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اإلهداء

العشاق مدامع

من أخلفت ما أخلفت والتي يشء، أمري من يعنيها ال التي النفس تلك إىل
ا عمَّ والجمال، املال، بنعمة شغلت والتي العهود، من نسيت ما ونسيت الوعود،
تعطف أو إيلَّ، تسكن أن يف أطمع أحسبني ما والتي وعذاب، محنة من أقايس

الحزين! فر السِّ هذا أهدي الظلوم: النفس تلك إىل عيلَّ،
عزيز أمل هذا فإن بالقبول، تتوجه أن والحب، هلل والحمد آمل ولست

جديد. بظلم أجله من تنفحني أن إليه: أصبو ما وكل املنال،

ال��ذن��وب م��غ��ف��ور ال��ظ��ل��م ش��ه��ي ت��ن��اه��ى وإن ال��ظ��ال��م��ي��ن ف��ب��ع��ض

مبارك زكي





األوىل الطبعة مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

١

وَن﴾؟! تُبِْرصُ أََفَال أَنُفِسُكْم ﴿َوِيف
الحكم هو خاص: ملعنى أريدها ولكني شتى، مذاهب النفس فيها تذهب كريمة، آية

واألفعال. األقوال عىل
فتارة الفجور، أو بالرب عليه فنحكم يعمل، أو يقول، غرينا نرى أننا ذلك وبيان
غري من الفعل، أو القول، عىل حكمنا إذا شطًطا نكون ما وأكثر نصيب. وتارة نخطئ،
والخطأ، والرش، الخري، محور وحدها وهي الفاعل. أو القائل، بظروف خربًا نحيط أن
القرائن تشهد لم ما بمكفرة، الفقهاء يقول كما قائلها يكفر كلمة كل فليست والصواب.
وال باإلثم قائلها عىل شهادة الخمرية القصائد وليست جحود، معاند قائلها أن عىل
الشاعر بأن الحكم وحدها الظروف يف ولكن بالفسوق، لصاحبها رميًا التشبيب قصائد

سكري! أو فاسق
قال، ما مدلول عن البحث قبل للقائل النفسية الحالة يف البحث أنفسنا عودنا ومتى
التهمة ترفع فقد خبيث أو منكر من فعل ما تأمل قبل الفاعل ظروف معرفة يف واجتهدنا
املجون. ظاهره فعل أو الكفر، ظاهرها لكلمة واملجانة، بالكفر عليهم حكم ممن كثري عن
بالنيات، األعمال «إنما السالم: عليه قال فقد الدين، أصول عىل خروج ذلك يف وليس
ال الخري، بأعمال خاص هذا بأن علينا يرد أن ملتعنت وليس نوى» ما امرئ لكل وإنما
به يراد حني الرش يصلح كذلك رش، به يراد حني الخري يفسد أن يجوز كما فإنه الرش.



العشاق مدامع

من لها وما أعمالهم، نتائج إىل الناس إرشاد يف يقرصون من عىل التبعة وتبقى خري،
واألعمال. النيات لتتماثل والنفع، الرض،

أقواله عىل الخري لغلبة بالصالح رجل عىل تحكم أن النية حسن لك أباح وإذا
تكون وقد يقول، وما يعمل ملا والبعيدة، القريبة باألسباب إملامة تلم أن غري من وأفعاله،
وعمله، قوله ساء من ظروف إىل بدقة تنظر أن الواجب من فإن عمله، فيحبط سيئة نيته

الغيوب. عالم عنه فريىض حسنة نيته تكون فقد
عاش الذي العرص يتبينوا أن بعد إال املؤلف خلق عىل يحكمون ال الغرب علماء إن
كانت فكرة كتابته تسود أن الحتمال منه، ونالت منها فنال به، أحدقت التي والبيئة فيه،

براء. منه هو بما عليه فنحكم سيئة، عرصنا يف وهي حسنة، عرصه يف

٢

أكتم ال فإني وَن﴾، تُبِْرصُ أََفَال أَنُفِسُكْم ﴿َوِيف املقال هذا بها صدرنا التي اآلية إىل ولنرجع
أعرف أني مع عليه، ألنكرتها اآلن لغريى قرأتها لو كلمة مذكراتي يف وجدت أني القراء
وكأنها الكلمة، تلك تبدر ولقد الضمري. خالص القلب، نقي وأنا قبل، من كتبتها أني
إيل خيل الصبا، عهود من عهًدا تمثل طريفة، سذاجة وهي الجمال، ألهل مفتوح خطاب
يمانعها ال مطمئنة آمنة به تستمتع العيون، لجميع ملًكا يكون أن يجب الحسن أن فيه
ألنى الكلمة، تلك مثل أكتب أن اآلن مقدوري يف وليس ضنني. عنه يحجبها وال غيور، فيه
الكريم، بعدها من يلؤم ومناكر، باليا عىل الناس من واطلعت السذاجة، تلك من حرمت
كنت كما الناس وأن الشباب، عهود من األول العهد يف أنى اآلن وسأفرض وحاشاي!
األقاويل، يتقولون وال مواضعه، عن الكلم يحرفون ال بررة، أطهاًرا سنني منذ أحسبهم

الخطاب: ذلك من طرًفا وألذكر

الجمال! أرباب يا
أكًال الرتاب ويأكله لثما، منه الدود يشبع سوف بما علينا تضنون لكم ما

ا؟ َلمٍّ

خ��ده ع��ل��ى األرض ُس��ل��ط��ت خ��ده ُق��ب��ل��ة ع��ن ص��ائ��ٍن ك��م
ع��ق��ده م��ن ال��ض��ع��ف ي��ش��ك��و وك��ان ج��ي��ده ال��ث��رى ث��ق��ل وح��ام��ل
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الخدود، من الوسائد به تَنعم ما بعض إىل حاجة لفي أرواحنا إن وهللا أما
والغالئل الشعور، من واألمشاط الثغور، من واملساويك الجفون، من واملراود
وإشفاًقا لكم، حبنا يف تحرموننا فلم … األطراف من والزينة األعطاف، من
من به حف ما يعرف ال أنه عىل ونهاًرا، ليًال الجمال به تكرمون مما عليكم

جمال؟! من به وأحدق حسن،
املالحة! أهل يا

أحد يتمتع وال تذبل، ثم تزهر، القفار، يف كاألزهار، خلقكم ما هللا إن
فاجعلوا موجود، لكل ونعيًما حي، لكل روًحا خلقكم وإنما ولثمها، بشمها،
ببخلكم، تزهق أن أرواحنا عىل خفنا فقد النظر، من أقل وال حظٍّا، منكم لنا

تعملون؟! عما بغافل هللا وما بصدكم، وتموت
الحسن! أعالم يا

منكم، القرب بعض فهبونا النخوة، عىل وجبلتم العزة، عىل فطرتم كنتم إن
وقد وعبودية، وخضوع واستكانة، ذلة من تشاءون ما منا ولكم بكم، واألنس
فكفى لحبنا، فاعشقونا لحسنكم، وعشقناكم لذلنا، فارحمونا لعزكم، عذرناكم
فإن امللول، الحبيب من لخري اململول، الحب وإن زينة، وبالعشق جماًال بالحب
حال الحسن بأن نبرشكم فإنا واإلعراض، والجفاء والقطيعة، الصد إال أبيتم

الحاكمني! خري وهو وبينكم بيننا هللا يحكم ثم تدول، ودولة تحول،

ال��ورد ب��ال��ف��رس اإلق��دام ذي اب��ن��ة وي��ا ال��ص��ب��ا ت��رف م��ن ال��خ��دي��ن أوردي��ة
ال��خ��د وردة وال ح��ال ع��ل��ى ت��دوم ال��رب��ى وردة ف��م��ا ش��ك��ًرا واغ��ن��م��ي ص��ل��ي

٣

النواظر، العيون ملك الجمال أن يعتقد كاتبًا يرى حني الخطاب هذا قارئ يعجب ولقد
الشطط، كثرية الطاهرة النفس أن لعرف تروى لو ولكنه وعقوق، إثم به البخل وأن
غري بأمل فيه أعيش كنت الذي العهد ذلك هللا ورحم اإلرساف، من يسلم ال صاحبها وأن

محدود!
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ع��دي��ده��ا وج��م ح��ام��ي��ه��ا ع��ز وإن خ��ري��دة ب��ن��ب��ل��ي ت��ن��ج��و ال ل��ي��ال��ي
ي��ق��ي��ده��ا م��ق��ي��د م��ن��ه��ا ل��ه��ا ب��ع��ي��ن رم��ي��ت��ه��ا دل ذات رم��ت��ن��ي م��ا إذا

يطمع الذي فإن سنني، منذ كتبت بما الظن ييسء أن من أحًدا أمنع ال أنني عىل
غريه وعىل عليه ليسهل املرشحة، عىل نفسه بوضع يبخل ال البرشية، النفس معرفة يف
يفحص وهو نفسه بتضحية يبخل ال لعلمه، املخلص الطبيب مثل ذلك يف ومثله التحليل،
فينسون وشهواتهم، أهواءهم، يطيعون الذين هؤالء يعقل فهل والتيفوس، السل رصعى

حداد؟ بألسنة إخوانهم ويسلقون أنفسهم،
ما عىل الحكم حني والعثار، الزلل من لسالمتنا لكاف واألناة الروية من قليًال إن

يقولون. وما الناس يعمل

٤

يف العشاق مدامع بنرش هم حني الكاتب أرسف بل الحد، هذا عند وقف األمر وليت
العذارى. إحدى إىل موجهة الجريئة، الكلمة بهذه وافتتحها ١٩٢٢ سنة الصباح جريدة
هذا أذعت لو رضني فما كمعدوم! وموجوًدا كميت، حيٍّا وأصبحت األمر، قيض

عذول؟ وجه أرى أو مالًما به أسمع ما منى هواك أبقى وما الحب،
وما الحاقدين، حقد تزيد قد هوى من بيننا بما اإلشادة بأن يحدثني قلبي أن عىل
لهم سالح ال قوًما ألرهب كنت فما أنا أما اإلشفاق، بهذا املعنية وأنت سبيل! ردعهم إىل

والقال. القيل غري

ل��ق��ون��ي ب��ث��ي��ن ي��ا ب��ق��ت��ل��ي وه��م��وا دم��ي ن��ذروا ق��د ف��ي��ك رج��اًال ف��ل��ي��ت
ع��رف��ون��ي وق��د ه��ذا! م��ن ي��ق��ول��ون: ث��ن��ي��ة م��ن ط��ال��ًع��ا رأون��ي م��ا إذا

املحبني، وباليا الحب، حديث غري الوجود هذا يف إليه أسكن ما يبق لم فإنه وبعد
أبدأ وأن النسيب، وهو ألسنتهم: عىل جرى ما أعذب يف العرب شعراء أساير أن رأيت وقد
حتى بعيد، أو قريب سبب من لها وما الدموع، عن الحديث وهو إليه، انتهوا بما ذلك
كيف وذكرت الشعراء، فصاحبت عدت املسفوح، الدمع هذا بعد القلب ثورة هدأت إذا
الفواتن، الخدود بني قلوبهم، ومرصع عيونهم، مهوى وبينت األوىل، النظرة بهم فتكْت
والردف النحيل، الخرص بني الوقائع من كان ما ذكر من أتحرج ولن الفواتك، والعيون

14



األوىل الطبعة مقدمة

الشباب صدور يف الشائقة األبحاث هذه ستقيمها التي الفتنة إثم وحدى وعيل الثقيل،
الحديث. هذا قراءة عن اآلن منذ يكف أن القراء من السالمة شاء وملن والكهول،

ي��ح��ل��و م��ا ل��ن��ف��س��ك ف��اخ��ت��ر م��خ��ال��ف��ت��ي، أرى وال��ذي ب��ال��ه��وى، ع��ل��ًم��ا ن��ص��ح��ت��ك

٥

يف املجازفة، من فيه عما فضًال فتاة، إىل يوجه ال أنه عليه يؤخذ ما أقل خطاب وهذا
الناس! آصار أحمل فكيف آثامي، آذتني ولقد الفاتكني، وفتك اآلثمني، إثم حمل

ينالني أن وبدون األسبوعية، الجرائد إحدى له تضح أن بدون الخطاب ذلك يمر ولم
القاسية: الكلمة هذه عليهم الرد يف فكتبت حديد، بلسان الكتاب أحد

يف الجاد والكاتب والكربياء، الغطرسة غري الجد من يعرفون ال قوم مرص يف
كنيسة يف قسيس أنه كتب: كما إليه يخيل الذي السليط، الرجل هو نظرهم
املنكرات! وعد الرذائل رسد عن مسئول فهو جامع، مسجد يف خطيب أو حافلة،
الجمال، وبدائع الحسن، روائع من العالم هذا هللا أودع بما املفتون الكاتب فأما

خليع! ماجن كاتب رأيهم يف فهو
الجميلة، الصور هذه خلق من سألتهم لو هؤالء يجيب بماذا أدرى وال
يقولون أتراهم يهيمون؟ واد كل يف وصريتهم الشعراء؟ بألباب طارت التي
ينكرون فلم هللا، خلق من كانت فإذا الشيطان؟ خلق من أم هللا، خلق من إنها
يمحون ال فلم الشيطان، خلق من كانت وإن البديع؟ بصنعه نتغنى أن علينا

الرجيم؟ الشيطان عمل من ألنه الحسان؛ وجوه من الحسن
مقلوب! منطق من لهم بما وكفرت باهلل آمنت

الذي هللا صنع عن وعموا وجوههم، يف الدنيا أظلمت ممن جماعة يريد
وأن عمايتهم، يف أجاريهم أن يريدون إنهم يريدون؟ ماذا يشء، كل أتقن
والتربم الدنيا، ذم من يروقهم ما غري يف أكتب فال جهالتهم، يف أسايرهم
البديعة الدنيا هذه يف الجمال» «أفنان من يعرفوا لم ما عرفت ولكني بالوجود!
فعدت كان، مما أبدع باإلمكان ليس بأن يرصح أن عىل الغزايل حملت التي

الجحود! يف هم أمعنوا كلما له، والتقديس الحسن، بحمد خليًقا
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الشباب، يفسد مما الصباح جريدة يف أنرشها التي العشاق مدامع إن يقولون
العقول. وتثقيف النفوس، تهذيب يف األثر من له وما الجمال، بأرسار جهل منهم وذلك
فهل الطريف! الشائق البحث هذا يف مضيت أنا إذا والثبور، بالويل ويوعدون ويهددون

املأفون! السخيف رأيهم عند أنزل حتى لهم أكتب أني السفهاء هؤالء حسب

إل��ي��ن��ا ن��ص��ي��ح��ت��ك��م ت��ل��ق��وا ف��ال أب��ي��ن��ا ن��ط��ي��ع��ك��م أن أب��ي��ن��ا
ع��ل��ي��ن��ا أو ك��س��ب��ن��ا ق��د م��ا ل��ن��ا ف��إم��ا خ��ط��ًرا ال��ه��وى ف��ي رك��ب��ن��ا
وع��ي��ن��ا أذنً��ا ل��ن��ا أع��ط��ى ل��م��ا أردن��ا م��ا رب��ك ي��رض ل��م ول��و
دي��ن��ا ال��ع��ش��اق ع��ل��ى ل��ك��م ك��أن ص��ب ك��ل ع��ن تَ��ْس��آلُ��ك��م ف��م��ا

٦

ما عىل بالتمرد يهم شاب بخاطر مرت الخواطر، من ألوان عىل القارئ وقف هنا إىل
موكل القول: برصيح فأنا للرياء، بغيض لوال التفاصيل هذه ألذكر كنت وما الناس، ألف

ألقول: وإني الجمال. أفنان عىل بالتغريد ومغرم أتبعه، بالحسن

م��ك��ن��ون ل��ؤل��ؤ ال��س��ت��ائ��ر خ��ل��ف وإن��م��ا ال��س��ت��ار خ��ل��ف م��ا أش��ج��اك
م��ف��ت��ون ح��س��ان��ه��م ب��ك��ل أن��ي ي��ع��ل��م��وا ل��م غ��ف��الت��ه��م ف��ي وال��ن��اس

وأقول:

ال��ل��وم أخ��ي وب��ع��د أه��وى م��ن ق��رب ف��ف��ي م��ن��ع��م��ا ال��خ��ي��ر ل��ي رم��ت إم��ا رب ف��ي��ا
ال��ق��دم ج��ي��رت��ي ال��ن��ائ��ي��ن ع��ل��ى ف��ح��زن م��س��اءة ق��ض��ي��ت ف��ي��م��ا ل��ي ك��ان وإن
س��ق��م وال ن��ض��وه��م ال ال��ج��وى ش��ه��ي��د ف��ألك��ن ج��وارك ي��وًم��ا ل��ي ش��ئ��ت وإن
ه��م��ي م��ن ال��ص��ب��اب��ة أح��ادي��ث ف��ط��ول ال��ه��وى ع��ل��ى ال��م��ع��اد ف��ي ح��س��اب��ي وط��وِّل

إىل ال النيات، إىل والرش الخري ألرجع األخالق، حكم إىل الفزع عن أغناني كان وما
وأن الجمال، ندرس أن الواجب، من بل الحق، من أن نعرف أن لنا آن فقد األعمال،
من بالحسن: كلفوا عمن نكتب وأن الجميل، والشعر البليغ، بالنثر نصفه وأن به، نتغنى

والشعراء. العشاق،
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األوىل الطبعة مقدمة

وأنا له.» صبوة ال شاب من ليعجب هللا «إن قال: أنه هللا رسول عن يروون ولقد
بصحته، أجزم ال قبلهم وأنا الحديث، هذا املتعنتون وسينكر منى! هللا يعجب أن أريد ال
لنرمي أو عنه، لنعمى الجمال ليخلق هللا كان فما واقعة، حقيقة يقرر بأنه أثق ولكني
االستمتاع إىل الدعوة من يملون ال األغبياء املتزمتون وهؤالء والفجور، باإلثم عشاقه

املكنون؟! ورسها الطبيعة، لباب إال اإلنسان وهل الويل! لهم الطبيعة، بجمال
والسهول، والنجوم، والكواكب، واألنهار، والثمار، واألزهار، باألشجار، أصنع وماذا

السوانح؟ والظباء الصوادح، والطيور والوديان، والجبال، والحزون،
الحديث، وأساجله القول، أطارحه إنسان معي يكن لم إذا أولئك، بكل أصنع ماذا

الوجود؟! هذا صهباء وأساقيه
أحكم لم إن أختاره وكيف اصطفائه؟ قبل اختياره، يف الحق يل أليس اإلنسان وهذا

ووجدانه؟ وحسه وشعوره، وعقله وروحه، جسمه تمييز يف الذوق،
إىل تهزني لم إن األغصان جمال وما ظلماؤه؟ الحب يف تظلني لم إن الليل قيمة وما
لو الظباء، إىل أميل وكيف الخدود؟ لثم إىل تشقني لم إن األزهار حسن وما القدود، ضم
الغزال، غنة إىل أصبو وكيف وعيون؟ أعناق من للحسان ما وأجيادها، بعيونها تشبه لم

الحالل؟ السحر يسمونها التي العذاب، النربات تلك ذكرى لوال
نعمت الذي الوجه، ذلك أطالع وأنا عنك، أصدف كنت كيف القمر، أيها لتعلم وأنك
أيها لتعلم وإنك الوضاح، وجبينه األحور، وطرفه األقنى، وأنفه املفلج، بثغره معي
كيف ألرى الرسار، حني إال إليك أنظر ال أني وتعلم غاب، حني هجرتُك كيف القمر،
بعدها من أحزن طفيفة، لشماتة وإنها الليايل! منك تنسال وكيف بك، الشحوب يفعل
من جزءًا يوم كل أودع حني يف لشبابك، عودتك وعىل الوجوه بصباح متعتك خلود عىل

الشباب! أجزاء من أودع ما عىل حرستاه ووا شبابي،

ظ��ع��ن وق��ل��ب أق��ام ل��ج��س��م وال��ح��زن األس��ى ن��ه��ب ألص��ب��ح��ت
ال��ش��ج��ن غ��ي��ر زودون��ي وم��ا ال��رح��ي��ل ي��زم��ع��ون وي��ح��ه��م ف��ي��ا
ه��ت��ن م��ا إذا ال��غ��م��ام ك��ص��وب ال��خ��دود ف��وق ت��ح��در دم��وع
ال��س��ك��ن ف��ق��ي��د ال��ق��رار ب��ع��ي��د ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ي��ق��ل��ب وق��ل��ب
ال��ح��زن ك��ث��ي��ر ال��س��رور ق��ل��ي��ل ال��م��ش��ي��ب م��رع��ى وال��رأس وأص��ب��ح��ت
ال��زم��ن وش��اب ح��ظ��ي ش��اب ل��ق��د األوان ق��ب��ل ش��ب��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
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العشاق مدامع

ال��ك��ف��ن خ��ي��وط أو ال��ردى س��ه��ام ال��ب��ي��اض ع��راه��ا ال��ش��ع��ور ك��أن
ال��وس��ن ع��ن��ه أق��ل��ع ل��ك��ال��ح��ل��م ان��ق��ض��ى م��ا إذا ال��ش��ب��اب وإن

٧

واليوم بالكفر، أجله من فرمونا الغزايل» عند «األخالق كتاب للناس أخرجنا فقد بعد أما
حتى عدوانهم عىل وسنصرب بالفجور، أجله من وسريموننا العشاق، مدامع لهم نخرج
ذلك بعد نجنح ثم الجمال» «أفنان وكتاب واألدبية» الفلسفية الجاحظ «آراء كتاب نخرج

املتاب! إىل

ف��ج��وره��ا ع��ل��ي��ه��ا أو ت��ق��اه��ا ل��ن��ف��س��ي ف��اج��ر ب��أن��ي ل��ي��ل��ى زع��م��ت وق��د

مبارك» «زكى يزعمون فيما الفاجر امللحد
هجرية ١٣٤٣ سنة األول ربيع ١٢ يف سنرتيس
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النسيب مذاهب

ما وصف يف مذاهبهم وتنوعت الحسن وعن الحب، عن الحديث من العرب شعراء أكثر
الحبيب! به ينعم وما املحب، به يشقى

اثنني: أصلني إىل النسيب يف كالمهم رجع ويمكن
الوجد، يهيج ما كل ذلك يف ويدخل الحب، عنت من املحبون يالقي ما وصف األول:

والحنني. والذكرى، والعتاب، الفراق، كحديث الدمع، ويثري
كل ذلك يف ويدخل الحسن، روعة من أحبابهم يف الشعراء يرى ما وصف الثاني:
والخدود، العيون، كوصف واألرواح، األبدان جمال من والعني، النفس؛ به تتمتع ما

والعفاف. والوفاء والرفق، العطف، عن وكالحديث والصدور، والنحور، والثغور،
اسميه كتاب يف املحبون به يشقى ما وصف يف النسيب مذاهب أفصل أن رأيت وقد
«أفنان اسميه كتاب يف الحسن عن الكالم يف مذاهبهم أرشح وأن العشاق»، «مدامع

الجمال».
الجمال، أفنان وألن وأمتع، أوىف ألنه الجمال» «أفنان بطبع نبدأ أن الواجب وكان

العشاق. مدامع قبل وجدت
عىل الفروع ولنقدم الظلم، يف فلنتابعها رحمة، وال فيها عدل ال الحسن دولة ولكن

األصول!





الدموع موجبات

يعرفون ما ثم املدامع، وموجبات البكاء، أسباب عن الشعراء حديث الباب هذا يف نذكر
حمراء! كانت أن بعد وابيضاضها بيضاء، كانت أن بعد الدموع احمرار عن

الدخيلة، الحرق فهي العامة األسباب فأما خاصة، وأسباب عامة، أسباب وللدموع
العباس قول هذا فمن والحرسة، واللوعة والحزن، البث من ذلك إىل وما الدفني، والجوى

األحنف: بن

األرق��ا ب��ال��رق��اد ب��ادل��ت��ه��ا إن��ه��ا ع��ي��ن��ي ع��ي��ن��اك ظ��ل��م��ت
ان��دف��ق��ا إال ال��ش��وق داع��ي ه��ب ف��م��ا ال��دم��ع ع��ل��ى ال��ش��وق س��ل��ط

رصيع قول منه وخري بالسهاد. البتالئه الظلم، عينيها إىل ينسب أن له كان وما
الغواني:

س��ه��را م��ن ن��م��ت م��ا إذا ن��ب��ال��ي ل��س��ن��ا أع��ي��ن��ك��م ال��ل��ه أن��ام أس��ه��رت��م��ون��ي

قال: ولو

األرق��ا ب��ال��رق��اد ب��ادل��ت��ه��ا إن��ه��ا ع��ي��ن��ي ع��ي��ن��اك رح��م��ت



العشاق مدامع

من حبيبه عينا أهدته ما املحب فحسب الجميل، وعرفان الصدق إىل أقرب لكان
البحرتي: وقال الجفون. وسهد الجسم، ضنى

ال��دم��وع1 وراء م��ا ال��ح��ي ُظ��ُع��ن ت��ول��ت ي��وم ال��دم��وع أرت��ك ق��د
ال��ض��ل��وع2 م��لء ال��ف��ؤاد ح��رق م��رت��ه��ا ال��ج��ف��ون م��لء ع��ب��رات
ال��رب��وع غ��ي��ر ب��ال��ع��ق��ي��ق م��ن��ظ��ًرا م��ح��ب ل��ع��ي��ن��ي ت��دع ل��م ف��رق��ة

به تجود الذي األحمر الدم أهو الدموع! وراء بما البحرتي أراده الذي ما أدري وال
ويفصح الدمع، عنها ينبئ التي الدخيلة الحرق هي أم املدامع، تفيض عندما الشئون

الريض: الرشيف وقال البكاء! مكنونها عن

أل��ي��م ت��ع��ل��م��ون ل��و ج��وى ف��ق��ل��ُت ع��ب��رة ل��ل��ع��ي��ن أب��ق��ي��ت م��ا ي��ق��ول��ون
ل��ل��ئ��ي��م إذن إن��ي ب��ه��ا؟ ض��ن��ي��نً��ا وأغ��ت��دي ب��ال��دم��وع ج��ف��ن��ي أي��س��م��ح
ك��ري��م ال��ن��اظ��ري��ن ودم��ع ف��ك��ي��ف ل��ع��ت��ب��ت��ه��ا إذن ع��ي��ن��ي ب��خ��ل��ت ول��و

لشعر وإنه إليه، والداعي موجبه، بذكر البكاء، عن االعتذار يف قيل ما خري هذا ولعل
قال كما األخبار، لتلمس يبكي من العشاق فمن كثرية، فهي الخاصة األسباب أما بديع.

هرم. ابن

ع��ه��دي ع��ه��ده��م ال��رك��ب ع��ن��ه��ا وأس��أل أرض��ه��ا ن��ح��و م��ن األخ��ب��ار وأس��ت��خ��ب��ر
ال��ع��ق��د م��ن ال��ج��م��ان ن��ث��ر ل��ح��ي��ت��ي ع��ل��ى ع��ب��رة ال��ع��ي��ن م��ن ف��اض��ت ذك��رت ف��إن

الهودج. يف املرأة وهي ظعينة، جمع والظعائن: الظعن 1
الدمع، مرت اللوعة إن يقول أن الشاعر ويريد اللبن. لتدر رضعها مسح إذا الناقة: الراعي مرى يقال 2

يفيض. أن عىل حملته أي
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الدموع موجبات

ووله، حرية عىل يدل فإنه عهدي) عهدهم الركب عنها (وأسأل قوله: لريوقني وإني
يفعل وكذلك عنها، بالسؤال اسرتواًحا شيئًا، أخبارها من يعلم ال من يسأل كان إذ
األمر ألن الشعر؛ هذا يف اللحية عىل الدموع فيض الغواني يستنكر أن يبعد وال املشوق!

تمام: أبو قال كما

خ��دوًدا ب��ه��ن أش��ب��ه��ه��م ك��ان م��ن م��واق��ًع��ا ال��ن��س��اء م��ن ال��رج��ال أج��ل��ى

الشباب! عىل جنايته عن عفا وال الشيب، هللا وقاتل
الدمينة: ابن قال كما الرسوم، مطالعة أو املعالم، ظهور عند يبكي من ومنهم

ب��رد ل��ه ل��ي��س األح��ش��اء ع��ل��ى وح��ر زف��رة ب��ع��د زف��رة إال ال��ح��ب ه��ل
ي��ب��دو ي��ك��ن ل��م أرض��ك��م م��ن ع��ل��م ب��دا ك��ل��م��ا م��ي ي��ا ال��ع��ي��ن دم��وع وف��ي��ض

— تكلف الروح به يشء ولكنه — الدمينة ابن قال كما عربة، وال زفرة الحب كان وما
القريواني: أسباط ابن قول أحسن وما

ع��رف��ت��ه ذق��ت��ه ل��و ف��ق��ل��ت م��ح��ال ال��ه��وى ال��خ��ل��ي ق��ال
ص��رف��ت��ه ت��رض��ه ل��م أن��ت إن ق��ل��ب ش��غ��ل غ��ي��ر ع��ل��ى ف��ق��ال
ك��ف��ف��ت��ه ج��ري��ه ت��رد ل��م إن ودم��ع زف��رة س��وى وه��ل
وص��ف��ت��ه إذ ال��ح��ب ت��ع��رف ل��م وص��ف ك��ل ب��ع��د م��ن ف��ق��ل��ت

أزهارها، وحمرة أغصانها، رشاقة تذكره إذ بالرياض، الوقوف عند يبكي من ومنهم
املعتز: ابن قال كما الوردية، والخدود الرشيقة، بالقدود

ال��زه��ر أع��ي��ن ب��دم��وع��ي ب��ك��ت وق��د م��ش��ب��ه��ه ف��ق��د أب��ك��ي ب��ال��روض وق��ف��ت
ال��م��ط��ر م��ن الس��ت��ع��ارت��ه ل��رح��م��ت��ي ت��س��ف��ح��ه ال��دم��ع ال��ج��ف��ون ت��ع��ره��ا ل��م ل��و
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تسعد كانت وإنما أعلم! فيما املعتز ابن قبل الناس عرفه ما اإلسعاد من نوع وهذا
الرفيق.3 ويبكي الحمائم

األعراب: بعض قال كما النسيم، هبوب عند يبكي من الشعراء ومن

ج��ن��وب ت��ه��ب أن إال ب��دراء وال��ب��ك��ا ع��ي��ن��ي��ك م��ي��ع��اد م��ا ل��ع��م��رك
ح��ب��ي��ب4 إل��يَّ م��ه��ج��ور وب��ال��رم��ل أح��ب��ه ال م��ن (داراء) ف��ي أع��اش��ر
ن��س��ي��ب5 ال��ري��اح ل��ع��ل��وي ك��أن��ي وج��دت��ن��ي ال��ري��اح ع��ل��وي ه��ب إذا

قول وأروعه أبدعه من ولعل كالمهم. يف كثري وهو الحمائم، لبكاء يبكي من ومنهم
شجوه: هاجت حمامة شجو يصف الشبيل

ف��ن��ن6 ف��ي ص��دح��ت ش��ج��و ذات ال��ض��ح��ى ف��ي ه��ت��وف ورق��اء رب
ح��زن��ي ف��ه��اج��ت ح��زنً��ا ف��ب��ك��ت س��ال��ًف��ا وع��ي��ًش��ا إل��ًف��ا ذك��رت
أرق��ن��ي رب��م��ا وب��ك��اه��ا أرق��ه��ا رب��م��ا ف��ب��ك��ائ��ي
ت��ف��ه��م��ن��ي ف��م��ا أش��ك��و ول��ق��د أف��ه��م��ه��ا ف��م��ا ت��ش��ك��و ول��ق��د
ت��ع��رف��ن��ي ب��ال��ج��وى أي��ًض��ا وه��ي أع��رف��ه��ا ب��ال��ج��وى أن��ي غ��ي��ر
ج��رع��ن��ي م��ا ال��ب��ي��ن س��ق��اه��ا أم م��ول��ع��ة ب��ال��ب��ك��ا أت��راه��ا

الشيخ بها افتتح ولقد تصويًرا، وأبرعه تقسيًما، الشعر أحسن من األبيات وهذه
يقدمونه وهم الناس فخرج هللا فتح حمزة الشيخ املرحوم تأبني يف خطبته الجارم عىل
األحياء عاش ملا العربية اآلداب بتاريخ الجهل ولوال له، أنها منهم ظنٍّا الشعراء، سائر عىل

الناس! يشعر ال حيث من األموات، حساب عىل

البكاء. يف املشاركة هو اإلسعاد 3
الرمل. وكذلك موضع، اسم داراء 4

نجد. عالية إىل شاذة نسبة علوى 5

أفنان. عىل ويجمع الغصن والفنن الحزن، والشجو الحمامة، هي الورقاء 6
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بما جزاء للعني، عقابًا بعضهم جعله ما البكاء، موجب يف املتأخرون ابتدعه ومما
فقال: نحول، من والجسم شجى، من للقلب نظراتها أهدت

دم��ا س��ال��ت أو ب��ال��دم��ع ج��رت ف��ي��م��ا م��ف��ك��ر غ��ي��ر ال��ع��ي��ن ألع��ذب��ن
م��ح��رم��ا ال��ج��ف��ون ع��ل��ى ي��ع��ود ح��ت��ى ل��ذي��ذه ال��رق��اد م��ن وأله��ج��رن
م��س��ل��م��ا ل��ك��ن��ت ن��ظ��رت ت��ك��ن ل��م ل��و ف��ت��ن��ة ح��ب��ائ��ل ف��ي أوق��ع��ت��ن��ي ه��ي
أظ��ل��م��ا ف��ك��ان��ت ب��دأت ال��ت��ي وه��ي دم��وع��ه��ا ف��ألس��ف��ح��ن دم��ي س��ف��ك��ت

وإال الجمال! وفهم الحسن، إدراك من صاحبه مبلغ عىل يدل غريب، مذهب وهو
القائل: در وهلل البقاء. بطول لعينيه يدعو وال عليه، النظر جناية يذكر عاشق فأي

ب��ص��ري ع��ل��ى دم��ع��ي م��ن وأش��ف��ق ن��ع��م، ل��ه��ا ف��ق��ل��ت غ��ب��ن��ا؟ إذ أت��رق��د ق��ال��ت
وال��س��ه��ر ب��ال��ن��وح أع��ذب��ه أن��ي ح��س��ن��ك��م ن��ح��و ه��دان��ي ط��رف ح��ق م��ا

فقال: بالنظر، زنت مما للعني غسًال الدمع جعل من ومنهم

ه��ط��ل أدم��ع��ه��ا ال��ظ��ب��ي ه��ذا م��ح��اس��ن رأت م��ذ ع��ي��ن��ك ب��ال م��ا وق��ائ��ل��ة
غ��س��ل م��دم��ع��ه��ا ف��ي��ض م��ن ل��ه��ا ف��ح��ق وج��ه��ه ب��ط��ل��ع��ة ع��ي��ن��ي زن��ت ف��ق��ل��ت

اآلخر: وقال

خ��ج��ل م��ن��ه��ا ال��دج��ى ب��در ف��ت��ان��ة إن��س��ان��ة
ت��غ��ت��س��ل ف��ب��ال��دم��وع ب��ه��ا ع��ي��ن��ي زن��ت إذا

شعراء! خيال ال فقهاء، خيال وهو
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تمام: أبي قول إىل األرجاني نظر وقد

ي��ن��ب��وع��ا7 وُم��ق��ل��ة ال��ف��راق ت��ص��ف أس��روع��ا ب��ن��ان��ة إل��ي��ك ب��س��ط��ت
دم��وع��ا ت��ك��ون ال��ش��ك��وى رق��ة م��ن أل��ف��اظ��ه��ا ال��ن��وى ل��ع��رف��ان ك��ادت

ما بقية كالآللئ تحدرت وقد الفراق، عند دموعه جعل إذ لطيًفا، معنى منه فولد
قوله: وذلك النفيس. الدر هو حديث من آذانه يف املودعون نفثه

م��ودع��ي إل��ي ب��ه أس��ر ��ا ل��مَّ ف��راق��ه��م ح��دي��ث إال ي��ب��ك��ن��ي ل��م
م��دم��ع��ي م��ن أل��ق��ي��ت��ه م��س��م��ع��ي ف��ي أودع��ت��ه ال��ذي ال��در ذل��ك ه��و

رصدر: قول من أبلغ فيه أجد فلم الدموع احمرار يف السبب أما

ت��ل��ث��م ال ت��ف��اح��ة أو ال��خ��د ف��ي ت��ج��ت��ن��ى ال وردة أرع��ى ح��ت��ام
ال��ف��م ي��س��وغ��ه��ا أن م��ن��ي وي��ري��د ن��اظ��ري ال��م��ح��اس��ن ت��ل��ك ع��ن أيُ��ذاد
ي��ك��ل��م ف��ي��ه��ا ال��ط��م��اح إن��س��ان��ه��ا وق��ائ��ع ل��ل��ع��ي��ون ي��وم ك��ل ف��ي
ال��دم م��آق��ي��ه��ا م��ن ي��ج��ري ك��ان م��ا ل��ق��ائ��ه��م غ��داة ج��رح��ى ت��ك��ن ل��م ل��و
أس��ل��م ال��ل��واح��ظ أن وال ت��ص��ل��ى م��أزق ح��وم��ة ال��ح��ب أن أدر ل��م

الوليد: بن مسلم قول من بلطف مأخوذ وهو

ال��غ��رق م��ن إن��س��ان��ي ح��ذارك ن��ج��ى إس��اءت��ه ف��ي��ن��ا ح��س��ن��ت واش��يً��ا ي��ا
ال��ح��دق م��ن ب��ال��م��رض��ى ال��ع��ي��ن م��ط��روف��ة س��ائ��ق��ه��ا ل��ج دم��وًع��ا أص��د إن��ي

هو إنما الدموع احمرار أن يرون الشعرية، األخيلة هذه أصحاب أن القارئ ويرى
فيها تطأ رشوس حرب من لها فيا املعشوق، وعني العاشق عني بني القائمة للحرب أثر

لفرحون! الهزيمة بهذه وإنا النشيط. الجنس أعناق اللطيف الجنس أقدام

الرقيقة. األنامل العرب به يشبه الرأس، أحمر أبيض دود أساريع، عىل يجمع األرسوع 7
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الدموع، احمرار أولوا كيف رأينا وقد احمرارها! بعد الدموع تبيض أن عجيبًا وكان
يقول: حني التعاويذي بن سبط أصدقهم أن ولنذكر

ال��م��ف��ج��وع وأن��ة ال��م��ش��وق ن��ظ��ر ف��ري��ق��ه��م اس��ت��ق��ل ي��وم أت��ب��ع��ت��ه��م
دم��وع��ي ال��ب��ك��اء ن��زف وق��د إال دًم��ا ع��ي��ن��ي ف��راق��ه��م ي��وم ت��ب��ك ل��م

حمراء. الحزن صريها أن بعد الدموع ابيضاض يتأولون كيف نعرف أن نريد واآلن
بعينيه. قطفها التي الخدود ورد ماء األبيض الدمع يرى من الشعراء فمن

الظرفاء: بعض قال كما الرحيل، عند

ح��رق��ي ب��ع��ده��م ق��ص��رت��ه��ا ن��أوا ف��م��ذ بَ��يْ��ِن��ه��م يَ��ْوَم ح��م��ًرا دم��وع��ي ك��ان��ت
ح��دق��ي م��ن ال��ورد م��اء ال��بَ��يْ��ُن ف��اس��ت��ق��ط��ر خ��دوده��م م��ن ورًدا ب��ال��ل��ح��ظ ق��ط��ف��ت

كقوله: البكاء عمر طول بعد للدموع شيبًا جعله من ومنهم

ال��ت��ن��ائ��ي ل��ط��ول دًم��ا ت��ب��ك��ي ع��ه��دت��ك ق��ال��ت
ب��م��اء ال��دم��اء ب��ع��د ع��ن��ا ت��ع��وض��ت ف��ل��م
وع��زاء ل��س��ل��وة م��ن��ي ذاك م��ا ف��ق��ل��ت
ب��ك��ائ��ي ع��م��ر ل��ط��ول ش��اب��ت دم��وع��ي ل��ك��ن

اآلخر: قول منه وأشجى

ب��ق��ي ال��ذي ه��ذا ع��ز ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت أب��ي��ض��ا دم��ع��ك ب��ال م��ا وق��ائ��ل��ة
م��ف��رق��ي ش��اب م��ث��ل��م��ا دم��وع��ي ف��ش��اب��ت ع��م��ره ط��ال ال��ب��ك��ا أن ت��ع��ل��م��ي أل��م
وت��ح��رق��ي ل��وع��ت��ي ول��ك��ن ت��ري��ن دم��ي وال دم��وع��ي ال ق��ل��ي��ل وع��م��ا

والبث للشجو أدعى تجد وهل دمًعا، وأغزره حزنًا، الشعر أكثر من األبيات وهذه
قوله: من

ب��ق��ي! ال��ذي ه��ذا ع��ز ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
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عىل والغليل العيون، عىل الدموع إتيان يف الريض الرشيف بقول هذا ويذكرني
الضلوع:

غ��ول��ه��ا األض��ال��ع ت��ل��ك ب��ك��م وغ��ال ب��ك��اؤه��ا ال��ع��ي��ون ت��ل��ك ب��ع��دك��م م��ح��ا
غ��ل��ي��ل��ه��ا إال ي��ب��ق ل��م م��ه��ج��ة وم��ن دم��وع��ه إال ي��ب��ق ل��م ن��اظ��ر ف��م��ن
أج��ي��ل��ه��ا ال��ط��ل��ول ف��ي وع��ي��نً��ا ع��ل��ي��ك��م أذي��ب��ه ب��ال��غ��رام ق��ل��بً��ا ل��ي دع��وا

ولهم الهواء، من أرق تكون احمرارها بعد تبيض حني الدموع أن الشعراء ويذكر
الكاتب خالد قول ذلك يف رأيت ما وأجمل الحديث، من وشجون القول، من فنون ذلك يف

له: وإسعادهم به، عذاله رفق يف

وم��ع��ي��ن ال��ه��وى ف��ي ل��ي م��س��ع��د وك��م ف��رح��م��ت��ه رح��م��ة م��ن ع��اذل��ي ب��ك��ى
ج��ف��ون��ي دم��وع ال دم��وع��ي دم��وع ك��أن��ه��ا ح��ت��ى ال��ع��ي��ن دم��وع ورق��ت
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أح��ش��ائ��ه ف��ي ح��ش��اك ي��ك��ون ح��ت��ى أش��واق��ه ف��ي ال��م��ش��ت��اق ت��ع��ذل ال
ب��دم��ائ��ه م��ض��رًج��ا ال��ق��ت��ي��ل م��ث��ل ب��دم��وع��ه م��ب��ل��ال ال��ق��ت��ي��ل إن

وهو عذالهم. لدى به يحتجون وما بكائهم، عن الباكون به يعتذر ما هنا نذكر
غلبه رجل رجالن: فيه والشعراء البكاء. وداعي الدمع، موجب عن اإلفصاح من نوع
وتهيب الرقباء، تخوف ورجل حبه. ومكتوم رسه، بمكنون فباح الصبابة، وقهرته الحب،
… الالئمني لعذل ودرءًا الواشني، لكيد دفًعا األسباب، وينتحل العلل، يختلق فأخذ العذال،

البحرتي: قول األول فمن

ت��رح��ل م��ا ال��ح��ش��ا ف��ي ت��وق��د ح��رًق��ا وخ��ل��ف��ت ال��دم��وع م��ق��دم��ة س��ارت
وت��ف��ض��ل ال��ف��راق ت��س��ع وم��دام��ًع��ا ف��خ��ل��ن��ي ع��ل��م��ت ك��م��ا ال��ف��راق إن
ي��ج��م��ل ال م��ا ف��ي��ه ي��ج��م��ل ن��ش��وان ف��ال��ه��وى ج��م��ي��ل ص��ب��ر ي��ك��ن إال

الرمة: ذي قول من خري وهو الغليل! وبقاء اللوعة، خلود يف األول البيت وحسن

ال��ب��الب��ل ش��ج��ي ي��ش��ف��ي أو ال��وج��د م��ن راح��ة ي��ع��ق��ب ال��دم��ع ان��ح��دار ل��ع��ل
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املعنى: نفس يف تمام أبي قول من أروع األخري والبيت

ج��م��ي��ال ي��ك��ون أن أح��رى ال��ح��ب ف��ي ت��ل��دًدا أن غ��ي��ر أج��م��ل وال��ص��ب��ر

البكاء: عن االعتذار يف البحرتي وقال

ال��ب��ك��اء ف��ي��ه ل��م��ت م��ا ش��ج��و ن��ض��و ف��إن��ي ال��ب��ك��اء ع��ل��ى ت��ل��م��ن��ي ال
دم��اء ال��دم��وع ي��ت��رك ه��وى ف��ي أن��ي��نً��ا ال��ح��ن��ي��ن ي��ت��رك ع��ذال
خ��الء ال��دي��ار راح��ت ب��ع��دم��ا خ��ل��ًوا ال��ص��ب��اب��ة م��ن أغ��دو ك��ي��ف

الكاتب: خالد قول البكاء عن االعتذار بديع ومن

واص��ل��ي ت��ص��ل��ن��ي ل��م إن وال��ض��ن��ى ق��ات��ل��ي س��ري��ًع��ا ف��ح��ب��ي��ك ع��ش
ن��اح��ل ب��ج��س��م وال��س��ق��م ف��ي��ك دن��ف ب��ق��ل��ب ال��ح��ب ظ��ف��ر
ال��ذاب��ل ك��ال��ق��ض��ي��ب ص��ي��ران��ي وض��ن��ى اك��ت��ئ��اب ب��ي��ن ف��ه��م��ا
ال��ع��اذل ل��ب��ك��اء ف��ب��ك��ائ��ي رح��م��ة م��ن ل��ي ال��ع��اذل وب��ك��ى

الالئمون يبكي أن يندر فقد الحقيقة: من القرب غري ينقص ال جميل، معنى وهذا
الحزين! باملحب رفًقا

كثري: قول أسبابه غري أسبابًا للبكاء الشعراء فيه انتحل ومما

ق��ذاه��م��ا ال��ط��ب��ي��ب ي��دري ل��و وع��زة ب��ال��ق��ذى أع��ت��ل ع��ي��ن��اي زرف��ت إذا

أحبابهم: من اليأس عند الشعراء إليه يفزع الكتمان من نوع وهو

أت��س��ت��ر ل��م ف��ي��ك أط��م��ع ك��ن��ت ل��و ف��اع��ل��م��ي ال��ت��س��ت��ر ل��ي ي��ح��س��ن ي��أس
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صديقه: من استحيا وقد بكائه، عن يعتذر العتاهية أبي قول النوع هذا طريف ومن

ال��ح��ي��اء م��ن ال��ب��ك��اء رق��ه أس��ا ل��ي ص��دي��ق م��ن ك��م
ب��ك��اء م��ن ب��ي م��ا ف��أق��ول الم��ن��ي ت��أم��ل ف��إذا
ب��ال��رداء ع��ي��ن��ي ف��ط��رف��ت ألرت��دي ذه��ب��ت ل��ك��ن
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بالدموع االكتفاء

بعض قول فيه الشعر جيد ومن القنوط، عند يكون الحب يف القناعة من نوع هو
األعراب:

وال��ق��واف��ي��ا ال��ب��ك��ا م��ن��ي ت��م��ن��ع��وا ف��ل��ن ح��دي��ث��ه��ا وح��س��ن ل��ي��ل��ى ت��م��ن��ع��وا ف��إن
ه��ادي��ا ال��ن��أي ع��ل��ى ي��واف��ي��ن��ي خ��ي��اًال ح��دي��ث��ه��ا م��ن��ع��ت��م إذ م��ن��ع��ت��م ف��ه��ال

السجن: يف وهو جحدر بقول تذكرنا طريفة سذاجة وهى

ت��دان��ي ل��ن��ا ف��ذاك وإي��ان��ا ع��م��رو أم ي��ج��م��ع ال��ل��ي��ل أل��ي��س
ع��الن��ي ك��م��ا ال��ن��ه��ار وي��ع��ل��وه��ا ت��راه ك��م��ا ال��ه��الل وأرى ن��ع��م

ما عاله، كما النهار ويعلوها تراه، كما القمر يرى أن من املحب أعداء يضري الذي وما
فقال: القناعة هذه تفاهة إىل بعضاألعراب تنبه وقد منها. وحرموه عنها، أبعدوه قد داموا

ف��اه��ا ق��ب��ل��ت أو ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل ل��ي��ل��ى إل��ي��ك ض��م��م��ت ه��ل ب��رب��ك
ش��ذاه��ا ف��ي األق��ح��وان��ة رف��ي��ف ل��ي��ل��ى ف��روع ع��ل��ي��ك رف��ت وه��ل

روعة من وأمثاله جحدر شعر يف ما الخيال هذا جمال ينسينا أال ينبغي ال أنه عىل
من أشهى البكاء يصبح لم إن الصبابة تكون أن عىس وماذا الوفاء. وجالل الصدق،
املسكوب، والدمع املشبوب، الوجد غري يف له أمل وال املحب يغدو حني املعسول، الحديث

املغلوب! والصرب



العشاق مدامع

عن يصفح أن ونرجوه املرصفي، سيد الشيخ الجليل أستاذنا نخالف هذا أجل من
املقيم: وحزنه الدائم، بدمعه االكتفاء يف ذريح بن قيس بقول إعجابنا

أم��ي��ر وع��ي��د أو واٍش م��ق��ال��ة وص��ل��ه��ا دون ي��ح��ل أو ي��ح��ج��ب��وه��ا ف��إن
ض��م��ي��ري أج��ن ق��د م��ا ي��ذه��ب��وا ول��ن ال��ب��ك��ا دائ��م م��ن ع��ي��ن��ي ي��م��ن��ع��وا ف��ل��ن
وزف��ي��ر ت��ع��ت��ادن��ي ُك��رب وم��ن ال��ه��وى م��ن أالق��ي م��ا أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ق��ص��ي��ر غ��ي��ر ال��ح��زن ط��وي��ل ول��ي��ل ال��ح��ش��ا ب��اط��ن ف��ي ل��ل��ح��ب ح��رق وم��ن
أس��ي��ر ال��وث��اق ف��ي ح��زي��ن ب��ك��اءَ ق��ري��ح��ة ب��ع��ي��ن ن��ف��س��ي ع��ل��ى س��أب��ك��ي
وس��رور غ��ب��ط��ة َح��اَل��ْي ب��أن��ع��م ال��ن��وى ت��ظ��ه��ري أن ق��ب��ل ج��م��ي��ًع��ا وك��ن��ا
ل��ظ��ه��ور م��ق��ل��وب��ة ال��ه��وى ب��ط��ون ل��ن��ا ب��دت ح��ت��ى ال��واش��ون ب��رح ف��م��ا
غ��رور م��ت��اع ال��دن��ي��ا ول��ك��ن��م��ا وص��ل��ن��ا دام ل��و ال��ن��ف��س ح��س��ب ك��ن��ت ل��ق��د

تمثيل. أدق وتمثيلها تصوير، أجمل اإلنسانية للنفس بتصويرها القطعة هذه وتمتاز
وحرقته، لوعته، هللا إىل يشكو انطلق ثم بالبكاء، قناعته يف أوجز وقد الشاعر إىل تر ألم
األعداء، بخلودها يكبت سابقة نعمة الدمع يحسب كان وقد إليه تر ألم الطوال! ولياليه

املساكني! ء األِذالَّ إليه يفزع ما وآخر واملسكنة، الذل آية الدمع يرى فعاد
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الرمة: ذي قول فذكرت أوجعتني مصيبة بي نزلت عياش: بن بكر أبو قال

ال��ب��الب��ل ش��ج��ي ي��ش��ف��ي أو ال��وج��د م��ن راح��ة يُ��ع��ق��ب ال��دم��ع ان��ح��دار ل��ع��ل

عربة، به تودي أو زفرة، بالوجد تذهب كيف أدري ولست فسلوت! فبكيت فخلوت
قيل: كما وهو

ال��ب��دن ف��ي ال��روح م��ث��ل ال��روح ف��ي ف��ك��ان ف��ي��خ��ل��ع��ه��ا ت��ب��ل��ى ل��ب��س��ة ال��ه��وى ظ��ن

الشعراء، إليه يجنح ملا وفًقا بالدموع، استشفاء الشعر من النوع هذا أسمي وكنت
وأنه اللوعة، يطفئ ال الدمع أن تبينت حني الدموع» إىل «فزًعا أسميه أن رأيت ولكني

وسالم! برٌد ال حامية، نار
حبيبته: ترحلت وقد كثري، قول من الحزن، وأجلب للبث، أدعى تجد وهل

ب��رح��ي��ل آذن��ت ع��ي��ر ل��ع��زة ط��رف��ه��ا رد أن ل��ل��ع��ي��ن ح��زنً��ا ك��ف��ي
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
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الذي الصرب من ليفر اختاره ولكنه قال، كما للغليل أشفى ألنه البكاء اختار وما
ويف ينال، مما والبكاء الصرب بني التفضيل أن الشعراء بعض حسب وقد املذاق! مر رآه

يقول: ذلك

ال��ص��ب��ر ي��ج��ب ول��م ط��وًع��ا ال��ب��ك��ا أج��اب وال��ب��ك��ا ب��ع��دك ال��ص��ب��ر دع��وت م��ا إذا

انقضاض عليه ينقض ولكنه املخزون، دعوة ينتظر ال البكاء فإن مبني: ضالل وهو
ولكنهم األليم، حزنهم عن يتحدثون ال الشاعر هذا وأمثال رصيع! هو فإذا الصاعقة،

املجلوب. الدمع بهذا أحبابهم عىل يمنون
يبكون وهؤالء الجوى، من أمىض الجوى من السالمة أن إىل تنبه من الشعراء ومن
هذا يف الشعر مختار ومن الضالل»، الحب أسماء «ومن القديم وضاللهم الذاهب وجدهم

املتنبي: قول البكاء

ال��ن��اق��ل ع��ل��ى ال��ط��ب��اع وت��أب��ى ن��س��ي��ان��ك��م ال��ق��ل��ب م��ن ي��راد
ال��زائ��ل ح��ب��ي ع��ل��ى ب��ك��ي��ت أب��ك��ك��م ل��م ث��م زل��ت��م ول��و

البحرتي: قول منه وأوجع

غ��ل��ي��ل��ي ش��ف��ي��ت أن��ي وال م��ن��ك��م ل��ب��ان��ت��ي ق��ض��ي��ت م��ا أن��ي وأود
ال��م��خ��ب��ول غ��اي��ة أع��ظ��م وال��ب��رء ج��ن��اي��ة ه��واك م��ن ب��رئ��ي وأع��د

إال السلوة وهل … البكاء يف وال السلوة، يف شفاءه يجد ال الجريح القلب بأن ذلك
لوعته أليست الجنة؟ من خرج وقد آدم أرأيت العمر؟ ويقصف الظهر، يقصم جديد رزء
قريبًا؟ سببًا له نعرف ال قد أنني من يعتادنا ما رس هي الضائع، الفردوس ذلك عىل
القلوب؟ قساة له ويرق األكباد، غالظ لرهبته يخشع الوجد آثار من أثر إال البكاء وهل

بقوله: عنها أفصح البحرتي حرسة تلك

غ��ل��ي��ل��ي ش��ف��ي��ت أن��ي وال م��ن��ك��م ل��ب��ان��ت��ي ق��ض��ي��ت م��ا أن��ي وأود
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يقول: حني الشفاء الدمع من يرجو جعله الذي فما

ع��ذوال أو ع��اذًرا أو م��ع��ي��نً��ا أو ح��زي��نً��ا أو م��س��ع��ًدا أو م��ش��وًق��ا ق��ف
ج��م��ي��ال ص��ب��ًرا األح��ب��اب ع��ه��د ك��ر ل��ل��ذا ق��ول��ك ال��ج��م��ي��ل وخ��الف
غ��ل��ي��ال ي��ب��ل أو ال��ح��ب ج��وى م��ن ن��اًرا ي��خ��م��د ال��دم��وع م��اء ع��ل
ض��ئ��ي��ال ن��ض��ًوا وال��ح��ب ذك��ًرا ق ال��ش��و ي��رد م��م��ا ال��دي��ار وب��ك��اء
ط��وي��ال ال��ب��ك��اء ك��ان ول��ك��ن ٍن ب��ن��ع��م��ا ط��وي��ًال ي��وم��ن��ا ي��ك��ن ل��م

وامليول. املشاعر موحدة ليست فهي البرشية: النفس تأمل إىل يحتاج ذلك فهم إن
تكون أن أيًضا لجاز النفوس، عالم يف شقيقتها لفقد األلم خالدة نفًسا تجد أن جاز ولو
رصخة إال السلوة طلب وليس واألنني! الشكوى يف تصاريف ذات الخالدة لوعتها يف
السعادة إىل يلتمس أن شقي عىل يحرم الذي ومن العاني: املتيم كبحها عن يعجز الوجد
بنعمة كفًرا بلواهم من الخالص طلب يكون حتى سعداء املحبون كان ومتى السبيل؟
البحرتي قول القارئ ننشد أن يحسن وقد الشهداء؟! أولئك بها هللا ابتىل التي الحب

نفسه:

ت��ن��اس��ي غ��ب ال��ص��د م��ن��ك ك��ان إن ت��ذك��ر غ��ب ال��وج��د م��ن��ي ك��ان ق��د
ق��اس��ي ق��ل��ب��ك ح��ي��ث ق��ل��ب��ي وي��رق ج��ام��د دم��ع��ك ح��ي��ث دم��وع��ي ت��ج��ري

الشوق من فرييحه إليه يفيض البكاءَ حسب الذي للتذكر أثًرا الوجد جعل تراه أال
قوله: يف

ض��ئ��ي��ال ن��ض��ًوا وال��ح��ب (ذك��ًرا) ق ال��ش��و ي��رد م��م��ا ال��دي��ار وب��ك��اء

دليال ذلك من نتخذ ولسنا أخرى! تارة داء ويجعله تارة، دواء الذكر يجعل فهو
عىل به نستدل ولكنا الخلود، يرزق لن كله والعالم الصبابة، خلود عن املنطق يرضاه

اضطراًما. لوعته يزيد أم الدمع، أيشفيه يدري فما املحزون، املتيم بها يرزأ الحرية
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والنفس كاملرآة، الشعر ألن خواطره؛ «تتناقض» أن يف الشاعر عىل عيب ال أنه عىل
الجميل. الشعر لوحة يف املختلفة، صورها ترتاءى ثانية، دنيا
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الرومي: ابن قول ذلك فمن الفراق، عند الدموع وصف من نماذج هنا نذكر

ال��وج��د غ��ل��ة ي��ط��ف��ي��ن وه��ن ح��اض��رن��ا ال��ف��راق ي��وم ك��ن��ت ل��و
خ��د ع��ل��ى م��ق��ل��ة م��ن ت��ق��ط��ر ب��اك��ي��ة دم��وع إال ت��ر ل��م
ورد ع��ل��ى ن��رج��س م��ن ي��ق��ط��ر ن��دى ق��ط��ر ال��دم��وع ت��ل��ك ك��أن

يف نواس أبي قول وهو حينه، غري يف الغزل من فيها ما األبيات هذه عىل يؤخذ وقد
جنان:

أت��راب ب��ي��ن ش��ج��ًوا ي��ن��دب م��أت��م ف��ي أب��ص��رت ق��م��ًرا ي��ا
ب��ع��ن��اب ال��ورد وي��ل��ط��م ن��رج��س م��ن ال��در ف��ي��ذري ي��ب��ك��ي

خاص، جمال لها ليس عادية أخيلة ونراها الخيال، وثبات من هذا يرون واألدباء
وقد األسيل! وخدها الساحر طرفها وصف ينسيه ما الباكية الجميلة يف الشاعر يجد فقد

قوله: يف كاد أو الرومي ابن أجاد

م��روع ق��ل��ب ذو م��ن��ه ك��الن��ا الف��ت��راق ل��ق��اء ت��الق��ي��ن��ا
دم��وع ع��ن ج��ف��ون اف��ت��رت ب��ل ث��غ��ور ع��ن ش��ف��اه اف��ت��رت ف��م��ا



العشاق مدامع

املتنبي: قول التعبري، ومتانة التصوير، براعة بني جمع ومما

ط��ل��وح وك��أن��ه��ن أس��ى ن��ف��س��ي ت��ق��ط��ع��ت ال��ح��م��ول ت��ق��ط��ع��ت ل��م��ا
ق��ب��ي��ح ُج��ل��ي��ن وق��د ال��ع��زاء ح��س��ن م��ح��اس��نً��ا ال��ح��ب��ي��ب م��ن ال��وداع وج��ال
م��س��ف��وح وم��دم��ع ي��ذوب وح��ًش��ا ش��اخ��ص وط��رف م��س��ل��م��ة، ف��ي��ه
ي��ن��وح ال��ح��م��ام م��ع األراك ش��ج��ر الن��ب��رى ك��وج��دي ول��و ال��ح��م��ام ي��ج��د

والعربات: الزفرات من للمودع عما االعتذار يف مهيار وقال

ي��ل��ي��ن ك��ي��ف ال��ص��خ��ر ف��ي��ه��ا أع��ل��م وق��ف��ة ال��ع��ي��س ��ت زمَّ إن ف��ل��ي دع��ون��ي
ح��زي��ن ي��ق��ال أو ص��دري وزف��رة ب��ك��ى ن��ع��م يُ��ق��ال أو دم��وع��ي وخ��ل��وا
وج��ف��ون أض��ل��ع ل��ي ُخ��ل��ق��ت ل��م��ا ال��ن��وى دم��ع��ة أو ال��ش��وق غ��ل��ي��ل ف��ل��وال

رصدر: بقول تذكرنا حسنة مدافعة وهي

ون��اظ��ري ب��س��م��ع��ي ن��ف��ع��ي ف��م��ا إل��ي��ك��م ف��ن��ظ��رة ب��وع��د م��ن��ك��م أف��ز ل��م إذا

الخد وتخديد والحنني، اللوعة، من الوداع: مظاهر ذكر يف الرفاء الرسي وقال
العزاء: ذهاب مع بالدمع،

وم��ش��وق��ا ش��ائ��ًق��ا ض��م م��وق��ًف��ا م��ن��ا ال��ك��ره ع��ل��ى ال��ن��وى وق��ف��ت��ن��ا
غ��ري��ق��ا ب��ال��دم��وع ال��غ��ض ـ��رج��س ال��ن��ـ ف��أض��ح��ى ال��خ��دود ورد ح��ال
ش��ه��ي��ق��ا ف��ع��اد أرب��ى وح��ن��ي��ن ح��ري��ق��ا ف��ع��ادت أف��رط��ت ل��وع��ة
خ��ل��ي��ق��ا ف��ي��ه ب��ال��ع��زاء ي��ك��ن ل��م ص��ب ال��ح��ب ب��ل��وع��ة وخ��ل��ي��ق

الريض: الرشيف قول ذلك يف الشعر شجي ومن

وق��وع ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وب ل��ط��ي��ر ي��ح��ن ول��م ذه��ل��ت ت��واق��ف��ن��ا ول��م��ا
دم��وع ت��ش��ذ أن إال ال��دم��ع ع��ن زاج��ر ال��ح��ي رق��ب��ة م��ن ل��ي ع��ش��ي��ة
أط��ي��ع اآلم��ري��ن أي ل��ي ف��ق��ل ب��ال��ب��ك��ا ع��ي��ن��ي ع��ي��ن��اك أم��رت وق��د
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غاية لكان املودع حرية لوال ترتيبًا املعاني ترتيب وهي خاصة: مزية الشعر ولهذا
زريق: ابن قول هنا نذكر أن يفوتنا وال الوضوح. يف

أودع��ه ال وأن��ي ال��ح��ي��اة ص��ف��و ي��ودع��ن��ي ل��و وب��ودي ودع��ت��ه
ت��ش��ف��ع��ه ال ح��ال ول��ل��ض��رورات أف��ارق��ه ال أن ب��ي ت��ش��ف��ع وك��م
وأدم��ع��ه م��س��ت��ه��الت وأدم��ع��ي ض��ح��ى ال��رح��ي��ل ي��وم ب��ي ت��ش��ب��ث وك��م

عند إال العني تراها ال قد معشوقة من يمكنه إذ بالوداع، يفرح من الشعراء ومن
البحرتي: قول ذلك فمن الرحيل.

ب��ي��ض��اءَ ت��م��اض��ر ف��ي وي��ًدا ت��ؤدى ال ن��ع��م��ة ل��ل��ب��ي��ن إن
ودواء ل��ع��اش��ق داءً ك��ان ل��ف��راق ب��دت ح��ت��ى ح��ج��ب��وه��ا
وس��اء وس��ر ص��ب��وة ذي ك��ل وأب��ك��ى ذاك ي��وم ال��ب��ي��ن أض��ح��ك
ل��ق��اء ف��ي��ه ال��ف��راق وج��ع��ل��ن��ا س��الًم��ا ف��ي��ه ال��وداع ف��ج��ع��ل��ن��ا

الظرفاء: بعض يقول املعنى هذا ويف

وال��ن��اح��ل ال��ن��اع��م ال��ب��دن ذا وال��ت��ق��ى ودع��ت��ه إذ أن��س ل��م
ذاب��ل وذا غ��ض ذا غ��ص��ن��ان ج��س��م��ه ع��ل��ى ج��س��م��ي ك��أن��م��ا
راح��ل! أن��ه ل��وال إل��ي ل��ه ض��م��ي أط��ي��ب م��ا رب ي��ا

األبيات: هذه يف املعنى بهذا الرشيف ألم وقد

م��وق��ف م��ط��ي أو دار رس��م ع��ل��ى ع��ب��رة ث��م ل��ف��ت��ة ي��وم ك��ل أف��ي
وم��أل��ف ق��دي��م ع��ه��د ال��ص��ب��ا ل��داع��ي رق��اب��ه��م ي��ث��ن��ي األك��وار ع��ل��ى ورك��ب
ويُ��ش��رف اْل��يَ��َف��اَع ي��ع��ل��و َط��َرٍب وم��ن ك��ف��ه ال��ق��ل��ب أل��زم ق��د واج��د ف��م��ن
ت��ث��ق��ف ال��ض��ل��وع ع��وج ل��ه��ا ت��ك��اد زف��رة ال��دم��ع أت��ب��ع ق��د وم��س��ت��ع��ب��ر
وي��رُج��ف ي��ه��ف��و وال��ق��ل��ب ال��َج��َوى ب��دار وان��ث��ن��ى ال��ش��وق أن��ة م��ن ق��ض��ى م��ا ق��ض��ى
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ال��م��ت��غ��ط��رف1 األزل��م رم��ان��ا وح��ت��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��ب��ع��د زاي��ل ح��ت��ى ت��غ��ن ول��م
م��ؤل��ف ش��م��ل ف��ي��ه��ن ي��رى ب��أال ح��ل��ف��ة أل��ي��ن ك��ن ال��ل��ي��ال��ي ك��أن
ال��م��ط��رف ال��ب��ن��ان ذاك إش��ارت��ه راج��ع ف��ي��ك ه��ل ال��ت��ودي��ع وق��ف��ة أي��ا
وأوج��ف��وا2 ال��ع��ج��ال ال��رك��ب ث��ور وإن ب��ل��ف��ت��ة ال��غ��زال ذاك م��ط��م��ع��ي وه��ل

النتهاب تصويًرا فيها ولكنَّ األحباب، بمنازل للمرور سابغ وصف األبيات وهذه
باليشء املتعة هذه وليست البنان، وإشارة باللفتة العني وإمتاع الوداع، عند الحسن

القليل!

الدهر. هو املتغطرف واألزلم تقم. لم تغن: لم 1
أرسعوا. أوجفوا: 2
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شعرهم من نذكر واليوم الوداع، وصف يف الشعراء مذاهب السالفة الكلمة يف ذكرنا
أم حي، وهو أيلقاهم يدري ما راحلني يف دعبل قول ذلك فمن الفراق، بعد الدمع يف

البقاء: عالم يف ينتظرهم

رج��وع ال��م��م��ات ق��ب��ل وط��ن إل��ى ت��ح��م��ل��وا ال��ذي��ن ل��ل��س��ف��ر ي��أن أل��م
ض��ل��وع ع��ل��ي��ه ض��م��ت ب��م��ا ن��ط��ق��ن َع��ب��رة س��واب��ق أم��ل��ك ول��م ف��ق��ل��ت
ج��م��ي��ع وه��و ع��اد ش��ت��ي��ت وش��م��ل ش��م��ل��ه��ا ت��ف��رق دار ف��ك��م ت��ب��ي��ن
ورب��ي��ع ج��دب��ة أن��اس ل��ك��ل ت��رى ك��م��ا ص��رف��ه��ن ال��ل��ي��ال��ي ط��وال

كان وكذلك األبيات، بهذه يعجب كان املأمون أن األدب» «مواسم صاحب ويذكر
يتداولها ال «نقود» الشعر كأن الشعراء، يقول بما امللوك إعجاب «يسجلون» املؤلفون
إقبال أن املناسبة بهذه نذكر أن العدل من أن عىل امللوك! شارات حملت إن إال الناس
ونهض األدب رفع مما كان املجيدين، للشعراءِ وتشجيعه الجيد، الشعر عىل املأمون
كرائم إقبال هي الوجدانية، القطعة بهذه املأمون إلعجاب أخرى ظاهرة وهناك باألدباء.
إن نقول: أن ولنا والجاه! العلم نعمة عليها أسبغت وإن الوفاءِ، مناهل عىل النفوس
الوجود نعم أن عىل لدليًال والعلماءِ امللك صدور يف الحب قتل عن وامللك العلم عجز يف
قبل املوت من الفزع ويف الجمال! نعمة القاهرة، الساحرة، النعمة هذه أمام تتالىش
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الطغرائي: يقول اللقاء،

ال��ب��ارد ب��ال��زالل ف��أش��رق م��ن��ي ال��ظ��م��ا ب��ل��غ وق��د ألذك��رك��م إن��ي
واح��د ب��ي��وم ول��و ال��م��م��ات ق��ب��ل ع��اي��ن��ت��ه��م أح��ب��ت��ي ل��ي��ت وأق��ول

كقوله: حزين باك شعر الفراق بعد الوجد يف الريض وللرشيف

ي��ج��ي��ب وال��زف��ي��ر ي��دع��و وال��ش��وق ق��ري��ب ال��خ��ل��ي��ط ب��ع��د م��ذ ال��دم��ع
س��ت��ذوب أن��ه��ا ف��أع��ل��م ذاب��ت وداع��ك��م غ��داة ك��ب��دي ت��ك��ن ل��م إن
ط��ب��ي��ب ب��ال��دم��وع ال��ت��ع��ل��ل إال ي��ك��ن ف��ل��م األس��اة ل��ه ط��ل��ب��ت داءٌ
م��غ��ل��وب وت��ج��ل��دي ل��ع��واذل��ي غ��ال��ب دم��ع��ي ف��إن أق��م��ت إم��ا

الرشيف: قال كما عنه، بالبكاءِ فيويص دمعه، ينفد من الشعراءِ ومن

ال��م��ش��ت��اق ل��ل��م��ت��ي��م ح��اج��ة ت��ح��م��ل ال��م��غ��ذ ال��رائ��ح أي��ه��ا
ال��ت��الق��ي ب��ع��ض ال��س��الم ف��ب��الغ ال��م��ص��ل��ى أه��ل ال��س��الم ع��ن��ي اق��ر
ب��األش��واق إل��ي��ه ق��ل��ب��ي أن ف��اش��ه��د ب��ال��خ��ي��ف م��ررت م��ا وإذا
ب��اق ال��ي��وم أظ��ن��ه م��ا ه��وى ـ��و ن��ض��ـ ف��ق��ل ع��ن��ي س��ئ��ل��ت م��ا وإذا
ال��ح��داق ت��ل��ك ب��ع��ض ع��ن��د وم��ن��ى ج��م��ع ب��ي��ن ل��ي ف��ان��ش��ده ق��ل��ب��ي ض��اع
ل��ل��ع��ش��اق ال��دم��وع أع��ي��ر ـ��ل ق��ب��ـ م��ن ك��ن��ت ف��ط��ال��م��ا ع��ن��ي واب��ك

الداخل: الرحمن عبد بقول األبيات هذه وتذكرنا

ل��ب��ع��ض��ي ال��س��الم ب��ع��ض��ي م��ن اق��ر أرض��ي ال��م��ي��م��م ال��راك��ب أي��ه��ا
ب��أرض وم��ال��ك��ي��ه وف��ؤادي ب��أرض ع��ل��م��ت ك��م��ا ج��س��م��ي إن
غ��م��ض��ي ج��ف��ون��ي ع��ن ال��ب��ي��ن وط��وى ف��اف��ت��رق��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ب��ي��ن ق��در
ي��ق��ض��ي س��وف ب��اج��ت��م��اع��ن��ا ف��ع��س��ى ب��اف��ت��راق ب��ي��ن��ن��ا ال��ل��ه ق��ض��ى ق��د
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الظرفاء: بعض قال كما والبعد، القرب يف يبكي من الشعراءِ ومن

ال��م��ذاق ح��ل��و ال��ه��وى وج��د وإن م��ح��ب م��ن أش��ق��ى األرض ف��ي وم��ا
الش��ت��ي��اق أو ف��رق��ة م��خ��اف��ة ح��ال ك��ل ف��ي ب��اك��يً��ا ت��راه
ال��ف��راق خ��وف دن��وا إن وي��ب��ك��ي إل��ي��ه��م ش��وًق��ا نَ��أَْوا إن ف��ي��ب��ك��ي
ال��ت��الق��ي ع��ن��د ع��ي��ن��ه وت��س��خ��ن ال��ت��ن��ائ��ي ع��ن��د ع��ي��ن��ه ف��ت��س��خ��ن

وقد مروان بن امللك لعبد األخطل قاله بما الشاعر هذا أمثال نذكر أن إال لنا وليس
ولكن املؤمنني! أمري يا صدقت فقال: سكر؟ وآخرها مر، وأولها الخمر، ترشب كيف سأله

العريض! الطويل ملكك دونها لحظة واملرارة السكر بني
النعيم! جنات يف األبرار حياة دونها لحظة الفراق، ودموع التالق، دموع وبني

الرشيف: كقول الفراق، قبل عهده عىل يتوجع من الشعراءِ ومن

م��ورق ال��ت��س��ل��ب ب��ع��د غ��ص��ن��ن��ا أو راج��ع ال��ت��ف��رق ب��ع��د ع��ه��دن��ا ه��ل
أع��ل��ق ال��ُم��ع��نَّ��ى ب��ال��ك��ل��ف وال��ش��وق م��ق��ي��م��ة غ��ي��ر وأن��ت أق��ام ش��وق
وم��ش��رق م��غ��رب ن��ح��ن وال��ي��وم ب��ي ف��ك��ي��ف ال��دن��و ف��ي أح��ظ��ى ك��ن��ت م��ا

القلوب. لفائف تذيب حرسة األخري البيت ويف
قال: حني الفراق، بعد اليأس وصف يف األرجاني أجاد وقد

ال��ص��ادي ال��م��ش��وق ن��ف��س ووراءه��م ع��ب��ي��ره��م ن��ش��ر ال��رك��ب أم��ام رح��ل��وا:
ه��ادي ذل��ك وك��أن ل��ه��ا ح��اد رك��اب��ه��م وراء م��ن ه��ذا ف��ك��أن
ب��واد ال��ح��دوج وأق��م��ار ب��م��ن��ى ال��ن��وى ي��وم س��اع��ة م��وق��ف ل��ل��ه
ق��ي��ادي ام��ت��ل��ك��ن وق��د أظ��ع��ان��ه��م غ��اي��ة ول��ل��م��ش��ي��ع ت��ب��ع��ت ل��م��ا
غ��واد وال��م��ط��ي ال��ث��ن��ي��ة ف��وق واق��ًف��ا وق��ل��ب��ي ع��ي��ن��ي ات��ب��ع��ت��ه��م
ب��األس��داد ع��ل��ي��ه ال��غ��ي��ور ض��رب ب��ع��دم��ا ال��ت��الق��ي إل��ى ال��س��ب��ي��ل ك��ي��ف
اآلس��اد رب��ائ��ب ال��ظ��ب��اءُ ف��ي��ه ب��م��ن��زل ال��رم��اح رك��زوا ق��د وال��ح��ي
وع��واد ع��دى م��ن ذل��ك دون ك��م ل��ص��اح��ب��ي ف��ق��ل��ت ب��ه��م ال��م��ن��ى وع��د
ع��ه��اد ب��ص��وب ع��ه��وده��م س��ق��ي��ت ج��ي��رة ب��وج��رة وه��م ب��ه��م ع��ه��دي
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األك��ب��اد ع��الئ��ل ش��ف��اء ن��ب��غ��ي س��رى إذا ال��ن��س��ي��م ن��ف��س م��ن ف��ال��ي��وم

عنها نفرت حني الفراق أيدي بها صنعت ملا فيبكي بالديار يقف من العشاق ومن
يقول: حني أسابذي ابن كسبط الظباء،

ش��ج��رات��ه واألس��ى ال��ص��ب��اب��ة غ��ي��ر ل��ن��ا ت��ث��م��ر ل��م ب��ال��ب��ان م��وق��ًف��ا ي��ا
ب��ان��ات��ه ص��وح��ت ال ص��وح��ت أو غ��زالن��ه ن��ف��رت ال ن��ف��رت ه��ل
م��ه��ات��ه ال��رج��ال أل��ب��اب وت��ص��ي��د ق��ض��ات��ه ال��دي��ون ي��ل��وي ب��ه ع��ه��دي
ف��ت��ي��ات��ه ف��ت��ي��ات��ه وال ق��دًم��ا ج��ي��ران��ه ج��ي��ران��ه ال ف��ال��ي��وم
ح��س��رات��ه ج��وى ت��ق��ط��ع��ه ق��ل��ب آث��ارك��م ف��ي األظ��ع��ان ح��ادي ي��ا
ح��ص��ات��ه1 ال��ب��ع��اد ع��ل��ى ت��ذوب أم��س��ت ل��ه ف��م��ا ال��ح��ص��اة ث��ب��ت ي��رى ول��ق��د

القلب. الحصاة: 1
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الصبابة شكوى

يعلم من إىل يشكو من فمنهم مختلفون: هم فإذا الشكوى يف الشعراء قال ما نظرت
القلوب. وتقليب الخواطر، ترصيف عىل يقدر ومن والنجوى، الرس

ق��ادر ق��ل��ب��ك ت��ي��س��ي��ر ع��ل��ى م��ل��ي��ك ب��ق��درة ال��ح��دي��د ل��داود أالن

يقول: حني الهزيل صخر أبو وسيدهم إيمانًا، وأحسنهم حبٍّا الناس أصدق وهؤالءِ

ال��ه��م م��ن أل��ق��ى م��ا ت��ف��ري��ج ب��ك��م ال��ف��ؤاد ش��غ��ف ال��ذي ب��ي��د

خلق للذي وتذليله يهوى من قلب تيسري يف األمر وجعل قدًرا، الهوى جعل فإنه
زريح: بن قيس قول من أوجع املعنى هذا يف أجد ولم فيه. الذل وأودع الحب،

ي��ت��ي��م ال��وال��دي��ن ب��ع��د ال��ل��ه إل��ى ش��ك��ا ك��م��ا ل��ب��ن��ى ف��ق��د أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ق��دي��م ال��وال��دي��ن وع��ه��د غ��زي��ر ف��دم��ع��ه األق��رب��ون ج��ف��اه ي��ت��ي��م

من ويمنحه عليه، ويحدب يعوله، من أبويه بعد املرءُ يجد أن محاًال كان وإذا
من قيس يجد ال فكذلك أبواه، عاش لو به يفوز أن جديًرا كان ما والحنان العطف
ناًرا يفيضان اللذين البيتني، هذين يف الحسن وجه وهذا لبنى، بر تربه من النساءِ بني
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املعتز: ابن وقال وحرقة.

