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ال�سعراء وت�سابه الأ�سماء
اأو  ا�سم  jت�ساHه  اأن   Aال�سعرا Wالع   Aسو� eن 
eعروف،  TساYر  لقب  اأو  ا�سم  eع  Hع�سهم  لقب 
ااآNر  Yلى  H�سهرJه  eنهما  ام�سهور  فيطغى 
وهذه  اأTسعاره.  اإليه  وJن�سب  Tسهرة  eنه  ااأقل 
Mمل  فقد  العرHي،  ااأOب  ي  cثرة  الظاهرة 
اأTسهرهم   AسعراT Y�رة  eن  اأcر  الناHغة  لقب 
القي�ض  اeرئ  ا�سم  وMمل  الذHياي،  الناHغة 
القي�ض Hن  اeروؤ  اأTسهرهم   Aال�سعرا جموYة eن 
ااأ�ستاM P�سن  الكبر  امحقق  وقد Lمع  Mجر، 
ال�سندوHي اأTسعارهم واأNبارهم ي cتاب، Lعل 
واأTسعارهم  والنواHغ  امراق�سة  (اأNبار  Yنواfه 
وjق�سد  ااإ�سام)(1).  وUسدر  اجاهلية  ي 
القي�ض،  اeرئ  Hا�سم  �ُسمي  eن  Hامراق�سة 

وHالنواHغ eن ُلِقّب HالناHغة.

وMمل اأ�سماe Aت�ساHهة TسعراA اآNرون وJداNلت 
هذا  Mمل  فقد  �ُسحيم،  eثل  اأTسعارهم،  f�سبة 
اا�سم Yدة Tسعراe Aنهم �ُسحيم الرjاMي و�ُسحيم 
Yبد Hني اح�سحا�ض، وcذلك Mمل لقب امجنون 
Yدة TسعراA وf�سبت اأTسعارهم اإى اأTسهرهم وهو 

جنون Hني Yاeر.

TساYرjن  ا�سم  JطاHق  احدjث  الع�ر  وي 
 Oروا eن  وهو  e�سهور  اأMدهما  eتعاUرjن 
الباروOي  امدر�سة ااإMياFية، وjعد ي eرJبة 
HاTسا  Uسري  اإ�سماYيل  ال�ساYر  وهو  وTسوقي، 
TساYر  fف�سه  اا�سم  وMمل   ،(1923-1854)

اآNر ا jقل Yنه TساYرjة ولكنه اأقل Tسهرة، وهو 
وللتفرjق   ،(1953-1886) Uسري  اإ�سماYيل 
Hينهما ا�سطر حققو jOواfه اإى اإ�سافة cنيته 
اإ�سماYيل  Yلى Zاف الدjوان، لي�سبح: (jOوان 

Uسري اأHو اأeيمة).

اأن  eوؤNراً  اcت�سفت  اأن  Hعد  هذا  cل  Jذcرت 
f�سبتها  TساYت  التي  البحرة)  (اأZنية  ق�سيدة 
اإى ال�ساYر Yلي اأMمد Hاcثر، اإما هي ل�سقيقه 
ق�سة  االتبا�ض  ولهذا  Hاcثر.  اأMمد  M�سن 

jح�سن اأن fورOها.

ق�سيدة )اأغنية البحرة(
Yلى  eوقعًا  2001م  العام  ي  اأf�ساأُت  Mن 
Hال�ساYر  للتعرjف  (ااإfرfت)  العامية  ال�سبكة 
Hاcثر،  اأMمد  Yلي  الكبر  ام�رMي  الرواFي 
اأن jلقى اموقع cل eا لقيه eن  اأJوقع  اأcن  م 

HااأOب.  وامهتمن  والباMثن   AاHOااأ Mفاوة 
Hاcثر  Hه  jحظى  الذي  احب  eقدار  وهالني 
واأHOه. وقد جلى Pلك احب eن Nال الر�ساFل 
Jبارك  البلدان  ختلف  eن  Yلي  اfهالت  التي 
eن  لدjها  ما  اإي  وJر�سل  اموقع  Xهور 

 

اأدب

»اأغنية البحرة« جد موؤلفها
ق�سيدة تائهة بن �سقيقن!

