




بنيالشعراء املوازنة

تأليف
مبارك زكي دكتور



الشعراء بني املوازنة

مبارك زكي

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٣٦٢ ١ الدويل: الرتقيم

.١٩٢٥ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠١١ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل



املحتويات

7 الثانية الطبعة مقدمة
9 النقاد أهواء -١
17 النقاد أهواء إىل عود -٢
23 الشعراء أنفس -٣
31 األحزاب شعراء -٤
39 الناقد نفسية -٥
49 الفنية الحاسة -٦
59 والغموض اإلبهام خطر -٧
65 الشعرية الصور -٨
71 الشعرية الصور أهمية -٩
81 الشعرية الصور اختالف -١٠
87 القرآن يف الشعرية الصور -١١
97 واألغراض املعاني -١٢
107 وشوقي الحرصي -١٣
119 وشوقي البُحرتي -١٤
129 وشوقي البحرتي عند املمالك بكاء -١٥
137 مرص إىل شوقي حنني -١٦
147 وشوقي البحرتي بني -١٧
155 وشوقي البحرتي بني الفصل -١٨
165 وشوقي البوصريي -١٩



الشعراء بني املوازنة

173 والبارودي وشوقي البوصريي بني -٢٠
185 البارودي أسلوب -٢١
193 واالقتضاب التخلص -٢٢
201 املعجزات -٢٣
209 القرآن وصف -٢٤
219 دراج وابن نواس أبو -٢٥
229 األندليس األدب من نفحة -٢٦
243 دراج ابن حياة -٢٧
255 ومطران صربي بني -٢٨
265 النونيتني بني املوازنة -٢٩
277 نواس وأبي البارودي بني -٣٠
283 فراس وأبي البارودي بني -٣١
291 الرائيتني بني املوازنة -٣٢
305 إبراهيم الباقي وعبد نواس أبي بني -٣٣
315 زيدون وابن شوقي بني -٣٤
323 القصيدتني بني املوازنة -٣٥
341 نواس أبي معارضات -٣٦
349 والخليع املعتز وابن نواس أبي بني -٣٧
359 املوازين أقطاب -٣٨

6



الثانية الطبعة مقدمة

مبارك السالم عبد زكي محمد بقلم

الرحيم الرحمن هللا بسم

واملرسلني. األنبياء جميع عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد
أهل من املنصفني إىل ثانية مرة أقدمه الشعراء» بني «املوازنة كتاب فهذا بعد: أما
القراء طوقني فقد سنني، منذ الطبعة هذه إليهم لقدمت الشواغل ولوال والبيان، األدب
استعجال عىل دأبوا وحني سنتني من أقل يف األوىل الطبعة نسخ أنفدوا حني بالجميل

السنني. من عدًدا الثانية الطبعة
يف وأنا فصوله، أنشأت فقد مفتون، به أني أنكر وما الكتاب، هذا القراء إىل أقدم
مصقول الحقائق، مجدول فجاء الروح. وعنفوان القلب، وشباب الذوق، عافية من غاية
فصول أن إىل القارئ أنبه أن الخري من كان وربما وضالل هدى الحق األدب ويف األضاليل،
نحو وهو — الطبعة هذه إىل أضيف ما وأن ،١٩٢٥ سنة ربيع يف أنشئت األوىل الطبعة
الكتاب هذا فصول من والطريف التليد فبني ،١٩٣٦ سنة ربيع يف أنشئ — صفحة مئتي
كنت أني اليقني علم أعلم كنت وإن وأجزل، أقوى العنرصين أي أدري ولست عرشسنني،

والفضول. اللغو يف أزهدهم ومن والصدق، الحق عىل الناس أحرص من العهدين يف
به خدمت أني تعلم — وتعاليت تباركت — رباه يا وأنت بيميني أقدمه كتابي هذا

الجزاء. حسن منه أنتظر من — رباه يا — غريك يبق ولم القرآن. لغة
نَِصريًا﴾ ِباهللِ َوَكَفٰى َولِيٍّا ِباهللِ ﴿َوَكَفٰى





األول الفصل

النقاد أهواء

١

بني واملوازنة واحد، غرض إىل ترمي التي الوسائل بني املفاضلة حب عىل الناس فطر
طهر حني جلية واضحة الفطرة هذه ظهرت وقد واحد، أصل إىل ترجع التي األنواع

الشعراء. قرضه يف وتبارى الشعر،
وتظهر الجيد، من الرديء بها يتميز النقد، رضوب من رضبًا إال املوازنة وليست
بمناحي وبًرصا األدب، يف قوة تتطلب فهي البيان: أساليب يف والضعف القوة وجوه بها
يف الحمراء، قبته تحت النابغة إىل يتحاكمون القدماء كان هنا ومن التعبري، يف العرب

الكالم. وزن عىل الشعراء أقدر نظرهم يف كان إذ عكاظ، سوق
عرص يف الشعراء من ينبغون من بني باملوازنة العصور مختلف يف األدباء كلف وقد
جرير، وبني الجاهلية، يف واألعىش وزهري، والنابغة، القيس، امرئ بني فوازنوا واحد:
العتاهية، وأبي الوليد، بن ومسلم نواس، أبي وبني األموية، الدولة يف واألخطل والفرزدق،
عقدت وكذلك العباسية، الدولة يف والبحرتي تمام أبي وبني الرومي، وابن املعتز ابن وبني
بما قريب والعهد فيه، نعيش الذي العرص إىل الفحول أولئك بعد نبغوا من بني املوازنات
األدباء يزال وال والسورية، املرصية الجرائد يف ومطران وحافظ شوقي بني املوازنة يف كتب

الشعراء. من عارصهم أو تقّدمهم، من عىل حكمهم يف مختلفني

بني للموازنة حديثًا أو قديًما تصدوا الذين النقاد أغالط الفصول هذه يف نبني أن ونريد
ميزانًا نضع وأن واحد، غرض عن اإلبانة يف اشرتكا أو عرصواحد، بينهما جمع شاعرين:
بني الفصل املتأدب ليستطيع والسيئات؛ الحسنات من للشعراء ما وزن يف عليه يعتمد

الناس. أجلهما من اختلف شاعرين



الشعراء بني املوازنة

نميز وأن للموازنة، نفسه يرشح الذي الناقد شخصية نحدد أن ذلك إىل وسبيلنا
واختيار املعاني، تحرير من الشعراء به يعني فيما الناقد إليها يرجع التي األدبية الوحدة

األلفاظ.

٢

يصبح وأن األدب، فهم يف عليا درجة إىل الشعراء بني للموازنة يتصدر من يصل أن يجب
تحمل التي واألغراض األهواء من حكمه يفسد عما به تنأى فنية حاسة النقد يف وله
الشعراء بني يوازنون حني الصواب، جادة عن البعد عىل األدب طالب من القارصين
طرق ألنه بل شعر؛ ألنه ال للشعر؛ يطرب من الناس من نجد فقد والخطباء. والكتاب
جميًال قرأه أو سمعه ما يكون ال وقد إليه، نفسه تميل معنى عن وكشف يحبه، موضوًعا
تشبعت الذي هذا استحسنه ما حسن عىل دليًال اإلعجاب هذا أفيعترب الفنية، الوجهة من

بغرضخاص؟ نفسه

٣

عىل مطلًقا القديم يفضلون الذين املتأدبني أحكام عن النظر غض نستطيع هنا ومن
بحيث القديم عىل مطلًقا الجديد يفضلون أو الهراء، من نوًعا الجديد يرون بحيث الجديد،
التشيع ألن هؤالء؛ أحكام عن النظر نغض وإنما الجمود، صور من صورة القديم يرون
ثروة من املمتع للجيد تطرب التي الفنية للحاسة االستعداد عن رصفهم الجديد أو للقديم

واملحدثني. القدماء
عن ونسمع نرى ما أكثر وما قال: حني الجرجاني العزيز عبد لهذا تنبه وقد
فيستحسنه البيت ينشد أحدهم أن املتأخرين، بعيب يلهج ممن الرواة وجلة اللغة حفاظ
كذب زمانه، وشعراء عرصه أهل لبعض نسب فإذا ويختار، منه ويعجب ويستجيده
بفضيلة التسليم من مرزأ وأقل محمًال، أهون الغضاضة تلك ورأى قوله، ونقض نفسه،
األصمعي: أنشدُت قال: أنه املوصيل إسحاق عن وحكي ملولد، باإلحسان واإلقرار ملحدث،

اْل��َغ��ِل��ي��ل َويُ��ْش��َف��ى ��َدى ال��صَّ َف��يُ��بَ��لَّ َس��ب��ي��ُل إَِل��يْ��ك نَ��ْظ��َرٍة إَل��ى َه��ْل
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النقاد أهواء

اْل��َق��ِل��ي��ل تُ��ِح��بُّ ��ْن ِم��مَّ َوَك��ث��ي��ٌر ِع��نْ��ِدي يَ��ْك��ثُ��ُر ِم��نْ��ك َق��لَّ َم��ا إِنَّ

ال فقال: لليلتهما. إنهما فقلت: تنشدني؟ وملن الخرسواني! الديباج وهللا هذا فقال:
ظاهر!! فيهما التكلف أثر إن وهللا جرم،

ألن الجاهلية؛ شعراء باسم الشعر من األحمر خلف ابتدعه ما جاز هذا أجل ومن
الكالم!! ألوان من القدماء إىل أضيف ما أكثر يسبغون جعلهم بالقديم ذاك إذ الناس غرام

٤

والدفاع الجنس عىل الغرية بسمة تتسم التي األحكام عن النظر غض كذلك ونستطيع
بصحيح وليس الشعراء، بني سكينة السيدة تعقدها كانت التي كاملوازنة النوع: عن
أن من املرصية: بالجامعة محارضاته يف املهدي محمد الشيخ املرحوم أستاذنا ذكره ما
إىل استناًدا األحدوثة، وجميل والرفق، الصدق، يف الشعر فضل ترى كانت سكينة السيدة
بالعطف متأثر سكينة السيدة نقد أن القارئ فسريى األغاني، صاحب نقله الذي الحديث

الفنية. الوجهة من الشعر قيمة إىل نظر بال املرأة، عىل
األديب نظر يف قيًما يظل ولكنه والدينية، االجتماعية التقاليد عىل الشعر يخرج وقد

الفنان.
يف اجتمع أنه األغاني صاحب ذكر الحديث. ذلك عىل الحكم يف القارئ أرشك وأنا
أذنت ثم أياًما، فمكثوا ونصيب، وكثريِّ وجميل والفرزدق جرير سكينة السيدة ضيافة
وصيفة أخرجت ثم كالمهم، وتسمع يرونها وال تراهم حيث فقعدت عليها، فدخلوا لهم
فقالت: هأنذا. فقال، الفرزدق؟ أيكم فقالت: واألحاديث، األشعار روت قد وضيئة لها

القائل: أنت

َك��اِس��ُرْه1 ال��رِّي��ِش أَْق��تَ��ُم بَ��اٌز انْ��َح��طَّ َك��َم��ا َق��اَم��ًة ثَ��َم��اِن��ي��َن ِم��ْن دلَّ��تَ��اِن��ي ُه��م��ا
نُ��َح��اِذُره َق��ِت��ي��ٌل أَم ��ى يُ��َرجَّ أََج��يٌّ ق��ال��ت��ا ب��األَرض رْج��الََي اْس��تَ��َوْت ف��ل��م��ا

الصفور. من رصب البازي: 1
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الشعراء بني املوازنة

أَبَ��اِدُرْه2 َل��ي��ٍل أَع��ج��اِز ف��ي وأَق��ب��ل��ُت ب��ن��ا يَ��ْش��ُع��روا ال األَْم��َراَس ارَف��ع��وا ف��ق��ل��ُت
َم��َس��اِم��ُرُه3 تَ��بُ��صُّ س��اٍج ِم��ْن وأح��م��َر ِب��نَ��ا ُوكِّ��ال َق��ْد بَ��وابَ��يْ��ِن أُب��اِدُر

خذ وعليها؟ عليك سرتت هال ورسك؟ رسها إفشاء إىل دعاك فما قالت: نعم! قال:
بأهلك! والحق األلف هذه

القائل: أنت قالت: هأنذا. قال: جرير؟ أيكم فقالت: وخرجت، موالتها عىل دخلت ثم

ِب��َس��الَِم َف��اْرِج��ِع��ي ال��زي��ارِة َوْق��َت َدا َوَل��يْ��َس ال��ق��ل��وب ص��ائ��دُة ط��َرَق��تْ��َك
َغ��َم��اِم ُم��تُ��وِن ِم��ن َر تَ��َح��دَّ بَ��َرٌد ك��أنَّ��ُه أغ��رَّ َع��َل��ى ��واَك ال��سِّ نُ��ْج��ِري

وفيك عفيف أنت ملثلها؟ يقال ما لها وقلت بيدها، أخذت أوًال قالت: نعم! قال:
بأهلك. والحق األلف هذه خذ ضعف!!

القائل: أنت فقالت: هأنذا؛ فقال: ؟ كثريِّ أيكم فقالت: وخرجت، موالتها عىل دخلت ثم

أَْربَ��ُع اْل��َخ��الَئ��ُق ُع��دَّ إذَا ِك��راٌم َخ��الَئ��ٌق م��نْ��ِك َع��زُّ ي��ا وأَْع��َج��بَ��ن��ي
يَ��ْط��َم��ُع ِح��ي��َن ال��ُم��ن��ى أَْس��بَ��اَب وَدْف��ُع��ِك ��بَ��ا ال��صِّ اْل��َج��اِه��َل يَ��ْدَف��َع َح��ت��ى ُدنُ��وُِّك
يَ��تَ��َص��دَُّع أَْو بَ��اَع��ْدِت إِذْ أَيَ��نْ��َس��اِك ُم��َم��اط��ٌل َك��ري��ٌم يَ��ْدري َم��ا َف��َوال��ل��ه

بأهلك. والحق األلف هذه خذ وشكلت! ملحت قالت: نعم! قال:
القائل: أنت قالت: هأنذا. قال: نصيب؟ أيكم فقالت: وخرجت موالتها عىل دخلت ثم

��اُر ��غُّ ال��صِّ َ ال��ن��َش��أ ِب��نَ��ْف��ِس��َي َل��ُق��ْل��ُت نُ��َص��يْ��ٌب َص��بَ��ا يُ��ق��ال أَن وَل��ْوالَ
انْ��ِت��َص��اُر َل��َه��ا َف��َل��يْ��َس ُظ��ِل��َم��ْت إِذَا َح��َش��اه��ا َم��ْه��ُض��وٍم ك��َل ِب��نَ��ْف��ِس��ي

بأهلك. والحق األلف هذا خذ كباًرا! ومدحتنا صغاًرا، ربيتنا فقالت: نعم، قال:

الجبال. األمراس: 2
تلمع. تبص: 3
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النقاد أهواء

لك: وتقول السالم تقرئك موالتي جميل يا فقالت: وخرجت موالتها عىل دخلت ثم
قولك: سمعت منذ لرؤيتك مشتاقة زلت ما وهللا

َل��َس��ِع��ي��ُد4 إذًا إِنِّ��ي اْل��ُق��َرى ِب��َواِدي َل��يْ��َل��ًة أَِب��ي��تَ��َن َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أَال
أُِري��ُد َغ��يْ��َره��نَّ َج��ه��اٍد وأَيُّ ِب��َغ��ْزَوٍة َج��ِم��ي��ُل ي��ا َج��اِه��ْد يَ��ق��ول��ُون
َش��ه��ي��ُد ِع��نْ��َده��نَّ َق��ِت��ي��ٍل َوُك��لُّ بَ��َش��اَش��ٌة بَ��يْ��نَ��ُه��نَّ َح��دي��ٍث ِل��ُك��لِّ

بأهلك. والحق األلف هذه خذ شهداء! وقتالنا بشاشة حديثنا جعلت
عىل إال تحرص ولم تهتم لم سكينة السيدة أن عىل يدل ما الحديث هذا يف وليس
املهدي أستاذنا ذكر كما — إليه أحوجهم كان ما درًسا عليهم ألقت وأنها األدباء، أخالق
بوجه املرأة نعيم عىل سكينة السيدة حرص عن اإلبانة يف رصيح حديث هو وإنما —

خاص.
جرير: قول عىل عقبت كيف نرى أال

ِب��َس��الَِم َف��اْرِج��ِع��ي ال��زي��ارِة َوْق��َت َدا َوَل��يْ��َس ال��ق��ل��وب ص��ائ��دُة ط��َرَق��تْ��َك

ضعف! وفيك عفيف، أنت ملثلها؟ يقال ما لها وقلت بيدها، أخذت أوًال له: قالت إنها
ملثلها يقال ما لها يقول وأن بيدها، يأخذ أن بالشاعر يجمل كان أنه ترى فالسيدة
تطرق حني املرأة بيد يؤخذ أين إىل نعلم ونحن بسالم»، «ادخيل بالطبع: يقول فكان

بليل! عاشقها
يعفيني أن ألحب إني وهللا أما ضعف» وفيك عفيف، «أنت الجملة هذه معنى ما ثم

الفتون! ألوان من الجملة هذه يف ما رشح من القارئ
الجاهل يركب حتى تدنو التي اللعوب، الفتاة تلك عن سكينة السيدة رضيت وقد
تزال ال والتي واملطامع املنى أسباب بالغويِّ تتقطع حتى وتنفر لصباه، ويسخر رأسه،
متيم وهو يُسمي أم وينىس، أيصدف يدري فما أمره، عىل املحب يغلب حتى تلعب

الفؤاد. مجروح

الشعراء. ذكره من أكثر والشام املدينة بني وادي هو القرى: وادي 4
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وأنه وشكل5، ملح أنه إال تذكر فلم الفنية، لحاستها السيدة خضعت الحكم هذا ويف
البيان. غاية بذلك بلغ

وهذا كباًرا! ومدحهن صغاًرا، رباهن أنه أعجبها نصيب؟ شعر يف أعجبها الذي وما
جعل أنه جميل من أعجبها ولهذا النوع؛ عن والدفاع الجنس، عىل الغرية من أردته ما

شهداء! وقتالهن بشاشة حديثهن
الذي صاحبك أليس جميل: لراوية مرة قالت أنها من ذكر ما الرأي هذا ويؤيد

يقول:

َك��الَُم��َه��ا َع��َل��يَّ يَ��ْخ��َف��ى الَ بُ��ثَ��يْ��نَ��ُة تَ��ُق��وُدن��ي أََص��مُّ أَْع��َم��ى َل��يْ��تَ��ن��ي أَال

شعره. يف صادًقا كان إن صاحبك هللا رحم قالت: نعم! قال:
محبوبته، سالمة مع والصمم العمى من لنفسه الشاعر ريض بما رضيت تراها أال
صاحبتاه؟ أجله من وروعت فزعت حني ويروع يفزع أن الفرزدق عىل أنكرت التي وهي

٥

األدبية: الفكرة لغري يخضعون الذين املتأدبني بأحكام نبايل ال أن أيًضا ونستطيع
واملستحسن واملألوف، العرف، بمقياس يقيسون ممن إليهم ومن واملتصوفة، كالفقهاء
وعدل الجنة، بك بلغ ما فقال: البالغة؟ ما عبيد: بن لعمرو قيل فقد الناس، خصال من

غيِّك. وعواقب رشدك، مواقع بّرصك وما النار، عن بك
من والتنفري الغي، عن والنهي الرشد، إىل الدعوة بمقياس الكالم جودة يقيس فهو
الوقت يف وهو الجحيم، أعماق إىل بصاحبه يهوي ما الكالم من أن مع الهوى. طاعة

البيان. مراتب أعىل إىل به يسمو نفسه
بلهجة قال ثم وشعره)، ربيعة أبي ابن (حب كتاب قرأ العلماء بعض أن أذكر ولقد

بالنساء. العبث عن النهي يف بفصل يختم لم أنه إال الكتاب هذا يف عيب ال جدية:

الغزل. رقة وهو بالكرس، الشكل من فرح: وزن عىل شكل 5
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النقاد أهواء

٦

أن معناه ولكن املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر يفسد الشعر أن هذا معنى وليس
من تخلو التي الرصفة الدينية النزعة وأريد الدينية، النزعة غري أخرى نزعة للشعر

مدحه: يف املأمون أنشد الشعراء بعض أن حدثوا ما ذلك ومن الشعرية، النفحة

َم��َش��اِغ��ي��ُل نْ��يَ��ا ِب��ال��دُّ َوال��نَّ��اُس ب��اّل��دي��ِن ال��م��أَم��وُن اْل��ُه��َدى إَِم��اُم أَْض��َح��ى

التي النفوس، من كثري مطامع يصور البيت هذا أن مع وجهه ولوى لذلك فغضب
نفس ولكن دنياه، عن دينه شغله إذا إال ربه من يقرب ال اإلنسان أن أصحابها يحسب

الحياة. طيبات يف الزهد تشأ ولم املنزلة، هذه عن ترض لم الطماحة الوثابة املأمون
النزعة تلك فيه تغلب حني له وتبقى الدينية، األغراض يساير قد الشعر إن لك: قلت
الراح: عبيد من جماعة دم يف بعض قول وهو بديع، شاهد لهذا وعندي الفنية، قيمته

ال��دار ص��اح��ب أَنِّ��ي اْل��َك��ْل��ُب يُ��نْ��ِك��ر َل��ْم ُزْرتُ��ُك��ُم��و يَ��ْوَم َخ��ْم��ًرا أَْح��ِم��ُل ُك��نْ��ُت َل��ْو
ال��ن��ار ع��ل��ى أُذِْك��ي��ِه ال��ِه��نْ��ِد َوَع��نْ��بَ��ُر يَ��ْف��َغ��ُم��ن��ي اْل��ِم��ْس��ِك َوُروُح أَتَ��يْ��ُت ل��ِك��ْن
وال��ق��ار ال��زِّق ِري��َح يَ��ْع��ِرُف َوَك��اَن أَبْ��َص��َرنِ��ي ِح��ي��َن ري��ح��ي اْل��َك��ْل��ُب َف��أَنْ��َك��َر

الوردي: ابن قول صفه يف تضع أن تستطيع ال ولكنك الخمر، عن نهي فهذا

ُج��نُ��وٍن ِف��ي يَ��ْس��ع��ى َك��يْ��َف َف��ت��ى ُك��نْ��َت إِْن اْل��َخ��ْم��َرَة َودَِع

الخيال. رائع من الشعر عليه يبني ما ينقصه هذا ألن

إليه أعود قد أني عىل فنقول: األخالق، يف ال األدب يف نتكلم أننا القارئ ينىس ال أن وأحب
أكانت لنعرف للفن»؛ «الفن نظرية معه البليغ والنثر الجيد الشعر أغراض معه ألحدد

األذواق6. تربية أم األخالق تهذيب األدب غاية

الفني». «النثر كتاب يف النظرية لهذه املؤلف عرض 6
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الثاني الفصل

النقاد أهواء إىل عود

الحاسة لغري املوازنة عند الناقد يخضع ال أن يجب أنه املاضية الكلمة يف للقارئ بينت
الجديد أو للقديم كالتعصب النقد: بقيمة تذهب التي اآلفات بعض له وذكرت الفنية،
بني النساء بعض حكم يف الجنس عن والدفاع الصوفية، أو الدينية، باألفكار والتشيع

الشعراء.
الناقد بني تحول التي املوانع بقية لنعرف السبيل؛ هذه يف القارئ مع أسري واآلن

الشعراء. بني يوازن حني الصواب وبني

١

من بالشعر أبرص والشاعر الفحول، الشعراء من كان الرومي ابن أن أحد ينكر ال
هذا ومع والرواية، اللغة رجال من املتأدبني أحكام تفوق خاصة قيمة فلحكمه سواه،
يف وكان الشعر، من لقطعة بالجمال مرة حكم الرومي ابن بأن أحكم أن أستطيع فأنا

البيان: وإليك الخاطئني، من حكمه
كان فقد الجنون، إىل به يصل فيه إرسافه وكاد التطري، يف مرسًفا الرومي ابن كان
يف ثقب عىل عينه فيضع معه واملفتاح الباب إىل يصري ثم ويتعوذ، يوم كل أثوابه يلبس
بابه، عىل يوم كل يقعد أحدب، وكان بإزائه، نازًال كان له جار عىل فتقع الباب خشب
إىل األبواب مغلق يظل بيته فكان الباب! يفتح ال وقال: ثيابه، وخلع رجع، إليه نظر فإذا
أحدهم عليه فأقبل التطري، يف بإفراطه معارصوه وعلم الهالك! عىل فيه من يرشف أن

وأنشده:



الشعراء بني املوازنة

اْل��َح��بَ��اِئ��ِب وبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َم��ا ِب��تَ��ْف��ِري��ِق َص��ْرُف��ُه يُ��ؤِذن ال��دَّه��َر َرأَيْ��ُت ��ا َوَل��مَّ
ال��نَّ��َواِئ��ِب ِع��نْ��َد ��بْ��ِر ال��صَّ َج��ِم��ي��ِل ُرُك��وِب ع��َل��ى َف��َوطَّ��نْ��تُ��َه��ا نَ��ْف��ِس��ي إَِل��ى َرَج��ْع��ُت
ِب��اْل��َم��َص��اِئ��ِب َم��ْح��ُف��وَف��ٌة َف��أَيَّ��اُم��ُه ُح��ْك��ِم��َه��ا َج��ْوِر َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ َص��ِح��َب َوَم��ْن
اْل��َع��َواِق��ِب َك��اَم��نَ��ات َم��ْن َح��ِذًرا َوُك��ْن تَ��ِع��ي��ُش��ُه يَ��ْوٍم ُك��لِّ َم��ْن ِخ��ْل��َس��ًة َف��خ��ذْ
َص��اِح��ِب تَ��َف��اُؤَل أَْو َج��اِر تَ��َط��يُّ��َر َواطَّ��رْح وال��زَّْج��ِر اْل��َف��أْل ِذك��َر َع��نْ��َك َودَْع

هذه بحفظ قلبه شغل أنه الحارضون تبني ثم إليه، ينظر باهتًا الرومي ابن فبقي
األبيات.

— ومعانيها ألفاظها يف وسط وهي — القطعة هذه مثل أن القارئ أفيحسب
تلك من وملله للتطري، بغضه لوال قلبه، باحتالل وتظفر الرومي، ابن مثل تشغل كانت

الحياة؟ موارد عليه كدرت التي الوسوسة
فإذا القضاء، من نوع النقد ألن األغراض؛ جميع من الربء فيه مفروض الناقد إن
الدينية، األفكار ذلك يف وسواء للظنون، طعمة حكمه صريت خاصة فكرة عليه سيطرت

خاص. بلون التفكري تصبغ التي العقلية واالتجاهات الجنسية، والنزعات

٢

التأثري هذا ولكن النفس، له تستعد حني البديع الشعر تأثري يؤثر قد الوسط الشعر إن
بعض أن من روي ما ذلك أمثلة ومن الجيد، الشعر منزلة إىل الوسط بالشعر يسمو ال
فهجرها جارية، له فولدت غالًما، له تلد أن يف وطمع رهطه من جارية تزوج األعراب
ترقص هي وإذا حول، بعد بخبائها فمر بيتها، غري إىل يأوي وصار منزلها، وهجر

تقول: وهي ابنتها،

يَ��ِل��ي��نَ��ا الَّ��ِذي اْل��ب��يْ��ِت ِف��ي يَ��َظ��لُّ يَ��أَِت��ي��نَ��ا الَ َح��ْم��َزَة ألَب��ي َم��ا
أَيْ��ِدي��نَ��ا ف��ي ذَِل��َك َم��ا تَ��ال��ل��ه اْل��بَ��ِن��ي��نَ��ا نَ��ِل��َد ال أَْن َغ��ْض��بَ��اَن
ِل��َزاِرع��ي��نَ��ا َك��ال��زَّْرِع ونَ��ْح��ُن أُْع��ِط��ي��نَ��ا َم��ا نَ��أُْخ��ذُ وإِنَّ��َم��ا

ِف��ي��نَ��ا َزرُع��وُه َق��ْد َم��ا نُ��نْ��ِب��ُت

ابنتها، وقبل فقبلها الخباء، عليها ولج حتى نحوها يعدو أقبل األبيات سمع فلما
الكعبة. ورب ظلمتكما وقال:
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الرجل أن تنس ال ولكن ومعانيها، ألفاظها يف عادية أبيات هذه أن ترى فأنت
زوجه إىل منه بالرغم قلبه ينزع رجل جموحه: بعد وراضته نفسه، من نالت الذي
قيمة عىل الحادثة هذه تدل فليست الهشيم! إلحراق كافية الضئيلة والرشارة وابنته،
االجتماع، أحوال وعىل املعامالت، من رضب «عىل شاهد هي وإنما األبيات، لهذه أدبية

األخالق»1. ورقة الجانب لني من للمرأة ما وعىل
ألن األحكام؛ من أصدر بما االعتداد قبل النفسية الناقد حالة درس يجب وكذلك

العقول. وصور النفوس، ألوان من للنقاد ما يتبع الحكم

٣

حزبية، أو قومية، لفكرة أصحابها يخضع التي األحكام عن النظر غض كذلك ونستطيع
أمثلة لتجد وإنك األحزاب، شعراء بني للفصل تصدروا حني الظلم يف النقاد أرسف فقد
العباسية الدولة فيها اصطدمت التي للعصور ترجع حني وهناك: هنا منثورة ذلك

بغداد. وأدباء قرطبة أدباء بني كان الذي التنافس تراجع وحني األموية، بالدولة
عليه دخل فلما الشعر، بنقد عرصه أهل أبرص من كان مروان بن امللك عبد وهذا

وأنشده: األخطل

ذَك��ُر2 َع��اِرٌم يَ��ْوٌم ال��نَّ��واِج��ذَ أَبْ��َدى إذَا اْل��ُم��ؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��ِر ِف��داءُ نَ��ْف��ِس��ي
اْل��َم��َط��ُر ِب��ِه يُ��ْس��تَ��ْس��َق��ى ال��ل��ه َخ��ِل��ي��َف��ُة َط��ائ��ُرُه ال��َم��يْ��ُم��وُن اْل��َغ��ْم��َرَة اْل��َخ��اِئ��ُض
��َج��ُر ال��شَّ نَ��بْ��ِت��َه��ا ِب��أَْع��َل��ى يُ��َواَزي إِْن َم��ا بَ��َه��ا يَ��ْع��ِص��ُم��وَن ُق��َريْ��ش ِم��ْن نَ��بْ��ع��ٍة ف��ي
َص��بَ��ُروا م��ك��روه��ٌة ب��ه��ْم ��ْت أَل��مَّ إذَا أُنُ��ٌف اْل��َخ��نَ��ا َع��يَّ��اُف��و اْل��َح��قِّ ع��ل��ى ُح��ش��ٌد
َخ��َوُر ِع��ي��َداِن��ِه��ْم ف��ي يُ��بَ��يَّ��ُن َوالَ َح��ْربَ��ُه��ُم��و اْألَْض��َغ��اِن ذَُوو يَ��ْس��تَ��ِق��لُّ الَ
َق��َدُروا3 إِذَا أَْح��الًَم��ا ال��نَّ��اِس َوأَْوس��ُع َل��ُه��ْم يُ��ْس��تَ��َق��اَد َح��تَّ��ى اْل��ع��َداَوِة ُش��ْم��ُس
َق��نَ��ُروا أَْو اْل��ع��اِف��ي��َن َع��َل��ى ال��طَّ��َع��اُم َق��لَّ إِذَا ال��رِّي��اَح يُ��بَ��اُروَن الَّ��ِذي��َن ُه��ُم

.٦٦ ص مقدمته يف ضيف الدكتور األستاذ قال كذلك 1

األنياب. والنواجز: الشديد، العارم: 2
املراس. الصعب وهو شموس جمع شمس: 3
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َك��َدُر َوَال ِف��ي��َه��ا ِم��نَّ��ٌة َف��الَ ��ْت تَ��مَّ ُم��َج��لَّ��َل��ٌة نُ��ْع��م��اُك��ْم أَُم��يَّ��َة بَ��ن��ي

أنك الناس يف أأنادي وقال: امللك عبد طرب القصيدة هذه األخطل أنشد ملا أقول:
املؤمنني! أمري يا شهادتك حسبي األخطل: فقال العرب؟ أشعر

ولكن امليدان، يف والفرزدق جرير كان فقد ذاك، إذ العرب أشعر األخطل يكن ولم
سليط األخطل كان فقد الفنية، الحاسة ال الذاتية للمصلحة حكمه يف خضع امللك عبد
رجال من يناوئه من لذع عىل به استعان قد امللك عبد وكان الهجاء، خبيث اللسان،
كان أنه من رووا ما وكان عليه، األخطل دالة كانت هنا ومن األحزاب، وشعراء السياسة
عبد أن مع الصهباء، نشوة مالمحه ويف ذهب، صليب عنقه ويف خز، جبة وعليه يجيئه
السياسة، ولكن حراص، نرصه عىل والناس عنفوانه، يف والدين املسلمني، خليفة امللك
املعارضني، تحقري عىل والحرص وشعراء، وخطباء ُكتَّاب من الدعاة إىل امللك وحاجة

الناس!. أشعر بأنه والحكم األخطل، بحب امللك عبد أغرى أولئك كل
لجمال األخطل عن سكنوا املسلمني أن ظن ملا الغرض لهذا تنبه رشيق ابن أن ولو

قال: حني اإلسالمية الفرائض بتحقري جهره من عجب وملا شعره،

اْألََض��اح��ي َل��ْح��َم ب��آِك��ل َوَل��ْس��ُت َط��ْوًع��ا َرَم��َض��اَن ِب��َص��ائ��م َوَل��ْس��ُت
ل��ل��نَّ��َج��اِح4 َم��كَّ��َة بَ��ْط��َح��اءِ إَِل��ى بُ��ُك��وًرا َع��نْ��ًس��ا ِب��زاج��ر َول��ْس��ُت
اْل��َف��الَِح َع��َل��ى َح��يَّ اْل��َغ��يْ��ِر َك��ِم��تْ��ِل ِب��َل��يْ��ٍل أَب��ًدا ُم��نَ��اِديً��ا َوَل��ْس��ُت
ال��ص��بَ��اِح5 ُم��نْ��بَ��َل��ِج َق��بْ��َل َوأَْس��ُج��ُد َش��ُم��وًال َس��أْش��ربُ��َه��ا َوَل��ِك��نِّ��ي

عىل وتقدمه شعره، لحسن الشاعر هذا عن سكت امللك عبد حسب رشيق ابن ولكن
وكان غوث، بن غياث واسمه األخطل، املتأخرين الفحول «ومن قال: ولذلك معارصيه؛
وأركبه مروان بن امللك عبد نادم أن إىل الشعر يف الحال به بلغت تغلب، من نرصانيٍّا
بن ليزيد األنصار «وهجا قال: ثم مسلم». تقي وهو الخطفي، عطية بن جرير ظهر
وقيل: سفيان، أبي بنت فاطمة بعمته ثابت بن حسان بن الرحمن عبد شبب ملا معاوية

الصلبة. الناقة العنس: 4
الشمال. ريح بالنبات تعصف كما بالعمل تعصف التي الحمر هي الشمول: 5
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النقاد أهواء إىل عود

جرير عىل رد وقد ذلك، من أقل دون لقتل شعره ولوال معاوية، بنت هند بأخته بل
عن فضًال علوي مثله مع ينجو ال ما وأرشافهم، املسلمني أعراض من وتناول رد، أقبح

نرصاني».
بجرائره، يؤخذ أن من األخطل لنجاة كافيًا يكن لم وحده الشعر أن لك بينت وقد
حتى له األمويني تعصب يف سببًا كانا لخصومهم، وهجاءه أمية، بني عن دفاعه ولكن

الشعراء. عىل بتقدمه امللك عبد حكم

٤

ولكن النمريي، منصور شعر يؤثر الرشيد كان األخطل شعر يؤثر امللك عبد كان وكما
يتخذون وإنما للعلم، العلم وال للشعر، الشعر يحبون ال السياسة رجال أن تنس ال
هي الشعر جودة أن نظن أن البله فمن السياسية، ألغراضهم مطايا والعلماء الشعراء
توهم كما الحظوة تلك سبب كان النسب اتصال أن أو الرشيد، من النمريي أدنت التي
العباس إمامة إىل مليله الشاعر هذا الرشيد أدنى وإنما العربية، اآلداب مؤرخي بعض
األبيات: هذه تسفيههم يف قال أنه ذكروا فقد طالب، أبي بن عيل آلل ومنافرته وأهله

اْألُُم��وِر ِم��َن ��َواء ِب��ال��سَّ ع��ل��ي��ك��م ُح��َس��ي��ٍن ل��ِب��ن��ي َوُق��ْل َح��َس��ن ب��ن��ي
ُزوِر ِع��َداِت يَ��ِع��ْدَن وأح��الًم��ا اْألََم��ان��ي َك��ِذَب َع��ن��ُك��ُم��و أَِم��ي��ُط��وا
ُس��ُط��وِر ف��ي َس��ْط��ٌر اْألَْح��َزاِب م��َن َوي��أب��ى أَبً��ا ال��نَّ��ب��يَّ ��وَن تُ��َس��مُّ

ـِٰكن َوَل رَِّجاِلُكْم ن مِّ أََحٍد أَبَا ٌد ُمَحمَّ َكاَن ا ﴿مَّ األحزاب سورة يف تعاىل قوله يريد
أمره ثم نفيس يف ما عدوت ما له: قال الرشيد أن ويذكرون النَِّبيِّي﴾. َوَخاتََم ِهللا رَُّسوَل
غري وجًها اآلية أن مع اآلداب، زهر صاحب قال كما أحب، ما فيأخذ املال بيت يدخل أن

التأويل. هذا غري وتأويًال الوجه، هذا
قوله: بلغه ملا الرشيد أن أسلفناه ما ويؤيد

اْل��َق��تْ��ِل6 َم��َخ��اَف��َة ي��تَ��َط��اَم��نُ��وَن يُ��ِح��بُّ��ه��ُم��و َوَم��ْن ال��نَّ��ِب��يِّ آُل

يسكنون. يتطامنون: 6
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الشعراء بني املوازنة

أَْزِل7 ِف��ي ال��تَّ��ْوَح��ي��ِد ��ِة أُمَّ م��ْن َوَم��ْن َواْل��يَ��ه��وُد ال��نَّ��ص��اَرى أَِم��َن
ال��ذُّبْ��ِل8 َواْل��َق��نَ��ا ��َواِرِم ال��صَّ ِب��ُظ��ب��ا يَ��نْ��ُص��رونَ��ُه��ُم��و م��ص��اِل��ي��َت إِالَّ

الرشيد: فقال مات. قد فوجده الرسول فمىض بقتله. أمر القول هذا الرشيد بلغ ملا
فأحرقها9! عظامه أنبش أن هممت لقد

تسيطر حني للظنة الشعراء بني يوازن من تعرض يف املثالني بهذين أكتفي وأنا
لك لذكرت الصدر ضيق العرص شعراء يف أعرف أني ولوال قومية، أو حزبية، عليه
األغراض، وحي تحت واملوازنة النقد من خوًفا األحزاب، مسايرة يف شعرهم من نماذج
الشعراء تحمل إنما يقال، ما أكثر تصدق تكاد التي األمة فإن الدهاء، هذا يف العذر ولهم
الشخصية بني الفرق تعرف ال التي الصحف يف عنهم يكتب ملا حسابًا يحسبوا أن عىل
الذي الحزب غري حزبًا تنارص ألنك عدوك أكون فقد السياسية؛ والشخصية األدبية،

فنان. أو أديب، أو كعالم نصريك نفسه الوقت يف وأكون أنارصه،

الشدة. األزل: 7
أيًضا ويجمع ذابل، واملفرد الدم، إىل الظماء هي الذبل: والقنا املقدام، وهو مصلت، جمع املصاليت: 8

ذوابل. عىل
أهل حب يف الشعراء بعض إخالص عن مطول فصل العربي». األدب يف النبوية «املدائح كتاب: يف 9

البيت.
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الثالث الفصل

أنفسالشعراء

١

بني يوازن فالذي الوصف، من نوع كذلك وهي النقد، من نوع املوازنة أن رأيت قد
واجب فمن التحديد، من يمكن ما بأدق عليه وما منهما لكل ما يصف إنما شاعرين
يف يجتهد وأن امليزان، يف شعره يضع الذي الشاعر حياة دراسة يف يتعمق أن إذًا الناقد
إنما الشاعر فإن يقول، ما وزن ليستطيع بشعوره؛ ويدركها بعينه، األشياء يرى أن
األشياء يرى بأن تطالبه أن التحكم ومن خاص، قطر يف خاص جيل إىل «رسالته» يؤدي
وهو الفروق، مئات وبينه بينك أن مع بوجدانك، ويتذوقها ببصريتك، ويدركها بعينك،
الزومان ظروف من له تخضع ما لغري شعوره يف خضع وإنما لك، وال معك يعك لم

واملكان.
العفاء: منها نال وقد محبوبته، دار يف زهري قول يستنكر من األدباء من رأيت وقد

��ِم1 تَ��َوهُّ بَ��ْع��َد اَر ال��دَّ َع��َرْف��ُت َف��ألي��ا ��ًة ِح��جَّ ع��ْش��ِري��َن بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِب��َه��ا َوَق��ْف��ُت

منازل فإن ظاهرة غفلة وذلك والعفاء، للدروس ضئيل وصف هذا أن يرى وهو
العقود؟ عرشات لدروسها يطلب فكيف سنة، عرشين من أقل يف وتدرس تعفو األعراب

إال الحديث العرص يف يحيه لم جاهيل تعبري وهو مشقة، بعد أي ألي: بعد وعرفتها عرفتها، أليا 1

السنة. والحجة: هللا. رحمه املنفلوطي



الشعراء بني املوازنة

بقوله: زهري بن كعب ابتداء يستهجن من ورأيت

َم��ك��ب��وُل يُ��ف��َد َل��م إِث��َره��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم َم��ت��ب��وُل ال��يَ��وَم َف��َق��ل��ب��ي ُس��ع��اُد ب��انَ��ت
َم��ك��ح��وُل ال��َط��رِف َغ��ض��ي��ُض أََغ��نُّ إِّال َرَح��ل��وا إِذ ال��بَ��ي��ِن َغ��داَة ُس��ع��اُد َوم��ا

بالنسيب؛ تبدأ ال أن األدب فمن ملسو هيلع هللا ىلص النبي حرضة يف أنشدت القصيدة هذه أن وذلك
يكن ولم املستملحة، العربية التقاليد من كان بالغزل الشعر بدء ألن خطأ أيًضا وهذا

براء. منه هو ما إىل كعب ينسب حتى ذاك إذ ينكرها أحد

٢

نواس: أبي قول يفضل شعًرا أعرف ال يقول: الجاحظ وكان

وَدَراُس َج��ِدي��ٌد ِم��نْ��ُه��ْم أَثَ��ٌر ب��َه��ا َوأَْدَل��ُج��وا َع��طَّ��لُ��وَه��ا نَ��َداَم��ى وَداِر
َويَ��اِب��ُس ج��نَ��يٌّ َريْ��ح��اٍن َوأَْض��َغ��اُث ال��ثَّ��رى َع��َل��ى ال��زِّق��اِق َج��رِّ ِم��ْن َم��َس��اِح��ُب
َل��َح��اِب��ُس ِت��ْل��َك أَْم��ثَ��اِل َع��َل��ى َوإِنِّ��ي َع��ْه��َدُه��ْم ْدُت َف��َج��دَّ َص��ْح��ِب��ي ِب��َه��ا َح��بَ��ْس��ُت
َف��اِرُس ال��تَّ��َص��اوي��ِر ِب��أَنْ��َواِع َح��بَ��تْ��ه��ا َع��ْس��َج��ِديَّ��ٍة ف��ي ال��رَّاُح َع��َل��يْ��نَ��ا نُ��َداُر
اْل��َف��َواِرُس ب��اْل��ِق��ِس��يَّ ِري��َه��ا تَ��دَّ َم��ًه��ا َج��نَ��بَ��اِت��َه��ا َوِف��ي ِك��ْس��َرى َق��راراتُ��َه��ا
اْل��َق��الَِن��ُس َع��َل��يْ��ِه داَرْت م��ا َولِ��ْل��َم��اءِ ُج��يُ��وبُ��َه��ا َع��َل��يْ��ِه ُزرَّْت م��ا َف��ِل��ْل��َخ��ْم��ِر

ال املوصوفة هي عندي الشعر هذا «فصاحة فقال: السائر، املثل صاحب جاء ثم
تصاوير ذات الذهب من كأًسا رأى نواس أبا ألن فيه؛ كلفة كبري ال فإنه املعنى، هذا
لم الخمر هذه فإن املشاهدة، املعاني من أنه هذا يف عندي والذي شعره، يف فحكاها
املاء وكان جيوبها، مكان إىل الكأس هذه صور تستغرق وكانت يسريًا، ماءً إال تحمل

بالبرص». مشاهدة حال حكاية وهذا رءوسها، عىل التي القالنس بقدر قليًال فيها
حال «حكاية كان: حني الناقد هذا عني يف الشعر قيمة صغرت كيف فانظر

الجاحظ. عني يف لذلك عظم إنما أنه مع البرص». مشاهدة
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الشعراء أنفس

الدمينة: ابن قول ينكر من ورأيت

ذُنُ��وُب2 َع��ل��يَّ تُ��ْك��تَ��ْب َل��ْم ذََك��ْرتُ��ِك ُك��لَّ��م��ا ال��ل��ه أَس��تَ��ْغ��ِف��ُر أَنَّ��ِن��ي َوَل��و

الشاعر روح أن يذكر أن عليه وكان فقهية)، (عبارة هذه أن إىل إنكاره يف واستند
الفقه، يف التكلف يوجد أن قبل العذبة، الكلمة هذه قال وأنه دينية، بصبغة مصبوغ

الفقهاء! أرواح تثقل أن وقبل
الوليد: بن مسلم قول فضل من النقاد ومن

َظ��الَّم��ا َواألَْع��َداءِ ِل��ْل��َم��اِل َزاَل الَ يَ��ِدِه ِم��ْن َواْألَْع��داءُ اْل��َم��اُل ت��ظ��لَّ��َم

نواس: أبي قول واستقبح

وي��ِص��ي��ُح يَ��ْش��ُك��و ِم��نْ��َك ��ا ِم��مَّ اْل��م��ال َص��ْوُت بُ��حَّ

بمال العهد قريب نواس أبا ألن خطا: أيًضا وهذا له. صوت ال املال أن إىل استناًدا
الضيفان. قدوم عند الجزار لسكني اإلبل اضطربت وطاملا ناطق، األعراب ومال األعراب،

٣

ما بمعرفة ذلك فوق يعنى وأن الشاعر، فيه عاش الذي العهد يتبني أن الناقد فعىل
الشعراء. أذواق يف األثر من لذلك ملا القديم األدب من درسه

النفيس: البيت هذا صاحب وهو النسيب، رقيق شاعر الدمينة: ابن 2

رقيب منك الغيب بظهر عيل كأنما حتى ألستحييك وإني
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قوله: شوقي عىل أنكروا فقد

اْل��ُم��ِب��ي��ْن ��بْ��ِح ال��صُّ َف��َل��َق َوأَِري��نَ��ا ِب��اْل��َج��ب��ي��ْن وح��ي��ي ��تْ��َر ال��سِّ اْرف��ع��ي
اْل��ُم��ْح��ِس��ِن��ي��ْن أُمِّ نُ��وِر ِم��ْن نَ��ْق��تَ��ِب��ْس َس��اَع��ًة ف��ي��ن��ا ال��َه��ْوَدَج َوِق��ِف��ي
اْألَِم��ي��ْن َوال��رُّوُح نَ��ْح��ُن نَ��تَ��نَ��اَوْب َل��نَ��ا ِزَم��ام��يْ��ِه َف��ْض��َل َواتْ��رِك��ي

الهودج بقي هكذا ولكن األرض، تنهب سيارة يومئذ ركبت إنما املحسنني أم أن مع
… القديم الشعر دراسة يف إلمعانه شوقي، ذهن يف
محجوب: الدكتور سيارة يف قوله عليه وأنكروا

َواْل��َج��اَرْه اْل��َج��اِر َح��ِدي��ُث َس��يَّ��اَرْه اْل��ُخ��طِّ ِف��ي َل��ُك��ْم

يف يسكن محجوب الدكتور أن وفاتهم والجارة». الجار «حديث كلمة: واستخفوا
والحمري! والبغال، الخيل، غري أهله يعرف ال قد حي

اليتيم: لسان عىل حافظ قول واستنكروا

��َراْب ال��شَّ تَ��ْرنِ��ي��َح َوال��بُ��ؤُس اْألََس��ى يُ��َرنِّ��ُح��ن��ي أَْم��ِش��ي

هذه يرى حافًظا ولكن السكران، يرتنح كيف يعرف ال قد البائس اليتيم ألن
واملساء3. الصباح يف املناظر

صربي: إسماعيل رثاء يف مطران قول واستضعفوا

يَ��ذوُب َح��بَ��ٌب َف��َك��أَنَّ��َه��ا ت��ئُ��وُب َف��َم��ا تَ��ِب��ي��ُن ُش��ُه��ٌب
تَ��ُص��وُب َص��ِع��َدْت َوَق��ْد ُدَرًرا ال��طِّ��ال َك��أْس ِف��ي أََرأَيْ��َت
َوال��رُُّس��وُب َراِري ال��دَّ َط��ْف��ُو ال��دَُّج��ى لُ��جِّ ف��ي ذَاَك ُه��و

التأويل. هذا عىل هللا رحمه حافظ عاتبنا 3
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يَ��نُ��وُب ِف��ي��م��ا َوَص��ِغ��ي��ِرَه��ا َك��ِب��ي��ِرَه��ا بَ��يْ��َن َف��ْرَق الَ

حني الشهاب تشبه أن لك وليس والكأس، الحبب ذكر عن يجل الرثاء مقام ألن
قيمة لنعرف مطران؛ يعيش كيف نعرف أن يجب ولكن يذوب، حني بالحبب يغيب،

املمراح. نفسه يف التشبيه هذا
تيمور: محمد رثاء يف شوقي كلمة توجيه يف نقول وكذلك

اْل��ح��َس��اْب يَ��ْوم إَِل��ى َوثَ��َوْوا ��بَ��اْب ال��شَّ َع��َل��ى اْل��ِق��بَ��اَب َض��َربُ��وا
ال��تُّ��َراْب ف��ي َس��يَ��ْس��ُك��ُن ي��ْوًم��ا ُم��َح��رَّك َوُك��لُّ َه��َم��ُدوا
ال��ذِّئَ��اْب َش��رَّ َف��تَ��ض��يَّ��ُف��وا اْل��ب��َل��ى ِذئْ��ب َع��َل��ى نَ��َزلُ��وا
َش��َراْب َص��ْرَع��ى أَْو ِب��اْل��َق��اِع َك��رَى َص��ْرَع��ى َوَك��أنَّ��ُه��ْم
ِب��اْل��َم��آْب أَْع��َل��ُم َف��ال��ل��ه وتَ��نَ��بَّ��ُه��وا َص��َح��ْوا َف��ِإذَا

مقتىض رعاية عن الشاعر غفلة عىل يدل ال الرشاب برصعى املوتى تشبيه فإن
عن شعره أفصح كما األلوان، شتى من لحياته ما إىل خفي بطرف يشري وإنما الحال،

ثانية: كلمة من قوله يف حياته ألوان

ُس��الِف ِب��َس��اُط أَْم ُع��ْرس؟ َل��يْ��ُل أَم نَ��ائ��ٍم؟ أَُرْؤيَ��ا ُدنْ��يَ��ا يَ��ا أَنْ��ِت َم��ا
ُزَع��اِف نَ��ِق��ب��َع َح��َواِش��ي��ِه ��ْت َم��سَّ أَنَّ��ُه إِالَّ ال��رَّيْ��َح��اُن نَ��ْع��َم��اُؤِك

فقال: املعتز؟ ابن كتشبيهات تشبه ال لم يلومه: الرومي ابن أنصار أحد وقال
الهالل: يف قوله فأنشده مثله. عن استعجزتني الذي قوله من أنشدني

َع��ن��بَ��ِر َم��ْن َح��ُم��وَل��ٌة أَثْ��َق��َل��تْ��ُه َق��د ِف��ض��ٍة ِم��ْن َك��َزْوَرٍق إل��ي��ِه أُن��ُظ��ْر

فأنشده: زدني، له فقال

َه��اِم��ي��ْه َس��م��اءٍ ِغ��بَّ آذَْريُ��ونَ��َه��ا َك��أن
َغ��ال��ي��ْه ب��َق��اي��ا ِف��ي��َه��ا ذََه��ٍب ِم��ْن َم��َداه��ٌن
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ألنه بيته؛ ماعون يصف إنما ذلك وسعها. إال نفًسا هللا يكلف ال غوثاه! وا فصاح:
فهل الناس، من قويل يقع أين وصفت إذا انظر ولكن أصف؟ يشء أي وأنا خليفة، ابن

الغمام: قوس يف قويل مثل قط ألحد

اْألرِض َع��َل��ى واْل��َح��َواِش��ي ُدْك��نً��ا اْل��َج��وِّ ِم��َن َم��َط��اِرًف��ا اْل��َج��نُ��وب أَيْ��ِدي نَ��َش��رْت َوق��ْد
ُم��بْ��يَ��ضِّ إِتْ��َر أَص��َف��ر ف��ي أَْح��َم��ر َع��ل��ى ب��أَْخ��َض��ر ��َح��اِب ال��سَّ َق��ْوُس يُ��ط��رُِّزه��ا
بَ��ْع��ِض ِم��ْن أَْق��ص��ُر واْل��بَ��ْع��ُض ُم��َص��بَّ��َع��ٍة َغ��الَِئ��ل ِف��ي أَْق��بَ��َل��ْت َخ��ْوٍد َك��أَذْيَ��اِل

الرقاق: صانع يف وقويل

ِل��ل��بَ��ص��ر ال��لَّ��م��ِح ِم��ثْ��َل ال��رََّق��اَق��َة ي��دح��و ب��ِه َم��َرْرُت َخ��بَّ��اًزا أنْ��َس ال أَنْ��َس م��ا
َك��اْل��َق��َم��ر َق��ْوَراءَ ُرْؤيَ��ِت��ه��ا َوبَ��يْ��َن ُك��رًة ��ِه َك��فِّ ِف��ي ُرْؤيَ��تَ��ه��ا ب��يْ��َن َم��ا
ِب��اْل��َح��َج��ِر ِف��ي��ِه يُ��ْل��َق��ى اْل��م��اءِ ��ِة لُ��جَّ ِف��ي َداِئ��َرٌة تَ��نْ��َداُح َم��ا بَ��َم��ْق��َدار إِالَّ

بعد اآلذريون تشبيه استطاع ألنه الرومس؛ ابن عىل املعتز ابن تقدم أن لك فليس
املعتز؛ ابن عىل الرومي ابن تقدم أن لك وليس الغالية، بقايا فيها الذهب بمداهن املطر
الظروف إىل يرجع وهناك هنا السبق فإن الرقاق، يدحو وهو الخباز، وصف أجاد ألنه
عليك يجب وإنما الدقيق، الوصف إىل السبيل ومهدت الشاعرين، من لكل أتيحت التي
فقد األشياء، من وصفه بما شعوره مبلغ لرتى نفسه أغوار وتسري الشاعر إىل نعمد أن

الهالل. وصف يف املعتز ابن من أشعر الرقاق وصف يف الرومي ابن يكون

٤

يف الحضارة ألن البدوية؛ األوصاف عىل الحرضية األوصاف تقدم أن لك ليس وكذلك
حضارته، يف الحرضي من أشعر بداوته يف البدوي يكون فقد البداوة، من أنرض ذوقك
يف السموم بالريح شعوره يكون قد البدوي أن ذلك ومعنى املهدي، أستاذنا قال كما

الغناء. الروضة يف العليل بالنسيم الحرضي شعور من أقوى البيداء مجاهل
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الشعراء أنفس

محبوبته: ريق يف نهد بن خزيمة قول فليس

��ب��ي��ُل ال��زَّنْ��جُّ ِب��ِه يُ��َع��لُّ ِب��ِف��ي��ه��ا اْل��َع��ب��ي��ِر ُرَض��اَب َك��أَنَّ ف��ت��اٌة

الريض: الرشيف قول من بأقل

ويُ��ص��بَ��ُح ِب��اْل��ُم��َداِم يُ��ْغ��بَ��ُق َريَّ��اَن وب��ْرِدِه ال��َف��َح��اِم بَ��َرد ع��ن يَ��ب��ِس��ْم��َن

يرجع ذلك يف األمر ألن الرمان»؛ حب فيها من ألتقط «كأني قال: من يفضلهما وال
ما أجمل الزنجبيل يكون فقد األوصاف، تفاوت عن النظر بغض الشاعر، إدراك قوة إىل
الثنايا به تعطر ما أحىل الرمان، حب أو الخمر، تكون كما البادية يف األفواه به تعطر

األشياء. تناول يف وجهة شعب ولكل الحارضة، يف
مدحه: يف الجهم ابن أنشده وقد املتوكل إىل تر ألم

ال��ُخ��ُط��وِب ق��َراِع ف��ي وك��ال��تَّ��يْ��ِس ل��ل��ودِّ ِح��َف��اِظ��َك ف��ي َك��اْل��َك��ْل��ِب أَن��َت

بما أعجب ألنه الخيال؛ بادي اللفظ جايس كان وإن الشعر، لهذا املتوكل طرب لقد
واستدعاه بغداد، قصور من قًرصا أسكنه ثم البيان، روح وهي الشاعرية، قوة من له

أولها: يف يقول التي البديعة الرائية تلك فأنشده الحضارة، صقلته وقد ذلك، بعد

أَْدري َوالَ أَْدري ح��يْ��ُث َم��ْن اْل��َه��َوى َج��َل��بْ��َن َواْل��ج��ْس��ِر ال��رُّص��اَف��ِة بَ��يْ��َن اْل��م��َه��ا ُع��يُ��وُن
ج��ْم��ِر َع��َل��ى ج��م��ًرا ِزْدَن َوَل��ِك��ْن َس��َل��ْوُت أَُك��ْن َوَل��ْم اْل��َق��ِدي��َم ��ْوق ال��شَّ ِل��َي أََع��ْدَن
��ْم��ِر4 ال��سُّ ��َف��ِة اْل��ُم��ثَ��قَّ ِب��أَْط��َراِف تُ��َش��كُّ َك��أُنَّ��َم��ا اْل��ُق��لُ��وَب وأَْس��َل��ْم��َن َس��ِل��ْم��َن
وِب��اْل��ُم��رِّ ِم��نْ��ُه ب��اْل��ُح��ْل��ِو َوأَْع��َرَف��ن��ي َوأَم��رَُّه اْل��َه��َوى أَْح��َل��ى َم��ا َخ��ِل��ي��ل��ّي
اْل��َه��ْج��ِر ِم��َن َوأَْق��َس��ى ��ْك��َوى ال��شَّ ِم��َن أََرقَّ َع��ِل��ْم��تُ��َم��ا َه��ْل ُح��ْرَم��ٍة ِم��ْن بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِب��َم��ا

بصرية بني ويفاضل وعبقرية، عبقرية بني يوازن إنما الناقد أن والخالصة:
يقيض التي املوضعية الفروق عن النظر بغض وإدراك، إدراك بني ويقارن وبصرية،

الرماح. هي السمر: املثقفة 4
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يتطلب وهذا العصور. اختالف يوجبها التي الزمنية والفوارق األقاليم، اختالف بها
شخصيته، الناقد ينىس أن هذا يتطلب رضورية: ولكنها خطرية، تضحية الناقد من
ويفقه بأذنه، ويسمع بعينه، يبرص بحيث يدرسه: الذي الشاعر شخصية يف يفنى وأن

األشياء. من وصفه بما شعوره مبلغ ولريى نفسه؛ أغوار قلت، كما ليسُرب بقلبه،
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الرابع الفصل

األحزاب شعراء

١

يتثبت وأن بالتفصيل، حياتهما يعرف أن شاعرين بني يوازن حني الناقد عىل ويجب
من غمرة يف حياتهما مرت إذا األخص وعىل الظروف، مختلف من بهما أحاط مما
الحزب من الشاعرين أحد يكون فقد السياسية، الفتن من فتنة أو الدينية، الغمرات
الشعر من األقلية شاعر ترك بما الفتن تعصف ثم املغلوب، الحزب من وثانيهما الغالب،
والويل والسمني، العث من األكثرية شاعر ترك ما عىل الحزينة العصبية وتبقي الرائع،

للمغلوب! الويل كل
العربية: اآلداب مؤرخو عليها يجمع كاد التي الخرافة تلك ملحو الوقت حان ولقد
ما ندرة إىل استناًدا الراشدة، والخالفة البعثة زمن يف خمود يف كان الشعر أن وهي

الشعراء. من فيه عرف من وقلة العهد، ذلك شعر من روي
الشعر إىل الرشيعة وجهتها التي الشديدة الحملة تلك إىل الباحثون تنبه ولو
البعثة زمن يف الشعر كان فقد االحرتاس، بعض احرتسوا أو الحكم يف لرتيثوا والشعراء
معارضيه، من أكثرهم رأى ملسو هيلع هللا ىلص النبي ولكن وعزة، كثرة يف الشعراء وكان وعزيًزا، قويٍّا

أراد. ما وكان صوتهم، إخفات إىل فعمد
اآلية: هذه نزول سبب عن فحدثني ذلك من ريب يف كنت فإن

يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ
يَْفَعلُوَن﴾ َال َما
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رسول يا قالوا: ثابت بن وحسان مالك، بن وكعب رواحة، بن هللا عبد أن أذكر ثم
آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِالَّ هللا: فأنزل هلكنا! شعراء، أننا يعلم وهو اآلية، هذه هللا أنزل لقد هللا

ُظِلُموا﴾. َما بَْعِد ِمن وا َوانتََرصُ َكِثريًا هللاَ َوذََكُروا اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا
عليهم1. فتالها هللا رسول فدعاهم

أن روي فقد وإال النبوة، عىل حملة به أعدت إن إال يذم ال الشعر أن ذلك ومعنى
يا لبيك حسان: فقال ثابت؟ بن حسان أين أسفاره: بعض يف وهو ليلة قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي
وهو إليه يستمع زال فما إليه، ويصغي ينشد فجعل احد! قال: وسعديك! هللا رسول
وروي النبل، وقع من عليهم أشد لهذا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال إنشاده، من فرغ حتى راحلته سائق
الظالم! غلس يف السهام، وقع من عليهم أشد لهجاؤك فوهللا اهجهم! له: قال أنه أيًضا

مكة: ألهل يقول حسان كان وكذلك

2 ك��داءُ َم��وِْع��ُده��ا ال��نَّ��ْق��َع تُ��ِث��ي��ُر تَ��َرْوَه��ا َل��ْم إِْن َخ��يْ��َل��نَ��ا َع��ِدْم��نَ��ا
3 ال��ظِّ��َم��اءُ اْألََس��ُل أَْك��نَ��اِف��َه��ا َع��َل��ى ُم��ْص��ِغ��ي��اٍت اْألَِع��نَّ��َة يُ��نَ��ازْع��َن
4 ال��نِّ��َس��اءُ ِب��اْل��ُح��ُم��ِر تُ��َل��طِّ��ُم��ُه��نَّ ُم��تَ��َم��طِّ��َراٍت ج��يَ��اُدنَ��ا تَ��َظ��لُّ
اْل��ِغ��َط��اءُ وانْ��َك��َش��َف اْل��َف��تْ��ُح َوَك��اَن اْع��تَ��َم��ْرنَ��ا َع��نَّ��ا تُ��ْع��ِرُض��وا َف��ِإّم��ا
يَ��َش��اءُ َم��ْن ِف��ي��ِه ال��ل��ه يُ��ِع��زُّ بَ��ْوم ِل��ِج��الِد َف��اْص��ِب��ُروا َوإِالَّ
5 ال��لِّ��َق��اءُ ُع��ْرَض��تُ��ه��ا اْألَنْ��َص��اُر ُه��ُم ُج��نْ��ًدا ��ْرُت ي��سَّ َق��ْد ال��ل��ه َوَق��ال
ِه��َج��اءُ أَْو ِق��تَ��اٌل أَْو ِس��بَ��اٌب َم��َع��دٍّ ِم��ْن ي��ْوٍم ُك��لِّ ف��ي َل��نَ��ا
ال��دَِّم��اءُ تَ��ْخ��تَ��ِل��ُط ِح��ي��َن َونَ��ْض��ِرُب َه��َج��انَ��ا َم��ْن ِب��اْل��َق��َواِف��ي َف��نُ��ْح��ِك��ُم
ِك��َف��اءُ َل��ُه َل��يْ��َس اْل��ُق��ْدِس َوُروُح ِف��ي��نَ��ا ال��ل��ه أَِم��ي��ُن َوِج��ب��ري��ٌل
6 اْل��َخ��َف��اءُ بَ��ِرَح َف��َق��ْد ُم��َغ��ل��َغ��َل��ًة ع��نِّ��ي ُس��ف��يَ��اَن أَبَ��ا أَبْ��ِل��ْغ أََال

النزول. أسباب راجع 1

املخصب. عند مكة بأعىل الكاف بفتح كداء 2

اللجام. وهو عنان، جمع واألعنة أسلة، ومفردها الرماح، األسل: 3
الغبار. من عليهن ما تمسح النساء. وتلطمهن مرسعات، متمطرات: 4

الهمة. بالضم: العرضة 5
بلد. إىل بلد من تحمل الرسالة املغلغلة: 6
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اْإلَِم��اءُ َس��اَدتُ��َه��ا اِر ال��دَّ َوَع��بْ��ُد َع��بْ��ًدا تَ��َرَك��تْ��َك ُس��يُ��وَف��نَ��ا ب��أَنَّ
اْل��َج��َزاءُ ذَاَك ِف��ي ال��ل��ه َوِع��نْ��َد َع��نْ��ُه َف��أََج��بْ��ُت ��ًدا ُم��َح��مَّ َه��َج��ْوَت
اْل��ِف��َداءٌ َل��َخ��يْ��ِرُك��َم��ا َف��َش��رُُّك��َم��ا ِب��ُك��ْفءٍ َل��ُه َوَل��ْس��َت أَتَ��ْه��ُج��وُه

العهد ذلك خصومة تمثل ألنها حسان؛ شعر من القطعة هذه لك نقلت وإنما
شعراء يقارعون فحول شعراء لقريش كان أنه يف شك عندي فليس تمثيل، أصدق
وظلمة القول حسن بني يجمعون شعراء لليهود كان أنه يف شك عندي وليس الرسول،

يقول: من فيهم كان أنه تعرف أن وحسبك االرتياب،

تَ��ذَْه��ُب ثُ��مَّ َدْوَل��ٌة َول��ِك��ْن َع��َل��يْ��نَ��ا َظ��َه��ْرتُ��ُم��و َم��ا َص��اِدًق��ا ُم��وَس��ى َك��اَن َف��َل��ْو

وشعراء قريش، شعراء من عارضه من عىل مربًما قضاءً يقيض أن النبي رأى ولكن
من خصومه حرب عن يفرت أو أعداءه يهادن أن من أعز نفسه يف الدين ألن اليهود:
األدبية اآلثار منهم العهد لذلك املعارضة حزب ترك ما وانقرض باد وكذلك الشعراء،
الحركة من نعرف ال وأصبحنا واالجتماعية، الفلسفية اآلراء من خلف وما والفنية،
لإلسالم فيه ما إال بالطبع يروون ال وهم املسلمون، رواه ما غري العرص ذلك يف العقلية
صحيحة صورة العرص لذلك يضع أن الباحث عىل املتعذر من وصار وتأييد، نرص
آثار عىل القضاء ألن واألهواء؛ األغراض وأقول: واألهواء، األغراض تلونها لم مضبوطة،
أصحابها يعرف لم التي الجامحة لألهواء طاعة كان إنما النبوة لعهد املعارض الحزب
واالجتماعية. والعقلية الروحية، الوجهة من اإلسالم قوة تقدير عىل الجناية هذه خطر
مهدم األركان، محطم كان العالم أن تثبت أن اإلسالم مجد من أن أفتحسب
غري يجد فلم اإلسالم، جاء ثم اإليمان، روعة من خلت كانت العقول وأن الجوانب،

والقلوب؟ العقول من وخرائب العزائم، من وأطالل الهمم، من أنقاض
هيهات! هيهات

العقلية؛ الوجهة من فيه نشأ الذي العهد خطر تثبت أن يف اإلسالم مجد إن
خصومه عىل النبي انترص كيف ولرتى الرباهني؛ وتصاولت الحجج، تقارعت كيف لرتى
َسَلُقوُكم اْلَخْوُف ذََهَب ﴿َفِإذَا قال: حني النطق بقوة القرآن وصفهم الذين األقوياء،
البيان وبسحر ا﴾. لُّدٍّ َقْوًما ِبِه ﴿َوتُنِذَر قال: حني الخصومة وبعنف ِحَداٍد﴾. ِبأَْلِسنٍَة
وبشدة َخِصُموَن﴾ َقْوٌم ُهْم بَْل َجَدًال إِالَّ َلَك بُوُه َرضَ َما ُهَو أَْم َخرْيٌ ﴿أَآِلَهتُنَا قال: حني
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قال: حني العقل وبرجاحة اْلِجبَاُل﴾. ِمنُْه ِلتَُزوَل َمْكُرُهْم َكاَن ﴿َوإِن قال: حني املكر
اْألَبَْصاِر﴾. أُوِيل يَا ﴿َفاْعتَِربُوا

٢

شعراء لدد من كان ما أثر عىل الشعر إىل وجهت التي الحملة أن فنذكر ونعود
األدبية، الوجهة من املسلمني حياة يف عميًقا تأثريًا أثرت املرشكني، شعراء وتوثب اليهود،
لسعيد قيل أن ذلك من وكان الشعراء، من والنيل الشعر، بغض يف يرسفون فرأيناهم
ابن وسئل أعجميٍّا! نسًكا نسكوا فقال: الشعر يكرهون بالعراق قوًما إن املسيب: بن
الوضوء تنقض إنها قوم: قال وقد — رمضان يف الشعر رواية عن املسجد يف سريين

فقال: —

ال��ُط��وِل ِف��ي ��ْوم ال��صَّ َش��ْه��ِر ِم��ثْ��ُل ُع��رُق��وبُ��َه��ا أَْخ��ُط��بُ��َه��ا ُك��نْ��ُت َف��تَ��اًة أَنَّ نُ��بِّ��ئْ��ُت

الناس! فأّم قام ثم
فأنشد: القول؟ رفث من الشعر هل عباس: ابن وسئل

َل��ِم��ي��َس��ا ن��ن��ك ال��طَّ��يْ��ُر تَ��ْص��ُدِق إِْن َه��ِم��ي��ًس��ا ب��نَ��ا يَ��ْم��ِش��ي��َن َوُه��نَّ

للصالة! أحرم ثم النساء، عند الرفث إنما وقال:
فرأيناهم واملحدثني، بالفقهاء يليق ال الشعر أن الجماهري ألسنة عىل جرى ثم
بد ال فأجاب: وورعك؟ فقهك يف الشعر أتقول عتبة، بن هللا عبد بن هللا عبيد يسألون

ينفث! أن للمصدور
الرائعة: األبيات هذه صاحب هو الفقيه وهذا

ال��ُف��ُط��وُر َف��اْل��ت��أََم َف��ِل��ي��َم َه��َواِك ف��ي��ِه ذََرْرِت ثُ��مَّ اْل��َق��ْل��َب َش��َق��ْق��ِت
بَ��َس��ي��ُر اْل��َح��اِف��ي َم��َع َف��بَ��اِدي��ِه ُف��َؤاِدي ِف��ي َع��ثْ��م��ة ُح��بُّ تَ��َغ��ْل��َغ��َل
ُس��ُروُر يَ��بْ��لُ��ْغ َوَل��ْم ُح��ْزٌن وال َش��َراٌب يَ��بْ��لُ��ْغ َل��ْم َح��يْ��ُث تَ��َغ��ْل��َغ��َل
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قال: الشافعي اإلمام أن يزعمون ورأيناهم

َل��ب��ي��ِد ِم��ْن أَْش��َع��َر اْل��يَ��ْوَم َل��ُك��ن��ُت يُ��ْزِري ب��اْل��ُع��َل��َم��اءِ ��ْع��ُر ال��شِّ وَل��ْوالَ

من ليس يرون فيما ألنه بالبسملة؛ الشعر بدء يف مختلفني األزهر شيوخ يزال وال
البال! ذوات األمور

فكالم الشعر «وأما الغزايل: قول من الفقهاء نظر يف الشعر هوان عىل أدل وال
والشعراء. الشعر إىل وجهت التي الحملة أثر من كله وهذا قبيح». وقبيحه حسٌن حسنه
واملسلمون بعيد، عهد منذ اإلنسان بها كلف التي الفطرية الفنون من الشعر ولكن
الشعر رواية إىل داعني نهضوا وكذلك الفنون، حياة من بد لهم يكن لم األمم ككل
إليه دعوا وإنما جميل، فن أنه باعتبار الشعر إىل يدعوا لم ولكنهم الشعراء، وإجارة
يف إصبعه أصيبت وقد رواحة، ابن بقول يرتجز كان النبي إن فقالوا: الدين، باسم

املواقع: إحدى

َل��ِق��ي��ِت َم��ا ال��ل��ه َس��ِب��ي��ِل َوِف��ي َدم��ي��ِت إِص��بَ��ٌع إِالَّ أَنْ��ِت َه��ْل

بكر ألبي فنسبوا والفقهاء: والقضاة الخلفاء أشعار يف الضافية الفصول وحربوا
مطلعها: طويلة قصيدة الصديق

َح��اِدِث اْل��َع��ِش��ي��َرِة ِف��ي أََواْم��ٍر أَِرْق��َت َم��اِئ��ِث ال��دَّ ب��ال��رَِّم��اِح َس��ْل��َم��ى َط��يْ��ِف أَِم��ْن

القصائد، من طائفة عيلّ إىل ونسبوا املقطوعات، من طائفة وعثمان عمر إىل ونسبوا
طالب أبي بن عيل أن يصح لم أنه الزمخرشي وصوبه املازني عن الفريوزآبادي ونقل

البيتني: هذين غري الشعر من بيشء تكلم

َظ��ِف��روا وال بَ��رُّوا م��ا َوَربِّ��ك َف��ال ِل��تْ��ْق��تُ��ل��ن��ي تَ��َم��نّ��ان��ي ُق��َريْ��ٌش ِت��ْل��ُك��م
أثَ��ُر َل��ه��ا يَ��ْع��ف��و ال َوْدَق��ي��ن ِب��ذاِت َل��ُه��م��و ��ت��ي ِذمَّ َف��َرْه��ٌن َه��َل��ْك��ُت َف��ِإْن

والقضاة: األئمة شعر من طائفة ذكر أن بعد رشيق ابن وقال
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وهو جائًزا، آلة بغري الغناء يرون أنس بن مالك أصحاب من جماعة كان وقد
طويت، يلبسها لم إن الشعر حلة والغناء واملدينة مكة أهل من جماعة مذهب

به. الغناء يحل من الشعر يحرم أن ومحال

مباح! إنه تقول: أن هوانًا الشعر وحسب
وبني مثًال ثابت بن حسان بني يوازن أن الناقد مقدور أن البيان هذا بعد أفرتى
ترك بما الحوادث عصفت وقد كيف، واليهود؟ املرشكني شعراء من عارصوه ممن واحد
عقود من هللا رسول له صاغ ما بفضل حسان شعر وبقي املغلوب، الحزب شعراء
ترك ما هات ولكن عرصه، يف الشعراء سيد حسان يكون أن يمنع ال هذا أن عىل الثناء؟

الظنون. تنفع فقلما اليقني، علم إىل بها ولنصل املوازنة؛ لنستطيع أقرانه
بني عهد إىل وانحدرت النبوة، عهد تخطيت إذا الحذر إىل يدعوك ما لتجد وإنك
تجد وهناك الضالل، بيداء يف التوغل من نفسك ترحم هناك العباس: بني عرص أو أمية،
هؤالء تجد العباس، بني عرص يف األمويني وشعراء أمية، بني عهد يف العلويني شعراء
االجتماعية، مشاربهم عن ينم ما كتم يف الجهد وصنوف العنت ألوان يقاسون وأولئك
األمثال: عرشات لك لرضبت شئت ولو واحد، بمثال اآلن وأكتفي السياسية، ومنازعهم
حيطان من حائط يف وجد قد دمشق إىل اجتيازه يف كان هللا عىل املتوكل أن ذكروا

األبيات: هذه فيها ملصقة رقعة الرصافة دير

َوَدبُ��وُر َش��ْم��أٌَل ِف��ي��ِه تَ��الََع��ُب َخ��اِل��يً��ا أْص��بَ��ح يْ��ِر ب��ال��دَّ م��ن��زًال أي��ا
ُح��وُر ِف��نَ��اِئ��َك ف��ي تَ��تَ��بَ��ْخ��تَ��ْر َوَل��ْم أَواِن��ٌس ِب��ي��ٌض يَ��ْس��ُك��نْ��َك َل��ْم َك��أَنَّ��َك
َك��ِب��ي��ُر األَنَ��اِم ِع��نْ��َد َص��ِغ��ي��ُرُه��ُم��و َس��اَدٌة َع��بَ��اِش��ُم أَْم��الٍَك َوأَبْ��نَ��اءُ
َف��بُ��ُدوُر7 ِت��ي��َج��انَ��ُه��ْم َل��ِب��ُس��وا َوإْن َف��َع��َواِب��س أَْدَراَع��ُه��ْم َل��ِب��ُس��وا إذَا
بُ��ُح��وُر ال��نَّ��َواِل يَ��ْوَم َوأَنَّ��ُه��ُم��و َض��َراِغ��ٌم ال��لِّ��َق��اءِ يَ��ْوَم أَنَّ��ُه��ْم ع��ل��ى
أَِم��ي��ُر َوْه��َو َديْ��ُر يَ��ا اب��ن��ه َوِف��ي��َك َق��اِط��ٌن ب��ال��رَُّص��اَف��ِة ِه��َش��اٌم َل��يَ��اِل��ي
َغ��ِري��ُر َوال��زََّم��اُن َط��ري��ٌب َوأَنْ��َت َل��ْدنَ��ٌة َوال��ِخ��الََف��ُة َغ��ضٌّ اْل��َع��يْ��ُش إِذ

األسود. العنابس: 7
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نَ��ِض��ي��ُر ِف��ي��َك َم��ْرَواَن بَ��ِن��ي َوَع��يْ��ُش نَ��يِّ��ٌر َونَ��ْوُرَك ُم��ْرتَ��اٌض َوَرْوُض��َك
بُ��ُك��وُر ال��رََّواِح بَ��ْع��َد بَ��َه��ا َع��َل��يْ��َك َس��َح��اِئ��ب َص��ْوَب اْل��َغ��يْ��ُث َف��َس��َق��اَك بَ��ل��ى
َج��ِدي��ُر ِب��اْل��بُ��َك��اءِ َوِم��ثْ��ِل��ي ِب��َش��ْج��ٍو َف��بَ��َك��يْ��تُ��ُه��ْم خ��ال��يً��ا َق��ْوِم��ي تَ��ذَكَّ��ْرُت
يَ��ُدوُر ال��نُّ��ُف��وُس تَ��ْه��َوى ِب��الَّ��ِت��ي َل��ُه��ْم َع��َل��يْ��ِه��ُم��و يَ��ْوًم��ا َج��اَر َزَم��انً��ا َل��َع��لَّ
أَِس��ي��ُر ال��َوثَ��اِق ِض��ي��ِق ِم��ْن َويُ��ْط��َل��َق بَ��اِئ��ٌس َويَ��نْ��َع��َم َم��ْح��ُزوٌن َف��يَ��ْف��َرَح
تَ��ُدوُر اِئ��َراِت ال��دَّ ُص��ُروَف َوإنَّ َغ��ٌد يَ��تْ��بَ��ُع��ُه ال��دَّْه��َر إنَّ ُرَويْ��َدَك

فأنكر عنها، وسأله الديراني واستدعى قراءتها عند املتوكل فارتاع ياقوت: قال
بميل يتهم ممن ليس وقالوا: فيه، الندماء فسأله بقتله، فهم كتبها، من علم يكون أن
زنباع بن روح ولد من رجل شعر من األبيات أن بان ثم فرتكه دولة. دون دولة إىل

امللك. عبد بن هاشم ولد أخوال من الجذامي
بما اآلداب من رصوح وتهدمت األحزاب، شعراء ترك بما السياسة عصفت وكذلك
الربامكة شعراء لقي ما يذكر وكلنا العصور، من خال فيما السيايس الشعر من ضاع

الرشيد. عنف من
من بهما أحاط ما يعرف أن شاعرين بني يوازن حني الناقد عىل وجب هنا ومن
القوة تطمس كيف رأينا فقد الصواب، من قريبًا حكمه يف ليكون الظروف مختلف

البليغ. الشعر معالم
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١

كالقايض، الناقد أن نبني أن نريد واآلن القضاء، من نوع املوازنة إن سلف: فيما قلت
الناس، بني للحكم يتقدم حني األغراض جميع عن نفسه ينزه أن الحكم عىل يجب فكما
بني للموازنة يتقدم حني األغراض جميع من نفسه يربئ أن الناقد عىل يجب كذلك

الشعراء.
نفسك يف رأيت فإن ذلك، قبل نفسك فامتحن شاعرين بني توازن أن أردت فإذا
يف أنك فاعلم الفنية، الحاسة عليه تسيطر ال لسبب اآلخر عىل أحدهما لتفضيل امليل
النوازع، من لك ما جميع عىل تغلب والحق األدب نرصة رأيت وإن ظنني، متهم ترجيحك
أيًضا األدب ولعالم — التقاليد من يعرتضك ما مقاومة عىل القدرة نفسك يف وآنست
املبني. الفوز حليفة الحق نرصة يف الرغبة أن وثق املوازنة إىل فتقدم — وتقاليد رسوم
زهر صاحب نقله ما باملوازنة الغرض يفعل ما عىل الشواهد من لك ذاكر وأنا

قال: إذ الخاتمي عن اآلداب
بعض مجلس الشعر، علم يف إليه يؤبه ومن البرصة، مشايخ من ورجلني جمعني
تمام، أبي عىل إياه وتفضيله للبحرتي، عصبيته يف إيلّ سبق قد خربه وكان الرؤساء،
فيه أنحيت قوًال فأنشأت املعنى، هذا يف كالمنا الستماع مؤثًرا املجلس صاحب ووجدت
يف وخضنا وتكلمت، فتكلم الرجال: زناد واقتدحت فيه، أرسفت إنحاءً البحرتي عىل
وخضنا حرض، من جميع شهده غلوٍّا جميعها يف غلوت واملماثلة، التفضيل من أفانني
يحسن ما قال: أن إىل فاضطر الفضل، وأعيان الوقت جلة وكانوا املجلس، يف أفانني يف
الفضل من عليه للبحرتي يكن لم ولو يختم، أن وال يخرج، أن وال يبتدئ، أن تمام أبو
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فكيف له، التسليم يقع أن لوجب انتهائه، ورسعة خروجه، ولطف ابتدائه، حسن إال
وجدة؟ غضاضة التكرار عىل تزداد التي بأوابده

ابتدائه: عن بك يُذْهب أين فقال: عيلَّ أقبل ثم

األْش��نَ��ُب1 األُْق��ُح��واُن أَض��اءَ َح��تَّ��ى ال��رَّبْ��َرُب َف��ُق��ْل��ن��ا أُص��الَ َع��اَرْض��نَ��ن��ا
ال��ُم��ذَْه��ُب ال��ُخ��دوِد دي��بَ��اُج ِم��نْ��ُه��ّن بَ��دا وَق��ْد ال��بُ��ُروِد َم��ْوِش��يٌّ واخ��َض��ّر

يقول: حيث خروجه مثل تمام ألبي وأين

َوبَ��َواك��ُرُه َريْ��ح��انُ��ُه اْل��َح��يَ��ا َس��َق��اِك ُج��ْل��ُج��ٍل ب��داَرِة اْألوَل��ى أَداَرُه��ُم
َم��اِط��ُرْه وَج��اَدِك َريَّ��اُه َف��روَّتْ��ِك ��د ُم��َح��مَّ بْ��َن يُ��وس��َف يَ��ح��ِك��ي َوَج��اءَِك

يقول: حيث انتهائه حسن مثل تمام ألبي وأنَّى

َويُ��نَ��ْم��نَ��ُم َوْش��ِي��َه��ا ض��اف��ي يُ��َس��يَّ��ُر َش��وارًدا نَ��ازَع��اِت اْل��َق��واف��ي إَِل��يْ��َك
تُ��نْ��َظ��ُم َل��ك أنَّ��ه��ا َوُح��ْس��نً��ا بَ��ه��اءً يَ��ِزي��ُده��ا ُغ��رٍّا ال��نَّ��ُظ��ِم ف��ي َوُم��ْش��ِرَق��ة

املعنى: هذا يف وقوله

أن��ُج��َم��ا ال��ل��ي��ل م��ع اق��ت��ادْت األن��ج��م ه��ي َق��َص��اِئ��د نَ��ْظ��َم ِف��ي��َك اْل��ُم��واِل��ي أل��ْس��ُت
ُم��نَ��ْم��نَ��م��ا ف��ي��ه ال��َوْش��َي وتَ��خ��اُل ُض��ًح��ًى ًرا ُم��نَ��وِّ ف��ي��ِه ال��رَّْوَض تَ��َخ��اُل ث��ن��اءً

قوله: يف كلهم الناس البحرتي تقدم ولقد

اِل��م��نْ��بَ��ُر إَل��يْ��َك َل��َس��َع��ى ُوْس��ِع��ِه ف��ي م��ا َف��ْوَق تَ��َك��لَّ��َف ُم��ْش��ت��اًق��ا أن َل��ْو

تمام أبي بني املوازنة يف وضعت التي املحاورة هذه من األول الجزء خالصة هذه
الحاتمي «نفسية» اختبار إىل القارئ نظر نلفت الثاني الجزء عرض وقبل والبحرتي،

األسنان. يف وعذوبة ورقة برد وهو بفتحتني، الشنب من األشنب: 1
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وتفضيله للبحرتي، مناظرته عصبية يعلم كان أنه يذكر نجده فإنا الحديث، هذا صاحب
يف غال وأنه خصمه زناد ليقتدح البحرتي عىل اإلنحاء تعمد أنه ويذكر تمام، أبي إياه
ال تمام أبا أن يزعم أن إىل خصمه اضطر وأنه حرض، من جميع شهده غلوٍّا املماثلة

قال. ما آخر إىل االنتهاء، وال الخروج، وال االبتداء، يحسن
اإلرصار؟ بذلك ومسبوقة العمد، بهذا مصحوبة وهي املوازنة، هذه تقبل إذن فكيف
ال عيلَّ عصبية ذلك أعجبهم الجماعة وكأن كالمه، استتم أن إىل ساكتًا «وكنت قال: ثم
صاحبه إىل منهم واحد كل وأرس لهواتهم، يف معرتًضا كالشحا كنت ألني تمام؛ أبي عىل
يف طمع بارقة له وبرقت كالمه، استتم فلما عيلّ، الوجل استيالء إىل به يومئ ا رسٍّ
إال إله ال العصا، له تقرع أو بالحىص، له يَُقعقع ممن لست فقلت: ابتدأت له تسليمي
سبك إىل تمام أبو تقدم قد مقرتعة، عوان إال هذه هل القرعى! حتى الفصال استنت هللا!
وأتباعها». أمثالها انتزاع يف وتريته عىل البحرتي وجرى أبكارها: وافتضاض نضارها،
هي وإنما شاعرين، بني موازنة ليست هذه أن عىل كذلك تدل القطعة وهذه
الحارضين، بإعجاب يفوز وأن صاحبه، يقهر أن منهما كل يريد خصمني بني مقارعة
عصبية كان ذلك وأن البحرتي، فوز عن الجماعة رضا إىل الحاتمي فطن كيف ترى أال
الوجل استيالء إىل مشريًا صاحبه إىل منهم واحد كل أرس وكيف تمام، أبي عىل ال عليه
لنفسه غضب وإنما للحق، يغضب لم أنه لرتى ثار: وكيف غضب كيف انظر ثم عليه،

لهواه. انترص وإنما لألدب، ينترص ولم
الدار: مخاطبًا الغيث صفة يف البحرتي قول أن يذكر اندفع ثم

َم��اِط��ُرْه وَج��اَدِك َريَّ��اُه َف��روَّتْ��ِك ��د ُم��َح��مَّ بْ��َن يُ��وس��َف يَ��ح��ِك��ي َوَج��اءَِك

تمام: أبي قول من مأخوذ

َوِب��اْل��ُم��تَ��َخ��لَّ��ِف ِب��ظ��اِع��ِن��ه��ا َوَل��ٌه ��ُه َش��فَّ نُ��ْؤٌي اْل��َق��ْل��ِب ف��ي وبُ��يُ��وتُ��َه��ا
ُزْخ��ُرِف ف��ي اْل��َح��ي��ا ِم��َن َس��ْوِم��ه��ّن ِم��ْن ��ٌد ُم��َح��مَّ َل��ُه��نَّ اْس��تَ��ْس��َق��ى َوك��أنَّ��م��ا
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قوله: أخذ البحرتي وأن

اِل��م��نْ��بَ��ُر إَل��يْ��َك َل��َس��َع��ى ُوْس��ِع��ِه ف��ي م��ا َف��ْوَق تَ��َك��لَّ��َف ُم��ْش��ت��اًق��ا أن َل��ْو

دقيًقا: ومعنى رشيًقا لفًظا أحد كل فيه تقدم الذي تمام أبي قول من

ال��َم��ْك��روُب ال��ثَّ��َرى ِب��ه��ا ُم��ْس��تَ��غ��ي��ٌث َس��ُك��وُب اْل��ِق��يَ��اِد َس��ْم��َح��ُة ِدي��م��ٌة
اْل��َج��دي��ُب اْل��َم��ك��اُن نَ��ْح��َوه��ا َل��َس��َع��ى نُ��ْع��م��ى إلِْع��ظ��اِم بُ��ْق��َع��ٌة َس��َع��ْت َل��ْو

القوايف: صفة يف قوله وأن

َويُ��نْ��َم��نَ��ُم َوْش��يَ��ه��ا َض��اف��ي يُ��س��يَّ��ُر

صفتها: يف وقوله

ُم��نَ��ْم��نَ��م��ا ف��ي��ه ال��َوْش��َي وتَ��خ��اُل ُض��ًح��ًى ًرا ُم��نَ��وِّ ف��ي��ِه ال��رَّْوَض تَ��َخ��اُل ث��ن��اءً

تمام: أبي قول من أخذه إنما

َوَق��ص��ي��دا َل��ه��ا نَ��ث��ًرا َوْش��ي��ه��ا ِم��ْن َونَ��ْم��نَ��م��وا ال��نَّ��س��ي��ِم ُع��َق��َد بَ��ه��ا َح��لُّ��وا

فيه: أبدع الذي قوله ومن

��ال اْل��ُم��بَ��جَّ ال��ثَّ��نَ��اءَ تَ��َح��َم��ْل��ن إل��يْ��َك َش��واِرًدا أْه��دي أنْ��َف��كُّ ال َووال��ل��ه
��ال ُم��ُف��صَّ َع��َل��يْ��َك ِع��ْق��ًدا َوتَ��ْح��َس��بُ��ُه ُم��َح��بَّ��ًرا َع��َل��يْ��َك بُ��ْرًدا ِب��ِه تَ��خ��اُل
َم��ْح��َم��ال وأيْ��َس��َر َم��ْف��ت��ونً��ا ال��ِم��ْس��ِك ِم��َن نَ��ْف��َح��ًة َوأط��يَ��َب ��ْل��َوى ال��سَّ ِم��َن أَل��ذَّ
وأْط��َوال اْل��َج��ل��ي��ِس َق��ْل��ِب ف��ي َوأْق��َص��َر ق��ي��م��ًة َوأثْ��َق��َل َق��ْل��ب��ي َع��َل��ى أَخ��فَّ
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البحرتي: قول وأن

أن��ُج��َم��ا ال��ل��ي��ل م��ع اق��ت��ادْت األن��ج��م ه��ي

يقول: حيث إحسانه استيفاء عن مقًرصا تمام أبي قول من مأخوذ

ُس��ُع��وُد أنَّ��ه��نَّ إالَّ َك��واِك��ُب ف��إنَّ��ه��ا اْل��ق��واف��ي ُح��رَّ تَ��ْس��تَ��ِم��ع أِص��ْخ
ِج��دي��ُد وْه��َو ال��بُ��ْرِد ِل��ب��اُس يَ��ل��ذُّ ف��إنَّ��م��ا ِم��نْ��ه��ا اإلْخ��الُق يُ��ْم��ِك��ُن وال

ملناظره: قال أنه الحاتمي يذكر املآخذ هذه بيان وبعد

عواره، سرت بها هتكت التي محاسنه من عددته فيما صاحبك خصال فهذه
عارية فيها إحسانه أن الجماعة استوضحت حتى أرساره. مطوي ونرشت

منتزعة. ووديعة مرتجعة،

الكالم. هذا يف ظاهر والعناد
تخلصه، حسن من ونماذج وانتهاءاته، تمام أبي ابتداءات من طائفة يرسد أخذ ثم

قال: إذ ابتداءه فاستحسن للقوايف، وصفه وبراعة اقتضابه، ولطف

األْوط��اُر ��ِت َوتَ��َق��ضَّ اْل��َه��وى َح��فَّ ِدي��اُر ال��دِّي��اُر وال أنْ��ِت أنْ��ِت ال

يقول: حيث ابتدائه بمثل يبتدئ أن أحد يستطيع لن أن وزعم

ش��ه��ي��دا بَ��ذاَك ُرْزئ��ي َع��َل��ى َوَك��َف��ى ح��م��ي��دا َع��َف��ْوَت َل��َق��ْد اْل��َج��م��ي��ِع َط��َل��َل
َوح��ق��ودا آراِم��ه��ا َل��َدى َدي��نً��ا َط��اِل��بً��ا أْص��بَ��َح اْل��بَ��يْ��َن ك��أنَّ ِدَم��ٌن

يقول: وحيث

األْدراِس األْربٌ��ِع ح��ق��وَق نَ��ْق��ض��ي ب��اِس ِم��ْن س��اَع��ٌة وق��وِف��ك ف��ي م��ا
َوم��واس��ي خ��اِذٌل ِم��نْ��ُه َوال��دِّْم��ُع ِب��َدْم��َع��ه��ا تَ��ج��وَد أْن َع��يْ��نَ��َك َف��ْل��َع��لَّ
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قال: حني اقتضابه واستملح

َح��ذاِر اْل��َع��ري��ِن أْس��د ِم��ْن َف��َح��ذاِر َع��واِر ��ي��وُف وال��سُّ أبْ��ل��ُج ال��َح��قُّ

يقول: إذ تخلصه واستجاد

األْح��َراِس ل��تَ��َص��رُِّف أْق��واتَ��ه��ا ق��اتَ��ه��ا اْل��خ��الِئ��َق خ��ل��ق الَّ��ذي إنَّ
ال��َع��بَّ��اِس بَ��ن��و َل��ُه��ْم ال��رَّج��اءِ َوبَ��نُ��و َل��ه��ا ِق��ًرٌى ��م��اءِ ال��سَّ َم��ْع��روُف ف��اْألْرُض
ال��رَّاس��ي ال��ُم��ل��وِك ج��بَ��ُل وُه��ْم ِف��ي��ه��ْم ِدي��نَ��ه أس��َك��َن ال��لَّ��ِه ِظ��لُّ ال��َق��ْوُم

فقال: به وصفها أحد يستطع لم بما القوايف وصف الذي هو تمام أبا أن وزعم

ال��م��ْك��نُ��وُن الُّ��ل��ؤلُ��ؤ ف��ي��َه��ا ِس��ْم��ط��اَِن ِق��الَدٌة ال��لِّ��َس��اِن ن��ْظ��ِم ِم��ْن َج��اءَتْ��َك
َس��ك��ون َوْه��َي األرِض أَْه��ِل َح��َرك��اُت بَ��ه��ا َك��ثُ��َرْت َوْح��ِش��يَّ��ة إنْ��ِس��يَّ��ٌة
َم��ْوض��وُن َون��س��ي��ُج��ه��ا اْل��ُه��َدى َح��ْل��ُي َق��ري��ِض��ه��ا َوَح��ْل��ُي خ��ِض��ٌل يَ��نْ��ب��وُع��ه��ا
َم��ِع��ي��ُن ال��ك��الَُم نَ��َض��َب إذَا َح��َس��ٌب ُه يَ��ُم��دُّ ال��ّض��ِم��ي��ِر َص��نَ��ُع َح��اَك��َه��ا ق��ْد
ُع��وُن اْل��َق��َواِف��َي َوَل��ك��نَّ ��ْت نُ��صَّ إِذَا أَبْ��ك��اٌر ف��ْه��َي ال��م��ع��ان��ِي ��ا أمَّ

والذي اآلداب، صاحب برمته ذكره طويل وهو الحاتمي، حديث يف ورد ما أهم هذا
منافسه، كبت عىل واإلرصار البحرتي من النيل إىل العمد من فيه ما هو منه يعنيني
أن أحد يستطيع «هل الحديث: ختام يف يقول كيف وانظر به، وظفر عليه، وظهوره
شعر من بيشء مماثلته يستطيع وهل واالختالس؟ الرسقة إىل منه شيئًا أو هذا، ينسب
وأحجم قصوًرا، الجواب عن فعيي قبله؟ من عرصه، يف املحدثني أشعار أو البحرتي،
املجلس عن ينرصف ولم بالنرص، وعليه بالقهر، يل الجماعة وحكمت تقصريًا، املساجلة
املحدثني، جميع عىل املعاني واخرتاع البديع صنعة يف تمام أبي بتقديم اعرتف حتى

مشهوًدا»2. يوًما وكان

«النثر كتاب الثاني بالجزء عنه كتب ما انظر األدبي. النقد أئمة من الحاتمي كان التحامل هذا ومع 2

عليه. وما له ما وتعرف الناقد، هذا قيمة لرتى الفني»؛
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٢

القدماء، مناهج الظهور كل ظاهر األسف مع ولكنه له، قيمة ال النقد من النوع وهذا
ألف عرش اثني له بأن أجاب ذلك يف سئل فإذا الناس، أشعر أنا يقول: بشار كان فقد
أشعر فهو بيت ألف عرش اثنا له ندر ومن نادر، بيت عن منها واحدة تخلو ال قصيدة
قال: ألنه جريًرا يفضلون ثم والفرزدق؛ جرير بني املوازنة يف يختلفون وكانوا الناس.

َم��ِع��ي��نَ��ا يَ��َزاُل َم��ا ِب��َع��يْ��ِن��َك َوَش��ًال غ��اَدروا ِب��لُ��بَّ��َك غ��َدْوا الَّ��ذي��َن إن
وَل��ِق��ي��نَ��ا اْل��َه��َوى ِم��َن َل��ِق��ي��َت َم��اذَا ل��ي وُق��ْل��َن َع��بَ��َراِت��ِه��نَّ ِم��ْن غ��يَّ��ْض��َن

الفرزدق أجابوك: الفرزدق؟ بّذ حتى البيتني بهذين جرير سما كيف سألتهم فإذا
وعفافه. تحرجه يف جرير أجاده كما التشبيب يجد لم وفجوره، فسوقه يف

يف جرير برائية إال يبكها فلم امرأته ماتت الفرزدق ألن أشعر؛ جرير يقولون: وقد
مطلعها: التي القصيدة وهي امرأته،

يُ��زاُر َواْل��َح��ب��ي��ُب َق��بْ��َرِك َول��ُزْرُت اْس��ِت��ْع��ب��اُر ل��ه��اَج��ن��ي ال��َح��ي��اءُ ل��ْوال

لقوله: القيس امرأ منهم فريق قدم الجاهلية شعراء ذكر إذا وكانوا

ف��َح��وْم��ِل ال��دَّخ��وِل بَ��يْ��َن ال��لِّ��وى ِب��ِس��ْق��ِط َوَم��نْ��ِزِل َح��ب��ي��ٍب ِذْك��َرى ِم��ْن ن��بْ��ِك ِق��ف��ا

واحد!! بيت يف األحبة وذكر واستبكى بكى إنه وقالوا:
لقوله: الذبياني النابغة آخرون وقدم

األَس��ِد ِم��َن زأِر َع��ل��ى ق��َراَر َوال أوَْع��َدن��ي ق��اب��وَس أب��ا أنَّ نُ��بِّ��ئْ��ُت

لقوله: أو

واِس��ُع َع��نْ��َك ال��ُم��نْ��ت��أى أَنَّ ِخ��ْل��ُت وإِْن ُم��ْدِرك��ي ه��َو الَّ��ذي ك��ال��لَّ��يْ��ِل ف��ِإنَّ��َك
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بشار: قول العرب قاله بيت أغزل أن زعم من ومنهم

��اِق اْل��ُع��شَّ َم��ص��ارَع َوأْخ��ش��ى ـ��ِك َع��يْ��ن��ي��ـ ِس��ْح��َر أْش��تَ��ه��ي وال��ل��ِه أن��ا

الهذيل: ذؤيب أبي قول العرب قاله بيت أحكم وأن

ت��ْق��نَ��ع ق��ل��ي��ٍل إل��ى تُ��َردُّ َوإذا ��بْ��تَ��ه��ا َرغَّ إذا راِغ��ب��ٌة وال��نَّ��ْف��ُس

٣

ذلك غري والنثر الشعر لنقد جديدة، خطة يضعوا أن العرص هذا بأدباء يجدر وكان
ولكنهم النثر، نقد يف والفقرة الشعر، نقد يف الشطرة تأمل عىل يرتكز الذي املنهج
مسلكه عن بالبحث جديد كتاب يظهر حني يعنون فرتاهم املتقدمني، منوال عىل نسجوا
القديم الوضع بني الفرق ليتبينوا اللغة؛ معجم إىل رجعوا وربما األلفاظ استعمال يف
وجًها يجد فلم البؤساء، كتاب نقد عنرب صادق األستاذ أن أذكر وقد الجديد، والوضع
يصحح سالمة عالم األستاذ عليه فرد األلفاظ، بعض استعمال غري املرتجم لتخطئة
معجم عن لبعده عنرب صادق نظر يف مخطئ إبراهيم فحافظ األلفاظ، تلك استعمال

املعجم! من لقربه سالمة عالم نظر يف مصيب وهو اللغة،
يف يؤخر وال يقدم ال واللفظة، والفقرة، الشطرة، نقد عىل االعتماد أن والحق
أو الرسالة، أو الخطة، تصبح أن يمكن فال والشعراء، والخطباء الكتاب بني املوازنة
ألفاًظا فيها ألن سقيمة؛ تميس أن وال مختارة، جميًعا ألفاظها ألن جيدة: القصيدة
وسأعود والخطيب، والشاعر، الكاتب، به يعنى ما أهم من اللفظ تخري كان وإن نابية،
القرآن. إعجاز عن أتكلم وحني الشعرية». «الصور نظرية: أرشح حني البحث هذا إىل
عىل ترتكز التي الطريقة تلك عقم من بينته بما اقتنع القارئ يكون أن وأرجو
فليجب أسلفناه مما ريب يف كان فإن الشعراء، بني املوازنة يف املختارة األبيات استقراء

لقوله: الناس أشعر شوقي إن أقول: أن أيرضيه السؤال: هذا عىل

ن��ْف��س��ي اْل��ُخ��ْل��د ف��ي إل��يْ��ه نَ��ازَع��تْ��نْ��ي ع��نْ��ُه ِب��اْل��ُخ��ْل��د ُش��ِغ��ْل��ُت َل��ْو وًط��ن��ي
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لقوله: الناس أشعر ومطران

اْل��ِغ��َض��اِب األْس��ِد ِم��ْن اْل��وادي خ��ال ت��ه��اب��ي ال ع��وج��ي ال��دَّْه��ِر ب��ن��اِت

لقوله: الناس أشعر وحافظ

َدَم��ا َوأْرخ��ْص��تُ��ُم��و ِط��ي��نً��ا ف��أْغ��ل��يْ��تُ��ُم��و َوذُلِّ��ن��ا اْل��َج��م��اِد ِع��زِّ َع��ل��ى َع��ِم��ْل��تُ��ْم

أنه يزعم أن ملثيل تبيح ألنها املبهمة؛ الخطة هذه عن ترىض ال القارئ أيها إنك
يقول: ألنه الناس؛ أشعر

ب��اق��ي َوْق��ُده��ا َغ��رام��ي ِم��ْن َوَج��ذَْوٌة ب��اِق��يَ��ٌة ال��غ��ضِّ ِص��ب��اَك ِم��ْن بَ��ق��يَّ��ٌة
��اق��ي وال��سَّ ال��ك��اِس بَ��يْ��َن اْل��ه��مَّ َون��ْص��َرِع ث��اِن��يَ��ًة ال��لَّ��ْه��ِو ش��ِه��ي��َد نُ��ْح��ي تَ��َع��اَل
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السادس الفصل
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١

املتقدمني، عرف يف السليم» «الذوق أو: الذوق». «سالمة يقابل: حديث تعبري هذا
واإلحاطة الفاعلية معنى من فيها ألن الذوق؛ سالمة من أدق نظري يف الفنية والحاسة
املقام هذا يف بها يراد التي sens لكلمة ترجمة وهي القديم، التعبري يف نجده ال ما
الفنون سائر تشمل فهي أدق أنها ومع اإلدراك، قوة أو التمييز، ملكة معنى تؤدي أن
عن عبارة تكون وقد بالحسن، الشعور بمعنى تكون قد فإنها «الذوق». كلمة: بخالف

الخاص. امليل
إىل الشعراء بني للموازنة يتصدر من يصل أن يجب أنه األول: البحث يف بينا وقد
يفسد ما كل عن به تنأى فنية حاسة النقد يف وله يصبح وأن األدب، فهم يف عليا درجة
بل شعر؛ ألنه ال للشعر يطرب من الناس من أن وذكرنا واألغراض، األهواء من حكمه
سمعه، ما يكون ال وقد إليه، نفسه تميل معنى عن وكشف يحبه، موضوًعا طرق ألنه

األمثال. لذلك رضبنا ثم الفنية، الوجهة من جميًال قرأه أو
عليها َعّول كيف فنذكر التفصيل: من بيشء الفنية» «الحاسة إىل نعود واآلن
ثم املنال، العزيزة املوهبة بهذه الظفر إىل الوسيلة ونبني البيان، رجال من املتقدمون
يف نمعن حني إال جليٍّا ظهوًرا تظهر ال التي الحاسة، هذه حقيقة عن اللثام نميط

الخفاء.
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٢

أنفع هو الذي السليم، الذوق حكم عىل البيان علم مدار «أن السائر املثل صاحب يرى
وسمًعا، بًرصا وأهدى نفًعا، القارئ عىل أجدى واإلدمان الدربة وأن التعليم، ذوق من
قلبًا منه جارحة وكل إمكانًا، القول من عرسه ويجعالن عيانًا، الخري يريانه وأنهما
ما بإدمانك واستنبط أعطاك، ما الكتاب هذا من «فخذ كتابه: لقارئ ويقول ولسانًا».
يف ووضعه سيًفا، طبع كمن إال الطريق هذه من لك مهدته فيما َمثَيل وما أخطأك،
القتال»1. مبارشة غري النصال حمل فإن قلبًا، لك يخلق أن عليه وليس به، لتقاتل يمينك
الفنية». «الحاسة تمنحه وال «الذوق» القارئ تورث ال القواعد كتب أن هذا ومعنى
ال من تنفع ال والقواعد البليغ، الكالم مطالعة عىل واإلدمان بالدربة ذلك يكسب وإنما

له. قلب ال من السيف ينفع ال كما له: ذوق

ِش��ْم��الُل2 ب��ال��رَّْح��ِل م��اِش��ي��ٍة ُك��لُّ م��ا ط��اق��ت��ُه اإلنْ��س��اُن يَ��بْ��لُ��ُغ َوإنَّ��َم��ا

املطالعات تكون أن يجب بل الذوق، لكسب كاف االطالع إدمان أن تحسب ال ولكن
القراءة من الغرض كان إذا أما البيان. وسحر القول لجمال والتذوق بالفهم، مصحوبة
يظفر أن يبعد فإنه — والرواية اللغة رجال يفعل كما — واألمثال الشواهد حفظ
كان أنه يذكر واطالعه عمله يف كان املربد العباس أبو وهذا الفنية، بالحاسة القارئ
عينيه، نصب قصده الذي املعنى فيجعل حاجة، التماس أو فلتة، من اعتذار إىل يحتاج
أن إال يرى فيما لذلك سبب وال … لسان وال بيد عنه التعبري إىل سبيًال يجد ال ثم
والنحو، والرواية، اللغة إىل همته انرصفت وإنما البالغة، أرسار بدرس يعن لم املربد

االختيار. يحسن لم هنا ومن والترصيف.
غريبه، إال يحسن ال فوجدته األصمعي عند الشعر علم طلبت الجاحظ: قال
ال فوجدته عبيدة أبي عىل فعطفت إعرابه، إال يتقن ال فوجدته األخفش إىل فرجعت
أدباء عند ال أردت، بما أظفر فلم واألنساب، باأليام وتعلق باألخبار اتصل ما إال ينقل

الزيات. امللك عبد بن ومحمد وهب بن كالحسن الكتاب

السائر. املثل من ٣ ص 1

الخفيفة. الناقة الشمالل، 2
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الكتاب تقدم أن لك بينت وقد رشيق، ابن فرسه وال هذا سبب الجاحظ يبني ولم
البيان؛ رس عىل بالوقوف وشغفهم الكتاب كلف إىل يرجع إنما البالغة فهم يف الرواة عىل
الوجهتني بني والفرق النقل، طريق من ال األداء، طريق من البالغة يزاولون ألنهم
وأحالهم تصنيًفا، وأملحهم طبًعا، الشعر يف الناس «أرق الكتاب: كان ثم ومن بعيد،
يرونهم وكانوا التكلف»3. من وأبعدهم الترصف، عىل وأقدرهم معاني، وألطفهم ألفاًظا
العباس بن إبراهيم كقول حني، إىل حني من به يجودون ما ويستملحون الكالم، دهاقني

الصويل:

ِب��ال��تَّ��ْظ��نِّ��ي َواْق��ِت��ض��اءٌ ِب��ال��ت��َج��نِّ��ي ابْ��ت��داءٌ
ِم��نِّ��ي ألْع��داِئ��َك ـ��َك ِب��ت��َج��نِّ��ي��ـ َواْش��ِت��ف��اءٌ
َع��نَّ��ي أْع��َرْض��َت ل��ْم ـ��ل��َم أْع ِل��ك��ْي ل��ي ُق��ْل ب��أب��ي
ال��ت��َم��نِّ��ي ن��الُ��وا ف��ق��ْد ِئ��ي أْع��دا ذاَك تَ��َم��نَّ��ى ق��ْد

الزيات: امللك عبد بن محمد وكقول

اْل��َج��ل��ْد َع��نِّ��ي نَ��َف��ى ��ا َل��مَّ َوق��َع��ْد ِب��ق��ْل��ب��ي ق��اَم
َوَرق��ْد َع��يْ��ِن��ي أْس��ه��َر اّل��ذي اْل��ق��ْص��ِر ص��اِح��َب ي��ا
بَ��َرْد ِم��ْن خ��ْم��ًرا يَ��ْم��جُّ ف��ٍم إل��َى َواَع��َط��ش��ي
أَح��ْد ُك��لِّ ِم��ْن ِب��َك ـ��ب��ي ف��َح��ْس ال��نَّ��اُس ُق��ِس��َم إِْن

رشيق: ابن وكقول

ج��ودي غ��يْ��ر ْش��يءٍ ُك��لِّ رُب ال��تَّ��ج��ا ِم��نِّ��ي أْح��ك��م��ْت ق��ْد
ش��دي��د يَ��َدْي ألْق��ِب��ض��نَّ ـ��ُت ك��ْس��ب��ـ ل��ِئ��ْن أَق��وُل أب��ًدا
َج��دي��د م��ْن ��َم��اَح��ِة ال��سَّ إل��ى ـ��ُت ُع��ْد أثْ��َريْ��ُت إذا َح��تَّ��ى
اْل��ْق��ُع��ود َم��َع ي��ت��مُّ ال ل��ي ح��ا ِب��ِم��ثْ��ل ال��ْم��ق��ام إِنَّ

الكتاب. أشعار يف «العمدة» صاحب عبارة 3
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اْل��بَ��ِع��ي��د اْألََم��ل ِم��َن تُ��ْدِن��ي رْح��ل��ٍة ِم��ْن ل��ي بُ��ّد ال

عىل يمرن ال اللسان أن «كما يقول: املهدي محمد الشيخ املرحوم أستاذنا وكان
يف يجول وال الصحيح، الفهم عىل يمرن ال الذهن كذلك باملحاكاة إال بالصواب النطق
يف تمثل التي الكثرية باملقارنات إال قدرها، األشياء يقدر وال املعاني، من فسيح ميدان

مدافع». وال مزعزع غري حكًما له وتقرر صورة شاعر لكل النفس
عنده السبيل وكانت األدب)، (ملكة يسميه كان الفنية) (الحاسة نسميه وما
واألساليب، املفردات بني واملقارنة واأللفاظ، املعاني بني املقابلة هي امللكة هذه لتحصيل

الصحيح. الفهم من ويدنيه املتأدب، يقنع بما وتقبيح تحسني كل وتعليل

٣

كانت وإنما الناس، جميع يدعيها هذا ومع املنال، عزيزة الفنية الحاسة أن فأذكر وأعود
تعتد ال أنك ترى أال التعقيد. كثري كالجمال والبيان البيان، بها نزن ألننا املنال؛ عزيزة
سواد بني الجمع يف الصباحة تمام ويرى الحسن، نصف البياض يحسب من برأي
بالجمال وأريد وبسيط، معقد نوعان: الجمال ألن ذلك وكان الجبني؟ وبياض الشعر
األعضاء، بتناسب يعرف والذي الناس، أكثر يدركه الذي الوسامة من النوع ذلك البسيط
األحالم صغار لها يهش التي األخاذه األلوان يشبه وبساطته سهولته يف النوع وهذا
النوع ذلك فهو — املعقد الجمال أروع وما — املعقد الجمال أما واألطفال. النساء من
فتنة إىل يرجع ال الصباحة من النوع وهذا األذواق، أصحاب إال يفهمه ال الذي الخطر
من دقائق إىل يرجع ذلك، من أخطر هو ما إىل يرجع وإنما العيون، وسحر الخدود،

الجمال. علم يف الراسخني غري تأويلها يعرف ال املالحة، من وغرائب الحس،
اللفتة، جمال يتذوق ممن طريقك يف تراها التي «األعداد» هذه يف كم بربك حدثني
العني يف ما فهم يحاول ثم العني، سواد يتخطى ممن فيهم وكن واملشية؟، والخطرة،

والتعقيد!! اللبس من السحر وشاء شئت ما العني ويف وألغاز، رموز من
يقول: إذ األسود أبا يعذر فيهم وكم

يُ��ف��نَّ��ِد َع��ج��وًزا يُ��ْح��ِب��ْب َوَم��ْن َع��ُج��وًزا َوُح��بَّ��ه��ا ع��م��رٍو أُمَّ إالَّ اْل��ق��ْل��ُب أَبَ��ى
واْل��يَ��ِد ال��َع��يْ��ِن ف��ي ِش��ئْ��َت م��ا َوُرْق��َع��تُ��ُه َع��ْه��ُده ت��ق��اَدَم ق��ْد ال��يَ��َم��ان��ي ك��بُ��ْرِد
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قال: حني الخرضي الحكم رصخة أسمعك الذي هو املعقد الجمال وهذا

َع��ْق��ُل ل��ي َل��يْ��َس أْم ال��نِّ��ْس��واِن َع��ل��ى وُح��ْس��نً��ا َم��الَح��ًة أزي��َدْت أدري م��ا ف��َوال��ل��ه

يقول: إذ نواس أبي وصفه يف صدق الذي وهو

ن��ظ��ًرا ِزْدتَ��ُه َم��ا إذا ُح��ْس��نً��ا َوْج��ُه��ه يَ��زي��ُدك

السهل النوع ذلك فهو البسيط البيان أما وبسيط. معقد فيه صاح يا البيان وكذلك
العبد: بن طرفه كقول الناس سواد يفهمه الذي

تُ��زوِِّد ل��ْم َم��ْن ِب��األَْخ��ب��اِر َوي��أِت��ي��َك ج��اِه��ًال ُك��نْ��َت م��ا األيَّ��اُم ل��َك َس��تُ��بْ��دي

لبيد: وكقول

زاِئ��ُل َم��َح��ال��َة ال ن��ع��ي��ٍم َوُك��لُّ ب��اِط��ُل ال��ل��ه خ��ال م��ا ْش��يءٍ ُك��لُّ أال

شوقي: وكقول

ذه��ب��وا أَْخ��الُق��ُه��ْم ذََه��بَ��ْت ُه��م��و ف��إْن بَ��ق��يَ��ْت م��ا األَْخ��الُق األَُم��ُم َوإِنَّ��م��ا

تعاىل: كقوله الجماهري، ترغيب إىل الحاجة تمس حني القرآن يف النوع هذا ويكثر
َال ِفيَها َخاِلِديَن * نُُزًال اْلِفْرَدْوِس َجنَّاُت َلُهْم َكانَْت اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ
َوُمنِذِريَن يَن ِ ُمبَرشِّ إِالَّ اْلُمْرَسِلنَي نُْرِسُل ﴿َوَما شأنه: عز وكقوله ِحَوًال﴾، َعنَْها يَبُْغوَن
ُهُم يََمسُّ ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا َوالَِّذيَن * يَْحَزنُوَن ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َفَال َوأَْصَلَح آَمَن َفَمْن ۖ
ا َرضٍّ َوَال نَْفًعا ِلنَْفِيس أَْمِلُك الَّ ﴿ُقل اسمه: تبارك وكقوله يَْفُسُقوَن﴾ َكانُوا ِبَما اْلَعذَاُب
إِالَّ أَنَا إِْن وءُ السُّ ِنَي َمسَّ َوَما اْلَخرْيِ ِمَن َالْستَْكثَْرُت اْلَغيَْب أَْعَلُم ُكنُت َوَلْو هللاُ َشاءَ َما إِالَّ

يُْؤِمنُوَن﴾. لَِّقْوٍم َوبَِشريٌ نَِذيٌر
حني املطلقة البساطة فيه تجب وقد املعامالت، يف املرجع هو البيان من النوع وهذا
العالقات به تحدد مما ذلك إىل وما والعقود، واملعاهدات االتفاقات تحرير يف يستخدم
البيان إليها يحتاج وإنما الفنية، الحاسة إىل يحتاج ال النوع وهذا واألفراد، األمم بني
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لهما: نهاية ال «شيئان فيه: قيل والذي لسحًرا». البيان من «إن فيه: قيل الذي املعقد
كما األسلوب رشاقة وتخلبه الديباجة، إرشاق يفتنه من الناس ويف والجمال». البيان

الرشيق. القد ويضله املرشق، الجبني يسحره
اللبس أريد فلست املعاني، علم يف املعروف التعقيد غري أعنيه الذي والتعقيد
الوسيم، للوجه يكون حني بالتعقيد والحسن البيان أصف وإنما املعقد، والغموض
يظنون األقدمون كان هنا ومن اللبيب، تعليلها يف يحار التأثري يف قوة الجميل، واألسلوب

بالعقول؟ العبث عىل الشيطان من أقدر ومن الشياطني، وحي من الشعر أن
فبرص الندوة دار إىل قدم اليمن أقيال أحد أن فيها جاء التي املشهورة والقصة
الغالم هذا إن القوم: من حرض ملن فقال مراهق، غالم ذاك إذ وهو ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي فيها
سهًما كانت األوىل نظرته أن فلو خفرة، عذراء بعيني وتارة لبوءة، بعيني إليكم ينظر
هذه أمواتكم! ألنرشت نسيًما كانت الثانية نظرته أن ولو فؤاًدا، فؤاًدا أفئدتكم النتظمت
النفسن عالم إىل انتقلنا أننا يظهر ولكن املعقد، للجمال التعليل من يشء فيها القصة
تصبح حني إال تعقد ال والنفس النفس، تعقد حني إال يعقد ال الجمال أن أيًضا ويظهر
فيه تقتتل كالقلب أو الرماح فيه تشتجر كامليدان أو األمواج، فيه تصطخب كالبحر
نظن فما … القبيل هذا من كان السالم عليه يوسف جمال لعل يدرينا ومن األشجان،
شعره، وسواد خده، إلسالة العزيز: امرأة فيه وعذرن أيديهن، قطعن صواحباته أن
دقائق من تضمر ما تضمر التي النبوية النفس تلك أن نحسب وإنما جبينه، وإرشاق
النفوس، عالم يف املفردة النفس تلك القهارة، السحارة، الجبارة النفس تلك الغيوب،
القلوب. تمزيق بعد األيدي به تقطعت الذي السحر ذلك يوسف لجمال جعلت التي هي
أم لبوءة، بعيني أينظر الجميل الغالم ذلك بخاطر يجول كان ما يعلم من وسبحان
لتبليغ ويرشحه الرسالة، لحمل بعده كان هللا أن نذكر أن وحسبنا خفرة؟ عذراء بعيني

الوجود. أجواز يف يرن صداها يزال ال التي الدعوة تلك
النوع ذلك فهو املدلول، ودقة الغور، بعد من النصيب هذا مثل املعقد وللبيان
يقرؤه الذي النوع ذلك هو العقول، تعليله يف وتحار القلوب، إليه تسكن الذي املعجز
ثم حسنه، تعليل يف ويحارون به، فيفتنون الخاصة يقرؤه ثم فيفهمونه، الناس سواد

الحالل. السحر هو هذا يقول: أن إال واصفهم يحسن ال
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٤

عىل يرتكز تارة فهو البيان: من النوع هذا خواص بعض يذكر أن الناقد يمكن أنه عىل
بقدمه مىش فقد السلطان، مال يف يده غمس «من الحكماء: بعض كقول الخيال، سمو
العقول، يدهش ما التصوير، وحسن التخييل، روعة من الكلمة هذه ففي دمه». عىل

املري: سهية بن أرطاة وكقول األلباب. ويحري

اْل��بَ��ْح��ِر زاِخ��ُر ِم��ثْ��َل��ُه يُ��ْع��ط��ي اْل��َح��ْم��َد ِب��ِه ن��بْ��ت��ِغ��ي ال��م��اِل ِم��َن نُ��ْع��ط��ي م��ا أنَّ ف��ل��ْو
ُخ��ْض��ر4 لُ��َج��ٍج ف��ي ق��بْ��ُل ك��ان��ْت ��ْح��ِل ال��ضَّ ِم��َن ِب��ظ��اِه��ٍر ِص��ي��اًم��ا ق��راق��ي��ٌر ل��ظ��لَّ��ْت

يهابها مخيفة بشعة بصورة الليايل حربه عن عجزت الذي البحر لك صور فقد
ويظهر يجن، ما يجن الذي الزاخر، البحر أن يذكر فهو الظنون، وتتحاماها الوهم
ما مثل بذل لو البحر ذلك أن يذكر مخربه، ويهولك منظره، يروعك والذي يظهر، ما
املاء، من صبابات فوق راكدة السفن ألصبحت الحمد سبيل يف الجواد هذا قوم يبذل
يف الشاعر مبالغة بررت التي هي الصورة وهذه السواد، رهيبة لجج يف قبل كانت وقد

األشباه. عن وجل النظائر، عن البحر عز وإن األجواد، قومه وصف
نواس: أبي قول الخيال رائع ومن

وْه��ِم��ي َويَ��ْل��ِف��ُظ��ُه َع��يْ��ن��ي ِب��ِه تَ��َغ��صُّ َرْس��ِم ف��ي اْل��ي��ْوَم اْم��تَ��رى ِم��ثْ��ل��ي أَرى ال أال
ع��ْل��م ك��ال َوِع��ْل��م��ي ظ��نٍّ ك��ال َف��َظ��نِّ��ي َوبَ��يْ��نَ��ُه بَ��يْ��ِن��ي األَش��ي��اءِ ُص��َوُر أَتَ��ْت

حتى الدروس وغريه العفاء، منه نال الذي الرسم ذلك أمام وقف وقد تراه، فأنت
قال: حني التخيل من بحر يف أغرقك ثم وهمه، ولفظه عينه، به وغصت فيه، ارتاب

ع��ْل��م ك��ال َوِع��ْل��م��ي ظ��نٍّ ك��ال َف��َظ��نِّ��ي َوبَ��يْ��نَ��ُه بَ��يْ��ِن��ي األَش��ي��اءِ ُص��َوُر أَتَ��ْت

الباب. لك فتحت فقد املعنى، هذا تستوعب أن وعليك

ال القليل املاء والضحل: ركودها السفن: وصيام عصفور، وزن عىل قرقور واملفرد السفن: القراقري 4
السود. هي األخرض: واللجج له، عمق
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الغواني: رصيع بقول يعجب الرشيد وكان

اْل��َوْح��ِل ف��ي ال��ُم��ق��يَّ��ِد َم��ْش��ي ب��ه ��ْت ت��َم��شَّ ش��ارٍب ذُؤاب��َة ِم��نَّ��ا َع��ل��ْت م��ا إذا

ترى كما وهذا وحل! يف جعله حتى مقيًدا جعله أن كفاه ما هللا! قاتله يقول وكان
النشوان. به يصور ما أبدع

﴿أَْو تعاىل: قوله وانظر الخيال، روعة يف الغايات غاية فإنه القرآن، تنس وال
َفْوَق بَْعُضَها ُظلَُماٌت َسَحاٌب َفْوِقِه ن مِّ َمْوٌج َفْوِقِه ن مِّ َمْوٌج يَْغَشاُه يٍّ لُّجِّ بَْحٍر ِيف َكُظلَُماٍت

بَْعٍض﴾.
هوج يكون كيف ورأى الحياة، بأساء ذاق من إال الفخم املعنى هذا يدرك وال

أهوال! من الحياة يف وكم الظالم، وعسف املوج، وجنون الريح،
«املطمع لكلمة: تأويل أحسن وهذا األداء، بساطة عىل املعقد البيان يرتكز وقد
حاولت إذا حتى قدير، مثله عىل أنك فتحسب البسيط السهل الكالم تقرأ فقد املمتنع»
بالقسوة حبيبته يويص الدُّمينة ابن قول وإليك وامتنع، عليك عز مثله من بيشء تأتي أن

الالئمون: يجور حني وبالصالبة الوشاة، عىل

ش��غ��وُب أْل��دُّ ِب��اْل��واش��ي أن��ا ك��م��ا َش��ْغ��ب��ًة اء ل��دَّ اْل��واش��ي��َن َع��َل��ى وك��ون��ي
َص��ل��ي��ُب َع��ل��يَّ م��ال��وا إِْن أن��ا ك��م��ا َص��ِل��ي��بَ��ًة َع��ل��يْ��ِك م��الُ��وا إذا َوُك��ونِ��ي

يرومه، من عىل يعز ولكنه النفس، إليه وتخلد القلب، إليه يسكن سهل، كالم فهذا
األعراب: بعض قول ودقته بساطته يف ومثله محاكاته. إىل يسمو من عىل ويطول

يَ��م��وُت ك��اَد ال��ِم��ْس��ك��ي��ِن ال��رَُّج��ِل َع��َل��ى َواْل��َه��َوى ُح ال��ُم��بَ��رِّ ال��ج��وُع اْج��ت��َم��َع إذا

الحزين. ثغر لها يبسم رقيقة فكاهة وهي
إيذائه: عىل ورضيت امرأته عليه تمردت وقد اآلخر، قول منه وأظرف

ق��تْ��َل��َه��ا تُ��ج��ي��َد أو تَ��م��وَت َف��َل��ْن َل��ه��ا ف��ُع��ْد َق��ت��لُ��تَ��َه��ا إْن َربِّ ي��ا

لعينيه، تبدو تزال ال ثم تقتيًال، املرء يُقتلها التي النضناض، بالحية مثلها فقد
تسعى. وكأنها
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٥

خطيب، أو كاتب أو شاعر، من املبني: نفس إىل وسحره ودقته البيان تعقيد يرجع وقد
يتكلمون. وحني أصحابها يكتب حني تهديك وقد تضلك قد خطرة نفوًسا هناك فإن

وتوثبهم: األعداء تجمع رأى وقد جابر، بن موىس قول وانظر

ق��تْ��ل��ي أْو َق��تْ��ِل��َك دوَن اْل��َم��ن��اي��ا يَ��رْوَن َف��ِإنَّ��ُه��ِم تُ��تَ��ْرتِ��ْر ال ِل��زيْ��ٍد َوُق��ْل��ُت
ِم��ث��ل��ي أو ِم��ثْ��لُ��ك ال��ْح��رِب َع��ضِّ َف��ُع��ْرَض��ُة أبَ��ْوا َوإِْن َف��َض��ْع��ه��ا َح��ْربً��ا َوض��ع��وا ف��ِإْن
اْل��َج��ْزِل ِب��اْل��َح��َط��ِب اْل��َح��ْرِب ُوُق��وَد َف��ُش��بَّ تَ��َرى الَّ��ت��ي اْل��َع��َواَن اْل��َح��ْرَب َرف��ع��وا َوإْن

أمام الحرية موقف وقفتك التي هي ومراميها أغراضها يف املعقدة النفس فهذه
يحيط ما إقدامه وال شجاعته، تنسه لم مقداًما شجاًعا فتى ترى فأنت األبيات، هذه
وضع إىل ويدعوه والرفق، بالحذر ويوصيه لرفيقه ينصح فهو األخطار، عظائم من به
وهذا القتال، إال أبوا إن الجزل بالحطب وقودها شب وإىل األعداء، وضعها إن الحرب

الرجال. أفذاذ من بينهما يجمع من وقل والشجاعة، الحزم بني الجمع هو
األعداء: بالد يف والغربة الوحدة من يتوجع اآلخر قول وانظر

يُ��بْ��دي واِض��َح��ٍة َظ��ْه��ِر َع��ْن ل��ي ك��اَد ف��م��ا تَ��َرى م��ا ِب��ِع��ْرن��اَن ٍق ِل��َغ��الَّ َوُق��ْل��ُت
اْل��َوْج��ِد ِة ِش��دَّ َوِم��ْن اْل��ب��ادي ال��َح��َزِن ِم��َن ِب��ِه الَّ��ذي َواْس��تَ��بَ��نْ��ُت َك��ْرًه��ا ��َم تَ��بَ��سَّ
ال��رٍّبْ��ِد أَْل��واِن��ه��ا بَ��ْع��ُض األع��ادي ِب��أَْرض َل��ُه بَ��َدْت ��دي��ُق ال��صَّ أْع��راُه ال��َم��ْرءً إذا

٦

الفنية، الحاسة إىل املرجع فإن التحديد، ال التقريب بها يراد خواص القارئ أيها وتلك
واآلمدي البليغ. الكالم من يستجيده ما تعليل عن صاحبها يعجز حتى تدق قد وهي
والجودة العتق عالمات جميع وفيهما عيب، كل من السليمني بالفرسني املثل يرضب
والدراية، الخربة أهل إال يعلمه ال بفرق اآلخر من أفضل أحدهما ويكون والنجابة،
بالرقيق العالم بينهما يفرق عيب كل من السليمتني الجمال يف البارعتني وبالجاريتني
ذلك وجه توضح عبارة عىل يقدر أن بدون كبريًا، فضًال بينهما الثمن يف يجعل حتى
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يقول كما الشعر وكذلك مالبسته، وطول دربته وكثرة بطبعه يعرفه وإنما الفرق،
أيهما الشعر بصناعة العلم أهل فيعلم النادران، الجيدان البيتان يتقارب قد اآلمدي،

مختلًفا5. معناهما كان إن معناه يف أجود وأيهما واحًدا، معناهما كان إن أجود:
اخرت وقال: متقاربني شعرين عن األمني محمد سألني قال: املوصيل إسحاق وحكى
تفاوتا لو فقلت: متقاربان؟ وهما هذا، عىل هذا فضلت أين من فقال: فاخرتت أحدهما.
عنه يعرب وال الطبيعة به تشهد بيشء بينهما ففاضلت تقاربا ولكنهما التبيني، ألمكنني

اللسان.
كفاية القدر هذا ويف الفنية. الحاسة من نريده ما هي إسحاق كالم يف والطبيعة

الحديث. بنا طال فقد

الفني». «النثر كتاب: من الثاني الجزء يف اآلمدي رأي تفصيل انظر 5
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والغموض اإلهبام خطر

١

فيها إبهام ال رصيحة واضحة قواعد عىل مؤسًسا النقد يكون أن املوازنة رشوط ومن
البيان. عالم يف جديدة مادة نقده وليكون القارئ، باقتناع الناقد ليظفر غموض؛ وال

قوالب يف املصبوبة التعابري إىل املوازن يعمد أن واملماثلة للنقد يعرف ما وأخطر
صدوره أبدت شعر «هذا يقول: كأن الشعراء، بني الفصل يف األداة بئس فإنها املجاز،
ألوانه ويش يف الروض وأشبه لهواديه، كواهله وانقادت عيونه، وجوهه يف وزهت متونه،
رسومه، واتساع رقومه اتفاق يف الويش وأشبه وأغواره، أنجاده وابتهاج أنواره، وإرشاق
وصوله، وانتظام فصوله التئام يف العقد وحكى حروفه، وتحبري كفوفه، وتسطري
الدربة مداوس وصقلت موارده اإليجاز كشف قد بشذره، وفريده بدره، ياقوته وازديان

فواصله». األدب مدارس وشحذت مناصلة،
وصف يف النايشء العباس ألبي فصل من مأخوذة املبهمة املجازية التعابري وهذه

املنظومة: هذه صاحب وهو الجميل، الشعر

ُم��ت��ونِ��ِه أَْس��َر ب��ال��تَّ��ه��ذي��ِب وش��َدْدَت ُص��ُدوِرِه َزيْ��َغ َق��وَّْم��َت َم��ا ��ْع��ُر ال��شِّ
ُع��ي��ونِ��ِه ُع��ْوَر ِب��اإلِي��ج��از َوَف��تَ��ْح��َت ُص��دوِع��ه َش��ْع��َب ب��اإلْط��ن��اِب َورأَيَ��َت
وَم��َع��ي��ِن��ِه َم��َج��ّم��ِه بَ��يْ��َن َوَوَص��ْل��َت َوبَ��ع��ي��ِدِه َق��ري��ب��ِه بَ��يْ��َن َوَج��َم��ْع��َت
ِب��َق��ري��ِن��ِه َف��َق��َرنْ��تَ��ُه ب��ِه َش��بَ��ًه��ا يَ��ْق��تَ��ض��ي أْم��ٍر ل��ك��ٌل َم��نْ��ُه وََع��ِه��ْدَت
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يقول التي األخرى بمنظومته عنوا كما املتقدمون، بها عني طويلة منظومة وهي
فيها:

ُف��نُ��ون��ا ��َف��اِت ال��صِّ ف��ي ك��اَن وإْن ـ��م ال��نَّ��ْظ��ـ ف��ي تَ��نَ��اَس��َب َم��ا ��ْع��ُر ال��شِّ إِنَّ��َم��ا
ال��ُم��تُ��ون��ا ��دوُر ال��صُّ َل��ُه أََق��اَم��ْت َق��ْد بَ��ْع��ًض��ا يُ��َش��اِك��ُل بَ��ْع��ُض��ُه َف��أَتَ��ى
يَ��ك��ون��ا أَْن يَ��ُك��ْن َل��ْم َل��ْو تَ��تَ��َم��نَّ��ى م��ا َع��َل��ى ِم��نْ��ُه أت��اَك َم��ْع��ن��ًى ُك��لُّ
ل��ل��نَّ��اِظ��ري��ن��ا يَ��ِب��ي��ُن ُح��ْس��نً��ا ك��اَد أْن إَل��ى ال��بَ��يَ��اِن ِم��َن َف��تَ��نَ��اَه��ى
ُع��ي��ون��ا ِف��ي��َه ُركِّ��بْ��َن َوال��َم��َع��ان��ي ُوج��وٌه ِف��ي��ِه األَل��َف��اَظ َف��َك��أَنَّ

عليه يلقي بل املوصوف: تحديد يف يغني ال أنه الوصف من الرضب هذا وعيب
أرس وشد صدوره، زيغ بتقويم الشعر ملدح قيمة ال فإنه والغموض، اللبس من أستاًرا
الصفات من ذلك إىل وما ومعينه، مجمه بني والوصل وبعيده، قريبه بني والجمع متونه،

املتكلفون. بها يغرم التي املبهمة

٢

يوًما «جلسنا قال: إذ مقاماته إحدى يف الزمان بديع ذكره ما النوع هذا أمثلة ومن
ويسكت يفهم، وكأنه ينصت بعيد غري جلس قد شاب وتلقاءنا والشعراء، الشعر نتذاكر
عذيقه، أصبتم قال: ذيله، فينا الجدل وجر ميله، بنا الكالم مال إذ حتى يعلم، ال وكأنه
بيان معرض يف الحق ولجلوت لرسدت، أردت ولو للفظت، شئت ولو جذيله، ووافيتم
فدنا أثنيت، فقد وهات منيت، فقد ادن فاضل يا فقلت: العصم، ويردي الصم، يسمع

أعجبكم. واستمعوا أجبكم، سلوني وقال:
وعرصاتها، بالديار وقف من أول هو قال: القيس؟ امرئ يف تقول فما قلنا:
يجد ولم كاسيًا، الشعر يقل ولم بصفاتها، الخيل ووصف وكناتها، يف والطري واغتدى

بنانه. للرغبة وانتجع لسانه، للحيلة تفتق من ففضل راغبًا، القول
رغب، إذا ويمدح حنق، إذا ويثلب عشق، إذا ينسب قال: النابغة؟ يف تقول وما قلنا:

صائبًا. إال يرمي فال رهب، إذا ويعتذر
ومدينتها، القوايف وكنز وطينتها، األشعار ماء هو قال: طرفة؟ يف تقول فما قلنا:

خزائنه. عتاق تطلق ولم دفائنه، أرسار تظهر ولم مات
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والفرزدق غدًرا وأغزر شعًرا، أرق جرير قال: والفرزدق؟ جرير يف تقول فما قلنا:
روًما، أكثر والفرزدق يوًما وأرشف هجًوا، أوجع وجرير فخًرا، وأكثر صخًرا، أمتن
إذا والفرزدق أسنى، مدح وإذا أردى ثلب وإذا أشجى، نسب إذا وجرير قوًما، وأكرم

أزرى. احتقر وإذا أوىف، وصف
أرشف «املتقدمون قال: منهم؟ واملتقدمني الشعراء من املحدثني يف تقول فما قلنا:

نسًجا». وأرق صنًعا، ألطف واملتأخرون حظٍّا، املعاني يف وأكثر لفًظا،
لبوًسا تصلح التي الفضفاضة الصفات من جملة لوجدناها املوازنة لهذه عدنا ولو
إذا ويمدح حنق، إذا ويثلب عشق، إذا «ينسب أظن: فيما شاعر فكل موصوف، لكل
األشعار ماء «هو شاعر: وصف يف نقول أن اللبس ومن رهب». إذا ويعتذر رغب،
ومن روًما». أكثر أو صخًرا أمتن «إنه تقول: أن أو ومدينتها»، القوايف وكنز وطينتها،
من ظرف وقد حًظا». املعاني يف وأكثر لفًظا، أرشف «املتقدمون تقول: أن املجازفة
يف يقدح ال بالطبع وهذا اللصوص، خواص من ُوكناتها يف والطري االغتداء أن الحظ

قال: حني القيس امرؤ قيدها وقد تقييد، بال ترسل حني إال العبارة تلك سمو

ه��يْ��ك��ل اْألَواب��د ق��يْ��ِد ِب��ُم��نْ��َج��ِرٍد وْك��نَ��اِت��ه��ا ف��ي َوال��طَّ��يْ��ُر أْغ��تَ��ِدي َوَق��ْد

وكناتها»، يف والطري اغتدى من أول «صاحبة أن: عىل يدل ال البيت هذا أن عىل
الزمان. بديع قال كما

٣

ظرف، هزل وإن أحسن، جد إن فقال: نواس أبي عن حاتم أبا سألت دريد: ابن وقال
أخذه. أين من يبايل ال عواهنه عىل الكالم يلقى بالغ، وصف وإن

رآه، كأنه يره لم ما يصف مجيد مطيل غواص نظار قال: برد؟ بن فبشار قلت:
كبريًا. خلًال شعره يف أن عىل

جاء ما كل يستحسن نفسه، عن راض شاعر قال: حفصة؟ أبي بن فمروان قلت:
صنعة. لشعره ليس الخطأ، كثري الصواب، كثري يتقدمه، أحًدا أن يرى ال معجب منه،
يورى كالزند، كدر، بحر من ينزع صاف خليج قال: الوليد؟ بن فمسلم قلت:

أخرى. ويصلد تارة،
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وربما الزجاج كخرز وشعر سهل، واقتدار جم، غثاء قال: العتاهية؟ فأبو قلت:
والزبرجد. الياقوت أشبه

أحيانًا الصفو فيغرتف الدالء، يف دلوه يلقي قال: األحنف؟ بن فعباس قلت:
صفوه. من أكثر كدره أن عىل أحيانًا، والحمأة

حتى الرديء يموه وعهن، ديباج شعره مداح، مقل قال: الخارس؟ فسلم قلت:
الجيد. يشبه

فيها نفضت التي كالسدرة وبشاعة، حالوة فيه كله جده قال: الشيص؟ فأبو قلت:
واملستبشع. املستعذب

مرتبة ينال ال الرائع، واملعنى الفخم، الكالم عن بحاث قال: جبلة؟ بن فعيل قلت:
النظراء. منزلة عن ويجل القدماء،

صفا فإذا النطاق، جم الغمار، غزير الغثاء، كثري مسيل قال: تمام؟ فأبو قلت:
الزالل. باملاء السالف فهو

أخرى. ويهتدي تارة يعتسف والج: خراج قال: املعذل؟ بن الصمد فعبد قلت:
من شعره عىل أغلب عقله وعر، ومسلك رصني، كالم قال: الجهم؟ بن فعيل قلت:

طبعه.
فأسهب، املولدين حد وتجاوز فأفرط، باألعراب تشبه قال: النطاح؟ بن فبكر قلت:

القرينني. بني الساقط فهو
ولكنا الشعراء، خصائص لبعض بيانًا القول من الرضب هذا يف أن ننكر وال
أو أخرى»، ويهتدي تارة يعتسف والج، «خراج بأنه: شاعر شاعرية تحدد أن نستنكر
عن ويجل القدماء مرتبة ينال «ال بأنه: أو كدر»، بحر من ينزع صاف «خليج بأنه:

النظراء». منزلة
منه يسلم ولم املتقدمني، عىل يغلب كان اإلبهام إىل امليل أن له يؤسف ومما
«ملس بأنه: العتاهية أبي شعر يصف كان فقد والتبيني، بالبيان برصه عىل الجاحظ

محدود. معنى إىل تؤدي ال مجازية عبارة وهي عيون»، له ليس املتون
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٤

إن حني يف دليل وال بينة بال الحكم وإطالقهم األمثال، رضب إغفالهم هذا إىل ويضاف
وقد األغراض، مختلف يف الشعراء قال ما بني والفصل التمييز غري بها يراد ال املوازنة
وصف يف يقول الرافعي مصطفى فنجد وكتابه، العرص شعراء إىل العدوى هذه رست
ولكان روضته، والقلب عشه، والرأس لسانه، الطبع لكان يغرد طريًا كان «لو الشعر:

الشعراء». من املجيدين أفواه من نسمعه ما غناؤه
ونجد الدهر». وجائزة الطبيعة «منحة بأنه: شكسبري يصف السباعي محمًدا ونجد

يقول: أن غايته فتكون هيجو فيكتور شعر يصف إبراهيم حافظ

��ُح��ِب ال��سُّ بُ��ك��اءِ ِم��ْن ض��اِح��ك��ات أك��م��اِم��ه��ا ف��ي ال��زَّْه��ِر ثٌ��غ��وُر م��ا
ك��اْل��َح��ب��ِب أْو ال��ِغ��ي��د ك��ث��ن��اي��ا لُ��ؤلُ��ًؤا ف��ي��ه��ا ال��وْس��ِم��يُّ نَ��َظ��َم
ب��ي تَ��ْل��ع��ُب الَّ��ت��ي َم��َع��اِن��ي��ِه ِم��ْن َم��نْ��ظ��ًرا ب��أَبْ��ه��ى يَ��ْق��ض��ي َم��ْن ِع��نْ��َد
األَدِب وَص��بِّ ال��َف��ْض��ل ٌم��غ��رم نُ��َه��ى َف��اْس��تَ��ْه��َوْت ِل��ل��ذِّْه��ِن بَ��َس��َم��ْت

جاويش: العزيز عبد الشيخ األستاذ يف املنفلوطي قول يذكرون األدباء يزال وال
سواء». وجدي وفريد هو لكان الهجاء، يف ومذهبه اللواء، يف مقامه «لوال

كلها وتلك باطله». من بالحق أشبه باطًال رأيت «ما أمني: قاسم املرحوم يف وقوله
البيان. طالب تقنع ال مبهمة عبارات

٥

الصفات: من أسلفناه ما استوىف الذي الناقد عىل يجب إنما

شاعر كل حياة يف ما يعني وأن الشعراء، من بينهم يوازن من حياة يذكر أن (١)
الرخاء. صنوف أو الشدة، ألوان من

االعتالل. من ملزاجه يعرض قد ما ليعرف شاعر لكل الصحية الحالة يبني وأن (٢)
ونقده. وزنه يريد ما فيها قيل التي السن يقدر وأن (٣)

انفرد التي والصفات بينهم، يوازن من فيها اشرتك التي الصفات يحدد وأن (٤)
بني ويوازن واألساليب، واأللفاظ، املعاني، تحليل يف يتغلغل ثم منهم، واحد كل بها

اليتيمة. واألبيات واملقطوعات، القصائد
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كيف ويبني املسبوقة، املعاني من املبتدعة املعاني تمييز يف النظر يدقق وأن (٥)
أخذه، يجود حني بسطه، وكيف هذبه، وكيف إليه، سبق الذي املعنى الشاعر تناول

لطيف! سارق من الشعراء يف وكم رسقته، وتلطف
ابتكره وما أخذه، أجاد وما واملقاطع، املطالع من الشاعر فيه برز ما يعد وأن (٦)
وقد تأديته، يف يقرص حني عليه يغلب ثم املعنى، الشاعر يبتكر فقد به، انفرد وما

األداء. يف الغاية يبلغ حني به ينفرد ثم املعنى، يبتكر
وحني واحد غرض عن اإلبانة يف يشرتكان حني الشاعرين بني الفرق يبني وأن (٧)

ذلك. يف يختلفان
شاعر لكل ما استقراء يف التعمق مع التخلف، وأسباب السبق، أسباب يبني وأن (٨)

الوجدان. ونوازع القلب، ولفتات النفس، خطرات من
ومكانه زمانه اقتضاها التي املوضعية، املعاني من شاعر لكل ما يعد وأن (٩)
العصور. واختالف األمكنة تباين عىل الناس، لجميع تصلح التي اإلنسانية، واملعاني

هذا إىل وسنعود الشعرية». «الصور من: واحد لكل ما كله ذلك بعد يذكر وأن (١٠)
والبيان. بالبسط األخري املعنى
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١

الجامعة يف محارضة عنه ألقيت الشعراء، بني واملوازنة الشعر نقد يف جديد فن هذا
فساعدني الدكتوراة، امتحان يف العلنية للمناقشة اخرتته ثم ،١٩٢١ سنة يف املرصية
البيان: القارئ وإىل الغموض، من يعتوره ما وكشف منه، املراد وضبط تحديد، عىل ذلك
قارئ يجعل وصًفا «املرئيات» يصف الذي املفلق الشاعر أثر هي الشعرية الصورة
والذي الوجود مناظر من منظًرا يشاهد أم مسطورة، قصيدة أيقرأ يدري ما شعره
يقرأ أنه ال ضمريه ويحاور نفسه، يناجي أنه للقارئ يخيل وصًفا «الوجدانيات» يصف

مجيد. لشاعر مختارة قطعة
فليس املوصوف، أنحاء بجميع الوصف يحيط حني إال تكمل ال الشعرية والصورة

الراح: وصف يف نواس أبي قول منها

ِع��ْق��ي��اُن يَ��تْ��لُ��وُه لُ��ؤلُ��ٌؤ ك��أنّ��ُه ُم��ِزج��ْت ُك��لَّ��م��ا َح��بَ��ابً��ا تَ��بْ��ن��ي َص��ْه��ب��اءُ
ط��وف��اُن واألْرُض َش��ح��نَ��ِت��ه��ا َح��ّر ِم��ْن َس��ف��ي��نَ��ِت��ِه ف��ي نُ��وٍح َع��ْه��ِد َع��َل��ى ك��ان��ْت
ْدْه��ق��اُن ل��ل��َخ��ْبءِ تَ��َخ��يَّ��َره��ا َح��ت��ى وت��ع��ُج��ُم��ه��ا ال��ّدن��ي��ا تَ��ع��ُج��ُم تَ��َزْل َف��َل��ْم
وأْزَم��اُن أْزم��اٌن ال��دَّف��ي��نَ��ة َع��َل��ى ف��اْخ��تَ��َل��ف��ْت األْرِض َم��غ��اِر ف��ي َف��ص��انَ��ه��ا
وذُبْ��ي��اُن ع��بْ��ٌس َوال ِخ��ب��اءُ َوال ُط��نُ��بً��ا ِب��ه��ا َك��ْل��ٌب تَ��ِص��ْل َل��ْم ب��بَ��ْل��َدٍة
أْوط��اُن اْألَْح��راِر ل��بَ��ن��ي ل��ِك��نَّ��ه��ا َوَط��نً��ا ش��يْ��ب��اِن��ه��ا وال ِل��ذُْه��ٍل َل��يْ��َس��ْت
إنْ��س��اُن األْع��راِب ب��ن��ي ِم��ْن ِب��ه��ا َف��م��ا َدَس��اِك��َرُه ِك��ْس��رى ِب��ه��ا تَ��بَ��نَّ��ى أْرٌض
ُخ��ْط��ب��اُن ال��ُع��ْرب ِغ��ذاءِ ِم��ْن ِب��ه��ا َوال َع��ْرَف��ج��ٌة ال��ُع��ْرِب َه��ش��ي��ِم ِم��ْن ِب��ه��ا َوم��ا
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وس��وس��اُن وْرٌد وك��لَّ��ل��ه آٌس تَ��َف��رََّع��ُه َق��ْد ُج��لُّ��نَ��اٌر ِب��ه��ا ل��ِك��ْن

رجل عىل عرضت أنها لو أو العرص، أدباء من رجل عىل القصيدة هذه عرضت ولو
الرتكيب، متينة األسلوب رشيقة بأنها األقل عىل لوصفت الخالية األعرص يف األدباء من
الجمال. من لها نصيب وال الروعة، من لها حظ ال جوفاء، قصيدة أنها سنبني ولكننا

ما مع تنتظم شعرية صورة وضع هل ولكن الخمر، يصف أن نواس أبو أراد
يصنع لم كال! بالنفوس؟ واللعب بالعقول، العبث من لها وما والعبري، اللون من للخمر
ثم عقيان يتلوه لؤلؤ كأنه حبابًا تبني مزجت كلما أنها فقط ذكر ولكنه ذلك، من شيئًا
الكذب، يف اإلغراب إىل ذلك جره وقد قديم، بالوجود عهدها وأن عتيقة، أنها يذكر اندفع
وتصانع الدهر، تغالب زالت ما وأنها نوح، سفينة يف شحن ما خري كانت أنها فذكر
الزمان، عيني عن وأخفاها األرض، مغار يف دفنها ماكر دهقان بها ظفر حتى الحدثان،
ينصب لم كرسوية، أرض الخمر هذه فيها دفنت التي األرض أن ذكر بل ذلك يكفه ولم
والورد، الجلنار، زينها بل خطبان وال عرفج بها ينبت ولم ذبيان، وال لعبس خباء فيها

والسوسان. واآلس
يشعرون ال عشاقها ألن الصهباء؛ بعتق اإلشادة يف غال حني نواس أبو أخطأ إذًا
العهد قديمة تكون أن أحبوا مهما الطوفان، عهد من أنها عىل البينة إقامة إىل بالحاجة

الرومي: ابن قال كما لقدمها تكون وأن بالقدم، توصف أن يكفيهم فقد بالوجود،

ون��ِس��ي��ِم��ه��ا ُش��ع��اِع��ه��ا ِم��ث��ل ال��ج��وِّ ف��ي ُم��ش��اع��ًة تَ��ص��ي��ُر ك��ادْت َف��ق��ْد َل��ُط��ف��ْت

املعتز: ابن قال كما أو

��بْ��ُك ال��سَّ أْخ��ل��ص��ُه ال��ت��بْ��ِر ك��ذَْوِب َف��داب��ْت ُس��ك��ونِ��ه��ا َف��وق ال��دَّْه��ر ح��رك��اُت َج��ْرت
��كُّ ال��شَّ يُ��ْدِرُك��ُه ك��اد يَ��ق��ي��ٍن بَ��ق��اي��ا َف��ك��أَنَّ��ه��ا َص��ْف��ِوه��ا ِم��ْن َخ��ِف��ي��ْت َف��ق��ْد

ويكاد الخمر، وصف غري شيئًا يقرأ أنه يتوهم نواس أبي لقصيدة القارئ ويكاد
يرى إذ الفارسية البالد تنبت وما العربية، البالد تنبت ما بني موازنة يقرأ أنه يحسب
ويسخر وآس ورد من الفرس بأرض وما دساكر، من كرسى بنى بما يشيد الشاعر

وخطبان. عرفج من بأرضهم وما وخباء، طنب من للعرب مما
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من يشء بالقدم الخمر وصف يف للغلو لكان الفضول هذا بيداء يف يضل لم ولو
يف البحرتي قول يستنكر أحًدا تظن فما النفوس، تسيغه مما األقل عىل كان أو الروعة،

الشمول: وصف

يُ��ْغ��رُس ش��يءٌ ال��دَّْه��ِر َق��بْ��ل ك��ان إِْن ب��َغ��ْرِس��ه��ا ال��زَّم��اَن تَ��ق��دَّم��ِت ِب��ْك��ٌر

مسبوق غري ذلك يف وأنه بالقدم، الخمر وصف يف أجاد نواس أبا أن ولنفرض
املوصوف ليصبح سابًغا؛ وصفها كان مهما واحدة ناحية من اليشء يوصف أن أفيكفي

لبعيد! هذا إن الجوانب؟ جميع من ممثل وهو
من عداها عما الشاعر ترصف قد األشياء من ليشء الغالية الصفة أن ننكر وال
قهارة، جبارة الراح تكون فقد قليل، وال كثري يف ذلك من الخمر قدم وليس الصفات،

اليقني. الخري عنده وغريي الشباب، وعنفوان الصبا مبعة يف وهي

٢

ثانية: كلمة من نواس أبي قول وللنظر

اءُ ال��دَّ ه��َي ك��انَ��ْت ب��الَّ��ت��ي وَداِون��ي إِْغ��راءُ ال��لَّ��ْوَم َف��ِإنَّ َل��ْوم��ي َع��نْ��َك دَْع
َس��رَّاءُ ��تْ��ُه َم��سَّ َح��َج��ٌر ��َه��ا َم��سَّ َل��ْو َس��اَح��تَ��ه��ا األْح��زاُن تَ��نْ��ِزُل ال َص��ْف��راءُ
َألَالءُ اْل��بْ��ي��ت ف��ي وْج��ه��ه��ا ِم��ْن َف��الَح ُم��ْع��ت��ك��ٌر وال��لَّ��يْ��ُل ب��ِإبْ��رِي��ِق��ه��ا ق��ام��ْت
إْغ��َف��اءُ ِب��ال��َع��يْ��ِن أْخ��ذُه��ا َك��أنَّ��م��ا ص��اف��يَ��ة اإلبْ��ري��ق َف��ِم ِم��ْن ف��أْرس��َل��ْت
ال��م��اءُ َش��ْك��ِل��ه��ا َع��ْن َوَج��ف��ا َل��ط��اَف��ًة يُ��الِئ��ُم��ه��ا م��ا َح��تَّ��ى ال��م��اءِ َع��ِن ��ْت َج��فَّ
وأَْض��واءُ أنْ��واٌر تَ��َولَّ��َد َح��تَّ��ى َل��َم��اَزَج��ه��ا نُ��وًرا ب��ه��ا َم��َزْج��َت ف��َل��ْو

ما بأشهر أو املختلفة، بصفاتها الشاعر فيها ألم للراح، شعرية صورة وهذه
اإلغراء، من نوًعا اللوم جعل بل الالئمني، مالمة بنبذ ذلك ابتدأ وقد الصفات، من لها
أنها يذكر اندفع ثم داء، من أورثت ملا الدواء، كانت بالتي ليسعفه الساقي واسترصخ
وأنها الرساء، مسته مسها لو الحجر وأن ساحة، لها يحل ال الحزن وأن اللون، صفراء
صافية أرسلت حني وأنها ألالء، من لوجهها بما الظلماء، هتكت بإبريقها قامت حني
وال املاء، تالئم ما حتى لطفت وأنها اإلغفاء، كأنها بالعيون تلعب أخذت اإلبريق فم من
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املغتبق أو املصطبح عجز فإن الفرات، بالعذاب تشعشع أن إىل سبيل فال املاء، يشاكلها
األنوار تتولد ومنهما لباس، له وهي مزاج، لها فإنه بالنور فليمزجها رصفة رشبها عن

واألضواء.