ال��ده��ر ي��خ��ل��ق��ه ب��ن��ت إن وال ي��ق��ل ل��ق��ي��ت��ه��ا إن ال ال��ش��وق أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ده��ر ول��ي��ل��ت��ه ي��وم ف��س��اع��ت��ه ب��ه ق��ط��ع��ت ق��د األح��ش��اءِ ع��ل��ى م��ق��ي��م

وإنما وجده، وخلود حبه، فرط غري الشكوى موجب من هنا الشاعر يذكر ولم
من الشكوى يف الخطيب الدين معني وقال الصدود. ومرارة الهجر، قسوة املحب يشكو

محبوبه: وحسن لوعته

ك��ب��دي ف��ي م��ن��ه وأخ��رى وج��ن��ت��ي��ه ف��ي واح��دة ن��اري��ن م��ن ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
ج��س��دي ف��ي ح��ل وس��ق��م ال��ج��ف��ون م��ن دم��ي أح��ل ق��د س��ق��م س��ق��ام��ي��ن وم��ن

يف أمًال ووجده، سقمه هللا إىل املحب يشكو أن صح إذا فإنه منتقد؛ شعر وهذا
خديه؟ يف والنار محبوبه جفن يف السقم بشكوى يريده الذي فما الحب، بالءِ من الراحة

قوله: يف قارب أو أجاد وقد

ل��ل��رص��د م��ن��ه وواش س��ري ي��ذي��ع أذك��ره ح��ي��ن دم��ع��ي ن��م��وم��ي��ن وم��ن
ي��دي ط��وع ال��ن��اس وي��راه ووده، ي��ه��ج��رن��ي ح��ي��ن ص��ب��ري ض��ع��ي��ف��ي��ن وم��ن

الضعيف! والود الوايش شكوى من بأس ال فإنه
من وصنف الوله، من نوع وهو والرسوم، املعاهد إىل يشكو من املحبني ومن

املعتز: ابن كقول املشوق، نفس به وتطيب املحب، عني به تقر الصبابة،

ال��ج��دب م��ي��ت ال��ث��رى ح��ي ح��يً��ا س��ق��اك ال��ع��ذب ال��م��ش��رع ع��ل��ى ال��وادي س��درة أي��ا
ص��ح��ب��ي ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ط��ال وإن إل��ي��ك ال��ه��وى أش��ت��ك��ي أق��ف ل��م إن ال��ه��وى ك��ذب��ت
غ��رب ع��ل��ى غ��ربً��ا ب��ال��دم��ع م��وق��رة وم��ق��ل��ت��ي ال��دم��وع أط��راف أص��ان��ع
ال��ح��ب ط��اع��ة ف��ي ت��ح��م��ل��ن��اه ول��وم ل��ن��ا ق��ض��ي��ت ح��اج��ة إال ه��ي وه��ل
ق��رب ع��ل��ى ي��ق��ع��ن ل��ذات��ي ش��ي��اط��ي��ن ت��ط��ر ف��إن ب��ال��ش��ب��اب ش��ي��بً��ا ت��ب��دل��ت
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السائر: البيت هذا ومنه الباب، هذا أصل وهو والرفيق، املسعد إىل يشكو من ومنهم

ي��ت��وج��ع أو ي��س��ل��ي��ك أو ي��واس��ي��ك م��روءَة ذي إل��ى ش��ك��وى م��ن ب��د وال

زهري: البهاء قول املعنى هذا يف ويعجبني

ي��رح��م م��ن إل��ى ال��ش��ك��وى إن��م��ا ل��ه أش��ك��و ي��رح��م��ن��ي م��ن أي��ن
ي��س��ل��م م��ق��ل��ت��ي��ه��ا م��ن ي��ك��ن ل��م آي��س وم��ن��ه��ا ق��ل��ب��ي م��ن أن��ا
ت��زع��م م��م��ا أع��ظ��م إن��ه ب��ه��ا وج��دي ع��ن ال��س��ائ��ل أي��ه��ا
أع��ل��م ب��ح��ال��ي رب ي��ا أن��ت ال��ه��وى ش��رح ع��ن ح��دث��ت ول��ق��د
ي��ف��ه��م م��ن ي��ا ل��ك وح��دي��ث��ي ال��ج��وى ن��ار م��ن أل��ق��اه م��ا ط��ال
ع��ل��م ف��ي��ه��م أن��ي ف��اع��ل��م��وا ي��ك��ن ل��م وم��ث��ل��ي ال��ن��اس ع��ش��ق
ت��خ��ت��م ح��دي��ث��ي م��ن وب��م��س��ك ال��ه��وى أح��ادي��ث ق��ب��ل��ي س��ط��رت

أظرف تجد ال ولعلك الروح، وخفة الذوق، سالمة من كثري عن يشف شعر وهذا
قوله: من

ي��رح��م م��ن إل��ى ال��ش��ك��وى إن��م��ا ل��ه أش��ك��و ي��رح��م��ن��ي م��ن أي��ن

أوجب وهو حبيبه إىل يشكو من املغرمني ومن … معناه يف قيل ما خري فإنه
الطغرائي: قول ومنه إنصافه، إىل وأدعى لرحمته،

دب��ي��ب وال��ع��ظ��ام ج��س��م��ي ب��ي��ن ل��ه وال��ه��وى ش��ف��ائ��ي ي��رج��ى م��ا ل��ع��م��رك
ل��ع��ج��ي��ب ال��ه��وى إن ك��م��دي ع��ل��ى وأن��ط��وي إل��ي��ك أش��ك��و أن أج��ل��ك
ط��ب��ي��ب ي��راه ال ب��داءٍ وك��ي��ف ال��ح��ش��ا خ��ام��ر ه��وى م��ن ب��رءًا وآم��ل
ن��ص��ي��ب م��ن��ك ال��ل��ه ب��ح��م��د ل��ي وم��ا ع��ه��دت��ه ق��د ك��م��ا ق��ل��ب��ي م��ن ن��ص��ي��ب��ك
ض��روب ال��ع��اش��ق��ي��ن ودع��وى إل��ي��ك ب��ن��ظ��رة اك��ت��ف��اءً إال أدع��ي وم��ا
م��ري��ب ال��م��ح��ب ل��ح��ظ ول��ك��ن��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي ب��ال��س��ر ب��ح��ت وم��ا
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األحنف: ابن قول من مأخوذ عهدته» قد كما قلبي من «نصيبك وقوله

ال��م��ع��ج��ب ال��ت��ائ��ه ه��ذا ص��د م��ن ب��ي ح��ل م��ا رب أش��ك��و إل��ي��ك
أش��رب ل��م ال��ب��ارد ت��ش��رب ال ل��ي ق��ال ول��و ب��ع��ص��ي��ان��ي ص��ب
ي��ع��ت��ب ل��م ع��وت��ب وإن ي��ب��ذل ل��م س��ي��ل وإن ي��ف��ع��ل ل��م ق��ال إن

الرشيف: قول من مأخوذ بنظرة» اكتفاءً إال أدعي «وما وقوله

ض��روب وال��ع��اش��ق��ون ن��ظ��ري س��وى ح��اج��ة ال��ل��ه ي��ع��ل��م ب��ي وم��ا ع��ش��ق��ت

بعض قول — املحبوب إىل الشكوى يف — تقاسيمه وصحت معانيه حسنت ومما
األعراب:

ح��ب��ي م��ن ق��ل��ب��ك ال��ل��ه أراح ب��ح��ب��ي ت��ب��رًم��ا ه��ذا ك��ل ف��ق��ال��ت ش��ك��وت
ال��ق��ل��ب ش��ج��ي ب��ف��ع��ل ه��ذا وم��ا ص��ب��رت م��ا ل��ش��د ق��ال��ت ال��ح��ب ك��ت��م��ت ف��ل��م��ا
ذن��ب��ي م��ن ال��ت��ب��اع��د ف��ت��ع��ت��د رض��اه��ا ط��ال��بً��ا ف��أب��ع��د ف��ت��ق��ص��ي��ن��ي وأدن��و
ق��رب��ي م��ن وت��ن��ف��ر ب��ع��دي م��ن وت��ج��زع ي��س��وءه��ا وص��ب��ري ت��ؤذي��ه��ا ف��ش��ك��واي
رب��ي م��ن ال��ش��ك��ر واس��ت��وج��ب��وا ب��ه��ا أش��ي��روا ت��ع��رف��ون��ه��ا ح��ي��ل��ة م��ن ه��ل ق��وم ف��ي��ا

قليل. مثله إىل واملوفقون والسليقة، الطبع شعر وهذا
قال: حني إبراهيم بك حافظ العرص شعراءِ من املعنى هذا يف أجاد وقد

ي��ع��ل��م ال ول��ي��ل��ه ال��ف��ؤاد دام��ي م��ت��ي��م ال��ظ��الم أذي��ال ت��ح��ت ك��م
ي��ت��رح��م وال ي��ح��ن��و ال رام��ي��ه ع��اش��ق أول دن��ي��اك ف��ي أن��ت م��ا
وت��ه��رم ت��ش��ي��ب س��اع��ات ف��ي��ك ك��م ال��ص��ب��ا ش��رخ ف��ي ل��ي��ل ي��ا أه��رم��ت��ن��ي
ي��ح��ك��م م��ن ه��ل وت��ع��ب��ت، أت��ع��ب��ت��ن��ي م��ق��ص��ر أن��ا وال ل��ي ت��ق��ص��ر أن��ت ال
وي��ك��ت��م ال��ف��ؤاد ي��خ��ف��ي م��ا ب��ع��ظ��ي��م ن��اج��ي��ت��ه��ا وق��د م��وق��ف��ن��ا ل��ل��ه
ي��ت��ظ��ل��م ال��ذي ه��ذا وم��ن ع��ن��ي س��رب��ه��ا ت��س��ائ��ل ال��ش��اك��ي م��ن ق��ال��ت
ال��م��ت��أل��م ال��م��ت��وج��ع ذل��ك ه��و ت��ج��اه��ل��ت ك��ي��ف وع��ج��ب��ن ف��أج��ب��ن��ه��ا
ت��ف��ح��م ال ح��ج��ة ع��ي��ون��ك ل��وال ل��ه وم��ن ج��ه��ل��ت وم��ن ع��رف��ت م��ن أن��ا
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ت��س��ل��م ال ال��ه��وى ي��ج��ش��م��ه��ا م��م��ا وأظ��ن��ه��ا ل��ل��ه��وى ن��ف��س��ي أس��ل��م��ت
ي��ح��رم ال ب��ف��ن��ائ��ك��م م��ت��ح��رًم��ا أت��ى وم��ن ال��رج��اء ي��ح��دون��ي وأت��ي��ت
ال��م��ع��ص��م ج��ن��اه وم��ا ال��ع��ي��ون ت��ل��ك ب��ن��ا ص��ن��ع��ت م��ا ال��خ��ال ل��ذات أش��ك��و
ت��رح��م ال��ص��ب��اب��ة وال ع��ل��ي��ه ي��ب��ق��ي ال��ه��وى وال ب��ال��ج��ري��ح ي��رف��ق ال��س��ه��م ال
ي��ت��ج��ش��م م��ا ه��ول م��ن م��ت��م��ل��م��ًال ال��دج��ى ج��وف ف��ي إل��ي��ه ت��ن��ظ��ري��ن ل��و
وي��ق��دم رج��ل��ه ي��ؤخ��ر وج��ًال م��ح��اذًرا ال��ف��راش ك��ن��ف إل��ى ي��م��ش��ي
وي��ح��ج��م ذاك ب��ع��د وي��ق��دم ج��زًع��ا وي��ن��ث��ن��ي ب��ن��اظ��ري��ه ال��ف��راش ي��رم��ي
ي��ت��ق��دم ف��راش��ه ف��وق ل��ل��ق��ت��ل ن��ف��س��ه ي��ن��س��ف وال��ي��أس ف��ك��أن��ه
أرق��م رك��ن ب��ك��ل ف��ي��ه وان��س��اب م��دي��ة ج��ن��ب ك��ل ف��ي ب��ه رش��ق��ت
ج��ه��ن��م ع��ل��ي��ه اط��ل��ع��ت ق��د واد وس��ع��ي��ره ه��ول��ه ف��ي ف��ك��أن��ه
أع��ظ��م ك��ت��م��ت��ك وم��ا ن��اظ��ري��ك م��ن ك��اب��دت��ه م��ا ب��ع��ض وح��ق��ك ه��ذا
وت��ت��ه��م ال��غ��رام ف��ي ت��ن��ج��د ح��ت��ام ف��ات��ئ��د وي��ح��ك أن��ت أه��ذا ق��ال��ت
ال��ل��وم ه��واك وف��ي ف��ي��ك وأط��ال راب��ن��ا ق��د م��ا ع��ن��ك س��م��ع��ن��ا إن��ا
وأج��رم��وا ع��ل��ي وج��ن��ت ه��ج��ره��ا ف��ي ف��أس��رف��ت ال��وش��اة ق��ول إل��ى أص��غ��ت
وت��ن��دم��وا ت��ن��دم��ت ت��ل��ف��ت أن��ي وج��اءه��ا ال��ط��ب��ي��ب ي��ئ��س إذا ح��ت��ى
ت��ع��ل��م ل��و راح��ًال ت��ش��ي��ع م��ن��ي أت��ت ب��ل ال م��ري��ض��ه��ا ت��ع��ود وأت��ت

وهجر الليل، عليه طال وقد العاشق، تمثل بديعة، شعرية صورة القصيدة هذه ويف
البيان. وسحر القصص، حسن يف غاية وهي املنام. جفنيه
املعتز: ابن قول يف الراح ساقي إىل الشكوى ولنذكر

ت��س��م��ع ل��م وإن دع��ون��اك ق��د ال��م��ش��ت��ك��ى إل��ي��ك ال��س��اق��ي أي��ه��ا
راح��ت��ه م��ن ال��راح وب��ش��رب غ��رت��ه ف��ي ه��م��ت ون��دي��م
وات��ك��ا إل��ي��ه ال��زق ج��ذب س��ك��رت��ه م��ن اس��ت��ي��ق��ظ ك��ل��م��ا

أرب��ع ف��ي أرب��ًع��ا وس��ق��ان��ي
ال��ق��م��ر ض��وء ب��ع��دك أن��ك��رت ب��ال��ن��ظ��ر ع��ش��ي��ت ل��ع��ي��ن��ي م��ا
ال��ب��ك��ا ط��ول م��ن ع��ي��ن��اي ع��ش��ي��ت خ��ب��ري ف��اس��م��ع ش��ئ��ت م��ا وإذا

م��ع��ي ب��ع��ض��ي ع��ل��ى ب��ع��ض��ي وب��ك��ى
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ال��ج��وى ف��رط م��ن ي��ه��واه م��ن م��ات ال��ت��وى ح��ي��ث م��ن م��ال ب��ان غ��ص��ن
ب��ك��ى ال��ب��ي��ن ف��ي ف��ك��ر ك��ل��م��ا ال��ق��وى م��وه��ون األح��ش��اءِ خ��ف��ق

ي��ق��ع! ل��م ل��م��ا ي��ب��ك��ي وي��ح��ه
واج��ت��ه��دوا ع��ذل��وا ل��ق��وم��ي ي��ا ج��ل��د ل��ي وال ص��ب��ر ل��ي ل��ي��س
ي��ش��ت��ك��ا أن ح��ق��ه ح��ال��ي م��ث��ل أج��د م��م��ا ش��ك��واي أن��ك��روا

ال��ط��م��ع وذل ال��ي��أس ك��م��د
ي��ن��ص��رف ف��ال ال��دم��ع أص��رف ي��ك��ف ودم��ع ح��رى ك��ب��د
وزك��ا ب��ق��ل��ب��ي ح��ب��ي ن��م��ا ق��د أص��ف ع��م��ا ال��م��ع��رض أي��ه��ا

م��دع��ي إن��ي ال��ح��ب ف��ي ت��ق��ل ال

حني. إىل حني من الشجية، النفس بمثلها تهم أليمة، شكوى املوشحة هذه ويف
قوله: يف الرومي ابن شكوى وتعجبني

اإلي��ن��اس وح��ب��ائ��ل ال��ه��وى نَ��بْ��َل م��ح��اذر ي��ص��اد وال ي��ص��ي��د ظ��ب��ي
وش��م��اس غ��رة ب��ج��ام��ع أع��ج��ب ب��ري��ب��ة أح��س إن ش��م��وس ِغ��رٌّ
ن��ع��اس ف��ت��ور ال غ��ن��ج ب��ف��ت��ور م��ك��ح��ول��ة ب��م��ق��ل��ة ال��ق��ل��وب ي��س��ب��ي
ق��اس1 ض��ع��ي��ف ع��ل��ى ال��ف��ؤاد ص��ب ألي��د م��ع��ي��ن أال ل��ل��رج��ال ي��ا
ال��ح��اس��ي؟ ح��س��اه غ��الل��ت��ه ع��ن��ه ن��ض��ا ل��و ال��ش��م��ائ��ل خ��ن��ث أي��ض��ي��م��ن��ي
أن��اس ف��ت��اة م��ن أن��اس ب��ف��ت��ى ظ��الم��ة ت��ح��ل أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

الليايل. بره يف أقصته صديق إىل وإخوانه دهره من شكواه يبث من املعذبني ومن
يقول:2 حيث البدائع كصاحب املعنى، هذا يف اإلجادة قارب من العرص شعراء ومن

ال��ص��دي��ق ب��ر س��ي��دي ي��ا ع��ل��م��ت��ن��ي ال��ذي أن��ت
رف��ي��ق ب��ر ف��ي��ه��م م��ا ف��ت��ي��ة ف��ي وت��رك��ت��ن��ي

القوة. وهو الياء بسكون األيد من قوي. أيد: 1
حسني. محمود محمد العزيز للصديق القصيدة هذه أرسلت 2
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ال��ع��ق��وق أو ال��ج��ف��اءَ إال م��ن��ه��م ب��ع��دك أل��ق ل��م
وث��ي��ق ع��ه��د ع��ل��ى م��ن��ه��م أب��ت ل��م ك��أن��ي ح��ت��ى
ال��ص��دوق ال��ح��ر خ��ل��ت��ي ف��ي ي��ب��ص��روا ل��م وك��أن��ه��م
ال��م��ش��وق ق��ل��ب��ي وده��م م��ن ي��ف��ق ول��م ه��واي ف��ن��س��وا
ال��غ��ب��وق أو ال��ص��ب��وح ع��ن��د ح��دي��ث��ن��ا ط��ري��ف ون��س��وا
ال��ط��ري��ق ذاك إل��ى ي��وًم��ا ق��ادن��ي م��ا ال��ه��وى ل��ي��ت
ال��ب��روق ب��ه��ات��ي��ك ج��ه��ًال أن��خ��دع ل��م ل��ي��ت��ن��ي أو
أف��ي��ق ص��ب��ح��ي م��ن ع��ان��ي��ت ال��ذي ب��ع��د ل��ي��ت��ن��ي ب��ل

∗∗∗
ال��ط��ل��ي��ق دم��ع��ي م��ن ل��ف��زع��ت أب��ص��رت��ن��ي ل��و م��والي
ال��ط��روق ال��ط��ي��ف وك��أن��ه ن��اح��ًال ج��س��م��ي وش��ج��اك
ال��ش��ف��ي��ق إل��ى ال��م��ض��ي��م ي��ش��ك��و وإن��م��ا إل��ي��ك أش��ك��و
ال��ع��م��ي��ق ال��ح��زن ب��ه��ا أودى م��ه��ج��ة ف��دي��ت��ك ف��ارح��م
ال��ص��دي��ق غ��در ف��ك��أن��ه ال��ح��ش��ا ف��ي ي��ق��ط��ع ح��زن

∗∗∗
ال��خ��ف��وق ال��روح ب��ه ي��ه��ف��و ي��زل ل��م ق��ل��ب��ي وي��ح ي��ا
ال��رق��ي��ق ال��غ��ض ال��ه��وى ع��ه��د إل��ى ال��ذك��رى وت��ق��وده
األن��ي��ق ال��ع��ي��ش ذل��ك ف��ي ال��ص��ب��ا ف��ي ن��م��رح أي��ام
رح��ي��ق م��ن ك��أًس��ا وال��ود ال��ه��وى ف��ي ن��س��ق��ي أي��ام
ي��روق ح��س��نً��ا ب��ع��ده��ا م��ن ت��دع ل��م ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك
ال��ش��ه��ي��ق أو ال��زف��ي��ر إال ل��ن��ا خ��ل��ت وال ك��ال
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األحباب منازل عند

هذه يعدون العرص هذا وأدباء واألطالل، الرسوم بكاء يف الشعر يكره نواس أبو كان
يبدءون كانوا الشعراء أن لوحظ إذا حق وهذا بالجديد، وترحيبًا للقديم، توديًعا النزعة
يف العبث من ولكن املحرقني! من الفراق بنار يكونوا لم وإن الديار، ببكاءِ قصائدهم
ومن املبعدين، أحبابهم بديار املرور عند املحبون يجده ما نجهل أن العواطف تحليل
الحزين! الباكي الشعر من األحباب منازل يف قيل ما نغفل أن العربية لآلداب الغبن
غرفها خلت ديار عىل املحب وقفة األليمة، الوقفة هذه عن القول نبسط أوالء نحن وها
اآلمل، أمل ساكنوها كان أن بعد الحرائر، النساءِ من رسرها وعفت الغرائر، الظباء من
وكان الحاء، بفتح (بالحزن) وقف وقد األعراب بعض قول ذلك فمن املتمني! وأمنية

الخوايل: أيامه وصورة هواه، ومنتدى شبابه، ملعب

ح��ائ��ر ي��رق��أ ل��ي��س م��م��ا ال��خ��د ع��ل��ى ك��أن��ه دم��ًع��ا (ب��ال��َح��زن) وم��س��ت��ن��ج��د
أواخ��ر ل��ه��ن م��ا أخ��رى أوائ��ل ت��ه��ل��ل��ت اس��ت��ق��ل��ت م��ن��ه دي��م��ة إذا
ن��اظ��ر ال��م��اءِ ف��ي ع��ي��ن��ي��ه م��ن ان��ه��ل ل��م��ا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��دم��ع م��ق��ل��ت��ي��ه م��ال
س��اه��ر ف��ه��و إن��س��ان��ه��ا ف��ي ال��ش��وق دم��ى ب��م��ق��ل��ة ال��دم��وع ب��ي��ن م��ن وي��ن��ظ��ر

امللوح: ابن يقول املعنى هذا ويف

أن��ظ��ر ال��ص��ب��اب��ة م��اءِ م��ن ال��دار إل��ى زج��اج��ة وراءِ م��ن ك��أن��ي ن��ظ��رت
ف��أب��ص��ر ي��ح��س��ران وط��وًرا ف��أع��ش��ي ال��ب��ك��ا م��ن ت��غ��رق��ان ط��وًرا ف��ع��ي��ن��اي
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البحرتي: قول بالدمع، والعني بالحزن، القلب يغري ومما

ال��م��ع��ال��م دارس��ات دي��ار رب��وع ب��ال��ل��وي أله��ل��ك ف��ح��ي��ي��ن��ا وق��ف��ن��ا
ال��ه��وائ��م ال��ق��ل��وب م��ش��وق��ات ع��زاه��ا ف��أن��س��ي��ت ف��ي��ه��ا ال��ع��ذري ال��ه��وى ذك��رن��ا
والئ��م الح ك��ل وت��ل��ح��ي ت��ل��وم ف��أق��ب��ل��ت ال��دم��وع ع��ذر ب��ه��ا خ��ل��ع��ن��ا
ح��اك��م أج��ور ال��ده��ر وص��رف ع��ل��ي��ك ب��ال��ب��ل��ى ال��م��ش��ت��ت ال��ب��ي��ن ح��ك��م ل��ق��د
ال��م��ت��ق��ادم ال��ه��وى ش��م��ل م��ن ف��ي��ج��م��ع��ن ب��ش��اش��ة ي��ك��ت��س��ب��ن ال��ل��ي��ال��ي ل��ع��ل

الشاعر وقف فقد والتنسيق، الرتتيب من األبيات هذه يف ما القارئ تأمل لو ونود
اشتعل ثم املايض، والنعيم الحارض الشقاء بني بروحه يتنقل وهو حياها ثم بالديار،
ثم وينتحب، يبكي فاندفع العزاء، وحسن الصرب جمال فنيس اشتعاًال، قلبه يف الحزن
حكم مما للديار توجع ثم الئموه! وخضع عاذلوه، خشع حتى والنحيب، البكاءِ يف أغرب
الشمل فاجتمع العبوس، بعد الزمن ضحك لو تمنى ثم الليايل! بها وصنعت البني عليها

فراس: أبو وقال الفراق! بعد

ك��ات��ب وال��دم��ع ال��ش��وق ع��ل��ي ل��ي��م��ل��ي وق��ف��ة ال��ع��ام��ري��ة ل��رب��ع ع��ل��ي
ال��م��الع��ب ب��ص��ب��ري ت��ل��ع��ب ل��م ه��ي إذا ع��اش��ق أن��ا م��ا ال��ع��ش��اق وأب��ي ف��ال
م��ذاه��ب ي��ع��ش��ق��ون ف��ي��م��ا ول��ل��ن��اس وأه��ل��ه��ا ال��دي��ار ح��ب م��ذه��ب��ي وم��ن

هذه أبياته أن مع فراس، ألبي مذهبًا وأهلها الديار حب يكون كيف أحد يفهم وال
يف العبيس نبهان قول نذكر أن ويكفي األحباب، منازل يف قيل ما جانب يف شيئًا ليست

سليمى: حبيبته منه ترشب كانت الذي البرئ

واح��د ك��ل ال��س��رى م��ل وإن س��ل��ي��م��ى ب��ه ش��رب��ت ال��ذي ال��م��اءِ إل��ى س��أس��ري
األس��اود ب��س��م م��خ��ل��وًط��ا ك��ان وإن ت��راب��ه ب��ب��رد أح��ش��ائ��ي وأل��ص��ق
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وجوه عنده يطالع كان ماء وهو (الوشل)، يف األعراب بعض بقول هذا ويذكرني
الكواعب:

دم��ي��م ه��ج��رت م��ذ ال��م��ش��ارب ك��ل ل��ه وق��ل ال��س��الم ال��وش��ل ع��ل��ى اق��رأ
ح��م��ي��م وال��م��ي��اه م��ائ��ك ول��ب��رد وب��ال��ض��ح��ى ب��ال��ع��ش��ي ل��ط��ل��ك س��ق��يً��ا
ل��ئ��ي��م1 ح��ي��ي��ت م��ا ق��الت��ك ف��ي م��ا ي��ذق ل��م م��ائ��ك م��ن��ع أم��ل��ك ك��ن��ت ل��و

قوله: ذلك فمن بدائع، الديار بكاء يف الريض وللرشيف

وأض��ل��ع ل��ظ��اه��ا م��ن ق��ل��وب ت��ذوب زف��رة األث��ل ذي ي��وم ص��ح��ب��ي ت��زاف��ر
م��دم��ع ف��ي��ه��ن ال��ب��ي��ن ب��ع��د ج��ف وال م��ق��ل��ة ع��ل��ي��ه��ن ت��س��ل��م ل��م م��ن��ازل
م��وزع ال��دي��ار أه��ل ع��ل��ى وق��ل��ب م��ف��رق ال��دي��ار ب��ال��ي ع��ل��ى ف��دم��ع
وي��ج��م��ع ب��ش��م��ل ي��دن��و م��وط��ن أال م��ش��ت��ة دار ك��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال

ثانية: كلمة من قوله املعنى هذا يف شعره جيد ومن

دوان غ��ي��ر ي��ح��ك��ي��ن وم��ن دوان ووح��ش��ه��ا ال��دي��ار ت��ل��ك ع��ل��ى وق��ف��ت
ال��ه��م��الن ف��ي ب��ع��د ول��ج��ا ق��ل��ي��ًال ع��ارف وال��ق��ل��ب ال��ع��ي��ن��ان ف��أن��ك��رت

العفاء، من ورسومها البىل، من أطاللها فحسب الديار، رسوم يف يقال ما آخر وهذا
معرفة يف القلب يرتدد أن ينكرون واألدباء قليًال! إال القلب يعرفها وال العينان، تنكرها أن

الثقفي: إسماعيل بن طريح بقول ويعجبون ونعيًما، جنة باألمس كانت دار

م��س��ت��خ��ب��ر ع��ل��ى أخ��ب��اًرا ل��ت��رد ت��ك��ن ول��م ال��ق��ف��ار ال��دم��ن ت��س��ت��خ��ب��ر
م��ن��ك��ر وط��رف أح��ب��ت��ه م��غ��ن��ى ع��ارف ق��ل��ب ب��ي��ن ت��ح��ك��م ف��ظ��ل��ل��ت

الصخرة. يف تكون النقرة وهو فسكون بفتح َقْلت جمع القالت: 1
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حني نواس كأبي مأهولة، بأهلها وكأنها الخالية، الديار يرى من الشعراء ومن
يقول:

رس��وم وح��س��ن أق��وت م��ا ط��ول ع��ل��ى ن��س��ي��م ط��ي��ب ت��زداد دم��ٌن ل��م��ن
ن��ع��ي��م ث��وب األق��واءِ ع��ل��ى ل��ب��س��ن ك��أن��م��ا ح��ت��ى ع��ن��ه��ن ال��ب��ل��ى ت��ج��اف��ى

األخطل: وكقول

ال��ده��ر س��ال��ف ي��ع��ف��ه ول��م��ا ق��دي��م ال��ب��ش��ر ب��ن��اظ��رة م��ح��ت��ل ألس��م��اء
ش��ه��ر وك��م ل��ل��دي��ار ل��ي��ال م��ن وك��م رس��م��ه ي��ض��ح��ك ال��ع��رف��ان م��ن ي��ك��اد

العقييل: أحمر ابن وكقول

ق��دي��م ب��ال��ح��ل��ول ال��م��غ��ان��ي وع��ه��د ج��دي��دة ال��ق��واء ط��ول ع��ل��ى ت��راه��ا

بن محمد كقول املحزون، املتيم يجد ما مثل تجد الديار أن املعنى هذا يف واملعروف
وهب:

ق��ص��د وال ع��ل��م ف��ال درس��ا األم��د ع��ل��ي��ه��م��ا ط��ال ط��ل��الن
أج��د م��ا م��ث��ل األح��ب��ة ب��ع��د وج��دا ف��ك��أن��م��ا ال��ب��ل��ى ل��ب��س��ا

الفزاري: أسماء ابن مالك وكقول

س��ف��را ف��أص��ب��ح��وا ال��ف��راق ذك��روا ل��ج��اره��م س��ك��ن ه��م ب��ي��ن��ا
أم��را ل��ه م��ث��ل��ي ي��رى ال م��ن ي��ع��ات��ب��ن��ي ول��ٍه ذا ف��ظ��ل��ل��ت
ال��ص��ب��را أب��ت��غ��ي ق��ل��ب��ي أف��ع��ن��د س��اك��ن��ه��ا ل��ف��ق��د ال��دي��ار ب��ك��ت

الخفاجي: سنان ابن قول الباب هذا يف الشعر بديع ومن

ون��ث��ي��ره��ا ل��ك��م ن��س��دي��ه��ا م��دام��ع وع��ن��دن��ا ب��ال��دي��ار وق��ف��ن��ا ول��م��ا
دث��وره��ا ال��س��ق��ام ك��ي��ف ف��ع��رف��ن��ا ال��ض��ن��ى م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��ا إل��ي��ه��ا ش��ك��ون��ا
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س��ط��وره��ا ال��ت��م��ادي ب��ع��د ل��ه ت��ل��وح ذاك��ر أم��ارة إال درس��ت وق��د
ودوره��ا ل��ي��ل��ى ع��ش��اق ال��ب��ل��ى ف��ن��ون وت��ق��اس��م��ت األس��ى ع��م ق��د خ��ل��ي��ل��ي
وزف��ي��ره��ا ل��وع��ة إال ن��ف��س وال ورس��وم��ه��ا دم��ن��ة إال دار ف��ال
وم��روره��ا ذه��اب��ه��ا ف��ي��وح��ش��ن��ي ق��دي��م��ه��ا ح��م��دت م��ا ال��ل��ي��ال��ي ل��ع��م��ر
س��روره��ا ي��زول ال ب��دن��ي��ا ل��ي وم��ن ج��دي��ده ي��ب��ل��ى ال��ده��ر ع��ط��اء وق��ال��وا

البيتني: هذين يف سنان ابن إبداع القارئ تأمل لو نود

ودوره��ا ل��ي��ل��ى ع��ش��اق ال��ب��ل��ى ف��ن��ون وت��ق��اس��م��ت األس��ى ع��م ق��د خ��ل��ي��ل��ي
وزف��ي��ره��ا ل��وع��ة إال ن��ف��س وال ورس��وم��ه��ا دم��ن��ة إال دار ف��ال

هامدات، أحبابه منازل يرى أن الحزن، وداعي األىس، موجب من العاشق وحسب
باليات!

ال��ب��الد وت��غ��ب��ر ع��ن��ه��ا ن��أوا إن ال��م��ن��ازل ت��ع��ف��و
ال��ج��م��اد ب��ل��ي إذا ش��وًق��ا ب��ال��ب��ل��ى أول��ى وال��ح��ي

السقم من به ما عرف وكيف الضنى، من لقي ما الديار إىل شكا كيف تأملت وهل
بعد من إليه تجد ما إليه شكت هل شعري ليت ويا عفاءها! وتعرف دثورها، تبني ملا
بغري تحزن كانت إذ الرهيب، صمتها يف لتشكو إنها والهوى أما مالكها؟ وبني سكانها،

دمع! بغري وتبكي قلب،

ق��ف��را م��ع��ط��ل��ة ي��ه��وى م��ن م��ن��ازل ي��رى أن ال��ص��ب ل��ل��ه��ائ��م ح��زنً��ا ك��ف��ى

واألطالل الهوامد، الرسوم بكاء يف األدب، وفقه الشعر، فلسفة من يقرب ومما
ديار يف الخياط ابن قول والحزن، والشجى والبث، األىس عن اإلفصاح مع الدوارس،

والنحول: الضنى من بعدهم املحب لقي ما سكانها بعد من لقيت

أح��م��ي م��ا ال��م��م��ن��ع ال��س��ر م��ن ت��ب��ي��ح م��دام��ع خ��وف ال��وج��د أداري وق��ف��ت
ب��ال��وه��م ال��ح��ق��ي��ق��ة ص��در م��ن وأدف��ع ص��ب��اب��ة ال��ي��ق��ي��ن ب��ال��ش��ك أغ��ال��ب
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بقلبه، الديار عرف فقد الوجد، ومغالبة النفس، مصانعة يف قيل ما خري من وهذا
والعفاء، الدثور من لقيت ملا بطرفه، وأنكرها النازحني، ألهلها الضلوع منه ضمنت ملا

فقال: أمره عىل غلب ولكنه اليقني، قسوة من لينجو بالشك، يعتصم أن يريد فهو

رس��م م��ن ل��ل��رس��م أب��ق��ي��ت ف��م��ا ب��ك��ي��ت األس��ى ل��ي ال��ب��ك��اء إال أب��ى ف��ل��م��ا
ج��رم ع��ن ال��ص��ف��ح ي��ع��رف ال ث��ائ��ر إل��ى م��س��ل��م ال��ن��ق��ي��ب��ة ب��أج��زاع ك��أن��ي

أخذ ثم الصبابة! من أجور وحاكًما الوجد، من أظلم ثائًرا رأى فهل هللا! يرحمه
فقال: الديار، وبلية بليته بني يقارن

ُس��ْق��ِم��ي َس��ِق��َم��ْت ل��م��ا وج��دي ت��ج��د ل��م ول��و ب��أه��ل��ه��ا ال��دي��اُر َوْج��ِدي وَج��َدْت ل��ق��د
رس��م م��ن ل��ل��ن��ار ل��ي��س م��ا ل��ه ع��ل��ي وإن��م��ا ل��ل��ف��راق رس��م ع��ل��ي��ه��ن

حزينًا؟ باكيًا إال أهله بعد املنزل تجد وهل الخالية، الديار وصف يف اإلبداع من وهذا
عن شيئًا يعرف عساه والغادي، الرائح بها يطالع بادية ذلة الخايل املنزل وحشة أوليست
ارتحلوا فإذا لألجسام، كاألرواح للمنازل السكان فإن الغائبني ومالكه الراحلني، سكانه
يف جائر البني أن ذلك بعد الشاعر رأى وقد دمارها! وحل دثورها، وحان حمامها، آن

فقال: الخايل، املنزل وبني بينه الضنى قسمة

ال��ق��س��م ج��ائ��ر ال��ه��وى ول��ك��ن وب��ي��ن��ي م��ن��زل ب��ي��ن ال��ض��ن��ى ال��ب��ي��ن ق��س��م وك��م
وال��ج��س��م ال��ق��ل��ب ن��اح��ل ش��ج��اه��ا ف��ه��ال ن��ح��وه��ا ش��ج��ان��ي أدارس م��ن��ازل

الحزين! اللوعة ذو بمثلها يشعر البايل، بالطلل استغاثة وهذه
قوله: ذلك فمن األحباب، مغاني عند دمًعا الناس أغزر من الخياط ابن وكان

آث��ار م��ح��و ف��ي��ه��ا ش��وق��ك أث��ار م��ن��زل��ة رس��م ف��ي وق��ع��ة م��ا ع��م��رو ي��ا
ال��ج��اري دم��ع��ك إال اع��ت��راف��ك وم��ا ب��ه اع��ت��رف��ت ث��م ال��ه��وى ف��ي��ه��ا أن��ك��رت
وأوط��اري ل��ب��ان��ات��ي ف��ي��ه��ا ن��س��ي��ت ت��ق��ادم��ه م��ن ع��ه��د ن��اس��ي ك��ن��ت أو
ال��ض��اري ال��غ��اب��ة ب��ل��ي��ث ال��ك��ن��اس ظ��ب��ي م��رت��ق��ب غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ي��ف��ت��ك أي��ام
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وأق��م��ار م��ن��ي��رات ش��م��وس ع��ل��ى م��وق��ع��ه ك��ان إال ال��ل��ح��ظ أرس��ل ال
غ��دار غ��ي��ر وده��ر زم��ان ع��ل��ى ب��ه وف��دت أن��ي ل��و ال��ع��ي��ش أط��ي��ب م��ا

ثانية: كلمة من قوله اللوعة يف ومثله الفؤاد، ويالبس النفس، يخالط شعر وهذا

ن��ج��د! م��ن ل��ق��ل��ب��ك ي��ا ب��ن��ج��د؟ ف��ؤاًدا ن��اش��ًدا ب��ال��غ��ور ت��ن��ف��ك م��ا أج��دك
ب��ع��د ع��ل��ى م��ن��ي ال��ش��وق رام��ي ك��ان وإن ادك��ارك��م س��ه��ام ل��ت��ص��م��ي��ن��ي وإن��ي
ح��د ع��ل��ى ي��ق��ي��م ال س��ق��ام وف��رط م��دى إل��ى ي��ج��ري ل��ي��س غ��رام ت��م��ادى
ت��ه��دي أن األه��ل��ة ح��ق وم��ن ت��ض��ل وأه��ل��ة ال��ح��م��ى أن��َس ال أن��َس وم��ا
ال��رش��د م��ن ف��ي��ه ال��غ��ي أع��د وح��بٍّ��ا ال��ن��ه��ى م��ن ف��ي��ه ال��ج��ه��ل إخ��ال زم��انً��ا
ال��وج��د س��وى زاًدا زودن وم��ا وب��ن ال��ج��وى س��وى ن��ي��ًال ن��ول��ن وم��ا غ��ن��ي��ن
ب��ال��ش��ه��د ال��ص��اب ت��خ��ل��ط ل��م ل��ط��اع��م��ه��ا انَّ��َه��ا َل��َو ال��ح��ي��اة أح��ل��ى م��ا خ��ل��ي��ل��ي
ال��ع��ه��د ع��ل��ى ت��دوم ب��أي��ام ل��ي وم��ن ع��ه��ده��ا ح��ال ع��ن األي��ام ح��ال��ت ل��ق��د

طويلة: كلمة من قوله الديار بكاء يف الشعر بديع ومن

وأح��ي��اه ف��ؤادي م��ن��ي ال��ه��وى أم��ات ذك��ره��م َع��نَّ ك��ل��م��ا ح��ي وب��ال��ج��زع
أت��م��ن��اه م��ا ب��ع��د ي��ا ال��غ��ض��ا ب��وادي وداره��م ب��ال��رق��م��ت��ي��ن ت��م��ن��ي��ت��ه��م
وغ��اداه روح ش��اء م��ا وراوح��ه رب��ع��ه��م ح��ائ��ل ال��رب��ع��ي ال��واب��ل س��ق��ى
ح��اله ال��ت��رب ع��اط��ل ف��ي م��ش��ى إذا خ��اط��ر ك��ل ذي��ل��ه ع��ل��ي��ه وج��ر
ب��س��ق��ي��اه ل��ل��س��ح��اب م��نٍّ��ا ألح��م��ل دم م��ن دم��ع��ي أن ل��وال ك��ن��ت وم��ا

األرجاني: قول الرسوم عند الدمع يف املولدة املعاني ومن

ق��ب��اب ال��وادي��ي��ن وم��لء وع��ه��دي م��س��ل��ًم��ا ال��دي��ار ب��أط��الل وق��ف��ت
س��ح��اب ف��ت��م أج��ف��ان��ي وأم��ط��رت وأرع��دوا م��الًم��ا ع��ذال��ي ف��أب��رق
رب��اب ال��رب��اب دار س��ق��ى ي��ق��ول م��ص��ب��ح ع��ن ال��ح��م��ى أرض غ��ن��ي��ت ب��ه
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ابن يقول املعنى هذا ويف الجوفاء، األخيلة من ولكنه طريف، كأنه يبدو خيال وهو
التعاويذي:

ه��ط��ول أج��ف��ان��ي م��ث��ل م��ل��ث ت��ن��اءَت وإن ال��ح��ب��ي��ب دار س��ق��ى
ذي��ول ف��ي��ه��ا ل��ل��ص��ب��ا وط��وًرا ل��ل��غ��وادي ت��س��ح��ب ب��رح��ت وال
ع��ل��ي��ل ب��ه��ا وال��ن��س��ي��م وق��ل��ب��ي غ��دي��ر ل��ه��ا وال��غ��م��ام ف��ج��ف��ن��ي
ال��ح��ل��ول ال��ح��ي ق��وض ع��ش��ي��ة ص��ح��ب��ي ال��ع��ب��رات ع��ل��ى وع��ن��ف��ن��ي
ال��ط��ل��ول ب��أدم��ع��ك ش��رق��ت ف��ق��د دم��ًع��ا ل��ألح��ب��اب اس��ت��ب��ق وق��ال��وا
ال��ج��م��ود أه��وى ب��م��ن س��ارت وق��د ح��م��وال أل��ق��ى أن ال��ح��ب م��ع��اذ
ج��م��ي��ل ص��ب��ر ول��ي ج��م��ال��ه��م ب��ي��ن ل��ي��وم ت��زم أن وع��ار

التي الشباب ليايل إىل الحنني عن كناية الوطن إىل الحنني يجعل من الشعراءِ ومن
اآلداب زهر صاحب بذلك نوه وقد اللوامع. ونجومه السواطع، كواكبه من بمرأى قضاها
البديعة: القطعة هذه وأنشده النصيبي الكريم عبد بن عيل إىل جاء الرومي ابن أن فذكر

م��ال��ك��ا ال��ده��ر ل��ه غ��ي��ري أرى ال وأن أب��ي��ع��ه ال أن آل��ي��ت وط��ن ول��ي
ظ��الل��ك��ا ف��ي أص��ب��ح��وا ق��وم ب��ص��ح��ب��ة م��ن��ع��م��ا ال��ش��ب��اب ش��رخ ب��ه ع��م��رت
ه��ن��ال��ك��ا ال��ش��ب��اب ق��ض��اه��ا م��آرب إل��ي��ه��م ال��رج��ال أوط��ان وح��ب��ب
ل��ذل��ك��ا ف��ح��ن��وا ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ا ع��ه��ود ل��ه��م ذك��رت أوط��ان��ه��م ذك��روا إذا
ه��ال��ك��ا غ��ودر ب��ان إن ج��س��د ل��ه��ا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ن��ف��س أل��ق��ت��ه ف��ق��د

األعرابي: قول أم الوطن يف قويل أحسن؟ أيهما الحق. وقل أنصفني قال: ثم

س��ح��اب��ه��ا ي��ص��وب ال وس��ل��م��ى إل��ي م��ن��ع��ج ب��ي��ن م��ا ال��ل��ه ب��الد أح��ب
ت��راب��ه��ا ج��س��م��ي م��س أرض وأول ت��م��ائ��م��ي ع��ل��ى ن��ي��ط��ت ب��ه��ا ب��الد

أوجبت التي العلة ذكرت وأنت ومحبته، الوطن ذكر ألنه أحسن، قولك بل له: فقال
الرومي: ابن قول يف املخاطب معرفة إىل بالحاجة القارئ يشعر وقد ذلك!

ظ��الل��ك��ا ف��ي أص��ب��ح��وا ق��وم ب��ص��ح��ب��ة م��ن��ع��م��ا ال��ش��ب��اب ش��رخ ب��ه ع��م��رت
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هي الوطن عن الرومي ابن شعر من نقلناها التي القطعة أن الحديث وخالصة
التجار من رجل عىل يستعديه طاهر بن هللا عبد بن سليمان إىل قدمها قصيدة من جزء

قوله: التحريض من فيها فمما جدرانها، بعض واغتصبه داره بيع عىل أجربه

ب��م��ال��ك��ا م��دًال أض��ح��ي أن َآلم��ل ب��م��ال��ه م��دًال أض��ح��ي وإن وإن��ي
ش��م��ال��ك��ا م��ن ن��ق��م��ة ت��خ��ط��ئ��ن��ه ف��ال ن��ع��م��ة ي��م��ي��ن��ك م��ن ت��ص��ب��ن��ي ل��م ف��إن
ن��ك��ال��ك��ا غ��م��ر وال��ع��ادون ن��وال��ك وع��ودة ب��دءًا ال��ع��اف��ون ل��ق��ي ف��ك��م

بغداد: إىل يتشوق أخرى كلمة من الرومي ابن وقال

ج��دي��د وه��و ال��ع��ي��ش ث��وب ول��ب��س��ت وال��ص��ب��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة ب��ه ص��ح��ب��ت ب��ل��د
ت��م��ي��د ال��ش��ب��اب أغ��ص��ان وع��ل��ي��ه رأي��ت��ه ال��ض��م��ي��ر ف��ي ت��م��ث��ل ف��إذا

ولكنه اللهو، عىل بكاء وال الوطن، عىل بكاء ليس الشعر هذا مثل أن يرون واألدباء
ثانية: كلمة من الرومي ابن قول ويذكرون الشباب، عىل بكاء

ب��دم ي��ب��ك��ه��ا ل��م إذا إال ش��ب��ي��ب��ت��ه ي��ب��ك��ي م��ن ت��ل��ح ال
ال��ن��ع��م م��ن ف��ي��ه��ا م��ا وم��دار س��ك��رت��ه��ا غ��ول ال��ش��ب��ي��ب��ة ع��ي��ب
وال��ه��رم ال��ش��ي��ب أوان إال رؤي��ت��ه��ا ح��ق ن��راه��ا ل��س��ن��ا
ب��ال��ظ��ل��م األرض ت��غ��ش��ى ح��ت��ى ف��ض��ي��ل��ت��ه��ا ت��ب��دو ال ك��ال��ش��م��س
ال��ع��دم م��ع إال وج��دان��ه ب��ه ي��س��ر ال ش��يء ول��رب

بشار الوطن وصف يف تبع أنه يرون التأويل هذا الرومي ابن شعر يَُؤوِّلون والذين
يقول: حني برد بن

ق��ري��ب م��ن��ك ال��ع��ه��د ف��إن ب��س��ع��دى أه��ل��ه��ا ب��ان ال��ت��ي ال��دار ت��ع��رف م��ت��ى
ح��ب��ي��ب إل��ي��ك ف��م��غ��ن��اه��ا ل��دي��ه��ا ي��اف��ع أن��ت إذ األه��واء ت��ذك��رك

من بعده انقطع ملا بكاءً إال ليس الشباب بكاء بأن هؤالء ذكرنا إذا نبالغ ال ولعلنا
أكثر ولكن بالء، الوقار وبعض رزء، العقل فبعض الجنون، وموجبات الطيش، دواعي

يفقهون! ال الناس
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ليلة فاستدعاه خراسان إىل الرشيد هارون مع األحنف بن العباس سافر ولقد
األبيات: هذه فأنشده الشعر، من شيئًا لينشده

خ��راس��ان��ا ج��ئ��ن��ا ف��ق��د ال��ق��ف��ول ث��م ب��ن��ا ي��راد م��ا أق��ص��ى خ��راس��ان ق��ال��وا
ك��ان��ا ف��ق��د أخ��ش��اه ك��ن��ت ال��ذي أم��ا وآم��ل��ه أرج��وه ك��ن��ت ال��ذي م��ض��ى
ج��ي��ح��ان��ا س��ك��ان م��ن دج��ل��ة س��ك��ان ش��ح��ط ع��ل��ى ي��دن��ي أن ال��ل��ه أق��در م��ا

… بالرجوع له فأذن املؤمنني! أمري يا نعم فأجابه، عباس! يا اشتقَت لقد له: فقال
يزيد: بن الوليد يخاطب ميادة ابن وقال

أه��ل��ي رب��ب��ن��ي ح��ي��ث ل��ي��ل��ى ب��ح��رة ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ع��ق��ل��ي أدرك��ن��ي ح��ي��ن ع��ن��ي وق��ط��ع��ن ت��م��ائ��م��ي ع��ل��يَّ ن��ي��ط��ت ب��ه��ا ب��الد
ش��م��ل��ي ب��ه��ا واج��م��ع ال��رزق ع��ل��يَّ ف��اق��ت��ر م��ان��ع��ي ال��م��واط��ن ت��ل��ك ع��ن ك��ن��ت ف��إن

ميادة ابن شوق أكان أدري وما األوطان! إىل الحنني يف قيل ما أرق من البيت وهذا
وساحرات الخدود، فاتنات من فيها بمن برٍّا كان أم والعشرية، باألهل رفًقا بالده إىل

يقول: الذي إال ذلك يعلم ال القلوب؟ وقاسيات العيون،

أه��ل��ي م��ن وع��ي��ن��ي ق��ل��ب��ي إل��ى أح��ب أه��ل��ه��ا ك��ان أن ال��ح��ب ب��ي��ن��ات وم��ن

العليل: ونسيمها اليمامة إىل يتشوق الريب ابن مالك وقال

ال��غ��وان��ي2 ك��أرواح ن��واف��ج��ه��ا ب��الد م��ن ال��ي��م��ام��ة ال��ل��ه س��ق��ى
وان��ي ال��ت��رب ي��روع ال ن��س��ي��م ف��ي��ه ل��ل��ري��ح أزاه��ر وج��و
ال��زم��ان ح��س��ن ع��ن��دن��ا ي��ق��ب��ح م��ش��ي��ب إل��ى ال��ش��ب��اب س��ق��ت ب��ه

بشدة. تبدأ الريح وهي نافجة بالجيم النوافج 2
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الحياة: وطيب العيش، نضارة من بها لقي وما نجد، توديع يف األعراب بعض وقال

ف��ال��ض��م��ار ال��م��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن ب��ن��ا ت��ه��وي وال��ع��ي��س ل��ص��اح��ب��ي أق��ول
ع��رار م��ن ال��ع��ش��ي��ة ب��ع��د ف��م��ا ن��ج��د ع��رار ش��م��ي��م م��ن ت��م��ت��ع
ال��ق��ط��ار ب��ع��د روض��ه وري��ا ن��ج��د ن��ف��ح��ات ح��ب��ذا ي��ا أال
زار3 غ��ي��ر زم��ان��ك ع��ل��ى وأن��ت ن��ج��ًدا ال��ح��يُّ ي��ح��ل إذ وأه��ل��ك
ِس��رار وال ل��ه��ن ب��أن��ص��اف ش��ع��رن��ا وم��ا ي��ن��ق��ض��ي��ن ش��ه��ور

صباه: ملعب كانت دار يف املعتز ابن قول ويشبهه الدمع. عيصُّ له يذل حنني وهذا

وس��ق��اك واب��ل ج��ادك دار ي��ا م��ن��زٌل ال��دوي��رة م��ن��زل��ة م��ث��ل ال
وم��ح��اك ال��ه��وى ق��ل��ب��ي م��ن ي��م��ح ل��م ص��روف��ه غ��ي��رت��ك ل��ده��ر ب��ؤًس��ا
س��واك ك��ل��ه��ن ال��م��ن��ازل ذم م��ن��ظ��ر ب��ع��دك ل��ل��ع��ي��ن��ي��ن ي��ح��ُل ل��م
م��غ��داك أم ب��اآلص��ال م��م��س��اك ط��ي��ب��ة أن��دب م��ن��ك ال��م��ع��اه��د أي
ري��اك أم ال��م��ي��ث��اء أرض��ك أم ال��ج��ن��ى وذي ال��غ��ص��ون ذي ظ��ل��ك ب��رد أم
ث��راك ف��وق ال��م��س��ك ف��ار ف��ت أو ع��ن��ب��ر م��ج��ام��ر س��ع��ط��ت وك��أن��م��ا
ن��داك دم��ع ال��ورد م��اء وك��أن ج��وه��ر أرض��ك ح��ص��ب��اء وك��أن��م��ا
رب��اك ف��وق ال��وش��ي ث��ي��اب ن��ش��رت ض��ح��ي��ة ال��رب��ي��ع أي��دي وك��أن��م��ا
ص��ب��اك ع��ل��ي��ه ج��رت ال��غ��دي��ر م��اء ف��ض��ة م��ن م��ف��رًغ��ا درًع��ا وك��أن

يتخذون الشعراء كان وقد والقصف، اللهو منازل ذكر الديار بكاء من يقرب ومما
من سكانها إىل موجع حنني منهم ولكثري الشباب، ولعب الصبا لعبث موطنًا األديار
بنفثات اآلن ونكتفي الحديث، هذا غري يف ذلك بسط إىل عدنا وربما الرهبان، ظرفاء
دير يف املرصي عاصم بن محمد قول ذلك فمن الرشاب. بمنازل التغني يف العشاق

عاتب. غري زار: غري 3
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املرصيني: للشعراء ملعبًا كان وقد القصري،

ال��ق��ص��ار ال��ح��س��ان أي��ام��ن��ا ل��ه��و أذك��اري ه��اج ال��ق��ص��ي��ر دي��ر إن
ال��م��ع��ار ال��رداء م��ث��ل وش��ب��ابً��ا س��ري��ًع��ا ح��م��ي��ًدا م��ض��ى وزم��انً��ا
م��زاري وب��ع��د ج��ف��وت��ي ل��ش��ك��ت اش��ت��ي��اًق��ا ت��ش��ك��و ال��دي��ار ان ول��و
أش��ع��اري م��ن س��ي��رت ف��ي��ه��ا ك��ن��ت ق��د ل��م��ا ن��ح��وي ت��س��ي��ر ول��ك��ادت
ودي��اري م��ن��ازل��ي م��ن ي��ك��ن ل��م ه��ج��ر ب��ع��د زرت��ه إذ وك��أن��ي
ال��ج��واري ال��م��ع��ت��ق��ات ف��ي وان��ح��داري إل��ي��ه ال��ج��ي��اد ع��ل��ى ص��ع��ودي إذ
ض��واري ال��وح��وش ع��ل��ى وك��الب ص��واد ال��دم��اءِ إل��ى ب��ص��ق��ور
األوط��ار م��ن ف��ي��ه ول��ن��ف��س��ي ل��ق��ل��ب��ي م��ا م��ح��ص��يً��ا ل��س��ت م��ن��زًال
وك��ب��ار م��ح��ث��وث��ة ب��ص��غ��ار ف��ي��ه ال��ت��ص��اوي��ر ع��ل��ى ش��رب��ن��ا ك��م
واألب��ص��ار ل��ل��ق��ل��وب ف��ت��ن��ة ظ��ل��ت ف��ي��ه م��ص��ور ف��ي ص��ورة
وال��م��زم��ار ال��ع��ي��دان س��م��اع ع��ن ف��أغ��ن��ت ش��دو ب��غ��ي��ر أط��رب��ت��ن��ا
ال��ج��ل��ن��ار وح��ده��ا م��ن��ه��ا ـ��ي��اء ال��ل��م��ـ وال��ش��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ن وح��س��ن ال
م��زاري ب��ي ن��أى ول��و م��ن��ه ه��ي ده��ًرا م��رادي ع��ن ت��خ��ل��ف��ت ال

كشاجم: يقول هذا القصري دير ويف

ال��ن��خ��الت إل��ى ح��ل��وان ف��ج��ن��ات وس��ف��ح��ه ال��ق��ص��ي��ر دي��ر ع��ل��ى س��الم
وم��ن��ت��زه��ات��ي م��واخ��ي��ري وك��ن م��آرب ب��ه��ن ل��ي ك��ان��ت م��ن��ازل
م��ن��ح��درات ال��س��ف��ن ف��ي وم��ن��ص��رف��ي م��راك��ب��ي ال��ج��ي��اد ك��ان ج��ئ��ت��ه��ا إذا

وصفه يف أبدع وقد بغداد، من بالقرب ُقنَّا» «دير الشعراء خلدها التي األديار ومن
ابن قول يف ذكراه غري يبق ولم الشباب، مالعب من طوى فيما الدهر طواه ثم املؤرخون،

جمهور:

ح��ن��ا ق��د ال��رب��ى ذل��ك إل��ى ق��ل��ب��ي ُق��ن��ا ب��دي��ر ال��ل��ه��و م��ن��زل ي��ا
وح��س��ن��ا ل��ذة م��ن��ك ن��م��ت��از ك��ن��ا ل��م��ا ألي��ام��ك س��ق��يً��ا
ع��دن��ا وص��ح��ون��ا ان��ت��ش��ي��ن��ا إذا م��ن��ا ع��ي��ًش��ا أن��ع��م ال أي��ام
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ج��ن��ن��ا أن��ن��ا ي��ظ��ن ح��ت��ى دنٍّ��ا ب��زل��ن��ا دن ف��ن��ى إذا
ال��ل��دن��ا ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن ل��ن��ا ي��ح��ك��ي أردن��ا م��ا ك��ل ف��ي وم��س��ع��د
وغ��ن��ا ع��وده زي��ر وج��س ت��ح��ن��ا إذ ال��ل��ه خ��ل��ق أح��س��ن
األغ��ن��ا ال��رش��أ رأي��ت م��ت��ى ب��اق��ن��ا4 ي��ا ق��س��ي��س ي��ا ب��ال��ل��ه
ت��ث��ن��ى أو م��اس م��ا إذا آه ت��ج��ن��ى ف��ت��ن��ت��ي رأي��ت م��ت��ى

ال��ظ��ن��ا! ف��ي��ن��ا أح��س��ن��ت إذا أس��أت

كما هواه، ملعب كان آخر بقطر فيتغنى قطر عىل حفيظته تهيج من الشعراء ومن
العراق: ويذم املوصل يمدح الرفاء الرسي قال

ق��رار ب��ي��ن��ه��م ل��ل��ح��ر ف��م��ا وس��اك��ن��ي��ه ال��ع��راق ال��ل��ه ل��ح��ا
ان��س��ف��ار ب��ه ول��ل��ب��روق ي��ج��ود غ��ي��ث ال��م��ب��ي��ض ال��م��وص��ل وج��اد
ن��ار األح��ش��اء ف��ي م��ن��ه ت��ل��ه��ب م��س��ت��ه��ام م��دام��ع ان��ه��ل��ت ك��م��ا
ال��ع��ذار خ��ل��ع أف��ي��ائ��ه وف��ي ال��ت��ص��اب��ي ح��س��ن أي��ام��ه ف��ف��ي
واع��ت��م��ار ح��ج ال��ح��ان��ات إل��ى ي��وم ك��ل ف��ي ل��ي ك��ان ل��ي��ال��ي
ن��ف��ار ب��ي ال��م��س��اج��د س��اح وع��ن ص��دود ب��ي ال��ق��ي��ام��ة ذك��ر ف��ع��ن
وال��وق��ار ال��س��ك��ي��ن��ة وش��أن��ه��م��ا ال��م��ع��ال��ي ه��م��ه��م��ا خ��دن��ان ول��ى
ال��ع��ق��ار ب��ك��ف��ي��ه ض��ح��ك��ت إذا إل��ي��ه ال��دن��ي��ا ت��ض��ح��ك وس��اق
ال��ج��ل��ن��ار5 ال��س��ق��ي��ط ح��م��ل ك��م��ا ح��ب��ابً��ا ح��م��ل��ت وق��د ب��ه��ا ي��ط��وف
ش��رار ل��ه��ا ول��ي��س ل��ه��ب ل��ه��ا ن��اًرا ي��ن��ت��ه��ب��ون ال��ش��رب ك��أن
ال��خ��ي��ار ول��ل��ده��ر ف��ب��دده م��ن��ا ال��ش��م��ل اج��ت��م��اع ال��ده��ر رأى

النائي، الوطن إىل والحنني الخالية، الديار بكاءِ يف نماذج عىل القارئ وقف هنا إىل
املأهول، القريب املنزل من العشاق شكوى فلنذكر والرشاب، اللهو مواطن إىل والشوق
أقىس الحبيب تمنع يصبح وحني املنال! بعيدة الضوء، قريبة كالكواكب أهله يصبح حني

قنا. دير ساكن به واملراد تخفيًفا الهمزة حذفت ثم قنا أبا يا الكلمة أصل يكون قد 4

الرمان. زهر الجلنار: 5
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الكويف: إسحاق بن راشد قول ذلك يف الشعر وأبدع الفراق. من وأمرَّ النوى، من

غ��ري��ب ي��ح��ب م��م��ن ول��ك��ن��ه غ��رب��ة دار ف��ي ي��م��س ل��م وم��س��ت��وح��ش
ق��ري��ب وال��م��زار ن��واه ف��ش��ط��ت غ��ي��ره ال��وص��ل واس��ت��ش��ع��ر ال��ه��وى ط��واه
ح��ب��ي��ب إل��ي ش��خ��ص ح��ل��ه��ا وإن أزوره��ا ال ال��ت��ي ال��دار ع��ل��ى س��الم
وت��ط��ي��ب ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ح��س��ن ه��وى س��ت��وره��ا ن��اظ��ري ع��ن ح��ج��ب��ت وإن
ي��غ��ي��ب ح��ي��ن ال��ل��ه��و ط��رف وي��س��خ��ن ح��ض��وره ع��ن��د ال��ل��ذات ت��ض��ح��ك ه��وى
ق��ض��ي��ب ال��ث��ي��اب ت��ح��ت م��ن اه��ت��ز إذا ك��أن��ه ح��ت��ى األع��ط��اف ب��ه ت��ث��ن��ى
ف��أج��ي��ب ب��اس��م��ه أدع��ى ك��ن��ت وق��د ح��دي��ث��ه ي��ج��ري ح��ي��ن ص��م��ت��ي ت��ر أل��م
ن��ص��ي��ب ف��ي��ه ل��ل��ع��ي��ن ي��ك��ن ل��م وإن وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��ده��ر ب��س��ع��ي رض��ي��ت
م��ص��ي��ب ل��ل��ف��راق س��ه��م وإي��اه ي��ن��ال��ن��ي أن واص��ل��ت��ه إن أح��اذر
م��ري��ب ع��ن��ده��ن أن��ي ش��ك وال ت��ري��ب��ن��ي ع��ي��ونً��ا أه��وى م��ن دون أرى
ون��ح��ي��ب زف��رة أخ��ل��و ح��ي��ن ول��ي ال��ه��وى ف��ي ب��ال��ت��ج��ل��د ج��ل��ي��س��ي أداري
ك��ئ��ي��ب وال��ف��ؤاد س��ن��ي ف��ي��ض��ح��ك أح��ب��ه ال ب��ال��ذي ع��ن��ه وأخ��ب��ر
ف��ي��ع��ي��ب ك��اش��ح ف��ي��ن��ا ف��ي��ط��م��ع ال��ع��دا أل��س��ن ب��ن��ا ت��غ��رى أن م��خ��اف��ة
رق��ي��ب ال��ع��اش��ق��ي��ن ح��رك��ات ع��ل��ى ن��اظ��ر ك��ل ف��ي ال��ط��رف م��ج��ال ك��أن
ل��ب��ي��ب وه��و ال��م��رء ع��ق��ل وي��ص��ب��ي��ن ال��ه��وى ذا ي��ب��ك��ي��ن ال��ش��وق خ��ط��رات أرى
س��ل��ي��ب م��ن��ه ال��ع��ز وث��وب ف��أض��ح��ى م��ت��م��ن��ع م��ن ال��ح��ب أذل ق��د وك��م
ع��ج��ي��ب ف��ي��ه ف��ك��رت إذا ألم��ر ال��ه��وى ط��ل��ب ف��ي ال��ن��ف��س خ��ض��وع وإن

العتبي مجلس يف كان أنه القييس رشاعة أبي عن اآلداب زهر صاحب نقل وقد
عبد فقال الرقيق الشعر من املولدون أبدع ما تذاكروا وأنهم املعذل، بن الصمد عبد مع

يقول: الذي منك أشعر رشاعة أبو فقال الناس؟ أشعر ذلك يف أنا الصمد

غ��ري��ب ي��ح��ب م��م��ن ول��ك��ن��ه غ��رب��ة دار ف��ي ي��م��س ل��م وم��س��ت��وح��ش

صاحب أن وعندي بحرف! ينطق لم سمعها حني الصمد عبد وإن القصيدة. آخر إىل
شعرية» «صورة يكون أن يصح منظًما وصًفا مشاعره وصف يف يوفق لم القصيدة هذه
القصيدة أول يف يذكر تراه أال قليل؛ االئتالف من حظها متنافرة أشياء بني جمع نراه بل
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بعد تراه أال ثم الحبيب؟ بذلك يتمتع غريه إنسانًا ألن غريب؛ قربه يف ولكنه قريب، أنه
وهذا الفراق؟ سهم يهواه من ويصيب يصيبه لئال طائًعا الوصل يحاذر أنه يذكر ذلك
بذراع يطوق قد محبوبه أن يتصور الذي ألن املعذبة، النفس تصوير يف شطط بالطبع

الوشاة! لعيون اتقاءً مواصلته يرتك بأنه يتغنى ال غريه عاشق
تكون أن هذا يمنع وال الشعرية» «الصورة أسميه ما إذن القصيدة هذه ينقص
أن عىل صادق العتبي أن صح ولنئ املختارة، األبيات من تحويه ملا جميلة جملتها يف
الفنية، حاستهم يف ونرتاب األقدمني األدباء أذواق يف نشك فإنا الناس أشعر صاحبها
ال األدب أدعياء من كثريًا فإن الفنية» «الحاسة معنى الناس بعض يفهم أن وأحب
من الدهر بساط عىل تناثر ما يفقهوا أن عن فضال يكتبون، وما يقولون ما يفقهون

العقول! ثمرات
ال ولكنهم يذاق! أو يشم أو يلمس أو يرى أو يسمع ما فقط يعرفون هؤالء وأمثال

الشاعر: لقول طعًما يجدوا أن ومحال اإلدراك! يرزقوا لم إذ يدرك، ما يعرفون

خ��اط��ري ف��ي ال��ش��ب��ه��ة وأل��م��س ال��م��ن��ى دب��ي��ب ق��ل��ب��ي ف��ي أس��م��ع

عىل أشري هذا أجل من القلوب! تكون وأين الخواطر، تكون أين يدرون ال ألنهم
اختياره يف يعتمد ال وأن والشعراء، الكتاب آثار يقرأ حني ويرتيث يرتوى بأن األدب طالب
أنهم فظنوا املتصدرين من كثري عن الدهر غفل فقد البيان، لعلماء العامة األذواق عىل

مدين! لحياتهم األدب وأن يشء، عىل
فمن باملرصاد. له الوشاة ألن التحية، يملك ال ثم يهوى من ببيت العاشق يمر وقد

الرفاء: الرسي قول ذلك

ف��ذاب��ا م��ح��اج��رن��ا ف��ي ت��رق��رق ع��ق��ي��ق ف��ك��م ب��ال��ع��ق��ي��ق م��ررن��ا
ج��واب��ا ل��ه وال��دم��وع س��ؤاال ف��ي��ه ال��ش��وق ج��ع��ل��ن��ا م��غ��ن��ى وم��ن
غ��اب��ا ال��ل��ي��ل ظ��الم ش��ه��دت إذا ش��م��وس غ��اب��ت ال��ت��ي ال��ك��ل��ل وف��ي
ع��اب��ا ال��س��ل��وان م��ن أح��م��ل ول��م ال��ت��ص��اب��ي أع��ب��اءَ ل��ه��ن ح��م��ل��ت
ال��ق��ب��اب��ا ح��ي��ي��ت ال��واش��ي��ن م��ن ق��وس ق��اب ق��ب��اب��ك ب��ع��دت ول��و
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املحبني نفثات رأى فقد األحباب، منازل عند العواطف ألوان القارئ عرف هنا إىل
والرشاب، اللهو مواطن إىل وحنينهم النائي، الوطن عىل بكاءهم وشهد الخالية، الديار عند
شتيت ويجمع الظباء! من فيه ما لنفور بعيد، وهو يدنو املنزل عند زفراتهم رأى ثم

األعراب: بعض قول املعاني هذه

ال��ب��ع��د م��ن خ��ي��ر ال��دار ق��رب أن ع��ل��ى ب��ن��ا م��ا ي��ش��ف ف��ل��م ت��داوي��ن��ا ب��ك��ل
ع��ه��د ب��ذي ل��ي��س ت��ه��واه م��ن ك��ان إذا ب��ن��اف��ع ل��ي��س ال��دار ق��رب أن ع��ل��ى

أفنان يف الشعراء آراء عن نتحدث حني القلبية، النوازع هذه تفصيل إىل عدنا وربما
الجمال.
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إخفاء يف الشعراء وأشهر الدموع! تفضحه أن يخىش فهو الكتمان: يؤثر من العشاق من
ونكتفي الكتمان، عن نتكلم حني مذهبه عن الكالم وسنبسط األحنف، بن العباس الحب
وقد الحب كتم عن عجزه من حينًا يتوجع رأيته وقد بالدموع، قهره عن بشعره اآلن

فيقول: الدمع، غلبه

أن��ظ��ر ف��ال ط��رف��ي وأم��ل��ك ب��دت م��ا إذا أغ��ض ه��ب��ون��ي
أض��م��ر ب��م��ا ف��ب��ح��ن ن��ط��ق��ن ع ال��دم��و م��ا إذا اس��ت��ت��اري ف��ك��ي��ف
أوف��ر ص��ون��ه ف��ي وح��ظ��ي ال��ح��دي��ث ان��ت��ش��ار ت��خ��اف أم��ن��ي
ت��ن��ظ��ر ك��م��ا ل��ن��ف��س��ي ن��ظ��رت ع��ل��ي��ك ب��ق��ي��ا ف��ي ي��ك��ن ل��م ول��و

فيقول: عينيه دمع عىل حينًا ويغضب

ل��س��ان��ي خ��ي��ر ك��ل ال��ل��ه وج��زى خ��ي��ًرا ع��ي��ن��ي 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 ن��م
ب��ال��ع��ن��وان ع��ل��ي��ه ف��اس��ت��دل��وا ط��ي أخ��ف��اه ال��ك��ت��اب م��ث��ل ك��ن��ت

فيقول: بالعداوة، قلبه لريمي حتى املعنى هذا يف ويبالغ

وأوج��اع��ي أس��ق��ام��ي ي��ك��ث��ر داع��ي ض��رن��ي م��ا إل��ى ق��ل��ب��ي
أض��الع��ي ب��ي��ن ع��دوي ك��ان إذا ع��دوي م��ن اح��ت��راس��ي ك��ي��ف
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البحرتي: يقول كما الدموع، تنهمر حني الهوى كتم من ييأس من الشعراء ومن

ال��ه��وام��ع ال��دم��وع أذاع��ت��ه��ا أن إل��ى ب��ث��ه��ا أك��ت��م ك��ن��ت ح��ب ع��الق��ة
األض��ال��ع ت��س��ر م��ا ب��س��ر ف��ل��ي��س ال��ج��وى ع��ل��ى ع��ي��ن وه��ي راح��ت ال��ع��ي��ن إذا

بقوله: الوشاة، نرص وهي ذلك: غاية عن األرجاني أفصح وقد

ش��ظ��اي��ا ح��رق م��ن ال��ق��ل��ب أط��ار ش��وًق��ا ام��ت��د م��ا إذ ن��ف��س ول��ي
ال��خ��ب��اي��ا س��رائ��ري م��ن وي��ظ��ه��ر ظ��ل��ًم��ا ال��واش��ي��ن ي��ن��ص��ر ودم��ع

يقول: الريضحني الرشيف جميًعا هؤالءِ من وأكرم

ل��ل��ئ��ي��م إذن إن��ي ب��ه��ا ض��ن��ي��نً��ا وأغ��ت��دي ب��ال��دم��وع ج��ف��ن��ي أي��س��م��ح
ك��ري��م ال��ن��اظ��ري��ن ودم��ع ف��ك��ي��ف ل��ع��ت��ب��ت��ه��ا إذن ع��ي��ن��ي ب��خ��ل��ت ول��و

بُرد: بن بشار قول إىل نواس أبو نظر وقد

ال��س��رار ب��ه ي��ك��ون أن م��خ��اف��ة ش��يء ب��ك��ل ال��س��رار ي��روع��ه

الدمع: نميمة يف األبيات بهذه حاكاه ثم

ال��ع��ي��ن��ان ��ت ف��ن��مَّ ج��ه��دي ـ��راق وب��اإلط��ـ ب��ال��س��ك��ون ت��س��ت��رت ق��د
م��ك��ان ب��ك��ل وأُح��دوث��ة ـ��ن ال��م��ش��ي��ري��ـ ن��ص��ب ال��دم��وع ت��رك��ت��ن��ي
ب��ش��ان��ي إال ي��خ��ل��وان م��ا ق��ل��ت إال ل��ل��س��ر خ��ال��ي��ي��ن أرى م��ا

تمثيل. أصدق املروع العاشق تمثل شعرية، صورة وهي
يقول: حني كالبحرتي الحرار، وأنفاسه الغزار، دموعه عليه تنم من املحبني ومن

ال��ق��رط��اس ب��ج��ان��ب ال��ول��ي��د ع��ب��ث ون��ش��رن��ن��ي ط��وي��ن��ن��ي ال��خ��ط��وب إن
راس��ي ش��ي��ب ف��ي��ك ال��م��الم��ة ط��ول وإن��م��ا ال��س��ن��ي��ن ط��ول م��ن ش��ب��ت م��ا
أن��ف��اس��ي م��ن ال��ص��ع��داء وت��ت��اب��ع أدم��ع��ي ض��م��ي��ري ف��ي م��ا ع��ل��ى ن��م��ت
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مهيار: قول لصاحبه الدمع فضيحة يف الشعر رائع ومن

ال��م��ط��ارح ل��ل��ع��ي��ون ش��رٍّا وت��ب��ع��ث ك��س��ب��ه��ا س��اءَ ن��ظ��رًة ب��ج��م��ع ط��رح��ُت
ف��اض��ح ش��ك ال ال��ن��ف��ر ف��ي��وم ه��واي م��ن��ى ع��ل��ى ال��ث��الث ت��ل��ك س��ت��رت ف��إن
ال��س��واف��ح ال��دم��وع ال��ع��ذل رق��ي��ة ع��ل��ى ت��غ��ض ف��ل��م ال��ع��اذالت والم ب��ك��ي��ت

يسوء كيف ليعرف كسبها» ساءَ نظرة بجمع «نظرت قوله: القارئ يتأمل أن وأحب
القلوب! عىل تجني حني العيون، كسب
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وهل اضطراري أم هو اختياري الحب: عن الخالدي عيل محمد الشيخ حرضة سألنا
أبي ابن وأوضحها املسألة، هذه يف قبل من الناس اختلف وقد مختار؟ أم مضطر املحب
منه انتهى الذي الكتاب ذلك من نبذة هنا ناقل وأنا الصبابة» «ديوان كتاب يف حجلة
مثل يف العرص ذلك علماء رأي لنا يمثل ألنه الهجري، الثامن القرن منتصف يف مؤلفه

نصه: ما غريبة سذاجة يف حجلة أبي ابن قال الشئون. هذه

من كالم فيه للناس إذ أمره، كالصباح وأسفر ذكره، تقدم ملا عقدناه فصل هذا
اختياري، بأنه وقائل اضطراري، بأنه فقائل الصفني، من وتبخرت الطرفني،
به يعم ما ذلك من نذكر ونحن رجيح، وقدر مليح، وجه القولني من ولكل
القايض قاله ما ذلك فمن والذراع! بالباع وعرضه طوله يف ونتكلم االنتفاع،
حال: كل عىل معذورون العشاق الظراف: تحفة كتابه يف النوناني عمرو أبو
اختيار، غري عىل دعاهم إنما العشق إذ واألفعال؛ األقوال جميع يف لهم مغفور
ال األمور، من يستطيع ما عىل يالم إنما واملرء واضطرار، جرب عىل اعرتاهم بل
كانت الحامل أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الحديث يف جاءَ وقد واملقدور. عليه املقيض يف
منها أباختيار وضعته؟ تراها فكيف حملها. فتضع السالم عليه يوسف ترى
فيه يشك ال مما وهذا اقتدار. وفقد باضطرار، بل ال، باضطرار؟ أم ذلك كان

قلب. يف خالفه يختلج وال ، لبٍّ ذو

بها هللا لدعوت مجابة دعوة هللا رزقني لو قال: أنه ِعيَاٍض بن الُفَضيِْل عن نقل ثم
قال رجًال أن حزم بن محمد أبي عن ونقل اضطرارية. حركاتهم ألن للعشاق يغفر أن
ال مما ذلك عمر: فقال فعشقتها. امرأة رأيت إني املؤمنني، أمري يا الخطاب: بن لعمر



العشاق مدامع

يموت ألحدكم ما العرب: بعض له قال وقد عذرة بني بعض قول أحسن وما قال: يملك.
بني يا فيكم تجدونه وخور، ورقة، نفس، ضعف ذلك إنما يألفها؟ امرأة هوى يف عشًقا
الفلج، املباسم تحتها الدعج، النواظر فوق الزج، الحواجب رأيتم لو وهللا أما فقال: عذرة.

والعزى! الالت التخذتموها
من عليه جبلوا وما آدم بني باختالف يختلف العشق إن طويل: كالم بعد قال ثم
من فمنهم ذلك. وغري الطباع، ونفور القلب، وقساوة الكبد، وغلظ الحاشية، ورقة اللطافة
رأى إذا من ومنهم الدهش، من قلبه عىل يرد ما شدة من مات الحسنة الصورة رأى إذا
ثم محمد! شيخ يا عندكم العاقبة — عمامته من نعله يعرف ولم قامته، من سقط املليح

املحسوس. يف مكابرة فيه واملخالفة اضطراري، عشقه وأمثاله فهذا قال:
ترويًحا إال التفاصيل هذه ذكرت وما مختار، غري مضطر املحب أن أراه والذي
كالطغرائي سحًرا يجعله من الشعراءِ فمن فكثري. الحب سلطان يف الشعر أما للنفس.

يقول: حني

واح��د أدي��م م��ن ا ُق��دَّ وال��س��ح��ر ف��إن��ه ه��واك س��ح��ًرا ي��ك��ن ل��م إن
زاه��د ف��ي ب��رغ��ب��ة اب��ت��ل��ي��ت ح��ت��ى راغ��ب م��ودة ف��ي أزه��د زل��ت م��ا
ال��ج��اه��د س��ع��ي وخ��اب ف��ي��ه ي��س��ع ل��م ��ه م��رفَّ ال��م��راد ن��ال ول��رب��م��ا
ال��ع��ائ��د ي��أس وط��ال ال��ط��ب��ي��ب ح��ي��ل ب��ه ض��اق��ت ال��ذي ال��داء ه��و ه��ذا

مهيار: كقول متعمد غري نفسه قتل أنه يذكر من ومنهم

م��س��ع��دي ت��ك ول��م أت��ع��ن��ي��ف ف��ق��ل��ت أرى م��ا ف��رط ع��ل��ى س��ع��د وع��ن��ف��ن��ي
أت��ع��م��د ول��م ن��ف��س��ي ب��ه��ا ق��ت��ل��ت ب��ن��ظ��رة ع��ج��ل��ت أن إال ذاك وم��ا

املتنبي: كقول له مرد ال املحتوم كالقضاء القلب عىل يصب الحب يرى من ومنهم

ش��اق��ا ال��رك��ب ه��ذا ق��ل��وب وأي أراق��ا دم أي ال��رب��ع أي��دري
ت��الق��ى م��ا ج��س��وم ف��ي ت��الق��ى ق��ل��وب أب��ًدا وأله��ل��ه ل��ن��ا
أط��اق��ا م��ا ق��ل��ب ك��ل ف��ح��م��ل ع��دال ك��ان األح��ب��ة ه��وى ف��ل��ي��ت
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الرقايش: ربيعة بن عمرو كقول هللا، من قضاء يجعله من ومنهم

وال��ص��ب��ر ال��ت��ج��ل��د ب��ع��د ف��ت��س��ف��ح��ه��ا ع��ب��رات��ه��ا ع��ن ال��ع��ي��ن ج��ف��ون ت��ض��ي��ق
وال��ص��در ال��ج��وان��ح ف��ي ح��رٍّ ح��زازة ف��رف��ه��ت أظ��ه��رت��ه��ا ص��در وغ��ص��ة
األم��ر م��ن اس��ت��ط��اع ف��ي��م��ا ال��ف��ت��ى ي��الم إن��م��ا ش��اءَ م��ا ش��اءَ م��ن ل��ي��ق��ل أال
ق��در ع��ل��ى األم��ور ت��ج��ري ف��ق��د ع��ل��ي��ه ف��اص��ط��ب��ر ال��م��ال��ك��ي��ة ح��ب ال��ل��ه ق��ض��ى

يف املحاسن خلود سببه يجعل من الشعراءِ فمن الحب. خلود الباب هذا يف ويدخل
الرومي: ابن كقول الحبيب،

وط��ر غ��ي��ره��ا م��ن ي��ط��بَّ��ى م��ت��ع��ة م��ن وط��ر م��ن��ق��ض��ى إال ال��م��الل��ة ه��ل
وال��ب��ص��ر ال��س��م��ع ع��ن��ك ي��رغ��ب ف��أي��ن ل��ه ال��ن��ف��وس ت��س��م��و م��ا أح��س��ن وف��ي��ك

عنني: ابن قال وكما

ص��دا م��ات ول��و ع��ن��ه��ا ل��س��ل��و ت��ص��دى م��ا ب��أن��ه خ��ب��روه��ا
ب��دا ال��ه��ج��ر م��ن ت��ج��د ل��م ت��ك��ن إن خ��ي��ال م��ن زورة ف��ي واس��أل��وه��ا
ق��دا ال��غ��ص��ن وت��ف��ض��ح وب��ه��اءً وج��ًه��ا ال��غ��زال��ة ت��خ��ج��ل ظ��ب��ي��ة

الدؤيل: األسود أبو قال وكما

ي��ف��ن��د ع��ج��وًزا ي��ح��ب��ب وم��ن ع��ج��وًزا وح��ب��ه��ا ع��م��رو أم إال ال��ق��ل��ب أب��ى
وال��ي��د ال��ع��ي��ن ف��ي ش��ئ��ت م��ا ورق��ع��ت��ه ع��ه��ده ت��ق��ادم ق��د ال��ي��م��ان��ي ك��ب��رد

وال فناء، إىل حسن وكل خمود، إىل جمر وكل ذبول، إىل زهر فكل منتقد: رأي وهو
الزائل. والجمال الفاني الحسن داعيه كان إذا للحب خلود

رصدر: كقول دواعيه، كثرة الحب خلود يف السبب يجعل من ومنهم

م��ق��ام دار ي��ره��ن ف��ل��م ـ��ح��رى ال��ـ ج��وان��ح��ي ال��س��ل��و ع��ل��ى ع��رض��ت ول��ق��د
ح��م��ام ب��ك��اء أو ح��ن��ي��ن إال م��س��م��ع��ي ي��س��ل��ك ول��ي��س ال��س��ل��و ك��ي��ف
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الزيات: ابن قال وكما

ن��ف��ع��ا م��م��ا أك��ث��ر ض��رن��ي ول��ع��ا إال ال��ع��ذل ي��زدن��ي ل��م
م��ع��ا وإي��اه ك��ان��ت ل��ي��ت��ه��ا ن��ظ��رت ع��ي��ن ب��ال��ق��ل��ب ذه��ب��ت
م��ت��ب��ع��ا ل��ل��ه��وى ت��رك��ت��ن��ي آف��ة م��ن��ه��ا ل��ي ي��وم ك��ل

التعاويذي: ابن قال وكما

وال��م��الم س��م��ع��ي أي��ن روي��دك غ��رام��ي م��ن خ��ال ع��ل��ي��ك ي��ل��وم
ي��رام ال وص��ل��ك م��ث��ل وص��ب��ر ي��رج��ى ال ع��ط��ف��ك م��ث��ل س��ل��و
ون��ام��وا ل��ه��ا س��ه��رت ق��د ه��م��وم وع��ن��دي ع��ذال��ي أط��ي��ع ف��ك��ي��ف

دواعيه! نفدت إذا الحب ينسون الشعراء هؤالء أمثال فإن منتقد، أيًضا وهذا
األبيوردي: قال كما األحشاء، يف الوجد تغلغل الحب خلود يف السبب يجعل من ومنهم

س��ال��ي��ا ق��ل��ب��ي غ��ي��ر ف��ؤاد وك��ل زائ��ال ح��ب��ك غ��ي��ر ح��ب ك��ل أرى
ال��ت��ص��اب��ي��ا ذم��م��ت أو س��ل��وي ح��م��دت أس��ره ع��م��ا ال��واش��ون اس��ت��خ��ب��ر إذا
س��ال��ي��ا ع��ل��و ي��ا ع��ن��ك ي��وًم��ا ك��ان ف��ال ض��م��ي��ره س��ر أن��ت ق��ل��ب أي��ذه��ل

الغزي: قال وكما

ع��ن��ان��ي ال��ص��واب ي��م��ل��ك أن ج��از ف��ؤادي م��ل��ك��ت ل��و خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ن��ه��ان��ي م��ن وآم��ري ه��واه��ا م��ن ن��ف��س��ي إن��ص��اف أراد م��ن ظ��ال��م��ي
م��ك��ان��ي ال��س��ل��و ي��ع��رف ال ح��ي��ث ش��وق��ي ت��ع��س��ف ف��ي ت��ورط��ت ق��د

الطغرائي: قال وكما

ن��اك��ُس ال��ح��ب م��ن داء ب��ه ف��ؤاًدا م��ع��ال��ج أو م��س��ع��د م��ن ه��ل خ��ل��ي��ل��ي
آلي��س م��ن��ه ال��ل��ه وب��ي��ت ف��إن��ي أك��ن��ه م��م��ا ال��ب��رءَ ت��رج��وان وه��ل
دارس ال��ت��ق��ادم ط��ول م��ن ه��و وال ال��ن��وى وال م��ن��ه ال��ق��رب ي��دي��ل ال ه��وى
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ال��ه��واج��س إل��ي��ه ي��وًم��ا ت��ه��ت��دي وال م��ك��ان��ه ال��ض��م��ي��ر ي��دري ال ح��ي��ث س��رى
ووس��اوس اس��ت��ق��ام��ه م��ن ع��ق��اب��ي��ل ت��راج��ع��ت أس��ل��و ي��وم ه��ذا ق��ل��ت إذا

الجمال. فنون من الشعر هذا يف عما القارئ يغفل ال أن وأرجو
وهو الخليقة، حكم عند ونزوًال للطبع، ُمواتاًة الحب خلود يجعل رابع مذهب هناك

التعاويذي: قول ومنه املذاهب، أجمل

ال��س��ل��ي��م1 ف��أن��ا ج��وى م��ن ـ��م س��ل��ي��ـ ق��ل��ب ذا ب��ات م��ن
ال��م��ل��ي��م2 ال��ق��ل��ب ت��ل��وم ال��س��ل��و رم��ت إذا م��ال��ي
ن��م��وم دم��ع ب��س��ره ح ب��ا ال��ح��ب ك��ت��م��ت وإذا
أل��وم ف��م��ن ع��ل��ي ع��ون ال��ه��وى ف��ي وق��ل��ب��ي ع��ي��ن��ي

امللدوغ. هو السليم 1
الجاني. اللئيم: 2
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املتنبي: قول منه وأظهر

ل��ل��ع��اق��ل ال��ح��ب ف��ي رأي وال ال��ع��اذل ط��م��اع��ي��ة إالم
ال��ن��اق��ل ع��ل��ى ال��ط��ب��اع وت��أب��ى ن��س��ي��ان��ك��م ال��ق��ل��ب م��ن ي��راد
ش��اغ��ل ف��ي ال��ش��وق م��ن وب��ت الم��ن��ي ل��م��ن ال��س��ل��و وه��ب��ت

أرى ولكني الحديث، هذا يف إليه ذهبت ما غري يرى من الشعراء من أن أنكر وال
ربيعة أبي ابن «حب كتاب يف املسألة هذه أوضحت وقد الخلود، حليف الصادق الحب

شاء. من إليه فلريجع وشعره»
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بالنساء النساء غرام

وحنينها غرامها يف الغواني قالته عما بديروط، النارص عبد شهيب محمد حرضة سألني
املسز غرام من برلني يف حدث ما بمناسبة ذلك، من يشء هناك كان إن جنسها، بنات إىل

الغريب! الحب هذا سبيل يف يداهما جنت وما ويب، باملسز كلني
درج فقد سيارة: صحيفة يف بالتفصيل الجواب الستحالة األديب أيها كثريًا وآسف
حديث إىل نظرك ألفت أن ويكفي الوقار! سبيل يف الجهل تفضيل عىل هنا الناس
ورجال!» حبال إىل يحتاج يشء «هذا العبارة: هذه فيه جاءَت األدب كتب يف مسطور
النهي هللا رسول كالم يف جاءَ وقد الوقائع، هذه ألمثال الظروف تقدير يرتك ذوقك وإىل
اللفظ يف الكلمتني بني واضح والفرق الزنا، عن النهي القرآن يف جاءَ كما «السحاق» عن
تعجز وغرائب عجائب النساء اعرتافات يف يجد الفرنسويني آداب عىل واملطلع واملدلول،
الناس هم والناس األعاجيب. هذه بأمثال مملوءَة العربية واآلداب الشياطني! مثلها عن
ابتدعها بدعة املجانة يف اإلرساف أن من تسمع ما تصدق فال جيل، كل ويف قطر كل يف
اإلنسانية، الحياة بدقائق جهلهم هي الرشق يف املصلحني آفة أن وعندي برلني! نساءُ
كثري وإقدام الدواء، وصف قبل الداء تشخيص وهو لإلصالح، األسايس الركن وإغفالهم
املصلحون يكون أن البلية ومن عنه، ينتهي ال عما والنهي به يأتمر ال بما األمر عىل منهم

منافقني!
تقبل ال سيئة ذلك جعلنا لقد النساء؟ وصف يف باإلرساف الغربية اآلداب نصف ألم
ما يقوي أن مصلح كل عىل الواجب كان إذ الحسنات، من رأيي يف ولكنها الغفران،
الرجال وحب باملرأة، املرأة غرام نشكو ال حتى الطبيعية، امليول من واملرأة الرجل بني

للغلمان!



العشاق مدامع

ال حيث من الفضيلة إىل بالدعوة رءوسنا تصدعوا أن قبل وتأملوه هذا اقرءوا
تعلمون!

قليل؛ الحب يف النساء شعر أن إىل العشاق» «مدامع قراء نظر ألفت ذلك وبعد
قالت إذا خجًال يذوب منهم الرجل وكان املرأة، تعشق أن يستنكرون العرب كان فقد
الرحمن عبد من لنفسه املغني طويس ثأر وقد جميل، غالم يف واحًدا بيتًا قريباته إحدى
الحارث بن الرحمن عبد يف ثابت بنت قارعة عمته شعر غناه حني ثابت بن حسان بن

املخزومي:

ت��ك��د ول��م ع��ي��ن��ي ت��ن��م ل��م س��ه��دي ن��اب��ن��ي خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
أح��د إل��ى ب��ي م��ا أش��ت��ك��ي وم��ا أس��ي��غ م��ا ف��ش��راب��ي
ك��ب��دي ت��ل��ت��ذه آن��س رج��ل ع��ل��ى ت��ل��ح��ون��ي ك��ي��ف
ال��ن��ك��د ��ي��ل��ة ب��ال��زمِّ ل��ي��س ط��ل��ع��ت��ه ال��ب��در ض��وء م��ث��ل
أح��د إل��ى ع��ي��ن��ي ب��ع��ده ن��ظ��رت ف��ال ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت

تشبب أن الرشيد هارون أخوها عليها حرم فقد معروف، املهدي بنت علية وحديث
فيها: وقالت زينب بجاريتها تشببت أن ذلك نتيجة من فكان طل، بغالمها

م��ت��ع��ب��ا ش��دي��ًدا وج��ًدا ب��زي��ن��ب��ا ال��ف��ؤاد وج��د

ذلك يف النفوس تسيغه مما كان املرأة عشق أن عىل يدل ولكنه سخيف، شعر وهو
تشبيب أن معناه ولكن طل، عن كناية هنا زينب أن ننكر أننا ذلك معنى وليس العهد.
أنكر من األدبية الكتب يف نر ولم الصحيح، هواها لسرت سائغة حيلة كان بزينب علية
الشاعرة لفضل أبيات وهناك األملان! نساء عىل اليوم أنكرناه الذي امليل هذا علية عىل

املتوكل! جارية «قبيحة» يف قالتها

ال��زاه��ر ك��ال��ك��وك��ب ق��دح ف��ي ال��ب��اه��ر ك��ال��ق��م��ر س��الف��ة
ن��اض��ر1 أه��ي��ف ق��ض��ي��ب ف��وق ال��دج��ى ك��ب��در خ��ش��ف ي��دي��ره��ا

الظبي. ولد الخاء بتثليث الخشف 1
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بالنساء النساء غرام

ذلك يف ولهم التشبيب، من وحرموها املرأة، عواطف قتلوا العرب أن يف مرية وال
بطبيعتهم والعرب العربية، النفوس مثل يف توجد، ولن توجد، لم الغرية فإن مقبول، عذر
هواها عن املرأة حديث يسمعوا أن ويأبون الرشيك، شبه أو الرشيك، يكرهون عمالقة

شاعرهم: ليقول حتى هواه، عن الرجل تحدث من يغارون بل املشبوب

ال��م��ح��ب��وب��ا ذل��ك ح��س��ب��ت��ك إال ب��ح��ب��ه ي��ب��وح ش��ج��ن ذا أل��ق ل��م
ن��ص��ي��ب��ا م��ن��ك س��واي ي��ن��ال ال أن واث��ق ب��ك وإن��ن��ي ع��ل��ي��ك ح��ذًرا

تقول أن أوىل باب من عليها يعز فإنه الرجل، يف شعًرا تقول أن املرأة عىل عز وإذا
تعترب الشهوة» «هذه فإن الطبيعية، الحاجة من ذلك بعد عن فضًال املرأة، أختها يف شعًرا

الشهوات! باب يف فضوًال
حبيب يف فضل قول إىل انظر النساء، شعر حرمنا حني كثريًا خريًا حرمنا أننا والحق

الرقاد: طيب حرمها

ال��رق��اب رق م��ال��ك رق��ي ي��م��ل��ك م��ن إن
ح��س��اب��ي ف��ي ه��ذا ل��م ال��ع��ا أح��س��ن ي��ا ي��ك��ن ل��م

الطنبورية: عبيدة غنته ما وتأمل

ع��ل��ي��ك��ا ذاك خ��ف إن إل��ي��ك��ا ش��ف��ي��ًع��ا ل��ي ك��ن
ي��دي��ك��ا ف��ي م��ا س��واك س��ؤال��ي م��ن وأع��ف��ن��ي
ل��دي��ك��ا أه��ون ل��ي م��ا وأه��وى أع��ز م��ن ي��ا

ولكنهم الجميل، العذب حديثها نسمع أن نحب إننا املرأة، تتكلم أن نشتهى إننا
يفقهون؟! متى شعري ليت فيا فجور، حديثها وأن فسق، املرأة كالم أن يزعمون
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طيفاخليال

االستمتاع من اليقظة تحرمه حني برشده تودي التي الحرسة يصف من الشعراء من
يقول: كالذي بالطيف،

ه��ت��ف��ا ق��د ال��ص��ب��ح وداع��ي ال��وش��اة م��ن ح��ذر ع��ل��ى أه��وى م��ن ط��ي��ف وزارن��ي
ش��غ��ف��ا ب��ي ال��ح��ب س��ت��ر ي��ه��ت��ك وك��اد ف��رًح��ا ب��ه ح��ول��ي َم��ْن أوق��ظ ف��ك��دت
أس��ف��ا غ��ب��ط��ت��ي ف��اس��ت��ح��ال��ت ال��م��ن��ى ن��ي��ل ت��ك��ذب��ن��ي وآم��ال��ي ان��ت��ب��ه��ت ث��م

تمام: أبي كقول الخيال، زيارة يف والسبب الطيف، طروق يف العلة يذكر من ومنهم

ي��ن��م ل��م ال��خ��ل��ق ف��ك��ر ن��ام إذا ف��ك��ٌر أزارك��ه ب��ل ال ل��ه��ا ال��خ��ي��ال زار
ال��ُح��ل��ِم م��ن أش��راًك��ا ال��ل��ي��ل آخ��ر ف��ي ل��ه ن��ص��ب��ت ل��م��ا ت��ق��نَّ��ص��تُ��ه ظ��ب��ي

ثانية: كلمة من وقوله

واك��ت��ت��ام خ��ف��ي��ة ف��ي ف��أت��ان��ا ال��م��ن��ام ف��ي ف��ك��رت��ي اس��ت��زارت��ه
األج��س��ام م��ن س��رٍّا ف��ي��ه��ا واح األر ت��ن��زه��ت ل��ي��ل��ة ل��ه��ا ي��ا
األح��الِم دع��وة ف��ي أن��ا غ��ي��ر ع��ي��ب ف��ي��ه ل��ن��ا ي��ك��ن ل��م م��ج��ل��س
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املعذل: بن الصمد عبد وكقول

ُم��ف��ت��رق��ان ون��ح��ن ف��اج��ت��م��ع��ن��ا ه��ج��ر ب��ع��د ب��ي��ن��ن��ا ال��ن��وم وص��َل
األب��دان ع��ن س��رَّه��ا ف��ط��وت رق��ي��بً��ا خ��اف��ت األرواح أن غ��ي��ر
ع��ي��اِن ب��غ��ي��ر م��ن��ظ��ر أن��ه إال ال��ق��ل��ب ل��ذة ك��ان م��ن��ظ��ٌر

من أرشاًكا ونصبه فكره، احتيال هي إنما الخيال طروق يف تمام أبي عند فالعلة
األرواح طي يف إبداعه مع النوم، هو املعذل ابن عند الطيف زيارة يف والسبب الحلم.

