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ملخص البحث 

            منها : بأمور عدة خرجتبعد رحلة طيبة مع الشاعر أحمد محرم   

إن احمد محرم شاعر سبق زمالءه في الدعوة إلى العودة إلى الينابيع الصافية  -١
 لهذا الدين.

مزج السياسة بالدين على أن اإلسالم دين ودولة ولم يكن واعظا وحسب، فقد راح  -٢
  .يقارع المستعمر ويفضح انتهاكاته

 كان يحدث في البالد زاء ماإام مصر والمسلمين خضوعهم وصمتهم كالم على ح -٣
 من جور وانتهاكات .

  .كان سباقا في الدعوة إلى الجامعة اإلسالمية -٤
كان من أوائل المحذرين من مكايد الصهاينة وحرص على الدفاع عن فلسطين  -٥

 ض العرب والمسلمين.اواستنه
 
 
 

 أستاذ مساعد في قسم أصول الدين ،كلية العلوم اإلسالمية،جامعة الموصل.(*) 
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 فلم يمدحهم تزلفا أو تكسبا ولم يخضع لضغوط  ،ألجل ذلك والبتعاده عن الحكام -٦
لم يصلوا إلى ما وصل او الذين  قائمة كبعض زمالئه  لهالزمن ..ألجل ذلك لم تقم

 إليه من مقدرة فنية وتعبيرية وتمكن.

 ولكن في ،سلوب الشاعر بين شعر الوعظ والشعر التعليمي والقصصيأوقد تراوح    

  والسيما حين يستنهض الهمم، وحين يتطلب األمر يهدر ،همس في كثير من األحيان

  ،شعارهأعدم رنة موسيقية حالمة .. ومن خالل قراءة كثير من  ن وفي كال األمرين ال،

لعله كان  بناء ئسلوب حواري هادأ وقفت على ،والسيما في ديوانه مجد اإلسالم

بناء العامة من عمال وفالحين أمراعيا في ذلك قلة مستويات المتلقين كافة من طلبة و

  ،شعارهأولئك كان حاضرا في أوساسة وعلماء ومتعلمين .. رجاال ونساء.. كل 

  الفئات المعاديةيحاك ضدهم من كيد وتنبيه المسلمين على ما يصال الحكمةإوغايته 

نون الفرص ركضا وراء حين الذين يتووالسيما الماسونية والصليبية والشعوبية واالنتهازي

 وة والجاه الزائف.ظالكسب المادي والح
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The Poet Ahmad Hassan Abdullah 

(Ahmad Muhram) 

  Asst.Prof.Dr.Abdullah .F. Aldaher   

ABSTRACT 
After a good journey with the poet Ahmed Moharram came out 
several things, including: 

1 - The poet Ahmed Moharram above his colleagues in calling 
for a return to the springs of the net debt. 

2 - mixing politics and religion that Islam is a religion and the 
state was not a preacher and as, he claimed the rebuking the 
colonizer and exposes the violations. 

3 – Converging Muslim rulers of Egypt, they are subject and their 
silence about what was happening in the country from the 
injustice and violations. 

4 - he was ahead in the invitation to the Islamic University. 

5 - One of the first Mahdhiran machinations of the Zionists and 
was keen to defend Palestine and mobilize Arabs and Muslims. 

6 - for that, but its distance from the rulers, not Amdham Tzlva 
Tkspa or not subject to the pressures of time .. for that you do not 
list him as some of his colleagues or those who did not reach the 
conclusion reached by the ability of technical and expressive and 
able. 
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Has ranged between hair style poet preaching and teaching poetry 
and fiction, but in whispered in often, and when needed is wasted 
, Especially when inspiring, and in both of which no shortage 
dreamy musical ring .. Through reading many of his poems, 
especially the glory of Islam in his office, stood on a quiet 
building style talk show that perhaps it was taking into account 
the low levels of all recipients of the students and members of the 
public workers, farmers, politicians, scholars and learners .. Men 
and women .. Each of those present in his poetry, and wisdom 
than the delivery and alerting Muslims to what is being plotted 
against the plots of hostile groups, particularly Freemasonry and 
the Crusades and the populism and opportunists who are waiting 
for opportunities and ran behind the material gain and wealth and 
privileged ... pseudo-. 

 

شعره اإلسالمي 

 بعض الكتب والمنهجية منها خاصة دورَا كبيرَا في إيصال األدب إلى أدت        
 ، والشك أن للمناهج الدراسية ضوابطها في االختيار بحسب باألدباءالناشئة وتعريفها 

المرحلة الدراسية والمادة المختارة ، وكثيرا ما اجتر بعض المؤلفين ما وجدوه حاضرَا 
 أسماء بعينها في مراحل متعددة في ربين أيديهم من غير ما كد أو تحر وبهذا تتكر

الدراسة األولية أو العليا وكأن القدر قد قدر أن ال يكون هناك ما تستوجب دراسته 
والتعريف به وبمنتجه وبنتاجه األدبي أو اللغوي أو سوى ذلك... وهذا الشاعر العلم 

نه الشاعر العلم الذي ال أاحمد محرم ظل مغبون الحق من تقديمه للناشئة وألمته على 
 في ميدانه األدبي والسياسي واالجتماعي ذوي القامات الطواليقل مكانة عن مستوى 

ن لم يكن متقدمَا على كثيرين منهم، لذا وجدت من الجدير بنا أن نكتب فيه ما يكسبنا إ
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دبه كي ينتفع به بوصفه علما ينتفع به.. وقد أمعرفة ويزيد من رصيده في بث علمه و
كتب في غيره الكثير الكثير والسيمَا معاصروه فأنت واجد في كل كتاب في تاريخ 

الرصافي أو مطران  أو و حافظ أو الزهاويأاألدب الحديث فصال أو مبحثَا عن شوقي 
 أو شأوَا في ميدانه.. ولعلنا ال ةأو جبران أو سواهم والسيما ممن لم يكونوا بالغيه مكان

 ن أهم أسباب التعمية عنه وعن أمثاله من األدباء والمفكرينإ  : الهدف إن قلنائنخط
 منهجه الذي لم ينافق فيه أو يتزلف أو يقل فيما ال يؤمن فيه كما كان يفعله بعض ،

ثاره وشعره مواقفه من بعض زعماء آمعاصريه (( ومن أسباب ضياع اسمه وكثير من 
السياسة والحكم الذين توالوا على تصريف شؤون البالد في النصف األول من القرن 

 فقد كان محرم يرى فيهم طالب مطامع يتقاتلون على المناصب ويسعون إلى ،العشرين
 بل يتخذونها ،المجد الشخصي من غير إيمان بقضية الوطن وال تضحية في سبيلها

سبيَال لتحقيق مآربهم ومعبرَا ينفذون منه إلى أغراضهم ...وكان لعلو نفس الرجل 
ي وزير أو تحية أي زعيم طمعا في منصب أو جاه ، بل أبائه رفضه مقابلة إوترفعه و

 في الوقت )1(سخر ممن طلب إليه ذلك وهو في أقسى حاالت الضنك وأشدها ..))
 وأقيمت بأسمائهم  ،الذي ظهر زمالؤه على المأل واشتهروا و شاركوا في المهرجانات

بان حكم االستبداد... ولكن إنه لم يذكر إالحفالت .. كل ذلك لم يكن غريبَا إذا قلنا 
الغريب انه لم يذكر بعد ذلك إلى يومنا هذا ولم ينصف، والسيما من لدن أبناء بلده 

