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 م 2252-5391 ديوان التَّفوح                           

 عرض ونقد ترجمته ونتاجه الشعري،
 

 * ةـــــــــــــان هديـــــــــم رمضــــــــــإبراهي                                                                               

 ** صطفى بشير محمد رمضانم                                                                               
 :الملخص

وإظهار ديوانو إىل  تتناول الدراسة ذبربة الشاعر اؼبغمور اؼبربوك ؿبمد التفوح، للتعريف بو يف الوسط األديب   
ساحات العلم وطالبو لدراستو وإثراء اؼبكتبة العربية بالدراسة األدبية الشعرية والنثرية، ال سيما الشعراء البسطاء 

فبن صدرت ؽبم دواوين شعرية بالفصحى، واألدب اللييب ال يزال أدبا بكراً، كثَت منو مل يرى النور، اؼبغمورين 
م.2015وما شاعرنا عن ذلك ببعيد، فهو شاعر معاصر، وديوانو حديث الصدور يف سنة   

من ديوانو،  فالدراسة ىذه تعد األوىل عن ديوانو الوحيد  )سر يبوح(  فآثرنا التعريف بو كما تيسر معرفتو   
آّمع واؼبرتب واحملقق دبعرفة األستاذ نصر مفتاح آغا، الذي عاصر الشاعر والتقى بو مرات عديدة، وأوصاه 

 جبمع وترتيب الديوان بعد وفاتو.
(  قصيدة بالفصحى يف 129كما نتناول يف البحث ديوانو الشعري وإحصاء لقصائده، حيث جاء يف  )   

( عنواناً دبا يسمى الشعر اغبر  )التفعيلة(  17(  بيت من الشعر، وعدد  )900عدد من األبيات فاقت  )
ا كتاباتو النثرية فهي تكاد ال تذكر يف عددىا، كبَتة يف معانيها، فهي هتدف إىل  ( بيت شعري.209عدد  ) أمَّ

 األخالق الكردية والفضيلة واغبكمة.
السياسي واغبكم واؼبواعظ واػبواطر(  ويف أغراض وقد جاءت قصائده يف معظم آّاالت الشعرية  )الشعر    

اغبكمة(  ونستعرض مناذج منها يف عملنا ىذا،  -اؽبجاء  –الرثاء  –الغزل  –الفخر  –الشعر العريب  )اؼبدح 
ا عن شعر التفعيلة، كان للشاعر نصيب يف مقطوعات ربت عناوين ـبتلفة، منها يف شأن التعليم والرفقة  أمَّ

 مآثر الزواج ومشاكلو، وأخرى يف رثاء ابنو موسى،  م ختم الديوان بكتابة نثرية يتيمة ربت واألخوة، وشعر يف
ق وفهرس للموضوعات.  عنوان حكم ونصائح ومواعظ نثرية، مع خاسبة للمحقّْ

 ديوان التفوح، مدينة مسالتة، سر يبوح، وعطر يفوح. :يةحاتفالكلمات الم
   

                                                           

 كلية اللغات/ جامعة اؼبرقب *
 اؼبرقب جامعة/ الًتبية كلية * *
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 مقدمة:

اتو، لذلك قبد قصائده معربة ديوان التفوح ىو الديوان الوحيد للشاعر، وعنوانو يأخذ من اظبو، نتاج فكره وحي
عن زمن حياتو من خالل حضوره الشخصي للحدث وتأثره االنفعايل اذباه معظم األحداث اليت سارت على 
مدى حياتو، بأسلوب متواضع، فقصائده بُت اػبواطر، والفصيح، واغبر،  جيول بنا يف اغبياة االجتماعية 

ديتح صورىا وخياؽبا  –كما سنرى -لوطنو، ولبالد اإلسالم والوطنية والسياسية ، يصور لنا ما حيملو من حب 
من ـبزونو اللفظي األديب متجوال بأغراضو الشعرية يف إيقاع موسيقي منضبط ببحور الشعر اػبليلية، إضافة إىل 

 ما صاغو من الشعر اغبر، آخذا يف ذلك اغبس الديٍت لكونو مربيا فاضال لألجيال.
 تمهيد:

يضاف إىل اؼبكتبة الليبية يف ؾبال الشعر: ديوان   سر يبوح وعطر يفوح، بشعر صبوح، مولود جديد ورصيٌد    
البن الّتفوح، للشاعر ) اؼبربوك ؿبمد الّتفوح (  حيمل صورة الشاعر على غالف االفتتاحية، إضافة رائعة للشأن 

ميالدي. 2015الثقايف اللييب، من دار اغبكمة للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، سنة   
( ، 904جيمع الديوان بُت دفتيو الشعر الفصيح يف مائة وتسعة وعشرون عنواناً يف تسعمائة وأربع أبيات  )   

( ، وموضوع نثري واحد، وىو من صبع 209ومن الشعر اغبر سبعة عشر عنواناً يف مائتُت وتسع تفعيلة )
َعْت (  صفحة من ا102وترتيب األستاذ نصر مفتاح آغا يف عدد  ) غبجم اؼبتوسط، طُِبَعْت ربت إشرافو، وصبُِ

م ؽبا جامُع الديوان األستاذ  فيو القصائد الشعرية الفصيحة واغبرة، اليت كتبها الشاعر  ) اؼبربوك الّتفوح (  وقدَّ
مة تُ َعرُّْف بالشاعر، وعنوانو اؼبسجوع، وسبب اختياره ؽبذا العنوان:  نصر آغا، مقدّْ