الرقباء! من خوًفا األبدان، عن رسها
نوره سطع الحبيب أن وهي وأطرف: هاتني من ألطف العفيف البن فكرة وهناك
هذه يف وله عنه. ونأيهم منه، بعدهم عىل ألعينهم، وتجىل النائمني، شمل حتى وعمَّ،

الحسان: األبيات هاته البديعة الفكرة

ال��ع��ال��ِم ف��ي ال��ع��ال��م أح��س��ن ي��ا ق��ادم م��ن ط��ي��ف��ك ح��ب��ذا ي��ا
ال��ن��ائ��م م��ق��ل��ة رأت��ه ح��ت��ى س��اط��ًع��ا ن��وره ت��ج��ل��ى ط��ي��ف
ال��ح��اك��م غ��ي��ب��ة ط��ال��ت ع��ل��يَّ م��ه��ج��ت��ي ف��ي ي��ح��ك��م غ��ائ��بً��ا ي��ا
ظ��ال��م��ي أن��ه م��ن��ه ح��ظ��ي ي��ش��ت��ك��ي أن ح��س��ن��ك ع��ل��ى ع��ار

والعلة قدومه، يف السبب بذكر يعنون ممن يكن لم بالخيال، شهرته عىل والبحرتي
كقوله: وانرصافه، انعطافه، وصفه يف يجيد وإنما طروقه، يف

أغ��ي��دا ال��ج��آذر ت��راع��ي��ه غ��زاًال ب��ج��وه��ا ع��ه��دت أج��راًع��ا ال��غ��ي��ث س��ق��ى
ال��ص��دى ن��ق��ع أو ال��ت��ب��ري��ح ق��رب��ه ش��ف��ى خ��ي��ال��ه إل��يَّ أه��دى ال��ك��رى م��ا إذا
غ��دا أو م��ن��ى راح ح��ب��ي��بً��ا ع��ددت ان��ت��ب��اه��ٌة ي��ديَّ م��ن ان��ت��زع��ت��ه إذا
ه��ج��دا ون��ن��ع��م أي��ق��اًظ��ا ن��ع��ذَّب ش��أن��ن��ا م��ث��ل وال م��ث��ل��يْ��ن��ا أر ف��ل��م

قوله: الخيال ذهاب يف الشعر بديع ومن

ت��م��ن��ع ال��ج��دِّ ف��ي ن��ط��ل��ب��ه م��ت��ى ب��وص��ل ف��س��ام��ح��ت ال��ه��دوءِ ب��ع��د ب��ن��ا أل��م��ت
وأض��ل��ع��ي ح��ش��اي م��ن ت��ول��ت أن أو ش��خ��ص��ه��ا ي��خ��ل��ج ال��ب��ي��ن ك��أن وول��ت

الحرسة! عن واإلفصاح اللهفة، عن اإلبانة يف غاية وهو
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الخيال طيف

بشار: كقول املباح، بالنعيم سماحه للطيف يحمد من الشعراء ومن

وال��ل��ب وال��خ��ل��خ��ال ال��ُق��رط ف��ي خ��ي��ال��ك��م ل��ي ت��ع��رض ول��ق��د
ع��ذِب ب��ارد أش��ن��ب ب��رض��اب ح��رًج��ا م��ب��اش��ر غ��ي��ر ف��ش��رب��ت

املعنى: هذا من يقرب فيما املتنبي وكقول

ب��ب��ال��ه ن��راه أن ي��خ��ط��ر ل��ي��س م��ن ب��ك��ف��ه ال��م��دام ي��ن��اول��ن��ا ب��ت��ن��ا
خ��ل��خ��ال��ه م��ن ال��ش��م��س ع��ي��ن وت��ن��ال ج��ي��ده ق��الئ��د م��ن ال��ك��واك��ب تُ��ج��ن��ى

بقوله: املباح النعيم من ذكرناه ما عىل البحرتي نص وقد

ح��رام وه��ي ج��دواك ل��ن��ا ي��ح��لُّ ه��اج��د ُح��ل��م ع��ل��ى إال ن��ل��ت��ق��ي وم��ا
ن��ي��ام ون��ح��ن أي��ق��اًظ��ا ال��ج��د م��ن خ��ل��ت��ن��ا ال��ن��ف��ائ��س ت��ب��ادل��ن��ا م��ا إذا

قوله: يف به وألمَّ

يُ��ط��م��ع ت��ع��رََّض َوج��دي م��ن ت��أوه��ُت ك��ل��م��ا أث��ي��ل��ة م��ن خ��ي��اال ب��ن��ف��س��ي
تَ��س��م��ع ل��ي��س م��ا رج��ع أذن��ي وت��س��م��ع ل��ق��ائ��ه م��ن ت��رى ال م��ا م��ق��ل��ت��ي ت��رى
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البحرتي خيال

قالوا حتى بالخيال البحرتي اشتهر كيف نذكر أن اآلداب لتاريخ الوفاء من يكون وقد
ترديده إىل ترجع فوجدتها الشهرة هذه تأملت وقد األمثال. به ورضبوا البحرتي) (خيال
املحبوب، ضن وقد بالكرم الخيال يصف فتارة فضول: وال ضعف غري يف الطيف لزيارة

كقوله: جديد، من الهوى ليبعث حتى الحبائب، ديار شطت وقد والقرب

ال��م��خ��اط��ب ال��م��ش��وق ف��ي أج��دى ال��ع��ذل وال إج��اب��ة ردت األط��الل ف��ال وق��ف��ن��ا
وع��ات��ب ع��ل��ي��ه م��ع��ت��وٍب ل��ج��اج��ة وت��ط��اول��ت ال��ه��وى ع��ق��اب��ي��ل ت��م��ادت
ب��ج��ان��ب ح��ب��ي��ب م��ن م��ل��م خ��ي��ال رده��ا ال��ص��ب��اب��ة ق��ض��ي��ت ق��ل��ت إذا
ال��ح��ب��ائ��ب دي��ار ش��ط��ت وق��د وي��دن��و ب��ه��م ش��غ��ف��ي األل��ى ض��ن وق��د ي��ج��ود

طردته الكرى ألن إليه، يأوي مكانًا يجد فلم الظالم يف به ألمَّ الطيف أن يذكر وتارة
كقوله: الدموع،

ب��م��ص��دود ع��ن��ي ص��دُّه��ا وال ع��ن��ه��ا ب��م��ن��ص��رف وص��ل��ي م��ا ال��ب��خ��ي��ل��ة ت��ل��ك
م��ط��رود ب��ال��دم��ع ك��ًرى وج��ود ع��ن��دي ف��أع��وزه وه��نً��ا ط��ي��ف��ه��ا ب��ي أل��م

البخالء. هؤالء عن هللا وعفا بالبخل، لحبيبته وصفه القارئ تأمل لو وأحب
غالمه من حرم حني ذلك من أكثر وقد الخيال، هجر شكواه البحرتي به امتاز ومما
فيشرتيه، إليه نفسه تطري ثم يبيعه، كان أنه ذكروا فقد عجيبة؛ قصة هذا ولغالمه نسيم،
األبيات هذه يف الخيال هجر شكواه أوضح وقد الجمال، روائع يبيع ال من يد يف وقع حتى
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الحسان:

ال��وام��ق ال��م��ح��بُّ ��ل��ه ي��ؤمِّ ف��ي��م��ا ص��ادق وع��ٌد ل��ل��ده��ر ه��ل أن��س��ي��م
ال��ش��ائ��ق ج��ف��اه إذا ال��م��ش��وق ع��ون ي��زل ول��م ال��م��ن��ام ف��ي ف��ق��دت��ك ل��ي م��ا
ال��ط��ارق ال��خ��ي��ال م��ن��ع ف��ه��ل م��ن��ه��م رق��ب��ة ال��زي��ارة م��ن أن��ت أم��ن��ع��َت
ع��اش��ق أن��َي وع��ل��م��ت أه��ل��ه ف��ي م��ق��داره ال��ه��وى ب��ي ج��از ال��ي��وم

فيها: يقول التي الجميلة، داليته يف املعنى هذا ردد ثم

ب��ع��دي م��ن ال��ه��ج��ر ق��ارف ن��س��ي��ًم��ا أظ��ن وال��ق��ص��د ال��ج��ور ع��ل��ى ت��ج��ري ع��ب��رت��ي دع��ا
ف��ق��د ع��ل��ى ف��ق��ًدا ل��ل��ده��ر ع��ج��بً��ا ف��ي��ا ش��خ��ص��ه ب��ع��د ط��ي��ف��ه م��ن ن��اظ��ري خ��ال
س��ع��د وف��ي رج��اء ف��ي غ��ري��بً��ا ف��ب��ات اس��م��ه ع��ن ن��ق��ل��وه ح��ب��ي��ب ب��ن��ف��س��ي
ال��ع��ه��د ذل��ك ع��ن األع��داءُ ج��ه��د وإن ت��ح��ل ال االس��م ذل��ك ع��ن ح��ائ��ًال ف��ي��ا
ف��رد ب��س��اح��ت��ن��ا ظ��ب��ي ع��ن ل��ك غ��نً��ى ن��ع��ج��ة وت��س��ع��ي��ن ت��س��ع ف��ي ال��ف��ض��ل أب��ا
أب��دي وم��ا أس��ر م��م��ا م��آخ��ذه ال��ج��وى أخ��ذ وق��د م��ن��ي أت��أخ��ذه
وج��دي ي��ع��ده ول��م ب��ث��ي ي��خ��ط��ه ول��م وص��ب��اب��ت��ي ص��ب��وت��ي إل��ي��ه وت��خ��ط��و

لغالمه البحرتي بيع بتحقيق فيطالبنا امللثم) (البدوي حرضة يتعقبنا أال ونحب
املؤرخون. ذلك يف تردد فقد املال، يف طمًعا كان أم حاجة عن ذلك أكان ليعرف نسيم،
ولفت بزينب، طلٍّ عن َكنَْت املهدي بنت ُعلية أن ذكرنا حني إلينا ملَّح الذي هو أليس
املجاهل هذه يف فليس الصديق، أيها رويدك رشأ؟ عن بزينب َكنْت إنما أنها إىل نظرنا

الرشيد! بقرص وناهيك القصور، أرسار من رس ذلك أن تعلم أن وحسبك يقني،
فرنسا» نخب ورشبوا مرص، نخب «رشبوا الحديث التعبري أن أذكر املناسبة وبهذه

رشأ: غالمها يف علية قول انظر جميل، بديل العرب عند له كان

ال��دالل ال��ح��ل��و األه��ي��ف ال��غ��زال وج��ه ع��ل��ى اش��رب
ال��رج��ال أل��ب��اب غ��ل ي��ا ل��ه وق��ل ع��ل��ي��ه اش��رب
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زياد: غالمه يف إسحاق قول وانظر

وال��ف��ْج��ع األح��ب��ة بُ��ع��د ع��ل��ى ش��رب��ن��ا ف��رب��م��ا ال��ح��ب��ي��ب ب��ع��د ع��ل��ى أدره��ا
ال��دم��ع م��ن ك��أًس��ا األرض س��ق��ي��ت وإال ش��رب��ت��ه��ا أال ال��ك��أس ب��ل��غ��ت��ن��ي ف��م��ا

الفارض: ابن وقال

ال��ك��ْرم ي��خ��ل��ق أن ق��ب��ل م��ن ب��ه��ا س��ك��رن��ا م��دام��ة ال��ح��ب��ي��ب ذك��ر ع��ل��ى ش��رب��ن��ا

أم ِذْكره؟ وعىل بُْعده، وعىل وجهه، عىل رشبت العرب: أقول أجمل؟ التعبريين فأي
املتكلفون! أيها أجيبوا نخبه! رشبت قولنا

قوله: يف الصباح عند بالطيف البحرتي تشبث فنذكر ونعود

ب��اط��ل��ه ال��ح��ق ي��ش��ب��ه خ��ي��ال ب��ط��ي��ف أرس��ل��ت ال��ع��ي��س ع��ل��ى ه��وَّم��ن��ا ول��ي��ل��ة
أُغ��ازل��ه وه��نً��ا ب��تُّ غ��زال ب��ِع��ْط��َف��ي ت��ش��ب��ث��ي ط��ال ال��ص��ب��ح ب��ي��اض ف��ل��وال
غ��وائ��ل��ه تُ��ذم خ��ط��ب م��ن ول��ل��ص��ب��ح ح��م��ي��دة ع��ن��دي ل��ل��ي��ل ي��د م��ن وك��م

عىل تزد فلم الجمال، دمى من دمية رأيت وقد انعقد، لسانك أن القارئ أيها أتذكر
شعر هذا أقول: أن عىل أزد لم إن فاعذرني كذلك، هنا األمر حسناء؟ فتاة هذه قلت: أن

جميل!
قوله: انظر العتاب. من نوًعا الطيف هجر يجعل حني كثريًا البحرتي ويظرف

ال��س��الم��ا ي��ب��ل��غ��ه��ا رك��ٌب ف��ه��ل ق��رب ب��ع��د َع��ل��وة دار ت��ن��اءَت
ِل��م��ام��ا إال ي��ع��ت��ادن��ا ف��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ع��ت��بً��ا ط��ي��ف��ه��ا وج��دَّد
ال��م��دام��ا وك��ف��ي��ه��ا ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا أُس��ق��ى ب��تُّ ق��د ل��ي��ل��ٍة وربَّ��َت
وال��ت��زام��ا ض��م��ا وأف��ن��ي��ن��اه واع��ت��ن��اًق��ا ل��ث��ًم��ا ال��ل��ي��ل ق��ط��ع��ن��ا
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قوله: انظر الطروق: بالطيف النحيل الزائر لتشبيه تعجب وقد

ي��ط��رق ال��ل��ي��ل آخ��ر م��ن أت��ى خ��ي��اًال ف��ح��س��ب��ت��ه ط��ارًق��ا أت��ان��ي وَزْوٍر
أص��دِّق وط��وًرا ح��قٌّ أن��ه ب��ه م��ك��ذبً��ا ط��وًرا ال��ظ��نَّ ف��ي��ه ��م أق��سِّ
وأف��رُق أرج��و ح��ي��ن ظ��ن��ي ف��ل��ل��ه وص��دق��ه ظ��ن��ي بُ��ط��ل وأرج��و أخ��اف
ض��يِّ��ق ث��مَّ أع��ن��اق��ن��ا ع��ل��ى ع��ن��اٌق ��ن��ا ول��فَّ ال��ت��الق��ي وش��ك ��ن��ا ض��مَّ وق��د
ت��ت��رق��رق ع��ب��رة وإال ب��ش��ك��وى ص��ب��اب��ٍة ع��ن م��خ��ب��ًرا إال ن��َر ف��ل��م
م��ل��ص��ق ب��ال��خ��د وال��خ��د ت��م��ازُج��ه واش��ٌج ب��ال��دم��ع وال��دم��ع ب��ن��ا ف��أح��س��ن
ن��ش��رق ال��وج��د ش��دة م��ن ب��ه��ا ن��ك��اد وب��ع��ده ال��ت��ش��اك��ي ق��ب��ل ُق��بَ��ٍل وم��ن
ال��ت��ف��رق ال��ت��الق��ي أج��ل م��ن ل��ُح��بِّ��ب وح��س��ن��ه ال��ت��الق��ي ال��ن��اس ف��ه��م ف��ل��و

تأمل والخيال، الذكرى غري الليايل له تبقي ال حني ويشجى البحرتي يأىس وقد
قوله:

خ��ي��ال��ه م��ن ط��ائ��ف م��ل��مٌّ أو ل��ه ذك��رٍة تَ��َع��رُُّض إال نَ��أى ح��ب��ي��ٌب
وص��ال��ه ف��ي م��غ��رًم��ا ص��بٍّ��ا ك��ن��ت وق��د ص��ب��اب��ة م��ن ه��ج��ران��ه ف��ي أأُم��ن��ع
ك��ح��ال��ه ح��ال��ي إع��الن وال ك��وج��دي وج��دُه ل��ي��س م��ن ب��ال��ص��ب��ر وي��أم��رن��ي
ان��ت��ق��ال��ه ع��ن��د ال��ظ��ل ف��ق��دت ف��ِق��دًم��ا ب��ال��ل��وى ف��ات ال��ذي ال��ع��ي��ش أف��ق��د ف��إن

الفرنسوية. اآلداب يف بدعة وهي (رافاييل) رواية سنني منذ قرأت أني أذكر ولقد
قرب ألزورن استطعت إن أقسم واليوم (المارتني) قرب استطعت إن ألزورن فأقسمت

البحرتي!
الخيال: طيف يف القائل هو أليس

ق��ت��ل ال��ح��ب أف��رط م��ا وإذا ق��ات��ل��ي ل��س��ع��دى ح��ب��ي أت��رى
اض��م��ح��ل ث��م ب��دا ال��ب��در خ��ط��رَة خ��ط��رٌة م��ن��ه��ا ال��ن��وم ف��ي خ��ط��رت
ف��ع��ل ��ا ح��قٍّ أو م��ن��ك وم��ل��م س��رى ق��ص��ًدا أو ل��ك َزور أي
ب��ط��ل ال��ن��وم ف��ارق��ه��ا ف��إذا م��ق��ل��ت��ي ف��ي وال��ك��رى ي��ت��راءى
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حققه فما زاره وقد الخيال، يف ببيتني ختمها بديعة قصيدة الرسوجي الدين ولتقي
قال: يلحقه. كيف عرف وال يدركه، كيف درى فما عنه وىل ثم به، رسوره لفرط

ذق��ت��ه ق��د م��ا ال��ه��ج��ران م��ن ي��ك��ف��ي وق��ت��ه ف��ه��ذا ل��ي ب��وص��ل��ك أن��ع��ْم
أن��ف��ق��ت��ه ب��ال��ذي ُوص��وًال أُع��ط��ى ول��ي��ت��ن��ي ه��واك ف��ي ع��م��ري أن��ف��ق��ت
ع��ش��ق��ت��ه ح��ي��ن ال��ن��اس ك��ل وس��ل��وت غ��ي��ره ع��ن ب��ح��ب��ه ُش��غ��ل��ُت م��ن ي��ا
س��ب��ق��ت��ه رض��اك إل��ى ف��ي��ك ب��ال��ص��دق ف��ارٌس ح��ب��ك م��ي��دان ف��ي ج��ال ك��م
ف��رق��ت��ه ت��ص��ب��ري ع��ل��ي��ه ل��ك��ن وج��ه��ه ال��م��ح��اس��ن ج��م��ع ال��ذي أن��ت
ص��دق��ت��ه ق��د ق��ل��َت ل��م��ا ف��س��ررُت ن��س��ب��ة ب��ك ادع��ى ق��د ال��وش��اة ق��ال
أع��ت��ق��ت��ه وم��ا ي��دي وم��ل��ك ع��ب��دي ل��ه��م ق��ل ع��ن��ي س��أل��وك إن ب��ال��ل��ه
ش��وق��ت��ه ال��ذي وأن��ا ب��ذا أدري ل��ه��م ف��ق��ل إل��ي��ك م��ش��ت��اٌق ق��ي��ل أو
ح��ق��ق��ت��ُه م��ا ب��ل��ق��اك ف��رح��ت��ي م��ن زارن��ي خ��ي��ال��ك م��ن ط��ي��ف ح��س��َن ي��ا
ل��ح��ق��ت��ه ال��رق��اد ي��م��ك��ن��ن��ي ك��ان ل��و ح��س��رٌة ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��ي وف��ي ف��م��ض��ى

أن فذكر الطغرائي شذ وقد طويًال. الطيف يمكث أال غالبًا يشكون والشعراء
قوله: وذلك لديه. مكثه وطول عنده، الطيف لغيبة عليه عتبت محبوبته

ال��م��ذع��ورا خ��ي��ال��ه��ا إل��يَّ أه��دت َه��ج��ع��ٍة ف��ي ت��ل��وم��ن��ي إل��يَّ ب��ع��ث��ت
ي��س��ي��را ي��ق��ي��م أن اش��ت��رط��ن��ا ك��ن��ا ب��ع��دم��ا أب��ط��أ ل��ل��ط��ي��ف م��ا وت��ق��ول
م��ع��ذورا الئ��ٌم يُ��ن��ص��ف ك��ان ل��و م��ب��ي��ٌن وه��و ب��ال��ع��ذر ف��أج��ب��ت��ه��ا
ع��ب��ورا اس��ت��ط��اع ف��م��ا ال��دم��وع خ��وض وس��م��ت��ه ع��ل��ي��ه أج��ف��ان��ي أط��ب��ق��ت

عبور إىل يُضطر حتى العني، يدخل ال الطيف فإن منتقد؛ طرافته عىل الخيال وهذا
الخيال! وثبات من الشعر هذا يحسبون قوًما هللا وهدى الدمع،

قوله: يف العبد بن طرفة الطيف طرد من وأول قالوا:

وص��ل م��ن ح��ب��َل واص��ٌل ف��إن��ي إل��ي��ه��ا ي��ن��ق��ل��ْب ال��ع��ام��ري��ة ل��خ��ي��ال ف��ق��ل
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فقال: جرير وتبعه

ب��س��الم ف��أرج��ع��ي ال��زي��ارة وق��ت ذا ول��ي��س ال��ق��ل��وب ص��ائ��دة َط��َرق��ت��ك

سبيل. من القلبية النوازع توقيت إىل ليس فإنه وتخمني، حدس وهذا
األندليس: هانئ ابن قول الخيال طرد يف الشعر طريف ومن

ُه��ج��ود ون��ح��ن أي��ق��اٌظ ال��ح��يِّ وف��ي رك��وُد وال��ن��ج��وم ط��رق��ت��ن��ا أال
ع��م��وُد م��ن��ه ال��ل��ي��ل أُخ��ري��ات وف��ي خ��ط��وه��ا ال��م��ل��م��ع ال��ف��ج��ر أع��ج��ل وق��د
وج��ي��د ده��اه م��ا ن��ح��ٌر ي��در ف��ل��م وح��ده ال��در م��ن غ��ض��ب��ى ع��اط��ًال س��رت
وع��ق��ود ل��بَّ��ات��ه��ا ف��ي ق��الئ��د أدم��ع��ي س��ل��ك وم��ن اال ب��رح��ت ف��م��ا
ج��دي��د وال��زم��ان بَ��ل��ي��ن��ا وأن��ا ال��ص��ب��ا ع��ن ك��ب��رن��ا أن��ا ي��أت��ه��ا أل��م

انظر الخيال. لزيارة باحتياله الحبيب بعد يف النوم عن يعتذر من الشعراء ومن
اإليادي: عيل قول

م��ط��اوع وه��و ال��ن��وم ف��ي يُ��رى وع��اٍص ال��م��راج��ع ال��خ��ي��ال ل��وال أن��ه أم��ا
ه��اج��ع وه��و ال��ن��وى روع��ات ب��ع��د يُ��رى وال��ٌه ال��ن��وم م��ن واس��ت��ح��ي��ا ألش��ف��ق

النوم قدم فطاملا مطاوع) وهو النوم يف يرى (وعاص قوله: القارئ تأمل لو وأود
خاضعون. للحب وهم العصاة هؤالء

قوله: يف امللوح بن لقيس املعنى هذا وأصل

خ��ي��ال��ي��ا ي��ل��ق��ى م��ن��ك خ��ي��اًال ل��ع��ل ن��ع��س��ة ب��ي وم��ا ألس��ت��غ��ش��ي وإن��ي
خ��ال��ي��ا ال��س��ر ف��ي ال��ن��ف��س ع��ن��ك أح��دث ل��ع��لَّ��ن��ي ال��ج��ل��وس ب��ي��ن م��ن وأخ��رج
ص��وادي��ا إال ي��رج��ع��َن ف��م��ا يَ��ردن أن��ف��ًس��ا ب��ذك��رك أن��ف��اس��ي تُ��ق��ط��ع
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ذريح: بن قيس قول منه وأوضح

ي��ك��وُن ال��م��ن��ام ف��ي ل��ق��اءً ل��ع��ل ن��ع��س��ٍة غ��ي��ر ف��ي ال��ن��وم أله��وى وإن��ي
ي��ق��ي��ن ال��ن��ي��ام أح��الم ل��ي��ت ف��ي��ا أراك��م أن��ي األح��الم ت��خ��ب��رن��ي

لوعة بعضهم عند فهي جميًعا؛ العشاق بني تَُسوِّي ال الطيف نعمة أن والظاهر
يقول: حني الرضورة بها تقيض قناعة الضحاك بن حسني جعلها فقد وغليل،

ت��ح��ب م��م��ن ح��ظ��ك وال��ه��ج��ر ل ال��خ��ي��ا ط��ي��ف ي��ف��ي��دك وم��اذا
ال��م��ح��ب ب��ق��ن��وع ت��م��ن��ي��ت��ه ول��ك��ن��ن��ي ق��ل��ي��ٌل غ��ن��اءٌ

كقول سجني، وهو الطيف يزوره كأن الخيال، لزيارة يعجب من الشعراء ومن
ُعلبة: بن جعفر

ُم��غ��ل��ق دون��ي ال��س��ج��ن وب��اب إل��يَّ ت��خ��ل��ص��ت وأنَّ��ى ل��م��س��راه��ا ع��ج��ب��ت
ت��زه��ق ال��ن��ف��س ك��ادت ت��ولَّ��ت ف��ل��م��ا ف��ودَّع��ت ق��ام��ت ث��م ف��ح��ي��ت أل��ّم��ت
أف��رق ال��م��وت م��ن أن��ي وال ل��ش��ٍيء ب��ع��دك��م ��ع��ت ت��خ��شَّ أن��ي ت��ح��س��ب��ي ف��ال
أخ��رق ال��ق��ي��د ف��ي ب��ال��م��ش��ي أن��ن��ي وال وع��ي��ده��م ي��زده��ي��ه��ا ن��ف��س��ي أن وال
م��ط��ل��ق أن��ا إذ م��ن��ك أل��ق��ى ك��ن��ت ك��م��ا ص��ب��اب��ٌة ه��واك م��ن ع��رت��ن��ي ول��ك��ن

امليش ضعيفة أنها مع حبيبته طيف زاره كيف فعجب َحمل بن زياد ترفق وقد
طويلة: قصيدة من قوله وذلك مكسال،

ال��خ��دم أرس��اغ��ه��ا ف��ي ن��واح��َل ل��ديَّ ه��ج��ع��وا ب��ع��دم��ا ش��ع��ث��ا روي��ق��ة زارت
ُح��ل��م ع��ادن��ي أم س��رت أه��ي ف��ق��ل��ت ف��أرَّق��ن��ي م��رت��اًع��ا ل��ل��زور وق��م��ت
وال��س��أم ال��ن��وم وم��ن��ه��ا ال��ق��ري��ب م��ن ي��ب��ه��ظ��ه��ا وال��م��ش��ي ب��ه��ا ع��ه��دي وك��ان
ق��دم ل��ه��ا ت��ب��دو وم��ا ال��ه��وي��ن��ا ت��م��ش��ي ج��ارت��ه��ا ب��ي��ت ت��أت��ي وب��ال��ت��ك��ال��ي��ف
ع��َم��ُم خ��ال��ه��ا ف��ي م��راف��ق��ه��ا ُدرم ت��رائ��ب��ه��ا ب��ي��ض ذوائ��ب��ه��ا س��ود
ال��ُح��ُرُم ن��خ��ل��ة ب��ج��ن��ب��ي أه��لَّ وم��ا ل��ُه ال��ح��ج��ي��ج ح��ج وم��ا إن��ي روي��ق
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ِق��دُم وال ع��ن��ك��م ب��ه س��ل��وت ع��ي��ش أالق��ك��م ل��م ُم��ذ ذك��رك��م يُ��ن��س��ن��ي ل��م
ذِم��م ل��ه ع��ن��دي أص��ب��ح��ت وال��ذي ال غ��ان��ي��ٌة ب��ع��د ع��ن��دي ت��ش��ارك��ك ول��م

عنني: ابن كقول الشقة لبعد الطيف هجر من الشعراء من فريق يعتذر هذا ومن

ح��ام��ل م��ن أع��وزت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن ع��ال��ًم��ا ال��ق��ط��ي��ع��ة ف��ي ُك��ت��ب��ك س��ام��ح��ت
ب��م��راح��ل دون��ن��ا ف��ي��ص��ب��ح ي��س��ري ألن��ه ال��ج��ف��اء ف��ي ط��ي��ف��ك وع��ذرت

الطريف: العذر مثل يف كشاجم وقال

ل��ن��ح��ي��ب��ي رح��م��ة وق��ال��ت ع��ل��يَّ خ��ي��ال��ه��ا ب��ط��ي��ف ح��ت��ى ب��خ��ل��ت ل��ق��د
رق��ي��ب��ي ط��ي��ف ي��ل��ق��اه أن وس��ادك ط��ارًق��ا ج��اء إذا ط��ي��ف��ي ع��ل��ى أخ��اف

أدبية طرف
ذلك فمن الخيال. طيف مع تتناسب الطرف من جملة نذكر أن املستملح من يكون وقد

سهل: بن الحسن إىل الشعراء بعض أرسله ما

دن��ان��ي��ُر ك��ف��ي وف��ي وص��ي��ٌف ول��ي ف��رًس��ا راك��ب أن��ي ال��ن��وم ف��ي رأي��ت
ت��ع��ب��ي��ر ول��ألح��الم خ��ي��ًرا رأي��ت وم��ع��رف��ٌة ف��ه��ٌم ل��ه��م ق��وم ف��ق��ال
ال��ت��ب��اش��ي��ر ال��ن��وم وف��ي دًرا ال��ح��ل��م ف��ي ت��ج��د األم��ي��ر ع��ن��د غ��ًدا ف��س��ر رؤي��اك

ودخل بعاملني»! األحالم بتأويل نحن وما أحالم «أضغاث الكتاب أسفل يف فوقع
فأنشده: مروان بن برش عىل الشعراء بعض

أن��ام��ه��ا ق��ب��ل ك��ن��ت م��ا س��اع��ة ف��ي م��س��ه��ٍد ن��وم ال��ص��ب��ح ع��ن��د أغ��ف��ي��ت
ق��ي��ام��ه��ا ع��ل��يَّ ح��س��ٌن رع��ب��وب��ة ب��ول��ي��دة رع��ت��ن��ي أن��ك ف��رأي��ت
ل��ج��ام��ه��ا ي��ص��ل م��ش��رق��ة ده��م��اء وب��غ��ل��ة إل��ي ُح��ِم��ل��ت وب��ب��درة
وس��الم��ه��ا ب��رُده��ا ي��ص��ي��ب��ك ع��وًض��ا ج��ن��ة ي��ث��ي��ب��ك أن رب��ي ف��دع��وت

طالق امرأتي فقال: شهباء! إال أملك ال فإني البغلة اال يشء كل يف أبرش له: فقال
غلطت! أني غري شهباء إال رأيتها كنت إن
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فيه يقول شعًرا ينشد النوم يف فرآه فمات حمار عنده كان أنه العرب أبي عن ونقل
أعقل املؤمنني أمري يا كان فقال: شأنه؟ من كان الذي ما املتوكل فسأله عاشًقا، مات إنه
فقلت النوم يف فرأيته فمات، غفلة، حني عىل فاعتلَّ زلة! وال هفوة له ليس القضاة، من
باب عىل وقفت إذ أتذكر فقال: موتك؟ سبب فما املاء، لك وأبرد الشعري لك أنقِّ ألم له:
شيئًا قلت وهل فقلت: ومت. بها فافتتنت أتان ذاك إذ مرت قال: نعم، قلت: الصيدالني؟

وأنشد: نعم فقال: ذلك؟ يف

ال��ص��ي��دالن��ي ب��اب ع��ن��د ب��أت��ان ق��ل��ب��ي ه��ام
ال��ح��س��ان ب��ث��ن��اي��اه��ا رُح��ن��ا ي��وم ت��ي��م��تْ��ن��ي
ال��ش��ي��ق��ران خ��د م��ث��ل دالٍل ذي وب��خ��ٍد
ه��وان��ي ط��ال إذن ـ��ت ع��ش��ـ ول��و م��تُّ ف��ب��ه��ا

كالم وهذا فيه، أنا بما مشغول أنا فقال: الشيقران؟ وما معاذ، أبا يا له: فقال
حتى املتوكل فضحك فاسألوه! حماًرا، أوًال كان من أو حماًرا، رأيتم فإذا الحمري، تعرفه

الخيال. هذا يف أبدع بما جزاء درهم، آالف بعرشة له أمر ثم قفاه، عىل استلقى
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والقنوط. باليأس يُرزأ لم من فيهم وليس والرجاء، األمل يُرزق لم من العشاق يف ليس
ابن كقول العتاب ألجله يرتك من منهم فرأيت اليأس، يف الشعراء قال ما تأملت وقد

األحنف:

ن��ازِع غ��ي��ُر ل��ل��ه��وى أل��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 وأق��س��م
ط��ائ��ع غ��ي��ر م��ك��رًه��ا م��ن��ه ب��دَّ ف��ال ط��ائ��ًع��ا ال��ص��ب��ر أل��زم ل��م إذا وإن��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

بقوله: يئس حني األحنف ابن نفسه عزَّى وقد

ط��وي��ال ب��الءً ع��ل��يَّ إل��ي��ك ن��ظ��رت��ي ج��ل��ب��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ال��س��ب��ي��ال إل��ي��ه ي��ط��ي��ق ال ب��م��ن ن��ف��س��ُه ك��ل��ف��ْت م��ن وي��ح ف��ي��ا
ج��م��ي��ال ع��زاءً ال��ف��ؤاد ف��ع��زِّ ال��س��م��اء ف��ي م��س��ك��ن��ه��ا ال��ش��م��س ه��ي
ال��ن��زوال إل��ي��ك ت��س��ت��ط��ي��ع ول��ن ال��ص��ع��ود إل��ي��ه��ا ت��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��ن

الجميل: البيت هذا برتديد عذابي، من هللا يرحمني أن ألتمنى وإني

ال��س��ب��ي��ال إل��ي��ه ي��ط��ي��ق ال ب��م��ن ن��ف��س��ه ك��ل��ف��ت م��ن وي��ح ف��ي��ا
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رصدر: قال كما الطمع. من أروح اليأس يرى من العشاق ومن

ال��م��ط��م��ِع م��ن ل��ل��ن��ف��س أروح ول��ك��ن��ه ال��ي��أس أم��دح ال
م��س��م��ع��ي ع��ل��ى ل��ل��ع��ذِل أذن��ت ال��ه��وى َوْق��ِد ق��ب��ل أن��ي ل��ي��ت ي��ا
م��ط��ل��ِع ف��ي تُ��س��ف��ر أن ت��ب��خ��ل دارٍم ب��ن��ي م��ن ب��دوٌر أي��ن
واألرب��ع ال��ع��ش��ر ل��ي��ال��ي وال ل��ن��ا ت��ب��دو ال��ش��ه��ر ِس��رار ف��ي ال
ب��ال��م��ودع ال��غ��در ي��س��ت��ح��س��ن��ون ِخ��ل��ت��ه��م وم��ا ق��ل��ب��ي أودع��ت��ه��م
م��ض��ج��ع��ي ف��ي أن��َي ال��ض��ن��ى م��ن درى م��ا ط��ي��ف��ه��ُم زارن��ي ل��و

أبدع املعنى هذا يف أجد ولم وقنوطه. بيأسه نسيانه، عن يعتذر من املتيمني ومن
الطغرائي: قول من

ِع��وَض��ا ب��ه��م أرض��ى وم��ا ج��اًرا ب��ال��ج��ار ورض��وا داره��م ش��ط��ت ال��ح��يِّ ُم��ب��ل��غ م��ن
م��ض��ى وال��ش��ب��اب ��ى ت��ق��ضَّ ال��رَّض��اع ع��ن ق��ب��ل��ك��م ط��اب ف��ؤاٌد ع��ن��ك��م ط��اب ق��د
ف��ان��ق��رض��ا ب��ان م��ل��ه��ى وال��ع��ي��ن ل��ل��ق��ل��ب ب��ش��اش��ت��ه ك��ان��ت ال��ذي ال��زم��ان إن
ن��ب��ض��ا س��اك��ًن ف��ع��رٌق ذك��رت وإن ط��م��ًع��ا ي��دع ل��م ف��ي��أٌس ن��س��ي��ت ف��إن
غ��رض��ا ت��ح��ك��ي��م��ه م��ن أب��ل��غ ول��س��ت ي��ن��ص��ف��ن��ي ل��ي��س م��ن م��ه��ج��ت��ي ف��ي ح��ك��م��ت
ق��ض��ى إل��يَّ أم ب��ج��وٍر ع��ل��يَّ ق��ض��ى ي��دِه ف��ي ص��ار وأم��ري ع��ن��دي س��يَّ��ان

يلهج من املحبني فمن الناس. بعض لذلك عجب وإن الرجاء، إال اليأس بعد وليس
يقول: كالذي لقلبه، وترفيًها لنفسه، ترويًحا باألمل

ع��ن��ي ال��ه��مَّ ب��األم��ان��ي ح أروِّ ل��ع��ل��ي ق��ل��ب��ي ب��ال��م��ن��ى أع��ل��ُل
ال��ت��م��ن��ي م��ن أق��ل ال ول��ك��ن ي��َرج��ى ال وص��ل��ك أن وأع��ل��م

ياقوت: قال كما الحزين املبَعد نصيب الرجاء يجعل من ومنهم

وأه��ن��اه��ا أح��اله��ا ك��ان م��ا ب��ك��م ��ت ت��ق��ضَّ أي��اٌم ل��ل��ه
ن��ت��م��ن��اه��ا أن س��وى ش��يءٌ ب��ع��ده��ا ل��ن��ا ي��ب��ق ف��ل��م م��رَّت
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الوليد: بن مسلم قول يف يرصخ األمل ويكاد

ن��ؤم��ُل م��ا ع��ي��ش��ن��ا م��ن راج��ُع وه��ل م��ق��ب��ُل ن��ع��ي��م��ك ه��ل ت��َول��ى أده��ًرا
أوُل م��ن��ك آخ��ًرا يُ��ع��دي ل��ع��ل��ك ع��ودٌة م��ن��ك ل��ن��ا ه��ل ت��َول��ى أده��ًرا

زريق: ابن قول املعنى هذا يف الشعر وأوجع

ي��م��ت��ع��ه ح��ال ف��ي ب��ي وال ب��ه ي��م��ت��ع��ن��ي ال ل��ده��ر ألص��ب��رنَّ
أوس��ع��ه ف��ك��رت ل��و األم��ر ف��أض��ي��ق ف��رًج��ا م��ع��ق��ب اص��ط��ب��اري ب��أن ع��ل��ًم��ا
وت��ج��م��ع��ه ي��وًم��ا س��ت��ج��م��ع��ن��ي ج��س��م��ي ب��ف��رق��ت��ن��ا أض��ن��ت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��لَّ

التي املستجابة الدعوة هذه لسائيل لقدمت والرجاء، اليأس يف رأيي عن ُسئلت ولو
جهلت وال بهم، رزقتني يوم نعمتك جحدت ما إنني ربي، «يا صالة: كل عقب بها أدعو
عيلَّ، وعطفهم إيلَّ، ردهم يف وطولك فضلك أنتظر ذا أنا وها عني، أقصيتهم يوم حكمتك
يف القلب وُقطع حرسات، عليهم النفس لذهبت بإحسانك، واإليمان برحمتك، الثقة فلوال

ِقطًعا.» آثارهم
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بعودة وإيمانًا الهوى، حكم عند نزوًال الخضوع، بادي الذل، ظاهر كان ما العتاب خري
القائل: كقول الحبيب،

ال��ن��اظ��ر م��ق��ل��ة َم��رع��ى وخ��ي��ر ال��م��ن��ى وأق��ص��ى ال��ق��ص��د غ��اي��ة ي��ا
غ��اف��ِر م��ن غ��ي��رك ل��ه ف��م��ا ل��ي ذن��َب وال ذن��ٌب ل��ي ك��ان إن
ب��اآلخ��ر األول ي��ف��س��د أن ب��ي��ن��ن��ا ال��ذي ب��ال��ود أع��وذ

حبه، بسالف املحب يتوسل أن الرحمة، ودواعي العطف، موجب من وحسبك
لحبيبه. ذنبه غفر يف األمر يجعل وأن عهده، ومايض

التعاويذي: ابن وقال

دي��ُن ال��ع��رب ف��ي وال��وف��اء ب��ي��ن��ك��م ع��ه��ودي ض��اع��ت ك��ي��ف ال��ق��وم اب��ن��ة ي��ا
ج��ن��ون ال��غ��رام أن ل��وال ـ��ج��ان األش��ـ إل��ى ق��ل��ب��ي ف��ي��ك أس��ل��م��ت ك��ي��ف
ل��خ��ئ��ون إذن إن��ي س��ل��ًوا ـ��ك ع��ن��ـ م��ض��م��ًرا ال��ن��وى ع��ل��ى أت��ريْ��ن��ي
م��ت��ي��ن ودي وح��ب��ل وث��ي��ق ي ال��ن��أ ع��ل��ى ع��ه��دي ع��ل��م��ت ق��د م��ن أن��ا

زيدون: ابن كقول خالصة، إنابة يصبح حني إال للرىض بابًا العتاب يكون وال

ال��م��ذه��ب ح��ب��ك ف��ي ض��اق ق��د ال��م��غ��رب أط��ل��ع��ه ق��م��ًرا ي��ا
ال��م��ذن��ب أي��ه��ا ف��اص��ف��ح إل��يَّ ج��ئ��ت��ه ال��ذي ال��ذن��ب أل��زم��ت��ن��ي
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اآلخر: وكقول

ف��ن��ع��ت��ذر ف��ن��أت��ي��ك��م وت��ذن��ب��ون ن��ع��ودك��م أت��ي��ن��اك��م م��رض��ت��م إذا

البحرتي: قول فأما

ت��ن��اس��ي ِغ��ب ال��ص��د م��ن��ك ك��ان إذ ت��ذك��ٍر ِغ��بُّ ال��وج��د م��ن��ي ك��ان ق��د
ق��اس��ي ق��ل��ب��ك ح��ي��ث ق��ل��ب��ي وي��رق ج��ام��ٌد دم��ع��ك ح��ي��ث دم��وع��ي ت��ج��ري

ثانية: كلمة يف نفسه البحرتي قول منه وخري بالعتاب، منه أشبه بالتأنيب فهو

أس��رُّ ال��ذي ف��ي��ك أُِس��رُّ ب��وج��دي أب��ح ل��م وإن إن��ي
ال��م��ف��رُّ ظ��ل��م��ك م��ن إل��ي��ك ج��رم ب��غ��ي��ر ل��ي ظ��ال��ًم��ا ي��ا
ي��س��رُّ ال��ذي ي��س��وء وق��د ب��ؤس��ي وأن��ت ن��ع��ي��م��ي أن��ت

خضوًعا: وتفيض ذلًه تسيل أخرى كلمة من وقوله

ال��ت��م��ام ال��ل��ي��ل ت��ط��اول ع��ل��يَّ ظ��ل��ًم��ا أع��نْ��ت ال��ت��م��ام ق��م��ر أي��ا
ع��ظ��ام��ي ف��ي ف��ت��وًرا ت��ق��ل��ب��ُه أب��ق��ى ي��وم ل��ح��ظ��ك وف��ت��ور أم��ا
أم��ام��ي ع��م��ا وش��غ��ل��ت��ن��ي ب��ه أُع��ن��ى ك��ل��ًف��ا ك��ل��ف��ت��ن��ي ل��ق��د
ح��رام ش��ه��ر ف��ي ال��دَّلِّ ب��ذاك ح��راٌم دم يُ��راق أن أع��ي��ذك

القارئ تأمل لو وأتمنى الجمال، روعة من الشعر لهذا ما وصف عن القلم وبعجز
الجميل: البيت هذا قليًال

ال��م��ف��رُّ ظ��ل��م��ك م��ن إل��ي��ك ج��رم ب��غ��ي��ر ل��ي ظ��ال��ًم��ا ي��ا

زيدون: ابن قول من خري فإنه

ال��م��ذن��ُب أي��ه��ا ف��اص��ف��ح إل��ي ج��ئ��ت��ه ال��ذي ال��ذن��ب أل��زم��ت��ن��ي
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القَسم: هذا من للقلب، وأمتع للنفس، أروح القارئ، رأى وهل

ع��ظ��ام��ي ف��ي ف��ت��وًرا ت��ق��ل��ب��ه أب��ق��ى ي��وم ل��ح��ظ��ك وف��ت��ور أم��ا

يقول: الذي حرية من أشقى للحب حرية رأى وهل

أم��ام��ي ع��م��ا وش��غ��ل��ت��ن��ي ب��ه أع��ن��ى ك��ل��ًف��ا ك��ل��ف��ت��ن��ي ل��ق��د

اللغة جمال من نعلم ما يعلمون العامية، باللغة رسائلهم يكتبون الذين ليت أال
إىل التطلع من يحرمونهم إذ قرائهم وعىل أنفسهم، عىل يجنون أنهم ليعرفوا الفصيحة

البيت: هذا العامية كتاب عىل عرضت ولو الدانية، وقطوفها األدب، جنة

أس��رُّ ال��ذي ف��ي��ك أس��ر ب��وج��دي أب��ح ل��م وإن إن��ي

هذا جمال يفهم وكيف املرسفني، من لحسبوك الحسن وجوه من فيه ما سألتهم ثم
بثمرات رحبت التي باللغة الكتابة عن عجًزا املهلهلة املبتذلة اللغة إىل يتدىل من البيت

قليل. غري زمنًا العالم لغة وكانت اإلسالمية، األمم جميع يف العقول
هناك بل تعريف، وال له حد ال األدب يف الحسن أن هؤالء من واحد يحسب وال
فيما الحسن وقاعدة الجميل، والنثر البديع الشعر يف الجمال عليها يرتكز أدبية حقائق
بالتفخيم إيذانًا املواطن من كثري يف الشمول ألفاظ بعض يستملحون العرب أن فيه نحن
ما أن عىل للداللة َغِشيَُهْم﴾ َما اْليَمِّ َن مِّ ﴿َفَغِشيَُهم تعاىل: قوله يف «ما» كلفظة والتهويل،

البحرتي: قول ومنها التمثيل، عنه ويعجز الوصف، يفوق املاء طغيان من عانوه

ي��غ��ر م��ا م��ن��ك وغ��رَّن��ي ال��م��ع��ن��ي ح��ب��ك ب��ي ب��رَّح

املفتون، املحب إدراكه عن يقرص مما العشق، وأسباب الحب، دواعي كانت إذ
املختار: البيت هذا يف «الذي» لفظة ذلك ومن املأسور، والعاشق

أس��رُّ ال��ذي ف��ي��ك أس��رُّ ب��وج��دي أب��ح ل��م وإن إن��ي

الوصف، به يحيط أن من أجل الشوق، من يكنه وما اللوعة، من يجنه ما بأن إيذانًا
البيان! يناله أو
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الرشيف: كقول بالذنب اإلقرار ذلة العتاب، ذلة إىل يضيف من العشاق ومن

ح��ب��ي��ِب إل��يَّ ش��اٍك م��ن ف��دي��ت��ك ج��ن��ي��ت��ه ب��ذن��ب م��ن��ي ش��اك��يً��ا أي��ا
م��ري��ب غ��ي��ر ال��داء ع��دواء ع��ل��ى ف��إن��ن��ي ي��ري��ب م��ا م��ن��ي راب ل��ئ��ن
م��غ��ي��ب ب��ظ��ه��ر ي��رع��ى ق��ل��م��ا ه��وى ب��ي��ن��ن��ا وال��ود م��ن��ك ألرع��ى وإن��ي
ب��ع��ج��ي��ب ح��ازم م��ن زل��ة ف��م��ا ق��ل��ت��ه ك��ن��ت واح��ًدا ذن��بً��ا ل��ي ف��ه��ب
ذن��وب��ي ت��ع��د دام��ت وم��ا أت��وب م��ذن��بً��ا دم��ت م��ا ال��ود ح��ال ح��س��ن ف��ي��ا

بشار: بقول يذكرنا األخري والبيت

م��ع��اي��ب��ْه تُ��ع��د أن نُ��ب��ًال ال��م��رء ك��ف��ى ك��ل��ه��ا س��ج��اي��اه تُ��رض��ي ال��ذي ذا وم��ن

قول املعشوق وعزة العاشق، ذلة من فيه وما العتاب، وصف يف الشعر بديع ومن
الرشيف:

ب��ال��ت��ق��ب��ي��ل ش��ف��ت��ي إل��ى أوم��ا ان��ه ل��و وددت ك��ف��ي وم��ق��بِّ��ل
ال��م��م��ل��ول وذل��ة ال��م��ل��ول ِك��ب��ر وب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ت��اب ط��رف ج��اذب��ت��ه
م��ح��ل��ول ِب��َق��ْرط��ٍق ال��ج��م��ال ُع��ِق��د ف��ك��أن��م��ا ن��ط��اق��ه ع��ق��د ول��ح��ظ��ت
ال��م��ط��ل��ول ال��ب��ان��ة غ��ص��ن أع��ط��اف ق��م��ي��ص��ه ف��روج م��ن ي��ن��ف��ض ج��ذالن
ق��ل��ي��ل غ��ي��ر وال��م��ال داره م��ن ب��ع��ي��دة غ��ي��ر وال��دار ب��ه ل��ي م��ن

وقوله:

ب��ال��ت��ق��ب��ي��ل ش��ف��ت��ي إل��ى أوم��ا ان��ه ل��و وددت ك��ف��ي وم��ق��بّ��ل

عباد: بن الصاحب بقول يذكرنا

ش��ف��ت��ي! ب��ل ال، ف��ق��ل��ت ي��دي ل��ت��ق��ب��ي��ل أه��وى

رهيبة، حرية املواقف هذه أمثال يف عباد بن الريضوالصاحب الرشيف أمثال وحرية
والحصن املشيد، الربج منه يعصم ال كاملوت الحب ولكن جليل، عالم الرجلني فكال
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لو هذا فيود يمناه، بتقبيل الريض الرشيف مثل إىل الناس بعض يتقرب وقد املنيع،
وهنا الجمال! بتقديس عليه وقىض بالعظمة، االحتفاظ عن شغله الحب ألن شفتيه، قبل
ثم املال، وغرور الجاه، وجالل العلم، بوقار يذهب حني وعدوانه الحب بطش يظهر
أِنست إذا حتى ماله، والغني جاهه، والوجيه علمه، العالم ينىس ريثما األقدار، بني يسوي
وصري الجمال، أرباب ورفع الحسن، أهل فميز عاد املساواة، هذه إىل العاتية النفوس تلك
معبود، إله الهوى العرب: ويقول واملال! والجاه العلم أنف من بالرغم أذلة، املحبني
ولكنه رحيم، وال برحمن ليس اإلله هذا أن نعرف أن يحسن أنه غري لصادقون. وإنهم
البيان، من يستحقه ما البحث هذا ألعطيت اليقني بضعفاء الرحمة ولوال جبار! قهار
كالكرى القلوب من كثري يف الدين ولكن الجمال، مملكة يف الفالسفة رأى للقارئ ولبينت
النظرة يف يختلفون والذين النسيم! وهبوب الطيف مر به يودي املذعور، الخائف عني يف
مالئكة له يكون وكيف إلًها، الهوى يكون كيف يعقلون ال حالل، أم هي أحرام الربيئة
عقلوا إن وهم والصدور، والنحور والثغور، والخدود، والعيون، الشعور، من مقربون،
محب كل بل مرسلون، أنبياء الحب كتاب من لها يكون كيف يعقلوا فلن األلوهية هذه

يؤفكون! أنى هللا قاتلهم خليع، ماجن عندهم
بقوله: العتاب تصوير أجاد الرشيف أن فنبني ونعود

ال��م��م��ل��ول وذل��ة ال��م��ل��ول ِك��ب��ر وب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ت��اب ط��رف ج��اذب��ت��ه

تُسمعه فكأنما وصده، هجره عن تحدثه الذي املعشوق، عزة امللول بكرب واملراد
كان إذ الحب؛ حديث من أرحته لو ويود ويتململ، فيتربم الحديث، ولغو القول هجر
قوله: يف الغزل أبدع وما العتاب، يفقه وال الشكوى يسمع فال الجميل، أذن يسد الحسن

ال��م��ط��ل��ول ال��ب��ان��ة غ��ص��ن أع��ط��اف ق��م��ي��ص��ه ف��روج م��ن ي��ن��ف��ض ج��ذالن

له ذكر إال الريض الرشيف يذكر إبراهيم بك حافظ الكبري الشاعر حرضة يكاد وال
بالجمال، االستمتاع إىل التطلع يف قيل ما أبرع ولعل عجيب، تأويل فيه وله البيت، هذا

املختار: البيت هذا يف قوله

ق��ل��ي��ل غ��ي��ر وال��م��ال داره م��ن ب��ع��ي��دة غ��ي��ر وال��دار ب��ه ل��ي م��ن
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كان جاهه عىل الريض الرشيف بأن يتسىل صقر العزيز عبد الشيخ صديقنا ولعل
املال: وقلة الدار، بعد يشكو

ي��ص��ي��ده��ا م��ن ال��م��ه��ا ي��ب��غ��ي إن��م��ا أال ت��ق��ي��ًة ف��ي��ك إن ُس��ع��دى ذك��ر ف��دع

للحب ليس بحبيب الكلف عىل للقلب، وعذل للنفس، لوم وهو العتاب يصبح وقد
األعراب: بعض قول ذلك فمن جزاء، عنده

ب��خ��ي��ل يُ��ح��بَّ ال أن زع��م��وا وق��د ب��خ��ي��ل��ٌة وأن��ت ح��بٍّ ع��ل��ى أح��ي��ا
ق��ل��ي��ل وه��و ب��ال��ن��ي��ل ال��ه��وى وي��ش��ف��ي ب��ي��ت��ه ال��م��ل��بُّ��ون ح��ج وال��ذي ب��ل��ى
غ��ل��ي��ل ب��ال��ح��ائ��م��ات ك��م��ا إل��ي��ِك ل��غ��ل��ة ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و ب��ن��ا وإن

أعداءه ذلك أجل من ويحب معشوقه، ظلم العاشق فيحب املعنى، هذا يعكس وقد
الخزاعي: الشيص أبي كقول الظاملني،

م��ت��ق��دم وال ع��ن��ه م��ت��أخ��ر ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف
ال��ل��وم ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ل��ذك��رك ح��بٍّ��ا ل��ذي��ذة ه��واك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د
م��ن��ه��م ح��ظ��ي م��ن��ك ح��ظ��ي ك��ان إذ أح��ب��ه��م ف��ص��رت أع��دائ��ي أش��ب��ه��ت
أُك��رم م��م��ن ع��ل��ي��ك ي��ه��ون م��ن م��ا ص��اغ��ًرا ن��ف��س��ي ف��أه��ن��ت وأه��ن��ت��ن��ي

ابن كقول الباليا، من الحب سبيل يف لقي ما بذكر العتاب يمزج من العشاق ومن
الدمينة:

ُج��ث��وم ب��ال��ج��ل��ه��ت��ي��ن ال��ق��ط��ا وج��ون ال��س��رى دل��ج ك��ل��ف��ت��ن��ي ال��ت��ي وأن��ت
ك��ل��ي��م ف��ه��و ال��ق��ل��ب ق��رح وف��رَّق��ت ح��زازة ق��ل��ب��ي ق��ط��ع��ت ال��ت��ي وأن��ت
ك��ظ��ي��م ال��ص��دود دان��ي ال��رض��ا ب��ع��ي��د ف��ك��ل��ه��م ق��وم��ي أح��ف��ظ��ت ال��ت��ي وأن��ت
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الوشاة، سفاهة من حبه سبيل يف لقيت ما فذكرت أُمامة محبوبته أجابته وقد
تقول: حيث الالئمني، وشماتة

ي��ل��وم ف��ي��ك ك��ان م��ن ب��ي وأش��م��تَّ وع��دت��ن��ي م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ذي وأن��ت
س��ل��ي��م وأن��ت أُرم��ى غ��رًض��ا ل��ه��م ت��رك��ت��ن��ي ث��م ل��ل��ن��اس وأب��رزت��ن��ي
ك��ل��وم ال��وش��اة ق��ول م��ن ب��ج��س��م��َي ب��دا ق��د ال��ج��س��م ي��ْك��ل��م ق��وًال أن ف��ل��و

اآلتية، األبيات إليها فبعث العتاب، قسوة يف مجاراتها عن الدمينة ابن ضعف وقد
والغفران: الصفح يسألها

س��ل��ي��م ال��رق��اد م��خ��ت��ل��س ب��ال��ل��ي��ل ك��أن��ن��ي ب��تُّ ع��ل��يَّ ع��ت��ب��ِت وإذا
ق��دي��ُم ه��واك م��ن ب��ق��ل��ب��ي َع��ل��ٌق ف��ع��اق��ن��ي ع��ن��ك ال��ص��ب��ر أردت ول��ق��د
ل��ك��ري��م إن��ه ج��ف��ائ��ك وع��ل��ى وري��ب��ه ال��زم��ان ح��دث ع��ل��ى ي��ب��ق��ى

للصد، تتسع ال قصرية، الحياة بأن أحبابه فيذكر الحيلة، تعجزه من املحبني ومن
الطغرائي: كقول الهجر، تحتمل وال

ال��م��ط��اي��ا أن��ض��اؤه��ا ال��ح��م��ى ت��ؤم م��ال��ك ب��ج��زع��اء م��رَّت ُرف��ق��ة وي��ا
ف��ؤادي��ا م��ن أض��ل��ل��ت��ه��ا ُش��ع��ب��ة ب��ه��ا ن��ش��دت��ُم أال ب��ال��ل��ه ن��ش��دت��ك��م
ب��ج��واري��ا واس��ت��ب��دل��وا ب��ه��ا أق��ام��وا ب��ق��رب��ه��ا ن��ازل��ي��ن ل��ح��يٍّ وق��ل��ت��م
ك��اف��ي��ا ال��ده��ر ف��ي إن ال��ل��ي��ال��ي ص��روف ب��ق��ط��ي��ع��ت��ي ت��س��ب��ق��وا ال روي��دك��م

يقول: إذ القائف بن إلياس املعنى هذا وأصل

ه��ي��ا ك��م��ا وال��ب��الد ص��دي��ق��ي ف��ق��دت اج��ت��ن��اب��ه��ا ط��ول ب��ع��د أرًض��ا زرُت إذا
وت��ن��ائ��ي��ا ف��رق��ة ب��ال��م��م��ات ك��ف��ى م��ًع��ا دم��ت��م��ا م��ا ال��ده��ر أخ��اك ف��أك��رم
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عن النهي يف بقوله شعرية صورة املعنى لهذا يضع حميد بن سعيد كاد وقد
العتاب:

وي��م��ي��ُل ت��ارة ي��ع��دل وال��ده��ر ق��ل��ي��ل ف��ال��ب��ق��اء ع��ت��اب��ك أق��ل��ْل
ي��زول ح��ي��ن ع��ل��ي��ه ب��ك��ي��ت إال ص��روف��ه ذم��م��ُت زم��ن م��ن أب��ك ل��م
ت��ح��وي��ل أق��ب��ل��ت ح��ال ول��ك��ل م��دٌة أل��ّم��ت ن��ائ��ب��ة ول��ك��ل
ال��ت��ح��ص��ي��ل أف��ن��اه��م ��ل��وا ُح��صِّ إن ج��م��اع��ة اإلخ��اء إل��ى وال��م��ن��ت��م��ون
ع��وي��ل م��ن��ك ع��ل��يَّ ول��ي��ك��ث��رنَّ ب��ح��س��رٍة ل��ت��ب��ك��ي��نَّ س��ب��ق��ُت ف��ل��ئ��ن
م��وص��ول ب��ح��ب��ل��ه ال��وف��اء ح��ب��ل وام��ٍق ل��َك ب��م��خ��ل��ص ول��ت��ف��ج��ع��نَّ
خ��ل��ي��ل ل��ديَّ ي��ش��اك��ل��ه ال م��ن ل��ي��م��ض��ي��ن س��ب��ق��ت وال س��ب��ق��َت ول��ئ��ن
ال��م��أه��ول ج��م��ال��ه��ا ول��ي��ف��ق��دنَّ م��روءٍة ك��ل ب��ه��اء ول��ي��ذه��ب��نَّ
دل��ي��ل ال��وف��اء م��ن ع��ل��ي��ه ب��اٍق وودن��ا ب��ال��ع��ت��اب ت��ك��َل��ف وأراك
وي��ط��ول ع��ت��ب��ن��ا ي��ك��ث��ر ف��ع��الم ق��ص��ي��رة ال��ح��ي��اة أي��ام ول��ع��لَّ

الليايل، رصوف يسبقوا أال أحبابه يرجو فجعله بالطغرائي ألمَّ الذي الرفق أن عىل
والنسيان، بالخيانة أحبابه فريمي القصيدة، نفس يف شاكيًا يرصخ أن من يمنعه لم

قوله: وذلك

ه��ي��ا ك��م��ا ب��اق��ي��اٌت دي��ون��ي وأن دي��ون��ك��م ق��ض��ي��ت ق��د أن��ي ال��ح��ق أف��ي
ن��اس��ي��ا وأذك��ر خ��وَّانً��ا وآم��ن ��ي��ًع��ا م��ضِّ أرع��ى ح��ت��ام أس��ف��ي، ف��وا
األع��ادي��ا ع��ذرت ح��ت��ى وي��ج��ف��ون��ن��ي ع��ش��رت��ي ي��س��ي��ئ��ون أح��ب��اب��ي زال وم��ا

تمام: أبي بقول يذكرنا األخري والبيت

أع��داؤه ب��ه ي��ف��ع��ل��ه ل��ي��س م��ا ب��ق��ل��ب��ه ت��ف��ع��ل��ون ِل��َم أح��ب��ابَ��ه

فقال: املعنى هذا األرجاني بسط وقد

ُم��ْك��َم��دا ب��ال��ه��م ال��ل��ي��ل ي��ب��ي��ت ف��ؤاًدا ب��ه��ج��رك��م ت��ج��رح��ون ك��م أأح��ب��اب��ن��ا
ِع��دا ك��ن��ت��ُم إذا أخ��ش��ى ال��ذي ف��م��ا أح��ب��ٌة وأن��ت��م ق��ت��ل��ي رم��ت��ُم إذا
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ت��ج��ل��دا ع��ن��ك��م ل��ل��واش��ي��ن وأظ��ه��ر ت��ح��رًق��ا م��ن��ك��م األح��ش��اء ف��ي س��أض��م��ر
غ��دا ب��ه��ا أراك��م ح��ت��ى ل��ي ل��ت��س��ل��م ال��ب��ك��ا ت��ك��ث��ر أن ال��ي��وم ع��ي��ن��ي وأم��ن��ع

أبو الحياة بقرص أحبابهم تذكري غري حيلة يجدون ال الذين املساكني هؤالء ومن
املوجعة: األبيات هذه يف الهذيل صخر

ال��ه��مِّ م��ن أل��ق��ى م��ا ت��ف��ري��ج ب��ك��م ال��ف��ؤاد ش��غ��ف ال��ذي ب��ي��د
��رم ب��ال��صَّ ال��م��وت ق��ب��ل ف��ع��ج��ل��ت ل��ن��ا ال��م��م��ات ف��ي َص��رٌم ك��ان ق��د
ج��س��م��ي ُم��ض��رٌع ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ج��ًوى ل��ي��ب��ق��ي��نَّ ب��ق��ي��ت َول��م��ا
ِع��ل��م ع��ن ش��ئ��ت م��ا اف��ع��ل��ي ث��م ب��ك��م ك��ِل��ف��ت ق��د أْن ف��ت��ع��ل��م��ي

د، تتصعَّ زفرًة إال أراه ال الذي البيت بهذا تغنيت إال املحزنة املعاني هذه ذكرت وما
تتدفق: عربة أو

أج��ل��ي! وت��دن��ي م��ن��ك أرت��ج��ي ال��ذي ت��دن��ي ال األي��ام وأرى

يعاتب الرشيف قول العميد، املحب بها يرمى الحرية، وصف يف املمتع الشعر ومن
الصدود: أصاله ثم بالحب، أغراه حبيبًا

ال��م��ص��دوع ق��ل��ب��َي م��ن ال��ج��وى أل��م اش��ت��ف��ى أم��ا ال��ص��ح��ي��ح ال��ق��ل��ب ص��اح��ب ي��ا
ب��ن��زوِع ن��زاع��ه ف��رط وج��زي��ت م��ل��ك��ت��ه ح��ي��ن ب��ال��م��ش��ت��اق أأس��أت
ال��م��ط��ب��وع ش��ي��م��ة ال��ت��ط��ب��ع ف��ض��ح ال��ه��وى ل��َي ت��ت��ك��ل��ف��نَّ ال ه��ي��ه��ات
ل��وق��وع ت��ع��رُّض ب��ع��د ف��ن��ج��وَت ط��ام��ًع��ا ال��ح��ب��ائ��ل ل��ك ن��ص��ب��ُت ق��د ك��م
ال��م��م��ن��وع ال��ل��م��ى ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا غ��ل��ت��ي أش��رب ظ��م��آن وت��رك��ت��ن��ي
رب��ي��ع ري��اض ف��ي وه��ذا ق��ي��ٍظ ح��م��ى ف��ي ه��ذا م��ن��ك وط��رف��ي ق��ل��ب��ي
ال��ت��ق��ري��ع وم��ؤل��م ال��م��الم غ��ص��ص ط��ول��ه��ا ف��ي ج��رَّع��ت��ُه ل��ي��ل��ٍة ك��م
ودم��وع��ي ب��ث��غ��ره أض��اء ح��ت��ى ب��ي��ن��ن��ا م��ا وال��دج��ى وي��ب��س��م أب��ك��ى
ال��م��ق��روع س��نِّ��َي ف��ي وأن��ام��ل��ي ت��ع��ل��ًال ال��ت��راب أن��ام��ل��ه ت��ف��ل��ي
ل��ط��ل��وع ي��ع��د ول��م ال��غ��روب ل��ب��س ب��ع��ت��اب��ه اس��ت��خ��ج��ل��ت��ه إذا ق��م��ٌر
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وخ��ض��وع��ي ع��زه م��ن ل��ع��ج��ب��ت��م��ا وق��ف��ت��م��ا ��رار ال��سِّ يُ��س��ت��م��ع ح��ي��ث ل��و
ب��ش��ف��ي��ع ن��ل��ت��ه م��ا ال��ه��وى ش��ر غ��ي��ره م��ن ب��ش��اف��ع ه��واه أب��غ��ي
ال��م��ل��س��وع ب��ل��ي��ل��ة أب��ي��ت أن��ي ال��ك��رى م��ن ام��ت��ألت إذا ع��ل��ي��ك أه��ون
ض��ل��وع��ي ب��ي��ن ك��ان ق��ل��ب��ك أن ل��و ب��م��ث��ل��ه ال��ص��دود أج��زي��ك ك��ن��ت ق��د

بون موضوعها وبني وبينهما القصيدة، هذه خالل يف وردا بيتني يف ارتبت وقد
قوله: وهما شاسع،

ال��ت��ودي��ع ب��ض��م��ة ال��ف��راق دف��ه��ا أر ال��ت��س��ل��ي��م ق��ب��ل��ة إال ك��ان م��ا
أس��ب��وع م��ذ ك��ان وص��ل��ك ت��اري��خ وإن��م��ا ه��واك ف��ي ق��دي��م ك��م��دي

البيتني هذين بني والتنافر القديم، العتب ذلك بمحو خليق الحديث الوصل هذا فإن
الجميل: البيت بهذا مقابلتهما من األقل عىل ظاهر القصيدة موضوع وبني

ال��م��ل��س��وع ب��ل��ي��ل��ة أب��ي��ت أن��ي ال��ك��رى م��ن ام��ت��ألت إذا ع��ل��ي��ك أه��ون

من بقوله يذكرنا مما رشود، نافر قربه يف وأنه بعيد، غري الحبيب أن عىل يدل فإنه
ثانية: كلمة

م��ج��ل��وِد ك��ل م��ن��ي ي��ق��ن��ص وال��وج��د ح��ب��ائ��ل��ُه م��ب��ث��وٌث وال��ل��ي��ل أب��ي��ُت
وم��ع��ق��ود م��ح��ل��ول ب��ي��ن م��ا دم��ع��ان ول��ي ع��ل��ي��ك وإش��ف��اًق��ا إل��ي��ك ش��وًق��ا
م��ودود غ��ي��ر ق��ري��ب ال��ق��ري��ب إن ب��ه ال��دي��ار ت��ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب ل��ي��س

نسبت كثرية أشياء الدواوين يف أن إىل القارئ ليتنبه املالحظة هذه أردنا وإنما
بعينية يعجبون واألدباء خاص. مبحث يف ذلك تحقيق إىل عدنا وربما الشعراء، إىل زوًرا

املختار: البيت هذا يحفظ ال من منهم وقلَّ العتاب، يف هذه الرشيف

وخ��ض��وع��ي ع��زه م��ن ل��ع��ج��ب��ت��م��ا وق��ف��ت��م��ا ال��س��رار ي��س��ت��م��ع ح��ي��ث ل��و

112



العتاب

املجون: يف اليمني عمارة قول يف والذل بالعز يذكرنا البيت هذا يف والخضوع والعز

ال��ن��اف��ُر س��ك��ن ح��ت��ى ب��ال��ل��ط��ف ع��ام��ل��ت��ه األع��ط��اف ون��اف��ر
ح��ائ��ر ق��ص��ت��ي ف��ي ورأي��ه أع��ط��اف��ه أم��س��ُح أزل ول��م
آخ��ر ل��ه إع��راض وك��ل م��ط��رًق��ا خ��ج��ٍل م��ن غ��دا ح��ت��ى
ع��اذر ع��اذل��ُه م��وق��ٍف ف��ي ع��زه وم��ن ذل��ي م��ن ع��ج��ب��ت
ن��اظ��ر وال س��م��ٌع ل��ه ف��م��ا ن��ائ��ٌم س��اه��ره��ا ل��ي��ل��ٍة ف��ي
ال��ط��ائ��ر وق��ع أن إل��ى ـ��ج��وُّ ال��ـ خ��ال ل��م��ا ال��ف��خ ف��ي��ه��ا م��ددت
ح��اض��ر غ��ائ��ٌب أن��ي أظ��ن ب��ه اغ��ت��ب��اط��ي ف��رط م��ن ف��ب��تُّ

املختارة: األبيات هذه صاحب وهو العتاب، يف الشعر يجيد التعاويذي وابن

ي��ت��ق��ل��ُب ال ت ال��ِع��الَّ ع��ل��ى ق��ل��بً��ا ل��ي ف��إن ال��ص��دود أف��ان��ي��ن ف��ي خ��ذ
أق��رب س��ل��وي م��ن ع��ط��ف��ك ه��ي��ه��ات س��ل��وًة ب��ع��دك أض��م��رت أت��ظ��ن��ن��ي
أرك��ب م��ا أخ��ط��اره م��ن ال��ح��ب ف��ي راك��بً��ا ال��م��ودة ت��ن��ص��ف��ن��ي ك��ن��ت ق��د
ال��م��ت��أوِّب خ��ي��ال��ك ط��ي��ف ال��ن��وم ف��ي ب��م��ض��ج��ع��ي ي��م��رَّ أن أق��ن��ع ف��ال��ي��وم

الدفني: الوجد تمثل التي القطعة هذه صاحب أيًضا وهو

ي��رض��ى ل��ي��س وع��ات��بً��ا ي��دن��و ل��ي��س ن��ازًح��ا ي��ا
تُ��ق��ض��ى ل��ي��س ح��ب��ه ف��ي ودي��ون��ي واج��ًدا ي��ا
��ا ف��أق��ضَّ وم��ض��ج��ع��ي ف��ف��اض��ت ع��ي��ن��ي أم��رت
غ��م��ض��ا ب��ع��دك ذق��ت م��ا ف��إن��ي ه��ن��ي��ئً��ا ارق��د

شعره فإن العتاب، يف األحنف بن العباس مذهب نفصل ال أن للعواطف الظلم ومن
الهجر أيام يعد هذا مع وهو الصدود، من والتوجع الهجر، من الشكوى يف اآليات آية

ويقول: أيامه، أحسن

وب��ال��ع��تَ��ِب ف��ي��ه ب��ال��ه��ج��ران ع تُ��روِّ ال��ذي ي��وم��ك ال��ه��وى أي��ام وأح��س��ن
وال��ك��ت��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
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الهوى، وصحف الحب، رسائل فيه تدور عتب كل فليس بعيد، أمل هذا ولكن
هذه له قرأنا املعنى هذا ويف رسائله، ويمزق كتبه، ينبذ بمن األحنف ابن رزئ وكذلك

الباكية: القطعة

ش��ه��اُب ل��ه أردت ل��و وع��ن��دك ال��ت��ب��اٌس ف��ي��ه م��ظ��ل��ٌم وص��ال��ك
ش��اب��وا األرض أه��ل ب��ي��ن ��م ت��ق��سَّ ل��و م��ا ح��ب��ي��ك م��ن ��ل��ت ُح��مِّ وق��د
وغ��اب��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��ل��ب��اب ال��م��ودة ص��ف��و ل��ك��م وأن��ت��م وب��ه��م ب��ي ال��ن��اس ي��ظ��ن
ج��واب 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��اب 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��اب نُ��ب��ذ ل��ت��ع��ط��ف��ي إل��ي��ك ك��ت��اٌب م��ن��ي ان��ت��ه��ى إذا وص��رت
وال��ع��ت��اب ال��ت��ج��ن��ي ك��ث��ر إذا ي��ب��ق��ى ي��ك��اد ل��ي��س ال��ود وأن
ِغ��ض��اب ك��أن��ك��م وت��ل��ق��ون��ي ج��ن��اح��ي ب��ك��م ي��ل��وذ ل��م��ن خ��ف��ض��ت

هذا صاحب وهو يهوى، من كتب من لحرمانه التوجع من األحنف ابن أكثر وقد
الحزين: البيت

َل��ب��خ��ي��ُل! إن��ه وي��م��نَ��ع��ن��ي��ِه، ك��ت��اب��ُه أح��ب م��م��ن وي��ق��ن��ع��ن��ي

القلوب، يعطف ال العتاب يرى إذ الجميل، الصفح إىل األحنف ابن يميل ما وكثريًا
األبيات: هذه يف ذلك عن أفصح وقد الحنان. تضمر لم إن

ط��ي��ب��ا ال��م��ش��ارع أوس��ع ق��د ـ��ل��ة دج��ـ م��ن ال��م��س��ك س��اط��ع ال��ن��اس أن��ك��ر
ق��ري��ب��ا م��ن��ه ح��ل��ل��ت ق��د أن ن ي��درو وم��ا م��ن��ه ي��ع��ج��ب��ون ف��ه��م��و
ن��ص��ي��ب��ا ال��ت��ع��زِّي م��ن ل��ي ف��اج��ع��ل��ي وإال ال��ب��الءَ ه��ذا ق��اس��م��ي��ن��ي
ال��ح��ب��ي��ب��ا ال��م��ح��ب ب��ه وي��ؤذي ـ��ب ال��ع��ت��ـ إل��ى ي��دع��و ال��ع��ت��اب ب��ع��ض إن
ال��ق��ل��وب��ا ال��ع��ت��اب ي��ع��ط��ف ف��ل��ن ـ��ف ال��ع��ط��ـ ت��ض��م��ر ل��م ال��ق��ل��وب م��ا وإذا
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قوله: يف العزة أجمل وما

غ��ض��اُب ك��أن��ك��ُم وت��ل��ق��ون��ي ج��ن��اح��ي ب��ك��م ي��ل��وذ ل��م��ن خ��ف��ض��ت

وقوله:

ب��م��ح��تَ��ق��ر م��ث��ل��ي وم��ا اح��تُ��ق��رت ح��ت��ى ب��ك��م ي��ل��وذ م��ن ألدن��ى ط��رف��ي خ��ف��ض��ت

العزة قيمة الهوى عرف ومتى الصبابة؟ سبيل يف الذلة هذه مثل يلق لم كريم وأي
بالورود؟ األشواك إحاطة بالجمال، يحيطون قوم مدارة عن فعصمها األعزاء، نفوس يف
التربم يف األبيات هذه له فنقرأ العتاب، نفع من يائًسا األحنف ابن ترى وقد

بالسكوت:

ن��ازع غ��ي��ر ل��ل��ه��وى أل��وف 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��أق��س��م
ط��ائ��ع غ��ي��ر ُم��ك��رًه��ا م��ن��ه ب��دَّ ف��ال ط��ائ��ًع��ا ال��ص��ب��ر أل��زم ل��م إذا وإن��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

امللول صد بل العاتب، صد تصد ال محبوبته ألن العتاب، يف زاهًدا رأيناه وربما
قوله: وذلك

م��راق��ِب غ��ي��ر وزرت 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��دِّ خ��الف ال��م��ل��ول ص��دُّ ح��ي��ل��ٌة ل��َي ت��ك��ن ف��ل��م م��ل��ل��ِت ل��ك��ن
ك��اذب ب��وع��ٍد َع��ل��ل��ن��ي ك��ان ل��و ب��ب��خ��ل��ِه ال��رج��اء ق��ط��ع م��ن ض��رَّ م��ا

يف بنرصه يعجب رأيناه بل العذاب، هذا يف حياته كل يقض لم األحنف ابن أن عىل
يقول: من سعيًدا أليس الحسان، لقلوب وقهره الحب،

ق��اس��ي ق��ل��بُ��ه��ا ول��غ��ي��ري رق��ة م��ن َع��ب��رت��ه��ا أس��ل��ب��ُت ج��اري��ة ربَّ ي��ا
ق��رط��اس��ي ي��أك��ل��ن أن ت��م��ن��ي��ن إال ي��دي خ��ط أب��ص��رن م��ا ك��واع��َب م��ن ك��م
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العتاب، يف الشعراء أرق من الخوايل، أيامها يف مرص وزراء أحد زهري، البها وكان
أو الحسان، عناق عند الحىل رنني أو والحبيب، املحب بني نجوى شعره لتحسب حتى
جنت عما ورضاه محبوبه، عن اعتذاره إىل انظر املحزون. اليائس قلب يف األمل خفوق

الجميل: املعشوق به يسكر الدالل يد

ع��اب��ث وال��س��ك��ران ع��ب��ث��َت ل ال��دال س��ك��ر م��ن م��والي
ن��اك��ث ف��ي��ه أن��ك خ��ل��ُت م��ا ال��ه��وى ف��ي ع��ه��ًدا ون��ك��ث��َت
وب��اح��ُث ع��ن��ه��ا س��ائ��ٌل أن��ا ق��ض��ي��ٌة أش��ُك ال ل��ك

يف فنراه والسكر، النشوة من له وما الدالل وصف زهري البها شعر يف يكثر وقد
يقول: آخر موطن

ي��ب��ي��ُح��ْه ف��م��ن ال��رق��اد وح��م��ى ي��ري��ُح��ْه ف��م��ن ال��ف��ؤاد أض��ن��ى
ج��ري��ُح��ْه ي��ب��ق��ى ق��ل��م��ا ـ��ًف��ا س��ي��ـ األج��ف��ان م��ن ون��ض��ا
َص��ب��وُح��ْه وب��ه��ا َغ��بُ��وق��ُه ِل ال��دال خ��م��ر م��ن ن��ش��وان

من لها وما املرصية، الروح تمثل ألنها العتاب، يف مواقفه رشح اآلن يعنينا والذي
أحبابه، هجره حتى سلوه، من ذاع ما ينفي فحينًا واإلباء، بالشَمم املصحوبة السماحة

فيقول:

ي��ه��وُن ال م��ا ه��وَّن��ت��ُم وح��ق��ك��م ه��اج��ري��ن ي��ا
ي��ك��ون وال ذاك ك��ان م��ا س��ال ق��د ف��الٌن ق��ل��ت��م
ي��م��ي��ن ع��ن��دي م��ث��ل��ه��ا م��ا ال��ت��ي وه��ي وح��ي��ات��ك��م
أخ��ون وال ال��وش��اة زع��م ك��م��ا ع��ه��دك��م خ��ن��ت م��ا
ال��خ��ئ��ون غ��ي��ري خ��ن��ت��ُه ق��د ب��أن��ن��ي ي��ظ��ن م��ن ي��ا
ال��ي��ق��ي��ن ل��ك وب��ان ب��ي ـ��ك ظ��ن��ـ ص��ح ودك ص��حَّ ل��و
أل��ي��ن وك��م ع��ل��يَّ ت��ق��س��و ك��م ال��ن��اس ب��ع��ض ق��ل��َب ي��ا
ال��ح��زي��ن ي��ش��ك��و ل��م��ن أو ِط��ب يُ��خ��ا ل��م��ن وي��ل��ت��اه ي��ا
ال��م��ع��ي��ن ال��دم��ع ه��و ل��ُه ـ��ن ال��م��ع��ي��ـ ك��ان م��ن ذلَّ ق��د
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فيقول: بالشكوى العتاب يمزج وحينما

ع��ه��دي ال��ي��وم خ��ن��ت ك��ي��ف ع��ن��دي ال��ن��اس أع��ز ي��ا
ت��ج��دي ش��ك��واي ف��ع��س��ى ب��ع��دي ل��ك أش��ك��و س��وف
خ��دي ف��وق ودم��وع��ي ي��ران��ي م��والَي أي��ن
وح��دي ف��ي��ه أق��اس��ي م��ا أق��اس��ي ال��ل��ي��ل أق��ط��ع
ع��ن��دي ل��ي��ت��ك أو ي م��وال ي��ا ع��ن��دك ل��ي��ت��ن��ي

فيقول: وأمانيه، شكواه يف يرتفق ثم

ال��ق��اس��ي��ْه ال��ق��ل��وب م��ن ـ��ه أش��ت��ري��ـ ب��ق��ل��ب ل��ي م��ن
ب��خ��اف��ي��ه ع��ل��ي��ك ل��ي��س��ت ح��اج��َة ألط��ل��ب إن��ي
ع��اري��ة وإال ه��ب��ًة ب��ق��ب��ل��ٍة ع��ل��يَّ أن��ع��م
ه��ي��ه وك��م��ا ب��ع��ي��ن��ه��ا ـ��َت ع��دم��ـ ال ل��ك وأع��ي��ده��ا
راض��ي��ه ون��ف��س��ي خ��ذه��ا زي��اَدًة أردت وإذا
زاوي��ه ف��ي ب��خ��ل��وٍة ن ال��زم��ا ل��ن��ا ي��ج��ود ف��ع��س��ى
خ��ال��ي��ه ط��ري��ق ف��ي ـ��دك وح��ـ أل��ق��اك ل��ي��ت��ن��ي أو

مرصي قلنا كما زهري البها ولكن العتاب، ولطف النجوى رقة يف الغايات غاية وهذه
الصاعقة: بهذه فرماه يهوى، من تبدَّل وقد إليه تر ألم غضوب؛ رقته يف فهو الروح،

ال��ج��دي��ُد ص��اح��ب��ك يَ��ْه��ن��ي��ك ال��ه��وى ف��ي ت��ب��دَّل م��ن ي��ا
ال��ص��دود أع��ج��ب��ن��ي ك��ذاك د ال��ص��دو أع��ج��ب��ك ك��ان إن
ت��ري��د ال رأي��ت��ك إذا ـ��د أري��ـ ال ب��أن��ي واع��ل��م
ال��ب��ع��ي��د ف��أن��ا ص��اح��ب��ي ـ��ر ـَّ ت��غ��ي�� ف��إن ال��ق��ري��ب وأن��ا

اآلتية: الكلمة يف ووفاه املعنى هذا أوضح وقد

وأش��ي��ع��ه ل��ه ُس��ل��وان��ي وأُع��ل��ن م��ع��رض��ا ع��ن��َي راح ع��م��ن س��أع��رض
ش��ف��ي��ع��ُه ف��ه��و ع��ن��ه ق��ل��ب��ي وأح��ج��ب رس��ول��ُه ف��ه��و ع��ن��ه ط��رف��ي وأح��ج��ُب
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ي��ض��ي��ع��ه م��ن ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ب��ي وي��ح��ف��ظ ل��ه��ا ي��رى ال ل��م��ن ع��ي��ن��ي ت��رى وك��ي��ف
دم��وع��ه ع��ل��ي ت��ج��ري ال ك��ان إذا ام��رٍئ ع��ل��ى دم��وع��ي ت��ج��ري ال وأق��س��م��ت
ض��ل��وع��ه ح��وت��ه م��ا ق��ل��ب��ي خ��ان ول��و ج��ف��ون��ه ح��وت��ه م��ا ط��رف��ي خ��ان ف��ل��و

ثانية: كلمة من قوله هذا من وأوضح

ع��ه��دتُ��ْه ع��م��ا ي��ح��ل ل��م ع��رف��ت��ْه ق��د ح��ظ��ي ه��و
ع��ذرتُ��ه ال��ح��ب ف��ي ُه أه��وا م��ن ��ر ق��صَّ ف��إذا
س��ل��ك��ت��ه ق��د ط��ري��ق ـ��ب ال��ح��ـ ف��ي ل��َي أن��ي غ��ي��ر
ت��ب��ع��ت��ه م��ا ع��ي��ن��ي ن��ور ع��ن��ي ال��ب��ع��د أراد ل��و
ص��ح��ب��ت��ه م��ا ت��ج��نَّ��ى ل��و ق��ل��ب��ي وه��و ق��ل��ب��ي إن
اح��ت��م��ل��ت��ه ال��غ��دَر خ��ال م��ا ح��ب��ي��ب��ي م��ن ش��يء ك��ل
ع��دم��ت��ه ال ُخ��ل��ق��ي ذاك غ��ي��وٌر ال��ح��ب ف��ي أن��ا
ع��ش��ق��ت��ه م��ن غ��ي��ري ـ��ر أب��ص��ـ إذا ال��م��وت أُب��ص��ر
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الشعراء مذاهب نفصل واليوم املدامع، أسباب عند الحمام بنوح قصرية إملامًة أملمنا لقد
عدن فإذا إليه، ُعدن لو ويتمنى الشادية، الحمائم إىل يحن من فمنهم الباب: هذا يف

املجنون: قال كما البكاء، إىل أسلمنه

ح��زي��ُن أص��وات��ك��ن إل��ى ف��إن��ي ع��ودًة ع��دن ال��لِّ��وى ح��م��ام��ات ي��ا أال
أب��ي��ُن ل��ه��نَّ ب��أش��ج��ان��ي وك��دُت ي��م��ت��ن��ن��ي ك��دن ع��دن ف��ل��م��ا ف��ُع��ْدن
ع��ي��ون ل��ه��نَّ ت��ذرف ول��م ب��ك��ي��َن ب��واك��ي��ا م��ث��ل��ه��نَّ ع��ي��ن��ي ت��َر ف��ل��م

فكيف الخيلِّ، قلب يف الهوى تبعث الباكية الحمائم أن يذكر من الشعراء ومن
تمام: أبو قال كما الدموع، من أمىض ولكنها دموًعا ليست أنغامها وأن ، بالشجيِّ

ه��ائ��ُم وْه��و ُرْع��ن��ه ف��ؤاٍد ف��ي ف��ق��ْل ه��ائ��ًم��ا ل��ي��س م��ن ق��ل��ب ف��ي ال��ه��وى ب��ع��ث��ن
ال��س��واج��م ال��دم��وع ت��م��ض��ي ال ح��ي��ث م��ض��ت ع��ل��ت ف��إن دم��وًع��ا ل��ي��س��ت ن��غ��ٌم ل��ه��ا

ابن كقول الداء، بنفس الداء من تداويًا ويراه الحمام، نوح إىل يسرتيح من ومنهم
ربه: عبد

دف��ي��ِن ال��ض��ل��وع ف��ي ب��ش��وق أه��اب ال��ص��ب��ا ه��ب��ت إذا ق��ل��ٌب ول��ي ف��ك��ي��ف
ب��وك��ون ت��ب��ت ل��م ح��م��ام دع��اء س��اك��نً��ا ك��ان ك��ل��م��ا م��ن��ه وي��ه��ت��اج
ب��ش��ج��ون داوي��ت��ه ش��ج��ٍن ك��ذي ح��م��ام��ٍة ب��ك��اء م��ن ارت��ي��اح��ي وإن
ل��ح��زي��ن رح��م��ٍة م��ن ب��ك��ى ح��زي��ٌن ت��ج��اوب��ت ل��م��ا األي��ك ح��م��ام ك��أنَّ



العشاق مدامع

ربه: عبد ابن قال كما الجميل، املخضب لطوقها «مطوقة» الحمامة ويسمون

ي��ع��ن��ي��ه ظ��لَّ ب��ش��يء ُع��ن��ي��ت وم��ا أرَّق��ن��ي األي��ك غ��ص��ون ف��ي ون��ائ��ٌح
ت��راق��ي��ِه إح��دى ت��زاي��ل��ه ح��ق ي��زاي��ل��ُه م��ا ب��خ��ض��اٍب ٌق م��ط��وَّ
ي��دري��ه ل��ي��س ب��ش��ج��ٍو أش��ك��و وب��ت ِب��ِه دريْ��ت م��ا ب��ش��ج��و ي��ش��ك��و ب��ات ق��د

دمع، بال تبكي أنها فيذكر الباكية، الحمامة وبني بينه يقارن من الشعراء ومن
بن طاهر عليه اقرتحها قصيدة من الشيباني محلم أبو قال كما قريب، منها إلفها وأن

غربته: وطالت سنه، كربت وقد الحسني،

ي��ن��وح ال��غ��ري��ُب ال��ش��ج��و وذو ف��ن��ح��ت ح��م��ام��ة ن��وح ب��ال��ريِّ وأرق��ن��ي
س��ف��وح ال��دم��وع وأس��راُب ون��ح��ت دم��ع��ًة ت��ذر ول��م ن��اح��ت أن��ه��ا ع��ل��ى
ِف��ي��ُح م��ه��ام��ه أف��راخ��ي دون وم��ن ت��راه��م��ا ب��ح��ي��ث وف��رخ��اه��ا ون��اح��ت
ت��ن��وُح ف��ف��ي��َم م��ي��اٌد وغ��ص��ن��ك ح��اض��ٌر إل��ف��َك األي��ك ح��م��ام ي��ا أال
ص��ح��ي��ح وال��ف��ؤاد زم��انً��ا ب��ك��ي��ت ف��إن��ن��ي ش��يءٍ غ��ي��ر م��ن ت��ن��ْح ال أف��ق
ج��ري��ح وال��ف��ؤاد أب��ك��ي أن��ا ف��ه��ا زي��ن��ٍب دار ُغ��رب��ٌة ف��ش��ط��ت ول��وًع��ا

الطغرائي: قول الباكية الحمامة وصف يف شعرية» «صورة يكون أن يجدر ومما

أش��ج��ان��ي ن��ار م��ن خ��ب��ا م��ا ف��أش��ع��ل��ت ف��ن��ٍن ع��ل��ى ش��ج��ًوا ص��دح��ت أي��ك��ي��ٌة
وأوط��ان��ي أوط��اري ف��ذك��رت��ن��َي ُف��ج��ع��ت وال إل��ًف��ا ف��ق��دت وم��ا ن��اح��ت
ال��ع��ان��ي ال��م��وث��ق وج��د ت��ج��دد أض��ح��ت ن��اع��م��ٌة ال��ه��مِّ إس��ار م��ن ط��ل��ي��ق��ٌة
س��يَّ��اِن ال��ح��ال��ي��ن ف��ي ن��ح��ن م��ا ه��ي��ه��ات ط��رب��ي وف��ي وج��دي ف��ي ب��َي ت��ش��ب��ه��ت
أج��ف��ان��ي م��اء م��ن وال ق��ل��ب��ي ن��ار م��ن أث��ٌر ج��ف��ن��ه��ا ف��ي وال ح��ش��اه��ا ف��ي م��ا
ب��أغ��ص��ان أغ��ص��انً��ا ت��ل��ت��فُّ خ��ض��راءُ ت��ح��ض��ن��ه��ا ال��غ��ن��اءِ ال��ب��ان��ة ربَّ��ة ي��ا
ب��ه��ج��ران م��م��ن��وٍّ األه��ل ع��ن ن��اءٍ ل��م��غ��ت��رٍب إس��ع��اًدا ن��وح��ك ك��ان إن
ب��س��ل��وان وُس��ل��وانً��ا ب��وج��د وج��ًدا ط��رٌب اع��ت��ادن��ي م��ا إذا ف��ق��ارض��ي��ن��ي
أح��زان��ي َك��ل��َم وي��أس��و ش��أن��ي ي��ع��ن��ي��ه ب��م��ن أس��ت��ع��ي��ن ح��ت��ى ف��ق��ص��َرِك ال أو
ش��ان��ي م��ا ت��دري��ن وال ال��ه��م��وم م��ن��ي أخ��ذت م��ا ي��ع��ن��ي��ِك وال م��ن��ي أن��ت م��ا
ك��إْرن��ان��ي وإرن��انً��ا ك��دم��ع��ي دم��ًع��ا ل��ه ف��إنَّ إس��ع��ادي ال��غ��ي��م إل��ى ِك��ل��ي
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ملالحة أنموذج وهي الشاديات. الحمائم يف الشعراء قال ما أبدع من القصيدة وهذه
الجن: ديك قول منها ويقرب التعبري، وحالوة التصوير، وبراعة التقسيم،