الذين عانوا ما عانوه، وقد شاركهم المعاناة ودافع بكل ما أوتي من قوة ... كان صادق 
 جاعَال قضية ، كل عوامل التخلف والتسلط واالستحواذدافعاً اللهجة معبرَا عن الواقع 

غلب المتزلفين ممن عاصروه إال طالب أصب عينيه، ولم يكن نمته وفلسطين أوطنه و
مناصب وشهرة وأموال... وكان لهم ما أرادوا ... في الدنيا ...سوى ما اثر عنه من 
تهان كانت تقدم للخديوي في مناسبات رسمية أو ما وجهه للسلطان عبد الحميد أو 
بعض معارفه الكبار ... فهو في ذلك تابع لعرف ساد في عصره ..ولم يكن يكتب 

والسيما إذا علمنا إن ذلك كله كان  ذلك عن طلب للحظوة أو حبًا للتقرب والزلفى ...
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 فقد عزف عن هذا كله حين ،وفي أولى درجات سلمه الشعري  ..،في مقتبل حياته
  .فيه وعاب على شوقي وأمثاله مسلكهم في التزلف نضج وزهد

 

 عصره: 
 ولد احمد محرم في زمن اشتد فيه أمر المستعمر االنكليزي على شعب مصر اثر     

يش أو ألغاه ، ـخسارة احمد عرابي ، فاستغل المستعمر الظرف المواتي له فحل الج
وتلك قاصمة الظهر، ولعب في مقدرات المصريين فغير مناهج الدراسة بل ذهب إلى 

 وجعل الصحافة مقيدة ، على العربية والغي الدستورلغة المحتلذلك إذ فرض  ابعد من
  أما اإلعالم المعارض فكان حذراَ ،بقيد منحط هي المصانعة والمواالة كجريدة(المقطم)

. مترقبا كل حين يصدر بحقه اإلغالق
 وتعرض برفق ،لذا فقد كانت تلك الجرائد أو الصحف تهمس في حذر وعلى تخوف

د وظل األمر على هذا الحال سنوات عجافا سكنت فيها األنفاس ي كصحيفة المؤ،زائد
ال مقاالت وال معارضة تذكر..يقول المستر (بلنت) في كتابه ( تأريخ وفال خطب 

 مؤكدَا إمعان المستعمر االنكليزي في ضرب المقومات العربية )المسالة المصرية
واإلسالمية لدى المصريين (( إن سادة مصر من البريطانيين لم يخالج قلوبهم أدنى 
عطف على المصريين ، وبدال من أن يعدوهم باالستقالل سعوا سعيا حثيثا إلى اشد 

الطرق قضاء على كل ما فيهم من علم وكرامة ورغبة في أن يكونوا أصحاب شأن في 
 ولقد عاش احمد محرم هذا الظرف القاهر الذي جعله يرسل )2(بالد هي بالدهم))

صرخاته المتتالية وتحذيراته لألمة من هذا الوباء ويحثهم على التيقظ من غفوة قد 
وقد كان لتدهور الحياة الشاملة في مصر وبعض بالد العرب ، تؤدي بهم إلى األبد
 جماعات ورجاالت أدى إلى ظهور حركات غذاها توقد استنهاضوالمسلمين أثره في 

 ومنها الدعوة إلى الجامعة ،الشباب ومضاء عزائم كانت تلك االنتكاسة حافزَا إليقادها
 وكان الشيخ جمال الدين ،ة االحتاللباإلسالمية التي تبناها مفكرون لسعتهم نك
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 وكانت ( العروة الوثقى) سبيلهم ،األفغاني حامل لواء هذا الدعوة والشيخ محمد عبده
إلى بث دعوتهم تلك ... ورافق ذلك كله أمور كان في مقدمتها مقتل بطرس غالي 

على يد الحزب الوطني مما آثار الفتنة بين المسلمين واألقباط وكان لمحرم دور فاعل 
في تهدئة الخواطر وتأكيد روابط المواطنة والتسامح ، وكان لنشوب الحرب العالمية 

   االنكليز األمر في مصر وتضييق الخناق دور في استغالل1914األولى 
العرفية والرقابة على اإلعالم ولوحق الوطنيون  عليها فأعلنوا الحماية وفرضوا األحكام

  ،فقد رسم فيواعتقل األحرار..وكل أولئك كان في شعر احمد محرم مصورَا بصدق
سجل محرم موقفَا وطنيَا حين جاء ( جورج لويد) و  ،شعره المعاناة المصرية بدقة فائقة

 وكان نقده الذعَا لزعماء النفاق والزلفى.. قال مذكرا بعاقبة ،إلى مصر معتمد بريطانيا
الطغاة من قبل والزعماء الحريصين على مراكزهم... 

     يدين بغيره الشعب الرشيد               ّن لهم َلِدْيناَ إدع الزعماء        

حمد محرم موقفا رائدَا في الحرص على فلسطين وتتابع شعره فيها واخذ أوسجل 
إحساسه بضياعها يزداد ولعله (( أول شاعر مصري أحس بالخطر الذي يتهدد أولى 

 )3())هاالقبلتين ، ولمح نذر العاصفة التي توشك أن تجتاح األمة العربية بأسر

وكم انشد محرم من قصيدة يأمل فيها صحوة عربية إسالمية ويدعو إلى جامعة     
تجمعهم ووحدة توحدهم وكم هتف بأبناء أمته يدعوهم إلى أن يعرفوا قدرهم ومكانتهم 

ومصدر قوتهم وكم بارك كل خطوة مدت في سبيل جمع شملهم حتى قامت  وسابقتهم
  الجامعة العربية السنة التي فارق فيها الشاعر الحياة .1945في سنة 

كل أولئك كان ... وكان قلم احمد محرم ولسانه ال يكفان عن االستنهاض وبث       
روح الثورة على واقع فاسد ومحذرَا أمته من الغفلة عما يخطط له العدو الصليبي 

 وسكت عنه بل تغافل عنه عباد المناصب والباحثون عن  ،والصهيوني والماسوني
 . المصالح السريعة الزائلة
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مولده: 

تركي متمسك باإلسالم ومبادئه محب أب ولد احمد حسن عبد اهللا (محرم) من     
لحقه لقب محرم ألنه ولد في  ، وهـ1294 الموافق للعام م1877للعربية والعرب سنة 

يعة) قرية ض عليه مع اسمه احمد ... وكانت لهم (ه وشاء والده أن يطلق ،شهر محرم
 فسحرته  ،صغيرة في إقليم البحيرة ، استقر بها والده فنشأ الطفل في بيئة جميلة

الطبيعة الريفية فانطلق معبرَا عما يجيش في صدره من خيال بسيط صادق والسيما 
عندما كان ينظر من تحت شجرة اعتاد أن يجلس في ظاللها ينظر في األفق البعيد 

 ويترجم في ، وتمتزج مشاعره بجمال السهل المنبسط،حيث يرى التقاء السماء باألرض
أناشيده تهويم الفراشات وخرير الساقية الرقراقة الماء وغناء األطيار والنسمات المعبقة 

 ترجم كل أولئك وهو يعيش حياة ترف هانئ هادئ  ،بعطر الزهور المنساب مع النسيم
في ظالل أب حريص على تنشئته النشأة الصالحة .. فقد كان والده من ذوي االطالع 
والمتابعة وفي مكتبته ما يغني شابَا في عمره فضَال عن حضوره المجالس األدبية التي 

