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املوصل يف عيون شعرائها يف القرن الثاني عشر للهجرة 
 م جرجيس عاكوب عبداهلل الراشدي.م

 22/4/2009: تاروخ القبول 25/3/2009: تاروخ التقدوم

 قدمــــةامل

ذاينجذب اإلنسان نحو أمكنة يتعمق بيا ألسباب مختمفة،   كان تعمق وا 
ن الشاعر تحركو المخيمة الشعرية إاإلنسان العادي بالمكان إحساسًا بالفرح، ف

 شّكل المكان موضوعًا في شعر الموصل في القرن إذوينيض بو الوعي الشعري، 
 يرتبط الشعراء باألرض التي يعيشون فييا، فيرددون في إذ. الثاني عشر لميجرة

أشعارىم عددًا من األماكن والمواضع في بالدىم التي يحبونيا، يحدو بيم الشوق 
 غزو أو حصار فإذا إلىوالحنين، ألن عددًا منيم قد ىاجر من دياره أو تعرضت 

 . وما حل في المدينة من خراب ودماراألحداثبيم يذكرون تمك 
والموصل من المدن التي حظيت بعناية الشعراء وفخرىم بيا فكانوا 

يصورونيا كلٌّ عمى وفق ما يراه فييا، فيذا يذكر أماكنيا الجميمة واآلخر يذكر 
قدسيتيا، فضاًل عن ذكرىم شخصياتيا السياسية والدينية التي عاصروىا فرأوا تمك 

 .الشخصيات نموذجًا حيًّا لمعطاء في ميادين الحياة كافة
 من الشعراء الذين (1)(م1723/ىـ1146ت )وعثمان بن يوسف الخطيب 

: (2)يذكرون مدينة الموصل في شعرىم فيقول

                                                 
جامعة الموصل/ كمية اآلداب/  قسم المغة العربية  .
الروض النضر في ترجمة أدباء العصر، عصام الدين عثمان بن :  فيوأخبارهتنظر ترجمتو ( 1)

م، 1975سميم النعيمي، مطبعة المجمع العممي العراقي، . د: عمي بن مراد العمري، تحقيق
سميم . د: ، شمامة العنبر والزىر المعنبر، محمد بن مصطفى الغالمي، تحقيق2/17-27

، منيل األولياء ومشرب 199-193م، ص1977النعيمي، مطبعة المجمع العممي العراقي، 
الحدباء، محمد أمين بن خيراهلل الخطيب العمري، تحقيق سعيد األصفياء من سادات الموصل 

، موسوعة أعالم الموصل، 179-2/176م، 1967 الديوه جي، مطبعة الجميورية، الموصل،
. 438-1/437م، 2004بسام إدريس الجمبي، منشورات كمية الحدباء الجامعة، 

. 2/178: ، منيل األولياء2/20: الروض النضر (2)
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ـٍ   مدتً  ـً ػاًء كاستؽػنا الحدبػ ىً 
 

ـً ػػؿي اآلالًء كالنَّعػػػا مكصػفإنو 
 

ا ػا مكطنان لمقاطنيفى  وػ ىكًرـٍ  و
 

 كالكرـً اإلحسافظًّ مف ػجزيؿي ح 
 

ا، يا طيبى نفحًتيا ػياحيسفى  يجًتو
ج 

ـً ػفاٍحميٍؿ  ساحًتيا، ال تخ  شى مٍف نىدى
 

البقاء في مدينة  (أقم)يطمب الشاعر من اآلخر بصيغة األمر المجازي 
النحداب  "(الحدباء) فييا، ويذكرىا باسميا الذي عرفت بو وىو واإلقامةالموصل 
 ألن البيوت والمحال فييا لم تقع عمى مستوى من أرضيا، بل بعضيا عمى أرضيا

إنيا سميت : وقال ياقوت الحموي. (1)"نشز وتالل، وبعضيا في واد ومنخفض
. (2)الحدباء النحداب في دجمتيا واعوجاج جريانيا

 البمدة         الموصل         الحدباء ضمير إلىويضيف الشاعر 
 مدينة فإنياليظير حبو ليا وارتباطو بيا ويغري مخاِطبَو بالبقاء فييا  (نا)المتكمم 

ممصقًا الكرَم بيا وبأىميا، ثم  (أكرم بيا)النعم والخيرات، ويمدحيا بصيغة التعجب 
. يذكر الشاعر حسنيا وبيجتيا

وربما مدح شعراء الموصل رجااًل ليم دور في تاريخيا، فيذا صالح بن 
ت ) يمدح حسين باشا الجميمي (3)(م1747بعد /ىـ1160ت بعد ) المعمار
: (5) بقولو(4)(م1758 /ىـ1171

لقدكـً مكالنا الكزيًر المنتقى 
 

ًس األركاًح ػدل  نفائػػكالميفت 
 

 مره متى ظؿ المشكؽي  فرًعًو 
 

 
 

اًح ػًق الكٌض ػزًة كجوػييٍيدىل  ع
 

                                                 

. 1/55: منيل األولياء (1)
محمد عبدالرحمن المرعشمي، دار إحياء التراث : معجم البمدان، ياقوت الحموي، صححو ونقحو (2)

. 3/124لبنان، المجمد الثاني، - مؤسسة التاريخ العربي، بيروتالعربي،
، منيل 334-330: ، شمامة العنبر353-2/350:  في الروض النضروأخبارهتنظر ترجمتو  (3)

. 1/310:  الموصلأعالم، موسوعة 302-1/301 :األولياء
، منيل 91-88، شمامة العنبر 536-3/505: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (4)

. 219-1/217:  الموصلأعالم، موسوعة 1/144: األولياء
. 2/406: الروض النضر (5)
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 ضحٍت  و الحد اءي دالًّ تنجمي 
 

