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Abstract:
Renowned Yemeni poet and freedom fighter Muhammad
Mahmood Al-Zubairi, also known as the father of freemen, born
in Sanna in 1910 in a middle class family. He was one of the
Yemeni iconic revolutionaries who opposed the Imamate. He
took part in the revolution in 1962, bringing about Yemen’s
transition from a monarchy to a republic. He was one of the
founders of the movement of liberals and the leader of opposition
against the Imam’s rule. This led to his persecution and he
suffered destitution and exile outside his country, settling finally
in Pakistan where he had opportunity to translate the poetry of
Pakistan’s national poet, Muhammad Iqbal into Arabic.Finally,
in 1962, when the revolution against the Imam erupted in Yemen,
he went back to his country and became the minister of
education. He fallen victim to the royalist forces in 1965 and has
been regarded since as one of the Yemen’s most acclaimed
martyrs. Al- zubairi published several collection of poetry.in
1978, a volume of his collected poems was published entitled
Diwan al-zubairi. His work reflects a real originality of themes,
ideas and method of treatment. This article discusses the literary
work of Abu Ahrar Muhammad Mahmood Al-Zubairi.
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تعليمه ونشأته:
تلقى تعليمه املبكر يف أحد املساجد وحفظ القرآن الكرمي بعدة قراءات وهو مل يبلغ
العاشرة ،مث يف املدرسة العلمية وبعدها يف اجلامع الكبري بصنعاء واستعاب ثقافة عصره ومصره من
علوم لسانية وشرعية وأدبية واجتماعية ،فكان على صغر سنه إماماً ملسجد التقوى بصنعاء أيسر
القلوب بتالوته ،وجيتذب الصفوف خبطابته.3
وأتثر الزبريي أتثراً شديداً بتعاليم الصوفية ونُعم هبا كما مل ينعم بشئ آخر ،فقال عن
نفسه" :ما عرفت ما يسمى غرور الشباب وال طموح الشباب إىل منصب ،ألين من مطلع شبايب
جنحت إىل التصوف وغرقت يف الطريقة الروحانية حىت انتزعين منه األدب".4
وقبل نشوب احلرب الكونية الثانية انتقل إىل مصر ليتم دراسته ،فالتحق بدار العلوم
حصن اللغة العربية .وقبل أن يتم دراسته فيها عاد إىل اليمن عام 1941م .وكانت األوضاع فيها
مرتدية ،استشرى فيها الفقر واملرض ،ومل يقم احلكام بواجبهم حنو مكافحة هذين البالءين ،وزاد
األمر سوءاً انتشار اجلهل وانتصار حكام اليمن له ،5فأذهل هذا الوضع الزبريي فصرخ متأملاً:
ماذا دهي قحطان؟ يف حلظاهتم.
6
بؤس ،ويف كلماهتم آالم
نشاطه اإلصالحي:
رأى الزبريى يف بداية حياته حالة اجلمود يف وطنه اليت فرضها اإلمام حيىي 7والقائمة على
الطبقية والظلم والتخلف ،فسعى بكل طاقته إلخراج بالده من عزليتها وفتح آفاق املعرفة أمام
أبنائها وإطالعهم على ما وصل إليه العامل املتحضرمني تقدم علم ٍي تكنولوجي يف جماالت شىت
حيسن االستفادة هبا.8
وبدأ الزبريي نشاطه اإلصالحي يف القاهرة بتأسيس مجعية األمر ابملعروف والنهي عن
املنكر اليت واصلت نشاطها بعد عودته إىل اليمن مما عرضه للسجن ،مث أخرج عنه 1942م
فسعى إىل مبدأ مهادنة السلطنة حماوالً إقناع احلكام ابلسماح للشعب مبمارسة حقوقه ولكن دون
جدوى.9
وملا يئس الزبريي من استجابة احلكام لدعوته لإلصالح ،ترك املصانعة وأعلنها عليهم
حرابً ضروساً ،سالحه فيها شعره املتفجر امللتهب ،فقد كان يعتقد أبن للقلم يف مقاومة الطغيان
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فعل احلديد والنار ،وقد عرب هذا االعتقاد نثراً وشعراً فمن ذلك قوله:
"كنت أحس إحساساً أسطورايً أبين قادر ابألدب وحده على أن أقوض ألف عام من
الفساد والظلم والطغيان".10
فارحتل إىل عدن سنة 1944م لعله يستطيع أن ينطلق منها لتحقيق احلرية لقومه ،فعمل
على بث روح التضحية والثورة يف الشعب اليمين عن طريق صحيفته اليت أصدرها يف عدن سنة
1946م ابسم "صوت اليمن" واختاره اليمنيون املقيمون هناك رئيساً لالحتاد اليمين ،وأسلموا له
راية اجلهاد.11
إن الزبريي وإخوانه منازج متميزة يف النشاط واحلركة حبيث استقطبوا الكثري من رجال
اليمن وشباهنا ،للسري معهم يف طريق الدعوة إسالمية ،وقد وفق هللا سبحانه وتعاىل األستاذ
الزبريي وإخوانه إىل قطع مراحل طيبة يف هذا السبيل ،حيث كان التجمع اليمين يتخذ اإلسالم
أساساً حلركته ،ويلتزم أفراده منهج اإلسالم خلقاً وسلوكاً وعقيدة وشريعة ونظام حياة لألفراد
واجملتمعات والدول ،فكان هذا الشباب املسلم اليمين يف صفائه ونقائه...ميثل أهل اليمن األصالء
الذين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم:
ان ،و ِْ
ِ
ٍ
ني قُلُ ً ِ
ْمةُ ميااانِياة"12
ا
"أَت ُك ْم أ ْاه ُل الْيا ام ِن ُه ْم أ اار ُّق أافْئ ادةً اوأالْ اُ
احلك ا
وابْ ،اإلمياا ُن مياا ا
الزبريي شاعر القضااي:

مل يرتك الزبريي قضية عربية أوإسالمية إال وحتدث عنها شعراً أو نثراً وأوقف معظم شعره
لقضية الكربى وحرية بالده وشعبه فأوجد لنفسه مكانة متميزة يف الشعر العريب اليمين ،مما جعل
من الصعوبة على الباحثني املهتمني ابلشعر يف بالده جتاوز نتاجه الشعري الذي جعل امسه يرتدد
يف املراحل االنتقالية للشعر يف اليمن.13
من أشهرها قصيدة "عامل إسالم" اليت ألقاها يف مؤمتر حاشد يف ابكستان:
هذه روحه وهذي جنوده
فيحاذر

من

بشر

بريده

انم نوم املوتى فظنوه ميتاً
وازدهاهم

هجوعه

ومهوده
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مل منه الكرى وضاقت به األر
ّ
ض وضجت قبوره وحلوده
شدقه مصرع الوحوش فماذا
صارفيه حىت عاله صديده
أين ذاك السعري أي ثلوج
طمرته وأي ٍ
برد يسوده

14

و مل خيل شعر الزبريي من التفات إىل قضااي اإلسالم واملسلمني ما منح شعره بعداً
إسالمياً وإنسانياً واضح املعامل .ومل يستطع شاعر عريب قبل الزبريي أن يصور بشعره الظلم
والظاملني مبثل القوة اليت صورمها هبا ،وأن يرسم للطغاة صوراً تكشف حقيقتهم وتسخر من
جربوهتم مثل ما رمسها ،وقارئ دواوينه ال ينفك يطالع هذه الصور املعربة واللقطات احلية.15
و تفردت قصائده املدافعة عن املظلومني املنددة ابلظاملني كما يعرض يف قصيدته "العصماء"
أوضاع املسلمني وأحواهلم ومعاانهتم ،ومنها قوله:
امن هؤالء التائهون احلائرون
أ
أبداً
احلوادث

املسلمون

فهؤالء

وترمجين

تكذبين

والظنون....

