحي���ح.. ومنها النقد المغر�ض غير الهادف وغي���ر البنَّ

و�شوء نيَّة.
واأرجو لي وللدكتور ن�شر وللقراء البعد عن هذه المزالق.

اأخي���رًا اأ�شكر الدكت���ور ن�شر مرة اأخرى واأرج���و لي )اأواًل( ول���ه ولجميع الم�شلمين 
والم�شلمات كل توفيق و�شداد. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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المقال الرابع: لي�ص ردًا على مقال..

بين صبا نجد والنجديات مرة أخرى
بقلم: د. محمد إبراهيم نصر

حق���ًا لي�ض ما اأكتب���ه اليوم ردًا على المق���ال الذي ن�شرته �شحيف���ة الجزيرة الغراء 
به���ذا العن���وان ال���ذي اأ�شرت اإليه، بقل���م االأخ الفا�ش���ل )االأ�شتاذ(/ محم���د بن عبداهلل 
الحمدان، في عددها 5198 ال�شادر في يوم االثنين الحادي والع�شرين من ربيع االأخر، 

في ال�شفحة ال�شابعة.
ذل���ك الأني ال اأري���د اأن اأ�شغل القارئ بم���ا يكون بين اثنين من اخت���الف في ق�شايا 
فرعي���ة، ال تمث���ل اأمرًا ذا بال ف���ي ق�شايا النقد االأدبي واتجاهات���ه، وبخا�شة اإذا اأ�شلمت 
هذه االختالفات اإلى طريق بعيد عن منهج الحوار االأدبي، وتعدته اإلى الترا�شق بالكلمات 

القا�شية الموؤلمة.
ولكنن���ي حري����ض على اأن اأ�شع اأم���ام الناقدين بع�ض المعالم الت���ي اأر�شاها النقاد 
قديم���ًا، واأكدته���ا الدرا�ش���ات النقدية الحديثة، وه���ي: اأن الحكم على المق���ال االأدبي ال 
يتاأت���ي بالحكم على بع�ض الكلمات المفردة التي ا�شتخدم���ت في هذا المقال بعد عزلها 
ع���ن ال�شي���اق الذي و�شعت فيه، بعي���دة عما �شبقها من كلمات، وم���ا ات�شل بها بعد ذلك 
م���ن كلمات، الأن الكلمة المف���ردة ال ت�شتمد اإيحاءها واأهميتها اإال من خالل ال�شياق الذي 
و�شع���ت فيه، وقد كان بع�ض النقاد يعيبون كلم���ات بعينها مثل كلمات )الزيت، والطين، 
والعنكبوت، واأي�شًا، وفحمة( ويقولون: اأن هذه الكلمات ال ت�شلح في البناء ال�شعري، حتى 
ج���اء من ال�شع���راء من ا�شتخدم هذه الكلمات، واأج���اد ا�شتخدامها فكانت جيدة رائعة.. 

واليليا اأبو ما�شي ق�شيدة بعنوان »الطين« يقول فيها:
اأن�����������ه طين ������ش�����اع�����ة  ال�����ط�����ي�����ن  ح�����ق�����ي�����ر ف�������������ش������ال ت�����ي�����ه�����ا وع������رب������دن���������ش����ي 

وح��������������وى ال��������م��������ال ك����ي���������ش����ه ف����ت����م����ردوك�����������ش�����ا ال�������خ�������ز ج���������ش����م����ه ف����ت����ب����اه����ى
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- وبعد كالم طويل في هذا اأ�شاف الدكتور:
وعلي���ه - اإذا ل���م يعتبر الحمدان هذا القول من قبيل »الل���ت والعجن« - فال حق له 
اأن ي�ش���ف الكلمات الت���ي اقتطعها من �شياقه���ا باأنها كلمات )نابية(، فق���د اأورد كلمات 
)التجريح - االعتداء - النغمة ال�شاردة - الغرور المتعالي(... اإلى غير ذلك من الكلمات 
التي ا�شتخدمتها في �شياق التعريف بالنقد، والتعريف باالأدب، وعزلها عن ال�شياق الذي 
وردت في���ه، ث���م و�شفها باأنها )نابية( فعك�ض م���ا اأردته، وابتعد به اإل���ى الجهة الم�شادة 
تمام���ًا. اإن ا�شتخدام ه���ذه الكلمات في بنائها التعبيري ال���ذي و�شعت فيه كان هدفه اأن 
يبتع���د النقد عن التجريح ال�شخ�شي، واأن ي�شل���ك االأدب م�شلكًا يقرب بين ذويه، وي�شل 

بينهم.
اإن اقتط���اع الكلم���ات على ه���ذا النح���و، وتجميعها مع���ًا يعيد اإلى االأذه���ان م�شلك 
المخاب���رات البولي�شي���ة، ومحاكم التفتي�ض حي���ن تريد اأن توقع االإدان���ة باأحد �شحاياها 
فتقتط���ع م���ن كالمه الم�شج���ل ب�شوته بع�ض الكلم���ات، وتن�شق بينه���ا )بالمونتاج( فاإذا 
بالكلم���ات تنطق باالإدانة ال�شارخة عبارة و�شوت���ًا، وقد انت�شرت هذه الطريقة في عهود 
الظل���م والطغي���ان في بع�ض الب���الد التي انت�شرت فيه���ا االأنظمة الفا�ش���دة للتخل�ض من 

اأعدائهم ال�شيا�شيين..
واإن���ي الأدعو )االأ�شت���اذ( الحمدان: اأن يقراأ في اأناة م���ا كتبته في حديثي عن النقد 

واالأدب ولن يجد في هذه المقدمة كلمة نابية، وال كلمة �شلت طريقها.

النوؤى:
وال اأدري، وال لبي���د يدري ما الذي عابه الحم���دان على ا�شتعمال كلمة )النوؤى( هل 
يرج���ع العيب اإل���ى نحت الكلم���ة و�شيغتها اأو يرجع اإل���ى اأنها تكررت مرتي���ن، االأولى في 

ال�شطر االأول من ال�شفحة، والثانية في ال�شطر االأخير منها..
اإن هذه الكلمة قد ا�شتعملها لبيد في معلقته التي مطلعها:

فمقامها م���ح���ل���ه���ا  ال�������دي�������ار  ب����م����ن����ى ت�������اأب�������د غ�����ول�����ه�����ا ف����رج����ام����ه����اع����ف����ت 
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فقال في البيت العا�شر والحادي ع�شر منها:
�����ش����م����ا خ������وال������د م������ا ي����ب����ي����ن ك���ام���ه���اف����وق����ف����ت ا�����ش����األ����ه����ا وك�����ي�����ف ����ش���وؤال���ن���ا

فابكروا ال���ج���م���ي���ع  ب���ه���ا  وك������ان  م����ن����ه����ا، وغ������������ودر ن�����وؤي�����ه�����ا وث���م���ام���ه���اع���ري���ت 

واإن كان العي���ب في نظره يرجع اإلى تكرارها في �شفحة واحدة مرتين فاإن كلتيهما 
في مكانها المنا�شب لم تحط من قدر االأ�شلوب، ولم ت�شعف من المعنى.

الريح:
وقد اأ�شدر االأخ الحمدان حكمًا قاطعًا جزم فيه باأن »الريح« ال يجوز عود ال�شمير عليها 
مذك���را، ومعنى هذا الحكم القاطع اأنه ا�شتق�شى كل ما كتب عن الريح في المراجع اللغوية 
الموثق���ة، وق���د �شاق تدلياًل على �شحة ما ذهب اإليه ما ورد في تف�شير ابن كثير، وفي تف�شير 

َر ال�شفحات التي تدل على ذلك.. وَّ الن�شفي، وكاأنني لم اأ�شدق ما يعر�ض من قول َف�شَ
ِع بحال اأن الريح ال توؤن���ث اأو ال يعود عليها  ول�ش���ت اأنف���ي ما قال وال اأنق�شه، ول���م اأَدَّ
ال�شمي���ر بالتاأني���ث، ولكني اأقول ما �شبق اأن قررته: »الري���ح« موؤنث غير حقيقي يجوز اأن 
يع���ود عليها ال�شمير مذك���رًا، واإن كان التاأنيث ه���و االأرجح، وقد اأجاز ه���ذا التذكير اأبو 
جعف���ر اأحمد ب���ن محمد بن اإ�شماعي���ل النحا�ض المتوفى �شنة 338ه� ف���ي كتابه »اعراب 
القراآن« تحقيق )د. زهير غازي زاهد( فقد قال بالن�ض في اإعراب االآية: »ولئن اأر�شلنا 
َرْت الريح  ريح���ًا ف���روؤوا الزرع م�شف���را، وقيل فروؤوا ال�شح���اب، وقيل فروؤوا الري���ح، وُذكِّ

)ب�شم الذال وت�شديد الكاف المك�شورة، الأنها للمر�شل منها.
- وبعد كالم حول ذلك اأ�شاف د. ن�شر:

واأظ���ن اأنني بذلك قد و�شعت اأمام النقاد وجهة نظ���ر في النقد جديرة بالمناق�شة 
الهادئ���ة المو�شوعية، وال ي�شعني اإال اأن اأ�شكر االأ�شتاذ/ محمد بن عبداهلل الحمدان الأنه 
اأت���اح لي فر�شة اأخ���رى الأظهر فيها هذا الجانب النقدي الذي اأرج���و اأن يكون ذا اأثر في 
توجيه النق���د وجهة مو�شوعية، واهلل اأ�شاأل اأن يهدي الجميع اإلى ال�شواب، ويباعد بيننا 

وبين الزلل واالنحراف..
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المقال الخام�ص والأخير:

أال يا صبا نجد
محمد بن عبدهللا الحمدان

بين �سبا نجد والنجديات:
كانت المناق�شة التي تمت بيني وبين الدكتور محمد اإبراهيم ن�شر اهلل حول كتابي 
)�شبا نجد( و)النجدي���ات( والتي جرت على �شفحات هذه الجريدة في االأعداد 5165 
و5191 و5198 و5212 ف���ي 3/17 و4/14 و41407/21ه���� و1407/5/5ه� كانت حافزًا 
ل���ي وباعث���ًا على العودة لكتاب )�شبا نجد( والنظر فيه وفيما تجمع لدي من مواد للجزء 

الثاني اأو كزيادات في الطبعة الثانية.
وقبل ذلك اأعرج على مقال د. ن�شر االأخير العدد رقم 5212 في 5/5/ من الجزيرة 
)لئال ت�شير التالية فّي( الذي تطرق فيه - م�شكورًا - اإلى النقد ومعاييره وح�شر كالمًا 
عجيب���ًا دون منا�شبة لذلك.. وكم���ا قيل )فاإن االختالف في الراأي ال يف�شد للود ق�شّية(. 

ومع هذا فما زلت على راأيي في )النوؤى( وللدكتور راأيه.
كم���ا اأنني اأختلف معه في ادعائ���ه باأني حكمت حكمًا قاطع���ًا وجزمت باأن الريح ال 
يجوز عود ال�شمير اإليها مذكرًا، وقد قلت في تعقيبي الثاني اأن ال�شمير في االآية الكريمة 
)ولئ���ن اأر�شلن���ا ريحًا فراأوه م�شفرًا( ف���ي راأوه لي�ض عائدًا اإلى الري���ح طبقًا لما جاء في 

التف�شيرين اللذين ذكرتهما.

�سبا نجد:
اأع���ود - اأيها ال�ش���ادة وال�شيدات - ل�شبا نجد واأقول اأني جمعت فيه اأقوااًل عن نجد 

وهوائها و�شباها و�شيحها وخزامها لكثيرين من االأدباء والرحالة.. اأذكر منهم:
ابن الفقيه - ابن جبير - ابن بطوطة - اآن بلنت - محمود االألو�شي - د. عبدالوهاب 
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ع���زام - ف���وؤاد �شاكر - اأحمد الغ���زاوي - علي الطنطاوي - حمد ب���ن محمد الجا�شر - 
عب���داهلل ب���ن محمد ب���ن خمي�ض - عبداهلل ب���ن عبدالعزيز بن اإدري����ض - محمد بن علي 
ال�شنو�ش���ي - د. عل���ي جواد الطاهر - محم���ود �شاكر - د. محمد ب���ن �شعد بن ح�شين - 

م�شلم بن عبداهلل الم�شلم.. وغيرهم.
وجمعت فيه �شواهد �شعري���ة لمجموعة كبيرة من ال�شعراء المتقدمين والمتاأخرين 
القريبين والبعيدين بلغوا اأكثر من مائتي �شاعر و�شاعرة، اإ�شافة اإلى 50 �شورة ومنظرًا 
لل�شحراء والرمال والربيع والجبال واالإبل، والنباتات الم�شهورة في هذه المنطقة كجبل 
ْرح والطلح والنفل  طوي���ق، والخزامى وال�شيح والقي�شوم والحوذان والب���ان والجعد وال�شَّ

والغ�شا.. اإلخ.