اًح ػم عف المصبػةو تيغفػ ص اح 
 

 مده متى ميًحنٍت تدٌرعى  كمييا 
ج 

احً    *في  نفسو لمحتؼ  يًر ًشحى
 

فيرىىا   مسى الحسيفي   ك األميف خى
 

اًح ػزً و النؼٌ ػكًر  حػحامي الثغ 
 

فالموصل بقدوم الوزير حسين باشا الجميمي حسناء غانية يشع وجييا نورًا 
ومتى ما تعرضت الموصل لمحنٍة من . وألقًا ُيغني عن المصباح في الميمة الظمماء

محن الزمان تدرع قوميا بأنفسيم دفاعًا عنيا، فضاًل عن أن حامييا وحارسيا 
. الوزير حسين باشا الجميمي

– الغيث – النجوم – القمر – البدر )وقد شكََّمْت ظواىر الطبيعة الخارجية 
حضورًا فاعاًل في الصورة التي تمثميا الشعراء في الموصل؛ ألن  (البرق

الشعراء عمى تماس مباشر مع الوالة الجميميين فانعكست في ذواتيم الداخمية؛ 
. فجاءت معظم الصور مشتركة عند أغمب الشعراء

 /ىـ1164ت )فيذا الشاعر قاسم بن خميل بن عبدالجميل الجميمي 
: (2) يقول(1)(م1750

 دا في سما الحد اًء  دران كحكلىو 
ج 

 نك عمَّو فييا نجكـه طكارؽي  
 

رى ىكا شامخاًت الًعزَّ كىك إماميييـ 
 

ـٍ لمًعزَّ الشؾَّ الحؽي   فمس ك يي
ج 

يصف الشاعر حسين باشا الجميمي بأنو بدر في سماء الموصل ومن حولو 
 نجوم طوارق        ثواقب يبحثون عن مناقب العز في مدينة أعماموأبناء 

 .الموصل

                                                 

.  وبو يستقيم المعنىأثبتناهوالصواب ما  (شماح) األصلفي  (*)
، 139-134: ، شمامة العنبر584-1/579: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)

، 9-4/8 القرن الثاني عشر، محمد خميل المرادي، مكتبة المثنى، أعيانسمك الدرر في 
. 23-2/22:  الموصلأعالمموسوعة 

. 137: ، شمامة العنبر1/583: الروض النضر (2)
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 االستفيام أسموبي استخدام إلى (1)(م1749/ىـ1163ت )ولجأ سميم الواعظ 

 (2)(م1722 /ىـ1135ت )والتشبيو لكشف صورة الكرم عند الشيخ ياسين المفتي 
: (3)فقال

 رؽه تألؽ في الحد اًء  ـ  مري 
ج 

استكعب الك ت فالحد اءي  نديؿي  
 

كىٍؿ  جادى عمييا الغيثي  اديةن 
 

فميس لمخير عنيا اليكـى تحكيؿي  
 

ٍ ؿي إحساًف كيفي مينيتي سىندم   ـ كى
ج 

مىٍف لألناـً عميو اليكـى تعكيؿي  
 

ـٍ فإٌف ندل ياسيفى حٌؿ  يا  نىعى
 

كاينعىٍت فزالؿي الماًء معسكؿي  
 

شبو الشاعر الشيخ ياسين المفتي بالبرق الذي تألق في سماء الموصل 
 الذي خرج لمتعجب مبالغة في مدح األداةوبالقمر بأسموب االستفيام محذوف 

وشبو الحدباء بالقنديل المضيء بالممدوح ثم عاد االستفيام ! الشيخ ياسين المفتي
فالغيث داللة عمى  (…وىل جادت عمييا الغيث غادية )لمسؤال  (ىل)باألداة 

التي  (أم)الخير، ثم عقب بدوامو وعدم تحولو عن الموصل، ليكرر االستفيام بـ 
المفتي ليس غيثًا فالشيخ ياسين  (بل وبل إحسان)أي التقدير  (بل)جاءت بمعنى 

 ثم .فحسب بل وبل إحسان غزير الخير، والناس يعولون عميو في الحمم والحكمة
ن أفكل ما سبق من سؤال جوابو  (نعم)يجيب الشاعر عن االستفيام السابق بـ 

 ونزل الماء مخالطًا لمعسل لعذوبة فأينعتالشيخ ياسين المفتي حل بالموصل 
لقد أجاد الشاعر في توظيفو ألسموب .  وكرم سجيتوأخالقوالممدوح وصفاء 

 بأدواتاالستفيام الذي ال يكاد بيت يخمو منو في مدح الشيخ ياسين المفتي 
لمداللة عمى  (نعم)ثم جواب االستفيام بـ  (اليمزة المحذوفة وىل وأم)االستفيام من 

. تنوع خيرات الشيخ ياسين المفتي في الموصل
                                                 

، موسوعة 1/273: ، منيل األولياء35-2/31: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)
. 1/289:  الموصلأعالم

، 1/223: ، منيل األولياء402-1/372: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر في ترجمتو  (2)
 العربي في العراق، عباس العزاوي، مطبعة المجمع العممي العراقي، بغداد، األدبتاريخ 
. 199-2/197م، 1962

. 2/32: الروض النضر (3)
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 الرعاية إلى (1)(م1750/ىـ1164ت )ونظر قاسم بن محمد حسن البزاز 
ت )الكريمة التي حظيت بيا الموصل من محمد أمين باشا الجميمي 

: (3) الذي ألبسيا تاجًا من العز والفخر فيقول(2)(م1776/ىـ1189
لمكصًمنا ال شرل إذ انتس ٍت ًلمىٍف 

 

 يمَّتو العيميا عىال كيؿ ذم  ىٍدًر  
 

كساىا جال  ي ان مف القىٍدًر كال ىيىا 
 

كصاغ ليا تاجان مف العزَّ كالفىٍخًر  
 

 