16

و جند معظم أشعاره عن قضية بالده " قضية اليمن" كما قال يف "نكسة الثورة اليمنية":
رب هذا اإلمام أشالء مقتول
وهذا

قرب

وهذا

رغام

و رحاب اجلحيم يصنع فيها
كل شيئ من أجله ويقام
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عنيد

ليس يدر أن احلمام محام
يعجب املوت أنه مل ميت منه
ومل ينج من أذاه األانم
وزعت روحه على األرض يران
ّ
ع اليمانون منه حيث أماموا
فإذا

ابحلياة

شنعاء

فيها

كل شخص وكل شيئ إمام

17

تصور هذه املقطوعة دهشة األحرار املثاليني عند ما فجعوا ابنبعاث روح الطغيان بعد
مرع الطاغية ،وحتول اجلماهري إىل وحوش تفرتس منقذييها.
اهتم الزبريي يف شعره بقضية اإلسالم األوىل "فلسطني" وله فيها قصيدته الشهرية "يف
سبيل فلسطني":
مراجل يف أثري الشعر تضطرم
وصحية يف مساء احلق حتتدم
وضجة يف ِصماخ الدهر صاخبة
بكل

هلا

بالد

مسمع

وفم

نزعتها عن شؤون ملؤها ِعرب
وصغتها ،عن ضمري ملؤه أمل
وللفؤاد

أحاسيس

إذا

نبضت

جاشت هبا األرض واجنابت هبا الظلم
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ما للحقائق أضحت ال تالحظها
عني وال أيتلي عن سبقها الوهم
ما للدماء اليت جتري بساحتنا
هانت ،فما قام يف إنصافنا حكم
نرى

خمالبه

من

جرح

ّأمتنا

تدمي ،وتسعى إليه اليوم خنتصم

18

والتفت إىل قضااي ابكستان وكشمري وألقى قصيدة بعنوان "استقالل اهلند وابكستان" وقال فيها:
عقاله
من
شعبه
هللا
أطلق
وأزال

الثقيل

أغالله

من

وأعاد احلياة للوطن الدامي ومل الرفاة من أوصاله
واصطفى الباكستان صفوة أرض هللا خصبه وأبس رجاله
جوه امللوث أنفاس الضحااي العطشى إىل استقالله
طهرت ّ
و حمت كل ما على األرض من غار دماء الكماة من أبطاله