�سواهد جديدة:
ومم���ا توفر لدي م���ن اأ�شعار كثيرة عن نجد ق�شيدة ل�شاع���ر نجد الكبير محمد بن 

عثيمين )1270-1363ه�( قال فيها)1(:
مدامعهاأه�����������اج ل������ه ذك��������ر ال����ح����م����ى وم����راب����ع����ه ����ش���اع���دت���ه���ا  �����ش����وق  ل���ج���اج���ة 

ال����ي����م����ان����ي طرفه ال�����ب�����رق  اإل��������ى  ال��ح��م��ى وال��خ��ب��ت ج��ي��دت مراتعهي����م����د  ل��ع��ل 

بربعها ال�����������ش�����رور  خ����ال����ل����ت  ل���ي���ال���ي ي����دع����ون����ي ال����ه����وى ف����اأط����اوع����هم������ن������ازل 

مجلجل ف����ي����ه  ال�����م�����زن  ث�����ق�����ال  لوامعهي����ح����ث  ����ش���ي���وف���ا  ����ش���ل���ت  ح������دا  م����ا  اإذا 

جهدها ال�����ش��ح��ائ��ب  ف��ي��ه��ا  ب��ك��ت  م���ا  ����ش���ح���ك���ن ب������ن������وار ال�����ن�����ب�����ات اأج������ارع������هاإذا 

ف����اإن����ن����ي اأع�������ّن�������ي  ودي  ل��������ذي  اأخ���������و ظ�����م�����اأ ������ش�����دت ع���ل���ي���ه م�������ش���ارع���هوق�����ل�����ت 

مهايعهاأل���������������م ت���������ر اظ�������ع�������ان�������ا ت�����������ش�����د ل���ن���ي���ة )ن�����ج�����د(  وال����ق����ل����ب  ت���ه���ام���ي���ة 

واأحب اأن اأو�شح اأن )دفاتر( الباحث ح�شين بن عبداهلل بن جري�ض مليئة بال�شوارد 
الت���ي قيلت في نج���د واليمامة، بل والجزيرة العربي���ة وموا�شعها وقبائله���ا �شعرًا ونثرًا، 

)1( انظر رقم 227 �شفحة 208.



بع�ض ما كتب ون�شر واأذيع عن الكتاب في طبعتيه االأولى والثانية 384

وع�ش���ى اأن يزول الك�شل وتق���ل الم�شاغل ليخرجها للنا�ض اأو اآتي بها في الجزء الثاني من 
)�شبا نجد(.

كم���ا اأود اأن اأقول اأن دواوين ال�شعر وكتب التراث واالأدب والمختارات ال�شعرية فيها 
من ذلك ال�شيء الكثير.

ال�سعر العامي و�سبا نجد:
و)لل�شع���ر ال�شعبي العامي( وقفات جيدة مع )نجد( و�شبا نجد جمعت منها نماذج 
كان���ت ف�شاًل ق�شيرًا في اآخر )�شب���ا نجد( ثم حذفت من الطبعة االأولى في اآخر لحظة 
م���ن قب���ل النا�شر، وها ه���ي في هذه الطبع���ة الثالثة، رغ���م اأن االأ�شتاذ حم���د بن محمد 
الجا�ش���ر والدكتورين محمد بن �شعد بن ح�شين، ومحمد رجب البيومي، يرون عدم ن�شر 

تلك الوقفات.



الفصل الثامن

مختارات وخاتمة
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1- ملحوظتان
حول ال�شعر العامي، وكلمة )ال�شيخ(

1- كان ف���ي اآخر ه���ذا الكتاب - في طبعت���ه الأولى - ف�شل ق�شي���ر لل�شعر العامي 
ع���ن نجد و�شباه و�شيحه وخزاماه، جرى اختياره وطباعته، اإل اأن نا�شر الكتاب )النادي 
الأدب���ي بالريا����ض( حذف الف�ش���ل في اآخر لحظ���ة، بالرغم من اأن اأب���ي عبدالرحمن/ 
محمد بن عمر بن عقيل اأفتى النادي بقوله »اأما ما اأُلحق به )�شبا نجد( من �شعر عامي 

فال يحول دون ن�شره، لأن هذا ال�شعر ورد تبعا ل ا�شاًل«.
واإن���ي اأعي���د هذا الف�شل في هذه الطبعة ا�شتنادًا اإلى ه���ذه الفتوى واإن كنت ل اأرى 
ت�شجي���ع ن�شر ال�شع���ر العامي الحديث، اإل الجيد منه وهو ن���ادر الآن. اأما القديم فينبغي 
حفظ���ه والعناية به لأن فيه فوائد عدة، فهو يبين لنا المواقع الجغرافية وتاريخ الأحداث 
ويحف���ظ اللهجات... اإل���خ. وكنت اأبديت هذا ال���راأي المتوا�شع عدة م���رات في �شحفنا 
واأذك���ر منها جريدة الجزيرة بعنوان )وما اأدراك م���ا ال�شعر ال�شعبي(. فمعذرة للدكتور 

محمد رجب البيومي)1( وغيره ممن قد ل يرى اإعادة هذا الف�شل.
)- في مقال ال�شيخ محمد بن نا�شر العبودي عن كتاب )�شبا نجد())( كما في مقال 
اأ. د. محم���د بن �شعد بن ح�شين عن الكتاب اأي�شًا)3( وردت كلمة )الأ�شتاذ ال�شيخ( مرارًا 
ويق�ش���دان بها كاتب هذه ال�شطور، وق���د حذفتها كلها لأني ل اأ�شتحق ذينك اللقبين اأوًل. 
وثاني���ًا من واقع كرهي لالألقاب كلها كالمعالي وال�شعادة واأخواتهما. وقد كنت كتبت اأكثر 

من مرة عن هذه الألقاب في جريدة الريا�ض وغيرها.
وذك���رت م���ا قاله الأمي���ر ال�ش���وري م�شطفى ال�شهاب���ي عنها في مجل���ة )الر�شالة( 
وغيره، ثم راأيت اأن ذلك الحذف قد يغ�شب العبودي وابن ح�شين وربما يتنافى مع الأمانة 
العلمية في النقل. فلذا اأعدت تلك الكلمات وو�شعتها بين قو�شين كدليل على عدم ر�شائي 

)ر�شاي( عنها، فمعذرة للقراء.

)1( انظر �ض 73)/99).
))( �ض 96).
)3( �ض 311.
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2- مو�شوعات مختارة، مهمة، اأو طريفة
عن نجد في هذا الكتاب

المو�شوع ال�شفحة 

فوؤاد �شاكر.. في نجد )نثر( ؟؟   
عبدالكريم الطويان في نجد )نثر( ؟؟   

عبدالرحمن ال�شويداء في نجد )نثر( ؟؟   
اأم ح�شانة المرية ؟؟   

مقارنة، بين بغداد ونجد ؟؟   
اأيا جبلي نعمان ؟؟   

ال�شمة الق�شيري.. في نجد ؟؟   
اأعرابية اأّنْت ثم اأّنت ؟؟   

يتمنى اأن يكون معهم، ولو عبدا ؟؟   
َعا نجدا )ال�شمة( قفا َودِّ ؟؟   
تمتع من �شميم عرار نجد ؟؟   

يتمنى اأن تكون ميتته في نجد ؟؟   
تما�شر بنت م�شعود.. والدجاج ؟؟   

األ يا �شبا نجد )يزيد بن الطثرية( )؟( ؟؟   
ال�شريف الر�شي.. في نجد ؟؟   

الموقدون النار ؟؟   
لم يجد فوؤاده؟ ؟؟   

و�شف ح�شناء تحت �َشْرَحة! ؟؟   
غزل! ؟؟   

البراقع! ؟؟   
الخزامى.. دواء! ؟؟   

ي�شاأل عن قلبه! ؟؟   
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المو�شوع ال�شفحة 

�شجعة فوق رملة ؟؟   
�شوق اأعرابية اإلى نجد ؟؟   

ثناء على اأهل نجد ؟؟   
نجد واأ�شجاره.. �شفاء ؟؟   

ق�شيدة.. محمد الم�شعان ؟؟   
ال�شيب ؟؟   

حمد الحجي.. في نجد )�شعر( ؟؟   
عبدالرحمن ال�شويداء في نجد )�شعر( ؟؟   

عبداهلل ال�شبانة في نجد )�شعر( ؟؟   
اأحمد اآل خليفة في نجد )�شعر( ؟؟   

البادية والح�شارة ؟؟   
يا اأيها البرق ؟؟   

لم يجد دواءه في العراق.. بل في نجد ؟؟   
كلتا راحتيه )غزل لطيف( ؟؟   

ماذا قال لما �شمع الدواليب؟ ؟؟   
كاأن قطاة علقت في كبده )عراف اليمامة وعراف نجد( ؟؟   

ح�شباء نجد األذ من الورد ؟؟   
يف�شل نجدا على �شاحل البحر، حيث )البق( ؟؟   

لويحان.. في نجد ؟؟   
عبداهلل ال�شلوم.. في نجد ؟؟   

عبدالعزيز ال�شعب.. في نجد، وغزل لطيف ؟؟   
ابن هذال.. في نجد ؟؟   

اأمن اأجل اأعرابية؟ )ويلي.. وهل اأجمل من اأعرابية في عباءة!!(/ ؟؟   
        د. محمد رجب البيومي

الناقة تحّن لذكر نجد وح�شبائه ؟؟   
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3- من المو�شوعات التي ت�شمها مكتبة قي�س

 القراآن الكريم وعلومه
 الدين

 الحديث ورجاله
 الفقه
 الأدب
 ال�شعر

 التاريخ
 الأن�شاب، والقبائل

 الجزيرة العربية
والمملكة العربية ال�شعودية

والدعوة ال�شلفية
 الخليج العربي

 العراق
 الكويت

 فل�شطين
 اليمن
 ُعمان

 الأندل�ض، والمغرب العربي
 العثمانيون والأتراك

 دول وبلدان، ي�شم معظم
الدول العربية والأوروبية وغيرهها

 كتب ع�شكرية
 ذكريات ومذكرات

 رحالت
 �شير وتراجم

 ال�شعر العامي
 ال�شحافة

 الطب والنبات
 العقائد والأديان

 العرب  الفرائ�ض
 الغزل   الفكاهة

 الخط
 الفلك والكواكب والنجوم

 الكتب القيمة والنادرة
 اللغة العربية واللهجات

 الأنظمة والقوانين
 الخيل والإبل والفرو�شية

 المخطوطات
 الفنون

 المعارف العامة
 النخلة والفالحة

 الأ�شماء
 المراأة

 البدو، والبداوة
 الأمثال

 الكتب التي طبعت في القرن قبل الما�شي



من المو�شوعات التي ت�شمها مكتبة قي�ض)39

 كتب طريفة ومذكرات طريفة
 الريا�شة

 الكتب القّيمة الم�شورة
 ال�شيا�شة

 مجموعات
 مطبوعات �شلطان نجد وملحقاتها

 مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق
 كتب عن الحمير والكالب

 كتب لهوؤلء، وعنهم
- زكي مبارك

- بنو الأثير
- لورن�ض

- اأبو الطيب المتنبي
- ال�شيوطي

- اأبو العالء المعّري
- مجنون ليلى

- هارون الر�شيد
- اأبو نوا�ض
- الثعالبي
- الجاحظ

- علي الطنطاوي
- عبداهلل بن محمد بن خمي�ض

- حمد بن محمد الجا�شر
- عبا�ض محمود العقاد

- اأحمد ح�شين هيكل

- ابن تيمية
- ابن القيم

- محمد بن عبدالوهاب )ال�شيخ(
- اأحمد تيمور
- اأحمد اأمين

- م�شطفى الرافعي
- �شكيب اأر�شالن
- محمد ُكْرد علي

- �شيد قطب
 الدوريات

- �شل�شلة اإقراأ كاملة 570-1
- اأعالم العرب

- اأعالم الإ�شالم
- الروائع

- المكتبة ال�شغيرة
- الحديقة

- تقويم اأم القرى، من 1348ه�
 الجرائد والمجالت القديمة

- الر�شالة )اأ�شل( 40 مجلدًا
- الثقافة )اأ�شل( 30 مجلدًا

- مجلة الحج
- مجلة المنهل

- مجلة الجزيرة/ )عبداهلل بن محمد بن 
خمي�ض(

- مجل���ة اليمام���ة/ )حمد ب���ن محمد 
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الجا�شر(
- مجلة )العربي( )كاملة(

