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 عمرو بن كلثوم

هو شاعر جاهلي مشهور وهو من أصحاب المعلقات السبع, وهو فارس من فرسان قوم بني تغلب,  

ها ُكليب المشهور بالعزة.    وسيد من ساداتهم, وأمهُ ليلى بنت المهلهل الشاعر الجاهلي , وَعمَّ

 ملكاً متجبراً مستهيناً بغيره.وعمرو هو الذي قَتََل عمرو بن هند ملك الحيرة في بالطة. وكان إبن هند 

اعر إلى الحيرة, وفي نفسه أن يذل بأن تستخدم أمهُ هند أُم الشاعر ليلى وعند سماع دعا يوماً الش

عمرو بن كلثوم أمهُ وهي تصرخ: وا أذاله. عمد إلى سيف عمرو بن الهند وكان معلقاً بالرواق, 

 ي تغلب إلى ديارهم في الجزيرة.فضرب به رأس إبن هند فقتلهُ. ونادى فيمن معهُ من بن

 

  وقد أشار عمرو بن كلثوم إلى هذه الحادثة وإذ يقول فيها:

 َوالَ تُْبِقي ُخُمـْوَر األَْندَِرْينَـا         فَاْصبَِحْينَـا أاَلَ ُهبِِّي بَِصْحنِكِ          

 

 عمرو بن هند,هذا وقال عمرو الشهر في الفخر والمديح والهجاء وأنشد من قصيدته في بالطة 

 أما القسم الثاني فقد زاد عليها بعد قتله للملك, وفيها يقول ويفخر:

ْرَك اليَِقْينَــاــــــَوأَْنِظـْرنَ              اـأَبَا ِهْنـٍد فاَلَ تَْعَجـْل َعلَْينَـ ا نَُخبِّـِ  
 ً ايَاِت بِْيضـا ـاــُحْمراً قَْد ُرِوْينَ َونُْصـِدُرُهنَّ              بِأَنَّا نُـْوِردُ الـرَّ  

اٍم لَنَـا ُغـٍرِّ طِ  ـا الَمِلَك فِيَها أَْن نَِدْينَـاــَعَصْينَ              ــَوالٍ ـــــَوأَيَـّ  
جُ  ِد َمْعَشـٍر قَْد تَوَّ بِتَاجِ الُمْلِك يَْحِمي الُمْحَجِرْينَـا             ـْوهُ ـَوَسيِّـِ  

دَةً أَِعنَّتََهـا ُصفُـْونَ              هِ ـْكـَن الَخْيَل َعاِكفَةً َعلَيْ تَرَ  ـاـــــــــُمقَلَـّ  
ا قَـْد َونِْينَـاـــَضْعَضْعنَــتَ              ـاــــأاَلَ الَ يَْعلَـُم األَْقـَواُم أَنَـّ ا َوأَنَـّ  

الَجاِهِلْينَـاْجَهـَل فَْوَق َجْهِل ـفَنَ              اــأاَلَ الَ يَْجَهلَـنَّ أََحـدٌ َعلَْينَـ  
ـرُّ لَهُ الَجبَـابُِر َساِجدْينَـاــــتَخِ              ي  ـإِذَا بَلَـَغ الِفَطـاَم لَنَا َصبِـ  

 

 

 

 

 

 

 



 (1997-1899محمد مهدي الجواهري )

 حياته:

وهو من أسرة معروفة في النجف تعرف بـ آل جواهري نسبه إلى الكتاب ألِّفهُ أجداده بإسم جواهر    

التي تتكأ على الصحراء, هذِه  ةشرح شرائع اإلسالم, ولد في النجف األشرف, المدينالكالم في 

الشرقي  المدينة التي أنجبت الشعراء مثل محمد سعيد الحبوبي و محمد رضا الشبيبي والصافي وعلي

وسميت المدرسة الشعرية بشعراءها وعرفت بمدارسها الدينية, درس شاعرنا في الكتاتيب عند أكابر 

الشيوخ في النجف المعروفين بصالبتهم وقوتهم وكان لهم األثر في ترسيم حدود طبقة وأنتقل بعدها 

م وكتاب منهج البالغة إلى المدرسة اإلبتدائية ثم الثانوية ولهُ موهبة فائقة في حفظ القرآن الكري

والشعر وكان مهتماً في بداية حياته إشترك في ثورة العشرين ضد السلطات البريطانية, وُعيََّن في 

التعليم, وأميناً للتشريفات لدى الملك فيصل األول, وكان لهُ طموح في تولي الحكم. ثم غادر إلى 

نذاك فَنُفيِّ إلى شمال العراق حتى وفاته بغداد, وشارك في الثورات واإلنتفاضات ضد الظلم والتعسف آ

 له حفل كبير في السليمانية شمال العراق. م وأقيم1997سنة 

 شاعريته:

قيل عنه إنه أعظم شاعر في العراق في جيله فقد نشأ على الثقافة التقليدية وتميز بالشعر القديم وقيل 

القوة والحرية لشعراء العراق الذين إنه حفظ ديوان المتنبي, وقد وصف بأنهُ شاعر ثوري وقد أعطى 