ن انتساب الموصل لمحمد أمين باشا الجميمي من البشائر أفيرى الشاعر 
لما فيو من اليمة العالية والقدر الجميل فكساىا من العز والفخر تاجًا تفتخر بو بين 

 المكان فيعرف بو، لكن الشاعر غيرَّ إلىالمدن، ومن المعروف أنَّ الرجل ينتسب 
تمك المفاىيم فجعل المكان بما يحتويو من قيم وأعراٍف ينتسُب لرجٍل كان في أصل 

. وجوده يفخُر بالمكان
واألمكنة التي يعيش فييا الشاعر ال تبقى جامدة ساكنة بل متحركة متقمبة 

المكان الذي يأسر الخيال ال يمكن ان )تسكن من الشاعر ذاكرتو وتأسر خيالو، و 
يبقى مكانًا ال مباليًا خاضعًا ألبعاد ىندسية وحسب، بل ىو مكان عاش فيو الناس 

نماليس بطريقة موضوعية،   وينبغي لنا أن نشير (4)( بكل ما لمخيال من تميزاتوا 
ن المكان الجغرافي يكتسب في النص أبعادًا نفسية واجتماعية وتاريخية أ إلى

وعقائدية تجسد بو ومن خاللو موقف شعراء الموصل في القرن الثاني عشر لميجرة 
دارةمن سياسة الوالي الجميمي في صمتو بالرعية وتحصين حدود الوالية   شؤون وا 

حداثًا سياسية وعسكرية ميمة، فكان أالحكم فييا، فقد شيدت مدينة الموصل 

                                                 

، 271-266: ، شمامة العنبر423-2/420: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)
. 26-2/25:  الموصلأعالم، موسوعة 1/208: منيل األولياء

، منيل 46-45: ، شمامة العنبر274-1/237: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو ( 2)
. 175-1/166: األولياء

. 269: شمامة العنبر (3)
بناء الرواية، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ، سيزا قاسم، الييئة المصرية العامة  (4)

. 76م، ص1984، 1لمكتاب، ط
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 لمدينة الموصل، األثر العظيم في نفوس (1)(م1743/ىـ1156)لحصار نادر شاه 
أىل الموصل والسيما شعرائيا، الذين كانوا يسطرون في قصائدىم التفاصيل 

 الحصار وموقف أىالي المدينة منو والسيما قائدىا حسين باشا ألحداثالدقيقة 
ن يدحر نادر شاه وقواتو، فكان أالجميمي الذي استطاع بيمتو وقيادتو الشجاعة 

الشعراء يرون الموصل من خالل قائدىا حسين باشا الجميمي وما يتمتع بو من 
ظيروا عاطفتيم الفياضة تجاه مدينة الموصل والسيما أالقيادة الحكيمة والشجاعة ف

من عانى منيم من وطأة الحصار وويالتو ورأى بأم عينو دقائق لم َيَرَىا غيره، 
فمنيم من ذكر نساء الحدباء يستنجدن . فأجاد في وصفيا وبرع في تصويرىا

مثل محمد بن مصطفى الغالمي  (حسين باشا الجميمي)بالوالي 
: (3) في قولو(2)(م1772/ىـ1186)

كيكـو لو الحد اءي شابى كليديىا 
 

فتمقي  و الحي مى الجنيفى كتندبي  
 

تنادم حسينان كالفكارسي  سطيره 
 

ك الٌسكًر   الـي المداًفًع تكتيبي  
 

فى السٌيد السَّنىدي الذم  ىنالؾى ب
 

لو الرايةي ال يضاءي   كل ك  مبي  
 

يىٍكـى :  في ىذه األبيات اقتباس معنوي من القرآن الكريم، في قولو تعالى
ٍممىيىا ٍمؿو حى عي كيؿُّ ذىاًت حى تىضى عىٍت كى ٍكنىيىا تىٍذىىؿي كيؿُّ ميٍرًضعىةو عىمَّا  ىٍرضى تىرى

، وقولو (4)
يىٍكمنا يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدىافى ًشي نا: تعالى

إذ جاءت االستعارة التمثيمية قائمة عمى . (5)

                                                 

-م1726) (ىـ1249-ىـ1139)الموصل في العيد العثماني، فترة الحكم المحمي : ينظر (1)
. 112-102م، ص1975، عماد عبدالسالم رؤوف، مطبعة اآلداب، النجف، (م1834

مقدمة المحقق : ، شمامة العنبر495-1/430: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (2)
، محمد بن مصطفى الغالمي الموصمي حياتو وشعره، جرجيس 172-160 و 3-34

جامعة الموصل، / ، كمية اآلداب(غير منشورة)عاكوب عبداهلل الراشدي، رسالة ماجستير 
. 33-14، ص2005

محمد : ، العمم السامي في ترجمتو الشيخ محمد الغالمي، جمع وتأليف167: شمامة العنبر (3)
م، 1942عبدالمنعم الغالمي، مطبعة أم الربيعين، الموصل، : رؤوف الغالمي، الناشر

. 184-183ص
. 2: سورة الحج، اآلية (4)
. 17: سورة المزمل، اآلية (5)
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تشبيو حالة بحالة، حيث شبُو يوم الحصار بيوم الحشر لممبالغة في الخوف من 
. المصير المجيول

وقال محمد بن مصطفى الغالمي في قصيدة أخرى يمدح بيا حسين باشا 
: (1)الجميمي

 إذ  ٌرٍت  ؾى الحد اءي عيفى األماًف 
 

 دا لجيكًش الممحديفى  يا لىٍحدي  
 

لقد رجع الشاهي العنيدي مخٌي ان 
 

ييً يفي الرضا كالقمبي مٌز و الًحٍقدي  
 

 رسم صورتين إذ التضاد آلية ممدوحو من خالل إبرازحاول الشاعر 
حسين باشا ) الحدباء بـ وأقرت آمنة أصبحت مثمت مدينة الحدباء وقد األولى
الذي  (نادر شاه) والصورة الثانية مثميا األمانالذي كان سببًا في ىذا  (الجميمي