يَ ُفوحُ  َوِعْطرٌ   ِسرّّ يَبوحُ   
الْبِن التَّفوحُ   ِبِشْعٍر َصبوحُ   

وذكر أنَّ الشاعر كان ِسرَّاً دفيناً حيمل أخبار البالد والعباد، وخاصَّة مسالتو، ونلمس البوح من شعره، وعطر    
م الديوان إىل أربعة فصول مع خاسبة وفهرس.  يفوح من رائحة شيم وأخالق أصل مسالتو، فقسَّ

الفصل الشاعر، اظبو ونسبو، حياتو العلمية والعملية، سَتتو الذاتية، تاريخ وفاتو. : التعريف بالفصل األول
: كتاباتو النثرية.الفصل الرابع: الشعر اغبر: الفصل الثالث: الشعر الفصيح. الثاني  
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ا القصائد اليت تركها دون عناوين  وعن عناوين القصائد ُوِضَعْت كما كتبها الشاعر خبطّْ يده، وأمَّ

مة الديوان،   اختار ؽبا ُمِعدُّ الديوان عناوين من نفس كلمات القصائد اليت ربمل اؼبعٌت اؼبراد، وذكر ذلك يف مقدّْ
كما ذكر أيضاً أنَّ بعض الكلمات يف القصائد غامضة جداً مل يستطع قراءهتا لرداءة اػبط أو لوجود قطع، 

يتوخَّ فيها الشاعر وزهنا استدعى اؼبقام للحذف فوضع مكاهنا كلمات ربمل اؼبعٌت اؼبراد من اعبملة، وأخرى مل 
ِعّد األستاذ نصر آغا.

ُ
 والزيادة من قبل اؼب

 –اػبواطر  –الغزل  –اؽبجاء –الرثاء  –اؼبدح  –وديوان التفوح يتكون من سبعة أغراض شعرية ىي: الفخر    
 السياسة، منها الشعر الفصيح ومنها الشعر اغبر.

ا العناوين الرئيسة للق (  عنواناً.17(  عنواناً، وللشعر اغبر )129صائد، فللشعر الفصيح  )أمَّ  
.التعريف بالشاعر :الفصل األول  

 أواًل: السيرة الذاتية للشاعر:
اؼبربوك ؿبمد التفوح اؼبربوك، من عائلة ابن حامد أو اعبحاوات، نسبو إىل سيدي علي بن  اسمه ونسبه: -

م.1935ُوِلَد دبدينة مسالتو  سنة . ( 1) جحا، الدفُت دبسالتو فم اػبوخة   
تتلمذ الشاعر بكتاتيب مسالتو القددية اليت تُ ْعٌَت بأصول الكتابة والقراءة، وتعليم القرآن الكرمي على  تعليمه: -

طريقة اللوح والقلم،  ُمَّ على سائر العلوم العربية األخرى، كاألدب والبالغة وغَتمها،  م أخذ االبتدائية من 
م، وَعِمَل 1953م، وزبرَّج منو سنة 1950بات اؼبركزية، والتحق دبعهد اؼبعلمُت بطرابلس سنة مدرسة الُقص

.( 2) مدرّْساً دبسالتو واػبمس وترىونة، وخصَّ كثَت من قصائده مهنة التعليم وفخره ّٔا  
ر منهم الشاعر أضبد ذكر ُمِعدُّ الديوان أنَّو التقى عدد من الشعراء القدامى الكبا عالقته باألدباء والشعراء:-

رفيق اؼبهدوي، وأضبد الشارف يف أواخر أيامهما، وغَتىم من الشعراء الليبيُت الشاعر عبد اؼبوىل البغدادي ) 
رضبو اهلل وغفر لو ( ، ويعترب شاعرنا  ) اؼبربوك التفوح (  أباً لشعراء منطقة مسالتو، ذكر منهم الدكتور األديب 

لو (  ميالد كشيدان، والدكتور عمران العريب ) رضبو اهلل وغفر لو ( وكان صديقو  الدوكايل نصر ) رضبو اهلل وغفر
.( 3) اؼبقرَّب  

                                                           

  .7ن: الديوا.1
 .9الديوان:.2
 .10نفسو:.3
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كان شاعرًا ومعلمًا ومصلحًا اجتماعياً، من أصحاب العقل واغبكمة، ُوفَّْق يف   حياته االجتماعية:-
ض، مثااًل متواضعًا حياكي أكثر من موضوع بُت اؼبتنازعُت، وكان يصل الرحم واألحباب، ولو تقاصت ّٔم األر 

 الكبَت والصغَت.
 ثانياً: وصف الديوان:

يُ ّعدُّ الديوان ذات قيمة أدبية أضافها األستاذ نصر آغا للمهتمُت باألدب اللييب، وإثراء اؼبكتبات الليبية،    
ُر عن مرحلة تارخيية وثقافية، وى ي زمن حياة لشاعر ودفعاً للحركة الثقافية يف ليبيا بشكل عام، وقصائده تُ َعب ّْ

َنْت بعض القصائد بتاريخ كتابتها من قبل الشاعر غطَّت معظم عقود حياتو، وىذا 80قرابة  ) ( عاماً، حيث ُدوّْ
الديوان ُيْسِهُم يف إثراء قضايا األدب والفكر ؼبا حيتويو من قصائد شعرية تعرب عن أحداث ـبتلفة اؼبواضيع 

 واألماكن.
 ثالثاً: أهمية الديوان:

 ثاًت فالديوان يؤرّْخ للعديد من اؼبناسبات الدينية واألدبية واالجتماعية اليت عاصرىا الشاعر، وإضافة إىل ال   
األديب والثقايف، وإضاءة أدبية غبياتو، فجمع قصائده ونشرىا ليظهر الديوان إىل الوجود، ويكون مادة خام 

ال يزال الديوان بكراً، وحيتاج إىل الدراسة من كل  للدارسُت واؼبهتمُت بالشأن األديب والثقايف يف ليبيا، حيث
اعبوانب األدبية والبالغية والنحوية، خصوصاً يف احتوائو ؼبعظم األغراض الشعرية اؼبعروفة، كاغبماسة والفخر، 

 واػبصومة واؼبدح، وغَتىا من األغراض الشعرية األخرى.
                                                          رابعاً: مميزات الديوان:                              

َضمَّ الديوان كل النتاج األديب للشاعر اؼبربوك التَّفوح، حيث استلم األستاذ نصر آغا بعد وصية لو من  - 
 الشاعر نفسو صندوقاً بو كل نتاجو الشعري والنثري.