 ومما عمق حب األدب لدى محرم انه  ،كان يحضرها والده وبعض ذويه من األدباء
 ثم في مدارس  ،كان ذا أدب جم وهو يتلقى مبادئ العلوم على أيدي معلميه في القرية

القاهرة مع أبناء الطبقة الموسرة... وهنا نقف وقفة تأمل مع سلوك محرم وهو يتبرم 
بمناهج الدراسة التي جعلته يحس بالغربة ، ولم يكن من أبيه المحب للعلم والثقافة 

 أساتذة األزهر من إلى القرية ويهيئ له المدرسين يعيدهوالسيمَا اإلسالمية منها إال أن 
بوه من تشجيعه حين فتح له أ بل زاد ،تهاييلقنونه العربية وفقهها وأدبها وعناصر حيو
 ، ولقي ذلك من نفس الفتى قبوَال حسناَ ،مكتبته  وشجعه على الكتابة والسيما الشعر

فازدادت رغبته في السعي إلى هدفه فراح يتغنى بأشعار الكبار حتى لحق بركبهم 
 فقد كان يترنم أو يحدث نفسه بما ينظمه بين الحين والحين  ،لطموح الزمه منذ طفولته

 منذ ذلك قوله:
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اة ـي رعــ إذن لرأيتني راع  ى ما يبتغيه          ــولو يعطى الفت    

 بعد بعدة الشعر حبل كان يرى من ينسب نفسه إلى الشعر وهو لم يتسل
 : )4(فيقول

 اميــاعرين أمش ومعاشر المت              أرىهبني إمام الشعر ما بالي   

 

مكانته األدبية: 

 بأدباء عصره وكثير من الساسة الوطنيين والثوار دورهم  أحمد محرمكان التصال   
ان يعتنقها ، وقد أشاد به كثيرون كمصطفى كعن عقيدة صادقة  في بلورة شعره فضال

 فكتبت عنه الصحف والمجالت ووضعته بين كبار ،كامل على صفحات (اللواء)
الشعراء في زمنه لذا فقد كاتبه شعراء وأدباء كبار عرب ، حتى كان في مصاف حافظ 

 محرم فومطران وشوقي وٕاسماعيل صبري إن لم يكن قد اجتاز بعضهم ، ولقد خل
 نقدية كثيرة منها: ا ، وأثار الكبيرنتاجا شعريا كبيرا منه ديوانه

 ونقده لسيد توفيق  ولشعره ، ونقده لحافظ إبراهيم،سماعيل صبريشعر إنقده ل   
 وسوى ، وفي شعر الهباء، وبحثه في الشعر الباكي، وألحمد زكي أبو شادي،البكري

 وكان أثره الشعري هو األرفع بين نتاجه النقدي وآثاره في ميدان السياسة )5(ذلك كثير
ولكن ، ويعد ديوانه زاخرا بالمعاني التقليدية والسيما اثر البارودي في شعره ، والمجتمع

يمة لينهض برسالة الشعر مع زميليه دبروح جديدة منطلقا منها في أجواء الشعر الق
 عدها أنهشوقي وحافظ مندفعين في غمار الحياة ...ولقد أدى األمانة التي احسب 

لزاما عليه ...فكانت ملحمته الشعرية اإلسالمية الناقدة فضال عن أشعاره في ميادين 
 الحياة والكون واإلنسان..
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شعره: 

حين بدأ الشاعر حياته ، كان الطموح رائده ، وحين نضج شعره هيأته روحه     
ير ، ويسعفه إلى ذلك كله إيمانه بأن الشعر حذالوثابة لخوض معركة االستنهاض والت

تى صفت منابعه مشعاع الخاطر وعصارة الذهن وخيال النفس وصورة الطبع ، ف
وكرمت منابته كان من شرف الرتبة وخطر الشأن بحيث تستأثر له النفوس والعقول 
وهو إذا انبعث من ذهن كدر وأتى من نفس شوهاء وطبع غير مهذب سدت عليه 

 ... وذلك )6(منافذ القلوب واإلسماع ومسالك الخواطر والطباع فظل مهمال في مطارحه
   . هو رأيه في الشعر

يعد ديوانه ( مجد اإلسالم ) الذي سجل فيه سيرة الرسول ( صلى اهللا عليه وسلم)    
 شاهدَا على وأشهر غزواته وبطوالت أصحابه وما حفلت به حياتهم من أعمال وأحداث

 شعرا ذا أسلوب آسر وعارضة صادقة وباع صدق طبعه ، ولقد قرأنا في ديوانه هذا
رحب وقد سلك سبيال جميال في صياغة الحدث التاريخي مكنته منه قدرة فنية أصيلة 
، وفي ذلك كله لم يحلق بخياله بما يعتدي به على التاريخ ... انه فنان بحق تحس 

 شعره في المدح والغزل والوطن والخلق... ولم يكن الشاعر بدعا من أفنه وأنت تقر
وأهمها : ، غلبها أ فقد كتب في  ،زمالئه في سلوك موضوعات الشعر

ال سيما  كالمديح والرثاء والغزل والمساجالت والوصف وة:أ-الموضوعات التقليدي  
 فمن شعره التقليدي غزل كان لنشأته الجادة اثر واضح فيه وعلى ،الطبيعةوصف 

 عذبة ونسج متين ... ةالرغم من غلبة الصنعة عليه لم يخل من وقد شعوري وموسيقي
 التمسك بأهداب الفضيلة والحمية  علىوهاهو ذا في شبابه يذكر حرصه الجاد
 :)7( ومن شواهد شعره في مقتبل حياته قوله،اإلسالمية والسيما على الدين والوطن
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             اةـى األنـإذا هفت الحلوم ال                 ي ــلعمرك ما ينهنهني شباب
                     ت تعاتبني لداتيعلد جـــفق            صحبت الجد في غلواء عمري     

ات ـلوم الراجحـندي ذوي الح               مسني    ـنتي ان تلتـتتوان مظ
 

ولكنك : إن أمعنت النظر في غزله فستجد اغلبه مقطعات تدور في فلك اآلالم 
   :)8(والدموع وهياج الذكرى، وهو في اغلبه مقلد واضح التقليد من أمثال قوله

 سريت        ا فقليـلهـا نيـجم ، وأمـ ف      ها      ـمنعمة األعطاف ، أما عتاب
لي بنو وحو   وقد حان من بدر السماء أفول         د      ــإليها والنجوم رواك

    لولـ وان أحدقت بي عامر وس           هيجاء ما يخذلونني      

 

 :)9(ومن الوصف قصيدته ( الطبيعة وفتاة الريف) التي منها

 بين المروج  الخضر واألنهار              وارــك النـافح ضاحـكرت تصـب

دار ـلى األقـكة إـبلهاء ضاح             لة ـيعة طفـتجلي الطبــعذراء تس

 ارـنهبصدر الصباح وأمسكت            على   نفذت على البدر الدجى ، وحبت

وهكذا األغراض التقليدية األخرى.. 

 ي خاصة والدعو بعامةب – الموضوعات التجديدية وأهمها: الشعر اإلسالمي
ثرنا أن نستقل آحمد محرم فقد أ وما دمنا نروم ركوب بحور ،واالجتماعي والوطني

 ، بعضها ، وعلى هذا سنتكلم في شعره اإلسالمي نبحر في بل،فيها بحوره التي جدد
   عيقة الغور، ال يتسع الميدان لبسط القول فيها ، وألجل هذاالن بحوره األخرى
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نا أن نجعله مقدمة لدراسة بحوره باختصرنا الطريق واكتفينا بواحدة من تجديداته وحس
األخرى في موضوعاته التقليدية والتجديدية بعون اهللا تعالى.. 