 عاصروه وفي قوله:

 أتعلم أم أنَت ال تعلم     بأن جراح الضحايا فم

ولقد عاش الجواهري في مأساة المجتمع واألمة وحارب الرجعيين وكان شعره ساخراً باإلحتضار 

 ويدعو إلى الثأر كما في قصيدته بعنوان )تنويمة الجياع(:

 الطَّعـامِ  َحَرَستِْك آِلهـة          نامي  نامي جياَع الشَّْعـبِ 

  المنـامِ  فِمَن  يَْقظـٍة  ِمْن          تشبَِعـي  لم فـإْن  نامي  

  وعن حياته يقول:

اءِ  ذوى شبابيَ   الغصُن ممنوعاً عن الماءِ  ذوى كما      لم يَْنعَم بسرِّ

  وعن شباب العراق في مدحهُ لُهم إذ يقول:

 ُوجوهاً تفيُض ُطهراً ُوحْسنا         اتُ ئناالك تعلوشباِب العراق  من

 وعن الشعب الكردي متعاطفاً مع الثورة الكردية وكان يلبس مالبس كردية وفي قوله:

 وال يتحطِّمُ  ,تتحطم الدنيا         شعٌب دعائمه الجماجُم والدمُ 



 وفي قصيدته لنهر دجلة يصف بها وبموسيقى صاخبة بإسلوبه وإذ يقول:

 يا دجلةَ الخيِر يا امَّ البســــــاتينِ        حيِّيُت سفَحِك عن بُعــــٍد فحيـِِّيني

 لـــــوذَ الحمائِم بين الماء والطينِ          ظمآنا ألــــــوذُ به حييَُّت سفحكِ 

 حينِ العلى الكـــراهِة بين الحيِن و       يا دجلةَ الخيِر يا نبعاً افـــــارقُهُ 

 نْبعا فنْبعا فما كــــــانت لتْرويني         عيوَن الــــماء صافيةً إنِِّي وردُت 

 نِ لَيَّ النســــــــائِم اطراَف االفاني         وانَت يا قاربا تْلوي الريــــاُح به 

 سورة الكهف

 ِبْسِم الل َِّه الرََّْحَمِن الرََِّحيِم

ِ الَِّذي أَْنَزَل َعلَى َعْبِدِه  ( قَيًِِّما ِليُْنِذَر بَأًْسا َشِديدًا 1اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا )اْلَحْمدُ َلِِلَّ
اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َحَسنًا ) ( َماِكثِيَن فِيِه 2ِمْن لَدُْنهُ َويُبَِشَِّر اْلُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ

ُ َولَدًا ) ( َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ 3أَبَدًا ) ( َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم َواَل ِِلبَاِئِهْم َكبَُرْت َكِلَمةً 4اَلِلَّ
( فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا 5تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم ِإْن يَقُولُوَن إِالَّ َكِذبًا )

( 7عَْلنَا َما َعلَى اأْلَْرِض ِزينَةً لََها ِلنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل )( إِنَّا جَ 6بَِهذَا اْلَحِديِث أََسفًا )
قِيِم َكانُوا ِمْن 8َوإِنَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَْيَها َصِعيدًا ُجُرًزا ) ( أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوَهيِِّْئ لَنَا ِمْن  ( إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ 9آيَاتِنَا َعَجبًا )
(10أَْمِرنَا َرَشدًا )  

 الحمدهلل:             أي الثناء الكامل مع التعظيم واالجالء

 عوجا:      أي لم يجعل في شيئاً من العوج ال في ألفاضه وال في معانيه وليس فيه عيب أو تناقض.

ً :                 مستقيماً ال إختالف فيه وال تفاوت.  قيما

 ماكثين فيه أبداً :    النقطاع له ماكثاً دائماً أي الديمومة في المكث والبقاء.

 ما لهم به من علمٍ : ما لهم بذلك إال فقراء 

 كبرت كلمةٍ :        عظمت تلك المقالة الشنيعة كلمة قبيحة ما أشنعها وأفضعها.

 لنبلوهم:            لنختبرهم أيُ ُهم أطوِّ ع هلل.

ً : أنً  لهم الجنة وما فيها من النعيم الدائم.  أن لهم أجراً حسنا

 ورقكم:               إسم للفضة يطلق عليها للتعامل في البيع والشراء.

 باخع:                 قاتل ومهلك أي جاهد نفسه أي مهلكاً.

 صعيدا جرزاً :        األرض التي ال نبات عليها.

 الرقيم:               اللوح الذي كتبت فيه أسماء أصحاب الكهف.

 

 



 شططا:         الجور والغلو وتعدي الحد, أي تجاوز الحد.

 إال كذباً:        أي ما يقولون إال كذباً وسفهاً وزوراً.

 ولن تفلحوا:   وإْن ُعدتُم إلى دينهم ووافقتموهم ُكفرُهم فلن تفوزو بالخير أبداً.

 تزاور:         تتنحى وتميل, بمعنى الميل.

 