- جري���دة اليمام���ة )حمد ب���ن محمد 
الجا�شر(

- جري���دة )اأم الق���رى( الع���دد الأول  
1343ه�

- جريدة )�شوت الحجاز( العدد الأول 
1350ه�

- جريدة )البالد ال�شعودية(
- جري���دة الأه���رام الم�شري���ة العدد 

الأول 1876م
- مجلة مجمع اللغة العربية بدم�شق

- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة
- المجلة التاريخية الم�شرية

- مجلة معهد المخطوطات العربية
- مجلة البعكوكة
- مجلة الفكاهة

- مجلة الك�شكول
- مجلة اأخبار الحرب والعالم

- جريدة البالغ الأ�شبوعي
- جريدة ال�شيا�شة الأ�شبوعية

- مجلة )تطوان(/ المغرب
- مجلة قافلة الزيت/ اأرامكو

- مو�شوع���ات مخت���ارة/ م���ن مجل���ة 
المقتطف

- مو�شوع���ات مخت���ارة/ م���ن مجل���ة 
التراث ال�شعبي، العراقية

 وع�شرات الجرائد والمجلدات القديمة
 مجموعات �شغيرة

- طبعات )ديوان ابن المقرب(
- طبعات )الم�شتطرف(

- طبعات جواهر الأدب
- طبعات وترجمات رباعيات الخّيام

- طبعات ديوان عنترة بن �شداد
- الدخان )التتن(

- الخمر )اأم الخبائث(
- ال�شماع والغناء

- ال�شيخوخة
- المرور

- الَمِعَدة )بيت الداء(
 وع�شرات المو�شوعات الأخرى
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4- شكر ورجاء

وبعد.. فاإني اأ�شكر من �شاهم في اإخراج هذا الكتيب، واأخ�ض الم�شوؤولين ال�شابقين 
في جامعة الملك عبدالعزيز، والم�شوؤولين ال�شابقين في نادي الريا�ض الأدبي، والأ�شتاذ 
اأب���ي عبدالرحمن/ محم���د بن عمر بن عقيل الظاهري، وال�شي���خ ح�شين بن عبداهلل بن 
جري�ض رحمه اهلل، والدكتور محمد رجب البيومي رحمه اهلل.. وغيرهم ممن ل تح�شرني 

اأ�شماوؤهم.
واأرج���و ممن يجد فيه اأي خط���اأ اأن ينبهني اإليه �شواء ف���ي ال�شحف اأو على عنواني 
�ض.ب 16197 الرمز البريدي 11464، اأو هاتف 634)450، اأو 0505459159، اأو فاك�ض 

514)450، الريا�ض. لأتدارك الخطاأ في الم�شتقبل.
وله مني جزيل ال�شكر واأوفاه..

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن الحمدان
اأبو عبداهلل وقي�ض
الريا�ض - البير
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5- الخاتمة

وبع���د.. - اأيه���ا القارئ - ها قد قدمت ما ا�شتطع���ت وما قدرت عليه، من َلمِّ �شتات 
بع�ض ما قيل في هذا المو�شوع من �شعر ونثر و�شور ومناظر.

وقد بقي الكثير مما لم اأتمكن من �شمه لهذا المجموع، وبع�شه موجود في ال�شبكة 
العنكبوتية )الإنترنت(، وفي بطون الكتب والدواوين.

وق���د اأ�شفت لهذه الطبع���ة )الثالثة( ما قال���ه الأ�شتاذان حمد ب���ن محمد الجا�شر 
ومعي����ض ب���ن علي البخيتان، كما اأ�شف���ت ما قاله غيرهما مثل عات���ق بن غيث البالدي، 

وعبدالعزيز بن محمد بن غزي.

محمد بن عبداهلل الحمدان
1439/6/6ه�
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1- فهر�س مو�صوعات الكتاب، واأ�صماء الكّتاب وال�صعراء

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

11مقدمة الطبعة الثالثة

21مقدمة الطبعة الثانية

23مقدمة الطبعة الأولى

25مقدمة البحث

25نجد وحدوده

27نجد.. واليمامة

27خم�س خ�شال

الف�صل الأول

29نجد.. في النثر

131ابن جبير

231ابن بطوطة

331اآن بلنت

432محمود �شكري الألو�شي

532د. عبدالوهاب عزام

634فوؤاد �شاكر

736اأحمد بن اإبراهيم الغزاوي

837علي الطنطاوي

938حمد بن محمد الجا�شر

1039عبداهلل بن محمد بن خمي�س

عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
1139اإدري�س

1241محمد بن علي ال�شنو�شي

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

1341د. علي جواد الطاهر

1441محمود �شاكرالالذقاني

1542د. محمد بن �شعد بن ح�شين

عبداهلل بن عبدالعزيز 
1643البابطين

1743عبداهلل بن �شالم

م�شلم بن عبداهلل الم�شلم 
)عبدالعزيز بن محمد 

ال�شالم(
1843

1944محمود رم�شان الطهطاوي

2044حمد بن عبداهلل القا�شي

محمد بن عبدالرحمن 
2145ال�شخاوي

2245عبدالكريم بن �شالح الطويان

2348عبداهلل بن حمد الحقيل

2449مرت�شى بن علي بن علوان

2550د. عبدالقدو�س اأبو �شالح

2651عبدالرحمن بن زيد ال�شويداء

2754يحيى ال�شبرقي

2855م�شلط بن عبداهلل الع�شياني

الف�صل الثاني

57نجد.. في ال�صعر

59ياقوت الحموي
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ال�شفحةالرقمالمو�شوع

61الخالف حول قائلي بع�س الق�شائد

64ق�شائد اأخرى ذكرها ياقوت

ق�شائد ذكرها �شاحب )المجاز بين 
66اليمامة والحجاز(

67ق�شائد ُعِرف اأ�شحابها

167مالك بن الريب

268مجنون ليلى

369جميل بثينة

470ال�شمة بن عبداهلل الق�شيري

573كثّير عزة

جرير بن عبداهلل بن حذيفة 
674الخطفى

776نوح بن جرير بن عطية

876ذو الرمة

977تما�شر بنت م�شعود

1078العيوف بنت م�شعود

اح بن حكيم الطائي ِرمَّ 1178الطِّ

1279يزيد بن الطثرية

1380يحيى بن طالب الحنفي

مينة 1482ابن الدُّ

1583اأبو تمام

1683ديك الجن الحم�شي

عبدال�شمد بن المعذل بن 
1783غيالن

1884ابن الرومي

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

1984محمد بن داود الأ�شبهاني

2084اأبو الطيب المتنبي

2185اأبو فرا�س الحْمداني

2285بديع الزمان الهَمذاني

2386ال�شريف الر�شي

2488اأبو الح�شن التهامي

2590مهيار الديلمي

ى 2691ال�شريف اْلُمْرَت�شَ

2792اأبو العالء المعري

2893ابن زيدون

2993�شّردر

3093الأبيوردي

غرائي 31103الطُّ

32104ابن الخياط

33105ابن خفاجة الأندل�شي

34105الأّرجاني

35107الموفق الخوارزمي

36107�شبط بن التعاويذي

37107ال�شهروردي

38108ابن الفار�س

39108الحاجري

40110ابن عربي

41110ابن الجوزي

42111ابن العديم الدم�شقي
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ال�شفحةالرقمالمو�شوع

43111ابن نباتة الكبير

44111عبدالرحيم الُبرعي

45113ابن خلدون

46114ابن معتوق المو�شوي

47114عبداهلل بن علوي الحداد

48114عبدالغني النابل�شي

49115محمد بن اإ�شماعيل ال�شنعاني

50115البيتو�شي الكردي

51116عبدالغفار الأخر�س

52119الأمير عبدالقادر الجزائري

53119محمد عبدالمطلب

54121حافظ اإبراهيم

55121اأنور العطار

56121د. زكي مبارك

57121محمد الأ�شمر

58122فوؤاد �شاكر

59124عزيز اأباظة

60124اأحمد ال�شافي النجفي

61126محمد بن �شعد بن م�شعان

62126د. محمد رجب البيومي

63128�شليم ناجي

64129اأ�شعد بن محمد )بن الطويل(

65129عبداهلل بن محمد بن خمي�س

66131را�شد بن محمد الحمدان

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

67131اأحمد بن محمد ال�شامي

68131ال�شيد ح�شن بن علوي

69132علي حافظ

70132د. محمد عبدالمنعم خفاجي

اأبو عبدالرحمن/ محمد بن 
71133عمر بن عقيل

72134ع�شام الغزالي

73134ح�شن البرزنجي

74134حي�س بي�س العراقي

75135محمد الفهد العي�شى

76135نور الدين �شّمود

77137محمد بن يحيى الجداوي

78137ح�شين الراوي

79137اإ�شماعيل الحمزي

80138اإبراهيم بن بهادر

81138ال�شعيد نور الدين الباخرزي

82138محمد الغزي

83139اأحمد بن ح�شين الكيالني

84139ال�شيخ: ابن ال�شوداء

85139مبارك الب�شام

86140نا�شر بن �شالم بن بنّيان

87140مروان الأ�شغر

88140ح�شن جاد

89141عبدالرحمن بن دارة
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ال�شفحةالرقمالمو�شوع

90141محمد بن علي ال�شنو�شي

عبدالرحمن بن عبدالكريم 
91142العبّيد

92142اأحمد بن م�شرف

93143دوقلة الدم�شقي

94143طاهر زمخ�شري

95145عميرة بن طارق اليربوعي

96145محمد �شعيد الحبوبي

97146ابن مع�شوم

98146علوي بن اإ�شماعيل البحراني

99146عبدالعلي الحويزي

100146ال�شرواني

101147محمد الر�شا

102147اأبو بكر المخزومي

103147قعنب ابن اأم �شاحب

104148النمر بن تولب العكلي

105148اأبو عبداهلل بن الحكيم

106148قائد بن حكيم الربعي

107149محمود خيتي

108149يحيى الفاخوري

109149دو�شر بن ذهيل القريعي

110149محمد �شهاب الدين الم�شري

111149�شاعر ال�شاطئ ال�شوري

112150اأبيفا نيو�س

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

113150عزة ب�شور

114150طاهر النعمائي الحموي

115150محمود م�شطفى الداغ�شتاني

116150باقر ال�شيبي

117150علي بن �شليمان اآل يو�شف

118151دروي�س محمد الطالوي

119151اأحمد بن علي العلقمي

120151ح�شن بن �شعيد

121151محمد بن اأبي �شاكر الأربلي

122152�شليم بن جرج�س الدم�شقي

123152عبداهلل بلخير

124154هادي بن محي الخفاجي

125155علي اأحمد النعمي

126156اأحمد ح�شين �شرف الدين

127156اأحمد بن اإبراهيم الغزاوي

128156د. محمد بن �شعد بن ح�شين

129157محمد الم�شيطير

عبدالكريم بن عبدالعزيز 
130157الجهيمان

131157اأعرابي

132158د. عاتكة الخزرجي

عاتق بن غيث البالدي، وانظر 
ق�شيدته في مقدمة هذه 

الطبعة
133158

134158حمد بن �شعد الحجي



407�شبا نجد )نجد.. في ال�شعر والنثر العربي(

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

135161اأحمد فرح عقيالن

136162د. ح�شين علي محفوظ

137164مقبل بن عبدالعزيز العي�شى

138165عبدالرحمن بن زيد ال�شويداء

139172عثمان اأبو ماهر المخالفي

140172عبداهلل بن حمد ال�شبانة

141173�شالح بن اإبراهيم العو�س

142173نا�شر اأبو حيمد

143177اأحمد بن محمد اآل خليفة

144178محمد العمري

145179مطلع ق�شيدة قديمة

146179مطلع ق�شيدة قديمة

147179اإبراهيم بن محمد الزيد

148180عبداهلل العلي الزامل

149180عمير بن �شييم القطامي

150181�شليمان العي�شى، �شوريا

151181تقي الدين بن دقيق العيد

152181محمد بن م�شطفى الغالمي

153182فاطمة القرني

154182عبدالعزيز الم�شلم

155182عمران بن محمد العمران

156184ابن �شنان الخفاجي

157184جارية من بني عقيل

158184ابن �شناء الملك

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

159184زياد الأعجم

160184محمد ر�شا ال�شبيبي

161185البزاز

162185العبا�س بن محمد بن علي

عبدالرحمن بن عبداهلل اآل 
163185عبدالكريم

164185رامة بنت ح�شين الأ�شدية

165186اإبراهيم بن محمد العواجي

166186�شالمة بن جندل

167187عبدالرحمن الأ�شولي

168187اأحمد القي�شي اللياني

169188معي�س بن علي البخيتان

170188ل�شان الدين ابن الخطيب

171189اأبو بكر محمد بن حبي�س

172189ابن ال�شراج المالقي

173190اأبو بكر بن طفيل

174190مهيار الديلمي

175190اأبو المطرف بن عميرة

176190ابن الأزرق الغرناطي

177191ابن زمرك

178191الإ�شتجي الحميري

179192ابن اإبراهيم المليك�شي

180192ابن خفاجة الأندل�شي

181192ابن حمدي�س
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ال�شفحةالرقمالمو�شوع