ت��ج��ري وال ال��دم��وع تُ��ج��ري ُم��َق��ل ل��ه��ا ُخ��ض��ِر َوَرق ح��م��ى ف��ي ُوْرٌق ح��م��ائ��ُم
��در ال��صَّ ج��وى ك��ي��ف ي��دري��ن ال ك��ن وإن ب��ك��ت إن ال��غ��ري��ب��ة إس��ع��اد ت��ك��ل��ف��ن
ص��خ��ِر إل��ى ص��خ��ٍر ح��ق ألدَّت ب��ه��ن أْع��ول��ْت خ��ن��س��اء أن ل��و ُح��َرٌق ل��ه��ا
ال��ص��ب��ر ط��ل��ب ف��ات��ن��ي إن وم��ع��دن��ه األس��ى ط��ل��ب ه��ن��ا ه��ا ل��ن��ف��س��ي ف��ق��ل��ت

يذكرون العرب فإن الحمام: نوح يف القديمة الخرافة إىل النظر لفت يحسن وقد
بقول املعني وهو اآلن! إىل يبكينه فهن (الهديل) يسمى نوح عهد يف ملك لهن كان أنه

نصيب:

ح��م��ائ��ُم ج��اوب��ت��ه��ا ب��اٍن غ��ص��ن ع��ل��ى ح��م��ام��ٍة ن��وح ل��ل��ب��ي��ن راع��ن��ي ل��ق��د
ف��دائ��ُم ش��ج��وه��نَّ وأم��ا ق��دي��ٌم ف��ع��ه��دُه ب��ك��ي��ن م��ن ��ا أمَّ ه��وات��ُف

الحسان: األبيات هذه يف ثور بن ُحميد الهديل ذكر وممن

س��ف��وُح دم��ٌع ل��ص��ب��اب��ت��ي ج��رى ح��م��اٌم ق��ري��ن��ت��ه ن��ادى إذا
ف��ص��ي��ح غ��رد ب��ال��ض��ح��ى َه��ت��وٌف غ��ص��ون ع��ل��ى ب��ال��دع��اء ��ع يُ��َرجِّ
ق��ري��ح ق��ل��ٌب س��اج��ًع��ا ت��غ��رد م��ا إذا م��ن��ي ل��ه��دي��ل��ه ه��ف��ا
ط��ُم��وح ن��زَّاٌع ال��ح��ب وك��ل ح��م��اًم��ا ت��دع��و ح��م��ام��ة ف��ق��ل��ت

فنظرت نخلة، أصل يف فنزلنا لنا، سفر يف ُعمان من خرجنا دريد: بن بكر أبو قال
فقلت: فرعها، يف تزقوان فاختتان فإذا

ال��ع��ص��ر ج��ن��ح أو اإلم��س��اء ط��ف��ل وق��د ن��خ��ل��ٍة ف��رع ف��ي ل��َورق��اَوي��ن أق��ول
ال��ن��ح��ُر ه��ذه م��ن ه��ات��ي��ك ع��ل��ى وم��ال ج��ن��اح��ه��ا ل��ت��ل��ك ه��ات��ي ب��س��ط��ت وق��د
ال��ده��ر ش��م��ل��ك��م��ا ت��ش��ت��ي��ت ف��ي دب وم��ا ب��ف��رق��ٍة تُ��راع��ا ل��م أن ِل��يَ��ْه��ِن��ك��م��ا
ال��ص��خ��ر ق��س��اوت��ه ي��ح��ك��ي أن��ُه ع��ل��ى ق��ل��ب��ه ال��ش��وق ق��طَّ��َع م��ث��ل��ي أر ف��ل��م
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سنان ابن قول الشادية الحمامة وبني العاشق بني املوازنة يف الشعر جيِّد ومن
الخفاجي:

ح��زن��ي م��ث��ل ُح��زنً��ا ت��ض��م��ر أن��ه��ا ت��غ��ن��ى األي��ك ف��ي ال��ورُق أت��ظ��ن
ت��ج��ب��ن��ي ل��م إن ب��ه��ا ال��ح��ادي أي��ه��ا ب��ع��ده��ا ن��ج��ًدا ال��ل��ه أراك ال
ُغ��ص��ِن ذات ن��ش��وى ال��ح��ي دي��ار ف��ي ال��َج��وى ب��ث إل��ى تُ��ب��اري��ن��ي ه��ل
وت��غ��نِّ��ي ع��ل��ي��ه��ا ن��ب��ك��ي أن��ن��ا زادن��ا ول��ك��ن ال��ش��ب��َق ل��ن��ا َه��ْب
ض��ّن ب��ع��د م��ن ب��ه��ا ال��ده��ر ي��س��م��ح ع��ودة م��ن ه��ل ال��خ��يْ��ِف زم��اَن ي��ا
َغ��ب��ِن ص��ف��ق��ة ل��ه��ا ي��ا زروٍد ع��ن ال��ل��وى ب��ث��ن��ي��ات أرض��ي��ن��ا

بالطوق وحالية ف، األالَّ كثرية وهي الفراق، تشكو أن الحمامة عىل الشاعر ينكر وقد
السالفة: األبيات صاحب سنان ابن كقول والخضاب،

ص��ح��ف��ا ص��ب��اب��ت��ه��ا م��ن وت��ت��ل��و ع��ل��ي��ن��ا غ��رام��ه��ا ت��م��ل��ي ال��ب��ان ف��ي وه��ات��ف��ٍة
إْل��ف��ا ن��اح��ي��ٍة ك��ل م��ن ج��اوبَ��ْت وق��د ج��ه��ال��ًة ال��ف��راق ت��ش��ك��و ل��ه��ا ع��ج��ب��ت
ح��رف��ا ل��ه ت��غ��نَّ��ت م��م��ا ف��ه��م��وا وم��ا ح��ن��ي��ن��ه��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وَب وي��ش��ج��ي
��ا ك��فَّ خ��ض��ب��ت وال ط��وًق��ا ل��ب��س��ت ل��م��ا األس��ى م��ن ت��ق��ول ف��ي��م��ا ص��دق��ت ول��و

صدورها وأن الِحداد، أثواب مزقت أنها فيذكر اللوعة، بصدق يصفها األرجاني ولكن
وذلك البكاء، بطول وأفنته دمعها نزفت وأنها األطواق مجامع ففضت بأنفاسها ضاقت

قوله: يف

س��اق��ه��ا ع��ل��ى ال��ح��م��ام ب��ك��اءُ ودَّع��وا وق��د ش��ج��ان��ي وم��م��ا
أش��واق��ه��ا م��ك��ن��ون وت��ظ��ه��ر ف��ه��ا أالَّ بُ��ع��د ع��ل��ى ت��ن��وح
أزي��اق��ه��ا غ��ي��ر ت��دَّخ��ر ف��ل��م وم��زَّق��ن��ه ح��داًدا ل��ب��س��َن
أط��واق��ه��ا م��ج��ام��ع ��ت ف��ف��ضَّ ب��أن��ف��اس��ه��ا ص��دوًرا وض��اق��ت
ب��آم��اق��ه��ا م��اءٌ ي��ب��ق ف��ل��م دم��ع��ه��ا ال��ه��وى ف��ي ن��زف��ت وق��د

بأغانيه يتمتعوا لم أنهم ويظهر الكروان، غناء عن الحديث الشعراء يكثر ولم
أو األصائل، من واحدة للحظة فداء كله والدهر ِسنرتيس، يف النيل ضفاف عىل الجميلة

سنرتيس. مغاني يف األسحار، أو العشيَّات،
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العقاد: عباس األستاذ قول الكروان وصف يف ويعجبني

األوك��ان إل��ى آوي��ة وال��ط��ي��ر ��ًدا ت��ه��جُّ ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل ُم��ح��ي��َي ي��ا
ال��ن��س��ي��ان َغ��م��رة ف��ي ن��اب��غ م��ن م��وض��ًع��ا أخ��ف��ى وه��و ال��ك��واك��ب ي��ح��دو
ب��ج��ران ح��ول��ه��م ي��ض��رب وال��ج��ه��ل دع��وا إذا ال��ن��اب��غ��ي��ن ش��ب��ي��ه ي��ا ق��ْل
ح��اِن ل��ل��دج��ن��ِة ص��در دق��ات ك��أن��ه��ا ال��ظ��الم ف��ي ل��ك ص��ي��ح��ٍة ك��م
ال��ن��ش��وان ط��ف��رة ال��ن��س��ائ��م ف��وق ال��دج��ى ف��ي ت��ط��ف��ُر ال��ن��غ��م��ات َخ��ف��اق��ة
ال��وِج��دان ع��ق��ي��رة ب��ه��ن ُرف��ع��ت ال��ت��ي س��وى ل��غ��ات وال ال��ل��غ��ات ه��نَّ
ل��س��ان ب��ك��ل ن��اط��ق��ٌة ك��ال��وْح��ي ف��إن��ه��ا ال��ح��روف ت��ق��يِّ��ده��ا ل��م إن
ال��ج��ذالن وف��رح��ُة ال��ح��زي��ن ب��ثُّ وال��ل��غ��ى ال��م��ق��اط��ع ع��ن ال��ك��الم أغ��ن��ى
ب��ي��ان ك��ل ع��ن��ه ��ر ي��ق��صِّ م��ع��ن��ى ن��ادي��ت��ن��ي إذْ م��ن��َك ألس��م��ع إن��ي
األوزان ص��ام��ت ي��غ��رد س��ف��ٌر ي��دي وف��ي ه��ت��ف��ت إذا إل��ي��ك أص��غ��ي
اإلن��س��ان ق��ص��ائ��د ب��ب��دْع ي��ذري ي��ش��وب��ُه ري��اء وال ال��ط��ي��ور ش��ع��ر
��ل��وان ال��سُّ راح��ة س��م��ي��َرك ع��لِّ��م وْح��َده وي��ص��دح ي��ش��ك��و س��ال��يً��ا ي��ا

األعراب: بعض قول الجميلة، الِخلقة ناحية من الحمامة به ُوصفت ما خري ومن

ال��ب��الق��ُع وال��دي��اُر ال��ب��واك��ي ه��ت��وُف ه��وى ذا ك��ان م��ن ك��لَّ أب��َك��ى وق��ب��ل��َي
ال��م��دام��ُع1 م��ن��ه��ا ت��خ��ض��لُّ م��ا ن��وائ��ح ج��ان��ب ك��ل م��ن األط��الل ع��ل��ى وه��نَّ
روائ��ع2 ُخ��ض��ٌر ب��ال��در ُم��خ��ط��م��ٌة ظ��ه��وره��ا غ��رُّ األع��ن��اق م��َزبْ��رج��ة
ال��وش��ائ��ع3 زي��ن��ت��ه��ا ب��رد ح��واش��ي ك��أن��ه��ا ال��خ��واف��ي ب��ي��ن ُط��رًرا ت��رى
األص��اب��ع م��ن��ه��ا ب��ال��ح��نَّ��اءِ خ��واض��ب ع��ي��ون��ه��ا ص��ي��غ��ت ال��ي��اق��وت ِق��ط��ع وم��ن

العيون. وهي الدمع أماكن هنا املدامع 1
الطائر. منقار وهو فسكون بفتح الخطم من ومخطمة الزخرف. وهو الزبرج من مزبرجة: 2

الثوب. يف الطرائق وهي وشيعة جمع الوشائع 3
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إليه: أفراخه ضم مغرِّد لطائر الغساني فرسان بن الرب عبد خطاب ويعجبني

ُم��ع��ج��م��ا ال��ُق��ض��ب ع��ل��ى م��رت��اًح��ا ي��ط��اوُح ُم��ع��رٍب س��م��ع ع��ل��ى أل��ح��انً��ا أِع��ده��نَّ
ُم��ن��ع��م��ا ال��ح��ب��وب أش��ت��اِت ُم��س��وغ ُم��َرف��ه��ا ال��ج��ن��اح م��ق��ص��وص غ��ي��ر وط��ر
نُ��وم��ا ك��ن م��ع��ي أف��راخ��ي ل��ي��َت أال نُ��وَّم��ا ب��وك��رك وأف��راًخ��ا ُم��خ��ل��ى

فيه خال وقد شبابه أيام من يوًما تغنى حني األندلس شاعر الرصايف أبدع وقد
غايات من غاية اآلتية وأبياته الهديل، غري سكناها يف يشاركهم لم روضة يف يهوى بمن

للغروب: تجنح وهي الشمس وصف يف الحسن

��م��وْل ال��شَّ ص��ْرف ع��ل��ى ق��ط��ع��ن��اُه ق��د م��ن��ظ��ُره رائ��ق وع��ش��يٍّ
ل��ل��ن��زوْل ا خ��دٍّ ب��األرض أل��ص��ق��ْت أث��ن��ائ��ه ف��ي ال��ش��م��َس وك��أن
ال��ص��ق��ي��ل ك��ال��س��ي��ف ال��ج��وِّ وُم��ح��يَّ��ا ال��رُّب��ا أذي��ال ت��رف��ع ��ب��ا وال��صَّ
ال��ه��دي��ل غ��ي��ر ي��ط��ُرق��ن��ا ال ح��ي��ث ُم��غ��تَ��بَ��ًق��ا م��ن��زلُ��ن��ا ح��ب��ذا
األص��ي��ل ص��ه��ب��اء ت��ش��رب وال��دُّج��ى م��ن��ث��ٍن وغ��ص��ٌن ش��اٍد ط��ائ��ٌر

القرطبي: حفص أبي القايض قول منه وليس الباب هذا من يقرب ومما

ال��م��داُم ش��ارب��ه��ا لُ��بَّ وت��ش��رُب ف��ه��ام��وا ل��واح��ظ��ه��ا ن��ظ��روا ه��ُم
ال��ح��س��ام ح��ام��ل��ه ق��ل��ب أي��ذع��ر س��واه��ا م��ق��ل��ت��ه��ا ال��ن��اس ي��خ��اف
ال��غ��م��اُم ي��ن��س��ك��ب ال��ش��م��س وت��ح��ت ب��اك وه��و إل��ي��ه��ا ط��رف��ي س��م��ا
ال��ح��م��ام ي��ن��ت��ح��ُب األغ��ص��ان ع��ل��ى وج��ًدا ف��أن��وح ق��دَّه��ا وأذك��ر
ال��ظ��الم أت��ى ذك��اءُ غ��ربَ��ت إذا ��ا غ��مٍّ ال��ص��در ف��ي ب��ي��نُ��ه��ا وأع��ق��ب
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وصرب مشبوب، ووجد مجروح، وقلب مسفوح، دمع حبيبه إىل املحب به تقرَّب ما خري
قول طريفه ومن الحسان، قلوب به تغزى االستعطاف من نوع بالدمع والتقرب مغلوب.

األبيوردي:

ب��ال��ش��اك��ي ال��م��ش��ك��وُّ رف��َق ف��ط��ال��م��ا ل��ي أم��ي��م��ُة ي��ا ل��ت��رق��ي ال��ه��وى أش��ك��و
ي��ه��واك وال��ق��ل��ب ب��اك��ي��ة ل��ل��ع��ي��ن ف��م��ا ه��واك ف��ي ب��ب��ع��ض��َي ب��ع��ض��ي ي��ش��ق��ى

الفؤاد، حزن فضل من العني بكاء يرون فهم العرب؛ عند معروف غري املعنى وهذا
نعيم فجعل املعنى، عكس األبيوردي ولكن القلب، وشقي العني، نعمت ليقولون: حتى

قال: ثم البكاء، يف العني وعذاب الهوى، يف القلب

ب��ال��ح��اك��ي ل��ل��م��ح��ك��يِّ ج��دت ف��إن��ن��ي أس��ف��ح��ُه ح��ي��ن دم��ع��ي ث��غ��رك ي��ح��ك إن
ف��اِك أو ع��ي��ن��يَّ أو ج��ي��َدك ي��ك��ون م��س��ك��ن��ه ال��دُّرَّ أن أح��س��ب ك��ن��ت م��ا

الرشيف: قول وأجمل هذا من وأوضح

ُع��وَّادي م��ن ك��ان ط��ي��ف��ك أن ل��و ال��ض��ن��ى م��ن ��ل��ت��ن��ي��ه ح��مَّ ب��م��ا أه��ِون
رُق��اِد ب��غ��ي��ر ن��اف��رٍة روع��اءَ ب��م��ق��ل��ٍة ال��خ��ي��ال زار ول��ق��ل��م��ا
ب��اِد دم��ع ف��ل��غ��ضِّ ال��ت��ق��ت وإذا س��اع��ًة م��ن��ه��ا األج��ف��ان ت��ل��ت��ق��ي م��ا
واإلن��ج��اد اإلت��ه��ام ع��ل��ى وق��ًف��ا خ��ل��ف��ت��ُه ال��ذي ق��ل��ب��ي يَ��ب��ع��دْن ال
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وس��ادي ع��ل��يَّ ن��ب��ا ك��ي��ف ي��دِر ل��م وس��اَدُه ال��رق��اد غ��م��ر ال��ذي إن
ب��ح��ادي ال��زف��ي��ر وم��ن ب��رك��ائ��ٍب إل��ي��ك��م ال��دم��وع م��ن ب��ع��ث��ت ول��ق��د
ف��ؤادي ب��ذل ي��ع��ي��رن��ي ع��زِّي وإن��م��ا ذل��ل��ت ل��م��ا ه��واك ل��وال

ذليل! عزيز فهو العذرية؛ والذلة القرشية، العزة بني الريض الرشيف يجمع وهكذا
قوله: ذلك فمن الباب، هذا يف لطيف حوار وللبحرتي

س��ج��اِم ب��ع��د ال��خ��دَّي��ن ع��ل��ى س��ج��اًم��ا دم��َع��ُه ال��ش��وق وات��َر ق��د م��غ��رًم��ا ِص��ل��ي
ب��ح��رام ح��رَّم��ت��ِه ال��ذي ول��ي��س ب��م��ح��ل��ٍل ح��ل��ل��ت��ِه ال��ذي ف��ل��ي��س

فقال: آخر موطن يف املعنى هذا ردد وقد

أُالم��ا أن م��ث��ل��ك أح��ب��ب��ُت إذا ع��دًال ول��ي��س ه��واِك ع��ل��ى أُالُم
ح��رام��ا ه��ج��ري م��ن ح��ل��ل��ت وق��د ح��الًال وص��ل��ي م��ن ح��رَّم��ت ف��ق��د

ينصف أن يف الرجاء إال والحالل، الحرام ذكر يف البحرتي أرسف وقد يسعني وال
يقول: حني األحنف بن العباس شعر رق وقد الحساب. يقوم يوم املظلوم هذا

ع��ش��را ِح��َج��ًج��ا أب��ك��ي��ت��ه��ا وق��د إل��ي��ك ن��ظ��رة ف��دي��ت��ك ع��ي��ن��ي اس��ت��وج��ب��ت أم��ا
ده��را ب��ال��ب��ك��ا ع��ذب��ِت��ه��ا ل��ق��د إل��ي��ك ب��ن��ظ��رٍة ع��ي��ن��ي أق��ررِت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري

ثانية: كلمة من قوله هذا من ويقرب

غ��روُب م��ق��ل��ت��يَّ م��ن ل��ه وف��اض��ت ج��رى إذ ال��س��ي��ل ف��اس��ت��ب��ك��ان��ي ال��س��ي��ل ج��رى
ق��ري��ب م��ن��ه أن��ت ب��واٍد ي��م��ر أن��ُه أي��ق��ن��ت ح��ي��ن إال ذاك وم��ا
ف��ي��ط��ي��ب ط��ي��ب��ك��م ت��ل��ق��ى إل��ي��ك��م ان��ت��ه��ى ف��إذا دون��ك��م أُج��اًج��ا ي��ك��ون
ح��ب��ي��ُب ال��ح��ب��ي��ب أج��ل م��ن ال��ق��ل��ب إل��ى ك��ل��ك��م دج��ل��ة أك��ن��اف س��اك��ن��ي أي��ا
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بقوله: يهوى من إىل حاله شكوى يف التعاويذي ابن تلطف وقد

ب��ك��ائ��ه��ا ب��ط��ول أن��س��ت ال��ت��ي ال��ع��ي��ن م��وح��ش ي��ا
ب��دائ��ه��ا ت��م��وت ن��ف��ًس��ا ج��وان��ح��ي ب��ي��ن غ��ادرت
س��ودائ��ه��ا ف��ي وأن��ت ك ت��را أن ع��ي��ن��ي ت��ش��ت��اق
م��ائ��ه��ا ��ة ب��ج��مَّ س��َم��َح��ت ب��ن��ظ��رٍة ب��خ��ل��ت ف��إذا

الشعراء: بعض قول املعنى هذا يف املتأخرين مبتدعات ومن

م��س��ف��وُح ودم��ع��َي ق��ل��ب��ي وأص��َدق��ه��ا ك��ث��ي��رٌة ه��واك ف��ي ش��ه��ودي وق��ل��ُت
م��ج��روح وق��ل��ب��ك م��ق��ذوف ف��دم��ع��ك ق��ول��ه��ا ي��ق��ب��ل ل��ي��س ش��ه��وٌد ف��ق��ال

والتجريح، القذف يف يبحثون ما لطول واملحدِّثون، الفقهاء له يطمنئ قد كالم وهو
هؤالء! وتأويل أولئك تفسري عن الشعر أغنى وما

كصاحب املعنى، هذا أجاد من العرص شعراء ومن الوجد، يف بفنائه املحب يتوسل وقد
يقول: حني البدائع

دائ��ي ب��ك��م وج��دي ف��ي ت��م��رََّد وإن ب��ع��اف��ي��ٍة زل��ت��م ال أس��ي��وَط أه��ل ي��ا
أح��ش��ائ��ي وال��ت��ب��ري��ح ال��ص��دِّ ق��س��وة م��ن بَ��ِل��يَ��ْت م��ا ب��ع��د ل��ده��ري أس��ل��م��ت��م��ون��ي
1 أش��الءِ غ��ي��ر وج��َدتْ��ه َل��م��ا ق��ل��ب��ي غ��ازي��ًة ال��ح��م��راء ظ��ب��ي��ُة أت��ت ف��ل��و
وإم��س��اءِ ص��ب��ح ف��ي ال��ج��ف��ن ح ُم��ق��رَّ وأذك��رك��م أت��ن��َس��ون��ي ن��ف��س��ي، وي��َح ي��ا

∗∗∗
وإي��ذائ��ي ُض��رِّي ف��ي ال��ح��ب ي��ت��ق��وا ل��م م��ل��ك��وا ق��د ال��ح��ب ب��أم��ر ال��ذي��ن إن
إق��ص��ائ��ي األي��ام م��ع ت��ول��وا إال م��ن��ازل��ه��ْم م��ن ي��وًم��ا ال��ش��وُق يُ��دن��ن��ي ل��م

أسيوط. أحياء من جميل حي الحمراء: 1
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وأرزائ��ي آالم��ي أح��م��ل وع��دُت ل��ح��يِّ��ه��ُم آم��ال��ي أح��م��ل ُرح��ُت ك��م
ض��رَّائ��ي م��سَّ ب��ش��اٍف ب��ك��اَي وال ن��اف��ع��ٌة ش��ك��واَي ال ال��ق��ل��ب ل��وع��ة ي��ا
ظ��ل��م��اء أع��ط��اف ف��ي ال��ب��رق ك��ل��م��ح��ة ط��يِّ��ب��ُه م��رَّ ع��ه��ًدا أن��دب أب��ي��ُت
َق��ْص��ب��اءِ أج��س��اِم ف��ي ال��ج��م��ر ك��وق��دة الف��ح��ًة ال��ح��رَّاء ال��زف��رة وأُرس��ل

∗∗∗
ب��إغ��ض��اءِ وإغ��ض��اءً ب��ص��د ا ص��دٍّ ن��ج��اَزي��ه��م أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ع��ُز م��ن ي��ا
ب��أس��اءِ أل��َف ع��ل��ي��ه ج��ف��اك��م أل��ق��ى َك��ِل��ًف��ا ش��يِّ��ق��ا َوَص��ل��ت��م ت��رح��م��ون ل��و
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قول ذلك فمن األىس، ولوعة الوجد، ثورة يمثل الذي املوجع، الشعر من طَرًفا هنا نذكر
تمام: أبي

ال��ط��ل��ي��ُق ال��دم��ع ج��ف��نَ��ه أق��رح ق��د يُ��ف��ي��ُق وال ي��م��وت ال س��ق��ي��ٌم
أري��ُق ن��اظ��رُه ال��ص��ب��ر أس��ي��ر ي��راُه م��ن ي��ح��زن ال��ح��زن ش��دي��د
يُ��ط��ي��ُق ال م��ا ق��ل��بُ��ه ��ل ت��ح��مَّ ش��وٍق وح��ل��ي��ُف ص��ب��اب��ٍة َض��ج��ي��ع
ال��ح��ري��ق ج��وان��ب��ه ف��ي ��ر يُ��َس��عَّ اح��ت��واُه م��م��ا ك��أن��ه يَ��ظ��لُّ

ال الذي السقيم، املحب هذا حال من لإلشفاق، وأوجب للرحمة، أدعى حال وأي
يف حالَف والذي األريق وناظره األسري، لصربه يراه؛ من يحزن والذي يفيق، وال يموت

ضلوعه. يف النار ر تُسعَّ به، مما لكأنه حتى الصبابة، وضاجَع الشوق، ضعفه
خالنه: من اثنني فراق يف الرومي ابن قول هذا من ويقرب

األرُق ال��راح��ة ط��ع��َم ي��ع��رف وك��ي��ف ُم��ؤرق��ة ع��ي��ٌن ل��ُه م��ن يَ��س��ت��رح ل��م
ت��ن��ط��ل��ُق وال��ع��ي��ُس ذك��رت��ه��م��ا إذا ك��ب��دي ف��ت��ت��ا وع��ل��يٌّ م��ح��م��ٌد
ن��ف��ت��رُق ق��ب��َل م��ن��ه أح��ذر ك��ن��ت م��ا ف��راق��ه��م��ا م��ن ب��ق��ل��ب��ي ح��ل ن ِخ��الَّ
ي��ح��ت��رُق ك��اد ح��ت��ى ال��ص��ب��اب��ة ن��ار ج��وان��ب��ه ف��ي ت��ل��ظ��ت رق��ي��ٌق ق��ل��ٌب
ي��ت��ف��ق ال��ن��ف��س ت��ش��ت��ه��ي��ه م��ا ك��لُّ م��ا ب��ق��رب��ه��م��ا ح��ج��ي ل��ي ت��م ل��و وِدْدُت
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املتنبي: قول الليايل، يد جنْت مما الغيظ مع الصدر، يف الوجد ثورة يمثِّل ومما

ي��ص��ف��و ع��ي��ش��ن��ا وال ت��دن��و دارن��ا ف��ال وْص��ل��ن��ا واص��ل��َت ب��ي��ُن ي��ا ل��ن��ا أك��ي��ًدا
ل��ه��ُف ُغ��ل��ًة ش��ف��ا ل��و ل��ه��ف��ي، وأك��ث��ر ح��اج��ًة ال��وي��ل ق��ض��ى ل��و وي��ل��ي، أُردِّد
ال��ح��تْ��ف ال��ل��ذة وف��ي ج��ه��ًال ب��ه ل��ذذُْت ك��ام��نً��ا ال��ش��ه��د ف��ي ك��ال��س��م ال��ه��وى ف��ي ض��نً��ى

رسيعة تعود ثم الكأل طلب يف ولدها ترتك الظبية بوجد وجده يمثل األبيوردي وكان
الفتانة: اللؤلؤة هذه شعره من وإليك مات. فتجده لقائه إىل

َق��ل��ب��ا تَ��ح��س��ب��ه ال��ج��زع ع��ذَب��ات ع��ل��ى ال��ك��رى ب��ه م��ال ال��ط��رف س��اج��ي أمُّ وم��ا
َغ��رب��ا ن��ظ��ًرا ن��ح��وُه ب��أخ��رى وت��رم��ي ِك��ن��اَس��ه��ا ُم��ق��ل��ت��ي��ه��ا ب��إح��دى تُ��راع��ي
ُع��ص��ب��ا أل��بَ��س��ه ال��ط��ل��ق ال��رب��ي��ع ك��أن َم��ْرت��ٌع ال��رم��ل ج��ان��ب م��ن ل��ه��ا ف��الَح
ال��ُع��ق��ب��ى ي��ح��َم��د ل��م األط��م��اع َس��ورُة ب��ه غ��دت إذا وال��ح��ري��ُص إل��ي��ه ف��م��ال��ت
خ��ص��ب��ا ب��ل��ًدا أرج��ائ��ه ف��ي ال��ع��ي��ن م��دى ف��ص��ادف��ت ال��خ��ص��ي��ب ال��م��رع��ى وآن��س��ه��ا
نَ��ْح��ب��ا ب��ع��ده��ا ق��ض��ى ف��أل��ف��تْ��ه َط��اله��ا راج��ع��ْت ال��ل��ب��ان��َة م��ن��ه ق��ض��ت ف��ل��م��ا
َص��ع��بً��ا م��ط��ل��بً��ا أوط��اره إل��ى ي��خ��وض ي��زل ل��م ال��س��واع��د ع��اري ل��ه أت��ي��َح
ك��رب��ا ح��ادث ف��ي لُ��ق��ي��َت ال ال��ك��رب م��ن ب��ه��ا م��ا وب��ال��ن��ف��س ذُع��ٍر ع��ل��ى ف��ولَّ��ْت
لُ��ب��ا َص��بْ��َوٍة ل��ذي ت��ت��رك ف��ل��م ل��ب��ي��ٍن رك��اب��ه��ا ��ْت ع��جَّ ي��وم م��ن��ي ب��أوَج��َد

األبيوردي إىل نسبناها وإنما القديمة، اآلداب يف األمثال كثرية الشعرية الصورة وهذه
ثانية: كلمة يف قوله ذلك فمن شعره، يف يرددها ألنه

واِن1 ال��خ��م��ائ��ُل ت��ن��اج��ي��ه ن��س��ي��ٌم ي��ه��زُُّه األراك ت��ع��ط��و ُم��غ��زٌل وم��ا
ب��ال��رس��ف��ان2 األرض ي��ط��وي ال��ض��ع��ف م��ن ك��أن��ه أغ��نَّ ب��َروق��يْ��ه��ا وتُ��زج��ي
ي��رت��دي��ان ق��ب��ُل م��ن ب��ه وك��ان��ا دون��ه��ا األراك��يِّ ال��ظ��لِّ إل��ى ف��م��ال

الشجر. ألفاف وهي خميلة جمع الخمائل الغزال، أم املغزل: 1
القيد. يف امليش الرسفان: 2
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ب��ال��ن��س��الن3 ال��ب��ي��َد إل��ي��ه ت��ج��وُب س��واغ��ب وه��ي ال��ط��ل��ُس ع��ل��ي��ه وُص��بَّ��ت
ال��َخ��ف��ق��ان ف��ي ال��ص��ق��ر ك��ج��ن��اح ه��ف��ا وف��ؤاُده��ا أم��ُه إل��ي��ه ف��ع��ادت
ق��ان ب��أح��م��ر وادي��ه��ا س��ال وق��د ك��ئ��ي��ب��ًة َول��ه��ى ال��ج��رع��اء ع��ل��ى وظ��ل��ت
ال��َول��ه��ان4 ش��دة م��ن أول��ٌق ب��ه��ا ت��ارًة وي��ع��ب��ث ط��وًرا ال��ث��رى ت��س��وف
أب��ان5 َس��ف��ح س��م��راءُ ن��زل��ْت وق��د ال��ح��م��ى إل��ى س��رُت ي��وم م��ن��ي ب��أوج��َد

بتصوير الكلف من الشعرية الصور هذه أمثال يف ما إىل القارئ نلفت أن ونحب
شعرهم فزاد األسلوب، بهذا الغرب شعراء أغرم فقد الحيوان، حياة من فيها وما الطبيعة،
ميسيه) دي (ألفريد شعر من قطعة لنقلت اإليجاز يف الرغبة ولوال جمال. إىل جماًال
كل ويف قطر، كل يف الناس، هم والناس البيان. من الجانب هذا يف األبيوردي شعر تماثل
التعبري يف حينًا الفرق عظم وإن الحياة، ألوان تذوق ويف امليول، يف قليل والتباين جيل،

العقول. وشهوات النفوس، نزعات عن
هنا نثبتها أن رأينا وقد زيدون، ابن الوزير نونية الوجد ثورة يف الشعر خالد ومن
املؤلفات: أكثر يف مفرقة ذكرت ألنها — الطيب نفح صاحب املقرِّي فعل كما — كاملة

ت��ج��اف��ي��ن��ا لُ��ق��ي��ان��ا ط��ب��ي��ب ع��ن ون��اَب ت��دان��ي��ن��ا م��ن ب��دي��ًال ال��ت��ن��ائ��ي أض��ح��ى
ويُ��ب��ل��ي��ن��ا يَ��ب��ل��ى ال ال��ده��ر م��ع ُح��زنً��ا ب��ان��ت��زاِح��ه��ُم ال��م��ل��ب��س��ي��ن��ا ُم��ب��ل��غ م��ن
يُ��ب��ك��ي��ن��ا ع��اد ق��د ب��ق��رب��ه��ُم أن��ًس��ا ي��ض��ح��ك��ن��ا ك��ان ق��د ال��ذي ال��زم��ان أن
آم��ي��ن��ا ال��ده��ر ف��ق��ال نَ��َغ��صَّ ب��أن ف��دع��وا ال��ه��وى ت��س��اق��ي��ن��ا م��ن ال��ع��دا غ��ي��ظ
ب��أي��دي��ن��ا م��وص��وًال ك��ان م��ا وان��ب��تَّ ب��أن��ف��س��ن��ا م��ع��ق��وًدا ك��ان م��ا ف��ان��ح��ل
ت��الق��ي��ن��ا يُ��رج��ى وم��ا ن��ح��ن ف��ال��ي��وَم ت��ف��رُّق��ن��ا يُ��خ��ش��ى وم��ا ك��ن��ا ب��األم��س
أع��ادي��ن��ا6 ال��ُع��ت��ب��ى م��ن ح��ظٍّ��ا ن��ال ه��ل أع��ادي��ك��م نُ��ع��ت��ب ول��م ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
دي��ن��ا غ��ي��ره ن��ت��ق��ل��د ول��م رأيً��ا ل��ك��م ال��وف��اء إال ب��ع��دك��م ن��ع��ت��ق��د ل��م

أرسع. إذا الذئب ميش والنسالن: الجياع، وسواغب: الذئاب، الطلس: 3
الجنون. األولق، تشم، تسوف: 4

نخل. فيه الحاجر رشقي جبل أبان: 5
الرتضية. والعتبى: أرضاه. أعتبه: 6
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يُ��غ��رب��ن��ا ل��ل��ي��أس ف��م��ا ي��ئ��س��ن��ا، وق��د ع��وارض��ُه تُ��س��ل��ي��ن��ا ال��ي��أس ن��رى ك��ن��ا
م��آق��ي��ن��ا ج��ف��ت وال إل��ي��ك��م ش��وًق��ا ج��وان��ُح��ن��ا اب��ت��لَّ��ت ف��م��ا وب��ن��ا ِب��ن��ت��م
��ي��ن��ا7 ت��أسِّ ل��وال األس��ى، ع��ل��ي��ن��ا ي��ق��ض��ي ض��م��ائ��رنُ��ا نُ��ن��اج��ي��ك��م ح��ي��ن ن��ك��اد
ل��ي��ال��ي��ن��ا ِب��ي��ًض��ا ب��ك��م وك��ان��ت س��وًدا َف��َغ��دت أي��ام��ن��ا ل��بُ��ع��دك��م ح��ال��ت
ت��ص��اف��ي��ن��ا م��ن ص��اٍف ال��ل��ه��و وم��ورد ت��أل��ف��ن��ا م��ن ط��ل��ٌق ال��ع��ي��ش ج��ان��ُب إذ
ش��ي��ن��ا م��ا م��ن��ه ف��ج��ن��ي��ن��ا ق��ط��وف��ه��ا دان��ي��ًة ال��وص��ل ف��ن��ون َه��َص��رن��ا وإذ
ري��اح��ي��ن��ا إال ألرواح��ن��ا ك��ن��ت��م ف��م��ا ال��س��رور ع��ه��ُد ع��ه��دك��م ل��يُ��س��َق
ال��م��ح��ب��ي��ن��ا ال��ن��أي غ��يَّ��ر ط��ال��م��ا إذ بُ��غ��يِّ��رن��ا ع��ن��ا ن��أي��ك��م ت��ح��س��ب��وا ال
أم��ان��ي��ن��ا ع��ن��ك��م ان��ص��رف��ت وال م��ن��ك��م ب��دًال أه��واؤن��ا ط��ل��ب��ت م��ا وال��ل��ه

∗∗∗
ي��س��ق��ي��ن��ا وال��ود ال��ه��وى ِص��رف ك��ان م��ن ب��ه ف��اس��ق ال��ق��ص��ر غ��اِد ال��ب��رق س��ارَي ي��ا
ي��ع��نِّ��ي��ن��ا8 أم��س��ى ت��ذكُّ��ره إل��ًف��ا ت��ذكُّ��رن��ا ع��نَّ��ى ه��ل ه��ن��ال��َك واس��أل
يُ��ح��ي��ي��ن��ا ك��ان ح��يٍّ��ا ال��ب��ع��د ع��ل��ى ل��و م��ن ت��ح��ي��ت��ن��ا ب��ل��غ ��ب��ا ال��صَّ ن��س��ي��م وي��ا
ط��ي��ن��ا ال��ورى ال��ل��ه أن��ش��أ وق��د ِم��س��ًك��ا أن��ش��أه ال��ل��ه ك��أن ُم��ْل��ٍك وب��ي��ت
وت��ح��س��ي��ن��ا9 إب��داًع��ا ال��تِّ��ب��ر ن��اص��ع م��ن وتَ��وَّج��ه م��ح��ًض��ا ورًق��ا ص��اغ��ُه أو
ل��ي��ن��ا10 ال��بُ��رى وأدم��ت��ه ال��ع��ق��ول تُ��دم��ي رف��اه��ي��ٌة آدت��ُه ت��أود إذا
أح��اي��ي��ن��ا11 إال ب��ه��ا ت��ج��ل��ى م��ا ب��ل ت��ك��ل��ل��ِه ف��ي ِظ��ئ��ًرا ال��ش��م��س ل��ه ك��ان��ت
وت��زي��ي��ن��ا ت��ع��وي��ذًا ال��ك��واك��ب ُزه��ر وْج��ن��ت��ه ص��ح��ن ف��ي ن��ب��ت��ْت ك��أن��م��ا
ت��ك��اف��ي��ن��ا12 م��ن ك��اٍف ال��م��ودة وف��ي َش��رًف��ا أك��ف��اءُه ن��ك��ن ل��م أن ض��ر م��ا
ون��س��ري��ن��ا ��ا غ��ضٍّ ال��ص��ب��ا ج��ن��اه ورًدا ل��واح��ظ��ن��ا أج��ن��ْت ط��ال��م��ا روض��ًة ي��ا

التعزي. التأيس: 7
أشقاه. عناه: 8

الفضة. ككتف، ورق 9

الخالخيل. الربى: أثقلته. آدتة: تثنى. تأود: 10
القرص. جانب معانيه من الظرئ: 11

التماثل. التكافؤ: متكايف، 12
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أف��ان��ي��ن��ا13 ول��ذات ض��روبً��ا ُم��ن��ى ب��زه��رت��ه��ا ت��م��ألن��ا ح��ي��اًة وي��ا
ح��ي��ن��ا ذي��ل��ُه س��ح��بْ��ن��ا نُ��ع��م��ى وش��ي ف��ي ن��ض��ارت��ه م��ن خ��ط��ْرن��ا ن��ع��ي��ًم��ا وي��ا
يُ��غ��ن��ي��ن��ا ذاِك ع��ن ال��م��ع��ت��ل��ي ف��ق��درك وت��ك��رم��ًة إج��الًال ن��س��م��ي��ِك ل��س��ن��ا
وت��ب��ي��ي��ن��ا إي��ض��اًح��ا ال��وص��ف ف��ح��س��ب��ن��ا ص��ف��ٍة ف��ي ش��ورك��ِت وم��ا ان��ف��ردِت إذا

∗∗∗
وِغ��س��ل��ي��ن��ا ��وًم��ا زقُّ ال��ع��ذِب وال��ك��وث��ر ب��َس��ل��َس��ل��ه��ا أُبْ��ِدل��ن��ا ال��ُخ��ل��د ج��ن��ة ي��ا
واش��ي��ن��ا أج��ف��ان م��ن غ��ضَّ ق��د وال��س��ع��د ث��ال��ث��ن��ا وال��وص��ُل ن��ب��ْت ل��م ك��أن��ن��ا
يُ��ف��ش��ي��ن��ا ال��ص��ب��ح ل��س��ان ي��ك��اد ح��ت��ى ت��ك��ت��م��ن��ا ال��ظ��ل��م��اءِ خ��اط��ر ف��ي س��ران
ن��اس��ي��ن��ا ال��ص��ب��َر وت��رك��ن��ا ال��ن��ه��ى ع��ن��ه ن��ه��ت ح��ي��ن ال��ح��زن ذك��رن��ا أن ف��ي غ��رَو ال
ت��ل��ق��ي��ن��ا ال��ص��ب��ر وأخ��ذن��ا م��ك��ت��وب��ة ُس��َوًرا ال��ن��وى ي��وم األس��ى ق��رأن��ا إن��ا
ف��يُ��ظ��م��ي��ن��ا14 يُ��روي��ن��ا ك��ان وإن ِش��ربً��ا ب��م��ش��رب��ه ن��ع��ِدل ف��ل��م ه��واك ��ا أمَّ
ق��ال��ي��ن��ا ن��ه��ج��ره ول��م ع��ن��ه س��ال��ي��َن ك��وك��بُ��ه أن��ِت ج��م��اٍل أف��ق نَ��ج��ُف ل��م
ع��وادي��ن��ا15 ك��رٍه ع��ل��ى ع��دت��ن��ا ل��ك��ن ك��ث��ٍب ع��ن ت��ج��ن��ب��ن��اِك اخ��ت��ي��اًرا وال
ُم��غ��ن��ي��ن��ا وغ��ن��ان��ا ال��ش��م��ول ف��ي��ن��ا م��ش��ع��ش��ع��ة ُح��ث��ت إذا ع��ل��ي��ك ن��أس��ى
ت��ل��ه��ي��ن��ا األوت��ار وال ارت��ي��اٍح ِس��ي��م��ا ش��م��ائ��ل��ن��ا م��ن ت��ب��دي ال��راح أك��ؤس ال
ِدي��ن��ا ك��م��ا إن��ص��اًف��ا داَن م��ن ف��ال��ح��ر م��ح��اف��ظ��ًة دم��ن��ا م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى دوم��ي
يُ��غ��ن��ي��ن��ا م��ن��ك ح��ب��ي��بً��ا اس��ت��ف��دن��ا وال ي��ح��ب��س��ن��ا ع��ن��ك خ��ل��ي��ًال اس��ت��ع��ْض��ن��ا ف��م��ا
ي��ص��ب��ي��ن��ا ح��اش��اِك ي��ك��ن ل��م ال��دج��ى ب��در َم��ط��ل��ِع��ه أف��ق م��ن ن��ح��ون��ا ص��ب��ا ول��و
ي��ك��ف��ي��ن��ا وال��ذك��ر ي��ق��ن��ع��ن��ا ف��ال��ط��ي��ف ص��ل��ًة ت��ب��ذل��ي ل��م وإن وف��اءً أْول��ي
ت��ول��ي��ن��ا زل��ت م��ا ال��ت��ي األي��ادي ب��ي��َض ب��ه ش��ف��ع��ِت ل��و ش��ف��اءٌ ال��ج��واب وف��ي

تمتعنا. تمألنا: 13
املورد. وهو كاملرشب الشني: بكرس الرشب، 14

قرب. عن كثب: عن 15
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شغلت وكذلك وتشطريها، وتسديسها، القصيدة، هذه بتخميس الشعراء أغرَم وقد
وهي والدة، معشوقته إىل القصيدة هذه زيدون ابن أرسل وقد قليل. غري زمنًا األذهان
مجيدة، شاعرة جمالها يف كانت وقد األمويني، الخلفاء بنات من ظريفة أندلسية سيدة

زيدون: ابن بهما تدعو البيتان هذان شعرها ومن

ل��ل��س��ر أك��ت��َم ال��ل��ي��َل رأي��ت ف��إن��ي زي��ارت��ي ال��ظ��الم َج��نَّ إذا ت��رق��ب
يَ��ْس��ِر ل��م وب��ال��ن��ج��م يُ��ظ��ل��م ل��م وب��ال��ل��ي��ل يَ��لُ��ْح ل��م ب��ال��ف��ج��ر ك��ان ل��و م��ا م��ن��ك وب��ي

كقوله: حسان، مقطعات دة والَّ يف زيدون والبن

ص��ب��اك ب��ب��رد ن��ض��ارت��ه ُص��ب��غ��ت ك��أن��م��ا وال��زم��ان ل��ع��ط��ف��ك واًه��ا
وه��اك ال��رق��ي��ب، غ��ف��ل وق��د ه��ات��ي، ط��ول��ه ��ر ق��صَّ ط��ال م��ه��م��ا وال��ل��ي��ل
ُم��ن��اك ب��ع��ض أص��ب��ح��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ج��م��ي��ع��ه��ا ف��أن��ت ن��ف��س��ي ُم��ن��ى ��ا أمَّ
ف��اِك أق��بِّ��ل ب��ه أك��اد وه��ٌم ال��ن��وى ب��ه ش��طَّ ح��ي��ن م��ث��ال��ِك يُ��دن��ي

قوله: الشعر موجع ومن

يَ��ذِع ل��م األس��رار ذاع��ت إذا س��رٌّ ي��ض��ِع ل��م ش��ئ��ت ل��و م��ا وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي
أَب��ِع ل��م ف��ي��ه ب��ح��ظ��ي ال��ح��ي��اة ل��َي بُ��ذل��ْت ول��و م��ن��ي ح��ظ��ُه ب��ائ��ًع��ا ي��ا

زيدون: ابن قول بإنشاد غريب ولع ميخائيل أنيس األستاذ ولصديقنا

راق��ا ق��د ال��روض ووج��ه ط��ل��ٌق واألف��ق م��ش��ت��اق��ا ب��ال��زه��راء ذك��رت��ك إن��ي
إش��ف��اق��ا ف��اع��ت��لَّ ل��ي رقَّ ك��أن��م��ا أص��ائ��ل��ه ف��ي اع��ت��الٌل ول��ل��ن��س��ي��م
أط��واق��ا ال��ل��بَّ��ات ع��ن ح��ل��ل��َت ك��م��ا م��ب��ت��س��ٌم ال��ف��ض��يِّ م��ائ��ه ع��ن وال��ن��ه��ر
ُس��رَّاق��ا ال��ده��ر ن��ام ح��ي��ن ل��ه��ا ب��ت��ن��ا ان��ص��رم��ت ل��ن��ا ل��ذاٍت ك��أي��ام ي��وٌم
أع��ن��اق��ا م��ال ح��ت��ي ف��ي��ه ال��ن��دى ج��ال َزَه��ٍر م��ن ال��ع��ي��ن ي��س��ت��م��ي��ل ب��م��ا ن��ل��ه��و
رق��راق��ا ال��دم��ع ف��ج��ال ب��ي ل��م��ا ب��ك��ت أرق��ي ع��اي��ن��ت إذ أع��ي��ن��ُه ك��أن
إش��راق��ا ال��ع��ي��ن ف��ي ال��ض��ح��ى م��ن��ه ف��ازداد م��ن��اب��ت��ِه ض��اح��ي ف��ي ت��أل��ق ورٌد

136



الوجد ثورة

أح��داق��ا ال��ص��ب��ح م��ن��ه ن��بَّ��ه َوس��ن��ان ع��ب��ٌق نَ��يْ��ل��وف��ٌر ي��ن��اف��ح��ه س��رى
ض��اق��ا أن ال��ص��در ع��ن��ا ي��ع��ُد ل��م إل��ي��ك ت��ش��وق��ن��ا ذك��رى ل��ن��ا ي��ه��ي��ج ك��ل
أخ��الق��ا األي��ام أك��رم م��ن ل��ك��ان ب��ك��م ج��م��ع��ن��ا ف��ي ال��م��ن��ى وف��ى ك��ان ل��و
خ��ف��اق��ا ال��ش��وق ب��ج��ن��اح ي��ط��ر ف��ل��م ذك��رك��م ع��ن ق��ل��بً��ا ال��ل��ه س��كَّ��ن ال
الق��ى م��ا أض��ن��اه ب��ف��تً��ى واف��اك��ُم ه��ف��ا ح��ي��ن ال��ري��ح ن��س��ي��م ح��م��ل��ي ش��اء ل��و
أط��الق��ا ف��ي��ه ج��ري��ن��ا أن��ٍس م��ي��دان زم��ن م��ذ ال��ُود ب��م��ح��ض ال��ت��ج��ازي ك��ان
ع��ش��اق��ا ن��ح��ن وب��ق��ي��ن��ا س��ل��وت��ُم ل��ع��ه��دك��م ك��ن��ا م��ا أح��م��د ف��اآلن

الحزين: الشطر بهذا ملفتون وإني

ُع��ش��اق��ا ن��ح��ن وب��ق��ي��ن��ا س��ل��وت��ُم

الصدود. وأهوال الوجد، آالم يعاني وحده وبقي أحبابه، سال وقد املحب، يمثل فإنه
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من فمنهم والصدود. الهجر وعند الفراق، بعد الليل طول وحديثًا قديًما الشعراء شكا
األبيوردي: كقول األرق، ومضاضة الليل، وحشة عىل ويستعديه محبوبه، يستنجد

أك��ون ك��ي��ف ال��ل��ي��ل ظ��الَم ف��َس��ل��ي ص��ب��اب��ت��ي ع��ل��ي��ك َخ��ِف��يَ��ْت إْن أَأَُم��يْ��َم
ُج��ون ال��غ��ي��اه��ب وأْروق��ة َس��ه��ري رأت ف��ق��د ال��ن��ج��وَم ع��ن��ي واس��ت��خ��ب��ري
ال��م��ح��زون ُل يُ��ع��وِّ ال��ب��ك��اءِ ف��ع��ل��ى ال��ه��وى ف��ي دم��ع��ي م��ص��وَن أذل��ُت ول��ئ��ن

النفوس. بكرائم وعبثه الوجد، شكوى يف املحبون قال ما خري من األبيات وهذه
طال فقد له، يصفوه أو النهار، عن يحدثوه أن ويرجوهم حوله، من يستعني من ومنهم

األحنف: ابن قال كما النهار، وأوصاف النهار، نيس حتى ليله،

وائ��ت��ج��ارا ح��س��ب��ًة ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ن��ي أع��ي��ن��و ح��ول��ي ال��راق��دون أي��ه��ا
ال��ن��ه��ارا ن��س��ي��ت ف��ق��د ص��ف��وُه أو ق��ل��ي��ًال ال��ن��ه��ار ع��ن ح��دث��ون��ي

قوله: ذلك فمن اململول، والسهاد الطويل، الليل شكوى يجيد األحنف وابن

ق��ل��ق��ا س��ام��ن��ي ُم��س��ت��ري��ًح��ا األرق��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
ُرِزق��ا م��ا ل��ل��ع��ب��د إن��م��ا م��ودت��ك��م أرزق ل��م أن��ا
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
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قوله: يف شكواه وتوجعني

رزق��ا م��ا ل��ل��ع��ب��د إن��م��ا م��ودت��ك��م أرزق ل��م أن��ا

السبيل، إليها تجد ال ثم الوجود، هذا يف الحسن ِفتن من بفتنة النفس تكلُف فقد
الجمال. بروعة يشعر ال من بيد زمامه يكون قد الحسن هذا أن عىل

كالبحرتي جفونه، عن الكرى بذلك فيظعن بالليل، أحبابه يظعن من الشعراء ومن
يقول: حني

م��ول��ع��ا ب��ح��بِّ��ِك ق��ل��بً��ا ب��ه ج��رح��ِت ت��ف��رٍُّق ُربَّ ب��ال��ب��ي��ن أم��ول��ع��ة
أج��م��ع��ا ال��دم��ع يُ��ن��ف��د وح��بٌّ ج��م��ي��ًع��ا وال��ن��وى ال��ه��ج��ر ت��س��ت��غ��رق ل��وع��ٌة ول��ي
ت��ص��دع��ا ح��ي��ن ال��ب��ي��ض ل��ش��م��ل ف��ن��ونً��ا ش��م��ل��ه ت��ص��دع ق��د ق��ل��ب��ي أن ع��ل��ى
وأدُم��ع��ا س��ه��اًدا م��ن��ه وع��وَّض��ن��ن��ا ج��ف��ون��ن��ا ع��ن ال��ك��رى أظ��ع��نَّ ظ��ع��ائ��ُن
ف��أس��م��ع��ا ب��ال��ف��راق ن��ادى ال��ب��ي��ن م��ن ل��ه��ات��ٍف اس��ت��ج��ب��ن ث��م ال��ن��وى ن��ْوي��َن
ت��ض��وَّع��ا ح��ي��ن ال��م��س��ك ب��ه��ن ف��ن��مَّ ب��ال��دج��ى ال��ت��رح��ل ك��ت��م��ان وح��اَول��ن

الرومي: ابن كقول لياليه، تطول حني والحق، العدل تحكيم إىل املحب يفزع وقد

ول��م��ُس ن��ظ��ٌر ع��ن��ه��م��ا يُ��ق��ص��ر وِع��زٍّا س��نً��ا ال��ن��ه��ار ش��م��َس أي��ا
خ��م��ُس ال��ن��وُم ع��ن��ي ب��ان م��ذ ول��ي س��ه��ادي ع��ن ت��ن��ام��ي أن أح��لٌّ
ل��ب��س ف��ف��ي��ه ل��دي��ك أم��ري س��وى أم��وري م��ن ش��يء ك��ل ��ي��ز أمِّ
َغ��رس ب��ال��ت��ض��ي��ي��ع يُ��َربُّ ف��ل��ي��س ب��ح��ف��ٍظ ف��ربِّ��ي��ه ه��ًوى غ��رس��ت

كقول تزول، ال أقسمت نجومه أن فيذكر الليل وصف يف يتفنن من الشعراء ومن
أحدهم:

ح��زي��ُن وح��ن داٌر ن��زح��ْت إذا ُم��ع��ي��ُن ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��ل ع��ل��ى ه��ل أال
ي��م��ي��ن ي��غ��ور ال أن ن��ج��م��ه ع��ل��ى ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ه��ذا أك��اب��د
ي��ك��ون ف��س��وف يُ��ق��ض��ى م��ا ول��ك��نَّ ل��ك��م ق��ال��يً��ا ف��ارق��ت��ك��م م��ا ووال��ل��ه
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الصبح، تباشري وظهور الليل، رسابيل تمزيق إىل شوقه ذلك عىل يزيد من ومنهم
حندج: بن ُحندج كقول

م��وص��ول ب��ال��ل��ي��ل ل��ي��ل��ُه ك��أن��م��ا وال��ط��وُل ال��ع��رُض ت��ن��اه��ى ص��ول ل��ي��ل ف��ي
وت��ح��ج��ي��ُل م��ن��ه غ��رٌة ب��دت وإن ب��ه ظ��ف��رُت إن ك��ف��ي ال��ص��ب��ح ف��ارَق ال
م��ق��ت��ول ب��ال��س��وِط ح��ي��ٌة ك��أن��ه ت��م��ل��م��ل��ه ص��ول ف��ي ط��ال ل��س��اه��ٍر
ال��س��راب��ي��ل ع��ن��ه ُم��زق��ت ق��د وال��ل��ي��ل م��خ��ائ��ل��ه الح��ت ق��د ال��ص��ب��َح أرى م��ت��ى
م��ش��ك��ول األرض م��ت��ن ف��وق ك��أن��ه ج��ه��ٍة ف��ي ي��ن��ح��ط م��ا ��ي��ر ت��حَّ ل��ي��ٌل
ال��ق��ن��ادي��ل ال��ج��وِّ ف��ي ُه��نَّ ك��أن��م��ا ب��زائ��ل��ٍة ل��ي��س��ت رك��ٌد ن��ج��وم��ُه
ص��ول دارُه م��م��ن ال��َح��زن داره م��ن ش��َح��ط ع��ل��ى يُ��دن��ي أن ال��ل��ه أق��در م��ا
م��أه��ول وه��و م��ن��ه ال��رب��ع يُ��رى ح��ت��ى ب��ي��ن��ه��م��ا األرض ب��س��اط ي��ط��وي ال��ل��ه

أسيوط. داره ممن ِسنرتيس دارُه من النوى عىل يدني أن هللا أقدر وما نعم

ت��ش��غ��ُل أم��وٌر ع��ن��ا وع��َدت��ُه��م داَره��م ه��ن��ال��ك س��ك��ن��وا إذ ل��ودِدُت
تُ��ن��ق��ل إل��ي��ن��ا أرض��ه��م أن أو أرض��ن��ا ف��ت��ن��ق��ُل إذن نُ��ط��اع أن��ا

قال: حني الشيب بنجوم الليل نجوم الرومي ابن شبه وقد

م��زي��د ف��ي��ه ف��ل��ي��س ت��ن��اه��ى ق��د ط��وًال ال��ده��ر ك��أن��ه ل��ي��ٍل ُربَّ
ت��زي��د ل��ك��ن ت��زول ل��ي��س��ت ـ��ب ال��ش��ي��ـ ن��ج��وم ك��أن��ه��ن ن��ج��وم ذي

خالد شعر كثريًا يستنشدني الجهم بن عيل كان البزاز: بن الوليد بكر أبو قال
قوله: يوًما أنشدته ثم شيئًا. صنع ما فيقول: فأنشده الكاتب،

آخ��ِر ب��ال ال��م��ح��ب ول��ي��ل ل��ل��س��اه��ر ت��رِث ول��م رق��دَت
ب��ال��ن��اظ��ر ال��دم��ع ص��ن��ع م��ا ِد ال��رُّق��ا ذه��اب ب��ع��د ت��در ول��م
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إىل يرجع الشعر هذا وجمال الِغرَّة! أصاب حتى الرَّمية أدمن لقد هللا! قاتله فقال:
العتاهية: أبي قول ومثله النوم. جفوة بعد بناظره الدمع صنع ما املحب شكوى

خ��ط��را ذك��ره م��ا إذا ب��ك��ي��ُت إال أذك��ره ل��س��ت ظ��ب��ٌي ب��ب��غ��داد أم��س��ى
ذك��را أو ح��نَّ أو ب��ك��ى ال��ح��ب��ي��ب ع��ن م��ن��ازل��ه ش��طَّ��ت إذا ال��م��ح��ب إن
ف��ان��ف��ج��را ال��ص��ب��ح ع��م��ود أض��اءَ ح��ت��ى أرق��بُ��ه ب��تُّ ط��وي��ل ل��ي��ٍل ربَّ ي��ا
اإلبَ��را يُ��ن��ب��ُت م��م��ا ال��م��ض��اج��ع أن ع��رف��ت��ك��م ُم��ذ إال أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
نَ��ف��را ن��وم��ُه م��ا إذا ال��ش��ج��يِّ ع��ي��ن ع��ل��ى ال��ح��س��اب ي��وم م��ن أط��ول وال��ل��ي��ل

الليل ملحو كاف به ما بعض أن خطابه يف فيذكر الليل. يخاطب من املحبني ومن
ُحميد: بن سعيد كقول له، َعرض لو

غ��ُد ع��ن��ك أن��ائ��ٌم أبَ��ُد ي��ا ب��ل ل��ي��ل ي��ا
ت��ج��د أو ب��ه��ا أل��ق��ى ال��ذي ت��ل��ق��ى ل��و ل��ي��ُل ي��ا
ال��َج��ل��د م��ن��ك ��َف ُض��عِّ أو ط��ول��ك م��ن ��ر ق��صِّ
ت��ج��د ال ال��ذي ت��ش��ك��و ظ��ال��م��ٍة إل��ى أش��ك��و
��ه��د ال��سُّ ع��ل��ي��ه��ا وق��ٌف ن��اظ��ري ع��ل��ي��ه��ا وق��ٌف

البيت: هذا حسن إىل القارئ تنبه لو وأود

ت��ج��ُد ال ال��ذي ت��ش��ك��و ظ��ال��م��ة إل��ى أش��ك��و

فقال: الليل طول يف العلة الفرزدق ذكر وقد

ي��س��ه��ر ال��ش��وق م��ن ي��ب��ك��ي م��ن ول��ك��ن ي��ط��ل ل��م وال��ل��ي��ل ال��ل��ي��ل ط��ال ي��ق��ول��ون

فقال: املعنى هذا يف بشار تابعه وقد

أل��ّم ط��ي��ٌف ال��ك��رى ع��ن��ي ون��ف��ى أن��م ل��م ول��ك��ن ل��ي��ل��ي ي��ط��ل ل��م
ون��ع��م ال ع��ن ب��ال��ص��م��ت خ��رج��ْت ل��ن��ا ج��ودي ل��ه��ا ق��ل��ت وإذا
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ودم ل��ح��ٍم م��ن ع��ب��َد ي��ا أن��ن��ي واع��ل��م��ي ع��ن��ي ع��ب��َد ي��ا ن��ف��س��ي
الن��ه��دم ع��ل��ي��ه ت��وك��أِت ل��و ن��اح��ًال ج��س��ًم��ا بُ��رديَّ ف��ي إن

فقال: ثانية كلمة يف املعنى هذا ردد وقد

ب��ال��ِق��َص��ر ل��ي��ل��ي أع��رف ول��ق��د ال��س��ه��ر ط��ال ب��ل ال��ل��ي��ل ه��ذا ط��ال
ال��ن��ظ��ر ف��ت��ان األط��راف ن��اع��م ش��ادٌن ج��ف��ان��ي ح��ت��ى ي��ط��ل ل��م
وال��ب��ص��ر وس��م��ع��ي ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ْت ل��وع��ٌة م��ن��ه ق��ل��ب��َي ف��ي ل��َي
ن��ف��ر ال��ن��وُم أب��ص��ره ك��ل��م��ا م��اث��ٌل ش��خ��ٌص ال��ه��م وك��أن

نهار، لليله ليس أن ويحسب الشعراء، فيجاري الحد، هذا يتخطى بشاًرا أن عىل
قوله: يف وذلك

ن��ه��اُر ب��ع��ده��م ل��ل��ي��ل أم��ا ط��وًال ت��زداد ول��ي��ل��ت��ي أق��ول
ق��ص��اُر ع��ن��ه��ا ُج��ف��ون��ه��ا ك��أنَّ ح��ت��ى ال��ت��غ��م��ي��ض ع��ن ع��ي��ن��ي ج��ف��ت

لقرص العيون، يجفو ال الغمض ألن األدبية؛ الوجهة من قيمة الثاني للبيت وليس
األشجان. وهجمة الوجد، لثورة يجفوها وإنما يقول، كما الجفون،

ثانية: كلمة يف ويقول

��ُح ي��ت��وضَّ ال ال��ص��ب��ح ل��ع��م��ود وم��ا ت��َزْح��زُح ال ال��دج��ى ب��ال م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ي��ب��رح ل��ي��س ك��ل��ه ل��ي��ل ال��ده��ر أم ط��ري��ق��ُه ال��م��س��ت��ن��ي��ر ال��ن��ه��ار أض��لَّ
ي��ت��زح��زح ف��م��ا م��وص��ول ب��ل��ي��ل��ي��ن ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ع��ل��ي وط��ال

البدائع: صاحب بقول يذكرني األخري والبيت

ل��ئ��ي��ِم رج��اءَ أو ك��ري��م ج��ف��اءَ ح��س��ب��ت��ه ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ع��ل��ي وج��نَّ

طوله. عن ال الليل، ظالم عن الحديث يف هذا كان وإن
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كاهل: أبي بن سويد قول يف البساطة وتروقني

ف��رج��ْع م��ن��ه األول ع��ط��ف م��ض��ى ق��د ل��ي��ٌل ق��ل��ت م��ا وإذا
ال��ت��بَ��ع ب��ط��ي��ئ��ات ف��ت��وال��ي��ه��ا ُظ��ل��ًع��ا ن��ج��وًم��ا ال��ل��ي��ل ي��س��ح��ب

اآلخر: وقول بديع، بداوته يف ولكنه بادية، خيال هنا والخيال

ج��ف��ون��ي ال��رق��اد ط��ع��م ع��رف��ْت وه��ل ب��ع��دك��م ب��ع��د م��ن ق��رَّ ه��ل م��ض��ج��ع��ي س��ل��و
ل��ع��ي��ون وف��ْت م��ا ل��ع��ي��وٍن ف��م��ا ب��ب��اب��ل ون��م��ت��م ب��ن��ع��م��ان س��ه��رن��ا

األعراب: بعض بقول يذكرني وهو

ل��ص��دي��ق إن��ك��م ب��ي م��ا م��ث��ل ب��ك��م وال��غ��ن��ى ال��ن��أي ع��ل��ى ك��ن��ت��م ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ري��ق ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ل��ي س��اغ وال ه��ج��رت��ك��م م��ن��ذ ال��ن��وم ط��ع��م ذق��ت ف��م��ا
ط��ري��ق ل��ه��نَّ يُ��ع��ل��م ف��ل��م ك��ررن ال��ح��ش��ا ف��ي ��دن ص��عَّ ال��ح��ب زف��رات إذا

بن الرحمن عبد قول الوصال ليل وذكرى الفراق، ليل من الشكوى بني جمع ومما
هشام:

ب��ص��دي ت��ول��ع��َت م��ذ ع��ن��دي ال��ل��ي��ل ع��م��ر ط��ال
ب��وع��د ي��وِف ول��م ـ��َد ال��ع��ه��ـ ن��ق��ض غ��زاًال ي��ا
ورِد م��ف��َرش ع��ل��ى ـ��ن��ا ب��ت��ـ إذ ال��ع��ه��د أن��س��ي��ت
ِع��ق��د ن��ظ��م وان��ت��ظ��م��ن��ا وش��اٍح ف��ي واج��ت��م��ع��ن��ا
الزَوْرد ف��ي ذه��بً��ا ت��ح��ك��ي ال��ل��ي��ل ون��ج��وم

زيدون: ابن كقول الحبيب، غيبة يف الليل طول يبايل ال من الشعراء ومن

ِق��َص��َرْك ل��ع��ه��دي إال أش��ت��ه��ي ال ُط��ل ل��ي��ل ي��ا
ق��م��رك أرع��ى ب��تُّ م��ا ق��م��ري ع��ن��دي ب��ات ل��و
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عبدوا املرصيني أحسب وما الورود، شهية املذاق، عذبة سنرتيس يف القمر وليايل
واألفنان. الظالل ذات سنرتيس، ضواحي يف القمر يداعب رأوه حني إال النيل

ف��أض��ن��ان��ي أش��ج��ان��ي ع��ل��ي��ك��نَّ وج��دي ذاه��ب��ٌة وال��ل��ذاُت ال��ن��ي��ل ل��ي��ال��َي
ُخ��الن��ي ب��ع��ض ويُ��دن��ي س��ن��ت��ري��س ف��ي واح��دًة م��ن��ك��نَّ ل��ي ال��ده��ر ي��رج��ع ل��و
أح��زان��ي ع��دوان وم��ن ��ي ه��مِّ ظ��ل��م م��ن ي��رح��ُم��ن��ي ك��ي��ف ده��ري ت��ب��ي��ن إذن

شوقي: قول ذلك فمن الطويل. الليل يف األرق وصف العرص شعراء أجاد وقد

ال��ع��ث��ارا وق��ي��ت ال��رض��ا رس��ول ي��ا وزارا ب��ال��ج��م��ي��ل ال��ط��ي��ف ب��دأ
دارا ال��س��وي��داء م��ن ��م وت��ي��مَّ س��ب��ي��ال وال��ف��ؤاد ال��ج��ف��ن م��ن ُخ��ذ
األب��ص��ارا ي��ن��زل ال��ن��ور ع��ادة ف��أه��ل ال��ج��ف��ون ف��ي ب��تَّ إن أن��ت
أوزارا ل��ه��ا ال��دُّج��ى أع��دَّ ق��د ون��وم��ي ج��ف��ن��ي ب��ي��ن وال��ح��رب زار
ال��ن��ه��ارا ج��ف��ون��ي ي��ا ال��ل��ه رح��م ج��ف��ون��ي ال��ن��ه��ار ع��ن س��أل��ت��ن��ي
اص��ط��ب��ارا ه��ات��ي ف��ق��ل��ت ص��ب��ًرا ُق��ل��ن دم��وًع��ا ه��ات��ي ق��ل��ت ن��ب��ك��ي��ه ق��ل��َن
ِق��ص��ارا أج��دك ول��م ل��ي��ل��ي ب��ع��د ط��واًال أج��دك ل��م ل��ي��ال��يَّ ي��ا
ص��غ��ارا ب��ح��م��ل��ه��نِّ ي��ب��ال��ي ال ك��ب��اًرا ال��خ��ط��وب ي��ح��م��ل م��ن إن
ال��ُخ��م��ارا ي��ش��ك��و ل��ي��س ال��خ��م��ر م��دم��ن ف��ن��ش��ك��و زم��ان ي��ا م��ن��ك نُ��ف��ق ل��م

حافظ: وقال

م��ق��ِل��ُق ه��مٌّ ج��ن��ب��ي��ك ع��ل��ى وس��ط��ا ي��خ��ف��ق ق��ل��ب��ك وب��ات ال��ظ��الُم س��ك��ن
وم��ؤرق م��ع��ذٌب ال��ظ��الم ت��ح��ت ف��أن��ت��م��ا ف��ي��ه وِح��رت ال��ف��راش ح��اَر
م��ط��رق س��اٍه وأن��ت ال��ش��ب��اب وم��ض��ى ال��م��ن��ى م��ف��ق��ود وأن��ت ال��زم��ان درج

القاياتي: وقال

ال��ص��ب��اُح أي��ن وي��ل��ت��ا ي��ا ي��زاح ف��م��ا ال��ظ��الم ج��نَّ
ج��راح ك��ب��دي ف��ي ي��ط��ل��ع��ن ن��ج��وم��ُه ك��أن ل��ي��ٌل
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ي��ت��اح م��ت��ى ال��ف��ؤاد بَ��رُد األس��ى ل��َي أت��اح م��ن ي��ا
ل��ف��اح ت��ح��ج��ب��ُه ل��وال الع��ٌج أس��اه ق��ل��ب
ت��ب��اح ل��ي��س��ت وح��اج��ت��ي ُح يُ��س��ت��ب��ا دم��ع��ي ب��ال م��ا

الليل: يخاطب العقاد وقال

ال��ق��ل��وب ع��ن��ك وان��ط��وت ف��دان��ت م��ن��ا األج��س��اد ��ة أزمَّ ط��وي��َت
ت��ج��وب أم ال��م��ض��اج��ع ت��ل��ك إل��ى م��ال��ت ح��ي��ن أت��س��ك��ن ت��دري ف��م��ا
ال��خ��ص��ي��ب م��رت��ع��ه��ا ال��ج��ن��ات أم ج��ح��ي��م ف��ي أب��ات��ت ت��دري وم��ا
ن��ع��ي��ُب أم ل��ل��ب��الب��ل ه��ت��اٌف دج��اه��ا ف��ي أي��س��م��ع ت��دري وم��ا
غ��ري��ب ف��ي��ه ��ٍد م��س��هَّ وك��ل رف��ي��ًق��ا وط��نً��ا ال��ك��رى م��ن ع��ق��دت
وال��دروب ال��م��س��ال��ُك وت��ل��ف��ظ��ه وال��ح��ش��اي��ا ال��وس��ائ��د ب��ه ت��ض��ي��ق
ال��ق��ري��ب ب��ل��وع��ت��ه ي��دري وال ب��ع��ي��ٌد ي��ق��ارب��ُه ال وح��ي��ٌد
ال��م��ري��ب ��ه��ُد ال��سُّ ب��ك ح��رج أم��ن ف��جٍّ ب��ك��ل ال��ن��ي��ام وط��ن ف��ي��ا
ن��ص��ي��ب ل��ن��ا ب��س��اح��ل��ي��ك أل��ي��س واألع��ادي األح��ب��ِة س��ك��ن وي��ا
ال��رح��ي��ب م��رب��ع��ِك ال��ط��رف ي��ص��دُّ س��دٍّ ب��أي ال��س��الم دار وي��ا
ال��خ��ط��وب ب��س��اح��ت��ك ه��َج��ع��ْت ل��م��ا ال��م��آق��ي ب��س��اح��ت��ك ه��ج��ع��ْت ل��ئ��ن
ت��ل��وب ف��رائ��س��ه��ا ع��ل��ى ت��ب��ي��ت ل��ي��ٍل س��ب��اع ج��م��وع��ه��نَّ ك��أن
رق��ي��ُب ب��ه يُ��ل��مَّ أن ي��ح��اذر ح��دي��ث ل��ن��ا ال��ظ��الم ع��ن��د ف��ه��ل
ال��ك��ذوب ال��ح��ل��ُم ب��ل��م��ِح��ِه ي��ض��نُّ م��ت��اًع��ا ل��ن��ا ال��ظ��الُم ادخ��ر أم
ال��ش��ح��وب إال ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى ي��ص��ب��ن��ا ف��ل��م ظ��الم ي��ا س��ه��ْرن��ا
ال��ك��ئ��ي��ُب وال��ط��رف ال��ق��ل��ب س��واد ت��الق��ي ف��ي��ه��ا ُح��ل��ك��ًة وإال

نفسه إىل ينظر حني يشجيك وقد الطويل، الليل شكوى من شعره يف يكثر والعقاد
يقول: كيف وانظر البوم. أطاللها عىل ينعب خراب وهي أمست اليأس من فيحسبها

ن��اع��ي��ا ي��ن��ع��ب ال��ب��وم ع��الَم ف��ق��ال ه��ج��ع��ٌة ول��ل��ي��ل ص��اح��ت ون��اع��ب��ٍة
ال��خ��واف��ي��ا ال��خ��راب أس��ط��ار اس��ودَّ إذا ال��دج��ى ف��ي ت��ق��رأ ع��م��ي��اءَ م��ن َل��ُق��بِّ��ْح��ِت
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ح��وان��ي��ا ال��ض��ل��وع ب��أح��ن��اءِ ُط��ل��وًال ت��غ��ت��دي س��وف ال��ت��ي ال��ن��ف��س ع��ل��ى ف��ق��ل��ُت
األف��اع��ي��ا ال��ض��ل��وُع تُ��ؤوي رب��م��ا وي��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��ح��زن أف��اع��ي ت��ج��وس
ال��ب��وال��ي��ا ال��ن��ف��وس ال��ب��وم ت��ن��دب ف��ق��د ال��م��غ��ان��ي��ا ت��ن��ع��ي ال��ب��وَم ت��ح��س��ب��نَّ ف��ال
ال��ف��ي��اف��ي��ا ي��خ��ش��ى ل��ي��س غ��م��راٍت أخ��و اق��ت��ح��ام��ه��ا ي��خ��ش��ى ل��ل��ن��ف��س وح��ش��ة وك��م

القصيدة: هذه يف قوله أجمل وما

ب��اك��ي��ا ب��ال��دم��ع ج��ئ��ت ال��ت��ن��ائ��ي وح��ان أق��ل��ُه إال ال��ل��ي��ل ��ى ت��ق��ضَّ ول��م��ا
اله��ي��ا ك��ان وإن ل��ل��ب��اك��ي ال��ط��ف��ل ب��ك��ى ورب��م��ا وي��ب��ك��ي ي��رع��ان��ي ف��أق��ب��ل
ال��س��واج��ي��ا ال��ج��ف��ون أه��داب وأس��ب��ل رف��ي��ق��ٍة ب��ك��ف ع��ن��ه وزح��زح��ن��ي
داع��ي��ا أص��ب��ح وال��دي��ك ال��دج��ى ن��ج��وم وت��ف��رق��ت ال��ك��رى ران ل��ق��د ي��ق��ول
غ��اف��ي��ا وح��دك أم��س��ي��َت وق��د س��ه��رُت ل��ي��ل��ٍة إث��ر ل��ي��ل��ٍة م��ن وك��م ف��ق��ل��ت
ح��ي��ات��ي��ا وه��ب��ُت ق��د ف��إن��ي ت��م��رُّ ل��ي��ل��ًة رق��ادك م��ن ل��وداع��ي ف��ه��ْب
ث��ان��ي��ا؟ ال��ق��ل��ب أرج��َع ف��ه��ال وق��ل��ب��ي! ف��أع��اده��ا ك��ف��ُه ك��ف��ي وأس��ل��م��ُت
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سماتهم، من سمة ذلك أن لتحسب حتى الطبيعة، عن الحديث من الغرب شعراء أكثر لقد
العاملني. من أحد فيها يشاركهم ال

صداهم ونقعوا املنهل، هذا وردوا العرب شعراء أن الكلمة هذه يف نبني أن ونريد
بها والشعور األقطار، جميع يف العيون لجميع ِملك الطبيعة فإن الفرات، العذب بمائه
تجمع والتي الشعوب، مختلف بني تسوِّي التي الفطرة، حاجات من إليها والجنوح

واألهواء. العواطف شتى حولها
غزيرة بالدهم كانت إذ السحاب؛ وصف من أكثروا الغرب شعراء أن نعلم ونحن
العرب شعراء أن عىل الربق، وملع الرعد، لدوي أليفة وأبصارهم آذانهم كانت وإذ املطر،

سحابة: يصف البحرتي قول نذكر أن ويكفي الباب، هذا يف يقرصوا لم

ال��وع��ِد ص��دوق ال��ذي��ل م��ج��رورُة ال��رع��ِد ب��ح��ن��ي��ن ارت��ج��از ذات
ال��ورد ك��ن��س��ي��م ن��س��ي��ٌم ل��ه��ا وج��ِد ل��غ��ي��ر ال��دم��ع م��س��ف��وح��ة
ال��ِه��ن��د ك��س��ي��وِف ب��رق ول��م��ع األس��د زئ��ي��ر م��ث��ل ورن��ُة
ال��ِع��ق��د ان��ت��ث��ار م��ث��ل ف��ان��ت��ث��رت ن��ج��د م��ن ��ب��ا ال��صَّ ري��ح ب��ه��ا ج��اءت
بُ��رد ف��ي ال��رب��ى أن��وار وش��ي م��ن رغ��د ب��ع��ي��ش األرض ف��راح��ِت
ب��ال��ن��رد َح��ب��اب��ه��ا م��ن ي��ل��ع��ب��ن ال��وه��د ف��ي ُغ��دران��ه��ا ك��أن��م��ا
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الشهية مواردها إىل وإخالدهم الطبيعة، إىل العرب سكون عىل الدالئل أظهر ومن
قول وإليك النسمات. وتراُوح بالسقيا لها بالدعاء معاهدهم إىل الحنني يقرنون أنهم

الرشيف:

وم��راح ال��ج��وى ب��ه ن��ب��لُّ م��غ��دى إل��يَّ ع��وٌد ه��ل األح��ب��اب أم��ع��اه��َد
وت��راح��ي ب��ع��دن��ا م��ن تُ��م��ط��ري أن ودم��وع��ن��ا أن��ف��س��ن��ا م��ن ي��ك��ف��ي��ك
ب��ط��اح ج��ن��وب ع��ل��ى رقَّ ك��ال��م��اء ن��س��ي��م��ه رقَّ ف��ي��ك ع��ي��ش َف��َل��ُربَّ
وأق��اح ب��ال��ل��وى ُخ��زام��ى ريَّ��ا أي��ق��ظ��ت األص��ائ��ل ك��ص��ب��ا وت��غ��زل
ِص��ح��اح ال��ع��ي��ون م��رض��ى أو ب��ال��دَّل ُم��ن��ت��ش ال��ش��م��ائ��ل ص��اح��ي م��ن ف��ي��ك ك��م
ال��راح ص��وب ف��ي��ه ال��ن��وازَل وس��ق��ى ودرُّه ال��غ��م��ام ص��وب ال��ل��وى ف��س��ق��ى

وينذرونه الدائر، الفلك ليخاطبون حتى الطبيعة، «بشخصية» شعورهم يقوى وقد
البحرتي: قول انظر بالفناء!