ياة الشاعر يف أي من الوسائل اإلعالمية، كالصحف صبيع القصائد الفصيحة واغبرة ، قصائد مل تنشر يف ح -
 وآّالت وغَتىا من الوسائل ذات العالقة.

صبيع القصائد ُكِتَبْت خبط الشاعر نفسو، حسب ما أفاد بو جامع الديوان. -  
تصنيف الديوان وترتيبو إىل أربعة فصول كاآليت: -  
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: سَتتو الذاتية.الفصل األول  
فصيح.: الشعر الالفصل الثاني   
: الشعر اغبر.الفصل الثالث  
: الكتابة النثرية.الفصل الرابع  

تنوُّع يف القصائد الشعرية بُت الدينية والوطنية والسياسية وقضايا آّتمع، والفكرية واالقتصادية، واػبصومة  -
ا مشلت صبيع مناحي اغبياة اإلنسانية بعضها معاصرة، كما  سنرى فيما بعد من الشعرية تعبَتاً واقعياً، أي أهنَّ

 قصائده اؼبختارة.
كل قصيدة تعاجل غرضاً واحداً دون مقدمات طللية أو غزلية.  -  
ى العشرين بيتاً. - بعض القصائد ربتوي على بيت شعري واحد، وأخرى بيتان من الشعر، ونادراً ما تتعدَّ  
على تأثره حبال اإلسالم واؼبسلمُت  تناول الشاعر يف قصائده قضايا األمة العربية واإلسالمية يف داللة واضحة -

يف احتالل األوطان، وهتجَت الشعوب وسطوة االستعمار على مقدرات األمة العربية يف الفًتة الزمنية اليت 
 عاصرىا وعاينها الشاعر.

و الدولة كبو القضايا القومية، وىو  ففي شعره كثٌَت من القضايا العربية، كغَته من شعراء عصره، حيث كان توجُّ
م، وحىت يومنا ىذا، وىو 1911امتداد لتيار وطٍت مستمداً من كفاح اآلباء واألجداد منذ االحتالل االيطايل 

 ما نراه جلياً يف نتاج شاعرنا التفوح.
، وامتداد لشعراء الشعر الفصيح، وؿبدثاً تابعاً يف ة: يُ َعدُّ الشاعر من أصحاب اؼبدرسة الكالسيكيمدرسته

ا.ديوانو اؼبتنوع إضافة جديدة لألدب خاصِّة، والثقافة عامًة يف ليبيما يعد كالشعر اغبر،    
كافح الشاعر بسالح الكلمة ضد اعبهل والتخلُّف دبمارسة مهنتو ُمَعلَّْماً يف عديد اؼبدارس واؼبعاىد، إىل   -

  جانب عملو مصلحاً اجتماعياً، يدرء الفتنة، ويدفع باليت ىي أحسن.
 :ألفاظه ومعانيه 

دة األلفاظ يف تصوير فٍتٍّ قريب اػبيال، نظراً لثق افة الشاعر جاءت ألفاظو سهلة ويسَتة معروفة اؼبعاين غَت معقَّ
 واضح األفكار مع عمق الشعور الوطٍت بالقضايا العربية.
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 الفصل الثاني: الشعر الفصيح.
 *األغراض الشعرية:

 **عرض نماذج من كل األغراض الشعرية.
طوعة من طبسة أبيات بعنوان ) كان الويفُّ (  يف رثاء ابنو موسى اؼبتوَّفَّ يف حادث يف مق أواًل:  شعر الرثاء:

 سَت، من البحر الكامل، يقول:
 َوالَيوَم َصاَر ُمَضرََّجاً يف قَ رْبِهِ   ُموَسى الَِّذي بِاألْمِس َكاَن َرِفيُقُكمْ 

وىَل   فَ ْهَو الَقَضاُء َفال َمَردَّ غِبُْكِموِ 
َ

اللَّطيُف خِبَْلِقوِ ُسْبَحانَُو اؼب  
رَهُ   ودَيُنُّ بِالرّْْضَواِن يَوَم لَِقاِءهِ   اهلل يَ ْرضَبُُو ويُ ْفِسُح قَ ب ْ

َعوُ   بَ رَّاً ِبَواِلِدِه َرَحيَماً بِاْموِ   َكاَن الَويفُّ َكَما َعِلْمُتْم طَب ْ
(1)ِدهِ اهلل جَيَْمُعُكْم َغَداً يف ُخلْ   يَا طَاَلَما ُكْنُتْم وََكاَن َزِميُلُكمْ   

 ويف قصيدة رثاء يف األستاذ ؿبمد ؾباىد موسى ) رضبو اهلل (  من البحر اؼبتقارب، يقول:
 َفَجاَءْت َعلى َموِعِد للَعَجلْ   طََلْبُت الَقَوايف ػِبَْطٍب َجَللْ 

َقلْ   َوقَاَلْت ُتَساءُل َماذا َطَرى
ُ

 فَ ُقْلُت َوَدْمِعي يَ ُعمُّ اؼب
الَفقيدَ تَ َعايل تَ َعايل لَِنْبِكي   َفقيَد الَوَطْن ِمْن َرِعيٍل أَُولْ   