19

وقال الزبريي يف قضية كشمري وأرضه:
أرض كشمري أرضه والثرى الطاهر فيها آابؤه وجدوده
يف دمائهم ذلك الوادي فمنها أفواضه وبروده
ليس خيلو من عرفهم يف ثرى كشمري ال وردة وال عنقوده
20
ما رأينا األوطان تشرتى ٍ
مبال ،إمنا ميلك الرتاب شهيده
الزبريي يف ابكستان:
ابغتيال اإلمام حيىي بن محيد الدين وفشل الثورة 1948م هرب إىل ابكستان ،وبقي
هناك حىت 1952م ،21كما قال بنفسه:
"كنت مشرداً بعد نكبة عام 1948م ومطارداً من كل ٍ
بلد على ظهر األرض ،وكانت
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البالد العربية كلها حتت سلطان العروش الرجعية ونوفوذها وهيّبتها تلك العروض اليت هزها مصرع
اإلمام حيىي ،وكانت كل حركات الشعوب تعاين نكسة عامة ،ومل نكن نعرف لنا مالذاً يومئ ٍذ غري
ابكستان الدولة اإلسالمية الفتبة اليت كانت حمط كل اآلمال".22
ولقي من الشعب الباكستاين كل تكرمي فقابل هذا التكرمي مبثله فتغىن هبذا الشعب
األيب ،وأنشد أمجل قصائده فيه ،وأذاع روائع شعره من إذاعة الدولة الناشئة كما أنشد عن الشعب
الباكستاين:
أ ضويف اإلسالم يف شعب ابكستان حق عليكمو أتييده
شدوه ونشيده
خره وأنتم أمانيه الغوايل و ُ
أنتم ذُ ُ
يف يديه حق فال ختذلوا ٍ
حلق وأنتم محاته وجنوده
أمره أمركم لكم منه ما كان سواء حنوسه وشعوده
23
فاحذروا أن حتايدوا إن هذا الشعب منكم يكيدكم من يكيده
مع تراخي العهد أمكن للزبريي التعرف على شخصيات عربية يف العاصمة الباكستانية،
هم ابقة عطرة من نبالء العرب أييت يف مقدمتهم السفري الشامي والشاعر اإلنساين عمر هباء
الدين األمريي ،24والسفري املصري عبد الوهاب عزام والسياسي األردين الالمع عبد املنعم
الرفاعي ،25وقد أمكن له معهم وهبم تنسم أنفاس الطمانينة مضافاً إىل شخصيات ابكستانية أييت
يف مقدمتهم شيخ اإلسالم يف ابكستان حممد شبري أمحد العثماين ،وبتعاون اجلميع أمكن للزبريي
أن يلتحق ابجلامعة العباسية يف الهور مدرساً لألدب العريب ،كما فتحت إذاعة ابكستان أبواهبا
ألحاديثه النافعة واملاتعة.26
إن هللا سبحانه وتعاىل أراد أن جيعل من تطواف الزبريي يف كربايت عواصم اإلسالم
درساً وتطبيقاً لتصحيح تصوارته عن مفاهيم أساسية كانت مغلوطة لديه ولدى جيله من مصلحي
اليمن ،فقد افاد من بقائه قرابة مخس سنوات يف ابكستان ،ومن خالل مقروءاته اجلديدة ومزاولته
الوثيقة لذلك الطراز النبيل من سفراء العرب واعتنائه اخلاص إببداعات شاعر اإلسالم خربة
انضجة حلقيقة التعليم الغريب الذي أراد املتعمر من ورائه تشويه بل سلخ اجليل من جلد دينه وأمته
ولذلك رأينا الزبريي جبهد لتعريب كثري من النصوص اإلقبالية.27
وقد وجد الزبريي يف شخصية إقبال الفذة ويف شعره اإلنساين عزاءً ودفأً يؤنس وحشته
يف ذلك املنفى البعيد .وقد أراد أن يبدد أعوام الغربة واالغرتاب من شعر إقبال ويف حماوالت
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مضنية لرتمجة القصائد اليت تتفق مع إحساسه املتمرد وحلمه النيل .وقد كتب ذات مرة يتحدث
عن جتربته يف ترمجة شعر إقبال يقول:
"كان األستاذ حممد حسن األعظمي يقدم يل معاين املقطوعات القصائد الشعرية
إلقبال من األدرية إىل العربية نثراً مقتصراً فيها على املعىن األصلي فأتناول هذا النص املنثور وأرجع
أحياانً إىل األصل أتلمس روح إقبال من وراء هذا احلائط احلديدي الذي حيجزين عنه حائط اللغة
األردية واملصطلحات الشعرية اخلاصة هبذه اللغة مث انطلق بروجي يف هذا اجلو متحرراً من قيود
الرتمجة َتركاً حبل خيايل على غاربة واثقاً من أن معاين إقبال اليت تسكن يف هذه القصائد املدونة
ليست إال ومضة من روحه الواسعة اليت ال ختضع حلدود وال لقيود .وال ريب أنه ليس من اليسري
أن يرتجم الشعر إىل نثر فكيف به أن يرتجم إىل شعر ،وكيف هبذا الشعر إذا كان أجنبيا عن لغة
الشاعر إان ملعضلة كنت أشعر معها –إذا ترجم بعض بعض املعاين ترمجة حرفية أحياانً -أين أظلم
28
إقباالً وأنتزع روح شعره من جثماهنا مث أرغمها على أن تسكن جثماانً آخر ،هيهات.".....
يتفهمه
و هكذا انصرف الزبريى عما بدأه من ترمجته لشعر إقبال ترمجة شعرية ،ومضى ّ
حمىب إقبال.
يف اصله األردي أو الفارسى ابستعانه بعض اإلخوة الزمالء الباكستانني من ّ
منوزج من ترمجته:
قوموا انظروا لعامل الدنيا
الفقراء