شعره اإلسالمي: 

تعد تربيته ونشأته اإلسالمية الملتزمة أهداب الدين من غير تعصب يخرجه عن     
 وكذا عاطفته الدينية مما أوحى ألحمد محرم بفيض زاخر من عيون الشعر ،الوسطية

...عواطف تتوقد غيرة على الدين والسيما حين وجد البالد والعباد في مهب رياح 
المستعمرين والمستبدين ... واحمد محرم لم يجعل من شعره الديني ميدانا للوعظ 

 والغناء الصوفي والشوق إلى العهد اإلسالمي األول  ،والتغني بعظمة الخالق وقدرته
يه وحسب ، فهذا كله يعبر به صحالة والسالم واله وـوالى ذويه ابتداء بالنبي عليه الص

عن خصوصياته وهي خصوصيات كل شاعر أو أديب أو إنسان ملتزم يتحدث فيها 
 انه تعدى هذا كله إلى ما كان يراه ،عن عواطفه وأحاسيسه وأشواق نفسه ومواجدها

 انه قد كان شّخص ،واجبا على كل مسلم مقتدر .. كل بحسب سبيل استطاعته
 فراح يهتف بأمة اإلسالم  ، مما أصاب البالد،مواطن الداء وأعلن عن سبيل الشفاء

كي تقف على ما تعانيه وتضع له العالج ، ولقد ظل حياته يبحث عن المناسبات 
 فيتخذ منها مثال يذكر فيها ، عما يعانيه الناس والمسلمون خاصةبراإلسالمية كي يع

المسلمين بماضيهم ومجد أجدادهم ويبصر الناس بما يدبره الغربيون وما يخططون له 
من التوسع في بالد المسلمين واالستحواذ على خيراتها وطمس معالم النور فيها وبث 

 كثيرا يعمل ،الفرقة بين أبنائها وزرع الفتنة الطائفية والمذهبية والعرقية بطرق شيطانية
 وهم مع ذلك كله يجلسون ،على تحقيقها منتفعون صغار وعباد المال والسلطة والزلفى

على فتات موائدهم وال يضيرهم خسف أو ينال منهم ذل ماداموا يلعقون بقايا موائد 
أعين الناس ظانين أنهم بحق ملوك   مون عناأسيادهم وفضالتها ، ويتع

  : )10(...وهكذا راح يبحث عن قادة سادة بحق وقد طما الخطب
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ر؟ ــ     أين الكفاة وأين الذادة الغي     أين الحماة؟ وقد ضاعت محارمنا     

 َخَورُ ي ما بها ـ أين العزائم تمض ير هائبة             ــأين النفوس ترامى غ

: )11(وهكذا ظل يندد بضعف القادة وانقيادهم وسبات الناس وعدم مباالتهم

تقالال ـ  ال تبتغي عزا وال اس   لهفي على البلد الحزين وأمة              

اال ــده                   ويصرف األقدار واآلجـاهللا يحكم في الممالك وح   

 

 وذلك هو السلطان عبد ،ن يظل عزيزاه أثم يصف الُملك الُمضاع في بلد كان جديرا ب
 وضع تونس تحت الحماية الفرنسية: 1912الحفيظ الذي وقع معاهدة فرنسا 

الال ــانحى على الملك الشريد بنكبة                 تركت مغاني ملكه اط  
باال ـ وخةً واعتاض عنه مذل لكه               ـيع مـ مض بهلعب الغرور    

هاال ـريء                 تبع الغواة وطاوع الجـامبرا ـوٕاذا أراد اهللا ش 
ويرى محرم قومه يتخبطون على موائد المذاهب وتتنازعهم الرغبات واآلراء والمصالح ، 

 ...)12(كأنهم األنعام .. فهم عمي عن الهدى
 أما روراــسمجناِته من ُيريد الناَر            ى   ليا داعَي اهللا مّد الصوَت وادُع ا

 وال يخافوَن فوَق األرِض محذورا        ًة      ـحترى الناَس اليبغون صال
هم زورا ُـ فوضى تهيُم بهم منحات  ّردٍة            ــــعاٍم مشـأما تراهم كأن

يا قوُم    وراـن يهمـاية فابعث فـ ليَل العم       وا      ـيا داعَي اهللا ِان القوَم قد لبس
ذهَبكم             إني أرى الحَق في القران مسطورا مال تذهبوا في األمِر 

 

: اإلسالمحمرم وشباب 
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 إلى الشباب وغفلتهم عن قضايا أمتهم وكيف استهوتهم دعوات  محرميلتفت    
 ويدعو الشباب القادة الملتزمين لألخذ بأيدي الضالين ،المالحدة والماسونيين والمارقين

 )13( إلى سبيل الخالص من ربقة الهوى والتبعية واالنزالق في عمايات التيهالمدلجينو
 ...

رونا إْن ّــ عي   نـلحديـنا              واتى عصُر الشباب المــذي شّيبـَب العصُر الــذه
خ األخالق ــنس             نـظيـظنا عهَده في الحافِـ  وحف  ا            ـنـا ربّ ـدنـَعب

إْن نقل: ديٌن،              نــّرهات الجامديُـ ن تـإنها م       م        ـرعتهـفي ش
َفُسَد األمُر َفهل من  ٌة               هاَجها في مصَر بعُض المفسدينـنـتـيقولوا : فِ 

لمين ـباَب المسـلحوه يا شـ أص      ٍح؟!       ــُمصطل

 العزائم وعليهم المعول حذانه واثق ان على كواهل الشباب تقوم البطوالت وبهم تش  
سالم غني بالشباب الذين كانوا للرسالة اإلسالمية سندَا منذ انبثاق نور إلن اأوهو يعلم 

 اوصيكم ((ال: ـم فقـم) بهـه وسلـوصى النبي (صلى اهللا عليأ وألجل ذلك  ،اإلسالم
 الشباب وخالفني حالفني بعثني بشيرَا ونذيرَا فن اهللانهم ارق افئدة ، اإبالشباب خيرَا ف

(سورة ))" فطال عليهم األمد فقست قلوبهم(( "الشيوخ )) ثم قرأ قوله تعالى : 
إنهم فتية امنوا بربهم وزدناهم "(() واهللا تعالى يثني على فتية الكهف بقوله 16:الحديد

هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات واألرض لن ندعو من 
. )13/14 (الكهف " ))دونه إلها لقد قلنا إذا شططا

ليهم قصائد عديدة يبصرهم ويستنهضهم ، يقول إالشباب الذين وجه الشاعر   وفي 
كان الشاعر   الخير كله في الشباب)).. وكثيرا ما((ألمة عبد اهللا بن عباس: ابر ح

 إلسالم ورجاء المسلمين وان الخلقل امأن الناشئة أيحذر من فوات األوان ألنه يرى 
 :  )14(يستقيم األمر بدونهما : يقول ن يكون مع العلم والأمر يجب أ
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              نـنَ ـعلى َس  ال لى المعلم يمشيإ          رِه     ــيها الناشُئ الغادي بدفتأيا 
          منـ َفليشَتِر الجهَل بالغالي من الثَ           دٍب    أَمن َانفق العمَر في ِعلم بال 