 ِلُكلّْ الرّْفَاِق َزِميُل الَعَملْ   ؾُبَاِىُد َذاَك الصَّديُق اغَبِميمُ 
 أَبياً َوفياً فَِنْعَم الرَُّجلْ   َعَرفْ َناُه َشْهَماً َكرمَي اػِبَصالِ 
الِعَللْ  َوَأَجَزَل َحىتَّ َذْىُتوُ   َلَقْد َأْعَطى للجيِل َما ِعْنَدهُ   

 َوتْذُكرُُكم بِالثَّنا والُقَبلْ   ِبالُدنَا رَبَْفُظ ُوّداً َلُكمْ 
 َوفَ ْرٌض َعلى اػبَْلِق ُمْنُذ األَزلْ   فَِتْلَك اغبَياُة يَليها الَفَنا

(2)   ِل فَ َنْم َخاِلداً يف رَِحاِب الرُُّسلْ   أَخي فُ ْزَت َعنَّا ِبَسْبِق الرَِّحي   
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.     ثانياً: شعر الغزل  
 يف قصيدة من سبعة أبيات بعنوان  ) فتقبَّلي مٍتّْ السالم مودعاً ( ، من البحر الكامل، يقول:

 أُْثٍِت َعَليِك َوأَْنِت َبَُت نَ َواِظري  يَا فَاِطَمة ال أَْدِر َأيَّ ِعَبارَةٍ 
ْعُر َيْشِفي ُكلَّ قَ ْلٍب َحا  َىْل تَ ْقَبِلَُت فُ َتاَت ِشْعٍر ُصْغُتوُ  ئِرِ َوالشّْ  

ْدِق ِفيِك ظَبَاَحًة َوَمالَحةً   َجَعلْتٍِت أَذُْكُر َما جَيُوُل خبَاِطري  بِالصّْ
 فبَّا أقوُل فَ َتاة ِجيِل اغبَاِضرِ   اغبَاُل خُيْربين وإينّْ َواِثقٌ 

الَم ُمودَّْعاً   َسَيَظلُّ طَيُفِك َماِثاًل يف َخاِطري  فَ تَ َقبَّلي ِمٍتّْ السَّ
تَ ْعَبْث بَِقْليب واْلَتزِمْ يَا ِشْعُر ال   وأنَا الَّذي أَفْ ٌَت الزََّماُن َسرَائِري  

 َحْسيب ذََكْرُت ؿَبَاِسَناً ومَشَاِئالً 
 

(1)َدْعٍِت وَشأين للَقويّْ الَقاِدرِ    

 
 ثالثاً: شعر الفخر.    

ل فيها:يف مقطوعة شعرية من طبسة أبيات بعنوان  ) مدينة مسالتو (  من البحر الوافر، يقو   
 فَِنْعَم اعُبوُد ِمْن فَيِض الَعطَاءِ   ِبالٌد َقْد َحَباَىا اهلل َعْطَفاً 

َماءِ   َوَشرَّفَ َها ِكَتاَب اهلل َقْدرَاً   بَِتْحِفيٍظ ِلُدْستوِر السَّ
َها ْعُروُف َعن ْ

َ
 ِجَهاٌد واْجِتَهاٌد يف إبَاءِ   َىي ِمَسالََّتُة اؼب

ِدميٍ َِّٔا الزَّيُتوُن ِمْن َعْهٍد قَ   َويف الزَّيتوِن َرْمٌز ِلإلَخاءِ   
(2)وُحبُّ ِبالِدِىْم َفوَق الِفَداءِ   َوِشيَمُة أَْىِلَها َكَرٌم وَخَتٌ   

 ويف مقطوعة من أربعة أبيات بعنوان  ) فخر اؼبعلم (  من البحر الكامل، يقول:
ُعوُب َحَضارَةً  ٍَت الشُّ زََّماُن وَتْسَعدُ وِبُكْم خُيَّلُدَىا ال  يَا َمْن ِبُكْم تَ ب ْ  

َعلَّْم َفْضَلُو وَعطَاَءه
ُ

 َعمَّ الوُجوُد َحقيَقًة ال ذُبَْحدُ   إنَّ اؼب
 َوَصُفوُه قَالوا مَشَْعٌة تَ َتوقَّدُ   هلل َدرُّ الَعارِفَُت حِبَاِلوِ 

َعلُّْم مَشَْعةً 
ُ

دُ   َعُُت الصَّواِب ُىَو اؼب (3)تُ ْعِطي الِضَياَء وبِالَعطَا تَ َتَمدَّ  
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بعاً: شعر المدح.را  

يف قصيدة دفاع عن النيب  عندما تعرَّضت لشخصو صحيفة الدمنارك اللعينة، من البحر الكامل، يقول فيها:   
دوا  َحْرٌب َعَلى اإلْسالِم ُدوَن َىواَدةٍ  يِت وتَ َوحَّ  فَاْسَتيِقظُوا يَا أُمَّ

ِفْعُلَها ال حُيَْمدُ رَِكَبْت ـَبَاِطَر   َدمَنَارُك ال َسِلَمْت وقُ بَّْح َسْعيُ َها  
ْلِحدُ   الَتورَاُة واإلقْبيُل َعْظَماً َأضْبََدا

ُ
ُعوَت َفهَو اؼب َن ْ

 َمْن أَْنَكَر اؼب
داً َخََت الَوَرى دُ   إنَّ الرَُّسوَل ؿُبَمَّ  بِاؽبَْدي َجاَء وِلإللِو يُ َوحّْ

وا ُخْبَثُكم يطَاَن ُكفُّ ْم يَ تَ َوقَّدُ فَاػبُْبُث يف َأْحَشاِئكُ   يَا طُْغَمَة الشَّ  
 َأظْبَى وأَْرَفُع ِمْن لَئيٍم يَ ْعِضدُ   َمْن َكاَن َمأُجوراً فَإنَّ َرُسولََنا