 صبر أمامرجع خائبًا وىو يظير الرضا وقمبو مزقو الحقد فجيشو الممحد قد انيزم 
 تدل عمى ىذا ألفاظا عمى االنتصار؛ إذ استعمل الشاعر أىمياىذه المدينة وعزم 
 المدحية لـ األلفاظمقابل  (غدا، لحد، رجع، مخيبًا، مزقو الحقد)الفشل الذريع لمشاه 

. (أقرت بك، عين األمان) (حسين باشا الجميمي)
وتمتمئ ىذه األبيات بالحركة المتضادة بين حسين باشا الجميمي ومدينة 
الموصل وبين الشاه وجيشو، إذ رسمت لنا صورة الموصل الذي عميا األمان 

. مقابل صورة جيش نادر شاه المنيزم من المعركة
: (2)ويصور لنا محمد بن مصطفى الغالمي الموصل فيقول

ـٍ  سمكا ساكني الحد اًء إذ  حد ت  ي
 

 ركؽ المكاضي كالقنا المتأكد  
 

ت الخيؿي األعنَّةى ضحكةن  ذ  ٍرخى كا 
 

يصكؿي عمييا كؿي  اغو كممحدي  
 

يؤكد جسامة الحدث،  (سموا ساكني الحدباء)يبدأ الشاعر بسؤال تقريري بـ 
فضاًل عن وصف  (يصول)وسرعة  (ضحوة)القتال ويبين زمن الحدث وضراوة 

 .الغزاة بالبغاة الممحدين

                                                 

. 189: ، العمم السامي172: شمامة العنبر (1)
: الحجة عمى من زاد عمى بن حجة، عثمان بك الحيائي الجميمي، طبعو واعتنى بتصحيحو (2)

. 53-52م، ص 1937محمد صديق الجميمي، مطبعة أم الربيعين، الموصل، . د
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وتظير الصورة القيادية لموزير حسين باشا الجميمي عند موسى بن جعفر 
: (2) بقولو(1)(م1772/ىـ1186ت ) الحداد

ـى يحمي طريؽى الحًؽ مجتيدان  فقا
 

ًؼ   جى يىطكم الدجى  جنافو جٌؿ عف كى
 

ي ًيتي في رى ىضً 
 الحد اًء محتس ان *

 

خميَّ  اؿو عف المذاًت كالترًؼ  
 

كى َّد  السٍُّمًر كال يًض الر اًؽ طال 
 

حتى امتال خندؽي الحد اًء  الجيىًؼ  
 

والمكان  (حسين باشا الجميمي)في ىذه األبيات يبدو التواصل بين القائد 
وألىمية  (يحمي، يبيت، يطوي الدجى) دالالتيا لألفعال؛ ألنَّ (الموصل)

. المكان ذكر الشاعر الحدباء مرتين وىذا لو داللة معنوية عنده
 البصير إسماعيلومن جانب آخر يصف الشاعر خميل بن عمي 

: (4) رعاية اهلل سبحانو وتعالى ألىل الموصل بقولو(3)(م1762/ىـ1176ت )
كفى اهللي  ىؿى المكصًؿ الشرَّ إذ  تى 

 

عدكٌّ ليـٍ مف جانًب الشرًؽ ناىضي  
 

 جؿَّ ممكًؾ العىٍجـً نادره اسمو 
 

ظمكـه  شكـه لممكاثيؽ نا ضي  
 

س ى نسكةى السٌكاًف في ال يًد كالقرل 
 

 ظمـو ككؿٌّ  المياًلًؾ خائضي  
ج 

ـٍ  فمما  زاؿ اهللي عٌنا شعك ىي
 

( الركافدزاؿ ) تكفيقو  ٌرٍختي  
 

نادر ) ليم عدوىم أبطنويرى الشاعر ان اهلل كفى أىل الموصل الشر الذي 
الذي جاء بجيشو الجرار من الجانب الشرقي لممدينة، فسبى النساء في طريقو  (شاه

 شيئًا، وحاصر مدينة الموصل وشن عمييا حربًا أبقى والخيرات فما األنعامونيب 
. حتى عطل الفرائض وصالة الجماعة في المدينة

                                                 

، 295-290: ، شمامة العنبر416-2/408: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)
. 277-2/276:  الموصلأعالم، موسوعة 1/186: منيل األولياء

. 1/525: الروض النضر (2)
.  وبو يستقيم المعنىأثبتناهوالصواب ما  (ريض) األصلفي  (*)
، 133-125: ، شمامة العنبر355-1/347: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (3)

. 1/247:  الموصلأعالم، موسوعة 103-2/102: سمك الدرر
. 349-1/348: الروض النضر (4)
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وذكر بعض الشعراء اليجمات التي تعرضت ليا مدينة الموصل، فيذا 
: (2) يقول(1)(م1770/ىـ1184ت )عصام الدين عثمان بن عمي العمري 

ًؿ األعاجـى عف حرًب كمعتىرىؾو  سى
 

ًؿ إلىما احتاجى فييا   كى  خيؿو كال خى
 

ـي  اراًت الس اًؽ   إلىإٍذ شىٌنًت العيٍج
 

 طراًؼ  مدًتنا الحد اًء  الًحيًؿ  
 

ن يكون لمخيل دور بارز ألن العجم أيرسم لنا الشاعر صورة حرب دون 
 الموصل إلىىم الذين شنوا اليجمات وقطعوا مئات الكيمو مترات ليصموا 

. ويحاصروىا بالحيل والخداع
ويرسم لنا محمد بن مصطفى الغالمي صورة لمموصل وىي ترفل باألمن 

: (3) الغزو عمييا قائالً أيامن مرت أوالعطاء بعد 
كاست شىر القمبي في نيؿ المراًد كما 

