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مقدمة

مبارك زكي بقلم

١٩٤٤ سنة حزيران من عرش الحادي اليوم يف الجديدة مرص

الرحيم الرحمن هللا بسم
يف التوحيد بينهم َجمع الشعراء من لثالثة األصيلة الخصائص فيه َلْت ُفصِّ الكتاٌب هذا
من وكانوا األحنف، بن والعباس الرحمن، عبد بن وُكثرَيِّ َمْعَمر، بن َجميل وهم: الحب،

اإلسالمي. العرص شباب يف الَغَزل أقطاب
وباإلشادة الحب، كرامة وبالحرصعىل العشق، يف بالِجدِّ الثالثة العشاق هؤالء ويمتاز

ُشبَّان. َعبَث وال أطفال، لهو وليس وجدانية، رشيعة عندهم فالهوى بالعفاف؛
ُعبَّاد يقايس بما أجله من واستهانوا دوه، ومجَّ فعظَّموه بالحب، آمنوا رجال أولئك

وأهوال. مصاعب من الجمال
ألنهم ذلك وكان املجد، من نصيبهم يجعلوه وأن بالحب، يفتضحوا أن لهم طاب لقد
الواثق بترصيح رسائرهم عن فأفصحوا والقلوب، العقول اء أصحَّ أهلها كان أيام يف نشأوا

الهيُوب. امُلريب بتلميح ال اآلمن،
التقليد الرسيف هو وهذا قدسية، للحب يرون كانوا زمانهم شباب يف العرب أن والحق
روحية لدعوة استجابة إال التقليد ذلك كان وما بالنسيب، القصائد بَْدء يوجب كان الذي
الجمال. أطايب من الوجود يف بما الشعور إىل الدعوة وهي الصدق، أهل إىل إال ه توجَّ ال
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من الرأي أهل ولكن الَغزل، ينكر من ُوجد اإلسالمي العرص من األوىل األيام ويف
بال املساجد يف الَغَزل يُنشدون وأخذوا أعجميٍّا، ًكا تنسُّ اإلنكار ذلك عدُّوا املسلمني أتقياء
بالدين اإلسالم كان وما العقول، أوطار من فنٌّ القلوب أحالم بأن علًما تهيب، وال تحرُّج

الوجود. جمال إىل بالتطلع ويويص الحياة، أدب يَُسنُّ ديٌن هو وإنما ب، املرتهِّ
جماعة اهتمام وهي األدبي، التاريخ التفات من حظَّها تأخذ لم أدبية ظاهرة وهنالك
الظاهري، املذهب رجال وهم الحب، عاطفة عن ل املفصَّ بالحديث اإلسالمي الفقه رجال من
أطال باحث أقدم نعرف فيما وهو داود، بن محمد الصادق والعاشق الصالح الرجل أتباع

العاشقني. أحوال تفصيل يف القول
كتاب فألف الوجدانية النزعة هذه األندليس حزم بن محمد أبو أخذ داود ابن وعن
كما األوروبيون، إليه يلتفت أن قبل الحب» «فن عن تحدَّث كتاب وهو الحمامة» «طوق

ماسينيون. املسيو أخربنا
اهتم فقد الحب، عن بالحديث الدين رجال بني الظاهري املذهب رجال يتفرد ولم
يستهويه حني املريد عىل يجب ما يبينوا أن غايتهم وكانت عظيًما، اهتماًما الصوفية به
النفس، علم بدقائق اهتمامهم من فرع الحب عن بالحديث الصوفية واهتمام الجمال.

واألهواء. العواطف ترشيح إىل املسلمني أسبق الصوفية وكان
وهللا الروحاني، الحب إىل الوجداني الحب من تحوَّلوا اٌق ُعشَّ األصل يف هم والصوفية

األسماء. أرشف عندهم هو االسم وهذا املحبوب، اسمه لغتهم يف
قال: الذي وهو الروح، تهذيب إىل طريًقا الحب يرى الفارض ابن وكان

جهِل» يف فهو الهوى يفقهه لم «ومن

أعظم أنه مع إليه، االلتفات يفوتنا فنٌّ وذلك العواطف، تربية إىل سبقوا العشاق فالشعراء
الرجال. لعزائم حافز

مدينٌة فهي جميل، كل يفوق جميًال العربية اللغة إىل العشاق الشعراء أدَّى وقد
فما واملغرب، املرشق يف رايتها رفعوا الذين وهم أرواحهم، أقباس إىل األدبي بوجودها
لغة أي يف شاٍد أول هتف وال الوجدانية، الرسائر عن اإلفصاح بقوة إال لغة عىل لغة تسمو
فجر يف الناس أجاده شعر أول الغزل كان هنا ومن القلب، صوت وهو األول الصوت بغري

الزمان.
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هو القلب ألنَّ القلب، طغيان صدِّ عىل يَْقَو لم املدنية عصور يف العقل وطغيان
القوية األمم امتازت ولهذا العقل، صحة عىل الشواهد أقوى من وألنه الباقية، الجارحة

القلوب. أرسار عن التعبري بإجادة
الوجداني؟ األدب بجاذبية إال إلينا تصل لم األجنبية اآلداب أن ننىس وهل

والمرتني؟ وميسيه هوجو وجدانيات عن إال عرفناه ما أوَل الفرنيس األدب عرفنا هل
هذا عليه بُني الذي التقدير هو وما املقبالت؟ الصحائف يف سنراه الذي فما بعد أما

الكتاب؟
الحياة يف شديد تأثري لها كان املعاني من طوائف تصوير هي األساسية الغاية
سمع لها يطرب التي األناشيد من وجعلها الصوفية، اآلفاق إىل بها وصل تأثري اإلسالمية،

السماء.
طوال، أعوام محصول هي وإنما أسابيع، أو أيام محصول ليست الصحائف وهذه
العهد يسبق عهد معهم يل وكان الشعراء، هؤالء آثار من بقي ما جميع أحفظ كنت فقد

السالم! عليه العشاق» «مدامع كتاب فيه ألفت الذي
دعاني حني ١٩٤٠ سنة يف إال بالتفصيل عنهم الحديث إىل تتجه لم النية ولكن
تلك فصادفْت وجميل، كثريِّ عن بحثني إنشاء إىل حسني طه الدكتور الجليل األستاذ
يف الشاعرين هذين مع يشرتك شاعر عن أتحدث أن يل بدا ثم قلبي، من هًوى الدعوة

وتوحيد. ٌك ِرشْ فيه كاإليمان والحب الحب، يف الوحدانية الوحدانية،
السنني، تلك من الصفاء أوقات شغلت أنها أعني سنني، أربع الصحائف هذه شغلتني

صالت. الشعراء أولئك أرواح وبني بينها لحظات يف إال حروفها من حرًفا كتبت فما
سليمة بقلوب واجهناه إن إال صحيًحا فهًما يُفهم ال األدب أن أرى ألني ذلك وكان
أكون أن وأرجو املنقود، خطأ ال الناقد ف تعسُّ من الفساد يكون فقد الشوائب، جميع من

األغراض. كرائم من الشعراء هؤالء إليه رمى ما لتصوير قت ُوفِّ
عىل أضواءً تُلقي ملحات الكتاب هذا ففي األدبي، التاريخ حقوق أغُفل لم هذا مع وأنا

التاريخ. ذلك من جوانب
كانوا كيف املوازنات تلك من وسريى الشعراء، هؤالء بني موازنات القارئ سريى

واألداء. التعبري يف مذاهب أصحاب
الشعري الفن أن فسنرى ذلك ومع الشعرية، الثروة لهذه األول الباعث هو الحب إن
أقطاب من يكونوا أن يريدون كانوا فقد مكان، األدب حياة يف لها غايات إىل يسوقهم كان

األزمان. تلك يف الشعر
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«جميل»، عند الفطرة صدق ليشهد املوازنات، تلك عند بالوقوف القارئ أويص وأنا
«العباس». عند الرقة وعذوبة «كثري» عند اللغوي اإلغراب ولريى

أمكن وكيف َلبيد، هو أستإذن لكثريِّ بأن نقيض أن جاز كيف ينظر بأن أوصيه ثم
مثل شاعٌر أو الحريري مثل كاتب به تأثر مما يكون قد بالغريب كثريِّ غرام بأن القول

الكتاب. هذا من مكانه يف سنراه تفصيل ولهذا العالء، أبي
الثاني القرن يف بغداد من سهمه فريمي والبالد، األجيال يجتاز روًحا القارئ وسريى
بالروح تلميذٌ هو املرصي زهري فالبهاء السابع، القرن يف بالقاهرة روًحا به ليصيب
بعض إىل بعُضها الشاعرين هذين أشعار أضيفت ولو البغدادي، األحنف بن للعباس

البهاء. عرص يف النيل ضفاف عىل نُِظمت أنها متوهٌم م لتوهَّ
الرقة أن قررنا فقد مؤلفاتنا، أحد يف به قضينا ما يتذكر بأن القارئ أويص وهنا
يف توجد كما البوادي يف توجد وأنها جيل، عن جيٌل به يمتاز ال التعبري مذاهب من مذهٌب
الجاهليني بعض عن أُِثَر ما صحة يف للطعن بابًا تكون أن البنيِّ الخطأ من وأن الحوارض،

الرقيق. الشعر من
تبًعا والجزالة، الرقة بني القرآن جمع عىل شواهد نقول، ما تؤيد شواهد القرآن ويف

واألغراض. املعاني الختالف
ماذا؟ ثم

الجانب وهو الشعراء، هؤالء حيوات من الروحاني الجانب إىل اإلشارة تبقى ثم
الجانب؟ هذا قيمة فما بالوفاء، الخالص

يف السبب هو وذلك الروحي، التماسك ألوان من الثابت اللون هو نظري يف الوفاء
األخالق. مكارم من عدَّه

يرى العباس يكن ولم عزة، غري يرى كثريِّ يكن ولم بثينة، غري يرى جميل يكن لم
القلوب. كبار لغري يتيرس ال وهو وثيق، روحي تماسٌك الوحدانية وهذه فوز، غري

ألنه وأوضح، أظهر العربي األدب يف ولكنه اآلداب، أكثر يف نظائر الحب يف وللتوحيد
التوحيد. إيثار عىل مفطورة بيئة يف نشأ

قصد ما وهذا امِلالح، طبائع من املختلفة األلوان فهم عىل يعني قد الحب يف ك الرشِّ إن
واألملان. الفرنسيس شعراء من فريق إليه

قدرته مبلغ لريى وعمق، بقوَّة نفسه درس إىل العاشق ه فيوجِّ الحب يف التوحيد أما
الضالل. ورشاسة الهدى سجاحة من الروح يف ما إدراك عىل
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وافية، دراسة تقلُّبها بدرس الرشك سمح متعددة طبائَع درسوا بالحب املرشكون
الغاية بلغت دراسة أحبابهم صحبة يف نفوسهم درسوا فقد الحب، يف دون املوحَّ كذلك وال

األرواح. رسائر إىل التعرف محاولة يف
الفاجر؛ الرجل يفهمه مما بأعمق املرأة رس يفهم فهو املتزوج، الرجل َمثَل هؤالء َمثَُل
من تالفيف غري املرأة من يرى فال الفاجر أما أحوالها، جميع يف املرأة يرى ج املتزوِّ ألن

بالخداع. املبطَّن البهرج
أعظم له يتيح أن أراد هللا ألن ذلك كان نساء؟ تسع له كان اإلسالم نبي أن أتذكرون
والنساء الرجال بني الصالت تحديد يف آراؤه كانت ولهذا اإلنسانية، الطبيعة لدرس فرصة

اآلراء. أصدق
التمهيد؟ هذا يف عليه أنص ما بقي فهل بعد أما

بالحب! وكفرت باهلل، آمنت
شجون عن فيه تحدثت ألني كتبت؛ ما مزَّقت ثم مرة، عرشين التمهيد هذا كتبت لقد

األخالق! سيد الرياء بأن تقول التي الحكمة تنكرها
يف اسمها أعلن أن انتظرْت التي الروح إيذاء من تخوَّفت ألني التهيب ذلك كان هل

جمال؟! إىل جماًال ليزداد كتابي
من الحب حياة ولتبدل شاءت، كيف فلتغضب الرقباء، بها أولع ولن أبًدا، أسميها لن

الزمان. آخر إىل يميني ملك فهي تستطيع، ولن تستطيع، كانت إن أحوال، إىل حال
تعبُت فقد النهائية، الصورة وهي التمهيد، هذا من العرشين بعد األوىل الصورة تلك

والتالميح. بالرموز أعتصم أن إال يبَق ولم واملعاني، األلفاظ مقاتلة من
هواي؟ فأين فوز، عند العباس وهو عزة، عند كثري وهوى بثينة، عند جميل هَوى

الكتمان؟ هذا بحجاب أحجبه الذي الجميل اسم هو وما
إىل تحوَّلت ولو — الدنيا ترى ولن مني، أصدق يكونوا لن الحب يف املوحدون هؤالء
وال أعذب وال الغالية، الروح تلك يا منك أكرم أرى ولن مني، أصدق عاشًقا — فردوس

«الجمال»! جنود من الصدود أن توهمِت وإن ألطف،
أول وأنت فأنا واملكان، الزمان بُعد عىل باسمي، يتكلمون الحب يف املوحدون هؤالء

الوجود. ضمري يناغي صوت
طعم لتذوقي زمان، من لحظة تالقينا أننا وتناَيس الروح، تلك يا الكتاب، هذا اقرئي

زمان! من لحظة النوم
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العتاب! توديع من آه ثم وآٍه بالعتاب، العهد آخر الكتاب هذا

ع��ذاب��ي أط��ل��ت ف��ق��د م��ن��ك وأدال ب��ي��ن��ن��ا س��وَّى ش��اء ل��و م��ن س��ب��ح��ان
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األول الفصل

الُعذري اُحلبُّ

١

عن صفحات نكتب أن الواجب من نرى والعباس وكثريِّ جميل عن الكالم يف الرشوع قبل
العرب. عند العذري الحب
الحب؟ ذلك هو فما

يعرف ال رشيف، طاهر حبٌّ هو والرِّجس، الدَّنس شوائب من خالٌص حبٌّ هو
األهواء. ُمنِديات وال املآثم، ُمخِزيات

غري عاطفة بأنه تشهد األحوال ظواهر ألن الناس؛ من كثريٌ يمرتي الحب هذا ويف
ُحِرُموا ن عمَّ إال يصدر ال الحب هذا إن يقول: أن الباحثني لبعض جاز هنا ومن طبيعية،

الحياة. قوَّة

٢

عىل أرواح عدواُن هو وامتالك، واستئثاٌر اقتحاٌم هو جوهره يف الحب أن والحقُّ
وإعالن وتحزُّنهم، وتفجعهم العشاق توجع من نراه وما بقلوب، قلوٍب واستبداد أرواح،
املبالغة من فليس يشتهون، بما للظفر وسيلة إال ليس يحبون، فيمن للفناء استعدادهم
فريسته يخدِّر فالعاشق الثعبان، ناب يف كالسمِّ العاشق عني يف الدمع إن نقول أن

محتال! حيواٌن واإلنسان بالسم، فريسته الثعبان يخدر كما بالدمع،
العشق بهم وصل عشاق وجود هي بالفعل، وقعت ظاهرة أماَم ذلك مع ونحن
إىل ظمأهم بها يطفئون حسية مآرب األمر ظواهر يف لهم تكن فلم التصوف، حد إىل

واالمتالك. االستئثار
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٣

يتناوله لم الِجدِّ من ِجدٌّ وذلك أفالطونيون، عشاق سوانا وعند ُعذريُّون، عشاٌق عندنا
وقلوب صافية، بنفوس تناولوه وإنما مازحني، أو الهني العرب وغري العرب عشاق

صحاح.
يفرض الذي الغريب الحب هذا يف الرأي وما الوجدانية؟ الظاهرة هذه تعليل فما

واألهواء؟ الشهوات بمآرب التضَحية
الروح. شهوة بجانب صغري مطلٌب الحس شهوة أن وهو يعرف، ملن واضٌح الرأي

املعروف؟ باملعني حسية شهوات األكابر الشعراء شهوات كانت وهل
من روحه خلصت إن إال العالية الِجواء يف يُحلِّق وال يرتفع وال يسمو ال الشاعر إن
بجواذب األرض إىل املجذوبني نظرات من أعىل نظرة الوجود إىل ونظر األرضية، األوضار

واألغراض. املنافع
غري طراز من إنساٌن فهو مَلًكا يكن لم فإن َمَلك، هو وإنما بحيوان، ليس الشاعر

الحيوان. سائر يصنع كما والرشاب، بالطعام جوعه يسدُّ الذي الَخلق هذا طراز
البطون. جوع ال األرواح جوع يؤذيهم الشعراء

الصحراء، ضمائر يف السارون يصنع كما اهتداء نظرة النجوم إىل ينظرون ال الشعراء
جمال بتذوق الُهيام عليهم يفرضها وروحية ذوقية نظرات النجوم إىل ينظرون وإنما

امللكوت.
الغايات. من أِلفوا ما غري غاية للجمال أن الناس علَّموا الذين هم والشعراء

. الحواسِّ غري بجوارح تُشتَهى محاسن للوجود أن إىل فطنوا الذين هم الشعراء
عن يبحثوا وأن والغروب، الرشوق جمال يتأملوا أن للناس زينوا الذين هم الشعراء

والرياحني. األزهار أحواض حول بالطواف وأذواقهم أرواحهم غذاء
ألنهم آثار، من األولون ترك بما االحتفاظ عىل آدم» «بني راُضوا الذين هم الشعراء

وتُِبني. تُفِصح ألسنًة الهوامد اآلثار لتلك أن موا توهَّ
أطراف يجاذبها روحية ُدميًة معشوقته من الشاعر يخلُق أن الَعجب من يكون فهل

الوجود؟ أرسار حول الحديث
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٤

الحب بطهارة يتغنوا لم العذريني الشعراء إن فيقول يتفلسف أن مخلوق أي يستطيع
إسفاف، عن صدر وإنما تحليق عن يصدر لم عفافهم أن يزعم وأن الضعف، بسبب إال
يرىض وال الوضعية، الغايات من يتأذَّى الشاعر أن لعرفوا املتفلسفون أولئك فكر ولو
يملك ما الحب مكاره من لته وحمَّ الروحية، اآلفاق إىل السموِّ يف شاركته إن إال املرأة عن

واألنني. النُّواح عىل القدرة به
معشوقته تكون أن يكره وهو املجهول، العالم يف مجهولة غايًة يطلب الشاعر
قيل ما صح هنا ومن يشاء، حني يشاء ما جمالها رسائر من يملك لينة هيِّنة إنسانة
الصورة ألن ذلك كان وإنما الطيف، تهاويل يف لرياها لياله حرضة يف تناوَم املجنون إن

الخيال. يمثلها كما الواقع يمثلها ال الجميلة للمرأة النموذجية
أفراح، فللشعراء الشعراء، يطلب ما غاية هي األحزان تكون أن الحتم من وليس
الفردوس. عهد قبل الفردوس بها يرون سماوية أفراح هي الناس، أفراح غري ولكنها

نورانية سبيكة يراها وإنما وأعصاب، ودم لحم من مخلوقة املرأة يرى ال والشاعر
الساميات. أهوائه من للجوامح وفًقا املقادير صاغتها

بالذلة يشعر وهو الروحانية، اآلفاق يف إال الغزوات له تطيب ال مقتحم روح الشاعر
األرضية. املدارج إىل ينحط حني

هًدى إىل ضالل من الناس بنقل ُمَوكٌَّل َمَلٌك هو — الشاعر جزاء هللا وعند — الشاعر
ويصل يعرفون، يكونوا لم ا عمَّ يحدثهم حني إال كذلك يكون ولن ضالل، إىل هًدى من أو
الباطل فتجعل املستحيل ر تصوِّ ُعلوية قوٌة هو املجاهيل، من عندهم كانت آفاق إىل بهم

أحايني. يف باطًال الحق وتجعل أحيان، يف ا حقٍّ
خياله من يتَِّخذُ والذي الليل، بظلمات يستصبح الذي الوحيد الروح هو الشاعر

الروحانية. السماوات معارج إىل به يرقى ُسلًما
آفاق عن نفسه رفع ألنه كذلك كان وإنما الرشيف، القرآن لغة يف كاملجنون الشاعر

ينكرون. ما ينُكر ولم يعرفون ما يعرف فلم الناس
واالطمئنان. والهدوء القرار يعرف ال ثائر روٌح الشاعر
الوجود. به يضطرم الذي املقدَّس اللهب من جذوة هو

األرض. وهاد فوق األمان من أفضل السماء آفاق يف الخوف يرى طائٌر هو

15



الثالثة العشاق

٥

قوة منها يخلق فهو حواء، بنات سائر عن تميِّزها شمائل للمرأة يخلق العذري الشاعر
العصماء، الظبية من أمنع يراها وهو هداه، ومذاهب ضالله مسالك عىل تسيطر روحية

السماء. نجم من أبعد يراها وقد
لبست ِجنِّيٌَّة هي الظنون، وال األوهام تحدُّه ال رائع ِمثاٌل العذري الشاعر عند املرأة

استبقاء. وال ترفق بال وتستبيه لتخبله املرأة ثياب
وهو العذريون، الشعراء به يتمتع الذي الخبال من يعجبون الناس أن املؤكد ومن

عقل! رأسه ويف إنسان عنه يرىض ال سخيف َخباٌل الواقع يف
يكون أن جاز فكيف وإال العقول، أحوال غري أحوال لها القلوب أن يظهر ولكن
جاز وكيف جيل، إىل جيل من الناس بها يُشَغل وروحيُة أدبية قوَّة املخابيل العذريون

واملزاح؟ اللهو تنكر بيئات يف السخيف لخبالهم املوازين تُنَصب أن
ملحوظ بجانب يختصوها أن الرأي أهل عىل وتوجب الحل، تنتظر نفسية ُعقدة تلك

واالهتمام. العناية من

٦

أغلب يف وهم الحياة، يف العذريني أولئك مذاهب عىل النص هو تقييده يجب ما وأهم
.Hommes d’action أفعال رجال يكونوا لم أحوالهم

ترصفهم ِجدية شواغل فيها كانت َحيَواتهم أن عىل تدل شواهد التاريخ يف فليس
السخيف. الخبال ذلك عواقب وتجنِّبهم والوجد، بالصبابة التغني عن

راضتهم التي الجميلة الصورة بتعقب وأحالمهم وأوهامهم أخيلتهم شغلوا قوم هم
الجهاد، أبواب من بابًا توهموه حتى هواهم حول يطوِّفون زالوا وما والبكاء، النوح عىل

االستشهاد: فرص من فرصة رأوه وحتى

أري��ُد غ��ي��ره��ن ج��ه��اد وأي ب��غ��زوة ج��م��ي��ل ي��ا ج��اه��ْد ي��ق��ول��ون
ش��ه��ي��ُد ب��ي��ن��ه��ن ق��ت��ي��ل وك��ل ب��ش��اش��ة ع��ن��ده��ن ح��دي��ث ل��ك��لِّ

كانت الدنيا ألن اإلعجاب؛ يستأهلون وقد العطف، يستحقون الفارغون وأولئك
الحب تجعل التي الروحية، القوة تلك من خلت لو ذئاب، ومدارج ِصالل، مسارب تميس
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يلفحنا حني ظاللها نتفيَّأ ُمُروًجا باملالمح الوجد من تجعل والتي الرشائع، من رشيعة
الوجود. صحراء يف الهجري
للرياء؟ املوجب وما

إىل حني من واملوسيقا الشعر إىل الظمأ قسوة يشكو ال عظيم رجل الدنيا يف هل
حني؟

الغناء؟ أهازيج وال الحب أغاريد يحسُّ فال الجالميد من فؤاُده ُقدَّ الذي الرجل وأين
مرجريت؟ قرب يف أْرمان دخول يروعه ال الذي الرجل أين

حضن يف الليل قضت التي العقيلة عن حزم ابن حدَّث ما يهوله ال الذي الرجل أين
بالوصال! العهد آلخر األلم مرارة لتذوق امليت زوجها

الشقية واألمم حروب، وميادين أسواق، ُمضاربات أحوالها جميع يف الدنيا ليست
حروب. وميادين أسواق مضاربات إال الدنيا ترى ال التي هي

الحب يف يرتاب وال الفروض، من فرًضا وليس الحقائق، من حقيقة العذري الحب
وأولئك املبذول، الحسن ميدان يف إال يَْجروا فلم أهوائهم منادح ضاقت الذين إال العذري
وال سامية فكرة إىل يتعاَلْون فال الوحل، يف املقيد ميش الحب دنيا يف يمشون قوٌم

رفيع. مقصد إىل يتسامون

٧

وهًما الحب هذا يجعل ما الحيوانية عنارص من تحمل اإلنسانية الطبيعة أن فرضنا ولو
اج. الوهَّ الوجود من حظٍّا الحب لهذا ليجعل يجاهد أن الشاعر واجب لكان األوهام من
أساس عىل يقوم وإنما يَّة الِحسِّ املتُعة يف املطلق الزهد عىل يقوم ال العذري فالحب

. الحواسِّ وَمطالب األفئدة مطامع يغالبان ُروحني بني اع الرصِّ
الشاعر بني الرصاع ميدان األول ميدانني: يف تقع عنيفة معركة هو العذري الحب
ال الثاني امليدان يف وهو يهواه، ومن الشاعر بني القتال ميدان الثاني وامليدان وهواه،
األهوال باقتحام إال تُنال ال عصماء ظبية يطارد وإنما الجهد، بأيرس تُنال فريسة يطارد

الجبال. قمم فوق
كان وقد أخالقية، رياضة إال يكون ال التصور هذا نتصوره حني العذري والحب
النسيب يف القوة رسُّ وذلك الشعراء، أعاظم من عليه أقبلوا من أنُفس يف بالفعل كذلك
جيل ومن أرض إىل أرض من يتنقل بأن قضت التي القوة الرجال، أولئك عن صدر الذي

املرموق. وجالله الباقية روعته يف وهو جيل إىل
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الخيبة من الفحول ِرشعة يف وهو — بالعفاف العذريون يفتخر أن يمكن كان وهل
النفس؟ أهواء عىل السيطرة تمثل عارمة قوة عالمة العفاف ذلك يكن لم لو —

٨

ذلك؟ سبب فما االستخفاف، بغري جيل أي يف وال أرض أي يف تُقابَل لم امُلُجون أشعار إن
فسيطرٌة واالنحالل، بالضعف أصحابها عىل شهادٌة املجون أشعار أن هو السبُب
األثمان بأرخص مبذولة ألنها العالية؛ املطالب من ليست حسيًَّة سيطرًة املرأة عىل الرجل
الرُّشد بني للرصاع ميدانًا هواه من يجعل حني الرجل يَُرشف وإنما الحيوان، عالم يف

والضالل. والهدى والغي،

٩

تلك أصحاب بأن أقول وما العذريُّون، املحبون هم وأولئك العذري، الحب هو ذلك
أنهم املؤكد من ولكن والروحانية، موِّ والسُّ الطُّهر من واحدة درجة يف كانوا العواطف
أغاريد أشعارهم تكون أن الواجب من جعلت رفيعة بشمائل اإلنسانية إمداد عىل عاونوا

الصفاء. أوقات يف الصوفية من الصادقون بها يرتنم
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الثاني الفصل

قصةمجيل

والعشق الشعر يف

١

أُقصوصة ولكل الغرامية، األقاصيص من كثري األموي للعرص األدبية الثروة مأثور يف
جمهور ها يحسُّ كان وفنية ذوقية نزعات تمثل جملتها يف األقاصيص وتلك ، خاصٌّ َمذَاٌق

العباس. بني وعرص أمية بني عرص يف والقارئني السامعني وجمهور الرواة
الغراُم يكون أن إال األسانيد، صحيحة األقاصيص تلك تكون أن الحتم من فليس

معقول. غري وذلك النبوي، الحديث بقدسية تُذَكُِّر بقدسية الناس أولئك عند ظفر
مختلفات بألوان لوَّنوه الغرامي الَقصص صاغة بأن نحكم أن لنا يصح وإذن

النفوس. وأوطار القلوب أهواء من عدًدا ر ليصوِّ
الحسن أطايب بني يتنقل الذي امَللول العاشق قصة هي ربيعة أبي بن عمر فقصة

رياض. إىل روض من
لهًوى أسريًا دهره يقيض الذي املكبول املتيم قصة هي ح امللوَّ بن قيس وقصة
واختارها األغاني صاحب رواها التي األخبار ت صحَّ وإن بالجنون، يُصاب أن إىل واحد
تمثل قصة فهي نقول، ملا تأييًدا ذلك كان قيس، قصة اخرتاع يف حسني طه الدكتور

وجود. الناس حيوات يف له الغرامية الحياة ألوان من لونًا
الوفية، زوجته يف أبواه يعاديه الذي الزوج قصة هي ذريح بن قيس وقصة
ألوانًا تمثل قصة وهي الترسيح، سهم زوجته إىل فيصوِّب هواُهما يطيع أن ويرجوان

زمان. كل يف الناس يشهدها الحسد من
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جميل؟ صاحبنا قصة هي فما
يف الغاية تبلغ نبيلة شخصية وجود إىل الشوق وَن يُِحسُّ كانوا الرواة أن يظهر

األمثال. َمسري والشهامة الرجولة يف أخبارها وتسري والعشق، الشعر
صدق، يف صدًقا كلها تكون فقد جميل، أخبار جميع اخرتعوا الرواة بأن أقول وما
بمكانته اإلشادة عىل إجماعهم يف بأن أقول وإنما وصفوه، ا ممَّ أعظم نفسه يف يكون وقد
العرب تاريخ يف يكون أن إىل الشوق هي نفسية لنزعة استجابة والعشق الشعر يف

الوجدان. ورشف النفس كرم يف األبطال منازل يبلغ عاشق

٢

حيث من فهو العربي، األدب تاريخ يف النوادر من تعدُّ والعشق الشعر يف جميل قصة
«فكان االستعداد: كل للشعر استعدَّ وقد األسلوب، ُمحكم األْرس، قوي رجٌل الشعر
راوية شاعًرا الحطيئة وكان للحطيئة، راوية شاعًرا هدبة وكان َخْرشم، بن ُهْدبِة راوية
الحرص يف تاريخ لها كان شعرية بمدرسة األوارص موصول أنه ذلك ومعنى لزهري»،1

األسلوب. وقوة املعنى رشف عىل
من عظيم جانب عىل فيه قصته تجعل بمواهب جميل له ب تأهَّ فقد العشق أما
ويرجوه ، العدوُّ يخافه القلب، شجاع النفس، رشيف فتًى جميل كان فقد الجاذبية،