د. عبد احكيم الزبيدي

يقف  وبجواره  الكرسي  على  الجالس   - باكثير  ااستاذ 
أخواه حسن ثم أبو بكر

يسار:  باكثير
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eعلوeات جهولة Jتعلق Hحياة اأو اأOب Hاcثر. فقد اأر�سل ي حب لباcثر 
eن ال�سعوjOة eل�سقًا YOاFيًا لفيلم (e�سمار Lحا) الذي اأfتج Yام 1952م، 
cما اأر�سل ي Wالب YرHي eن اأماfيا jح�ر ر�سالة eاL�ستر Yن Hاcثر 
اأOب Hاcثر، fوق�ست  Hن�ض cاeل لر�سالة cOتوراه Hاللغة ااإجليزjة Yن 

Yام 1972 ي Lاeعة اأfOره Hاأ�سكوJلندا، وZرها cثر.

وeن �سمن الر�ساFل التي Jلقيتها ر�سالة eن الدcتور fزار Zام وهو Wبيب 
Mن  وcان  Wوjلة.  eدة  فيها  واأقام  ال�سوOان  ي  Oر�ض  مني  وeو�سيقي 
ال�سفارة  ي  الثقاي  ام�ست�سار  eن�سب  j�سغل   (2005 (فراjر  را�سلني 
اليمنية ي اخرWوم. وقد Tسكري Yلى اهتماeي Hالتعرjف Hباcثر، وcPر 
ي اأfه Rار Hاcثر ي eنزله Hالقاهرة Hرفقة والده ال�ساYر اليمني الكبر 
اأZنية  ال�سوOان  اإن ي  حمد Yبده Zام. وcان ما قاله ي ر�سالته Jلك 
ال�سوOاي  امو�سيقار  (البحرة) حنها  Yنواfها  Hاcثر  cلمات  Tسهرة eن 
YرHي ال�سلحي (Jوي �سنة 2004)، وZناها الفنان ال�سوOاي الكبر Yبد 

الدافع Yثمان (Jوي �سنة 2010).
cلماJها  Yلى  Yرت  Mتى  ااإfرfت  ي  ااأZنية  Jلك  Yن  اأHحث  فاأNذت 
Hعد اأي ي اأMد امواقع ال�سوOاfية فاأ�سفتها اإى ق�ساFد Hاcثر التي ي 
اموقع، واأfا ا اأTسك ي Uسحة f�سبتها اإليه. Kم وLدت J�سجيًا لها eغناة 

ي eوقع (اليوJيوب) فاأ�سفت راHطًا له ي eوقع Hاcثر.

 AناKاأ cنت  اأfني  لدي  Hاcثر  اأMمد  Yلي  لاأjOب  f�سبتها  اأcد Uسحة  وما 
eتاHعاJي ما jكتب Yن Hاcثر ي ااإfرfت قد Yرت Yلى eقالة Hعنوان 
الراFد)  (Uسحيفة  eوقع  ي  f�رت  البحرة)  TساYر  Hاcثر–  اأMمد  (Yلي 
وقد   .(2010/05/30) Hتارjخ  احفيظ  Yبد  الدjن  Uساح   Pااأ�ستا Hقلم 
 Pااأ�ستا ال�سوOاي  املحن  اإى  ااأZنية  وUسول  ق�سة  امقالة  cاJب  cPر 
YرHي ال�سلحي، وcPر اأfه –اأي ال�سلحي- اWلع Yليها eن�سورة ي جلة 
الدافع Yثمان، وقال  للمطرب Yبد  واأYطاها  (الر�سالة)، فاأYجبته فلحنها 
له Hاحرف الواMد -cما jذcر cاJب امقالة رواjة Yن امطرب Yبد الدافع 
Yثمان -: »هذه ااأZنية �ستجعلك Yلى القمة«، Kم j�سيف cاJب امقالة: 
للفنان Yبد الدافع Yثمان fحو القمة، وXلت Mتى  »فكاfت Hالفعل eعراً 
ااآن Jذcاراً لغناA العباقرة ي eRن الغناA امعتق«. وقد cPر cاJب امقالة 

اأن ااأZنية اأjPعت اأول eرة Yام 1954م.