182192ابن فركون

183193ابن الزقاق

184193علي بن محمد الأن�شاري

185193اأبو الح�شن علي بن جودي

186194ح�شين عمر مدكور

187195عبداهلل القرعاوي

188195مقبل بن عبدالعزيز العي�شى

189196علي بن المقرب العيوني

190196�شم�س الدين الفار�شي

191197محمد الع�شكري

192197د. زاهر بن عوا�س الألمعي

193197ابن الملحي

194197الحافظ بن بكار

عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
195198اإدري�س

196198اأعرابي

197198جعفر بن علية الحارثي

198198طرفة بن العبد

199199الحطيئة

ي نِّ 200199عروة بن حزام ال�شِّ

201199الكميت بن مودف الفقع�شي

202199اأحمد الحفظي الأول

203200محمد بن اأحمد الحفظي

204200اأحمد الحفظي الثاني

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

205201�شاعر

206201�شاعر

207201�شاعر

208201�شاعر

209202الأحيمر ال�شعدي

210202اأحمد بن خاتمة الأن�شاري

211204�شاعر

212204�شاعر

213204�شاعر

214204�شاعر

215204�شاعر

216205�شاعر

217205عروة بن الورد

218205نظام الدين اأحمد بن مع�شوم

محمد بن علي بن حيدر 
219205الح�شيني

220205اأحمد مخيمر

221206ح�شن بن عبداهلل القر�شي

عبدالرحمن الداخل )�شقر 
222206قري�س(

عبدالكريم بن عبدالعزيز 
223207الجهيمان

224207عبدالعزيز بن �شليمان النعام

225208قي�س بن معاذ المجنون

226208ال�شري الرفاء



409�شبا نجد )نجد.. في ال�شعر والنثر العربي(

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

227208محمد بن عبداهلل العثيمين

228209ح�شن فليح

229209القتال الكالبي

230210�شوار بن ال�شرب

210ق�صائد يتيمة

231210�شاعر

232210اأعرابي

233211�شاعر

234211�شاعر

235211�شاعر

236211اأعرابي

237211�شاعر

238212�شاعر

239212�شاعر

240212�شاعر

241212�شاعر

242213�شاعر

243213ابن مّيادة

244213اأعرابي

245213قي�س بن ذريح )�شاحب لبنى(

246214محمد الِخَيمي

247214اإبراهيم ال�شولي

248214عرقلة الكلبي

249214الحارث بن ظالم

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

250214عبداهلل بن عجالن النهدي

251214عمر بن اأبي ربيعة

252215عمار بن البولنية

253215اأبو العز م�شطفى ال�شعدي

254215البحتري

255216اأبو العبا�س اأحمد بن �شعيب

256216الفرزدق

257216عمرو بن معدي كرب

العماد ال�شلماني عثمان بن 
258216اإ�شماعيل

259217�شعيد بن عبدالرحمن

260217اأبو العبا�س الأعمى

261217امروؤ القي�س

262217زهير بن اأبي �ُشلمى

263217يزيد بن مجالد

264217الأخيطل المخزومي

265218ال�شخر بن جعد المحاربي

266218الحادرة

267218اأبو زياد الكالبي

268218تميم بن كميل

269218ابن الأعرابي

270219ليلى الأخيلية

271219محمد بن يزيد المبرد

272219الأخطل
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ال�شفحةالرقمالمو�شوع

273219الأع�شى

274219الراعي النميري

275219اأبو نباتة الكالبي

276220طفيل الغنوي

277220دراج بن زرعة

278220ثعلبة بن اأو�س الكالبي

279220يزيد بن الحكم الثقفي

280220القا�شم بن مروان

اأحمد بن عبداهلل بن 
281221عبدالملك

282221م�شكين الدارمي

283221مروان بن اأبي حف�شة

284221لبيد

285221�شالم بن دارة

286222محمد بن الح�شين

287222علي بن غدير الغنوي

288222ن�شيب بن رباح

289222عمرو بن كلثوم

290222�شحيم بن الأعرف

291223دعبل الخزاعي

292223�شاعر

293223�شاعر

294223رجل من مزينة

295223�شاعر

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

296223�شاعر

297224�شاعر

298224�شاعر

299224�شاعر

300224�شاعر

301224�شاعر

302225�شاعر

303225�شاعر

304225�شاعر

305225رجل من بني ِحّمان

306225�شاعر

307225امراأة من طيء

308226�شاعر

309226�شاعر

310226�شاعرة

311226�شاعر

312226ال�شيد محمد �شهاب الدين

313227محمد جواد الدجيلي

�شعراء اآخرون
-314
339

227
228

229نجد والحجاز

229�صبا نجد

230اإ�صافات للكتاب في هذه الطبعة

340230د. عبداهلل بن �شالح العثيمين



411�شبا نجد )نجد.. في ال�شعر والنثر العربي(

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

341230عبداهلل بن عبدالرحمن الزيد

342230د. عاي�س بن عبداهلل الغزي

343231عبداهلل البهالل

344231عبدالعزيز بن عبداهلل الغربي

د. غازي بن عبدالرحمن 
345233الق�شيبي

346233علي بن اأحمد باكثير

347234�شاعر اليتيمة

348234اأبو تمام

الف�صل الثالث: نجد.. في ال�صعر العامي

237ال�صعر العامي

1237الأمير خالد الفي�شل

2239الأمير بدر بن عبدالمح�شن

الأمير محمد بن اأحمد 
3239ال�شديري

4241م�شاعد بن اأحمد ال�شديري

5241عبدالمح�شن البعادي

ي 6241علي المف�شّ

7241زبن بن عمير

8242عمير بن زبن بن عمير

9242حمد بن معمر

10242ريم ال�شحراء

11242ناظر بعيد

12243�شليمان بن قماع

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

13243راكان بن حثلين

عبداهلل بن عبدالرحمن 
14243اللويحان

عبداهلل بن عبدالرحمن 
15244ال�شلوم

16245�شّباب ال�شوينع

17245را�شد بن جعيثن

18246عبداهلل بن �شقيه

19246خالد بن �شلهوب بن ثويني

20247عبداهلل بن �شعود ال�شقري

21247اأغاريد ال�شعودية

22248�شليمان بن حاذور

23249م�شحي الزغيبي

24249�شعد بن محمد بن مقرن

25251من�شور الع�شيمي

26252عبدالعزيز بن محمد ال�شعب

الأمير عبدالعزيز بن �شعود 
27252الكبير

28252محمد بن مقعد العتيبي

29253عبدالعزيز ال�شويح

30253ابن هذال

31253تركي بن محيا

32254�شهل بن بندر العتيبي

عبدالمح�شن بن �شليمان 
33254القويفل
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ال�شفحةالرقمالمو�شوع