الصديق.
بها أُصيب محنة كان وإنما العبث، أو اللهو من فنٍّا جميل عند العشق يكن ولم
وحيد. مغرتٌب وهو املوت غري ينقذه ولم العشق بمحنة بالؤه طال وقد الجريء، قلبه
التخوف يعرف ال هًوى فَهِويََها األعياد أيام من يوم يف بثينة صاحبته جميل عرف
ذلك يزده فلم سواه؛ برجل بثينة تقرتن أن الظروف شاءت ثم االفتضاح، عواقب من
من له ليس امرأة هوى عن الكف بوجوب إقناعه يف أهله يفلح ولم فتون، إىل فتونًا إال

الخيال. بأوهام النعيم غري أطايبها
يف أطايبها تكون بامرأة وجًدا الرجل يذوب أن الحمق من بأن جميل اعرتف وقد
عليه ملكت ألنها املرأة؛ بتلك الهيام عن الصرب يملك ال بأنه اعتذر ثم سواه، رجل زمام

العقل. مسالك وال التجمل مذاهب يعرف يعد فلم هواه أضله وقد نُهاه، أقطار

األغاني. كتاب يف جميل أخبار راجع 1
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جميل قصة

من أرشف غاية للعشق يريان عاشقني كانا بأنهما وبثينة جميل أخبار وتشهد
إىل هت ُوجِّ التي العبارات من جميل سِخر هذا أجل ومن األهواء، دنيا يف املبذول املتاع

اإليذاء. أشد البدوي الرجل تؤذي غليظة عبارات وهي بعل، لها امرأة يعشق من
إال الحسية املطالب منها تُنال ال متزوجة بامرأة الُهيام عند الحب بلية تقف ولم
جديد هًوى لبثينة وقع فقد — املقت كل جميل يمقته مسلك وهو — اإلثم طريق عن
لم جفوة وهي جميل، وبني بينها الجفوة وقعت وبذلك الهاليل، ُحْجنَة اسمه رجل مع

دواء. فيها ينفع ال حالة إىل صار كان ألنه جواه؛ من تشِفه
جميل دم بإهدار السلطان أمر صدر الوجدانية الكروب تلك غمرات من غمرة ويف
يف الحرية به وطالت مرة، الشام وإىل مرة، اليمن إىل فرحل بثينة، زيارة يف فكَّر إن
ظفر مرص ويف مرص، إىل الرحيل من أفضل يجد فلم هواه، من الخالص أسباب تلمس

املوت. وهو األعظم بالشفاء
داء. كل من شفاء واملوت

٣

يجب امُلتَيَِّمنَي؟ بني هو ومن الشعراء؟ بني هو فمن وهواه، شعره يف جميل قصة تلك
الشعرية. منزلته عن الكالم قبل العشق يف حياته ل نفصِّ أن

رأيناه؟ الذي فما سطور، يف الغرامية حياته أجملنا قد ونحن
الفحولة، َعَرامة من له أن مع الفناء، كل فيه ويفنى األول لهواه يخضع فتًى رأينا
ينقل بأن يسمح ما النسب، أصالة ومن العيش، َسجاحة ومن الوجه، صباحة ومن
فتى وجه يف والصبابة الحب دنيا تضيق وهل عناء، وال مشقة بال يريد حيث إىل هواه

جميل؟ مثل
للمثال صورة إذن فهو العفاف، يف مذهبه تفصيل يف عنيًفا إلحاًحا الرواة أََلحَّ وقد

العربية. الكرامة أمثلة من املختار
كما الخليفة ليس هنا والسلطان بالسلطان، بالئه عن يحدثونا أن الرواة يفت ولم
السلطان وإنما الشئون، هذه ألمثال تتسع الخلفاء أوقات كانت فما الناس، بعض َم تََوهَّ
جميل، وقوم بثينة قوم فيها يعيش التي املنطقة يف األمور يسوس الذي الوايل الوايل، هو

ونساء. رجال من األفراد أخبار ملسايرة وقته يَتَِّسُع حاكم وهو
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بثينة قوم حق من أن إىل يشري فهو مدلول، له القصة هذه يف السلطان وحديث
القصاص. من تخوُّف بال ديارهم يف وجدوه إن عاشقها يقتلوا أن

جانب وهو العاشق، حياة يف القوة جوانب من جانب لتسجيل الفرصة تحني وهنا
وإذن جميل، قوم من عزًة أقل بثينة قوم كان فقد جالل، إىل جالًال شخصيته يزيد
لواء من بانتقاله يزول قد الوايل ظل ألن يشاء؛ حني يخاطر أن العاشق حق من يكون

يزول. ال ظل فهو قومه سلطان أما لواء، إىل

٤

من يملك لرجل مبذولة بامرأة ُهيامه عىل والُموه عاتبوُه جميل قوم بأن القصة وترصح
غريه بيت يف تعيش ملخلوقة الحرُّ الرجل ِيذَلَّ أن واملهانة الضيم ومن يشء، كل أمرها
يف إليه صار ما قبح يجهل ال بأنه عينيه يف والدمع جميل أجاب وقد … املتاع عيش
العلة حلول بروحه الهوى حلَّ وقد يصنع أن يستطيع الذي ما ولكن األَْدماء، تلك هوى

الضعيف؟ بالبدن العاتية
هي خفية بإرادة لهواه الخضوع عىل مقهور وهو يصنع أن يستطيع الذي ما

إشفاق؟ وال رحمة بال القلوب يف يترصف الذي القَدر إرادة
تقع ما كل يف املالمح مسطور بثينة وجه يرى وهو يصنع أن يستطيع الذي ما

الوجود؟ صور من عيناه عليه
واألحباب؟ األهل من والالئمني العاذلني نصائح يطيع حتى السلوان يملك وهل
وقلبه املدخول عقله عىل املسيطر الروح هي بثينة صارت وقد السلوان يملك وكيف
الناصحني أقوال ليسمع يفيق فمتى موصول، وعناء دائم كرٍب يف هواها من هو املفتون؟
غري يعرف ال الروح صحيح العزيمة قوي فتى كان يوم السليمة فطرته إىل وليعود
سخرية ه صريَّ بعٌل لها بامرأة ُهيامه إن باألصدقاء؟ والربِّ لألعداء الكيد يف الفتيان آداب
إىل السبيل أين ولكن السلطان، من خوًفا واالغرتاب بالترشيد عليه وقىض الساخرين،

هواه؟ من الخالص مذاهب عليه عزَّت وقد هواه، من التخلص
صورة هي أم بالفعل؟ كذلك كان فهل جميل، حال يكون أن القصة تريد كذلك

جميل؟ إىل وأضافوها الرواة ها أحسَّ نفسية
وأشباه نظائر لها واقعية صورة تلك الناس، عىل كذب والن أنفسنا عىل نكذب ال
من بها األنس إىل له ليس امرأة هوى يف الرجل يقع أن السهل فمن الرجال، َحيَوات يف
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فإن يموت، أن إىل بها مشغوًفا قلبه ويظل العفاف، بسبب أو الخوف بسبب سبيل،
الخيال. نسيج ال الواقع صنيع من فهو جميل مثل لشاعر الحادث ذلك وقع

٥

الخضوع يعرف لم الصوَّال العارم الفتى فجميل الرأي: هذا تؤيد أن الظروف وتشاء
يره ولم قط، أحًدا يمدح فلم والخلفاء، للوالة التودُّد عن همته رفعته وقد الحب، يف إال
يف العزة من أرشف ذلة وهي هواه، موقع إىل الوصول تلمس يف إال ِذلَّة موطن يف الناس

املحبني. إمام زمانه أهل رآه الذي الشاعر نفس

٦

يرى كان ما وإنه الفتون، أشد وشبابه بجماله مفتونًا كان جميًال إن القصة وتقول
أميال. وبينها وبينه بثينة عىل غار إال يتخطَّر فتى

ذلك؟ معنى فما
والفتك. والعرامة للقوة مثاًال جميل من تخلق أن تريد القصة أن معناه

يف الطوال األيام يقيض كان أنه حدثتنا التي وهي بذلك عليه القصة تبخل وهل
الرشاب؟ أو الطعام من شيئا يتناول أن بدون بثينة إىل السفر

يف الدنيا ألن واستحياء؛ تهيُّب يف إال متحدِّث عنها يتحدث ال الحب يف صوفيٌة تلك
األرواح. غذاء من الصنف هذا تسيغ تَُعْد لم القاسية شواغلها

يمسوها أو عليها يتندروا أن الرواة يَْستَِبِح لم جليلة َمهيبة شخصية أمام نحن
واالستخفاف. السخرية من بطيف

الطاهر الحب لتمجيد الرواة خلقها صورة تلك أم التبجيل؟ لذلك أهًال كانت فهل
النبيل؟

يف يعد ولم العربي، األدب ذخائر من الصورة تلك صارت فقد يشء من يكن مهما
الصحيح التاريخ صور أرشف من ألنها تزييف؛ أو بتسخيف لها نَتََعرََّض أن مقدورنا
ينكر وهل معقول، سبب بال عليه الُعدوان نملك وال التاريخ خ نؤرِّ ونحن املصنوع، أو
بأنه هواه صاحبة اعرتاف غري أمل من له وليس متزوجة بامرأة الرجل يهيم أن العقل

رشيف؟ رجل
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يهَوى وهو والعفاف، ن التصوُّ يف عاليًا مثًال جميًال تجعل أن أرادت القصة إن
إن الجميل، املحال هذا بتصديق ماضينا عىل نبخل فهل الفتون، أعنف به مفتونة امرأة

محال؟ أنه صح

٧

محبوكة إنسانية قصة قصته لتكون هواه يف جميًال يفجعوا أن الفن من الرواة ويرى
األطراف.

الفجيعة؟ تلك هي فما
أن املستحيل من وليس الهاليل، ُحْجنَة اسمه رجال أحبَّت بثينة أن الرواة حدَّث
بغري يَْجزها لم جميال أن عىل النص هو القصة يف املهمَّ ولكن بالحب، امرأة ترشك
يف مثال أكرم ليصري جمرات، إىل جمرات من قلبه ينقل ظل فقد هواها أما الجفاء،

الَعُصوف. الحب مكاره عىل الصرب
العاشَقني صبابة لتعرتم صيف، سحابة بحجنة بثينة غرام يكون أن القصة وتشاء
مسامع به وتَُشنَّف األجيال به تتحدث اللوعة صدق يف مثًال هواهما وليكون جديد، من

التاريخ.

٨

تشاء وإنما جميل، عىل هواها لتَْقرص حجنة عن بثينة انرصاف عند القصة تقف وال
بالسخرية، فتلقاه ربيعة أبي بن عمر هو فاتك عاشٌق لبثينة يتعرض أن القصة
قلبها احتالل يف جميًال يخلف أن من أضعف أنه ليعرف األليم، باللذع وتواجهه

الحصني.

٩

املعارك أعنف عرفت التي مرص مرص، إىل رحل جميًال أن فتذكر القصة تميض ثم
وأنطونيوس. وكليوباتره ويوسف زليخا بني الغرامية

كما هواه، صاحبة من يأس ساعة يف إليها رحل مرص؟ إىل جميل رحل ومتى
قليل. بعد ذلك سنعرف
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التي الَعذْبة الُحلوة املرأة باسم يهتف وهو املوت سكرات جميل عانى مرص ويف
واألنني. األلم ألحان ع ترجِّ قيثارة حياته جعلت

األليِم: النزع ساعات يف الشاعر رصخ بالدنا ويف

ُق��ُف��ول غ��ي��ر ثَ��واءَ ب��م��ص��ر وث��وى ب��ج��م��ي��ِل َك��نَ��ى وم��ا ال��نَّ��ِع��ي َص��دَع

هتف اسم آخر كان اسمها أن بثينة إبالغ هي واحدة وصية غري للمسكني يكن ولم
املوت. عند به

إىل مرص من السفر ة مشقَّ نفسه م جشَّ رجًال أن فتذكر بالفاجعة القصة وتهتم
الفراعني، بأرض رفاتُه ُدِفن محبوبها أن بثينة لتصدِّق جميل ُحلة ومعه تيماء، أرض

تقول: وهي وجهها فتلطم

ح��ي��نُ��ه��ا ح��ان وال ح��ان��ْت ال ال��ده��ر م��ن ل��س��اع��ٌة ج��م��ي��ل ع��ن ُس��لُ��وِّي وإن
ولِ��ي��نُ��ه��ا ال��ح��ي��اة ب��أس��اءُ م��تَّ إذا َم��ْع��َم��ٍر ب��َن ج��م��ي��َل ي��ا ع��ل��ي��ن��ا س��واءٌ

وجميل. بثينة بني العهد انتهى وبذلك

١٠

الَقَصِص أرباب من املبدعني أهواء رسمتها التي الحدود يف القصة تلك رنا صوَّ فهل
األسانيد؟ عنعنات من برفق خلَّصناها وهل الغرامي؟

الدامية؟ القصة تلك ترشيح من غنمناه الذي ما ولكن ذلك، هو
عن الغرام ينزِّه الذي الحب العذري، الحب صور من جميلة بصورة الظفر غنمنا

الوجود. رشائع من العفيف الغرام يجعل الذي الحب والشبُهات، األهواء
حماية يف واحد، فراش يف بثينة جانب إىل ينام كان جميًال بأن القصة تحدثنا ألم

العفاف؟ اسمه الذي األمني الحارس
مستوران رقيبان وحولها بثينة مع الليل يقيض كان جميًال بأن ة القصَّ تحدثنا ألم

والتثريب؟ اللوم يستحق ما يقع أن بدون وأخوها أبوها هما
خرافية؟ قصة أهي

األثيم. الحب أشياع من الَفَجَرُة إال بذلك يقول ال
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جميل. هو وجميل بثينة، هي وبثينة حقيقية، قصة هي
باسمه الصوفية وأنطق جيل، إىل جيل من اسمه فخلََّد الكريم العاشق هللا أعزٍّ وقد

الجميل.
جميل؟ غري اللوم عداه فتًى العربي الشعر تاريخ عرف وهل

عيوب. له وليس محاسن فكله جميل أما وعيوب، محاسن التاريخ يف شاعر لكل
وحيد! مغرتٌب وهو بالعشق مات أنه يكِف ألم

األحياء! غري فيها يموت ال التي مرص يف مات مات! وأين
والخيال. والفن األدب أهل من الشهداء وطن مرص يف مات

١١

الشعرية: الوجهة من جميل منزلة عن الحديث إىل وأنتقل الفروض هذه أترُك
أن ذكرنا وإذا جميل، راوية كان وكثريِّ الشعراء، بني راوية آخر ًا كثريِّ إن يقال كان
الشعراء، وعامة والراعي والفرزدق جرير من أشعر ًا كثريِّ أن يرى كان من القدماء يف

القريض. صاغة بني جميل منزلة كانت حدٍّ أي إىل عرفنا
كان جميًال أن عىل نصصنا حني صفحات منذ إليه أرشنا ما نذكر أن ويجب
ومتانة الديباجة قوة عىل الحرص يف تاريخ لها شعرية بمدرسة األوارص موصول

األسلوب.
فقد الغناء، يف التجويد عىل تساعد كانت جميل حياة أن أيًضا نذكر أن ويجب
عىل النفس وتفطر والذوق، الحس ترهف رقيقة بعواطف مشغول وهو دهره قىض

والتغريد. الرتنم حب
قواعد عىل تقوم ِعذاب ألحاٌن فأشعاره جميل، شعر عىل املوسيقا غلبت هنا ومن

والرنني. السجع من
أن امللك عبد بن للِمْسَور صح حتى كثريِّ تلميذه إىل البديع فنِّه عدوى وصلت وقد

مطِربتان. مغنيتان عنده تكون أالَّ وجميل كثريِّ شعر يروي من رضَّ ما يقول:
ربيعة أبي بن فعمر معارصيه؛ عند نجدها ال خصائص لجميل نرى التأمل وعند
إفراطه بسبب الغناء فيها يقلُّ األحوال أغلب يف أشعاره ولكنَّ التشبيب، يف املبتكرين من
عليه تغلب والفرزدق الوجدان، أحاديث عن أهاجيه شغلته وجرير والتمثيل، الحوار يف

جميل. إىل باإلضافة الرقيق، الَحْوك من الحظ قليل فهو الراعي أما القعقعة،
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الصافية، للقريحة مثاًال نفسه عذوبة ويف شعره يف كان جميًال أن هذا إىل يضاف
مصاولة عىل قدرته وكانت العربية، األريحية يف املنشود للغرض صورًة لذلك وكان

أصيل. بِعْرٍق للعروبة يمتُّ أنه عىل شاهًدا والقريض بالسيف األعداء
كل شعره رواية إىل الشبان ومال الحب، أشدَّ معارصوه أحبَّه الخصائص ولهذه

مرموق. مكاٌن والبوادي الحوارض يف له وصار امليل،
سوق ولذلك والوجد، الصبابة رعاية يف الفتيان أدب عن بالحديث جميل اهتم وقد
رشيف عاشًقا كان وإنما الخليع، بالعاشق يكن فلم والحرضية، البدوية املجتمعات يف

والجالل. الهيبة صور من الناس يراه النفس
واإلعزاز، الكرامة من نصيب بأكرب الفوز من لجميل مكَّنت مجتمعًة املعاني وهذه

الزمان. ذلك يف املهذب الشاعر مثال فكان
العالية الحكمة من أثوابًا أشعاره عىل خلعت روحية نفحات فيه جميل عند والحب

الرصني. والجد
هواه، يف لبلواه وأطياف صور قلوبهم ويف جميل أشعار يروون الناس وكان
به يظفر َحظٍّ أعظم وذلك وإشفاق، وبشاشة بأريحية أشعاره تلقي َعَىل ذلك فساعد

الوجدان. شاعر

١٢

امرأة كانت أنها عىل متَّفقون فالرواة الشعرية، منزلته يف تأثري جميل لصاحبة وكان
من تتصل كانت العاشقني هذين بني النجوى أن يحدثونا ألم الروح، قوية القلب ذكية

الصباح؟ إرشاق إىل َفق الشَّ
اًفا شفَّ روًحا يخاطب إذن فهو الشواعر، من جميل صاحبة تجعل أن القصة وتشاء

واألنني. ع التوجُّ يف يقول ما عنه يفهم
لكل مضمون حظ فذلك جميل، أشعار الناس بني تسري أن املستغرب من وليس

والقيل. القال حولها كثر حوادث عن يعربَّ شعر
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١٣

وهو نفسه إىل الخلوة عىل االضطهاد قهره وقد جميل، مجيد أن املستغرب من وليس
األصدقاء. وتلوُّم األعداء تحكُّم من للسالمة طلبًا أرض إىل أرض من يفرُّ

لشاعر اإلجادة تتفق ولم الشعرية، للثروة األصيل املصدر هي النفس إىل والخلوة
الطوال. األسفار توجبها التي الخلوات يف إال

ألعمال يسافر يكن لم فهو الشعرية، بحياته األوارص موصولة جميل وأسفار
يف الشعر ينابيع ر فجَّ الذي الغرض تمسٌّ لعلة يسافر كان وإنما تجارية، أو رسمية

الحنَّان. صدره

١٤

ولكنه طفل، تصوراته بعض يف فهو جميل، شعر َعَىل الفطرية املعاني غلبت وقد
يقول: الذي هو أليس األطفال، صدق يصُدق

ل��س��ع��ي��ُد! إذن إن��ي ال��ُق��رى؟ ب��وادي ل��ي��ل��ًة أب��ي��تَ��نِّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ون��ج��ود؟ ودِّه��ا م��ن ل��ن��ا ت��ج��ود م��رًة ب��ث��ي��ن��َة ف��رًدا أل��َق��يَ��ْن وه��ل
وي��زي��د ح��بُّ��ه��ا ي��ن��م��ي ال��ي��وم إل��ى ي��زل ف��ل��م ول��ي��ًدا م��ن��ه��ا ال��ه��وى َع��ِل��ق��ُت
ج��دي��د وه��و ال��ده��ر ف��ي��ه��ا وأب��ل��ي��ت وع��ده��ا ب��ان��ت��ظ��اري ع��م��ري وأف��ن��ي��ت
ي��ب��ي��د ي��ب��ي��د ف��ي��م��ا ح��ب��ه��ا وال ط��ال��بً��ا ج��ئ��ت ب��م��ا م��ردوٌد أن��ا ف��ال

واملعنوية؟ اللفظية الفخامة من الشعر هذا فأين
الجفوُن. تجويدها يف تؤرَّق صناعة الشعر يرون من نظر يف أطفال كالم هذا

والبيت األول فالبيت والطبع، للفطرة االستجابة يف الغاية الشاعر بلغ فقد ذلك ومع
يف املعنى الشاعر أدَّى وقد املفقود، األمل عىل الحرسة تمثيل يف األعاجيب من الثاني

والتهويل. التزويق عن منزَّه صدٍق
من الفرار يملك ال الذي الشاعر رصخة فهو يبيد» يبيد فيما حبها «وال قوله أما

الفناء. عن نزهتها املقادير ألن العاتية؛ لوعته
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األبيات: بهذه صدره نفث الذي هو الصادق الطفل وهذا

ه��ي��ا ك��م��ا إل��ي��ك ح��اج��اٌت ال��ن��ف��س وف��ي ب��غ��ت��ًة ال��م��وت ي��غ��ت��ال��ن��ي2 أن خ��ف��ُت ل��ق��د
ب��ي��ا م��ا أب��ثَّ��ك أن ي��وًم��ا ل��ق��ي��ت��ك ك��لَّ��م��ا ال��ح��ف��ي��ظ��ة ل��ت��ث��ن��ي��ن��ي وإن��ي
ص��ادي��ا ري��َق��ك أُس��َق ل��م إذا أظ��لُّ أن��ن��ي ال��ري��ق ع��ذب��ة ي��ا ت��ع��ل��م��ي أل��م

أن عىل قهرته التي الغرية الغرية، صدمات من صدمة أعقاب يف قالها أبيات وهي
فيقول: بثينة يشتم

يَ��روُق��ه��ا م��ن أت��راب��ه��ا م��ن م��رَّ إذا ب��ل��ح��ظ��ه��ا ت��رن��و ال��س��ت��ر وراء ت��ظ��لُّ

الرضاب. بذلك املشبوب وجده إخفاء يستطع لم ذلك ومع
بأهله! الصدَق أحسَن ما األبيات: تلك سمعت حني قالت بثينة إن القصة وتقول
غريك؟ يروقني أنه ترى ومن جميل! يا كالَّ وقالت: البيت هذا سمعت حني بكت وإنها

العاشقني. َحيَوات يف الجميلة الفطرية الصور من اإلعتاب وهذا العتُْب وذلك
والعشق؟ الصبابة صادق كان جميًال أن عىل أجمعوا حني القدماء أخطأ وهل

البيت: هذا صاحب فهو بذلك، يشهد جميل شعر إن

ق��ب��ل��ي ق��ات��ل��ه ح��ب م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال يَ��روُق��ه��ا م��ن أت��راب��ه��ا م��ن م��رَّ إذا

البيت: هذا وصاحب

َم��رق��ب ك��ل ع��ل��ى ل��ي��ل��ى ل��ي تَ��م��ثَّ��ُل ف��ك��أنَّ��م��ا ذك��ره��ا ألن��س��ى أري��د

األبيات: هذه وصاحب

ب��الب��ل��ه ل��ق��رَّت ال��واش��ي ابْ��َص��َرُه َل��َو ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��َة م��ن ألرض��ى وإن��ي

«يغرتني». الطلب: منتهى يف 2
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آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��وِّ وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع وب��أالَّ ب��ال
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��رُه ت��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��َع��ْج��َل��ى وب��ال��ن��ظ��رة

األبيات: هذه وصاحب

رس��وُل إل��ي��ك أو ح��دي��ٌث ل��دي��ك ل��ه أم��ا س��وءٍ، ك��ل ج��م��ي��ٌل ي��ق��ي��ِك
ي��ط��ول ذك��ُره��نَّ ش��ع��ٍر م��ح��اس��َن وص��ب��اب��ت��ي ل��ك��م ح��ب��ي ف��ي ق��ل��ت وق��د
أق��ول ك��ي��ف بَ��ث��ن ي��ا ��ب��ا ال��صَّ ُه��بُ��وَب ف��ع��لِّ��م��ي رض��اك ق��ول��ي ي��ك��ن ل��م ف��إن
ي��ُزول وال��خ��ي��ال ع��ن��ه��ا زال وال ل��ح��ظ��ة خ��ي��ال��ك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ف��م��ا

للعاشق َمثًَال ه يعدَّ أن التاريخ رأى ثم والصدق، األمانة باسم أُْكِرَم شاعٌر ذلك
الوجود، سمع يف اإلنسانية همس هو أحواله بعض يف والتاريخ األمني، واملحبِّ الصادق

يقول: الذي الشاعر يف رأيه كان وكذلك

تُ��ش��رُف ال��م��وت ع��ل��ى ك��ادت أو ال��م��وت ه��ي َم��يْ��َع��ٌة ب��ال��ح��بِّ ال��ق��ل��ب س��واد ف��ي ل��ه��ا
ت��ت��ل��ف ال��ن��ف��س ك��ادت إال ال��ده��ر م��ن م��رة بَ��ث��ن ي��ا ال��ن��ف��س ذك��رت��ك وم��ا
ي��ذرف ال��دم��ع م��ن َس��ْج��ٌل ل��ه��ا وج��اد واس��ت��ك��ان��ٌة زف��رٌة اع��ت��رت��ن��ي وإال
أط��رف ح��دي��ث��ك إال ب��ه أُس��رُّ ل��ُخ��ل��ٍة ح��دي��ثً��ا ع��ي��ن��ي اس��ت��ط��رف��ْت وم��ا

١٥

األدب مراجع يف املفرَّق القليل إال منها يبَق ولم جميل، أشعار ضاعت فقد بعد أما
منها فرأيت املعاجم يف أشعاره تعقبت وقد الطلب، ومنتهى واألمايل األغاني أمثال من
أشعار أن عىل الشواهد تلك دلتني وقد العرب، ولسان البالغة أساس يف كثرية شواهد
بأن يوًما الدهر سمح فإن الزمان، يضيعها أن قبل قرون بضعة محفوظة ظلَّت جميل
الخصائص بها نعرف جديدة لدراسة فرصة ذلك فسيكون كاملة أشعاره إىل نصل

العالية. لشاعريته األصيلة
للتعرض موجب وال األغاني، صاحب إليها أشار والهجاء الفخر يف أشعاٌر ولجميل

اح. الصدَّ الشاعر هذا أغاريد عىل الغالب الفن هو النسيب ألن الحديث؛ هذا يف لها
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فهي مدلول، اإلشارة ولهذه صوتًا، وعرشون تسعة جميل شعر من ُغنِّي وقد
العهود. تلك يف الحياة أفراح من أشعاره كانت كيف وتبنيِّ باملوسيقية، لشعره تشهد
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الثالث الفصل

ة َعزَّ كثريِّ شاعرية

١

يف الكرامة من الحظ موفور كان كيف ورأينا والعشق، الشعر يف جميل منزلة عرفنا
جليل. مهيٌب وهو ومات فعاش دنياه،

الرحمن؟ عبد بن ُكثريِّ راويته كان فكيف
وقد واالستهزاء، السخرية يثري حدٍّ إىل القامة قصري كان أنه عىل متفقون الرواة
ذلك غري يف أجدها لم إشارة وهي أعور، كان أنه إىل البالغة» «أساس يف إشارة مرت
التي الدعابة يفرسِّ هذا ولعل عليه، يتزيَّد لم الزمخرشي أن املؤكد من ولكن الكتاب،

ال! الدَّجَّ أنه يتحدثون الناس أن له زعم حني أصحابه بعض بها نَبَزه
تغلب التي البيئات يف فظيعان عيبان والَعَور والقرص أعور، وكان قصريًا، كثريِّ كان
شعراءهم يعطون العرب نر ألم الرجال، مخاطبة يف األدب فيها ويقلُّ البداوة، عليها
تلك بغري والعلماء الشعراء أولئك يُعَرف ال ثم أنباز، األصل يف هي ألقابًا وعلماءهم

املقفع! وابن واألقطع واألصم واألعرج األعىش فيقال: األلقاب،

٢

من تأديب يف الَحْول قليل فكان ، كثريِّ حياة يف شديد تأثري الِخلقيَّة اآلفات لتلك وكان
للمصاوالت أهل غري بأنه نفسه قرارة يف يشعر كان ولعله الشعراء، من عليه يتطاول
كان وهل الحني، ذلك يف الفتيان إليها يستبق كان ميادين وهي الغرامية، امليادين يف
يف األعاجيب من وكانوا وجميل، وُمصَعب عمر امليدان ويف ذلك بغري يشعر أن يمكن

األرواح! وعذوبة الوجوه، وصباحة األجسام، نضارة
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كانوا الشعراء أن ونعرف العهد، ذلك يف طريفة بدعة كان العشق أن نعرف إننا
بني عرص يف سوق لها صار اآلداب تلك وأن العشق، يف آدابًا الجاهلية عرص عن ورثوا
أن ونعرف حني، إىل حني من اق الُعشَّ الشعراء بدعوة يأنسون الخلفاء كان بحيث أمية،
العرب ألن تخوُّف؛ وال تهيُّب بال والشام الحجاز بني تتنقل كانت الوجدانية األنفاس
الرجال. شمائل أكرم من بَوات الصَّ ترى التي العارمة الفحولة َدْور يف يزالون ال كانوا

٣

املالح! إحدى عليه تصدَّقت إذا إال العشق من بحظه يظفر لن وهو كثريِّ يصنع فماذا
يشء الجسم بأن تقول التي األخالقية النظرية عن الحديث من بدٌّ للرجل يكن لم
صح وكذلك الصدق، كل تكن لم وإن الصدق، من وجه لها نظرية وهي يشء، والروح