َخاَفِة ِحَُت قَاَل َرئيُسُكمْ  َحاَفَة ُحرٌَّة ال تُ ْرَصدُ   يَا لِلسَّ  إنَّ الصَّ
دُ   َما َضرَّنَا َىذا النَُّباَح وقَبَلُكمْ   َكاَنْت قُريٌش بِالرَُّسوِل تُ َندّْ

 مَشُْس اغَبَضارَِة أْشَرَقْت يف ِديِنَنا
 

(1)وبِِو اْستَ َناَر الَعاَلمَُت وُأْسِعدوا   

 
 ويف قصيدة مدح يف ذات اغبجاب، من البحر الكامل، يقول:

 جِبََماِل َمْن سَبِْشي على اْسِتْحَياءِ   ُأْخربَْك يا َىذا بَأينّْ ُمْعَجبٌ 
ابَةٍ َأْضَفْت َعلى الَوْجِو اعَبميِل َمهَ   ِبُشُموِخَها َعْن ُشلَِّة اعُبَهالءِ   

َفَهاءِ   َوتَ َرف ََّعْت َعْن ُكلّْ َما ِمْن َشأنِوِ   يُ ْغري لُِيْبِعَدَىا َعِن السُّ
 إنَّ اغِبَجاَب َفريَضٌة َشْرِعيَّةٌ 

  
 

(2)ال َخََت ِفيَمْن سَبشي يف ُخَيالءِ    
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 خامساً: شعر الهجاء.
م أمناء، من البحر  يف قصيدة ىجاٍء وذمٍّ وىجوٍم على من يعبث بأموال الشعب وحيسبون أهنَّ

 البسيط، يقول:
وا َعن َتالُعِبُكمْ   فَالصَّدُر َضاَق دبَا ِفيُكْم ِمَن الَكِذبِ   يَا ُمْسَتفيدوَن ُكفُّ

ْعُب ُتْصِلُحوُ   ال تُ ْتِلُفوَىا ِبِفْعِل اللَّهِو والطََّربِ   َخلُّوا َدرَاِىَم َىذا الشَّ
َغاًة وَكاَن البَ ْغُي ِشيَمُتُكمْ ِصْرُُت طُ   يف طَيِش َعْقٍل ِمَن الُدوالِر والّذَىبِ   

 َواػبُْبُث ِفيُكْم وِفيُكْم ِقلَُّة األَدبِ   َحىتَّ َمَشيُتْم َكَما الطَّاووُس يف تَيوٍ 
ا َقريٌب َسيأيت يَوُم َوْرطَِتُكمْ  ا َصْوَلُة الَغَضبِ   َعمَّ ا وإمَّ ا وإمَّ  إمَّ

ِهُل َلِكْن ال ُيَساؿِبُُكمْ فَاهلل ديُْ  ا اقْ تَ َرفْ ُتْم وَكْم تَ ْلَقوَن ِمْن َعَجبِ     َعمَّ
 إينّْ أَُقوُل وإينّْ َلْسُت َحاِسُبُكمْ 

 
(1)َعْن ِفْعِل َشرٍّ نَ رَاُكْم ِمْنُو يف تَ َعبِ    

افر، حيث يقول:ويف قصيدة ىجاء وذم فيمن يكتسبون مال اغبرام باسم األمانة واؼبسؤولية، من البحر الو   
 َفَجرَّْدُت الَقَنا وَحَزْمُت أَْمرِي  رَبَاَشيُت اؽِبَجاَء فَ َفاَض َصرْبِي

اِل يف ُخْبٍث َوَغْدرِ   أِلَْىُجوا ثُ لًَّة َتْسَعى َحثيثَاً 
َ

 ِلَكْسِب اؼب
 إىل التَّْصِعيِد يف َزْىٍو وَفْخرِ   تَ َناَسوا يَوَم َجاَء ِِّْٔم رَِحالٌ 

ْم ِمْن َخَِت َرْىطٍ وظَنُّوا أن َّهَ   ػبِِْدَمِتِهْم بِإْخالٍص وَسًْتِ   
ًتِ   َفَخاَب الظَُّن ِفيهم ِحَُت َصاَرتْ  (2)َمَكاتِبُ ُهْم ُمَزرَْكَشًة ِبسَّ  

   
 سادساً: الشعر السياسي.

ُت، قصيدة بعنوان دفاع عن العروبة من بيت تناول الشاعر الوضع السياسي يف البالد وخصو بقصائد شعرية منها
 من البحر الوافر:

ُعُتونَا  طََغوا يف األْرِض واْزَداُدوا ُجُنونَاً  ( 3)  وبِاإلْرَىاِب َصاروا يَ ن ْ  
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عوِب خُيَاِدُعونَا  ولَيَس ؽَبُْم ِسوى ُخْبٍث وِحْقدِ  (1) إلْذالِل الشُّ  

  

امل:ومن قصائده يف ديوانو قصيدتو اليت بعنوان ) نداء للعرب وفخر بليبيا ( من البحر الك  
 فَتبوئى يف اػبَاِفقَُت ُعالكِ   أالَّ ذُبَاُد بِِو يَتيُم لَِقاكِ 

ي َة الُعْرِب انْ َهِضي وَتالضبَِ مي َداِع الَفَخاِر َدَعاكِ   يَا أُمَّ  وتَ ّقدَّ
عيَشَة ُزْخُرَف األْمالكِ   َشْعُب الُعروبَِة واػبُطُوِب َشواِىدٌ 

َ
 َرَفَض اؼب

يَدةٌ فَ َهي اغُبدوُد الزَائَِفاُت ول  ُرْغَم الرَّحيِل َِّٔا يَ ُهدُّ قُ َواكِ   
 ُسِلَبْت فِلسطُُت بَ َغْدِر ِعَداكِ   فَالُقْدُس َضاَعْت واػبَليُل قَ ْبلَها