34254�شعود بن عبداهلل المالكي

35255غالب بن �شعود الحربي

عبداهلل بن ح�شين بن 
36255�شويحي

37256محمد بن ح�شين بن �شويحي

38256اأبو فهد عبدالرحمن العثمان

39256محمد بن عبدالعزيز المعجل

40256حمد بن عبدالكريم المعجل

41256اإبراهيم بن عبداهلل المعجل

محمد بن عبدالرحمن 
42257المعجل

43257�شلطان بن محمد المعجل

الف�صل الرابع:
ما قيل عن بع�س نبات نجد

261ما قيل عن بع�س نبات نجد

265بع�س كتب النبات

268نبات العرار

الف�صل الخام�س:
نبات نجد )ال�صور والمناظر(

271ال�شور والمناظر

الف�صل ال�صاد�س:
بع�س ما كتب ون�صر واأذيع عن الكتاب

1319اأ. د. يو�شف عز الدين

2320د. محمد رجب البيومي

3322محمد بن نا�شر العبودي

ال�شفحةالرقمالمو�شوع

4332عبداهلل بن حمد الحقيل

5334محمد اأبو حمراء

اأ. د. محمد بن �شعد بن 
6336ح�شين

7342محمد العبداهلل الجميح

8343حمد بن محمد الجا�شر

9349معي�س بن علي البخيتان

الف�صل ال�صابع: مناق�صات بين معّد 
الكتاب.. ومعّد كتاب )النجديات(

361المقال الأول

365المقال الثاني

373المقال الثالث

379المقال الرابع

382المقال الخام�س

الف�صل الثامن: مختارات وخاتمة

1- ملحوظتان حول ال�شعر العامي، 
387وكلمة )ال�شيخ(

2389- مو�شوعات مختارة

3391- المو�شوعات التي ت�شمها مكتبة قي�س

4395- �شكر ورجاء

5397- الخاتمة

الف�صل التا�صع:
الفهار�س التف�صيلية

399الفهار�س التف�صيلية



413

2- فهر�س القوافي لل�صعر الف�صيح

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

حرف الألف

2100الأهواِء

2108الأحياِء

2111ماء

1160اأ�شماء

12171اأرجائي

3212نائي

حرف الباء

860هوا�شبه

166م�شيب

1170�شعوبها

275الإيابا

277هبوبها

178الكنِب

281الركائِب

585غير مجلوِب

190غير منقلِب

190الهبوب

494َحنَّ مغترب

2100ال�شحب

3101الركبا

2103اأبا

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

2104ِبُلبه

2108مرحبا

5110ُتْرِبه

2112طربا

9114الم�شاب

3115حبيبي

با 2119ال�شّ

4131�شراب

2137الكتب

با 3143ال�شّ

4144في الغرب

3145ال�شرب

1145القباب

1150العرب

2151وَنّبا

29159تطريبا

10172الحبيبا

3180عازب

11188الن�شب

2193الركُب

1199جوابها

3204ن�شيب
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1208اأرب

4209من نحو نجد هبوبها

2210الغرائب

2210هبوب

3الجنائب

1213العرب

1213تن�شب

1214َن�َشُب

2214يهب هبوبها

1214عذابا

2223ذنوبها

4كالبها

4هناك غريب

حرف التاء

ْت 571اأََلمَّ

175الحتات

594تمنت

2112اأثيالت

1214يموت

3223عطرات

حرف الجيم

494�شوى حجِج

1138حرجا

1214فروج

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1215النوارج

حرف الحاء

275بالرواِح

175اأبطح

292يتفتح

395ورائِح

1100الأقاحي

3108م�شباحا

2110تفوح

2115�شفاحا

2116والبطاح

3138ن�شحي

حها 2145و�شَّ

1190اأملح

3192نازح

2215الرياِح

1215َلَمحا

حرف الخاء

5115كرخه

حرف الدال

1في )نجِد(

259�شقى )نجدا(

264ِوْجِدي

665ذكرتني )نجدا(



415�شبا نجد )نجد.. في ال�شعر والنثر العربي(

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

365على دعد

366ُبعدا

7على ُبعد الملِد

266بربى نجِد

568من هوى )نجِد(

168لطاب اإذن )نجُد(

169الفوؤاد اإل )نجِد(

471لنا )نجدا(

471�شعُد

174واأنجدا

174والنجود

376ول ُبدُّ

177والَر�َشِد

378من ثرى جعِد

879على وجِد

179فريد

181على ُبعِد

682على وجِد

483هل اأرى نجدا

283من برِد

184على اأهل نجد

184في نجِد

184يوم الورِد

184ال�شعيِد

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

185نجدا

385وجدا

286خدي

186اإلى نجد

586ول بردا

387ربى نجِد

287ُرْمدا

388َوَعُدوا

289من الوجد

190با�شتيرادها

290ِبُمنجِد

291رندا

292اإلى �شده

893بوجِد

195ببغدادكم نجدا

495ُبَوْجِد

796الكبدا

796�شعدا

596موعدًا بعُد

697�شعاِد

297التردد

4100من َعَلَمْي نجِد

5102على علَمْي نجد

4102كررها الوجد
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1103الغوادي

7103على ُبعد

2104�شبا نجِد

4104من نجد

3105والرنِد

3105بنجِد

3106ركوُد

1106�شبا نجِد

2107ثائرة الوجد

5107من َمَرّد

1109من نجد

5109وجِد

1110الْنِد

1110على جود

3110من العهد

2111على ميعاد

3114والوجِد

4115ل يجدي

2116وجدا

2116وجُد

3116خلفت نجدا

1117على وقد

3117من لعج الوجد

6119َبْعُد

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1121اأو   نجِد

1121�شعر نجد

27122من �شالف العهد

4123في عز ومجد

1124خدُّ

3124من الأر�س نجدا

3124والرنِد

3124واللحِد

1124�شالف العهد

38126ِبَنا نجُد

4128في نجِد

4128من بعِد

2134وجُد

14135في نجِد

28135دعُد

1137اإ�شعادي

1139بالوجد

1139ه�شاب نجِد

4139كالند

3140المجد

3140والُبعِد

10140والمجُد

4141اإلى نجِد

2141عقُد
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

10142وفي وجِد

1143الق�شِد

4144من ال�شهِد

2144من وجدي

1146في ربى نجِد

2147اأو   بادي

3148ل�شكان نجِد

1149نجدا

1149وعن هند

2149ِقَدم العهد

1149ن�شدا

2150الوروِد

1150لالأمجاد

1150في ربى نجد

1150�شديُد

5151َنْجُده

1152من وجدي

2156نحو ُربى نجد

3156الوجُد

5156دوني ِبْيُد

8160خدي

19164في غير نجِد

16170ال�شادي

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع
51173حادي)1(

25177من الُبعِد

18178في نجد

9180والرنِد

5181و  وقدي

5182الفقد

7182�شهد

2184من وجدي

4186كان لي نجدا

2187ووجدا

2187الوجُد

12188الوجدا

1189رنده

4189ذكرتني )نجدًا(

3190من بّد

2192اإلى نهِد

1192بالوجد

3193ب�شعادي

2193ذكرنا نجدا

5195في غير نجِد

1197ذروة المجِد

7197الفخر والمجد

3197حّل في نجد

)1( وفي الق�شيدة قوافي اأخرى كثيرة.
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

4198من طرب اإلى نجد

2199بنا َنْجُد

1199عبدا

5200والبعِد

3201من نجِد

3201�شديُد

2201فيا حبذا نجُد

7202عن ندِّ

6203وجُد

3204فارد

4204حمى نجِد

4هل تمّر على نجد

1205بعينّي في نجد

3205ونجده

2205ونجده

7205وجدا

5206اإلى بغداد

2208ومن حّل نجدا

1211والبعِد

2211يذكرني نجدا

2211اإلى نجد

2212تبدو

3212ر�شدا

1213من اأهل نجد

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1213والجنُد

1214اأحال على نجِد

1215قاباًل نجدا

1215من تهامة في نجد

1215واإن �شئت في نجد

1215تهامة عن نجد

1215و  زروده

1215الغيث نجدا

1نجد عديدا

6216�شدوق الوعد

3216النف�س من نجد

1216مع المنجد

1216يوم نجِد

2216اأَُهْيل وّدي

2217على عمد

1217ا�شطررت اإلى نجد

2217الُجُمُد

2217اآخرها بعُد

1217يكن الهوى نجُد

2218على حاله نجُد

1218حتى ت�شمنها نجد

2218ول �شاكنا نجدا

4218من تذكره نجدا

5218هل اأرى نجدا
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

2223المقيد

1223واأهل نجد

2223ثرى جعد

1224على وردي

3224اأُْبِدي

1224�شاكنو نجد

اد رَّ 3224ِب�شُ

2224به العهُد

2225واأذكرت نجدا

1225على كبدي بردا

2225موردَها نجدا

4وردا

4الفرق غدا

حرف الراء

760اأنظُر

169المتغور

672فال�شمار

473تعاُر

274مزارها

174حجُر

1ن�شير

174يغورها

777�شاحبة الخدر

780الُغْبر

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

382تغمير

183فتُر

483مدنُر

185الذكُر

185غائُر

285قراري

788ال�شاري

289اأَ�ْشَرى

189والح�شِر

389كل نجد داُر

191مائُر

192في الح�شِر

2104من قرار

4105َم�ْشَرى

1106غدر

1109ب�شائري

2111النوا�شر

2111المتعطر

1112�شماري

2114اأوطاري

6117خبرا

2117غزارا

1123عاطر

9130م�شتاري
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

18132الفخاُر

3134تخطر

5137وقاره

2137اعتذاُر

1138الديارا

3143بال فجِر

1144الجمِر

3148قبرا

7151ال�شرور

27152ويخطُر

18153في النار

8155وزهِر

29162الدارا

7173الفجر

1184ل�شابر

َرى 4185ُب�شْ

3186دور

1198ُوُقر
9200والع�شائر)1(

2202مطيُر

2205م�شهر

1208ا�شتطارا

1208اأغواره

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1213فقير

2214بال فجر

1217البرائرا

1219المتغور

2219ق�شير

2219قفار

1219غاروا

1219افتقارها

ِر 3225من َن�شْ

3225ذكرا

حرف الزاي

1101نوا�شُز

حرف ال�صين

384الدوار�س

9179واإح�شا�س

1181قي�س

3219الرواج�س

حرف ال�صاد

ا 2106اأَْوَم�شَ

1215اأر�شا

حرف الطاء

397َقٌط

1106المرط

)1( وفي الق�شيدة قوافي اأخرى لأنها مخم�شة.
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1106مرطها

حرف العين

َعا 63، 73، 10/14/1280ُيَودَّ

174ال�شلُع

276لمع

289نزوع

191�شدِع

898ل يهجع

2102اأروعا

4102مو�شُع

4108البراقع

3119الأجرُع

4121معي

18131مدعي

3147مفجع

1150اربعي

8170الربيع

16183بلقِع

7185نزائعه

2190لعلع

5194مربعا

1196�شوعها

8207الربيع

2220النواعي

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

1220تدمع

3220نزيعا

7/1208مهايعه

حرف الفاء

178الخفاف

3109ُعرفا

2192وم�شعِف

1220ال�شريف

حرف القاف

َقا 266�َشرَّ

282وبنائقه

487رواِق

291المعرِق

398ِرْفَقا

3103رقاُق

4108خفاقا

1109اأ�شرق

1121تعلق

2123تنطق

8133رفاقي

3142مورقا

1144اأ�شواقي

3145عقيقا

32165المطرق
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

3188ائتالقا

3195طريقي

1197معلقا

1204�شائق

17209الخفاق

2220الفتيق

2225بارقه

2طليق

ق فَّ 7227وُت�شَ

حرف الكاف

275الأراكا

6134فيِك

حرف الالم

269اأَ�شله

269يهطل

776الظالل

276في المنازل

777من ذرى الرمل

179مقيلها

781طويل

284يطول

195الن�شال

2101وال�شهُل

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

6102قليال

2104مقيُل

1111اآهل

1113نزيال

5117حاُل

3120قبيل

5126اأنتقُل

9126الِجماِل

12129تحول

8130وتغزل

2145ال�شماأل

3148قاللها

3149بالقبول

1151القرنفل

13161الأُولى
2184َلْيلَى)1(

1185�شبيل

3189ال�شبال

5191الآمال

3192م�شيل

3196عليال

1196َوْبِل

4206النخل

)1( والبيت الثاني بقافية مختلفة.
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

3206الأهل

2213م�شغول

2220قليال

3221القرنفِل

2221بالرجال

2221لن ُتنال

2221وباطال

2221من الخلل

2226من يعقل

3226اآهله

5226بالقبول

حرف الميم

464اأ�شيمها

368ن�شيمها

175ها�شِم

275العظاما

277من�شيم

179م�شيم

182الغمائم

183بالرتم

187مناكب ريم

288كلهم

389غمامه

390باأنفا�س الُخَزاَمى

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

192بغير خزائم

293في حجر الخزامى

598�شقاكما

2100النعاُم

2105متن�شما

2107المعالم

2109الخيام

1110اْلَعَلَما

4112كالما

1113منهدم

1113الغيوم

2118والثمام

3118الهياما

1118�شالما

1118�شالمي

2118الخزامى

2120الهرم

5120الإماما

2120الحمام

1139ال�شالم

4142المناما

3145�شيما

4146القديم

4146�شهاما
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

2147َو�ْشِمْه

3148اأعوام

2149�شميما

18155مقامي

4157التهاما

1180الغمام

2182جرهم

3185م�شتهاما

َمى 5187الدُّ

2190اْلِحَمى

1191الغمام

4193اْلُمْرَتمى

1196غمامها

1196اأدما

3203بدمي

3212ال�شالما

1216المقام

2222اأين م�شراكُم

2222�شامها

3222نائمة

1226فاأتهما

2226ذراكما

3غير تهامي

1نيام

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

حرف النون

664اأعينها

264َوِدْيُنها

67، 3/2101ح�شنا

367الُحْزِن

369حنينا

474مم�شانا

175يقينها

382هجاِن

287ياجبالِن

290اأ�شون

491مالآنا

195كما كانا

196حنيُن

1299اأو ح�شِن

1107�شجن

5112رّنا

2113ح�شان

3113العين

1115واأَْنى

3119كانا

2138بانوا

4138اأ�شجاني

2141مفتوُن
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

4143لبنان

5146َفَغنَّى

4147الح�شُن

َدِن 2150والرَّ

4157اأهلينا

6157براني

14172ُتَبن

5180ترانا

4184حزني

2184اليمنا

15194الأماني

1196والغيطاِن

1196اأركانا

1197اأنينه

4199الخفقان

11207اأ�شجانا

2208اأعينها

3210كالمجانين

1211اإن لم تجبني

3222وجدتمونا

حرف الهاء

269تراها

283زهرها

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

799يرويها

2100فاها

5101معهدها

1112اأ�شجاها

5130اليمامة

11158غربه
2167خالياها)1(

4187تهامة

4195خزامة

3201اآهله

10202اأ�شباه

2222في ُبراها

حرف الواو

1192اأهوى

2196عوى

حرف الياء

967النواجيا

175تهامي

175بدا ليا

177وماليا

378متراخيا

284َوِلّي

185رياحي

)1( وفي الق�شيدة قوافي اأخرى.
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

486اليمانيا

1103الغوادي

1107نباريه

1114المجاني

1118يحييها

1121الروا�شيا

3131زاهيا

4132لحاميها

2143م�شعدي

1144ت�شري

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

3181محجري

4181الحجازيا

4191بواديها

2191يحيا

3198يفديها

1198الخواليا

3199الروابيا

1223الو�شي

1لقيا
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3- فهر�س القوافي لل�صعر العامي

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

)ب(

6237عجابة

6239�شحايبه

2239غريب

4239ع�شيب

2240طبيب

3240بطايبه

4243الحريب

7244معازيب

3245الإعجاب

6248الحبايب

7254الجنوب

1256ترابه

)ج(

1249الخالج

)د(

1240يم نجد

1243لتواجيد

1243فنودها

8245البالد

6254الرقاد

2256داوي

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

)ر(

5237القمرا

3239الغدرا

3246اأمطارها

4251نظرها

5252نهوره

5253نار

4253ال�شخاتير

)�س(

2241الرا�س

6246دّرا�س

)�س(

1240ح�شاها

)ع(

5247ارتفاع

3253جوعها

)ف(

1243ال�شفايف

12244مو�شوف

1246نوايفه
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ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