وزودوا
ِ
سبات
و أيقظوهم من
ِ
وظالم،

وعباء

هبّوا إىل ساح امللوك
وقصورا
هزوا
ّ

مقاصري

األمراء

احلمى
وزلزلوا

كل

بناء
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يف

وعلّموا
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دماء

األسراء

العصفور
كي يدفع بغي األقوايء

وكي يذيب خملب الصقر

بروح

االستياء

29

بقي الزبريي يف ابكستان ملدة ما يقرب مخس سنوات ،ويف عام 1952م هرع إىل مصر عند ما
علم بقيام الثورة فيها وعاش فيها حىت قيام الثورة اليمنية 1962م ،واستمر الزبريي يف مصر يدعو
إلنصاف شعب اليمن عن طريق املقاالت اليت ينشرها يف صحيفة "صوت اليمن".30
وفاته:

لقد أدرك رمحه هللا بعد كل ما بذل من جهد أن الدعوة الفردية ال جتدي ،وأنه ال بد
من تنظيم يتبىن نظاماً مقبوالً لدى الشعب اليمين أبسره يكون بديالً لك هذه الدعوات اليت
أغرقته يف حبار من الدماء ومل يكن الزبريي ليعدل ابإلسالم نظاماً ،فقد عاش حياته مؤمناً أن ال
حياة للمسلمني إال ابإلسالم فسارع إىل إنشاء حزبه ابسم "حزب هللا" فالتف حوله خرية الرجال
يف اليمن ،وانطلقت دعوته جتوب آفاق اليمن فتلقى اجمليبني وامللبني ،وبدأ محلة واسعة يف أرجاء
اليمن خيطب اجلماهري داعياً غلى ما آمن به ،انتهى به املطاف إىل جبال "برط" وينما كان يلقي
خطابه أنطلقت رصاصات غادرة خترتق قلبه املؤمن فسقط شهيداً على تراب اليمن اليت وهبها
حياته كله ،ويف هذا اليوم أول نيسان 1965م صمت الصوت اليت هز اليمن.31
آاثره:
وقد ترك الزبريي آاثراً وبصمات وأعماالً تدل على عظمته وعلمه وحبه لشعبه ،وله
مؤلفات كثرية منها ما طبع ومنها ما مل يطبع.
له ديوان " صالة يف اجلحيم" صدر عن دار اهلنا للطباعة والنشر ابلقاهرة سنة 1964م،
و"ثورة الشعر" صدر عن دار اهلنا أيضاً سنة 1962م ،و"نقطة يف الظالم" ونشر من دار العودة
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بريوت يف عام 1982م،و قصائد نشرت يف عدد من مصادر دراسته.32
وله عدد من املؤلفات السياسية والرسائل الثقافية منا "اإلمامة وخطرها" و"على وحدة
اليمن" و"اخلدعة الكربى يف السياسة العربية" و"مطالب الشعب" و"دعوة األحرار" و"وحدة
الشعب" ورواية واحدة هي "مأساة واق الواق" نشر من بريوت 1978م.33