 ال         َتنِ ــ فاقهر بها دولَة األهواِء والفِ       ه       ـــالعلُم تُنصر باألخالِق دولت
ِن َـس ـ حَ حٍ  فاعَمْد الى كِل ُخلٍق صال        ن ساءت خالئُقه    إيصُلح المرُء 

 ألنه وعى التاريخ وكان هو مثاال للشباب  ، للشباب من فراغ محرمت حثألم ي    
 فكان كالشيخ ،ظفارهأ وقد بان توجهه السليم منذ نعومة ،الذي نشأ في طاعة اهللا

هداب الدين أالحكيم في وعظه وتوجيهه وحثه المجتمع اإلسالمي على التمسك ب
:  )15(  يقول وهو في مقتبل العمر ،والخلق القويم

ا ـخالقها وعلى ُنهاهأ على        ها    ــرى ملك الشعوِب يقوم فيأ
ا ـوى فتاهغَ  تبّلد شيُخها و         الٍد  ـــ الى المروءِة من بئتُ َبرِ 

لى مايخطط له إن ينهضوا بكل همة لالنتباه أذا يهيب بالشباب المسلم  فها هو   
م ش ويخص شباب مصر الذين كانوا يعيشون القهر األجنبي والسلطان الغا ،األعداء

: )16( بهم من وسائلق يحيمافيبدأ بتبصيرهم بطلب العلم والسعي الجاد والمثمر خوفا م
َدَع الدهُر ملَكُكم فاْضمَحّال َـ  ص           ن تكونوا     أعسى  َبني النيِل ما يا
ال ـهأ َمن يرى الجاهليَن للُملك       ال          ــناِس بالممالِك َجهـكثُر الأ
 واعمروا العالميَن ِعلما وَفضال            بني النيل سعيًا     ملؤوا األرَض ياإ
دال ــوَظَنْنُتم ُظلم الحوادِث ع   ًا             ــيالي سالمـَحِسْبُتم حرَب اللأ

 وشواهده على حث الشباب والتغني بهممهم وترجمة عواطفهم كثيرة يزخر بها ديوانه..
 

ويتوجه الى اآلباء واالمهات بااليصاء باالبناء بحسن التربية وسالمة التوجيه    
 : )17(فيقول
ُب ـُصْحٌف بما شاءت يميُنك ُتكت       م         ــ الَخير اّن نفوَسهبنيكَ ّعود 
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ُب أم ـهُ ــورثأ ٌم وأَسّنْت لهم           حالِل سوى الذي      ل من اما للبنينَ 
حاِت مؤّدِب ـل الصالِخال وِمَن ال        ٌر      ـللمرِء من َشرِف العشيرِة زاخ

 ومن خالله يتوجه الى  ،ولديه قصائد كثيرة يتوجه فيها الى ولده سليمان بالوصاة   
لم...وهذه طريقة في التهذيب والتثقيف فريدة مارس الكتابة فيها بصورة االشباب الح

  .الفته لالنتباه
ن وعن بعض الثوابت آاس منصرفين عن القرنوينظر محرم نظرة الم حين يرى ال   

: )18(التي جمعت الناس على كلمة سواء فيقول بحسرة وحزن
ى مـسواه فأين يذهُب من َتعا                  اس واِق    ـهَو اإلسالُم ما للن 
ا ـُع أن ُيضامـفينصُره ويمن                  اَف ضيمًا    ـما خ يلوُذ به إذا 
ا ـم السَّقامملمن يشكو من اال                   ّبًا    ـوُم طـكفى بكتاِبكم يا ق 
 اـوينُشر في جواِنبها الّسالم                    اًة   ــأل الدنيا حيـكتاٌب يم 

   
 
: )19(ن الكريم شفاء للنفوس ويرى فيه الحمى والقوةآويؤكد لقومه أن القر 

ُر ـــ أم ليَس فيكم مؤمٌن يتذكّ        م        ـكَـ يا قوَمنا هل تعرفون كتاب

 َجَرِت األموُر بما نخاُف َونحَذُر             فهو الِحمى المأموُل يعصُمنا إذا    

َكُر ـولْمن َنديُن وكّل سْطر َعْس            ٌل     ـرٍف َمْعقِ ـحّل ماذا نخاُف وك  

ـُر قِ ْعـرّد وتَ ـال تإ ُترمى بها         وٍة        ـن قـهو قوُة اإلسالِم ما مِ   

وكان يستثمر مناسبات مولد النبي ( صلى اهللا عليه وسلم) كي يعبر عن برمه بما 
 :)20(يسود األمة من تيه وخنوع والسيما المتنفذون منهم

 إال شعوبًا غاَب عنها المرشُد           قْم يا رسوَل اِهللا وانظر هل َتَرى       
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فاستيقَظ الغاوي َوَهبَّ الُمفسُد            نامْت سيوُفك بعَد طوِل ُسهاِدها        

ُد ـشـالٌح ُينـللعاَلمين وال ف ى                 ــعَم الفساُد فال صالٌح يرَتج

ُذ ـوالّشر ال ُيغنى وال هو ينفِ    ٌة               ــاألمُر فوضى والحياُة ذميم

 ـدُ  وعدا عليِه الفاِتُك المستأسِ         سفي على اإلسالِم هاَن عريُنه          أ

وكم كان يحذر أهله من التبعية والهرولة وراء العدو وتعاونهم مع الغاصب ، فراح 
) ووصفهم بالناسين اهللا فأنساهم أنفسهم  عوان الظلم أيلقب حكام مصر هؤالء بـ (

               :)21(عليهم كرامتهم وباعوا نعيم اآلخرة بعرض دنيوي زائل فيقول وهانت
  الُظلِم أعواناألهلِ  أْن ال تكونوا          م      ـــن اهللا يأمُركإيا أيها الناس 

ا ـ ِرجزًا وجللكم ِخزيا وُخسران           م    ـــ تطيعوا اهللا أمَطركُ إاليا قوُم  

ا ـخوانإوال تكونوا ِلمن عاداه            يا قوُم ال َتنصروا َمن ليَس ينصُرُه     

وللشاعر مواقف يعبر فيها عن الخالفة اإلسالمية التي كان يرى فيها الحصن 
 :)22( فيقولللمسلمين فيدعو الى التمسك بها بدافع في نفسه هو تمسكه باإلسالم

نصوُن        ناءِـ وندَعمها إذا ماَل الب              يها       ـَوَنرفع للخالفِة جانبَ 
حماُة الُملك         واءـل محمدٍ ) فيها سآ(و             ا         ــدياَرها بالياِس إن

 واللـواء  مـنا لهـُد الـوجن              نا         ــواإلسالُم في

: )23(يقولووكم كان يدعو إلى جامعة تجمع المسلمين 
لقد َفَدح   رىـه الكبـالِئه العظمى  وآياتآ و        كوته     ـــما وجالِل اهللا في ملأ

برا ـفما يملك المخزون من اجلِه َص         الخطُب الذي هاَل ديَنه       
رى ـــــُتعيد إليِه َمجَده تارًة أخ   ٌة؟            ـــال نهضٌة بكريٌة عمريأ
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ْدرا ـــْن َمَأل الّهم الجواِنَح والصإو        سٍ :      ـائينا ِمن روِح اإللِه بأوما 
وقد حفظ التاريخ اإلسالمي لشاعرنا موقفه الخالد من الوزير الفرنسي     