القصيد: بهذا ونحافته ِقَرصه عن يدافع أن له

َه��ُص��وُر أس��ٌد أث��واب��ه وف��ي ف��ت��زدري��ه ال��ن��ح��ي��ف ال��رج��ل ت��رى
ال��ط��ري��ر ال��رج��ل ظ��ن��ك ف��ي��خ��ل��ف ف��ت��ب��ت��ل��ي��ِه ال��طَّ��ِري��ر وي��ع��ج��ب��ك
ال��ص��ق��ور وال ال��بُ��زاة تَ��ُط��ل ول��م رق��ابً��ا أط��ول��ه��ا ال��ط��ي��ر بُ��غ��اث
نَ��ُزور ِم��ْق��الٌت ال��ص��ق��ر وأم ف��راًخ��ا أك��ث��ره��ا ال��ط��ي��ر َخ��ش��اش
ت��زي��ر ال ال��ل��وات��ي وأص��رم��ه��ا زئ��ي��ًرا أك��ث��ره��ا األُس��د ض��ع��اف
ال��ب��ع��ي��ر ب��ال��ِع��َظ��م ي��س��ت��غ��ن ف��ل��م لُ��بٍّ ب��غ��ي��ر ال��ب��ع��ي��ر ع��ظ��م وق��د
ن��ك��ي��ر وال ل��دي��ه ُع��رٌف ف��ال ب��ال��َه��َراَوى يُ��ض��رب ث��م خ يُ��نَ��وَّ
ال��ص��غ��ي��ر ال��ت��رب ع��ل��ى وي��ن��ح��ره أرٍض ب��ك��ل ال��ص��ب��ي ي��ق��وِّده
وِخ��ي��ر ك��رٌم َزي��نُ��ه��م ول��ك��ْن ب��زي��ن ل��ه��م ال��رج��ال ِع��َظ��ُم ف��م��ا

يملك أن من أضعف كان فقد بيشء، ًا كثريِّ ينفع لم ولكنه مقبول، منطق وهذا
يقوى أن الرشف من فيها كان أيام يف والغيظ، الغضب يقهره حني بخصومه البطش
األوقات، جميع يف تُطلب الجسمية والقوة اللسان، قبل باليد خصمه تأديب عىل الرجل
الدنيا أن يزعمون الذين املهازيل، الضعاف إال قيمتها من يغضُّ وال العهود، جميع ويف
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األجسام بقوة لالستطالة مجاٌل يبق ولم املدنية، عهد إىل الوحشية عهد من انتقلت
العضالت!1 ومتانة

٤

جوانب يف الحظ وافر كان ولكنه الجانب، هذا من الحظ قليل كان ًا كثريِّ أن يف ريب ال
والعشق. والشعر العقيدة أهمها كثرية

بالقوة؟ ته أمدَّ التي كثريِّ عقيدة هي فما
العانية القوة هو السخف وهذا السخف، حد إىل التشيع يف مفرًطا شيعيٍّا كثريِّ كان

الزمان. ذلك أقطاب من جعلته التي
يقع ال فالسخف الواقع، هو هذا ولكن قوة، مصدر السخف يكون أن العجب ومن
يف يفنى إلنسان يمكن وال والصدق، الحماسة يف يُْمِعنُوا أن بعد إال العقائد أصحاب من
اإليمان يف االعتدال يوجبه الذي التعقل ألن السخف؛ إىل االنحدار من يسلم أن عقيدته

ملرتاب. العقائد تصح وال االرتياب، شارات من شارة يكون قد باملبادئ
أمية، بني عهد يف اندحروا الشيعة كان فقد الذاتية، قوته عىل داللة له كثريِّ وتشيُُّع
إال منبوذة مخذولة عقيدة عىل الرجل يثبت وال بالسلطان، الظفر يف أمل لهم يبَق ولم

الروح. قوة من عظيم جانب عىل كان إذا
يصارحونه أمية بني خلفاء كان فقد اإليذاء، أشدَّ عقيدته بسبب كثريِّ أوذي وقد
وإنما باهلل يحلف حني يصُدق ال أنه إىل فيشريون بالتندُّر يواجهونه وكانوا فيه، برأيهم

تراب! بأبي يحلف حني يصُدق
يف رأيهم أن العراقيون وأعلن العراق، يف شعره رواية قلَّت كثريِّ تشيُّع وبسبب
باالستخفاف، يَُقابَُل الجيد شعره أن يسمع حني يتأذَّى والشاعر جميل، غري شعره

اإلسالم. شعراء أعظم النقاد أنفس ويف نفسه يف كثريِّ وكان
فتساير صورة، إىل صورة من تنتقل األرواح أن فريى بالتناسخ يؤمن كثريِّ كان
وكيف املوت، من خوف ال أن فريى بالرجعة يدين وكان أزمان، إىل زمن من الوجود

بأيام؟ املوت بعد الدنيا إىل سريجع وهو املوت يخاف

سنة باريس (طبع ديوانه من األول الجزء يف تجدها نونية قصيدة يف قرصه عن آخر دفاع لكثري 1

.(١٩٢٨
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ارتاب إذا للنقض يتعرض فلسفيٍّا إيمانًا والرجعة بالتناسخ كثريِّ إيمان يكن ولم
أصح عقائدهم بأن القول إىل الوهم بهم يبلغ الذين العوامِّ إيمان كان وإنما العقل، فيه

االثنني. نصف الواحد بأن الحكم من وأصدق
الفانية، لحياته األعظم السناد كانت السخف إىل بكثريِّ انحدرت التي العقيدة وهذه
من وأصلب النار من أفتك أنه توهمه كادت بعزيمة والناس الدنيا يواجه كان فقد

الخلود. يف «الصحيح» باألمل أنس يف وهو أيامه قىض وكذلك الحديد،

٥

أقلَّ بالفعل كان فقد التشيع، خدمة يف استمات قد ًا كثريِّ أن لنا يظهر ال ذلك ومع
األمويني، مقارعة يف فاترة حماسته وكانت البيت، آل عن بالدفاع الكميت من اهتماًما

ذلك؟ تفسري فما
يتأدب تشيعه يف وكان الَحْول، وقليل الهمة صغري كثريِّ كان فقد سهل: تفسريه

الضعفاء. أدب وهو التقيَّة، بأدب
يف يساهم أن ذكائه ِة وِحدَّ شعره بقوة الستطاع عالية همٌة أمدَّته كثريًا أن ولو
بني من الخلفاء ركاب يف بالسري اكتفى ولكنه العهد، لذلك السيايس الشعر رصح إقامة
يف الهاشميني أنصار د يرتصَّ كان الذي االغتيال من وليسلم الَعَوز، رش نفسه ليقي أمية

محمود!! طمٌع السالمة يف والطمع الحني، ذلك
فلم عليه املؤرخون بخل فقد أمية بني خلفاء مدح يف باألعاجيب أتى كثريَا أن ومع

يقني. وبال نيَّة بال أمية بني يمدح كان ألنه األحزاب؛ شعراء من يعدُّوه
له ضمن فقد ، كثريِّ شخصية من أساسيٍّا عنًرصا كان التشيع أنَّ القول وخالصة
بقلب الحياة يواجه أن عليه وفرض والدينية، السياسية التطورات متابعة عىل الحرص
حال وتلك الجنان، مصهور الحس مشبوب وهو فعاش البيت، آل ملصائب التوجع َكَربُه

واالعرتام. التوقد من نصيب بأوفر الشاعرية عىل تعود
وتعقبُّه أمية بني ذنوب عدِّ إىل كثريِّ توجيه يف التشيُّع صنع ما ذلك إىل يضاف
الناس سياسة يف املذاهب من اختاروا ما قبول عىل اإلسالمي املجتمع رياضة يف آلثارهم
من عىل عطفه ويعلن السوء، قول فيهم ويقبل أخبارهم، ع يتسمَّ كان فقد امُللك، وتدبري

والعصيان. التمرد أهل من يرصعون من عىل أحيانًا ويبكي يناوئهم،
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٦

بهوى امتُِحن وكان العشق، عنرص كثريِّ شخصية تكوين يف األساسية العنارص ومن
بعاشق».2 يكن ولم كاذبًا ذلك يف كان إنه قيل قد أنه «عىل ُجَميْل بنت َعزََّة

صورة إال يكن لم العشق يف بالكذب كثري اتِّهام أن ندرك أن العسري من وليس
حياته ابتدأ يكون أن من يمنع ال وذلك عليه، والتحامل منه السخرية صور من جديدة
ذلك يف العشاق الشعراء لحيوات كان ما الطرافة من لحياته ليكون مازًحا العشق يف

قال: الذي الشاعر إليه صار ما إىل صار ثم الحني،

ال��ل��ع��ُب ج��رَّه ِج��دٍّ ُربَّ ب��ه م��زح��ُت م��ا ا ِج��دَّ ص��ار

يملك ال التي األدبية الحقائق من لعزة كثريِّ حبُّ صار فقد يشء من يكن ومهما
جيل من الحب ذلك أخبار تنقلت وقد الشعرية، حياته عن يتحدث حني إغفالها الباحث
اإلضافتني لهاتني وصار بثينة، إىل جميل أضيف كما عزة إىل كثريِّ وأضيف جيل، إىل
والروحية. األدبية الحياة تاريخ يف الضئيل باألثر ذلك وليس الصوفية، رموز يف مكاٌن
آدابه عن وتحدَّث الرشائع، من ه صريَّ فقد اإلعزاز، أكرم الحب أعزَّ ًا كثريِّ أن والحق

األمثال. مسري الحب يف قصائده وسارت الحديث، أجمل

٧

بن امللك عبد عىل دخلت عزة إن فقيل الطرائف، من تَُعدُّ أحاديث الحب بذلك اتصلْت وقد
التي أنت قال: ُجَميْل. بنت عزة أنا فقالت: ؟ كثريِّ عزة أنت لها: فقال َعَجزت وقد مروان

: كثريِّ لك يقول

ك��وك��ُب ال��ب��ع��د م��ن َرَم��ْق��ن��اه��ا م��ا إذا ك��أن��ه��ا تَ��بُ��وخ م��ا ن��اٌر ل��ع��زة

املرصية. الكتب دار طبع ٢٤ ص ٩ ج األغاني 2
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وك صريَّ حني منك املسلمني أعجب ما مني أعجبه له: فقالت منك؟ أعجبه الذي فما
أردت الذي هذا فقالت: يخفيها، كان سوداء سنٌّ له بدت حتى امللك عبد فضحك خليفة!

فيك: كثري قول تروين هل لها: فقال أبديه! أن

ي��ت��غ��ي��ُر ال ع��زُّ ي��ا ال��ذي ذا وم��ن ب��ع��ده��ا ت��غ��ي��رت أن��ي زع��م��ت وق��د
م��خ��ب��ر ب��س��رك ي��خ��ب��ر ول��م ع��ه��دِت ك��ال��ت��ي وال��خ��ل��ي��ق��ة ج��س��م��ي ت��غ��يَّ��ر

قوله: أروي ولكني ال، فقالت:

زلَّ��ِت ال��ُع��ْص��ُم ب��ه��ا ت��م��ش��ي ل��و ��مِّ ال��صُّ م��ن أع��رض��ْت ح��ي��ن ص��خ��رة أن��ادي ك��أن��ي
َم��لَّ��ت ال��وص��ل ذل��ك م��ن��ه��ا م��لَّ ف��م��ن ب��خ��ي��ل��ًة إال ت��ل��ق��اك ف��م��ا َص��ُف��وًح��ا

قول أرأيت لها: فقالت مروان بن العزيز عبد بنت البنني أُمِّ َعَىل فأُْدخلت بها فأمر
: كثريِّ

غ��ري��ُم��ه��ا ُم��َع��نٍّ��ى م��م��ط��وٌل وَع��زة غ��ري��َم��ُه ف��وفَّ��ى َديْ��ٍن ذي ك��ل ق��ض��ى

إثمها. وَعَيل أنجزيها فقالت: إياها. وعدته ُقبلة قالت ذكره؟ الذي هذا ما
ال وهو مدة ومطلته سلعه بعض عزة من فباع تاجٌر غالٌم له كان ًا كثريِّ إن وقيل

موالي: قال كما وهللا أنت يوًما: لها فقال يعرفها،

غ��ري��ُم��ه��ا ُم��َع��نٍّ��ى م��م��ط��وٌل وَع��زة غ��ري��َم��ُه ف��وفَّ��ى َدي��ن ذي ك��ل ق��ض��ى

فهذه قالت: وِهللا. ال، قال: عزَّة؟ أتعرف امرأة: له فقالت َخِجلة، عنه فانرصفت
فأخربه كثري إىل ورجع أقتضيها، وال أبًدا شيئا منها آُخذُ ال وِهللا َجَرم ال فقال: عزَُّة. وِهللا

يده.3 يف كان الذي املال له ووهب فأعتقه بذلك

األغاني. يف كثري أخبار راجع 3
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أن املهم إنما صحيحة، غري أو صحيحة األخبار هذه أمثال تكون أن املهم وليس
تأثري له وكان األقاصيص، طرائف من ألوانًا األدب يف خلق بعزة كثريِّ غرام أن نسجل

وأحاديث. أسمار من الناس بني يدور فيما

٨

الشاعر؟ كثريِّ هو فمن والعاشق، املتشيَع كثريِّ ذلك
أنه ويذكرون أمية، بني عرص يف الناس أشعر ًا كثريِّ أن عىل يجمعون الرواة يكاد
ويغِلب السحر، يسِبق أراه فقال: املؤمنني؟ أمري يا شعري ترى كيف امللك: لعبد قال

الشعر.
الِغناء؟ أطيب امللوَك وغنَّى الجمهوَر غنَّى وقد املنزلة هذه إىل كثريِّ يصل ال وكيف
بها عطَّر التي الوجدانية األنفاس تلك فهو الجمهور به أطرب الذي الغناء أما
يف النفيسة مدائحه فهو امللوك به أطرب الذي الغناء وأما والوجد، الصبابة أهل أندية

املديح. قصائد يف الرجال شمائل ل فصَّ من أول إنه قيل وقد الخلفاء،

٩

الشعرية؟ الوجهة من كثريِّ خصائص هي ما ولكن
وتعابري ألفاظ عىل شعره يف نقع فنحن الخصائص: تلك أظهر هو الفن أن أعتقد

األبيات: هذه ولننظر املعاني، حرائر بها يزفُّ التي األبواب تخريُّ يف التأنق عىل تدلُّ

ن��ه��وده��ا وب��ان ش��بَّ��ت أن ح��ي��ن ع��ل��ى ع��ات��ٌق وه��ي ن��ظ��رة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ري��ده��ا ال��درع ي��ل��ب��س ��ا ول��مَّ َم��ُج��وب ��ِد م��ؤصَّ ذات وه��ي درَّع��وه��ا وق��د
ت��ع��ي��ده��ا أو أح��دوث��ة ان��ق��ض��ت م��ا إذا ج��ل��ي��س��ه��ا ودَّ ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن

الجمال، نوادر من ستكون بأْن صباها بواكري تَِعُد طفلًة يصف األبيات هذه يف فهو
يكون وال األتراب، ع تَُدرَّ أن قبل ُدرِّعت وأنها بانت، نهودها وأن شبَّت بأنها فيحدثنا

قوله: أما األوان. قبل يزدهر الذي الواعد الجمال يف إال ذلك
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ت��ع��ي��ده��ا أو أح��دوث��ة ان��ق��ض��ت م��ا إذا ج��ل��ي��س��ه��ا ودَّ ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن

مليحات عن الصوادر األحاديث بها تتَّسم التي الُعذوبة وصف يف الغايات غاية فهو
النساء.

فيقول: سماوية نفحة عزة لحديث يجعل وقد

ُق��ُع��ودا ال��ع��ذاب َح��ذَر م��ن ي��ب��ك��ون ع��ه��دت��ه��م وال��ذي��ن َم��ْدي��َن ُره��ب��ان
وس��ج��ودا ُركَّ��ًع��ا ل��ع��زََّة خ��رُّوا ح��دي��ث��ه��ا س��م��ع��ُت ك��م��ا ي��س��م��ع��ون ل��و

من التأمل عند ولكنها الفضول، من لوٌن وهي للغافل تبدو سمعت» «كما وعبارة
لن الرهبان وأن ، خاصٍّ باستعداٍد إال يُْدَرُك ال الجمال أن إىل يشري فهو الفنية، الدقائق
وقوة ، الِحسِّ يقظة من يملك ما ملكوا إذا إال عزة حديث سماع عند دينهم يف يُفتنوا

الوجدان.
: كثريِّ وقول

ل��َق��َض��ى ��ق م��وفَّ ع��ن��د ال��ح��س��ن ف��ي ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��س خ��اص��م��ت ع��زَة أن ل��و

عزة بني املشابهة يجعل أن يريد وهو ق»، «موفَّ لفظة هي مختارة، لفظٌة فيه لها
وذلك ق، موفَّ قاٍض عن إال يصدر ال عزة بتفضيل الحكم وأن املشكالت، من والشمس

دقيق. معنًى

١٠

يتكلم، تراه وإنما يَنظم، تحسبه فال عليه، الفطرة لَغَلبة الخفاء كل كثريِّ فنُّ يخفى وقد
يقول: تسمعه كأن

ب��ُق��ُف��وِل َغ��ًدا أْص��َح��اب��ي وآذََن َرح��ي��ل��ي أَج��دَّ َل��يْ��ل��ى َح��يِّ��يَ��ا أال
ذُُه��وِل ب��ْع��َد ��ْل��ِت ال��صَّ أُمُّ َوَه��اَج��تْ��َك ع��ق��ل��ه ل��تُ��ذه��ب ل��ي��ل��ى ل��ُه ت��ب��دَّْت
س��ب��ي��ِل ب��ك��لِّ ل��ي��ل��ى ل��ي ت��م��ثَّ��ُل َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِذْك��َرَه��ا ألنْ��َس��ى أُِري��ُد
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نُ��ُه��وِل بَ��ْع��َد ال��َع��يْ��نَ��اِن ب��ه��ا تُ��َع��لُّ َع��بْ��َرٌة ��تْ��َك تَ��َغ��شَّ ل��ي��ل��ى ذُِك��َرْت إذا
خ��ل��ي��ِل أض��نُّ ل��ي��ل��ى ل��ه: ف��ق��ل��ت س��أل��تَ��ه��ا ل��و ل��ي ق��ال خ��ل��ي��ٍل م��ن وك��م
َم��ُس��وِل ف��ش��رُّ ُع��رًف��ا ُس��ِئ��َل��ْت وإن ِق��ًل��ى وأَْوَش��ُك��ُه نَ��يْ��ًال وأَبْ��َع��ُده
ج��دي��ِل4 ك��لَّ ي��م��ُددَن ال��م��ال خ��الَل م��ن��ى إل��ى ال��رَّاق��ص��اِت ب��ربِّ ح��ل��ف��ُت
ب��ق��ي��ِل5 أَل��حَّ َق��ْد ِق��ي��ًال ل��يُ��ك��ِذَب أل��يَّ��ٍة م��ن م��س��ت��غ��ل��ٍظ ام��رٍئ ي��م��ي��َن
ب��رس��ي��ِل6 أرس��ل��ت��ه��م وال ب��ل��ي��ل��ى ع��ن��دُه��ْم بُ��ْح��ُت م��ا ال��واش��ون ك��ذَب ل��ق��د
ِب��َح��وي��ِل7 ل��ه��ا ي��أت��وا ول��م َف��َرْوه��ا ب��ك��ذب��ة ع��ن��ي ال��واش��وَن ج��اءِك ف��إن
ِب��ُخ��بُ��وِل8 أْم ال��َواُش��ون أت��ى ِب��نُ��ْص��ٍح ��ِم��ي تَ��تَ��َف��هَّ أْن َل��يْ��ُل يَ��ا تَ��ْع��ِج��ل��ي َف��الَ
ج��زي��ِل ك��لُّ ل��ي��ُل ي��ا ال��ع��ط��ا وخ��ي��ُر ف��أج��زل��ي ب��ال��ع��ط��اءِ ن��ف��ًس��ا ط��ب��ِت ف��إْن
ج��م��ي��ِل ُك��لَّ األخ��الِق م��ن أُِح��بُّ ف��إنَّ��ن��ي إل��ي ف��إج��م��اٌل وإالّ
بَ��ذُوِل ِع��نْ��َد ال��َق��ْرَض تَ��ِخ��ذِْت َف��ِق��ْدًم��ا َم��َودَّة يَ��وًم��ا م��ن��ِك ل��ي تَ��ب��ذُل��ي وإْن
ب��خ��ي��ِل ب��ك��لِّ نَ��ْف��ِس��ي م��وكَّ��ل��ة ف��إنَّ��ن��ي َع��نِّ��ي َل��يْ��ُل ي��ا تَ��بْ��َخ��ل��ي وإْن
ب��ق��ل��ي��ِل َل��ُه َراٍض وال ق��ل��ي��ٍل ب��ن��ائ��ٍل خ��ل��ي��ل��ي م��ن ب��راٍض ول��س��ُت
ب��خ��ل��ي��ِل ب��اع��ن��ي ع��ن��ُه غ��ب��ُت إذا الَّ��ذي وال ب��ال��َم��لُ��وِل َخ��ِل��ي��ل��ي َوَل��يْ��َس
دخ��ي��ِل9 ك��لِّ ع��ن��َد س��رِّي وي��ح��ف��ُظ وص��اَل��ُه ي��دي��ُم م��ْن خ��ل��ي��ل��ي ول��ك��ْن
ُم��ن��ي��ِل غ��ي��َر ط��ال��ب��ُت ربَّ��م��ا أال ُه أع��دُّ ن��واًال ل��ي��ل��ى م��ن أَر ول��م
ب��ع��ق��وِل ل��ه��م ت��ذه��ْب ول��م رج��اٌل ع��ن��ده��ا وع��ق��لُ��َك ل��ي��ل��ى ف��ي ي��ل��وُم��َك
ح��ل��ي��ِل ذاِت األْق��َراِن ِب��َق��اِط��َع��ة تَ��ِه��ْم وال ل��ي��ل��ى ع��ن��َك ودِّْع ي��ق��ول��ون
ب��َف��ِت��ي��ِل أْق��َواِل��ِه��ْم ِم��ْن ُع��ْج��ُت وال ب��ِه10 أم��ُروا ب��م��ا نَ��ْف��ِس��ي نَ��َق��َع��ْت َف��َم��ا

مجدول. زمام والجديل: الفضاء. واملأل: اإلبل. الراقصات: 4
اليمني. األلية: 5

الرسالة. الرسيل: 6
املحاولة. الحويل: 7

الفساد. وهو خبل جمع الخبول 8

أمرك. بداخل العالم هو الدخيل 9
رويت. ما نفيس: نقعت ما 10
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وَق��ب��وِل11 ن��اع��م ب��ِل��ي��ٍط ُح��ب��ي��َن ك��ال��َم��ه��ا ل��ع��زَّة أت��رابً��ا ت��ذّك��رُت
ش��م��وِل ُس��الُف ع��ق��ل��ي م��خ��ال��ط��ة ك��أنَّ��ن��ي الق��ي��تُ��ه��نَّ إذا وك��ن��ُت
م��ق��ي��ل��ي12 يَ��ِق��ْل��َن أْن األم��ان��ي َرَج��اءَ بَ��َواِرًح��ا َل��ْس��َن ُق��ْل��ُت َح��تَّ��ى ت��أَطَّ��ْرَن
وق��ي��ل��ي13 ظ��ن��ن��ُت إذْ ظ��نِّ��ي وأخ��ل��ف��َن ��ًم��ا ت��ج��هُّ ب��ي��ن��ه��نَّ م��ن ل��ي ف��أب��دي��ن
ط��وي��ِل ب��ع��د واس��ت��ق��ل��ل��ن اِر ال��دَّ م��ن لُ��ب��ان��ًة ق��ض��ي��َن م��ا ب��ألي ف��أليً��ا
س��ل��وِل ب��ن َح��بْ��ت��ر ي��ا دع��وة دع��ا ص��اح��ب��ي ال��ب��ي��َن واس��ت��ي��ق��َن رأى ��ا ف��ل��مَّ
َع��ذُوِل ك��لَّ أغ��ت��ُش ام��رءًا َوُك��نْ��ُت َل��يْ��تَ��ن��ي ال��نَّ��َداَم��ة وأَْس��َرْرُت َف��ُق��ْل��ُت
َس��ب��ي��ل��ي14 َس��َل��ْك��َن أَْو ِن��ْص��ٍع َم��َخ��ارَم َع��ِش��يَّ��ة ال��رَّاِئ��َح��اِت َس��ب��ي��ل َس��َل��ْك��ُت
وُش��ُغ��وِل ب��ي��ن��ن��ا نَ��أي ع��وادي أرى أْن َق��بْ��َل ب��ال��ه��وى نَ��ْف��ًس��ا َف��أَْس��َع��ْدُت
ع��وي��ل��ي يَ��َريْ��َن أالَّ َح��ْس��َرتَ��ا ف��ي��ا ِب��نْ��تُ��ُم يَ��ْوَم ف��ات��ن��ي َم��ا َع��َل��ى نَ��ِدْم��ُت
ج��م��ي��ِل غ��ي��ُر ِب��نْ��ِت م��ا إذا إل��ي ب��ع��دك��ْم ع��زُّ ي��ا ال��غ��وَر ف��إنَّ أق��ي��م��ي
ب��رح��ي��ِل آذن��ْت ع��ي��ٌر ل��ع��زَّة ط��رَف��ه��ا َردَّ أن ل��ل��ع��ي��ِن َح��َزنً��ا ك��ف��ى
ل��غ��ل��ي��ل��ي إذن أش��ف��ى ال��بُ��ك��ا ف��ق��ل��ُت وال��بُ��ك��ا ��ب��ر ال��صَّ م��ن ف��اخ��ت��ْر ن��أْت وق��ال��وا:
ق��ت��ي��ِل؟ ب��غ��ي��ر ل��ي��ل��ى أق��ات��ل��ت��ي ِل��َص��اح��ب��ي َوُق��ْل��ُت م��ح��زونً��ا ت��َولَّ��يْ��ُت

بقايا الالمية ولهذه — بالعرشات تعدُّ المياته وكانت — كثري الميات إحدى هذه
األمايل. من الثاني الجزء يف القارئ يجدها

يحاور حديٌث هي وإنما نظًما، فليست الالمية، هذه سياق يف النظر هو واملهم
بأن قضت التي هي نفسية موجاٌت وفيها ورفق، لطف يف ومحبوبته نفسه الشاعر به

احتفال. وال تكلُّف بال أساه أرسار ليستقيص وقت، إىل وقت من االلتفات يُؤثر
يُؤثر الشاعر ألن بذلك؛ الوزن يقيض حني ليىل ى تسمَّ القصيدة هذه يف وعزة
واالفتعال. ل التعمُّ من بريئة بعبارات املعاني تأدية إالَّ يهمه وال التصنع، ويكره السهولة

أيًضا. الجلد وهو اللون بالكرس: والليط اللدات. وكذلك األقران األتراب: 11
التعطف. التأطر وأصل تلبثن. معناها هنا تأطرن 12

الحاجة. واللبانة: البطء. الألي: 13
الصفراء. بني ويقبع أسود جبل ونصع: الجبل. أنف منقطع وهو مخرم جمع املخارم 14

42



َعزَّة كثريِّ شاعرية

األذواق، أصحاب لغري خصائصه تظهر ال دقيق فنٌّ ولكنه موجود، هذا مع والفن
آداب عن فيتحدث العموم إىل الخصوص من ينتقل القصيدة هذه يف الشاعر ونرى

يقول: حني الباقية بالحكمة فيأتي العشق، آداب عن الحديث بعد الصداقة

ب��ق��ل��ي��ل ل��ه راٍض وال ق��ل��ي��ٍل ب��ن��ائ��ٍل خ��ل��ي��ل م��ن ب��راض ول��س��ت
ب��خ��ل��ي��ل ب��اع��ن��ي ع��ن��ه غ��ب��ت إذا ال��ذي وال ب��ال��م��ل��ول خ��ل��ي��ل��ي ول��ي��س
دخ��ي��ل ك��ل ع��ن��د س��ري وي��ح��ف��ظ وص��اَل��ه ي��دي��م م��ن خ��ل��ي��ل��ي ول��ك��ن

البيت: بهذا معشوقته بُخل فيفضح يثب ثم

ُم��ن��ي��ل غ��ي��َر ط��ال��ب��ُت رب��م��ا أال أُع��دُّه ن��واًال ل��ي��ل��ى م��ن أر ول��م

شواهد من يراه وقد القصيد، َحْوك يف األسلوب هذا عن يرىض ال قد املحَدث والناقد
واألغراض. املعاني رسد يف الحرية

َوفًقا غرض إىل غرض من يتنقل فهو جميل، أسلوٌب هذا أن لعرف تأمل ولو
والشاعر إحساس، إىل إحساس من يتنقل وهو الشاعر يعانيها التي النفسية للموجات

املوازين. من املأثور مراعاة يف يفكر أن قبل روحه عن ينقل الحق
فطرة محة، السَّ الفطرة نرى القصيدة هذه يف املالمح الدقيق الفن نرى وكما
السجية عليه تسيطر الذي الطفل فطرة األحاديث، تنميق يحسن ال الذي الساذج الطفل

فيهتف: ل التعمُّ من الربيئة

ل��غ��ل��ي��ل��ي إذن أش��ف��ى ال��ب��ك��ا ف��ق��ل��ت وال��ب��ك��ا ال��ص��ب��ر م��ن ف��اخ��ت��ر ن��أت وق��ال��وا
ق��ت��ي��ل ب��غ��ي��ر ل��ي��ل��ى أق��ات��ل��ت��ي ل��ص��اح��ب��ي وق��ل��ت م��ح��زونً��ا ت��ول��ي��ت

الِقصاص! يف إال يقع ال القتل أن يتوهم كأنه
التائية، يف وقع ما ذلك شواهد ومن الشعرية، الصياغة يف التأنق إىل كثريِّ يميل وقد
يقول: وفيها الروائع، القصائد من وهي اثنني، بيتني يف إال يلزم ال ما فيها َلِزم فقد

أظ��لَّ��ِت ق��د ُش��رًَّع��ا ال��م��ن��اي��ا رأي��ت رأي��ت��ه��ا م��ا إذا ح��ت��ى ت��م��نَّ��ي��ت��ه��ا
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وهي باملالم عنها تحدث األربعاء، حديث يف حسني طه الدكتور عنها تحدث وقد
يقول: الذي هو صاحبها ألن املالم؛ فوق

زلَّ��ِت ع��زة ن��ع��ُل إن ش��ام��ٌت وال ب��ال��ج��وى ل��ع��زََّة ب��ال��داع��ي أن��ا وم��ا
ف��ت��ج��لَّ��ِت غ��م��رة ك��ان��ت ب��ع��زة ص��ب��اب��ت��ي أن ال��واش��ون ي��ح��س��ب ف��ال

١١

أين؟ أين؟ أشعاره؟ فأين أميَة، بني عرص يف الناس أشعر الرواة أكثر باتفاق كثريِّ كان
املسترشقني، أحد نرشها التي املجموعة عن النظر ِبَغضِّ ضاع، ديوانه أن املفهوم
األسواق. وتزيني واألغاني الطلب ومنتهى األمايل يف املبثوثة القصائد عن النظر وبغض
البالغة» «أساس قرأت فقد طويلة، مدة محفوًظا بقي ديوانه أن يظهر هذا ومع
العرب لسان إىل رجعت ثم ا، جدٍّ كثرية مواطن يف بشعره استشهد فرأيته حرًفا حرًفا
يف عليه يعوِّل منظور ابن فرأيت كثريِّ شعر من الشواهد ألتعقب جزأين منه فقرأت
يف رأيت بما اكتفاءً اللسان بقية مراجعة من نفيس أعفيت وكذلك األحيان، من كثري
أصحاب بشعره يستشهد آخر ًا كثريِّ هناك أن عرفت منظور ابن ومن األولني. الجزأين
إىل كثريِّ إضافة عىل اللغوين حرص يفرس وهذا املحاربي، جابر بن كثريِّ وهو املعاجم

جميل. بشعر يستشهدون حني يصنعون ما خالف عىل عزة
كثرية أشياء فسنعرف كثريِّ ديوان من كاملة نسخة نجد بأن الدهر سمح فإن
الشعرية الصياغة أصول لنا وستتضح األموي، العرص يف اإلسالمي املجتمع صور من
ذات كانت الشعرية صياغته أن إىل تشري كثريِّ َغَلبََة ألنَّ اتضحت؛ مما بأكثر العهد لذلك

أفانني.