رحلة ال�سك
Yلى اأي Hعد Pلك Tسككُت ي Uسحة f�سبتها لعلي اأMمد Hاcثر Mن �ساألُت 
الدcتور حمد اأHوHكر Mميد وهو الباMث ااأeن Yلى Jراث Hاcثر، الذي 

اآلت اإليه Lميع ااآKار ااأHOية التي Jرcها Hاcثر Hعد وفاJه لدi اأ�رJه ي 
القاهرة، Mن �ساألته Yن هذه الق�سيدة cPر ي اأfه م jجدها Hن الق�ساFد 
وامجات ي Mياة  ال�سحف  eنها ي  امن�سورة   Aسوا� اإليه  وUسلت  التي 

Hاcثر اأو امخطوWة. 

وما cنت قد وLدJها ي ااإfرfت ي cثر eن امواقع ال�سوOاfية eن�سوHة 
اإى (Hاcثر) فقط Oون cPر اا�سم cاeًا، فقد قدرت اأن Jكون ل�ساYر اآNر 
eن اأ�رة Hاcثر Zر Yلي اأMمد Hاcثر، واأول eن Nطر ي Hاي هو Tسقيقه 
ااأ�ستاM P�سن اأMمد Hاcثر الذي Oر�ض ي Oار العلوم Hالقاهرة وcان jن�ر 
اما�سي.  امياOي  القرن  eن  ااأرHعينيات  ي  الر�سالة  جلة  ي  Tسعره 
وcنت قد اWلعت Yلى f�سخة eن اأYداO جلة (الر�سالة) ي امكتبة العاeة 
HدHي ي eطلع الت�سعينيات، وUسورت cل eا وLدJه eن Tسعر لعلي اأMمد 
Hاcثر eن�سوراً فيها. وeررت Nال Pلك Yلى ق�ساFد eن�سورة Hا�سم M�سن 
اأMمد Hاcثر ولكني م اأهتم Hت�سوjرها، اأن اهتماeي cان eن�سبًا Yلى 

Tسقيقه Yلي. 

Lهداً  jتطلب  (الر�سالة)  جلة  eن  الورقية  الن�سخة  ي  البحث  cان  وما 
eن  اإلكروfية  f�سخة  Yن  اأHحث  اأNذت  فقد  ااآن،  ي  eتي�ر  Zر  ووقتًا 
فيها،  البحث  Yلي  لي�سهل  (ااإfرfت)  العنكبوJية  ال�سبكة  ي  (الر�سالة) 
(امكتبة  eوقع  اأWلبه ي  eا  Yلى  eوؤNراً  التنقيب Mتى Yرت  Hي  وWال 
ق�سيدة  Yن  Hحثت  وMن  الكتب.  Hاأeهات  Zني  eوقع  وهو  ال�ساeلة)، 
 (431  Oالعد) ي  Hاcثر  اأMمد  M�سن  Hا�سم  eن�سورة  وLدJها  (البحرة) 
 Oعت اإى العدLد، رcة ي التاأOاjRخ: 06 - 10– 1941م. وjتارH رOال�سا
fدوة  eكتبة  ي  eوLوOة  (الر�سالة)  جلة  eن  ورقية  f�سخة  ي  امذcور 
الق�سيدة  الثقافة والعلوم HدHي، وUسورJها. وهكذا Uسدق Mد�سي وYَرْت 
موؤلفها، Hعد رMلة Wوjلة. وهاأfذا اأ�سارع Hن�ر Nر هذا ااcت�ساف Mتى 

jُعرف اموؤلف احقيقي لتلك الق�سيدة اجميلة. 
والطرjف اأن ال�ساYر M�سن Hاcثر cان قد اأهدi ق�سيدJه Jلك اإى (fاXم 
HارYًا  eلحنًا  له  اه  قي�ض  اأن  فكان  البارع)،  وeلحنها  اجندول  اأZنية 
وeطرHًا Yظيمًا فذاYت ق�سيدJه وTساYت Mتى اأUسبحت TسهرJها ا Jقل Yن 