٣

إال للشعر جمال ال بأنه ونجيب العقول، متناول عن بعيد الوصف هذا أن يالحظ وقد
فرق ال ثاني حقيقة الخيال هذا يكون وقد الخيال، من يشء الحقيقة إىل أضيف إذا
يصف ال الشاعر ألن املوصوف؛ يف وأخراهما الواصف يف احداهما أن إال األوىل وبني بينها
نفرته بجانبه يذكر الدميم اليشء يذكر حني فهو قبحه، أو بحسنه متأثًرا إال شيئًا
خضع وربما بالجمال، غرامه بجانبه يصف الجميل اليشء يصف وحني الدمامة، من
وينحدر الراح عن الحديث يرتك كأن وصف، إىل وصف من فانتقل لعاطفته، الشاعر
أقّرصَ ليعرف الشاعر مع الناقد ينتقل أن من مندوحة ال وهنا مثًال، الساقي وصف إىل
ذلك مثال الثاني، للموصوف الشعرية الصورة وتكون أجاد، أم إليه انتقل ما وصف يف

ُعنني: ابن قول

ُش��ع��اِع وم��ي��َض إّال ِخ��ْدِره��ا ف��ي ثَ��واِئ��ه��ا ط��وُل يُ��بْ��ِق َل��ْم وْم��دام��ٍة
ُم��ْرت��اِع ُج��ْؤذَر ِب��ُم��ْق��ل��ِة يَ��ْرن��و آِن��ِس اْل��ع��واِرِض َم��ْص��ق��ول ك��ٌف ِم��ْن
َس��واِع ال��ُق��ل��وِب ف��ي وب��ان��ْت َح��يْ��َرى ِه َخ��دِّ ف��ي ُص��ْدِغ��ِه َع��واِرُض وق��ف��ْت
ِم��ْط��واِع ��ر ِب��م��َوفَّ ال��ص��بِّ��ا نَ��زق وب��دَّل��ْت ال��ُع��ق��اُر خ��الِئ��َق��ُه راض��ْت

إنما يشء يف ذلك من وليست الخمر، وصف يف القطعة هذه يذكرون األدب وعلماء
الصهباء: نديمه رصعت وقد البحرتي، قول ومثلها تشبيب، هي

��ى ال��م��ص��فَّ َع��ذِْب ال��نِّ��ح��اِر َم��ْح��ِض ـ��ن��اِر ك��ال��دِّب��ـ ال��ش��م��اِئ��ل ُح��لُ��ِو ون��ِدي��ٍم
��ا يَ��تَ��َك��فَّ م��اِئ��ًال ال��ك��أَس َوَض��َع َح��ت��ى ال��رَّاِح َص��ْف��وَة أْس��ق��ي��ِه ب��تُّ
أَل��َف��ا! َل��بَّ��يْ��َك ُق��ْل��ُت َل��بَّ��يْ��َك! ق��ال نَ��ْف��س��ي! نَ��ْف��دي��َك ال��ع��زي��ِز َع��بْ��َد ُق��ْل��ُت

68



الشعرية الصور

أْغ��َف��ى ثُ��مَّ أْس��تَ��ط��ي��ُع��ه��ا، ال ق��ال ُخ��ذْه��ا ُق��ْل��ُت ه��اِت��ه��ا! ق��ال ه��اك��ه��ا!

هذه جمال وليس باملراجعة، البديع علماء عند يسمى الحوار من النوع وهذا
التي البديعة الشعرية الصورة هذه يف جمالها ولكن يظنون، كما القول ترديد يف األبيات
الرقيق. الحوار هذا بعد لإلغفاء واستسالمه عليه، الكأس وجناية النديم، رفق لك تمثل

٤

قول أن ترى أال والسامع، القارئ نفس يف املعنى تمكني هو الشعرية الصورة وفضل
األندلسيني: بعض

وال��رَّم��اِن وع��يْ��ِن��ك َع��يْ��ن��ي َوِم��ْن رق��ي��ِب��ي َع��يْ��ن��ْي ِم��ْن َع��ل��يْ��َك أخ��اٌف
ك��ف��ان��ي م��ا ال��ْق��ي��ام��ِة ي��ْوِم إَل��ى ُع��ي��ون��ي ف��ي وض��ْع��تُ��ك أنِّ��ي ول��ْو

الرومي: ابن قول من النفس يف تأثريًا أقل

تَ��داٍن ال��ِع��ن��اِق بَ��ْع��د وه��ْل إِل��يْ��ِه َم��ُش��وَق��ًة بَ��ْع��ُد وال��نَّ��ْف��ُس أع��اِن��ُق��ُه
اْل��َه��يَ��م��اِن ِم��ن أل��َق��ى م��ا َف��ي��ْش��تَ��دُّ َح��راَرت��ي تَ��زول ك��ْي ف��اُه وأْل��ث��ُم
��ف��ت��اِن ال��شَّ ت��ْل��ث��ُم م��ا ِل��ي��ْرويَ��ُه ال��ج��وى َم��ن ب��ي الَّ��دي ِم��ْق��داُر يَ��ُك َوْل��م
يَ��ْم��تَ��ِزج��اِن ال��روْح��ي��ِن يَ��رى أْن ِس��وى َغ��ل��ي��َل��ُه يَ��ْروي ل��ي��س ُف��ْؤادي ك��أنَّ

السامع بالقارئ وتنقل األجزاء، تامة شعرية صورة لكلفه وضع الرومي ابن ألن
يف رشهه علل ثم مشغوف، متيم كل بمثلها يشعر فطرية أموًرا وذكر حال، إىل حال من
تمكينه إىل الوسائل أقرب من وتعليله املعنى وتحليل حواه، وفرط لوعته بخطر صبوته

والشعراء. والخطباء الكتاب أقدار يتفاوت وتعليلها املعاني تحليل ويف النفوس، يف
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إماطة يف يغني ال يسري يشء ولكنه الشعرية، الصور من أريده عما شيئًا القارئ عرف
الشعرية، الصورة بني الفرق تحقيق إىل قليل بعد وسأعود الجديد، الفن هذا عن اللثام
االستعارة هي الشعرية الصورة أن بعضهم ظن فقد البيان، علم يف املعروف والتمثيل

مبني. خطأ وهو التمثيلية،
الشعرية الصورة فضل أن من املاضية الكلمة يف ذكرته ما توضيح إىل أرجع واآلن
التأثري، هي إنما شعر أو نثر من البليغ الكالم غاية ألن النفس؛ يف املعنى تمكني هو إنما
البيان، غاية تحقيق يف كافية وتعليله املعنى تحليل من فيها ملا الشعرية والصورة

األمثال. لذلك ولنرضب

١

يكون لن الصديق أن يريد كله». بأخيك لك «من الدرداء: أبي قول املأثورة الحكم من
فلننظر األصلية، صورته هي وتلك املعنى، أصل هو هذا ألخيه. ملًكا نواحيه كل من

قال: حني برد بن بشار بسطه كيف

تُ��ع��اِت��بُ��ُه ال اْل��ذي تَ��ْل��َق ل��ْم َص��دِي��َق��َك ُم��ع��اِت��بً��ا األُم��ور ُك��لِّ ف��ي ٌك��نْ��َت إذا
وُم��ج��اِن��بُ��ُه َم��ْرًة ذَنْ��ٍب ُم��ق��ارُف ف��ِإنَّ��ُه أخ��اك ِص��ْل أو واِح��ًدا َف��ِع��ْش
َم��ش��اِربُ��ْه تَ��ْص��ف��و ال��نَّ��اِس َوأيُّ َظ��ِم��ئْ��َت اْل��َق��ذَى َع��َل��ى ِم��راًرا تَ��ْش��رْب َل��ْم أَنْ��َت إذا

بأخيك لك «من كلمة: أن رأيت الدرداء أبي كلمة وبني األبيات هذه بني وازنت فإذا
األبيات هذه صاحب ورأيت والرتديد: التأمل بعد إال النفس يف تقر ال مبهمة كلمة كله».
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تلقى فلن األمور كل يف صديقك عاتبت إن أنك يذكر إذ ووجدانك، عقلك يخاطب الثالثة
إحدى إىل مضطر وأنك العيوب، من صديق يخلو أن يندر ألنه تعاتبه؛ ال الذي الصديق
مرة ويجانبه مرة الذنب يقارف فقد أخاك، تصل أن وإما الوحدة، ترىض أن إما اثنتني:
هذا يف مشاربه تصفو الناس وأي ظمئت، القذى عىل «مراًرا» ترشب لم وإذا أخرى،

الوجود؟!
الدرداء، أبي كلمة من للقلب، وأمأل النفس، يف أوقع بشار كلمة أن ترى فأنت

املعنى: نفس يف الريض الرشيف كلمة وإليك

يَ��تَ��َق��وَّم��ا أَن ال��َغ��ْم��ِز ط��وِل بَ��ْع��َد أَب��ى ُك��ُع��وبُ��ه َزاَغ��ْت ك��ال��رُّْم��ِح َص��اِح��ٍب وك��ْم
��م��ا ُم��تَ��َج��هِّ ب��اِط��نً��ا دون��ي َوأَْدَم��َج ُم��تَ��بَ��لِّ��ًج��ا ظ��اِه��ًرا ِم��نْ��ُه تَ��َق��بَّ��ْل��ُت
ُم��ْظ��ِل��م��ا ال��ِخ��داِريِّ َك��ال��لَّ��يْ��ِل َوأَْض��َم��َر ُف��روُع��ُه ��ت َرقَّ ال��َح��ْزِن َك��َرْوِض َف��أَبْ��َدى
َم��أتَ��م��ا ال��يَ��ْوَم بَ��يْ��نَ��ن��ا م��ا َع��َل��ى أََق��ْم��ُت َض��م��ي��ِرِه َع��ْن ��ف��تُ��ُه َك��شَّ أَنَّ��ن��ي َوَل��و
َف��م��ا رابَ��ن��ي إِْن ِب��ال��ذَّمِّ ف��اِغ��ًرا َوال يَ��ًدا س��اءَن��ي إِن ��وءِ ِب��ال��سُّ ب��اِس��ًط��ا َف��ال
تَ��أَلَّ��م��ا األَل��ي��َم ال��ُع��ْض��َو َح��َم��َل َوَم��ْن ِب��ق��اِدٍح ال��لَّ��ي��ال��ي ف��ي��ِه َرَم��ْت َك��ُع��ْض��ٍو
َوَل��َع��لَّ��م��ا ِب��ِه َض��نٍّ��ا َع��َس��ى أَق��وُل ِب��َق��ْط��ِع��ِه اّل��َل��ب��ي��ُب ال��طِّ��بُّ أََم��َر إِذا
أل��َوَم��ا ك��ان ي��ْرَع��وي ال َم��ْن الَم َوَم��ْن نَ��ْق��ِص��ِه َخ��ْوَف إي��الِم��ِه َع��ل��ى َص��بَ��ْرُت
َوِم��ْع��َص��م��ا ِذراًع��ا ش��انَ��ْت ُق��ِط��َع��ت َوإِن داِئ��ه��ا بَ��ْع��َد تَ��ْرُك��ه��ا َم��ضٌّ اْل��َك��فُّ ِه��َي
َوأَْك��َرم��ا ال��ُم��ط��ي��ِع ال��َق��ْل��ِب ِم��َن أََع��زَّ ع��اِص��يً��ا ُك��نْ��َت َوإِْن َق��ْل��ب��ي َع��َل��ى أَراَك
ال��َع��َم��ى تَ��بْ��لُ��ُغ َوال يَ��ْوًم��ا تَ��نْ��َج��ل��ي َف��ال ال��َق��ذَى ِب��ه��ا َل��جَّ اْل��َع��ي��ِن َح��ْم��َل َح��َم��ْل��تُ��َك
َف��تَ��نْ��َدم��ا ال��ُع��َض��اَل اءَ ال��دَّ تَ��نْ��ُش��ِر َوال ذََم��ْم��تَ��ُه م��ا َع��َل��ى َم��ْط��ِويِّ��ا ال��َم��ْرءَ دَِع
َدَم��ا َوال َل��ْح��ًم��ا تُ��بْ��ِق َل��ْم َم��َض��ٍض َع��ل��ى َق��َط��ْع��تَ��ُه إِّال يُ��ؤلِ��ْم��َك َل��ْم ال��ُع��ض��ُو إِذا
َوأَْع��َظ��م��ا أََج��لَّ يَ��ْل��َق��ى أَْن تَ��َع��رََّض األَذَى ِم��َن ��ِغ��ي��ِر ِل��ل��صَّ يُ��َوطِّ��ْن َل��ْم َوَم��ْن

وانظر الريض، الرشيف لغري املعنى هذا يف مثلها تجد أن يندر شعرية صورة فهذه
وأبى كعوبه، زاغت الذي بالرمح شبهه وكيف عليه، صرب الذي صديقه عن حدثك كيف
عن وتغافل املتبلج، ظاهره الصديق ذلك من تقبل وكيف يتقوم، أن الغمز طول بعد
بظلمة أضمره وما فروعه، رقت الحزن بروض أبداه ما مثل وكيف املتجهم، باطنه
بينهما ما عىل ألقام ضمريه عن صديقه كشف لو أنه ذكر حني راعك كيف وانظر الليل،
رابه، إن بالذم فاه يفتح وال ساءه، إن بالسوء يده يبسط ال ذلك ومع مأتم، أي مأتًما
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الذي العضو بصورة طويته وساءت دغله كثر الذي الصديق هذا صور كيف انظر ثم
ومن الشفاء، مأمول الربء مرجو هذا مع ولكنه حمله، يؤلم والذي بقادح، الليايل رمته
بقطعها يشني أن يرىض الذي ذا من ولكن بغيض، مضُّ الكف داء أن يجهل الذي ذا

والذراع؟ املعصم
وهو القذى، بها لج بالعني صديقه مثل بل ذلك، عند الريض، الرشيف يقف ولم

الرائعة: الحكمة هذه أرسل ثم حال، كل عىل العمى من أفضل

َف��تَ��نْ��َدم��ا ال��ُع��َض��اَل اءَ ال��دَّ تَ��نْ��ُش��ِر َوال ذََم��ْم��تَ��ُه م��ا َع��َل��ى َم��ْط��ِويِّ��ا ال��َم��ْرءَ دَِع
َدَم��ا َوال َل��ْح��ًم��ا تُ��بْ��ِق َل��ْم َم��َض��ٍض َع��ل��ى َق��َط��ْع��تَ��ُه إِّال يُ��ؤلِ��ْم��َك َل��ْم ال��ُع��ض��ُو إِذا

ثانيًا، الريض الرشيف وكلمة أوًال، يشار كلمة أن التفصيل هذا بعد أحد ينكر وهل
وتعليله، املعنى تحليل من فيهما ملا الدرداء، أبي كلمة من النفس يف املعنى لتمكني أدعى

البليغ؟ الكالم ثمرة وهو التأثري، داعية وذلك

٢

فقال: العالء أم امرأته املزموم مويلك رثى

تَ��ْس��َم��ُع ل��ْو ف��ن��اِده��ا اْل��َع��الءِ أمُّ ِب��ِه ح��ّل��ْت اّل��ِذي ال��ج��دِث َع��َل��ى أُْم��ُرْر
ف��ي��ْف��َزُع ال��ُش��ج��اُع ب��ِه ي��ْم��رُّ ب��ل��ًدا ف��روق��ٍة ج��دَّ وُك��نْ��ِت ح��ل��ْل��ِت أنّ��ى
اْل��بَ��ْل��َق��ُع ال��َم��ك��اُن يُ��الِئ��ُم��ِك ال إذْ َم��ْف��ق��وَدٍة ِم��ْن ال��ل��ُه ع��ل��يْ��ِك ص��ّل��ى
ف��تَ��ْج��َزُع َع��ل��يْ��ِك ج��َزٌع م��ا ت��ْدِر َل��ْم م��ْرح��وم��ًة ص��غ��ي��رًة تَ��رْك��ِت َف��ل��ق��ْد
��ُع َوتُ��َف��جِّ أَْه��َل��َه��ا تُ��ْس��ِه��ُر َف��ت��ِب��ي��ُت ُح��ْل��َوًة ِل��زاِم��ِك ِم��ْن ش��م��اِئ��َل َف��َق��َدْت
ت��ْدَم��ُع َع��يْ��ن��ي ش��ئ��وُن َع��ل��يْ��ِك ُط��ِف��َق��ْت َل��يْ��ِل��ه��ا ف��ي أن��ي��نَ��ه��ا َس��ِم��ْع��ُت َوإذا

بعد وهي الفناء، عالم إىل وتروح طفلها تخيل املرأة بكاء يف مختارة قطعة وهذه
فكرتني: إىل ترجع التحليل

البلقع. املكان ذلك يف الهيوب املرأة هذه قرار من التعجب األوىل:
الحلوة. شمائلها فقد من طفلتها لقيت ما عىل األسف والثانية:
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الفكرة يزيد أن مقدوره يف وكان الجفاف، من بيشء الفكرتني هاتني الشاعر رسد وقد
حزنه يف القارئ معه يرشك أن إىل الثانية الفكرة يف يعمد وأن الوضوح، من شيئًا األوىل

التأثري. هو إنما الشعر من الغرض ألن وبته؛
الزيات: امللك عبد بن محمد املعنى هذا يف يقوله ما القارئ وإىل

تَ��بْ��تَ��دراِن َع��يْ��نَ��اُه ال��َك��َرى بُ��َع��يْ��َد ��ُه أُمَّ ال��ُم��ف��اِرَق ال��طِّ��ْف��َل َرأَى َم��ْن أََال
يَ��نْ��تَ��َج��ي��اِن ال��لَّ��يْ��ِل تَ��ْح��َت يَ��ب��ي��ت��اِن ��ِه أُمِّ َغ��يْ��َر َوابْ��نَ��ه��ا أُمٍّ ك��لَّ َرأى
اْل��َخ��َف��َق��اِن َداِئ��ِم ق��ْل��ٍب بَ��الِب��ُل ت��ُح��ثُّ��ُه اْل��ِف��راِش ف��ي َوح��ي��ًدا َوب��اَت
َش��َف��يَ��ان��ي ق��ْد َس��ْج��َل��يْ��ِن أْو ال��دَّْم��ع ِم��ْن أَرْق��تُ��ُه ق��ْد واح��ًدا َس��ْج��ًال إنَّ أَال
تَ��َري��اِن م��ا ال��دَّْم��ع ِب��ه��ذا أُداوي ف��إنَّ��م��ا ب��ك��يْ��ُت إِْن تَ��ْل��َح��ي��ان��ي َف��ال
َم��َك��اِن ب��ُك��لِّ ق��ْل��ب��ي ف��ي ك��اَن ِل��َم��ْن ل��ْح��ُدُه ُخ��طَّ ال��ثَّ��َرى ف��ي َم��ك��انً��ا وإِنَّ
ُم��نْ��تَ��ِظ��راِن ُع��ْج��ُت إِْن أنْ��تُ��م��ا َف��ه��ْل واْل��َه��َوى ِب��ال��زِّي��اَرِة َم��ك��اٍن أح��قُّ
ثَ��َم��اِن البْ��ِن ��بْ��ِر ِب��ال��صَّ َف��َم��ْن َج��ل��ي��ٌد ألنَّ��ن��ي َع��نْ��ه��ا ��بْ��َر ال��صَّ َع��َزْم��ُت َف��َه��بْ��ن��ي
اْل��َح��َدث��اِن ف��ي ِب��ال��نَّ��اس ي��أْتَ��س��ي وال ِح��ْس��بَ��ًة اْألْج��َر يَ��ْع��ِرُف ال اْل��ُق��َوى ض��ع��ي��ِف
َزم��ان��ي َوَص��ْرِف أي��ام��ي ِل��َع��ثْ��رِة ُه َف��أِع��دُّ ال��ُم��نَ��ى أُم��نِّ��ي��ِه َم��ْن أال
َوَرع��ان��ي ح��اَط��ن��ي ع��نْ��ُه ِغ��بْ��ُت َوإِْن َم��ْج��ِل��س��ي أَْك��َرَم ج��ئْ��ُت م��ا إِذا ِم��ْن أَال
َرم��ان��ي َك��يْ��َف ال��دَّْه��ِر َه��ذا ِم��ث��َل وال ي��ص��ب��نَ��ن��ي َك��يْ��َف ك��اْألَْق��داِر أَر َف��َل��ْم

تمثل بديعة، شعرية صورة األخرية يف وحدنا تلك وبني القطعة هذه بني وازنا فإذا
بقوله: اليتيم الطفل صور كيف وانظر زوجه. يف املفجع والرجل أمه، يف املفجع الطفل

يَ��نْ��تَ��َج��ي��اِن ال��لَّ��يْ��ِل تَ��ْح��َت يَ��ب��ي��ت��اِن ��ِه أُمِّ َغ��يْ��َر َوابْ��نَ��ه��ا أُمٍّ ك��لَّ َرأى
اْل��َخ��َف��َق��اِن َداِئ��ِم ق��ْل��ٍب بَ��الِب��ُل ت��ُح��ثُّ��ُه اْل��ِف��راِش ف��ي َوح��ي��ًدا َوب��اَت

كيف وتأمل والتأيس، باألجر وجهله قواه، بضعف الطفل جزع علل كيف وانظر
األنس من للرجل وما الوفق، من للحالئل ما وصف يف تغلغل وكيف الحليلة، قدر فهم
زمانه، ورصف أيامه لعثرة فأعدها اعتمد وكيف بالليل، األحاديث يطارحها حني بزوجه

رصوف! من الدهر يف وكم عثرات، من األيام يف وكم
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الغالية: الفقيدة تلك يف قوله من األمينة الرفيقة الحليلة وصف يف أبلغ كالم وأي

َوَرع��ان��ي ح��اَط��ن��ي ع��نْ��ُه ِغ��بْ��ُت َوإِْن َم��ْج��ِل��س��ي أَْك��َرَم ج��ئْ��ُت م��ا إِذا ِم��ْن أَال

البيتني: هذين يف النظر القارئ أعاد لو وأحب

َم��َك��اِن ب��ُك��لِّ ق��ْل��ب��ي ف��ي ك��اَن ِل��َم��ْن ل��ْح��ُدُه ُخ��طَّ ال��ثَّ��َرى ف��ي َم��ك��انً��ا وإِنَّ
ُم��نْ��تَ��ِظ��راِن ُع��ْج��ُت إِْن أنْ��تُ��م��ا َف��ه��ْل واْل��َه��َوى ِب��ال��زِّي��اَرِة َم��ك��اٍن أح��قُّ

بقعة كل هللا وسفى الحبيب، برفات املأهول القرب عىل الحنو تمثيل يف غابة فإنهما
القبيل! هذا من

٣

عن يغني ما الدهر رصوف يف بأن يذكرهم وأن أحبابه، يستعطف أن الطغرائي أراد
قوله: وذلك القطيعة،

واْل��م��َط��ال��ي��ا أن��ض��اُؤه��ا ال��ِح��َم��ى تَ��ُؤمُّ م��اِل��ٍك ِب��ج��ْرَع��اء َم��َرْت ُرْف��َق��ًة َويَ��ا
ُف��ؤاِدي��ا ِم��ْن أْض��ل��ْل��تُ��ه��ا ُش��ْع��ب��ًة ب��ِه ن��ش��دتُ��ُم��و إّال ب��ال��ل��ِه نَ��ش��ْدت��ُك��ُم��و
ب��ج��واري��ا واْس��تَ��بْ��دل��وا ب��ِه أَق��اُم��وا ِب��ُق��ْرِب��ِه ن��ازلِ��ي��ن ِل��ح��يٍّ وُق��ْل��تُ��ْم
ك��اف��ي��ا ال��ّدْه��ِر ف��ي إَن ال��ّل��ي��ال��ي ُص��روَف ِب��ق��ِط��ي��ع��ت��ي تَ��ْس��ِب��ق��وا ال ُرويْ��َدُك��ُم��و

يقول: إذ القائف بن إلياس املعنى هذا وأصل

َوت��نَ��ائ��ي��ا ُف��ْرق��ًة ِب��اْل��َم��َم��اِت َك��َف��ى َم��ًع��ا ِع��ْش��تُ��م��ا م��ا ال��دَّْه��َر أخ��اَك ف��أَْك��رْم
ه��ي��ا ك��م��ا واْل��ِب��الُد َص��دي��ق��ي َف��ق��ْدُت اْج��ِت��ن��اب��ه��ا ُط��ول بَ��ْع��د أْرًض��ا ُزْرْت إذا

قال: حني املعنى هذا حميد بن سعيد تناول كيف وللنظر

وبَ��ِم��ي��ُل ت��اَرٌة بَ��ْع��ِدُل وال��دَّْه��ُر َق��ِل��ي��ُل ف��اْل��بَ��َق��اءُ ِع��تَ��ابَ��َك أْق��ِل��ْل
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يَ��زوُل ح��ي��ن َع��َل��يْ��ِه بَ��ك��يْ��ُت إالَّ ُص��روَف��ُه ذََم��ْم��ُت َزَم��ٍن ِم��ْن أبْ��ِك ل��ْم
ت��ْح��وي��ُل أْق��ب��ْل��ت ح��اٍل ولِ��ُك��لِّ ٌة ُم��دَّ ��ْت أل��مَّ ن��اِئ��ب��ٍة ِول��ُك��لِّ
ال��تَّ��ْح��ص��ي��ُل أَْف��نْ��اُه��ُم ��ل��وا ُح��صِّ إْن َج��م��اَع��ٌة اْإلِخ��اءِ إّل��ى واْل��ُم��نْ��تَ��م��ون
َوتَ��ح��وُل بَ��يْ��نَ��ن��ا َس��ت��ْص��دُع يَ��ْوًم��ا وال��رَّدى ال��ْم��ِن��يَّ��ة أْح��داَث َوَل��َع��لَّ
َع��وي��ُل ِم��نْ��َك َع��َل��يَّ َول��يَ��ْك��ثُ��َرنَّ ِب��َح��ْس��رٍة َل��تَ��بْ��ك��ي��نَّ َس��بَ��ْق��ُت َف��َل��ِئ��ْن
م��ْوص��وُل ِب��َح��بْ��ِل��ه اْل��َوف��اءِ َح��بْ��ُل واِم��ٍق َل��َك ِب��ُم��ْخ��ِل��ٍص َوَل��تَ��ْف��َج��َع��نَّ
خ��ل��ي��ُل َل��َديَّ يُ��ش��اِك��لُ��ُه ال م��ْن َل��يَ��ْم��ض��يَ��ْن َس��بَ��ْق��َت وال َس��بَ��ْق��َت َوَل��ِئ��ْن
ال��م��أْه��وُل َج��م��الُ��ه��ا َوَل��يُ��ْف��َق��َدنَّ ُم��روءٍَة ُك��لِّ ب��ه��اءُ َوَل��يَ��ذَْه��بَ��نَّ
َدل��ي��ُل اْل��وف��اءِ ِم��ن َع��ل��يْ��ِه ص��اف َوودُّنَ��ا ِب��اْل��ِع��تَ��اِب تَ��ْك��َل��ُف وأَراَك
َوَق��ب��وُل بَ��ْه��َج��ٌة َع��ل��يْ��ِه َوبَ��َدْت َج��م��الُ��ُه اْإلِِخ��اءِ ِل��ذوي بَ��دا ُودُّ
َويَ��ط��وُل َع��تْ��بُ��ن��ا يَ��ْك��ثُ��ُر َف��َع��الَم َق��ص��ي��َرٌة اْل��َح��ي��اِة أيَّ��اَم َوَل��َع��لَّ

ونصح الزمان، بشكوى ابتدأ نراه فإنا وتعليله: املعنى تحليل يف غاية وهذه
وبأن قليل، الدنيا يف الحر بأن صديقه يقنع أخذ ثم السوانح، الفرص بانتهاب صديقه
أو املنية، أحداث بينهما تصدع فقد له، ذنب ال صديق عىل املرء ينجنى أال الحزم من

الليايل. عاديات
فسيكثر املوت إىل سبقه إن أنه لصديقه يذكر رشع حني الرفق غاية بلغ وقد
االعرتاف وهذا بالوفاء، لصديقه منه اعرتاف وهذا فيه، فجيعته وستعظم عليه، عويله

قوله: يف ولطف دق كيف وانظر واالستعطاف. التألف من نوع نفسه

خ��ل��ي��ُل َل��َديَّ يُ��ش��اِك��لُ��ُه ال م��ْن َل��يَ��ْم��ض��يَ��ْن — َس��بَ��ْق��َت وال — َس��بَ��ْق��َت َوَل��ِئ��ْن

القصيدة وهذه أظرف. وال هذا من أدق موقًعا تقع لم االعرتاضية الجملة ولعل
أبيات من وأبرع القائف، ابن أبيات من أوىف شك بال وهي البديعة، الشعرية الصور من
اإللفة، رشعة إىل صديقه رد من إليه: الشاعر قصد فيما نص ذلك فوق وهي الطغرائي،

الصدود. موارد عن ورصفه
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٤

صربهم ويذكر بقومه يفخر وهو أعداءه، ينصف أن السلمي مرداس بن العباس أراد
فقال: اللقاء، يف وصدقهم الجالد، عىل

َف��َواِرَس��ا اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ي��ْوم ِم��ثْ��َل��ن��ا وال ُم��َص��بَّ��ًح��ا َح��يِّ��ا ال��َح��يِّ ِم��ثْ��َل أَر وَل��ْم
اْل��ق��واِن��َس��ا1 ��ي��وِف ِب��ال��سُّ ِم��نَّ��ا َوأض��َرَب ِم��ن��ُه��ُم��و ل��ل��َح��ق��ي��َق��ِة وأْح��َم��ى أك��رَّ
ال��َم��َداِع��َس��ا2 وال��رِّم��اَح ال��َم��ذَاِك��ي ُص��ُدوَر ل��نَ��ا نَ��َص��بُ��وا ًة َش��دَّ َش��َدْدنَ��ا َم��ا إذَا
َع��َواِب��َس��ا إال يَ��ْرِج��ْع��َن َف��َم��ا َع��َل��يْ��ِه��ْم نُ��ُك��رَُّه��ا َص��ِري��ٍع َع��ْن ج��اَل��ْت ال��َخ��يْ��ُل إذَا

يف وتمكينه، املعنى، تقرير يف تبلغ أتراها ولكن قيمة: أي قيمة األبيات ولهذه
الجهني: العزى عبد بن الشارق عبد قول يبلغه ما النفس،

َع��َل��يْ��نَ��ا َك��ُرَم��ْت وإْن نُ��َح��يِّ��ي��ه��ا ُرَديْ��نَ��ا يَ��ا َع��نَّ��ا ُح��يِّ��ي��ِت أََال
اْح��تَ��َويْ��نَ��ا3 َوَق��ِد أَض��َم��اِت��نَ��ا َع��َل��ى ِج��ئْ��ن��ا َغ��َداَة َرأيْ��ِت َل��ْو ُرَديْ��نَ��ُة
َع��يْ��نَ��ا ب��ال��َق��ْوِم انْ��َع��ُم��وا أال َف��ق��اَل َرِب��ي��ئ��ا َع��ْم��رٍو أب��ا ف��أْرَس��ْل��نَ��ا
َل��َديْ��نَ��ا ب��َف��اِرِس��ِه��ْم نَ��ْغ��ِدْر َف��َل��ْم ِع��َش��اءً ِم��نْ��ُه��ْم َف��اِرًس��ا ��وا َوَدسُّ
َوازِع��ي��نَ��ا نَ��ْرَك��ُب ��ي��ِل ال��سَّ َك��ِم��ثْ��ِل وِج��ئْ��نَ��ا بَ��ِرًدا َع��اِرَض��ا َف��َج��اءُو
ُج��َه��يْ��نَ��ا ض��ربً��ا أْح��ِس��ن��ي َف��ُق��ْل��ن��ا َرأْونَ��ا إذْ َل��بُ��ْه��ثَ��َة ي��ا ت��نَ��اَدوا
اْرَع��َويْ��نَ��ا ثُ��َم َج��ْوَل��ًة َف��ُج��ْل��نَ��ا َغ��يْ��ٍب َظ��ْه��َر َع��ْن َدْع��َوًة َس��ْم��ْع��نَ��ا
ف��اْرتَ��َم��يْ��نَ��ا4 ل��ل��َك��الِك��ِل أنَ��ْخ��نَ��ا َق��ل��ي��ًال تَ��واَق��ْف��نَ��ا أْن ��ا ف��ل��مَّ
إل��يْ��نَ��ا َوَم��ش��ْوا نَ��ْح��َوُه��ْم َم��َش��يْ��نَ��ا َوَس��ْه��ًم��ا َق��ْوًس��ا نَ��دَْع َل��ْم ��ا ف��ل��مَّ
َرَديْ��نَ��ا5 ب��أْس��يَ��اٍف َج��َح��لُ��وا إذَا ألَْخ��َرى بَ��َرَق��ْت ُم��ْزنَ��ٍة تَ��ألَل��َؤ

الرأس. أعىل وهو قونس: جمع 1

الطعن. وهو الدعس: من 2

الطعام. من الجوف خلو واالحتواء: األحقاد، األضمات: 3
الصدور. الكالكل: 4

أرسع. وردى: رجله، عىل مشيه يف تربث حجل: 5
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ُج��ويْ��نَ��ا6 َوَرَم��ْوا ِم��ثْ��ِل��ِه��ْم ب��أْرُج��ِل َف��َج��رُّوا أُْخ��َرى ًة َش��دَّ َش��َدْدن��ا
َزيْ��نَ��ا ل��ل��ِف��تْ��يَ��اِن ال��َق��تْ��ُل وك��اَن ِح��َف��اٍظ ذا ُج��َويْ��ٌن أخ��ي وك��اَن
انْ��َح��نْ��يْ��نَ��ا ق��د ��ي��وِف ب��ال��سُّ وأُبْ��نَ��ا ��َراٍت ُم��َك��سَّ ب��ال��رِّم��اِح ف��آب��وا
َس��َريْ��نَ��ا ل��َك��ْل��َم��ى َل��نَ��ا ��ْت َخ��فَّ َول��ْو أَُح��اٌح ل��ُه��ْم ��ِع��ي��ِد ب��ال��صَّ وب��ات��وا

من ينتقل لرتاه وإنك تمثيل. أحسن املوقعة بها الشاعر مثل شعرية صورة فهذه
يرد لم إذا يقول، فيما صادًقا نفسه الوقت يف ونراه ورفق، سهولة يف وصف إىل وصف
اكتفى كيف وانظر واإلرساف، بالغلو رميه أو تكذيبه، عىل القارئ يحمل ما قصيدته يف

املقبول: السهل البيت بهذا رصع حني أخيه رثاء يف

َزيْ��نَ��ا ل��ل��ِف��تْ��يَ��اِن ال��َق��تْ��ُل وك��اَن ِح��َف��اٍظ ذا ُج��َويْ��ٌن أخ��ي وك��اَن

هذا فيها يقول التي الحرب تلك سعري يف بنفسه يرمي أن يتمنى ال فتى وأي
ظنني: غري يقول فيما وهو النبيل، الفتى

ُج��َه��يْ��نَ��ا َص��بْ��ًرا أْح��ِس��ن��ي َف��ُق��ْل��ن��ا: َرأْونَ��ا إذْ َل��بُ��ْه��ثَ��َة ي��ا ت��نَ��اَدوا
اْرَع��َويْ��نَ��ا ثُ��َم َج��ْوَل��ًة َف��ُج��ْل��نَ��ا َغ��يْ��ٍب َظ��ْه��َر َع��ْن َدْع��َوًة َس��ْم��ْع��نَ��ا
ف��اْرتَ��َم��يْ��نَ��ا ل��ل��َك��الِك��ِل أنَ��ْخ��نَ��ا َق��ل��ي��ًال تَ��واَق��ْف��نَ��ا أْن ��ا ف��ل��مَّ
َرَديْ��نَ��ا ب��أْس��يَ��اٍف َج��َح��لُ��وا إذَا ألَْخ��َرى بَ��َرَق��ْت ُم��ْزنَ��ٍة تَ��ألَل��َؤ

حتى ويعيد يبدأ يزال فال املعاني، من معنى برتديد يكلف قد الواحد والشاعر
بكتمان ولوعه يف األحنف بن كالعباس يريد، ما إىل بها يصل شعرية صورة له يضع
يعتذر فتارة عديدة، صوًرا له ووضع املعنى هذا يف افتن فقد الحب، وجحود الوجد،

فيقول: هجره عن

ال��ك��اِش��ِح اْل��َع��ُدوِّ ُم��َص��انَ��َع��َة إالَّ ِب��ه��ْج��ِرُك��ْم أَرْدُت م��ا يَ��ْع��ل��ُم ال��ل��ه

التايل. بالبيت رثاء أرشف وسريثيه الشاعر أحو هو جوين: 6
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ف��اِض��ِح ُدنُ��وٍّ ِم��ْن ِل��َوْص��ِل��ِك أَْدنَ��ى َوت��َس��تُّ��ري تَ��ب��اُع��دي أَنَّ َوَع��ِل��ْم��ُت

الصدود: نوع تعيني يف قوله هذا من وأحىل

ال��ُخ��دوْد ُص��دوُد اْل��تَ��َق��يْ��ن��ا م��ا إذا َوِه��ْج��رانُ��ه��ا إِْل��ف��ي َس��أْه��ُج��ُر
��دوْد ِب��ال��صُّ ُح��بِّ��ن��ا َع��ْن نُ��داِف��ُع َول��ِك��نَّ��ن��ا ُم��ِح��بٍّ ِك��الن��ا

فيقول: الكتمان يعلل وتارة

أُِح��ْب ال ِب��َم��ْن أُِح��بُّ َم��ْن َه��َوى ِش��ي��َم��ِت��ي ِم��ْن ��تْ��ُر وال��سَّ َس��أَْس��تٌ��ُر
ب��ال��َك��ِذْب األَذَى َدْف��ُع ك��ان إذا ال��ه��وى ف��ي َك��ِذب ِم��ْن ب��د وال

فيقول: وجده عن الحديث يف الناس اضطراب يصف وحينًا

ِف��َرق��ا ق��ْوَل��ُه��ْم ف��ي��ن��ا ال��نَّ��اُس وَف��رَّق ب��ن��ا ال��ظُّ��ن��ون أَذْي��اَل ال��نَّ��اُس س��َح��َب ق��ْد
َص��َدق��ا أَنَّ��ُه ي��ْدري ل��يْ��َس َوص��ادٌق َغ��يْ��رُك��م��و ِب��ال��ظَّ��ن َرَم��ى َق��ْد ف��ج��اِه��ٌل

قال: حني إال أراد ما البيان من يبلغ لم وأظنه

أْص��ُدُق ح��ي��َن يَ��نْ��ِك��ُروا ِل��ك��يْ��م��ا َس��َل��ْوُت أَنْ��ن��ي ف��َح��ّدثْ��ُت نَ��ْف��س��ي َع��َل��ى َك��ذبْ��ُت
َوأُْش��ِف��ُق َع��َل��يْ��ِك أُبْ��ق��ي َوَل��ِك��نّ��ن��ي َم��الَل��ٍة َع��ْن َوال ِم��نِّ��ي ِق��ل��ًى ِم��ْن َوم��ا
يَ��تَ��َخ��ّرُق ال ال��ِك��ت��َم��اِن ِم��َن َق��ِم��ي��ًص��ا ف��َك��َس��ْوتُ��ه��ا أْس��َراِرُك��ْم َع��َل��ى ُع��َط��ْف��ُت

السبيل7. له مهدت فقد املعنى، هذا يحلل أن وللقارئ

العشاق). (مدامع كتاب: من الثانية الطبعة يف الوجدانية املعاني هذه إىل ارجع 7
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١

فمن شاعرين، عند العاطفة الختالف مختلفتني صورتني الواحد للموصوف نجد وقد
خالد بن أحمد وكان منه، أخذه املعتصم كان أشهب برذون يف الزيات ابن قول ذلك

إليه: به ووىش له، ذكره

ال��َم��ذَْه��ُب َوض��اَق َرِزيَّ��تُ��ه��ا َج��لَّ��ْت ُم��ِص��ي��بَ��ٌة1 إِنَّ ف��ُق��ْل��ُت َج��ِزْع��َت ق��ال��وا:
األَْش��َه��ُب األََح��مُّ َف��َودََّع��ن��ا َع��نَّ��ا ِل��َس��ب��ي��ِل��ِه َم��َض��ى َوَق��ْد اْل��َع��زاءُ َك��يْ��َف
األَْق��َرُب ال��َح��ب��ي��ُب َوه��َو اْل��َف��تَ��ى بَ��ُع��َد َوُربَّ��م��ا َف��أبْ��َع��دوُه ال��ُوش��اُة َدبَّ
أْس��ّل��ُب ِع��ْل��ٍق أَيَّ ُق��ْربَ��َك َوُس��ِل��بْ��ُت ظ��اِع��نً��ا َع��نّ��ي َغ��َدْوَت يَ��ْوَم ِل��لَّ��ِه
ُم��ْع��ِج��ُب َل��ْوٌن إَِل��يْ��َك ال��ُع��ي��وَن َوَدع��ا ُك��لُّ��ه��ا أَداتُ��َك َك��َم��َل��ْت إِذْ اآلَن
األَْغ��َرُب ال��ُح��ِل��يِّ َوِم��َن خ��اِل��ًص��ا َل��َك َخ��يْ��ُره��ا ال��َح��داِئ��ِد ِس��رِّ ِم��ْن َواْخ��ت��ي��َر
يُ��ْض��َرُب َص��نْ��ٌج ِم��نْ��َك ُع��ْض��ٍو ُك��لِّ ف��ي َك��أَنَّ��م��ا ال��لِّ��ج��اِم َط��نَّ��ان وََغ��َدْوَت
َك��ْوَك��ُب ال��َغ��م��اَم��ِة تَ��ْح��َت َوَك��أَنَّ��م��ا َغ��م��اَم��ٌة َع��الَك إِذْ َس��ْرَج��َك َوَك��أَنَّ
��ُب يَ��تَ��َل��هَّ َوَص��ْدُرُه ال��َع��ُدوُّ َوَغ��دا َم��ه��ابَ��ًة ��دي��ُق ال��صَّ ِب��َك َع��َل��يَّ َوَرأى
تُ��نْ��َك��ُب ِب��ِم��ثْ��ِل��َك زاَل��ْت َوال نَ��ْف��س��ي َم��ن��ِس��يَّ��ة إِذَن بَ��ِرَح��ْت ال أَنْ��َس��اَك؟

النحويون. ذكرها كثرية شواهد ولها نعم، بمعنى جواب حرف — هنا — إن 1
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لم لحصان شعرية صورة فلنذكر صاحبه، من انتزع لجواد شعرية صورة وهذه
البحرتي: كقول فيه، صاحبه يفجع

��ِل ُم��َح��جَّ أغ��رَّ ع��ل��ى ِم��نْ��ه ُرْح��ُت َق��ْد ��ٍل ُم��َح��جَّ اْل��بَ��ِه��ي��ِم ال��زََّم��ِن ِف��ي َوأَغ��رَّ
َه��يْ��َك��ِل ف��ي َك��ص��ورٍة ج��اءَ ال��ُح��س��ِن ف��ي أنَّ��ُه إالَّ ال��َم��بِّ��ن��ي ك��اْل��ه��يْ��ك��ِل
ُم��ْخ��ِوِل ُم��ِع��مٍّ َع��ل��ى ال��لِّ��ق��اءِ يَ��ْوَم ِح��زاِم��ِه ع��ْق��َد يَ��ُش��دُّ ��ل��وِع ال��ضُّ َوف��ي
ِب��َم��وِك��ِل2 ِل��ل��تُّ��بَّ��ع��ي��ن َوُج��دوُدُه ب��ف��اِرٍس ِل��ل��رُّْس��تُ��م��ي��ن أَْخ��والُ��ُه
اْألْج��َدِل انْ��ِت��ص��اَب َويَ��نْ��ت��ِص��ُب َص��يْ��ًدا َرأَْت َوق��ْد ال��ُع��ق��اُب تَ��ْه��َوى َك��م��ا يَ��ْه��ِوى
ال��م��ْس��بَ��ِل َك��اْل��ِق��ن��اِع وَُع��ْرٌف ُع��ْرٍف، َع��ْن ي��ذُبُّ ال��ّرش��اءُ ُس��ِح��َب ك��م��ا ذَنَ��ٌب
األْس��َف��ل َح��دي��ُد ب��ن��اِظ��ره��ا ف��ي��ه ُم��ْق��لٌ��ة ت��ذْه��ُب ح��يْ��ث األع��ال��ي ذِه��ٌب
َص��يْ��ق��ِل3 َم��داِوُس ِن��ْق��بَ��ِت��ِه ِل��َص��ف��اءِ ب��ِه ُع��ن��ي��ْت ك��أنْ��م��ا اْألِدي��ِم ص��اف��ي
ال��ُم��ْش��َع��ِل ك��ال��َح��ري��ِق ُ ا وش��دَّ ل��ْونً��ا ل��ه��ي��بُ��ُه اْل��ُغ��ب��اِر ف��ي يَ��ْس��ط��ُع َوت��راُه
ِل األوَّ ال��ثّ��ق��ي��ِل ف��ي َم��ْع��بَ��د نَ��ب��راِت نَ��غ��م��اِت��ِه ف��ي َك��أنَّ ��ه��ي��ل ال��صَّ َه��ِزُج
ال��ُم��ْق��ِب��ِل ال��َح��ب��ي��ِب إل��ى ال��َم��ِح��بِّ نَ��َظ��َر أْع��َط��يْ��تَ��ُه بَ��دا ف��ِإْن ال��ُع��ي��وِن م��ل��َك

القصيدة فيه قيلت الذي السبب معرفة عىل تتوقف القصيدتني هاتني بني واملوازنة
وصف األول: الشاعر أن عرفنا ومتى الثانية، القصيدة فيه قيلت الذي والسبب األوىل،
مختال، فرح وهو حصانه وصف الثاني: الشاعر وأن محزون، جازع وهو حصانه
الزيات ابن ابتدأ فقد الفروق، من القصيدتني بني فيما السبب نعرف أن استطعنا
وهذا به، نكب لغالم مرثية يكون أن يشبه بما املسلوب الحصان ذلك عىل حزنه فرشح
ثم محسوب غري الوصف يف فهو الزيات، ابن «ظروف» اقتضته القصيدة من الجزء

يقول: تراه أال الرثاء يف أنموذج هي بأبيات فابتدأه الفرس وصف إىل انتقل

ُم��ْع��ج��ُب ل��ْوٌن إل��يْ��ك ال��ٌع��ي��وَن َوَدع��ا ُك��لُّ��ه��ا أَداتُ��َك َك��ُم��َل��ْت إذْ اْآلَن

«قاموس». السكوبي. غزالة بن ربيعة وفرس حصن، أو حبل مقعد: وزن عىل موكل 2

املصفله وهو مدوس، جمع واملداوس السيوف، شحاذ الصيقل: 3
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األَْغ��َرُب ال��ُح��ِل��يِّ َوِم��َن خ��اِل��ًص��ا َل��َك َخ��يْ��ُره��ا ال��َح��داِئ��ِد ِس��رِّ ِم��ْن َواْخ��ت��ي��َر
يُ��ْض��َرُب َص��نْ��ٌج ِم��نْ��َك ُع��ْض��ٍو ُك��لِّ ف��ي َك��أَنَّ��م��ا ال��لِّ��ج��اِم َط��نَّ��ان وََغ��َدْوَت

الشعراء: بعض قول ومنه العهد، لذلك الرثاء يف شائًعا كان التعبري يف النمط وهذا

ال��ق��ارِح َش��ب��اِة َع��ْن ن��ابُ��َك َواْف��تَ��رَّ َم��َش��ى َم��ْن أْك��َم��َل ِص��ْرَت ��ا َل��مَّ اْآلَن
َوَم��ن��اِئ��ِح َم��دائ��ٍح َربَّ َوَغ��َدْوَت ُك��لُّ��ه��ا ��م��اِئ��ُل ال��شَّ ِف��ي��َك َوتَ��ك��اَم��َل��ْت

يف يطنب تراه أنك الجواد ذلك عىل حزنه يصف إنما الزيات ابن أن عىل ويدلك
ابن بها رزأه التي التميمة رس عن ليكشف الناظرين؛ تبهر التي األخاذة املظاهر وصف

قوله: معنى فما وإال اللدود، عدوه خالد

َك��ْوَك��ُب ال��َغ��م��اَم��ِة تَ��ْح��َت َوَك��أَنَّ��م��ا َغ��م��اَم��ٌة َع��الَك إِذْ َس��ْرَج��َك َوَك��أَنَّ
��ُب يَ��تَ��َل��هَّ َوَص��ْدُرُه ال��َع��ُدوُّ َوَغ��دا َم��ه��ابَ��ًة ��دي��ُق ال��صَّ ِب��َك َع��َل��يَّ َوَرأى

يفكر مما أكثر فرسه عتق يف يفكر ال مغيظ محنق الزيات ابن ألن ذلك؛ وكان
برذونه بأخذ املعتصم أغرى حني الخيالء طريق عليه سد الذي العدو، بذلك نكبته يف

الجميل.
وأنه العيون، يروق وأنه األداة، كامل أنه برذونه الزيات ابن به وصف ما وجملة
كالغمامة، رسجه وأن اللجام، طنان وأنه أغربه، الحيل ومن رسه، الحديد من له اختار

الصديق. ويرس العدو، يكبت وأنه كالكوكب، تحته من وهو
أغر أنه ذكر فقد لجواده، البحرتي بأوصاف توازن وال تماثل ال أوصاف وهذه

تكوينه: يف وأنه ل، محجَّ

َه��يْ��َك��ِل ف��ي َك��ص��ورٍة ج��اءَ ال��ُح��س��ِن ف��ي أنَّ��ُه إالَّ ال��َم��بِّ��ن��ي ك��اْل��ه��يْ��ك��ِل

التبايعة، بالد يف وأجداده األكارسة، بالد يف أخواله أصيل: وأنه الضلوع، وايف وأنه
الجوانب: براق وأنه األجدل، انتصاب ينتصب ثم الصيد، حني العقاب هوي يهوي وأنه
وأنه املسحوب، كالرداء لطوله ذنبه وأن الجوزاء، أرساغه ويف البدر، جبينه يف تتوهم
الغبار يف سنابكه بريق تحسب وأنك الصياقل، لونه عىل سهرت كأنما األديم صايف
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صوته يف معبد نربات نغماته يف لتحسب حتى الصهيل هزج وأنه دخان، يعلوها ناًرا
املقبل. الحبيب إىل املحب نظر إليه لتنظر حتى العيون، ملك وأنه الرخيم،

ظلمة بغرته يهتك كان جواد وصف يف اإلجادة هذه البحرتي يجيد أن عجبًا وليس
ابن أما الشماء. القمة عن الصماء الصخرة تنحدر كما الفضاء، يف به وينحدر الليل،
يف أججت التي الظاهرة، شياته غري جواده من يذكر لم سليب، حريب فهو الزيات

والبغضاء. العداوة نار حسوده صدر

٢

عند املوحدة الصورة يتبني أن الناقد مقدور ويف الشعرية، الصورة اختالف هو ذلك
الباكية، الحمامة بوصف املثل ولنرضب التصوير، يف براعتهما بني يوازن ثم شاعرين،
طاهر عليه اقرتحها قصيدة من الشيباني محلم أبي قول فنجد الشعراء، منه أكثر فقد

غربته: وطالت سنه، كربت وقد الحسني، بن

يَ��نُ��وُح ال��َغ��ِري��ب ��ْج��ِو ال��شَّ وذُو َف��نُ��ْح��ُت َح��َم��اَم��ة نَ��ْوُح ِب��ال��رَّيِّ َوأَرَّق��ن��ي
ُس��ُف��وُح ال��دُُّم��وِع وأَْس��راُب ونُ��ْح��ُت َدْم��َع��ًة تُ��ذِْر وَل��ْم ن��اَح��ْت أَنَّ��ه��ا َع��َل��ى
ِف��ي��ُح4 َم��ه��اِم��ُه أَْف��راِخ��ي ُدوِن َوِم��ْن تَ��راُه��م��ا ِب��َح��يْ��ُث وَف��ْرخ��اه��ا ون��اَح��ْت

الدمينة: ابن قول وتجد

َح��زي��ُن أَص��َواِت��ُك��نَّ إَِل��ى ف��ِإنّ��ى َع��ْوَدًة ُع��ْدن ال��لِّ��َوى َح��َم��اَم��اِت يَ��ا أََال
أُب��ي��ُن َل��ُه��نَّ ب��أَْش��ج��اِن��ى َوِك��ْدُت يُ��ِم��تْ��نَ��ن��ي ِك��ْدَن ُع��ْدَن ��ا َف��َل��مَّ َف��ُع��ْدَن
ُع��ي��وُن َل��ُه��نَّ تَ��ذِْرْف َوَل��ْم بَ��َك��يْ��َن بَ��واك��يً��ا ِم��ثْ��َل��ُه��نَّ َع��ي��ن��ى تَ��َر َف��َل��ْم

العريض. الواسع وهو أفيح، جمع فيح: 4
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الجن: ديك قول ونجد

تَ��ْج��ِري وال ال��دُُّم��وَع تُ��ْج��ِري ُم��َق��ٌل ل��ه��ا ُخ��ْض��ِر َوَرٍق ِح��َم��ى ف��ي ُوْرٌق َح��َم��اِئ��ُم
��دِر ال��صَّ َج��َوى ك��ي��َف يَ��ْدري��َن ال ُك��نَّ وإِْن بَ��َك��ْت إْن ال��َغ��ِري��بَ��ِة إِْس��ع��اَد تَ��َك��ّل��ْف��َن
َص��ْخ��ِر إل��ى َص��ْخ��ٍر َح��قَّ ألَدَّْت ِب��ِه��نَّ أَْع��َوَل��ْت َخ��نْ��س��اءَ أَنَّ َل��ْو ُح��َرٌق ل��ه��ا
��بْ��ِر ال��صَّ َط��َل��ُب ف��اتَ��ن��ي إِْن وَم��ْع��ِدنُ��ُه األَس��ى َط��َل��ُب ُه��ن��ا ه��ا ِل��نَ��ْف��س��ي ف��ق��ل��ُت

نجد لم الجن ديك وأبيات الدمينة، ابن وأبيات محلم، أبي أبيات تأملنا إذا ونحن
قصيدة من الطغرائي بقول قابلناها إذا واضًحا الفرق ويظهر شعرية، صورة فيها

طويلة:

أْش��ج��ان��ي ن��اِر ِم��ْن َخ��ب��ا م��ا ف��أْش��َع��َل��ْت َف��نَ��ٍن َع��َل��ى َش��ْج��ًوا َص��َدح��ْت أَيْ��ِك��يَّ��ٌة
َوأَْوط��ان��ي أَْوط��اري َف��ذَكَّ��َرتْ��ن��َي ُف��ِج��َع��ْت وال إِْل��ًف��ا َف��َق��دْت وم��ا ن��اح��ْت
اْل��َع��ان��ي اْل��م��وثَ��ِق َوْج��َد ُد تُ��َج��دِّ أْض��َح��ْت ن��اِع��َم��ٌة اْل��ه��مِّ إِس��اِر ِم��ن َط��ل��ي��َق��ٌة
ِس��يِّ��اِن ال��ح��اَل��يْ��ِن ف��ي نَ��ْح��ُن م��ا َه��يْ��ه��اَت َط��َرب��ي وف��ي َوج��دي ف��ي ب��َي ��بَّ��َه��ْت ت��شَّ
أْج��ف��ان��ي م��اءِ ِم��ن وال َق��ْل��ب��ي ن��اِر ِم��ن أث��ٌر َج��ْف��ِن��َه��ا ف��ي وال َح��ش��اه��ا ف��ي م��ا
ِب��أْغ��ص��اِن أْغ��ص��انً��ا تَ��ْل��ت��فُّ َخ��ْض��َراءُ تَ��ْح��ُض��نُ��ه��ا اْل��َغ��نَّ��اءِ اْل��ب��انَ��ِة َربَّ��َة ي��ا
ِب��ِه��ْج��راِن َم��ْم��نُ��وٍّ اْألْه��ِل َع��ِن ن��اءٍ ِل��ُم��ْغ��تَ��ِرٍب إْس��ع��اًدا نَ��ْوُح��ِك ك��ان إِْن
بُ��ُس��ْل��واِن وُس��ْل��وانً��ا ِب��َوْج��ٍد َوْج��ًدا َط��َرٌب اْع��ت��اَدن��ي م��ا إِذا َف��ق��اِرض��ي��ن��ي
أْح��َزان��ي َك��ْل��َم َويَ��أُس��و ش��أَن��ي يَ��ْع��ِن��ي��ِه ِب��َم��ْن أْس��تَ��ع��ي��َن َح��تَّ��ى َف��َق��ْص��َرِك ال أْو
ش��ان��ي م��ا تَ��ْدري��َن وم��ا ال��ُه��م��وُم ِم��نِّ��ي أَخ��ذَْت م��ا يَ��ْع��ن��ي��ِك وال ِم��نِّ��ي أن��ِت م��ا
َك��ِإْرن��ان��ي َوإِْرن��انً��ا َك��َدْم��ع��ي َدْم��ًع��ا َل��ُه َف��ِإّن إِْس��ع��اِدي ال��َغ��يْ��ِم إَِل��ى ِك��ِل��ي

الباكية، الحمامة هاجته وقد الحزين، املوجع حال تمثل بديعة شعرية صورة وهذه
تروع دقيقة موازنة الساجعة األيكية تلك حال وبني حاله بني يوازن الشاعر لرتى وإنك

يقول: كيف وانظر الوجدان، وتهيج القلب،

85



الشعراء بني املوازنة

اْل��َع��ان��ي اْل��م��وثَ��ِق َوْج��َد ُد تُ��َج��دِّ أْض��َح��ْت ن��اِع��َم��ٌة اْل��ه��مِّ إِس��اِر ِم��ن َط��ل��ي��َق��ٌة

يف بالتصنع الحمامة وصف فإن السلوان، من واليأس الحزن، وصف يف غاية وهذا
الشاديات، الحمائم بحزن االقتناع كذلك وال وأساه، الشاعر لوعة عىل أدل وشجاها بثها

بالحزين. الحزين ألنس الراحة من شيئًا فيه فإن
لغربته، يأىس محلم أبا فإن الصورة، اختالف من شيئًا هنا أن تذكر أن ولك
غصن أفراخها وبني بينها جمع وقد تبكي الحمامة إن حني يف أطفاله، لبعد ويتفجع

األحباب! وفرقة الشمل تبديد هللا وقاها وقد تبغي فماذا واحد،
يفصح كاد أنه يذكر ثم العودة، ويسألهن اللوى، حمامات يراجع الدمينة وابن
قريبًا معنى يردد الجن وديك عيون، لهن تذرف لم وإن بجانبه، بكني حني أرساره عن
عىل يدل مسلًكا وسلك طريفة، بفكرة أتى فقد الطغرائي أما الدمينة، ابن معنى من

يقول. ما بتحديد عنايته
الصور اختيار من عليه يجب ما إىل الناقد نظر ألفت أن الوجيز الفصل بهذا وأريد
الوصف من نوع املوازنة فإن واالئتالف: االختالف دقائق من بينها ما وإدراك الشعرية

الفروق. مختلف من الصور بني ما وبيان
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التمثيلية، االستعارة من نوًعا الشعرية الصورة يحسب من األدب رجال من رأيت ولقد
الحديث. هذا نسوق الخطأ ذلك تصحيح ويف

١

منتزعة هيئة به واملشبه املشبه فيه يكون التشبيه من رضب هي التمثيلية االستعارة
السائرة، األمثال أكثر يتكون االستعارة هذه ومن متخيلة، أو متحققة أمور عدة من

خيالية. موارد وألكثرها حقيقية، موارد لبعضها فيكون
أرضب: أربعة — املهدي أستاذنا املرحوم قال كما — ولألمثال
زهري: بن كعب قول يف ُعرقوب كمواعيد حقيقي مورد له ما األول:

اْألَب��اط��ي��ُل إِّال َم��واع��ي��ُده��ا َوم��ا َم��ثَ��ًال َل��ه��ا ُع��ْرُق��وٍب َم��واع��ي��ُد ك��انَ��ْت

أمثال يف جاء كما عاقل إىل فيه والعمل الكالم نسب ما وهو املمكن، الخيايل الثاني:
الغرق، عىل فأرشف السباحة، يحسن يكن ولم نهر، يف يستحم كان صبيٍّا أن لقمان
النهر، إىل نزوله عىل يلومه وجعل عليه، فأقبل الطريق، يف عابر برجل فاستغاث

لُْمني!». ثم املوت من خلصني هذا! «يا الصبي: فقال
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كما به، لالعتبار والجماد الحيوان ألسنة عىل جاء ما وهو املستحيل، الخيايل الثالث:
مثل فلما به، ظفر جيًشا إليه فسري املأمون، عىل خارًجا وكان منيع، بن نرص فعل
عىل خطر مثًال أتسمع املؤمنني! أمري يا فقال: عنقه، برضب أمر املأمون يدي بني

يقول: فأنشأ قل، فقال: بايل؟

ال��تَ��ْق��دي��ُر س��اق��ُه ب��رٍّ ُع��ص��ف��وَر َم��رًَّة ص��اَدَف ��ْق��َر ال��صَّ ب��أَنَّ َزَع��م��وا
ي��ط��ي��ُر ع��ل��يْ��ه ُم��نْ��ق��ضٍّ ��ْق��ُر وال��صَّ َج��ن��اِح��ِه تَ��ْح��َت اْل��ُع��ْص��ف��وُر َف��تَ��َك��لَّ��َم
ل��ح��ق��ي��ُر ف��إن��ن��ي ش��وي��ُت َول��ِئ��ْن لُ��ْق��َم��ًة ��ُم أُتَ��مِّ ال ِل��ِم��ثْ��ِل��َك إِنِّ��ي
ال��ُع��ْص��ف��وُر ذِل��ك َوأْف��َل��َت َك��َرًم��ا ِب��َص��ي��ِدِه ال��ُم��ِدلُّ ��ْق��ُر ال��صَّ ف��ت��ه��اوَن

كحديث وغريه، الناطق بني جمع ما وهو واملستحيل، املمكن من املختلط الخيايل الرابع:
وبينما تحميه، حية فيه واديًا بغنمهما هبطا أخوين أن زعموا فقد واألخوين: الحية
خريٌ الحياة يف ما وهللا أخوه: فقال فقتلته. الحية نهشته إذ غنمه يرعى أحدهما كان
عىل وندمت قتلته أني ترى أال قالت: يقتلها وهم لقيها فلما الحية. وألطلبن بعده،
كل أخيك دية وأعطيك آمنًا، الوادي هذا يف فأدعك الصلح، يف لك فهل مني! كان ما
كثر حتى تعطيه زالت وما لها، وحلف له وحلفت ذلك، عىل فصالحها ديناًرا؟ يوم
إىل فعمد أخي! قاتل أرى وأنا العيش، هذا ينفعني كيف قال: الغنى أحس فلما ماله.
عنه فقطعت مقتلها، وأخطأ فشجها رضبها به مرت فلما انتظر، ثم فأحدَّها فأس
فقالت: كنا؟ كما املودة عىل نتعاهد أن لك هل وقال: رشها، فخاف وتوعدته الدينار
رأيس يف التي الشجة ذكرت وكلما عيلَّ، وجدت أخيك قرب إىل نظرت كلما ألنك ال!

مرة: بني بها يعاتب قصيدة من الذبياني النابغة يقول ذلك ويف عليك! وجدت

س��اه��رْه اْل��وْح��د ِم��ن تَ��ْش��ك��و أَْص��بَ��َح��ْت َوم��ا ِم��نْ��ُه��م��و ��ْغ��ن ال��ضِّ ذَوي ِم��ْن َألْل��َق��ى َوإنِّ��ي
س��ائ��رْه ال��ن��اس ف��ي األْم��ث��اُل انْ��َف��كَّ��ِت َوم��ا َح��ل��ي��ِف��ه��ا ِم��ْن ال��ص��ف��ا ذاُت َل��ق��يَ��ْت َك��م��ا
ب��ادرْه1 ب��ال��ظ��لُّ��ِم ِم��نْ��ك تَ��ْغ��َش��يَ��نِّ��ي َوال واف��يً��ا ِل��ْل��َع��ْق��ِل أَْدع��وَك َل��ُه َف��ق��اَل��ْت

الدية. هو — هنا — العقل 1
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َوظ��اِه��َره ِغ��بٍّ��ا اْل��م��اَل تَ��دي��ِه َف��ك��انَ��ْت تَ��راَض��ي��ا ح��ي��َن ِب��ال��ل��ه َف��واثَ��َق��ه��ا
ج��اِئ��َرْه ال��َح��ّق َع��ِن نَ��ْف��ٌس ِب��ِه َوج��اَرْت أَق��لَّ��ُه إالَّ ال��َع��ْق��َل ��ى تَ��َوفَّ ��ا َف��َل��مَّ
واِت��رْه َويَ��ْق��تُ��َل م��اٍل ذا َف��يُ��ْص��ِب��َح ُف��رَص��ًة ال��ل��ُه يَ��ْج��َع��ُل أنَّ��ى ت��ذك��َر
َم��ف��اِق��َرْه َوَس��ّد َم��ْوج��وًدا َوأثَّ��َل م��اَل��ُه ال��ل��ُه ��َر ثَ��مِّ أْن َرأى ��ا َف��َل��مَّ
ب��اِت��َرْه ال��َم��ع��اِوِل َم��تْ��َن ُم��ذَكَّ��َرة ُغ��رابُ��َه��ا يُ��ُح��ّد َف��أٍس َع��َل��ى أََك��بَّ
ب��اِدَره ال��َك��فُّ تُ��ْخ��ِط��ىءَ أو ِل��يَ��ق��تُ��َل��ه��ا ُم��َش��يَّ��ٍد ُج��ْح��ٍر َف��ْوِق ِم��ْن َل��ه��ا َف��ق��اَم
ن��اِظ��َره ��ُض تُ��َغ��مِّ ال َع��يْ��ٌن َولِ��ْل��ِب��رِّ َف��أِس��ِه َض��ْربَ��َة ال��ل��ُه َوق��اه��ا ��ا َف��َل��مَّ
آِخ��َرْه ل��َي تُ��نْ��ِج��ِزي أْو ِل��ن��ا م��ا َع��َل��ى بَ��يْ��نَ��ن��ا ال��ل��َه نَ��ْج��َع��ِل تَ��ع��اَل��ْي َف��ق��اَل
ف��اِج��َرْه يَ��م��ي��نُ��َك اًرا َغ��دَّ َرأَيْ��تُ��َك إنَّ��ن��ي أْف��َع��ُل ال��ل��ِه يَ��م��ي��ُن َف��ق��اَل��ْت
ف��اِق��َرْه َرأس��ي َف��ْوَق َف��أٍس َوَض��ْربَ��ُة ُم��ق��اِب��ل��ي يَ��زاُل ال َق��بْ��ٌر ل��َي أَبَ��ى

٢

تعاىل: قوله ذلك من خيالية، موارد لها كثرية أمثال القرآن ويف
َوَحْملُُه ۖ ُكْرًها َوَوَضَعتُْه ُكْرًها ُه أُمُّ َحَمَلتُْه ۖ إِْحَسانًا ِبَواِلَديِْه اْإلِنَساَن يْنَا ﴿َوَوصَّ
أَْشُكَر أَْن أَْوِزْعِني َربِّ َقاَل َسنًَة أَْربَِعنَي َوبََلَغ ُه أَُشدَّ بََلَغ إِذَا َحتَّٰى ۚ َشْهًرا ثََالثُوَن َوِفَصالُُه
إِنِّي ۖ يَّتِي ذُرِّ ِيف ِيل َوأَْصِلْح تَْرَضاُه َصاِلًحا أَْعَمَل َوأَْن َواِلَديَّ َوَعَىلٰ َعَيلَّ أَنَْعْمَت الَِّتي ِنْعَمتََك
َونَتََجاَوُز َعِملُوا َما أَْحَسَن َعنُْهْم نَتََقبَُّل الَِّذيَن ِئَك ـٰ أُوَل * اْلُمْسِلِمنَي ِمَن َوإِنِّي إَِليَْك تُبُْت
ِلَواِلَديِْه َقاَل َوالَِّذي * يُوَعُدوَن َكانُوا الَِّذي ْدِق الصِّ وَْعَد ۖ اْلَجنَِّة أَْصَحاِب ِيف َسيِّئَاِتِهْم َعن
آِمْن َويَْلَك هللاَ يَْستَِغيثَاِن َوُهَما َقبِْيل ِمن اْلُقُروُن َخَلِت َوَقْد أُْخَرَج أَْن أَتَِعَداِنِني لَُّكَما أُفٍّ
ِيف اْلَقْوُل َعَليِْهُم َحقَّ الَِّذيَن ِئَك ـٰ أُوَل * لِنَي اْألَوَّ أََساِطريُ إِالَّ ذَا ـٰ َه َما َفيَُقوُل َحقٌّ ِهللا وَْعَد إِنَّ

يَن﴾ َخاِرسِ َكانُوا إِنَُّهْم ۖ َواْإلِنِس اْلِجنِّ َن مِّ َقبِْلِهم ِمن َخَلْت َقْد أَُمٍم
من لهؤالء وما والفجار، األبرار حال تصوير به يراد وتمثيل تشبيه هذا فإن

النعيم. من ألولئك وما الخزي،
َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا تعاىل: قوله هذا من وأرصح

َجُهوًال﴾. َظلُوًما َكاَن َُّه إِن اْإلِنَساُن َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَن َفأَبنَْيَ
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فيها وما التكاليف تصوير املراد وإنما إشفاق، وال إباء وال عرض يحصل لم فإنه
األشياء. بحقائق والجهل الغرور من عليه يغلب وما اإلنسان وتصوير املشقة، من

يَْوَمنْيِ ِيف اْألَْرَض َخَلَق ِبالَِّذي َلتَْكُفُروَن أَِئنَُّكْم ﴿ُقْل :— وشأنه عز — قوله وكذلك
ِفيَها َوبَاَرَك َفْوِقَها ِمن َرَواِيسَ ِفيَها َوَجَعَل * اْلَعاَلِمنَي َربُّ ٰذَِلَك ۚ أَنَداًدا َلُه َوتَْجَعلُوَن
ُدَخاٌن َوِهَي َماءِ السَّ إَِىل اْستََوٰى ثُمَّ * اِئِلنَي لِّلسَّ َسَواءً أَيَّاٍم أَْربََعِة ِيف أَْقَواتََها ِفيَها َر َوَقدَّ

َطاِئِعنَي﴾. أَتَيْنَا َقاَلتَا َكْرًها أَْو َطوًْعا ائِْتيَا َولِْألَْرِض َلَها َفَقاَل
األرض يف املطلق السلطان من لها وما اإللهية، القدرة تصوير الغرض فإن
الرتغيب بها قصد التي اآليات يف نظرنا إذا التصوير هذا قيمة وتظهر والسماء.

اسمه: تبارك كقوله والرتهيب
نُِفَخ ثُمَّ ۖ هللاُ َشاءَ َمن إِالَّ اْألَْرِض ِيف َوَمن َماَواِت السَّ ِيف َمن َفَصِعَق وِر الصُّ ِيف ﴿َونُِفَخ
َوِجيءَ اْلِكتَاُب َوُوِضَع َربَِّها ِبنُوِر اْألَْرُض َقِت َوأَْرشَ * يَنُظُروَن ِقيَاٌم ُهْم َفِإذَا أُْخَرٰى ِفيِه
َعِمَلْت ا مَّ نَْفٍس ُكلُّ يَْت َوُوفِّ * يُْظَلُموَن َال َوُهْم ِباْلَحقِّ بَيْنَُهم َوُقِيضَ َهَداءِ َوالشُّ ِبالنَِّبيِّنَي

يَْفَعلُوَن﴾ ِبَما أَْعَلُم َوُهَو
بقوله: ذلك يتبع تراه ثم املخيف، الواقع بصورة سيكون ما يصور تراه فإنك

َلُهْم َوَقاَل أَبَْوابَُها ُفِتَحْت َجاءُوَها إِذَا َحتَّٰى ۖ ُزَمًرا َجَهنََّم إَِىلٰ َكَفُروا الَِّذيَن ﴿َوِسيَق
ۚ ذَا ـٰ َه يَْوِمُكْم ِلَقاءَ َويُنِذُرونَُكْم َربُِّكْم آيَاِت َعَليُْكْم يَتْلُوَن نُكْم مِّ ُرُسٌل يَأِْتُكْم أََلْم َخَزنَتَُها
َخاِلِديَن َجَهنََّم أَبَْواَب اْدُخلُوا ِقيَل * اْلَكاِفِريَن َعَىل اْلَعذَاِب َكِلَمُة ْت َحقَّ ـِٰكْن َوَل بََىلٰ َقالُوا

ِيَن﴾ اْلُمتََكربِّ َمثَْوى َفِبئَْس ۖ ِفيَها
النعيم: دار إىل التشويق يف قوله ثم الرتهيب، يف هذا

َوَقاَل أَبَْوابَُها َوُفِتَحْت َجاءُوَها إِذَا َحتَّٰى ۖ ُزَمًرا اْلَجنَِّة إَِىل َربَُّهْم اتََّقْوا الَِّذيَن ﴿َوِسيَق
َوْعَدُه َصَدَقنَا الَِّذي َِّ هلِل اْلَحْمُد َوَقالُوا * َخاِلِديَن َفاْدُخلُوَها ِطبْتُْم َعَليُْكْم َسَالٌم َخَزنَتَُها َلُهْم

اْلَعاِمِلنَي﴾ أَْجُر َفِنْعَم ۖ نََشاءُ َحيُْث اْلَجنَِّة ِمَن ُ أ نَتَبَوَّ اْألَْرَض َوأَْوَرثَنَا
تعاىل: قوله الرائق التمثيل ومن الطراز: صاحب قال

ا َسدٍّ أَيِْديِهْم بنَْيِ ِمن ﴿َوَجَعْلنَا وقوله: يَْفَقُهوُه﴾. أَن أَِكنًَّة ُقلُوِبِهْم َعَىلٰ ﴿َوَجَعْلنَا
وَن﴾. يُبِْرصُ َال َفُهْم َفأَْغَشيْنَاُهْم ا َسدٍّ َخْلِفِهْم َوِمْن

وبلوغ الرسول، به جاء ملا املخالفة عىل وإرصارهم الدين، عن إلعراضهم فهم
يقال ما يفقه ال فهو كنان قلبه عىل جعل من بحال ممثلون والنكوص، الصد يف الغاية
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خلفه ومن يديه بني من بسد مراده وبني بينه رضب من وبحال لقبوله، يرعوي وال له،
بحال. بغيته إىل الوصول يمكنه وال إليه، يهتدي ال فهو

تعاىل: كقوله بحالة حالة تشبيه والتمثيل
أَْسَفاًرا﴾ يَْحِمُل اْلِحَماِر َكَمثَِل يَْحِملُوَها َلْم ثُمَّ التَّْوَراَة لُوا ُحمِّ الَِّذيَن ﴿َمثَُل

أنه وهو الحمار، أحوال من منتزع الجرجاني القاهر عبد قال كما الشبه فإن
وال فيها، بما يحس ال ثم العقول، ثمر ومستودع العلوم، أوعية هي التي األسفار يحمل
وال يشء، يف العلم من ليست التي األعمال سائر وبني بينها يفرق وال بمضمونها، يشعر
جبينه، ويكد عليه، يثقل أنه سوى حظ يحمل مما له فليس بسبيل، عليه الداللة من
بعض2. إىل بعضها وقرن ألفت، ألشياء ونتيجة مجموعة، أمور مقتىض ترى كما فهو
يعنيني وإنما والتمثيل، والكناية االستعارة بني الفرق يف كثري كالم البيان ولعلماء
عنها أسلفت التي الشعرية الصور من ليس التعبري من النوع هذا أن القارئ يعرف أن

الخيال. روعة من فيه ملا التصوير من نوًعا ذاته يف كان وإن الحديث،

٣

فهي الشعرية الصورة أما للمعنى، صورة التمثيلية االستعارة إن يقال: أن ويمكن
معنى تقرير به يراد تمثيل ِبيَِمينِِه﴾ َمْطِويَّاٌت َماَواُت ﴿َوالسَّ تعاىل: فقوله للغرض، مثال
سورة آخر يف تعاىل فكقوله شعرية بصورة الغرض تصوير أما هللا. قدرة هو خاص:

املائدة:
ُدوِن ِمن َهنْيِ ـٰ إَِل َي َوأُمِّ اتَِّخذُونِي ِللنَّاِس ُقْلَت أَأَنَت َمْريََم ابَْن ِعيَىس يَا هللاُ َقاَل ﴿َوإِذْ
تَْعَلُم ۚ َعِلْمتَُه َفَقْد ُقْلتُُه ُكنُت إِن ۚ ِبَحقٍّ ِيل َليَْس َما أَُقوَل أَْن ِيل يَُكوُن َما ُسبَْحانََك َقاَل ۖ ِهللا
أََمْرتَِني َما إِالَّ َلُهْم ُقْلُت َما * اْلُغيُوِب ُم َعالَّ أَنَت إِنََّك ۚ نَْفِسَك ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما
ُكنَت يْتَِني تََوفَّ ا َفَلمَّ ۖ ِفيِهْم ُدْمُت ا مَّ َشِهيًدا َعَليِْهْم َوُكنُت ۚ َوَربَُّكْم َربِّي هللاَ اْعبُُدوا أَِن ِبِه
تَْغِفْر َوإِن ۖ ِعبَاُدَك َفِإنَُّهْم تَُعذِّبُْهْم إِن * َشِهيٌد ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىلٰ َوأَنَت ۚ َعَليِْهْم الرَِّقيَب أَنَت

اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِزيُز أَنَت َفِإنََّك َلُهْم

البالغة. أرسار راجع 2
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فإن الغرض، من جزء واملعنى للمعنى، ال للغرض، تصوير هذا أن يف شك ال فإنه
السالم عليه عيىس ورسوله عبده وبني العزة رب بني جرى الذي البديع الحوار هذا
الجزئي املعنى فتصوير الجزئية، املعاني من طائفة عىل يشتمل كليٍّا غرًضا يمثل
بها يراد التي الشعرية الصورة هو الكيل الغرض وتصوير التمثيل، أو االستعارة هو

البيان. غاية هو الذي التأثري من إليه الوصول يمكن ما أقىص إىل الوصول

٤

املرشكني: من أعدائهم أمام املسلمني موقف تحديد يف تعاىل قوله الشعرية الصور ومن
َوَرُسولُُه ۙ ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ بَِريءٌ هللاَ أَنَّ اْألَْكَربِ اْلَحجِّ يَْوَم النَّاِس إَِىل َوَرُسولِِه ِهللا َن مِّ ﴿َوأَذَاٌن
َكَفُروا الَِّذيَن ِ َوبَرشِّ ۗ ِهللا ُمْعِجِزي َغرْيُ أَنَُّكْم َفاْعَلُموا تََولَّيْتُْم َوإِن ۖ لَُّكْم َخرْيٌ َفُهَو تُبْتُْم َفِإن ۚ
يَُظاِهُروا َوَلْم َشيْئًا يَنُقُصوُكْم َلْم ثُمَّ ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ َعاَهدتُّم الَِّذيَن إِالَّ * أَِليٍم ِبَعذَاٍب
اْألَْشُهُر انَسَلَخ َفِإذَا * اْلُمتَِّقنَي يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ۚ ِتِهْم ُمدَّ إَِىلٰ َعْهَدُهْم إَِليِْهْم وا َفأَِتمُّ أََحًدا َعَليُْكْم
َمْرَصٍد ُكلَّ َلُهْم َواْقُعُدوا وُهْم َواْحُرصُ َوُخذُوُهْم َوَجدتُُّموُهْم َحيُْث ِكنَي اْلُمْرشِ َفاْقتُلُوا اْلُحُرُم
َوإِْن * رَِّحيٌم َغُفوٌر هللاَ إِنَّ ۚ َسِبيَلُهْم َفَخلُّوا الزََّكاَة َوآتَُوا َالَة الصَّ َوأََقاُموا تَابُوا َفِإن ۚ
َُّهْم ِبأَن ٰذَِلَك ۚ َمأَْمنَُه أَبْلِْغُه ثُمَّ ِهللا َكَالَم يَْسَمَع َحتَّٰى َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ أََحٌد
َعاَهدتُّْم الَِّذيَن إِالَّ َرُسولِِه َوِعنَد ِهللا ِعنَد َعْهٌد ِكنَي ِلْلُمْرشِ يَُكوُن َكيَْف * يَْعَلُموَن الَّ َقْوٌم
َكيَْف * اْلُمتَِّقنَي يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ۚ َلُهْم َفاْستَِقيُموا َلُكْم اْستََقاُموا َفَما ۖ اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِعنَد
ُقلُوبُُهْم َوتَأْبَٰى ِبأَْفَواِهِهْم يُْرُضونَُكم ۚ ًة ِذمَّ َوَال إِالٍّ ِفيُكْم يَْرُقبُوا َال َعَليُْكْم يَْظَهُروا َوإِن
َكانُوا َما َساءَ إِنَُّهْم ۚ َسِبيلِِه َعن َفَصدُّوا َقِليًال ثََمنًا ِهللا ِبآيَاِت اْشَرتَْوا * َفاِسُقوَن َوأَْكثَُرُهْم
َوأََقاُموا تَابُوا َفِإن * اْلُمْعتَُدوَن ُهُم ِئَك ـٰ َوأُوَل ۚ ًة ِذمَّ َوَال إِالٍّ ُمْؤِمٍن ِيف يَْرُقبُوَن َال * يَْعَملُوَن
نََّكثُوا َوإِن * يَْعَلُموَن ِلَقْوٍم اْآليَاِت ُل َونَُفصِّ ۗ يِن الدِّ ِيف َفِإْخَوانُُكْم الزََّكاَة َوآتَُوا َالَة الصَّ
َلَعلَُّهْم َلُهْم أَيَْماَن َال َُّهْم إِن ۙ اْلُكْفِر َة أَِئمَّ َفَقاِتلُوا ِدينُِكْم ِيف َوَطَعنُوا َعْهِدِهْم بَْعِد ن مِّ أَيَْمانَُهم
َل أَوَّ بََدءُوُكْم َوُهم الرَُّسوِل ِبِإْخَراِج وا َوَهمُّ أَيَْمانَُهْم نََّكثُوا َقْوًما تَُقاِتلُوَن أََال * يَنتَُهوَن
ِبأَيِْديُكْم هللاُ يَُعذِّبُْهُم َقاِتلُوُهْم * ْؤِمِننَي مُّ ُكنتُم إِن تَْخَشْوُه أَن أََحقُّ َفاهللُ ۚ أَتَْخَشْونَُهْم ۚ َمرٍَّة
َويَتُوُب ۗ ُقلُوِبِهْم َغيَْظ َويُذِْهْب * ْؤِمِننَي مُّ َقْوٍم ُصُدوَر َويَْشِف َعَليِْهْم ُكْم َويَنُرصْ َويُْخِزِهْم
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َجاَهُدوا الَِّذيَن هللاُ يَْعَلِم ا َوَلمَّ تُْرتَُكوا أَن َحِسبْتُْم أَْم * َحِكيٌم َعِليٌم َوهللاُ ۗ يََشاءُ َمن َعَىلٰ هللاُ
تَْعَملُوَن﴾. ِبَما َخِبريٌ َوهللاُ ۚ َولِيَجًة اْلُمْؤِمِننَي َوَال َرُسولِِه َوَال ِهللا ُدوِن ِمن يَتَِّخذُوا َوَلْم ِمنُكْم
النظر بغض األدبية الوجهة من القرآن عن أتكلم أني القارئ يذكر أن وأحب
النسخ وجوه من الفقيه فيه ينظر قد وما القتال، أحكام من اآليات هذه مثل يف عما

الجهاد. إىل الدعوة يف خطبة تكون تكاد الصورة هذه أن وأقرر التأويل، ورضوب
ذلك، املقام يقتيض حني وتأكيده املعنى بتثبيت القرآن يف الشعرية الصور وتمتاز
وإنك األداء محتوم واجبًا يراه بل إليه، يحتاج حني التكرار يف غضاضة يرى ال والقرآن
تعذيبهم، إىل والدعوة وتحقريهم، املرشكني لعن يف ويعيد يبدئ اآليات هذه يف لتجده
حني بالرفق يويص تراه أال األساسية. أغراضه من ذلك كان إذ وتقتيلهم، وإذاللهم.

يقول:
َمأَْمنَُه أَبْلِْغُه ثُمَّ ِهللا َكَالَم يَْسَمَع َحتَّٰى َفأَِجْرُه اْستََجاَرَك ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ أََحٌد ﴿َوإِْن
الدماء، جوانبه من تتفجر الغضب رصخة يرصخ ثم يَْعَلُموَن﴾. الَّ َقْوٌم ِبأَنَُّهْم ٰذَِلَك
ِعنَد َعاَهدتُّْم الَِّذيَن إِالَّ َرُسولِِه وَِعنَد ِهللا ِعنَد َعْهٌد ِكنَي ِلْلُمْرشِ يَُكوُن ﴿َكيَْف فيقول:
َكيَْف * اْلُمتَِّقنَي يُِحبُّ هللاَ إِنَّ ۚ َلُهْم َفاْستَِقيُموا َلُكْم اْستََقاُموا َفَما ۖ اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد
ُقلُوبُُهْم َوتَأْبَٰى ِبأَْفَواِهِهْم يُْرُضونَُكم ۚ ًة ِذمَّ َوَال إِالٍّ ِفيُكْم يَْرُقبُوا َال َعَليُْكْم يَْظَهُروا َوإِن
َفَصدُّوا َقِليًال ثََمنًا ِهللا ِبآيَاِت ﴿اْشَرتَْوا يقول: بل هذا يكفيه ال ثم َفاِسُقوَن﴾. َوأَْكثَُرُهْم
ِيف يَْرُقبُوَن ﴿َال يقول: بل هذا يكفيه ال ثم يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا َما َساءَ إِنَُّهْم ۚ َسِبيلِِه َعن
نََكثُوا َقْوًما تَُقاِتلُوَن أََال فيقول: يعود ثم اْلُمْعتَُدوَن﴾. ُهُم ِئَك ـٰ َوأُوَل ًة ِذمَّ َوَال إِالٍّ ُمْؤِمٍن
تَْخَشْوُه أَْن أََحقُّ َفاهللُ أَتَْخَشْونَُهْم َمرٍَّة َل أَوَّ بََدءُوُكْم َوُهْم الرَُّسوِل ِبِإْخَراِج وا َوَهمُّ أَيَْمانَُهْم
ُكْم َويَنُرصْ َويُْخِزِهْم ِبأَيِْديُكْم هللاُ يَُعذِّبُْهُم ﴿َقاِتلُوُهْم فيقول: يثور ثم ُمْؤِمِننَي. ُكنْتُْم إِْن
ۗ يََشاءُ َمن َعَىلٰ هللاُ َويَتُوُب ۗ ُقلُوِبِهْم َغيَْظ َويُذِْهْب * ْؤِمِننَي مُّ َقْوٍم ُصُدوَر َويَْشِف َعَليِْهْم

َحِكيٌم﴾. َعِليٌم َوهللاُ
وعماية فتنة عهد كان القرآن فيه نزل الذي العهد أن القارئ يذكر أن وأود
إثم ال طبيعية، غضبة القرآن جوانب بها تقبض التي الغضبة هذه وكانت وضالل،
شعرية، صوًرا القرآن من أجعل أني يف الرس القارئ ليعرف ذلك أقول عدوان. وال فيها
الترشيع بها يراد التي الكتب من القرآن فليس الشعراء، من ملسو هيلع هللا ىلص النبي يكن لم وإن
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وتنفيذه تأييدها إىل يدعو ثم وسهولة، بساطة يف القوانني يذكر هو وإنما املحض،
والجربوت. بالقوة

٥

شأنه: عز قوله القرآن يف وردت التي البديعة الشعرية الصور ومن
أَْصنَاًما نَْعبُُد َقالُوا * تَْعبُُدوَن َما َوَقْوِمِه ِألَِبيِه َقاَل إِذْ * إِبَْراِهيَم َ نَبَأ َعَليِْهْم ﴿َواتُْل
َقالُوا * وَن يَُرضُّ أَْو يَنَفُعونَُكْم أَْو * تَْدُعوَن إِذْ يَْسَمُعونَُكْم َهْل َقاَل * َعاِكِفنَي َلَها َفنََظلُّ
اْألَْقَدُموَن َوآبَاُؤُكُم أَنتُْم * تَْعبُُدوَن ُكنتُْم ا مَّ أََفَرأَيْتُم َقاَل * يَْفَعلُوَن َكٰذَِلَك آبَاءَنَا َوَجْدنَا بَْل
يُْطِعُمِني ُهَو َوالَِّذي * يَْهِديِن َفُهَو َخَلَقِني الَِّذي * اْلَعاَلِمنَي َربَّ إِالَّ يلِّ َعُدوٌّ َفِإنَُّهْم *
أَن أَْطَمُع َوالَِّذي * يُْحِينِي ثُمَّ يُِميتُِني َوالَِّذي * يَْشِفنِي َفُهَو َمِرْضُت َوإِذَا * َويَْسِقنِي
يلِّ َواْجَعل * اِلِحنَي ِبالصَّ َوأَْلِحْقِني ُحْكًما ِيل َهْب َربِّ * يِن الدِّ يَْوَم َخِطيئَِتي ِيل يَْغِفَر
ِمَن َكاَن َُّه إِن ِألَِبي َواْغِفْر * النَِّعيِم َجنَِّة َوَرثَِة ِمن َواْجَعْلِني * اْآلِخِريَن ِيف ِصْدٍق ِلَساَن
هللاَ أَتَى َمْن إِالَّ * بَنُوَن َوَال َماٌل يَنَفُع َال يَْوَم * يُبَْعثُوَن يَْوَم تُْخِزنِي َوَال * الِّنَي الضَّ

َسِليٍم﴾ ِبَقْلٍب
الحديث هذا من أعذب أتجد وحدثني وثالثة، وثانية مرة القارئ أيها هذا اتل
أال بالنفس؟ منه وأرفق القلب، إىل منه وأحب السمع، عىل منه أخف تجد وهل املمتع؟
ويتغلغل الكحيل، الطرف يف السحر يجري كما الحديث هذا يف يجري الحسن ترى

الوحيد؟؟ ابنه به يرفق الوالد صدر يف يتغلغل كما قارئه قلب يف اإليمان

٦

اسمه: تبارك قوله الرائعة الشعرية الصور ومن
َرُسوٌل َلُكْم إِنِّي * تَتَُّقوَن أََال ُهوٌد أَُخوُهْم َلُهْم َقاَل إِذْ * اْلُمْرَسِلنَي َعاٌد ﴿َكذَّبَْت
اْلَعاَلِمنَي َربِّ َعَىلٰ إِالَّ أَْجِرَي إِْن ۖ أَْجٍر ِمْن َعَليِْه أَْسأَلُُكْم َوَما * َوأَِطيُعوِن هللاَ َفاتَُّقوا * أَِمنٌي
بََطْشتُم َوإِذَا * تَْخلُُدوَن َلَعلَُّكْم َمَصاِنَع َوتَتَِّخذُوَن * تَْعبَثُوَن آيًَة ِريٍع ِبُكلِّ أَتَبْنُوَن *
ُكم أََمدَّ * تَْعَلُموَن ِبَما ُكم أََمدَّ الَِّذي َواتَُّقوا * َوأَِطيُعوِن هللاَ َفاتَُّقوا * َجبَّاِريَن بََطْشتُْم
َسَواءٌ َقالُوا * َعِظيٍم يَْوٍم َعذَاَب َعَليُْكْم أََخاُف إِنِّي * وَُعيُوٍن َوَجنَّاٍت * َوبَنِنَي ِبأَنَْعاٍم
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ِبُمَعذَِّبنَي نَْحُن َوَما * لِنَي اْألَوَّ ُخلُُق إِالَّ ذَا ـٰ َه إِْن * اْلَواِعِظنَي َن مِّ تَُكن َلْم أَْم أََوَعْظَت َعَليْنَا
اْلَعِزيُز َلُهَو َربََّك َوإِنَّ * ْؤِمِننَي مُّ أَْكثَُرُهم َكاَن َوَما ۖ َآليًَة ٰذَِلَك ِيف إِنَّ ۗ َفأَْهَلْكنَاُهْم َفَكذَّبُوُه *

الرَِّحيُم﴾

هيهات! ولكن الوقت، سمح لو القرآن، يف الشعرية الصور من املئات إيراد أستطيع وأنا
بني املوازنة يريد ملن غناء، أي غناء املنهج هذا يف أن وليعلم بذلك، القارئ فليكتف
الشعرية الصور من والرسائل الخطب يف ما عىل يرتكز التأثري فإن والخطباء، الكتاب
ورسائل طالب أبي بن عيل خطب يف وكم والقلوب. بالعقول تفعل ما تفعل التي

النفوس! شوارد إليها تسكن التي الفتانة، الصور من الجاحظ
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املعاينواألغراض

والغرض، املعنى بني فرقنا أننا القرآن يف الشعرية الصور عن حدثناك حني رأيت قد
البيان. عالم يف النفع من يشء له يكون أن نرجو الذي الرأي، هذا إيضاح إىل نعود واآلن

١

النثر، نقد عند الفقرة وحدة وعىل الشعر، نقد عند البيت وحدة عىل يرتكز النقد كان
يندر فيمن يقولون وكانوا الكالم، أجله من سيق الذي الغرض وحدة عن النظر بغض

الناس! أشعر لكان وسكت هذا قال لو بيت: له
األلفاظ أهمية ننكر ال األغراض، تمثل التي الشعرية» «الصور عىل تعويلنا يف ونحن
أصدق املعاني فتمثل واملنثور املنظوم تضاعيف يف تأتي التي الرائعة، واألخيلة املختارة،

تمثيل.
: كثريِّ فكقول املختار اللفظ أما

ح��اَل��ه��ا1 َف��َغ��يَّ��ر َل��ه��ا اْل��ع��ُدوُّ َط��ب��َن َم��ْظ��ل��وَم��ٍة ِم��ْن أَنْ��ِت ��ي وأُمِّ ِب��أَب��ي
َل��ه��ا َل��َق��َض��ى ��ٍق م��وفَّ ِع��نْ��د اْل��ُح��ْس��ِن ف��ي ��ح��ى َش��ْم��َس��ال��ضُّ َخ��اَص��َم��ْت َع��زََّة أَْن ل��ْو
ِن��ع��اَل��ه��ا ُخ��دوَدُه��نَّ ال��م��ل��ي��ُك َج��ع��َل ِن��ْس��وٌة َع��زََّة ب��َص��ْرِم إَِل��ىَّ َوَس��َع��ى

مرص وأهل مدفنها. وهو الطابون، يف تطفأ لئال دفنتها النار: وطبنت طبن، وهو فطن، بمعنى طبن 1

فصيح. أصل ولذلك «الطابونة» املخبز: يسمون
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قوله: يف «موفق» كلمة ولكن عادية أبيات وهذه

َل��ه��ا َل��َق��َض��ى ��ٍق م��وفَّ ِع��نْ��د اْل��ُح��ْس��ِن ف��ي َخ��اَص��َم��ْت َع��زََّة أَْن ل��ْو

أن إليك يخيل أن يري ألنه تمثيل؛ أصدق الشاعر مراد تمثل بارعة دقيقة كلمة
األمر الشتبه الحسن يف الشمس خاصمت لو وأنها واإلرشاق، الحسن يف كالشمس عزة
املحبوبة هذه بتفوق ليحكم التوفيق من بد ال وأنه الخصومة، هذه يف يفصل من عىل
وحسب الفصل ويتعذر الحق، يلتبس حني إال التوفيق إىل الحكم يحتاج وال الشمس، عىل
بالجمال. الشمس من أوىل املنصف نفس يف تكون وأن الناظر، تفتن أن الحسناء هذه

الليل: وصف يف الذبياني النابغة فكقول الرائع الخيال وأما

ب��آئ��ب ال��نُّ��ج��وم ي��ْرَع��ى اّل��ذي َول��يْ��َس ب��ُم��نْ��ق��ِض ل��يْ��َس ُق��ْل��ُت ح��تَّ��ى تَ��ط��اول

الصبح وصور السماء، أديم يف وتمرح ترسح اإلبل بصورة النجوم صور فقد
النجوم. هذه رصف أوبته ويف يئوب، ال أن يخىش الذي الغائب بالراعي

فإن كال! الحديث؟ أجله من سيق الذي الغرض هو أهذا ننظر: تعاىل ثم هذا اذكر
صدره عىل الهم هجوم محبوبته إىل يشكو أن النابغة وغرض ذلك، من أوسع الغرض

األبيات: هذه يف الغرض هذا عن أفصح وقد الليل، ظلمة يف

اْل��َك��واِك��ِب بَ��ط��يءِ أُق��اس��ي��ه َول��يْ��ٍل ن��اِص��ٍب أُم��يْ��َم��ة ي��ا ِل��ه��مٍّ ِك��ل��ي��ن��ي
ب��آئ��ب ال��نُّ��ج��وِم ي��ْرع��ى اّل��ذي َول��يْ��س ِب��ُم��نْ��ق��ِض ل��يْ��َس ُق��ْل��ُت َح��تَّ��ى تَ��ط��اول
ج��اِن��ب ُك��لَّ ِم��ْن ال��ُح��ْزُن ف��ي��ِه تَ��ض��اع��ف ه��ْم��ه َع��ازب ال��لَّ��يْ��ُل أراح َوص��ْدِر

قصيدته، مطلع يف الشاعر إليه قصد الذي الغرض لتمثيل شعرية صورة وهذه
الذي وصدره وشجاه، بثه بطوله طال الذي وليله املوجع، املمض همه عن تحدث فقد
اإلبل بصورة الهموم صور فقد رائع: خيال أيًضا وهذا همه، من عزب ما الليل أراح
فإذا بالنهار، همومه عن املرء يشغل وكذلك الحظرية، إىل ليًال تراح ثم نهاًرا، ترسح

جديد. من فاحتلته صدره إىل الهموم دبت بالليل شواغله انقطعت

98



واألغراض املعاني

القيس: امرئ قول من أروع املعنى وهذا

ِب��أَْم��ثَ��ِل ِم��نْ��ك اْإلِْص��ب��اُح وم��ا ب��ُص��بْ��ٍح انْ��ج��ِل أَال ال��طَّ��وي��ُل ال��لَّ��يْ��ُل أَيُ��ه��ا أَال

اآلداب2. زهر صاحب ذكره الذي الحديث يف ذلك بغري العتبي قال وإن
املري: حندج بن حندج يقول النابغة عنه أفصح الذي الغرض مثل ويف

َم��ْوص��وُل ب��ال��لَّ��ي��ل َل��يْ��لُ��ه ك��أَن��م��ا وال��طُّ��وُل اْل��ع��رُض تَ��نَ��اَه��ى ْص��وٍل َل��يْ��ِل ف��ي
وتَ��ْح��ج��ي��ُل ِم��نْ��ُه ُع��رٌَّة بَ��دْت وإِْن ِب��ِه َظ��ِف��ْرُت إِْن ��ي َك��فِّ ��بْ��ح ال��صُّ ف��ارَق ال
َم��ْق��ت��وُل ��ْوِط ب��ال��سَّ َح��يَّ��ٌة ك��أَنَّ��ه تَ��َم��ْل��ُم��لُ��ه ُص��وٍل ف��ي ط��اَل ِل��س��اِه��ٍر
��راب��ي��ُل ال��سَّ َع��نْ��ُه ُم��زَِّق��ْت َق��ْد وال��لَّ��يْ��ل َم��خ��اِي��لُ��ُه الَح��ْت َق��ْد ال��ص��ب��َح أرى م��ت��ى
َم��ْش��ك��وُل األَْرِض َم��تْ��ِن َف��ْوَق َك��أَنَّ��ُه ِج��َه��ٍة ف��ي ي��نْ��َح��طُّ م��ا ��ي��َر تَ��حَّ َل��يْ��ٌل
اْل��َق��ن��ادي��ُل ال��ج��وِّ ف��ي ُه��نَّ َك��أَنَّ��م��ا ِب��زاِئ��َل��ٍة َل��يْ��س��ْت ُركَّ��ٌد نُ��ج��وُم��ُه
ص��وُل داُرُه ��ْن ِم��مَّ ال��ح��ْزُن داُرُه َم��ْن َش��َح��ٍط َع��َل��ى يُ��ْدن��ي أْن ال��ل��َه أْق��َدَر م��ا
م��أَْه��وُل وه��َو ِم��نْ��ُه ال��رَّبْ��ُع يُ��َرى َح��تَ��ى بَ��يْ��نَ��ُه��م��ا اْألَْرِض ِب��س��اَط يَ��ْط��وي ال��ل��ه

معنى بيت كل ففي والغرض، املعنى بني واضًحا الفرق يظهر القصيدة هذه ويف
قوله: أن يف ريب هناك فليس الغرض، يتكون املعاني هذه مجموع ومن خاص،

وتَ��ْح��ج��ي��ُل ِم��نْ��ُه ُع��رٌَّة بَ��دْت وإِْن ِب��ِه َظ��ِف��ْرُت إِْن ��ي َك��فِّ ��بْ��ح ال��صُّ ف��ارَق ال

أجله من قيلت الذي الغرض يمثل ال ولكنه رائع، وخيال جميل، معنى فيه
قوله: وكذلك القصيدة.

األوىل. الطبعة من ٣ ح ص١٦٦ 2
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َم��ْش��ك��وُل األَْرِض َم��تْ��ِن َف��ْوَق َك��أَنَّ��ُه ِج��َه��ٍة ف��ي ي��نْ��َح��طُّ م��ا ��ي��َر تَ��حَّ َل��يْ��ٌل

متن فوق وتقييده الليل، حرية من أروع خيال وأي العقول، يخلب خيال فيه
تأثري فأي الحق، وال له سابق ال مفرًدا البيت هذا قال الشاعر هب ولكن بشكال! األرض

اليتيم! ذلة يف وهو النفس يف له يكون
زياد: بن منصور بن محمد رثاء يف السلمي عمرو بن أشجع قول وكذلك

ِب��ْم��وج��وِد أَنَ��َع��ى َم��ْن ِم��ث��ُل م��ا اْل��ج��وِد إِل��ى اْل��ج��وِد َف��تَ��ى أَنْ��ع��ى
ال��ْع��وِد ِم��َن ال��ْم��اء بَ��ق��يَّ��َة بَ��ْع��دُه ال��ثَ��َرى َم��صَّ َف��ت��ًى أَنْ��ع��ى
ِب��ْم��س��دوِد َل��يْ��س َج��اِن��بُ��ه��ا ثُ��ْل��َم��ًة ِب��ِه ال��م��ْج��ُد وانْ��ثَ��َل��َم
ال��ج��وِد َع��َل��ى اْل��بُ��ْخ��ِل وص��ْوَل��ُة ال��نَّ��َدى َع��ثَ��راُت تُ��ْخ��َش��ى َف��اآلَن

ال الشعرية الصورة ولكن رائع، خيال بيت كل ويف جميل، معنى بيت كل ففي
املجد ذهاب وهو الغرض، يتكون ومنها بعض، إىل بعضها املعاني هذه بضم إال تتم

الجواد. هذا بفقد

٢

طريف برشد الثكل ذهب فقد ذلك، يقتيض ما يوجد حني يتشعب قد الغرض أن عىل
لذهوله أصبحت التي املوجعات الكلمات بهذه ابنه يرثي فقال العبىس، وهب أبي بن

األغراض: كثرية

َج��م��ي��ُل واْل��ع��زاءُ ن��اٍه اْل��ي��أَِس َف��ف��ي وأَْج��م��ِل��ي ه��ذَا بَ��ْع��َض َم��ْه��ًال أَراب��ُع
َدح��وُل3 ال��م��ق��اِم وَزْوراءُ تُ��راٌب دونَ��ُه ح��اَل َق��ْد تَ��بْ��ك��ي��َن الَّ��ذي َف��ِإنَّ
غ��وُل َق��بْ��َل��ِك ِل��ْألَق��واِم اْألَْرِض وف��ي وخ��اِل��ٌد ِزبْ��رق��اٌن ِل��َل��ْح��ٍد نَ��ح��اُه
وتَ��َه��ي��ُل َم��ًع��ا تَ��ْح��ث��و ��ه��و أَُك��فُّ أَْق��ب��َل��ْت ��َت ثُ��مَّ وارُوُه َف��ت��ى َوأَيُّ

الغامصة. الحفرة هي الدحول: 3
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واألغراض املعاني

َوتَ��ج��وُل أَْرك��انُ��ه��ا ب��ي ��د تَ��َص��عَّ َك��أَنَّ��م��ا اْل��َف��ض��اءُ اْألَْرُض ب��ي َوَظ��لَّ��ْت
َك��ل��ي��ُل َوه��َو ال��ل��ه ُع��بَ��يْ��ِد ِل��َع��ْه��ِد َط��ْرُف��ُه ك��اَن َم��ْن ال��طَّ��ْرَف إَِل��يَّ َوَش��دَّ
بَ��دي��ُل ��ب��اِب ب��ال��شَّ َش��يْ��ب��ي ح��ي��ن َع��َل��ى َم��ك��انَ��ُه َخ��لَّ��ى ال��ل��ه َع��بْ��ُد ك��اَن َل��ئ��ْن
َوذُب��وُل نَ��ْه��َك��ٌة ِج��ْل��دي َم��سَّ وإِْن َص��ل��ي��بَ��ٌة َق��ن��اٌة ِم��نِّ��ي بَ��ق��ي��ْت َل��َق��ْد
تَ��زوُل َوَس��ْوَف أُْخ��َرى َح��اَل��ٍة إَِل��ى ح��الُ��ه��ا َس��تُ��ْص��َرٌف إِالَّ ح��اَل��ٌة َوم��ا

الحزن وطأة تحت غرض، إىل غرض ومن معنى، إىل معنى من الشاعر تنقل فقد
نفسه يروض تراه فإنك العزاء، إىل الجزع ومن الجزع، إىل العزاء من به مىش الذي

يقول: حني الصرب عىل

َج��م��ي��ُل واْل��ع��زاءُ ن��اٍه اْل��ي��أَِس َف��ف��ي وأَْج��م��ِل��ي ه��ذَا بَ��ْع��َض َم��ْه��ًال أَراب��ُع

يقول: حني الحزن ثائرة بنفسه يغري تراه ثم

َك��ل��ي��ُل َوه��َو ال��ل��ه ُع��بَ��يْ��ِد ِل��َع��ْه��ِد َط��ْرُف��ُه ك��اَن َم��ْن ال��طَّ��ْرَف إَِل��يَّ َوَش��دَّ

فيقول: يعود ثم

تَ��زوُل َوَس��ْوَف أُْخ��َرى َح��اَل��ٍة إَِل��ى ح��الُ��ه��ا َس��تُ��ْص��َرٌف إِالَّ ح��اَل��ٌة َوم��ا

حال. عىل يستقر فال املحزون يطرب وكذلك

٣

القايض إىل الهمذاني4 الزمان بديع كتاب وعندنا واألغراض، املعاني يف كالشعر والنثر
الشعرية الصور من طائفة وفيه الحربي، بكر أبي شكوى يف أحمد بن عيل القاسم أبي

العلم: وصف يف قوله وانظر األعراض، من فيه ما بقدر

الفني). (النثر كتاب من والثاني األول الجزء يف اإلنشائية الزمان بديع مذاهب راجع 4
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الشعراء بني املوازنة

بالسهام يصاد ال املرام، بعيد تعرفه كما يشء القايض بقاء هللا أطال والعلم
األعمام عن يورث وال باللحام، يضبط وال املنام، يف يرى وال باألزالم، يقسم وال
ثرى الحرص من يصادف حتى أرض كل يف يزكو ال وزرع للئام، يكتب وال
روًحا الجهد ومن صافيًا، جوٍّا الطبع ومن صيبًا، مطًرا التوفيق ومن طيبًا
يألف ال وصيد زاد، ممن يباع ال علق والعلم نافًعا، سقيًا الصرب ومن دائًما،
املدر، بافرتاش إال يصاب ال وغرض الروح، بنزع إال يدرك ال ويشء األوغاد،
واصطحاب السهر، وإدمان الخطر، وركوب الضجر، ورد الحجر، واستناد
وكرم زرعه، ركا من عىل معتاص هو ثم الفكر، وإعمال النظر، وكثرة السفر،
من يناله فكيف وطبعه. ذهنه وصفا وسمعه، برصه ووعى وفرعه، أصله
جده وأفرغ بالعناء، وخلوته بالغنى سلوته وشغل الفحشاء، عىل صباه أنفق
يغرس وال للغرس إال يصلح ال ثمر والعلم الكأس؟ عىل وهزله الكيس عىل
ال وطائر الصدر يف إال ينشب ال ثم البذر، يف إال يقع ال وصيد النفس، يف إال
املالح يخوضه ال وبحر الحفظ، رشك إال يغفله ال ثم اللفظ، قفص إال يخدعه
وسماء الفكر، بخطا إال يتسنم ال وجبل الرياح، تهيجه وال األلواح، تطيقه وال
يصبح أن أيكفي املجد، بيد إال يلمس ال ونجم الفهم، بمعراج إال تصعد ال
ويشيب شبابه، يتم حتى الحدود، موجبات بني ويميس والعود، الزق بني املرء
ولسانه، يده ليحرف طيلسانه، ويسوي ديبته، ليخلع دنيته؛ يلبس ثم أترابه،
ويبيض مخارقه، ليغطي شقاشقه، ويبدي حباله، ليطيل سباله؛ ويقرص
ليمأل محرابه؛ ويغيش طمعه، ليخفي ورعه، ويظهر صحيفته، ليسود لحيته
األحوال هذه بني من يخرج أن ويرجو وعاءه، ليحشو دعاءه؛ ويكثر جرابه،

بقفزان! كالوه املجد إذا هذا حاكًما! ويقعد عامًلا،

يباله ال عزيز يشء العلم أن هو واحد: غرض إىل ترجع املعاني من طائفة فهذه
النفوس5. كرام إال الجهد بعد

ينكر لن ولكنه الضعف، من شيئًا املعاني هذه بعض يف يجد أن للناقد ويمكن
وأهمية القلوب. قرار إىل بها وصل بل دعوته، وبلغ غرضه، عن أفصح أنه الكاتب عىل

الحريي. عدوه كبت عىل التحريض هو الكاتب عرض أن ينايف ال وهذا 5
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واألغراض املعاني

إىل والوصول النفس، يف املعاني تمكني إىل ترجع القول أسلفنا كما الشعرية الصور
البيان. غاية هو الذي التأثري

قومه: ووصف القايض هذا وصف يف الزمان بديع قول وانظر

سالمته لكانت السود، الحيات بل األسود، أنياب يف وقع اليتيم أن لو وأقسم
ظنك وما وأقاربه، القايض هذا غيابات بني وقع إذا سالمته من أحسن منها
تغلظ حتى بطونهم، يف النار ويأكلون متونهم، عىل األمانة يحملون بقوم
بدار ظنك وما األيامى؟ مال من أكفالهم وتسمن اليتامى، مال من قرصاتهم
والقوت؟ الكسوة من البيوت، وخالء القدور، وعطلة الدور حراب عمارتها
ومن البخس، بالثمن الدين ويبيع الفلس، يف هللا يعادي رجل يف قولك وما
البحت، الظلم فعله السبت، أصحاب وباطن السمت أهل ظاهر يف يربز حاكم
وجراد األيتام، صوف يف إال يقع ال سوس يف رأيك وما السحت؟ الحرام وأكله
ال وكردي األوقاف، خزانة إال ينقب ال ولص الحرام، الزرع عىل إال يسقط ال
والسجود، الركوع بني إال هللا عباد يفرتس ال وذئب الضعاف، عىل إال يغري
حال أبغض زلت وما والشهود؟! العهود بني إال هللا مال ينهب ال ومحارب
لعنتهم حتى دربة وألعنهم وملة، دينًا أبغضتهم حتى وحيلة، طبًعا القضاء
ما وخبطه حطبه من وعانيت وقاسيت، الحريي هذا من شاهدت بما قربة،

عانيت.