)ك(

10242غّطاك

7247�شمي بك

)ل(

1241ال�شمال

8243بدللها

5246�شهلها

7248تخيله

22250اأهلها

1256حالي

)م(

6240ْلَماَها

1242و�شام

1242عاليمها

6245خامة

5254�شالم

4255همومه

1دايم

ال�شفحةعدد الأبياتالمو�شوع

)ن(

1237ري�شانها

1241ياأكلون

8247حنون

8252ْمُزْوِنه

7255جرحين

2256متعلمينا

)هـ(

2241العذية

2242جنة

9249تهامة

)و(

1249هواها

3252هواها

)ي(

6238غالي

2256داوي
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17 ،15 ........................................... �شدير
192 ،14 ........................... ال�شروات )ال�شراة(
229 ،140 .................................. �شقط اللوى
224 ،223 ،220 ،117 ............................ �شلع  
174 ،23 ................................. �شلَمى )جبل(
247 .............................................. ال�شند
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�شيحون.............................................. 27
323 .............................................. ال�شيح

حرف ال�صين
ال�شام .............. 14، 15، 33، 35، 36، 41، 54، 77، 
 ،227 ،219 ،199 ،171 ،159 ،158 ،129 ،118 ،82

249 ،248
260 .............................. �شبه الجزيرة العربية
�شعب بوان.......................................... 143
262 ....................................... �شعيب الراك
14 .............................................. �شقراء
ال�شمي�شي........................................... 133
�شيراز.............................................. 273

حرف ال�صاد
�شبحاء )رو�شة(.................................... 40
23 ...................................... �شحراء النفود
ال�شمان............................ 23، 69، 161، 162
205 ............................................. �شنعاء
27 .............................................. ال�شين

حرف الطاء
280 ............................................ الطائف

 ،277 ،271 ،137 ،135 ،133 ،131 ،125 ،73 ... طويق 
350 ،285 ،282 ،280

حرف العين
280 ،15 ،14 ................................... العار�س
عدن................................................ 199
العذيب........................................ 97، 232
الِعْر�س........................................ 14، 162
44 .............................................. عرفات
15 ............................................... ع�شير

العقيق..................................151، 219، 232
139 ،44 ......................................... عكاظ
41 .............................................. الُعَيْينة

حرف الغين
207 .............................................. الغمار
غرناطة 100، 101، 102، 107، 108، 110، 121، 152
245 ،239 ،238 ،224 ،223 ،198 ...... الغور )الغوير(
60 ،59 ............................................ الغيل

حرف الفاء
304 ،226 ،225 ،163 ،44 ،27 ................. الفرات
59 ................................................ فلج  
الفلبين.............................................. 27

حرف القاف
القاعية.............................................. 17
158 ،36 ....................................... القاهرة
74 ،73 ،61 ..................................... َقْرَقَرى
قرية................................................ 143
الق�شيم............................ 23، 88، 144، 153
331 ............................................ القطيف
262 ............................................ القويعية

حرف الكاف
كاظمة........................................ 107، 220
118 .............................................. الكرخ
40 .................................. الك�شيمة )رو�شة(
132 ............................................... كرز  
14 .............................................. الكويت

حرف الالم
171 ،149 ،123 ،36 .............................. لبنان
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الل�شافة............................................ 162
270 ............................................... لندن
60 ..................................... ليلى )المدينة(
16 ................................................ ليدن

حرف الميم
271 ............................................ المجزل
40 ،39 ........................................ المجمعة
311 ............................................ المحمل
88 ،21 .............................. المدينة )المنورة(
مراة......................... 14، 325، 332، 340، 341
161 ............................................. المربد
138 ............................................... مرو  
المزرعة )رو�شة(................................... 40
م�شر................. 33، 122، 155، 227، 232، 295
323 .............................................. معكال
301 ،33 ....................................... المغرب
40 .................................... مطربة )رو�شة(
المقام.............................................. 238
229 ............................................ المقراة
240 ،236 ،161 ،136 ،101 .............. مكة المكرمة
15 ................................................ ملهم
المنامة............................................. 155
57 ................................................ ِمَنى 
143 .................................. المنطقة ال�شرقية
163 ،15 ....................................... منفوحة

حرف النون
40 ....................................... نباء )رو�شة(
........................ جميع ال�شفحات )تقريبًا( نجد 
نجران.............................................. 246

40 .................................... النظيم )رو�شة(
16 ................................................ نعام 
41 ................................................ نفي  
160 ............................................... النير

حرف الهاء
الهدار........................................ 132، 174
317 ،122 ........................................ الهرم
اله�شب............................. 49، 62، 150، 237
الهند.............................. 27، 144، 152، 251
16 .............................................. هولندا

حرف الواو
وادي ثقيف......................................... 185
وادي ثمامة......................................... 133
164 ،135 ،132 ،23 ....................... وادي حنيفة
وادي الدوا�شر....................................... 23
166 ..................................... وادي الرافدين
وادي الرمة.................................... 23، 197
وادي ال�شطبة................................. 261، 262
21 ....................................... وادي العرو�س
وادي العقيق........................................ 205
310 ،224 ،123 ،122 ............. وادي النيل )النيل(
الو�شم............................................... 14

حرف الياء
 ،140 ،133 ،132 ،73 ،23 ،17 ،16 ،14 ،13 .. اليمامة 
 ،295 ،280 ،240 ،217 ،212 ،191 ،163 ،162 ،161

351 ،342 ،341 ،325 ،324 ،321 ،313
334 ،199 ،161 ،15 ............................. اليمن
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حرف الألف
261 .............................................. ابو حبيبة
الأترج / الترنج........................................ 262

الأثل 44، 66، 111، 173، 220، 259
160 ................................................ الأذخر

الأراك 66، 93، 97، 98، 106، 129، 138، 142، 158، 172، 
319 ،269 ،260 ،236 ،223 ،207 ،196

262 ،261 ،260 ،222 ،138 .............. الأرَطى )العبل(
القحوان 44، 50، 59، 69، 76، 86، 124، 139، 177، 236

حرف الباء
البان................................. 27، 44، 77، 79، 85، 
 ،142 ،129 ،126 ،124 ،122 ،112 ،101 ،95 ،89 ،86
 ،221 ،204 ،201 ،193 ،183 ،182 ،175 ،147 ،143

350 ،300 ،261 ،260 ،237 ،226
261 ............................................... البختري
163 ،184 ،39 ................................... الب�شبا�س
158 ،138 ،110 ،109 ،82 ....................... الب�شام)1(
ب�شل البر.............................................. 263
261 ............................................. البطاط�س
البقرا.................................................. 163

حرف التاء
262 ................................................. التفاح

حرف الثاء
346 ،261 ،260 ،212 ،120 ،119 ،116 ،86 ،60 .. الثمام

حرف الجيم
262 ،260 ........................................ الجثجاث
الجعد....................................... 71، 183، 350

)1( ي�شبه ال�شواك، جاء ذكره في ال�شعر.

حرف الحاء
281 ،280 ................................. الحرف )نبات(
الحرمل.......................................... 160، 259
263 .................................................. الحزا
263 .......................................... الحمب�شي�س
الحم�س )الرمث(........................... 41، 44، 261
263 ................................. الحّمي�س )الحما�س(
الحنوة...................... 60، 69، 76، 154، 193، 259

الحوذان 39، 68، 82، 94، 97، 99، 158، 166، 182، 183، 
350 ،260

حرف الخاء
الخزامى............... 13، 22، 23، 27، 29، 33، 36، 39، 
 ،105 ،87 ،86 ،77 ،76 ،74 ،71 ،61 ،60 ،59 ،56 ،44
 ،151 ،148 ،124 ،122 ،120 ،119 ،116 ،111 ،109
 ،197 ،196 ،192 ،183 ،179 ،177 ،170 ،158 ،154
 ،260 ،259 ،251 ،233 ،231 ،227 ،222 ،221 ،199
 ،299 ،293 ،286 ،283 ،281 ،280 ،279 ،276 ،273

350 ،349 ،308 ،305 ،300
183 ،44 .......................................... الخطمي

حرف الدال
179 ............................................. الديدحانة

حرف الذال
263 ............................................... الذعلوق

حرف الراء
بلة..................................... 183، 197، 281 الرِّ
الرمان................................................. 262
261 ،260 ،230 ،192 ،160 ،150 ،71 ،44 ........ الرمث
رمل عالج............................................... 71

5- فهر�س الأ�صجار والنبات
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 ،91 ،90 ،85 ،79 ،76 ،72 ،57 ،52 ،27 ،13 ........ الرند
 ،125 ،124 ،120 ،119 ،118 ،107 ،101 ،99 ،97 ،95
 ،170 ،165 ،159 ،154 ،147 ،143 ،141 ،129 ،126
 ،212 ،204 ،195 ،193 ،191 ،190 ،175 ،173 ،171

317 ،300 ،260 ،237 ،224 ،222 ،221 ،220

حرف الزاي
281 ،280 ،276 ،263 ،262 ............ بيدي )الكماأة( الزُّ

حرف ال�صين
350 ،260 ،94 ...................................... رح ال�شَّ
305 ،231 ،213 .................................... در ال�شِّ
َلم.................................................. 129 ال�شَّ
163 ................................................. مر ال�شَّ

حرف ال�صين
223 ،77 ............................................. ال�شث

ال�شيح........ 13، 27، 28، 29، 33، 34، 39، 44، 77، 79، 
 ،139 ،126 ،124 ،120 ،119 ،118 ،100 ،88 ،82 ،80
 ،171 ،166 ،165 ،160 ،154 ،153 ،148 ،144 ،141
 ،212 ،204 ،193 ،192 ،190 ،183 ،179 ،177 ،175
 ،308 ،300 ،299 ،268 ،260 ،259 ،233 ،230 ،224

350 ،349

حرف ال�صاد
261 ................................................. ال�شعة

حرف الطاء
الطباق.................................................. 77
44 ................................................ الطرفاء
الطلح.............. 70، 160، 191، 213، 226، 260، 350

حرف العين
العبيثران )البعيثران(.............................. 44، 84

العرار............. 13، 22، 23، 28، 33، 34، 35، 40، 44، 

 ،118 ،109 ،101 ،100 ،97 ،96 ،95 ،91 ،88 ،82 ،57
 ،155 ،153 ،149 ،147 ،145 ،142 ،141 ،140 ،137
 ،212 ،211 ،199 ،190 ،175 ،173 ،172 ،158 ،157
 ،299 ،293 ،268 ،260 ،259 ،236 ،230 ،229 ،224

310 ،308 ،302 ،300
العرجون............................................... 263
223 ،142 ،138 ،77 ............................... العرعر
العرفج.............................. 177، 259، 262، 263
الُع�َشر............................................ 160، 162

حرف الغين
 ،155 ،138 ،121 ،105 ،92 ،89 ،86 ،85 ،58 ،44 . الغ�شا

269 ،260 ،235 ،221 ،213 ،201 ،200 ،198 ،175

حرف الفاء
الفقع )الكماأة(.................................. 306، 350

حرف القاف
263 ،184 ،39 ...................... القرقا�س )القّري�س(
القرنفل................................... 151، 159، 243

 ،86 ،82 ،77 ،44 ،33 ،13 ....................... القي�شوم
 ،259 ،212 ،183 ،179 ،175 ،166 ،165 ،160 ،139

350 ،308 ،300 ،299 ،260

حرف الميم
المرخ..................................... 216، 260، 261

حرف النون
النخل 17، 23، 70، 114، 186، 196، 211، 212، 225، 226، 

276
الند  139

39 ................................................. الن�شي
النفل 39، 44، 91، 99، 183، 193، 260، 261، 268، 271، 

350 ،286 ،281 ،280 ،276
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6- فهر�س ال�صور والمناظر)1(