١٢

زارها كما مرص كثريِّ يزور أن الحظوظ يف التشابه رضوب من كان فقد بعد أما
ليستعني مرص جميل زار فقد الشاعرين، عند الزيارة غرض يف االختالف مع جميل،
من وجهه يف تثور املصاعب وكانت بثينة، هوى يف محنته عىل مروان بن العزيز عبد
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قليًال إالَّ يُِقْم لم ولكنه فيه، يقيم بيتًا ومنحه بالحماية، العزيز عبد فوعده جانب، كل
مات. حتى

املديح. فيه أطال وقد مروان بن العزيز عبد بصالت لينتفع مرص فزار كثريِّ أما
أن أرادت بثينة باسم يهتف وهو بمرص جميل يموت أن فرضت التي والقصة
يصادف كثريًا جعلت بل بذلك تكتِف ولم عزة، إىل شوًقا املدينة إىل مرص من ًا كثريِّ تنقل
إنهما القصة وتقول النحيف! القصري بقوامه النظر لتمتع مرص إىل قادمة وهي عزة
أن عليه عزَّ ثم مرص، إىل وهي املدينة إىل هو متغاضبنَْي، افرتقا ثم الطريق يف تعاتبا
من ينرصفون الناس وجد البخت لسوء ولكنه مرص إىل فرجع هواه فيه بلًدا يفارق

ينشد: وهو رحل ثم ساعة ومكث عنده راحلته وأناخ قربها فأتى عزة، جنازة

ت��س��ف��ح وال��ع��ي��ُن ال��ل��ِه س��الم ع��ل��ي��ك ق��ب��ره��ا ع��ن��د واق��ف ونِ��ض��وي أق��ول
وأن��زح أن��أى ال��ي��وم ل��ع��م��ري ف��أن��ت ح��يَّ��ًة ف��راق��ك م��ن أب��ك��ي ك��ن��ت وق��د

جميل. ورفات عزة رفات عزيزين: بُرفاتني مرص ثرى ظفر وكذلك
الخيال؟! زخرف من أخباره تَسلم فكيف قصة، نفسه والعشق

خمس سنة مات بأنه نجيب فإنا مات؟ وأين كثريِّ مات ومتى القارئ: سأل فإن
يف عليهما ويَُصىلَّ واحد يوم يف عكرمة مع يموت أن الرواية شاءت وقد باملدينة، ومئة

الناس! وأشعر الناس أفقه مات املشيعون: ليقول واحد موضع
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الرابع الفصل

بنيكثريومجيل املوازنة

فنقول: بينهما باملوازنة جميل وذاتية كثريِّ شخصية تجسيم يف نزيد

الجسمية الصفات

عىل أيًضا واتفقوا املنكبني»،1 بني «طويل البنية قوي كان جميًال أن عىل الرواة اتََّفَق
والجالل. الهيبة يف غاية كان وأنه الشجعان، أكابر من كان أنه

لهذا، ر ُصغِّ اسمه وأن القرص مفرط نحيًفا كان كثريًا أن عىل اتفقوا ذلك مقابل ويف
ال رأسك طأطئ فقال: عليه تندَّر مروان ابن امللك عبد عىل دخل إذا كان أنه ثونا وحدَّ
من يلقى كان ما وتمثل تصوير، أبشع كثريِّ قرص تصور عبارة وهي السقف! يصيبه

االزدراء.
من الشجاعة تنتظر وهل بالجبن، كثرية شهرة تقابلها بالشجاعة جميل وشهرة
والسيوف، الرماح بغري فيه الخصوم يتقاتل ال زمن يف القامة قصري البنية ضعيف رجل

الشداد؟ السواعد إىل وتحتاج
عامًدا لهم يتعرض بالقتل، دوه توعَّ أن بعد محبوبته لقوم يتعرض جميل كان
حارض، وزوجها لعزة يوًما تعرَّض فقد املسكني كثري أما ويقاتلوه، عليها ليقاتلهم
قال: ذلك ويف الفاعلة! ابن يا تبكي: وهي له فقالت وجهه، يف بشتمه الزوج فأمرها
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اس��ت��ذلَّ��ِت ل��ل��م��ل��ي��ك ول��ك��ن ه��وان��ي، ب��ه��ا وم��ا ش��ت��م��ي ال��غ��ي��ران ي��ك��ل��ف��ه��ا
اس��ت��ح��لَّ��ِت م��ا أع��راض��ن��ا م��ن ل��ع��زََّة م��خ��ام��ر داءٍ غ��ي��ر م��ري��ئً��ا ه��ن��ي��ئً��ا

مؤذية بكلمة الناس أحد فغمزه امللك عبد من بإشارة الكوفة إىل مرة كثري ومىض
العراق! من غده يف هرب ثم الوايل، بدار واحتمى الجواب عاقبة من فخاف

خلقته، من الجبن جاءه وإنما القلب، شجاعة تعوزه كانت ًا كثريِّ بأن نقول وما
َحول. أي تبديلها يف يملك يكن ولم يد، فيها لها تكن لم خلقة وهي

العقلية الصفات

يف غاية كان ًا كثريِّ أن عىل اتفقوا كما العقل، يف غاية كان جميًال أن عىل الرواة واتفق
ذلك؟ تعليل فما الحمق،

فجميع النعم، سائر تتفرع وعنها األوىل، النعمة هي الجسمية القوة أن أحد ينكر ال
الصوت. جمال أو الجسم جمال بالجمال، امتازوا أفراد وفيهم أقوياءَ، كانوا األنبياء

الطوال من الحمق يُستغرب ولهذا العقل، عىل دليل وهو مطلوب، أمٌر القامة وطول
عبارة التوراة يف أن ناٌس ويدَّعي وهايف» «طويل فيقال: املرصية األنباز يف عليه ويُنَص

عقول». لهم ليس الناس «طوال تقول:
ذاته يف ألنه بالعقل؛ مبًرشا يكون أن يجب الطول أن من قلت ما هو ذلك وتعليل
رجل يف الحمق ظهر فإذا العقيل، باالكتمال يبرش البدني واالكتمال البدني، االكتمال من

والتنكيت. بالتندُّر ويوحي األنظار يلفت شيئًا كان القامة طويل
األنبياء أوصاف يف نجد ولهذا املفِرط، الطول هو ليس املحمود الطول أن ويظهر
يصف أن زهري بن لكعب صح هنا وِمن الرجال، بني َربْعًة كانوا أنهم والعظماء

فيقول: الَخلق، بتمام محبوبته

ُط��وُل َوَال ِم��نْ��َه��ا ِق��َص��ٌر يُ��ْش��تَ��َك��ى ال

يتجاوز حني القرص يُشتكى كما الحد، يتجاوز حني يُشتكى الطول أن هذا ومعنى
السواء. عىل والطوال القصار بني الحمق يوجد فعندئٍذ الحد،

بالعقل. وامتاز الحمق من سِلم ولهذا املفرط، بالطول يكن لم جميل وطول
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يطوف ًا كثريِّ «رأيت معارصيه: أحد قال خف، السُّ يف نهاية فكان كثري قرص أما
ْقه»! تصدِّ فال أشبار ثالثة عىل يزيد أنه حدثك فمن بالبيت،

صغار األحالم ضعاف الغالب يف ولكنهم ذكاء، األقزام وعند قزًما، كثري كان إذن
العقول.

تشهد حياة فيه وحياتهم باريس، بمدينة اللونابارك ملهى يف مهنَدم حي لألقزام
إىل أطمنئ لم حاورتهم حني ولكني املعاشية، الشئون بعض يف املهارة من عندهم بما
شذوذهم كان وإن أجسامهم، مع تتسق فأحالمهم العقل؛ رجاحة من جانب عىل أنهم

الوجود! طرائف من طريفٌة ذاته يف هو الِخلقي
يدل أن بعد إال وزن له يُقام وال نظرة، ألول يُْزَدَرى وقرصه لضعفه كثريِّ وكان

األحوال! جميع يف يقوِّمه من يجد ال واألدب بأدبه، نفسه عىل
عمة عىل يدخل كان أنه حدثوا فقد عليه، للتندُّر أبوابًا فتحت بالحمق كثريِّ وشهرة
تعرفينني، ما وهللا ال يوًما: لها فقال عليها، يجلس وسادة له وتطرح فتكرمه يزورها له
بن فالن قالت: أنا؟ فمن قال: ألعرفك. إني وهللا بىل، قالت: كرامتي! حق تكرمينني وال
فمن قالت: تعرفينني. ال أنك علمت قد قال: وأمه. أباه تمدح وجعلت فالنة، وابن فالن

َمتَّى! ابن يونس أنا قال: أنت؟
عىل ليلة أربعني بعد إليهم سريجع إنه موته: مرض يف لُعوَّاده قال أنه وحدثوا

َعِتيق! فرس
يكون أن نستبعد ال ولكننا حق، يف حق عنه ُرِوي ما كل أن نصدق ال ونحن
يؤرث قد الجسدية املباراة ميدان يف فاالنهزام الحمق، بعض أوَرثه الجسماني شذوذه

املجانني. جمهرة يمثلون الخلقة وشواذ الجنون،
ويرجو إليه يسرتيح كان ُحلٌم وهو الضعف، ذلك شواهد من بالرجعة كثريِّ وإيمان

األول. عيشه يف الخسارة من فاته ما ليعوض يتحقق، أن
يرجع األنبياء متابعة عن األغنياء انرصاف أن يف رصيحة عبارات املجيد القرآن ويف
اآلخرة فتهمه الفقري أما بدنياه، فرٌح ألنه اآلخرة تهمه ال فالغني الفقراء، مزاحمة إىل

دنياه. يف النعيم من فاته ما ليعوض
وهو الرسمدي، النعيم يف راغب أول الغني يكون حتى اْرتََقْت العقول تكن ولم

لألنبياء. املنارصين طالئع يف الفقراء كان ولهذا املقيم، النعيم
بعض به يتعزَّى إيمان وهو بالرجعة، كثري إليمان النفيس التفسري هو هذا

اْلُمْضَطَهِديَن.
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األمم أقدم الهند كانت فقد هندية، بدعٌة األرواح بتناسخ القول أن نعرف ونحن
َمعاد! ألف الدنيا يف ينتظروا أن لحكمائهم جاز الناحية هذه ومن االضطهاد، عانت التي
يعرفون يكونوا لم الصني أهل فقدماء الصني، عن منقولة العقيدة هذه أن والظاهر
لدعوة فاستجابوا السماوية، الديانات أتباع من دون املوحِّ يعرفه كما األخروي البعث
حال يف الدنيا إىل سيعودون أنهم وتصوروا القلوب، حنايا يف مركوزة دعوة وهي العدل

أزمان. بعد ولو الظالم، من املظلوم فيها ينتصف
عقيدة مصدر نبني أن هو فاملهمُّ شجون، إىل شجن من الحديث يتشعب أن نريد ال
والدمامة القرص من حاله مثل يف يكون بمن تليق عقيدة وهي والتناسخ، بالرجعة كثريِّ

عاد! ثم وعاد الدنيا إىل كثريِّ عاد كيف البحث هذا نهاية يف وسنرى والهزال،

والنسيب الغزل

والنسيب، الغزل يف وجميل كثريِّ بني املوازنة يف تختلف األموي العرص يف الجماهري كانت
القضية يف يفِصل نفسه كثريِّ وكان جميل، مباراة يف فاز ًا كثريِّ بأن يشهد االختالف وهذا

جميل؟ إال النسيَب لنا وطَّأ وهل فيقول:
نرى ملا وجل عز هللا َهَدى وهل املحبِّني، إمام ذاك فقال: جميل عن نَُصيٌْب وُسئل
ربانية. هداية النسيب إجادة يََعدُّون كانوا أنهم نعرف نَُصيْب عبارة ومن بجميل؟ إال
هذا عىل وسأخرج النسيب، يف كثريِّ من أشعر جميًال أن عىل مجمعون النقاد
عن تأخريه يف دخًال وقرصه ونحافته كثريِّ لدمامة أن أعتقد ألني لحظات؛ بعد اإلجماع
دماء غري يف تفور ال شهوة عن تعبريًا إال الصادق النسيب يكون فما جميل، مرتبة
الصادق هو جميًال وأن ل، يتقوَّ ًا كثريِّ بأن يحكم أن م سالَّ البن جاز هنا ومن الفحول؛
يكذب ًا كثريِّ بأن فحكم م سالَّ ابن قال ما بمثل عبيدة أبو قال وقد والعشق، الصبابة يف

يصدق.2 جميال وأن
الجائز فمن الحرمان، يورثها العواطف أن اإلجماع هذا عىل الخروج يف وحجتي
فبلغ اهتياج، إىل واهتياجا شوق، إىل شوًقا زاده بهواه الظفر من كثريِّ حرمان يكون أن

جميل. يبلغه لم ما النسيب يف

.٨ ج األغاني 2
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النقاد أعذار

براعة يف الغاية عىل أوفت فقد النسب، يف جميل بقصائد االفتتان يف أعذار القدماء للنقاد
روحه وكان جميل، روح يتمثَّلون وهم يرُوونها الناس وكان البيان، ورشاقة التعبري

يقول: َمن معارصيه يَْفِتُن ال وكيف األرواح، ألطف من

ال��بُ��ْخ��ل ج��ان��ب ل��ن��ا أب��دت أو ب��ث��ي��ن��ة ح��ب��ل��ي َص��َرم��ت أن ال��واش��ون ف��رح ل��ق��د
م��ه��ل م��ن ب��ث��ي��ن��ة ع��ن ل��ي م��ا ألُْق��ِس��ُم وإن��ن��ي ج��م��ي��ل ي��ا م��ه��ًال ي��ق��ول��ون
ب��ال��ق��ت��ل ُه��دِّدت ال��ي��وم ف��ق��ب��ل اخ��ش��ى أم أوانُ��ه ك��ان ال��ي��وم ف��ق��ب��ل أح��ل��ًم��ا
ب��ال��ك��ح��ل ب��ث��ي��ن��ة ع��ي��نَ��ي م��ن ال��دم��ع ج��رى ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي ت��راج��ع��ن��ا م��ا إذا
ق��ب��ل��ي ع��ب��رًة واس��ت��ع��ج��ل��ت إل��ف��ه إل��ى ص��ب��اب��ة ي��ب��ك��ي ك��اد أو ب��ك��ى ك��الن��ا
ع��ق��ل��ي م��ن ف��ات ل��م��ا ِط��الب��ي��ه��ا ول��ك��ن ط��ل��ب��ت��ه��ا م��ا م��ع��ي ع��ق��ل��ي ت��رك��ت ف��ل��و
أه��ل��ي ب��ه أص��ي��ب م��ا أه��ل��ي وي��َح وي��ا ب��ه��ا ال��ذي ن��ف��س��ي ح��س��ُب ن��ف��س��ي َويْ��َح ف��ي��ا
ق��ب��ل��ي؟ ق��ات��ل��ه ح��ب م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال رأي��ت��م��ا ه��ل ع��ش��ت��م��ا ف��ي��م��ا خ��ل��ي��ل��ي

يقول: أو

ِق��َط��ُع أي��دي��ه��م ف��ي ف��ه��و ال��ن��وى ح��ب��َل واق��ت��س��م��وا ال��ح��ي ب��ي��ُن ال��بَ��يْ��ُن دن��ا ل��م��ا
أدَع وم��ا أُب��ق��ي ف��م��ا ال��ف��راق َوْش��ُك وأع��ج��ل��ن��ي ل��ي��ل��ى ب��أدم��ع��ه��ا ج��ادت
م��رت��َج��ُع م��رَّ ق��د ال��ذي ال��زم��ان وال َس��َل��ٍم ب��ذي ع��ي��ش��ي م��ا وي��َح��ك ق��ل��ُب ي��ا
َف��ج��ع��وا م��ن ي��ش��ت��اق أن يُ��بَ��الُ��وَن وال ت��الئ��م��ه��م ال ح��ي ب��ان أك��ل��م��ا
ت��ن��ص��دع ال��ق��ل��ب ح��ص��اُة ال��ف��راق م��ن َج��ع��ل��ت ف��ق��د ُم��رٍد ب��ه��ًوى ع��لَّ��ق��ت��ن��ي

يقول: أو

ع��اش��ُق ل��ك إن��ن��ي ي��ق��ول��وا أن س��وى ي��ت��ح��دَّث��وا أن ال��واش��ون ع��س��ى وم��اذا
ال��خ��الئ��ُق م��ن��ك تَ��ْص��ُف ل��م وإن إل��ي ح��ب��ي��ب��ٌة أن��ت ال��واش��ون ص��دق ن��ع��م
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محبوبته: أهل وبني بينه الحرب جدَّت وقد يقول أو

ص��دي��ُق وأن��ت ��اه��ا َغ��مَّ ��ف ت��ك��شَّ ان��ه��ا ل��و ب��ث��ي��َن ي��ا ن��ح��ارب ل��م ك��أْن

يقول: أو

م��ع��لَّ��ق ن��أي��ت م��ا ال��ث��ري��ا ب��ن��ج��م ك��أن��ن��ي إال ت��ن��أيْ��ن م��ا أبَ��ثْ��نَ��ُة

أن إىل يرجع ال كثريِّ عىل جميًال النقاِد تقديم إن رصيحة بعبارة نقول أن واملهمُّ
جميل، ذاتية منها تتكون كثرية أمور إىل يرجع وإنما النسيب، يف كثريِّ من أشعر جميًال
النواحي: هذه كل يف مكتمًال وكان والعشق، والشعر والفتوَّة الجمال بني يجمع كان فقد
خليٌق فهو كذلك كان ومن صادق، وعشقه رائق، وشعره باهرة، وفتوته رائع، فجماله

مكان. أرشف معارصيه نفوس من يحتلَّ بأن
كثريِّ شخصية وهي الهزيلة، الشخصية تلك تجيء العظيمة الذاتية هذه مقابل ويف
من يقرتب غلوٍّا التشيع يف وُغلوِّه وحمقه وقرصه لدمامته اْلُمْزَدَرى كثري النحيف، الَقْزم

جميل؟ عىل بالتقدُّم له يحكم من يجد فكيف كذلك كان ومن خف، السُّ
أن املمكن من كان فهل إماًما، ويتخذه نفسه عىل جميًال يقدم كان ًا كثريِّ إن قالوا:

النسيب؟ يف جميل من أشعر إنه كثريِّ يقول
وجهه يف َحثَْوا أو بالحجارة الناس لَرَجمه القول هذا به يؤكد بحرف نَبَس لو

الرتاب!

جميل أدب

مخاطبة يف جميل أدب إىل أسبابها بعض يف ترجع لجميل الشعراء مجاملة أن ويظهر
فقال: الميته عمر أنشده حني وجهه يف ربيعة أبي بن عمر عىل أثنى فقد الشعراء،
النساء خاطب وما الليايل، َسجيَس هذا مثل وهللا أقول ال الخطاب، أبا يا هيهات،

ًرا. مشمِّ وقام أحد. مخاطبتك
من الهرب شارَة كانت فهل األغاني، صاحب أثبتها عبارة ًرا» مشمِّ «قام وعبارة

جميل؟
الكرماء. يجيده الثناء يف أسلوٌب فذلك هيهات، ثم هيهات،
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: كثريِّ فقال النسيب، فتذاكَرا وكثريِّ جميل يوًما والتقى

رس��وُل إل��ي��ك أو ح��دي��ث ل��دي��ك ل��ه أم��ا ُس��وءٍ، ك��لَّ ج��م��ي��ٌل ب��ق��ي��ك
ي��ط��ول ذك��رُه��نَّ ش��ع��ر م��ح��اس��ن وص��ب��اب��ت��ي ل��ك��م ح��ب��ي ف��ي ق��ل��ُت وق��د
أق��وُل ك��ي��ف بَ��ثْ��ُن ي��ا ��ب��ا ال��صَّ ُه��بُ��وب ف��ع��لِّ��م��ي رض��اك ق��ول��ي ي��ك��ن ل��م ف��إن
ي��زول وال��خ��ي��ال ع��ن��ه��ا زال وال ل��ح��ظ��ًة خ��ي��ال��ك ع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ف��م��ا

بقولك: تسمع لم كثريِّ يا عزة أترى جميل: فقال

��ُم3 م��ص��مِّ ال��ط��ري��ق ظ��ه��ر ع��ل��ى ش��ج��اٌع دون��ك��م ح��ال ق��د ع��زُّ ي��ا ال��ع��دا ي��ق��ول
ج��ه��نَّ��ُم ف��ؤادي راع��ْت م��ا ج��ه��ن��ُم دون��ك��م ك��ان ل��و وال��ل��ِه ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
َم��ْع��ل��ُم ��ْف��ر ل��ل��سَّ ال��ظ��ل��م��اء ف��ي ووج��ه��ك رائ��ٌع ع��زُّ ي��ا ال��ق��ل��َب ي��روع وك��ي��ف
َم��نْ��َق��ُم ف��ي��ه ف��م��ا ح��ب��ي ت��ن��ِق��ِم��ي ف��ال ال��ه��وى ف��ي ع��زُّ ي��ا ال��ن��ف��س ظ��ل��م��ت��ك وم��ا

شاعر مخاطبة يف املجاملة غري يملك ال كان وإن جميل، من طريفة مجاملٌة وهي
األمني. راويته هو

الزمان أعجوبة

أن والناس الطبيعة عىل الهوان من حاله مثل يف يكون ملن اتفق فما عزة، كثريِّ هو
اسمه تنُقل التي الضافية الشهرة ومن والبيان، األدب قوة من إليه وصل ما إىل يصل

جيل. إىل جيل من
حني الرجل بأن تقول التي النظرية وهي النقص» «مركب نظرية إىل هذا أيرجع

الرجال؟ أعالم من ليصري الجوانب باقي تقوية يحاول جانب يف بضعفه يشعر
تتصل جوهرية برشوط إال تتحقق ال ولكنها الصواب، من يشء عىل النظرية هذه

انخفاض. من يرتفعوا أن يريدون من بذاتية

عزة. زوج به يريد وهو الثعبان، الشجاع: 3
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يوِحي ال ولكنه الناس، من كثري عند يُْوَجُد قد بالضعف الشعور أن ذلك وبيان
ثم بالضعف يشعرون وألوف ألوف عرص كل ففي التغلب، فكرة الضعفاء جميع إىل

حقراء. يموتون ثم بالحقارة يشعرون وألوف ألوف عرص كل ويف ضعفاء، يموتون
املكنون الزاد وفرة هي واحدة كلمة تلخصها برشوط إال تتحقق ال النظرية هذه

والفؤاد. والروح، النفس، قرارة يف
اآلتية: األسئلة أسوق ذلك ولتوضيح

أول كان وهل عرصه؟ يف أعور أول كان وهل عرصه؟ يف قزم أوَّل كثري كان هل
معارصوه؟ ازدراه من

زاٌد وبجانبها العيوب تلك فيه اجتمعت من أول كثريِّ كان وإنما معقول، غري هذا
قيمًة يقلُّ ال زاٌد األصيلة، فطرته يف مركوٌز زاٌد النهوض، حاول إن به ينهض مكنون
عىل أعانه الذي جناحه الزاد هذا وكان العيون، وِصحاح األجسام طوال به يتزود ا عمَّ

اإلسفاف. بعد التحليق
الذكاء. من شعلة كثريِّ كان

تقول: حني العرب أنسب أنت صخر، أبا يا فقال: الفرزدق لقيه

س��ب��ي��ل ب��ك��ل ل��ي��ل��ى ل��ي تَ��م��ثَّ��ُل ف��ك��أن��م��ا ذك��ره��ا ألن��س��ى أري��د

أفخر ِفراس أبا يا وأنت كثري: له فقال جميل، من البيت هذا برسقة له يعرض
تقول: حني الناس

��ف��وا وقَّ ال��ن��اس إل��ى أوم��أن��ا ن��ح��ن وإن خ��ل��ف��ن��ا ي��س��ي��رون س��رن��ا م��ا ال��ن��اس ت��رى

جميل. من البيت هذا برسقة له يعرِّض
بالبرصة؟ مرَّت أمك كانت هل له: فقال كثريِّ ذكاء من الفرزدق وانزعج

أبي! ولكن ال، : كثريِّ فأجاب
أكابر من كثريِّ وكان موهوب، زاٌد هو وإنما بالنقص، الشعور يخلقه ال والذكاء

املوهوبني.
صحبة إىل تؤهله ال التي الحاالت تلك برغم الخلفاء، صحبة إىل كثريِّ وتسامى

الناس. أصاغر
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يريد؟ ما إىل وصل فكيف
يريد. ما إىل به وصل الذي هو وفؤاده وعقله نفسه يف املكنون الزاد

يشاء. من الحكمة يؤتي وهللا
منه».4 إال تسمعون ما هللاُ علَّم وهل قال: جميٌل له ذُكر إذا كثريِّ «كان

فماذا صفحات، قبل نقلناها التي نَُصيْب عبارة منها أُِخذَْت نفيسة عبارٌة وهي
يقول؟ أن كثري يريد

حني آدم عىل به هللا َمنَّ ما إىل تَُضاُف ربانيَّة منحة الجمال عن الحديث يجعل إنه
الجمال. عبادة إىل هللا هداه من غري القول هذا يقول وال األسماء، علَّمه

يعتمد التي النقص مركب نظرية أما قوَّته، رسُّ هو كثريِّ ضمري يف املكنون الزاد
األدب عىل إرادته بها يفرض جديدة ِخلقة رجًال تخلق ال فهي الباحثني أكثر عليها

والتاريخ.