جميع ويف األقطار، جميع يف القضاة من الظاملني تمثل شعرية صورة وهذه
والوصف والرش. الخري يف واحدة كأنها أو واحدة، اإلنسانية نزعات ألن العصور؛

جيل. كل ويف قطر كل يف ويستملح يعذب الصادق

٤

كيف لرتى البديهة؛ بها جادت التي املأثورة الكلمات إىل املحرب النثر تتخطى أن ولك
واألغراض. املعاني تكون

فقال: قوم بحرضته تمنى وقد الرقايش يزيد تمني عن الجاحظ ذكره ما ذلك فمن
وليتنا نعص، لم خلقنا إذا وليتنا نخلق، لم «ليتنا قال: تمنه! قالوا: تمنيتم؟ كما أتمنى
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إذ وليتنا نحاسب، لم بعثنا إذا وليتنا نبعث، لم متنا إذ وليتنا نمت، لم عصينا إذ
نخلد». لم عذبنا إذ وليتنا نعذب، لم حوسبنا

الدنيا أمر كفانا لآلخرة خلقنا إذ هللا «ليت الحجاج: يقول املعنى هذا مثل ويف
كفانا الدار هذه يف أوقعنا إذ ليته أو واملنكح، وامللبس واملرشب باملأكل الهم عنا فرفع

عذابه». من ينجي بما االهتمام عنا فرفع اآلخرة، أمر
وتكدح تكد زالت ما التي اإلنسانية النفس لحرية دقيق وصف األمنيتني هاتني ويف

اإلخفاق! مرارة بعد اإلعياء، رصيعة سقطت ثم الغيب، أرسار استكناه يف
وأريد الشعرية، الصورة هذه يف الرتتيب دقة عن القارئ يغفل ال أن وأحب
نخلق!»، لم «ليتنا الرصخة بهذه الرقايش ابتدأ فقد النفس، حركات مع السري بالرتتيب
وقاه لو خلق إذ ويتمنى الحرية، نظر يجيل أخذ ثم املكروب، بها يجود نفثة أول وهي

قال. ما آخر إىل املوت، من نجا لو عصا إذ ويتمنى املعصية، هللا
منشور، لواء فقال: إليك؟ أحب يشء وأي تتمنى، يشء أي العرب: لبعض وقيل

األمري! أيها عليك والسالم الرسير، عىل والجلوس
النفوس. من لكثري صادقة صورة ذلك عىل ولكنها القارئ، لها يبسم صورة وهذه
وكان فأطال، ركعتني صىل وقد املوت؟ من أجزعت له، قبل وقد اآلخر، قول منها وأدق
محفوًرا». وقربًا مشهوًرا، وسيًفا منشوًرا، كفنًا أرى فقد أجزع «إن فأجاب بقتله. أمر

الرهيب! املوقف لذلك دقيقة صورة وهذه
فاحتمله، بكالم املؤمنني أمري يا أكلمك إني امللك: عبد بن لسليمان أعرابي وقال
عىل االحتمال بسعة نجود فنحن أعرابي يا هاته قال تحبه. ما قبلته إن وراءه فإن
فإني قال: جيبًا. الناصح عيبًا، املأمون وأنت نصيحته، نرجو وال غيبته، نأمن ال من
رجال اكتنفك قد إنه تعاىل: هللا لحق تأدية األلسن عنه خرست بما لساني سأطلق
يف وخافوك ربهم، بسخط ورضاك بدينهم، دنياك وابتاعوا ألنفسهم، االختيار أساءوا
هللا ائتمنك ما عىل تأمنهم فال للدنيا، وسلم لآلخرة حرب فهم فيك، هللا يخافوا ولم هللا
اجرتموا عما مسئول وأنت وخسًفا. كسًفا واألمة تضييًعا، األمانة يألوا لم فإنهم عليه،
عند الناس أعظم فإن آخرتك: بفساد دنياهم تصلح فال اجرتمت. عما مسئولني وليسوا
لسانك سللت فقد أعرابي، يا أنت أما سليمان: فقال غريه. بدنيا آخرته باع من غبنًا هللا

عليك! ال لك املؤمنني أمري يا أجل قال: سيفك. وهو
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واحد. غرض منها يتكون املعاني من طائفة القارئ يرى كما الحوار هذا ويف
املعاني بني نفرق أن والشعراء والخطباء الكتاب بني نوازن حني نستطيع وكذلك

واألغراض.
األصول6. القواعد من وضعته ما مراعاة إىل اآلتية األبحاث يف أوفق أن وأرجو

أول كتبت فصول وهي املؤلف، يفهمه كما النقد قواعد لرشح مقدمة كان الفصول من سلف ما كل 6

اآلراء من له جد ما الطبعة هذه إىل املؤلف يضيف أن ينتظر كان القارئ أن املؤكد ومن ١٩٢٥ سنة مرة
ما كل انته؟؟ الفني» «النثر كتاب ألن األوىل: الطبعة يف أثبتناه بما اكتفينا ولكنا سنني. عرش مدى يف

هناك. سجلناه ما هنا ننقل أن الحزم من وليس النقدية، األفكار من ذلك بعد إليه وفقنا
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عرش الثالث الفصل

احلرصيوشوقي

القول وبسطنا الرشوط، من املوازن الناقد يف يتوفر أن يجب ما املاضية األبحاث يف بينّا
األقدمون به عني ما مراعاة بعد النقد يف عليها تعتمد التي الشعرية الصور نظرية يف
هو قبل: من أحد يسلكه لم جديد بحث يف ندخل واآلن واألساليب، األلفاظ اختيار من
املعتز ابن فعل كما واملماثلة املعارضة مجرى جرت التي املشهورة القصائد بني املوازنة
وابن الوليد، بن مسلم معارضة يف ربه عبد وابن الضحاك، بن الحسني معارضة يف

إلخ. فراس، أبي معارضة يف والبارودي نواس، أبي معارضه يف دّراج
منظمة دراسة الشعر عرائس دراسة من سيمكننا ألنه كبرية؛ أهمية البحث ولهذا
معارضة كانت إذ القرائح، تتسابق وكيف العقول، تتصاول كيف وسريينا دقيقة،

البيان. عالم يف السباق من نوًعا للشعر الشاعر
شوقي ودالية عده» متى الصب ليل «يا الحرصي: دالية بني باملوازنة ولنبدأ
الغناء ومجالس األدب أندية يف أثًرا القصيدتني لهاتني فإن مرقده»، جفاه «مضناك
نبني وأن الضعف، ومظان الحسن، مواطن من فيهما عما اللثام نميط أن الخري ومن

خياًال. وأسمى معنى، وأرشف لفًظا، أبرع الشاعرين أي
هو مهملة راء وبعدها املهملة، الصاد وسكون املهملة، الحاء بضم — والُحْرصي1
أبي خالة ابن وهو القريواني، الرضير املقرئ الفهري الغني عبد بن عيل الحسن أبو
أبا أن الذخرية يف بسام ابن ذكر وقد اآلداب، زهر كتاب صاحب الحرصي إسحاق

منسوب أنه الوهاب عبد حسني السيد حدثنا وقد تفرش، التي الحرص إىل منسوب أنه خلكان ابن ذكر 1

القريوان. من بالقرب قديمة قرية وهي «الحرص» إىل
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األندلس عىل طرأ وأنه جماعة، وزعيم صناعة، ورأس براعة، بحر كان الحرصي الحسن
األندلس بأفق واألدب القريوان، من وطنه خراب بعد الهجرة من الخامسة املئة منتصف
بالنسيم، الرياض تهادي الطوائف ملوك فتهاداه الطريق، معمور السوق، نافق يومئذ

املقيم. باألنس الديار تنافس فيه وتنافسوا
ثم قطره، وبعد زمانه، بني مضض عىل فاحتمل هناك، يطمنئ لم نقل فيما ولكنه
٤٨٨ سنة هللا رحمه بها وتويف الطوائف، ملوك خلع بعد طنجة مدينة عليه اشتملت

القائل: وهو شعر2، ديوان وله نافع، قراءات يف طويلة قصيدة وله

ِخ��ت��اُم ��ِت��ِه ِرقَّ ِم��ْس��ِك ِم��ْن َل��ه��ا ِب��َك��أٍْس َح��يَّ��ا َوَق��ْد َل��ُه أَق��وُل
ال��ُم��داُم اْل��َوْرِد ِم��َن ُع��ِص��َرْت َم��تَ��ى َك��ّال ق��اَل تُ��ْع��َص��ُر يْ��َك َخ��دَّ أَِم��ْن

مشهور العطن، ضيق بلغني فيما كان أنه «عىل وصفه: يف بسام ابن ويقول
املاء». إىل الظمآن تلفت الهجاء، إىل يتلفت اللسن،

فإن املجيد، الشاعر هذا ألخالق مضبوطة صورة التاريخ لنا حفظ لو نوّد وكنا
اليقني. من الظن وأين الظن، غري تفيد ال بسام ابن كلمة

وصحبة االغرتاب يف فإن العربية، اللغة بأرسار خبريًا كان بأنه الحكم ويمكن
الوجود. دقائق فهم عىل عونًا امللوك

وهو القدماء، بمعارضة كلف وله والرشق، مرص يف معروف فشاعر شوقي أما
قصيدته افتتح كالحرصي وهو الحياة، بشئون وبصري العربية، اللغة بأرسار خبري كذلك
كان إذ القصيدتني، صدر عىل املوازنة يف سأقترص ولكني باملديح واختتمها بالنسيب،
الخلود3. من حظ العالم لهذا كان إن الخلود، من لهما يرجى فما السبب هو النسيب

األعيان. وفيات راجع 2

الشعرية مذاهبه بها نقد أخرى فصوال عنه كتب وقد املؤلف، عناية من عظيم حظ شوقي للشاعر 3
(البدائع). كتاب من والثاني األول الجزء يف إليها الرجوع ويمكن واالجتماعية،
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الحرصي قصيدة

َم��وِْع��ُدُه ��اع��ِة ال��سَّ أق��يَ��اُم َغ��ُدُه َم��تَ��ى ��بُّ ال��صَّ ل��يْ��ُل يَ��ا
ُدُه يُ��َردِّ ِل��ْل��بَ��يْ��ِن أَس��ٌف ف��أَرََّق��ُه ��اُر ��مَّ ال��سُّ َرَق��َد
َويَ��ْرُص��ُدُه يَ��ْرع��اُه ��ا ِم��مَّ َل��ُه َوَرقَّ ال��نَّ��ْج��ُم َف��بَ��ك��اُه
يُ��َش��رُِّدُه اْل��واش��ي��َن َخ��ْوُف َه��يَ��ٍف ِذي ِب��َغ��زاٍل َك��ِل��ٌف
تَ��َص��يُّ��ُدُه َف��َع��زَّ ال��نَّ��ْوِم ف��ي َش��َرًك��ا َل��ُه َع��يْ��ن��اَي نَ��َص��بَ��ْت
أْغ��يَ��ُدُه َس��ب��اِن��ي ��رِب ِل��ل��سِّ َق��ن��ٌص أَنِّ��ي َع��َج��بً��ا َوَك��َف��ى
أتَ��َع��بَّ��ُدُه4 وال أْه��واُه ُم��نْ��تَ��ِص��ٌب ِل��ْل��ِف��تْ��نَ��ٍة َص��نَ��ٌم
ُم��َع��ْرِب��ُدُه ال��لَّ��ْح��ِظ َس��ْك��راُن َف��ِم��ِه َج��نَ��ى َوال��َخ��ْم��ُر ص��اٍح
يُ��ْغ��ِم��ُدُه نُ��َع��اًس��ا َوَك��أَنَّ َس��يْ��ًف��ا ُم��ْق��ِل��ِت��ِه ِم��ْن يَ��نْ��ُض��و
يَ��تَ��َق��لَّ��ُدُه ِل��َم��ْن َواْل��َويْ��ُل ِب��ِه ��اِق اْل��ُع��شَّ َدَم َف��يُ��ري��ُق
يَ��ُدُه تَ��ْق��تُ��ْل َوَل��ْم َع��يْ��نَ��اُه َق��تَ��َل��ْت ِل��َم��ْن ذَنْ��َب الَ َك��الّ

∗∗∗
تَ��َورُُّدُه يْ��ِه َخ��دَّ َوَع��َل��ى َدِم��ي َع��يْ��ن��اُه َج��َح��َدْت َم��ن ي��ا
تَ��ْج��َح��ُدُه ُج��ف��ونُ��َك َف��َع��الَم ِب��َدِم��ي اِْع��تَ��َرف��ا َق��د اَك َخ��دَّ
��ُدُه تَ��تَ��َع��مَّ الَ َوأَُظ��نُّ��َك َق��تْ��ِل��ي ِم��ْن َألُع��ي��ذَُك إِنِّ��ي
يُ��ْس��ِع��ُدُه َخ��ي��اَل��َك َف��َل��َع��لَّ َك��َرًى ال��ٌم��ْش��ت��اَق َه��ِب ِب��ال��ل��ِه
وتُ��بْ��ِع��ُدُه يُ��ْدن��ي��َك َص��بٍّ َض��نَ��ى َداَويْ��َت َل��ْو َض��رََّك م��ا
ُع��وَُّدُه َع��ْل��ي��ِه َف��ْل��يَ��بْ��ِك َرَم��ًق��ا َل��ُه َه��واَك يُ��بْ��ِق َل��ْم
ي��تَ��َزوَُّدُه نَ��َظ��ٍر ِم��ْن ه��ل َغ��ٍد بَ��ْع��َد أْو يَ��ْق��ِض��ي وََغ��ًدا
َم��ْوِرُدُه يَ��ف��ي��ُض ِب��ال��دَّْم��ِع َش��َرٌق َل��ن��ا ��ْوِق ال��شَّ أْه��َل ي��ا
��ُدُه تُ��بَ��عِّ ال��دَّْه��ِر وُص��روُف ِل��ق��اءَُك��ُم��و ال��ُم��ْش��ت��اُق يَ��ْه��َوى

الذوق. ينكر مما مرص يف كانت وإن املغرب، أهل ألسنة عىل الكلمة هذه تزال وال التمثال، هو الصنم: 4
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∗∗∗
تُ��نَ��كِّ��ُدُه األيَّ��اُم َل��ْوال وأَْع��ذَبَ��ُه ال��َوْص��َل أْح��َل��ى م��ا
تَ��َج��لُّ��ُدُه ك��يْ��ف َل��ُف��َؤاِدي َف��ي��ا وِب��اْل��ه��ْج��راِن ِب��ال��بَ��يْ��ِن

شوقي قصيدة

ُع��وَُّدُه ��َم ورحَّ وب��ك��اُه َم��ْرَق��ُدُه ج��ف��اُه ُم��ْض��ن��اَك
��ُدُه ُم��َس��هَّ ال��َج��ْف��ِن َم��ْق��روُح ُم��َع��ذَّبُ��ُه ال��َق��ْل��ِب َح��يْ��راُن
َوتُ��نْ��ِف��ُدُه َع��َل��ي��َك يُ��بْ��ق��ي��ِه َرَم��ًق��ا إِالَّ َح��َرًف��ا أَْوَدى
��ُدُه تَ��نَ��هُّ ال��َص��ْخ��َر َويُ��ذي��ُب تَ��أَوُُّه��ُه ال��ُوْرَق يَ��ْس��تَ��ْه��وي
َويُ��ق��ِع��ُدُه ال��َل��يْ��َل َويُ��ق��ي��ُم َويُ��تْ��بَ��ُع��ُه ال��نَّ��ْج��َم َويُ��ن��اج��ي
ُدُه تُ��َردِّ ْوِح ال��دَّ ف��ي َش��َج��نً��ا ُم��َط��وََّق��ٍة ُك��لِّ َويُ��َع��لِّ��ُم
يَ��تَ��َص��يَّ��ُدُه ال َوتَ��أَدََّب َش��َرٍك ِم��ْن ِل��َط��يْ��ِف��َك َم��دَّ َك��ْم
ُم��ْس��ِع��ُدُه َخ��ي��اَل��َك َوَل��َع��لَّ ُم��ْس��ِع��ُف��ُه ِب��ُغ��ْم��ٍض َف��َع��س��اَك
ُم��ْف��َرُدُه إِنَّ��َك ��وَرِة َوال��سُّ ِب��ي��وُس��ِف��ِه َح��َل��ْف��ُت ال��ُح��ْس��ُن
َوأَْم��َرُدُه ال��ُخ��ْل��ِد َح��ْوراءُ َق��بَ��ًس��ا أَو َج��م��اَل��َك َودَّ َق��د
ت��ْش��ه��ُدُه تُ��بْ��ع��ُث ل��ْو يَ��َدَه��ا ُم��َق��طِّ��َع��ٍة ُك��لُّ َوتَ��َم��نَّ��ْت
يَ��ْج��َح��ُدُه َك َخ��دُّ أََك��ذِل��َك َدم��ي َزِك��يَّ َع��ي��نْ��اَك َج��َح��َدت
أُْش��ِه��ُدُه َك ِل��َخ��دِّ َف��أََش��ْرُت َرَم��ت��ا إِذْ ُش��ه��ودي َع��زَّ َق��ْد
أَْص��يَ��ُدُه َواِْس��تَ��ْك��بَ��َر َف��أَب��ى أَْش��َرُك��ُه ِب��ج��ي��ِدِك َوَه��َم��ْم��ُت
أَْم��َل��ُدُه َوتَ��َم��نَّ��َع َف��نَ��ب��ا أَْع��ِط��ُف��ُه َق��واَم��َك َوَه��َزْزُت
��ُدُه يُ��َع��قِّ ال��َخ��ْص��ِر ب��اُل م��ا ��ُدُه أَُم��هِّ ِل��ِرض��اَك َس��بَ��ٌب
يُ��ْف��ِس��ُدُه واٍش يَ��ْق��ِدُر ال م��ا َوبَ��يْ��نَ��َك ال��ُح��بِّ ف��ي بَ��يْ��ن��ي
َوأوِص��ُدُه ��ل��واِن ال��سُّ ب��اَب ل��ي يَ��ْف��تَ��ُح اْل��ع��اِذِل ب��اُل م��ا
أَْع��بُ��ُدُه َوأوِش��ُك َف��أَق��وُل ِب��ِه تُ��َج��نُّ تَ��ك��اُد َويَ��ق��وُل
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يَ��ُدُه َس��ِل��َم��ْت َض��يَّ��َع��ه��ا َق��ْد يَ��ِدِه ف��ي َوروح��ي َم��ْوالَي
َم��ْع��بَ��ُدُه اْألَْض��لُ��ِع َوح��نَ��ايَ��ا َل��ُه يَ��ُدقُّ اْل��َق��ْل��ِب نَ��اق��وُس
ُح��ّس��دْه ب��ُع��ذْري َوأَح��قُّ أْع��ِذُرُه��ْم ِف��ي��ِه ��ادي ُح��سَّ
��ُدُه ُم��نَ��ضَّ اْل��ي��اق��وُت َق��َس��َم لُ��ْؤلُ��ِئ��ه��ا ِب��ثَ��ن��اي��ا َق��َس��ًم��ا
َوُم��ْش��َه��ُدُه اْل��ِع��ْش��ِق َم��ْق��ت��وُل َك��ْوثَ��ُرُه يُ��وَع��ُد َوُرض��اٍب
أَْس��وُدُه يُ��ْق��بّ��ُل ك��ان َل��ْو َل��ُه يُ��َح��جُّ َك��اَد َوِب��َخ��اٍل
يُ��ف��نِّ��ُدُه َوال��رُّْم��ُح نَ��َس��بً��ا َل��ُه اْل��ُغ��ْص��ُن يَ��ْرِوي وَق��َوام
ُدُه تُ��بَ��دِّ اْل��َه��ْج��ِر َوَع��وادي َج��َل��دي ِم��ْن أَْوَه��َن َوِب��َخ��ْص��ٍر
تُ��بَ��رُِّدُه ِب��اْل��َق��ْل��ِب َس��ْل��َوى َخ��َط��َرْت َوال َه��واَك ُخ��نْ��ُت م��ا

املوازنة

الليل، طول عن تكلم الحرصي لنجد وإنا األغراض، من القصيدتني يف ما أوًال ولنذكر
واستعطاف الخد، وحمرة العني، وجناية املقلة، وسيف الرضاب، وخمر الخيال، وطيف
وجمال الخيال، وطيف املضني، لوعة عن تكلم شوقي ونجد املحب. وفناء الحبيب،
وتفدية الوشاة، عىل والصرب الحرص، ودقة والجيد، القد وحسن العني، وجناية املحبوب،
شوقي فقصيدة السلوان، من والرباءة الحب، عىل والحرص بالحساد، والرفق الحبيب،

باألغراض. أحفل إذًا

الحسن مواطن

يقول: الحرصي لنجد وإنا املطالع، بني ولنوازن

َم��وِْع��ُدُه ��اع��ِة ال��سَّ أق��يَ��اُم َغ��ُدُه َم��تَ��ى ��بُّ ال��صَّ ل��يْ��ُل يَ��ا
ُدُه يُ��َردِّ ِل��ْل��بَ��يْ��ِن أَس��ٌف ف��أَرََّق��ُه ��اُر ��مَّ ال��سُّ َرَق��َد
َويَ��ْرُص��ُدُه يَ��ْرع��اُه ��ا ِم��مَّ َل��ُه َوَرقَّ ال��نَّ��ْج��ُم َف��بَ��ك��اُه
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يقول: شوقي ونجد

ُع��وَُّدُه ��َم ورحَّ وب��ك��اُه َم��ْرَق��ُدُه ج��ف��اُه ُم��ْض��ن��اَك
��ُدُه ُم��َس��هَّ ال��َج��ْف��ِن َم��ْق��روُح ُم��َع��ذَّبُ��ُه ال��َق��ْل��ِب َح��يْ��راُن
َوتُ��نْ��ِف��ُدُه َع��َل��ي��َك يُ��بْ��ق��ي��ِه َرَم��ًق��ا إِالَّ َح��َرًف��ا أَْوَدى
��ُدُه تَ��نَ��هُّ ال��َص��ْخ��َر َويُ��ذي��ُب تَ��أَوُُّه��ُه ال��ُوْرَق يَ��ْس��تَ��ْه��وي
َويُ��ق��ِع��ُدُه ال��َل��يْ��َل َويُ��ق��ي��ُم َويُ��تْ��بَ��ُع��ُه ال��نَّ��ْج��َم َويُ��ن��اج��ي
ُدُه تُ��َردِّ ْوِح ال��دَّ ف��ي َش��َج��نً��ا ُم��َط��وََّق��ٍة ُك��لِّ َويُ��َع��لِّ��ُم

وأروع أوىف شوقي ومطلع بيت، أول ال شعرية، صورة أول هو رأينا يف واملطلع
شوقي: قول يف الحبيب وخطاب الحرصي، مطلع من

ُع��وَُّدُه ��َم ورحَّ وب��ك��اُه َم��ْرَق��ُدُه ج��ف��اُه ُم��ْض��ن��اَك

الحرصي: قول يف الليل خطاب من أرق

َم��وِْع��ُدُه ��اع��ِة ال��سَّ أق��يَ��اُم َغ��ُدُه َم��تَ��ى ��بُّ ال��صَّ ل��يْ��ُل يَ��ا

وفنائه: وعذابه املحب حرية يف شوقي وقول

��ُدُه ُم��َس��هَّ ال��َج��ْف��ِن َم��ْق��روُح ُم��َع��ذَّبُ��ُه ال��َق��ْل��ِب َح��يْ��راُن
َوتُ��نْ��ِف��ُدُه َع��َل��ي��َك يُ��بْ��ق��ي��ِه َرَم��ًق��ا إِالَّ َح��َرًف��ا أَْوَدى
��ُدُه تَ��نَ��هُّ ال��َص��ْخ��َر َويُ��ذي��ُب تَ��أَوُُّه��ُه ال��ُوْرَق يَ��ْس��تَ��ْه��وي

الحرصي: قول من وأمتع أوىف األبيات هذه

ُدُه يُ��َردِّ ِل��ْل��بَ��يْ��ِن أَس��ٌف ف��أَرََّق��ُه ��اُر ��مَّ ال��سُّ َرَق��َد
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شوقي: وقول

َويُ��ق��ِع��ُدُه ال��َل��يْ��َل َويُ��ق��ي��ُم َويُ��تْ��بَ��ُع��ُه ال��نَّ��ْج��َم َويُ��ن��اج��ي

الحرصي: قول من الواقع إىل صدقه يف أقرب

َويَ��ْرُص��ُدُه يَ��ْرع��اُه ��ا ِم��مَّ َل��ُه َوَرقَّ ال��نَّ��ْج��ُم َف��بَ��ك��اُه

الطيف: تصيد يف الحرصي وقول

تَ��َص��يُّ��ُدُه َف��َع��زَّ ال��نَّ��ْوِم ف��ي َش��َرًك��ا َل��ُه َع��يْ��ن��اَي نَ��َص��بَ��ْت
أْغ��يَ��ُدُه َس��ب��اِن��ي ��رِب ِل��ل��سِّ َق��ن��ٌص أَنِّ��ي َع��َج��بً��ا َوَك��َف��ى

شوقي: قول من أبرع

يَ��تَ��َص��يَّ��ُدُه ال َوتَ��أَدََّب َش��َرٍك ِم��ْن ِل��َط��يْ��ِف��َك َم��دَّ َك��ْم
ُم��ْس��ِع��ُدُه َخ��ي��اَل��َك َوَل��َع��لَّ ُم��ْس��ِع��ُف��ُه ِب��ُغ��ْم��ٍض َف��َع��س��اَك

املحب طوق يف فليس الطيف: تمنع وهي صادقة، حقيقة عن حدثنا الحرصي ألن
األرشاك. له مد كلما حبيبه بطيف يظفر أن

قوله: يف شوقي تأدب يعجبني وال

يَ��تَ��َص��يَّ��ُدُه ال َوتَ��أَدََّب َش��َرٍك ِم��ْن ِل��َط��يْ��ِف��َك َم��دَّ َك��ْم

الحسن، هيبة له لحمدنا يتصيده أن يهاب أنه ذكر ولو ضعف، هنا التأدب ألن
الجناب5. ملهيب الحسن وإن

الشاعر: بقول تذكر اللفتة هذه 5
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شوقي: قول ويروقني

يَ��ُدُه َس��ِل��َم��ْت َض��يَّ��َع��ه��ا َق��ْد يَ��ِدِه ف��ي َوروح��ي َم��ْوالَي
َم��ْع��بَ��ُدُه اْألَْض��لُ��ِع َوح��نَ��ايَ��ا َل��ُه يَ��ُدقُّ اْل��َق��ْل��ِب نَ��اق��وُس
ُح��ّس��دْه ب��ُع��ذْري َوأَح��قُّ أْع��ِذُرُه��ْم ِف��ي��ِه ��ادي ُح��سَّ

ولم وعدوانه، ظلمه يف عليه، ويحنو بمحبوبه يشفق املحب للوعة صورة فيه فإن
للحسن، صالة تكون أن األبيات بهذه وأخلق البديع، املعنى هذا ملثل الحرصي يعرض
قيل كما — والهوى الرشوق، عند للشمس فريق يصيل كما له، نصيل أن هللا قىض إن

معبود. إله —
يقول: حني وأرقه شوقي أرفق وما

َوأَْم��َرُدُه ال��ُخ��ْل��ِد َح��ْوراءُ َق��بَ��ًس��ا أَو َج��م��اَل��َك َودَّ َق��د

بالتفرد املعبود وصف إال العبادة وهل الوصف، هذا من بأرق يعبد ال الحسن فإن
والجالل.

الحرصي: وقول

ُم��َع��ْرِب��ُدُه ال��لَّ��ْح��ِظ َس��ْك��راُن َف��ِم��ِه َج��نَ��ى َوال��َخ��ْم��ُر ص��اٍح

شوقي: قول من وأبدع أروع

َوُم��ْش��َه��ُدُه اْل��ِع��ْش��ِق َم��ْق��ت��وُل َك��ْوثَ��ُرُه يُ��وَع��ُد َوُرض��اٍب

نادر فذ بيت الحرصي بيت فإن البيتني، هذين بني نوازن أن الظلم من وأرى
يل وظهر جديدة فتنة به فتنت إال رددته وما رائعة، شعرية صورة وحده وفيه املثال،
القلوب. ترصيف عىل لقدرته حد وال لحسنه، نهاية ال املرشق كالوجه جديد، معنى منه

ال��ت��ه��ب ل��م��ا ال��ج��م��ر ن��ف��س��ه ح��م��ى م��ا أض��ع��اف ال��ح��س��ن ن��ف��س��ه ح��م��ى
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قوله: يف «جنى» كلمة تتأمل أن ولك

ُم��َع��ْرِب��ُدُه ال��لَّ��ْح��ِظ َس��ْك��راُن َف��ِم��ِه َج��نَ��ى َوال��َخ��ْم��ُر ص��اٍح

من تنهل وأنت اللحظ، بها يقيدك التي األرشاك إنها صاح؟ يا العربدة هذه وما
الجميل! العذب ورده
شوقي: وقول

يَ��ْج��َح��ُدُه َك َخ��دُّ أََك��ذِل��َك َدم��ي َزِك��يَّ َع��ي��نْ��اَك َج��َح��َدت
أُْش��ِه��ُدُه َك ِل��َخ��دِّ َف��أََش��ْرُت َرَم��ت��ا إِذْ ُش��ه��ودي َع��زَّ َق��ْد

الحرصي: قول من أرق

تَ��َورُُّدُه يْ��ِه َخ��دَّ َوَع��َل��ى َدِم��ي َع��يْ��ن��اُه َج��َح��َدْت َم��ن ي��ا
تَ��ْج��َح��ُدُه ُج��ف��ونُ��َك َف��َع��الَم ِب��َدِم��ي اِْع��تَ��َرف��ا َق��د اَك َخ��دَّ

يف تمكينًا وزاده الحسن، من شيئًا املعنى أعطى شوقي قول يف االستفهام ألن
االبتذال. من فيه ما عىل النفس،

يقول: إذ الحبيب استعطاف يف الحرصي أجاد وقد

ُع��وَُّدُه َع��ْل��ي��ِه َف��ْل��يَ��بْ��ِك َرَم��ًق��ا َل��ُه َه��واَك يُ��بْ��ِق َل��ْم
ي��تَ��َزوَُّدُه نَ��َظ��ٍر ِم��ْن ه��ل َغ��ٍد بَ��ْع��َد أْو يَ��ْق��ِض��ي وََغ��ًدا

الحزين: البيت بهذا لتذكرنا وإنها شوقي، قصيدة يف املحزنة النغمة هذه نجد وال

أَج��ل��ي وتُ��ْدن��ي ِم��نْ��ك أَْرت��ج��ي اَل��ذي تُ��ْدِن��ي ال األَيَّ��اَم َوأََرى
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الضعف مظان

الحرصي: قول يف املنتصب الصنم ألستثقل وإني

أتَ��َع��بَّ��ُدُه وال أْه��واُه ُم��نْ��تَ��ِص��ٌب ِل��ْل��ِف��تْ��نَ��ٍة َص��نَ��ٌم

املرأة وصف يف «الدمية» تستملح والعرب شعرية6. غري كلمة «الصنم» كلمة ألن
األعراب: بعض قال دمي، والجمع الرحام، من املنقشة الصورة هي والدمية الجميلة

ل��ل��ُع��وُب اْل��ق��ن��ا ب��أَْط��راف َوإِنّ��ي ك��ال��دَُّم��ى ب��اْألَواِن��س َألُْه��َدي َوإِنِّ��ي
ألُدي��ُب أْع��راب��يّ��ت��ي ول��ْوث��ة ُع��نْ��ُج��ِه��يّ��ت��ي ِم��ْن ك��اَن م��ا َع��َل��ى َوإِنِّ��ي

الحرصي: قول أستضعف وكذلك

تُ��نَ��كِّ��ُدُه األيَّ��اُم َل��ْوال وأَْع��ذَبَ��ُه ال��َوْص��َل أْح��َل��ى م��ا
تَ��َج��لُّ��ُدُه ك��يْ��ف َل��ُف��َؤاِدي َف��ي��ا وِب��اْل��ه��ْج��راِن ِب��ال��بَ��يْ��ِن

شوقي: قول منه وأضعف

يُ��ْف��ِس��ُدُه واٍش يَ��ْق��ِدُر ال م��ا َوبَ��يْ��نَ��َك ال��ُح��بِّ ف��ي بَ��يْ��ن��ي
َوأوِص��ُدُه ��ل��واِن ال��سُّ ب��اَب ل��ي يَ��ْف��تَ��ُح اْل��ع��اِذِل ب��اُل م��ا

شيئًا يزيد ال وهو البيتني، هذين من الثاني البيت يف التعجب قيمة ما أدري وال
شوف». اسمع بس كايدني العواذل «كيد املشهور العامي الصوت عن

لقوله: قيمة ال وكذلك

ألسنة عىل حية تزال ال الكلمة هذه أن إىل سلف هامش يف أرشنا وقد األصنام، ذم يف ورد ما لكثرة 6
التمثال. إىل يشريون حيثما «صنم» يقولون: وهم املغرب، أهل
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وشوقي الحرصي

ُدُه تُ��بَ��دِّ اْل��َه��ْج��ِر َوَع��وادي َج��َل��دي ِم��ْن أَْوَه��َن َوِب��َخ��ْص��ٍر

أوهن يكون أن يرضيه ال الدقيق الخرص يستملح الذي ألن مردودة؛ مبالغة وهي
الصدود. عوادي عليه تعدو املحب صرب من

قال: حني نفسه شوقي ظلم وقد

يُ��ف��نِّ��ُدُه َوال��رُّْم��ُح نَ��َس��بً��ا َل��ُه اْل��ُغ��ْص��ُن يَ��ْرِوي وَق��َوام

قال: إذ شعره إىل الحرصي أساء كما

��ُدُه تَ��تَ��َع��مَّ الَ َوأَُظ��نُّ��َك َق��تْ��ِل��ي ِم��ْن َألُع��ي��ذَُك إِنِّ��ي

شعراء! خيال ال فقهاء، خيال هذا فإن

الخيال روعة

وإنا الرائع، الخيال من وشوقي للحرصي ما بني نوازن أن هذا بعد بنا ليجمل وإنه
الحرصي: قول لنستجيد

يُ��ْغ��ِم��ُدُه نُ��َع��اًس��ا َوَك��أَنَّ َس��يْ��ًف��ا ُم��ْق��ِل��ِت��ِه ِم��ْن يَ��نْ��ُض��و
يَ��تَ��َق��لَّ��ُدُه ِل��َم��ْن َواْل��َويْ��ُل ِب��ِه ��اِق اْل��ُع��شَّ َدَم َف��يُ��ري��ُق
يَ��ُدُه تَ��ْق��تُ��ْل َوَل��ْم َع��يْ��نَ��اُه َق��تَ��َل��ْت ِل��َم��ْن ذَنْ��َب الَ َك��الّ

ضعفه مع والثالث ضعف، الثاني البيت ويف الخيال، ونبات ملن األول البيت وإن
مقبول. مستملح

شوقي: قول كذلك ونستجيد

َم��ْع��بَ��ُدُه اْألَْض��لُ��ِع َوح��نَ��ايَ��ا َل��ُه يَ��ُدقُّ اْل��َق��ْل��ِب نَ��اق��وُس

ال فقهاء، خيال أيًضا هذا أن يذكر وأن البيت، هذا استجادة يف يلومنا أن وللقارئ
استملحها التي األلفاظ من والنواقيس املعابد بأن القارئ نذكر أن ولنا شعراء. خيال
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الشباب، ومالعب اللهو، بمعالم يتغنون وهم الشعراء عنها تحدث ما لكثرة العرب،
شوقي ظرف وكذلك الحديث7، هذا غري يف بتفصيله ُعنيت ممتع شعر األديار يف ولهم
إذ الحرصي، خيال من الحسن يف قريبًا خياله وكان والناقوس، املعبد عن تحدث حني

الخيال. بهذا ملفتون وإني النعاس، يغمده يكاد سيًفا اللحظ توهم

املعاني تناول يف الرباعة

فإن هذا: نعلل أن السهل ومن املعاني، تناول يف الحرصي من أبرع شوقي لنرى وإنا
الخاطر. بعفو رىض أن ذلك من وكان الفطرة، عىل إال قصيدته يف يجر لم الحرصي
املعاني، برتتيب عني أن ذلك من وكان بالسبق، يظفر أن همه من فمعارض شوقي أما
ال فإنه عيوب، بال يمض لم التكلف هذا أن عىل األغراض. وتنوع األلفاظ، واختيار

شوقي: لقول معنى

أَْس��وُدُه يُ��ْق��بّ��ُل ك��ان َل��ْو َل��ُه يُ��َح��جُّ َك��اَد َوِب��َخ��اٍل

لقوله: رونق وال

ت��ْش��ه��ُدُه تُ��بْ��ع��ُث ل��ْو يَ��َدَه��ا ُم��َق��طِّ��َع��ٍة ُك��لُّ َوتَ��َم��نَّ��ْت

الحكم

الحسن، مواطن من عنه القول أسلفنا ما إىل يرجع أن — الحكم شاء إن — وللقارئ
يف أرجح وأيهما بالسبق، أوىل الشاعرين أي لريى الخيال: ومواقع الضعف، ومظان
نعنى ال فإننا والعيوب، املحاسن من القصيدتني يف ما عىل دللناه أن وحسبه امليزان.
والضعف، القوة من فيه ما عىل نقف وأن الشعر، ندرس أن يعنينا وإنما باألشخاص،

الشعراء. بني نوازن ونحن البيان، ندرس وكذلك والقبح. والحسن

الشعوب». ربط يف الشعر «أثر كتاب يف البحث هذا تحد 7
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عرش الرابع الفصل

الُبحرتيوشوقي

الحرصي ودالية داليته بني ووازنا الشعراء، من املتقدمني بمعارضة كلًفا لشوقي إن قلنا:
إيوان وصف يف سينيته عارض فقد البحرتي، وبني بينه نوازن واآلن السابقة، الكلمة يف
ومن كبرية، قيمة القصيدتني ولهاتني الحمراء. قرص بها وصف سينية بقصيدة كرسى
الوصف براعة من فيهما ما عىل القارئ ليقف دقيقة؛ موازنة بينهما نوازن أن الخري

البيان. وحسن
بتلك شعره ظفر لو ويود بعيد، زمن منذ البحرتي يتأثر شوقي أن أوًال ولنذكر

األمثال. بها رضبت التي البحرتية، الديباجة
املحسنني»: «أم خطاب يف يقول كيف ولننظر

أَبْ��ُح��ِر َخ��ْم��َس��َة يُ��ْم��ن��اِك ��َرْت َوتَ��َف��جَّ وََع��يْ��َل��ًم��ا َم��ْش��َرع��يْ��ِن ��َر َف��جَّ ال��نِّ��ي��ُل
َج��ْع��َف��ِر اْل��َخ��ل��ي��َف��ِة أُمِّ ِم��ْن م��اَت م��ا وَِع��زِِّه��ْم ال��ُم��ل��وِك َف��ْض��ِل ف��ي أَْح��يَ��يْ��ِت
ال��بُ��ْح��تُ��ري ف��يَّ أَع��اَد بُ��ْردتَ��يْ��ِك ف��ي َوأَع��اده��ا َردَّه��ا َق��ْد الَّ��ذي إنَّ

الحمراء: بقرص يطوف وهو يقول كيف وسنرى

َش��ْم��ِس َع��بْ��ِد ِم��ْن اْل��ُق��ص��وُر َوَش��َف��تْ��ن��ي ِك��ْس��َرى إِي��واُن اْل��بُ��ْح��تُ��ريَّ َوَع��َظ



الشعراء بني املوازنة

البحرتي حياة

ومنبج والفرات. حلب بني بمنبج ٣٠٦ سنة يف البحرتي عبيد بن الوليد عبادة أبو ولد
فيه ولد الهواء. طيب قديم بلد — وجيم مكسورة موحدة وباء السكون، ثم بالفتح، —
صالح بن امللك عبد قبلهما ومن فراس. وأبو البحرتي، منهم: البالغة فرسان من جماعة
املؤمنني. أمري يا بك ويل لك، هو قال: منزلك؟ أهذا منبج: دخل ملا الرشيد له قال الذي

الناس. منازل وفوق أهيل، منازل دون قال: بناؤه؟ كيف قال:
به، أتأىس املؤمنني أمري خلق ذلك قال: أقدارهم؟ فوق وقدرك ذلك، وكيف وقال:

حذوه. وأحذو أثره، وأقفو
األدواء. قليلة الهواء، طيبة املاء، عذبة قال: منبج؟ طيب فكيف قال:

كله! سحر قال: ليلها؟ فكيف قال:
فؤاده: من شعبة بها خىل وقد املدبر، بن إبراهيم يقول منبج إىل التشوق ويف

أْح��زان��ي َوَج��دَّد ش��ْوًق��ا ل��ي َف��َه��يَّ��َج خ��يَ��الُ��ُه َزاَر ال��َم��ْرِج َع��يْ��ِن َوَل��يْ��َل��َة
إِنْ��س��اِن َوأَنْ��َظ��ر آم��اٍق ب��أَْل��َم��ِح ط��اِم��ًح��ا أَنْ��ُظ��ُر يْ��ِر ال��دَّ أَْع��َل��ى َف��أَْش��َرف��ُت
أْش��ج��ان��ي وتَ��ْك��ش��ُف َوْج��دي ِم��ْن نُ��َس��كِّ��ُن ُرْؤيَ��ْة ُم��نْ��ِب��َج أَبْ��ي��اَت أََرى َل��َع��لِّ��ي
ان��ي َل��َف��دَّ يَ��ْدري ك��ان َل��ْو َم��ْن يْ��ُت َوَف��دَّ ِب��َع��بْ��َرٍة واْس��تَ��َه��لَّ َط��ْرف��ي ��َر َف��َق��صَّ
ون��اج��ان��ي ��م��ي��ِر ب��ال��ضَّ َع��نّ��ي َون��اج��اُه ُم��ق��اِب��ل��ي إَِل��يْ��ِه َش��ْوق��ي َوَم��ثَّ��َل��ُه

وجمال البحرتي، رقة يف الرس بعض لندرك منبج عن الكلمات هذه لك ذكرنا وإنما
نفس تكوين يف كبريًا أثًرا األدواء، القليل املاء، العذب الهواء، الطيب للبلد فإن شعره،
ما كثريًا وكان منبج، إىل الحنني كثري كان البحرتي وألن والخطيب1؛ والكاتب، الشاعر،
الطويس: حميد بن محمد جعفر أبي خطاب يف يقول كيف ولننظر شعره يف بها يشيد

َس��ْج��َس��ِج ِع��نْ��َدَك ك��اَن َع��يْ��ش َوِظ��الَل ُم��َه��ذَّبً��ا َزَم��نً��ا أَنْ��َس��يَ��ْن ال

«النثر كتاب: من الثاني الجزء يف الجرجاني الحسن أبي عن الكالم يف املعنى هذا تفضيل انظر 1
الفني».
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َم��نْ��ِب��ِج ف��ي ف��ك��أنَّ��ِن��ي أَْف��ي��ائ��ه��ا ف��ي َوَس��َك��نْ��ُت أَوِط��نْ��نُ��ه��ا ِن��ْع��َم��ٍة ف��ي

حياته بداية

البصل أصحاب يقولون فيما بها يمدح وكان منبج. يف وترعرع البحرتي شب
والباذنجان!

بنت وهي أشعاره، من كثري يف بها شبب التي علوة يف كان ما منه «وكان قالوا:
كان علوة أم الحلبية زريقة أن الكلمة هذه من ويظهر أمها»، وزريقة الحلبية، زريقة
فتاة يدي بني إال فؤاده يرم لم بعلوة أغرم حني البحرتي وأن الجمال، عالم يف شأن لها

الدالل. أعطاف فوق وتقلبت املرح، مهد يف نشأت لعوب،
كانت كيف وأرونا لعلوة، دمية لنا لخلفوا التصوير عن ينرصفوا لم العرب أن ولو
وكيف الشكوى، تكون كيف وعلمته الوليد، صدر يف الوجد نار أرضمت التي الفتاة هذه
أن بعد يقول أن البحرتي إىل أوحت التي األلهة لهذه ملدين الشعر وإن األنني! يكون

العراق: وسكن بالشام، خالها

األث��ام��ا َك��ِرَه أْو األَْج��َر ��ى تَ��َوخَّ ُم��ْس��تَ��ث��ي��ٍب نَ��ْظ��رَة ِف��يَّ أَِع��ي��ِدي
ُم��ْس��تَ��ه��ام��ا َوَق��ْل��بً��ا م��َؤرََّق��ًة َوَع��يْ��نً��ا ُم��َح��رََّق��ًة َك��ِب��ًدا تَ��َرْي
أُالم��ا أْن ِم��ثْ��َل��ِك أْح��ب��بْ��ُت إذا َع��ْدًال َوَل��يْ��َس َه��واِك َع��َل��ى أُالُم
َح��رام��ا َه��ْج��ري ِم��ْن َح��لَّ��ْل��ِت َوَق��ْد َح��الًال َوْص��ل��ي ِم��ْن َح��رَّْم��ِت َل��َق��ْد
��الم��ا ال��سِّ يُ��بَ��لِّ��ُغ��ه��ا َرْك��ٌب َف��َه��ْل ُق��رٍب بَ��ْع��َد َع��ْل��َوَة داُر تَ��ن��اءَْت
ِل��م��ام��ا إِالَّ يَ��ْع��ت��اُدن��ا َف��م��ا َع��َل��يْ��ن��ا َع��تْ��بً��ا َط��يْ��ُف��ه��ا َوَج��دَّد
ال��ُم��دام��ا ��يْ��ه��ا َوَك��فَّ ب��َع��يْ��ن��يْ��ه��ا أْس��َق��ى ب��تُّ َق��ْد َل��يْ��َل��ة َوْربَّ��َت
َواْل��ِت��زاًم��ا ��ا َض��مَّ َوأَْف��نَ��يْ��ن��اُه َواْع��ِت��ن��اًق��ا َل��ثْ��ًم��ا ال��لَّ��يْ��ل َق��َط��ْع��ن��ا
ش��آم��ا َوِح��لَّ��تُ��ه��ا ُم��َش��رَِّق��ًة ِع��راًق��ا َم��ِح��لَّ��تُ��ن��ا أْض��َح��ْت َل��ِئ��ْن
َغ��رام��ا إالَّ ب��ه��ا أزَدْد َوَل��ْم وداًدا إالَّ َل��ه��ا أُْح��ِدْث َف��َل��ْم
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نعرض ال أن الوقار ومن سلطان. البحرتي قلب عىل لها كان ثانية نفس وهناك
نذكر أن ويكفي العشاق»، «مدامع كتاب يف القول عنها بسطنا وقد الحديث، هذا يف لها

ليقول: وإنه النفس، تلك وصف يف شعره من أنموذًجا

واْآلس ال��َوْرِد ذاَك بَ��يْ��َن َونَ��ْش��وٍة َح��َل��ٍب ِم��ْن ال��ظُّ��ْه��راِن إل��ى َس��ب��ي��ل ل��ي َه��ل
اْل��ك��اس خ��اِم��ل ف��ي ُك��لُّ��ه��ا َوح��اَج��ت��ي رش��أٍ ِم��ْن اْل��ك��اِس ِألْخ��ِذ ��ى َك��فِّ أَُم��دُّ
أنْ��ف��اس��ي ح��رَّ ِم��ْن َف��َق��رَّب��ه��ا َدن��ا إذا اْل��َغ��ل��ي��َل أْش��ف��ي أنْ��ف��اِس��ِه ب��ُق��ْرب

تمام بأبي اتصاله

يف الشعراء أمري تمام بأبي اتصاله هو عهد إىل عهد من البحرتي نقل حادث أظهر ولعل
فال يجلس تمام أبو وكان شعره. عليه وعرض بحمص، وهو إليه صار فقد الحني، ذلك
سائر وترك عليه أقبل البحرتي سمع فلما شعره. عليه وعرض قصده، إال شاعر يبقى
فكتب خلة، إليه فشكا حالك؟ فكيف أنشدني، من أشعر أنت له: قال تفرقوا فلما الناس.
«فأكرموني البحرتي: قال بإكرامه، ويوصيهم بالحذق له يشهد النعمان معرة أهل إىل
أنشدت البحرتي: وقال أصبته»، مال أول فكانت درهم، آالف أربعة يل ووظفوا بكتابه،

حجر: بن أوس بيت فأنشدني شعري، من شيئًا تمام أبا

ُم��ْق��رم2 آخ��ر ن��اُب ف��ي��ن��ا ��ط تَ��خ��مَّ ن��اب��ه َح��دُّ ذََرى ِم��نَّ��ا ُم��ْق��َرُم إذا

يطول ليس عمري إن فقال: هذا! من باهلل أعيذك فقلت: نفيس! إىل نعيت وقال:
وهو شبة بن شبيب رأى املنقري صفوان بن خالد أن علمت أما مثلك. لطيىء نشأ وقد
بيت أهل ألنا كالمك؛ يف إحسانك إيلَّ نفيس نعي بني يا فقال: رهطه، من وهو يتكلم،

هذا. من سنة بعد تمام أبو فمات قال: قبله. من مات إال خطيب فينا نشأ ما

وتخمط وقرمه، للفحلة وودعه والعمل الركوب عن تركه صاحبه: أقرمه الذي هو املقرم الفحل 2
وارتفاعه. ظهوره الثاني تخمط من هما واملراد وثار. تغضب الرحل: تخمط املجاز: ومن هدر. الفحل:

122



وشوقي البُحرتي

شعر يف رأيه حسن عىل شاهد ولكنها تمام، أبي من وسوسة بالطبع وهذه
أبلغ اختياره يف إنه قالوا: حتى بالشعر، الناس أعلم من تمام أبو كان وقد البحرتي،

شعره. يف منه
مال إىل به وصلت حميد بني بعض يف يل شعًرا تمام أبا أنشدت البحرتي: وقال
جميع من إيلّ أحب قوله فكان بعدي»، الشعراء أمري أنت «أحسنت، يل: فقال خطر، له

حويته. ما
وساقها رشيق، ابن بها نوه فقد للبحرتي، تمام أبي وصية نذكر أن يفوتنا وال
اختيار يف وذوقه الشعر نظم يف تمام أبي رأي عىل تدلنا وهي اآلداب، زهر صاحب
أوصاه بما نفسه ساس فقد األدبية، حياته يف البحرتي أسلوب عىل كذلك وتدلنا األوقات،

الحديث. هذا يف نسجله أن نحب الرتبية من نوع أيًضا وفيها أستاذه. به
أكن ولم طبعي، إىل فيه أرجع وكنت الشعر، أروم حداثتي يف كنت البحرتي: قال
إليه، فيه وانقطعت تمام، أبا قصدت حتى اقتضابه، ووجوه مأخذه، تسهيل عىل أقف
قليل وأنت األوقات، تخري عبادة، أبا يا يل: قال ما أول فكان عليه، تعريفه يف واتكلت
لتأليف اإلنسان يقصد أن األوقات يف جرت العادة أن واعلم الغموم. من صفر الهموم،
وقسطها الراحة، من حظها أخذت قد النفس أن وذلك السحر، وقت يف حفظه أو يشء
بيان من فيه وأكثر رشيًقا، واملعنى رقيًقا، اللفظ فاجعل التشبيب أردت وإن النوم. من
ذي سيد مديح يف أخذت فإذا الفراق، ولوعة األشواق، وقلق الكآبة، وتوجع الصبابة،
واحذر املعاني، ونص مقامه، ورشف معامله وأين مناسبه، وأظهر مناقبه، فاشهر أياد،
يقطع خياط كأنك ولتكن الرديئة، باأللفاظ شعرك تشني أن وإياك منها، املجهول
إال شعرك تعمل وال نفسك، فأرح الضجر عارضك وإذا األجساد، مقادير عىل الثياب
الشهوة فإن نظمه: حسن إىل الذريعة الشعر إىل شهوتك واجعل القلب. فارغ وأنت
استحسن فما املاضني: شعر من سلف بما شعرك تعترب أن الحال وجملة املعني. نعم

هللا. شاء إن ترشد فاجتنبه، تركوه وما فاقصده، العلماء
السياسة3. عىل فوقفت قال فيما نفيس فأعملت البحرتي: قال

ويرجع للقريض، تأهبًا النفس رياضة إىل بعضها يرجع أغراض، الوصية ولهذه
بطائفة مسبوق تمام فأبو النفس رياضة إىل يرجع فيما أما الفن، جوهر إىل بعضها

التدبري. حسن هنا السياسة 3
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الحس، وبلطف النفس فيها تصفو التي األوقات باختيار أوصوا والخطباء، الشعراء من
الحالية، والرياض الجارية، باملياه االستنجاد إىل دعا من ومنهم الوجدان، ويستيقظ
قال: حني التوفيق كل وفق — مسبوق أنه مع — تمام أبا أن إال الخالية. واألماكن
وهذه املعني»، نعم الشهوة فإن نظمه، حسن إىل الذريعة الشعر إىل شهوتك «واجعل
مصورين، أم كتابًا، أم شعراء كانوا سواء اإلطالق، عىل الفنانني حياة يف فاصلة كلمة
يبدع ال الفنان بأن أحكم وأكاد الشهوة، عىل تتوقف الفنون يف اإلجادة ألن مثالني؛ أم

جديد. معبود فنه من له كان إن إال يجيد، وال
بالنسيب العناية عىل وصيته قرص تمام فأبو الفن جوهر إىل يرجع فيما وأما
وال الرثاء، عن يتكلم فلم الشعراء، بها يهتم التي األغراض بقية عن وسكت واملديح،
ولعله الشعراء، به يعني ما أهم من الوصف أن مع الوصف. وال الفخر، وال الهجاء،
خياط كأنك «ولتكن قال: إذ موضوع كل عىل تنطبق التي العامة الكلمة بهذه اكتفى

االبتذال. من فيها ما عىل دقيقة كلمة وهي األجساد»، مقادير عىل الثياب يقطع
أن عىل دليًال أستاذه به أوصاه ما عىل البحرتي إقبال يف أن القارئ يحسبن وال
يمثل وصيته يف تمام أبا فإن كال! … واحد نمط من البحرتي وشعر تمام أبي شعر
من املنزعني بني لراعنا وصيته إىل شعره حاكمنا لو ألنا الشاعر؛ يمثل وال األستاذ،
قليًال، إال بالحسن يتغن لم تمام أبا فإن بالتشبيب، يتعلق فيما سيما وال البعيد، الفرق

ضئيل. اللوعة صدق من وحظه

شوقي شخصية

نفسه، رياضة يف ألسلوبه بيانًا أستاذه بوصية البحرتي عناية فإن يشء، من يكن ومهما
شعره، يهذب وكيف نفسه، شوقي يروض كيف املناسبة، بهذه فلننظر شعره، وتهذيب
وعارصناه، شوقي صحبنا فقد األغراض، شتى من نظمه إىل يقصد ما يتناول وكيف
الحمراء قرص يف سينيته عليه نقرأ وقد واحدة، مدينة يف معنا يعيش هللا بحمد وهو

املستقيم. بالقسطاس لنزن وإنا امليزان، يف يضعها أن قبل
الصيت هذا يكون كيف وستعجب الحديث، قليل فسرتاه شئت، إن شوقي صاحب
ولكن املتأدبني، من كثري وصفه كما بالتواضع تصفه وقد الصموت، الرجل لهذا الذائع،
هي ولياله ليل، مجانني من جديد مجنون الرجل هذا بأن أحكم شوقي، عرفت وقد
الغرام فإن مفتون، وال الغرام فإن مفتون، وال مغرم ال مجنون، بالشعر وهو الشعر،

القلوب. ألرباب يعرض ما أيرس من والفتنة
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الحائرة، بنظرته يدور ينفك ال ولكنه له، روعة ال عاديٍّا حديثًا شوقي يحدثك
عليه، دخلت — ضمريه وأعماق نفسه، وحنايا قلبه، لفائف يف يشء عن يبحث وكأنه
ونظامها املرصية الجامعة عن يحدثني فأخذ الصوفاني، اللطيف عبد لرثاء يتأهب وهو
تمثال هو املعضالت، من معضلة بك «الصوفاني الكلمة: بهذه يغتني ثم الجديد،
غري آخر واد يف الرجل أن فعرفت والزعماء؟»، الفالسفة عقل له هل ولكن إخالص،
يعّده بما شغل يف ووجدانه وحسه، ونفسه، قلبه، وأن املرصية الجامعة عن الحديث
تلك تحديد يف شيئًا يقول أن بد ال أنه وعرفت اإلخالص»، «تمثال بك الصوفاني لرثاء
النيابية: املجالس يف الفقيد أثر عن يقول هو فإذا التأبني، يوم انتظرت ثم الشخصية،

ج��اءَ ال��ب��ي��ان ِب��ِس��ْح��ر َوال ِزي��اًدا َوال ��ا ُق��سٍّ ك��ان م��ا
َوال��رِّي��اءَ ال��زُّوَر َوج��انَ��َب ِص��ْدًق��ا ق��اَل ق��اَم إِذا َل��ِك��ْن

قال: حني صادًقا وصًفا مطران خليل األستاذ وصفه وقد

السكة ويف املركبة، يف وينظم معهم، وليس معهم، فيكون أصحابه بني ينظم
ينظم أنه جليسه يعرف وال يشاء، وحيث الرسمي، املجتمع ويف الحديدية،
ثم بعيد، غور من الصادر النغم تشبه غمغمة بدء بادئ منه سمع إذا إال
رفع وقد برضبه، ثم املحجرين، حركة فيهما وتواترت برقا وقد ناظريه، رأى
قوطع فإذا — هنيهة بعد هنيهة خفيًفا إمراًرا عليه وأمرها جبينه، إىل يده
جميل صافيه، الذهن حارض فيه يباحث بحث أي إىل انتقل النظم خالل يف
أيام بعد ولو املنظوم ذلك استأنف إذا ثم — الحديث يف كعادته البادرة،
املعنى لبقية حافًظا منه تم ما مستظهًرا عنه تنقطع لم كأنه إليه عاد طوال
ثم شهًرا، ونسيها تمت وربما تمامها بعد القصيدة يكتب يضمره، الذي
يندر وال املتقدمني، بمعارضة أحيانًا يكلف — واحدة جلسة يف فكتبها ذكرها
املعنى فأما مبنى، أو معنى يف يكده وال فكره يجهد وال — يبزهم أن عليه
يستخلصه ألنه عنده ينضب وال مرامه؛ من أبعد عىل أو مرامه، عىل فيجيئه
اإلفرنج لغات يف اآلداب أفانني إىل جامعة ومعارف الذكاء، فوار عقل من
منها يحفظ التي السري وغرائب التاريخ، وحقائق الحقوق، وفلسفة واألعراب
يف مطالعته من استقاها فنية، وتنبيهات علمية، مشاركات إىل يسري، غري
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الرشق بالد بني جوالته يف ومسموعاته ملحوظاته من واتخذها الكتب، صنوف
فيه ترى القول: مقامات بتعدد متعددة أذواق فيه فله املبني وأما والغرب.
مفاجآت ومن املتنبي، وثبات ومن تمام، أبي صياغة ومن البحرتي، نسج من
وهي للنظم، عامة صفة تجد املجموع ويف مهيار، مسلسالت ومن الرشيف،

والتفوق. العبقرية شعر ذلك شوقي: نظم أنه

وصفية مالمح

يشرتكان أنهما كذلك فلنذكر الشعر، قرض يف وشوقي البحرتي عادة ذكرنا وإذا
وترك الشعر»4، «معاني سماه كتابًا البحرتي ترك فقد العربية، باآلداب العناية يف
وتنوع اللغة بسهولة عنه يمتاز ولكنه تمام أبو تركه كالذي الحماسة يف آخر كتابًا
تفوق برشاهة ويدرس يقرأ — اآلداب يف كتبًا يصنف لم وإن — وشوقي املوضوعات.
واإلشادة الشعر إنشاد يف ويختلفان عجيب. بنشاط األدبية الحركة ويتعقب الوصف،
والتطريب، التلحني مسلك ذلك يف ويسلك شعره، بإنشاد يحتفي البحرتي كان فقد به،
حتى له، وإكبارهم به، إعجابهم مبلغ لريى الحارضين؛ وجوه يف النظر يطيل كان
عن يتحدث فقلما شوقي: أما املجون. وأصحاب السفه، أهل به وعبث منه، الناس نفر
األداء. وحسن الفهم حسن فيه يتوسم من بإنشاده يوكل وإنما ينشده، وقلما شعره،
آذى ما وكثريًا العواقب، مأمون غري الشمم، أو الحياء دالئل من فيه ما مع املسلك، وهذا

البليغ. بالرضر عليه وعاد الشاعر،

وشوقي البحرتي وفاءُ

هي والحوادث الوجدان ويقظة النفس، سمو عىل دالة تزال وال الشاعرية، كانت ولقد
معه ظهر ما الحوادث كبار من وشوقي للبحرتي وقع وقد النفوس، عنارص تميز التي
وقع ما لتدوين الوقت يحن ولم العنرص، وكرم الخلق ومتانة النفس، قوة من لهما ما

الوفاء. يف مثًال البحرتي صري ما ولنذكر التلميح، بهذا فلنكتف لشوقي!

املعاني. حسب عىل املرتبة املختارات من مجموعة كان أنه نرجح ولكنا النقد، يف كتاب هذا أن يظن قد 4
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واملؤيد واملعتز املنترص لولده عقد — اآلداب زهر صاحب ذكر كما — املتوكل كان
أنت له: ويقول املنتظر، يسميه وكان أخويه، دون املنترص عىل تغري ثم العهد، والية
وأقل صدره، أوغر أن إىل به يعبثوا أن الندماء ويأمر وقتي! وتنتظر موتي، تتمنى
ومئتني، وأربعني سبع سنة شوال من خلون لثالث األربعاء ليلة كانت فلما صربه،
الندماء من جماعة ومعه بالجعفري املعروف قرصه يف الفتح مع يرشب املتوكل كان
الرتكي: لزرافة قال الليل، من ساعات ثالث انرصف فلما معهم، املنترص وكان واملغنني،
ويطاوله، يماطله وجعل بىل، قال: بي؟ يمر ما إليك أشكو حتى ساعة تسمعنى أال
رضبوه وقد املتوكل، قتلوا الذين دخل ومنه املاء، باب إال كلها األبواب الرشابي بغا وغلق
وبويع جميًعا، فقتال عليه، فأكب بنفسه الفتح وتلقاه عاتقه، حبل بها قطع رضبة
بن شريويه مدة الخالفة يف املنترص مدة «وكانت الحرصي: قال ساعته. من املنترص

الويل. وللظالم — أشهر» ستة أباه قتل حني كرسى
هذا وكان املسلمني، خلفاء من خليفة بها تردى التي الشنيعة القتلة هذه كانت
مواله، رثاء عن ردعه يف كافيًا ذاك إذ املنترص استبداد وكان البحرتي، نعمة ويل الخليفة
منها! أحسن هاشمية قبلت «ما بقوله: تعلب العباس أبو وصفها بقصيدة رثاه ولكنه

يقول: وفيها العواقب»، تخوف عن املصائب أذهلته من ترصيح فيها رصح وقد

َوَح��اِض��ُرْه ال��َج��ْع��َف��ِرّي بَ��ادي َوُق��ّوَض َوأُنْ��ُس��ه ال��َج��ْع��َف��ِري ُح��ْس��ُن تَ��َغ��يَّ��َر
َوَم��َق��اِب��ُرْه ُدوُرُه َس��َواءً َف��آَض��ْت ُف��َج��اءًَة َس��اِك��نُ��وُه َع��نْ��ُه تَ��َح��ّم��ْل
َوَج��آِذُرْه أْط��الَؤُه ذُِع��َرْت َوإذْ ِس��ْربُ��ُه ِري��َع إذْ اْل��َق��ْص��ِر ِم��ثْ��َل أَر َوَل��م
َوَس��تَ��اِئ��ُرْه أْس��تَ��اُرُه َع��َج��ٍل َع��َل��ى َف��ُه��تّ��َك��ْت ِب��ال��رَِّح��ي��ِل ف��ي��ِه ِص��ي��َح َوإذْ
زائ��ُرُه بَ��بْ��َه��ُج اْل��ي��ْوِم َق��بْ��َل ك��اَن َوَق��ْد اْألََس��ى َل��ن��ا أََج��دَّ ُزْرن��اُه نَ��ْح��ُن إِذا
وآِم��ُرُه ف��ي��ِه��ْم ال��دَّْه��ِر َونَ��اه��ي تَ��نُ��وُب نَ��ْوبَ��ٍة ُك��لُّ ف��ي ال��نَّ��اِس َع��ِم��ي��ُد َف��أيْ��َن
يُ��َج��اِه��ُرْه َل��ْو يَ��ْغ��تَ��الُ��ُه ِل��َم��ْن َوأْوَل��ى ِغ��رٍَّة تَ��ْح��َت ُم��ْغ��تَ��الُ��ُه َل��ُه ��ى تَ��َخ��فَّ
أظ��اِف��ُره ُح��ْم��ٌر َوال��َم��ْوُت ِب��ه��ا يَ��ُج��وُد ُح��َش��اَش��ًة ��يُ��وُف ال��سُّ تَ��َق��اَض��اُه َص��ِري��ٌع
م��اِئ��ُرْه األْرِض َع��َل��ى يَ��ْج��ِري ب��َدٍم َدًم��ا أَرى أْو بَ��ْع��َداَك ال��رَّاُح ع��ل��ّي َح��َراٌم
َواِت��ُرْه ب��ال��ّدِم وال��َم��ْوتُ��وُر ال��دَّْه��ِر َم��َدى ط��اِل��ٌب ال��دََّم يَ��ْط��لُ��َب أْن يُ��ْرتَ��َج��ى َوَه��ْل
َم��نَ��اِب��ُرْه ال��ّدَع��اءَ ذاَك َح��َم��َل��ْت َوالَ َم��َض��ى الَّ��ذي تُ��َراَث ال��بَ��اق��ي ُم��ّل��َي َف��ال

127



الشعراء بني املوازنة

أن تربك واالضطهاد الظلم من العصور تلك يف يجري كان ما إىل واحدة ونظرة
الحد، هذا عند يقف لم أنه عىل القصيدة، بهذه وأوفاهم الناس أشجع من كان البحرتي
يفيض كيف وانظر خاقان، بن والفتح املتوكل ذكر إىل شعره من كثري يف يرتاح كان بل

يمدحه: من لبعض يقول وهو باألىس شعره

ُل َوال��تَّ��ط��وُّ ال��نَّ��َدى ذاَك ف��اَق��ٍة َع��َل��ى َون��اَل��ن��ي ِم��نْ��َك اإلِْح��س��اُن تَ��داَرَك��ن��ي
ال��ُم��تَ��وكِّ��ُل َوال َع��نِّ��ي األَذَى ِل��ْدف��ِع يُ��ْرتَ��ج��ي ال��َف��تْ��ُح ال ح��ي��َن َع��نِّ��ي َوداَف��ْع��َت

ثانية: كلمة من يقول ما أوجع وما

ِج ُم��َض��رَّ ال��دِّم��اءِ ف��ي َق��ت��ي��ٍل َوبَ��يْ��َن ��ِد ُم��َوسَّ بَ��يْ��َن َواْل��َف��تْ��ُح َج��َع��َف��ٌر َم��َض��ى
وخ��ْزرج��ي أْوس��ي ال��تُّ��ْرِب ف��ي م��نْ��ُه��م��ا نَ��وى م��ا بَ��ْع��َد ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى أَنْ��ص��اًرا أَأَْط��لُ��ُب

يهوى: من بعض بان وقد يقول، كيف وانظر

يُ��ْق��ِب��ُل ِب��اْألَِح��بَّ��ِة تَ��َولَّ��ى َودْه��ٌر ي��وَص��ُل اْل��َوْص��ِل َرْج��َع��ِة ِم��ْن آي��ٌس َع��َس��ى
َوال��تَّ��ن��َزيُّ��ُل ُدونَ��ُه ال��تَّ��ع��ادي َوح��اَل ِب��نَ��ْف��ِس��ِه اْل��ِف��راَق ف��اَت َس��َك��ن��ا أَي��ا
��ُل ال��م��َع��جَّ اْل��ِح��م��اُم نَ��ْف��س��ي يَ��ْخ��تَ��ِرْم َوَل��م ��ن��ى ال��ضَّ ِج��ْس��م��ي يَ��ُغ��ْل َل��ْم ��ا َل��مَّ أتَ��ْع��َج��ُب
ال��َم��تَ��َوكِّ��ُل َل��ُه َش��ْف��ًع��ا َوف��اَرَق��ن��ي م��َودًِّع��ا َع��نِّ��ي اْل��َف��تْ��ُح ب��اَن َف��َق��بْ��َل��َك
يَ��ْف��َع��ُل ِخ��ْل��ُت الَّ��ذي ال��َوْج��ُد َوألَف��َع��َل أَْرتَ��ج��ي ُك��نْ��ُت الَّ��ذي ْم��ُع ال��دَّ بَ��َل��َغ َف��م��ا
تَ��ْق��تُ��ُل ��ب��ابَ��ِة ال��صَّ أَدواءِ ُك��لُّ َوَم��ا ال��ح��ش��ا تَ��ْق��تُ��ُل ال��َج��َوى ن��ي��راِن ُك��لُّ َوم��ا

عىل الحزن وصهره حياته، بداية يف علوة عذبته الذي البحرتي، نفس هي تلك
كذلك وعرف الغناء، بعض فيه شيئًا عنه القارئ عرف وقد أيامه، أخريات يف املتوكل
هذين منهج يعرف أن الواجب ومن واالئتالف، االختالف من شوقي وبني بينه ما
البحرتي وصف كيف يرى أن قبل الشعوب، لنكبات والتفجع املمالك، بكاء يف الشاعرين

الحمراء. قرص شوقي وصف وكيف كرسى، إيوان
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ونعيمه وجده يبكي الشاعر فكان اجتماعية، ال فردية، عواطف الشعراء عواطف كانت
للشعوب، والتفجع املمالك، ببكاء العرب يهتم ولم للطلول، ويتوجع الرسوم يندب وهو
فكانوا وذويه، وأهله، نفسه، بغري يعني قلما منهم الرجل وكان الحياة بداية يف كانوا إذ

غافلون. عنها وهم حولهم من ترصخ التي اإلنسانية باليا عن بأنفسهم شغل يف
والرتهيب، التخويف مسلك البائدة املمالك عن الحديث يف فسلك القرآن جاء ثم
إىل يرمي شعر، كتاب يكن لم القرآن ألن عورة؛ لها يسرت ولم بكلمة، عليها يعطف فلم
يقول أن حقه من فكان وموعظة، حكمة كتاب كان وإنما الخيال، وجمال الفن روعة

ورزانة: بحزم
ُهْم َكانُوا ۚ َقبِْلِهْم ِمن َكانُوا الَِّذيَن َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف َفيَنُظُروا اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََوَلْم
* َواٍق ِمن ِهللا َن مِّ َلُهم َكاَن َوَما ِبذُنُوِبِهْم هللاُ َفأََخذَُهُم اْألَْرِض ِيف َوآثَاًرا ُقوًَّة ِمنُْهْم أََشدَّ
اْلِعَقاِب﴾ َشِديُد َقِويٌّ إِنَُّه ۚ هللاُ َفأََخذَُهُم َفَكَفُروا ِباْلبَيِّنَاِت ُرُسلُُهم تَّأِْتيِهْم َكانَت ِبأَنَُّهْم ٰذَِلَك
هذا غري شأن له لكان األساسية، القرآن أغراض من والردع الزجر يكن لم ولو
جرى فقد والطغاة، الجبابرة من إليهم ومن وإبليس، فرعون عن يتحدث وهو الشأن،
القرآن كان لو يغيض وال ينضب ال سحر ينبوع وكانوا الشماتة، مجرى عنهم حديثه

خيال. وكتاب فن كتاب
يفتهم ولم حضارة، من لهم الدهر طوى بما اإلشادة عن يغفلوا لم العرب أن عىل
درس ما عىل بالتحرس ذلك شابوا وإن املدنية، ضخامة من ألسالفهم كان بما التغني
يعفر بن األسود قول ذلك فمن الشباب، مالعب من عفا ملا والتحزن اللهو، معالم من

النهشيل:
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ِوس��ادي َل��َديِّ ُم��ْح��تَ��ِض��ٌر وال��َه��مُّ ُرق��ادي أِح��سُّ َوم��ا اْل��َخ��ل��يُّ ن��ام
ف��َؤادي أص��اَب ق��ْد أراُه َه��مٌّ ��ن��ي َش��فَّ ول��ِك��ن َس��َق��ٍم م��ا َغ��يْ��ر ِم��ْن
ب��األْس��داِد األْرُض َع��ل��يَّ ُض��ِربَ��ْت أنَّ��نَ��ي أب��اَل��َك ال ال��ح��واِدِث َوِم��َن
ُم��راِد أْرِض َوب��يْ��َن ال��ِع��راِق بَ��يْ��َن تَ��ْل��َع��ٍة ِل��م��وِض��ِع ف��ي��ه��ا أْه��تَ��دي ال
األْع��واِد ذي س��ب��ي��ُل ال��ّس��بَ��ي��َل أنَّ نَ��بَّ��أِت��ن��ى الَّ��ذي ِس��وى َع��ِل��ْم��ُت َوَل��َق��ْد
َس��وادي يَ��ْرُق��ب��ان ال��َم��خ��اِرَم يُ��وف��ي ِك��الُه��م��ا وال��ُح��تُ��وَف ال��م��ن��يِّ��َة إن
وتِ��الدى ط��ارف��ي نَ��ْف��س��ي ُدوِن ِم��ْن َره��ي��نَ��ٍة وف��اءَ ِم��نِّ��ي يَ��ْرَض��ي��ا َل��ْن

الذاهبني: من ساد من بكاء يف يقول ثم

إِي��اِد َوبَ��ْع��َد َم��ن��اِزَل��ُه��م تَ��َرك��وا ُم��ح��رِّق آِل ب��ْع��د ��ُل أُْؤمِّ َم��اذَا
ِس��نْ��داِد ِم��ْن ��ُرف��اِت ال��شُّ ذي َواْل��َق��ْص��ِر َوب��اِرٍق ��دي��ِر َوال��سَّ ال��َخ��َوْرنَ��ِق أَْه��َل
ُدؤاِد أُمِّ َواِبْ��ُن م��اَم��َة ب��ُن َك��ْع��ُب َم��ق��ي��ِل��ه��ا ِل��ط��ي��ِب تَ��َخ��يَّ��َره��ا أَْرٌض
م��ي��ع��اِد َع��َل��ى ك��ان��وا َف��َك��أَنَّ��م��ا ِدي��اِرِه��ْم َم��َك��اِن َع��َل��ى ال��رِّي��اُح َج��َرِت
األَْوت��اِد ث��اِب��ِت ُم��ْل��ٍك ِظ��لِّ ف��ي ع��ي��َش��ٍة ِب��أَنْ��َع��ِم ف��ي��ه��ا َغ��ن��وا َوَل��َق��د
أَْط��واِد ِم��ْن يَ��ج��يءُ ال��ُف��راِت م��اءُ َع��َل��ي��ِه��ِم��و يَ��س��ي��ُل ِب��أَن��ِق��َرٍة نَ��َزل��وا
َونَ��ف��اِد ِب��ل��ًى إِل��ى يَ��ص��ي��ُر يَ��ْوًم��ا ِب��ِه يُ��ْل��َه��ى م��ا َوُك��لُّ ال��نَّ��ع��ي��ُم َف��ِإذا

فقال: شبابه، بكاء إىل عاد ثم

أَْج��الدي1 َوِم��ْن بَ��َص��ري َم��ْن ن��ي��َل م��ا َوغ��اَض��ن��ي بَ��ل��ي��ُت َق��ْد تَ��َريْ��ن��ي إِّم��ا
ِق��ي��ادي َن َوالَّ ع��اِذَل��ت��ي َوأََط��ْع��ُت َوال��ِص��ب��ا ال��َص��ب��ابَ��ِة أَْص��ح��اَب وََع��َص��يْ��ُت
أَْج��ي��ادي َل��يِّ��نً��ا ِب��م��ال��ي ِم��ِذًال ��ًال ُم��َرحَّ ال��تِّ��ج��اِر َع��َل��ى أَروُح ف��َل��َق��ْد
َغ��واِد ِب��م��اءِ ُم��ِزَج��ت ِب��ُس��الَف��ٍة َل��ذاذٌَة َولِ��ل��َش��ب��اِب َل��َه��وُت وَل��َق��د
األَْم��ج��اِد ِل��َدراِه��ِم ِب��ه��ا واف��ى ُم��نَ��طَّ��ٍق أََغ��نَّ نَ��َط��ِف ذي َخ��م��ِر ِم��ن

القوة. وهو بالتحريك، جلد جمع األجالد: 1
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اْل��ِف��رص��اِد ِم��ن أَن��اِم��لُ��ُه َق��نَ��أَْت ُم��َش��ّم��ٌر تُ��وَم��تْ��ي��ِن ذو ِب��ه��ا يَ��ْس��َع��ى
وج��م��اد ص��رب��م��ٍة بْ��ي��ن أْدح��يُّ َك��أنّ��ه��ا ال��ُق��ل��وَب ب��ْرم��ي��ن واْل��ب��ي��ُض
األك��ب��اد رف��ي��ق��ُة ال��وْج��وه ب��ي��ْض ن��واع��ٌم وْه��ّن م��ْع��روًف��ا ي��نْ��ِط��ْف��َن

فيها: يقول التي عبنينه يف نويرة بن متمم املنحى هذا ونحا

أْج��زُع ت��ريْ��ن��ي ف��ه��ْل ل��ْل��ح��ادث��ات أنّ��ن��ي م��ح��اَل��َة وال ع��ِل��ْم��ُت َوَل��َق��ْد
ج��َم��ع��وا َق��ْد وم��ا ب��دًدا ف��تَ��رْك��ن��ُه��ْم ُم��ح��رِِّق آل ثُ��م ع��اًدا أَْف��نْ��ي��ن
تُ��بَّ��ُع2 ال��م��ص��ان��ع أْخ��و ك��ان ول��ْه��َن ِك��الُه��م��ا ال��ح��ارث��ان ك��ان َوَل��ُه��نَّ
نُ��ْص��رُع ب��أْخ��َرَى أْم ق��ْوم��ك أَب��أَْرض ف��انْ��ت��ظ��ْر ُم��ص��ي��ٍب تَ��ل��ٍف ِم��ْن بُ��دَّ ال
ن��ْس��م��ُع ال ُم��ق��نّ��ع��ا َع��ل��يْ��ك يُ��بْ��َك��ى م��ّرة ي��ْوٌم ع��ل��يْ��ك ول��يَ��أِت��ي��ّن

املمالك من انقرص ملا التوجع يف شذرات وأشعارهم العرب خطب يف نجد وكذلك
عند البحرتي كوقفة الرحال، إليها تشد التي الفنية الوقفات تمثل ال لكنها والشعوب،

الحمراء. أطالل عند شوقي ووقفة اإليوان، رسوم

كرسى إيوان

بأركانه، وطاف أحجاره، البحرتي استلم الذي كرسى، إيوان أن نذكر أن يجمل وقد
انتصف إذا بالبادية نصنع كيف ألعرابي: قيل فقد األعراب، عند املثل مرضب كان
فريفض ميًال أحدنا يميش ذاك؟ إال العيش وهل فأجاب: ظله؟ يشء كل وانتعل النهار،
جانب، كل من الرياح وتقبل كساءه، عليها ويلقي عصاه، تنصب ثم الحمان، كأنه عرًفا

كرسى. إيوان يف فكأنه
برمك بن خالد استشار بغداد بناء أراد ملا املنصور أن ياقوت نقل فيما ُحكَي وقد
فقال: املؤمنني! أمري يا تفعل ال له: فقال بغداد، عمارة يف آلته وإدخال اإليوان هدم يف
يدل عظيم أثر ولكنه املؤمنني، أمري ظن كما األمر ما فقال: للفرس! التعصب إال أبيت
وأمر رأيه إىل يصغ فلم عظيٌم، وملٌك لديٌن بانيه ملك أذهبوا وقوًما ودينًا ملة أن عىل

القصور. املصانع: 2
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أمري يا أرى اآلن خالد: فقال فرتكه، بنقضه الفائدة من أكثر عليه النفقة فوجد بهدمه،
بني ما ومعلوم غريك، عمره ما خراب عن عجزت إنك يقال: لئال تهدمه؛ أن املؤمنني

والعمارة! الخراب
عىل ولكنها الناس، تناقلها خرافة تكون وقد صحيحة، الحكاية هذه تكون وقد

العهد. لذلك العرب صدور يف اإليوان منزلة عىل دليل حال كل
هي واألندلس األندلس، قصور من فهو شوقي بكاه الذي الحمراء قرص أما
الحديث. أصدق عنه شوقي فسيحدثنا ولننظر املسلمون، يبكيه الذي املفقود، الفردوس

البحرتي نفسية

وقد اإليوان، بوصف هّم حني عليه استوىل الذي الخاطر ذلك البحرتي بنفسية وأريد
فهي األوىل أما النهاية، يف والثانية القصيدة، بداية يف إحداهما علتني: لذلك يذكر رأيناه
حزنه أكنافها يف ينىس اإليوان، طلول إىل بالفزع األقارب، ظلم ومن الهموم، من الهرب

يقول: حيث وذلك وشجاه، أساه ويستودعها وبثه،

ِج��بْ��ِس3 ُك��لِّ َج��َدا َع��ْن ��ْع��ُت َوتَ��َرفَّ نَ��ْف��س��ي يُ��َدنِّ��ُس ��ا َع��مَّ نَ��ْف��ِس��ي ُص��نْ��ُت
َونُ��ْك��س��ي ل��تَ��ْع��ِس��ي ِم��نْ��ُه اْل��ِت��م��اًس��ا ُر ال��ّدْه��ـ َزْع��َزع��ن��ي ْح��ي��ُث َوتَ��م��اَس��ْك��ُت
بَ��ْخ��ِس تَ��ْط��ف��ي��َف األيّ��اُم َط��ّف��َف��تْ��ه��ا ِع��نْ��ِدي ال��َع��ي��ِش ُص��ب��ابَ��ِة ِم��ْن بُ��َل��ٌغ
ِخ��ْم��ِس4 َوَواِرِد ُش��ْربُ��ُه َع��َل��ٍل ِرْف��ٍه َواِرِد بَ��يْ��َن َم��ا َوبَ��ع��ي��ٌد
اْألََخ��سِّ اْألََخ��سِّ َم��َع َه��واُه ال َم��ْح��ُم��و أَْص��بَ��َح ال��زََّم��اَن َوَك��أَنَّ
َوك��ِس بَ��يْ��َع��َة ��آم ال��شَّ بَ��يْ��ِع��ي بَ��ْع��َد ْغ��ب��ٍن ُخ��طَّ��ُة اْل��ِع��َراَق َواْش��ِت��راِئ��ي
��ي5 َم��سِّ ف��تُ��ن��َك��َر ال��بَ��ْل��َوى َه��ذي ِع��نْ��د الْخ��ت��بَ��اِري ُم��َزاِوًال تَ��ُرْزن��ي ال
ُش��ْم��ِس ال��دَّن��ي��ئ��اِت َع��ل��ى آب��ي��اٍت َه��نَ��اٍت ذا َع��ه��ْدتَ��ن��ي َوَق��دي��ًم��ا
وأُنْ��ِس ج��ان��بَ��يْ��ِه ِم��ْن ل��ي��ٍن بَ��ْع��د ��ي َع��مِّ اب��ِن نُ��بُ��وُّ َرابَ��ن��ي َوَل��َق��ْد

الجبان. الدنيء هو الحبس: 3
األظماء. رش الخمس: 4
تمتحني. ال تزرني: ال 5
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أُْم��ِس��ي َح��يْ��ُث ُم��ْص��ب��ٍح َغ��يْ��َر أَُرى أْن َح��ِريَّ��ا ُك��نْ��ُت ُج��ف��ي��ُت م��ا وإذا

فقال: مبارشة، املوضوع إىل انتقل ثم

ع��نْ��ِس��ي ال��م��داِئ��ِن أَبَ��ي��ِض إَل��ى ـ��ُت ��ْه��ـ َف��َوجَّ ال��ُه��ُم��وُم َرْح��ِل��َي َح��َض��َرْت
َدْرِس َس��اَس��ان آِل ِم��ْن ِل��َم��ح��ل وآَس��ي ال��ُح��ُظ��وِظ ع��ِن أتَ��س��لَّ��ى
وتُ��نْ��ِس��ي ال��ُخ��ُط��وُب تُ��ذِْك��ُر َوَل��َق��ْد ال��تَّ��َواِل��ي ال��ُخ��ُط��وُب ذَكَّ��َرتْ��ِن��ي��ِه��ُم

الجنس وال داره الدار وليست اإليوان، بكى أنه يذكر القصيدة نهاية يف ونراه
من به أمدوهم بما قواه، وشدوا ملكهم أيدوا وألنهم أهله؛ عند نعمى ألهله ألن جنسه؛

يقول: حيث وذلك القتال، أيام يف الكتائب

��ي َوال��تّ��أسِّ ِربَ��اُع��ُه��ْم ل��ل��تّ��َع��ّزي ف��َص��اَرْت َدْه��ًرا ل��ل��ّس��ُروِر َع��َم��َرْت
ُح��بْ��ِس ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َع��ل��ى ُم��وَق��َف��اٍت ب��ُدُم��وٍع أُِع��ي��نَ��َه��ا أْن َف��َل��َه��ا
ج��نْ��ِس��ي اْل��ِج��نْ��ُس وال ِم��نْ��ه��ا ب��اْق��ت��َراٍب داِري اُر ال��دَّ َوَل��يْ��س��ِت ِع��نْ��ِدي ذاَك
َغ��ْرِس خ��يْ��َر ذََك��اِئ��ه��ا ِم��ْن َغ��َرُس��وا أْه��ِل��ي ِع��نْ��َد ألْه��ِل��َه��ا نُ��ْع��َم��ى َغ��يْ��َر
ُح��ْم��ِس6 ِر ��نَ��وَّ ال��سَّ تَ��ْح��َت ب��ُك��م��اٍة ُق��َواُه َوَش��دُّوا ُم��ْل��َك��نَ��ا أيّ��ُدوا
َوَدْع��ِس ال��نُّ��ح��وِر َع��َل��ى ب��َط��ْع��ٍن َط أْريَ��ا ك��تَ��اِئ��ِب َع��َل��ى وأَع��انُ��وا
7 َوإسِّ ِس��نْ��ٍخ ُك��ّل ِم��ْن ُط��رَّا ـ��راِف ِب��األْش��ـ أْك��َل��ُف بَ��ْع��ُد ِم��ْن وأَراِن��ي

املجد ويبكي جنس، كل من باألرشاف يكلف أنه يذكر األخري البيت هذا ويف
األسباب. أهله وبني بينه تقطعت وإن الذاهب،

السالح. السنور: 6
والجنس. األصل 7
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شوقي نفسية

منثورة قطعة لنا فرتك الحمراء، بوصف هم حني خاطره عن حدثنا فقد شوقي أما
مرة، غري املسلك هذا شوقي سلك وقد البيت، بذلك يطوف وهو ووجدانه، حسه، تصف
إسماعيل الجليل أستاذنا إىل بها بعث برسالة رومة وصف يف قصيدته قدم نراه فإنا
النيل، وصف يف قصيدته مرجليوت لألستاذ قدم حني ذلك مثل فعل ونجده رأفت، بك

زيدون: وابن خفاجة ابن وطن إىل رحلته عن كلمته القارئ وإىل

إزارها، وهتك خلقه بني هللا وفضحها أوزارها، الشومى الحرب وضعت ملا
والدواعي مقرصة، العوادي وإذا أصبحت مزارها، وجدد السلم ربوع لهم ورم
أطلب، زيارته بحق والنفس أغلب، األندلس إىل الشوق وإذا مقرصة، غري
املشتد، والبخار املجد، بالقطار يومني مسرية وبينهما برشلونة، من فقصدته
من الجديد نحو القديم الطاوية املحيط، من الخارجة الكربى بالسفن أو
العرب، بآثار تراه يف العني وكحلت األرب، بمرآة النفس فبلغت البسيط، هذا
من زائرها يرسي الجامع، الفلك ذلك يف املطالع، متفرقة املواقع، لشتى وإنها
العتق غري يتقارب فال بالهرم، ويصبح بالكرنك يميس كمن حرم، إىل حرم
الخايل، قرصها عىل تشبل واشبيلية البايل، جرسها عىل تطل طليطلة والكرم،
وكان الحمراء، مزار بعيدة وغرناطة الغراء، بالبيعة ناحية منتبذة وقرطبة
واألحوال الرحال، يف وسمريي الرتحال، هذا يف رفيقي هللا رحمه البحرتي
الحجر، وحيا األثر، جىلَّ من أبلغ فإنه لحال، رحل كل الرجال، عىل تصلح
البهاليل وامللوك الكرب، الدول عىل مأتم يف قام ومن العرب، وحرش الخرب، ونرش
ووكل الحىل، من وعطل املال، عنه نحمل حني الجعفري عىل عطف الغرر،
معامله وجمع الخرب، يف ركنه وبنى السري، يف قواعده فرفع للبىل، املتوكل بعد
البرص، حال وإن البصرية منها امتألت الخلد كقصور عاد حتى الفكر، يف
وسينيته ديوانه، إىل األرض عن زال حتى بإيوانه، لكرسى ذلك بعد وتكفل
وهي ورصفه، رصه يف كرسى تحت وهو دونه، ليست وصفه يف املشهورة
االندثار. بعد بيوته يف الديار تتجدد وكيف اآلثار، عىل الشعر قيام حسن تريك
إيوان إىل «فانظروا كالم: بعد القديس) الفتح يف القيس (الفيح صاحب قال
وعفرت شعفائه حرث قد اإليوان تجدوا وصفه، يف البحرتي وسينية كرسى
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ما أضعاف ديوانه، يف كرسى بها بقى قد البحرتي سينية وتجدوا رشفاته،
مطلعها: يف يقول التي هي السينية وهذه إيوانه»، يف شخصه بقي

ِج��بْ��ِس ُك��لِّ َج��َدا َع��ْن ��ْع��ُت َوتَ��َرفَّ نَ��ْف��س��ي يُ��َدنِّ��ُس ��ا َع��مَّ نَ��ْف��ِس��ي ُص��نْ��ُت

قوله: أبياتها من الفرد البديع أن عىل اتفقوا والتي

َرْف��س8 ال��دِّ تَ��ْح��َت ��ُف��وَف ال��صُّ يُ��ْزِج��ي َوأُن َوأَنُ��وِش��ْر َم��َواِث��ٌل وال��م��ن��اي��ا

من واسرتحت بأبياتها، تمثلت بأثر، طفت أو بحجر، وقفت كلما فكنت
نفيس: وبني بيني فيما وأنشدت آياتها، إىل العرب مواثل

َش��ْم��ِس َع��بْ��ِد ِم��ْن اْل��ُق��ص��وُر َوَش��َف��تْ��ن��ي ِك��ْس��َرى إِي��واُن اْل��بُ��ْح��تُ��ريَّ َوَع��َظ

حتى الوزن، هذا عىل وأعالجه الروي، هذا عىل القول أروض جعلت ثم
عىل أعرضها وأنا الريضة، الكلمة هذه وأتممت املهلهلة، القافية هذه نظمت
اإلعضاء. ذيل عيوبها عىل ويسحبوا الرضاء، بعني يلحظوها أن راجيًا القراء،

يوفق قد أنه غري يبني9، يكاد وال يسجع فهو شوقي، نثر تمثل الكلمة وهذه
اإلسبان: بالد يف العرب آثار وصف يف كقوله األمثال، مسري تسري مبتكرة تشابيه إىل

بالهرم». ويصبح بالكرنك يميس كمن حرم، إىل حرم من زائرها «يرسي
النيل. ضفاف عىل الفراعنة آلثار رصيحة عبادة وهللا وتلك

وحيا األثر، جىل من «أبلغ عنده فهو البحرتي، شعر يف رأيه تمثل كذلك وهي
نفس يف يجول كان ما الكلمة تلك لنا وتصور العرب»، وحرش الخرب، ونرش الحجر،

بالحمراء. يطوف وهو به يُطيف البحرتي روح كان وكيف شوقي،

الفرنسية. الكلمة جاءت ومنها فارسية، كلمة وهي العلم، الدرفس: 8
الكتابية، بقوته نؤمن ال ونحن الناس، أكتب نفسه يرى وكان الكلمة، هذه من هللا رحمه شوقي غضب 9

السويس. قناة عن رسالته يف الغاية بلغ نراه ذلك مع ولكنا
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قصيدة من الفرد البديع أن عىل اتفقوا أنهم شوقي يذكر الذين هم من يدري وال
قوله: هو البحرتي

ال��دِّرْف��ِس تَ��ْح��َت ��ف��وَف ال��صُّ يُ��ْرِج��ي وإَِن وأنَ��وِش��ْر م��واِث��ًل َوال��م��نَ��اي��ا

اإليوان: وصف يف لقوله ينبه لو نحب وكنا

إلنْ��ِس ج��نٍّ ُص��ن��ُع أْم َس��َك��ن��وُه ل��ج��نٍّ إنْ��ٍس أُص��نْ��ُع يُ��دَرى َل��ي��َس

بكائه: يف وقوله

ُع��ْرِس بَ��ْع��َد َم��أْتَ��ًم��ا ف��ي��ه َج��َع��َل��ْت ال��ل��يَ��اِل��ي أَن َع��ِل��ْم��َت تَ��َراُه َل��ْو

األذواق. باختالف أحيانًا النقد يختلف فقد رأيه، ولشوقي
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عرش السادس الفصل

حننيشوقيإىلمرص

الزمان، وشكوى بالعيش بالتربم سينيته ابتدأ البحرتي أن املاضية الكلمة يف رأيت قد
أما فردية. كانت وإنما اجتماعية، تكن لم نزعته ألن ذلك وكان األقربني؛ لظلم والتنكر
إىل بالشوق وتزخر مرص، إىل بالحنني تفيض وجدانية، بقطعة سينيته ابتدأ فقد شوقي
يتوجع الواقع يف ولكنه شجونه، عن الناس ويحدث نفسه، عن يتكلم كأنما وهو النيل،
وإنه االضطهاد، قسوة من بالده تقايس ملا ويتفجع الظلم، وطأة من وطنه يعاني ملا

السينية: هذه مطلع يف يقول حني صباه، وعهود شبابه، مالعب ليبكي

أُنْ��س��ي َوأَيَّ��اَم ال��ّص��بَ��ا ِل��ي َف��اُذُْك��َرا يُ��نْ��ِس��ي وال��لَّ��يْ��ل ال��نّ��َه��اِر اْخ��ت��الُف
وم��سِّ راٍت تَ��ص��وُّ ِم��ْن رْت ُص��وِّ َش��ب��اٍب ِم��ْن ُم��الَوًة ل��ي وِص��ف��ا
َخ��ْل��ِس َوَل��ذََّة ُح��ْل��وًة ِس��نَ��ًة وم��رَّْت ال��لَّ��ع��وِب ��ب��ا َك��ال��صِّ َع��َص��َف��ْت

فيقول: مرص، عن الحديث يف يأخذ ثم

ال��ُم��َؤّس��ي ال��َزم��اَن ُج��رَح��ُه أَس��ا أَو ع��نْ��َه��ا اْل��َق��ْل��ُب َس��َال ه��ْل ِم��ْص��َر َوَس��َال
تُ��َق��ّس��ي ال��َل��ي��ال��ي ف��ي َوال��َع��ه��ُد َرقَّ َع��َل��ي��ِه ال��َل��ي��ال��ي َم��رَِّت ُك��لَّ��م��ا
َج��رِس بَ��ع��َد َع��َوت أَو ال��َل��ي��ِل َل أَوَّ َرنَّ��ت ال��بَ��واِخ��ُر إِذا ُم��س��تَ��ط��اٌر

الحسن روعة إىل القارئ أنبه أن قبل للباخرة شوقي خطاب إىل أنتقل أن أحب وال
قوله: يف
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ال��ُم��َؤّس��ي ال��َزم��اَن ُج��رَح��ُه أَس��ا أَو ع��نْ��َه��ا اْل��َق��ْل��ُب َس��َال ه��ْل ِم��ْص��َر َوَس��َال

مرص هوى يف جرحه وجعل الليايل، منه تنال أن من أعز لبالده حبه جعل فقد
قال: حني قلبه وصف كيف وانظر الزمان، له يطب أن من أعضل

تُ��َق��ّس��ي ال��َل��ي��ال��ي ف��ي َوال��َع��ه��ُد َرقَّ َع��َل��ي��ِه ال��َل��ي��ال��ي َم��رَِّت ُك��لَّ��م��ا
َج��رِس بَ��ع��َد َع��َوت أَو ال��َل��ي��ِل َل أَوَّ َرنَّ��ت ال��بَ��واِخ��ُر إِذا ُم��س��تَ��ط��اٌر

كما النسيم، هب أو الربق، أومض كلما يخفق كان قلبه أن يذكر لم هنا وهو
وميض وأين املحيط. شواطئ عىل الغريب يحسه ما يصف وإنما األعراب، يتحدث كان

قال: ثم — الليل؟ غسق يف البواخر أصوات من الريح، وهبوب الربق،

َوَح��ب��ِس ِب��َم��ن��ٍع م��وَل��ًع��ا َل��ُه م��ا بَ��خ��ي��ٌل أَب��وِك م��ا ال��يَ��مِّ اِب��نَ��َة ي��ا
ِج��نْ��ِس ُك��لِّ ِم��ْن ِل��ل��طَّ��يْ��ِر َح��الٌَل ُح ْو ال��دَّ بَ��الِب��ِل��ِه َع��َل��ى أََح��َراُم
ِرْج��ِس ال��َم��ذاِه��ِب ِم��َن َخ��ب��ي��ٍث ف��ي إِّال ِب��األَْه��ِل أََح��قُّ داٍر ُك��لُّ

قالها يوم قرءوها الذين أما الطمأنينة، من بيشء اآلن األبيات هذه يتلقى والقارئ
هللا قدر ال العرفية، األحكام فليذكر هذا من ريب يف كان ومن رأي، فيها فلهم شوقي

شوقي: بقول نتغنى كنا فقد أوبة، لها كتب وال رجعة، لها

ِج��نْ��ِس ُك��لِّ ِم��ْن ِل��ل��طَّ��يْ��ِر َح��الٌَل ُح ْو ال��دَّ بَ��الِب��ِل��ِه َع��َل��ى أََح��َراُم

صارت ثم املغردة، البالبل عنها نفرت الوريقة، الشجرة صورة يف مرص تتمثل ثم
الحرية شهيد فكان الحني، ذلك يف مرص كانت وكذلك للغربان، ومقيًال للبوم، مأوى
ثم النيل، سلسبيل من وتنهل مرص، ثرى تقبل عساها األماني يرسل فريد، بك محمد
األبواب مفتحة كانت الفراعنة بالد أن حني يف مأمول، منه يدنو وال طلبة، له تجاب ال

شوقي: قول وسيظل اللسان!! خبيث الوجه، وقاح القلب، أثيم لكل

ِج��نْ��ِس ُك��لِّ ِم��ْن ِل��ل��طَّ��يْ��ِر َح��الٌَل ُح ْو ال��دَّ بَ��الِب��ِل��ِه َع��َل��ى أََح��َراُم
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الظالل ذات الشجرة تلك تغدو حتى واألىس، للشجى مثاًرا البيت هذا سيظل
قوله: أما مقيل. وللطواويس مأوى للبالبل وهي واألفنان،

ِرْج��ِس ال��َم��ذاِه��ِب ِم��َن َخ��ب��ي��ٍث ف��ي إِّال ِب��األَْه��ِل أََح��قُّ داٍر ُك��لُّ

بها يشجي غصة وسيظل االستبداد، ونحر الظلم، صدر يف مسددة رمية فهو
الباخرة: خطاب يف قال ثم — الحلوق بعض

َوأَرس��ي س��ي��ري ال��ُدم��وِع ف��ي ِب��ِه��م��ا ِش��راٌع َوَق��ل��ب��ي ِم��رَج��ٌل نَ��ف��س��ي
َوَم��ْك��ِس َرْم��ٍل بَ��ي��َن «ال��ثَ��ْغ��ِر» يَ��َد ِك َوَم��ج��را «ال��َف��ن��اَر» َوْج��َه��ِك َواِْج��َع��ل��ي
ن��ْف��س��ي اْل��ُخ��ْل��د ف��ي إل��يْ��ه نَ��ازَع��تْ��نْ��ي ع��نْ��ُه ِب��اْل��ُخ��ْل��د ُش��ِغ��ْل��ُت َل��ْو وًط��ن��ي
ش��ْم��س ع��يْ��ن م��ْن ِل��ل��ّس��واد ٌ َظ��َم��أ س��ْل��س��ِب��ي��ل ف��ي ِب��اْل��ُف��َؤاِد وَه��َف��ا
ح��ّس��ي ب��ْخ��ُل ول��ْم س��اع��ة َش��ْخ��ُص��ُه ُج��ُف��ونِ��ي ع��ْن ي��ِغ��ْب َل��ْم ال��ل��ه َش��ِه��د
يُ��ْم��س��ي ال��َزِك��يَّ��ِة َوِب��ال��َس��ْرَح��ِة ـ��ِه ن��ادي��ـ َوال��َم��َس��لَّ��ُة ال��ِف��ْك��ُر يُ��ْص��ِب��ُح

املرصية، النفس يمثل وهللا إنه البديع، الشعر هذا يف شوقي يمثلها نفس وأي
— اآلخرة إليها ألضفت التقى ولوال — الدنيا يف وهل املرصية، النفس أقول: أن وحسبي

النيل؟ وادي مثل أبناؤه سبيله يف يعذب بأن خليق وطن
يقول: أن عليه بكثري ليس وإحساسه، شوقي ذوق وله مرص، يف يعيش الذي إن

ن��ْف��س��ي اْل��ُخ��ْل��د ف��ي إل��يْ��ه نَ��ازَع��تْ��نْ��ي ع��نْ��ُه ِب��اْل��ُخ��ْل��د ُش��ِغ��ْل��ُت َل��ْو وًط��ن��ي
ش��ْم��س ع��يْ��ن م��ْن ِل��ل��ّس��واد ٌ َظ��َم��أ س��ْل��س��ِب��ي��ل ف��ي ِب��اْل��ُف��َؤاِد وَه��َف��ا
ح��ّس��ي ب��ْخ��ُل ول��ْم س��اع��ة َش��ْخ��ُص��ُه ُج��ُف��ونِ��ي ع��ْن ي��ِغ��ْب َل��ْم ال��ل��ه َش��ِه��د

مطاع رأي فيها وله يميس من لكل الفتنة من بابا تزال وال مرص، كانت ولقد
فرعون: يقول وبفضلها

وَن﴾ تُبِْرصُ أََفَال تَْحِتي ِمن تَْجِري اْألَنَْهاُر ِذِه ـٰ َوَه ِمْرصَ ُمْلُك ِيل ﴿أََليَْس
فرعون كفر «أبهذه األهرام: يشاهد وهو لجنوده، قال املأمون أن يذكرون ولقد

يقول: هللا إن املؤمنني أمري يا وزرائه: أحد له فقال بربه!».
يَْعِرُشوَن﴾ َكانُوا َوَما َوَقْوُمُه ِفْرَعْوُن يَْصنَُع َكاَن َما ْرنَا ﴿َوَدمَّ
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الضالل. عليه غلب إن العذر فلفرعون هللا دمر ما بقايا هذه كانت فإذا
من فيها وتغرس العزة، من أهلها تورت ما عىل دليل مرص ملوك وطغيان
وسبحان العدوان. إليه ويحبب الفتك، عىل صاحبه يحمل الصقيل كالسيف الجربوت،

البالد. هذه يف الفتنة أسباب من قسًطا لرزقنا شاء لو من
والنيل: الجزيرة يتمثل وهو شوقي يقول ثم

َج��ْرِس ِب��أَْرَخ��َم َط��يْ��ُرُه نَ��َغ��َم��ت أيْ��ك��ا ال��ج��زي��رَة أَرى وَك��أنِّ��ي
ِن��ْك��ِس َغ��يْ��ُر َوص��اَح��ٌب ُع��ب��اٍب ِم��ن َص��رٌح ال��َخ��م��اِئ��ِل ف��ي بَ��ل��ق��ي��ُس ِه��َي
ِب��ِع��رِس يَ��ْوًم��ا يُ��َج��نَّ َل��ْم َق��َل��بُ��ه��ا ِع��ْرًس��ا ِل��ل��نِّ��ي��ِل تَ��ك��وَن أَْن َح��ْس��بُ��ه��ا
1 َوَق��سِّ ال��ثِّ��ي��اِب ف��ي َص��ن��ع��اءَ بَ��يْ��َن َوْش��ٍي ُح��لَّ��َة ِب��األَص��ي��ِل َل��ِب��َس��ْت
َولُ��بْ��ِس ُع��ْرٍي بَ��يْ��َن ِب��ال��ِج��ْس��ِر ِم��نْ��ُه َف��تَ��واَرْت َف��اِس��تَ��َح��ْت ال��نِّ��ي��ُل َق��دَّه��ا
��ي ال��ُم��تَ��َح��سِّ َك��ْوثَ��َر ك��اَن َوإِن ـ��ِه بَ��وادي��ـ َك��اْل��َع��ق��ي��ِق ال��نِّ��ي��َل َوأََرى
َويُ��خ��س��ي ال��ُع��ي��وَن يَ��ح��ُس��ُر الَّ��ذي ال��َف��خ��ِم ال��َم��وِك��ِب ذو ال��َس��م��اءِ م��اءِ اِب��ُن
ُع��ْرِس َف��ْض��َل َوش��اِك��ٍر ِب��َج��م��ي��ٍل ُم��ثْ��ٍن َغ��يْ��َر ِرك��اِب��ِه ف��ي تَ��َرى ال

النوح من هجرياه إىل عاد بل عليه، يصرب لم شوقي ولكن جميل، وادع خيال وهذا
يقول: وأخذ ورمسيس، خوفو مجد عىل

َرْم��س��ي2 َم��ن��اَح��ِة ِم��ْن بَ��ْع��ُد تُ��ِف��ْق َل��ْم ثَ��ْك��َل��ى ال��َح��زي��نَ��َة ال��ج��ي��َزَة َوأََرى
ِب��َه��ْم��ِس َع��نْ��ُه ال��يَ��راِع َوُس��ؤاَل َع��َل��يْ��ِه ال��َس��واق��ي ��َة َض��جَّ أَْك��ثَ��َرت
َوَس��ْل��ِس3 َط��ْوٍق َغ��يْ��َر َوتَ��َج��رَّْدَن ِش��ْع��ًرا ��ْرَن َض��فَّ ال��نَّ��خ��ي��ِل َوِق��ي��اَم
نَ��ْح��ِس ال��َج��ب��اِب��ِر َع��َل��ى ِب��يَ��ْوٍم َن ِف��ْرَع��و م��ي��زاُن األَْه��راَم َوَك��أَنَّ
َم��ْك��ِس ص��اِح��ِب َوأَل��ُف ج��اٍب أَل��ُف ف��ي��ه��ا تَ��أَنَّ��َق َق��ن��اط��ي��ُرُه أَو

القسية. الثياب إليه تنسب مرص أرض من والفرما العريش بني موضع بالفتح قس: 1

رمسيس. يريد 2
السعف. أصول منها ذهبت إذا النحلة سلسلت قولهم من السلس: 3
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َويُ��ْغ��س��ي ِح��م��اه��ا ال��ُدَج��ى يَ��ْغ��ش��ى ح��ي��َن ِج��نٍّ َم��الِع��ُب ال��ُض��َح��ى ف��ي َروَْع��ٌة

ونبات ماء من الطبيعة يف ما أن الفراعنة، مجد يندب وهو شوقي، يحسب وكذلك
القضاء. عليه وعدا القدر به بطش الذي امللك ذلك معه يبكي وجماد

الكون يحسب يغضب وحني البتسامه؛ يبتسم الكون يحسب يرىض حني والشاعر
سمات من سمة كانت إذ الشعراء؛ يف ما أظرف هي السذاجة هذه ولعل الكتئابه، يكتئب

النفوس. شوارد إليها تسكن معان من الطفولة يف وكم الربيئة، الطفولة
فقال: الهول أبي عن الحديث إىل شوقي انتقل ثم

ُف��ط��ِس َغ��ي��ُر ِج��نَّ��ٍة ُص��ن��ُع أَنَّ��ُه إِّال أَْف��َط��ُس ال��ِرم��اِل َوَره��ي��ُن
إِنْ��س��ي أَس��اري��ِر ف��ي ال��َخ��ْل��ِق َس��بُ��ُع ف��ي��ِه ال��نِّ��اِس َح��ق��ي��َق��ُة تَ��تَ��َج��ّل��ى
ُع��نْ��ِس4 َغ��يْ��َر َك��واِع��بً��ا َوال��لَّ��ي��ال��ي َص��ِب��يٍّ��ا ثَ��راُه ف��ي ال��دَّْه��ُر َل��ِع��َب
ِل��َف��ْرِس َوَم��ْخ��َل��بَ��ي��ِه ِل��نَ��ْق��ٍد َع��ي��نَ��يْ��ِه ال��َم��ق��ادي��ِر ُص��يَّ��ُد َرِك��بَ��ْت
ال��َف��َرنْ��س��ي َوال��َع��ب��َق��ِريَّ َوِه��َرْق��ًال ِك��ْس��رى ال��َم��م��اِل��َك ِب��ِه َف��أَص��ابَ��ْت

لنقد الهول أبي عيني ركبت املقادير أن يتوهم فهو شعراء، خيال أيًضا وهذا
ألمة والويل هيهات، يظن ملا هيهات ولكن الطغاة، الفرتاس مخلبيه وأعدت الحوادث،

الصحراء. قعيد لها يثأر حتى خمود يف تنتظر
حقيقة، يحسبها وهو الخرافة، هذه يسق لم شوقي أن نبني أن الحق من أن عىل
هللا ريض — الهول وأبو الخيال، موارد باستغالل صاحبه عىل يقتيض الفن هو إنما
له قدمت طاملا قديم معبود — إلًها كان إن — جالله وجل — وليٍّا، كان إن — عنه
ويتشاءمون قبل، من آباؤهم به يتيمن كان بما يتيمنون املرصيون يزال وال القرابني،
أسوة والبارح، السائح حساب يحسبون العرب يزال ال كما منه، يتشاءمون كانوا مما
األولني أساطري من نماذج لذكرت الفتنة اتقاء ولوال األقدمون، آباؤهم يفعل كان بما
عرف بما باإلشادة العواطف من فيها ركد ما يثريون األمم» «هداة كان كيف ترينا
من جملة يف الهول أبي بحمد فسبح شوقي جرى املنهج هذا وعىل املعبودات، من لهم

بالقلوب. ظفر إذا العقول تهمه ال كالخطيب والشاعر الطوال، قصائده

األبكار. عداد من تخرج حتى إدراكها بعد أبيها دار يف مكثها يطول الفتاة وهي عانس، جمع عنس: 4
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الحزين، الرتجيع بهذا يناجيه فأخذ الحزن، غمره وقد قلبه، إىل شوقي عاد ثم
يقول: كيف وانظر

َل��بْ��ِس بَ��ْع��َد َويَ��نْ��َج��ل��ي يَ��بْ��دو ف��ي��ِه َق��راٌر أَْم��ٍر ِل��ُك��لِّ ُف��ؤادي! ي��ا
5 َوَغ��سِّ َس��بْ��ٍح ط��وَل ال��ح��وَت ك��انَ��ت ُع��ق��وًال اْألُم��وِر ��ُة لُ��جَّ َع��َق��َل��ْت
ِل��ِح��سِّ يُ��ص��اُخ َوال َغ��ري��ٍق أَو ِب��ط��اٍف يُ��ص��اُح ال َح��يْ��ُث َغ��ِرَق��ْت
َوْك��ِس َل��ي��َل��َة ال��بُ��دوَر َويَ��س��وُم نَ��ه��اًرا ال��ُش��م��وَس يَ��ْك��ِس��ُف َف��َل��ٌك
ِل��َع��ْك��ِس ص��اَرت األُم��وُر بَ��َل��َغ��تْ��ه��ا م��ا إِذا ِل��ْألُم��وِر َوَم��واق��ي��ُت
َوتَ��ْع��ِس ال��ُج��دوِد ِم��َن ِب��ِق��ي��اٍم ُم��ْرتَ��َه��ن��اٌت َك��ال��رِّج��اِل ُدَوٌل
َوُف��رِس روٍم َربِّ ُك��لَّ َل��َط��َم��ْت ِس��واٍر ذاِت ُك��لِّ ِم��ْن َوَل��ي��اٍل
تُ��ْرِس ُك��لِّ ِم��ْن يَ��نْ��ُف��ذاِن ِخ��نْ��َج��ًرا َوَس��لَّ��ت َق��ْوًس��ا ِب��ال��ِه��الِل َدْت َس��دَّ
ِب��َع��بْ��ِس َوأَل��َوْت واِئ��ًال َوَع��َف��ْت َودارا خ��وف��و ال��ُق��روِن ف��ي َح��َك��َم��ْت
ُك��ْرس��ي ال��َم��غ��اِرِب َوف��ي أََم��ِويٌّ َع��ْرٌش ال��َم��ش��اِرِق ف��ي َم��ْرواُن أَي��َن

قصرية وقفة

عن الحديث يف اندفع ثم القصيدة، بداية يف قليًال نفسه عن تحدث شوقي أن الحظنا
ويمثل الجزيرة يصور فرأيناه الخطوب، عاديات من تقايس ملا وتفجعه مرص، إىل شوقه
عىل الحداد أثواب يف تزال ال الجيزة أن يذكر رأيناه ثم النيل، قدها حني استحياءها
يف تجردت النخيل وأن واألنني، الدموع ذكره عىل ترسل تربح ال السواقي وأن رمسيس،
الهول أبي عن يتكلم كذلك ورأيناه واألطواق، الشعور غري عليها يبق فلم عليه، الحزن
القلق عاوده وقد رأيناه ثم الطغاة، إلهالك عتيدة قارعة الهول أبا ويتخيل األهرام، وعن

ويقول: جديد من يزفر فأخذ الخيال، إىل السكون يقنعه ولم مرص عىل

َل��بْ��ِس بَ��ْع��َد َويَ��نْ��َج��ل��ي يَ��بْ��دو ف��ي��ِه َق��راٌر أَْم��ٍر ِل��ُك��لِّ ُف��ؤادي! ي��ا

تشاء! ما أرواحنا من وخد هاته، هاته، النيل! بلبل يا القرار، هذا وأين

للسبح. مرادف الغس: 5
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يقول: وهو البديعة الشعرية الصورة بهذه القدر يصف رشع ثم

َوَغ��سِّ َس��بْ��ٍح ط��وَل ال��ح��وَت ك��انَ��ت ُع��ق��وًال اْألُم��وِر ��ُة لُ��جَّ َع��َق��َل��ْت
ِل��ِح��سِّ يُ��ص��اُخ َوال َغ��ري��ٍق أَو ِب��ط��اٍف يُ��ص��اُح ال َح��يْ��ُث َغ��ِرَق��ْت
َوْك��ِس َل��ي��َل��َة ال��بُ��دوَر َويَ��س��وُم نَ��ه��اًرا ال��ُش��م��وَس يَ��ْك��ِس��ُف َف��َل��ٌك

يذرف من العقول جدت وال الرثاء، هذا من أبرع برثاء اإلنسانية النفس تظفر ولم
الذي ذا ومن القضاء، وأضحوكة ألعوبة جربوتها عىل وهي الدمعة، هذه مثل عليها
الدمعة هذه بمثل عليها جاد ثم املعذبة، األمم آمال فيه ثوت الذي القرب عىل وقف
غرقت والتي الخطوب، لجة عقلتها التي العقول تلك عىل شوقي مثل يذرفها الغالية،

غريق. أو بطاف يصاح وال لحس، يصاخ ال حيث
عىل لوقفته شوقي مهد فقد الحمراء، لرثاء جميلة مقدمة النفثات هذه كانت ولقد
السليب. وامللك الذاهب، املجد لبكاء النفس إعداد يف الغايات غاية هو تمهيًدا أطاللها
بملك العرب ملك يذكرها كما العرب، بمجد الفراعنة مجد يذكرها املرصية والنفس

الالئمون. يعلم لو مالك، قرب كله وهذا الشجى، ببعث والشجى الفراعنة،
عيشه، صبابة من األيام طفقت عما حدثنا وإنما الصنيع هذا البحرتي يصنع ولم
أن بعد عمه ابن نُبُوُّ رابه وكيف العراق، واشرتى الشام باع حني غبنه من كان وما

قال: ثم الجانبني، لني املحرض، أنيس كان

ع��نْ��ِس��ي ال��م��داِئ��ِن أَبَ��ي��ِض إَل��ى ��ْه��ت َف��َوجَّ ال��ُه��ُم��وُم َرْح��ِل��َي َح��َض��َرْت
َدْرِس َس��اَس��ان آِل ِم��ْن ِل��َم��ح��ل وآَس��ي ال��ُح��ُظ��وِظ ع��ِن أتَ��س��لَّ��ى

هذه من جزء عىل قىض الزمن يكون أن عندي يبعد وال االقتضاب، عني هو وهذا
موضع ريب بال القصيدة هذه كانت فقد الظن، هذا يرجح ما يوجد لم وإن القصيدة،
قصيدة يجرب وهو التخلص حسن يف البحرتي يزهد أن هو املريب ولكن الرواة، عناية
ما للبداية يخري أن كذلك عادته من وكان قال. ما أجمل تكن لم إن قصائده أروع من
يف امليمنة قصيدته األسلوب هذا يف له ما وأشهر إليه، سينتقل ما إىل وثيقة بصلة يمت
حيث وذلك عتاب، أيًضا هي النسيب من بقطعة ابتدأها فقد خاقان، بن الفتح عتاب

يقول:
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الشعراء بني املوازنة

ُم��َك��تَّ��م��ا ��م��ي��ِر ال��ضَّ ف��ي َش��ْوًق��ا أُع��اِل��ُج َم��تَ��يَّ��م��ا أبَ��ي��َت أَن َع��َل��يْ��ه��ا يَ��ُه��ْوُن
اْل��ِح��َم��ى أَبْ��َرَق ح��اَوَرْت ُم��ذْ َوْص��ِل��ه��ا ِح��َم��ى َوأْص��بَ��ح��ْت ال��ِع��راِق أْرَض ج��اَوزُت َوَق��ْد
تَ��تَ��َض��رَّم��ا أَْن اْألَْح��ش��اءَ نَ��َه��ى ُس��ل��ًوا َوأَْرَدَف��ْت اْل��َف��راِق ِع��نْ��َد ُح��ْرق��ًة بَ��ك��ْت
َه��وَّم��ا ال��رَّْك��ُب إِذا َوْه��نً��ا ِب��ن��ا يُ��ِل��مُّ ط��اِئ��ف َغ��يْ��ُر َم��ْع��روِف��ه��ا ِم��ْن يَ��بْ��ق َف��ل��ْم

يقول: القصيدة هذه ويف

َوتَ��نَ��دُّم��ا َح��ْس��َرًة نَ��ْف��ِس��ي ف��أْق��تُ��َل َل��ُه ُس��ْؤتَ��ن��ي الَّ��ذي ال��ّذنْ��َب أْع��ِرِف َول��ْم
َوتُ��ْك��ِرم��ا ألُ��وَم أْن َغ��ْرًوا َك��اَن َل��َم��ا َظ��نَ��نْ��تُ��ُه أو ُخ��بّ��ْرتُ��ُه م��ا َك��اَن َوَل��ْو
ال��ُم��َس��لَّ��م��ا ال��ّص��ح��ي��َح واْل��ُودَّ تَ��ن��اِس��ي��ِه ُس��ْؤَدًدا َل��يْ��َس الَّ��ذي ال��َع��ْه��َد أُذَّك��ُرَك
أْل��َوَم��ا إخ��الُ��َك أنِّ��ي َع��َل��ى إَل��يْ��َك ��ًال ُم��تَ��نَ��صِّ أْج��ِن��ِه َل��ْم ِب��م��ا أُِق��رُّ
وأنْ��ِع��َم��ا َع��َل��يَّ ال��ُع��تْ��بَ��ى َوَل��َك ب��ِه ج��اِه��ًال ك��نْ��ُت وإْن َم��ْع��ُروًف��ا ال��ّذنْ��ُب ل��َي
َوتَ��ّم��َم��ا َزاَد ال��َم��ْع��ُروَف َص��نَ��َع وإْن أع��اَدُه ال��َف��َع��اَل أبْ��َدى إْن َوِم��ثْ��لُ��َك

وال االقتضاب، آثر وإنما السينية، قصيدته يف التخلص يؤثر لم البحرتي إن نقول:
املوضوع يف دخل ثم الشعوب، ونكبات املمالك ويالت عن يتكلم أخذ فقد شوقي، كذلك

يقول: وهو برفق

ُك��ْرس��ي ال��َم��غ��اِرِب َوف��ي أََم��ِويٌّ َع��ْرٌش ال��َم��ش��اِرِق ف��ي َم��ْرواُن أَي��َن
نَ��ْط��ِس ال��رَّأِي ث��اِق��ِب ُك��لُّ ن��وَره��ا َع��َل��يْ��ه��ا َف��َردَّ َش��ْم��ُس��ُه��م َس��ِق��َم��ْت
َرْم��ِس تَ��ْح��َت َوتَ��نْ��َط��وي تَ��بْ��ل��ى ـ��َك ه��ات��ي��ـ ِس��وى َش��ْم��ٍس َوُك��لُّ غ��ابَ��ْت ثُ��مَّ
َش��ْم��ِس َع��بْ��ِد ِم��ْن اْل��ُق��ص��وُر َوَش��َف��تْ��ن��ي ِك��ْس��َرى إِي��واُن اْل��بُ��ْح��تُ��ريَّ وََع��َظ

املقدمة مثل من قصيدته خلت أن يف عليه لوم ال البحرتي أن نذكر ثم هذا، نقرر
عيشه، به ضاق وقد البحرتي، ظروف ألن شوقي؛ قصيدة بها افتتحت التي املمتعة
الرزايا عليه تحالفت أسري وطن إىل العودة يحاول وهو شوقي ظروف غري أهله، وظلمه
شبابه أحالم الوطن هذا يف خلف قد وهو العقوق، نار أهله وأصاله الزمان، له وتنكر
أيقر عاد إذا يدري ال هو ثم الحياة، أسباب من يملك كان ما فيه وترك صباه، وأوهام
… جديد من املنفى إىل تحمله جديدة، وشاية به تعصف أم التسيار، عصا فيلقي قراره
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مرص إىل شوقي حنني

آخر، شأن له لكان اإليوان، إىل رحال يشد وهو املرشد، القلب هذا مثل للبحرتي كان ولو
وال عرصه، أهل إىل يؤديها «رسالة» له الشاعر ولكن األمثال، مرضب شكواه ولكانت
أن سينيته قال حني شوقي «رسالة» وكان ووجدان، قلب له دام ما أدائها من له مفر
األحرار، أبنائهم من فريًقا يوم كل يودعون وهم الكمد، من مرص أهل يالقي ما يصف
وكان األقطار، وأوشاب األمم نفايات من البحر إليهم يلقي ما منهم بالرغم ويستقبلون

جيل: ولكل أمة لكل يصلح الذي البيت هذا ذلك يف له

ِج��نْ��ِس ُك��لِّ ِم��ْن ِل��ل��طَّ��يْ��ِر َح��الٌَل ُح ْو ال��دَّ بَ��الِب��ِل��ِه َع��َل��ى أََح��َراُم

نفسه: عن يتحدث وهو البحرتي، مقابله ويف

َوك��ِس بَ��يْ��َع��َة ��آم ال��شَّ بَ��يْ��ِع��ي بَ��ْع��َد ْغ��ب��ٍن ُخ��طَّ��ُة اْل��ِع��َراَق َواْش��ِت��راِئ��ي

وجوره: الدهر عنف يف البحرتي قول وأين ذاك؟ من هذا أين ولكن

اْألََخ��سِّ اْألََخ��سِّ َم��َع َه��واُه ال َم��ْح��ُم��و أَْص��بَ��َح ال��زََّم��اَن َوَك��أَن

نفسه: املعنى يف شوقي قول من

َوَغ��سِّ َس��بْ��ح ُط��وَل ال��ُح��وَت َك��انَ��ت ُع��ُق��وًال اْألُُم��وِر ��ُة لُ��جَّ َع��َق��َل��ْت
ِل��ِح��سِّ يُ��َص��اُخ َوالَ َغ��ِري��ٍق أَْو ِب��َط��اٍف يُ��َص��اُح الَ َح��يْ��ُث ِغ��ِرَق��ْت

املثال. نادرة شعرية صورة هذه فإن
البحرتي: ومطلع

ِج��بْ��ِس ُك��لِّ َج��َدا َع��ْن ��ْع��ُت َوتَ��َرفَّ نَ��ْف��س��ي يُ��َدنِّ��ُس ��ا َع��مَّ نَ��ْف��ِس��ي ُص��نْ��ُت

شوقي: مطلع منه وخري اإلباء، عىل الداللة بقاطع وليس وانحالل، ضعف فيه

أُنْ��س��ي َوأَيَّ��اَم ال��ّص��بَ��ا ِل��ي َف��اُذُْك��َرا يُ��نْ��ِس��ي وال��لَّ��يْ��ل ال��نّ��َه��اِر اْخ��ت��الُف
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إذ األحنف ابن هللا ورحم صباه، أيام نيس وقد يستنجد، بمن ندري ال كنا وإن
يقول:

ِم��ْدراُر َدْم��ُع��ه��ا ِل��ْغ��ي��ِرَك َع��يْ��نً��ا َف��اْس��تَ��ِع��ر َع��يْ��ِن��َك ُدُم��وَع ال��بُ��ك��اءُ نَ��َزَف
تُ��َع��اُر ل��ل��دُّم��وِع َع��يْ��نً��ا أَرأَيْ��َت ِب��ه��ا تَ��بْ��ك��ي َع��يْ��نَ��ُه يُ��ع��يُ��رَك ذا َم��ْن

غاب، «حبيبي يقول: املغني وسمع مرصيٍّا عرًسا حرض كرومر لورد أن ويذكرون
قال: مدلوله عىل ووقف الصوت هذا معنى عن املرتجم سأل فلما ناس»، يا يل هاتوه
وكذلك الغائب». محبوبه رد عىل يعينه من حتى ليطلب وإنه لكسول، املرصي «إن

عجيب! ملطلب وإنه الشباب، عهد يف األنس أيام عن يحدثه من شوقي يطلب
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عرش السابع الفصل

بنيالبحرتيوشوقي

بناته، عن ويتحدث كرسى، إيوان عن يتكلم الوجيزة مقدمته بعد البحرتي: أخذ ولقد
فيقول: األعراب، من القفار بسكان ويعرض

َدْرِس َس��اَس��ان آِل ِم��ْن ِل��َم��ح��ل وآَس��ي ال��ُح��ُظ��وِظ ع��ِن أتَ��س��لَّ��ى
وتُ��نْ��ِس��ي ال��ُخ��ُط��وُب تُ��ذِْك��ُر َوَل��َق��ْد ال��تَّ��َواِل��ي ال��ُخ��ُط��وُب ذَكَّ��َرتْ��ِن��ي��ِه��ُم
ويْ��ح��ِس��ي ال��ْع��ي��ون ي��ْح��ِس��ُر ُم��ْش��ِرٍف ع��اٍل ِظ��لٍّ ف��ي خ��اِف��ض��وَن ُوُه��م��و
َوَم��ْك��ِس ِخ��الٍط داَرتَ��ْي إَِل��ى ال��َف��بْ��ِق َج��بَ��ل َع��َل��ى بَ��ابَ��ُه ُم��ْغ��ِل��ٌق
ُم��ْل��ِس اْل��بَ��َس��اِب��ِس م��َن ِق��َف��اٍر ف��ي ُس��ْع��َدى َك��أَْط��الَِل تَ��ُك��ْن َل��ْم ح��َل��ٌل
َوَع��بْ��ِس ُع��نْ��ٍس َم��ْس��َع��اُة تُ��ِط��ْق��ه��ا َل��ْم م��نِّ��ي ال��ُم��َح��ابَ��اُة َل��ْوالَ َوَم��َس��اٍع
لُ��بْ��ِس أَنْ��َض��اءَ َغ��َدْوَن َح��تَّ��ى ِة اْل��ِج��دَّ م��ن َع��ْه��َدُه��نَّ ال��دَّْه��ُر نَ��َق��َل
َرْم��ِس بَ��ِن��يَّ��ُة َوإِْخ��الِق��ِه اْألُنْ��ِس َع��َدِم م��ْن اْل��ج��ْرَم��اَز َف��ك��أنَّ
ُع��ْرِس بَ��ْع��َد م��أَث��ًم��ا ف��ي��ه َج��َع��َل��ْت ال��لَّ��ي��ال��ي أَنَّ َع��ِل��ْم��َت تَ��راُه َل��ْو
ب��ل��بْ��ِس ف��ي��ِه��ُم ال��بَ��يَ��اُن يُ��ش��اُب ال َق��ْوٍم َع��ج��اِئ��ِب َع��ْن يُ��نْ��ب��ي��َك َوه��و

ولنا والتهاويل، النقوش من اإليوان يف ما لوصف مبارش تمهيد األخري البيت وهذا
نفسه، يف اإليوان أثر عن يبني وهو يتحبس، البحرتي أن اآلن فلنالحظ عودة، إليه
الحبسة هذه وترجع الفروق، شتى من والفرس العرب بني عما يفصح وهو ويتوقف
األحقاد؛ وإثارة التنافر شهوة من املقارنة هذه عن يجمع ما وكبح الفتنة، اتقاء إىل

هدوء: يف يقول ولهذا



الشعراء بني املوازنة

ُم��ْل��ِس اْل��بَ��َس��اِب��ِس م��َن ِق��َف��اٍر ف��ي ُس��ْع��َدى َك��أَْط��الَِل تَ��ُك��ْن َل��ْم ح��َل��ٌل
وََع��بْ��ِس ُع��نْ��ٍس َم��ْس��َع��اُة تُ��ِط��ْق��ه��ا َل��ْم م��نِّ��ي ال��ُم��َح��ابَ��اُة َل��ْوالَ َوَم��َس��اٍع

ونؤي ليىل ورسوم سعدى، أطالل هي فما وإال اإليوان، جرح وإن صدق، وقد
املسلمني مجد عن يتكلم كان إذ املوارية، هذه مثل إىل يضطره ما شوقي يجد ولم عفراء!