ج 

ًب   است شرٍت مكصؿه  األمًف كالخصى
ج 

فكيؼ ال ك ميفي اهلًل حاكمييا 
 

يذيبُّ عنيا كيحمييا مف العىطىًب  
 

فيذا الشاعر يستبشر بعطاء ممدوحو كما استبشرت الموصل بو من قبل إذ 
. عم األمان وكثر الخير ألن اهلل منَّ عمييا بحاكم يحمييا من كل شر

 تصور مدينة أخرىبيات من قصيدة أولمحمد بن مصطفى الغالمي، 
الموصل عمى وجييا الحقيقي حيث ال مكان لإلنسان الجاىل فييا وال لمبغاة 

: (4)والطغاة فيقول
ا ػ الحدي ا إنوإلى ىٍرًخ العىنافى 

 

ؽي ػكؿي كيمحػكتي  يا الجوػ مده يـ 
 

ا ػا ك اًب جديًدهػما  يف  معًتو
 

ؽي ػؼي طاغو يخفػكتي ك ؿػ اغو يـ 
 

ج 

إن الموصل مدينة تتحكم باألشياء وتديرىا فإذا بالسياق الشعري يمثل نوعًا 
 ال تتقبل الغريب الذي القت أصبحتمن التباىي والتسامي مع ىذه المدينة التي 

                                                 

، منيل 98-84: ، شمامة العنبر22-1/8: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)
. 1/233: األولياء

. 1/532: الروض النضر (2)
. 229، العمم السامي، 395: شمامة العنبر (3)
. 34: الحجة (4)
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ويذكر الشاعر مواقع جغرافية في . منو الويالت واستمب المالمح الجميمة فييا
 تختزل إذالمدينة ليا بروز مادي، وسموك واٍع في مواجية الحدث المفاجئ، 

المدينة بأسوارىا ورجاليا كافة في  (القمعة والباب الجديد)المسافة بين الموقعين 
. دحر الباغي والطغاة

ويرسم محمد بن مصطفى .  الصناديدواألبطالانيا مدينة العمماء والشيوخ 
: (1)الغالمي ألىل الموصل صورة إذ يقول

ًؿ الرسـى عف عذراءى  خمٍت مزارىىا سى
* 

 

عمى المكصًؿ الحد اًء  عيدى داريىا  
 

ا ػًة  كميوػػجي ناران لمضياؼػيؤج
 

كما  يضًرمىٍت في ميجًة الٌصًب ناريىا  
ج 

 أضرمتيقرن الشاعر الكرم الذي يقوم بو أىل الموصل بالنار التي 
لألعداء فمثمما توقد نارىم لمضيافة كذلك توقد لتحرق أعداءىم، إذ وفق الشاعر في 

. تشبيو صورة الكرم بصورة الدفاع عن المدينة
 في الوالي محمد أمين (2)(م1772/ىـ1186ت )ويرى الشاعر قاسم الرامي 

: (3)باشا الجميمي منقذًا لمموصل من اليالك فيقول
ٍيمكةو  نقذتى   مكصمىنا مف كؿَّ مى

 

رى ي ػ هي كا حى : قو ػؿُّ سفيػاؿ ؾػكؽ 
 

 خافقةن  اإل  اؿراياتي نصًرؾ 
 

يىب   كسيؼي عزمؾى ييفرم ىامةى الرَّ
 

داللة معنوية توحي بقوة محمد أمين باشا وعزيمتو  (أنقذت)ن لمفعل إ
التي حمت الموصل من كل ميمكة ومن جماليات الصورة رايات ورباطة جأشو 

 (سيف عزمك) جانب االستعارة الجميمة في قولو إلى النصر خفاقة ترفرف بالنصر،
إذ جعل سيف  (ىامة الريب) في قولو أخرىداللة عمى القوة والعزيمة وىناك صورة 

                                                 

. 167: ، شمامة العنبر1/569: الروض النضر (1)
. ( مزارىاأخمتقفا نبك من عذراء )في الروض النضر  (*)
، 265-259: ، شمامة العنبر278-2/246: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (2)

حياتو  (م1772/ىـ1186ت )، قاسم الرامي الموصمي 2/26:  الموصلأعالمموسوعة 
جرجيس عاكوب عبداهلل الراشدي، . عبداهلل محمود طو المولى، أ. دوشعره مجموعًا محققًا، 

. 331-301، ص7، عدد13 مجمد،اإلنسانيةمجمة جامعة تكريت لمعموم 
.  2/261: الروض النضر (3)
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 لقطعيا وىي تحاول االعتداء عمى األعداءمحمد أمين باشا يعشق رؤوس 
. الموصل

ن الشخصيات السياسية والدينية تمثل الموصل خير تمثيل فقد كان أوبما 
 إلى الموصل من خالليا، فنظر محمد بن مصطفى الغالمي إلىالشعراء ينظرون 

: (2) فقال(1)(م1796/ىـ1211ت ) سميمان باشا الجميمي
  ابى في حد اًئنا عف عيف إذا دره 

 

 ممقاهي منيا عيف إلىكـ فاض شك ان  
 

 المعارؼ عيف  ر ابككـ  ذؿ  يف 
ج 

تاج لر ًس اليعال  ؿ لممفاخر عيف  
 

 غاب في الموصل عن عيوننا إذافيرى الغالمي سميمان باشا الجميمي بدرًا 
وكم فاضت شوقًا إليو، وكم أخذ العمماء من عيون سميمان باشا الجميمي العمم حتى 

 إذ بالغي أسموبوىو  (عين)ونجد الشاعر كرر لفظة .  تاجًا لممفاخرأصبح
 بالجناس التام وىو من األسموبتتكرر المفظة ويختمف معناىا، ويعرف ىذا 

. المحسنات البديعة
 الموصل من خالل وزيرىا سميمان باشا الجميمي إذ إلى أخرىولو نظرة 