كثري نسيب

ت غضَّ التي الحاالت تلك ولوال والنسيب، الَغَزِل يف أنداده فاق ًا كثريِّ إن تردُّد بدون أقول
أنه مجًدا ويكفيه التشبيب، يف باإلمامة معارصوه له العرتَف الناس أعني يف مكانته من
من املنزلة هذه إىل يصل وهل جميل، وبني بينه يوازن من وجد الحاالت تلك برغم

والعقول؟ األلباب تخلب روحية بقوٍة إال حاله مثل يف يكون
الذي األدبي الذوق وأريد األموي، العرص يف الذوق سالمة عىل يدل كثريِّ وانتصار
اليومية، الحياة ظروف عن يتسامى الذي الذوق القائلني، عن النظر ِبَغضِّ األقوال يَِزُن

الخلود. آفاق إىل وينظر
املالمة رفع وضمنوا بالتفوق لكثريِّ فشهدوا أنفَسهم األمويون األدباء أكرم وقد

األجيال. من يتعاقب فيما عنهم
الزمان. ذلك ريحانة جميل كان فقد َمعاب، ذلك يف وليس عليه، جميًال قدَّموا إنهم

النساء؟ مغازلة يف الفتن فتنة وكان ربيعة أبي بن عمر عليه قدَّموا فهل

.٩٢ ص ج٨ األغاني 4
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الحارث عليه قدموا هل الَعْرجي؟ عليه قدموا هل األحوص؟ عليه قدَّموا هل
النسيب؟ يف واألخطل والفرزدق جرير وبني بينه املوازنة يف فكروا هل املخزومي؟

الروح. نضارة تفته ولم الجسم نضارة فاتته شاعٌر ذلك
الكتمان: يف قيل ما طريف من وهي اآلتية باألبيات غزَله ولنفتتح

أروُع ال��خ��الئ��ق س��ه��ُل ث��ق��ة أخ��و س��رك��م بَ��ثِّ م��ن تَ��ْخ��َش��ْوَن م��ا دون أت��ى
َس��َم��يْ��دَع ال��وص��ال ع��فُّ ث��ق��ة أخ��و ب��غ��ي��ره َس��ْم��ٌح ال��س��رِّ ب��ب��ذل ض��ن��ي��ٌن
ت��ط��ل��ع ال��ش��م��س ل��ه دام��ت وم��ا س��ل��ي��ًم��ا س��رك��م ع��اش م��ا ال��ده��ر ي��ب��ث أن أب��ى

فيقول: محبوبته شمائل يصف القصيدة هذه ويف

أرب��ع ال��خ��الئ��ق ُع��دَّ إذا ك��راٌم خ��الئ��ٌق م��ن��ك ع��زُّ ي��ا وأع��ج��ب��ن��ي
ي��ط��م��ع ح��ي��ن ال��ُم��نَ��ى أس��ب��اب ودف��ع��ك ��ب��ا ال��صِّ ال��ج��اه��ُل ي��ذك��ر ح��ت��ى دن��وُّك
ُع ي��ت��ض��رَّ أم الق��اك إن أي��ش��ت��دُّ َم��َط��ل��ِت��ه ك��ري��ٌم ي��دري م��ا ف��وال��ل��ِه
م��ط��م��ع ال��ده��َر ل��ك ي��وج��د ف��ل��م ل��دي��ك ب��ال��ذي أع��ل��م��ِت واص��ل��ِت إن وأن��ك

القصيد: هذا غري يف فيقل اللوعة قلبه وتَْعِرصُ

م��ن��َظ��ُر ب��ع��دِك ل��ل��ع��ي��ن��ي��ن يَ��ْح��ُل ف��ل��م ب��ع��دك��م ك��ن��ُت م��ا ع��زُّ ي��ا َس��بَ��ا أي��ادي
ي��ت��غ��ي��ر ال ع��زُّ ي��ا ال��ذي ذا وم��ن ب��ع��ده��ا ت��غ��ي��رُت أن��ي زع��م��ْت وق��د
م��خ��ب��ُر ب��س��رك يُ��خ��ب��ر ول��م ع��ه��دِت ك��ال��ذي وال��خ��ل��ي��ق��ة ج��س��م��ي ت��غ��يَّ��ر

تفرَّق كما تفرقت قلبه أحالم أن يذكر فهو الفجائع، صور من صورة األول والبيت
القلوب. فجائع به ر تُصوَّ ما أجمل من وهذا مارب،5 سدِّ تضعضع بعد سبأ أهل

جسمه أن يذكر فهو الكتمان، صور أجمل من صورة والثالث الثاني البيت ويف
الكتوم. القلب ذلك غري عهده عىل يبَق ولم تغريت، الخليقة وأن ، تغريَّ

الحمريية. اللغة يف نطقه وذلك همز، بدون مارب هو 5
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قصيدة: من ويقول

م��زي��َدا وج��دُت م��ا ع��زََّة ح��ب ف��ي زي��ادًة أردت ل��و ي��ع��ل��ُم ال��ل��ه
خ��ل��ودا ي��راِك أن ويَ��ْخ��لُ��د ��ا م��سٍّ ع��ظ��اَم��ه تَ��م��سَّ أن يُ��ن��َش��ر وال��م��ي��ت

بقدرة إيمان فهو الثاني البيت أما الحب، يف التصوف صور من األول والبيت
قال: حني صباه يف لهواه مؤرخ يبلغه لم ما كثريِّ وبلغ األموات، بعث عىل الجمال

وس��ه��وده��ا دم��ُع��ه��ا ع��ي��ن��ي وع��اوَد ص��دوُده��ا وط��ال ُس��ْع��َدى ه��ج��رْت ل��ق��د
ن��ه��وده��ا وب��ان ش��بَّ��ت أن ح��ي��ن ع��ل��ى ع��ات��ق وه��ي ن��ظ��رة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
ري��ده��ا6 ال��دَّرع ي��ل��بَ��ِس ��ا ول��مَّ َم��ُج��وٍب ��ٍد ُم��َؤصَّ ذَاُت َوْه��ي َدرَُّع��وَه��ا َوَق��ْد
وس��وُده��ا7 ال��ب��الِد أن��ع��ام ُح��م��ر ب��ه��ا يَ��ُس��رُّن��ي م��ا نَ��ْظ��َرة إل��ي��ه��ا ن��َظ��ْرُت
ب��ع��ي��ُده��ا وي��دن��و ل��ي تُ��ط��وى األرَض أرى ب��أرض��ه��ا ُس��ع��دى زرُت م��ا إذا وك��ن��ُت
تُ��ع��ي��ُده��ا ل��و أح��دوث��ٌة ان��ق��ض��ْت م��ا إذا َج��ل��ي��ُس��ه��ا َودَّ ال��ِب��ي��ِض ال��خ��ِف��رات م��ن
ي��س��ت��ف��ي��ده��ا ل��م��ن ال��دُّن��ي��ا ف��ي ال��ُخ��ل��ُد ه��ي م��ع��ي��ش��ة بُ��ؤَس ت��ل��َق ل��م ��م��ٌة م��ن��عَّ
ُخ��ل��وُده��ا ل��ن��ْف��ٍس ال��دن��ي��ا ف��ي َداَم وه��ل َج��اَرة أله��ل��َك دام��ت َم��ا ال��ُخ��ْل��ُد ه��ي
ن��ُه��وُده��ا ل��ي يَ��ْس��تَ��ِب��ْن ��ا ول��مَّ ول��ي��ًدا ب��م��ودَّت��ي أص��ف��ي��تُ��ه��ا ال��ت��ي ف��ت��ل��َك
يُ��ق��ي��ُده��ا8 َم��ْن وال َع��ْق��ٌل ل��ه��ا َوَل��يْ��َس َج��ري��َرة ِب��َغ��يْ��ِر نَ��ْف��ًس��ا َق��تَ��َل��ْت وق��د
يُ��ِري��ُده��ا ال َم��ْن ال��نَّ��ْف��ُس تُ��ري��د ق��د ب��ل��ى، ُه يَ��َودُّ ال َم��ْن ال��َق��ْل��ُب يَ��َودُّ َف��َك��يْ��َف
ع��ه��وُده��ا ك��ع��ه��دي أم��س��ْت أْم ال��ع��ه��ِد ع��ِن ت��غ��يَّ��رْت ه��ل ب��ع��دن��ا ش��ع��ري ل��ي��َت أال
َج��ِل��ي��ُدَه��ا واْس��تَ��َخ��فَّ وَح��نَّ��ْت وري��ع��ْت ِب��ِذْك��ِرَه��ا ُج��نَّ��ْت ال��نَّ��ْف��ُس ذََك��َرتْ��َه��ا إذا
ُه��دوُده��ا ش��دي��ًدا ال��دن��ي��ا ف��ي ك��اَن وإْن ل��ه��دَّه��ا ب��ال��ج��ب��اِل ب��ي م��ا ك��ان ف��ل��و

الدرع ألبسوها أنهم واملعني التاء، بكرس ب الرتِّ والريد، املقور، واملجوب: الصغري، القميص املؤصد: 6
النضج. يف بكرت ألنها أترابها، قبل

بعض يف وردت النعم» «حمر وكلمة البوادي، أهل عند األموال أرشف من هي والسود الحمر األنعام 7
النفوس. اه تتشهَّ الذي املرموق الخري بمعنى األحاديث

القصاص. وهو بالتحريك القود من 8
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َوُق��وُدَه��ا َف��ُش��بَّ ن��اٌر أُْوِق��َدْت وإن ب��ُم��نْ��تَ��ٍه ف��ي��ه��ا أُوع��دُت وإْن ول��س��ُت
يَ��ُع��وُده��ا َه��مٌّ يَ��نْ��َف��كُّ م��ا ال��ي��أِس ِم��َن م��ري��ض��ة ن��ف��ٍس ن��ف��س��ي��ِن، ذا ف��أص��ب��ح��ُت
ح��س��وُده��ا9 غ��ي��ًظ��ا ي��زداَد ك��ي ��ُل ت��ج��مَّ َص��ْرِم��ه��ا ب��ع��د وص��ل��ه��ا ��ي تُ��رجِّ ون��ف��ٍس
َف��ِري��ُده��ا10 ال��نِّ��َظ��اِم ذَاِت ِم��ْن ان��َس��لَّ ك��م��ا تَ��َق��طَّ��ع��ْت َوْح��ِدي ُك��نْ��ُت م��ا إذا َونَ��ْف��س��ي
ج��وُده��ا ف��ي��ن��ف��َع ج��وًدا ل��ي تُ��ب��ِد ول��ْم راح��ة ال��ي��أِس ف��ف��ي ي��أًس��ا ل��ي تُ��ب��ِد ف��ل��ْم
ي��ذوده��ا11 ال م��ن أس��رار أع��ورت وق��د َع��نْ��ُك��ُم ع��زَّ ي��ا ال��نَّ��ْف��َس أذوُد ك��ذاك

القصيدة؟ هذه يف نراه الذي فما
األموي. العرص شعراء من كثريِّ غري عند نجده ال نََفٌس هذا

الوجدانيني الشعراء بأسلوب يذكِّر ترشيًحا العواطف يرشح القصيدة هذه يف وكثريِّ
الفرنيس. األدب يف

ويراوح أحوال، إىل حال من فينتقل صباه، يف هواه يذكر وهو ج يتموَّ كثري وقلُب
والوعيد. والوعد والغضب الرضا بني

قال: حني الجمال تقديس يف برع ولقد

وس��وُده��ا ال��ب��الِد أن��ع��اِم ح��م��ُر ب��ه��ا يَ��ُس��رُّن��ي م��ا نَ��ْظ��َرة إل��ي��ه��ا ن��َظ��ْرُت

قال: حني املحبوب بلد إىل القلب وثبة ورشح

ب��ع��ي��ُده��ا وي��دن��و ل��ي تُ��ط��وى األرَض أرى ب��أرض��ه��ا ُس��ع��دى زرُت م��ا إذا وك��ن��ُت

قال: حني الحديث حالوة وصف يف الغاية وبلغ

ت��ع��ي��ده��ا ل��و أح��دوث��ٌة ان��ق��ض��ت م��ا إذا ج��ل��ي��ُس��ه��ا ودَّ ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن

القطيعة. الرصم: 9
اللؤلؤ. به ينظم الذي الخيط والنظام القالدة، تتوسط التي الكبرية النفيسة اللؤلؤة الفريد: 10

انكشفت. أعورت: 11
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قال: حني القلوب فجائع من فجيعة عن وعربَّ

ي��ري��ده��ا ال م��ن ال��ن��ف��س ت��ري��د ق��د ب��ل��ى، ي��ودُّه ال م��ن ال��ق��ل��ُب ي��وّد ف��ك��ي��ف

وصَدق العهد، تحفظ ال التي اإلنسانية الصغرية، اإلنسانية يصور معنى وهذا
قال: حني األحنف بن العباس

ح��ب��ي��بَ��ا ح��ب��ي��ب ي��ج��ف��و ك��ان ل��م��ا ال��ق��ل��وَب ت��ج��ازي ال��ق��ل��وب انَّ ل��و

يعطف كما الصغري، القلب عىل يعطف قد الكبري القلب أن إىل اآلفة هذه ومرجع
وراعيه؟ كالئه وهو أبيه، فضل يعرف الذي االبن وأين األبناء، صغار عىل اآلباء كبار

ُخدع أنه م يتوهَّ ويكاد املحبوب، فيه يحار خلًقا يخلقه املحبوب، يخلق املحب إن
طني! من ُخِلَق أنه ً خطأ ففهم نفسه يف

ثم اإلبداع، عىل القدرة يف حظَّنا لنجرِّب الخالئق، بعض عىل عواطفنا نخلع نحن
ق! الخالَّ عىل املخلوق تمرُّد علينا يتمرَُّدوا أن النتيجة تكون
األدبي؟ التاريخ يف اسمها ُخلِّد التي عزَُّة هي ومن

الوجود. جبني يف ُغرًَّة اسمها فيجعل كثريِّ يعرفها أن حظها من كان
العزَّات. من املئات أسماء ُطويت كما اسُمها لُطوي كثريِّ إىل التعرف حظ فاتها ولو
وصف عن تقصريًا ذلك وعدَّت بتشبيبه، عزة يخص أن يف عاذلٌة ًا كثريِّ المت ولقد
من بها وَقُرب ذكري، بها وطار شعري، بها سار لقد فقال: النساء، من عداها من

فيها: قلت لكما وإنها مجليس، الخلفاء

م��زاُره��ا وش��طَّ داٌر َش��َح��ط��ت وإن ل��ي��ل��ًة ع��ش��ُت م��ا أن��س��اِك ال ف��أق��س��م��ُت
ون��واُره��ا12 وح��ش��يُّ��ه��ا ال��رُّب��ا ي��ب��ي��ض ج��رى وم��ا ال��س��راب رق��راق اس��ت��نَّ وم��ا
وازدي��اُره��ا ذك��ُره��ا ش��ف��اءً ي��ك��ون ال��ت��ي إل��ى ب��ال��وص��ال ألس��م��و وإن��ي
ع��اره��ا ��ك يَ��ُع��مَّ ل��م ي��وًم��ا ت��ب��ُد وإن ُق��رًَّة ل��ع��ي��ن��ك ك��ان��ت خ��ف��ي��ْت إذا

اللمعان. قوة من اضطرب استن: 12
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ِن��ج��اره��ا ال��رف��ي��ع ال��م��ح��ض ال��ح��س��ب وف��ي ش��ق��وة ت��ر ل��م ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن

معاني من تدرك مة املنعَّ واملرأة مات، املنعَّ من محبوبته أن فيؤكد كثريِّ يرجع وبهذا
النساء. من الفقريات تدرك ال ما الحياة

فقال: مة املنعَّ املرأة وصف حني القيس امرؤ صدق وقد

تَ��َط��يَّ��ِب ل��م وإن ط��ي��بً��ا ب��ه��ا وج��دُت ط��ارًق��ا ج��ئ��ُت ك��ل��م��ا أن��ي ت��ر أل��م

املياسري، بيوت يف إال يوجد ال ألنه الطِّيب؛ أجمل ذاته يف هو النعيم ألن ذلك وكان
الجمال! لربَّات الوحي مهبط عرص كل يف وهي

األبيات: هذه تمام أبو له واختار

س��واه��م��ا13 ب��الٌد وأوط��ان��ي إل��ي بَ��َدا إل��ى ش��غ��بً��ا َح��ب��ب��ِت ال��ت��ي وأن��ت
ق��ذاه��م��ا ال��ط��ب��ي��ب ي��دري ل��و وع��زُة ب��ال��ق��ذى أع��ت��ل ع��ي��ن��اي ذََرَف��ت إذا
ك��اله��م��ا ال��وادي��ان ف��ط��اب ب��أخ��رى أص��ب��ح��ت ث��م َح��ل��ًة ب��ه��ذا وَح��لَّ��ْت
ل��ج��زاه��م��ا ن��ع��م��ة ج��ازي إث��ر ع��ل��ى اس��ت��ه��لَّ��ت��ا م��ن��ذ ال��دم��ع تُ��ذري��ان ف��ل��و

أن ثنا يحدِّ األول البيت يف والشاعر الجياد، املعاني غري يختار تمام أبو يكن ولم
بالحب، الجدير هو الوطن يجعل بهذا وهو وطنه، غري يف بلدين إليه حببْت محبوبته
الثاني والبيت املستحيل، إيجاد عىل تقدر بعاطفة إال وطنه غري وطنًا الرجل يحب فما
املحبوبة تلك أن ومعناه ا، جدٍّ رائٌع الثالث والبيت أداء، أجمل اه أدَّ ولكنه مطروق، معناه
الرابع والبيت الفراديس، نفحات من نفحة كأنها فيه، تحلُّ مكان كل يف الطِّيب تنرش
من لقام إليه املحسنني من ذاهب عىل الدموع تلك ذرف لو الشاعر أن ومعناه نفيس،

الوفاء. عىل ليجزيه مرقده
املعاني، ترتيب يراعي أن بدون الحماسة ديوان يف األبيات هذه أورد تمام وأبو
األول، البيت بعد الثالث البيت يكون أن والصواب پريس، هنري املسترشق نقل وعنه

مواضع. أسماء وبدا شغب 13
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سهو من فلعله تمام، أبا يفوت ال وهذا الرابع، البيت بجوار الثاني البيت يكون وأن
الناسخني!

األبيات: هذه أيًضا تمام أبو له واختار

ع��ال��م14 ال��ح��اج��ب��يَّ��ِة ض��م��ي��ر ف��ي ب��م��ا أن��ن��ي ال��ودادة ت��غ��ن��ي وم��ا وددت
ال��ل��وائ��م ت��ل��م��ن��ي ل��م ش��رٍّا ك��ان وإن وع��ل��م��تُ��ه س��رَّن��ي خ��ي��ًرا ك��ان ف��إن
والئ��م ل��ي ع��اذٌر م��ن��ه��ا ف��ري��ق��ي��ن ت��ف��رَّق��ت إال ال��ن��ف��س ذك��رت��ِك وم��ا
راغ��م ال��ض��ي��م ق��اب��ل م��ن��ه��ا وآَخ��ُر َع��ن��وًة ال��ض��ي��م يَ��ْق��بَ��َل أن أب��ي ف��ري��ٌق

أن ذلك وبيان األدبي، التاريخ وأريد تاريخية، أهمية الجميلة األبيات ولهذه
هواه بها خ أرَّ التي القصيدة وهي — صفحات قبل عنها ثنا تحدَّ التي الداليَّة القصيدة
عوَّلُت القايل رأي وعىل األسدي، مطري بن الحسني إىل األمايل يف القايل نسبها — صباه يف
فأي ، كثريِّ إىل ينسبها األغاني يف األصبهاني أن ظهر ثم العشاق»، «مدامع كتاب يف

وأصدق؟ أصحُّ النسبني
فليوازن القصيدة، تلك يف َوَرد معنًى يكرر القطعة هذه من والرابع الثالث البيت

التحقيق! يهمه كان إن وهناك، هنا ما بني القارئ
يقول: كيف ولننظر اإلشفاق، تثري لوعة العشق يف كثريِّ ولوعُة

ال��ش��واج��ُر ف��ي��ك ع��زُّ ي��ا وش��اج��َرن��ي ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا ع��زُّ ي��ا أم��ن��ق��ط��ٌع
ال��ب��وادر واس��ت��ع��ج��ل��ت��ن��ي ال��ه��وى إل��ي��ه ق��اَدِن��ي َع��زََّة ب��ي��ُت ه��ذا ق��ي��ل إذا
ه��اج��ر ل��ب��ي��ت��ك أن��ي ال��خ��ن��ا ُرواة ي��رى ل��ك��ي ال��ج��ن��ون م��ث��ُل وب��ي أص��دُّ
ت��اج��ر ع��ن��ك ل��ي ال��ص��ب��ر ب��اع ب��ن��ِت إذا أن��ن��ي َع��زُّ ي��ا م��ن��ك ح��ظ��ي ل��ي��ت أال

ُمبني. ِسحٌر إال هذا إْن شعًرا، هذا ما
أن عىل يتحزَّن وهو هواه، َربَّة إىل الشاعر بها صوَّ حنَّانٌة نظرٌة األول البيت يف

عاداه. من فيها وعاداه الشواجر، فيها شاجرتْه أن بعد وبينه بينها ما ينقطع

عزة. هي الحاجبية 14
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ذلك يف ورد مما بألطف للمجهول فعٌل بُني فما العجب، من أعجب الثاني والبيت
بدليل؟! إال عزة بيت يعرف ال كثري كان فهل وإال البيت،

وربه حبيبته عن املحب يصدُّ الذي الحب رصخة هي ُروحية، رصخٌة الثالث والبيت
الخيال. وثبات من ذاتها يف هي الجنون» «مثل وعبارة الجنون، مثل

الصرب يبيع تاجر الدنيا يف فما املستحيل، تََمنِّي من صورة الرابع البيت ويف
للعاشقني!

يقول: الذي هو وكثري

غ��ائ��لُ��ْه ال��ده��ر ح��ادث م��ن غ��ال��ه إذا ع��ل��ي��ك��ُم ش��ف��ي��ٌق ال��دن��ي��ا ف��ي س��ي��ه��ل��ك
ش��اغ��لُ��ْه وُح��بُّ��ك أش��غ��اٌل ول��ل��ن��اس وره��ب��ًة ش��دي��ًدا ح��بٍّ��ا ل��ك��م ويُ��خ��ف��ي
ج��اه��لُ��ْه ح��دي��ث��ك ع��ن ح��دث��وه إذا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��س��رَّ ي��م��ي��ُت ك��ري��ٌم
ت��راس��لُ��ْه ب��ش��ك��وى ع��ن��ه س��م��ع��ت إذا ل��ع��ل��ه��ا س��ق��ي��ًم��ا ي��م��س��ي ب��أن يَ��َودُّ
ش��م��ائ��لُ��ْه َع��زٍّ ع��ن��د ي��وًم��ا ل��تُ��ْح��َم��َد ال��ُع��ال ط��ل��ب ف��ي ل��ل��م��ع��روف ويَ��ْج��َه��ُد

وإنما يموت، حني نفسه عىل يبكي ال فالعاشق الحنان، غرائب من األول والبيت
البيت يف والرهبة الحب بني والجمع يموت، أن بعد الحياة يف محبوبته لغربة يبكي
الرابع والبيت الكتمان، يف الجميل لرأيه توكيد الثالث والبيت املعاني، نفائس من الثاني
فضل فيصور الخامس البيت أما عليه، محبوبته لرتقَّ يمرض أن يود فهو رفيق، تلطٌُّف
من قلب يف قيمته لرتتفع املعايل طلب يف يجاهد عاشق فكل األخالق، بناء يف الحب

يهواه.
أعظم عاشقها يكون أن تشتهي فهي الُخيََالءِ، عىل مفطورٌة كالَفَرس واملرأة

اإلنسانية. والشمائل الحيوانية الغرائز من املرأة يف ما خري وهذا الرجال،
معشوقة تكون أن ل تفضِّ وهي الجسدية، القوة قبل الروحية القوة تعبد املرأة
كان ولو األوشاب، من لفتى معشوقًة تكون أن عىل الفانني، من كان ولو عظيم، لرجل

الشباب! فورة يف
يف توجد أن قبل الواقع عالم يف موجودة وهي الروح، القوية املرأة هي هنا واملرأة
يف التعايل إىل تميل وهي جسمها، يف ال روحها يف شهوتُها األصيلة واملرأة الخيال، عالم
البيت، به يعرتف أن قبل املجتمع به يعرتف سناٌد لها يكون أن وتود الشئون جميع

الُخيالء. من عليه ُفِطرت ما بفضل
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يالصق الذي عار الشِّ يهمها ال فاملرأة سهل: النفسية الوجهة من ذلك وتعليل
الناس. به تُالقي الذي الثوب يهمها ما بقدر الجسد

فقد ، كثريِّ وجه لرتى مرص إىل رحلت عزة تكون أن نستغرب ال هذا أجل ومن
الجسيم، الطويل زوجها عنه يعجز رفًعا اسمها يرفع أن هزيل قزٌم وهو استطاع

امِلالح. من الخوالد أسماء بني عزة اسم عاش كثريِّ وبفضل
فقال: لتلقاه مرص إىل عزة خروج من كثريِّ طرب وقد

رس��وم15 ال��روض��ت��ي��ن ق��رار ب��ض��اح��ي ه��اج��ن��ي ال��غ��ص��ن ذي أي��ام م��ن ل��ع��زَة
ق��دي��ُم ع��ه��ده��نَّ َش��ْوَط��ي وروض��اُت ال��بُ��ك��ا ل��ي ت��ه��ي��ُج آَج��ام ف��َرْوَض��ة
ك��ري��ُم ع��ل��ي َش��ْخ��ٌص ب��ه��ا وي��غ��نَ��ى ي��ح��لُّ��ه��ا ق��د أْن غ��ي��َر وْح��ًش��ا اُر ال��دَّ ِه��ي
أه��ي��ُم16 ال��ُم��ْق��ِوي��ات ب��ال��تِّ��الع وال ع��ال��ًم��ا ُك��نْ��ُت أْن اِر ال��دَّ ب��رس��وم ف��م��ا
َح��ك��ي��ُم17 أُِح��بُّ ال م��ا ف��خ��بَّ��رن��ي ال��نَّ��وى ب��ه��ا َش��طَّ��ْت أي��ن ح��ك��ي��ًم��ا س��أل��ُت
ف��م��ق��ي��ُم واس��ٌط ��ا وأمَّ ف��ب��ان��وا ُغ��دوًة ع��زَّة آُل ��ا ف��أمَّ أَج��دُّوا
ذم��ي��م ال��ف��راق ع��ن��د ال��ن��وى وع��ه��ُد ال��ن��وى ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ال ل��ل��ن��وى ف��م��ا
ل��س��ق��ي��م إذن إن��ي َس��َق��ُم��ا ب��َغ��ى ال��ه��وى م��ن ال��ف��ؤاد ك��ان ل��ئ��ن ل��َع��م��ري
ك��ل��ي��م ذاك ت��ح��ت ل��َع��م��ري ف��إن��ي َج��َالدًة أب��دي ال��ي��وم ت��ري��ن��ي ف��إم��ا
َم��ش��وم ب��ال��ص��ال��ح��ي��ن ب��ن��ا زم��اٌن أزال��ه��ا ول��ك��ن ط��وًع��ا َظ��ع��ن��ْت وم��ا
وأح��وم ب��ه��ا أه��ذي ال��ت��ي وأه��ل واس��ٌط ت��ف��رَّق ل��م��ا ف��واَح��َزن��ي
أش��ي��م18 َق��ع��دُت إال بَ��ُع��دت وإن س��ح��اب��ة م��ص��َر ن��ح��و ب��راءٍ ول��س��ت
ك��ري��م19 وه��و ال��م��رء وي��ص��ب��و ع��زوًف��ا ال��ه��وى ع��ن ال��دن��ي ال��ن��ك��س ي��وج��د ف��ق��د

الثايل. البيت يف الروضتني عني وقد املدينة. من قريب واٍد الغصن: ذو 15

ودرست. عفت الدار وأقوت العافيات، املقويات: 16
العراق. ال الحجاز واسط هنا وواسط كثري. راوية هو حكيم: 17

أنظر. أشيم: 18
املنتظرة والسحابة شعرية، التفاتة وهي الرشق، من إليها يرد سحابًا تتلقى مرص أن يتخيل والشاعر

الغيث. قدوم عليه وُقدومها عزة، هي
الضعيف. بالكرس: النكس 19
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ُوج��وم20 ع��ل��ي��ك ف��ي��ه��ا ��ب��ا ال��شَّ غ��داة ل��ق��ي��تَ��ه��ا إذ ل��ه��ا م��ا خ��ل��ي��ل��ي وق��ال
ق��دي��م وال��ص��ف��اءُ ُف��ح��ٍش غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودَّة إن ل��ه ف��ق��ل��ت
ل��م��ق��ي��م ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى ت��ج��لُّ��ًدا ع��ن��ه��ا أع��رض��ُت وإن وإن��ي
س��ق��ي��م ه��واك م��ن وق��ل��ب��ي ص��ح��ي��ٌح س��ال��ٌم ق��ل��ب��ك أنَّ ه��ذا ال��ح��ق أف��ي
س��ل��ي��م ع��ل��ي��ك م��وف��وٌر وج��س��م��ك م��خ��ام��ًرا داءً م��ن��ك ب��ج��س��م��ي وأن
ح��ل��ي��م ع��ن��ك ع��زُّ ي��ا ول��ك��ن��ن��ي ِت��ي م��ودَّ ف��ي أن��ص��ف��ت��ن��ي م��ا ل��َع��م��ري
تَ��ري��م أط��الل��ه��ن ال��ش��ب��ا ب��ص��ح��ن أرى وال ال��خ��ال��ي��ات ال��س��ن��ي��ن ت��م��رُّ
ن��س��ي��م21 ال��ق��اوي��ات ب��ال��تِّ��الع ل��ه��ا م��ري��ض��ٍة ري��ٍح ك��ل ي��ذك��ّرن��ي��ه��ا
ل��ظ��ل��وم22 إذن إن��ي ال��ِع��َدا، ذن��وب ب��ن��اق��ٍم م��ن��ِك ال��ض��م��ري اب��ن��َة ول��س��ُت
ل��ك��ري��م إذن رب��ي ع��ل��ى ف��إن��ي وص��لُ��ه��ا ع��اد ل��ئ��ن وج��ٍد، ل��ذو وإن��ي
غ��ري��م وش��حَّ م��ع��ت��لٌّ ال��دي��ن َل��َوى ك��ل��م��ا ال��ل��ه ل��ه��ا ل��م��س��ت��س��ٍق وإن��ي
ح��م��ي��م23 ل��ه��ن م��ا ُم��ح��رق��اٍت وال ص��واع��ق ذي َص��يِّ��ب م��ن ال س��ح��ائ��َب
ع��ق��ي��م24 ال��م��َه��بِّ ه��وج��اءُ إل��ي��ه��ن ب��ن��س��م��ٍة ِه��ْج��َن ح��ي��ن م��خ��ل��ف��ات وال
ه��ش��ي��م ي��ع��ي��ش ح��ت��ى ب��ه ب��ك��ي��ن ن��ب��تُ��ه م��ات ق��د ال��ق��اع ه��ب��ط��ن م��ا إذا

ما ليدرك الهامش يف املوجز الرشح مع القصيدة هذه يتأمل أن القارئ وأرجو
البيتني: هذين يف الُخلقي املعنى يتأمل أن وأرجوه الكاوية، اللوعة من فيها

ُوج��وم ع��ل��ي��ك ف��ي��ه��ا ��ب��ا ال��شَّ غ��داة ل��ق��ي��تُ��ه��ا إذ ل��ه��ا م��ا خ��ل��ي��ل��ي وق��ال
ق��دي��م وال��ص��ف��اء ُف��ح��ٍش غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودَّة إن ل��ه ف��ق��ل��ت

فحش، غري عىل كانت املودة ألن الرأس؛ مرفوعة وهي املحب عىل تُِدلُّ هنا فاملحبوبة
اآلثام. عن بتنزُّهه حصانة يف ألنه االفتضاح؛ يبيح الذي هو الُعذري والهوى

موضع. اسم الشبا: 20
الخاليات. والقاويات: العالية، األماكن التالع: 21

عزة. هي الضمري ابنة 22
الحر. اشتداد بعد يأتي الذي املطر الحميم 23

املطر. تلقح ال التي هي العقيم الريح 24
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البيت: هذا معنى وما

غ��ري��م وش��حَّ م��ع��ت��لٌّ ال��دَّي��َن َل��َوى ك��ل��م��ا ال��ل��َه ل��ه��ا ل��م��س��ت��س��ٍق وإن��ي

الديون، دفع عن يعتلُّون من يرى حني يتذكر فهو الغرائب، إحدى معناه إن
يوصف ال فهو الشحيح، الغريم وكذلك يماطل، ولكنه الدَّين أداء يملك الذي هو واملعتل

ثانية: قصيدة يف قوله من ألطف هنا واملعنى األداء، عىل القدرة عند إال بالشّح

غ��ري��م��ه��ا ُم��َع��نٍّ��ى م��م��ط��وٌل وع��زة غ��ري��م��ه ف��وفَّ��ى دي��ن ذي ك��لُّ َق��ض��ى

بالعتاب. مصحوبًا كان وإن الحنان، رقة يف الغاية هو إشفاًقا السابق البيت يف ألن

بكثرة يمتاز غزله وأن النوابغ، من األفذاذ تفوق الغزل يف متفوق ًا كثريِّ أن القول وجملة
صور يف وييأس، ويرجو ويحزن، ويفرح ويغضب، يرىض فهو الروحية، التموُّجات

األحايني. بعض يف واحد قصيٌد بينها يجمع متالحقة
عنها وتحدث العشق، أهل قلوب تساور التي النوازع استقىص بأنه أحكم وأكاد
يؤيد شعره من الباقي والقليل والعنف، والرفق والجزالة، الرقة بني ترتاوح بأساليَب
معارصيه بني جعله الذي عر الشِّ وهو كله، شعره إلينا وصل لو نحكم فكيف نقول، ما