Tسهرة (اأZنية اجندول).
وهذا f�ض الق�سيدة، cما f�رت ي جلة الر�سالة:

اأغنية البحرة
(eهداة اإى fاXم (اأZنية اجندول) وeلحنها البارع)
لاأjOب M�سن اأMمد Hاcثر
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إن رأيِت الصبح ُيبدى لِك سحَره
فاذكريني واذكري يوم البحيرْه

 
يوم أقبلِت وفي يمناِك زهره

اِح ثغَره قد حكت من وجهِك الوَضّ
 

ونسيُم الصبُح يهدي لِك عطَره
دى يكسو وجوه الزهِر ُنضَره والَنّ

 
مِت - حيَره فعرتني - حينما سَلّ

ه؟ أأداري القلَب أم أعلُن ِسَرّ
 

وأواري الُحَبّ أم أظهر أمَره
 

حْت بالزهِر عمري أنِت يا من وَشّ
هِر صدري وأضاءت بُشعاِع الُطّ

 
اذكريني واذكري يوم البحيرة

 

***

لم أعد أذكر إا أن نظَره
أشعلت في قلبَي الولهاِن جمَره

 
دِر َزفَره وأطارت من حنايا الَصّ

وأسالت من سواِد العيِن عبَره
 

وَجَنت للروِح َتهيامًا وَحسَره
! ما أفتَك سحَره! يا َلسحِر الُحِبّ

 
يأِسُر القلَب وما أعذَب أسَره!

إن أكن ُأنسيُت ما ُأنسيُت ذكَره
 

ه ليتني - إذ ُذقُته - ما ُذقت ُمَرّ
 

حْت بالورِد ُعمري أنِت يا من وَشّ
وأضاءت بشعاِع الُخلِد صدري

 
اذكريني واذكري يوم البحيرة

***

ه واذكري إذ قلُت: هذا اليوُم ُغَرّ
في جبيِن العمِر فلَنْشَتَفّ ِبشَره

 

ه اِن ُدَرّ وانثري من ثغِرك الفَتّ
وانشري من َشعِرِك الوسناِن ِعطَره

 

أو دعيني أرتشْف من فيِك خمَره
ه ِك الوردَيّ َمَرّ ْل خَدّ أو أقِبّ

فتصاممِت كما لو كنِت صخَره
اِذ ُحمَره وَسَرْت في وجهِك اأَخّ

 
طربًا أخفقِت إذا حاولِت ِستَره

 
َرْت بالُحِبّ ُعمري أنت يا من عَطّ

وأضاءت بُشعاِع القلِب صدري
 

اذكريني واذكري يوم البحيرة

***

واذكري الزورَق إذ أوقفُت سيَره
بعدما اجتاز بنا عرَض الُبحيَره

 
فانتحينا مجلسًا تحت ُشجيَره

مجلسًا ُحَفّ بماٍء وبُخضَره
 

وبأزهاٍر حباها الفجُر ُطهَره
ومروٍج ُتلهُم الشاعَر ِشعَره

 
فسكرنا عنده بالُحِبّ سكَره

لم تدم إا كما تخطُر خطَره
 

ه آه لو عادت وعادت ألَف مَرّ
 

َرت بالُحِبّ ُعمري أنت يا من عَطّ
وأضاءت بُشعاع القلِب صدري

 اذكريني واذكري يوم البحيرة

 ،iالكر التجارjة  القي�ض، Uسدر Yن امكتبة  اeرئ  W (1)بع eلحقًا H�رح jOوان 
القاهرة، العام 1953م.

الهوامش

http://www.bakatheer.com
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