ُج��ب��اُر أم ت��ص��رَّف م��ا أن��ه��ب ال��م��داُر ال��ف��ل��ك أي��ه��ا أن��اًة
ث��ار م��ن��ك ف��ي��درك تُ��ب��ل��ي ك��م��ا وت��ب��ل��ى تُ��ف��ن��ي م��ا م��ث��ل س��ت��ف��ن��ى
ال��دم��ار ت��ص��رف��ه ف��ي وي��دم��ر ت��ن��اه��ت إذا ال��ن��ائ��ب��ات تُ��ن��اب
واب��ت��ك��ار رواٌح م��ط��اي��اه��م رك��ٍب غ��ي��ر ال��م��ن��ازل أه��ل وم��ا

هانئ: ابن القاسم أبي قول وانظر

وال��ق��م��ر ال��ش��م��ُس وال��ن��يِّ��راِن: ط��ال��ع��ة ال��زُّْه��ُر ال��ن��ج��وم ت��ف��ن��ى
ت��ن��ت��ث��ُر ف��ل��س��وف م��ن��ظ��وم��ة م��ط��ال��ع��ه��ا ف��ي ت��ب��دَّت ول��ئ��ن
وي��ن��ف��ط��ر يُ��س��ل��م��ه��ا ف��ل��س��وف ب��ه��ا ال��م��دار ال��ف��ل��ُك س��ع��ى ول��ئ��ن

له: جارية وداع يف العتابي قول وانظر

ال��م��ه��راِق دم��ع��ك وش��آب��ي��ب واإلش��ف��اق ال��ِح��ذار غ��ن��اءُ م��ا
ال��م��آق��ي ط��ل��ي��ح م��ق��ل��ت��ا وال ـ��ِد ال��وج��ـ ع��ل��ى م��ن��ك ال��وج��د ي��ق��وى ل��ي��س
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ال��ع��ن��اق ه��ذا ط��ول م��ن ج��ن��ي��ن��ا م��ا م��ن��ت��زع��اٌت األي��ام غ��َدرات
ت��الِق ك��ان ت��ن��ظ��ري��ن ب��ع��دم��ا ت��الٍق ي��ك��ون أن ال��ل��ه ق��ض��ى إن
ب��ب��اق ول��س��ت ل��ي ت��ب��ق��ي��ن ل��س��ِت ح��ي��اءً واْق��نَ��ْي ع��ل��ي��ك م��ا ه��وِّن��ي
ال��ل��ح��اق س��ري��ع أخ��رت ف��ال��ذي ال��م��ن��اي��ا ص��روف ق��دَّم��ت أيُّ��ن��ا
األع��ن��اق ق��الئ��د وُع��راه��ا ال��م��ن��اي��ا ت��ف��وت أن ظ��ن م��ن ُغ��رَّ
واف��ت��راق ل��غ��رب��ة ص��ارا ث��م ب��ات��ف��اٍق ُم��ت��ع��ا ص��ف��يَّ��ي��ن ك��م
اآلف��اق ع��ل��ى أك��ن��اف��ه س��ود ُم��ْل��ٍق وال��ل��ي��ل ل��ل��ف��رق��دي��ن ق��ل��ت
ال��ف��راق ب��س��ه��م ش��خ��ص��ي��ك��م��ا ب��ي��ن يُ��رم��ى س��وف ب��ق��ي��ت��م��ا م��ا اب��ق��ي��ا

كلفوا حني العرب إليه سما ما مبلغ عىل القارئ ألدل الطبيعة» «شخصية قلت وإنما
إحدى منها نفرت وقد النار وصف يف وهب بن الحسني قول وانظر … الوجود إىل بالنظر

الحسان: الجواري

إب��ع��اده��ا ف��ي م��ع��ن��اك م��ا ف��ع��ل��م��ت أب��ع��دت ح��ت��ى ال��ن��ار ك��ره��ت ب��أب��ي،
إي��ق��اده��ا ل��دى ن��ف��ح��ت��ه��ا وُه��ب��وب ض��ي��ائ��ه��ا ال��ت��م��اع ف��ي ل��ِك ض��رٌة ه��ي
وع��داده��ا وأراك��ه��ا ب��س��ي��ال��ه��ا ص��ن��ي��ع��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��ي ص��ن��ي��ع��ك وأرى
وف��س��اده��ا وص��الح��ه��ا وض��ي��ائ��ه��ا ب��ف��ع��ل��ه��ا األم��ور ك��ل ف��ي ش��َرك��ت��ِك

شعيب: بن عيل قول إىل خاصة نظرة القارئ ولينظر

ال��ث��ي��اب ب��رق��م��ه��نَّ ت��ح��ْزه ل��م ح��س��نً��ا ي��س��ت��ر ف��ه��و ال��وْش��ي ان��زع��ي
ال��رُّض��اُب وط��اب ال��ل��م��ى ف��ي��ه ل��ذَّ ث��غ��ًرا أق��ب��ل ع��س��ى ودع��ي��ن��ي
ال��ش��ب��اب ِص��ب��اك إل��ى وش��ف��ي��ع��ي ظ��ل��ًم��ا ت��ه��ج��ري��ن��َي أن وع��ج��ي��ٌب

ثم أغراضهم، الشعراء بها يحيط التي الصناعية األسوار كل تخطى نجده فإنا
يقل: ولم الشباب» صباك إىل «وشفيعي قال: حني بنواصيه، وأخذ املعنى عىل هجم
ما آخر إىل وخضوعي، وخشوعي وغرامي، ووجدي وهيامي، حبي صباك إىل وشفيعي

املتيمون! يقول
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البطليويس: محمد قول وانظر

ق��دودا األراك ُق��ض��َب واس��ت��ن��ه��ب��وا خ��دودا ف��ق��س��م��وه ال��ص��ب��اح غ��ص��ب��وا
ع��ق��ودا ال��ن��ج��وم م��ن��ه ف��اس��ت��ب��دل��وا م��ح��ل��ه��م دون ال��ي��اق��وت ح��ص��ا رأوا
وأس��ودا ض��راِغ��ًم��ا ب��ه��نَّ ف��س��ب��وا أج��ف��ان��ه��م ال��م��ه��ا ح��دق واس��ت��ودع��وا
ون��ه��ودا أع��ي��نً��ا اس��ت��ع��ان��وا ح��ت��ى وال��ظُّ��ب��ا األس��نَّ��ة ح��م��ل ي��ك��ف��ه��م ل��م
م��ع��ق��ودا ب��ل��ي��ل��ه��ا ال��ن��ه��ار ض��وء ل��ن��ا أب��دت ب��ض��ف��ائ��ٍر وت��ض��اف��روا
م��ورودا اغ��ت��دى ل��و ال��ح��ي��اء م��اء ب��ي��ن��ه��ا األق��اح��ي م��ن ال��ث��غ��ور ص��اغ��و

الخيال. سمو من فيه ما أحد عىل يغيب ولن للطبيعة، عبادة يكون الشعر هذا ويكاد
قول يف السيوف، يف املوت وكمون الجفون، يف الحتف كمون يكون كيف وانظر

الرفاء: الرسيِّ

وال��س��الِم ب��ال��ت��ح��ي��ة وي��ب��خ��ل ب��ن��ف��س��ي ل��ه أج��ود م��ن ب��ن��ف��س��ي
م��س��ت��ه��ام ب��ذل��ة وأل��ق��اه م��س��ت��ط��ي��ٍل ب��ع��زِة وي��ل��ق��ان��ي
ال��ح��س��ام ح��د ف��ي ال��م��وت ك��م��ون ُم��ق��ل��ت��ي��ه ف��ي ك��ام��ٌن وح��ت��ف��ي

فكأنما الوجدانية باملعاني الطبيعة وصف يمزجون حني العرب شعراء ويجيد
قول ولننظر بديع، ملحظ ذاته يف وهذا وبؤسهم، نعيمهم يف الوجود يرشكوا أن يريدون

رصدر:

ن��ظ��ي��ره��ا ف��ق��ل��ت ت��ه��وى؟ ال��ت��ي أه��ذي س��وان��ٌح وال��ظ��ب��اء خ��ل��ي��ل��ي ي��ق��ول
وص��دوره��ا أع��ج��ازه��ا خ��ال��ف��ت ل��ق��د وع��ي��ون��ه��ا أج��ي��اده��ا أش��ب��ه��ت ل��ئ��ن
نَ��ف��وُره��ا إل��ي��ن��ا ذع��ر ع��ل��ى وي��دن��و أن��ي��س��ه��ا ي��ص��دُّ م��ن��ه��ا ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
ُص��ق��وره��ا ال��زائ��ري��ن ب��أن يَ��ث��ق��ن ع��ام��ٍر غ��ْزالن أن إال ذاك وم��ا
ت��دي��ره��ا ك��ئ��وٌس أم س��ه��اٌم أت��ل��ك ن��ظ��رن��ن��ا غ��داَة أدري م��ا ووال��ل��ه
س��روره��ا ف��أي��ن خ��م��ر م��ن ك��نَّ وإن ح��ف��ي��ف��ه��ا ف��أي��ن ن��ب��ٍل م��ن ك��نَّ ف��إن
خ��دوره��ا ال��وص��ال ف��ي ل��ي أِذن��ت ف��ق��د ُخ��ْم��ره��ا ل��ي اس��ت��أذن��ا ص��اح��ب��يَّ أي��ا
ي��زوره��ا ك��ال��خ��ي��ال إال أن��ا ف��ه��ل ي��روع��ه��ا خ��ل��ي��ل ع��ن ت��ج��اف��ت ه��ب��اه��ا
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ُح��وره��ا ال��رك��ائ��ب ف��وق ه��ذه أم��ا ج��ن��ٌة األرض ف��ي ل��ي��س ل��ي ق��ل��ت��م��ا وق��د
أس��ي��ره��ا ف��ي��ه وه��و س��ج��ٌن ال��ص��در ل��ه ف��إن��م��ا ط��ل��ي��ًق��ا ق��ل��ب��ي ت��ح��س��ب��ي ف��ال
ث��غ��وره��ا ص��ادف��ت��ك أن إل��ى وص��ل��ت وس��ي��ل��ٍة ب��أي ل��ي ق��ل ال��ح��م��ى أراَك
وَح��روره��ا ظ��ل��ه��ا إل��يَّ ح��ب��ي��ٌب ب��ي��ش��ٍة أرض م��ن ال��ب��ان ف��روع وإن
ب��ري��ره��ا ال��م��ص��ف��ى ال��ش��ه��د م��ن وأح��ل��ى َع��راره��ا ال��ج��ن��يِّ ال��ورد م��ن أل��ذُّ
ض��م��ي��ره��ا ع��فَّ ال��ح��ب ف��ي ظ��ف��رْت إذا ع��ص��اب��ٌة إن��ا ال��ح��ب ف��ي رس��ل��ك��م ع��ل��ى

هذا فإن الطبيعة، إىل النظر يف والرشق الغرب شعراء بني املوازنة بصدد ولسنا
وإنما الوجود، بمظاهر اإلحساس يف سواء الناس أن إىل فقط نشري وإنما طويل، باب

البيان. وأساليب التعبري، طرائق يف يختلفون
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غفلتهم، ويرصد يداريهم من فمنهم والوشاة، الرقباء معاملة يف مختلفة أساليب للعشاق
املعتز: ابن كقول

وال��ص��دودا ال��ت��ج��نُّ��َب وأم��ن��ح��ه ع��ل��ي��ه َح��ذري م��ن ال��ط��رف أردُّ
ج��دي��دا ن��ظ��ًرا م��ق��ل��ت��ي ل��ت��س��رَق ع��ن��ه ال��رق��ب��اء غ��ف��ل��ة وأرص��د

الرفاء: الرسي وكقول

أع��ض��ائ��ه ف��ي ال��ح��يُّ اس��ت��ق��لَّ ل��م��ا ف��ت��وره��ا ال��م��ح��ب وج��د ون��واظ��ٍر
أح��ش��ائ��ه ف��ي ال��ش��وق ل��ه��ي��ب أذك��ت ج��م��رة أول ال��ب��ي��ن ه��ذا ك��ان م��ا
ح��وب��ائ��ه1 ع��ل��ى أت��ى ال��ف��راق خ��وف ودف��ع��ه��ا ال��دم��وع م��س��اع��دة ل��وال
أن��وائ��ه م��ن س��واَي وح��ظ ح��ظ��ي ب��رق��ِه َم��خ��ي��ل��ُة ل��م��ن ال��ف��داءُ وأن��ا
ب��ده��ائ��ه2 ب��ه��اءَه ي��ص��ون ك��ي��م��ا أذال��ه ِص��ي��ن ال��وش��ي م��ا إذا ق��م��ٌر
ل��ح��ي��ائ��ه وه��ب��ت��ه ال��وداع ي��وَم ِع��ن��اق��ه م��ل��ك��ت ل��و ال��ش��م��ائ��ل خ��ِف��ُر
وف��ائ��ه ع��ق��د ال��خ��ص��ر ع��ق��د ف��ك��أن وع��ه��وده خ��ص��ره م��ع��اق��د ض��ُع��ف��ْت
ب��غ��ض��ائ��ه م��ن ول��ي��س ع��ن��ه وأص��د ح��ب��ه��م م��ن ال ال��رق��ب��اء إل��ى أدن��و

النفس. الحوباء: 1
أهانه. أذاله: 2
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الُعمريي: كعب بن هللا عبد يقول املعنى هذا ويف

س��ب��ي��ُل ال��ك��اش��ح��ي��ن غ��ف��الت ع��ل��ى إل��ي��ك��م��ا ل��ي ه��ل َم��رَّاَن ن��خ��ل��تَ��ْي أي��ا
ق��ل��ي��ل ال��ع��ن��اءَ إال َون��ف��ع��ك��م��ا خ��ال��يً��ا ك��ن��ت إذا ن��ف��س��ي أم��ن��ي��ك��م��ا
ف��أط��ي��ل ظ��ِل��ي��ك��م��ا ال��ص��دى أم��ن��ي أن��ن��ي غ��ي��ر م��ن��ك��م��ا ش��يءٌ ل��َي وم��ا

الشعراء: أحد كقول الوشاة، مقارعة محبيه من يرجو من املتيمني ومن

ب��دائ��ل��ْه ك��ان ك��ي��ف ب��ع��دي ال��س��در أرى ول��ي��ت��ن��ي أه��ًال ��در ال��سِّ ه��ذا ت��بَّ��دل
أص��ائ��ل��ه ب��ال��ع��ش��يِّ وت��ن��دى ت��ط��ي��ب ال��ذُّرى ن��اع��م ال��ج��ن��ى ع��ذَب ب��ه وع��ه��دي
ت��ج��ادل��ه ال ب��ن��ا ال��واش��ي وش��ى م��ا إذا ن��ح��ب��ه ون��ح��ن س��دٍر م��ن ل��ك ف��م��ا
ش��م��ائ��ل��ه ل��دي��ن��ا ت��ص��لُ��ح ول��م ك��ئ��ي��بً��ا رددت��ه واش ب��ال��س��در وش��ى ل��و ك��م��ا

: كثريِّ وكقول

أه��ال ل��ه ت��ق��ول��ي أن ت��ك��رم��ي��ِه ف��ال ع��ن��دك��م ب��َي وش��ى واٍش إن ع��زَّ ف��ي��ا
س��ه��ال وال ق��ري��بً��ا ال ت��زح��زْح ل��ق��ل��ن��ا: ع��ن��دن��ا ب��ع��زَة واٍش وش��ى ل��و ك��م��ا

النمريي: حية أبي كقول سلوانه، من ادعوا فيما الوشاة، بتكذيب املحب يُعنى وقد

ال��م��ح��ارِم ذات ال��ل��ه وس��ت��ور ب��ل��ى أح��ب��ك��م ل��ن أن ال��واش��ون وخ��بَّ��رِك
س��ال��م غ��ي��ُر م��ث��ل��ه ج��ان��ي ال��ح��يِّ ع��ل��ى ج��ن��ي��ِت��ه ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و دًم��ا وإن
ال��ع��الق��م اب��ت��الع إال ب��ن��ا ع��زاءً ت��ع��ل��م��ي��ن��ه ال��ذي ال��ص��د وم��ا أص��د
ال��ن��م��ائ��م أله��ل أفٍّ وب��ك��م، ب��ن��ا ن��م��ي��م��ٌة ت��ش��ي��ع أن وتُ��ق��ي��ا ح��ي��اءً

بأمر يأتمر يهواه من أن حني يف عنده، العذل ينفع ال أن يشجيه من املعذبني ومن
الالئمني. نُصح ويسمع الوشاة،
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األبيوردي: قول ذلك فمن

ك��ح��ي��ل��ه��ا ال��ِم��الح أل��ح��اظ وأق��ت��ل ب��ال��ردى ال��ك��ح��ل راش��ه ب��س��ه��م رم��ت��ن��ي
ع��ل��ي��ل��ه��ا ال��غ��ان��ي��ات ع��ي��ون أص��حُّ وإن��م��ا ال��ج��ف��ون أرج��اء م��ري��ض��ة
م��ق��ي��ل��ه��ا وه��ي األي��ام ب��ه��ا ت��م��ر ع��الق��ة ب��ق��ل��ب��ي أب��ق��ت وق��د ف��ول��ت
ُح��م��ول��ه��ا ت��راءت إذ دم��ع��ي ب��س��رَي وش��ى وق��د ص��اح��ب��يَّ ألدن��ى وق��ل��ت
خ��ل��ي��ل��ه��ا وأن��ت ن��ف��س��ي ه��وى ف��ت��ل��ك م��س��م��ع��ي أرع��ي��ك ل��س��ت إن��ي ال��ل��وم ذر
ك��ل��ي��ل��ه��ا ال��ش��ي��اة م��ف��ل��ول ال��ص��ب ع��ل��ى غ��رب��ه ال��ع��ذل أره��ف ل��س��انً��ا ول��ي��ت
ع��ذول��ه��ا ب��ال��ق��ب��ول وي��ح��ظ��ى ب��غ��ي��ط، ال��ه��وى ي��م��ح��ض��ن��ي وه��و ع��ذول��ي أردُّ
ه��دي��ل��ه��ا ش��اٍد ال��ُوْرُق ال��ح��م��ام ب��ح��ي��ث وأه��ل��ه ال��ع��ق��ي��ق ذك��ر وي��ع��ت��ادن��ي
ن��خ��ي��ل��ه��ا ال��ع��راق أرض م��ن ِف��داه��نَّ أي��ك��ٍة أف��ن��ان ف��وق وت��ب��ك��ي ت��ن��وح
ع��وي��ل��ه��ا دم��وع��ي أذرى وال ب��ك��اه��ا أُبَ��ْل ل��م ال��ص��ب��اب��ة ت��ب��اري��ح ول��وال

حائك: غالم يف األندليس الرصايف قول الوشاة، مدافعة يف الشعر بديع ومن

م��ب��ت��ذِل ال��ق��در ب��ُم��ذال ت��ه��م ل��م ل��و ع��ذَل��ي ح��ب��ه ف��ي أك��ث��روا وق��د ق��ال��وا
ل��ي ذل��ك ل��ي��س ول��ك��ن ذاك الخ��ت��رت ل��ي ال��ص��ب��اب��ة ف��ي أم��ري ك��ان ل��و ف��ق��ل��ت

157



العشاق مدامع

وال��ُم��َق��ل األج��ف��ان س��اح��َر ال��لَّ��م��ى ح��ل��و ع��اِط��َرُه ال��ث��غ��ر َح��بَ��ِب��يَّ ع��ل��ق��ت��ُه
ال��غ��َزل ف��ي ال��ف��ك��ر ج��َوالن ب��ن��ان��ه ج��ائ��ل��ًة ال��غ��زل ف��ي ت��زل ل��م ُغ��َزيِّ��ٌل
ب��األج��ل األي��ام ل��ع��ب ال��س��دى ع��ل��ى أن��م��ل��ه ب��اِل��م��ح��واك ت��ل��ع��ُب ج��زالن
م��ُح��ت��ب��ل أش��راك ف��ي ال��ظ��ب��ي ت��خ��بُّ��ط ب��أخ��م��ص��ِه ف��ح��ًص��ا أو ب��ك��ف��ي��ه ��ا ض��مٍّ

الجميل الحائك هذا تمثل التي الشعرية) (الصورة هذه القارئ تأمل لو وأحب
الخيال. وثبات من لوثبة وإنها األرشاك، يف يتخبط بالظبي
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ضنني، جميل وكل بخيلة، حسناء وكل الِحسان، بُخل يف الشعراء قال مما طرًفا هنا نذكر
مهيار: قول املعنى هذا يف الشعراء وأشهر

ل��ئ��ام��ا ك��نَّ م��ا وال��ب��خ��ي��الُت م��ي��س��رٍة ع��ن ال��دَّيْ��ن لُ��واة ي��ا
وخ��زام��ى ش��ي��ًح��ا ت��ح��م��ل أن ق��ب��ل ن��ش��رك��م ال��ص��ب��ا ري��ح ��ل��وا َح��مِّ
ت��ن��ام��ا أن ل��ج��ف��ون��ي أِذن��ت��م إن ط��ي��ف��ك��م ال��ك��رى ف��ي ل��ي واب��ع��ث��وا

عند اللوعة، لصدق شعرية صورة ففيها التائية، كثريِّ قصيدة نذكر أن بنا ويجمل
قال: العربية. اآلداب غرر من ُغرة ذلك فوق وهو الحبيب، بخل

ح��ل��ِت ح��ي��ث اب��ك��ي��ا ث��م َق��ل��وص��ي��ك��م��ا ف��اع��ق��ال َع��زَّة رب��ع ه��ذا خ��ل��ي��ل��يَّ
تَ��وََّل��ِت ح��ت��ى ال��ق��ل��ِب ُم��وِج��ع��اِت وال ال��بُ��ك��ا م��ا َع��زََّة ق��ب��ل أدري ك��ن��ُت وم��ا
وص��ل��ِت ال��م��أزَم��ي��ن غ��داة ُق��ري��ٌش ل��ه ن��ح��رت ب��م��ا ج��ْه��ًدا ح��ل��ف��ت ف��ق��د
وأه��ل��ت ُرف��ق��ٌة غ��زال ب��ف��ي��ف��ا وك��ب��رت ال��ح��ج��ي��ُج ح��ج م��ا أن��ادي��ك
وح��ل��ت ف��أوف��ت ن��ذًرا ك��ن��اذرة وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ح��ب��ل ل��ق��ط��ع وك��ان��ت
ذل��ت1 ال��ن��ف��س ل��ه��ا ي��وًم��ا ُوطِّ��ن��ت إذا م��ص��ي��ب��ة ك��ل ع��ز ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

هانت. ذلت: 1
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ت��ج��ل��ت2 إال ��اءَ غ��مَّ وال ت��ع��م م��ي��ع��ًة ال��ح��ب م��ن إن��س��اٌن ي��ل��ق ول��م
زل��ت3 ال��ع��ص��م ب��ه��ا ت��م��ش��ي ل��و ال��ص��م م��ن أع��رض��ت ح��ي��ن ص��خ��رة أن��ادي ك��أن��ي
م��ل��ت4 ال��وص��ل ذل��ك م��ن��ه��ا م��ل ف��م��ن ب��خ��ي��ل��ة إال ت��ل��ق��اك ف��م��ا ص��ف��وًح��ا
ُح��ل��ت5 ق��ب��ل ت��ك��ن ل��م ت��الًع��ا وح��ل��ت ق��ب��ل��ه��ا ال��ن��اس يَ��رع��ه ل��م ح��ًم��ى أب��اح��ْت
ف��ض��ل��ت م��ن��ه��ا ُغ��ر ض��ع��ي��ف ب��ح��ب��ل ُق��ي��دت ع��زة ع��ن��د ق��ل��وص��ي ف��ل��ي��ت
ف��ب��ل��ت6 س��واي ب��اٍغ ل��ه��ا وك��ان رح��ل��ه��ا ال��م��ق��ي��م��ي��ن ال��ح��ي ف��ي وغ��ودر
ف��ش��ل��ت ال��زم��ان ف��ي��ه��ا رم��ى ورج��ل ص��ح��ي��ح��ة رج��ل رج��ل��ي��ن ك��ذي وك��ن��ت
اس��ت��ق��ل��ت7 ال��ع��ث��ار ب��ع��د ظ��ل��ع��ه��ا ع��ل��ى ت��ح��ام��ل��ت ل��م��ا ال��ظ��ل��ع ك��ذات وك��ن��ت
م��ل��ت ال��م��ك��ث ع��ن��ده��ا أط��ل��ن��ا م��ا إذا وأظ��ن��ه��ا ع��ن��ده��ا ال��ث��واءَ أري��د
ف��ض��نَّ��ِت ب��ال��ن��وال وأم��ا ، إل��يَّ ف��ب��غ��ض��ت ال��ن��س��اء أم��ا أن��ص��ف��ت، ف��م��ا
اس��ت��ذل��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��ل��ت م��ا أع��راض��ن��ا م��ن ل��ع��زة ُم��خ��ام��ٍر داءٍ غ��ي��ر م��ري��ئً��ا ه��ن��ي��ئً��ا
أق��ل��ت إال أك��ث��رُت وال ب��ص��رٍم ت��ب��اع��دت إال ق��ارب��ُت م��ا ف��وال��ل��ه
وق��ل��ت8 ل��دي��ن��ا ال��ع��ت��ب��ى ل��ه��ا وح��ق��ت وم��رح��بً��ا ف��أه��ال ال��ع��ت��ب��ى ت��ك��ن ف��إن
ك��ل��ت9 ال��ع��ب��س ب��ه��ا س��ارت ل��و م��ن��ادح وراءَن��ا ف��إن األخ��رى ت��ك��ن وإن
ت��ول��ت ق��د أس��ب��اب��ه ب��ع��اف��ي��ة أص��ب��ح��ْت ل��ع��زة وص��ٌل ي��ب��ع��دْن ف��ال
ت��ق��ل��ِت10 إن م��ق��ل��يَّ��ة وال ل��دي��ن��ا م��ل��وم��ًة ال أح��س��ن��ي أو ب��ن��ا أس��ي��ئ��ي

انرصفت. وتجلت: الشدة. والغماء: امليعة 2
أحمر. أو أسود وسائره بياض أحدهما أو ذراعيه يف ما والوعول الظباء من وهو أعصم جمع العصم: 3

زلقت. وزلت:
معرضة. صفوح: 4

األرض. من ارتفع ما وهي تلعة جمع التالع: 5
ضلت. املطية: بلت 6

عثرته. من نهض واستقل: مشيه. يف غمز البعري: ظلع 7

الرتضية. واإلعتاب: العتبي 8
األرض. من اتسع ما وهي مندوحة جمع املنادح: 9

مبغوضة. ومقلية: البغض. وهو بالقىل ظهرت تقلت: 10
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ف��ط��ل��ت ل��دي��ك��م ك��ان��ت ُخ��ل��ة ل��ن��ا م��ودٍة م��ن واذك��ري أن��ي��ل��ي ول��ك��ن
أزل��ت11 إل��ي��ن��ا ك��ان��ت ب��م��ا ع��ل��ي��ه��ا وص��ادٌق َل��ُم��ثْ��ٍن ص��دَّت وإن ف��إن��ي
زل��ت ع��زة ن��ع��ُل إن ش��ام��ٌت وال ب��ال��ج��وى ل��ع��زة ب��ال��داع��ي أن��ا ف��م��ا
ف��ت��ج��ل��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
اس��ت��ب��ل��ت12 ث��م ه��ي��م��اءُ أدن��ف��ت ك��م��ا ب��ه��ا دن��ٍف م��ن أب��ل��ل��ت ق��د ف��أص��ب��ح��ت
ح��ل��ت ح��ي��ث ُخ��ل��ة م��ن ب��ع��ده��ا وال ق��ب��ل��ه��ا ح��لَّ م��ا ال��ل��ه ث��م ف��وال��ل��ه
وج��ل��ت أخ��رى أي��ام ع��ظ��م��ت وإن ك��ي��وم��ه��ا ع��ل��يَّ ي��وم م��ن م��ر وم��ا
م��ل��ت ال��ع��ي��ن وال ي��س��ل��وه��ا ال��ق��ل��ب ف��ال ف��ؤاده م��ن ش��اه��ق ب��أع��ل��ى وأض��ح��ت
ذل��ت13 ك��ي��ف وط��ن��ت ل��م��ا ول��ل��ن��ف��س اع��ت��راف��ه ك��ي��ف ل��ل��ق��ل��ب ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
وتَ��َخ��لَّ��ِت ب��ي��ن��ن��ا م��م��ا تَ��خ��لَّ��يْ��ُت ب��ع��دم��ا ب��ع��زة وتَ��ْه��ي��ام��ي وإن��ي
اْض��َم��َح��لَّ��ِت ل��ل��َم��ِق��ي��ِل م��ن��ه��ا َ تَ��بَ��وَّأ ك��ل��م��ا ال��َغ��م��ام��ة ِظ��لَّ َل��ك��ال��ُم��رت��ج��ي
اس��ت��ه��ل��ت14 ج��اوزت��ه ف��ل��م��ا رج��اه��ا م��م��ح��ل س��ح��اب��ة وإي��اه��ا ك��أن��ي
ف��ت��س��ل��ت15 س��لِّ��ي��ت ح��ر ن��ف��ُس ف��ق��ل ه��ج��رت��ه��ا ف��ي��َم ال��واش��ون س��أل ف��إن

أسدت. أزلت: 11
تصرب فال اإلبل يصيب داء وهو بالهيام، املريضة والهيماء: املرض، والدنف منه، برئ مرضه من أبل 12

املاء. عىل
رضيت. وذلت: االصطبار. االعرتاف: 13
القحط. وهو املحل أصابه ممحل: 14

أنا. بل فقال: جميل؟ أم أشعر أنت سئل إنه حتى مفتون، جد بها كان ولقد كثري، نائبة هي تلك 15

يقول: جميل فقال: راويته؟ وأنت هذا أتقول له: فقيل
بالقوادح أنيابها من الغر ويف بالقذى بثينة عيني يف هللا رمى

أقول: وأنا
استحلت ما أعراضنا من لعزة مخامر داء غري مريئًا هنيئًا
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يقول: حني كالتهامي سماحة، الحسان شح أن عىل ينص من الشعراء ومن

أرواح��ا ب��ه��ا ك��ان��وا ف��ك��أن��ه��م دي��اره��م ال��ظ��اع��ن��ي��ن ل��ف��ق��د م��ات��ت
وم��راح��ا ال��ص��ب��ى ل��م��ن��ت��ج��ع م��غ��ًدى أري��ن��ه ف��ه��ل ب��ه��ا ع��ه��دت ول��ق��د
وِص��ف��اح��ا أس��نَّ��ة وال��ن��اف��ذي��ن ن��واظ��ًرا ال��ن��اف��ذات ب��ال��ن��اف��ث��ات
ُم��ت��اح��ا ال��م��ت��اح ال��ق��در م��ع ق��دًرا ع��ام��ٍر ك��أع��ي��ن وال ال��ع��ي��ون وأرى
ص��ح��اح��ا ي��ك��ن ب��أن ال��ج��ف��ون م��رض وإن��م��ا ال��ج��ف��ون م��رض م��ت��وارث��ي
وب��راح��ا رغ��ب��ة ه��الل ول��دي ف��ل��ي��زر ب��األه��ل��ة ي��ك��ل��ف ك��ان م��ن
ش��ح��اح��ا ي��ك��ن أن ال��س��م��اح��ة وم��ن ن��س��ائ��ه��م ش��ح غ��ي��ر ف��ي��ه��م ع��ي��ب ال
ص��ب��اح��ا ��ب��اح ال��صِّ ال��غ��رر م��ن وه��نً��ا ل��ه ف��ج��ل��ت أت��راب��ه��ا ف��ي ط��رق��ت��ه
رم��اح��ا ال��ق��دود ت��ل��ك م��ن وه��ززن أس��ن��ًة ال��ع��ي��ون ت��ل��ك م��ن أب��رزن
س��الح��ا ف��ي��ه ال��ح��س��ن ي��ك��ون وق��ت وح��ب��ذا ال��س��الح ذاك ح��ب��ذا ي��ا

قوله: وذلك الكف. جواد وهو البخيلة، عطف يرجو أن عىل التعاويذي ابن ويأىس

ب��ال��ه��م��الن ال��ع��ي��ن دم��ع وأغ��ري��ت ال��ك��رى ع��ل��ى ال��ج��ف��ون ف��ح��رم��ت ن��أي��ت
ع��ص��ان��ي ال��وداع ي��وم ول��ك��ن��ه ي��ط��ي��ع��ن��ي ق��ل��ب��ي ال��ب��ي��ن ق��ب��ل وأع��ه��د
وت��دان��ي ع��ن��ده ب��ع��اٌد س��واءٌ ُق��ل��بً��ا ال��ص��ب��ر ع��ل��ى م��ط��ب��وًع��ا زال وم��ا
ع��ان ال��ص��ب��اب��ة أس��ر ف��ي ال��رك��ب م��ع م��ن��ج��ًدا س��ار ال��ن��وى ي��وم ب��ال��ه ف��م��ا
ش��ف��ان��ي ال��ش��ف��اء م��ن��ه��ا ي��ده وف��ي ج��ف��ون��ه أم��رض��ت��ن��ي ط��ب��ي��بً��ا ف��ل��ي��ت
ف��ق��ض��ان��ي16 ل��ي��ان��ه م��ن ت��ح��رج واج��د وه��و ال��ه��وى ف��ي غ��ري��م��ي ول��ي��ت
ب��ن��ان خ��ض��ي��ب م��ن��ك��م ل��ي��م��ل��ك��ن��ي ي��ك��ن ل��م خ��ن��س��اءَ آل ي��ا ال��ه��وى ول��وال
ألم��ان ط��ال��بً��ا أو ق��ن��ا ب��غ��ي��ر ِق��ًرى س��ائ��ال أب��ي��ات��ك��م ف��ي ب��ت وال
ج��ب��ان ف��ت��ك ال��ق��ل��ب ح��دي��د وأخ��ش��ى ب��خ��ي��ل��ة ع��ط��ف ال��ك��ف ج��واد ��ي أرجِّ
ِس��ن��ان ب��ح��د إال ف��أدرك��ت��ه��ا ل��ح��اج��ٍة ع��زم��ي أن��ه��ض��ت م��ا وق��ب��ل��ك

مطله. إذا غريمه لوى يقال: لوى. مصدر الليان: 16
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الحسان بخل

َح��ص��ان س��ري��ر ال ِح��ص��ان س��ري��ر م��ه��ادُه ي��ك��ون أن ب��م��ث��ل��ي وأول��ى
ل��وان��ي ال��ح��ب��ي��ب غ��ي��ر إذا دي��ون��ي ال��ظ��ب��ى ب��س��وى أق��ت��ض��ي أن أن��ٌف وب��ي
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للحب األمر

أحمد أنشد كما للحب، كله األمر يجعل ثم املغلوب، صربه عن يتحدث من الشعراء ومن
يحيى: بن

ك��ذوب ف��ه��و ف��ي��ه يُ��ش��ك��ك ح��ت��ى ح��ب��ه س��ي��ك��ت��م أن ي��زع��م ك��ان م��ن
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 أغ��ل��ب ال��ح��ُب
م��غ��ل��وب وال��ف��ت��ى إال ي��ب��ُد ل��م ف��إن��ه ال��ل��ب��ي��ب س��ر ب��دا وإذا
وق��ل��وب أع��ي��ٌن ت��ت��ه��م��ه ل��م م��ت��س��ت��ًرا ع��اش��ًق��ا ألب��غ��ض إن��ي

واستأثرت قلبه، عىل غلبته حبيبة يف القشريي معاذ بن األقرع يقول املعنى هذا ويف
النساء: بني من به

ج��ن��وب ت��ه��ب أن أو ي��م��ان��ي��ٍة ُم��زن��ٍة ض��وءَ أرى أن ب��ع��ي��ن��ي ي��ق��ر
ق��ل��وُب ل��ه��ن م��ا ن��س��اء إل��يَّ وب��غ��ض��ت ب��ك��ر أم ش��غ��ف��ت��ن��ي ل��ق��د
ض��روب ل��ه��نَّ ن��س��واٌن ودون��ك ال��ه��وى ي��ج��م��ع ال��ذي ال��ض��رب م��ن أراِك
أدي��ب ال��ف��راق ب��أي��ام ذل��وٌل أن��ن��ي أح��س��ب ال��ي��وم ق��ب��ل ك��ن��ت وق��د

الضحاك: قول يف الوضوح كل املعنى هذا وضح وقد

وول��وع ب��ن��ا ج��ن ح��ب��ذا أال م��ول��ٌع ب��س��م��راءَ م��ج��ن��وٌن ي��ق��ول��ون
س��ي��ش��ي��ع أن��ه ق��ل��ب��ي وي��ع��ل��م م��ن��ه��م س��م��راءَ ح��ب ألخ��ف��ي وإن��ي
وض��ل��وع ح��ًش��ا أج��ن��ت��ه ش��غ��اٌف ك��أن��ه يُ��ك��نُّ ح��بٍّ ف��ي خ��ي��ر وال



العشاق مدامع

قلبه، يف الحب وصولة محبوبه، يف الحسن لروعة العذار؛ يخلع من العشاق ومن
اليمني: عمارة كقول

ب��اإلش��راق ال��ص��ب��ح ض��وء وأم��دَّ ش��ع��ره ُط��رة ال��ل��ي��ل أع��ار ظ��ب��ٌي
آم��اق��ي م��ن ال��روح م��اء وأذاب آم��اق��ه ف��ي ال��س��ح��ر ذاب وس��ن��ان
ال��م��ش��ت��اق وح��ج��ة ال��م��ح��ب ع��ذَر خ��ده ص��ح��ي��ف��ة ع��ل��ى ال��ج��م��ال ك��ت��ب
ال��ع��ش��اِق م��ص��ارع ال��خ��دود أن وج��ه��ه رؤي��ة ي��وم أدرى ك��ن��ت م��ا

قوله: يف التصوير جمال القارئ يتأمل أن وأحب

آم��اق��ي م��ن ال��روح م��اء وأذاب آم��اق��ه ف��ي ال��س��ح��ر ذاب وس��ن��اُن
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عىل الجمال كتبه الذي املحب وعذر بديع.1 خيال وهو الروح، ذوب الدمع جعل فقد
الظرفاء: بعض بقول يذكرنا املحبوب خد

ال��م��ه��ج ع��ل��ى س��ل��ط��اٌن ل��ك وال��غ��نَ��ِج ال��دل م��ل��ي��ح ي��ا
��ُرج ال��سُّ إل��ى م��ح��ت��اٍج غ��ي��ر س��اك��ن��ه أن��ت ب��ي��تً��ا إن
ب��ال��ُح��ج��ج ال��ن��اس ي��أت��ي ي��وم ح��ج��ت��ن��ا ال��م��ع��ش��وق وج��ه��ك

ليايل من ليلة وصف يف املؤلف كتبها الجمال، وعالم الحسن دولة عن ممتعة رسالة البدائع كتاب يف 1

شاء. إن القارئ فلرياجعها الجديدة، مرص يف الرقص
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السالم محل

يف الرفق غرس إىل يقصد من فمنهم البعيد، الحبيب نجوى يف مختلفة فنون للشعراء
الطغرائي: كقول الخطر، من عليه هو ما بوصف أحبابه، قلوب

ط��وي��ُل ال��ح��دي��َث إن ب��ه��ا م��ا ع��ل��ى رس��ال��ة ت��ح��م��ل ال��غ��ادي أي��ه��ا وي��ا
ق��ت��ي��ل ف��ال��ع��ام��ري ع��زاءك��م ال��ح��م��ى ُس��ق��ي ال��ح��م��ى ح��ل��وا ِل��ألَُل��ى وق��ل

الشعر من قيل ما وأطرف واستدراجه. املحبوب بمالطفة الرسول يويص من ومنهم
الدمشقي: الوأواء قول املعنى هذا يف

ي��ع��ط��ف��ه ال��ع��ت��َب ل��ع��ل وع��ات��ب��اه َس��ك��ن��ى ع��ل��ى ع��وج��ا رب��ك��م��ا ب��ال��ل��ه
تُ��ت��ل��ف��ه ب��ال��ِه��ج��ران ع��ب��دك ب��ال م��ا ح��دي��ث��ك��م��ا ف��ي وق��وال وح��دث��اه
ت��س��ع��ف��ه م��ن��ك ب��وص��ال ل��و ض��ر م��ا م��الط��ف��ة ف��ي ق��وال ت��ب��س��َم ف��إن
ن��ع��رف��ه ل��ي��س وق��وال ف��غ��ال��ط��اه غ��ض��ب وج��ه��ه ف��ي ل��ك��م��ا ب��دا وإن

قوادة: وصف يف ربيعة أبي بن عمر قول من مأخوذ وهو

ب��ال��ل��ع��ب م��راًرا ال��ِج��دَّ ت��م��زج ع��ال��م��ٌة ط��ب��ة ف��أت��ت��ه��ا
ال��غ��ض��ب س��ورات ع��ن��د وت��راخ��ى ل��ه��ا الن��ت إذا ال��ق��ول تُ��غ��ل��ظ



العشاق مدامع

خليفة إىل املسلمني أحوج ما الشعر: هذا سمع ملا لعمر قال عتيق أبي ابن إن قيل
شعرة الناس وبني بيني أن لو معاوية: قول تذكر ولعله هذه.1 قوادتك مثل أمورهم يدير

شددت. تراَخوا وإن تراخيت، شدوا إذا فقال: ذاك؟ وكيف قيل: انقطعت. ما
بقوله: الرسول وصية يف زهري إليها تلطف وقد

ال��رج��ل ي��ع��رف ف��ي��ه��ا ال��م��ه��م��ات إن ب��ِه أب��وح ال م��ن إل��ى رس��ول��ي ف��ي��ا
ت��ص��ل ح��ي��ن��م��ا ع��ن��ي األرض وَق��بِّ��ل ل��ه ال��خ��ط��اب ف��ي وب��ال��غ س��الم��ي ب��ل��غ
م��ل��ل ع��ن��ده ف��ح��ب��ي��ب��ي تُ��ط��ل وال ب��ه خ��ل��وت إن ح��ال��ي ع��رِّف��ه ب��ال��ل��ه

قوله: تتأمل حني فيك بملء لتضحك وإنك

ال��رج��ل يُ��ع��رف ف��ي��ه��ا ال��م��ه��م��اِت إن

غرامية! قيادة ال حربية، قيادة هي فكأنما
الظرفاء: بعض قال كما يهوى، من إىل تحياته النسيم يحمل من ومنهم

غ��ي��راُن م��ن��ك أن��ي ي��ع��ل��م وال��ل��ه ل��ه ال��رس��ول أن��ت ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ف��ي��ا
غ��ض��ب��ان ال��غ��ض��ب��ان ذل��ك ع��ل��ى إن��ي أك��ل��م��ه ال م��ن إل��ى س��الم��ي ب��ل��غ
وب��ه��ت��ان ت��م��وي��ه م��ن��ي ف��ذاك غ��ض��ب��ي ل��ه ت��ذك��ر ال رس��ول��َي ي��ا ال
ل��ف��رح��ان ق��ت��ل��ي م��ن رام ل��م��ا إن��ي غ��ض��ب ال وال��ل��ه ال أغ��ض��ب وك��ي��ف
أل��وان ال��َع��ت��ب ف��ي ل��ن��ا ي��وم وك��ل م��رددٌة رس��ٌل ل��ن��ا ي��وم أك��ل
س��ل��ي��م��ان ع��ص��ري ف��ي أن��ا ك��أن��م��ا ل��ك��م ال��س��الم ح��م��ل ف��ي ال��ري��ح أس��ت��خ��دم

قال: حني الرسالة لحمل النسيم اختيار يف السبب عطايا بن الدين أمني ذكر وقد

ال��ت��ي��ه ف��ي ب��ح��ب��ه وف��ؤادي الٍه وه��و ال��ن��ق��ا غ��ص��ن أه��وى أن��ا
ت��ؤذي��ه وال ب��ه وت��ل��ط��ف ع��ل��ي��ه ت��رف��ق ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ي��ا

بالنساء. الشاعر هذا لعبث ممتعة تفاصيل وشعره» ربيعة أبي ابن «حب كتاب يف 1
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أرت��ض��ي��ه ح��م��ل��ه��ا ف��ي أم��ي��ن��ا َك إال ل��ي��س رس��ال��ة ��ل وت��ح��مَّ
ي��ث��ن��ي��ه ف��م��ن ال��ن��ق��ا غ��ص��ن ن��ح��و ن��س��ي��م��ا رس��ول��ي ي��ك��ن ل��م وإذا

املرصيني أدباء من جماعة مع مىش املغربي سعيد ابن أن ُحكي ما ذلك من وأظهر
الريح فهبت شجرة، تحت نائم بمليح طريقهم يف فمروا الجزار، الحسني أبو وفيهم
سعيد: ابن فقال هذا. يف شيئًا منا كل لينظم قفوا، الجزار: فقال عنه، ثيابه فكشفت

واألع��ك��ان ال��ردف خ��ف��اي��ا تُ��ب��دي ألن��ه��ا ت��ك��وُن م��ا أق��وُد ال��ري��ح
ال��غ��دران أوج��ه ت��ق��ب��ل ح��ت��ى ه��ب��وب��ه��ا ع��ن��د ب��األغ��ص��ان وت��م��ي��ل
واألوط��ان األح��ب��اب إل��ى رس��ال ي��ت��خ��ذون��ه��ا األح��ب��اب ول��ذل��ك

لها عالقة ال إذ املوطن هذا يف األوطان لذكر وجه ال أنه غري حسن، شعر وهو
الخياط: ابن وقال املراد. إىل وأقرب أنسب لكان األخدان أو الخالن قال ولو بالقيادة،

ب��ه��ن��ِد م��ررت ل��و أن��ت ح��ب��ذا ب��وج��دي ال��ول��وع ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م ي��ا
ن��ج��د ب��أظ��الل ع��ه��ده م��ت��ى ف��ب��ال��ل��ه ش��ذاك راب��ن��ي ول��ق��د

الرشيف: كقول شكواه، وتبليغ سالمه، بحمل الركبان يويص من ومنهم

دع��ان��ي ح��ي��ن ل��بَّ��يْ��ُت ه��وى ل��دي��غ ال��ح��م��ى ج��ان��ب م��ن ال��س��ود ب��ال��وح��اف دع��ا
األذن��ان ت��س��م��ع ل��م ِل��م��ا ج��واب��ي وأن��ك��روا بُ��ك��ائ��ي م��ن ص��ح��ب��ي ��ب ت��ع��جَّ
وَج��ن��ان��ي س��ام��ع ق��ل��ب��ي إن ب��ل��ى دع��وًة األذن ت��س��م��ع ل��م ن��ع��م ف��ق��ل��ت
ع��ان��ي أن��ي ال��خ��ي��ف ب��أع��ل��ى ط��ل��ي��ًق��ا خ��ب��روا ال��ي��م��ان��ون ال��رك��ب أي��ه��ا وي��ا
م��دان غ��ي��ر دان��ي��ت رب��م��ا أال ل��ق��اءه ِع��دون��ي أو ل��ق��ائ��ي ِع��ُدوه

مهيار: قول منه وأشجى بالدمع، والعني بالحزن، القلب يغري موجع، شعر وهذا

ازدِد ل��ك ق��ل��ت ال��ري��ب م��ك��ان ول��وال س��اع��ٍة ع��م��ر ال��ل��وى ب��أح��ق��اف ت��ح��رش
ف��ت��ه��ت��دي ه��اٍد ي��ل��ق��اك أن ل��ع��ل��ك ق��ل��ب��ه ب��ال��رم��ل ض��ل ل��ي ص��اح��ٌب وق��ل
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م��وع��دي ل��ل��وص��ل ك��ان أَراٍك وِظ��لِّ ُغ��ل��ت��ي بُ��رد ب��ه م��اءٍ ع��ل��ى وس��ل��م
وغ��رِد غ��رام��ي م��ن خ��ل��يٍّ��ا ت��غ��ن م��ه��ن��ئً��ا ال��ب��ان��ت��ي��ِن ل��ح��م��ام وق��ل
ق��د ف��ك��أن ت��م��ت ل��م إن م��ه��ج��ة ع��ل��ى ب��ق��ي��ٌة ق��ات��ل��ي��ن ي��ا أع��ن��دك��م
ب��م��ن��ج��د ي��ه��ي��ُم ِت��ه��ام��ي ب��ق��اء ب��ع��دك��م ب��ال��غ��ور ك��ي��ف ن��ج��د أه��ل وي��ا
ي��ت��ع��وَّد ل��م ل��ل��ذل م��ن��ك��ٍر ع��ل��ى ف��ت��ع��طَّ��ف��وا ��ه ِرقُّ ع��زي��ًزا م��ل��ك��ت��م

فارس إىل رجاء بن الحسن مع خرجت قال: يزيد بن محمد العباس أبو وحدث
جليل: بخط مكتوبًا حائط عىل رأيت بوان بشعب يعرف موضع إىل رصنا فلما

ال��ك��رِب م��ن أف��اق ب��وَّاٍن ِش��ع��ب ع��ل��ى ت��ل��ع��ة رأس م��ن ال��م��ك��روب أش��رف إذا
ال��ع��ذب ال��ب��ارد م��ن ي��ج��ري وم��ط��رد م��س��ه ك��ال��ح��ري��رة ب��ط��ٌن وأل��ه��اه
ق��رب ع��ل��ى ج��ن��اه��ا أش��ج��ار وأغ��ص��ان أري��ض��ٍة ري��اض ف��ي ث��م��ار وِط��ي��ب
ص��ب ف��ت��ى س��الم ب��وان ش��ع��ب إل��ى ت��ح��م��ل��ي ال��ج��ن��وب ري��ح ي��ا ف��ب��ال��ل��ه

منه: أدق بخط الجليل الخط ذلك تحت وإذا

ي��ذك��رون��ا ه��ل ب��ال��ع��راق خ��ل��ف��ن��ا ت��رك��ت��ن��ا ال��ذي��ن ع��ن ش��ع��ري ل��ي��ت
ف��ن��س��ون��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ه��د ق��ُدم ح��ت��ى ت��ط��اول ال��م��دى ل��ع��ل أم

الرشيف: بقول القارئ نمتع أن يفوتنا وال

األن��ض��اء ال��رك��ائ��ب وق��ف��ات ال��م��ص��لَّ��ى وب��ي��ن ال��ن��ق��ا ب��ي��ن ح��يِّ
2 األه��واءِ م��ج��ام��ع وب��ج��م��ع ج��م��ع ل��ي��ل��ة ال��ح��ج��ي��ج ورواح
ال��ظ��ب��اء ت��ل��ك ب��ع��ض م��ن ل��ظ��ب��ي ـ��ف ب��ال��خ��ي��ـ ك��ن��ت إذا ذك��رى وت��ع��ه��د
ال��ح��م��راءِ ال��ُق��بَ��ي��ب��ة ب��ب��اب ن ك��ا م��ا ت��ذك��ر ت��راك ه��ل ل��ه ق��ل

جمع وأيام عرفة. يوم جمع ويوم الحج. مناسك من وهو الرشيف. شعر يف كثريًا «جمع» كلمة ترد 2

منى. أيام
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ال��ظ��م��اء ال��ق��ل��وب ح��ر ن��ت��ش��اك��ى ال��ت��ق��ي��ن��ا غ��داة ص��اح��ب��ي ل��ي ق��ال
دائ��ي داءك وإن ع��ق��ي��دي ـ��د ال��وج��ـ ف��ي ب��أن��ك خ��ب��رت��ن��ي ك��ن��ت
ب��ال��ب��ك��اءِ ان��ت��ظ��ارن��ا ف��م��اذا ـ��ن ل��ل��ب��ي��ـ وال��ت��رح��ل ال��ن��ف��ر ت��رى م��ا
ردائ��ي ب��ف��ض��ل دم��ع��ي أت��ل��ق��ى ب��ي ل��م��ا ان��ث��ن��ي��ت ح��ت��ى ي��ق��ل��ه��ا ل��م
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الغانيات دموع

بنفسه رفق النادم عربة ألن الوفاء؛ يرسله الدمع بل الندم، يسفحه الدمع هنا نريد ال
الفراق! أشجاه الذي بمحبه رفق فهي املودِّع عربة أما اإلرساف. أفسدها التي

الوداع: عند الحسان بكاء يف جرير قال

َم��ع��ِي��ن��ا ي��زال م��ا ب��ع��ي��ن��ك وش��ًال غ��ادروا ب��ل��ب��ك غ��دوا ال��ذي��ن إن
ول��ق��ي��ن��ا ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا ل��ي وق��ل��ن ع��ب��رات��ه��ن م��ن غ��يَّ��ض��ن

الظاعنات: قول أبدع وما فيه. كلفة ال فطري كالم وهو

ول��ق��ي��ن��ا! ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا

التعاويذي: ابن قول ومثله

ال��رح��ي��ل داع��ي دع��ا وق��د ع ل��ل��ودا وق��ف��ن��ا ل��م��ا
ال��خ��ذول ال��ظ��ب��ي ه��وى ف��ي ـ��ي دم��ع��ـ أن��ص��ار وت��خ��اذل��ت
األس��ي��ل ال��خ��د ع��ل��ى أًس��ى ـ��ل ت��س��ي��ـ وأدم��ع��ه��ا ق��ال��ت
ق��ت��ي��ل ع��ن األح��ب��ة ن��وى م ي��و أج��ل��ي��ت ك��م ب��ي��ن ي��ا
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األعراب: بعض قول ويشبه النسيم، لطيف الروح، خفيف شعر وهذا

ح��ائ��ُر ال��ج��ف��ن ف��ي ال��ع��ي��ن وم��اء ت��وَّل��ت ودَّع��ت أن��ه��ا ش��ج��ان��ي وم��م��ا
ال��م��ح��اج��ر أس��ل��م��ت��ه ال��ت��ف��اتً��ا إل��ي ب��ن��ظ��رة ب��ع��ي��د م��ن أع��ادت ف��ل��م��ا

يقول: إذ معشوقته األبيوردي أنصف وقد

س��ك��ب��ا واب��ل��ه ف��اض دم��ًع��ا تُ��غ��ي��ض ب��دت وق��د ال��وداع أن��س ال أن��س وم��ا
ت��رب��ا ال��ض��ح��ى وش��م��س ش��ب��ًه��ا ال��دج��ى ب��ب��در ل��ه��ا أت��راب��ه��ا ت��رض ل��م م��ه��ف��ه��ف��ة
ال��ق��ل��ب��ا ي��ن��ت��زع ك��اد وج��ًدا وأك��ظ��م س��ل��ك��ُه ال��ع��ق��َد يُ��س��ل��م ح��ت��ى ت��ن��ف��ُس
رط��بً��ا ل��ؤل��ًؤا ال��ن��وى ب��ع��ي��ن��ي��ه��ا أذاب��ت ك��أن��م��ا ال��دم��وع ش��آب��ي��ب وت��ذري

التوديع. بموقف أنسب لكان الطريف الغزل هذا مثل من األبيات هذه سلمت ولو
الرفاء: الرسي قول ذلك يف ومثلها

دم��ا ل��ف��رق��ت��ه��م ت��ن��دى م��دام��ع��ن��ا ف��أص��ب��ح��ت ال��ف��ري��ق ل��ت��ف��ري��ق ت��ن��ادوا
م��س��ل��م��ا ص��ح��ي��ًح��ا ي��رج��ع ف��ل��م إل��ي��ه م��ح��ب��ه ق��ل��ب س��ار م��ن ع��ل��ى س��الم
وم��ب��س��م��ا ع��ل��ي��ه ح��ل��ي��ا وي��ن��ظ��م��ه��ا وم��ن��ط��ق��ا دم��ًع��ا ال��در ع��ق��ود ي��ح��ل
م��ل��ث��م��ا ال��ح��ي��اء ب��دي��ب��اج ف��ع��اد ل��ث��ام��ه ال��ل��ث��اة ال��ع��ذب ع��ن أم��اط
ي��ت��ك��ل��م��ا أن ال��ش��وق غ��ل��ي��ل ف��ه��مَّ خ��ف��ي��ة ب��ال��دم��ع ج��ف��ن��اه وك��ل��م��ن��ي

بني يفرق ثم البكاء، مر نفسه وإىل التباكي، حبيبته إىل ينسب من العشاق ومن
يقول: إذ كاألرجاني الزفرتني، بني ويميز العربتني،

ب��ال��ت��ن��ائ��ي آذن��ت ح��ي��ن ن��ظ��رة م��ن��ه��ا ال��ح��ب ت��زود ك��ي س��ف��رت
ب��ك��ائ��ي م��ث��ل ل��ل��ف��راق ول��ه��ا م��ث��ل��ي ال��وج��د م��ن أن��ه��ا ورأت
ال��ح��م��راء ال��ج��ل��ن��ارة ف��ي ال��ط��ل ك��س��ق��ي��ط ودم��ع��ه��ا ف��ت��ب��اك��ت
ب��س��واء ه��م��ا وم��ا س��واء ِن ال��ل��و ح��م��رة ف��ي ال��دم��ع��ت��ي��ن ف��ت��رى
ب��ال��دم��اء ق��ان��يً��ا ال��خ��د ي��ص��ب��غ دم��ع��ي ال��دم��وع ي��ص��ب��غ خ��ده��ا
ب��ال��ص��ه��ب��اء ال��زج��اج ك��اخ��ت��ض��اب ب��اح��م��رار خ��ده��ا ال��دم��ع خ��ض��ب
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أرفق وما دماء! إىل محبوبته دموع ليحوِّل الشاعر هذا يلح قلب بأي أدرى وما
يقول: إذ املتنبي

ق��ب��ي��ُح ُج��ل��ي��ن وق��د ال��ع��زاءِ ُح��س��ُن م��ح��اس��نً��ا ال��ح��ب��ي��ب م��ن ال��وداع وج��ال
م��س��ف��وح وم��دم��ع ي��ذوب وح��ًش��ا ش��اخ��ص وط��رف م��س��ل��م��ة ف��ي��ٌد

وأن جميلة، أنها إال يذكر فلم باكية، حبيبته رأى حني قلبه، انخلع وقد إليه تر ألم
السماء! نجوم من مناًال أعز فراقها عىل الصرب

حسناء: عتاب يصف الرومي ابن قول يف النجوى هذه وتعجبني

ال��غ��ل��ِس ف��ي ال��س��الم إل��ي ت��ه��دي ال��ح��رِس م��ن غ��ف��ل��ة ع��ل��ى زارت
ال��ع��س��س أذى ت��ره��ب��ي ول��م ل ال��ه��و أرُح��ل��ن��ا ن��ح��و ت��ج��ش��م��ت أن��ى
ال��س��ل��س ب��ال��ب��ارد ُم��ِغ��صٌّ ق ال��ش��و م��ن إل��ي��ك ب��ن��ا ت��رام��ى ق��ال��ت
م��ن��ب��ج��س ع��ل��ي��ك ودم��ع ئ��ي أح��ش��ا ت��ن��ه��ض ت��ب��ي��ت ل��ي زف��رة ك��م
ال��ن��ف��س ع��ل��ى م��م��س��ك ه��وى م��ن��ك ول��ن��ا ب��غ��ي��رن��ا الٍه وأن��ت
ال��ش��ك��ِس وخ��ل��ق��ك ع��ل��ي��ن��ا س��ي ال��ق��ا ق��ل��ب��ك وم��ن ذل��ت��ي م��ن ع��ج��ب��ت
ف��اح��ت��رِس وم��ن��ه رداه واخ��ش وس��ط��وت��ه ال��ه��وى ت��أم��ن��ن ال

نجوى يف الرقة يمثل ال أسلوبه أن يظهر ولكن معناه، يف جميل الشعر وهذا
ابن أو ربيعة أبي ابن تناول ولو بجواه! وأحرقها بناره، الحب مسها وقد الحسناء،

األسلوب. هذا غري وأسلوبًا الثياب، هذه من أرق ثيابًا له لرأيت املعنى هذا األحنف
جميل: قول الحسان دموع يف الشعر بارع ومن

ِ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��ب��ي��ن دن��ا ل��م��ا
أدُع وم��ا أب��ق��ي ف��م��ا ال��ف��راق وش��ك وأع��ج��ل��ن��ي ل��ي��ل��ى ب��أدم��ع��ه��ا ج��ادت
م��رت��ج��ع م��ر 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 ي��ب��ال��ون وال ت��الئ��م��ه��م ال ح��ي ب��أن أك��ل��م��ا
ت��ن��ص��دع ال��ق��ل��ب ح��ص��اة ال��ف��راق م��ن ج��ع��ل��ت ف��ق��د ع��ن��ه��م ب��ه��وى ع��ل��ق��ت��ن��ي
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كذلك وال ومشوق، شائق هنا فالشاعر الوداع، مواقف يف الطبيعة يمثل الشعر وهذا
ما يعجبني الناحية هذه ومن الحسناء، زائرته عيون يف دمعها حرص التي الرومي أبيات

األمايل: صاحب أنشده

س��ي��ب��ي��ن غ��د م��ن خ��ل��ي��ًال وأن أج��ن��ب��ي��ة ال��ن��وى أن رأت ول��م��ا
ض��ن��ي��ن ي��ب��ي��ن إن ب��ك��ل وك��ل واألس��ى ال��ش��وق الع��ج م��ن ف��ب��ك��ى ب��ك��ت
ه��ت��ون ف��ال��دم��وع م��ن��ي ال��خ��د ع��ل��ى ع��ب��رة س��واب��ق أم��ل��ك ول��م ف��ق��ل��ت
أك��ون ع��ن��ك غ��ب��ت م��ا إذا ف��ك��ي��ف ال��ن��وى ت��ش��ح��ط أن ق��ب��ل أب��ك��ي ك��ن��ت ل��ق��د

فراقه: من محبوبته خوف العرجي يصف كيف وانظر

ث��ب��ي��ر دون ب��ال��س��ف��ح ول��ه��ا ل��ن��ا م��وق��ًف��ا أن��س ال ِم��ألش��ي��اء أن��س وم��ا
غ��زي��ر ي��ج��ف ال دم��ع س��واب��ق ج��ي��ب��ه��ا ب��ل وق��د وه��نً��ا ق��ول��ه��ا وال
ب��ه��ج��ي��ر راح��ل أو غ��د غ��داة ب��اك��ر أن��ك خ��ب��رت ال��ذي أأن��ت
ب��ي��س��ي��ر غ��ب��ت��ه ي��وم ب��ع��ض وم��ا أغ��ي��ب��ه ش��ه��ر ب��ع��د ي��س��ي��ٌر ف��ق��ل��ت
ف��ق��ي��ر ال��زم��ان ط��ال ول��و إل��ي��ه��ا ال��ه��وى ش��ف��ه ام��رئ ق��ول ل��ه��ا وق��ل��ت
ب��ص��ب��ور ف��اع��ل��م��ي ع��ن��ك��م ال��دار ب��ي ن��أت أو ال��دار ب��ك ش��ط��ت إن أن��ا ف��م��ا

قوله: يف العتاب بقية نعلم أن نحب وكنا

أم��ي��ري ه��واك ف��ي ح��ب��ل��ي ون��ازع��ت إل��ي��ك��م ال��ع��اذل��ي��ن ع��ص��ي��ت أح��ي��ن
ض��م��ي��ري ال��ل��س��ان ي��خ��ف��ي ب��م��ا وب��اح ك��ل��ه��م األق��ارب ف��ي��ك وب��اع��دن��ي

كاملة. القصيدة هذه يذكروا لم الرواة ولكن
الرجال، أحاديث من ألنه التمثيل؛ تمام النساء عواطف يمثل ال تقدم الذي والشعر
بني من امرأة قالته ما وإليك الفراق. بلوعة تشعر كيف منها لعرفنا تكلمت املرأة أن ولو

العهود: ينقض حبيب يف أسد

وث��ائ��ق��ه ب��ال��م��غ��ي��ب م��ن��ي وت��ن��ق��ض وص��ال��ه وأرع��ى أه��وى م��ن ب��ن��ف��س��ي
خ��ال��ق��ه ال��ن��اس ع��ل��ى ع��ن��دي ��ل��ه وف��ضَّ وب��غ��ض��ت��ي اط��راح��ي إال أب��ى ح��ب��ي��ب
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الحباب: ابنة قول وانظر

وأوائ��ل��ه ح��ب��ن��ا ت��وال��ي ل��ي��ح��ي��ى ف��أص��ب��ح��ت ي��ع��ل��ى ح��ب ي��ح��ي��ى ح��ب م��ح��ا
ح��م��ائ��ل��ه ي��ح��ي��ى م��ت��ن م��ن ال��ت��ق��ت وح��ي��ث ردائ��ه وم��ث��ن��ى ي��ح��ي��ى ب��أب��ي أال

هذه قول يف الشوق أوجع وما الرجال. بجمال النساء إحساس يمثل الشعر هذا فإن
الشاعرة:

ك��ل��ِت ال��ري��ح ب��ه��ا ت��س��ري ل��و ت��ن��ائ��ف وب��ي��ن��ه وب��ي��ن��ي ي��ح��ي��ى ف��ي أأُض��رب
وع��لَّ��ت ال��س��ي��اط م��ن��ي ن��ه��ل��ت وإن زارن��ا ع��ي��ه��م ي��وم ي��ح��ي��ى ل��ي��ت أال

القلة من ولكنها الرجل، من املرأة تشتهي ما تمثل منثورة قطع العربية اآلداب ويف
عن تحدثت أنها ولو األلغاز، من لغًزا تزال وال النساء، نفوس تماًما تصور ال بحيث

البليغ. الصمت هذا سرته ما بعض لعرفنا عواطفه، عن الرجل تحدث كما عواطفها
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لبنى. طلق وقد ذريح بن قيس قاله ما يحب، من فراق عىل املحب ندم يف الشعر أشهر
قيس، ذلك فأبى لبنى، طالق يف قيس ابنه عىل ذُريح ألح ملا األعرابي: زياد بن محمد قال
يخليها. أو أموت، حتى املوضع هذا أريم ال وهللا، ال وقال: الرمضاء يف نفسه ذريح طرح
بأبيك هذا أتفعل وقالوا: باهلل وذكروه األمر عليه فعظموا ناحية، كل من قومه فجاءه
لبنى ففارق قتله، يف ورشيًكا عليه معينًا كنت الحال هذه عىل شيخك مات وإن وأمك،

يقول: وأنشأ حرضهما، من لهما بكى حتى وبكى صربه، وقلة أنفه رغم عىل

ب��ي��ن��ي أن��ت ب��ن��ف��س��ك ب��ي��ن��ي أال ج��رٍم غ��ي��ر ف��ي ل��ُخ��ل��ت��ي أق��ول
وال��ي��م��ي��ن م��ن��ي ال��رج��ل وق��ط��ع ن��ف��س��ي ل��ن��زع ال��ع��ظ��ي��م ف��وال��ل��ه
وأس��ع��دي��ن��ي ل��ل��ف��راق َف��بَ��كِّ��ي ِف��راًق��ا ل��ب��ن��ى ي��ا إل��ي أح��ب
ودي��ن��ي آخ��رت��ي أذه��ب��ت ل��ق��د ج��رٍم ب��غ��ي��ر ب��ال��ط��الق ظ��ل��م��ت��ك

تقول: وأنشأت شديًدا بكاء بكت لبنى بذلك سمعت فلما قال:

ال��خ��ائ��ن��ي��ن��ا ج��زاء ف��ج��ازان��ي وأه��ل��ي ب��ل��دي م��ن إل��ي��ه رح��ل��ت
ال��دف��ي��ن��ا ي��ب��ل��و أو ال��ق��ول ب��ح��ل��و ب��ع��دي ي��غ��ت��رَّ ف��ال ي��رن��ي ف��م��ن
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فلما عليها، لتحمل براحلة أُتيت أهلها إىل الشخوص وأرادت عدتها انقضت فلما
يقول: وأنشأ لهفه، واشتد عظيم، أمر منه داخله قيس ذلك رأى

م��خ��ب��ول ال��ح��زم ب��ع��د ال��ي��وم وإن��ك م��ت��ب��ول ال��ي��وم ف��أن��ت لُ��بَ��يْ��نَ��ى ب��ان��ت
م��ع��س��ول ال��خ��ي��رات، ل��ه��ا ل��ب��ن��ى، ودلُّ ن��ازح��ة ال��ي��وم ل��ب��ن��ى ع��ن��ك ف��أص��ب��ح��ت
م��ق��ب��ول ال��ع��ش��ق ل��ي��ال��ي ع��ه��دت ك��م��ا ب��ع��اف��ي��ِة ل��ب��ن��ى ن��وى ت��رج��ع��ن ه��ل
م��وص��ول وال��ح��ب��ل م��ج��ت��م��ٌع وال��ش��م��ل م��ق��ت��ن��ع ح��ق ب��ل��ب��ن��ى أران��ي وق��د
م��دخ��ول وال��ع��ق��ل م��رت��ه��ن ال��ق��ل��ب أذك��ره��ا ح��ي��ن ل��ب��ن��ى ح��ب م��ن ف��ص��رت
م��ش��غ��ول ال��ي��وم ف��ف��ؤادي ك��رب��ة ف��ي أذك��ره��ا ح��ي��ن ل��ب��ن��ى ح��ب م��ن أص��ب��ح��ت
م��س��ل��ول ال��ق��ل��ب م��ص��اب ُه��ي��ام أخ��و ل��ف��رق��ت��ه��ا م��ن��ه��وك م��ن��ي وال��ج��س��م
م��ف��ع��ول ال��ش��ي��خ وأم��ر ط��وع غ��ي��ر ع��ن ت��ف��ارق��ن��ي إذ ل��ب��ن��ى ال��ل��ه أس��ت��ودع

فلما خبائها، وحول األرض من رجليها موضع يقبِّل قيس فجعل لبنى ارتحلت ثم
عليك جنيت قد حاله: رأى ملا ذريح فقال واللوم، بالعذل أبيه عىل أقبلوا قومه ذلك رأى
حسبك فاهلل بقتيل، إال ترض فلم بها مجنون أني أخربك كنت قد قيس: له فقال بُني! يا

يقول: فأنشأ للرتاب، بتقبيله يعذلونه قومه وأقبل أمي! وحسب

ال��ت��راب��ا وط��ئ م��ن ح��ب ول��ك��ن أرٍض ت��راب ل��ط��ي��ب ح��ب��ي ف��م��ا
وال��ع��ذاب��ا ال��ب��ل��ي��ة ل��ي أرادا ج��م��ي��ًع��ا ش��ي��خ��ي��ن��ا ف��ع��ل ف��ه��ذا

كقوله: لبنى لفراق وأسفه لوعته عىل وأدل تقدم، مما أجود شعر ذريح بن ولقيس

ط��ائ��ُع وه��و غ��ي��ُه ك��آت وك��ن��ت ت��رك��ت��ه��ا وأن��ت ل��ب��ن��ى ع��ل��ى ت��ب��ك��ي
ال��ن��وازع ي��دي��ك م��ن ن��زع��ت��ه إذا ن��دام��ة ش��يء إث��ر ف��ي ت��ب��ك��ي��ن ف��ال
ج��ام��ع ال��ل��ه ف��رق م��ا وال ُم��ِش��تٌّ ج��م��ع��ه ال��ل��ه ح��اول ألم��ر ف��ل��ي��س
وق��ان��ع راض ف��ال��ق��ل��ب ت��ل��ق��ه��ا وإن ت��الق��ه��ا ل��م إذا ت��ق��ن��ع ل��م ك��أن��ك
ص��ان��ع أن��ت م��ا ع��ن��ك وص��دت ب��ل��ب��ن��ى ال��ن��وى ش��ط��ت إذا خ��ب��رن��ي ق��ل��ب ف��ي��ا
ف��ج��ازع ال��ح��ي��اء ن��اس��ي ام��رؤ ان��ت أم ال��ج��وى م��ع ال��م��ش��ت ل��ل��ب��ي��ن أت��ص��ب��ر
ال��م��ض��اج��ع ب��ال��ن��ي��ام اس��ت��ق��ل��ت م��ا إذا ب��ه��اج��ع لُ��ب��ي��ن��ى ب��ان��ت إن أن��ت ف��م��ا
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روادع ن��ك��اٌس ف��ي��ه األس��ى ض��ج��ي��ج ال��ج��وى ُم��س��ت��ش��ع��ر ال��م��رء ي��ن��ام وك��ي��ف
ج��ام��ع ال��ش��م��ل ل��ن��ا ي��ج��م��ع ول��م ل��ب��ي��ن��ى تُ��وات��ن��ا ل��م إذا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر وال
األض��ال��ع ب��ي��ن��ه��ن ح��م��ل��ت��ه ل��م��ا ال��ن��وى ت��ع��ط��ف أن ال��ق��ل��ب رج��اء ول��وال
ل��وام��ع ال��س��ح��اب ف��ي ب��رق ش��ق��ائ��ق ك��أن��ه��ا ل��ب��ن��ى إث��ر وج��ب��اٌت ل��ه
ال��م��ض��اج��ع إل��ي��ك ه��زت��ن��ي ال��ل��ي��ل ل��ي دج��ا إذا ح��ق ال��ن��اس ن��ه��ار ن��ه��اري
ج��ام��ع وال��ه��م ب��ال��ل��ي��ل وي��ج��م��ع��ن��ي وب��ال��م��ن��ى ب��ال��ح��دي��ث ن��ه��اري أق��ض��ي
ن��اف��ع ب��ي��ن��ك وش��ك م��ن ج��زع وه��ل واق��ع ه��و ل��م��ا أب��ك��ي إن��م��ا أال

القصيدة: هذه أيًضا شعره جيد ومن

ي��روُع م��ن��ك ال��ح��ب��ل ص��رم ك��ان وإن م��ج��م��ال وص��ل��ك ح��ب��ل ل��ب��ن��ى س��أص��رم
ن��زي��ع ال��ب��ع��ي��د ال��ن��ائ��ي ال��ب��ل��د ع��ن س��ال ك��م��ا ع��ن��ك ال��ن��ف��س أس��ل��ي وس��وف
خ��ش��وع ل��ل��ف��راق ج��س��م��ي ن��ال وإن ك��آب��ة م��ن��ك ل��ل��ض��ر م��س��ن��ي وإن
ورب��ي��ع ص��ي��ٌف ل��ب��ن��ى ب��ش��رق��ي ب��ه��ا أن��ت��م ال��ت��ي ال��دار ط��ل��ل س��ق��ى
ب��دي��ع ال��رج��ال ف��ع��ل م��ن ذاك وم��ا ُم��وك��ل ب��ال��ن��س��اء ص��بٌّ ي��ق��ول��ون
ش��ف��ي��ع ال��غ��داة ل��ب��ن��ى إل��ى ل��ي ف��ه��ل ي��س��ت��ش��ف��ع��ون��ن��ي وال��ن��اس زم��ن م��ض��ى
رب��ي��ع ج��ادك��ن ال س��ل��ٍم ب��ذي ت��ح��م��ل��وا ح��ي��ث ال��ح��ي ح��رج��ات أي��ا
رب��وع ت��ب��ل��ه��ن ل��م ب��ل��ى ب��ل��ي��ن ال��ل��وى ب��م��ن��ع��رج ال��الت��ي وخ��ي��م��ات��ك
ج��م��ي��ع أم��س وه��ي ش��ت��ى ال��ي��وم ه��ي ال��ع��ص��ا ش��ق��ت ن��ي��ة أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ل��س��ري��ع خ��ال��يً��ا وح��دي ذك��رت��ك ك��ل��م��ا ب��ال��دم��ع ال��ع��ي��ن ان��ه��م��ال وإن
وق��وع ال��دي��ار ف��ي ُورق ح��م��ائ��م ل��ه��اج��ن��ي ال��ظ��اع��ن��ون ي��ِه��ْج��ن��ي ل��م ف��ل��و
دم��وع ل��ه��ن ت��ج��ري م��ا ن��وائ��ح ه��وى ذا ك��ان م��ن ف��اس��ت��ب��ك��ي��ن ت��ج��اوب��ن
ُم��ض��ي��ع ال��م��رش��دي��ن ألم��ر ل��ع��اص م��ال��ٍك ج��رع��اء ي��وم إن��ي ل��ع��م��رك
ي��ب��ي��ع ح��ي��ن ال��م��غ��ب��ون ي��ن��دم ك��م��ا ف��ق��دت��ن��ي م��ن��ي، ك��ان م��ا ع��ل��ى ن��دم��ت
ص��دي��ع أج��نُّ م��م��ا ك��ب��د أب��ت ب��ح��ب��ه��ا ال��ع��اذالت ل��ح��ان��ي م��ا إذا
ه��ج��وع وال��ع��اذالت ي��ؤرق��ن��ي وح��ب��ه��ا ال��ع��اذالت أط��ي��ع وك��ي��ف
ج��م��ي��ع وأن��ت ه��ذا ع��ن ن��ه��ي��ت��ك ف��إن��ن��ي ش��ع��اع ن��ف��س م��ن ع��دم��ت��ك
ط��ل��وع ل��ه��ن م��ا ث��ن��اي��ا ه��ن��اك وأش��رق��ت ال��ق��ري��ب غ��ي��ر ل��ي ف��ق��رب��ِت
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خ��ل��ي��ع ال��ت��الد وال��م��ال األه��ل م��ن ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ح��ب��ي��ِك وض��ع��ف��ن��ي
ت��ب��وع ل��ل��ض��الل م��ط��ي��ع وق��ال��وا م��ائ��ًق��ا أح��م��ق ال��ن��اس دع��ان��ي وح��ت��ى

قوله: ويعجبني

ي��ب��ي��ع ح��ي��ن ال��م��غ��ب��ون ي��ن��دم ك��م��ا ف��ق��دت��ن��ي! م��ن��ي، ك��ان م��ا ع��ل��ى ن��دم��ت

حليلته، بفر ُفجع فإنه التكلف، شوائب من الخالصة الفطرة يمثل شعره يف وهو
عزيز. متاع املعشوقة والحليلة

األعراب: أحد يقول الطالق أثر وصف ويف

رج��وع ل��ه��نَّ م��ا ث��الث خ��رج��ن ب��ع��دم��ا ال��ن��دام��ة ت��غ��ن��ي وم��ا ن��دم��ت
ج��م��ي��ع وه��و ال��دار ش��ع��ب وي��ص��دع��ن ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ال��ح��الل يُ��ح��رِّم��ن ث��الث

شعب (ويصدعن يقول: أن عنه يغني كان ما دقيق، تعبري الدار بشعب والتعبري
أساسه. من للبيت هدم الحليلة فراق ألن القلب)

ببغداد عمه ابنة ترك وقد زريق، ابن عينية املفارق ندامة يف الشعر شجي ومن
الزفرة هذه فأرسل يريد، ما وبني بينه حيل ثم الرزق، سبيل يف األندلس إىل ورحل

الباقية:

م��ط��ل��ع��ُه األزرار ف��ل��ك م��ن ب��ال��ك��رخ ق��م��ًرا ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��ه أس��ت��ودع
أُودع��ه ال وأن��ي ال��ح��ي��اة ص��ف��و ي��ودع��ن��ي ل��و وب��ودي ودع��ت��ه
ت��ش��ف��ع��ه ال ح��ال ول��ل��ض��رورات أف��ارق��ه أال ب��ي ت��ش��ف��ع وك��م
وأدم��ع��ه م��س��ت��ه��الت وأدم��ع��ي ض��ح��ى ال��رح��ي��ل ي��وم ب��ي ت��ش��ب��ث وك��م
أرق��ع��ه ل��ك��ن ب��ف��رق��ت��ه م��ن��ي م��ن��خ��رق ال��ع��ذر ث��وب ال��ل��ه أك��ذب ال
ي��وس��ع��ه ال وق��ل��ب��ي ع��ن��ه ب��ال��ب��ي��ن ج��ن��اي��ت��ه ف��ي ع��ذري أوس��ع إن��ي
يُ��خ��ل��ع��ه ال��م��ل��ك يَ��س��وس ال م��ن ك��ذاك س��ي��اس��ت��ه أح��س��ن ف��ل��م م��ل��ًك��ا أع��ط��ي��ت
ي��ن��زع��ه ال��ل��ه ف��ع��ن��ه ع��ل��ي��ه ش��ك��ر ب��ال ال��ن��ع��ي��م ث��وب الب��ًس��ا غ��دا وم��ن
أج��رع��ه م��ا م��ن��ه��ا يُ��ج��رع ك��أس��ا ف��رق��ت��ه ب��ع��د خ��ل��ي وج��ه م��ن اع��ت��ض��ت
أدف��ع��ه ل��س��ت ذن��ب��ي وال��ل��ه ال��ذن��ب ل��ه ق��ل��ت ال��ب��ي��ن ذن��ب ل��ي ق��ائ��ل ك��م
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املفارق ندم

أت��ب��ع��ه ال��رش��د ب��ان ح��ي��ن أن��ن��ي ل��و أج��م��ع��ه ال��رش��د ف��ك��ان أق��م��ت ه��ال
وأق��ط��ع��ه إال ه��ذه س��ف��رت��ي ف��ي ب��ل��د ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ت��ق��ع ل��م أن��ن��ي ل��و
أه��ج��ع��ه ل��س��ت ول��ي��ل��ي ع��ل��ي��ه ح��زن��ا وأن��ف��ده��ا أي��ام��ي أق��ط��ع م��ن ي��ا
م��ض��ج��ع��ه ب��ن��ت م��ذ ب��ه ي��ط��م��ئ��ن ال وك��ذا م��ض��ج��ع ب��ق��ل��ب��ي ي��ط��م��ئ��ن ال
ت��ف��ج��ع��ه األي��ام ب��ي أن وال ب��ه ي��ف��ج��ع��ن��ي ال��ده��ر أن أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
وت��م��ن��ع��ه ح��ق��ي ت��م��ن��ع��ن��ي ع��س��راء ب��ي��د ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ده��ر ج��رى ح��ت��ى
أج��زع��ه ك��ن��ت ق��د ال��ذي أَوقَّ ف��ل��م ف��رًق��ا ج��ازًع��ا ده��ري ري��ب م��ن وك��ن��ت
أرب��ع��ه ب��ع��ُت م��ذ وع��ف��ت آث��اره درس��ت ال��ذي ال��ق��ص��ف م��ن��زل ي��ا ب��ال��ل��ه
ت��رج��ع��ه أم��ض��ت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي أم ل��ذت��ن��ا ف��ي��ك م��ع��ي��د ال��زم��ان ه��ل
يُ��م��رع��ه م��غ��ن��اك ع��ل��ى غ��ي��ث وج��اد م��ن��زل��ه أص��ب��ح��ت م��ن ال��ل��ه ذم��ة ف��ي
أض��ي��ع��ه ال ص��دق ع��ه��د ل��ه ع��ن��دي ك��م��ا ي��ض��ي��ع ال ع��ه��ٌد ل��ي ع��ن��ده م��ن
ي��ص��دع��ه ذك��ري ق��ل��ب��ه ع��ل��ى ج��رى وإذا ذك��ره ق��ل��ب��ي ي��ص��دع وم��ن
ي��م��ت��ع��ه ح��ال ف��ي ب��ي وال ب��ه ي��م��ت��ع��ن��ي ال ل��ده��ر ألص��ب��رن
أوس��ع��ه ف��ك��رت ل��و األم��ر ف��أض��ي��ق ف��رًج��ا م��ع��ق��ب اص��ط��ب��اري ب��أن ع��ل��ًم��ا
وت��ج��م��ع��ه ي��وًم��ا س��ت��ج��م��ع��ن��ي ج��س��م��ي ب��ف��رق��ت��ن��ا أض��ن��ت ال��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ع��لَّ
س��ي��ت��ب��ع��ه ال��ث��ان��ي غ��ده ف��ي ب��د ال م��ن��ي��ت��ه م��ن��ا أح��ًدا ت��غ��ل وإن
ن��ص��ن��ع��ه ال��ل��ه ب��ق��ض��اء ال��ذي ف��م��ا ل��ن��ا ال��ف��راق ه��ذا أب��ًدا ي��دم وإن

من فعض منه ضاعت فرصة يف الرومي ابن قاله ما املفارق بندامة يتصل ومما
املجون: ظرف من فيها ملا الفكاهة، سبيل عىل فلنذكرها البنان، بعدها

خ��ن��ث1 ش��ادن ف��ي ب��ه ه��م��م��ت ذن��بً��ا ع��الن��ي��ة ت��رك��ي م��ن ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر
ع��ب��ث ظ��اه��ر ع��ن ص��دق��ت ب��ن��ي��ة وم��ن��ط��ق��ه ع��ي��ن��اه دع��ت��ن��ي ظ��ب��ٌي
م��ك��ت��رث غ��ي��ر ك��أن��ي س��ك��ت ل��ك��ن إج��اب��ت��ه ف��ي وح��ظ��ي أج��ب��ه ف��ل��م
ال��دم��ِث ب��ال��ف��ت��ى ف��ي��ه��ا ك��ن��ت م��ا وال��ل��ه ي��ط��ل��ب��ن��ي ال��ص��ي��د وظ��ل ف��ررت ب��ل ال
م��ن��ب��ع��ث غ��ي��ر ب��ق��ل��ب ان��ب��ع��ث��ت أن��ي م��ح��ت��ج��ًزا ك��ن��ت ل��م��ا ب��ال��ل��ه أق��س��م��ت

املتثني. والخنث: الغزال. الشادن: 1
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املحب غربة

الرشيف: قال كما األمر ألن غريب، مهجور وكل املحب، غربة عن قليًال نتكلم

م��ودود غ��ي��ر ق��ري��ب ال��غ��ري��ب إن ب��ه ال��دي��ار ت��ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب ل��ي��س

الغنوي: حذيفة قال كما حبه، سبيل يف يغرتب من الشعراء فمن

وال��غ��ري��ب إن��ن��ي وال��ه��داي��ا أم��ا ب��أرض��ن��ا ال��غ��ري��ب ه��ذا م��ن ي��ق��ول��ون
أدي��ب1 ب��ال��زم��ام ع��ود ق��ي��َد ك��م��ا ال��ه��وى واق��ت��اده ال��ش��وق دع��اه غ��ري��ب
ح��روب ن��ف��ت��ه أو دي��ن م��ط��ال��ب ب��أرض��ك��م أط��اف إن ع��ل��ي��ك��م وم��اذا
ورك��وب ص��ع��ب��ة م��ن��ه��ا ق��الئ��ص وأب��ت��غ��ي ال��م��ي��اه ب��أع��ط��ان أم��ش��ي

األعراب: بعض قول املحب غربة يف الشعر شجي ومن

رب��ي��ب ال��م��ق��ل��ت��ي��ن ك��ح��ي��ل غ��زال وج��رة ب��ط��ن م��ن ال��غ��ادي��ن ال��ج��ي��رة وف��ي
غ��ري��ب ع��ن��ه ت��ن��أي��ن م��ن ول��ك��ن ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب أن ت��ح��س��ب��ي ف��ال

ذلول. وأديب الجمل، العود 1



العشاق مدامع

اغرتاب يف بالبلوى اختصاصه يذكر األعراب بعض قول املعنى بهذا يتصل ومما
محبوبته:

ت��راب��ه��ا2 ط��ي��بً��ا ي��زداد ح��ج��ٌج ل��ه��ا م��ض��ت وإن دم��ن��ت��ه��ا أرض ك��ل أرى
أج��اب��ه��ا ل��و م��خ��ل��ًص��ا ف��ي��ه��ا دع��وت��ك دع��وة ُرب أن رب ي��ا ت��ع��ل��م��ن أل��م
ذئ��اب��ه��ا إل��يَّ ُح��ب��ت ال��ف��ال ذئ��اب ل��ه��ا ن��س��بً��ا أرى انِّ��ي َل��َو وأق��س��م
اغ��ت��راب��ه��ا غ��ي��ري ض��ر م��ا ال��ق��رى ب��وادي أص��ب��ح��ت ه��ي ل��ئ��ن ل��ي��ل��ى أب��ي ل��ع��م��ر

يقول: من غريبًا يكون ال وكيف حرمانه، يف تتمثل املحب وغربة

وع��ل��ِت س��ق��اًم��ا ن��ف��س��ي ن��ِه��ل��ت ب��ه��ا ال��ت��ي م��ن أق��دن��ي ال��م��وت��ى م��ن��ش��ر أي��ا
ل��ض��ن��ت ال��ت��راب س��اق��ي م��ن ال��ع��ي��ن ق��ذى س��أل��ت��ه��ا انِّ��ي َل��َو ح��ت��ى ب��خ��ل��ت ل��ق��د
ح��ن��ِت ال��ل��ي��ل آخ��ر ذك��رت��ه إذا ب��ت��ن��وف��ة ه��ال��ك بَ��وٍّ أم وم��ا
أج��نَّ��ت م��ا ع��ل��ى أح��ش��ائ��ي أط��ام��ن أن��ن��ي غ��ي��ر ل��وع��ة م��ن��ي ب��أك��ث��ر

يف ذكره رددوا فقد به، يضن ال ملا مثًال العرب أنفس يف كان العني قذى أن ويظهر
أسد: بني بعض قال كما أشعارهم،

زه��ي��د3 وذاك ي��ط��ل��ب ل��م ال��ع��ي��ن ق��ذى س��أل��ت��ه ل��و م��ن وص��ل ط��الب��ي وك��ي��ف
ج��ل��ي��ُد وال��ف��ؤاد ص��ح��ي��ًح��ا أراك ل��ي ل��ق��ال ت��س��ي��ل ن��ف��س��ي رأى ل��و وم��ن

عليها. مشت دمنتها: 2

طلب. ما أعطاه أطلبه: 3
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الضائع األمل

حرضة الفرنسية إىل ونقلها البدائع، صاحب كتبها رسالة الباب هذا مقدمة يف نذكر
اإلخفاق. قسوة بعد الصدر، يف يضطرم الوجد تمثل وهي البيه. عيىس املجيد عبد األديب

إم��ُت ك��م��ا ت��ئ��ي��م أن ُس��ل��ي��م��ى وج��اء ص��اح��ب ك��ل الم��ن��ي ح��ت��ى ت��أي��م��ت
ب��ع��ت م��ا ال��ت��غ��اب��ن ي��وم إذن ل��ب��ئ��س ب��غ��ي��ره ي��وًم��ا م��ن��ك ح��ظ��ي ب��ع��ت ل��ئ��ن

من بقية عندي أن لو وغم، هم من فيها ما وأحتمل الحياة، بأساء عىل أصرب كنت
اليأس وأتى الرجاء، دون القنوط حال ولكن آالمي، فيها وأدفن أحزاني، بها ه أرفِّ األمل

شفاء. من النوح سوى وال ُمسعد، من الجزع غري يبق فلم الطمع، دون
بقربهم، الفرح ذقت أحبابًا ويا عيشهم، وأطيب وردهم، أهنأ كان ما جرية فيا
لقيتم الذي ما بربكم لقاؤهم، أحياني وكان فراقهم، أفناني من ويا لبعدهم، الهم وعرفت
بودكم، ظفر قد يكون أن عىس ومن وعدوانًا، وظلًما وهوانًا، ذالٍّ بعدكم لقيت فقد بعدي،
من بعدكم صحبت فقد أكمله، األنس ومن أجمله، الحب من فأصفاكم بحسنكم، ونِعم
فأوالني القرب وأوليته الصاب، فسقاني الشهد سقيته ومن خلتي، وأنكر نعمتي، جحد
وإخواني، أهيل بركم يف أعق لم أن عىل نفيس أألوم ألوم؟ من شعري ليت فيا القطيعة؟!