لوِك َكأن ََّها
ُ

 يف نَوِم أَْىِل الَكْهِف يَوَم َدَىاكِ   ُسِلَبْت وتِيَجاُن اؼب
( 2)ِلطُْغَمِة األفَّاكِ  َرَفَض اػبُُنوعَ   وَلَكْم أيبُّ َماَت َغْدَر َعَماَلةٍ   

 
 ويف قصيدة أخرى من أربعة أبيات بعنوان ) يف ذكرى معركة اؽباين (  من البحر الوافر، يقول فيها:

( 3)ويوِم اؽبَاين ِمْن ذِْكَرى اػبُُلودِ    بَيوِم اؽبَاين كَبَْتِفُل اْعِتزَازَاً   
فْ   بِِو التَّاريُخ َسطََّرنَا َكَشْعبٍ  ( 4)ِس ِمْن َعْهِد اعُبُدودِ َأيبُّ الن َّ  
َرى ( 5)ونَْذُكرَُىا َكِعيٍد بَ ْعَد ِعيدِ   وِقصَّتُ َنا َمَع الِطلياِن تَ ت ْ  

 لَنا يف ُكلّْ َمْلَحَمٍة َفَخارُ 
 

عودِ   ( 6)ويَوَم اؽبَاين ِمْن يَوِم السُّ  
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 سابعاً: شعر الخواطر.
ت بعنوان: ) خواطر وتأوىات من البحر ومن قصائده اليت يزخر ّٔا ديوانو مقطوعة من ثالثة أبيا

 الوافر، يقول فيها:
   

( 1)َسَنبَقى يف َىواٍن َما بَقيَنا   َفَما َداَم اػِبالُف َيُدبُّ ِفيَنا  
ًة ال َخََت ِفيها َقى أُمَّ ( 2)وَقْد ُكنَّا وَكاَن الِعزُّ ِفيَنا   ونَ ب ْ  

(3)اللَِنا يف الَغاِبريَناعلى َأطْ   َفَما جُيْدي الُبَكاُء إَذا َبَكيَنا  
 ويف مقطوعة أخرى من بيتُت بعنوان: ) دعابات ومرح (  من البحر الوافر، يقول:

ا ْنُصوِر َلمَّ
َ

 َلوانَا اعُبوُع وانْ َتَصَف النَّهارُ   َدَخْلَنا َمْطَعَم اؼب
نَا دبَْشوىٍّ َرِىيفٍ و َفَجاؤ  (4)َفال أَدري َأِعْجٌل أَْم ضِبَارُ     

 
خرى من بيتُت بعنوان ) بعد التقاعد (  من البحر الكامل، يقول:ويف خاطرة أ  

َقاُعِد يُْذَكرُ  ْخربُ   ال ُعْذَر يل بَ ْعَد الت َّ
ُ

ليُل الَقْطُع وْىَو اؼب  وْىَو الدَّ
َباِب ُموظََّفاً   أَفْ َنيُت أَْعَواِم الشَّ

 
(5)وظَنَ ْنُت َأينّْ بالَوِظيَفِة أشبِْرُ    

 
أخرى بنفس العنوان مع زيادة اغبلم بالتكرمي، من البحر الكامل، يقول: م يردُّ فيها خباطرة   

لُ   أَْبِشْر فَ َباُب اػَبَِت ُدوَنَك ُمْقَفلُ   يَاَمن على التَّْكرمِِي بَاٌب يُ َعوَّ
 يَبَقى َحِديثَاً َغاِبراً ال يُ ْقَبلُ   واْنظُْر غِبَاِلَك أيَن أَنَت ِفيما َمَضى

َماِن مُنُوَذَجاً وَسَتبَقى يف َعدّْ الزَّ  َقلُ     للذكرياِت كَما يُ َقاُل ويُ ن ْ
موا  َجمَّ الَعطَاِء َكأن َُّهم مل يْفَعلوا  َكْم َكاَن قَ ْبلي ِمْن رَِجاٍل َقدَّ
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تَ َناِكرَة
ُ

 للُمْخلِصَُت وبِاؽبُرَاِء تَ َعلَّلوا  فَ ْهَو اعُبُحوُد بعيِنِو اؼب
(1)شيء َغََت الصَّرْبِ وْىَو األْمَثلُ ال   ِىي َصْفَحٌة طُوَيْت ِبُكلّْ رُُموزَِىا  

 
 ويف خاطرة من طبسة أبيات يف صناعة الشعر، من البحر البسيط، يقول:

ْعِر ال زَبْلو ِمَن اػَبَطرِ   ُرْغَم التََّسلّْي َفَكْم ِفيَها ِمَن اغبَُفرِ   ِصَناَعُة الشّْ
ْعُر َداٌء وأْشَجاٌن ـُبَبََّئةٌ  ٍب َيْشُكو ِمَن الضََّجرِ يَف نَ ْفِس ُمْكَتئَ   فَالشّْ  

رَةً   سَبِْشي َعليَنا كَما ُعوٌد َبال َوَترِ   تَأيَت الَقَوايف فَ َنْحِبُسَها ُمَعب ّْ
ْعُر َفنّّ وُكلُّ النَّاِس تَ ْعَشُقوُ  َحرِ   والشّْ  فَ ْهَو األَداُة ألْىِل األُْنِس والسَّ

ُر َعْن أْشَجاِن ُمْكَتِئبٍ  ّعب ّْ
ُ

 َوْىَو اؼب
 

(2)َواِجُسُو يف َىْفَوٍة الَقَدرِ َضاَعْت ىَ    

 
 ويف قصيدة نصح وإرشاد وعدد أبياهتا اثنتا عشرة بيتاً بعنوان  ) ارفق بنفسك (  من البحر الكامل، يقول فيها:

 واْسُلْك َطرِيَق اػَبَِت يف ُدنْياكَ   اْرِفْق بِنَ ْفِسَك واتَِّق َموالكَ 
َسَيبَقى َما صَبَّْعَتُو ِلِسواكَ و   واْعَلْم بِأَنََّك ال ؿَبَاَلَة َىاِلكٌ   

 يُ ْلِقيَك يف نَاٍر َغَداً تَ ْلظَاكَ   واْحَذْر ِمَن الَكْسِب اغَبرَاِم فَإنَّوُ 
رَاِتَك إن ََّها  ِمْن ِعْنِد َخاِلِقَك الذي َسوَّاكَ   واْرَض ِبُكلّْ ُمَقدَّ

ال ُرضْبَاكَ ُرضْبَاَك يَا َربَّ العُ   واْعَمْل وُقْل يف َخْشَيٍة ُمَتَضرَّْعاً   
رَائِِر ُكلَّْها  إْن َكاَن َداُء الَعْصِر َقْد أَْنَساكَ   فاهلل يَ ْعَلُم بالسَّ

وُت يَأيت بَ ْغَتًة يَ ْغَشاكَ   واْنظُْر غِبَاِلَك وانْ َتِبْو ِمْن َغْفَلةٍ 
َ

 فَاؼب
ْمَتُو وبِو تَ َناُل َجزَاكَ   وَغَداً ُتالِقي اهلل بِالَعَمِل الذي  َقدَّ

َخَتَاً فَاعَبزَاُء ـُبَلَّدٌ  إْن َكانَ   يف َجنٍَّة للُمتَّقَُت ُىَناكَ   
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َقرُّ ؽَبُْم وَما أَْدرَاكَ   والنَّاُر َمأَوى للُعَصاِة دبَا َسَعوا
َ

 بِْئَس اؼب
َقى  فيها تَ َناُل الَفوَز يف أُْخرَاكَ   والَباِقياُت الصَّاغِبَاُت ىي الت ُّ

َراً إينّْ أُقوُل ويَف اػبَِتاِم ُمذَكّْ   
 

َقى َىَو َخَُت َما أَْعطَاكَ   (1)إنَّ الت ُّ  

 
 الفصل الثالث: الشعر الحر.

 يستفتح بأول قصيدة ترحيب بعنوان  ) مرحب بكم (  يقول فيها:
ؽَبُم  –َغاوير وذَِكرى ِلُفْرَسان مَ  –َشَرْف َكِبَت  –بِيُكْم َُتْ اللّْي سَبَنَّاتَو  –َشَرْف َحازَاتَو  –َمْرَحْب ِبُكم يف ِمَسالَّتَو 

.( 2) َمَرَحْب بيكم يف مسالتو –َخلَّوا الطلياين يف مَشَاتَو  –ِبُكل تَ َباتَو  –يف التاريخ مشاوير   
 ويف مقطوعة شعرية يف أىلو يقول:

 ُكونُوا َمَعانَا وافْ َزُعوا ِلظََناُكمْ   نَاديْت يَا َجَحاَواْت نَاَشْدنَاُكمْ 
اَلةنَاديت يا َجَحاواْت يا أَْىِل اغبَ  اَلة    َأََن َنَدْىُتُكْم بِتَ ْفزعويل الدَّ

(3)َسأْلَتْك ِبَربََّك والَرُسوِل اؽبَاِدي  يَا ِبْن َجَحى رَاين َعليَك النَّاِدي  

 
 ويف مقطوعة رثاء ابنو موسى يقول:

َخلَّْفِلي يف قَ ْليب ِعلَّة –َصرْبِي هلل  –ُموَسى َمَشى َماَعاِدْش وىلَّ   
(4) فُ رَاَقو ُمْر َعلي لقيَتو –َوال َعاَدْش باظْبَو نَاِديَتو  –يَتو َماَعاَدْش رِ   

 الفصل الرابع: الكتابة النثرية.
يف ديوانو نثرية يتيمة حيذر فيها من الظواىر السلبية  ) التملق(  اليت يأباىا كل شريف يعتز بشخصيتو وأخالقو 

صناف من البشر لغرض يف أنفسهم يكون من وكرامتو. وىو عمل خسيس يفعلو ضعاف النفوس لتملق أ
  ا آفة آّتمع اؼبتخلف كما يقالالضعيف إىل القوي، ظنا منو أنو دبصاحبتو والسَت وراءه يعزز بو شخصيتو، إهن
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من اعتز بغَت اهلل ذل(  وقد هنى اإلسالم ما من شأنو يضعف شخصية اإلنسان اؼبسلم، ويف كل ) 
لًتبية األخالقية.األحوال التملق مرض نفسي عالجو ا  

 :تعليق ونقد 
فبَّا الشك فيو أنَّ لكلّْ عمٍل جديٍد قيمة مضافة للموروث الثقايف، وىذا الديوان سجل غبقبة زمنية، أرخ ؽبا 

األديب بقصائد شعرية ال يقل أمهية عن منشورات سابقة من دواوين الشعر اللييب يف تسليط الضوء على تطور 
 الفكر واألدب يف ليبيا.