وجالء: وضوح يف يقول نراه هنا ومن األهواء، مجموعة إسالمية بالد يف والعرب،

َع��نْ��س��ي َوال��رِّي��ُح َط��َويْ��ُت َوِب��س��اٍط ِط��ْرف��ي َوال��بَ��ْرُق َس��َريْ��ُت َل��يْ��ٍل ُربَّ
ِل��َدْه��ِس َح��ْزنً��ا ال��ِب��الَد َوأَْط��وي ِب ِب��ال��َغ��ْر (ال��َج��زي��َرِة) ف��ي ال��َش��ْرَق أَنْ��ِظ��ُم
َط��ْم��ِس ال��طَّ��واِئ��ِف ِم��َن َوَم��ن��اٍر َدْرٍس ال��َخ��الِئ��ِف ِم��َن ِدي��اٍر ف��ي
ُط��ْل��ِس ال��َك��ْرِم ذَرا َوف��ي ُخ��ْض��ٍر ِن ال��زَّيْ��ت��و َك��نَ��ِف ف��ي َك��اْل��ِج��ن��اِن َوُربً��ا
َح��ْم��ِس��ي ال��دَّْه��ِر ِع��بْ��َرَة ف��ي��ه َل��َم��َس��ْت ُق��ْرُط��ِب��يٍّ ثَ��رًى ِس��َوى يَ��ُرْع��ِن��ي َل��ْم
��ي أَُم��سِّ َم��ا اْل��َح��يَ��ا َص��ْف��َوَة َوَس��َق��ى ِم��نْ��ُه أَُص��بِّ��ُح َم��ا ال��ل��ه َوَق��ى يَ��ا
َوتُ��ْرس��ي تَ��م��ي��َد أَْن األَْرَض تُ��ْم��ِس��ُك ك��انَ��ْت اْألَْرِض ف��ي تُ��َع��دُّ ال َق��ْريَ��ٌة
َوَق��ْل��ِس ِش��راٍع ِم��ْن ال��رُّوِم ��َة لُ��جَّ وََغ��طَّ��ْت ال��ُم��ح��ي��ِط س��اِح��َل َغ��ِش��يَ��ت
َح��ْدِس بَ��ْع��َد اْل��ِح��َم��ى ذِل��َك َف��أَتَ��ي ثَ��َراَه��ا ف��ي َخ��اِط��ري ال��دَّْه��ر َرِك��َب
ُق��ْع��ِس َم��ن��اِزَل ف��ي ال��ِع��زِّ ِم��َن ف��ي��ه��ا َوَم��ْن ال��ُق��ص��وُر ِل��َي َف��تَ��َج��لَّ��ت
ِب��نَ��ْج��ِس تَ��َردَّت َوال ال��َم��ع��ال��ي ِل نَ��ذْ َع��ل��ى ال��ُم��ل��وِك ف��ي َق��طُّ َض��َف��ت م��ا

البحرتي: قول نستجيد ونحن وهناك. هنا املختارة األبيات عىل ندل أن الخري ومن

وتُ��نْ��ِس��ي ال��ُخ��ُط��وُب تُ��ذِْك��ُر َوَل��َق��ْد ال��تَّ��َواِل��ي ال��ُخ��ُط��وُب ذَكَّ��َرتْ��ِن��ي��ِه��ُم

قوله: كذلك ونستجيد بديع، مغزى البيت هذا ولعجز

لُ��بْ��ِس أَنْ��َض��اءَ َغ��َدْوَن َح��تَّ��ى ِة اْل��ِج��دَّ م��ن َع��ْه��َدُه��نَّ ال��دَّْه��ُر نَ��َق��َل
َرْم��ِس بَ��ِن��يَّ��ُة َوإِْخ��الِق��ِه اْألُنْ��ِس َع��َدِم م��ْن اْل��ج��ْرَم��اَز َف��ك��أنَّ
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وشوقي البحرتي بني

«أنضاء الحلل: هذه صارت كيف يتأمل أن وللقارئ وخيال، دقة البيتني هذين ويف
قوله: فأما رمس». «بنية وكأنه: الجرماز أمىس وكيف لبس»

ُع��ْرِس بَ��ْع��َد َم��أْتَ��ًم��ا ف��ي��ه َج��َع��َل��ْت ال��ل��يَ��اِل��ي أَن َع��ِل��ْم��َت تَ��َراُه َل��ْو

العفاء. أيدي بها وتبطش البىل، فيها يتحكم املغاني، بكاء يف الغايات غاية فهو
شوقي: قول ونستجيد

َح��ْم��ِس��ي ال��دَّْه��ِر ِع��بْ��َرَة ف��ي��ه َل��َم��َس��ْت ُق��ْرُط��ِب��يٍّ ثَ��رًى ِس��َوى يَ��ُرْع��ِن��ي َل��ْم

هذا تحية يف يقول وهو الرفق، غاية بلغ وقد الدقيقة. املعاني من العربة وملس
الثرى:

��ي أَُم��سِّ َم��ا اْل��َح��يَ��ا َص��ْف��َوَة َوَس��َق��ى ِم��نْ��ُه أَُص��بِّ��ُح َم��ا ال��ل��ه َوَق��ى يَ��ا

قوله: كذلك ونستجيد

َح��ْدِس بَ��ْع��َد اْل��ِح��َم��ى ذِل��َك َف��أَتَ��ي ثَ��َراَه��ا ف��ي َخ��اِط��ري ال��دَّْه��ر َرِك��َب

خاطره ركب أن بعد إال يهتد ولم ضل أنه ويذكر بالدروس، البقعة تلك يصف
الخيال. وثبات من وثبة وتلك وحدس، توهم بعد إال يصل لم هذا ومع الدهر،

فقال: املعارك صور من اإليوان يف ما يصف البحرتي أخذ ثم

َوُف��ْرِس روٍم بَ��يْ��َن اْرتَ��ْع��َت ِك��يَّ��َة أَنْ��ط��ا ص��وَرَة َرأَيْ��َت م��ا َف��ِإذا
ال��دِّرْف��ِس تَ��ْح��َت ��ف��وَف ال��صُّ يُ��ْرِج��ي وأنَ��وِش��ْرواْن َم��واِث��ًل َواْل��َم��نَ��اي��ا
َوْرِس َص��ب��ي��َغ��ٍة ف��ي يَ��ْخ��ت��اُل أْص��َف��َر َع��َل��ى ال��لِّ��ب��اِس ِم��َن اْخ��ض��راٍر ف��ي
َج��ْرِس َوإِغ��م��اِض م��نْ��ُه��ْم ُخ��ف��وٍت ف��ي يَ��َديْ��ه بَ��يْ��َن ال��رِّج��اِل َوِع��راك
ب��تُ��ْرِس ��ن��اًن ال��سِّ ِم��َن َوُم��ل��ي��ٍح ُرْم��ٍح ِب��ع��اِم��ِل يَ��ْه��وي ُم��ش��ي��ٍح ِم��ْن
ُخ��ْرِس إش��اَرُة بَ��يْ��نَ��ُه��ْم َل��ُه��ْم ءَ أَْح��يَ��ا ِج��دُّ أَنَّ��ُه��ْم اْل��َع��يْ��ُن تَ��ِص��ُف
ِب��َل��ْم��ِس يَ��َداَي تَ��تَ��َق��رَّاُه��ُم��و َح��تَّ��ى اْرت��يَ��اِب��ي ف��ي��ه��ُم يَ��ْغ��تَ��ل��ي
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كرسى، صورة اإليوان يف شهد أنه بذكر الوصف، يف قيل ما أدق من القطعة وهذه
الروم، عىل الفرس حملة من الرتعت الصورة هذه رأيت لو وأنك أنطاكية يحارص وهو
يذكر فهو الحسن وجه هو هذا الحائط؟ عىل صورة يشاهد وهو املرء، يرتاع وكيف
التصوير لصدق تحسب وإنما صورة، أنها ببالك يخطر ال الصورة، هذه ترى حني أنك
اللواء. تحت الصفوف يزجي أنورشوان فيما أمامك، مواثل واملنايا القتال، ميدان يف أنك
الخفوت، إيثار من عليه هم وما الثبات، ألوان من الجنود عىل ما يصف أن يفته ولم

يقول: كيف وانظر بالسنان، ومليح بالرمح، مشيح بني

ُخ��ْرِس إش��اَرُة بَ��يْ��نَ��ُه��ْم َل��ُه��ْم ءَ أَْح��يَ��ا ِج��دُّ أَنَّ��ُه��ْم اْل��َع��يْ��ُن تَ��ِص��ُف
ِب��َل��ْم��ِس يَ��َداَي تَ��تَ��َق��رَّاُه��ُم��و َح��تَّ��ى اْرت��يَ��اِب��ي ف��ي��ه��ُم يَ��ْغ��تَ��ل��ي

عىل يدل ما سماتهم يف ألن صوت؛ لهم يسمع لم وإن أحياء، جد يراهم فهو
ثم صورة، أمام أنه فيذكر نفسه إىل يعود ثم الخرس، يكتفي كما باإلشارة اكتفائهم
خيال!، أم هي أحقيقة ليعرف بيده الصورة فيلمس يراه: فيما فريتاب حسه عىل يغلب
يف شهدت أني أذكر ولقد الحياة. أثواب صوره عىل يسبغ الذي هو الحاذق واملصور
تتقلب، خلتها حتى عيني منها أمأل أكد ولم سمكة، صورة باألقرص الفراعنة أطالل

الجميل. الفن يسحر وكذلك
وقد فقال املوصوف، اختلف وإن الوصف، يف البحرتي منحى شوقي نحا ولقد

القصور: تلك له تجلت

َدْرِس ُك��لِّ ِم��ْن ال��ُع��ق��وِل م��اُل ف��ي��ِه بَ��يْ��تً��ا ِل��ل��ِع��ْل��ِم بَ��َل��ْغ��ُت َوَك��أَنّ��ي
َوَق��سِّ َف��ق��ي��ٍه ِم��ْن ال��َق��ْوُم ��ُه َح��جَّ وََغ��ْربً��ا َش��ْرًق��ا اْل��ِب��الِد ف��ي ُق��ُدًس��ا
ال��ّدِرْف��ِس تَ��ْح��َت اْل��َخ��ِم��ي��ِس نُ��وُر ِص��ُر) و(ال��نَّ��ا اْل��َج��الل��ُة اْل��ُج��ْم��َع��ِة وََع��َل��ى
(اْل��ب��ْرنِ��س) َج��ب��ي��َن ِب��ه ويُ��َح��لِّ��ي (دوٍن) َم��ف��اِرِق َع��ْن ال��تَّ��اَج يُ��نْ��ِزُل
َوَه��ْج��ِس َض��الٍَل ِم��ْن اْل��َق��ْل��ُب َوَص��َح��ا أََم��اٍن َوَط��يْ��ُف َك��رىَّ ِم��ْن ِس��نَ��ٌة
ُم��ح��سِّ ِم��ْن َل��ُه��ْم َم��ا اْل��َق��ْوُم َوإذَا أَن��ي��ٍس ِم��ْن ِب��َه��ا َم��ا اُر ال��دَّ َوإِذَا
َح��ْرِس َم��ذُْم��وِم َغ��يْ��َر األَْل��َف ج��اَوَز َع��ت��ي��ٌق اْل��بُ��ي��وِت ِم��َن َوَرق��ي��ٍق
اْألََم��سِّ اْل��َوالءِ ذي (ِل��ل��رُّوِح) ص��اَر َوتُ��راٌث ��ٍد) (ُم��َح��مَّ ِم��ن أَثَ��ٌر

150



وشوقي البحرتي بني

و(ُق��ْدِس) األَس��اِس ف��ي (ثَ��ْه��الَن) بَ��يْ��َن َوتَ��ن��اَه��ى ِذْرَوًة ال��نَّ��ْج��َم بَ��َل��َغ
َف��تُ��ْرِس��ي َع��َل��يْ��َه��ا ال��َم��َدى َويَ��ُط��وُل ِف��ي��ه ال��ن��َواِظ��ُر تَ��ْس��بَ��ُح م��ْرَم��ٌر
ط��ْرِس َع��ْرِض ف��ي اْل��َوِزي��ِر أَِل��َف��اُت اْس��ت��َواءٍ ف��ي َك��أَنَّ��َه��ا َوَس��َوار
َونَ��ْع��ِس ُف��ت��وٍر ِم��ْن ال��ُه��ْدُب اِْك��تَ��َس��ى م��ا َس��َط��َريْ��ه��ا َك��َس��ْت َق��ْد ال��دَّْه��ِر َف��تْ��َرُة
ِل��َخ��ْم��ِس َواِْس��تَ��ع��َدْت ال��دَّه��ِر واِح��ِد ِل��َع��ل��ي��ٍم تَ��َزيَّ��نَ��ْت َك��ْم َويْ��َح��ه��ا
ال��ِدَم��ْق��ِس ُم��َدنَّ��راُت ُم��الءٌ ـ��ِن ال��َع��يْ��ـ َم��ْس��َرِح ف��ي اّل��َرف��ي��َف َوَك��أَنَّ
ُق��ْدِس َم��ع��اِرِج ِم��ْن يَ��تَ��نَ��زَّْل��َن ج��اِن��بَ��يْ��ِه ف��ي اآلي��اِت َوَك��أَنَّ
ُق��سِّ تَ��ْح��َت أَو يَ��ْك��تَ��س��ي��ِه يَ��َزْل َل��ْم َج��الٍل ِم��ْن (ُم��نْ��ِذٍر) تَ��ْح��َت ِم��نْ��بَ��ٌر
ِل��َل��ْم��ِس َف��تَ��ْدنُ��و َغ��ائ��بً��ا َوْرِده َريَّ��ا يُ��ْغ��ِري��َك اْل��ِك��تَ��اِب َوَم��َك��اُن

فتنة من البحرتية النفثة إليه وصلت ما إىل تسمو ال طولها عىل القطعة وهذه
بني الحرب صورة اإليوان يف وجد البحرتي أن هذا يف الرس ولعل والوجدان، القلب
القوة عنارص من فيها كمن ما وتثري النفس، يهز الحرب وصورة والروم، الفرس
الجنة، وصف يف أكانت يذكر لم القرآن، من آيات بالقرص وجد فقد شوقي أما والفتوة.
الهادئة، الوادعة الدينية، األصول من قوته يستمد الذي والفن القتال؟ إىل الدعوة يف أم
بها يستبد ولم الفروسية، نزعات عليها تغلب لم إذا لألمم والويل للكهول، إال يصلح ال

وجنون. نشاط من الشباب يف ما
البحرتي: قول بني الفرق أبعد وما

َرْف��س ال��دِّ تَ��ْح��َت ��ُف��وَف ال��صُّ يُ��ْزِج��ي َوأُن َوأَنُ��وِش��رواْن َم��َواِث��ٌل وال��م��ن��اي��ا

شوقي: قول وبني

ال��ّدِرْف��ِس تَ��ْح��َت اْل��َخ��ِم��ي��ِس نُ��وُر ِص��ُر) و(ال��نَّ��ا اْل��َج��الل��ُة اْل��ُج��ْم��َع��ِة وََع��َل��ى

قال: من وصدق تثريب، وال عليه لوم فال رآه، ما يصف وشوقي
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أَج��رَّت ال��رَِّم��اَح َول��ِك��نَّ نَ��َط��ْق��ُت َرَم��اُح��ُه��ْم أَنْ��َط��َق��تْ��ِن��ي َق��ْوِم��ي أنَّ َف��َل��ْو

املعارك صور واملعابد املساجد يف توضع بأن يسمح من العرص هذا يف نجد ال وقد
جهودهم حولوا فقد يظلمون: أنفسهم كانوا ولكن الرشق، أهل أحد يظلم ولم والحروب.
الدنيا وتركوا الغزايل»، عند «األخالق كتاب يف ذلك بينا كما اآلخرة، إىل والفنية العلمية
الجيل، هذا مالئكة فهم الشياطني، أولئك هللا وحيا الغرب، شياطني من بها أحق هم ملن

الرشقيون. يعلم لو الضعف، فضائل من لخري القوة رذائل وإن
حراسة عىل البواعث أقوى من العهد لذلك كانت الدين جاللة أن يذكر أن ولشوقي
هذا عىل يدل أبواب! وللرزق الرزق، طالب إليها يستبق رسمية صورة تكن ولم امللك،

قوله:

َوَه��ْج��ِس َض��الٍَل ِم��ْن اْل��َق��ْل��ُب َوَص��َح��ا أََم��اٍن َوَط��يْ��ُف َك��رىَّ ِم��ْن ِس��نَ��ٌة
ُم��ح��سِّ ِم��ْن َل��ُه��ْم َم��ا اْل��َق��ْوُم َوإذَا أَن��ي��ٍس ِم��ْن ِب��َه��ا َم��ا اُر ال��دَّ َوإِذَا

آثار من فيه وما امللوك، من فيه ومن الحرم ذلك أن تبني أن عىل يأىس فهو
األماني. من وطيًفا الكرى، من سنة إال ليس العقول،

القرص: وصف يف قوله ويعجبني

َف��تُ��ْرِس��ي َع��َل��يْ��َه��ا ال��َم��َدى َويَ��ُط��وُل ِف��ي��ه ال��ن��َواِظ��ُر تَ��ْس��بَ��ُح م��ْرَم��ٌر
ط��ْرِس َع��ْرِض ف��ي اْل��َوِزي��ِر أَِل��َف��اُت اْس��ت��َواءٍ ف��ي َك��أَنَّ��َه��ا َوَس��َوار

كان إذ الضعف من يشء فيه مقلة ابن بألفات القرص سواري تشبيه كان وإن
والجمال الفاتن، الحس بني بعيد والفرق الجالل، إىل الحسن يتعدى ال الخط جمال
وجالل. روعة الرسار، أيام وفيه وفتنة، حسن فيه املقمرة الليايل يف النهر فجمال الرائع،

شوقي: وقول

ِل��َل��ْم��ِس َف��تَ��ْدنُ��و َغ��ائ��بً��ا َوْرِده َريَّ��ا يُ��ْغ��ِري��َك اْل��ِك��تَ��اِب َوَم��َك��اُن
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البحرتي: قول من مأخوذ

ِب��َل��ْم��ِس يَ��َداَي تَ��تَ��َق��رَّاُه��ُم��و َح��تَّ��ى اْرت��يَ��اِب��ي ف��ي��ه��ُم يَ��ْغ��تَ��ل��ي

فهو شوقي بيت أما السياق، يقتضيه كذلك وهو معناه، يف أجود البحرتي وبيت
غريب. مكانه يف

الوصف: ذلك بعد شوقي وقول

ُش��ْم��ِس َم��ي��ام��ي��َن َل��ُه َوآٍل ِب اْل��َغ��ْر ف��ي ال��ُم��ب��اَرِك اِخ��ِل) (ال��دَّ َص��نْ��َع��ُة

هذا مثل عن الشعر أغنى وما التكملة، سبيل عىل إال يقله لم وكأنه ضعف، فيه
التذييل!!
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عرش الثامن الفصل

بنيالبحرتيوشوقي الفصل

والروم، الفرس بني املواقعة رسم من اإليوان يف رآه ما البحرتي وصف كيف رأينا
اصطبح التي الروية الكأس تلك عن الحديث إىل الوصف ذلك من انتقل أنه اآلن ونذكر

فقال: اإليوان، يف بها

َخ��ْل��ِس َش��ْربَ��َة اْل��َع��ْس��َك��َريْ��ِن َع��َل��ى ِث اْل��َغ��ْو أَب��و يُ��َص��رِّْد َوَل��ْم َس��َق��ان��ي َق��ْد
َش��ْم��ِس ُم��َج��اَج��ُة أَْو ال��لَّ��يْ��ِل، أَْض��َوأ نَ��ْج��ٌم ِه��َي تَ��ُق��ولُ��َه��ا ُم��َداٍم ِم��ْن
��ي ال��م��تَ��َح��سِّ ��اِرِب ِل��ل��شَّ َواْرت��ي��اًح��ا ُس��روًرا أَج��دَّت إذا وت��راه��ا
ن��ْف��س ُك��ّل إل��ى َم��ْح��بُ��وب��ٌة َف��ه��ي َق��ْل��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن ال��زَُّج��اِج ف��ي أُْف��ِرَغ��ْت
أُنْ��س��ي َواْل��بَ��َل��ْه��بَ��ذُ ُم��ع��اِط��يَّ ـ��َز إِبَ��ْروي��ـ ِك��ْس��َرى أَنَّ ��ْم��ُت َوتَ��َوهَّ
َوَح��ْدِس��ي َظ��نِّ��ي َغ��يَّ��ْرَن أَم��اٍن أَْم َع��يْ��ن��ي ��كٌّ ال��شَّ َع��َل��ى ُم��ْط��ِب��ٌق ُح��لُ��ٌم

يزر لم الشوقيات صاحب ألن شوقي؛ سينية يف يقابلها ما تجد ال القطعة وهذه
يزور وهو البحرتي فعل كما الشمول، أكواب يف هناك همومه ليغرق الحمراء؛ أطالل
املوازنة، تقتضيها ال إذ االستطراد، سبيل عىل األبيات هذه ندرس أن لنا فكان اإليوان،

قوله: نستملح ونحن التفضيل، إليها يدعو وال

َش��ْم��ِس ُم��َج��اَج��ُة أَْو ال��لَّ��يْ��ِل، أَْض��َوأ نَ��ْج��ٌم ِه��َي تَ��ُق��ولُ��َه��ا ُم��َداٍم ِم��ْن
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البيت هذا وعجز الخيال، روعة من يشء فيه الشمس بمجاجة الخمر ووصف
كما األبيات، خالل يف البيت ويمر اللفظات، شفاعة يف اللفظة تدخل وقد لصدره، يشفع

الصهباء: تلك وصف يف قوله نستجيد وكذلك اآلداب، زهر صاحب يقول

ال��م��ت��ح��ّس��ي ل��ل��ش��ارب وارت��ي��اًح��ا س��روًرا أَج��دَّت إذا وت��راه��ا
ن��ْف��س ُك��ّل إل��ى َم��ْح��بُ��وب��ٌة َف��ه��ي َق��ْل��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن ال��زَُّج��اِج ف��ي أُْف��ِرَغ��ْت

الزجاج يف أفرغت يخالها ثم املدام، إىل املتحيس الشارب يرنو كيف تتأمل أن ولك
نفس)، كل إىل (محبوبة لذلك وأنها قلب) كل (من يقول: أنه تنس وال قلب! كل من
كيف وانظر املعاني. علماء من األذواق أصحاب يروع معنى والتعميم الشمول لهذا فإن
مثل يف وهو يتوهم ال الذي ذا ومن — فتوهم البحرتي برأس ذلك بعد الخمر دارت
يف أهو يفكر وأخذ رشده، إىل ثاب وكيف أنيسه، والبلهبذ نديمه، كرسى أن — حاله!
فيه ما الرتديد هذا ويف وحدسه! ظنه غرين أمان هي أم الشك، عىل عينيه أطبق حلم

النشوان. املتعقل رأس يف واالرتياب الحرية تمثيل من
فقال: اإليوان وصف إىل عاد ثم

ج��ْل��س أَْرَغ��َن َج��نْ��ِب ف��ي َج��ْوٌب ـ��َع��ة ��نْ��ـ ال��صَّ َع��َج��ِب ِم��ْن اإلِي��واَن َوَك��أَنَّ
��ي ُم��َم��سِّ أو ُم��ص��بِّ��ٍح ِل��ع��يْ��نَ��ْي ـ��ُدو يَ��بْ��ـ أَْن ال��ك��آبَ��ة ِم��َن يَ��تَ��َظ��نَّ��ى
ِع��ْرِس ب��تَ��ْط��ل��ي��ق ُم��ْرَه��ًق��ا أْو َع��زَّ إِْل��ف أُنْ��ِس َع��ْن ِب��اْل��ِف��راِق ُم��ْزَع��ًج��ا
نَ��ح��ِس ك��ْوك��ُب َوه��و ف��ي��ِه ـ��ُم��ش��تَ��ِري ال��ـ َوب��اَت ال��ّل��ي��ال��ي َح��ظَّ��ُه ع��َك��َس��ْت
ُم��ْرِس��ي ال��دَّْه��ِر َك��الَِك��ِل ِم��ْن َك��لَّ��ك��ٌل وََع��َل��يْ��ِه تَ��َج��لُّ��ًدا ي��بْ��ِدي َف��ه��َو
ال��دَِّم��ْق��ِس ُس��ت��وِر م��ن َواس��تُ��ّل ـ��ب��اِج ال��ّدي��ـ بُ��ُس��ِط ِم��ْن بُ��ّز أْن يَ��ِع��بْ��ُه ل��ْم
َوُق��ْدِس َرْض��وى ُرءوس ف��ي ُرِف��َع��ْت ُش��ُرَف��اٌت َل��ُه تَ��ْع��لُ��و ُم��ْش��َم��ِخ��رٍّ
بُ��ْرِس َغ��الئ��َل إالّ م��ن��ه��ا ـ��ِص��ُر تُ��بْ��ـ َف��َم��ا ال��بَ��يَ��اِض م��ن الب��َس��اٌت
إلنْ��ِس ج��نٍّ ُص��ن��ُع أْم َس��َك��ن��وُه ل��ج��نٍّ إنْ��ٍس أُص��نْ��ُع يُ��دَرى َل��ي��َس
ب��ِن��ْك��ِس ال��ُم��لُ��وِك ف��ي بَ��ان��ي��ِه يَ��ُك َل��ْم أْن يَ��ْش��َه��ُد أَراُه أنّ��ي َغ��ي��َر
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كأسه الليايل أترعت املحب صورة يف اإليوان يتمثل البحرتي نجد القطعة هذه ويف
أرهقه ثم الوصل، حالوة الدهر أصفاه والعروس بالفراق أزعجته ثم أليفه، بأنس
عند أو الصباح، عند يطالعه من لعيني يبدو أن الكآبة من يتظنى ويراه بالطالق،
ومبعث الشجى، مثار فأصبح الليايل، حظه عكست وقد كذلك يكون ال وكيف املساء،
يقول: كيف وانظر الحسان!! الحور ومالعب الغزالن، مرابع من كان أن بعد األىس،

ُم��ْرِس��ي ال��دَّْه��ِر َك��الَِك��ِل ِم��ْن َك��لَّ��ك��ٌل َوَع��َل��يْ��ِه تَ��َج��لُّ��ًدا ي��بْ��ِدي َف��ه��َو

أناخ حيٍّا» «كائنًا البحرتي صوره الذي اإليوان لذلك رائعة صورة البيت هذا ويف
يكون وكيف العز، نضارة بعد الذل مضاضة تكون كيف فأراه بكلكله، عليه الدهر
دفني وتثري الوجد، ميت تبعث وقفات الخالية الديار يف وللشاعر الوجود. بعد العدم
أوحى مالك، أي أو شيطان، أي فحدثني ذلك من ريب يف كانت فإن اإلحساس،
— الديباج وبسط الدمقس ستور استُلت وقد — أصبح اإليوان أن البحرتي: إىل
متجردة فأضحت الثياب، من تملك كانت ما البؤس عنها نزع الحسناء بالغادة شبيًها
بالغلو يرمينا أن القارئ نعيذ ونحن أحيانًا؟ بالفتون وتعريك حينًا الرحمة إىل تدعوك

البحرتي: قول من نفهمه ما وهللا فهذا واإلرساف،

ال��دَِّم��ْق��ِس ُس��ت��وِر م��ن َواس��تُ��ّل ـ��ب��اِج ال��ّدي��ـ بُ��ُس��ِط م��ْن بُ��ّز أْن يَ��ِع��بْ��ُه ل��ْم

ال املتجردة كالعادة وخاله التهاويل، عارض من باإليوان كان ما الدهر نزع وكذلك
وللقارئ نزيد! أن نريد وما … الدالل سكر من أم الفقر، قسوة من تجردها أكان تدري

قوله: يف األداء حسن يتأمل أن

نَ��ح��ِس ك��ْوك��ُب َوه��و ف��ي��ِه ـ��ُم��ش��تَ��ِري ال��ـ َوب��اَت ال��ّل��ي��ال��ي َح��ظَّ��ُه ع��َك��َس��ْت

فيه، املشرتي «بات قال: وإنما نحس»، كوكب فيه املشرتي «بات يقل: لم فإنه
عند وتقريره، املعنى تأكيد يف الفضل من لها ما لها «وهو» وكلمة: نحس». كوكب وهو

اإليوان: رشفات إليه صارت فيما قوله وكذلك … املعاني علماء
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بُ��ْرِس َف��الئ��َل إالّ م��ن��ه��ا ـ��ِص��ُر تُ��بْ��ـ َف��َم��ا ال��بَ��يَ��اِض م��ن الب��َس��اٌت

أما … التنوين! من التقليل عىل أدل وهي جميل، موقع هنا لها «من» كلمة فإن
قوله:

إلنْ��ِس ج��نٍّ ُص��ن��ُع أْم َس��َك��ن��وُه ل��ج��نٍّ إنْ��ٍس أُص��نْ��ُع يُ��دَرى َل��ي��َس

وهي عجيب، كل صنع الجن إىل ينسبون والعرب القصيدة، هذه عيون من فهو
من وكان — الخيال موارد من مورد كذلك وهي األساطري، بها تزخر قديمة، خرافة

بقوله: الفرد البيت هذا البحرتي يعقب أن املستهجن

ب��ِن��ْك��ِس ال��ُم��لُ��وِك ف��ي بَ��ان��ي��ِه يَ��ُك َل��ْم أْن يَ��ْش��َه��ُد أَراُه أنّ��ي َغ��ي��َر

اإليوان، يف ما وصف إىل عاد وقد … بعيد بون سابقه وبني بينه ضعيف بيت وهو
فقال:

ح��ّس��ي آخ��َر بَ��َل��غ��ُت م��ا إذا َم، وال��َق��ْو ال��َم��َرات��َب أَرى َف��َك��أنّ��ي
َوُخ��نْ��ِس ال��زِّح��اِم َخ��ل��َف وُق��وٍف م��ن َح��س��َرى ض��اح��ي��َن ال��ُوُف��وَد َوَك��أّن
َولُ��ع��ِس ُح��وٍّ ب��ي��َن يُ��َرّج��ْح��َن ِص��ي��ِر، ال��َم��َق��ا َوْس��َط ال��ِق��يَ��اَن، َوك��أّن
أْم��ِس أّوُل ال��ف��َراِق َوَوْش��َك ـ��ِس، أْم��ـ ِم��ْن أّوُل ال��ّل��َق��اءَ َوَك��أّن
خ��م��ِس ُص��ب��َح لُ��ح��وق��ه��ْم ف��ي ط��ام��ٌع اتّ��بَ��اًع��ا يُ��ِري��ُد ال��ذي َوَك��أّن
َوال��تّ��أّس��ي ِربَ��اُع��ُه��ْم، ل��ل��تّ��َع��ّزي ف��َص��اَرْت َدْه��ًرا، ل��ل��ّس��ُروِر َع��َم��َرْت
ُح��بْ��ِس ��بَ��ابَ��ِة، ال��صَّ َع��ل��ى ُم��وَق��َف��اٍت ب��ُدُم��وٍع، أُِع��ي��نَ��َه��ا أْن َف��َل��َه��ا

البحرتي شهد ما مثل الصادق التصوير من شهد من يحسها روعة األبيات ولهذه
ولك يعني، ما ويعرف علم عىل يقول فنان، الوصف بهذا والبحرتي اإليوان. أعطاف يف

قوله: يف الجميل موقعها «كأن» كلمة تتأمل أن

َوُخ��نْ��ِس ال��زِّح��اِم َخ��ل��َف وُق��وٍف م��ن َح��س��َرى ض��اح��ي��َن ال��ُوُف��وَد َوَك��أّن
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وقوله:

َولُ��ع��ِس ُح��وٍّ ب��ي��َن يُ��َرّج��ع��َن ِص��ي��ِر، ال��َم��َق��ا َوْس��َط ال��ِق��يَ��اَن، َوك��أّن

وقوله:

أْم��ِس أّوُل ال��ف��َراِق َوَوْش��َك ـ��ِس، أْم��ـ ِم��ْن أّوُل ال��ّل��َق��اءَ َوَك��أّن

من ذلك بعد فلينهل القصيدة، هذه يف الحسن مواطن عىل القارئ دللت وقد
يشاء. كما رحيقها

شوقي نفثة

فقال: وصفها بعد الحمراء يبكي أخذ فقد شوقي أما

ِب��ُغ��بَ��ار ُج��لَّ��َل��ت ِل��ح��م��راءَ َم��ْن
َونُ��ْك��ِس بُ��ْرءٍ بَ��يْ��َن َك��ال��ُج��رِح ال��ده��ِر

َل��ْح��ًظ��ا ��وءُ ال��ضَّ َم��َح��ا ل��و ال��بَ��رِق َك��س��نَ��ا
َق��ب��ِس ُط��ول ِم��ن ال��ُع��يُ��ون َل��َم��َح��تْ��ه��ا

اْألْح��َم��ِر بَ��ِن��ي َوَداُر ِغ��رنَ��اَط��ة ِح��ص��ًن
نَ��ْدِس ويَ��َق��َظ��ان َغ��اِف��ٍل ِم��ن

ِش��ي��رى َرأَس ُدونَ��َه��ا ال��ثَّ��ل��ج َج��ل��َل
ِب��ْرِس َع��َص��اِئ��ب ف��ي ِم��نْ��ه َف��بَ��َدا

ش��ي��بً��ا أَر وَل��م َش��يْ��بُ��ه َس��ْرم��ٌد
ويُ��نْ��ِس��ي ال��بَ��َق��اء يُ��رج��ئ َق��بْ��َل��ه

(ال��ح��م��راء) ال��َح��ْم��ـ ُغ��َرف ف��ي ال��َح��اِدثَ��ات َم��َش��ت
ُع��رِس َدار ف��ي ال��نَّ��ِع��يِّ َم��ْش��ي ـ��َراء

��ت َوَف��ضَّ ال��ِح��َج��اب ِع��زَّة َه��تَ��ك��ت
وأُن��ِس َس��م��ي��ٍر ِم��ْن ال��بَ��اب ة ُس��دَّ
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َع��نْ��َه��ا ال��َخ��يْ��ل تَ��َخ��لَّ��ت َع��َرَص��اٌت
وَع��ِس اح��ِت��َراٍس ِم��ن واْس��تَ��َراَح��ت

ِوَض��اءٌ ال��ل��يَ��ال��ي َع��َل��ى وَم��َغ��ان
َم��سِّ تَ��ْك��َرار ِل��ل��َع��ِش��يِّ تَ��ِج��د َل��م

ال��تَّ��اري��خ ع��ل��ى َواِف��دي��َن َغ��يْ��ر تَ��َرى ال
َونَ��ك��ِس ُخ��ُش��وٍع ف��ي َس��اِع��ي��ن

آٍس نَ��َض��اَرة ف��ي ال��طَّ��ْرف ��ل��وا نَ��قَّ
َوْرِس ُع��َص��ارة َوف��ي نُ��ُق��وش ِم��ن

َوتِ��بْ��ٍر الََزَوْرد م��ن َوِق��بَ��اٍب
وَش��م��ِس ظ��لٍّ بَ��يْ��َن ��مَّ ال��شُّ ك��ال��رُّب��ا

ِل��ل��َم��َع��اِن��ي ��َل��ت تَ��َك��فَّ وُخ��ُط��وط
لُ��ب��ِس َّْزيَ��ن ِب��أ وألَل��َف��اِظ��َه��ا

َخ��الءً ��بَ��اع ال��سِّ َم��ْج��ِل��س َوتَ��َرى
وُخ��ن��ِس ِظ��ب��اءٍ ِم��ن ال��َق��اع ُم��ْق��ف��ر

ال��ثُّ��َريَّ��ا َج��واِري وال ال��ثُّ��َريَّ��ا ال
أُن��ِس أَْق��م��ار ِف��ي��ه يَ��تَ��نَ��زَّل��ن

َع��َل��يْ��ه األُُس��ود َق��اَم��ت َم��ْرم��ٌر
ال��م��َج��ِس َل��يِّ��نَ��ات ال��ظ��ْف��ر َك��لَّ��َة

ُج��َم��انً��ا ال��ِح��يَ��اض ف��ي ال��َم��اء تَ��نْ��ثُ��ر
ُم��ْل��ِس تَ��َراِئ��ب َع��َل��ى يَ��ت��نَ��زَّى

خيال وهذا الدهر، بغبار مجللة وهي الحمراء، يتمثل شوقي نرى الكلمة هذه ويف
الوجود، وطبائع الحياة أرسار عن الحديث ألف فقد شوقي، عىل بكثري ليس ولكنه رائع،
ويكاد الخطوب، عسف عن واإلفصاح الحوادث، عدوان عن باإلبانة بعيد منذ وكلف
وانظر … والنفاق الختل دار من اسرتاحوا من مصري عن يتحدث وهو املوت، يستنطق
لذلك تصوير أصدق وهذا ونكس، برء بني كالجرح أصبحت الحمراء أن يذكر كيف
الوعود، تصدق أو األماني، تنفع لو ويمنونه، فبعدونه بأنه، أحفاد إليه يحج الذي األثر
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زياد؟ ابن خليفة وهو يصبح لو يتمن ولم الحمراء، نكبة يف يفكر لم الذي الذي ذا ومن
الزمان؟ شباب وأين العرب؟ فتوة أين ولكن

دار يف النعي ميش الحمراء غرف يف الحادثات مشت كيف يتصور أن وللقارئ
نواس: أبي قول من مأخوذ وهو رائع، خيال أيًضا فهذا عرس،

ال��َس��ق��م ف��ي ال��بُ��ْرءِ ك��تَ��َم��َش��ي َم��َف��اِص��ِل��ِه��م ف��ي ��ت َف��تَ��َم��شَّ

تشبيه أن عىل مسبوق، كذلك نواس أبا أن النقاد ذكر فقد التكلف؟ ولهذا لنا ما
يف خمر أثر تشبيه من أروع العرس، لدار النعي بهتك الحمراء ألستار الحوادث هتك

شوقي: وقول السقيم، جسم يف الربء بأثر الندامى مفاصل

(ال��ح��م��راء) ال��َح��ْم��ـ ُغ��َرف ف��ي ال��َح��اِدثَ��ات َم��َش��ت
ُع��رِس َدار ف��ي ال��نَّ��ِع��يِّ َم��ْش��ي ـ��َراء

��ت َوَف��ضَّ ال��ِح��َج��اب ِع��زَّة َه��تَ��ك��ت
وأُن��ِس َس��م��ي��ٍر ِم��ْن ال��بَ��اب ة ُس��دَّ

ما هذا مع ويصور بالحمراء، الحوادث بطش يصور فهو جالل، وفيه روعة، فيه
قوله: أما … وسلطان عزة من للحمراء كان

وُخ��ن��ِس ِظ��ب��اءٍ ِم��ن ال��َق��اع ُم��ْق��ف��ر َخ��الءً ��بَ��اع ال��سِّ َم��ْج��ِل��س َوتَ��َرى
أُن��ِس أَْق��م��ار ِف��ي��ه يَ��تَ��نَ��زَّل��ن ال��ثُّ��َريَّ��ا َج��واِري وال ال��ثُّ��َريَّ��ا ال

إيراده، عن يغفل أن عجبًا وكان البحرتي، ملثله يعرض ولم به، انفرد وصف فهو
كل من ويلعب، فيها يرتع كان بمن تذكر فيما اإلنسان تذكر الخالية القصور فإن

الجبني. مصقولة الخلق، مجدولة القد، ممشوقة
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الجنة من العرب خروج

فقد ذلك، بغري أعرب وال الجنة، من العرب خروج عن بالحديث كذلك شوقي انفرد وقد
واألوىل، اآلخرة نعم من حسبهم ويرونه الفردوس، بذلك يتغنون األندلس شعراء كان

قال: حني بالدمع مملوءة نظرة خروجهم إىل شوقي نظر ولقد

َوَض��رِس ال��َزم��اِن ِم��َن َع��رٍك بَ��ع��َد ك��انَ��ت ِب��ال��َج��زي��َرِة ال��َع��ه��ِد آَخ��َر
َوَح��سِّ أَس��ٍر بَ��ي��َن ِب��األَم��ِس ب��اَد َج��ي��ٍش رايَ��ُة تَ��ق��وُل َف��تَ��راه��ا
ِب��بَ��خ��ِس ال��ُم��ض��ي��ُع ال��واِرُث ب��اَع��ه��ا ُم��ل��ٍك َم��ق��ال��ي��ُد َوَم��ف��ات��ي��ُح��ه��ا
ُخ��رِس ال��َدف��ِن َك��َم��وِك��ِب ِح��ف��اٍظ َع��ن ُص��مٍّ َك��ت��اِئ��َب ف��ي ال��َق��وُم َخ��َرَج
أَم��ِس ال��َع��رُش ِه��َي آب��اِئ��ِه��م تَ��ح��َت َوك��انَ��ت نَ��ع��ًش��ا ِب��ال��ِب��ح��اِر َرِك��ب��وا
ِل��ُم��ِخ��سِّ َوُم��ح��ِس��ٍن ِل��ُم��ِش��تٍّ َوَج��م��وٍع ِل��ه��اِدٍم ب��اٍن ُربَّ
ِل��ِج��ب��ِس تَ��َس��نّ��ى َوال ِل��َج��ب��اٍن تَ��أَنّ��ى ال ��ٌة ِه��مَّ ال��ن��اِس إِم��َرُة
أُسِّ َوه��ُي َف��ِإنَّ��ُه ُخ��ل��ٍق َوه��ُي َق��وٍم بُ��ن��ي��اَن أَص��اَب م��ا َوإِذا

أخريات يف العرب ضعف أن إىل األبيات هذه يف ترى كما أشار شوقي أن ومع
لجبس، تتسنى ال الناس إمرة كانت إذ البالد، تلك من خروجهم يف السبب كان أيامهم
من عرك بعد إال ينقض لم عهدهم أن إىل برفق كذلك أشار فقد لجبان، تتأتى وال
من وكان الخطرية، األحداث من كان لألندلس العرب فتح أن والحق ورضس. الزمان
ما تذكر وال والروم. بالفرس حل ما بهم يحل وأن الدائرة، عليهم تدور أن الطبيعي
خالف، من امللك عىل بينهم شجر ما وال والبغضاء، العداوة نار من صدورهم يف شب
ال بالًدا يحتلون كانوا أنهم اذكر ولكن والشهوات، اللذات من فيه انغمسوا ما وال
عليها ترضب ال الضعيفة واألمة باالستقالل، ويحلمون الحرية يف يفكرون أهلها زال
بالغاصبني يفتك ضعفها يظل وإنما الفاتحون، يتوهم كما اآلبدين، أبد واملسكنة الذلة
هو فإذا فجأة، الضعف هذا ينتفض ثم الجراثيم، ضعفها عىل تفتك كما خفاء، يف
ريب يف كنت فإن العروش. هولها من وتطيح املمالك، بأسها من تسقط جارفة قوة
تثأر ألم الدين! باسم ملكوها التي بالشعوب العرب صنع ماذا فحدثني ذلك من
والخرافات الوساوس من بجيش عليه يهجموا ألم الدين؟ من لنفسها الشعوب تلك
وقاية؟ وال سرت وال لزينة، تصلح ال البالية كالخرقة صريوه حتى واألباطيل واألضاليل
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تحيا أن أردت فإن الحق، فوق والقوة الوجود، يف يشء كل هي القوة صاح! يا اسمع
استشارة إىل حاجة يف فهو ذلك بغري قال ومن السالح، هي والقوة الحياة، لهذه فتسلح

الطبيب!
وهم وركبوه عرًشا، فكان أقوياء، وهم البحر ركبوا فلقد العرب، كان وكذلك
فاتحون، وهم مرة أول ركبوه الناس، تغري ولكن البحر، تغري وما نعًشا، فكان ضعفاء

والفرار! الفتح بني الفرق أبعد وما هاربون، وهم مرة آخر ركبوه ثم
الديار: تلك توديع يف شوقي قال ثم

أُن��ِس َوَس��ل��س��اَل داِن��يً��ا َوَج��ن��ًى ِظ��الٍّ َك��ال��ُخ��ل��ِد نَ��َزل��ُت ِدي��اًرا ي��ا
ِب��َق��رِس ُج��م��ادى َوال ِب��َق��ي��ٍظ ـ��ه��ا ف��ي��ـ ن��اِج��ٌر ال ال��ُف��ص��وِل ُم��ح��ِس��ن��اِت
لُ��ع��ِس ال��َم��راِش��ِف ُح��وِّ ح��وٍر َغ��ي��َر ُرب��اه��ا َف��وَق ال��ُع��ي��وُن تَ��ِح��شَّ ال
َغ��رس��ي َواِش��تَ��دَّ ُرب��اِك ف��ي َوَرب��ا ري��ًش��ا ِب��ِظ��لِّ��ِك أَف��ُرخ��ي ُك��ِس��يَ��ت
ِب��َم��ن��س��ي ال��َص��ن��ي��ُع َوال ِب��ُم��ض��اٍع َل��َدي��ِه��ُم ال��َج��م��ي��ُل ال ِم��ص��َر بَ��ن��و ُه��م
َح��ب��ِس َوالِئ��ِك َع��ل��ى َوَج��ن��اٍن َوق��ٌف ثَ��ن��اِئ��ِك َع��ل��ى ِل��س��اٍن ِم��ن
َوَدرِس ال��ُده��وِر َع��ل��ى َج��دي��ٍد ِم��ن ِع��ظ��اٍت ال��طَّ��ل��ولَّ َه��ِذاِ َح��س��بُ��ُه��م
ال��تَ��أَّس��ي َوج��ُه َع��ن��َك غ��اَب َف��َق��د ض��ي ال��م��ا إِل��ى اِل��ِت��ف��اٌت ف��اتَ��َك َوإِذا

غنمنا أننا أذكر إنما الحديث، طال فقد األبيات، هذه تحليل يف الخوض أريد وما
قرص من خشب» «قطعة معها وغنمنا األندلس، يف شوقي حياة من القصيدة هذه
بقي ما عىل نحرص ليتنا ويا شوقي، حسني املهذب الشاب متحف يف تجدها الحمراء

!… واملسلمني العرب ملك من أيدينا يف

أشعر؟ أيهما وسيسأل وشوقي، البحرتي بني أوازن أني كله هذا بعد القارئ وسيذكر
يشاء. بما ليحكم املوازنة يراجع أن أرجوه وأنا

والسالم1. حكمت، فقد أنا أما

أبي عن سينية قصيدة وضع الهراوي محمد الشاعر أن إىل نشري أن يحسن البحرتي سينية بمناسبة 1
قوله: منها نختار جيدة، قصيدة وهي ذلك، يقل لم وإن للبحرتي، املعارضة معنى فيها كان الهول
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ال��م��ج��سِّ ص��ل��ب ك��ال��ح��دي��د أم��ة أن��ا ال��ه��ول أب��ا ي��ا ال��ن��اس ن��س��ي
ج��ن��س ك��ل م��ن ال��ش��ع��وب وب��ّل��ْون��ا ش��ع��وب ب��ل��ت��ن��ا أن��ا ي��ع��ب��ن��ا ل��م
ب��ك��أس ك��أس ك��ل ال��ل��ه ب��ي��د س��وءًا أذق��ن��اه س��اءن��ا م��ن ك��ل
ال��ف��رس م��ص��اب ع��ن ال��ف��رس واس��أل��وا ف��ي��ن��ا ال��روم ده��ى م��ا ال��روم ف��اس��أل��وا
وض��رس ن��اب ب��ي��ن م��ا م��ض��غ��ن��ا ق��د وض��رس ن��اب ذات ت��ل��ك أم��م
ق��دس ح��ظ��ي��رة ف��ي ال��ل��ه ح��م��ى م��ن ب��ق��ي��ن��ا ن��ح��ن ك��ل��ه��ا ف��ن��ي��ت

عىل بها وقف التي قصيدته وهي البحرتي، وحي من شك بال هي سينية أخرى قصيدة وللهراوي
أنفاس رست كيف لنبني ذلك إىل نشري أن الحتم من وكان شمس، عني يف عبده محمد الشيخ دار

الجيل. هذا شعراء إىل البحرتي
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عرش التاسع الفصل

البوصرييوشوقي

«نهج سماها بقصيدة شوقي عارضها «البدرة» تسمى مشهورة قصيدة للبوصريي
وشوقي البوصريي مبلغ عىل لنقف القصيدتني؛ هاتني بني نوازن أن رأينا وقد الربدة»،
من فيها ما إلظهار الرشيعة بدرس الشاعران هذان ُعني وقد اإلسالم، بأرسار العلم من
القصيدتني هاتني درس يف موقفنا وسيكون الشبهات، من إليها يوجه ما ودرء املحاسن،
عىل القارئ ندل أن وحسبنا األشخاص، يؤرخ كما األفكار تؤرخ وقد املؤرخ، موقف
فإن رأيه، ذلك بعد وللقارئ إسالمية، بصبغة األفكار من صبغ فيما الضعف مواطن
وهللا الناس، عامة عليه بما واكتفى ريض شاء وإن والتنقيب، البحث يف مىض شاء

مستقيم. رصاط إىل يشاء من يهدي

البوصريي حياة

(أبو من أبويه أحد كان صنهاج. بن هللا عبد بن حماد بن سعيد بن محمد هو
اشتهر لكنه (الدالصريي) وقيل: نسبه، منهما له فركبت (دالص) من واآلخر صري)

ببلبيس1. الرشقية ويبارش والترصف الكتابة صناعة يعاني وكان بالبوصريي،
شعره يف تجري السابع القرن شعراء من ظريف مرصي شاعر والبوصريي
ذكاء، من تخلو ال قصائد املوظفني من والتذمر حاله شكوى يف وله املستملحة، النكت
أن يذكر فهو الصادقني، من وأحسبه عرصه، يف االجتماعية للحالة وصف شعره ويف

العلوم به تدرس كبري مسجد به يتصل األسكندرية، يف مشهور قرب وله ٦٩٥هـ سنة البوصريي تويف 1
الدينية.
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الخمور، رشبوا وال الحرير، لبسوا ما ذلك لوال وأنه الغالل، يرسقون كانوا املوظفني
وتأكل بالسحت، بطونها تمأل أنها مع الزهاد من وُعدت تنسكت طائفة الكتاب من وأن
والحديث، القرآن بتأويل خيانتهم وبرروا األمانة، خانوا القضاة أن ويذكر اليتيم، مال
حقوق، بمرص لنا يقولون: املسلمني فكان مختلفني، كانوا واألقباط املسلمني أن ويذكر
الغاصبون، هم سوانا ومن مرص، ملوك نحن يقولون: القبط وكان اآلخذين، أوىل ونحن

أجمعني. الطوائف مال يستحلون اليهود وكان
يقول: ذلك ويف

أم��ي��ن��ا رج��ًال ف��ي��ه��ُم أَر ف��ل��م ال��ُم��س��ت��خ��دم��ي��ن��ا ط��وائ��َف نَ��َق��دُت
ِس��ِن��ي��ن��ا ع��م��ري م��ن ال��ت��ج��ري��ِب م��ع ف��ي��ه��ْم ول��ب��ث��ُت ع��اش��رت��ه��ْم ف��ق��د
ال��يَ��ِم��ي��ن��ا ِش��م��الُ��ُه��ُم َص��ِح��بَ��ْت ف��ال ج��م��ي��ًع��ا ه��م��و ��م��اِل ال��شَّ ف��ُك��تَّ��اُب
الُ��ُع��يْ��ون��ا س��رق��وا ف��ك��أنَ��ْه��م ب��ه��م َع��َرْف��ن��ا وم��ا اْل��ِغ��الَل َس��رُق��وا َف��َك��ْم
األن��َدِري��ن��ا ُخ��ُم��وَر َش��ِربُ��وا وال ح��ري��ًرا َل��ِب��ُس��وا م��ا ذاك ول��وال
َويَ��نْ��َح��ِن��ي��ن��ا يَ��ُق��ْم��َن َك��أَْغ��ص��اٍن ٌم��رًدا ال��م��رداِن م��ن َربَّ��وا وال
ذُق��ون��ا َح��ل��ُق��وا بَ��ْع��َدم��ا ول��ِك��ْن ذُق��وٌن ِل��بَ��ْع��ِض��ِه��ُم َط��َل��َع��ْت َوَق��ْد
الِع��ِب��ي��ن��ا ب��أَيْ��ِدي ك��أَْس��يَ��اٍف ج��اِئ��الٌت ال��َج��م��اَع��ة َوأَْق��الَُم
س��ي��ن��ا ِم��ن��ه يَ��ُح��ط��وا اْس��ٍم وك��لُّ ب��َح��ْرٍف َح��ْرًف��ا س��اوْم��تَ��ُه��ْم وَق��د
ال��َك��اِت��ِب��ي��نَ��ا ال��ّل��ئَ��ام ِم��َن يُ��ِت��مُّ ��ا َع��مَّ َغ��َف��ل��َت ال��َوزي��ر أَم��وَالَي
وال��م��تُ��تَ��َورِّع��ي��ن��ا ��اد ال��زُّهَّ ِم��ن َوُع��دُّوا ِم��ن��ُه��م َم��ع��َش��ٌر ��ك تَ��نَ��سَّ
ال��بُ��ُط��ون��ا ��ْح��ِت ال��سُّ ِم��َن َم��َل��ئُ��وا َوَق��ْد ُم��ْس��تَ��ج��اٌب ُدع��اءٌ َل��ُه��ْم َوِق��ي��َل
األِم��ي��ن��ا ��ْوُه َوَس��مَّ أَم��اَتَ��ُه ُك��لٌّ َف��خ��اَن ال��ُق��ض��اُة ��َه��ِت تَ��َف��قَّ
يَ��تَ��أَوَّلُ��ون��ا َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن ِس��َوى ِم��ْص��ٍر أَْم��َواِل َع��َل��ى أَْخ��َش��ى وم��ا
اآلِخ��ِذي��ن��ا أَْوَل��ى وَل��نَ��ْح��ُن ب��ه��ا ُح��ق��وُق َل��ن��ا ال��ُم��ْس��ل��ُم��وَن يَ��ُق��وُل
َغ��اِص��بُ��ون��ا ُه��م س��َواُه��ُم��و وإْن اْل��ُم��لُ��وُك م��ص��ِر م��ل��وُك ن��ح��ُن اْل��ِق��بْ��ُط وَق��اَل
أَْج��َم��ِع��ي��ن��ا ال��َط��َواِئ��ِف َم��اَل َل��ُه��ْم َس��بْ��ٍت ِب��ِح��ف��ِظ اْل��يَ��ُه��وُد َوَح��لَّ��ل��ِت
يَ��تَ��َخ��طَّ��ُف��ون��ا َم��ا ُك��لِّ ف��ي ل��ُه��ْم َش��ِري��ٌك إالَّ ُق��َط��يَّ��ب��ٍة اب��ُن وم��ا
ال��ُج��ُف��ون��ا ال��نَّ��ْوَم يَ��ْم��نَ��ُع ِب��َج��ْوٍر ِم��نْ��ُه (َف��اق��وَس) ُق��َرى َع��َل��ى أغ��اَر
َخ��ِزي��ن��ا وََغ��لَّ��تَ��ه��ا ِل��َم��نْ��ِزلِ��ِه َول��ِك��ْن ِح��ْم��ًال ِع��يْ��نَ��ه��ا َوَص��يَّ��َر
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نُ��ون��ا ق��بْ��ُل ِم��ْن َراُؤُه وك��انَ��ْت ِت��بْ��ٍر تَ��ْح��ِص��ي��َل ُش��ْغ��لُ��ُه َوأَْص��بَ��َح
ال��ل��ذي��ن��ا ِص��َل��ُة نَ��ْق��َص��ُه ��َم َف��تَ��مَّ ُوُص��وٌل َل��ُه��ْم الَّ��ِذي��َن َم��ُه َوَق��دَّ
ال��نَّ��اِه��ِب��ي��ن��ا نَ��َه��بْ��َت َل��ْو َف��َل��يْ��تَ��َك نَ��ْه��ٍب أَيُّ اْل��ِوك��اَل��ِة َداِر وف��ي
وه��ون��ا أذىَّ ال��ُم��ْس��ل��م��ي��ن بَ��ُس��وم َخ��ِب��ي��ث يَ��ٌه��وديَّ ِب��َه��ا َف��َق��ام
��ِف��ي��ن��ا وال��سَّ اْل��َق��َواِف��َل ��ـ��َف��ـ��ِت تَ��ـ��َل��ـ��قَّ َع��ص��اُه ُم��وس��ى ِب��ه��ا أْل��ـ��َق��ـ��ى إذَا
َوال��يَ��ِم��ي��ن��ا ��َه��اَدَة ال��شَّ اْل��ـ��ُك��لِّ َع��ـ��ِن يُ��َؤدِّي اتُّ��ِه��ُم��وا إذَا َوش��ـ��اِه��ـ��ُدُه��ْم

كانت أنها يذكر طويلة قصيدة من الوفيات فوات صاحب ذكرها القطعة وهذه
ضعيفة قصيدة ألنها األدبية؛ قيمتها إىل ترجع ال نرى فيما وشهرتها مشهورة،
والناس باملوظفني، التنديد من فيها ما إىل شهرتها ترجع وإنما االبتذال، عليها تغلب
الوجهة من قيمتها القصيدة ولهذه واالستبداد. بالطمع يعرفون حني املوظفني يبغضون
بني ذاك إذ يجري كان ما وعىل مرص يف الطوائف اختالف عىل شاهد فهي التاريخية،

الحني. ذلك يف اإلدارة عيوب عىل شاهد كذلك وهي واليهود، والنصارى املسلمني
جارية عن الحديث يف قوله الدعابة مجرى يجري فيما البوصريي شعر ومن

والضعف: الشيب عليه فأنكرت نفسها عن راودها

ُرُع��ونَ��ْه ال��َم��ِش��ي��ِب بَ��ع��َد وال��تَّ��َص��اب��ي ُدون��ه ح��ال َق��د وال��َم��ش��ي��ُب أَه��وىَّ
ال��ق��ن��ي��ن��ْه ي��دخ��ل ال ح��ب��يَّ إنَّ وق��اَل��ْت: تُ��ِط��ي��َع أْن ال��نَّ��ْف��ُس أبَ��ِت
َم��ْع��ُج��ونَ��ْه آدَم َق��بْ��َل ب��ال��َه��َوى َق��ل��ب��ي وط��ي��نَ��ة ال��َه��َوى أع��ِص��ي َك��ي��ف
ال��َم��ْك��نُ��ونَ��ْه رَّة ك��ال��دُّ ُح��ْس��ٍن ذاُت ِخ��ْدٍر بَ��يْ��ض��ة ال��رَُّق��اَد َس��َل��بَ��تْ��ُه
ح��زي��ن��ْه أك��وُن ك��ذا ف��ق��ال��ت: ـ��ُس ال��نَّ��ْف��ـ ب��ه��ا تُ��َس��رُّ ُق��بْ��َل��ة ُس��ْم��تُ��ه��ا
م��ج��ن��ون��ْه أن��ا ع��س��ى ف��ق��ال��ْت: اِر ال��دَّ إل��ى ت��ِس��ي��ري أْن بُ��دَّ ال ُق��ْل��ُت
َح��نُ��ونَ��ْه َوأُمٍّ َراح��ٍم أب ِم��ْن خ��ي��ٌر َل��ك ف��إنِّ��ن��ي س��ي��ري ق��ل��ُت
ال��ق��ري��ن��ْه ن��ع��َم وأن��ِت ح��الًال ـ��ي��َن تَ��ب��غ��ي��ـ ُك��ن��ِت إْن ال��َق��ري��ِن ن��ع��م أنَ��ا
ط��ح��ي��ن��ْه ي��ص��ي��َر أو ال��خ��لَّ واض��رب َص��ف��ًح��ا ِم��ث��ل��ي َوص��ِل َع��ن اض��ِرْب ق��ال��ِت
م��ش��ي��ن��ْه ل��ط��ش��ت��ي ب��ه أرض��ى ك��ي��ف َش��ي��ٍخ يَ��ُد ��ن��ي تَ��َم��سَّ أن أَرى ال
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ال��ق��اُرون��ْه ال��ُم��بَ��ارُز أن��َت َه��ب��َك ف��ق��اَل��ْت: َم��اٍل َك��ث��ي��ُر إنِّ��ي ُق��ْل��ُت

الشيخ موالنا حكايات من ظريفة» «حكاية فيه ولكن ضعيف، شعر أيًضا وهذا
وأرضاه! عنه هللا ريض

حمارة له وكانت الرشقية، ناظر إىل بها بعث التي أبياته القطعة هذه من وأظرف
إليه: لسانها عىل فكتب فأعجبته، الناظر منه استعارها

ف��اض��ْل ب��أن��ُه ل��ي أل��ف��اظ��ُه َش��ِه��َدْت ال��ذي ��يِّ��ُد ال��سَّ أيُّ��ه��ا ي��ا
َج��اه��ْل َص��اِح��ِب��ي ول��ك��ْن ق��طُّ أَح��ٌد يَ��ب��ي��ُع��ِن��ي َظ��نِّ��ي ك��اَن م��ا
ي��س��ت��اه��ْل ع��ل��ي��ه غ��ي��ًظ��ا ل��ق��ل��ُت َس��َف��ٍه ِم��ْن ع��ل��يَّ َج��رَُّس��وُه ل��و
��اِح��ْل ال��سَّ َج��واِن��ِب ف��ي ِب��ه��ا أَرع��ى بَ��ل��ِدي ف��ي ُك��نْ��ت َل��ْو ُم��َراِدي أَق��َص��ى
َح��اَم��ْل َس��يِّ��دي َم��ن ألنَّ��ي أخ��ِذي؛ ل��ك��ْم يَ��ح��لُّ ف��م��ا ه��ذا وب��ع��َد

من فيها يكن ولم الحمارة، إليه ورد األبيات، هذه الرشقية ناظر استظرف وقد
الزاهدين!

وهي حاله، شكوى يف الوزراء أحد إىل بها بعث التي قصيدته كذلك نستملح ونحن
يتحرسون وأنهم يأكلون، ما يجدون ال أبناءه وأن فقري، أنه فيها يذكر طريفة، قصيدة
فأشارت الحال، سوء إليها وشكت أختها زارت امرأته وأن األعياد، أيام الكعك لفقد
ذلك يخاطب وهو يقول ذلك تفصيل ويف شعرة. شعرة ذقنه ونتف برضبه، عليها

الوزير:

ُع��ْس��َرْه أُولِ��ي َق��وٍم ِم��ن َح��اَش��اَك إن��ن��ا ح��اَل��ن��ا نَ��ْش��ُك��و إل��ي��َك
ال��َك��ثْ��َرْه غ��اي��ة ف��ي ع��ائ��ل��ة َل��نَ��ا ول��ِك��ن نَ��ُح��ُن ِق��لَّ��ٍة ف��ي
واإلب��َر ب��ال��خ��ي��ِط ع��ل��ي��ه��م َج��َرى ال��ذي ال��ح��دي��َث ال��م��ْوَل��ي ُث أُح��دِّ
ِع��ب��َره ي��ب��ص��ُره��م َل��ِم��ْن ك��ان��وا ول��ك��نَّ��ه��ْم ال��ن��اس م��ع ص��ام��وا
ال��َج��رَّه ��ْربَ��ة وال��شَّ بَ��ِرَح��ْت م��ا ل��ُه��ْم ِزي��ٌر ف��ال��ِب��ئْ��ُر َش��رب��وا إن
ال��ن��ش��َره ت��ش��ب��ُه ي��وٍم ك��ل ف��ي م��س��ل��وق��ة ال��خ��ب��ي��ِز م��ن ل��ه��م
وال��خ��ض��ره ال��م��اءِ ف��ي ت��ن��زَّه��وا ح��ول��ه��ا اج��ت��م��ع��وا م��ه��م��ا أق��وُل
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ف��ط��ره وال خ��ب��ٌز وال ق��م��ٌح ع��ن��ده��م وم��ا ال��ع��ي��ُد وأق��ب��َل
تَ��ْم��َره رأوا أو ط��ف��ٍل ي��ِد ف��ي َك��ْع��َك��ة أبْ��َص��ُروا إْن ف��اْرَح��ْم��ُه��م
زف��َره ت��ت��ب��ُع��ه��ا ب��ش��ه��ق��ة ن��ح��وه��ا أب��ص��اُره��م��و ت��ش��خ��ُص
َك��رَّه ف��ي ال��ُخ��بْ��َز َع��نَّ��ا َق��َط��ْع��َت م��ن��ه��ُم: أبَ��ت��ا ي��ا ق��ائ��ٍل ك��م
نُ��ْق��َره َوال َوِرٍق ِب��ِدْرَه��ٍم وال ب��ف��ل��س ت��أت��ي��ن��ا ِص��ْرَت م��ا
ُس��خ��رْه أب��ت��ا ي��ا ت��خ��دم��ه��ْم َف��َه��ْل َق��ْوٍم ِخ��ْدَم��ة ف��ي َوأن��َت
��رَّْه ك��ال��ضَّ ال��غ��ي��رة ف��ي واألخ��ُت أخ��ت��ه��ا أم��ه��ْم زارْت وي��وَم
ال��ع��س��ره ع��ل��ى م��ن��ي وص��ب��ره��ا ح��ال��ه��ا ل��ه��ا ت��ش��ك��و وأق��ب��ل��ْت
ِغ��رَّْه ي��ا األزواِج م��َع ك��ذا ال��ن��س��ا ت��ك��وُن ك��ي��َف ل��ه��ا ق��ال��ت
َف��ت��َره وال م��ن��ِك تَ��َخ��ل��ٍف ِب��ال م��ن��ه ��ِك َح��قَّ اْط��ل��ب��ي ُق��وِم��ي
ش��ع��ره ش��ع��رة ان��ت��ف��ي��ه��ا أوَّ ذَْق��نَ��ُه ف��ُخ��ذي تَ��أَبَّ��ى وإْن
ض��ج��ره ع��ن��ده زوج��ي ف��إنَّ ه��ك��ذا ع��ادت��ي م��ا ل��ه��ا ق��ال��ت
بَ��ْع��َره ل��ه��ا ق��ال��ْت َط��لَّ��َق��ن��ي ك��ل��م��ة ك��ل��م��ت��ُه إن أخ��اُف
ُم��ْج��تَ��رَّه ال��زوج��ُة ف��ج��اءت ن��ف��س��ه��ا ف��ي ق��دري وه��ونَ��ْت
ِب��آج��رَّه َرأِس��ي َف��اس��تَ��ق��بَ��ل��ْت ف��تَ��َه��دَّدتُ��َه��ا ف��ق��اتَ��ل��ت��ِن��ي
أَْم��َره ل��ُه ال��َم��ْول��ى يَ��نْ��ُظ��َر أَْن ه��ِذِه ح��اَل��تُ��ُه َم��ْن َوَح��قُّ

بلبيس2. يف موجودة بقاياها تزال وال املرصية، التعابري من كثري القصيدة هذه ويف

الربدة قصيدة

مما النبوية املدائح تكن ولم ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدح يف قيمة قصيدة أول الربدة قصيدة تعد
وأطال بسطه الذي هو أو النوع، هذا ابتكر الذي هو والبوصريي الشعراء، فيه يتكلم
الذي الفن لهذا نواة تعترب البيت آل مدح يف زيد بن الكميت قصائد فإن القصيد، فيه

يفلس واملؤلف العربي األدب يف النبوية املدائح كتاب: يف ما أصل هو البوصريي عن هنا كتب ما 2

إىل جيب من الدنانري نقل تشبه ألنها برسقة؛ ليست وهي كتاب، إىل كتاب من معانيه فينقل أحيانًا
املؤلف! أيها بىل، كذلك؟ أليس الواحد، الثوب يف جيب

169



الشعراء بني املوازنة

املشهورة بالميته زهري بن كعب مدحه حياته، يف الرسول مدح وقد املوّلدون، منه أكثر
أولها: يف يقول التي

َم��ك��ب��وُل يُ��ف��َد َل��م إِث��َره��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم َم��ت��ب��وُل ال��يَ��وَم َف��َق��ل��ب��ي ُس��ع��اُد ب��انَ��ت
َم��ك��ح��وُل ال��َط��رِف َغ��ض��ي��ُض أََغ��نُّ إِّال َرَح��ل��وا إِذ ال��بَ��ي��ِن َغ��داَة ُس��ع��اُد َوم��ا

فيها: يقول التي بداليته األعىش ومدحه

م��ح��ّم��دا تُ��الق��ي ح��تّ��ى وح��ي م��ْن وال َك��الَل��ٍة ِم��ْن ل��َه��ا أْرث��ي ال َف��أَق��َس��ْم��ُت
َوأن��َج��َدا ال��ِب��الِد ف��ي َل��َع��ْم��ِري، أَغ��اَر، وذك��رُه ت��روَن، ال م��ا ي��رى ن��ب��ٌي

عىل وهي الرواة، وضع من ويظنها األعىش، قصيدة يف حسني طه الدكتور ويرتاب
عىل جرى الذي املدح ألن سعاد؛ بانت وكذلك النبوية، املدائح من ليست صحتها فرض
موجًها العهد ذلك يف جرى الذي املدح من غريه عن شيئًا يزيد ال واألعىش كعب لسان
املحاسن من الرسالة يف ما ورسد النبي شمائل بعّد فتمتاز النبوية املدائح أما امللوك، إىل
تقال كله هذا فوق وهي والعيوب. النقائص من الرسول به ُوصم ما ودفع الباقية،

األوراد. جملة من الصوفية عند وهي هللا، إىل تقربًا وتنشد

الربدة

مدح يف قصائد نظمت قد «كنت فقال: للربدة، وضعه سبب عن البوصريي حدثنا وقد
ثم الزبري. بن يعقوب الدين زين الصاحب عيل اقرتحه كان ما منها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
فعملتها، هذه قصيدتي عمل يف ففكرت نصفي، أبطل فالج أصابني أن ذلك بعد اتفق
ونمت وتوسلت، ودعوت إنشادها وكررت يعافيني، أن يف تعاىل هللا إىل بها واستشفعت
ووجدت فانتبهت بردة عيلّ وألقى املباركة، بيده وجهي عىل فمسح ملسو هيلع هللا ىلص النبي فرأيت
الفقراء بعض فلقيني أحًدا، بذلك أعلمت أكن ولم بيتي من وخرجت فقمت نهضة، يفّ
فقال: أيها؟ فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بها مدحت التي القصيدة تعطيني أن أريد يل: فقال
بني تنشد وهي البارحة سمعتها لقد وهللا وقال: أولها، وذكر مرضك، يف أنشأتها التي
أنشدها من عىل وألقى وأعجبته، يتمايل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ورأيت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدي

املنام». وشاع ذلك الفقري وذكر إياها، فأعطيته بردة.
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كأكثر وسذاجة، طيبة فيه رجل فهو البوصريي، عقلية عىل داللة القطعة هذه ويف
ينشدها، قصيدة أو يتلوها، آلية مرضه من مريض يربأ أن املعقول من فليس الصوفية،
ما — هللا سمح ال — املرصية الديار مفتي مرض ولو بقصيدته، البوصريي برئ كما
بجانب سار ما سبب هي هذه البوصريي حكاية ولعل الطبيب! عن بالربدة استغنى
أمان فبعضها فائدة، أبياتها من بيت لكل الرشاح بعض ذكر فقد الخرافات، من الربدة
الزمخرشي كان فقد قديم، الغفلة من النوع وهذا الطاعون! من أمان وبعضها الفقر من
عبارة كرر البوصريي أن كذلك ونالحظ … القرآن سور عن هذا مثل من شيئًا يذكر
من اسمه ذكر كلما النبي عىل الصالة وتكرار الصغرية. الفقرة هذه يف مرات خمس ملسو هيلع هللا ىلص
أن هللا يدعو فهو املرصية: القصيدة يف ذلك عىل البوصريي زاد وقد املتأخرين، وساوس
ونبات السماء نجم وعدد واملدر والثرى الحىص عدد وصحبه وشيعته النبي عىل يصيل
من األشجار حوت وما واملطر، املاء جميع وقطر الجبال مثاقيل وزن وعدد األرض
وعدد واألنعام، واألسماك والطري الوحش وعدد واملكتوبة املقروءة الحروف وعدد ورق،
والوبر، والريش والصوف والشعر والحبوب والنمل الذر وعدد واألمالك، واألنس الجن
الخالئق عىل هللا نعم وعدد والقدر، القلم به جرى وما املحيط العلم به أحاط ما وعدد
هذه وتكون البعث، يوم إىل يكون وما األكوان يف كان ما وعدد حرشوا، ومذ كانوا مذ

التحديد: بهذا الصالة

يَ��ذَُروا أَْو واألَْرِض��ي��َن ��َم��اواِت ال��سَّ أْه��ُل ِب��ه��ا يَ��ْط��ِرف��وَن َع��يْ��ٍن َط��ْرَف��ِة ُك��لِّ ف��ي
َح��َص��ُروا وم��ا وال��ُك��ْرِس��ي واْل��َع��ْرِش واْل��َف��ْرِش َج��بَ��ٍل َم��ْع واألَْرِض��ي��َن ��َم��اواِت ال��سَّ ِم��ْلءَ
تَ��نْ��َح��ِص��ُر َل��ي��َس َدَواَم��ا َص��الًة ـ��ُدوَم��ا َم��ْع��ـ وأَْوَج��َد َم��ْوج��وَدا ال��ل��ُه أَْع��َدَم َم��ا
تَ��ذَُر وال تُ��بْ��ِق��ي ال ِب��ال��َح��دِّ تُ��ِح��ي��ُط َك��َم��ا ال��دُُّه��وِر َج��ْم��ِع َم��ْع ال��َع��دَّ تَ��ْس��تَ��ْغ��ِرُق

هو وإنما اإلسالم صدر يف معروًفا يكن لم النبي عىل الصالة من النمط وهذا
الخريات. دالئل صاحب أمثال الصوفية غالة من ترصف

من جزءًا كانت وقد اإلسالمية، األقطار جميع يف مشهورة كله هذا بعد والربدة
الحياة تقدير يف قيمتها الهدية ولهذه تيمورلنك، إىل خلدون ابن قدمها التي الهدية

املتقدمني. عند العقلية
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الربدة نهج

١٢٢٧هـ، سنة السابق الخديوي لحج تذكاًرا شوقي وضعها فقصيدة الربدة نهج أما
بينًا، وجيًزا رشًحا البرشي سليم الشيخ املرحوم رشحها ثم صغرية، بكلمة إليه وقدمها
وأفىش مجمله، وفصل غريبه، ففرس بيت كل إىل عمد الكاتب أن «ولو نهايته: يف قال
اإلشارة وأرسل ومركبه، مفرده العربية وجوه عىل وعرض مغازيه، عند ونزل معناه،
فيه، إليها يومأ التي القصة وطلب البديع وفنون البالغة دقائق من له وقع ما كل إىل
يف يجري مما ذلك وغري الكالم، من ويسايره الشعر من يجانسه ما وبني بينه ووازن

القصد». وتجاوز القول لطال وتفسريه، نقده أبواب يف ويدخل الكالم رشح
نهج يرشح لم البرشي سليم الشيخ أن باألدب العلم أهل مجالس يف نسمع وكنا
الرشح ولهذا نفاه3. شاء وإن أيده شاء إن العزيز عبد الشيخ البنه الرشح وإنما الربدة،
حقق فقد له، كتبت ما مع تتناسب مقدمة وهي املويلحي، بك محمد وضعها مقدمة
الكالم، كقبيح وقبيحه الكالم، كحسن فحسنه الكالم، أبواب من باب الشعر أن فيها
بشعر، ليس القرآن «أن إىل: ووصل القرآن، وبني الشعر بني التفرقة يف نفسه وأتعب
مقفى موزون كالم هو إنما والشعر الشعر؟ من هو وأين بيشء، الشعر من هو وما
من الشعراء ينتحيها التي املعاني وأين التقفية، وأين الوزن، فأين معنى، عىل يدل
وبني بينه مناسبة ال «فإذن قال: ثم وأساليبه؟» نظمه من كالمهم نظم وأين معانيه،
تحريم يف الكالم أن يعرف أن هشام بن عيىس بصاحب الظن وكان حققت»، إذا الشعر

العرشين!! القرن يف الذوق عنه ينبو مما وإبحاته، الشعر
أن لنرجو وإنَّا الربدة ونهج الربدة بني للموازنة تمهيًدا قلناها وجيزة كلمة تلك

الَغنَاء. بعض التمهيد هذا يف يكون

رحمه أباه أن يؤكد وهو البالغ، جريدة يف وساجلنا الكالم، هذا من البرشي العزيز عبد األستاذ غضب 3

وكان الرشح، ذلك كتب الذي هو العزيز عبد الشيخ أن جانبنا من نؤكد ونحن الرشح، صاحب هو هللا
شعري وليت وقع. ما هذا ولكن املفتعل، الفضل هذا مثل عن الحق بفضله غنيًا هللا رحمه سليم الشيخ
شهود ونحن صحته، عىل الشواهد قامت خربًا نحقق أن علينا عز إذا األدبية األخبار إىل نطمنئ كيف

فيه. وقع الذي العرص
هناك. إليها فلريجع والعلقم الشهد أكواب كتاب: يف القارئ يراها تفاصيل القصة ولهذه
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والبارودي بنيالبوصرييوشوقي

لم قديمة، عربية عادة وتلك منحاه، شوقي ونحا بالتشبيب، قصيدته البوصريي ابتدأ
كاملتنبي بمالم، نالها من قدمائهم من كان وإن الجيل، هذا يف إال تركها يف الشعراء يفكر

يقول: إذ

ُم��تَّ��ي��م؟ ش��ع��ًرا ق��ال ف��ص��ي��ٍح أُُك��ل ال��ُم��َق��دَّم ف��ال��نَّ��ِس��ي��ب َم��دٌح َك��ان إذا

فريونه يئولونه مريدوهم فكان املقبول، املستملح الغزل من يشء للصوفية وكان
لها يبسم أعاجيب التأويل ذلك يف ولهم النبوية، الحرضة أو اإللهية الذات إىل موجًها
تصورات من يشء عىل ليقف التوحيد، كتب يف شاء من إليها فلريجع الحزين، ثغر
من نوًعا وجعلوه املجون، من شيوخهم، ألسنة عىل جرى ما برروا فقد الناس، أولئك
ما وألحقوا التمثيلية، االستعارة مجرى فأجروه منهم املتأدبون وتطلف والتمثيل، الرمز
الباب هذا يف لهم ما آخر إىل األشباح، عشاق بني يجري بما األرواح عشاق بني يجري

االحتيال. لطف من
عنها يقلع لم عادة وهي بالنسيب، الشعر افتتاح وهي العادة: تلك أثر كله وهذا
افتتحها فقد ملنر، مرشوع يف قصيدته املسلك هذا يف له وقع ما وأظرف اآلن، إىل شوقي

األبيات: بهذه

ِس��رِب��ِه َوِم��ن ال��َرم��ِل َرب��َرِب ِم��ن ِب��ِه َواس��َل��م ال��َق��ل��ِب َع��ن��اَن اِث��ِن
ُك��ث��ِب��ِه َع��ن األَرداِف ��َة ُم��رتَ��جَّ ب��اِن��ِه َع��ن ال��غ��ي��ِد تَ��ثَ��نّ��ي َوِم��ن
لُ��بِّ��ِه َع��ل��ى ال��لُ��بِّ ذا يَ��غ��ِل��ب��َن ال��ُظ��ب��ا ال��ُم��ن��َك��ِس��راُت ِظ��ب��اُؤُه
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َرط��ِب��ِه َوِم��ن ال��ُدرِّ ن��اِع��ِم ِم��ن َل��م��َح��ٍة ف��ي ال��ُح��س��ِن ِرق��اُق ب��ي��ٌض
ُق��ض��ِب��ِه َع��ل��ى ال��َورِد يَ��واِن��ُع أَص��ِل��ِه ف��ي ال��نَ��رِج��ِس ذَواِب��ُل
ُش��ه��ِب��ِه َع��ل��ى ال��ُح��س��ِن ف��ي َوِزدَن ال��ُدج��ى َس��م��اءَ األَرِض َع��ل��ى ِزنَّ
ِس��رِب��ِه ف��ي اآلِم��ِن ال��َق��ط��ا َم��ش��َي ه��ي��نَ��ٍة َع��ل��ى أَس��رابً��ا يَ��م��ش��ي��َن
ُه��دِب��ِه ِم��ن اآلج��اُل تَ��ن��تَ��ِب��ُه ال��َك��رى ِب��َغ��ي��ِر َوس��ن��اٍن ُك��لِّ ِم��ن

يبعد وال كارًها قالها أنه شوقي ويذكر النسيب. يف ثلثها طويلة، قصيدة وهي
أنصار اجتداها التي املنحة، من جزءًا التشبيب من به فتحها ما يكون أن هذا عىل
وجهها التي الحملة من يعجب من العرص شعراء من رأيت وقد ذاك!! إذ املرشوع
الشعراء، لقرائح الرياضة من نوًعا ذلك يرى وهو بالنسيب الشعر افتتاح إىل النقاد
التوفيق يرى من منهم كان فقد املعنى، هذا يؤيد ما القدماء كالم يف رأيت أني وأذكر
فقد يشء من يكن ومهما القصيد. سائر يف اإلجادة إىل للتوفيق بابًا التشبيب إجادة إىل
يقيض األدب كان تقل: وال الشعراء، من تقدمهم من أثر عىل وشوقي البوصريي سار
حرضة يف وهو بمحبوبته زهري بن كعب شبب فقد النبوية، املدائح يف النهج هذا بتجنب

اآلداب. مؤرخو بها آخذه وال أصحابه، عليه أنكرها وال النبي، المه فما الرسول،
نراه فإنا والتقليد، املحاكاة مجرى تشبيبه يف جرى البوصريي أن نالحظ أن ولنا

الربدة: مطلع يف يقول

ب��دِم م��ق��ل��ة م��ن ج��رى دم��ًع��ا م��زج��َت َس��َل��ِم ِب��ِذي ج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أِم��ْن
إَض��ِم ِم��ْن ال��ظ��ْل��م��اءِ ف��ي ال��بَ��ْرُق وأْوَم��َض ك��اِظ��َم��ٍة ِت��ل��َق��اءِ ِم��ن ال��رِّي��ُح ه��بَّ��ِت أْم

مكة إىل البرصة طريق عىل البّكاء بني أرض يف النائب عن ينحدر واد سلم: وذو
: كثريِّ يقول وفيه ياقوت، ذكر كما

ال��م��ط��اِرِب ذَاِت َري��ع��اَن ِم��ْن ال��ِم��ي��ت إل��ى ال��ذنَّ��اِئ��ِب ِدم��نَ��ة َس��ْل��م��ى آِل أِم��ن
ك��ال��م��ذاِه��ِب أط��اللُ��ه��ا َس��َل��ٍم ب��ذي َرْس��ُم��ه��ا ة األَِج��دَّ ب��أْط��َراِف ي��لُ��وُح
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بعض يقول وفيه البرصة، من البحرين طريق يف البحر سيف عىل جو وكاظمة:
الشعراء:

وال��ُع��َش��ر ال��م��رخ َق��َص��رات َع��َل��ى يَ��س��ع��ى َك��اِظ��َم��ة أك��نَ��اف ال��بَ��رق َح��بَّ��ذَا ي��ا
ب��ص��ري ُط��ي��ب��ت إن َويَ��أل��ُف��َه��ا َق��ل��ب��ي يَ��ُع��َش��ُق��َه��ا َك��ان بُ��ي��وٍت َدرُّ ل��ل��ه
��رر ب��ال��شَّ األرض َوج��ه بَ��ْق��ِذف وال��َق��ي��َظ إَداَوتَ��ه َظ��م��آٍن َف��ق��َد َف��َق��دت��َه��ا
ال��ثَ��م��ر ُح��ْل��وة َواألَم��اِن��ي َوَح��ال��نَ��ا ثَ��انَ��ِي��ًة ت��ْزَداد أن ال��نَّ��ف��س أُم��ِن��يَّ��ُة

بن سالمة يقول وفيه املدينة، فيه الذي الوادي وهو تهامة، بجبال واد وإضم:
جندل:

ف��َم��ْع��ُص��وِب َق��وٍّ ِم��ن ال��دَّك��اِدِك ب��ي��َن إَِض��ٍم ِم��ن ِب��ال��َع��ل��يَ��اءِ أس��َم��اءَ َداَر ي��ا
م��ج��ل��وِب ال��تُّ��رَب ب��َس��اق��ي ال��رَّي��اِح َم��رُّ ��يَّ��َرَه��ا َف��غَّ َداًرا َم��رَّة َل��َه��ا َك��ان��َت

له وكان مرصيته، ينايف إليها، وحنينه بها، وشغفه املواطن، لهذه البوصريي وذكر
يف أحبائه إىل الناس بعض يتشوف كما فاقوس، أو بلبيس يف أحبابه إىل يتشوق أن
فكان الشعراء، رءوس احتلت كانت العربية املغاني أن يظهر ولكن وأسيوط، سنرتيس
هوى، املواطن بهذه لهم يكن لم وإن وأروند، وسلع، نجد، ذكر من أكثروا أن ذلك من
البوصريي حديث يف ظاهًرا التكلف نجد ولذلك اغتباق؛ وال باصطباح فيها ينعموا ولم
وأين الغرض، لهذا إضم اختار كما للقافية، اختارها ونحسبه سلم، بذي جريانه عن

ببغداد: أروند عن شغل من قول من املتكلف الوجد هذا

وف��دا ُح��يِّ��ي��ت��ُم��و َع��نْ��ه َخ��بَّ��ُرون��ا أال أُخ��ت��نَ��ا؟ ابْ��ن َّي��ن أ ال��َح��يَّ ِن��َس��اء وَق��ال��ت
ع��ه��دا َح��َس��ب ِل��ِذي يَ��ْرَع��ى َك��َرٍم أَخ��و ِب��الِدُك��م ف��ي َه��ل ال��ل��ه ض��َم��ان َرَع��اه
وج��دا ِه��ج��ران��ه األح��ش��اء َم��أل َف��تَ��ى ب��أرِض��ك��م َخ��لَّ��ف��تُ��ُم��وه الَّ��ذي ف��إنَّ
أَرَّون��دا ِب��ب��غ��داد ي��ْش��ري م��ن خ��اب أال َم��ربَ��ًع��ا أَرَون��َد ��ي��ه تُ��ن��سِّ أَبَ��غ��َداَدُك��م
ع��ق��دا ��ده ت��ن��هُّ م��ن ِج��ي��ٍد ك��ل َرَم��ى أََرى ِب��م��ا َس��ِم��ع��ن ل��و نَ��ف��ِس��ي! َف��َدت��ُه��نَّ
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لصلتها املواطن تلك إىل تشوق بأنه الربدة صاحب عن يعتذر من الناس ومن
ولو وتقليًدا، محاكاة يتغزل أنه من إليه أرشنا ما يؤيد االعتذار وهذا الرسول، بمدينة
يتقيد ولم النيل1، معاني من معنى إىل وحن مرصية، بغادة لشبب اللوعة صادق كان

قال: حني القيد بهذا شوقي

ال��ُح��ُرِم األَش��ُه��ِر ف��ي َدم��ي َس��ف��َك أََح��لَّ َوال��َع��َل��ِم ال��ب��اِن بَ��ي��َن ال��ق��اِع َع��ل��ى ري��ٌم

غلبت وإن تهامة، عن وال نجد، عن يتحدث فلم التقليد، ربقة من نفسه أطلق وإنما
األعراب، خيال من بقية الحرم األشهر يف الدم سفك فإن العربية، األخيلة بعض عليه

العيون. فتك من لهم عاصم ال ويظلون السيوف، مقارعة فيها يأمنون كانوا فقد
قال: حني األداء حسن إىل البوصريي يوفق ولم

ب��دِم م��ق��ل��ة م��ن ج��رى دم��ًع��ا م��زج��َت َس��َل��ِم ِب��ِذي ج��ي��َراٍن تَ��ذَكُّ��ِر أِم��ْن

الشيوخ بعض يقوله ملا وجه وال له، قيمة ال حشو مقلة» من «جرى قوله: فإن
العني. من يجري الدم أن يف أحد يشك لم فإنه تأكيد، ذلك أن من

شوقي: قول يف القاع» «عىل كلمة تروقه ال من األدب رجال ومن

َوال��َع��َل��ِم ال��ب��اِن بَ��ي��َن ال��ق��اِع َع��ل��ى ري��ٌم

قوله: أما

ال��ُح��ُرِم األَش��ُه��ِر ف��ي َدم��ي َس��ف��َك أََح��لَّ

يف غاية كذلك وهو استهالل، براعة وفيه البديع، علماء يستملحها مقابلة ففيه
األداء. حسن

هناك. إليه فارجع البوصريي لكالم توجيه النبوية) (املدائح كتاب يف 1
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البوصريي: وقول

يَ��ِه��ِم اْس��تَ��ِف��ْق ُق��ْل��َت إْن ِل��َق��ْل��ِب��ك وَم��ا َه��َم��ت��ا اك��ف��ف��ا ق��ل��َت إن ل��ع��ي��ن��ي��َك ف��م��ا

املعنى، يتم أن قبل انتقل وقد بسابقيه، موصول غري وهو وابتذال، ضعف فيه
فقال:

وم��ض��َط��ِرِم م��ن��ُه ُم��نْ��َس��ِج��م بَ��يْ��َن م��ا ُم��نْ��ك��ِت��ٌم ال��ُح��بَّ أنَّ ��بُّ ال��صَّ أَيَ��ْح��َس��ُب
وال��ع��ل��م ال��ب��اِن ل��ذك��ِر أرق��َت وال َط��َل��ٍل َع��َل��ى َدْم��ًع��ا تُ��ِرْق َل��ْم ال��َه��َوى ل��والَ

األبيات. هذه ربط يف الرشاح حار وقد
قوله: يستجاد وقد

��َق��م وال��سَّ ال��دَّْم��ِع ع��دوُل ع��ل��ي��َك ب��ِه َش��ِه��َدْت م��ا ب��ع��َد ُح��بَّ��ا تُ��نْ��ِك��ُر ف��ك��ي��َف
وال��َع��نَ��ِم يْ��َك َخ��دَّ َع��َل��ى ال��بَ��ه��اِر ِم��ثْ��َل وَض��نً��ى َع��بْ��َرٍة َخ��طَّ��ْي ال��وْج��ُد َوأثْ��بَ��َت

البوصريي نجد فإنا الخيال، طيف عن الحديث يف البوصريي من أبرع وشوقي
يقول:

ب��األََل��ِم2 ال��لَّ��ذاِت يَ��ْع��تَ��ِرُض وال��ُح��بُّ ف��أرق��ن��ي أه��وى م��ن ط��ي��ُف س��رى ن��ع��ْم

قال: حني مراده عن أفصح فقد شوقي أما املعنى. به يتم لم مفرد بيت وهو

َف��نَ��ِم ال��َه��وى ِح��ف��ِظ ف��ي ُم��ض��ن��اَك أَس��َه��رَت أَبَ��ًدا ال��َه��وى ذُق��َت ال ال��َط��رِف ن��اِع��َس ي��ا
ِب��ال��َك��َرِم أَغ��راُه َم��ن ب��اِل��بُ��خ��ِل أَغ��راَك ِف��ًدى ال��َخ��ي��اَل آل��و َوال إِل��ًف��ا أَف��دي��َك
ِل��ل��ُح��لُ��ِم ال��ُع��ّش��اِق َع��ل��ى َف��ض��ٍل َوُربَّ َف��أَس��ا داِم��يً��ا ُج��رًح��ا َف��ص��اَدَف َس��رى

أرسع القلوب أن أحيانًا يتفق قد ولكن سينمائية، نظرة إنه فقلنا: مؤلفاتنا بعض يف البيت هذا نقدنا 2
الربق. من أرسع وثبات وللقلوب ذلك، من
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البوصريي: قول بني بعيد والفرق

َف��أرََّق��ن��ي أه��وى م��ن ط��ي��ُف س��رى ن��ع��ْم

شوقي: قول وبني

َف��أَس��ا داِم��يً��ا ُج��رًح��ا َف��ص��اَدَف َس��رى

البديع: البيت هذا صاحب وهو الرتتيب، من النوع هذا يجيد وشوقي

َف��ِل��ق��اءَ ف��َم��وِع��د ف��َك��َالٌم َف��َس��الُم َف��اِب��ت��َس��اَم��ٌة نَ��ظ��َرٌة

«والحب البوصريي: قول من أرفق للحلم» العشاق عىل فضل «ورب شوقي وقول
شوقي: قول أما — باأللم» اللذات يعرتض

َف��نَ��ِم ال��َه��وى ِح��ف��ِظ ف��ي ُم��ض��ن��اَك أَس��َه��رَت أَبَ��ًدا ال��َه��وى ذُق��َت ال ال��َط��رِف ن��اِع��َس ي��ا

قوله: ويف … املحدثون قاله بيت أغزل عندي فهو

ِب��ال��َك��َرِم أَغ��راُه َم��ن ب��اِل��بُ��خ��ِل أَغ��راَك ِف��ًدى ال��َخ��ي��اَل آل��و َوال إِل��ًف��ا أَف��دي��َك

طيفه ويغري بالبخل، املحبوب يغري فهو بالقلوب: العشق لعبث صادقة صورة
الفؤاد. اضطرام إىل باٌب الطيف وسماحة بالجود،

الالئمني: مدافعة يف البوصريي ويقول

ت��لُ��ِم ل��م أن��ص��ف��َت ول��و إل��ي��َك م��نِّ��ي َم��ْع��ِذَرة ال��ُع��ذِْريِّ ال��َه��َوى ف��ي الِئ��ِم��ي ي��ا

شوقي: ويقول
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تَ��لُ��ِم َوَل��م تَ��ع��ِذل َل��م ال��َوج��ُد ��َك َش��فَّ َل��و َق��َدٌر َوال��َه��وى َه��واُه ف��ي الِئ��م��ي ي��ا

واملالم3. العذل دفع يف قيل ما أبدع من قدر» «الهوى وقوله: أجمل، شوقي وبيت
الرشيف قول من معناه يف أجود فهو تلم»، ولم تعذل لم الوجد شفك «لو قوله: أما

الرّيض:

لُ��م ال��م��الَم اْس��َط��ْع��ت وإن ال��َه��َوى ذُق َم��الَم��تَ��ُه: ال��ُم��ْه��ِدي ل��الِّئ��ِم أُق��وُل

الفارض: ابن قول ومن

َع��نِّ��ِف ذِل��ك َف��بَ��ع��د َع��ِش��ْق��ت َف��ِإذَا اْل��َه��َوى َط��ْع��َم َوذُْق تَّ��َع��ِن��يْ��ِف��ّي َع��نْ��َك دََع

بقوله: الالئم يحاور وهو أرق، كان البوصريي ولكن

ب��م��ن��ح��س��ِم َدائ��ي َوال ال��ُوش��اِة ع��ن ب��ُم��ْس��تَ��ِت��ٍر ِس��رِّي ال ح��اِل��َي َع��َدتْ��َك

الئمه: حوار يف يقول وهو الحكمة، عليه غلبت فقد شوقي أما

َص��َم��ِم ف��ي َوال��َق��ل��ُب ُم��ن��تَ��ِص��ٍت َوُربَّ واِع��يَ��ٍة َغ��ي��َر أُذنً��ا أَنَ��ل��تُ��َك َل��َق��د

قد ولكنها سماته، إحدى وتلك الحكيمة، بالكلمة ليقذف الفرص يخلق وشوقي
شوقي أن نذكر أن الحق من أن عىل األحيان، بعض يف الغرض إصابة عن تزحزحه
واعية، غري أذنًا العاذل منح بأنه يرصح أن له فكان الئمه، يدفع وهو بالوجد يعتز
ووصف السالمة، منه ترجى داء الوجد جعل فقد البوصريي كذلك وال سميع، غري وقلبًا

قال: حني الجيب بنصح الئمه

عيل ومكتوب «وعد البلدية. األغنية من مرسوق املعنى هذا إن وقال: حسني طه الدكتور راجعنا 3

قدر». «والهوى شوقي قول استحسان من يمنع ال هذا ولكن عالجبني»، ومقدر
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َص��َم��ِم ف��ي ال��ُع��ذَّاِل َع��ن ال��ُم��ِح��بَّ إنَّ أَْس��َم��ُع��ُه َل��ْس��ُت ل��ِك��ْن ال��نُّ��ْص��َح ��َض��تْ��ِن��ي َم��حَّ

بها انفرد التي املعاني عند قليًال فلنقف النسيب، من البوصريي فرغ هنا إىل
قوله: لنستجيد وإنا شوقي،

األََج��ِم س��اِك��َن أَدِرك ال��ق��اِع س��اِك��َن ي��ا أََس��ًدا ُج��ؤذٍَر ِب��َع��ي��نَ��ي ال��َق��ض��اءُ َرم��ى

به يرمي السهم بصورة العينني تصوير هو فيه والطريف قديم، معنى وهذا
جؤذر، بعيني رماه القضاء أن يذكر وإنما رماه، الجوذر أن يذكر ال فهو القضاء،

النصال! بأنواع خبري والقضاء
قوله: يف الرفق بلغ وقد

ُرم��ي ال��ُم��ص��ي��ِب ِب��ال��َس��ه��ِم َج��ن��ِب��َك َوي��َح ي��ا ق��اِئ��َل��ًة ال��نَ��ف��ُس َح��دَّثَ��ت��ن��ي َرن��ا َل��ّم��ا
أََل��ِم ذي َغ��ي��ُر ِع��ن��دي األَِح��بَّ��ِة ُج��رُح َك��ِب��دي ف��ي ال��َس��ه��َم َوَك��تَ��م��ُت َج��َح��دتُ��ه��ا
ال��ِش��يَ��ِم ف��ي ال��ُع��ذِر اِل��ِت��م��اَس ُرِزق��َت إِذا ُخ��لُ��ٍق ِم��ن ال��ن��اِس ف��ي م��ا أَس��َم��َح ُرِزق��َت

أن من وأمنع أعز الفاتنة النظرة ألن ضعيفة؛ بصلة قبله ما إىل يمت األخري والبيت
هذا فما جناية، عن ملحبوبه يصفح ال الحب جرح يكتم والذي الذنوب، جملة من تعد

الجمال! عىل املن
املتنبي: بقول استأنس حني القصيدة شارح وأخطأ

أَل��ُم أْرض��اُك��ُم إذا ل��ُج��ْرٍح َف��َم��ا ح��اِس��ُدنَ��ا ق��اَل م��ا َس��ّرُك��ُم��و ك��اَن إْن

فقال: حبيبته، صحب الذي الرسب هذا يصف شوقي أخذ ثم

َدم��ي ال��س��اِف��ح��اُت ِب��روح��ي ال��الِع��ب��اُت َوَق��نً��ا ِب��ال��ُرب��ى ب��انً��ا ال��َم��واِئ��ُس َم��ِن
َوال��ِع��َص��ِم ِب��ال��َح��ل��ِي ال��ُض��ح��ى َش��م��َس يُ��ِغ��رَن ُض��ًح��ى ال��بُ��دوِر َك��أَم��ث��اِل ال��س��اِف��راُت
ال��َس��َق��ِم ِم��َن أَس��ب��اٌب َولِ��ل��َم��ِن��يَّ��ِة َس��َق��ٌم ِب��ه��ا ِب��أَج��ف��اٍن ال��ق��اِت��الُت
ال��َرَس��ِم ف��ي ال��َدلِّ َع��ثَ��راِت ِم��ن أُِق��ل��َن َوم��ا ال��ِرج��اِل ِب��أَل��ب��اِب ال��ع��اِث��راُت
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والبارودي وشوقي البوصريي بني

ِل��ل��َض��َرِم األَك��ب��اَد تُ��س��ِل��ُم ِف��ت��نَ��ٍة َع��ن َوَج��َل��ْت أَس��َف��َرْت ُخ��دوًدا ال��ُم��ض��ِرم��اُت
ُم��ن��َق��ِس��ِم َغ��ي��ُر َف��رٌد َوه��َو أَش��ك��الُ��ُه ُم��خ��تَ��ِل��ًف��ا ال��ُح��س��ِن ِل��واءَ ال��ح��اِم��الُت
َك��ال��ُع��ُص��ِم اآلراِم ف��ي َوال��ُح��س��ُن ِل��ل��َع��ي��ِن ُزيِّ��نَ��ت��ا َس��م��راءَ أَو بَ��ي��ض��اءَ ُك��لِّ ِم��ن
ِب��ال��َع��نَ��ِم ال��َل��ي��َث أََس��رَن أََش��رَن إِذا َع��َج��ٍب َوِم��ن ال��س��ام��ي ِل��ل��بَ��َص��ِر يُ��َرع��َن
أََك��ِم َوف��ي ِم��ن��ُه ُك��نُ��ٍس ف��ي يَ��رتَ��ع��َن ُربً��ى ال��ُف��ؤاَد ��م��ُت َوَق��سَّ َخ��ّدي َوَض��ع��ُت

قوله: منها وأستلمح الجميل، املرشق البيان من القطعة وهذه

ال��َرَس��ِم ف��ي ال��َدلِّ َع��ثَ��راِت ِم��ن أُِق��ل��َن َوم��ا ال��ِرج��اِل ِب��أَل��ب��اِب ال��ع��اِث��راُت

عثرات من يسلمن لم وإن قلب، بعد بقلب فيعثرن القلوب، عىل يمشني جعلهن فقد
… األصيل وعند الضحى، يف يتخطرن وهن الدالل،

قوله: كذلك وأستجيد

ِب��ال��َع��نَ��ِم ال��َل��ي��َث أََس��رَن أََش��رَن إِذا َع��َج��ٍب َوِم��ن ال��س��ام��ي ِل��ل��بَ��َص��ِر يُ��َرع��َن

والسحر العني، إليهن تسمو حني يرعن أنهن وذكر والحياء، بالخفر وصفهن فقد
الليث الخفرات هؤالء يأرس أن العجب من وكان الهيوب، الحذر الحسن يف السحر كل

محبوبته: خطاب يف ذلك بعد قوله أروع وما … املخضوب بالبنان إليه أرشن إذا

األُُط��ِم ف��ي أَل��ق��اِك أَم ال��غ��اِب ف��ي أَل��ق��اِك ج��اِن��بُ��ُه ال��ُم��َح��م��يِّ ال��َل��بَ��ِد ذي ِب��ن��َت ي��ا
ال��ِخ��يَ��ِم4 َم��ض��ِرُب َوال��َم��ن��اي��ا ال��ُم��ن��ى أَنَّ َم��س��َك��نُ��ُه َع��نَّ َح��تّ��ى أَع��َل��ُم ُك��ن��ُت م��ا

والعلم، البان عن يتكلم وهو املرصية الصبغة من خلت شوقي أخيلة أن حسني طه الدكتور يرى 4

هانئ: ابن بقول يذكرنا اللبد ذي بنت يا قوله وأن الخيم، ومرضب

ناديك يف الحكم يجور أكذا نجاده الطويل السيف ذي بنت يا
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الشعراء بني املوازنة

َق��ِرِم ِض��رغ��اَم��ٍة ِم��ن ال��ري��َم َوأَخ��َرَج ذََك��ٍر َص��م��ص��اَم��ٍة ِم��ن ال��ُغ��ص��َن أَن��بَ��َت َم��ن
ال��ِع��َص��ِم ُع��ذِريَّ��ُة ��ٌة ِع��فَّ وِم��ث��لُ��ه��ا ُح��ُج��ٌب ال��َق��ن��ا ُس��م��ِر ِم��ن َوبَ��ي��نُ��ِك بَ��ي��ن��ي
إَِرِم ِم��ن ِل��ل��ُم��ش��ت��اِق أَب��َع��ُد َم��غ��ن��اَك ِك��ًرى ُغ��ض��وِن ف��ي إِال َم��غ��ن��اِك أَغ��َش َل��م

لصناع! وإنها الطبيعة، تحوكه الذي الشذوذ لذلك فاتنة صورة األبيات هذه ويف
يعبس، حني الدنيا وتعبس اليأس، جوانبه من يقطر الرجل يف يفكر لم الذي ذا ومن
تنثني ظبية وحيائها لرقتها تحسبها صلبه من فتاة بيته ويف يثور، حني الوجود ويثور

يميد. غصنًا أو
شوقي: وقول

ال��ِخ��يَ��ِم َم��ض��ِرُب َوال��َم��ن��اي��ا ال��ُم��ن��ى أَنَّ َم��س��َك��نُ��ُه َع��نَّ َح��تّ��ى أَع��َل��ُم ُك��ن��ُت م��ا
َق��ِرِم ِض��رغ��اَم��ٍة ِم��ن ال��ري��َم َوأَخ��َرَج ذََك��ٍر َص��م��ص��اَم��ٍة ِم��ن ال��ُغ��ص��َن أَن��بَ��َت َم��ن

الطغرائي: قول من معناه يف أجود

ثُ��ع��ِل ب��ن��ي م��ن رم��اٌة ح��م��اُه وق��د إَض��ٍم م��ن ال��َح��يِّ ط��روَق أُري��ُد إن��ي
وال��ُح��َل��ِل ال��َح��ْل��ي ُح��ْم��َر ال��غ��دائ��ِر س��وَد ب��ه��ْم ال��ل��داِن ��ْم��ِر وال��سُّ ب��ال��ِب��ي��ض ي��ح��م��وَن

ينبت أن من عجبه شوقي بها سجل التي الدقيقة النظرة لتلك أجود كان وإنما
القرم! الرضغامة من الريم ويخرج الذكر، السيف من الغصن

شوقي: وقول

ال��ِع��َص��ِم ُع��ذِريَّ��ُة ��ٌة ِع��فَّ وِم��ث��لُ��ه��ا ُح��ُج��ٌب ال��َق��ن��ا ُس��م��ِر ِم��ن َوبَ��ي��نُ��ِك بَ��ي��ن��ي
إَِرِم ِم��ن ِل��ل��ُم��ش��ت��اِق أَب��َع��ُد َم��غ��ن��اَك ِك��ًرى ُغ��ض��وِن ف��ي إِال َم��غ��ن��اِك أَغ��َش َل��م

الطغرائي: قول من وأجود معناه يف أرصح
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والبارودي وشوقي البوصريي بني

وال��َك��َح��ِل5 ال��َغ��نْ��ِج ب��م��ي��اه ِن��ص��الُ��ه��ا ُس��ق��ي��ت ق��د ب��ال��ج��زع ن��اش��ئ��ة ت��ؤم
بُ��ُخ��ِل وم��ن ُج��ب��ٍن م��ن ب��ال��ك��رائ��ِم م��ا ب��ه��ا ال��ك��راِم أح��ادي��ِث ط��ي��َب زاَد ق��د
ال��ُق��َل��ِل ع��ل��ى م��ن��ه��م ال��ِق��رى ون��ار ح��رَّى َك��ِب��ٍد ف��ي م��ن��ه��نَّ ال��َه��وى ن��اُر ت��ب��ي��ُت
واإلِِب��ِل ال��خ��ي��ِل ك��راَم وي��ن��ح��روَن ب��ه��ا َح��راَك ال ح��بٍّ أن��ض��اءَ ي��ق��تُ��ل��َن

البارودي قصيدة

األمة»، سيد مدح يف الغمة «كشف سماها التي البارودي بقصيدة إملامة نلم أن ونريد
جوار إىل انتقاله يوم إىل مولده حني من ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية ضمنها طويلة ميمية وهي
األدب تاريخ به يعتز فحل، شاعر والبارودي هشام. ابن سرية عىل قال كما وبناها ربه،
البوصريي؛ وبني بينه املوازنة يف نفكر ولم فراس. أبي وبني بينه نوازن وقد مرص، يف
نماذج للقارئ نقدم أن الواجب من رأينا ولكن معارضته، إىل رمى أنه من نتأكد لم ألنا
ليكون وشوقي؛ البوصريي ملثلها يعرض التي املواطن يف الغمة) (كشف قصيدة من
فلنذكر … والتمييز للنقد مجاًال الشعرية الصور تعدد يف القارئ وليجد أوىف، املوضوع

قال: النسيب من قصيدته البارودي به بدأ ما اآلن

َس��َل��ِم ِب��ِذي َح��يٍّ إِل��ى ال��َغ��م��اَم َواح��ُد ال��َع��َل��ِم داَرَة يَ��ّم��ِم ال��بَ��رِق َراِئ��َد ي��ا
يَ��ِم ال��دِّ َه��تّ��انَ��ِة س��اِريَ��ٍة أخ��الَف َل��ه��ا َف��ام��ِر ال��رَّوح��اءِ َع��ل��ى َم��َررَت َوإِن
نَ��َع��ِم َوِم��ن َزرٍع ِم��ن ال��نَّ��واِه��ِل ِريُّ َح��واِل��ِب��ه��ا ف��ي ال��لَّ��وات��ي ال��ِغ��زاِر ِم��َن
األََك��ِم ع��اِرَي يَ��ك��ُس��و ال��نَّ��ْوِر ِم��َن بُ��ْرًدا يَ��ُدَه��ا نَ��ْم��نَ��َم��ْت ِب��أَرٍض اس��تَ��َه��لَّ��ت إِذا
ال��َع��َل��ِم َم��وِش��يَّ��ِة ُح��لَّ��ٍة ف��ي يَ��خ��تَ��اُل َس��ن��اِب��لُ��ُه ُخ��ْض��ًرا ِب��ه��ا ال��نَّ��ب��اَت تَ��رى
َك��َرِم أَُخ��و َل��ِك��نّ��ي ِب��ال��رِّيِّ أََح��قُّ ٌ َظ��َم��أ َوِب��ي ��ق��ي��ا ِب��ال��سُّ اِر ال��دَّ إِل��ى أَدُع��و
ِب��َف��ِم��ي يَ��تَّ��ِص��ْل َل��ْم ِس��رُّه��ا َوِدي��َع��ٌة ج��اِن��َح��ت��ي بَ��ي��َن ِل��َه��واه��ا َم��ن��اِزٌل
ِب��ال��َع��َل��ِم ال��ري��ِح ِل��ع��َب ال��َص��ب��ابَ��ُة ِب��َي َل��ِع��بَ��ت نَ��ف��َح��ًة ِم��ن��ه��ا ��م��ُت تَ��نَ��سَّ إِذا
ال��ِذَم��ِم َم��رِع��يَّ��َة َم��ن��ِزَل��ًة ال��َق��ل��ِب ف��ي َل��ه��ا َف��ِإنَّ ِذك��راه��ا ��م��ِع ال��سَّ َع��ل��ى أَِدر

العني. حالوة الغنج: 5
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َوال��ِه��َم��ِم ال��َرأِي َش��ب��اَة يَ��ُف��لُّ َش��وًق��ا َل��ُه ال��ُف��ؤاِد ف��ي َوأَب��ق��ى تَ��َوّل��ى َع��ه��ٌد
ُح��لُ��ِم ف��ي ِم��ن��ُه َك��أَنّ��ي َح��تّ��ى ِل��ل��َع��ي��ِن َم��خ��اِئ��لُ��ُه الَح��ت تَ��ذَكَّ��رتُ��ُه إِذا
��َل��ِم ال��سَّ يَ��َد أَل��َق��ى أَو ِب��ال��َوص��ل َف��ع��اَد َش��م��اِئ��لُ��ُه ��ت َرقَّ َل��و ال��دَّه��ِر َع��ل��ى َف��م��ا
َق��َدِم َع��ل��ى تَ��ث��بُ��ْت َل��م األَرض َم��ن��اِك��َب ِب��ه��ا َرَم��ي��ُت َل��و ُخ��ُط��وٌب تَ��ك��اءََدت��ن��ي
َص��نَ��ِم َع��َل��ى تَ��ح��نُ��و أَُم��ٍم ِس��َوى ف��ي��ه��ا أَرى َل��س��ُت ال��َع��ي��ر َج��وِف ِم��ث��ِل بَ��ل��َدٍة ف��ي
أََل��ِم َع��َل��ى إِالّ ِب��ه��ا أََل��ذُّ َوال َق��َل��ٍق َع��ل��ى إِالّ ِب��ه��ا أَس��تَ��ِق��رُّ ال
َك��ِل��م��ي ِس��وى أَس��َم��ع َوَل��م َخ��ي��ال��ي إِال أَثَ��ًرا أَج��د َل��م َح��ول��ي ��تُّ تَ��َل��فَّ إِذا
��َق��ِم ال��سَّ يَ��ِد ِم��ن ُف��ؤاِدي يُ��ج��ي��ُر َم��ن أَو لُ��ب��انَ��تَ��ه��ا نَ��ف��س��ي َع��ل��ى يَ��ُردُّ َف��َم��ن

فهو األسلوب، ويف املنحى يف الجاهلية سمة عليه تغلب رصني، جزل شعر وهذا
املوضوع يف األغراض شتى بني ويجمع العربية، املعاني من إليها وما للروحاء يستسقي
كيف ترى أال األصيل. املعنى نيس لتحسبه إليه فيتحول تبًعا املعنى له ويعرض الواحد،
الديم، الهتانة السارية وصف يف مىض ثم األول، الغرض هو وهذا للروحاء؟ استسقى

فقال:

نَ��َع��ِم َوِم��ن َزرٍع ِم��ن ال��نَّ��واِه��ِل ِريُّ َح��واِل��ِب��ه��ا ف��ي ال��لَّ��وات��ي ال��ِغ��زاِر ِم��َن
األََك��ِم ع��اِرَي يَ��ك��ُس��و ال��نَّ��ْوِر ِم��َن بُ��ْرًدا يَ��ُدَه��ا نَ��ْم��نَ��َم��ْت ِب��أَرٍض اس��تَ��َه��لَّ��ت إِذا
ال��َع��َل��ِم َم��وِش��يَّ��ِة ُح��لَّ��ٍة ف��ي يَ��خ��تَ��اُل َس��ن��اِب��لُ��ُه ُخ��ْض��ًرا ِب��ه��ا ال��نَّ��ب��اَت تَ��رى

من فانتقل السلم، يد ألقى أو بالوصف، فعاد الدهر شمائل رقت لو يتمنى وكان
مثل بلد يف اإلقامة من به مني وما الخطوب، من تكاءده ما وصف إىل الغرض هذا
إذا ألم، عىل إال به يلذ وال قلق، عىل إال به يستقر ال األصنام، أهله يعبد العري جوف

أصداء. غري يسمع ولم خياله، سوى يجد لم حوله تلفت
التفصيل. من بيشء اآلتية الكلمة يف إليه نعود أن نرجو مجمل بحث وهذا
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والعرشون الحادي الفصل

البارودي أسلوب

ويف املنحى يف الجاهلية سمة عليه تغلب البارودي شعر إن املاضية: الكلمة يف قلت
نيس لنحسبه حتى الطارئ املعنى إىل يتحول قد أنه ذلك تأييد يف وذكرت األسلوب،
نحا ومن واملخرضمني، الجاهليني أشعار يف معروف األسلوب وهذا األصيل، املعنى
محبوبته قباب يشبه العبد بن طرفة نرى فإنا الخالية، األعرص شعراء من نحوهم

فيقول: به املشبه عن الحديث يف ويميض املشبه يرتك ثم السفني، بخاليا

َدِد ِم��ن ِب��ال��نَ��واِص��ِف َس��ف��ي��ٍن َخ��الي��ا ُغ��دَوًة ال��م��اِل��ك��يَّ��ِة ُح��ُم��وَل َك��أَنَّ
وي��ه��ت��دي ط��وًرا ��الح ال��مَّ ب��ه��ا ي��ج��وُر ي��ام��ٍن ب��ن س��ف��ي��ن م��ن أو ع��دول��ي��ة
ب��ال��يَ��ِد ال��ُم��ف��اِئ��ُل ال��تُّ��رَب ق��َس��َم َك��َم��ا ِب��َه��ا َح��ي��ُزوُم��َه��ا ال��م��اءِ ُع��ب��اَب ي��ش��قُّ

فيقول: نفسه عن بالحديث يهم وتراه

َوتَ��َغ��تَ��دي تَ��ُروُح ِم��رَق��اٍل ِب��َه��وَج��اء اح��ِت��َض��اِره ِع��ن��د ال��َه��مَّ َألم��ِض��ي وإنّ��ي

إذ القصيدة، هذه أجلها من أنه يف القارئ يشك ال حتى الناقة وصف يف يندفع ثم
فيقول: نفسه عن الحديث إىل ألي بعد يعود ثم بيتًا، ثالثني من أكثر يف يصفها

أرَِّف��د ال��َق��وُم يَ��س��تَ��رِف��د َم��ت��ى ول��ِك��ن َم��َخ��اَف��ة ال��تَّ��َالع ِب��َح��الَّل وَل��س��ُت
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سعاد: محبوبته ثغر يف يقول زهري بن كعب تجد وكذلك

َم��ع��ل��وُل ِب��ال��راِح ُم��ن��َه��ٌل َك��أَنَّ��ُه اِب��تَ��َس��َم��ت إِذا َظ��ل��ٍم ذي َع��واِرَض تَ��ج��ل��و

فيقول: الراح هذه به مزجت ما وصف يف يميض ثم

َم��ش��م��وُل َوُه��َو أَض��ح��ى ِب��أَب��َط��َح ص��اٍف َم��ح��ِن��يَ��ٍة م��اءِ ِم��ن َش��بَ��ٍم ِب��ذي ��ت ُش��جَّ
يَ��ع��ال��ي��ُل ب��ي��ٍض س��اِريَ��ٍة َص��وِب ِم��ن َوأَف��َرَط��ُه َع��نُ��ه ال��َق��ذَى ال��رِّيَ��اُح تَ��ن��ِف��ي

محبوبته: بعد يف يقول ونراه

ال��َم��راس��ي��ُل ال��نَ��ج��ي��ب��اُت ال��ِع��ت��اُق إِّال يُ��بَ��لِّ��ُغ��ه��ا ال ِب��أَرٍض ُس��ع��اُد أَم��َس��ت

تلك تبلغه التي الناقة وصف ولكنه الشقة، بعد عن اإلبانة يف كافيًا هذا وكان
الرسول استعطاف من إليه رمى ما إىل كله هذا بعد عاد ثم بيتًا. عرشين ينحو األرض

فقال:

َل��َم��ق��ت��وُل ُس��ل��م��ى أَب��ي اب��َن يَ��ا إِنَّ��َك َوَق��ولُ��ُه��ُم: ِب��َج��ن��بَ��ي��ه��ا ال��ُوَش��اُة تَ��س��ع��ى
َم��ش��غ��وُل َع��ن��َك إِنّ��ي أُل��ِف��يَ��نَّ��َك ال آُم��لُ��ُه: ُك��ن��ُت َخ��ل��ي��ٍل ُك��لُّ َوق��اَل
َم��ف��ع��وُل ال��َرح��َم��ُن َر َق��دَّ م��ا َف��ُك��لُّ َل��ُك��ُم أَبَ��ا ال س��ب��ي��ل��ي َخ��ّل��وا َف��ُق��ل��ُت
َم��ح��م��وُل َح��دب��اءَ آَل��ٍة َع��ل��ى يَ��وًم��ا َس��الَم��تُ��ُه ط��اَل��ت َوإِن أُن��ث��ى اِب��ِن ُك��ُل
َم��أم��وُل ال��ل��ِه َرس��وِل ِع��ن��َد َوال��َع��ُف��ُو أَوَع��َدن��ي ال��ل��ِه َرس��وَل أَنَّ أُن��ِب��ئ��ُت
َوتَ��رتِ��ي��ُل َم��واع��ي��ٌظ ف��ي��ه��ا ُق��رآِن ال��ـ ن��اِف��َل��َة أَع��ط��اَك الَّ��ذي َه��داَك َم��ه��ًال
األَق��اوي��ُل َع��نّ��ي َك��ثُ��َرت وإْن أُِذن��ب َوَل��م ال��ُوش��اِة ِب��أَق��واِل تَ��أَُخ��ذَنّ��ي ال

أفاض كيف رأينا فقد الغمة)، (كشف قصيدته يف املسلك هذا البارودي سلك وقد
إىل وجده عن الحديث من انتقل وكيف للروحاء، يستسقي وهو السحب وصف يف

األسلوب: لهذا اختياره به نؤيد آخر شاهًدا اآلن ولنذكر غربته. عن الحديث
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الغار وصف

قال: إذ فيه، زخرف ال وصًفا الصديق مع ملسو هيلع هللا ىلص النبي إليه آوى الذي الغار القرآن وصف
يَُقوُل إِذْ اْلَغاِر ِيف ُهَما إِذْ اثْننَْيِ ثَاِنَي َكَفُروا الَِّذيَن أَْخَرَجُه إِذْ هللاُ ُه نََرصَ َفَقْد وُه تَنُرصُ ﴿إِالَّ

تََرْوَها﴾. لَّْم ِبُجنُوٍد َوأَيََّدُه َعَليِْه َسِكينَتَُه هللاُ َفأَنَزَل َمَعنَا هللاَ إِنَّ تَْحَزْن َال ِلَصاِحِبِه
الغار يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع «كنت فقال: النحو هذا عىل عنه هللا ريض بكر أبو ووصفه
ظنك ما قال: لرآنا، قدمه رفع أحدهم أن لو هللا: رسول يا قلت: املرشكني. آثار فرأيت

ثالثهما!». هللا باثنني
هللا أمر الغار، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي بات ليلة كان «وملا فقالت: ذلك عن عائشة وتحدثت
الغار، وجه عىل فوقفتا وحشيتني حمامتني وأمر الغار، وجه يف فنبتت شجرة تعاىل
معهم ذراًعا أربعني قدر عىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي من كانوا إذا حتى بطن كل من املرشكون وأتى
ليس ألصحابه: فقال الغار، فم عىل حمامتني فرأى منهم رجل فتقدم وعصيهم، قسيهم
آخر: رجل وقال أحد، فيه ليس أن فعرفت الغار فم عىل حمامتني رأيت يشء، الغار يف
قبل أنه أرى ما العنكبوت نسج من وعليه فيه، أربكم «ما خلف: بن أمية فقال الغار!

محمًدا1». يولد أن
أنزل هللا وأن الغار، يف رفيقه مع كان النبي أن «هي ثابتة: حقيقة اآلن فأمامنا
كالم ويف القرآن يف الحقيقة هذه وصفت وقد يحزن»، ولم يخف فلم عليه سكينته
كالم يف ووصفت ورحمته، هللا بفضل اإلشادة إىل جوهره يف يرجع وصًفا الصديق
والعنكبوت الحمامتني حديث أضافت إذ والخيال: الزخرف من يشء فيه وصًفا عائشة
تناول كيف فلنذكر — الزمان ظرف به يسمح ال رأي عائشة حديث يف ولنا —
منحى وصفها يف البارودي نحا وكيف الحادثة، هذه والبارودي وشوقي البوصريي

الجاهلية. شعراء
قال: فقد البوصريي أما

أَرِم2 ِم��ْن ب��ال��غ��اِر م��ا ي��ق��ول��وَن َوُه��ْم ي��ِرم��ا ل��م وال��ص��دي��ُق ال��غ��اِر ف��ي ف��ال��ص��دُق

النهج. وضح راجع 1

فيه. أثر ال أي 2
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تَ��ُح��م ول��ْم تَ��نْ��ُس��ْج َل��ْم ال��بَ��ِريَّ��ة خ��يْ��ِر ع��ل��ى ال��َع��نْ��َك��بُ��وَت وَظ��نُّ��وا ال��َح��م��اَم َظ��نُّ��وا
األط��ِم م��ن ع��اٍل وع��ن ال��دروِع م��ن م��ض��اع��ف��ة ع��ن أغ��ن��ْت ال��ل��ِه وق��اي��ة

السكينة وإنزاله لنبيه هللا وقاية من القرآن يف ورد عما يخرج لم وصف وهذا
العنكبوت. ونسج الحمام حوم من عائشة به حدثت ما يعد ولم عليه،

قال: فقد شوقي أما

ت��ُح��ِم َل��م ال��ُم��خ��ت��اِر ُم��ط��اَرَدُة َل��وال ح��اِئ��َم��ًة ال��غ��اِر َح��وَل ال��ِش��رِك ُع��ص��بَ��َة َس��ل
أَُم��ِم3 ِم��ن َوال��ُق��رآِن ال��تَ��س��اب��ي��ِح َه��م��َس َس��ِم��ع��وا أَم ال��َوّض��اءَ األَثَ��َر أَب��َص��روا َه��ل
َك��ال��ُرَخ��م ال��ُزْغ��ُب َوال��ح��اِئ��م��اُت َك��ال��غ��اِب َل��ُه��ْم ال��َع��ن��َك��ب��وِت نَ��س��ُج تَ��َم��ثَّ��َل َوَه��ل
ُم��ن��َه��ِزِم ال��َح��قِّ َج��الِل ِم��ن َك��ب��اِط��ٍل تَ��ل��َع��نُ��ُه��ْم األَرِض َوُوج��وُه َف��أَدبَ��روا
يَ��ُق��ِم َل��م ال��دي��ِن ُرك��ِن َح��وَل َوَع��ي��نُ��ُه َس��ِل��م��ا م��ا ِب��ال��ج��اَري��ِن ال��ل��ِه يَ��ُد َل��وال
يُ��َض��ِم ال ال��ل��ِه َج��ن��اُح يَ��ُض��مُّ َوَم��ن َواس��تَ��تَ��را ال��ل��ِه ِب��َج��ن��اِح تَ��واَري��ا

وإخفاقهم ضاللهم ويمثل بهم، ويهزأ املرشكني، من شوقي يسخر القطعة هذه ويف
يتأمل أن وللقارئ الجحود، أنف به ويرغم الرشك وجه له يخزى مخيًفا بشًعا تمثيًال

قوله:

ُم��ن��َه��ِزِم ال��َح��قِّ َج��الِل ِم��ن َك��ب��اِط��ٍل تَ��ل��َع��نُ��ُه��ْم األَرِض َوُوج��وُه َف��أَدبَ��روا

قال: فقد البارودي أما باملعقول. املحسوس فيه شبه ما أجمل من فإنه

ال��َغ��َس��ِم4 ف��ي ��دِّي��ِق ِب��ال��صِّ ال��غ��اَر ��َم َف��يَ��مَّ ِب��ِه��ج��َرتِ��ِه إِي��ذانً��ا ال��َوح��ُي َوج��اءَُه
ال��رَّنَ��ِم ب��اِرُع َزوٌج ال��َح��م��اِئ��ِم ِم��َن تَ��بَ��وَّأَُه َح��تّ��ى ِب��ِه اْس��تَ��َق��رَّ َف��َم��ا
َوال��رََّه��ِم ال��رِّي��ِح َغ��داَة إَِل��ي��ِه يَ��أوي َس��َك��نً��ا َواْح��تَ��لَّ��ُه ��ُه ُع��شَّ ِب��ِه بَ��ن��ى

قرب. من 3

الظالم. يف 4
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ُم��ْك��تَ��تَ��ِم ال��َغ��اِر ِب��َص��دِر ِل��ِس��رٍّ إِّال بَ��ي��نَ��ُه��م��ا ال��ِم��ق��داُر َج��َم��َع م��ا إِل��ف��اِن
يَ��نَ��ِم َوَل��م بُ��ع��ٍد ِم��ن ال��َم��س��اِل��َك يَ��رَع��ى َم��رب��أٍَة َف��وَق َدي��َدب��اٌن ِك��الُه��م��ا
ِب��ال��نَّ��َغ��ِم ِت��ل��َك أَج��ابَ��ت ال��َه��دي��ِل ِب��اس��ِم َط��َربً��ا َدع��ا أَو َغ��راًم��ا َه��ذا َح��نَّ إِن
أََدِم5 ِم��ن َم��ل��س��اءَ ُك��َرًة َوك��ِره��ا ف��ي ج��اِث��َم��ٌة َوه��َي يَ��راه��ا َم��ن يَ��خ��الُ��ه��ا
َش��ِب��ِم ح��اِئ��ٍر ِم��ن ��دى ال��صَّ َغ��ل��ي��َل َرَوت َه��بَ��َط��ت َوإِن ِظ��الٍّ َس��َك��نَ��ت َرف��َرَف��ت إِن
ِب��ال��َع��نَ��ِم ��ي��ِن َوال��َك��فَّ ال��س��اِق َم��خ��ُض��وبَ��ُة َوغ��اِل��يَ��ٍة ِم��س��ٍك ِم��ن ال��ِج��ي��ِد َم��رُق��وَم��ُة
ال��َق��َدِم ُم��ح��َم��رََّة َف��َغ��َدت أَدُم��ِع��ي ِم��ن س��رٍب ق��اِن��ٍئ ف��ي َش��َرَع��ت َك��أَنَّ��م��ا
ال��ِخ��يَ��ِم أَب��دَِع ِم��ن ح��اَك��ه��ا ِب��َخ��ي��َم��ٍة ُم��ح��تَ��ِف��يً��ا ال��غ��اَر ال��َع��ن��َك��بُ��وُت َوَس��ج��َف
ِدَع��ِم ِب��ال ق��اَم��ت َل��ِك��نَّ��ه��ا ِب��األَرِض َوَرَس��ت َف��اِس��تَ��ح��َك��َم��ت أَط��راف��ه��ا َش��دَّ َق��د
ال��َع��َج��ِم ب��ح��بُ��وَح��ِة ف��ي س��ابُ��وَر ِب��أَرِض َل��ِب��ٌق ح��اَك��ُه س��اِب��ريٌّ َك��أَنَّ��ه��ا
ُم��ل��تَ��ِث��ِم َوج��َه َخ��ف��اءً يَ��ح��ك��ي َف��ص��اَر ِب��ِه تُ��ِل��مُّ َع��ي��ٍن َع��ن ال��غ��اِر َف��َم َواَرت
ُظ��َل��ِم َوِم��ن ُظ��ل��ٍم ِم��ن ال��بَ��ص��اِئ��َر يَ��ج��لُ��و َق��َم��ٌر ُدونَ��ُه ِس��ت��اٍر ِم��ن َل��ُه َف��ي��ا
ال��نَ��َس��ِم ف��ي ��ْم��ِس َك��ال��شَّ أَو ال��بَ��ح��ر ف��ي َك��ال��ُدرِّ ُم��ع��تَ��ِك��ًف��ا ال��ل��ِه َرس��وُل ف��ي��ِه َف��َظ��لَّ
َوال��َوَغ��ِم ال��يَ��أِس ِب��نَ��اِر َق��وٍم أَْك��بَ��اُد َواْح��تَ��رَق��ت اإلِْرَج��اِف َس��َك��َن إِذا َح��تّ��ى
َح��َش��ِم َوِم��ن ِخ��لٍّ ِم��ن ��رُّ ال��سِّ ِع��ن��َدُه َم��ن إِل��ى ال��رَّح��ي��ِل ِب��ِإع��داِد ال��رَّس��وُل أَوح��ى
ُم��ع��تَ��ِص��ِم ُك��لِّ َم��أوى َط��يْ��بَ��َة يَ��ُؤمُّ َم��ب��اءَِت��ِه ِم��ن ثَ��الٍث بَ��ع��َد َوس��اَر

وصف يف اإلفاضة إىل النبوية القصة رسد من البارودي انتقل القطعة هذه ويف
حراسة عن وتكلم سكناه من والغرض العش بناء عن فتحدث والعنكبوت، الحمامتني
وذكر الهديل، باسم وتغنيهما النوم، وهجرهما البعيدة، للمسالك ورعايتهما الحمامتني،
كانت وكيف الجيد، مرقومة كانت وكيف والكفني، الساق مخضوبة الحمامة كانت كيف
أطنابها شد التي الخيمة عن وتكلم الحمراء، دموعه يف رشعت كأنما القدم محمرة
قال. ما آخر إىل سابرية، حلة الرائي ليحسبها حتى النسج بجودة ووصفها العنكبوت
األقدمون. يفعل كان وكذلك الخيال، إىل واستسالم املوضوع، عن خروج كله وهذا

جلد. من 5
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البارودي قصيدة يف النظم

وال هشام، ابن قصه ملا وفًقا الحوادث ساير ألنه بالرتتيب؛ البارودي قصيدة وتمتاز
عىل الحوادث بعض وقدما الطارئة، الخواطر أطاعا فقد والبوصريي، شوقي كذلك

امليالد. يذكرا أن قبل مثًال معجزاته وعن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن وتكلما بعض،
أكثر يف الشعر لفقد بابًا كانت البارودي بها انفرد التي الرتتيب مزية ولكن
القارئ وإىل باملتون، تعرف التي املنظومات كتلك «منظومة» بذلك فأصبحت القصيدة،

قال: إذ البارودي ميمية يف النظم غلبة به يرى أنموذًجا

ال��رُُّس��ِم ِب��ال��َوّخ��اَدِة ال��َم��ن��اِزَل يَ��ط��وي ِب��َع��وَدِت��ِه َم��ْس��روًرا َط��ي��بَ��َة َوأَمَّ
ال��َك��َرِم واِف��َر َف��الَق��ت ِح��م��اُه إِل��ى ق��اِط��بَ��ًة ال��ن��اِس ُوُف��وُد اس��تَ��َه��لَّ��ت ثُ��مَّ
َق��َدِم َع��ل��ى أُخ��رى أَق��بَ��َل��ت ِع��ص��ابَ��ٌة اِن��َص��َرَف��ت ُك��لَّ��م��ا ُوف��وٍد ع��اَم َف��ك��اَن
َوال��َف��َه��ِم ال��ذِّك��ِر ِألَه��ِل بَ��الٌغ ِف��ي��ِه ِب��م��ا ِل��ل��ُم��ل��وِك تَ��ت��رى ال��رُّس��َل َوأَرَس��َل
ال��نَّ��َع��ِم َع��ل��ى َف��اِس��تَ��ول��ى ِح ال��ُم��َل��وَّ بَ��ن��ي إِل��ى ال��َك��دي��ِد أَك��ن��اَف غ��اِل��ُب َوأَمَّ
ُم��ق��تَ��ِث��ِم ��رِك ال��شِّ ِل��َره��ِط ِب��َج��م��ٍع َزي��ٌد َش��وَك��تَ��ه��ا َف��لَّ ُج��ذاٌم خ��انَ��ت َوِح��ي��َن
َوال��َق��َزِم ال��لُّ��ؤِم أَص��َل َف��زاَرَة بَ��ن��ي َف��َم��ح��ا ال��ُق��رى وادي ُم��ن��تَ��ِح��يً��ا َوس��اَر
أَتَ��ِم ِب��ال َف��أَرداُه ال��يَ��ِس��ي��ر إِل��ى نَ��َف��ٍر ف��ي ال��ل��ِه َع��ب��ُد َخ��ي��بَ��َر َوأَمَّ
يَ��ِخ��ِم َوَل��م َف��أص��م��اُه ثَ��وٍر اِب��ُن َط��غ��ا إِذ نَ��خ��َل��َة ُع��رَض أُنَ��ي��ٍس اِب��ُن ��َم َويَ��مَّ
��ُج��ِم َوال��شُّ ال��طُّ��ّراِر ال��َع��ن��بَ��ِر بَ��ن��ي َع��ل��ى يَ��ُدُه َف��اْح��تَ��َوت ِح��ص��ٍن اِب��ُن اس��تَ��َق��لَّ ثُ��مَّ
ُم��ص��َط��ِل��ِم ��رِك ال��شِّ ِل��َج��ي��ِش لُ��ه��اٍم َج��م��ٍع ف��ي ��الِس��ِل ال��سَّ ذاِت إِل��ى َع��م��رو َوس��اَر
إَِض��ِم إِل��ى َواألُخ��رى ِرف��اَع��َة إِل��ى واِج��َدٌة ال��ل��ِه ِل��َع��ب��ِد َوَغ��زَوت��اِن

وال الغموض، إىل أحيانًا يصل وقد القصيدة، هذه يف غالب ظاهر األسلوب وهذا
وهو يقول، كيف وانظر وبلواه، نفسه يذكر حني إال البارودي إىل الشاعرية ترجع

امليعاد: يوم له النبي نرصة يف رجائه عن يتحدث

أََدم��ي ال��نَّ��وى َج��م��ِر َع��ل��ى أَش��اَط َض��ي��ٌم ب��ي َح َوبَ��رَّ َده��ري ب��ي م��اَل َوإِن إِنِّ��ي
َق��َدم��ي َس��ل��َوٍة ف��ي ِب��ي تَ��خ��ُط َوَل��م يَ��أٌس أََم��ِل��ي ُق��وى يَ��ح��لُ��ل َل��م ال��َع��ه��ِد ل��ث��اِب��ُت
َوَف��ِم��ي س��اِع��دي إِّال ��ِل ال��تَّ��َج��مُّ َع��ل��ى ِب��ِه أَس��تَ��ِع��ي��ُن م��ا ل��ي ال��دَّه��ُر يَ��ت��ُرِك َل��م
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البارودي أسلوب

َك��ِل��ِم��ي ِم��ن أُزج��ي��ِه م��ا ال��ن��اِس َع��ل��ى يَ��ت��لُ��و َوذا ال��رَّس��وِل ف��ي َم��دح��ي يُ��َح��بِّ��ُر َه��ذا

أمنية يمثل ألنه بالحرارة؛ مملوءٌ أولهما: التعبري، من لونان األربعة األبيات هذه ويف
القصص إىل عاد ألنه وفتور؛ ضعف فيه وثانيهما: الشاعر، صدر يف الحوادث دفنتها
إذ بالنسيب قصيدته افتتاح عن اعتذاره «النظم» من له وقع ما أغرب ولعل جديد، من

للرسول: تقديمها يف قال

َوال��بَ��َرِم اآلِس َريّ��ا ال��نَّ��ف��ِس إِل��ى تُ��ه��ِدي زاِه��َرًة ال��ل��ِه َرُس��وَل ي��ا َف��ه��اَك��ه��ا
ال��ِق��َدِم َع��ل��ى يَ��ب��ل��ى ال ال��َف��خ��ِر ِم��َن ثَ��وبً��ا َف��أَل��بَ��س��ه��ا ال��َع��ال��ي ِب��اس��ِم��َك َوس��م��تُ��ه��ا
ال��نَّ��َس��ِم َع��ِن الس��ت��غ��نَ��ت ِم��ن��َك ِب��نَ��ظ��َرٍة أَِن��َس��ت َل��و ال��بَ��ي��ِن إِس��اِر ف��ي َغ��ِري��بَ��ٌة
ُم��ل��تَ��زِم��ي ال��ُغ��رِّ ال��َم��ع��اِن��ي َص��وُغ ك��اَن إِذ ِب��ه��ا ال��بَ��دي��ِع َح��بّ��اِت نَ��ظ��َم أَل��تَ��ِزم َل��م
ال��رَِّم��ِم بَ��ذَُّة تَ��ح��ي��ا يَ��وَم ال��ُم��ن��ى نَ��ي��َل ب��ه��ا رج��وت أب��ي��ات ه��ي وإن��م��ا
وم��ن��ت��ظ��م ف��ي��ه��ا ب��م��ن��ت��ث��ر أح��س��ن َف��اِن��تَ��َظ��َم��ت ال��َم��دِح َف��ِري��َد ِف��ي��ه��ا نَ��ثَ��رُت
ُم��تَّ��ِه��ِم َق��وُل يَ��ِش��ن��ه��ا َل��م ��ٍة ِع��فَّ َع��ن ب��اِط��نُ��ُه َش��فَّ ِب��نَ��ِس��ي��ٍب َص��دَّرتُ��ه��ا
َق��َدِم ذَوي أَق��واٍم َم��س��َل��َك ال��َق��وِل ِف��ي ِب��ِه َس��َل��ك��ُت بَ��ل ُج��زاًف��ا أَتَّ��ِخ��ذُه َل��م
ُم��تَّ��َه��ِم َغ��ي��ِر بَ��رٍّ أُس��َوُة ال��َق��وِل ف��ي ِب��ِه��م��ا َولِ��ي َوَح��ّس��انً��ا َك��ع��بً��ا ت��ابَ��ع��ُت
َوال��ِح��َك��ِم اآلداِب يَ��ُد ��َق��ت��ُه نَ��مَّ م��ا ِب��ِه يُ��روُج أَل��ب��اٍب َم��ع��َرُض ��ع��ُر َوال��شِّ
ال��نَّ��َغ��ِم َع��َل��ى َم��ط��بُ��وٌع ال��رَّوِض َف��بُ��ل��بُ��ُل َع��نَ��ٍت ذُو ال��تَّ��ش��ِب��ي��ِب َع��ل��ى يَ��لُ��م��ِن��ي َف��ال

رسد عند النظم فيها يغلب البارودي قصيدة أن نقرر أن البيان هذا بعد ويمكن
الوجدان. مناجاة وعند الوصف، عند الشعر فيها ويغلب الحوادث،

رسولهللا يا سميّك

ملسو هيلع هللا ىلص النبي باسم التسمي يف وشوقي والبارودي البوصريي الثالثة: الشعراء اشرتك وقد
يقول: البوصريي فنجد باسمه التسمي بفضل ينجو أن يرجو وكلهم

ِب��ُم��نْ��َص��ِرِم َح��بْ��ِل��ي َوال ال��ن��ب��يِّ ِم��َن ِب��ُم��نْ��تَ��ِق��ٍض َع��ْه��ِدي َف��َم��ا ذَنْ��بً��ا آِت إْن
ب��ال��ذَِّم��ِم ال��خ��ل��ِق أوف��ى َوُه��َو ��ًدا ُم��ح��مَّ ِب��تَ��س��ِم��ي��تَ��ي ِم��ن��ُه ��ة ِذمَّ ِل��ي ف��إنَّ
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الشعراء بني املوازنة

يقول: شوقي ونجد

َس��م��ي ِب��ال��َرس��وِل يَ��تَ��س��ام��ى ال َوَك��ي��َف ِب��تَ��س��ِم��يَ��ت��ي َج��اٌه ل��ي ال��َخ��ي��ِر أَح��َم��َد ي��ا

يقول: البارودي ونجد

َخ��َدِم��ي ِم��ن ��ع��ُد ال��سَّ َوص��اَر ��م��اِك ال��سِّ ه��اِم َع��ل��ى َف��اع��تَ��ل��ي��ُت ِب��َم��دي��ح��ي َخ��َدم��تُ��ُه
يُ��َض��ِم َل��م األَج��واِد ��اَدِة ال��سَّ َوخ��اِدُم ِخ��دَم��ِت��ِه بَ��ع��َد َض��ي��ًم��ا أَرَه��ُب َوَك��ي��َف
ُم��ح��تَ��َرِم ال��َع��رِش َس��م��اءِ ف��ي َل��ُه ِب��اس��ٍم تَ��س��ِم��يَ��ِت��ي بَ��ع��ِد ِم��ن يَ��خ��ذُلُ��ِن��ي َك��ي��َف أَم

مسألة وتلك شوقي، ولحقهما البارودي، تبعه وقد الفكرة، صاحب هو والبوصريي
يقولون! كما نظر فيها
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والعرشون الثاني الفصل

التخلصواالقتضاب

ويكثر االقتضاب، ويقابله ظاهرة، بمناسبة فن إىل فن من الشاعر انتقال هو التخلص
وأوىل رشيق: ابن قال القدماء. شعر يف االقتضاب يكثر كما املحدثني، شعر يف التخلص
فيه، كان ما إىل رجع ثم معنى، من الشاعر فيه تخلص ما تخلًصا يسمي بأن الشعر

املنذر: بن النعمان إىل بها اعتذر قصيدة آخر يف الذبياني النابغة كقول

وَداِم��ُع ُم��س��تَ��ِه��لٌّ ِم��ن��َه��ا ال��نَّ��ح��ِر إَل��ى ف��َرَددتُ��ه��ا َع��بْ��َرًة، ِم��نِّ��ي وَك��ْف��ك��ْف��ُت
َوازُع؟ ��ي��ُب وال��شَّ أص��ُح ��ا أل��مَّ وق��ل��ُت: ��ب��ا ال��صِّ َع��َل��ى ال��َم��ِش��ي��َب َع��ات��ب��ُت ِح��ي��َن َع��َل��ى

فقال: االعتذار إىل تخلص ثم

األَص��اب��ُع1 تَ��ب��تّ��ِغ��ي��ِه ��َغ��اِف ال��شَّ َم��ك��ان َش��اغ��ٌل ذِل��َك ُدوَن َه��م��ا ول��ك��نَّ
��واِج��ُع ف��ال��ضَّ َراِك��ٌس وُدونِ��ي أتَ��اِن��ي ُك��ن��ِه��ِه َغ��ي��ِر ف��ي َق��اب��وَس أِب��ي وِع��ي��ُد

فقال: ذلك، سمع عندما حاله وصف ثم

نَ��اِق��ُع ��مُّ ال��سُّ أن��ي��اِب��ه��ا ف��ي ال��رُّْق��ِش ِم��ن َض��ِئ��ي��ل��ة َس��اَوَرت��ِن��ي َك��أنِّ��ي ف��ب��تُّ
تُ��راِج��ُع وَط��وًرا َط��وًرا تُ��ط��ّل��ُق��ُه َس��ِل��ي��ُم��َه��ا2 ال��تَّ��م��اِم َل��ي��ِل ف��ي ��ُد يُ��َس��هَّ

كالحجاب. دونه جلدة وهو القلب غالف هو الشغاف: 1
مضارة. الصحراء يف قيل كما بسالمته. تفاؤًال بذلك سمي امللدوغ، هو السليم 2



الشعراء بني املوازنة

الذي االعتذار إىل تخلص ثم شاء، ما نفسه به شبه الذي والسليم الحية فوصف
فقال: فيه، كان

ال��َم��َس��ام��ُع ِم��ن��ه��ا تَ��س��ت��ّك ال��ِت��ي وتِ��ل��َك لُ��م��تَ��ن��ي أنَّ��َك — ال��لَّ��ع��َن3 أب��ي��َت — أت��ان��ي

… القصيدة انقضت حتى تخلص إىل تخلص من شاء ما اطرد ثم
الشاعر يريد من مدح من النسيب وسط يف يعرتض يشء النوع هذا من يقع وقد
املدح، إىل يرجع ثم النسيب، من فيه كان ما إىل ذلك بعد يعود ثم القصيدة، بتلك مدحه
من النسيب وسط يف قوله وذلك منقطًعا، فيه الذي بمدحه أتى وإن تمام، أبو فعل كما

مشهورة: له قصيدة

ّم��ذُم��وم ُق��دَرٍة ِذي ِم��ن وال��ظُّ��ل��م َظ��لُ��وم ال��بَ��ِريء َظ��اِل��َم��ة َظ��َل��م��ت��ك
وُرُس��وم ب��ال��لِّ��َوى ُط��لُ��وٌل ِم��نْ��َه��ا َع��َف��ت َك��َم��ا ال��َغ��َداة َع��َف��ا َه��َواك َزَع��َم��ت
ك��ري��ُم ال��ُح��س��يْ��ن أب��ا وأنَّ أج��ٌل ال��ن��َوى أنَّ ع��اِل��ٌم ُه��و وال��ِذي ال
تَ��ح��وم ِس��واك إِل��ٍف َع��َل��ى نَ��ف��ِس��ي َغ��َدت وال ال��ِوَداد َس��نَ��ن َع��ن ُزْل��ُت م��ا

ذلك: قال ثم

ُم��ِق��ي��م ��َم��اك ال��سَّ َج��نْ��ب إل��ى َم��ج��ٌد َش��بَ��ابَ��ٍة بْ��ن ال��ه��يْ��ثَ��م بْ��ن ��د ِل��ُم��َح��مَّ

املدح، إىل الخروج يف املذهب هذا تذهب ال العرب وكانت اإلملام، النوع: هذا ويسمى
بسبيله: هم وما القفار وذكر اإلبل نعت من فراغهم عند يقولون بل

للكالم ابتداء املشددة بإنَّ يأتون أو يريدون، فيما ويأخذون ذا، عن وعد ذا، دع
منفصًال وال قبله، بما متصًال املدح إىل الشاعر خروج يكن لم فإذا يقصدونه، الذي
كثريًا البحرتي وكان وانقطاًعا، طفًرا سمي ذلك ونحو ذا) عن و(َعّد ذا)، (دع بقوله:

قوله: نحو به يأتي ما

اليوم بها خاطبت ولو امللوك، به يخاطب مما األغلب يف وكانت ماتت، ثم حينًا عاشت جاهلية تحية 3

الذوق. بقلة التهموك عرصك ملوك من واحًدا
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واالقتضاب التخلص

م��وك��ُل ب��ال��رج��اءِ ق��ل��ب��ي ل��ِك��نَّ ال��ه��وى أل��ِم م��ن ل��م��ُت ال��رج��اءُ ل��وال
ال��ُم��تَ��َوكِّ��ل َس��اَس��َه��ا ُم��ذْ ُع��َم��ِريَّ��ٍة ِس��ي��َرٍة ف��ي تَ��َزل َل��م ال��رَّع��يَّ��ة إِن

واالقتضاب. التخلص من الثالثة شعراؤنا اختاره ما ذلك بعد فلننظر
العذول: محاورة يف قال إذ التخلص آثر فقد البوصريي أما