جميل؟ بجانب امليزان يف يوضع ألن أهًال
قصيدته إىل يعود أن القارئ وأرجو ، كثريِّ غزل عن الحديث يف القدر بهذا أكتفي

وأفانني.25 ألوان روحه تموجات من ففيها التائية،

الوصاف كثري

من عنها سكت َخصيصة وهي الوصف، إجادة وهي كثريِّ بها يمتاز خصيصة هنالك
اإليماء. بغري القدماء إليها يُِرشْ ولم الشعرية، براعته عن تحدَّثوا

العشاق». «مدامع ويف القايل» «أمايل يف القصيدة هذه القارئ يجد 25
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الدمن وصُف وكان ذلك قيمة ما ولكن الدِّمن، وصف يف بََرع أنه عىل وا نصُّ إنهم
الشعراء؟ أكثر له يتعرض مما

العرص وصدر الجاهيل العرص يف أدبية رشيعة كان الدمن وصف أن نذكر أن يجب
الرجال روحية البدوية، الروحية عن صادًقا تعبريًا يعرب ألنه كذلك وكان اإلسالمي،
القرار إىل الشوق برغم وطن إىل وطن من االرتحال عىل الحياة قلقلة تقهرهم الذين

واالطمئنان.
الحجازي، الُقطر به يراد يكن فلم ضيِّق مدلول له كان العهود تلك يف والوطن
وقد الدار، هو الوطن كان وإنما املرصي، الُقطر هو الوطن بأن األيام هذه يف نقول كما

الرومي: ابن قول يف نرى كما الثالث، القرن إىل كذلك بقي

م��ال��َك��ا ال��ده��َر ل��ه غ��ي��ري أرى وأالَّ أب��ي��ع��ه أالَّ آل��ي��ت وط��ٌن ول��ي

وليس الدار، وهو األول الوطن إىل الحنني هو القدماء لغة يف الوطن إىل والحنني
الزمان. هذا يف نتصور كما الدولية، املعاهدات بحدود يَُحدُّ الذي الوطن إىل حنينًا

سخف من لونًا وعدَّه الدمن وصف عىل ثار نواس أبا أن ثنا يحدِّ األدبي والتاريخ
قال: حني الدمن وصف يف تأنق نراه هذا ومع األعراب،

… دم��ٌن ل��م��ن

ال الواقع من زادها تأخذ رشيعة وهي البدوية، الرشيعة تلك إىل رجعة ذلك ويف
الخيال. من

العربية، روحيته أصالة عىل جديًدا شاهًدا الدمن لوصف كثريِّ إجادة تكون وإذن
بيان. إىل تحتاج أن من أوضح بشواهد مؤيَّدة أصالة وهي

الدمن كانت فما صباه، يف هواه أيام بوصف غرامه من فرٌع الدمن بوصف وغرامه
والروح. القلب نريان من مقبوسة ذكريات من بها يتصل ملا تراد وإنما لذاتها، تراد

بسبب مقطوعات، غري الدمن بها وصف التي األشعار من نعرف ال اليوم ونحن
تكفي الباقية املقطوعات تلك ولكن القصائد، مئات عىل يشتمل وكان الديوان، ضياع

الدارسات. الديار بأوصاف معارصيه فتن كيف نعرف ألن
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أشعاٌر إلينا بالنسبة فهي الدمن، وصف يف كثريِّ أشعار من بقي ملا أتعرض ولن
ال والذكاء الذكاء، بمعونة إال البدوي عواطف يتمثل ال والحرضي حرضيون، ألننا ميتة؛

الوجدان. قرارة إىل دائًما بنا يصل
بدون نحسها شواهد ونسوق إجهاد، بعد إال ها نحسُّ ال ألننا الدمن؛ وصف نرتك

إجهاد.
فقال: بعزة وجده كثريِّ وصف

ورائ��ُح غ��اٍد وال��رك��ب��اُن ب��م��ك��َة ق��ل��وَص��ُة ال��م��ض��لِّ وج��َد ب��ه��ا َوِج��دُت

كيف؟ ولكن األمثال، قليلة فنية لوحة البيت هذا ويف
العنيفة السهرات من سهرة األهرام، سفح يف صاخبة سهرة أمضيت أنك ر تصوَّ
الثالثة الساعة يف انتهت السهرة أن وتصور والظباء، األسود قلوب فيها تحرتب التي
من رأيت ثم َقْت، ُرسِ أنها فعرفت سيارتك عن للبحث خرجت وأنك الليل، نصف بعد
الشمال، وذات اليمني ذات بأصحابها وتميض بالضجيج، الجوَّ تمأل سيارات حواليك

حريان! وحدك وأنت
يدري فال الحجيج، ازدحام يف ناقته تضيع الذي الرجل حرية لتدرك هذا تصور
يقال بأن ريض إن إال قدميه عىل السري يستطيع وال يتوجه، أين يعرف وال يصنع، ما

املتسوِّلني! من إنه
وزلزال! وقلقلة بلبلة وهو بعزَّة، كثري وجُد ذلك

: كثريِّ فيه يقول قصيدة من البيت وهذا

م��اس��ُح ه��و م��ن ب��األرك��ان ��ح وم��سَّ ح��اج��ة ك��ل م��نً��ى م��ن ق��ض��ي��ن��ا ول��م��ا
رائ��ح ه��و ال��ذي ال��غ��ادي ي��ع��ل��م وال رح��ال��ن��ا ال��م��ه��اري ح��دب ع��ل��ى وُش��دَّت
األب��اط��ح ال��م��ط��ي ب��أع��ن��اق وس��ال��ت ب��ي��ن��ن��ا األح��ادي��ث ب��أط��راف أخ��ذن��ا

يف طريقتهم عىل فيها وَجَرْوا الزمان، من حينًا البالغة علماء شغلت األبيات وهذه
محصول! بدون كالٌم أنها إىل بعضهم وانتهى االستعارة، رشح

غاية ولكنها حرف، إىل حرًفا رشحناها إن تافهة فهي ة، محريِّ أبيات أنها والواقع
والخيال. الشعر بوحي قدمتها التي الصورة تمثَّلنا إن الجمال، يف
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األبيات؟ هذه يف الجرجاني القاهر عبد قال ما تذكرون هل
أجمل عليها أثنى أنه أتذكر فأنا قال، ما وانظروا اإلعجاز» «دالئل كتاب إىل ارجعوا

الثناء.
جمعه الذي كثريِّ ديوان رشح من األول الجزء يف تجدونها بقايا القصيدة ولهذه
تراِع لم مختارات عن منقولة ألنها مرتَّبة؛ غري أبيات وهي پريس، هنري املسترشق

الوصف. إجادة عىل كثري حرص تُظهر ذلك مع وهي الرتتيب،
البيت: هذا من بياني كتاٌب خال وهل

ج��ارُح ل��ل��ق��ل��ب وه��و ج��ل��دي ظ��واه��ر يَ��ِض��ر ل��م ال��ك��ح��ل ري��ُش��ُه ب��س��ه��م رم��ت��ن��ي

يتمثل وهو أشعاره، من بقي ما يقرأ ملن إال تظهر ال الوصف يف كثريِّ براعة إن
يف عاشوا ممن يكون كأن وجالء، بوضوح دقائقها إليه يقدم تمثًال البدوية الحياة

البدويني. أشعار مراجعة أكثروا الذين من أو البادية،
أبرع بأنه شعره ويشهد الناحية، هذه يف جميًال يفوق كثريًا أن القول وخالصة

الشعرية. الفنون أعظم من وهو الوصف، يف أستاذه من

كثري مدائح

واألعىش زهري بأسماء اسمه قرنت إجادة املديح أجاد كثريًا أن عىل ُمْجِمُعوَن القدماء
به يراد فنٌّ ظاهر يف وهو للمديح، الصحيحة القيمة هي فما … والفرزدق وجرير

واألمراء؟ وامللوك الخلفاء استجداء
من مقتل بذلك فهو للممدوح، املادح بتبعية يشهد النفسية الوجهة من املديح إن
عطايا من تحرروا إنهم ليقولوا األيام، هذه يف شعراؤنا يتحاماه ولهذا الشعراء، مقاتل

واألمراء. امللوك
الخوايل؟ األيام يف كذلك املديح كان فهل

الذبياني النابغة أن الجاحظ ثنا حدَّ فقد الشعراء، أقدار من يغض كان أنه يظهر
باملديح. ب تكسَّ من أول كان أن عليه ِعيَب

من غاية له كانت العربي الشعر يف فاملديح الوجه، هذا غري وجًها لألمر ولكن
ر يصوِّ كان املادح فالشاعر واإلسالمية، العربية األخالق تفصيل وهي الغايات، أرشف
األخالق. أساتذة من أستاذ بهذا فهو الذاتية، الفضائل يف واإلسالمي العربي املجتمع آمال
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االستقصاء؟ ذلك فما — قالوا فيما — املديح يستقيص كثريِّ كان
نرى بأن يوًما الدهر سمح ولو الرجال، بها يرتفع التي الشمائل عىل الغوص هو
تلك يف واملسلمني للعرب األخالقية املطاح تصور كثرية أشياء منه لعرفنا كثريِّ ديوان

العهود.
لم ألنه الصادق؛ املؤرخ املؤرخ، موقف موقفه كان املادح الشاعر أن هذا إىل يضاف
باملرصاد، ممدوحيه خصوم كان فقد التزييف، عليها يغلب بأمجاد التنويه يملك يكن
عدوان إىل بكذبه يعرِّضهم ألنه بأهل، له ليسوا بما قوم عن يتحدَّث أن العسري من وكان

الشعراء. شياطني من وخصومه خصومهم
جميل. عىل ٌ كثريِّ ق تفوَّ أيًضا الناحية هذه يف
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الخامس الفصل

العفافوالكتامن شاعر

تمهيد

أعلن َمن أظهر األموي العرص يف وكانا الغرامية، الحياة يف وكثريِّ جميل َصنع ما رأينا
ثنا حدَّ فقد ح، امللوَّ بن قيس ليىل مجنون عن النظر بَغضِّ الحب» يف التوحيد «عقيدة
طه الدكتور تأثر القول وبهذا خرافية، شخصية إنه قالوا ناسا أن األغاني صاحب

األربعاء». «حديث كتابه يشهد كما حسني،
خرافية؟ شخصية ليىل» «مجنون شخصية بأن القول صحَّ إن يقع وماذا

الحب، َوحدانية يف الصدق إىل تعطَّش األموي العرص أن وهو أغرب، هو ما يقع
الوجدان. أحاديث من يشتهون بما الناس تحدِّث غرامية شخصية رجاله أحُد فاخرتع
النبوة، عرص بعد العربية، العصور أقوى هو رأيي يف األمويَّ العرص ألن ذلك وكان
املغرضون املؤرخون ظلمه الذي الرجل بفضل اإلسالمية، الحضارة دعائم أقيمت ففيه

سفيان. أبي بن معاوية وهو
املواهب تنوع من فيه ظهر فيما الرسُّ هي العرص ذلك بها امتاز التي والعافية
والخطباء اءون، الهجَّ والشعراء الوجدانيون، والشعراء السياسيون، الشعراء فنبغ األدبية،

الصوَّالون.
الدين. يف اإللحاد بوادر وبدرت اإلسالمي، التصوف بواكري ظهرت العرص ذلك ويف
تعصف رشاسة إىل تحوَّلت التي العافية وهو إليه، أرشنا ما يتأكَّد النوازع هذا ومن

وأحزاب. ِشيَع إىل الناس بها ويتفرَّق والقلوب، العقول
يكفروا، أو ليؤمنوا قلوبهم إىل رجال يخلَو أن جاز نفسها النوازع هذه ومن

الحروب. أعباء حمل عن القوية بجيوشها الدولة أغنتهم فقد يلعبوا، أو وا وليجدُّ
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ربيعة، أبي بن عمر مثل العب شاعٌر األموي العرص يف كان أْن يف الرس هو هذا
إليهما احتاجت ولو الفرسان، أكابر من وكانا جميل، مثل الحب يف يتصوَُّف وشاعر

الجهاد. رجال طليعة يف لكانا الدولة
العباس، بني أيدي إىل أمية بني أيدي من الخالفة نقلت التي القلقلة كانت ثم

العراق. إىل الشام من الدولة َمَقرُّ ينتقل بأن قضت والتي
بعض الهادئة سريتهم إىل الناس عاد ثم السنني، من عدًدا القلقلة هذه َقْعَقَعْت
كان كما الحب يف يتصوَّف شاعٌر فظهر األموي، العرص يف كانوا ما نحو عىل الهدوء،
العبايس، العرص يف الرشفاء العشاق إماُم األحنف، بن العباس وهو جميل يتصوف
نواس. أبو وهو الخلعاء، الشعراء إمام بَْلبََلُه الذي العرص يف السليم الوجدان راية ورافع
طغيان يقاوم عفيف شاعر عن ِغنًى الرشيد عهد يف اإلسالمية للحضارة يكن لم
أخطر ولعله نواس، أبي من أفتن اإلسالمية الحضارة عرفت فما الفتَّان، الشاعر ذلك

اإلسالمي. التاريخ يف شاعر
والتغني سلبية، قوٌة فالعفاف الحب، سالم عليه العباس، شاعرنا قوة تظهر وهنا
الشهوات، جذور تقتلع روحية قوة يف املغني كان إن إال الحيوانية، الطبيعة يوائم ال به

األنبياء. إليه دعا الذي الطهر إىل النفوس وترفع
يكون أن يؤذيهم رجاٌل فيه كان الرشيد عهد أن ل فنسجِّ بالحق، نعرتف أن يجب
نواس. أبي عىل ظاهروه الذين وهم العباس، شاعرنا رواة هم وهؤالء أطفال، لعب الحب
أسايسٌّ رشط والتجاوب السامعني، هوى من املغنِّي هوى بأن أومن ألني هذا أقول
داٍع ينبغ وال مكنون، أو ظاهر لهًوى وفًقا إال فنٌّ يظهر فما والفنية، األدبية األعمال يف

ذاك. أو الجمهور هذا من إليه يوَحى وحي بغري ضالل أو هًدى إىل
كنا كما هنا فنحن العبايس، العرص يف جاز الذي هو األموي العرص يف جاز والذي

واألباطيل. والحقائق واألهواء، اآلراء ميادين يف تقتتل وأحزابًا شيًعا نواجه هناك،
اتَّسع امليدان ألن وانترصوا، خصوُمه وحارب وانترص، حارب العباس وشاعرنا
العفاف. ودواعي اإلثم بواعث فيه اشتجرت الذي امليدان وهو املحاربني، من لطوائف

وقع؟ الذي فما واحد، هًوى للعباس وكان هًوى، ألف نواس ألبي كان
تخليد يف هللا أرادها لحكمٍة العباس، هوى د وتوحَّ نواس، أبي أهواء تشاجنت

والكتمان. العفاف شاعر مواهب
فقد د، املوحَّ الهوى كذلك وال األماني، غافيات ويبعث القريحة، يوقظ د املعقَّ الهوى

الجمال. عبادة يف التوحيد دعاة من الشاعر يكون أن إال املالل، إىل ينتهي
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بذلك فهو َفْوُز، هي واحدة بمعشوقة التغنِّي يف كله عمره العباس شاعرنا قىض
التوحيد. هذا عليه أجدى ما وسنرى الحب، يف دين املوحِّ من

هذا سبب يذكروا أن وفاتهم الواحد، الفن يف املتفوقني أعظم أنه عىل النقاد أجمع
للرجل يكون أن الوجدانية القوة وأساس القلوب، رجال أعظم من أنه وهو التفوق،

قلب.
البدائع؟ من عنده الذي وما الشاعر؟ هذا فمن بعد أما

بغداد شاعر

والشاعر األول، بغداد شاعر هو الفاجر والشاعر األول، بغداد شاعر هو العفيف الشاعر
كيف؟ ولكن األول. بغداد شاعر هو الثائر

كما الطبائع يسريِّ وهو العنف، حدود أبعد إىل عنيٌف بغداد جوَّ أن ذلك توضيح
َعْشواء! َخبَْط يَْخِبُط بأنه القول يجوز بحيث ميزان، وال نظام بال يريد،

الشاعر ويفجر بغداد. شاعر هذا فتقول: املثال قليل عفاًفا بغداد يف الشاعر يعفُّ
ثورة بغداد يف الشاعر ويثور بغداد. شاعر هذا فتقول: الحدود يجاوز فجوًرا بغداد يف

بغداد. شاعر هذا فتقول: عاتية
والشاعر نواس، أبو هو الفاجر والشاعر األحنف، بن العباس هو العفيف الشاعر
البغدادية الطبيعة اختالف يمثلون الثالثة الشعراء فهؤالء ، الريضُّ الرشيف هو الثائر

الحديث. َمجال عنهم يضيق أنداٌد ولهم تمثيل، أصدق
يف األوحد الشاعر كان أنه ظننَّا العباس أخبار قرأنا إذا فأقول: التوضيح يف وأزيد
قرأنا وإذا بغداد، يف األوحد الشاعر كان أنه ظننا نواس أبي أخبار قرأنا وإذا بغداد،

بغداد. يف األوحد الشاعر كان أنه ظننَّا الرشيف أخبار
االنحراف، من يخلو ال ُعنٌف وهو الذاتي، االتَِّجاِه يف القاهر العنف إىل هذا وَمرجع

الجمال. يف غاية صوره أقبح يف ولكنه
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الحديث حالوة

أهل لبعض يتفق ما نحو عىل النطق، يف ُعذوبة أهلها لبعض أن بغداد مزايا ومن
ر صوَّ وقد الفتون، حد إىل تصل قد بغداد يف النطق وُعذُوبة باريس، وأهل القاهرة

قال: حني املعنى هذا العباس

وال��ب��ص��ر ال��س��م��ع ش��ه��وات ف��ع��ن��دك��م زي��ارت��ك��م ف��ي ل��ص��ب أت��أذن��ون

ذلك قبل نظريًا لها رأيت أني أذكر وما جديدة، كلمة السمع» «شهوات فكلمة
فقال: معارصيه أحد َوَصَفُه الحديث، بحالوة العباس ُوصف وقد العهد،

جميًال فصيًحا وكان يسكت، أن سامُعه يحبَّ لم تكلم إذا ممن وِهللا «كان
لقلت».1 كله» شعٌر «كالمه تقول أن شئت لو اللسان، ظريف

الخيال. ومزية الرنني مزية مزيتني، بني يجمع كان حديثه أن هذا ومعنى

املغرد البلبل

هو وهذا الغناء، من حظٍّا األشعار أوىف كان شعره أن عىل للعباس ترجموا من أجمع
يف محظوظ قصيٌد وله األلحان، من ألوانًا املنثورة أحاديثه كانت شاعر حظ من املنتظر

قصيد: وهو ألحانه، يف املغنني واشرتاك الصنعة من فيه ما لكثرة الغناء،

َق��ل��َق��ا زادن��ي م��س��ت��ري��ًح��ا األَرق��ا ل��َي أه��دى م��ن ن��ام
ال��َح��َدق��ا ب��يَّ��ض ب��س��ه��ادي ك��ل��ه��ُم ال��ن��اس ي��ب��ي��ت ل��و
ف��اح��ت��رق��ا ب��ال��ح��ب ف��اص��ط��ل��ى ب��ه أع��ي��ش ق��ل��ب ل��ي ك��ان
ُرزق��ا م��ا ل��ل��ع��ب��د إن��م��ا م��ودت��ك��م أُرزق ل��م أن��ا

الغناء. عىل مفطوًرا كان العباس بأن يشهد وهو امُلرِقص، الشعر من وهذا

.٣٥٣ ص ٨ ج األغاني 1
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األمري الشاعر

هذا بقي وقد املؤمنني، حاكم هو املؤمنني فأمري الحاكم، هو العربية اللغة يف األمري
أمري لُقبه تونس يف الداخلية فوزير العربية، األقطار بعض يف اليوم إىل بمعناه اللفظ
املترصفون، العراق ويف املديرون، مرص يف وهم األقاليم، أمراء عىل يُرشف ألنه األمراء؛

الحاكمني؟ من يكن ولم خراسان، أهل عند أمري بأنه العباس ُوصف فكيف
يقولون: العهد لهذا مرص وأهل الكامل، الرجل بها يُراد قد «أمري» كلمة أن الجواب

الرجال. أماثل من أنه يريدون وهم أمري» رجٌل «فالٌن
ُحلًوا «كان وبأنه املذهب» ملوكيَّ النعمة، ظاهر «كان بأنه العباس ُوصف وقد

ائني». الهجَّ وال املدَّاحني من يكن «لم وبأنه الرشفاء» من «كان وبأنه مقبوًال»
أن يستحق رجًال حياتي يف أََر لم قال: الكاظمي املحسن عبد الشاعر حدثني

البارودي. سامي محمود غري أمري بأنه يُوَصَف
الرجال. أرشاف من كان البارودي أن يريد وهو

بالحب وخلد ثراه، هللا طيَّب عارصوه، من بشهادة األحنف، بن العباس كان وكذلك
ذكراه!

الواحد الفن صاحب

وال مديح إىل الغزل يتجاوز يكن «ولم النسيب هو واحد فن عىل أشعاره وقف العباس
املعاني».2 هذه من يشء يف يترصف يكن ولم هجاء،

فما الشعرية، الحياة يف أساسية َمِزيٌَّة الواحد الفن عند الوقوف بأن نقول ال ونحن
نسجل وإنما الفنون، من كثري يف فوا يترصَّ أن راقهم من عىل التفوُّق ننكر أن نستطيع
للمديح أن مفهوًما كان فقد والهجاء، املديح يف زهده عىل النص مع العباس طبيعة
الناحية هذه خطر نعرف ونحن املعاشية، الوسائل من كان ألنه باألرشاف؛ تليق ال غاية
هو بالشعر ب تكسَّ من أول أن إىل أشار الجاحظ أن تذكرنا إذا النفسية، الوجهة من

العربية. الحياة يف بدعٌة بالشعر ب التكسُّ أن هذا ومعنى الذبياني، النابغة

.٣٥٢ ص ٨ ج األغاني 2
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إىل خروجه يف صحبته إىل ودعاه الرشيد، فأِلفه بالرشيد، العباس اتَّصل وقد
السماح ليستهديه اآلتية األبيات فأنشده معه والعباس أرمينيَّة إىل خرج ثم خراسان،

بغداد: إىل بالرجوع

ُخ��راس��انَ��ا ج��ئ��ن��ا ف��ق��د ال��ُق��ف��وُل، ث��م ب��ن��ا ي��راد م��ا أق��ص��ى ُخ��راس��اُن ق��ال��وا
َج��ي��ح��انَ��ا س��ك��ان م��ن دج��ل��ة س��ك��ان ش��َح��ط ع��ل��ى يُ��دن��ي أن ال��ل��َه أق��دَر م��ا
ك��انَ��ا ف��ق��د أخ��ش��اه ك��ن��ت ال��ذي أم��ا وآُم��لُ��ُه أرج��وه ك��ن��ت ال��ذي م��ض��ى
أل��وانَ��ا ال��ه��ج��ر ب��ص��ن��وف وُع��ذب��ت ن��ظ��رْت ف��ال أص��اب��ت��ن��ا ال��زم��ان ع��ي��ن

عباس! يا اشتقَت قد الرشيد: له فقال
بالرجوع. خاصة له أِذن ثم

يكن فلم الواحد، الهوى صاحب هو الواحد، الفن صاحب بأن تشهد الحادثة وهذه
الصحبة تلك وكانت الخلفاء، صحبة يف بالد إىل بلد من ل التنقُّ يستهويهم ممن العباس
يشاء. كما ليتغنَّى هواه، دار من قريبًا يكون أن يهمه كان وإنما التشاريف، أظهر من

أجداد؟ فيها له وكان الرشيد، مع زارها وقد خراسان وصف هل
هناك؟ الفتن بعض ليُخمد خراسان زار وقد الرشيد مدح هل

األشياء. من ذلك أمثال إىل يلتفت يكن لم ألنه ذلك؛ من يشء إىل العباس يلتفت لم
أنس تمام فأبو النواحي، هذه يف واملتنبي الطائي وبني بينه املوازنة تمكن ال
باألسفار أنس الطيب وأبو املعاني، من صدره يف أثارت ما بوصف وُعِنَي باألسفار

الناس. وأخالق الطبيعة مناظر من رآه ما أشعاره يف ل وسجَّ
باإليماء. إال عنها يتحدث وال األسفار، يكره فكان شاعرنا أما

قيمة نعرف أن املهم وإنما يطيق، ما فوق نكلفه ال ونحن الفطرية، طبيعتُه تلك
الروحي. االعتكاف لذلك األدبي املحصول

حاشيًة أرقُّ وهو واملتنبي، الطائي من أقوى وتشبيبه غزله يف العباس أن املؤكد من
والتشبيب. الغَزل ميدان يف بالتفوُّق له الشهادة يف كاٍف وهذا وجميل، كثري من

يف فسيفوقه يستحق، مما أكثر نعطيه ال ولكننا يطيق، ما فوق نكلفه ال نحن
والجمال. بالحب تغنَّى من أصدق الريضُّ الرشيف هو عفيف شاعٌر الغزل

76



والكتمان العفاف شاعر

كان ما نحو عىل سياسيٍّا يكز ولم جميل، كان ما نحو عىل فارًسا العباس يكن لم
ألنه واالكتمال؛ القوة يف غاية كانت ودماثتها سجاحتها عىل طبيعته ولكن الرشيف،
األحايني. بعض يف قوٌة والضعُف الشعراء، أكابر من يكون أن وسهولته ته برقَّ استطاع
وتَقهر، تَسحر فهي األسيل، الخد رقة تكون ما نحو عىل عاتية، ٌة ِرقَّ العباس ُة ِرقَّ

الخلود. جبني يف مكانها تحفظ وهي
كيف؟ ولكن العباس، عىل َجنى الواحد الفن

الشاعر ويروض الشعرية، املرونة يف يزيد فن إىل فن من الترصف أن أعتقد أنا
املعاني. عقائل مراودة عىل

من كان إن إال واحد هًوى للشاعر يكون فما العباس، عىل جنى الواحد والهوى
الفتيان. ضعفاء

فقال: املعشوق مع العاشق أدب رشح قد وهو

ظ��ال��ُم أن��ا ف��ق��ل م��ظ��ل��وًم��ا ك��ن��َت وإن ت��ح��بُّ��ُه م��م��ن ال��ذن��ب ع��ظ��ي��َم ��ْل ت��ح��مَّ
راغ��ُم وأن��ُف��ك ت��ه��وى م��ن ي��ف��ارْق��ك ال��ه��وى ف��ي ال��ذن��ب ت��غ��ف��ر إالَّ ف��إن��ك

فضٌل أنه العشق يف فاألصل الضعيف، العاشق غري يرتضيها ال طريقة وهذه
يُدل فما املعشوق، ال العاشق هو بالدالل والجدير املعشوق، عىل العاشق من ورحمٌة

األقوياء. غري

شبهة تبديد

إن العباس، شخصية تهدم قد وهي املاضية، باألسطر قلمي أثارها التي الشبهة هي
تبديد. بدون مرَّت

ما ولكن ، حقٌّ وهذا الشعرية، املرونة يف يزيد فنٍّ إىل فنٍّ من الترصف إن قلت
الفنون؟ من الكثري يف الترصف ِمثل الواحد الفن من اإلكثار يكون أن من يمنع الذي
الفكرة تصوير عىل والصرب الوصف، تفوق مرانة مختلفات يصور الواحدة الفكرة تأديُة

والتزيني. التلوين يف الرباعة إىل باملصور ينتهي كله العمر يستنفد صربًا الواحدة
أتى فقد األمثال، مسري سارت براعة الغزل يف العباس براعة وهو حارض، والشاهد

والكتمان. والعفاف العتاب يف بالغرائب
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عالئم من الواحد الهوى عند الوقوف وإن عليه، جنى الواحد الهوى إن وقلُت
إرضام يف يزيد هًوى إىل هًوى من التنقل إن أقول: أن أريد كنت ولعلَّني الضعف،
قمم أبعد إىل به ويرتفع قوة، إىل قوة الشاعَر فيزيد األحاسيس، وإلهاب العواطف

الخيال.
يصري قد الواحد الهوى بأن القول من يمنع الذي ما ولكن ، حقٌّ أيًضا وهذا

األهواء؟ من ألوًفا بطغيانه
عن حدَّثونا كما ُهِويَّتَِها عن الرواة يحدثنا ولم فوز، وهي واحدة العباس معشوقة

جميل. معشوقة بثينة هوية أو كثري، معشوقة عزة ُهِويَِّة
خيالية؟ شخصية «فوز» تكون فهل

الخيال. صنع من بمحبوبة التغزل يف كله عمره شاعٌر يقيض فما مستحيل، هذا
وقوية اإلحساس، وقوية الروح، قوية إنسانة كانت بأنها نؤمن أن يجب إذن
نحو عىل الوجدان، وقوة اإلحساس وقوة الروح قوة من نتصور ما أبعد إىل الوجدان،

العراق». يف املريضة «ليىل تكون ما

الحب يف التصوف

الفارض وابن الحب، يف الفارض ابن تصوَّف كما الحب، يف األحنف ابن تصوَّف لقد
هواه: يف قال

ي��وص��ف ل��م م��ا وف��ي��ه ال��زم��ان يَ��ف��نَ��ى ب��ح��س��ن��ه واص��ف��ي��ه ت��ف��نُّ��ن وَع��َل��ى

املخلوق، هو األحنف ابن هوى وإن الخالق، هو الفارض ابن هوى إن قيل فإن
منَّا يستنفد مخلوق وأصغر الخالق، جمال من شعاع املخلوق جمال بأن نجيب فنحن
نعمة أيرسها نعم من عليه هللا أسبغ ما تصوير أردنا إن بجماله، التغنِّي يف العمر

الحياة.
أقول؟ أن أريد ماذا

فأشعار عليه، جنى الواحد الهوى إن قلت حني العباس به اتهمُت ما أبدِّد أنا
أقطاب من ته وصريَّ النفع، بأجزل عليه عادت الوحدانية تلك بأن تشهد العباس

التشبيب.
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العفاف شاعر

زهد ألنه ضعف؛ العفاف وأن وانتهاب، اقتحاٌم ألنها قوٌة؛ الشهوة أن علميٍّا املعروف
عىل أقدر بذلك فهو املنسحب، العاشق من شعوًرا أقوى املنتهب والعاشق وانسحاب،
أو الشاعر العباس مزايا من العفاف نعدُّ فكيف الفتَّان، والتشبيب الساحر الغزل