ال�صفحة 1= الربيع  رقم 

271 .......................................... الربيع الجميل في نجد )الطوقي( )منظر معبر(  1
271 ........................... الموؤلف بين الماء والخ�شرة، قرب الأرطاوية، ربيع عام 1401هـ  2
الأقحوان والحنوة، في ربيع ال�شمان عام 1415هـ.......................................... 272  3
272 ...................................... طريق في الربيع، ومخيم في اإحدى رو�شات ال�شمان  4
الربيع، و�شيارة )الالندكروزر(............................................................. 273  5
273 .................................................................. طريق في الربيع ويابانية!  6
274 .......................................................................... قراءة بين الزهور  7
274 ............................................ الربيع في �شعيب ال�شوكي 1411هـ في قلب نجد  8
275 ........................................ الربيع )الماء والخ�شرة(.. في )الطوقي( 1403هـ  9
الربيع )الماء والخ�شرة(.. في نجد........................................................ 275  10
276 ................................................... الموؤلف يحتطب.. )من ال�شجر الياب�س(  11
276 ............................................ الع�شب يغطي الرمال في الدهناء، عام 1403هـ  12
لوحة جميلة................................................................................. 277  13
277 ................................... ربيع ومرح و�شباب )مخيم( 1415هـ في �شعيب )البير(  14
278 ............................................................... الربيع والعرفج، وراعي الإبل  15

ال�صفحة 2- رحالت ورمال وكثبان  رقم 

278 ................................................................. اأحد اأنقية الدهناء الجميلة  16
279 .................................................................. في قلب الدهناء )هبوط(  17
279 ....................... في الرملة )الربع الخالي( ا�ستعداد للهبوط من جبل )حبل( الرمل  18

)1( وقبل ال�شروع في ذلك هنا عبارات لطيفة يقولها اآباوؤنا عند جني بع�س النباتات الماأكولة، مثل: )والقى )ذعلوق( اأحلى ما 
اأذوق، لبين اأمي ولبين النوق(. ومثل: )و اْلقي )بقرا( واروح اقرا عند مطيويع اهل �شقرا(. ومثل قولهم في )الحّوا( الذي 

لم يذكر هنا وفيه �شبه من البقرا )مع اختالف بينهما( قالوا فيه َمن كل الحّوا: ا�شبح بطنه يتلّوى.
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ال�صفحة رقم  

هبوط حر )ا�ستعداد للهبوط من جبل الرمل(.............................................. 280  19
نقى من اأنقية الدهناء )ويرى الجمل في الربيع(........................................... 280  20
281 ........ نقى )جبال من رمال(، ويرى في اأعاله اثنان من �شباب اآل حمدان اأهل بلدة البير  21
281 .................................................................. ال�شيارة مغرزة في الرمال  22
282 ............................. )وهبوط(، �سيارة وحطب ورمال وربيع وطبيعة �ساحرة وهدوء  23
الرمال تحيط بالقافلة و�شط الدهناء....................................................... 282  24

ال�صفحة 3- الإبل  رقم 

فور الولدة.................................................................................. 283  25
283 ............................................................................. الناقة وحوارها  26
284 ............................................................... الإبل.. تاأكل من �شجر الطلح  27
الرجل يحلب، والحوار ينتظر )على اأحر من الجمر(....................................... 284  28
285 ..................................................... الإبل.. في اأو�شاع مختلفة و�شط الربيع  29
285 ............................................ هدارة الجمل، )ويرى الأخ �سخبوط الدو�سري(  30
286 ....................................................................................... مزاح  31
286 ....................................................................................... لقافة  32
287 .......................................................... الإبل، والأخ )�سخبوط الدو�سري(  33
287 ...................................................... حليب الإبل، ورغوته )الغذاء الكامل(  34

ال�صفحة 4- الأ�صجار  رقم 

288 .................... الأرطى في الدهناء 1411هـ ، وُيرى يرتفع عن الأر�س، على غير عادته  35
288 ................................................................................. �شجر البان  36
289 ..... �شجر البان، وُيرى ال�شيخان محمد بن نا�شر العبودي، وح�شين بن عبداهلل بن جري�س  37
�شجر الأراك................................................................................ 289  38
290 .............................................. ال�شجر يعانق الحجر في جزال قرب القويعية  39
�شجر ال�شرح................................................................................ 290  40
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�شجر القر�شي.............................................................................. 291  41
291 .................................. �شجر الغ�شا ويرى بجانبه منيع القحطاني - رحمه اهلل -  42
292 ................................................................................ �شجر الُع�َشر  43
292 ................................................................................ َلم �شجر ال�شَّ  44
293 ......................................................................... العو�شج )العو�شق(  45
�شجر الأرطى في و�شع طريف ولطيف...................................................... 293  46

ال�صفحة 5- ال�صجيرات والأع�صاب  رقم 

نبات العرار................................................................................. 294  47
نبات العرار................................................................................. 294  48
نبات الأقحوان.............................................................................. 295  49
نبات الخزامى.............................................................................. 295  50
296 ...................................................................................... ال�شيح  51
296 ................................................................................... القي�شوم  52
297 ..................................................................... العبيثران )البعيثران(  53
297 ................................................................................... الجثجاث  54
298 .............................................................. الَبْرَوق ب�شل القاّم )الحيات(  55
298 .................................................................................. ب�شل البر  56
299 ...................................................................................... الجعد  57
299 ....................................................................................... َقد النِّ  58
300 ................................................................................... الب�شبا�س  59
300 .................................................................................... الذعلوق  60
القرقا�س................................................................................... 301  61
301 ...................................................................................... البقرا  62
302 ............................................................................ من نبات الرمال  63
302 ............................................................................ من نبات الرمال  64
303 ............................................................................ من نبات الرمال  65
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303 ................................................................................. نبات الربلة  66
العرجون.................................................................................... 304  67
العرجون والأرطى في الدهناء.............................................................. 304  68
الطرثوث الذوؤنون........................................................................... 305  69
القتاد....................................................................................... 305  70
306 ...................................................................... الحمي�شا )الحما�س(  71
الحزا....................................................................................... 306  72
307 ...................................................................... الحندقوق )البابونج(  73
307 ............................................................................ القفعا )الكفنة(  74
308 .................................................................................... الحوذان  75
308 ..................................................................................... الن�شي  76
الحنظل )ال�شري(.......................................................................... 309  77
الحرمل..................................................................................... 309  78
310 ................................................................... النخل وثمره، غب اللقاح  79
النخل وثمره، قبيل الن�شج.................................................................. 310  80
من قمم جبل طويق......................................................................... 311  81
بقايا مباني من الأحجار في قمة جبل طويق................................................ 311  82
312 .. اإعداد القهوة و�شط الربيع، يقوم به الأ�شتاذ فلحي بن عايد اآل فلحي من �شكاكا بالجوف  83
�شجر الأرطى في الدهناء................................................................... 312  84
�شجر الأرطى، )العبل(..................................................................... 313  85
نبات العرار................................................................................. 313  86
َفل.................................................................................. 314 نبات النَّ  87
314 .................................. الربيع )الأقحوان( في ريا�س ال�شمان ربيع عام 1415هـ  88
نبات العرار................................................................................. 315  89
315 ............................................. الأقحوان والحنوة في ريا�س ال�شمان 1415هـ  90
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7- فهر�س الم�صادر والمراجع

1- الأبيوردي/ »ممثل القرن الخام�س في برلمان الفكر العربي«/ ممدوح حقي - دار اليقظة 
العربية للتاأليف، ب�شوريا )بدون تاريخ(.

2- اإحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام/ ابن دقيق العيد.
3- الأدب الحديـــث فـــي نجـــد/ د. محمـــد بن �شعد بـــن ح�شيـــن - مطبعة الفجالـــة القاهرة 

1971م.
4- اأ�شجان )ديوان �شعر(/ عبدالرحمن بن زيد ال�شويداء.

5- الأ�شمعيـــات. تحقيـــق اأحمـــد �شاكر، وعبدال�شـــالم هارون - مطابـــع دار المعارف بم�شر 
1383هـ.

ِركلي دار العلم للماليين - بيروت الطبعة الخام�شة 1980م. 6- الأعالم/ خير الدين الزِّ
7- الأغانـــي/ اأبو الفرج الأ�شبهاني - طبعة محمد ال�شا�شي المغربي - مطبعة التقدم بم�شر 

1323هـ.
8- الألمعيـــات )ديـــوان �شعر(/ د. زاهر بـــن عوا�س الألمعي - مطابع الفـــرزدق بالريا�س - 

الطبعة الثالثة 1403هـ.
9- الأمل ال�شامئ )ديوان �شعر(/ عمران بن محمد العمران، من مطبوعات الجمعية العربية 

ال�شعودية للثقافة والفنون 1403هـ - مطابع الفرزدق بالريا�س.
10- بحـــوث ندوة الأندل�س.. قرون من التقلبات والعطاءات/ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

بالريا�س 1414هـ.
11- بـــالد العرب/ الح�شن بن عبداهلل الأ�شفهانـــي/ تحقيق: حمد الجا�شر، والدكتور �شالح 

العلي - من�شورات دار اليمامة بالريا�س 1388هـ.
12- بين الأعا�شير.

13- تاريـــخ نجد/ محمود �شكـــري الألو�شي تحقيق بهجت الأثـــري - المطبعة ال�شلفية م�شر 
1347هـ.
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14- تاريخ العلماء النحويين من الب�شريين والكوفيين وغيرهم/ المف�شل التنوخي/ تحقيق 
الحلو 1401هـ.

15- التبر الم�شبوك في ذيل ال�شلوك/ ال�شخاوي.
16- تهذيب ال�شحاح.

17- جـــراح الليل/ �شعر/ د. براهيم بـــن محمد الزيد، من مطبوعات نادي الطائف الأدبي/ 
مطابع الحارثي 1402هـ - الطائف.

18- جرح الإباء )ديوان �شعر( اأحمد فرح عقيالن.
19- جريدة البالد.

20- جريدة الجزيرة.
21- جريدة الريا�س.

22- جريدة ال�شرق الأو�شط.
23- جريدة المدينة.

24- جريدة الندوة.
25- جريدة اليمامة.

26- جرير.. حياته و�شعره/ د. نعمان محمد اأمين طه - دار المعارف بم�شر 1968م.
27- الحب العذري.. ن�شاأته وتطوره/ اأحمد عبدال�شتار الجواري - دار الكتاب العربي بم�شر 

1367هـ.
28- الحديقة/ محب الدين الخطيب )14 مجلدًا( المطبعة ال�شلفية ومكتبتها بم�شر 1344هـ 

- 1390هـ.
29- حلم في نجد/ علي الطنطاوي - ن�شر دار الأ�شالة للثقافة بالريا�س.

30- الدمعة الحمراء/ محمد بن اأحمد ال�شديري - مطابع الفرزدق 1402هـ.
31- دي���وان اب���ن الخياط/ تحقي���ق خليل مردم ب���ك.. مطبوعات المجمع العلم���ي بدم�سق.. 

المطبعة الها�شمية دم�شق 1377هـ.
َمينة: عبداهلل/ تحقيق اأحمد راتب النفاخ - »مطبعة المدني بم�شر 1379هـ«. 32- ديوان ابن الدُّ
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33- ديوان ابن الرومي/ �شرح محمد �شريف �شليم - مطبعة م�شر 1922هـ.
34- ديـــوان ابن الرومي/ تحقيـــق الدكتور ح�شين ن�شـــار.. الهيئة الم�شريـــة العامة للكتاب 

1973 - 1974م.
35- ديوان ابن �شناء الملك/ القاهرة 1388هـ.

36- ديوان ابن عربي.
37- ديوان ابن الفار�س/ ن�شر مكتبة القاهرة، مطبعة محمد عاطف 1382هـ.

38- ديوان ابن معتوق المو�شوي.. �شبطه ووقف على طبعه �شعيد ال�شرتوني/ المطبعة الأدبية 
- بيروت 1885م.

39- �شعـــر ابـــن مّيادة، تحقيق: د. حنـــا جميل حداد 1402هـ مطبوعـــات مجمع اللغة العربية 
بدم�شق.

40- ديـــوان ابن المقرب/ تحقيق: عبدالفتاح الحلو/ ن�شر مكتبة التعاون الثقافي بالأح�شاء/ 
ط 1383هـ/ �شركة مكتبة ومطبعة م�شطفى البابي الحلبي بم�شر.

41- ديوان اأبي تمام حبيب بن اأو�س الطائي.
42- ديوان اأبي الح�شن التهامي من�شورات المكتب الإ�شالمي في دم�شق 1384هـ.

43- ديوان اأبي فرا�س الحمداني/ دار �شادر )بيروت( بدون تاريخ.
44- ديوان الأِبْيَوْرِدي/ طبعة عبدالبا�شط الإن�شي/ المطبعة العثمانية في لبنان 1317هـ.