ال��تُّ��َه��م َع��ِن نُ��ْص��ٍح ف��ي أَبْ��َع��ُد ��يْ��ُب وال��شَّ َع��ذٍَل ف��ي ��ي��ِب ال��شَّ ن��ص��ي��َح اُت��ه��م��ُت إن��ي
وال��َه��رِم ��ي��ِب ال��شَّ ِب��نَ��ِذي��ِر َج��ه��ِل��َه��ا ِم��ن اتَّ��َع��َظ��ْت َم��ا ��وءِ ِب��ال��سُّ ��اَرت��ي أمَّ ف��إنَّ
ُم��ح��تَ��ِش��ِم َغ��ي��ر ِب��َرأِس��ي أََل��مَّ َض��ي��ٍف ِق��َرى ال��َج��ِم��ي��ِل ال��ِف��ْع��ِل ِم��َن ْت أََع��دَّ وال
ِب��ال��َك��تَ��م ِم��ن��ه ِل��ي بَ��َدا ِس��رٍّا َك��تَ��م��ت ��ُره أَُوقِّ َم��ا أنِّ��ي أع��ل��م ُك��ن��ت ل��و
ِب��ال��لُّ��ُج��ِم ال��َخ��ي��ِل َج��َم��اُح يُ��َردُّ َك��َم��ا َغ��َواي��ِت��َه��ا ِم��ن ِج��َم��اٍح ِب��َردِّ ل��ي َم��ن
ال��ن��ه��ِم ش��ه��وة يُ��َق��وِّي ال��ط��ع��اَم إنَّ َش��ْه��َوتِ��ه��ا َك��ْس��َر ب��ال��م��ع��اِص��ي تَ��ُرْم ف��ال
يَ��نْ��َف��ِط��م تَ��ْف��ِط��ْم��ُه وإْن ال��رََّض��اِع ُح��بِّ َع��ل��ى َش��بَّ تُ��ه��ِم��ل��ُه إن ك��ال��طِّ��ف��ِل وال��ن��ف��ُس
يَ��ص��ِم أْو يُ��ص��ِم تَ��َولَّ��ى م��ا ال��َه��َوى إنَّ تُ��َولِّ��يَ��ُه أْن وَح��اِذْر َه��َواَه��ا ف��اص��رْف
تُ��ِس��م َف��َال ال��َم��ْرَع��ى اْس��تَ��ْح��َل��ِت ِه��َي وإْن َس��اِئ��م��ة األع��َم��اِل ف��ي وِه��َي َوراِع��َه��ا
ال��دََّس��ِم ف��ي ��مَّ ال��سُّ أنَّ يَ��دِر ل��م ح��ي��ُث ِم��ن ق��اِت��َل��ة ِل��ْل��َم��رءِ َل��ذَّة ��نَ��ْت َح��سَّ َك��ْم
ال��تُّ��َخ��ِم ِم��َن َش��رٌّ َم��ْخ��َم��َص��ة َف��ُربَّ ِش��بَ��ع َوِم��ْن ُج��وٍع ِم��ن ال��دَّس��اِئ��َس َواْخ��َش
ال��نَّ��َدِم ِح��ْم��يَ��ة َواْل��َزْم ال��َم��ح��اِرِم ِم��َن اْم��تَ��ألْت ق��د َع��يْ��ٍن ِم��ْن ال��دَّْم��َع واْس��تَ��ْف��ِرغ
َف��اتَّ��ه��م ال��نُّ��ص��َح ��ض��اَك َم��حَّ ُه��َم��ا َوإْن واع��ِص��ه��م��ا ��ي��ط��اَن وال��شَّ ال��نَّ��ف��سَّ وَخ��ال��ِف
َوال��َح��ك��ِم ال��َخ��ْص��ِم ك��يْ��َد تَ��ْع��ِرُف ف��أنْ��َت َح��ك��َم��ا َوال َخ��ْص��ًم��ا ِم��ن��ُه��َم��ا تُ��ِط��ْع َوال
ُع��ُق��ِم ِل��ِذي ن��ْس��ًال ِب��ه نَ��س��ب��ُت ل��ق��د َع��َم��ٍل ِب��الَ َق��ْوٍل ِم��ْن ال��ل��ه أْس��تَ��ْغ��ِف��ُر
اس��ت��ِق��ِم ل��َك ق��ولِ��ي ف��َم��ا اس��ت��ق��م��ُت وَم��ا ِب��ِه ائ��ت��َم��رُت َم��ا ل��ِك��ْن ال��َخ��يْ��َر أَم��رتُ��َك
أَُص��ِم وَل��ْم َف��ْرٍض ِس��َوى أَُص��لِّ وَل��ْم ن��اِف��ل��ة ال��َم��ْوِت َق��بْ��َل تَ��َزوَّْدُت وال
َوَرم ِم��ْن ��رَّ ال��ضُّ َق��َدم��اُه اْش��تَ��َك��ْت أِن إَل��ى ال��ظَّ��الَم أح��يَ��ا َم��ْن ُس��نَّ��ة َظ��ل��ْم��ُت

املدح، إىل النسيب من تخلص أنه الحظنا إذ مقبول، غري التخلص من النوع وهذا
نغفر فإنا الرسول مدح إىل ثم النفس، حساب إىل النسيب من تخلص أنه الحظنا إذا أما
النفس، تهذيب إىل الدعوة وهو األساسية، أغراضه من غرض يف ألنها اإلطالة؛ هذه له

الوجدان. وتطهري
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رأيناه فقد قصائده، جميع يف ذلك يفعل ال البوصريي أن نذكر أن الخري ومن
فيقول: همزيته، يف مقدمة بال الغرض يواجه

َس��َم��اءُ َط��اَول��تْ��ه��ا م��ا َس��َم��اءً ي��ا األَّنْ��ب��يَ��اءُ ُرِق��يَّ��َك تَ��رَق��ى ك��ي��َف
وَس��ن��اءُ ُدونَ��ُه��م ِم��ن��ك َس��نً��ا َل َح��ا وق��د ُع��الك ف��ي ي��َس��اووك ل��ْم
ال��َم��اءُ ال��نُّ��ج��وَم َم��ثَّ��َل ك��َم��ا س ل��ِل��نَّ��ا ِص��ف��اِت��ك َم��ثَّ��لُ��وا إنَّ��َم��ا

فقال: همزيته افتتاح يف شوقي جاراه وكأنما

وث��ن��اءُ ��ٌم ت��بَ��سُّ ال��زََّم��اِن وَف��ُم ِض��يَ��اءُ ف��ال��ك��اِئ��ن��اُت ال��ُه��دى ُولِ��َد
بُ��َش��راءُ ِب��ه نْ��ِي��ا وال��دُّ ل��ل��دِّي��ِن َح��وَل��ُه ال��َم��الِئ��ُك وال��َم��ألُ ال��رُّوُح
ال��َع��ْص��َم��اءُ ��دَرُة وال��سِّ وال��ُم��ن��ت��ه��ى ت��زَدِه��ي وال��َح��ِظ��ي��َرُة يَ��زه��و وال��َع��ْرُش

تعبري يف كان وإن لبعيد! الفرق إن البوصريي؟ ابتداء من شوقي ابتداء أين ولكن
األنبياء. حق يف الجفاء، من يشء البوصريي

النفس: رياضة يف البوصريي قول أستملح أني فأذكر وأعود

ال��تُّ��َخ��ِم ِم��َن َش��رٌّ َم��ْخ��َم��َص��ة َف��ُربَّ ِش��بَ��ع َوِم��ْن ُج��وٍع ِم��ن ال��دَّس��اِئ��َس َواْخ��َش

الزهد، بها يرض النفس فإن الدعوة: صدق من فيه ما إىل يرجع البيت هذا وجمال
البطنة. ترضه كما املسغبة، ترديه كالجسم الرتف، يطغيها كما

قوله: كذلك وأستجيد

اس��ت��ِق��ِم ل��َك ق��ولِ��ي ف��َم��ا اس��ت��ق��م��ُت وَم��ا ِب��ِه ائ��ت��َم��رُت َم��ا ل��ِك��ْن ال��َخ��يْ��َر أَم��رتُ��َك

شوائب من دعوته وخلوص ورفقه، الشاعر سماحة إىل يرجع البيت هذا وحسن
النفوس. أطباء مثله إىل يحتاج أدب وهذا والكربياء، الصلف
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قال: إذ التخلص حسن أيًضا البارودي آثر وقد

إَِض��ِم إِل��ى أَش��واق��ي َرس��اِئ��َل َع��نّ��ي َح��َم��َل��ت ُغ��دَوًة س��اَرت ِح��ي��َن ال��َق��ط��ا َل��ي��َت
إَِرِم َع��ل��ى تَ��ل��وي ال ال��َع��واِص��ِف َم��رَّ ق��اِربَ��ٌة َوه��َي ِخ��َم��اًص��ا َع��َل��ي��ن��ا َم��رَّت
ال��ظُّ��َل��ِم ف��ي ال��بَ��رِق َك��َل��ْم��ِح ِم��ث��اًال إِال تَ��ل��َم��ُح��ه��ا ح��ي��َن ِم��ن��ه��ا ال��َع��ي��ُن تُ��درُك ال
َوال��َع��َل��ِم ��ه��ل ال��سَّ ِف��ي َف��ان��تَ��َش��َرت ��ل��ِك ِب��ال��سِّ نَ��بَ��َض��ت بَ��رِق��يَّ��ٌة أَح��ُرٌف َك��أَنَّ��ه��ا
ق��ل��م��ي ال��م��ص��ط��ف��ى م��دي��ح ف��ي ب��ن��ان��ت��ي اع��ت��ق��ل��ت إذا إال ي��س��ب��ق��ه��ا ش��يء ال

لألسلوب إيثاٌر القطاة وصف يف الشاعر ومّيض مقبول، مستملح تخلص وهذا
الفن من جزء األسلوب هذا أن نقرر أن ونريد املاضية، الكلمة يف به نوهنا الذي القديم
الشاعر أن ذلك وبيان املحدثني، من سايرهم ومن واملخرضمني، الجاهليني عند الشعري
عما تستقل تكاد شعرية صورة يحيله وصًفا له يعرض ما يصف أن الفن من يرى
تأكيد به يراد حني قيمة أَي قيمة الوصف لهذا وتكون االستقالل، من نوًعا به تتصل

البوالني: صعرتة أبي قول أمثلة ومن املقصودة. املعاني من معنى

َداِم��س4 وال��لَّ��ي��ل ال��ُج��وِدّي َج��ن��بَ��تَ��ا ِب��ه تَ��َق��اذََف��ت ُم��زٍن َح��بِّ م��ن نُ��ط��َف��ٌة ف��َم��ا
ف��اِرُس5 ف��ه��و َم��اِئ��ِه ِب��أع��ل��ى ش��َم��اٌل ��ْت ت��ن��ف��سَّ ال��لِّ��َص��اب أق��رَّت��ُه ��ا ف��ل��مَّ
ف��اِرُس ال��َع��ي��ُن ت��َرى ِف��ي��م��ا ول��ك��نَّ��ِن��ي ط��ع��َم��ُه ذُق��ُت وم��ا ِف��ي��ه��ا ِم��ن ب��أط��يَ��َب

ذلك بعذوبة اإلشادة هو ا خاصٍّ غرًضا املزن ماء وصف يف املبالغة من للشاعر فإن
اآلداب زهر صاحب قال كما وكانت املرية، عاتكة قول هذا ويماثل املذاق، الشّهي الثغر

نفسها: عن فراودها لها عم ابن عشقت

ال��ذََّواِئ��ِب ُط��َواِل ُغ��رٍّ ِم��ْن َر تَ��َح��دَّ تَ��ُق��ولُ��ُه َم��ا أَيُّ َم��اءٍ َط��ْع��ُم وَم��ا
َج��اِن��ِب ُك��لِّ ِم��ْن ��يْ��ِف ال��صَّ ِريَ��اُح َع��َل��يْ��ِه تَ��ق��اَبَ��ل��ْت َواٍد بَ��ْط��ِن ِم��ْن ِب��ُم��نْ��َع��ِرٍج

الجبل. الجودي: 4
الجبل. يف الصغري الشعب اللصاب: 5
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ِل��َش��اِرِب تَ��َراُه َع��يْ��ٌب ِب��ِه إِْن َف��َم��ا ُم��تُ��ونِ��ِه َع��ْن اْل��َق��ذَى اْل��َم��اءِ َج��ْريَ��ُة نَ��َف��ْت
اْل��َع��َواِق��ِب بَ��ع��ض َواْس��ِت��ْح��يَ��اءُ ال��ل��ِه تُ��َق��ى ُدونَ��ُه ال��طَّ��َرُف يَ��ْق��ُص��ُر ��ن ِم��مَّ ب��أَْط��يَ��َب

غرًضا إليه األعراب وحاجة موقعه، وجمال عذوبته يف املاء وصف من لها فإن
العفاف. وطيب الحياء بجمال اإلشادة هو ا خاصٍّ
دريد: ابن أنشده ما املثالني هذين ويشبه

َظ��نَّ��ت ت��ك ل��م َح��ي��ث ِم��ن ال��نَّ��وى ُص��ُروف ب��ه��ا َق��ذَف��ت أع��َراب��ي��ٍة َوج��د م��ا
ت��َم��نَّ��ت م��ا ل��ه��ا يُ��ق��در ف��ل��م ِب��نْ��ج��ٍد َوخ��ي��َم��ًة ال��رِّع��اء أَح��ال��ي��َب تَ��م��نَّ��ت
أَرنَّ��ت ن��ج��ٍد ن��ح��ِو م��ن ال��ح��ص��ى وبَ��رد َوط��ي��ِب��ه ال��ِع��ض��اه َم��اء ذك��َرت إذا
وإط��َم��أنَّ��ت ُغ��دَوًة َغ��َدون��ا َغ��َداة َوَج��دتُ��ه ِب��ريَّ��ا َوج��ٍد ِم��ن ِب��أوَج��َد
وَظ��نَّ��ت َظ��نَ��نَّ��ا ُك��نّ��ا الَّ��ذي َف��ه��ذا وأه��ل��َه��ا َريَّ��ا َع��ْه��د ه��ذا يَ��ك ف��إن

األبيوردي6: قول هذا من وأروع

ُق��ل��ب��ا تَ��ح��َس��بُ��ُه ال��ج��زِع َع��ذَب��اِت ع��ل��ى ال��َك��رى ِب��ِه م��اَل ال��طَّ��ْرِف س��اج��ي أُمُّ وم��ا
َغ��ْرب��ا نَ��َظ��ًرا نَ��ْح��َوُه ِب��أُْخ��رى َوتَ��ْرم��ي ِك��ن��اَس��ه��ا ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ه��ا ب��إح��دى تُ��راع��ي
َع��ْص��ب��ا أل��بَ��َس��ُه ال��طَّ��ْل��َق ال��رَّب��ي��َع َك��أَنَّ َم��ْرتَ��ٌع ال��رَّْم��ِل ج��اِن��ِب ِم��ْن َل��ه��ا َف��الَح
ال��ُع��ْق��ب��ى يَ��ْح��َم��د ل��م األط��م��اُع َس��وَرُه ب��ِه َع��َدت إذا َوال��َح��ري��ُص إل��ي��ِه، َف��م��اَل��ت
خ��ص��ب��ا ب��ل��ًدا أرج��ائ��ه ف��ي ال��ع��ي��ِن م��دى َوص��اَدَف��ْت ال��خ��ص��ي��ب ال��َم��ْرع��ى َوآنَ��َس��ه��ا
نَ��ْح��ب��ا بَ��ْع��َده��ا َق��ض��ى َف��أَْل��َف��تْ��ُه َط��اله��ا راَج��َع��ْت ال��لُّ��ب��انَ��ة ِم��نْ��ُه َق��َض��ْت َف��َل��ّم��ا
َص��ْع��ب��ا َم��ْط��َل��بً��ا أَْوط��اِرِه إِل��ى يَ��خ��وُض يَ��َزْل َل��ْم ��واِع��ِد ال��سَّ ع��اري َل��ه��ا أُت��ي��َح
ك��رب��ا ح��ادٍث ف��ي ��ِي��ت ل��قِّ ال ال��ك��رِب م��ن ب��ه��ا م��ا وب��ال��نِّ��ف��ِس ذع��ٍر ع��ل��ى ف��ولَّ��ْت

أنفس يف «الطبيعة عن الكالم عند العشاق» «مدامع كتاب يف الوجدانية املعاني هذه تفصيل تجد 6

الشعراء».
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لُ��بّ��ا َص��بْ��َوة ِل��ذي تَ��تْ��ُرْك َف��َل��ْم ِل��بَ��يْ��ٍن ِرك��ابُ��ه��ا ��ْت َع��جَّ يَ��وَم ِم��نّ��ي ِب��أَوَج��َد

رشأها يعتال الظبية بلوعة محبوبته بفراق وجده الشاعر يشبه أن يكفي وكان
املعنى جعلت امللتاعة املرّوعة للغزالة وضعها التي الشعرية الصورة هذه ولكن الذئب،

للوجدان. وأروع للقلب، وأملك النفس، يف أوقع
االقتضاب، وآثر التخلص عن صدف لنراه وإنا شوقي، إىل ذلك بعد ولننتقل
املبكيات، من الدنيا تضمر عما الحديث إىل املرشق املونق النسيب ذلك من فجأة فانتقل
إىل وفقرها النفس غفلة عن الحديث إىل هذا من وتدرج الخطوب، ظلمات من تُجن وما

يقول: وكذلك األخالق،

ُم��ب��تَ��َس��ِم ُح��س��ُن ِم��ن��ه��ا َل��ِك بَ��دا َوإِن ُم��ب��ِك��يَ��ٍة ُك��لَّ تُ��خ��ف��ى ُدن��ي��اِك نَ��ف��ُس ي��ا
ِب��ال��ثَ��َرِم ال��َرق��ش��اءِ أَذى يَ��ُف��ضُّ َك��م��ا َض��ِح��َك��ْت ُك��لَّ��م��ا ف��اًه��ا ِب��تَ��ق��واِك ُف��ّض��ي
تَ��ئَ��ِم َوَل��م تُ��رِم��ل َل��م ال��َده��ِر ِل أَوَّ ِم��ن خ��اِط��بَ��ٌة ال��ن��اُس ك��اَن ُم��ن��ذُ َم��خ��ط��وبَ��ٌة
األََدِم ف��ي ِم��ن��ُه يَ��ب��ك��ي ِب��آَدَم ُج��رٌح إِس��اءَِت��ه��ا ِم��ن َويَ��ب��ق��ى ال��َزم��اُن يَ��ف��ن��ى
ِب��ال��َف��َح��ِم ال��َم��وِت ِم��ث��ُل ِب��ال��َزه��ِر ال��َم��وُت ِج��ن��ايَ��ِت��ه��ا أَو ِب��َج��ن��اه��ا تَ��ح��َف��ل��ي ال
يَ��نَ��ِم َل��م َواألَح��الُم األَم��اِن��يُّ َل��وال س��اِه��َرٌة َوه��َي يَ��راه��ا ال ن��اِئ��ٍم َك��م
َوال��َوَص��ِم ال��بُ��ؤِس َق��راِر ف��ي َوت��اَرًة َوع��اِف��يَ��ٍة نُ��ع��م��ى ف��ي تَ��ُم��دَُّك َط��وًرا
يَ��ُس��ُم َع��ل��َق��ًم��ا أَو يَ��ِرد َص��ابً��ا يَ��ل��َق إِن بَ��ص��ي��َرتُ��ُه تُ��ح��َج��ب َوَم��ن َض��لَّ��َل��ت��َك َك��م
ال��َل��َم��ِم ��ِة ُم��ب��يَ��ضَّ ف��ي ال��ُص��ح��ِف ُة ُم��س��َودَّ َوَده��ا راَع��ه��ا ِل��نَ��ف��س��ي َوي��َل��ت��اُه ي��ا
ِل��ل��تُ��َخ��ِم ال��ط��اع��اِت ِح��م��يَ��ِة ِم��ن أََخ��ذُت َوم��ا ال��َم��ع��ِص��ي��اِت َم��ري��ِع ف��ي َرَك��ض��تُ��ه��ا
تَ��ِه��ِم ال��ِص��ب��ا داع��ي يَ��دُع��ه��ا إِن َوال��نَ��ف��ُس تَ��ط��لُ��بُ��ه��ا ال��َل��ّذاِت أَثَ��ِر َع��ل��ى ه��اَم��ت
تَ��س��تَ��ِق��ِم ِب��األَخ��الِق ال��نَ��ف��َس َف��َق��وِِّم َم��رِج��ُع��ُه ِل��ألَخ��الِق أَم��ِرَك َص��الُح
َوِخ��ِم َم��رتَ��ٍع ف��ي َش��رِّه��ا ِم��ن َوال��نَ��ف��ُس ع��اِف��يَ��ٍة َخ��ي��ِر ف��ي َخ��ي��ِره��ا ِم��ن َوال��نَ��ف��ُس
ال��ُش��ُك��ِم َع��ل��ى ��ت َع��ضَّ إِذا ال��ِج��ي��اِد َط��غ��َي َوَه��ًوى َل��ذٍَّة ِم��ن ُم��كِّ��نَ��ت إذا تَ��ط��غ��ى
ُم��ع��تَ��ِص��ِم َخ��ي��ِر ف��ي يَ��ج��َع��لُ��ن��ي ال��ل��ِه ف��ي أََم��ٌل ل��ي ال��ُغ��ف��راِن َع��ِن ذَن��ب��ي َج��لَّ إِن
َوال��َغ��َم��ِم ال��داَري��ِن ف��ي ال��َك��َرِب ِج ُم��َف��رِّ َع��ل��ى ال��ُم��ج��ي��ُر َع��زَّ إِذا َرج��ائ��ي أَل��ق��ى
أَُم��ِم ِس��وى أَس��أَل َل��م ال��َش��ف��اَع��ِة ِع��زَّ أَس��أَلُ��ُه ال��ذُلِّ َج��ن��اَح َخ��َف��ض��ُت إِذا
ال��نَ��َدِم َع��ب��َرَة يَ��َدي��ِه بَ��ي��َن َق��دَّم��ُت ِب��ص��اِل��َح��ٍة تَ��ق��وى ذو َم تَ��َق��دَّ َوإِن
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يَ��غ��تَ��ِن��ِم ال��ل��ِه ب��اِب ِب��ِم��ف��ت��اِح يُ��م��ِس��ك َوَم��ن األَن��ِب��ي��اءِ أَم��ي��ِر ب��اَب َل��ِزم��ُت

وإن البوصريي كالم يف يقابله مما وأجود أكثر فيها الجيد مختارة، قطعة وهذه
شوقي: قول

ِب��ال��َف��َح��ِم ال��َم��وِت ِم��ث��ُل ِب��ال��َزه��ِر ال��َم��وُت ِج��ن��ايَ��ِت��ه��ا أَو ِب��َج��ن��اه��ا تَ��ح��َف��ل��ي ال

البوصريي: قول من خياًال وأسمى معنى ألرشف

ال��تُّ��َخ��ِم ِم��َن َش��رٌّ َم��ْخ��َم��َص��ة َف��ُربَّ ِش��بَ��ع َوِم��ْن ُج��وٍع ِم��ن ال��دَّس��اِئ��َس َواْخ��َش

نفسه إىل وصل فلما األمني، الناصح موقف وقف البوصريي أن تالحظ أن ولك
املوت، قبل نافلة يتزود لم أن عىل يَاىس وأنه الفرض، سوى يَُصم ولم يُصلِّ لم أنه ذكر
الفرصة تكن لم هنا ومن قدماه، تورمت حتى الظالم أحيا من ُسنة ظلم لذلك وأنه

الدمع. من شوقي ذرف ما ليذرف سانحة؛
فقد شوقي أما الصوفية، أئمة من البوصريي كان لقد البوصريي؟ من شوقي وأين

يقول: أن يحسن وكان البالط، رجال من قصيدته نظم حني كان

ُم��ش��تَ��اِق إل��ى تَ��س��َع��ى ُم��ش��تَ��اَق��ًة َس��اِق��ي ي��ا َه��اِت��َه��ا َولَّ��ى رم��ض��ان

املوجع الدم بذلك ويرمي الحرة، الزفرة تلك ليزفر الفرصة له سنحت هنا ومن
يقول: كيف وانظر القلوب، لفائف يذيب الذي

ُم��ع��تَ��ِص��ِم َخ��ي��ِر ف��ي يَ��ج��َع��لُ��ن��ي ال��ل��ِه ف��ي أََم��ٌل ل��ي ال��ُغ��ف��راِن َع��ِن ذَن��ب��ي َج��لَّ إِن

قال: حني ربه، وكرم ذنبه، بخطر إحساًسا الناس أوفر شوقي وكان

ال��نَ��َدِم َع��ب��َرَة يَ��َدي��ِه بَ��ي��َن َق��دَّم��ُت ِب��ص��اِل��َح��ٍة تَ��ق��وى ذو َم تَ��َق��دَّ َوإِن

يَْغِفُر هللاَ إِنَّ ِهللا رَّْحَمِة ِمن تَْقنَُطوا َال أَنُفِسِهْم َعَىلٰ ُفوا أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل
الرَِّحيُم﴾ اْلَغُفوُر ُهَو َُّه إِن َجِميًعا الذُّنُوَب
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والعرشون الثالث الفصل

املعجزات

بطريقة املعجزات درس ألن الزمان؛ ظرف به يسمح ال خاص، رأٌي املعجزات يف لنا
عنها نحن فتنة يثري وقد والفروض، الحقائق من بها يحيط ما عرض يتطلب علمية
معجزات من والبارودي وشوقي، البوصريي، ذكره بما يتصل ما فقط فلنذكر أغنياء1،
ولجاجتهم املعاندين إلحاح من بالتذمر يفيض القرآن أن ذلك قبل ولنذكر ملسو هيلع هللا ىلص النبي
إال يأبون الكفار أولئك وكان العقل، تحكيم إىل يدعو النبي كان إذ املعجزات، طلب يف
وتنبو العقول، وتأباها القلوب، منها تنفر بهلوانية، بألعاب مصحوبة الرسالة تكون أن

اإلرساء: سورة يف اسمه وتبارك شأنه عز فيهم يقول كيف ولننظر األذواق، عنها
ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن َال اْلُقْرآِن ذَا ـٰ َه ِبِمثِْل يَأْتُوا أَن َعَىلٰ َواْلِجنُّ اْإلِنُس اْجتََمَعِت لَِّنئِ ﴿ُقل
َفأَبَٰى َمثٍَل ُكلِّ ِمن اْلُقرْآِن ذَا ـٰ َه ِيف ِللنَّاِس ْفنَا َرصَّ َوَلَقْد * َظِهريًا ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم َكاَن َوَلْو
أَْو * يَنبُوًعا اْألَْرِض ِمَن َلنَا تَْفُجَر َحتَّٰى َلَك نُّْؤِمَن َلن َوَقالُوا * ُكُفوًرا إِالَّ النَّاِس أَْكثَُر
َكَما َماءَ السَّ تُْسِقَط أَْو * تَْفِجريًا ِخَالَلَها اْألَنَْهاَر َر َفتَُفجِّ وَِعنٍَب نَِّخيٍل ن مِّ َجنٌَّة َلَك تَُكوَن
أَْو ُزْخُرٍف ن مِّ بَيٌْت َلَك يَُكوَن أَْو * َقِبيًال َواْلَمَالِئَكِة ِباهللِ تَأِْتَي أَْو ِكَسًفا َعَليْنَا َزَعْمَت
َهْل َربِّي ُسبَْحاَن ُقْل ۗ نَّْقَرُؤُه ِكتَابًا َعَليْنَا َل تُنَزِّ َحتَّٰى ِلُرِقيَِّك نُّْؤِمَن َوَلن َماءِ السَّ ِيف تَْرَقٰى

رَُّسوًال﴾ ا بََرشً إِالَّ ُكنُت

بردة حللنا حني النبوية» «املدائح كتاب يف برصاحة اآلراء بعض وأبدينا الزمن سمح ذلك ومع 1

الحق بجماله غنى يف اإلسالم أن يفهمون الناس بدأ وقد النبوي، املولد قصة نقدنا وحني البوصريي،
األباطيل. زخرف عن



الشعراء بني املوازنة

يف وأن هلل، كله األمر وأن شيئًا؛ لنفسه يملك ال النبي أن يف رصيحة اآليات وهذه
العنكبوت: سورة يف تعاىل قوله هذا من وأرصح يعقلون، لقوم وتبرصًة هدًى القرآن

الظَّاِلُموَن إِالَّ ِبآيَاِتنَا يَْجَحُد َوَما ۚ اْلِعْلَم أُوتُوا الَِّذيَن ُصُدوِر ِيف بَيِّنَاٌت آيَاٌت ُهَو ﴿بَْل
ِبنٌي﴾ مُّ نَِذيٌر أَنَا ََّما َوإِن ِهللا ِعنَد اْآليَاُت إِنََّما ُقْل ۖ رَّبِِّه ن مِّ آيَاٌت َعَليِْه أُنِزَل َلْوَال َوَقالُوا *

يقول ذلك تأييد ويف القرآن، هي الباقية النبي معجزة أن اآليات هذه ومعنى
البوصريي:

ِب��ال��ِق��َدم ال��َم��ْوص��وِف ِص��َف��ة َق��ِدي��َم��ة ُم��ح��َدث��ة ال��ّرح��َم��ِن ِم��ن ح��قٍّ آي��اُت
إَرِم وَع��ْن َع��اٍد وَع��ْن ال��َم��َع��اِد َع��ن تُ��خ��ب��ُرنَ��ا َوه��ي ِب��زَم��اٍن ت��ق��ت��رْن ل��م
تَ��ُدِم وَل��ْم َج��اءَْت إذْ ال��نَّ��ِب��يِّ��ي��َن ِم��َن ُم��ْع��ِج��َزة ُك��لَّ َف��ف��اَق��ْت َل��َديْ��ن��ا َداَم��ْت

فقال: شوقي وتبعه

ُم��ن��َص��ِرِم َغ��ي��ِر ِب��َح��ك��ي��ٍم َوِج��ئ��تَ��ن��ا َف��اِن��َص��َرَم��ْت ِب��اآلي��اِت ال��ن��ِب��يّ��وَن ج��اءَ
َوال��ِق��َدِم ال��ِع��ت��ِق َج��الُل يَ��زي��نُ��ُه��نَّ ُج��ُدٌد ال��َم��دى ط��اَل ُك��لَّ��م��ا آي��اتُ��ُه
َوِب��ال��َرِح��ِم َوال��تَ��ق��وى ِب��ال��َح��قِّ ي��وص��ي��َك ُم��َش��رََّف��ٍة ِم��ن��ُه َل��ف��َظ��ٍة ف��ي يَ��ك��اُد

يف الواردة األخبار بنقد يهتموا لم الثالثة شعراءنا أن نقرر أن هذا بعد ويمكن
فقد البارودي أما البوصريي، ويليه الحرص، من يشء عىل شوقي كان وإن املعجزات،
عن الحديث يف والبارودي البوصريي اشرتك وقد القبيل، هذا من صادفه ما كل نظم

البوصريي: فقال الرسول، إىل وسعيها األشجار، سجود

َق��َدِم ِب��ال َس��اٍق َع��َل��ى إل��ي��ِه تَ��ْم��ِش��ي س��اِج��َدة األش��ج��اُر ل��َدْع��َوتِ��ِه ج��اءْت
ِب��ال��َق��َل��ِم ال��َخ��طِّ بَ��ِدي��ِع ِم��ن ُف��ُروع��ه��ا َك��تَ��بَ��ْت ِل��َم��ا َس��ْط��ًرا َس��َط��َرْت ك��أنَّ��م��ا

البارودي: وقال

َك��ال��ُح��َم��ِم األَغ��ص��اِن َم��ن��ُش��وَرَة إَِل��ي��ِه َف��أَتَ��ت َس��ْرَح��ًة ن��ادى ِح��ي��َن أَْم أَِت��ل��َك
َرَخ��ِم ِم��ن ال��ُح��س��ِن ذاَك َف��وَق َوَرف��َرَف��ت َش��َف��ٍق ِم��ن األُمِّ ُح��نُ��وَّ َع��َل��ي��ِه َح��نَّ��ت
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تَ��ِرِم َل��م ��وِق ِل��ل��شَّ ُخ��لِّ��يَ��ْت َول��و ُع��وِدي َل��ه��ا: ق��اَل ح��ي��َن َوع��اَدت َط��وًع��ا ج��اءَت��ُه

فقال: غالم، وهو النبي صدر شق عن بالحديث البارودي وانفرد

ال��ِع��َظ��ِم ذي ال��ل��ِه َم��َل��ك��وِت ِم��ن َش��خ��ص��اِن ِب��ِه ط��اَف ال��بَ��ْه��َم يَ��رع��ى ُه��َو َف��بَ��ي��نَ��م��ا
أََل��ِم َع��ل��ى ِم��ن��ه��ا يَ��ِب��ت َل��م َرِف��ي��َق��ٍة ِب��يَ��ٍد َص��دَرُه َوَش��ّق��ا َف��أَض��َج��ع��اُه
��ِب��ِم ال��شَّ ��ل��َس��ِل ِب��ال��سَّ َغ��س��َل��ُه تَ��َولَّ��ي��ا َوَط��ًرا َق��ل��ِب��ِه ِم��ن َق��َض��ي��ا م��ا َوبَ��ع��َد
ال��ِح��َك��ِم ُق��دِس��يَّ��َة َويَ��ِع��ي ال��َه��وى َش��وِب ِم��ن ِل��يَ��خ��لُ��َص إِال َق��ل��بَ��ُه ع��اَل��ج��ا م��ا
ُم��ح��تَ��ِل��ِم َغ��ي��ُر ِط��ف��ٌل َوه��َو َح��ب��ي��بَ��ُه ِب��ه��ا َخ��صَّ ل��ل��ِه ِن��ع��َم��ًة َل��ه��ا َف��ي��ا

املعجزة ألن املعجزات؛ من ليس بالسلسبيل إياه وغسلهم النبي لصدر املالئكة وشقُّ
نوع هو وإنما مجال، لإلقناع يكون حتى طفولته يف ربه إىل يدع لم وهو لإلقناع، تكون
وقد يشاء، من برحمته يختص وهللا الناس، يعرفه ولم العادة به تجر لم التطهري من
بتحليل، يتناولها ولم بنقد لها يعرض فلم الطيف، مرَّ األسطورة بهذه البارودي مر
روعة من فيها ما إىل نلتفت ثم تحقيق، إىل حاجة يف أنها نقرر بأن هنا نكتفي ونحن
إليه، وإحسانه به، هللا لطف فيها وتمثَّل رائعة، صورة فيها النبي صّور فقد الخيال،
الَقَصص ابتدأ كيف لربى القارئ؛ بها نمتع أن نحب شعرية صورة وهي إياه، وتكريمه

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي سرية يف
قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن طويل حديث من ظفر بن محمد ذكر

يف أهيل من ُمنتَِبذٌ يوم ذات أنا فبينما بكر، بن سعد بني يف ُمسرتَضًعا وكنت
بَرهَرهة طشت معهم ثالثة برهط أنا إذا الصبيان من يل أتراب مع واد بطن
هرابًا أصحابي وانطلق أصحابي، بني من فأخذوني ثلًجا، مآلن الذهب من
هذا من أَربُُكم ما وقالوا: الرهط عىل أقبلوا ثم الوادي، شفري إىل انتهوا حتى
يتيم غالم فينا، مُسرتَضع وهو قريش، سيد ابن هذا منا، ليس فإنه الغالم؟
بد ال كنتم فإن ذلك؟ من تصيبون وماذا قتله، عليكم يرد فما أب له ليس
فإنه الغالم هذا ودعوا فاقتلوه مكانه فليأتكم شئتم أيّنا منا فاختاروا قاتليه
إىل مرسعني انطلقوا جوابًا يحريون ال القوم أن الصبيان رأى فلما يتيم،
إىل فأضجعني أحدهم فعمد قال: القوم، عىل ويسترصخونهم يؤذنونهم الحّي
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وأنا عانتي، إىل صدري مفرق بني ما بطني شق ثم رفيًقا إضجاًعا األرض
الثلج بذلك فغسلها بطني أحشاء أخرج ثم ا َمسَّ لذلك أجد ولم إليه، أنظر
تنَحَّ لصاحبه: فقال منهم التاني قام ثم مكانها، إىل أعادها ثم غسلها، فأنعم
فصّدَعه إليه، أنظر وأنا قلبي فأخرج جويف يف يده أدخل ثم عني، فنّحاه عنه،
يتناول وكأنه منه، يمنًة يده أَمرَّ ثم بها، فرمى سوداء ُمضغة منه أخرج ثم
فامتأل قلبي به فختم إليه الناظرون يحار يده يف نور من بخاتم فإذا شيئًا
قلبي يف الخاتم برد فوجدت مكانه أعاده ثم والحكمة، النبوة نور وذلك نوًرا،
إىل صدري مفرق عىل يده فأمّر عني، فنّحاه عنه، تَنَحَّ الثالث: قال ثم دهًرا،
من فأنهضني بيدي أخذ ثم تعاىل، هللا بإذن الشق ذلك فالتأم عانتي، ُمنَّتهى
أمته من بعرشين زنه بطني: شّق الذي لألول قال ثم لطيًفا، إنهاًضا مكاني
قال: ثم فرجحتهم، فوزنني أّمته من بمئة زنه قال: ثم فرَجحتُُهم، فوزنني
بأمته وزنته لو فوهللا دعه قال: ثم فرجحتهم، فوزنني أمته من بألف زنه
ثم عيني، بني وما رأيس، وقبلوا صدورهم إىل ضموني ثم قال: لرجحهم.
قال: عيناك. به لقرَّت الخري من بك يراد ما تدري لو فإنك تُرع، ال قالوا:
تهتف الحي أمام ظرئي فإذا بحذافريهم، الحي أقبل إذ كذلك نحن فبينما
وقبلوا صدورهم إىل وضموني عيلَّ فانكبوا ضعيفاه! وا وتقول: صوتها، بأعىل
وما وحيد! من أنت حبذا وقالوا: — املالئكة يعني — عينَّي بني وما رأيس،
ظرئي: قالت ثم األرض! أهل من واملؤمنني ومالئكته معك هللا إن بوحيد، أنت
عيلَّ فانكبوا قال: لضعفك! فقتلت أصحابك بني من استضعفت يتيماه!! وا
— املالئكة يعني — عينَّي بني وما رأيس، وقبلوا صدورهم إىل وضموني
الخري من بك يراد ما تعلم لو هللا! عىل أكرمك ما يتيم! من أنت حبذا وقالوا:
وهي — أمي أبرصتني فلما الوادي شفري إىل الحي فوصل عيناك! به لقرَّت
ضمتني ثم عيلَّ، انكبت حتى فجاءت بعد! حيٍّا إال أراك ال قالت: — ظرئي
يدي وإن إليها، ضمتني قد حجرها لفي إني بيده نفيس فوالذي صدرها، إىل
إن القوم: بعض فقال قال: يرونهم، ال القوم وجعل املالئكة، بعض يد لفي
حتى كاهننا إىل به فانطلقوا الجن من طائٌف أو ملٌم، أصابه قد الغالم هذا
لسليمة آرابي إن تذكرون، مما سيئ بي ما هذا يا فقلت: ويداويه، إليه ينظر
ترون أال — ظرئي زوج وهو — أبي فقال َفلتة، يل ليست صحيح، وفؤادي
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أن عىل فاتفقوا بأس، بابني يكون ال أن ألرجو إني فصيح؟ كالم كالمه
اسكتوا فقال: قصتي، عليه قّصوا بي انرصفوا فلما الكاهن، إىل بي يذهبوا
عليه فقصصت فسألني منكم، بأمره أعلم هو فإنه الغالم، من أسمع حتى
نادى ثم صدره إىل وضمني إيلّ فوثب آخره، إىل أوله من وأمري القصة،
لنئ والُعزَّى فوالالت معه! واقتلوني الغالم هذا اقتلوا للعرب! يا صوته: بأعىل
وليخالفن آبائكم، وعقول عقولكم وليسّفَهن دينكم، ليُبَّدلنَّ وأدرك تركتموه
فاتنزعتني إليه ظرئي فعمدت قال: بمثله! تسمعوا لم بدين وليأتينكم أمركم،
به، أتيتك ملا قولك من هذا أن علمت ولو وأجن! أعته ألنت وقالت: حجره، من
وأدوني احتملوني ثم الغالم! هذا قاتيل غري فإنّا يقتلك، من لنفسك فاطلب
إىل صدري بني ما الشق أثر وأصبح بي، ُفعَل مما ُمَفزًَّعا وأصبحت أهلهم إىل

الّرشاك2. كأنه عانتي منتهى

عىل ولنجعله وتمييزه، نقده من القارئ لنمكن طوله عىل الحديث هذا نقلنا وقد
ضعيفة عبارة كانت إذ عبارته، فيه فرتيبنا نحن أما شاء، إن عليه، أو له الحكم من بينة
بنوع ويريبنا التعبري، وحالوة الرتكيب متانة من الحديث صحيح يف ما إىل تسمو ال
موضوٌع، أنه عىل تدل قد سلكها التي القصص طريقة فإن الحديث، مفتتح خاص
شيخ أقبل إذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي مع جلوس نحن بينا قال: أوس بن شداد «روى قوله: وذلك
ونسبه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يدي بني فمثل عصاه، عىل يتوكأ قومه، مدره وهو عامر بني من
وأن الناس، إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أنك تزعم أنك أنبئت إني املطلب عبد يابن فقال: جده إىل
أال والخلفاء، األنبياء من وغريهم وعيىس وموىس إبراهيم به أرسل بما أرسلك تعاىل هللا
ممن وأنت إرسائيل، بني من بيتني يف والخلفاء األنبياء كانت إنما بعظيم، تفوهت وإنك
قولك، بحقيقة فأنبئني حقيقة، حق لكل ولكن والنبوة؟ لك فما واألوثان، الحجارة يعبد
الحديث لهذا إن عامر، بني أخا يا قال: ثم بمسألته، النبي فأعجب قال: شأنك، وبدوِّ

إلخ». كريًما ومجلًسا عظيًما نبأ عنه سألتني الذي
أنك تزعم أنك أنبئت «إني الجملة: هذه صحة يف األقل عىل يرتاب القارئ فإن
رسول. أنه «يزعم» ملن تقال ال وسلم عليه هلل صىل كلمة فإن الناس»، إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

األبناء. نجباء كتاب راجع 2
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أظن وما ذلك، يف ريب وال مولدة، عبارة شأنك»، وبدوِّ قولك بحقيقة «فأنبئني وعبارة
هذا فإن كريًما»، ومجلًسا عظيًما، نبأ عنه سأتني الذي الحديث لهذا «إن يقول: النبي

أسلوب. عرص ولكل املولدين، تعابري من أيضا
إىل تقديمها الحديث بعلم للمشتغلني وأترك األقصوصة، هذه نقد يف بهذا أكتفي
من النوع هذا تأريخ حسني طه الدكتور أستاذنا إىل وأُِكل التجريح، التعديل محكمة
كرسى، إيوان كانصداع الرسول، ميالد عند العجائب من ذكروه ما إىل وأنتقل البيان،
قال العادات، خوارق من ذلك إىل وما ساوة، بحرية ونضوب الفرس، نار وخمود

الربدة: يف البوصريي

وم��خ��ت��ت��م م��ن��ه م��ب��ت��دأ ح��س��ن ي��ا ع��ن��ص��ره ط��ي��ب ع��ن م��ول��ده أب��ان
وال��ن��ق��م ال��ب��ؤس ب��ح��ل��ول أن��ذروا ق��د أن��ه��م��و ال��ف��رس ف��ي��ه ت��ف��رس ي��وم
م��ل��ت��ئ��م غ��ي��ر ك��س��رى أص��ح��اب ك��ش��م��ل م��ن��ص��دع وه��و ك��س��رى إي��وان وب��ات
س��دم م��ن ال��ع��ي��ن س��اه��ي وال��ن��ه��ر ع��ل��ي��ه أس��ف م��ن األن��ف��اس خ��ام��دة وال��ن��ار
ظ��م��ى ح��ي��ن ب��ال��غ��ي��ظ وارده��ا ورد ب��ح��ي��رت��ه��ا غ��اض��ت أن س��اوة وس��اء
ض��رم م��ن ب��ال��ن��ار م��ا وب��ال��م��اء ح��زن��ا ب��ل��ل م��ن ب��ال��م��اء م��ا ب��ال��ن��ار ك��أن
ك��ل��م وم��ن م��ع��ن��ى م��ن ي��ظ��ه��ر وال��ح��ق س��اط��ع��ة واألن��وار ت��ه��ت��ف وال��ج��ن
تُ��َش��م َل��ْم اإلِنْ��ذاِر َوب��اِرَق��ة تُ��ْس��َم��ْع ل��ْم ال��ب��ش��ائ��ِر ف��إع��الُن ��وا وص��مُّ َع��م��ُوا
يَ��ُق��ِم َل��ْم ال��ُم��ْع��َوجَّ دي��نَ��ُه��ُم ب��أَنَّ ك��اِه��نُ��ُه��ْم األْق��واَم أَْخ��بَ��َر م��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن
ص��ن��ِم م��ن األرِض ف��ي م��ا وف��َق م��ن��ق��ض��ة ُش��ُه��ٍب م��ن األف��ِق ف��ي ع��اي��ن��وا م��ا وب��ع��َد
م��ن��ه��زِم إث��َر ي��ق��ف��و ال��ش��ي��اط��ي��ِن م��ن ُم��ن��ه��زٌم ال��ح��ِق ط��ري��ِق ع��ن غ��دا ح��ت��ى

الهمزية: يف وقال

اْل��ِب��نَ��اءُ تَ��َداَع��ى َم��ا ِم��نْ��َك آيَ��ٌة َوَل��وال ِك��ْس��َرى إِي��َواُن َوتَ��َداَع��ى
َوبَ��الَءُ ُخ��ُم��وِدَه��ا ِم��ْن ُك��ْربَ��ٌة َوِف��ي��ِه نَ��اٍر بَ��يْ��ِت ُك��لُّ وََغ��َدا
إِْط��َف��اءُ ِب��َه��ا ِل��ِن��ي��َراِن��ِه��ْم َن َك��ا َف��َه��ْل َغ��اَرْت ِل��ْل��ُف��ْرِس وَُع��يُ��وٌن
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املعجزات

الربدة: نهج يف شوقي ويقول

َواألَيُ��ِم ال��ن��ي��راِن أَثَ��ِر َع��ل��ى َه��وى ِب��ِه يَ��ِدلُّ َوإي��وانً��ا ِك��س��رى َوَخ��لِّ

الهمزية: يف ويقول

أَص��داءُ تَ��ي��ج��اِن��ِه��م َع��ل��ى َوَع��َل��ت َف��ُزل��ِزَل��ت ال��ظَّ��اِل��م��ي��َن ُع��ُروُش ذُِع��َرت
ال��م��اءُ َوَغ��اَض ذَواِئ��بُ��ه��ا َخ��َم��َدت َح��وَل��ُه��ْم ال��َج��واِن��ِب َخ��اِويَ��ُة َوال��نَّ��اُر
َغ��ّداءُ ِب��ه��ا َرّواٌح ِج��ب��ِري��ُل ��ٌة َج��مَّ َوال��َخ��واِرُق تَ��ت��َرى َواآلُي

فيها وشعره الخوارق، بتلك إشادة شوقي من أكثر البوصريي أن القارئ ويرى
فكان املوضوعات، هذه عن يتكلم وهو الحيطة، آثر فقد شوقي أما بالحياة، يفيض
لفريضة تحليله وسنرى القصيدة، أغراض سائر يف شعره من أضعف فيها شعره

اآلتية. الكلمة يف الجهاد

الخوارق وصف يف شوقي شعر من أروع البوصريي شعر بأن نحكم أن هذا بعد ويمكن
انصداع فإن واآلثار، األخبار نقد يف البوصريي من نظًرا أبعد شوقي وأن واملعجزات،
كل األصنام: عىل الشهب وانقضاض ساوة، بحرية ونضوب الُفرس، نار وخمود اإليوان،
يعلمون. ال الناس أكثر ولكن تمحيص، إىل حاجة يف وكلها نظر، فيها الحوادث هذه
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والعرشون الرابع الفصل

وصفالقرآن

فقد البوصريي أما وشوقي، البوصريي به ُعِني كما القرآن بوصف البارودي يُعن لم
قال:

ع��َل��ِم َع��ل��ى ل��ي��ًال ال��ِق��رى نَ��اِر ظ��ُه��وَر َظ��َه��َرْت َل��ه آيَ��اٍت وَوص��ِف��ي َدع��ِن��ي
ُم��ن��تَ��ظ��ِم َغ��ي��ر َق��دًرا يَ��ن��ُق��ُص وَل��ي��َس ُم��ن��تَ��ِظ��ٌم وه��و ُح��س��نً��ا يَ��زَداُد رُّ َف��ال��دُّ
��يَ��ِم وال��شِّ األَْخ��الَِق َك��َرِم ِم��ْن ِف��ي��ِه م��ا إل��ى ال��َم��ِدي��ِح آَم��اُل تَ��َط��اَوُل َف��َم��ا

ظهرت» له آيات ووصفي «دعني وعبارة السذاجة. من يشء فيه األبيات هذه وأول
وقوله: عاميّة. عبارة

ُم��ن��تَ��ظ��ِم َغ��ي��ر َق��دًرا يَ��ن��ُق��ُص وَل��ي��َس ُم��ن��تَ��ِظ��ٌم وه��و ُح��س��نً��ا يَ��زَداُد رُّ َف��ال��دُّ

القرآن؛ صفة يكون أن يصح ال عنه يتحدث الذي الدر ألن املدلول؛ واضح غري
ذلك تسبق لم إذ القرآن، لتقريظ صفة يكون أن يصح وال القرآن، بنظم يُهمُّ ال ألنه
عليه وعز للشاعر عرضت خطرة هذه تكون أن إال يبق فلم دليل، يتقدمه ولم إشارٌة

قوله: أما … جميل بيت ذاته يف وهو البيت ذلك يف فقيدها تضيع، أن
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��يَ��ِم وال��شِّ األَْخ��الَِق َك��َرِم ِم��ْن ِف��ي��ِه م��ا إل��ى ال��َم��ِدي��ِح آَم��اُل تَ��َط��اَوُل َف��َم��ا

وصف إىل يرمي الشاعر كان وقد كتاب، به يَُقرَّظ وال شخص، به يُمدح بيت فهو
األداء حسن إىل يوّفق لو ولكنه األخالق، ومكارم الشيم، محاسن إىل دعوة بأنه القرآن

…
ذلك: بعد وقوله

ِب��ال��ِق��َدم ال��َم��ْوص��وِف ِص��َف��ة َق��ِدي��َم��ة ُم��ح��َدث��ة ال��ّرح��َم��ِن ِم��ن ح��قٍّ آي��اُت
إَرِم وَع��ْن َع��اٍد وَع��ْن ال��َم��َع��اِد َع��ن تُ��خ��ب��ُرنَ��ا َوه��ي ِب��زَم��اٍن ت��ق��ت��رْن ل��م

إشارة وهي وحدوثه، القرآن قدم عن املتكلمون فيه اختلف ما إىل إشارة فيه
عن القرآن إخبار ألن املعنى؛ جيد غري الثاني والبيت تأييد، وال دفع يف تغني ال مبهمة
أخبار من يصدق فال العالم جمهور أما املسلمني، عند إال حجة ليس إرم، وعن عاد

… والتزوير اللبس أمن بَعَد اآلثار، به تشهد ما غري األوىل العهود
قوله: أما

تَ��ُدِم وَل��ْم َج��اءَْت إذْ ال��نَّ��ِب��يِّ��ي��َن ِم��َن ُم��ْع��ِج��َزٍة ُك��لَّ َف��ف��اَق��ْت َل��َديْ��ن��ا َداَم��ْت

حني املرجع هو وكان الباقية، املعجزة هو القرآن كان إذ القصيد، بيت فهو
أن للمسلمني ويصح العقل، بها يعتز التي الرصيحة املعجزة أيًضا وهو الخالف، يَِجدُّ
الغمام وتظليل الرسول، يدي بني من املاء نبع أما مرتددين، غري العالم بها يواجهوا
عرضها يحتاج مسائل فهي املعجزات، من ذلك إىل وما له، األشجار وسجود إياه،
ال الناس أكثر ولكن النفع، َمرُجوَّة تكون أن قبل الّرض، مخشيّة وهي مخاطرة، إىل

يفقهون.
وقوله:

��َل��ِم ال��سَّ ُم��ل��ِق��َي إل��ي��ه��ا األع��ادي أَْع��َدى َح��َرٍب ِم��ْن ع��اَد إالَّ َق��طُّ ُح��وِربَ��ْت م��ا
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ال��ُح��رِم ع��ن ال��ج��ان��ي ي��َد ال��غ��ي��ور ردَّ ُم��ع��اِرِض��ه��ا َدْع��وى ب��الَغ��تُ��ه��ا َردَّْت

فالقرآن الحقيقة، هذه لتلمس ونزاهٍة بحيدٍة القرآن تقرأ أن ويكفي صدق، كلمة
ال — ت َصحَّ ولو لديه. والخشوع به، اإليمان عىل عدوه يحمل رهيب، خطُر كتاٌب
هذا محمد لكان هللا عبد بن محمد إنشاء من القرآن أن من امُللحدين أراجيف — صّحت

الوجود. هذا شهده رجل أعظم
بَْل * اْلُمبِْطلُوَن ْرتَاَب الَّ إِذًا ۖ ِبيَِمينَِك تَُخطُُّه َوَال ِكتَاٍب ِمن َقبِْلِه ِمن تَتْلُو ُكنَت ﴿َوَما

الظَّاِلُموَن﴾ إِالَّ ِبآيَاِتنَا يَْجَحُد َوَما ۚ اْلِعْلَم أُوتُوا الَِّذيَن ُصُدوِر ِيف بَيِّنَاٌت آيَاٌت ُهَو
العزيز: الكتاب آيات يف البوصريي قول أصدق وما

وال��ِق��يَ��ِم ال��ُح��ْس��ِن ِف��ي َج��ْوَه��ِرِه وَف��ْوَق َم��َدٍد ف��ي ال��بَ��ْح��ر َك��َم��ْوِج َم��ع��اٍن ل��َه��ا
��أَِم ِب��ال��سَّ اإلك��ثَ��اِر َع��َل��ى تُ��َس��اُم وال َع��َج��ائ��بُ��ه��ا تُ��ْح��َص��ى َوال تُ��َع��دُّ ف��م��ا
َف��اْع��تَ��ِص��ِم ال��ل��ه ِب��َح��بْ��ِل َظ��ِف��ْرَت َل��َق��د َل��ه: َف��ُق��ْل��ت َق��اري��ه��ا َع��ي��ُن ِب��َه��ا َق��رَّْت
ال��َش��ب��ِم ِوْرِده��ا ِم��ْن َل��َظ��ى ن��اَر أْط��َف��أَْت َل��َظ��ى ن��اِر َح��رِّ ِم��ْن ِخ��ي��َف��ة تَ��تْ��لُ��ه��ا إْن
ال��َف��ِه��ِم ال��َح��اِذِق َع��ي��ُن وْه��َو تَ��ج��اُه��ًال يُ��ن��ِك��ُرَه��ا راَح ِل��َح��ُس��وٍد ت��ْع��َج��بَ��ْن ال
َس��َق��م ِم��ْن ال��م��اءِ َط��ْع��َم ال��َف��مُّ ويُ��نْ��ِك��ُر َرَم��ٍد ِم��ن ��ْم��ِس ال��شَّ ض��ْوء ال��ع��يْ��ُن تُ��نْ��ِك��ُر ق��د

… املكابرين تقريع يف غاية وهو األمثال، فرائد من األخري البيت وهذا
قال: فقد شوقي أما

ُم��ن��َص��ِرِم َغ��ي��ِر ِب��َح��ك��ي��ٍم َوِج��ئ��تَ��ن��ا َف��اِن��َص��َرَم��ْت ِب��اآلي��اِت ال��ن��ِب��يّ��وَن ج��اءَ
َوال��ِق��َدِم ال��ِع��ت��ِق َج��الُل يَ��زي��نُ��ُه��نَّ ُج��ُدٌد ال��َم��دى ط��اَل ُك��لَّ��م��ا آي��اتُ��ُه
َوِب��ال��َرِح��ِم َوال��تَ��ق��وى ِب��ال��َح��قِّ ي��وص��ي��َك ُم��َش��رََّف��ٍة ِم��ن��ُه َل��ف��َظ��ٍة ف��ي يَ��ك��اُد

القرآن وصف يف شوقي يكتفي أال أود وكنت جميل، إيجازه عىل الوصف وهذا
فقال: النبي بحديث اإلشادة إىل انتقل وقد ،… األبيات بهذه

ال��َف��ِه��ِم ال��ذاِئ��ِق ِع��ن��َد ال��َش��ه��ُد َح��دي��ثُ��َك ق��اِط��بَ��ًة ال��ض��اَد ال��ن��اِط��ق��ي��َن أَف��َص��َح ي��ا
ُم��ن��تَ��ِظ��ِم ُح��س��ِن ف��ي ُم��ن��تَ��ِث��ٍر ُك��لِّ ف��ي ِب��ِه ال��بَ��ي��اِن ِج��ي��َد َع��َط��ٍل ِم��ن َح��لَّ��ي��َت
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ال��ِه��َم��ِم َم��يِّ��َت َوتُ��ح��ي��ِي ال��ُق��ل��وَب تُ��ح��ي��ِي ق��اِئ��لُ��ُه أَن��َت َك��ري��ٍم َق��وٍل ِب��ُك��لِّ

شوقي: وقول

َوال��ِق��َدِم ال��ِع��ت��ِق َج��الُل يَ��زي��نُ��ُه��نَّ ُج��ُدٌد ال��َم��دى ط��اَل ُك��لَّ��م��ا آي��اتُ��ُه

البوصريي: قول من أروع

��أَِم ِب��ال��سَّ اإلك��ثَ��اِر َع��َل��ى تُ��َس��اُم وال َع��َج��ائ��بُ��ه��ا تُ��ْح��َص��ى َوال تُ��َع��دُّ ف��م��ا

البوصريي: وقول

��ب��ِم ال��شَّ ِوْرِده��ا ِم��ْن َل��َظ��ى ن��اَر أْط��َف��أَْت َل��َظ��ى ن��اِر َح��رِّ ِم��ْن ِخ��ي��َف��ة تَ��تْ��لُ��ه��ا إْن

النفوس، تهذيب وهو ألجله، أنزل الذي الغرض من القرآن ينقل ألنه ضعف؛ فيه
كما املساء، أو الصباح أوراد من ورًدا اتخاذه وهو ضئيل غرض إىل العقول، وتثقيف

املتأخرون. فعل
وقوله:

ُم��ن��تَ��ِظ��ِم ُح��س��ِن ف��ي ُم��ن��تَ��ِث��ٍر ُك��لِّ ف��ي ِب��ِه ال��بَ��ي��اِن ِج��ي��َد َع��َط��ٍل ِم��ن َح��لَّ��ي��َت

البيان، زينة فهو القرآن «أما الناس بعض قول عن يزيد ال وهو املعنى، جيد غري
وجودة الشمول، من فيه ما إىل يرجع الوصف من النوع هذا وعيب العقيان»، وقالئد

املوصوف. بتجديد إال تتم ال الوصف

الهيجاء وصف

والتمدح الغزاة، بذكر اإلشادة يف شعراؤهم فأفاض الحرب، بوصف كثريًا العرب ُعنَي
التي الحربية النزعة تلك عىل عدٌل شاهٌد (الحماسة) كتاب وهذا املجاهدين، بآثار
الحديث يف قليلة قطًعا تمام أبو اختار فقد قليل، غري زمنًا العرب نفوس عىل سيطرت
مأل ثم والنسيب، وامُللح الفكاهات يف ذلك مثل وفعل األخالق، ومكارم النفس أدب عن
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عما وتكشف العربية، النفس ترتجم التي الفنون وهي واملديح: والهجاء بالحماسة كتابه
أرادوا الذين الشعرائنا السبيل دت ُمهِّ وكذلك امليول، ومكنون النوازع، مطوّي من فيها
يف مناحيهم اختلفت وإن الحروب، من اقتحم وما املعارك، من النبي خاض بما التنويه

الهيجاء. وصف
الغزوات بعض يميز ولم مجملة بطريقة الحرب عن تحدث فقد البوصريي أما
لبوًسا يصلح َفضفاٌض وصٌف للحرب فوصُفه القتال، أخبار عن يتكلم وهو بعض، عن

يقول: كيف وانظر موصوف. لكل

ال��َغ��نَ��ِم ِم��َن َغ��ْف��ًال أَْج��َف��َل��ْت َك��نَ��بْ��أَة ب��ع��ث��ت��ِه أن��ب��اءُ ال��ع��دا ق��ل��وَب راع��ْت
وَض��م ع��ل��ى َل��ْح��ًم��ا ب��ال��َق��ن��ا َح��َك��ْوا ح��ت��ى م��ع��ت��رٍك ك��لِّ ف��ي ي��ل��ق��اه��ُم زاَل م��ا
وال��رَّخ��ِم ال��ِع��ق��بَ��اِن َم��ع َش��اَل��ْت أش��َالءَ ب��ِه يَ��غ��ِب��ط��وَن َف��َك��اُدوا ال��ِف��َرار َودُّوا
ال��ُح��ُرِم األَْش��ُه��ِر َل��يَ��اِل��ي ِم��ْن تَ��ُك��ْن َل��ْم م��ا تَ��َه��ا ع��دَّ يَ��دروَن وال ال��لَّ��ي��اِل��ي تَ��م��ِض��ي
َق��ِرم ال��ِع��َدا َل��ْح��ِم إَل��ى َق��ْرٍم ِب��ك��لِّ َس��اَح��تَ��ُه��ْم َح��لَّ َض��يْ��ٌف ال��دِّي��ُن َك��أنَّ��َم��ا
ُم��ل��تَ��ط��ِم األب��َط��اِل م��ن ِب��َم��وٍج يَ��رِم��ي س��اِب��َح��ٍة ف��وَق َخ��ِم��ي��ٍس بَ��ْح��َر يَ��ُج��رُّ
ُم��ص��َط��ِل��م ِل��ْل��ُك��ْف��ِر ِب��ُم��ْس��تَ��أِْص��ٍل يَ��ْس��ط��و ُم��ح��تَ��ِس��ٍب ل��ل��ه ُم��ن��تَ��ِدٍب ُك��لِّ ِم��ن
ال��رَِّح��م َم��ْوُص��وَل��ة ُغ��ْربَ��ِت��ه��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِب��ِه��ْم وْه��َي اإلس��الَم ِم��لَّ��ة َغ��َدْت َح��تَّ��ى

الرسول: أصحاب من املجاهدين وصف يف بقوله إعجابنا نسجل أن ليحسن وإنه

ُم��ص��َط��َدم ك��لِّ ف��ي ِم��نْ��ُه��ُم رأى م��اذا ُم��ص��اِدَم��ُه��ْم ع��ن��ه��ْم َف��َس��ْل ال��ِج��ب��اُل ُه��م
ال��َوَخ��م ِم��َن أْدَه��ى ل��ُه��ْم َح��تْ��ٍف ُف��ُص��وَل أُُح��ًدا َوَس��ْل بَ��دًرا َوَس��ْل ُح��نَ��ي��نً��ا َوَس��ل
ال��لِّ��َم��ِم ِم��ن ُم��ْس��وٍَّد ُك��لَّ ال��ِع��َدا ِم��ن َوَرَدت م��ا ِب��ع��َد ُح��م��ًرا ال��ِب��ي��َض ال��ُم��ص��ِدِري
ُم��ن��َع��ِج��ِم َغ��ي��َر ِج��س��ٍم َح��رَف أق��الَُم��ُه��ْم تَ��َرَك��ْت َم��ا ال��َخ��طِّ ِب��ُس��ْم��ِر َوال��َك��اِت��ِب��ي��َن
��ل��ِم ال��سَّ ِم��ن ��ي��م��ا ِب��ال��سِّ يَ��م��تَ��اُز وال��َورُد تٌ��َم��يِّ��ُزُه��ْم ِس��ي��َم��ا َل��ُه��م ��َالِح ال��سِّ َش��اِك��ي
َك��م��ي ُك��لَّ األك��َم��اِم ف��ي ال��زَّه��َر َف��تَ��ح��س��ُب نَ��ش��َره��ُم ال��نَّ��ص��ِر ِري��اُح إَل��ي��َك تُ��ه��ِدى
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قوله: يستضعف وقد

ال��ُح��ُزم ة ِش��دَّ ِم��ْن الَ ال��َح��ْزِم ة ِش��دَّ ِم��ْن ُربً��ا نَ��ب��ُت ال��خ��ي��ِل ُظ��ُه��وِر ف��ي َك��أنَّ��ُه��ْم
وال��بُ��ه��ِم ال��بَ��ه��م ب��ي��ن تُ��َف��رُِّق ف��م��ا َف��َرًق��ا ب��أِس��ِه��ِم ِم��ن ال��ِع��َدا ُق��لُ��وُب َط��اَرت

وصًفا الحرب وصف فقد — اآلخرين يف صدٍق لسان له هللا جعل — البارودي أما
يف نشأ سفاح بجندي ظنك وما الّصيّال، مدفون ويثري العزم، ميت يبعث صارًخا حيٍّا
وليحاربوا السماوات أسباب ليبلغوا الشوامخ؛ الرصوح ببناء هُموا الذين الفراعنة أرض

الرشاد! من أهدى وغي الهدى، من أجمل لضالل وإنه القهار، املقتدر
يقول: كيف ولننظر

ُم��ْح��تَ��ِرِم ��رِك ال��شِّ ِل��ُج��ُم��وِع ِب��َج��ح��َف��ٍل ُم��ع��تَ��ِزم��ا ال��َح��قِّ ِل��نَ��ص��ِر ال��نَّ��ِب��يُّ ق��اَم
ال��َف��َح��ِم ِف��ي َك��ال��نّ��اِر أَو ال��لَّ��ي��ِل ف��ي ��ه��ِب َك��ال��شُّ ُم��ن��تَ��ِش��ٌر َوال��َق��س��ط��اُل ال��ِب��ي��ُض ِب��ِه تَ��ب��ُدو
َه��ِزِم ُم��غ��َدوِدٍق ف��ي َوال��رَّع��ِد َك��ال��بَ��رِق ِب��ِه ال��ُخ��ي��وِل َوتَ��ص��ه��اُل ��يُ��وِف ال��سُّ َل��م��ُع
ِخ��يَ��ِم ِم��ن ال��َه��ض��َب َويَ��ُدكُّ ِب��ه��ا َس��رى إِذا ال��َف��ض��اءَ األَرَض يَ��ن��ِس��ُف َع��رم��َرٌم
ِب��ال��ُخ��ُط��ِم َق��ب��ُل تُ��ذَلَّ��ل َل��م َم��ع��اِط��ٌس ِل��ِع��زَّتِ��ه��ا ذَلَّ��ت الَّ��ت��ي ال��ُك��م��اُة ِف��ي��ِه
ُم��ه��تَ��ِزِم ال��بَ��أِس ف��ي ُم��ل��تَ��ِزٍم ِل��ل��ِق��رِن ُم��ح��تَ��ِزٍم ��ب��ِر ِب��ال��صَّ ُم��ع��تَ��ِزٍم ُك��لِّ ِم��ن
ِب��ال��ِه��َم��ِم ال��نَّ��ف��ِس وَُع��لُ��وُّ ُق��دَرٍة َع��ن ِب��ه��ا ��م��اَك ال��سِّ ن��الُ��وا ِه��َم��ٌم ِب��ِه��م ط��اَل��ت
األُُزِم ف��ي ِم��ط��ع��ام��وَن ال��َح��رِب َل��دى ُش��ك��ٌس َق��س��اِوَرٌة ُغ��ل��ٌب أَس��اِوَرٌة ِب��ي��ٌض
ال��َع��َدِم ف��ي يَ��ب��ُغ��وَن الَّ��ت��ي ال��َح��ي��اَة أَنَّ َع��ِل��ُم��وا إِذ ِب��ال��َم��وِت نُ��ُف��وُس��ُه��ُم ط��ابَ��ت
َوُم��ق��تَ��َح��ِم َك��رٍّ ف��ي ال��بَ��ن��انَ��ِة َط��وَع أَِع��نَّ��ِت��ه��ا ف��ي َف��َظ��لَّ��ت ال��ِج��ي��اَد س��اُس��وا
َف��َه��ِم ِم��ن َواإلِي��م��اءَ ال��َوح��َي َوتَ��س��ِب��ُق أََدٍب ِم��ن ال��َق��وِل َل��ح��َن تَ��ف��َق��ُه تَ��ك��اُد
ُم��رتَ��ِس��ِم ال��رِّي��ِح ِألَم��ِر َس��ِف��ي��ٍن َع��َل��ى أَل��ِويَ��ٌة ال��َك��رِّ ف��ي أَذن��ابَ��ه��ا َك��أَنَّ
ال��لَّ��ِح��ِم األَج��َدِل ه��ِويَّ ال��َع��ج��اِج بَ��ي��َن ِب��ص��اِح��ِب��ِه يَ��ه��وي ُم��ن��َج��ِرٍد ُك��لِّ ِم��ن
َق��َرِم ِم��ن األَي��م��اِن ف��ي تَ��رع��ُد ��م��ُر َوال��سُّ َظ��َم��أٍ ِم��ن األَغ��م��اِد ف��ي تَ��رُج��ُف َوال��ِب��ي��ُض
َض��َرِم ِم��ن ال��ِق��رِن نَ��ح��َو ال��َم��وَت َل��س��ابَ��َق َع��الِئ��ُق��ُه َل��وال ُم��طَّ��ِرٍد ُك��لِّ ِم��ن
ال��رََّق��ِم ِب��اب��نَ��ِة األَع��ادي َك��ي��َد يَ��س��تَ��لُّ ُح��َم��ٌة َرأِس��ِه ف��ي أَرَق��ٌم َك��أَنَّ��ُه
َوال��بُ��َه��ِم ِب��ال��ُف��رس��اِن َم��ّك��َة أَرب��اِض َع��ل��ى أَن��اَف َح��تّ��ى س��اِئ��ًرا يَ��َزل َف��َل��م
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ال��دَِّع��ِم م��اِئ��َل َألَض��ح��ى َرض��وى أَرك��اِن َع��ل��ى يَ��ُش��دُّ َل��و ِب��َخ��ِم��ي��ٍس ��ه��م َوَل��فَّ
ال��نَّ��َدِم إِل��ى َم��دع��اٌة ال��لَّ��ج��اَج��َة أَنَّ َرأَوا ِح��ي��َن ��ف��َح ال��صَّ يَ��س��أَلُ��وَن َف��أَق��بَ��ل��وا
ال��لِّ��َم��ِم َم��ج��َم��َع ِم��ن��ُه��م يُ��َف��رُِّق َض��رٌب ��َرُه��م َل��َوقَّ ط��اُش��وا َوَل��و َف��ذَلُّ��وا ِري��ُع��وا

يف يَفتّن البارودي ترى حني لتعجب وإنك األمثال، قليلة شعرية صورة وهذه
يوم يف مثًال يقول كيف وانظر َغزوًة َغزوًة، الغزوات عن يتحدث وهو الحرب، تصوير

بدر:

��َج��ِم ِب��ال��سَّ ��رِك ال��شِّ ُع��ي��وُن ��الِل ال��ضَّ َع��َل��ى َوان��َه��َم��َل��ت ال��دِّي��ُن ف��ي��ِه ��َم تَ��بَ��سَّ يَ��وٌم
ِه��َم��ِم َوِم��ن بَ��أٍس ِم��ن ال��َع��رِش ذُو َح��ب��اُه ِب��م��ا ال��بَ��الءِ َخ��ي��َر ِب��ِه َع��ِل��يٌّ أَب��َل��ى
ُم��زَدَح��ِم ُك��لَّ ِم��ن��ُه��م يُ��َف��رُِّق َك��ًس��ا يَ��ك��س��ُؤُه��م ��م��ص��اِم ِب��ال��صَّ َح��م��َزُة َوج��اَل
َم��ن��َه��ِزِم َغ��ي��ُر َك��ِم��يٌّ ف��ي��ِه َوَل��ي��َس َج��م��َع��ُه��ُم َواألَن��ص��اُر ��ح��ُب ال��صَّ َوغ��اَدَر
ِل��ل��رََّخ��ِم َواألَب��داُن ِل��ل��ِب��ي��ض َف��ال��ه��اُم ع��اِدَل��ًة ال��َه��ي��ج��اءِ يَ��ُد ��َم��ت��ُه��م تَ��َق��سَّ
ِب��ال��ِق��َم��ِم ال��َه��ي��ج��اءِ س��اَح��ِة ف��ي يَ��ل��َع��ب��َن َص��واِل��َج��ٌة ِب��األَي��دي ال��ِب��ي��ُض َك��أَنَّ��م��ا
ُم��ن��َح��ِط��ِم َغ��ي��ُر وَُع��ض��ٌو ال��ّرغ��اِم َع��ل��ى ُم��ن��َج��ِدٍل َغ��ي��ُر َك��ِم��يٌّ ِم��ن��ُه��م يَ��ب��َق َل��م
ِل��ُم��ق��تَ��ِس��ِم نَ��ه��بً��ا َج��م��ُع��ُه��م َغ��دا َح��تّ��ى ُم��س��َع��َرٌة َوال��َح��رُب س��اَع��ٌة َم��َض��ت َف��م��ا
َك��ال��رُُّج��ِم َوال��ُم��ّراِن ِب��ال��َم��ش��َرِف��يَّ��ِة ص��اِئ��بَ��ًة ال��َح��رِب َس��م��اءُ أَم��َط��َرت��ُه��م َق��د
َش��َم��ِم َوِم��ن َف��خ��ٍر ِم��ن ك��اَن م��ا َوأَي��َن َص��َل��ٍف َوِم��ن َزه��ٍو ِم��ن ك��اَن م��ا َف��أَي��َن
��يَ��ِم ال��سِّ َه��ِذِه ف��ي َوال��رَّدى َف��أُرِغ��ُم��وا َم��ع��اِط��ِس��ِه��م ف��ي َوس��ٌم ��رِّ ِول��ل��شَّ ج��اءُوا
يَ��نَ��ِم َل��م ِل��ألَخ��ط��اِر تَ��َع��رََّض َوَم��ن َم��ق��اِت��لُ��ُه تَ��س��َل��م َل��م ال��َح��قَّ ع��اَرَض َم��ن

الحروب به تقيض ما يالئم ال رقيًقا وصًفا الحرب يف النبي وصف فقد شوقي أما
يقول: كيف ولننظر العبوث، وشمول الغضب َغَلبة من

َك��َرِم َوف��ي َخ��ي��ٍر ف��ي دونَ��َك َوال��بَ��ح��ُر َش��َرٍف َوف��ي ُح��س��ٍن ف��ي دونَ��َك ال��بَ��دُر
تَ��ِس��ِم واَس��م��تَ��ه��ا م��ا ال��ُزه��ُر َواألَن��ُج��ُم ان��َخ��َف��َض��ْت ط��اَول��تَ��ه��ا إِذا ال��ِج��ب��اِل ُش��مُّ
َك��م��ي ال��ِس��الِح ش��اك��ي إِل��ى َم��َش��ي��َت إِذا َوث��بَ��ِت��ِه ِع��ن��َد بَ��أًس��ا دونَ��َك َوال��َل��ي��ُث
َوال��بُ��َه��ِم األَب��ط��اِل أَف��ِئ��َدُة ال��َح��رِب ف��ي َح��بَّ��تَ��ه��ا أَدَم��ي��َت َوإِن إَِل��ي��َك تَ��ه��ف��و
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ُم��ص��َط��َدِم ُك��لِّ ف��ي آِم��نَ��ٍة اِب��ِن َع��ل��ى َوَه��ي��بَ��تُ��ُه أَل��ق��اه��ا ال��ل��ِه َم��َح��بَّ��ُة
ُم��ل��تَ��ِث��ِم َغ��ي��َر أَو ُم��ل��تَ��ِث��ًم��ا يُ��ض��يءُ ُدًج��ى بَ��دُر ال��نَ��ق��ِع تَ��ح��َت َوج��َه��َك َك��أَنَّ
ال��ُظ��َل��ِم داِج��َي تَ��ج��ل��و ال��نَ��ص��ِر َك��ُغ��رَِّة َف��ُغ��رَُّت بَ��دٍر ف��ي تَ��َط��لَّ��َع بَ��دٌر

الهول يقارعون وهم البأس ذوو به يُوَصف أن من أَرقُّ لكنه جميل، شعر وهذا
الغزاة: وصف يف قوله ويعجبني الجالد، ميدان يف

ِب��ال��ُرُج��ِم ال��ل��ُه َويَ��رم��ي ِب��أُْس��ٍد تَ��رم��ي َل��ه��ا ُق��م��َت ال��َه��ي��ج��اءِ إِل��ى ُدع��ي��َت َم��ه��م��ا
ُم��ع��تَ��ِزِم ال��ل��ِه ف��ي ُم��س��تَ��ق��ِت��ٍل ل��ل��ِه ُم��ن��تَ��ِق��ٍم ُك��لُّ ِم��ن��ُه��م ِل��واِئ��َك َع��ل��ى
ُم��ض��َط��ِرِم َك��ال��بَ��رِق س��اِب��ٍخ َع��ل��ى َش��وًق��ا ُم��ض��َط��ِرٍم ال��ل��ِه ِل��ِل��ق��اءِ ُم��َس��بِّ��ٍح
يَ��ِرِم َل��م ال��َده��ِر ِرح��اِل ف��ي ِب��َع��زِم��ِه َف��َرم��ى نَ��ق��َل��ًة يَ��ب��غ��ي ال��َده��َر ص��اَدَف َل��و
ال��ُخ��ذُُم ال��ِه��ن��ِديَّ��ُة ال ال��ل��ِه أَس��يُ��ِف ِم��ن ِب��ِه��ْم ال��ُح��روِب ِف��ع��ِل ِم��ن َم��ف��ال��ي��ُل ب��ي��ٌض
ِب��ال��َق��َس��ِم م��اَت َم��ن أَو ِب��ال��َع��ه��ِد م��اَت َم��ن َرُج��ٍل َع��ن َف��تَّ��ش��َت إِذا ال��تُ��راِب ف��ي َك��م
َوال��ِق��يَ��ِم األَق��داِر ف��ي ال��ن��اُس تَ��ف��اَوَت َل��م��ا األَن��اِم بَ��ع��ِض ف��ي َم��واِه��ُب َل��وال

الجهاد حكمة

خفيفة إشارة البارودي إليها وأشار القتال، مرشوعية يف الرس عن البوصريي يفصح لم
قال: حني

��َل��ِم ال��سَّ إل��ى َم��رَق��اٌة وال��َح��رب ��ل��ح ل��ِل��صُّ َج��َزًع��ا َف��اس��تَ��س��َل��م��وا ُج��َرًع��ا ال��رََّدى ذَاُق��وا

املنصف يُريض إفصاًحا عنها وأفصح الجهاد، حكمة عن أبان فقد شوقي أما
يقول: كيف ولننظر الَكنُود، جهل ويَكبَح

َدِم ِل��َس��ف��ِك ج��اءوا َوال نَ��ف��ٍس ِل��َق��ت��ِل بُ��ِع��ث��وا م��ا ال��ل��ِه َوُرس��ُل َغ��َزوَت ق��ال��وا
ِب��ال��َق��َل��ِم ال��َف��ت��ِح بَ��ع��َد ِب��ال��َس��ي��ِف َف��تَ��ح��َت َوَس��ف��َس��َط��ٌة أَح��الٍم َوتَ��ض��ل��ي��ُل َج��ه��ٌل
َوال��َع��َم��ِم ِب��ال��ُج��ّه��اِل ال��َس��ي��ُف ��َل تَ��َك��فَّ َح��َس��ٍب ذي ُك��لُّ َع��ف��ًوا َل��َك أَت��ى َل��ّم��ا
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يَ��ن��َح��ِس��ِم ِب��ال��َش��رِّ تَ��ل��َق��ُه َوإِن ذَرًع��ا ِب��ِه ِض��ق��َت ِب��ال��َخ��ي��ِر تَ��ل��َق��ُه إِن َوال��َش��رُّ

وإخاء، سالم دين كانت فقد باملسيحية، املثل يرضب أن حجته لتأييد رأى وقد
يقول: هذا ويف بالسيف، إال تقم لم ولكنها

ال��َغ��ِل��ِم ال��ظ��اِل��ِم َش��َه��واِت ِم��ن ِب��ال��ص��اِب َش��ِربَ��ْت َك��م ال��َغ��ّراءَ ال��َم��س��ي��ِح��يَّ��َة َس��ِل
ال��َح��َدِم س��اِط��َع ِق��ت��اًال ح��ي��ٍن ُك��لِّ ف��ي َوي��وِس��ُع��ه��ا يُ��ؤذي��ه��ا ال��ِش��رِك َط��ري��َدُة
َوال��ُرَح��ِم ِب��ال��ِرف��ِق ان��تَ��َف��َع��ت م��ا ِب��ال��َس��ي��ِف ِل��نُ��ص��َرتِ��ه��ا َه��بّ��وا َل��ه��ا ُح��م��اٌة َل��وال

فقال: الجهاد، فضيلة تأكيد إىل عاد ثم

ال��ذَِّم��ِم ِم��َن ف��ي��ِه َوم��ا ال��ِق��ت��اَل َح��تّ��ى ِب��ِه يَ��ج��َه��ل��وَن َش��يءٍ ُك��لَّ َع��لَّ��م��تَ��ُه��ْم
ُدُه��ِم ِم��ن َق��رَّ أَو ُع��ُم��ٍد ِم��ن ط��اَل م��ا َزَم��ٍن ف��ي ِل��ل��َدوالِت نَ��َر َل��م َل��والُه
ال��ُدُه��ِم األَع��ُص��ِر ف��ي ال ال��ُغ��رِّ األَع��ُص��ِر ف��ي آِونَ��ٍة ُك��لَّ تَ��ت��رى ال��َش��واِه��ُد ِت��ل��َك
تَ��ُص��ِم َوَل��م تَ��ث��َل��ْم َل��م ال��َق��ذاِئ��ُف َل��وال ُس��ُرٌر َواع��تَ��َل��ْت ُع��روٌش م��اَل��ت ِب��األَم��ِس

اإلسالمية املدنية

املرصيني مدنية عىل وتقديمها اإلسالمية، املدنية جالل عن باإلفصاح شوقي انفرد وقد
يقول: ذلك ويف والرومان، واليونان

َوال��تُ��َوِم بَ��غ��داَد ف��ي ال��يَ��واق��ي��ِت ُك��لُّ َح��َوت��ا َوم��ا َوآث��ي��ن��ا روم��ا َع��ن��َك دَع
َواألَيُ��ِم ال��ن��ي��راِن أَثَ��ِر َع��ل��ى َه��وى ِب��ِه يَ��ِدلُّ َوإي��وانً��ا ِك��س��َرى َوَخ��لِّ
ال��َه��َرِم نَ��ه��َض��ِة ف��ي ال ال��َع��دِل نَ��ه��َض��ِة ف��ي َم��ظ��َه��ُرُه ال��ُم��ل��َك إِنَّ َرع��َم��س��ي��َس َوات��ُرك
ال��َس��َل��ِم يَ��َد أَل��َق��ْت َل��ه��ا ال��َس��الِم داُر ذُِك��َرْت ُك��لَّ��م��ا روم��ا ال��َش��راِئ��ِع داُر
ُم��خ��تَ��َص��ِم ِع��ن��َد َق��ض��اءً َح��َك��ت��ه��ا َوال ُم��ل��تَ��أٍَم ِع��ن��َد بَ��ي��انً��ا ض��اَرَع��ت��ه��ا م��ا
َوُم��ع��تَ��ِص��ِم َوَم��أم��وٍن َرش��ي��ٍد َع��ل��ى َق��ي��اِص��ِره��ا ِم��ن ِط��راٍز ف��ي اح��تَ��َوت َوال
َوال��تُ��َخ��ِم األَرِض ِب��ُح��دوِد تَ��َص��رَّف��وا َك��ت��اِئ��بُ��ُه��ْم س��اَرت إِذا الَّ��ذي��َن َم��ِن
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َف��َه��ِم َوال َع��ق��ٍل ف��ي يُ��دانَ��وَن َف��ال َوَم��ع��ِرَف��ٍة ِع��ل��ٍم إِل��ى َويَ��ج��ِل��س��وَن
ال��ُح��ُك��ِم َه��ي��بَ��ِة ِم��ن ال ال��ِع��ل��ِم َه��ي��بَ��ِة ِم��ن نَ��بَ��س��وا إِن ال��ه��اَم ال��ُع��َل��م��اءُ يُ��َط��أِط��ئُ

الدين. حياطة يف األثر من لهم كان وما اإلسالم، خلفاء وصف يف الشاعر مىض وقد
قوله: غري كله ذلك من يعجبني وال

ال��َه��َرِم نَ��ه��َض��ِة ف��ي ال ال��َع��دِل نَ��ه��َض��ِة ف��ي َم��ظ��َه��ُرُه ال��ُم��ل��َك إِنَّ َرع��َم��س��ي��َس َوات��ُرك

سمى البوصريي أن املفصلة املوازنة هذه بعد ولنسّجل … األمثال فرائد من فإنه
العاطفة، لصدق أثٌر وهذا شعره؛ سائر يف معَشاِره إىل يُوفق لم ُسموَّا النبوية املدائح يف
الشعر من لهما الناس يعرف ما دون الباب هذا يف شعرهما فإن صاحبيه، بخالف

قال: حني شوقي وصدق البليغ،

ال��َق��َدِم ذي ال��َف��ي��ح��اءِ ال��بُ��رَدِة ِل��ص��اِح��ِب تَ��بَ��ٌع ال��َه��وى َوأَرب��اُب ال��م��اِدح��وَن
ال��َك��َل��ِم ص��اِدَق يُ��م��ل��ي ال��ُح��بِّ َوص��اِدُق َوَه��ًوى خ��اِل��ٌص ُح��بٌّ ف��ي��َك َم��دي��ُح��ُه
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والعرشون الخامس الفصل

دراج نواسوابن أبو

نواس، أبو وهو املرشق يف زمانه شاعر أحدهما كان لشاعرين قصيدتني بني ولنوازن
العامريني، الشعراء َحلبة «سابق دراج: ابن وهو املغرب يف زمانه شاعر ثانيهما وكان

حيان. أبو قال كما أجمعني» األندلس أهل محاسن وخاتمة
القارئ نحيل أن رأينا ولكنا وعرصه، نواس أبي عن شيئًا نذكر أن الواجب وكان
جامع ذكره بما ونكتفي األربعاء، حديث يف حسني طه الدكتور ذلك يف كتبه ما إىل
من جماعة مجلسه يف صادف مرص يف الخصيب عىل قدم ملا نواس أبا أن من الديوان
فقال: عيل؟ أبا تنشدنا أال الخصيب: قال فرغوا فلما فيه، مدائح ينشدونه الشعراء
إذًا. هات قال: يأفكون! ما تلقف موىس عصا بمنزلة هي قصيدة األمري أيها أنشدك

املشهورة: رائيته فأنشده

َع��ِس��ي��ر َل��َدي��ك يُ��ْرَج��ى َم��ا َوَم��ي��ُس��ور َغ��يُ��ور أَبُ��وِك بَ��ي��تَ��ي��نَ��ا أَج��اَرة

يف القصيدة هذه ذكر طار وقد سنية. بجائزة له وأمر الخصيب، لها فاهتز
— األندليس القسطيل دراج بن أحمد منهم الشعراء، من كثري وعارضها األمصار، جميع
وازن فقد الدمشقي، بعرقلة املعروف نمري بن حسان ومنهم — القول عنه وسنبسط
إىل بها وقصده أيوب بن يوسف بن الدين صالح بها مدح بقصيدة نواس أبي قصيدة

يقول: وفيها الخصيب، إىل بقصيدته توجه حني نواس أبو فعل كما مرص،

ُم��ِج��ي��ُر ال��ِف��َراِق أَيَّ��ام َج��ور وٍم��ن بَ��ش��ي��ُر ال��ظَّ��اِع��ِن��ي��ن ِديَ��اِر ِم��ْن َع��َس��ى
َص��بٌ��وُر ال��ُم��ِح��بَّ ولِ��ك��نَّ ُه��ُم��وِم��ي َوتَ��َك��اثَ��رْت بَ��ع��َده��ْم َص��ب��ِري ِع��ي��َل َل��َق��د



الشعراء بني املوازنة

وثُ��ُغ��وُر أع��يَ��ٌن َغ��َزت��ه َك��ِئ��ي��ٌب ُم��تَ��يَّ��ٌم ال��ثُ��ُغ��وِر أك��نَ��اِف بَ��ي��ن وَك��م
م��ط��ي��ر وه��و ال��م��ي��ط��ور إل��ى وي��وم ق��ط��ع��ت��ه��ا ب��ال��م��اط��رون ل��ي��ل��ة وك��م
وُس��ُروُر نَ��ظ��َرة ل��ل��نَّ��َداَم��ى ِب��َه��ا َم��نَ��اٍزًال وَم��ق��َرا َس��ط��َرا ِم��ن ال��ل��ه َس��َق��ى
َق��ص��ي��ُر ِف��ي��ه ال��َم��ِرءِ ويَ��وُم َط��ِوي��ٌل َف��إنَّ��ه «ال��نَّ��يِّ��َري��ِن» ِظ��لُّ َزال وال
نَ��ِم��ي��ُر َس��اَح��تَ��ي��ك ِم��ن ال��َح��يَ��ا وَم��اء بَ��ارًدا َم��اؤك َزال ال بَ��َرَدى َوي��ا
وبُ��ُدوُر أَش��ُم��ُس ِف��ي��ه��ا َالح َوَق��د ِج��لَّ��ٍق أْك��نَ��اف بَ��يْ��َن َّ إالَّ ال��َع��ي��َش أبَ��ى
نَ��ُف��وُر وه��و ال��َم��اُل َح��بَ��اِئ��لُ��ُه��نَّ ج��آذٍر ِس��رُب َج��ي��ُروَن ِب��ِح��َم��ى وك��م
أِم��ي��ُر ��الَح ال��صَّ ِف��ي��ه بَ��َل��ٍد إل��ى َق��اِص��ًدا ِس��رت إِذا َس��أَح��ِوي��ه ول��ِك��ن

قوله: منها نختار جيدة بقصيدة البارودي سامي محمود وعارضها

نَ��ض��ي��ُر َوه��َو َم��رَّ َش��ب��ابً��ا وح��يَّ��ا أَبَ��رَُّه َم��ا ��بَ��ا ال��صِّ ال��ل��ُه َف��َرَع��ى أَال
نَ��م��ي��ُر ال��َوَف��اءِ وَس��ل��س��اُل َع��ل��ي��ن��ا ِظ��اللُ��ُه تَ��ِرفُّ أَْف��َواٌف اْل��َع��يْ��ُش إِِذ
نَ��ِك��ي��ُر ِب��ِه��نَّ إِْن َم��ا ِش��يَ��ٍم َع��ل��ى َل��ذَّة إِْخ��َواِن بَ��يْ��َن ف��ي��م��ا نَ��ْح��ُن َوإِذْ
َس��ِم��ي��ُر ��بَ��اُب َوال��شَّ ِخ��ْدٌن ال��لَّ��ْه��ُو ِب��ه��ا َم��الِع��ٍب بَ��يْ��َن اْل��َك��أُْس َع��َل��يْ��نَ��ا تُ��َداُر
َس��ِف��ي��ُر ال��ُك��ئ��وِس بَ��ي��َن َوَري��َح��انُ��نَ��ا َرَس��ائ��ٌل ال��نُّ��ُف��وِس بَ��يْ��َن َف��أَْل��َح��اُظ��نَ��ا
تَ��ط��ي��ُر َح��ي��ُث ال��لَّ��ذَّات َم��َع َوِط��رنَ��ا ِب��نَ��َه��اِرنَ��ا َل��ي��ِل��نَ��ا ج��ن��اح��ي َع��َق��دنَ��ا
يَ��س��ي��ُر ال��َش��ب��اِب بَ��ع��َد ال��ف��ت��ى بَ��ق��اءُ ف��إنَّ��م��ا أِدره��ا ِل��س��اق��ي��ن��ا وُق��ل��ن��ا
ثُ��ئُ��وُر ال��رِّج��اِل أَْل��بَ��اِب ِع��نْ��َد َل��َه��ا َل��ه��ب��يَّ��ة َش��م��س��يَّ��ة ِب��ه��ا َف��َط��اَف
تَ��ُدوُر اْل��َف��َض��اءُ األَْرُض ِب��نَ��ا َوَظ��لَّ��ْت َم��ك��ان��ن��ا أق��م��ن��ا َش��ِرب��ن��اه��ا م��ا إذا

الساجعة: الحمائم وصف يف قوله منها ويعجبنا

َق��ِت��ي��ُر ف��ي��ِه ��بْ��ِح ل��ِل��صُّ بَ��َدا أَْن إِل��ى َظ��الَِم��ه��ا ُع��ْم��َر أَْف��نَ��يْ��ُت َل��يْ��َل��ة َوَك��ْم
َط��ه��وُر وال��بَ��نَ��اُن َس��م��ِع��ى ��م��ُت ونَ��عَّ نَ��اِظ��ِري َوَم��تَّ��ْع��ُت َق��ْل��ِب��ي ِب��ه��ا َش��َغ��ْل��ُت
َك��ِث��ي��ُر وال��َغ��اِدروَن وِج��ي��رتِ��ِه ِب��أه��ل��ِه ال��َك��ِري��ِم ُص��ن��َع ِب��ه��ا َص��نَ��ع��ُت
َه��دي��ُر ال��ُغ��ص��وِن أط��راِف ب��ي��َن َل��ه��ا َح��َم��اِئ��ٍم َح��ِف��ي��ُف إِالَّ َراَع��نَ��ا َف��َم��ا
َص��ف��ي��ُر ال��َح��ن��ي��ِن بَ��ع��َد ِب��َه��ا َل��ُه��نَّ َخ��َم��اِئ��ٍل ِف��ي َل��َه��ا أَتْ��َرابً��ا تُ��َج��اِوُب
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تَ��دوُر َك��ي��َف ال��دَّه��ِر داِئ��راِت وال َم��ِع��ي��َش��ة بُ��ْؤَس يَ��ْع��ِرْف��َن ال نَ��َواِع��ُم
َوَش��ِك��ي��ُر َط��اِئ��ٌل ِف��ي��ِه ال��رِّي��ِش ِم��َن َوَس��اِئ��ًدا َل��ُه��نَّ َه��اَم��اٌت ��ُد تَ��َوسَّ
ُس��ي��وُر َل��ُه��نَّ تُ��ع��َق��د َل��م تَ��م��ائ��َم َح��ب��ي��ِك��ه��ا ِم��ن أع��ط��اِف��ه��ا ع��ل��ى َك��أنَّ
وَغ��دي��ُر َس��اِب��ٌغ ِظ��لٌّ َزه��اه��نَّ َغ��يْ��ِرِه َدواِخ��ُل أَيْ��ٍك ِم��ْن َخ��َواِرُج
َوح��ِري��ُر ُس��ن��ُدٌس َص��َف��َح��تَّ��ي��َه��ا ع��ل��ى ك��أنَّ��م��ا َرفَّ��ت ال��َش��م��ُس غ��اَزَل��ت��َه��ا إذا
ُس��تُ��وُر ال��َظ��الِم نَ��ْس��ِج ِم��ْن يَ��بْ��َق َوَل��ْم ِج��ي��دُه رفَّ َق��د ال��ُص��ب��َح َرأي��ُت ��ا ف��ل��مَّ
َق��ِدي��ُر َوْه��َو َع��فَّ إِْن اْل��َف��تَ��ى يَ��ِت��ي��ُه َوإِنَّ��َم��ا ِت��ي��ًه��ا ال��ذَّيْ��َل أَُج��رُّ َخ��َرْج��ُت

يقول: وهو نفسه، بها وصف التي الجزلة القطعة بهذه ننّوه أن الوفاء ومن

يَ��م��وُر َوه��َو ال��ج��ي��ِش لُ��ه��اَم تَ��ُردُّ وََع��ْزَم��ة نَ��ايَ��ا ال��دَّ تَ��أْبَ��ى ِش��ي��َم��ة َولِ��ي
ُدوُر وال��َم��ع��اِق��ُل ِل��ُم��ه��ري َم��راٌد َف��ْوَق��َه��ا نَ��ْح��ُن الَّ��ِت��ي َف��األَْرُض ِس��ْرُت إِذَا
ُوبُ��ُك��وُر ال��َه��َواءِ ِل��ِع��ق��بَ��اِن َف��ل��ي��َس َم��ن��ِزٌل يَ��ُص��رن��ى َل��م إن َع��ج��ٌب َف��ال
وبُ��ك��وُر ال��َم��دى ُط��وِل َع��ل��ى َرواٌح ِرك��ابَ��ه��ا يَ��ن��ق��ى ل��ي��َس نَ��ف��ٍس َه��م��اَم��ة
أُُم��وُر تَ��ِت��مَّ أن إالَّ ال��ِج��دِّ َع��ِن ِع��ن��انَ��َه��ا تَ��ُك��فَّ أالَّ ُم��َع��وَّدة
بَ��ص��ي��ُر يَ��َراُه ال م��ا تَ��َرى وَع��ي��ٌن َس��م��ي��َع��ة أُذٌن ال��َغ��ي��ِب َوراءِ ِم��ْن َل��ه��ا
َج��ِدي��ُر ِب��اْل��َوَف��اءِ َوِم��ثْ��ِل��ي ِب��أَْم��ِري ِف��راس��ة ال��ِك��راُم َض��نَّ ِب��م��ا َوف��ي��ُت
أَم��ي��ُر ال��َزَم��اِن ف��ي نَ��ف��ٍس ُك��لِّ َع��ل��ى َك��أَنَّ��ِن��ي اْل��َج��الِل َم��ْح��ُس��وَد َوأَْص��بَ��ْح��ُت
ُص��دوُر ِب��ال��ُق��لُ��وِب ��ت َغ��صَّ ُق��ل��ُت: وإِن ُغ��َل��َوائ��ِه ِم��ن ال��دَّه��ُر َك��فَّ ُص��ل��ُت إذا

تقدير من نواس أبي قصيدة به ظفرت ما مبلغ عىل دليل املعارضات هذه ويف
ومظاّن الحسن مواطن من فيها ما بالتحديد لنعرف امليزان يف فلنضعها الشعراء،

االبتذال.
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أغراضالقصيدة

يتحدث أن الشاعر عند هذا استتبع وقد الخصيب، مدح هو القصيدة لهذه األول الغرض
من زوجه وبني بينه دار ما يذكر وأن عنه، وانرصافها منه، جارته نفرة عن قليًال
أجل من نسوا وكيف مرص، إىل الشعراء سار كيف يصف وأن بالرحيل، همَّ حني الحوار
القصيدة، أجزاء بني للخصيب مدحه فرق وقد العراق، ورياض الشام جنات واليها
هيبته، عن فتكلم عاّد ثم باملفسدين وتنكيله بالعواقب وبرصه وجوده سؤدده عن فتكلم
القصيدة اختتم ثم األخالق، وكرم العنرص طيب من له وما والحرب، للسلم أعد وما

البيتني: بهذين

َج��ِدي��ُر ِف��ب��َك ��ْل��ُت أمَّ ِب��م��ا وأنْ��َت ب��ال��ُم��ن��ى بَ��َل��ْغ��تُ��َك إِذ َج��دِي��ٌر وإنِّ��ي
وَش��ُك��وُر َع��اِذٌر ف��ِإنِّ��ي وإالّ َف��أْه��لُ��ُه ال��َج��ِم��ي��َل ِم��ن��ك تُ��ولِ��ن��ي َف��إْن

بقوله: جارته حاور أنه أوًال فنذكر وتحليلها، القصيدة نقد يف ولنأخذ

َع��ِس��ي��ر َل��َدي��ك يُ��ْرَج��ى َم��ا َوَم��ي��ُس��ور َغ��يُ��ور أَبُ��وِك بَ��ي��تَ��ي��نَ��ا أَج��اَرة
ُس��تُ��وُر َع��ل��ي��ِك ُدونِ��ي بَ��ِرَح��ْت َف��ال َزْوج��ة أن��ِت وال ِح��ل��م��ا ال ٌك��ن��ِت وإن

عىل ثقيلة بيتينا» «أجارة وعبارة األداء، لحسن أثر األول البيت صدر يف وليس
الشاعر أن نذكر أن إىل األقل عىل تحتاج هي أو املدلول، واضحة غري كذلك وهي السمع،
— أذكر ولقد ذلك، غري يريد وقد النسب وبيت السكن بيت جارته ببيتي يريد قد
املنفلوطي قيمة يف مرة الههياوي محمد األستاذ أناقش كنت أني — الفكاهة باب من
غيور أبوك بيتينا أجارة نواس: أبي قول يفهم ولم مات وقد كيف فقال: لألدب، وفهمه

مكان1!! اسم هذا أن منه ظنًا بيتينا من التاء يكرس كان لقد

تسجيل من بأًسا نرى ال ولكننا أخاه مست التي الدعابة هذه عىل املنفلوطي بكر أبو األستاذ عاتبنا 1

الشبان شغل فقد الكاتب، املنفلوطي من تعض ال ذلك مع وهي األدباء، من عرفناهم من هفوات بعض
البيان. أقطاب من جدال بال وكان عرصه، يف
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بقوله: األول بيته تقرن حني التناقض تلمس لتكاد وإنك

ُس��تُ��وُر َع��ل��ي��ِك ُدونِ��ي بَ��ِرَح��ْت َف��ال َزْوج��ٌة أن��ِت وال ِح��ل��م��ا ال ٌك��ن��ِت وإن

مرجع تكون أن يوجب وذلك الجارة، هذه من يرجو ما عرس يشكو أوًال فهو
تقصد وإالَم تسأله: أن إىل فيضطرك صديقة، وال زوجة لست بأنها يرصح ثم هواه،
النفس، وقلق الصدر ضيق عليه يغلب ثم ستور»؟ عليك دوني برحت «فال تقول: حني

فيقول:

نُ��ُش��وُر يَ��ُك��وَن أن إالَّ َوْص��َل وال بَ��يَ��نَ��ه��ْم تَ��زاُوَر ال ق��ْوًم��ا وَج��اَوْرُت
َق��ِدي��ُر َع��َل��يَّ ُس��ل��َط��اٍن ك��ّل وال الِزٍب َض��ْربَ��ـ��ة ب��ال��َم��ْش��ُغ��وِف أن��ا َف��َم��ا

لقلبه يقّر لم التي البقعة تلك يف أمانيه وحبس فؤاده أرس من يتململ بهذا وهو
وتسكن بالعيون، العيون تأنس حني النجوم، ألالء بغري فيها عينه تنعم ولم قرار، فيها
النفوس، وخطرات األهواء بحركات علمه عن يحدثنا أخذ ثم !… القلوب إىل القلوب

فقال:

َض��ِم��ي��ُر َع��َل��ّي يَ��ْخ��َف��ى ال ك��ْدُت َف��َق��د َزاِج��ٌر ب��ال��ع��ي��ِن ال��َع��ي��ِن ِل��َط��ْرِف وإنِّ��ي

الرجل يرمي أن وأصله الطري. زجر من هو وإنما الردع، معناه ليس هنا والزجر
ميارسه واله وإن به، تفاءل ميامنه طريانه يف ه والَّ فإن به، يصيح أو بحصاة الطائر
قرره ملا تأكيد البيت وهذا العني، بمالحظة الصدر يف ما يقرأ أنه ويريد منه، تطاير
الصدود تعلن ولم بالقطيعة، ترصح لم وإن عليه، وقسوتها به جارته عنف من قبل
نظرته شبّه بل الفراسة، بصدق نفسه وصف يف الحد هذا عند نواس أبو يقف ولم …

فقال: األزغب، فرخها عن ليلتني القوت طوت وقد الريح، سكون يف الُعقاب بنظرة

نَ��ُدوُر ال��ي��َديْ��ن ب��أرَس��اِغ ُع��َق��اٌب َل��َه��ا َس��اِك��نَ��ة وال��رِّي��ُح نَ��َظ��َرْت َك��م��ا
َش��ِك��ي��ُر َع��َل��ي��ِه يَ��نْ��بُ��ْت َل��م أَُزيْ��ِغ��َب َض��ُروَرة ِذي َع��ن ال��ُق��وَت َل��ي��َل��ت��ي��ن ط��َوْت
يَ��ُم��وُر ��ِري��ُب وال��ضَّ َق��ْرٌن ��ْم��ِس ال��شَّ ِم��ن َل��ه��ا بَ��َدا ِح��ي��َن َع��ْل��ي��اءَ َع��َل��ى ف��أْوَف��ْت
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ُس��ُروُر َع��َل��ي��ه يَ��ْدُخ��ْل َل��م ال��رَّأس ِم��ن َم��َغ��اَرة ِح��َج��اَج��ْي ف��ي َط��ْرف��ا تُ��َق��لِّ��ُب

ألسلوب رصيح تقليد هي إذ فطرته، عىل خروج فيها نواس أبي من اللفتة وهذه
القديمة، األساليب بمراعاة الرسمية املواقف يف يُعني كان نواس أبا أن ويظهر األعراب،
عن يتحدث وهو االنقياد كل لفطرته ينقاد كان كما واللغويني، الرواة مرضاة ابتغاء
أصبح أو الصوت، رخيم كل من واملغنني، والسقاة الندامى بذكر ويشيد الصهباء،

يقول: الذي وهو الحديث، عذب أو الوجه،

أُخ��ُدود األرض أِدي��م ف��ي َل��ه َح��تَّ��ى وأك��ِرُه��ه يَ��أبَ��اِن��ي ال��زِّقَّ أس��َح��ب َق��د
ِغ��رِّي��د األش��ِع��ار ِب��ُم��ن��تَ��ح��ل َح��اٍد َل��َه��ا يَ��ُك��ون أن إال ال��ّراح أرِح��ل ال
ال��ُع��ود يَ��ن��ِط��ق َح��ت��ى ال��لَّ��ه��و يَ��ن��ِط��ق َل��ن ِب��ه ��ُك��وت ال��سُّ َط��ال َق��د ال��ُع��ّود ف��اس��تَ��ن��ِط��ق

فراسته، وصدق جارته، نفرة عن الحديث من انتقل نواس أبا أن هذا بعد ولنذكر
فقال: زوجه، حوار عن الحديث إىل

تَ��ِس��ي��ُر نَ��َراَك أن َع��ل��ي��نَ��ا َع��ِزي��ٌز َم��ْرك��بَ��ي: َخ��فَّ بَ��ي��ت��َه��ا ِم��ن ال��ت��ي تَ��ُق��وُل
َل��َك��ث��ي��ُر ال��ِغ��نَ��ى أْس��ب��اَب إّن بَ��َل��ى ُم��تَ��َط��ّل��ٌب؟ ل��ِل��غ��نَ��ى ِم��ْص��ٍر ُدوَن أَم��ا
ع��بَ��ي��ُر: َج��ْرِي��ِه��نَّ ِم��ن َف��َج��رى َج��رْت بَ��َواِدٌر واس��تَ��ع��َج��َل��تْ��ه��ا َل��ه��ا َف��ُق��ل��ُت
أم��ي��ُر ال��َخ��ِص��ي��ُب ِف��ي��ه بَ��َل��ٍد إل��ى ِب��ِرْح��َل��ة َح��اِس��ِدي��ِك أَك��ثّ��ْر ذَِري��ن��ي

الفكرة وضوح من فيها ما إىل جمالها ويرجع املختار، الشعر من القطعة وهذه
قوله: يف الصدق وانظر التعبري، وسالمة

َل��َك��ث��ي��ُر ال��ِغ��نَ��ى أْس��ب��اَب إّن بَ��َل��ى ُم��تَ��َط��ّل��ٌب؟ ل��ِل��غ��نَ��ى ِم��ْص��ٍر ُدوَن أَم��ا

امللوك مدح غري الغنى أسباب من لهم يطب لم العهد ذلك يف الشعراء ولكن
واملناقب، املحامد خلق هي واحدة ناحية يف العبقرية لحرص بابًا هذا وكان واألمراء،

وقوله: — املال يف بسطة زاد أو امللك من بإثارة فظفر الدهر له ُجنَّ من لكل
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أم��ي��ُر ال��َخ��ِص��ي��ُب ِف��ي��ه بَ��َل��ٍد إل��ى ِب��ِرْح��َل��ة َح��اِس��ِدي��ِك أَك��ثّ��ْر ذَِري��ن��ي

املستملحة، الكنايات من الحساد بكثرة املال وفرة عن والتعبري املختارة، األبيات من
له وأمر أملها. وتبلغ حسادها، يكثر إذًا البيت: هذا أنشد حني الخصيب له قال وقد

الخصيب: مدح يف قال ثم دينار، بألف

تَ��ُزوُر ال��َخ��ِص��ي��ِب بَ��ع��َد َف��تَّ��ى َف��أّي ِرك��ابُ��ن��ا ال��َخ��ِص��ي��ِب أْرَض تَ��ُزْر َل��م إذَا
يَ��ص��ي��ُر َح��ي��ُث ال��ُج��وُد يَ��ص��ي��ُر ول��ِك��ْن ُدونَ��ه َح��لَّ وال ُج��وُد َج��اَزُه ف��م��ا

خري ممدوحه أن الشاعر يزعم أن السهل ومن أدبية، قيمة البيتني لهذين وليس
إىل يصري، حيث يصري وإنما دونه، يحل وال يجوزه، ال الجود وأن اإلطالق، عىل الناس

قال: حني واإلسفاف الضعف منه نال وقد الخياال، وثبات من هناك ما

ويَ��ِس��ي��ُر ِب��ه نَ��ْص��ٍر أب��و ي��ِح��ّل ُس��ؤَدٍد ِم��ث��َل ُس��ؤُدًدا َع��ي��ن��ي تَ��َر ف��ل��ْم

قال: حني التوفيق كل ُوفق ولكنه

تَ��ُدوُر اِئ��َراِت ال��دَّ أنَّ ويَ��ْع��َل��ُم ِب��َم��اِل��ِه ال��ثَ��نَ��اءِ ُح��ْس��َن يَ��ْش��تَ��ري َف��تً��ى

ويصفه البعيد، والصيت الحسنة، السمعة لنيل بالسعي الخصيب يصف فإنه
تطيب وال الخطوب، وجائرات النوائب، عاديات من والحذر النفس، بضبط هذا مع
يتوقع الذي الهيوب، الحِذر خطوات وملكه حكمه يف خطا إذا إال أمري أو مللك الدنيا
بطشه يصف أخذ ثم … األقدار حوله من تثور وأن الدهر، له يتنكر أن لحظة كل يف

فقال: الناس، بأمن بالعابثني وتنكيله باملفسدين،

نَ��س��ور ِح��ي��ن ال��تَّ��ص��ِم��ي��م َخ��ص��ي��ب��يَّ��ة َل��َح��بّ��ٍة ال��ِب��الَد َح��يَّ��ات وأَط��َرق
أِس��ي��ُر ال��َوثَ��اق ف��ي وُك��لٌّ َف��أض��َح��وا أم��ِن��ه��ْم َح��ال ف��ي ال��َج��ْوِر ِأله��ِل َس��َم��وَت
َق��ِص��ي��ُر ال��ِق��يَ��ام ِع��ن��د ُخ��ط��وة َل��َه��ا ِح��َل��يَ��ة ال��ّس��اِق َع��َل��ى َغ��نَّ��تْ��ُه َق��ام إذا
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االضطراب، من شيئًا تقايس كانت العهد ذلك مرصيف أن إىل إشارة األبيات هذه ويف
وأوجع للنفس، آلم سخر وأي الشعراء، وسخرية الحكام الستبداد طعمًة لذلك وكانت

الّصفاد: يف يوسف وهو مرص فتيان أحد يف نُواس أبي قول من للقلب،

َق��ِص��ي��ُر ال��ِق��يَ��ام ِع��ن��د ُخ��ط��وة َل��َه��ا ِح��َل��يَ��ٌة ال��ّس��اِق َع��َل��ى َغ��نَّ��تْ��ُه َق��ام إذا

قال: حني الجيب بنصح الخصيب وصف يف نواس أبو أحسن وقد

َخ��ِب��ي��ُر ال��ُم��ؤِم��ن��ي��َن أِم��ي��َر َف��إنَّ ِب��َم��ـ��َق��ـ��اَل��ت��ي َج��ـ��اِه��ـ��ًال أْم��ـ��َس��ى يَ��ـ��ُك َف��َم��ـ��ْن
َق��ِت��ي��ُر ال��َع��اِرَض��ي��ِن ف��ي بَ��َدا أن إل��ى يَ��اِف��ع��ا ال��نَّ��ِص��ي��َح��ة تُ��ولِ��ي��ِه ِزل��َت وَم��ا
تُ��ِش��ي��ُر ب��ال��ِك��ف��اءِ َع��َل��ي��ه ��ا وإمَّ َك��َف��يْ��تَ��ُه ��ا ف��إمَّ أم��ٌر َغ��اَل��ُه إذا

ويف امللوك، بأرسار يظفر حني للحق املخلص الرجل به يوصف ما أجمل من وهذا
الشعراء رحلة وصف وهي بالتقديم، أوىل وكانت الشاعر، أخرها قطعة القصيدة هذه
يف رديئة بأنها ونرصح للموضوع، تتميًما القطعة هذه نرسد ونحن الخصيب، إىل

قال: السياق. ويف العبارة،

َش��ه��ي��ُر األِدي��ِم َم��ف��تُ��وُق ��بْ��ِح ال��صُّ ِم��ن بَ��َدا َوَق��د َع��ْق��رُق��وَف ِم��ن ِب��نَ��ا َرَح��ْل��َن
تَ��ُغ��وُر أبَ��اَغ َع��ي��ن��ْي ف��ي ��م��ِس ال��شَّ َم��َع َرأي��تُ��َه��ا َح��ت��ى ب��ال��َم��اءِ نَ��َج��َدْت َف��َم��ا
َزم��ي��ُر ��ب��اِح ال��صَّ ِدي��ك ِم��ن َح��اَن َوَق��د ِب��َش��ْربَ��ة ال��نُّ��ِق��ي��ِب َم��اءِ ِم��ن وُغ��ّم��ْرَن
ُص��وُر ��ِن ال��ُم��َدخِّ ُرْع��ِن إل��ى وُه��ّن ت��ْدُم��ٍر َك��نَ��اِئ��َس إْش��َراق��ا وَواَف��ي��َن
ثُ��ئ��وُر ال��ُغ��وَط��ت��ي��ِن أه��ِل ِع��ن��د َل��َه��ا ك��أنّ��َم��ا ال��ُغ��وَط��تَ��ي��ِن أْه��َل ��ْم��َن يُ��ؤمَّ
يُ��ِن��ي��ُر ل��ل��ن��اظ��ري��َن، ُص��بْ��ِح��ِه، س��نَ��ا ي��َك��ْد ل��م بَ��يْ��س��اَن دوَن َل��يْ��ًال وق��اَس��يْ��َن
ُش��ُط��وُر أْج��َراِح��ِه��ّن م��ن يَ��بْ��َق َوَل��م َص��خ��َره��ا يَ��ْرَض��خ��ن ب��ال��ج��ْوَالن وأْص��بَ��ح��َن
ُزوُر ال��ُم��َق��دَِّس ال��بَ��يْ��ِت َع��ِن َوُه��نَّ ُف��ط��ُرٍس ن��ه��ِر م��ن ف��ّوْزَن ق��د وأْص��ب��ح��َن
ُش��ُق��وُر َح��اِج��ِه��ّن ِم��ن ال��َف��َرَم��ا َوف��ي َه��اِش��ٍم َغ��زَّة ب��ال��ّرْك��ب��اِن ط��وال��َب
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فقال: الخصيب، مدح واستأنف

ُم��ِج��ي��ُر تَ��َزاَل ال أن َرك��ِب��َه��ا ع��ل��ى أج��اَرَه��ا أج��اره��ا ِم��ْص��ر ُف��ْس��ط��اَط أتَ��ْت وَل��ّم��ا
ويُ��ن��ِي��ُر َض��وءه يَ��ْس��ري ال��َف��ْج��ِر َس��نَ��ا َج��ِب��ي��نَ��ُه ك��أنَّ بَ��ّس��اٌم ال��َق��ْوِم ِم��ن
وَس��ِري��ُر ِم��نْ��بَ��ٌر يَ��ْزُه��و ��ْل��ِم ال��سِّ وف��ي ال��وََغ��ى ف��ي وال��رُّم��ُح ال��ّس��يْ��ُف ب��ال��َخ��ِص��ي��ِب َزَه��ا
َغ��يُ��وُر ال��نَّ��َس��اءِ َع��ْوَراِت دوِن وِم��ن ال��نَّ��َدى َع��ن َك��َف��ْف��َن األيْ��ِدي إذَا َج��وَّاٌد
ب��ُدوُر ��الِم ال��سَّ يَ��ْوَم اْس��تُ��ؤِذنُ��وا إذَا َك��أنَّ��ُه��ْم األع��َج��ِم��ي��ن ف��ي َس��َل��ٌف َل��ُه

يف يماثلها ما وبني بينها نوازن حني األخرية القطعة هذه تحليل إىل وسنعود
َدّراج. ابن قصيدة
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والعرشون السادس الفصل

األدباألندليس من نفحة

الصدق من مبلغه ورأينا الخصيب، مدح يف نواس أبي قصيدة املايض البحث يف نقدنا
ابن قصيدة وبني بينها نوازن أن إال يبق ولم يأفكون، ما تلقف موىس كعصا ظنها حني
عند قصرية وقفة نقف أن رأينا ولكنا نواس، أبي بمعارضة أمريه أوصاه الذي درَّاج
هناك كانت فقد الرشيد، شاعر عىل شاعره يظهر أن يف عامر أبي بن املنصور رغبة
وكان والترشيع، والفلسفة األدب يف املغرب ورجال املرشق رجال بني شديدة منافسة
عجيب ولع هذا دراج البن وكان املٌرش، أهل عىل بالظهور شديد كلف األندلس ألهل
وبرعه نواس أبا بذَّ كيف وسنرى والعراق، والشام مرص يف الشعراء من نبغ من بسبق
بني املفاضالت ُعقدت أن التنافس ذلك أثر من وكان امليزان، يف قصيدته نضع حني
وتقدم نشاط، إىل ونشاًطا قوة إىل قوة الفكر قادة فازداد واملؤلفني: والشعراء الكتاب

والفنون. العلوم من ذاك إذ العرب به يعني كان فيما ثمرته ظهرت تقدًما النقد
بر عىل األندلس بََر تفضيل يف وضعها التي — الشقندي الوليد أبي رسالة وهذه
رغبة عىل تدل — الطيب نفح يف — ثراه هللا طيب — املقِرّي أثبتها والتي الَعدوة،
الشعر عن جاء ما لذاكر وإني العاملني، من عداهم من عىل الظهور يف األندلسيني
قرطبة بني التنافس من كان ملا ثمرة جملته يف هو أثر عىل القارئ يد ألضع والشعراء،
يف العرب عبقرية فيها تتمثل واملفاضلة النقد صحف من صفحة له وألنرش وبغداد،

املفقود1. الفردوس ذلك

مجلس يف يوًما كنت قال: والدي أخربني سعيد، ابن «قال نصه: ما ٧٧٨ ص الطيب نفح يف جاء 1

وبني الشقندي الوليد أبي بني فخري املؤمن عبد بن نارص صهر زكريا أبي بن يحيى أبي سنه صاحب



الشعراء بني املوازنة

طويل: كالم بعد الشقندي قال

قوله: يف عباد بن املعتمد مثل ملك الشعر يف لكم وهل

ال��نّ��ه��ر ُم��ن��ع��ط��ف ِم��ث��ل ِس��وار ِب��ّذات َق��َط��ع��تُ��ه أُن��س��ا ال��نَّ��ه��ر ِب��س��دِّ وَل��ي��ٍل
ال��ّزه��ر ع��ن ال��ك��م��ام ان��ش��ّق م��ا َف��ي��اُح��س��ن ُم��ن��ّع��ٍم بَ��اٍن ًغ��ص��ن َع��ن بُ��رَدَه��ا ن��ض��ت

أبيه: يف وقوله

ي��ع��ت��ذر وه��و يُ��ل��َف��ى ذِل��ك وبّ��ْع��د ُم��ب��تّ��ِدئً��ا اآلالف يَ��َه��ب ّس��ّم��ي��ذٌّع
ال��ح��ج��ر إنَّ��َه��ا َل��ق��ل��نَ��ا ن��َدَه��ا َل��وال يُ��َق��بِّ��لُ��َه��ا َج��بَّ��اٍر ُك��لُّ يَ��ٌد ل��ه

قوله: يف الريض ابنه ومثل

إِي��َق��اِد أيَّ ق��ل��ب��ي ن��ار ف��أوَق��ُدوا ِم��ي��َع��اِد َغ��ي��ِر ِم��ْن أُص��ًال ِب��نَ��ا َم��رُّوا
ال��ّص��ادي ٌغ��لَّ��ة تُ��ذْك��ي ال��َم��اء َف��ُرؤي��ة ُم��ُرُوُره��م��و َوج��ِدي ف��ي َزاَد إن غ��رَو ال

املظفر مثل مجلدة مئة نحو يف كتابًا األدب فنون يف ألف ملك لكم وهل
األدب؟ همة عن اململكة وال الحروب تشغله ولم بطليوس، ملك األفطس بن
مثل، من أرشد سارت التي قصيدته يف عمار ابن مثل الوزراء من لكم وهل

منها: التي وصل، حبيب من األسماع إىل وأحب

ُم��ثْ��ِم��َرا يُ��ْع��َش��ُق ال��ُغ��ْص��َن َرأَيْ��َت ��ا َل��مَّ ُم��لُ��وَك��ُه��ْم ُرءُوِس ِم��ْن ُرْم��َح��َك أَثْ��َم��ْرَت

وال العدوه، بر يذكر لم األندلس لوال الشقندي: فقال الربين. بني التفضيل يف نزاع املعلم بن يحيى أبي
كون تقول: أن أتريد يحيى: أبو األمري فقال نعلم. ما لقلب للمجلس التوفري ولوال فضيله، عنه شارف
وجهه يف فظهر هذا غري أردت ما وهللا األمري: فقال هلل! حاش فقال: بربر؟ بركم وأهل عربًا برنا أهل
الرأي األمري: فقال العدوة؟ بر من إال والفضل امللك وما هذا أتقول: املعلم: ابن فقال ذلك، أراد أنه
له أحلتما إذا وأرجو ضياًعا ويمر يطول هنا فالكالم بره، تفضيل يف رسالة منكما كل يعمل أن عندي

ففعال». تخليده يحسن ما منكما تصدر كما فكر
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أَْح��َم��َرا يُ��ْل��بَ��ُس ال��ُح��ْس��َن َرأَيْ��َت ��ا َل��مَّ ُك��م��اِن��ِه��ْم ِدَم��اءِ ِم��ْن ِدْرَع��َك َوَص��بَ��ْغ��َت

يف منها أرق — طولها مع — يُقل لم التي قصيدته يف زيدون ابن ومثل
فيها2: يقول التي وهي التشبيب،

َواِس��ي��نَ��ا أج��َف��اِن ِم��ن َغ��ضَّ َق��ْد ��ع��ُد َوال��سَّ ثَ��ال��ثُ��نَ��ا وال��َوص��ُل نَ��ِب��ْت َل��م ك��أنّ��نَ��ا
يٌ��ف��ِش��ي��نَ��ا ��ب��ِح ال��صُّ ِل��َس��اُن يَ��َك��اَد َح��ت��ى يَ��ك��تُ��ُم��نَ��ا ال��ّظ��ل��َم��اءِ خ��اِط��ِر ف��ي ِس��ّراِن

بن املعتمد يدي بني بديهته يف وهبون ابن مثل الشعراء من لكم وهل
املتنبي: قول املعتمد استحسن حني الغرض وإصابته عباد،

وَراِزُم��ْه ال��َم��ِط��ّي ُم��ع��ي��ي ِب��َه��ا أثَ��اَب ب��نَ��َظ��َرٍة ال��ُع��يُ��وُن م��ن��ِك َظ��ِف��َرْت إذَا

فارتجل:

ال��لَّ��ه��ا تُ��ف��تَ��ح وال��لُّ��َه��ا ال��َع��َط��اي��ا تُ��ِج��ي��د َف��ِإنَّ��َم��ا ال��ح��س��ي��ن اب��ن ِش��ْع��ر َج��اد َل��ِئ��ن
َل��تَ��ألَّ��َه��ا ِش��ع��َره تَ��روي بَ��أنَّ��ك َدَرى وَل��و ِب��ال��َق��ري��ض ُع��ج��بً��ا تَ��نَ��بَّ��أ

هو الثعالبي: فيه قال الذي دراج ابن األندلس شاعر مثل لكم وهل
قوله: قال امللوك مدح إن الذي الشام، بصقع كاملتنبي األندليس بالصقع

ُق��بُ��وُر ال��َع��اِج��ِزي��َن بُ��يُ��وَت وأنَّ ال��تَّ��َوى3 ُه��و ال��ثَ��َواء أنَّ ت��ع��َل��ِم��ي أَل��م

شوقي عارضها وقد هناك، كلها أثبتناها فقد العشاق». «مدامع كتاب: يف القصيدة هذه إىل ارجع 2
مطلعها: بنونية

ل��وادي��ن��ا ن��ش��ج��ى أم ل��وادي��ك ن��أس��ى ع��وادي��ن��ا أش��ب��اه ال��ط��ل��ح ن��ائ��ح ي��ا

الهالك. النوى: 3
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َخ��ِط��ي��ر ال��َج��َزاءَ أنَّ ِل��َراِك��ِب��َه��ا ��ٌن ُض��مَّ ال��َم��َه��اِل��ك َخ��ِط��ي��َرات وأنَّ
َج��ِدي��ر ال��َع��اِم��ِرّي َك��فِّ ِب��تَ��ق��ِب��ي��ل وإِنَّ��ه ��َف��ار ال��سِّ ُط��ول تُ��َخ��وُِّف��ن��ي
ُم��ج��ي��ر4 ��الَل ل��ِل��ضَّ َع��َل��ي��ه وَل��ي��س ُم��ل��ِح��ٍد ُك��لِّ م��ن وال��دِّي��ن ال��ُه��َدى ُم��ِج��ي��ر

قال: الزمان، نوائب ومكابدة األوطان، عن الغربة ذكر وإن

ِب��تَ��َراِئ��ب: َوتَ��َراِئ��بً��ا ِب��َم��َدام��ٍع َم��َداِم��ًع��ا ال��ِف��َراق َم��َزج وَق��د َق��اَل��ْت
نَ��اِه��ب نُ��ه��بَ��ة ِل��أليَّ��ام نَ��ْح��ن َك��م ُغ��ربَ��ة ِب��َم��ن��زل َح��ت��ى أتَ��ّف��رٌُّق
آِئ��ب ب��ف��رَح��ة َل��َه��ا ال��زَِّع��ي��م ف��أنَ��ا َراِح��ٍل تَ��رَح��ة َع��َل��ي��ك َج��نَ��ي��ت َوَل��ِئ��ن
َغ��اِرب ِه��الٍَل ِم��ن ّ إالَّ األف��ِق ف��ي َط��اِل��ًع��ا بَ��دًرا َع��ي��نَ��اِك أب��َص��رت َه��ل

قال: شبّه وإن

ال��ُق��ُض��ب َف��وق ِب��نَ��اءََه��ا ال��ّرِب��ي��ع أَي��ِدي َش��يَّ��َدت َق��د َس��وَس��ٍن ِم��ن ِل��َم��َع��اِق��ٍل
ذََه��ب ِم��ن ُس��يُ��وٌف َل��ُه��م األِم��ي��ر َح��ول وُح��َم��اتُ��َه��ا ��ة ِف��ضَّ ِم��ن ُش��ُرَف��اتُ��َه��ا

به يسحر ما فاستنبط العفة: لذكر تعرض من شعرائكم من وهل
قوله: يف فرج بن عمرو أبو وهو الزهر، به ويطيب السحر،

ِب��ال��ُم��َط��اع ِف��ي��َه��ا ��ي��َط��ان ال��شَّ وَم��ا َع��ن��َه��ا َع��َف��ف��ت ال��ِوَص��ال َوَط��اِئ��َع��ة
ال��ِق��نَ��اع َس��اِف��رة ال��لَّ��يْ��ل َديَ��اِج��ي َف��بَ��اتَ��ت َس��اِف��َرًة ال��لَّ��ي��ل ف��ي بَ��َدت

إىل سنعود ألننا األبيات هذه بذكر اكتفينا ولكنا دراج، ابن قصيدة من كبرية قطعة الشقندي اختار 4
اختاره: ما عىل التعقيب يف الشقندي قال وقد ثانية، مرة القصيدة

لسال حمدان بني سيد املدح هذا سمع لو اآليات، غرائب من األبيات، هذه حوته مما أقسم وأنا
ما كل من امللوك بمدح أوىل الطريقة هذه أن ورأى شاعر، كل ساد الذي شاعره مدح عن به

وناثر. ناظم كل فيه تفنن
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َدَواِع��ي َل��َه��ا ال��ُق��لُ��وب ِف��تَ��ن إَل��ى وِف��ي��َه��ا ّ إالَّ َل��ح��َظ��ٍة ِم��ن وَم��ا
ِط��بَ��اِع��ي َع��َل��ى ِب��ال��َع��َف��اف ِألج��ِري َش��وِق��ي ��اب ُح��جَّ ال��نُّ��َه��ى َف��َم��لَّ��ك��ت
ال��رََّض��اع5 ِم��ن ال��ُع��َك��ام َف��ي��م��تَ��ُع��ه يَ��ظ��َم��ا ��ق��ب ال��سَّ َم��ِب��ي��ت ِب��َه��ا وب��تُّ
َم��تَ��اع ِم��ن َوَش��مٍّ نَ��َظ��ر ِس��َوى ِل��ِم��ث��ِل��ي ِف��ي��ه َم��ا ال��رَّوُض َك��ذَاك
ال��َم��َراِع��ي ِم��ن ال��رِّيَ��اض ف��أتَّ��ِخ��ذ ُم��ه��َم��الت ال��ّس��َوائ��م ِم��ن َوَل��س��ت

جعفر أبي قول مثل يقول أن شعرائكم مشبهي من أحد بلغ وهل
اللماي:

ال��َوَج��ى ِذي َك��تَ��َه��اِدي يَ��تَ��َه��اَدى ال��دَُّج��ى ُج��ن��ح ف��ي أق��بَ��ل َع��اِرٌض
ُس��ُرَج��ا َع��ن��ه يُ��وِق��د َف��انَ��ب��َرى لُ��ؤلُ��َؤه ��بَ��ا ال��صَّ ِري��ح بَ��دََّدت

برد: بن حفص أبي قول ومثل

الََح��ا َق��د ��ب��ح وال��صُّ ذَاِه��بً��ا َل��َوى ِح��ي��ن ال��لَّ��ي��ل وَك��أَنَّ
ِم��ص��ب��اح��ا أس��َرج َع��اِم��ٌد أح��َرَق��َه��ا َس��وَداء ِك��لَّ��ُة

بمثل الوجنة، عىل الحمرة من الخمرة، تحدثه ما وصف من منكم وهل
الطليق: الرشيف قول

َم��ش��رَق��ا ال��ُم��َح��يِّ��ي ال��ّس��اق��ي َويَ��د َم��غ��ِربً��ا وُف��وه َش��م��ًس��ا أص��بَ��َح��ت
َش��َف��َق��ا ِم��ن��ه ال��َخ��دِّ ف��ي تَ��َرَك��ت َف��ِم��ه ف��ي َغ��َربَ��ت َم��ا َوإذَا

إنسان. كل عىل ويفخر اللسان، فليطلق الشعر هذا بمثل
القيس: امرئ قول إىل عمد من منكم وهل

َح��ال َع��َل��ى َح��اًال ال��َم��اءِ َح��بَ��اب ُس��ُم��وَّ أَه��لُ��َه��ا نَ��ام َم��ا بَ��ْع��د إَِل��ي��َه��ا َس��َم��وت

به. يعكم ما والعكام: الناقة. ولد السقب: 5
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ثغر استالب بلطٍف واستلبه األزهار، لنفحة النسيم اختالس فاختلسه
يف ويغني باألرواح، يمتزج تلطيًفا فلطفه األسحار، طل لرضاب الشمس

قوله: يف شهيد ابن وهو الراح رشاب عن االرتياح

ال��َح��َرس ُع��يُ��ون َونَ��اَم��ت َونَ��ام ُس��ك��ِره ِم��ن ت��َم��َألّ َوَل��ّم��ا
ال��تَ��م��س َم��ا َدَرى َرِف��ي��ٍق ُدنُ��وَّ ِرق��بَ��ٍة َع��َل��ى إَل��ي��ه َدنَ��وت
ال��نَّ��َف��س ُس��ُم��وَّ إِل��ي��ه َوأَس��م��و ال��َك��َرى َدِب��ي��ب إَل��ي��ه أِدبُّ
ال��لَّ��َع��س َس��َواد م��ن��ه َوأَرُش��ف ال��طَّ��َل��ى بَ��يَ��اض ِم��ن��ه أَق��بِّ��ل
ال��َغ��َل��س ثَ��ْغ��ر ��م تَ��بَ��سَّ أَْن إل��ى نَ��اِع��ًم��ا َل��ي��َل��ت��ي ِب��ه َف��ِب��تُّ

فعارض وتقدمه قدره عظم عىل ربيعة أبي ابن املعنى هذا تناول وقد
سكت: وليته فقال بالزعاق، العذب وقابل بالنهاق، الصهيل

أَْزَور ال��َق��ْوم ِخ��ي��َف��َة وُرك��ِن��ي ـ��ُح��بَ��اب ال��ـ ِم��ش��يَ��َة أق��ب��ل��ْت ال��نَّ��وم َع��نِّ��ي ��ْض��ُت ونَ��فَّ

األزور هذا من الزيارة يف ألطف لكان له محبوبة جمٌل زار لو أقسم وأنا
قوله: يف أحسن فقد هنا أساء إن لكنه للعيون، املنفض الركن

ال��ّس��اِه��ر َه��َج��ع َم��ا إِذَا َف��أِْت ��ة ِح��جَّ أْع��يَ��يْ��تَ��نَ��ا َل��َق��د َق��اَل��ت
َزاِج��ر َوال ن��اٍه ال َل��يْ��َل��ة ال��نَّ��َدى َك��ُس��ُق��وط َع��َل��يْ��نَ��ا َواْس��ُق��ط

قدًرا، املتقدمني عًرصا املتأخرين شعرائنا أحد سفر بن محمد در وهلل
فبمثله هذا، مثل يقول يزل لم وليته فقال: محبوبته إىل السعي نقل حيث

يدون: أن يليق ومثله يًتكلم، أن ينبغي

يَ��س��ري ال��دَُّج��ى َوبَ��در َش��م��ًس��ا ِب��َزوَرتِ��ه��ا ِل��ل��نَّ��وى تَ��ْج��نَ��ح ��ْم��س َوال��شَّ وَواَع��دتُ��َه��ا
ال��نَّ��ه��ر ع��َل��ى ال��ن��س��ي��م َم��رَّ َك��م��ا َوَط��وًرا ال��دُّج��ى ف��ي ��بْ��ح ال��صُّ َس��نَ��ا يَ��م��ِش��ي َك��م��ا َف��َج��اءَت
ِب��ال��زَّه��ر يُ��ش��ِع��ر وال��َع��رف ِب��َم��ق��َدِم��َه��ا َف��أش��َع��َرت ح��ولِ��ي اآلَف��اق َف��َع��طَّ��رت
��ْط��ر ال��سَّ أَح��ُرف َق��اِرئٌ ��ى يَ��تَ��ق��صَّ َك��َم��ا َس��ع��ِي��َه��ا آث��اَر ِب��ال��تَ��ق��ِب��ي��ل َف��تَ��ابَ��ع��ت
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وال��بَ��ْدر وال��ِح��ْق��ف ال��ُغ��ص��ن بَ��ي��ن تَ��نَ��بَّ��ه وال��َه��َوى نَ��ام ق��ْد َوال��ل��ي��ل ِب��َه��ا َف��ٍب��ّت
ال��َف��ج��ر َرايَ��ة ِل��ل��نَّ��وى َدَع��ت��ن��ا أَن إل��ى تَ��اَرًة وأَل��ثَ��م َط��وًرا أَع��اِن��ُق��َه��ا
ال��نَّ��ْف��ر َس��اَع��ة ات��ُرِك��ي ال��َق��ْدر َل��ي��َل��ة َف��يَ��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِل��ل��تَّ��َع��انُ��ق ُع��ُق��وًدا ��ت َف��َف��ضَّ

ابن وهو — فقال الشكر، لسانه فأطلق باإلحسان ُقيِّد من منكم وهل
اللبانة:

ُم��َع��ان��ا وان��ثَ��نَ��يْ��ت إالَّ ال��دَّه��ِر َع��َل��ى اس��تَ��َع��ن��تُ��ُه��م َم��ا ج��ي��َرٌة َوأه��ِل��ي ب��نَ��ف��ِس��ي
َط��يَ��َران��ا أُرِض��ِه��م ِم��ن أس��تَ��ِط��ع َف��َل��م ِب��ال��نَّ��َدى بَ��لُّ��وه ثُ��مَّ َج��نَ��اِح��ي أَراُش��وا

اإلحسان، من منه يعتاده كان ما ممدوحه عنه قطع لقد يقول ومن
وضاح: ابن وهو ذلك، عىل عتبه أنه فبلغه له، مدحه بقطع ذلك فقابل