: (3)يقول
ٍت ػافى الحػ قدـك الفتى سميـ

 

م ػًر في ج يًف المياؿػ ٌرةي الفج 
 

دي آىء  شرل ػجاءًت المكص ؿى الحي
 

اًؿ ػدى الٌنؾػًف  عػ ٌشرتنا  األـى 
 

ا ػٍت في ًحماهػطمعةي ال دًر اشرؽ
 

اًؿ ػيفى شرَّ القتػل المؤمفػفكؼ 
 

ن يتولى سميمان باشا الجميمي والية الموصل كانت قد مرت ببعض أقبل 
 الموصل واليًا إلى زعزعة النظام في المدينة، وقدوم الوزير إلىالفتن التي أدت 

 وعم السالم واستبشر األوضاعفعل إيجابي ممموء بالحركة والخصب إذ استقرت 
: ونالحظ اقتباسًا من قولو تعالى. أىالي الموصل بالخير واألمان بعد االقتتال

                                                 

، غاية المرام في تاريخ محاسن 189-1/186منيل األولياء، :  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)
عمي البصري، مطبعة دار : بغداد دار السالم، ياسين بن خيراهلل العمري، نشر وتحقيق

. 296-1/295:  الموصلأعالم، موسوعة 327-326م، ص1968البصري، بغداد، 
. 79: العمم السامي (2)
. 240: العمم السامي (3)
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 كىفىى المَّوي اٍلميٍؤًمًنيفى اٍلًقتىاؿى كى
ن دفع أ لو داللة دينية حفظ اهلل بيا الموصل بعد (1)

. عنيا البالء وكفى أىميا شر القتال بينيم
 الموصل من خالل القصائد التي قيمت في مدح إلىوتبقى نظرتنا 

. شخصياتيا
فيذا موسى بن جعفر الحداد يمدح يحيى بن عبدي بن يونس الجميمي 

: (3) قال فيوإذ. (2)(م/ىـت )
فقمتي ك عج ا كالدمعي يس قني 

 

مف السركر الذم  د  ذىؿى الًفٍكرا  
 

يا  ير لمحد اًء   يجى ىؿ كاردي الخى
 

ـٍ ىؿ  شيري التياني  السركًر سىرا    
 

إٌف يحيى الفضؿ ركفي  ني : فقيؿ لي
 

دىرا   ع ًدالجميؿ مف الشي اًء  د صى
ج 

ليعبر عن  (، التيانيأبيجالسرور، )استخدم الشاعر ألفاظ الفرح والسرور 
فرح أىل الموصل بقدوم يحيى الجميمي، فضاًل عن الحوار المعمن بين الفعمين 

دخل أصورة جميمة وىو يتساءل عن الذي أبيج الموصل و أعطىالذي  (قمت وقيل)
 يحيى الجميمي الذي استحضر فيو شخصية :السرور عمى أىميا، فكان الجواب

 يفيد اإلقراروىذا  (يحيى الفضل)في العصر العباسي عندما قال  (يحيى البرمكي)
كرم يحيى الجميمي من جية واحتفاء أىل الموصل بو دلياًل عمى شدة الترابط 

إذ تشكل المكانة االجتماعية لمعربي وما يتصل . االجتماعي بين أىالي الموصل
. بيا من حسب ونسب عاماًل ميمًا من عوامل النظرة إليو

 يتحدث عن (4)(م1727/ىـ1141ت بعد )فيذا مصطفى بن عمي الغالمي 
 الذي (1)(م1697 /ىـ1109ت )شرف نسب عبدالباقي بن مراد بن عثمان العمري 

: (2) فيقوليتصل نسبو بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
                                                 

. 25: سورة األحزاب، اآلية (1)
، تاريخ الموصل، سميمان 262-261 و 1/22: منيل األولياء:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (2)

، األعالم، خير الدين 200-2/199م، 1928الصائغ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 
:  الموصلأعالم، موسوعة 8/152م، 1979، دار العمم لمماليين، بيروت، 4الزركمي، ط

2/328-329 .
. 293: شمامة العنبر (3)
، 145 و 5-4: ، شمامة العنبر424-1/411: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (4)

. 2/253:  الموصلأعالم، موسوعة 1/252: منيل األولياء
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شىريفىٍت  ؾى الحد اءي يا عيمىرم كما 
 

شىريؼى الثرل  أصكًلؾ األشراًؼ  
 

 البيت العمري فتشرفت إلىيرتكز الشاعر عمى انتساب عبدالباقي العمري 
 ويدعو لو بالبقاء ليدوم الشرف أجداده التي ضمت رفاة وأرضيابو الموصل 

. لمموصل
 ينظم (3)(م1750/ىـ1164ت )وىذا محمد بن قاسم بن محمد العبدلي 

: (4)قصيدة يذكر فييا ما كان في الموصل من شدة وغالء فيقول
ؿَّ  الحد اًء  د  رزت   شرل لمف حى

 

ٍدًب إٍذ  ى ىرا    رائفي الًخصب  عدى الجى
 

 ال فأرخىص  ركاحى الع اًد ك د 
 

تسٌعرت ً ًضراـو في الحشا سيعيرا  
 

يشكك الغىنيُّ  و فقران فكيؼى  مف 
 

 مسى ميًعيالن عميؿ الٍجًسـ ميٍنذ عىسىرىا  
 

فما لىنا  يرى ربَّ العًرش خالًقنا 
 

 نشكك لو ال لمٍف  د تاهى  ك  ىطىرا 
 

 

استخدم الشاعر البشارة داللة عمى الخير الذي حل بالموصل فضاًل عن 
وجده بين الخصب والجدب، والغالء والرفض، والغنى والفقر، داللة الطباق الذي أ

داللة عمى التحول المادي والمعنوي من  (يشكو)وجاء الفعل عمى الحياة والحيوية، 
 كثرة العيال، وجاءت إلى السقم ومن كثرة المال إلى الفقر ومن الصحة إلىالغنى 