أقمتم. حيث وأقيم رستم، حيث فأسري



العشاق مدامع

أت��ب��ع أه��ل��ي أي ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا وظ��اع��ن م��ق��ي��م م��ن أه��ل��ي ت��ف��رَّق
أت��وق��ع ب��ي��ن��ه��م ال��ذي��ن وش��ط ف��راق��ه��م أب��ال��ي ال ال��ذي��ن أق��ام

خلفتموه بمن تبالوا ولم وأهلكم، وطنكم، وآثرتم وحيًدا تركتموني أن عىل ألومكم أم
همه؟ وأسري حزنه، طريح

فكانوا ذخًرا بعدكم من واتخذتهم بدل، رش فكانوا بدًال منكم جعلتهم قوًما ألوم أم
قراد من أذل هم فإذا الجائر، والزمن الخائن، الدهر به أتقي حصنًا ورجوتهم كالهباء،
وَزر؟! رش إىل ويلجأ مطمع، غري يف يطمع برهم، والراجي ظلهم، املتفيئ وإذا بمنسم،
من أمدنا ثم فأقمت، باملقام عيل وحكم فرحلتم، الرحلة إىل اضطركم دهًرا ألوم أم
كاذبًا. التداني ورجاء خائبًا، التالقي يف األمر جعل ما املزار، وشط الدار، لبعد اليأس

ال��ن��اع��ي ي��ن��ع��ان��ي أن ي��وش��ك أرى م��ا ع��ل��ى أب��ق��ى وق��ل��م��ا
إط��م��اِع ب��ع��د م��ن س��ي��م��ا ال ال��ه��وى أله��ل ال��ي��أس أق��ت��َل م��ا

لم إذ العتاب ترهبوا ولم للقنوط، وأذعنتم لليأس، أخضعتم صنعتم؟ الذي هذا ما
سواي؟! بها وآثرتم غريي، إىل الشمس تلك فزففتم اللقاء، تأملوا

أم��ي��ِن غ��ي��ر اس��ت��ودع��ت ال��ذي ف��أن��ا ع��ن��دك��م ع��ه��ودي ض��اع��ت إن ع��زَّ ي��ا
م��غ��ب��ون ع��اش��ق ب��أول ل��ك��م ال��ه��وى ف��ي أن��ا ف��م��ا م��غ��ب��ونً��ا ع��دت أو

وأورث املضجع، أَقضَّ ما منكم فكان — مللول وفاء وال — فمللتم عليكم اليأس غلب
بعد هيهات ولكن منا؟ القنوط ونال بنا، اليأس صنع ما تعلمون فهل السهاد، الجفن

العزاء. ينفع أن اليوم

ح��رام ع��ل��ي ال��دن��ي��ا ُم��ن��ى ف��ك��ل ن��ي��ل��ه��ا ف��ات ف��إن ال��ق��ص��وى ال��غ��اي��ة ه��ي

190



الضائع األمل

من فمنهم أفانني، فيه لهم ووجدت الضائع، األمل يف الشعراء قال ما نظرت وقد
يقول: كالذي للعشق، وجهه يؤهله لم أن عىل يأسف

يُ��خ��ل��ق ل��م ال��ن��اس ف��ي ف��م��ث��ل��ه��ا ح��س��ن��ه��ا أع��ج��ب��ه��ا ج��اري��ة
م��ن��ط��ق��ي م��ن ت��ض��ح��ك ف��أق��ب��ل��ت ل��ه��ا م��ح��ب أن��ي خ��ب��رت��ه��ا
ق��رط��ق ف��ي ال��وس��ن��ان ك��ال��رش��أ ل��ه��ا ف��ت��اة ن��ح��و وال��ت��ف��ت��ت
اع��ش��ق1 ث��م وج��ه��ك إل��ى ان��ظ��ر ال��ف��ت��ى ل��ه��ذا ق��ول��ي ل��ه��ا ق��ال��ت

الحسني: بنت ُسكينة يف ربيعة أبي بن عمر قول األمل ضياع يف الشعر جيد ومن

وال��ج��ل��ب��اب ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ت��ج��ري ذوارف وال��دم��وع س��ك��ي��ن��ة ق��ال��ت
وِط��الب��ي ت��ص��يُّ��دي أط��ال ف��ي��م��ا أَْج��ِزِه ل��م ال��ذي ال��م��غ��ي��ري ل��ي��ت
وت��ص��اب��ي ه��وى ع��ل��ى نُ��الم ال إذ أي��ام��ن��ا ال��م��ن��ى ل��ن��ا ت��ردُّ ك��ان��ت
ال��ن��ش��اب ب��ن��واف��ذ ال��ح��ش��ا يُ��رم��ى ك��أن��م��ا ف��ِب��تُّ ق��ال��ت م��ا ُخ��بِّ��رت
ش��راب وف��ق��د ظ��م��أ ع��ل��ى م��ن��ي وب��رُده ال��ف��رات م��اء م��ا أُس��َك��يْ��ُن
ال��غ��ي��اب أم��ان��ة ال��ن��س��اء ي��رع��ى وَق��لَّ��َم��ا ن��أي��ِت وإن م��ن��ك ب��أل��ذ
ع��ذاب��ي أط��ل��ِت ف��ق��د ال��ف��ؤاد س��ق��م ب��ه أش��ف��ي ن��ائ��ًال ل��ي ت��ب��ذل��ي إن
األس��ب��اِب ع��رى وب��ي��ن��ه��ُم ب��ي��ن��ي ف��ت��ق��ط��ع��ت أق��ارب��ي ف��ي��ك وع��ص��ي��ت
ب��ث��واب أس��ع��ف��ت��ن��ي وال م��ن��ه��م ُم��م��س��ًك��ا ب��ال��وص��ال ال ف��ت��رك��ت��ن��ي
س��راب ل��ل��م��ع ه��اج��رة ح��ر ف��ي م��ائ��ه ف��ض��ل��ة ك��ال��م��ه��ري��ق ف��ق��ع��دت

قوله: يف ُكثرَيِّ بكاُه كما الضائع األمل بكى من الشعراء من أر ولم

األب��اط��ِح س��ه��ل ال��ع��ص��م يُ��ح��ل ب��ق��ول اس��ت��ب��ي��ت��ن��ي م��ا إذا ح��ت��ى وأدن��ي��ت��ن��ي
ال��ج��وان��ح ب��ي��ن غ��ادرت م��ا وغ��ادرِت م��ذه��ٌب ل��ي ال ح��ي��ن ع��ن��ي ت��ول��ي��ت

بريق ألن اعشق)، ثم ألسنانك (انظر هكذا البيت لهذا الساعي زكي إبراهيم الدكتور صديقنا رواية 1

األسنان. أطباء عند والقوة الحسن شارة هو الثنايا
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العشاق مدامع

بنوايص الطمع أخذ حتى محبوبه، استدرجه وقد املحب، تمثل شعرية صورة وهي
والقنوط. الخيبة أذيال يف يتعثر األخرية، اللحظة يف تركه ثم آماله،

الرشيف: يقول املعنى هذا ويف

ل��وق��وِع ت��ع��رض ب��ع��د ف��ن��ج��وت ط��ام��ًع��ا ال��ح��ب��ائ��ل ل��ك ن��ص��ب��ت ق��د ك��م
ال��م��م��ن��وع ال��ل��م��ى ذاك ع��ل��ى أس��ًف��ا غ��ل��ت��ي أش��رب ظ��م��آن وت��رك��ت��ن��ي

قال كما قومك، غري وقوم بلدك، غري بلد من تحبه، من يكون أن الذاهب األمل ومن
نُصيب:

ت��رُده ال��ت��ي ال��ه��م ل��ط��وارق ُس��ه��ده وع��اده ال��م��ح��ب أِرق
ك��ب��ده ل��ي ت��رق ف��ل��ي��س وق��س��ا ك��ب��دي ل��ه رق��ت م��ن وذك��رت
ب��ل��ده ج��ي��رة ح��ي��نً��ا ف��ن��ك��ون ب��ل��دي وال ق��وم��ي، ق��وم��ه ال
ي��ج��ده ب��ص��ب��اب��ة أج��ل��ه م��ن أح��ٌد ي��ك��ن ل��م وج��ًدا ووج��دت

ليقول: حتى األماني، عقم عن كثريًا يتحدث ونصيب

ال��س��د ب��م��ن��ق��ط��ع أي��ام م��ث��ل وه��ل بُ��د م��ن ال��م��ف��رق ال��ب��ي��ن ع��ل��ى ه��ل أال
ت��ب��دي وم��ا ت��ع��ي��د م��ا ع��اٍد ع��ه��د ع��ل��ى وال��م��ن��ى أول��ئ��ك أي��ام��ي ت��م��ن��ي��ت
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الكتامن

بعد يرى وال القرب، وأرسار الود، تفاصيل سرت غري الكتمان من يهمه ال من الشعراء من
جميل: قال كما يحب، من اسم ذكر يف حرًجا ذلك

وع��ه��ودا م��واث��ًق��ا ع��ل��يَّ أخ��ذت إن��ه��ا بَ��ثْ��نَ��َة ب��ح��ب أب��وح ال ال

من البيت هذا لكان للوشاة، تضليًال وجحوده، االسم نكران إىل يذهب كان لو وإنه
ثانية: كلمة من يقول ما وإليك وهذره. القول، سخف

ع��اش��ق ل��ك إن��ن��ي ي��ق��ول��وا أن س��وى ي��ت��ح��دث��وا أن ال��واش��ون ع��س��ى وم��اذا
ال��خ��الئ��ُق م��ن��ِك ت��ص��ُف ل��م وإن إل��ي ح��ب��ي��ب��ة أن��ت ال��واش��ون ص��دق ن��ع��م

قالوا كما بثينة، جميل الناس: قال حتى بحبها، يُعرف أن يبايل ال أنه عىل يدل فإنه
عن تورية بثينة ذكر وأنه لكثري، السالف البيت أن القايل عىل أبو ويذكر ليىل. مجنون
الشعر، لرضورة إال عزة عن يعدل كان ما كثري ألن حتم؛ غري أرى فيما وهذا حبيبته،

كقوله:

ب��رح��ي��ل آذن��ت ع��ي��ٌر ل��ع��زة ط��رف��ه��ا رد أن ل��ل��ع��ي��ن ح��زنً��ا ك��ف��ي
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
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التالعب من نوع وهو ُمعاصاته، عند وليىل الشعر، مواتاة عند عزة ذكر فقد
أخرى: قصيدة من كثريِّ وقال العرب. شعر يف كثر الذي باألسماء

غ��ائ��ل��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��ل��ه وح��ب��ك أش��غ��اٌل وال��ن��اس وره��ب��ة ش��دي��ًدا ح��بٍّ��ا ل��ك��م وي��خ��ف��ي
ج��اه��ل��ه ح��دي��ث��ك ع��ن ح��دث��وه إذا ك��أن��ه ح��ت��ى ال��س��ر يُ��م��ي��ت ك��ري��ٌم
ت��راس��ل��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��ى ب��أن ي��ودُّ
ش��م��ائ��ل��ه َع��ز ع��ن��د ي��وًم��ا ل��ت��ح��م��د ال��ع��ال ط��ل��ب ف��ي ل��ل��م��ع��روف وي��ج��ه��د

وأرسار الحب، أحاديث يكتم وإنما يهوى، من اسم يكتم ال الشعر هذا يف وهو
الجرمي: ثعلب بن جابر قال كما الصبابة،

ي��ق��ي��ِن ب��غ��ي��ر ري��ا م��ن ب��ع��م��ي��اء رددت��ه ري��ا س��ر ع��ن وم��س��ت��خ��ب��ٍر
ب��أم��ي��ن خ��ب��رت��ه إن أن��ا وم��ا ن��اص��ح ل��ك إن��ن��ي ان��ت��ص��ح��ن��ي ف��ق��ال

محبوبته باسم رصح ولكنه كتمانًا، املحبني أكثر من كان األحنف بن العباس وهذا
ذلك: يف قال وقد «فوز» جاريتها سمت أن له جاراته إحدى حسد من بلغ ولقد فوز،

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
أس��وار ذات ل��ط��م��ت��ن��ي ل��و ع��ذرت م��غ��اي��ظ��ة ف��وًزا ول��ي��دت��ه��ا س��م��ت
أس��ت��اري ي��ه��ت��ك��ن ن��اح��ي��ة ك��ل ف��ي ق��راب��ت��ه��ا م��ن ن��س��اء ي��زال وم��ا

قوله: يف الصبابة تباريح بكتم يتغنى الوليد بن ومسلم

ق��ب��ل��ي س��ل��ف��وا األل��ى ال��م��ح��ب��ي��ن ب��ش��ج��و أن��ن��ي غ��ي��ر ن��ائ��ًال م��ن��ه��ا ن��ل��ت وم��ا
خ��ب��ل ع��ل��ى خ��ب��ًال ال��ق��ل��ب ت��زي��د إل��ي��ه��ا ب��ن��ظ��رة ن��ف��س��ي وك��ل��ت رب��م��ا ب��ل��ى
ال��ع��ذل م��ن ف��اس��ت��رح��ت ب��ي م��ا ي��در ف��ل��م ع��اذل��ي ال��ص��ب��اب��ة ت��ب��اري��ح ك��ت��م��ت
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بقوله: ربه عبد ابن عارضه وقد

ق��ت��ل��ي ل��ه��ا وه��ب��ت ق��ت��ل��ي س��أل��ت ول��و ب��وص��ل��ه��ا ع��ل��يَّ ض��ن��ت ال��ت��ي ب��ن��ف��س��ي
ال��ع��دل م��ن أح��ل��ى ال��ج��ور ذاك ول��ك��ن ب��ح��ك��م��ه��ا ع��ل��يَّ ج��ارت ح��ك��م��ت وإن
ال��ع��ذل م��ن ف��ؤادي ف��ي أح��ل��ى ش��يء ف��ال ل��ذك��ره��ا ح��بٍّ��ا ال��ع��ذل ف��ي��ه��ا وأح��ب��ب��ت

الخزاعي: الشيص أبي بقول يذكرنا وهو

ال��ل��وَُّم ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ل��ذك��راك ح��بٍّ��ا ل��ذي��ذة ه��واِك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د
م��ن��ه��م ح��ظ��ي م��ن��ِك ح��ظ��ي ك��ان إذ أح��ب��ه��م ف��ص��رت أع��دائ��ي أش��ب��ه��ت

املرصي: نُباتة ابن وقول

ف��اِك الث��ٌم ك��أن��ي ح��ت��ى ف��ل��ذ ��اِك س��مَّ ح��ي��ن ع��ذول��ي ث��غ��ر ل��ث��م��ت

قالقس: ابن كقول واحدة جملة الهوى يكتم من العشاق ومن

وأه��واه إل��ي��ه أص��ب��و ب��م��ن ع��ل��ي��ه��م ض��ن��ة ال��ع��واذل ع��ن��د ال��ه��وى ك��ت��م��ت
ه��و إال يُ��ع��ش��ق ل��ي��س أن ل��ع��ل��م��ه��ُم ل��ه ف��ط��ن��وا ع��اش��ق إن��ي ق��ل��ت ول��و

يقول: من مذهب منه وأغرب غريب، مذهب وهو

ت��س��ق��ُم ال��م��ح��ب��ي��ن وأج��س��ام س��ق��ي��ًم��ا يُ��رى ال ج��س��م��ك ب��ال م��ا وق��ائ��ل��ة
ي��ع��ل��م ل��ي��س ب��ال��ه��وى ف��ج��س��م��ي ل��ج��س��م��ي ي��ب��ح ل��م ب��ح��ب��ك ق��ل��ب��ي ل��ه��ا ف��ق��ل��ت

بحبه باح أنه يذكر فتارة الكتمان، عن الحديث من شجون األحنف بن وللعباس
كقوله: بالؤه. طال حني

ل��س��ان��ي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي أم��اله ع��ي��ن��ي ب��دم��ع ك��ت��اب 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��وى ك��ن��ت ق��د
ي��داِن ب��ه ل��ي ي��ك��ن ول��م ب��الئ��ي ب��ي ط��ال إذ ف��ب��ح��ت

مكتوم سيموت أنه يذكر وتارة الناس. عن فضًال محبوبه، عن حبه يكتم هنا وهو
فيقول: يحب، عمن إال الرس

رق��دوا ال��ه��وى ف��ي أي��ق��ظ��ون��ي إذا ح��ت��ى م��ودت��ه��م أذاق��ون��ي ال��ذي��ن أب��ك��ي
ق��ع��دوا ال��ه��وى ف��ي ح��م��ل��ون��ي م��ا ب��ث��ق��ل م��ن��ت��ص��بً��ا ق��م��ت ف��ل��م��ا واس��ت��ن��ه��ض��ون��ي
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��ي 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��ن
أج��د ال��ذي ص��وت ت��س��م��ع��وا وأن ق��ل��ب��ي أَح��ب��ك��م ق��د أن ت��ع��ل��م��وا ب��أن ح��س��ب��ي

فيقول: بمحبوبته رفًقا بحبه التحدث عن الناس لينرصف سال، أنه يذكر وحينًا

أص��دق ح��ي��ن ي��ن��ك��روا ل��ك��ي��م��ا س��ل��وت أن��ن��ي ف��ح��دث��ت ن��ف��س��ي ع��ل��ى ك��ذب��ت
وأش��ِف��ُق ع��ل��ي��ك أب��ق��ي ول��ك��ن��ن��ي م��الل��ٍة ع��ن وال م��ن��ي ِق��ل��ى م��ن وال
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��و م��ن ل��وص��ل��ِك أدن��ى وت��س��ت��ري ت��ب��اع��دي أن وع��ل��م��ت

الصدود: من الغرض تعيني يف قوله هذا من وأحىل

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

196



الكتمان

صاحبه، عن بخده يصدف منهما كالٍّ أن بذلك يريد الخدود» «صدود قوله: وتأمل
كقوله: العيون، بحديث يكتفي وطوًرا ائتالف. يف فهي القلوب أما

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��م ال��ق��ل��ب��ي��ِن ف��ي أردن��ا ب��م��ا ال��ع��ي��ون ت��خ��ب��رن��ا

كقوله: التسرت، يف مبالغة الرسور، ويبدي الحزن، يرس وقد

ي��راِك م��ن ل��ع��ي��ن��ي ح��س��دي ف��ي��ا دون��ي ت��راك ال��ع��ائ��دات ع��ي��ون
س��واك إل��ى ب��ال��ك��الم وأع��م��د ف��أت��ق��ي��ه��م ب��ال��ك��الم أري��دك
ب��اك وال��ق��ل��ب ض��اح��ك ف��س��ن��ي ل��ي��خ��ف��ى ض��ح��ك��ي ف��ي��ه��م وأك��ث��ر

بقوله: الكتمان رضورة عن أفصح وقد

أُح��ب ال ب��م��ن أح��ب 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��د وال

فيقول: الحب، قلبه يكاتم أن استطاع لو تمنى وربما

ال��ح��ب س��ب��ب ال��ردى أس��ب��اب ف��أك��رم ال��ردى م��ن ب��د 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��ت ق��ل��ب��ه ال��ح��ب ك��ات��م خ��ل��ًق��ا أن ول��و
ال��ك��رب غ��م��رة وان��ج��ل��ت ق��ل��ب��ي ح��ش��اش��ة ت��م��اس��ك��ْت ال��س��الم ت��ق��ري��ك ق��ي��ل إذا

فيقول: الحب كتم من ييأس وقد

وال��رش��د ال��غ��ي س��ب��ي��ل ب��ي��ن ش��ت��ان ب��ه خ��ف��اء ال ش��يء ف��ه��و ال��ه��وى أم��ا
أح��د ع��ل��ى ي��خ��ف��ى ال ال��ح��ب م��ن وس��ٌم أع��ي��ن��ه��م ب��ي��ن ق��وم ال��م��ح��ب��ي��ن إن
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لليل ليس الظنون، من بيداء يف حبه أجل من الناس يضل حتى بالكتمان يبالغ وقد
يقول: كما نهار،

ِف��رَق��ا ق��ول��ه��م ف��ي��ن��ا ال��ن��اس وف��رق ب��ن��ا ال��ظ��ن��ون أذي��ال ال��ن��اس س��ح��ب ق��د
ص��دق��ا أن��ه ي��دري ل��ي��س وص��ادق غ��ي��رك��م ب��ال��ظ��ن رم��ى ق��د ف��ج��اه��ل

يوم يف والكسائي املوصيل وإبراهيم هو مات األحنف بن العباس أن ذكروا وقد
سأل ثم يديه، بني فصفوا عليهم، يصيل أن املأمون فأمر الرشيد، إىل ذلك فرفع واحد،
منه دنا وانرصف فرغ فلما عليه، فصىل األحنف ابن بتقديم وأمر واحًدا، واحًدا عنهم
عىل بالتقدمة العباس آثرت كيف سيدي يا فقال: الخزاعي مالك بن هللا عبد بن هاشم

البيتني: هذين املأمون فأنشده حرض؟ من

وت��ك��اب��د ب��ه��ا ت��ش��ق��ى ال��ت��ي ل��ه��ي إن��ه��ا وق��ال��وا ن��اس ل��ي س��م��اك
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��دت��ه��م

بالتقدمة؟ أوىل الشعر هذا قال من أليس فقال: نعم. فقال: أتحفظهما؟ قال: ثم
سيدي.1 يا بىل فقال:

ذُريح: بن قيس قول الرس كتمان يف قيل ما جيد ومن

ض��م��ي��ر ب��ذاك ي��ع��ل��م ول��م ل��م��ت ض��م��ي��ره ع��ن ال��ه��وى أخ��ف��ى أم��ًرا ان ل��و
ك��ث��ي��ر وال��م��س��ت��خ��ب��رون ب��س��رك ت��ب��ح ل��م وال��ن��ف��س ال��ل��ه س��أل��ق��ى ول��ك��ن

الكلبي: الحكيم عبد بن جاهر قول الكتمان يف املوجع الشعر ومن

يُ��ق��ض��ى م��ا ال��زاه��ري��ة ع��ن��د وَدي��ن��ك غ��ري��م��ه ف��وف��ى دي��ن ذي ك��ل ق��ض��ى
ب��غ��ض��ا ب��ه ظ��ن��وا ال��واش��ون اس��ت��ب��ص��ر إذا ب��ال��ت��ي ظ��ري��ف��ة ح��ب��ي ف��ي أك��ات��م

الشاعر هذا حياة بالتفصيل فيه تناول األحنف» ابن «صبابة سماه ا خاصٍّ كتابًا البدائع صاحب وضع 1

نواس. وأبي ربيعة أبي ابن وبني بينه ووازن الوجدانية،
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أرض��ا ل��ه��م ي��زور ال ع��دو ك��أن��ي أوده��م ال��ذي��ن ال��ح��ي ع��ن ص��دوًدا
م��رض��ى ل��ه��ا ظ��ل��ل��ن��ا إال آل��ٍة ع��ل��ى ذاك��ر ال��زاه��ري��ة ب��اس��م ي��دُع ول��م
غ��م��ض��ا ف��ارق��وا م��ذ ال��ع��ي��ن��ان ذاق��ت وال ب��ع��ده��م ب��ال��ش��رب ال��ه��ي��م��ان ن��ق��ع وم��ا

صاحب قال كما التهمة، تصدق لو فيتمنى يحب، ال من بحب املرء يتهم وقد
البدائع:

ق��ل��ب��ي وال ل��دي��ه��ا ره��ٌن م��ه��ج��ت��ي وال ب��ح��ب��ه��ا رم��ون��ي أن��ى ل��ه��م ع��ج��ب��ت
ذن��ب ب��ال أالم أن ع��ن��اءً ف��إن ع��واذل��ي ه��واه��ا ف��ي ص��دق رب ف��ي��ا
ال��ح��ب ف��ات��ح��ة ال��م��رء م��الم ف��إن م��الم��ه��م ع��ل��يَّ ت��ق��ط��ع ف��ال وإال

أدبية طرفة

ملحبوبته: بعضهم قال

أن��ا ث��م أن��ِت وإال اإلل��ه إال أح��د ب��ه ي��ع��ل��م ال وس��رُِّك س��رِّي

اليقني! الخرب فعندها القوادة، تنس ال له: فقالت
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التجني قسوة

فمن التجني، قسوة عن كذلك القول وأكثروا والصدود، الهجر شكوى من الشعراء أكثر
السعدي: نُباتة ابن قول ذلك

ف��ي��ه��ا أب��ل��ي��ت��ه ال��ذي ال��ش��ب��اب وال ع��ائ��دٌة ال��ع��ي��ش غ��ف��الت ال ده��ر ي��ا
ت��م��ن��ي��ه��ا م��ن س��ع��دى ت��م��ن��ع ف��ل��س��ت م��ط��ال��ب��ه��ا م��ن ُس��ع��دى ت��م��ن��ع ك��ن��ت إن
أغ��ان��ي��ه��ا ش��وق��ي ع��ل��ى ت��دل ب��ات��ت وم��س��م��ع��ٌة أوت��ار ن��غ��م��ة ل��ل��ه
س��اق��ي��ه��ا ري��ق ف��ي��ه��ا ب��ال��م��زج أف��ن��ي��ت ط��ال��ع��ة ال��ش��م��س ك��ش��ع��اع وق��ه��وٌة
ت��ج��ن��ي��ه��ا م��ن أو ه��ج��ره��ا م��ن خ��ض��ع��ت ل��ن��ائ��ب��ٍة ال��دن��ي��ا ف��ي أخ��ض��ع ك��ن��ت ل��و
ف��ي��ه��ا م��ن ال��ع��ي��ن ت��م��ت��ري��ه م��ا ك��أن م��ح��ب��ت��ه��ا ف��ي ع��ي��ن��ي ال��دم��َع ت��س��ت��ع��ذب

الرومي: ابن قول أجمل وما

ل��ظ��ل��م��ي ِم��ف��ت��اًح��ا ـ��ة ـَّ ال��ع��ل�� ج��ع��ل ع��ل��ي��ًال ي��ا
وج��س��م��ي ج��ف��ن��ي��ك غ��ي��ر ع��ل��ي��ٌل األرض ف��ي ل��ي��س

الصباح، يف ونرشتها الحب) هللا (لعن عنوانها كلمة فهمي حياة اآلنسة كتبت وقد
بقوله: القاياتي حسن السيد املبدع الشاعر فأجابها

ح��ي��ات��ي ي��ا ب��ن��ا ورف��ًق��ا روي��ًدا ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��ل��ى ح��ي��اٌة ت��ل��وم
ال��ن��اع��س��ات ف��ي ل��ع��ي��ن��ي��ك ه��ن��ي��ئً��ا ال��م��ح��ب ف��ل��م��ت ال��غ��رام ج��ه��ل��ت
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نصه: بما فأجابه الفتاة. هذه تجني يف رأيه عن البدائع صاحب سأل ثم

قال ولو املحبني، فالمت الحب، جهلت حياة اآلنسة أن الشاعر سيدي يرى
يقولون بسواء، سواء كالسيايس املرأة ألن الصواب؛ شاكلة ألصاب ذلك غري
(ال) السيايس قال فإذا يكتمون. بما أعلم وهللا قلوبهم، يف ليس ما بألسنتهم
املرأة قالت وإذا (ال)، يريد أنه فاعلم (نعم) قال وإذا (نعم) يريد أنه فاعلم
(راضية)، أنها فاعلم (كارهة) أنها زعمت وإذا (تحب) أنها فاعلم أحب) (ال
قصيدة من بقولك أذكرك فإني األديب صديقي يا ذلك من ريب يف كنت فإن

:١٩١٩ سنة األفكار جريدة يف لك نرشتها

س��ج��اح! ي��ا درِك ل��ل��ه ك��اذٌب ال��س��ي��اس��ة ع��ه��د

وهي تُلحق أن وتود تفر، املرأة إن إيطاليا: شعراء أحد (تاسو) قال وقد
يف بها يُظفر أن وترغب وتناضل، تُرسق، أن إبائها يف وتود وتأبى، فارَّة،

النضال!
الحب أن معناه قلوبهم» عىل الحب تغلب ممن «لست حياة: اآلنسة فقول
فيجب لإلنسان؛ لدود عدو «الحب وقولها: الفؤاد! دامية العني، باكية صريها
القلوب! به تزود أن فيجب الحياة؛ مادة الحب أن معناه القلوب» عن يُبعد أن
وبرصكم، بسمعكم الحب عىل أقبلوا معناه الحب» عن «تباعدوا وقولها

الشباب! أيها
هللا «لعن تقول حني فهي فهمي، حياة اآلنسة تريده ما صديقي يا هذا

عليم. تريد بما وأنت الحب»، هللا «حيا تريد إنما الحب»
السؤال: هذا حياة لآلنسة أوجه أن الكلمة هذه ختام قبل يفوتني وال
النصيحة هذه سمعت أني ولو وطاعة!) (سمًعا نحب ال بأن تأمريننا إنك
مدامع تسطري من اآلن والسرتحت الحب، من لنجوت عاًما عرش خمسة قبل
األمثال، بمحبتي ُرضبت وقد أحببت، قد الحظ لسوء موالتي يا ولكني العشاق،
من الشفاء، يمناك يف هللا جعل الطاهرة، يدك عىل الحب من أسلم أن وأريد
ومن القديم، الضالل هذا من الخالص طريق يل تصفي أن لك فهل داء، كل

الضالل؟ الحب أسماء
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التجني قسوة

الجواب! انتظار يف أنا
من العقاقري، أنواع تكتب وهي حياة، اآلنسة تحرتس أن أرجو ملحوظة:
فإنه والنهود؛ والنحور، والثغور، والخدود، العيون، إىل التطلع عن تنهاني أن
كما الجمال، بأفنان أعبث وأنا أسلو أن أريد وإنما املتاب! هذا مثل إىل سبيل ال

الجميل! الساقي أنامل بني تتوهج وهي الكأس الشارب يُرد

اإليجاز يف الرغبة ولوال شائق، بخطاب الكلمة هذه عىل القاياتي حسن السيد رد وقد
البدائع. كتاب يف إليه الرجوع السهل ومن القارئ، به ألمتعنا

الشعراء: أحد قول يف التجني َحُسن وقد

ِج��ي��ِد ث��ان��َي ال��ع��ال��م��ي��ن أج��م��ل س��ع��ي��د ب��ن م��ح��م��د ع��ن��ي ص��د
ال��ص��دود ف��ي ل��ح��س��ن��ه ي��ت��ج��ن��ى ول��ك��ن ي��ص��د ب��غ��ض��ٍة م��ن ل��ي��س
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احلبيب ظلم

وتقول: عليه، بُني املحب بأن املهدي بنت ُعلية لتحكم حتى الظلم، يحلو وحده الحب ويف

ل��س��ُم��ج ف��ي��ه ال��م��ع��ش��وق أن��ص��ف ف��ل��و ال��ج��ور ع��ل��ى ال��ح��ب ُوض��ع
ال��ُح��َج��ج ت��أل��ي��ف يُ��ح��س��ن ع��اش��ٌق ال��ه��وى ش��رع ف��ي ي��س��ت��ح��س��ن ل��ي��س

النمريي: وقال

ق��اِل ب��ع��د ق��ي��ل��ه��م ف��ي وش��ف��ائ��ي ال��ُع��ذاِل م��ق��ال��ة ف��ي راح��ت��ي
خ��ص��ال ب��خ��م��س إال ل��ص��بٍّ ـ��ب ال��ح��ـ ي��ح��س��ن وال ال��ه��وى ي��ط��ي��ب ال
وتَ��ق��ال وه��ج��رٍة وع��ت��اٍب ن��ص��ي��ٍح وع��ذل األذى ب��س��م��اع

بقوله: الحب يف الظلم جمال بعضهم ويعلل

ق��ل��ي��ال ال��وص��ال ف��ي ل��ي ف��ت��ط��اردي ل��ذٌة ت��ُك ل��م ال��ص��ي��د اطِّ��راد ل��وال
غ��ل��ي��ال ي��ص��ي��َب ح��ت��ى ل��ذة م��ن ل��ه وم��ا ال��ح��ي��اة أخ��و ال��ش��راب ه��ذا

اآلخر: قول ومثله

س��رور تُ��ح��ب م��م��ن األذى ف��إن ح��ب��ي��ب��ه م��ن ب��األذى ي��ص��ل��ى ال��ص��بَّ دع
ذرور آث��اره��ن ت��ال م��ا إذا ذئ��ب��ه��ا ع��ي��ن ف��ي ال��ش��اءِ ق��ط��ي��ع غ��ب��ار



العشاق مدامع

األصمعي: وأنشد

ال��ط��م��ُع ي��ق��ت��اده أو ال��ي��أس ع��وام��ل ت��ح��رك��ه ال وق��ًف��ا ال��ح��ب ف��ي خ��ي��ر ال
أدع وم��ا آت��ي م��ا أم��ل��ك ل��ك��ن��ت ج��زع��ي ع��ن��ده��ا أو ص��ب��ره��ا ل��ي ك��ان ل��و
ت��ق��ع م��ه��ج��ت��ي م��ن ش��ع��ب��ٌة ل��ه ك��ادت ل��ي��ح��زن��ن��ي داٍع ب��اس��م��ه��ا دع��ا إذا
ت��س��ع م��ا ف��وق ن��ف��س��ا ال��ل��ه ك��ل��ف م��ا ب��ه��ا وال��غ��رام ف��ي��ه��ا ال��ل��وم أح��م��ل ال

النمريي: حية أبي قول الحبيب ظلم يف الشعر جيد ومن

رم��ي��م ال��ح��ج��از ب��أك��ن��اف ون��ح��ن وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ل��ه وِس��ت��ر رم��ت��ن��ي
ي��ه��ي��ُم ي��زال ال أن ل��ك��م ض��م��ن��ت ب��ي��ت��ه��ا ل��ج��ارات ق��ال��ت ال��ت��ي رم��ي��م
ق��دي��م ب��ال��ن��ض��ال ع��ه��دي ول��ك��نَّ رم��ي��ت��ه��ا رم��ت��ن��ي ل��و ي��وم رب أال
ك��ري��م ع��ل��ي ش��خ��ص دم��ي أش��اط أوده ل��ي ق��ات��ٍل م��ن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
س��ق��ي��م ال��ض��ل��وع أح��ش��اء ل��م��دن��ف وإن��ن��ي س��ل��وت ق��د أن��ي ال��ن��اس ي��رى

األلفاظ. وجزالة املعنى رقة يف غاية الشعر وهذا
الرومي: ابن قول يف الرفق أجمل وما

إس��ج��اح��ه ح��س��نَ��ه ك��م��ل ك��ان ل��و م��ال��ك ألح��س��ن م��م��ل��وًك��ا أص��ب��ح��ت
إل��ح��اح��ُه ب��م��ق��ل��ت��ي أض��ر ح��ت��ى ل��ق��ي��ت��ُه وف��ي��ه أَرق��ي يَ��ع��ن��ِه ل��م
تَ��س��ف��اح��ه ب��وج��ن��ت��ي أض��ر ح��ق س��ف��ح��ت��ه وف��ي��ه دم��ع��ي وال ك��ال
إت��راح��ه وال ق��ل��ب��ي إق��الق��ه رب��ه م��ن ب��ع��ق��وب��ٍة ��ه م��سَّ ال
وش��اح��ه ال��وش��اح دون م��ن وي��داي ُم��ع��ان��ق��ي ي��ب��ي��ت ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
وص��ي��اح��ه ش��ك��ات��ه ال��ن��ح��ي��ب ط��ول م��ت��ظ��ل��ٍم ع��اش��ٍق ُم��ن��ص��ف أن��ت ه��ل
ب��ط��اح��ُه ِس��واَي ول��م��ن َح��رف��ُه ل��ي ب��م��ن��زٍل م��ن��ك خ��ي��م��ت ل��ق��د َق��َس��م��ا
راح��ه ن��ف��س��ي ف��دت��ك س��واي ول��م��ن ُس��ك��رُه ل��ي م��ش��َربً��ا ث��غ��رَك ب��ال م��ا
أب��اح��ه ول��س��ت دون��ي ويُ��ب��اح��ه دون��ه م��ن ب��ه م��ع��ذب��ٌة ن��ف��س��ي

206



الحبيب ظلم

الرشيف: قول القارئ تأمل لو وأحب

إن��س��ان��ه ال��دم��ع م��ن م��ات ـ��ط ال��خ��ل��ي��ـ ب��ي��ن ب��ع��د ن��اظ��ٌر ول��ي
أج��ف��ان��ه ال��ن��وم م��ن ِظ��م��اءٌ آم��اُق��ه ال��م��اء م��ن رواءٌ
ُس��ل��وان��ُه ال��ق��ل��ب م��ن وأي��ن إف��راق��ه1 ال��داء م��ن ف��أي��ن
أع��وان��ه ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ك��ث��ي��ًرا ظ��ل��ُم��ه ط��ي��بً��ا ظ��ال��ًم��ا ف��ي��ا
أث��م��ان��ُه2 ع��ن��دك وت��ف��ل��ق ال��ق��ل��وب ح��بُّ ب��س��وم��ك ي��ب��اع
إح��س��ان��ه ن��ي��َل وم��ا أس��اء م��ال��ك م��ن اإلس��اءة وش��ر

نَُويب: وقال

ح��الُل ل��ه��ا ت��ط��ل��ب��وه ال دم��ي ُس��ع��دى ق��ت��ل��ت��ه م��ن ث��ارات أي��ا
ال��ن��وال ق��لَّ وإن ُس��ع��دى ع��ل��ى ق��ت��ل��ي ب��ع��د وأش��ف��ق ل��ه��ا أرق
ش��م��ال وال س��ع��اَد م��ن ي��م��ي��ٌن ب��ب��ذل ي��وًم��ا ل��ن��ا ج��ادت وم��ا

يقول: الذي هو هذا ونَويب

ص��دي��ُق ل��ل��ح��ص��ان وق��ل��ب ش��ع��اًع��ا ��م��ت ت��ق��سَّ ن��ف��س ال��ل��ه س��ب��ي��ل ف��ي أال
ي��ُف��ي��ق أراه م��ا وق��ل��ب��ي زم��انً��ا ب��ال��ه��وى ُع��ذِّب��ن ك��ن ق��ل��وٌب أف��اق��ت
ش��ف��ي��ق ع��ل��يَّ أرع��ى ل��م��ا أم��وت ان��ن��ي ل��َو ح��ت��ى ال��ن��اه��ي��ن ب��ك ع��ص��ي��ت

منه. أبرئ دائه: من أفرق 1
ضاع. الثمن: غلق 2
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القلوب قساة

قلوب أن األحنف ابن ويحسب الكبد، وغلظ القلب، بقسوة الحسن أهل يرمون والعشاق
فيقول: الصخر، من ُقدت الحسان

ُص��خ��ور ال��ع��ال��م��ي��ن ن��س��اء ق��ل��وب إن��م��ا م��ث��ل��ك ج��رب��ت وم��ا أظ��ن
ي��زور ال��م��ن��ام ف��ي خ��ي��اًال ل��ع��ل زَورة م��ن��ك أن��ل ل��م إن أَنَ��ْم ذري��ن��ي
ج��دي��ُر ب��ال��ب��ك��اء وم��ث��ل��ي ف��ق��ل��ت ب��ي م��ر ح��ي��ن ال��ق��ط��ا ِس��رب إل��ى ب��ك��ي��ت
أط��ي��ر ه��وي��ت ق��د م��ن إل��ى ل��ع��ل��ي ج��ن��اح��ه ي��ع��ي��ر َم��ن ه��ل ال��ق��ط��ا أس��رب

فقال: الجناح استعارة إىل صربي باشا إسماعيل املرحوم نظر وقد

س��اق��ي��ِك ي��وِف ل��م إن دم��ع��َي س��ق��اك ن��اض��رًة ال��م��اء ب��ج��وار س��رح��ة ي��ا
ن��واح��ي��ك ف��ي ب��م��ث��ل��ي ال��ه��ج��ي��ر ف��ت��ك م��ن��ت��ش��ٌر ال��ظ��ل وه��ذا ع��ل��ي��ك ع��ار
أع��ال��ي��ك ف��ي ش��دًوا ال��ع��م��ر أق��ط��ع ك��ي غ��رٍد ط��ائ��ر ج��ن��اَح��ي م��ع��ي��ري م��ن ه��ل
وادي��ك غ��ي��ر ب��س��م��ع��ي ي��رن وال ب��ه��ا ُغ��رس��ِت أرض ع��ن ��ر أُن��فَّ ف��ال



العشاق مدامع

يتلظى قلبه أن حني يف والهدوء، بالطمأنينة محبوبته قلب يصف من املحبني ومن
بشار:1 قال كما الصدود. جمر عىل

روِد ب��ي��ض��اء ري��ق م��ن واس��ق��ي��ان��ي ش��راب��ي ُص��بَّ��ا ال��س��اق��ي��ان أي��ه��ا
ب��روِد ث��غ��ٍر رُض��اب م��ن ش��رب��ة دوائ��ي وإن ال��ص��دى دائ��ي إن
ال��ب��روِد وش��ي ك��ال��وش��ي وح��دي��ث األق��اح��ي ك��غ��رِّ م��ب��س��ٌم ول��ه��ا
ال��م��س��ت��زي��د زي��ادة ون��ال��ت ـ��ب ال��ق��ل��ـ ح��ب��ة م��ن ال��س��واد ف��ي ن��زل��ت
ج��دي��د ك��ل ي��ب��ل��ي��ن وال��ل��ي��ال��ي ل��ي��اٍل ب��ع��د ن��ل��ق��اك ق��ال��ت ث��م
ال��ح��دي��د ق��ل��ب ي��أك��ل��ن زف��راٌت وع��ن��دي ل��ق��اَي ع��ن ال��ص��ب��ر ع��ن��ده��ا

جنان: معشوقته يف نواس أبي قول أظرف وما

خ��ب��ي��ث رج��ل أن��ن��ي وت��زع��م ب��خ��ي��ٍر ذك��رْت ت��س��ب��ن��ي ِج��ن��ان
بَ��ثُ��وُث أه��وى ل��ل��ذي وأن��ي وَم��يْ��ٌن ك��ذٌب م��ودت��ي وأن
ال��ن��ك��وث ه��و ال��م��ل��وَل ول��ك��ن ع��ل��ي��ه��ا رد وال ك��ذا ول��ي��س
ح��ث��ي��ث أض��الع��ي ب��ي��ن وش��وق إل��ي��ه��ا ي��ن��ازع��ن��ي ق��ل��ب ول��ي
ال��ح��دي��ث ك��ان ك��ذا ف��م��ل��ت��ن��ي ع��ه��دي ودوام ب��ه��ا ك��ل��ف��ي رأت

الكاتب: خالد قول الجميل قلب قسوة يف قيل ما وأبدع

ب��ق��ل��ب��ك خ��دي��ك رق��ة ِم��ن أص��ب��ح م��ا ل��ي��ت

البدائع: صاحب يقول القلوب ولقساة

ن��دم��ن��ا ك��م��ا ن��دم��ت��م ف��ه��ل ص��ددتُ��م ك��م��ا ص��ددن��ا ل��ق��د
ك��ت��م��ن��ا م��ا ال��دم��ع ف��أظ��ه��ر ج��ف��وت��م م��ذ ال��وج��ُد وش��ف��ن��ا

بشار. بشعر الدهر صنع ما لرتى إليه فارجع العواطف، ظلم عن شائق بحث البدائع كتاب يف 1
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رج��ع��ن��ا وم��ا ع��ط��ف��ت��م ف��م��ا ع��ط��ًف��ا وق��ل��ت روح��ي وه��ب��ت
َغ��ِن��م��ن��ا وم��ا غ��ن��م��ت��م ل��ق��د وص��ل��ت��م وم��ا م��ل��ك��ت��م��وه��ا
وأم��ن��ا رض��ى وزدت��م إال ف��ؤادي ع��ل��ى خ��وًف��ا ازددت وم��ا
وه��ن��ا وزدت ج��ف��ائ��ي ع��ل��ى ق��وي��ت��م وق��د رج��ائ��ي وم��ا
س��ن��ا ع��ل��ي ق��رع��ت��م وم��ا ج��ف��اك��م ع��ل��ى ن��ف��س��ي ق��ت��ل��ت
ل��ُج��دن��ا ال��ف��دا ي��ج��دي ك��ان ل��و ال��م��ف��دى ال��س��ال��ف ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ان��ت��ح��ب��ن��ا ح��س��ن��ه ع��ل��ى إال ��ى ت��ق��ضَّ ال��ذي ذك��رن��ا ف��م��ا

∗∗∗
ُح��زن��ا َوأَنَّ وج��ًدا ل��ح��نَّ ل��ص��خ��ر ال��ه��وى أش��ك��و ك��ن��ت ل��و
وذب��ن��ا ال��ه��وى ب��ران��ا ف��ق��د أراه م��ا ه��ول م��ن وذاب
أس��أن��ا م��ا ال��ل��ه وي��ش��ه��د ف��س��ام��ح��ون��ا ذن��ٌب ك��ان إن

يقول: الذي هو البدائع وصاحب

ب��ج��ف��اك��ا ق��ي��دت��ه أس��ي��ر م��ن س��الٌم ال��ج��م��ي��ُل ال��ظ��ال��م أي��ه��ا
ت��راك��ا أن م��ن ال��ع��ي��ون وح��رم��ت ن��اًرا ال��ه��ج��ر م��ن أص��ل��ي��ت��ن��ي ك��ي��ف
أس��اك��ا أط��ال ال��ه��وى س��ب��ي��ل ف��ي أس��ان��ا ي��ط��ول أن ش��اء م��ن ل��ي��ت
ه��واك��ا ق��ي��ود م��ن ال��ن��ف��س م��ط��ل��ق وأغ��دو ال��غ��رام م��ن أن��ج��و س��وف
ِص��ب��اك��ا ظ��الل ف��ي ال��ح��ك��م ج��ائ��ر واح��ك��م ص��دودك م��ن ال��م��ر ف��اس��ق��ن��ي

الود، وجحود العهد، بنقض نذيًرا الشعر هذا يف أن الناقدين بعض حسب وقد
الوجد، يثور حني النفس، حاالت من لحالة صورة هي وإنما يحسبون، كما األمر وليس

هيهات! وهيهات هواه، أرشاك من أفلت لو ليأسه املحب ويتمنى
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سيفالفراق

فمنهم القلوب، وقتله بالنفوس الفراق لفتك الشعراء وصف عن الحديث هذا يف نتكلم
بعض قال كما يحب، من فراق بعد القصد، عن وضالله الطريق، يف تعثره يذكر من

األعراب:

ك��بُ��وُل ال��ح��دي��د ث��ق��ل م��ن ب��س��اق��يْ��ه م��وث��ٍق ب��ص��ن��ع��اءَ م��غ��ل��وٍب وج��د وم��ا
ع��وي��ل ال��ع��ي��ون ن��وم��ات ب��ع��د ل��ه ب��ج��ري��رٍة ُم��س��ل��م ال��م��وال��ي ض��ع��ي��ف
ف��ق��ت��ي��ل م��س��ل��ٌم أو غ��د غ��داَة م��ع��ذٌب أن��ت ال��ج��الد ل��ه ي��ق��ول
س��ب��ي��ل إل��ي��ه م��ا ح��ب��ي��ٍب ف��راق راع��ن��ي ي��وم ل��وع��ة م��ن��ي ب��أوج��َع
ف��أم��ي��ل ال��ه��وى ل��وع��ات ال��ق��ص��د ع��ن ت��ردن��ي ث��م ال��ق��ص��د أس��ي��ر غ��داَة

املشوق، املحب بها يرمى الحرية وصف يف آية وهي الشعر، غرر من القطعة وهذه
بالحديد، كبل مغلوب بحال حاله شبه كيف وتأمل لقاء، يعقبه أن يُرجى ال فراق بعد
كل يف الجالد من النذير موضع أصبح وقد مواليه، ضعف دفعها يف يغني ال جريرة يف

الحال! هذه مثل يف املحب يرمى أن الفراق وحسب ومساء، صباح
الجاحظ: وأنشد

ال��ي��ق��ي��ن ال��ش��ك ق��ط��ع ال��م��ب��ي��ن ال��ب��ي��ن أزف
ال��ح��ن��ي��ُن ال��ع��ي��ش م��ن ن��ي ف��أب��ك��ا ال��ع��ي��ش ح��نَّ��ت
ي��ك��ون ال��ب��ي��ن ذا أن أدري ك��ن��ت ال أك��ن ل��م
ال��ق��ط��ي��ن خ��فَّ إذا ُق أش��ت��ا ك��ي��ف ع��ل��م��ون��ي
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يقول: ممن يسخر املرصفي سيد الشيخ أستاذنا وكان

ب��ك��ي��ت ك��م��ا ب��ك��ي��ت ف��ه��ل ق ال��ف��را م��ن ب��ك��ي��ت وأن��ا
اش��ت��ف��ي��ت ح��ت��ى وم��رس��ت��ه خ��ال��يً��ا خ��دي ول��ط��م��ت
ان��ت��ه��ي��ت ف��م��ا ه��وي��ت ع��م��ن ي��ن��ه��ي��ن��ن��ي وع��واذل��ي

من ويلتاه ويا الفراق، بعد يجري ما أهون الخدود ولطم البكاء أن أحسب وأنا
يقول: من أصدق وما الفراق!

غ��اف��ُل أظ��ل��َك ق��د ع��م��ا ك��أن��ك تَ��ُم��ْت ول��م ب��ب��ي��ٍن ل��ي��ل��ى أُم��زم��ع��ٌة
زائ��ل ق��ل��ب��ك أن ب��ل��ي��ل��ى وزال��وا ال��ن��وى ُغ��رب��ة ب��ه��م ش��ط��ت إن س��ت��ع��ل��م

ومصاعب ى، الرسُّ ومشاق السفر، متاعب أحبابه يقايس أن يشجيه من املتيمني ومن
تمام: أبي كقول الفراق. بعد لحاله فيتوجع نفسه إىل يرجع ثم اإلدالج.

ال��ض��رِر أع��ظ��م م��ن ب��ي��ن��ه��م ل��ك��ان دع��ٌة ل��ه��م ب��ان��وا إذ ال��ب��ي��ن ف��ي ك��ان ل��و
وال��بُ��ك��ر األدالج ف��ي ال��ب��ي��د ت��ك��ل��ف ت��ع��ٌب ب��ه م��وص��وٌل وال��ب��ي��ن ف��ك��ي��ف
ال��ك��َدر م��ن ي��ش��رب ل��م ب��ال��م��اء ي��ك��ون ب��ه ال��ح��ادث��ات ي��ب��ت��ل��ي��ن��ي م��ا انَّ ل��َو
ت��ِس��ر ف��ل��م ال��ح��ادي ال��س��ائ��ق ع��ل��ى أع��ي��ت رح��ل��ت��ه��م ي��وم ب��ي م��ا ب��ال��ع��ي��س ك��ان أو
ب��ص��ري ع��ل��ى أو وج��ه��ي ُح��ر ف��ي ي��ق��ع��ن وَخ��َدْت إذا م��ط��اي��اه��م أي��دي ك��أن

املعذبني: بعض وقال … القلوب لفائف يُذيب شعر وهذا

ال��م��آق��ي ال��خ��د ع��ل��ى ـ��ف��ح��ه��ا ت��س��ـ وال��ع��ب��رات ق��ل��ت ق��د
ال��ع��راِق ع��ن وان��ق��ط��ع��ت ـ��رة ال��ج��زي��ـ إل��ى ان��ح��درت ح��ي��ن
ل��ل��ف��راق س��ي��ًف��ا ع��ل��ي��ه ُن ال��زم��ا س��لَّ م��ن ب��ؤس ي��ا
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وهللا! إي

ل��ل��ف��راق س��ي��ًف��ا ع��ل��ي��ه ُن ال��زم��ا س��ل م��ن بُ��ؤَس ي��ا

مقتول! محالة ال إنه
يقول: كالذي أحبابه، فراق عىل نفسه املحب يلوم وقد

ال��ف��راِق إل��ى دع��اك ف��م��ن ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي ث��م ح��ب��ي��ب��ك ع��ن أت��ظ��ع��ن
ال��م��ذاق م��ر أن��ه ف��ت��ع��ل��م ط��ع��م��ا ل��ل��ب��ي��ن ت��ذق ل��م ك��أن��ك
ب��اش��ت��ي��اق ف��ت��ك��بَ��ت ت��ظ��ع��ن وال م��ن��ه ال��ق��رب ب��ط��ول وان��ع��م أق��م
ال��ع��راق م��ع ال��ش��آم ي��ع��ط��ى ول��و ح��ب��ي��ٍب م��ن ال��م��ف��ارق اع��ت��اض ف��م��ا

يقول: من ومثله

س��اج��ِم ب��دم��ع ت��ب��ك��ي��ه وت��ظ��ل دائ��بً��ا ح��ب��ي��ب��ك ع��ن ال��م��راح��ل ت��ط��وي
ال��ظ��ال��م ع��ي��ن وأن��ت ال��ف��راق ت��ش��ك��و ال��ه��وى أه��ل م��ن ل��س��ت ن��ف��س��ك ك��ذب��ت��ك
ال��ص��ارم ال��ُح��س��ام ح��دِّ أو ُق��ل��ب��ت ال��غ��ض��ى ج��م��ر ع��ل��ى ول��و أق��م��ت ه��ال
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النساء: إحدى قالته ما أوجع وما

رغ��ِد ع��ي��ش��ِة ف��ي األزه��ار ش��ذا ن��ش��م روض��ٍة وس��ط ب��ان��ٍة ك��غ��ص��ن��ي وك��ن��ا
َف��رد إل��ى ت��ح��نُّ ب��ات��ت ف��ردة ف��ي��ا ق��اط��ٌع ذاك م��ن ال��غ��ص��ن ه��ذا ف��أف��رد

املجال. ذكرها عن يضيق محزنة قصة البيتني ولهذين
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الفراق اهلربمن

منظر من البحرتي يهرب أن ببدع فليس الفراق، يوم املحبني حال هو تقدم ما كان وإذا
يقول: حني يظرف وأن الوداع،

ِع��راِق��ْك أو ش��اِم��َك ِت��ل��ق��اء ان��ط��الِق��ْك ف��ي ج��ارك ال��ل��ه
أالِق��ك ول��م س��رَت ي��وم ـ��رَك م��س��ي��ـ ف��ي ت��ع��ذُل��نِّ��ي ال
م��اِق��ك غ��رَب ت��س��ف��ح ل��ل��ب��ي��ن م��واق��ًف��ا خ��ش��ي��ت إن��ي
واع��ت��ن��اق��ك ض��م��ك ع��ن��د ـ��ُم ال��م��ت��ي��ـ ي��ل��ق��ى م��ا وع��ل��م��ت
واش��ت��ي��اق��ك اش��ت��ي��اق��ي س��ب��ب ل��ق��اءن��ا أن وع��ل��م��ت
ِف��راق��ك م��ن أه��رب وخ��رج��ت ت��ع��م��ًدا ذاك ف��ت��رك��ت

يحب: من توديع حرم وقد األحنف بن العباس يقول املعنى هذا مقابل ويف

ف��أودُع ت��ودي��ع��ك��م إل��ى س��ب��ي��ٌل ل��ي ول��ي��س ب��ق��ي��ت أن��ي ح��زنً��ا ك��ف��ى
ت��دَم��ع وه��ي ن��ظ��رة ع��ي��ن��ي وذودت ح��ي��ل��ٌة ت��ب��ق ل��م ح��ي��ث خ��ل��ف��ي ت��ل��ف��تُّ





غرابالبني

ليقولون: حتى منظره، من والتشاؤم الغراب، ذكر من العرب أكثر

وي��ط��اي��ُره ري��ش��ه أع��ل��ى ي��ن��ت��ُف ب��ان��ٍة ف��وق س��اق��ًط��ا غ��رابً��ا رأي��ت
زاج��رُه أن��ت ه��ل ل��ل��ن��ه��دي ب��ن��ف��س��ي زج��رت��ه أش��اء انِّ��ي ول��َو ف��ق��ل��ت
ت��ج��اوره ح��ب��ي��ب م��ن ب��ي��ٌن ال��ب��ان وف��ي ال��ن��وى م��ن الغ��ت��راب غ��راٌب ف��ق��ال
ن��اص��ره ع��ز ال ل��ل��ط��ي��ر وأزج��ره دره درَّ ال ال��ن��ه��ديَّ أع��يَ��ف ف��م��ا

هي اإلبل أن ورأى املتطريين، من وسخر الخرافة، بهذه استخف من الشعراء ومن
الشيص: أبي كقول األحباب، تفرق التي

اإلب��ُل إال ال��ل��ه ـ��د ب��ع��ـ األح��ب��اب ف��رَّق م��ا
َج��ه��ل��وا ��ا ل��مَّ ال��ب��ي��ن ب غ��را ي��ل��ح��ون وال��ن��اس
ال��رح��ل ت��ط��وى ال��ب��ي��ن ب غ��را ظ��ه��ر ع��ل��ى وم��ا
اح��ت��م��ل��وا ال��دي��ار ف��ي ب غ��را ص��اح إذا وال
ج��م��ل أو ن��اق��ٌة إال ال��ب��ي��ن غ��راب وم��ا

يقول: كالذي يحب، بمن صلة لها ألن املطي، ذم يجيز ال من ومنهم

األح��ب��اب ب��ف��رق��ة وال��م��ؤذن��ات ال��ن��وى ع��ون م��ط��ي��ه��م ب��أن زع��م��وا
األس��ب��اب م��ن س��ب��ٌب ب��ه��م ول��ه��ا أب��غ��ض��ت��ه��ا ل��م��ا ح��ت��ف��ي ان��ه��ا ول��و





العزاء فقد

من العشاق فمن العزاء، وحميد الصرب، بجميل يذهب حتى ويقسو، الهوى يعنف وقد
السعدي: نُباتة ابن كقول الوداع. عند اصطباره يفقد

رك��اب��ْه خ��ف��ت ق��د وال��ح��يُّ ب��اب��ْه وأي��ن ال��ع��زاء ك��ي��ف
ن��ق��ابُ��ه م��ح��اس��ِن��ه ع��ل��ى ي��ن��م م��ن��ت��ق��ٍب ب��أغ��ر
ِح��ق��ابُ��ه1 أس��اوره م��ن ال��ش��م��ائ��ِل ح��ل��و م��ت��أوٌد
ق��ب��اب��ه س��ل��ع ع��ل��ى ُض��رب��ت أن��ه ال��م��خ��ب��ر زع��م
ان��س��ي��اب��ه ال��ل��ي��ل ف��ي ك��ال��س��ي��ل أو ك��األي��م ف��ط��ل��ب��ت��ُه
ِخ��ض��اب��ه أن��م��ل��ه ي��ش��ي��ن ـ��ن ال��م��ق��ل��ت��ي��ـ أح��م ف��إذا
ِك��ع��ابُ��ه ف��ي��ه ت��داف��ع��ت ال��س��م��ه��ريِّ م��ث��ل ي��ه��ت��ز
ح��ج��ابُ��ه ي��س��ت��ره ك��ال��ق��ل��ب دون��ه ال��والئ��د وق��ف
ج��واب��ه ح��رم��ان��ي أن ـ��ل��م وأع��ـ أس��أل��ه أق��ب��ل��ت
ش��ب��اب��ه ي��ع��ج��بُ��ه أخ��الق ال��ـ ن م��ت��ل��وِّ ع��ل��ى وي��ل��ي
ك��ت��اب��ه وال ب��ال��س��الم ـ��ن��ا إل��ي��ـ تَ��ت��رى رُس��ل��ُه ال

الحيل. به وتعلق وسطها يف املرأة تشده ما الحقاب: 1
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جميع يف الوصف دقة إىل يتنبه وأن البديعة، القصيدة هذه القارئ يتأمل أن وأحب
الجمال، أرباب يف بالشباب والزهو األخالق، تلون األخص وعىل له، الشاعر عرض ما

الرشيف: وقال

ب��ال��ج��م��ر ال��م��ح��ب��ي��ن أح��ش��اء ب��ي��ن رَم��وا وإن��م��ا ب��ال��ج��م��ار وه��نً��ا ورام��ي��ن
ي��دري وال ي��ص��ي��ُب وال��رام��ي خ��ل��ي��ي��ن وت��َروح��وا ال��ح��ش��ا ي��ب��ال��ون ال رَم��وا
ال��ن��ف��ِر م��ع ال��ل��ق��اء أن س��رن��ي وم��ا ِم��ن��ى ع��ن ال��ن��ف��ر م��ي��ع��ادن��ا غ��ًدا وق��ال��وا
ال��ده��ر م��دى ال��ب��ع��اد ث��م س��اع��ٍة س��وى ن��ذُوق��ه ال ال��ذي ل��ل��ق��رب ب��ؤس وي��ا
ال��ص��ب��ر ط��اع��ة م��ن ال��ي��وم ي��دي ن��زع��ُت ف��إن��ن��ي ص��ب��ًرا تُ��ع��َط إن ص��اح��ب��ي ف��ي��ا
ال��س��ف��ِر ُم��ن��ق��ل��ُب ال��ع��ي��ن دم��ع ف��م��ي��ع��اد ه��ذه ق��ب��ل ال��ب��ك��ا ت��در ل��م ك��ن��ت وإن

صالحية عن املحب ييأس حتى سويدائه، يف ويتغلغل القلب، عىل الحزن يستويل وقد
الشعراء: بعض قال كما أسبابه، رجعت لو للرسور، فؤاده

تَ��رِح ف��ي األش��واق م��ن إل��ي��ك��م ص��ب يُ��َرِح ف��ل��م ص��ب��ر إل��ى اس��ت��راح ك��م
ال��ف��َرح ع��ل��ى ي��ق��در ل��م ال��وص��ل ي��رزق ل��و ف��رق��ت��ك��م ح��زن م��ن ق��ل��ب��ُه ت��رك��ت��ُم

العزاء: عىل اللوعة يفضل الكاتب خالد وقال

ت��ق��ب��ل أج��ده��ا ف��ل��م َك ه��وا ف��ي ن��ف��س��ي ع��ات��ب��ت
ي��ع��ذل م��ن أط��ع ف��ل��م ـ��َك إل��ي��ـ داع��ي��َه��ا وأط��ع��ت
ت��م��ث��ُل وج��ه��ك ل��ح��س��ن ه ال��وج��و ج��ع��ل وال��ذي ال
أج��م��ل ال��ت��ص��اب��ي م��ن ـ��ك ع��ن��ـ ال��ص��ب��ر إن ق��ل��ُت ال

الجميل: بالصرب الوداع ذهاب يف املوصيل إسحاق وقال

غ��ل��ي��ل ال��ص��ف��اء أه��ل م��ن يُ��ش��َف ول��م رح��ي��ُل وج��د ل��ب��ان��اٌت ت��ق��ض��ْت
ت��س��ي��ل ل��ل��ف��راق ع��ي��ٌون وف��اض��ت ف��ص��اف��ح��ت ل��ل��وداع أك��ف وُم��دت
خ��ل��ي��ُل ع��ن��ُه ب��ان خ��ل��ي��ٌل م��ا إذا َع��ب��َرٍة ف��ي��ض م��ن ف ل��ألالَّ ب��د وال
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ق��ت��ي��ُل ل��ه��ن ي��وَدى ال أوان��ُس ت��ح��م��ل��ت ي��وم ط��ل ق��د دٍم م��ن ف��ك��م
ع��وي��ُل ع��ل��ي أج��دى ل��و وأع��ول��ُت ن��س��ي��ت��ُه ش��ي��ئً��ا ال��ص��ب��ر ج��ع��ل��ت غ��داة
ودخ��ي��ل ظ��اه��ٌر ب��اٍد م��ن��ه ه��وى ب��ه��ا ل��ي ه��اج ن��ظ��رًة م��ن��ه��ا أن��س ول��م
م��ق��ي��ل ال��ِك��ن��اس ظ��ل إل��ى دع��اه��ا س��درٍة ظ��ل ف��ي ح��وراءُ ن��ظ��رت ك��م��ا

فيقول: املاء، عن الظماء كصرب حبيبه عن صربه يجعل زيدون وابن

اق��ت��راح��ي م��دى ال��زم��ان م��ن وأن��ت ارت��ي��اح��ي غ��دا األن��ام م��ن إل��ي��ك
وراح��ي ري��ح��ان��ي ذك��راك وم��ن إال ال��ن��ف��س ه��م��وم اع��ت��رض��ت وم��ا
ال��َق��راِح ال��م��اء ع��ن َع��ط��ش��ي ل��دى ص��ب��ري ع��ن��ك ص��ب��ري إن ف��دي��ت��ك
ال��ن��ج��اح ث��م��ر غ��رُس��ُه ألط��ل��ع ك��ف��وا ال��واش��ون ل��و أم��ٌل ول��ي
س��الح��ي أم��ض��ى م��ن ع��ل��ي��ه رض��اك ع��دو ي��غ��ل��ب��ن��ي ك��ي��ف وأع��ج��ُب
ص��اح��ي غ��ي��ر ل��ك ه��وى م��ن وق��ل��ب��ي خ��اٍل غ��ي��ر ب��ك أس��ى م��ن ف��ؤادي
ال��ج��ن��اح م��ق��ص��وص ي��ط��ي��ر وك��ي��ف ش��وًق��ا إل��ي��ك ط��رت أْس��ط��ي��ع ف��ل��و

فيقول: البعد، يسله ولم القرب، يغنه لم أن عىل الدمينة ابن ويأىس

ال��وج��ِد م��ن ي��ش��ف��ي ال��ن��أي وأن ي��م��لُّ دن��ا إذا ال��م��ح��ب أن زع��م��وا وق��د
ال��ب��ع��د م��ن خ��ي��ر ال��دار ق��رب ذاك ع��ل��ى ب��ن��ا م��ا ي��ش��َف ف��ل��م ت��داوي��ن��ا ب��ك��ٍل
ع��ه��ِد ب��ذي ل��ي��س ت��ه��واه م��ن ك��ان إذا ب��ن��اف��ٍع ل��ي��س ال��دار ق��رب أن ع��ل��ى

األعراب: بعض قول العزاء فقد يف الشعر وأوجع

ق��ب��ري م��ن أع��ط��ُش ق��ب��َر ال أُم��ْت ب��ل��ي��ل��ى ه��ام��ت��ي تُ��ْرَو ول��م أه��ل��ْك إن رب ف��ي��ا
ص��ب��ر ع��ن أْس��ُل ول��م ي��أس ع��ن ت��س��ل��ي��ت ف��إن��م��ا س��ل��وت ل��ي��ل��ى ع��ن أُك وإن
ال��ف��ق��ر م��ن ق��ري��ب ن��ف��س غ��ن��ى ف��رب وت��ج��ل��د غ��ن��ى ل��ي��ل��ى ع��ن ي��ُك وإن
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هو والشباب الشباب، انرصام بعد الغيد يهجره أن املرء بخاطر يمر ما أشجى ولعل
املغلوب! للمفرد والويل شفيع، بال أصبح فقد مىض فإذا الحسان، قلوب إىل الفتى شفيع
يف تبيضُّ من فمنهم للمشيب، والتنكر الشباب، بكاء يف الشعراء تفنن ذلك أجل من

الرومي: ابن قال كما قليل، غري العني قذى ألن قليلة، يراها فال واحدة، شعرة رأسه

م��ِم��ي��ِل ك��لَّ ال��ط��رف إل��يَّ أم��ال��ت ورب��م��ا ال��غ��ان��ي��ات ع��ي��ون ط��رف��ت
ق��ل��ي��ل غ��ي��ر ال��ع��ي��ن ق��ذاة ق��ل��ي��ل أن��ه غ��ي��ر ش��ي��ب��ة إال ِش��بْ��ُت وم��ا

الرأس يف الشيب بأن أحيانًا نفسه ويعلل شبابه، عىل البكاء يكثر الرومي وابن
الحداد، بسواد أشبه يراه الذي الخضاب، إىل الحتياجه كثريًا ويأىس الغصن، عىل كالنور
قلبه يتفجر واملحب حي، وقلب ميت، َشعر يف الحسان إىل خروجه من يرصخ ويكاد

يقول: كيف وانظر بالحياة، دائًما

ع��ج��ي��ب غ��ي��ر ال��زم��ان وع��ج��ي��ب م��ش��ي��ب ح��ي��ن والت رأس��ي ش��اب
ال��رط��ي��ب ال��ق��ض��ي��ب ف��ي ال��ن��وُر يُ��رى أن ع��ج��ي��بً��ا ول��ي��س ال��ف��ت��ى ي��ش��ي��ب ق��د
ش��ي��ب م��ف��ارق ع��ن ال��رأس ض��اح��ك إل��ي��ه��ا ح��ب��ي��بً��ا رأت أن س��اءه��ا
ب��ن��س��ي��ِب ل��ل��ص��ب��ا أن��ت ف��م��ا ـ��س ال��ن��ف��ـ ت��خ��دع ال ال��خ��ض��اب ح��ل��ي��ف ي��ا
ك��ئ��ي��ب ح��داُد أن��ه س��وى ـ��ِع ال��ن��ف��ـ م��ن ش��ي��ئً��ا ال��خ��ض��اب يُ��ج��دي ل��ي��س
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ع��ق��ي��ب1 ش��ر م��ن��ه وأع��ِق��ب��ُت َم��ح ال��ذي ال��ق��ن��اع ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف
رق��ي��ب وع��ي��ن ب��ن��ا واٍش ع��ي��ن وق��رت ت��ق��ر أن ال��ع��ي��ن م��ن��ع
ال��ل��ه��ي��ِب ذات ال��ح��ري��ق ك��ن��ار ح��يٍّ وط��ٍر ل��ذي م��ي��ٌت َش��َع��ٌر
ح��س��ي��ِب م��ن وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ل��ي��س ك��أن��ي ح��ت��ى ال��خ��ط��وب ظ��ل��م��ت��ن��ي

الخضاب: من السخر يف قوله أروع وما

يُ��ل��ب��س ال��ش��ب��ي��ب��ة ش��رخ ع��ل��ى ح��داًدا م��ش��ي��ب��ه ع��ن��د ال��م��رء خ��ض��اب رأي��ت
ُم��دل��س ش��ب��اٌب ي��خ��ف��ى أن أي��ط��م��ع ب��خ��ض��اب��ه ام��رؤ ي��غ��زو ف��م��ا وإال
ي��ت��ن��ف��س ص��ب��ح��ُه ث��الٍث وك��ل ل��خ��اض��ٍب ال��م��ش��ي��ب ي��خ��ف��ى ب��أن وك��ي��ف
أم��ل��س ل��ل��ش��ب��ي��ب��ة أدي��ٌم وأي��ن م��اؤُه أي��ن ش��ي��ب��ُه ي��واري وه��ب��ه

واملشيب: الَهرم سبيلها يف يقف أن قبل اللذات، بانتهاب يويص السلمي أشجع وقال

ال��رط��ِب ع��وده ف��ي ي��ه��ت��زاِن وغ��ص��ن��اه ن��ص��ي��ب��ه ال��ش��ب��اب أع��ط��ي ال ل��َي وم��ا
ال��ن��ه��ب ذل��ك ف��ي ب��ال��ل��ذات ف��أس��رع��ت ش��ب��ي��ب��ت��ي ي��ن��ت��ه��ب��ن ال��ل��ي��ال��ي رأي��ت
ح��رب��ي إل��ى وان��ت��ه��ي��ن س��ل��م��ي ح��زن ل��ق��د ل��ذت��ي ي��خ��ِل��س��ن ال��ده��ر ب��ن��ات رأي��ت
ال��ع��ط��ِب م��ن ال��ف��ت��ي��ل أم��ث��ال ال��رأس ع��ل��ى وأس��َرج��ت ال��ل��ي��ال��ي ح��ال��ي ح��وَّل��ت وق��د
يُ��ص��ب��ي وال ي��ص��ب��و ح��ال��ي��ن ذا ك��ان إذا ح��ي��ات��ه م��ن ل��ه خ��ي��ٌر ال��ف��ت��ى وم��وت

املشيِب: َرصعى عن النساء صدوف يف آخر وقال

ال��ص��وال��ُح أي��ام��ه��ن ُم��ع��اودت��ي ك��ال��دُّم��ى وال��ده��ر ك��اآلرام األدم ه��ل
ورام��ح ح��س��ن��ه��نَّ م��ن س��ائ��ٌق ل��ه��ا ش��ب��ي��ب��ت��ي ب��ي��ن��ه��ن س��الح��ي زم��ان
األب��اط��ح ب��ه��ن س��ال��ت ول��و ل��ش��ي��ب��ي ُم��ذن��ٍة ق��ط��ر ي��س��ق��ي��ن��ن��ي ال وأق��س��م��َن

البديل. والعقيب: بيل. القناع: مح 1
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اإلعجاب كثري بك املهدي محمد الشيخ واألدب اللغة فقيد املرحوم أستاذنا وكان
املفقود: شبابه عىل الجزع يف النمريي منصور أبي بقول

ي��رت��ج��ُع ل��ي��س ش��ب��ابً��ا ذك��رت إذا َج��َزُع وال م��ن��ي ح��س��رٌة ت��ن��ق��ض��ي م��ا
ِخ��دَع ل��ه��ا وأي��ام ده��ٍر ُخ��ط��وب ب��ف��رق��ت��ه ون��اب��ت��ن��ي ال��ش��ب��اب ب��ان
ت��بَ��ع ل��ه ال��دن��ي��ا ف��إذا ان��ق��ض��ى ح��ت��ى ق��ي��م��ت��ه ك��ن��ه ش��ب��اب��ي أوف��ي ك��ن��ت م��ا
وِج��ع ح��ًش��ا أج��راه��ا ال��خ��د ح��ل��ب��ة ف��ي دم��ع��ت��ِه أس��راب رأت أن ت��ع��ج��ب��ْت
ي��ق��ع ال وال��ع��ذر ب��غ��ص��ت��ِه ت��ش��َج��ْي ول��م ال��ش��ب��اب ث��ك��ل ت��ط��ع��م��ي ل��م أص��ب��ح��ت
ط��م��ُع ودك��م ف��ي ف��م��ا ال��م��ك��ذوب ع��ي��َن ك��اذب��ٍة غ��ي��ر ف��ت��ات��ي أل��ح��ي��ن ال
وم��رت��دُع ع��ن��ه ن��ب��وٌة ل��ه��ا إال رف��ع��ت وإن وان م��ن ب��ال��ش��ب��ي��ب��ة م��ا
م��ن��َخ��دع ال��ن��ف��س ف��ي ف��م��ا ال��ح��س��ان ع��ن��د أرٍب م��ن ف��يَّ م��ا ل��م��ع��ت��رف إن��ي
م��ن��ق��ط��ع األم��ر إن أع��زي��ك ل��وال أس��ى ال��ش��ب��اب ف��وت ع��ل��ى ت��ق��ض��ي ك��دت ق��د

وأنشد: له، وبكى الشعر، هذا سمع الرشيد أن ويذكرون

ذه��اِب إل��ى ال��ش��ب��اب ص��ار وق��د ِس��ف��اًه��ا ال��دن��ي��ا رج��ع��ة أت��أم��ل
ال��ش��ب��اِب ع��ل��ى ف��نُ��ح��ن ل��ن��ا ُج��م��ع��َن أرٍض ب��ك��ل ال��ب��اك��ي��ات ف��ل��ي��ت

املشيب: مدح يف البحرتي قول الكاذب التعليل ومن

ال��م��ع��ش��وق ب��ال��ع��اذل س��م��ع��ت��م ه��ل ع��م��ٍرو أم ع��ش��ق��ه��ا ف��ي ع��ذل��ت��ن��ا
ش��روِق ف��ي ظ��ل��م��ة م��ن ف��ري��ع��ت ـ��ب ال��ش��ي��ـ ب��ه��ا أل��مَّ ل��م��ًة ورأت
أن��ي��ق غ��ي��ر ال��ري��اض أن��ي��ق َت ألب��ص��ر األق��اح��ي ل��وال ول��ع��م��ري
ب��ال��م��وم��وق ك��ان م��ا ب��ي��اض ُه ي��ج��اور ل��م ل��و ال��ع��ي��ون وس��واد
وغ��ب��وق ُم��س��ت��ح��س��ٍن ب��ص��ب��وح أم��ل��ى ب��ال��م��اء ال��ص��ه��ب��اء وم��زاج
ب��روق ب��غ��ي��ر يَ��ن��دى س��ح��اب أو ن��ج��وٍم ب��غ��ي��ر يَ��ب��ه��ى ل��ي��ٍل أيُّ

املعاذير؟! بهذه الحسان يغالط لم إن األشيب، يصنع ماذا لكن
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وقد األندلسيني بعض بقول ذلك ونتقدم الدموع، من الغرية سبيل يف جرى ما هنا نذكر
يهواه: من قبَّل

ل��ألك��ؤِس أو ف��ل��ل��م��س��واك غ��ي��ري ل��م��ق��بِّ��ِل ق��دَّرت��ه إن رب ي��ا
ال��م��ج��ل��س ف��ي ش��م��ع��ة َف��ْل��يَ��ُك رب ي��ا ث��ال��ِث ب��ص��ح��ب��ة ل��ن��ا ق��ض��ي��ت وإذا
ال��ن��رج��س ع��ي��ون م��ن َف��ْل��يَ��ُك رب ي��ا م��راق��ٍب ب��ع��ي��ن ل��ن��ا ح��ك��م��ت وإذا

فجعل سواه، بحبيبه ينعم أن من الشاعر هذا عىل استوىل وقد الرعب ترى ألست
وأن الشمعة، غري يصحبهم ال وأن النرجس، غري يراقبهم ال أن األماني، تنفع لو يتمنى،

املسواك؟! أو الكأس غري محبوبه يقبل ال
عالم من زوجه ينشد جهضم بن غسان فتخيلوا جنونًا، بالغرية العرب ُجن وقد

بقليل: موته بعد غريه إىل زفت وقد األرواح،

ع��ه��دا ت��ح��ف��ظ��ي ول��م ��ا ح��قٍّ ت��ع��رف��ي ول��م ُح��رم��ة ل��ب��ع��ل��ك ت��رَع��ْي ول��م غ��درِت
وع��دا ت��ن��ج��زي ول��م ي��وًم��ا ل��ه ح��ل��ف��ِت ل��ص��اح��ب ح��ف��اًظ��ا ح��وًال ت��ص��ب��ري ول��م
ال��ل��ح��دا س��ك��ن م��ن ك��ل ي��ن��س��ى ك��ذل��ك ض��ري��ح��ه ف��ي ث��وى ل��م��ا ب��ه غ��درت
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بعده من أقبلت وقد (غادر) جاريته إىل جاء الهادي موىس أن العرب رواة وتخيل
األبيات: هذه نائمة وهي فأنشدها هارون أخيه عىل

ال��م��ق��اب��ر س��ك��ان ج��اورُت م��ا ب��ع��د ع��ه��دي أخ��ل��ف��ت
غ��ادر س��م��اك ال��ذي ص��دق أخ��ي غ��ادرًة ون��ك��ح��ت
ال��دوائ��ر ع��ن��ك ت��ن��م وال ـ��ُد ال��ج��دي��ـ اإلل��ف يَ��ْه��ِن��ِك ال
ص��ائ��ر غ��دوت ح��ي��ث وص��رت ح ال��ص��ب��ا ق��ب��ل ب��ي ول��ح��ق��ِت

رغبان بن السالم عبد الغرية حملت ِلَم يدرك أن القارئ يستطيع التمهيد هذا بعد
غالًما اشرتى أنه ذكروا فقد عجيب؛ الشاعر هذا وحديث وجاريته، غالمه قتل عىل
شماله، عن والغالم يمينه عن والجارية للرشاب يجلس فكان حبٍّا، شغفاه ثم وجارية،
وأحرقهما فذبحهما وجمال، روعة من لهما بما غريه فينعم قبلهما يموت أن خىش ثم
من صنعها التي اآلنية من يرشب حني ينشد وكان للرشاب! آنيتني ترابهما من وصنع

الباكية: القطعة هذه الغالم تراب

ب��ه��ج��ره ال��وص��ال ب��ع��د أُب��ت��ل��ى أو ب��غ��دره ال��زم��ان ي��رَد أن أش��ف��ق��ُت
ِخ��دِره م��ن وأث��رت��ُه ل��ب��ل��ي��ت��ي َدج��ن��ِه م��ن اس��ت��خ��رج��ت��ه ق��د ق��م��ٌر
ب��أس��ره ال��ف��ؤاد ول��ه ال��ح��ش��ا ف��ل��ه ك��رام��ٌة ع��ل��يَّ ول��ه ف��ق��ت��ل��ت��ه
ن��ح��ره ف��ي م��دم��ع��ي ي��س��ف��ح وال��ح��زن ن��ائ��ٍم ك��أح��س��ن م��يْ��ت��ا ب��ه ع��ه��دي
ق��ب��ره ف��ي ل��ه ب��ك��ى م��ن��ه ب��ال��ح��ي ب��ع��دُه م��اذا ال��م��ي��ت ي��دري ك��ان ل��و
ص��دره م��ن ق��ل��ب��ه ي��خ��رج وي��ك��اد ن��ف��س��ه م��ن��ه��ا ت��ف��ي��ض ت��ك��اد ُغ��ص��ٌص

التي القطعة هذه الجارية تراب من صنعها التي اآلنية من يرشب حني ينشد ثم
الرثاء: يف منها أحر نجد أن يندر

ب��يَ��دي��ه��ا ال��ردى ث��م��ر ل��ه��ا ف��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��م��ام ط��ل��ع ط��ل��ع��ًة ي��ا
خ��دي��ه��ا ع��ل��ى ت��ج��ري وم��دام��ع��ي ِخ��ن��اق��ه��ا م��ج��ال ف��ي س��ي��ف��ي ح��ك��م��ت
ش��ف��تَ��ي��ه��ا م��ن ش��ف��ت��ي ال��ه��وى روَّى ول��ط��ال��م��ا ال��ث��رى دم��ه��ا م��ن روي��ت
ن��ع��ل��ي��ه��ا م��ن ع��ل��ي أع��ز ش��يءٌ ال��ث��رى وط��ئ وم��ا ن��ع��ل��ي��ه��ا ف��َوَح��قِّ

230



الغرية باليا

ع��ل��ي��ه��ا ال��ذب��اب س��ق��ط إذا أب��ك��ي أك��ن ل��م ألن��ي ق��تْ��ل��ي��ه��ا ك��ان م��ا
إل��ي��ه��ا ال��ع��ي��ون ن��ظ��ر م��ن وأن��ِف��ت ب��ح��س��ن��ه��ا ال��وج��ود ع��ل��ى ب��خ��ل��ت ل��ك��ن

الربهان! هذا من أسطع برهانًا وال الحجة، هذه من أقوى حجة يرزق لم الظلم ولعل
قوله: جرير عىل تعيب سكينة السيدة وكانت

ب��س��الم ف��ارج��ع��ي ال��زي��ارة وق��ت ذا ول��ي��س ال��ق��ل��وب ص��ائ��دة ط��رق��ت��َك

بسالم. ادخيل قال: هال أقساه! ما هللا قاتله تقول: وكانت
الغرية، رصعى عىل بكاؤها لطال السفاح املحب بهذا سكينة السيدة سمعت فلو
فنون أغرب الكعبة ورب فهذا يقولون، كما فنونًا الجنون كان ولنئ اإلشفاق، وقتىل
ابن عارصوا من أنفس يف األعجوبة هذه أثر عن التاريخ حدثنا لو نود وكنا الجنون،
ودولة تحول، حال الحسن أن يكفهم ألم الجمال، عىل الجناية يف رأيهم لنعرف رغبان
«ديك هذا رغبان بن السالم عبد سمي فقد وبعد، الفناء؟ إليه غريتهم تسوق حتى تدول،

مريد! لشيطان هذه فعلته يف وإنه الجن»
العقد ومن الحبيب، به يَستاك حني البَشام عود من يغار من الشعراء ومن هذا،

الرشيف: قال كما الجميل، الوجه به يحجب النقاب ومن الجيد، به يطوق

ل��م��ام ال��ج��زِع ع��ل��ي َن ك��ا ل��و ال��ج��زع غ��زال ي��ا
ِل��زاُم وال��ط��وق ـ��ِدك ِج��ي��ـ ع��ل��ى ال��ط��وق أح��س��د
ال��بَ��ش��ام ث��ن��اي��اك َل ن��ا إن ال��ك��ف وأع��ضُّ
ال��ل��ث��ام ف��ي��ك ع��ل��ى م��رَّ إن ال��ي��وَم وأغ��ار

الكاتب: خالد قال كما حبيبه، قميص من يغار من ومنهم

س��َق��م��ه ج��س��َم��ُه وخ��اص��َر أل��م��ه ش��ف��ُه م��ح��ب��َك
م��ك��تَ��تَ��ُم��ه األس��رار م��ن يُ��ج��م��ج��ُم��ه ب��م��ا وب��اح
ودُم��ه ل��ح��م��ه ي��ح��ب��ك ل��م��ك��ت��ئ��ب ت��رث��ي أم��ا
وي��ت��ه��م��ه ت��ل��ب��س��ُه ـ��ن ح��ي��ـ ق��م��ي��ص��ك ع��ل��ى ي��غ��ار
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األعراب: بعض قال وكما

م��ح��س��ود ض��م م��ا ع��ل��ى ال��ق��م��ي��ص إن ف��أح��س��ده ل��ي��ل��ى ع��ل��ى ال��ق��م��ي��ص أرى

البها قال كما اآلذان، به تتمتع لئال عنه، فيكني محبوبه، اسم عىل يغار من ومنهم
زهري:

ال��ُج��الِس ب��م��س��ام��ع غ��ي��رت��ي م��ن ح��روُف��ه ت��م��ر أن اس��م��ك وأن��زه
ال��ن��اس ك��ل وأن��ت ال��ُوش��اِة خ��وف ك��ن��اي��ة ع��ن��ك ال��ن��اس ب��ع��ض ف��أق��ول

تمام: أبو قال كما نفسه، من حبيبه عىل املحب يغار وقد

إل��ي��ه ن��ظ��ري م��ق��ل��ت��ي وت��ح��س��د م��ن��ي ع��ل��ي��ه أغ��ار م��ن ب��ن��ف��س��ي
ع��ل��ي��ه ح��ذري م��ن ال��ن��اس ع��ي��ون ع��ن��ه ط��م��س��ت َق��َدرت انِّ��ي ول��َو
ل��دي��ه ره��نً��ا م��ه��ج��ت��ي وأم��س��ك ه��واُه ق��ل��ب��ي ف��ي ب��ث ح��ب��ي��ٌب
ي��َدي��ِه ف��ي وق��ل��ب��ي روٍح ب��ال خ��اٍل وال��ج��س��م ع��ن��دُه ف��روح��ي
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حتى نحوهم، أفكارهم وتوجيه إليهم، األحباب أنظار لفت يف العشاق حيل هنا نذكر
يقبح من العشاق فمن حاالت: ولذلك الوصل، من وبغيتهم القرب، من ِطلبتهم ينالوا

األحنف: ابن كقول بعهده، ويفي بوعده، يرب حتى والخلف، املطل لحبيبه

ح��ب��ل��ي ب��ح��ب��ل��ك��م م��وص��وًال ي��ك ول��م ه��ًوى وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ي��ك��ن ل��م ك��أن
وال��م��ط��ِل ب��ال��م��الل��ة ع��ن��ك��م ي��ح��دث م��ح��دٍث م��ن ل��ك��م ألس��ت��ح��ي��ي وإن��ي

الطغرائي: وكقول

ك��ل��ي��ُل ب��ال��س��ه��اد وط��رف��ي ن��ح��ي��ٌل ب��ع��دك��م ج��س��م��َي ب��ال��ج��زع ج��ي��رت��ي وي��ا
ق��ل��ي��ل وال��وف��اء وخ��ن��ت��م ف��خ��ان م��ورًق��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة غ��ص��ن ب��ك��م ع��ه��دت
َم��ط��ول ال��غ��ارم��ي��ن وش��ر م��ط��ل��ت��م ط��ل��ب��ت��ه ف��ل��م��ا ق��ل��ب��ي وأودع��ت��ك��م
ك��ف��ي��ل ي��ق��ام أن إال ت��م��نَّ��ع��ت م��ه��ج��ت��ي ت��ري��دون ي��وًم��ا ع��دت��ُم ف��إن

اإلخالف، يقبِّح وال الوفاء يطلب ال فرتاه الوعد حتى يشء كل يُحرم من املتيمني ومن
الوعود! تغني لو جواه، نار به ويطفئ قلبه، كربة به يجلو وعًدا يرجو وإنما

حي توحشه يف صادف وقد عامر، بني مجنون الخيال عالم يف أملح أزال وما
ليىل حي من فتيان وأقبل عليه، مغشيٍّا وخر فصعق وعرفته، فعرفها فجأة ولقيها ليىل،
وقفة، له تقف أن وسألوا صدورهم، إىل وأسندوه وجهه عن الرتاب ومسحوا فأخذوه،
قيس إىل اذهبي لجاريتها: قالت ثم به أفتضح أن يجوز فال هذا أما وقالت: رأته ملا فرقت
سبيال وجدت ولو فيه، أنت بما عيل أعزز لك وتقول السالم، عليك تقرأ ليىل له: فقويل
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وقال: وجلس، فأفاق بقولها وأخربته إليه الوليدة فمضت بنفيس. لوقيتك دائك شفاء إىل
ووفاتي حياتي وإن أنت، ودوائي دائي إن هيهات! هيهات لها وقويل السالم، أبلغيها

يقول: وأنشأ بكى، ثم طويًال، وبالءً الزًما شقاءً بي وكلِت ولقد يديك، لفي

بُ��ع��ُد ت��ن��اول��ه��ا ف��ي ول��ك��ن ق��ري��ُب ض��ْوءُه��ا ال��ش��م��س ه��ي ألص��ح��اب��ي أق��ول
بَ��رد أرواح��ه��ا ط��ي��ب م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى ب��ن��ف��ح��ٍة م��ن��ه��ا ال��ري��ح ع��ارض��ت��ن��ا ل��ق��د
رد وال ج��واب ع��ن��دي وم��ا أن��اٌة م��ض��ت وق��د ع��ل��يَّ م��غ��ش��يٍّ��ا زل��ت ف��م��ا
يَ��ْف��دوا أن ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ل��و يُ��ف��دُّون��ن��ي ب��وده��م وأه��ل��ي ب��األي��دي أق��ل��ب
ج��ل��د وال ب��ي م��ا دام أن ل��ي ع��ظ��م وال ع��اريً��ا وال��ع��ظ��م ال��ج��ل��د إال ي��ب��ق ول��م
ن��ق��د وال َدي��ٌن م��ن��ك ث��واٌب إل��ي��ك ورغ��ب��ت��ي ان��ق��ط��اع��ي ف��ي ل��ي م��ا أُدن��ي��اَي
ال��وع��د ق��ل��ب��ه ع��ن ال��م��ك��روب ك��رب��ة ج��ال ف��رب��م��ا وع��ًدا أن��ت ب��ن��ف��س��ي ع��دي��ن��ي
ج��ن��د أت��ى ق��ف��ول ُج��ن��د م��ن ح��ان إذا ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ح��ب ج��ن��ود غ��زت��ن��ي

إن مساكني، رصعى املحبون زال فما الخيال، أعاجيب من أعجوبة األخري والبيت
الحب جنود عليه تألبت من هللا ويرحم العيون، جنود غزتهم الخدود، جنود عنهم قفلت

النصال! عىل النصال تنكرس أن إال يبق ولم بلبه، ذهبت حتى جميًعا
وال األحزان، جيوش به يطارد وعًدا يطلب ال ولكنه املحزون املتيم يستعطف وقد
التلميح، يكون وقد يُلمح وإنما الشجون، ظلمات يف به يهتدي كأن بوعد الوفاء يرجو
يميل وال يصبو ال ولكنه جانب، كل من به يحدق الحسن أن فيذكر الترصيح. من أبلغ

البديع: املعنى هذا يف األبيوردي قول وانظر مشغول. يحب بمن ألنه

وج��م��ال ن��ض��رة م��ن وم��ث��ري��ٌة وج��وه��ه��ا ح��س��اٌن ب��ي��ٌض ال��ردى وق��ت��ِك
رم��اِل م��ت��ون ف��ي غ��ص��ون��ا وِم��س��ن ذوائ��ب م��ن دج��ى ف��ي ب��دوًرا ط��ل��ع��ن
ع��وال رءوس أو ُج��ود ب��أع��راف دون��ه��ا ي��ع��ث��رن ال��ص��ب ن��ظ��رات أرى
وص��ال��ي ي��ب��ت��غ��ي��ن ف��أن��ى ل��دي��ك ك��ل��ه وال��ق��ل��ب ال��وص��ل ع��ل��يَّ ع��رض��ن
ب��ض��ال وال��م��ن��دل��يَّ ال��ح��م��ى ب��وادي وأه��ل��ه ال��ع��راق ب��ع��ت م��ا ول��والك
ل��ي وم��ا ل��ه��ن م��ا ال��ع��وال��ي س��ب��ت��ه��ا غ��ي��رة ي��ض��م��رن ال��ح��ي ل��ن��س��اء ف��م��ا
ب��ش��م��ال��ي واص��ل��ت��ه��ا م��ا ي��م��ي��ن��َي ال��ه��وى م��ت��اب��ع��ة ف��ي خ��ال��ف��ت��ن��ي ول��و
م��الل ص��دود ال��واش��ي ح��ك��ى م��ا ع��ل��ى أظ��ن��ه دالٍل م��ن ص��دوٌد وف��ي��ِك

234



االستعطاف

الخياط: ابن قول وإليك الحبيب، ليعوده يمرض أن املحب يتمنى وقد

ال��س��ق��م إل��ى أح��ُن أن��ي ك��ل��ٍف وم��ن ع��ائ��دي ل��ع��ل��ك س��ق��م��ي إل��ى أح��ُن
ي��ظ��م��ي م��ا ال��دم��ع م��ن وأس��ت��روي س��ق��ام��ي ب��ه م��ا ال��داء م��ن أس��ت��ش��ف��ي وح��ت��اَم
ك��ل��ِم ع��ل��ى أص��اب ك��ل��م م��ن ب��أوج��َع أذى وم��ا ه��ج��ر إث��ِر ف��ي أت��ى ف��راٌق

املرض، أشقاه من املحبني من أن يعلم فهل ليعاد، املرض يتمنى املحب، هذا مسكني
بهذا يهذي فأخذ املرض به لج وقد األحنف ابن حديث أتاه وهل الُعوَّاد، يسعده فلم

الحزين: الباكي الشعر

ال��وج��د م��ن وأخ��ف��ي أل��ق��ى ب��ال��ذي ي��ٌد ل��ي ول��ي��س إل��ي��ك أش��ك��و أن أه��اب��ِك
ال��ِوْرِد إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن أراه ح��اض��ٌر وال��م��اء 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��ي��ت��ي ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا

البيت ُحجاج إىل األحنف ابن بها بعث التي البديعة الوصية تلك إليه وصلت وهل
هواه؟ بدار يمروا أن توقع وقد الحرام

مجه، فيه يف املاء ُعرص وكلما الشفاء، وتعذر الداء، خفي وقد العليل، ذلك إىل انظر
لم نودي وإن بسماته، وسحر نظراته، بجمال العلة ذهبت وقد الغرير، الطفل يفعل كما
الحجاج إليه يحملها حبيبته بريق ُمزجْت جرعة تمنى وقد إليه انظر األنني، بغري يجب
خلق ولو نظرة، إليه يحملوا أن لرجاهم النظرة، إليه تنقل أن أمكن ولو زجاجة! يف
مهر ولو الِعذاب! نغماتها من نغمة إليه ينقلوا أن لرجاهم الحني ذلك يف الفنوغراف
إليه انظر واألصيل! الضحى يف الفتانة مشيتها يصوروا أن لكلفهم ذاك إذ املصورون
زمزم! ماء من هي إنما العذبة الجرعة تلك أن فيذكروا أهله عند يتعللوا أن يرجوهم وهو
وقد إليه انظر الفرات؟ العذب الثغر ذلك ماء من األجاج، امللح زمزم ماء وأين ويحك،
انظر قربه! عىل فلريشوه ميتًا صادفوه فإن وجهه، عىل يهوى من ريق يرشوا أن أوصاهم

يقول: كيف

ك��ئ��ي��ب ال��ف��ؤاد م��ت��ب��ول ل��ح��اج��ة ب��ي��ث��رب م��روا ال��ل��ه ب��ي��ت أزواَر
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
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َش��ُع��وِب ح��ب��ال ف��ي ره��ن��ا ت��ن��ش��ب ه��وى أخ��ا ب��ال��ع��راق ت��رك��ن��ا ف��إن��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 م��ج��ه ف��ي��ه ف��ي ال��م��اء ع��ص��رن��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 وج��س ال��ص��در 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 ي��ث��ي��ب��ك��م ب��ل��ي��ت��ي م��ن أف��ق وج��ه��ي ع��ل��ى ف��رش��وا
أري��ب ك��ل ال��ت��ع��ل��ي��ل ي��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 دائ��ه م��ن ل��ن��ش��ف��ي��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 ح��ل��ي��َف ح��ف��رة ق��ع��ر إل��ى ال��دن��ي��ا م��ن وص��رت
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 ف��رش��وا

أن مناه وكل شيئًا، يخاف وال شيئًا، يرجو فال يستعطف هذا األحنف ابن وكان
يصبح قد ولكنه زهيد، ملطلب وإنه يجد، ما صوت يسمعوا وأن يحبهم، أنه فاتنوه يعلم
من ه خالَّ وقد املحب تصوير يف مثلها تجد أن يندر التي األبيات هذه وانظر املنال، صعب

الصدود: وجمر الهوى جمر فوق ويتململ يتلوى وتركوه جواه، نار أذكوا

رق��دوا ل��ل��ه��وى أي��ق��ظ��ون��ي إذا ح��ت��ى م��ودت��ه��م أذاق��ون��ي ال��ذي��ن أب��ك��ي
ق��ع��دوا ال��ه��وى ف��ي ح��م��ل��ون��ي م��ا ب��ث��ق��ل م��ن��ت��ص��بً��ا ق��م��ت ف��ل��م��ا واس��ت��ن��ه��ض��ون��ي
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��ن
أج��د ال��ذي ص��وت ت��س��م��ع��وا وأن ق��ل��ب��ي أح��ب��ك��م ق��د أن ت��ع��ل��م��وا ب��أن ح��س��ب��ي

املهدي: بن إبراهيم قول اإلشارة حسن ومن

ُم��ق��ل��ت��ي��ه م��ن ش��اف��ٌع إل��ي��ه ل��ي غ��زاًال ي��ا
ي��دي��ِه ف��ق��بَّ��ل��ت ـ��ِه خ��دي��ـ أج��ل��ل��ُت وال��ذي
ع��ل��ي��ه ُح��س��ادي ـ��ث��ر أك��ـ م��ا وج��ه��ك ب��أب��ي
إل��ي��ه إح��س��اٌن ـ��ف ال��ض��ي��ـ وج��زاء ض��ي��ٌف أن��ا
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األعراب: بعض بقول يذكرنا الشاعر هذا يرجوه الذي واإلحسان