َوأَق��ُع��د أٌُق��وم َم��ج��ِدُك��م َدوح ف��ي ِب��َف��نَ��اِئ��ُك��م َط��اِئ��ًرا إِالَّ ك��نْ��ُت َه��ل
أَُغ��رِّد َف��َك��يْ��ف ِظ��الََل��ُك��م َع��نّ��ي َوتُ��َق��لِّ��ُص��وا ِري��َش��ُك��م تَ��ْس��لُ��بٌ��ونِ��ي إِن

باألقاح، الثغر تشبيه سماع من ضّجوا قد الناس رأى شاعٌر منكم وهل
يأتي أن يف لذلك فتلطف بالشقائق، الخدود وتشبيه بالنجوم، الزهر وتشبيه
فأغرب حديًدا، األفكار يف وكليله جديًدا، األسماع يف خلقه يصري منزع يف به
الزقاق: ابن وهو إعراب، أنبل تخيله بحسن فهمه عن وأعرب إغراب، أحسن

َوَض��َح��ا َق��د ��بَ��اح َوال��صَّ َوَح��ثَّ��َه��ا ُض��ًح��ى ِب��ال��ك��ئ��وس َط��اف وأغ��يَ��ٍد
نَ��َف��َح��ا َق��د ال��َع��ن��بَ��ريُّ َوآُس��ه َش��َق��اِئ��َق��ه َل��نَ��ا أه��َدى وال��رَّوض
الُ��َق��َدَح��ا َس��َق��ى ِم��ن ثَ��ْغ��ر أَوَدْع��تُ��ه َل��نَ��ا: َق��ال األَق��اُح؟ َوأيْ��ن ُق��ْل��نَ��ا
اف��تَ��َض��ح��ا ��م تَ��بَ��سَّ ��ا َف��َل��مَّ َق��ال َم��ا يَ��ْج��َح��د ال��ُم��َدام َس��اِق��ي َف��َظ��لَّ

وقال:

َم��اِض��ي ال��ظَّ��ْل��َم��اء ف��ي ��ب��ح ال��صُّ َوُح��ْك��م ال��ُم��نَ��دَّى ال��رَّْوض َع��َل��ى أِدي��َراَه��ا
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ال��ِم��راض ال��َح��َدق َع��ن َل��نَ��ا يَ��نُ��وب َح��بَ��اٍب َع��ْن تَ��نْ��ُظ��ر ال��رَّاح َوَك��أس
ال��رِّيَ��اض إَل��ى ��َم��اء ال��سَّ م��ن نُ��ق��ْل��ن ل��ِك��ن اْألُْف��ق نُ��ُج��وم َغ��َربَ��ت َوَم��ا

وقال:

��بَ��اح ال��صَّ نَ��س��ي��م ِب��َه��ا يَ��ت��َه��ادى أَْض��ح��ت ��َق��ائ��ق ال��شَّ ِم��ن وريَ��اٍض
ال��رَّاح َل��ْون تَ��ُروق َزَه��َراٍت م��نْ��َه��ا يَ��ْج��ل��د وال��َغ��َم��ام ُزرتُ��َه��ا
ال��ْم��َالح ال��ُخ��ُدود ُح��ْم��َرة َس��َرَق��ت ُم��ِج��ي��ب��ا َف��َق��ال ذَنْ��بُ��َه��ا؟ َم��ا ُق��ْل��ُت

اللفظ بهذا سابق وكيف املخرتعني االختيال بهذا زاحم كيف فانظر
بذلك يتعلق وما واملياه؟ الرياض أوصاف يف برع من منكم وهل املبتدعني،
أبو وهو اللحاق، يف بعده طمع من كل وفضح السباق، غاية إىل فانتهى

القائل: خفاجة بن إسحاق

��ث ويُ��َدمَّ َم��ض��َج��ِع��ي ��د يُ��م��هَّ ِف��ي��َه��ا نَ��ش��َوٌة أَض��َج��َع��ت��ِن��ي أُن��ٍس َوَع��ِش��يَّ
يُ��َح��دِّث وال��َح��َم��اُم يُ��ص��غ��ي وال��ُغ��ْص��ن ِظ��لَّ��َه��ا األَراَك��ة ِب��َه��ا َع��َل��يَّ َخ��َل��َع��ت
تَ��ن��ُف��ث وال��َغ��َم��اَم��ة ي��رِق��ي وال��رٍّْع��د َم��ِري��َض��ًة ل��ِل��ُغ��ُروب تَ��ج��نَ��ح ��م��س وال��شَّ

والقائل:

ال��َح��س��نَ��اء َل��َم��ى ِم��ن ُوُروًدا أش��َه��ى بَ��ط��َح��اء ف��ي َس��ال نَ��ه��ٌر ل��ل��ه
َس��َم��اء َم��َج��رُّ يَ��ْك��نُ��ُف��ه وال��زَّه��ر َك��أنَّ��ه ��َوار ال��سِّ ِم��ث��ل ُم��تَ��َع��ّط��ٌف
َخ��ْض��ِراء بُ��رَدة ف��ي ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ن ُم��ْف��َرًغ��ا ُق��رًص��ا ُظ��نَّ َح��تَّ��ى َرقَّ َق��د
َزرق��اء ِب��ُم��ق��َل��ٍة تَ��ٌح��ًف ٌه��دٌب َك��أنّ��ه��ا ال��ُغ��ُص��ون ِب��ه تَ��ُح��فُّ َوَغ��َدت
ال��نُّ��َدَم��اء أي��ِدي تَ��خ��ِض��ب َص��ف��َراء ُم��َداَم��ًة ِف��ي��ه َع��اَط��ي��ت وَل��َط��اَل��َم��ا
ال��م��اء لُ��َج��يْ��ن َع��ل��ى األِص��ي��ل ذََه��ب َج��َرى َوَق��د ِب��ال��ُغ��ُص��ون تَ��ع��بَ��ث وال��رٍّي��ح
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والقائل:

َظ��ِل��ي��ل ال��رَِّواق ��اق َخ��فَّ وال��ظِّ��لُّ َع��ِل��ي��ل وال��نَّ��ِس��ي��م ال��ُم��َداَم��ة ُح��ّث
ف��يَ��ِم��ي��ل ��بَ��ا ال��صَّ تَ��ع��ِط��ُف��ه نَ��ش��َوان نَ��ع��َم��ًة ال��َم��َع��اِط��ف ُم��ه��تَ��زَّ وال��رَّوض
أِص��ي��ل َص��ف��ح��تَ��ي��ه ��ب َف��ذَهَّ َع��ن��ه ان��َج��َل��ى ثُ��ّم ال��نَّ��َدى ��َض��ه َف��ضَّ َريَّ��ان

والقائل:

ِب��نُ��َض��ار ِم��ن��ُه��م��ا َل��َج��ي��نً��ا ف��ام��ُزج وُع��َق��ار ِب��ِدي��َم��ٍة ال��َغ��َم��ام أِذن
األَط��يَ��ار ُم��ف��ِص��ح ال��نَّ��َداَم��ى َه��ِزج ِب��أج��َرٍع ال��رَِّب��ي��ع ُح��ك��م َع��َل��ى واربَ��ع
َق��َرار وَخ��ص��ر َراِب��ي��ٍة ِردف ِم��ن َم��َح��اِس��ٍن بَ��ي��ن األل��َح��اِظ ��م ُم��تَ��َق��سِّ
األن��َوار وَدَراِه��م ال��نَّ��َدى ُدَرر ��بَ��ا ال��صَّ يَ��د ِف��ي��ه ال��رَّوض ب��ِح��ج��ر نَ��ث��َرت
َع��َرار ِري��ح ِب��َم��َه��ّب ��اق��ٌة َخ��فَّ أي��َك��ٌة ُه��نَ��اِل��ك ب��تَ��غ��رِي��ٍد وَه��َف��ت
ال��نُّ��ّوار ُم��الَءَة َع��َل��ي��ه َخ��َل��َع��ت وَل��ُربَّ��َم��ا أع��َط��اَف��َه��ا َل��ه َه��زَّت

والقائل:

ُم��ِط��ّل ِب��َه��ا نَ��ْه��ٍر َوَدوح َخ��زٍّ ِب��َط��اح ِم��ن َل��ه��ا َس��َق��يً��ا
َظ��ّل ِع��ذَار ِف��ي��ه أَط��لَّ َش��م��ٍس َوج��ه َغ��ي��ر تَ��َرى َال إذ

والقائل:

ِم��ك��َس��ال ذَي��لُ��َه��ا ِب��ل��ي��ٌل َوَص��بً��ا َس��ل��َس��ال ال��ّل��َم��ى َس��ال َك��َم��ا نَ��ه��ٌر
َم��َج��ال ِل��ل��نّ��ِس��ي��م َج��اِن��ب��يَ��َه��ا ف��ي َم��ط��لُ��وَل��ٍة َروَض��ٍة نَ��ف��َح��ة وَم��َه��ّب
خ��ال وال��بَ��ن��ف��س��ُج ُص��دٌغ َواآلُس َم��ب��َس��ٌم واألق��ُح��َوانَ��ة َغ��اَزل��تُ��َه��ا

والقائل:

ِح��َران ال��َج��ِم��ي��ل ��ب��ر وِب��ال��صَّ ِج��َم��اٌح ُح��س��ِن��ه َش��أو ف��ي ال��لَّ��ح��ِظ َك��ِح��ي��ل َوَس��اٍق
ُدخ��ان َع��ارَض��ِي��ه َس��وادي ِم��ن َل��َه��ا يَ��ثُ��ر َل��م ِب��َخ��دَّي��ه نَ��اًرا ��ب��ا ل��ِل��صِّ تَ��َرى
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ِس��نَ��ان ال��َك��م��يِّ ِدرع ف��ي اع��َوجَّ َك��َم��ا َع��ِش��يَّ��ًة ال��ِه��َالل َالح َوَق��د َس��َق��اه��ا
َح��َص��ان َف��ْه��ي ال��ُم��ْزن ِب��اب��ن تَ��زن وَل��م َك��ِري��َم��ٌة َف��ِه��ي ال��َك��ْرُم نَ��َم��اه��ا ُع��َق��اًرا
ِع��نَ��ان ��تَ��ان وال��شَّ َس��وٌط ال��بَ��رق َل��ه أَدَه��ٌم ال��َغ��َم��اَم��ة َج��وِن ِم��ن َج��ال َوَق��د
ُج��َم��ان ال��س��ِق��ي��ط ال��طَّ��لِّ ِم��ن َع��َل��ي��ه َح��ِدي��ق��ٍة نَ��ح��ر ��م��س ال��شَّ ِدرع ��خ وَض��مَّ
ِل��َس��ان وال��نَّ��ِس��ي��م ثَ��غ��ٌر ال��نَّ��ور َل��َه��ا َخ��ِم��ي��َل��ٌة ال��رِّي��اض ِب��أس��َرار ��ت َونَ��مَّ

والقائل:

ال��بَ��اس ُش��َع��ل ِم��ْن ِب��ُش��ع��َل��ٍة ال��وََغ��ى ِم��ن��ه تَ��ض��رم وأَْش��َق��ٍر
اآلس َوَرق ِم��ن وأُذنُ��ه َل��ونُ��ه نَ��اِض��ٍر ُج��لَّ��نَ��اٍر ِم��ن
َك��اٍس ف��ي تَ��ض��َح��ك َح��بَ��ابَ��ًة ُش��ق��َرٍة ف��ي ِل��ل��ُغ��رَّة تَ��ط��لُ��ع

وكأس، بمحبوب روًضا باكر وقد لنديمه منادًما يقول من منكم وهل
إذا الوصول عن نديمه يكسل أن فخاف ضباب، محاسنه غطَّى قد فألفاه

بسام: بن الحسن أبو وهو ذلك، رأى

ال��تَّ��َم��ام وال��بَ��دُر ال��َك��أُس َع��ِه��دت م��ا ِس��وى ثَ��اٍن َف��َم��ا بَ��اِدر أال
وال��ُم��َدام ال��َح��ِدي��َق��ة ِب��ه تَ��َغ��صُّ َض��بَ��ابً��ا ِب��رؤيَ��ِت��ه تَ��ْك��َس��ل وال
ال��لِّ��ثَ��ام َف��يَ��نْ��َح��طَّ تُ��َواَف��ِي��ه أن إَل��ى ُم��ل��تَ��ث��ٌم ال��ّرْوض َف��إنَّ

الرصايف: قول بمثل حائك غالم يف تغزل من منكم وهل

ُم��ب��تَ��ذَل ال��َق��ْدر ِب��ُم��ذَال تَ��ِه��م َل��م َل��و َع��ذَِل��ي: ُح��بِّ��ه ف��ي أك��ثَ��ُروا َوَق��د َق��الُ��وا
ل��ي ذِل��ك َل��ي��َس ول��ِك��ن ذَاك الخ��تَ��رُت ل��ي ��بَ��ابَ��ة ال��صَّ ف��ي أَم��ِري َك��ان َل��و ُف��ق��ل��ت
وال��ُم��َق��ل األج��َف��ان َس��اِح��ر ال��لَّ��َم��ى ُح��ل��و َع��اِط��َره ��ر ال��ثَّ��غَّ َح��ِب��ِب��يَّ َع��لِّ��ق��تُ��ه
ال��َغ��َزل ف��ي اِل��ف��ك��ر َج��َوالن بَ��نَ��انُ��ه َج��اِئ��َل��ًة ال��َغ��ِزل ف��ي تَ��َزل َل��م ُغ��َزيِّ��ٌل
ِب��األَج��ل األيَّ��ام َل��ِع��ب ��دى ال��سَّ َع��َل��ى أن��ُم��لُ��ه ب��ال��ِم��س��واك تَ��ل��َع��ب َج��ذالن
ُم��ح��تَ��ِب��ل أش��َراك ف��ي ال��ظَّ��ِب��ي تَ��َخ��بُّ��ط ِب��أخ��َم��ِص��ه َف��ح��ًص��ا أو ب��َك��ّف��ي��ه ��ا َض��مِّ
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األصيل: خلوق عىل الظالم مسكة تغلب يف قوله ومثل

��ُم��ول ال��شَّ ِص��رف َع��َل��ى َق��َط��ع��نَ��اه َق��د َم��ن��َظ��ُره َراِئ��ٍق وَع��ِش��يٍّ
ل��ل��نُّ��ُزول ا َخ��دَّ ِب��األرض أل��َص��َق��ت أث��نَ��اِئ��ه ف��ي ��م��س ال��شَّ َوَك��أنَّ
��ِق��ي��ل ال��صَّ َك��ال��نَّ��ه��ِر ال��َج��وِّ وٌم��َح��يَّ��ا ال��رُّب��ا أذيَ��ال تَ��رَف��ع ��بَ��ا وال��صَّ
ال��َه��ِدي��ل َغ��ي��ُر يَ��ط��ُرُق��نَ��ا ال َح��ي��ُث ُم��غ��تَ��بَ��ًق��ا َم��ن��ِزلُ��نَ��ا َح��بَّ��ذا

خروف: ابن قول بمثل راقًصا الصورة جميل غالًما وصف من منكم وهل

ل��بَ��اس��ه َخ��ل��ع ِع��ن��د ال��َم��َح��اس��ن َل��ِب��س ِب��ال��نُّ��َه��ى يَ��ل��َع��ب ال��َح��رَك��ات ع وٌم��نَ��زَّ
ِك��ن��اس��ه ِع��ن��د َك��ال��ظَّ��ب��ي ُم��تَ��الِع��بً��ا ِريَ��اِض��ه َوْس��ط َك��ال��ُغ��ص��ن ا ُم��تَ��أّودًِّ
ِب��نَ��اِس��ه َش��اء ك��ي��ف يَ��ل��َع��ب َك��ال��دَّه��ر ُم��ق��ِب��ًال أو ُم��دِب��ًرا يَ��ل��َع��ب ِب��ال��َع��ق��ل
ِل��ري��اِس��ه ذب��ابُ��ُه ُض��ّم ��ي��ف َك��ال��سَّ َرأَس��ه ِم��نْ��ه ِل��ل��َق��َدَم��ي��ن ويَ��ٌض��مٌّ

النشار: قول من بأحسن خاًال وصف من منكم وهل

َس��َراح��ا أرُج��و ُح��بِّ��ه ِم��ن َم��تَ��ى ِب��ِح��بِّ��ى َك��َل��ِف��ي َع��َل��ى أَل��وَّاِم��ي
َص��ب��اح��ا َروًض��ا أتَ��ى َك��ِزنْ��ِج��ّي َخ��اٌل ��َف��تَ��يْ��ن وال��شَّ ال��َخ��دِّ وبَ��ي��ن
األق��اح��ا ي��ج��ِن��ي أم ال��َورد أيَ��ج��ِن��ي يَ��دِري َف��ل��ي��س َج��نَ��اه ف��ي تَ��َح��يَّ��ر

الثغر رضاب ورشف الخد وردة لثم يف معنى إىل اهتدى من منكم وهل
قوله: يف املالقي سالم بن الحسن أبو وهو غريه، أحد إليه يهتد لم

يَ��ْش��ف��ي��ه ال ال��َوْص��ل َغ��ي��ر ��بُّ َوال��صَّ َوص��ِل��ه ِم��ن ِب��َل��ي��ل��ٍة َظ��ِف��ْرت ��ا ل��مَّ
ِف��ي��ه6 ِم��ن م��اءَه��ا أرُش��ف َوَط��ِف��ق��ُت ��ِس��ي ِب��تَ��نَ��فُّ َخ��دِّه َوْرَدة أن��َض��ْج��ت

أهمية. لها نر لم الشقندي كالم من جملة هنا حذفنا 6
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الُطليِطيل: وهو َشعره، وسواد برصه، ذهاب يف قال أعمى منكم وهل

ِوَط��ري ِم��ن َع��نَّ ف��ِي��م��ا تُ��ّض��اِي��ق َح��تَّ��ى َوَط��ِن��ي ف��ي األَيَّ��اُم ِم��نِّ��َي اش��تَ��َق��ت أََم��ا
��َع��ر ال��شَّ ف��ي َط��لَّ م��ا َع��ل��ى تَ��ُك��رَّ َح��تَّ��ى َح��َج��تَ��ه��ا ال��َع��يْ��ِن َس��واد ِم��ن َق��َض��ت وال

زياد بنت زينب ومثل املروانية7، والّدة مثل النساء من عندكم نشأ وهل
تقول: التي املؤدب

ثَ��ار ِم��ن وِع��نْ��َدك ِع��نْ��دي َل��ُه��م َوَم��ا ِف��َراَق��نَ��ا إالَّ ال��َواُش��ون أبَ��ى ��ا وَل��مَّ
َوأن��ص��اِري ذَاَك ِع��نْ��د ُح��م��اِت��ي َوَق��لَّ َغ��اَرٍة ُك��لَّ أس��َم��اِع��نَ��ا َع��َل��ى َوَش��نُّ��وا
وال��نَ��ار وال��ّس��ي��ل ��ي��ف ِب��ال��سَّ نَ��َف��ِس��ي وِم��ن َوأْدُم��ِع��ي ُم��ق��َل��تَ��يَّ ِم��ن َغ��َزْوتُ��ُه��م��و

بقّي بن بكر أبي بقول املتخرية القطع هذه أختم وأنا كالم: بعد الشقندي قال ثم
مسًكا: الختام ليكون

ِل��نَ��اِش��ق ال��َف��ِت��ي��ق َك��ال��ِم��س��ِك َص��ه��بَ��اءَ ذَيْ��َل��ه يَ��س��َح��ب وال��لَّ��ي��ُل َع��اَط��ي��تُ��ه
َع��اِت��ق��ي ف��ي َح��َم��اِئ��ٌل َوذُؤابَ��تَ��اه ِل��َس��ي��ِف��ه ال��َك��ِم��يِّ َض��مَّ َوَض��م��م��تُ��ه
ُم��َع��اِن��ِق��ي َوَك��ان َش��ي��ئً��ا َزح��َزح��تُ��ه ال��َك��رى ِس��نَ��ة ِب��ه َم��اَل��ت إذَا َح��تَّ��ى
َخ��اِف��ِق8 ِوَس��اٍد َع��ل��ى يَ��نَ��ام َك��يْ��َال تَ��ْش��تَ��اُق��ه أْض��لُ��ٍع َع��ن بَ��اَع��دتُ��ه

القرطبي: عمر بن حفص أبي الفاضل وقول

ال��ُم��َدام َش��اِرِب��َه��ا لُ��بَّ َوتَ��ش��رب َف��َه��اُم��وا نَ��َظ��روا ُه��ُم��و
ال��ُح��َس��ام َح��اِم��ِل��ه َق��ْل��ب أيَ��ذَْع��ر ِس��َواه��ا ُم��ْق��َل��تَ��َه��ا ال��نَّ��اس يَ��َخ��اف

قيمة. لهما نر لم بيتني لها أنشد 7
سنة املتوىف إدريس بن صفوان األندلس شباب رين أن القباج عباس بن محمد األديب إلينا كتب 8

فقال: الشقندي أبيات عارض والثالثني، السابعة تتجاوز ال سن عن وخمسمائة وتسعني ثمان
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ال��َغ��م��ام ي��ن��س��ِك��ب ��م��س ال��شَّ وت��ح��َت ب��اٍك وه��و إِل��ي��َه��ا َط��رِف��ي َس��َم��ا
ال��َح��َم��ام تَ��نْ��ِدب األَْغ��َص��ان َع��َل��ى َوج��دا ف��أن��وُح ق��دَّه��ا وأذُك��ر
ال��ظَّ��الم أتَ��ى ذَُك��اء َغ��ربَ��ت إذا ��ا َغ��مٍّ ��ْدر ال��صَّ ف��ي بَ��يْ��نُ��َه��ا وأُْع��ق��َب

أيًضا: وبقوله

َظ��لُ��وم وَل��َه��ا ِل��ي ال��رِّْدف َوذَاك َل��ِط��ي��ف ف��ي تَ��َع��لَّ��ق ِردٌف ل��ه��ا
ت��ُق��وم ��ت َه��مَّ إذَا َويُ��تْ��ِع��ب��َه��ا ِف��ي��ه َف��كَّ��رت إذا يُ��َع��ذِّبُ��ن��ي

الذي دراج، ابن قصيدة لدرس بها نمهد أن رأينا األندليس، نفحة القارئ أيها تلك
وإنا خلكان، ابن ذكر كما نواس أبي بمعارضة عامر أبي بن املنصور أمريه أوصاه
مضت فقد البيان، لعشاق وتبرصة األدب، لطالب تذكرة اقتطفناه فيما يكون أن لنرجو
يف شعراؤنا ابتكره ما قيّد من الباحثني من نجد ولم مرص يف الشعر نهضة عىل عهود
حرصهم مع الطريفة، الصور من ابتدعوه وما الجديدة، املعاني من الحديث العرص

القلوب. وأهواء النفوس، وألوان العقول، وأطماع الحياة، أغراض يمثل أن عىل

حركاته عىل مقصور والسحر صفاته بعض والحسن حسنه يا
كلماِتِه وِمْن غزيل من َخمرين نديمنا والعفاُف نشعشُع بتنا
وجناتِه ومن نفيس من نارين تحتنا يُذكي والّليُْل ضاَجْعتُُه
جهاتِه جميِع من عليه يحنو ملاِلِه البَِخيِل ضمَّ وضَممتُُه

فلتانِه من عليِه خشيُت ظبٌي ألنُه ساعديَّ يف أوثقتُه
ضماتِه مْن ياآلماِل ليفوَز ساعًدا يصري أن يرغُب والقلُب

سناِتِه طوَع َعضدّي يف وامتدَّ بجفونِه الكرى هاَم إذا حتى
عزماِتِه عن الطوَع أبدي فجعلُت تقبيلِِه يف عيلّ الغراُم َعَزَم
جمراتِه عىل مطويٌّ والَقْلُب ثغرُه أقبَل أن عفايف وابى
لَهَواِتِه يف واملاءُ الظَّما يَشكو غلة الجوانح مللتهِب فاعجْب
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والعرشون السابع الفصل

دراج ابن حياة

الشعراء، كبار من للهجرة ٤٢١ سنة املتوىف القسطيل دّراج بن أحمد عمر أبو كان
ديوان له وكان اليتيمة، صاحب قال كما الشام، بصُقع كاملتنبي األندلس بصُقع وكان
صاحب نص كما النثر، يجيد وكان األعيان، وفيات صاحب ذكر كما جزأين، يف شعر
اآلداب، مؤرخو وصفه يف قاله ما صدق به نعرف ما لنا يرتك لم الزمان ولكن الذخرية،
بقايا إال فضله آثار من يبق ولم البليغة، رسائله وضاعت شعره1، ديوان ضاع فقد

البيان. عالم يف منزلته عن اإلبانة يف تكفي ال ضئيلة
بقدر وشعره نثره وصف إىل ننتقل ثم وصِفه، يف املؤرخون قاله ما أوًال ولنذكر

واألمثال. الشواهد به تسمح ما
شاعًرا الجزيرة لسان وقته يف القسطيل عمر أبو «كان الذخرية: يف بسام ابن قال
وسمائها أرضها وبَهجة لوائها، حامل وآخر شعرائها، من معارصيه عّد حني وأوًال
محل األماني من اسمه َحل وُختم، الجميل ذكر بُدئ به … وشعرائها ُكتابها وأسَوة
ذكره، خطر والعراق الشام وكانت قدره، جاللة عن األول تضاءلت من وأحد األنس،
ذكرته «وإنما قال: ثم شعره»، من بلمع وأغرب أمره، من طرًفا الثعالبي أحرى وقد
حتى حمامه، عنه وأغىض أيامه، تراحت ألنه عامر؛ أبي ابن شعراء من كان وإن هنا

الفتن». تلك به وسالت املّحن، أخرجته
إىل يرجع وهذا والغموض، اللبس من شيئًا بسام ابن عبارة يف يرى والقارئ
مخطوًطا اآلن إىل يزال وال والتحريف، باملسخ ُمنّي الذخرية كتاب أن أولهما سببني:

يضع. لم الديوان أن مقبل هامش يف القارئ سريى 1
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قيٌد والسجع السجع، يؤثر بسام ابن أن وثانيهما املرصية، الكتب دار يف الباحث يجده
واالضطراب. الضعف آثار عباراته يف فتظهر التعثر، إىل الكاتب يضطر

وخاتمة العامريني، الشعراء حلبة سابق القسطيل عمر «أبو حيان: أبو وقال
إىل واضطرته الشنعاء، الفتنة تلك بهم َطوحت ممن كان أجمعني، األندلس أهل محاسن
وليس نكبته عىل ويستعينه بمدحه، كالَّ يهز أجمعني، األندلس ملوك فاستقر النجعة،
يخبطهم وهو عقله من وأرخص حقه، من أضيع ما يحفظ أو له، يصغي من منهم
عصا فألقى رسقطسة، أمري يحيى بن املنذر بساحة أناخ أن إىل عنه، فيصّمون بمقّوله2

بعده». ابنه وعند عنده يزل ولم قراه، وأوسع به ورحب بوأه، عندما سريه
دراج ابن قصيدة ذكر بعد التنصيص معاهد صاحب ذكر كما هللا، فضل ابن وقال

نواس: أبا بها عارض التي

َمن عىل قائلها فضل عرف نواس أبي وقصيدة القصيدة هذه عىل وقف ومن
يَُشك ولم معادن، الرجال بأن وجزم تأخر، وإن سبق بأنه له وشهد تقدم،
َمَراءٍ األفهام وأن تطفأ، ال مصابيح األفكار وأن تنزح، ال موارد الخواطر أن
غري املعاني أن وعلم مطرها، ينفد ال سحائب العقول وأن صورها، تتناهى ال
حني كل يف الفضل وأن ولود، الليايل أم وأن متوارية، غري والفضائل متناهية،
يّدع لم نواس، أبا بها عارض التي هذه قصيدته يف الشاعر هذا وأن مشهود،

ينشد: أن لحقيق وإنه تُذَكر. عارضًة وال يُْستَمطر، عارًضا له

األَواِئ��ل تَ��ْس��تَ��ِط��ْع��ُه ل��م ِب��َم��ا آلٍت َزَم��انُ��ُه األِخ��ي��َر ُك��نْ��ُت َوإِْن وإنِّ��ي

عدوان ولكن الزمان، بمثله يبخل مفلًقا شاعًرا دراج ابن يف يرون كانوا وكذلك
املتقدمون. به حكم ما صدق من التثبت وبني بيننا حال األدبية آثاره عىل الحوادث

اللسان. املقول: 2
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نثره من يشء

ولنذكر التشبيه، مستملح من شيئًا القارئ فيه ويجد دراج، ابن نثر يف السجع يغلب
التمثيل: سبيل عىل اآلتية القطعة

أو حفوله، قبل الدر وأستكره جموحه، قبل املسيل أستشف أن هلل حاش
… ميرسة إىل نظرة يف الباهر األدب عن وأغفل املعذرة، رساج عن أتعامى

ولكن.

َش��َج��ُر وال َم��اءٌ ال ال��َح��َواِص��ل ُح��ْم��ِر م��رخ ِب��ِذي ِألَف��راٍخ ت��ُق��ول م��اذا
َص��ب��ُروا أَنَّ��ه��م ل��و ِب��ي ��ب��ر ال��صَّ وأج��َم��ل َع��ذَروا أَنَّ��ه��م ل��و ِل��ي ال��ُع��ذر أَوض��َح م��ا
��َغ��ُر ال��صِّ ُع��ذُره ��ن َع��مَّ اع��ِت��ذَاِري َف��َم��ا َك��بُ��َرت أزَم��ٍة َع��ن َص��ُغ��روا ل��ِك��نَّ��ُه��م

فما واملعسور، امليسور بني وميزت األمور، مجن ظهر لهم قلبت وقد
أرضه، أعمرهم الذين لعباده هللا أذن مما عوًدا أحمد وال بدءًا، أحسن وجدت
وحيث رزقه، من ويأكلوا مناكبها يف يمشوا أن وبره، بحره لهم وسّخر
تعدمنا وال دعوتك توحشنا وحيث َحَرِمك، ففي نأمن وأين كرمك، ففي نتقّلب

شمالك. إىل يمينك ومن ملكك، إىل ملكك فمن نعمتك،

يف ملا نصوصها يف أرتاب كنت وإن األسلوب، هذا عىل قطع عدة الذخرية كتاب ويف
التحريف. من الكتاب ذلك

شعره من يشء

نختاره بما القارئ فلريَض املجيد، الشاعر هذا بآثار علينا ضّن الدهر أن فنذكر نعود
قوله لنستجيد وإنا الجزاء، له هللا أحسن اليتيمة، صاحب أثبتها التي القصائد تلك من

الشوق: لوعة يف

ع��يَ��ن��اك ذَاِك َوَج��ان��ي ُم��َض��اع َدِم��ي َق��ت��ي��لُ��ك��م يُ��ؤذَى َه��ل ال��لَّ��ف��ظ َوح��ِش��يَّ��ة
أوَص��اك ِب��ال��َق��ت��ل َم��ن َف��ّدي��تٌ��ك ُق��ولِ��ي ف��دي��ت��ك َح��اِذق��ًة ال��نَّ��ف��ِس بَ��َق��ت��ل أَراِك إنِّ��ي
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ثَ��نَ��ايَ��اك ِم��ن إِالَّ ِريَّ ال َه��ي��َه��ات َظ��ِم��أ ِم��ن أس��تَ��س��ِق��ي��ه ولِ��ل��بَ��رق َم��اِل��ي
يُ��م��نَ��اك ال��َق��ل��ب َف��وَق ِب��ع��ي��ِن��ك َض��ِع��ي ن��ح��َوك��ُم ال��َق��ل��ب َل��َظ��لَّ ��ل��وع ال��ضُّ َل��وَال
ُرح��َم��اك ال��ِه��ْج��َران َل��وَع��ة ِم��ن ُرح��َم��اك َظ��اِل��م��ة ال��ِه��ْج��َران َل��وَْع��ة أْص��َل��ي��ِت��ِن��ي

املحيط: عباب تشق السفن وصف يف قوله ونستجيد

ِغ��ربَ��اُن ��م��ِس ال��شَّ َم��ِغ��رب َع��ن ذُِع��َرت َوَق��د َك��أنَّ��ه��ا تَ��ه��ِوي ال��ُف��َل��َك َش��َح��نَّ��ا إَل��ي��ك
َوثَ��ه��الن ثَ��ِب��ي��ٌر ف��ي��َه��ا ِب��ن��ا تَ��َراَم��ى ��بَ��ا ال��صَّ َه��بَّ��ت إذَا ُخ��ْض��ٍر لُ��َج��ٍج َع��َل��ى
َح��نَّ��اُن األِح��بَّ��ة إَل��ى َزِف��ي��ٌر ِب��نَ��ا َج��َرى ال��رَّيَ��اح َع��نَّ��ا َس��َك��نَ��ت َوإن
َوآذَان ُع��يُ��وٌن ِف��ي��َه��ا ِب��نَ��ا تَ��ُم��وج وال��دَُّج��ى َوال��َه��مِّ ال��بَ��ْح��ر َوَم��َوُج يَ��ُق��ل��َن
أك��َف��اُن ال��م��اء ِس��َوى أو َق��ب��ٌر ال��بَ��ْح��ر ِس��َوى ل��نَ��ا وَه��ل َم��َع��اٌد ال��دُّن��يَ��ا إَل��ى َه��ْل أال
ع��ْرَف��اُن اإلِن��ِس ِم��َن أو َم��أوًى األْرض ِم��ن ل��نَ��ا ه��ل األرِض َم��ْع��َل��م َرأي��نَ��ا َوَه��بْ��ن��ا
َوأظ��َع��اُن ُس��ْف��ٌن اآلَف��اِق نَ��اِزح إل��ى ِب��رَج��اِل��ِه��م َه��َوت َم��اذا ��ُه��م أُمَّ َه��َوت
َوُس��ّك��اُن ِش��َراٌع أو َوَرْح��ٌل ِزَم��اٌم َس��يْ��ِرَه��ا أْف��َالَك أنَّ إالَّ َك��َواِك��ُب

األحباب: وتوديع الزمان، شكوى يف يقول القصيدة هذه ويف

َل��خ��وَّاُن َع��ه��ِدي َخ��ان َزَم��انَ��ا وإنَّ َل��َع��اطِّ��ٌل أْخ��َرَج��ت��ن��ي ِب��َالًدا وإنَّ
إِخ��َواُن ِف��ي��ه ِل��ي َك��ان ِل��َده��ٍر َوَس��ْق��يً��ا آِي��ٍس تَ��ْس��ِل��ي��م اإلخ��َواَن َع��ل��ى َس��َالٌم
وأج��َف��اُن ُدُم��وع إالَّ ُم��س��ِع��ٌد وال َوَزف��َرٌة َش��ِه��ي��ٌق إالَّ ُم��ؤنِ��ٌس َف��ال
أَب��َداُن َف��اَرَق��تْ��ُه��نَّ ُق��لُ��وٌب َوَل��ِك��ْن أِح��بّ��ٍة بَ��ي��َن ال��بَ��يّ��ُن ذَاك َك��ان َوَم��ا

يقول: ما أوَجع وما

َك��ان��وا َم��ن َغ��ي��ُر َوُه��م ُك��ن��ا َم��ْن َغ��ي��ُر َل��ه��م َك��أنَّ��ن��ا ِم��نَّ��ا ��بْ��ر ِل��ل��صَّ َع��َج��بً��ا َف��ي��ا
َخ��ان��وا وَق��د ال��َوَف��اءَ ُخ��ن��ُت َق��د َك��أنِّ��ي بَ��ع��َدُه��م وََع��ي��ِش��ي بَ��ْع��دي َع��ي��ُش��ُه��م َم��َض��ى
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قوله: القصيد مختار ومن

َرح��ي��ُل أََج��دَّ أَم ُم��ق��اٌم أََج��دَّ َك��ف��ي��ُل ال��َع��ِزي��ِز ِب��ال��نَّ��ْص��ِر ال��ل��ه َل��َك
َف��َج��ِزي��ُل ُص��ن��ُع��ُه ��ا َوأَمَّ إَل��ي��َك ��ٌل َف��ُم��َع��جَّ يَ��وُم��ُه ��ا أَمَّ ال��َف��ت��ُح ُه��َو
تَ��زوُل ��الِل ال��ضَّ َع��َم��اي��اُت ِب��ه��نَّ تَ��َزْل َوَل��ْم تَ��َزاُل َم��ا نَ��ص��ٍر وآيَ��اُت
تَ��ج��وُل َح��يْ��ُث ال��نَ��ص��ُر يَ��ج��وُل َوَخ��ي��ٌل انْ��تَ��َض��يْ��تَ��ه��ا أنَّ��ى ال��َح��قَّ ت��نُ��ي��ُر ُس��ي��وٌف
َس��ِب��ي��ُل ال��نَّ��اك��ث��ي��َن ِف��ي ِب��ِه َوَض��لَّ َغ��وى َم��ن َغ��زُوَك ال��ل��ِه َس��ِب��ي��ِل ِف��ي أَال
َص��ِق��ي��ُل َراَح��تَ��يْ��َك ِف��ي ال��ُه��َدى َف��َس��ي��ُف ِب��َم��ك��ِرِه��ْم َق��وٍم أَل��ب��اُب َص��ِدئَ��ْت ل��ِئ��ْن
ُم��ثُ��وُل َل��َديْ��َك َداوٍد َف��أَح��َج��اُر َج��دِِّه��ْم َج��الُ��وَت َم��ْك��ُر ِف��ي��ه��م يَ��ْح��َي َوإِْن
ثَ��ق��ي��ُل ال��َك��ِم��يِّ َص��ْدِر َع��َل��ى َول��ِك��ن َع��َدا إِذَا ال��َج��َواد َظ��ه��ِر َع��َل��ى َخ��ِف��ي��ٌف
بَ��خ��ي��ُل ال��طَّ��َع��ان نَ��ح��و َك��رَُّه��ا وال ِب��َغ��ايَ��ٍة يَ��َداه��ا تَ��ب��َخ��ل َل��ْم َوَج��رَداءَ
َوتَ��ِل��ي��ُل ال��َف��ال َظ��ِب��ي ِم��ن َوَك��ش��َح��اِن أَْربَ��ٌع ال��َج��وِّ َل��ْق��َوِة َخ��َواف��ي ِم��ن َل��ه��ا
ُف��لُ��وُل ِب��ِه��نَّ أَزَرى َوَم��ا ُف��لُ��وًال ُم��نْ��تَ��أًى ُك��ل ِف��ي ��ْرَك ال��شِّ تَ��َرْك��َن َوب��ي��ٌض
ِك��ل��ي��ُل َوه��َو ال��طَّ��ْرُف َع��ن��ه��ا َويَ��رِج��ُع َش��َف��راِت��ه��ا ِف��ي ال��ُك��ف��ِر ِدَم��اءُ تَ��ُم��وُر
َغ��ل��ي��ُل ال��دَِّم��اءِ ُش��ْرِب إَِل��ى ِب��ِه��نَّ َك��أَنَّ��َم��ا ال��ُك��ُع��وِب َظ��م��آِن َوأَس��َم��َر
َرُس��وُل ال��نُّ��ُف��وس نَ��ْح��و ال��رََّدى ِب��َص��رف أَنَّ��ه أَي��َق��نْ��َت ِل��ل��طَّ��ْع��ِن َه��َوى َم��ا إِذا

يقول: وفيها

ذل��ي��ُل ��َم��تْ��ه ي��مَّ َع��ِزي��ٍز وُك��لُّ َج��نَ��بَ��اِت��ه��ا ِف��ي ال��ن��ص��ِر ِع��زُّ َك��ت��ائ��ُب
َج��ِل��ي��ُل َوْه��َو ال��َخ��ْط��ُب َع��َل��يْ��ِه يَ��ِس��ي��ٌر َق��ائ��ٌد وال��بَ��ح��ِر ال��ب��رِّ ِف��ي ِب��َه��ا يَ��َس��ِي��ُر
أَُف��وُل ��الَِل ال��ضَّ يَ��وِم ِم��ن َح��اَن َف��َق��د َوْج��ِه��ِه ُص��بْ��ِح َع��ن ال��َح��رِب َل��يْ��ُل انْ��َش��قَّ إِذا

نختار التحريف، من تسلم لم ولكنها الذخرية، بها نوهت بديعة عينية قصيدة وله
قوله: منها

بَ��اِرُع��ُه لِّ ال��دَّ َرخ��ي��م وَق��رن إِّال ُم��ع��تَ��ِس��ًف��ا ال��لَّ��يْ��ل َق��ْرَن تَ��َج��اَوْزُت َف��َم��ا
وَج��ام��ُع��ُه ِف��ي��ِه ُغ��لُّ��ُه ِن��ي يَ��ُش��دُّ وُم��ع��تَ��نَ��ٌق تَ��ق��ب��ي��ٌل ِم��ن��ه تَ��ِح��يَّ��ت��ي
َم��َداِرُع��ُه تَ��ح��وي َم��ا َص��درَي ص��َف��ِح َع��ن ��َق��ُه َش��قَّ ِح��ي��َن إِّال ْرَع ال��دِّ أخ��َل��ِع َل��م
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َم��واِق��ُع��ُه َق��ل��ب��ي َوِف��ي َس��ي��ِف��ي يُ��ذي��ُب َل��واِح��ِظ��ِه ِم��ْن َس��ْه��ًم��ا ��ي��ُت تَ��َوقَّ وال
َج��اِزُع��ُه َوْه��و إِّال رَّ ال��دُّ ُق يُ��ط��وَّ َف��َم��ا ال��َغ��َم��ام أَن��َداءَ َع تَ��َج��رَّ ُغ��ْص��ٌن
الِذُع��ه ال��َوْش��ِي وان��ِث��نَ��اءُ َوتَ��اَرًة َع��اِط��ُف��ُه ال��دَّلِّ وُس��ك��ُر ُس��ْك��ًرا يَ��م��ي��ُس
َراب��ُع��ُه وال��َوْص��ُل ثَ��اِل��ثُ��ن��ا وال��َش��ْوُق ثَ��اِن��يَ��ُه ال��لَّ��ي��ِل ِرَواِق تَ��ْح��َت َف��ِب��تُّ
أُنَ��اِزُع��ُه َك��أٍْس ِم��ن يَ��ع��ب��ُق وال��ِم��س��ُك يُ��نَ��اِزُع��ن��ي َل��ف��ٍظ ِم��ن ��ْح��ُر وال��سِّ
أََص��اب��ُع��ُه ِف��ي��َه��ا ل��َج��َرْت ال��نُّ��ه��ى َل��وال َراح��ِت��ِه نُ��وُر َس��نَ��اَه��ا يَ��ُم��دُّ َراًح��ا
َم��اِئ��ُع��ُه ال��م��ْع��ُس��ول ِري��ُق��ه ��َه��ا َوش��جَّ َوْج��ن��ِت��ه َوْرُد ِف��ي��َه��ا ذَاب َك��أَنَّ��م��ا
م��ط��اِم��ُع��ُه ع��نِّ��ي نَ��أْت َق��ْد َم��ا بَ��ع��ِد ِم��ن َم��َط��اِع��ُم��ُه ِم��نِّ��ي َدن��ْت َح��يَ��اٍة َج��نَ��ى
بَ��اِئ��ُع��ُه وال��تُّ��ف��اَح ال��َوْرَد وأرِخ��ُص خ��اِزنُ��ُه وال��َك��اُف��وَر ال��ِم��ْس��َك أَن��َه��َب َق��ْد
َم��َض��اِج��ُع��ُه ِح��ج��ري َوِف��ي ال��س��م��اءِ بَ��ْدَر ُح��ِرَم��ْت إِذْ ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ج��وِم َظ��الَم ف��ي��ا
َم��َراِت��ُع��ُه َرْوِض��ي َوف��ي َغ��َزاَل��ُه��نَّ َف��ق��َدْت إذ ال��َق��ْف��ِر ِظ��بَ��اءِ َح��ِن��ي��َن وي��ا

دراج ابن رائية

رائية بها عارض التي عامر، أبي بن املنصور مدح يف رائيته دراج ابن قصائد وأشهر
تبق فلم القصيدة، بهذه أيًضا علينا الدهر ضن وقد الخصيب، مدح يف نواس أبي
األندلس، تاريخ من إليه وصلت ما كل راجعت وقد وهناك3، هنا مبعثرة قطع إال منها
هذه بمطلع أظفر لم ثم البالد، تلك يف األدب بتاريخ شُغل أنه أعرف من كل وسألت

بقوله: يبدءون وإنما القصيدة،

ُق��بُ��وُر ال��َع��اِج��ِزي��َن بُ��يُ��وَت وأنَّ ال��تَّ��َوى ُه��و ال��ثَ��َواء أنَّ ت��ع��َل��ِم��ي أَل��م

مقدمة الشاعر يضع ال أن يبعد إذ املطلع، هو البيت هذا يكون أن البعيد ومن
الحوار4. لهذا

الكبري املؤرخ خزانة مخطوط يف فهو يضع، لم الديوان أن وعرفنا يدنا، تحت كلها القصيدة أصبحت 3
بن محمد السيد تفضل وقد املغرب، يف امللكي البيت أمراء من زيدان بن الرحمن عبد موالي النقيب

الثناء. أطيب منا فله كاملة، الرائية لنا فأرسل القباج، عباس
املطلع: هو هذا 4
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نواس: أبي قول أن فنذكر املوازنة يف ولنأخذ

تَ��ِس��ي��ُر نَ��َراَك أن َع��ل��ي��نَ��ا َع��ِزي��ٌز َم��ْرك��بَ��ي: َخ��فَّ بَ��ي��ت��َه��ا ِم��ن ال��ت��ي تَ��ُق��وُل
َل��َك��ث��ي��ُر ال��ِغ��نَ��ى أْس��ب��اَب إّن بَ��َل��ى ُم��تَ��َط��ّل��ٌب؟ ل��ِل��غ��نَ��ى ِم��ْص��ٍر ُدوَن أَم��ا
ع��بَ��ي��ُر: َج��ْرِي��ِه��نَّ ِم��ن َف��َج��رى َج��رْت بَ��َواِدٌر واس��تَ��ع��َج��َل��تْ��ه��ا َل��ه��ا َف��ُق��ل��ُت
أم��ي��ُر ال��َخ��ِص��ي��ُب ِف��ي��ه بَ��َل��ٍد إل��ى ِب��ِرْح��َل��ة َح��اِس��ِدي��ِك أَك��ثّ��ْر ذَِري��ن��ي

دراج: ابن قول دون القطعة هذه

ُق��بُ��وُر ال��َع��اِج��ِزي��َن بُ��يُ��وَت وأنَّ ال��تَّ��َوى ُه��و ال��ثَ��َواء أنَّ ت��ع��َل��ِم��ي أَل��م
َخ��ِط��ي��ر ال��َج��َزاءَ أنَّ ِل��َراِك��ِب��َه��ا ��ٌن ُض��مَّ ال��َم��َه��اِل��ك َخ��ِط��ي��َرات وأنَّ
َج��ِدي��ر ال��َع��اِم��ِرّي َك��فِّ ِب��تَ��ق��ِب��ي��ل وإِنَّ��ه ��َف��ار ال��سِّ ُط��ول تُ��َخ��وُِّف��ن��ي
نَ��ِم��ي��ر ال��َم��ْك��ُرَم��ات َم��اء َح��يْ��ُث إل��ى آِج��نً��ا ال��َم��َف��اِوِز َم��اء أَِرد ذَِري��ن��ي

زوجه توديع يف بقوله وبََرَعه، نواس أبا وبذ البالغة، ذروة دراج ابن بلغ وقد
ووليده:

َوَزف��ي��ر أَنَّ��ٌة ِم��نْ��َه��ا ِب��َص��بْ��ِري َه��َف��ا َوَق��د ِل��ل��َوَداع تَ��دانَ��ت ��ا وَل��مَّ
ص��غ��ي��ر ال��نِّ��َداء َم��بْ��ُغ��وم ال��َم��ْه��د َوف��ي َواْل��َه��وى ال��َم��َوّدة َع��ْه��د تُ��نَ��اِش��ُدن��ي
َخ��ِب��ي��ر ال��نُّ��ُف��ِوس أْه��َواء ِب��َم��وق��ع َول��ْح��ُظ��ه ال��ِخ��َط��اب ِب��َم��رُج��وع َع��ي��يٌّ
َونُ��ُح��ور َم��ْح��ُف��وَف��ة أَذُْرٌع َل��ه ��َدت َوُم��هِّ ال��ُق��لُ��وِب َم��ْم��نُ��وع تَ��بَ��وَّأ
وبُ��ُك��ور ��َرى ال��سُّ ِل��تَ��ْدآِب َرَواح َوَق��اَدن��ي ف��ي��ه ال��نَّ��ْف��س َش��ِف��ي��ع َع��َص��يْ��ت
تَ��ِط��ي��ر ال��ِف��َراِق ذُْع��ِر ِم��ن َج��َواِن��ح ِب��َه��ا َوَه��َف��ت ِب��ي ال��بَ��يْ��ِن َج��نَ��اح َوَط��ار

وت��غ��ور ال��ف��ال ع��رض ف��ي ف��ت��ن��ج��د ت��س��ي��ر ال��م��س��ت��ض��ام ع��زم��ات دع��ي
أس��ي��ر ي��ف��ك أو ذل��ي��ل ي��ع��ز ال��ن��وى ل��وع��ة م��ن اش��ج��اك ب��م��ا ل��ع��ل
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َل��َغ��يْ��ور َش��ج��ِوه��ا ِم��ن َع��ْزَم��ِت��ي َع��َل��ى َف��ِإنَّ��ن��ي َغ��يُ��وًرا ِم��ن��ي َودََّع��ت َل��ئ��ْن

لم إذ الحزين، املوقف هذا مثل من قصيدته خلت أن يف نواس أبي عىل لوم وال
ولواعج الشوق نوازع إليه تعطفه طفًال وال الوفاء، إليها ينازعه زوجة ببغداد يرتك

الحنني.
البيت: هذا ترجيع القارئ يفوت ال أن وأحب

ص��غ��ي��ر ال��نِّ��َداء َم��بْ��ُغ��وم ال��َم��ْه��د َوف��ي َواْل��َه��وى ال��َم��َوّدة َع��ْه��د تُ��نَ��اِش��ُدن��ي

وقوله: املدلول، بارعة مختارة كلمة النداء» «مبغوم وكلمة

َخ��ِب��ي��ر ال��نُّ��ُف��ِوس أْه��َواء ِب��َم��وق��ع َول��ْح��ُظ��ه ال��ِخ��َط��اب ِب��َم��رُج��وع َع��ي��يٌّ

وقوله: املثال، نادر بيت

َونُ��ُح��ور َم��ْح��ُف��وَف��ة أَذُْرٌع َل��ه ��َدت َوُم��هِّ ال��ُق��لُ��وِب َم��ْم��نُ��وع تَ��بَ��وَّأ

يقول: ما أوجع وما الحنان، به صور ما أرق من

وبُ��ُك��ور ��َرى ال��سُّ ِل��تَ��ْدآِب َرَواح َوَق��اَدن��ي ف��ي��ه ال��نَّ��ْف��س َش��ِف��ي��ع َع��َص��يْ��ت
تَ��ِط��ي��ر ال��ِف��َراِق ذُْع��ِر ِم��ن َج��َواِن��ح ِب��َه��ا َوَه��َف��ت ِب��ي ال��بَ��يْ��ِن َج��نَ��اح َوَط��ار

بقوله: الحزم تصوير وانظر

َل��َغ��يْ��ور َش��ج��ِوه��ا ِم��ن َع��ْزَم��ِت��ي َع��َل��ى َف��ِإنَّ��ن��ي َغ��يُ��وًرا ِم��ن��ي َودََّع��ت َل��ئ��ْن

نواس: أبي وقول

ُم��ِج��ي��ُر تَ��َزاَل ال أن َرك��ِب��َه��ا ع��ل��ى أج��اَرَه��ا ِم��ْص��ٍر ُف��ْس��ط��اَط أتَ��ْت وَل��ّم��ا
ويُ��ن��ِي��ُر َض��وءه يَ��ْس��ري ال��َف��ْج��ِر َس��نَ��ا َج��ِب��ي��نَ��ُه ك��أنَّ بَ��ّس��اٌم ال��َق��ْوِم ِم��ن
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دراج ابن حياة

وَس��ِري��ُر ِم��نْ��بَ��ٌر يَ��ْزُه��و ��ْل��ِم ال��سِّ وف��ي ال��وََغ��ى ف��ي وال��رُّم��ُح ال��ّس��يْ��ُف ب��ال��َخ��ِص��ي��ِب َزَه��ا
َغ��يُ��وُر ال��نَّ��َس��اءِ َع��ْوَراِت دوِن وِم��ن ال��نَّ��َدى َع��ن َك��َف��ْف��َن األيْ��ِدي إذَا َج��وَّاٌد
ب��ُدوُر ��الِم ال��سَّ يَ��ْوَم اْس��تُ��ؤِذنُ��وا إذَا َك��أنَّ��ُه��ْم األع��َج��ِم��ي��ن ف��ي َس��َل��ٌف َل��ُه

دراج: ابن قول من أروع وهي وجالء، سالسة القطعة هذه يف

َوبُ��ُدوُر ال��ُع��َال ف��ي تَ��َالَال ُش��ُم��وٌس ويَ��ْع��ُرِب تَ��ِم��ي��ٍم ِم��ن َع��َل��ي��ه تَ��الَق��ت
وبُ��ُح��وُر ِب��ال��نَّ��َدى تَ��ْه��ِم��ي َس��َح��اِئ��ُب ��ُه��م أُك��فُّ ال��ِذي��ن ال��ِح��م��يَ��ريْ��َن ِم��ن
وَك��ُف��ور َع��اِب��ٌد إّال ال��نَّ��اُس َوَم��ا أتَ��اُه��ُم ِح��ي��َن ِب��ال��َوْح��ي ُق��وا َص��دَّ ُه��م��و
َح��ِس��ي��ر َوْه��و ال��َوْه��م َع��نْ��َه��ا َويَ��ْرِج��ع َق��ْدِره��ا ُك��نْ��ه َع��ن ال��َوْص��ف يَ��ع��يَ��ا َم��نَ��اق��ب
ُغ��ُرور ِس��َواَك ف��ي َرَج��اءٍ َوُك��ٌل ��ٌر ُم��َق��صِّ نَ��َداك َع��ْن َم��ْدِح ُك��لُّ أَال

ابن أبيات يف ظاهًرا التكلف نرى نواس أبي بكلمة القطعة هذه نقابل حني ونحن
قوله: القارئ وليتأمل دراج،

َح��ِس��ي��ر َوْه��و ال��َوْه��م َع��نْ��َه��ا َويَ��ْرِج��ع َق��ْدِره��ا ُك��نْ��ه َع��ن ال��َوْص��ف يَ��ع��يَ��ا َم��نَ��اق��ب

قوله: أما التكلف، واضح الُغلُو، ظاهر فهو

وَك��ُف��ور َع��اِب��ٌد إّال ال��نَّ��اُس َوَم��ا أتَ��اُه��ُم ِح��ي��َن ِب��ال��َوْح��ي ُق��وا َص��دَّ ُه��م��و

ضعيف. بيت فهو
أجاد فقد دراج ابن أما له، قيمة ال وصًفا مرص إىل رحلته نواس أبو وصف وقد

قال: حني الوصف

يَ��ُم��ور ��َراب ال��سَّ َوَرق��َراق َع��َل��يَّ تَ��ْل��تَ��ِظ��ي َوال��َه��َواِج��ر َش��اَه��َدت��ِن��ي َول��ْو
َه��ِج��ي��ر َواألَص��ي��ل َوْج��ِه��ي ُح��رِّ َع��َل��ى َس��َط��ا إذَا ال��َه��اِج��َرات َح��رِّ أَس��لِّ��ط
تَ��ُف��ور َوْه��ي ال��َرْم��َض��اءَ وأَْس��تَ��م��ِط��ئ َل��َواِق��ح َوْه��ي ال��نَّ��ْك��بَ��اء وأَْس��تَ��نْ��ش��ق
َص��ِف��ي��ر ال��َج��ِريء َس��ْم��ع ف��ي َولِ��ل��ذُّْع��ِر ٌن تَ��َل��وُّ ال��َج��بَ��ان َع��يْ��ن ف��ي َول��ل��َم��ْوت
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َس��م��ي��ر ال��َف��الَة ِل��ِج��نَّ��ان َوَج��ْرس��ي َع��ْزَم��ت��ي ُج��لُّ ��َرى َوال��سُّ ّش��اَه��دت��ِن��ي َوَل��و
َزئِ��ي��ر ال��ِغ��يَ��اض ِغ��ي��ل ف��ي َولِ��ألْس��د ال��دَُّج��ى َغ��َس��ق ف��ي ال��َم��ْوَم��اة َوأَْع��تَ��ِس��ف
َوِزي��ر ال��َم��ْش��َرِف��ي إال ِري��َع إِذَا َم��اَل��ه ال��تَّ��نَ��اِئ��ف ُغ��ول َع��َل��ى أَم��ي��ٌر
َق��ِت��ي��ر اّل��ب��ِه��ي��م ال��ّل��يْ��ل َم��َف��ِرق َع��َل��ى أّنَّ��َه��ا ال��َم��َج��ّرة ُط��ْرق َخ��يَّ��َل��ْت َوَق��ْد
ُم��ِدي��ر ِب��ِه��ن واَل��ى َط��ل��ّي ك��ئ��وُس َك��أَنَّ��َه��ا َح��ت��ى ال��ْق��ُط��ِب نُ��ُج��وم َوَداَرت
َج��ِدي��ر ال��َع��اِم��ريُّ ِب��َع��ْط��ِف َوأَنِّ��ي ��ِت��ي ِه��مَّ َط��ْوَع ال��ُم��نَ��ى أَنَّ أَيْ��َق��نَ��ت َل��َق��د

الوصفية القطعة هذه أن عىل يدلنا السياق أن املحزن ومن رصني، َجزٌل شعر وهذا
كثري5. يشءٌ منها ضاع

قال: حني اللقاء هيبة وصف يف باإلجادة دراج ابن انفرد وقد

ُس��تُ��ور ��ْروق ال��شُّ أُْف��ِق ف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َع��ن ��َع��ت َوُرفِّ ��الَم ِل��ل��سَّ تَ��َواَف��وا َوَل��م��ا
ُس��ُط��ور ��يْ��وف ال��سُّ ِب��ي��ِض وِم��ن ُص��ُف��وف دونَ��ه اْألَِس��نَّ��ة ُزْرق ِم��ن َق��اَم َوَق��د
تُ��ِن��ي��ر َك��يْ��ف ال��ل��ه ُص��نْ��ع َوآيَ��ات اع��ِت��َزاُزَه��ا َك��يْ��ف ال��رَّْح��م��ن َط��اَع��َة َرأَْوا
َس��ِري��ر ال��رَّاِس��يَ��اِت ِب��ِع��بء َوَق��ام َم��ْج��ِل��ٌس وال��بَ��ح��ِر ِب��ال��ِب��رِّ اْس��تَ��وى َوك��يْ��ف
ُص��ور وال��نَّ��َواِظ��ر ِب��َط��اء َوأَْدنُ��وا َخ��َواِف��ٌق وال��ُق��لُ��وب ِع��َج��االُ َف��َس��اُروا
وُص��ْدور ِم��ن��ُه��ُم ُع��يُ��وٌن َوَح��ازت أَل��ُس��ن��ا يُ��ْخ��ِرس واإلِْج��َالل يَ��ُق��ول��ون
َق��دي��ر ال��َم��ْك��ُرم��ات ِف��ي��َك َوَق��دَّر َح��اِئ��ٌط ِب��َك ال��ُه��دى أَْع��َالم َح��اَط َل��َق��د

اللقاء: هيبة يف البحرتي قول بفضل للشاعر تراءت الشعرية الصورة وهذه

ال��ب��ذُْل س��ج��يّ��نُ��ه ��اٍم ب��سَّ يَ��ِد َع��ل��ى تَ��َه��اْف��تُ��وا ��الَم ال��سَّ ّص��ْدر َق��ّض��وا ��ا َوَل��مَّ
س��ُه��ل َج��انُ��ب��ه ال��َوْج��ه ط��ل��ق َج��الََل��ة َق��َط��َع��ت��ُه��ُم��و ُخ��ط��بَ��ٍة ف��ي َش��َرع��وا إِذَا
ُق��بْ��ل أنَ��ُه��م��و ِخ��ل��ت ِب��َل��ح��ٍظ َوَم��ال��وا َم��َه��اب��ٍة ِم��ن أبْ��َص��اَرُه��م نَ��كَّ��َس��وا إذا

القباج. صديقنا بفضل يدي تحت كلها صارت القصيدة هذه أن إىل قبل من أرشت 5
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ال��نَّ��ْص��ل ان��تُ��ِض��ي م��ا ِم��ثْ��ل َوَرأيً��ا َس��دي��ًدا َوَم��ن��ِط��ًق��ا َح��دي��ًدا َط��رًف��ا َل��ُه��م نَ��َص��ب��َت
ذح��ل وال َل��َديْ��ه��م ِض��ْغ��ٌن وال ِق��َراَك أْك��ُف��ْه��م تَ��َع��اَط��ْت َح��تَّ��ى بَ��ِرْح��وا َف��َم��ا
��م��ل ال��شَّ واْج��تَ��َم��ع ِم��نْ��ه بُ��ْع��ٍد ح��ي��ن َع��ل��ى بَ��ي��نَ��ُه��م َك��اَن الَّ��ذي ��ع��ُب ال��شَّ ال��ت��أَم ِب��ك

الشباب فقيد أن وأذكر الشعراء. من كثري انتهبها اللقاء هيبة يف البحرتي وأبيات
مدح يف ١٩٢٠م سنة األفكار جريدة يف لنرشها قصيدة إلينا قدم املرصي الحليم عبد
بيننا يصلح ولم فغضب، البحرتي، معاني من انتهب ما إىل نظره فوجهت فؤاد، امللك

دعبيس. العزيز عبد الصديق إال
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والعرشون الثامن الفصل

بنيصربيومطران

١

من ونرى مطران، وخليل صربي إسماعيل شعر من نونّيتني بني البحث هذا يف نوازن
١٦ يف ولد أنه فنذكر ونبدأ وأشعاره، صربي إسماعيل أخبار من طائفة نذكر أن الخري
من وكان ،١٩٢٣ سنة مارس ٢١ صباح الربيع مطلع يف وتويف ،١٨٥٤ سنة فربايل

الحقانية. وزارة وكيل منصب هو تواله منصب وآخر القانون، رجال
حدود أبعد إىل وصل وقد املكثرين، من يكن لم ولكنه مجيًدا، شاعًرا صربي كان
صاحب وهو الزمان، من حينًا الغناء يّغذَي أن له واتفق الوجدانية، املعاني يف التفوق

السهرات: أواخر يف املطربون يغنيه كان الذي امّلوال

ال��نُّ��وم ��اْر تُ��جَّ يَ��ا ُق��وُم��وا الْح أُه��و ال��َف��ج��ر
ال��نُّ��وم تُ��ش��وف م��ا وَع��يْ��ِن��ي تَ��نَ��اُم��وا َع��َج��ب
ُع��وم أنَّ��ُه أح��ِس��ب ال��َم��َح��بَّ��ة بَ��ْح��ر نَ��َزل��ت
ت��ْس��تَ��اِه��ل ال��نَّ��اس َج��م��ي��ع ق��الُ��وا َغ��رْق��ت
ال��يُ��وْم وِغ��يْ��ر ال��يُ��وْم َغ��نْ��َدَره ال��َج��َم��ال ِع��ْش��ق

الدور: هذا صاحب وهو

ُم��َك��اِب��ر غ��ي��ر م��ْن األَْغ��َص��ان أِم��ي��ر ْك َق��دَّ
األَزاِه��ر َع��َل��ى ُس��ْل��َط��ان اك َخ��دَّ َوَوْرد
َح��اِذر َق��ْل��ِب يَ��ا أَش��َج��ان ُك��لُّ��وا ال��ُح��ّب َدا



الشعراء بني املوازنة

ال��ُم��َخ��اِط��ر َج��َزا ال��ِه��ْج��َران َويَّ��ا ��ّد َوال��صَّ

دور

ِت��نْ��َدم وَرَج��ْع��ت َح��بِّ��ي��ت أِدنْ��َت َق��ل��ِب يَ��ا
ِي��رَح��م ِح��ّد َل��ْك ِرأي��ت َم��ا ِت��ْش��ِك��ي َوَص��بَ��ح��ت
… … ال��ُم��تَ��يَّ��م ذُلَّ َوَرأي��ْت َق��ول��ي َص��دَّْق��ت
ت��ْف��ه��م ُك��نْ��ت َل��و َونَ��ِه��ي��ت نَ��َص��تَ��ك يَ��اَم��ا

دور

ن َوَدوِّ �ب َواْك��تُ� أْوَراق ل��ُح��ْس��ن��ك أْع��رض
��ن َوَخ��مِّ َواْك��تْ��ب األَش��َواق َص��ِري��ع َوأَبَ��ات
ن َه��وِّ َربِّ يَ��ا َوِف��َراق وَص��بَ��اِب��ة َه��ْج��ر َدا
ِي��َج��نِّ��ن ش��يء َدا ��اْق ال��ُع��شَّ ُق��لُ��وب َواْرَح��م

وقد الغناء، عند إال حسنه يظهر وال امللُحون، الشعر من هذا أن يالحظ أن وللقارئ
ألواح1. يف محفوظة وهي قليل، غري زمنًا املرصية الجماهري ألسنة عىل األدوار هذه َظلَّت
القصيدة صاحب وهو الصباحة، مغازلة يف شائًقا افتتانًا يَفتنُّ صربي ومىض

الحسناء: مناغاة يف براعته تظهر وفيها جمال»، «تمثال املأثورة

ال��لِّ��واءِ ظ��لِّ ف��ي ال��ِف��تْ��نّ��َة أَي��َق��ظ��وا ال��َه��وى أَح��زاُب ال��ُح��س��ِن ِل��َواءَ ي��ا
األَب��ِريَ��اء َوُص��ون��ي األَْم��َر َف��اج��َم��ِع��ي ثَ��اَراتُ��ُه��م ال��َه��وى ف��ي َف��رََّف��ت��ُه��م
َوِش��َف��اء ِريٌّ ل��ْألَن��ُف��ِس ف��ي��ِه الَّ��ذي َك��ال��َم��اءِ ال��ُح��ْس��َن ه��ذَا إنَّ
ال��ظِّ��َم��اء بَ��يْ��ن واع��ِدِل��ي بَ��ْع��ٍض ُدوَن ِوردِه َع��ن بَ��ع��َض��نَ��ا تَ��ذُوِدي ال
ال��رََّج��اء يُ��زِج��ي��َه��ا اآلَم��اِل ُس��ُف��ُن ازَدَح��َم��ت ِف��ي��ِه ال��ُح��ْس��ِن يَ��مُّ أن��ِت

الغناء. أسطوانات باأللواح: نريد 1
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ومطران صربي بني

َوَش��َق��اء َع��نَ��اءٍ ��ي��ِن لُ��جَّ بَ��يْ��ن َم��ائ��ٍج ف��ي ِب��َه��ا ��وُق ال��شَّ يَ��ق��ِذُف
َرَج��اء ِم��ن َه��ل ٌة ِش��دَّ تَ��ق��تَ��ِف��ي��َه��ا ٌة ِش��دَّ َوتَ��أِت��ي تَ��م��ِض��ي ٌة ِش��دَّ
ُرَخ��اء َس��َج��اي��اِك م��ن ِب��ق��ب��وٍل ال��َه��وى أن��َض��اءِ آَم��اَل َس��اِع��ف��ي
َس��َواء ِب��ال��ُح��ْك��م ��م��ِس ال��شَّ َع��رش تَ��ْح��َت ال��َه��وى َق��وَم َواج��َع��ل��ي َوتَ��َج��َل��ي
ال��َه��نَ��اء ات ُم��َع��دَّ م��ن َض��ِم��نَ��ت��ه وَم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ نَ��س��تَ��ق��ِب��ل أق��ِب��ِل��ي
ِخ��بَ��اء أو ِب��ل��ئَ��اٍم ِل��تُ��َواَري ُخ��ِل��َق��ت َم��ا ُح��ًل��ى ِت��ل��َك واس��ِف��ري
َوَج��اء ال��نَّ��اِدي ف��ي َراَح َروًض��ا أنَّ يَ��ح��ِل��ف��وا ال��نَّ��َداَم��ى بَ��ي��َن واخ��ِط��ري
نَ��َش��اء م��ا َع��َل��ي��نَ��ا رِّ ال��دُّ نَ��اِث��ُر َح��دَّث��ِت��نَ��ا إذا يَ��ن��ثُ��ِر وان��ِط��ق��ي
وازِدَه��اء اب��ِت��َس��ام��ا ال��دُّن��يَ��ا يَ��م��أل ثَ��ْغ��ُرُه ه��ذَا َك��ان َم��ن َواِب��ِس��ِم��ي
ِب��ال��َح��يَ��اء ِف��ي��َه��ا ��ب��وُة ال��صَّ تَ��ع��ثُ��ُر أن��ُف��ٍس ِم��ن َش��َط��ًط��ا تَ��َخ��اف��ي ال
ال��َوالَء ِص��ْدُق آَدابَ��نَ��ا وارتَ��َض��ى أخ��الَِق��ن��ا ِم��ن ال��نَ��خ��وُة َراَض��ِت
��َف��اء ال��صَّ ذَاَك َك��دََّرت م��ا َم��َل��ٍك إَِل��ى أَم��اِن��ي��ن��ا اَم��تَ��دَّت ف��َل��و
وَم��اء ِط��ي��ٍن ِم��ن ��ك��ل ال��شَّ ه��ذَا انَّ تَ��دَِّع��ي ال ُروَح��اِن��يَّ��ٌة أن��ِت
��م��اء ال��سَّ ُس��كَّ��اِن تَ��ك��ِوي��ُن ِل��ل��َم��َال يَ��ِب��ن ال��ثَّ��وب ِج��س��ِم��ك َع��ن وان��ِزِع��ي
ِض��يَ��اء ِم��ن َم��ص��وٍغ ِت��م��ث��اٍل َخ��ل��َف َم��َل��ٍك َج��نَ��اَح��ي ال��دُّنَ��ي��ا وأَِرى

الحسان: األبيات صاحب أيًضا وهو

ّص��بَّ��ا َم��اَت َل��وَع��ٍة أََخ��ا َرِح��م��ِت تَ��رَح��م��ي َف��إن ِب��ي َم��ا أَبُ��ثُّ��ِك
َل��بَّ��ى ��وُق ال��شَّ َدَع��ا إِن َه��اِئ��ٍم َع��َل��ى ال��نَّ��وى أََم��رَّ َم��ا ال��نَّ��َوى َوأَش��ُك��و
َه��بَّ��ا ال��رَّوِض َج��اِن��ِب ِم��ن ُه��َو َوإن ال��نَّ��ِس��ي��م ُه��بُ��وَب َع��َل��ي��ِك َوأِخ��َش��ى
َص��بَّ��ا ِف��ي��ِك تَ��ل��َق��ن��ي َل��م ال��ُع��م��ِر ِم��َن بُ��رَه��ٍة ِم��ن ال��ل��ه َوأَس��تَ��غ��ِف��ُر
نَ��ه��بَ��ا ال��ُغ��رَّ َل��يَ��ال��يَ��ُه َونَ��ن��َه��ب ال��َه��نَ��اءِ َزَم��اَن د نُ��َج��دِّ تَ��َع��اَل��ي
َح��ربَ��ا ك��اَن َم��ا َوح��ْس��بُ��ِك َوَح��س��ِب��ي ��الم ال��سَّ َط��ْع��َم ِب��ِك أَذُق تَ��َع��ال��ي

يقول: الذي وهو

َف��نَ��ذُْك��ر ال��َق��َواِم ُم��رَه��َف��ُة َح��س��نَ��اء َوع��ه��َدُه ��بَ��اَب ال��شَّ تُ��ذَكِّ��ُرنَ��ا تُ��م��ِس��ي
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َوت��ن��ُظ��ُر ال��ُع��ي��وِن ح��دِق ِم��ن َوتُ��ِط��لُّ بَ��دْت إذَا ءوِس ال��رُّ إل��ى ال��ُق��لُ��وُب تَ��ِث��ُب

الخيال. وثبات من وهذا
األبيات: هذه شعره من تغنِّي كلثوم أم العرص هذا وريحان

َك��انَ��ا َم��ا َردِّ ف��ي ِب��َش��اِف��َع��ٍة وال ِب��نَ��اِف��ع��ٍة ال��ِذك��رى َف��َم��ا ُف��ؤادي أَق��ِص��ر
اآلنَ��ا َوح��َدَك َف��اخ��ِف��ق ��ب��ابَ��ِة ال��صَّ َح��م��َل َزَم��نً��ا َش��اَط��رتَ��ُه ال��ذَّي ال��ُف��َؤاُد َس��ال
أَْش��َج��انَ��ا األَش��َواُق تُ��ص��ِب��ُح أَن َق��بْ��ِل ِم��ن أُه��بَ��تَ��ُه ال��يَ��وِم ِل��ه��ذَا أَخ��ذَت َه��ّال
ِن��ي��ران��ا ال��ِه��ْج��راِن وف��ي نَ��اًرا ال��َوْص��ِل ف��ي ُم��ق��تَ��ِح��ًم��ا ال��ُع��م��َر َق��َض��ي��َت َع��َل��ي��َك َل��ه��ِف��ي

بالنمري تفيض سهرات له وكانت والشعراء، األدباء منتدى باملنرية داره وكانت
إليه أحب األدباء زيارة فكانت املرض، أمّض أيامه أواخر ويف الرفيع، األدب من العذب
أخبار إىل يتطلع عزلته يف «كان فقال: الجميِّل أنطون األستاذ وصفه األطباء، عيادة من

القتال2». أخبار إىل الجريح القائد يتطلع كما األدب
املحزون: اليائس آالم يصّور الذي الخالد الشعر من قصيدة املرض قسوة وألهمته

ال��َق��اِس��يَ��ه يَ��ُدَه��ا َوأَزَع��َج��ت��ِن��ي ��َه��ا َم��سُّ آَل��م��ِن��ي َس��اَع��ٍة َك��ْم
َص��اِف��يَ��ه َواِح��دًة ُه��نَ��ي��َه��ًة أَِج��د َل��م َج��اِه��ًدا ِف��ي��َه��ا َف��تَّ��ْش��ُت
ال��ت��اِل��يَ��ه إَل��ى أَْش��ُك��وه��ا َف��ُرح��ُت َل��ه��ا أُْخ��ٌت ال��ُم��رَّ َس��َق��ت��ن��ي َوك��م
ِب��يَ��ه َم��ا َوِب��ي أُخ��َرى ِل��س��اَع��ٍة َع��نْ��َوًة ه��ِذه َف��أَْس��َل��َم��ت��ن��ي
َض��اِريَ��ه إَل��ى ال��ُظ��ْف��ِر َج��اِرَح��َة تَ��ْش��تَ��ِك��ي َه��ل ِم��ْس��ِك��ي��ُن يَ��ا َويْ��َح��َك
ال��طَّ��اِغ��يَ��ه ال��ِف��ئَ��َة ِت��ْل��َك يَ��أم��ُن ِل��َم��ن ويْ��ٌل ال��ّس��اع��ات ِم��َن َح��اِذر
َخ��اِل��يَ��ه َغ��َص��ٍص ِم��ن َج��ْع��بَ��تُ��َه��ا َس��اَع��ًة بَ��ي��ِن��َه��ا ِم��ن تَ��ِج��د َوإن
َم��اِض��يَ��ه َح��اِض��ُره يُ��نْ��ِس��ه َل��م الَّ��ِذي ال��َح��ِك��ي��م َل��ْه��َو ِب��َه��ا َف��ال��ُه
ال��َه��اِويَ��ه تَ��ح��ِت��َه��ا ِم��ن ُق��لَّ��ٍة ف��ي نَ��ش��َوٍة ذُو يَ��ْم��َرُح َك��َم��ا َوام��َرح

األصل، مراجعة عن الوقت ضاق وقد الجميل، أنطون خطبة من سمعناها التي العبارة معنى هذا 2

التلوين. بعض العبارة لونت أكون أن وأخىش
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َع��اِديَ��ه َخ��تّ��اَل��ٌة ُم��ح��تَ��ال��ٌة َداَع��بَ��ت َوإن ��ت بَ��شَّ َوإن َف��ه��َي
ال��بَ��اِغ��يَ��ه ال��َح��يَّ��ُة تَ��َع��ضُّ َك��َم��ا َوتَ��ق��ِب��ي��لُ��َه��ا َخ��نْ��ٌق ِع��ن��اُق��َه��ا
وال��ث��اِن��يَ��ه ال��س��اع��ُة تَ��ج��َرُح��ُه ِل��ل��ِذي َف��ُق��ل ال��َع��ي��ُش ُه��و ه��ذَا
ال��َق��اِض��يَ��ه ��اَع��ُة ال��سَّ ِم��نْ��َه��ا تُ��ن��ِج��ي��َك َع��َس��ى أَِس��َم��ع ال��س��اع��اِت ش��اك��َي ي��ا

يقول: إذ األكرب) (الفزع قصيدة ذلك عىل يدل بالناس، ظن سوء من قلبه يخل ولم

َق��ْف��را ال��َج��َواِن��ِب َك��اِل��َح َف��َغ��َدا َوج��ٍه ُك��لِّ ِم��ن ال��َح��يَ��اءِ َم��اءُ َغ��اَض
ِب��رٍّا يُ��ح��َس��ُب ��الَِم ال��سَّ َردُّ َك��اَد َح��تَّ��ى ال��نَّ��اِس ف��ي ال��ُع��ُق��وُق ��ى َوتَ��َف��شَّ
ِب��ْش��را أَبْ��َدي��ن ُه��نَّ إِن ورًدا ِث األَْج��َدا َع��َل��ى نَ��ثَ��ْرَت ِم��ث��َل��َم��ا أوُج��ٌه
َخ��ي��را ُق��ل��َن ل��َم��ا ال��َح��َش��ا ِف��ي َم��ا أَدَّي��َن َوَل��و أه��ًال يَ��ُق��ْل��َن َوِش��َف��اٌه
أْم��را ال��ُم��َس��لِّ��ُم َح��اَوَل أَم ذَاَك ِوَداٍد َس��َالُم ه��ْل ال��ل��َه َع��ْم��َرَك

يقول: القصيدة هذه ويف

َع��ص��را ال��دِّي��ُن ��راِئ��َر ال��سَّ َوتَ��َوّل��ى َع��ص��ًرا ال��نَّ��اِس ِف��ي ال��َف��ي��َل��س��وُف تَ��ِع��َب
َص��ق��را يُ��َط��اِرُد يُ��م��ِس��ى َوُع��َق��اٌب َط��ِري��ٍد إزاءَ َط��اِرٌد وال��َوَرى
ُص��غ��َرى تُ��نَ��اط��ُح ُك��ب��َرى وُه��ْض��ٌب ـ��ُض ال��بَ��ْع��ـ بَ��ع��ِض��ه��ا ِم��ن يُ��ُف��لُّ َوُج��يُ��وٌش
ُظ��ْف��را وأن��َف��ذُ نَ��ابً��ا أَق��َوى ِم��ن��ِك أُس��ٍد َص��وَل��َة ِذئَ��اُب ي��ا َح��اِذِري
أَض��َرى ال��َغ��ي��ِل َرَواِب��ِض ِم��ن تَ��ن��م َل��م ِذئَ��ابً��ا إنَّ أُْس��ُد ي��ا تَ��نَ��اِم��ي ال
ويَ��ق��َرا ال��ِك��تَ��اَب يَ��ف��تَ��ُح َم��ن أي��َن ول��ِك��ن ال��لَّ��يَ��ال��ي َك��لُّ��َه��ا ِع��بَ��ٌر

األبيات: هذه إثبات يفوتني أن أحب وما

س��اق��ي��ِك يُ��وِف ل��م إِذا َدم��َع��ي َس��َق��اِك نَ��اِض��رًة ال��َم��اءِ ِب��ِج��َوار َس��ْرَح��ًة ي��ا
نَ��واح��ي��ِك ف��ي ِب��ِم��ث��ل��ي ال��َه��ج��ي��ر َف��ت��ُك ُم��ن��تَ��ِش��ٌر ال��ظِّ��لُّ َوَه��ذا َع��َل��ي��ِك َع��اٌر
أَع��اِل��ي��ِك ف��ي َش��دًوا أَْق��َط��َع َك��ي َغ��ِرٍد ط��اِئ��ٍر َج��ن��اَح��ي ُم��ِع��ي��ري ف��َم��ن
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َوادي��ِك ِغ��ي��ُر ِب��َس��ْم��ِع��ي يَ��ِرنُّ َوال ِب��ه��ا ُغ��ِرْس��ِت أَرٍض َع��ن ��َر أُنَ��فَّ َف��ال

يطلع أن فأحببنا ديوان، يف يُجَمع لم صربي شعر ألن الشواهد؛ من أكثرنا وإنما
رصفتهم ثم شعره يجمعوا أن مرة غري األدباء حاول وقد الكتاب، هذا قراء فرائده عىل
عن يسأل وكان شعره بتدوين االهتمام قليل نفسه صربي وكان يريدون، عما الشواغل

للفناء! وهبته فيجيب: ذلك،

٢

الفحول، إال بها ينهض ال وثبات وله املكثرين، من وهو مدبع، شاعر فهو مطران أما
يُجَمع أن وينتظر — الخليل ديوان — باسم األوىل املجموعة منه نرشت مدوَّن وشعره
الذوق تحف من تحفة وهو وصحبنا، مطران عرفنا وقد أجزاء، عدة يف كله شعره
الذهن، خصب رجل وهو الشعرية، بالنفحات خ مضمَّ أسلوب النثر يف وله والوفاء،
يف له فليس والرتفق، التلطف مطران خصائص ومن اإلحساس. مرهف العقل، مثقف
شاعر يسمونه الناس وكان والبيان، األدب ألهل ذلك يتفق ما قلة عىل واحد، عدو مرص
يف الناس أزهد من أنه مع العربية، األقطار شاعر وه سمَّ شوقي مات فلما القطرين،

األلقاب.
أثَّرت شعرية جمعية وهي شوقي، بعد مرص يف أبولَّلو جمعية رياسة توىل وقد
شادي أبو زكي أحمد الدكتور الجمعية هذه أقطاب ومن الحديث، الشعر يف تأثري أبلغ

الجيل. هذا أدباء بني بالشعر تغنيًا الناس أكثر من وهما ناجي، إبراهيم والدكتور

٣

صربي نونية

وقومه: فرعون

َواِن��ي ال��ُع��ال ت��ْح��ص��ي��ِل ي��وَم َونَ��ى إذا أََع��وان��ي األَْع��واُن َوال َق��ْوم��ي ال��َق��وُم ال
��اِن َوال��شَّ ال��َع��رِش ع��اِل��ي ِب��ِف��رَع��ون ِم��نْ��ُك��م َف��راِع��نَ��ٌة تُ��َؤيِّ��دن��ي َل��م إن َوَل��ْس��ُت
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ِل��َك��ْس��الِن يُ��ْخ��َل��ق َل��م ال��َع��ذُْب َف��َم��اْؤُه َع��َم��ًال تَ��ْع��َم��ل��وا َل��م إِن ال��نِّ��ي��َل تَ��ْق��َرب��وا ال
ِل��َظ��م��آِن ِريٍّ��ا َغ��يْ��َرُه َف��اِْط��لُ��ب��وا أو َم��وِرِدِه دوَن ا َك��دٍّ ال��َم��َج��رََّة ِردُّوا
ِإلنْ��َس��اِن َف��ْخ��ًرا بَ��ْع��َدَك��م تَ��ت��ُرك��وا َال َق��ب��َل��ك��م األَْج��ي��اُل بَ��نَ��ِت َك��َم��ا َواِبْ��نُ��وا
ثَ��ان��ي َط��اَع��ٍة َع��ن ُم��ْس��تَ��ِم��ًع��ا يَ��ثْ��ِن ال َربِّ��ُك��م أَْم��َر َف��أَِط��ي��ع��وا أََم��ْرتُ��ُك��م
إْح��س��اِن غ��اي��اِت إَل��ى ِل��َج��نْ��ٍب َج��نْ��بً��ا تُ��س��اِب��ق��ُه َوط��اع��اٌت أَْم��ٌر َف��ال��ُم��ْل��ُك
إِْم��ك��اِن َوْج��ِه َع��ن َل��ُك��م يُ��ِم��ي��َط َح��تَّ��ى اِْس��ِت��َح��ال��ِت��ِه ف��ي ُم��ْس��تَ��ِح��ي��ًال تَ��ت��ُرك��وا ال

∗∗∗
َوُش��ْج��ع��اِن أَبْ��ط��اٍل َم��ن��اِك��ِب َع��ل��ى ق��اِئ��ِل��ه��ا َع��ْرِش ِم��ن َه��َوت َم��ق��اَل��ٌة
َوَص��وَّاِن َص��ْخ��ٍر ِم��ْن ال��ُم��َق��طَّ��ِم ف��ي َم��ا َل��ه��ا َوَداَن ذُْع��ٍر ِم��ْن اْألَْرُض َل��ه��ا َم��اَدت
يَ��ْق��ظ��اِن ُح��ْل��َم َل��ُع��دَّت ِم��ْص��َر َغ��يْ��ِر ف��ي م��ٍإل َع��ل��ى أَْل��ق��اه��ا ِف��رَع��وَن َغ��يْ��ُر َل��ْو
اْل��ب��ان��ي َق��بْ��َض��ِة ف��ي ِح��ج��اَرتُ��ه َل��بَّ��ت َج��بَ��ًال ب��ه��ا ن��اَدى إِن ِف��رَع��وَن َل��ِك��نَّ
َم��ْآلِن ال��َق��وِم ِب��م��اض��ي واٍد ِب��ط��اُح ِب��ه��ا تَ��ِس��ي��ُل َج��م��اه��ي��ٌر وآَزَرت��ُه
َوإذْع��اِن إْع��ج��اٍب بَ��يْ��ن أم��اَم��ُه ح��اِئ��َرًة األَْج��ي��اُل تَ��ِق��ُف م��ا يَ��ب��ن��وَن
َع��يْ��ن��اِن ال��َك��ْوِن ف��ي نَ��ظ��اِئ��ِرِه َع��ل��ى ُف��ِت��َح��ت َوال ِف��ْك��ٌر يَ��ِل��د َل��م م��ا ُك��لِّ ِم��ن
ُس��َل��يْ��َم��اِن ِم��ْن ِب��أَْم��ٍر تَ��ِط��ي��ُر ِج��نٍّ��ا َع��َم��ٍل إَل��ى ط��اُروا إِذا َويُ��ْش��ِب��ه��وَن
إِتْ��ق��اِن ُط��ّالَب ُخ��ِل��ُق��وا ل��ِك��نَّ��ُه��م َط��َم��ًع��ا َوال َخ��ْوًف��ا ال األَْم��ِر ِب��ذي ِب��رٍّا

∗∗∗
ِك��ي��واِن َف��ْوَق بُ��روًج��ا ال��ُص��خ��وِر ِم��ن ُم��تَّ��ِخ��ذًا ال��َف��نَّ َح��يِّ ِت��ْل��ك أَْه��راُم��ُه��م
َوإِي��َواِن َص��ْرٍح ِم��ن يُ��َض��ْع��َض��ُع ِب��م��ا س��اِخ��َرٌة َوْه��َي َع��َل��يْ��ه��ا َدْه��ٌر َم��رَّ َق��ْد
ثَ��ْه��الِن3 أَْرك��اِن ِم��ن ال��نَّ��ْم��ُل يَ��أُخ��ذُ م��ا ِس��َوى َوال��نَ��ه��اُر ِم��نْ��ه��ا ال��لَّ��يْ��ُل يَ��أُخ��ِذ َل��م
ِل��َش��يْ��ط��اِن َش��ي��اِط��ي��ٍن ِب��ن��اءُ — َص��ْرَع��ى َج��واِن��ِب��ه��ا ف��ي َوال��َع��َوادي — َك��أنَّ��ه��ا
ال��ف��ان��ي َخ��لَّ��َد َم��ا إل��ى اش��ِت��ي��اًق��ا تَ��ْس��ع��ى ق��اِط��بَ��ًة األَْرِض ُوُف��وُد إَِل��يْ��ه��ا ج��اءَْت
بُ��نْ��ي��اِن ُك��لِّ ِم��ن بُ��نْ��ي��انُ��ه��ا َوَغ��ضَّ َض��َخ��اَم��تُ��ه��ا َم��ْوُج��وٍد ُك��لَّ ��رت َف��َص��غَّ

جبل. اسم نهالن: 3
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َوإِْع��الِن ِس��رٍّ ف��ي ال��َق��ْوِم َع��َل��ى يُ��ثْ��ِن��ي ُم��ْع��تَ��ِرًف��ا ال��َق��وِم َف��ْض��ِل ُم��نْ��ِك��ُر َوع��اَد
إْم��ع��اِن أَْه��ُل َس��بْ��ٍق أْه��ُل ِب��أَنَّ��ُه��م ش��اِه��َدًة األَْم��ص��اِر ف��ي ال��َه��ي��اِك��ُل ِت��ْل��َك
ُك��ف��ؤاِن اِإلْق��داِم ف��ي ِف��رَع��وَن َوق��ْوَم َوَم��ْق��ِدَرٍة َح��وٍل ف��ي ِف��رَع��وَن َوأنَّ
ِب��بُ��ْره��اِن األُْخ��َرى ق��اَم��ِت َه��ي��َك��ٍل ف��ي َح��َج��ٌر ش��اِه��ًدا َع��َل��يْ��ِه��م أَق��اَم إذا
ث��ان��ي ع��ال��ٍم ِم��ن ُص��ُح��ٌف أم��اَم��ه��ا خ��اِش��َع��ٌة َواألَْق��واُم ه��َي َك��أنَّ��م��ا
ُج��ْدران َح��ْوَل داَرْت ال��رَّْم��ِز َف��ِص��ي��ح��ُة ُص��َوٌر أَثْ��ن��اِئ��ه��ا ف��ي ال��َع��يْ��َن تَ��ْس��تَ��ق��ِب��ُل
َوال��ج��اِن اِإلنْ��ِس ُص��مَّ ُع يُ��َروِّ َص��ًدى َل��ه َل��ك��اَن َص��ْوتً��ا أُْع��ِط��يَ��ت أَنَّ��ه��ا َل��و

∗∗∗
َوُس��ْل��ط��ان ُم��ْل��ٍك ِذي ُك��لَّ ��روا َوَص��غَّ ِس��ي��َرتَ��ُه��م ��ْخ��ِر ال��صَّ ف��ي ��ل��وا َس��جَّ األَُل��ى أَيْ��َن
َوأك��ف��اِن أَْخ��ب��اٍر َط��يَّ َوأدِرج��وا ُدَوٌل آث��اِرِه��م َع��َل��ى َوب��اَدْت ب��ادوا
َوأَْزم��اِن أَْح��ج��اٍر بَ��يْ��َن م��ا اْل��َك��ْوَن ف��ي ُم��َخ��لَّ��َدًة َح��ْربً��ا بَ��ْع��َدُه��م َوَخ��لَّ��ُف��وا
ال��ج��ان��ي ال��ج��اِه��ْل ذاَك ال��ِع��ْل��ُم َع��َل��يْ��ه��ُم َوَس��ط��ا م��ج��ده��م بَ��ق��ايَ��ا َع��ن وُزْح��ِزُح��وا
وأَْع��ي��ان آث��اٍر أَْك��َرِم َج��الل ُم��ْق��تَ��ِح��ًم��ا األَْس��تَ��اَر َه��تَ��َك َل��ُه َويْ��ٌل
ِب��م��ي��زاِن ي��ْوًم��ا ُوِزن��ا ُه��م��ا إِذا َج��َه��اّل��ِت��ِه ف��ي ِم��نْ��ُه أَْرَج��ُح ل��ْل��َج��ْه��ُل

٤

مطران نونية

األقرص: يف الثاني رمسيس تمثال رأى وقد قال،

اآلِن إَِل��ى َح��يٍّ��ا ِب��ِه َوأَْك��ِب��ْر َم��ْوٌت ِب��ِه يُ��ِل��مُّ الَ ُ َم��يْ��ت��ا ِب��َرْم��ِس��ي��َس أَْك��ِب��ْر
َف��اِن أَنَّ��ُه َف��اٍن َظ��نِّ ِف��ي َج��اَل َم��ا ُم��َح��طَّ��َم��ًة األُْخ��َرى تَ��َم��اِث��ي��لُ��ُه َل��ْوال
��اِن ال��شَّ ِرْف��َع��ِة ِم��ْن َم��ب��اِل��َغ��ُه ِب��ه��ا بَ��َل��ُغ��وا َف��َم��ا ِف��ْراِع��ي��ٌن َع��زَّ ِم��ْص��َر ِف��ي
َوُع��ْم��َراِن إِثْ��َراءٍ َف��ْض��ِل ِم��ْن تَ��مَّ َم��ا ِت��ِه ُم��دَّ َغ��يْ��ِر ِف��ي َل��َه��ا يَ��ِت��مَّ َوَل��ْم
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��اِن��ي4 ِل��ل��شَّ َوال��َخ��ْف��ُض ِب��ِه َف��تَ��ْع��لُ��و يَ��ْع��لُ��و َوَل��َه��ا َل��ُه ال��ُم��ثْ��َل��ى ال��ُخ��طَّ��َة تَ��َخ��يَّ��َر
��اِن َوُك��هَّ تُ��َح��اِب��ي��ِه ُج��نْ��ٍد إِل��َه بَ��يْ��نَ��ُه��ُم��و َص��ار َح��تَّ��ى ِب��ال��َق��ْوِم َزاَل َم��ا
َوإِْع��الِن ِس��رٍّ ِف��ي َوتَ��ْه��َواُه تَ��ْش��َق��ى َه��اِئ��َم��ٍة بَ��ْل��َه��اءَ َس��اِئ��َم��ٍة َوَربَّ
إِي��َم��اِن َص��بْ��َر َوَل��ِك��ْن َع��ْق��ٍل َص��بْ��َر ال َص��اِب��َرٌة َوْه��َي َخ��ْس��ٍف ُك��لُّ يَ��ُس��وُم��َه��ا
ال��َج��اِن��ي َم��ْع��بُ��وُدَه��ا َل��َه��ا ِم��نْ��ُه يَ��لُ��وُخ نُ��ُص��ٍب إَِل��ى بَ��اءَْت ُح��ُج��ٍب ِف��ي بَ��اَت إِْن
ال��َق��اِن��ي ال��َم��ْرَم��ِر ِف��ي َدَم��َه��ا َوَق��بَّ��َل��ْت ُم��ْدِم��ي��َه��ا ال��ُم��ْل��ِك تَ��اِج تَ��ْح��َت ��َل��ْت َف��بَ��جَّ
َوأَْع��َواِن5 َوُص��نَّ��اٍع َح��ْرٍب ُش��وِس ِم��ْن ب��ِرْف��َع��ِت��ِه َق��ام��وا َم��ْن ُدوَن ا ُم��َخ��لَّ��َدً
ال��زَّاِن��ي َم��ْض��َج��ِع ِف��ي ِع��ْص��َم��ِت��َه��ا َم��ْه��ِد ِم��ْن ُم��ْض��َط��ِج��ًع��ا ال��َع��ْل��يَ��اءِ ��َة ِذمَّ ُم��َخ��اِل��ًس��ا
ِب��ِح��ْرَم��اِن إِالَّ َغ��يْ��ُرُه يَ��ُؤْب َوَل��ْم ��تُ��ُه ِح��صَّ ال��َف��ْخ��ِر َوُك��لُّ آَب ِب��َح��يْ��ُث
ُع��بْ��َداِن أَْرَواُح َس��يِّ��ٍد ُم��ْش��تَ��َرى ِف��ي بُ��ِذَل��ْت َوَك��ْم َف��ْرٍد ِف��َدى َج��ْم��ٌع َراَح َك��ْم

∗∗∗
ِب��ِإذَْع��اِن ��ي��َزى ال��ضِّ َق��ِب��َل َم��ْن َوذُلَّ َوبَ��َغ��ى َط��َغ��ى ِف��ي��م��ا َوِع��زَّتِ��ِه َك��الَّ
َوِف��تْ��يَ��اِن ِب��أَْم��َواٍل أَْس��َع��ُف��وُه َق��ْد ِب��َم��ْط��َل��ِب��ِه ُع��ْس��ٍر َع��َل��ى الَّ��ِذي��َن ُه��ُم
َديَّ��اِن َح��قَّ َم��ِدي��نً��ا َف��َخ��وَّلُ��وُه نَ��َص��بُ��وا ِب��َم��ْن َدانُ��وا َس��َف��ٍه َع��َل��ى َوُه��ُم
أَْك��َف��اِن َرْه��َن َم��اتُ��وا ُم��نْ��ذُ ُرُس��وُم��ُه��ْم َدَرَس��ْت أَنْ��َص��ابَ��ُه َص��نَ��ُع��وا األَُل��ى ِف��ي��َم
ِك��ت��َم��اِن َرْم��ِس ِف��ي ُم��نَ��كَّ��َرًة ُش��ْع��ثً��ا ُدِف��نَ��ْت اْس��ِم��ِه ُدوَن ألَْس��َم��اِئ��ِه��ْم َوَم��ا
ُط��ْغ��يَ��اِن تَ��يَّ��اُر ِب��أَْخ��الِق��َه��ا يَ��ْع��لُ��و َرَس��بَ��ْت أَْخ��الُق��َه��ا الَّ��ِت��ي ال��ِب��الَد َل��يْ��َت
َف��يْ��نَ��اِن أَْف��يَ��اءِ ِف��ي ال��َع��يْ��ِش بَ��اِرِد ِم��ْن ُع��ًال َم��َج��اِل ِف��ي ِوْرًدا أَْس��َوُغ أَل��نَّ��اُر
َوُخ��ْس��َراِن َخ��ْس��ٍف ِم��ْن األَِذالَّءُ يَ��نْ��ُج��و َم��ْط��َم��ِع��ِه َج��نْ��ِب ِف��ي َم��ْط��َم��ٍع ِب��ِذي أَْك��ِرْم
َم��يْ��َداِن َه��يْ��َج��اءِ إَِل��ى َع��يْ��ٍش َخ��ْف��ِض ِم��ْن َف��يَ��نْ��ُق��لُ��ُه��ْم َك��ِإْع��َص��اٍر ِف��ي��ِه��ْم يَ��ُه��بُّ
ألَْوَط��اِن نَ��ْف��ٌع ِب��ِه يَ��ُك��وُن َف��َق��ْد إَِس��اءَتُ��ُه َج��لَّ��ْت إِذَا ال��طُّ��َغ��اِة بَ��ْع��ُض
ألُْح��َداِن ُم��َف��اَداًة ُج��ُم��وٌع تَ��ْف��نَ��ى ِب��َه��ا ��ُع��وُب ال��شُّ تَ��ْس��ُم��و َم��ْف��َخ��َرٍة ُك��لِّ ف��ي
َوأَل��َواِن ألَْض��َواءٍ َل��ْم��ٍح ُك��لِّ ِف��ي َم��ْه��َل��َك��ٌة ��اِج ال��َوهَّ ال��َك��ْوَك��ِب َس��نَ��ا ِف��ي َك��م

األبرت». هو شانئك إن القرآن: ويف املبعض، هو الشانيء: 4
املتكرب. وهو أشوس، جمع الشوس: 5

263



الشعراء بني املوازنة

َوبُ��ْل��َداِن أَْم��َص��اٍر بَ��يْ��َن َع��ْص��ِرِه ِف��ي َرِق��يَ��ْت َك��َم��ا ِم��ْص��ٌر َح��ْق��بَ��ٍة ف��ي تَ��ْرَق َل��ْم
ُش��ْج��َع��اِن ال��َغ��ايَ��اِت إَِل��ى ِب��َس��اِب��ِق��ي��َن ُم��ْم��تَ��ِن��ٍع ��ْوِط ال��شَّ نَ��اِئ��ي ُك��لَّ َرَم��ْت ��ا َل��مَّ
ُغ��رَّاِن ال��ِب��ْش��ِر بَ��اِديَ��اِت ِب��أَْوِج��ٍه َم��َض��ْوا َك��يْ��َف ��ْرِح ال��صَّ بَ��َق��ايَ��ا ِف��ي تَ��َرى أَال
وَِغ��ْل��َم��اِن ِب��أَْوَس��اٍق ال��رُّبُ��وِع إَِل��ى ُم��َق��دَُّم��ُه��ْم َوَرْم��ِس��ي��ٌس َع��اُدوا َوَك��يْ��َف
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النونيتني بني املوازنة

ينظر أن قبل مرات أو ومرة، مرة القصيدتني هاتني يف ينظر أن القارئ ألرجو وإني
نظرت قد وأنا الغّراوات، اآليات بتلك املتعة إىل تشويقه إال باملوازنة نريد فما نكتب، فيما
من الُسورتني هاتني عن الناس غفل كيف وعجبت النظر، وأطلت القصيدتني هاتني يف

وإنجيل. قرآن الشعر ويف الرفيع، الشعر ُسّور
من لها ويا فرعون، مقالة سماه ما أو فرعون، وصية عن بالحديث صربي تفرد
املجد، هول الرجل مثّل وقد األموات، صدور يف الحماسة وتنبت الصخر، تصدع مقالة

قال: حني النيل، وعظمة

ِل��َك��ْس��الِن يُ��ْخ��َل��ق َل��م ال��َع��ذُْب َف��َم��اْؤُه َع��َم��ًال تَ��ْع��َم��ل��وا َل��م إِن ال��نِّ��ي��َل تَ��ْق��َرب��وا ال
ِل��َظ��م��آِن ِريٍّ��ا َغ��يْ��َرُه َف��اِْط��لُ��ب��وا أو َم��وِرِدِه دوَن ا َك��دٍّ ال��َم��َج��رََّة ِردُّوا

أي ولكن والخمود، الكسل ألهل يُتاح ال مرص يف املجد أن عىل صربي دّلنا وبذلك
يكن لم الوارثون، أثوابه يرتدي الذي املزيّف املجد يتمثل يكن لم صربي إن مجد؟
بفضل ويلعبون يمرحون الذين الضعاف الَعَجزة به يتمتع فيما املجد يرى صربي
به يظفر فيما املجد يتصور كان وإنما املوروث، املال من وأمهاتهم آباؤهم ترك ما
الذين الرجال هم أولئك الجبني، بعرق إال العيش لذة يذوقون ال الذين العصاميون
العلوم تنبع جهودهم ومن واملغرب، املرشق يف الدنيا تزدهر وبأمثالهم صربي، عناهم
فليسوا وأمهاتهم آبائهم أيدي كسبته ما يأكلون الناعمون الهانئون أما والفنون، واآلداب
ال الذين ألولئك مرص أرض تُركت لو النيل، وادي أهل من وليسوا فرعون، جنود
طعم تذوقت وال خالد، أثر فيها قام ملا اللذات وخسائس الطعام، ألوان غري يعرفون

املوصول. والعمل الساهر الجّد أقطاب غري بنعمائها يظفر ال دنيا يف الفوز
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قبل نفسك واسأل فرعون، به أوىص ما وتأمل البيتني، هذين يف القارئ أيها انظر
قبل تأمل سواك؟ سكب مما كان أم يدك صنعت مما رحيقها أكان الكأس: تقرب أن
يف وانظر غريك؟ مائدة عىل ضيًفا كنت أم الصنَّاع يدك إليك أَساَقته طعامك: تذوق أن
كانت أم الرشيف، العمل يف جفنيه أسهرت الذي الليل خيوط من خيوطها أكانت ثيابك:

والنفاق؟ والتملق بالتزلف اقرتفته الذي الرجس من مصنوعة خيوًطا
فرعون وصية إن يُدريك؟ ومن املعاني. هذه كل إىل يقصد لم صربي إن تقول: قد
ذاتيِّ وجود له يكون أن الرجل عىل تفرض نفسها الحياة ورشيعة ذلك، كل تحتمل

املعاش. وسبيل املجد، سبيل يف الكدح من عنارصه تتكّون
عىل قال حني والعمران، امللك سياسة السياسة: أساس صربي يبَّني ثم ماذا؟ ثم

فرعون: لسان

ثَ��ان��ي َط��اَع��ٍة َع��ن ُم��ْس��تَ��ِم��ًع��ا يَ��ثْ��ِن ال َربِّ��ُك��ُم أَْم��َر َف��أَِط��ي��ع��وا أََم��ْرتُ��ُك��م
إْح��س��اِن غ��اي��اِت إَل��ى ِل��َج��نْ��ٍب َج��نْ��بً��ا تُ��س��اِب��ق��ُه َوط��اع��اٌت أَْم��ٌر َف��ال��ُم��ْل��ُك

املجد دنيا كانت هل ذاك؟ غري امللك كان وهل وطاعات»، أمر «امللك هذا: اسمعوا
العمياء. أقول: وال العيناء، والطاعة الرشيد األمر من صورة إال

وامللوك التنفيذ، صورة هي العيناء والطاعة العقل، صورة هو الرشيد األمر إن
كان عبيًدا، رعيته وكانت ربٍّا، فرعون وكان ضالل، وعصيانهم رشٌد طاعتُهم املوفقون
اإلخالص. صنع وما الحكمة صنعت ما رأيتم وقد مخلصني، عبيًدا وكانوا حكيًما، ربٍّا
ألن ملاذا؟ أتعرفون عمياء، أجعلها ولم عيناء، فجعلتها الطاعة وصف تخريت لقد

قال: حني األبرار إقدام طاعتهم يف يقدمون شجعانًا أبطاًال املرصيني جعل الشاعر

َوُش��ْج��ع��اِن أَبْ��ط��اٍل َم��ن��اِك��ِب َع��ل��ى ق��اِئ��ِل��ه��ا َع��ْرِش ِم��ن َه��َوت ق��د َم��ق��اَل��ٌة
َوَص��وَّاِن َص��ْخ��ٍر ِم��ْن ال��ُم��َق��طَّ��ِم ف��ي َم��ا َل��ه��ا َوَداَن ذُْع��ٍر ِم��ْن اْألَْرُض َل��ه��ا َم��اَدت
يَ��ْق��ظ��اِن ُح��ْل��َم َل��ُع��دَّت ِم��ْص��َر َغ��يْ��ِر ف��ي م��ٍإل َع��ل��ى أَْل��ق��اه��ا ِف��رَع��وَن َغ��يْ��ُر َل��ْو
اْل��ب��ان��ي َق��بْ��َض��ِة ف��ي ِح��ج��اَرتُ��ه َل��بَّ��ت َج��بَ��ًال ب��ه��ا ن��اَدى إِن ِف��رَع��وَن َل��ِك��نَّ
َم��ْآلِن ال��َق��وِم ِب��م��اض��ي واٍد ِب��ط��اُح ِب��ه��ا تَ��ِس��ي��ُل َج��م��اه��ي��ٌر وآَزَرت��ُه
َوإذْع��اِن إْع��ج��اٍب بَ��يْ��ن أم��اَم��ُه ح��اِئ��َرًة األَْج��ي��اُل تَ��ِق��ُف م��ا يَ��ب��ن��وَن
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َع��يْ��ن��اِن ال��َك��ْوِن ف��ي نَ��ظ��اِئ��ِرِه َع��ل��ى ُف��ِت��َح��ت َوال ِف��ْك��ٌر يَ��ِل��د َل��م م��ا ُك��لِّ ِم��ن
ُس��َل��يْ��َم��اِن ِم��ْن ِب��أَْم��ٍر تَ��ِط��ي��ُر ِج��نٍّ��ا َع��َم��ٍل إَل��ى ط��اُروا إِذا َويُ��ْش��ِب��ه��وَن
إِتْ��ق��اِن ُط��ّالَب ُخ��ِل��ُق��وا ل��ِك��نَّ��ُه��م َط��َم��ًع��ا َوال َخ��ْوًف��ا ال األَْم��ِر ِب��ذي ِب��رٍّا

يأمر رب فهو فرعون: وقوم فرعون بني األهواء انسجام ر تصوَّ القطعة وهذه
املجد؛ عىل يقبلون وإنما طمًعا، وال خوًفا يطيعون «ال مخلصون عباد وهم بالرشد،
امللوك به ينهض ال فاملجد عظيم، رس املعنى هذا ويف إتقان»، طالب ُخِلقوا ألنهم
هو شعبه، روح من نفسه وامللك الشعوب، بني األبرار صنيعة املجد وإنما وحدهم،
ملا ورصخ األموات بني نبي قام ولو املكبوت، اللهب أصول نمس فيها نجد التي الجذوة
فيها كمن خرية نفوس إىل يتوجهون حني املصلحون يفلح وإنما مجيب، له استجاب
إتقان» «طالب كانوا الفراعني لعهد واملرصيون الصماء، الصخرة يف النار تكمن كما الرب
وأنفسهم املهارة، عىل مفطورة أيديهم وكانت يصنعون، فيما التجويد يعشقون وكانوا
مظهًرا امللوك إرادة وكانت الصوان، من مقدودة وعزائمهم الجميل، الصرب عىل مجبولة
الذي ذا ومن العبيد. خضوع ال األرشاف خضوع خضوعهم فكان الذاتية، إرادتهم من
مشيئة إال يكن لم الكرنك قرص بأن يحكم أن العقل، ورشف الذوق، كرم له يسمح
تولوا الذين بأن تنطق العبقرية شواهد من بقايا القرص ذلك خرائب يف إن فرد! رجل
وسلطان الفن سلطان وهو امللك سلطان غري بسلطان مأخوذين كانوا وبناءه هندسته

الجمال.
قرص إن الكرنك، قرص دون جميًعا فوجدتها فرنسا يف القصور عرشات زرت لقد
الكرنك يف األسود وطريق فرساي، قرص من وأروع ألعظم وأطالل خرائب وهو الكرنك
الجمال بني االنسجام تصور يف الدنيا أئمة كانوا الفراعني لعهد املرصيني بأن يشهد

والجالل.
رمسيس لعهد املرصيني جعل ألنه العتب؛ أشد مطران عىل نعتب ذلك أجل من
حني يشء كل رمسيس جعل إنه مطران! قال وماذا فيأتمرون، يؤَمرون رين مسخَّ عبيًدا

قال:

��اِن َوُك��هَّ تُ��َح��اِب��ي��ِه ُج��نْ��ٍد إِل��َه بَ��يْ��نَ��ُه��ُم َص��ار َح��تَّ��ى ِب��ال��َق��ْوِم َزاَل َم��ا
َوإِْع��الِن ِس��رٍّ ِف��ي َوتَ��ْه��َواُه تَ��ْش��َق��ى َه��اِئ��َم��ٍة بَ��ْل��َه��اءَ َس��اِئ��َم��ٍة َوَربَّ
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إِي��َم��اِن َص��بْ��َر َوَل��ِك��ْن َع��ْق��ٍل َص��بْ��َر ال َص��اِب��َرٌة َوْه��َي َخ��ْس��ٍف ُك��لُّ يَ��ُس��وُم��َه��ا
ال��َج��اِن��ي َم��ْع��بُ��وُدَه��ا َل��َه��ا ِم��نْ��ُه يَ��لُ��وُح نُ��ُص��ٍب إَِل��ى بَ��اءَْت ُح��ُج��ٍب ِف��ي بَ��اَت إِْن
ال��َق��اِن��ي ال��َم��ْرَم��ِر ِف��ي َدَم��َه��ا َوَق��بَّ��َل��ْت ُم��ْدِم��ي��َه��ا ال��ُم��ْل��ِك تَ��اِج تَ��ْح��َت ��َل��ْت َف��بَ��جَّ
َوأَْع��َواِن1 َوُص��نَّ��اٍع َح��ْرٍب ُش��وِس ِم��ْن ب��ِرْف��َع��ِت��ِه َق��ام��وا َم��ْن ُدوَن ا ُم��َخ��لَّ��َدً
ال��زَّاِن��ي َم��ْض��َج��ِع ِف��ي ِع��ْص��َم��ِت��َه��ا َم��ْه��ِد ِم��ْن ُم��ْض��َط��ِج��ًع��ا ال��َع��ْل��يَ��اءِ ��َة ِذمَّ ُم��َخ��اِل��ًس��ا
ِب��ِح��ْرَم��اِن إِالَّ َغ��يْ��ُرُه يَ��ُؤْب وَل��ْم ��تُ��ُه ِح��صَّ ال��َف��ْخ��ِر َوُك��لُّ آَب ِب��َح��يْ��ُث
ُع��بْ��َداِن أَْرَواُح َس��يِّ��ٍد ُم��ْش��تَ��َرى ِف��ي بُ��ِذَل��ْت َوَك��ْم َف��ْرٍد ِف��َدى َج��ْم��ٌع َراَح َك��ْم

املنطق؟ أين ولكن الرصني، الرائع الشعر من القطعة وهذه
كانت بأنها ويحكم رمسيس، سبيل يف تشقى كانت الرعية بأن يحكم مطران إن
كانت وأنها الخسف. يسومها كان بأنه ويحكم والعالنية، الرس يف تهواه شقائها عىل
الرعية تهوى كيف نسألك الشاعر أيها ونحن العقالء. صرب ال املؤمنني، صرب تصرب
الخسف يسومها أنه تعرف وهي تَهواه كيف ظالم! وهو والعالنية، الرس يف مليكها
تستطيع كنت الهوى، غري كلمة تتخري أن الشاعر أيها تستطيع كنت والذل؟ والضيم
والطاعة ضعف، عن يكون قد فالخضوع تطيع، كانت أو تخضع كانت أنها تقول: أن

القلوب. نور من بينة عن إال يكون فلم الهوى أما عجز، عن تكون قد
شخصه تتمثل كانت وأنها رمسيس، تعبد كانت بأنها األمة يصور مطران إن
الظالم وجه فيه ترى كانت أنها تتصور أن يصح فكيف والتماثيل، الهياكل يف املحبوب
فيه يتمثل حني إال يُعبد ال فالظالم هذا، إال يُقبل يشء كل الظاملون؟ يُعبد وهل املعبود،

تقول: حني َلَشاعر إنك … املذاق حلو ظلمه تجعل جذابة مالمح العابدون

ال��َق��اِن��ي ال��َم��ْرَم��ِر ِف��ي َدَم��َه��ا َوَق��بَّ��َل��ْت ُم��ْدِم��ي��َه��ا ال��ُم��ْل��ِك تَ��اِج تَ��ْح��َت ��َل��ْت َف��بَ��جَّ

عشًقا النور يعشق ولكنه النور، يغازل وهو يحرتق، الفراش إن املنطق؟ أين ولكن
فرعون يف ترى تكن لم فرعون رعية أن علمت أين فمن االحرتاق، قسوة عليه يهّون
أن بعد تغمزه جئت وقد عنك، غابت فاتنة معاني فيه عرفت لعلها غشوم؟ جبار غري

املتكرب. وهو أشوس، جمع الشوس: 1
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من رماٌل وأعاصري، زوابع وفيها رمال، وللسنني الطوال، السنني رمال أمجاده طمرت
العقوق. من وزوابع النسيان،

بد ال يصنعون، عما غافلون وهم صانعوه يصنعه لم الثاني رمسيس تمثال إن
سبيل يف وتذوقوا نحته يف تعبوا من أنفس يف مرشفة صورة التمثال لصاحب يكون أن
يصنعون2. ما يعرفون من أذواق يف معسول طعم وللتعب والعناء، الضجر طعم روعته
يعرف فلم بالخلود، واستبّد باملجد، استبد رمسيس بأن مطران يحكم ثم ماذا؟ ثم

التمثال. نحتوا من أسماء أحد
يف لهم يكن لم رمسيس تمثال صنعوا من أن يدريك ومن الشاعر، أيها رويدك
مرص بها تنفرد لم طبيعية ُسنّة تلك أن عنك غاب وكيف ملحوظ؟ وجود زمانهم
أقاموا من أسماء وأين الحمراء؟ قرص أقاموا من أسماء أين رمسيس؟ عىل تقرص ولم
بعض أسماء تذكر قد والجرمانية؟ واإلنجليزية الفرنسية األقطار يف الشامخات القصور
انتظر رمسيس، تمثال عىل مّر ما املعالم تلك عىل يمر حتى انتظر ولكن املهندسني،
يعرفه من وجدت فإن نفسه، نابليون اسم عن اسأل ثم سنة، آالف ثالثة أو ألفني

مطران! ديوان من مذهبة نسخة لك فعندي
الرجيم: شيطانك وحي من وهو البيت، بهذا رمسيس تقذف إنك

ال��زَّاِن��ي َم��ْض��َج��ِع ِف��ي ِع��ْص��َم��ِت��َه��ا َم��ْه��ِد ِم��ْن ُم��ْض��َط��ِج��ًع��ا ال��َع��ْل��يَ��اءِ ��َة ِذمَّ ُم��َخ��اِل��ًس��ا

التمثيل؟ يف الرجس هذا وما التصوير؟ يف الدنس هذا فما
إن االختٍالس؟ بفضل الخلد منازل شعوبهم من امللوك ينال أن ذهنك يف أيجوز
كانوا أشياء: إىل رمسيس عهد يف املرصيون وصل وقد يشء، إىل يصل ال الغافل الشعب
أن فلك بالفنون، البرص عىل زمانهم أهل أقدر لعهده وكانوا الفاتحني، الغزاة من لعهده
وأنت العمالق. الجبار ذلك نفس وصلت العقلية الُفتوة غايات من غاية أي إىل تتصور

تقول: نفسك

ذلك ومع امللك، قاعدة األقرص اتخذ كان الثاني رمسيس أن مسعود محمد األستاذ مالحظات من 2

األهلني. من جًدا محبوبًا كان أنه عىل يدل وهذا املرصية، املدائن من مختلفة جهات يف تماثيله وجدت
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��اِن ال��شَّ ِرْف��َع��ِة ِم��ْن َم��ب��اِل��َغ��ُه ِب��ه��ا بَ��َل��ُغ��وا َف��َم��ا ِف��ْراِع��ي��ٌن َع��زَّ ِم��ْص��َر ِف��ي
َوُع��ْم��َراِن إِثْ��َراءٍ َف��ْض��ِل ِم��ْن تَ��مَّ َم��ا ِت��ِه ُم��دَّ َغ��يْ��ِر ِف��ي َل��َه��ا يَ��ِت��مَّ َوَل��ْم

وال مساعد بال والحصون القالع يقيم كان أتراه بيديه؟ األرض يحرث كان أتراه
معني؟

مستبد لجبار الرعية تخلص وهل الرعية، إخالص بفضل كان مدته يف تم ما إن
َغشوم؟

تجاوب من قوانني واملحكومني، الحاكمني بني تصل نفسية قوانني هناك إن
بد وال العقول، من العقول وقرب بالقلوب، القلوب أنس من قوانني واألرواح، املشارب
استطاع والعقلية الروحية الجاذبية من بَقبَس زمانه يف ظفر الثاني رمسيس يكون أن
وهم فرحني يتصايحون فاندفعوا املجد، ميادين إىل املرصيني يسوق أن َفرد وهو بها

األلوف. ألوف
«كانت يقول: فرنسا يف اللوار وادي يزور أو األقرص، يف امللوك وادي يزور الذي إن
كل يف يكون أن الخلود سنة قضت ولكن ملك» هنا «كان يقول: أن قبل أمة» هناك
أقيم حجر فكل بنكرات، املجد ُعرف يف ليسوا املجهولون والجنود مجهول، جنديٌّ أرض
اسم يحمل ُخلد نقش وكل مكان، إىل مكان من أقّلته التي السواعد لتلك الخلود هو
تنكشف زمان وسيأتي حروف، وال رسوم، بذلك تشهد لم وإن فيه، تعب الذي الفنّان
البصرية بعني فرأينا نحن َسبَقنا وقد العيون، ترى ال ما القلوب وترى الحقائق فيه

التماثيل. خلود يف ممثًال الصانعني خلود
يف آذان؟ أي يف ولكن الباقية، بالسمعة ظفر رمسيس أن الشاعر أيها الحق من
الصم ذمة يف باقية فهي رمسيس خلدت التي األمة أما يفقهون، وال يقرءون من آذان

السالم. أيامه عىل الكرنك، أحجار من الخوالد
مضجع يف وهو الفرعون ذلك تتمثّل وأن الشاعر، أيها تقرتف الذي الظلم هذا وما

الداعرين؟
أضجرتك لقد الشعوب؟ تُسخر كيف تعرف وهل الشعب، َسخر إنه تقول: أنت
وإن اليدين، أصابيع عىل يُعدون املمثلني من جماعة وهم القومية)، (الفرقة سياسة
أمة رمسيس ر يُسخِّ أن تنتظر فكيف والرجلني، اليدين أصابع عىل يُعدون فهم زادوا
يتََمطى وهو ذلك أيفعل السلم؟ تكاليف وإىل الحرب، تصاريف إىل ويسوقها كاملة
يُبني؟ ولساٌن يُدبر، ورأٌي يفكر، عقٌل وهو ذلك يفعل أم الجميز؟ أشجار تحت ويَتَثاءب
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قد واملدرس أنفس، خمس وفيه بيته، يف النظام إقرار عن يعجز قد الرجل إن
أن عىس فمن تالميذ، عرشة غري برصه تحت وليس درسه يف النظام إقرار عن يعجز
رأس ولكل شهوات قلب ولكل باملاليني، تَُعد أمة يف النظام قواعد يقيم الذي امللك يكون
عىل شعبه طوائق يجمع الذي امللك إن وحقود! ضغائن والقواد الرؤساء وبني نزوات،
ووضع نفس، كل عىل فسيطر قلب، كل من إرادته خلُقت اٌر َسحَّ َرُجل لهو واحد رأي
رفق ال غمزة شعرك يف غمزته الذي رمسيس كان وكذلك حديد، من يًدا عرصه عىل

إشفاق. وال فيها
مبني؟ سبب بال رمسيس عىل يتحامل أن ملطران اتفق كيف ولكن

هذه فيه نظم الذي الظرف إىل أرجع أن يل بدا ثم طويًال، ذلك يف فكرت لقد
أهرام زار كان مطران أن يذكر صربي محمد الدكتور فوجدت العصماء، القصيدة
ما أصل هي مطران وأبيات باملؤيد، لينرشها أبياتًا محمد األستاذ إىل أرسل ثم سقارة،

فرعون: عن يقول وفيها النونية، يف

ِل��ل��ِع��دا بَ��ل َل��ُه َوال ِل��ل��ُع��ال ال َف��َوطَّ��دا َوبَ��نَ��ى ف��أع��َل��ى َش��اَد
َغ��َدا ِل��ل��َع��اِدي ِب��ِن��ي��ه ُ ُم��ْس��تَ��ْع��ِب��دا يَ��وِم��َه ف��ي ��تَ��ه أُمَّ ُ ُم��ْس��تَ��ْع��ِب��دا

األهرام: بنوا الذين العمال عن يقول وفيها

َدا تُ��َع��دَّ أن تَ��ْك��ثُ��ر َخ��الِئ��ًق��ا ُه��ن��ا َه��ا ال��رَِّم��ال َع��دَّ أَرى إنِّ��ي
��َدا ُص��عَّ ُم��نْ��َح��دِري��َن أَنْ��ُه��ًرا ـ��َن ُم��نْ��َف��ِرع��ي��ـ أَبْ��ُح��ًرا ُم��ْج��تَ��ِم��ع��ي��َن
ال��نَّ��َدى يَ��ْع��ل��وُه ال��يَ��اِب��س َك��اْل��َك��ِإل ِج��بَ��اُه��ُه��ْم نَ��اديً��ا ال��وْج��وِه ُص��ْف��َر
ُم��َخ��لَّ��دا َ َج��َدث��ا ِل��َف��اٍن تَ��بْ��ن��ي َغ��ًدا ال��َه��ْل��َك��ى األَنْ��ُف��ِس ه��ذي أَُك��ّل

يبنون وهم العمال ينظر واقًفا نفسه يتمثل والشاعر الحق، الشعر من وهذا
نونيته نظم عىل صربي إسماعيل حدا الذي الباعث هي القصيدة هذه وكانت األهرام،

الشماء.
تليفونيٍّا، مسعود باألستاذ اتصلت لقد سقارة؟ أهرام مطران زار متى ولكن
ترك أنه يعرف وإنما بالضبط، يذكر ال إنه فأجاب مطران، دالية نرش متى وسألته

١٩٠٦م. سنة املؤيد جريدة
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تزيد. أو سنة ثالثني منذ الفراعني غمز يف األوىل قصيدته نظم أنه هذا ومعنى
القضية؟ هذه يف ذلك خطر وما القارئ: يسأل قد

عبد السلطان عىل وحقًدا غيًظا تغيل سنة ثالثني منذ كانت الشام بالد بأن ونجيب
السفاح، الجبار وجه الحميد عبد صورة يف يرون البالد أكثر يف الناس وكان الحميد،
عليهم ورضب وكتَّابهم وشعراءهم علماءهم الحميد عبد ّرشد الذين الشام أهل سيما وال
كان من عرفنا اآلن بالشنق، بعضهم وعىل بالنفي بعضهم عىل وحكم واملسكنة، الذلة
ذلك له يخطر لم وإن الحميد عبد يحارب كان إنه رمسيس، يحارب وهو مطران يعني

الرجال. ضمائر من املقنع عن اللثام إماطة هي األدبي، النقد ومهمة باله، عىل
كان ما ولكنه مطران، يحاربها كان التي العاتية الشخصية هو الحميد عبد
خليفة الحميد عبد ترى كانت الحني ذلك يف مرص ألن بعداوته؛ يجهر أن يستطيع
يغاضب بأن لشاعر تسمح أن الذوق من ترى تكن لم املرصية السياسة وألن املسلمني؛
بالدعاء املنابر فوق الخطباء يجأر حني عىل واالعتساف، بالظلم ويصفه عالنية الخليفة

واألسواق. املساجد يف أخباره الجمهور م ويتَنسَّ له،
رمسيس: أعوان يف يقول أن ملطران صح كيف لتعرف القارئ أيها هذا تأمل

َوِف��تْ��يَ��اِن ِب��أَْم��َواٍل أَْس��َع��ُف��وُه َق��ْد ِب��َم��ْط��َل��ِب��ِه ُع��ْس��ٍر َع��َل��ى الَّ��ِذي��َن ُه��ُم
َديَّ��اِن َح��قَّ َم��ِدي��نً��ا َف��َخ��وَّلُ��وُه نَ��َص��بُ��وا ِب��َم��ْن َدانُ��وا َس��َف��ٍه َع��َل��ى َوُه��ُم
أَْك��َف��اِن َرْه��َن بَ��اتُ��وا ُم��نْ��ذُ ُرُس��وُم��ُه��ْم َدَرَس��ْت أَنْ��َص��ابَ��ُه َص��نَ��ُع��وا األَُل��ى ِف��ي��َم
ِك��ت��َم��اِن َرْم��ِس ِف��ي ُم��نَ��كَّ��َرًة ُش��ْع��ثً��ا ُدِف��نَ��ْت اْس��ِم��ِه ُدوَن ألَْس��َم��اِئ��ِه��ْم َوَم��ا

بطوٍق عرصه طّوق الذي الداهية الرجل الحميد، عبد أعوان حال كانت الحال وهذه
السنني. من عدًدا والبطش السيطرة واستطاع فوالذ، من

الجمعيات تؤسس كانت العهد ذلك ففي عرصه، ابن كان اللفتة هذه يف ومطران
حداد. بألسنٍَة العاهل ذلك يسلقون الشام أدباء وكان الحميد، عبد ملقاومة الرسية

كان امَللك، من أكثر َملكية فكانت صربي نفسية أما مطران، نفسية كانت تلك
املحايدين، من األقل عىل كان أو الحميد، عبد أعوان مع وفاق عىل أفرتض فيما صربي
تمجيد يف يقول وانطلق املرصية، العصبية رأسه يف ثارت فرعون يشتم مطران رأى فلما

الفراعني:
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َوُس��ْل��ط��ان ُم��ْل��ٍك ِذي ُك��لَّ ��روا َوَص��غَّ ِس��ي��َرتَ��ُه��م ��ْخ��ِر ال��صَّ ف��ي ��ل��وا َس��جَّ األَُل��ى أَيْ��َن
َوأك��ف��اِن أَْخ��ب��اٍر َط��يَّ َوأدِرج��وا ُدَوٌل آث��اِرِه��م َع��َل��ى َوب��اَدْت ب��ادوا
َوأَْزم��اِن أَْح��ج��اٍر بَ��يْ��َن م��ا اْل��َك��ْوَن ف��ي ُم��َخ��لَّ��َدًة َح��ْربً��ا بَ��ْع��َدُه��م َوَخ��لَّ��ُف��وا

معارضة كانت وإنما رجلني، بني معارضة تكن لم ومطران صربي بني فاملعارضة
األحيان، أغلب يف فردية عواطف يمثل ال به ونتغنى نقرؤه الذي والشعر حزبني، بني

يصيح. أو الشاعر بها يهمس اجتماعية نزعات يصور وإنما
ُخلًوًا َخَلت نفسه تكون أن يبعد ال ألنه ويعجب؛ الفصل هذا يقرأ قد ومطران
لدرس وسيلًة النفس علم يتخذ الذي الناقد ولكن عرضناه، الذي املعنى من ظاهريٍّا

نقول. فيما الحق وجه يرى أن عليه يَصعب ال الرجال رسائر

١

استعباًدا رمسيس، استعباد مثل استعباًدا للمرصيني يتمنى أن يفته لم مطران أن عىل
الرجال. مواقف فيقفون الدنيا يف هاماتهم به ترتفع

يقول: كيف ولننظر

ُط��ْغ��يَ��اِن تَ��يَّ��اُر ِب��أَْخ��الِق��َه��ا يَ��ْع��لُ��و َرَس��بَ��ْت أَْخ��الُق��َه��ا الَّ��ِت��ي ال��ِب��الَد َل��يْ��َت
َف��يْ��نَ��اِن أَْف��يَ��اءِ ِف��ي ال��َع��يْ��ِش بَ��اِرِد ِم��ْن ُع��ًال َم��َج��اِل ِف��ي ِوْرًدا أَْس��َوُغ ال��نَّ��اُر
َوُخ��ْس��َراِن َخ��ْس��ٍف ِم��ْن األَِذالَّءُ يَ��نْ��ُج��و َم��ْط��َم��ِع��ِه َج��نْ��ِب ِف��ي ط��َم��ٍع ِب��ِذي أَْك��ِرْم
َم��يْ��َداِن َه��يْ��َج��اءِ إَِل��ى َع��يْ��ٍش َخ��ْف��ِض ِم��ْن َف��يَ��نْ��ُق��لُ��ُه��ْم َك��ِإْع��َص��اٍر ِف��ي��ِه��ْم يَ��ُه��بُّ
ألَْوَط��اِن نَ��ْف��ٌع ِب��ِه يَ��ُك��وُن َف��َق��ْد إَِس��اءَتُ��ُه َج��لَّ��ْت إِذَا ال��طُّ��َغ��اِة بَ��ْع��ُض
ألُْح��َداِن ُم��َف��اَداًة ُج��ُم��وٌع تَ��ْف��نَ��ى ِب��َه��ا ��ُع��وُب ال��شُّ تَ��ْس��ُم��و َم��ْف��َخ��َرٍة ُك��لِّ ف��ي
َوأَل��َواِن ألَْض��َواءٍ َل��ْم��ٍح ُك��لِّ ِف��ي َم��ْه��َل��َك��ٍة ��اِج ال��َوهَّ ال��َك��ْوَك��ِب َس��نَ��ا ِف��ي َك��م
َوبُ��ْل��َداِن أَْم��َص��اٍر بَ��يْ��َن َع��ْص��ِرِه ِف��ي َرِق��يَ��ْت َك��َم��ا ِم��ْص��ٌر َح��ْق��بَ��ٍة ف��ي تَ��ْرَق َل��ْم
ُش��ْج��َع��اِن ال��َغ��ايَ��اِت إَِل��ى ِب��َس��اِب��ِق��ي��َن ُم��ْم��تَ��ِن��ٍع ��ْوِط ال��شَّ نَ��اِئ��ي ُك��لَّ َرَم��ْت ��ا َل��مَّ
ُغ��رَّاِن ال��ِب��ْش��ِر بَ��اِديَ��اِت ِب��أَْوِج��ٍه َم��َض��ْوا َك��يْ��َف ��ْرِح ال��صَّ بَ��َق��ايَ��ا ِف��ي نَ��َرى أَال
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َوِغ��ْل��َم��اِن ِب��أَْوَس��اٍق ال��رُّبُ��وِع إَِل��ى ُم��َق��دَُّم��ُه��ْم َوَرْم��ِس��ي��ٌس َع��اُدوا َوَك��يْ��َف

أن الهوامد للبالد أتيح لو مطران يتمنى اآلن الحكماء، منطق يف الشعر هو هذا
بالشعوب أرفق النار يرى اآلن اإلقدام، حياة إىل الخمول حياة من ينقلها بطاغية تظفر
بهم ينجو الذين الطامعني بطمع يُرحب واآلن واللني، الرتف ظالل يف الوادع العيش من
يرى اآلن القتال، ميادين إىل العيش خفض من فينقلون والخرسان الخسف من األذالء
الكوكب َسنَا أن الشاعر بعني ويرى األفراد، سبيل يف الجموع تفنى أن املجد سنن من
بني قومه رفع الثاني رمسيس أن يرى اآلن واأللوان، األضواء من يشاء ما يهلك الوهاج
كان كيف لريى الرصوح؛ عىل نقش ما يقرأ اآلن األوطان، فوق وطنه وجعل الناس،

ظافرين. الوطن إىل يعودون وهم الجنود أوجه من يفيض البرش
تناقض؟ يف وقع مطران أن معناه أيكون ذلك؟ معنى فما

معايب يف األوىل الصورة مختلفتني: صورتني عرض وإنما تناقض، يف يقع لم ال!
دميم، أحدهما وجهان: حقيقة ولكل االستبداد، محاسن يف الثانية والصورة االستبداد،

جميل. واآلخر
إىل يصل لم ولكنه صربي، إليها وثب التي الغاية إىل انتهى مطران نرى وبذلك
وشعر بالظاملني، والتنكيل الظلم لتقبيح فيها عرض شعرية جولة بعد إال الغاية تلك
كل يف بالصدور تجول شعبيٌة وثبٌة هو مقبول، وجه له االستبداد طعن يف مطران

جيل. كل ويف أرض،
جانبني عرض وهي العقلية، املحاولة بهذه نونيته يف تفرد مطران أن اآلن فلنسجل
األقلون. إال الشعراء من يجيده ال التحليل من نوع وهو واحدة، قصيدة يف الرأي من

تمثال يف العظمة راعته وقد قوله هو مطران نونية يف القصيدة بيت أن ولنذكر
رمسيس:

َف��اِن أَنَّ��ُه َف��اٍن َظ��نِّ ِف��ي َج��اَل َم��ا ُم��َح��طَّ��َم��ًة األُْخ��َرى تَ��َم��اِث��ي��لُ��ُه َل��ْوال

التمثال، ذلك إىل مرص يف الرجال أنظار أوجه أن بدون الفرصة نضيع أن أحب وما
العجيب من أليس الحديد، باب ميدان يف لينصب األقرص من نقله يف يفكرون وليتهم
فتوحي الكونكورد ميدان يف لينصبوها مرصية مسلة األقرص من الفرنسيون ينقل أن
يف ليُنصب رمسيس تمثال نقل عن نحن ونعجز الرفيع، الشعر آيات شعرائهم إىل
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بروائع مخّلدًة العَظمة إعزاز يف مرص مايض عىل شاهًدا فيكون الحديد، باب ميدان
الجميل. الفن

٢

األهرام يف ما بها يرشح وقفة من له بّد ال فكان مطران عىل لريد قصيدته صربي نظم
جالل: من

ِك��ي��واِن َف��ْوَق بُ��روًج��ا ال��ُص��خ��وِر ِم��ن ُم��تَّ��ِخ��ذًا ال��َف��نَّ َح��يِّ ِت��ْل��ك أَْه��راُم��ُه��م
َوإِي��َواِن َص��ْرٍح ِم��ن يُ��َض��ْع��َض��ُع ِب��م��ا س��اِخ��َرٌة َوْه��َي َع��َل��يْ��ه��ا َدْه��ٌر َم��رَّ َق��ْد
نَ��ْه��الِن أَْرك��اِن ِم��ن ال��نَّ��ْم��ُل يَ��أُخ��ذُ م��ا ِس��َوى َوال��نَ��ه��اُر ِم��نْ��ه��ا ال��لَّ��يْ��ُل يَ��أُخ��ِذ َل��م

من النمل يأخذ ما بمقدار إال األهرام أركان من والنهار الليل يأخذ ال كيف أرأيتم
الطالء. غري معاولهم تخدش فلم ليهدموها األهرام عىل ملوك تمرد لقد الجبل! أركان

البيت: هذا وما

ِل��َش��يْ��ط��اِن َش��ي��اِط��ي��ٍن ِب��ن��اءُ — َص��ْرَع��ى َج��واِن��ِب��ه��ا ف��ي َوال��َع��َوادي — َك��أنَّ��ه��ا

يف «والعوادي جملة فإن القصيد، بيت إنه نقول: أن القليل من البيت! هذا ما
األهرام عىل ينقش أن البيت هذا أجدر وما الخيال، وثبات أرواع من رصعى» جوانبها