بعباده فنزلت رحمتو بأىل الموصل فبعد الغالء والجدب  (عز وجل)عناية اهلل 
 (عز وجل)ْن تضرع أىل الموصل هلل أال بعد إخصبت أرضيا، فما كان ذلك 

. فنزلت رحمتو ومغفرتو

                                                                                                                       

، منيل 75-51: ، شمامة العنبر177-1/51: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)
. 1/233:  الموصلأعالم، موسوعة 1/227: األولياء

. 1/414: الروض النضر (2)
، 289-280: ، شمامة العنبر48-2/36: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (3)

 (م1750-ىـ1164ت ) العبدلي، محمد بن قاسم 179-2/178:  الموصلأعالمموسوعة 
، الحمداني محمد ياسين فارس. عبداهلل محمود طو المولى، أ.  مجموعًا محققًا، دوشعره حياتو

. 456-425، ص9 العدد، 13 مجمد، اإلنسانية لمعموم تكريتمجمة جامعة 
. 286: شمامة العنبر (4)
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 (1)(م1728 /ىـ1141ت )وقد اتخذ الشاعر جرجيس بن درويش الموصمي 
 إذ أرخ بناء اإلنسانيةمن مدينة الموصل ميدانًا الستعارتو واسترجاع طموحاتو 

 سنة (2)(م1733 /ىـ1146ت ) بن عبدالجميل إسماعيلالمدرسة التي أنشأىا 
 كل آخر شطر منيا تاريخ كامل خاٍل من التعقيد أبياتىـ والتاريخ سبعة 1114

: (3)والتكمف فيقول
لقد زانت الحد اءى مدرسةه حكت 

 

لسائر  ىًؿ العمـً كالزىًد كالتقكل  
 

تفكؽ عمى كؿَّ ال ناًء تفضالن 
[ 

ككيؼ ك د  مسىى الحديثي  يا ييركل  
 

  اـ خميؿي الخير كالفضًؿ كالتقى 
 

 ياتى عماد الديف جاءت كما ييكل  
 

ـي منيا  كاعدان  ذ يرفيع ا راىي كا 
 

 صدؽو عسى  ٌف الًجناف لو مثكل  
 

 مساعدو  جدل اسماعيؿككاف لو 
 

لقد حاز عفىك اهلًل في ساعًة الدعكل  
[ 

ف شرل ليـ فازكا  ما  د ت ٌرعكا 
 

ـي هلًل في السرَّ كالنجكل   كتقياىي
 

فخذ كؿَّ ثاني شطًر سطرو مؤرخان 
ج 

جزا اهللي لممنشي ليا جنةى المأكل  
 

 أساسيةن المدرسة حوت العمم والزىد والتقوى وىي محركات أيبين الشاعر 
 الجانب الديني فقد تمثمت في إلىن ضمن عبارات تشير أيراىا الشاعر ثم ما لبث 

ن أإال .  الذين أثارت مدينة الموصل ذكراىم في مخيمة الشاعراألنبياء أسماء
 تخمو من الحس الشعوري فيي تنصب في جانب ديني بحت وتعكس توجو األبيات

 وشخوصيم في الشعر جعل أسمائيم وتوظيف األنبياءالشاعر الديني، وذكر 
:  منو في صدر البيت الرابعواإلفادة اقتباس أي من القرآن الكريم إلىالشاعر يميل 

ذ :  قولو تعالىإلى إشارةفي  … إبراىيم يرفع وا 
  ٍسمىاًعيؿي رى َّنىا تىقى ٍَّؿ ًمنَّا ًإنَّؾى  ىٍنتى السًَّميعي ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍل ىٍيًت كىاً  ٍذ يىٍرفىعي ًإٍ رىاًىي كىاً 

                                                 

، 279-272: ، شمامة العنبر245-2/178: الروض النضر:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (1)
. 181-1/180:  الموصلأعالم، موسوعة 101-97: الحجة

 في تاريخ الموصل األدباء، منية 1/143: منيل األولياء:  فيوأخبارهتنظر ترجمتو  (2)
م، 1955سعيد الديوه جي، مطبعة اليدف، الموصل، : الحدباء، ياسين العمري، تحقيق

: ، الموصل في العيد العثماني فترة الحكم المحمي1/274: ، تاريخ الموصل لمصائغ81ص
39 .

. 98: ، الحجة272: شمامة العنبر (3)
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ـي  اٍلعىًمي
وىذه القصيدة جاءت لتؤرخ بناء مدرسة فجعل عجز كل بيت تأريخًا . (1)

شعريًّا وىذا يدل عمى براعة الشاعر في التاريخ الشعري والمدرسة جزٌء من جامع 
.  في مدينة الموصلاألغوات

وعبر بعض الشعراء عن حبو لمموصل بطريقة سمسمة تتطمب سرعة 
في لغز شعري، ذلك ما قام بو قاسم  (الموصل)البداىة والتفكير فجعل لفظة 