ن��زال ُم��ذ ب��ال��ح��ي واج��ٌد ض��ي��ف��ك��م إن ل��ي��ل��ى آل
ع��س��ال وال خ��م��ًرا يُ��رد ل��م ث��ن��ي��ت��ه��ا م��ن أم��ك��ن��وُه

زيدون: ابن قول االستعطاف جميل ومن

ع��ي��وُن ال ن��ف��وٌس ه ت��ت��راءا ه��الًال ي��ا
ي��ل��ي��ن وال��ِع��ط��ُف م��ن��ك ي��ق��س��و ل��ل��ق��ل��ب ع��ج��بً��ا
ال��ح��زي��ن ب��م��رآَك ُس��ر ل��و ض��رك ال��ذي م��ا
ي��ح��ي��ن ف��ي��ك ح��يَ��ن��ُه ب��ص��بٍّ وت��ل��طَّ��ف��ت
ُف��ن��وُن وال��م��ع��اذي��ر ش��ت��ى ال��ل��ط��ف ف��وج��وه

هانئ: ابن قول يف األىس أوجع وما

ن��ادي��ك ف��ي ال��ح��ك��م ي��ج��ور أك��ذا ن��ج��اُده ال��ط��وي��ل ال��بُ��ْرد ذي ب��ن��ت ي��ا
وادي��ك أم أل��ق��اك ال��ك��رى وادي وف��ي م��وع��دن��ا م��غ��ن��اِك أم ع��ي��ن��اك
ظ��ن��وك ط��ارٍق ب��ط��ي��ٍف ع��ث��روا ف��ل��و وس��روا ال��ك��رى ِس��ن��ة م��ن م��ن��ع��وك
ات��ه��م��وك ِع��ط��ف��ك ت��م��اي��ل ل��م��ا ُم��دام��ًة س��ق��وِك م��ا ن��ش��وى ودَع��ْوِك
ك��ح��ل��وك ب��أك��ف��ه��م م��ا ت��ال��ل��ه ِح��ل��ي��ة ج��ف��ون��ك ف��ي ال��ت��ك��ح��ل ح��س��ب��وا
ح��ج��ب��وك ال��ه��وى اح��ت��ف��ل إذا ح��ت��ى ب��ان��ٍة ُغ��ص��ن��ا ن��ح��ن إذ ل��ي وج��ل��وِك

الطثرية: ابن قول يحفظ ال من األدباء بني تجد أن ويندر

ف��ب��ت��ي��ل خ��ص��ره��ا وأم��ا َف��ِدع��ٌص إزاره��ا َم��الُث أم��ا ُع��ق��ي��ل��ي��ٌة
َم��ق��ي��ل األراك وادي م��ن ب��ن��ع��م��اَن ويُ��ظ��ل��ه��ا ال��ح��م��ى أك��ن��اَف ت��ق��يَّ��ظ
ق��ل��ي��ل م��ن��ِك ل��ي��س وك��ال إل��ي��ِك، ن��ظ��رت��ه��ا إن ن��ظ��رٌة ق��ل��ي��ًال أل��ي��س
خ��ل��ي��ل ال��ص��ف��اء أخ��الء م��ن ل��ن��ا دون��ه��ا ل��ي��س ال��ت��ي ال��ن��ف��س ُخ��ل��ة ف��ي��ا
دخ��ي��ُل ع��ل��ي��ه ي��ؤم��ن ول��م ع��دو ب��ه يُ��ط��ع ل��م ح��ب��ه ك��ت��م��ن��ا م��ن وي��ا
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س��ب��ي��ُل إل��ي��ك ف��ي��ه ال��ع��دا وخ��وف ال��ن��وى غ��رب��ة أش��ت��ك��ي َم��ق��اٍم م��ن أم��ا
ت��ط��ول ع��ل��ي��ك وأح��زان��ي ت��ف��ي��ض وم��ه��ج��ت��ي يُ��ف��ك ال أس��ي��ٌر ف��ؤادي
ُه��م��ول ع��ل��ي��ك وأج��ف��ان��ي إل��ي��ك اش��ت��ي��اق��ه��ا ل��ط��ول ق��رح��ى م��ق��ل��ٌة ول��ي
ق��ل��ي��ل ل��دي��ك وأش��ي��اع��ي ب��ع��ي��د وش��ق��ت��ي ك��ث��ي��ر أع��دائ��ي ف��دي��ت��ك
أق��ول ف��ك��ي��ف ِع��الت��ي ف��أف��ن��ي��ت ب��ع��ل��ة ج��ئ��ت ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت
رس��ول إل��ي��ك ل��ي ي��وم ك��ل وال ح��اج��ٌة ب��أرض��ك ل��ي ي��وم ك��ل ف��م��ا
ط��وي��ل وال��ع��ت��اب ي��وًم��ا س��تُ��ن��ش��ُر ط��وي��ت��ه��ا ل��ل��ع��ت��اب ع��ن��دي ص��ح��ائ��ف
ث��ق��ي��ل ال��ح��س��اب ي��وم دم��ي ف��ح��م��ل ض��ع��ي��ف��ٌة وأن��ت ذن��ب��ي ت��ح��م��ل��ي ف��ال

البدائع: صاحب بقول الباب هذا ولنختم

ب��ال��رد ال��م��س��ك��ي��ن ع��ل��ى ت��ف��ض��ل��َت إن أج��ب��ن��ي
َوع��د؟ م��ن ع��ي��ن��اَك ب��ه ج��ادت م��ا ال��ده��ر أأن��س��ى
ح��د؟ م��ن ل��ج��واَي وم��ا ا ح��دٍّ ل��ل��م��ن��ى وأرس��م
ال��ورِد؟ ص��ائ��غ وغ��ي��ري ِوْرًدا ب��ال��ردى وأق��ن��ع
ال��خ��ل��ِد؟ ج��ن��ُة ووج��ه��ك م��ث��وى ب��ال��ل��ظ��ى وأرض��ى

∗∗∗
ال��ع��ه��د ن��اق��ض ل��ي��س��َع��َد أش��ق��ى ح��اف��ًظ��ا وف��يٍّ��ا
ال��ُود ج��اح��د ل��ي��ب��ق��ى أف��ن��ى وال��ًه��ا وص��بً��ا
وح��دي! ب��الءَُه ح��م��ل��ُت ح��بٍّ م��ن وي��الُه ف��ي��ا
ُج��ه��دي ب��ط��ش��ُه ف��ي��ص��َع��ُق ُج��ه��دي ل��ح��م��ل��ه أُِع��دُّ
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عليه فاشتط محبٍّا، لها وكان عمه، ابنة خطب وقد هللا عبد بن الصمة حديث أتاك هل
ساق ثم فأسعفوه، عشريته َفأَمَّ يعنه، فلم مثريًا وكان بأبيه فاستعان املهر، يف عمه
ذلك أباه فسأل لك. يبدلها أن أباك فسل ابنتي، مهر يف هذه أقبل ال فقال عمه، إىل اإلبل
… أهله إىل بعري كل فعاد وخالها عقلها قطع عمه وإباء أبيه ضن رأى فلما عليه، فأبى
يكملها، ال أبوه وحلف مائة إال عمه فأبى بعريًا وتسعني تسعة أعطاه أباه أن ويروى
ثم بينكما، أقمت إن جميًعا منكما ألألم وإني منكما، أألم رأيت ما وهللا الصمة: فقال

ببعري! عشريته باعته رجًال كاليوم رأيت ما تاهلل عمه: ابنة فقالت الشام. إىل رحل
وال الخيال، وثبات من لديك بما وأكملها الوجيزة، القصة هذه القارئ أيها تأمل
… الحنني يف الصمة قصيدة لدرس مقدمة أتخذه فإنما اإليجاز، هذا من بأكثر تطالبني
فقال وأوطانه، أحبابه ذكرى واعتادته بقلبه، الشوق فعبث غربته، طالت وقد إليه تر ألم

فؤاده: ويحاور نفسه، يعاتب

ورج��ًع��ا ب��دءًا ال��ص��ي��ف ع��اص��ف��ات ب��ه��ا أص��ب��ح��ت ب��ال��رق��اش��ي��ن دار ذك��ر أم��ن
م��ع��ا وش��ع��ب��اك��م��ا ري��ا م��ن م��زارك ب��اع��دت ون��ف��س��ك ري��ا إل��ى ح��ن��ن��ت
أس��م��ع��ا ال��ص��ب��اب��ة داع��ي إن وت��ج��زع ط��ائ��ًع��ا األم��ر ت��أت��ي أن ح��س��ٌن ف��م��ا

فقال: — تأنيبه يف وأطاال لومه يف بالغا وقد — رفيقيه يخاطب أخذ ثم

وأت��ب��ع��ا أط��ي��ع أن إال ب��ل��وم��ي ت��واص��ي��ا ال��ل��ذي��ن خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا أال
م��ع��ا أو ال��ق��وم ب��ه��ا ش��ت��ى ي��م��ان��ي��ٍة ن��ظ��رة َرْج��ِع م��ن ب��د ال إن��ه ِق��ف��ا
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ي��ت��ط��ل��ع��ا أن ال��دم��ع ي��ك��ف ح��ي��اءً أم��ره ال��ق��وم ع��زَّه ق��د ل��م��غ��ت��َص��ٍب

فقال: وتيئيسهم تعجيزهم يف رشع ثم

ف��ن��ن��ق��ع��ا ب��ال��ش��راب ون��روى ي��ق��ي��نً��ا ال��ه��وى ي��ذه��ب أن ت��رج��ون ك��ن��ت��م ف��إن
ف��ت��م��ن��ع��ا ال��ح��ش��ا أل��واذ ح��ل إذا ال��ج��وى غ��ي��روا أو ال��ري��ح ه��ب��وب ف��ردوا

عىل بقادر لومه، يف وبالغ عذله، يف اشتط وإن العاذل ما تاهلل ذلك؟ يستطيع ومن
سلوانك: أو نسيانك،

ال��ب��دِن ف��ي ال��ق��ل��ب م��ث��ل ال��ق��ل��ب ف��ي ف��ك��ان ف��ي��خ��ل��ع��ه��ا ت��ب��ل��ى ِل��ب��س��ة ال��ه��وى ظ��ن

واإلنجاد: اإلسعاد يسألهما رفيقيه إىل عاد ثم

يُ��َودَّع��ا أن ع��ن��دن��ا ل��ن��ج��ٍد وَق��لَّ ب��ال��ح��م��ى ح��ل وم��ن ن��ج��ًدا ودع��ا ق��ف��ا

يف تُغرب أكنت أنصفته؟ لو صانًعا كنت فما إذن يودع! أن لنجد وقل مسكني!
جًوى نفسك تقتل كنت أم حاسدوك؟ لك ويرثي أعداؤك، يرحمك حتى واإلعوال البكاء

قال: ثم وحزنًا؟

وال��م��ت��رب��ع��ا ال��م��ص��ط��اَف أج��م��ل وم��ا ال��رب��ى أط��ي��ب م��ا األرض ت��ل��ك ب��ن��ف��س��َي
ت��دم��ع��ا ع��ي��ن��ي��ك خ��ل ول��ك��ن إل��ي��ك ب��رواج��ٍع ال��ح��م��ى ع��ش��ي��ات ول��ي��س��ت

وصربك: شبابك وارحم هللا عبد ابن يا نفسك يف هللا اتق

ت��س��ت��ب��ق ع��ي��ن��ي��ك م��ن م��دام��ع واك��ف��ف ب��ه ال��ب��ك��اء ي��ودي ال دم��ع��ك واس��ت��ب��ق
ال��ح��َدق وال ه��ذا ع��ل��ى ال��ج��ف��ون وال ب��ب��اق��ي��ٍة ج��ادت وإن ال��ش��ئ��ون ف��م��ا
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فقال: وأوطانه، أحبابه وبني بينه (الِبْرش) حال وقد موقفه يصف أخذ ثم

نُ��زَّع��ا ي��ح��ن��نَّ ال��ش��وق ب��ن��ات وح��ال��ت دون��ن��ا أع��رض (ال��ب��ش��ر) رأي��ت ول��م��ا
م��ع��ا أس��ب��ل��ت��ا ال��ح��ل��م ب��ع��د ال��ج��ه��ل ع��ن زج��رت��ه��ا ف��ل��م��ا ال��ي��س��رى ع��ي��ن��ي ب��ك��ت

وعالئم الوله دالئل من عندي وهو الخيال، هذا يستنكر من األدباء من رأيت وقد
الَعنَت: من تلفته يف القى ما وصف يف قال ثم املضلة. الصبابة

وأخ��دع��ا ِل��ي��تً��ا اإلص��غ��اء م��ن َوِج��ع��ت وج��دت��ن��ي ح��ت��ى ال��ح��ي ن��ح��و ت��ل��ف��تُّ

الريض الرشيف تبعه وقد البيان. من حظه البيت هذا يف نال جميل معنى وهو
قوله: يف وأجاد فأبدع

نَ��ْه��ُب ال��ب��ل��ى ب��ي��د ورب��وع��ه��ا دي��اره��م ع��ل��ى م��ررت ول��ق��د
ال��رك��ب ب��ع��ذل��ي ول��جَّ ن��ض��وى ل��َغ��ٍب م��ن ض��ج ح��ت��ى ف��وق��ف��ت
ال��ق��ل��ب ت��ل��ف��ت ال��رب��وع ع��ن��ى خ��ف��ي��ت ف��م��ذ ع��ي��ن��ي وت��ل��ف��تَ��ْت

النعب، ظاهر من املواقف هذه مثل يف الناس يعرف ما بتمثيله الصمة بيت ويمتاز
الصمة قال ثم الصبابة. وعانى الشوق كابد من غري حسنه يعرف فال الرشيف بيت فأما

جواه: عن الحديث تتمة يف

ت��ص��دع��ا أن خ��ش��ي��ٍة م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى أن��ث��ن��ي ث��م ال��ح��م��ى أي��ام وأذك��ر

بقوله: السعدي نباتة ابن أكمله وقد الصمة، قبل ألحد املعنى هذا أر ولم

الم��ُع ال��ش��رق م��ن ب��رق ل��ي الح إذا م��خ��اف��ًة ي��ديَّ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أض��م
األض��ال��ع ت��ض��م أن ش��وًق��ا ط��ار إذا إل��ف��ه ب��ان ال��ذي ال��ق��ل��َب ي��ن��ف��ع وه��ل
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ربه: عبد ابن قول الحنني ومن

ال��ت��الق��ي ي��ك��ون م��ت��ى ن��ادت ث��م واع��ت��ن��اِق ب��زف��رة ودع��ت��ن��ي
واألط��واق ال��ج��ي��وب ت��ل��ك ب��ي��ن م��ن��ه��ا ال��ص��ب��ح ف��أش��رق ل��ي وب��دت
ال��ع��ش��اق م��ص��رع ع��ي��ن��ي��ك ب��ي��ن س��ق��م غ��ي��ر م��ن ال��ج��ف��ون س��ق��ي��م ي��ا
ال��ف��راق ي��وم ق��ب��ل م��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��وم أف��ظ��ع ال��ف��راق ي��وم إن

ويقيم، حبيبه يظعن وقد والعهود، املعاهد ذكر يف فيأخذ يرتحل قد الشاعر ألن
حالة الصبابة وعجائب الهوى غرائب من وهناك إليه، والحنني عليه، اإلعوال يف فيأخذ
يلتقي أن وهي حرية؛ أكثر كانت ربما بل وحزنًا، جًوى سابقتيها من أقل ليست ثالثة
الخالن، ويجتمع الصبان، يتالقى أن قبل يفرتقان ثم ومحبوب، محب وفيهما الركبان
ظعن ألنه نفسه أيلوم يعرف ال كما يندب، حظ وأي يبكي، عهد أي العاشق يدري فال
ال مبهما إعواًال يعول أم وخلَّفه، سار حبيبه ألن دهره يشكو أم مقيًما، حبيبه وترك
الحنني، إىل منه الذكرى إىل أقرب املعنى هذا يف والشعر مبعثه، يفهم وال مصدره، يعرف

األرجاني: قول فيه الجيد من

أدن��ان��ا ح��ي��ن م��ن��ه��م ال��ده��ر ت��ق��ل��ب أب��ع��دن��ا ك��ي��ف ق��وًم��ا ال��ل��ه أس��ت��ودع
م��ط��اي��ان��ا ل��ل��ق��ي��اه��م أن��خ��ن��ا ل��م��ا ل��ف��رق��ت��ن��ا م��ط��اي��اه��م ال��غ��داة زم��وا
وإي��ان��ا ض��م��ت��ه��م ال��م��ن��ازل وال ل��ن��ا ال��خ��ي��ام أط��ن��اب ب��ع��ُد ت��ش��ت��ب��ك ل��م
ح��ي��ران��ا ال��م��ش��ت��اق ال��ط��ِرب وخ��ل��ف��وا وم��ض��وا ب��ال��ن��وى ع��اج��ل��ون��ا ل��ك��ن��ه��م
م��آلن��ا ال��ج��ف��ن م��ن��ه ال��دم��ع غ��ادر إذ ن��ظ��ًرا أح��ب��اب��ه م��ن ال��ع��ي��ن ي��م��أل ل��م

خلف أو حبيبه، عنه نأى املحب حال يمثل فيما وشجيه، الشعر ببديع موافيك وإني
التعاويذي: سبط قول األول فمن وسار، أحبابه

آرام��ه��ا ال��ح��م��ى ب��ج��رع��اء س��ك��ن��ت م��ا ب��ع��د ب��رام��َة أي��ام��ي أت��ع��ود
م��راُم��ه��ا وع��ز م��رام��ي��ه��ا ب��ُع��دت م��ِح��ل��ًة ال��م��ش��ت ال��ب��ي��ن وأح��ل��ه��ا
ُه��ي��ام��ه��ا ال��ورود ع��ل��ى ي��زي��د ن��ف��ٌس ارت��وت ف��م��ا ال��وداع ن��ظ��ر س��ارق��ت��ه��ا
ِض��رام��ه��ا ي��ش��ب ن��اًرا ل��ب��ع��اده��م ب��ج��وان��ح��ي وغ��ادروا غ��ادري��ن ي��ا
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الحنني

أُوام��ه��ا يُ��ب��ل ك��ب��دي وال أس��ًف��ا ُغ��روبُ��ه��ا ت��ج��ف ع��ي��ن��ي ف��ال ب��ن��ت��م
أح��الم��ه��ا ل��ه��ا ت��م��ث��ل��ك��م ف��ع��س��ى ب��ه��ج��ع��ة ال��م��س��ت��ه��ام ل��ع��ي��ن ج��ودوا
وِح��م��اُم��ه��ا َح��م��ي��م��ه��ا ب��ي��َن س��ي��ان ع��اش��ق م��ه��ج��ة ب��ال��ب��ي��ن ت��ت��ل��ف��وا ال
س��ق��ام��ه��ا ال��ع��ي��ون وم��ن ال��ن��وى ي��وَم نُ��ح��ول��ه��ا ال��خ��ص��ور ه��ي��ف م��ن أع��داه

املتيمني: بعض قول من وأوجع أشجى املعنى هذا يف أجد ولم

يُ��ذخ��ُر خ��ط��ب ل��ك��ل ال��ع��زي��ز وك��ذا م��دام��ع��ي ص��ن��ت ال��ي��وم ه��ذا ل��ب��ك��اء
أح��م��ر ع��ق��ي��ق م��دام��ع��ه��ا ع��ي��ٌن ف��دت��ك��م ال��ع��ق��ي��ق وادي س��اك��ن��ي ي��ا
م��ن��ظ��ر ل��ع��ي��ن��َي يَ��ْح��ُس��ْن ول��م ل��ف��ًظ��ا ح��دي��ث��ك��م ب��ع��د اس��ت��ع��ذب��ت ف��م��ا ب��ن��ت��م

ربيعة: أبي ابن قول من مأخوذ األخري والبيت

ح��س��ن��ا ب��ع��دك��م ش��ي��ئً��ا ال��ع��ي��ن ت��ر ول��م ح��ب��ك��م م��ث��ل ش��ي��ئً��ا ال��ق��ل��ب ي��ح��ب��ب ل��م

قول جيده ومن كثري، فهو أنسهم، معاهد وخلوا أحبابهم، عن نأوا من شعر فأما
ببغداد: خالهم وقد أحبابه إىل يتشوق األبيوردي

وأق��ي��ُل أرج��ائ��ه��ا ع��ل��ى أب��ي��ت ِب��َغ��يْ��َض��ٍة أران��ي ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ع��ل��ي��ل ال��غ��ان��ي��ات ك��ل��ح��ظ ن��س��ي��ٌم ي��غ��ب��ُه ال ال��ه��وى ك��أي��ام ه��واءٌ
وق��ب��ول ن��ض��رة ص��ف��ح��ت��ي��ه ع��ل��ى ت��درج��ت ال��ط��رت��ي��ن رق��ي��ُق وع��ص��ر
ش��م��ول وال��م��ي��اه م��س��ًك��ا ت��ض��وع وت��راب��ه��ا ل��ؤل��ؤ ح��ص��اه��ا وأرض
أص��ي��ل وال��ه��ج��ي��ر ق��ص��ي��ر ول��ي��ل��ي ش��ه��ي��ٌة وال��ح��ي��اة غ��ض ال��ع��ي��ش ب��ه��ا
وع��وي��ٌل رن��ٌة ف��ع��ن��دي س��ل��و ب��ك��م ه��ل ب��ب��غ��داد ألخ��الئ��ي ف��ق��ل
أم��ي��ل ح��ي��ث ال��ص��ه��ب��اء ب��ي ت��م��ي��ل ف��ك��أن��م��ا ذك��راك��ُم ت��رن��ح��ن��ي
ط��وي��ل ال��م��زار ن��أي ع��ل��ى ف��ل��ي��ل��ي ب��ق��رب��ك��م أن��س��ي أي��ام ق��ص��رت ل��ئ��ن
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العشاق مدامع

ُعقيل: بني من أعرابي وقال

ي��ق��ص��ر ال��ط��رف دون��ه��ا ب��ن��ج��د خ��ي��اٌم وح��اج��ت��ي ال��ح��ج��از أرض إل��ى أح��ن
أن��ظ��ر ذاَك ع��ل��ى ول��ك��ن��ي ب��ش��يء ب��ن��اف��ع��ي ال��ح��ج��از ن��ح��و ن��ظ��ري وم��ا
ي��ت��ح��در م��اؤه��ا ي��ج��ري ل��ع��ي��ن��ي��ك ع��ب��رٌة ث��م ن��ظ��رٌة ي��وم ك��ل أف��ي
ي��ت��ذك��ر ن��ازح وإم��ا ح��زي��ٌن م��ج��اوٌر إم��ا ال��ق��ل��ب ي��س��ت��ري��ح م��ت��ى

السوالف: أيامه إىل الحنني يف آخر وقال

َع��ص��ر م��ن ال��ع��ام��ري��ة ل��ع��ص��ر وس��ق��ي��ا ت��ت��اب��ع��ت ق��د ل��ن��ا أي��اًم��ا ال��ل��ه س��ق��ى
أدري وال وال��ش��ه��ور ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ر ِم��ق��ودي ال��ب��ط��ال��ة أع��ط��ي��ُت ل��ي��ال��َي

الدمينة: ابن قول الحنني شائق ومن

ت��ط��ي��ب ال��م��ي��اه وادي ع��ن ال��ن��ف��س وال ي��ث��ي��ب ال��م��ي��اه وادي أرى ال أال
غ��ري��ُب ب��ال��وادي��ي��ن ل��م��ش��ت��ه��ر وإن��ن��ي ال��وادي��ي��ن ه��ب��وط أُح��ب
رق��ي��ب ع��ل��ي إال ص��ادًرا وال وارًدا ل��س��ت أن ال��ل��ه ع��ب��اد ��ا أح��قٍّ
ُم��ري��ب أن��ت ق��ل��ي��ل إال ال��ن��اس م��ن ج��م��اع��ٍة ف��ي وال ف��رًدا زائ��ًرا وال
ت��ج��ي��ب ي��ح��ن أن أو إل��ف��ه��ا إل��ى ن��ج��ي��ب��ة ت��ح��ن أن ف��ي ري��ب��ة وه��ل
ل��ح��ب��ي��ب آت��ِه ل��م وإن إل��ي ال��ح��م��ى ج��ان��ب م��ن ال��ف��رد ال��ك��ث��ي��ب وأن
وم��ث��ي��ب أول��ي��ت��ن��ي ب��م��ا وُم��ث��ٍن وص��ل��ِت��ن��ي م��ا واص��ل أن��ي ال��ل��ه ل��ك
ه��ي��وب ت��ك��ره��ي��ن ع��م��ا َألْزَوُر وإن��ن��ي ع��ف��ًوا أع��ط��ي��ِت م��ا وآخ��ذ
ت��ذوب ع��ل��ي��ِك ك��ادت ق��د ال��وج��د م��ن ف��إن��ه��ا َش��ع��اًع��ا ن��ف��س��ي ت��ت��رك��ي ف��ال
رق��ي��ُب م��ن��ك ال��غ��ي��ب ب��ظ��ه��ر ع��ل��ي ك��أن��م��ا ح��ت��ى ألس��ت��ح��ي��ي��ك وإن��ي

البدائع: صاحب يقول املعنى هذا ويف

ال��م��س��ت��ه��اِم ال��م��ح��ب ع��ون وك��ن م��الم��ي ودع ب��ال��س��م��اح ت��ج��م��ل
ال��م��ن��ام ط��ي��َب ل��ب��ع��دِه ه��ج��رت ح��ب��ي��ب ت��دري ل��و أس��ي��وَط ف��ف��ي
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الحنني

ال��ل��ئ��ام ك��ي��د م��رام��ه ودون ل��ق��ائ��ي إل��ى ي��ح��ن ل��ه أس��ي��ت
ِع��ظ��ام��ي ف��ي ال��ت��ذك��ر ن��ار َم��ش��ت َص��ح��ب��ي ون��ام ج��ن ال��ل��ي��ل م��ا إذا
س��الم��ي ال��ل��ق��ي��ا ع��ن ي��غ��ن��ي وه��ل س��الٌم ال��ن��ائ��ي أي��ه��ا س��الٌم
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باحلبيباملريض الرفق

الكاتب: خالد قول ذلك فمن القلوب، ِرقة فيه تتجىل باب وهذا

ال��ق��ل��ي��ُل األل��م م��ن وي��ك��ف��ي��ن��ي ع��ل��ي��ُل ي��ا ب��ج��س��م��ك ال ب��ج��س��م��ي
َح��م��وُل ل��ش��دت��ه ب��ي م��ا ع��ل��ى إن��ي إل��يِّ ال��س��ق��ام ت��ع��داك
ال��نُّ��ح��ول وس��ال��م��ك ف��ح��ال��ف��ن��ي ص��ح��ي��ًح��ا أم��ل��ي ي��ا ك��ن��ت م��ا إذا

يقول: من شاعرية مع تتناسب ال ضعيفة، أبيات وهذه

ع��ُدو ب��ي��دي زم��اَم��ه رأي��ت ح��ب��ي��ب م��ن ل��ك ح��س��رًة وح��س��بُ��ك

الدميمة، األجسام يف شاء كيف وَرتع محبوبه، املرض أعفى لو املحب يتمنى وقد
ُسحيَم: قال كما

تَ��ب��ُع ل��وج��ه��ِه ج��م��ال ك��ل ق��م��ٍر م��ن ال��س��ق��ام ي��ري��د م��اذا
م��ت��س��ُع ال��ق��ب��اِح ف��ي ل��ُه أم��ا م��ح��اس��ن��ه��ا م��ن خ��اب ي��رت��ج��ى، م��ا
وَج��ع ي��ا ال��ح��ب��ي��ب دون أن��ا ه��ا ل��ُه ق��ل��ت ال��ف��داء ي��ب��غ��ي ك��ان ل��و

األحنف: ابن يقول ما أرق وما

نُ��ك��س س��ق��م��ه��ا م��ن ع��اَوده��ا ال��ن��ف��وُس ب��ه��ا ه��ام��ت ال��ت��ي إن



العشاق مدامع

ال��ل��م��ُس راِح��ه��ا م��ن أب��رأُه ال��م��ب��ت��ل��ى ج��اءه��ا م��ا إذا ك��ان��ت
واإلن��س ال��ج��نُّ ع��ش��ق��ت��ه ق��د ال��ذي ال��م��ل��ي��ح ال��وج��ه ب��أب��ي وا
ال��ش��م��س ت��ن��ك��س��ف ف��رب��م��ا ب��ه أض��رت ال��ح��م��ى ت��ك��ن إن

قوله: يف الرفق جمال وانظر

ح��ش��اِك إذن وج��دِت م��ا ل��ق��ل��ق��ل وج��دي ت��ج��دي��ن ل��و وال��ل��ه أم��ا
ش��ف��اك ل��ن��ا ظ��ل��وُم ي��ا وع��ج��ل ب��ن��ف��س��ي أذًى ك��ل ال��ل��ه وق��اِك

الرباء: بن الحسن أبو وأنشد

َه��م��وُل ف��ي��ك الق��ي��ت ل��م��ا ودم��ع��ي ط��وي��ل م��رض��َت ُم��ذ ل��ي��ل��ى ف��دي��ت��ك
ك��ح��ي��ل أغ��ن ظ��ب��ي وي��ع��ج��ب��ن��ي ب��ل��ذٍة أُس��رُّ أم ك��أًس��ا أأش��رب
ع��ل��ي��ل وأن��ت ل��ه��ٍو إل��ى وأص��ب��و م��دام��ع��ي ت��ج��ف أو ِس��ن��ي وت��ض��ح��ك
ُغ��ول ذل��ك ع��ن��د ح��ي��ات��ي وغ��ال��ت ق��ي��ام��ت��ي وق��ام��ت ن��ف��س��ي إذن ث��ك��ل��ُت
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املريض بالحبيب الرفق

حمى أصابته وقد الحكم ابن الوزير يخاطب الغرناطي إبراهيم بن يوسف وقال
بثوًرا: شفته عىل تركت

ل��ش��ك��واك��ا ق��ل��ب��ي اش��ت��ك��ى ق��د ح��اش��اك��ا ت��م��رض أن ح��اش��اك
ُح��م��اك��ا أح��س��د ف��إن��ن��ي ال��ق��وى ض��ع��ي��ف م��ح��م��وًم��ا ك��ن��ت إن
ف��اك��ا ق��ب��ل��ت ح��ت��ى ج��س��م��ك ب��اش��رْت إذ ُح��م��اك رض��يَ��ت م��ا

التشبيب! ِسمات فيه أن إال لوزير خطابًا كان إن الشعر وهذا
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والنحول الذبول

يبق لم أنه بعضهم فريى والشحوب، الضمور من الحب يف عانوا ِلما الشعراء يأىس وقد
املؤمل: قال كما دم، وال لحم له

أح��ل��م ال��ن��وم ف��ي ك��ن��ت إن ل��ي ذن��ب وال ف��غ��ض��ب��ت��م ن��وم��ت��ي ف��ي ب��ك��م ح��ل��م��ُت
نُ��وَُّم وال��ن��اس ال��ن��وم أت��ان��ي م��ا إذا أراك��م ك��ي��ال ال��ن��وم ع��ن��ي س��أط��رد
وأرح��م وال��دي��ه��ا م��ن ب��ه��ا أب��رُّ أن��ن��ي ي��ع��ل��م وال��ل��ه تُ��ص��ارم��ن��ي
دم وال ل��ح��ُم ال��ل��ه ب��ح��م��د ل��ي وم��ا دم��ي ن��ذرت أن��ه��ا ل��ي زع��م��وا وق��د
م��َس��ل��م ص��ح��ي��ٌح أن��ي زع��م��وا وإن دًم��ا ل��ي يُ��ب��ق ول��م ل��ح��م��ي ح��ب��ه��ا ب��رى
ي��س��ق��م ال��ح��ب ي��ع��رف ل��م م��ن م��ث��ل وال س��ق��ي��ُم��ه ص��ح ال��ح��ب م��ث��ل أر ف��ل��م
وأع��ظ��م ج��ل��ٌد ال��ق��ت��ل ي��ب��ال��ي ول��ي��س أع��ظ��ٍم ف��وق ب��ال��يً��ا ج��ل��ًدا س��ت��ق��ت��ل

تمام: أبو قال كما شوقه، يبىل وال جسمه، يبىل من ومنهم

ُج��ف��وُن وال��رُّق��اد ال��ن��وم ل��ذَة أع��دم��تْ��ه��ا س��واه��ًرا ج��ف��ونً��ا ي��ا
ال��ش��ج��ون ت��ب��ل��ى ول��ي��س ي��ب��ل��ى ل��ي��س ح��يٌّ ال��ش��وق ل��ك��ن ال��ج��س��ُم بَ��ِل��َي
ال��ع��ي��ون ال��ق��ل��وب ع��ل��ى س��ل��ط��ت��ه��ا م��ن��اي��ا ال��ع��ب��اد ف��ي ل��ل��ه إن



العشاق مدامع

الرفاء: الرسي قول املعنى هذا من ويقرب

يَ��ط��ي��ُب ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ال��ردى وِوْرد ال��ردى م��ن��ه��ل أوردت��ه م��ن ِف��داؤك
ن��ص��ي��ب ل��ل��ت��راب ف��ي��ه ي��ب��ق ف��ل��م ج��س��َم��ه ال��ح��ب أن��ح��ل ح��ت��ى م��ات وم��ا

ويقول: لنحوله، إليه شخصه لحمل حبيبه زار لو طيفه أن يذكر واألرجاني

دخ��ي��ِل ج��ًوى ل��ه��ي��ب ع��ن وي��ع��دل دم��ع��ي ال��وج��ن��ات ض��اح��َي يُ��َروِّي
ال��م��ُح��ول أم��ك��ن��ة أخ��ط��أن إذا غ��ي��وٌث ه��ط��ل��ت وإن ن��ف��ع��ي وم��ا
ال��م��ل��ول ال��ط��رف ص��ف��ح��ة وأب��َدوا ب��ان��وا ي��وم ع��ه��ودي ن��ق��ض��وا ُه��ُم
ل��ي ي��ف��وا ول��م ال��وص��ال وع��دوا وك��م أوع��دون��ي ل��م��ا ب��ال��ه��ج��ر وف��وا
ال��ُح��م��ول ت��ش��ي��ي��ع ي��وم ت��ع��رض ِخ��ش��ٌف ال��ه��الل��ي��ي��ن ال��رك��ب وف��ي
ك��ل��ي��ل م��ن م��اٍض ي��ص��اب وك��ي��ف ق��ل��ب��ي ال��ف��ت��ان ب��ط��رف��ه أص��اب
ال��ب��خ��ي��ِل ه��وى ال��ع��ن��اء م��ن وإن ودِّي ب��ص��ف��و ح��ظ��ي��َت وق��د ب��خ��ل��َت
ن��ح��ول��ي م��ن ش��خ��ص��ي إل��ي��ك ل��ج��ر ط��ي��ف��ي ال��ي��وم اس��ت��زرت ل��و وب��ت
ال��ع��ل��ي��ل ع��ل��ى ال��ط��ب��ي��ب م��ال إذا ش��ف��اءٍ إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن

بن الحسني قال كما تأوَّد، ما ثُماٍم بعود تعلق لو حتى ضنَى أنه يذكر من ومنهم
األسدي: مطري

ي��ق��ي��ده��ا أم��ي��ٌر أو ق��ت��ل��ت��ن��ي إذا دم��ي م��ؤدي��ٌة ل��ي��ل��ى ه��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
ش��ه��وده��ا ع��ل��ي��ه��ا ي��ش��ه��د ول��م ق��ت��ل��ت ت��ق��ل ل��م ب��ال��ن��ف��س ال��ن��ف��س ت��ق��اد وك��ي��ف
ع��وده��ا ال��ب��رِي ع��ل��ى ص��ل��بً��ا ي��ك��ُن ل��م إذا ال��ع��ص��ا ي��ص��دع��وا أن ال��واش��ون ي��ل��ب��ث ول��ن
وس��وده��ا ال��ب��الد أن��ع��ام ُح��م��ر ب��ه��ا ي��س��رن��ي م��ا ن��ظ��رة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رت
وح��ي��ده��ا أص��ي��ب ق��د ث��ك��ل��ى ك��ن��ظ��رة ال��ج��وى م��ن ال��ص��دود ب��ع��د ن��ظ��رة ول��ي
وص��دوده��ا ه��ج��ره��ا ن��ف��س��ي ش��ف ل��ق��د م��ت��ى إل��ى ال��ص��دود ه��ذا م��ت��ى ف��ح��ت��ى
ع��وده��ا ت��أوَّد م��ا ثُ��م��اٍم ب��ع��ود م��ع��ل��ٌق م��ن��ي أب��ق��ي��ِت م��ا انَّ ف��ل��َو
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والنحول الذبول

النحول: آثار وصف يف الحارثي وقال

وت��خ��َص��ُر ل��دي��ك ت��ض��ح��ى م��ج��ردة ف��ت��رك��ت��ه��ا ل��ح��م��ه��ا ع��ظ��ام��ي س��ل��ب��ِت
ت��ص��ف��ُر ال��ري��ُح أج��واف��ه��ا ف��ي أن��اب��ي��ب ف��ك��أن��ه��ا م��خ��ه��ا م��ن وأخ��ل��ي��ِت��ه��ا
ت��ت��ن��ظ��ُر م��ا ه��ول م��ن م��ف��اص��ل��ه��ا ت��ق��ع��ق��ع��ت ال��ف��راق ب��اس��م س��م��ع��ت إذا
أت��س��ت��ر أن��ن��ي إال ال��ض��رَّ ب��َي ت��ن��ظ��ري ال��ث��وب ارف��ع��ي ث��م ب��ي��دي خ��ذي
ف��أص��ب��ر ص��ب��ٌر ع��ن��ك ل��ي وال ع��ل��ي رح��م��ٌة ل��ِك ت��ك��ن ل��م إن ح��ي��ل��ت��ي ف��م��ا

األحنف: ابن ويقول

دف��ن��وُه ط��رف��ه ت��ق��ل��ب ل��وال ال��ه��وى ب��ه أض��ر ج��س��ٍد إل��ى ان��ظ��ر

فقال: املتنبي وتابعه

ت��رن��ي ل��م إي��اك م��خ��اط��ب��ت��ي ل��وال رج��ل أن��ن��ي ن��ح��وًال ب��ج��س��م��ي ك��ف��ى

أحبابه: بعض إىل صورته أرسل وقد البدائع صاحب يقول املعنى هذا مثل ويف

ال��ح��ن��ي��ن ي��ق��ت��ل��ُه ك��اد ن��ح��ي��ًال ص��بٍّ��ا ون��س��ي��َت ال��ن��وى إل��ى س��ك��ن��َت
ال��ش��ج��ون ج��وان��ح��ه ت��رح��م ول��م ص��ب��ًرا ال��ح��ب ف��ي ي��ج��د ل��م ��ا ف��ل��مَّ
ال��ع��ي��وُن ل��خ��ط��َرت��ه ف��ِط��ن��ْت ل��م��ا ت��ب��دى ف��ل��و ال��ن��ح��ول ف��ي ت��ف��ان��ى
ال��ظ��ن��وُن ب��ه تُ��َظ��نَّ أن م��خ��اف��ة ي��س��ري أت��اك ك��ال��خ��ي��ال ه��و وه��ا
األم��ي��ن ال��ح��رم ف��ؤادك ف��إن ض��ن��اه وارح��م نُ��زل��ُه ف��أك��رم
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الشعراء: بعض وقال

ي��ش��ع��ر ول��م ال��ص��ب م��ت��ل��َف ي��ا ج��س��م��ِه م��ن أب��ق��ي��ت ال��ذي إن
ت��ق��ُط��ِر1 ل��م ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ت��ج��ول دم��ع��ٌة أن��ه��ا ل��و ُص��ب��اب��ٌة

اليشء. من الطفيفة البقية هي بالضم الصبابة 1
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أمايناملحبني

بني جميل، يد من الكأس يتمنى من فمنهم األماني، تنفع لو كثرية، أماٍن وللمحبني
العطوي: قال كما الحديث، أطايب يُعاطونه ندمان

ك��ث��ي��ِب م��ن ق��ض��ي��ُب ب��ه��ا ي��ط��وف ك��أٌس ف��ق��ل��ت ت��م��نَّ ق��ال��وا وك��م
ال��رق��ي��ب غ��ض أو ال��ح��ب ك��ل��ح��ظ ح��دي��ثً��ا ت��س��اق��ط��ن��ي ونُ��دم��ان

املنال! عزيزة ألمنية وإنها
الزيات: ابن قال كما يديه، بني محبوبه ليحسب حتى األماني يسامر من ومنهم

ال��ِع��ي��اِن ف��ي ال��دار ون��ازح األم��ان��ي ف��ي ال��دار دان��ي ي��ا
داِن وأن��ت ن��اءِ ف��أن��ت ن��اءٍ وأن��ت داٍن ذك��رك
م��ك��ان��ي م��ن ك��ال��ن��ج��م وأن��ت ب��ن��ف��س��ي م��وص��ول��ٌة ن��ف��س��ك
ال��م��ع��ان��ي م��ن ِص��ف��ٌر ال��ل��ف��ظ ف��ي م��ع��ج��ب��ات ف��ي��ك ِف��َك��ٌر ل��ي
ل��س��ان��ي ع��ل��ى ي��وم ك��ل ف��ي ال��ت��م��ن��ي م��ن ض��روُب ت��ج��ري
ت��ران��ي ال ح��ي��ث م��ن ت��راك ع��ي��ن��ي ك��أن ح��ت��ى أق��ول

ويقول: محبوبته، طيف لريى ينام لو األحنف ابن ويتمنى

ذك��راِك ري��ح��ان��ُه ب��م��ح��ٍب إل��ي��ه ال��س��رور يُ��ن��س��ب م��ج��ل��ٌس
ف��ب��ك��اِك وُح��رق��ًة اش��ت��ي��اًق��ا ـ��ُه زادت��ـ ال��زج��اج��ة دارت ك��ل��م��ا



العشاق مدامع

س��واِك ع��ن أم��ن��ي��ت��ي وت��ج��اف��ت ت��ح��ض��ري��ن��ي أن ال��رج��اء يَ��ن��ل��ك ل��م
ت��راك ع��ي��ن��ي ل��ع��ل ن��ع��اًس��ا ال��ل��ه ي��غ��ش��ي��ن��ي أن ف��ت��م��ن��ي��ت

البحرتي: قال كما حبيبه، قلب من َسلوة أعري لو املحب تمنى وربما

وداده��ا م��ن ال��ه��وى ت��ع��َط ل��م ه��ي إذا ب��م��ل��وم��ٍة ام��رئ ن��ف��س وه��ل وِدْدُت
ف��ؤاده��ا م��ن س��ل��وًة ف��ؤادي أع��ي��ر ان��ه ل��و أو أس��ج��ح��ت ُس��ل��ي��م��ى ان ل��و

قال: حني البحرتي تمناها التي النشوة أظرف وما

واآلِس ال��ورد ذاك ب��ي��ن ون��ش��وٍة ح��ل��ب م��ن ال��ظ��ه��ران إل��ى س��ب��ي��ٌل ل��ي ه��ل
ال��ك��اِس ح��ام��ل ف��ي ك��ل��ه��ا وح��اج��ت��ي رش��أٍ م��ن ال��ك��أس ألخ��ذ ك��ف��ي أم��دُّ
أن��ف��اس��ي ح��ر م��ن ف��ق��رب��ه��ا دن��ا إذا ال��غ��ل��ي��ل أش��ف��ي أن��ف��اس��ه ب��ق��رب

بحبيبته يجتمع أن تمنى فقد الُهذيل، صخر أبي رائية يف جاء ما التمني غريب ومن
البديعة: القصيدة هذه أروع وإليك الخرضواألهوال، اللجج دونها ومن البحر، أمواج فوق

س��ط��ُر آي��ات��ه��ا ال��ب��ي��ِن ب��ذات وأخ��رى ع��رف��ت��ه��ا داٌر ال��ج��ي��ش ب��ذات ل��ل��ي��ل��ى
ع��ْص��ر ب��ع��دن��ا م��ن ل��ل��داري��ن م��ر وق��د ي��ت��غ��ي��را ل��م ِم��آلَن ك��أن��م��ا
ه��ْم��ر َس��رٌب دم��ع��ه��ا وع��ي��ن��ي ف��ق��ل��ت ج��وابُ��ه��ا ف��ع��يَّ ب��رس��م��ي��ه��ا وق��ف��ت
ُخ��ب��ُر ب��ع��دن��ا ال��ح��م��ى أج��زاع ب��س��اك��ن ل��ك��م ه��ل ال��م��خ��ب��ون ال��رك��ب أي��ه��ا أال
ال��س��ف��ُر ش��َع��ر ف��م��ا ت��ه��وى م��ن ب��ع��ض ب��ه ي��ك��ن ف��إن ل��ي��ال ذاك ط��وي��ن��ا ف��ق��ال��وا

∗∗∗
األم��ُر أم��رُه وال��ذي وأح��ي��ا أم��ات وال��ذي وأض��ح��ك أب��ك��ى وال��ذي أم��ا
ال��ف��ج��ر ط��ل��ع م��ا ال��ده��ر ألخ��رى ب��ت��اتً��ا ه��ج��ره��ا ال��ن��ف��س وف��ي آت��ي��ه��ا ك��ن��ت ل��ق��د
نُ��ك��ُر وال ل��ديَّ ُع��رٌف ال ف��أب��ه��َت ُف��ج��اءة أراه��ا أن إال ه��و ف��م��ا
ال��خ��م��ُر ش��ارِب��ه��ا لُ��بَّ تُ��ن��س��ي ق��د ك��م��ا ه��ج��رت��ه��ا ف��ي��ه ك��ن��ت ق��د ال��ذي وأن��س��ى
َوق��ر ع��ظ��م��ه��ا وف��ي إال ِض��ل��ع وال ب��ه أه��ت��دي ش��ذًا م��ن ل��ي ت��رك��ت وم��ا
ال��ذُّع��ر ي��روع��ه��م��ا ال م��ن��ه��ا أل��ي��ف��ي��ن أرى أن ال��وح��ش أح��س��د ت��رك��ت��ن��ي وق��د
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املحبني أماني

ع��ذر ل��ي ك��ان وإن ي��وًم��ا ظ��ل��م��ت إذا ظ��ل��م��ه��ا إن��ك��ار ب��ع��ض م��ن وي��م��ن��ع��ن��ي
ص��ب��ر ه��ج��ره��ا ع��ل��ى م��ا م��ن��ه��ا ال��ه��ج��ر ل��َي ب��دا ل��ئ��ن ع��ل��م��ت ق��د أن��ي م��خ��اف��ُة
ال��ه��ج��ر ب��ي ي��ب��ل��غ��ن م��ا ه��ج��ره��ا ع��ل��ى أش��رف��ت ال��ن��ف��س إذا أدري ال وإن��ي
ال��ن��ض��ر ال��ورق أط��راف��ه��ا ف��ي وي��ن��ب��ت ل��م��س��ت��ه��ا م��ا إذا تَ��ن��دى ي��دي ت��ك��اد
ال��ق��ط��ُر ب��ل��ل��ه ال��ع��ص��ف��ور ان��ت��ف��ض ك��م��ا ِه��زٌة ل��ذك��راك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي
وف��ر ل��ن��ا ل��ي��س ال��ب��ح��ر ف��ي َرم��ٍث ع��ل��ى أن��ن��ا ُع��ل��يَّ��ة ح��ب��ي م��ن ت��م��ن��ي��ت
ال��خ��ض��ر وال��ل��ج��ج األه��وال دون��ن��ا وم��ن م��وج��ُه ال��ف��ل��ك ي��ع��ب��ر ال دائ��م ع��ل��ى
ال��ب��ح��ُر ن��م��ي��م��ت��ه ن��خ��ش��ى م��ن وي��غ��رق ِرق��ب��ٍة غ��ي��ر ف��ي ال��ن��ف��س ه��م ف��ن��ق��ض��َي
ال��ده��ر س��ك��ن ب��ي��ن��ن��ا م��ا ان��ق��ض��ى ف��ل��م��ا وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ده��ر ل��س��ع��ي ع��ج��ب��ت
ال��ح��ش��ُر م��وع��دِك األي��ام َس��ل��وة وي��ا ل��ي��ل��ة ك��ل ج��وى زدن��ي ح��ب��ه��ا ف��ي��ا
ص��ب��ر ل��ُه ل��ي��س ق��ل��ِت ح��ت��ى وزرت��ك ال��ِق��ل��ى ي��ع��رف ال ق��ل��ِت ح��ت��ى ه��ج��رت��ك
ِس��ْح��ُر أو ال��ق��ل��َب خ��اَم��َر ح��بٍّ ت��ب��اري��ُح ب��ه ال��ذي ال��ُم��ص��اب ��بُّ ال��صَّ أن��ا ص��دق��ِت
ال��ق��ب��ر ض��م��ك م��ا األم��وات ح��ب��ذا وي��ا ف��ي��ه��ُم دم��ت م��ا األح��ي��اء ح��ب��ذا ف��ي��ا

جميل: قول يف األماني شتى وإليك

ح��م��ي��ُد وه��و ب��ان خ��ل��ي��ٌل م��ا إذا م��الم��ة ب��ث��ي��ن ي��ا ال��ج��وازي ج��زت��ِك
ل��س��ع��ي��د إذن إن��ي ال��ق��رى؟ ب��وادي ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ب��ع��ي��د وه��ي ال��ح��اج��ات تُ��ط��ل��ب وق��د ي��أس��ة ب��ع��د م��ن األه��واءَ ت��ل��ت��ق��ي ف��ق��د
أري��د ك��ن��ت إي��اه��ن ج��ئ��ت إذا أن��ن��ي ال��ج��ه��ل م��ن ن��س��واٌن وي��ح��س��ُب
ب��ع��ي��ُد ب��ي��ن��ه��ن بَ��ون ال��ص��در وف��ي س��وي��ة ب��ي��ن��ه��ن ط��رف��ي ف��أق��س��م
س��ود ط��م��اط��ُم ��ا س��مٍّ ل��ه��م ي��دوف وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ن��اس وش��اة ف��ل��ي��ت
وق��ي��وُد ل��ه��م أك��ب��اٌل تُ��ض��اع��ف وش��ارٍق م��م��س��ى ك��ل ف��ي ول��ي��ت��ه��م
َص��دُود ال��ي��دي��ن م��ن��ق��وص ت��ع��رض زائ��ًرا ال��ده��ر م��ن ي��وًم��ا ج��ئ��ت��ه��ا إذا
ل��ع��ن��ود إن��ه ع��ل��ي��ن��ا ذن��وبً��ا وي��ج��ت��ن��ي ه��واي ع��ن وي��غ��ض��ي ي��ص��د
ف��ن��ع��ود م��رة ع��ن��ا وي��غ��ف��ل ُم��ج��ان��ٌب ك��أن��ي خ��وًف��ا ف��أص��رم��ه��ا
أري��د غ��ي��ره��ن ج��ه��اد وأي ب��غ��زوٍة 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 ب��ي��ن��ه��ن ح��دي��ٍث ل��ك��ل
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الزهري: الرحمن عبد بن بكر أبي قول الباب هذا يف الغايات وغاية

ح��ال��يً��ا ال��ن��وِر م��ن وب��س��ت��انً��ا أن��ي��ًق��ا ال��ن��دى ط��ل��ه م��ن��زًال ن��زل��ن��ا ول��م��ا
األم��ان��ي��ا ف��ك��ن��ِت ف��ت��م��ن��ي��ن��ا ُم��ن��ى وح��س��نُ��ُه ال��م��ك��ان ِط��ي��ب ل��ن��ا أج��د
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واخلضوع اهليبة

أبي قول وانظر أربابه، يراجعون حني الرشد سبيل ويضلون الحسن، يهابون والشعراء
فراس:

م��ق��ات��ُل ف��ك��ل��ي ال��رام��ي ل��ي وأن��ت ُم��ص��ي��ب��ٌة ال��س��ه��ام ك��ل أرام��ي��ت��ي
ب��اق��ل وع��ن��دِك س��ح��ب��اٌن ال��ح��ي وف��ي ه��ائ��ٌب وع��ن��دِك ل��م��ق��داٌم وإن��ي
ف��اع��ل أن��ا م��ا وج��ه ع��ن��ي وي��ع��زب داره��ا زرت أن ال��ق��ول ع��ل��ي ي��ض��ل
ب��اط��ل وح��ق��َي ح��ق ف��ب��اط��ل��ه��ا ح��ال��ٍة ك��ل ع��ل��ى ال��ع��ل��ي��ا وح��ج��ت��ه��ا

املعنى: هذا عكس يف قوله أرق وما

ال��ص��ق��ي��ُل ال��ع��ض��ُب ل��س��ان��ه وإن ج��واب��ي ع��ن ل��ل��م��ه��اب��ة وُم��غ��ٍض
ت��ق��وُل! ك��م��ا ق��ال: ث��م ��َع ف��َدمَّ وظ��ل��ًم��ا ع��ن��تً��ا ع��ت��اب��ُه أط��ل��ت

وهب: بن الحسن قول الحسن، هيبة يف الشعر جيد ومن

وأس��ك��ُن م��ن��ه��ا أه��ت��ز رع��دٌة وب��ي ك��ف��ه��ا ت��ق��ب��ي��ل ح��اول��ت وق��د أق��ول
أج��ب��ُن ع��ن��ك أن��ن��ي إال ال��ح��رب ل��دى ك��ل��ه��م ال��ن��اس أش��ج��ع أن��ي ِل��يَ��ْه��ِن��َك
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األعراب: بعض وقول

ح��ب��ي��ب��ه��ا ع��ي��ن م��لءُ ول��ك��ن ع��ل��ي ق��درٌة ب��ك وم��ا إج��الًال أه��اب��ِك
ن��ص��ي��ب��ه��ا م��ن��ك ق��ل ول��ك��ن ق��ل��ي��ٌل ع��ن��ده��ا أن��ك ال��ن��ف��س ه��ج��رت��ك وم��ا

الرشيف: يقول للحبيب الخضوع ويف

وص��دوِف1 ل��ك��م ع��ن��ا وص��دوٍد ووج��ي��ِف إل��ي��ك��ُم ذم��ي��ٍل ك��م
ال��م��ش��غ��وف ل��ل��واج��د ن��ف��ًع��ا ج��ر غ��راًم��ا ان ل��و ب��ك��م وغ��راٍم
ب��ال��ع��ف��ي��ف خ��ل��وٍة ك��ل ف��ي ـ��ب ال��ح��ـ أض��ر م��ا ع��ف��ٌة ث��م ص��ب��وٌة
ال��ت��ع��ن��ي��ف م��ن م��ؤل��م ع��ل��ى ـ��ن��ا وواص��ل��ـ ي��الم��وا ول��م ه��ج��رون��ا
وال��ت��س��وي��ف ب��ال��م��ط��ِل رض��ي��ن��ا ع��ز إذا ح��ت��ى ال��وف��اء وط��ل��ب��ن��ا
ال��ط��ف��ي��ف ب��ب��ذل رِض��ي أن إل��ى ق ال��ش��و راض��ه م��ن ال��ك��ث��ي��ر ي��رج��و ك��ي��ف

السري. رضوب من والوجيف الذميل 1
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والخضوع الهيبة

الرومي: ابن قول وانظر

ف��وف��ي��ُت وخ��ن��ت��ن��ي ف��رع��ي��ُت أض��ع��ت��ن��ي
ع��ص��ي��ت ق��د وك��ل��ه��م األع��ادي ف��يَّ أط��ع��ِت
أت��ي��ت رض��اِك ��ا ل��مَّ غ��ض��ب��ى أص��ب��ح��ِت ف��ك��ي��ف
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بالقليل الرضى

الوصل ألن كواذب؛ وهي باألماني، ويفرح بالوعد، فريىض راغم، وهو املحب يقنع وقد
األحنف: بن العباس قول ذلك فمن املنال، عزيز

ال��ش��م��ِل م��ن اج��ت��م��اٍع غ��ي��ر ف��ي م��ق��ي��م��اِن ب��ب��ل��دِة وف��وًزا أن��ي َح��َزنً��ا ك��ف��ي
ال��ن��ح��ل إل��ى وأوح��ى ف��رق��انً��ا وأن��زل ع��ب��ده ال��ط��ور م��ن ن��اج��ى وال��ذي أم��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 ول��دت ل��ق��د
وال��ب��ذل ال��م��وات��اِة ُح��س��ن س��وى ب��ش��يءٍ م��ن��ه��م ال��ع��ش��ق ذوو ي��رض��ى ال ال��ن��اس أرى
وال��م��ط��ل ب��ال��م��واع��ي��د ن��ف��س��ي وت��ق��ن��ع ب��ال��رض��ى ل��ي��س ال��ذي ل��ي��رض��ي��ن��ي وإن��ي

الرشيف: يقول املعنى هذا ويف

ت��داِن ال��ب��ع��اد َري��ع��اِن ب��ع��د وه��ل ت��ع��ط��ٌف ال��ص��دود ب��ع��د ه��ل ال��ل��ه ل��َك
ك��ف��ان��ي رض��اك م��ن ق��ل��ي��ٌل ك��ف��ان��ي خ��ط��ًة أس��وم��ك أن��ي غ��رض��ي وم��ا

الظرفاء: بعض وقال

م��ع��ش��وق ع��اش��ٍق م��ن ي��رت��ض��ي��ه ش��يءٍ ب��أي��س��ر م��ن��ك��م راٍض أن��ا
ال��ط��ري��ق ب��االت��ف��اق ج��م��ع��ت��ن��ا م��ا إذا ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ب��س��الم
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األخيلية: ليىل يف الحمريي توبة وقال

ال��ن��وائ��ُح ال��ن��س��اء ق��ب��ري ع��ل��ى وق��ام ق��ب��ل��ه��ا م��ت إذا ل��ي��ل��ى ت��ب��ك��يَ��ْن وه��ل
س��اف��ح ال��ع��ي��ن م��ن دم��ٌع ل��ه��ا وج��اد ب��ك��ي��ت��ه��ا ل��ي��ل��ى ال��م��وت أص��اب ل��و ك��م��ا
ص��ال��ح ال��ع��ي��ن ب��ه ق��رت م��ا ك��ل ب��ل��ى أن��ال��ُه ال ب��م��ا ل��ي��ل��ى م��ن وأُغ��ب��ُط

الطثرية: ابن قول يف القليل كثر وقد

ق��ل��ي��ُل م��ن��ِك ل��ي��س وك��ال إل��ي��ك؟ ن��ظ��رت��ه��ا إن ن��ظ��رٌة ق��ل��ي��ًال أل��ي��س

قال: من املعنى هذا يف وجاراه

ال��ق��ل��ي��ُل ت��ح��بُّ م��م��ن وك��ث��ي��ٌر ع��ن��دي ي��ك��ث��ر م��ن��ك ق��لَّ م��ا إن

جميل: قول املعنى هذا يف الشعر وأبرع

ب��البُ��ل��ه ل��ق��رت ال��واش��ي أب��ص��ره ل��و ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى وإن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��و وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى، أس��ت��ط��ي��ع، ال وب��أن 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

الفارض: ابن يقول هذا مقابل ويف

أك��ت��ف��ي ال ب��وص��ال��ه ال��ذي ف��أن��ا خ��ي��ال��ِه ب��ط��ي��ف غ��ي��ري اك��ت��ف��ى وإذا

الرومي: ابن قول منه وأبدع

ت��دان ال��ِع��ن��اق ب��ع��د وه��ل إل��ي��ه م��ش��وق��ٌة ب��ع��ُد وال��ن��ف��س أع��ان��ق��ه
ال��ه��يَ��م��ان م��ن أل��ق��ى م��ا ف��ي��ش��ت��د ح��رارت��ي ت��زول ك��ي ف��اُه وأل��ث��م
ال��ش��ف��ت��ان ت��ل��ث��م م��ا ل��ي��رويَ��ُه ال��ج��وى م��ن ب��ي ال��ذي م��ق��دار ي��ك ول��م
ي��م��ت��زج��ان ال��روح��ي��ن ي��رى أن س��وى غ��ل��ي��ل��ُه ي��ش��ف��ي ل��ي��س ف��ؤادي ك��أن
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املحب شفاء

يحب. من بقرب إال يربأ ال أنه عىل دوائه، وصف يف الناس فيفتن املحب، يمرض وقد
عفراء: رأى وقد خزام بن عروة قول وانظر

أج��ي��ب أك��اد م��ا ح��ت��ى ف��أب��ه��ت ف��ج��اءة أراه��ا أن إال ه��ي وم��ا
ت��غ��ي��ُب ح��ي��ن أزم��ع��ت ال��ذي وأن��س��ى أرت��ئ��ي ك��ن��ت ال��ذي رأي��ي ع��ن وأص��دف
ن��ص��ي��ب ال��ف��ؤاد ف��ي ل��ي ف��م��ا ع��ل��ي وي��ع��ي��ن��ه��ا ع��ذره��ا ق��ل��ب��ي وي��ظ��ه��ر
ق��ري��ب يُ��ن��ال ال م��ا وه��ل ق��ري��بً��ا ش��ف��اءه��ا م��ك��ان ن��ف��س��ي ع��ل��م��ت وق��د
ط��ب��ي��ب ب��ال��م��وق��دات يُ��ل��ذع��ه��ا ك��أن��م��ا رف��اتً��ا أم��س��ت ف��واك��ب��دي
ق��ري��ب م��ن��ك ع��ف��راء وال ف��ت��س��ل��و ب��ع��ي��دة م��ن��ك ع��ف��راء ال ع��ش��ي��ة
َل��َح��ب��ي��ُب إن��ه��ا ح��ب��ي��بً��ا إل��يَّ ص��اديً��ا ح��رَّان ال��م��اء ب��رد ك��ان ل��ئ��ن

األعراب: بعض يقول املعنى هذا ويف

ص��ري��م��ه��ا ل��ق��ل��ب��ي ي��ب��دو وال ُم��ن��اي ي��ن��ال��ه��ا ال ال��ت��ي ال��دن��ي��ا زي��ن��ة أي��ا
س��ق��ي��م��ه��ا ل��ص��ح أه��وى ب��م��ن تُ��داوى ان��ه��ا ل��َو ه��واك م��ن ق��ذاة ب��ع��ي��ن��ي
ت��س��ت��دي��م��ه��ا ن��ظ��رة ي��داوي ط��ب��ي��ب ل��ه��ا ي��ك��ن ل��م إن ال��ع��ي��ن ق��ذاة وبُ��رء
أل��وم��ه��ا ك��ث��ي��ًرا أح��ي��انً��ا ك��ن��ت وإن س��اع��ة ال��ن��ف��س ذك��رك ع��ن ص��ب��رت ف��م��ا
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العتاهية: أبي قول الباب هذا يف الشعر بديع ومن

وأم��ي أن��ت ب��أب��ي ��ي أُس��مِّ ل��س��ت ل��م��ن ق��ل
ه��م��ي أك��ب��ر م��ن ـ��ت أص��ب��ح��ـ ل��ق��د أن��ت ب��أب��ي
ل��ح��م��ي ال��ح��ب أذاب إذ أله��ل��ي ق��ل��ت ول��ق��د
ب��ع��ل��م��ي م��ن��ي ف��اك��ت��ف��وا ط��ب��ي��بً��ا ل��ي وأرادوا
س��ق��م��ي ال��ح��ب ف��إن ـ��ق��ى أل��ـ م��ا ي��ج��ه��ل ي��ك��ن م��ن
ج��س��م��ي ال��ك��وف��ة وف��ي د ل��ب��غ��دا روح��ي إن
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القلباخلافق

كما الكرة، بتنزي يشبهه من فمنهم القلب، لخفوق الشعراء تصور من ألوانًا هنا نذكر
بشار: قال

ال��س��راُر ب��ه ي��ك��ون أن م��خ��اف��ة ش��يء ب��ك��ل ��رار ال��سِّ ي��روع��ه
ال��ح��ذاُر ن��ف��ع ل��و ال��ب��ي��ن ِح��ذار ت��ن��زَّى ُك��رة ف��ؤاده ك��أن

الوليد: بن مسلم كقول الدقيق، الخرص فوق القِلق، بالوشاح يشبهه من ومنهن

ال��ن��َف��س رق��ة م��ن دي��ب��اج��ة أرق وب��ه��ج��ت��ه��ا أن��ف��اًس��ا ال��م��اس��ك م��ن أزك��ى
وال��خ��رس1 ال��ص��م��ت ف��ي ُق��ل��ب��ه��ا وَق��ل��ب��ه��ا خ��ط��رت إذا وش��اح��اه��ا ق��ل��ب��ي ك��أن
م��ن��ت��ك��س أع��ض��اء ف��ي ال��س��الم��ة ج��ري ع��اش��ق��ه��ا ق��ل��ب ف��ي م��ح��ب��ت��ه��ا ت��ج��ري

ويقول: بالدف، ترضب الهوجاء القينة بيد الخافق القلب يشبه األحنف وابن

ط��رف��ي ب��ه ي��ب��وح م��ا ل��س��ان��ي أس��ر ورب��م��ا ف��ؤادي ع��ن ل��س��ان��ي ي��ب��ي��ن
ح��ت��ف��ي ِس��م��ت��ن��ي إن ال��ل��ه ع��ل��ي��ك أخ��اف ف��إن��ن��ي ب��ق��ت��ل��ي ت��ش��ق��ي أن أع��ي��ذك
ك��ف��ي وأل��زم��ت��ه ص��دري ل��ه ض��رب��ت ص��ب��اب��ة ي��ط��ي��ر أن أوم��ا ال��ق��ل��ب إذا

السوار. هو القاف بضم القلب 1
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ب��ال��دف ت��ض��رب ه��وج��اء ق��ي��ن��ٍة ي��دا ش��وق��ه ه��اج إذا ج��ن��اح��ي��ه ك��أن

األعراب: أحد كقول ينتفض، حني الطري بجناح يشبهه من ومنهم

ذاك��ره ال��ن��أي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي وم��ن ب��ن��ي��ل ن��اف��ع��ي وال��ل��ه ل��ي��س م��ن ب��أب��ي أال
ط��ائ��ره ال��ط��ل ي��ن��ف��ض ج��ن��اح ك��ه��ف��و اس��م��ه ذك��ر إذا ت��ه��ف��و ك��ب��دي وم��ن

نُصيب: قول يف املعنى هذا وضح وقد

ي��راُح أو ال��ع��ام��ري��ة ب��ل��ي��ل��ى يُ��غ��دى ق��ي��ل ل��ي��ل��ة ال��ق��ل��ب ك��أن
ال��ج��ن��اح ع��ل��ق وق��د ت��ج��اذب��ه ف��ب��ات��ت ش��َرك ع��زَّه��ا ق��ط��اٌة
ال��ري��اح تُ��ص��ف��ق��ه ف��ع��ش��ه��م��ا ب��وك��ٍر تُ��رك��ا ق��د ف��رخ��ان ل��ه��ا
ال��م��ت��اح2 ال��ق��در ب��ه أودى وق��د ��ا ن��صَّ ال��ري��ح ه��ب��وب س��م��ع��ا إذا
ب��راح ل��ه��ا ك��ان ال��ص��ب��ح ف��ي وال ت��رج��ي م��ا ن��ال��ت ال��ل��ي��ل ف��ي ف��ال

بالنهوض. هم الطائر: نص 2
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الخافق القلب

العذاب، وسامته عليه قبضت أي به، خبثت يًدا وكأن أمىس قلبه أن يذكر ميادة وابن
ويقول:

ق��اض��ب��ه ال��ح��ب��ل ي��ق��ض��ب أن م��ح��اذرة ب��ه ض��ب��ث��ت ي��ٍد ف��ي ف��ؤادي ك��أن
ف��راك��ب��ه ع��ل��ي��ه ل��م��ح��م��ول أظ��ن وإن��ن��ي ال��ف��راق وش��ك م��ن وأُش��ف��ق
غ��ال��ب��ه أن��ا أم ال��ب��ي��ن ِج��دُّ َج��دَّ إذا ال��ه��وى أي��غ��ل��ب��ن��ي أدري م��ا ف��وال��ل��ه
ص��اح��ب��ه ي��غ��ل��ب الق��ي��ت ال��ذي ف��م��ث��ل ال��ه��وى ي��غ��ل��ب وأن أغ��ل��ب أس��ت��ط��ع ف��إن
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احلبيب مثال

يقول: كالذي فراشه إىل أوى أو نومه، من هب كلما حبيبته مثال يرى من العشاق ومن

ه��ب��وب��ي ع��ن��د أن��ت ش��يء وأول ه��ج��ع��ة ك��ل ف��ي أن��ت ش��يء أآخ��ر
َم��ش��وِب غ��ي��ر ال��م��زن ك��م��اء وود ال��ردى م��ن أق��ي��ك أن ع��ن��دي م��زي��دِك

أرشد: بن راشد قول يف الحبيب تمثل واملنى

أدري وم��ا ف��ي��ك ال��رأي وج��وه أج��ي��ل ل��واق��ف وإن��ي أم��ري ف��ي ت��ح��ي��رت
ال��ش��زِر وال��ن��ظ��ر ب��اإلع��راض أق��ن��ع أو راح��ة ف��ال��م��وت ال��ي��أس ع��زم أأع��زم
وال��ص��در ال��ج��وان��ب ب��ي��ن ُح��َرٍق ع��ل��ى ل��م��ن��ط��ٍو ع��ن��ك أع��رض��ت وإن وإن��ي
ال��س��ر ف��ي وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي م��ا ف��أل��ق��اِك ال��م��ن��ى ل��ي م��ث��ل��ت��ِك ش��وق��ي ه��اج إذا
ال��ص��ب��ر إل��ى م��ن��ِك ال��ي��أس دع��ان��ي ول��ك��ن ح��ي��ل��ة ف��ي��ك ول��ي أص��ب��ر ل��م ذاك ف��م��ن
ال��ق��ف��ر ال��ب��ل��د ف��ي ال��ظ��م��آن ي��ص��ب��ر ك��م��ا ل��م��وج��ع وإن��ي م��غ��ل��وبً��ا ت��ص��ب��رت

يقول: الذي هو هذا أرشد بن وراشد

ك��ئ��ي��ِب ال��ف��ؤاد ل��م��ح��زون ب��ك��ي��ِت ال��ه��وى م��ن ب��ي م��ا ت��دري��ن ول��و ض��ح��ك��ِت
ون��ح��ي��ب زف��رة م��ن ق��ل��ب��ه وال ع��ب��رة ف��ي��ض م��ن ع��ي��ن��اه تُ��رح ل��م ل��م��ن
غ��ري��ب ل��ك��ل ب��اٍك ال��ه��وى غ��ري��ب وح��ش��ة دار ف��ي ب��ال��ه��مِّ ل��م��س��ت��أن��س
وط��ي��ب ه��ن��اك ح��س��ن م��ن ك��ان وم��ا وان��ق��ض��ى ب��ان ال��ذي ال��ع��ي��ش ب��أب��ي أال
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ورق��ي��ب ك��اش��ح م��ن غ��ف��ل��ة ع��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا األح��ادي��ث م��س��ت��ور وت��رداد
ب��ن��ص��ي��ب ل��ذات��ه م��ن ون��أخ��ذ ف��ن��ج��ي��ب��ه ال��ص��ب��ا ي��دع��ون��ا ل��ي��ال��ي
ب��م��غ��ي��ِب م��ش��ه��ٌد م��ن��ا ف��ب��دل ال��ه��وى ف��ي ال��ح��وادث ص��رف ج��رى أن إل��ى

«وله قال: حني اآلداب زهر صاحب منه وحَرمنا املجيد، الشاعر هذا شعر ضاع وقد
اآلداب فقدت الصيانة وبهذه ذكره.» عن الكتاب وصنت شعره، أكثر فيه استفرغ مذهب

واألخالق. األدب بني املؤلفون يخلط ال أن نتمنى وكم الشاعر، هذا شعر
كثري: قول الحبيب مثال يف قيل ما وأجود

س��ب��ي��ِل ب��ك��ل ل��ي��ل��ى ل��ي ت��م��ث��ُل ف��ك��أن��م��ا ذك��ره��ا ألن��س��ى أري��د
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الصدود أهوال

الرشيف: قول ذلك فمن أهوال، من فيه يقاسون وما الصد، شكوى يف الشعراء أطال ولقد

ال��م��ذاِل ال��م��رط ف��ي ال��خ��ط��و ق��ص��ي��ر ظ��ب��ٌي ال��ع��ق��دات ذوائ��ب وب��ي��ن
وص��ال إل��ى أُري��د إن ن��وار ح��دي��ث إل��ى أري��غ إن رب��ي��ٌب
ال��غ��زال ذاك ل��م��ى م��ن دن��ٌو ُم��ردي��ات وال��م��ط��ام��ع ل��ي ف��ه��ل
وم��ال��ي ب��ه��ا ل��ل��ظ��ب��اء م��ا أال ل��ب��ي ال��دار ظ��ب��اءُ س��ل��ب��ت ل��ق��د
ال��زي��ال ب��أي��ام م��ع��اج��ل��ت��ي ال��ت��الق��ي ب��أي��ام ت��ن��غ��ص��ن��ي
أب��ال��ي ف��ال ب��ال��ص��دود ع أروَّ ده��ًرا وك��ن��ت ال��ص��دود ت��ح��ي��ف��ن��ي
ب��س��ال��ي ق��ل��ب��ي وال ال��ب��ل��وى ع��ن ب��ن��اءٍ ج��س��دي ال أف��ي��ق وك��ي��ف
ال��ش��م��ال إل��ى ال��ي��م��ي��ن م��ن أم��ي��َل ح��ت��ى ال��ش��وق إل��ي��ك ي��رن��ح��ن��ي
ح��ال ب��ع��د ح��اال ال��ك��أس ُح��م��ي��ا ع��اودت��ه ال��م��ع��اق��ر م��ال ك��م��ا
ال��ع��ق��ال م��ن األس��ي��ر ن��ش��ط ك��م��ا ارت��ي��اٌح ل��ذك��رك��م وي��أخ��ذن��ي

كلبهم يعود أنه مع مرضه، يف أحبابه يعده لم أن عىل يأىس مصعب بن هللا وعبد
قال: حني الكلب) (عائد لقب ولهذا مرض! إذا

ف��أع��وُد ك��ل��ب��ك��م وي��م��رض م��ن��ك��م ع��ائ��ٌد ي��ع��دن��ي ف��ل��م م��رض��ت ل��ي م��ا
ش��دي��د ع��ل��يَّ ع��ب��دك��م وص��دود ص��دودك��م ع��ل��ي م��رض��ي م��ن وأش��د
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ويقول: الصدود، مع ينفع ال الدار قرب أن النواس أبو ويرى

وع��ي��ُد ب��ذاك ي��ك��ف��ي��ن��ي ك��ان وق��د ب��ه��ج��ره��ا ج��ن��اٌن ق��ل��ب��ي ع��اج��ل��ْت ل��ق��د
ب��ع��ي��د ال��ق��ل��وب ب��ي��ن م��ا ك��ان إذا ب��ن��اف��ع ل��ي��س ال��دار ت��دان��ي رأي��ت

ويقول: جديد، بصدٍّ يُرزأ لئال الصدأ، عىل العتب يرتك األحنف وابن

ال��ش��دي��ِد ال��غ��ي��ظ ت��ج��رع ب��ط��ول ن��ف��س��ي وص��ب��رت ص��دوده��ا ت��رك��ت
ب��ال��ص��دود ع��ه��د ح��دي��ث وك��ن��ت ص��دوًدا ل��ي ت��ج��دد أن م��خ��اف��ة

الُهذيل: صخر أبي قول يف قبل من املعنى هذا وضح وقد

ع��ذُر ل��ي ك��ان وإن ي��وًم��ا ظ��ل��م��ت إذا ظ��ل��م��ه��ا إن��ك��اري ب��ع��ض م��ن وي��م��ن��ع��ن��ي
ص��ب��ر ه��ج��ره��ا ع��ل��ى م��ا م��ن��ه��ا ال��ه��ج��ر ل��ي ب��دا ل��ئ��ن ع��ل��م��ت ق��د أن��ي م��خ��اف��ة

قوله: يف بالعتاب الشكوى يمزج والبحرتي

ل��ظ��ل��م��ي ال��ج��ن��ان م��رت��اع��ة غ��ي��ر وص��دوًدا ت��ج��ن��يً��ا ظ��ل��م��ت��ن��ي
ب��إث��م��ي ت��ب��وء أن ف��ي أث��م��ت م��ا إذا ال��ق��ت��ول ع��ن��د وي��س��ي��ر
س��ق��م��ي ع��ي��ن��ي��ك س��ق��م م��ن وي��ن��ش��و1 ر ال��ن��ا م��ن ت��س��ت��ع��ار ال��ن��ار أج��د
ع��زِم ح��ق��ي��ق��ة أم ف��ن��رض��اه ��د ال��صَّ ذل��ك م��ن أت��ي��ِت م��ا ل��ع��ب
تُ��دم��ي ب��ال��ل��ح��ظ وال��ع��ي��ون ت��ارة ل��ت��ن��ب��و ال��س��ي��وف إن وب��ح��قٍّ

البدائع: صاحب قول يف الصدود عىل الندم ويروقني

ن��دم��ن��ا ك��م��ا ن��دم��ت��م ف��ه��ل ص��ددت��م ك��م��ا ص��ددن��اك��م ل��ق��د

وزاد. قوي أي ينشؤ: ونشؤ ينشأ نشأ يقال: 1
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الوجد معامل التلفتإىل

الفراق. وبعد الوداع، عند الحب: معاهد إىل تلفتهم املتيمون، به تحدث ما أوجع ومن
وشاب املاء، يف يتقاسمون1 صبيان فإذا الربذة بحمى مررت الرواة: بعض قال
وضح أين من وقاله: السالم. عيل فرد عليه فسلمت قاعد، الجسم ملوح الوجه جميل
مبيتك؟ كان وأين قال: رائًحا. قلت: به؟ عهدك ومتى قال: الحمى. من قلت: الراكب؟
حجاب تفسأ3 فقلت الصعداء. وتنفس ظهره، عىل نفسه فألقى املشاقر.2 هذه أدنى قلت:

يقول: وأنشأ قلبه،

وت��س��ي��ُم ب��ه تُ��روى م��ا ال��م��زن م��ن ت��ح��ل��ُه ُس��ل��ي��م��ى أم��س��ت ب��ل��ًدا س��ق��ى
ك��ري��م ع��ل��يَّ ش��خ��ص ب��ه ي��ح��لُّ ف��إن��ه ق��اط��ن��ي��ه م��ن أك��ن ل��م وإن
ن��ع��ي��م ال��م��زار ش��ط وإن ل��ديَّ ق��رب��ه ي��ع��دل ل��ي��س م��ن ح��ب��ذا أال
وح��م��ي��م ص��اح��ٌب ب��غ��ي��ٍظ ف��رد وص��اح��ٌب ح��ب��ي��ب ف��ي��ه الم��ن��ي وم��ن

فيه. غططه املاء يف قسمته يقال يتغاطون. يتقاسمون: 1
العرفج. منابت املشاقر: 2
وانصدع. تشقق تفسأ: 3
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وجهه عىل فصببته بماء فأتوا باألصبية، فصحت عليه، كاملغمى سكتة سكت ثم
يقول: وأنشأ فأفاق

ب��ال��خ��ش��وِع ت��زي��ن وأن��ف��اس��ي خ��ش��وع��ي رأى ال��غ��ري��ب ال��ص��ب إذا
ال��دم��وع م��ط��ل��ق��ة األج��زاع إل��ى ال��ت��ف��ان��ي ب��ه��ا أض��ر ع��ي��ٌن ول��ى
ال��ج��م��ي��ع إل��ى ال��وح��ي��د أِن��س ك��م��ا ن��ف��س��ي ف��ي��ك ت��أن��س ال��خ��ل��وات إل��ى

الرشيف: قول يف العني بعد القلب تلفت أوجع وما األخرية، األبيات يف والشاهد

وق��وُد ن��اره��ن م��ن وال دخ��ان ب��الدك��م م��ن ي��ب��ن ل��م ح��ت��ى ت��ل��ف��ت
ل��ي��زي��د ن��ح��وك��م ال��ل��ي��ال��ي ط��وال ط��رف��ه ب��ع��د م��ن ال��ق��ل��ب ال��ت��ف��ات وإن
ت��ري��د أي��ن ال��ق��ل��ب وق��ال روي��ًدا ال��ه��وى ل��ي ق��ال ال��ب��ي��ن ت��دان��ى ول��م��ا
ع��م��ي��د ال��م��زار ق��رب ع��ل��ى وأن��ت وال��ن��وى ال��ب��ع��د ع��ل��ى ت��س��ل��و أن أت��ط��م��ع
أع��ود4 ق��ل��ت ال��رم��ل ج��زع��ن��ا غ��داة ُم��ش��ت��ه أن��ت م��ا ال��غ��ادون ل��ي ق��ال ول��و
َل��ج��ل��ي��ُد! إن��ن��ي خ��ب��ٍت، وأع��الم وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي وال��وع��س��اء أأص��ب��ر

ثانية: كلمة من قوله وانظر

روائ��ي��ا م��ن ن��ح��وك��م وع��ش��ر وع��ش��ٌر ن��ظ��رة أم��ام��ي ل��ي ع��ن��ك��م ت��رح��ل��ت
ه��ي��ا ك��م��ا ب��اق��ي��ات وج��دي وأع��الق ع��ن��ك��م ال��رك��ب أس��أل ال ح��ذٍر وم��ن
ون��اع��ي��ا ب��ش��ي��ًرا ي��ل��ق��ى أن ب��د ف��ال غ��ائ��ب ك��ل ع��ن ال��رك��ب��ان ي��س��أل وم��ن

قطعها. األرض جزع يقال منع، باب من جزع 4
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والنوى الصد

ويف املذاق. حلو كان الصد أن علموا النوى، مرارة راعتهم إذا حتى للصد، العشاق يأىس
الخياط: ابن يقول املعنى هذا

س��ع��ي��ره��ا ي��خ��ب��و ل��ي��س ه��م��وم ب��ن��ار م��ع��ذبً��ا أب��ي��ت أن��ى ح��زنً��ا ك��ف��ي
ق��ري��ره��ا وه��و ال��ع��ي��ن س��خ��ي��ن أب��ي��ت وأن��ن��ي يُ��راع ال ع��دوي وأن
أم��ي��ره��ا ال��ح��داة ح��ث إذا ف��ك��ي��ف ج��ام��ع وال��ش��م��ل ال��ش��وق ل��ره��ن وأن��ي
أس��ي��ره��ا أن��ي ال��ب��ي��ن غ��داة ل��ي ف��م��ن ب��اك��يً��ا ال��ق��ط��ي��ع��ة أس��ر م��ن زل��ت وم��ا
ح��ض��وره��ا ال��ت��م��ام ال��ل��ي��ل م��ع ي��ك��ون م��ن��ي��ة ال��ص��دود أن أرى وك��ن��ت
م��ري��ره��ا ح��ل��ًوا ك��ان ال��ل��ي��ال��ي وج��دت ب��ي��ن��ن��ا ب��ال��ب��ع��د ال��ت��ف��ري��ق ق��ض��ى ف��ل��م��ا
ص��ب��وره��ا يُ��ذم ح��ال م��ن وح��س��ب��ك ف��ي��ه��م��ا ال��ص��ب��ر ي��س��ت��ق��ب��ح ون��وى ه��وى

قال: حني الجرح بعد بالجرح الهجر، بعد النوى تشبيه يف أصاب وقد

ال��س��ق��ِم إل��ى أح��ن أن��ي ك��ل��ٍف وم��ن ع��ائ��دي ل��ع��ل��ك س��ق��م��ي إل��ى أح��ن
يُ��ظ��م��ي م��ا ال��دم��ع م��ن وأس��ت��روي س��ق��ام��ي ب��ه م��ا ال��داء م��ن أس��ت��ش��ف��ي وح��ت��اَم
ك��ل��ِم ع��ل��ى أص��اب ك��ل��ٍم م��ن ب��أوج��َع أذًى وم��ا ه��ج��ر إث��ر ف��ي أت��ى ف��راق

كثري: بقول يذكرنا حبيبه، يعوَده أن يف أمًال سقمه، إىل املحب وحنني

ت��راس��ل��ه ب��ش��ك��وى ع��ن��ه س��م��ع��ت إذا ل��ع��ل��ه��ا س��ق��ي��ًم��ا يُ��م��س��ي ب��أن ي��ود





القريبوالبعيد

بلمح تزوره وقد حديثه. وال وصله، تملك ال ثم يساكنك، أو يجاورك، الذي الحبيب هو
الدمينة: ابن قال كما العني.