الفنون. ِسفر يف جديدة صفحة ليكون
أتقول: األهرام؟ أحجار يف تقول ماذا صربي؟ يا ماذا ثم

ث��ان��ي ع��ال��ٍم ِم��ن ُص��ُح��ٌف أم��اَم��ه��ا خ��اِش��َع��ٌة َواألَْق��واُم ه��َي َك��أنَّ��م��ا
ُج��ْدران َح��ْوَل داَرْت ال��رَّْم��ِز َف��ِص��ي��ح��ُة ُص��َوٌر أَثْ��ن��اِئ��ه��ا ف��ي ال��َع��يْ��َن تَ��ْس��تَ��ق��ِب��ُل
َوال��ج��اِن اِإلنْ��ِس ُص��مَّ ُع يُ��َروِّ َص��دًى َل��ه َل��ك��اَن َص��ْوتً��ا أُْع��ِط��يَ��ت أَنَّ��ه��ا َل��و

أخبار يف باسمه سمعنا الذي الحالل السحر هو هذا الناس؟ أيها الشعر هذا ما
األولني.
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يف القول مذاهب سنَّ الذي هو صربي إسماعيل الشاعر بأن أحكم أكاد فإني بعد: أما
نونية بعد نُظَم مما شوقي ضادية أليست شوقي، أحمد للشاعر الفراعني آثار وصف

صربي؟
يف العرص هذا أهل إمام صربي فإسماعيل الحق من يشء به أحكم فيما كان إن

الفراعني. بآثار اإلشادة
الوجود، أنس قرص يف شوقي ضادية لدرس بمتسع الحديث هذا يف املجال وليس

شوقي: قول أن وليتذكر الشوقيات، من الثاني الجزء يف القارئ إليها فلريجع

َغ��ْم��َض��ا اْل��َف��راع��ي��ِن َع��ّل��ى َح��تَّ��ى َك��اَن ُم��ذَاٍل بَ��َج��اِن��ب��يْ��ك ِس��رٍّ ُربَّ

صربي: قول من أخذ إنما

ال��ج��ان��ي ال��ج��اِه��ْل ذاَك ال��ِع��ْل��ُم َع��َل��يْ��ه��ُم َوَس��ط��ا بَ��ق��ايَ��ا َع��ن وُزْح��ِزُح��وا
وأَْع��ي��ان آث��اٍر أَْك��َرِم َج��الل ُم��ْق��تَ��ِح��ًم��ا األَْس��تَ��اَر َه��تَ��َك َل��ُه َويْ��ٌل
ِب��م��ي��زاِن ي��ْوًم��ا ُوِزن��ا ُه��م��ا إِذا َج��َه��اّل��ِت��ِه ف��ي ِم��نْ��ُه أَْرَج��ُح ل��ْل��َج��ْه��ُل

تََشاءُ﴾ ن ِممَّ اْلُمْلَك َوتَنِزُع تََشاءُ َمن اْلُمْلَك تُْؤتِي اْلُمْلِك َماِلَك اللَّـُهمَّ ﴿ُقِل
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الثالثون الفصل

وأيبنواس البارودي بني

وقصيدة األمني مدح يف نواس أبي قصيدة البيان: ذخائر من تعّدان قصيدتني أمام نحن
صباه. عىل الرتحم يف البارودي

وساطة بفضل األمني قلب له فتحت التي امليمية فهي نواس أبي قصيدة أما
منه سمع فلما الرشيد، أبيه حياة يف نواس أبا عرف قد األمني وكان الربيع، بن الفضل
األقدار صنعت أن إىل رعايته يف فظل القرص، بمالزمة وأمره دينار بألف وصله امليمية

للمأمون. بالنرص قضت يوم صنعت ما
أول يف قالها أنه املرجح من ولكن قصيدته نواس أبو نظم متى بالضبط نعرف ال
حني عمره فيكون ١٤١هـ سنة ولد نواس وأبو ١٩٣هـ. سنة يف أي: األمني خالفة

تزيد. أو سنة وخمسني اثنتني امليمية نظرم
التحرس يف الجد كل يجّد كان النواس أبا أن لنعرف التاريخ بهذا اهتممنا وإنما
عزم تهد سنة وخمسون واثنتان املتكلفني، من تحزنه يف يكن ولم الشباب، مالعب عىل
الكئوس، عواصف بني الشباب قضاء من نواس ألبي اتفق ما له اتفق إذا الصلب الرجل

الكنود. والزمن العاثر الجد وأعاصري والنمائم، الدسائس وزوابع
كان األطالل، عىل ويقفون الديار يبكون الذين الشعراء من يسخر نواس أبو كان
يشغله ما الصباح والوجوه والرياحني الكئوس يف كان يوم صباه يف هؤالء من يسخر
األثيم فعلها والخسمون االثنتان فعلت فلما العافيات، والدَمن الهوامد الرسوم بكاء عن
كانت حرسة أي يعلم وهللا … البكاء يستحق مما الديار فرأى تلفت قواه، ويف شبابه يف

يقول: وهو الرجل هذا قلب تسحق
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ت��ش��ت��اُم ب��ش��اش��ة ف��ي��ِك ي��ب��َق ل��م األيّ��اُم ب��ِك ف��َع��َل��ْت م��ا داُر! ي��ا
ُع��راُم1 ول��ل��ّزم��ان ق��اِط��ن��ي��ن ب��ِك ع��ه��دت��ه��ْم اّل��ذي��َن َع��َل��ى ال��ّزم��اُن َع��َرَم
َظ��الُم2 ع��ل��ّي ُم��َراَق��بَ��ة إالّ َم��نْ��ِزًال ألْه��ِل��ِك أْغ��َش��ى ال أيّ��اَم

ذهبت التي الدار عىل الوجد لوعة لوعتني: يقايس األبيات هذه يف نواس وأبو
أحداث الهوى دار عن أجَلتْهم الذين املساميح الرفاق عىل الوجد ولوعة األيام، ببشاشتها
يتذوق كان أيام الليل ظلمات يف إال الدار تلك يغىش يكن لم أنه يحدثنا والشاعر الزمان،

العتاب. شهيِّ من وأطيب النجوى، من أرق الشاعر يراها حياة
البيت: هذا يف الفتك، صورة الصورة، هذه أنظروا ثم

أس��ام��وا ح��ي��ُث ال��ّل��ْه��ِو َس��ْرَح وأََس��ْم��ُت ِب��َدْل��ِوِه��ْم ال��ُغ��َواِة م��ع نَ��َه��ْزُت ول��ق��د

كيف انظروا ثم األعراب، حياة من ألوانها أخذت التي البدوية الصورة هذه تأملوا
والشباب. اللهو مغامرات الجنونية، املغامرات أطراف جمع

قال: حني املطاف خاتمة وصف كيف ذلك بعد وانظروا

آث��اُم ذاَك ك��ّل ُع��ص��اَرة ف��إذا ب��َش��ب��اِب��ِه ام��ُرٌؤ بَ��َل��َغ م��ا وب��َل��غ��ُت

نواس! أبو الشاعر هو وذلك الشعر، هو هذا أكرب، هللا

ولكن بيتًا، أربعون عدتها البارودي وقصيدة بيتًا، عرشون عَدتها نواس أبي قصيدة
البارودي، هاجت التي هي النواسية الُسورة يف الفاتحة هذه أو الخامسة، األبيات هذه

فقال: شجاه، وأرضمت لوعته، وأذكت

َس��الُم ال��زََّم��اِن وََع��َل��ى ��بَ��ا ال��صِّ َف��َع��َل��ى األَيَّ��اُم َوتَ��َولَّ��ِت ��بَ��ا ال��صِّ ذََه��َب

والعنف. الشدة العرام. 1
حالية. جملة الظالم) (عىل جملة 2
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ِذَم��اُم اْل��ِك��َرام ِف��ي َع��ْه��ٍد َولِ��ُك��لِّ ُع��ُه��وَدُه َح��ِي��ي��ُت َم��ا أَنْ��َس��ى تَ��ال��ل��ِه

يتكلف كان البارودي بأن أحكم وأكاد نواس، أبي نفثة من حرارة أقل النفثة وهذه
بالوصف، مفتون شاعر نزوة كانت وإنما ملتاع، نفثة تكن لم نفثته فإن التكلف، بعض
من يجعلهم فلم صباه أيام يف رفاقه عن يحدث اندفع فقد املاجدين، بأخالق ومفتون
الدولة أقطاب من جعلهم وإنما نواس، أبو أمثالهم يعرف كان الذين املاجنني الفتيان

األبطال. شمال وفيهم السالف مائدة إىل يجلسون الذين
برؤوسهم تعصف الذين املغامرين من يكونوا لم البارودي ندمان أن ذلك ومعنى
من كانوا وإنما نواس، أبي ندمان كان ما نحو عىل يفعلون، ما يدرون فال الصهباء
وتظل القصور، يف الكأس يعاقرون وإنما الحانات، يعرفون ال الذين املغاوير األجواد

الجود. ومعاني البأس، بمعاني األوارص موصولة قلوبهم
وإنما صباه؛ أيام إىل الشوق يف يخلص ال الصهباء رفاق يصف وهو فالبارودي

امللتاع. بقلبه الوجد ذهب من حال ال يعقل، من حال وتلك ويتمّجد، يتمدح
يقول: كيف وانظروا

آثَ��اُم اْل��َه��َوى ِب��ُم��ْع��تَ��ِرك َوَل��نَ��ا ِظ��اللُ��ُه تَ��ِرفُّ َع��يْ��ٍش ِف��ي نَ��ْح��ُن إِذ
َولِ��َزاُم تَ��َع��انُ��ٌق ��الُم ال��سَّ ِف��ي��َه��ا َم��َج��اِل��ٍس بَ��يْ��َن اْل��َك��أُْس َع��َل��يْ��نَ��ا تَ��ْج��ِري
َواإلِْع��َظ��اُم ال��تَّ��بْ��ِج��ي��ُل َونَ��َم��اُه��ُم َع��َل��يْ��ِه��ُم ال��نَّ��ِع��ي��ُم َف��اَض ِف��تْ��يَ��ٍة ِف��ي
إِبْ��َراُم َوال َه��ذٌْر تَ��ْل��َع��اِب��ِه��ْم ف��ي َف��َل��يْ��َس اْل��ُم��لُ��وِك ِش��يَ��ُم ِب��ِه��ْم ذََه��بَ��ْت
ِك��َراُم اْل��بَ��الءِ َع��َل��ى ال��نُّ��ُف��وِس ُس��م��ُح اْل��َه��َوى آَداِب ِب��َغ��يْ��ِر يَ��نْ��ِط��ُق��وَن ال
َغ��َم��اُم َص��ْف��َح��تَ��يْ��ِه َح��لَّ��ى َك��اْل��بَ��ْدِر ِب��نُ��وِرِه يُ��ْس��تَ��َض��اءُ أَبْ��َل��َج ُك��لِّ ِم��ْن
��اُم بَ��سَّ َواِض��ٌح اْل��َم��َق��اَم��ِة بَ��يْ��َن َج��ِل��ي��َس��ُه يَ��ُس��وءُ ال اْل��َخ��ِل��ي��َق��ِة َس��ْه��ُل
ُه��َم��اُم َوْه��َو اِر ال��دَّ ِف��ي َل��ُه��ْم َم��ْول��ًى أَنَّ��ُه تَ��ْح��َس��ُب ِل��ْل��َق��ْوِم ُم��تَ��َواِض��ٌع
األَْق��َواُم ِل��َواِئ��ِه تَ��ْح��َت َوتَ��ِس��ي��ُر أَْف��َع��اِل��ِه ِف��ي إَِل��يْ��ِه اْل��ُع��يُ��وُن تَ��ْرنُ��و
ِق��يَ��اُم ��ُف��وُف َف��ال��صُّ تَ��نَ��اَه��َض َوإِذَا َخ��َواِض��ٌع ءُوُس َف��ال��رُّ تَ��َك��لَّ��َم َف��ِإذَا
تُ��ْس��تَ��اُم ُخ��يُ��ولِ��نَ��ا ِب��َغ��يْ��ِر َل��يْ��َس��ْت َح��َداِئ��ٍق ُخ��ْض��ِر بَ��يْ��َن َونَ��ْل��َع��ُب نَ��ْل��ُه��و
أَْح��الُم ��بَ��ا َوال��صِّ ال��لَّ��ذَاذََة إِنَّ ��بَ��ا ال��صِّ ذََه��َب أَن بَ��ْع��َد انْ��تَ��بَ��ْه��نَ��ا َح��تَّ��ى
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العابثون الندمان فهؤالء معناه، طرافة إىل نظرنا إذا الجودة غاية يف الشعر وهذا
ذلك مع ولهم السلم، وأعالم الحرب، أقطاب هم غواية، فتيان وليسوا أعمال، رجال هم
أبعد وما األبطال، آثام وهناك األطفال، إثم هناك ألوان: واإلثم الهوى، معرتك يف آثام
أضخم البارودي آثام بأن أحكم بهذا ولست البارودية، واآلثام النواسية اآلثام بني الفرق
والتعقل التجمل يغمرها البارودي آثام بأن أحكم وإنما هيهات، نواس. أبي آثام من
املجد بأطياف موصولة إال القلب إىل صورها ترجع ال اآلثام هذه وأمثال واالفتعال،
ونزوات الصبا غفالت إىل الشوق يخلص لم الشاعر إن قلت: ذلك أجل ومن املفقود

يقول: إذ الحكمة يتكلف نراه أيًضا ذلك أجل ومن الشباب،

َدَواُم ال��زََّم��اِن َع��َل��ى َل��يْ��َس َه��يْ��َه��اَت ِل��ُم��تْ��َرٍف َداَم اْل��َع��يْ��َش تَ��ْح��َس��بَ��نَّ ال
األَْع��َواُم َوتَ��نْ��َق��ِض��ي ��َراِب ال��سَّ َل��ْم��َع َس��اَع��اتُ��َه��ا َوتَ��نْ��تَ��ِه��ي ��ُه��وُر ال��شُّ تَ��أِْت��ي
األَيَّ��اُم ِب��ِه تَ��ْج��ِري َص��اِدٌر أَْو َواِرٌد ذَِل��َك بَ��يْ��َن ِف��ي��َم��ا َوال��نَّ��اُس
ِح��َم��اُم اْل��َح��يَ��اة وََع��اِق��بَ��ُة يَ��بْ��َق��ى ِم��ْخ��َل��ٍب ذُو َوال يَ��نْ��ُج��و َط��اِئ��ٌر ال

الصهباء عن الحديث من األدب منعه وكذلك األمني، مدح يف نواس أبي قصيدة كانت
دنياه، وهموم قلبه شجون عىل قصيدته قرص فقد البارودي أما الصهباء، شاعر وهو

فيقول: الخمر وصف يف يندفع فرأيناه

ُح��َس��اُم اْل��ُه��ُم��وِم َع��َل��ى َف��ْه��َي ِب��اْل��َك��أِْس اْع��تَ��َرْت إِذَا َع��نْ��َك ال��نَّ��ْف��ِس ُه��ُم��وَم َف��اْدَف��ْع
اْل��َج��اُم َع��َل��يْ��ِه َداَرْت إِذَا إِالَّ أَْل��َواِن��ِه ِف��ي يَ��ُدوُم َل��يْ��َس َف��اْل��َع��يْ��ُش
ُغ��الُم َوْه��َو ��يْ��ِب ال��شَّ اْش��ِت��َع��اِل بَ��ْع��َد انْ��تَ��َش��ى إِذَا اْل��َك��ِب��ي��َر تَ��ذَُر َخ��ْم��َرٍة ِم��ْن
األَْوَه��اُم ُدونَ��ُه تَ��َه��اَف��ُت ��ا َش��بَ��َحً ِج��ْس��َم��َه��ا َف��َغ��اَدَر ِب��َه��ا ال��زََّم��اُن َل��ِع��َب
األَوَه��اُم َس��َم��اءَُه تَ��ُح��فُّ َف��َل��ًك��ا َرْت َف��َص��وَّ اْل��َح��بَ��اُب ِب��َه��ا َداَر َح��ْم��َراءُ
األَْق��َداُم ِل��َق��اِئ��َه��ا ِع��نْ��َد َوتَ��ِزلُّ َل��َم��َع��اِن��َه��ا ِف��ي اْل��َع��يْ��ُن تَ��ْس��تَ��ِق��ي��ُم ال
أََق��اُم��وا ��يَ��اءُ ال��ضِّ َزاَل َوإِْن َس��اُروا َك��أُْس��َه��ا تَ��بَ��لَّ��َج ِف��ِإْن ال��رَِّك��اُب تَ��ْع��ُش��و
َظ��الُم َع��َل��يْ��ِه يَ��بْ��َرْح َوَل��ْم نُ��وٌر ِب��ِف��نَ��اِئ��ِه يَ��ِص��ْل َل��ْم ِب��أَْك��َل��َف ُح��ِب��َس��ْت
األَْج��َس��اُم َل��َه��ا تَ��ثْ��بُ��ْت َف��َل��ْم َوثَ��بَ��ْت ِف��َداُم��َه��ا َوَط��اَر اْص��َط��َف��َق��ْت إِذَا َح��تَّ��ى
ِض��َراُم َش��بَّ اْل��َم��اءِ بَ��ْع��َد ِب��اْل��َم��اءِ َم��ْزُج��َه��ا َف��َل��ْوال ِح��َم��يَّ��تُ��َه��ا َوَق��َدْت
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َوَس��الُم ُش��رَّاِب��َه��ا َع��َل��ى بَ��ْرٌد َل��ِك��نَّ��َه��ا ِب��نُ��وِرَه��ا اْل��ُع��يُ��وَن تَ��ِس��ُم
اآلالُم ِب��لُ��بِّ��ِه تَ��ِط��ي��ُش ِغ��رٍّا تَ��ُك��ْن َوال اْل��ُه��ُم��وِم َ َص��ْدأ ِب��َه��ا َف��اْص��ُق��ْل

وهو األبيات هذه قال البارودي أن يحدثكم فيمن رأيكم ما ولكن جميل، شعر وهذا
كالكأس ولكنها مسبوك، منسجم نظم هي الروح، ينقصها الخمرية هذه إن تعبان؟
من العقل نقل عىل يقدر ال الذي الخامد الشعاع غري مناه يبق فلم باملاء قتلت التي

مكان. إىل مكان
فلم ومرة، مرة هذه أبياته قرأنا وقد وكيف، البارودي؟ عىل نتحامل القارئ أيرانا

الضالل. غاشيات بالرأس تطف ولم الفتك، نوازع بالنفس تعصف
الحساب، يوم عنها يسأل ولن الجحيم، إىل بأحد تهوى لن هذه البارودي خمرية إن
يوم وسيكون أورار، له يخمد ال سعريًا قربه صرّيت فقصد نواس أبي خمريات أما

بالرباكني. يتفجر جبًال الدين

تكلف إىل عاد أنه ذلك آيات ومن تعبان، وهو قصيدته، نظم البارودي إن لكم: قلت
فقال: الحكمة،

ُع��َق��اُم يَ��ْس��تَ��ِب��ي��ُن َل��ْو َل��ُه َداءٌ َوإِنَّ��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة ُط��وَل اْل��َف��تَ��ى يَ��ْه��َوى
ُم��َق��اُم ��ِب��ي��ِل ال��سَّ الِبْ��ِن َوَه��ْل َخ��َل��َدْت ��ٍة أُمَّ ِم��ْن تَ��َرى َه��ْل ِب��َط��ْرِف��َك َف��اْط��َم��ْح
األَْه��َراُم َوَه��ِذِه ال��نِّ��َظ��اِم بَ��ْع��َد أَْه��ِل��َه��ا ِم��ْن َخ��َل��ْت َق��ْد اْل��َم��َداِئ��ُن َه��ِذي
األَْح��الُم ُدونَ��َه��ا تَ��نْ��ُك��ُل ال��دَّْه��ِر ِف��ي َخ��ِدي��َع��ًة أَنَّ َغ��يْ��َر يَ��ْخ��لُ��ُد َش��يءَ ال
َواإلِبْ��َراُم ال��نَّ��ْق��ُض َع��َل��يَّ َوأَتَ��ى ِب��َغ��يْ��ِرَه��ا األُُم��وَر تَ��بَ��يَّ��نْ��ُت َوَل��َق��ْد
َك��الُم ��ُك��وُت ال��سُّ َوإِذَا ��ٌب تَ��َل��هُّ ُد اْل��ُخ��ُم��و َوإِذَا تَ��َح��رٌُّك ��ُك��وُن ال��سُّ َف��ِإذَا
ِرَم��اُم َوْه��َي األَْج��َس��اُد ِب��َه��ا تَ��ْح��يَ��ا َم��ِن��يَّ��ٌة َح��يَ��اَة َوال اْل��َح��يَ��اُة َوإِذَا
َوِخ��َص��اُم تَ��اَرًة َف��ُص��ْل��ٌح َع��نْ��ُه َك��اِرَه��ا يَ��ْرَح��ُل َوذَاَك يَ��ُح��لُّ َه��ذَا
ِخ��تَ��اُم ِف��ي��ِه َف��كَّ��ْرَت َل��ْو َواْل��بَ��ْدءُ ُظ��ْل��َم��ٌة أَْم��َرَك بَ��يَّ��نْ��َت َل��ْو َف��ال��نُّ��وُر

281



الشعراء بني املوازنة

البارودي وكأّن قوة، إىل تصويره يف يحتاج نفسه واليأس تعبان، رجل شعر وهذا
قال: حني العتاهية أبو منها نال ما الدنيا من ينال أن يستطع فلم ضعف

ت��ب��اب إل��ى ي��ص��ي��ُر ف��ْك��لُ��ْك��ْم��و ِل��ل��َخ��راِب َوابْ��ن��وا ِل��ْل��ِم��ْوِت ِل��ُدوا

يف وقف البارودي وألن املديح؛ يف ألنها نواس أبي قصيدة لبقية نعرض ولم هذا
البارودي أن إىل اإلشارة من مانع ال أنه عىل الشباب، وبكاء الخمر وصف عند املعارضة
األمني: مدح يف نواس أبي يقول آطاف يرشبون وهم األحالم برجاحة رفاقه وصف حني

واإلْع��ظ��اُم ال��تّ��بْ��ج��ي��ُل يَ��ْع��ُدَك ل��ْم ِب��َوْج��ِه��ِه َش��ِربْ��َت إذا أََغ��رُّ َم��ِل��ٌك

نواس: أبي قول يف البادية العذوبة إىل القارئ توجيه من بأس وال

َح��راُم ال��ّرج��اِل َع��ل��ى َف��ُظ��ه��وُرُه��ّن ��ًدا ُم��َح��مَّ بَ��َل��ْغ��َن ِب��ن��ا ال��َم��ط��ّي وإذا
وِذم��اُم ُح��ْرَم��ة َع��ل��يْ��ن��ا َف��َل��َه��ا ال��َح��َص��ا َوِط��َىء َم��ن َخ��يْ��ِر ِم��ن َق��رَّبْ��نَ��نَ��ا
األْوه��اُم دونَ��ُه تَ��َق��طَّ��ُع َق��َم��ٌر ِل��ن��اِظ��ٍر َف��الَح َل��ن��ا ال��ِح��ج��اُب ُرِف��َع
واإلْع��داُم ال��بُ��ْؤُس تَ��ْع��تَ��ري��َك ال ب��َح��بْ��ِل��ِه يَ��داَك َع��ِل��َق��ْت إذا َم��ِل��ٌك
ِق��ي��اُم وال��ّس��م��اُط ال��َج��م��اِج��َم َف��َرَع ِب��ِن��ج��اِدِه اْح��تَ��ب��ى إذا ال��بَ��نَ��اِن َس��بْ��ُط
ُح��س��اُم وه��و ال��ّس��ي��َف يَ��ُف��لُّ َرأٌي ب��ِه َم��َض��ى األم��وَر اْع��تَ��بَ��ر إذا َم��ِل��ٌك

األمني. أخبار املأمون أنصار بها دنّس التي السوء بقالة يذهب الشعر هذا ويكاد
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والثالثون الحادي الفصل

الباروديوأيبفراس بني

يف فيزيدون والعبقرية الفكر من أجواء1 يخلقون وخطباء وُكتاب شعراء لغة كل يف
فاللغة وحيوية، وقوًة تأصًال فتزداد والعقول، القلوب وبني بينها ويصلون لغتهم، عمر
مدينة اإلنجليزية واللغة والمرتني، وميسيه هوجو ألمثال حياتها يف َمدينة الفرنسية
والناس وجوته، شيللر ألمثال مدينة األملانية واللغة وشكسبري، وشييل بريون ألمثال

الّدين. أثقل لدانتي مدينة اإليطالية اللغة أن عىل متفقون
صاحب فراس أبو منهم واملفكرين الشعراء من لجماعة مدينة العرب ولغة
رشح، أحسن ورشحه وصف، أجمل اإلنساني الضعف وصف الذي فراس أبو الروميات،

تمثيل. أصدق وَمثَله
عىل خَلد الذي الحنَان الوتَر فراس أبو واملجد، والحب الكربياء، ضحية فراس أبو
وشغل قلب، كل وأحزن عني، كل أبكى الذي فراس أبو األنني، ومجد األلم مجد الدهر
تعصف كيف الليايل وعلمته الزئري، بعد الدمع استعذب الذي األسد فراس أبو باب، كل

الرجل. بأحالم الخطوب
القوة أن فستعرف فراس، أبي روميات اقرأ ثم القلب قوة من شئت كيف كن
ما بعض ألرشح يطاوعني القلم وليت تزول، حني يبكيها من إىل حاجة يف اإلنسانية
معّرضة كنوز ولكنها الحياة، كنوز من الرجال عنفوان إن أقول: أن أريد وأنا أريد،
يف الصباحة من أنرض هو الشجاع الرجل يف العنفوان الخمود، يعروها حني للتزييف

هنا آثرنا ولكنا الفني. النثر كتاب يف آثرناها التي اللفظة وهي الجيم، بكرس جواء عىل يجمع الجو 1
أجواء. عىل نجمعها أن



الشعراء بني املوازنة

يجد فال يخمد حني العنفوان أما تزول، حني يبكيها من تجد والصباحة الجميل، الوجع
الرثاء. من بطيف يشيّعه من

الفارس ُعنُْفوان تمثلت الجبال، زوال تمثلت إال فراس أبي روميات قرأت وما
القلب وهزيمة األرس، ذلة من ظلمات يف وهو يميس بأن األقدار قضت الذي الفاتك

الروح. وانصهار
أحمالهم أولئك كل زيدون، ابن وجد وال املعّري، أشجان وال املتنبي، آالم تذكروا ال
طفًال يعود حتى األرس يذله عظيم بقائد ظنكم وما فراس، أبو حمل ما بجانب خفاف

فيقول: ألمه ويشكو جراحه من يتوجع

يُ��دي��ُل َس��وَف ال��ل��َه ِب��أَنَّ َوَظ��نّ��ي َج��م��ي��ُل َوال��َع��زاءُ َج��ل��ي��ٌل ُم��ص��اب��ي
َوَدخ��ي��ُل ِم��ن��ُه��م��ا ب��اٍد َوُس��ق��م��اِن َم��َخ��اَف��ٌة األُس��اُة تَ��ح��ام��اه��ا ِج��راٌح
يَ��زوُل َغ��ي��َرُه��نَّ َش��يءٍ ُك��لَّ أََرى نُ��ج��وُم��ُه َوَل��يْ��ٌل أُق��اس��ي��ِه َوأَْس��ٌر
ُط��وُل اليَ��ُس��رَُّك َدْه��ٍر ُك��لِّ َوف��ي َق��ص��ي��َرٌة َوه��َي ال��س��اع��اُت ِب��َي تَ��ُط��وُل
َوتَ��ْح��وُل َغ��ًدا ِب��األُْخ��َرى َس��تَ��ل��َح��ُق ُع��َص��ي��بَ��ًة إِّال األَْص��ح��اُب تَ��ن��اس��اِن��َي
َل��َق��ل��ي��ُل َدْع��واُه��ُم َك��ثُ��َرت َوإِن ِم��نْ��ُه��ُم ال��َع��ْه��ِد َع��َل��ى يَ��بْ��َق��ى الَّ��ذي َوإِن
تَ��م��ي��ُل َح��يْ��ُث ال��نَ��ْع��م��اءِ َم��َع يَ��م��ي��ُل ص��اِح��ٍب َغ��يْ��َر أََرى ال َط��ْرف��ي أَُق��لِّ��ُب
وص��وُل اليَ��ُض��َر َخ��ل��ي��ًال َوأَنَّ ُم��ْح��ِس��ٌن ال��ُم��تَ��اِرَك أَنَّ نَ��رى َوِص��رن��ا
بَ��خ��ي��ُل ِب��ال��ِك��راِم َزم��اٍن َوُك��لُّ ُم��نْ��ِص��ٍف َغ��ي��ُر أَنْ��َك��ٌد َزَم��اٍن أَُك��لُّ
َويَ��ق��وُل َم��رًَّة ِب��َش��ْج��وي أَق��وُل ُم��واِف��ٍق ِب��ِخ��لٍّ ل��ي َم��ن َح��ْس��َرتِ��ي َف��ي��ا
َط��وي��ُل ال��َزم��اُن َط��اَل َوإِن َع��َل��يَّ بُ��َك��اُؤَه��ا ��ا أُمٍّ ��تْ��ِر ال��سَّ َوراءَ َوإِنَّ
َج��زي��ُل ال��َج��م��ي��ِل ال��َص��ب��ِر َق��َدِر َع��ل��ى إِنَّ��ُه األَج��َر تُ��خ��ِط��ئ��ي ال ��ن��ا أُمَّ َف��ي��ا
غ��وُل َق��ب��َل��ِك ال��دَّْه��ر َه��ذا غ��اَل َف��َق��د تَ��ْح��ذَري��نَ��ُه م��ا ال��ل��ُه َك��ف��اِك تَ��أَّس��ي
ُخ��ي��وُل َوه��َو ال��َل��ي��ِل َس��َواَد َوُخ��ْض��ُت َص��واِرٌم َوه��َي ال��لَّ��يْ��ل نُ��ج��وَم َل��ِق��ي��ُت
َخ��ل��ي��ُل َع��َل��يَّ يَ��ع��ِط��ف َل��م َع��ِش��يَّ��َة ِخ��لَّ��ًة ال��َك��ري��َم��ِة ِل��ل��نَ��ف��ِس أَْرَع َوَل��م
ُف��ل��وُل ال��ُح��س��اِم َح��دِّ َوف��ي َوف��ي��ه��ا تَ��َرك��تُ��ه��ا َح��تّ��ى ال��َم��وَت َل��ق��ي��ُت َوَل��ِك��ن

آلالم التوجع إن الطفل؟ يبكي كما يبكي أن املغوار للفارس صحَّ كيف أترون
وكذلك يُؤرسون، أو ينهزمون يوم إال الحروب أبطال يعرفها ال إنسانية رشيعة األمهات
فال يَفديه من ينتظر أن عليه وقضت يُؤرس، وأن ينهزم أن فراس أبي عىل الدنيا قضت
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فراس وأبي البارودي بني

يواسيه وال طبيب، يسعفه فال الجروح آالم يعاني أن الدنيا عليه قضت بالفداء، يظفر
فؤاد، لها يهدأ وال دمع، لها يْرقأ ال ُملتاعًة باكيًة أمه يتمثل أن الدنيا عليه قضت رفيق،

األمهات! ألحزان فريق نفسه تضعف من ويل ويا
بما علًما إال التجلد ذلك يزيدنا فال أرسه يف أحيانًا يتجلد كان فراس أبا أن عىل
الدولة سيف يقرع أن فيستطيع يتجلد كان العزاء، وانعدام الصرب فقد من إليه وصل

العتاب: هذا بمثل

َم��تَ��اُب ِع��نْ��َدُك��نَّ ِل��ُم��س��يءٍ َوال ثَ��واُب ِع��نْ��َدُك��نَّ ِل��َج��م��ي��ٍل أَم��ا
َك��ع��اُب َع��َل��ي��ِه تَ��ْق��ض��ي َم��ن ذَلَّ َوَق��د َخ��ري��َدٌة َه��واُه تَ��ْح��ِوي َم��ْن َض��لَّ َل��َق��د
ِرق��اُب َل��ُه��نَّ ذَلَّ��ت إِذا أَِع��زُّ ح��اِزٌم ِل��لَّ��ِه َوال��َح��ْم��ُد َوَل��ِك��نَّ��ن��ي
َوَش��ب��اُب2 َرْوَق��ٌة َم��لَّ��َك��تْ��َه��ا َوإِن ُك��لَّ��ُه َق��ل��ِب��َي ال��َح��س��ن��اءُ تَ��م��ِل��ُك َوال
ِع��ت��اُب ال��ِف��راَق إِّال َل��ُه َف��َل��ي��َس َم��الَل��ًة إِّال يَ��ه��ُج��رَك َل��ْم ال��ِخ��لُّ إِذا
وِرك��اُب َع��زَم��ٌة ِألُخ��رى َف��ِع��ن��دي أُِري��ُدُه م��ا بَ��ْل��َدٍة ف��ي أَِج��ْد َل��م إِذا
إِي��اُب َف��َل��ي��َس ح��اٍل َع��ل��ى ِف��راٌق يَ��ُك��ن َف��ِإن اِس��تَ��َط��ع��ُت م��ا ِف��راٌق َف��َل��ي��َس
َج��واُب ��ي��وَف ال��سُّ أَنَّ َوَل��و َق��ئ��وٌل بَ��ِق��يَّ��ٌة ِم��نّ��ي تَ��ب��َق َل��م َول��و َص��بُ��وٌر
َوذَه��اُب ج��ي��ئَ��ٌة َح��ول��ي َولِ��ل��َم��وِت تَ��ن��وُش��ن��ي ال��َزم��اِن َوأَْه��َواَل َوق��وٌر
ِك��ذاُب َوال��ِك��ذاُب ِص��دٌق ال��ُص��دُق ِب��ه��ا ِب��ُم��ق��َل��ٍة ال��َزم��اِن أَح��واَل َوأَل��َح��ُظ
ِص��ح��اُب اْل��َك��ري��ِم ِل��ل��ُح��رِّ أَي��َن َوِم��ن يَ��نُ��وبُ��ُه ف��ي��م��ا اِإلنْ��س��اُن يَ��ِث��ُق ِب��َم��ن
ِث��ي��اُب أَج��س��اِدِه��نَّ َع��ل��ى ِذئ��ابً��ا أََق��لَّ��ُه��ْم إِّال ال��ن��اُس َه��ذا ص��اَر َوَق��د
َوتُ��راُب َح��ًص��ا أَْغ��بَ��ان��ا ِب��َم��ف��ِرِق َغ��ب��اَوت��ي َف��َظ��نّ��وا َق��وم��ي َع��ن تَ��غ��ابَ��ي��ُت
َوغ��اب��وا َش��ِه��ْدُت أَنِّ��ي َع��ِل��م��وا إِذًا ِب��ِه��م َم��ع��ِرَف��ت��ي َح��قَّ َع��َرف��ون��ي َوَل��و
يُ��ج��اُب َل��َديَّ َق��ّواٍل ُك��لُّ َوال ِب��ِف��ْع��ِل��ِه يُ��ج��اَزى َف��ّع��اٍل ُك��لُّ َوم��ا
ذُب��اُب اْل��َه��ج��ي��ِر َل��ْوِح ف��ي َط��نَّ َك��م��ا َم��س��اِم��ع��ي َف��ْوَق َم��رَّ َك��الٍم َوُربَّ
ِك��الُب آَس��اِدِه��نَّ ف��ي تَ��َح��كَّ��ُم ِب��َم��نَ��اِزٍل أَنَّ��ن��ا أَْش��ْك��و ال��ل��ِه إِل��ى
َج��ن��اُب ِل��ل��ُم��ع��تَ��ف��ي��َن َوال َل��َديَّ َم��وِض��ٌع ِل��ل��نَ��ف��ِع َل��يْ��َس ال��َل��ي��ال��ي تَ��ُم��رُّ

الشباب. ريق مىض أيًضا ويقال الشباب. أول والروق: الروقة 2
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ِق��ب��اُب ِب��ال��َع��َراءِ ل��ي ُض��ِربَ��ت َوال س��اِب��ٍح َظ��ه��ِر َع��َل��ى َس��ْرٌج ل��ي ُش��دَّ َوال
ِح��راُب ال��ُح��روِب ف��ي ل��ي َل��َم��َع��ت َوال َق��واِط��ٌع ال��ِل��ق��اءِ ف��ي ل��ي بَ��َرَق��ت َوال
َوِك��الُب َع��اَداِت��ه��ا َع��ل��ى َوَك��ْع��ٌب َوع��اِم��ٌر نُ��َم��يْ��ٌر أَيّ��ام��ي َس��تَ��ذُْك��ُر
ب��اُب ِل��ل��َح��واِدِث م��ال��ي دوَن َوال َع��َل��ي��ُه��ُم بَ��ِط��يءٌ زاِدي ال ال��َج��اُر أَن��ا
تُ��ص��اُب ِل��ل��طَّ��اِل��ب��ي��َن َع��ْوَرت��ي َوال أُِص��ي��بُ��ه��ا ِم��ن��ُه��م ال��َع��ْوراءَ أَط��لُ��ُب َوال
َوأُه��اُب ُج��ّه��اِل��ِه��م َع��ن َوأَح��َل��ُم ُق��ل��وِب��ِه��م ف��ي ث��اِب��ٌت َوُح��بّ��ي َوأَس��ط��و
ِص��الُب ال��َه��واِن َغ��ي��ِر َع��ل��ى ِش��داٌد إِنَّ��ن��ا ال��َح��ْرب تَ��تْ��ُرك��وا ال ��ن��ا َع��مِّ بَ��ن��ي
َوذُبَ��اُب َم��ْض��ِرٌب ِم��ن��ُه ُف��لَّ إِذا بَ��يْ��نَ��ن��ا ال��َس��يْ��ُف يَ��ْص��نَ��ُع م��ا ��ن��ا َع��مِّ بَ��ن��ي
ِض��راُب يَ��ك��وَن أَْن يَ��وًم��ا َوي��وِش��ُك َوال��ُظ��بَ��ا ال��َس��واِع��ُد نَ��ح��ُن ��ن��ا َع��مِّ بَ��ن��ي
َويُ��ه��اُب َل��ُه يُ��ْق��َض��ى أَن َح��ِريُّ��وَن أُْخ��ِت��ِه��م َك��اِب��ِن اِب��نَ��ُه��ْم م��ا ِرج��اًال َوإِنَّ
َوأََج��اب��وا أَع��م��اِم��ن��ا بَ��ن��ي أَبَ��ي��تُ��م َوُدِع��ي��تُ��ُم ُدُع��وا إِن ُع��ذٍْر أَيِّ َف��َع��ن
ِرح��اُب ِل��ل��ُع��ف��اِة َع��ِل��يٍّ ِرح��اُب َغ��ي��َرُه ال��ل��ُه يَ��ع��َل��ُم م��ا أَدَّع��ي َوم��ا
ِن��ه��اُب ِل��ل��ط��اِل��ب��ي��َن َوأَم��والُ��ُه َك��ري��َم��ٌة ِب��ال��راِغ��ب��ي��َن َوأَف��ع��الُ��ُه
ِش��ه��اُب ِم��ن��ُه َع��ي��نَ��يَّ ف��ي َوأَظ��َل��َم ص��اِرٌم ��يَّ ِب��َك��فَّ ِم��ن��ُه نَ��ب��ا َوَل��ِك��ن
َون��اُب أََظ��لَّ َق��د ُظ��ف��ٌر َولِ��ل��َم��وِت َس��ري��َع��ٌة َوال��َم��ن��اي��ا َع��نّ��ي َ َوأَب��َط��أ
ُق��راُب ال��ِرج��اِل بَ��ي��َن نَ��َس��ٌب َوال ُه نَ��ُع��دُّ َق��دي��ٌم ُودٌّ يَ��ُك��ن َل��م َف��ِإْن
َوَم��ن��اُب َح��ْوَط��ٌة ف��ي��ِه َع��ن��ُه َول��ي يُ��ض��ي��َع��ن��ي ال أَْن ِل��ِإلس��الِم َف��أَح��َوُط
َس��راُب ال��ُخ��لَّ��تَ��يْ��ِن أَيُّ ِل��نَ��ْع��َل��َم ح��اَل��ٍة ُك��لِّ َع��َل��ى راٍض َوَل��ِك��نَّ��ن��ي
ِح��ج��اُب ال��َك��ث��ي��ِر ُدوَن َوم��ا َل��َدي��ِه َم��َح��بَّ��ًة ِب��ال��َق��ل��ي��ِل أَْرَض��ى ِزل��ُت َوم��ا
َوِط��الُب َغ��ي��ِره ف��ي ُم��نَ��ًى َوِذك��ري أَرَض��ُه ال��ُودِّ َع��ل��ى إِب��ق��اءً َوأَط��لُ��ُب
ِع��ق��اُب َع��َل��يْ��ِه يُ��ْخ��ش��ى َوال ثَ��واٌب َل��ُه يُ��رتَ��ج��ى ال ال��َم��ْح��ُض ال��ِوداُد َك��ذاَك
َوِخ��ط��اُب ل��ق��ي��ٌة يَ��ْوٍم ُك��لِّ َوف��ي ج��اِم��ٌع ��ْم��ُل َوال��شَّ ال��َه��ج��َر أَْرَض��ى ُك��نْ��ُت َوَق��د
َوُع��ب��اُب َزخ��َرٌة َح��ول��ي َولِ��ل��بَ��ح��ِر َق��ي��َص��ٍر ُم��ل��ُك بَ��ي��نَ��ن��ا َوف��ي��م��ا َف��َك��ي��َف
أُث��اُب ح��ي��َن ال��َع��ت��ِب ِب��ُم��رِّ أُث��اُب تُ��ري��ُدُه ف��ي��م��ا ال��نَ��ف��ِس بَ��ذِل بَ��ع��ِد أَِم��ن
ِغ��ض��اُب َواألَن��اُم تَ��رَض��ى َوَل��يْ��تَ��َك َم��ري��َرٌة َوال��َح��ي��اُة تَ��ْح��لُ��و َف��َل��ي��تَ��َك
َخ��راُب ال��ع��اَل��م��ي��َن َوبَ��ي��َن َوبَ��ي��ن��ي ع��اِم��ٌر َوبَ��ي��نَ��َك بَ��يْ��ن��ي الَّ��ذي َوَل��ي��َت
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أبي روح إىل التعرف من القارئ لنمكن طولها عىل القصيدة هذه نقلنا وإنما
األحزاب، بمكايد البال مشغول يزال ال ولكنه اليأس، َضْعضعه أسري رجل فذلك فراس،
الرض يملك من عتب وذاك هذا عىل ويعتب األسري، كالم ال الطليق، كالم يتكلم وهو

يقول: حني الرجولة آفاق أبعد إىل ويسمو والثواب، والعقاب والنفع،

َج��ن��اُب ِل��ل��ُم��ع��تَ��ف��ي��َن َوال َل��َديَّ َم��وِض��ٌع ِل��ل��نَ��ف��ِع َل��يْ��َس ال��َل��ي��ال��ي تَ��ُم��رُّ
ِق��ب��اُب ِب��ال��َع��َراءِ ل��ي ُض��ِربَ��ت َوال س��اِب��ٍح َظ��ه��ِر َع��َل��ى َس��ْرٌج ل��ي ُش��دَّ َوال
ِح��راُب ال��ُح��روِب ف��ي ل��ي َل��َم��َع��ت َوال َق��واِط��ٌع ال��ِل��ق��اءِ ف��ي ل��ي بَ��َرَق��ت َوال

الفتّوة وغايات النفع، يملك وال الرض، يملك ال يميس أن الرجل يعاني ما وأقىس
يف فراس أبي وشكاية الصديق، ويرجوه العدو يخشاه ّرضاًرا اًعا نَفَّ الرجل يكون أن
ومعاذ أطفال، فشكاية املاضية القصيدة يف شكايته أما رجال، شكاية هذه قصيدته
وال الروم، بالد يف األرسى يعامل كان كيف نعرف ال فنحن عليه، يتجنى أن األدب
سيف بالط يف أرسه به ُقوبل ما نعرف وال أسري، وهو الدنيا يرى كان كيف نعرف
كاٍف منه يشءٌ وقع إن وذلك األمراء، بعض من بالشماتة قوبل أرسه يكون فقد الدولة،
قّدم ما عىل الندم غري يعرف ال إنسان إىل يحوله الجزع، إىل الصرب من الرجل ينقل ألن

البالء. حسن من الحرب يف
ابتدأها كيف تر ألم الطليق. كالم القصيدة هذه يف يتكلم الشاعر إن قلت:
أقوال يتجاهل بأنه يمتدح كيف تر ألم الحرب؟ مواصلة إىل دعا كيف تر ألم بالنسيب؟

فيقول: القادحني

ذُب��اُب اْل��َه��ج��ي��ِر َل��ْوِح ف��ي َط��نَّ َك��م��ا َم��س��اِم��ع��ي َف��ْوَق َم��رَّ َك��الٍم َوُربَّ

املستبعد فمن النفس، إىل النفس حديث إال يكن لم األرس يف شعره كل أن ولنتذكر
أسبوع، إىل أسبوع من أو يوم، إىل يوم من قومه يراسل كان الرجل أن نتصور أن ا جدٍّ
يف الدنيا سمحت وهل بريد، لألرسى يكون بأن تسمح تكن لم العرص ذلك يف فالدنيا
الدولة سيف يعاتب بأن فراس ألبي تسمح حتى بريد لألرسى يكون بأن العرص هذا

القصيد؟ هذا يف رأينا ما بمثل أنصاره ويخاشن
تجلد، والثانية توجع، فاألوىل بعيدة، ليست املاضيتني القصيدين بني الصلة إن

ضئيل. فرق إال والتجلد التوجع بني وليس
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من اإلنسانية بالنفس يمر ما يمثل هو وإنما متكلف، غري القصيدتني يف والشاعر
والشاعر واستخذاء، جربوت وفيها وضعف، قوة فيها اإلنسانية والنفس وأطياف، صور
لبسمات وفًقا ويلني، ويقسو ويبتئس، يبتهج وإنما الطبع: عىل يكذب ال الذي هو الحق

الزمان. نكد أو العيش
الَقيد؟ يف وهو الحماسة أشعار ينظم أن فراس ألبي صح وكيف معرتض: يقول قد
حني. كل يف الغابة أحداث يتمثل الحيوان حديقة يف املأسور الليث بأن ونجيب

القبَس هي السالف النعيم وصور الحرمان، أيام يف النعيم مايض تجرت والنفس
البأساء. ظلمات ويمحق البؤس، غياهب يبدد الذي

رجل البارودي البارودي، وعندنا النفسية النزعة هذه رشح إىل تحتاج وكيف
جزيرة يف منفيٍّا الحوادث ألقته أن بعد إال والفتوة الحرب أيام يصّور لم الذي السيف،

سيالن.
الحوادث عنه نزعت أن بعد إال له يتم لم الحق بمجده البارودي إحساس إن
بعد إال ونعمة وفتوة قوة من عليه كان ما يدرك ال حساس إنسان وكل املجد، شارات
وكيف األنهار، تجف وكيف األزهار، تصوح كيف الدنيا وتريه الخطوب، عليه تسطو أن

الرياحني. تذبل
طبيعي إحساس هو الهزيمة بعد املجد بعظمة والبارودي فراس أبي إحساس إن
ال حارضه يصبح حني إال بماضيه يتمدح ال املرء أن الناس ورأى رأينا فقد مألوف،

الصديق. يرس وال العدو يكبت
واليأس املحنة أيام يف ظال أنهما فراس وأبي البارودي بني التشابه عجيب ومن
فلنذكر فراس، أبي شعر من شاهد مّر وقد الراشني، سفه ويشكوان األحباب يتذكران

البارودي: قول ذلك بجانب

اْل��بَ��اِل��ي ال��لِّ��َم��ة َس��َواُد يَ��ُع��وُد َوَه��ْل ال��خ��اِل��ي ع��ْص��رَي م��ْن ال��ّص��ب��ا ع��ل��يَّ ُردٍّوا
ب��ل��ب��ال��ي ه��اَج إالَّ اْل��ف��ك��ْر ص��ف��ح��ِة ف��ي م��خ��اي��ل��ُه الح��ْت م��ا ال��َع��يْ��ش ِم��َن َم��اٍض
��اِل��ي ِب��ال��سَّ َل��يْ��َس َوَق��ْل��ِب��ي اْل��َح��ِن��ي��ِن بَ��ْع��َد َم��ض��اِج��ِع��ه��ا ف��ي َف��َق��رَّْت ُق��لُ��وٌب َس��َل��ْت
ص��اِل ِه��ْج��رِه ِم��ْن األَس��ى ب��نَ��اِر أَن��ي ِب��ْل��ذَّتْ��ِه َم��ْس��ُروًرا بَ��اَت َم��ْن ي��ْدِر ل��ْم
إِْق��بَ��ال��ي ف��ي��ِه أُنَ��اغ��ي يَ��ْوٌم ِب��اْل��َواْص��ِل ِع��َدٍة إَل��ى َه��ْل َع��ل��ي��نْ��ا غ��اِض��ب��ي��َن ي��ا
إِْج��م��اِل بَ��ْع��َد ال��ْل��يَ��ال��ي ُص��نْ��ُع َوَس��اءَ ُف��ْرَق��ِت��ُك��ْم بَ��ْع��َد يَ��ْوِم��ي َف��أَْظ��َل��َم ِغ��بْ��تُ��ْم
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ب��ال��ي ف��ي يَ��ج��ِر َل��ْم ِب��م��ا ُم��ن��ي��ُت َح��ت��ى ِث��َق��ة َع��َل��ى ِم��نْ��ُك��ْم أَْح��ِس��بُ��ن��ي ُك��نْ��ُت َق��ْد
أَْق��َواِل تَ��ْح��ري��ُف وَل��ك��نَّ��ه��ا َع��تْ��بً��ا ِب��ِه أَْس��تَ��ِح��قُّ ذَنْ��بً��ا اْل��ُح��بِّ ِف��ي أَْج��ِن َل��ْم
َواْل��َق��اِل اْل��ِق��ي��ِل َس��َم��اُع ��ِدي��ِق ال��صَّ َع��ِن نَ��َف��َرُه ��وءِ ال��سُّ ُرواة أَط��اَع َوَم��ْن
إِْق��بَ��اِل بَ��ْع��َد َص��دٌّ ال��ظُّ��ْل��ِم َوأَْق��بَ��ُح ِث��َق��ٌة َق��بْ��َل��ُه َغ��ْدٌر ال��َم��ص��ائ��ِب أْدَه��ى

يتكلم هو فراس، أبو يصنع كما يصنع البارودي إن األبيات؟ هذه يف ترون فماذا
النفي دنيا يف يكن ولم واملرجفني الواشني كالم أحبابه يسمع أال يرجو هو الطليق، كالم

إرجاف. وال لوشاية يتسع ما
يتوثب ذلك مع وهو القفص، يف املحبوس الطائر نزوات هي نفسية، نزوات تلك

الهواء. ملوك من كأنه ركن إىل ركن من
للبارودي، يقرأ فيما التناقض أرسار عىل القارئ ألدّل املسالك هذه يف توغلت وإنما
من كثري يف ويشرتكان النوازع، من كثري يف يشرتكان شاعران هما فراس. ألبي يقرأ وما

والظروف. الصور اختلفت وإن واحدة بلية واألرس النفي وبَليّة الصفات،
بني املوازنة يجعل فراس وأبي البارودي عند واملصريين الحياتني بني والتشابه
يف ماضيه يذكر وكالهما يتغزل، الشاعرين فكال حني، كل يف تتاح ال فرصة الرائيتني
األرس ذاق من إال َوْقَدها يدرك ال حراٌر أنفاس البابني هذين يف وأنفاسهما الحرب،
الروحية الغربة هي جديدة صورة يف فعرفناه النفي أما مرتني3، األرس ذقنا وقد والنفي،

الزمان. هذا يف االغرتاب قسوة من نعاني ما نشكو هللا وإىل العقلية، والغربة

الحرب أرسى يف مقيًدا اسمه وكان الربيطانية، العسكرية السلطة اعتقلتهم الذين من املؤلف كان 3

بضع دامت لو وتزعجها انجلرتا ترهب بأن حليقة وكانت الحرب، من شعلة حًقا املرصية الثورة وكانت
سنني.
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والثالثون الثاني الفصل

الرائيتني بني املوازنة

١

فنقول: الرائيتني بني املوازنة يف ونرشع
فقصيدة فراس، أبو احتفل ما نحو عىل بقصيدته يحتفل لم البارودي أن يظهر

األربعني. جاوزت فراس أبي وقصيدة بيتًا، وعرشون خمسة البارودي
نواس أبي ميمية عارض حني البارودي بأن ونجيب الكمية؟ قيمة وما يقال: قد
واالحتفال. االهتمام شارات من وذلك أربعني، قصيدته فجعل بيتًا، عرشين فرآها نظر
عرش أحد البارودي قصيدة يف وهو بيتًا، عرشون فراس أبي قصيدة يف والنسيب

بيتًا.
إىل النسيب من فجأة فانتقل اقتضب فراس أبا أن الشاعرين بني الفوارق ومن

قال: حني التخلص يف فرتفق البارودي أما الفخر،

بَ��ْح��ُر أَنَّ��ُه اْم��ُرٌؤ َش��كَّ َم��ا األَْرِض َع��َل��ى ُش��ئُ��ونَ��ُه أََس��ْل��ُت َل��ْو َدْم��ًع��ا َوَك��ْف��َك��ْف��ُت
ال��َه��ْج��ُر َغ��ْرب��ِه ِم��ْن َف��لَّ أو َص��ب��وُة ب��ِه ��َح��ْت تَ��َرجَّ يُ��ق��اَل أْن َوِك��ب��ًرا َح��ي��اءً
وال��َح��ض��ُر ال��ُم��غ��ي��َرة اْل��بَ��ْدو ِل��ُس��ْل��ط��اِن��ِه أذَْع��ن��ت ال��َع��َواِئ��ُق َل��ْوَال اْم��ُرٌؤ وإنِّ��ى
َف��ْج��ُر َداِج��يَ��ة ُك��لِّ َح��َواِش��ي ف��ي َل��َه��ا ُس��يُ��وُف��ُه��ْم الَّ��ِذي��َن اْل��ُغ��رِّ ال��نَّ��َف��ِر ِم��َن

فقال: التجلد عليه عاب موهوم رفيق وبني بينه بحوار قصيدته فراس أبو وابتدأ

أْم��ُر وال ع��ل��ي��َك نَ��ْه��ٌي ِل��ْل��َه��وى أم��ا ��بْ��ُر ال��صَّ ش��ي��َم��تُ��َك ال��دَّْم��ِع ع��ص��يَّ أراَك
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! ِس��رُّ ل��ُه يُ��ذاُع ال ِم��ثْ��ل��ي ول��ك��نَّ َل��ْوَع��ٌة وع��ن��دَي ُم��ْش��ت��اٌق أن��ا بَ��ل��ى

وإنما الحب، عليه يعاب ال الرجل فإن الرجال، أقدار وصف يف غاية البيتان وهذان
فقال: الليل، وبني بينه الشكوى جعل ثم األفواه، مضغة أحبابه يصري أن عله يعاب

ال��ِك��بْ��ُر َخ��الئ��ِق��ِه م��ن دْم��ًع��ا وأذَْل��ْل��ُت ال��ه��وى يَ��َد بَ��َس��ْط��ُت أَْض��وان��ي ال��ّل��ي��ُل إذا
وال��ِف��ْك��ُر ��ب��ابَ��ُة ال��صَّ أذَْك��تْ��ه��ا ه��ي إذا َج��واِن��ح��ي ب��ي��ن ال��ن��اُر تُ��ِض��ْيءُ تَ��ك��اُد

يُداَرى أن من أخطر الحب يف أمره فجعل فراس أبي مطلع البارودي عارض وقد
قال: وكذلك إشفاق، يردعه وال تهيب، يصّده ال جامًحا محبٍّا نفسه وتمثل بالكتمان،

ال��زَّْج��ُر ِب��ِش��ي��َم��ِت��ي يُ��ْل��ِوي الَ َوأَْص��بَ��ْح��ُت ��ْك��ُر وال��سُّ ال��َم��خ��ي��َل��ُة وَع��اَدتْ��ن��ى َط��ِربْ��ُت
ال��تَّ��ْج��ُر ِب��ه��ا يَ��ِض��نُّ ��ا ِم��مَّ ُم��َع��تَّ��ق��ة ِب��ِل��َس��اِن��ِه َس��َرْت َم��ْخ��ُم��وٌر َك��أَنِّ��َي
ُغ��ْزُر ِديَ��َم��ٌة َس��َرْت أَْو بَ��ْرٌق َ تَ��ألْأل ُك��لَّ��َم��ا ��ْوُق ال��شَّ ِب��َي يُ��ْل��وي َه��وى َص��ِري��ُع
َص��بْ��ُر يُ��ق��اِوُم��َه��ا ال َح��َس��راٍت َع��َل��ى َرأَيْ��تُ��ِن��ي ال��نَّ��ه��اِر ِم��ي��َزاُن َم��ال إِذَا

أرسار يكتم كيف عرف أنه حدثنا الذي فراس أبي صنيع يصنع لم فالبارودي
حني آخر، مسلًكا البارودي سلك وإنما الليل، ظلمات إىل إال بثَّه يشكو ال وأنه الحب،
وأخطر السحر من أخطر به ما أن أعلن وحني الكتمان، وفوق التجلد فوق هواه جعل
ال مداخله ولطف رقته يف الحب ألن الحب؛ مقاومة عن العجز أعلن وحني الجنون، من
يشيب مما مواقعه كانت الذي الفارس ذلك يملك ما كل وهي وبالرماح، بالسيوف يُرد

الزمان: ناصية

��ْح��ُر ال��سِّ ُدونَ��َه��ا نَ��ْظ��َرة إالَّ ِه��َي َوَم��ا َض��لَّ��ة ��ْح��ُر ال��سِّ إنَّ��ُه أُنَ��اٌس يَ��ق��وُل
أَْم��ُر َوالَ نَ��ْه��ٌي ال��ُح��بِّ ف��ي الِْم��ِرىء َوالَ ِل��ي َوَل��يْ��َس أَْم��ِري ال��نَّ��اُس يَ��ِع��ي��ُب َف��َك��يْ��َف
��ْم��ُر وال��سُّ ال��َم��ب��ات��ي��ُر ال��بَ��ي��ُض ب��ِه ألل��َوت ِدف��اع��ُه يُ��ْس��تَ��ط��اُع ��ا م��مَّ ك��اَن وَل��ْو
ال��ج��م��ُر الح��تَ��رَق ِب��ال��َج��ْم��ِر َش��رارتُ��ُه تَ��َع��لَّ��َق��ْت َل��ْو الَّ��ِذي اْل��ُح��بُّ َوَل��ِك��نَّ��ُه

العيون تستطيع كيف اليوم إىل أحد يعلم فال املحبون، قال ما أصدق من وهذا
أن للرجل يتفق كيف أحد يعلم ال الصهباء، تفعل ال ما بالرجال تفعل أن النواعس
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من أرق وهو — األسيل الخد يستطيع كيف أحد يعلم ال الحب، ميدان يف ويخضع يَذْل
الصقيل. السيف ينال ال ما الرجل قلب من ينال أن — الورد

الجمر، من أعنف الحب يرون حني يبالغون الشعراء أن الخليِّني ببال يخطر لقد
وعرف الصباحة، دنيا مارس الذي ولكن الُعضال، الداء من وأقتل الخمر، من وأفتك
الرجال مصاير املحزنة: املصاير هذه من يعجب يزال ال ومعاطب، مهالك من فيها ما

الهواء. من وقلوب الصخر من بعزائم يعيشون الذين
الحب يف عاش ذلك مع ولكنه الرجال، أقوياء من ريب وال البارودي كان لقد
ُحلوان بأحالم يهذي وظل أرض، إىل أرض من الجريح قلبه يحمل وأخذ األطفال، عيش
وال شدة يف جواه يرحمه ولم حرض، وال سفر يف لوعته تفارقه فلم املحموم، هذيان

يقول: وهو اإلحساس، كل بلواه يحس نراه ذلك أجل ومن رخاء،

ال��ج��م��ُر الح��تَ��رَق ِب��ال��َج��ْم��ِر َش��رارتُ��ُه تَ��َع��لَّ��َق��ْت َل��ْو الَّ��ِذي اْل��ُح��بُّ َوَل��ِك��نَّ��ُه

الحب رشارة تتعلق كيف يتصور أن له الشعرية، الصورة هذه يتأمل أن وللقارئ
وثبات من وتلك يحرتق، الحب يمس حني ولكنه يحرق فالجمر الجمر، فيحرتق بالجمر،

الخيال.
حديث يصبح وأن فراس أبي من جلًدا أقل يكون أن البارودي عىل عز وقد

فقال: استدرك وكذلك الشامتني،

َص��ْدُر ��َه��ا ْم��سَّ َع��َل��ى يَ��ْق��َوى الَ اْل��وْج��ِد ِم��َن ُح��ْرَق��ة َص��ْدِرَي َك��اتَ��ْم��ُت أَنَّ��ِن��ي َع��َل��ى
بَ��ْح��ُر أَنَّ��ُه اْم��ُرٌؤ َش��كَّ َم��ا األَْرِض َع��َل��ى ش��ئُ��ونَ��ُه أََس��ْل��ُت َل��ْو َدْم��ًع��ا َوَك��ْف��َك��ْف��ُت
ال��َه��ْج��ُر َغ��ْرب��ِه ِم��ْن َف��لَّ أو َص��ب��وُة ب��ِه ��َح��ْت تَ��َرجَّ يُ��ق��اَل أْن َوِك��ب��ًرا َح��ي��اءً

من الشاعر هذا فعصم بعباده لطف أن عىل أسماؤه تعالت هللا نحمد ونحن
من بحر يف الناس لغرف هللا لطف ولوال الجميل، الصرب نعمة عليه وأسبغ الضعف

أجاج. ملح وهي الدموع
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فيقول: الوهم، يف يغرب أن البارودي من أعجبني لقد

بَ��ْح��ُر أَنَّ��ُه اْم��ُرٌؤ َش��كَّ َم��ا األَْرِض َع��َل��ى ُش��ئُ��ونَ��ُه أََس��ْل��ُت َل��ْو َدْم��ًع��ا َوَك��ْف��َك��ْف��ُت

مقبل أنه إىل يفطن الشاعر أن عىل تدل ألنها طريفة عبارة امرؤ شك ما وعبارة:
التأكيد. وإىل القسم إىل حاجة يف والكاذب أكاذيب، عىل

عىل شعرية بصورة يُوشَّ لم املكشوف الغلو هذا ولكن عنه، اعتذرنا لو نود وكنا
وقوٌد كلها والدنيا الحب، لنار َوقوًدا الجمر به جعل الذي البكر البيت وىش ما نحو

الشعراء. عباده من يشاء من بها هللا يعذب التي النار لتلك

٢

عاتب النسيب، من صوًرا فقدم فراس أبو أما هواه، حديث يف البارودي يمض لم
فقال: حبيبته،

ال��َق��ْط��ُر نَ��َزَل َف��ال َظ��ْم��آنً��ا ِم��تُّ إذا ُدونَ��ُه َوال��َم��ْوُت ب��ال��َوْص��ِل ُم��َع��لِّ��َل��ت��ي

ُصور من فرآه الشوقيات، من األوىل الطبعة مقدمة يف شوقي له عرض البيت وهذا
العالء: أبي قول عليه وفضل األثرة

اْل��ِب��الَدا تَ��نْ��ت��ِظ��ْم َل��يْ��س َس��ح��اِئ��ٌب ِب��أْرِض��ي وال َع��َل��َي َه��َط��َل��ْت َف��ال

الحيوية، مظاهر من األثرة فإن العالء، أبي من أصدق فراس أبا نرى ونحن
العالء أبي ونظرة االستبداد، تفرض الحياة ألن نفسه؛ يف إال يفكر ال الحي والشاعر
تعظم لم العظيمة فالشجرة يشء، كل رس هي واألثرة الضعف، تمثل ولكنها كرم فيها
تقتل أن بعد إال تعظم ال وهي الهواء واستنشاق األرض مص يف استبدت ما بفضل إال
معارصيه، عىل يغري ما بفضل إال يعظم ال العظيم والرجل ونبات، شجر من حولها ما
استطاعت منذ إال تعظم لم والشمس واملاليني، األلوف يُحمل أن بعد إال يظهر ال فهو
القمر وكان السماء، كبد يف غريها العني ترى فال الكواكب جميع بضيائها تكسف أن
عن عجز بأنه فتحكم العد يخطئها نجوًما بجانبه ترى ألنك الشمس؛ من عظمة أقل
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يف نراه نراه؟ كيف ولكن نهاًرا، القمر نرى أن أحيانًا يتفق وقد السماء، بملك االستبداد
برَّها كفت ولو الشمس، عليه أفاءت ما بفضل إال يظهر لم وهو الذليل، التابع صورة

مجهول. وهو لعاش عنه
فراس: أبي فقول

ال��َق��ْط��ُر نَ��َزَل َف��ال َظ��ْم��آنً��ا ِم��تُّ إذا

أبي كرم أما امللوك، قلب يحمل رجل عن إال تصدر ال التي القوية الكلمات من
حساب، بال الَوهم عطايا يبذل وإنما يشء، يف يترصف ال الذي العاجز كرم فهو العالء
أن يرسه الذي أما الناس، عىل اإلفضال يملك ممن إال يكون ال الناس بنعيم واألنس
رسور تبذل ال بما والرسور يبذل، ال بما يُرس فهو والنجاد الوهاد جميع املطر يجود

الضعفاء.
يفقهون! ال وهم مجتمع، كل يف يعيدونها فراحوا شوقي بمالحظة ناس فرح وقد

البيتني: بهذين فأمتعنا فراس أبو ومىض

َق��ْف��ُر أْه��ِل��ه��ا ِم��ْن َل��ْس��ِت داًرا أنَّ أَرى ألنّ��ن��ي ح��اِض��روَن؛ وأه��ل��ي بَ��َدْوُت
وال��َخ��ْم��ُر ال��م��اءُ ُح��بُّ��ِك ال َل��ْو َوإيَّ��اَي َوإنَّ��ُه��ْم َه��واِك ف��ي َق��ْوم��ي وح��اَربْ��ُت

جميل: قول من مأخوذ األول البيت كان وإن حًقا، بديع شعر وهذا

ف��ْض��ل ذَوو م��وِس��ع��وَن َق��ِري��ٌب َوأْه��ل��ي ِألَْه��ِل��َه��ا َض��يْ��ًف��ا اْل��ٌه��الَِّك َم��َع أَِب��ي��ُت

ثانية: كلمة يف جميل قول من برفق أخذ الثاني البيت وكان

ِص��دي��ُق َوأَنْ��ِت َغ��م��اه��ا ��ُف تَ��َك��شَّ ل��َوانَّ��َه��ا بُ��ثْ��ي��َن ي��ا نُ��َح��اِرْب َل��ْم َك��أَْن

الثاني البيت أما جميل، بيت من أروع فراس أبي عند األول البيت أن عىل ولننص
فراس. أبي شعر من الثاني البيت من وأعمق أقوى فهو جميل شعر من
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البيت: هذا انظروا ثم

ال��َغ��ْدر ِش��ي��َم��تُ��ه��ا ال��َح��يِّ ف��ي إلِنْ��س��انَ��ٍة َم��ذَلَّ��ٌة ال��َوَف��اءِ بَ��ْع��ِض وف��ي َوَف��يْ��ُت

الرجل يلقي ما تصور مذلة الوفاء بعض ويف فعبارة وتأملوه، البيت هذا انظروا
إال يحب ال والرجل كارهون، وهم الرجال عليها يقبل ذلة الحب يف والوفاء الحب، يف
باإلضافة صغري نعيم الحب نعيم أن لعرف شيئًا أمره من يملك كان ولو مخبول، وهو

النفوس. عز فيه يُذال ما إىل
البيت: وهذا

ال��ُم��ْه��ُر أَِرَن ك��م��ا أْح��ي��انً��ا َف��تَ��أَْرُن يَ��ْس��تَ��ِف��زُّه��ا ��ب��ا ال��صِّ وَريْ��ع��اُن َوق��وٌر

تتذكر أن ولك البيان، دقائق يفهم من عند األمثال قليل وهو نادر، بيت هذا
التعقب إىل فتجنح الصبا يستفزها ثم الجبال، برزانة تحيا التي املليحة العقلية وقار
عىل وأندى العني يف أملح وهي وُفتون، سحر كلها غضبات املالح ولبعض والتغضب،

الحنني. ونغمات الرضا بسمات من القلب
الطريف: الحوار هذا وانظروا

نُ��ْك��ُر ح��اِل��ِه َع��َل��ى ِم��ثْ��َل��ي ِب��َف��ت��ًى َوَه��ْل َع��ل��ي��َم��ٌة وْه��ي أنْ��َت َم��ْن تُ��س��اِئ��لُ��ن��ي
ُك��ثْ��ُر َف��ُه��ُم أيُّ��ُه��ْم؟ َق��اَل��ت َق��ت��ي��لُ��ِك! اْل��َه��وى: َل��ه��ا َوش��اءَ ش��اءَْت َك��م��ا َف��ُق��ْل��ُت
ُخ��بْ��ُر ب��ي وِع��نْ��َدِك َع��نِّ��ي تَ��ْس��أل��ي َوَل��ْم تَ��تَ��َع��نَّ��ت��ي ل��م َش��ئْ��ِت َل��ْو َل��ه��ا َف��ق��ل��ُت
ِج��ْس��ر ِل��ْل��ِب��ال ال��َه��َوى َل��ِك��نَّ ال��َق��ْل��ِب إِل��ى َم��ْس��َل��ٌك ِع��نْ��ِدَي ِل��ألَْح��زان ك��اَن َوال
ِص��ْف��ُر ب��ِه َع��ِل��ْق��ُت ��ا ِم��مَّ يَ��دي وأّن ِل��ع��اِش��ٍق بَ��ْع��ِدي ِع��زَّ ال أَن ف��أيْ��َق��نْ��ُت
ال��دَّه��ر ال أن��ِت بَ��ل ال��ل��ِه َم��ع��اذَ َف��ُق��ْل��ُت بَ��ْع��َدن��ا ال��دَّْه��ُر ِب��َك أَْزرى َل��َق��ْد َف��ق��اَل��ْت

نَفحات وأطيب الصبابة، َلفحات أقوى من إنه شعر! أي ولكن شعر، أيًضا وهذا
األبطال، من فتك بمن فتك الذي الفارس فذلك بالرجال، تصنع هكذا والدنيا الوجدان،
أنت؟ من تقول: إنسانة أمام ذليًال خاشًعا يقف الجبل هذا الحصون، من هدم ما وهدم
تعلمني! أنِت املهزوم: ذلة يف فيقول العشاق؟ من أنت من ولكن فتقول: عاشق! فيقول:

فراس؟ أبو عناها التي اإلنسانة هذه كانت ومن
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مثله تكوي حتى شأن ملثلها يكون أن الحتم من أكان السؤال؟ هذا قيمة ما ولكن
يف إال املرموق الحسن ينبت ال أن القدر تصاريف أعجب من إن املشبوب؟ الجمر عىل

لواء. فوقها يرفرف وال حصن، حماها حول يُنصب ال التي املراتع
إنسانة يحب كان يحب! كان من ولكن التحرق، هذا مثل يف يكذب ال فراس أبا إن
ثم الخالدة، اللوعة بهذه أنطقته إنسانة صدره، ضمري يف ال شعره، ضمري يف اليوم هي

الفناء. أكفان يف اندرجت
فضاع: الهوى حبله عاشق كل مصري املحزن، املصري هذا انظروا ثم

ال��َه��ْج��ُر ب��َي أَل��جَّ أنْ��َس��ان��ي ال��بَ��يْ��ُن إِذَا َراَح��ة ِل��َي أََرى ال أَم��ري وق��لَّ��بْ��ُت
ال��ُع��ذُْر َول��َي ِب��ِه تُ��ْج��زى ال ال��ّذنْ��ُب َل��ه��ا وُح��ْك��ِم��ه��ا ال��ّزم��اِن ُح��ك��م إل��ى َف��ُع��ْدُت

عىل خروٌج ذاته والعشق يعتذر. أن وعليه يُذنب أن لغريه عاشق: كل َمصري هذا
البحث يثبت أن إال دنية، كل عن الرتفع إىل بصاحبها تسمو التي الحياة منطق املنطق،
املعقول عالم يف العشاق مدامع وأن الجمال، بمكنونات الظفر من أسلوٌب الحب أن
اختلفت وإن يفرتس، والعاشق يفرتس، فاألسد املحسوس، عالم يف والناب كاملخلب

االفرتاس. وسائل
يف كالسم العاشق عني يف الدمع يكون ذلك وعىل الفريسة، لنخدر نبكي إذن نحن
هي غفلة الجمال فألهل العشاق أيها تراعوا ال املهنة؟ رس كشفت أترونني الثعبان! ناب
بالقلوب، القلوب يصل من يعلمها لحكمة ويتجاهلون، الرشك يرون هم الغفالت، أعجب

األسود. مرابض إىل طائعة الظباء وينقل
قال: حني الفلسفية النظرة هذه لحظ فراس أبا وكأن

ال��ذُّْع��ُر ِح��َل��ي��نْ��ه��ا َظ��ْم��ي��اءَ َش��َرٍف َع��ل��ى َظ��بْ��يَ��ًة َم��يْ��ث��اءَ ُدوَن أُن��ادي َك��أَنِّ��ي
ال��ُح��ْض��ُر أْع��َج��َزُه ب��ال��َج��ري َط��البً��ا تُ��ن��ادي ك��أنّ��م��ا تَ��ْدن��و ثُ��ّم ِح��ي��نً��ا ��ُل تَ��َج��فَّ

وتخاف، تأمن ُخلقت هكذا واملليحة الشعراء، من كثري به أطاف بدوي خيال وهو
الوصال. ونعيم الهجر جحيم يكون واألمن الخوف وبني
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٣

فنقول: الفخر يف الشاعرين بني املوازنة إىل ننتقل
فيزفر: الحربي، املجد أيام انتهت، أيامه أن البارودي يُحس

وال��َح��ض��ُر ال��ُم��غ��ي��َرة اْل��بَ��ْدو ِل��ُس��ْل��ط��اِن��ِه أذَْع��ن��ت ال��َع��َواِئ��ُق َل��ْوَال اْم��ُرٌؤ وإنِّ��ى

فراس أبو أما القيد، يف كان ألنه معقول: تحفظ فيها العوائق» «لوال وعبارة
فيشمخ:

��ْزُر ال��شَّ ال��نَّ��َظ��ُر نُ��زَّاِل��ه��ا إل��ى َك��ث��ي��ٍر َم��خ��وَف��ٍة ِب��ك��لِّ َل��نَ��زَّاٌل وإنِّ��ي

اإلنجليز فاحتل أمته وانهزمت انهزم كان فالبارودي مختلف، الشاعرين وحال
يف ذلك يراعي بأن خليق فهو معاد، منها له يُرجى ال نائية جزيرة إىل ونفوه بالده
أن ينتظر وكان جيش، لهم وكان دولة ولقومه عمه البن فكان فراس أبو أما فخره.
ويتمجد ويختال، فيزهى القوة مجال نفسه أمام يفسح ما ذلك ويف األرس، من يُفك

فيقول:

ال��نَّ��ْص��ُر ِب��ه��ا يُ��ِخ��لَّ ال أْن ُم��َع��وََّدٍة َك��ت��ي��بَ��ٍة ِل��ُك��لِّ َل��َج��ّراٌر َوإِنِّ��ي
وال��نَّ��ْس��ُر ال��ذِّئْ��ُب يَ��ْش��بَ��َع َح��تَّ��ى وأَْس��َغ��ُب َواْل��َق��ن��ا ال��ب��ي��ُض تَ��ْرتَ��وي أَْن إَِل��ى َف��أَْص��َدى

الرماح نرتوي حتى صديان يظل فالفارس بارع، هنا والخيال الفخر، نهاية وهذا
األعداء. لحوم من والذئاب النسور تشبع حتى جوعان ويظل والسيوف،

قومه: مجد من مجده فيجعل البارودي أما نفسه، غري يذكر ال فراس وأبو

َف��ْج��ُر َداِج��يَ��ة ُك��لِّ َح��َواِش��ي ف��ي َل��َه��ا ُس��يُ��وُف��ُه��ْم الَّ��ِذي��َن اْل��ُغ��رِّ ال��نَّ��َف��ِر ِم��َن
ال��دَّْه��ُر َواْل��تَ��َف��َت األْف��الُك ت��ف��زَّع��ِت َس��يْ��ِف��ِه َغ��ْرَب َس��يِّ��ٌد ِم��نْ��ُه��ْم اْس��تَ��لَّ إِذَا

حسن من األول البيت يخلو وال الخيال، وثبات من هائلة وثبة الثاني والبيت
مرموق.
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يستنجد وهو صوته بُحَّ فقد بقومه، التمدح عن فراس أبو سكت ملاذا نفهم ونحن
الذين آبائه غري مجٍد من بقيٌة له تكن فلم البارودي أما إليه، يلتفتوا فلم ليفدوه بهم

فقال: والبأس بالجود وصفهم

ُخ��ْض��ُر وأْف��ن��يَ��ة ُح��ْم��ٌر وأَْل��ِويَ��ة َوَم��ع��اِق��ٌل َم��ْرُف��وع��ٌة ُع��ُم��ٌد َل��ُه��ْم
ُح��ْم��ُر أَْل��ِس��نَ��ة ال��ظَّ��ْل��َم��اءِ ِرِع ِل��ُم��دَّ وَم��ْغ��ِرٍب َش��ْرٍق ُك��لِّ ِف��ي َل��َه��ا َونَ��اٌر
ال��َغ��ف��ُر وي��ل��ِث��ُم��ه��ا ال��ِش��ْع��َرى تُ��ص��اِف��ْح��ه��ا َخ��ِض��ي��بَ��ًة ��َم��اءِ ال��سَّ نَ��ْح��َو يَ��ًدا تَ��ُم��دُّ
ال��نَّ��ص��ُر ِب��أْع��راِف��ه��ا م��ْع��ق��وٌد ن��زائ��ُع َص��ِه��ي��لُ��َه��ا اْل��َخ��اِف��َق��يْ��ِن يَ��ُرجُّ َوَخ��يْ��ٌل
وك��ُر1 َل��ه��ا َل��ي��َس َف��ت��خ��اءُ ُخ��داريَّ��ة ك��أنَّ��ه��ا ال��ْف��ي��اف��ى َق��ْط��َع ُم��َع��وََّدة

ال السارين لهداية النار فإقامة بدوية، أخيلة يف وضع األبيات هذه يف والجود
املماليك، من مرص سادة كانوا بهم يتمدح الذين البارودي وقوم القاهريون، يعرفها
املصنوع أو الصحيح النسب هذا وكان املماليك، من أجداد يقال فيما للبارودي وكان

يال. الصِّ إليه ويحبب بالفتك، يغريه
عن جماًال تقل ال وهي ا، جدٍّ قوية عبارة َصِهيلَُها اْلَخاِفَقنْيِ يَُرجُّ َوَخيٌْل وعبارة:

األفالك. وتفزع الدهر تلفت
من ليست فهي طريف تعبري وهو الْفياىف»، َقْطَع «ُمَعوََّدة قومه يجعل والبارودي
عىل والرتفق، التلطف مسح أعرافها وتمسح املرابض نعيم يف تحيا التي املدللة الخيل

للحرب. ال للزينة الخيل يقتنون الذين الوادعني مرابض يف يقع ما نحو
ُمنترصين؛ كانوا نفوه الذين ألن نفسه؛ من يئس يشء، كل من يئس كان والبارودي
ُهم أنا أعنيهم الذين والقوم السيوف، من بتجريدهم انتهت هزيمة انهزموا قومه وألن
تبق لم وهؤالء القدماء، أسالفه فهم البارودي عنهم تحدث الذين القوم أما املرصيون،

فقال: بكاهم ولذلك بقية؛ منهم

ال��ّدْه��ُر اْس��ُم��ُه ب��اْل��ِك��رام ف��ت��ك��اٍت أَخ��و َش��ْم��ل��ُه��م َد ب��دَّ ث��مَّ زم��انً��ا أق��ام��وا

الجناح. اللينة العقبان: من والفتحاء العقاب، بالضم: الخدارية 1
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وال��ذك��ُر األح��ادي��ُث ِب��ريَّ��اه��ا تَ��ْض��وُع ِن��ْع��َم��ة آث��اِر غ��يَ��ُر ِم��نْ��ُه��م يَ��بْ��َق َف��َل��م
ال��زَّْه��ُر ال��ْواب��ِل َع��ل��ى ِب��ريَّ��اُه ويُ��ثْ��ن��ى َص��َواِم��ٌت َوْه��َي اآلثَ��اُر تَ��نْ��ِط��ُق َوَق��ْد
أْس��ُر ل��ُه وال��ُم��ن��وُن َط��ل��ي��ًق��ا يُ��َع��دُّ َس��يْ��ُرُه َط��اَل َوإِْن َح��يٌّ َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك
َس��ْف��ُر َويَ��تْ��ُرُك��َه��ا َس��ْف��ٌر ِب��ه��ا يَ��ُح��لُّ َم��ن��ازٌل إالَّ األيَّ��اُم ه��ِذِه َوم��ا
اْل��ُع��ْم��ُر َوَغ��ايَ��تُ��ُه يَ��ْس��َع��ى َوَل��ِك��نَّ��ُه ِب��خ��ال��ٍد ف��ي��ه��ا ال��م��رءَ تَ��َح��س��ب��نَّ ف��ال

اليائسني. من كان الشاعر ألن بضعف؛ ختمت الشوط هذا ونهاية
فقال: الحرب أدب عن فتحدث القول، مجال أمامه انفسح فقد فراس أبو أما

ال��نُّ��ذُْر َق��بْ��ِل��َي ت��أِْت��ِه َل��ْم م��ا ال��َج��يْ��َش أِو ِب��غ��اَرٍة ال��ُخ��لُ��وَف ال��َح��يَّ أْص��بَ��ُح وال

وبلغ اغتيال، وال تبييٌت فيها يكون فال بالنذير تُسبق أن الحرب آداب أرشف ومن
قال: حني الفخر غاية

َوال��َف��ْج��ُر أن��ا ِب��ال��رََّدى َع��َل��يْ��ه��ا َط��َل��ْع��ُت َم��ن��ي��َع��ًة تَ��َخ��ْف��ن��ي َل��ْم داٍر ُربَّ وي��ا

وعبارة: البيت، هذا يف األصلية الكلمات من «َمنيَعًة» وكلمة تََخْفني» «َلْم وكلمة

َوال��َف��ْج��ُر أن��ا ِب��ال��رََّدى َع��َل��يْ��ه��ا َط��َل��ْع��ُت

خيال. وفيها رشاقة فيها
حني ويصفح يعفو كان أنه يذكر وأن النفس، بأدب يتمجد أن فراس أبا يفت ولم

البَطاش: امُلغري ذلك عند لقومها فتشفع حسناء تتقدم

وَْع��ُر َوال ال��لِّ��ق��اءِ َج��اف��ي يَ��ْل��َق��ه��ا َف��َل��ْم َل��ق��ي��تُ��ه��ا نَ��ْح��وي األذْي��اِل َوس��اِح��بَ��ِة
ِس��تْ��ُر ألبْ��ي��اِت��ه��ا يُ��ْك��َش��ْف َوَل��ْم وُرْح��ُت ُك��لَّ��ُه ال��َج��يْ��ُش ح��اَزُه َم��ا َل��ه��ا َوَه��بْ��ُت
ال��َف��ْق��ُر ال��َك��َرِم َع��ن يَ��ثْ��ن��ي��ن��ي ب��اَت َوال ال��ِغ��نَ��ى ِب��أثَ��واِب��ِه يُ��ْط��غ��ي��ن��ي راَح وال
ال��َوْف��ُر َوَف��َر َف��ال ِع��ْرِض��ي أَِف��ْر َل��ْم إذَا ُوف��وَرُه أَبْ��غ��ي ال��َم��اِل ف��ي ح��اَج��ت��ي َوم��ا

الرجال. كرام بها يتمدح نفسية محاسن إىل استطراد وهذا
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فقال: أرسه، عن الحديث إىل فراس أبو وانتقل

ِغ��ْم��ُر َربُّ��ُه َوال ُم��ْه��ٌر َف��َرِس��ي َوال ال��وََغ��ى َل��َدى ب��ُع��ْزٍل َص��ْح��ِب��ي َوم��ا أُِس��ْرُت
بَ��ْح��ُر وال يَ��ق��ي��ِه بَ��رٌّ َل��ُه َف��َل��يْ��َس ام��رٍئ َع��َل��ى ال��َق��َض��اءُ ُح��مَّ إذا َول��ِك��ْن

املنهزمون، األبطال إليها يفزع التي الباقية العاللة هو والقدر القضاء عن والكالم
كليلة كتاب ويف الهنود، عند ونراه العرب عند فنراه مكان، الرشقي األدب يف له والقدر
يفعل كما نفعل أن نحب وما الناس، لشئون وترصيفه القدر عن كثرية فقرات ودمنة
يف فالناس هيهات، الرشقية، النفس ضعف عىل دليل هذا إن فنقول: العرف كتاب
فهو لئيم حيواٌن واإلنسان األحيان، بعض يف النرص فتنهم وإن ضعفاء، والغرب الرشق

املعبود. اإلله منزلة إىل يتسامى العاقبة عند وهو يُغلب، حني إال الَقدر يَذكر ال
بني الحرب يف يُخرب حني والضيم، الَكرب مآزق يف الرجال يلقى ما أخطر وما
قال: حني تصوير أصدق فراس أبو هذا صّور وقد الهالك، وبلية الفرار، بلية بليتني:

ُم��رُّ أْح��الُه��م��ا أْم��راِن ُه��م��ا َف��ُق��ْل��ُت ال��رََّدى؟ أو ال��ِف��راُر أَُص��يْ��َح��اب��ي َوق��ال
األَْس��ر َخ��يْ��ُرُه��م��ا أَْم��َري��ِن ِم��ْن وَح��ْس��بُ��َك يَ��ِع��ي��بُ��ن��ي ال ِل��َم��ا أَْم��ِض��ي َول��ِك��نّ��ن��ي

لم فإن «أصيحاب»، كلمة املوطن هذا يف صغرت كما بحق صغرت كلمة رأيت وما
الكالم. بصياغة الشعراء أبرص من إذن فراس فأبو بذلك قىض الذي هو الوزن يكن

يصنعون كما ثيابه يخلعوا لم بأن عليه يمنون آرسيه فرأى فراس أبو وتلفت
فقرَّعهم ملحوظ، مقاٌم األرس يف لهم األمراء وأن أمري، أنه الحظوا ولعلهم باألرسى،

البيتني: بهذين

ُح��ْم��ُر ِدم��اِئ��ِه��ُم ِم��ْن ِث��ي��اٌب َع��ل��يَّ وإنّ��م��ا ِث��ي��اب��ي َخ��لُّ��وا أن يَ��ُم��نُّ��وَن
��ْدُر ال��صَّ ُح��طِّ��َم ف��ي��ُه��ُم ُرْم��ٍح وأْع��ق��اُب نَ��ْص��لُ��ُه ُدوَن ف��ي��ِه��ُم َس��يْ��ٍف َوَق��اِئ��ُم
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أنه الظن وأغلب القصيد، هذا فيه قيل الذي الوقت عن يفصح الشعر هذا ويكاد
قومه عىل بالعتب يشعر ما القصيدة بقية يف كان وإن األرس، من األول األسبوع يف قاله

قال: إذ

ال��بَ��ْدُر يُ��ْف��تَ��َق��ُد ال��ظَّ��ْل��م��اءِ ال��ّل��ي��ل��ِة وف��ي ِج��دُُّه��ْم َج��دَّ إِذا َق��ْوم��ي َس��يَ��ذُْك��ُرن��ي
��ْف��ُر ال��صُّ نَ��َف��َق ل��ْو ال��تِّ��بْ��ُر يَ��ْغ��ل��و َك��ان َوم��ا ب��ِه اْك��تَ��ف��وا َس��َدْدُت َم��ا ْغ��ي��ِري َس��دَّ َول��ْو

قال: ثم اآلثمني، من وكانوا افتدائه، يف أبطئوا أنهم عىل داللًة البيتني هذين يف فإن

ال��َق��بْ��ُر أو ال��ع��اَل��ِم��ي��َن ُدوَن ��ْدُر ال��صَّ َل��ن��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا ��َط تَ��َوسُّ ال أُن��اٌس ونَ��ْح��ُن
ال��َم��ْه��ُر يُ��ْغ��ِل��ه��ا َال ال��َح��ْس��ن��اءَ ي��خ��ط��ُب َوَم��ْن نُ��ف��وُس��ن��ا ال��َم��َع��ال��ي ف��ي َع��ل��يْ��ن��ا تَ��ُه��وُن
َف��ْخ��ُر وال ال��تُّ��راِب َف��وَق َم��ْن وأْك��َرُم ال��ُع��ال بَ��ِن��ي وأْع��ال ال��دُّنْ��ي��ا بَ��ن��ي أَع��زُّ

القصيد. صدر يف تجاهلهم الذين قومه إىل رجعة األبيات هذه ويف

٤

البالد جميع يف الناس بها وتَغنَى أرض، كل يف فراس أبي قصيدة سارت فقد بعد؛ أما
أوديون رشكة سجلتها الغناء ألواح من لوحة يف حفظ التشسبيب من فيها وما العربية،

وكلمة: كلثوم، أم لآلنسة

الَقْربُ» أو العاَلِمنَي ُدوَن ْدُر الصَّ «َلنا

والبيت: … أديب كل يحفظها

ال��َم��ْه��ُر يُ��ْغ��ِل��ه��ا َال ال��َح��ْس��ن��اءَ ي��خ��ط��ُب َوَم��ْن نُ��ف��وُس��ن��ا ال��َم��َع��ال��ي ف��ي َع��ل��يْ��ن��ا تَ��ُه��وُن

اإلنشاء. دفاتر يف ومرة مرة ألف كتب
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هذا غري منها يُحفظ ولم املوجع، األسف مع نسيت فقد البارودي قصيدة أما
البيت:

ال��دَّْه��ُر َواْل��تَ��َف��َت األْف��الُك ت��ف��زَّع��ِت َس��يْ��ِف��ِه َغ��ْرَب َس��يِّ��ٌد ِم��نْ��ُه��ْم اْس��تَ��لَّ إِذَا

السيف، بقوة قومه يَرجعه ولم نُفَي حني نُِكب مرتني: البارودي نكب وكذلك
منفاه. يف شعره الناس نيس حني ونُِكب

الجيش بني والحرب فراس، أبي من أفتك الحرب يف كان البارودي بأن أحكم وأكاد
فراس. أبو فيها اشرتك التي الحروب من أخطر كانت الجيوش من ساوره ومن املرصي
يرس ولم سيفه، ينترص فلم مًعا، الحظَّني فقد كثرية لظروف البارودي ولكن
الجبل. يْدكُّ عزمه وكان البارودي هامة انخفضت فكيف وإال حظوظ، والدنيا شعره،

العظيم! البارودي أيها
وأضاعها املرصيون أضاعها عبقريٌة أنت عليك، واإلشفاق لك، الغضب أتكلف لست
الزمان! وأضاعهم املرصيون أضاعهم من أول فلست تحزن، وال تأس، ال ولكن الزمان،
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والثالثون الثالث الفصل

إبراهيم الباقي بنيأيبنواسوعبد

العربي الشعر يف الكرة مالعب

١

الشعراء عنها يتكلم لم ذلك ومع وفتون، سحٌر وفيها وجاذبية، لطف فيها الكرة مالعب
األحوال أغلب يف كانوا أنهم الباب هذا يف الشعراء تقصري أسباب من ولعل قليًال، إال
والروح، القلب فتيَّ يظل والشاعر الكهول، أدب يأباها ألعاب يف الشباب يشاركون ال

األطفال. بني نشأ ما أول تنشأ ألعاب يف الشباب يشارك فال كثريًا ر يتََوقَّ ولكنه
أمهر من وهم الكرة، مالعب وصف يف اإلنجليز شعراء صنع ما أعرف ولست
مالعب بوصف يُغنَوا لم مرص الحارضيف العرص شعراء أن جيًدا أعرف ولكني الالعبني،
الحيوية، باملعاني أحفل الكرة لعب أن مع املراقص بوصف ُعنوا ما نحو عىل الكرة

الشعراء. بأخيلة العبث عىل الرقص من أقدر وهو
أيكون ولكن الرقص، بخالف الجدية الصبغة عليه تغلب اللعب بأن الحكم ويمكن
األلباب، تخلب معاٍن له اللعب يف الجد إن بالركود؟ الشعراء قرائح عىل يقيض مما الجدُّ
أن مرص شعراء من ولننتظر ذلك فلنعرف شياطني، إىل الشعراء ل يحوَّ بأن خليق وهو
فيها ينبض والتي بالجزيرة، تقام التي السنوية الحفالت روعات أشعارهم يف يُسجلوا
تنتهي التي العاتية الحرب ميدان يف صفني يتقابلون وهم الحيوان، بأرشف الشباب دم

والصفاء. بالسالم دائًما
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قرص يف أقيم وقد املرصية، الجامعة رحاب يف الكرة ملعب أنس ال أنس وما
وبني املرصية الجامعة طلبة بني يومئذ املباراة وكانت ،١٩٢٦ سنة شتاء يف الزعفران
يشهد زغلول سعد الزعيم وكان الحني، ذلك يف مرص زاروا األمريكان فتيان من فريق
قدميه، بني املدفأة ووضعت الجامعة مدير مكتب إىل فانتقل الربد مّسه ثم االحتفال. ذلك
األمريكان، الشبان عىل املرصيون الشبان يومئذ وانترص املباراة، أخبار ينتظر ولبث

املصنوع. الظفر من األمريكية الصقور ليُمكنوا عامدين النهاية يف تطامنوا ولكنهم
أين ولكن الجذاب، امللعب ذلك فيصف شاعر يتقدم أن أتمنى كنت اليوم ذلك يف
لحظة وهي الظهر، بعد الثالثة الساعة منتصف يف تقام الكرة مالعب إن الشعراء؟
يتخذ شاعر مرص يف وليس والفول، العدس غداء بعد الوسائد فوق شعراؤنا يقضيها

والنسيم. الحب من قوته
للحياة فلنرتكهم الشعراء، قضية يف ألفصل الفصل هذا أكتب ال أنا ولهذا؟ يل ما
قصيدة يف الكرة ملعب وصف إىل ولننتقل تشاء، من منهم وتنىس تشاء، من منهم تؤدب

إبراهيم. الباقي عبد وقصيدة نواس، أبي

٢

إىل الهادي موىس بن العباس مع يوًما خرج نواس أبا أن األصفهاني حمزة حّدث
يلعبان الخزاعي مالك بن والصقر املسبب بن زهري امليدان يف فوجد «عيساناباذ»،
طرب فلما ورشب، معهم أكل ثم فغلبهم، حزبني فصاروا القوم مع فدخل بالصوالجة

األرجوزة: هذه قال

ال��ب��ش��ْر س��ادات ال��َع��بْ��اس ول��د م��ْن ْغ��رْر ب��ف��تْ��ي��اِن ال��ّل��ه��و أَْش��ه��ُد َق��ْد
ال��ُم��ْع��تَ��َص��ْر1 َك��ري��ِم َم��أل��وٍف ُك��لِّ ِم��ن ُم��َض��ْر وال��ح��ٌي َق��ْح��َط��اَن بَ��ن��ي وِم��ن
��َوْر ال��صُّ َك��تَ��م��اِث��ي��ل ح��يَ��اٍد َع��ل��ى ال��َح��بَ��ْر ِط��ي��ُب َوْج��ِه��ِه ُح��ْس��َن َزيَّ��َن

السؤال. عن جواد املعترص: كريم 1
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ال��َح��َم��ْر3 داءِ ِم��ْن ال��بَ��يْ��ط��اُر يَ��ك��ِوِه َل��ْم َض��َم��ْر2 َق��د أع��َوِج��يِّ ِط��ْرٍف ُك��لِّ ِم��ن
ِب��اْإلب��ْر َع��َل��يْ��ه��ا ِخ��ب��ط��وا ك��أَنَ��م��ا بَ��َش��ْر ك��ان��وا َوإْن ِج��نٍّ َع��ل��ى ج��نٍّ
ال��َح��بَ��ْر َم��ْوِش��يِّ ِم��ثْ��ِل ري��اِض بَ��يْ��َن َف��ان��َس��َم��ْر ف��ي��ه��ا ال��َف��اِرُس ��ر ًس��مِّ أَْو
َوَخ��َص��ْر ُق��رِّ يَ��ْوم ف��ي ف��انْ��تَ��َدب��وا َوَزَه��ْر بَ��بَ��ه��اٍر ُم��َك��لَّ��الٍت
نَ��َظ��ْر َم��ْن إَل��يْ��ه��ا يَ��ْص��ب��و َص��َوال��ًح��ا َم��َط��ْر ِع��َب ف��ي ��م��س ال��شَّ ّق��ْرُن ذَرَّ إذ
ّش��بَ��ْر ��ا َل��مَّ ش��اِب��ُره��ا َق��دََّره��ا َزَوْر4 ف��ي��ه��ا أُط��راُف��ه��ا َم��ْح��ِن��يَّ��ًة
ب��األَك��ْر5 َف��تَ��راَم��ْوا تَ��ن��اْدوا َوَق��ْد ِق��َص��ْر ش��اَن وال ُط��وٌل يَ��ِع��ب َف��َل��م
��َع��ْر6 ال��شَّ َح��ْس��و َم��تْ��ِن��ه��ا ِص��ْف��َق��ي َد َش��دَّ ال��طُّ��َرْر َم��ْدَم��اَة األْرَك��اِن ُم��ْدَم��َج��ًة
َدَس��ْر7 إِذْ َخ��ْرًزا ب��اإلش��ف��اءِ أْل��َط��َف َف��َط��ْر ��ا َل��مَّ ص��اِن��ُع��ه��ا أح��َك��َم��ه��ا
َش��َج��ْر ف��ي تَ��َدلَّ��ى ��اًح��ا تُ��فَّ يُ��ْح��َس��بْ��َن أثَ��ْر ِب��اْل��ج��ْل��ِد ِل��ِإلْش��ْف��اء َف��َل��يْ��َس
ذََك��ْر8 ِم��ق��داًم��ا ِب��ال��بَ��زِّ َوَوكَّ��ل��وا ال��َخ��َط��ْر ال��َق��ْوَم أُْع��َل��َق م��ا إذا َح��تَّ��ى
ُم��ْش��تَ��َه��ْر َوَض��رٌب ِح��ذٌْق ��ل��ُه َف��ضَّ ال��ُم��ْح��تَ��َض��ر ال��رَِّه��اِن يَ��ْوَم ُم��َح��ّربً��ا
خ��َط��ْر ذو َرئ��ي��ٌس ال��َق��ْوَم واْس��تَ��ْق��َدَم َف��نَ��ْر ال��َع��يْ��ن وال ِم��نْ��ُه��م بَ��ح��ْر َف��َل��م
َف��انّ��َك��َدْر َولَّ��ى ك��ال��نَّ��ْج��ِم ف��انَ��َح��َدَرت َزَج��ْر تُ��مَّ ب��ه��ا َدح��ا ِب��ُك��َرٍة
اْس��تَ��َم��ْر ال��َض��ْرُب إذَا ��ْرِب ِب��ال��ضَّ تُ��ْدِف��ْع اْس��تَ��َق��ْر ذاَك أَيْ��م��ا َوَوْض��ًع��ا َرف��ًع��ا
َوَق��ْر ذا َح��ل��ي��ًم��ا ف��ي��ِه��ْم نَ��َرى َف��َل��ْم ال��َوتَ��ْر ِب��إْزع��اِج ال��نَّ��ب��ل تَ��داُف��َع
اَل��ّظ��َف��ْر9 ي��ْرْج��و اّل��ذي ال��م��ْرء وَع��ْط��ع��ط ونَ��َع��ر َف��دَّى ��ْرَب ال��ضَّ أج��اَد إِذا
وق��َه��ْر ع��الُه��ْم ق��ْد أْن وأيْ��َق��ن��وا اِل��غ��يَ��ْر خ��اف ال��ذي نَ��ْف��ُس َواك��تَ��أَبَ��ْت
يُ��س��ْر وه��ذاك ه��ذاك يُ��س��اءْ ق��م��ْر م��ْن ِب��ال��ّره��ان يَ��ف��وَز َح��تَّ��ى

األعوجيات. إليه ينتسب هالل لبني كان فرس أعوج، إىل نسبة األعوجي: 2
أفواها. فتنتش الشعري أكل كثرة من الدواب يعرتي داء — بفتحتني — الَجَمر 3

امليل… بالتحريك: الرور 4
الكره. يف لغة وهي أكرة، جمع األكر 5
الجانب. وهو صفق مثنى الصفقان: 6

الجلد. يف اإلشفى أدخل ودرس: الجلد. به يخرز مثقب — للرضورة باملد — اإلشفاء 7
والقهر. الغلبة البز. 8

صاح. عطعط: 9
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اْل��َق��َدْر وت��ْص��ري��ف ال��َدْه��ُر ك��ذل��ك

الحركة خفة من فيها ما ليدرك القارئ يتأملها أن نحب رشيقة أرجوزة وهذه
املهدي، بن عيسة إىل منسوبة بغداد برشقي كانت محلة وعيساناباد التصوير، ودقة
الرجز هذا يف نواس أبو خلدها املحلة وهذه العمارة، معناها فارسية كلمة وناباذ

الطريف.

٣

مدرسة تالميذ بني القدم كرة مباراة وصف يف قصيدته فقال إبراهيم الباقي عبد أما
الصيف يف املالعب مدينة اإلسكندرية، بمدينة التني رأس مدرسة وتالميذ بك، محرم

الصيف. وغري
أرجوزته: وإليكم

وال��ّض��م��ي��را ال��ُع��ي��ن ف��ي��ه َم��ن��ْع��ت ��رورا ال��سُّ أَْع��َل��ن يَ��ْوًم��ا أّذُْك��ُر
م��ط��ي��را وال ال��ج��ّو ب��ارد ال ال��نّ��ض��ي��را ال��ّض��اح��ك ال��َخ��م��ي��ِس ي��ْوم
ُص��ْدورا ال��ْع��ال ْح��ّب ع��ل��ى ط��ووا م��بْ��رورا َم��ْع��ش��ًرا ف��ي��ِه ص��ح��بْ��ُت
ونْ��ورا ُه��دًى ل��ل��ّش��ْع��ب ي��ف��ي��ْض م��ْش��ه��ورا م��ْع��ه��ًدا أتَ��يْ��ن��ا ح��تَّ��ى
��ق��ورا ال��صُّ ب��ارت ��ْق��وْر ال��صُّ ف��ي��ه م��ْش��ك��ورا ل��ع��بً��ا ش��ه��ّدن��ا ْح��ي��ث
ُم��غ��ي��را ج��اءُه��ْم ج��يْ��ٍش أم��ام ُس��ورا ك��انْ��وا ال��تِّ��ي��ن) (رأس أَبْ��ن��اء
م��ْوتُ��ورا ب��ي��ن��ه��ْم م��ن ت��رى وال ط��ْه��ورا َدًم��ا ظ��الَّ م��ا ج��يْ��ش��اِن
ظ��ه��ي��را غ��دا ق��د ل��ب��ْع��ِض ب��ْع��ٌض ُس��ط��ورا ُص��ْف��وف��ْه��م ن��َظ��م��وا ق��د
ال��نَّ��ص��ي��را م��بَّ��ز ال��َع��دوِّ م��ن تَ��نْ��م��ي��را ِث��ي��اب��ُه��ْم ون��ّم��روا
نُ��ف��ورا ال��ثَّ��َرى وج��ه َع��ن تَ��ص��ِدف َف��رورا ُك��َرًة تَ��س��اَج��ل��وه��ا
ال��ُق��ص��ورا ُم تُ��َه��دِّ ًق��نْ��بَ��َل��ًة األث��ي��را تَ��ْخ��تَ��ِرق َف��َم��رًَّة
َزف��ي��را َم��ط��اِره��ا ف��ي نَ��ْزِف��ُر ال��نُّ��ُس��ورا تُ��ص��اِدُم وَم��رًَّة
َح��س��ي��را دونَ��ُه َط��ْرف��ي يَ��ْرج��ُع ال��َق��ص��ي��را ال��َم��َدى ال��رِّْج��ُل ب��ه��ا تَ��ْرم��ي
َص��غ��ي��را بَ��دا ك��ِم��نْ��ط��اٍد َس��َم��ت تَ��ط��ي��را أْن ال��رَّأُس بُ��رْده��ا وإن
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َم��ح��ظ��ورا تَ��ْج��َع��لُ��ه َش��ري��َع��ٌة َش��ك��ي��را ل��ه��ا ال��َك��فُّ تَ��ْل��َم��س ال
َزئ��ي��را أْص��واتْ��ُه��م َوَزأَرت َس��ع��ي��را َوط��ي��َس��ه��ا وأْش��َع��ل��وا
َح��دورا ب��اِزيً��ا نَ��راُه َوذا َه��ص��ورا أَس��ًدا تَ��راُه َف��ذا
ال��َع��ث��ورا َح��ْظ��ُه ِف��ي��ه��ْم يَ��ن��ُدُب َم��ْك��س��ورا َه��َوى َق��د َم��ن وِم��نْ��ُه��ُم
��رورا ال��سُّ أَثْ��ن��اءَُه تَ��س��اَج��ل��وا َق��ص��ي��را َم��دًى ه��ذا َع��ل��ى َظ��لَّ��وا
َم��نْ��ك��ورا ِل��ْع��ِب��ه��م ف��ي تَ��رى َوَل��م ُف��ت��ورا وال ِع��يَّ��ا اْش��تَ��َك��ْوا َف��م��ا
ال��َخ��ب��ي��را ال��َح��َك��َم أط��اع��وا (َق��ْدُك��ْم) َص��ف��ي��را َس��ِم��ع��وا م��ا إذا َح��تَّ��ى
ال��م��نُ��ث��ورا ض��اَح��َك األق��اِح ِم��ن َم��نْ��ث��ورا تَ��ْح��َس��بُ��ُه��م وان��َص��َرف��وا
��دورا ال��صُّ يَ��ْش��َرُح ِخ��واٍن َح��ْوَل ال��ُح��ب��ورا نُ��ْك��ِم��ل اج��تَ��َم��ْع��ن��ا ثُ��مَّ
وال��ثُّ��ُغ��ورا األَْع��يُ��َن َوأغ��َرت ال��نَّ��ورا ع��ل��ي��ِه ال��َح��ْل��َوى أَف��اْض��ِت

القصيدتني. بني املوازنة يف قليًال انظروا ولكن طريف، َرَجٌز أيًضا وهذا

٤

الطرافة من وبالرغم نواس، أبو دائًما هو نواس أبا أن املوازنة هذه بداية يف ولنذكر
ال وكيف وأظرف، وأبدع أرشق نواس أبي قصيدة فإن الباقي عبد قصيدة يف البادية
رأس حفلة ختمت حني عىل الصهباء، بكئوس ختم لعب بعد قالها وقد كذلك تكون

الشاي! بفناجني التني
الباقي عبد أما فاز، ثم اللعب يف اشرتك أنه نواس أبي تفوق أسباب من كان وربما
هذا إىل يضاف املتفرج، حماسة من وأعنف أقوى الالعب وحماسة املتفرجني، من فكان
يف تالعبوا الذين كان حني عىل التالميذ، من كانوا التني رأس ملعب يف تالعبوا الذيت أن

العباس. بني أمراء امليامني الفتيان من عيساناباذ
والضعيف. القوي ففيها الباقي عبد ألفاظ أما ريٌة، ُمتخَّ كلها نواس أبي وألفاظ

نواس: أبو يقول

ال��ب��ش��ْر س��ادات ال��َع��بْ��اس ول��د م��ْن ْغ��رْر ب��ف��تْ��ي��اِن ال��ّل��ه��و أَْش��ه��ُد َق��ْد
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الباقي: عبد ويقول

ُص��ْدورا ال��ْع��ال ْح��ّب ع��ل��ى ط��ووا م��بْ��رورا َم��ْع��ش��ًرا ف��ي��ِه ص��ح��بْ��ُت

املربور» و«املعرش نواس، أبي كالم يف الغرر» «الفتيان بني الفرق تنظروا أن ولكم
فيصف الباقي عبد أما الالعبني، يصف نواس فأبو بأس ال ولكن الباقي، عبد كالم يف

متثاقلني. امللعب إىل فمشوا ظهورهم الدهر قّوس األساتذة من جماعة
ظهور فوق وهم يلعبون نواس أبي فأصحاب االختالف، بعض مختلف واملشهد
تفردت ذلك أجل ومن األرض، ظهر فوق فيلعبون الباقي عبد أصحاب أما الجياد،

الخيل. ظهور عىل الالعبني ثبات وصف يف الشطرات بهذه نواس أبي قصيدة

بَ��َش��ْر ك��ان��وا َوإْن ِج��نٍّ َع��ل��ى ج��نٍّ
ِب��اْإلب��ْر َع��َل��يْ��ه��ا ِخ��ب��ط��وا ك��أَنَ��م��ا
َف��ان��َس��َم��ْر ف��ي��ه��ا ال��َف��اِرُس ��ر ًس��مِّ أَْو

مجال، التني رأس ملعب يف لذلك وليس الجياد بوصف نواس أبو تفرد وكذلك
وال بارًدا يكن لم أنه فذكر الجو بوصف نفسه الباقي عبد شغر ملاذا نعرف نكن ولم
وال برد مرص يف وليس الربيع، مطلع يف تقام لأللعاب السنوية الحفالت أن مع مطريًا،

نواس: أبي قول من ذهنه إىل وردت اللفتة هذه أن نرجح واآلن مطر،

َوَخ��َص��ْر ُق��رِّ يَ��ْوم ف��ي ف��انْ��تَ��َدب��وا
َم��َط��ْر ِع��َب ف��ي ��م��س ال��شَّ ّق��ْرُن ذَرَّ إذ

أثر جلدها يف يبن فلم الصانع فيها تأنق وكيف الكرة، بوصف نواس أبو وتفرد
عىل لداللته جميل ولكنه حّيسٌّ وصف وهو الشجر، من تدىل كالتفاح بدت حتى للخرز
ألن ذلك؛ من يشء عن الباقي عبد يتحدث ولم الفضاء، يف للكّر وصالحيتها الكرة قوة

األركان. ومتانة باملالسة يوصف غريبًا شيئًا تعد لم عرصنا يف الكرة
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الشطرات: بهذه الكرة حركة نواس أبو ووصف

َف��انّ��َك��َدْر َولَّ��ى ك��ال��نَّ��ْج��ِم ف��انَ��َح��َدَرت
اْس��تَ��َق��ْر ذاَك أَيْ��م��ا َوَوْض��ًع��ا َرف��ًع��ا
ال��َوتَ��ْر ِب��إْزع��اِج ال��نَّ��ب��ل تَ��داُف��َع

يقول: إذ أبرع املعنى هذا يف الباقي عبد أبيات بأن أحكم وأكاد

نُ��ف��ورا ال��ثَّ��َرى وج��ه َع��ن تَ��ص��ِدف َف��رورا ُك��َرًة تَ��س��اَج��ل��وه��ا
ال��ُق��ص��ورا ُم تُ��َه��دِّ ًق��نْ��بَ��َل��ًة األث��ي��را تَ��ْخ��تَ��ِرق َف��َم��رًَّة
َزف��ي��را َم��ط��اِره��ا ف��ي نَ��ْزِف��ُر ال��نُّ��ُس��ورا تُ��ص��اِدُم وَم��رًَّة
َح��س��ي��را دونَ��ُه َط��ْرف��ي يَ��ْرِج��ُع ال��َق��ص��ي��را ال��َم��َدى ال��رِّْج��ُل ِب��ه��ا تَ��ْرم��ي
َص��غ��ي��را بَ��دا ك��ِم��نْ��ط��اٍد َس��َم��ت تَ��ط��ي��را أْن ال��رَّأُس يُ��رْده��ا وإن

يزد فلم الباقي عبد قرصَّ هذا ويف املنهزمني، َحرسة وصف يف الشاعران واشرتك
يقول: أن عىل

ال��َع��ث��ورا َح��ْظ��ُه ِف��ي��ه��ْم يَ��ن��ُدُب َم��ْك��س��ورا َه��َوى َق��د َم��ن وِم��نْ��ُه��ُم

فقال: الباقية الحكمة َمَساق ذلك ساق فقد نواس أبو أما

اِل��غ��يَ��ْر خ��اف ال��ذي نَ��ْف��ُس َواك��تَ��أَبَ��ْت
يُ��س��ْر وه��ذاك ه��ذاك يُ��س��اءْ
اْل��َق��َدْر وت��ْص��ري��ف ال��َدْه��ُر ك��ذل��ك

الالعبني: طيش يصف قال إذ طريًفا تمثيًال الفائزين َجذَل نواس أبو ومثل

َوَق��ْر ذا َح��ل��ي��ًم��ا ف��ي��ِه��ْم نَ��َرى َف��َل��ْم
ونَ��َع��ر َف��دَّى ��ْرَب ال��ضَّ أج��اَد إِذا
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قال: حني الجد أفق إىل بالعبيه سما فقد الباقي عبد أما

َزئ��ي��را أْص��واتْ��ُه��م َوَزأَرت َس��ع��ي��را َوط��ي��َس��ه��ا وأْش��َع��ل��وا
َح��دورا ب��اِزيً��ا نَ��راُه َوذا َه��ص��ورا أَس��ًدا تَ��راُه َف��ذا

قال: إذ امللعب ثياب إىل باإلشارة الباقي عبد وتفرَّد

ال��نَّ��ص��ي��را م��بَّ��ز ال��َع��دوِّ م��ن تَ��نْ��م��ي��را ِث��ي��اب��ُه��ْم ون��ّم��روا

قال: حني اللعب خاتمة عن بالحديث كذلك وتفرد

ال��م��نُ��ث��ورا ض��اَح��َك األق��اِح ِم��ن َم��نْ��ث��ورا تَ��ْح��َس��بُ��ُه��م وان��َص��َرف��وا
��دورا ال��صُّ يَ��ْش��َرُح ِخ��واٍن َح��ْوَل ال��ُح��ب��ورا نُ��ْك��ِم��ل اج��تَ��َم��ْع��ن��ا ثُ��مَّ
وال��ثُّ��ُغ��ورا األَْع��يُ��َن َوأغ��َرت ال��نَّ��ورا ع��ل��ي��ِه ال��َح��ْل��َوى أَف��اْض��ِت

اسمه الباقي عبد أرجوزة ويف العرص، هذا لغة يف هو الالعبني بني يحكم والذي
«الرئيس». اسمه نواس أبي أرجوزة ويف «الحكم»

مكان. التني رأس ملعب يف لها يكن ولم الصوالج بوصف نواس أبو وتفرد
قال: حني الالعبني صدور يف القلوب صفاء عن بالحديث الباقي عبد وتفرد

ُم��غ��ي��را ج��اءُه��ْم ج��يْ��ٍش أم��ام ُس��ورا ك��انْ��وا ال��تِّ��ي��ن رأس أَبْ��ن��اء
م��ْوتُ��ورا ب��ي��ن��ه��ْم م��ن ت��رى وال ط��ْه��ورا َدًم��ا َط��الَّ م��ا ج��يْ��ش��اِن

نواس: أبو فقال مجزوم، فعل إشباع يف اشرتكا أن للشاعرين اتفق ما غريب ومن

َوَق��ْر ذا َح��ل��ي��ًم��ا ف��ي��ِه��ْم نَ��َر َف��َل��ْم

الباقي: عبد وقال

َم��نْ��ك��ورا ِل��ْع��ِب��ه��م ف��ي تَ��ر َوَل��م
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الباقي: عبد قول يف «الضمري» كلمة أفهم ولم

وال��ّض��م��ي��را ال��ُع��ي��ن ف��ي��ه َم��ن��ْع��ت

القلب. يريد ولعله
اللغة تمس أشياء بقيت وقد الكرة، ملعب يف قصيدتني بني املفاضلة من وجوه تلك

األلباب. ذوي من املتأدبني عىل تخفى ال ولكنها األسلوب، وتمس
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والثالثون الرابع الفصل

زيدون وابن بنيشوقي

١

بني املوازنة عىل مقبلون البيان: أودية من ظليل واٍد عىل البحث هذا يف مقبلون نحن
العبقرية، أهل من شاعرين مصافحة عىل مقبلون زيدون، ابن ونونية شوقي، نونية
القلوب. ألوف الثانية وشغفت قرون، تسعة الناس أحداهما شغلت قصيدتني ومراجعة
خلقته رجل فهو ظاهرة، بميزة تمتاز شخصية النونية، صاحب زيدون وابن
ابن مصري تمثلنا إذا إال الرش فضل تعرف أن يمكن وال وامللك، الحب يف الدسائس
العجزة الضعاف إال بالدسائس يعتصم وال الوضيع، الرش ألوان من فالدسائس زيدون،
الدسائس فلوال األحيان، أكثر يف والخري بالنفع تعود الدسائس ولكن الناس، صغار من
التي الخالدة األقباس تلك العالم رأى وال زيدون، ابن عبقرية تفجرت ملا وامللك الحب يف

الرفيع. أدبه من تَْسطع
من نصيب من العالية األدبية املنازل تكون أن الحياة يف يقع ما عجائب ومن
ويسيطر عبقريته تتفجر يُحرم حني فالرجل واملجد، الحب دنيا يف بالحرمان أصيبوا
والدنيوية، الروحية الراحة نعيم من ضاع ما عليه تعوض أدبية سيطرة الدنيا عىل
قيمة من يغض وال امليزان يف يوضع بأن جدير وهو بالقليل، ليس متاٌع األدبي واملجد
العوض، عذا أثر يُحسون ال العبقريني أن من الناس ويعرف نعرف ما الغنيمة هذه
تلك قيمة من يغض ال هذا السماء، آفاق شهرتهم بلغت وإن زمانهم، عن يرضون وال
الفكر عالم يف بظفرها مكتوبًا أنًسا تأنس األرواح أن حني بعد يظهر فقد الغنيمة،

والبيان.
رجل بهما يبتىل ال ببليتني فريدة بنفحة زيدون ابن تخص أن املقادير شاءت وقد

والجحيم. والنعيم والعلقم، والشهد والذل، العز يكون كيف عرف إال كريم



الشعراء بني املوازنة

واملجد الحب وبني املجد، فهي الثانية البلية وأما الحب، فهي األوىل البلية أما
األعناق. وتدق العزائم تهد ومصاعب أخطار

نشري أن يهمنا وإنما الوزير، زيدون ابن منزلة إىل نشري أن املقام هذا يف يهمنا وال
ينتقل كما يد، إىل يد من ينتقل غادر منصب فالوزارة العاشق، زيدون ابن منزلة إىل
كرام يف إال طيبها يْعبق ال روحانية فنفحة الحب أما جيب، إىل جيب من املثقوب القرش

القلوب.
ذلك كان لقد حب؟ أّي ولكن زيدون، ابن صدر يف العبقرية فجر الذي هو الحب

والذكاء. الحسن بني تجمع خطرية امرأة يحب الرجل
يصنع ما يصنع بأن خليٌق وهو يشاء، من إىل هللا يرزقها إلهية منحة والحسن
وإنما القلوب، يأرس ال وحده الحسن ولكن ويهني، ويكرم ويضع، ويرفع ويذل، فيُعز

الذكاء. لطف ومن الروح خفة من رقيًقا تجد حني ويستطيل يسيطر
ولطف الشمائل حالوة من جانب عىل ذكية جميلة امرأة يحب زيدون ابن كان
بسيفني تحارب والذكاء الجمال تُمنح حني واملرأة الوجود، نادر النوع وهذا الوجدان،
يصبح ذكية جميلة امرأة يحب الذي والشاعر وأفراح، مآتم إىل الدنيا وتحول مرهفني،
الجميلة املرأة وذكاء الحساس العاشق قلب ومن النار، إىل يٌقّدم الذي كالوقود إحساسه

الجميل. الشعر دنيا تقوم
زيدون؟ ابن نبغ كيف اآلن أعرفتم

ملكت التي املحبوبة تلك إىل يتشوق وهو الزفرة، هذه فاسمعوا تعرفوه لم إن
بنهاه: واستأثرت قلبه،

ف��يُ��ْح��ِي��ي��ن��ي يُ��واف��ي��ن��ي ِك��ت��اَب ال إذْ يُ��َح��يِّ��ي��ن��ي َع��نْ��ُه��ْم ذاِه��ٌب َراِك��ٌب َه��ْل
ِي��َرّج��ي��ن��ي ِب��لُ��ْق��ي��اُه��ْم ال��ُف��َؤاَد أّن يُ��ْم��ِس��ُك��ُه ف��يَّ ذََم��اءً إالّ ِم��تُّ َق��ْد
َم��ْس��ج��وِن ال��َق��ْل��ِب ف��ي أَس��ًى اْع��ت��ي��اُد إالّ وأْط��َل��َق��ُه َع��يْ��ن��ي ِم��ن ال��دَّْم��َع َح َس��رَّ َم��ا
ف��يَ��ْش��ف��ي��ن��ي يُ��داِوي��ن��ي يَ��ْوًم��ا ِب��ال��ُق��ْرِب أَْم��َرَض��ن��ي ِب��ال��بُ��ْع��ِد الَّ��ذي َل��َع��لَّ َص��بْ��ًرا
تَ��ْش��ِري��ِن أْع��ق��اِب ف��ي نَ��ْح��ُن وَه��ا َق��ْل��ِب��ي ف��اَرَق��ِن��ي ك��ان��وَن َوف��ي اْص��ِط��ب��اري َك��يْ��َف
ال��رِّي��اح��ي��ِن وأنْ��َف��اُس ال��نَّ��ه��اِر َش��ْم��ُس وَُغ��رَّتَ��ُه ف��اُه يُ��ذَّك��ُرن��ي َش��ْخ��ٌص
َف��يُ��ْرِوي��ن��ي يُ��َس��ّق��ي��ن��ي ِم��نْ��ُه بَ��اَت َق��ْد ل��َك��ْم ال��رَُّض��اِب ذاَك إل��ى َع��ط��ْش��ُت ل��ئ��ْن
َف��يُ��ْش��ج��ي��ن��ي يُ��ْغ��نِّ��ي��ن��ي أَراُه َف��َك��ْم ب��اِك��يَ��ة نَ��ْوُح ُدُم��وع��ي أف��اَض َوإْن
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ف��يُ��ْس��ل��ي��ن��ي يُ��ْدن��ي��ن��ي َوْه��َو َع��ِه��ْدتُ��ُه َل��َق��د ال��ه��م��وُم وأْض��نَ��ت��نْ��ي بَ��ْع��ْدُت وإْن
ال��ثَّ��م��ان��ي��ِن َع��ْق��َد َخ��ْص��ِرِه َع��ْن َح��َل��ْل��ُت َف��َل��َك��ْم ن��أيُ��ُه َع��زائْ��ي َع��ْق��َد َح��لَّ أْو
ال��ُج��وِن بُ��ْع��ِدِه َل��ي��ال��ي ف��ي َك��واِك��بً��ا ب��َدْت نُ��ّو ال��دُّ س��اع��اِت إْش��َراِق ُح��ْس��َن ي��ا
يَ��ْرِم��ي��ن��ي ب��ال��َم��ْك��ُروِه ال��دَّْه��ُر َوإنْ��َم��ا ب��اْخ��تَ��ي��اِرِه��ُم ف��ارُق��ون��ي م��ا وال��ل��ِه
ِدي��ن��ي ِم��ْن ال��ُك��ْف��ِر ِدي��َن تَ��بَ��ّدْل��ُت إذًا ُح��بِّ��ه��ِم َغ��ي��َر ُح��بٍّ��ا تَ��بَ��ّدْل��ُت وم��ا
يَ��ْف��ِدي��ن��ي َواألْه��ِل��ي��َن ِب��ال��نَّ��ْف��ِس َل��ك��اَن ُم��ْق��تَ��ِدًرا َك��اَن ل��ْو ال��ذي ال��َح��ب��ي��َب أْف��ِدي

ابن فيها يقول التي املستكفي بنت وّالدة هي املحبوبة هذه أن فنذكر ولنسارع
خاقان:

القلوب تختلس بحيث والطَّرف، امِلْسمع وتَتْييم والظرف، األدب من كانت
الشباب. أخالق إىل الشيب وتعيد واأللباب،

وتدرك البارع، الشعر تنظم أديبة وكانت الجمال، فاتنة وّالدة كانت
ينعم مرتني، ينعم أديبة فتاة يهوى الذي والشاعر البليغ. الكالم أرسار
أنه املحب عرف إذا إال وينضج يقوى ال والشعر بالشعر، وينعم بالحب،

يذوق. وقلب تسمع أذن إىل أنغامه يوّجه
الحسناء: األديبة تلكم خطاب يف القصيد هذا وإليكم

راَق��ا َق��ْد األْرض وَم��ْرأى َط��ْل��ٌق، واألف��ُق ُم��ْش��ت��اق��ا بَ��ال��زَّْه��راءِ ذََك��ْرتُ��ِك إِنِّ��ي
إْش��َف��اَق��ا ف��اْع��تَ��ّل ل��ي َرّق َك��أنَّ��ُه أص��اِئ��ِل��ِه ف��ي اْع��ِت��الٌل َولِ��ل��نَّ��س��ي��ِم
أْط��واَق��ا ال��لَّ��بّ��اِت َع��ِن َش��َق��ْق��َت َك��م��ا ُم��بْ��تَ��ِس��ٌم ��ّي ال��ِف��ضِّ َم��اِئ��ه َع��ن وال��رَّْوُض
ُس��ّراَق��ا ال��ّدْه��ُر ن��اَم ح��ي��َن َل��ه��ا ِب��تْ��نَ��ا انْ��َص��َرم��ْت َل��نَ��ا َل��ذَّاٍت َك��أيَّ��اِم يَ��ْوٌم
أْع��ن��اَق��ا م��اَل َح��تَّ��ى ف��ي��ِه ال��نّ��َدى ج��اَل َزه��ٍر ِم��ن ال��َع��يْ��َن يَ��ْس��تَ��م��ي��ُل ِب��م��ا نَ��ْل��ُه��و
َرَق��َراَق��ا ال��دَّم��ُع َف��ج��اَل ب��ي ِل��م��ا بَ��َك��ْت أَرق��ى ع��ايَ��نَ��ْت إذْ أْع��يُ��نَ��ُه َك��أّن
إْش��راَق��ا ال��ْع��ي��ِن ف��ي ��َح��ى ال��ضُّ ِم��ن��ُه ف��اْزداَد َم��ن��اِب��ِت��ِه ض��اِح��ي ف��ي ت��ألَّ��َق َوْرٌد
أْح��َداَق��ا ��بْ��ُح ال��صُّ ِم��نْ��ُه نَ��بّ��َه َوْس��نَ��اُن ع��ب��ٌق نَ��يْ��لُ��وَف��ٌر يُ��ن��اِف��ُح��ُه َس��َرى
ض��اَق��ا أن ال��ّص��ْدُر ع��نْ��ه��ا يَ��ْع��ُد َل��م إل��ي��ِك تَ��َش��ّوِق��نَ��ا ِذْك��َرى ل��نَ��ا يَ��ه��ي��ُج ُك��لٌّ
خ��ّف��اَق��ا ال��ّش��وِق ب��َج��ن��اِح يَ��ِط��ْر َف��َل��م ِذْك��َرُك��ُم َع��نَّ َق��ْل��بً��ا ال��ل��ُه َس��كَّ��َن ال
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الَق��ى م��ا أْض��ن��اُه ِب��َف��ت��ى واف��اُك��ُم َس��َرى ح��ي��َن ��بْ��ِح ال��صُّ نَ��س��ي��ُم َح��ْم��ل��ي ش��اء ل��ْو
أْخ��الَق��ا األيّ��اِم أَْك��رِم ِم��ْن َل��ك��اَن ِب��ك��ُم َج��م��ِع��نَ��ا ف��ي ال��ُم��نَ��ى َوّف��ى َك��اَن ل��ْو
أْط��الَق��ا ف��ي��ِه َج��َريْ��نَ��ا أنْ��ٍس َم��يْ��داَن َزَم��ن ِم��ْن ال��ُودِّ ِب��َم��ْح��ِض ال��تَّ��ج��اري ك��اَن
ع��ّش��اَق��ا نَ��ْح��ُن َوبَ��ِق��ي��نَ��ا َس��َل��ْوتُ��ُم (ِل��َع��ْه��ِدُك��ُم) ُك��نَّ��ا م��ا أْح��َم��َد ف��اآلَن

٢

النونية لتلك نمهد أن أردنا وإنما زيدون، ابن غرام لتفصيل الحديث يتسع أن يمكن ال
الطريف. الغرام ذلك بها نفحنا التي البديعة

البالد جميع يف األدباء جميع يحفظها نادرة قصيدة هذه زيدون ابن ونونية
أن فكما الفرنيس، الشعر يف يه موسِّ بليايل تذكر العربي الشعر يف وهي العربية،
فإن زيدون، ابن نونية جميًعا يعرفون فالعرب يه، موسِّ ليايل يعرفون جميًعا الفرنسيني
يليق ال فإنه وقوميته، لغته نحو واجبه فليعرف القصيدة هذه يجعل من القراء يف كان

األمثال. مسري سارت التي زيدون ابن نونية يجعل أن مثقف بشاب
الحب؟ هو وما الحب، يف قصيدة إنها يقول: من القراء يف يكون وقد

الفحول قلوب غري يعرف ال الذي الحب خطر لبيان األسف مع يتسع ال واملجال
املشاعر صدق عن يصدر الذي الحق األدب رواية أن إىل نشري وإنما الرجال، من

الغافلون. إال عنها يصدف ال ذوقية متعة ذاتها يف هي والقلوب،
العصماء1: القصيدة هذه نسوق وقلوبكم آذانكم وإىل

تَ��ج��اف��ي��نَ��ا لُ��ْق��ي��انَ��ا ط��ي��ِب َع��ْن َونَ��اَب تَ��داِن��ي��نَ��ا ِم��ْن بَ��دي��ًال ال��تَّ��ن��ائ��ي أْض��َح��ى
نَ��اع��ِي��نَ��ا ِل��ل��َح��يْ��ِن ِب��نَ��ا َف��َق��اَم َح��يْ��ٌن َص��بَّ��َح��ن��ا ال��بَ��يْ��ِن ُص��ب��ُح ح��اَن َوَق��ْد أالّ
ويُ��بْ��ل��ي��نَ��ا يَ��بْ��َل��ى ال ال��دَّه��ِر َم��َع ُح��ْزنً��ا ِب��اِن��ِت��زاِح��ه��ُم ال��ُم��ْل��ِب��ِس��ي��ن��ا ُم��بْ��ِل��ُغ َم��ْن

وال الشمل مؤلفة وهي إال جماله يظهر ال واحد غرض يف ألنها كاملة؛ النونية هذه نسوق أن رأينا 1

ونفاذه فن إىل فن من شوقي تنقل عن املوازنة وستكشف األغراض، مختلفة فإنها شوقي، نونية كذلك
مسلك؟ إىل مسلك من
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يُ��بْ��ك��ي��ن��ا ع��اد ق��ْد ِب��ُق��ْرب��ه��ُم أَنْ��ا يُ��ْض��ِح��ُك��ن��ا زاَل م��ا الَّ��ذي ال��زَّم��اَن أّْن
آم��ي��نَ��ا ال��ّدْه��ًر: َف��ق��اَل نَ��َغ��صَّ ِب��أْن ف��َدَع��ْوا ال��َه��َوى تَ��س��اِق��ي��ن��ا ِم��ْن ال��ِع��دا َغ��يْ��َظ
ب��أيْ��ِدي��نَ��ا َم��ْوُص��وًال ك��اَن م��ا َوانْ��بَ��ّت ب��أَنْ��ُف��ِس��نَ��ا َم��ْع��ُق��وًدا ك��اَن م��ا َف��انْ��َح��ّل
تَ��الق��ي��نَ��ا يُ��ْرج��ى وَم��ا نَ��ْح��ُن ف��ال��ي��وَم تَ��َف��ّرُق��ن��ا يُ��ْخ��َش��ى َوَم��ا نَ��ُك��وُن َوَق��ْد

∗∗∗
أع��ادي��نَ��ا ال��ُع��ت��بَ��ى ِم��ْن َح��ظٍّ��ا نَ��اَل َه��ْل أع��اديَ��ُك��م نُ��ْع��ِت��ْب َول��م ِش��ْع��ِري ْل��ي��َت ي��ا
ِدي��نَ��ا َغ��ي��َرُه نَ��تَ��ق��ّل��ْد وَل��ْم َرأيً��ا ل��ُك��ْم ال��َوف��اء إالّ بَ��ْع��َدُك��ْم نَ��ْع��تَ��َق��ْد َل��م
ِف��ي��نَ��ا ك��اِش��ًح��ا تَ��ُس��ّروا أن وال ِب��ن��ا َح��َس��ٍد ذي َع��يْ��َن تُ��ِق��رُّوا أن ��ن��ا َح��قَّ م��ا
يُ��ْغ��ِري��نَ��ا ل��ل��ي��أِس َف��َم��ا يَ��ِئ��ْس��نَ��ا َوَق��ْد َع��َواِرُض��ه تُ��ْس��ِل��ي��ن��ا ال��يَ��أَس نَ��َرى ُك��نّ��ا
م��آِق��ي��نَ��ا َج��ّف��ْت َوال إَل��ي��ُك��ْم َش��ْوًق��ا َج��َواِن��ُح��نَ��ا اب��تَ��ّل��ْت َف��م��ا َوِب��نّ��ا ِب��نْ��تُ��م
ت��أّس��ي��نَ��ا َل��ْوال األَس��ى ع��َل��ي��ن��ا يَ��ْق��ض��ي َض��م��ائ��ُرن��ا تُ��نَ��اِج��ي��ُك��ْم ِح��ي��َن نَ��ك��اُد
َل��يَ��اِل��ي��نَ��ا ِب��ي��ًض��ا ب��ُك��ْم وك��ان��ْت ُس��وًدا ف��َغ��َدْت أيّ��اُم��ن��ا ِل��ف��ق��ِدُك��ُم َح��اَل��ْت
تَ��َص��اِف��ي��نَ��ا ِم��ْن َص��اٍف ال��ّل��ْه��ِو َوَم��ْربَ��ُع ت��ألُّ��ِف��ن��ا ِم��ْن َط��ْل��ٌق ال��َع��ي��ِش ج��اِن��ُب إذْ
ِش��ي��نَ��ا م��ا ِم��نْ��ُه َف��َج��نَ��يْ��نَ��ا ُق��ُط��وُف��ُه دان��ي��ًة ال��وص��ل ُف��نُ��وَن َه��َص��ْرنَ��ا َوإذْ
َري��اح��ي��نَ�ا إالّ ألرَواِح��نَ��ا ُك��نْ��تُ��ْم َف��م��ا ��ُروِر ال��سُّ َع��ْه��ُد َع��ْه��ُدُك��ُم ل��يُ��ْس��َق
ال��ُم��ِح��بّ��ي��نَ��ا ال��نّ��أُي َغ��يّ��َر ط��اَل��م��ا إذْ يُ��غ��يّ��ُرن��ا َع��نّ��ا نَ��أيَ��ُك��ْم تَ��ْح��َس��بُ��وا ال
أم��ان��ي��نَ��ا ع��ن��ك��ْم ان��ص��َرف��ْت َوال ِم��نْ��ُك��ْم بَ��َدًال أْرواْح��نَ��ا َط��َل��بَ��ْت َم��ا َوال��ل��ِه
يَ��س��ق��ي��نَ��ا َوال��ُودَّ ال��َه��وى ِص��ْرف ك��اَن َم��ْن ب��ه ��ِق َف��اسِّ ال��ق��ْص��َر غ��اِد ال��بَ��ْرِق س��اِرَي ي��ا
يُ��ع��نّ��ي��نَ��ا أْم��َس��ى ت��ذكُّ��ُرُه إْل��ًف��ا تَ��ذكُّ��ُرن��ا َع��نَّ��ى َه��ْل ُه��ن��اِل��َك َواس��أْل
يُ��ح��ِي��ي��ن��ا ك��ان َح��يّ��ا ال��بُ��ْع��ِد َع��ل��ى َل��ْو َم��ْن تَ��ح��يّ��تَ��نَ��ا ب��لِّ��ْغ ��بَ��ا ال��صَّ نَ��س��ي��َم َويَ��ا
ت��ق��اِض��ي��نَ��ا غ��بٍّ��ا ي��ُك��ْن ل��م وإْن ِم��نْ��ُه ُم��س��اع��َف��ة ي��ْق��ض��ي��ن��ا ال��ّدْه��َر أرى َف��َه��ْل