 محمد بن مصطفى إلى وأرسمو (م/ىـت ) الرامي
 :(2)الغالمي قائالً 

ل صدريه ػد حؾػ شيء ؽاسـما 
 

ـٍ ػ لذيذى الؾ ىكلـى مف ػم س  ال
ج 

دا ػد ان بػًق صػد حكى ثانيػكؽ
 

ـٍ ػػيفى ك ا يػثي العػكالثاؿ  ًق ال
 

ف  مب ٍد ػق تجػؿ مفػتى الؾػكا 
ج 

ـٍ ػذًؼ  خػمىٍع ح  راه نيارى الصيا
 

رى ػٍؿ تى ػًق ـً ػػػدره كذيؿػلص
 

ـٍ ػػل مؽػدك  أىفػان تبػمكاـر  ا
 

ا ػػةه كمُّوػػقي ميمؿػػي حركؼ
 

راـ ػػق حػةي فيػا العجـػكأنـ 
 

ٍف ت ًق ػل ذيؿً ػػاءن عؿػػزٍد بػكا 
 

اـ ػري األفى ػك فخػا كهػتراهي لبًّ  
ج 

ا ػزه فييـػكصدره مىٍع عج
 

راـ ػً ضى الؾػاهي فيػًزٍد  ًلفان تمؽ 
 

كذا تجٍدهي فعؿى  يٍصًف النقا 
 

كاـ ػى ؽى الؽػٍدًر رشيػك ىيىؼى الؽى  
 

ا ػدادي مجمكًعوػػق  عػػحركؼ
 

اـ ػةه تـػكف كمئػتٌّ كستػس 
 

 ويتأمل صياغتيا أفكارهويستجمع  (الموصل)يقف الشاعر أمام لفظة 
 مجموعة من إلىفيجعل من كل بيت فكرة أو فكرتين ليصل في نياية القصيدة 
إذا حذفت حرف : الحمقات التي تساعد في كشف المغز ففي البيت الثالث يقول

وقرأت باقي الحروف بشكل عكسي فتكون لفظة  (الموصل)الالم من لفظة 
وفي البيت الخامس يكشف بان حروف المغز ميممة بال نقاط، وفي البيت . (صوم)

وفي . (صمبا)تصبح  (صل) األخير زدت حرف الباء عمى مقطعو إذاالسادس 

                                                 

. 127: سورة البقرة، اآلية (1)
. 42-41: ، العمم السامي261: شمامة العنبر (2)



 م جرجيس عاكوب عبداهلل الراشدي.م     املوصل يف عيون شعرائها يف القرن الثاني عشر للهجرة  

 140 

 الحسابية التي تقابل لفظة األرقامالبيت التاسع يستخدم التاريخ الشعري فيجمع 
(. 166)فتصبح  (الموصل)

 ويكشف أفكارهويقف محمد بن مصطفى الغالمي أمام ىذا المغز يستجمع 
 :(1)حمقات المغز فيقول

 
ةو ػم  قعػكالم ؼػ لغزتى يا ـ

 

ـٍ ػتجرم ليا الدجمةي ج  رمى الًكرا
 

ا ػف لفًظوػري ـػفنصفيا اآلخ
 

ـٍ ػدى انصػؾ عفػ مره لمح كبً   را
 

دا ػلن غػرخى  ىفعػكذا تجٍدهي ؼ
 

ـٍ   ينساب في األرًض ر يؽى الًعظا
 

ًنٍصفييا األٌكؿي  الس ٍؿ ػً يًف صػكى
 

ـٍ ػبَّ  درى التـػٍذ ًعذارى الحػكخي   ا
 

ٍؿ ػً اًء صػكنصفيو اآلخري  الب
 

اـ ػم الطعػا ؼػتجده مأككالن لف 
 

ق ػػسي إال بػرجي النرجػال يخ
 

م ذاؾ تاـ ػضي ؼػكالزٍَّن ىؽي األ ي 
 

ري ػا  حـػػةه جامعيوػمجمكع
 

نان ك ال اًب  اـ ػا حيػك لوػيدع 
 

اؤىا ػاءي   فػػكزةه حدبػػعجً 
 

  ا ىًي الحد اًء تي دم ا تساـ  
 

ٍد ىتيو ةه ػكًس محنيػػػا كالؽػحي
 

كًس كراـ ػكاليؼى  م ي  يف ؽ 
 

ـٍ في ذكم العمياًء لي ممغ زان ػً دي
 

اـ ػفي  مدًة المكصؿ ياذا الييـ 
 

يبدأ الشاعر بتحديد الموقع الجغرافي لممدينة وذلك بجريان دجمة بيا، وفي 
وذلك بأمر  (صل) (الموصل)يكشف عن الجزء الثاني من لفظة البيت الثاني 

 وصل حرف السين إلى وفي البيت الرابع يدعو المحبوب بالوصل عند الجفاء،
، وفي البيت الخامس يصل (سمو)فتصبح  (الموصل) من لفظة األولبالمقطع 

، وفي البيت األخير (بصل)فتصبح  (الموصل)الباء بالمقطع الثاني من لفظة 
. ويكشف عن المغز (الموصل)يعمن صراحة لفظة 

 * * *
بأسموب سمس  (الموصل)تميزت قصائد القرن الثاني عشر لميجرة في 

بداًل من الموصل إذ يميل شعراء  (الحدباء) وكثر فييا استخدام لفظة األلفاظسيل 
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إذ تكاد  (، وشرفت، والغيثوأشرقتبشرى، ) منيا ألفاظ استعمال إلىذلك العصر 
 سبب ذلك ىو أنتقترب ىذه المعاني من بعضيا البعض في قصائدىم، ويبدو 

. تأثر الشعراء بعضيم ببعض في ذلك العصر، ضمن موقع جغرافي محدد
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Mosul for the Poets in the Twelfth Century A.H. 

Jarjees A. Abdullah 

Abstract 

The human being is attracted to places for various 

reasons. Thus if the attraction of an average human is a feeling 

of happiness, the poet is moved by his poetic imagination and 

he is stimulated by his poetic conscious.  place (location) was 

a subject in Mosul's poetry in the 11
th
 century because poets 

are connected to the place in which they love and recite in 

their poems a number of places and subjects in their country 

they love, prompted by longing and homesick because a 

number of those poets have immigrated from their country 

after it has been invaded or besiege. We find them recalling 

these events and the destruction inflicted on their city.  

 Mosul is one of the cities that has received great 

consideration and pride from its poets who portrayed the city, 

each according to his own point of view. One poets expresses 

its beautiful places and another expresses its holiness besides 

recalling the political and religious figures in their time and 

saw that these characters are living model for contribution in 

various fields of life.  
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