45- ديوان الأِبْيَوْرِدي/ تحقيق: الدكتور عمر الأ�شعد/ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق 
مطبعة زيد بن ثابت 1394هـ.

46- ديوان اأحمد بن علي بن خاتمة الأن�شاري - تحقيق د. محمد الداية دم�شق 1392هـ.
47- ديوان الأخر�س 500 �شفحة.

48- ديوان الُبَرِعي ن�شر مكتبة القاهرة دار الطباعة المحمدية بم�شر )بدون تاريخ(.
49- ديـــوان جريـــر بن عبداهلل الَخَطَفـــى/ تحقيق د. نعمان محمد اأمين طـــه/ دار المعارف 

بم�شر 1969م.
50- ديوان جميل بثينة/ تحقيق فوزي عطوي - ال�شركة اللبنانية للكتاب 1969م.
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51- ديـــوان الحاجري/ طبعـــة محمود البيطار الحلبي/ و�شححه حمـــاد الفيومي/ المطبعة 
ال�شرفية/ بم�شر 1305هـ.

52- ديوان حافظ اإبراهيم/ مطبعة دار الكتب الم�شرية 1937م.
53- ديـــوان ديـــك الجن/ تحقيـــق د. اأحمد مطلوب، وعبـــداهلل الجبوري - ن�شـــر دار الثقافة 

بيروت مطبعة المتنبي 1383هـ.
54- ديوان ذي الرمة/ جمعه ب�شير يموت/ المطبعة الوطنية بيروت 1353هـ.

55- ديـــوان ذي الرمـــة/ تحقيـــق: الدكتور عبدالقدو�ـــس اأبو �شالح.. مطبوعـــات مجمع اللغة 
العربية بدم�شق - مطبعة طربين بدم�شق 1392هـ.

56- ديوان زكي مبارك )األحان الخلود( طبع دار الكتاب العربي بم�شر 1366هـ.
57- ديوان ال�شري الرفاء - ن�شر مكتبة القد�شي - القاهرة - 1355هـ.

58- ديوان �شالمة بن دندل - المكتبة العربية بحلب.
59- ديوان ال�شريف الر�شي/ دار �شادر، ودار بيروت 1380هـ.

60- ديوان ال�شريف المرت�شى.
61- ديوان �شّردر.

62- ديوان ال�شمة الق�شيري/ تحقيق د. عبدالعزيز بن محمد الفي�شل - ن�شر النادي الأدبي 
بالريا�س - مطابع الفرزدق 1401هـ.

63- ديـــوان ال�شنعانـــي، ُطِبـــع على نفقة: علي اآل ثانـــي/ باإ�شراف علي ال�شيـــد �شبح المدني 
مطبعة المدني بم�شر 1384هـ.

رّماح. 64- ديوان الطِّ
65- ديوان الطغرائي/ مطبعة الجوائب/ ا�شتامبول 1300هـ.

66- ديوان عبدالقادر الجزائري.
67- ديـــوان عبدالمطلـــب/ وقف علـــى طبعه محمـــد الهراوي، و�شرحـــه اإبراهيـــم الأبياري، 

وعبدالحفيظ �شلبي/ مطبعة العتماد بم�شر 1350هـ.
ة/ �شرح الدكتور اإح�شان عبا�س/ دار الثقافة/ بيروت - 1391هـ. 68- ديوان ُكَثِيّر َعزَّ
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69- ديوان محمد بن اأحمد ال�شديري.
70- ديوان مهيار الديلمي.

71- رباعيـــات �شبـــا نجـــد )ديـــوان(/ طاهـــر زمخ�شـــري/ �شركـــة المدينة للطباعـــة بجدة 
1393هـ.

72- رحلة اإلى بالد نجد/ الليدي اآن بلنت/ ترجمة محمد اأنعم غالب. من�شورات دار اليمامة 
بالريا�س 1386هـ.

73- رحلة التجاني/ عبداهلل بن محمد التجاني - تون�س 1377هـ.
74- رحلـــة الربيع/ فوؤاد �شاكر/ المقدمة بقلم: عبا�س محمـــود العقاد، الرحلة عام 1360هـ 

في ريا�س نجد. )بدون تاريخ(.
75- روائـــع مـــن ال�شعر النبطي/ عبـــداهلل اللويحان، طبعتـــان، لي�شتا على ما يـــرام، وننتظر 

الطبعة المنقحة التي تاأخرت كثيرًا!!.
76- ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنيا.

77- �شحر هاروت )ديوان(/ �شليم بن روفائيل بن جرج�س 1885م.
78- �شمير الأدباء - جمعه: �شعد ميخائيل.

79- ال�ساعر حمد الحجي/ د. محمد بن �سعد بن ح�سين ط1/ 1407هـ.
80- �شبـــه جزيرة العـــرب )نجد(/ محمـــود �شاكر الالذقانـــي - المكتـــب الإ�شالمي بيروت 

1396هـ.
81- �شرح ديوان ابن الفار�س.

82- ال�شعر العربي في العراق وبالد العجم/ د. علي جواد الطاهر.
83- �شعراء نجد المعا�شرون/ عبداهلل بن عبدالعزيز بن اإدري�س، مطابع دار الكتاب العربي 

بم�شر 1380هـ.
84- �شعراء َهَجر.

85- �شعر زياد الأعجم.
86- �شعر يزيد بن الطثرية، تحقيق د. نا�شر بن �شعد الر�شيد/ مطبعة دار مكة للطباعة 1400هـ.
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87- �شعر يزيد بن الطثرية، تحقيق حاتم ال�شامن، مطبعة اأ�شعد - بغداد 1973م.
88- �شمامة العنبر والزهر المعنبر/ محمد بن م�شطفى الغالمي.

89- �شالل قلب )ديوان �شعر( معي�س بن علي البخيتان.
90- �سبا نجد )مخطوط(/ ابن الجوزي 54 �شفحة. )لي�س فيه �شيء عن نجد، بل هو في الوعظ(.

91- �شدى زيارة �شبل الجزيرة الملك �شعود اإلى �شوريا/ فهد المارك.
92- �شور وخواطر/ علي الطنطاوي موؤ�ش�شة الر�شالة بيروت 1392هـ.

93- عدة دواوين مخطوطة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة.
94- علـــى ُرَبـــى اليمامة )ديوان(/ عبـــداهلل بن محمد بن خمي�س مطابـــع الفرزدق التجارية 

1397هـ.
95- غاية المرام باأخبار �شلطنة البلد الحرام/ عبدالعزيز بن عمر القر�شي.

96- فرحة الأديب في الرد على ابن ال�شيرافي/ الأ�شود الغندجاني.
97- في زورقي )ديوان �شعر(/ عبداهلل بن عبدالعزيز بن اإدري�س 1404هـ.

98- القامو�س المحيط.
99- قي�س ولبنى )م�شرحية �شعرية( عزيز اأباظة دار المعارف بم�شر 1976م.

100- القالئـــد )ديـــوان(/ محمـــد بن علـــي ال�شنو�شي/ مطابـــع دار الكتـــاب العربي بم�شر 
1380هـ.

101- قلق )ديوان �شعر(/ نا�شر اأبو حيمد.
102- الكامل في التاريخ/ ابن الأثير/ دار �شادر/ دار بيروت/ 1385هـ.

103- كتاب البلدان/ اأحمد الهَمذاني )ابن الفقيه( طبع في ليدن - هولندا - 1302هـ.
104- لحـــن الهـــوَى )ديوان( هادي بن محيـــي بن حمزة الخفاجي ن�شـــر دار ثقيف بالطائف 

1400هـ مطابع دار مكتبة الحياة.
105- لواعج )ديوان �شعر( - عبدالرحمن بن زيد ال�شويداء.

106- المتنبي ال�شغير )الأبيوري/ د. عمر الأ�شعد ن�شر دار العلوم بالريا�س طبع دار الجيل 
بم�شر 1977م.
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107- المجـــاز بن اليمامة والحجاز/ عبداهلل بـــن محمد بن خمي�س - من�شورات دار اليمامة 
بالريا�س - مطابع الفرزدق 1390هـ.

108- مجال����س ثعلب/ اأحمد ب���ن يحيى بن ثعلب/ تحقيق عبدال�سالم هارون/ ط2/ 1960 - 
1969م.

109- مختارات البارودي/ محمود �شامي البارودي/ دار العلم للجميع - بيروت )بدون تاريخ(.
110- مجلة الجزيرة/ الريا�س.

111- مجلة الحر�س الوطني/ الريا�س.
112- مجلة الدعوة/ الريا�س.

113- مجلة الر�شالة/ القاهرة.
114- مجلة العرب/ الريا�س.

115- المجلة العربية/ الريا�س.
116- مجلة قافلة الزيت/ الظهران.

117- مجلة كلية اللغة العربية/ الريا�س.
118- مجلـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي/ الجـــزءان الأول والثانـــي المجلـــد 32 ربيـــع الأول 

1401هـ.
119- مجلة المنهل/ جدة.

120- مجلة المورد/ بغداد.
121- مجلة اليمامة/ الريا�س.

122- محا�سن نجد/ كتاب مخطوط )عدة مجلدات(/ ح�سين بن عبداهلل بن جري�س.
123- مختارات من ال�شعر المغربي والأندل�شي، لم ي�شبق ن�شرها.

124- مدامع الع�شاق/ د. زكي مبارك/ المكتبة التجارية الكبرى بم�شر 1353هـ.
125- المختـــار مـــن قطب ال�شرور في و�شـــف الأنبذة والخمور/ اإبراهيـــم القيرواني.. تون�س 

1976م.
126- مـــّد وال�شاطيء اأنت )ديـــوان �شعر( د. اإبراهيم العواجي. اأُ�شْيـــر هناك اإلى �شعر �شماه 
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�ساحبه )خيمة اأنِت والخيوط اأنا(!!
127- مطمح الأنف�س وم�شرح التاأن�س في ملح اأهل الأندل�س/ الفتح بن خاقان مطبعة ال�شعادة 

بم�شر 1325هـ.
128- معجم البلدان/ ياقوت الحموي دار �شادر بيروت 1397هـ.

129- المعجم الجغرافي للبالد العربية ال�شعودية المنطقة ال�شرقية/ حمد بن محمد الجا�شر 
مطبعة نه�شة م�شر بالقاهرة 1399- 1401هـ.

130- معجـــم ما ا�شتعجم من اأ�شماء البالد والموا�شع/ عبـــداهلل البكري الأندل�شي/ تحقيق 
م�شطفى ال�شقا.. مطبعة لجنة التاأليف بم�شر 1364 - 1368هـ.

131- معجـــم اليمامة/ عبداهلل بن محمـــد بن خمي�س/ مطابع الفـــرزدق بالريا�س 1398هـ 
)مجلدان( )1281( �شفحة.

132- مهد العرب/ عبدالوهاب عزام.
133- من اأعالم ال�شعر اليمامي/ عمران بن محمد العمران، مطابع الريا�س 1377هـ.

134- من نفحات الحرم/ علي الطنطاوي، مطابع دار الفكر بدم�شق 1379هـ.
135- النجديات )مخطوط(/ الأبيوردي/ 49 �شفحة.

136- نج���د.. ومفاتن���ه ال�سعرية/ خالد بن محمد بن خنين موؤ�س�س���ة الر�سالة/ بيروت ط1/ 
1413هـ.

137- نزهة الأب�شار بطرائف الأخبار والأ�شعار/ عبدالرحمن بن درهم.
138- ن�شيم ال�شبا/ ابن حبيب الحلبي/ المطبعة الم�شرية/ بولق/ بم�شر 1290هـ.

139- ن�شوة الحزن )ديوان( محمد بن �شعد بن م�شعان/ ن�شر دار الوطن بالريا�س/ المطابع 
الأهلية 1398هـ.

140- نفا�شة الجراب في عاللة الإغتراب/ ل�شان الدين بن الخطيب.
141- وحي الفوؤاد/ فوؤاد �شاكر/ المطبعة العالمية بم�شر 1369هـ.

ـــكان/ تحقيـــق د. اإح�شان عبا�ـــس/ طبع دار �شـــادر بيروت  142- وفيـــات الأعيـــان/ ابـــن ِخلِّ
1398هـ.