الحاقد(هانوتو) حين تهجم على مقام النبي العظيم محمد (صلى اهللا عليه وسلم) ودعا 
 فقد سخر هذا ،من اإلسالم والمسلمينفي كالم له صريح  ونال ،الى نبش قبره الشريف

: )24( من النبي واله والمسلمين ، فقال محرم يسخر منهونفالصليبي المأ
َحُف ــ ُنصَر اإللُه بها وعَّز الُمْص          َغِضَب الُحماُة لديِن َاحمَد غضبًة      

ِذُف ـــ ترمي بأبطاِل الرجاِل وَتقْ    وٍة            ــَقَذَفْت بهانوتو فطاَح َبَهب 

ُف ِـ صاَح الغوّي بنا وّضّج الُمرج      ه           َــ أَو كّلما هاَج التعّصُب أهل 

تُف ـيدعو بها داعي الصليِب ويه    ارٌة            ــفي كل يوٍم للتعصِب غ 

(باريُس ) من َفَزع ويهوي الُمتحُف      ها           ــأتقول تلَك فال تميُد بأهلِ  

إلى متحف اللوفر   إلى نقل قبر الرسول (صلى اهللا عليه وسلم)اذلك ألنه دع   
  حين تناول ( كرومر) اإلسالم والقران الكريم فإن لمحرم موقفًا جيداً  وكذلك،بباريس

  وشتى األباطيل .فعابهما ونسب إلى اإلسالم التخلف

حمد محرم له وانبرى حمية لدين اهللا ونبيه األعظم ورد على أعندها تصدى     
 وقد نزل ذلك على  مافيه،ياته بأسلوب فيه من التهكم والسخريةرتفمزاعمه فأبطل م

 :)25(قده الدفين إزاء عظمة اإلسالمح(كرومر) كالصواعق حين فضح 
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 تابٍ ـزعَمت الُحكم حكمك في ك

   ي                 ــوما َغَفلوا عن األحقاِد َتغل

 اءا ـتـن جآَزعمَت الديَن والقر

                      دا                   ـؤَت ُرشـزعمَت محمدًا لم ي

                        ـــلٍ هْ ـمُرنا بجَ ـتأديُن اهللا يأ

                        جمـــيعاً َسِل األحياَء والموتى 

 عيناـمـجأَكَذبت به الخالئَق   

 يناــمراجُلها وماَجهِلوا اليق  

 يناـلمـ حياة المسقيبما ُيش  

 بيَل المصلحيناـولم يسُلك س  

نا ــويوِجُب أْن َنِذلَّ ونستك  

     اـــًة مستضعفينـأكّنا ام  

 يناـعزائَم ُتْخِضُع المتغطرس      نا                   ـــالُم مــليالَي يبعُث اإلس

  

  ولم يستكن محرم ، بل ظل ينافح المعتدين بقلمه ويقارع طعونهم غير هياب وال 
 متهاون.

 

موقفه من فلسطني 
كان ألحمد محرم موقف جاد من فلسطين بل كان من األوائل الذين أحسوا الجرح      

 وكل أولئك قبل سقوطها بأيدي الصهاينة في بها،صاب اإلسالمي مالفلسطيني وال
 بل كان ذلك في الثالثينيات من القرن العشرين .. لقد كان إحساسه مرهفا ،1948

 نشر 1932 وعلت صرخاته إلنقاذ البلد المنكوب.. ففي سنة ،تحسس الفاجعة فنادى
 :)26(ا لألمة اإلسالمية لنجدة فلسطينخفي صحيفة البالغ استصرا
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 في ِحمى الحّق ومن حوَل الحرم
 ٌة ـــفِزع (القدس) وّضجت مك
 ًا  ــــومضى الُظلم خليا ناعم

 ةٌ ــّـيـوٌة وْحشــبعثُته شه
 ا ـْن َمَضت ويالُتهإالي ــتب ما
 ها ــِـهوُن األشياِء في ِشرَعتأ

 ُه  ـّـــالجهاد الّحر يقضي حق
 يــــبأ للعوادي وادال تنامي

                                                                                                                         ٌل                 ـــًا غافـليَس بالُمدرِك حق

 مــٌة تؤذى وشعٌب ُيهتَض ـم    أ
 مــثرُب من َفرط األلَ ـوَبكت ي    
 اِر وَدمـن  منينُب الُبَردـيسح    
 مــواِف اَألطَ ـجألّظى مثَل ـتت    
 مــمأُ ابت في شعوٍب وـصأما     
 همــٌب ُيلتـحى وشعمـٌة تُ ـم    أ
 مَلــرِب ويحميِه العَ ـؤدُد العُ ُـس     
 مـحًة في الُمْزَدحَ ـبي طامـواذهَ     
 مْ ــداُث َيقظى َلم َتنَ ـاَم واألحـن    

 :)27(وفي شهداء فلسطين يقول
م ـــَكبدي ما فيِك من ُحزٍن َوهَ     في فؤادي ِجرُحِك الدامي وفي              

م ــ وأشالُء الّرحىربقُ ه                  َمصرع الـــشالئأكم صريٍع لِك في 
 الخطر الداهم في كل حين على فلسطين والسيما عمليات تهويد  محرمويتوقع     

 وكان في هذا الزمن الذي توقعه قد فارق 1967فلسطين التي سعى لها الصهاينة بعد 
 )28(. فاقرأ قوله في هذا الحدث المتوقع الدنيا منذ أكثر من عشرين عاما..

ّودا ــهـبي لها إيماُنها أْن تأوي        ٍة        ـيديروَن في تهويِدها كّل حيل
دا ــفما عذرها أن ال ُتِحبَّ محم      ٍد          ـــعّزتها سيوُف محمأبالٌد 

مثوى َومْرقدا   ثُراها ألهِل الِرْجسِ        لهم في فلسطيَن الُقبور ولم َيُكْن      

 

 

 حمرم شاعر الوطنية
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نه كان له أشعر وطني مع زمالئه شوقي وحافظ وآخرين على أحمد محرم للشاعر     
 وما برحت حركة الشعر الوطني ،لى السياسة والوطنيةإالفضل في جذب فحول الشعر 

حمد محرم الوطني عاطفة جياشة يرفدها حبه أ... وفي شعر  منذ ذلك الحين تشتد
لمصر ولإلسالم والعروبة الذي ملك عليه فؤاده .. وله شعر اجتماعي يحذر فيه أبناء 

سهم شعره أ خلقنا وديننا وينافيوطنه من المفاسد ومن التأثر بأخالق المحتل مما 
 بنصيب كبير في معركة اإلصالح...