العاشق؟
عفاف كان إن إال الضعف عالئم من يكون ال العفاَف إن فأقول: الحقيقة أفرتُع
الرجل حق ومن ن، التصوُّ يف الرغبة عن يصُدر حني قوة أعظم يكون وإنه العاجزين،

الفتيان. أكابر إليها يتطلَّع غاية وتلك األرشاف، إىل ليُضاف هواه يجاهد أن
البيتني: هذين يف الَعذْب الصدق قيمة تظهر هنا ومن

وال��ب��َص��ر ال��س��م��ع ش��ه��وات ف��ع��ن��دك��م زي��ارت��ك��م ف��ي ل��َص��بٍّ أت��أذن��ون
ال��ن��ظ��ر ف��اس��ق ول��ك��ن ال��ض��م��ي��ر ع��ف ب��ه ال��ج��ل��وس ط��ال إن ال��س��وء ي��ض��م��ر ال

النظر عن يصُدر الذي فالفسق الُخلقي، السموِّ يف نهاية وهي الصدق، عذوبة هذه
النظر عن الناهون نهى وهل الضمري، عفة ضمان عند بإثم ليس وهو دنس، غري

االفتتان؟ من الضمري عىل خوًفا إال الجارح
رجال يَشغل ا ممَّ العهود جميع يف كانت أخالقية قضية يف َفَصَل العباس إن

األخالق.
والنياُت صحيحة، ِنيٌَّة به أوحت عفاٌف العاشق هذا عفاف أن عىل النصُّ هو واملهم

بنيان. لألخالق اليقوم وبدونها األخالقي، التماسك يف األصل هي حاح الصِّ
العباس، لعفاف طربوا األدب مؤرخي أن املصادر مختلف يف قرأناه ا ممَّ ويظهر
مما كانت الرشيفة األخالق بأن يشهد وهذا التسجيل، تستحق أدبية ظاهرة وَعدُّوُه

الرجال. أولئك يستهوي
أقيض ما يكون أن يهمني وال واألخالقية، األدبية، لألفكار املؤرِّخ َمقام يف هنا أنا
التاريخ. رواية يف أصُدق أن يهمني وإنما الحيوانية، الرشيعة به تأمر فيما الحق هو به

الحيوان؟ من أرشف ألنه اإلنسان إليها اهتدى فضيلًة العفاف يكون وهل
فهنالك اإليمان، أصدق الحيوان بها يؤمن فضيلة فالعفاف هيهات، ثم هيهات
ال فصائل وهنالك اء، ُعَرشَ كانت إذا األنثى عىل الذكر فيها يعتدي ال راقية فصائل

اللطيف. باإليماء دعته إن إال لألنثى الذكر فيها يتعرَّض
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إنسان ألنه الِقرد؛ استثناء مع الحيوانية، السالالت أفجر هو اإلنسان أن والواقع
ارتقى. حيوانًا وليس ، انَْحطَّ

أدب إىل جميلة رجعٌة صحيحة نيٍة عن الصادر العباس عفاف أن النتيجة وتكون
النبيل. اإلنسان

العتاب شاعر

تارًة فهو بأفانني، الفن هذا يف تفرَّد العباس ولكن العتاب، أحاديث من الشعراء أكثر
يقول: كأن النِّعم، من يراه

وب��ال��َع��تْ��ِب ف��ي��ه ب��ال��ه��ج��ران ع تُ��روَّ ال��ذي ي��وُم��ك ال��ه��وى أي��ام وأح��س��ُن
وال��ك��تْ��ِب ال��رس��ائ��ل ح��الوات ف��أي��ن رًض��ا وال س��خ��ٌط ال��ح��ب ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا

يف له كان الواحد الهوى أن من قلناه ما تؤكِّد وجدانية موجات االلتفاتة هذه ويف
ألوان. الشاعر هذا حياة

فيقول: بهواها ِرشكه أخبار من تسمع ما بنبِذ محبوبته يويص وتارًة

ش��ه��اُب ل��ه أردت ل��و وع��ن��دك ال��ت��ب��اس ف��ي��ه ُم��ظ��ل��ٌم وص��ال��ِك
ش��ابُ��وا األرض أه��ل ب��ي��ن ��َم تَ��َق��سَّ ل��و م��ا ُح��بَّ��يْ��ك م��ن ��ْل��ُت ُح��مِّ وق��د
وغ��ابُ��وا ق��ل��ب��ي م��ن ال��ح��ظ ش��ه��دِت أن��اٍس ف��ي ع��ت��اب��ك م��ن أف��ي��ق��ي
وال��لُّ��ب��اُب ال��م��ودة ص��ف��و ل��ك��م وأن��ت��م وب��ه��م ب��ي ال��ن��اس ي��ظ��ن
ج��واُب ل��ه ل��ي��س وق��ل��ِت ظ��ل��م��ِت أش��ك��و إل��ي��ك ك��ت��ب��ُت إذا وك��ن��ِت
إي��اُب ج��ام��ح��ٍة ل��ك��ل أق��ول ب��األم��ان��ي ن��ف��س��ي أق��وت ف��ع��ش��ُت
ال��ك��ت��اُب نُ��ِب��ذَ ل��تَ��ع��ط��ف��ي إل��ي��ك ك��ت��اٌب م��ن��ي ان��ت��ه��ى إذا وص��رُت
وال��ع��ت��اُب ال��ت��ج��نِّ��ي َك��ث��ر إذا ي��ب��ق��ى ي��ك��اد ل��ي��س ال��ودَّ وإن
ِغ��ض��اُب ك��أن��ك��ُم وتَ��ل��َق��ون��ي ج��ن��اح��ي ب��ك��م ي��ل��وذ ل��م��ن خ��ف��ض��ت

مكان، وألهلها مكان، لها ذاتية فهي الغالية، بمحبوبته تعريٌف األبيات هذه ويف
اإلرشاك. بعض بحبِّها أرشك أنه تسمع حني فتهجره عليه تغار وهي
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رسائله تقرأ فهي التثقيف، من جانب عىل كانت محبوبته أن نعرف كالمه ومن
من أهلها كان إن إال للمرأة تتيرس العرص ذلك يف القراءة تكن ولم تجيب، ال أو وتجيب

قال: حني باملراسلة ضنِّها من لوعته عن أفصح وقد املياسري،

ل��ب��خ��ي��ُل! إن��ه وي��م��ن��ع��ن��ي��ِه؟ ك��ت��ابُ��ُه أُح��بُّ م��م��ن ويُ��ق��ن��ع��ِن��ي

هو والرسائل، الكتب حالوات تذوق إىل الوسيلة ألنه بالعتاب يفرح الذي والعباس
فيقول: وإيذاء َعتْب إىل العتاب ينقلب أن يخاف الذي العباس نفسه

ن��ص��ي��بَ��ا ال��ت��ع��زِّي م��ن ل��ي ف��اج��ع��ل��ي وإال ال��ب��الء ه��ذا ق��اس��م��ي��ن��ي
ال��ح��ب��ي��ب��ا ال��م��ح��ب ب��ه وي��ؤذي ال��ع��ت��ب إل��ى ي��دع��و ال��ع��ت��اب ب��ع��ض إن
ال��ق��ل��وبً��ا ال��ع��ت��اب ي��ع��ط��ف ف��ل��ن ال��ع��ط��ف ت��ض��م��ر ل��م ال��ق��ل��وب م��ا وإذا

قال: حني املالل، وصد العتاب صدِّ بني التفريق يف الغاية بلغ وقد

م��راق��ِب غ��ي��ر وُزرُت رض��اك أم��ل��ي ل��وع��ت��ي ل��س��كَّ��ن ع��ات��ب��ًة ك��ن��ِت ل��و
ال��ع��ات��ب ص��د خ��الف ال��َم��لُ��ول ص��دُّ ح��ي��ل��ٌة ِل��َي ت��ك��ن ف��ل��م م��ل��ل��ت ل��ك��ن

فيقول: العتاب نفع من ييأس وقد

ن��ازع غ��ي��ر ل��ل��ه��وى أَل��وٌف وق��ل��ب��ي اح��ت��م��ال��ُه أط��ي��ق ال ب��الءٌ س��ك��وت��ي
ن��اف��ع غ��ي��ر أن��ه ل��ع��ل��م��ي ول��ك��ن ق��ًل��ى ع��ن ع��ت��اب��ك ت��رك��ي م��ا ف��أُق��س��م
ط��ائ��ع غ��ي��ر ُم��ك��َرًه��ا م��ن��ه بُ��دَّ ف��ال ط��ائ��ًع��ا ال��ص��ب��ر أل��زم ل��م إذا وأن��ي
ب��ش��اف��ع ي��ك��ون ودٍّ ف��ي خ��ي��ر ف��ال ش��ف��اع��ٌة إال ي��ع��ط��ف��ك ل��م أن��ت إذا

فيقول: العتاب صوت لتسمع محبوبته صدر يف الغرية نريان تأريث يحاول وقد

ق��اس��ي ق��ل��بُ��ه��ا ول��غ��ي��ري رق��ٍة م��ن َع��ب��رت��ه��ا أس��ب��ل��ُت ج��اري��ٍة ُربَّ ي��ا
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ق��رط��اس��ي ي��أك��ل��َن أن ت��م��نَّ��يْ��َن إال ي��دي خ��ط أب��ص��رَن م��ا ك��واع��ب م��ن ك��م

أن جديد من نعرف البيتني هذين ومن الصبيَّة، هي العرص ذلك لغة يف والجارية
األحباب. قلوب إىل الرسائل من العرص ذلك يف كان الرتاسل

فيقول: محبوبته تََجنِّي من العباس يرصخ وقد

��ْم��ِل ال��شَّ م��ن اج��ت��م��اع غ��ي��ر ف��ي م��ق��ي��م��ان ب��ب��ل��دة وف��وًزا أن��ي َح��َزنً��ا ك��ف��ى
ال��ن��ح��ل إل��ى وأوح��ى ق��رق��ان��ا وأن��زل ع��ب��َده ال��ط��ور م��ن ن��اَج��ى وال��ذي أَم��ا
ال��خ��ب��ل م��ن وخ��ب��ًال أق��اس��ي��ه��ا ع��ل��يَّ ب��ل��ي��ًة م��ن��ك ح��واءُ َوَل��َدْت ل��ق��د

يف كله عمره يحيا أن الشاعر لهذا صحَّ كيف نرى الوجدانية التموجات هذه ومن
الكتمان: يف بالغ أن بعد نفسه الشاعر من نَسبها عرفنا وقد واحدة، بمعشوقة الُهيام

حوَّاء! بنت أنها عرفنا

الكتمان شاعر

هذا حول طوافه طال وقد الكتمان، هي العاشق هذا خصائص من خصيصة أظهُر
عىل املعنى بهذا أُولَِع شاعًرا العربية اللغة تعرف وال عليه، عنوانًا صار حتى املعنى
الذكاء، يف غاية كان بأنه يشهد افتتانًا فيه افتنَّ وقد العاشق، هذا به أولع ما نحو

البيتني: هذين يف نراه كالذي

ِف��َرَق��ا ق��ول��ه��م ف��ي��ن��ا ال��ن��اُس وف��رَّق ب��ن��ا ال��ظ��ن��ون أذي��ال ال��ن��اُس ��ب س��حَّ ق��د
ص��دق��ا أن��ه ي��دري ل��ي��س وص��ادٌق غ��ي��رك��ُم ب��ال��ظ��ن رم��ى ق��د ف��ج��اه��ٌل

الخيال، وثبات من وثبٌة عندي وهو الثاني، البيت من الثاني الشطر يف والشاهد
فيقول: الزمان من حينًا حبيبه عن حبه كتَم أنه يحدثنا ثم

ب��ن��ان��ي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي أم��الُه ع��ي��ن��ي ب��دم��ع ك��ت��اٌب ه��ذا
ل��س��ان��ي اس��ِم��ه ذك��َر أج��لَّ ع��ن��ه ك��ن��ي��ت ح��ب��ي��ب إل��ى
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ال��زم��ان س��ال��ف ف��ي ك��ن��ت م��ذ ع��ن��ه ه��واه أط��وي ك��ن��ت ق��د
ي��دان ب��ه ل��ي ت��ك��ن ول��م ب��الئ��ي ب��ي ط��ال إذ ف��بُ��ح��ُت

إحدى تندَّرت وقد محبوبته، ُهِويََّة ليُخفي الشاعر، ابتدعه اسٌم «فوز» أن والظاهر
قال: ولهذا عليه؛ واإلنحاء منه السخرية يف لتبالغ فوًزا خادمتها ت فسمَّ جاراته

وأن��ص��اري خ��دن��ي م��ن األث��ل ب��ذي ك��ان��ت ح��اس��دة ج��ه��ل م��ن َع��َج��ب��ي ي��ن��ق��ِض��ي م��ا
إس��وار ذات ل��ط��م��ت��ن��ي ل��و ع��ذرُت م��غ��اي��ظ��ًة ف��وًزا ول��ي��دت��ه��ا ��ْت س��مَّ
أس��ت��اري ي��ه��ت��ك��ن ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي ق��راي��ت��ه��ا م��ن ن��س��اءٌ ي��زال وم��ا

وهو هواه، َفْضح يحاولون كانوا محبوبته أقارب بأن ترصيح األبيات هذه ويف
قال: فقد الدموع، غري تفضحه لم هًوى

ل��س��ان��ي خ��ي��ر ك��لَّ ال��ل��ه وج��زى خ��ي��ًرا ع��ي��ن��يَّ دم��ع ال��ل��ه ج��زى ال
ك��ت��م��ان ذا ال��ل��س��ان ورأي��ت ش��ي��ئً��ا ي��ك��ت��م ف��ل��ي��س دم��ع��ي نَ��مَّ
ب��ال��ع��ن��وان3 ع��ل��ي��ه ف��اس��ت��دل��وا ط��يٌّ أخ��ف��اه ال��ك��ت��اب م��ث��ل ك��ن��ت

قال: ثم

أن��ظ��ُر ف��ال ط��رف��ي وأم��ل��ك ب��دْت م��ا إذا أغ��ضُّ َه��بُ��ون��ي
أُْض��ِم��ُر ب��م��ا ف��بُ��ْح��َن نَ��َط��ْق��َن ال��دم��وع م��ا إذا اس��ت��ت��اري ف��ك��ي��ف

فيقول: يحب، ن عمَّ إال الرس مكتوم سيموت بأنه قلبه ويعزِّي

رق��دوا ال��ه��وى ف��ي أي��ق��ظ��ون��ي إذا ح��ت��ى م��ودَّت��ه��م أذاق��ون��ي ال��ذي��ن أب��ك��ى
ق��ع��دوا ال��ه��وى ف��ي ��ل��ون��ي ح��مَّ م��ا ب��ِث��ق��ل م��ن��ت��ص��بً��ا ق��م��ت ��ا ف��ل��مَّ واس��ت��ن��ه��ض��ون��ي

يف القايل اختار مما األبيات هذه غري الرقيق الشعر من املرصفي سيد الشيخ أستاذنا يستظرف لم 3
األمايل.
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وع��دوا إن ي��وف��ون أح��س��ب��ه��م ك��ن��ت ق��د ب��ع��ه��ده��ُم ي��وف��وا ول��م ع��ل��يَّ ج��اروا
أح��د ب��ه ي��ش��ع��ر ل��م ال��ج��وان��ح ب��ي��ن وح��ب��ك��ُم ال��دن��ي��ا م��ن ألخ��رج��نَّ
أج��د ال��ذي ص��وت ت��س��م��ع��وا وأن ق��ل��ب��ي أح��بَّ��ك��ُم ق��د أْن ت��ع��ل��م��وا ب��أن ح��س��ب��ي

القلب به يغنِّي شعر وهي إيضاح، إىل تحتاج أن من أوضح املعاني هذه وعذوبة
الوجدان. له ويطَرب الروح، به فتَْشجى

إيذاء عن الناس لينرصف الحب، عن سال أنه يذيع أن العاشق لهذا ويطيب
يقول: املعنى هذا ويف الغالية، محبوبته

أص��ُدق ح��ي��ن ي��ن��ك��روا ل��َك��يْ��َم��ا َس��َل��ْوُت أن��ن��ي ف��ح��دث��ت ن��ف��س��ي ع��ل��ى ك��ذب��ت
وأش��ف��ق ع��ل��ي��ك أُب��ق��ي ول��ك��ن��ن��ي م��الل��ة ع��ن وال م��ن��ي ق��ًل��ى ع��ن وم��ا
ي��ت��خ��رق ال ال��ك��ت��م��ان م��ن ق��م��ي��ًص��ا ف��ك��س��وت��ه��ا أس��رارك��م ع��ل��ى ع��ط��ف��ت

فيقول: هجره عن يعتذر وقد

ال��ك��اش��ح ال��ع��دو م��ص��ان��ع��ة إال ب��ه��ج��رك��م أردت م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ف��اض��ح دن��وٍّ م��ن ل��وص��ل��ك أدن��ى وت��س��ت��ري ت��ب��اُع��دي أن وع��ل��م��ُت

الوصل، من فنٍّا الهجر بعض ويجعل الت، املتجمِّ الحرائر من يجعلها بهذا وهو
فيقول: بالصدود الحب عن ويدافع

ال��خ��دود ص��دود ال��ت��ق��ي��ن��ا م��ا إذا وه��ج��رانُ��ه��ا إل��ف��ي س��أه��ج��ر
ب��ال��ص��دود ح��ب��ن��ا ع��ن ن��داف��ع ول��ك��نَّ��نَ��ا م��ح��بٌّ ك��الن��ا

فيقول: املفتَعل بالبغض عنه يدافع أو

م��ك��ي��ُن ص��اح��ب��ه ع��ن��د وك��لٌّ ب��غ��ًض��ا ل��ل��ن��اس ُم��ْظ��ِه��ٌر ك��الن��ا
دف��ي��ُن ه��ًوى ثَ��مَّ ال��ق��ل��بَ��يْ��ِن وف��ي أردن��ا ب��م��ا ال��ع��ي��ون تُ��َخ��بِّ��ُرنَ��ا
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فيقول: الهوى عن األذى ليدفع ويكذب

أح��ب ال ب��م��ن أح��بُّ م��ن ه��وى ش��ي��م��ت��ي م��ن وال��س��ت��ُر س��أس��ت��ُر
ب��ال��ك��ذب األذى دف��ع ك��ان إذا ال��ه��وى ف��ي ك��ذب م��ن ب��دَّ وال

فيقول: قلبه عن حبه سرت استطاع لو ويتمنى

ال��ح��بِّ س��ب��ب ال��ردى أس��ب��اب ف��أك��رم ال��ردى م��ن بُ��دٌّ ل��ل��م��رء ي��ك��ن ل��م إذا
ق��ل��ِب��ي ب��ح��ب��ك��ُم ي��ع��ل��م ول��م ل��م��تُّ ق��ل��بَ��ه ال��ح��بَّ ك��ات��َم َخ��ل��ًق��ا أن ول��و

فيقول: الكتمان من وييأس

أح��ِد ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ال ال��ح��ب م��ن َوْس��ٌم أع��ي��ن��ه��م ب��ي��ن ق��وٌم ال��م��ح��ب��ي��ن إن

عند عليه م الرتحُّ إىل ودعت زمانه، يف األندية مألِت قد بالكتمان العباس وشهرة
ذلك فُرفع واحد، يوم يف والكسائي املوصيل وإبراهيم هو مات أنه ثوا حدَّ فقد املوت،
واحًدا واحًدا عنهم سأل ثم يديه، بني وا فُصفُّ عليهم، يَُصيلِّ أن املأمون فأمر الرشيد إىل
فقال: هللا عبد بن هاشم منه دنا وانرصف فرغ فلما عليه، فصىل العباس بتقديم وأمر
البيتني: هذين املأمون فأنشده حرض؟ من عىل بالتقدمة العباس آثرت كيف سيدي، يا

وتُ��ك��اب��ُد ب��ه��ا تَ��ش��ق��ى ال��ت��ي َل��ِه��َي إن��ه��ا وق��ال��وا ن��اٌس ل��ي ��اِك س��مِّ
ال��ج��اح��ُد ال��م��ح��ب ل��ي��ع��ج��ب��ن��ي إن��ي ظ��ن��ه��م غ��ي��رك ل��ي��ك��ون ف��ج��ح��دتُ��ه��م

بالتقدمة؟ أوىل الشعر هذا قال من أليس فقال: نعم! فقال: أتحفظهما؟ قال: ثم
سيدي!4 يا بَىل فقال:

األعيان. وفيات يف خلكان ابن عنه تحدَّث خالف الحادثة هذه يف 4
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العباس مكانة

بأمر ميِّت عىل املأمون يصيل فما املعاني، أكرم من معنًى العباس عىل املأمون لصالة
الرشيد إىل األموات من ثالثة أمر يُرفع وما املجتمع، يف مكانة للميت كانت إن إال الرشيد
مرص فملك العهد، لهذا املرصي املجتمع يف نرى كالذي الرجال، مشاهري من كانوا إن إالَّ

املجتمع. يف املكانة ذوي من امليت كان إن إال ميت جنازة يف للسري مندوبًا يرسل ال
العباس؟ مكانة كانت فكيف

الجدية، الرحالت بعض يف يصحبه وكان ، اْلِجدِّ أوقات يف الرشيد يجالس كان
الزمان. ذلك شعراء بني بها تفرَّد مزايا وتلك بشعره، يتغنَّون عرصه أهل جميع وكان
من الواثق كان فقد الرشيد، بعد الخلفاء صدور إىل االحرتام هذا ى َرسَ وقد

الفتون. حدود أبعد إىل بشعره املفتونني
وحرُصه السوقية، النزعات عن عه وترفُّ األمراء، هدايا عن فه تعفُّ هذا إىل يضاف

النبيل. املحب غريُ الجميل محبوبه اسَم يكتم وال الحب، كتمان عىل

فوز مكانة

هي فمن النساء، أسماء بني غريب فهو الشعراء، ألسنة عىل الورود قليل «فوز» اسم
فوز؟

باسمها الجهر يستطيع ال ملعشوقة الشاعر ابتدعه اسم إنه جديد من أقول
األبيات: بهذه الرشيد مجلس يف اسمها جرى التي فوز هي فمن الصحيح،

ال��ن��اس��ا ي��ع��ج��ُب ش��ي��ئً��ا ت��ص��ن��ع أن أح��ب��ب��ت إذا
ع��بَّ��اَس��ا ثَ��مَّ ر وص��وِّ ف��وًزا ه��ن��ا ه��ا ف��ص��وِّر
راَس��ا رأس��ي��ه��م��ا ت��رى ح��ت��ى يَ��ْدنُ��َوا ل��م ف��إن
ق��اَس��ى ب��م��ا وك��ذِّب��ه ق��اس��ت ب��م��ا ف��ك��ذِّبْ��ه��ا

العقل من ير ولم وأحبها، الشاعر عرفها بغداد، يف النبيالت العقائل من عقيلة هي
باالفتضاح: يؤذيها أن
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ي��راِك م��ن ل��ع��ي��نَ��ْي ح��س��دي ف��ي��ا دون��ي ت��راك ال��ع��ائ��دات ع��ي��ون
س��واِك إل��ى ب��ال��س��الم وأع��م��د ف��أت��ق��ي��ه��م ب��ال��س��الم أري��دك
ب��اِك��ي وال��ق��ل��ب ض��اح��ك ف��س��نِّ��ي ل��يَ��خ��َف��ى ض��ح��ك��ي ف��ي��ه��ُم وأك��ث��ر

توحي مدينة الدنيا يف فما بغداد، يف املكتوم الهوى هو عاشق يعانيه هًوى وأعنف
يف حرب مدينة فهي األضداد، أسماء من اسُم وذلك السالم»، «مدينة توحيه كما الهوى

العهود! جميع
شارع يف املريضة» «ليَىل تقيم أن العجب من فليس الزمان، ذلك «ليَىل» هي «فوز»

الجيل. وذلك الجيل هذا بني املعاني ِلتَتَِّسَق األحنف، بن العباس
تأنس كاملة سيدة هي األهواء، توحي مما أكثر املعاني توحي األصيلة البغدادية

العفاف. لرشف الصادق املثال وهي اإلسفاف، من وتنفر بالروح
فوز؟ هي من عرفنا هل

فقال: العباس ظلمها من َع تََوجَّ التي ظلوم هي

ال��ج��س��م ن��اح��ل رأي��ت��ك ل��ي م��ا ال��ظُّ��ل��م َس��ِم��يَّ��ُة ظ��ل��وُم ق��ال��ت
ال��س��ه��م ب��م��وض��ع ال��ع��ل��ي��م أن��ت ف��أق��ص��دُه ق��ل��ب��ي رم��ى م��ن ي��ا

يقول: أن إليه أوحت التي وهي

ن��ص��ي��ُب ف��ي��ه ل��ل��س��ت��ر يُ��رى أن م��ن ب��ق��ه��ره ل��ل��ف��ؤاد أم��ل��ك ال��ح��بُّ
م��غ��ل��وب وال��ف��ت��ى إال يَ��بْ��ُد ل��م ف��إن��ه ال��ل��ب��ي��ب س��ر ب��دا وإذا

قال: كما كانت ألنها إال َفتَنَتُْه وما

أخ��ض��ر ريُ��ان ال��ري��ح��ان م��ن ق��ض��ي��ٌب ك��أن��ه��ا ال��ش��ب��اب م��اء ُم��ِل��ئَ��ْت وق��د

املياسري، أحد بنت كانت فقد عرفناها، عرفناها، فوز، هي َمن عرفنا البيت هذا ومن
املياسري. بيوت غري يف تخصب تكن لم واألجسام
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قال: حني بيته يف معناه َعُظم بيتها يف عظمتها ومن

ِك��ب��اُر تُ��ط��اُق ال أم��وُر ج��اءت ال��ه��وى ل��ج��ج ال��ف��ت��ى اق��ت��ح��م إذا ح��ت��ى

فقال: وصفها كما كانت فلعلَّها الشقاء، هذا بها يشقى بأن خليقٌة وهي

ال��ش��رب أوج��ه ق��اب��ل��ْت ل��م��ا وب��ال��راح ش��م��م��ت��ُه ل��م��ا ��اح ب��ال��ت��فَّ ذك��رت��ك
ال��ع��ذب م��ق��بَّ��ل��ك م��ن ط��ع��ًم��ا وب��ال��راح س��وال��ًف��ا م��ن��ك ب��ال��ت��ف��اح ت��ذك��رت

العباس نهاية

يف ديدنه جعله من بالهوى يشقى ال وكيف … بالحب بالئه عن حديثه العاشق أطال
بغداد؟ مثل الصبابة توحي مدينة ويف األربعني، عىل تزيد أعوام
امَلنون: من أبوابًا له تفتح معشوقته أن يحدثنا والشاعر

ث��ي��ابً��ا ال��ه��م��وم م��ن وك��س��ت��ن��ي ث��ي��ابً��ا ال��س��رور م��ن س��ل��ب��ت��ن��ي
ب��اب��ا ال��م��ن��ي��ة إل��ى ل��ي ف��ت��ح��ْت ب��ابً��ا ال��وص��ل م��ن أغ��ل��ق��ت ك��ل��م��ا
ع��ذابً��ا ك��ال��ص��دود ذق��ُت ف��م��ا ال��ص��دَّ س��وى ش��يء ب��ك��ل ع��ذِّب��ي��ن��ي

القلوب: مغاليق تفتح كانت أشعاره أن ويحدثنا

َع��ِش��ق��وا م��ن ال��ع��اش��ق��ون ب��ه ن��ال وق��د أق��ول ب��م��ا م��ن��ك��م أُح��َرُم
ت��ح��ت��رق وه��ي ل��ل��ن��اس ت��ض��يء نُ��ِص��ب��ْت ذب��ال��ٌة ك��أن��ي ِص��رُت

بها ويتوسل فينالون، العاشقون بها يتوسل فأشعاره الشاعر، فيجعة تظهر وهنا
أشأم من حظٌّ وهذا تحرتق، وهي للناس تيضء الشمعة حال فحاله فيُْحَرُم، الشاعر

الحظوظ.
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فقال: عليه التجني عواقب من محبوبته حذَّر وقد

وأوج��اع ال��ح��زن م��ن ألن��واع ع��ي��ن��ي ب��ك��ت
م��رت��اع م��ن��ك ب��ق��ل��ب — ع��ش��ُت إن — ال��ده��ر أع��ي��ش
ال��ن��اع��ي ل��ِك س��ي��ن��ع��ان��ي ال��ب��ع��ُد ب��ي ح��لَّ وإن

فقال: املعنى هذا ردَّد ثم البيانية القوة يف غاية الثاني البيت يف عشت» «إن وعبارة

وأوج��اع��ي أس��ق��ام��ي يُ��ك��ث��ر داع��ي ض��رَّن��ي م��ا إل��ى ق��ل��ب��ي
أض��الع��ي ب��ي��ن ع��دوِّي ك��ان إذا ع��دوِّي م��ن اح��ت��راس��ي ك��ي��ف
ال��ن��اع��ي ي��ن��ع��ان��َي أن ي��وش��ك ذا ك��ل ع��ل��ى أب��ق��ى ل��ق��لَّ��م��ا

فيقول: محبوبته جور من ويرصخ

ب��ال��ن��اِس ال��ظ��ن س��وءُ وال��ح��زُم ب��ك��م ظ��ن��ي أح��س��ن��ُت أن أس��أُت
ال��ي��اِس م��ن م��م��ل��وءٌ وال��ق��ل��ب ف��آت��ي��ك��ُم ال��ش��وُق يُ��ق��ل��ق��ن��ي

عليه: ويبكي هواه يَدفن ثم

وال��زم��ُن األي��اُم ب��ه رم��ت��ن��ي ��ا ع��مَّ أغ��ف��ل��ن��ي ك��ان م��ا ال��ُع��ال رب س��ب��ح��ان
ال��ح��َزُن م��ا يَ��در ل��م ب��ع��ده��م آث��اره��م ي��رى ث��م األح��ب��اب ف��رق��ة ي��ذُق ل��م م��ن

فيقول: منزلته إدراك عىل محبوبته ويروض

ن��ظ��ي��َرا ل��ي أرى ل��س��ت ث��م بَ��َل��ى، ال��ع��اش��ق��ي��ن؟ أرى ت��ح��س��ب��ي��ن��ي أَم��ا
ك��ث��ي��َرا خ��ي��ًرا ال��ُك��ْره ف��ي س��ي��ج��ع��ل األم��وُر ب��ي��دي��ه ال��ذي ل��ع��لَّ

فيقول: العهد تجديد إىل ويدعوها
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َم��ل��وُم ال��ج��ف��اء ط��ول ع��ل��ى ك��الن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ه��د دارس ْد ن��ج��دَّ ت��ع��ال��ي