∗∗∗
ِط��ي��نَ��ا ال��َوَرى إنْ��ش��اءَ َوَق��ّدَر ِم��ْس��ًك��ا أنْ��َش��أُه ال��ل��َه َك��أّن ُم��ْل��ٍك َرب��ي��ُب
وتَ��ْح��ِس��ي��نَ��ا إبْ��داًع��ا ال��تّ��بْ��ِر نَ��اِص��ِع ِم��ْن َوتَ��ّوج��ُه َم��ْح��ًض��ا َوِرًق��ا َص��اَغ��ُه أْو
ِل��ي��نَ��ا ال��بُ��َرى َوأدم��تَ��ُه ال��ُع��ُق��وِد تُ��وُم َرف��اِه��يّ��ة آَدتْ��ُه تَ��أّوَد إذَا
أح��اِي��ي��نَ��ا إالّ ل��ه��ا تَ��َج��ّل��ى م��ا بَ��ْل أِك��ّل��ت��ه ف��ي َظ��ئ��ًرا ال��ّش��م��ُس َل��ُه ك��ان��ْت
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َوتَ��َزِي��ي��نَ��ا تَ��ْع��ِوي��ذًا ال��َك��َواِك��ِب ُزْه��ُر وْج��ن��ِت��ِه َص��ْح��ِن ف��ي أث��ب��تَ��ْت ك��أنّ��م��ا
تَ��َك��اِف��ي��نَ��ا ِم��ْن َك��اٍف ال��َم��َودَّة َوف��ي ش��َرَف��ا أْك��َف��اءَُه نَ��ُك��ْن َل��ْم أْن َض��ّر م��ا

∗∗∗
َونَ��ْس��ِري��نَ��ا ��ا غ��ضٍّ ��ب��ا ال��صِّ َج��الُه َوْرًدا َل��َواِح��َظ��نَ��ا أْج��نَ��ْت ط��اَل��م��ا َرْوَض��ة ي��ا
أف��ان��ي��نَ��ا َوَل��ّذاٍت ُض��روبَ��ا ُم��ن��ىٍّ ِب��َزْه��َرتِ��َه��ا تَ��َم��ّل��يْ��نَ��ا َح��يَ��اًة ويَ��ا
ح��ي��نَ��ا ذَيْ��َل��ه َس��َح��ب��ن��ا نُ��ْع��َم��ى َوْش��ِي ف��ي َغ��َض��اَرتِ��ِه ِم��ْن َخ��َط��ْرنَ��ا نَ��ِع��ي��ًم��ا ويَ��ا
يُ��ْغ��ِن��ي��نَ��ا ذاِك َع��ْن ال��ُم��ْع��تَ��ل��ي َف��َق��ْدُرِك َوتَ��ْك��ِرَم��ة إْج��الًال ��ي��ِك نُ��َس��مِّ َل��ْس��ن��ا
وت��بْ��ي��ي��نَ��ا إي��َض��اًح��ا ال��َوْص��ُف َف��َح��ْس��بُ��ن��ا ِص��َف��ٍة ف��ي ُش��وِرْك��ِت َوم��ا ان��ف��َرْدِت إذا

∗∗∗
َوِغ��ْس��ل��ي��نَ��ا َزّق��وًم��ا ال��َع��ذِْب وال��َك��ْوثَ��ِر ِب��َس��ْل��َس��ِل��ه��ا أُبْ��ِدْل��ن��ا ال��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��ة ي��ا
َواش��ي��نَ��ا أْج��ف��اِن ِم��ْن َغ��ضَّ َق��ْد ��ْع��ُد َوال��سَّ ث��اِل��ثُ��نَ��ا وال��َوْص��ُل نَ��ِب��ْت َل��ْم ك��أنّ��نَ��ا
يُ��ْف��ش��ي��نَ��ا ��بْ��ِح ال��صُّ ِل��س��اُن يَ��ك��اَد َح��تَّ��ى يَ��ك��تُ��ُم��ن��ا ال��ظُّ��ْل��م��اءِ خ��اِط��ِر ف��ي ِس��ّراِن
ن��اِس��ي��نَ��ا ��بْ��َر ال��صَّ َوتَ��َرْك��ن��ا ال��نُّ��َه��ى َع��نْ��ُه ن��ه��ْت ح��ي��َن ال��ُح��بٍّ ذََك��ْرن��ا أْن ف��ي َغ��ْرَو ال
تَ��ْل��ِق��ي��نَ��ا ال��ّص��ب��َر َوأَخ��ذْنَ��ا َم��ْك��ت��وبَ��ًة ُس��وَرا ال��نَّ��َوَى يَ��ْوَم األَس��َى َق��َرأن��ا إنّ��ا
ف��يُ��ظ��ِم��ي��نَ��ا يُ��ْرِوي��نَ��ا ك��اَن َوإْن ُش��ْربً��ا ب��َم��نْ��َه��ِل��ِه نَ��ْع��ِدْل َف��َل��ْم َه��واِك ��ا أمَّ
ق��اِل��ي��نَ��ا نَ��ْه��ُج��ْرُه َوَل��م َع��نْ��ُه َس��اِل��ي��َن َك��وك��بُ��ُه أنْ��ِت َج��م��اٍل أْف��َق نَ��ْج��ُف ل��ْم
َع��َواِدي��نَ��ا ُك��ْرٍه َع��َل��ى َع��َدتْ��نَ��ا ل��ِك��ْن َك��ثَ��ٍب َع��ْن تَ��َج��نّ��بْ��ن��اُه اْخ��ِت��ي��اًرا َوال
ُم��غ��نّ��ي��نَ��ا وغ��نَّ��انَ��ا ��ُم��وُل ال��شَّ ِف��ي��ن��ا ُم��َش��ْع��َش��َع��ة ُح��ثَّ��ْت إذا َع��ل��يْ��ِك ن��أَس��ى
تُ��ْل��ِه��ي��نَ��ا األْوت��اُر َوال اْرت��ي��اٍح ِس��يّ��م��ا َش��َم��اِئ��ِل��نَ��ا ِم��ْن تُ��بْ��دي ال��رَّاِح أْك��ؤُس ال
دي��نَ��ا َك��َم��ا إنْ��ص��اًف��ا داَن َم��ْن َف��ال��ُح��رُّ ُم��ح��اِف��َظ��ًة ُدْم��ن��ا م��ا ال��َع��ْه��ِد َع��َل��ى ْدوم��ي
يُ��ثْ��ن��ي��نَ��ا َع��نْ��ِك َح��ِب��ي��بً��ا اْس��تَ��َف��ْدن��ا َوال يَ��ْح��ِب��ُس��ن��ا ِم��نْ��ِك َخ��ل��ي��ًال اْس��تَ��َع��ْض��ن��ا َف��م��ا
يً��ْص��ِب��ي��نَ��ا ح��اش��اِك يَ��ًك��ْن َل��ْم ال��دَُّج��ى بَ��ْدُر َم��ْط��َل��ِع��ه ُع��ل��ِو ِم��ْن نَ��ْح��َونَ��ا َص��بَ��ا َوَل��ْو
يَ��ْك��ِف��ي��نَ��ا َوال��ذِّك��ُر يُ��ْق��ِن��ُع��نَ��ا َف��ال��طَّ��يْ��ُف ِص��َل��َة تَ��بْ��ذُل��ي َل��ْم َوإْن َوَف��اءً أَبْ��ِل��ي
تُ��ول��ي��نَ��ا ِزْل��ِت م��ا الَّ��ت��ي األي��ادي ِب��ي��َض ب��ِه َش��َف��ْع��ِت إْن َم��تَ��اٌع ال��َج��َواِب َوف��ي

قرون. تسعة الناس شغلت التي النونية هي تلكم
هيهات الحسناء، تلك عىل هواه وقف زيدون ابن بأن نحكم أن للحق الظلم ومن
اإلحساس. ُمرهف القلب، طامح رجل وهو وكيف واحد، هوى ملثله يكون أن يمكن فلن
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طاف ما جميع دّون أنه ولو الحسناء، املليحة تلك عن إال يتحدث لم التاريخ ولكن
األبيات: هذه زيدون ابن فيه قال عمن لحدثنا العاشق ذلك بقلب

اِس��تَ��وَدَع��ك م��ا ِس��رِِّه ِم��ن ذاِئ��ٌع َودَّع��ْك ُم��ِح��بٌّ ��بْ��َر ال��صَّ َودَّع
َش��يَّ��َع��ك إِذ ال��ُخ��ط��ا ِت��ل��َك ف��ي زاَد يَ��ُك��ن َل��م أَن َع��ل��ى ال��ِس��نَّ يَ��ق��َرُع
أَط��َل��َع��ك َزم��انً��ا ال��ل��ُه َح��ِف��َظ َوَس��نً��ا َس��ن��اءً ال��بَ��دِر أَخ��ا ي��ا
َم��َع��ك ال��َل��ي��ِل ِق��َص��َر أَش��ك��و ِب��تُّ َف��َل��َك��م َل��ي��ل��ي بَ��ع��َدَك يَ��ُط��ل إِن
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بنيالقصيدتني املوازنة

١

أرسار يعرف ويكاد القلوب، مآيس عن التحدث يحسن الذي العاشق زيدون ابن عرفنا
هذا فصول يف الشاعر هذا عن الحديث طال لقد شوقي؟ عن نقول فماذا النفوس،
نستكثر ال كيف ولكن الشعراء، من لهم عرضنا من حقوق يتحيّف أن ونخىش الكتاب،
وقد األعاجيب، من أعجوبة شوقي نونية إن زيدون؟ ابن نّد وقد شوقي، يف القول
إسماعيل وأجابه مرص شعراء لها فضّج العاملية الحرل أعقاب يف األندلس من أرسلها
يف الجري عن جميًعا عجزوا ولكنهم املرصي، الحليم وعبد إبراهيم، وحافظ صربي،

الشعراء. أمري نونية إىل بالقياس بال ذو يشء معارضته يف لهم يُؤثر ولم ميدانه،
السبعة األبيات وكانت والزمان، واألعداء البني بشكوى نونيته زيدون ابن ابتدأ
أين ولكن الزخرف، من به وشيت ما يَعبها لم محرقة زفرة جواه عن بها تحدث التي
لقد إشبيلية؟ بضاحية الطلح وادي يف الحزين الطائر خاطب حني شوق بداية من هي

يقول: فاندفع وجواه لوعته يف به شبيًها الطائر تمثل

ِل��وادي��ن��ا نَ��أَس��ى أَم ِل��وادي��َك نَ��ْش��ج��ى َع��وادي��ن��ا أَش��ب��اٌه ال��طَّ��ْل��ِح ن��اِئ��َح ي��ا
َح��واش��ي��ن��ا ف��ي ج��اَل��ْت َج��ن��اَح��َك ��ْت َق��صَّ يَ��ًدا أَنَّ َغ��يْ��َر َع��َل��يْ��ن��ا تَ��ُق��صُّ م��اذا
ن��ادي��ن��ا َغ��يْ��َر َوِظ��الٍّ ال��َغ��ري��ِب أَخ��ا س��اِم��ِرن��ا َغ��ي��َر أَيْ��ًك��ا ال��بَ��ي��ُن ِب��ن��ا َرم��ى
ِس��ّك��ي��ن��ا ال��بَ��ي��ُن َع��َل��يْ��َك َوُس��لَّ َس��ْه��ًم��ا، َل��ن��ا ال��ِف��راُق ري��َش ال��نَ��وى، َرَم��ت��ُه ُك��لٌّ
يُ��َل��بّ��ي��ن��ا ال َع��يٍّ ال��َج��ن��اَح��ي��ِن ِم��َن ِب��ُم��نْ��َص��ِدٍع نَ��بْ��َرْح َل��ْم ��ْوُق ال��شَّ َدع��ا إِذا
ال��ُم��ص��اب��ي��ن��ا يَ��ْج��َم��ع��َن ال��َم��ص��اِئ��َب إِنَّ َف��رق��نَ��ا ال��َط��ل��ِح اِب��َن ي��ا ال��ِج��ن��ُس يَ��ُك َف��ِإن
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أَف��ان��ي��ن��ا َش��ْج��وا َوال اِدِّك��اًرا َوال َظ��َم��ا َوال تَ��ْح��ن��انً��ا م��اءََك تَ��أُل َل��م
ال��ُم��ؤاس��ي��ن��ا تَ��ْرت��اُد ال��ذَي��َل َوتَ��ْس��َح��ُب َف��نَ��ٍن إَِل��ى ذبْ��ًال َف��نَ��ٍن ِم��ْن تَ��ُج��رُّ
ال��ُم��داوي��ن��ا ِب��ال��نُ��ط��ِس ِل��روِح��َك َف��َم��ن تَ��ْط��لُ��بُ��ُه��م ح��ي��َن َش��تَّ��ى ِج��ْس��ِم��َك أُس��اُة

املقيم، وحال املغرتب حال حالني: يف الطائر يجعل حريان، األبيات هذه يف والشاعر
عن وضالله الشاعر حرية ومع األليف، فقد من ينوح أم الغربة من أيبكي تدري فما

قال: حني الرفق غاية بلغ نراه يريد ما تحديد

ال��ُم��ؤاس��ي��ن��ا تَ��ْرت��اُد ال��ذَي��َل َوتَ��ْس��َح��ُب َف��نَ��ٍن إَِل��ى ذبْ��ًال َف��نَ��ٍن ِم��ْن تَ��ُج��رُّ

من ُهدى غري عىل يتنقل الطائر نرى فقد املحزون، الطائر يف تشهدها حال وهي
إن الحزين؟ الطائر يوايس من أين ولكن يواسيه، عمن يبحث أنه فنعرف أيْك، إىل أيْك

قال: حني أخطأ نفسه شوقي

ال��ُم��داوي��ن��ا ِب��ال��نُ��ط��ِس ِل��روِح��َك َف��َم��ن تَ��ْط��لُ��بُ��ُه��م ح��ي��َن َش��تَّ��ى ِج��ْس��ِم��َك أُس��اُة

أألم والناس ويشويه، يذبحه من يجد وإنما جسمه، يأسو من يجد ال الطائر فإن
جريح! لطائر يطبُّوا أن من

أنه فذكر حبيبته، معاتبة إىل والزمان واألعداء البني شكوى من زيدون ابن وانتقل
بكاء إىل الطائر خطاب من انتقل فقد شوقي أما الوفاء، إال يعتقد ولم وشاية يستمع لم

فقال: مرص، إىل والحنني األندلس

َرواب��ي��ن��ا ِم��ن َرف��ي��ًق��ا َح��َل��ْل��ن��ا َوإِن ِب��أَن��َدلُ��ٍس أَيْ��ٍك ن��اِزَح��ي َل��ن��ا َواه��ا
يَ��ث��ن��ي��ن��ا َواإلِْج��الِل ِب��ال��َدْم��ِع نَ��ج��ي��ُش َل��ُه ال��َوف��اءِ َرْس��ِم َع��ل��ى َوَق��ْف��ن��ا َرْس��ٌم
ُم��َص��لِّ��ي��ن��ا إِّال َم��َف��اِرَق��ُه��م َوال أَْدُم��َع��ُه��م األَْرُض تَ��ن��اُل ال ِل��ِف��ت��يَ��ٍة
دي��ن��ا أَخ��الُق��ُه��م َل��ُه��ْم ك��انَ��ْت ِل��ل��ن��اِس َم��نْ��بَ��َه��ٌة ف��ي��ِه ِب��دي��ٍن يَ��س��ودوا َل��م َل��ْو
ِل��داري��ن��ا س��اَرت ب��اِب��ٍل ِم��ن َك��ال��َخ��م��ِر َح��َرٍم إِل��ى إِّال َح��َرٍم ِم��ن نَ��ْس��ِر َل��م
َونَ��ْس��ري��ن��ا ِخ��ي��ِريٍّ��ا ال��َوْرِد تَ��َم��اثُ��َل نُ��ْس��َخ��تُ��ُه َع��نْ��ُه ن��ابَ��ت ال��ُخ��ل��ُد نَ��ب��ا َل��ّم��ا
َم��َراث��ي��ن��ا ِم��نْ��ه��ا نُ��ِظ��َم��ت ُدم��وُع��ن��ا نُ��ِث��َرت ُك��لَّ��م��ا ثَ��ن��اءً ثَ��راُه��م نَ��ْس��ق��ي
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ال��َس��الط��ي��ن��ا ال��تُ��رِب ف��ي ي��وِق��ظ��َن َوِك��دَن تُ��َح��رُِّك��ُه َق��واِف��ي��ن��ا ُع��ي��وُن ك��اَدت

يتذكر وهو الدمع، يغلبه فالشاعر األبيات، هذه يف الحسن يتأمل أن وللقارئ
أدمعهم األرض تنل لم قوم ديار يف ألنه البكاء؛ عن يثنيه اإلجالل ولكن األندلس، ملوك
يف الغايات أبعد من وذلك هللا، لغري الخشوع يعرفوا لم فهم السجود، عند إال ومفارقهم

الثناء.
من يرسي ال األندلس يف فهو الشعرية، املعاني عىل يحرص أن إال شوقي ويأبى
ال الخمر وقدسية دارين! إىل بابل من سارت كالخمر كيف؟ ولكن حرم، إىل إال حرم

الشعراء. مذاهب غري يف تجوز
النيل: وطن إىل الحنني يف قال ثم

تَ��ْس��ق��ي��ن��ا ِب��ال��ك��اف��وِر ال��ُخ��ْل��ِد ِم��َن َع��يْ��ٌن ِم��َق��ٍة َع��َل��ى أَْغ��َض��ت َوإِن ِم��ْص��َر َل��ِك��نَّ
َرواق��ي��ن��ا ق��اَم��ْت ح��اف��اِت��ه��ا َوَح��ْوَل تَ��م��اِئ��ُم��ن��ا َرفَّ��ت َج��واِن��ِب��ه��ا َع��ل��ى

قال: من إليه سبقه قديم معنى وهذا

َس��َح��ابُ��ه��ا يَ��ص��وُب َل��و وَس��ْل��م��ى إل��يَّ ِم��نْ��ِع��ٍج بَ��يْ��َن م��ا ال��ل��ه ِب��الِد أَح��ُب
تُ��رابُ��ه��ا ِج��ْس��م��ي َم��سَّ أْرٍض ُل وأوَّ تَ��م��ائ��م��ي َع��ل��يَّ ِن��ي��َط��ْت بَ��ه��ا ِب��الٌد

شوقي: قول هو والِبْكر

أَم��ان��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا أَِن��َس��ت َوأَربُ��ٌع َم��آِربُ��ن��ا ف��ي��ه��ا َم��َرَح��ْت َم��الِع��ٌب

املآرب، تمرح كيف أرأيتم الخيال، طرافة من فيه ملا بكًرا معنى هذا كان وإنما
األماني؟ تأنس وكيف

باملطرية عنده للغداء دعاني وكان ١٩٢١م، سنة رأيته ما أول شوقي رأيت لقد
يومئذ فعجبت عالم، وأحمد عبده، وسعيد القشايش، مصطفى األكرمني األصدقاء مع

ِصباه! يف املالك ذلك كان كيف نفيس: وسألت الساحر، املبْسم لذلك
مرص يف شهد الشاعر ألن كذلك كان وإنما عميق؛ حنني مرص إىل شوقي حنني إن
يف الناس دنيا مثل تكن لم شوقي ودنيا األقلون، إال بها يظفر لم واملجد الحب من دنيا
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يعيش الشاعر وكان واإليناس، بالبرش تفيض شوقي شباب يف الدنيا كانت الزمان، هذا
ُسلطان، للصبا وكان قدسيُة، للجمال وكان والفتون، بالسحر ُمضمَخًة عيشة فيها

األيام. هذه تفعل كما النفوس تهد ال الزمان خطوب وكانت
شوقي: قول أيًضا البكر ومن

يُ��غ��ادي��ن��ا َوَري��ح��اٍن ِم��ْص��َر بَ��رِّ ِم��ن يُ��راِوُح��ن��ا َرْوٍح ِم��ن نَ��ْخ��ُل َف��َل��ْم ِب��نَّ��ا
تُ��ل��ق��ي��ن��ا ال��يَ��مِّ ف��ي ذََه��بَ��ْت َوِب��اِس��ِم��ِه تَ��ْك��ُف��لُ��ن��ا ال��ل��ِه اِس��ِم َع��َل��ى م��وس��ى َك��أُمِّ

فرعون فرعون، كيد من عليه خوًفا إال النفي يم يف تلقه لم مرص إن يقول: أن يريد
بول! جون املسرت العرشين القرن

٢

زيدون: ابن قول تذكرون

يَ��س��ق��ي��نَ��ا َوال��ُودَّ ال��َه��وى ِص��ْرف ك��اَن َم��ْن ب��ه َف��اس��ِق ال��ق��ْص��َر غ��اِد ال��بَ��ْرِق س��اِرَي ي��ا
يُ��ع��نّ��ي��نَ��ا أْم��َس��ى ت��ذكُّ��ُرُه إْل��ًف��ا تَ��ذكُّ��ُرن��ا َع��نَّ��ى َه��ْل ُه��ن��اِل��َك َواس��أْل

فقال: شوقي عارضه كيف انظروا ولكن جميل، شعر وهذا

َم��آق��ي��ن��ا َع��ن َويَ��ه��م��ي ال��ُه��دوءِ بَ��ع��َد َج��واِن��ِح��ن��ا َع��ن يَ��رم��ي ال��بَ��ْرِق س��اِرَي ي��ا
بَ��اك��ي��ن��ا األَْرَض َف��َخ��َض��بْ��ن��ا ال��بُ��ك��ا ه��اَج َدًم��ا ��م��اءِ ال��سَّ َدْم��ِع ف��ي تَ��َرْق��َرَق َل��ّم��ا
ِب��س��ال��ي��ن��ا نَ��ْه��ِت��ف َوَل��م ِن��ي��اٍم َع��َل��ى َدي��اِج��يَ��ُه نَ��ْه��ِت��ك َل��م يَ��ْش��َه��ُد ال��لَّ��يْ��ُل
راع��ي��ن��ا ِل��ل��َع��ْه��ِد ال��َه��َوى َل��ي��ِل ِق��ي��اَم َق��َدٍم َع��َل��ى إِّال يَ��َرن��ا َل��م َوال��نَ��ْج��ُم
يُ��ْض��وي��ن��ا ح��ي��َن ف��ي��ِه ُد نُ��َردِّ ��ا ِم��مَّ ح��اِئ��َرٍة ال��لَّ��يْ��ِل َس��م��اءِ ف��ي َك��َزف��َرٍة
(ِب��ج��رِّي��ن��ا) َم��ْح��ُدوٍّا ال��نُّ��وِر نَ��ج��اِئ��ِب َع��َل��ى ال��ُع��ب��اِب َظ��ْل��م��اءَ ُج��ب��َت إِن ِب��ال��ل��ِه
َش��ي��اط��ي��ن��ا أَو َف��س��اًدا يَ��ِع��ثْ��َن إِن��ًس��ا ع��اِديَ��ٍة ُك��لَّ يَ��داُه َع��نْ��َك تَ��ُردُّ
َم��ي��ام��ي��ن��ا ك��انَ��ت َوإِن ال��ُغ��ي��وِث َع��ل��ى ع��اِل��يَ��ٍة ال��نِّ��ي��ِل َس��م��اءُ َح��َوت��َك َح��تَّ��ى
وادي��ن��ا أَف��واِف ِم��ن ال��َزبَ��ْرَج��ِد َوْش��ِي َع��َل��ى الَّ��الَزَورِد ُش��ف��وُف َوأَْح��َرَزت��َك
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بَ��س��ات��ي��ن��ا َواِه��تَ��زَّت َخ��م��اِئ��َل َربَ��ت ُم��َؤرََّج��ًة أَرج��اءً ال��رِّي��ُف َوح��اَزَك
ال��رَّي��اح��ي��ن��ا ال��َط��لُّ نَ��َزَل َك��م��ا َواِن��ِزل َخ��م��اِئ��ِل��ِه ف��ي َواِه��تُ��ف ال��ن��ي��ِل إِل��ى َف��ِق��ْف
َم��غ��ان��ي��ن��ا ِم��ن َويَ��ْض��وى ِب��ال��ح��اِدث��اِت َم��ن��اِزلِ��ن��ا ِم��ن يَ��ذْوي بَ��اَت م��ا َوآِس

يأسو أن الربق يسأل وشوقي القرص، يسقي أن الربق يسأل زيدون ابن انظروا.
صورة أعطانا شوقي ولكن مقرتبان، واملعنيان الضاوية، واملغاني الذاوية، املنازل
من صوًرا وأعطى أرض، إىل أرض من وانحداره أفق، إىل أفق من الربق لتنقل شعرية

النيل. َودع حني دنياه ودَّع شاعًرا إال تشوق ال النيل وخمائل مرص ريف
زيدون: ابن وقال

يُ��ح��ِي��ي��ن��ا ك��ان َح��يّ��ا ال��بُ��ْع��ِد َع��ل��ى َل��ْو َم��ْن تَ��ح��يّ��تَ��نَ��ا ب��لِّ��ْغ ��بَ��ا ال��صَّ نَ��س��ي��َم َويَ��ا

فقال: شوقي عارضه

َم��رام��ي��ن��ا ِم��ن َط��ُروٍح ُك��لُّ َف��ط��اَب َس��َح��ًرا َس��َرت ال��وادي ُم��ْع��طِّ��َرَة َوي��ا
ُم��غ��ال��ي��ن��ا نُ��ْح��َس��ب َل��م ي��وُس��َف َق��ِم��ي��َص ِغ��الَل��تَ��ه��ا ِخ��ل��ن��ا َل��و ال��ذَّيْ��ِل ذَِك��يَّ��ُة
َع��ن��اوي��ن��ا َوِب��ال��رَّيَّ��ا ُك��تْ��بً��ا ِب��ال��َورِد َل��ن��ا أَتَ��ي��ِت َح��تَّ��ى ال��ُس��َرى َش��ْوَك َج��ِش��ْم��ِت
َج��وازي��ن��ا تَ��ن��َه��ْض َل��م َم��ْس��راِك ط��ي��ِب َع��ن غ��اِل��يَ��ًة ِب��األَْرواِح َج��َزيْ��ن��اِك َف��َل��و
أَم��ال��ي��ن��ا ِم��ن َوْش��يً��ا ��وِق ال��شَّ َغ��راِئ��َب ��لُ��ُه نُ��َح��مِّ َم��ْس��ِك��يٌّ ذُي��ولِ��ِك ِم��ن َه��ل
ال��دِّي��ن��ا ُه��َو ��اف��ي ال��صَّ َوُودَُّه��م��و ُدنْ��ي��ا َغ��ي��ِرِه��ُم ُودَّ َوَج��دن��ا الَّ��ذي��َن إِل��ى

مئات يف ورد تعبري وهو الصبا» نسيم «يا قال: أن عىل يزد لم زيدون ابن إن
فوصف الخيال، وبرعة الشاعرية، قوة عىل يدل افتتانًا يفتن فراح شويف أما القصائد،
سحيق، مرمى كل بمرساها فطاب السحر يف سارت وأنها الوادي معطرة بأنها السمة
بالورد أتت حتى الرسى شوك َجشمت وأنها يوسف، قميص كأنها الذيل ذكية وأنها

فقال: النُعمى لها وشكر عناوين، يف ممثلة بالرَّيا وأتت رسائل، يف مجسًما

َج��وازي��ن��ا تَ��ن��َه��ْض َل��م َم��ْس��راِك ط��ي��ِب َع��ن غ��اِل��يَ��ًة ِب��األَْرواِح َج��َزيْ��ن��اِك َف��َل��و
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األمر، صورة يف وردت ألنها جافية؛ عبارة وهي تحيَتَنا» «بلغ يقول: زيدون وابن
ويقول: فيرتفق، شوقي أما

أَم��ال��ي��ن��ا ِم��ن َوْش��يً��ا ��وِق ال��شَّ َغ��راِئ��َب ��لُ��ُه نُ��َح��مِّ َم��ْس��ِك��يٌّ ذُي��ولِ��ِك ِم��ن َه��ل

يجعل وشوقي بتحيّة، أسعفوه لو إحيائه عىل بالقدرة أحبابه يصف زيدون وابن
إليهم يتشوق الذين أحبابه هوى أما الدنيا، من بمرصصورة أحبابه هوى غري هوى كل

الدين. صفاء يف فهو
شوقي: فقول زيدون، ابن من مقتبس شوقي أخيلة بعض أن ننكر وال

َم��آق��ي��ن��ا َع��ن َويَ��ه��م��ي ال��ُه��دوءِ بَ��ع��َد َج��واِن��ِح��ن��ا َع��ن يَ��رم��ي ال��بَ��ْرِق س��اِرَي ي��ا

زيدون: ابن قول من وِحذْق برفق اختلس

م��آِق��ي��نَ��ا َج��ّف��ْت َوال إَل��ي��ُك��ْم َش��ْوًق��ا َج��َواِن��ُح��نَ��ا اب��تَ��ّل��ْت َف��م��ا َوِب��نّ��ا ِب��نْ��تُ��م

وإنما بيتًا؛ عرش ثمانية يف شوقي بسطه ثالثة يف زيدون ابن عرضه الذي واملعنى
عىل تعفي بارعة توشيٍة من له بّد ال فكان زيدون، ابن يعارض كان ألنه ذلك له اتفق
الرباعة فضل ولشوقي السبق، فضل زيدون والبن زيدون. ابن أبيات يف الفطرية النظرة

بقليل. ليس فضل وهو الشعرية، الصور تلوين يف

٣

فقال: األنس أيام يتذكر أن زيدون ابن وأراد

َل��يَ��اِل��ي��نَ��ا ِب��ي��ًض��ا ب��ُك��ْم وك��ان��ْت ُس��وًدا ف��َغ��َدْت أيّ��اُم��ن��ا ِل��ف��ق��ِدُك��ُم َح��اَل��ْت
تَ��َص��اِف��ي��نَ��ا ِم��ْن َص��اٍف ال��ّل��ْه��ِو َوَم��ْربَ��ُع ت��ألُّ��ِف��ن��ا ِم��ْن َط��ْل��ٌق ال��َع��ي��ِش ج��اِن��ُب إذْ
ِش��ي��نَ��ا م��ا ِم��نْ��ُه َف��َج��نَ��يْ��نَ��ا ُق��ُط��وُف��ُه دان��ي��ًة األنْ��ِس ُف��نُ��وَن َه��َص��ْرنَ��ا َوإذْ
َري��اح��ي��نَ�ا إالّ ألرَواِح��نَ��ا ُك��نْ��تُ��ْم َف��م��ا ��ُروِر ال��سُّ َع��ْه��ُد َع��ْه��ُدُك��ُم ل��يُ��ْس��َق
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فجمع شوقي عارضه كيف انظروا ولكن املعاني، رائع الديباجة، صايف شعر وهذا
قال: حني والفخر األىس بني

ل��ي��ن��ا ��ب��ا ال��صَّ َوأَْع��ط��اِف ذََه��بْ��ن��ا أَنَّ��ى ِرَف��ًة1 ال��ُربَ��ا َك��أَْك��ن��اِف ِل��َع��ْه��ٍد َس��ْق��يً��ا
َري��اح��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا أَْوق��اتُ��ن��ا تَ��ِرفُّ زاِه��يَ��ٌة َغ��يْ��ن��اءُ ِب��ن��ا ال��زَّم��اُن إِِذ
م��اش��ي��ن��ا َوال��َدْه��ُر ح��اِش��يَ��ٌة َوال��َس��ْع��ُد ن��اِغ��يَ��ٌة َوال��َع��يْ��ُش ص��اِف��يَ��ٌة ال��َوْص��ُل
ال��يَ��م��ان��ي��ن��ا َوْش��ِي ف��ي تَ��رُف��ُل بَ��ْل��ق��ي��َس تَ��ْح��َس��بُ��ه��ا ال��ِع��ق��ي��اِن ف��ي تَ��ْخ��ت��اُل ��ْم��ُس َوال��شَّ
ِل��ل��ُم��ص��اف��ي��ن��ا َوف��اءٌ ف��ي��ه��ا ك��اَن َل��و اِْح��تَ��َف��َل��ت إِذا َك��ال��دُّنْ��ي��ا يُ��ْق��ِب��ُل َوال��نِّ��ي��ُل
دي��ن��ا َل��و َوال��ِم��ْق��داُر َع��فَّ َل��و ��يْ��ُل َوال��سَّ اِطَّ��َرَدت َل��ِو َوال��ُدنْ��يَ��ا داَم َل��و َوال��َس��ْع��ُد
ط��ي��ن��ا أَو اِإلْك��س��ي��َر ِب��ِه َل��َم��ْس��ن��ا م��اءً ذََه��بً��ا َردَّه��ا َح��تَّ��ى األَْرِض َع��ل��ى أَل��ق��ى
س��ي��ن��ا ِم��ن األَن��واُر َج��واِن��ِب��ِه َع��َل��ى َواِرتَ��َس��َم��ت (ال��تَّ��اب��وُت) يُ��م��ِن��ِه ِم��ن أَع��داُه
ال��َوِف��يّ��ي��ن��ا َوم��ي��ث��اُق ال��ِك��راِم َع��ه��ُد َك��َرٍم ِم��ن ال��ُخ��ل��ِق ف��ي م��ا َم��ب��اِل��ُغ َل��ُه
َل��ي��ال��ي��ن��ا2 ف��ي أَو ِب��أَيّ��اِم��ن��ا إِّال ُع��ُرٌس َوال إِْع��ذاٌر ِل��ل��َده��ِر يَ��ْج��ِر َل��م
َم��ي��ادي��ن��ا أَرَخ��ى َوال ِج��ي��اًدا ِم��نّ��ا أَِع��نَّ��ِت��ِه ف��ي أَْط��غ��ى ��ْع��ُد ال��سَّ َح��وى َوال
غ��ال��ي��ن��ا ال��تَّ��ْش��ت��ي��ِت ِب��يَ��ِد يَ��ُه��ن َوَل��م َج��ْوَه��ُرن��ا ال��نَّ��اَر خ��اَض ال��يَ��واق��ي��ُت نَ��ح��ُن
ش��ان��ي��ن��ا َك��ال��ِح��رب��اءِ َن تَ��َل��وَّ إِذا ُخ��لُ��ٌق َوال ِص��بْ��ٌغ َل��ن��ا يَ��ح��وُل َوال

عىل زيدون ابن ألن أجود؛ أيهما يدري ال القطعتني هاتني بني يوازن حني والقارئ
قال: حني الرشاقة غاية بلغ الشوط هذا يف نَفسه قرص

ِش��ي��نَ��ا م��ا ِم��نْ��ُه َف��َج��نَ��يْ��نَ��ا ُق��ُط��وُف��ُه دان��ي��ًة األنْ��ِس ُف��نُ��وَن َه��َص��ْرنَ��ا َوإذْ

قال: حني الدقة غاية وبلغ

النرضة. ِرَفًة: 1

الرسور. أليام يتخذ طعام اإلعذار: 2
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تَ��َص��اِف��ي��نَ��ا ِم��ْن َص��اٍف ال��ّل��ْه��ِو َوَم��ورُد ت��ألُّ��ِف��ن��ا ِم��ْن َط��ْل��ٌق ال��َع��ي��ِش ج��اِن��ُب إذْ

بفضل إال جوانبه تتسع لم فالعيش التعليل، صدق من تؤخذ البيت هذا يف والدقة
الحبيبني، تصايف التصايف، بفضل إال مورده يصف لم واللهو القلبني، تألف التألف،
تقسو حني وتقسو النفوس، تصفو حني تصفو وإنما صفاء، وال فيها كدر ال والدنيا
الدنيا ألن بالرفق يخصك تراه وإنما وحدك؛ لك يبسم ال لك يبسم الذي فالزهر القلوب،
تنظر الذي والنهر العبوس، صور من صورة ابتسامة يف غريك يراه وقد لك، ّصْفت
ال النهر هذا حنان، يف دعابته ويتلقى القمر يغازل عاشًقا فرتاه املقمرة، الليايل يف إليه
نفسه وهو طروٍب، وحسٍن َمرح بقلب الفضية أمواجه تشاهد ألنك إال كذلك؛ لك يتمثل

االكتئاب. صور من صورة للمحزون يبدو قد
شوقي: قول ويروقنا

ل��ي��ن��ا ��ب��ا ال��صَّ َوأَْع��ط��اِف ذََه��بْ��ن��ا أَنَّ��ى ِرَف��ًة ال��ُربَ��ا َك��أَْك��ن��اِف ِل��َع��ْه��ٍد َس��ْق��يً��ا
َري��اح��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا أَْوق��اتُ��ن��ا تَ��ِرفُّ زاِه��يَ��ٌة َغ��يْ��ن��اءُ ِب��ن��ا ال��زَّم��اُن إِِذ
م��اش��ي��ن��ا َوال��َدْه��ُر ح��اِش��يَ��ٌة َوال��َس��ْع��ُد ن��اِغ��يَ��ٌة َوال��َع��يْ��ُش ص��اِف��يَ��ٌة ال��َوْص��ُل
ِل��ل��ُم��ص��اف��ي��ن��ا َوف��اءٌ ف��ي��ه��ا ك��اَن َل��و اِْح��تَ��َف��َل��ت إِذا َك��ال��دُّنْ��ي��ا يُ��ْق��ِب��ُل َوال��نِّ��ي��ُل

أكناف يف يتفتح الذي الزهر نرضة يف عهده جعل الشاعر ألن الشعر؛ هذا يروقنا
الصرب وأعطاف الصبا، أعطاف يف باللني شبيًها األنس أيام يف اللني رأى وألنه الربوات؛
الصبَوات، َسورة الصبا أعطاف من أمكنته شاعٌر إال لينها طيب يعرف ال نبيل جوهر

الخيال: هذا لطرافة أيًضا ويروقنا

َري��اح��ي��ن��ا ف��ي��ه��ا أَْوق��اتُ��ن��ا تَ��ِرفُّ

اللهو أرجوحة يف الزمن بهم دار الذين العشاق يعرفه معنًى األوقات ورفيف
الَجموح.

تحتفل حني كالدنيا النيل إقبال يرى الشاعر ألن ثالثة؛ مرة الشعر هذا ويروقنا
االستدراك: هذا روعة تأملوا ثم تحتفل، حني الدنيا تكون كيف وانظروا
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ِل��ل��ُم��ص��اف��ي��ن��ا َوف��اءٌ ف��ي��ه��ا ك��اَن َل��و

محبوبته جعل حني زيدون ابن براعة تنسينا ال شوقي أخيلة يف الطرافة هذه ولكن
قال: حني يشء كل

َونَ��ْس��ِري��نَ��ا ��ا غ��ضٍّ ��ب��ا ال��صِّ َج��الُه َوْرًدا َل��َواِح��َظ��نَ��ا أْج��نَ��ْت ط��اَل��م��ا َرْوَض��ة ي��ا
أف��ان��ي��نَ��ا َوَل��ّذاٍت ُض��روبَ��ا ُم��ن��ىٍّ ِب��َزْه��َرتِ��َه��ا تَ��َم��ّل��يْ��نَ��ا َح��يَ��اًة ويَ��ا
ح��ي��نَ��ا ذَيْ��َل��ه َس��َح��ب��ن��ا نُ��ْع��َم��ى َوْش��ِي ف��ي َغ��َض��اَرتِ��ِه ِم��ْن َخ��َط��ْرنَ��ا نَ��ِع��ي��ًم��ا ويَ��ا

الهاتف يف العذوبة أترون يكون؟ أن الشعر عىس فما الشعر هو هذا يكن لم إن
وانظروا َلَواِحَظنَا»، «أْجنَْت عبارة تأملوا الصبا» جاله وردا أْجنَْت «طاَلما التي بالروضة
تهفو حتى ينتظر ال والشاعر املرموق، جناها تذوق عىل فتقهرنا الروضة تغزونا كيف
وكيف األفنان، يبرص كيف فتعلمه عليه الروضة تهجم وإنما الروضة، مناعم إىل نفسه
هذا ما ثم أخاذ؟ سحر من تحويه فيما رأيكم ما با الصِّ َجالُه وعبارة القطوف. يجني

الطريف: التعبري

أف��ان��ي��نَ��ا َوَل��ّذاٍت ُض��روبَ��ا ُم��ن��ىٍّ

يف مرة غرق شاعر خيال هذا إن أفانني؟ وللذات ألواٌن للُمنى يكون كيف أتعرفون
الوصال. كوثر

البيت: هذا وانظروا

ح��ي��نَ��ا ذَيْ��َل��ه َس��َح��ب��ن��ا نُ��ْع��َم��ى َوْش��ِي ف��ي نَ��َض��اَرتِ��ِه ِم��ْن َخ��َط��ْرنَ��ا نَ��ِع��ي��ًم��ا ويَ��ا

النعيم؟ ذيل يسحب منعم فتًى صورة الخيال يُريكم أال املعنى؟ هذا قوة أتحسون
الهوى دنيا من ضاع ما عىل الحرس يف شوقي من أقوى األبيات هذه يف زيدون ابن إن

املفقود.
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٤

فيقول: زيدون ابن أما والحنني، التفجع يف زيدون وابن شوقي واشرتك

َوِغ��ْس��ل��ي��نَ��ا َزّق��وًم��ا ال��َع��ذِْب وال��َك��ْوثَ��ِر ِب��َس��ْل��َس��ِل��ه��ا أُبْ��ِدنْ��ن��ا ال��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��ة ي��ا
َواش��ي��نَ��ا أْج��ف��اِن ِم��ْن َغ��ضَّ َق��ْد ��ْع��ُد َوال��سَّ ث��اِل��ثُ��نَ��ا وال��َوْص��ُل نَ��ِب��ْت َل��ْم ك��أنّ��نَ��ا
يُ��ْف��ش��ي��نَ��ا ��بْ��ِح ال��صُّ ِل��س��اُن يَ��ك��اَد َح��تَّ��ى يَ��ك��تُ��ُم��ن��ا ال��ظُّ��ْل��م��اءِ خ��اِط��ِر ف��ي ِس��ّراِن
ن��اِس��ي��نَ��ا ��بْ��َر ال��صَّ َوتَ��َرْك��ن��ا ال��نُّ��َه��ى َع��نْ��ُه ن��ه��ْت ح��ي��َن ال��ُح��بٍّ ذََك��ْرن��ا أْن ف��ي َغ��ْرَو ال
تَ��ْل��ِق��ي��نَ��ا ال��ّص��ب��َر َوأَخ��ذْنَ��ا َم��ْك��ت��وبَ��ًة ُس��وَرا ال��نَّ��َوَى يَ��ْوَم األَس��َى َق��َرأن��ا إنّ��ا
ف��يُ��ظ��ِم��ي��نَ��ا يُ��ْرِوي��نَ��ا ك��اَن َوإْن ُش��ْربً��ا ب��َم��نْ��َه��ِل��ِه نَ��ْع��ِدْل َف��َل��ْم َه��واِك ��ا أمَّ
ق��اِل��ي��نَ��ا نَ��ْه��ُج��ْرُه َوَل��م َع��نْ��ُه َس��اِل��ي��َن َك��وك��بُ��ُه أنْ��ِت َج��م��اٍل أْف��َق نَ��ْج��ُف ل��ْم
َع��َواِدي��نَ��ا ُك��ْرٍه َع��َل��ى َع��َدتْ��نَ��ا ل��ِك��ْن َك��ثَ��ٍب َع��ْن تَ��َج��نّ��بْ��ن��اُه اْخ��ِت��ي��اًرا َوال

من انتقل نفسه ويرى وصف، أجمل الوصل أيام يصف األبيات هذه يف والشاعر
وإن رشب، يعدله ال رشبًا القديم الهوى وْرد ويرى والغْسلني، الزقوم إىل الخلد كوثر
إىل والتياًعا ظمأ إىل ظمأ القلب فيزيد الحس يُرهف الوصل ونعيم فيظميه. يرويه كان
أكرهته وإنما صدود، وال سلوة عن يقع لم أنه فذكر البني عن الشاعر وتحدث التياع.

العوادي.
املونق: التعبري هذا ويروقنا

َك��وك��بُ��ُه أنْ��ِت َج��م��اٍل أْف��َق نَ��ْج��ُف ل��ْم

املطلول األفق ذلك كوكب محبوبته وكانت املفاتن، من أفًقا لعهده الدنيا فكأن
الُفتون. بأنداء

قسوة يصف شوقي وعارضه زيدون، ابن به رصخ الدهر صنع من جزٌع هذا
الفراق: وقسوة الليل

َوتُ��ْح��ي��ي��ن��ا ِذْك��راُك��م ف��ي��ِه تُ��م��ي��تُ��ن��ا آِخ��ُرُه ال��َح��ْش��َر َك��أَنَّ َون��اِب��غ��ي
يَ��ْط��وي��ن��ا األَْس��ح��اِر َغ��َل��ِس ف��ي يَ��ك��اُد ُف��راِق��ُك��م ِم��ن ِب��ُج��رٍح ُدج��اُه نَ��ْط��وي
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تَ��راق��ي��ن��ا تَ��ْه��َدأ َوَل��م يَ��زوَل َح��تّ��ى َم��ح��اِج��ُرن��ا تَ��رَق��أ َل��م ال��نَ��ْج��ُم َرس��ا إِذا
تُ��ق��اس��ي��ن��ا َح��ْس��رى ِب��ه��ا َق��َع��ْدن��ا َح��تّ��ى َك��واِك��ِب��ِه ِم��ن ال��َدواه��ي نُ��ق��اس��ي ِب��ت��ن��ا
تَ��أَّس��ي��ن��ا َويَ��أْس��وُه ِل��ل��ّش��اِم��ت��ي��َن تَ��َج��لُّ��ُدن��ا َف��يَ��ْخ��ف��ي��ِه ال��نَ��ه��اُر يَ��ب��دو

نصل فكيف وإال الوصف، هذا غري نجد ال أن العجز ومن الرفيع، الشعر من وهذا
البيت: هذا يف الفتنة بيان إىل

يَ��ْط��وي��ن��ا األَْس��ح��اِر َغ��َل��ِس ف��ي يَ��ك��اُد ُف��راِق��ُك��م ِم��ن ِب��ُج��رٍح ُدج��اُه نَ��ْط��وي

ظلمات من أعظم الجراح تكون كيف أترون بالجرح؟ الدجى يطوى كيف أترون
الليل؟

فرياها ينظر ثم الكواكب، بطء الشاعر يقايس حني الشعرية الوثبة هذه ما ثم
الوجود عىل سلطانه يعظم قد والشاعر لواغب؟ حرسى وهي تقاسيه، فباتت به ابتُليَت

ألساه. وتأىس لجزعه تجزع الدنيا فريى
الشواغل، من فيه ما بفضل األشجان يبدد النهار يرون األقدمون الشعراء وكان

للشامتني. والتجلد التأيس بفضل إال نهاًرا تهدأ ال أشجانه فريى شوقي أما

٥

الشاعران. به تفرد فيما النظر بقي
عنها أقصاه التي حبيبته خطاب يف البيتني بهذين تفرد زيدون ابن نرى ونحن

الزمان:

ُم��غ��نّ��ي��نَ��ا وغ��نَّ��انَ��ا ��ُم��وُل ال��شَّ ِف��ي��ن��ا ُم��َش��ْع��َش��َع��ة ُح��ثَّ��ْت إذا َع��ل��يْ��ِك ن��أَس��ى
تُ��ْل��ِه��ي��نَ��ا األْوت��اُر َوال اْرت��ي��اٍح ِس��يّ��م��ا َش��َم��اِئ��ِل��نَ��ا ِم��ْن تُ��بْ��دي ال��رَّاِح أْك��ؤُس ال

ويبعثان الغافية، العواطف يهيجان والغناء فالرشاب النفسية، املعاني أدق من وهذا
وأين املشبوب، الجمر من أعنف لدغات اللحظات هذه أمثال يف وللشوق الدفني، الوجد
امُلقنَّع تكشف لحظات هذه إن والسماع؟ الرشاب عند القلب يف يثور ما بجانب الجمر
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لم بأسماء املحموم تُنطق حني العاتية ى الحمَّ تصنع ما وتصنع النفوس، رسائر من
سنني. منذ وجدانه وال لسانه بها يهذ

زيدون: ابن وقول

يً��ْص��ِب��ي��نَ��ا ح��اش��اِك يَ��ًك��ْن َل��ْم ال��دَُّج��ى بَ��ْدُر َم��ْط��َل��ِع��ه ُع��ل��ِو ِم��ْن نَ��ْح��َونَ��ا َص��بَ��ا َوَل��ْو

السينية: يف شوقي ساقه الذي املعنى أصل هو

نَ��ْف��س��ي ال��ُخ��ْل��ِد ف��ي إِل��يْ��ِه ن��اَزَع��ت��ن��ي َع��نْ��ُه ِب��ال��ُخ��ْل��ِد ُش��ِغ��ْل��ُت َل��ْو َوَط��ن��ي

الشعراء. مثله عىل يحاسب ال رفيٌق أخذٌ وهو
فقال: النيل، وبأمجاد بنفسه الفخر بالفخر، شوقي وتفرد

َل��ي��ال��ي��ن��ا ف��ي أَو ِب��أَيّ��اِم��ن��ا إِّال ُع��ُرٌس َوال إِْع��ذاٌر ِل��ل��َده��ِر يَ��ْج��ِر َل��م
َم��ي��ادي��ن��ا أَرَخ��ى َوال ِج��ي��اًدا ِم��نّ��ا أَِع��نَّ��ِت��ِه ف��ي أَْط��غ��ى ��ْع��ُد ال��سَّ َح��وى َوال
غ��ال��ي��ن��ا ال��تَّ��ْش��ت��ي��ِت ِب��يَ��ِد يَ��ُه��ن َوَل��م َج��ْوَه��ُرن��ا ال��نَّ��اَر خ��اَض ال��يَ��واق��ي��ُت نَ��ح��ُن
ش��ان��ي��ن��ا َك��ال��ِح��رب��اءِ َن تَ��َل��وَّ إِذا ُخ��لُ��ٌق َوال ِص��بْ��ٌغ َل��ن��ا يَ��ح��وُل َوال
وادي��ن��ا ِم��ثْ��َل َع��ْرًش��ا ��ْخ��ِم ال��ضَّ ُم��ْل��ِك��ه��ا ف��ي َص��َع��َدت َوال م��يْ��َدانً��ا ��ْم��ُس ال��شَّ تَ��نْ��ِزِل َل��م
ال��َم��ي��ام��ي��ن��ا ال��ُغ��رَّ أَب��ن��اءَه��ا َع��َل��ي��ِه َوَرأَْت ح��اف��اِت��ِه َع��َل��ى تُ��َؤلَّ��ه أََل��م
ال��غ��ي��ن��ا3 ال��َم��ْوِش��يَّ��ِة ��نْ��ُدِس ال��سُّ َخ��م��اِئ��َل َل��ِب��س��ا ��َح��ى ال��ضُّ ف��ي ش��اِط��ئَ��ي��ِه غ��اَزَل��ت إِن
تَ��رم��ي��ن��ا ِب��ال��خ��ي��ط��اِن ال��َق��زِّ َل��واِف��َظ َش��َج��ٍر ِم��ن اْل��واِد ُم��ج��اِج ُك��لُّ َوب��اَت

الشمس املرصيون عبد وهل دفاع، أجمل املرصية الوثنية عن الشاعر دافع وبهذا
سخيف! تافه وجود إال الشمس بدون الدنيا وما الشمس؟ فضل عرفوا ألنهم إال

غيناء. واملؤنث األخرض، وهو أغني، جمع الغني: 3
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قال: حني نفسه إال يعن لم وشوقي

غ��ال��ي��ن��ا ال��تَّ��ْش��ت��ي��ِت ِب��يَ��ِد يَ��ُه��ن َوَل��م َج��ْوَه��ُرن��ا ال��نَّ��اَر خ��اَض ال��يَ��واق��ي��ُت نَ��ح��ُن

أسوأ الخصوم وانتاشه الجبال، تهد أحداث الرجل وجه يف قامت فقد صدق، وقد
تكاثرت وإن عدمه، يصعب وشاعريته وإحساسه قلبه مثل يملك كان من ولكن انتياش،

الهادمني. سواعد واستحصدت املعاول
فقال: األهرام، عن بالحديث شوقي وتفرد

َف��راع��ي��ن��ا ِدنّ��اه��ا ال��َق��ي��اِص��ِر َق��ب��َل َج��بَ��ٍل َوِم��ن َس��ْه��ٍل ِم��ن األَرُض َوَه��ِذِه
ب��ان��ي��ن��ا آث��اِر َع��َل��ى إِّال األَرِض ف��ي َح��َج��ٍر َع��ل��ى ب��اٍن َح��َج��ًرا يَ��َض��ْع َوَل��م
ب��ان��ي��ن��ا بُ��ن��ي��اُن ال ال��َده��ِر يَ��ُد ِب��ِه نَ��َه��َض��ت ح��اِئ��ٌط ِم��ْص��ٍر أَْه��راَم َك��أَنَّ
األَواوي��ن��ا4 يُ��ب��ق��ي َوال ال��ُم��ل��وَك يُ��ف��ن��ي َم��ق��اِص��ِرِه ُع��ْل��ي��ا ِم��ن ال��َف��خ��ُم إي��وانُ��ُه
أَس��اط��ي��ن��ا إِّال َغ��ِرَق��ت َس��ف��ي��نَ��ٌة اِْل��تَ��َط��َم��ت َح��وَل��ه��ا َوِرم��اًال َك��أَنَّ��ه��ا
ال��َم��وازي��ن��ا َغ��طَّ��يْ��َن ِف��رَع��ْوَن ُك��ن��وُز ذََه��بً��ا ��ح��ى ال��ضُّ َألالءِ تَ��ْح��َت َك��أَنَّ��ه��ا

البيت: هذا يف الفخر قوة يتأمل أن له األبيات، هذه يتأمل أن وللقارئ

ب��ان��ي��ن��ا آث��اِر َع��َل��ى إِّال األَرِض ف��ي َح��َج��ٍر َع��ل��ى ب��اٍن َح��َج��ًرا يَ��َض��ْع َوَل��م

البيت: هذا يف الخيال روعة من يعجب أن وله

ب��ان��ي��ن��ا بُ��ن��ي��اُن ال ال��َده��ِر يَ��ُد ِب��ِه نَ��َه��َض��ت ح��اِئ��ٌط ِم��ْص��ٍر أَْه��راَم َك��أَنَّ

البيت: هذا يف التشبيه دقة يتأمل أن وله

إيوان. جمع األواوين: 4
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أَس��اط��ي��ن��ا إِّال َغ��ِرَق��ت َس��ف��ي��نَ��ٌة اِْل��تَ��َط��َم��ت َح��وَل��ه��ا َوِرم��اًال َك��أَنَّ��ه��ا

البينات. آياته وتلك شوقي، ذلك

٦

الطبيعي، الجمال بوصف شوقي وتفرد اإلنساني، الجمال بوصف زيدون ابن وتفرد
مفاتن شوقي وأعطى اإلنسانية، الصور يف تحفٌة هي صورة محبوبته زيدون ابن أعطى
قبل، من القارئ رآها فقد النيل صورة أما الطبيعية، الصور يف غرٌة هي صورٌة النيل

األبيات: بهذه صورها فقد زيدون ابن محبوبة وأما

ِط��ي��نَ��ا ال��َوَرى إنْ��ش��اءَ َوَق��ّدَر ِم��ْس��ًك��ا أنْ��َش��أُه ال��ل��َه َك��أّن ُم��ْل��ٍك َرب��ي��ُب
وتَ��ْح��ِس��ي��نَ��ا إبْ��داًع��ا ال��تّ��بْ��ِر نَ��اِص��ِع ِم��ْن َوتَ��ّوج��ُه َم��ْح��ًض��ا َوِرًق��ا َص��اَغ��ُه أْو
ِل��ي��نَ��ا ال��بُ��َرى َوأدم��تَ��ُه ال��ُع��ُق��وِد تُ��وُم َرف��اِه��يّ��ة آَدتْ��ُه تَ��أّوَد إذَا
أح��اِي��ي��نَ��ا إالّ ل��ه��ا تَ��َج��ّل��ى م��ا بَ��ْل أِك��ّل��ت��ه ف��ي َظ��ئ��ًرا ال��ّش��م��ُس َل��ُه ك��ان��ْت
َوتَ��َزِي��ي��نَ��ا تَ��ْع��ِوي��ذًا ال��َك��َواِك��ِب ُزْه��ُر وْج��ن��ِت��ِه َص��ْح��ِن ف��ي أث��ب��تَ��ْت ك��أنّ��م��ا
تَ��َك��اِف��ي��نَ��ا ِم��ْن َك��اٍف ال��َم��َودَّة َوف��ي ش��َرًف��ا أْك��َف��اءَُه نَ��ُك��ْن َل��ْم أْن َض��ّر م��ا

يعرفها األفانني من ألوف الحسن ويف الصباحة. جواهر يعرف شاعر نظرة وهذه
الذي النضري والزهر املحروم، الجمال غري م املنعَّ فالجمال الجمال، علم يف الراسخون
الذي املنيس الظمآن الزهر غري امللك قصور من بقرص غناء حديقة يف الشمس يضاحك
تختلف الجمال جواهر إن الذئاب. غري يعرفها ال قاصية َربوٍة يف مهجور وهو يتفتح
جوهر يتبع الشعر وجوهر خاص. وْحٌي الجمال ألوان من لون ولكل االختالف، أشد
الجمال يوحيه بما شبيًها امُلحجب الجمال يوحيه ما يكون أن يمكن وهل الجمال،
حي يف الحسن من فتنشئ الناس تكايد أن أحيانًا لها يبدو قد الطبيعة إن املباح؟
ينبت الذي فالجمال تفلح، ال ولكنها العايل5. القرص حي يف الناس به تغيظ ما بوالق

سيتي. جاردن السخفاء ويسميه النيل، يشارف بالقاهرة حي العايل. القرص 5
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البيائت يف يتفتح الذي الجمال أما والنوازع، الشمائل ي سوقَّ يظل السوقية البيئات يف
وامليول. املشارب ملحوظ فيظل املنعمة

املهد، أيام منذ السيطرة تألف امللك وربيبة ملك، ربيبة زيدون ابن فمعشوقة
التمنع، لؤم من ال الطبع، قوة من فيضه يأخذ سماويٍّا دالًال الحياة طول داللها ويظل
خلقت محبوبته يتمثل زيدون وابن الريحان، عىل الظل نزول القلب عىل رضاًها وينزل
شعر يف قبيحة وقعت (طني) وكلمة طني، من خلقوا عداها ما الناس ويرى املسك، من
الناس يرى يغضب حني واملرء الناس، بعض إىل اإلشارة أراد يكون أن إال زيدون، ابن
تربًة والطني املخلوقات، من ترى ما بعض من أرشف الطني كان وإن طني، من خلقوا
األفاعي تزحف وعليه الظباء، تتخطر وفوقه الشوك، منها ويتغذى الزهر بها يحيا

الل. والصَّ
قال: حني الرتفق نهاية زيدون ابن وبلغ

ِل��ي��نَ��ا ال��بُ��َرى َوأدم��تَ��ُه ال��ُع��ُق��وِد تُ��وُم َرف��اِه��يّ��ة آَدتْ��ُه تَ��أّوَد إذَا

رقيق غض جمال والخالخيل واألساور والدمالج العقود تؤذيه الذي والجمال
الزهر نثر املدائن يف منثور الجمال وهذا القلوب، ولفائف العيون، نواظر رقته يف يشبه
البرص نعمة العظيمة، النعمة قيمة شاعر عرف ملا الدنيا هذه يف وجوده ولوال واللؤلؤ،
لئيم وال غبي ظالله تفيؤ يف يطمع ال الذي املصون املنعم الجمال لوال والذوق، والحس
املنعم الجمال لوال الشعراء، أنفاس العطرة األنفاس من وخلت الشعر من الدنيا ألقفرت
الليل، سهر شاعٌر استطاب ملا لئيم وال غبي ظالله تفيؤ يف يطمع ال الذي املصون
العيون؟ جميع إليه ترنو الذي املبتذل الجمال سبيل يف القلب يُعني وهل الجفون، وألم
أما رمداء، عنٌي إليه النظر من تألم ال الذي املتهالك بالكوكب شبيه املبتذل الجمال إن
الشعراء، من الفحول إال إليه النظر عىل يقوى ال بالشمس فشبيٌه املصون املنعم الجمال
يتواضع كان وإن الفرد، الرجل إال يصاوله وال الفرد، الجمال هو الكتاب، من واألقطاب

فيقول:
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تَ��َك��اِف��ي��نَ��ا ِم��ْن َك��اٍف ال��َم��َودَّة َوف��ي ش��َرَف��ا أْك��َف��اءَُه نَ��ُك��ْن َل��ْم أْن َض��ّر م��ا

وجه يف الحسن جوهر من أنفس الشاعر قلب يف الحب جوهر فإن تواضٌع، هذا
قلب يف الشعر عرائس تعربد كما املليح الوجه يف الصباحة معاني تعربد وهل الجميل،
املشبوب؟ والوجد املتمرد الهوى من جيٌش وحوله والظلمات األنوار يلقي الذي الشاعر،
الصبح جمال أحٌد عرف ما الدنيا عىل فضله ولوال نفيس، جوهر الشاعر قلب إن
ابن شعر إىل باحث تلفت وال النجوم، وألالء الكواكب ملح إىل مخلوق تنبه وال املرشق،

قرون. تسعة تسمى أحجار بتسعة الزمن طمره وقد زيدون،

٧

صاب، الكأس يف صبابة وكل شوقي، نونية من الكأس صبابة نرشب أن بقي ماذا؟ ثم
فيقول: مرص إىل يتشوق وهو لبلواه، نتََوجع أن بقي

تَ��ص��اب��ي��ن��ا ِم��ن ذُي��وٍل ف��ي ��ب��ا ال��صِّ َم��رُّ َط��يَّ��بَ��ه��ا َوال��م��ي��الِد األُبُ��وَِّة أَرُض
َق��واف��ي��ن��ا ال��َم��ْج��َرى ُم��َس��ل��َس��َل��َة ُغ��رٍّا َم��واِق��ُف��ن��ا ف��ي��ه��ا ��َل��ٌة ُم��َح��جَّ ك��انَ��ت
اله��ي��ن��ا األَْح��الِم ِس��نَ��ِة ِم��ن َوث��اَب الِع��بُ��ن��ا األَيّ��اِم ُك��َرِة ِم��ن َف��آَب
آم��ي��ن��ا) ال��َدْه��ُر َف��ق��اَل نَ��َغ��صَّ (ِب��أَن َف��َدَع��ت ص��اِف��يً��ا ِل��َل��ي��ال��ي نَ��دَع َوَل��م
ِغ��ْس��ل��ي��ن��ا َوال��بَ��ح��َر َوغ��ًى ن��اَر َوال��بَ��رَّ ص��اِع��َق��ًة ال��َج��وَّ َل��ُخ��ْض��ن��ا اِس��تَ��َط��ع��ن��ا َل��ِو
َوب��اك��ي��ن��ا ال��واف��ي نَ��ِس��َي إِذا ف��ي��ه��ا ذاِك��ِرن��ا َح��قَّ نَ��ْق��ض��ي ِم��ْص��َر إِل��ى َس��ْع��يً��ا

البيت: هذا يف الخيال أرأيتم الشعر؟ هذا أرأيتم

اله��ي��ن��ا األَْح��الِم ِس��نَ��ِة ِم��ن َوث��اَب الِع��بُ��ن��ا األَيّ��اِم ُك��َرِة ِم��ن َف��آَب

البيت: هذا يف املقتحم الهول صورة أرأيتم

ِغ��ْس��ل��ي��ن��ا َوال��بَ��ح��َر َوغ��ًى ن��اَر َوال��بَ��رَّ ص��اِع��َق��ًة ال��َج��وَّ َل��ُخ��ْض��ن��ا اِس��تَ��َط��ع��ن��ا َل��ِو
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يرحمها ي أمِّ عىل بكيت إال قرأتها ما أبيات وهي القصيدة، ختام بقي ماذا؟ ثم
حلوان: يف أمه إىل الشاعر قلب هفا كيف وانظروا هللا،

ال��ُم��َؤّدي��ن��ا َخ��يْ��ِر ِم��ن ال��َوداِئ��ِع َخ��ي��َر نَ��ط��لُ��بُ��ُه ال��ل��ِه ِع��نْ��َد ِب��ُح��ل��واَن َك��نْ��ٌز
نَ��واح��ي��ن��ا ِم��ن إِّال ال��َش��ْوُق يَ��أِت��ِه َل��م َغ��يْ��بَ��تَ��ن��ا َع��نْ��ُه َع��زي��ٍز ُك��لُّ غ��اَب َل��و
ش��اج��ي��ن��ا ��ي��ِن األُمَّ َه��وى أَيُّ نَ��ْدِر َل��م َش��َج��نً��ا َل��ُه أَو ِل��ِم��ْص��ٍر َح��َم��ل��ن��ا إِذا

شعرك أعقاب يف فالدعاء ووالديك، والدي ورحم الشاعر، أيها ثراك هللا طيّب
الصلوات. أعقاب يف كالدعاء
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والثالثون السادس الفصل

معارضاتأيبنواس

من له وقع ما املعارضات بهذه ونريد نواس، أبي معارضات يف للنظر الفصل هذا نعقد
املشهورات، قصائده معارضة يف بعض من الشعراء أبدع وما معارصيه، مع املناقضات

الشعراء. أخيلة عىل النواسية العبقرية سيطرة عىل الداللة أبلغ يدالن وذاك وهذا
أبو زكي أحمد الدكتور قاله ما الشعرية املعارضات تقويم يف الجيد الكالم ومن

(أدبي): مجلة من الثاني الجزء يف شادي

صناعة، محض هو بل يشء، يف الصحيح الفن من الشعر معارضة تعمد ليس
زائف، سطحي بهرج ال الجذور، عميقة فكرية عاطفة يشء كل قبل والشعر
بقصيدة آخر شاعر محاكاة حاول أنه املمتازين الشعراء بعض عن نقرأ وقد
ذلك فأثار القصيدة، بموضوع أو بموسيقاه تأثر أنه الحقيقة ولكن معينة،
ومعارضة املتقدمني، للشعراء البارودي معارضات ذلك مثال الشاعرة، نفسه
تلك فإن لكيتس، شعرية تجربة أو املعارضة تلك كانت وقد لسبنرس، كيتس

النفس. يف وحيها وأثر السابقة، باآلثار اإلعجاب نتيجة هي املعارضات

وإنما شاعًرا، يعارض حني القول يتصنع ال املوهوب الشاعر أن الكالم هذا ومعنى
فمن املعارضات، بني وازنَّا حني صحته عرفنا كالم وذا القلب، نبع من املعاني تنفجر
والقافية الوزن يف خطواته تأثر وإن يعارضه، ملن مستعبًدا الشاعر نتصور أن العسري
اصطدام أو قلبني، وائتالف روحني تالقي هي صميمها يف واملعارضة واملوضوع،

عبقريتني. واقتتال نفسني،
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والخّراز، نواس أبي بني وقع ما والقلب الذوق بائتالف وقعت التي املعارضات فمن
قال: ملا نواس أبا فإن

َظ��َل��م��ا الَّ��ذي إِل��ى َش��ْوق��ي أَك��تُ��ُب واْل��ق��ل��م��ا ال��ّدواة َه��اِت ِري��ْم ي��ا
ون��م��ا ُح��بّ��ه ف��ي ف��ؤادي زاد وق��ْد اْل��وص��اَل ي��ْع��رف ال َص��اَر َم��ْن
َع��ِل��م��ا م��ا َغ��ِض��بْ��َت ِم��ّم��ا يَ��ْس��أَُل َوَل��و ه��واُه َع��زَّن��ي َق��د َغ��ْض��ب��اَن
اِج��تَ��َرم��ا م��ا َغ��يْ��ِر م��ْن ُع��ذٍر َج��م��ْع ف��ي ع��اِش��ُق��ُه ِم��ن��ُه يَ��نْ��َف��كُّ َف��َل��يْ��َس
َس��َق��م��ا ُف��ت��وُره��ا ف��ي��ِه َولَّ��َد َح��َج��ٍر إِل��ى َع��يْ��نُ��ُه نَ��َظ��َرْت َل��و
ُح��لُ��م��ا ل��ي ك��اَن ِن��م��ُت إِذا َح��تّ��ى تَ��ذَكُّ��ِرِه ِف��ي يَ��ْق��ظ��اَن أََظ��لُّ

فقال: الخّراز، عارضه األبيات هذه نواس أبو قال ملا

ظ��ل��م��ا م��ْن ج��ف��اُه ح��ب��ي ب��اح م��ا ك��ت��م��ا َف��ط��ال��َم��ا َق��ْل��ب��ي ب��اح إْن
وم��ا أرادُه أْو ك��اد أْو م��ات ق��ْد ف��تً��ى ال��ج��ف��اء ع��ل��ى يَ��َق��وى َوك��يْ��َف
دم��ا يُ��ري��ق وال س��يْ��ٍف غ��يْ��ر ِم��ن َس��يَ��ْق��تْ��ل��ن��ي ال��ه��َوى أّن أْش��كُّ
ص��رم��ا ق��ْد ال��وص��ال ب��ْع��د أْص��ب��ح َغ��ِن��ٍج ِل��ش��ادٍن اْح��ِت��ي��ال��ي ك��يْ��ف
وال��ق��ل��م��ا ال��ّدواة ه��ات ري��ُم ي��ا ب��ه: ��دوُد ال��صُّ َع��ال ��ا ل��مَّ ُق��ْل��ُت م��ا
ن��م��ا ثُ��ّم ��دوُد ال��صُّ ت��م��ادى ل��ّم��ا ح��زٍن ِم��ن ال��دُّم��وع َس��َف��ْح��ُت ل��ِك��ْن
ال��ك��ل��م��ا ح��ّرف ق��ْد ع��نْ��ي أت��اك ب��م��ا أَت��اك الَّ��ذي ال��َرس��وَل إنَّ

من ومضات وفيها املمتنع، املطمع من وهي الكريم، الشعر من نواس أبي وأبيات
تلّون يف قيل ما أدق من يعد الذي البيت هذا من وأظرف أرق غزل وأي املبني، السحر

املالح:

َع��ِل��م��ا م��ا َغ��ِض��بْ��َت ِم��ّم��ا يَ��ْس��أَُل َوَل��و ه��واُه َع��زَّن��ي َق��د َغ��ْض��ب��اَن

العيون: فتك يف وقوله

َس��َق��م��ا ُف��ت��وُره��ا ف��ي��ِه َولَّ��َد َح��َج��ٍر إِل��ى َع��يْ��نُ��ُه نَ��َظ��َرْت َل��و
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املحب: بأحالم الهوى أخذ يف وقوله

ُح��لُ��م��ا ل��ي ك��اَن ِن��م��ُت إِذا َح��تّ��ى تَ��ذَكُّ��ِرِه ِف��ي يَ��ْق��ظ��اَن أََظ��لُّ

فيها ربط وقد الجيد، الشعر من وليست املقبول، الشعر من فهي الخّراز أبيان أما
معارضة يف قيلت أنها ولوال العربية، األذواق تألفها لم طريقة عىل ببعض املعاني بعض

كتاب. حفظها وال راوية، نقلها ملا نواس أبي
العباس وبني نواس أبي بني وقع ما املطارحة مجرى جرت التي املعارضة ومن
واإلعجاب. الثقة تبادل أساسها قوية مودة الشاعرين هذين بني وكان األحنف، بن
العزل بينهما جمع فقد واحدة، شعلة من يقبسان كانا والعباس نواس أباس أن والحق
يف متلونًا نواس أبو كان فقد املذهبني، اختالف من بالرغم الروح، وصفاء والظرف،
واحد، هوى عىل قلبه وقف قد األحنف ابن كان حني عىل فنن، إىل فنن من يتنقل الحب

الزمان. عىل اسمها خلد التي فوز محبوبته هو
مجلس يف األحنف بن العباس مع نواس أبو اجتمع قال: األصفهاني حمزة حدث
الوهم، من أرقى هو فقال: شعره ويف فيه رأيه عن نواس أبو فسئل لحاجة، عباس فقام
عنه فسئل كذلك نواس أبو وقام عباس عاد ثم السهم، من وأمىض الفهم، من وأنفذ
بعد ووفاء هجر، بعد وصل من للعني ألقر إنه فقال: شعره، ويف فيه رأيه وعن عباس،
فيه، اآلخر قول منهما واحد كل أعلم النبيذ إىل صارا فلما يأس. بعد وعد وإنجاز غدر،

نواس: أبو فقال

ِب��َع��بَّ��اِس تَ��ْع��ِدْل َف��ال ال��ك��اِس َف��ت��ى اْرتَ��ْدت إذا

العباس: فقال

نُ��واِس أب��ي ف��ِم��ثْ��َل ِث��َق��ٍة أخ��ا يَ��ْوًم��ا ال��ك��اِس َص��ْف��َو ن��اَزْع��َت إذا
ل��ن��اِس َرنَّ��ت ُخ��لَّ��ٌة م��ا إذا ِم��نْ��ُه ال��ودِّ َح��بْ��ُل يَ��ْش��تَ��دُّ َف��ت��ًى
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وقال: قدًحا نواس أبو فتناول

ك��اس��ي َش��اِرٌب إنَّ��ي َس اْل��ك��ا ذا اْش��رب��ن ال��َف��ْض��ِل أب��ا

العباس: فقال

وال��رَّاِس ال��َع��يْ��نَ��يْ��ِن َع��ل��ى ال��نَّ��اِس أْوَح��َد ي��ا نَ��َع��م

نواس: أبو فقال

واآلِس ب��ال��نَّ��ْس��ري��ن ـ��ُس ال��َم��ْج��ل��ـ َل��ن��ا َح��فَّ َف��َق��د

العباس: فقال

ال��نَّ��اِس س��اَدِة َس��راٍة بَ��ه��ال��ي��ٍل َوإْخ��واٍن

نواس: أبو فقال

ال��ك��اس��ي ال��ُغ��ْص��ِن ِم��نْ��ِل ِع ال��َم��ْس��م��و َل��ذٍَّة َوَخ��وٍد

العباس: فقال

إل��ب��اِس أْح��َس��ِن ِم��ْن ـ��ُن ال��رَّْح��م��ـ أل��بَ��َس��َه��ا َوَق��د

نواس: أبو فقال

ال��رَّاِس َع��ل��ى يَ��واِق��ي��ٍت ب��إْك��ل��ي��ٍل ِزي��نَ��ْت َف��َق��د

العباس: فقال
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ح��بَّ��اِس َغ��يْ��ُر َف��إنِّ��ي َك��أًس��ا أخ��ي تَ��ْح��ِب��ْس َف��ال

حفظ. مما أكثر معارضتهما من نُيس ما فكأن األصفهاني: قال
يوًما مىش فقد مطران، وخليل صربي إسماعيل بني وقع ما املطارحة بهذه ويذكرنا
الطريق قارعة عىل الصهباء يرشب مطران فرأى القاهرة، شوارع بأحد باشا صربي
فابتدره الناس، أبصار تحت يرشب أن بمثلك يليق ال مطران، يا باشا: صربي فقال

وقال: مطران،

َم��ْل��َع��ب��ا ل��ي ال��ح��انَ��َة َوأْج��َع��َل أْش��َرب��ا أن ال��َم��ْج��َد يَ��ض��ي��ُر َوَه��ل

وقال: باشا، صربي فطرب

َك��ْوَك��ب��ا ح��اِم��ًال ال��دَّي��اج��ي َوْس��َط ب��ي َم��رَّ َم��ْن ُك��لُّ ي��ران��ي وأن

القصة، عن سألته مطران الشاعر لقيت فلما الدباغ، إبراهيم األستاذ حدثنا كذلك
بددت فقد العرص، هذا شعراء يا أنتم أما كثري، يشء ذلك من لنا يقع كان فقال:

مطران! صدق وقد … نصيب املطارحة روعة من لكم يبق ولم أحالمكم، الشواغل
وفيها عنان، إىل رقعة يحمل نواس ألبي رسوًال الوليد بن مسلم لقي أن يوًما واتفق

األبيات: هذه

ال��َق��َراط��ي��ِس أْوَط��يَّ وغ��ي��رك َغ��ي��ري َوِس��رَُّك��ُم ِس��رِّي َع��َل��ى تَ��أَم��ِن��نَّ ال
وتَ��ْدس��ي��ِس تَ��أل��ي��ٍف ص��اح��َب ك��اَن َق��ْد َس��أبْ��َع��ثُ��ُه إنِّ��ي َف��يْ��روذَج1 َط��يْ��َر أو
بَ��ْل��ق��ي��ِس أَْم��ِر ف��ي َق��ي��اَدتُ��ُه ل��وال ل��يَ��ذْبَ��َح��ُه ُس��َل��يْ��م��اٌن َه��مَّ َوك��ان

بالفارسية. الهدهد هو 1
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فأخربه نواس أبي إىل الرسول فانرصف وخرقها الرسول من الرقعة مسلم فأخذ
نواس: أبو فقال برقعته، مسلم صنع بما

ق��اس��ي َص��ْخ��َرٍة م��ن َق��ْل��بُ��ُه َف��تً��ى إال ِق��ْرط��اس��ي تَ��ْخ��ري��ِق َع��َل��ى ع��نْ��دي يَ��ْق��َو َل��ْم
وال��رَّاِس وال��َع��يْ��نَ��يْ��ن ��ْم��ع ال��سَّ َك��َم��وض��ِع ِب��َم��نْ��ِزَل��ٍة َق��ْل��ب��ي ف��ي ال��َق��راط��ي��ًس إنَّ
ِب��َوْس��واِس َوه��ذاُك��ْم ِب��َغ��مٍّ ه��ذا َم��ًع��ا ال��ع��اِش��ق��وَن م��اَت ال��َق��راَط��ي��ُس َل��وال
ِل��ِق��ْرط��اِس ف��ي��ِه��ْم خ��اِرًق��ا أدَْع َف��َل��ْم َس��لَّ��َط��ن��ي ال��نَّ��اِس إِم��اَم أنَّ َف��َل��يْ��َت
ح��اس��ي َل��ُه يَ��ْس��َل��ْم َل��ْم ال��َم��ْوِت ِم��َن َك��أًس��ا َم��أَم��نُ��ُه َح��يْ��ُث َم��ن أَص��بِّ��َح��ُه َح��تَّ��ى
ال��ي��اِس َح��يْ��َرِة َم��ن َف��َح��رََّق��ُه يَ��أًس��ا أَق��َرأُه ال��ِق��ْرط��اَس ال��ح��اِرَق أْع��َج��َب م��ا
ال��نَّ��اِس أْح��َم��َق ي��ا بَ��ْط��ِن��ِه ف��ي ك��اَن م��ا ك��اِت��بَ��ُه أَْح��بَ��بْ��َت إذا َع��َل��يْ��َك م��اذا
ِب��أنْ��ف��اِس ف��ي��ه��ا أْق��الُم��ُه وَج��اَز أن��اِم��لُ��ُه ف��ي��ِه َم��َش��َق��ْت َق��ْد أل��ي��َس

فقال: فعارضه مسلًما األبيات هذه وبلغت

راس��ي َع��ل��ى ال��دُّنْ��ي��ا ف��ي ِم��ثْ��لُ��َك َم��رَّ َك��ْم ِق��ْرط��اِس تَ��ْخ��ري��ِق َع��ل��ى يَ��لُ��وُم َم��ْن ي��ا
ِب��ال��نَّ��اِس ال��ظَّ��نِّ س��وءُ ال��َح��ْزُم وإنَّ��م��ا َح��ذٍَر ذا ُك��نْ��َت إن تَ��ْخ��ري��ُق��ُه ال��َح��ْزُم
ِق��ْرط��اِس َخ��طِّ ف��ي ُم��ْف��تَ��ض��ٍح َف��ُربَّ ص��ي��انَ��تَ��ُه ت��ه��َوى َم��ْن ِق��ْرط��اَس َف��ُش��قَّ
أْرم��اِس بَ��ْط��ِن ف��ي َك��َراَم��تَ��ُه ف��اْج��َع��ْل أم��انَ��تَ��ُه أدَّى َوَق��ْد أتَ��اَك إذا
ِل��ِق��ْرط��اِس ِح��ْف��ٍظ ف��ي ��رُّ ال��سِّ ُض��يِّ��َع َك��ْم َف��ِط��نً��ا وًك��ْن تَ��ه��َوى َم��ْن ِق��ْرط��اَس وُش��قَّ

نواس: أبو فأجابه

ب��اِس؟ ِم��ْن ال��َق��ْرط��اِس ف��ي ِع��نْ��َدَك ك��اَن َه��ل ِق��ْرط��اس��ي تَ��ْخ��ري��ِق إل��ى أَرْدَت م��اذا
ن��اس��ي؟ إل��ى َش��ْك��َوى ِس��َوى ف��ي��ِه ك��اَن َه��ْل َس��بَ��ٍب م��ا ْغ��ي��ِر ِم��ْن ك��اِت��بَ��ُه َس��بَ��بْ��َت
ال��نَّ��اِس إل��ى َش��ْوٍق ِم��ْن ال��نَّ��اُس يَ��ذُْك��ُر م��ا ف��س��اءُّك��م��و ِب��ل��يَّ��ات��ي أْش��ك��و ك��تَ��بْ��ُت

لذلك الحياة ألوان من الذهن خايل وهو فيها ينظر ملن تافهة تبدو املعارضة وهذه
كانت الغرامية الرسائل مسألة يرون األدبية التقاليد تطور سايروا الذين ولكن العهد،
طوق يف فصًال لها يعقد أن حزم بن محمد أبي ملثل صح حتى املشكالت، من يوًما

الجليل. اإلمام ذلك بها اهتم ملا التوافه من املسألة هذه كانت ولو الحمامة،
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العرص، هذا يف الناس ذوق فيه حكمنا إذا للطمس عرضة األدب تاريخ أن والحق
إىل تنقلهم بدوات منهم وتبدو االحتشام، ويتكلفون الوقار، يتصنعون الزمان هذا فأهل
وهو املجون، من أشنع بعيب ملوثة صميمها يف حياتهم أن مع املجون تعرف ال عوالم

الرياء.
يحرص أدب الغرامية للرسائل يكون أن العبث من بأن يحكم الذي من مهًال. ولكن
إىل الغرامية الرسائل تقدم كيف هذه أيامنا يف نرى ألسنا الوليد؟ بن مسلم مثل عليه

املواريث؟ إىل أحيانًا تصل حقوق بها وتثبت األسانيد، أقوى من لتكون املحاكم
الناس، حيوات يف الصغائر عنها تكشف لم ما مجهولة تظل اإلنسانية النفس إن
هي الطفولة تلك تكون وقد الحب، عالم يف أطفال هم العظماء من ترون من وأكثر

يفقهون. من عند العظمة أساس
أرسار من يجهل ما بعض ليعرف الحب يتكلف هوجو فيكتور كان كيف تر ألم

القلوب؟
النساء؟ خالئق من املستور ليعرف الحب يتكلف جوته كان كيف ترك ألم

تصح، كيف لتعرف الحرشات من طائفة بيتك يف ترعى أن العلم كل العلم ليس
كل هذا ليس تموت. وكيف تحيا، وكيف تعقل، وكيف تحس، وكيف تمرض، وكيف
وكليات. معاهد أجله من وأنشئت أموال، سبيله يف وبددت أعمار فيه ضاعت وإن العلم،
غري يعرفها ال ميادين وهي والقلوب، الرسائر ميادين هي وأرشف، أعىل ميادين للعلم

الشعراء.
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واخلليع املعتز بنيأيبنواسوابن

عىل فيسيطر زمانه يتخطى وأن عرصه، أهل عىل يسيطر أن نواس أبي حظ من كان
يف برع وإنما الصهباء؛ وصف به اشتهر ما أهم وكان جيل، إىل جيل من الشعراء أخيلة
أن استطاع طروب، مرح قطر القديم الزمن منذ والعراق العراق، يف نشأ ألنه الفن هذا
بلد يف نواس أبو نشأ ولو الفرس، وروح العرب روح العظيمني: الروحني ملتقى يكون
األقطار من تكن لم مرص ألن األدبية: الشهرة هذه بكل يظفر أن استطاع ملا مرص مثل
أنها زعموا وإن الشاربني، كبار من يوًما أهلها يكن ولم الخمر، صنع يف الخطر ذوات
األبطال. عشاقها من أسكرت من كليوباترا به أسكرت الذي «املريوتيك» برشاب تفردت
لصنوف كثريًا يصلح ال جّوها ألن األعناب؛ زراعة يف يذكر شأن ملرص يكن ولم
ذلك يتفق ما نحو عىل الخمر، بصناعة االهتمام عىل أهلها يحمل الذي الجيد العنب
وهم طواًال أجياًال املرصيون ظل هذا أجل ومن والغربية، الرشقية األقطار بعض يف
عن توارثوها األقباط من جماعة بها يحتفظ رديئة صنوًفا إال الخمر من يعرفون ال

مرياث! ألقبح ورثة ّرش فكانوا أجدادهم،
يف يفنن وظل والكلدانيني اآلشوريني عهد منذ الخمر عرف فقد العراق، كذلك وال
العراقيني أن عىل تدل العنب وصف يف الرومي ابن وقصائد افتنان. أظرف تقطريها
أرسار من يضمر ما فيه يتمثلون كانوا ألنهم تقديس؛ نظرة العنب إىل ينظرون كانوا

الصهباء.
نبغت فقد العقلية، حياتها يف ا مهمٍّ جانبًا يرشح الخمر جيد من مرص وحرمان
أعظم أنتج الذي الوحيد اإلسالمي القطر هي وكانت التأليف، يف عظيًما نبوًغا مرص
من «الصحو» ألن كذلك األمر كان وإنما والترشيع؛ والتاريخ واللغة األدب يف املؤلفات
لها فكانت الخمر، عرفت التي العربية األقطار أما العقل، سالمة عىل الشواهد أقوى
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والشام، األندلس، يف نرى ما نحو عىل والخيال، الشعر لها كان التأليف، غري ميادين
والعراق.

مرص، يف انعدم الشعر إن نقول: أن التعسف فمن التعميم، به نريد ال الحكم وهذا
تختلف األساسية الخصائص بأن نحكم وإنما ال، مرص، غري يف انعدم التأليف أن أو
فيهم يكن فلم خلق، منذ التقاليد عىل محافظ بلد يف يعيشون فاملرصيون وهناك، هنا
العراق. مثل بلد يف الزندقة واستطارت الفجور توثب ما نحو عىل زنديق، وال فاجر،

وأبي والخليع، املعتز البن الثالث الهمزيات هذه هو رصيح: واضح أمامي والشاهد
املرصيون. يجهلها أخيلة القصائد هذه ففي نواس،

الحديث. وإليكم
فقال: الخمر نواس أبو وصف

اءُ ال��دَّ ه��َي ك��انَ��ْت ب��الَّ��ت��ي وَداِون��ي إِْغ��راءُ ال��لَّ��ْوَم َف��ِإنَّ َل��ْوم��ي َع��نْ��َك دَْع

فقال: الخليع وعارضه

��اءِ وال��شَّ اإلِبْ��ل َدرَّ َص��بُ��وح��ك َوِم��ْن 1 ِب��اآلءِ اْل��َوْرِد نَ��َف��َح��اِت ِم��ْن ْل��َت بُ��دِّ

فقال: املعتز ابن وعارضه

إْغ��راءِ َغ��يْ��َر َش��يْ��ئً��ا ال��نَّ��ْه��ُي زاَدُه م��ا أُبَّ��اءِ َص��ْم��ِت ِم��ْن ع��اِذَل��ت��ي أْم��َك��نْ��ُت

نواس أبا أن الظن فأغلب النواسية، الهمزية أثارتها التي املشكلة هو هنا والشاهد
فخاطب العراق أهل خاطب ولكنه يفهمون، ال بما لخاطبهم مرص أهل بها خاطب لو

يعرفون. ما الخمر من يعرفون قوًما
همزية وبني بينها املوازنة وكانت العراقية، املشاكل من نواس أبي همزية كانت
رشعت التي املكرمة مكة مكة، إىل الحديث ومىض الناس، يشغل مما الضحاك ابن

مؤه، فهو أوت واألصل: به، دبغته األديم وأوت آبادي: الفريوز قال آءة. واحدته شجر، ثمر اآلء: 1
مأووء. واألصل
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الضحاك، ابن همزية بني يفصل فقيًها وجدوا مكة يف نعم الصهباء، بغض للعالم
نواس. أبي وهمزية

األزهر إىل املكرمة مكة من الحديث نقل أيمكن أنفسكم: واسألوا هذا، يف انظروا
الرشيف؟

هيهات! هيهات،
الخمر، تعرف ال حدثتكم كما مرص ألن مرص؛ يف يجز لم ما مكة يف جاز وإنما

الحانات. عرشات فيها فتح خراملبو الخواجة كان وإن
تقول: فال هللا، أقامها حيث تقف أن الخري ومن الشمول، رشب يف فضولية مرص

وهاك! هات
مجالس يف ترونه وقد القراح، املاء غري غلته ينقع ال فاملرصي أمزح، تحسبوني ال
الشعوب. خصائص تميز األصلية والطبيعة املاء، من كوب طلب يف فجأة يرصخ السالف
الحماسة من أجد ال ألني الثالثة؛ الهمزيات من أهرب أنني أتصدقون هذا؟ ما

العراق. أدباء وجد ما بعض لنقدها
فنقول: املوضوع ولنواجه

يف جوهرية أمور عن تحدثنا ولكنها أبيات، عرشة عىل تزيد ال نواس أبي همزية
قبل من وجدت عراقية، عادة وهي العالج، يف الخمر قيمة عن أوًال تحدثنا العراق، حياة

قال: األعىش أن رووا فقد الجاهلية، يف العرب عند

ب��ه��ا م��نْ��ه��ا تَ��داَويْ��ُت َوأٌْخ��َرى ّل��ذٍَّة َع��َل��ى َش��ِربْ��ُت َوَك��اٍس

الحدود إىل شهواته به ومشت والنساء. الخمر عرف فاجًرا شاعًرا األعىش وكان
شاء. ما الفرس تقاليد من فنقل الفارسية

قال: حني إفصاح أبرع قومه عادات عن وأفصح نواس أبو فجاء

اءُ ال��دَّ ه��َي ك��انَ��ْت ب��الَّ��ت��ي وَداِون��ي إِْغ��راءُ ال��لَّ��ْوَم َف��ِإنَّ َل��ْوم��ي َع��نْ��َك دَْع
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فقال: عامر بني مجنون تفلسف نواس وأبي األعىش وبني

ب��ال��َخ��ْم��ِر ال��َخ��ْم��ِر َش��ارُب يَ��تَ��داَوى َك��م��ا ال��َه��َوى ِم��ْن ِب��َل��يْ��َل��ى َل��يْ��َل��ى ِم��ْن تَ��َداَويْ��ُت

من األخري العدد يف فتوى وله املشكالت، من مرص أهل يراه بالخمر والتداوي
أرسار بعض إىل خلقه يهد لم هللا كأن أعلم» «وهللا بعبارة املفتي ختمها األزهر مجلة

الصهباء.
العادة وتلك بغداد، يف خطر لها كان اجتماعية عادة عن ثانيًا الهمزية وتحدثنا
يراها يكن لم الجمال عالم يف الفتنة أن والظاهر الغلمان، مالبس الجواري إلباس هي
النزعة ولهذه مذكرة، إال تملح ال الجارية فكانت الثياب، تلك يف إال املرتفون البغداديون
رواية يف جمعة لطفي األستاذ حدثنا فقد والغرب الرشق أهل أدب يف بقايا املقلوبة
له فبدت الفتى ثياب لبست السويس يف محبوبته أن (البالغ) يف نرشها التي (عائدة)،

بالتقبيل. خديها أدمى حتى بعنف يقبلها واندفع ا، جدٍّ جميلة
هذا يكن لم فإن الفتيان، مالبس يلبسن أوروبا يف الفتيات بعض بأعيننا رأينا وقد
الغنى أطغاهم الذين القدماء بغداد أهل عبث من بقية إذن فهو العهد، حديث بدًعا

وامللك.
نواس: أبي بيت وهذا

َوَزنّ��اءُ لُ��وِط��يٌّ ُم��ِح��بَّ��اِن َل��ه��ا ذََك��ٍر ذي ِزيِّ ف��ي ِح��رٍّ ذاِت ك��ٌف ِم��ْن

ليس الفسق وناقل بكافر، ليس الكفر ناقل ولكن البيت، هذا يف واضحة والدعارة
بفاسق.

االعتماد إىل ترمي صوفية نزعة عندهم كان بغداد فسقة بأن ثالثًا الهمزية وتحدثنا
الذنوب: من تتخوف أن اإلثم من يرى من الصوفية ومن هللا، عفو عىل

أدب ينايف باألعمال واالعتداد باألعمال، تعتد بأنك يشعر الذنب من التخوف ألن
قال: حني نواس أبو الفاجر عناه ما وذلك األبرار،
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إْزراءُ ِب��ال��دِّي��ِن َح��ْظ��َرَك��ُه َف��إّن َح��رًج��ا ام��َرا ُك��نْ��َت إن ال��َع��ْف��َو ت��ْح��ُظ��ر ال

بغداد، يف االجتماعية األحوال بعض عن نواس أبو بها أفصح التي األمور هي تلك
الشعرية. املعاني من قصيدته يف ما عىل النص إال يبق فلم

البيت: بهذا سبقه عىل أجمعوا القدماء النقاد أن فنذكر ونبادر

َس��رَّاءُ ��تْ��ُه َم��سَّ َح��َج��ٌر ��َه��ا َم��سَّ َل��ْو َس��اَح��تَ��ه��ا األْح��زاُن تَ��نْ��ِزُل ال َص��ْف��راءُ

الراح: يف قوله فنستجيد نحن أما

إْغ��َف��اءُ ِب��ال��َع��يْ��ِن أْخ��ذُه��ا َك��أنَّ��م��ا ص��اف��يَ��ة اإلبْ��ري��ق َف��ِم ِم��ْن ف��أْرس��َل��ْت
ال��م��اءُ َش��ْك��ِل��ه��ا َع��ْن َوَج��ف��ا َل��ط��اَف��ًة يُ��الِئ��ُم��ه��ا م��ا َح��تَّ��ى ال��م��اءِ َع��ِن ��ْت َج��فَّ
وأَْض��واءُ أنْ��واٌر تَ��َولَّ��َد َح��تَّ��ى َل��َم��اَزَج��ه��ا نُ��وًرا ب��ه��ا َم��َزْج��َت ف��َل��ْو

الشطرة: هذه يتأمل أن وللقارئ الجودة، من غاية يف األبيات وهذه

إْغ��َف��اءُ ِب��ال��َع��يْ��ِن أْخ��ذُه��ا َك��أنَّ��م��ا

الفنان. الشاعر تمثل الشعرية الصور يتمثل مبدع شاعر كلمة فهي
عنرص مع التوافق إىل ورجعها املاء، مالبسة عن للخمر تنزيه اآلخرين البيتني ويف

الفردوس. خمر مع إال يلتئم ال معنى وهذا النور، عنرص هو أرشف
قوله: أما

ش��اءوا ِب��م��ا إالّ يُ��ِص��ي��بُ��ُه��ُم��و َف��م��ا ل��ُه��ْم ال��زَّم��اُن َداًن ِف��تْ��يَ��ٍة َع��َل��ى داَرْت

ناصية من والشباب الغنى مكنهم الذين الفتيان الندمان من لجماعة صورة فهو
ويقول: الجاهلني، من الرح أعداء يرى الفاجر نواس وأبو الزمان،

أْش��ي��اءُ َع��نْ��ك َوغ��ابَ��ْت َش��يْ��ئً��ا ح��ِف��ْظ��َت َف��ْل��َس��َف��ًة ال��ِع��ْل��ِم ف��ي يَ��دَِّع��ي ِل��َم��ْن ف��ُق��ْل

والعفاف. التقى أهل إىل مثلها يجه لو سخرية وهي

353



الشعراء بني املوازنة

الضحاك؟ بن الحسني الخليع قال فاذا نواس، أبي همزية تلك
البادية، أشواك بني والشاء اإلبل بألبان يقنعون الذين العرب من فسخر بدأ لقد

فقال:

��اءِ وال��شَّ اإلِبْ��ل َدرَّ َص��بُ��وح��ك َوِم��ْن ِب��اآلءِ اْل��َوْرِد نَ��َف��َح��اِت ِم��ْن ْل��َت بُ��دِّ
أْق��داءِ ّش��ْوُب إَال ال��َف��رادي��س إل��ى ِب��ه��ا َح��ْل��ل��َت إْن ثَ��ب��ي��ٍر بَ��ط��ِن بَ��يْ��َن م��ا
أْح��ن��اءِ بَ��يْ��َن ِط��ْم��ًرا ��َع تَ��َل��فَّ ِج��ْل��ٍف تُ��م��اِرُس��ُه ِح��ْل��ٍف ع��ْن ��َك َه��مَّ َف��َع��دِّ

مجال، العهد ذلك يف لها كان شعوبية نزعة العرب ومعايش العرب من والسخرية
وكانت األعراب، شمائل يف القدح يملون ال بغداد شياطني من وندماؤه نواس أبو فكان
وكذلك قصيد، لكل والخاتمة الفاتحة هي البدوية واألشواك البدوية األزهار من السخرية

فيقول: الحضارة حياة إىل نديمه ينقل أن للخليع صح

ك��اْل��م��اءٍ ّل��يْ��َس م��اءٌ ن��اب��اذَ ِب��َط��يْ��ِر ص��اَف��ي��ٍة َزْه��راءَ ِم��ْن َل��َك َغ��ٍد َف��ف��ي
َم��يْ��ث��اءِ َج��ْوف��اءِ ف��ي ال��َخ��َوْرنَ��ِق ربُّ َوأَْوَدَع��ه��ا أُواله��ا تَ��َخ��يَّ��َر ��ا ِم��مَّ
ِب��أنْ��واءِ َس��ح��اب��اٌت َوب��اَك��َرتْ��ه��ا َج��داِولِ��ِه ف��ي َع��َل��يْ��ه��ا ال��ُف��راُت راَح

أمثال تمتع ولكنها املرصيني، نحن تمّلنا مّملة إطالة قصيدته يف الخليع أطال وقد
تمر وأن األرض، يف تدفن أن ورسه عهد، إىل عهد من الراح تنقل وصف فقد العراقيني.
عهدها إىل ولننتقل العهود، تلك من نعرف ال ما فلننس مكنون، رس وهي أزمان عليها

الوجود: نور رأت أن بعد األخري

َم��ْره��اء2 َج��ْف��ن ف��ي َرْق��َرَق��ٍة ِم��ثْ��ِل َع��ْن واِص��ِف��ه��ا نَ��ْع��ِت ف��ي َخ��وات��ُم��ه��ا ��ْت ُف��ضَّ
3 َك��الَّ��الءِ اْس��تَ��ثْ��بَ��تَّ إذا ِم��نْ��ه��ا ��يءُ َف��ال��شَّ ��ُم��ُه تَ��َوهٌّ إّال َش��ْخ��ِص��ه��ا ِم��ن يَ��بْ��َق َل��ْم
ب��أْض��واءِ أنْ��واٌر تَ��م��اَزُج َك��م��ا َم��َداِخ��ِل��ِه أْخ��َف��ى ف��ي ال��رُّوَح تُ��م��اِزُج

عينها. حماليق أبيضت التي هي املرهاء، 2
الرساب. هنا الالء 3
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ِب��أْح��ش��اءِ َل��ْدًغ��ا أو ��َم ال��تَّ��نَ��سُّ إال تَ��بْ��َع��ثْ��ه��ا ِح��ي��َن ِم��نْ��ه��ا ال��ِح��سُّ يُ��ْدِرُك ال
َع��ْس��راءِ واواُت ِب��ه أط��اَف��ْت َط��ْوًق��ا ذََه��ٍب ِم��ْن ِب��اْل��ك��أِْس تَ��َط��وُُّق��ه��ا يَ��ْح��ك��ي
اْل��م��اءِ َع��ل��ى َع��ْرٌش َل��ه��ا اْس��تَ��َق��لَّ َح��تَّ��ى َف��َع��رََّش��ُه ُدرٌّ َل��ه��ا اْس��تَ��ح��اَل ثُ��مَّ
ألالءِ ُح��ْس��ن ف��ي ْص��َف��ٍة َع��ْن َج��لَّ َق��ْد َزبَ��ٌد َف��ْوِق��ه ِم��ْن ُط��نْ��ٍب ِب��ال ع��ْرٌش
َح��ْوالءِ َل��ْح��ظ��اُت َل��ُه تَ��ع��وَد َح��تَّ��ى نَ��َظ��ًرا َل��ه��ا ن��ور َس��ن��ا يَ��ْس��تَ��ط��ي��ُع ال
َرْق��ش��اءِ َظ��ْه��ِر َع��ْن تُ��َح��لِّ��لُ��ُه َس��ْل��ٌخ َل��ه��ا ال��ِم��زاُج ح��اَك م��ا ت��أل��ي��َف َك��أْنَّ
��اء َوضَّ األْع��ط��اِف ُم��ْخ��تَ��ِل��ِج ك��فِّ َم��ْن تَ��َص��رُِّف��ه��ا ف��ي ِم��نْ��ه��ا أْح��َس��ُن َش��ْيءَ ال

ال أشياء فيها لبدت كاملة القصيدة هذه عرضنا ولو تخريًا، تخريناها األبيات هذه
الجيل. هذا أهل يفهمها

يرسنا وال َمْرهاء، َجْفن يف َرْقَرَقٍة ِمثِْل بدت بأنها الخمر وصف اليوم نستسيغ ال ونحن
وصف تستظرف ولكنها الرقشاء، الحية ظهر تشبه صورة فوقها ألف الحبب يكون أن
الصورة هذه ولعل لألضواء، األنوار ممازجة مداخله أدنى يف الروح تمازج بأنها الراح

الخليع. قصيدة يف ما أجمل هي
فقال: العرب بغمز قصيدته ختم الخليع أن عىل النص ننس وال

4 أْس��م��اءِ ب��ْع��ِد ِم��ْن ِب��راب��ي��ٍة ِه��نْ��ٌد ِب��ِه نَ��ك��وُن َع��يْ��ٌش وال ال��نَّ��ع��ي��ُم ه��ذا

الشعوبية. النزوات من والخاتمة الفاتحة فكانت

قال: فماذا املعتز، ابن بقي
حديث صبواته عن يحدث فانطلق الفتك مجرى همزيته يف جرى املعتز ابن إن

ويقول: املفتون، الغوّي

فعالء. فوزنها همزة الواو قلبت الثابت. الحسن وهي الوسامة من وسماء أصلها أمرأة اسم أسماء 4
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إْغ��راءِ َغ��يْ��َر َش��يْ��ئً��ا ال��نَّ��ْه��ُي زاَدُه م��ا أُبَّ��اءِ َص��ْم��ِت ِم��ْن ع��اِذَل��ت��ي أْم��َك��نْ��ُت
5 َوال��ن��اءِ ِب��ال��ع��وِد ُق��ْط��ُربُّ��ٍل ح��ان��اِت إِل��ى يَ��ه��ي��ُم َق��ْل��ٍب ِم��ْن ُع ال��تَّ��َورُّ أَيْ��َن
َح��ْوراءِ ال��نَ��وَم يُ��ري��ُد َظ��بْ��ٍي ِب��َع��يْ��ِن ن��اِظ��َرٍة ال��تَ��ْغ��ري��ِد َف��تَّ��انَ��ِة َوَص��ْوِت
َألالءِ أَذْي��اَل ُم��ْس��ِب��َل��ًة ��م��ِس َك��ال��شَّ َم��َش��ْت ِح��ي��َن ال��ب��ي��ِض ال��ثِّ��ي��اِب ذُي��وَل َج��رَّْت
6 ��اءِ َدعَّ ال��لَّ��ي��ِل َس��واِد ف��ي ُم��َس��بِّ��ٍح َش��َرٍف َع��َل��ى َديْ��ِريٍّ ن��اق��وِس َوَق��ْرِع
َج��ْوف��اءِ ِب��ال��ق��اِر ُم��ْش��َع��َرٍة أَْح��ش��اءَ ِب��َم��بْ��َزلِ��ه��ا َش��كَّ��ت َح��ب��ِريَّ��ٍة َوَك��أِس

واملعنى عذب بيت الثالث والبيت نواس، أبي قصيدة صدر من مولد األول والبيت
محبوبته جعل ألنه تحفة؛ فهو الرابع البيت أما طريف، معرض يف ورد ولكنه قديم، فيه
النواقيس، إىل حنني الخامس البيت ويف األالء، أذبال تسبل كالشمس البيض الثياب يف
يتخذون كانوا الذين الفجرة حنني إنه هيهات، الخاشعني؟ حنني أهو حنني؟ أي ولكن

سالف. ومجالس صبابة مالعب الديرة
فقال: الخمر أعمار يذكر مىض ثم

7 وس��وراءٍ ُك��وَش��ى بَ��اذاْو ِب��َط��يْ��ِرن��ا ي��اِن��َع��ٌة األثْ��م��اِر ُح��ُف��ُل ِب��ه��ا ج��اءَْت
��اءِ َل��فَّ َخ��ْض��راءَ ف��ي ال��َع��نْ��اق��ي��ِد س��وِد َل��ٍة ُم��َه��دَّ ِب��أَْغ��ص��اٍن ال��ظِّ��الَل تَ��رف��و
8 َم��يْ��ث��اءِ َج��رع��اءَ َع��ل��ى ��ى تَ��َم��شَّ نَ��ه��ًرا َس��الِس��ِل��ِه ِم��ن إَِل��ي��ه��ا ال��ُف��راُت أَْج��َرى
��اءِ نَ��سَّ َغ��ي��ُر َوَق��ل��ٌب ِب��َع��ي��ٍن راٍع ق��اِط��َف��ٍة ُك��لِّ ِم��ن بَ��ْك��َل��ُؤه��ا َوط��اَف
9 ال��م��اءِ َح��يَّ��ُة َع��َل��يْ��ه��ا يَ��ُدلَّ َح��تَّ��ى َج��داِولِ��ه��ا ف��ي ِب��ال��َم��س��اح��ي ُم��َوكَّ��ٌل
ِب��َح��نَّ��اءِ ُع��لَّ��ْت َق��د ��ي��ِه َك��فَّ َك��أَنَّ ِل��ع��اِص��ِره��ا يَ��ج��نْ��ي��ه��ا آَب ف��ي َف��آَب
َوّط��اءِ ال��ُع��نْ��ق��وِد َك��ِب��ِد َع��ل��ى ق��اٍس أََش��ٍر ذي ُك��لُّ ف��ي��ه��ا يَ��رُك��ُض َف��َظ��لَّ

الناي. هو الناء 5
الدعاء. كثري دعاء. 6

أماكن. أسماء هذه كل 7

اللينة. وامليثاء: املنبت، الطيبة الرملة الجرعاء: 8
للزرع. املهيأة األرايض املساحي: 9
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والخليع املعتز وابن نواس أبي بني

َك��ْل��ف��اءِ ِب��ال��طَّ��ي��ِن َم��ْخ��ت��وَم��ٍة بَ��ْط��ِن ف��ي تَ��ل��َف��ُح��ه��ا ال��َش��ْم��ِس وََع��ي��ُن اِس��تَ��َق��رَّت ثُ��مَّ
ِب��أَنْ��داءِ ِم��نْ��ُه َس��َح��ٌر َوبَ��لَّ��ه��ا َل��ه��ا ال��بَ��ه��ي��ُم ال��لَّ��ي��ُل بَ��َرَد إِذا َح��تَّ��ى
َرْم��ض��اءِ بَ��ْع��َد ط��ي��ٍن َف��وَق أَق��اَم��ه��ا غ��اِديَ��ٍة م��اءَ َع��َل��ي��ه��ا ال��َخ��ري��ُف َص��بَّ
َس��رَّاءِ ُك��لِّ ِم��ْن َع��ِط��يَّ��تَ��ُه تُ��ْج��ِزْل َح��َزٍن ذي َق��ْل��َب تُ��ص��اِدْف إْن الَّ��ت��ي ِت��ْل��َك
داءِ ِم��ن أَف��َرق��َن أَْج��َف��انَ��ُه َك��أَنَّ َه��يَ��ٍف ذو األَل��ح��اِظ َخ��ِن��ُث يَ��ْس��ق��ي��َك��ه��ا

والسقاة الخمر فوصفوا واحد، ميدان يف ركضوا الشعراء هؤالء إن القول: وجملة
أعرفهم كان ولكنه نواس، أبو نفًسا أقرصهم وكان االختالف، بعض يختلف وصًفا

الصهباء. بأرسار
واالفتعال، التعمل من فيها أكثر فقد الخليع قصيدة هي الوحشية والقصيدة
ما بعض يف املعتز ابن وقع وقد العراق، أهل غري الناس من يعرفها ال سجينة فظلت
يف غريبة قصيدته فأصبحت تاريخ، لها كان يوم الخمر يؤرخ فأخذ الخليع، فيه وقع
العنارص، من عرفوا الزمان هذا أهل ألن واحد؛ يوم بنت وهي الصهباء فيه تكتهل زمن
من الهشيم تأكل ناًرا فريدها الصهباء يكوي أن آثمهم واستطاع األقدمون يعرفه لم ما

الرجال. أحالم
البالد، جميع يف الناس يعرفها التي الفطرية املعاني عند وقف فقد نواس أبو أما
استطاع ما الشعر وأجود األذواق. بأرباب األوارص موصولة قصيدته ظلت وكذلك

جيل. كل ويف أرض كل يف القلوب مداعبة
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والثالثون الثامن الفصل

املوازين أقطاب

١

ملؤلف ذاتية آراء وهي الشعراء، بني واملوازنة الشعر نقد يف اآلراء من طائفة القارئ رأى
الكتاب. هذا

املوازنة إىل سبقونا من فضل به نبّني فصًال الطبعة هذه إىل نضيف أن الخري فمن
وثانيهما الرابع، القرن رجال من أحدهما رجالن: الباحثني أولئك وأظهر الشعراء، بني

عرش. الرابع القرن رجال من
تمام أبي الطائيني: بني «املوازنة كتاب صاحب اآلمدي الحسن أبو فهو األول: أما
كتاب من الثاني الجزء يف تفصيًال عليه الكالم فّصلت عظيم باحث وهو والبحرتي»،
فصلته ما هنا أعيد أن الوقت تبديد فمن شاء، إن القارئ إليه فلريجع الفني1» «النثر

هناك.
بك، املهدي محمد الشيخ له املغفور عيلّ: الفضل وصاحب أستاذي، فهو الثاني: وأما
الجزء يف األدبية آراءه فّصلت وقد يشء، له ينرش لم ولكن املثال، نادر أديبًا وكان
لم فإني الجليل، الباحث ذلك يف للقول مجاٌل بقي ولكن «البدائع2»، كتاب من األول
الحياة يف ومذهبه الدرس، يف أسلوبه من الرائعة الصور إال «البدائع» يف عنه أكتب
أنرش أن وأستطيع الشعراء، بني يوازن كان كيف أبني أن أستطيع وهنا االجتماعية،

.٨٢–٩٣ الصفحات انظر 1
.١–١٨ ص ١ ج الثانية الطبعة انظر 2



الشعراء بني املوازنة

تالميذه يفرغ ولن أبًدا، تنرش لن األسف مع آثاره ألن الكتاب؛ هذا يف موازناته إحدى
يوازن املهدي الشيخ كان الوفاء، من يجب ما لذكراه يقدموا حتى دنياهم شواغل من

األدبية. العصور بني يوازن وكان والشعراء، والخطباء الكتاب بني دروسه يف
واألعىش3، زهري بني املوازنة وأظهرها ا، جدٍّ كثرية فكانت الشعراء بني موازناته أما
بن وأكثم ساعدة بن قس بني املوازنة يف قوله منها فأذكر الخطباء بني موازناته وأما

يقول: وهو صيفي،

جهات: من بينهما املوازنة
املوعظة يتخطى يكاد ال ُقس موضوع أن ونرى املوضوع، األوىل: الجهة
األصنام، عبادة من عليه هم ما ونبذ هللا، توحيد إىل الناس وتوجيه باملوت،
ذريته، ونصح الدنيا، مسائل يف قومه نصح هذا عن يزيد فإنه أكثم وأما

مفصلة. الخري طرق إىل وتوجيههم
عبارة قّس عبارة فإن ظاهر، بينهما فيها والفرق العبارة، الثانية: الجهة
بمقام وهي للدهماء، الصالحة العبارة فهي مسجوعة، كانت وإن البديهة،
يف بعض بحجز بعضها وأخذ معناها، ووضوح لسهولتها، أليق: الخطبة
والحكم. األمثال من مغسولة تكون تكاد وهي يريده، الذي املقصد طريق
واألمثال والكناية املجاز فيها يكثر منتقاة عبارة فهي أكثم عبارة وأما
فهي النظري؛ عديمة تكون تكاد جيدة مختارات مجموعة فهي والحكم،
باألنساب، عامًلا محكًما حكيًما أكثم كان فقد غرو وال الحكماء، بكالم أشبه
نظر يف فعبارته تجاربه، خالصة وهو حياته آخر يف قال ما عنه أثر وقد
وأهل الخطباء نظر يف قس وعبارة أعىل، واإليجاز والبالغة املعاني عشاق
أحكم. أكثم وعبارة أخطب، قس عبارة قلت: شئت وإن وأبلغ، أليق الدعوة
عامة قس معاني فإن أيًضا، َجيلٌ بينهما والفرق — املعاني الثالثة: الجهة
كثرية تجدها فإنك أكثم: معاني كذلك وال توليد، فيها ليس نظرية، قليلة،
الخطباء: شأن وهذا ويرادف، املعنى يكرر وكالهما عدة، رضوب يف مفصلة

إليه. يدعون ما تَثبيت أرادو إذا

املوازنة. هذه من صورة عندي 3
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املوازين أقطاب

وهو كافًة للعرب يخطب كان قًسا فإن — الخطيبني حال الرابعة: الجهة
وينقلب بعد) (أما ب الكالم ويفصل وباملخرصة، بيده ويشري َحَمله، راكٌب
أمره من وكان َقدره؛ الخافقني يف واشتهر ذكره طار حتى لهذا، البالد يف

وقرظه. ملسو هيلع هللا ىلص النبي ذكره أن
ويقول: منهم، العقالء ويتحرى قومه، يخطب كان فقد الثاني وأما
ولباسه، موقفه يف قس عن أثر ما عنه يؤثر ولم سفيًها»، تحرضوني «ال

الخطابة. يف أعرق الجهة هذه من — أعلم فيما — واستعداده
متَقبلًة سهلة خطبته روح من األشعار يقول كان قًسا أن الخامسة: الجهة
وقرصها، لحمالها باألمثال يستعني أكثم وكان الكالم، يحفظ لم إذا تنحفظ
هو إنما السهل البني الشعر أن يخفى وال كذلك، الحكمة من وبالرائع
إىل تحتاج التي الحكيمة األمثال وأن الخطابة، بمقام أليق وهو للدهماء،
الخاصة، الخطب يف إال تفيد ال وهي للخاصة، هي إنما فهمها يف رويّة
يف غرابة هنالك تكن لم وكذلك أحكم، وأكثم أخطب، قس يكون هذا وعىل
ومن الحكماء، نظر يف أبلغ فيها أكثم كالم أن مع بالخطابة، قس شهرة

املبنى. الرصني املعنى، الدقيق املوجز الجزل يتعشقون

ولكنه املشرتك، الكالم بني يقارن أن يود كان أنه إىل هللا رحمه األستاذ أشار ثم
سجية، عن يتكلم كان األول بأن بالحكم فاكتفى الغلة، يروي ما الوشاهد من يجد لم

وطريق. منزع منهما لكل كان وكذلك ويحكم، ويدقق يتفنن كان الثاني وأن

٢

كلمة إال اآلن يدي تحت وليس ا، جدٍّ كثرية فهي األدبية العصور بني موازناته وأما
قال: الراشدة. والخالفة البعثة، زمن يف الشعر حال بيان عن قصرية

ما نلمح أن علينا وجب اإلسالم صدر يف الشعر حال نتعرف أن أردنا إذا
صورتاه لتتجىل الثانية؛ مكانته عن نكشف ثم ذلك، قبل املكانة من له كان

فنقول: الزمانني، يف شأنه ويعرف املكانتني، يف
األعراض عن الدفاع يف السيف مع يسري الجاهلية يف الشعر كان
يُغري وحسامه، برمحه الفارس يغري فكما البَيْضة، عن والذود واألحساب
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الشعراء بني املوازنة

القلوب، يف الشعر فّت األعضاء، يف السيف فت فإذا وإنشاده، بقافيته الشاعر
بتخذيل النفوس بكلماته الشاعر أصاب الجسوم، بنبله النبال أصانب وإذا
وجدناه الجهة هذه من اإلسالم بعد إليه نظرنا فإذا األولياء، وتحميس األعداء،

عنها. يتزحزح لم فيها مائًال
بن حسان أين أسفاره: بعض يف وهو ليلة قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن روي فقد
ينشد فجعل أْحد، قال: وَسْعديك. هللا رسول يا َلبْيك حسان: فقال ثابت؟
نشيده، من فرغ حتى راحلته سائق وهو إليه يستمع زال فما إليه، ويُصغي

النبل. وقع من عليهم أشّد لهذا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال
عدوه. ويخذل قومه، ويشجع عنه، ينافح حسان كان وقد

ينشد مسجده يف منربًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي له بنى أن حسان أمر من بلغ وقد
الشعر. عليه

واملشاهد وبدًرا العقبة شهد الذي َرَواَحة بن هللا عبد يف القول وكذلك
رجزه بعض يرتجز ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان فقد مؤتة، غزوة يف ومات الفتح، إال كلها

إصبعه: أصيبت حينما قوله وهو الغزوة، تلك يف

َل��ِق��ي��َت َم��ا ال��ل��ِه َس��ِب��ي��ِل َوِف��ي ِدِم��ي��ِت إْص��بَ��ٌع إّال أنْ��ِت َه��ْل
َص��ِل��ي��ت َق��ْد اْل��َم��ْوت ِح��يَ��اض َه��ِذي تَ��ُم��وتِ��ي تُ��ْق��تَ��ِل��ي َال إِْن نَ��ْف��س يَ��ا
ُه��ِدي��ت4 ِف��ْع��ل��ه��َم��ا تَ��ْف��َع��ِل��ي إِْن َل��ِق��ي��ِت َف��َق��ْد تَ��َم��نَّ��يْ��ت َوَم��ا

ابن يعارض كان الذي األنصاري، مالك بن كعب يف الشأن وكذلك
قوله ومنه اليقني، قلبه مأل من مدافعة ويدافع املرشكني، شعراء من الزِّبَْعرى

الخندق: يوم يف سريته يف هشام ابن ذكره طويل قصيد يف

األَثْ��واِب ِط��يِّ��ِب أْزَه��َر ِب��ل��س��اِن ِب��َه��ا نَ��ْه��دي َربِّ��نَ��ا ِم��ْن َوَم��َواع��ٍظ
األْح��زاِب َع��َل��ى ُع��ِرَض��ْت م��ا بَ��ْع��د م��ْن ذْك��َرَه��ا َف��اْش��تَ��َه��يْ��ن��ا َع��َل��يْ��ن��ا ُع��ِرَض��ْت

طالب. أبي بن وجعفر حارثة، بن زيد وهما: قبله، استشهدا اللذين صاحبيه يريد 4
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األْل��ب��اِب أول��و َويَ��ْف��َه��ُم��ه��ا َح��َرًج��ا ِب��َزْع��ِم��ه��ْم ال��ُم��ْج��ِرم��وَن يَ��َراَه��ا ح��َك��ًم��ا
ِب ال��َغ��الَّ ُم��َغ��ال��ُب َوَل��يُ��ْغ��َل��بَ��نَّ َربَّ��ه��ا تُ��غ��اِل��َب َك��ْي َس��خ��ي��نَ��ًة ج��اءَْت

واألمثلة دقيق، من حساء وهي تأكلها، كانت ألنها قريش؛ بسخينة مراده
مستفيضة. النوع هذا من

يف وجدناه الجاهلية يف عليه يجاز كان أنه ناحية من إليه نظرنا فإذا
ثواب إىل الجوائز عن رغبوا الشعراء من كثريًا أن بيد كذلك اإلسالم صدر
فأما املقيم، النعيم من لعباده هللا أعّد وما الجنة ذكر كالمهم يف وكثر الهل،
زهري بن كعب أعطى فإنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بها بدأ فقد اإلسالم يف الجوائز
قصيدته مسجده يف يديه بني وأنشد هجاه أن بعد تائبًا جاءه حينما بردته

مطلعها: التي

َم��ك��ب��وُل يُ��ف��َد َل��م إِث��َره��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم َم��ت��ب��وُل ال��يَ��وَم َف��َق��ل��ب��ي ُس��ع��اُد ب��انَ��ت

الجاهيل، الشعر عادة عىل سعاد يف شاء ما تغزل أن بعد فيها يقول
العفو: وتأميله عنه ء األخالَّ وانرصاف ذنبه من حريته يذكر

َم��ش��غ��وُل َع��ن��َك إِنّ��ي أُل��ِه��يَ��نَّ��َك ال آُم��لُ��ُه: ُك��ن��ُت َخ��ل��ي��ٍل ُك��لُّ َوق��اَل
َم��ف��ع��وُل ال��َرح��َم��ُن َر َق��دَّ م��ا َف��ُك��لُّ َل��ُك��ُم��و أَبَ��ا ال س��ب��ي��ل��ي َخ��ّل��وا َف��ُق��ل��ُت
َم��أم��وُل ال��ل��ِه َرس��وِل ِع��ن��َد َوال��َع��ُف��ُو أَوَع��َدن��ي ال��ل��ِه َرس��وَل أَنَّ أُن��ِب��ئ��ُت
َوتَ��رَّتِ��ي��ُل َم��واع��ي��ٌظ ف��ي��ه��ا ُق��رآِن ال��ـ ن��اِف��َل��َة أَع��ط��اَك الَّ��ذي َه��داَك َم��ه��ًال
األق��اوي��ل ف��يَّ ك��ث��رت وإن أذن��ب ول��م ال��وش��اة ب��أق��وال ت��أخ��ذن��ي ال

أسلم أن بعد فرس عىل وحمله بُرديْن وكساء ُهبرية بن ُقرة حبا وكذلك
ويمدحه: طويلة قصيدة يف ذلك يذكر فقال الشعراء، من وهو

ُم��ْف��نَ��د َغ��يْ��ر ن��ائ��ٍل م��ْن وأْم��َك��نَ��َه��ا ِب��ه نَ��َزَل��ْت إِذْ ال��ل��ه َرس��وُل َح��بَ��اه��ا
��ِد ُم��ح��مَّ م��ْن ��ٌة ذمَّ َوأْوف��ى أبَ��رَّ َرْح��ل��ه��ا َف��وَق ن��اَق��ٍة م��ن َح��َم��ْل��ت َ َف��م��ا
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ال��م��ت��ج��ّرد5 ال��ّس��اب��ح ل��رأس وأْع��َط��ى ابْ��ت��ذال��ه َق��ب��ْل ال��ح��اِل ل��بُ��رد وأْك��َس��ى

أن التألف ومن له: قلنا للشعر، ال للتألف العطاء هذا إن قائل: قال فإن
هذا. مقالنا يف نريد ما وهو الشاعر يعطى

عن درجته ويرفعون يكربونه فوجدناهم الجاهلية يف إليه نظرنا وإن
منه كثريًا وإن الجن، إىل ينسبوه أن حد إىل شأنه إعظام يف ويبالغون املنثور،
الكرم، إىل أنفسهم هز من وجدوه ملا اإلنسانية القدرة فوق من نظرهم يف
ساحر، أسلوب يف واملفاخر واملشاهد األيام وذكر الشيم، محاسن عىل والداللة
يغض ولم املنزلة، هذه عن كثريًا ينزل لم اإلسالم يف نجده فإنا ذلك، غري إىل
أميته تقيض ما بمقدار إال له ينبغي وما الشعر ُعلم ما ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن منه
أميٍّا، كان الرسول ألن للناس؛ األمية بفضيلة قائل يقول ال فكما الكتابة، من
أكثر ولهذا يعلمه؛ لم الرسول ألن الشعر؛ يف الجهالة بفضيلة قائل يقول ال
عىل الحث يف يكون أن رشيطة عىل وروايته واستماعه تعلمه عىل الحض
األشعري موىس أبي إىل الخطاب بن عمر كتب فقد رذيلة، ذم أو فضيلة،

له: يقول

وصواب األخالق، معايل عىل يدل فإنه الشعر يتعلم قبلك َمْن ُمْر
األنساب. ومعرفة الرأي،

ترويه مما وكان للشعر، الرواية كثرية عنها هللا ريض عائشة كانت ولقد
لبيد. شعر جميع

أبي بن عيلّ عىل وقف أعرابيٍّا أن القريواني رشيق بن الحسن روى وقد
هللا إىل رفعتها حاجة إليك يل إن فقال: وجهه هللا وكرم عنه هللا ريض طالب
لم وإن وشكرتك، تعاىل هللا حمدت قضيتها أنت فإن إليك، أرفعها أن قبل
فإني األرض، يف حاجتك خّط عيلّ: فقال وعذرتك، تعاىل هللا حمدت تقضها
قنرب: يا عيلّ: فقال فقري، إني األرض: عىل األعرابي فكتب عليك. النرص أرى

فقال: يديه بني مثل أخذها فلما الفالنية، حّلتي له ادفع

الحصان. هو 5
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ُح��ل��ال ال��ثَّ��ن��ا ُح��ْس��ن م��ْن أْك��س��وَك َف��َس��ْوف َم��َح��اس��نُ��َه��ا تَ��بْ��َل��ى ُح��لَّ��ًة َك��َس��ْوتَ��ي
وال��َج��ب��ال ��ْه��ل ال��سَّ نَ��َداُه يُ��ْح��ي��ي َك��اْل��َغ��يّ��ِث ص��اح��ِب��ه ذْك��َر َل��يُ��ْح��ي��ي ال��ثَّ��ن��اءَ إنَّ
َف��َع��ال ِب��الَّ��ذي َس��يُ��ْج��َزى َع��بْ��ٍد َف��ُك��لُّ ِب��ه ب��دأَت ُع��ْرٍف ف��ي ال��دَّْه��َر تَ��ْزَه��د ال

الدنانري وأما فلمسألتك، الحلة أما ديناًرا، خمسني أعطه قنرب يا عيلّ: فقال
فألدبك.

شعره يف وجده ملا لفقره، أعطاه أن بعد قال كما ألدبه أعطاه تراه فأنت
اآلجل. يف والرتغيب النصيحة، وتمحيض النعمة، شكر من
الكريم. النبوي البيت آل ورواه الشعر قال وقد هذا

رسول حاشا الشعر يقل لم من ونساء رجاًال املطلب عبد بني من وىل
يف معدود مأثور شعر وله مجيًدا شاعًرا كان فقد بالعباس وناهيك هللا،

حنني: يوم قوله ذلك من العالية، الطبقة

تُ��ْش��َرُع َواألَِس��نَّ��ُة ُح��نَ��يْ��ٍن ِب��وادي َوَم��ْوِق��ف��ي َم��َك��رِّي ِع��ْرِس��ي أتَ��ى َه��ْل أال
تُ��ْق��َط��ُع ��واِع��ُد َوال��سَّ تَ��َدْه��َدى َوه��اٌم َق��دي َل��ه��ا ج��اَش��ت ال��نَ��ف��ُس م��ا إِذا َوَق��ول��ي
َوتَ��م��نَ��ُع6 ِب��ال��يَ��َدي��ْن تُ��ْع��ط��ي ِب��َزْوراءَ ُم��غ��ي��َرٌة َوه��َي ال��َخ��يْ��َل َرَددُت َوَك��ي��َف

والتابعني. الصحابة من والجلة الراشدون الخلفاء كان وكذلك
السائب رواه ما ذلك فمن طويلة، أخبار ذلك يف ولهم به يتغنون وكانوا
بن لرباح قال إذ طريق يف عوف بن الرحمن عبد مع نحن بينما يزيد: بن
رضار بشعر فعليك آخذًا كنت فإن الخطاب: بن عمر له فقال غنِّنا، املغرتف:
مفلق وشاعر مغوار، فارس الصحابة، أجالء من هذا (ورضار الخطاب بن

شعره: ومن قريش) أشعر فهو الزبعرى ابن عىل مقدم

َل��َج��اءِ ِح��ي��َن َوالَت ُق��َريْ��ٍش ـ��َرى َح��يْ��ـ َل��َج��ا إَِل��يْ��َك اْل��ُه��َدى نَ��ِب��يَّ يَ��ا

العدو. وتمنع السهام، تعطي لعلها 6

365



الشعراء بني املوازنة

��َم��اءِ ال��سَّ إَِل��ُه وََع��اَداُه��ُم ِض األَْر َس��َع��ُة َع��َل��يْ��ِه��ْم َض��اَق��ْت ِح��ي��َن
8 ��ْل��َع��اءِ ال��صَّ ��يْ��َل��ِم ِب��ال��صَّ َونُ��وُدوا ِم اْل��َق��ْو َع��َل��ى اْل��ِب��َط��اُن7 َح��ْل��َق��تَ��ا َواْل��تَ��َق��ْت
َواْل��بَ��ْط��َح��اءِ اْل��ُح��ُج��وِن ِب��أَْه��ِل ِر ال��ظَّ��ْه��ـ َق��اِص��َم��َة يُ��ِري��ُد َس��ْع��ًدا أَنَّ
َم��اءِ ال��دِّ ِف��ي َواِل��ٌغ اْل��َغ��اِب َل��َدى ـ��ِد األُْس��ـ أََس��ُد َف��ِإنَّ��ُه َف��انْ��َه��يَ��نْ��ُه
9 ��اءِ ��مَّ ال��صَّ َك��اْل��َح��يَّ��ِة ُس��ُك��وتً��ا ـ��َر األَْم��ـ َل��نَ��ا يُ��ِدي��ُر ُم��ْط��ِرٌق أَنَّ��ُه

قومه عىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يسرتحم مكة فتح يوم قالها رضار كان وقد
هللا رسول راية كانت وقد الخزرجي، األنصاري عبادة بن سعد بسعد: وأراد
فقد الدماء، حقن يف يستشفع أنه جهة من إليه نظرنا فإن بيده. الفتح يوم
الحديث. هذا يف رأيت كما الجاهلية يف عليه كان ما عىل اإلسالم يف األمر كان
أثًرا أشد اإلسالم يف وهو فكذلك والنجدة االستغاثة جهة من كان وإن

الدينية. املعطفات من داخله ملا الجاهلية يف منه
رسول عىل وفد الخزاعي سليم بن عمرو أن املسيب بن سعيد روى فقد
عىل أغاروا قريش وبني بينه الهدنة كانت فلما له حلفاء خزاعة وكانت ملسو هيلع هللا ىلص هللا
فاستنجد أموالهم وأخذوا فيهم، فقتلوا كعب بنو لهم: يقال خزاعة من حي

يديه: بني وأنشده ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي

اْألَتْ��َل��َدا10 َوأَِب��ي��ِه أَِب��ي��نَ��ا ِح��ْل��َف ��دا ُم��َح��مَّ نَ��اش��ٌد إنِّ��ي َربِّ يَ��ا
يَ��َدا نَ��نْ��ِزْع َف��َل��ْم أَْس��َل��ْم��نَ��ا ثُ��ّم��َت َوَل��َدا َف��َك��انُ��وا َوَل��ْدنَ��اُه��ْم نّ��ْح��ُن
اْل��ُم��َوّك��َدا ِم��ي��ثَ��اَق��ك َونَ��َق��ُض��وا اْل��َم��وِْع��َدا أَْخ��َل��ُف��وك ُق��َريْ��ًش��ا إّن
ُه��ّج��ًدا ِب��اْل��َوتِ��ي��ِر وبَ��يّ��تُ��ونَ��ا ��َدا ُرصَّ َداءً ِف��ي��َك ِل��ي َونَ��َص��بُ��وا
أََح��َدا أَْدُع��و َل��ْس��ُت أَْن َوَزَع��ُم��وا َوُس��ّج��َدا ُرّك��ًع��ا َوَق��تَ��لُ��ونَ��ا

شدته. األمر بلوغ يف مثل وهو البعري بطن تحت يجعل حزام البطان: 7
الشديدة. الداهية أي 8

الرقية. تقبل ال التي أي 9
القديم. ومعناه للحلف، صفة األتلد: 10
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أَبَ��َدا نَ��ْص��ًرا ال��ل��ُه َه��َداَك َف��انْ��ُص��ْر َع��َدَدا َوأََق��ّل أَذَّل َوُه��ْم
تَ��َج��ّرَدا َق��ْد ال��ل��ِه َرُس��وُل ِف��ي��ِه��ْم َم��َدَدا يَ��أْتُ��وا ال��ل��ِه ِع��بَ��اَد َوادُْع
ُم��ْزِب��ًدا يَ��ْج��ِري َك��اْل��بَ��ْح��ِر َف��يْ��َل��ٍق ِف��ي تَ��َربّ��َدا11 َوْج��ُه��ُه َخ��ْس��ًف��ا ِس��ي��َم إْن

إليه نظرنا فإذا لنرصهم. معه بمن وخرج ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عينا فدمعت
أثر اإلسالم فإن وامليرس، كالخمر يحل ال بما والفخر األعراض ثلم ناحية من
يعاقبون وأصحابه الرسول كان فقد صالًحا، أثًرا الجهة هذه من الشعر يف
يصدون كانوا الشعراء من ناس دم أهدروا إنهم حتى صارًما، عقابًا الّهجائني
عقابهم كان فقد غريهم فأما عليهم، أعداءهم ويظاهرون هللا، سبيل عن
يف أشعاره كثرت حتى بالحطيئة عمر فعل كما ونحوه بالحبس التعزير

قوله: اسرتحامه من وكان والتوبة، االسرتحام

َش��َج��ُر وال َم��اءٌ ال ال��َح��واص��ِل ُزْغ��ِب َم��َرٍخ ِب��ذي ِألَْف��َراٍخ تَ��ُق��وُل َم��اذَا
ُع��َم��ُر ي��ا ال��ل��ه َس��الُم َع��َل��يْ��َك ف��اْغ��ِف��ْر ُم��ْظ��ِل��َم��ٍة َق��ْع��ِر ف��ي َك��اِس��بَ��ُه��ْم أْل��َق��يْ��َت

من يسلم لم وإن قبله، منه أنزه اإلسالم صدر يف الشعر كان ولهذا
تامة. سالمة الجاهلية عيوب

اإلسالم صدر يف فهو وتشخيصه، املعنى، وغزارة السبك جودة حيث من النظر فأما
الثاني العرص ألن العرصين؛ يف ورد ما مجموع يف نظرت إذا الجملة عىل قبله منه أعىل
من كثري ومال األخرى، األمم آثار من األمة إىل وصل وما والسنة، بالكتاب معناه غزر
واألمثال. الحكم وشعراء العشاق، الشعراء منهم خصوًصا املقصد وضوح إىل الشعراء

هذين. أصحاب زالوا ما الجاهلية فإن العربية، وصفاء املتانة، جهة من فأما
خصوًصا الجاهلية يف منها أوسع اإلسالم يف فهي املوضوعات حيث من وأما
وزهدوا الشعر، يف وزهدوا تنسكوا ناًسا أن نبني أن يفوتنا وال هذا، الدينية. املوضوعات
يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ تعاىل: قوله من العزيز الكتاب يف جاء ما بظاهر أخذًا الناس، فيه
وبما يَْفَعلُوَن﴾. َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم * اْلَغاُووَن

تغري. تربد: 11
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كالهجو الضار الشعر عىل محمول هذا أن يفطنوا ولم الشعر، ذم يف األخبار من ورد
وال بنثر ال يؤدى أن يجوز ال مما ذلك وغري به األحقاد وكإثارة يباح، ال فيما والغزل
فكان الوضوء، ينقض رمضان يف الشعر رواية أن ظن حتى بعضهم تغاىل وقد بنظم،
قوًما إن املسيب: بن لسعيد قيل وقد ذلك، عن الناس ينهيان سريين وابن عباس ابن
أن تلبث لم الحالة هذه ولكن أعجميٍّا، نسًكا نسكوا فقال: الشعر، يكرهون بالعراق

آمية. بني عرص يف زالت
الفوارق: وملخص

الجاهلية. يف دونها اإلسالم يف عليه الجائزة أن •
زاحمه. الكتاب ألن الجاهلية؛ يف درجته دون اإلسالم يف درجته أن •

الجاهلية. يف منه أنزه اإلسالم يف أنه •
املعنى. وتشخيص املادة، غزارة جهة من أعىل اإلسالم يف أنه •

موضوًعا. أوسع اإلسالم يف أنه •
املتانة. يف الجاهلية دون اإلسالم يف أنه •

العربية. صفاء يف الجاهلية دون اإلسالم يف أنه •
الجاهلية. يف دونها اإلسالم صدر يف فيه الرغبة أن •
أظهر. اإلسالم يف فهو به النجدة جهة من فأما •

العرب. لكالم املتذوق االطالع كثري إال يميزها يكاد ال متقاربة كلها الفروق وهذه
فقد الشعرية، باملوازنات أولعوا املهدي الشيخ تالميذ أكثر أن الحظت وقد هذا
نزعة وهي وشوقي، تمام أبي بني املوازنة يف بحثًا الجمل عباس الشيخ األستاذ نرش
تالميذ أظهر من الجمل عباس الشيخ واألستاذ العظيم. الباحث ذلك من إليه وصلت
يلقي وهو أشهر منذ حرضته وقد األدبية، نوادره أكثر يستظهرون الذين ومن املهدي،
الشيخ من جديدة صورة ونرباته إشاراته فرأيت السيايس االقتصاد جمعية يف محارضة
فيكونون بطابعه تالميذه يطبع الذي هو العظيم واألستاذ لذلك. يفطن لم وإن املهدي،

والبيان. الفكر عالم يف خلفاءه
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