 

جماد أجمد اإلسالم بطوالت و
جهاد والفتوح ، ـول ديوان كرس للسيرة النبوية ومعارك الأيعد ديوانه مجد اإلسالم     

لم بوصف الدعوة نفسها وصفات سيد أن أوقد استحضر ما دار في زمن النبوة بعد 
الخلق والداعية األول (صلى اهللا عليه وسلم) وما كان بينه وبين قومه من مسلمين 

 ويستمر مع الرسالة فيصف بعض صحابة النبي (صلى اهللا عليه وسلم) ،ومشركين
ن آ سبيل الدعوة لمن جاء بعدهم ومهدوه ..وفي كل اولئك تجد القررسمواوالقادة الذين 

  :)29(مجاد األمة كان واضحا في قولهأول لقاء بينه وبين أالكريم حاضراَ ..ولعل 
ورا ـواْغِمر الناَس حكمًة والّده           ورا         ــمحمُد ن مأل األرَض ياإ

را ـيـٍن تغيــّل كائـغّيرت ك                  اًة   ــنشأَت للنفوِس حيأْنت أ
  :)301(هل مكة من الدعوة فيقولأويستنكر مواقف 

را ــيـن ُتطيل النكأعن فتاها و              ٌش     ــْن تصّد قريأحق الِمن أ
رورَا ــُــفاستجابوا َجهالًة وغ              دعاهم     اً با جهلها) وقومأسْل (

  بوراــ َل اِهللا َجْلدا على البالِء ص           و      ــرسا لَفوأُاولعوا باالذى ف
لمهمة صعبة ويسر له الصبر  رسله اهللا تعالىأ صبورا جلدا وقد يكون  الوكيف 
خبر به اهللا تعالى يؤكد صبره وحكمته وعفوه أ ولعل ما تحمل األذى والصد العناد ،و
: هل مكة .. يقولأن يسيء له من مع
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ورا ــــ وجدوه لكّل ذنٍب َغف            ارا       ـــحدثوا الذنوَب كبأكلما 

 ضميرا   هو ازكى نفسَا واصفى            ال      إل ــّرسلزكا سابٌق من ا ما
ورا ـــبتغيها وما ُخْلقُت حص       أا            ـــُبعثُت لدني عّم ما قال: يا

ورا ــ والشق ريهم مطالبيأُت ــ                    توني بالنيرين ألعرضألو 
 ثم يصف (صلى اهللا عليه وسلم)عم النبيأبي طالب وهو الموقف المعروف للسيد   

غار حراء ومدة تعبده فيه فيقول: 
را ـــ مستجي  عائذاً  يعبُد اهللا          راٍء         ـــظّل مستخفيًا بغاِر ح

 ،فعوا راية اإلسالم معه وكيف ريدوهأزروه وآسالم كبار الصحابة وكيف إثم يصف   
هل أ ثم يصف استقبال ،رسهف ويصف سراقة و،وينتقل بعد ذلك الى الهجرة المباركة

 ثم األذن ،يثرب للرسول وصاحبه ثم للمسلمين ويصف استقرارهم في مدينة الرسول
 ، وصفا دقيقا مع وصف قادة الجهاد وحال المسلمين،بالجهاد ويصف معارك الجهاد

ف حروب الرسول ـ.. ويفّصل الشاعر في وص،بان المعارك ويعيدهاإوحال المشركين 
 : )31(حدى قصائده فيهمإ فيقول في ،سبابهاأليهود المدينة و
ال ـــاَن والملَ ـ للناِس من َشّرع األدي    َبني التوراِة يشرُعه      ديُن الهدى يا

ال ـن طائِف الجهِل داٍع يورُث الَخبَ ـ م    اهم الى الُحسنى فماَل بكم    ـلقد دع
َذال َجـن كّل مقدامٍة َيغشى الوغى ـ م    ه     ــمشى الرسوُل وُجند اَهللا تتبع

ال ــا وال َوكَ ـــين الِنكسيّ مح بيَن ال  ُبُه       ـيهفو الى الموِت مشتاقًا ويطل
ال ـُهم الُسبُ ـــوانساَب منطلقًا يهدي     وا      ــهاَب حمُزة باألبطاِل فانطلقأ

ثم يقول: 
ال ــع الَغلـال ينقَ أجيِه ــ حّران يش  بهم     ـطال الحصاُر وّظل الحتُف يرقُ 

ال ــَن واألمـال الظإذاَب وــّال الع إهم       ــــنفسِ أيملكوّن ألهليهم و ال
 ـــالالِح وراحوا ُخّضعا ُذلُ ـعن الُدوِر واألمواِل وانكشفوا       َعن السا زالو
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و فاْمَسْح بها الُدوال أْت         فافتْح بها األرَض ـــال قّوة غلبإ دولُة الحِق ما
 : )32(ويتكلم عن غدر يهود فيقول

ول ــ  الجيُش محتشٌد والسيُف مسل   هذي األباطيُل       الَغْدُر ماماما الَكيد 
ا      لووو زأ األذى وَدعوا العدواَن ا كّفو ُكم         ــبني النضير وما ُتغني معاقلُ 

ول ــوَل اهللا مقتـــّن رسأفظَن  ه         ـــ غّرته صخرتَلَمنن القتيَل إ
خر غزوة آن وصف أبعد  فواجاأثم يصف وفود العرب وكيف دخلوا في اإلسالم 

:  قائالللرسول (صلى اهللا عليه وسلم) وهي غزوة تبوك فيذكر وفد نصارى نجران
رادوا أا ــْع مـِق اَهللا واّتبِ ـادا            فاتّ ــردَت الرشأن إوفُد نجراَن 

   فيقول : وفد األشعريين يذكر من جملة الوفود التي ذكرهاثم
ِم ارـــَعرّيين الكـووفُد األش       اِم         ـبي موسى الُهمأقدوٌم من   

 راِم ـــتِ للبي الهِ ـَرمى برح       دار ناٍء         ــوَعوٌد من َغريِب ال
الِم ــ الس ه دينَ ُـ قاَم رسول أًا               ـــّــرُّ بدينِه ويريُد ربفي

 أبا موسى لَك الُبـشرى وأهًال                ِبَرْكِبَك في ِحمى َخيــِر األنامِ 
  :وفد ثقيفمن تلك الوفود و

                         في ُنوره يروُح ويغدو  الكوكُب الّدريـــى               تأُد اذا ــبورَك الوف
  :ووفد بني عامر بن صعصمة

 راـولن يجَد الباغي على البغي ناص         َنشر عامرًا الَبني عامٍر رّدوا عن  
 

 :ووفد بني سعد بن بكر
ر ــبى من َكفَ أيبتغي الديَن وي             ْر   ــَمرحبا بالَوفد وافى من َهجَ 

ر ــلها بيَن الُزمَ  ِمثرٌة ماـ زم   م            ــّنهإ ىدامــن رابًا الـخ ال
 َصَدَق الجـاروُد إّن اهللا قـــْد               أرَسَل الَقوم الى هادي البَشــر
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  وأخيرًا نجده يصف الوفود الشخصية الفردية بعد الوفود الجماعية من أمثال كعب 
بن زهير الذي قال في حضرة الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) قصيدته الشهيرة (بانت 

 سعاد):
 بانت سعاد فقلبي اليوم متبــوُل                 مّتيمٌ إثرها َلْم ُيْفَد مكبــول

يمدح الرسول (صلى اهللا عليه وسلم) ويعلمه أنه منذ أن أهدر دمه لم يجد له ناصرًا 
أو معينا ، و(سعاد) في قصيدة كعب إن هي إال السعادة التي فقدها وهو في كنف 

 الجهالة وبعده عن اإليمان .
    ومن هؤالء الوفود الفردية : وفد عدي بن حاتم الطائي الذي ذكره بقوله:

 الى اهللا فارغب يا عّدُي َبن حاتٍم           َوَدع دين من يبغي العمى َغير نـادم
ووفد عروة بن مسيك المرادي ، الذي هرع إلى النبي (صلى اهللا عليه وسلم) بعد أن 

 تخلص من ملوك كندة  فأكرمه النبي عليه السالم ...وقال فيه محرم:
 ترَك الملوَك ملوَك ِكندَةوانتمى             من يترك التيجاَن واهـيًة الُعــرى

 وعروة الجذامي الذي يقوك فيه:
 هذا السبيُل وأيَن يذهُب من َأبى           َأَو َليس نوُر اهللا قد َكَشـف الدجــى

 أحسنَت عروَة إّن ديَن محمــٍد          لهو الذي يشفي القلـوَب من الَعمـى
 وفي رفاعة الخزاعي يقول:

  أقبل رفاعُة ال مّعرج المــريٍء          َيبغي الــذي َتبــغي وال مثلــوم
 

 من سمات شعره الفنية.