فبالرغم من معجمو اؼبتوسط وقصر قصائده، فالقيمة باؼبادة العملية اليت كبتاج من الباحثُت الدراسة األدبية 
والنقدية وللتحقيق العلمي لفتح ؾباالت أكرب للدارسُت لسرب أغواره وإظهار جواىره ومكامنو، وما ىذه الدراسة 

لينال االىتمام من طالب العلم. إال مفتاح إلخراج ىذا األدب إىل ساحات الدراسة العلمية  
 * المآخذ:

يؤخذ على ىذا العمل األديب طول اظبو اؼبسجوع فبَّا َيْصُعُب على الدارسُت حفظو واستذكاره بسهولة، ويرى -
سر أو  ) ديوان التفوح (الدارس ىنا أن يعدل اسم الديوان على غرار سابقيو بلفظُت أو ثالثة على األقل كبو  )

( بداًل من التسمية اغبالية السابقة الذكر.عطر يفوحو  )(  أيبوح  
كما يؤخذ على جامع الديوان عدم ضبط النصوص الشعرية بالتشكيل، مع أنَّو َعَرَف حبورىا، وذََكَر ذلك مع  -

وطاً ُكلّْ َنصٍّ أديبٍّ فصيٍح، فبَّا يُوِقع القارئ يف مواطن اللبس والشك والظنون، وحبذا لو أعاد طباعتو مضب
 بالشكل مع شرح لبعض األلفاظ يف اؽبامش ليعزز من قيمتو العلمية، ويلفت نظر الباحثُت إليو.

كذلك يؤخذ على جامع الديوان عدم الًتصبة لألعالم الذين َُتَّ ذكرىم، وعاصروا الشاعر والتقى ّٔم يف -
عريب، وغَته من أعالم وأدباء مدينة حياتو، والتعريف ّٔم ، وبنتاجهم األديب يف اؽبامش، مثل الدكتور عمران ال

مسالتو، وىي تعترب من اؼبعلومات األساسية اليت ينطلق منها الباحثُت لتتبع رجال األدب والفكر والبحث عن 
نتاجهم األديب، وىذا ليس بالعمل العسَت على جامع الديوان، حيث أن األدباء اؼبذكورين من أىل العلم 

ما يسهل صبع الًتصبة ؽبم، أحياء كانوا أم أمواتاً، فلهم مراكزىم ومؤسساهتم  والتدريس والوعظ واإلمامة، وىو
 العلمية، عالوة عن تالميذىم الذين أخذوا عنهم الفكر واألدب واللغة، ومن فوائد الًتصبة ؽبؤالء األعالم 
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بكر عن نتاجهم التعريف ّٔم يف الوسط األديب ودورىم يف دفع عجلة الثقافة إىل األمام، ناىيك عن الكشف اؼب
 األديب واؼبعريف.

ا عن ترتيب القصائد فهي مرتَّبًة حسب األغراض الشعرية، وحبذا لو كان ترتيبها ترتيباً زمنياً، ما من شأنو     أمَّ
تتبع اغبركة األدبية وتطور ذبربة الشاعر، ومدى تأثره بالشعراء السابقُت من القدامى واحملدثُت، ليسهم ذلك يف 

دبية، ومذىبو يف الشعر.ربديد مدرستو األ  
 اتمةخ  

ةيتو الوطنية والثقافية واالجتماعكان واجباً علينا التعريف باألدب اللييب، وإبراز ىوي-  -  
ذبربة الشاعر بالنظر إىل الفًتة الزمنية اليت عاش فيها، ومتابعة األديب يعكس يف وكذلك التعرُّف على  -

وف االجتماعية والسياسية.مضمونو اغبياة األدبية واالجتماعية اؼبتأثرة بالظر   
ويالحظ يف أدبو البساطة والوضوح، وصدوره عن العقل الواعي، وفبَّا يزيد من االىتمام بو مناصرة الشاعر  -

 للقضايا القومية واالنسانية.
وأوصت الدراسة لدراسات أدبية أكثر عمقاً يف أدب الشاعر يف صبيع اعبوانب األدبية والعلمية. -  
ىذه الورقة، أن تفتح الباب على مصراعيو أمام الدارسُت وطالب العلم اؼبهتمُت بالشأن  نأمل من نشر -

 األديب والثقايف يف ليبيا.
*المصدر :   

ديوان التفوح ) الشاعر(.  -  
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Al-Tafouh Diwan 1935-2010, its translation and poetic 
production, presentation and criticism     

Ibrahim Ramadan Hadia* 

Mostafa Bashir Ramadan** 

  Abstract 
   This study deals with the experience of the obscure poet Al-Mabrouk 
Muhammad Al-Tafouh, to introduce him to the literary community, to show 
his poetry to the fields of science and his students to study it, and to enrich the 
Arabic library with literary study of poetry and prose. He did not see the light, 
and our poet is not far from that. He is a contemporary poet, and his poetry was 
recently published in 2015. 

   The paper is the first on his only Diwan (The Secret That Reveals), so we 
have influenced the definition of it as it is easy to know from his Diwan, the 
compiler, arranged and investigator with the knowledge of Professor Nasr 
Moftah Agha, who was a contemporary of the poet and met him many times, 
and recommended him to collect and arrange the Diwan after his death. 

   We also deal in the research with his poetic collection and a census of his 
poems, where it came in 129 poems in classical in a number of verses that 
exceeded 900 verses of poetry, and 17 titles in the so-called free poetry 
(activation), their number is 209 poetic verses. 

As for his prose writings, they are almost negligible in number, great in 
meaning, they aim at noble morals, virtue and wisdom. 
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      2222 وليوي( 2العدد ) (6)المجلد                                                             مجلة المنتدى األكاديمي                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

[38:] 
 

His poems came in most of the poetic fields (political poetry, 
governance, sermons and thoughts) and in the purposes of Arabic 
poetry (praise - pride - spinning - lamentation - satire - wisdom) and we review 
examples of them in our work. Various, including in the matter of education, 
companionship and brotherhood, poetry about the exploits of marriage and its 
problems, and another in the lamentation of his son Musa, then the Diwan 
concluded with an orphan prose writing under the title of judgment, advice and 
sermons in prose, with a conclusion for the investigator and an index of topics. 

 