اهلوامش:
1

2

3
4

5

6
7

8

9
10
11
12
13

معجم البابطني  :مجع وترتيب هيئة املعجم يف املؤسسة ،ط2008 ،1م ،الكويت ،ج،19
ص.92/
عبد الرمحن بعكر ،رائد الشعر اإلسالمي يف اليمن حممد حممود الزبريي ،جملة األدب
ص.14/
اإلسالمي ،اجمللد التاسع ،ع1424 ،36:ه2003-م،
نفس املرجع.
حممد أديب اجلاجي ،األدب اإلسالمي ،ط2007 ،1م ،دار الكتاب اجلامعي ،صنعاء،
ص.193/
أمحد عبد اللطيف اجلدع ،شعراء الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث ،مؤسسة الرسالة ،ج،1
ص.21/
من قصيدة "صرخة إىل النائمني" ص 61/من ديوانه "صالة يف اجلحيم".
حيىي بن حممد بن حيىي محيد الدين احلسين العلوي الطاليب (1948-1869م) ،ملك اليمن،
اإلمام املتوكل على هللا بن املنصور ابهلل ،من أئمة الزيدية ،ولد بصنعاء ،وتفقه وأتدب هبا،
وخرج منها مع أبيه "قفلة عذر" مشايل صنعاء .انظر:الزركلي ،األعالم.170/8 ،
بدر حممد بدر ،من أعالم احلركة اإلسالمية ،ط-د2000-1420 ،م ،دار التوزيع والنشر
اإلسالمية ،ص.39/
معجم البابطني ،ص.39/
شعراء الدعوة اإلسالمية ،ص.23/
نفس املصدر ،ص.23/
حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري ،رقم احلديث.4064:
معجم البابطني،ج،19ص93
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شعراء الدعوة اإلسالمية ،ص.27/
نفس املرجع
من أعالم احلركة اإلسالمية ،ص.38/
ديوان الزبريي ،دار العودة ،بريوت1986 ،م ،ص.117-116/
أذيعت من إذاعة (برلني) لإلذاعة العربية ،يف أوائل احلرب العاملية الثانية ،تعليقاً على اجتماع
الدول العربية يف لندن وعلى الكتاب األبيض الذي أصدره اإلجنليز عن قضية فلسطني .انظر:
ديوان الزبريي" ،يف سبيل فلسطني" ،ص.257/
ديوان الزبريي،ص.407/
ديوان الزبريي" ،نقطة يف الظالم" اجمللد الثاين ،ص.201/
معجم البابطني ،ص.92/
ديوان الزبريي ،ص.226/
نقطة يف الظالم ،ص.170/
عمر بن حممد هباء الدين األمريي ،شاعر من أهايل سورية ،ولد حبلب ،وقال الشعر وعمره
تسع سنوات ،وانتسب إىل كلية احلقوق ابجلامعة السورية مث أوفد إىل السوريون ،فأكمل دراسته
يف اآلداب وفقه اللغة ،وعاد مدرساً حبلب ودمشق شارك يف جيش اإلنقاذ على أراضي
فلسطني ،وعني وزيراً مفوضاً يف ابكستان والسعودية .انظر :إمتام األعالم ،ص.297/
عبد املنعم بن أمحد الرفاعي (1985-1916م) شاعر أديب من الساسة األردنيني ولد مبدينة
فدرس هبا ،مث
صور ،وتعلم هبا وبعمان ،وخترج ابجلامعة األمريكية ب بريوت ،وعاد إىل عمانّ ،
تدرج يف املناصب ابلديوان امللكي كاتباً خاصاً فمعاوانً لرئيس الديوان فأميناً عاماً لرائسة جملس
الوزراء فرئيساً للتوجيه الوطين ،عني سفرياً لألردن مدة طويلة يف عواصم شرقية وغربية ومندوابً
يف األمم املتحدة ،مث كان وزيراً للخارجية ،من مؤلفاته :اجلواري يف العصر العباسي ،أطروحة
الدكتوراه ،ومن دواوينه  :املسافر .انظر :إمتام األعالم ،ص.268/
األدب اإلسالمي ،ع ،36:ص.16/
األدب اإلسالمي ،ص ،17/انظر بعضاً من أمثلة ترمجة لشعر إقبال يف الصفحات اآلتية.
ديوان الزبريي ،نقطة يف الظالم ،اجمللد الثاين ،ص.52-51/
نقطة يف الظالم.202-201 ،
شعراء الدعوة اإلسالمية ،ص.24-23/
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شعراء الدعوة اإلسالمية ،ص.25-24/
كامل سليمان اجلبوري ،معجم الشعراء ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت2003 ،م،
.253/5
األعالم للزركلي.98/7 ،