 هذه بعض مالمح شعره الفنية ، األلفاظ والمعاني والصور، باختصار يتطلبه 
  :الموقف
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 ترتبط االلفاظ والتراكيب واشكال التعبير ارتباطا وثيقا بفكر الشاعر وبما :الفاظه
ينتابه من مشاعر تدعو الى نظم قصيدة ما ، وشاعرنا محرم كأغلب الشعراء 

المطبوعين كان يتوسل االلفاظ والتراكيب من واقعه وبيئته ليعبر عن معاناته وهموم 
ذويه من المسلمين عامة والمصريين خاصة ويعد األثر الحضاري من اهم مقومات 

شـعره على الرغم من ان حياته التي نضجت إبانها شاعريته كانت سهلة وغير معقدة ، 
 فهو كما مر نشأ في قرية وادعة انعكست تلك الطبيعة الطيبة على شعره 

 فيه فسهل ال وعورة وال حوشية وال تعقيد أو غموض فهو يريد إيصال  أسلوبه    أما
فكرة إلى المتلقي بكل ما أوتي من مقدرة أسلوبية وفنية فها هو ذا يصف الريف من 

خالل غزلية قالها ايام شبابه في قريته: 

 بكرت تصافُح ضامك النـوّار                  بين المروج الخضراء واالنهـار

 عذراء تستجلي الطبيعَة طفلًة                  بلهـاُء ضاقـلٌة الى االقـــدام

شعره فبعد ان خرج من الدائرة الصغيرة وبدأ يدرك ادراكًا كامال ان عليه ألفاظ     أما 
ايصال رسالته الى االخرين مادام اغلب اقرانه من الشعراء قد تغاضوا عن ذلك او 

 كادوا ،  حتى راح ينادي بالدعوة الى اليقظة واالنتباه ... يقول: 

 ياداعي اهللا ان القوم َقْد لبسـوا               ليل العماية فِأبعث فيهم نـــورا

ياقوم ال تذهبوا في االمِر َمذَهبُكم             ِاني َارى الَحَق في القرآن َمسطورا 

وحين استعرضنا بعض قصائده الثائرة ، وجدناه ال يزخرف أشعاره ، بل غلب على 
أكثرها تقريرية واضحة على الرغم من سمو معانيه وعمق أفكاره وبعدهما عن 

االبتذال... 
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معانيه   

 لقد استمد الشاعر من اإلسالم أهم معانيه والسيما شعره اإلسالمي والوطني وكانت 
 ولقد كان  اتخذ منها بعض معاني شعره، شتىاا وجد فيه صورحالحياة له مجاال فسي

واضحا في أشعاره ارتباط المعاني واألفكار باأللفاظ واألساليب ارتباطا وثيقا ، الن 
مابين الشكل والمضمون عالقة تبعث الحيوية في الشعر وترتبط بواقع حال الشاعر 

ونفسيته ، وقد ذكرنا انه في بعض معانيه كان تقليديا فمنها الوصف والوعظ والمديح 
 والفخر..

أما معانيه الجديدة فاغلبها مستمدة من التصور اإلسالمي لما أحس به من رسالة عليه 
إيصالها في زمن غفا فيه كثيرون من الشعراء 

:  )34(كانت روافدها متعددة منها القديم كقوله في الوصفقد ف  صوره:أما 

ُح ــللّطِل ترُضع زهرًة تتفت                 رٍة     ــَتفنى المعاني كّلها في َقطْ  

و ُدموعًا ُتسَفحأَقُط ا ُدَررًا تس                 هل كنَت تحُسب َأّن رقراَق الندى    

:  التي منها قوله صور أبي تمامبعضوهذا بذكرنا ب

ّدرــ فكأنها عيُن إليَك َتحَ           دى      ــمن كّل زاهرٍة ترقرُق بالن  

.وعاطفته تشهد له بها استعارة وصدق تجربته وصفاء نفسه  

 فهي أنغام تنساب في ثنايا قصيده ، هفظاهرة فنية واضحة في شعرموسيقاه       أما
 ةوتنبض بها كلماته على الرغم من أن في شعره الوطني وبعض اإلسالمي تقريري

حسب أن ملحمته اإلسالمية أو بعض أ ولعل طبيعة الموضوع تحكم بذلك وة ،واضح
.   شعره التاريخي والوطني يدخل ضمن هذا الحكم
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أما أشعاره األخرى كوصف الطبيعة والغزل والرثاء فتمتاز بتناسق نغمي ينساب     
إلى المتلقي فيأخذ بمجامع النفس لعمق أثره ورقة حواشيه وهمس أنفاسه الحالمة ، ولم 

ابتعد عن القيود التي قد تعيق االنطالق لقد خضع شعره للتزويق أو الحلية اللفظية ، وي
.ذلك هو الشاعر الكبير أحمد محرم شاعر الملحمة والسيرة الحر والتعبير الصادق 

  النبوية التي صاغها شعرا... 

 

 مشااهلو
 شاعر العروبة واإلسالم احمد محرم ، محمد إبراهيم الجيوشي دار العروبة )١(

 .1961 1ط
 .231ترجمة العبادي بدران ص  )٢(
 1ط 19شاعر العروبة واإلسالم احمد محرم ، محمد إبراهيم الجيوشي ص  )٣(

1961. 
 .1/213الديوان  )٤(
 .49لالستزادة ينظر شاعر العروبة واإلسالم ص   )٥(
 مقدمة الجزء األول من ديوانه. )٦(
  .مقدمة الجزء األول من ديوانه )٧(
 .2/19الديوان  )٨(
 م.ن. )٩(
 .2/18الديوان  )١٠(
 .2/20الديوان  )١١(
 .2/80الديوان  )١٢(
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 24 عن مجلة الفتح 134لم أجدها في الديوان ينظر شاعر العروبة ،  )١٣(
 .هـ1356ر.اول 

 .2/152الديوان:  )١٤(
 .1/111م.ن  )١٥(
 م.ن. )١٦(
 .2/120الديوان  )١٧(
 .1942م.ن عن جريدة الصدق  )١٨(
 .1942 عن جريدة الصدق 135شاعر العروبة  )١٩(
. 5/22شاعر العروبة عن مجلة الثقافة  )٢٠(
 .4/122،1407مجلة الفيصل  )٢١(
 م.ن. )٢٢(
 .1/15م.ن  )٢٣(
 .2/71ديوانه  )٢٤(
 .1/15الديوان  )٢٥(
 .الفيصل مجلة  )٢٦(
 مجلة الفيصل. )٢٧(
 .1/19الديوان  )٢٨(
 .3/21ديوان مجد االسالم  )٢٩(
 .1/4ديوان مجد االسالم  )٣٠(
 .1/62م.ن  )٣١(
 .1/110ديوان مجد االسالم  )٣٢(
 م.ن. )٣٣(
 ديوان مجد االسالم . )٣٤(
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