بغداد؟ بنت وهي تتبغدد ال وكيف — املرصيون يعربِّ كما — تتبغدد ولكنها
باملوت: وأنذرته العاشق، أمرضت املتاعب هذه

ال��وج��ِد م��ن وأخ��ف��ي أل��ق��ي ب��ال��ذي ي��ٌد ل��ي ول��ي��س إل��ي��ك أش��ك��و أن أه��اب��ِك
ال��ِورد إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن أراه، ح��اض��ٌر وال��م��اءُ ال��ج��وف ل��ص��ادي وإن��ي
ع��ن��دي ك��ل��ه��م ال��ن��اس أخ��ص ب��ك��ف م��ن��يَّ��ِت��ي ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا

الحرب قتيل ال الحب قتيل

مواسم من وهو الحج، موسم يف الحجاز إىل برحلة مرضه يداوي أن العاشق حاول
اَج: الُحجَّ يخاطب فقال الطريق، يف عوَّقه املرض ولكن والقلوب، العيون

ك��ئ��ي��ب ال��ف��ؤاد َم��تْ��بُ��وِل ل��ح��اج��ة ب��ي��ث��رٍب ُم��رُّوا ال��ل��ه ب��ي��ت أُزوَّاَر
ج��ل��ي��ب ل��ل��ح��ادث��ات َج��َل��ٍب ع��ل��ى أس��ِع��دوا ي��ث��رب أه��ل ي��ا ل��ه��م وق��ول��وا
ش��ع��وب ح��ب��ال ف��ي ره��نً��ا ��َب تَ��نَ��شَّ ه��ًوى أخ��ا ب��ال��ع��راق ت��رك��ن��ا ف��إنَّ��ا
وم��ص��ي��ب م��خ��ط��ٍئ م��ن ظ��ن��ه��م س��وى ع��ل��ُم��ه ال��ُم��داوي��ن أع��ي��ا َس��َق��ٌم ب��ه
ُم��ج��ي��ب ف��غ��ي��ُر ن��ادي��ن��ا ن��ح��ن وإن ��ُه َم��جَّ ف��ي��ه ف��ي ال��م��اء َع��َص��ْرنَ��ا م��ا إذا
ط��ب��ي��ب��ي ت��ع��ل��م��ون ل��و إن��ه��ا أال زج��اج��ٍة ف��ي ج��رع��ًة م��ن��ه��ا ل��َي خ��ذوا
َدب��ي��ب َوْج��ُس ال��ص��دِر ن��واح��ي ف��ي ل��ه��ا ُح��ش��اش��ًة ب��ي أدرك��ت��ُم ف��إن وس��ي��روا
م��ث��ي��ب خ��ي��ر ال��ع��رش ذو يُ��ث��ي��ب��ك��ُم بَ��ِل��يَّ��ِت��ي م��ن أُِف��ْق وج��ه��ي ع��ل��ى ��وا ف��ُرشُّ
أري��ب ك��ل ال��ت��ع��ل��ي��َل يُ��ح��س��ن وق��د ب��ه ج��ئ��ت��ُم ال��ذي م��ا أه��ل��ي ق��ال ف��إن
ب��ذَن��وب ب��ه داء م��ن ل��ن��ش��ف��يَ��ه زم��زم م��اء م��ن ج��ئ��ن��اه ل��ه��م: ف��ق��ول��وا
ع��ص��ي��ب ل��ل��م��ن��ون ب��ي��وم وب��ي��ن��ي ب��ي��ن��ك��م ح��ي��ل وق��د ج��ئ��ت��م أن��ت��م وإن
وك��ث��ي��ب م��ط��ب��ق ص��ف��ي��ٍح خ��ل��ي��ف ُح��ف��رٍة ق��ع��ر إل��ى ال��دن��ي��ا م��ن وص��رُت
ح��روب ق��ت��ي��ل ال ك��ع��اب ق��ت��ي��ل وان��دب��وا ال��م��اء م��ن ق��ب��ري ع��ل��ى ��وا ف��ُرشُّ

قالوا: البرصة أهل من جماعة أن املسعودي حكى

90



والكتمان العفاف شاعر

وهو ة املحجَّ عىل واقٌف غالٌم إذا الطريق ببعض كنا فلما الحج، نريد خرجنا
ما له: وقلنا إليه فَعدلنا البرصة؟ أهل من أحٌد فيكم هل الناس، أيها ينادي:
ُملًقى شخٌص فإذا معه فِمْلنَا يوصيكم. أن يريد به ملا موالي إن فقال: تريد؟
بنا فأحسَّ حوله فجلسنا جوابًا، يحري ال شجرة تحت الطريق من بُعد عىل

يقول: وأنشأ ضعًفا، يرفعه يكاد ال وهو طرفه فرفع

َش��ج��ِن��ْه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ُم��ف��َرًدا وط��ِن��ْه ع��ن ال��دار غ��ري��ب ي��ا
ب��دِن��ْه ف��ي األس��ق��ام دبَّ��ِت ب��ه ال��ب��ك��اء ج��دَّ ك��ل��م��ا

أعىل عىل فوقع طائٌر أقبل إذ حوله جلوٌس ونحن طويًال عليه أُْغِمَي ثم
الفتى أنشأ ثم الطائر تغريد يسمع وجعل عينيه ففتح يغرِّد، وجعل الشجرة

يقول:

َف��نَ��ِن��ْه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ط��ائ��ر ش��َج��نً��ا ال��ف��ت��ى زاد ول��ق��د
َس��َك��ِن��ْه ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ك��لُّ��ن��ا ف��ب��ك��ى ��ن��ي ش��فَّ م��ا ��ُه ش��فَّ

ْلنَاه غسَّ حتى عنده من نربح فلم معه، نفسه فاضت ًسا تنفُّ س تنفَّ ثم
هذا فقال: عنه الغالم سألنا دفنه من فرغنا فلما عليه، الصالة وتولينا نَّاه وكفَّ

األحنف! بن العباس

الوجدان. رجال عند العباس مكانة تبنيِّ اللطيفة األسطورة هذه إن
وفيه بغداد، شوارع أجمل هو شارًعا باسمه وا فسمَّ ذكراه العراقيون أكرم وقد

الكتمان. ملعنى رعايًة العراق» يف املريضة «ليىل تقيم
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الثالثة بنيالعشاق املوازنة

تمهيد

فكرة عند تالقيهم راعينا إذا بعض، من بعُضها يقرتب العشاق هؤالء عند العواطف
إىل نُِسَب عما النظر بَغضِّ واإلخالص، الصدق يف سواء بمنزلٍة فهم الحب، يف التوحيد
بالحب الرجل يهتف فما ميزان، لها يقام أن من أضعف تهمٌة وتلك الرياء، من كثريِّ

املرائني. من وهو سنًة ثالثني
واألداء، التعبري يف الفنية النزعة إىل يرجع العشاق هؤالء بني الحق االختالف ولكن
ألوانًا يرينا وألنه األدبي، التاريخ من مراحل يحدِّد ألنَُّه بالعناية، جديٌر اختالٌف وهو

واألرواح. القلوب مآيس عن اإلفصاح، طرائق من

جميل أسلوٌب

عنده فالرقة األحوال، أكثر يف الفطرة مع ينساق ألنه جميل؛ أسلوب هو األساليب أجمل
الشعر من يالئمها ما فكرة لكل يتخري أنه هذا ومعنى طبيعية، عنده والجزالة طبيعية

الصحيح. الحكم هذا تؤيد املاضية والشواهد الرقيق، والشعر الجزل

كثريِّ أسلوب

النقاد إليها يلتفت لم لغوية غاية له كانت ًا كثريِّ أن والدرس البحث طول بعد رأيُت
اللغوية؟ الغاية تلك فما القدماء،

األوابد تقييد يريد كان بأنَّه تشهد وأبياته ومقطوعاته كثريِّ قصائد من الباقيات
العربية. اللغة شوارد من
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ومعجم البالغة أساس ُمعجم فراجعوا الحكم هذا صحة من ريب يف كنتم فإن
أبواب. إىل باب ومن حروف إىل حرف من يتخايل كثريِّ اسم أن لَرتَْوا العرب لسان

اللغة ملفردات باقية ت ِسجالَّ أشعاره تكون أن متعمًدا عامًدا يريد كان الَقزم هذا
اللغوية. املعجمات أكثر يف اسمه فُسطر يريد ما إىل وصل وقد العربية،

من أَْسرَيَ املعاجم تلك يف اسمه يكون أن جاز فكيف ا حقٍّ الحكم هذا يكن لم إن
والفرزدق؟ وجرير جميل أمثال من معارصيه أسماء

مع والنحوية، اللغوية الوجهة من األدبي التاريخ ظلمه عٌرص األموي العرص إن
العرص كان ما نحو عىل والحيوية، بالقوة العبايس العرص أمدَّت التي الذخرية كان أنه

النُّبوَّة. عرص إىل بالنسبة الجاهيل
كتاب يف به قلت ما تؤيد — فطرية ال إرادية اتجاهات وهي — كثريِّ واتجاهات
اإلسالم ظهور سبقت العرب بالد يف األدبية النهضة أن قررت حني الفني» «النثر
املطلق، العدم من الجاهليني الشعراء ثروة تُوَجد أن املمكن من كان فما طوال، بأجيال
املعاني دقائق عن التعبري تملك ال ة أمَّ يف القرآن مثل كتاٌب يظهر أن الجائز من كان وال
الناس! بعض فيه امرتى وإن بمكان، الوضوح من الرأي وهذا والترشيعية، الروحية

اللغة يف باألستاذية له تشهد وأبياته ومقطوعاته كثري قصائد من الباقيات إن
الخامس، القرن يف الحريري فنَّ يشابه األول القرن يف فنَّه إن لقلت شئت ولو العربية،
واملهجورة اليومية، األحاديث يف املهجورة املفردات الغريبة، للمفردات التصيُّد ناحية من

البليغ. والشعر الفصيح، النثر يف أيًضا
جميل؟ وأسلوب كثري أسلوب بني الواضح التفاوت نفرس وكيف

الظاهرة وهي الواحدة، والبيئة الواحد العرص يف الغريبة الظاهرة هذه نفرس كيف
من وتجعل املأنوس، الكالم غري يعرف ال شاعًرا ربيعة أبي بن عمر من تجعل التي

الغريب؟ غري يعرف ال شاعًرا كثريِّ
األدب مؤرِّخي عند وهي صنع، ما يصنع أن عليه فرضت التي هي كثري أستاذية
اإلغراب، د يتعمَّ كان بأنه موقٌن فأنا حقيقية، أستاذية عندي ولكنها وهمية، أستاذية
اللغوية الوجهة من وهو اإلغراب، قيمة تدرك مثقفة بيئة يف إال يُقبل ال د التعمُّ وهذا

االستقصاء. ألوان من لوٌن
فمن بعيدة، وشواهد قريبة شواهد له وكثريِّ عمر بني الفرق يف به نقول والذي
أن املؤكد فمن الثاني، القرن يف نواس أبي ولغة العتاهية أبي لغة القريبة الشواهد
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أن يهمه كان فقد نواس أبو كذلك وال اللغوي، اإلغراب إىل يلتفت يكن لم العتاهية أبا
اإلغراب. ألوان بأغرب فيها أتى وقد الطَرديَّات القصائد يف صنع كما يُغرب

الثالث، القرن يف املعتز ابن صنع ما وكثريِّ عمر عرص عن البعيدة الشواهد ومن
األموي، العرص يف ازدهر الذي الفن وهو الرجز، فنَّ يحيي أن ًدا متعمِّ عامًدا أراد فقد

العبايس. العرص يف ذبَل ثم
تلميذ، وثانيهما أستاذ أحدهما شاعرين بني وقع ما أيًضا البعيدة الشواهد ومن
وكان اإلغراب، إىل مناحيه بعض يف يقصد األول كان فقد والبحرتي، تمام أبو وهما
ولم رشوح، إىل تمام أبي ديوان احتاج ولهذا واألداء؛ التعبري يف السماحة يؤثر الثاني

رشوح. إىل البحرتي ديوان يحتج
االقرتاب: بعض الزمن يف يقرتبان وهما ، والريضِّ املتنبي بني الفرق يف نقول وكذلك
كان هنا ومن اللغوي، الفقه أساتذة من يكون أن ى يتشهَّ وكان يُغرب، كان فاملتنبي
سمًحا مرَّ فقد الريض الرشيف ديوان أما والنحويني، اللغويني من فريق ُشغل ديوانه

اح. ُرشَّ إىل يحتاج ال سهًال
غاية لغوية، غاية له كانت ًا كثريِّ أن أسجل أن هو واملهمُّ طال، أطلته إن كالٌم هذا

اإلمعان. من بالقليل الباحث يدركها رصيحة
بأراجيز املعتز ابن يتأثر ألم نواس، أبي عىل تأثريٌ لكثريِّ يكون أن املحتمل ومن

اج؟ الَعجَّ وأراجيز رؤبة
وبعُضها قريٌب بعُضها بإيحاءاٍت وقت إىل وقت من تلتقي الشعرية الفنون هذه
من وشائج لها روحية بأواَرص تلتقي وإنما املصادفة، طريق عن تلتقي ال ولكنها بعيد،

القدماء. آثار عىل املحَدثني اطِّالع
اللغوية؟ النزعة تلك كثريِّ عنه نقل الذي األستاذ هو فمن
َلبيد. هو األستاذ ذلك أن والدرس البحث بعد عندي صحَّ

كيف؟ ولكن
وثيقة معلقته من يجعل أن يحاول الشاعر أن نالحظ لبيد معلقة يف النظر عند
الشعراء حيوات من أسندة املالحظة ولهذه الغرائب، األلفاظ من طوائف ل تسجِّ لغوية
اللغوية، بالثروة يتباهون وكانوا األسواق، يف قصائدهم ينشدون كانوا فقد العهد، لذلك
بال! يف لهم تخُطر ال أنها زعموا وإن حني، إىل حني من الناس عليها يسري ُسنٌَّة وتلك
أال القريب، الزمن يف شواهد له رأينا وقد أشياع، زمن كل يف له بالغريب والغرام

البكري؟ توفيق ونثر ناصف حفني نثر بني الفروق تذكرون
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وإنما اإلنشاء، أو التخاطب يف معارصيه لغة تكن لم البكري لغة أن يف جدال ال
مقدمة ويف الغريب، إحياء الحريري أراد كما الغريب، إحياء بها أراد مصنوعة لغة هي

الرصيح. الرأي هذا تأييد يف رصيحة عبارة اللؤلؤ» «صهاريج
يصلح وال الطبع، عن أحواله جميع يف يصدر لم كثريِّ أسلوب أن القول وخالصة
هو وإنما جميل، وشعر عمر شعر يصلح كما العهد ذلك يف املأنوسة اللغة عىل شاهًدا

والتبجيل. باالحرتام جديرة إرادة وتلك اللغوية، األوابد تقييد صاحبه به أراد شعر
من ذلك كان فهل النحويني، شغلت أبياتًا كثري أشعار يف أن هذا إىل يُضاف

العبايس؟ العرص يف إالَّ الناس يشغل لم النحو أن الحق من وهل املصادفات؟
الفرزدق: قول نذكر إننا

ي��ق��اربُ��ْه أب��وه ح��يٌّ أم��ه أب��و ُم��َم��لَّ��ًك��ا إال ال��ن��اس ف��ي م��ث��لُ��ُه وم��ا

نطق فهل التعقيد، عىل شاهًدا البالغة كتب جميع يف ورد البيت هذا أن ونذكر
عمد؟ غري عن البيت بهذا الفرزدق

يف لهم كان أشياخ إغاظة إىل قصد وأنه اللفظية، املراوغة هذه د تعمَّ بأنه واثق أنا
مراوغات! النحو

بنشأة خاصة مسألة سنني، منذ الناس بعض فيها جادلُت مسألة تبدو وهنا
«النحو كتابهما يف أمني مصطفي واألستاذ الجارم عىل األستاذ قال حني العربي، النحو

سيبويه». النحو يف ألَّف من «أوُل الواضح»:
الوجهة من عليلة ولكنها النحوية، الوجهة من صحيحة العبارة إن قلت يومئٍذ
تشهد دقائق فيه ألن النحو؛ يف كتاب أول سيبويه كتاب يكون أن يُعَقل فما التاريخية،

بأزمان. عرصه سبقت بمؤلفات مسبوق بأنه
أقول؟ أن أريد ماذا

وهو لغوية، نوادر له كانت كما نحوية نوادر له كانت ًا كثريِّ أن عىل النص أريد أنا
الباحثني ألحد يوًما الزمن وسيسمح واإليماء، بالرمز معارصيه يجادل وتلك هذه يف
من القليُل بيانه يف يغني تفرٌُّد وهو والتعابري، األلفاظ من كثريِّ به تفرَّد ما بتعقب

االجتهاد.
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فلقد حقيقية، نزعة اليوم ولكنها خرافية، نزعة وهي بالرجعة، يؤمن كثريِّ كان
حق فمن ويميت، يُْحِيي قلم عن صَدر كتاٌب وهو هذا، بكتابي الحياة إىل كثريِّ رجع

الخلود. ثوب عليه أخلع أن كثريِّ

العباس أسلوب

القدماء. له شهد التفرد وبهذا والجزالة، الرقة بني بالجمع تفرَّد شاعٌر ذلك
كأنها الرقة إىل يعمد أراه ذلك مع ولكني الطبع، من زادها تأخذ العباس ة ورقَّ

الزمان. ذلك يف األشعار عىل غلبت التي الوعورة عىل يتمرَّد وكأنه مذهب،
حد إىل يصل قد فيه الرقيق ألن الباحث؛ يُريب مجموعه يف العباس وديوان
االحتمال هذا ُح ويرجِّ أشياء، إليه أضافوا به املعجبون يكون أن املحتمل فمن التهافت،
اإلسفاف إىل تصل لم عنده الرقة بأن يشهد األغاني كتاب يف أشعاره من ورد ما أن

الديوان. يحتوي ما بعض يف نراه الذي
بقول الرقيق الشعر عىل الصناعتني كتاب يف العسكري هالل أبو استشهد وقد

العباس:

ال��م��ذن��ِب ال��ظَّ��ال��م ه��ذا ظ��ل��م م��ن ب��ي ح��لَّ م��ا ربِّ أش��ك��و إل��ي��ك
أش��رب ل��م ال��ب��ارَد ت��ش��رب ال ل��ي ق��ال ول��و ب��ع��ص��ي��ان��ي ص��ب
يُ��ع��ت��ب ل��م ع��وت��ب وإن ي��ف��ع��ل ل��م ق��ال وإن ي��ب��ذُل ل��م س��ي��ل إن

املعاني. جيدة ألنها الضعف؛ إىل بها تصل لم رقتها ولكن ا، جدٍّ رقيقة أبيات وهي

والرقيق الجزل بني

الكوفة نساء إحدى غاظته وقد كثري، بقول لها فلنمثِّل بجالء، مفهومة غري كلمة الجزالة
املؤمنني: أمري قتل عىل عاونت التي َقطام وهي

واه��ُن ل��ك م��ع��روف��ه��ا وإذ م��ت��ي��ٌن َوْص��ِل��َه��ا َح��بْ��ُل إذ ال��ض��م��ريِّ اب��ن��ة دي��اُر
ال��دواه��ُن أغ��ف��ل��ت��ه ال��م��ح��يَّ��ا ج��م��ي��ل تُ��ب��ص��روا ال��ع��م��ام��ة ع��ن��ي ت��ح��ِس��روا م��ت��ى
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وازُن ال��ت��ب��ر أح��م��ُر وزٍن ِه��َرْق��ِل��يُّ ك��أنَّ��ُه ال��ن��اظ��رات ال��ع��ي��وَن ي��روق
م��ت��ب��اط��ُن ع��اج��ٌز أب��َزى ال��م��لء م��ن وب��ع��لُ��ه��ا ال��ل��ج��ام ك��أن��ض��اء رأت��ن��ي
وج��ن��اج��ن م��ن��ظ��ٌر إال ي��ب��َق ف��ل��م ب��وج��ه��ه ��ف��ار ال��سِّ أودى رج��ًال رأت
وازُن ب��ال��ق��وم األق��وام ُوِزَن إذا ف��إن��ن��ي ال��ع��ظ��ام م��ع��روَق أَُك ف��إن
داف��ُن ل��ل��س��ر األس��رار ض��اع��ت إذا أم��ان��ٍة م��ن اس��ت��ودع��ت��ن��ي ل��م��ا وإن��ي
وأداج��ُن ح��ب��ه��ا أخ��ف��ي ال��ي��وم إل��ى ش��ارب��ي َط��رَّ َل��ُدن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا
ال��ض��غ��ائ��ن َع��َل��يَّ ل��ي��ل��ى ف��ي وتُ��ح��َم��ل ض��غ��ي��ن��ًة ل��ق��وٍم ل��ي��َل��ى ف��ي وأح��م��ُل

التي قصيدته إليه بالنسبة الرقيق من وتُقابلها الجزل، الشعر من القصيدة فهذه
سلف: فيما عنها ثنا تحدَّ

َه��ص��وُر أس��ٌد أث��واب��ه وف��ي ف��ت��زدري��ه ال��ن��ح��ي��ف ال��رج��ل ت��رى

جيل ومن شاعر، إىل شاعر من تختلفان فهما النسبية، املعاني من والجزالة والرقة
البحور بموازنة األسلوب يف التفاوت من يصُدر ما إدراك السهل فمن هذا ومع جيل، إىل

والرقيق. الجزل بني التمييز يف دخًال البحر الختيار ألن الشعرية؛
بشار: فقول

ال��لَّ��ِه��ُج ال��ف��ات��ُك ب��ال��ط��ي��ب��ات وف��از ب��ح��اج��ِت��ِه ي��ظ��ف��ر ل��م ال��ن��اس راق��َب م��ن

َسْلم: قول من أجزل

ال��َج��س��وُر ب��ال��ل��ذة وف��از ��ا غ��مٍّ م��ات ال��ن��اس راق��ب م��ن

البيت أما الجزالة، عىل يساعد فهو النََّفِس، ممدود األول البيت ألن ذلك وكان
واللِّني. املرونة توجب الرسيعة فحركته الثاني
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العباس عند الرقة أسباب

هو والغَزل قال، ما أكثر يف َغِزًال كان فقد الرقة، آثر كيف نَعرف الشاعر هذا حياة من
العباس. انرصف وإليه النساء، مخاطبة ُحسن

املجتمع إىل التفت وإنما النحوي، أو اللغوي املجتمع إىل الشاعر هذا يلتفت لم
واإليناس. واللُّطف الظُّرف إىل يميل الذي املجتمع األدبي،

عناء، بدون األفهام إىل يصل الذي بالشعر معشوقاته يخاطب الشاعر هذا كان
غرائب من َخَلْت مراسالٌت وهي الغرامية، املراسالت بوفرة العهد ذلك يف تفرَّد ولهذا

املعاني. بلطائف وَغِنيَْت األلفاظ،
إىل ينقسمون بغداد وأهل القتال، يعرف ولم الظرف عرَف بغداديٌّ شاعٌر هو

وظرفاء. مقاتلني قسمني:
يؤثر أن أوجبت التي وهي الشاعر، هذا عند األول الغرض هي الغرامية املراسالت
العراقي املجتمع يف التخاطب لغة سهولة عىل صحيحٌة شواهُد املراسالت وهذه الرقيق،
بعض محاكاة رغبة عن إال تصُدر تكن لم الشعر يف الوعورة أنَّ عىل وتدلنا العهد، لذلك

القدماء.
األبيات: هذه ولنقرأ

نَ��َغ��م��اتُ��ه��ا م��ل��ي��ح��ٌة ـ��ر ال��ض��م��ي��ـ ت��ح��ك��ي وص��ح��ي��ف��ة
اس��ت��ب��ط��ات��ه��ا م��ا ل��ط��ول ُد ال��ف��ؤا ف��رح وق��د ج��اءت
ق��راتُ��ه��ا ح��ي��ن وب��ك��ي��ُت رأي��ت��ه��ا ح��ي��ن ف��ض��ح��ك��ُت
َع��بَ��َراتُ��ه��ا ف��ت��ب��ادرْت أن��ك��رْت م��ا رأت ع��ي��ن��ي
وم��م��ات��ه��ا ح��ي��ات��ه��ا ـ��ك ي��ديْ��ـ ف��ي ن��ف��س��ي أَظ��ل��وُم

ألنها لرقة بهذها نُظمت وقد شاعر، جلجلة وليست نَْفس، حديُث األبيات فهذه
الظَّلوم! تلك إىل الشاعر أرسلها وقد خطاب، عن جواٌب

يقول: كأن القصيد، بناء يف امُلحَكم التماسك من تمنع ال العباس عند والرِّقة

أف��ض��تُ��ْه ق��د دم��ٍع ُربَّ ش��ه��دتُ��ْه ق��د ل��ي��ٍل ُربَّ
ك��ت��م��تُ��ْه ل��ي ُح��بٍّ م��ع ط��وي��ٍل ل��ي ُح��زِن ُربَّ
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ل��ذُْق��تُ��ْه ب��ال��ُح��بِّ ِس ال��نَّ��ا أش��ج��ى ال��م��وَت ي��ذوق ل��و
ش��ه��دتُ��ْه أو ع��ن��ُه غ��ب��ُت ي��ب��ال��ي ال م��ن ب��أب��ي
ع��رف��تُ��ْه ُم��ذْ ع��ي��نً��ا ال��ل��ه َخ��ل��ق أس��خ��ن ِم��ن أن��ا

القدماء. يعربِّ كما األْرس، القويِّ الشعر من هي أو التماسك، يف غاية األبيات فهذه
الرفق: يستوجب والعتاب العتاب، من يُكثر أن العباس رقة أسباب ومن

ك��ت��ب��ُت م��ا إل��ي��ك��م أك��ت��ب ول��م وص��ًال ُم��نِّ��ي��ُت ف��ل��ي��ت��ن��ي ك��ت��ب��ُت
ش��رب��ُت وال ال��ش��راب ك��ان ف��ال ِص��رًف��ا ال��راح ش��رب��ُت وق��د ك��ت��ب��ُت
غ��ض��ب��ُت ل��م��ا ع��ل��يَّ ُه��نْ��تُ��م ف��ل��و ع��ل��ي��ك��م غ��ض��ب��ي ت��س��ت��ن��ك��روا ف��ال

وفيه الخيال، وثبات من وثبة األخري والبيت ويعتذر، يعاتب األبيات هذه يف وهو
الغضبان: املحب لثورة تربيٌر

َغ��ِض��ب��ُت َل��م��ا َع��َل��ي ُه��ن��تُ��م َف��َل��و َع��َل��ي��ُك��م َغ��َض��ب��ي تَ��س��تَ��ن��ِك��روا َف��ال

املحبوب: عىل الدامي وَعتْبُه الحب، يف فناؤه العباس رقة أسباب ومن

ج��ف��وِت إذْ ق��ل��ب��َي َع��ذَّبْ��ِت وق��د اع��ت��دي��ِت إذا م��ن��ك ال��ل��ه ن��ص��ي��ري
اش��ت��ف��ي��ِت أم��ل��ي ي��ا وال��ل��ِه ف��ق��د ل��ح��ق��ٍد م��غ��ايَ��ظ��ًة ذا ي��ك ف��إن
اش��ت��ه��ي��ِت ك��م��ا ه��واك وص��يَّ��رن��ي ع��ظ��ام��ي ف��ي ح��بُّ��ك ب��ال��ف��ت��ك ق��ض��ى
ب��م��وت��ي م��ن��ك��م راح��ت��ي ��ل ل��ع��جَّ اب��ت��الن��ي ب��ك��ُم ال��ذي ش��اء ف��ل��و

كأن الرصاخ، إىل تصل وقد العباس، أشعار يف كثرية نظائر الحزينة األبيات ولهذه
يقول:

ت��ف��ض��ُح ال��رُّْس��ِل ك��ث��رُة ول��ك��ْن ل��ه��ج��ٍر ع��ن��ك��ُم ك��ت��اب��َي ح��ب��س��ي م��ا ل��َع��م��رَي
وأُص��ب��ح أُم��س��ي ح��ي��ن إل��ي��ك��م ف��ؤادي ف��إنَّ��م��ا إل��ي��ك��م أك��ت��ب ل��م ك��ن��ت وإن
أم��زُح ك��ن��ت إن��م��ا ب��أس��ا ق��ل��ُت وم��ا أه��ل��ك��م ب��ع��ض ع��ل��ى ت��س��ل��ي��م��ي أغ��رَّك
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أط��م��ح ب��ي��ت��ك نَ��ح��و ب��أن��ي ي��ق��ي��نً��ا ف��اع��ل��م��ي أه��ل��ك ف��وز ي��ا م��خ��ال��ط��ت��ي
وأم��ن��ح أُه��دي ف��وز ي��ا ال��ذي ذا ف��م��ن وال��ه��وى ال��ودَّ أم��ن��ح��ك��م ل��م أن��ا إذا
ح أص��رِّ أك��اد ح��ت��ى ذك��رت��ك��ُم وُربَّ��َم��ا ب��ي م��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أُك��اِت��م
يُ��ْف��ِص��ُح ل��ي��س أع��ج��ٌم رس��ول��ي وه��ذا رس��ائ��ل��ي إل��ي��ك��م ط��ال��ت ك��ب��دي ف��ي��ا

الرقيق. الشعر إىل إضافتها أمكنت وإن الجزل، الشعر من األبيات هذه
بها تسمح التي الحدود يف العشاق، لهؤالء األصيلة الخصائص لنا فصَّ فقد بعد أما
كل وضوحه يف يفوق عنهم الحديث يف إيجازي بأن واثق هذا مع وأنا الحرب، ظروف

إطناب.
قلمي. به جاد ما يفوق كالًما العشاق هؤالء يف يقول أن قلٌم يستطيع ولن

الكتاب. هذا إىل حرٌف يضاف أن عندي جاز ملا الرتاب من أرخص الورق صار ولو
وال الرياح، أدراَج أحاديثهم وستذهب وفالن، وفالٌن فالٌن العشاق هؤالء عن تحدَّث

وجداني. ونُور قلبي نار من قبسته ألني كتابي، غري يبقى
الشوق. يقتله الذي العاشق من الشوق تحية الثالثة العشاق عىل

ح��ل��واِن بُ��ع��د ت��ش��ك��و ال��ج��دي��دة م��ص��ُر ظ��ال��م��ٌة وه��ي ع��ن��ي تُ��ق��ص��ي��ك ُح��ل��وان
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