زائ��ره ال��ط��رف م��ن ب��ت��ل��م��اٍح وأن��ت ه��اج��ُره أن��ت ال��ذي ب��ال��ب��ي��ت ُح��ب أال
ع��ام��ره ال��ب��ي��ت م��ن ع��ي��ن��ي ف��ي وأح��س��ُن م��ع��ج��ٍب ل��ع��ي��ن��ي ب��ي��ت م��ن ل��ك ف��ي��ا
أح��اذره ع��دو ل��وال ال��م��ن��ى وف��ي��ك ال��ه��وى ب��َي ي��ل��ج أن ح��ي��اءً أص��د

العباس: بن إبراهيم يقول املعنى هذا ويف

م��زاره��ا ُدن��و ع��ن ب��ل��ي��ل��ى وش��ط زي��ارٌة ت��ن��اءٍ ع��ن ب��ق��وم ت��دان��ت
داره��ا وه��ات��ي��ك ل��ي��ل��ى م��ن ألق��رب ال��ل��وى ب��م��ن��ع��َرج م��ق��ي��م��اٍت وإن

فنجد الظمآن، وروده من يُمنع باملاء قربه، يف املمنوع الحبيب يشبهون والشعراء
يقول: من منهم

ال��ت��ل��ف��ا ب��ه��ا ي��خ��ش��ى ُه��وٌة ودون��ه ن��َه��ال رأى ك��ال��ص��ادي وإي��اِك إن��ي
ُم��ن��ص��رف��ا ال��م��اء دون ي��م��ل��ك ول��ي��س م��وردُه ع��ز م��اءً ب��ع��ي��ن��ي��ه رأى
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يقول: ومن

ب��ن��اه��ِل ول��ي��س ِريٍّ��ا نَ��َه��ال رأى ك��ال��ذي ب��ي��ت��ك ِه��ج��ران ع��ل��ى وإن��ي
ب��األص��ائ��ل ف��ي��ن��ان��ة ال��ض��ح��ى ب��رود وروض��ًة ع��ن��ه ذِي��د م��اءٍ ب��رد ي��رى

قال: حني املعنى هذا جميل صور وقد

ح��وان��ي ال��ِع��ِص��يَّ ي��خ��ش��ي��َن ال��م��اء ع��ل��ى ول��ي��ل��ًة ي��وًم��ا ُح��ْم��َن ص��ادي��اٌت وم��ا
دوان��ي ال��ِح��ي��اض ب��رد م��ن ه��ن وال ل��وج��ه��ٍة ع��ن��ه ي��ص��درن ل��م ح��وائ��م
روان��ي ال��س��ق��اة ألص��وات ف��ه��ن دون��ُه وال��م��وت ال��م��اء ح��ب��اب ي��ري��َن
ع��ران��ي ال��ع��دو ول��ك��ن إل��ي��ك وص��ب��اب��ًة ُغ��ل��ة م��ن��ي ب��أك��ث��ر

األحنف: بن العباس أو النمريي حية أبو وقال

ال��ِوْرِد إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن ل��ع��ي��ن��ي ب��اديً��ا ال��م��اء أرى أن��ي َح��َزنً��ا ك��ف��ي
ع��ن��دي ك��ل��ه��م ال��ن��اس أع��ز ب��ك��فِّ م��ن��ي��ت��ي ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
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نواس: أبو قال كما الحبيب، لذكر اللوم، يستعذب من املحبني ومن

أالم ف��ي��م��ا اس��م��ه��ا ل��ت��رداد إال ل��ي��س ف��ي��ه��ا ال��ل��وم أح��ب
ال��م��داُم ت��غ��ل��غ��ل��ه��ا ال م��داخ��َل ق��ل��ب ك��ل ف��ي ح��ب��ه��ا وي��دخ��ل

أمية: أبي بن محمد يقول املعنى هذا ويف

ش��ه��ود وال��ن��س��اء أم��ي��ٌن رس��وٌل َزيْ��نَ��ُه ك��ن��ِت م��ج��ل��س ع��ن وح��دث��ن��ي
أري��د ال��ح��دي��ث ب��ي��ن م��ن وذك��رك م��ض��ى ال��ذي ال��ح��دي��ث ُردَّ ل��ه ف��ق��ل��ت

وقال: العذول، رىض عىل الحبيب رىض قدم حني زهري البها ظُرف وقد

وت��ف��ع��ُل ت��ق��وُل ن��ع��م ِد ب��ال��ص��دو ي��ه��دد م��ن ي��ا
أت��ع��ل��ل ل��ك��ن��ن��ي ال��ه��وى ف��ي ع��ذرك ص��ح ق��د
وت��ع��ذل ت��ل��وم ل��م��ن ـ��ت أط��ل��ـ ل��ق��د ل��ل��ع��ذول ق��ل
ي��ق��ب��ل ال م��ن وع��ذل��ت ي��رع��وي ال م��ن ع��ات��ب��ت
وأس��ه��ل ال��ح��ب��ي��ب غ��ض��ب م��ن أخ��ف ال��ع��ذول غ��ض��ب
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ِفراس: أبي قول أبدع وما

ح��ب��ي��ُب م��ن��ه ك��ان م��ا ع��ل��ى ح��ب��ي��ٌب ُح��ظ��وة اإلس��اءة ف��زادت��ه أس��اءَ
ذن��وب؟ ال��م��ل��ي��ح ل��ل��وج��ه أي��ن وم��ن ذن��وبَ��ه ال��ع��اذل��ون ع��ل��ي يَ��ُع��دُّ

لقرب األلم يف الشعر طريف ومن العشاق، حياة تنغيص يف الالئم أخو والرقيب
املعتز: ابن قول الرقيب

ق��ري��ِب ب��ع��ي��ٍد م��ن��ي ح��ب��ي��ب م��ن وم��غ��ي��ِب م��ح��ٍض��ر ف��ي ب��الئ��ي وا
ب��رق��ي��ِب ِريِّ��ه��ا ق��ب��ل ش��رِق��ْت إال ال��ع��ي��ن وج��ه��ه م��اء تَ��ِرْد ل��م

وقوله:

ال��ح��ب��ي��ِب إل��ى ش��وق��ي وح��ان ل��ل��م��غ��ي��ِب ال��ش��م��س دن��ت ق��د
رق��ي��ِب ب��ال ح��ب��ي��ٌب ل��ُه ي��وٍم ُع��ش��ر ع��اش ل��م��ن ط��وب��ى

يقول: من أظرف وما

ال��رق��ي��ِب ع��ي��ن م��ن ال��ج��رح وذاك ف��ؤادي ف��ي ج��رح ال��ح��ب ل��س��ه��م
ال��ذن��وب م��ن ال��ك��ات��ب��ي��ن م��ك��ان وي��ح��ك��ي ب��ن��ا ن��اظ��ري��ه ي��وكِّ��ل
ح��ب��ي��ب أو م��ح��بٍّ ع��ل��ى ل��ُص��بَّ ال��ث��ري��ا م��ن ال��رق��ي��ب س��ق��ط ف��ل��و

الظرفاء: أحد قول يف الرقيب بغفلة املثل ُرضب كيف وانظر

ال��رق��ي��ِب غ��ف��ل��ة م��ن أل��ذ ُم��داًم��ا ك��ف��ِه م��ن ي��س��ق��ي��ك
ح��ب��ي��ب إل��ى م��ح��بٍّ ش��ك��وى وَرق��ْت َص��َف��ت إذ ك��أن��ه��ا
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يقول: وفيهم رقباء، وكلهم فأصبحوا الرهبان من بغالم الوراق سعيد كِلف وقد

وال��ص��ل��ي��ِب ع��ن��دِك وب��اإلن��ج��ي��ل زك��ى دي��ر ح��م��ام��ة ي��ا ب��رب��ك
رط��ي��ب ُغ��ص��ٍن ع��ل��ى ق��م��ر إل��ى س��الًم��ا م��ن��ي وت��ح��م��ل��ي ِق��ف��ي
ال��وج��ي��ب م��ن ي��ق��رُّ م��ا ف��ق��ل��ب��ي ع��ن��ي ال��ره��ب��ان ج��م��اع��ة ح��م��اه
ب��ال��م��ري��ب أن��ا م��ا وال��ل��ه وال س��ع��د إل��م��ام راب��ن��ا وق��ال��وا
ال��ل��ه��ي��ب م��ن أح��ر ج��وى ل��ه��ي��ب ي��ش��ك��و ال��م��س��ك��ي��ن س��ع��دك وق��ول��ي
ق��ري��ب م��ن ت��م��ن��ع ك��ن��ت م��ا إذا ب��ع��ي��ٍد م��ن ل��ك ب��ن��ظ��رة ف��ِص��ل��ُه
ال��ح��ب��ي��ب ه��ج��ر م��ن م��ات م��ح��ب ق��ب��ري ح��ول ف��اك��ت��ب ُم��تُّ أن��ا وإن
رق��ي��ب؟ أل��ف��ا ل��ُه ب��م��ن ف��ك��ي��ف ع��ي��ٍش ت��ن��غ��ي��ص واح��ٌد رق��ي��ٌب

األبيات! هذه صاحب قتل كما مقتول، بد ال إنه
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الضمري رؤية

قنربة: بن الحكم قال كما إليه، اشتاق كلما ضمريه، يف محبوبه يرى من املحبني ومن

ب��ص��ري ع��ن ُغ��يِّ��ب��ت وأن ق��ل��ب��ي ي��رع��اك م��ع��ي م��ن��ك ف��ال��ذك��ر م��ع��ي ل��س��ت ك��ن��ت إن
ال��ن��ظ��ر م��ن ي��خ��ل��و ال ال��ق��ل��ب ون��اظ��ر وت��ف��ق��ده ت��ه��وى م��ن ت��ب��ص��ر ال��ع��ي��ن

آخر: وقال

ق��ل��ب��ي ع��ن غ��ب��ت م��ا ع��ي��ن��ي ع��ن غ��ب��ت ل��ئ��ن ال��ه��وى ي��خ��ل��ق ل��م ش��اء ل��و وال��ذي أم��ا
ق��رب��ي ت��ك��ن ل��م وإن ق��رٍب م��ن أن��اج��ي��ك ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ال��وه��م ع��ي��ن تُ��ري��ن��ي��َك

الناجم: عثمان أبو وقال

ب��غ��ائ��ب ال��ض��م��ي��ر ع��ي��ن ع��ن ه��و ف��م��ا غ��ائ��بً��ا أح��م��ُد ع��ي��ن��ي م��ن ك��ان ل��ئ��ن
ال��ن��وائ��ِب أك��ف ت��ت��خ��ط��ف��ه��ا ول��م ال��ن��وى ي��ق��ص��ه��ا ل��م ال��ق��ل��ب ف��ي ص��ورٌة ل��ه
م��ذاه��ب��ي ن��واه ف��ي ب��ق��ل��ب��ي وض��اق��ت م��زاره ش��ح��وط ي��وًم��ا س��اءن��ي إذا
وال��ت��رائ��ب ال��ح��ش��ا ب��ي��ن م��ِح��ل��ت��ُه ن��ازٍح غ��ي��ر ل��ه ش��خ��ٍص ع��ل��ى ع��ط��ف��ت
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الحبيب: باسم االستعانة يف اآلخر قول املعنى هذا من ويقرب

وص��ال��ك ف��ي ُم��ط��م��ٌع ش��وٌق ج��د وق��د ب��ال��س��رى ُق��ط��ري��ه ب��ي��ن وص��ل��ن��ا ول��ي��ل
ال��م��س��ال��ِك وَْع��َر ال��ن��ه��َج ال��ط��ري��ق أع��دن ح��ن��ادس دج��اه م��ن ع��ل��ي��ن��ا أط��ل��ت
ح��ال��ك أس��وَد ك��ل م��ن��ه��ا وأس��ف��ر ف��ان��ج��ل��ت ب��اس��م��ك أس��م��اء ي��ا ف��ن��ادي��ت
ال��م��ه��ال��ك أك��ف ف��ي��ن��ا ن��ش��ب��ت وق��د ب��ذك��ره ن��ج��ون��ا ه��اد م��ن أن��ت ب��ن��ا
ب��ب��ال��ك تُ��خ��ط��ري��ن��ي ل��م��ا ك��ن��ِت وإن ال��ه��وى وأص��ف��ي��ت��ك إخ��الص��ي م��ن��ح��ت��ك

املوصيل: إسحاق يقول املعنى هذا مثل ويف

س��ارا أو ح��لَّ إن ي��ن��س��اك��ُم ول��ي��س ب��ذك��رك��ُم م��ط��اي��اه ي��ح��ثُّ ص��بٌّ
أع��م��ارا ال��ق��رب ب��ع��م��ر ي��ب��ي��ع ح��ت��ى ن��ح��وك��م األي��ام ط��وى ي��س��ت��ط��ي��ع ل��و
ال��ن��ارا أح��ش��ائ��ه ف��ي يُ��ل��ه��ب وال��ق��رب ب��ق��رب��ك��م ال��ب��ل��وى م��ن ال��ن��ج��اة ي��رج��و
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موطن أن األملان األطباء أحد أخريًا أثبت وقد الشعراء، حديث يف القلب، هو الحب موطن
فيه، الحب وقرار الكبد، عن العرب حديث من طرًفا هنا نذكر أن ونريد الكبد، هو الحب

األعراب: بعض قال الجديد. الرأي هذا يماثل بما

ل��خ��ف��وُق ال��ن��وى ه��ي��ض��ات م��خ��اَف��َة وإن��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا يُ��ح��م��ى ك��ب��ًدا ف��ي��ا
ف��ري��ق وب��ان ق��ل��ب��ي ال��غ��ض��ا ب��ذات ٍي��وده��م أن��اس م��ن ف��ري��ق أق��ام
ص��دي��ق ال��ِح��ج��اِل ��اِت ِب��بَ��ضَّ ره��ي��ٌن وق��ل��ب��ه ي��ظ��ل م��ح��زون ب��ح��اج��ة

قال: حني رصدر كلمة يف والكبد القلب ذكر وجرى

ب��ورِد ه��ج��رت��م��وه إذ ال��ل��وى ءُ م��ا وال َم��ن��اٌخ ب��ع��دك��م ال��ح��م��ى ال
وال��ت��ع��دِّي ج��ورك��م ط��ول راض��ه ج��م��وًح��ا ع��ه��دت��م ال��ذي وال��ف��ؤاد
وأُب��دي أُج��نُّ ال��ذي ه��ذا غ��ي��ر ش��وق��ي دالئ��ل م��ن ت��ري��دون م��ا
زن��دي ق��ادح أن��ت ق��ال راح��ت��ي ع��ل��ي��ِه وض��ع��ت ك��ل��م��ا ك��ب��ٌد
وم��د َج��ْزر ب��ي��ن ي��رت��اح ـ��ب��ح��ر ال��ـ وم��اء م��ًدا ج��ري��ن وج��ف��ون

قال: حني البحرتي بينهما جمع وكذلك

ال��ت��ق��ل��ِب ك��ث��ي��ر ق��ل��ب��ي وال ف��أس��ل��و ل��ألذى ب��ال��م��س��ت��ط��ي��ع��ة ك��ب��دي وم��ا
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قال: حني األحنف وابن

ال��ي��اِس م��س��ت��ق��ب��ل ي��ا ال��ي��أس ع��ل��ى ف��اص��ب��ر آس��ي م��ن ب��ال��ق��ل��ب ال��ت��ي ل��ل��ك��ل��وم م��ا
ال��ن��اس ف��ي أب��ص��رك ف��ل��م ن��ظ��رت إذا وأق��ب��ح��ه��م ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ن��اس أس��م��ج م��ا
ال��ق��اس��ي ق��ل��ب��ك ل��ش��يء ي��ل��ي��ن وال م��ع��ط��ش��ًة َح��رَّى ك��ب��دي م��ت��ى ح��ت��ى
ب��م��ق��ب��اس ق��ل��ب��ي م��ن ش��ئ��ت إذا اق��ب��س ق��وادُح��ه أع��ي��ت ق��د ال��زن��د م��ورَي ي��ا
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يظفر حني املليح، بكاء يف الدمع أغزر وما املالح، بكاء يف الشعر من شذرات للقارئ نذكر
وكانت (وصف)، لها يقال جارية الطائي ملعىل كان ربه: عبد ابن قال الرتاب: بحسنه
بجاريته وأُعطي بمرص الطائي معىلَّ أدركت قال: وضاح بن محمد فأخرب شاعرة، أديبة
نعم. قال معىل؟! يا بعتني له: قالت عليها دخل فلما فباعها. دينار آالف أربعة وصف
الدنانري فرد فيها! وما بالدنيا بعتك ما مني تملك ما مثل منك ملكت لو وهللا فقالت:

يرثيها: فقال أيام، ثمانية إىل بها أصيب ثم صاحبه، واستقال

خ��ل��ف��ا وت��رك��ت��ن��ي ق��دم��ت��ه��ا وص��ف��ا س��ل��ب��ت��ن��ي ُك��ي��ف م��وت ي��ا
خ��ْس��ف��ا ف��ُس��م��ت��ن��ي ي��داك ظ��ف��رت ف��ل��ق��د م��ًع��ا ب��ن��ا ذه��ب��ت ه��ال
ال��ن��ص��ف��ا ل��ي وت��رك��ت ف��ق��ب��رت��ه ب��دن��ي م��ن ال��ن��ف��س ش��ق وأخ��ذت
أع��ف��ى وف��ات��ه��ا ب��ع��د ف��ال��م��وت أج��ل ب��ال ب��ال��ب��اق��ي ف��ع��ل��ي��ك
وص��ف��ا ال��ب��ل��ى إل��ى رف��ع��ت ل��م��ا أح��ًدا ل��ي أب��ق��ي��ت م��ا م��وت ي��ا
ال��وح��ف��ا1 وش��ع��ره��ا ال��ع��ظ��ام ريَّ��ا غ��ان��ي��ة ش��ب��اب َرح��م��ت ه��ال
ال��ِخ��ش��ف��ا ت��ن��اظ��ُر ال��ري��اض ب��ي��ن ج��ع��ل��ت ظ��ب��ي��ٍة ع��ي��ن��ْي ورح��م��ت
أغ��ف��ى إذا ت��رع��اه وت��ظ��ل م��راب��ض��ه ان��ت��ص��ف��ت إذا ت��ق��ض��ي
ض��ع��ف��ا ف��ي��ن��ط��وي ال��رض��اع وق��ت ق��وائ��م��ه اخ��ت��ل��ف��ت م��ش��ى ف��إذا

األسود. الوحف: 1
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ال��ظ��ل��ف��ا ِظ��ل��ف��ُه ف��ي��ض��رب ي��خ��ط��و ُم��رت��ع��ًش��ا ال��م��ش��ي ف��ي م��ت��ح��ي��ًرا
ُوط��ف��ا2 م��ح��اج��ًرا ت��ح��ي��ُر ن��ح��وي ج��ع��ل��ت إذا (وص��ٌف) ف��ك��أن��ه��ا
اإلل��ف��ا ب��ب��ره ي��ص��ون إل��ف أخ��ي ل��ك��ل ك��ذا أن��ت م��وت ي��ا
وك��ف��ا3 ح��ام��ًال ق��ب��ل��ك ك��ن��ت م��ا ب��ه��ا وب��ن��ت ف��رًدا خ��ل��ف��تَ��ن��ي
ال��س��ق��ف��ا تُ��رب��ه ي��ص��اف��ح ب��ي��تً��ا م��ظ��ل��م��ٍة ق��ع��ر ف��ي أس��ك��ن��ت��ه��ا
ع��ص��ف��ا ال��ب��ل��ى أي��دي ب��ه ع��ص��ف��ت أح��ٌد زاره م��ا إذا ب��ي��تً��ا
ص��ف��ا ل��رب��ن��ا ن��ق��وم ح��ت��ى م��ع��اي��ن��ًة أب��ًدا ن��ل��ت��ق��ي ال
ال��ح��ت��ف��ا دون��ه��ا أل��ب��س ك��ن��ت ق��د ج��اري��ٌة ال��ح��ت��ف ث��ي��اب ل��ب��س��ت
ج��ف��ا ق��د ال��ري��ح��ان م��ن غ��ص��ن زاه��ق��ة وال��ن��ف��س ف��ك��أن��ه��ا
وال��ظ��رف��ا ال��ب��ر ح��وي��ت ف��ل��ق��د م��ح��اس��ن��ه��ا ع��ل��ى أب��ِق ق��ب��ر ي��ا

األبيات: هذه جارية قرب عىل نواس أبو وكتب

ال��ق��ب��ر ص��اح��ب��ة ال��ع��ف��و بَ��ْرَد ال��ل��ه س��ق��ى م��ت��ل��ث��م��ا زرت��ه ل��ق��ب��ر أق��ول
وال��ق��ف��ِر ال��ص��ف��ائ��ح ب��ي��ن ال��ض��ح��ى وش��م��س ال��دج��ى ق��م��ر ال��ث��رى ت��ح��ت غ��ي��ب��وا ل��ق��د
ال��ص��ب��ر راح��ة ي��رت��ج��ي ع��ل��ي��ه��ا وق��ل��ٍب ال��ب��ك��ا م��ل��ت ب��ع��ده��ا ل��ع��ي��ن ع��ج��ب��ت

له: جارية ماتت وقد تمام أبو وقال

خ��ط��ب م��ن أب��رح��ت وال��م��وت ال��ردى وخ��ط��ب ال��رط��ب ال��غ��ُص��ِن ف��ي أس��رع��ت ال��ب��ل��ى ج��ف��وَف
ب��ال��ق��رب ال��دار غ��رب��ة م��ن��ه��ا ت��ب��دل��ُت غ��ادة ب��ال��م��وت ال��ش��رق ف��ي ش��ِرق��ت ل��ق��د
ال��ك��رب م��ن ش��ر ال��م��وت روح ال��ك��رب م��ن ل��م��وت��ه��ا اس��ت��راح��ت ق��ال��وا وق��د أق��ول،
وال��ق��ل��ب ال��ج��وان��ح ب��ي��ن م��ن��زل ل��ه��ا وع��ه��دت��ه��ا ال��ث��رى ت��ح��ت م��ن��زل ل��ه��ا

والعيون. السحب به توصف الدمع: أو الكثري املاء وهو ووطفاء، أوطف جمع وطف: 2

الظلم. الوكف: 3
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ثانية: كلمة من قوله أجمل وما

م��ك��ان��ه��ا ع��ش��ًرا اع��ت��اض أراد م��ا إذا ل��خ��ري��دة ال��ف��ت��ى ي��ب��ك��ي ه��ل ي��ق��ول��ون
ب��ن��ان��ه��ا ال��ل��ج��ي��ن ُح��رِّ م��ن ص��اغ ول��و ك��ف��ِه ُخ��م��س م��ن ال��م��رء ي��س��ت��ع��ي��ض وه��ل

الغناء: يف املجيدات من وكانت بستان يف الرومي ابن وقال

وم��ف��ت��خ��ِر ل��ُه زي��ٍن ب��ك��ل ت��ص��رف��ه ف��ي ال��ده��ر أول��ع م��ا
ت��ِط��ِر ل��م ال��ق��ل��وب ف��أي ض األر ع��ن ال��غ��ن��اء ق��م��ريَّ��ة أط��ار
ث��م��ِر ع��ل��ى ب��ل ال��ل��ه��و م��ن ف��ي��ك زه��ر ع��ل��ى ح��س��رت��ا ي��ا ب��س��ت��ان
وال��ب��َص��ِر م��ن��ه ال��س��م��ع ن��زه��ة ي��ا ول��ٍه ف��ي ال��ف��ؤاد أض��ح��ى ب��س��ت��ان
ال��ب��ش��ر وال ال ال��ب��س��ات��ي��ن م��ن ع��وض الم��رٍئ م��ن��ك م��ا ب��س��ت��ان
ال��ذك��ر ف��ي ل��ل��ف��ؤاد م��وت��ٍة م��ن ف��ك��م ف��ان��ق��رض��ت م��تُّ أك��ن ل��م إن

القصيدة: هذه يف قوله أرق وما

ال��ُك��بَ��ِر ال��م��ص��ائ��ب إح��دى أم��س��ي��ت ص��غ��ي��رت��ُه ي��ا ال��س��ن غ��ض��ة ي��ا
وال��ُح��ف��ر األك��ف��ان ل��ق��اء إل��ى س��ك��ن��ي ي��ا ال��ط��ري��ق اخ��ت��ص��رت أن��ى
م��ع��تَ��ب��ر ب��اب أص��ب��ح��ت ل��ل��ن��ف��س م��ب��ت��َه��ج ب��اب ك��ن��ت م��ا أب��ع��د
م��غ��ت��ف��ر غ��ي��ر ف��ي��ك وذن��ب��ه م��غ��ت��ف��ٌر ال��زم��ان ذن��وب ك��ل
م��خ��ت��بَ��ر وط��ي��ب م��رأى ح��س��ن م��ن ح��ف��ي��رت��ه��ا ض��م��ن��ت م��ا ل��ل��ه
ال��س��رر م��داه��ن ال��غ��وال��ي ُس��ك��ن��ى ح��ف��ائ��ره��م ال��س��اك��ن��ي م��ن أض��ح��ت
ُم��ح��ت��ف��ر غ��ي��ر ال��ق��ب��ر الن��ح��ف��ر ل��ُه أت��ي��ح م��ن ال��ق��ب��ر ع��ل��م ل��و

الخيال. سمو من الشعر هذا يف ما القارئ تأمل لو وأحب
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من وتزوجت زهري، بنت ليىل لها يقال قومه من بفتاة مغرًما هللا عبد بن مرة وكان
من كثريًا فيها مرة فقال هناك، وماتت راذان إىل زوجها مع نقلت ثم منه، بالرغم غريه

كقوله: املوجع. الشعر

س��واك��م��ا إل��ي ي��ن��ع��اه��ا ال��ن��اس م��ن واح��ٌد ك��ان أم��ا ل��ي��ل��ى ن��اِع��ي��ْي أي��ا
ق��واك��م��ا أُِم��رت ال ل��ي��ل��ى ف��ق��د ب��ن��ا م��ص��ي��ب��ة ل��ج��ل��ت ل��ي��ل��ى ن��اع��ي��ي وي��ا
ك��ف��ن��اك��م��ا يُ��ش��ت��رى ح��ت��ى م��ت وال ب��ل��ي��ٍة ح��ل��ي��ف��ْي إال ع��ش��ت��م��ا وال
رداك��م��ا أح��ب إن��ي ب��م��وت��ك��م��ا ب��وائ��ق ف��ي��ه��ا واألي��ام ف��أش��م��ت

وقوله:

ال��ده��ر م��ن ل��ل��ن��ائ��ب��ات ت��ص��ط��ب��ر ول��م تُ��ع��ده ب��ش��يء تُ��ف��ج��ع ل��م ك��أن��ك
ت��دري ال ح��ي��ث م��ن األي��ام ت��رم��ك ول��م غ��ض��ارٍة ط��ول ب��ع��د ب��ؤًس��ا ت��ر ول��م
ال��ق��ط��ِر م��ن ُم��ل��ث ل��ي��ل��ى دف��ن��وا ب��ه��ا ال��ت��ي وال��س��اح��ة راذان ج��ان��ب��ي س��ق��ى
َغ��م��ر َه��ط��ل م��ن ال��غ��ي��ث ي��س��ق��ي ب��راذان ع��ظ��ام��ه��ا ح��ل��ت ح��ي��ث خ��ص��ٌب زال وال
ال��ص��خ��ر م��ع ب��ق��ي��َن وأص��داء ه��ن��اك وه��ام��ٌة ع��ظ��اٌم ت��ك��ل��م��ن��ا ل��م وإن

فيه: يقول الذي وهو زياد، له يقال جميل غالم املوصيل إلسحاق وكان

ه��دي��ُر ل��ه��ن زج��اج��ات ث��الث ع��ل��ن��ي ث��م ع��لَّ��ن��ي زي��اٌد م��ا إذا
أم��ي��ر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ل��ي��ك ك��أن��ن��ي زه��وا ال��ذي��ل أج��ر خ��رج��ت

يبكيه: إسحاق فقال هذا، زياد مات ثم

زي��اد ق��ب��َر ال��غ��ي��ُث ي��س��ق��ي زال ف��ال ص��ح��اب��ٍة ط��ول ب��ع��د زي��اًدا ف��ق��دن��ا
ص��ادي ال��زج��اج��ة ي��س��ت��ب��ط��ي وظ��م��آن ي��دي��ره��ا م��ن ت��ج��د ل��م ك��أٌس س��ت��ب��ك��ي��ك
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املجيد عبد وكان الثقفي، الوهاب عبد بن املجيد عبد يعشق مناذر بن محمد وكان
صاحب ذكره طويل حديث مناذر ابن مع وله وأظرفهم، وآدبهم الفتيان أجمل من هذا
مناذر ابن فيه فقال العرشين، سن يف وهو مرضقصري بعد املجيد عبد مات ثم األغاني،

الباكية: القطعة هذه منها نختار طويلة قصيدة

خ��ل��وِد م��ن م��ؤم��ل ل��ح��يٍّ م��ا ف��م��ودي ال��ِح��م��ام الق��ى ح��ي ك��ل
م��ول��ود وال وال��ٍد ع��ل��ى ـ��ق��ي ت��ب��ـ وال ش��ي��ئً��ا ال��م��ن��ون ت��ه��اب ال
ال��ص��ي��خ��وِد4 ال��ص��خ��رة ف��ي وه��يً��ا م واألي��ا ال��ح��وادث ت��ت��رك ول��ق��د
ال��م��ج��ي��ِد ع��ب��د أخ��ل��دن ل��ع��الءٍ ح��يٍّ��ا أخ��ل��دن األي��ام انَّ ول��َو
وج��وِد ع��ف��اٍف م��ن ال��ن��ع��ش ع��ل��ى م��ا ح��ام��ل��وه وال ن��ع��ش��ُه درى م��ا
ال��ص��ع��ي��د! ف��ي غ��يَّ��ب��ت م��ا دف��ن��ت��ُه! وأي��ٍد ع��ل��ي��ه ج��ن��ت أي��ٍد وي��َح
وح��ص��ي��د ق��ائ��ٍم ب��ي��ن ف��م��ن ـ��ُر ال��ده��ـ ي��ح��ص��ده ك��ال��زرع وأُران��ا
م��ورود ل��م��ن��ه��ٍل س��راًع��ا ن م��خ��بُّ��و رك��ٌب ل��ل��م��وت وك��أن��ا
ب��ال��م��ه��دود ك��ان م��ا رك��نً��ا ه��د ت��ول��ى ي��وم ال��م��ج��ي��د ع��ب��د إن
ش��دي��د م��ن��ه أن��وء ب��رك��ٍن ـ��ُت ك��ن��ـ وق��د ال��م��ج��ي��د ع��ب��د رك��ن��ي ه��د
ج��دودي5 ان��ت��ع��اش ب��ع��د ب��ي ع��ث��رت ن��ف��س��ي ت��ام��ور ال��م��ج��ي��د وب��ع��ب��د
ال��ج��ود ي��م��ي��ن ب��ه وش��ل��ت ـ��ن��ى ال��ي��م��ـ ي��دي ش��ل��ت ال��م��ج��ي��د وب��ع��ب��د
ج��دي��د ال��ش��ب��اب م��ن ب��رداءٍ وت��ردى آداب��ُه ت��م��ت ح��ي��ن
األم��ل��ود6 ال��ن��دي ال��غ��ص��ن اه��ت��زاز ف��اه��ت��ز ال��ش��ب��ي��ب��ة م��اء ف��س��ق��اه
ب��ع��ي��د م��ك��ان م��ن أدع��وه ح��ي��ن ق��ري��ٌب وه��و أدع��وه وك��أن��ي
نُ��ودي ه��و إذا ��ا ه��شٍّ س��م��ي��ًع��ا ن ك��ا ل��ق��د ي��ج��ي��ب ال ص��ار ف��ل��ئ��ن
ال��م��ش��ه��ود ال��م��ح��ف��ل ف��ي أراه ال زي��نً��ا ل��ل��م��ق��ام��ات ك��ان ف��ت��ى ي��ا
م��ردود م��ن دع��وت إن ل��ي ـ��دك ع��ن��ـ وم��ا أراك أم��ا ن��ف��س��ي! ل��ه��ف

الشديدة. الصيخود: 4
حياتها. النفس: تامور 5
الرقيق. الناعم األملود: 6
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ال��ح��س��ود رغ��م ال��ص��دي��ق ع��ي��ن م��لء األع��ادي س��م ال��م��ج��ي��د ع��ب��د ك��ان
ك��ن��ود ده��ٍر ل��ري��ب رج��اءً َن ك��ا وق��د ُرزءًا ال��م��ج��ي��د ع��ب��د ع��اد
ج��ل��ي��د ح��ق ع��ل��ي��ك إن��ي ـ��دَك ب��ع��ـ ك��م��ًدا أِم��ت ل��م ال��ود ُخ��ن��ت��ك
وت��ل��ي��دي ب��ط��ارف��ي ن��ف��س��ي ـ��س��ك ن��ف��ـ ل��ف��دت م��ي��تً��ا ال��ح��ي ف��دى ل��و
م��ج��ه��ودي ألب��ل��غ��ْن ع��ل��ي��ه ن ال��ح��ز ج��وى م��ن أم��ت ل��م ك��ن��ت ول��ئ��ن
ال��خ��دود ُح��ر ي��ق��ط��ع��ن ُزه��ًرا ـ��ِل ال��ل��ي��ـ ك��ن��ج��وم م��أت��ًم��ا ألق��ي��م��ن
ال��ع��م��ي��د7 ول��ل��ف��ؤاد ع��ل��ي��ه ى ال��ح��رَّ ل��ل��ك��ب��د ي��ب��ك��ي��ن م��وَج��ع��ات
وج��ودي ت��ق��ري ال ال��ده��ر ل��ه��ا َل ق��ا أب��ًدا م��ط��روف��ٍة ول��ع��ي��ٍن
ف��ع��ودي َس��ج��ال ال��م��ج��ي��د ل��ع��ب��د ِت ف��أن��ف��د ال��ب��ك��اء ع��زِك ك��ل��م��ا
ال��ق��ص��ي��د الم��ت��داح ك��ان وف��ت��ى ع��ل��ي��ه ال��ب��ك��اء ي��ح��س��ن ل��ف��ت��ى
ال��م��ل��ح��ود ف��ي ُدل��ي��َت وب��ك��ره��ي ق��ب��ل��ي ال��م��ق��دم ك��ن��َت ف��ب��رغ��م��ي
ع��ودي وي��خ��ض��ر أرض��ي ت��ح��ي��ا ب��ك س��م��اءً وك��ن��ت ع��ص��م��ة ل��ي ك��ن��ت

حتى سنني، سبِع طلبها يف ومكث (ُملك) تسمى بجارية الربيع بن يعقوب وأُغرَم
يبكيها: فقال وماتت أشهر ستة عنده فأقامت ملكها، ثم وجاهه، مالُه، رق

ال��دن��ِس م��ن أب��ع��ده��ا ك��ان م��ا ب��ه��ا ُف��ج��ع��ت آِن��س��ة ل��ل��ه
ال��ُع��رِس م��ن م��أت��م��ه��ا ُق��رب ي��ا م��ًع��ا وال��ن��ع��ي ال��ب��ش��ارة أت��ت
م��ح��ت��رِس غ��ي��ر ف��ؤاًدا ف��رم��ى ف��رص��ت��ُه ال��ده��ر ن��ال ُم��ل��ُك! ي��ا
ال��َغ��ل��ِس ف��ي ت��ن��وح ال��ظ��الم ت��ح��ت ُم��ط��وق��ٌة ن��اح��ت م��ا أب��ك��ي��ك

فيها: وقال

واج��ت��ن��اب��ي ل��ق��ب��ره��ا ه��ج��ري ك��ان ل��ُم��ل��ٍك ذن��ب ب��أي ش��ع��ري ل��ي��ت
ع��ت��اب��ي ع��ن ب��ش��غ��ل��ه��ا ل��ع��ل��م��ي أم م��ن��ه��ا ك��ان ح��ق��دت��ه أل��ذن��ٍب

الحزن. رصعه الذي العميد: 7
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ال��ت��راب ف��ي وج��ه��ه��ا واري��ت ح��ي��ن ورض��اه��ا ل��س��خ��ط��ه��ا ألم��ن��ي أم
ِط��الب��ي وط��ول ب��ه��ا ع��ن��ائ��ي ت ت��ذك��ر م��ا إذا ح��س��رت��ي إن��م��ا
ب��اب ك��ل م��ن ل��ذاك أت��أت��ى س��ن��ي��ٍن س��ب��ع ال��ط��الب ف��ي أزل ل��م
ب��اص��ط��ح��اب ف��رق��ٍة ع��ن وغ��ن��ي��ن��ا وق��دٍر ات��ف��اق ع��ل��ى ف��اج��ت��م��ع��ن��ا
ال��س��راب ك��ل��م��ع أو ك��ال��ُح��ل��م ك��ن ف��ي��ه��ا ص��ح��ب��ت��ك س��ت��ًة أش��ه��ًرا
ذه��اب م��ن أَْوبَ��ٍة ق��رب ف��ي��ا ـ��رى ال��ب��ش��ـ م��ع ال��ن��ع��ي م��ن��ك وأت��ان��ي

الجارية: هذه احتضار وصف يف قوله أروع وما

ال��ن��رِج��ِس ذب��ول ذب��ل��ت ق��د ل��ل��م��وت وأص��ب��ح��ت ال��ل��س��ان ف��ت��َر إذا ح��ت��ى
��ِس ب��ت��ن��فُّ ت��ح��ث��ُه األن��ي��ن وع��ال وج��ه��ه��ا م��ح��اس��ُن م��ن��ه��ا وت��س��ه��ل��ت
��ِس8 ال��م��ت��ل��مِّ م��ط��ام��ع ال��ي��ق��ي��ن رج��ع ك��م��ا ي��أًس��ا م��ط��ام��ع��ي ال��ي��ق��ي��ُن رج��َع

فقال: بعدها من غربته وصف وقد

م��ص��ي��ب��ة م��ن ب��ه��ا ف��أع��ِظ��ْم وت��م��ت أي��ن��ع��ْت وق��د ب��ُم��ل��ٍك ُف��ج��ع��ُت

الخيبة. يف املثل بها يرضب التي الصحيفة صاحب هو املتلمس 8
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غ��ري��ب��ه ُم��ْل��ٌك ب��ح��ل��واَن وأض��ح��ت ب��ع��ده��ا م��غ��ت��ربً��ا ف��أص��ب��ح��ت
ق��ري��ب��ه م��ن��ي أه��ل��َي م��ن��ازل أص��ب��ح��ْت وإن غ��ري��بً��ا أران��ي
أدي��ب��ه ع��ق��ٍل ذات ف��ص��ادف��ت��ه��ا ب��ع��ده��ا أخ��ت��ه��ا ع��ل��ى ع��ط��ف��ت
ك��ئ��ي��ب��ه ب��ح��زن ك��ئ��ي��ب ب��ك��اء م��ع��ي وت��ب��ك��ي أب��ك��ي ف��أق��ب��ل��ُت
ال��ح��ب��ي��ب��ه أخ��ت ال��ح��ب��ي��ب��ة ب��وج��ه م��رح��بً��ا َم��رح��بً��ا ل��ه��ا وُق��ل��ُت
ال��م��غ��ي��بَ��ه ب��ظ��ه��ر ال��وف��اء ف��ذاك ل��ه��ا ح��ف��اًظ��ا ودي س��أص��ف��ي��ك
ض��ري��ب��ه9 ع��ن��دي ال��ن��اس م��ن ل��م��ل��ك ت��ك��ن ل��م وإن ك��ُم��ل��ك أراك

املقدار، بهذا االكتفاء عىل يحملنا اإليجاز حب ولكن كثري، اِلمالح بكاء يف والشعر
بالقليل. هو وما

شبيهة. رضيبة: 9
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قول ذلك فمن عزيز، متاع املعشوقة والحليلة حالئل، كن إذا املالح بكاء يكون ما وأوجع
املغرمني: من بها وكان امرأته، بكاء يف الفتيان أحد

ت��رابَ��ه��ا ص��داِك ع��ل��ى ي��داَي ه��ال��ت ح��ف��ي��رٍة ره��ن وأن��ِت ال��ت��راب أط��أ
ج��ن��ابَ��ه��ا ح��ي��ي��ُت م��ا ع��ي��ن��ي ب��ج��ف��وِن أط��أ ل��م إن م��ش��ى م��ن ألغ��َدُر إن��ي

وإثارة القلب، يف تأثريًا وأشده وأشجاه، النساء به ُرثَِي ما جيد ومن رشيق: ابن قال
ولده: أم يف الزيات امللك عبد بن محمد قول للحزن،

ت��ب��ت��دران ع��ي��ن��اُه ال��ك��رى ب��ع��ي��د أم��ه ال��م��ف��ارق ال��ط��ف��ل رأى م��ن أال
ي��ن��ت��ج��ي��ان ال��ل��ي��ل ت��ح��ت ي��ب��ي��ت��ان أم��ه غ��ي��ر واب��ن��ه��ا أمٍّ ك��ل رأى
ال��خ��ف��ق��ان دائ��م ق��ل��ٍب ب��الب��ل ت��ح��ث��ه ال��ف��راش ف��ي وح��ي��ًدا وب��ات
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أبيات: بعد فيها يقول

ش��ف��ي��ان��ي ق��د َس��ج��ل��ي��ن أو ال��دم��ع م��ن أرق��ت��ه ق��د واح��ًدا َس��ْج��ًال إن أال
ت��ري��اِن م��ا ال��دم��ع ب��ه��ذا أداوي ف��إن��م��ا ب��ك��ي��ت إن ت��ل��ح��ي��ان��ي ف��ال
م��ك��ان ب��ك��ل ق��ل��ب��ي ف��ي ك��ان ل��م��ن ل��ح��ُدُه خ��ط ال��ث��رى ف��ي م��ك��انً��ا وإن
م��ن��ت��ظ��ران ُع��ْج��ُت إن أن��ت��م��ا ف��ه��ل وال��ه��وى ب��ال��زي��ارة م��ك��ان أح��ق

القصيدة: هذه يف قوله رثاءً الشعر أشجى ومن

ث��م��اِن الب��ن ب��ال��ص��ب��ر ف��م��ن ج��ل��ي��ٌد ألن��ن��ي ع��ن��ه��ا ال��ص��ب��َر ع��زم��ت ف��ه��ب��ن��ي
ال��ح��دث��ان ف��ي ب��ال��ن��اس ي��أت��س��ي وال ح��س��ب��ة األج��ر ي��ع��رف ال ال��ق��وى ض��ع��ي��ف
زم��ان��ي وص��رف أي��ام��ي ل��ع��ث��رة وأُِع��ده ال��م��ن��ى أم��ن��ي��ه م��ن أال
ورع��ان��ي ح��اط��ن��ي ع��ن��ُه غ��ب��ت وإن م��ج��ل��س��ي أك��رم ج��ئ��ت م��ا إذا م��ن أال
رم��ان��ي ك��ي��ف ال��ده��ر ه��ذا م��ث��ل وال ي��ص��ب��ن��ن��ي ك��ي��ف ك��األق��دار أر ول��م

بها: دخل يكن ولم زوجها ترثي رشيفة امرأة قول الشعر موجع ومن

وال��ف��رس وال��رم��ح ل��ل��م��ع��ال��ي ب��ل واألن��س ل��ل��ن��ع��ي��م ال أب��ك��ي��ك
ال��ُع��ُرِس ل��ي��ل��ة ق��ب��ل أرم��ل��ن��ي ب��ه ف��ج��ع��ُت ف��ارٍس ع��ل��ى أب��ك��ي
ال��ح��َرس م��ع ُق��وَّاُده خ��ان��ت��ه ُم��طَّ��رًح��ا ب��ال��ع��راء ف��ارًس��ا ي��ا
م��ح��ت��ب��س وك��ل ع��اٍن وك��ل س��غ��ب��وا ه��م إذا ل��ل��ي��ت��ام��ى م��ا

دالئل من أنه مع العربية، اآلداب يف الشعر من النوع هذا قلة عىل آلسف وإني
الشعراء! يعلم لو الوفاء،
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الفؤاد. طيات يف الشوق تغلغل عن الحديث سحر من بألوان الباب هذا يف القارئ نمتع
برتابها: أجفانه كحل لو وتمنى ِجلق، أرض إىل اشتاق وقد الشعراء أحد قول ذلك فمن

وأج��ف��ان��ي ال��ف��راَق أج��ف��ى ف��م��ا غ��ري��ٌب ِج��ل��ٍق م��ع��اه��د ع��ن اص��ط��ب��اري وإن
أج��ف��ان��ي ال��ش��وق ش��دة م��ن ب��ه��ا ك��ح��ل��ت ب��ت��رب��ه��ا ظ��ف��رت ل��و أرًض��ا ال��ل��ه س��ق��ى

قرطبة: إىل يتشوق سعادة بن بكر أبو وقال

ال��ع��ه��ُد ذل��ك ل��ن��ا ي��دن��و وه��ل إل��ي��ك أَْوبَ��ٌة ل��َي ه��ل ال��غ��راء أق��رط��ب��ة
ال��رع��ُد دوح��ات��ك س��اح��ات ف��ي وق��ع��ق��ع غ��م��ام��ٌة م��ن��ك ال��غ��رب��ي ال��ج��ان��ب س��ق��ى
ورد ع��ن��ب��ٌر اس��ت��ن��ش��اق��ه ف��ي وت��رب��ك روض��ٌة وأرض��ك أس��ح��اٌر ل��ي��ال��ي��ك

الرشيف: قول ليبكيني وإني

ويُ��رج��ُع ال��ع��اط��ش��ات ذي��اَد يُ��ذاُد َم��ح��ل��ُه ال��ط��ري��د ذك��ر ال��ح��م��ى ذك��رت
م��ربَ��ع األح��ب��ِة ب��ع��د م��ربَ��ٌع وال ب��ع��ده��م ب��ال��دار ال��دار ال ال��ح��م��ى وأي��ن
م��ط��م��ُع ي��ب��ق ل��م ح��ي��ن ي��أًس��ا ول��ك��ن َج��ن��ابَ��ة ع��ن ال األط��الل ع��ل��ى س��الُم
وأربُ��ُع ُط��ل��وٌل زال��ت وه��ل زروٌد أه��ل��ِه ب��ع��د م��ن زال ه��ل ن��ش��دت��ك��ٌم
ب��ل��ق��ع ب��م��ي��ث��اءَ دار ال��ج��وى ع��ل��ي ون��ب��ه��ْت ال��غ��رام ع��ي��د ع��ادن��ي ن��ع��م
ُم��م��ِرع ال��روض م��ن ح��اٍل ت��ن��ف��َس��ه��ا غ��َض��ويَّ��ة ن��ف��ح��ة ب��ق��ل��ب��ي وط��ارت
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ويَ��دم��ُع يَ��دَم��ى ال��ط��رف إل��ي ت��رد ن��ظ��رة ال��ي��وم األي��م��ن ال��ك��ث��ي��ب ن��ظ��رت
وي��ل��َم��ع ِم��راًرا ي��خ��ف��ى ال��ن��ق��ا ب��ذات ص��اح��بً��ا ال��ي��م��ان��ي ل��ل��ب��رق وأي��ق��ظ��ت
ون��ج��زع ال��ل��ي��ال��ي ت��ل��ك ع��ل��ى ف��ن��ب��ك��ي ب��ن��ظ��رٍة ل��ل��غ��ل��ي��ل م��ع��ي��ن��ي أأن��ت
ت��س��م��ع ح��ي��ث م��ن ال��ش��وق ل��دع��اك إذن ال��ه��وى ف��ي م��ث��ل��َي ك��ن��ت ل��و ال��ه��وى َم��ع��اذ
م��وَج��ُع ال��ب��ي��ن م��ن إن��ي ال��ح��ش��ا، وب��رء س��اٌه��ر ال��وج��د م��ن إن��ي ال��ك��رى، ه��ن��اك
ال��م��روع ال��ن��ع��اُس إال ل��ي ق��وم وال س��اع��ٍة ت��م��اس��ك إال ل��ي ل��ب ف��ال
وي��ج��م��ع ب��ش��م��ٍل ي��دن��و م��وط��ٌن أال ُم��ش��ت��ٌة دار ك��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال

يقول: كيف وانظر

ب��ال��رَش��ف��ان ُم��وِط��ل��َن ق��د ال��م��اء إل��ى ال��ص��دى م��ن ي��ل��ت��ف��ت��ن ح��ائ��م��ات وم��ا
ب��م��ث��اِن وال ب��أق��راٍن َم��َع��اًج��ا ل��ه��ا ي��م��ل��ك��وا ل��م ال��م��اءُ ه��ذا ق��ي��ل إذا
ل��وان��ي ال��دي��ون رم��ت إذا غ��ري��ٌم وف��ي��ه��م م��ن��ي األح��ب��اب إل��ى ب��أظ��م��ا
ت��ري��اِن م��ا غ��ي��ر ب��ل��ي��ل��ى رأي��ت ف��إن��ن��ي أِق��الَّ رح��ل��ي ص��اح��ب��ْي ف��ي��ا
ت��ران��ي ال��م��أزم��ي��ن ب��ب��ط��ن تُ��راَك ع��ش��ي��ًة ال��ط��ل��ي��ح ال��نِّ��ض��و ُم��زج��ي وي��ا
َرم��ان��ي ال��غ��زال ذاك َع��َرًض��ا ب��ه��ا ال��ت��ي ال��ن��ب��ل��ة أن��ش��د غ��اٍد أن��ا وه��ل

يقول: حني الدمع يستمطر كيف وانظر

وال��م��ط��ال��ي��ا ال��ل��وى وك��ث��ب��ان ون��ج��ًدا ال��ح��م��ى ب��ه��ا ف��الق��وا م��ن��ٍى ن��ظ��رًة خ��ذوا
راق��ي��ا ال��ي��وم ي��ب��ت��غ��ي ل��دي��ٌغ ف��ق��ول��وا ب��رام��ٍة ح��يٍّ أب��ي��ات ع��ل��ى وُم��روا
ب��ج��واري��ا اس��ت��ب��دل��تُ��م م��ن ت��راك��م ِم��ن��ى م��ن ال��َخ��ي��ف ع��ل��ى ل��ج��ي��راٍن وق��ول��وا
ال��ج��وازي��ا ال��ظ��ب��اء ت��ل��ك ل��واح��ظ��ُه وأرش��ق��ت ب��ع��دي ال��ش��ع��ب ذاك ح��ل وم��ن
راع��ي��ا ك��ن��ت ال��ذي ال��روض ورع��ى ب��ه وارًدا ك��ن��ت ال��ذي ال��م��اءَ ورد وم��ن
ف��ؤادي��ا م��ن ق��ط��ع��ة ع��ل��ي��ه��ا ت��ذوب ش��ه��ق��ٌة ال��خ��ي��ف ع��ل��ى ل��ي ك��م ل��ه��ف��ت��ي! ف��وا
ص��اف��ي��ا ال��م��اء أق��رب ال ل��ه��م ح��ل��ف��ت ال��ن��ق��ا ع��ل��ى ل��ح��ي ب��ع��دي م��ن ال��ع��ي��ش ص��ف��ا
ال��ج��واري��ا ال��دم��وع س��أك��س��وك ف��إن��ي م��ن��ه��م ت��ع��َر إن ال��ري��ان ج��ب��ل ف��ي��ا
ن��اس��ي��ا ال��ود اس��ت��ودع��ت��م وم��ا ن��س��ي��ت��م ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��ه��د أن��ك��رت��ُم م��ا ق��رب وي��ا
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ل��ي��ال��ي��ا ال��ج��م��اَر ن��رم��ي وم��وق��ف��ن��ا ال��ن��ق��ا ل��ي��ل��ة ت��س��ل��ي��م��ن��ا أأن��ك��رت��ُم
ال��م��رام��ي��ا ب��ي رم��ى ح��ت��ى ال��ن��وى ح��دي��ث ش��ادٌن ب��ع��ي��ن��ي��ه ج��اران��ي ع��ش��ي��ة
رام��ي��ا ال��س��وءُ م��س��ك ال رام��يً��ا ف��ي��ا غ��ب��ي��ط��ِه س��ج��ف��ْي ب��ي��ن م��ن م��ق��ت��ل��ي رم��ى
وادي��ا األرض م��ن أه��ب��ط ول��م ح��راًم��ا إل��ي��ك��م ن��ش��ًزا أع��ُل ل��م ل��ي��ت��ن��ي ف��ي��ا
ي��م��ان��ي��ا ح��يٍّ��ا ال��الق��ي��ن ف��ي أل��ق ول��م ِم��نً��ى ج��م��رت��ا وم��ا ج��م��ُع م��ا أدر ول��م
غ��وال��ي��ا إال يُ��ش��َريْ��َن ال ال��ب��ان ب��ذي م��ًه��ا ف��ي زاي��دت ك��ي��ف ن��ف��س��ي وي��ح وي��ا

حبيبته: إىل شوقه يصف األبيوردي ويقول

وال��رك��ن وال��ِح��ْج��ِر ال��م��ل��ث��وم وب��ال��ح��َج��ر ف��ن��اؤه ال��رح��ي��ب ب��ال��ب��ي��ت وأق��س��ُم
األم��ن م��ن ف��ؤادي ف��ي أح��ل��ى وذك��رك ال��غ��ن��ى م��ن أح��ب ن��ف��س��ي إل��ى ألن��ِت

النجاة، إىل الغريق بشوق طلحة بنت عائشة إىل شوقه خالد بن الحارث ويصور
ويقول:

ال��ش��ف��ُق م��س��ن��ا ح��ت��ى ال��ص��ب��اب��ة ب��ن��ا ب��رح��ت وم��ا زال��ْت م��ا ع��م��ران أم ي��ا
ال��غ��ِرُق َم��ن��ج��ات��ه إل��ى ي��ت��وق ك��م��ا ي��الق��ي��ك��م ك��ي إل��ي��ك��م ت��اق ال��ق��ل��ب

العذري: قول يف الشوق حرارة لتلمس وإنَك

راس��ي ن��ح��وك��م س��ري��ًع��ا ي��ه��وي ل��م��رَّ م��ودت��ك��م ف��ي رأس��ي ب��ال��س��ي��ف ُج��ز ل��و
ق��اس��ي ل��ك��م ق��ل��ب��ي وم��ا أب��ل��ى ل��ك��ن��ت ج��س��دي ال��ث��رى أط��ب��اق ت��ح��ت بَ��ل��ي ول��و
ال��ن��اس ف��ي ع��ش��ت م��ا ب��ه أع��ي��ش روًح��ا ذك��رك��م ص��ار روح��ي ال��ل��ه ي��ق��ب��ض أو
أن��ف��اس��ي َح��رِّ م��ن م��ح��ت��رًق��ا ل��ع��دت يُ��روِّح��ن��ي ل��ذك��راك��م ن��س��ي��ُم ل��وال

ويقول: باملساءَة له ذكرها لحبيبته يحمد أن عىل الدمينة ابن يحمل والشوق

وص��ال��ِك ن��واُل أرج��و ال��ذي رب��ي��ع��ي وإن��م��ا ال��رب��ي��ع ي��رج��ون ال��ن��اس أرى
اح��ت��م��ال��ِك ص��روُف أخ��ش��ى ال��ت��ي ِس��ن��يَّ وإن��م��ا ال��س��ن��ي��ن ي��خ��ش��ون ال��ن��اس أرى
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ب��ب��ال��ِك خ��ط��رت أن��ي س��رن��ي ل��ق��د ب��م��س��اءة ن��ِل��ت��ن��ي أن س��اءن��ي ل��ئ��ن
ِزي��ال��ك م��ن ره��ب��ة ع��ي��ن��ي ورق��راق ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ب��ك��ف��ي إم��س��اك��ي ل��يَ��ه��ِن��ك

املتيمني: أحد قول يف الشوق لوعة وانظر

ال��ع��ب��رات دائ��م ج��ف��ون��ي ودم��ع ي��ع��ذل��ون��ن��ي وه��م ألص��ح��اب��ي أق��ول
ل��ه��ات��ي ُج��ف��وف ال��دن��ي��ا م��ن خ��روج��ي دن��ا إذا ف��ب��ل��وا ن��ف��س��ي ِم��ن��ى ب��ذك��ر
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العديل قول ذلك فمن السبيل؟ السلو إىل أين ولكن لو، السُّ إىل يسرتيح من العشاق ومن
الفرخ: بن

خ��ف��ي��ض ف��ه��و ال��ط��رِف غ��ض وراج��ع م��ش��ي��ب��ه ق��ب��ل ال��ب��ي��ض ِط��الب ع��ن ص��ح��ا
غ��ض��ي��ُض ال��م��ق��ل��ت��ي��ن أح��وى ال��ح��ي م��ن وي��روق��ن��ي ال��ص��ب��ا أرع ل��م ك��أن��ي
م��ري��ُض ال��ِم��راَض ي��ل��ق��ى إذا ف��ؤاٌد ف��أج��اب��ه ه��ًوى ي��وًم��ا ل��ه دع��ان��ي
وم��ي��ض ب��رق��ه��ن ُغ��رٍّ ت��ه��ل��ل ك��أن��ه ب��ال��ح��دي��ث ل��م��س��ت��أِن��س��اٍت

الرشيف: وقال

األي��ام ت��ط��اُول نَ��ه��ب وال��ح��ب غ��راِم ب��ك��ل ذه��ب��ت س��ل��وة ه��ي
ض��راِم أيَّ ف��ب��رْدُت ال��ج��وى ح��رَّ وب��رده ال��س��ل��و م��ن ن��ض��ح��ت ول��ق��د
أُوام��ي ال��زالل م��ل��ل م��ن وأط��ال ج��وان��ح��ي ال��غ��ل��ي��ل أظ��م��ا م��ا ب��ع��د م��ن
ل��ث��ام��ي ال��غ��رام ع��ن ح��س��رت ب��ي��دي ص��ب��اب��ت��ي ن��زع ال��ع��ذَّال ي��دع ال
إج��م��ام��ي م��ن أط��ي��ل س��وف ف��اآلن م��ق��ودي ت��ع��ص��ف ال��َص��ب��َوات ك��ان��ت ق��د
ح��س��ام��ي ح��دُّ ال��ذل وب��ي��ن ب��ي��ن��ي وإن��م��ا ال��زم��ان ي��خ��ف��ض��ن��ي ه��ي��ه��ات
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املعنى هذا مقابل ويف طائعني. الحب عن نزعوا أصحابه أن الشعر هذا وظاهر
العباس: بن إبراهيم يقول

ظ��ل��م��ي ظ��ل��م��ك��م ع��ل��ى ص��ب��ري وع��ل��م��ك��م وج��ه��ل��ت��ه ال��ه��وى ك��ي��ف وع��ل��َم��ت��ن��ي
ع��ل��م��ي ع��ن ف��أرج��ع ج��ه��ل��ي إل��ى ه��واَي ف��ي��ردن��ي ع��ن��دك��م ل��ي م��ا وأع��ل��م

السلوان: من اليأس يف األحنف ابن ويقول

م��ذه��ب��ا ال��ع��ري��ض��ة األرض ف��ي ع��ن��ك ل��ُه ي��ج��د ف��ل��م ال��س��ل��و ي��رت��اد ت��ج��ن��ب
وأع��ت��ب��ا ت��ش��ت��ه��ي��ن م��ا إل��ى وع��اد ص��اِغ��ًرا ال��وص��ل راج��ع أن إل��ى ف��ع��اد

ثانية: كلمة من ويقول

ال��م��اض��ي ن َه��وَّ ُح��زٌن ت��ج��دَّد إذا ُح��َرٍق وم��ن غ��ي��ٍظ م��ن ت��ج��رع��ت ق��د ك��م
راض��ي س��اخ��ٍط ب��ق��ل��ٍب رج��ع��ت ح��ت��ى س��خ��ط��ي ب��ال��ي��ت��ُم وم��ا س��ِخ��ط��ت وك��م

العباس: بن إبراهيم أيًضا ويقول

ل��ق��اِت��ل��ه رق��ي��بً��ا ق��ل��ب��ي ع��ل��ى وص��رت أرى م��ن ك��ل ع��ن أع��رض��ت أرى ال ل��م��ن
وب��الب��ل��ه أوص��اب��ه إل��ى ح��ن��ي��نً��ا وأردُّه س��ل��وٍة ع��ن أُداف��ع��ه

أذينة: ابن ويقول

ل��ه��ا ه��ًوى ُخ��ل��ق��َت ك��م��ا ه��واك ُخ��ل��ق��ْت م��لَّ��ه��ا ف��ؤادك زع��م��ت ال��ت��ي إن
وأج��ل��ه��ا ف��أدق��ه��ا ب��ل��ب��اق��ٍة ف��ص��اغ��ه��ا ال��ن��ع��ي��م ب��اك��ره��ا ب��ي��ض��اءُ
وأق��لَّ��ه��ا ل��ن��ا أك��ث��ره��ا ك��ان م��ا ل��ص��اح��ب��ي ف��ق��ل��ت ت��ح��ي��ت��ه��ا ح��ج��ب��ت
ف��س��لَّ��ه��ا ال��ف��ؤاد إل��ى ال��ض��م��ي��ر ش��ف��ع س��ل��وٍة وس��اوس ل��ه��ا وج��دت وإذا
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البدائع: صاحب قول املعنى هذا من ويقرب

ع��ه��دا ل��ن��ا ال��ف��راق ب��ع��د ت��ح��ف��ظ��وا ول��م وغ��رام��ن��ا ودَّن��ا ن��س��ي��ت��م ول��م��ا
َوف��دا ل��ه��ا نُ��ط��ي��ق ال ن��ار ال��ش��وق م��ن وع��ن��دن��ا ع��ن��ك��م ال��ط��رف ن��غ��ض ج��ع��ل��ن��ا
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الغواين غدر

النساء. فيها يغدر طاملا التي الحب، حياة يف الشعراء له تألم مما يشء ذكر من بد وال
ويقول: غادرات، جميًعا الغواني يحسب من بينهم من لنجد وإنا

ه��ن��ُد غ��ان��ي��ٍة ك��لُّ ن��ف��س، س��ج��ي��ة وح��ده��ا ال��غ��در ل��ه��ا ه��ن��ًدا ت��ح��س��ب��ن ف��ال

النساء: عهود من خر السُّ يف كثري ويقول

ت��ل��ي��ن ب��األك��ف غ��م��زوه��ا إذا خ��ي��زران��ٍة ع��ص��ا ل��ي��ل��ى إن��م��ا أال
ت��ب��ي��ن ح��ي��ن ال��ح��ل��ق ف��ي ش��ًج��ا ع��ل��ي��ك ت��ك��ن وال س��اع��ف��ت��ك م��ا ب��ه��ا ت��م��ت��ع
س��ت��ل��ي��ُن خ��الن��ه��ا م��ن آلخ��ر ف��إن��ه��ا ال��ل��ي��ان أع��ط��ت��ك ه��ي وإن
ي��م��ي��ن ال��ب��ن��ان ل��م��خ��ض��وب ف��ل��ي��س ع��ه��ده��ا ال��ن��أي ي��ن��ق��ض ال ح��ل��ف��ت وإن

والتسويف: املطل يشكو الرشيف وقال

م��رع��اك ال��ق��ل��ب أن ال��ي��وَم ِل��يَ��ْه��ِن��َك خ��م��ائ��ل��ِه ف��ي ت��رع��ى ال��ب��ان ظ��ب��ي��ة ي��ا
ال��ب��اك��ي م��دم��ع إال ي��روي��ك ول��ي��س ل��ش��ارب��ه م��ب��ذوٌل ع��ن��دك ال��م��اء
ع��ي��ن��اك ع��ي��ن��يَّ ك��ذَّب��ت م��ا ق��رب ي��ا ب��ه وف��ي��ت م��ا ع��ن��دي ل��ع��ي��ن��ي��ك وع��ُد
وأح��الِك ق��ل��ب��ي ف��ي أم��رك ف��م��ا ل��ه وال��ع��ذاب ل��ق��ل��ب��ي ال��ن��ع��ي��م أن��ت
ف��اك ب��ل��غ��ت��ه��ا ل��ق��د ال��رق��ي��ب ل��وال أذك��ره��ا ل��س��ت ش��وٍق رس��ائ��ل ع��ن��دي
ي��ه��واك ال��ق��ل��ب أن ال��ع��ي��ن ع��ل��م م��ن ه��وى س��واك ت��ت��ب��ع ل��م ال��ع��ي��ن ب��ك ه��ام��ت
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ثانية: كلمة من قوله ليشجيني وإني

ال��ب��اُن داره م��ن ب��ل ال��ب��اُن ب��َي وم��ا ن��وازع��ه ق��ل��ب��ي م��ن ال��ب��ان إل��ى ت��ه��ف��و
إع��الُن ال��وج��د ِس��ر يُ��ب��يِّ��ن ك��ي��ال ب��ه ال��ح��م��ام غ��ن��ى إذا س��م��ع��ي أس��دُّ
وأش��ج��ان أط��راٌب ال��دار إل��ى وب��ي م��ج��ان��ب��ة أولِّ��ي��ه��ا داٍر وُربَّ
ون��ي��ران أم��واٌه وال��ع��ي��ن ل��ل��ق��ل��ب اب��ت��درت إط��الل��ه��ا ف��ي ت��ل��ف��تُّ إذا
ن��س��ي��ان1 م��ن��ه ل��ي ل��م��ن ادِّك��اري ط��ول ويَ��ق��رف��ُه أداوي��ه ب��ق��ل��ب��ي ك��ل��ٌم
س��ل��وان ل��ل��ق��ل��ب وال ال��ع��م��ي��د ع��ن ب��الئ��م��ة إق��ص��ار ِل��لَّ��وائ��م ال
ول��ي��ان َم��ط��ل دي��ون��ه��م وف��ي وع��دوا إذا خ��ل��ف م��واع��ي��ده��م ع��ل��ى
خ��ان��وا ب��ال��م��ن��ى ع��ذب��ون��ي إذا ح��ت��ى آون��ة ال��ع��ه��د ب��وف��اء ع��رض��وا ه��م

الثمر تحمل بالحديقة، يشبههن إذ الحسان، طبائع من الغدر يجعل الرومي وابن
طويلة: قصيدة من قوله وإليك حينًا، الورق من وتعرى حينًا

س��ل��وان ل��ل��م��ع��ش��وق ف��ي��ه م��ا يُ��ول��ي��ن وآون��ة أغ��رام ف��ي��ه م��ا يُ��ول��ي��َن
ب��س��ت��اُن ُش��ب��ه��ن ك��م��ا وه��ن أن��ى؟ ل��م��ع��ت��ق��ٍد ع��ه��ٍد ع��ل��ى يَ��ُدم��َن وال
ُع��ري��ان وه��و يُ��ل��ف��ى ث��م وي��ك��ت��س��ي يُ��ع��دُم��ه ث��م ب��ح��م��ٍل ط��وًرا ي��م��ي��ل
ُخ��الن ال��خ��ل ف��ي��ه��ا ي��ن��اف��س راح��ت غ��درْت ف��إن خ��لٌّ ل��ه��ا ال��ف��ت��اة ت��غ��دو
ت��ح��ن��ان ال��ده��ر ط��ول ال��م��س��ي��ئ��ات إل��ى ول��ن��ا ب��ن��ا م��س��ي��ئ��اٍت ل��ل��ح��س��ان م��ا
ن��س��ي��ان ال��ن��س��وان وف��ي ن��س��ي��ن��ا إن��ا م��ع��ذرًة ق��ل��ن ب��ع��ه��د تُ��ب��ع��ن وإن
ن��س��وان ال��م��ش��ه��ور ال��غ��ال��ب اس��م��ن��ا أن ن��اه��ي��ة ب��ال��ذك��ر ُم��ط��ال��ب��ن��ا ي��ك��ف��ي
ذك��ران ل��ل��ذك��ر ب��ل ُم��ِن��ح��ن��اه وال ب��ه ن��س��مَّ ل��م إن��ا ال��ذك��ر ن��ل��زم ال
وأذه��ان وأح��الم وب��أس ج��ود ش��ي��م��ت��ه��م أن ع��ل��ي��ن��ا ال��رج��ال ف��ض��ل
رج��ح��ان ال��ن��ق��ص��ان م��ع ي��ك��ون ول��ن ب��ه ن��ق��وم ال وف��اءً ف��ي��ه��م وأن
وأُدم��ان2 ت��الق��ي��ن��ا ِع��ي��ن م��ن��ه��ن ت��ق��ن��ص��ن��ا ل��ك��ن��ا ش��ئ��ن م��ا ص��دق��َن

جديد. من إصابته الجرح وقرف الجرح. الكلم: 1
الظباء. واألمادن: العني، جميلة وهي عيناء، جمع عني 2
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ن��ي��ران واألل��وان ال��م��اء م��ن خ��ل��ق ج��وان��ح��ن��ا ف��ي ح��ري��ًق��ا وأزك��ى أن��ك��ى
ك��ت��م��ان األس��رار ي��م��ل��ك ل��م ف��ي��ه��ن م��ض��ط��رم واإلش��راق ت��رق��رق��ن إذا
ح��رَّان ال��دم��ع غ��زي��ر وه��و الب��س��َن ف��ت��ى ك��ل غ��ادرن ف��ق��د ون��ار م��اءُ
ه��ي��م��ان وه��و ف��ؤاد وي��س��ت��ح��ر ب��اك��ي��ة ف��ه��ي ع��ي��ن م��ن��ه��ن ت��خ��ض��ل

به: وغدرت عليه تجنت وقد عمه، ابنة يف فتى وقال

ع��ن��ا ت��ش��غ��ل��ك��م ال��ل��ذات ك��ان��ت ل��م��ا ب��ح��ال��ن��ا ت��ع��ل��م��ون ل��و أأح��ب��اب��ن��ا
ك��ن��ا ه��ك��ذا م��ا ال��ه��ج��ران وأب��دي��ت��م غ��ي��رن��ا ب��ص��ح��ب��ة ع��ن��ا ت��ش��اغ��ل��ت��ُم
خ��ن��ا وم��ا ُخ��ن��ت��م ال��ح��ب وح��ي��اة ف��ق��د ع��ه��ودن��ا ت��خ��ون��وا ال أن وآل��ي��ت��ُم
ح��ل��ن��ا وم��ا ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د ع��ن وُح��ل��ت��م ن��خ��ن ول��م وخ��ن��ت��م ن��غ��در ول��م غ��درت��م
ق��ل��ن��ا ال��ذي ال��ح��دي��ث ص��دق ع��ل��ى ون��ح��ن ح��دي��ث��ك��م ب��ص��دق ت��وف��وا ول��م وق��ل��ت��م

وتعاهدا تزوجها؟ ثم عوف بنت سلمى يحب الخنساء، أخو عمرو، بن صخر وكان
كاملة، سنة فمرض األيام، أحد يف ُطعن ثم صاحبه، بعد منهما واحد يتزوج ال أن عىل
امرأة يوًما وسمع قالوا: الرءوم. أمه كذلك وال به. والرفق عليه، السهر يف زوجه فقرصت
تقول أخرى وسمع وجهه. نرى دمنا ما بخري نحن فقالت: صخر؟ حال كيف ألمه: تقول
يوًما جلس أنه وحكي فينعى! ميت وال فريجى، حي ال فقالت: صخر؟ حال كيف المرأته
وقد عمها بني من رجال تحادث واقفة سلمى فرأى البيت، سجف له رفع وقد ليسرتيح
فقال قريب! عن فقالت: الكَفل؟ هذا أيباع لها: يقول فسمعه عجيزتها، عىل يده وضع
فلما سلمى، بقتل وهم فجرده، به فأتته ال. أم صدئ هل ألنظر بسيفي، عيل ألمه: صخر

وقال: فبكى حمله، يستطع فلم السيف رفع دخلت

وم��ك��ان��ي م��ض��ج��ع��ي ُس��ل��ي��م��ى وم��ل��ت ع��ي��ادت��ي ت��م��لُّ ال ص��خ��ر أم أرى
وه��واِن ش��ًق��ا ف��ي إال ع��اش ف��ال ح��ل��ي��ل��ًة ب��أمٍّ س��اوى ام��رئ ف��أي
وال��ن��زوان ال��َع��ي��ر ب��ي��ن ح��ي��ل وق��د أس��ت��ط��ي��ع��ه ل��و ال��ح��زم ب��أم��ر أه��مُّ
ب��ال��ح��دث��ان ي��غ��ت��رُّ وم��ن ل��دي��ك ج��ن��ازة أك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
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حرضه فلما تزوجها، ثم عمه، بابنة مفتونا كان جهضم بن غسان أن ويذكرون
الزفاف: ليلة نومها يف فأنشدها يمينها، يف حنثت ثم بعده، من تتزوج ال حلفت املوت

ع��ه��دا ت��ح��ف��ظ��ي ول��م ��ا ح��قٍّ ت��ع��رف��ي ول��م ح��رم��ًة ل��ب��ع��ل��ك ت��رَع��ي ول��م غ��درِت
وع��دا ت��ن��ج��زي ول��م ي��وًم��ا ل��ه ح��ل��ْف��ِت ل��ص��اح��ب ِح��ف��اًظ��ا ح��وًال ت��ص��ب��ري ول��م
ال��ل��ح��دا س��ك��ن م��ن ك��ل يُ��ن��س��ى ك��ذل��ك ض��ري��ح��ه ف��ي ث��وى ل��م��ا ب��ه غ��درِت

العتاهية: أبي بقول الشعر هذا ويذكرني

ق��ل��ي��ل ال��ب��اك��ي��ات غ��ن��اء ف��إن م��دت��ي ال��ع��ي��ش م��ن ع��ن��ي ان��ق��ض��ت م��ا إذا
خ��ل��ي��ل ال��خ��ل��ي��ل ب��ع��د م��ن وي��ح��دث م��ودت��ي وتُ��ن��س��ى ذك��ري ع��ن س��يُ��ع��َرض

الوهم واترك قاض، أنت ما أوطارك من فاقض صاح، يا العالم طبيعة وهذه
للمجانني!
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احلب1 ميزان

يقول: كيف وانظر وماله، دمه ملحبوبه املحب يهب أن جميل يرى فيما الحب ميزان

م��ت��ي��ِن غ��ي��ر ُم��دَّ إن َح��بْ��ل��ُه وم��ن ع��ن��دُه ال��ود ي��ن��ف��ع ال م��ن ال��ل��ه ل��ح��ا
أم��ي��ن ك��ل خ��وان ث��ق��ٍة ع��ل��ى ب��دائ��م ل��ي��س ل��ون��ي��ن ذو ه��و وم��ن
ي��م��ي��ن��ي ع��ل��ي ع��زت ول��و ي��م��ي��ن��ي ت��ب��ت��غ��ي ب��ث��ي��ن��ة ي��وًم��ا أرس��ل��ت ف��ل��و
س��ل��ي��ن��ي ال��ي��م��ي��ن ب��ع��د ل��ه��ا وق��ل��ت رس��ول��ه��ا ي��ب��غ��ي ج��اء م��ا ألع��ط��ي��ت��ه��ا
َض��ِن��ي��ِن ك��ل ال��م��ال ع��ن��د يُ��بَ��يَّ��ُن ف��إن��م��ا ب��ث��ي��ن ي��ا م��ال��ي س��ل��ي��ن��َي
ت��س��ل��ي��ن��ي ل��م ال��غ��ي��ب ب��ظ��ه��ر أس��أت أن��ن��ي ال��ن��اس خ��ب��ر ل��م��ا ل��ك ف��م��ا
ظ��ل��م��ون��ي أن��ه��م َع��ْدٍل ال��ن��اس م��ن ب��ش��اه��د أج��يء أو ع��ذًرا ف��أب��ل��ي
ل��ق��ون��ي ب��ث��ي��ن ي��ا ب��ق��ت��ل��ي ��وا وه��مُّ دم��ي ن��ذروا ق��د ف��ي��ك رج��اال ف��ل��ي��ت
ع��رف��ون��ي! وق��د ه��ذا؟ م��ن ي��ق��ول��ون ث��ن��ي��ٍة م��ن ط��ال��ًع��ا رأون��ي م��ا إذا

إن القارئ إليه فلريجع الفلسفية الوجهة من الحب عن مفصل بحث الغزايل» عند «األخالق كتاب يف 1

شاء.





اخلوايل الليايل

الخوايل! والليايل السوالف، األيام إىل الشعراء حنني أكثر وما
َظرفه من بقي ما لريى الضحاك؛ بن الحسني ينادمه أن أحب املتوكل أن ويذكرون
شفيع: لخادمه وقال سكر حتى فسقاه وضُعف، كرب وقد فأحرضه عليه، كان ملا وشهوته
درع إىل يده الحسني فمد موردة، أثواب شفيع عىل وكانت بوردة، وحياه فسقاه اسقه!
حسني يا أحوجك ما به! خلوت لو فكيف بحرضتي؟ غالمي أتجس املتوكل: فقال شفيع،
دواة أريد سيدي! يا الحسني: فقال به، العبث عىل شفيًعا غمز املتوكل وكان أدب! إىل

فكتب: بهما له فأمر وقرطاًسا.

ك��ال��ورد ق��راط��ق ف��ي ي��س��ق��ى ال��ورد م��ن ب��أح��م��ِر ح��ي��ا ال��ب��ي��ض��اء وك��ال��وردة
ال��وج��ِد إل��ى ال��خ��ل��ي ي��س��ت��دع��ي ب��ك��ف��ي��ه ت��ح��ي��ٍة ك��ل ع��ن��د َع��ب��ث��اٌت ل��ه
ال��ع��ه��د م��ن ن��س��ي��ت ق��د م��ا ت��ذك��رن��ي ش��رب��ًة ب��ك��ف��ي��ه أس��ق��ى أن ت��م��ن��ي��ت
وع��د ع��ل��ى ح��ب��ي��ب م��ن إال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ة ف��ي��ه أب��ت ل��م ع��ي��ًش��ا ال��ل��ه س��ق��ى

بمثله تسمح مما كان لو إليه، الغالم بتقديم وهم الشعر، لهذا املتوكل فطرب
النفس!

السوالف: أيامه ذكرى يف هانئ ابن يقول ما وانظر

األح��داق ف��ي ال��س��واد ول��ب��س��ن ال��ع��ش��اِق ع��ل��ى م��أت��ٍم ف��ي ُق��م��َن
ال��رف��اِق وب��ال��خ��دود ال��م��ق��ن��ا ـ��ب ال��رط��ـ ب��ال��ع��ن��م ال��ف��راق وب��ك��ي��ن
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ال��ف��راق ي��وم ع��ش��ق��ت ح��ت��ى ه��ن ش��ك��وا رق��ة ال��ف��راق وم��ن��ح��ن
وثَ��اق ف��ي وم��ه��ج��ة ط��ل��ي��ُق ـ��ع دم��ـ غ��دوا ال��ذي��ن ال��ج��ي��رة وم��ع
ال��ت��الق��ي ق��ب��ل ب��ال��ف��راق آذن��وا ح��ت��ى ال��ده��ر ذوائ��ب ح��ارب��ت��ه��م
ك��األط��واق األج��ي��اِد ف��وق ـ��ي��اَد األج��ـ ت��رى ح��ت��ى ل��ل��وداع ودن��وا
ال��س��ب��اق ع��ن��ان ف��ي ف��ت��ق��دم��ُت ع��ي��ونً��ا ال��ب��ك��اء ف��ي راه��ن��ُت ي��وم
اإلح��راق ع��ن ال��غ��ض��ى ج��م��ر ـ��ع ي��م��ن��ـ وم��ن ي��ذوب أن ال��ق��ل��ب أم��ن��ع
ال��ن��ط��اق ع��ق��د ج��وَّال ُح��س��ن��ا ـ��و ال��ل��ه��ـ ح��واش��ي رق��ي��ق ل��ن��ا ي��وم رب
ال��ت��راق��ي درع ال��ج��ي��وب درع ـ��م��س��ِك ال��ـ ن��ف��ح��ات م��ن وه��و ل��ب��س��ن��اه ق��د

الخوايل: لياليه عىل البكاء يف الرومي ابن قول أوجع وما

ُم��ن��ِش��ُد ب��األم��س ض��ل ل��ش��ب��اٍب وه��ل ُع��وَُّد م��واض��ي��ك ه��ل ل��ه��وي أأي��ام
وُع��ود ب��ادئ��اٌت ال��رزاي��ا وه��ن ب��دأٍة ب��ع��د ع��ودًة ش��ب��اب��ي ُرزئ��ُت
أم��رد أن��ا إذ ال��م��ح��م��ود ب��ي��اض��ه��م��ا وق��ب��ل��ُه ال��ع��ارض��ي��ن س��واد ُس��ل��ب��ُت
يُ��س��وَّد ي��زال ال ذم��ي��م��ا ب��ي��اًض��ا وُح��س��ن��ه ال��ب��ي��اض ذاك م��ن وبُ��دل��ُت
أن��ك��د ال��ع��ي��ن إل��ى وم��ن��ش��وءٌ أن��ي��ق م��ع��ج��ٌب ال��ب��ي��اض��ي��ن: ب��ي��ن م��ا ل��ش��ت��ان
وت��رَم��د ب��ش��ي��ب��ي ت��ق��ذي ج��ع��ل��ت ف��ق��د ال��ق��ذى م��ن ل��ل��ع��ي��ون ج��الءً وك��ن��ت
أس��ود وال��رأس ال��ق��ل��ب ف��ي م��واق��ع��ه��ا ت��ش��ت��ك��ي ك��ن��ت ال��ت��ي ال��ن��ج��ل األع��ي��ن ه��ي
��د تَ��ع��مَّ س��واك م��رم��ى ج��ع��ل��ت وق��د رأي��ت��ه��ا ل��م��ا اآلن ت��أس��ى ل��ك ف��م��ا
وت��ك��م��د ع��ن��ك ن��ك��ب��ن إذا وت��أس��ى س��ه��ام��ه��ا أق��ص��دت��ك م��ا إذا ت��ش��ك��ى
ُم��ق��ص��د ال��ق��وم م��ن ع��ن��ه ُص��رف��ت وم��ن ب��ِه وق��ع��ت م��ن ال��ن��ب��ل ت��ل��ك ك��ذل��ك
أج��ه��د ه��و ب��ل ال��ق��ل��ب ف��ي ك��م��وق��ع��ه��ا ع��دول��ه��ا وج��دن��ا ع��ن��ا ع��دل��ت إذا
وال��زب��رج��د ي��اق��وت��ه��ا ل��ه وي��ذك��و ب��ي��اض��ه��ا م��ن ُدرُّه��ا ي��خ��ب��و وب��ي��ض��اء
ت��ع��ق��د ال��ل��ي��ن م��ن ك��ادت وأك��واب��ه��ا، ش��ب��اب��ه��ا س��ك��ر ��ك��ران: ال��سُّ ال��ت��ق��ى م��ا إذا
��د ُم��ت��وسَّ ك��ف��ه��ا إال ل��َي وم��ا ط��وي��ل��ُه ق��ص��ي��ًرا ل��ي��ال ب��ه��ا ل��ه��وت
ُم��يَّ��ُد ال��ش��ب��ي��ب��ة وأغ��ص��ان ِظ��الل��ي ت��ف��ي��أْت ق��د ظ��ب��ي��ٍة م��ن م��ث��ل��ه��ا وك��م
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ليايلسنرتيس

إذ روحه، وُمنيُة قلبه، َمهوى وهي سنرتيس،1 إىل الحنني من البدائع صاحب أكثر وقد
الخوايل! ولياليه السوالف، أيامه يف لهوه، وميدان صباه، َملعب كانت

يقول: كيف وانظر

ف��أض��ن��ان��ي أش��ج��ان��ي ع��ل��ي��ك��ن وج��دي ذاه��ب��ٌة وال��ل��ذات ال��ن��ي��ل ل��ي��ال��َي
خ��الن��ي ب��ع��ض ويُ��دن��ي ِس��ن��ت��ري��س ف��ي واح��دًة م��ن��ك��ن ل��ي ال��ده��ر ي��رج��ع ل��و
أح��زان��ي ع��دوان وم��ن ه��م��ي ظ��ل��م م��ن ي��رح��م��ن��ي ك��ي��ف ده��ري ت��ب��يَّ��ن إذن
وُول��داِن غ��اداٍت ب��ي��ن ق��ض��ي��ت��ه��ا س��ال��ف��ٍة ال��ن��ه��ر ب��ذاك ل��ي ل��ي��ل��ٍة ك��م

∗∗∗
ن��ع��س��اِن م��ن��ه ب��ط��رٍف األس��ود يُ��ردي وزي��ن��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ه��و دالٍل وذي
ن��ش��وان أع��ط��اف ف��ي ال��م��دام��ة ف��ع��ل ب��ع��اش��ق��ِه ع��ي��ن��ي��ِه ف��ع��ل ك��أن��م��ا
ب��ُس��ل��وان ت��م��زج ل��م ال��ُودِّ ب��خ��ال��ص م��ش��ع��ش��ع��ًة راًح��ا ري��ق��ه م��ن ش��رب��ت
ح��يَّ��ان��ي ال��خ��د ب��ورد ج��م��ي��ٍل وك��م أس��ك��رن��ي ال��ري��ق ب��راح ح��ب��ي��ٍب وك��م

∗∗∗
وري��ح��اِن أن��ه��ار ب��ي��ن وق��اط��نً��ا م��ؤج��ج��ًة ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ن��ار ُم��وق��د ي��ا

الجميل. الطيب البلد لهذا شائق وصف وشعره) ربيعة ابن (حب كتاب مقدمة يف 1
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ب��وس��ن��ان ط��رف��ي وم��ا ن��واك ع��ل��ى ب��ص��اب��رٍة ن��ف��س��ي ف��م��ا ع��ل��يَّ َع��رِّج

ثانية: كلمة من قوله وإليك

ع��اِن ال��ق��ل��ب م��ت��يَّ��م َم��ش��وٍق م��ن س��الٌم ال��وج��ود ف��ت��ن��ة ي��ا إي��ِه
ح��وان��ي ِص��ب��اِك ع��ل��ى ح��ائ��م��اٌت ض��ل��وٌع ح��وت��ِك ال��ه��وى ي��ش��اء ل��و
ف��ان غ��ي��ر ��ٍج م��ؤجَّ ب��غ��راٍم ي��ش��ق��ى ال��وج��د م��ن ف��ان��يً��ا ف��ارح��م��ي
األم��ان��ي ِخ��الل م��ن ال��ص��ف��َو ي��رق��ب ف��أم��س��ى ال��ل��ي��ال��ي َوِرَدُه رنَّ��ق��ت

∗∗∗
ال��زم��اِن ِع��ن��اد ق��رب��ه��م ط��وى م��ن ون��ل��ق��ى ال��زم��ان ي��س��م��ح ل��و آه
ال��ح��س��ان ال��ل��ي��ال��ي م��ن ق��ض��ي��ن��ا م��ا غ��اٍف وال��ده��ر ِس��ن��ت��ري��س وت��رى
وأم��ان ال��ن��وى م��ن ن��ج��اٍة ف��ي ن��ش��اوى ال��س��رور م��ن ك��ن��ا ح��ي��ن
دوان��ي ِرط��اٌب ال��م��ن��ى وق��ط��وف ش��ه��يٍّ��ا ع��ذبً��ا ال��ح��دي��ث ن��ت��س��اق��ى

∗∗∗
ت��م��ل��ك��اِن م��ا ب��ب��ع��ض أس��ع��ف��ان��ي م��ع��ي��ٌن وال��رف��ي��ق خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
وال��خ��ف��ق��ان ال��َوج��ي��ب ت��وال��ي م��ن ص��ب��ري ع��ي��َل ف��ق��د آس��ي��ا أب��ت��غ��ي
ش��ج��ان��ي م��ا ال��ج��وى م��ن وش��ج��اه ق��ب��ل��ي ت��ول��َه ص��اح��بً��ا أب��ت��غ��ي
األح��زان ف��ي ال��زم��ي��ل وي��واس��ي أخ��اُه ال��ج��ري��ح يُ��س��ع��ف ف��ل��ق��د

وما الباجوري، عيىس السميع عبد الشيخ الِغرِّيد البلبل القصيدة هذه لحن وقد
الجميل! العذب صوته بمثل ُغنَي إذا الوجدان شعر أروع
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نجد صبا

يرى (رصُدر) لنجد حتى الشعراء إلينا حببه فقد نجد! َصبا شميم إىل القلب أشوق وما
يقول: حني الهوى، أرشاك من رشكا بنجد املرور

ب��وج��ِد ال��ف��ؤاد ي��ع��ل��ق أن ق��ب��ل ن��ج��ِد أرض م��ن ال��ن��ج��اءَ ال��ن��ج��اءَ
َص��ل��د ال��ل��ب��اب��ات م��ي��ت ح��ش��ا ف��ي ش��وًق��ا ل��ي��ن��ب��ت ال��ث��رى ذاك إن
ب��ه��ن��ِد أو ب��َع��ل��وة ي��ه��ذي وه��و وأم��س��ى إل��ي��ه غ��دا خ��ل��يٍّ ك��م
ب��ُج��ن��د ال��ج��م��ال م��ن وال��م��ع��ادي ال��ُم��وال��ي تُ��الق��ي ف��ي��ه وظ��ب��اءٍ
ي��ع��دي1 ال��م��ح��اج��ر م��ن َوس��ق��ام ي��غ��ري ال��م��ب��اس��م م��ن ب��ش��ت��ي��ت
أُس��د ب��راث��ن ل��ج��ن��اي��ات��ه��ا ُظ��ن��ت ال��ل��ط��اف��ة ل��وال وب��ن��ان
ب��ش��ه��د أم ن��ض��ح��ن��ن��ا ب��خ��م��ٍر ر ن��د ل��م س��م��ع��ن��اه إذا وح��دي��ث
ب��ورِد ب��رق��ع��وه��ا ق��د خ��دوٌد وال��ق��ز ال��خ��زِّ ب��راق��ع م��ن أِن��َف��ْت

الطغرائي: ويقول

رق��اُق ال��ن��س��ي��م وأن��ف��اس لُ��دٌن ال��ث��رى وإع��راق ن��ج��د ح��ب��ذا ي��ا
رق��راق وم��اؤه األدي��م ح��ال��ي وت��رب��ُه ال��ن��س��ي��م َخ��ِص��ُر ف��ه��واؤه
األرم��اق وتُ��م��س��ك ال��ن��ف��وس ت��ش��ف��ي ال��ن��وى اس��ت��ق��رب��ن��ا إن وب��س��اك��ن��ي��ه

املفلج. الثغر الشتيت باملبسم املراد 1
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الخياط: ابن ويقول

ب��ل��ب��ه ي��ط��ي��ر ري��اه��ا ك��ان ف��ق��د ل��ق��ل��ب��ِه أم��انً��ا ن��ج��ٍد ص��ب��ا م��ن خ��ذا
خ��ط��ب��ه أي��س��ر ال��وج��د ك��ان ه��ب إذا ف��إن��ه ال��ن��س��ي��م ذاك وإي��اك��م��ا
ص��ب��ه ب��ال��ق��ل��ب م��غ��رم م��ن ال��ه��وى م��ك��ان ل��ع��ل��م��ت��م��ا أح��ب��ب��ت��م��ا ل��و خ��ل��ي��ل��يَّ
ي��ص��ب��ه ال��ح��ب ب��ه ي��ع��ل��ق وم��ن ي��ت��وق ال��ه��وى وذو ت��ش��وق وال��ذك��رى ت��ذك��ر
وق��رب��ه ال��م��زار ب��ع��د ع��ل��ى وش��وق ورج��ائ��ه ال��ه��وى ي��أس ع��ل��ى غ��راٌم

التعاويذي: ابن وقال

َم��َردِّ م��ن ح��م��ي��دًة ��ت ت��ق��ضَّ ٍم أيَّ��ا ل��ذاه��ب ه��ل رف��ي��ق��ي ي��ا
ن��ج��ِد ب��أع��الم ج��زت��م��ا إن ـ��ح��ي ال��ـ م��غ��ان��ي ف��ي ب��وق��ف��ة أن��ج��دان��ي
ب��ع��دي ال��م��دام��ع م��اء س��ق��اه��ا م��ن واس��أاله��ا ب��م��ق��ل��ت��ي واب��ك��ي��اه��ا
ي��ع��دي ف��ال��ش��وق ال��غ��رام ب��داء ت م��ا م��ن م��ص��ارع ع��ن��ده��ا ج��نِّ��ب��ا
أُْس��د ب��راث��ن أث��واب��ه��ا ب��ي��ن رم��ٍل َج��آِذُر ف��ب��أك��ن��اف��ه��ا
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العنيوالقلب جناية

الكاتب: خالد كقول بالئه، سبب عينه أن يرى من الشعراء من

دائ��ي ع��ل��ى ج��س��م��ي وق��ف��ت ب��ن��ظ��رٍة وأح��ش��ائ��ي ج��س��م��ي ع��ل��ى ط��رف��ي أع��ان
أدوائ��ي ب��ع��ض ب��ع��ض��ي أن ل��ي ع��ل��م ال ب��دن��ي ع��ل��ى ي��ج��ن��ي ب��م��ا ِغ��رٍّا وك��ن��ت

األرجاني: قول ومثله

ال��م��وارِد أش��ر ق��ل��ب��ي وأوردت��م��ا ب��ن��ظ��رٍة م��ق��ل��ت��ي ي��ا ت��م��ت��ع��ت��م��ا
واح��د ق��ت��ِل ف��ي اث��ن��ي��ن س��ع��ُي ال��بَ��ْغ��ِي م��ن ف��إن��ه ف��ؤادي ع��ن ُك��ف��ا أع��ي��ن��ي

ويقول: شجاه، سبب قلبه أن الريض الرشيف ويرى

األش��راك��ا تُ��ف��ل��ت ع��ه��دت��ك ول��ق��د إش��راك��ه��م ف��ي ع��ل��ق��ت ك��ي��ف ق��ل��ب
أن��ه��اك��ا أم��ث��ال��ه��ا ع��ن ك��ن��ت ق��د س��ه��ام��ه��م أق��ص��دت��ك ح��ت��ى أك��ث��ب��َت
ج��رَّاك��ا م��ن ع��ل��يَّ ال��س��ق��ام ه��ذا ال��ه��وى ج��ر ف��ق��د ك��م��د م��ن ذب��ت إن
ي��داك��ا ع��ل��يَّ ج��رت ال��ذي ه��ذا ب��ع��ده��ا وج��ًدا إل��ي ت��ش��ك��ون ال
ل��والك��ا ال��ه��وى أذق ل��م ل��والك ف��إن��ن��ي ب��ال��غ��ل��ي��ل ألع��اق��ب��ن��ك



العشاق مدامع

ويقول: قلبه، حجاب أجفانه كانت أن عىل ويأىسرصدر

ب��ال��ج��رائ��ر م��أخ��وذٌة وأن��ف��س��ن��ا ع��ن��ده��ا ع��ل��م وال ت��ج��ن��ي ل��واح��ظ��ن��ا
ال��ف��واج��ر ال��ع��ي��ون أخ��ب��ار ت��ص��دق ع��ف��ائ��ٍف ن��ف��وس م��ن أغ��ب��ى أر ول��م
ل��ل��ف��واق��ر أح��ش��ائ��ه ع��ل��ى أذن ق��ل��ب��ه ح��ج��اب األج��ف��ان ك��ان��ت وم��ن

وحبيبه: قلبه ظلم يشكو األحنف ابن وقال

س��اح��ره ال��ط��رف ف��ات��ر غ��زال وف��ي��ه��ا ق��ل��ب��ُه ال��ج��زي��رة ب��ج��ي��ران ي��ه��ي��م
ي��ؤازره ع��ل��يَّ ق��ل��ب��ي ب��م��ن ي��دان ل��ي ول��ي��س ع��ل��يَّ ق��ل��ب��ي ي��ؤازره
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اهللا قضاء

البدائع: صاحب بقول الكتاب هذا ونختم

ال��ح��ك��م��اءِ ح��ك��م��ة ف��ي��ه��ا ت��غ��ن ل��م ف��ت��ن��ة م��ن ك��م ف��ق��ل��ت ع��ش��ق��َت ق��ال��وا
وب��الئ��ي ال��ه��وى ف��ي ش��ق��ائ��ي إال ي��ش��أ ل��م ال��م��الح��ة خ��ل��ق ال��ذي إن

بعد! ومن قبُل من األمر وهلل




